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يادداشت- 1

 سناريوي ترسناك
 نرخ ارز 

زمزمه ه��اي تلخي ك��ه اين 
روزها در زير پوست تحوالت 
اقتصادي درباره واقعي كردن 
نرخ ارز شنيده مي شود، بسيار 
خطرناك است و در صورتي كه 
با بي توجهي رسانه ها و اهالي 
فن مواجه شود، ممكن است، 
اقتصاد ايران را وارد دوره اي از 
گرفتاري هاي بنيادين كند. برخي مشاوران اقتصادي 
نزديك ب��ه دولت با اين اس��تدالل كه »نباي��د نرخ ارز 
س��ركوب ش��ود« يا »نرخ ارز بايد واقعي شود«در حال 
نوشتن سناريويي براي اقتصاد ايران هستند كه بسيار 
ترسناك است. اين گروه كه اتفاقا ردپاي برخي از آنها به 
شبكه هاي داللي و مافيايي مي رسد، اعالم مي كنند حاال 
كه نرخ پنهان ارز در بازار لوام خانگي، موبايل، خودرو و... 
حول و حوش  50 الي 60هزار تومان اس��ت، بهتر است، 
دولت نرخ ارز را سركوب نكند و اجازه دهد نرخ ارز واقعي 
ش��ود و به صورت عيني وارد اين محدوده قيمتي شود! 
س��ناريويي كه مانند زلزله 7 الي 8ريشتري، معيشت 
مردم را با چنان تكانه اي مواجه مي سازد كه ديگر چيزي 
از آن باقي نمي ماند. بايد توجه داشت، از ميان بازارهاي 
5گانه كشور كه شامل بازار ارز، مسكن، خودرو، سرمايه 
و طال مي ش��ود، »بازار ارز« يكي از مهم ترين بازارهايي 
است كه دامنه اثرگذاري آن تمام بخش هاي اقتصادي 
كشور و سفره هاي عموم مردم را دربر مي گيرد. بازاري 
كه تحوالت داخلي و خارجي كش��ور به سرعت در آن 
تاثير مي گذارد و فراز و نشيب مي آفريند. مثال وقتي خبر 
مي رس��د، برجام در وضعيت كما قرار گرفته و احتمال 
توافق كم ش��ده، بالفاصله ن��رخ ارز از محدوده 30هزار 
تومان عبور مي كند و به حول و حوش 33هزار تومان و 
باالتر مي رسد، يا وقتي در فضاي داخلي ناآرامي و عدم 
ثبات وجود دارد، اين بازار به آن واكنش نشان داده و در 
داالن صعودي قرار مي گيرد. هر اندازه هم كه دولتمردان 
و مسووالن اقتصادي كشورمان بخواهند انكار كنند و ادعا 
كنند كه اقتصاد را از نوسانات ارزي و مشكالت بيروني 
مصون نگه داشته اند، باز هم كوچك ترين خبر منفي در 
خصوص برجام يا مس��ائل داخلي در روند كلي بازار ارز 
تاثير مي گذارد. بر اساس اصل همگرايي بازارها هم  زماني 
كه يكي از بازارها دچار نوس��ان مي شود با مدت زماني 
مشخص، اين نوسان به ساير بازارها هم سرايت مي كند. 
به اين دليل است كه امروز شما مي رويد گوشي موبايل، 
خودرو، كامپيوتر و... بخريد، يك قيمت است، فردا كه 
به ب��ازار مراجعه مي كنيد، قيمت ها افزايش پيدا كرده، 
چرا كه نرخ ارز در حالت التهاب و نوس��ان است. اما بايد 
ديد چرا نظام تصميم سازي هاي اقتصادي دولت نه تنها 
كمكي به ثبات در بازار ارز و ساير بازارها نمي كند، بلكه 
خود به عاملي براي مشكالت افزونتر بدل شده است؟ 
متاسفانه روند سوءمديريت در تصميمات اقتصادي به 
اندازه اي وخيم شده كه ديگر در اين كشور خريد خانه 
و خودرو براي نس��ل جوان كشور به يك آرزو بدل شده 
است. نه فقط خريد خانه بلكه براي بسياري از نسل ها، 
حتي اجاره يك خانه در حاشيه شهرها نيز بدل به آرزو 
شده است. اما به جاي تصميم سازي براي بهبود وضعيت، 
اين روزها برخي چهره هاي اقتصادي نزديك به دولت به 
بهانه عدم سركوب قيمت ها از دولت مي خواهند نظارت 
بر نرخ ارز را رها كند تا به زعم آنها »نرخ ارز واقعي و شناور 
شود.« استدالل اين دسته از مشاوران اقتصادي اين است 
كه حاال كه نرخ پنهان ارز در قيمت اقالمي مانند خودرو، 
روغن نباتي، مرغ، گوشي هاي موبايل و... حول و حوش 
50 تا60هزار تومان اس��ت، دولت نرخ ارز را س��ركوب 
نكند و اجازه دهد نرخ ارز مح��دوده واقعي خود را پيدا 
كند! اين اشتباهي استراتژيك است كه بدون توجه به 
شرايط اقتصادي مردم مطرح مي شود. يك زماني نرخ 
ارز در كشور 2هزار تومان بود و مردم مي توانستند تصور 
خريد خانه يا ماشين را داشته باشند، دولت نهم و دهم 
اقدام به شناورس��ازي نرخ ارز مي كرد و نرخ ارز ناگهان 
صعود مي كرد و 2هزار و 500 و 600 و باالتر مي رسيد، 
اين اتفاق در زمان احمدي نژاد مي افتاد و باعث نوسان 
در نرخ ارز مي شد. بسياري از مشكالت امروز كشور نيز 
ناشي از تصميماتي است كه طي س��ال هاي 84تا92 
اتخاذ ش��دند. اين در حالي است كه در زمان اصالحات 
نرخ ارز يكسان سازي ش��ده بود و در تمام 8سال شاهد 
كمترين نوسان در نرخ ارز بوديم. در دوران احمدي نژاد 
اما همه چيز تغيير كرد، هم در زمينه تصميمات اقتصادي 
اشتباهات فراواني صورت گرفت، هم زمينه ارسال پرونده 
ايران به شوراي امنيت و تحريم هاي دامنه دار فراهم شد. 
از سوي ديگر در داخل هم نارضايتي هاي فراواني شكل 
گرفت كه خروجي آن در اقتصاد نمايان شد. مجموعه 
اين عوامل ش��رايط را به گونه اي ك��رد كه اقتصاد ايران 
در تمام طول دهه 90 در سراش��يبي نزول قرار گرفت. 
تورم باال، نقدينگي افسارگس��يخته، فقر گسترده، نرخ 
ارز ب��اال و... محص��ول نظام تصميم س��ازي هاي دولت 
احمدي نژاد اس��ت. در دولت هاي نهم و دهم افرادي بر 
راس ساختارهاي تصميم س��از اقتصادي قرار داشتند 
كه تخص��ص الزم را در اين زمينه ها نداش��تند. دولت 
سيزدهم نيز از بسياري جهات شبيه دولت احمدي نژاد 
است. اساسا برخي اين دولت را دولت سوم احمدي نژاد 
مي دانند. به همين دليل است كه نتايجي مانند سال هاي 
84 تا 92 در حال ثبت شدن است.   ادامه در صفحه 8

آلبرت بغزيان

بر اساس گزارش وزارت صمت، ارزش سرمايه خارجي 82  درصد كاهش يافت

افغانستان در راس كشورهاي واردكننده پول به ايران قرار گرفته است

فرود سرمايه خارجي آب رفت!

يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

فايده رفتن زاهدي وفا 
و آمدن مرتضوي !

عامل جديد 
براي رشد بازار

پس از معرفي س��يد صولت 
مرتضوي به مجلس به عنوان 
وزير پيش��نهادي تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي، بس��ياري از 
تحليلگ��ران اين پرس��ش را 
مطرح كرده اند آيا با اين شيوه 
انتصاب��ات غيركارشناس��ي، 
مي توان توقع تغيير و تحولي 
را در ساختارهاي مهم تصميم ساز كشور داشت؟ اساسا 
آيا فرقي ميان حجت عبدالملكي،  زاهدي وفا و مرتضوي 
وجود دارد كه مبتني بر اين ويژگي هاي متفاوت بتوان 
رفتن »اين« و آمدن »آن« را تاثيرگذار دانست. همين 
واكنش هاي انفعالي در دولت باعث شده تا پس از معرفي 
سيدصولت مرتضوي به عنوان وزير پيشنهادي وزارت 
تعاون، كار و رف��اه اجتماعي، واكنش جدي از س��وي 
تحليلگران و صاحب نظران در اين زمينه مشاهده نشود. 
اساس��ا رفتاري كه دولت در حوزه تصميم سازي هاي 
اقتص��ادي دارد، باعث گس��ترش ي��أس و نااميدي در 
جامعه شده است، وقتي وزارتخانه مهمي مانند وزارت 
كار چندي��ن ماه ب��دون وزير مي ماند و پ��س از آن هم 
افرادي معرفي مي شوند كه تواني براي تغيير، تحول و 
پاسخگويي به مطالبات انباشته مردم ندارند، كارشناسان 
هم طبيعي است كه اهميتي براي تصميمات دولت قائل 
نشوند. خود من زماني كه زاهدي وفا معرفي شد، واكنش 
نشان دادم، در تعادل يادداشتي در اين زمينه نوشتم و 
به دولت اعتراض كردم كه اين فرد بدون رزومه است و 
به عنوان يك فرد مستقل، كارنامه اي ندارد. آن هم براي 
وزارتخانه اي كه نياز به افراد متفكر، جس��ور، با برنامه و 
مستقل دارد. زاهدي وفا هر كجا كه بوده، فرامين روساي 
خود را اجرايي مي كرده و نهايت محافظه كاري را داشته 
اس��ت. اين ويژگي ها در خص��وص صولت مرتضوي به 
مراتب جدي تر است. مرتضوي تنها مدتي در استانداري 
خراسان جنوبي حضور داش��ته و عملكرد ويژه اي از او 
ثبت نشده است. اين در حالي است كه به دست گرفتن 
سكان هدايت وزارت كار نيازمند برنامه ريزي و خالقيت 
گسترده اي اس��ت. اين در حالي است كه محتواي اكثر 
اعتراضات اخير پايه هاي رفاهي و اقتصادي دارند.طرح 
شعار»زندگي«يعني اينكه مردم خواستار رفاه و امكانات 
ويژه اي براي تداوم حيات خود هستند. حداقل در اين 
زمان خاص، بايد ش��خصي متناسب با مطالبات مردم 
انتخاب مي شد، فردي كه بتواند مطالبات انباشته مردم 
را پاس��خ دهد. در صورتي كه دولت به اين خواس��ته ها 
توجه نكند در ادامه بايد منتظر حضور بازنشس��تگان، 
كارگ��ران، حقوق بگيران و...ني��ز در تجمعات انتقادي 
باش��يم. در حال حاضر نرخ بيكاري جوانان ايران باالي 
25درصد و نرخ بي��كاري فارغ التحصيالن ايراني باالي 
40درصد اس��ت، اين آمارها را اخيرا مرك��ز آمار ايران 
ارايه كرده است. اين اعداد، چشم انداز نگران كننده اي 

از آينده ارايه مي كند. براي آقاي مرتضوي مهم نيست 
كه سرنوش��ت وزارت كار چه سرانجامي پيدا مي كند. 
مجلس هم احتماال به صول��ت مرتضوي راي مي دهد، 
چرا كه رويكرد مجلس و دولت يكسان است و مجلس 
با اين اس��تدالل كه بهتر اس��ت، وزارتخانه وزير داشته 
باشد، او را تاييد مي كنند. اين در حالي است كه مجلس 
به خاطر عملك��رد وزارتخانه هاي اقتصادي دولت، بايد 
وزراي اقتصادي و حت��ي رييس جمهوري را در جايگاه 
پرس��ش و حتي استيضاح بنش��انند. واقع آن است كه 
دولت و ش��خص آقاي رييس��ي وعده ه��اي زيادي در 
خصوص اصالح رويه ها و شايسته س��االري داده بودند، 
اما اين وعده ها روي زمين مانده اس��ت. مجلس بايد از 
دولت بپرسد كه چرا تورم اين اندازه باال رفته است. چرا 
وضعيت رفاهي خوب نيس��ت، چرا سياست آزادسازي 
قيمت ها كه دولت ادعا كرد در مسير جراحي يارانه اي 
اجرا شده است، سرانجام مشخصي نداشته است و دردي 
از مردم دوا نكرده است؟ بنابراين صولت مرتضوي براي 
ايجاد تحول و بهبود در اين وزارتخانه مهم، فاقد رزومه، 
سابقه و توانايي است. حتي برنامه اي هم از سوي ايشان 
ارايه نشده كه مردم، رسانه ها و كارشناسان ببينند قرار 
اس��ت از چه نقطه اي به چه نقطه اي برس��د. شما شك 
نكنيد با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال، با شرايط 
تورمي سخت تري روبه رو خواهيم شد. در اين شرايط 
بعيد نيست كه كارگران نيز به جمعيت معترضان اضافه 
شوند و مشكلي بر مشكالت دولت افزوده شود. دولت از 
امروز مي تواند براي احتماالت فردا، برنامه ريزي داشته 
باش��د و جلوي خطر را بگيرد. حتي در بين هم كيشان 
آقاي رييسي، چهره هايي وجود دارند كه مي توانستند 
براي اين س��مت معرفي شوند. چهره هايي چون پرويز 
فتاح از بنياد مس��تضعفان مي توانس��تند به وزارتخانه 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي بروند. چهره اي كه تخصص و 
توانايي الزم را در اين حوزه دارد. وقتي دولت بدون توجه 
به نظرات تخصصي و تحليلي، فردي را معرفي مي كند 
كه فاقد شايستگي و تخصص الزم است، كارشناسان نيز 
نسبت به اين انتخاب بي اعتنايي مي كنند.اما امروز همه 
بايد رويكردهاي ملي داشته باشند، دولت نبايد خود را 
محدود به يك دايره خاص از همفكران، نزديكان، اقوام 
و خويش��انش قرار دهد. آقاي رييسي بايد از اين مسير 
بازگ��ردد و تحوالت جامعه را درك كند. هركس��ي كه 
تخصص دارد و عرق ايراني دارد فارغ از گرايش سياسي 
كه دارد بايد وارد نظام مديريتي كش��ور شود. هرچند 
ابراهيم رييسي وعده هاي فراواني براي تشكيل دولتي 
فراجناحي داده بودند، اما در عمل افرادي محدود از ستاد 
خود و نزديكانشان را انتخاب مي كند. وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي به يك مدير متخصص و يك چهره ملي 
نياز دارد. سيدصولت مرتضوي با همه احترامي كه براي 
او قائل هستيم فاقد اين ويژگي ها است و حضورش تاثير 

خاصي در اين وزارتخانه ايجاد نمي كند.

در بازار سهام صنايعي هستند 
ك��ه بتوانن��د وضعي��ت بازار 
س��هام را به شكل كلي تغيير 
دهند. در اين بين پااليشي ها 
مي توانند عملك��رد خوبي را 
نش��ان دهند. همچنين براي 
پتروشيمي نيز اخبار )نرخ گاز 
و برگشت ذخيره ماليات يكي 
از شركت ها كه منجر به سوددهي بيشتر سهام آن شد( 
جزو اخبار خوبي بود كه منتشر شد. صنايع پااليشي و 
اوره سازان مي توانند به رش��د بازار سهام كمك كنند، 
مس و روي هم بي تاثير نيس��تند، البته چشم انداز آنها 
مقداري مبهم اس��ت. با توجه به تجربيات قبل به طور 
معمول، درباره بودجه هميشه خبر هاي مثبت منتشر 
مي شود و بايد منتظر نسخه نهايي آن ماند. در سال هاي 
قبل هم خبر هاي خوب از بودجه منتش��ر مي شد، اما 
نسخه نهايي كامال با تصورات متفاوت بود. معتقدم كه 
برجام انجام خواهد شد، در شرايط فعلي با وجود كمرنگ 
شدن احتمال توافق برجامي نشانه بر قطعيت عدم توافق 
وجود ندارد. برجام هم كامل حذف نمي شود و هنوز اميد 
كوچكي براي احياي برجام ديده مي شود، اما در بحث 
زماني، نمي توان با اطمينان گفت كه چه وقت اين اتفاق 

رخ مي دهد.
در ماه هاي پاياني س��ال ب��ازار س��هام در اين منطقه يا 
محدوده حمايتي يك ميليون و 330 ه��زار واحد قرار 
مي گيرد. اما بازار سهام در محدوده شاخصي يك ميليون 
و 280 هزار واحد تا يك ميليون و 300 هزار واحد برگشت 
به سمت يك ميليون و 600 هزار واحد و مقداري باالتر 
از آن را تجربه مي كند. از طرفي افزايش نرخ دالر مي تواند 
تاثير بسيار خوبي بر روند بازار سرمايه داشته باشد، چراكه 
تعداد زيادي از ش��ركت هاي فعال در اين حوزه دالري 
هس��تند.اختاللي درباره نرخ بهره فدرال رزرو را شاهد 
بوديم كه بر كاهش قيمت كاموديتي ها در سطح جهاني 
تاثيرگذار بود. بايد گفت در بازار سهام كشور، شركت ها 
قيمت ريالي را براي كاال ها درج مي كنند و در صورت مالي 
تركيبي از نرخ ريالي و نرخ دالر را گزارش مي دهند. رشد 
30 درصدي ارز نيما تا حدودي مي تواند، ريزش قيمت 
كاموديتي ها را پوش��ش دهد و منجر به عملكرد خوب 

برخي از شركت ها در دوره مالي جديد شود.

حميد حاج اسماعيلي

معضل اقتصاد
 بانك محور

نگاه��ي به تجرب��ه جهاني، 
نش��ان مي دهد ك��ه امروز 
آنچه كه در اقتص��اد ايران 
رخ مي ده��د از چند منظر 
با اتفاقات نوي��ن اقتصادي 
جه��ان فاصل��ه دارد. در 
ش��رايطي كه بس��ياري از 
كشورهاي توسعه يافته چه 
در امريكا، اروپا و چه در ش��رق آسيا، بخش مهمي 
از اقتصادش��ان را در اختيار بخ��ش خصوصي قرار 
داده و دولت را در سطح ناظر و حامي نگه داشته اند، 
ما شاهد آن هس��تيم كه بخش مهمي از اقتصاد ما 
همچنان از سوي ش��ركت هاي دولتي و نهادهايي 
كه در نهايت حاكميتي هس��تند اداره مي ش��وند و 
اين موضوع ما را از دس��تيابي ب��ه اهداف كالن مان 

دور كرده است. 
اين در حالي است كه بس��ياري از وعده هايي كه در 
رابطه با خصوصي س��ازي داده ش��ده نيز يا فراموش 
شده اند يا حتي اگر بر روي كاغذ به اجرا در آمده اند نيز 
در واقعيت تاثيري بر روي نحوه مديريت نداشته اند. 
موضوع ديگر بحث نظام بودجه ريزي و نحوه تامين 
مالي دولت است. با توجه به بزرگي دولت، همواره يك 
چالش مهم اين بوده كه منابع درآمدي به چه شكل 
تامين شده و به اقتصاد تزريق شوند و همين موضوع 
در بسياري از سال ها مش��كل آفرين  شده است. در 
كشور ما از گذش��ته تا امروز، بانك ها نقشي محوري 
داشته اند و هر جا كه صحبت از تامين مالي بوده، فشار 
و برنامه اي تازه براي شبكه بانكي كشور تعريف شده 
است. در چنين فضايي از يكسو بانك محوري ترين 
بخش اقتصادي شده، تا جايي كه رقيبي برايش پيدا 
نمي شود و از سوي ديگر با توجه به محدوديت منابع 
بانكي، عمال دس��ت بس��ياري از فعاالن اقتصادي يا 
سرمايه گذاران بسته باقي مانده است. در صورتي كه 
به سمت خصوصي س��ازي حركت مي كرديم، قطعا 
كار به جايي نمي رسيد كه اگر دولت به منابع جديد 
دسترسي پيدا نكرده و آنها را به اقتصاد تزريق نكند، 
چرخ تمام اقتصاد كشور متوقف شود و اگر بانك هاي 
دولتي منابعي تزريق نكنن��د، كارهاي جديد كليد 
نخورند.  ادامه در صفحه 8

مرتضي دلخوش

 عزل و نصب ها
و قانون مناطق آزاد

متاس��فانه اين روزها كشور 
عزيزمان روزهاي پرالتهابي 
را تجري��ه مي كند؛ مس��ائل 
متعددي خصوصا موضوعات 
معيشتي و اقتصادي موجب 
گردي��ده اعتراضات��ي در 
س��طح جامعه شكل بگيرد؛ 
اعتراضاتي كه حتي به گفته 
مس��ووالن بلندپايه كشور ازجمله رييس محترم قوه 
قضاييه بايد ش��نيده شود و پاسخ درستي به آنها داده 
شود؛ البته به دور از خشونت و پرهيز از به خطر انداختن 
امنيت عمومي. اما به واقع بايد بپذيريم كه مهم ترين 
علت شكل گيري چنين تجمعاتي، صرف نظر از برخي 
موضوعات و مطالبات اجتماعي، شرايط بغرنج اقتصادي 
اين روزهاي كشور است كه باعث شده صبر و تحمل 
مردمان ش��ريف ايران زمين، به كمترين حد ممكن 
تقليل پيدا كند؛ مردماني كه با انقالب اسالمي و مبارزه 
و دفاع در ٨ سال جنگ تحميلي، تبعات بيش از چهار 
دهه سخت ترين و خصمانه ترين تحريم هاي همه جانبه 
بين المللي را به جان خريدند تا ايران و ايراني باعزت و 
سربلندي ادامه حيات بدهد؛ اما طي يك  سال گذشته 
به سبب ضعف ش��ديد مديريتي در حوزه اقتصادي 
دولت، ديگر چش��م انداز روش��ني را نمي توانند براي 
خود متصور باش��ند؛ و نتيجه آن مي شود حال و روز 
اين روزهاي وطن.  در ش��رايطي كه تمام اركان دولت 
خصوصا بخش اقتصادي آن بايد با تمام توان و قوا، بر 
روي بهبود وضعيت معيشتي مردم متمركز باشند تا 
بيش از اين دچار آسيب و خسران نشويم؛ اما در نهايت 
شگفتي مي بينيم كه تيم اقتصادي دولت سيزدهم با 
محوريت وزارت امور اقتصادي و دارايي، اقدام به تغيير 
دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مي نمايد 
و اين در حالي است كه شايعه اين رفتار و رخداد از ماه ها 

قبل نقل محافل مناطق آزاد بوده است.
چنين اقدامي از سوي سيداحسان خاندوزي، چندين 

سوال را به ذهن مخاطبين مبادر مي نمايد: 
اول آنكه مگر بحث وجود تفاوت فاحش ميان اين دولت 
با دولت قبلي بارها تاكيد نش��ده است؟ اينكه همگي 
يكدست شده اند و اختالفي وجود ندارد و بهترين دولت 
تاريخ خواهد بود؟!  ادامه در صفحه 8

آراد پوركارمرضيه حسيني

 »تعادل« صورت مالي شركت هاي دولتي را
 بررسي مي كند

 محمدباقر قاليباف: 
چالش و مانع جدي در حوزه گاز »ناترازي« است

رييس ديوان محاسبات  گزارش تفريغ بودجه 1400 را قرائت كرد

 تعقيب  سود  و  زيان  
در  شركت هاي دولتي

صفحه 4     صفحه 2    

صفحه 7    

 توقع مردم
 حل و فصل مشكل است

 205 همت
كسري تراز عملياتي

شوراي شهرتهران: 
مافياي ساخت غيرمجاز مسكن
 از ناآرامي ها سوءاستفاده مي كند

در نشست اتاق تهران مطرح شد

گ�روه راه و شهرس�ازي| آن گونه كه برخي 
از اعضاي شوراي ش��هر تهران ديروز در صحن 
علن��ي اين ش��ورا گ��زارش كردند، زير س��ايه 
ناآرامي هاي اخير در تهران و افت توان نظارتي 
ش��هرداري در اين رويدادها، س��اخت و س��از 
غيرمجاز مس��كن در برخي از مناطق پايتخت 
شيوع يافته است...  صفحه 5 را بخوانيد

تعادل|  با توجه به وقايع اخير رخ داده در كش��ور و 
محدود شدن جدي دسترسي به اينترنت، مشكالتي 
براي كسب و كارهاي حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات 
طي يك ماه اخير پيش آمده است؛ به طوريكه به گفته 
رييس كميسيون اقتصاد نوآوري و تحول ديجيتال اتاق 
تهران، بررسي ها نشان مي دهد، طي يك ماه گذشته 
از اخالل در شبكه اينترنت كشور و عدم دسترسي به 
برخي پلتفرم هاي پربازديد، 35 هزار ميليارد تومان 
به طور مس��تقيم به اقتصاد حوزه فناوري اطالعات و 
صفحه 7 را بخوانيد ارتباطات وارد شده...  

تشديد ساخت
 و ساز غيرمجاز 

در پايتخت

برآورد زيان 
كسب وكارها

 از قطعي اينترنت

به شماره  30005320 در دسترس شماست  سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

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



ديوان محاسبات كشور بر اساس وظيفه قانوني خود 
گزارش تفريغ بودجه 1400 كشور را نهايي و منتشر 
كرد. اين گزارش كه از سوي مهرداد بذرپاش در اختيار 
نماينگان مجلس قرار گرفته نشان از آن دارد كه تراز 
عملياتي بودجه س��ال گذشته نيز همچنان به شكل 
جدي منفي بوده، هرچند نسبت به پيش بيني هاي 

ابتدايي عملكرد بهتري ثبت شده است.
اقتصاد ايران در طول س��ال هاي گذش��ته مشكالت 
و محدوديت ه��اي ج��دي را تجربه ك��رده و در اين 
چارچوب، يكي از اصلي ترين چالش هايي كه دولت ها 
با آن مواجه شده اند، نحوه مديريت بودجه بوده است. 
در سال هاي قبل و با وجود شعارها و برنامه هاي كالني 
كه در كشور داده ش��ده، عمال همچنان وابستگي به 
مناب��ع نفتي ادامه دارد و همين موضوع باعث ش��ده 
وقتي تحت تاثير كاه��ش قيمت ها در بازار جهاني يا 
تحريم هاي اقتصادي، دسترسي به منابع نفتي كاهش 
پيدا مي كند، دولت با كسري بودجه قابل توجه مواجه 
شود. موضوعي كه در سال هاي گذشته ادامه داشته 
و خود به عاملي براي افزايش پايه پولي، رشد سريع تر 
نقدينگي و در نهايت باال رفتن تورم منجر شده است. 
در كنار كسري بودجه، كسري تراز عملياتي نيز يكي 
ديگر از چالش هايي بوده كه در اين سال ها در گزارش 
تفريغ بودجه بارها تكرار ش��ده است. كسري بودجه 
زماني اتفاق مي افتد كه هزينه ها و خرج هاي دولت از 
درآمدها بيشتر شود. به عبارت ديگر كسري بودجه 
به معناي مازاد هزينه بر درآمد اس��ت. با توجه به اين 
تعريف، كس��ري بودجه مي تواند از دو محل به وجود 
بيايد، يكي اينكه منابع پيش بيني ش��ده در بودجه 
تحقق پيدا نكند و تبديل به كسري تامين نشده شود 
و دوم اينكه منابع درآم��دي كفاف هزينه ها را ندهد 
و براي پوش��ش آنها كافي نباش��د كه به آن كسري 
تراز عملياتي يا كسري بودجه جاري گفته مي شود. 
كسري بودجه تأمين نشده ناشي از عدم تأمين منابع 
پيش بيني ش��ده براي پوشش مصارف است. ناتواني 
دولت در دريافت ماليات، ف��روش كاالها و خدمات، 
صادرات نف��ت و ميعانات گازي، فروش اموال منقول 
و غيرمنقول و ف��روش اوراق باعث عدم تحقق منابع 
بودجه مي شود. كسري بودجه جاري يا كسري تراز 
عملياتي زماني رخ مي دهد كه درآمدها براي تأمين 
بودجه جاري )هزينه( كافي نباشد و كسري از طريق 
واگذاري دارايي هاي س��رمايه اي )فروش س��رمايه( 
يا مالي )ف��روش اوراق( تأمين ش��ود. گزارش ديوان 
محاس��بات تاييد مي كند كه كسري تراز عمياتي در 
سال گذش��ته نيز ادامه داش��ته و در سالي كه نيمي 
از آن در اختي��ار دول��ت روحاني ب��وده و نيم ديگر را 
دولت رييسي اداره كرده اس��ت، شرايط همچنان با 

استانداردها فاصله قابل توجهي داشته است. مهرداد 
بذرپاش در جلس��ه علني مجلس و در جريان قرائت 
گزارش تفريغ بودجه سال 1400 بيان كرد: گزارش 
تفريغ بودجه س��ال 1400 به عنوان س��ي و سومين 
گزارش تفريغ بودجه مطابق فصل ۵۵ قانون اساسي و 
ماده ۲1۹ ايين نامه داخلي ۶ ماه قبل از موعد مقرر در 
تاريخ ۳1 / 4 /1401 به مجلس ارس��ال شد و متعاقبا 
در جلس ۲/ ۵/ 1401 اعالم وصول شد. در اين گزارش 
411۲ دس��تگاه اجرايي حسابرسي ش��ده و ۷1۸۲ 
گزارش حسابرس��ي عملكرد تبصره ها و ماده واحده 
قانون بودجه سال 1400 كل كشور مورد بررسي قرار 
گرفته است. كاهش ۶ ماهه زمان ارايه گزارش تفريغ 

با برنامه ريزي و تالش شبانه روزي رقم خورده است.
ب��ر اس��اس اين گ��زارش، خزان��ه داري كل كش��ور 
صورتحس��اب عملكرد دولت را از 1۵ الي ۲۵ تيرماه 
1401 در دو مرحله به ديوان محاسبات كشور تحويل 
داده و به اس��تناد جزء )1( بند )د( تبصره )1۹( قانون 
بودجه س��ال 1400مانده وجوه مصرف نشده پايان 
سال 1400 به سال بعد منتقل و مصرف آنها در سال 
1401 حسابرسي خواهد ش��د و همچنين در طول 
س��ال 1400 گزارش��ات دوماهه )۵ گزارش( تهيه و 
ارايه شده اس��ت. ديوان محاسبات با حسابرسي بالغ 
بر 4.11۲ دس��تگاه  اجرايي، بررسي و تلفيق بيش از 
۷.1۸۲ گ��زارش حسابرس��ي، گزارش هاي تلفيقي 
تعداد 40۵ تبصره، بند، جزء و ماده واحده را در ۹۷0 
صفحه تهيه و پس از تصويب توس��ط هيات عمومي 
ديوان محاسبات كش��ور به مجلس شوراي اسالمي 
تقديم نموده اس��ت. ارايه زودهن��گام گزارش تفريغ 
بودجه، سبب شده است كه تا پايان شهريور ماه سال 

1401، بيش از ۹,۳00 يافته حسابرس��ي مندرج در 
اين گزارش ش��ش ماه زودتر از سال گذشته، جهت 
رسيدگي به دادسراي ديوان محاسبات كشور ارجاع 
شود. همچنين ارايه گزارش هاي برش هاي دو ماهه 
از تفري��غ بودجه س��ال 1400 كل كش��ور منجر به 
افزايش بيش از 40 درصدي تعداد يافته هاي مربوط 
به اقدامات پيش��گيرانه )از تعداد ۹۵۷ يافته در سال 
1۳۹۹ به 1,۳4۷ يافته در س��ال 1400( شده است. 
يكي ديگر از وجوه تمايز اين گزارش نسبت به سنوات 
قبل، پيوست گزارش هاي ۲0 گانه همراه با پشينهادات 
اصالحي براي تدوين اليح��ه بودجه 140۲ و برنامه 
هفتم توسعه با موضوعات »رابطه مالي نفت و دولت«، 
»ارزيابي عملكرد شركت هاي واگذارشده طبق قانون 
اجراي سياست هاي كلي اصل 44«، »عملكرد انتشار 
اوراق مالي اس��المي«، »آمايش س��رزمين و توازن 
منطقه اي«، »پژوهش و فرهنگ«، »حقوق گمركي و 
ماليات«، »حقوق و دستمزد و منابع انساني«، »تامين 
ارز ترجيح��ي«، »بودجه ريزي مبتن��ي بر عملكرد، 
قيمت تمام شده فعاليت ها و محصوالت و خدمات«، 
»هدفمندس��ازي يارانه ه��ا«، »توليد و اش��تغال«، 
»عملكرد تسهيالت تكليفي در نظام بانكي«، »بيمه 
و صندوق هاي بازنشس��تگي«، »بهداشت، درمان و 
سالمت«، »سياس��ت هاي تامين مسكن«، »حوزه 
آب«، »صنعت برق« و »محيط زيس��ت« به گزارش 
تفريغ ماده واح��ده، تبصره ها، بنده��ا و اجزاء قانون 
بودجه 1400 بوده اس��ت. بر اس��اس رسيدگي هاي 
ديوان محاس��بات، از مجموع 40۵ تبصره، بند، جزو 
و ماده واحده قانون بودجه س��ال 1400 كل كش��ور 
۳0 درصد احكام به صورت كامل اجرايي ش��ده، در 

۵1 درصد اجراي بخش��ي از احكام و 1۹درصد ديگر 
عدم اجرا را شاهد هستيم.همچنين بررسي ها نشان 
مي دهد ۵4 درص��د از احكام قان��ون بودجه 1400 
ماهيت بودج��ه اي و4۶ درصد ماهيت غير بودجه اي 
داش��ته اند. از ميان ۳0 مورد تبصره هاي ماده واحده 
قان��ون 1400 كه بايد براي آنها آيين نامه اجرايي به 
تصويب مي رس��يد، 10 مورد در موعد مقرر قانوني، 
1۸ مورد خارج از مهلت مقرر قانوني تصويب شده و 
۲ مورد نيز تصويب نش��ده است. اين گزارش حاكي 
اس��ت كه ميزان تحق��ق منابع بودجه كل كش��ور 
نس��بت به مصوب قانون بودجه كل كش��ور حدود 
۹۳ درصد اس��ت. ميزان مصارف بودجه كل كش��ور 
نيز نس��بت به قانون بودجه حدود ۹۳ درصد است. 
ميزان تحقق منابع عمومي دولت حدود ۸0 درصد، 
منابع اختصاصي حدود ۹۲ درص��د و منابع بودجه 
ش��ركت هاي دولتي، بانك ها و موسس��ات انتفاعي 
وابس��ته به دولت ح��دود 10۷ درصد بوده اس��ت. 
همچنين ميزان تحقق مصارف عمومي دولت ۷۹.۵ 
درصد و مصارف اختصاصي دولت حدود ۹۲ درصد 
و مصارف ش��ركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات 
انتفاعي وابسته به دولت حدود 10۷ درصد بوده است.
الزم به ذكر است پيش بيني كس��ري تراز عملياتي 
دول��ت به ميزان 4۶4 هزار ميلي��ارد تومان، در عمل 
كسري محقق شده حدود ۲0۵ هزار ميليارد تومان 
است. بر اساس گزارش ديوان محاسبات كشور، برنامه 
شش��م توس��عه الزاماتي براي تهيه و تدوين قوانين 
بودجه س��ال هاي 1۳۹۶ لغايت 1400 تعيين كرده 
است كه يافته ها نشان مي دهد منابع عمومي دولت در 
قانون بودجه 1400 نسبت به پيش بيني برنامه ششم 
توسعه حدود ۹۷ درصد و تحقق اين منابع حدود ۵۷ 
درصد افزايش داش��ته كه دليل اصلي آن رشد قابل 
توجه »واگذاري دارايي هاي مالي و سرمايه اي« است. 
همچنين اعتبارات هزينه اي در سال 1400 حدوداً ۶۵ 
درصد بيش از الزام تعيين شده در برنامه ششم توسعه 
است. بررسي تراز عملياتي هم نشان مي دهد در برنامه 
شش��م توس��عه ميزان تراز عملياتي حدود ۲ هزار و 
۶۹۶ ميليارد تومان پيش بيني شده بود در حالي كه 
گزارش تفريغ بودجه سال 1400 مبين تحقق كسري 
۲04 هزار ميليارد توماني اس��ت. دولت رييس��ي در 
طول ماه هاي گذشته اعالم كرده كه به دنبال كاهش 
كسري بودجه حركت مي كند و برنامه هاي خود را بر 
اين اساس نهايي كرده است. بايد ديد در گزارش تفريغ 
بودجه 1401، در نهايت چه آماري منتشر خواهد شد 
و البته با توجه به اينكه به فصل بودجه نويسي در سال 
140۲ نزديك مي شويم، در نهايت چه تصميمي براي 

عبور از اين بحران هاي مالي گرفته مي شود.
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نخبگان احساس نكنند كه
مورد حمايت نيستند

رييس جمهور گفت: از بنياد ملي نخبگان مي خواهم 
حمايتي را كه ما ادعا مي كنيم از نخبگان داشته باشند 
تا اين عزيزان احس��اس نكنند م��ورد حمايت دولت 
نيستند.سيد ابراهيم رييسي در دوازدهمين همايش 
ملي نخبگان گف��ت: از بنياد ملي نخبگان مي خواهم 
حمايتي را كه ما ادعا مي كنيم از نخبگان داشته باشند 
تا اين عزيزان احس��اس نكنند، مورد حمايت دولت 
نيستند. اين حمايت ها شامل حمايت هاي تسهيالتي، 
رفع مشكالت حقوقي و قضايي، بازاريابي محصوالت 
توليدي نخب��گان و حمايت هاي اجرايي اس��ت.وي 
خطاب به رييس بنياد ملي نخبگان تاكيد كرد: كندي 
كار را رفع كني��د و اين مهم بايد به صورت فراقوه اي و 
فرادستگاهي انجام شود، اگر هم به قانون نياز داشتيد به 
دولت اعالم كنيد تا اليحه دوفوريتي به مجلس شوراي 
اسالمي بدهيم.رييسي در ادامه با بيان اينكه نخبگان 
به دسته وابسته و غيروابسته تقسيم مي شوند، افزود: 
در كشور نخبه وابسته و نخبه غيروابسته داريم. برخي 
مشكالت انسان معاصر، ساخت كالهك هاي هسته اي 
و تهديدهاي بشريت به دست نخبگان وابسته كه فكر، 
دانش و بينش شان را در اختيار قدرت هاي سلطه گر 
گذاش��ته اند، به وجود آمده اس��ت. به نخبه ايراني در 
خارج از كش��ور حقوق مي دهند، اما سوالم از آنان اين 
است كه محصول كارت چيست و در اختيار كيست 
و به كدام منظور استفاده مي شود.رييس جمهور ادامه 
داد: اگر نخبگي در خدمت زندگي قرار بگيرد بسياري 
از مشكالت كش��ور حل مي شود. ش��هيدان چمران 
و س��ليماني دو مصداق نخبگ��ي در خدمت زندگي 
مردم بودند. عالمه اميني هم همينطور بود. اين عالم 
ب��زرگ هم در حوزه علمي��ه درس مي خواند و هم در 
زمين كشاورزي كار مي كرد.وي با تاكيد بر استقالل 
علمي بنياد ملي نخبگان، گفت: استقالل علمي بنياد 
ملي نخبگان بايد به صورت خاص و ويژه دنبال ش��ود 
تا كار پيش برود وگرنه اين اتفاق نمي افتد.رييس��ي 
بر اهميت علوم پايه و علوم انساني تاكيد كرد و افزود: 
طالب و دانشجويان نخبه، كم نداريم. نيازمنديم كه به 
آنان توجه كنيم هم بر اساس عدالت ارسطويي و هم 
طبق فرمايشات آقا اميرالمومنين. بايد ارتباط با اين 
عزيزان با جديت دنبال شود و در حوزه هاي مديريتي 
و حاكميتي به كار گرفته شوند. بايد استعدادهاي برتر 
شناسايي شوند تا به درستي تربيت شوند و زمينه شكوفا 
شدن شان به وجود بيايد تا به خوبي نقش آفرين شوند.

رييس جمهور در بخش ديگري از س��خنانش گفت: 
امروز بسيار مهم است كه به نياز كشور به بهره وري و 
رشد اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي اگر چه در گرو رشد 
سرمايه گذاري و بهره وري است، توجه شود.وي ادامه 
داد: آيا جذب دانشجو در رشته هاي پزشكي معطوف 
به رشته قلب، عروق، مغز و اعصاب است يا رشته هايي 
كه پول آوري بيشتري دارند، رونق دارد؟ آيا نبايد به اين 
استعدادهاي برتر نشان دهيم كه نياز كشور به كدام 
گرايش هاي رشته پزشكي بيشتر است؟ جاذبه هاي 
پولي رشته پزشكي مهم است، اما نياز كشور هم مهم 
است.رييسي همچنين در پايان سخنانش متذكر شد: 
هيچ دستگاهي حق ندارد مش��ابه كاالي استاندارد 
داخل��ي را وارد كند اين كار تخلف به ش��مار مي رود. 
رهبري توصيه مي كنند و من طلبه و شماي نخبه بايد 
چش��م بگوييم و آن را اجرا كنيم. حمايت هاي دولت 
از نخبگان مي تواند ش��امل حمايت هاي تسهيالتي، 
رفع مشكالت حقوقي و قضايي، بازاريابي محصوالت 

توليدي نخبگان و حمايت هاي اجرايي باشد.

در مورد واكسن دروغ گفتند
سخنگوي دولت بايادآوري اقدامات دولت سيزدهم براي 
خريد واكسن كرونا از كشوري ديگر و نه كشورهايي كه 
دولت قبلي قصد خريد واكس��ن از آنها را داشت و آنها 
واكس��ن به ايران نمي دادند، گفت: حاال همان واكسن 
چيني و ايراني كه گفته مي شد آب مقطر است، وضعيت 
را به حدي بهبود داد كه امروز ما دورهم جمع شده ايم. 
با همان واكسني كه مي گفتند آب مقطر است. آن روز 
دروغ مي گفتند يا راست؟ حاال مي بينيم دروغ مي گفتند. 
واهلل امروز هم دروغ مي گويند اما فرصت الزم اس��ت تا 
اين دروغ ها هم مش��خص شود. علي بهادري جهرمي 
با حضور در دانش��كده حقوق و علوم سياسي دانشگاه 
عالمه طباطبايي در جمع دانشجويان اين دانشگاه اظهار 
كرد: چهل س��ال پيش مردم ما گفتند بايد براي آينده 
خودمان، خودمان تصميم بگيريم و اقدام كنيم و بايد 
براي آن آزادي و استقالل داشته باشيم و االن چهار دهه 
است كه دارد هزينه اين استقالل طلبي و آزادي طلبي 
را مي دهد. وي افزود: هش��ت سال جنگ، تحريم هاي 
اقتصادي و جنگ رواني و رس��انه اي را شاهد بوده ايم و 
علت آن همين است كه نمي خواهد آن ملت خودش 
براي خودش تصميم بگيرد و با اين هدف كشورهايي 
مي آيند و هزينه هاي فراواني مي كنند تا شبكه اي به زبان 
فارسي تاسيس كنند. سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه 
كليد واژه دولت قبل اين بود كه ميز مذاكرات مشكالت 
را حل مي كند، اظهار كرد: اين دولت معتقد است تعامل با 
جهان بديهي است، اما شاه كليد حل مشكالت در داخل 
و توجه به نخبگان و بروز استعدادها و تكيه بر توان داخلي 
است. بهادري جهرمي يادآور شد: قدرت برتر را علم با خود 
مي آورد هركس كه آن را به دست آورد جلودار پيشرفت و 
ترقي است، اما چنانچه به علم نرسد ديگران هستند كه او 
را هدايت مي كنند. وي تاكيد كرد: دولت سيزدهم اولين 
دولت بعد از انقالب و حتي تاريخ ايران است كه يك سند 
تحول ارايه كرد و از همه جناح ها و گروه ها خواست بيايند 
و هركدام مشكالت را ليست كنند و راهكار خود براي 
برون رفت از آن را ارايه كنند. سخنگوي دولت با اشاره به 
وجود زمان بندي و تقسيم وظايف در سند تحول براي 
حل مشكالت، اظهار كرد: دولت وقتي اين برنامه را ابالغ 
كرد آن را منتشر كرد تا همه مردم آن را بدانند و اگر الزم 
است آن را نقد كنند. از جامعه دانشگاهي هم درخواست 
كرد كه اگر اولويت بندي يا راهكاري براي حل مشكلي، 

ايراد دارد آن را نقد كنند تا ايرادات برطرف شود.

آمادگي ايران
براي كمك به جام جهاني قطر

معاون اقتصادي رييس جمهور از اعالم آمادگي ايران 
براي كمك در برگزاري ج��ام جهاني قطر خبر داد و 
گفت: احداث بندر مشترك يكي از مواردي است كه 
مي تواند به توسعه مناسبات تجاري و اقتصادي تهران 
- دوحه كمك قابل توجه��ي كند.طبق اعالم پايگاه 
اطالع رساني دولت، محسن رضايي در ديدار با جاسم 
بن سيف الس��ليطي - وزير حمل و نقل قطر - گفت: 
همكاري هاي ايران و قطر در زمينه حمل و نقل هوايي و 
دريايي بسيار مهم است.معاون اقتصادي رييس جمهور 
با بيان اينكه زمينه هاي فراواني براي سرمايه گذاري 
مشترك ايران و قطر در حوزه حمل و نقل وجود دارد، 
افزود: احداث بندر مشترك يكي از مواردي است كه 
مي تواند به توسعه مناسبات تجاري و اقتصادي تهران 
- دوحه كمك قابل توجهي كند.رضايي ظرفيت هاي 
گردش��گري ايران و قطر را فراوان و متنوع برشمرد و 
خاطرنشان كرد: با توجه به عاليق فرهنگي و تاريخي 
مشترك، همكاري در زمينه جابه جايي گردشگران، 
به تعميق هر چه بيش��تر رواب��ط دو ملت ايران و قطر 
منجر مي شود.معاون اقتصادي رييس جمهور با اشاره 
به جايگاه اس��تراتژيك ايران در منطقه جنوب غرب 
آسيا، تصريح كرد: با اجراي كريدور راهبردي شمال 
– جنوب زمينه ارتباط سريع و امن قطر با كشورهاي 
آسياي ميانه، روسيه و اروپا فراهم خواهد شد. جاسم 
بن سيف السليطي - وزير حمل و نقل قطر - نيز در اين 
ديدار با اشاره به آمادگي كشورش براي توسعه روابط 
با ايران، تصريح ك��رد: همكاري قطر و ايران در زمينه 
حمل نقل دريايي و هوايي بس��يار مهم است كه بايد 
گسترش يابد.وي با بيان اينكه بايد از همه فرصت ها و 
راهكارها براي توسعه همكاري هاي دوجانبه بهره برد، 
افزود: افزايش و گسترش مناسبات ايران و قطر قطعا به 
نفع ملت هاي دو كشور است.همچنين، محسن رضايي 
در ديدار »خالد بن خليفه عبدالعزيز آل ثاني« نخست 
وزير قطر اظهار كرد: عزم سران ايران و قطر و رايزني هاي 
مستمر مقامات عاليرتبه دو كشور زمينه ساز جهش در 
مناس��بات اقتصادي فيمابين است.معاون اقتصادي 
رييس جمهور روابط دو كشور را عميق و برادرانه توصيف 
كرد و گفت: توسعه مناسبات اقتصادي دوجانبه به نفع 
ملت هاي ايران و قطر خواهد بود. رضايي همچنين از 
آمادگي جمهوري اسالمي ايران براي ارايه هر نوع كمك 
و ياري براي برگزاري هر چه موفق تر جام جهاني ۲0۲۲ 
فوتبال در دوحه خبر داد. »خالد بن خليفه عبدالعزيز آل 
ثاني« نخست وزير قطر نيز در اين ديدار روابط دو كشور 
را استراتژيك توصيف و تصريح كرد: توافقات امير قطر و 
رييس جمهوري اسالمي ايران در همه بخش ها از جمله 
اقتص��اد و تجارت بايد به طور كامل اجرايي و عملياتي 
شود.نخس��ت وزير قطر با بيان اينك��ه زمينه هاي 
متنوعي براي گس��ترش همكاري ه��اي دوجانبه 
وجود دارد، تاكيد كرد: دوحه براي افزايش مناسبت 
با ته��ران در همه بخش ها آمادگ��ي دارد و در اين 
راستا برخي موانع موجود بايد به طور كامل رفع شود.

تحقق منافع عمومي
با نوآوري در حكمراني

رويداد نظاره با موضوع مجلس و نوآوري و با تاكيد بر 
چالش هاي تنظيم گري فناورانه، ديروز )سه شنبه ۲۶ 
مهرماه 1401( با حضور جمعي از نمايندگان مجلس 
شوراي اس��المي و مس��ووالن و فعاالن حوزه كسب 
وكارهاي نوپاي كشور در مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي برگزار ش��د. رويداد نظاره با موضوع 
مجلس و نوآوري و با تاكيد بر چالش هاي تنظيم گري 
فناورانه، با حضور جمعي از نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي و مس��ووالن و فعاالن حوزه كسب وكارهاي 
نوپاي كش��ور در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسالمي برگزار ش��د.بابك نگاهداري در اين رويداد با 
اشاره به اقدامات جديد مركز پژوهش هاي مجلس به 
ويژه با برگزاري رويدادهايي چون نوآيند، اقدام، پارلمان 
دانش��جويي، در يازدهمين دوره فعاليت قوه مقننه، 
مجموع��ه اين كاركردها را گامي در جهت اس��تفاده 
از ظرفيت نخبگاني كش��ور دانست.وي تنظيم گري 
فناورانه را از موضوعات جديد و مهم دانست و تصريح 
كرد: چالش هاي جديد حول تنظيم گري فناورانه شكل 
مي گيرد كه بايد براي رفع آنها و سياست گذاري در اين 
حوزه از توان و ايده هاي فعاالن اين حوزه بهره برد.رييس 
مركز پژوهش  هاي مجلس ش��وراي اسالمي با بيان 
اينكه نظام هاي حكمراني در مقاطع مختلف وظايف 
گوناگوني بر عهده دارند، خاطرنش��ان كرد: با حركت 
رو به جل��وي نظام هاي حكمران��ي و تجارب حاصل 
شده در اين حوزه، بايد تالش كرد تا بين تنظيم گري و 
سياست گذاري فاصله  عميقي ايجاد نشود و از نگره هاي 
مردمي نيز در اين موضوع استفاده شود.وي با تاكيد بر 
اينكه بايد دغدغه حكمراني داشته باشيم، عنوان كرد: 
تنظيم گري ها بايد با نگاهي به منفعت عمومي تدوين 
شود.نگاهداري ادامه داد: مي توان به تدريج تنظيم گري 
را از نگاه حقوقي صرف به فعالي��ت نوآورانه و فناورانه 
تغيير حالت داد كه در اين صورت بخش هاي مختلفي 
درگير آن خواهند ش��د و از كن��ار آن منافع مطلوبي 
حاصل خواهد شد.وي با تاكيد براينكه ورود فناوري 
در هر بخشي تحول آفرين بوده است، گفت: با حضور 
فناوري در عرصه تنظيم گري و حكمراني ش��اهد آن 
خواهيم بود كه منافع حداكثري براي مردم به دست ايد.

رييس مركز پژوهش هاي مجلس خاطرنشان كرد: 
مجموعه  اقدامات اين مركز، حركت كسب وكارهاي 
نوپا به سمت ش��كل گيري تنظيم گري فناورانه در 
كشور است.وي افزود: اكوسيستم نوآوري و فناوري 
يكي از پيش��ران هاي اصلي هس��تند ك��ه در حوزه 
تنظيم گري مي تواند بس��يار تحول زا حركت كند. 
يكي از اميدواري ه��اي مركز پژوهش هاي مجلس 
اين اس��ت كه با حضور و فعاليت بيشتر اكوسيستم 
نوآوري و فناوري در عرصه تنظيم گري و حكمراني، 
در سال هاي آينده شاهد يك تنظيم گري موثر كه به 
معناي واقعي منافع عمومي مردم را محقق كند، باشد.

رييس ديوان محاسبات  گزارش تفريغ بودجه 1400 قرائت كرد
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توقع مردم  حل و فصل مشكل است
رييس مجلس شوراي اسالمي »ناترازي« را چالش و 
مانع جدي و اساسي كشور در حوزه گاز عنوان كرد و 
گفت: نظام حكمراني در كشور ساالنه 10 ها ميليارد 
دالر س��رمايه را از بين مي برد و گازي كه مي توان در 
پتروپااليشگاه ها و صادرات استفاده كنيم و بزرگ ترين 

منابع درآمدي ما هستند را هدر مي دهيم.
محمدباقر قاليباف در جلسه علني سه شنبه مجلس 
شوراي اسالمي پس از رسيدگي به گزارش كميسيون 
انرژي در مورد ناترازي توليد و مصرف گاز طبيعي در 
كشور با تاكيد بر اينكه ناترازي چالش و مانع جدي و 
اساس��ي ما در حوزه گاز است، گفت: اين ناترازي را در 
بودجه، بانك ها و نقدينگي هم داريم اما االن با آنها كاري 
ندارم؛ اين موضوعات بارها از تريبون مجلس گفته شده 

و وزرا و روساي مجلس اين موضوع را تكرار كردند.
وي تاكيد كرد: توقع مردم از مجلس و دولت حل و فصل 
اين موضوع است؛ در سال ۹۳ مجلس به همين موضوع 
پرداخته و همچنين در بندهاي الف و ب ماده 1۲ قانون 
رفع موانع توليد رقابت پذير نيز بصورت مفصل درباره 
بهينه سازي مصرف س��وخت و انرژي در كشور بحث 
شده و راهكار ارايه شده است؛ اين قوانين فقط براي آن 
مجلس و آن دولت نبوده است بلكه براي همه ما است.

ريي��س مجلس خطاب ب��ه وزير نف��ت تصريح كرد: 
اگر جنابعال��ي و من به عنوان خدمت��كاران مردم در 
قانونگذاري و اجرا حرف مان اين باشد كه 10 درصد از 
صندوق توسعه به ما بدهيد يا اينكه ۸0 ميليارد دال از 
جايي پول بدهيد تا اين ناترازي را درست كنيم؛ شما 
فكر مي كنيد كه اين ۸0 ميليارد دالر پول وجود دارد كه 
بدهيد اين كار را انجام دهيد؟ من، شما، همه كارگران 
و مهندسان زحمتكش نفت و همه دلسوزان انقالب و 
نظام مي دانند كه ما ساالنه بين ۶0 تا ۸0 ميليارد دالر 
انرژي هاي مان را هدر مي دهيم؛ آيا نمي خواهيم در اين 
زمينه در كشور تصميم بگيريم؛ چطور حاضريم دست 
گدايي به همه جا دراز كنيم و پول بگيريم ولي حاضر 

نيستيم اصالح كنيم؟
قاليباف افزود: بدون شك معلوم است كه يا روش هاي 
اجرايي يا برنامه ريزي يا قانونگذاري ما اشكال دارد كه 

قادر نيستيم اين كار را انجام دهيم.
وي ب��ا بي��ان اينك��ه »م��ن و نمايندگان و روس��اي 
كميسيون هاي مجلس همه در اينجا مسوول هستيم 
و خطاب من اينجا وزير محترم يا دولت نيس��ت بلكه 
 خطاب اول به خودم و مجموعه مجلس و دولت با  هم 
هس��ت«، اظهار كرد: بخاري كه م��ردم در خانه هاي 
خود استفاده مي كنند را ما در صنعت توليد كرديم و 
به دست مردم داديم تا استفاده كنند؛ ما نتوانستيم كه 

قدرت خريد مردم را ب��اال ببريم كه بخاري هاي خود 
را بهينه و منابع موتورخانه ها را درس��ت كنند؛ اينها 
مشكالت ماست نه مشكالت مردم. رييس قوه مقننه 
با طرح اين پرسش كه چرا به گونه اي تدبير نمي كنيم 
كه مردم به عنوان مصرف كننده اصلي، از بهينه سازي 
سوخت بهره مند شوند؟ ادامه داد: ما قانون نوشتيم اما 
نتوانستيم تصميم بگيريم و راهكاري ايجاد كنيم كه 
كساني كه سوخت مصرف مي كنند در صورت كاهش 
مصرف، منفعتي نصيبشان شود. اولين كسي كه بايد 
از اين كاهش مصرف انرژي منفعت ببرد، خود آن فرد 
است چراكه اگر منفعت اين فرد ديده نشود، مصرف 
سوخت كاهش نمي يابد. امروز كسي كه در حال اسراف 
كردن است آنطور كه بايد هزينه سوخت مصرفي خود 
را پرداخت نمي كند و در طرف مقابل نيز كسي هم كه 
كم مصرف مي كند، منفعت اقتصادي از اين موضوع 
عايدش نمي شود. بايد اين ناترازي و ناعدالتي را برطرف 
كنيم. قاليباف گفت: امروز گفته مي ش��ود كه قيمت 
سوخت به صورت پلكاني متناسب با مصرف افزايش 
يافته است اين در حالي است كه اين شيوه در جاهايي 
با مشكالتي مواجه شده است. تا زماني كه هوشمندي 
در توليد، انتقال، توزيع و ذخيره س��ازي انجام نشود، 

كاري از پيش نمي رود.
وي با اش��اره ب��ه مدت زمان رس��يدگي ب��ه گزارش 
كميسيون انرژي در مورد ناترازي توليد و مصرف گاز 
طبيعي در كش��ور در جلسه اظهار كرد: ۹0 دقيقه در 
مجلس وقت گذاش��تيم و درباره موضوعاتي صحبت 
كرديم و همه حرف هاي انجام نشده گذشته را مجدداً 

تكرار كرديم و بناست ۸0 ميليارد دالر به نفت بدهيم 
كه برود مشكل ناترازي را حل كند؛ اين درحالي است 
كه ۸0 ميلي��ارد دالر در آنجا )هدر رفت انرژي( ضايع 

مي شود و ما نبايد اجازه اين موضوع را بدهيم.
رييس مجلس گفت: نظام حكمراني در كشور ساالنه 
10 ها ميليارد دالر سرمايه را از بين مي برد و گازي كه 
مي توان در پتروپااليشگاه ها و صادرات استفاده كنيم و 
بزرگ ترين منابع درآمدي ما هستند را هدر مي دهيم 
و در كن��ار آن آلودگي هاي ش��هري و آب و هوا ايجاد 

مي كنيم و به محيط زيست خسارت مي زنيم.
وي در ادامه به يكي از مطالعات مشكالت انجام شده 
در تهران توسط شهرداري و وزارت نفت درباره عوايد 
ناشي از استفاده شهروندان از مترو اشاره و اظهار كرد: در 
تهران با وزارت نفت بررسي كرديم كه در حوزه حمل 
و نقل هر مسافر اگر با مترو تردد كند، نسبت به ساير 
وسايل نقليه از جهت اقتصادي ۲۳ سنت صرفه جويي 
مي شود كه ما اين رقم را 1۳ سنت تعيين كرديم؛ در 
حمل و نقل تهران تمام زيرساخت هاي مرتبط با مترو 
آماده است و سر فاصله هر قطار از جهت فني مي تواند 
در هر ايستگاه ۲ دقيقه باشد ولي امروز ۹ دقيقه است؛ 
معناي اين حرف آن است كه امروز ۲ ميليون مسافر 
جابه جا مي شوند اما اگر واگن به زيرساخت مترو اضافه 

شود، اين تعداد به ۹ ميليون مسافر افزايش مي يابد.
رييس مجلس افزود: اگر همان 1۳ س��نت به ازاي هر 
مسافر به خريد واگن تخصيص يابد، اين امكان فراهم 
است تا هر دو روز يك واگن به مترو اضافه شود. امروز 
س��رمايه گذاراني كه در بخش توليد واگن در كش��ور 

هستند و با قراردادي كه با كشور چين در زمينه توليد 
مش��ترك در اينجا دارند، حاضر هستند اين اعتبار و 
س��رمايه گذاري را انجام دهند ك��ه از همين محل در 
طول يك دوره ۵ الي ۶ س��اله به صورت يك جا ۲ هزار 
واگن اضافه به ظرفيت متروي تهران ش��ود؛ اين يك 
نمونه شسته و رفته است كه در همه حوزه ها نيز يافت 
مي ش��ود اما ما هرگز براي اينها وق��ت نمي گذاريم و 
همه مان كلي گويي مي گوييم و مي گوييم كه يكي به 
ما پول بدهد؛ اين چه حرفي اس��ت؟ مردم از ما اين را 
نمي پذيرند. قاليباف در ادامه با تاكيد بر اينكه جلسات 
روز سه شنبه مجلس بايد منجر به خروجي شود، گفت: 
دوستان كميسيون بهداشت انتظار داشتند كه دولت 1 
درصد مربوط به ارزش افزوده از ۸ درصد را به بهداشت 
و درمان بدهد؛ طي يكي دوماه گذشته دولت و خزانه 
اين پول را داد، اما نگاه كنيد ببينيد چقدر از اين پول در 
حساب وزارتخانه باقي مانده است و چقدر از اين پول 
كه بايد به مناطق محروم مي رفته، تخصيص يافته است. 
مجلس و دولت بجاي عيب و ايراد گرفتن از همديگر، 
بايد كنار هم بنشينيم و كمك كنيم و مسير كار را باز 
كنيم. وي همچنين با اشاره به اظهارات وزير نفت در 
جلسه ديروز مجلس تاكيد كرد: از آقاي وزير هم توقع 
داريم و هم پيگيري خواهيم كرد؛ معتقديم بندهايي 
كه در قانون رفع موانع توليد وجود دارد بايد اجرا شود؛ 
نه از صندوق ذخي��ره ارزي 10درص��دي به اين كار 
تخصيص مي يابد و نه كسي هست كه ۸0 ميليارد دالر 
در اين باره به ما بدهد بلكه ما بايد از محل صرفه جويي 
و سياس��ت هاي درس��ت اين اعتبار را تامين كنيم و 
همچنين بايد در افق دور نيز توجه داش��ته باشيم كه 
واقعًا توجه ب��ه انرژي هاي تجديد پذير موضوع جدي 
بحث ماست. رييس قوه مقننه با اشاره به در پيش بودن 
فصل زمستان ادامه داد: ما در آستانه زمستان هستيم 
به همين دليل نيز تا بخواهيم اين كارها را انجام دهيم 
مقداري زمان بر است البته همه اينها مي توانند از دو 
الي ۳ ماه آغاز شود و برنامه هفتم ما را به نقطه اي قابل 

قبول برساند و ناترازي را از بين ببريم.
قاليباف با بيان اينكه »توليدكنندگان ما در تابستان 
كمبود برق و در زمس��تان كمبود ب��رق و گاز دارند« 
تاكيد كرد: روساي كميس��يون هاي مربوطه بايد به 
گونه اي تدبير كنند ك��ه صرفه جويي نوع مصرف در 
تنظيم توزيع گاز و برق را بگونه اي انجام دهند تا آسيب 
كمتري به بخش توليد وارد شود؛ صداي توليد ديرتر 
درمي آيد ولي وقتي كه درآم��د، آثار و تبعاتش براي 
مردم بسيار سنگين است؛ ان شاءاهلل با يك برنامه ريزي 
دقيق زمستان امسال را با كمك دوستان پيش بيريم.



علي صالح آبادي در مراس��م  رونمايي از سامانه شفق 
)ش��بكه فراگير قرض الحس��نه( اظهار كرد: يكي از 
موضوعات مهم در بانك مركزي، اين است كه كارها 
مبتني بر سامانه و فناوري انجام شود تا امكان نظارت 
و فعاليت فراهم باش��د، زيرا با نظارت هاي سامانه اي و 

سيستمي مي توان به اهداف مدنظر رسيد. 
وي از صدور اولين چك الكترونيك تا دو هفته آينده 
خبر داد و گفت: يكي از دغدغه هاي دولت س��يزدهم 
س��هولت دسترس��ي مردم به خدمات بانكي است و 
صندوق هاي قرض الحسنه يكي از بازارهاي بسيار مهم 
در توسعه شموليت مالي است. ساماندهي صندوق هاي 
قرض الحسنه بايستي تحت نظارت بانك مركزي باشد 
و اين موضوع از سال گذشته در دستور شوراي پول و 

اعتبار قرار گرفت. 
وي افزود: بر اس��اس مصوبه ش��وراي پول و اعتبار كه 
در هفته قبل به تصويب نهايي رس��يد شاخص هاي 
شناس��ايي صندوق هاي قرض الحسنه در سه طبقه 
صندوق هاي كوچك با سرمايه ۳۵۰ ميليون تومان، 
صندوق هاي متوسط با س��رمايه يك ميليارد تومان 
و صندوق ه��اي بزرگ ۳ ميليارد تومان در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت كه صندوق هاي كوچك تا س��قف ۳۰ 
ميليون تومان، تسهيالت صندوق هاي متوسط تا ۵۰ 
ميليون توم��ان و صندوق هاي بزرگ تا ۱۰۰ ميليون 
تومان تس��هيالت به هر فرد مي توانند اعطا كند دوره 
بازپرداخت تس��هيالت هم حداكثر ۶۰ ماهه در نظر 

گرفته مي شود.
رييس كل بانك مركزي از اعالم آمادگي براي اعطاي 
مجوز به صندوق هاي قرض الحسنه جديد خبر داد و 
گفت: در چارچوب مصوبه شوراي پول و اعتبار اعطاي 
مجوز به صندوق هاي كامال الكترونيكي انجام مي شود.

وي اين را هم گفت:  صندوق هاي قرض الحسنه موجود 
يكسال مهلت دارند خودشان را با دستورالعمل شوراي 
پ��ول و اعتبار و بانك مركزي تطبي��ق دهند البته در 
مورد س��رمايه هاي آنها صندوق هاي كوچك تا ۱۰۰ 
ميليون صندوق هاي متوس��ط ۴۰۰ ميليون تومان و 
صندوق هاي بزرگ تا يك ميلي��ارد تومان مي توانند 

سرمايه داشته باشند.
رييس كل بانك مركزي گفت: صندوق هاي جديد هم 

مجوز فعاليت پيدا مي كنند.
صالح آبادي گفت: وام هاي خرد در قالب قرض الحسنه 

پرداخت مي ش��ود و وام هاي توليدي به عنوان موتور 
ايجاد اشتغال نيز مهم است كه عمده تسهيالت بانكي 
به ميزان ۶۶ درصد تسهيالت سرمايه در گردش براي 
توليد پرداخت مي شود و ۱۵ درصد از تسهيالت كل 
بانكي هم به عنوان تس��هيالت خرد و قرض الحسنه 

پرداخت مي شود.
رييس كل بان��ك مركزي درباره اينك��ه آيا نظارت بر 
صندوق هاي قرض الحسنه باعث محدوديت فعاليت 
صندوق هاي موجود نمي شود، بيان كرد: سامانه شفق 
به هيچ وجه محدودكننده نيس��ت بلكه مي خواهيم 
فعاليت صندوق ها نظام مند ش��ود و از مواردي مانند 

پول شويي يا فرار مالياتي جلوگيري كنيم.
وي در مورد سامانه اعتبارسنجي مشتريان هم گفت: در 
حال حاضر بر اساس سوابق قبلي مشتريان افراد ارزيابي 
شده و رتبه اعتباري مش��تريان از نظر چك برگشتي و 
تسهيالت معوق شناسايي شده و عالوه بر شبكه بانكي از 
ساير دستگاه ها استعالم گرفته مي شود و در سامانه شفق 
نيز در تالش هس��تيم كه اطالعات حاكميتي مشتريان 
از نظر ش��ناخت مشتري، اعتبار مش��تري و همچنين 
ميزان وام هاي در جريان و وام هاي معوق مشتريان را به 

صندوق هاي قرض الحسنه اعالم كنيم.
صالح آبادي همچنين در پاس��خ به پرسشي مبني بر 

تسهيالت پرداخت شده شبكه بانكي در سال جاري 
گفت:  در س��ال گذش��ته ۳۴۰۰ هزار ميليارد تومان 
تسهيالت توسط شبكه بانكي پرداخت شد و امسال با 
رشد ۴۱ درصدي نسبت به مشابه سال قبل در نيمه 
اول ۱۹۰۰ هزار ميليارد تومان تس��هيالت پرداخت 
شده اس��ت. به گفته صالح آبادي سامانه شفق شبكه 
فراگير قرض الحسنه ابتدا در ۱2 صندوق قرض الحسنه 
آزمايش شد كه موفقيت آميز بود و اكنون اين نرم افزار 
براي كل صندوق هاي قرض الحس��نه در كشور اجرا 
مي ش��ود از جمله اينكه اين صندوق ه��ا مي توانند از 
خدمات بانك مركزي مانند استعالم هاي حاكميتي 
افراد از نظر داشتن چك برگشتي يا تسهيالت معوق 
يا جاري اطالعات كسب كنند و حتي در زمان افتتاح 

حساب مي توانند مشتريان خود را شناسايي كنند.
در اين مراسم مهدي طغياني سخنگوي كميسيون 
اقتصادي مجلس هم گفت: يكي از دغدغه هاي ما در 
مراجعات مردمي فراگير ش��دن شبكه قرض الحسنه 
اس��ت و بر اساس مصوبه ش��وراي پول و اعتبار امروز 
سامانه شبكه فراگير قرض الحسنه براي نظارت بر اين 

صندوق ها راه اندازي مي شود.
وي همچنين گفت: عمده صندوق هاي قرض الحس��نه 
فعاليت درست انجام مي دهند اما در برخي از صندوق ها 

مش��كالتي از نظر وجوه مشكوك به پولشويي يا با هدف 
فرار مالياتي جذب ش��ده بود كه با سامانه فراگير شبكه 
قرض الحسنه مي توان عدالت مالياتي را در كشور اجرا كرد.

مدير نظارت بر موسس��ات مالي بانك مركزي گفت: 
با راه اندازي س��امانه ش��فق اطالعات ۳ هزار صندوق 

قرض الحسنه در اختيار بانك مركزي قرار مي گيرد.
نعمت اهلل كريمي ه��م در اين در مراس��م اعالم كرد: 
در حال حاضر حدود ۳ هزار صندوق قرض الحس��نه 
در كش��ور وجود دارد كه از اين تعداد ۱۵۰۰ صندوق 
قرض الحسنه هيچ اطالعاتي در اختيار بانك مركزي 
قرار نداده اند و حتي بانك مركزي اطالع ندارد كه محل 

اين صندوق ها و فعاليت شان چگونه است.
وي افزود: بر اس��اس مصوبه ش��وراي پ��ول و اعتبار 
بايد صندوق هاي قرض الحس��نه اطالعات خود را در 
سامانه اي كه از سوي بانك مركزي اعالم مي شود اعالم 
كنند در اين زمينه سامانه شبكه فراگير قرض الحسنه 
)شفق( امروز راه اندازي شده تا اطالعات صندوق هاي 

قرض الحسنه در آن بارگذاري شود.
به گفته كريمي، سه دسته صندوق هاي قرض الحسنه 
هس��تند كه تعداد ۹۰۰ صن��دوق بر اس��اس قانون 
برنامه ششم توس��عه تحت پوشش و نظارت سازمان 
اقتصاد اس��المي ق��رار دارد همچني��ن 7۹ صندوق 
قرض الحسنه از بانك مركزي مجوز گرفته كه تعدادي 
از آنها صندوق هاي بزرگ و چند ش��عبه اي هس��تند 
مانند صندوق قرض الحس��نه امداد واليت و صندوق 
قرض الحسنه بنياد شهيد از اين جمله است اما تعدادي 
از اين صندوق ها نه زيرنظر سازمان اقتصاد اسالمي و نه 
با مجوز بانك مركزي هستند كه تعداد آنها به ۱۵۰۰ 
صندوق مي رسد كه حتي بانك مركزي اطالعات آنها 
از نظر شعب ندارد در برخي از شهرها ضريب نفوذ بااليي 
در صندوق هاي قرض الحس��نه وج��ود دارد و ميزان 

جذب سپرده آنها از شعبه هاي بانك هم بيشتر است.
وي گفت:  ميانگين وام هاي قرض الحسنه در صندوق ها 
زير ۱۰ميليون تومان بوده اما در عين حال بحران هايي 
كه از برخي صندوق ها با رشد نامتعارف آنها راه افتاد نيز 

چشمگير بوده است.
مدير نظارت بر موسسات مالي بانك مركزي همچنين 
گفت: البت��ه صندوق هاي قرض الحس��نه در اعطاي 
تس��هيالت خرد نس��بت به بانك ها موفق تر بودند و 

نيازهاي مردم را به راحتي برآورده مي كنند.
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قيمت دالر در تهران كاهشي شد
قيمت دالر در بازار آزادروز گذش��ته تا ۳2 هزار و ۶۵۰ 
تومان عقب نشيني كرد.اين قيمت در مقايسه با روز قبل 
از آن ۱۵۰ تومان پايين تر بود. روز گذشته هم نرخ دالر 
تقريبا ۱۵۰ تومان كاهش را تجربه كرده بود . قيمت دالر 
در ابتداي معامالت نقدي نسبت به دوشنبه ثابت بود اما 
در ادامه روند بازار ديروز نرخ دالر براي دومين روز متوالي 
كاهش يافت و مرز ۳2 هزار و 8۰۰ تومان را از دست داد .

   تداوم عقب نشيني قيمت دالر در تهران 
نرخ دالر در ب��ازار آزاد ديروز تا ۳2 ه��زار و ۶۵۰ تومان 
عقب نشيني كرد.اين قيمت در مقايسه با روزقبل ۱۵۰ 
تومان پايين تر بود. روز گذشته هم نرخ دالر تقريبا ۱۵۰ 

تومان كاهش را تجربه كرده بود . 
   ردپاي بازارساز در بازار دالر 

به گزارش اقتصاد نيوز، عده اي از بازيگران ارزي پيش از 
اين گفته بودند در صورتي كه نرخ دالر از مرز حساس ۳2 
هزار و 8۰۰ تومان پايين برود اين احتمال وجود دارد كه 
اسكناس امريكايي به سمت نيمه كانال ۳2 هزار تومان 
و بعد به سمت مرز ۳2 هزار و 2۰۰ تومان حركت خواهد 
كرد. برخي از تحليلگران ارزي معتقدند اخبار سياسي 
منفي زمينه را براي صعود دالر تهران فراهم كرده است 
اما نهاد مركزي بازار ساز با نوسان دالر باالي مرز ۳۳ هزار 
تومان مخالف اس��ت و با افزايش سطح عرضه نرخ دالر 
را كنترل كرد . روز گذش��ته اتحاديه اروپا تحريم هاي 
جديدي عليه ايران اعمال كرد. به دنبال آن سخنگوي 
كاخ سفيد گفت چش��م اندازي براي احياي برجام در 
آينده نزديك وجود ندارد و به مقابله با اقدامات ايران در 
منطقه ادامه مي دهيم.از سوي ديگر رابرت مالي، مسوول 
ميز ايران در وزارت خارجه امريكا از به بن بست رسيدن 
مذاكرات احياي برجام خبر داده است.  نرخ دالر در هرات 
ديروز با گپ مثبت آغاز به كار كرد. گپ مثبت به معني 
اين است كه نرخ شروع امروز باالتر از قيمت بسته شده 
روز قبل باش��د. قيمت دالر هرات در ابتداي معامالت 
نقدي ديروز ۳2 هزار و ۶۰۰ تومان بود كه نسبت به روز 
قبل تقريبا ۱۵۰ تومان باالتر بود اما در نيمه ظهر دالر 
هرات نسبت به روز قبل رنج شد و در محدوده ۳2 هزار 
و ۴۴۰ توم��ان به فروش رس��يد.برخي از معامله گران 
مي گفتند با برگشت دالر هرات از مسير صعود از قدرت 

معامله گران افزايشي دالر در تهران كاسته شد. 
   دالر سليمانيه دنده معكوس زد 

نرخ دالر امريكا در بازار س��ليمانيه در ابتداي معامالت 
ديروز دنده معكوس زد و به كانال ۳2 هزار تومان برگشت. 
هر برگ اسكناس امريكايي در بازار ياد شده به قيمت ۳2 
هزار و۹۳۰ تومان معامله شد كه نسبت به روز دوشنبه 

۱2۰ تومان افت كرده بود. 
   نرخ حواله درهم همچنان باالي 9 هزار 

با اين حال نرخ حواله درهم همچنان باالي مرز ۹ هزار 
تومان به فروش مي رسد. عده اي از معامله گران اميدوار 
بودند كه نرخ درهم موجب افزايش قيمت دالر ش��ود. 
قيمت درهم امروز ۴۰ تومان از روز گذش��ته پايين تر 
معامله شد. نرخ درهم امروز ۹ هزار و ۶۰ تومان بود و نرخ 
برابري آن به دالر ۳۳ هزار و 27۳ تومان دس��ت آمد كه 
بيش از ۵۰۰ تومان با قيمت نقدي در بازار فاصله را نشان 
مي دهد. امري كه ممكن است بر روي سطح انتظارات 

اثر مثبت بگذارد
    شروع معامالت بازار توافقي با نوسان دالر 

و يورو در كانال 3۱ هزار توماني
بهاي دالر توافقي در چهارمين روز هفته با افت نسبي 
در كانال ۳۱ هزار توماني همراه شده است. در معامالت 
امروز )سه ش��نبه 2۶ مهرماه ۱۴۰۱( بازار توافقي ارز، 
قيمت هر اسكناس دالر امريكا به رقم ۳۱۴2۵ تومان 
و قيمت هر اس��كناس يورو نيز به رقم ۳۱۰8۱ تومان 
رسيده است. بر اس��اس اين گزارش؛ از اواخر خردادماه 
امسال بانك مركزي براي ساماندهي بازار ارز و در تعامل 
با كانون صرافي ها، صرافي هاي معتبر و صادركنندگان، 
بازار توافقي عرضه و تقاضا را راه اندازي كرد. سپس امكان 
معامالت توافقي ارز در صرافي ها و بازار متشكل ارزي 
نيز فراهم ش��د. اين بازار در ماه هاي اخير سبب تامين 
تقاضا هاي ُخرد مردم شده و به معيار قيمت گذاري ارز 

تبديل شده  است. 
   سرپيچي قيمت طال از اونس جهاني

روز گذشته قيمت طال با نگاه به بازار دالر روند كاهشي 
داشت و اين روند بازار، قيمت سكه را نيز از محدوده ۱۵ 
ميليون تومان خارج كرد و پس از شش روز دوباره سكه به 
محدوده ۱۴ ميليون توماني بازگشت. ۱۴۰۱ قيمت طال 
پس از گذشت ۶ روز كه در محدوده ۱۵ ميليون توماني 
در نوسان بود، دوباره به كانال ۱۴ ميليون توماني بازگشت. 
پنجشنبه 2۱ مهر بود كه قيمت طال متاثر از چراغ سبز 
قيمت دالر كه وارد محدوده ۳2 هزار و 8۰۰ توماني شد، 
محدوده مقاومتي ۱۴ ميليون توماني را شكس��ت و به 
قيمت ۱۵ ميليون و ۴2 تومان در بازار معامالت تهران 
رسيد. در روزهاي گذشته نيز در همين محدوده نوسان 
داشت. اما كاهش قيمت دالر مانند روز گذشته برروند 
نزولي بر بازار طال و سكه نيز تاثير گذاشت و قيمت اين 
فلز گرانبها بدون توجه به افزايش قيمت اونس جهاني طال 
روند كاه��ش را در پيش  گرفت. فعاالن بازار در روزهاي 
گذشته به قدرت نقدشوندگي دالر اشاره كردند و معتقد 
بودند اگر مردم احس��اس خطر درباره سرمايه هايشان 
داشته باشند بازار طالي آبش��ده و سكه داغ مي شود و 
تقاضا افزايش مي يابد. .آنچه از برآيند قيمت طال مي توان 
فهميد تاثير كنترل بازار ارز است كه روي قيمت طال و 
سكه اثر مستقيم دارد و تقاضايي نيز افزايش نداشته و گويا 
نقدينگي به سمت بازار طال و سكه سرازير نمي شود كه 
قيمت كاهشي است و بازار با نوساني اندك به كار خود 
ادامه مي دهد. قيمت طال و سكه با وجود روند افزايشي 
اونس جهاني طال اما متاث��ر از كاهش قيمت دالر روند 
نزولي داشت و اين روند كاهشي بر افزايش حباب قيمت 
انواع س��كه انجاميد. قيمت سكه طرح جديد امروز نيز 
همانند روز گذشته روند نزولي داشت و با 8۴ هزار تومان 
كاهش با قيمت ۱۴ ميليون و ۹۴۴ تومان در بازار معامله 
شد. قيمت نيم سكه با ۴2 هزار تومان كاهش به 8 ميليون 
و 2۰۰ تومان رسيد و ربع سكه و سكه گرمي هر كدام به 
ترتيب با ۳۰ و 2۵ هزار تومان كاهش قيمت ۵ ميليون و 
2۰۰ و ۳ ميليون و ۳۰ هزار تومان در بازار معامله شدند. 

 جريمه 17 هزار ميلياردي
 بانك سرمايه بخشيده مي شود؟

مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان از بانك مركزي 
و حاكميت درخواست كرده است كه جريمه ۱7 هزار 
ميليارد توماني اضافه برداش��ت بانك سرمايه بانك را 
ببخشند. بخششي كه مي تواند عواقب وخيمي براي 
اقتصاد ايران به همراه داشته باشد. به گزارش تجارت نيوز، 
بانك سرمايه يكي از بانك هايي است كه در سال هاي اخير 
عملكردي فاجعه بار از خود بجا گذاشته و به يك ماشين 
زياندهي تبديل شده است. با اين عملكرد بانك سرمايه 
دولت و بانك مركزي، دولت و بانك مركزي مجبور شدند 
براي نجات اين بانك دست به كار شوند و پروژه احياي آن 
را كليد بزنند. در جريان اين پروژه، حميدرضا نجف پور 
كردي، مديرعامل موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان 
كه سهامدار عمده بانك سرمايه است، از بانك مركزي 
و حاكمي��ت تقاضا كرده كه جريم��ه ۱7هزار ميليارد 
توماني اضافه برداشت اين بانك را ببخشد. با اين شرايط، 
مشخص نيست كه دولت به چه قيمتي مي خواهد بانك 

سرمايه را احيا كند.
   بانك يا ماشين زيان دهي؟

بانك سرمايه از س��ال ۱۳۹۴ به اين سو همواره زيانده 
بوده و زيان هاي خالص نجومي را ثبت كرده است. زيان 
خالص اين بانك در سال ۱۴۰۰ نيز به حدود هفت هزار 
ميليارد تومان رسيد تا زيان انباشته بانك سرمايه از قبل 
هم بيشتر شود. سال ۱۴۰۰ براي بانك سرمايه با كوهي از 
زيان انباشته به مبلغ ۴۰هزار ميليارد تومان به پايان رسيد 
تا اين بانك پس از بانك هاي آينده و ملي، بيشرين زيان 
انباشته در شبكه بانكي كشور را به خود اختصاص دهد.
   اضافه برداشت بانك سرمايه سر به فلك كشيد

يكي از دالي��ل اصلي زياندهي ممتد بانك س��رمايه، 
تسهيالت معوق بسيار باالي اين بانك است. صورت هاي 
مالي بانك سرمايه نشان مي دهند كه بيش از ۱۰هزار و 
8۰۰ ميليارد توم��ان از وام هايي كه اين بانك پرداخت 
كرده، پس داده نشده اند. در نتيجه بانك سرمايه مجبور 
ش��ده اس��ت براي پوش��ش هزينه هاي خود به منابع 
بانك مركزي دس��ت ببرد. اين موضوع باعث شده كه 
اضافه برداشت هاي بانك س��رمايه از بانك مركزي هر 
ساله افزايش يابد و در پايان س��ال ۱۴۰۰ به ۱۳هزار و 

۶8۵ميليارد تومان برسد.
   درخواست براي بخشش ۱۷ هزار ميليارد تومان!

حال مديرعامل موسس��ه صندوق ذخيره فرهنگيان، 
سهامدار اصلي بانك سرمايه از دولت تقاضا كرده است 
كه اين مبلغ به يك خط اعتباري براي بانك تبديل شده 
و بدون در نظر گرفتن سود به صورت پنج ساله تقسيط 
شود. اما درخواس��ت هاي نجف پور كردي به همينجا 
ختم نشده و وي از بانك مركزي و حاكميت خواسته كه 
جريمه ۱7هزار ميليارد توماني بانك سرمايه را ببخشند.

   چرا اين جريمه نبايد بخشيده شود؟
بخشش چنين جريمه اي به هر دليلي باشد نبايد عملي 
شود. اضافه برداش��ت بانك ها از بانك مركزي يكي از 
اصلي ترين داليل تورم هاي اقتصاد ايران است و بخشيده 
شدن جريمه آن مي تواند انگيزه بانك ها براي افزايش 
اضافه برداشت را تقويت كند. از طرف ديگر وضعيت زيان 
انباشته بانك سرمايه به قدري وخيم است كه با بخشش 
چنين مبالغي مشكلي از آن حل نمي شود. با اين حال 
بخشش اين جريمه مي تواند مسير را براي افزايش اضافه 

برداشت ها و تبعات آن هموار كند.

 هشدار نادران درباره اليحه 
متناسب سازي حقوق كاركنان 

الياس نادران عضو كميس��يون برنامه و بودجه در 
مجلس شوراي اسالمي گفت: بنده هشدار مي دهم 
كه با مصوبه مجلس در خصوص متناسب س��ازي 
حقوق كاركنان دولت و بازنشس��تگان لش��كري و 
كشوري موج جديدي از افزايش قيمت ها در كشور 
رقم خواهد خورد و بس��ياري از قش��رهاي جامعه 
ناديده گرفته مي شوند. يك عضو كميسيون برنامه 
و بودجه در مجلس ش��وراي اس��المي گفت: بنده 
هش��دار مي دهم كه با مصوبه مجلس در خصوص 
متناسب سازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان 
لشكري و كشوري موج جديدي از افزايش قيمت ها 
در كش��ور رقم خواهد خورد و بسياري از قشرهاي 
جامعه ناديده گرفته مي شوند. الياس نادران در جلسه 
علني امروز مجلس شوراي اسالمي و در مخالفت با 
كليات اليحه متناسب سازي حقوق كاركنان دولت 
و بازنشستگان لش��گري و كشوري بيان كرد: امروز 
قرار است در خصوص جابه جايي ده ها هزار ميليارد 
تومان پول كشور تصميم  بگيريم، اين تصميم بر همه 
مولفه هاي اقتصادي كشور تاثير گذاشته و حوزه هاي 
مختلف را تحت تاثير قرار مي دهد. بنده به ياد دارم 
كه در زمان تصويب بودجه سال ۱۴۰۱ پيشنهادي 
مطرح ش��د كه دولت بعد از يكسان س��ازي نرخ ارز 
اجازه ندهد قيمت كاالهاي اساس��ي از شهريورماه 
سال ۱۴۰۰ بيشتر شده و كاالبرگ بين مردم توزيع 
گردد و يارانه نقدي پرداخت نشود تا حجم نقدينگي 
زيادي در جامعه ايجاد نش��ود. متاسفانه در مراكز 
تصميم گيري خارج از مجلس شوراي اسالمي اين 
مصوبه را ه��وا كردند و امروز نتيج��ه آن را در تورم 
موجود در كشور مي بينيم. ما يا بايد تعادل در سطح 
قيمت هاي باال و مس��ابقه بين افزايش قيمت ها را 
دنبال كنيم يا تعادل در سطح پايين قيمت ها ايجاد 
كنيم. به نظر شما كدام يك به نفع عامه مردم است؟ 
به گزارش ايسنا وي در ادامه اظهار كرد: اين تصميم 
امروز مجلس شوراي اسالمي به مراتب از آنچه كه 
مجلس در مورد ارز تصويب شد بدتر است، چرا كه 
قرار اس��ت در آن اقش��ار خاصي مورد حمايت قرار 
گيرند و عامه مردم محروم شدند. بنده مي پرسم كه 
جاي كارگران و شاغالن مشموالن تامين اجتماعي، 
بيكاران، زنان سرپرس��ت خانوار و افرادي كه مورد 
حمايت اجتماعي هستند در اين اليحه كجاست؟ 
بنده هشدار مي دهم با اين مصوبه موج جديدي از 

افزايش قيمت ها در كشور ايجاد خواهد شد.

رييس كل بانك مركزي خبر داد

ادعاي 8 برابرشدن صادرات نفت صحت دارد؟

صدور اولين چك الكترونيك تا ۲ هفته ديگر

 دولت در 5 ماه بيش از كل دهه 60 نفت صادر كرد؟
بر اساس گزارش دولت درآمدهاي حاصل از صادرات نفت 
و فرآورده هاي نفتي در پنج ماه نخست امسال در مقايسه 
با مدت مشابه سال گذشته حدود هشت برابر اعالم شد. 
آماري كه با محاس��به اي سرانگشتي ضد و نقيص هاي 
زيادي در دل خود دارد. در عين حال هيچ يك از متوليان 
وزارت نفت و بانك مركزي حاضر به پاسخگويي درباره اين 
ابهامات نشدند. به گزارش تجارت نيوز، گزارش هاي آماري 
رسمي دولت حاكي از آن است كه درآمدهاي حاصل از 
صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي در سال ۱۴۰۰ بيش از 
۱۱ برابر و در پنج ماه ابتدايي سال جاري نسبت به مدت 
مشابه حدود هشت برابر شده است. اما درآمدهاي نفتي 
ايران در سال جاري چگونه هشت برابر شد؟ آيا اين آمار 
واقعيت دارد؟ در صورت صحت آن چرا مردم تأثيرش را 
بر بازار ارز و اقتصاد كالن كشور و معيشت خود مشاهده 
نمي كنند؟ براي بررسي صحت اين موضوع، بهتر است 
كه يك بازگشت به گذشته نه چندان دور داشته باشيم. 
يعني زماني كه با حمله نظامي روس��يه به اوكراين، بازار 

نفت دچار تالطمي كم سابقه شد.
پي��ش از آغاز اين حمله قيمت نفت در كانال 8۰ دالر در 
هر بشكه معامله مي شد. ارزش طالي سياه در بازار هاي 
جهاني ۱۶ اس��فند ۱۴۰۰ به باالترين سطح خود از تير 
۱۳87 رس��يد و هر بشكه نفت خام برنت تا بيش از ۱۳۹ 
دالر و هر بشكه نفت وس��ت تگزاس اينترمديت امريكا 
بيش از ۱۳۰ دالر معامله ش��د. قيمت نفت ايران تحت 
تاثير اين ماجرا با جهش ح��دود 8۱ درصدي از ۶۰ دالر 

به ۱۰۹ دالر رسيد.
البته هيجانات بازار نفت چندان بادوام نبود و با فروكش 
كردن تب جنگ نرخ طالي سياه دوباره به كمتر از ۱۰۰ 
دالر در هر بش��كه بازگش��ت. هرچند ثبات در بازار نفت 
معنايي ندارد و چنين نوساناتي در اين بازار دور از انتظار 
نيس��ت. همانطور كه اخيرا نيز با تصميم اوپك مبني بر 

كاهش عرضه، قيمت اين محصول با افزايش همراه بود.

   ص�ادرات ۳،5 براب�ري نفت نس�بت به دولت 
احمدي نژاد!

آن طور كه نماگره��اي اقتصادي بانك مركزي نش��ان 
مي دهد در نيم س��ال نخست سال ۱۴۰۰ درآمد حاصل 
از فروش نفت ايران ۱8 ميليارد و ۶77 ميليون دالر بود. 
حال با فرض هشت برابر شدن اين رقم درآمد امسال بايد 

حدود ۱۵۰ ميليارد دالر شده باشد.
اين رقم در حالي ارايه مي ش��ود كه در كل هش��ت سال 
فعاليت دولت جنگ رقم صادرات نفت ايران در مجموع 
۱۱۰ ميليارد دالر بود! يعني ۴۰ ميليارد دالر كمتر از نيمه 
نخست س��ال جاري. يا در مجموع هشت سال فعاليت 
دولت س��ازندگي كه ايران در روابط بين المللي شرايط 
مطلوب تري داش��ت كل صادرات نفت كش��ور به ۱۴۱ 
ميليارد دالر رسيد كه باز هم حدود ۱۰ ميليارد دالر كمتر 

از شش ماه ابتدايي امسال است.
در دو دولت احمدي نژاد كه درآمدهاي نفتي ايران به اوج 
خود رسيده بود و اعداد بي سابقه اي را نشان مي داد، طي 

هشت سال، ۱۳8۴ تا ۱۳۹2 دولت توانست ۶۱8 ميليارد 
دالر نفت صادر كند. اين يعني به صورت ميانگين دولت 
در هر پنج ماه حدود ۳۱ ميليارد دالر نفت صادر مي كرد. 
حال طبق محاس��بات و آمار ارايه شده، آيا بايد پذيرفت 
كه ميزان صادرات نفت در پنج ماه ابتدايي امسال توسط 
دولت ابراهيم رييس��ي ۳،۵ برابر دوره اوج صادرات نفت 
ايران بود؟ اگر اينچنين است، اتفاق مذكور را بايد به عنوان 

يك ركورد در طول تاريخ صنعت نفت ايران ثبت كرد.

   اي�ران روزانه بي�ش از ۸ ميليون بش�كه نفت 
صادر مي كند؟

در حالي دولت مدعي هش��ت برابر شدن صادرات نفت 
اس��ت كه تحريم ها باعث افت صادرات در مدت مذكور 
ش��ده بودند. حتي گاهي گزارش هاي رسمي به سمت 
صفر متمايل بودند. با اين حال آخرين اطالعات موجود 
ص��ادرات روزانه نفت اي��ران را 8۱۰ هزار بش��كه در روز 

نشان مي دهد.
حال اگر ميانگين قيمت نفت صادراتي ايران را طي پنج ماه 
ابتدايي سال در خوش بينانه ترين حالت ۱۰۵ دالر در نظر 
بگيريم و آن را در 8۱۰ هزار بشكه ضرب كنيم، اين يعني 
حتي با احتساب روزهاي تعطيل، ايران در مدت مذكور 

۱۳،2 ميليارد دالر صادرات نفت داشته است.
اين در حالي اس��ت ك��ه در همين مدت روس��يه با ارايه 
تخفيف هايي تا ۴۰ دالر اصلي ترين مشتريان ايران يعني 
چين و هند را به سمت خود كشاند. طبيعي است كه ايران 
براي بازپس گيري بازار وادار به ارايه تخفيف هايي باالتر 
از روسيه بود و قطعًا نفت را با قيمت هاي بسيار پايين تر از 

۱۰۰ دالر مي فروخت.
حتي با فرض پذيرش فروش بدون تخفيف نفت، باور اينكه 
ايران تحريم ها را به نوعي دور مي زند كه در پنج ماه ۱۵۰ 
ميليارد دالر درآمد كسب كند ميسر نيست. پذيرش اين 
رقم يعني ايران روزانه هشت ميليون و ۱۰۰ هزار بشكه 

نفت صادر مي كد.

   روي دوستي چين و هند نبايد حساب باز كرد
در اين بين مش��تريان اصلي نفت ايران هم روي خوشي 
به نفت ايران نش��ان نمي دهند. چين و هند پيش از اين 
هم در س��ال  ۹8 و بعد از امضاي فرم��ان اجرايي ترامپ 
مبني بر تحريم هاي تازه  عليه ايران خريد نفت ايران را به 
ميزان قابل توجهي كاهش دادند. تا جايي كه حتي هند 
نرخ واردات خود را به صفر رساند. آمارهاي شركت كپلر 

مصداق اين موضوع است.
در آخرين نمونه بارز اين بازار ازدس��ت رفته مي توان به 
تقويت رابطه روسيه و هند اشاره كرد. با شكل گيري رابطه 
اين دو كشور نقش ايران از صادركننده نفت به ميانجي 
تغيير كرد و قرار اس��ت به سوآپ طالي س��ياه بپردازد. 
نقشي كه در نهايت محدوده بازار غيررسمي كه قاچاق به 
حساب  مي آمد را از ايران سلب كرد، چراكه درآمد سوآپ 
قطعا نمي تواند جبران كننده درآمد حاصل از نفت باشد.

چين نيز رفتار مشابه به هند داشت. اين كشور در آخرين 
اقدام خود واردات نفت از ايران را كاهش داد. بر اس��اس 
گزارش بلومبرگ از قول منابع آگاه صادرات نفت ايران در 
رقابت با نفت روسيه يك چهارم افت كرد و از حدود يك 
ميليون بش��كه به 7۵۰ هزار بشكه تقليل يافت. پيش از 
اين رويترز و شركت هاي رديابي نفتكش ها گوشزد كرده 
بودند كه روسيه با ارايه تخفيف هاي بيشتر، عرصه را براي 

ايران در بازار نفت چين تنگ كرده است.

   مبن�اي درآمدهاي نفت�ي دالر چند توماني 
است؟

س��يدحميد حس��يني، رييس هيات مدي��ره اتحاديه 
صادركنندگان نف��ت، در گفت وگو با تجارت نيوز گفت: 
به نظر مي رس��د مبناي درآمد اعالم ش��ده دالر 27 هزار 

توماني باشد.
او در تشريح نحوه محاس��به درآمد نفت گفت: دولت در 
بودجه امسال فروش روزانه يك ميليون و ۴۰۰ هزار دالر 
نفت با تعرفه هر بشكه ۶۵ تا 7۰ دالر را با تكيه بر مبناي 

ريالي پيش بيني كرده بود. در همين راس��تا ITS معيار 
محاسبه درآمدهاي نفتي ش��د. يعني عايدي حاصل از 
طالي سياه با نرخ ارز نيمايي )27 هزار تومان( سنجيده 
شود. حسيني ادامه داد: اين در حالي است كه تا پارسال 
مبناي تبديل ارز نفت با ريال ۳۴۰۰ تومان ارزيابي مي شد. 
پس حال كه اين مبنا تغيير كرده است رشد نرخ پايه ارز 
طبيعي است. بنابراين بايد توجه داشت كه رشد ذكر شده 
به معناي افزايش صادرات يا درآمد حاصل از آن نيست و 

روند صادرات و درآمدها مشابه سال گذشته ادامه دارد.

   درآمدهاي دولت قباًل 61 برابر امسال بود
حسيني صحبت هاي خود را اينگونه ادامه داد: حتي ديوان 
محاسبات رسما اعالم كرد كه درآمدهاي دولت سال هاي 
پيش ۶۱ برابرامسال بود. چنين كسري  بودجه اي از اين 
ماجرا حكايت دارد كه فروش نفت درنهايت ۵۰۰ هزار تا 

۶۰۰ هزار بشكه  نفت حكايت مي كند.
او درب��اره نحوه وص��ول درآمدهاي نفت��ي توضيح داد: 
تعرفه ه��اي نفتي به ص��ورت كامل پرداخت مي ش��ود. 
س��از و كار وصول درآمدها به اين ش��كل است كه ارز به 
دست آمده وارد كشور نمي ش��ود و با نگهداري در منابع 
امن به واردكنندگان كاالهاي خارجي سپرده مي شود. 
بنابراين واردكننده نسبت به پرداخت ريالي اقدام مي كند 
و از اين طريق زمينه كسب درآمد دولت فراهم مي شود. 
تهاتر و وصول با ارزهاي غيردالري از ديگر راه هاي وصول 

درآمد طالي سياه است.
حسيني در پايان يادآور شد: درآمدهاي وصول شده بايد 
مطابق بودجه هزينه شود. بخشي از اين درآمدها سهم 
صندوق توس��عه ملي، حدود ۱۴ درصد وزارت نفت، سه 
درصد مش��مول مناطق محروم و ۴۵ درصد براي دولت 
است. آمار ارايه شده از فروش تنها بخشي از نفت حكايت 
مي كند. مابقي درآمد به دست آمده مشخص نيست و در 

هاله اي از ابهام قرار دارد.

   منظور دولت درآمدهاي ريالي است؟
با توجه به اظهارات حس��يني به نظر مي رسد كه منظور 
دولت از افزايش هش��ت برابري درآمدهاي نفتي مبناي 
ريالي آن باشد. چراكه در اين سناريو مبناي ارز 27 هزار 
توماني تقريبًا هش��ت برابر مبناي ۳۴۰۰ توماني است 
كه سال گذشته محاسبه مي ش��د. حال با توجه به رشد 
فزاينده قيمت نفت در س��ال جاري، به نظر مي رسد كه 
امس��ال صادرات نفت از لحاظ وزن و حجم حتي كاهش 
داشته است. همچنين نحوه وصول درآمدهاي ارزي هنوز 
مشخص نيست. اگر دولت درآمدي دارد، مشخص نيست 
كه چرا هيچ تأثيري در بازار ارز ندارد و مردم هم تأثير آن 
را در معيشت خود حس نمي كنند. چنانكه اخيراً بانك 
مركزي هم در رابطه با تأمين يك ميليارد دالر منبع ارزي 
مورد نياز براي واردات خودرو اعالم كرد منابع الزم را در 
اختيار ندارد و نمي تواند كمكي در اين زمينه كند. بنابراين 
مي توان نتيجه گرفت ك��ه قطعًا منظور دولت از افزايش 

هشت برابري درآمدهاي نفتي بر مبناي ارزي نيست.



در چهارمين مرحله از فرآيند انتشار صورت هاي مالي 
ش��ركت هاي دولتي، روز گذشته عملكرد حدود ۴۰۰ 
شركت دولتي سال ۱۴۰۰ در سامانه كدال براي عموم 
افشا شد.البته سيد عباس حسيني، معاون وزير اقتصاد، 
در اوايل شهريور ماه اعالم كرده بود كه اين صورت هاي 
مالي در هفته دولت منتشر خواهند شد اما اين اتفاق با 
بيش از يك ماه تاخير رخ داد. بررسي اجمالي تعدادي 
از صورت هاي مالي شركت هاي دولتي از حال ناخوش 
برخي از اين شركت ها در مقابل سودهاي چشمگير چند 
ش��ركت ديگر حكايت دارد؛ به طوري كه زيان انباشته 
شركت ملي پست، شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران، 
ايدرو و س��ه بانك به ميزان چشمگيري در سال ۱۴۰۰ 
افزايش يافته اس��ت اما به طور نمونه شاهد افزايش ۱۰ 
برابري س��ود فوالد هم هستيم. صورت هاي مالي ۳۹۶ 
شركت غيردولتي روز چهارشنبه )۲۰مهر( در راستاي 
شفافيت منتشر شده و در سامانه كدال در دسترس عموم 
مردم قرار گرفته اس��ت. البته اين براي بار دوم است كه 
صورت هاي مالي شركت ها منتشر مي شود. پيش از اين 
نيز شاهد انتشار صورت هاي مالي ۳۱۳ شركت دولتي در 
كدال بوديم. بر اساس اعالم وزارت اقتصاد، صورت هاي 
مالي ۸۵۲ شركت كه متناسب با بند م تبصره ۲ شناسايي 
شدند، آماده انتشار بوده كه ۲۴۳ شركت بورسي بوده اند و 
صورت هاي مالي آنها متناسب با زمان بندي خود منتشر 
شده است.صورت مالي ۳۹۶ ش��ركت غيربورسي نيز 
هفته قبل منتشر شد. ۲۰۰ شركت باقي مانده كه هنوز 
حسابرسي نش��ده و آماده انتشار نيست. البته اين آمار 
مربوط به موارد شناسايي شده تاكنون است و پيش بيني 

مي شود تا انتهاي سال اين عدد چهار رقمي شود.

   ارتباطات زيرساخت سود ساخت
صورت هاي مالي شركت ارتباطات زيرساخت نشانگر 
اين اس��ت كه سود خالص اين شركت در سال ۱۳۹۹ 
معادل ۷۵۴ ميليارد تومان بوده كه در سال ۱۴۰۰ به 
۱۰۴۷ ميليارد تومان رس��يده است. همچنين سود 
انباش��ته ش��ركت مذكور ۲۹۸ ميليارد تومان است.

اين در حالي است كه طي س��ال گذشته اپراتورهاي 
ارايه دهنده اينترنت ثابت و موبايل از قيمت خدمات 
اعالم نارضايتي كرده و ابتداي س��ال قيمت اينترنت 
را افزايش دادند.درآمد حاصل از ارايه خدمات پهناي 
باند در سال ۱۴۰۰ به ۴۲۰۰ ميليارد تومان رسيده و 
نسبت به سال ۱۳۹۹ رش��دي ۲۷ درصدي را تجربه 
كرده است. در بخش خالص درآمد عملياتي اين شركت 
به تفكيك مشتريان اشاره شده كه همراه اول و ايرانسل 
بزرگ ترين مشتريان ش��ركت ارتباطات زيرساخت 
هستند. نزديك به ۷۸ درصد خالص درآمد عملياتي اين 
شركت از همراه اول و ايرانسل تامين مي شود.شركت 
ارتباطات سيار ايران اس��ت نام تجاري »همراه اول« 
حدود ۲۱۰۰ ميليارد تومان و ايرانسل حدود ۱۳۰۰ 
ميليارد تومان در سال ۱۴۰۰ بابت تامين اينترنت به 
شركت زيرساخت پول پرداخت كرده اند. آسياتك نيز 
بزرگ ترين مشتري اين شركت در ميان اپراتورهاي 

ارايه دهنده اينترنت ثابت است.

   افزايش ۲۳۰ درصدي زيان
شركت ملي پست

بررسي هاي از سامانه كدال نشان مي دهد به طور نمونه 

شركت ملي پس��ت جمهوري اس��المي ايران در سال 
گذشته ۴۸۲ ميليارد تومان زيان خالص داشته است، 
درحالي كه اين ميزان در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۴۶ ميليارد 
تومان بوده كه افزايش ۲۳۰ درصدي را نشان مي دهد.

اين شركت در سال گذشته ۹۳ ميليارد تومان از دولت 
كمك دريافت كرده است. زيان انباشته شركت مذكور 
در س��ال ۱۳۹۹ معادل ۹۷۱ ميليارد تومان بوده كه در 
سال ۱۴۰۰ به ۱۴۵۴ ميليارد تومان رسيده كه از بدتر 
شدن وضعيت اين شركت حكايت دارد. از طرف ديگر 
پارسال تعداد كل كاركنان شركت پست از جمله رسمي، 
پيماني، قراردادي و كاركنان شركت هاي خدماتي ۱۴ 
هزار و ۱۱۷ نفر بوده كه در سال ۱۳۹۹، ۱۳ هزار و ۵۰۰ 
يعني ۵۶۷ نفر نسبت به سال ۱۳۹۹ افزايش داشته است.

   پارس جنوبي زيان ده شد
س��ود خالص مجتمع گاز پارس جنوبي هم در سال 
گذشته ۵۲۷ ميليارد تومان بوده كه نسبت به سال 
۱۳۹۹ كه ۶۵۳ ميليارد توم��ان بوده، ۱۲۶ ميليارد 
تومان كاهش داشته است.تعداد كاركنان اين شركت 
شامل كاركنان رس��مي، پيماني، قرارداد مستقيم 
و كاركنان ش��ركت هاي پيمانكاري در سال ۱۳۹۹ 
معادل ۱۶ هزار و ۹۴۴ نفر بوده اس��ت كه در س��ال 

۱۴۰۰ به ۱۷ هزار و ۴۸۰ نفر رسيده است.

   سود 4 برابري توسعه زيربناي حمل ونقل 
سودخالص شركت توسعه زيربناي حمل و نقل كشور 
در س��ال ۱۳۹۹، در حدود ۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون و 
در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۵ ميليارد تومان بوده است كه 
رشدي حدود چهار برابري را نشان مي دهد.همچنين 
سود خالص فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران كه در سال 
۱۳۹۹ معادل ۳۰۲ ميليارد تومان بوده با رشدي ۴.۵ 

برابري به ۱۳۵۰ ميليارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسيده 
است. سود انباشته اين شركت نيز حدود ۲۹ ميليارد 
تومان است. اما شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران 
در س��ال ۱۳۹۹، حدود چهار ميليارد تومان س��ود 
خالص داشته كه در سال گذشته با سه ميليارد تومان 
زيان خالص مواجه شده است.بررسي ها نشان مي دهد 
كه دليل حركت اين شركت از سود به زيان، افزايش 
قابل توجه بهاي تمام ش��ده شركت از ۱۳۸ به ۱۸۹ 
ميليارد تومان بوده اس��ت. دلي��ل اين موضوع طبق 
يادداشت ۱_۵ صورت هاي مالي حسابرسي شده اين 
شركت، افزايش بهاي مواد اوليه )كاغذهاي خريداري 

شده از كارخانه توليد كاغذ اسناد بهادار( است.

   كاهش 89  درصدي سود 
همچني��ن طبق صورت هاي مالي تلفيقي س��ازمان 
گسترش و نوسازي صنايع ايران، اين سازمان در سال 
۱۴۰۰ با كاهش ۸۹ درصدي س��ود خالص نسبت به 
سال ۱۳۹۹ مواجه بوده است. به عبارت ديگر سود اين 
شركت طي يك سال يك دهم شده است.يكي از داليل 
اصلي اين موضوع كاهش ۹ درصدي درآمد عملياتي 
و افزايش بيش از ۴۵ درصدي هزينه بهاي تمام شده 
اين شركت است.در بررسي ديگر از صورت هاي مالي 
اعالم شده، صورت مالي فوالد ايران است كه چشمگير 
شده چراكه سود خالص اين شركت در سال ۱۳۹۹، 
يك ميليارد و ۵۰۰ هزار تومان بوده كه در سال ۱۴۰۰ 
به ۱۵ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان رسيده است كه 

از رشد حدود ۱۰ برابري حكايت دارد.

   حال بانك ها خوب نيست
خالص درآمد تسهيالت و سپرده گذاري بانك كشاورزي 
در سال ۱۴۰۰ با رشد ۴۱درصدي نسبت به سال گذشته 

به ۹هزار و ۷۸۴ميليارد تومان رسيد. به اين ترتيب بانك 
كشاورزي سود خالص ۲۳ميليارد توماني را رقم زد. اين 
در حالي است كه اين بانك در سال ۹۹ زيان ۲۸۹ميليارد 
توماني را متحمل شده بود. همچنين سود خالص اندك 
بانك كشاورزي نتوانست زيان انباشته عظيم آن را جبران 
كند و زيان انباش��ته اين بانك در سال ۱۴۰۰ به هشت 
هزار ۶۱۹ميليارد تومان رسيد.. بانك ملي در سال ۱۴۰۰ 
از اعطاي تس��هيالت، درآمدي ۵۰هزار و ۲۳۳ميليارد 
توماني را كسب و از سويي ديگر به سپرده گذاران خود 
۴۸هزار و ۸۴۰ميليارد تومان سود پرداخت كرد. به اين 
ترتيب س��ود ناخالص بانك ملي به هزار و ۳۹۱ميليارد 
تومان رس��يد. اين در حالي است كه بانك ملي در سال 
۹۹ زيان ناخالص هزار و ۶۰۰ميليارد توماني را متحمل 
شده بود.با وجود اينكه عمليات بانكي بانك ملي سودده 
بوده، اما هزينه هاي ب��االي اداري و عمومي و مطالبات 
مشكوك الوصول، باعث شد كه بانك ملي زيان خالص 
دو هزار و ۶۷۶ميليارد توماني را ثبت كند. با اين وجود 
زيان خالص بانك ملي نسبت به سال ۹۹ حدود ۶۰درصد 
كاهش يافته است. همچنين اين زيان خالص باعث شد 
كه زيان انباشته بانك ملي از ۶۶هزار و ۸۵۹ميليارد تومان 
در س��ال ۹۹ به ۶۹هزار و ۵۳۵ميليارد تومان در س��ال 
۱۴۰۰ برسد. بانك مسكن نيز توانست در سال ۱۴۰۰ 
سود ناخالص خود را ۴۵درصد افزايش داده و به هشت 
هزار و ۵۱۳ميليارد تومان برساند. با اين حال سود خالص 
اين بانك تنها به يك ميليارد و ۷۰۰ميليون تومان رسيد. 
البته اين عدد در شرايطي ثبت شد كه بانك مسكن در 
سال ۹۹ متحمل زيان خالص هزار و ۷۸۶ميليارد توماني 
شده بود.سود خالص اندك بانك مسكن در سال ۱۴۰۰ 
نتوانست تغيير خاصي در وضعيت زيان انباشته اين 
بانك به وجود آورد و اين بانك همچنان زيان انباشته اي 

پنج هزار ميليارد توماني را ترازنامه خود مي بيند.
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 لزوم تخصيص معافيت مالياتي به 
شركت هاي بورسي در بودجه ۱4۰۲
راديوگفتوگو| مهدي حاجي وند كارش��ناس 
بازار س��رمايه درباره انتظ��ارات بازار س��رمايه از 
دولت و مجلس در خصوص بودجه س��ال ۱۴۰۲ 
اظهار كرد: بودجه از موضوعاتي است كه هميشه 
در نيمه دوم س��ال توس��ط فعاالن بازار سرمايه و 
سرمايه گذاران رصد مي شود. وي افزود: باتوجه به 
اينكه بندهاي مختلف بودجه ب��ر كالن اقتصاد و 
بسياري از ش��ركت ها تأثيرگذار است، لذا فعاالن 
اين ب��ازار ه��م حواس جمع تر معامل��ه مي كنند 
و معامله گ��ران در فصل بودجه ب��ه الك احتياط 
مي روند. اين كارش��ناس بازار سرمايه گفت: اتفاق 
مثبتي كه امسال افتاده اين است كه قبل از رسيدن 
به فصل بودجه رايزني ها در انجام اس��ت. در حال 
حاضر مجلس، س��ازمان ب��ورس و وزارت اقتصاد 
دغدغه هاي بودجه اي بازار سرمايه را رصد مي كنند 
و جلس��ات متعددي هم در مجلس مي گذارند تا 
حداقل در زمان ارايه بودجه به مجلس مش��كالت 
بازار سرمايه و بيم و اميدها و احتياط هاي آنها هم 
كمتر شود. حاجي وند محركه هاي بازار سرمايه را 
در دو بخش تصميمات داخل بازار سرمايه و كالن 
اقتصاد قابل بررسي دانست و اظهار كرد: بخشي از 
دغدغه هاي بودجه اي فعاالن بازار سرمايه مربوط به 
خارج از بازار سرمايه است؛ مانند قيمت جهاني نفت. 
وي موضوع نحوه ماليات ستاني براي سال آينده را 
از جمله دغدغه هاي شركت هاي بورسي عنوان كرد 
و گفت: توقع فعاالن بازار سرمايه براي بودجه سال 
۱۴۰۲ اين است كه دولت با تخصيص معافيت هاي 
مالياتي به اين ش��ركت ها ميزان سودآوري آنها را 
افزايش دهد. اين كارش��ناس بازار سرمايه معتقد 
است كه ارايه مش��وق هاي مالياتي در كوتاه مدت 
هم مي تواند به نفع اقتصاد باشد هم به نفع فعاالن 
بازار سرمايه. حاجي وند به سازمان بورس پيشنهاد 
كرد تا در قالب يك فراخوان از فعاالن بازار سرمايه و 
بورس دعوت كند تا دغدغه هاي بودجه اي خود را 
مطرح كنند و چكيده آن را هم به مجلس ارايه دهد.

بانك مركزي در ريزش هاي 
اخير بورس مقصر است

راداراقتصاد| محمد واعظ اقتصاددان و عضو هيات 
علمي دانشگاه اصفهان در خصوص چرايي افت هاي 
مكرر ب��ورس و عدم تحقق وعده هاي داده ش��ده از 
سوي دولت مبني تسهيل گيري و رشد بورس گفت: 
قدر مسلم تصميم گيري هاي اقتصادي، بحران هاي 
اجتماعي و سياست گذاري ها در روند منفي بورس 
بسيار اثر گذار است. در اين موضوع شكي وجود ندارد 
كه بخشي از افت هاي بورس به دليل شرايط خاص 
اخير اقتصاد كشور است. وي در اين باره تصريح كرد: 
مي توان پيش بيني كرد با آرام شدن جامعه و كاهش 
بحران ه��اي اجتماعي بورس وارد مس��ير جديدي 
مي شود و سرمايه گذاران به بورس باز مي گردند اما 
از اين موضوع نبايد غافل شويم كه تحول در بورس 
از نظر واقعي شدن شاخص و از نظر گسترش بازار و 
تمركز بر بازار اوليه، نيازمند به اصالج سياست هاي 
اساسي اقتصاد كالن است. محمد واعظ كارشناس 
و تحليلگر مسائل اقتصادي در ادامه به ناكام ماندن 
وعده هاي دولت اش��اره كرد و گفت: محدوديت هاو 
چالش هاي بي شمار اقتصادي مانع بزرگي در برابر 
تحقق شعارهاي رييس دولت بوده و هست. بي شك 
آثار رواني كوتاه مدت ناشي از بحران هاي اجتماعي با 
فروكش كردن بحران ها مي گذرد اما اثرات بحران ها 
روي بازار س��رمايه تاثير مي گ��ذارد بنابراين براي 
گرفتار نش��دن در افت هاي مك��رر و دور باطلي كه 
دربورس ديده مي ش��ود در بلندمدت بايد به رفتار 
متغيرهاي اقتصاد كالن توجه كرد. استاد اقتصاد در 
خصوص وضعيت بورس و شرايطي كه منجر به تخليه 
حباب هاي بازار سرمايه مي شود، گفت: بخش مهمي 
از افت هاي بورس را بايد به حباب شاخص قيمت در 
بازار سرمايه نسبت داد. الزم به ذكر است كه با گذشت 
زمان، سرمايه گذاران متوجه تفاوت ارزش بين بنگاه ها 
و ارزش ذاتي بنگاه ها مي شوند اين موضوع منجر به 
تخليه هر چه بيشتر حباب بازار مي شود. وي در اين 
باره تصريح كرد: تخليه بيشتر حباب در بازار سرمايه 
به صورت كاهش قيمت بازاري ش��اخص س��رمايه 
ظاهر مي شود. اين نوع تخليه حباب به مراتب بهتر 
از تخليه يك باره حباب است، چون تخليه حباب كه 
اصطالحا بحران مالي ناميده مي شود ايجاد كننده 
نوسان هاي مالي گسترده در اقتصاد كالن خواهد شد. 
محمد واعظ استاد اقتصاد در خصوص سياست هاي 
بانك مركزي كه روي افت بورس موثر اس��ت گفت: 
قطعا سياست هاي بانك مركزي در افت بورس موثر 
هستند اما نكته مهم اين است كه افت هاي تدريجي 
ناش��ي از تاثير تفاوت ارزش بازاري بنگاه ها با ارزش 
ذاتي آنها نبايد نگران كننده تلقي شود، بلكه بخشي 
از ماجرا نگران كننده است كه سرمايه گذاران وفادار و 
قديمي بازار از بورس خارج شوند و سرمايه هاي خود 
را يا به بازارهاي موازي يا از كش��ور خارج كنند. وي 
معتقد است: حضور دستوري دولت در بورس به نفع 
حقوقي هاس��ت. با توجه به اينكه بخشي از فعالين 
بازار سرمايه حقوقي ها هستند و تحت نظر دولت، 
لذا دستورات دولت كه از طريق شركت هاي حقوقي 
كه در بازار سرمايه ظاهر مي شود فقط روي رشد اين 
شركت ها اثر بخش است، بنابراين دستورات دولت 
در بورس روي بخش هاي ديگر به صورت مستقيم 
اثر گذار نيس��ت و منجر به رش��د شركت هاي غير 
دولتي نمي شود. محمد واعظ در پايان گفت وگو 
در پاس��خ به اين سوال كه به نظر ش��ما با تغيير 
مديران بورس مي توان در روند بازار تغيير مثبتي 
ايجاد كرد، گفت: اگر تبديل به احسن باشد يعني 
مديري با ش��ناخت كامل از بورس و مس��تقل و 
حامي مناف��ع كليه س��هامداران روي كار بيايد 

در محدوده اثر گذاري مديريت بازار مهم است.

ميز مشترك سيماني ها
و بورس كاال تشكيل مي شود

كاالخبر| سيد جواد جهرمي، معاون عمليات و نظارت 
بر بازار ب��ورس كاالي ايران و هي��ات همراه به منظور 
بررسي مشكالت و چالش هاي شركت هاي سيماني 
و در نشس��تي با مديران شركت هاي سيماني غدير و 
به ميزباني شركت سيمان شرق، مسائلي چون سقف 
و كف عرضه، شرايط قيمت گذاري و تفاوت هاي عرضه 
منطقه اي را از زواياي مختلف مورد بررسي قراردادند 
و در خصوص راهكار رفع نواقص هم انديش��ي شد. در 
ابتداي اين نشست، محمدرضا سليميان، مديرعامل 
هلدينگ سيمان غدير ضمن ارايه گزارشي از شرايط 
صنعت س��يمان در كش��ور و ش��رايط عرضه و تقاضا 
به تش��ريح روند جهش توليد در ش��ركت هاي گروه 
هلدينگ سيمان غدير و چالش هاي عرضه در بورس 
كاال پرداخت.وي بر لزوم سياست گذاري كارشناسي 
مبتني بر نظرات شركت هاي سيماني به منظور تأمين 
منافع توليد تاكيد كرد. در ادامه اين نشس��ت مديران 
عامل شركت هاي سيماني غدير و مديران بورس كاالي 
ايران در فضايي صريح و صميمي به بيان نقطه نظرات 
خود پرداختند. جواد جهرمي با بيان اينكه تا قبل از ورود 
سيمان به بورس كاال، عرضه ها در بورس كاال به صورت 
B۲B و ميان واحدهاي توليدي باالدست و پايين دست 
بود اما با ورود س��يمان ش��كل عرضه به B۲C و ميان 
توليدكنندگان با مصرف كنندگان نهايي تغييريافت 
كه اين رويه با استقبال خوبي هم مواجه شد. وي افزود: 
برخالف صنايعي چون فوالد و پتروشيمي كه از سال ها 
پيش معامالت آنها در بورس كاال جريان دارد، همه زوايا 
و شرايط صنعت سيمان در ابتداي معامالت مشخص 
نبود اما به مرور اين شناخت كامل تر شد به طوري كه 

روند معامالت با حجم هاي قابل قبول ادامه دارد.
جهرمي ادامه داد: همچنين بخش��ي از مش��كالت 
شركت هاي س��يماني از حوزه اختيارات بورس كاال 
خارج است ولي بورس كاال با توجه به جايگاه حقوقي 
خود از همه توان براي پيگيري و تعامل با وزارت صمت 
و س��اير نهادها در جهت تامين نياز توليدكنندگان 
و مصرف كنندگان اس��تفاده خواهد ك��رد. در پايان 
اين نشس��ت مقرر ش��د ميز مش��تركي متشكل از 
نمايندگان شركت هاي سيماني و مديران بورس كاال 
تشكيل شده و به طور مستمر به بررسي راهكارهاي 
رفع موان��ع عرضه و تأمي��ن مناف��ع توليدكننده و 

مصرف كننده در بستر بورس كاال بپردازد.

نقش صنعت كارگزاري 
در رونق بورس تهران

فرداياقتصاد| كمال خانزاده در رابطه با وضعيت 
فعلي بورس تهران اعتقاد داشت: بازار سهام در حال 
حاضر در شرايط بحراني به سر مي برد. اكثر فعاالن 
به ويژه سهامداراني كه از سال ۹۹ با دعوت عمومي 
دولت به اين بازار وارد ش��دند، ضررهاي س��نگيني 
را تجربه كردند. در ۲س��ال گذش��ته دولت تالش 
زيادي براي تثبيت شرايط بازار سرمايه انجام داد اما 
موفقيت چنداني كسب نكرد. او ادامه داد: با توجه به 
تش��كيل حباب بزرگ بورس در سال ۹۹ كه ناشي 
از تبليغات دولت ب��راي ورود عامه مردم به اين بازار 
بود، اين حباب شروع به تخليه شدن از نيمه دوم ۹۹ 
كرد اما نكته اي كه حائز اهميت است افزايش ارزش 
بازار سرمايه نسبت به س��ال هاي قبل بود. دولت به 
دليل افزايش قابل توجه نسبت نقدينگي و از دست 
رفتن تعادل بازار سهام نتوانست با ابزارهاي موجود 
اقدامات حمايتي كارگشايي انجام دهد و در نتيجه 
سرمايه ها از اين بازار به سمت بازارهاي كااليي خارج 
شد. اين كارشناس تاكيد كرد: با توجه به مشكالت 
بزرگ تر اقتصادي به نظر مي رس��د بازار سرمايه بر 
خالف وعده هاي اوليه دولت از اولويت خارج ش��ده 
اس��ت. كمبود ارزي و افزايش هزينه هاي جاري كه 
به دلي��ل تحريم ها امكان تامين مالي از فروش نفت 
وجود نداش��ت كه فش��ار دولت در بودجه ۱۴۰۱ از 
طريق افزايش نرخ خوراك و سياست هاي مالياتي 
در قبال شركت هاي بورس��ي را به دنبال داشت به 
ش��رايط بحراني بورس دام��ن زد و موجب افزايش 
ابهامات و از دس��ت رفت اعتماد س��رمايه گذاران به 
بورس شد. خانزاده در رابطه مهم ترين راهكارهاي 
موجود براي عبور بورس از ش��رايط بحراني عنوان 
كرد: مهم تري��ن موضوعي كه دول��ت از طريق آن 
مي تواند بر بازار سرمايه اثر بگذارد و از بورس حمايت 
كند بودجه ۱۴۰۲ است. دولت بايد در بودجه سال 
آينده كم و كاستي هاي بودجه ۱۴۰۱ در حمايت از 
شركت هاي بورسي را برطرف كند و به شركت ها در 
جهت قدم برداشتن در مسير توسعه كمك كند.  وي 
افزود: دولت همچنين بايد سياست شكست خورده 
قيمت گذاري دس��توري را در صناي��ع تاثيرگذار بر 
بورس تهران نظير پااليش و خودرو كنار گذاش��ته 
و به پيش بيني پذيري اقتصاد كمك كند. از س��وي 
ديگر س��ازمان بورس و اركان بازار س��رمايه بايد در 
جهت تقويت تقاضا و ورود پول به اين بازار تالش كند 
كه به نظر مي رسد انتشار اوراق تبعي قدم مهمي در 
جهت افزايش جذابيت بورس براي سرمايه گذاران 
باش��د. كمال خانزاده، كارش��ناس بازار سرمايه در 
رابطه وضعيت صنعت كارگزاري در ش��رايط فعلي 
بازار س��رمايه گفت: با توجه به آخرين گزارش هاي 
منتشر شده از س��وي كارگزاري ها در سامانه كدال، 
بسياري از ش��ركت هاي فعال در اين صنعت اعالم 
زيان كرده اند. در سال هاي ۹۷ و ۹۸ در اين صنعت 
سرمايه گذاري هاي توس��عه اي قابل توجهي انجام 
ش��د كه با روند نزولي بازار و هزينه نيروي انس��اني 
و همچينين ماليات هاي س��نگين از سوي دولت، 
كارگزاران در حال حاضر شرايط مناسبي را تجربه 
نمي كنند. وي درباره اثرات كاهش كارمزد معامالت 
در نجات صنعت كارگزاري اظهار كرد: اين موضوع به 
افزايش ارزش معامالت كمك خواهد كرد و مي تواند 
به عنوان مسكن مقطعي براي بازار سرمايه روند كلي 

بازار را در دوره ميان مدت تحت الشعاع قرار دهد.
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تعقيب  سود  و  زيان  در  شركت هاي دولتي

خودانتقادي تلخ  رييس  سازمان خصوصي سازي
چهاردهمي��ن نمايش��گاه معرف��ي فرصت ه��اي 
سرمايه گذاري كشور و نهمين نمايشگاه بورس، بانك 
و بيمه )كيش اينوكس ۲۰۲۲( به عنوان بزرگ ترين 
رويداد مالي كشور، عصر روز دوشنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۱ 
با حضور حسين عبده تبريزي، دبير كميته محتوايي 
كيش اينوكس، حس��ين قربان زاده، رييس سازمان 
خصوصي سازي، مهدي كشاورز، مديرعامل سازمان 
منطقه آزاد كيش، حسين سالح ورزي، نايب رييس اول 
اتاق بازرگاني، عليرضا دليري، دستيار معاون علمي و 
فناوري رييس جمهور، مجيد بهزادپور، رييس كل بيمه 
مركزي در مركز همايش ها و نمايشگاه هاي بين المللي 
جزي��ره كيش آغاز به كار كرد. ش��رايط امروز اقتصاد 
ايران و حكمراني نامناسب و معيوب سياست گذاران 
در بخش ه��اي مختلف از مهم تري��ن مباحث مطرح 
شده در آيين افتتاحيه چهاردهمين نمايشگاه معرفي 
فرصت هاي سرمايه گذاري كشور و نهمين نمايشگاه 

بين المللي بورس، بانك، بيمه و خصوصي سازي بود.
حسين قربان زاده، رييس سازمان خصوصي سازي 
در افتتاحيه كي��ش اينوكس عنوان ك��رد: ما هيچ 
حسي نس��بت به اين موضوع نداريم كه بيت المال 
زيان شركت هاي دولتي نيز است. ثروت پودر شده 
در ش��ركت هاي دولتي نيز است. بيت المال ماليات 
گرفته نشده از ش��ركت هاي واگذار نشده نيز است. 
بيت المال خود منابع حاصل از واگذاري شركت هايي 
كه با البي و رايزني از ليس��ت شركت هاي واگذاري 
خارج مي كنيم نيز هس��ت. همانطور كه اين حسن 
برداش��ت به خود دولت نيز س��رايت كرده اس��ت. 
دولتي كه باي��د حافظ اقتصاد ايران باش��د، تبديل 
به فروش��نده امالك ش��ده و به جاي انديشيدن به 
سرنوش��ت بنگاه به انتفاع دفعي از درآمد حاصل از 
يك معامله مي انديش��د. در مقابل سوء برداشتي از 
بخش خصوصي وجود دارد كه چون دنبال منفعت 
است پس حتما دشمن است يا چون كارآفرين است 
حتما سوپرمن است و حتما بايد معجزه كند. معجزه 

در كدام اقتصاد؟ در همين درياي متالطمي كه مملو 
از نوسانات مختلف به دليل كيفيت سياست گذاري 
اقتصادي در دولت است. وي ادامه داد: پديده اي كه 
در اواخر شهريور اتفاق افتاد و همچنان ادامه دارد آيا 
تنها به دليل همان رخداد روي داده بود يا نه انباشت 
برخي از مطالبات و اعتراضات، اتفاقات اخير را رقم 
زد؟ معلوم اس��ت كه يك ع��ده اي هويت ديني ما را 
نش��انه گرفته اند اما نمي توانيم از سياست گذاري و 
حكمراني معي��وب اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 
... بگذريم. اگر كس��ي در حال حاضر بخواهد دزدي 
كند بايديك موتور هيونداي خريداري كند اما براي 

همين خريد نيز به دو ضامن نياز دارد.
در واقع بايد دو ضامن داشته باشد تا بتواند دزدي كند. به 
جاي اينكه پاداش خلق ارزش و ثروت آفريني در اولويت 
قرار گيرد، ما در خيلي موارد در سياست گذاري هاي 
خود، پاداش را ب��ه ضد ارزش داده اي��م. در نهايت به 
جايي مي رسيم كه تكنولوژي و فناوري تبديل حق 
به ناحق وجود دارد. در واقع اين سياست گذاري هاي 
نادرس��ت باعث شده تا س��رمايه گذاري كه تمايل 
داش��ته با ورود به يك حوزه اي، اثرگذار واقع شود 
به سمت بازارهاي سفته بازي همچون سكه و ارز و 
دارايي هاي ثابت و بازارهاي غيرمولد هدايت شود. 
اگر كيفيت سياس��ت گذاري و س��وء مديريت ها را 

اصالح نكنيم اين ديوار كج تا ثريا باال مي رود.

   ارزش دانش
فكر و ايده باالتر از ساختمان است

عليرضا دليري، معاون توسعه مديريت و منابع معاونت 
عملي و فناوري نيز با بيان اينكه علوم فناوري در اقتصاد 
دنيا با س��رعت بااليي در حال پيشرفت است، گفت: 
اقتصاد دنيا، در حال تبديل به يك اقتصاد فناورمحور، 
دانش مح��ور و مبتني ب��ر R&D اس��ت. فعاليت ها، 
س��رمايه گذاري ها و تامين مالي هاي س��نتي در دنيا 
جمع شده و شركت هاي بزرگ دنيا به استارتاپ هاي 

بزرگي تبديل شده اند كه توسط واحدهاي R&D ايجاد 
شده اند. اين الجرم در همه كشورهاي دنيا چه ايران 
باشد چه كره شمالي ورود پيدا خواهد كرد. علم، دانش، 
فكر و ايده در نهايت مسير خود را يافته و در زندگي 
روزمره مردم رسوخ خواهد كرد. افق آينده فناوري 
متفاوت تر از چيزي اس��ت كه مش��اهده مي كنيم. 
كسي باسواد است كه بتواند در زندگي خود و افراد 
ديگر تغيير ايجاد كند. در اعتبارسنجي در بازار پول 
نيز بايد به مواردي همچون ارزش كار و دانش افراد 
توجه شود كه در بازارهاي مالي دنيا مورد توجه قرار 
مي گيرد. وي ادامه داد: هوش مصنوعي آينده زندگي 
روزمره ما خواهد بود. قطع��ا اثر هوش مصنوعي بر 

بازارهاي مالي بسيار محسوس خواهد بود.
بح��ث فناوري هاي اتص��ال پيش��رفته خودروهاي 
هوش��مند به زودي بازارهاي بين المللي را خواهند 
گرفت. لذا فناوري و نگاه فناوري محور در دنيا نهادينه 
شده اس��ت. در كنار آن سرعت رش��د فناوري هاي 
مالي و فين تك ها نيز از فناوري هاي غيرمالي بيشتر 
است. دليري در ادامه تصريح كرد: بازار سرمايه ما نيز 
اين روزها اتفاقات خوبي را پش��ت سر گذاشته است 
و آن عرضه اس��تارتاپ تپسي در فرابورس ايران بود. 
بايد توجه داش��ت ارزش دانش، فك��ر و ايده باالتر از 
ساختمان است. اين موضوع زماني كه ۲۵۹ ميليون 
سهم تپسي يعني ش��ركتي بدون دارايي مشهود در 

عرض ۸ دقيقه فروش رفت و ركورد زد. 

   توسعه پايدار با توسعه و ثبات بازارهاي مالي
معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران سازمان بورس از 
ديگر سخنرانان افتتاحيه كيش اينوكس بود. به گفته 
رضا عيوضلو، رويداد كيش اينوكس فرصت مناسبي 
براي مش��اركت كنندگان در زنجيره سرمايه گذاري 
است تا بتوانند با اشتراك گذاري برنامه و دستاوردهاي 
خود به توس��عه ه��م افزايي بازار مال��ي كمك كنند. 
صحبت هاي امروز بر ٢ محور يعني اهميت بسترسازي 

رشد سرمايه گذاري براي تحقق اهداف رشد اقتصادي و 
اهميت ثبات مالي درباره تصميم گيري سياست گذاران 
پولي و مالي خواهد بود. وي با تاكيد بر اينكه به شدت 
با كاهش تشكيل س��رمايه ثابت روبرو خواهيم شد، 
خاطرنش��ان كرد: رشد اقتصادي كش��ور از سال ٩٠ 
تاكن��ون به طور متوس��ط ٩ دهم درصد بوده اس��ت. 
تشكيل سرمايه از سال ٩٠ تاكنون نزديك ٥٠ درصد 
)تقريبا نصف( شده است و سهم آن از توليد ناخالص 
داخل��ي از ٤٠ درصد ب��ه حدود ١٨ درصد رس��يده 
اس��ت. اگر به عوامل تش��كيل دهنده تقاضا در توليد 
ناخالص داخلي نگاه كنيم شاهد هستيم كه مصارف 
عمومي و مخارج دولت ظرفيت مناس��ب براي رشد 
اقتصادي ندارد و تنها راه دستيابي به رشد اقتصادي، 
رش��د س��رمايه گذاري اس��ت. عيوض لو به وضعيت 
تجارت خارجي نيز اش��اره كرد و گفت: راه حل مثبت 
كردن تراز تجاري و كمك به رش��د اقتصادي مربوط 
به بحث س��رمايه گذاري اس��ت بستر س��ازي بايد از 
سوي سياست گذاران صورت بگيرد و بايد چشم انداز 
سودآوري بنگاه ها و طرح ها به گونه اي شفاف و روشن 
باشد تا س��رمايه گذاران توجيه پذيري خود را آشكار 
ببينند. وي با بيان اينكه براي سرمايه گذاري نيازمند 
بسترسازي مناسب براي رشد اقتصادي هستيم كه از 
سوي سياست گذاران اقتصادي صورت مي گيرد، گفت: 
شفاف سازي بايد به گونه اي باشد كه مسووليت رقابتي 
ذاتي صنايع در آن ديده ش��ود. عيوضلو با بيان اينكه 
ثبات مالي از حمله مس��ائل مدنظر اقتصاددانان دنيا 
است، گفت: يك سيستم مالي زماني مي تواند باثبات 
باشد كه نوس��انات را به طور مناسب كنترل كند و در 
مقابل نوسانات ماندگار باشد. بازار مالي زماني مي تواند 
در يك سيستم با ثبات مالي فعاليت كند كه دارايي مالي 
بدون انحراف بااهميت از ارزش هاي ذاتي معامله شود 
و مشاركت كنندگان آن بازار با اطمينان نسبي نسبت 
به مبادله دارايي ها اقدام كنند. توسعه پايدار با توسعه و 

ثبات بازارهاي مالي ارتباط مستقيم دارد.



گروه راه و شهرسازي|
آن گونه كه برخي از اعضاي ش��وراي ش��هر تهران 
ديروز در صحن علني اين شورا گزارش كردند، زير 
سايه ناآرامي هاي اخير در تهران و افت توان نظارتي 
شهرداري در اين رويدادها، ساخت و ساز غيرمجاز 
مس��كن در برخي از مناطق پايتخت ش��يوع يافته 
است، از همين رو، از مسووالن شهرداري خواستند 
تا در اين رابطه دقت و نظارت بيشتري اعمال كند. 
س��اخت و س��از غيرمجاز در تهران و حاشيه ساير 
كالن ش��هرها پديده اي اقتصادي- اجتماعي است 
كه نيازمن��د واكاوي و مداقه علمي و كارشناس��ي 
است. چه آنكه انجام ساخت و ساز در روز »جمعه« 
را نمي توان معلول بالفصل ناآرامي هاي اخير قلمداد 
كرد و انتخاب اين زمان براي ساخت و ساز به خوبي 
نشان مي دهد كه سازندگان با توجه به تعطيلي آخر 
هفته كاركنان ش��هرداري و كمرنگ شدن نظارت 
آنها در روزه��اي تعطيل، از فرص��ت روز تعطيل و 
نه خأل ايجاد ش��ده به دليل ناآرامي ها سوءاستفاده 
كرده ان��د. از اين رو، همزماني تش��ديد س��اخت و 
سازهاي غيرمجاز در تهران با ناآرامي ها را نمي توان 
به عنوان علت و معل��ول يكديگر قلمداد كرد و بايد 
»علت« آن را در مسائل ديگري ريشه يابي كرد. در 
اين حال، فارغ از مساله انتخاب »زمان« براي ساخت 
و ساز غيرمجاز، ضروري است اعضاي شوراي شهر و 
ساير مسووالن شهري به طور ريشه اي وجود چنين 
پديده اي را بررسي كنند. بي گمان، بيكاري فراگير 
در شهرها و روس��تاهاي كش��ور و جذابيت تهران 
براي اشتغال، بسياري از افراد را براي كوچ به تهران 
ترغي��ب كرده و مي كن��د. از اين رو، اولين مس��اله 
مهاجران به تهران، مس��اله س��رپناه خواهد بود كه 
تقاضا براي استقرار در مناطق جنوبي و حاشيه اي 
ش��هر را افزايش مي دهد و به س��اخت و س��ازهاي 
غيرمجاز و ارزان قيمت و غيراستاندارد دامن مي زند.

  پيشگيري آسان تر از درمان!
ديروز مهدي عباسي، رييس كميسيون شهرسازي 
و معماري شوراي اسالمي تهران، در نود و هشتمين 
جلسه شورا در خصوص ساخت و ساز غيرمجاز در 
تهران متذكر شد و گفت: بارها با مديران و مسووالن 
ش��هرداري در اين رابطه تماس گرفته  و گفت وگو 
كرده ايم، نه تنها اين مشكل حل نشده بلكه شرايط 

به مراتب وخيم تر شده است. 
عباسي افزود: با استفاده از وضعيت حاكم بر تهران 
به دليل اغتشاشات، عده اي سودجو از فرصت پيش 
آمده سوءاستفاده كرده و با تصرف، اقدام به ساخت 
و ساز مي كنند؛ آنها با اين كار براي مديريت شهري 
ميراث��ي را از جنس تخريب، ناكارآمدي و آس��يب 
اجتماعي به جاي مي گذارند. در دراز مدت نمي توان 
با اينها مواجه ش��د و آنها را رد كرد. در حال حاضر 

پيشگيري به مراتب آسان تر است.
 رييس كميس��يون شهرس��ازي و معماري ش��ورا 
با اش��اره به اتفاقات گذش��ته و مديريت مناس��ب 
ش��هرداري تاكي��د كرد: در گذش��ته ش��هرداري 
توفان هاي بسياري را به خود ديده اما اجازه ساخت 
و ساز نداده است، حاال چه شده كه با بادي همه چيز 

بهم ريخته و ساخت و ساز آزاد شده است. 
وي ادامه داد: تقاضاي ما اين اس��ت ش��هرداري با 
بدنه اي كه در خود دارد، از گس��ترش اين مس��اله 
پيش��گيري كرده و اقدام��ات الزم را در اين زمينه 
انجام دهد. شهرداري در مناطقي كه ساخت و ساز 
غيرمجاز صورت گرفته به س��رعت نس��بت به رفع 
تصرف از اراضي كه متعلق به همه شهروندان تهراني 

است و نيز برخورد با مديران ناكارآمد اقدام كند. 
عباس��ي با بيان اينك��ه در آينده اي��ن مناطق چه 
مشكالتي خواهند داش��ت، تذكر داد: دشمن يك 
دهه ديگر از اين مساله به عنوان نقطه ضعفي براي 

جمهوري اسالمي ايران و كشور عزيزمان و نيز لكه 
ننگي براي تهران زيبا، استفاده خواهد كرد. 

  مقابله با مافياي ساخت و ساز غيرمجاز 
مهدي چم��ران، رييس ش��ورا ني��ز در تاييد تذكر 
عباس��ي مبني بر س��اخت و س��ازهاي غيرمجاز در 
تهران گفت: تشكر مي كنم از يادآوري اين موضوع 
و نيز تالش هاي ش��هردار منطقه 19 تهران به ويژه 
در اين ايام با همكاري نيروي انتظامي و دادس��تاني 
سخت ايس��تادگي كردند. چمران افزود: اميدواريم 
در مناطق ديگ��ر تهران نيز اقدام��ات و تالش هاي 
اينچنين��ي صورت بپذيرد تا ش��اهد مناطقي مانند 
»مرتضي گرد« نباش��يم كه س��اخت و سازها انجام 
ش��ود و در نهايت بگوييم كاري است كه انجام شده 
و ديگ��ر نمي توان اقدامي كرد. اي��ن تنها يك نمونه 
است. در ساير نقاط نيز شاهد اين اقدامات متخلفانه 
بوده ايم. رييس شوراي اس��المي شهر تهران گفت: 
درخواست ما از شهردار تهران و شهرداران ديگر اين 
اس��ت كه به جد و قاطعانه مقابل ساخت و سازهاي 
غيرمجاز بايستند. همانطور كه ذكر شد اينها مردم 
عادي نيس��تند بلكه مافيا هس��تند كه از اين اقدام 
سودهاي فراواني عايدش��ان مي شود، عده اي هم از 
شهرس��تان ها آمده وناآگاهانه در تله اين افراد قرار 
مي گيرن��د و اموال خود را به دليل كالهبرداري آنها 
از دس��ت مي دهند؛ در نهايت چيزي كه نصيبشان 
مي شود ساختمان هاي ناايمن و بسيار فرسوده است.

  سازوكار قوي تري طراحي شود
ناصر اماني، عضو شوراي اس��المي شهر تهران نيز 
با اش��اره به بروز برخي اقدامات در حوزه ساخت و 
س��ازهاي غيرمجاز در منطقه 19 شهرداري تهران 
اظهار كرد: بايد س��از و كار قوي تري در شهرداري 
ته��ران براي مقابله و برخورد قاط��ع با اين موضوع 
طراحي ش��ود. اماني گفت: روز دوش��نبه برخي از 
مس��ووالن اس��تان با ما تماس گرفتند و گفتند در 
منطقه 19 هستيم و چرا شورا و شهرداري در رابطه 
با موضوع س��اخت و س��از غيرمجاز در اين منطقه 
كار ج��دي و تعيين كننده اي انجام نداده اس��ت؟ 
توقع دوس��تان اين بود قبل از اينكه اس��تانداري و 
فرمانداري وارد اين موضوع شوند، شهرداري تهران 

ورود كند و مانع ساخت و سازهاي غيرقانوني شود. 
بنده توضيحاتي خدمتش��ان دادم و گفتم شهردار 
منطق��ه جديدا به آنجا آمده و ب��ا توجه به اينكه در 
حوزه شهرس��ازي صاحب نظرند و از پيشكسوتان 
حوزه شهرسازي ش��هرداري تهران هستند، حتما 

برنامه خواهد داشت و مانع اين كار مي شود.
او ادامه داد: نظر آنان اين بود كه شهرداري منطقه 
به تنهايي ت��وان برخورد با اين موض��وع را ندارد و 
جريانات اخير باعث ش��ده ع��ده اي در پناه و تحت 
تاثير توجه نهادهاي نظارتي به آن موضوع، اندكي 
نظارتش��ان در اين حوزه كمتر گ��ردد. روز جمعه 
از منطقه 19 تماس داش��تيم و م��ردم به ما آدرس 
دادند كه پش��ت فالن مجموع��ه در روز جمعه در 
حال ساخت و ساز هس��تند و همان موقع به آقاي 
فره��ادي اط��الع دادم و گفتند در جري��ان بوده و 
در حال پيگيري هس��تيم. به نظر مي آيد بايد يك 
ساز و كار قوي تري در ش��هرداري تهران براي اين 
موضوع طراحي شود و خيلي خوب بود قبل از اينكه 
فرماندار تهران يا معاونين استانداري به آنجا بروند، 
شهردار تهران و معاونان شان حضور پيدا مي كردند 
و اين س��يگنال و عالمت را ب��ه جامعه مي دادند كه 
هوش��يار و در جريانند و پاي كار هستند و مانع اين 
كار مي ش��وند تا نيازي نباش��د كه ش��وراي تامين 
شهرستان بخواهد براي اين موضوع تصميم گيري 
كن��د. خواهش من اين اس��ت كه هم كميس��يون 
شهرسازي و هم شهردار تهران و معاونان  كه در اين 
زمينه مس��ووليت دارند قدري بيشتر در اين زمينه 

جديت به خرج دهند.
 

  گاليه از عدم دسترسي به داده هاي عمومي 
اماني همچنين در بخش ديگري از تذكر خود با بيان 
اينكه يكي از وظايف ش��وراي اسالمي شهر در همه 
شهرهاي كشور برابر قانون نظارت است و اين نظارت 
نياز به ابزار دارد، اضافه كرد: در ش��هرداري تهران 
از دوره هاي قبل سيس��تم هايي وجود دارد كه اين 
سيستم ها دسترسي مديران شهري و اعضاي شورا 
را به آنچه كه در ش��هرداري اتفاق مي افتد تسهيل 
مي كند. اگر اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران به 
اين سيستم ها دسترسي داشته باشند هم كارشان 
راحت تر مي ش��ود و هم نيازشان به نيروي انساني و 

هم نيازشان به تردد در سطح شهر كمتر مي گردد. 
از روز اولي كه در شورا مستقر شديم كتبا و شفاها از 
شهرداري تهران خواهش كرديم امكان دسترسي 

ما به اين سيستم ها را فراهم سازند.
او گفت: مدتي گفتند مش��كل سيس��تمي هست و 
بعد از آن مساله هك سيستم هاي شهرداري پيش 
آمد و امروز كه بيش از يك سال و اندي از دوره اين 
شورا مي گذرد ما هنوز به عنوان كميته تشكيالت و 
منابع انساني شوراي اسالمي شهر تهران نتوانستيم 
به اين سيس��تم ها كه خودمان آنها را ايجاد كرديم 

دسترسي پيدا كنيم. 
بنده زماني معاون منابع انساني و معاون برنامه ريزي 
ش��هرداري بودم. ما در اداره كل تش��كيالت كه در 
حال حاضر مركز تحول و نوسازي اداره شهر شده، 
سيس��تم هاي زيادي داريم. در اداره كل س��رمايه 
انساني شهرداري تهران سيستم داريم و مي توانيم از 
كيفيت نيروي انساني، تركيب نيروي انساني و تعداد 
نيروي انساني به تفكيك منطقه، به تفكيك معاونت 
و س��تاد گزارش بگيريم. آن زمان گزارش هايي كه 

نياز بود را مي گرفتيم. 
رييس كميته تشكيالت و منابع انساني شوراي شهر 
تهران ادامه داد: اش��كالي ندارد كه اين دسترس��ي 
را به ما بدهند. اينها اطالعاتي اس��ت كه بر اس��اس 
قانون بايس��تي همه مردم به آن دسترس��ي داشته 
باشند، نه فقط اعضاي ش��وراي شهر؛ اما متاسفانه 
ما در حال حاضر دسترس��ي نداريم و ناچاريم براي 
كوچك ترين اطالعات مرتبا با ش��هرداري مكاتبه 
كنيم و به ش��كل كاغذي بعد از مدت ها به دستمان 
مي رس��د و اين نظارت ما را مختل كرده اس��ت. تا 
ام��روز اين تذكر را ن��داده بودم ام��ا در حال حاضر 
ناچارم؛ چون اخيرا گفتند موضوع حل ش��ده و يك 
كد به ما دادند و وارد شديم و ديديم فقط مي توانيم 
اطالعات يك فرد را ببينيم؛ يعني كد پرسنلي يك 
كارمند ش��هرداري را بدهيم و اطالعاتش را ببينيم 
كه اين اصال نياز ما نيست. ما گزارش هاي مديريتي 
براي نظارت بر عملكرد حوزه برنامه ريزي و نيروي 
انس��اني ش��هرداري تهران نياز داريم و اين فقط از 
طريق دسترسي به سيس��تم ها امكان پذير است و 
لذا خواهش��م اين اس��ت كه اين دسترسي را براي 

ما فراهم كنند.
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معافيت مالياتي
براي امالك شهرداري تهران

مديرعامل سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران 
با بيان اينكه اين سازمان مشمول استفاده از نرخ مالياتي 
صفر شد، گفت: بر همين اساس بالغ بر ۲۰۰ ميليارد ريال 
از هزينه هاي مالياتي س��ال 99 حذف شد. به گزارش 
مهر، حسن محمد حسن زاده از مشمول نرخ مالياتي 
صفر شدن سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران 
خبر داد و گفت: تالش هاي م��داوم همكاران معاونت 
مالي س��ازمان امالك در راستاي توجيه نحوه فعاليت 
سازمان امالك مطابق با قوانين مالياتي، بخشنامه ها و 
رأي ديوان عدالت اداري و شفافيت مالي اين سازمان در 
گزارشات حسابرسي، مديران و مسووالن سازمان امور 
مالياتي در گزارش رسيدگي به ماليات بر عملكرد سال 
1۳99، سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران را 
مشمول استفاده از نرخ مالياتي صفر دانسته كه بر همين 
اس��اس مبلغي بالغ بر ۲۰۰ ميليارد ريال از هزينه هاي 
مالياتي سال 99 حذف شد. مديرعامل سازمان امالك 
و مستغالت افزود: همچنين با رأي شوراي عالي مالياتي 
كشور، مبلغ 1۵9 ميليارد ريال نيز از هزينه هاي مالياتي 
سال 1۳9۷ در حال تعديل و حذف شدن مي باشد. وي 
با تاكيد بر صرفه جويي در هزينه هاي شهرداري تهران 
از طريق اين معافيت س��ازمان امالك، آمادگي خود 
را جهت ارايه تجربيات مالياتي به س��اير سازمان هاي 
شهرداري به منظور استفاده از معافيت فوق را اعالم كرد.

حبس 157 هزار ميليارد تومان 
سرمايه در مسكن كيش 

آنگونه كه مهدي كشاورز، مديرعامل منطقه آزاد كيش 
گفته، قيمت ه��ر متر مربع مس��كن در جزيره كيش 
۷۰ تا 1۵۰ ميلي��ون تومان اس��ت. قيمت هايي كه به 
قيمت هاي گرانقيمت ترين منطقه پايتخت – منطقه 
يك – برابري مي كند. در همي��ن حال، او گفته كه ۲۵ 
هزار واحد مسكوني در اين جزيره خالي است. اگر فرض 
كنيم متوس��ط متراژ اين واحدها 9۰ متر و قيمت آنها 
حداقل متري ۷۰ ميليون تومان باشد، ارزش ريالي اين 
واحدهاي خالي برابر با 1۵۷ هزار ميليارد تومان خواهد 
شد. سرمايه اي كه در بازار مسكن اين جزيره حبس شده 
اس��ت.  به گزارش ايلنا، كشاورز در يك نشست خبري 
درباره احتمال واگذاري ش��ركت هواپيمايي كيش اير 
گفت: صد درصد با واگذاري كيش اير مخالف هس��تم 
چراكه كي��ش از ۴ راه مواصالتي تنها به دو راه دريايي و 
هوايي دسترسي دارد كه دسترسي آن به مسير دريايي 
هم مش��روط به وضعيت ش��رايط جوي و شرايط بندر 
است و در بخش هوايي هم بايد مواقع بحراني يا مسائل 
توسعه اي منطقه را در نظر گرفت و از آنجايي كه مسير 
هوايي دسترس ترين راه به اين منطقه است بايد تحت 
نظارت سازمان باشد.  وي ادامه داد: شركت كيش اير تا 
دهه ٨٠ يك شركت سودده بوده و از آن پس به يك باره 
زيان ده شده و در حال حاضر هم در ليست واگذاري هاي 
سازمان خصوصي سازي قرار گرفته اما هنوز واگذار نشده 
است و خارج شدن آن از ليست واگذاري ها كار سختي 
است. امروز تعداد ناوگان فعال كيش اير ٣ الي ۴ فروند 
هواپيما است و بايد اجازه افزايش سرمايه براي توسعه 
ناوگان كيش اير داده شود.  كش��اورز همچنين درباره 
آخرين وضعيت ترمينال جديد كيش اظهار داش��ت: 
در بيش از يك س��ال گذش��ته قصد بهره  برداري از اين 
ترمينال با پيش��رفت فيزيكي ٧٠ درصدي را داشتند 
اما به بهره برداري نرسيد و امروز پيشرفت فيزيكي اين 
ترمينال باالي ٩٠ درصد است و احتماال آذر ماه امسال با 
تكميل ساخت به بهره برداري برسد. وي با اشاره به تعداد 
خانه هاي خالي در منطقه آزاد كيش گفت: در حال حاضر 
٢۵ هزار واحد خالي از سكنه در كيش وجود دارد و قيمت 
هر متر مربع مس��كن در كيش حدودا بين ٧٠ تا ١۵٠ 
ميليون تومان است.  مديرعامل منطقه آزاد كيش با اشاره 
به بازپس گيري اراضي تحويل شده به سرمايه گذاراني كه 
هيچ اقدامي در اين اراضي انجام نداده اند، افزود: معتقدم 
مناطق آزاد در ايران ناقص متولد شدند. در همه جاي دنيا 
زيرساخت ها در مناطق آزاد ايجاد مي شود و زمين آماده 
سرمايه گذاري به متقاضيان ارايه و تحويل مي شود. اما در 
ايران مناطق آزاد رديف بودجه ندارند و مجبور هستند 
براي تامين منابع احداث زيرساخت ها بخشي از اراضي 
را بفروشند اما در اين دوره سياست اين بوده كه به صورت 
مشاركتي اراضي به متقاضيان سرمايه گذار ارايه شود.  
مديرعامل منطقه آزاد كيش درباره ظرفيت س��اخت 
هتل در اين منطقه تاكيد كرد: در حال حاضر ۵٣ هتل 
در كيش وجود دارد و از ٢٠ سال گذشته، ۵٢ مجوز ديگر 
براي متقاضيان صادر شده است كه براي تمام دارندگان 
اين مجوز اظهارنامه صادر كرديم تا سريعا اين مجوزهايي 
را كه نسبت به آن اقدامي انجام نداده اند تعيين تكليف 
كنند. وي ادامه داد: همچنين در طول ٧ ماه گذشته ٢٨ 
پرونده حقوقي با ارزش ٢ هزار و ۵٠٠ ميليارد تومان را 
تعيين تكليف و اين ارزش را به چرخه اقتصاد بازگردانيم 

كه عمر برخي از اين پرونده ها بيش از ١۵ سال بود. 

515 هزار خانه خالي
به سازمان مالياتي گزارش شد

براساس پيگيري هاي انجام شده از سازمان امور مالياتي، 
در مجموع ۵1۵ هزار و ۴9۳ هزار خانه خالي به اين سازمان 
معرفي شده است. به گزارش مهر، به منظور اجرا نمودن 
دريافت ماليات از واحدهاي مسكوني خالي موضوع ماده 
۵۴ مكرر اصالحي مصوب ۵ آذر 1۳99 قانون ماليات هاي 
مستقيم و جز ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال 1۴۰۰ 
كل كش��ور و اطالعات تكميلي و به روز شده دريافتي از 
وزارت راه و شهرسازي دريافت شده از درگاه سامانه امالك 
و اسكان كش��ور تعداد ۵1۵ هزار و ۴9۳ واحد مسكوني 
خالي شناسايي و اعالم ش��ده است. ماليات موضوع بند 
مذكور بر اس��اس دستورالعمل نحوه محاسبات ماليات 
واحدهاي مسكوني خالي مورخه شش��م مهرماه سال 
1۴۰۰ محاسبه و مراتب از طريق پيامك و بارگذاري در 
درگاه خدمات الكترونيك سازمان امور مالياتي به مالكان 
واحدهاي مسكوني خالي اعالم شده است. با هماهنگي 
وزارت راه و شهرسازي امكان عدم پذيرش ماليات اعالم 
ش��ده به دليل عدم خالي بودن واحد مس��كوني يا عدم 
مالكيت و ساير موارد و هدايت اشخاص به درگاه سامانه 
امالك و اسكان وزارت راه و شهرسازي براي ثبت ويرايش 
و حذف اطالعات تعبيه شده است تا پس از بررسي وزارت 

راه و شهرسازي متعاقباً موارد به اين سازمان اعالم شود.

بارش هاي پاييزي كشور
۸۰ درصد كمتر از نرمال

رييس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان 
هواشناسي ميزان بارش هاي پاييزي سال آبي جديد را 
۸۰ درصد كمتر از حد نرمال اعالم كرد و گفت: تاكنون 
تنها ش��اهد ۰.۸ ميلي متر بارندگي در كشور بوديم. 
به گزارش ايرنا، احد وظيفه، درباره ميزان بارش هاي 
پاييزي تاكنون، با اشاره به كمبود ۲۴ درصدي بارش ها 
در سال گذشته ، گفت: مهرماه سال جاري هم با كاهش 

مقدار متوسط بارندگي و هم با افزايش دما همراه بود.
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تشديد ساخت و ساز غيرمجاز در پايتخت

عبده  تبريزي، اقتصاددان: 95 درصد مردم پايتخت توان خريد خانه ندارند
علت مشترك جهش قيمت مسكن در تهران و دمشق

آنگونه كه حس��ين عبده تبريري اقتصاددان اظهار 
كرده اس��ت، در حوزه مصرف مس��كن در كش��ور با 
بح��ران مواجهي��م و علت عدم توان خريد مس��كن 
در ش��هرهاي بزرگ اين اس��ت كه اوال به مردم وام 
نمي دهند و دوم اينكه اساس��ا م��ردم توان پرداخت 
اقس��اط وام ها را ندارند. در ح��ال حاضر قيمت خانه 
حداقلي در تهران ٣ ميليارد تومان است و ٩۵ درصد 
مردم تهران اين توان خريد را ندارند. به گزارش ايلنا، 
عبده تبريزي در حاشيه رويداد اينوكس در نشست 
تحوالت بازار مسكن در سال هاي اخير و چشم انداز 
اين در بازار در سال آتي اظهار كرد: مي دانيم كه امروز 
بخش مسكن به كاالي پس اندازي و سرمايه گذاري 
تبديل ش��ده و در واقع محصولي مصرفي بلندمدت 
بوده  و كمتر محصولي اس��ت ك��ه كاربري مصرفي 
براي بلندمدت داش��ته باشد.  وي ادامه داد: امالك و 

مستغالت نزديكترين محصول به بازار مالي و كااليي 
است كه ويژگي يك محصول مالي را دارد و يك طبقه 
دارايي محسوب مي شود .  اين كارشناس اقتصادي 
افزود: پس از تحوالت مهمي كه از س��ال ٢٠٠٠ در 
اقتصاد جهاني رخ داد صندوق هاي بازنشس��تگي و 
س��رمايه گذاري اين فرصت را پيدا كردند كه در اين 
بازار و اين بخ��ش از اقتصاد س��رمايه گذاري كنند.  
عبده تبريزي با اش��اره به تحوالت بازار مسكن پس 
از س��ال ٩٧ گفت: پس از سال ٩٧ گرايش ها به بازار 
امالك و مستغالت ش��دت گرفت و ادامه پيدا كرده  
اس��ت، به طوري كه در ٣٠ روز گذش��ته كه شرايط 
كش��ورمان عادي نب��ود، قيمت مس��كن و امالك 
صعودي بوده اس��ت. اساس��ا در چند ماه گذش��ته 
در حالي كه معامالت مس��كن قابل توجه نبوده اما 
قيمت ها افزايش يافت.  اين كارشناس اقتصاد و دبير 
علمي اينوكس ٢٠٢٢ با بيان اينكه در برخي از شهرها 

و مناطق شاهد رشد حبابي قيمت مسكن هستيم، 
اظهار كرد: براي مثال در كيش قيمت مسكن طي ۴ 
سال گذشته تا ١٠ برابر افزايش يافت و سوال اصلي 
اين است كه چرا به رغم نبود نقدينگي و توان خريد 
مردم قيمت مسكن همچنان رو به رشد بوده است؟ 
عبده تبريزي تاكيد كرد: موضوع اين اس��ت كه در 
حوزه مصرف مسكن در كش��ور با بحران مواجهيم 
و علت عدم توان خريد مس��كن در شهرهاي بزرگ 
اين است كه اوال به مردم وام نمي دهد و دوم اينكه 
اساس��ا مردم توان پرداخت اقساط وام ها را ندارند. 
در حال حاض��ر قيمت خانه حداقل��ي در تهران ٣ 
ميليارد تومان اس��ت و ٩۵ درصد مردم تهران اين 

توان خريد را ندارند. 
وي افزود: وقت��ي در اين بخش دولت به بن بس��ت 
مي رسد ش��روع به اجراي طرح هاي مسكن دولتي 
مي كنند اما دول��ت ديگر منابعي براي طرحي مانند 

مسكن مهر را در كش��ور ندارد و راه حل هاي كاهش 
مشكالت مسكن در كشور س��اده و راحت نيستند.  
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه قيمت مسكن 
در ايران يا كش��ورهايي مانند س��وريه بعضا باالتر از 
متوسط قيمت مسكن در كشورهاي اروپايي است، 
گفت: امالك اين ويژگي را دارد كه از س��قف قيمتي 
هم افزايش پيدا كند و به همين دليل در شهري مانند 
دمشق كه مشكالت اين كش��ور از ايران هم بيشتر 
است، گران ترين قيمت ها را در بخش مسكن وجود 
دارد و قيمت مسكن در دمشق از متوسط قيمت ها از 
اروپا بيشتر است. به گزارش »تعادل«، قيمت هر متر 
مربع مسكن در ش��هر تهران در آخرين دوره جهش 
خود، از ابتداي س��ال 1۳9۷ در پي نوسانات ارزي و 
اقتصادي از حدود ۵ ميلي��ون تومان، با ۷۸۰ درصد 
رشد در شهريور س��ال جاري به حدود ۴۴ ميليون 

تومان افزايش يافته و تقريبا ۸ برابر شده است. 

برگ سبز و سند کمپانی خودرو وانت پیکان 1600  مدل 1385 رنگ سفید روغنی 
شماره موتور: 11284089779

شماره بدنه: 12168162
شماره پالک:  984 م 12 -  ایران 19

متعلق به به آقای شاپور فتحی به شماره ملی  3379537349  مفقود گردیده 
واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
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شماره پالک : 126 ن 78 -  ایران 19
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گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
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شماره موتور:   10001356
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مفقودی
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مفقودی

دولت درباره شناورسازي 
ساعات كاري تصميم مي گيرد

استاندار تهران با بيان اينكه تمام نظرات كارشناسي در 
خصوص اجراي طرح شناور سازي ساعت كاري ادارات 
به دولت ارسال شده است، گفت: در روزهاي آينده دولت 
در خصوص تمدي��د و اين طرح تصميم گيري مي كند. 
محسن منصوري در گفت وگو با ايرنا گفت: تمامي نظرات 
كارشناسي و نتايج حاصله از اجراي طرح شناورسازي 
س��اعت كاري ادارات تهي��ه و طي گزارش��ي به دولت 
ارسال ش��د. وي افزود: واقعيت اين است كه در شرايط 
فعلي حمل و نقل عمومي پايتخت جوابگوي اين حجم 
از مسافر نيست و بايد در اين خصوص مديريت صورت 
بگيرد كه شناور سازي ساعت كاري ادارات براي اولين بار 
صورت گرفت. استاندار تهران ادامه داد: شاهد بوديد كه 
در سال گذشته در فصل گرما با قطع برق مواجه بوديم 
كه با اجراي طرح كاهش ساعت كاري و صرفه جويي در 
مصرف برق اين مش��كل برطرف شد. همچنين رييس 
پليس راهور پايتخت با بيان اينكه طرح شناورس��ازي 
ساعت كاري ادارات به كاهش بار ترافيك كمك كرده از 
دولت خواست در خصوص تمديد اين طرح اهتمام داشته 
باشند. سردار محمد حسين حميدي گفت: واقعيت اين 
است كه در زمان كرونا و زماني كه مدارس و دانشگاه ها 
به صورت غير حضوري بود ترافيك به نوعي مديريت و به 
چشم شهروندان نيامده بود اما پس از فرو كش كردن اين 
ويروس و عادي شدن فعاليت مدارس و دانشگاه ها حداقل 
۳۰ درصد به ترافيك تهران افزوده شده است. در اين حال، 
ديروز رييس كميته عمران شوراي شهر تهران از كاهش ۸ 
درصدي ترافيك با اجراي طرح شناورشدن ساعات كاري 
مدارس و ادارات خبر داد.  آقاميري صبح ديروز در تذكر 
پيش از دستور خود در جلسه شوراي شهر تهران با بيان 
اينكه به نمايندگي از شورا در جلسه هماهنگي ترافيك 
استانداري ش��ركت كردم، گفت: اين جلسه به بررسي 
طرح شناورسازي ساعت كاري مدارس و ادارات معطوف 
بود كه دراين جلس��ه گزارشاتي از س��وي استانداري، 
پليس راهور و معاونت حمل و نقل ش��هرداري ارايه شد 
كه كليت بحث اين بود كه اجراي اين طرح ۸ درصد در 
كاهش ترافيك موفق بوده هرچند كه برخي از مدارس 
به خصوص غيرانتفاعي ها و ادارات آن را اجرا نكردند. وي 
با بيان اينكه تقدم و تاخر شروع فعاليت ها موجب كنترل 
ترافيك مي ش��ود، اظهار كرد: ما نيز در اين جلسه اعالم 
كرديم كه تهران براساس الگوي طرح جامعش تمام معابر 
و بزرگراه ها به غير از دو كمربندي را ايجاد كرده و از آنجايي 
كه ظرفيت خودروها در تهران هشت برابر معابر است عمال 
تنها با برنامه ريزي هاي اينچنيني مي توانيم ترافيك را مهار 
كنيم. عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه قرار شد اين 
طرح تا پايان آبان ماه اجرا شود و اگر همه سازمان ها موافق 
بودند مصوبه نهايي ش��ود و به صورت دايمي اجرا شود، 
تصريح كرد: البته اين گزارش ها براساس مقايسه ۲۰ روز 
اول مهرماه امسال با سال 1۳9۸ بود؛ اما نظرسنجي هاي 
پيامكي و حضوري از مردم شده بود كه نشان از رضايت 
۷۵ درصدي داش��ت. براساس اين گزارش و بنا به اعالم 
اس��تانداري تهران طرح شناورسازي ۲ ساعته فعاليت 
ادارات ش��هر تهران اجرا ش��د و به منظور كاهش پيك 
ترافيكي مهرماه مقرر شد شروع كار ادارات و سازمان هاي 
شهر تهران از ساعت ۷ تا 9 صبح به صورت شناور در نظر 
گرفته شود. مطابق اين مصوبه تغييري در ميزان حضور 
كارمندان در طول روز مطابق ضوابط و مقررات در محل 
كار ايجاد نخواهد شد و متناسب با ساعت ورود كارمندان 
به صورت شناور در محل كار، ساعت پايان كار در همان 
روز به صورت شناور تعيين مي شود. ساعت شروع خدمات 
رساني بانك ها نيز ساعت ۷ صبح و زمان حضور كارمندان 
در بانك ساعت ۶:۳۰ اعالم شد. همه ساله با بازگشايي 
مراكز آموزشي حجم ترافيك پايتخت در مهرماه افزايش 
قابل توجهي داشته و با توجه به فرسودگي ناوگان حمل 
و نق��ل عمومي از جمله اتوب��وس و مترو ضروري 
است كه در اين خصوص مديريتي در زمان رفت 

و آمد كاركنان دولت و دانش پژوهان انجام شود.

استاندارتهران:



جديدترين گزارش اسپيدتس��ت نش��ان مي دهد ميانه 
س��رعت دانلود اينترنت موبايل در ايران در ماه سپتامبر 
)ميانه ش��هريور تا ميانه مهرماه س��ال ج��اري( ۳۵.۳۶ 
مگابيت برثانيه است كه رتبه ايران را با 1۵ پله صعود، به 
۵۴ از ميان 1۳۹ كشور رسانده است، اين در حالي است 
كه در يك ماه گذشته و حتي به اذعان مسووالن، اينترنت 
بين المللي براي كاربران در س��اعات زيادي از شبانه روز 
كام��ا قطع بوده و در م��وارد ديگري، ب��ا فيلترينگ در 
بسياري از شبكه هاي اجتماعي مواجه بوده است؛ حال به 
نظر مي رسد كاهش استفاده كاربران از اينترنت كه البته 
تاكنون ضررهاي جبران  ناپذيري به اقتصاد ديجيتالي در 
كشور وارد كرده و روزانه تا ۵00 ميليون تومان هم براي 
كسب وكارها ضرر به همراه آورده، براي اعام كنندگان 

سرعت، خوش اقبالي داشته است.
س��رعت اينترنت يكي از فاكتورهاي كيفي خدمات 
اينترنتي محسوب مي شود و از مهم ترين دغدغه هاي 
كارب��ران اينترنت��ي به ش��مار مي رود. وب س��ايت 
Speedtest ش��اخص هاي جهان��ي اينترنت را در 
كشورها بررسي مي كند. طبق آخرين آمار منتشرشده 
در وب سايت اسپيدتست، ميانه سرعت اينترنت موبايل 
ايران در س��پتامبر ۳۵.۳۶ مگابيت برثانيه بوده است. 
عاوه ب��ر آن جايگاه ايران در رده بندي كش��ورهايي 
با بيشترين س��رعت اينترنت موبايل جهان با 1۵ پله 
رش��د، رده ۵۴ اعام شده است. اين درحالي است كه 
در ماه آگوست سال جاري ميادي ميانه سرعت دانلود 
اينترنت موبايل در ايران ۲۸.۴0مگابيت بر ثانيه، ميانه 
سرعت آپلود اينترنت موبايل 10.1۴ مگابيت برثانيه و 
تاخير ۳0 ميلي ثانيه بود كه رتبه ايران را به ۶۹ از ميان 
1۴0 كشور رس��انده بود. از سوي ديگر ميانه سرعت 
اينترنت ثاب��ت ايران در نهمين م��اه ۲0۲۲ ميادي 
10.۴۴ مگابيت برثاني��ه و جاي��گاه آن در رده بندي 
كشورهايي با بيشترين ميانه سرعت اينترنت ثابت 1۴۷ 
بوده است. طبق اين رده بندي جايگاه ايران نسبت به 
اگوس��ت ۲0۲۲ هيچ تغييري نكرده اس��ت. از سوي 
ديگر طبق رده بندي اسپيدتس��ت ميانگين سرعت 
اينترن��ت موبايل ايران در س��پتامبر ۲0۲۲ ميادي 
۴۹.۳۳ مگابيت برثانيه و جاي��گاه آن رده ۶۷ بوده كه 
نسبت به ماه گذشته ۹ پله رشد كرده است. در بخش 
اينترنت ثابت نيز ميانگين سرعت اينترنت ثابت ايران 
در ماه گذش��ته ميادي ۲۳.۴۷ مگابيت برثانيه ثبت 
شده و جايگاه آن در رده بندي كشورهايي با بيشترين 
متوسط سرعت اينترنت ثابت در جهان با ۳ پله رشد 

1۴۲ بوده اس��ت. اين درحالي اس��ت كه در آگوست 
۲0۲۲ در ح��وزه اينترن��ت ثابت، س��رعت دانلود در 
ايران، 10.۲ مگابيت برثانيه و ميانه سرعت آپلود 1.۵۲ 
مگابيت برثانيه و تاخير، ۲۹ ميلي ثانيه است و ايران در 
رتبه 1۴۷ از ميان 1۸۲ كش��ور قرار داشت. همچنين 
طبق اين آمار، اينترنت ثابت اي��ران در حال حاضر از 
مالديو و كنگو سريع تر و از پاپوآ گينه نو و نيجريه كندتر 
است. يكي از قابليت هاي تازه اي كه وب سايت اسپيد 
تس��ت اضافه كرده، رده بندي اينترنت موبايل و ثابت 
شهرها در هر كشور است. براساس رده بندي مذكور، 
ميانه سرعت اينترنت موبايل تهران در سپتامبر ۲0۲۲ 
ميادي ۳۴.۲۴ مگابيت برثانيه بوده و جايگاه آن نسبت 
به ماه قبل 1۸ پله رشد كرده است. همچنين در رده ۸۲ 
نيز مشهد با ميانه سرعت ۳۲.۷1 مگابيت برثانيه قرار 
دارد و جايگاه آن در رده بندي شهرهايي با بيشترين 
ميانه س��رعت اينترنت موبايل در جهان 1۹ پله رشد 
كرده است. در بخش اينترنت ثابت نيز تهران با ميانه 
سرعت 11.۹0 مگابيت بر ثانيه در رده 1۶۲ رتبه بندي 
جهاني ش��هرهايي با بيشترين سرعت اينترنت ثابت 
قرار دارد. جايگاه تهران در اين رده بندي نسبت به ماه 
قبلي هيچ تغييري نكرده است. همچنين ميانه سرعت 
اينترنت ثابت مشهد نيز ۷.۸۵ مگابيت برثانيه و جايگاه 
آن در رده بندي 1۷۶ ثبت شده است. جايگاه اين شهر 
در رده بندي نسبت به ماه قبل ۲ پله سقوط كرده است. 

     نروژ همچنان پيشتاز اينترنت پرسرعت 
موبايل

طبق اين رده بندي نروژ كشوري با بيشترين ميانه سرعت 
اينترنت موبايل در جهان در ۲0۲۲ ميادي بوده است. 
ميانه سرعت اينترنت اين كشور 1۲۶.۹۴ مگابيت برثانيه 
ثبت شده و جايگاه آن نسبت به ماه قبل تغييري نكرده 
اس��ت. در رده دوم فهرس��ت امارات متحده عربي با يك 
پله جهش )1۲۶.۸۵ مگابيت برثانيه( قرار داشته است. 
در جايگاه س��وم كشورهايي با بيش��ترين ميانه سرعت 
اينترنت موبايل در جهان قطر )1۲۴.۲۹ مگابيت برثانيه( 
قرار دارد كه جايگاه آن نسبت به ماه قبل يك پله سقوط 
كرده اس��ت. در رده هاي چهارم و پنجم اين فهرست به 
ترتيب چين )11۶.۴۲ مگابيت برثانيه( و هلند )10۵.۵۲ 
مگابيت برثانيه( قرار داشتند. جايگاه چين در رده بندي ماه 
سپتامبر ۵ و هلند يك پله صعود كرده است. در رده ششم، 
هفتم و هشتم اين فهرست به ترتيب دانمارك )10۵.۴0 
مگابيت برثانيه(، كره جنوبي )10۴.۸1 مگابيت برثانيه( و 
بلغارستان )10۳.۹0 مگابيت برثانيه( قرار دارند. جايگاه 
دانمارك يك پله، كره جنوبي ۳ پله و بلغارس��تان يك 
پله در اين رده بندي س��قوط كرده اس��ت. در رده نهم 
كشورهايي با بيشترين ميانه سرعت اينترنت موبايل در 
جهان عربستان سعودي )۹۷.1۵ مگابيت برثانيه( در رده 
نهم و كويت با سرعت اينترنت ۹۵.0۴ مگابيت برثانيه در 
رده دهم قرار دارند. طبق اين جدول هرچند جايگاه 
عربستان سعودي در رده بندي يك پله صعود كرده، 

اما جايگاه كويت دو پله سقوط كرده است.

     صعود دو پله اي چين 
در رده بندي اينترنت ثابت جهان

در رده بندي كش��ورهايي با بيش��ترين ميانه سرعت 
اينترنت ثابت در جهان شيلي با يك پله صعود در رد 
ه نخس��ت قرار دارد. ميانه سرعت اينترنت اين كشور 
۲1۷.۴۳ مگابيت برثانيه ثبت شده است. در رده دوم 
س��نگاپور )۲1۵.۸۳ مگابيت برثانيه( و در رده س��وم 
چين با سرعت اينترنت 1۹۶ مگابيت برثانيه قرار دارند. 
هرچند جايگاه سنگاپور در اين رده بندي نسبت به ماه 
قبل يك پله سقوط كرده، اما جايگاه چين دو پله صعود 
كرده است. در رده هاي چهارم و پنجم به ترتيب تايلند 
)1۹۵.۲۲ مگابيت برثاني��ه( و هنگ كنگ )1۸۶.0۲ 
مگابيت برثانيه( قرار دارند كه جايگاه هركدام ا ز آنها در 
رده بندي كشورهايي با بيشترين ميانه سرعت اينترنت 
ثابت در جهان يك پله سقوط كرده است. در رده ششم 

ژاپن با سرعت اينترنت 1۷۲.۹۴ مگابيت برثانيه قرار 
دارد و جايگاه آن در رده بندي نسبت به ماه قبل ۴ پله 
رشد كرده است. در رده هفتم، هشتم و نهم به ترتيب 
امريكا )1۷۲.۳0 مگابيت برثانيه(، دانمارك )1۷1.۵۹ 
مگابيت برثانيه( و ماكائ��و )1۵۸.۷1 مگابيت برثانيه( 
قرار دارن��د. طبق اطاعات موجود جايگاه امريكا يك 
پله و ماكائو ۲ پله سقوط كرده است. اين درحالي است 
كه جايگاه دانمارك در رده بندي مذكور نس��بت به 
ماه قبل هيچ تغييري نكرده اس��ت. در رده دهم اين 
فهرست نيز اسپانيا با يك پله جهش قرار دارد. ميانه 
سرعت اينترنت ثابت اين كشور در سپتامبر ۲0۲۲ 

ميادي 1۵۴.۷۳ مگابيت برثانيه ثبت شده است.

     رفع فيلترينگ
بعضي از شبكه هاي اجتماعي

از س��وي ديگر، اين آمار در حالي اس��ت كه در يك ماه 
گذش��ته، اينترنت بين المللي براي كاربران در ساعات 
زيادي از شبانه روز كاما قطع بوده و در موارد ديگري، با 
فيلترينگ در بسياري از شبكه هاي اجتماعي مواجه بوده 
است. به نظر مي رسد كاهش استفاده كاربران از اينترنت 
كه البته تاكنون ضرره��اي جبران  ناپذيري به اقتصاد 
ديجيتالي در كش��ور وارد كرده، براي دنبال كنندگان 
اسپيدتس��ت و اعام كنندگان س��رعت، خوش اقبالي 
داشته است؛ البته كاهش تعداد كاربران در ساعاتي كه 
پيش از اين اوج مصرف به شمار مي رفت هم مي تواند از 
علل اين افزايش سرعت محسوب شود. در اختال اخير 
اينترنت، بر خاف قطعي اينترنت در آبان ۹۸، اينترنت 
به صورت كامل مس��دود نشد، هر چند در ساعت هايي 
از طول روز فقط اينترنت ملي براي شبكه ديتاي همراه 
كشور در دسترس بود اما شبكه اينترنت ثابت تقريبا در 
طول روز قابل اس��تفاده بود هر چند حجم باالي فيلتر 
شبكه هاي اجتماعي عما امكان استفاده براي كاربران 
را معناي اينترنت را در اينستاگرام و واتس اپ مي دانند 
به چالش كشيده بود. البته پيش بيني هاي برخي نهادها 
مبني بر كوچ اجباري كاربران به پلتفرم هاي داخلي نيز 
اتفاق نيفتاد و نتايج بررسي هاي انجام شده توسط مركز 
پژوهشي بتا نش��ان داد كه ميزان استفاده از پيام رسان 
تلگرام دو برابر شده اس��ت. پس از انسداد پلتفرم هاي 
جهاني، وزير ارتباطات تصميم گيري در اين مورد را طبق 
نظر شاك )شوراي امنيت كشور( با رياست وزير كشور 
عنوان كرد؛ از همين رو رفع فيلتر پلتفرم ها را نيز منوط 
به تصميم اين شورا دانست. سازمان نظام  صنفي رايانه اي 
استان تهران قبا خسارت فيلترينگ براي كسب وكارها 
را روزانه حداقل ۵0 ميليون تومان و حداكثر بيش از ۵00 
ميليون تومان اعام كرده بود. در اين ميان روز گذشته، 
فيلتر لينكدين، اسكايپ و گوگل ادز لغو شد. از بعد از ظهر 
سه ش��نبه ۲۶ مهرماه 1۴01، سرويس هاي لينكدين، 
اسكايپ و گوگل ادز )دامنه googleadsservice( كه 
از دوم مهرماه مسدود شده بودند، قابل استفاده هستند. 
اما دو س��رويس پركاربرد اينس��تاگرام و واتس اپ كه 
به لحاظ تعداد كاربران، بيشترين حجم ديتاي مصرفي 
كشور را در اختيار دارند همچنان مسدود هستند. حسين 
اسامي، رييس سازمان نصر تهران در توئيتي با اشاره 
به پيگيري هاي انجام شده توسط سازمان نظام صنفي، 
اعام كرد سرويس هاي لينكدين، web Engage و 
google ads اكنون روي اينترنت ثابت قابل استفاده 
هس��تند. دقايقي پ��س از اين توئيت نيز اعام ش��د 
اسكايپ و فروشگاه هاي نرم افزاري مانند گوگل پلي و 
اپ استور باز شده اند اما هنوز امكان به روزرساني يا نصب 

اپليكيشن از اين سرويس ها وجود ندارد. 

ويژهاخبار دانش و فن6   Wed.October 19. 2022  2335   چهارشنبه 27 مهر 1401    22 ربيع االول 1444  سال نهم    شماره

مديرعامل شركت ملي پست: 
تقطيع اظهاراتم درباره اينستاگرام 

موجب  سوءاستفاده  شد
مديرعامل شركت ملي پس��ت در واكنش به نقل قول 
منتس��ب به وي در خصوص اينكه مردم از قبل نبايد 
از اينس��تاگرام اس��تفاده مي كردند، گفت: متاسفانه 
صحبت هاي من بصورت كامل منتش��ر نشد و همين 
موجبات سوءاستفاده از صحبت ها را فراهم كرده است. 
به گزارش ايرنا، محمود ليايي تصريح كرد: آنچه مطرح 
كردم اين بود كه پلتفرم هاي خارجي كه قوانين كشورها 
را رعايت نمي كنند منطقا شرايط پايداري براي فعاليت 
ندارند و ممكن است در شرايط مختلف با دستور مراجع 
ذي صاح امنيتي با محدوديت هايي روبرو ش��وند و به 
همين دليل نمي توانند بستري مناسب براي فعاليت هاي 
اقتصادي باشند. وي با تاكيد بر اينكه وظيفه ذاتي دولت 
و هدف آن، حمايت از كسب وكارها از جمله در فضاي 
مجازي است، افزود: شركت ملي پست در اين سال ها 
نش��ان داده كه خود را حامي كس��ب وكارهاي فضاي 
مجازي مي داند و نيز بر خود الزم مي داند حمايت هاي 
الزم براي رش��د و توسعه كسب وكارهاي مجازي را به 
عمل بياورد، زيرا توسعه كسب و كار مجازي، موجبات 
رونق كسب وكار و فعاليت پست را هم ايجاد خواهد كرد.

خدمات دهي سرويس هاي 
داخلي بدون اختالل 

وزارت ارتباطات و فناوري اطاعات در پاسخ به ادعاي 
رس��انه اي با بيان اينكه از زمان ش��روع اغتشاشات در 
كشور به هيچ وجه قطعي كامل و سراسري اينترنت در 
كش��ور رخ نداده تاكيد كرد كه »طي يك ماه گذشته 
تمام��ي س��رويس هاي داخلي بدون هي��چ اختالي 
مشغول خدمات دهي به هموطنان عزيز بوده اند.« به 
گزارش ايرنا وزارت ارتباطات و فناوري اطاعات، اعام 
كرد: تمامي سرويس هاي داخلي اعم از خدمات حوزه 
مسكن، بانكي، گمرك، حوزه سامت، بخش صنعت، 
پلتفرم هاي خدمات رسان بخش خصوصي، خدمات 
الكترونيك دولتي و تمامي كسب وكارهايي كه بر روي 
پلتفرم هاي داخلي مشغول به فعاليت هستند بدون 
هيچ اختالي مشغول خدمات دهي به هموطنان عزيز 
بوده اند. به عنوان مثال، كليه امور تجاري و صادرات و 
واردات كاال از طريق سامانه جامع تجارت انجام مي شود 
كه هيچ ارتباطي با اينترنت ندارد و كليه امور آن از طريق 
شبكه ملي اطاعات انجام مي شود و در مدت يك ماه 
گذشته هيچ گزارشي مبني بر اختال در اين سامانه 
دريافت نشده اس��ت. در خصوص اينترنت بين الملل 
هم، از زمان شروع اغتشاش��ات در كشور به هيچ وجه 
قطعي كامل و سراس��ري اينترنت در كشور رخ نداده 
اس��ت و تنها بنا بر مصوبات مراجع ذي صاح امنيتي، 
محدوديت هايي بر روي برخي پلتفرم هاي خارجي و در 

برخي ساعات اينترنت همراه اعمال  شده است.

همايش ملي نخبگان با حمايت 
ويژه همراه اول برگزار شد

دوازدهمي��ن هماي��ش مل��ي نخبگان با ش��عار 
»حكمراني نخبگان، س��رآمدي ايران« با حضور 
رييس جمهور و حمايت ويژه همراه اول برگزار شد. 
به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات 
س��يار ايران، دوازدهمين همايش ملي نخبگان با 
شعار »حكمراني نخبگان، سرآمدي ايران« صبح 
 امروز سه شنبه ۲۶ مهرماه، با حضور حجت االسام 
س��يد ابراهيم رييس��ي، رييس جمهور و جمعي 
از نخبگان و اس��تعدادهاي برتر كش��ور در مركز 
همايش هاي بين المللي جمهوري اسامي ايران 
برگ��زار ش��د. در اين همايش ملي ك��ه با حمايت 
ويژه هم��راه اول به عنوان حامي نخبگان كش��ور 
برگزار ش��د، تع��دادي از نخبگان ب��ه نمايندگي 
از اي��ن جامع��ه در براب��ر رييس جمهور ب��ه بيان 
ديدگاه ها، نقطه نظرات و تجربيات خود از فعاليت 
در فضاي دانش��گاهي و صنعت پرداختند و ضمن 
ارايه پيش��نهادهاي كاربردي براي اعتاي ايران، 
دغدغه هاي خود را بي واسطه به مقام عالي اجرايي 
كشور عرضه كردند. سيد ابراهيم رييسي در آيين 
افتتاح اين رويداد خطاب به جامعه نخبگاني اظهار 
كرد: يكي از شاخص هاي نخبگي، قرار دادن كار و 
تاش در مس��ير رفع نيازهاي كشور باشد كه اين 
خود ش��كرگزاري پروردگار باب��ت نعمت هوش و 
ذكاوتي اس��ت كه به افراد خاصي عطا كرده است. 
رييس جمهور آفت نخبگ��ي را »خود برتربيني« 
دانست و با تأكيد بر اينكه نخبگان نبايد به روحيه اي 
دچار ش��وند كه توقع داشته باش��ند همه نسبت 
به آنان تواضع داش��ته باش��ند، گفت: ابتكار عمل 
نخبگان بايد در زمينه گره گشايي از مسائل كشور، 
خدمت به مردم و حل مساله باشد. وي ضمن اعام 
آمادگي براي همكاري و همراهي با تمامي مراكز 
علمي عالم، اذعان كرد: در استفاده از علم و دانش 
مرزي نداريم اما در نسخه هاي ارايه شده از بيرون، 
زبدگان بايد نهايت احتياط و دقت را داشته باشند 
تا نس��خه هاي ارايه شده در تطابق با زيست بوم ما 
باشند. رييس جمهور با اش��اره به اينكه در دوران 
جنگ شناختي و جنگ نرم، برخاف ديگر دوران ها 
با مقوله »غارت مغزها« مواجه هستيم، تصريح كرد: 
معتقديم كه جايگاه، كرامت و ارزش نخبگان بايد 
حفظ شود؛ لذا وظيفه ما و نظام حكمراني حمايت 
همه جانبه اع��م از مالي و حقوقي از اين قش��ر در 
راستاي شكوفايي هر چه بيشتر استعدادهاي آنان 
است. رييسي همچنين در بخشي از صحبت هاي 
خود ب��ار ديگر بر عدم اس��تفاده از كاالي خارجي 
توسط دس��تگاه ها در صورت وجود نمونه مشابه 
داخلي با كيفيت و اس��تاندارد م��ورد قبول تأكيد 
كرد و در برابر نخبگان ب��ه صراحت اعام كرد كه 
اين موضوع تخلف است و در صورت ارتكاب توسط 
هر دستگاهي، پيگيري مي شود. گفتني است پس 
از برگزاري آيي��ن افتتاحيه دوازدهمين همايش 
ملي نخب��گان، در پنل هايي تخصص��ي جايگاه 
حكمران��ي نخبگان��ي در مقوله هاي��ي همچون 
»حكمراني و اقتصاد«، »علم، فناوري و صنعت« 
و »فرهنگ، هنر و رس��انه« ب��ا حضور چهره هاي 
سرش��ناس و متخصصان هر ك��دام از حوزه ها به 
صورت همزمان در س��الن هاي اصل��ي و جانبي 
س��الن اجاس سران بررسي ش��د. همراه اول به 
عنوان نخستين و بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه 
كش��ور كه در اين رويداد با برپايي نمايش��گاهي 
جانبي در س��الن اجاس سران حضور يافته بود، 
ضمن معرفي سرويس هاي مش��تريان، آكادمي 
همراه و پلتفرم هاي ديجيتال خود نظير ش��اد و 
اوانو در انتهاي اين مراس��م نيز با اعطاي هداياي 
ويژه به نخبگان و استعدادهاي برتر حاضر در اين 

همايش، از آنان تقدير و تجليل كرد.

سرعت اينترنت موبايل ايران در ماه سپتامبر، 15 پله صعود كرد

جوالن سرعت با كاربران آفالين

 نوبت اولفراخوان ارزيابی کيفی

شناسه آگهي : 1393161 شركت ملي  پااليش  و پخش فرآورده هاي نفتي
شركت پااليش نفت آبادان

)سهامي عام(

ش�ركت پااليش نفت آب�ادان در نظر دارد مناقصه های مش�روحه ذيل را از طريق س�امانه ت�دارکات الکترونیک دولت برگ�زار نمايد، کلیه مراحل برگزاری تش�ريفات مناقصه 
از درياف�ت اس�ناد ارزياب�ی کیفی و س�اير مراحل بعدی مناقص�ه از طريق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی دول�ت ب�ه آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد 
ش�د. الزم اس�ت مناقصه گ�ران در صورت عدم عضويت، نس�بت به ثبت نام در س�ايت مذکور و درياف�ت گواهی امضاء الکترونیکی  جهت ش�رکت در مناقص�ات اقدام نمايند. 
 WWW.ABADAN- REF.IR  ضمن�ًا آگه�ی مناقصات اين ش�رکت بصورت همزم�ان در روزنامه های کثیراالنتش�ار و وب س�ايت ش�رکت پااليش نف�ت آب�ادان ب�ه آدرس 

درج و قابل مشاهده می باشد.
- از مناقصه گران واجد شرايط که آمادگی و توانايی انجام هر يک از مناقصه های ذيل را دارند دعوت به عمل می آيد جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد ( به آدرس صدراالشاره مراجعه و پس از دريافت اسناد مربوط به ارزيابی کیفی )دفتر چه شماره يک و معیارهای ارزيابی کیفی بصورت رايگان( و مطالعه و تکمیل آن به همراه 

کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمايند.
- تکمی�ل کلی�ه اطالع�ات خواس�ته ش�ده در فرمه�ای ارزياب�ی کیف�ی مناقص�ه گ�ران ب�ه ص�ورت دقی�ق و خوان�ا و بارگ�ذاری تمام�ی م�دارک و مس�تندات، س�وابق 
کاری و مال�ی و همچنی�ن ارائ�ه ص�ورت ه�ای مال�ی حسابرس�ی ش�ده توس�ط س�ازمان حسابرس�ی و ي�ا اعض�ای جامع�ه حس�ابداران رس�می در قرارداده�ای ب�ا 
 مبل�غ بی�ش از ده براب�ر نصاب معامالت متوس�ط الزامی اس�ت، )ع�دم ارايه ص�ورت های مالی حسابرس�ی ش�ده منجر به ع�دم انعقاد ق�رارداد ب�ا برنده مناقصه می ش�ود(
 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعالم ارزيابی کیفی و ساير مدارک فوق االشاره، صالحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق 
مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ايجاد نخواهد کرد. ضمنًا مناقصه گران می بايست  عالوه بر بارگذاری اسناد)حاوی رزومه، سوابق شرکت به همراه تصوير مصدق شده آخرين 
تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره يک به همراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور( و همچنین در صورت نداشتن رزومه و يا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی 
بازرگانی اين شرکت ، نسبت به ارسال مدارک به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پااليش نفت آبادان – صندوق پستی 111  اقدام نمايند. الزم به ذکر است از مناقصه گرانی که در 

ارزيابی کیفی تائید شوند از طريق سامانه ستاد جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد. 
- مناقصه گرانی که در ارزيابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بايست تصوير تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
بارگذاری کرده و اصل آن را در يک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشايش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پااليش نفت آبادان تسلیم نمايند.
- اطالعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دريافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه اصلی پااليشگاه- 

اداره کاال شرکت پااليش نفت آبادان  تلفن 
   53183781-061 و شماره نمابر : نمابر061-53229815

شماره مناقصه در رديف
مبلغ تضمین شركت موضوعشماره تقاضاشماره مناقصه در سامانه ستاددستگاه مناقصه گزار

در مناقصه به ريال
برنامه زمان بندی 

مراحل مناقصه

1.050.000.000دستگاه طبف سنجP10/0141600007-90-401/91200109217900031840/ک1
الف- مهلت دريافت 
اسناد ارزيابی کیفی 

از سامانه ستاد از 
تاريخ 

1401/07/26 لغايت 
1401/08/05

ب-مهلت ارائه و 
بارگذاری اسناد 
ارزيابی کیفی 

توسط مناقصه گران 
از تاريخ 

1401/08/06 لغايت 
1401/08/19

G16COMPUTER SET1.942.500.000/0144000003-90-401/92200109217900031940/ک2

G06/9915000140-90-401/2200109217900032038/ک3
 HEXSTEEL

PANELG1.500.000.000

G06TUBE4.250.000.000/0011200017-90-401/90200109217900032138/ک4

آگهي فراخوان نخست مناقصه عمومي دومرحله اي  تجهيزات اداری /کالسی و کمک آموزشی 
و هوشمند سازی و )هنرستانی )رايانه (( اداره كل نوسازي مدارس 

استان كرمانشاه

1-دستگاه مناقصه گزار : اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه
نشاني : كرمانشاه- خيابان عشاير – خيابان نهضت – اداره كل نوسازي مدارس استان        شماره تلفن  ۹-۳۸۲10۶۳۶-0۸۳    شماره نمابر : 0۸۳-۳۸۲۴۳۵۳۷

 2-موضوع مناقصه : خريد تجهيزات اداری و کاسی و کمک آموزشی و هوشمند سازی و هنرستانی

تعداد 11 رديف مناقصه تجهیزات ) تجهیزات تجهیزات اداری / کالسی و تجهیزات کمک آموزشی و هوشمند سازی و هنرستانی(
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توضیحاتمدت زمان تحويلمبلغ تضمینمبلغ برآورد اولیهقیمت کلتعدادکاالرديف
ارسال نمونه650078،000،000،00078،000،000،0003،900،000،00030میز و صندلی دانش آموز ابتدايی سه پايه دوم1
ارسال نمونه600078،000،000،00078،000،000،0003،900،000،00030میز و صندلی دانش آموز متوسطه سه پايه دوم2
ارسال نمونه500025،000،000،00025،000،000،0001،250،000،00030صندلي دسته دار امتحاني3

4

10007،000،000،000صندلي معلم

ارسال نمونه39،100،000،0001،955،000،00030

100014،000،000،000میز معلم
5005،000،000،000صندلي دفتري

501،400،000،000میز دفتري )اداري(
2004،000،000،000صندلي گردان
201،000،000،000میز مديريت

501،400،000،000میز رايانه
502،000،000،000كمد بايگاني

501،200،000،000كمد6درب معلم
502،100،000،000فايل 4 كشو

ارسال نمونه50010،000،000،00010،000،000،000500،000،00030تخته وايت برد معمولي5
ارسال نمونه30048،000،000،00048،000،000،0002،400،000،00030رايانه6
ارسال نمونه20016،000،000،00016،000،000،000800،000،00030چاپگر7
ارسال نمونه5017،500،000،00017،500،000،000875،000،00030دستگاه كپي8
ارسال نمونه15025،500،000،00025،500،000،0001،275،000،00030ديتا پروژكتور و پرده نمايش )با متعلقات(9

10

10012،000،000،000مجموعه علوم دوره ابتدايی با آناتومی و اقالم تکمیلی

ارسال نمونه20،100،000،0001،005،000،00030
1004،000،000،000مجموعه کیت آموزشی رياضی ابتدايی
1001،400،000،000مجموعه کیت آموزشی فارسی ابتدايی

1002،700،000،000مجموعه کیت آموزشی جغرافیا دوره ابتدايی
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ارسال نمونه30084،000،000،00084،000،000،0004،200،000،00030رايانه سطح 2 هنرستانی1

3- تضمین قابل قبول شركت در مناقصه:  مطابق آيین نامه تضمین معامالت دولتي به شماره 123402/ت50659 ه�  و فقط به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر مي باشد 
4-محل ، زمان و مهلت دريافت اسناد ، تحويل و گشايش پیشنهادها

 الف- دانلود اسناد مناقصه از سامانه تداركات الكترونيكي دولت :         زمان: تا ساعت 1۹:00           تاريخ : 0۴ / 0۸ /1۴01 
ب –  بارگذاري اسناد )ارزيابی کيفی ، الف ، ب و ج (در سامانه تداركات الكترونيكي دولت و تحويل پاکت الف )ضمانتنامه( به دبيرخانه و نمونه كاال به انبار اداره كل                                                     نوسازي مدارس استان كرمانشاه :        زمان : تا ساعت 1۳:00           تاريخ : ۲1 / 0۸ /1۴01  

ج – گشايش پاکت ها دو مرحله اي :
       محل : اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه            زمان: ساعت 0۸:۳0          تاريخ : ۲۲ / 0۸ /1۴01     
5 – مدت اعتبار پیشنهادات :  حداقل سه ماه پس از تاريخ جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي مي باشد .

توضیحات :
مناقصه گران بايستي عاوه بر ارائه پيشنهاد قيمت و بارگذاري اسناد و ضمانت نامه در سامانه ستاد )setadiran.ir(، پاکت الف ) اصل ضمانتنامه ( را بصورت  فيزيكي تحويل دبيرخانه اداره نمايند.
در مناقصه دو مرحله ای مناقصه گران بايستي نمونه كاال به همراه كاتالوگ موضوع مناقصه را براساس مشخصات اعام شده همراه با پيشنهاد قيمت ارائه نمايند. درصورت عدم كسب حداقل امتياز 

كاالي مذكور با مشخصات فني اين اداره كل ويا عدم ارائه به موقع نمونه ها ،پاكت پيشنهاد قيمت مناقصه گر مفتوح نخواهد شد.
حضور مناقصه گران يا نمايندگان آنها با معرفي نامه كتبي در جلسه گشايش پاکت ها پيشنهادهاي مالي آزاد است.

نحوه پرداخت: بصورت  نقدی مطابق جدول ذيل مي باشد. 

روش و محل تامین اعتبار
نقدی/ اوراقشماره طرحموضوع خريد

نقدی1801011007تجهیزات اداری و کالسی و کمک آموزشی و هوشمندسازی و هنرستانی

آگهي فوق به آدرس سايتهاي اينترنتي زير نيز درج شده است .
www.iets.mporg.ir         : پايگاه ملي مناقصات                    www.setadiran.ir   : )سامانه تداركات الكترونيكي دولت)ستاد  

آگهي فراخوان عمومي  )تك مرحله اي( 
شركت سهامي آب منطقه اي بوشهر در نظر دارد به منظور واگذاري امور خدماتي به شماره فراخوان 2001001431000016 مطابق مشخصات زير نسبت به انتخاب پیمانكاران واجد صالحیت اقدام نمايد. لذا از كلیه پیمانكاراني كه 
داراي سابقه كاري مرتبط و نیز داراي تايید صالحیت از اداره كار و رفاه اجتماعي كه داراي كدهاي )رشته هاي تعمیر و نگهداري، خدمات عمومي، نگهداري و خدمات فضاي سبز( باشند دعوت به عمل مي آيد كه از تاريخ 27/07/1401 

تا مورخ 30/07/1401ساعت 9 صبح براي خريد اسناد مناقصه به سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند. 

 شركت سهامي
 آب منطقه اي بوشهر

نوبت اول

1- مبلغ تضمین ش�ركت در مناقصه مي بايس�ت به صورت ضمانتنامه معتبربانكي س�ه ماهه در وجه ش�ركت آب منطقه اي بوش�هر يا واريز وجه نقد به ش�ماره حس�اب IR 040100004001103406375983 و شناس�ه حساب 
941295010100000000000000000000 به نام تمركز سپرده جاري شركت آب منطقه اي بوشهر نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ارايه گردد.

2- قیمت خريد اسناد مناقصه مبلغ2/000/000  ريال مي باشد كه مي بايست به حساب شماره IR 630100004001103403018818 به نام تمركز وجوه درآمد شركت آب منطقه اي بوشهر نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و 
شناسه حساب 315103473295010000000000000000 واريز و فیش آن همراه با درخواست شركت در مناقصه تحويل گردد.

3- محل تامین اعتبار: منابع داخلي شركت
4- آخرين مهلت بارگذاري مدارك به صورت الكترونیكي در سامانه ستاد تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/8/10مي باشد. تنها پاكت الف )تضمین شركت در مناقصه( عالوه بر الكترونیكي مي بايست به صورت فیزيكي 

به دبیرخانه محرمانه شركت آب منطقه اي )دفتر حراست( بوشهر تحويل گردد. 
5- پاكت ها در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ  1401/08/10بازگشايي خواهد شد. حضور يك نفر نماينده از طرف پیشنهاددهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادها آزاد است. 

6- پیمانكار مي بايست كلیه مشخصات مربوط به پروژه را بر روي پاكت الف )تضمین شركت در مناقصه( درج نمايد.
7- پیشنهادات فاقد امضا )ديجیتالي( و مهر )الكترونیكي(، مشروط و مخدوش مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- ارايه شماره شناسه ملي توسط پیمانكاران الزامي مي باشد.
9- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت از تاريخ بازگشايي به مدت 3 ماه مي باشد.

10 - ارايه گواهي صالحیت ايمني پیمانكاران الزامي است.
11- هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تضمین شركت در مناقصه )ريال(دستگاه نظارتمدت اجراقیمت برآورد )ريال(موضوع مناقصهرديف

2/151/000/000معاونت منابع انساني، مالي و پشتیباني شركت227 روز43/012/747/500انجام امور خدماتي1



تعادل|
 با توجه ب��ه وقايع اخير رخ داده در كش��ور و محدود 
ش��دن جدي دسترسي به اينترنت، مشكالتي، براي 
كس��ب و كارهاي حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات 
طي يك ماه اخير پيش آمده است؛ به طوريكه به گفته 
رييس كميسيون اقتصاد نوآوري و تحول ديجيتال 
اتاق تهران، بررس��ي ها نش��ان مي دهد، طي يك ماه 
گذش��ته از اخالل در ش��بكه اينترنت كشور و عدم 
دسترس��ي به برخي پلتفرم هاي پربازديد، 35 هزار 
ميليارد تومان به طور مستقيم به اقتصاد حوزه فناوري 
اطالع��ات و ارتباطات وارد ش��ده؛ در حالي كه بنا به 
آمار سال گذشته بانك مركزي، اين بخش سهم 3.3 
درصدي در توليد ناخالص ملي دارد. از طرفي خسارت 
غيرمستقيم به كسب و كارهاي خارج از صنعت فناوري 
اطالعات و ارتباطات كه از خدمات اين بخش استفاده 
مي كنند، تا 45 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. در 
همين حال رييس اتاق تهران نيز در نشس��ت ماهانه 
اتاق تهران ني��ز عنوان كرد كه ح��دود 5۰۰ تا ۷۰۰ 
هزار كسب و كار ديجيتالي وجود دارد كه با توجه به 
محدوديت هاي ايجاد شده همه اينها در معرض خطر 
قرار دارند. مسعود خوانساري در عين حال نسبت به 
تدام ت��ورم اقتصادي و ركود جهاني هش��دار داد و بر 

سياست تك نرخي شدن ارز تاكيد كرد. 

   هشدار تداوم تورم 
رييس اتاق بازرگاني تهران روز گذشته در جلسه هيات 
نمايندگان اتاق بازرگاني ته��ران در اظهاراتي گفت: 
طبق گزارش اخير صندوق بين المللي پول مهم ترين 
چالش اقتصاد جهان تورم باال در اين ايام است. به گفته 
مسعود خوانساري، علت اين تورم پشتيباني هاي انجام 
ش��ده به علت بحران سالمت ناش��ي از شيوع كرونا و 
همچنين تهاجم روسيه به اوكراين مطرح شده است. 
وي ادامه داد: پيش بيني مي شود با تشديد شوك هاي 
مربوط به افزايش قيمت مواد غذايي و انرژي كماكان 
اين تورم ادامه داش��ته باشد. خوانساري بيان كرد: در 
امريكا با وجود افزايش چند باره نرخ بهره جهت مقابله 
با افزايش قيمت ها اگرچه در دو سه ماه گذشته كاهش 
جزئي در تورم ايجاد شد اما مجدد در سپتامبر نسبت 
به ماه قبل 4 دهم درصد و نسبت به سال گذشته ۸.۲ 
درصد افزايش داشته است. خوانس��اري افزود: تورم 
مصرف كننده در اين كشور به باالترين رقم خود در 4۰ 
سال گذشته رسيده و تورم مواد غذايي ركورد 44 سال 
گذشته را شكس��ته است و انتظار مي رود كه مجدد با 
افزايش نرخ بهره به ۷5 صدم درصد، تورم ادامه داشته 
باشد و سازمان ملل هشدار داده كه اگر اين افزايش ها 
صورت بگيرد احتمااًل ركود جهاني در پيش خواهد بود.
ريي��س اتاق بازرگاني تهران به اروپا هم اش��اره كرد و 
گفت: كميسيون اروپا اعالم كرده كه در اروپا متوسط 
نرخ تورم نسبت به ماه قبل 3 دهم درصد نسبت به تورم 

ساالنه 3.۲ درصد بيش از سه برابر شده است.
خوانساري ادامه داد: بنابراين براي اولين بار از تأسيس 
اتحاديه اروپا در سال ۱۹۹3 نرخ تورم در اين اتحاديه 
دو رقمي شده است و از ۲۷ كشور عضو ۱5 كشور تورم 
باالي ۱۰ درصد دارند. وي با اش��اره به وضعيت ايران 
نيز گفت: صندوق بين المللي پ��ول براي ايران نيز در 
س��ال جاري تورم 4۰ درص��دي را پيش بيني كرده 
كه مشابه س��ال قبل است. ايران در ميان اقتصادهاي 
منطقه خاورميانه باالترين نرخ تورم را دارد و تورم در 
كشورهاي منطقه از ۱۷.5 درصد تركمنستان تا ۲.۷ 

درصد در عربستان متغير بوده است.
خوانساري افزود: رش��د اقتصادي جهان همچنان 

مثبت بوده اما س��رعت رش��د كاهش داشته است؛ 
يعني از ۶ درصد در س��ال ۲۰۲۱ به 3.۲ درصد در 
۲۰۲۲ رسيده اس��ت و نرخ رشد حجم تجارت كاال 
و خدمات از ۱۰.۱ درص��د در ۲۰۲۱ به 4.3 درصد 
در ۲۰۲۲ كاهش يافته اس��ت. وي گفت: صندوق 
بين المللي پول براي ايران رشد اقتصادي 3 درصد 
را ب��راي س��ال جاري و براي س��ال آينده رش��د ۲ 
درصدي را پيش بيني كرده و براي عراق ۹.3 درصد 

و عربستان ۷.۶ درصد را پيش بيني كرده است.
رييس اتاق بازرگاني ته��ران تصريح كرد: ميانگين 
ارزش صادرات ايران در هر تن در ابتداي سال ۱4۰۰ 
به مبلغ 3۶3 دالر بوده كه در سال ۱4۰۱ نيز 4۶۹ 
دالر بوده اس��ت. بنابر آمار اعالم��ي وي، ميانگين 
واردات هر تن كاال در ابتداي س��ال گذشته ۱۲۰۷ 
دالر بوده كه امسال ۱۶۱3 دالر است كه 33 درصد 

رشد قيمت واردات در هر تن بوده است.

   ارز بايد تك نرخي شود
خوانساري گفت: عمدتًا توجه به خلق پول توسط بانك 
مركزي است ولي بانك ها و موسسات اعتباري كمتر 
مورد توجه قرار مي گيرد. سود سپرده هايي كه بدون 
درآمد بانك ها پرداخت مي ش��ود، خلق پول و اعتبار 
مي كنند و همچنين دست اندازي دولت ها به بانك ها 
كه امسال هم به نظر مي آيد بسيار صورت مي گيرد يكي 
از داليل ايجاد تورم است كه در كشور كمتر به آن توجه 
مي شود. خوانساري ادامه داد: طبق گزارش سخنگوي 
بانك مركزي در ۶ ماهه نخست سال جاري تأمين ارز 
كاالهاي اساسي ۲ ميليارد دالر كمتر تخصيص داده 
شده كه اين نشان مي دهد سياست تك نرخي كردن 
ارز موفق بوده، كه بايد اين سياست ادامه يابد؛ اما اگر 
قرار باش��د نرخ ارز چند نرخي باشد و سركوب نرخ ارز 
صورت گيرد به هم��ان باليي كه قباًل در مورد 4۲۰۰ 
مبتال شديم دوباره مبتال مي شويم. وي در مورد كسب 
و كارهاي ديجيتال گفت: گفته مي ش��ود كه حدود 
5۰۰ تا ۷۰۰ هزار كس��ب و كار ديجيتالي وجود دارد 
كه با توجه به محدوديت هاي ايجاد شده همه اينها در 
معرض خطر قرار دارند و عمدتًا در اين كسب و كارها 
جوان ها و قشرهاي روستايي كار مي كنند و هر چقدر 
اين محدوديت ها ادامه يابد ضربه مهلكي به كسب و 

كار و جوانان كشور وارد مي شود.

   برآورد زيان 45 هزار ميلياردي 
قطعي اينترنت

در بخش ديگري از اين نشس��ت، رييس كميسيون 

اقتصاد نوآوري و تحول ديجيتال اتاق تهران با اش��اره 
به وقاي��ع اخير رخ داده در كش��ور و محدود ش��دن 
جدي دسترس��ي به اينترنت و مش��كالتي كه براي 
كسب و كارهاي حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات طي 
يك ماه اخير پيش آمده، اشاره كرد و گفت: بررسي ها 
نشان مي دهد كه طي يك ماه گذشته از اخالل در شبكه 
اينترنت كشور و عدم دسترسي به برخي پلتفرم هاي 
پربازديد، 35 هزار ميليارد تومان به طور مس��تقيم به 
اقتصاد حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات وارد شده؛ 
در حالي كه بنا به آمار سال گذشته بانك مركزي، اين 
بخش سهم 3.3 درصدي در توليد ناخالص ملي دارد. 
از طرفي خسارت غيرمستقيم به كسب و كارهاي خارج 
از صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات كه از خدمات 
اين بخش استفاده مي كنند، تا 45 هزار ميليارد تومان 

برآورد مي شود.
فرديس سپس به گوش��ه ديگري از اخالل در اقتصاد 
ديجيتال كشور طي يك ماه اخير، اشاره كرد و نگراني 
جدي بنگاه ه��ا از افزايش تعديل نيروي متخصص را 
مورد گوشزد قرار داد. او افزود: رصدخانه مهاجرت ايران 
در تحقيقي از نزديك به ۶ هزار مدير ارشد و مياني در 
بخش  خصوصي، به عمل آورده اس��ت نشان مي دهد 
كه بي��ش از ۷۰ درصد از مديران بنگاه هاي اقتصادي 
اعالم كرده ان��د كه ميل به مهاج��رت در آنها »زياد« 
يا »خيلي زياد« شده اس��ت. وي همچنين از ريزش 
5۰ تا ۷۰ درص��دي تراكنش هاي پرداخت يارها طي 
يك ماه اخير، خب��ر داد و افزود: طي اين مدت 5۰۰ تا 
۷۰۰ هزار فروشگاه اينستاگرامي در كشور كه تا يك 
ميليون نفر به طور مس��تقيم و تا هش��ت ميليون نفر 
به طور غيرمستقيم از آنها درآمدزايي داشتند و ارتزاق 

مي كردند، بسته شده است. 

   شبيخون به كسب وكارها
در ادامه اين جلسه، محمد حسن ديده ور، نيز براي ايراد 
نطق پيش از دس��تور خود پشت تريبون قرار گرفت. 
او طي س��خناني به پديده صادرات به بهانه برگزاري 
بيست و ششمين رويداد روز ملي صادرات در سي ام 
مهرماه پرداخت و گفت: در سال گذشته، حدود ۱۲3 
ميليون تن كاال به ارزش 4۹ ميليارد دالر صادر شده 
اس��ت. از ميزان 4۹ ميليارد دالر ارزش كاالي صادر 
شده، ۱4.5 ميليارد دالر مربوط به محصوالت معدني، 
۱۱.5 ميليارد دالر مربوط به فلزات پايه، ۷.۲ ميليارد 
دالر مربوط به محصوالت شيميايي و ۶.4 ميليارد دالر 
مربوط به الستيك و پالستيك بوده است. همچنين 
4.۸ ميلي��ارد دالر نيز صادرات گاز طبيعي كش��ور 

ش��امل متانول، پلي اتيلن، پروپان و اوره بوده است. 
اين عضو هيات نماين��دگان اتاق تهران با بيان اينكه 
ميزان صادرات كش��ور از حدود 44 ميليارد دالر در 
سال ۱3۹۰ به حدود 4۱ ميليارد دالر در سال ۱3۹۹ 
و نهايتًا 4۹ ميليارد دالر در سال ۱4۰۰ از رشد مثبت 
و منفي برخوردار بوده اس��ت، ادامه داد: آمارها نشان 
مي دهند كه باالترين ارزش تجارت خارجي كشور در 
ابتداي دهه ۹۰ ثبت شده و پايين ترين ارزش تجارت 
خارجي كشور به سال ۱3۹۹ تعلق دارد. اگرچه اين 
سال مواجه با دوران شيوع كرونا بوده اما آنچه از آمارها 
برمي آيد، محدوديت صادرات به برخي كشورها نظير 
»چين، ع��راق و امارات« اس��ت و حوزه هاي فعاليت 
اقتصادي نظير كش��اورزي، منس��وجات و خدمات 
فني و مهندسي نقش كم رنگي ايفا كرده اند. او افزود: 
نكته حائز اهميت اينك��ه، به رغم افزودن حوزه هايي 
مانن��د ص��ادرات گاز طبيع��ي و ميعان��ات گازي به 
كاالهاي غيرنفتي، رقم 5۰ ميليارد دالر در صادرات 
غيرنفتي، هنوز حاصل نشده است. اين همه، نشان از 
زيرساخت هايي دارد كه همچنان در طول اين سال ها 
ساخته نشده اند. به راستي، روزهاي ملي صادرات تا 
چه ميزان توانسته اند، نظام نهادهاي اقتصادي و روح 
اقتصاد كشور را به چالش بكشانند. يك رويداد، يك 
جش��ن، چند تقدير و چند پاداش، صورت هاي كلي 
ساخت يافته روزهاي ملي صادرات كشور هستند كه 
اگرچه كليت آن معتبر است، اما تكليفي براي نهادهاي 

نهادهاي وابسته توليد تعيين نكرده اند.
ديده ور گفت: نظام سياس��ت گذاري، اجراي قوانين و 
نظارت  دستگاه هاي اجرايي از عقالنيت نظام اقتصادي 
تبعيت نمي كنند و همواره ش��اهد مداخالت نهادها، 
تصميمات ناگهاني و سازمان نيافته، اقتصاد دستوري، 
قوانين خلق الس��اعه، پيوندهاي سس��ت با بازارهاي 
جهاني و ديگر عوامل تاثيرگذار در روابط كنش��گران 
توليد و صادرات هس��تيم. در روز ملي صادرات حتي 
گفتمان��ي از اين رك��ن مهم اقتصادي كش��ور ايجاد 
نمي شود و بستري براي رشد اقتصادي، رقابت پذيري 

و ورود به بازارهاي بين المللي فراهم نمي آورد.
او ادام��ه داد: ب��ا اين همه، باز هم ش��اهد ش��بيخون 
سياست هاي خلق الساعه و تهاجمي به كسب وكارهايي 
هستيم كه نه تنها مشاغل خرد، بلكه صنايع كوچك 
و متوسط كشور را نشانه رفته است. محدوديت هاي 
اينترنتي به قصد صيانت و قضايايي از اين دست شايد 
شرايط و محدوديت هايي را در كنش انساني ايجاد كند 
اما ش��كل دهنده و تعيين كننده كنش ها و رفتارهاي 
اجتماعي نيستند. از همين رو، شايسته است نهادهاي 
وابسته محتواي كنش ها به تناسب موقعيت ها، قالب 
نبخشيده و رويكردي را اتخاذ كنند كه در چارچوب 
يك فراگرد پويا، متغير و به نسبت پيش بيني پذير باشد.

افش��ين كاله��ي، نايب رييس كميس��يون اقتصاد 
نوآوري و تحول ديجيتال اتاق تهران، هم در سخناني 
با بيان اينكه تصميمات امنيتي و سياسي مسووالن 
در كش��ور، تاثير مستقيم بر حوزه نوآوري و فناوري 
دارد، افزود: در حالي در قانون حمايت از شركت هاي 
دانش بنيان، از مشوق هاي مالياتي براي شركت هاي 
اين حوزه ياد ش��ده كه اعمال سياست هاي تعديلي 
در شبكه اينترنت كشور، چنين مشوق هايي را بي اثر 
مي كند. كالهي همچنين با اشاره به اينكه بر اساس 
مصوبه قانون��ي مجلس، ش��ركت هاي دانش بنيان 
مي توانند دفاتر خود را در منازل مس��كوني مستقر 
كنن��د، افزود: اين در حالي اس��ت كه وزارت صمت 
براي متقاضياني كه دفاتر آنها در واحدهاي مسكوني 

مستقر باشد، كارت بازرگاني صادر نمي كند.

خبراخبار
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راه اندازي سيستم شبه سوييفت 
ايران و روسيه به زودي

نماينده تج��اري روس��يه در اي��ران مي گويد در 
جريان برگزاري نشس��ت كميس��يون مش��ترك 
اقتصادي ايران و روسيه، دو طرف براي راه اندازي 
يك سيستم شبه سوئيفت توافق خواهند كرد. به 
گزارش ات��اق بازرگاني تهران، با حضور يك هيات 
تجاري از جمهوري باشكرتستان فدراسيون روسيه 
در ات��اق بازرگاني تهران، مذاك��رات تجاري ميان 
فعاالن اقتصادي از دو كشور با هدف امكان سنجي 
فرصت هاي همكاري دوجانبه و بررس��ي موانع و 
مشكالت پيش روي توسعه مناسبات برگزار شد. در 
نشست معرفي فعاالن اقتصادي دو طرف، رييس 
كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران 
در س��خناني به جهش سطح مناس��بات تجاري 
ايران و روسيه طي پنج سال گذشته اشاره كرد و از 
افزايش حجم صادرات ايران به روسيه از رقم ۲۸5 
ميليون دالر طي پنج سال گذشته به 5۷۰ ميليون 
دالر در سال گذش��ته و همچنين افزايش ميزان 
واردات ايران از روسيه از ۶۸۰ ميليون دالر به ۱.۶ 
ميليارد دالر طي اين مدت، خبر داد. كاوه زرگران 
ب��ا تاكيد بر اينكه يكي از موان��ع جدي پيش روي 
توسعه روابط تجاري دو كشور، نبود زيرساخت هاي 
الزم در حمل ونقل ميان دو طرف اس��ت، افزود: با 
اين حال، محصوالت غذايي توليد ش��ده از ايران 
از كيفيت مطلوب و قاب��ل رقابت براي جايگزيني 
محصوالت اروپايي و ديگر كشورهاي خارج شده 
در بازار روس��يه برخ��وردار اس��ت. در مقابل نيز، 
شركت هاي ايراني اين آمادگي را دارند كه مايحتاج 
كاالهاي اساسي ايران را از روسيه و جمهوري هاي 

خودمختار اين فدراسيون، تأمين كنند.
زرگران همچنين از آمادگي شركت هاي ايراني 
فعال در صنعت كشاورزي براي در اختيارگيري 
۱۰۰۰ هكتار زمين هاي قابل كشت و كشاورزي 
ايالت باشكرتستان روسيه خبر داد و يادآور شد 
كه شركت ها و فعاالن اقتصادي ايران در توسعه 
كشت فراسرزميني، از ظرفيت بااليي برخوردار 
هستند. الكس��ي گوسف، وزير صنعت و خدمات 
جمهوري باشكرتس��تان فدراس��يون روسيه در 
سخناني، از افزايش شش برابري مبادالت كااليي 
ميان اين جمهوري و ايران طي س��ال گذش��ته 
ميالدي خبر داد و يادآور شد كه شركت هاي دو 
طرف مي توانند در تب��ادل محصوالت مرتبط با 
صنعت ماشين سازي، صنايع شيميايي، كائوچو، 
فلزات از باشكرتستان و محصوالت فوالدي و مواد 
غذايي و خوراكي از ايران، اقدام كنند. وي با اشاره 
به حجم مبادل��ه 35۲ ميليارد دالري جمهوري 
باشكرتس��تان روس��يه با كش��ورهاي اسالمي و 
افزايش حج��م س��رمايه گذاري خارجي در اين 
ايالت به ميزان ۲5 ميليارد دالر طي پنج س��ال 
اخير، از ايجاد هاب لجستيك در باشكرتستان به 
وسعت 3۸۰ هزار هكتار در حومه شهر اوفا مركز 
اين ايال��ت در آينده اي نزديك خبر داد و تصريح 
كرد كه با راه اندازي اين منطقه لجستيك، ارتباط 
حمل ونقلي گسترده اي ميان كشورهاي اطراف 

با مناطق جمهوري روسيه برقرار خواهد شد.
وي همچنين تصري��ح كرد كه برنام��ه حمايتي 
گسترده اي از سوي دولت مستقر در باشكرتستان 
روس��يه براي جذب ش��ركت هاي خارجي در اين 
منطقه طرح ريزي ش��ده اس��ت. در اين جلس��ه 
همچنين، رستم ژيگانشين، نماينده تجاري روسيه 
در ايران نيز با اشاره به تشكيل نشست كميسيون 
مش��ترك اقتصادي ايران و روس��يه طي دو هفته 
آينده در روسيه، يادآور شد كه در اين نشست كه 
ميان اعضاي كابينه دولت هاي دو كش��ور برگزار 
مي شود، تصميمات مهمي براي برقراري سيستم 
شبه سوئيفت ميان ايران و روسيه اتخاذ خواهد شد 
و در صورت توافق نهايي دو كشور، طي دو يا سه ماه 
آتي اين سيستم مبادله مالي ميان ايران و روسيه 

راه اندازي و شروع به كار خواهد كرد.

رشد 30 درصدي كسب و كار 
در حوزه تجارت الكترونيكي

معاون وزير صمت گفت: همزمان با ش��روع به كار 
دولت سيزدهم، رشد 3۰ درصدي در حوزه كسب و 
كار و تجارت الكترونيكي داشته ايم. به گزارش مركز 
توسعه تجارت الكترونيكي )مركز تتا(، عليرضا شاه 
ميرزايي، معاون تج��ارت و خدمات وزارت صمت 
در همايش روز ملي تج��ارت الكترونيكي از ثبت 
بيش از ۲5 ه��زار اينماد جديد در ۶ ماه نخس��ت 
امسال خبر داد و افزود: يكي از اتفاقاتي كه در اين 
دولت افتاده است مساله ثبت-محور شدن خيلي 
از فعاليت هاست كه بدان معناست كه اساسا شروع 
يك فعاليت نياز به استعالم و مجوز خاصي نداشته و 
امور پيش رو و ثبت اينمادها بسيار تسهيل و تسريع 
و موانع برداشته شده است. ليايي همچنين در ادامه 
به انتقاد از كس��ب و كارهايي كه از بستر خارجي 
و پلتفرم ه��اي خارج��ي براي كس��ب و كار خود 
استفاده مي كردند نيز پرداخت و توضيح داد: گرچه 
درآمدهاي پستي پس از اختالل اينترنت يك سوم 
كاهش يافته اما اس��تفاده از پلتف��رم داخلي طي 
سال هاي قبل توسط مديران ارشد كشور توصيه 
ش��ده بود و اگر به اين موضوع توجه مي شد، حاال 
كسب و كارها با چنين مشكالت درآمدي مواجه 
نمي شدند. در ادامه اين مراسم امين كالهدوزان، 
سرپرست مركز توسعه تجارت الكترونيكي با اشاره 
به گزارش تجارت الكترونيكي سال ۱4۰۰ و حجم 
۱۲۰۰ هزار ميليارد توماني گردش مالي تجارت 
الكترونيكي كشور در سال ۱4۰۰، اعالم داشتند: 
حجم م��ورد انتظار در اقتصاد اي��ران دو برابر اين 
مقدار است، كه البته نيازمند تالش هاي فراوان در 
وهله اول از سوي بخش هاي دولتي و در وهله دوم 

همت بيش از پيش بخش خصوصي است.

رشد اقتصادي ۸  درصدي 
بيشتر شبيه توهم است

رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني 
خاطرنشان كرد: چراغ س��رمايه گذار خارجي براي 
ورود به يك كشور مشاهده وضعيت سرمايه گذاران 
داخلي اس��ت. ما در ايران ش��اهد فرار سرمايه هاي 
داخلي هس��تيم زود اس��ت كه از امروز دليل خروج 
سرمايه هاي خارجي از ايران را به اعتراض هاي اخير 
منسوب كنيم.فريال مستوفي در گفت وگو با ايلنا، با 
بيان اينكه نبود امنيت در سرمايه گذاري و آزادي هاي 
اقتصادي در ايران رغبت س��رمايه گذاري خارجي 
براي جذب سرمايه هايش��ان به ايران را از بين برده 
است، گفت: ايران كشوري است كه مي توانست بنا 
به امتيازات خدادادي و انساني كه دارد به محيطي 
مناسب براي جذب سرمايه گذاران خارجي تبديل 
شود. وي نسبتي بين اعتراضات اخير و عدم رغبت 
سرمايه گذاران خارجي براي ورود به ايران برقرار نكرد 
و افزود: ايران نفت، گاز، نيروي كار جوان و تحصيل 
كرده مناس��بي دارد همچنين دسترسي مناسبي 
به آب هاي آزاد دارد و اين پتانس��يل ها مي توانست 
ايران را به عنوان ه��اب خاورميانه در زمينه جذب 
س��رمايه هاي خارجي تبديل كند. مستوفي ادامه 
داد: اقتص��اد ايران ع��الوه بر تحريم ه��ا خارجي با 
تحريم هاي فلج كننده داخلي نيز دست و پنجه نرم 
مي كند و به نظر مي رسد تحريم هاي داخلي بيش از 
تحريم هاي خارجي رغبت سرمايه گذاري در ايران 
را س��لب كرده اس��ت. اگر تحريم هاي داخلي نبود 
حداقل سرمايه گذاران داخلي ميل به سرمايه گذاري 
داشتند در حال حاضر سرمايه گذاران داخلي به دليل 
مقررات و مسائل پيچيده ايي كه در محيط كسب و 
كار وج��ود دارد چندان به س��رمايه گذاري در ايران 
رغبتي نشان نمي دهند. اين فعال اقتصادي با اشاره 
به عوامل بازدارنده در محيط كسب و كار ايران، تصريح 
كرد: احترام نگذاش��تن به قراردادها، مقررات خلق 
الساعه و يك ش��به، فساد، تبعيض و عدم برخورد با 
مفسادان اقتصادي از جمله مهم ترين عوامل در ايجاد 
اقتصاد ناس��الم در ايران هستند. رييس كميسيون 
سرمايه گذاري اتاق ايران در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا خبري مبني بر خروج هيات تجاري از ايران بعد 
از اعتراض هاي اخير داشتيد؟ گفت: خير، من در اين 
زمينه خبري نشنيدم و در اين زمينه بي اطالع هستم؛ 
اما گروه ها و هيات هاي تجاري از روس��يه و بالروس 
به ايران مي آيند. مستوفي ادامه داد: چراغ راهنماي 
س��رمايه گذار خارجي ب��راي ورود به يك كش��ور 
مشاهده وضعيت سرمايه گذاران داخلي است. ما در 
ايران شاهد فرار سرمايه هاي داخلي هستيم، اما زود 
است كه از امروز دليل خروج سرمايه هاي خارجي از 

ايران را به اعتراض هاي اخير منسوب كنيم.

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند 
در هجدهمين دوره جام برتر 

ايمني و آتش نشاني شركت ملي 
پااليش و پخش  عنوان نخست 

را از آن خود نمود
در هجدهمين جش��نواره ايمني و آتش نشاني هاي 
ش��ركت ملي پااليش و پخش كه ب��ا حضور مديران 
ارش��د HSE وزارت نفت، مهندس س��االري معاون 
وزير و مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش، كليه 
مديران عامل، رييس��ان و كارشناسان شركت هاي 
پااليش��ي، خطوط لوله، مهندس��ي، س��اختمان و 
پخش فرآورده هاي نفتي برگزار گر ديد، پااليش��گاه 
امام خميني)ره( ش��ازند، لوح تقدير و تنديس مقام 
نخست ايمني و آتش نش��اني اين دوره از جشنواره را 
از آن خود نمود . به گزارش روابط عمومي پااليشگاه، 
در ابتداي اين مراس��م كه در صبح روز چهارش��نبه 
بيس��تم مهرماه در سالن اجتماعات ساختمان غدير 
ش��ركت ملي پااليش و پخش برگزار گرديد، پس از 
ارايه گزارش دكت��ر نريمان نژاد مدير HSE و پدافند 
غير عامل ش��ركت ملي پاالي��ش و پخش، مهندس 
س��االري در جايگاه قرار گرفت و با بي��ان اينكه بايد 
صالحيت مديري��ت HSE در زيرمجموع��ه . مورد 
تاييد س��تاد پاالي��ش و پخ��ش فرآورده هاي نفتي 
ايران قرار گيرد، گفت: » در راس��تاي اصل 44 قانون 
اساس��ي، اقدام به بنگاه داري همس��و با منافع ملي 
كش��ور زماني اتفاق مي افتد كه مديريت مجموعه را 
به افراد صاحب صالحيت واگ��ذار كنيم و اكنون در 
بخش قراردادهايي كه في ما بين در نظر گرفته شده 
اس��ت، انتخاب مديرعامل و مديري��ت HSE با نظر 
حاكميت ديده خواهد ش��د ورابطه تنگاتنگي ميان 
حوزه HSE و مديريت منابع مال��ي وجود دارد.  وي 
در ادامه بيان داشت: برگزاري هجدهمين دوره جام 
برتر ايمني متفاوت تر از گذشته است و بايد مديريت 
HSE حضور پررنگي در مناطق داش��ته باش��د و در 
مباحث آموزش، تدوين دس��تورالعمل ها و نظارت و 
انتخاب مديران شايسته در حوزه HSE ورود نمايد .« 
ساالري كيفي سازي در بخش فرآورده ها و به خصوص 
افزايش توليد فرآورده هاي رنگي را يك وظيفه دانست و 
تصريح نمود: »در زمينه سامانه ها نيز تكاليفي داريم كه 
بايد به روزرساني شوند و شركت ملي پااليش و پخش و 
شركت هاي زير مجموعه در اين زمينه سرآمد بوده اند. 
وي در پايان خاطرنش��ان كرد: از مديران HSE انتظار 
داريم تا سرآمد باشند و در تمام مناطق و شركت هاي 
پااليشي، ارزيابي از عمكرد آنان داشته باشيم و اميدواريم 
مس��يري كه شروع ش��ده است رو به توس��عه باشد.« 
اين گزارش مي افزايد درپايان مراسم مهندس رجبي 
مديرعامل و مهندس شهنازي رييسHSE و پدافند 
غيرعامل پااليشگاه، لوح تقدير مقام نخست هجدهمين 
جشنواره ايمني و آتش نشاني هاي شركت ملي پااليش و 

پخش را از دست مهندس ساالري دريافت نمود.

در نشست اتاق تهران مطرح شد

برآورد زيان كسب وكارها از قطعي اينترنت

بر اساس گزارش وزارت صمت، ارزش سرمايه خارجي 82  درصد كاهش يافت

فرود سرمايه خارجي آب رفت!
جديدترين آمار منتش��ر شده از س��وي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( نش��ان مي دهد كه در ش��ش 
ماهه امسال، ۷3 مورد سرمايه گذاري خارجي به ارزش 
3۸۲ ميليون و 4۰۰ هزار دالر در بخش صنعت، معدن و 
تجارت تصويب شده كه از لحاظ تعداد ۷.5 و از نظر ارزش 
۸۲.۷ درصد نسبت به مدت مش��ابه سال قبل كاهش 
داشته است. اين در حالي است كه در مدت مشابه سال 
گذشته ۷۹ مورد س��رمايه گذاري خارجي به ارزش دو 
ميليارد و ۲۱5 ميليون دالر در اين بخش تصويب شده 

بود. به لحاظ تعداد پروژه ها، س��هم بخش صنعت ۸۹، 
معدن هفت و تجارت چهار درصد بوده است. همچنين 
از اين تعداد در بخش هاي صنعت، معدن و تجارت، ۲۷ 
مورد در حال بهره ب��رداري و مابقي در حال طي مراحل 
اجرايي است. در اين ميان از بين 5۲ مورد سرمايه گذاري 
خارجي در اين بخش، ۲4 شركت با ۱۰۰ درصد سهامدار 
خارجي، 34 شركت بصورت مشاركتي با شركاي داخل 
)J.V( و ۱5 مورد به صورت مشاركت مدني، بيع متقابل 
و BOT اجرا مي ش��ود. بر اساس اطالعات منتشر شده 

از س��وي وزارت صمت، بيشترين حجم سرمايه گذاري 
خارجي در دوره مورد بررس��ي نيز در گروه هاي چوب و 
محصوالت چوب و چوب پنبه )به جز مبلمان( با ۱۲3.۲ 
ميليون دالر، استخراج كانس��ارهاي فلزي با ۶۷، مواد و 
محصوالت شيميايي با 43.۲ و ساخت فلزات اساسي با 
4۰.۹ ميليون دالر بوده است. پنج كشور اول از لحاظ ارزش 
سرمايه گذاري خارجي مصوب نيز كشورهاي افغانستان 
با ۱4۹.۸ ميليون دالر، چين با ۷5.5 ميليون دالر، تركيه 
با 44.۸ ميليون دالر، هند با 33.۸ و امارات با ۲۰.۹ ميليون 

دالر هستند. در اين ميان، استان هاي فارس 4۱ درصد، 
خراس��ان جنوبي ۲۱، خراس��ان رضوي ۱5، هرمزگان 
۱۲ و تهران ۱۱ درصد از حجم س��رمايه گذاري خارجي 
مصوب در بخش صعت، معدن و تجارت را جذب كرده اند. 
سرمايه گذاري خارجي مصوب شامل كليه درخواست ها 
اعم از سرمايه گذاري جهت ايجاد طرح هاي جديد، خريد 
سهام شركت هاي موجود و همچنين سرمايه گذاري هاي 
خارجي در قالب ترتيبات قراردادي است. نكته قابل توجه 
اين گزارش، حضور افغانستان در سرليست سرمايه گذاران 
خارجي در ايران از نظر حجم اس��ت. اين اتفاق در حالي 
رخ داده كه كشور افغانستان در سال جاري از پنج مقصد 
صادراتي ايران حذف شده است و كارشناسان در توضيح 
اين رويداد، تصريح كرده بودند دليل اصلي عقب گرد ايران 
در بازار افغانستان، سياست هاي طالبان است كه موجب 
كاهش قدرت خريد مردم افغانستان و در نتيجه، كاهش 
واردات و خروج سرمايه از اين كشور شده است. اما آنچه در 
اين گزارش جالب است، حجم سرمايه گذاري افغانستان 
است. اگرچه افغان ها در شش ماهه سال گذشته، حجم 
سرمايه گذاري بيش��تري در ايران انجام دادند، اما در آن 
دوره در پله سوم ايستاده بودند. حال با توجه به كاهش 
چش��مگير س��رمايه گذاري خارجي مص��وب در نيمه 
نخست امسال، اين كشور با حجم سرمايه كمتر، در راس 
كشورهاي واردكننده پول به ايران قرار گرفته است. در 
شش ماهه اول سال گذشته اولين سرمايه گذار خارجي 
در ايران، غنا با حجم سرمايه ۱۶۸۰ميليون دالر بود؛ اما 
در شش ماهه ابتدايي سال جاري، افغانستان توانسته با 
مبلغ ۸/ ۱4۹ميليون دالر به اين جايگاه دس��ت يابد. در 
نيمه نخست سال گذشته، افغانستان با ۲۰۸ميليون دالر 

سرمايه، سومين كشور سرمايه گذار در ايران بود.
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خبرروز

براي پيشگيري از ابتال به عفونت هاي ويروسي ماسك بزنيد 
دبير كميته علمي كشوري كرونا گفت: با توجه به فرا رسيدن فصل سرما و شيوع عفونت هاي ويروسي مانند كرونا، آنفلوآنزا 
و آدنوويروس، اس��تفاده از ماسك مي تواند تا حد زيادي از ابتال به اين بيماري ها پيشگيري كند. به گزارش وبدا، حميدرضا 
جماعتي افزود: توصيه ما كماكان اس��تفاده از ماس��ك در محيط هاي شلوغ، مسقف و حمل و نقل عمومي به ويژه اتوبوس و 
مترو است. وي با اشاره به شروع فصل پاييز و بازگشايي مدارس، گفت: روند ابتال به آنفلوآنزا در حال افزايش است. در روزهاي 
گذشته، در بررسي ساده اي كه بر روي ۱۰۰ نمونه آزمايشگاهي از بخش مراقبت هاي ويژه انجام شده بود، ۳۹ مورد ابتال به 

آنفلوآنزا گزارش شده كه اين مي تواند هشداري براي اپيدمي آنفلوآنزا در هفته ها و ماه هاي آينده باشد.

رويداد

۱۰۵ مركز تكثير و پرورش حيات وحش در كشور فعال است

مديركل دفتر حفاظ��ت و مديريت حيات وحش 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت گفت: در زمان 
حاض��ر ۱۰۵ مركز تكثي��ر و پ��رورش گونه هاي 
حيات وحش ب��اارزش جانوري از جمله يوزپلنگ، 
گوره خ��ر، قوچ، ميش در كش��ور فعال اس��ت كه 
۳۲ مورد از سوي اين س��ازمان و ۷۳ مركز توسط 
بخش خصوصي مديريت مي شود. به گزارش ايرنا، 
غالمرضا ابدالي روز سه ش��نبه در آيين رهس��ازي 
جبير ايراني در زيس��تگاه طبيعي نايبند عسلويه 
بيان كرد: وظيفه اصلي س��ازمان حفاظت محيط 
زيست حفظ گونه حيات وحش در زيستگاه اصلي 
آن اس��ت اما در كنار اين و به موازات وظيفه اصلي، 
ناچار به ايجاد سايت هاي تكثير و پرورش به عنوان 
س��وپاپ اطمينان براي نگهداري ژن هاي با ارزش 
جانوري است تا مانع از دست رفتن آنها شوند. وي 
با بيان اينكه محيط زيس��ت كشور عرصه آزمون و 
خطا نيست، افزود: به دنبال اين هستيم تا با كمك 
سايت هاي تكثير و پرورش گونه هاي جانوري از اين 
پيچ خطرناكي كه عرصه را بر حيات وحش كشور 
تنگ كرده عبور كنيم. ابدالي عنوان كرد: تخريب 
زيستگاه هاي طبيعي بزرگ ترين عامل از بين برنده 
گونه هاي حيات وحش كشور است و طعمه، آب و 
امنيت از مولفه هاي اصلي يك زيس��تگاه است كه 
اگر تعادل آن به هم بخورد زيست گونه جانوري را 
تهديد مي كند. مديركل دفتر حفاظت و مديريت 
حيات وحش س��ازمان محيط زيست اضافه كرد: 
سازمان حفاظت محيط زيست در طرح هاي خود به 

دنبال اين است تا با كنار هم جمع كردن مولفه هاي 
طعمه، آب و امنيت پايداري گونه ها را در زيستگاه 
طبيعي خود حفظ كند. وي ادامه داد: در پهنه ايران 
زمين ۱۹۵ گونه پستاندار، ۵۵۸ گونه پرنده، ۲۲۰ 
گونه خزنده و ۲۲ گونه دوزيست زندگي مي كنند 
كه نشان مي دهد كشور ما زيستگاهي مناسب براي 
جان��وران و در ميان كش��ورهاي خاورميانه داراي 
غني ترين فون و فلور )پوش��ش گياهي و جانوري( 
اس��ت. ابدالي اذعان كرد: با اين ح��ال اين حيات 
وحش ك��ه جلوه اي از قدرت اليزال الهي اس��ت با 
مخاطرات بسياري مانند انواع آاليندگي ها، تخريب 
زيستگاه ها، تغيير اقليم، خشكسالي و بسياري ديگر 
از مسائل در كش��ور مواجه است كه عرصه را براي 
اين حيات وحش تنگ كرده است. مديركل دفتر 
حفاظت و مديريت حيات وحش سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت گفت: در صنعت ام��كان دارد يك 
خطا قابل جبران باشد اما در محيط زيست يك خطا 
سبب از دست دادن گونه اي مي شود كه جز خالق 
هستي هيچ كس نمي تواند آن را دوباره خلق كند. 
وي يادآور شد: تجربه پرورش يوزپلنگ در كشور به 
ما نشان داد كه تا چه اندازه زيست طبيعي گونه هاي 
جانوري اهميت دارد؛ اكنون همه نيروي حفاظت 
محيط زيس��ت با اعتبار ب��اال، مراقبت هاي زياد و 
مشاوره هاي بين المللي براي پرورش تنها توله يوز 
به جاي مانده از آميزش توران و فيروز )۲ يوزپلنگ 
ايراني( بسيج ش��ده است در حالي كه در زيستگاه 
طبيعي توران ۲ يوز پلنگ ماده با هشت توله ديده 

شده كه به صورت طبيعي زيست مي كنند. ابدالي 
ادامه داد: خداوند همه چير را براساس ميزان آفريده 
و اين ميزان در طبيعت بسيار كارا و موثر است چرا 
كه اگر يك گونه در طبيعت حذف شود گونه هاي 
ديگر رش��د كرده، تبدي��ل به گون��ه اي مزاحمي 
مي شوند و انسان مقصر ايجاد اين تغيير غير طبيعي 
است. وي با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب و 
رييس جمهور، بيان كرد: حفاظت از محيط زيست 
از اولويت هاي جمهوري اس��المي ايران و توسعه 
فرض بر آن است. مديركل دفتر حفاظت و مديريت 
حيات وحش سازمان حفاظت محيط زيست اظهار 
كرد: اين سازمان يك ديد مترقي به توسعه دارد و 
زماني به وجود صنايع در كشور افتخار خواهد كرد 
كه در كارنامه خود تعداد صنايع س��بز بيش��تري 
داشته باشيم. وي افزود: بايد با صنايع و تمام دست 
اندركاران توسعه كشور به اين نقطه برسيم كه اين 
بخش بيش از متوليان حفاظت از محيط زيس��ت 
براي آن دلسوزي كند چرا كه عرصه محيط زيست 
بيستر فعاليت صنعت است. ابدالي با اشاره به اصل 
پنجاهم قانون اساسي حفظ محيط زيست گفت: 
اين بند قانون اساس��ي حفظ محيط زيست را يك 
وظيفه ملي مي داند و مس��ووالن سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت، آب و فاضالب، جهاد كشاورزي و 
صنعت همه در قبال اين مهم مس��وول هستند و 
مردم بايد در حفاظت از آن مشاركت كنند. در اين 
آيين پنج راس جبير به صورت نمادين زيس��تگاه 

طبيعي نايبند عسلويه رهاسازي شدند.

س��ه ماه از اجراي طرح داروياري به عنوان 
ماموريت دولت در اصالح سياست ارزي و 
ساماندهي بازار دارو مي گذرد و تا اينجاي 
كار، اهداف اصلي  طرح در زمينه افزايش پوشش بيمه اي 
داروها و ثابت ماندن پرداخت از جيب مردم، محقق شده 
اس��ت؛ با اين حال اما، هنوز چالش هايي بازار دارو را رها 
نمي كند؛ چالش هايي از جنس نبود نقدينگي، ماليات 
۹ درصدي بر ارزش افزوده و البته بدقولي برخي بيمه ها 
در پرداخت مطالبات داروخانه ها. به گزارش ايسنا، بعد 
از مديريت كرونا، ماموريت سالمت، برنامه ريزي و اقدام 
براي حل مشكالت بازار دارو، رفع كمبودهاي دارويي و 
جلوگيري از تخلفات ارزي در حوزه دارويي كشور در نظر 
گرفته شد؛ ماموريتي كه در قالب طرح داروياري شكل 
گرفت و اجرا شد تا مردم بيش از اين در رنج تامين دارو 
و پرداخت هزينه هاي آن نباشند. طرح داروياري از ۲۳ 
تير ماه ۱۴۰۱، با اعالم وزير بهداش��ت آغاز به كار كرد؛ 
طرحي كه قرار شد با انتقال يارانه دارو از طريق بيمه ها 
به مردم، پوش��ش بيمه اي داروها را افزايش داده، اقالم 
بيشتري از داروها را زير چتر بيمه ها برده و در عين حال 
قيمت دارو را به سمت واقعي ش��دن سوق دهد، با اين 
شرط كه »پرداختي از جيب بيمار« افزايش نيابد. حاال با 
گذشت سه ماه از اين طرح گويا اهداف اصلي داروياري 
كه افزايش پوش��ش بيمه اي داروها، پوشش بيمه اي 
اقالم بيشتري از داروها و ثابت ماندن پرداخت از جيب 
مردم در حوزه دارو بود تا اين مقطع زماني، محقق شده 
است. در عين حال اجراي داروياري اهداف ديگري را 
هم دنبال مي كرد؛ رفع مش��كالت ارزي و تك نرخي 
شدن ارز دارو و واقعي ش��دن قيمت داروها و كاهش 
قاچاق معكوس داروهاي سوبس��يددار از كش��ور. در 
حال حاضر طبق گفته مسووالن و كارشناسان حوزه 
سالمت، مشكالت تامين ارز رفع شده و تامين ارز براي 
توليدكنندگان و واردكنندگان دارو راحت تر شده است.

   مشكالت ارز دولتي در دارو
با اجراي طرح داروياري، ارز دارو تك نرخي شد؛ اقدامي 
كه به نفع صنعت داروسازي كش��ور بود؛ چراكه پيش 
از اجراي اين طرح تنها بخ��ش محدودي از مواد موثره 

داروي��ي ارز ۴۲۰۰ توماني درياف��ت مي كردند و تمام 
هزينه ه��اي صناي��ع دارويي اعم از حقوق، دس��تمزد، 
نهاده هاي توليد، مواد جانبي و... از ارز نيمايي متاثر بود. 
بنابراين صنعت داروسازي به ش��دت تحت فشار مالي 
بود و در نتيجه توليد ب��راي توليدكننده دارو توجيهي 
نداشت؛ به طوري كه بسياري از داروسازان عمال نسبت 
به خري��د مواد اوليه و توليد دارو اق��دام نمي كردند و به 
تبع اين موضوع كمبودهاي دارويي روز به روز افزايش 
مي يافت. از س��وي ديگر، محدودي��ت در تخصيص ارز 
دولتي و همچنين محدوديت در تنوع ارزهاي تخصيصي 
نيز صف ه��اي طوالني ارز ترجيح��ي را ايجاد مي كرد. 
همچنين بعضا تخصيص ديرهن��گام ارز ترجيحي به 
داروس��ازان و واردكنندگان مواد اوليه باعث مي شد كه 
ثبت س��فارش دير انجام ش��ده و در نهاي��ت دارو هم با 
فاصله زماني در كشور تامين شود و در نتيجه اين موضوع 
هم به كمبوده��اي دارويي دامن مي زد. عالوه بر اينكه 
زمينه هاي رانت و فساد و ... نيز در ارز دولتي باال بود؛ چرا 
كه اختالف قيمت ارز دولتي با ارز آزاد بسيار زياد بود 
و براي سوداگران حوزه دارو جاذبه بااليي در راستاي 
سودآوري از داروي مردم ايجاد مي كرد؛ به طوري كه 
بسياري از كارشناسان حوزه سالمت اعالم مي كردند 
 كه در مجموع راه درس��ت، يك اقتصاد ش��فاف و ارز 

تك نرخي است و جز اين چاره اي نيست.

   نسخه اي براي قاچاق معكوس دارو
همچنين بحث قاچاق معكوس داروهاي سوبسيددار 
ايراني نيز يكي از چالش هاي اساسي در بازار دارويي 
كشور بود. طي سال هاي اخير، با تخصيص ارز ۴۲۰۰ 
توماني به دارو، قيمت دارو در كش��ورمان نسبت به 
كشورهاي همسايه بسيار پايين بود و همين موضوع 
جذابيت قاچاق معكوس داروهاي ايراني به كشورهاي 
همسايه را افزايش مي داد؛ به طوري كه سوبسيدي 
كه از س��وي دولت براي دارو و در راس��تاي حمايت 
مالي از بيماران پرداخت مي ش��د، با قاچاق معكوس 
دارو به كشورهاي همسايه، از دسترس ايرانيان خارج 
مي شد و عمال داروي ارزاِن موجود در ايران، سوغات 
خارجي ها مي شد. با اجراي طرح داروياري، اما قيمت 

دارو به سمت واقعي ش��دن گام برداشته و در نتيجه 
جذابيتي هم ب��راي قاچاق اين داروها به آن س��وي 
مرزها وجود ندارد. از طرفي با افزايش پوشش بيمه اي 
داروها، پرداخت از جيب بيماران نيز براي دارو افزايش 
پيدا نمي كند. اكنون اما با وجود رفع گرفتاري هاي ارز 
دولتي و تسهيل تامين ارز براي توليد و واردات دارو در 
قالب طرح داروياري، صنعت داروس��ازي كشور با دو 
چالش جديد دست به گريبان شده كه در صورت ادامه 
مي تواند كمبودهايي را در بازار دارويي كشور ايجاد 
كند و حتي طرح داروياري را هم در معرض خطر قرار 
دهد؛ چالش اول بحث افزايش ميزان ماليات بر ارزش 
افزوده بر دارو و مواد اوليه است. به طوري كه ماليات بر 
ارزش اف��زوده در حوزه دارو از يك درصد به ۹ درصد 
ارز نيمايي افزايش يافته و ماليات بر ارزش افزوده مواد 
اوليه دارويي نيز از ۹ درصد ارز دولتي ۴۲۰۰ توماني 
به ۹ درصد ارز نيمايي بدل شده است. موضوعي كه 
داروسازان كشور را در تنگناهاي مالي قرار داده است. 
در همين راستا چندي پيش دكتر محمد عبده زاده- 
رييس سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني 
ايران در هفدهمين نمايشگاه ايران فارما اعالم كرد كه 
دارويي كه كاالي استراتژيك محسوب مي شود، هنوز 
صنعتش استراتژيك ديده نمي شود. بحث ارز نيمايي 
در حوزه دارو، يعني كاهش قيمت مصرف كننده به 
نفع بيمار. براي همه ارزهايي كه از ترجيحي به نيمايي 
بدل شد، ارزش افزوده در ابتداي سال يك درصد شد، 
اما در حوزه دارو ارزش افزوده ۹ درصد باقي مانده و با 

وجود مكاتبات بسيار هنوز به جايي نرسيديم. 

   مشكل نقدينگي براي داروسازان
در عين حال يكي ديگر از چالش هاي صنعت داروسازي 
در شرايط فعلي، بحث تامين نقدينگي براي داروسازان 
اس��ت؛ به طوري كه گفته مي ش��ود بخش عمده اي از 
كمبود داروها ب��ه دليل نبود نقدينگي در ش��ركت ها 
و پرداختي ش��ان در گمرك است. از س��وي ديگر بعد 
از اجراي ط��رح داروياري، قرار بود ب��ا توجه به افزايش 
مابه التف��اوت ارز دولت��ي و نيمايي، تس��هيالت بانكي 
به توليدكنن��دگان دارو تعلق گيرد ك��ه البته به اذعان 

توليدكنندگان دارو هنوز چنين اتفاقي نيفتاده و صنعت 
داروسازي را از نظر تامين نقدينگي در مضيقه قرار داده 
است. از طرفي هم مشكل هميشگي حوزه دارويي كشور، 
يعني بحث پرداخت مطالبات دارويي كه مي توان از آن به 
عنوان پاشنه آشيل طرح داروياري نيز ياد كرد، همچنان 
موضوعي چالش برانگيز در حوزه داروي كش��ور است؛ 
به طوري كه به گفته مسووالن انجمن داروسازان ايران 
و همچنين سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني 
ايران موضوعي كه مي تواند طرح داروياري را تهديد كند، 
رفتار سازمان تامين اجتماعي و چند بيمه ديگر است؛ 
چراكه با وجود اينكه ماه سومي است كه طرح داروياري 
اجرا مي شود، اما سازمان بيمه گري مانند تامين اجتماعي 
هنوز ريالي به داروخانه ها بابت اين تغيير يارانه نپرداخته 
اس��ت و داروخانه ه��ا و مراك��ز درمان��ي از اين موضوع 
گاليه مندند؛ چراكه فشار مالي بااليي بر آنها وارد مي شود. 
البته گفته مي شود كه سازمان بيمه سالمت و همچنين 
بيمه نيروهاي مس��لح در پرداخت مطالبات دارويي در 
قالب طرح داروياري به موقع اقدام كرده و تعهدات شان 
را پرداخت مي كنند. با اين ح��ال بايد با نظارت دقيق، 
رفع مش��كالت اقتصادي بيمه ها و همچنين پرداخت 

بدهي هاي آنها از س��وي دولت به اقتص��اد داروخانه ها 
كمك كرده و در نهايت گردش بدون مشكل چرخ طرح 
داروياري را تضمين كرد. در اين شرايط مجلس شوراي 
اس��المي و دولت بايد با مصوبات ش��ان در راستاي رفع 
اين مشكالت در صنعت داروسازي كشور گام بردارند. 
البته حسينعلي شهرياري، رييس كميسيون بهداشت 
مجلس اعالم كرد ك��ه پرداختي بيمه ها به داروخانه ها 
قبل از اجراي طرح داروياري با يك س��ال تاخير همراه 
بود. در حال حاضر پرداختي بيمه س��المت به روز شده 
و مش��كالتي در پرداختي بيمه تامين اجتماعي و بيمه 
دي وجود دارد كه پيگير حل آن هستيم. وي همچنين 
اعالم كرد كه كاهش ارزش افزوده داروها از ۹ درصد به 
يك درصد در صحن مجل��س مطرح و تصويب خواهد 
ش��د. حال بايد ديد اين تصميمات چ��ه زماني اجرايي 
خواهد شد تا صنعت داروسازي كشور بتواند نفس راحتي 

كشيده و داروي مورد نياز مردم را تامين كند. 

   وضعيت فعلي اجراي »داروياري«
در اين راستا دكتر حيدر محمدي  دبير قرارگاه اصالح 
سياس��ت هاي ارزي دارو در گفت وگو با ايسنا، درباره 

وضعيت اجراي طرح داروياري، گفت: مدت س��ه ماه 
است كه طرح داروياري در حال اجراست و براي ارزيابي 
آن زمان كمي گذشته اس��ت،  اما فعال تمام داروهاي 
توليد داخلي، مواد اوليه و ۸۰ درصد از داروهاي وارداتي 
مشمول اين طرح شده است. يكي از مزاياي اين طرح 
اين بود كه بسياري از توليدكنندگان توانسته اند ماده 
اوليه  مورد نيازشان را راحت تر وارد كنند و مشكالتي كه 
در زمينه تامين ارز وجود داشت، ديگر وجود ندارد. در 
عين حال از اقالم وارداتي طبق محاسبات ما ۱۵ تا ۲۰ 
درصدش باقي مانده تا وارد طرح داروياري شوند. وي 
افزود: همچنين قبل از اجراي طرح داروياري، يكي 
از مشكالتي كه وجود داشت، بحث قاچاق معكوس 
دارو و خروج داروها از زنجيره دارويي كشور بود، اما در 
حال حاضر با اجراي اين طرح بحث قاچاق معكوس 
تقريبا دارد به صفر مي رسد. در عين حال بايد اجازه 
دهيم تا ط��رح داروياري كامل ش��ود و حداقل پنج 
الي شش ماه بگذرد و آن زمان ميزان منطقي شدن 
مصرف دارو را كه قطعا اتفاق مي افتد، ارزيابي كنيم. 
همچنين مي توانيم ميزان كاهش قاچاق معكوس، 

سرعت در تامين ارز و ... را ارزيابي بهتري كنيم.

گزارش

لزوم تصميم مجلس و دولت براي حل مشكل »ماليات بر ارزش افزوده« و »تامين نقدينگي«

۳ چالش بازار دارو 

خبر

دليل انصراف ايران
از نمايشگاه فرانكفورت

معاون وزير ارش��اد مي گويد: مس��ووالن برگزاري 
نمايش��گاه فرانكفورت چن��د روز پي��ش با اعالم 
جابه جايي غرفه ايران گفتن��د نمي توانيم امنيت 
غرفه ش��ما را تضمين كني��م و در كنار معترضان 
ايراني هس��تيم. ما نيز مراتب اعتراض مان را براي 
جابه جاي��ي اعالم كرده و گفتيم ورود نمايش��گاه 
فرانكفورت به س��مت و سوهاي سياسي به صالح 
حوزه فرهنگي نيس��ت. ياس��ر احمدوند - معاون 
فرهنگ��ي وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي - در 
گفت وگو با ايسنا درباره اينكه آيا دليل انصراف ايران 
از نمايشگاه فرانكفورت، صرفا جانمايي غرفه ايران 
در خارج از س��الن اصلي بوده يا مسائل ديگري هم 
مطرح بوده است، گفت: مجموعه ما در خانه كتاب 
از چند ماه گذش��ته، هماهنگي ه��اي الزم را براي 
حضور در نمايش��گاه فرانكفورت با قوت بيش��تر و 
سطح  گسترده تري نس��بت به سال هاي گذشته، 
تمهيد كرده ب��ود. تدارك مفصلي هم براي حضور 
پررنگ و موفق براي نمايشگاه داشتيم. اما چند روز 
قبل از برگزاري نمايشگاه، نامه اي از طرف نمايشگاه 
فرانكفورت دريافت شد كه بدون اطالع ما، غرفه  ما 
را به جاي ديگري منتقل كرده اند و اعالم كرده بودند 
كه ما نمي توانيم امنيت غرفه شما را تأمين و تضمين 
كنيم و در كنار معترضان ايراني هستيم. او افزود: ما 
پاسخ داديم كه اوال جابه جايي غرفه بايد با هماهنگي 
ما صورت بگيرد و ما نسبت به جابه جايي آن معترض 
هستيم و ديگر اينكه ورود نمايشگاه فرانكفورت به 
سمت و سوهاي سياسي به صالح حوزه فرهنگي 
و نمايش��گاه بين المللي كتاب فرانكفورت نيست. 
احمدوند اضافه كرد: متأس��فانه آنه��ا براي اينكه 
جابه جايي صورت بگيرد، اصرار داشتند و از طرف 
ديگر با صدور ويزاي اكثر گروه معرفي شده تا امروز 
)افتتاحيه نمايشگاه( موافقت نكرده اند. فقط ويزاي ۳ 
نفر را تأييد كردند كه دو نفر از آنها از افرادي بودند كه 
توانايي برپايي غرفه را به تنهايي نداشتند و احتياج بود 
افراد اصلي حضور داشته باشند. درخواست ويزاي 
ساير گروه يا ريجيكت شده يا اعالم نظر نشده است. 
در واقع سفارت آلمان همكاري الزم را صورت نداد. ما 
از طرف وزارت خارجه مراتب اعتراضي خود را اعالم 
كرده ايم و حتما وزارت خارجه پيگيري خواهد كرد 
كه رفتار غير فرهنگي نمايشگاه آلمان تذكر داده 
شود. معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
درباره اينكه پيش بيني ش��ان براي حضور در ساير 
نمايشگاه هاي بين المللي چگونه است و آيا ممكن 
است اين رفتار تكرار ش��ود، توضيح داد: هرجا كه 
عزت فرهنگ ايراني مخدوش شود، بايد تصميمي 
متناسب با آن گرفته شود. حتما بايد شأن، كرامت و 
عزت نشر و فرهنگ ايران حفظ شود و اگر در جايي 
خدشه دار شود، دليلي براي حضور وجود ندارد. اما 
پيش بيني من اين نيست كه در نمايشگاه هاي 

ديگر با چنين رفتار سياسي مواجه شويم. 

ادامهازصفحهاول

عزل و نصب ها و قانون مناطق آزاد
دوم اينكه بنابراين تمامي صحبت هاي دِر گوشي يك  سال 
گذشته درخصوص اختالف آقايان قاليباف و خاندوزي با 

سعيد محمد صحت داشته است!
سوم آنكه تكليف اين همه بي قانوني نسبت به قانون مناطق 
آزاد، ع��دم اعتماد به اجراي قانون و نه��اد مجري آن، قابل 
پيش بيني نبودن چند روز و هفته بعد براي سرمايه گذاران 

در مناطق آزاد و در نهايت بي ثباتي مديريتي چه مي شود؟
در اين ميان سخنگوي دولت براي تلطيف چنين اقدامي، 
ورود كرده و داليلي براي اين عزل و نصب عنوان مي كند كه 
قابل تامل است! علي بهادري جهرمي در پاسخ به خبرنگار 
ايس��نا مبني  بر چرايي تغييرات در دبيرخانه شوراي عالي 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي پاسخ مي دهد: »به  دليل تغييرات 
ساختاري  كه در قانون مقرر شده و حكم قانون بودجه امسال، 
رييس دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از 
سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب  مي شود. با توجه 
به تغييراتي كه در قانون احكام دائمي آمده بود و در بودجه 
امسال از سوي مجلس شوراي اسالمي بر آن تاكيد و به نوعي 
تكميل شد، س��اختار دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي تغيير كرد. با اين تغييرات، مجموعه دبيرخانه 
شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از مجموعه نهاد 
رياست جمهوري منفك و به وزارت امور اقتصادي و دارايي 
منتقل شد.  بر اين اساس ضروري بود وزير محترم اقتصاد و 
دارايي، رييس شوراي عالي مناطق آزاد را منصوب  كند. « نكته 
قابل  توجه درباره اظهارنظر آقاي سخنگو اين است كه: اوال 
متاسفانه دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
براساس تبصره واحده ماده ٢٣ قانون برنامه ششم توسعه، 
به زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل شده. 
ثانيا در قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، اسمي 
از دبيرخانه شوراي عالي نيامده و صرفا ماده ٦٥ اين قانون بر 
جايگاه مديران عامل سازمان هاي مناطق آزاد  و لزوم تفويض 
اختيارات دس��تگاه هاي اجرايي به مناطق آزاد تاكيد دارد. 
در نتيجه تغييري در احكام دائمي  ايجاد نشده است. ثالثا از 
ابتداي دولت دوازدهم و در راستاي اجراي قانون برنامه ششم 

توسعه، در زمان وزارت كرباسيان، اولين حكم دبيري از سوي 
وزير اقتصاد، براي مرتضي بانك زده شد؛ پس از آن از سوي 
دژپسند براي حميدرضا مومني حكم دبيري شورا اعطا شد؛ 
و طرفه اينكه حكم دبيري سعيد محمد را هم وزير كنوني 
يعني آقاي خاندوزي امضا و صادر كرده بود! نكته حائز اهميت 
اينكه تكليف مناطق آزاد و وزارت امور اقتصادي و دارايي هم از 
زمان برنامه ششم توسعه روشِن روشن است و عنايت برخي 
اشخاص به واسطه تمامي زحماتي كه براي تحديد و تنزل 
جايگاه اين مناطق تاكنون كشيده اند، ظرف اين سال ها از 
س��وي فعاالن اقتصادي و اهالي رسانه اين مناطق تجربه 
شده اس��ت. اما آنچه ذهن آدم را معطوف به خود مي كند، 
اين واقعيت است كه بهار امس��ال و بر اساس قانون بودجه 
مجلس يازدهم، آقاي خاندوزي در قالب دو نامه به معاون اول 
رييس جمهور، ابتدا به ساكن به  دنبال تغيير قانون مناطق 
آزاد بود كه بر اساس آن نه تنها جايگاه رياست شوراي عالي از 
رييس جمهور به وزير اقتصاد تقليل جايگاه پيدا مي كند، بلكه 
اعضاي شورا نيز كاهش پيدا كرده و داستان معافيت مالياتي 
۲۰ ساله مناطق آزاد نيز به ۵ سال تقليل مي يابد! در نامه دوم 
هم ايشان بحث اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را مطرح 
كرده بود. در نتيجه پروژه حدود يك  دهه اخير ايشان از زماني 
كه در مركز پژوهش هاي مجلس حضور داش��تند، تا زمان 
كميسيون اقتصادي مجلس و اكنون در جايگاه وزير اقتصاد 
كشور، فرصت جامه عمل پوشيدن پيدا كرده و مي كند و اين 
همان نقطه اي است كه كار را براي دبير كنوني و دبيران بعدي 
سخت تر از گذشته مي كند. اما روي صحبت ما با جناب آقاي 
رييس جمهور است؛ اينكه بفرمايند مناطق آزاد تا كجا و تا چه 
زمان بايد قرباني اختالفات شخصي و گروهي شوند؟ تا كي 
بايد تغييرات به يك  سال نكشيده را شاهد بود؟ مگر عنوان و 
شعار دولت سيزدهم »مردمي« نيست؟ پس چه زمان قرار 
اس��ت به داد مردم و فعاالن اقتصادي مناطق آزاد برسيد؟ 
جناب آقاي رييسي! آيا در دولت فخيمه حضرتعالي، مناطق 
آزاد و تسويه حساب هاي فردي و گروهي، ارجح تر از معيشت 

مردم ايران است؟!

سناريوي ترسناك  نرخ ارز
از يك ط��رف برجام، فاصله زيادي با احي��ا دارد. در داخل 
كشور نارضايتي افزايش يافته، مهاجرت سرمايه و نخبگان 
زياد شده و در كل نارسايي هاي اقتصادي فراوان شده است. 
نتيجه اين نظام تصميم سازي نيز هماني خواهد بود كه در 
آن برهه ثبت شد. جالب اينجاست افرادي در راس هرم بانك 
مركزي و وزارت اقتصاد به عنوان دو راس پاره خط تصميمات 
مهم اقتصادي و مالي قرار دارند كه كمترين تخصص را در 
اين زمينه ها دارند. رييس كل بانك مركزي كه اساسا درس 
اقتصاد نخوانده و در بورس كشور، صاحب برخي تجربيات 
مقدماتي بوده و از سوي ديگر فردي بدون تجربه مديريت 
كالن اقتصادي را در راس وزارت اقتصاد گذاشته اند، نتيجه 

اين تركيب ناهمگون، منتج به نتايج تل��خ اخير در حوزه 
اقتصاد ش��ده است.مبتني بر اين ش��رايط است كه بانك 
مركزي به جاي ترسيم مسير بازار ارز و نظامات بانكي و... از 
دالالن خيابان فردوسي و چهارراه استانبول تاثير مي گيرد 
و بازار ارز را به امان مافيا و دالالن رها كرده است. اين روزها 
هم برخي افراد نزديك به دولت از ارز ۵۰ هزار توماني سخن 
مي گويند كه خبر از آينده اي دهشتناك مي دهد.معتقدم 
تا زماني كه نظام تصميم س��ازي هاي اقتصادي به مسير 
معقول و تخصصي باز نگردد نمي توان از اين تيم توقع تحول 
چشمگيري را داشت. ضروري است رسانه ها و اهالي فن به 

اين گزاره ها توجه بيشتري كنند .

معضل اقتصاد  بانك محور
در واقع نح��وه نگاه به اقتص��اد و چگونگي مديريت 
چالش ه��اي اجراي��ي موض��وع مهمي اس��ت كه 
تصميم گيران بايد به آن توجه داش��ته باش��ند، در 
صورتي كه در اين زمينه اقدامات الزم انجام نش��ود، 

حتي اجراي سياست هاي كوتاه مدت و كوچك نيز 
در نهاي��ت تاثيري بر روند كالن نخواهند داش��ت و 
همين مساله به ضرر اقتصاد ايران و البته مردم ايران 

تمام خواهد شد.


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08

