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جبرانكمبودسوختنيروگاههايبرقباخاموشيمعابرشهر
تهراندردسرسازشد

صفحه 7

مجلس به وزير اقتصاد كارت زرد داد

خط و نشان شوراي شهر
براي وزير نيرو

صفحه 5

واكسن ايراني كرونا به سه داوطلب تزريق شد

آغازپايانكرونا

مصائب دفاع از قانون
گزارش و اينفوگرافيك ويژه « تعادل» از روند خصوصيسازي

تصميمگيران واگذاري ها چه كساني هستند؟

نمايندگان مجلس ش��وراي اس�لامي كه اين روزها
بخش قابل توجهي از تمركز خود را بر بررسي اليحه
بودجه گذاش��تهاند ،روز گذشته يك برنامه اقتصادي
ديگر را نيز در دس��تور كار خود قرار دادند و آن سوال
از وزير اقتصاد بود .سوال احمد نادري و جمعي ديگر
از نمايندگان درباره علت استنكاف وزارت امور اقتصاد
و دارايي درباره خلع يد از مالك فاقد اهليت ش��ركت

هفت تپه خوزس��تان در جلس��ه علني صب��ح ديروز
(سهش��نبه) مجلس مطرح ش��د .پس از توضيحات
نماينده س��وال كننده و وزير اقتصاد پاسخهاي وزير
اقتصاد به راي نمايندگان گذاشته شد كه نمايندگان
اعالم كردند از پاسخهاي وزير قانع نشدند .بر همين
اس��اس وزير اقتص��اد از مجل��س كارت زرد گرفت.
وضعيت واگذاري نيشكر هفته تپه از ماهها قبل مورد

بحث و گمانه زني بوده اس��ت .اين ش��ركت در حالي
چند سال قبل از سوي سازمان خصوصي واگذار شد
كه پس از گذشت چند سال از نظر شرايط اقتصادي
به وضعيتي دشوار دچار شده و بخشي از نمايندگان
مجلس ،فرآين��د واگذاري غيرقانوني اين ش��ركت را
علتمعضالتامروزميدانند.
صفحات1و 2رابخوانيد

روحاني به قاليباف نامه نوشت ،مجلس كوتاه آمد

تصويبكليات بودجه زيرسايه اصالحات

در جلس��ه بعدازظهر روز سهش��نبه كميسيو ن تلفيق
كليات اليحه بودجه به راي گذاشته ش��د كه با  ٢٣راي
مواف��ق ١٩ ،راي مخالف و ي��ك راي ممتنع به تصويب

رسيد.كميسيو ن تلفيق از روز شنبه وارد بررسي كليات
اليحه بودجه  ١۴٠٠ش��ده بود .پ��س از تصويب كليات
اليحه بودجه ،كميس��يو ن تلفيق بررسي اين اليحه در

بخشهاي درآمدي را آغاز خواه��د كرد .اين خبري بود
كه روز گذشته از مجلس مخابره شد ،خبري كه پس از
صفحه 2رابخوانيد
هفتههابحثو...

مطالبات معوق بانكها  200هزار ميليارد تومان و بدهي دولت حدود  600هزار ميليارد تومان شد

 ۱۰۰۰تريليون تومان وام بانكي در  8ماه !
 400هزار ميليارد تومان تسهيالت جديد در هشت ماه

يادداشت1-

كارت زردهاي انتخاباتي مجلس

در ش��رايطي كه دلس��وزان
و صاحبنظ��ران كش��ور از
ض��رورت تعام��ل و همكاري
ق��واي س��هگانه و س��اير
نهاده��اي تصميمس��از براي
عبور از چالشه��اي پيش رو
هاديحقشناس س��خن ميگويند  ،ام��ا نحوه
تصميمسازيهاي نمايندگان
در مواجهه ب��ا دولتيها به گونهاي اس��ت كه دورنماي
پيش رو تا پاي��ان عمر دول��ت دوازده��م را در فضايي
غبارآلود و مبهم تصويرس��ازي ميكنند .آخرين نمونه
از اين نوع تصميمسازيهاي غيرتخصصي در ماجراي
كارت زرد مجلس به وزير اقتصاد تبلور پيدا كرد .واقع آن

است كه ساختارهاي سياسي قوام يافته در سال پاياني
عمر دولتها ،همواره تالش ميكنند كه فضاي سياسي
و عمومي را به گونهاي تنظيم كنند كه انتقال قدرت در
آرامش و بدون چالش صورت بگيرد .چرا كه مش��خص
اس��ت در دور دوم عم��ر دولتها ،تصميمس��ازيهاي
اجرايي بيش��تر در راس��تاي انج��ام پروژهه��ا و اجراي
طرحهايي است كه منافع عمومي و ملي كشور را تامين
ميكند و كمتر رويكردهاي سياسي و انتخاباتي را دنبال
ميكنند .ممكن است در 4س��ال نخست فعاليتهاي
دولتها ،اتهاماتي به س��اختارهاي اجرايي وارد ش��ود
كه براي جلب آراي عمومي طرح ،پ��روژه و برنامهاي را
پيگيري ميكنند ،اما اين رون��د در دور دوم به گونهاي
متفاوت ظهور و بروز پيدا ميكند .ادامه در صفحه8

اينفوگرافيك روز
روﻧﺪ ﺧﺼﻮﺻﻰﺳﺎزى در اﯾﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﻰ در آن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﻨﺎى
ﺧﺼﻮﺻﻰﺳﺎزى در اﯾﺮان

ﺷﯿﻮه
اﺟﺮاى ﻗﺎﻧﻮن

وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎى
در ﺣﺎل واﮔﺬارى

اﻫﺪاف
واﮔﺬارى

1

2

3

4

ﻗﺎﻧﻮن
اﺟﺮاى ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎى
ﮐﻠﻰ اﺻﻞ
ﭼﻬﻞوﭼﻬﺎرم )(44
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ
ﻣﺼﻮب 1387

ﻫﯿﺄت واﮔﺬارى ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﭘﺲ
از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ،
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ
واﮔﺬارى ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك
وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدى و داراﯾﻰ
و وزارت ذﯾﺮﺑﻂ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪى،
روش ،ﻣﯿﺰان و ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬارى
را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﺑﺎزار،
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردى ﯾﺎ ﯾﮏﺟﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻨﮕﺎه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪ،
ﻫﻤﮑﺎرى ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آورد .ﺑﻨﮕﺎه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ
ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارك ﻻزم و
آﺧﺮﯾﻦ ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰﺷﺪه را در اﺧﺘﯿﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﻌﺮﻓﻰﺷﺪه
از ﺳﻮى ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ

ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﻟﺖ و
ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ دﺧﺎﻟﺖ آن در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى
ﮔﺴﺘﺮش رﻗﺎﺑﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﻰ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى دوﻟﺘﻰ،
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﺎﻫﺶ
اﻧﺤﺼﺎرات دوﻟﺘﻰ

روشﻫﺎى
ﺧﺼﻮﺻﻰﺳﺎزى

ﻧﻬﺎد ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه
واﮔﺬارى

اﻋﻀﺎى
ﻫﯿﺄت واﮔﺬارى

5

6

7

ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺑﻨﮕﺎه ﻣﺸﻤﻮل
ﺧﺼﻮﺻﻰﺳﺎزى ﺑﻪ ﻣﺮدم ،ﻋﺮﺿﻪ
ﺳﻬﺎم ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎى ﻣﺸﻤﻮل
ﺧﺼﻮﺻﻰﺳﺎزى ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎى
ﺧﺎص ،ﻓﺮوش داراﯾﻰﻫﺎى ﺑﻨﮕﺎه
دوﻟﺘﻰ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎى ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻰ ،ﺗﻔﮑﯿﮏ واﺣﺪﻫﺎى
ﻣﺸﻤﻮل ﺧﺼﻮﺻﻰﺳﺎزى ﺑﻪ
واﺣﺪﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﻋﻘﺪ
ﻗﺮاردادﻫﺎى واﮔﺬارى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﻨﮕﺎه ﯾﺎ اﺟﺎره داراﯾﻰﻫﺎى آن

ﻫﯿﺄت
واﮔﺬارى
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻰ

ﻫﺸﺖ ﻋﻀﻮ
)ﭼﻬﺎر ﻋﻀﻮ
ﺑﺎ رأى و
ﭼﻬﺎر ﻋﻀﻮ
ﺑﻰرأى(

ن

ن

اينفوگرافيك :محمدصادقصديقمنفرد

اﻋﻀﺎى
ﻣﺪﻋﻮ

ﻧﺤﻮه اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﻰ
ﺑﺮاى واﮔﺬارى

8

9

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس
رﺋﯿﺲ ﺷﻮراى رﻗﺎﺑﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﻰ از
وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﻰ از دﯾﮕﺮ ﻗﻮا

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت واﮔﺬارى
در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰارى ﺟﻠﺴﺎت
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم
اﻋﻀﺎى داراى ﺣﻖ رأى،
ﺑﺪون ﺣﻖ رأى
و اﻋﻀﺎى ﻧﺎﻇﺮ

اﻋﻀﺎى
داراى ﺣﻖ رأى

وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد
وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮى
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺗﻌﺎون
رﺋﯿﺲ اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ اﯾﺮان

اﻋﻀﺎى
ﺑﺪون ﺣﻖ رأى

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ
ﯾﮏوزﯾﺮاﻗﺘﺼﺎدى
ازﮐﺎﺑﯿﻨﻪدوﻟﺖ
 2ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ

صفحه 3

يادداشت2-

يادداشت3-

پيامدهايطبقاتيتصويببودجه

درآمدهاي بودجه واقعي شود

ب��ه نظ��ر ميرس��د ،مصوبه
امروز(سهش��نبه) كميسيون
تلفيقيكيازپيامدهايجلسه
سران سه قوه اس��ت .احتماال
نتايج جلسه س��ران ،امروز به
ص��ورت مصوبه كميس��يون
تلفي��ق درآم��ده اس��ت .اگر
حسينراغفر
حدس من درس��ت باش��د به
احتمال قوي كليت مجلس نيز بودجه 1400را تصويب
خواهد كرد .منتها واقع آن است كه اين بودجه تناسبي
با شرايط بحراني كنوني ندارد و برخالف آنچه كه گفته
ميشود تناسب معقولي هم با چشمانداز آينده اقتصاد
و معيش��ت كش��ور ندارد .بودجهاي كه افزايش شديد
دستمزدهاي كاركنان دولت در آن گنجانده شده است،
هرچند ممكن است براي جمعيت معدودي از كاركنان
دولتي و دس��تگاههاي اجرايي مطلوب باشد ،اما مساله
مهم ،محل تامين افزايشهايي اس��ت ك��ه دولت ايجاد
كرده است .به نظر من راهحلهاي سهلتر و اقتصاديتر
وجود دارد ك��ه دول��ت از طريق آن ميتوان��د نيازهاي
اعتباري خود را پوشش دهد .از جمله اين راهكارها انواع
درآمدهاي مالياتي اس��ت كه ميتواند در اين شرايط به
كمك بودجه بيايد .ماليات بر ثروتهاي بادآورده ،ماليات
بر ويالها ،كاليات بر س��اختمانهاي لوكس ،ماليات بر
سوداگري ارز و سكه و ...از جمله اين موارد مالياتي است
كه در اقتصاد اي��ران مغفول مانده اس��ت .مهمتر از اين
موارد درآمدهاي بزرگ ب��ادآورده و يارانههاي هنگفتي
است كه دولت براي بنگاههاي بزرگ انرژيبر مثل فوالد،
پتروشيمي ،معادن ،آلومينيوم و ...پرداخت ميكند و به
نظر ميرسد در شرايط بحراني كنوني بايد اين يارانهها
برداشته شود تا منابع درآمدي تازهاي براي دولت ايجاد
شود .تصميمس��ازان اقتصادي به دنبال كسب ماليات
از منابع واقعي نيس��تند ،كه اگر چنين قصدي داشتند
به راحتي ميتوانس��تند از اين ظرفيتها براي نيازهاي
بودجهاي خود به��ره ببرند .اما به جاي اين مس��يرهاي
منطقي و اقتص��ادي ،دولت از مس��يرهاي غيرواقعي به
دنبال درآمدزايي اس��ت .مثال چيزي ح��دود 310هزار
ميليارد توم��ان درآمدهايي در بودجه تعريف ش��ده كه
اساسا تحققپذيرنيستندوازسويديگربالغبر620هزار
ميليارد تومان هزينه در نظر گرفته اس��ت .يعني 2برابر
درآمدهايي كه تدارك ديده ش��ده است ،هزينهتراشي
شده است .جالب اينجاست كه درآمدهاي در نظر گرفته
شده ،احتمالي و غيرقطعي است ،اما هزينههاي در نظر
گرفته ش��ده ،قطعي و تعهدالزامآور است و دولت ناگزير
از پرداخت آنها خواهد بود .اي��ن تفاوتهاي قابل توجه
قرار اس��ت از طريق فروش اموال ،ايجاد بدهي ،افزايش
حاملهاي انرژي و البته افزايش قيمت ارز تامين شوند.
اين سبب ميشود كه دولت آينده امكان تصميمگيري
نداشته باشد .چرا كه تا س��ال  1403حداقل بايد اصل و
فرع بدهيهاي��ي كه در بودج��ه  1400ايجاد ش��ده را
ادامه در صفحه8
بپردازد...

بودج��ه در كش��ور ،ي��ك امر
احتمال��ي اس��ت ك��ه ۱۰۰
درصد قطعي نيس��ت .هرچه
اين احتم��ال قويتر باش��د و
درآمدهاي پيشبينيشده به
قطعيت نزديكتر باش��د ،آن
عزتاهلليوسفيانمال بودجه امكان تحققشبيشتر و
مشكالتش كمتر است .هرچه
بودجه را ب��ا احتماالت و ظن و گمان بيش��تري ببنديد،
تحققش س��ختتر اس��ت .به عنون مثال ،سه احتمال
براي صادرات نفت در بودجه در نظر گرفته ميشود ،اين
سه احتمال ميش��ود بودجه نفتي .ميگويند ما اگر در
روز دو ميليون بش��كه نفت توليد و صادر كنيم ،اگر نفت
بشكهاي  ۵۰دالر باشد ،اگر دالر  ۲۰هزار تومان باشد ،سه
احتمال و س��ه اگر را در نظر گرفتند ،اين احتمال وجود
دارد كه روزانه بيشتر يا كمتر از دو ميليون بشكه توليد و
صادر شود ،يا اينكه نفت در بازارهاي جهاني ممكن است
از بشكهاي  ۵۰دالر بيشتر يا كمتر باشد و قيمت دالر كه
ميتواند از  ۲۰هزار تومان بيش��تر يا كمتر باشد ،اين سه
احتمالدرهمضربميشودودرآمدپايهنفتيراتشكيل
ميدهد.ميعاناتگازيوسايردرآمدهانيزبههمينروش
محاسبهميشود.اگرسال۱۴۰۰بتوانيمايناندازهماليات
مستقيم از مردم بگيريم ،اگر در بخش گمركي اين عدد
و رقم را به عنوان درآمدهاي گمركي دريافت كنيم ،اين
بودجه تماما روي اما و اگرها در نظر گرفته شده و احتمال
را دخيل كرده است .زماني اس��ت كه كشوري اندوخته
ارزي دارد و ذخي��ره ارزي باالي��ي دارد ،ميتوان��د آورده
بودجهاش را كن��ار بگذارد و ديگر اما و اگري نيس��ت ،اما
بودجهاي كه ما در نظر گرفتيم ،بودجه احتمالي است ،ما
در شرايط تحريمي قرار داريم ،بايد اين را در نظر بگيريم
كه آيا ميتوانيم روزي دو ميليون بشكه نفت بفروشيم؟
آن هم در س��ال  ۱۴۰۰كه چند ماه آينده اس��ت و پنج
سال آينده نيست كه بتوان احتمال رفع تحريمها را هم
در نظر گرفت .االن كه ما در بخش صادرات نفت مشكل
داريم و حتي ممكن است به يك ميليون بشكه در روز هم
نرسيم ،چطور بهطور ناگهان ميتوانيم از بهار سال آينده
روزانه دو ميليون بشكه نفت توليد و صادر كنيم؟ آن هم
در شرايط تحريمي؟ اين درآمدهايي كه در بودجه در نظر
گرفته شده بود قابل قبول نبود ،براي مجلس قابل قبول
نبود و حتي براي دولت هم تردي��دآور بود .با بيانات مقام
معظم رهبري ،درآمدهاي احتمالي را كم كردند .اينكه به
چه عددي ميرسند و چطور ميرسند ،با تصويب كليات
بودجه وارد جزييات ميش��وند .در جزييات هرچه خود
را به واقعيت نزديك ك��رده ،از اما و اگرها كم و به قطعيت
نزديكتر كنند ،اين بودجه قطعي خواهد ش��د .اكنون
مجلس و دولت با نامه رييسجمهوري ،عدد و رقمهايي
را در بخش درآم��دي كم ك��رده و واقعگراي��ي كردند،
كميس��يون تلفيق هم به نامه رييسجمهوري اميدوار
ش��دند و كليات را تصوي��ب كردند و اكن��ون بحث روي
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يادداشت4-

چشماندازتوليد واكسندرداخل

انتشارخبرتوليدواكسنكرونا
در كشور توسط ستاد اجرايي
فرمان امام(ره) و تزريق اولين
واكس��ن به يك��ي از نزديكان
رييس س��تاد اجرايي فرمان
امام(ره) بازتابه��اي فراواني
غالمحسينرضواني در فض��اي عموم��ي كش��ور
داش��ت و اميدواريه��ا را در
خصوص چش��مانداز آينده براي مقابله با كرونا افزايش
داد .توليد واكس��ن كروناي داخلي 2جنب��ه دارد؛ يكي
جنبه عمومي موضوع اس��ت كه با توجه به اين واقعيت
كه ايران از منظر علمي و تخصصي كمبودي براي تهيه
اين اقالم ندارد ،بايد براي تامين نيازهاي شهروندانمان
متكي به ظرفيتهاي داخلي باشيم .البته براي استفاده
از رويكردهاي متنوع و اس��تفاده از ظرفيتهاي س��اير
دانشمندان ميتوانيم تركيبي از واكسنهاي داخلي و
خارجي را نيز در دس��تور كار قرار دهيم ،اما روند تامين
واكسن بايد با تكيه بر توان داخلي باشد تا ساير كشورها
نتوانندواكسنكرونارابهعنوانابزاريبرايسوءاستفاده
قرار دهند .ضمن اينكه مش��خص است كشورهايي كه
پيشرفتههمهستنددرمواجههباكرونامشكالتفراواني
را دارند و قادر به مهار و كنترل پاندومي كرونا نشدهاند.در
اين ميان برخي افراد و جريانات با استفاده از پروپاگانداي
رسانهاي تالش ميكنند ،اين ذهنيت عمومي را ايجاد
كنند كه ايران بايد نياز خود را فقط از خارج تامين كنند.
اما پرسش كليدي آن اس��ت كه چرا وقتي يك چنين
توانمندي در كشور وجود دارد و ايران از سابقهاي بيش
از يك قرني در تهيه واكس��ن برخوردار است ،چرا نبايد
از اين ظرفيتها به نفع تامين س�لامت مردم استفاده
كند .از قديم گفتهاند« ،كل اگر طبيب بودي ،س��ر خود
دوا نمودي ».بهخص��وص زماني كه ميبينيم كه برخي
كشورها،يكچنينمسائليراكهجنبهعلميوتخصصي
و انساندوس��تانه دارد را ابزاري براي گرفتن امتيازهاي
سياسي و بينالمللي قرار ميدهد .تاسفآور اين است كه
برخي افراد و جريانات داخلي هم بدون توجه به اهميت
يك چنين قدم ارزش��مندي تالش ميكنند ،سالمت
مردم را گروگان رفتارهاي سياسي و جناحي بگيرند  .اين
دستهازافرادسودجوتالشميكنند،اينگونهفضاسازي
كنند كه تنها از طريق واردات واكسن خارجي ميتوان
س�لامت مردم را تامين ك��رد .بنابراين حرك��ت ديروز
ستاداجرايي فرمان امام(ره) ارزشمند است و همه بايد از
اين تالشهاي داخلي كه با همت متخصصان و مديران
داخلي در حال به ثمر نشاندن اس��ت ،حمايت كنيم .از
سويديگربايدتالشكردتابعدازپاسخگوييبهنيازهاي
داخلي از آن براي كمك به ساير كشورهايي كه با مشكل
كرونا دست به گريبان هس��تند ،استفاده شود .فراموش
نكنيد كه توليد واكسن كرونا جدا از جنبههاي سالمتي
و درماني ،ميتواند براي اقتصاد ايران ارزشافزوده فراواني
ايجاد كند و كشور را براي يافتن بازارهاي جديد صادراتي
براياينواكسنكمككند.

يادداشت5-

ت از تراكنشها
خطر ماليا 

ط��ي روزهاي اخي��ر ،خبري
ب��ه نق��ل از يك��ي از اعضاي
هياترييس��ه كميس��يون
برنام��ه و بودج��ه مجل��س
يازده��م در خصوص تصميم
جدي��د برخ��ي نماين��دگان
حجتاهللفرزاني ب��راي درياف��ت مالي��ات از
تراكنشهاي بانكي رسانهاي
شد كه چالشهاي فراواني را در فضاي رسانهاي و خبري
كشور ايجاد كرد .خبري كه با انتقادات فراواني از سوي
تحليلگران اقتصادي و كارشناسان مواجه شد و در ادامه
بازتابهاي فراواني در محافل كارشناس��ي و اقتصادي
پيدا كرد .بهطور كلي اس��تفاده از مالي��ات براي تامين
نيازهاي اقتصادي كش��ور و تامين نيازهاي بودجهاي،
چنانچه منجر به استقالل مالي دولت ،عدالت مالياتي
و مانع از استقراض دولتها از بانك مركزي شود ،اثرات
مثبتي خواهند داشت .اساسا پيشنهاد كارشناسان به
تصميمسازان اقتصادي استفاده از رويكردهاي مالياتي
براي تامين نيازهاي بودجهاي اس��ت .اما افزايش سهم
ماليات با استفاده از تراكنشهاي بانكي در فضاي فعلي
اقتصاد كش��ور كه فرارهاي مالياتي حجم بااليي دارد،
روش درس��تي نيس��ت و هرگز هم توصيه نميش��ود.
يعني راهكار معقولتر آن است كه نمايندگان مجلس
به جاي تاكيد بر افزايش سهم ماليات از جمله ماليات بر
عايديسرمايه،مالياتبرتراكنشهايبانكيومالياتاز
سپردههاي بانكي و ...بهتر است تمركز و توجه خود را بر
شناسايي حفرههاي مالياتي و فرارهاي مالياتي بگذارند
كه نتايج بهت��ري در خصوص جبران كس��ري بودجه
حاصل خواهد ش��د .بخشهاي نامشخص اقتصاد كه
درآمدها و سودهاي نجومي دارند ،اما مالياتي در ازاي
اين درآمدهاي فزاينده خود پرداخت نميكنند .واقع
آناستكهدراقتصادايرانبهاندازهايپايههايمالياتي
شناسايينشدهوجوددارندكهدولتازطريقشناسايي
آنهاميتواندبخشقابلتوجهيازكسريبودجهخودرا
از طريق مالياتستاني جبران كند .روش اخير مجلس
مناسب نيست ،چرا كه در حال حاضر بخش زيرزميني
اقتصاد ايران كه برآمده از قاچاق كاال و ارز است و حجم
بااليي را شامل ميشود و در واقع بخش تاريك اقتصاد
ايران است به اندازهاي ظرفيت دارد كه شناسايي آنها
ميتواند نيازهاي مالياتي كش��ور را تامين كند .اين در
حالي است كه مالياتس��تاني از تراكنشهاي بانكي،
فعاليتهاي بازرگاني و مالي اقتصاد را از چرخه بانكها
كه بخش شفافتر فعاليتهاي اقتصادي است خارج
و آن را به س��مت قلمروهاي تاريك اقتصاد زيرزميني
سوق ميدهد .در واقع يك چنين تصميماتي فعاالن
اقتص��ادي را مجاب خواه��د كرد به ج��اي حضور در
اتمسفرشفافاقتصاديبهسمتفعاليتهاينهچندان
شفاف و زيرزميني سوق پيدا كنند .اين روند در ميان
مدت ،درآمدهاي موجود بانكي دول��ت را نيز كاهش
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سياست
افايتياف مستقيم و غيرمستقيم
يگذارد
بر تجارت تاثير م 

س��خنگوي دولت با بي��ان اينكه  FATFمس��تقيم و
غيرمستقيمبرتماممبادالتماليوتجاريماتاثيردارد،
نس��بت به اتخاذ تصميم منطبق با منافع ملي از سوي
مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار اميدواري كرد.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي در خصوص اينكه
رسانههاي روسي روز چهارم ديماه گزارش دادهاند كه
حدود يك ميلي��ون دالر پول نقد پرداختي از ايران كه
به صورت بستهبندي در دو كيف به روسيه ارسال شده
بود،بهسرقترفتهاستواينكهآيااينخبرصحتدارد
و اينكه آيا پيش از اين همچنين مواردي اتفاق افتاده و
تاثيرعدمپيوستنبه FATFباادامهيافتناينرونداست،
گفت :خبر مذكور مربوط ميش��ود به تشكيل پرونده
جناييبهاختالسيكيازكارمندانوزارتامورخارجه
روسيه،كه مراحل دادرس��ي آن در دادگاههاي روسيه
از سال گذشته در جريان اس��ت .اين امر موضوعي در
چارچوب قوانين روسيه است و ارتباطي با ايران و روابط
دوكشورندارد.اينپولمربوطبهايرانهمنبودهاست.لذا
مواردمربوطبهپروندهباايرانمرتبطنيست،تنهاارتباط
آن با ايران ،اين اس��ت كه اين وجوه مورد اشاره از محل
درآمدهايكنسوليسفارتروسيهدرتهرانبودهاست.
لذا نه اموال متعلق به ايران است و نه متهم ايراني است.
ويتصريحكرد:امادربارهبحث FATFبايدمجدداتاكيد
كنمكه FATFمستقيموغيرمستقيمبرتماممبادالت
مالي و تجاري ما تاثير دارد .در پي ِ
حرف مش��خص من
دربارهواكسنكروناكههفتهقبلگفتمتحريموFATF
برمبادالتتجاريمااثردارند.برخيمخالفينهميشگي
دولت،هجمهايعجيببهراهانداختند.ايندرحاليبود
كه من بطور روشن و به شكل تركيبي از تاثير تحريم و
 FATFبطور توامان ،صحبت كردم اما عدهاي سعي در
تجريداينموضوعداشتهودارند.ربيعيبابياناينكهمايل
نيستم اسامي افراد را در جلسه سخنگويي اعالم كنم،
ادامه داد :خود برايان هوك كه رييس گروه اقدام عليه
اي��ران در وزارت خارجه امريكا بود ،صراحتا تاكيد كرد
كهحضورايراندرليستسياه FATFچطورتوانستهبه
اثرگذاريهرچهبيشترتحريمهايظالمانهامريكاكمك
كند.بطورمشخصهوكدرابتدابهدروغمدعيميشود
كهامريكامنعيبرايدسترسيشهروندانايرانبهدارو
ايجاد نكرده است.اما او در پاسخ به اينكه چرا برخالف
ادعاي امريكا ،تراكنش مالي مربوط به دارو و ساير اقالم
بشري با مشكل مواجه شده است پاسخ ميدهد ،اين
مشكل مربوط به امريكا نيس��ت بلكه به مشكل ايران
و بانكهاي جه��ان برميگردد .اينها ك��ه دايمادروغ
ميگويندونميخواهمبهآنهااستنادكنمامابطورواضح
از FATFبهانهايبراياهدافغيرانسانيخودميسازند.
يعني از هر دو ابزار تحريم و FATFتوامان سوءاستفاده
ميكنند.س��خنگوي دولت تاكيد كرد :لذا من بهطور
مشخصبهبهانههاوسوءبهرهجوييامريكااشارهكردم
كههممتوسلبهحربهتحريمميشودوهمدرمواردي
كه حربه تحريم كارآيي ندارد به يك حربه مكمل به نام
 FATFمتوسل ميشود.من مشخصا لفظ «بهانه»را به
كار برده و گفته بودم در ليست سياه بودن آثار خود را در
مراوداتمالينشاندادهاستواينمسالهبهانهايبراي
تحميل فشار به كشورمان شده است.وي با بيان اينكه
مرجع «بهانه» مشخص اس��ت كه كيست ،گفت :اگر
منتقدينمحترمسخنمن،كمترينترديديدرتوسل
امريكا به هر دو بهانه تحريم و FATFدارند ميتوانند به
بياناتمامورينوبازيگرانامريكاييتحريمها،مراجعه
كنند و ببينند كه امريكاييها چگونه آنجا وقتي كه در
توجيه تحريمها كم ميآورند به حربه  FATFمتوسل
ميشوند.ربيعيتصريحكرد:درنهايتآنچههفتهگذشته
گفتم نظر دولت ب��ود ،البته اعضاي محترم مجمع هم
دلسوزانه تصميم ميگيرند و انشاءاهلل آنچه مصلحت
نظامومنافعمليهستتصميمگرفتهشود.

امريكا مصداق بارز
تروريسم دولتي است

رييس قوه قضاييه جمهوري اس�لامي ايران در تماس
تلفنيبارييسشورايعاليقضاييعراق،گفت:اجراي
بدون تبعيض و بدون استثناء عدالت ،سياست قطعي
جمهوري اس�لامي ايران در خصوص مجازات آمران،
مباش��ران و قاتالن اقدامتروريستي س��ال گذشته در
بغداد اس��ت.رييس قوه قضاييه اقدام تروريستي سال
گذشته را با هدف متوقف كردن ايران و عراق در مسير
پيشرفت و توسعه دانس��ت و با تاكيد بر لزوم مبارزه با
تروريس��م ،اظهار كرد :امروز ما امري��كا را مصداق بارز
يدانيم.رييسياختالطخونشهيدان
تروريسمدولتيم 
سليمانيوابومهديراتضمينكنندهپيوندراهبرديو
ناگسستنيمياندوكشورايرانوعراقدانستوتصريح
كرد :اجراي ب��دون تبعيض و بدون اس��تثناء عدالت،
سياست قطعي جمهوري اس�لامي ايران در خصوص
مجازات آمران ،مباش��ران و قاتالن اقدام تروريس��تي
سال گذشته در بغداد است.رييس قوه قضاييه امريكا
را دش��من مش��ترك ملتهاي ايران و عراق دانست و
با تاكيد بر اينكه همكاري اي��ران و عراق بايد به پيگرد
قانونينسبتبهكسانيكهدرجنايتبزرگتروريستي
سالگذشتهنقشداشتندبينجامد،عنوانكرد:اجراي
مصوبه پارلمان عراق در خصوص خروج امريكاييها،
تضمينكننده امنيت كشور عراق خواهد بود.رييسي
باتاكيدبرايننكتهكهكشورهايمنطقهتواناييتامين
امنيتبدوندخالتهايبيگانگانرادارند،گفت:حضور
امريكا در منطقه جز ناامني هيچ دستاوردي نداشته و
عامل آش��فتگي و اخالل در امنيت منطقه بوده است.
همچنين در اين تماس تلفني «فائق زيدان» بر اجراي
بدونتبعيضعدالتدرپروندهترورشهيدانسليماني،
ابومهدي و ساير همراهان آنها تاكيد كرد و با بيان اينكه
اختالط خون اين ش��هيدان بر وحدت دو كشور ايران
و عراق افزوده است ،گفت :ما ش��اهد برگزاري مراسم
سوگواري دو شهيد در كشورهاي عراق و ايران هستيم
و ميبينيم كه عكسهاي دو شهيد در اين مراسمها در
كنارهمقراردادهميشودكهاينمسالهخودنشاندهنده
وحدتوسرنوشتمشتركدوكشوراست.
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اقتصادكالن

ايـران

روحاني به قاليباف نامه نوشت ،مجلس كوتاه آمد

تصويب كليات بودجه زيرسايه اصالحات

ن تلفيق
در جلس��ه بعدازظهر روز سهشنبه كميسيو 
كليات اليحه بودجه به راي گذاشته شد كه با  ٢٣راي
موافق ١٩ ،راي مخالف و يك راي ممتنع به تصويب
نتلفيقازروزشنبهواردبررسيكليات
رسيد.كميسيو 
اليحه بودجه  ١۴٠٠شده بود .پس از تصويب كليات
ن تلفيق بررسي اين اليحه در
اليحه بودجه ،كميسيو 
بخشهاي درآمدي را آغاز خواهد كرد.
اين خبري بود كه روز گذشته از مجلس مخابره شد،
خبري كه پس از هفتهها بحث و گمانه زني ميتواند
براي تيم اقتصادي دولت ،نتيج��هاي مثبت قلمداد
ش��ود .در حالي كه در روزهاي گذش��ته بس��ياري از
نمايندگان مجلس ،از ش��رايط در نظر گرفته شده در
اليحه بودجه سال  1400انتقاد كرده بودند و به دليل
نگاه غيرواقعبينانه دولت به منابع درآمدي صحبت از
احتمالراينياوردنكلياتبودجهميكردند،سرانجام
ن تلفيق مجلس نظر به تاييد كليات
نتيجه كميسيو 
داد .اين راي به شكل بسيار نزديكي حاصل شد از 43
نماينده حاضر در اين جلسه 20،نفر راي مثبت ندادند
و تنها با 23نظر مثبت طرح دولت نهايي شد.
آنچه كه به نظر ميرسد در نظر مثبت نمايندگان به
كليات بودجه نقشي كليدي ايفا كرده ،نامهاي بود كه
روز گذش��ته از سوي رييسجمهور خطاب به رييس
مجلسمنتشرشد.روحانيدرايننامهبرخيازابهامات
مدنظر مجلس را تاييد كرد و دستور داد تا اصالحاتي
در اليحه ايجاد ش��ود .اين نامه در جريان جلسه روز
گذشته كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار گرفت و در
نظرمثبت نمايندگاننقشي مهمايفاكرد.در شرايطي
كه در روزهاي گذشته موضوع منابع صندوق توسعه
ملي ،نحوه اس��تفاده دولت از آنها و نحوه بازپرداخت
بدهي دولت به اين صندوق مورد گمانه زني قرار گرفته
بود ،نامه روحاني كه خبر از اصالحاتي در همين زمينه
ميداد به مذاق نمايندگان خوش آمد.
رييسجمهور در نامه خود به قاليباف اعالم كرده كه
افزايش  53هزار ميليارد توماني مصارف با بازپرداخت
 175ميليون يورويي يا سه هزار ميليارد توماني بابت
بيمه س�لامت و افزايش مصارف بابت بند ه تبصره 4
به ميزان  50هزار ميليارد تومان اجرايي خواهد شد.
اين تبصره به تس��هيالت ارزي صندوق توسعه ملي
اشاره دارد.
در كنار آن ،موضوع تراز ش��دن منابع و مصارف دولت
كه در راستاي تحقق دستور مقام معظم رهبري مورد
بحثنمايندگانبودنيزدرنامهروحانيمورداشارهقرار
گرفته است .رييسجمهور اعالم كرده كه براي كاهش
 40هزار ميليارد توماني س��هم صندوق توسعه ملي،
صرفهجوييدراجرايبودجهازسويسازمانبرنامهدر
دستور كار قرار ميگيرد و براي 53هزار ميليارد تومان
هزينههاي جديد نيز فروش اوراق مالي در دستور كار
قرار خواهد گرفت.
به اي��ن ترتيب نامه رييسجمهور بخش��ي از دغدغه
نمايندگان مجلس را پاس��خ داد و آنها سرانجام راي
به تصويب كليات دادند .با عبور از اين مرحله ،بررسي
درآمدهاي در نظر گرفته شده در بودجه آغاز خواهد

شدكهخوداينمسالهچالشهايقابلتوجهيخواهد
داش��ت« .اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰اكنون در اختيار
شماست اگر كليات اليحه را تصويب كرديد آن را دو
سقفي در نظر بگيريد و به صورت مشروط عمل كنيد
و از مصارف به منابع بياييد .برخي درآمدها در قوانين
بودجه عملكردي ندارد و باعث كسري بودجه ميشود.
شما در برخي احكامي كه تصويب ميكنيد ميگوييد
دولت مكلف اس��ت و در برخي جاها هم ميگوييد به
دولت اجازه داده ميش��ود بين اجازه و تكليف تفاوت
اس��ت و بايد اين را مدنظر داش��ته باشيد كه وقتي به
دولت اجازه داده ميش��ود يعن��ي دولت ميتواند آن
حكم را اجرا نكند ».اين بخش��ي از صحبتهاي روز
گذشتهمهردادبذرپاشرييس
ديوانمحاسباتكشوردرميان
نمايندگان مجل��س يازدهم
اس��ت .اين ديوان كه وظيفه
بررسي اجراي قوانين بودجه
را دارد ،در روزه��اي گذش��ته
گزارشهايي از تفريغ بودجه
در س��ال  98منتش��ر كرده و
نشان داد كه بخشي از احكام
بودجه عمال يا اجرايي نشده يا
ناقص اجرا شدهاند و از اين رو
رييس اين ديوان محاس��بات
به نمايندگان تذك��ر داده كه
در نهايي كردن قانون بودجه،
فضاهاييكهامكانعدماجراي

قانونراداردمدنظرقراردهندباعلمبهآنهاقانون1400
را تصويب كنند.
در كنار منابع هزين��هاي كه به نظر هنوز بحث درباره
آنها بهطور كامل مطرح نشده و بيشترين ميزان تمركز
دولت و مجلس بر روي درآمدها بوده اس��ت .آنچه در
حوزه هزينهها دشواريها را افزايش ميدهد ،اتكاي
دولت به درآمدهاي ناپايداري است كه ميزان تحقق
آنها مشخص نيست و همين امر ميتواند بار ديگر به
كسري بودجه در سال آينده منجر شود.
دولت براي س��ال آينده پيشبيني ك��رده كه ميزان
فروش روزانه نفت به  2.3ميليون بشكه نفت با قيمت
 40دالر برسد .به اين ترتيب ميزان درآمدهاي اعالم
ش��ده از طريق ف��روش نفت،
 199هزار ميلي��ارد تومان در
نظر گرفته ش��ده ك��ه از اين
عدد ح��دود  70هزار ميليارد
تومان از طريق ف��روش اوراق
مالي محقق خواهد ش��د .اين
پيشبين��ي در حالي صورت
گرفته ك��ه در بودجه س��ال
جاري نيز دول��ت اعالم كرده
بود روزي يك ميليون بش��كه
نفت با قيمت  50دالر خواهد
داشت كه در عمل در بسياري
از ماههاي سال نه فروش روزانه
يكميليونبشكهممكنشدو
نه قيمت نفت در كانال 50دالر

باقي ماند و از اين رو بخش مهمي از منابع پيشبيني
شده در اين حوزه محقق نشدند.
دولت اعالم كرده كه با توجه به روي كار آمدن بايدن
در انتخابات امريكا ،احتمال كاهش تحريمها افزايش
يافته و به اين ترتيب ،شانس افزايش فروش نفت ايران
باال خواهد رفت .در كنار آن دولت اعالم كرده ش��يوه
فروش نفت را منعطف پيشبيني كرده و حتي اگر يك
ميليون بشكه نفت فروخت نيز منابع را از محلهاي
داخلي به دست خواهد آورد .در كنار آن منابع مالياتي
پيشبيني شده نيز افزايش يافته كه با توجه به شيوع
كرونا و آسيبي كه به كسب و كارها وارد شده ،وضعيت
تحقق آنها نيز در ابهام قرار دارد.
به اين ابهامها بايد ميزان فروش اوراق مالي را نيز اضافه
كرد كه با توجه به نرخ باالي تورم براي مردم جذابيت
چنداني ندارند و در ماههاي گذش��ته بانكها مجبور
شدهاند جور دولت را بكش��ند كه برخي كارشناسان
اقتصادي در نهايت اين نوع درآمد را اس��تقراض غير
مستقيم از بانك مركزي ميدانند.
با در كنار هم ق��رار دادن تمام اي��ن ابهامات به نظر
ميرسد ،هفت خوان تصويب بودجه تازه شروع شده
و هرچند دولت توانس��ت در اولين گام از كميسيون
تلفيق بودجه ،راي تصويب كليات را دريافت كند اما
در عمل هنوز راه زيادي تا نهايي شدن قانون بودجه
 1400مانده اس��ت .قانوني كه اجراي نيمه دوم آن
بر عهده دول��ت بعد خواهد بود و نمايندگان مجلس
حساس��يت زيادي دارند كه بار مالي دولت فعلي به
دوش دولت سيزدهم نيفتد.

مجلس به وزير اقتصاد كارت زرد داد

مصائب دفاع از قانون

نمايندگانمجلسشوراياسالميكهاينروزهابخشقابل
توجهيازتمركزخودرابربررسياليحهبودجهگذاشتهاند،
روز گذشته يك برنامه اقتصادي ديگر را نيز در دستور كار
خود قرار دادند و آن سوال از وزير اقتصاد بود .سوال احمد
نادري و جمعي ديگر از نمايندگان درباره علت استنكاف
وزارت امور اقتصاد و داراي��ي درباره خلع يد از مالك فاقد
اهليت شركت هفت تپه خوزستان در جلسه علني صبح
ديروز (سهش��نبه) مجلس مطرح شد .پس از توضيحات
نماينده سوالكنندهووزيراقتصادپاسخهايوزيراقتصاد
بهراينمايندگانگذاشتهشدكهنمايندگاناعالمكردند
ازپاسخهايوزيرقانعنشدند.برهميناساسوزيراقتصاداز
مجلسكارتزردگرفت.وضعيتواگذارينيشكرهفتهتپه
ازماههاقبلموردبحثوگمانهزنيبودهاست.اينشركت
در حالي چند سال قبل از سوي سازمان خصوصي واگذار
شدكهپسازگذشتهچندسالازنظرشرايطاقتصاديبه
وضعيتيدشواردچارشدهوبخشيازنمايندگانمجلس،
فرآيند واگذاري غيرقانوني اين شركت را علت معضالت
امروزميدانند.درشرايطيكهوزارتاقتصاداعالمآمادگي
كرده كه در اين زمينه همكاريهاي الزم را در دستور كار
قرار دهد و منابع مورد نياز براي بررسي اين واگذاري را در
اختيار نمايندگان قرار دهد ،بحث در اين زمينه همچنان
ادامهداردتاجاييكهاينسوالرابهوجودآوردهكهآيااساسا
مجلسباخصوصيسازيمشكلدارد؟موضوعيكهبهارايه
توضيحاتي از سوي رييس مجلس منجر شد.محمدباقر
قاليباف در جلسه علني مجلس پس از طرح سوال احمد
نادري از وزير اقتصاد در مورد واگذاري هفت تپه گفت :ما
با واگذاري و خصوصي س��ازي كه از سياستهاي قطعي
است ،موافق هس��تيم.رييس مجلس افزود :ما هميشه از
حقوق بخ��ش خصوصي دفاع ميكني��م ،اما آنجايي كه
مجلس حرف دارد كاري است كه خالف مقررات قوانين
و قوانين انجام شده و فساد در آن است و به اين موضوعات
استكهحساسيتنشانميدهد.بااينوجودوزيراقتصاد
روزگذشتهدرمجلسحاضرشدتابهسواالتنمايندگاندر
اينحوزهپاسخدهد.احمدنادرياصليترينطراحسوال،
روز گذش��ته اعالم كرد :هفت تپه چيست و چه شد كه به
پاشنه آشيل نظام جمهوري اسالمي ايران تبديل شد؟.
ماجراايناستكهيكابرمتهمارزي ۱.۵ميليارددالرپول
ميگيرد كه برود خارج و كاالي اساسي مورد نياز مردم را

تامينكندوبهايرانبياورد.اوپولرادرايناتاقميگيردودر
اتاقبغلآنرابهريالتبديلميكندبدوناينكهيكسنت
يا يك ريال از آن را خارج و كااليي وارد كند .اين پول شروع
به چرخش كثيف در كشور ميكند و اين چيزي است كه
دردادگاهدرحالرسيدگياستومراجعامنيتيهمآنرا
تصديقميكنند.نادرييادآورشد:اينفرد ۶ميلياردتومان
كه بخشي اندكي از اين پول است را براي خريد هفت تپه
اختصاص ميدهد و وقتي آن را ميخرد شروع به يكسري
اقدامات ميكند كه در امنيت استان و زندگي و معيشت
كارگراناختاللايجادميكند.ايننمايندهمجلسشوراي
اسالمي با بيان اينكه تنها  ۳۰هزار هكتار زمين هفت تپه
بدون احتساب ماشين آالت آن است ،اظهار كرد :اين فرد
شريكيهمداردوهردويآنهامتولد ۶۷و ۶۸هستند.اين
فردسال ۱۳۸۸مطابقگزارشيكهدرمنابعامنيتيوجود
دارد رابط مالي با جريان نفاق در خارج از كشور بوده است.
ويمدعيشد:سهدستگاهنظارتيسازمانبازرسي،ديوان
محاسبات و سازمان خصوصي سازي گزارش دادهاند اين
فرداهليتوصالحيتنداردوبايدعزلشودوليتمامدولت
گويياينمسالهبرايشانناموسيشدهو محكمپشتاين
ابرمتهمايستادهاند.نمايندهمردمتهراندرمجلسشوراي
اسالمياظهاركرد:درموردنحوهواگذاريشركتهفتتپه
شركتي به آن عظمت را به قيمت كم واگذار كردند .ابتدا
 ۲۹۰ميليارد تومان براي اين شركت تعيين شده بود كه
 ۲۵درصد تخفيف دادند و قيمت را ۲۱۰ميليارد تومان در
نظرگرفتندكهآنهمتنها۶ميلياردتومانپرداختشد.وي
ادامهداد:در موردعدم اهليتهمينبسكه اين فرد آنقدر
ناكارآمد بود كه ميزان توليد ش��كر كه  ۶۰هزار تن شكر
سفيد بوده به زير ۲۰هزار تن شكر زرد رسيد ،ضمن اينكه
اهليتمديريتيوامنيتيهمنداشتهاستطبيعتاداشتن
پولآنهمبامنشأكثيفقابلاتكاءنيست.نادريخطاببه
وزيراقتصادوداراييابرازعقيده كرد:شماصالحيتوزارت
اقتصاد را نداريد .وزارت اقتصاد و سازمان خصوصيسازي
بايدبرروندخصوصيسازينظارتداشتهباشند،درحالي
كه شما ميگوييد قوه قضاييه بايد اين موضوع را بررسي
كندشماطبققانونموظفبهنظارتهستيد.پسازمطرح
شدن اين صحبتها ،نوبت به دژپسند رسيد تا از عملكرد
خوددفاعكند.وزيراقتصادوداراييتوضيحداد:خصوصي
سازي و افزايش بخش خصوصي در اقتصاد طبق ابالغيه

سياستهاي كلي اصل  ۴۴قانون اساسي ضروري است.
اقتصاد ايران با يك چالش اساسي و ساختاري مواجه بوده
و آن هم بزرگ بودن و حجيم بودن حجم و اندازه دولت در
اقتصاد است .بايد بسيار سريع و مستقيم درباره موضوع
خصوصي سازي كار كنيم و امور تا جايي كه ممكن است
به بخش خصوصي واگذار شود.وي ادامه داد :بعد از ابالغيه
سياستهايكلياصل ۴۴قانوناساسيراهاصلينظامدر
اينمسيرقرارگرفتخصوصيسازييكرويكردساختاري
و جدي نه براي تامين مالي دولت كه براي اصالح شرايط
است .خصوصي سازي يك ضرورت اجتناب ناپذير بوده و
بهعنوانيكالزامقانونيمحسوبميشود.دژپسنداضافه
كرد :وقتي در اين مس��ير گام برميداريم بايد يك دغدغه
داشته باشيم و آن هم اجراي دقيق و بدون خدشه مقررات
اس��ت .چالش ما در خصوصي سازي آسيبشناسي بوده
كه در دو س��الي كه در وزارت اقتصاد هستم يكي از اولين
كارهايم آسيب شناسي جدي در اين زمينه بود تا در مقام
رفع آس��يبها ،مش��كالت درباره روش واگذاري ،روش
ف سازي محيط و واگذاري مشخص
قيمت گذاري و شفا 
شود .تمام هم و غم ما اين بود كه روشهايي انتخاب شود
كهكاالوقيمتدرمحيطرقابتيتعيينشدهوتوزيعثروت
به صورت فراگير باش��د .اهتمام جدي داشتم كه منطبق
بر سياس��تهاي كلي اين امر را پيش برده تا سهم بخش
خصوصي زياد ش��ود و اقتصاد مردمي گردد.وزير اقتصاد
و دارايي در بخش ديگ��ري از صحبتهايش اظهار كرد:
روش قيمت گذاري در بحث واگذاريها امر بسيار مهمي
استاينكهگفتهميشوددرواگذاريهفتتپهچهقيمتي
تعيين شده بايد بررسي شود كه اين كار طبق چه روشي
ب��وده و اينكه آيا منطبق بر قواني��ن و ضوابط بوده يا خير.
قيمتتوسطفردتعييننميشودبلكههياتكارشناسي
مامورتعيينقيمتاست.ويتوضيحداد:بعدازنهاييشدن
گزارش ،موضوع توسط سازمان خصوصي سازي بررسي
شده و بعد در هيات واگذاري قيمت نهايي ميشود .هيات
واگذاري متشكل از وزراي اقتصاد و دادگستري ،روساي
اتاقهايبازرگانيوتعاون،نمايندهدادستاني،سازمانبرنامه
ونمايندهدستگاهذيربطاست.درآنهياتقيمتبراساس
يكرويهايتعيينميشود،بنابراينبرايبحثقيمتبايد
روش تعيين شده را بررسي كرده و سال تعيين قيمت هم
مورد توجه قرار گيرد .قيمت واگذاري هفت تپه در س��ال

 ۱۳۹۴و نه امسال تعيين شده است.دژپسند خاطرنشان
كرد:طبقمستنداتقيمتتعيينشدهبرايواگذاريهفت
تپه دقيقا رعايت شده آن زمان وزير اقتصاد دكتر طيبنيا
و وزير دادگس��تري نيز آقاي پورمحمدي بودند .اين افراد
به اضافه روساي اتاق بازرگاني و تعاون اين روند را پيگيري
كرده طبق بررس��يهاي ما كامال قيمت گذاري براساس
دستورالعملهاوضوابطانجامشدهاست.
وزير اقتصاد و دارايي درباره بحث خريدار هفت تپه اظهار
كرد :اعضاي هيات واگذاري وقت��ي موضوع واگذاري را
پيگيري ميكردند نميتوانس��تند درباره آينده خريدار
پيش بيني داش��ته باش��ند ضمن اينكه تا االن هم هيچ
حكمي از قوه قضاييه در اين باره صادر نشده البته كه هر
حكمي بدهند نيز روي چشم ما است .در سوال آمده چرا
بهگزارشوحكمديوانمحاسباتتوجهنشده؟منازشما
ميپرسم آيا هيات مستشاري ديوان محاسبات اساسي
حكمي صادر كرده و يا بيانيهاي داده است؟ .من از ديوان
پرسيدم و پاسخ منفي بود .از آقاي بذرپاش هم پرسيدم
كه روابط عمومي به نقل از ش��ما چنين حرفي را زده كه
ايشان تكذيب كردند.وزير اقتصاد و دارايي با بيان اينكه
هيات اجرايي فرا قوهاي است ،گفت :خريدار با حكومت
مواجه است چون سه قوه در هيات واگذاري حضور دارند.
وقتي خلع يد و ابطال صورت ميگيرد شرايط بسيار بدي
در حوزه امنيت براي بخش خصوصي ايجاد ميشود ما
بايد زمينهاي براي ايجاد روند پايدار و مستمر در واگذاري
به وجود آوريم.دژپسند درباره هفت تپه اظهار كرد :گفته
ميشود حقوق داده نش��ده است ،ولي بررسي كنيد كه
همان زمان واگذاري چقدر حقوق معوقه داش��ته است.
مسلم آن است كه تا االن هيچ حكم خالف قانون بودن به
ما ابالغ نشده .قوانين در واگذاري كامال رعايت شده من
به عنوان وزير اقتصاد مجري قانون هستم و بايد براساس
قوانين و مقررات عمل كنم.با وجود آنكه وزير اقتصاد در
توضيح��ات خود اعالم كرد كه بحث خصوصي س��ازي
صرفا از طريق اين وزارتخانه انجام نميش��ود و در هيات
واگذاري نمايندگاني از تمام قوا و نهادها حضور دارند اما
همچناننمايندگاناصراردارندتقصيررابهگردندژپسند
بيندازن��د ،موضوعي كه نه تنها كمكي به برطرف كردن
مشكالت خصوصي س��ازي در ايران نميكند كه حتي
اين ماجراي پيچيده را ،پيچيدهتر از قبل نيز خواهد كرد.

چرا تاكنون اصالحات بودجه
محقق نشده است؟

اصالحساختاريحلقهمفقودهبودجهكشوراستكههر
سالهنه تنهااقدامجديدراينزمينه صورتنميگيرد
بلكههموارهباهمانانتقاداتوايراداتواردشدهازسوي
كارشناسان به تصويب ميرسد كه ثمرهاي جز كسري
و تورم باال نخواهد داشت .در اين راستا يك كارشناس
اقتصادي ضمن بررس��ي موانع پيش روي اصالحات
ساختاري در بودجهريزي كش��ور ،پيشنهاداتي براي
تحققاصالحاتساختاريدرآنرامطرحكردهاست.
هرسالهبودجهكشوربهمجلستقديموتازمانتصويب
و اجرا انتقادات و ايراداتي به آن از س��وي كارشناسان و
متخصصان اقتصاد كشور مطرح ميشود اما در چرخه
تدوين تا اجراي آن همواره سناريويي مشابه تكرار كه
صرفايكسريپيشنهاداتوانتقاداتازسوياقتصادانان
بيانميشودامامثمر ثمرواقعنميشود.بهگونهايكه
برخيتحليلگراناقتصاديپسازتقديماليحهبودجه
 ۱۴۰۰به مجلس حاضر نشدند به تحليل و بررسي آن
بپردازند ،زيرا اين اقدام را بيهوده دانسته و معتقدند كه
اشكاالت بودجه همانند سالهاي گذشته در كسري
بودجه ،ناهمخواني مخارج و درآمدهاي دولت ،سلطه
نفتوسهمكممالياتدرآنادامهمييابدوتازمانيكه
دراينموارداصالحاتصورتنگيرداينچرخهمعيوب
به حيات خود ادامه خواهد داد .در اين زمينه الزم است
گفتهشودكهاصالحبودجهريزيبهعنوانيكيازعناصر
كالن و كليدي اقتصاد ميتواند در كاهش مشكالت و
باز شدن گرههاي اقتصادي چون تورم و نقدينگي باال
كه ميراث هر س��اله بودجه است ،موثر باشد.به منظور
اهميتاصالحدربودجهريزي،ايسنابهگفتوگوباوحيد
شقاقي ش��هري  -يك كارشناس اقتصادي  -پرداخته
استكهطبقاعتقادوي،دربودجهريزيكشوريكسري
چالشهاي كليدي وجود دارد كه ميتوان به عملياتي
نبودن و كسري آن اش��اره كرد .او با بيان اينكه در دنيا
بيش از ۹۰درصد بودجه را ماليات تشكيل ميدهد اما
در كشور ما اين رقم به  ۳۰تا  ۳۵درصد ميرسد ،اظهار
كرد :ميتوان يكي از داليل شكل نگرفتن اصالحات در
س��اختار بودجه را در مدارا كردن دانست كه مجلس و
مجمعتشخيصمصلحتنظامميتواننداجازهتصويب
بودج��ه ندهند و راه را براي م��دارا كردن در اين زمينه
ببندندكهالزماستبراياينهدفبينمجلسودولت
يكمفاهمهشكلبگيرد.درادامهاينتحليلگراقتصادي
گفت:براياصالحساختاربودجهيكگامموثرايناست
كه سياستهاي بودجه نويسي ابالغ شود تا راهنماي
دولتبرايتدوينبودجهباشد.ازآنجاكهدولتهالوايح
بودجهرامعموالدرآذرماهتقديممجلسميكنند،اين
مدتمحدودامكانرداليحهراكمميكندوبراياينكه
كشوربدونبودجهباقي نماند ،مجلس مجبورميشود
تا در اصالحات مدارا كند .ش��قاقي افزود :عالوه براين،
در زمان تدوين اليحه بودجه الزم اس��ت تا چند تن از
نمايندگان مجلس حضور داشته باشند كه اصالحات
ساختاريدرحينتدوينآناعمالشود.بنابراين،براي
اصالح ساختار بودجه سه پيشنهاد مطرح ميكنم كه
شامل ابالغ سياس��تهاي مدون براي بودجهريزي از
سويمقاممعظمرهبري،حضورومشاركتنمايندگان
مجل��س در تدوين اليحه بودج��ه و در آخر وجود يك
عزم و همكاري بين دولت و مجلس است .اين تحليلگر
اقتصاديخاطرنشانكردكهاگرواقعيتهاياقتصادي
كهاصالحات ساختاريبودجههم شاملآن ميشودرا
نپذيريم ،ماحصل آن چيزي جز كسري بودجه ،اتالف
منابع و تورم نخواهد بود بنابراين ،الزم اس��ت با ابالغ و
تدوين سياستهاي بودجهريزي ،سهم ماليات ،اوراق
ماليوسايرحوزههادردرآمدهايدولتمشخصشود.
بودجه 1400كارشناسي شده است
رييس سازمان برنامه و بودجه گفت :تمام اعداد و ارقام
بودجه كارشناسي شده است بنابراين طبيعي بود كه
دولتمقاومتكند.محمدباقرنوبختدرحاشيهجلسه
كميس��يون تلفيق بودجه گفت :اليحه بودجه۱۴۰۰
چون آخرين اليحه دولت دوازدهم بود اهميت زيادي
براي دولت داشت .طبيعي بود كه دولت مقاومت كند و
استدالل كند چون اعداد و ارقام همه كارشناسي شده
بود البته نبايد فراموش كرد كه در يك ش��رايط عادي
برنامهريزي نميكنيم ما براي چهارمين سال است كه
درشديدترينتحريمها،اليحهبودجهتنظيمميكنيم
و طبيعي اس��ت كه برخي اعداد و ارقام با شرايط عادي
فاصله داش��ته باشد اما دشمنان ما ميخواستند كه ما
نتوانيم كشور را اداره كنيم اما شكر خدا پرداختها به
موقع انجام شد .طرحهاي عمراني نيز در حال انجام و
افتتاحاست.ويادامهداد:منازاعضايكميسيونتلفيق
تقدير ميكنم كه همه مسائل را شنيدند اما با توجه به
واقعيتها به كليات رأي مثبت دادند .فرصت مغتنمي
در اختيار كميسيون تلفيق قرار گرفته كه نظراتشان
را بگويند طبيعتاً به جهت اينكه دولت كار كارشناسي
كرده از اليحه دف��اع خواهد كرد اما اگر اس��تداللي از
مجلس شنيده ش��ود كه عقل جمعي آن را تأييد كند
ماهمخواهيمپذيرفت.نوبختخاطرنشانكرد:ترديد
ندارمتالقيآخرينبودجهدولتدوازدهمواولينبودجه
مجلسيازدهماتفاقمباركيخواهدبود.
رويكرد مثبت دولت بهمنابعجديد درآمدي
يكصدونودودومينجلسهستادهماهنگياقتصادي
دولت روز س��ه ش��نبه به رياس��ت حجتاالسالم
والمسلمين حسن روحاني رييسجمهور تشكيل
شد .در اين جلسه گزارش رييس سازمان برنامه و
بودجهدربارهمذاكراتپيراموناليحهبودجه۱۴۰۰
در مجلس شوراي اس�لامي مطرح و مورد بحث و
بررسيقرارگرفت.رييسجمهورتاكيدكرد:باتوجه
بهنظرمقاممعظمرهبريدرخصوصسهمصندوق
توس��عه ملي از درآمد نفت ،دولت اصالحيه الزم را
در مورد درآمد بودجه پيش��نهادي ارايه ميكند و
همزمان حداكثر صرفه جويي در مصارف را اعمال
خواهد كرد.روحاني گفت :رويكرد دولت نسبت به
منابع جديد درآمدي در بودجه كه بر اقتصاد كشور
آثار تورمي نداش��ته باشد ،مثبت است ولي بايد دو
مالك واقعي بودن درآمدها و تحميل نشدن فشار
برمردم بطور دقيق مورد توجه قرار گيرد.

ويژه
با حضور وزير نيرو به صورت
ويدئوكنفرانس صورت گرفت

تجليل از
مديرعاملآبفا اصفهان

باحضوروزيرنيرو،بهصورتويدئوكنفرانسازمديرعامل
شركت آبفا استان اصفهان و ديگر فعاالن پويش «هر
هفته_الف_ب_ايران»استاناصفهانتجليلشد.
مديرعاملشركتآبوفاضالباستاناصفهانبااشاره
به بهرهبرداري از  ۷پروژه آب وفاضالب استان اصفهان
در قالب «پويش هر هفته ال��ف -ب ايران» ،گفت :اين
پروژهها با اعتباري بالغ بر  ۷۵۸ميليارد تومان در مدار
بهرهبرداريقرارگرفتند.فازاولپروژهبازسازيواصالح
ش��بكه فاضالب اصفهان از مح��ل فاينايس خارجي،
ايس��تگاه پمپاژ و خط انتقال جنوب ش��رق اصفهان،
آبرسانيبهباغشادو ۸روستايلنجان،راهاندازيواحد۲
و۳تصفيهخانهفاضالبداران،تصفيهخانهفاضالباژيه،
آبرسانيبهمجتمع ۱۹روستايفالورجانوتصفيهخانه
فاضالب هاش��م آباد ،پروژههايي بودند كه در قالب اين
طرح به بهرهبرداري رسيدهاند .هاشم اميني افتتاح فاز
اول بازسازي و اصالح شبكه فاضالب اصفهان از محل
فاينانس خارجي را بسيار تاثيرگذار برشمرد و گفت :با
اجراي اين پروژه نگراني مردم در محور جنوب و مركز
اصفهانبهدليلريزششبكهفرسودهفاضالبدراقطار
باالرفعگرديد.ايندرحالياستكهاينپروژهبااعتباري
بالغ بر  ۶۶۰ميليارد تومان مع��ادل  ۳۶۸ميليون يوان
اجراييگرديدهاست.ويپيراموناجرايپروژهايستگاه
پمپاژوخطانتقالجنوبشرقاصفهانگفت:بااجراي
تاسيس��ات فاضالب جنوب شرق اصفهان ،صد درصد
كالنشهراصفهاندارايزيرساختجمعآوري،انتقالو
تصفيهفاضالبميشودوديگردرهيچمنطقهايازشهر
فاضالبشهريازطريقچاههايجذبيدفعنميگردد.
مديرعامل ش��ركت آبفا اس��تان اصفهان با بيان اينكه
راهاندازيواحد ۲و ۳تصفيهخانهفاضالبدارانباهدف
جلوگيريازآلودگيمنابعزيرزمينيدردستوركارقرار
گرفتخاطرنشانساخت:باراهاندازيمدولدوموسوم
تصفيه خانه فاض�لاب داران ۳هزار و ۳۴۴متر مكعب
درروز پس��اب در اين تصفيه خانه توليد ميشود .وي
ضمن اشاره به آبرساني به باغشاد و  ۸روستاي لنجان
گفت:اينمجموعآبرسانيبراي ۴شهرباغشاد،شهرك
زاين��ده رود ،باغبه��ادران و چرمهين و ۲۰روس��تا در
شهرستان لنجان طراحي شده كه هماكنون با انتقال
 ۲۵۶ليت��ر در ثانيه آب جمعيت ي معادل ۶۰هزار نفر
تامينميشود.مديرعاملشركتآبوفاضالباستان
اصفهاندرادامهافزود:آبرسانيبهمجتمع ۱۹روستاي
فالورجاندرراستايبهرهمنديپايدارروستاييانازآب
شرب سالم و بهداشتي است.وي تصريح كرد :در قالب
اينطرح،آبرسانيپايداربهدههاروستاياستاناصفهان
درسالپيشروادامهدارد.دراينجلسههمچنينكتاب
«دلگرميهاوهمراهيها»درسيوسومينهفتهپويش
هر هفته_الف_ب_ايران در ساختمان مركزي وزارت
نيرورونماييشد.

مهلت يك هفتهاي استاندار
فارس به شهرداريها
اس��تان فارس براي س��ومين س��ال پياپ��ي رتبه
برتر س��وادآموزي كشور را كس��ب كرده است .به
گزارش پايگاه اطالعرس��اني اس��تانداري فارس،
دكتر عنايتاهلل رحيمي در ص دوچهلمين جلس��ه
شوراي آموزش و پرورش استان فارس به ضرورت
پرداخت سهم ۵درصد آموزش و پرورش از عوارض
شهرداريها اشاره و بيان كرد :تاكنون ۱۸شهرداري
در فارس از جمله مناطق ۱۱گانه ش��هر ش��يراز،
بدينمنظور دستگاه كارتخوان نصب نكردهاند كه
موظفاند ظرف مدت يك هفته در اين زمينه اقدام
كنند؛ در غير اين صورت مديركل دفتر امور شهري
اس��تانداري اخطار الزم را به ش��هرداريها خواهد
داد و پس از آن موضوع به س��ازمان تخلفات اداري
ارجاع ميشود .وي در ادامه به اهميت اجراي طرح
آجربهآجر و مش��اركت مردمي در ساخت مدارس
اش��اره كرد و افزود :اين موضوع باعث ايجاد حس
تعل��ق خاطر به آموزش و پرورش خواهد ش��د؛ اما
فرهنگسازي مطلوب در اين زمينه صورت نگرفته
است.نمايندهعاليدولتدراستانفارساظهاركرد:
آموزش و پرورش و نوسازي مدارس بايد با همكاري
يكديگر اين طرح را تقويت كنند و بهويژه آموزش
و پرورش بايد طرح را متعلق ب��ه خود بداند .دكتر
رحيمي با بيان اينكه آجربهآجر رقيب نيكوكاران
و تضعيفكننده عملكرد آنان نيست ،بيان داشت:
كمكهايخيراندرزمينهمدرسهسازيبسيارويژه
است و طرح آجربهآجر با نيت فراگيري فرهنگي و
ايجاد احساس تعلق خاطر به اماكن عمومي صورت
ميگي��رد.او در بخش ديگري از س��خنان خود به
ضرورت اجراي عملياتي سند تحول بنيادين اشاره
و بيان كرد :اقدامات الزم براي تبديل س��ند تحول
بنيادين آم��وزش و پرورش ب��ه برشهاي خردتر
صورت پذيرفته است؛ اما هماكنون زمان آن رسيده
است كه عملياتي شود.استاندار فارس در اين زمينه
بر ضرورت توس��عه مدارس امين در فارس تاكيد
كرد و گفت :اين موضوع ب��ا توجه به تاثيري كه بر
مصونسازي در نواحي آسيبپذير ميگذارد ،بايد با
سرعتي بيشتر پيگيري شود .مدارس امين ،طرحي
اس��ت كه برپايه آن روحانيون حدود  30ساعت در
هفته ،در مدارس فعاليت فرهنگي و تربيتي دارند و
براي اين هدف روحانيون بايد متناسب با نيازهاي
پايههاي تحصيلي ابتدايي و متوس��طه اول و دوم
آم��وزش ببينند و گزينش ش��وند.روحانيون پس
از گذراندن دورههاي آموزش��ي و تخصصي و اخذ
مدرك ،در م��دارس متقاضي اج��راي طرح امين
حضور پي��دا ميكنند و در اين م��دارس برنامهاي
براس��اس توافق آموزش و پرورش تعريف و حيطه
كاري روحانيون مشخص ميشود تا موازيكاري
و تداخلي با ساير برنامههاي مدرسه ايجاد نشود.

بانك و بيمه
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مطالبات معوق بانكها  200هزار ميليارد تومان و بدهي دولت حدود  600هزار ميليارد تومان شد

پرداخت  ۱۰۰۰تريليون تومان وام بانكي در 8ماه نخست 99

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
در حالي كه طبق گفته ريي��س كل بانك مركزي ،ميزان
وام پرداختي بانكها در  8ماه نخس��ت سال  99به خاطر
برنامههاي حماي��ت از خانوارها و بخشه��اي اقتصادي
خسارت ديده از كرونا ،از يك هزار هزار ميليارد تومان فراتر
رفته و مانده تس��هيالت بانكي بانكه��ا نيز طبق گزارش
شهريور ماه  99از رقم  1913هزار ميليارد تومان گذشته
است ،رقم مطالبات معوق بانكها نيز رشد كرده و به باالي
 200هزارميلياردتومانرسيدهاست.ازسويديگر،بدهي
بخش دولتي به سيستم بانكي در شهريور ماه  99معادل
 509هزار ميليارد تومان اعالم شده است .بدهي بانكها به
بانك مركزينيز 129هزار ميليارد تومانبودهواين آمارها
به صورت زنجيره وار به هم مربوط بوده و نشان ميدهد كه
متناسب با رشد بدهي دولت به بانكها و بخش خصوصي
و بخش عمومي ،ميزان بدهي بانكها به بانك مركزي نيز
رشدكردهومطالباتمعوقبانكهانيزافزايشيافتهاست.به
عبارتديگر،نوعيتسلسلبينبدهيدولت،بدهيبانكها،
بدهيبخشخصوصي،مطالباتمعوقوميزانتسهيالت
دهي بانكها ب��ه بخشهاي مختلف اقتصاد وجود دارد .از
يكسو،بانكهابرايسرپانگهداشتنواحدهاياقتصادي
به آنها سرمايه در گردش و تسهيالت بيشتر ميدهند و در
هشتماهنخستسال 99بيشاز 1000هزارميلياردتومان
تسهيالتدادهشدهاست.اينموضوعباعثميشودكهدر
ماههايبعدميزانبدهيبانكهابهبانكمركزي،مطالبات
معوق و بدهي دولت به بانكها و شركتهاي خصوصي و
دولتي نيز افزايش يابد و تكرار اين روند ،ارقام بزرگتري از
نقدينگيوتورموتسهيالتدهيومطالباتوبدهيهارادر
ماههايبعدوسالهايبعدبههمراهخواهدداشت.همچنين
براساس گزارش تفريغ بودجه سال ،98كل بدهي دولت تا
پايان سال 97به بخشهاي خصوصي ،دولتي و عمومي و
تعاونيمعادل 578هزارميلياردتومانبودهاست.مطالبات
معوقبانكهادرپايان سال 98به 174هزار ميليارد تومان
رسيدهكهاينرقمدرشهريور 99نيزباالي 200هزارميليارد
توماناعالمشدهاستوسرفصلخريددين،اموالمعامالت
ومطالباتمعوق،سررسيدگذشتهومشكوكالوصولروي
همدرشهريور 99معادل 207هزارميلياردتوماناعالمشده
است .مطالبات معوق با رش��د 15.8درصدي در شش ماه
نخست سال  99معادل  10.8درصد كل مانده تسهيالت
بانكهابهميزان 1913هزارميلياردتومانبودهاست.

   مطالبات معوق بانكها
 174هزار ميليارد تومان شد
رييس كل بانك مركزي گزارش داده كه ميزان تسهيالت
پرداختيبانكهابهبخشهايمختلفاقتصاديدرهشت
ماهه منتهيبهپايان آبان سال جاري ۱.۰۴۴هزار ميليارد
تومانبرآوردشدهكهحدود ۳۰درصداينمبلغتسهيالت
بخش صنعت بوده اس��ت.قريب به  ۵۹درصد تسهيالت
پرداختيبهبخشهايمختلف،وامسرمايهدرگردشبوده
است.تسهيالتپرداختيبانكهابهبخشهاياقتصادي
در س��ال  ۹۸حدود  975هزار ميليارد توم��ان بود كه در
مقايسهباسال ۹۷رشد ۲۶درصديداشتهاست.بهگزارش

جدول تركيب بدهي 578هزار ميليارد توماني دولت تا پايان سال97
شرح

رقمبهميلياردتومان

بدهي دولت به بخش خصوصي

210522

بدهي دولت به شركتها و بانك ها

179856

بدهي دولت به بخش عمومي

118856

بدهي دولت به شركتهاي تعاوني

7312

بدهي دولت به اشخاص خارجي

8860

بدهي دولت از طريق اوراق مالي

67495

ارقامي كه دوبار منظور شده كسر ميشود

14363

جمع بدهي دولت

578639

روز سه شنبه بانك مركزي ،سهم تسهيالت پرداختي در
قالب سرمايه در گردش در كليه بخشهاي اقتصادي طي
 ۱۲ماههسال ۹۸مبلغ ۵۲۶هزارميلياردتومان،معادل۵۴
درصد كل تسهيالت پرداختي است كه در مقايسه با دوره
مشابه سال  ۹۷معادل  ۲۱.۸درصد افزايش داشته است.
همچنين طبق گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه
س��ال ،۱۳۹۸مطالبات معوق شبكه بانكي در پايان سال
 ۱۳۹۸به۱۷۴هزار ميليارد تومان رس��يده است.گزارش
ديوان محاسبات از تفريغ بودجه 1398نشان ميدهد كه
از مجموع كل مبلغ 1.935هزار ميليارد تومان تسهيالت
ارزي و ريالي بانكها و موسسات اعتباري (اعم از دولتي و

غيردولتي) در پايان سال ،1398مبلغ 174هزار ميليارد
تومانمربوطبهمطالباتغيرجارياست.ازاينميزانبالغ
بر 73هزار ميلي��ارد تومان مربوط به مطالبات غيرجاري
بانكهايدولتيبودهكهازاينرقمنيزمبلغ 59هزارميليارد
توم��ان ( )%81مرتبط با مطالبات مش��كوك الوصول در
بانكهايدولتياست.وفقآسيبشناسيصورتپذيرفته
ديوانمحاسباتكشورازمطالباتمشكوكالوصول،اهم
موارد عدم رعايت قوانين و مقررات در اعطاي تس��هيالت
عبارتست از عدم اخذ وثايق مناسب و مكفي از تسهيالت
گيرندگان ،عدم اعتبارس��نجي صحيح مشتريان ،عدم
وجود تناسب بين سرمايه اوليه و گردش حساب مشتري

با تس��هيالت اعطايي ،عدم اخذ گواهي تبصره ( )1ماده
( )186قانون مالياتهاي مستقيم و عدم اخذ صورتهاي
ماليحسابرسيشدهموردتأييديااظهارنامهمالياتيوعدم
اس��تعالم در خصوص اطالعات اعتباري متقاضي كه در
فرآيندرسيدگيديوانمحاسباتكشورميباشد.
    بدهي دولت  ۵۷۸هزار ميليارد تومان
خالصبدهيهايقطعيدولتتاپايانسال ۹۷به۵۷۸هزار
ميليارد تومان رسيد ،يعني بدهي دولت معادل۷۰درصد
كل بودجه دولت و ۹۰درصد هزينههاي جاري دولت در
سال  ۱۴۰۰است .ميزان خالص بدهيهاي قطعي دولت
به اش��خاص حقيقي ،حقوقي ،تعاوني و خصوصي كه در
چهارچوبمقرراتمربوطتاپايانسال 97ايجادشدهودر
سامانه مركز مديريت بدهيها و داراييهاي مالي عمومي
وزارت امور اقتصاد و دارايي (س��ماد) توسط دستگاههاي
اجرايي ثبت گرديده اس��ت ،به بيش از 578هزار ميليارد
تومان رس��يد.براي اينكه پي به بزرگي عدد بدهي دولت
ببريم كافي اس��ت بدانيم كل بودجه عموم��ي دولت در
اليحه سال  1400بيش از  841هزار ميليارد تومان بوده
اس��ت ،يعني دولت بهاندازه حدود  70درصد بودجه يك
سال خودش بدهكار است يا اينكه كل هزينههاي جاري
دولت براي سال  1400بيش از  637هزار ميليارد تومان
پيشبينيشدهاستيعنيبدهيدولتمعادل 90درصد
كل هزينههاي جاري دولت در يك سال است .به گزارش
تس��نيم ،جدول بدهي قطعي دولت كه در گزارش تفريغ
بودجه 98منتشرشده،بهشرح فوقاست.

برش

ماندهتسهيالتاعطاييبانكهادرششماهنخستسال
 99معادل 303هزارميلياردتومانافزايشيافتهونسبت
به رقم 1609هزار ميليارد توماني پايان سال 98نزديك
به 19درصد رش��د كرده و به 1912هزار ميليارد تومان
رسيده است .به عبارت ديگر ،در سال 99به هر ميزان كه
تسهيالتپرداختشدهباشد،بهاينمعنياستكهبخشي
از آن استمهال وامهاي قبلي است يا افراد جديد به جاي
افراد قبلي وام درياف��ت كردهاند و به معني تزريق جديد
پولبهميزان 1000هزارميلياردتومانبهاقتصادنيست.
بهعبارتديگر،ميزانتسهيالتجديدياتزريقپولجديد
 303هزارميلياردتوماندرنيمهنخستامسالبودهاست
و ب��ا فرض تداوم اين وضعيت در دو ماه بعد از آن در مهر و
آبان و حفظ رشد تسهيالت دهي در نيمه نخست سال،
ميتوانبرآوردكردكهبرايكل 8ماهاولسال،تسهيالت

 400هزار ميليارد تومان تسهيالت جديد در هشت ماه

جديداحتماالرقميحدود 400هزارميلياردتومانبوده
است .براين اس��اس چنانچه مانده تسهيالت بانكها در
پايانآبانبه 2000هزارميلياردتومانرسيدهباشدبهاين
معني است كه نسبت به پايان سال قبل حدود 25درصد
افزايشيافتهاست.بهعقيدهبرخيكارشناساناقتصادي
اين رقم به زحمت ميتواند اثر تورم را پوشش دهد و عمال
برايوامگيرندگانبهمعنايحفظسطحقدرتخريدوام
سالقبلاست.برايناساساستمهالبدهيهاباهررقمي
كه اضافه شده باشد ،عمال كمك زيادي به قدرت خريد و
توان وام گيرندگان نميكند .براين اساس از  1000هزار
ميلياردتومانتسهيالتدادهشدهدراين 8ماه،حدود400
هزارميلياردتومانتسهيالتياپولجديدوبقيهاستمهال
وامهايقبليبودهوماندهتسهيالتقبليحفظشدهاست.
بهعقيدهكارشناسان،بخشعمدهتسهيالتدهيبانكها

هرسالهمربوطبهاستمهالوامهايقبليبهاضافهاثرنرخ
تورم بر قدرت خريد وامهاي بانكي است يعني واحدهاي
اقتصاديبرايسرمايهدرگردشخود،وامقبليرابهاضافه
درصدباالتريازبانكهامطالبهميكنندتابتوانندبخشياز
تورمموجوداقتصادورشدهزينههايخودراجبرانكرده
وتقريباهمانقدرتخريدقبليراحفظكنندوواحدهاي
اقتصاديراسرپانگهدارند.بانكهانيزدرسالهاياخيربه
سمت قراردادهاي يكساله رفتهاند تا با تغيير نرخ سود هر
سال بتوانند نرخ سود سال جاري و جديد را در قرارداد در
نظربگيرندومجبوربهپرداختتسهيالتبايكنرخسود
ثابتبرايچندسالنباشند .اينموضوعاتباعثشدهكه
هر سال رقم تسهيالت دهي بانكها رقم بزرگي را شامل
شودامادرعملبهمعنايپولجديدياقدرتخريدباالتر
نيستزيرااوالماندهتسهيالتمثالدرششماهاولسال

 99حدود  19درصد رشد كرده و دوم اينكه اين رشد 19
درصدي كمتر از نرخ تورم است و به زحمت پوشش رشد
هزينه تمام شده توليد را ميدهد .لذا در شرايط تورمي و
قراردادهاييكسالهواستمهالبدهيها،نميتوانپرداخت
 1000هزار ميليارد تومان تسهيالت بانكي را به معناي
تحول عم��ده و بزرگ ارزيابي كرد و اين نوع تس��هيالت
دهي عمال كمكي به توليد و رشد و رونق نميكند و رشد
اقتصادي نيمه نخست سال نيز اندك بوده و گوياي اين
واقعيتاستكهايننوع تسهيالتدهيتنهاكفافرشد
هزينهها ،و بخش��ي از اثر تورم و خس��ارتهاي كرونا ،را
ميدهد.لذازمانيميتوانبهرشدتسهيالتدهيواثرآن
بر رشد اقتصاد اميد داشت كه هم تورم كنترل شود و هم
بهرهوريتوليدباالرفتهوموجبكاهشهزينههايتوليد
وافزايشرشداقتصاديشود.

سكه  50هزار تومان و دالر  40تومان كاهش يافت

تقويت ارزهاي جهان بهدنبال توزيع واكسن و توافقهاي تجاري

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
بهدنبالتوزيعواكسنكرونا،بستهماليمحركاقتصادي
امريكاوتوافقاتحاديهاروپاوبريتانيابرسرخروجانگليس
از اين اتحاديه ،كارشناسان پيش بيني ميكنند كه نرخ
ارزهاي مختلف تقويت شود و به دنبال ارزش دالر ،پوند و
يوروافزايشخواهديافت.ازسويديگر،رمزارزهاييمانند
بيتكويننيزافزايشارزشدارندوبهبيشاز 27هزاردالر
رسيدهاست.اينتحوالتنشاندهندهبهبودرشداقتصادي
ورونقنسبياقتصادجهانپسازوقفهيكسالهاياستكه
كروناايجادكردهوخسارتهايفراوانيرابهاقتصادجهان
وارد كرد.در بازار ايران نيز ،روز سه شنبه 9دي ماه ،99در
ب��ازار آزاد ارز ،دالر ،25730يورو 31200و درهم امارات
 7170تومانمعاملهشد.
همچنينبهدنبالاعالمهراونسطال 1878دالرودالربه
نرخ 25730تومان،قيمتطالوسكهنيزثابتماند.مظنه
مثقال طالي بازار تهران  4ميلي��ون و  965هزار تومان،
گرم طالي18عيار 1ميليون و 146هزار ،سكه امامي11
ميليونو 780هزار،سكهقديمي 11ميليونو 450هزار،
نيمسكه 6ميليونو 200هزار،ربعسكه 4ميليونو200
هزار ،سكه يك گرمي 2ميليون و  350هزار تومان اعالم
شد .در صرافيهاي مجاز بانكي نيز هر دالر ۲۵هزار و۷۰۰

تومان معامله شد كه قيمت آن نسبت به روز دوشنبه ۴۰
تومان كاهش يافت .نرخ فروش دالر در صرافيهاي بانكي
(سهشنبه) ۲۵هزار و ۷۰۰تومان اعالم شد .قيمت فروش
يورونيزباافزايش ۲۶۰تومانينسبتبهقيمتهايپاياني
روز كاري گذشته به  ۳۱هزار و  ۴۶۰تومان رسيد .قيمت
خريدهردالر ۲۴هزارو ۷۰۰تومانوقيمتخريدهريورو
نيز ۳۰هزارو ۴۶۰توماناعالمشد.همچنينقيمتخريد
دالر دربازار متشكله ارزي  ۲۵هزار و  ۳۰۰تومان و قيمت
فروشآن ۲۵هزارو ۵۵۳تومانبود.عالوهبرايننرخخريد
يورو در اين بازار ۳۰ه��زار و  ۶۰۰تومان و نرخ فروش آن
 ۳۰هزار و  ۹۰۶تومان معامله شد.براس��اس اين گزارش
درسامانه سنا در روز معامالتي دوشنبه ،هر يورو با قيمت
ميانگين  ۳۰هزار و  ۷۱۵تومان به فروش رسيد و هر دالر
نيزبهقيمت ۲۵هزارو ۲۰۵تومانمعاملهشد.ضمناينكه
در سامانه نيما نيز در روز گذشته حواله يورو با ميانگين
قيمت  ۳۱هزار و  ۶۰۹تومان فروخته و حواله دالر نيز به
قيمت  ۲۵هزار و  ۵۹۶تومان ثبت شد.روزهاي گذشته
روند حركت قيمت دالر ،كاهشي بود.
     كاهش  ۵۰هزار توماني قيمت سكه
هر قطعه س��كه تم��ام به��ار آزادي طرح جدي��د ديروز

(سهشنبه) با  ۵۰هزار تومان كاهش قيمت نسبت به روز
گذشته به ۱۱ميليون و ۷۵۰هزار تومان معامله شد.سكه
تمامبهارآزاديطرحقديمنيزدرمقابل ۱۱ميليونو۴۰۰
هزار تومان معامله شد.همچنين نيمس��كه بهار آزادي
 ۶ميليون و  ۲۲۰هزار تومان ،ربع س��كه چهار ميليون و
 ۱۵۰هزار تومان و س��كه يك گرمي به دو ميليون و۳۵۰
هزار تومان مبادله ش��د.عالوه بر اين ،در بازار طال نيز نرخ
هر گرم طالي  ۱۸عيار به يك ميليون و  ۱۴۵هزار تومان
و هر مثقال طال به بهاي چهار ميليون و  ۹۶۰هزار تومان
رس��يد.اونس جهاني طال نيز به قيم��ت يكهزار و ۸۷۹
دالر و  ۷۷سنت فروخته شد.بررسيها نشان ميدهد در
هفتههاي گذشته قيمت سكه و طال متأثر از بازار ارز روند
كاهشي داشت و نوسان ارزي و سير نزولي قيمت ارز روي
بازار طال موثر بود.همچنين كاهش نرخ اونس جهاني طال
نيز باعث افت قيمت طال و سكه شده و كارشناسان افت
بيشتر اونس جهاني طال در هفتههاي آينده را پيش بيني
كردهاند.آغازتوزيعواكسنكروناوبهبودشرايطاقتصادي
در ماههاي آينده ،ميزان استقبال از طال به عنوان ابزاري
براي س��رمايهگذاري را كاهش خواهد داد.قيمت طال و
س��كه طرح جديد در روز جاري نسبت به روزكاري قبل
با نوسان جرئي همراه شده است؛ فعاالن بازار طال و سكه

ميگويند:ديگرتقاضاوانگيزهايبرايخريدطالوسكهدر
بينمردموجودنداردوبازاردرركودبهسرميبرد.بازاريها
ميگويند :بعد از كاهش چند ميليوني قيمت سكه ديگر
تقاضايي براي خريد سكه نداريم.در بازارهاي جهاني ،در
حاليكهارزشدالركاهشيافتهوسرمايهگذارانازنزديك
رايگيري در سنا در مورد مصوبه افزايش رقم يارانه نقدي
كرونايي به شهروندان امريكايي را دنبال ميكنند ،قيمت
طال روز سه شنبه شاهد افزايش بود.بر اساس اين گزارش،
قيمت هر اونس طال با  0.23درصد رشد به  1877دالر و
 98سنترسيد.پسازتصويببستهمحركماليحدودا
 900ميليارد دالري تا  1.3درصد افزايش داشت .قيمت
فلز زرد در معامالت آتي براي تحويل در ماه فوريه با0.13
درصد افزايش به  1882دالر و  80سنت رسيد.شاخص
ارزشدالردربرابرسبدارزهايمعتبرجهانيشاهدكاهش
بود و موجب افزايش جذابيت طال براي خريداراني شد كه
ازارزهايغيردالرياستفادهميكنند.قيمتطالازابتداي
س��ال جاري ميالدي تاكنون و عمدتا به دليل بستههاي
محرك مالي اقتصادهاي جهان ش��اهد رشد بيش از 24
درصدي بوده است.گفتني است ،در بازار داخلي عالوه بر
قيمت جهاني طال ،تغييرات قيمت ارز نيز باعث تغييرات
قيمتي در طال و سكه ميشود.

رويداد
مديرعامل بانك ملي :سهام
عدالت را آگاهانه مديريت كنيد

مديرعاملبانكمليايراناعالمكرد:نوساندرذاتبازار
سرمايهاستوفعاليتدراينبازارشيرينيوتلخيهاي
خاص خ��ود را دارد .گاه با افزايش ارزش س��هام ،بازار
سبزپوش ميشود و گاه با كاهشهاي ناشي از شرايط
اقتصادي ،اجتماعي يا سياسي ،بازار لباس قرمز بر تن
ميكند.اكنونبهمددتالشدولت،بخشقابلتوجهي
از مردم كشورمان با اس��تفاده از ظرفيت سهام عدالت
به بازار بورس ورود كردهاند ،اما طبيعي اس��ت كه همه
اين افراد به فنون س��هامداري واقف نيستند و ممكن
است در اثر فعاليت غيرحرفهاي ،سهام ارزشمند خود
را از دست بدهند .حسينزاده افزود :در چنين شرايطي
شركتهاي سرمايهگذار استاني سهام عدالت تشكيل
شدهاند تا به نيابت از سهامداران غيرحرفهاي ،مديريت
سهامرابرعهدهبگيرند.اينشركتهاهمهامورمرتبط
باسهامازجملهاستفادهازظرفيتحقتقدم،حضوردر
مجامع ،دريافت سود و  ...را انجام داده و در نهايت سود
رابهحسابسهامدارانواريزخواهندكرد.اينشركتها
خوددارايارزشذاتيبودهونهتنهاسودعملياتيناشي
ازفعاليتهايخودرابهصاحبانسهامميپردازند؛بلكه
دربلندمدتفعاليتهايتازهايبرايآنهاتعريفخواهد
شدكهسهامدارانرادرسودآنهانيزشريكخواهندكرد.
ويادامهداد:يكپارچهشدنمديريتسهاموبهرهمندي
ازيكمديريتمتمركزميتوانددارندگانسهامعدالت
رابااطمينانكافيبهادامهحركتدربازارسهاماميدوار
كند.انتخابروشغيرمستقيممديريتسهامعدالتبه
معنايحذفاختياراتسهامداراننيست؛بلكهسهامدار
ميتواندحتيبرايعضويتدرهياتمديرهشركتهاي
سرمايهگذاراستانينيزاقدامكردهودرهرزماننسبتبه
خريدوفروشسهاماقدامكند.بااينحالطبيعياست
كه مديريت سهام توسط افراد حرفهاي و داراي سابقه
فعاليتدربازارنهتنهاميتواندنتيجهمطلوبتريبراي
عمومداشتهباشد؛بلكهارزشسهامناشيازتجميعآنرا
نيزافزايشدادهودرنهايتمنافعبيشتريبرايدارندگان
سهامعدالتتامينخواهدكرد.

تبريك مديرعامل بانكملت درپي
كسب  رتبههاي برتر بينالمللي
مديرعامل بانك ملت ،با اش��اره به گزارش اخير نشريه
بينالملليبنكر()TheBankerومعرفياينبانكبه
عنوان دومين بانك بزرگ جهان در وام دهي و ششمين
بانكجهاناز لحاظرشدداراييهاي منطبقبا شريعت
درسال 2020اينعملكردراحاصلعملكردحرفهايو
متعصبانهمديرانوكاركناندانستوكسباينموفقيت
راتبريكگفت.بهگزارشروابطعموميبانكملت،دكتر
محمد بيگدلي در گفتوگو با واحد خبر روابط عمومي
بانك ملت اظهار داشت :درخشش يك بانك ايراني در
فهرستبرترينبانكهاياسالميجهانغرورانگيزومايه
مباهاتاستواينموفقيتهاحاصلعملكردحرفهاي
و متعصبانه يكايك مديران و كاركنان ارزش��مند بانك
ملت است .مديرعامل بانك ملت ادامه داد :قرار گرفتن
در فهرس��ت 10بانك برتر اسالمي جهان از لحاظ رشد
داراييهاوجهشبهرتبهدومدرميزانوامدهيبراساس
قوانين شريعت ،يك افتخاربزرگبرايبانك ملت است
و اين موفقيت را به كاركنان ،مشتريان و سهامداران اين
بانكبزرگتبريكميگويم.دكتربيگدليافزود:نشريه
بنكردرگزارشاخيرخود،بهطورخاصبهعملكردبانك
ملتاشارهكردهاستورشد 55.4درصديدرداراييهاي
منبطق با شريعت در اين بانك آن هم در شرايط تحريم
اقتصاديراچشمگيرتوصيفكردهاستكهاينپاسخي
به تحريمهاي ناجوانمردانهاي است كه بر ملت شريف
ايرانتحميلشدهاست.مديرعاملبانكملتبااشارهبه
رويكردحمايتحداكثرياينبانكازبخشتوليدواقعي،
كسبجايگاهدومجهانيدروامدهيمنطبقباشريعترا
درهمينراستاونتيجهاينرويكردتوصيفكرد.

ويژه
ويژه برنامههاي «مرد ميدان» در
متروي تهران برگزار ميشود

همزمانبافرارسيدنسالگردشهادتسپهبدحاجقاسم
سليماني(ره) ويژه برنامههاي فرهنگي «مرد ميدان»
در ايستگاههاي منتخب متروي تهران برگزار ميشود.
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين امور بينالملل
شركت بهرهبرداري متروي تهران وحومه به مناسبت
سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سليماني(ره) ويژه
برنامه«مرد ميدان»در قالبپويش فرهنگيدر متروي
تهران برگزار ميش��ود .در اين ويژه برنامه ،وركشاپ
«س��رباز ايران» با هدف گراميداش��ت ياد و نام شهيد
سپهبد حاج قاسم س��ليماني(ره) و ياران ايشان كه در
حمله تروريستي نيروهاي امريكايي در عراق به فيض
شهادتنايلآمدنددرايستگاهمترويامامخميني(ره)
اجرا ميش��ود .در اين برنامه فرهنگي و هنري  10نفر
از هنرمندان و متخصصان سياهقلم تصويري از شهيد
سليماني را كه هر كدام بيانگر ويژگيهاي مختلفي از
ايشان است را طراحي ميكنند و در پايان تصوير پرتره
شهيد سليماني با گلآرايي تزيين ميشود و در معرض
نمايش قرار ميگي��رد .وركش��اپ فرهنگي و هنري
«س��رباز ايران» از روز سهش��نبه  ۹تا  ۱۳ديماه  ۹۹با
رعايت پروتكلهاي بهداشتي در ايستگاه متروي امام
خميني(ره) برگزار ميشود .مسابقه فرهنگي و هنري
سربازايرانباموضوعومحوريتشهيدسليمانيبخش
ديگريازاينويژهبرنامهاستكهدرسهقالبادبي(شعر،
داستان كوتاه و دلنوشته) ،تجسمي (نقاشي و عكس و
پوستر) و توليدات صوتي (پادكست راديويي و دكلمه)
برگزارميشودكهطيفراخوانيازعالقهمندانبهشركت
در اين مسابقه دعوت به عمل آمده است .مهلت ارسال
آثار تا پاي��ان دي ماه ۹۹و اعالم برندگان و اهداي جوايز
نيز ۲۲بهمن ماه ۹۹همزمان با سالگرد پيروزي انقالب
اسالميايرانوسالگردشهادتسرداردلهاخواهدبود.

اخبار
سود در بورس
بدون تالش محقق نميشود

راضيه صباغيان ،مدير نظارت بر نهادهاي مالي بورس
گفت :در سراسر دنيا به كس��اني كه آشنايي كامل به
اصول بازار س��رمايه ندارند توصيه ميشود از ابزارهاي
كمكيمانندصندوقهايسرمايهگذاريوسبدگردانها
اس��تفاده كنند .حتي ممكن اس��ت افرادي باشند كه
آشناييكاملبامفاهيمبورسداشتهباشندوليفرصت
كافي براي تهيه اوراق ندارند و از همين رو به كارگزاران
مراجعهميكنند.ويافزود:سازمانبورسقبلازاعطاي
مجوز به افرادي كه قصد تأس��يس ش��ركت و آموزش
مفاهيمبورسيرادارند،اقدامبهبررسيسوابقتحصيلي
و تجربي آنها ميكند تا از آگاهي اين افراد براي آموزش
مطمئن ش��ود .پس از اطمينان از س��وابق تحصيلي و
تجربي ،عدم سوء پيش��ينه كيفري و تخلفاتي در بازار
سرمايهبررسيودرنهايتتوانگريآنفردموردارزيابي
قرار ميگيرد .محمد صفاييدلوئي ،عضو كميس��يون
اقتصادي مجلس ه��م در اين برنامه گفت :س��ازمان
خصوصيسازيووزارتاقتصاددرزمينهسهامعدالتبا
مشكالتيدرگيرهستندكهبايدهرچهزودتراينمسائل
برطرفشود.ويافزود:ازطرفيشايدزيرساختهابراي
پذيرش اين تعداد از سهامداران كامل و آماده نبود .در
هر حال مردم عزيز ايران وارد بازار سرمايه شدند و اين
فرصتيبرايآشناييبيشتربامعامالتدربورساست.
مردم بايد بدانند بورس جاي احساسات نيست و ضمن
ارتقاي سطح آگاهي خود نسبت به اصول بازار سرمايه
خريد و فروش سهام را انجام دهند .متأسفانه بخشي از
مردم تنها به دنبال س��ود زياد بدون تالش هستند كه
چنين تصوري در بورس محقق نميش��ود .در ادامه،
سيدمصطفيصفاري،عضوهياتعلميدانشگاهعالمه
طباطبايي گفت :مردم بايد ب��راي موفقيت در بورس
آگاهي الزم را داش��ته باشند يا به متخصصان اين بازار
مراجعهكنند.سبدگردانهانميتوانندبرايهرفرديبه
صورتيكسانبرنامهاقتصاديارايهبدهندوقطعاًشرايط
هرسرمايهگذارباديگرانمتفاوتاست.ويافزود:تفاوت
سبدگردانهاي قانونيبانهادهايغيرقانوني اين است
كهافرادسودجوبرنامهدرستيبهمردمارايهنميدهند.
افرادي كه ريس��كپذيري پاييني دارند نبايد شخصاً
دستبهمعاملهسهامدربورسبزنند.فردينآقابزرگي،
كارشناس بازار سرمايه هم گفت :سهامداران در سال
 ۱۳۹۹درككردندنقشآفرينيهرفرددربازارسرمايه
متفاوتوهيچكسنميتواندبرايديگريمعاملهكند.
سازمان بورس بايد زيرساخت الزم براي آموزش همه
سهامدارانرافراهمكند.

روند متعادل بورس تا پايان سال

جوادعشقينژاد،نايبرييسهياتمديرهبورستهران
در خصوص ادامه روند بازارس��رمايه در سه ماه آينده
نيز بيان كرد :در اين رابطه اصليترين موضوع ،روابط
سياسي و رفتارهاي بينالمللي است؛ به نظر ميرسد
با توجه به نشستهاي اخير وزارتهاي امورخارجه
ما و ۵كشور اروپايي و حدود دايره اختياراتي كه راجع
به آنها صحبت شد ،به نتايج خوبي در حوزه بينالملل
برسيم .عش��قي نژاد در ادامه اضافه كرد :اين موضوع
بر بازار سرمايه و بازار ارز اثرگذار است .با توجه به اين
موضوع و نيز ساير متغيرهاي اقتصادي مانند فعاليت
بازار پول به شرط اينكه نرخ سود بانكي تغيير نكند يا
انتشار حجم نقدينگي سنگيني را براي جبران بعضي
از كمبودها در پيش رو نداشته باشيم ،به نظر ميرسد
شاهد رشد تورمي خاصي طي سه ماه آينده باشيم .به
دنبالآنشركتهانيزتالشميكنندميزانموجودي
انبار خود را متناس��ب با صنعت و رش��ته خود به حد
متعادل و مورد انتظار برسانند .وي بازارسرمايه را در
ماههاي پاياني سال جاري همراه با آرامش دانست و
افزود :اما براي س��ال ۱۴۰۰با توجه به بودجه ممكن
اس��ت با اتفاقات جديدي رو به رو باشيم كه تجزيه و
تحليل آن ميتواند بر صنايع مختلف اثرات خاصي را
بگذارد؛ بطوريكه ممكن است اين اثرات تا 2-3سال
آينده با برخي از صنايع همراه باشد.

تهيهپيشنويسدستورالعملي
برايارايهمجوزارزشيابيفرابورس

مدير نظارت بازار و بازرسي فرابورس ايران در خصوص
اراي��ه مجوز فعاليت ب��ه صفح��ات و كانالهاي فعال
در ش��بكههاي اجتماعي ،گفت :براي س��اماندهي به
كانالهاي فعال در ش��بكههاي اجتماعي پيش��نهاد
ميكنيمازظرفيتارزشيابيعنيشخصموضوع«بند
 ۲۳ماده يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي
ايران» استفاده و مجوز ارزشيابي براي افراد صادر شود.
سروش خواجه حق وردي با اشاره به اينكه پيش از اين،
درخواست ارايه مجوز مشاور سرمايهگذاري به فعاالن
شبكههاي اجتماعي از سوي فعاالن بازار مطرح شده
بود ،اظهار كرد :بر اساس «بند  ۱۶ماده يك قانون بازار
اوراق بهادار كشور» ،مشاور سرمايهگذاري بايد شخص
حقوقي و نهاد مالي باش��د؛ از اين رو ارايه مجوز مشاور
سرمايهگذاري به اشخاص حقيقي امكانپذير نيست.
بر اين اساس ظرفيت ارزشياب كه در قانون بازار به آن
اشاره شده اس��ت ميتواند دستمايه اين موضوع قرار
گيرد.حقورديازتهيهپيشنويسدستورالعمليبراي
ارايه مجوز ارزشيابي از سوي فرابورس ايران خبر داد و
افزود :به منظور بهرهگيري از خرد جمعي ،پيشنويس
ايندستورالعملدراختيارعمومقرارميگيردوتمامي
فعاالن بازار ميتوانند نظرات و پيش��نهادهاي خود را
در اين زمينه به ايميل  http: //pr@ifb.irارس��ال
كنند .به گفته وي پس از بررسي و جمعبندي نظرات
اهالي بازار ،نس��خه جمعبندي شده پيشنويس اين
دستورالعمل در كميته حقوقي فرابورس و پس از آن
در هياتمديره فرابورس بررسي ميشود و در صورت
تاييد ،به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت بررسي و
تصميمگيري ارايه خواهد شد .گفتني است بر اساس
بند  ۲۳ماده ي��ك قانون بازار اوراق بهادار ،ارزش��ياب
كارشناسمالياستكهداراييهاواوراقبهادارموضوع
قانون بازار را مورد ارزشيابي قرار دهد.
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خبر

بازارسرمايه

افزايش تورم و كاهش ارزش پول به واسطه افزايش فروش

استراتژي دولت براي فروش سهام در بورس

گروهبورس|
براساسسياستهايكلياصل ۴۴دولتمكلفاستسهم
و مديريت خود را در شركتها ،بنگاهها ،موسسات دولتي و
غيردولتيمنطبقباقوانينمدنظربهبخشهايخصوصي،
تعاوني و عموميغيردولتي واگذار كند .به همين دليل هر
ساله در قانون بودجه ميزان مشخصي براي واگذاري سهم
دولت در ش��ركتها به بخش خصوص��ي اختصاص داده
ميش��ود .با اين حال بايد ديد كه در سالهاي اخير دولت
تا چه حد توانسته هدف واگذاريهاي مدنظرش را تحقق
بخشد .از س��ال  ۱۳۸۰دولت مكلف شده است به موجب
قانونبودجهساالنهكلكشوربهموجبواگذاريهادرآمد
حاصلهرابهحسابدرآمدعموميواريزكندكهدرمجموع
اين س��الها تكليف دولت  ۸۸هزار و ۸۱۷ميليارد تومان
بوده است .در  ۱۹سال اخير ۷۰هزار و ۸۶۲ميليارد تومان
از درآمد واگذاريها به حس��اب درآمد عمومي واريز شده
است .درصد تحقق هدف حس��اب درآمد عمومي نيز در
مجموعاينسالها۸۰درصدبودهاست.درسال۳،۹۸هزار
و ۴۸۰ميليارد تومان تكليف دولت براي واگذاري بوده و ۴
هزار و ۲۹۲ميليارد تومان به حساب درآمد عمومي واگذار
شدهاست.درسالجاريميزانتكليفدولت۴هزارو۱۸۷
ميلياردتوماندرنظرگرفتهشدهبودوازاينميزانيكهزار
و ۹۵۸ميلياردتومانبهحسابدرآمدهاواريزشد.البتهاين
رقمتاپايانهشتماههسال ۹۹محاسبهشدهاست.دولت
در س��ال ۹۸توانسته اس��ت۱۲۳درصد از هدف واگذاري
خود را تحقق بخشد كه اين رقم با پايان آذرماه سال جاري
۷۰درصد بوده است .بهطور كلي منابع حاصل از واگذاري
ش��ركتهاي دولتي در قانون بودجه ،۱۳۹۷حدود۷هزار
ميلياردتوماندرنظرگرفتهشدهبودكه۵هزارو۸۶۵ميليارد
تومانآنتكليفواريزبهحساببودجهعموميبودهاست.
همچنيندولتدرقانونبودجهسال ۹۸مكلفبهواگذاري
۵هزار و  ۷۵ميليارد تومان بود كه توانسته به درآمد ۶هزار
و  ۸۵۵ميليارد تومان برسد .در سال  ۹۹نيز ميزان تكليف
دولت۱۱هزارو۹۸۷ميليارد تومانبودهكه تا تاريخ ۳۰آذر
ماه سال جاري توانس��ته به۳۴هزار و ۵۱۳ميليارد تومان
دست يابد ،در واقع اين عدد تحقق۸۳درصدي آن تا تاريخ
ذكرشدهرانشانميدهد.
افزايش سه برابري و تحقق ۴۹۴درصدي
دولت در اليحه بودجه س��ال آينده پيشبيني كرده است
۹۵هزار ميليارد تومان از فروش سهام شركتهاي دولتي
حاصل كند كه در مقايسه با منابع حاصل شده تا آخرين
تاريخ موجود ،حدود س��ه برابر افزايش را نش��ان ميدهد.
باتوجهبه رونقيكهبازار سرمايهدر سالجاريبه آندست
پيدا كرد ،دولت توانست در سال جاري ۳۴.۵هزار ميليارد
ريال س��هام واگذار كند .البته افزايش چند برابري درآمد
حاصله نه تنها به دليل افزايش ت��ورم و كاهش ارزش پول
ملي حاصل ش��ده ،بلكه ادامه دادن به چنين روش كسب
درآمدي ب��راي دولت اتفاقات هولناكي را نصيب اقتصاد و
بازار سرمايه خواهد كرد.بهطور عام دولت طي سال جاري
توانستميزاندرآمدبسيارمطلوبيازبورسكسبكنداما؛
باتوجهبهافزايشدرآمدخودميزانقابلتوجهيتورمرادر
اينبازارتزريقنمود،همچنينباعثشدكهسرمايهگذاران
نسبت به بورس و بازارسهام بي اعتماد شوند و سعي كردند
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درصدتحقق

 ۸۳درصد

 ۱۳۵درصد

 ۴۹۴درصد

س��رمايهگذاريهايي خرد در اين بازار انجام دهند .يكي از
مهمترين مشكالت دولت را ميتوان عدم تعريف درست
از بورس براي مردم دانست .اين بدان معناست كه دولت در
زمان دعوت مردم به بورس بهطور كامل و واضح اين بازار را
برايسرمايهگذارانتشريحكردومردمبااميدسوددهيهمه
روزه بورس وارد اين بازار شدند اما؛ نميدانستند كه ممكن
استبورسگاهيمثبتوگاهيمنفيباشد.بايكتعريف
سادهتر ميتوان گفت كه دولت هشدار افت و اخيز بورس
را به سرمايهگذاران جديد بورسي نداده بود و اين دسته از
سرمايهگذاران بدون ش��ناخت وارد بازارسرمايه شدند در
نهايتموجباتصعودوافتهيجانيدربازارراپديد آوردند.
بنبست در انتظار اقتصاد كشور
عليسعدوندي،كارشناساقتصاديدرخصوصپيشبيني
فروش ۹۵هزار ميليارد تومان س��هام شركتهاي دولتي
در س��ال  ۱۴۰۰با توجه به حصول اين مي��زان درآمد در
س��ال جاري ميگويد :موضوع مهم اين اس��ت كه نبايد

عرضه شرطمند «دارادوم» تا پايان سال

فرهاد دژپسند ،وزير اقتصاد و اموردارايي گفت :كميتهاي
تشكيلشدهبارصددقيقشرايطومقتضيات،زماندقيق
صندوق دارا دوم و صندوق فوالديها را تعيين ميكند و
اگرشرايطفراهموزمينهمشاركتعموموفراگيريعرضه
مهيا باش��د آنگاه صندوق دارا دوم شامل باقيمانده سهام
ك عرضه ميشود.وزير اقتصاد در پاسخ به
دولت در سه بان 
اين پرسش كه «از خصوصي سازي و واگذاري بنگاهها در
اقتصادبهدنبالچههستيم؟»،گفت:تجربهدنياثابتكرده
استكهبخشخصوصيپيشرانتوسعهكشورهااست.ما
از واگذاريها به دنبال اين هستيم كه مالكيت و مديريت
بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي واقعي منتقل شود
و با پررنگ شدن نقش بخش خصوصي در اقتصاد ،حضور
دولتبهصورتمستقيمكمترشود.براينباوريمكهدولت
بهوظايفحاكميتيواصليخودازجملهسياستگذاري،
تنظيمگريوريلگذاريبهجايتصديگريبپردازد،چرا
كهبااينكار،كارايياقتصادبامحورشدنبخشخصوصي
دراقتصادومنحصرشدنكاركرددولتدرسياستگذاري
و نظارت ،افزايش مييابد .وي افزود :ممكن است ،در يك
ش��ركت ،دولت كمتر از ۱۵درصد سهام در اختيار داشته
باشد،امادرچيدمانهياتمديرهنقشصددرصديبازي
ميكند .حتي برخي از نهادهاي عمومي غيردولتي ما نيز
بصورت دولتي اداره ميشود .مثالهاي اين نوع شركتها
فراوان است از س��ازمانهاي بزرگ كشور تا شركتهاي
كوچك و تخصصي با اين مش��كل رو به رو هستند .وزير
اقتصادگفت:واقعامشكلاصليدرمالكيتنيستمشكل
روح مديريت دولتي است كه همچنان در اين شركتها
جاري است و بايد از آن دور شويم .هر زمان دولت مالكيت
را در كنار مديريت در اختيار داشته باشد در قبال عملكرد
شركتالزاماپاسخگواستامازمانيكهدرمالكيتنقشي
ندارد ،ميتواندخود را ازپاسخگويي دورنگهدارد .دژپسند
ادامه داد :البته اشاره كنم كه اخيراًاين رويكرد استفاده از
روش رد ديون مورد توجه مجدد قرار گرفته است .چنانكه
در قانون بودجه سال گذشته حكمي در اين زمينه وجود
داشت كه از اجراي آن ممانعت شد ،ولي در سال جاري در
قانونتكرارشدوباتوجهبهلزومقانونيآنبهاجرادرآمد.وي
در ادامه و در پاسخ به پرسشي مبني براينكه «در تمام دنيا
صندوقهايبازنشستگييكيازنهادهايسرمايهگذاريو
تجهيزمنابعمحسوبميشوند،اينايرادشماازچهزاويهو
بر چه اساسي است؟ » ،گفت :درست است .اين صندوقها
نهادهايواسطهايهستندكهنقشپررنگدرتامينمالي

برنامهريزيهايمااحساسيباشد،تعميمدادنپسرفتها
وياپيشرفتهابهسالهايآيندهغلطاست.البتهرشدبازار
س��رمايه در رقم زدن حصول اين درآمد بيتاثير نبود .اين
اقتصاددانان ادامه ميدهد :بازده بازار س��رمايه در سال۹۹
در كل عمر اين ب��ازار بي نظير بود.اين موضوع را نميتوان
به س��الهاي بعد تعميم داد بايد يك رويك��رد درازمدت
استراتژيكنسبتبهبودجهداشتهباشيم.درسالهاياخير
مديريتبودجهنقشمديريتبحرانداشتهاست.استراتژي
دولت مصداق ضربالمثل از اين ستون به آن ستون فرج
است بود .اگر قرار بود بودجه براساس اصول علمي تنظيم
ش��ود بايد در بودجه تعادل حفظ ميشد يعني بايد كاري
ميكرديمكهبازارپولوبازارسرمايهبهيكاندازهرشدكنند.
اقداميكهدولتدرسال ۹۹برايجبرانكسريبودجهانجام
داده تمسك جستن به بازار س��رمايه بود .باال بردن بسيار
زياد ارزش سهمها به خصوص در سهامهايي كه دولت در
اختيارداشت،مشكلنهادهايامنيتيكههموارهدولترابه
ارزانفروشيمتهمميكندنيزازاينطريقمرتفعشدهاست.

دارند اما در ايران با يك تفاوت ماهوي حضور دارند .در دنيا
اينصندوقهايبازنشستگيتوسط ذينفعانواقعيآنها
ادارهميشوند،امادرايراندولتنقشكامالپررنگدراداره
اين صندوقها دارد يعني باز ه��م اراده دولت در مديريت
اين صندوقها جاري است .اين مقام مسوول ادامه داد :در
واقعصندوقهاييكهبايدبامحوريتوخواستذينفعان
اصليآنيعنيكارگرانوكارفرمايانادارهشوندبامديريت
دولتي اداره ميشوند و دولت هر گونه كه مايل است با آنها
رفتارميكند.نكتهاصلياينجاستاينصندوقهابايدتحت
نظارت دولت باش��ند نه مديريت دولت و اين يك مشكل
اساسي است .دژپسند همچنين در پاسخ به اين پرسش
كه «اين گفته كه دولتها ،از بنگاه داري و ش��ركتداري
دل نميكنند را تا چه اندازه تاييد ميكنيد؟» ،افزود :هم
درست است و هم نادرست .يكي از مشكالت اصلي ما اين
اس��ت كه باالخره داشتن شركتهاي تابعه براي مديران
دولتي امتيازاتي را ايجاد ميكند از جمله تعيين اعضاي
هيات مديره ،تسهيل انجام اموراتي كه تحت قوانين ناظر
برسازمانهايدولتيامكانپذيرنيستو...اماازسويديگر
اينقدردرمسيرخصوصيسازيمشكالتمتعدديوجود
داردكهبسياريازمديرانبرايدرامانماندنازآسيبهاي
آن ترجيح ميدهند كمتر به اين امر بپردازند و از ورود به
بحثخصوصيسازياجتنابميكنند.

استفادهدرواگذاريبودهاست.براينمونهدرروشواگذاري
از طريق مزايده به صورت نقد و اقس��اط ،عايدي دولت در
زمان واگذاري نس��بت به واگذاري از طريق بورس و روش
 ETFبه حداقل ميرسد .به عنوان مثال در واگذاري يكي
از اين شركتها به ارزش  ۱۸۰۰ميليارد تومان ،با تعيين
 ۱۰۰ميليارد تومان حصه نقدي و اعمال دو سال تنفس،
عم ً
العايديدولتدرزمانواگذاريكاهشيافتهاست.در
حاليكهعرضهصندوقواسطهگريمالييكم،حدودشش
هزار ميليارد تومان و عرضه صندوق پااليش يكم بيش از
 ۱۲هزار ميليارد تومان ،منبع نقدي در اختيار دولت قرار
داد.ويافزود:همچنيندرخصوصبرخيازواگذاريهابه
علتشفافيتپاييندرروشوفرآيندواگذاريحساسيت
در افكار عمومي به وجود آمده اس��ت .عدم وصول اقساط
قرارداد كه بهصورت عمده (بلوكي) از طريق بورس واگذار
شدهبودنمونهايديگرازعارضههايموجوددرروشهاي
خصوصي سازي است .در واگذاريهايي كه به روش نقد و
اقساطانجامميپذيرد،ريسكعدموصولاقساطدرآينده
هميش��ه وجود دارد به نحوي كه خريداران شركتهاي
واگذار ش��ده به روش مزايده غالباً در بازپرداخت اقس��اط
به مش��كل برخورده و فراواني آنها در ج��دول بدهكاران
اقساط معوق سازمان خصوصيسازي بيشتر از خريداران
بلوكهايبورسيميباشد.

واگذاري از طريق ETF
دژپسند ادامه داد :راجع به ETFها ،هم زياد صحبت شده
است،مادرسالجاريحدود ۳۳هزارميلياردتومانعرضه
داشتيم كه از اين ميزان بيش از ۱۸هزار ميليارد تومان آن
در قالب دو« ETFدارايكم» شامل باقيمانده سهام دولت
دربانكهايملت،تجارت،صادراتايرانوبيمههايالبرزو
اتكاييامينو«پااليشيكم»شاملباقيماندهسهامدولت
در پااليشگاههاي تبريز ،تهران ،اصفهان و بندرعباس بود.
همچنين ۱۵هزار ميليارد تومان در قالب عرضه تدريجي
انجام پذيرفت .اين تحقق درآمد در عرضه سهام از سوي
دولت در سالهاي اخير بي سابقه بود و رشد قابل توجهي
نسبتبهسالقبلداشت.دليلآنهمتغييرشيوهواگذاري
وظرفيتسازيهاييبودهاستكهدربازارسرمايهبهانجام
رس��يد .وزير اقتصاد افزود :ما با مطالعه به روش واگذاري
از طريق ETFرس��يديم .در مطالعهاي كه به انجام رسيد
مشخص شد كه ،عدم تحقق اهداف خصوصي سازي در
بس��ياري از موارد ناش��ي از ويژگيهاي ذاتي روش مورد

منافع عرضه در بورس
ي انجام پذيرفته
دژپس��ند گفت :عمده ش��واهد واگذار 
در س��الهاي اخير بيانگر آن اس��ت كه خصوصيسازي
شركتهاي دولتي از طريق عرضه در بورس منافع بيشتر
وچالشهايكمتريرابهدنبالداشتهوبايداذعانداشت
كهواگذاريازطريقبازارسرمايهنسبتبهروشهايخارج
از بازار (مزايده – مذاكره) ضمن ترجيح قانوني ،از مزاياي
بيشتريبرخورداراست.درسالجاريباحمايتهايدولت
وتصويبمجلسشوراياسالمي،واگذاريباقيماندهسهام
دولتدرقالبصندوقهايسرمايهگذاريقابلمعاملهدر
بورس ( )ETFبه عنوان يك راهكار اجرايي براي اولين بار
مورداستفادهقرارگرفت.انتخاباينروشهمراستاباعزم
جدي دولت بر اجراي سياس��ت واگذاري صد درصدي به
بخش خصوصي و رعايت اصول س�لامت و شفافيت در
واگذاريهااست.ويافزود:واگذاريازطريق ETFفرصتي
را ايجاد ميكند كه عالوه بر اجتن��اب از محدوديتهاي
ناش��ي از روشهاي مزايده ،مذاكره و عرضه بلوكي سهام

اين موضوع باعث شده دولت دچار غرور شود و گمان كند
ميتوانداينروندرادرسالآيندهنيزادامهدهد.ادامهچنين
رونديميتواندكلاقتصادكشوررابابنبستروبهروكند.
يعنياگردولتسعيكندبازارسرمايهرابهشكلمصنوعي
رشددهدتابسيارباالترازقيمتتعادليبرودمعلومنيست
تاپايانسال ۱۴۰۰بتواندرشدكاذبيكهنصيببازارخواهد
كردراحفظكند.سعدونديتاكيدميكند:راهحلمناسبتر
اين اس��ت كه دولت براي ش��ركتهاي تأمين سرمايه و
سرمايهگذاريهاييكهدرحالحاضرمشغولبازارگرداني
هستندمالياتتعيينكند.درحقيقتاقداماتانجامشده
برايكسبدرآمدراهكارجبرانكسريبودجهنبودهاست.
يكتناقضبسيارآشكاردربودجه ۱۴۰۰وجودداردكهآن
هم تاكيد نكردن دولت به انتشار اوراق است.توصيه براي
جبران كسري بودجه انتشار اوراق بوده ،با اين حال نقش
اوراق نسبت به سال گذش��ته بهشدت در بودجه كم شده
است.برخالفانتشاراوراقكهنقشآنكمشده،نقشبازار
سرمايه و اوراق سلف نفتي بسيار پررنگ شده است .تفاوت
اوراق سلف نفتي و اوراق خزانه در اين است كه اوراق سلف
نفتيبهعبارتييكنوعاوراقارزيبابازدهانتظاريبهمراتب
باالتريخواهدداشت.بااينحساباگربازدهانتظاريباالي
۵۰درصداوراقسلفنفتيدراختيارمردمقرارگيردطبيعي
استكهبخشبزرگيازسرمايهگذارانيكهبهصورتروزانه
اقدامبهخريدوفروشسهامميكنندجذباوراقسلفنفتي
شوند.اگردولتبتواندحجمقابلتوجهپيشبينيشدهبراي
اوراقنفتيرابفروشد،بازارسرمايهدرركودبسيارسنگيني
فرو خواهد رفت و احتماال نتواند بيشتر از ۱۰هزار ميليارد
تومانسهامواگذاركند.اگرهمبخواهدسهامبفروشدديگر
نميتوانداوراقسلفنفتيبفروشدكهبااينحساببودجه
بهگروگانگرفتهميشود.

در بورس ،گس��ترش مالكيت عمومي از طريق فروش به
آحاد م��ردم رخ داده و جذب و هدايت نقدينگي جامعه به
سمت فعاليتهاي مولد از طريق بازار سرمايه اتفاق افتد.
بديهي است اين امر عالوه بر توسعه و تعميق بازار سرمايه،
امكانفروشسهامدرحجمرياليباالبصورتكامالشفاف
منجربهتامينمنابعبهصورتنقدرافراهمآوردهوريسك
عدم وصول اقساط در آينده را به صفر ميرساند .وي ادامه
داد :اولين ويژگي اين روش امكان انتقال مالكيت به افراد
بيشترياست،دوماينكهچونهرشخصباهرسرمايهاي
قادراستدراينگونهعرضههاحضوريابد،فرصتتوزيعبرابر
ميانآحادجامعهفراهمميشود.ويژگيسوماينكه،چون
تخفيفدادهميشود،امكانتوزيعثروتبهبودپيداميكند.
دژپسنددرپاسخبهاينپرسشكهگفتهميشوددروزارت
شمادرخصوص ETFانتقالمالكيتبدونمديريتصورت
پذيرفته و ش��ما خواهان ادامه اين روش در سال آتي نيز
هستيد؟ » ،گفت :اين ادعا صحيح نيست .در واقع در اين
روشواگذاريماعدمهمزمانيانتقالمديريتشركتهاي
دولتي با واگذاري مالكيت آنها را داريم .در خصوص ETF
مديريتتاپايانسال ۱۴۰۰بادولتاستومنطبقبرمفاد
جزء ( )۲بند (الف) تبصره ( )۲قانون بودجه سال  ۱۳۹۹و
تصريحاينكهتشكيلاينصندوقهابامديريتدولتيبراي
بلندمدتنباشد،دراميدنامهاينصندوقهاآمدهاستكه
الجرمپسازپاياناينمهلتقانونيمديريتبهسهامداران
منتقلميشود.وزيراقتصادافزود:نكتهحائزاهميتديگر
به خصوص در ارتباط با دارا يكم اين است كه ،همزمان با
عملياتي شدن واگذاري سهام اين سه بانك و دو شركت
بيمهاي در قالب ،ETFآزادس��ازي سهام عدالت نيز انجام
ميپذيردوانتقالمالكيتبخشبزرگيازسهامشركتهاي
مزبوربهآحادمردماتفاقميافتد،بنابراينانتقالبالفاصله
مالكيت در اين دو طرح در فاصله زماني بسيار كوتاه سبب
ميشودعم ً
الحجمبزرگيازمالكيتومديريتبنگاههاي
اقتصادي دولتي بهصورت يكباره از دولت منفك ش��ود.
دژپسندگفت:اينشرايطميتوانست،عالوهبرآنكههربنگاه
رابهصورتمنحصربهفرددچارمشكلكند،بخشبانكيو
بيمهايكشوررانيزباعدماطمينانياچالشهايديگري
مواجه س��ازد لذا بهمنظور كاهش آثار احتمالي نامطلوب
يادشده ،دوره زماني اطمينان بخش يك و نيم ساله براي
فرآيند گذار پيشبيني شد ،تا در اين دوره تالش شود ،آثار
غيرقابلپيشبينيانتقالمديريتكهممكناستدربرخي
مواردقابلتوجهنيزباشد،كنترلشدهيابهحداقلبرسد.

شرط بازگشت سه بانك ملت
تجارت و صادرات به تابلو معامالت

سعيد محمد عليزاده ،مدير نظارت بر ناشران سازمان
بورس درباره توقف ديروز و تعليق نماد سه بانك ملت،
صادرات و تجارت توضيح داد :اين رويداد بعد از مصوبه
اخير هيات دولت مبني بر واگذاري چهار پااليش��گاه
تهران ،تبري��ز ،اصفهان ،بندرعباس و ش��ركتهاي
سرمايهگذاري ملي ،هپكو و ايران ترانسفو به اين سه
بانك رخ داد .وي ادامه داد :بنابراين با توجه به اهميت
موضوع واگذاري در صورت مالي ،نماد سه بانك براي
حداكثر  ۱۰روزه بس��ته و تعليق شد تا اين سه بانك
اقدام به شناس��ايي آثار س��ود و زيان ك��رده و مصوبه
هيات دولت براي فعاالن بازار مشخص شود .اين مقام
مسوول در برابر اين سوال كه اگر بانكها اعالم كنند،
ابالغ مصوبه هيات دولت زمانبر خواهد بود يا جزييات
اي��ن واگذاريها و اع��داد و ارقام ،مبه��م خواهد بود،
تكليف بازگشايي نمادها چه خواهد شد ،توضيح داد:
به هرحال اين سه بانك بايد توضيحاتي حتي كلي و
مبني بر عدم روشن بودن جزييات ارايه دهند تا زمينه
بازگشايي نماد فراهم شود .عليزاده افزود :اين در حالي
اس��ت كه حداكثر توقف نمادها به صورت ساختاري
و براس��اس رويههاي جاري ۱۰ ،روز خواهد بود و اگر
بانكهاي ملت ،ص��ادرات و تجارت زودتر توضيحات
كافي بدهند امكان بازگشايي نماد فراهم خواهد شد.
براساس اين گزارش ،طبق مصوبه دو روز پيش هيات
دولت ،وزارت اقتصاد (س��ازمان خصوصيس��ازي)
مكلف اس��ت  ۴۳.۵هزار ميليارد تومان از باقي مانده
سهام دولت در چهار پااليشگاه تهران ،تبريز ،اصفهان،
بندرعباس و شركتهاي سرمايهگذاري ملي ،هپكو و
ايران ترانسفو را به بانكهاي ملت ،صادرات و تجارت
واگذاركند.همچنينانتقالگيرندگانمكلفندمعادل
 ۱۴.۵هزارميلياردتومانازبهايسهامموردواگذاريرا
به نسبت ميزان تعيين شده توسط وزارت اقتصاد بطور
اقساط طي چهار قسط مساوي (ماهانه تا پايان سال
جاري) بدون سود فروش اقساطي به حساب سازمان
هدفمندي يارانهها نزد خزانهداري كل واريز كنند تا با
تخصيص س��ازمان برنامه و بودجه صرف پرداخت به
مشمولين شود .معادل ۲۹هزار ميليارد تومان از سهام
موضوع اين تصويب نامه باب��ت تأديه بدهي دولت به
بانكهاي فوق واگذار ميشود .پرداخت كليه كارمزد و
هزينههاي نقل و انتقال سهام موضوع اين تصويب نامه
بر عهده انتقال گيرن��دگان خواهد بود و نقل و انتقال
سهام از پرداخت ماليات معاف است.

افزايشنقدشوندگيدر
بازارسرمايهباتقويتبازارگردانها

علي صالحآبادي ،رييس اسبق سازمان بورس و اوراق
بهادار گفت :در وضعيت فعلي از جمله مس��ائل مهم
در بازار سهام ،مساله نقدش��وندگي اين بازار است كه
باعث تفكيك اين بازار از ساير بازارهاي سرمايهگذاري
شده است .نقدشوندگي در بازار س��رمايه ميتواند از
طريق بازارگرداني تامين شود .اكنون نيز بازارگرداني
در اكثر سهام شركتها تعريف ش��ده است .به گفته
صالح آبادي ،نقدشوندگي در بازار سرمايه بايد توسط
بازارگرداني تقويت ش��ود تا بتوان از اين طريق شاهد
بهبود روند معامالت بازار سرمايه نسبت به ساير بازارها
باشيم .رييس اس��بق س��ازمان بورس و اوراق بهادار
خاطرنش��ان كرد :موضوع ديگر كه ميتواند منجر به
رونق در روند معامالت بازار ش��ود بحث اس��ناد خزانه
اس��ت كه در قانون تصويب شده و اكنون اختيار آن به
ش��وراي عالي بورس واگذار شده است .وي افزود :بايد
از مكانيزم س��هام خزانه در بازار سرمايه استفاده كرد
زيرا اين موضوع ميتواند به افزايش نقدش��وندگي در
بازار كمك زيادي كند .صال��ح آبادي به اعمال برخي
تغييرات در صندوقهاي س��رمايهگذاري براي ايجاد
رونق در بازار س��رمايه اشاره كرد و گفت :صندوقهاي
سرمايهگذاري بايد بطور حتم مورد تقويت قرار گيرند
و سقف سرمايهگذاري در اين صندوقها افزايش يابد تا
اگرافرادبهدنبالسرمايهگذاريازطريقاينصندوقها
هستندامكانجذبمنابعجديدراداشتهباشند.رييس
اسبق س��ازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان كرد:
سهامدارانبايدبرايامتناعازضرروزيانهاياحتمالي
سبدي از س��هام مختلف را تشكيل دهند تا بتوانند از
اين طريق نوسانات ايجاد شده در بازار را كنترل كنند.
وي افزود :در كنار اين اقدامات كه براي بهبود وضعيت
بازار به كار گرفته ميشود ،به هيچ عنوان نبايد در بازار
دستوري عمل كرد زيرا اين موضوع ميتواند منجر به
تغيير روند بازار ش��ود .وي با اشاره به نوسانهاي اخير
معامالت بورس گفت :با توجه به وجود نوسان مثبت و
منفيدربازار،همچنانحجممعامالتطبيعيومعقول
است اما سهامداران اكنون نبايد در انتظار روزهاي پر
رونق بازار ،روند صعودي پرش��تاب ش��اخص بورس و
كس��ب بازدهيهاي كالن در اين بازار همچون چند
ماه نخست سال باشند .به اعتقاد صالح آبادي ،افرادي
كه وارد اين بازار ميشوند بايد با نگاه بلندمدت اقدام به
سرمايهگذاريدربازاركنندتاقادربهكسببازدهيهاي
منطقي در اين بازار باشند .رييس اسبق سازمان بورس
و اوراق بهادار با بيان اينكه خريد و فروشهاي هيجاني
در بازار به هيچ عنوان مطلوب نيست و فقط سبب ضرر
وزيان سهامداران خواهد شد ،گفت :خريد و فروشها
بايدبراساستحليلوانجامبررسيهايوضعيتبنيادي
شركتها باشد ،سهامداران بايد به سرمايهگذاري در
بورس نگاه بلندمدت داش��ته باشند و در كنار آن بهتر
است تا س��هامداران غيرحرفهاي از طريق صندوقها
سرمايهگذارياقدامبهسرمايهگذاريدراينبازاركنند.
ويبهنقشبازارگردانهادربازاراشارهكردوافزود:ايجاد
نقدشوندگي در بازار اصليترين وظيفه بازارگردانها
است و با استفاده از بازارگردانها معامالت بازار سهام
ديگر به صورت يك طرف��ه نخواهد بود و از اين طريق
بازار بيشتر به سمت تقاضا پيش ميرود .صالحآبادي
خاطرنش��ان كرد :از طرف ديگر بايد اجازه داده شود تا
سهامدارانحقيقيوحقوقياگرتحليليازوضعيتبازار
دارند،موقعيتهايخريدوفروشرادربازارايجادكنند.

درشهر
واكنش به تحقيق و تفحص
مجلس از شهرداري تهران

كمال عليپور ،نايبرييس كميسيون عمران مجلس
شوراي اس�لامي از آغاز طرح تحقيق و تفحص از دوره
فعلي ش��هرداري تهران خب��ر داد و گفت :وضعيت در
شهرداري تهران خوب نيست .در واكنش به اين طرح،
علي اعطا سخنگوي شوراي شهر تهران ابراز اميدواري
كردكهاينمسالهمحدودبهدورهفعليشهردارينشود.
عليپوردرگفتوگوبافارسازآغازطرحتحقيقوتفحص
از شهرداري تهران خبر داد و گفت :اين كار در چند بند
آغاز شده است.وي با بيان اينكه تعدادي از نمايندگان
طرحتحقيقوتفحصراامضاكردهاند،گفت:منتظريم
تا اعالم وصول ش��ود .او يك��ي از موضوعات هدر رفت
سرمايه اجتماعي در دوره فعلي مديريت شهري تهران
است و اينكه شهرداري برنامه 5ساله را به درستي اجرا
نكرده است.به گفته عليپور بايد اقدامات صورت گرفته
در بحث زير ساخت مورد بررسي قرار گيرد و همچنين
ش��هرداري بايد اعالم كند چ��ه اقداماتي براي كاهش
آلودگي هوا انجام داده است ،روزبهروز وضعيت آلودگي
هوابدترميشودوسالمتشهروندانبهخطرافتادهاست
وهمچنينشهرداريبايددرخصوصپروژههاپاسخگو
باشد.درهمينحال،سخنگويشورايشهرتهرانگفت:
پيشنهادميكنمنمايندگانمحترم،تحقيقوتفحصرا
به دوره فعلي محدود نكنند و عالوه بر دوره فعلي ،طرح
تحقيقتحقيقوتفحصپيشينرابهجريانبيندازندبه
گزارش ايلنا ،اعطا افزود :طرح تحقيق و تفحص طبق
اصل ٧٦قانوناساسي،حقمجلساستوماازايناقدام
قانونياستقبالميكنيم.

 ۴۶درصد از متوفيان تصادفات
راكبان موتورسيكلت هستند

معاون آموزش و مشاركتهاي مردمي سازمان حمل
ونقلوترافيكشهرداريتهرانبابياناينكهبهاستناد
آمارهاي ارايهشده از س��وي پليس راهور۴۶ ،درصد
متوفيان تصادفات در تهران راكبان موتورس��يكلت
هس��تند ،گفت« :اين در حالي اس��ت كه متأسفانه
۶۲درص��د از تصادف��ات جرحي در ش��هر تهران نيز
مربوطبهموتورسيكلتسوارانميشودكهآماربسيار
بااليي اس��ت».به گزارش ايسنا ،وهاب ميزاني با بيان
اينكه بحث تغيير و بهبود رفتار موضوعي است كه با
تكرار در بازه زماني زياد اتفاق ميافتد ،گفت :به همين
دليل در هماهنگي با معاون��ت اجتماعي و فرهنگي
ش��هرداري تهران ،تصميم گرفتيم ب��راي اثرگذاري
بيشتر و نهادينهس��ازي فرهنگ رانندگي بيخطر با
موتورسيكلت ،پويش «موتورس��وار خوب» ادامهدار
و مستمر باشد.وي با اشاره به اينكه يكي از معضالت
فعلي شهر تهران ،موضوع موتورسواري و بيتوجهي
برخي راكبان به رعايت قوانين و مقررات است ،افزود:
يكيازسياستهايكالنشهرداريتهرانوهمينطور
معاونتحملونقلوترافيكوپليسراهور،آگاهسازي
مردم و اطالعرس��اني در خصوص اين مساله و تبعات
ناشيازبيتوجهيبهقوانينومقرراتاستكهپيگيري
ميش��ود ،اما اين موضوع نبايد مقطعي و گذرا باشد
بلكه بحث آموزش را باي��د در بازه زماني طوالنيتري
ببينيم تا انشاءاهلل روزي را شاهد باشيم كه تخلفات
موتورسيكلتسواران به حداقل برسد.ميزاني تصريح
كرد :ما در بيشتر مباحث آموزشي و فرهنگي ،بحث
يادآوري و ايجاد حس نگراني براي ش��هروندان و نيز
موتورسوارانرادنبالميكنيمكهازاركاناصليخانواده
هستند؛خصوصاكسانيكهبرايارتزاقازموتورسيكلت
اس��تفاده ميكنند ،ام��ا اين موض��وع نيازمند توجه
بيشتر رسانهها به ويژه صدا وسيما و همكاري تمامي
دستگاههايذيربطوالبتهشهرونداناست.بنابراعالم
روابطعموميسازمانحملونقلوترافيكشهرداري
تهران ،فاز دوم پويش «موتورسوار خوب» با همكاري
ادارهكلآموزشهايشهروندي،سازمانحملونقلو
ترافيك،پليسراهورفاتب،ادارهكلآموزشوپرورش
شهر تهران ،كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
مركز ارتباطات و امور بينالملل ش��هرداري تهران از
اواخر آذرماه با محوريت تردد نكردن موتورسيكلتها
در خط ويژه ،تونل و پيادهراه ،استفاده از كاله ايمني و
رعايتسرعتمطمئندرپايتختراهاندازيشدهاست.

ظرفيتديپلماسيشهريبراي
كسب ميزباني جام ملتهاي آسيا

مديرعامل سازمان ورزش شهرداري تهران از آمادگي
اين سازمان براي در اختيار گذاشتن امكانات ورزشي
پايتخت در مسير كسب ميزباني رقابتهاي فوتبال
جام ملته��اي آس��يا  ۲۰۲۷خبر داد.ب��ه گزارش
مهر ،امير محسني در نشس��ت وبيناري شهرداران
كالنشهرها و روساي هياتهاي فوتبال با دبيركل
فدراس��يون فوتبال افزود :شهرداري تهران امكانات
ورزش��ي مختلفي دارد كه با دس��تور آقاي حناچي
ش��هردار محترم تهران ،آمادهايم در جهت كس��ب
ميزبانيمسابقاتفوتبالجامملتهايآسياآنهارادر
خدمت فدراسيون فوتبال قرار دهيم.وي اظهار كرد:
همچنين ظرفيتهاي ديپلماسي شهري پايتخت،
فرصت خوب��ي ب��راي افزايش رايزنيهاي كس��ب
ميزباني رقابتها اس��ت كه امكان استفاده از آن نيز
وجود دارد.او با بيان اينكه كسب ميزباني رقابتهاي
فوتبال جام ملتهاي آس��يا يك اتفاق مهم ورزشي
براي كشورمان خواهد بود ،افزود :آثار مثبت ورزشي،
اجتماعيواقتصاديميزبانياينرقابتبينالملليبر
كسيپوشيدهنيستوهمهبايدبرايتحققاينمهم،
تالش وافري داشته باشند.در اين نشست شهرداران
كالنشهرهاييچونكرج،تبريز،مشهدو…،روساي
هياتهايفوتبالبرخياستانهاومحمدمهدينبي
دبيركل فدراسيون فوتبال به بيان ديدگاههاي خود
در خصوص كس��ب ميزباني رقابتهاي فوتبال جام
ملتهاي آسيا پرداختند.عالوه بر ايران ،كشورهاي
هند،اماراتوقطرنيزنامزدكسبميزبانيرقابتهاي
جام ملتهاي آسيا در سال ۲۰۲۷ميالدي هستند.

راهوشهرسازي

چهارشنبه 10دي  15 1399جمادياالول  1442سال هفتم شماره Wed. Dec 30. 2020 1841

5

جبران كمبود سوخت نيروگاههاي برق با خاموشي معابر شهر تهران دردسرساز شد

كاهش امنيت با خاموشي معابر
فراهاني اما ديروز در دويس��ت و ش��صتمين جلسه
شوراي شهر در تذكر پيش از دستور گفت :خاموشي
معابر تهران چهره شب شهر را به هم ريخته و شهر را
براي حيات و زيست شبانه به خصوص براي پيادهها
نامناسب كرده است .متاسفانه مدتي است روشنايي
معابر و خيابانهاي اصلي ،كوچهها ،مسيرهاي پياده
و حتي بزرگراههاي اصلي شهر بهشدت كاهش پيدا
كرده اس��ت .رييس كميته بودج��ه و نظارت مالي
شوراي شهر تاكيد كرد :عدم تامين روشنايي معابر
شهري زمينه ساز حوادث ترافيكي ،فراهم شدن بستر
مناسب براي بزهكاري و بدل ساختن معابر امن شهر
به فضاي بيدفاع ش��هري و كاهش احساس امنيت
شهروندان است .امري كه نه فقط چهره شهر را سياه
و تاريك ميكند بلكه بر تصوير و تصور شهروندان و
گردشگران از تهران نيز اثر خواهد گذاشت.فراهاني
گفت :بر اساس تبصره  ۲ماده  ۱۱قانون سازمان برق
ايران مصوب  ۱۳۴۶و آيين نامه نحوه تامين و تعيين
هزينه روش��نايي معابر و جابهجايي تاسيسات آب و
برق مصوب  ۱۳۶۴هيات وزيران ،هزينه روش��نايي
معابر توسط شركتهاي برق منطقهاي راساً از محل
عوارض مقرر بر مصرف برق تامين و برداشت ميشود.

وي ادامه داد :وظيفهاي كه عدم اجراي مناس��ب آن
توسط ش��ركت برق تهران و خاموش��ي معابر شهر
سبب شده تا برخي گمان كنند شهرداري تهران در
انجام وظايف خود كوتاهي ميكند ،حال آنكه تامين
روش��نايي معابر و پرداخت هزينههاي آن بر اساس
نص صريح قانون برعهده وزارت نيرو و ش��ركتهاي
برق منطقهاي اس��ت .بر همين اس��اس اينجانب به
عنوان نماينده مردم تهران در اجراي بند  ۳ماده ۸۰
قانون شوراهاي اسالمي كشور ،درباره «لزوم توجه به
تامين روشنايي معابر تهران در شب» براي بار دوم به
شركت توزيع برق تهران تذكر ميدهم و انتظار دارم
در همكاري با شهرداري بيش از پيش به مساله تامين
روشنايي معابر شهر و ارتقا ايمني و امنيت شهروندان
عزيز از اين طريق توجه كنند .فراهاني افزود :متاسفانه
يك سال پيش هم درباره اين مهم به شركت توزيع
برق تهران تذكر دادم اما متاس��فانه دوباره شاهد آن
هستيم كه شركت برق در حالي كه هزينه روشنايي
معاب��ر را از محل عوارض بر مصرف برق مش��تركان
تهراني دريافت ميكند ،اين خدمت را از همشهريان
عزيزمان دريغ كرده و با اين اقدام زمينه بروز حوادث،
سوانح و كاهش امنيت شهروندان در فضاهاي شهري
ايجاد ميشود.
هشدار درباره اعالم پيروزي زودهنگام
در برابر كرونا
در تحولي ديگ��ر ،ناهيد خداكرمي ،عضو ش��وراي
اسالمي ش��هر تهران خطاب به مديران كالن كشور
گفت :اجازه بدهيد تعداد مبتاليان و مرگ ناشي از
بيماري به صفر برس��د بعد اع�لام كنيد عامل مهار
بيماري چه كس��ي اس��ت.خداكرمي در دويست و
شصتمين جلسه ش��ورا با انتقاد از شيوه اعالم مهار

پاندمي كرون��ا از برخي مس��ووالن و مديران كالن
كشور گفت :در حالي كه جامعه پزشكي با صبوري
و نجيبان��ه درگير پاندمي هس��تند و در حال حاضر
حدود  ۵هزار بيمار بد حال در بيمارستانها بستري
هس��تند و روزانه بيش از  ۶ه��زار بيمار جديد كرونا
ويروس بستري ميشوند ،ديروز در نشست خبري
مش��ترك تحت عنوان دستاوردهاي طرح تكميلي
مقابله با ويروس كرونا ،رسانهها بخشهايي از سخنان
مس��ووالن را تيتر كردند كه گويي كرونا تمام شده
است .وي ادامه داد :ضمن احترام به اقدامات انجام
شده مشاهده ميشود در  ۱۰ماه گذشته مسووالن و
مديران كالن كشور به محض مشاهده كاهش پيك
كوويد  ۱۹با س��ر و صداي زيادي ب��ر طبل پيروزي
ميكوبند ،عزيزان اجازه بدهي��د تعداد مبتاليان و
مرگ ناشي از بيماري به صفر برسد بعد اعالم كنيد
عامل مهار بيماري چه كس��ي است ،با اين شيوه در
صورتي كه پيك ديگري بروز كند باقي مانده اعتماد
اجتماعي و همراهي مردم هم از دست خواهد رفت
و مراكز درماني و پزش��كان بيش از پيش به زحمت
خواهند افتاد.خداكرمي افزود :مسووالن و مديران
عزيز اجازه دهيد ارزيابي و تش��ويق ش��ما از جانب
محققين ،مردم و جامعه پزشكي باشد ،لذا من نگراني
خود را از اين ش��يوه اعالم ابراز ميكنم به اين سبب
كه با اين كار مردم فكر ميكنند همهچيز تمام شده
و اگر پيك ديگري را شاهد باشيم وضعيت مناسبي
را شاهد نخواهيم بود.
چرا از «باملند» حمايت ميكنيد؟
در تذكري ديگر به ش��هرداري تهران ،بهاره آروين
در دويست و ش��صتمين صحن علني شوراي شهر
در خصوص عدم احقاق حقوق شهر و شهرداري در

مجتمع تجاري باملند گفت :اين پروژه در سال ۹۲
در قالب يك قرارداد  BOLTو با دوره بهرهبرداري ۲۵
ساله به شركتي خصوصي واگذار شده است .در پروژه
باملند كه در حاش��يه درياچه شهداي خليج فارس
واقع شده است ،حدود  ۶هكتار زمين با منظر مشرف
به درياچه در اختيار سرمايهگذار قرار گرفته و درواقع
زمين به همراه پروانه س��اخت آن ،آورده شهرداري
محسوب ميشود.وي با اشاره به اجاره بهرهبرداري
از پروژه در سال نخست احداث آن (سال  )۹۶گفت:
اجارهاي كه در سال نخست بهازاي بهرهبرداري از ۳۷
هزار متر مربع بناي احداثي از سرمايهگذار دريافت
ش��ده ماهانه كمتر از  ۲۰ميليون تومان بوده است؛
حال آنكه بخش عمده بهرهبرداري به صورت تجاري
بوده در ضمن  ۱۷هزار متر مربع از بناي احداثي مازاد
بر قرارداد احداث شده است.آروين تصريح كرد :اين
مبلغ ناچيز اجاره قرار اس��ت طي دورهاي  ۲۵ساله،
ساالنه بهطور ثابت تنها  ۱۵درصد افزايش يابد! با اين
تفاصيل اكنون كه سومين سال بهرهبرداري پروژه
است ،اجاره ماهانه بابت بهرهبرداري از چندين هزار
متر مربع فضاي تجاري تنها حدود  ۲۲ميليون تومان
است.عضو شوراي ش��هر تهران خاطرنشان كرد :با
اين حس��اب ،درواقع درآمدي كه شهرداري تهران
طي  ۲۵س��ال بهرهبرداري از پروژه باملند كس��ب
ميكند ،در مجم��وع  ۴۴ميليارد تومان خواهد بود
كه آشكار است اين رقم در مقايسه با درآمد حاصل
از اين مجموعه تا چه حد ناچيز است.به گفته وي ،از
سوي ديگر در برآوردهاي كارشناسي اوليه ،مزايده
برگزارشده ،قرارداد منعقدشده و نهايتاً اجراي پروژه،
در مورد كاربري و مس��احت عرص��ه و اعيان پروژه
باملند ابهام��ات و مغايرتهاي فاح��ش و غيرقابل
اغماض وجود دارد.

مديرعامل سازمان امالك شهرداري تهران اعالم كرد

 ۹۲۰ملك شهرداري بايد تخليه شوند

محمدنادر محمدزاده ،مديرعامل سازمان امالك و
مستغالت شهرداري تهران اعالم كرد ،حدود ۹۲۰
ملك ش��هرداري كه به غيرواگذار شده ،بايد تخليه
شوند.محمدزاده در گفتوگو با ايلنا درباره گزارش
ارسال شده به شوراي شهر گفت :اين امالك در سه يا
 ۴دسته قابل تقسيم است .گروه اول امالكي هستند
كه در پيوس��ت يك و  ۸اليحه ارس��الي قرار دارند و
 ۱۵۰۰ملك را شامل ميشود .شهرداري درباره اين
م��وارد اعالم كرده كه اين امالك در نظارت من قرار
دارند و نوع مصوبه متفاوتي را براي آنها درخواست
كرده اس��ت .البته ش��وراي ش��هر ميتواند اينها را
نپذيرد و نظ��ر ديگري بدهد .محمدزاده اضافه كرد:
نظر ش��هرداري اين بود كه اين امالك مانند امالك
بند  ۶نيستند و بر روي آنها نظارت دارد و از مديريت
شهرداري خارج نشدهاند .او در پاسخ به اين سوال كه
آيا اين  ۱۵۰۰ملك داراي قرارداد هستند ،گفت :اكثر
اين امالك در قالب تفاهمنامه در اختيار قرار گرفتند.
براي مثال در سراي محالت ،شهرداري نيرو دارد و
معاونت اجتماعي نظارت و كنترل مس��تقيم بر آنها
دارد و مانند واگذاري به بخش خصوصي نيست كه
از يد شهرداري خارج شده باشد.
ادامه فعاليت  ۵۸ملك در اختيار نهادها؟
او با اش��اره به جزييات امالك ليس��ت ش��ماره دو
ارسالي به شوراي ش��هر گفت :در ليست شماره دو
امالكي هستند كه در اختيار نهادها و دستگاههاي
دولتي قرار دارند و شامل  ۵۸ملك ميشوند .از نظر
شهرداري ادامه فعاليت در اين امالك ضرورت دارد
و شوراي ش��هر ميتواند ،درباره شيوه بهرهبرداري
نظر بدهد و تا جايي كه مطلع هس��تم ،نظر شورا بر
اين اس��ت كه در حس��اب و كتابهاي بين دولت و
شهرداري وضعيت مالي آنها مشخص شود.
محمدزاده با اش��اره به امالك ارايه ش��ده در ليست
شماره  ۳گفت :حدود  ۹۵ملك در اين ليست است كه

در اختيار بخش خصوصي قرار دارد و شهرداري ادامه
فعاليتاينامالكرادرخواستكردهاستوذيلقانون
بند ۶ماده ۵۵ميتوانند به فعاليت خود ادامه دهند.
 ۹۲۰ملك بايد تخليه شوند
رييس سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران
با اشاره به امالك ارايه شده در ليست شماره  ۴گفت:
 ۲۴۰ملك در اين ليس��ت وجود دارد كه در اختيار
اشخاص قرار دارند و نظر شهرداري نيز تا زمان ارايه
اليحه به صورت رسمي اعالم نش��د ،ولي بر اساس
بررس��ي كه بعد از اليحه انجام ش��د ،تقريبا بر ادامه
فعاليت در يك س��وم امالك وعدم ارايه فعاليت دو
سوم ديگر امالك تصميمگيري شده است .او ادامه
داد :ليست امالكي كه براي تخليه اعالم كرديم۷۷۰ ،
مورد است كه در موارد ليس��ت شماره  ۵ذكر شده
است و به صورت قاطع اعالم كرديم بايد تخليه شوند.
از اين موارد بيش از  ۴۴۰ملك تخليه يا تعيينتكليف
ش��دهاند .محمدزاده گفت :به طور خالصه گزارش
 ۲۶۶۲ملك به شوراي شهر ارايه شده است كه از آن
ميزان  ۱۵۰۰ملك را تحت اختيار شهرداري اعالم
كرديم ۷۷۰ ،ملك بايد تخليه شوند و  ۲۴۰مورد را
اظهارنظر نكرده بوديم كه براساس بررسيهاي انجام
شده براي دو سوم آنها نظر ما بر توقف ادامه فعاليت
اس��ت و با اضافه شدن به  ۷۷۰ملكي كه درخواست
تخلي��ه قطع��ي داده بوديم ،ح��دود  ۹۲۰ملك در
مجموع بايد تخليه شوند.
او ادامه داد :به  ۹۵ملك��ي كه براي ادامه فعاليت در
ليست  ۳ارايه كرديم ،حدود  ۴۰ملك ديگر نيز اضافه
ميشود و در مجموع حدود  ۱۳۰تا  ۱۴۰ملك است
كه شهرداري تقاضا كرده به فعاليت خود ادامه دهند.
غيرشهرداري
نحوهتخليهامالكدراختيار ِ
رييس سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران
در پاسخ به اينكه تخليه  ۹۲۰ملك برچه اساسي اجرا

ميشود ،آيا از س��اكنان مابهالتفاوت اجاره دريافت
ميشود يا خير؟ گفت :وضعيت امالك متفاوت است،
آنهايي كه قرارداد دارند ،طبيعي است كه براساس
متن قرارداد عمل ميش��ود .براي مثال اگر قرارداد
رايگان باشد برهمين مبنا عمل خواهد شد ،چرا كه
نميتوانيم اقدام گذش��ته را باطل كنيم ،مگر اينكه
حكم از جاي ديگري صادر شود .او ادامه داد :برخي
از اين امالك واحدهاي مسكوني هستند و اجاره آنها
اخذ ميشود .در برخي از امالك تصرفهاي غيرمجاز
رخ داده و بدون قرارداد در ملك شهرداري نشستهاند
و اقدامات الزم براي احياي حقوق شهرداري در آنها
صورت ميگيرد .او در پاسخ به اينكه رويكرد شهرداي
درباره امالك پس گرفته شده چيست؟ گفت :به طور
كلي دو اتفاق براي امالكي ك��ه پس ميگيريم رخ
ميدهد ،اگر قابل بهرهبرداري توسط خود شهرداري
باشند ،در يك فايل قرار ميگيرند و اگر نه در جريان
واگ��ذاري قرار ميگيرند .محم��دزاده تصريح كرد:
برخي از اين امالك قابل واگذاري نيستند ،براي مثال
در يك پارك ملكي به كس��ي داده شده يا ملكي در
يك طرح واگذار شده و درست است كه بهرهبرداري
از آن درست نيست ،اما به معني اينكه ميتوان ملك
را فروخت هم نيس��ت ،اما درباره آنهايي كه قابليت
واگذاري دارد ،اين اقدام انجام ميش��ود ،براي مثال
از همين  ۴۴۰ملك پس گرفته شده بخش زيادي از
آنها از طريق تهاتر با بدهيها و مزايده فروخته شده و
برخي نيز با متصرف تعيينتكليف شده است.
مديرعامل س��ازمان امالك و مستغالت شهرداري
تهران ادامه داد :اولويت اول در بازپسگيري تعيين
تكليف آنها و وضعيت درآمدي فعلي آنها است.
واگذاري امالك
به افرادي بدون ارتباط با شهرداري
رييس سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران
در پاس��خ به اينكه غير از امالكي ك��ه تحت بند ۶

هشدار آلودگي هوا
در  8كالنشهر

محمداصغري،مديركلپيشبينيوهشدارسازمان
هواشناس��ي گفت :در  5روز آين��ده افزايش غلظت
آاليندههاي جوي و كاهش كيفيت هوا در شهرهاي
صنعتي و پرجمعيت به ويژه تهران ،اصفهان ،كرج،
اراك ،قزوين ،تبريز ،مشهد و قم پيشبيني ميشود.
اصغري در گفتوگ��و با فارس در تش��ريح آخرين
وضعيت جوي كش��ور بيان كرد :در پنج روز آينده
آسماني صاف و جوي پايدار در اغلب مناطق كشور
حاكم اس��ت.وي افزود :با توجه به پايداري و سكون
نسبيهوا،افزايشغلظتآاليندههايجويوكاهش
كيفيت هوا در شهرهاي صنعتي و پرجمعيت به ويژه
تهران ،اصفهان ،كرج ،اراك ،قزوين ،تبريز ،مشهد و
قم پيشبيني ميشود.مديركل پيشبيني و هشدار
سازمان هواشناسي بيان كرد :در پنج روز آينده تنگه
هرمز و شرق درياي عمان به تناوب مواج خواهد بود.
وي در تش��ريح وضعيت جوي پايتخ��ت بيان كرد:
آسمان تهران طي چهار روز آينده صاف و غبار آلود
خواهد بود ،بيشينه و كمينه دما روز چهارشنبه در
تهران  ۱۱و دو درجه پيشبيني ميش��ود.مديركل
پيشبيني و هشدار سازمان هواشناسي اضافه كرد:
روز چهارشنبه اردبيل با كمينه دماي  ۱۳درجه زير
صفر ،بجنورد با كمينه دم��اي  ۱۲درجه زير صفر و
شهركردوزنجانباكمينهدمايهشتدرجهزيرصفر
سردترين مراكز استان و بندرعباس با بيشينه دماي
 ۲۵درجه باالي صفر گرمترين مركز استان خواهد
بود .اصغري اظهار كرد :روز چهارشنبه در  ۲۱مركز
استان كمينه دما صفر و زير صفر درجه خواهد بود.

خط و نشان شوراي شهر براي وزير نيرو
گروه راه و شهرسازي|
خاموش��ي معابر شهر تهران از س��اعت  21هر شب
واكنشه��اي اعتراض��ي قابل توجه��ي را در ميان
ش��هروندان تهراني برانگيخته اس��ت .ديروز نيز در
نشست علني شوراي ش��هر تهران ،مجيد فراهاني،
ريي��س كميت��ه بودجه و نظ��ارت مالي اين ش��ورا
در تذك��ر به ش��ركت توزيع برق تهران ،نس��بت به
كاهش روش��نايي معابر شهر در ش��ب انتقاد كرد.
ناهيد خداكرمي ،عضو ديگر ش��وراي ش��هر تهران
در گفتوگو با يكي از خبرگزاريهاي داخلي اعالم
كرد ،اگر تاريكيهاي شب در تهران ادامه پيدا كند،
از وزير نيرو ميخواهيم كه به ش��وراي شهر تهران
بياي��د و در مورد آن توضيح دهد .به گفته ش��ركت
كنترل ترافيك شهر تهران ،بعد از خاموشي چراغها
در معابر تهران با وجود كاهش تردد وسايل نقليه به
دليل محدوديتهاي كروناي��ي ،تصادفات افزايش
يافته است .در اين رابطه ،پليس راهور پايتخت نيز با
ابراز مخالفت با خاموشيهاي شبانه تهران خبر داده
كه براي حل تاريكيهاي شبانه نامهنگاريهاي كرده
اس��ت .پيش از اين ،يكي از مسووالن روابط عمومي
توانير در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود:
معابر و بزرگراههاي استان تهران راس ساعت  ۲۱با
هماهنگي راهور خاموش ميشوند و خاموشي معابر
راس ساعت  ۱۸صحت ندارد .اين خاموشي همزمان
با منع تردد از ساعت  ۲۱تا  ۴صبح به دليل منع تردد
و با ه��دف كاهش ميزان مصرف ان��رژي برق انجام
ميشود .بر اين اساس با انجام اين خاموشيها مصرف
گاز نيروگاهها نيز كاهش مييابد .اين مقام مسوول
تصريح كرده بود :در صورتي كه نيروگاهها با كمبود
سوخت مواجه ش��وند ،پايداري ش��بكه برق دچار
مشكل خواهد شد و به همين دليل نيز صنعت برق،
همه توان خود را براي اجراي مصوبات و دستورات
دولت به كار خواهد بست.

ايرانشهر

ماده  ۵۵ش��ناخته ميش��وند ،امالكي هم براي امر
مسكن به اشخاص واگذار شدهاند و اينكه آيا افرادي
كه امالك ش��هرداري را با تخفيف براي امر مسكن
خريداري كردند ،واقعا به لحاظ مالي با مشكل مواجه
بودند؟ گفت :بله ،خيل��ي از افرادي كه كمكهاي
ش��هرداري را براي امر مس��كن درياف��ت كردند با
مش��كل مواجه بودن��د .آنچه در گذش��ته در حوزه
امالك انجام ش��ده ،خيلي از آنها كارهاي درستي
هستند و  ۲۷هزار نفر از پرسنل شهرداري از امكان
كمك مسكن بهرهمند شدند.
وي افزود :وقتي كمكي در سطح خيلي بزرگ انجام
ميش��ود ،ميتوان گفت در مجموع اقدام مطلوبي
براي پرسنل بود ،اما در پاسخ به اينكه آيا كمكي كه
به افراد شده يكس��ان بود؟ آياهمه جزو گروههايي
بودند كه بدون كمك ش��هرداري نميتوانس��تند
صاحبخانه ش��وند؟ آيا واحدهاي گرفته ش��ده در
محلهاي متوس��ط و معمولي شهر است؟ آيا همه
كس��اني كه كمك گرفتند از كارمندان شهرداري
بودند؟ بايد گف��ت؛ خير ،چرا كه وقتي س��راغ اين
موارد برويم ،ب��ه افرادي كه هيچ ارتب��اط كاري با
ش��هرداري ندارند ب��ر ميخوريم ك��ه واحدهايي
را گرفتن��د و ملكي ك��ه دريافت كردن��د در مكان
فوقالع��اده مرغوبي ق��رار دارد يا مس��احت ملك
بسيار بزرگ است.
مديرعامل س��ازمان امالك و مستغالت شهرداري
تهران ادامه داد :تعداد اين افراد از مجموع  ۲۷هزار
نفري كه مل��ك در قالب تعاوني مس��كن دريافت
كردند ،خيلي كم است ،اما وجود دارد.
محمدزاده در پاس��خ به اين س��وال كه آيا كمكها
به صورت عادالنه بين كارمندان توزيع شده است،
گفت :خير ،در تمام واگذاريها اينطور نبوده است.
م��واردي وجود دارند و اين موارد اكثريت نيس��ت،
اقليتهايي هستند كه امالك شهرداري را متعادل
و مناسب با ديگر كارمندان دريافت نكردهاند.

جواب پيامك را ندهيد مشمول
ماليات خانه خالي ميشويد

محمود محمودزاده ،معاون وزير راه و شهرسازي با
بيان اينكه در حال تطبيق اصالحيه قانون ماليات
بر خانههاي خالي با قانون قبلي براي اعمال ماليات
هستيم ،گفت :حدود ۱.۵ميليون پيامك به مالكان
واحدهاي خالي از سكنه ارسال شده كه عدم پاسخ
و اصالح وضعيت س��كونتي آنها ب��ه منزله خالي
بودن واحد مدنظر تلقي ميش��ود.محمودزاده در
گفتوگو با ايسنا اظهار كرد :سامانه امالك و اسكان
قابليتهاي الزم را از نظر زيرساختي دارد اما قانون
تكليفي بر عهده دس��تگاهها گذاشته كه مكلفند
اطالعات برخط را به سامانه ارايه كنند كه اميدواريم
دستگاهها اهتمام الزم را در اين زمينه صورت دهند.
خانوارها نيز موظفند اطالعات سكونتي شان را در
سامانه ثبت كنند.وي افزود :مسووليت وزارت راه
و شهرسازي هم اين است كه اطالعات دريافتي را
پااليش و برنامهريزي الزم را در س��طوح مختلف
بخش مسكن انجام دهد .او با تاكيد بر اينكه سامانه
مش��كل خاصي از نظر فني ندارد گفت :بر اساس
اطالعاتي كه از دستگاههاي مرتبط به دست آورديم
و آناليز س��امانه  ۱.۵ميليون واحد مسكوني خالي
از سكنه شناسايي ش��د كه به مالكان آنها پيامك
ارسال شد .مالكان بايد اين اطالعات را اصالح يا در
صورت صحت ،تاييد ميكردند .عدم تاييد به منزله
خالي بودن واحد تلقي ميشود.محمودزاده اظهار
كرد :ما براي بررسي مرحله آخر به مالكان پيامك
ارسال كرديم كه پاسخ بدهند .اگر اعتراضي به نحوه
شناس��ايي وضعيت خانه از سوي سامانه امالك و
اسكان دارند بايد در اختيار ما قرار ميدادند .مثال
عنوان ميكردند كه واحد فروخته ش��ده يا اجاره
داده شده اس��ت .اين رفت و برگش��ت اطالعاتي
صورت گرفته و برخي افراد پاسخ ندادهاند .بنابراين
اطالعاتي كه وجود دارد تقريبا قطعي تلقي شده و
به معناي خالي بودن واحد است.وي تصريح كرد :با
توجه به اصالح قانون ماليات بر خانههاي خالي كه
اخيرا انجام شده تفاوتهايي با قانون سال ۱۳۹۴
داردكهدرحالبررسيتفاوتهاهستيمتامتناسب
با قانون جديد ،مالياتها اعمال شود.

دومين جسد از خدمه لندينگ
كرافت «خوارزم» پيدا شد
دومين جسد از خدمه لندينگ كرافت «خوارزم»
پيداشدوهمچنيناولينجسديافتشدههماحراز
هويت شده است.اسماعيل مكيزاده در گفتوگو
با ايلنا گفت :پيكر يكي ديگر از سرنش��ينان شناور
خوارزم صبح سهش��نبه  9ديماه توسط تيمهاي
جستوجو و نجات دريايي حاضر در منطقه (ناجي
 )15پيدا شد.روز دوشنبه نيز پيكر يك خدمه ديگر
از آب گرفته شده بود كه پس از انجام مراحل قانوني
احرازهويتمشخصگرديدپيكريافتشدهمتعلق
به «ياسر مانع بو حميدي » بوده است .

انسداد محور چالوس تا  12اسفند

بر اس��اس آخرين اطالعيه مركز مديريت اطالعات
راهها و حمل و نقل جادهاي كشور ،محور چالوس از
امروز تا  ۱۲اسفند ماه و در روزهاي بين هفته مسدود
ميشود تا پس از افتتاح فاز دوم آزادراه تهران-شمال
اين محور نيز اصالح ش��ده و بتواند به عنوان مس��ير
برگشت در كنار يكي از باندهاي آزادراه مورد استفاده
مردم قرار گيرد .به گزارش ايسنا ،در آخرين اطالعيه
مركز مديريت اطالعات راهها و حمل و نقل جادهاي
كشور آمده است ،محور چالوس حدفاصل كيلومتر۵
الي( ۱۵مرزن آباد تا دزدبن) ،واقع در استان مازندران،
از مورخ ۹دي ماه لغايت ۱۲اسفند ،از ساعت ۰۸:۰۰تا
 ۱۷:۰۰روزهاييكشنبه،دوشنبهوسهشنبههرهفته
بهغيرازروزهايشنبه،چهارشنبه،پنجشنبه،جمعهو
ايام تعطيالت رسمي و روزهاي قبل و بعد از تعطيالت
چندروزه ،ب ه دليل اجراي عمليات ترانش��هبرداري
و اصالح مس��ير مس��دود بوده و تردد از محورهاي
جايگزين هراز و فيروزكوه انجام ميشود.

6

خبر
افزايش صدور پروانه كسب
وكارهاي مجازي براي خانمها

 ۲۵۲فقره پروانه كس��ب در پاييز  ۹۹از طرف اتحاديه
كس��بوكارهاي مجازي صادر ش��ده ك��ه از اين ميان
 ۲۱۹پروانه براي آقاي��ان و ۳۳پروانه براي خانمها بوده
و در مقايس��ه با گزارش كلي اين اتحاديه ،ميزان كسب
پروانهتوسطخانمهادرفصلپاييزباافزايش ۳درصدي
همراه بوده اس��ت .به گزارش ايس��نا ،اتحاديه كشوري
كسبوكارهاي مجازي در پاييز سال جاري  ۲۵۲فقره
پروانه كس��بوكار را صادر كرده و در گزارشي به شرح
جزيياتي از اين پروانهه��اي صادره از جمله پراكندگي
پروانهها در سطح كش��ور ،جنسيت دريافتكنندگان
پروانه و همچنين نوع كس��بوكارهاي دريافت كننده
مجوز پرداخته اس��ت .همچين طبق اعالم ستاد ملي
مب��ارزه با كرونا ،به دليل بحران بيم��اري كوويد ۱۹در
كشورمتقاضيانحقيقيپروانهكسبوكارهايمجازي
تاپايانسال ۱۳۹۹برايصدوروياتمديدپروانهكسباز
ارايهگواهيموضوعماده ۱۸۶قانونمالياتهايمستقيم
معاف بوده و ميتوانند صرفاً ب��ا ارايه تعهدنامه اقدام به
دريافت پروانه كسب كنند .از كل پروانههاي صادرشده
درپاييزامسال،استانتهرانباتعداد ۱۴۶فقرهبيشترين
پروانه را در بين اس��تانها كسب كرده است .همچنين
استانهاياصفهان،فارسوقزوينبعدازتهرانبيشترين
پروانه كسب را نسبت به باقي استانها كسب كردهاند.
اين گزارش در مقايسه با گزارش پيشين اين اتحاديه در
خصوصصدورپروانههايكسب،نشانميدهدكهچه
استانهاييافزايشكسبمجوزداشتهوچهاستانهايي
در اين مدت پروانه كمتري كسب كردهاند .اين موضوع
از طرفي ميتواند نشانگر ميزان فعاليت اكوسيستم در
هر استان باشد .از كل مجوزهاي صادره در پاييز۲۱۹ ،
پروانه براي آقايان صادر ش��ده كه سهم  ۸۶درصدي را
نشانميدهدوباقيماندهپروانههاكهشامل ۳۳پروانهيا
بهعبارتي ۱۴درصدازكلپروانههايصادرهدرفصلپاييز
ميشود،برايخانمهاصادرشدهاست.دركلودرمقايسه
با گزارش كلي اين اتحاديه ،ميزان كسب پروانه توسط
خانمها در فصل پاييز با افزايش  ۳درصدي همراه بوده
است .همچنين ۱۰۳پروان ه كسب صادرشده كه شامل
 ۴۱.۵درصد ميشود ،از طرف اتحاديه كسبوكارهاي
مجازيازنوعحقوقيبودهو ۱۴۹پروان هكسبصادرشده
نيزازنوعحقيقيهستندكهشامل ۵۹.۵درصدميشود.
ميزان پراكندگي پروانههاي صادرش��ده در رستههاي
مختلفازطرفاتحاديهكسبوكارهايمجازيدرفصل
پاييزحاكيازآناستكه ۵۴.۷درصدشاملعرضهانوع
كاال و خدمات در فروش��گاههاي مجازي ۲۴.۶ ،درصد
شامل عرضه انواع كاال در فروشگاههاي مجازي۱۰.۷ ،
درصدشاملعرضهگروهكاالييخاصدرفروشگاههاي
مج��ازي ۶.۷ ،درصد ش��امل عرضه ان��واع خدمات در
فروشگاههايمجازيو ۳.۱۷درصدشاملعرضهخدمات
دريكگروهخاصدرفروشگاههايمجازيميشود.

شهرداري كرج
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دانش و فن

قانونگذاري در زمينه اعالم قيمتها در پلتفرمها ميتواند از آسيبهاي احتمالي و افزايش جو رواني جلوگيري كند

اما و اگر بازگشت قيمت به پلتفرمهاي مسكن و خودرو
بحثبازگشتقيمتهايحذفشدهازپلتفرمهايآگهي
آنالينكهحدود ۹ماهپيشاتفاقافتادهبود،دوبارهمطرح
شده است .البته اين بار نه از سمت پلتفرمها يا دادستاني،
بلكه برخي از نمايندگان نسبت به حذف قيمتها از اين
پلتفرمهاانتقادكردندوخواستاربازگشتقيمتهابهاين
پلتفرمهاشدند.گروهيازنمايندگانمعتقدندكهحذف
قيمتها از س��ايتها تاثيري بر كاهش قيمت خودرو و
مسكن در بازار نداشته و حتي شفافيت در اين زمينه را از
بينبردهاست.درهمينزمينهبعضيازنمايندگاناعتقاد
دارند كه ميتوان باايجاد سازوكار و چارچوب مشخص،
اعالم قيمتها را به پلتفرمها برگرداند و قانونگذاري در
اين زمينه ميتواند از آسيبهاي احتمالي و افزايش جو
رواني جلوگيري كند.تمام ماجرا از سال گذشته آغاز شد
كه قيمتهاي خودرو به دليل هيج��ان و التهاب در بازار
خودرو از پلتفرمهاي آگهي آنالين حذف ش��د .البته در
آن زمان با ايجاد محدوديتهايي از سوي خود پلتفرمها
قيمتهادوبارهبازگشت.دراينموردحتيچارچوبهاي
فعاليتنيازمنديهايآنالينتهيهوتدوينشدتاازطريق
آنامكاننظارتبرآگهيهايآنالينوجودداشتهباشدوبا
تعييناينچارچوبمشكلحذفقيمتهادرپلتفرمهاي
آنالين حل ش��ود .در همين راستا همچنين كارگروهي
براي س��اماندهي خريد و فروش آنالين در بس��ترهاي
آگهي آنالين با حض��ور پلتفرمهاي فعال در حوزه آگهي
آنالين ،پليس فتا ،دادس��تاني فضاي مجازي ،مركز ملي
فضاي مجازي ،سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد
كننده ،اتحاديه كسبوكارهاي فضاي مجازي تشكيل
شد؛ اما دوباره در ارديبهشت ماه ۹۹با دستور قضايي درج
قيمتخودرودرپلتفرمهايآنالينتااطالعثانويممنوع
اعالم ش��د .رضا الفتنس��ب ،عضو هيات مديره اتحاديه
كشوري كسبوكارهاي مجازي در آنزمان اعالم كرده
بود كه اين ممنوعيت دوباره در حالي است كه پلتفرمها
هرگونهتعاملوهمكاريرابانهادهايمربوطهبرايانتشار
آگهيهاي آنالين خودرو انجام داده بودند و حتي رييس
اتحاديه خودرو هم درجلسهاي به عدم نقش پلتفرمها در
افزايشقيمتخودرواذعانكردهاست.اينتصميمهمبا
واكنشگستردهكارشناسانوخودپلتفرمهاروبروشد.نيما
اشرفزاده،اعالمكردكههرچندكمتراز ۶درصدآگهيدر
اينسرويسدارايقيمتاست؛امادستوربهحذفقيمت
از روي سرويسهاي نيازمندي و سايتهاي اعالم قيمت
خودرو نه تنها به كنترل اين بازار كمك نخواهد كرد بلكه
شفافيتراهمازبينميبرد.اشكانآرمندهي،همدستور
حذف قيمتها از روي پلتفرمهاي آنالين را يك تصميم

غيركارشناسانه عنوان كرد و گفت كه اين اقدام افزايش
 ۳۵درصدي قيمت خودرو را به دنبال داش��ت.حاال پس
از گذش��ت حدود  ۹ماه حتي نمايندگان مجلس هم در
اينمورداظهارنظركردندوحذفقيمتهاازپلتفرمهاي
آگهي آنالين را اش��تباه دانس��تند .برخي از نمايندگان
هم قانونگذاري و ايجاد س��اختار براي قيمتگذاري در
پلتفرمهاي آگهي آنالين را راهحل اين موضوع دانستند.
غالمرضا مرحبا ،عضو كميس��يون اقتصادي مجلس در
اين مورد گفت« :در آن زمان مسووالن مربوطه به داليلي
دستور حذف قيمت خودرو و مسكن از پلتفرمها را صادر
كردند .البته به نظر من پارامترهاي ديگر هم روي قيمت
مسكنوخودروچونافزايشنرخ ارز ،تورم،كاهشارزش
پ��ول و غيره تاثير دارد و نميتوان تنها پلتفرمها را در اين
زمينهمقصردانست.البتهاينتوجيهاتيكهوجودقيمت
خودرو و مسكن باعث افزايش قيمت آنها شده است ،هم
درست نيست ».براساس گفتههاي مرحبا از زمان حذف
قيمتهاتاكنون،قيمتهايخودروومسكننشاندادكه
اين كار بينتيجه بود و البته مسووالن در آن زمان چنين

آگهي مناقصه عمومي (تجديد)

ش�هرداري كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شوراي اسالمي شهر پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به واجدين
شرايط واگذار نمايد.
رديف

شرحعمليات

1

بارگيري ،حمل ،تخليه قير گرم از پااليشگاه به كارخانه آسفالت شهرداري

مبلغاعتباربهريال مبلغسپرده به ريال
10/000/000/000

500/000/000

%100
نقدي

 -1سپرده شركت در مناقصه به يكي از روشهاي ذيل ارائه گردد .ضمانتنامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت  90روز اعتبار داشته و قابل تمديد
باش�د و يا واريز فيش نقدي به مبلغ فوق به حساب  700786948623بانك ش�هر -2 .برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد -3.شهرداري كرج در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است -4.مبلغ 500/000ريال بابت هزينه
خريد اسناد به حس�اب  700785313795نزد بانك شهر شهرداري واريز و رسيد آن را ارائه نمايند -5 .متقاضيان ميتوانند از تاريخ انتشار آگهي
جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پيمانها واقع در ميدان توحيد -بلوار بالل شهرداري كرج طبقه هفتم مراجعه نمايند -6 .در هر
صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود -7 .توضيح اينكه به غير از سپرده شركت در مناقصه
كليه اسناد و مدارك مربوط به پيمانكاري شركت در مناقصه نزد شهرداري باقي ميماند -8.الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد معرفينامه ممهور
به مهر و امضاي مديرعامل روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاي شركت ،كد اقتصادي (براي اشخاص حقوقي) و ارائه شناسنامه و كارت ملي (براي
اشخاص حقيقي) الزامي ميباشد -9.شركتكنندگان در مناقصه ميبايست كليه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه
سايراسنادمناقصهدرپاكتمربوطهقراردهند-10.سايراطالعاتوجزئياتدراسنادمناقصهمندرجاست-11.پيشنهاداتميبايستدرپاكتهاي
مجزا (الف-ب-ج) الك و ممهور به مهر ش�ركت ش�ده و پس از الصاق هولوگرام بر روي پاكت ج تا پايان وقت اداري روز سهشنبه مورخ 99/10/23به
آدرس كرج -ميدان توحيد -بلوار بالل دبيرخانه شهرداري كرج تحويل داده شود -12 .پيشنهادات رسيده در مورخ  99/10/24در كميسيون عالي
معامالت شهرداري كرج (دفتر شهردار) مطرح و پس از بررسي و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد.
در ضمن هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
٭جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 026-35892421-35892418تماس و يا به سايت www.karaj.irمراجعه نمائيد.
اداره امور قراردادها و پيمانها -شهرداري كرج

شركت ملي گاز ايران
شركت گاز استان قزوين

ادامهازصفحهاول

موضوع مناقصه :تهیه مصالح و گازرسانی به روستاهای سوتهکش
اسبمرد،کشآباد علیا و سفلی (شماره مناقصه)99-22:

نوبت دوم
شماره مجوز1399-5669:

كد فراخوان پايگاه اطالعرساني مناقصات 32/936/169 :

ش�رکت گاز اس�تان قزوین درنظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) پروژه تهیه مصالح و گازرسانی به روس�تاهای سوته کش ،اسبمرد ،کش آباد علیا و سفلی
(شامل  - 1:لوله گذاري شبكه پلي اتيلن به اقطار 90،63و 125و 160میلی متر به متراژ 16440متر  -2ساخت و نصب 300عدد انشعاب) به شماره ( )2099091335000058را از طریق
س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/10/09می باشد .
 مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سایت :تا پايان وقت اداري روز یکشنبه (ساعت )16:00:مورخ99/10/14 مهلت زمانی ارسال پیشنهادات :تا ساعت19:00روز دوشنبه مورخ99/10/29 زمان و محل بازگشايي پاكات ارزیابی کیفی  :روز سه شنبه ساعت 9:00مورخ- 99/10/30سالن جلسات ساختمان مرکزی. زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه (الف و ب و ج) :روز یکشنبه ساعت 10:00مورخ- 99/11/05سالن جلسات ساختمان مرکزی. شرايط مناقصه گران::1داشتنشخصيتحقوقي
 :2داشتن گواهينامه صالحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5يا باالتر در رشته تاسيسات و تجهيزات و یا داشتن گواهينامه صالحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5يا باالتر در رشته نفت و
گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه كشور).
 :3ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 :4داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 33.000.000.000ریال در یکی از رشته های ذکر شده در بند.2
 تضميـن شركت در فرآیند ارجاع کار :طبق مصوبه شماره/123402ت 50659ﻫ مور خ 1394/09/22هيأت وزيران به مبلغ 1.650.000.000ريال. محل تامين اعتبار :بند ق قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بایست متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.بهاینپیمانمطابقآييننامهتضمينمعامالتدولتي،مصوبههیاتوزیرانبهشماره/123402ت 50659ﻫ مورخ،1394/09/22پیشپرداختمعادل%15مبلغاولیهپیمانتعلقخواهدگرفت.اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس 021-41934 :
دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768
ازشرکتهایواجدصالحیتدعوتمیشودبهمنظوردریافتاطالعاتتکمیلیبهنشانی www.nigc-qazvin.irویاپایگاهاطالعرسانیمناقصات()http://iets.mporg.irمراجعهنمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین

در فضاي مجازي شرايطي را ايجاد كرده كه ميتواند جو
روانيدرجامعهراتشديدياتضعيفكند.درمقطعزماني
ت خودرو و
مس��ووالن مربوطه تصميم گرفتند كه قيم 
مسكن از پلتفرمهاي تبليغات آنالين حذف شود .فرض
براين اس��ت كه در آن زمان اين تصميم با بررس��يهاي
گسترده و براي آرام كردن جو رواني و اينكه قيمتهاي
واقعيشكلبگيرد،اتخاذشدهاست».بهگفتهتقيپوردر
اتحاديه اروپا چارچوبهايي را در قالب قانون GDPRيا
مقرراتعموميحفظدادههاتعيينكردندومنابعخبري
و اطالعاتي كه با بحث اقتصادي و پولي و مالي در ارتباط
هستندبايدآنچارچوبهارارعايتكنند،بههمينخاطر
اينطورنيستكهسايتهامردمراباقيمتهايااطالعات
كاذب فريب دهند.براساس گفتههاي تقيپور در كشور
نياز به اين چارچوبها و سازوكارها داريم و باالخره بايد
حوزهحاكميتدادهقانونمندشود.اوهمچنينبيانكرد:
«هرچندنميتوانايننوعپلتفرمهاراآزادگذاشتتاهرنوع
اطالعاتي را منتش��ر كنند و هم نميتوان آنها را محدود
كرد.چوننميتواننقشاينپلتفرمهارادرشفافيتبازار
ناديدهگرفت.باقانونمندكردنآنهاميتوانازآسيبهاي
بعدي جلوگيري كرد ».هرچند تقيپور از نبود مقررات
عموميحفاظتازدادهدركشورگاليهمنداستامابيش
از ۳سال اس��ت كه اليحه صيانت و حفاظت از دادههاي
شخصي به مجلس شوراي اسالمي ارايه شده است اما با
وجود پيگيريهاي دولت هنوز نهايي نشده است .حال
كه مجلس هم چراغ سبر نسبت به بازگشت قيمتها به
پلتفرمهايآگهيآناليننشاندادهاست،بايدمنتظرشد
كهآيادادستانيتغييريدرتصميمخودايجادميكند.

تصميميگرفتندوهماكنونميتوانباايجادسازوكاري
قيمتها را به پلتفرمهاي آگهي آنالين برگرداند .به گفته
عضوكميسيوناقتصاديمجلسبرايبرگرداندنقيمتها
به پلتفرمهاي آنالين اگر خأل قانوني وجود داشته باشد و
نياز به قانونگذاري باشد ،مجلس ميتواند در اين زمينه
اقدامكند.
تپلتفرمها
درهمانزمانموضوععدمتاثيرگذاريفعالي 
برافزايشقيمتكاالهابهخصوصخودروومسكنبارها
درمصاحبههايكارشناساناينحوزهنيزمطرحشدهبود.
حتيشورايشهرنيزبهحذفقيمتمسكنازپلتفرمهاي
آگهي آنالين اعتراض كرده بود .در آنزمان بهاره آروين،
رييس كميته شفافيت شوراي شهر تهران در تذكري در
صحن شوراي شهر تهران حذف قيمتها از پلتفرمها و
سايتهايخريدمسكنراموجباختاللدرگردشآزاد
اطالعات و نقض حقوق شهروندان تهراني در دسترسي
آزاد به اطالعات دانست .حتي بررسيهاي آماري موتور
جستوجويملكرادار،نشانداداينممنوعيت،تاثيري
در افزايش قيمت خريد و اجاره مسكن در تهران نداشته
اس��ت و در همان دوران قيمت مسكن در تهران به رشد
خود ادامه داده اس��ت .در همين زمينه نيز رضا تقيپور،
عضو كميسيون صنايع مجلس هم معتقد است كه در
گران شدن خودرو و مس��كن عوامل بسياري تاثيرگذار
استونميتوانگفتكهتنهاچندسايتقيمتراتعيين
ميكنن��د .البته كه در نظر تقيپور اين س��ايتها باعث
كاهش و افزايش جو رواني در س��طح جامعه شده بودند
كه ميتوان با ايجاد ساز و كار و چارچوب از اين آسيبها
جلوگيري كرد .او در اين مورد گفت« :امكانات ارتباطي

درآمدهايبودجهواقعيشود

يعني مجلس ابتدا م��ورد به مورد ،درآمدها را بررس��ي
ميكند ،اينكه سال آينده از فروش نفت ،ميعانات گازي،
ت مستقيم،
گمرك ،ماليات بر سفرهاي خارجي ،ماليا 
ارزش افزوده كاال چه اندازه درآمد ميتوان داشت ،زماني
كه عدد و رقم درآمدي و درآمد دولت را محاسبه كردند،
آن را بين دو گروه تقسيم ميكنند .يك گروه هزينهاي
است،يعنيبودجهجارياستكهعددورقمآنمشخص
است.يعنيحقوقكاركناندولتكهبهصورتابالغيبه
همهصادرشدهومشخصاستكهچقدربايدبابتحقوق
پرداخت كنند ،ساير هزينهها و پرداختيهاي دولت هم
مشخصاستكهنميتوانازآنهاكمكرد،مگراينكهممكن
استزمانيبهصورتضريبحقوقكاركنانافزايشپيدا
كند .بعد از هزينههاي ج��اري هم هزينههاي عمراني و
پروژههاي هزينهبر اس��ت ،هرچ��ه از درآمدهاي بودجه
ماندهرابينپروژههاتقسيمميكنند،پروژههايمربوطبه
راه،سد،جاده،آسفالت،ساختمانسازي،بيمارستانهاو
فرودگاههاوسايرهزينههايعمرانيدولت.درحالحاضر
بامكاتباتيكهانجامشده،مقداريازاحتماالتبودجهكم
شده و بودجه به سمت قطعيت پيش ميرود ،البته هنوز
همقطعينيستودرآمدهاهمچناناحتمالياست.ديوان
محاسبات هم گزارش��ي داده و اعالم كرده كه بايد يارانه
بيش از ۲۰ميليون نفر كه دهكهاي باالي جامعه بودند
حذفشود،درحالكهتاكنونيارانهحدوددوميليوننفر
از اين افراد حذف شده است و اگر اين اتفاق هم براي سال
آيندهبيفتد،عددقابلتوجهيازهزينههايدولتكاهش
مييابدوميتوانددرسايربخشهايعمرانيهزينهشود.
اكنونگاماولباتفاهمبينمجلسودولتبرداشتهشده،
اما اين يك گام كلي است كه بايد به جزييات وارد شده تا
زمانيكهجزيياتبودجهبررسيشودوبهقطعيتبرسد.
اگر در جزييات هم اين تفاهم باشد ،نبايد مشكلي براي
تصويببودجهوجودداشتهباشد،با توجهبهاينكهدولت
هم اميدوار است بخش��ي از تحريمها با تغييراتي كه رخ
دادهبرداشتهشود.زيراطبقمصوبهايكهدراتحاديهاروپا
تصويبشده،بخشيازاينمشكالتممكناستكاهش
يابد ،بهخصوص در صادرات نفت كه اگر مش��كل ما حل
شود،گامبزرگيدربودجهبرداشتهخواهدشد.

تاز تراكنشها
خطرماليا 
مبتني بر اين توضيحات به نظر ميرس��د سياس��ت
مالياتستاني از تراكنشهاي بانكي ،روش صحيحي
نباش��د ،چرا كه تراكنشها و مب��ادالت بانكي فعاالن
اقتصادي به جاي بخش روتي��ن و قانوني اقتصادي به
سمتفعاليتهايخارجازبانكهاروميآورند.همانطور
كه مستحضريد بر اس��اس قانون فعلي ،تراكنشهاي
بانكيشفافترينمسيررادارند.براساسقواعدمقابلهبا
پولشوييكهبانكمركزيسنگبنايآنراگذاشتهاست
وبهصورتالكترونيكيازطريقنظامهايپرداختآنرا
رصدميكند،كامالمشخصاستكهاقالمماليازكجابه
چهدليليبهچهبخشديگريمنتقلميشود.چنانچه
بههردليلياينفعلوانفعالازبانكمركزيخارجشود،
منجربهاينخواهدشدكهشفافيتدرفضايكلياقتصاد
كشور كمتر ش��ود .شفافيت در فعاليتهاي بازرگاني،
شفافيتدرفعاليتهايصنعتيواساسافعاليتدرهر
نوعفعاليتروتيناقتصاديكاهشپيداكند.درنتيجه
آثار اقتصادي يك چنين تصميمي در ش��رايط فعلي
مضراست،دارايتبعاتباالستوازسويتحليلگرانو
كارشناساناقتصاديتوصيهنميشود.

آگهی مناقصه یک مرحلهای
با ارزیابی ساده

شركت ملي حفاري ايران
سهاميخاص

موضوع مناقصهP/F EMERSON EQUIPMENT :
ناممناقصهگزار

شمارهتقاضا/مناقصه

شمارهثبتدرپایگاهملیمناقصات

شرکت ملی حفاری ایران

Tender No.: FP / 11-99/078-1
Indent No.: 01-22-9846001

32/724/127

مشخصات مناقصه :

شركتملينفت ايران

نوبت اول
شماره ومجوز1399.5515:

مبلغ برآورد (ریال)
34,000,000,000

به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب /مدارک حقوقی ( اساسنامه  /آگهی تاسیس تا آخرین تغییرات ) معتبر متناسب با موضوع
مناقصهدرجلسهگشایشپیشنهادهاانجاممیشود.

روش ارزیابی
روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

تاریخ شروع دریافت
محلدریافت

توزیعاسنادتوسط
شرکت

نحوهدریافت
آخرینمهلت

تحویلاسنادبه
شرکت

محلتحویل

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.

آدرس :اهواز -بلوار پاسداران -باالتر از میدان فرودگاه  -شرکت ملی حفاری ایران  -ساختمان پایگاه عملیاتی -طبقه اول-
سالن -113اداره تداركات خارجي كاال – -شماره تماس 06134148601 :

 -1ارائه فیش واریزی به مبلغ 190.000ریال به حساب شماره 4001114004020491نزد بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران به نام شرکت ملی حفاری ایران ( شماره شبا) IR 520100004001114004020491
 -2درخواست رسمی متقاضی (باذکر نام دقیق) مبنی بر دریافت اسناد مناقصه
 35روز پس از آخرین روز دریافت اسناد

اهواز -بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت– B
اتاق -107دبیرخانه کمیسیون مناقصات -شماره تماس061- 34148580– 34148569

نحوه دریافت /تحویل اسناد مناقصه :
 1,700,000,000ریال  6,502 /یورو

مبلغتضمین
انواعتضامینقابلقبول

ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامههای صادره از مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی
اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره  4001114006376636نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده
شرکت ملی حفاری ایران ( شماره شبا) IR 350100004001114006376636

مدتاعتبارپیشنهاد/تضمین  90روز ( برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)
تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) :

اداره تدارکات خارجی کاال
٭تذکر  :با توجه به بخشنامه شماره 98/665/138مورخ 1398/04/03معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر بکارگیری سامانه تدارکات الكترونیکی دولت (ستاد) ثبت
نام کلیه متقاضیان حضور در مناقصات  ،مزایدات شرکت ملی حفاری ایران در پایگاه setadiran.irالزامی می باشد.
اداره تدارکات خارجی کاال
کانال های اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران
تعادل نوبت اول  99/10/9و نوبت دوم 99/10/10

شركت ملي حفاري ايران
سهاميخاص

اصالحیه

http://sapp.ir/nidc_ pr

www.nidc.ir

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

شركت ملي نفت ايران

اصالحی�ه آگه�ی ش�رکت مل�ی حف�اری ای�ران ب�ه ش�ماره
fp/11-99/078-1بهشمارهمجوز1399.5515به علت عدم چاپ
روزنامهدرتاریخهاینوبتاول 99/10/9ونوبتدوم  99/10/10روزنامه
تعادل تاریخ نوبت اول 99/10/10ونوبت دوم 99/10/11چاپ میگردد.

به شماره  30005320در دسترس شماست
مخاطبان عزيز ميتوانند نظرها ،انتقادات و پيشنهادهاي خود
درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه
پيامك نمايند.

رويخطخبر
توليدكنندگان شوينده اجازه
افزايش مجدد قيمت را ندارند

تسنيم| دبير انجمن توليدكنندگان پودر شوينده
با اشاره به اينكه در مهرماه امسال افزايش هزينههاي
تولي��د از جمله مواد اوليه پتروش��يمي باعث ش��د تا
توليدكنن��دگان مجوز افزاي��ش  40درصدي قيمت
محصوالت را دريافت كنند ،اظهارداشت :اين مصوبه
در آبان ماه اجرايي ش��د و از آن موق��ع تا امروز قيمت
محصوالت شوينده تغييري نكرده است .ويبا تأكيد
بر اينك��ه در حال حاض��ر هيچ واحد تولي��دي اجازه
افزايش مجدد قيمته��ا را ندارد ،افزود :ما اخطارهاي
الزم را ب��ه توليدكنندگان داده ايم و آنها اجازه افزايش
مجدد قيمتها را ندارند دبير انجمن توليدكنندگان
پودر ش��وينده تصريح كرد :البته بايد تاكيد كنم اگر
در ماههاي آينده قيمت مواد پتروشيمي افزايش پيدا
كند توليدكنندگان ناچار به درخواست افزايش قيمت
خواهند بود  .اما تمام تالش خود را ميكنند تا در حد
توان مانع افزايش قيمتها ش��وند ولي وقتي توليد به
سمتزيانبرودبايدافزايشقيمتانجامشود.فروزش
درخصوصچراييافزايشقيمتشويندههادربازارهم
گفت:يكسريازمحصوالتموجوددربازارباقيمتهاي
قبل��ي به فروش ميرس��ند و برخ��ي از محصوالت با
قيمتهاي جديد همين موضوع عاملي شده تا شايعه
افزايش قيمت شوينده در بازار مطرح شود.

افزايش  ۸۰درصدي قيمت
الستيك در سال جاري

ايلنا| رييس اتحاديه فروشندگان الستيك و روغن
تهران در مورد بازار الستيك اظهار داشت :امسال طي
دومرحلهقيمتالستيكافزايشپيداكرد.يكبارسي
درصدافزايشيافتويكماهپيشنيزبارديگرافزايش
قيمت 50درصدي را تجربه كرد كه در عمل تا هشتاد
درصد هم افزايش داش��ته اس��ت .اين افزايش قيمت
كارشناسي نبوده ،از كارشناسان نظري نخواستند .ما
كه در بازار هستيم از آقايي كه پشت ميز نشسته بهتر
از واقعيت بازار خبر داريم .انجمن توليدكنندگان اين
قيمت را تصويب كرده و حتي سازمان حمايت نيز آن
را مصوب نكرده اس��ت .وي افزود :بين الستيكهاي
سامانهاي ،الستيكهاي پرايد و پژو زياد است و تقاضا
نيز براي آن وجود دارد .ولي بقيه الستيكها مشتري
ندارندودرانبارهادپوميشوندبهطوريكهالستيكهاي
دپو ش��ده حتي زير قيمت دولتي در بازار هستند .اگر
قيمتدولتيالستيك 1،ميليونو 280هزارتومانبايد
باشددربازارحتي 900هزارتومانهمبهفروشميرود.

دامداران منتظر حمايت
براي تعيين قيمت مناسب خريد

ايلنا|رييسشورايتاميندامكشوردربارهآخرين
وضعيت توليد گوشت قرمز در كشور ،گفت :در حال
حاضر  67ميليون راس جمعيت ثابت دام س��بك
كشور است .توليد فصلي جمعيت دام سنگين نيز
به  150هزار راس رسيده اس��ت.به گفته پوريان؛
با اين جمعيت دامي كش��ور به خوداتكايي كامل
در توليد گوش��ت قرمز رسيده اس��ت .وي با تاكيد
براينكه از ابتداي سال تا امروز حتي يك كيلوگرم
گوشت قرمز وارد كشور نشده اس��ت ،افزود :براي
حفظ و تداوم خوداتكايي گوشت نياز به حمايت از
توليدكننده است .پوريان اظهار كرد :يكي از عواملي
كه ميتواند تداوم خوداتكايي توليد را تهديد كند
بازار نابسامان مصرف اس��ت .در حال حاضر 100
هزار راس دام س��نگين مازاد در دامداريها وجود
دارد كه بازار كشش جذب آن را ندارد .پوريان خريد
حمايتي با قيمت مناسب و باز شدن باب صادرات
براي خروج مازاد توليد را دو راهكار اصلي براي تداوم
خوداتكايي توليد در شرايط مازاد توليد دانست .وي
يادآور ش��د :هر چند وزارت جهادكشاورزي اعالم
كرده اس��ت براي پايداري توليد در شرايط مازاد،
خريد حمايتي را انجام ميدهد اما قيمت مناسبي
براي آن تعيين نكرده است.پوريان معتقد است؛ در
شرايطي كه وزارت جهادكشاورزي حاضر به خريد
گوش��ت قرمز از دامداران به قيمت مناسب نيست
يعنيعمالحمايتيازدامدارانجامنميگيرد.رييس
شوراي تامين دام كشور پيش بيني كرد :در صورت
حمايت مناس��ب از توليد و برنامهريزي براي مازاد
صادرات دام��داران اين توانايي را دارند كه عالوه بر
تاميننيازداخل،ساالنه 50هزارتنگوشتگوساله
و  35هزار تن گوشت گوس��فند را براي صادرات و
ارزآوري توليد كنند.

افزايش 2برابري توليد
در زنجيره فوالد

شاتا| س��ازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع
معدني اي��ران در جهت تامين پايدار مواد معدني و
اوليهموردنيازصنايعمعدني،تكميلزنجيرهفلزات
اساسي را طي سالهاي گذشته مورد توجه قرار داده
است .اين مهم در راستاي استراتژيهاي توسعهاي
ايميدرو و با رويكرد جلب سرمايهگذاريهاي بخش
خصوصي محقق ش��ده است .بنابر اين گزارش ،در
زنجيرهتامينفوالدودربخشكنسانترهسنگآهن
ميزان توليد اين محصول در سال  ،92به ميزان 23
ميليون تن بوده و اين رقم توليد در سال  98تا 47
ميليون تن افزايش يافته است .ميزان توليد گندله
در سال  92به  20ميليون تن رسيد و با بهرهبرداري
از طرحهاي مختلف فوالدي در كشور ،ميزان توليد
اين محصول در سال  98به  41ميليون تن رسيد.
در بخش آهن اسفنجي ميزان توليد از  15ميليون
تن س��ال  92به  27ميليون تن در سال  98رسيد.
همچنين در س��ال  92ميزان توليد فوالد خام 16
ميليونتنبودكهبابهرهبرداريازطرحهايفوالدي
بينسالهاي 92تا،98توليدبيشاز 27ميليونتن
از اين محصول در سال  98رقم خورد.

صنعت،معدنوتجارت
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براساس اعالم شوراي رقابت  18خودرو مشمول قيمت گذاري جديد شدند

رونمايي از فرمول جديد قيمتگذاري خودرو

تعادل | گروه خودرو |
فرمول جديد قيمتگذاري خودرو مش��خص شد.
براساس اعالم ش��وراي رقابت ،متوس��ط قيمت از
سازمان حمايت دريافت ش��ده و فرمول با متوسط
قيمت مورد محاسبه قرار ميگيرد .بنابه توضيحات
رييس شوراي رقابت ،براي قيمت گذاري  ۵۵درصد
خودروها كه قيمت و تيراژ پاييني دارند و براي عامه
مردم به صرفه هس��تند ،از فرمول قديمي ش��وراي
رقاب��ت و ب��راي  ۴۵درصد مابق��ي از فرمول جديد
استفاده خواهد شد .براس��اس فرمول جديد ،تورم
بخش��ي كه در فرمول قبلي س��هيم ب��ود ،ديگر در
تعيين قيمت نقش��ي ندارد ،قيمت خودرو براساس
قيمت متوسط بازار محاس��به خواهد شد .براساس
اين دستورالعمل ،آزادسازي قيمت خودرو منتفي
است و فقط خودروها تقسيم بندي شدهاند .متغير
اصلي در فرمول جديد بحث «توليد» اس��ت .طبق
توافق ص��ورت گرفته ،خودروس��ازان بايد ظرفيت
توليد را تا  ۵۰درص��د افزايش دهند تا هزينه توليد
كاهش يابد .طبق اظهارات رييس ش��وراي رقابت،
براي تمام كساني كه در قرعه كشي ثبت نام كردهاند
از فرمول قديم استفاده شده و از دهم ديماه به بعد از
فرمول جديد استفاده ميشود .همچنين خودروهاي
مش��مول فرمول قيمت گذاري جدي��د نيز با انجام
قرعه كش��ي به فروش ميروند .ش��وراي رقابت نام
 18خودرويي كه هماكنون ش��امل قيمت گذاري
جديد خواهند ش��د را نيز اعالم كرد .در همين حال
يك كارش��ناس خودرويي در گفتوگو با «تعادل»
با انتقاد از فرمول جديد شوراي رقابت ميگويد كه
تغيير قيمت در مبداء توليد هيچ اثري در بازار نخواهد
داشت .اين كارشناس بازار خودرو ،معتقد است كه
بايد بساط اين قيمتگذاري و تعيين فرمول برچيده
شود واجازه داد عرضه وتقاضا قيمت را تعيين كند.
جزييات دستورالعمل جديد شورا
وزارت صم��ت اخيرا بس��ته پيش��نهادي «اصالح
صنعت خ��ودرو» را تدوين و به دبيرخانه ش��وراي
هماهنگي اقتصادي س��ران س��ه قوه فرستاد تا در
نوبت بررس��ي قرار گيرد .طبق اين طرح ،قرار است
قيمت محصوالت كم تيراژ به خودروس��ازان واگذار
ش��ود ،اما نرخگذاري پرتيراژها همچنان در اختيار
شوراي رقابت باقي خواهد ماند .در ازاي اين امتياز و
البته در صورت تامين ارز موردنياز و ارايه تسهيالت
مالي ،خودروس��ازان نيز ملزم خواهن��د بود توليد
خود را در پايان امسال نس��بت به  ۹۸تا  ۵۰درصد
ب��اال ببرند .اخيرا هم آزادس��ازي قيم��ت خودروها
از سوي توليدكنندگان درخواس��ت شده و در اين
راستا جلسات مختلفي با راهبري سازمان گسترش
ونوسازي صنايع ايران برگزار شد .طبق طرحي كه در
جلسات ايدرو نهايي شده ،پيشنهاد شده كه قيمت
گ��ذاري  ۴۵درصد خودروهاي داخلي آزاد ش��ود و
خودروس��ازان خودش��ان تعيينكننده قيمت اين
محصوالت باشند .توجيه وزارت صنعت اين است كه
خودروهاي مونتاژي داخل رقيبي براي اين خودروها
است .همچنين قرار است قيمت  ۵۵درصد خودروها
نيز توسط شوراي رقابت تعيين شود .شوراي رقابت
نيزپيشت��ر اعالم ك��رده بود كه قص��د دارد قيمت
خودروه��اي داراي رقيب را به نوعي آزاد كند .طبق
اعالم رييس شوراي رقابت ،اگر ثابت شود خودرويي
داراي رقيب است ،ش��ورا ديگر به تعيين قيمت آن
ورود نخواه��د ك��رد .اظهارات روز گذش��ته رييس
شوراي رقابت نشان از اين داشت كه پيشنهاد وزارت
صمت مورد تاييد قرارگرفته است .براساس اظهارات

بدهي برقي عراق به ايران
تهاتر ميشود

ايرنا | عضو هيات رييس��ه اتاق بازرگاني مشترك
ايران و عراق در خصوص بدهي اين كشور بابت خريد
برق گفت :پرداخت آن به صورت تهاتر انجام ش��ده
اس��ت و بهزودي وارد كش��ور ميشود«.سيد حميد
حس��يني» روز سهش��نبه در گفتوگو با خبرنگار
اقتص��ادي ايرنا افزود :ايران ،بخش��ي از بدهي عراق
بابت خريد برق را كاال خريداري كرده كه تا چند روز
آينده اين محموله وارد خاك كشور خواهد شد.عضو
هيات رييسه اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و عراق
با بيان اينك��ه صادرات غيرنفتي در س��ال جاري به
عراق كاهش داش��ته است ،اظهار داشت :برق به اين
كشور همچنان فروخته ميشود و ساالنه حدود۷۰۰
ميليون دالر براي كش��ور درآمد دارد.وي با اشاره به
اينكه فقط سه س��ال از قرارداد  ۶ساله گازي ايران با
عراق باقي مانده است ،خاطرنشان كرد :در اين مدت
اگر دولت عراق نتواند از اقليم كردستان گاز خريداري
يا به تكنولوژي استخراج از ميادين گازي دست پيدا
كند ،قرارداد خريد گاز از ايران بار ديگر تمديد خواهد
شد.حسينيبابياناينكهزيرساختعراقتنهاقادربه
انتقال يك هزار و ۲۰۰مگاوات برق است ،خاطرنشان
كرد :ايران  ۵۰تا  ۵۲ميليون متر مكعب گاز به عراق
صادرات ميكن��د كه با توجه ب ه قيمت آن ،رقم قابل
توجهي ميشود كه در مورد برق صدق نميكند.

زيان  ۴۵۰۰ميليارد توماني
دو خودروساز در  6ماه

رضا شيوا ،اينكه از مهرماه مركز ملي رقابت بررسي
مجددي در مورد فرمول قيمت گذاري خودرو انجام
داد  ،براساس آن فرمول قيمت گذاري براي بخشي
از خودروها تغيير كرده است.
به گفته رييس شوراي رقابت ،قرار نيست آزاد سازي
صورت بگيرد فقط خودروها تقس��يم بندي ش��ده
است؛ بر اس��اس اين دستورالعمل ،قيمت بخشي از
خودروهاي پرتيراژ ب��ه گونهاي كه براي عامه مردم
به صرفه هس��تند ،بر اس��اس فرمول قبلي محاسبه
ميشود .در مورد بخشي از خودروها فرمول جديد
پيش بيني شده كه طي آن ديگر تورم بخشي كه در
فرمول قبلي سهيم بود در فرمول جديد قرار نگرفته و
قيمت به نوعي بر اساس متوسط قيمت بازار محاسبه
خواهد شد .به عبارتي ديگر ،براي قيمت گذاري ۵۵
درص��د خودروها از فرمول قديمي ش��وراي رقابت
و ب��راي  ۴۵درصد مابقي از فرمول جديد اس��تفاده
خواهد ش��د .بنا ب��ه توضيحات ش��يوا ،خودروهاي
مش��مول فرمول قيمت گذاري جدي��د نيز با انجام
قرعه كشي به فروش ميروند .بر اين اساس هر سه
ماه يكبار متوسط قيمت از سازمان حمايت دريافت
ش��ده و فرمول با متوسط قيمت مورد محاسبه قرار
ميگيرد .شيوا با اشاره به پيش فروشهاي قبلي هم
گفته است كه پيش فروشهايي كه تا امروز ( ۹دي)
يعن��ي زمان اعالم تغيير قيمت فرمول انجام ش��ده
بر اس��اس فرمول قبلي محاسبه خواهد شد .رييس
شوراي رقابت البته اين راهم گفته است كه منتظر
اعالم تورم بخش��ي از سوي بانك مركزي هستيم تا
بع��د از آن فرمول جديد را از بهمن ماه اعمال كنيم؛
يعني اگر تورم داش��ته باش��يم ،قيمت بر اساس آن
افزايش خواهد يافت.
اما متغير اصلي در فرمول جديد اين اس��ت كه طي
توافق صورت گرفته ،قرار است خودروسازها ظرفيت
توليد را تا  ۵۰درصد افزاي��ش دهند و اين ميتواند
هزين��ه توليد را كاه��ش دهد؛ چرا ك��ه در غير اين
صورت هرچقدر كه توليد آنها كمتر باشد در فرمول
جديد قيمت نهايي نيز پايينت��ر خواهد آمد .حال
بايد منتظر عملكرد خودروس��ازها بود .او با اش��اره

معاونت اقتصادي و برنامهريزي اتاق اصناف ايران اعالم كرد

بهبود جزئي وضعيت خردهفروشي در آبان

جديدترين گزارش طرح «ش��امخ» (ش��اخص مديران
خريد)حاكيازبهبودجزئيوضعيتخردهفروشيدرآبان
نسبت به مهر ماه است .معاونت اقتصادي و برنامهريزي
اتاق اصناف ايران هر ماه گزارش طرح ش��اخص مديران
خريد ( )PMIكه «ش��امخ» ناميده ميش��ود را منتشر
ميكند كه بر اساس گزارش آبان ماه آن عدد شامخ كل
به  ۳۵.۷۱رسيده كه نشاندهنده بهبود جزئي وضعيت
بخش خرده فروشي نسبت به مهرماه با عدد شامخ كل
 ۳۳.۶۹است.البتهباتوجهبهاينكهعددشامخكلپايينتر
از عدد  ،۵۰به معني ركود اس��ت ،بهبود جزئي وضعيت
خرده فروشي نسبت به ماه مهر ،به معناي خروج از ركود
نيست.بر اساس اين گزارش ،از ميان ۵مولفه اصلي شامخ،
يعني ميزان فعاليتهاي انجام ش��ده ،ميزان سفارشات
جديد مشتريان ،سرعت انجام و تحويل سفارش يا فرآيند
كار ،موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداريشده و ميزان
اس��تخدام و بهكارگيرينيروي انساني ،شاخص سرعت
انجام و تحويل سفارش با عدد  ۵۵.۱۰بيشترين ميزان را
به خود اختصاص داده است.در اين ميان شاخص قيمت
خريد مواد اوليه يا كاالهاي مورد نياز نس��بت به ماه قبل
كاهش -۸.۳۲درصدي داشته و به تبع آن شاخص قيمت
فروش محصوالت يا خدمات ارايه شده نسبت به ماه قبل
كاهش  -۲۹.۹۳درصدي داش��ته كه موجب رشد ۳.۰۳
درصدي عدد ش��اخص ميزان فروش كاال و خدمات در
آبان ماه نسبت به ماه قبل شده است.از طرف ديگر با وجود
افزايش شش درصدي رقم شاخص كل خرده فروشي با
عدد  ۳۵.۷۱نسبت به رقم شاخص مهر  ،۳۳.۶۹كماكان
خرده فروشيها در فروشگاههاي زنجيرهاي در وضعيت
ركود به س��ر ميبرند ،اما نسبت به ماه گذشته با افزايش
جزئي به سمت رونق حركت كردهاند.طبق بررسيهاي

خبر

انجام شده ،شاخص ميزان استخدام و بهكارگيري نيروي
انساني بيش��ترين تغيير را داش��ته و با افزايش ۴۶.۳۳
درصدي نس��بت به ماه قبل مواجه بوده اس��ت .تحليل
معاونت اقتص��ادي و برنامهريزي اتاق اصن��اف ايران از
اين تغيير اين اس��ت كه با توجه به شاخص انتظارات در
ارتباط با فعاليتها در ماه آينده كه ۱۸.۹۱درصد افزايش
داش��ته ،اميدواري واحدهاي خرده فروش��ي به مساعد
شدن اوضاع فروش و برقراري ثبات در بازار باعث شده تا
كارفرماياناندكيوضعيتاستخدامپرسنلخودرابهبود
ببخشند.اين در حالي است كه بر اساس نتايج طرح قبلي،
فروشگاههادرمهرماهنسبتبهشهريورنيرويانسانيخود
را تا حدود ۴۰درصد كاهش داده بودند كه اين تعديل نيرو
درمهرماهموجبكاهشسرعتانجاموتحويلسفارشو
فرايندكارشدهبودكهدرآبانباتوجهبهجبرانخألنيروي
انساني ،رقم شاخص سرعت انجام تحويل سفارش حدود
 ۴۲درصد افزايش يافته است.همچنين بر اساس نتايج
اين گزارش ،شاخص قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم مورد
نياز در ماه مورد مطالعه حدود هشت درصد نسبت به ماه
مشابهقبلكاهشيافتهكهاينامرمنجربهكاهشحدود
 ۳۰درصدي قيمت محصوالت توليدي شده و به دنبال
آن ميزان فروش كاال و خدمات حدود سه درصد افزايش
يافته اس��ت.البته معاونت اقتصادي و برنامهريزي اتاق
اصناف در اين گزارش به تعطيلي دو هفتهاي واحدهاي
صنفي (غير از مشاغل گروه يك) در شهرهاي قرمز از اول
آذرماه اشاره و خاطرنش��ان كرده كه اين احتمال وجود
دارد كه افزايش شش درصدي رقم شاخص آبان نسبت
به مهر به دلي��ل افزايش ميزان خريد جامعه در روزهاي
پاياني آبان و تقاضا براي برخي از اقالم مرتبط با واحدهاي
صنفيتعطيلباشد.

به اينكه خودروسازان خواس��تار آزادسازي قيمت
خودرو بودند ،متذكر ش��د كه بازار خودرو براساس
تشخيص شوراي رقابت بازاري انحصاري است و بايد
قيمتگذاري در آن با توجه به فرمول محاسباتي ما
صورت بگيرد .خودروهايي كه بنابر اعالم ش��وراي
رقابت مشمول فرمول جديد قيمت گذاري ميشوند
ش��امل «پژو پارس اتوماتيك ،پژو  ۲۰۶اتو ماتيك،
 ۲۰۷پانوراما ،س��مند س��ون پالس ،رانا پالس ،رانا
پالس توربو ،هايما توربو  s۵دستي ،هايما توربو s۷
اتوماتيك ،k۱۳۱ ،س��اينا  ،sكوئيك ،شاهين ،آريا
برليانس ،چانگان و زوته» است.
نيازي به فرمول جديد نبود
اما پرسشي كه دراين ميان مطرح ميشود اين است
كه فرمول جديد چه اثري بر بازار خواهد گذاشت؟
هرچند ريي��س ش��وراي رقابت گفته ك��ه فرمول
جديد موجب افزايش قيمت در بازار خواهد ش��د،
اما داللها كمكم از اين بازار خارج ميش��وند؛ چرا
كه ديگر قيمتها و س��ود موجود براي آنها به صرفه
نيس��ت .اما فربد زاوه كارشناس خودرو نظر ديگري
در اينباره دارد .او در گفتوگ��و با «تعادل» ضمن
انتق��اد از تعيين فرمول جديد ش��وراي رقابت بيان
كرد :واقعيت اين اس��ت كه تغيي��ر قيمت در مبداء
توليد هيچ اثري در بازار نخواهد داش��ت .با توجه به
تجربه دو سال گذشته اصرار شوراي رقابت و سازمان
حمايت در قيمتگذاري دستوري به هيچ عنوان تورم
كنترل نشده اس��ت .او افزود :قيمت خودرو در بازه
زماني ديماه  96تاكنون  1000درصد افزايش پيدا
كرده ،اما پس از كنترل قيمتها اين افزايش قيمت
در محدوده افزايشي 300تا  500درصد قرار دارد.
اين كارشناس خودرو ،معتقد است كه بايد بساط اين
قيمتگذاري و تعيين فرمول برچيده شود واجازه داد
عرضه وتقاضا قيم��ت را تعيين كند .زاوه راه كاهش
قيمتها را كنترل تورم ميداند نه سركوب قيمت .او
ميگويد :تجربه نشان ميدهد كه به صورت دستوري
و با اجبار نميتوان در بازار تعادل ايجاد كرد .او بر اين
باور اس��ت تا زماني كه قيمت كارخانه با قيمت بازار

متفاوت اس��ت ،هيچ اتفاقي براي به سامان رسيدن
بازار خودرو رخ نخواهد داد.
زاوه در ادام��ه با انتقاد از رون��د تعيين فرمول جدي
قيمتگ��ذاري توضيح ميدهد :مگ��ر فرمولهايي
كه تاكنون ارايه ش��ده ،كاري از پي��ش بردهاند .اگر
فرمولهاي قبلي با درصد خط��اي كمتري كاربرد
داش��تند و ب��ا اين فرم��ول جديد س��عي در از بين
بردن خطاهاي فرمول پيش��ين داشتيم ،استفاده از
فرمول براي قيمت گ��ذاري معنادار بود؛ اما خطاي
فرموليهاي قبلي به قدري زياد است كه استفاده از
فرمول براي تعيين قيمت منطقي نيست .مادامي كه
با اين روش اقدام به قيمتگذاري ميكنيم؛ قيمتها
جهش مييابند واين نشان ميدهد ،كه اين نسخه
جواب نميدهد.
آيا دالالن از بازار خارج ميشوند؟
اين كارش��ناس خودرو درعين حال تاكيد ميكند،
اگر ميخواهيم چيزي گران نش��ود ،بايد اين كار در
سازمان برنامه ،بانك مركزي و وزارت اقتصاد انجام
ش��ود .واقعيت اين اس��ت كه مردم و دالالن باعث
افزايش قيمت نميشوند بلكه تصميمهاي اشتباهي
برخي مسوولين ،عامل افزايش قيمت هستند.
زاوه در ادامه با اش��اره به اينكه دالالن باعث افزايش
قيمت نميش��وند ،ميگويد :مگر ح��ذف قيمت از
س��ايتها باعث كاهش قيمت ش��د؟ مشكل اصلي
تورم است .منش��ا اين تورم موجود بي انضباطي در
سازمان برنامه است .در آخرين ثبت نام ايران خودرو
3ميليون نفر ثبت نام كردند .آيا تمامي اين افراد دالل
بودند؟ زاوه ميگويد :دالل به معناي واسطه خريد و
فروش از زمانيكه خودر وارد ايران شد ،وجود داشته
و بعد از اين نيز وجود خواهد داشت .او ميگويد :انجام
مستقيم معامالت خودرو بين تمام افراد امكان پذير
نيست و نبايد ش��بكه توزيع را حذف كرد .فربد زاوه
اين سوال را مطح ميكند كه ،چرا دالالن در گذشته
باعث افزايش قيمت نميشدند؟ به گفته او نام بردن
از دالالن ،بهانهاي براي عدم پاسخگويي مسوولين
مربوطه است.

رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و سوييس تشريح كرد

نقش سوييس در فروش واكسن كرونا به ايران

ريي��س اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و س��وييس
ميگويد كانال مالي بشردوس��تانه ايران و سوييس
ميتواند يكي از گزينههاي دولت براي انتقال منابع
مالي الزم براي واردات واكسن كرونا باشد.
با وجود ادعاي دول��ت «دونالد ترام��پ» مبني بر
اينكه صنع��ت داروي ايران تحريم نيس��ت ،اما در
عمل با توج��ه به تحريمهاي بانكي ،در س��الهاي
گذشته جابهجايي پول براي خريد دارو و تجهيزات
پزش��كي با دش��واريهاي فراواني رو ب��ه رو بوده
اس��ت .در ماههاي��ي كه از ش��يوع كرونا گذش��ته،
بس��ياري از كش��ورهاي جهان از امريكا خواستند
تحريمها عليه اي��ران را كاهش دهد ام��ا با رد اين
خواس��تهها ،ايران در مبارزه با اي��ن ويروس نيز با
محدوديته��اي جديد مواجه ش��د و حتي پس از
نهايي ش��دن توليد چند واكسن كرونا ،ايران اعالم
كرد در جابهجايي پول براي واردات واكس��ن نيز با
مشكالت و محدوديتهايي مواجه است .هرچند در
روزهاي گذشته رييس كل بانك مركزي از برطرف
شدن مش��كالت انتقال پول واكس��ن خبر داده اما
تداوم تحريمهاي گزينههاي ايران را بسيار محدود
كرده است.
درهمين رابطه ،ش��ريف نظام مافي در گفتوگو با
«ايسنا» ،اظهار كرد :در ابتدا بايد در نظر داشت كه
آنچه به كانال مالي س��وييس اشاره دارد ،ارتباطي
با اينس��تكس كه بنا بود از سوي اتحاديه اروپا اداره
شود ندارد .اينستكس يك مجموعه بود كه در قالب
شركت كار ميكرد و از س��وي كشورهاي اروپايي
براي عب��ور از تحريمه��ا راهاندازي ش��د اما كانال
سوييس بيش از آنكه يك مجموعه يا شركت باشد،

مجموع��هاي از مجوزها يا ام��كان دريافت مجوزها
براي فرايند تجاري و بانكي است.
به گفته وي ،آنطور كه در دستور كار اين كانال مالي
آمده ،با توجه به اينكه ايران در فش��ار تحريمهاي
همهجانب��ه امريكا ق��رار دارد و از س��وي ديگر ،در
فهرس��ت س��ياه افاي تي اف نيز قرار گرفته ،اين
احتمال وجود داش��ت كه واردات برخي داروها به
كشور دشوار شود ،اين كانال به منظور آن فعال شد
كه بتواند بخشي از تحريمها را كنار زده و مجوزهاي
الزم براي تجارت در حوزه غذا و داروهاي مورد نياز
را دريافت كند.
رييس اتاق ايران و سوييس با بيان اينكه بانكهايي
كه در فرايند كاري اين كانال فعال ميشوند ،كامال
با بانكهاي ايراني و ش��رايط تحريم آشنايي دارند،
بيان كرد :اين بانكها در دورههاي قبلي تحريم نيز
فعال بودند و از اين رو ميتوانند در شرايط فعلي نيز
كمك حال باش��ند .با طراحي ساز وكارهاي الزم و
دريافت مجوزهاي مورد نياز ،ميتوان از اين بس��تر
استفاده كرد.
نظام مافي در پاس��خ به اين س��وال ك��ه آيا امكان
اس��تفاده از كانال سوييس براي نقل و انتقال منابع
الزم براي خريد واكسن كرونا وجود دارد؟ نيز گفت:
من به شكل دقيق در جريان مذاكرات نيستم اما با
توجه به بستري كه اين كانال به وجود آورده قطعا
ميتواند به عنوان يكي از گزينههاي بانك مركزي
براي انتق��ال پول مورد اس��تفاده ق��رار گيرد .اين
آمادگي در كانال بشردوستانه وجود دارد و اگر يكي
از گزينههاي ايران بوده باشد ،قطعا امكان پيگيري
شرايط و استفاده از اين فرصت وجود خواهد داشت.

ايلنا | مديركل صنايع حمل و نقل وزارت صمت
اظهاركرد:شركتهايخودروسازيازدوسالپيش
زيانده هستند .هر دوره از افزايش قيمت مواد اوليه
عقب ميافتند .ايرانخودرو در  ۶ماهه سال ۲۵۰۰
ميليارد تومان و سايپا حدود  ۲هزار ميليارد تومان
زيان داشتند .سهيل معمارباشي در مورد پيشنهاد
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در حوزه
خودرو اظهار داشت :يك بسته جهش توليد در اين
سازمان تهيه شده اما هنوز نهايي نشده است .اين
بسته در  ۴س��رفصل توليد و ساخت داخل ،عرضه
محصوالت در بازار ،تامين منابع مالي ش��ركتها
و قيمتگذاري تهيه ش��ده اس��ت.وي با اشاره به
مشكالتخودروسازانويتصريحكرد:شركتهاي
خودروسازي مش��كالتي مانند تامين نقدينگي،
تامين ارز و قيم��ت خودرو دارند .و ش��ركتهاي
خودروسازي از دو سال پيش زيانده هستند و هر
دوره از افزايش قيمت مواد اوليه عقب ميافتند.وي
تصريح كرد :بطوريكه ايرانخودرو در  ۶ماهه سال
 ۲۵۰۰ميليارد تومان و سايپا حدود  ۲هزار ميليارد
تومان زيان داشتند .وي در ادامه خاطرنشان كرد:
در شرايطي كه يك رانت  ۱۰۰هزار ميليارد توماني
به واسطه اختالف قيمت كارخانه و حاشيه بازار به
واس��طههاي بازار ايجاد شده خودروساز به همين
ميزان ض��رر كرده يعن��ي از جيب خودروس��از و
س��هامداران خارج كردهايم و به واسطهها دادهايم.
بنابراين درخواس��ت اصالح اين روي��ه از طرف هر
نهادي كه مطرح شود امر مناسبي است .وي افزود:
هيچ بن��گاه اقتصادي بدون درس��ت بودن اقتصاد
كس��ب و كار نميتواند فعاليت خود را ادامه دهد،
شركتهاي خودروسازي نيز از اين قاعده مستثنا
نيستند.شايدميزانزيانهادرحجمداراييهاياين
شركتها كوچك به نظر برسد اما تجميع زيانها به
شركتهاي خودروسازي ضربه خواهد زد .از همين
روي اين موض��وع در نهادهاي مختلف مورد توجه
قرارگرفتهوحتيدرطرحسازماندهيصنعتوبازار
خودرو كه در كميسيون صنايع مجلس طرح شده
موضوع قيمتگذاري مورد توجه قرار گرفته است و
خودروسازانجلساتمختلفيباشورايرقابتبراي
اصالح قيمتگذاري داشتند.

ارتقاي كيفي سه محصول تجاري
ايرانخودرو

ايكوپرس| مديرعامل ايرانخ��ودرو ديزل مهر
اظهار داش��ت :ايرانخودرو ديزل در س��ال جاري
توانس��ت عالوه بر تحقق شعار جهش توليد سطح
كيفيت سه محصول خود را ارتقا دهد .محصوالتي
نظير كاميون واگن هود با افزايش سطح كيفي از دو
به سه ستاره ،كشنده فوتون از سه به چهار ستاره و
نيز ميني بوسآريانازدوبهسهستاره،موفقشدند
كارنامهاينشركترادرسالجهشتوليددرخشان
كنند.مديرعامل ايرانخودرو ديزل با اشاره به تعهد
حدود دو هزار ميليارد توماني ايرانخودرو ديزل به
بازار ،عنوان كرد :در حال حاضر ۱۵۰۰دستگاه واگن
هود ۲۱۵،دستگاه اتوبوس و تعدادي ميني بوس و
ون در برنامه توليد قرار دارد .در هشت ماهه گذشته
ني��ز حدود  ۷۵۰دس��تگاه واگن هود توليد ش��ده
است .براي اجراي تعهداتي كه موعد تحويل آنها تا
انتهاي امسال است ،بايد رشد  ۴۰۰درصدي را در
توليداتمان محقق كنيم.او با بيان اينكه با انسجامي
كه ميان تمام��ي كاركنان ديزل ايجاد ش��ده ،در
آذرماه امس��ال  ۳۵۸دستگاه واگن هود توليد شد،
بيان كرد :اين رقم تقريب��اً برابر با  ۵۰درصد توليد
اين محصول در هشت ماهه گذشته بوده و جهش
بزرگي است كه در ايرانخودرو ديزل اتفاق افتاده
اس��ت.مديرعامل ايرانخودرو ديزل با بيان اينكه
توليد ايرانخودرو ديزل در حوزه اتوبوس ،نس��بت
به رقباي خود از وضعيت بهتري برخوردار اس��ت،
خاطرنشان كرد :تاكنون سفارش توليد حدود۶۴۸
دس��تگاه اتوبوس را دريافت كردهايم .از اين تعداد
 ۲۱۵دستگاه تا پايان سال تحويل ميشود .در حال
حاضر نيز حدود ۸۵دستگاه از اين تعداد توليد و۷۹
دستگاه نيز تجاريسازي و تعدادي از آنها به سازمان
شهرداريهاودهياريهايشهرهايمختلفكشور
ازجمله تهران تحويل شده است.
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مرامنامه اخالقي روزنامه تعادل در وبس�ايت رس�مي روزنامه در دسترس است

واكسن ايراني كرونا به سه داوطلب تزريق شد

آغاز پايان كرونا

خبر روز

آخرين آمار فوتيهاي كرونا ۱۳۲ ،نفر طي  ۲۴ساعت

سخنگويوزارتبهداشتبابياناينكهمجموعبيمارانكوويد ۱۹دركشوربهيكميليونو ۲۱۲هزارو ۴۸۱نفررسيد،گفت:متاسفانهدرطول
 ۲۴ساعت ۱۳۲،بيماركوويد ۱۹جانخودراازدستدادند.سيماساداتالري،گفت:از ۸تا ۹دي ۱۳۹۹وبراساسمعيارهايقطعيتشخيصي
 ۶۱۰۸بيمارجديدمبتالبهكوويد ۱۹دركشورشناساييشدكه ۸۱۵نفرازآنهابستريشدند.برايناساسمجموعبيمارانكوويد ۱۹دركشور
بهيكميليونو ۲۱۲هزارو ۴۸۱نفررسيد.ويافزود:متاسفانهدرطول ۲۴ساعتمنتهيبه ۹ديماه ۱۳۲،بيماركوويد ۱۹جانخودراازدست
دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري به ۵۴هزار و ۹۴۶نفر رسيد .به گفته وي ،خوشبختانه تاكنون ۹۶۹هزار و ۴۰۸نفر از بيماران ،بهبود
يافتهياازبيمارستانهاترخيصشدهاند.
ميراثنامه

نشستن غبار فراموشي برمسجدنقشينه آران و بيدگل
اصفهان مسجد نقش��ينه يا حاجي قاسم از مساجد
زيباي صفوي در ش��هر آران و بيدگل اس��ت كه از
جلوههاي اين مسجد ايوان بسيار بلند آن است كه از
دور جلوهنمايي ميكند .مسجد نقشينه از جمله آثار
تاريخي منطقه فرهنگي كاشان است كه ناشناخته
مانده و نيازمند پژوهشهاي فني و علمي است .يك
پژوهشگر تاريخ و تمدن در گفتوگو با ايسنا ،اظهار
كرد :تزيينات ايوان مس��جد نقشينه آران و بيدگل
عبارت از كتيبهاي كاش��ي پيش��اني با زمينه آبي
الجوردي و خطوط زيباي ثلث سفيدرنگ و محراب
نقاش��ي زيبا از س��ال  ۱۲۲۱هجري است .محمد
مشهدي نوشآبادي گفت :محراب گچبري همراه
با تزيينات مقرنس و نقوش و كتيبهها ،تقريباً سالم
است ،اما در ديگر بخشهاي ايوان مسجد ،نقوش گل
وبوتهوختاييوكتيبههايشيعيدرقابهايمتنوع
وجود داشته كه امروز بخش كمي از آنها باقي است.

گمان بر اين اس��ت كه كتيبههاي كاشي فيروزهاي
پيش��اني ايوان و ماده تاريخي مسجد نقشينه ،كار
محمدطاهر،نقاشكاشانيازخوشنويسانونقاشان
به نسبت گمنام كاشان در س��ده  ۱۱هجري است
كه بخشي از كاش��يها از جمله كاشيهاي انتهايي
كه طبع��اً مربوط به نام باني ،هنرمن��د و تاريخ بوده
فرو ريخته است و نميش��ود در اين باره اظهارنظر

هنر
همزمان با فرا رسيدن سالگرد شهادت سپهبد حاج
قاسم سليماني (ره) ويژه برنامههاي فرهنگي «مرد
ميدان»درايستگاههايمنتخبمترويتهرانبرگزار
ميشود.بهگزارشمديريتارتباطاتواموربينالملل
شركتبهرهبرداريمترويتهرانوحومه،بهمناسبت
سالگرد شهادت س��پهبد حاج قاسم سليماني (ره)
ويژه برنامه «مرد مي��دان» در قالب پويش فرهنگي
در متروي تهران برگزار ميشود .در اين ويژه برنامه،
وركشاپ «سرباز ايران» با هدف گراميداشت ياد و
نام شهيد سپهبد حاج قاسم س��ليماني(ره) و ياران
ايش��ان كه در حمله تروريستي نيروهاي امريكايي
در عراق به فيض ش��هادت نايل آمدند در ايس��تگاه
متروي امام خميني(ره) اجرا ميشود .در اين برنامه
فرهنگ��ي و هنري ده نفر از هنرمندان و متخصصان
سياه قلم تصويري از شهيد سليماني را كه هر كدام
بيانگر ويژگيهاي مختلفي از ايش��ان ميباش��د را
طراحي ميكنن��د و در پايان تصوير پرتره ش��هيد
س��ليماني با گلآرايي تزيين ميگردد و در معرض
نمايش قرار ميگيرد .وركش��اپ فرهنگي و هنري
«سرباز ايران» از روز سهشنبه  ۹تا  ۱۳دي ماه  ۹۹با
خبر

امدادرسانيبه ۷۰كوهنورد
حادثهديدهطي ۵روزگذشته

معاون عمليات سازمان امداد و نجات ،از امدادرساني
به  ۷۰كوهن��ورد حادثه ديده در ارتفاعات س��خت
گذر كوهستاني سراسر كشور طي پنج روز خبر داد.
محمدباقر محمدي در گفتوگو با ايرنا افزود :از روز
سوم تا هش��تم دي ماه ۳۷ ،ماموريت امداد و نجات
در كوهستان براي نجات كوهنوردان آسيب ديده و
متاثرازمخاطراتمحيطهايسختگذر ۱۷استان
آذربايجانشرقي،اردبيل،اصفهان،البرز،ايالم،بوشهر،
تهران ،خراسان شمالي و رضوي ،خوزستان ،كرمان،
كرمانشاه ،كهگيلويه و بويراحمد ،گلستان ،مركزي،
همدان و يزد توسط گروههاي واكنش سريع هالل
احمر انجام شده است ۵۴ .تيم عملياتي متشكل از
۲۱۰امدادگرونجاتگرگروههايتخصصيجستوجو
و نجات در كوهستان هالل احمر مشاركت داشتند
كه توانستند  ۵۳نفر از كوهنوردان را به مناطق امن
منتقل كنند .معاون عمليات سازمان امداد و نجات
جمعيتهاللاحمرافزود:دراجرايچندينماموريت
يادشده،نيروهايامدادرسانهاللاحمرتوانستندبا
استفاده از تكنيكهاي نجات فني در كوهستان۷۰
حادثهديدهكهبنابهداليلمختلفدچارسانحهشده
بودن��د را نجات دهند كه از اين تعداد ۱۴،نفر را براي
دريافتخدماتتكميليدرمانيبهبيمارستاناعزامو
 ۵۳نفرديگردرمحلدرمانسرپاييشدند.محمدي
ازكوهنوردانخواستدرصورتعزيمتبهارتفاعات
برفگيرومناطقصعبالعبوركوهستانيازلباسهاي
داراي رنگ مش��خص (قرمز ،زرد و فس��فري) براي
سهولت در رصد امدادگران و گروههاي امداد و نجات
هوايي و كوهستان استفاده كنند .وي از كوهنوردان
خواستاكنونازصعودانفراديبهمناطقكوهستاني
سراسر كش��ور خودداري كنند و اگر قصد صعود به
مناطق كوهستاني را دارند ،حتما به همراه گروهي
مجرب و آموزش ديده و با هماهنگي و اس��تعالم از
فدراسيونكوهنورديوسازمانهايامدادرساناقدام
بهاينكاركنند.اينمقاممسوولازكوهنوردانوديگر
شهروندان دوستدار فصل زمستان و زيباييها آن در
ارتفاعات كوهستاني و مناطق برفگير خواست ،در
صورتنيازبهكمكوقرارگرفتندرشرايطاضطراري
عموميوپيچيدهانواعحوادثكوهستانحتيبدون
داشتنسيمكارتدرتلفنهمراهباشماره ۱۱۲هالل
احمر تماس بگيرند .به گ��زارش ايرنا ،ارايه خدمات
امدادونجات،اسكانوتغذيهاضطراريدرزمانوقوع
حوادث و سوانح ،ارايه آموزشهاي امداد كمكهاي
اوليه به اقش��ار مختلف جامعه ،برنامهريزي و اقدام
در جهت آمادگي مقابله با حوادث و س��وانح ،ارسال
محمولههايكمكهايبشردوستانهبهكشورهاي
آسيبديدهومتأثرازحوادثطبيعي،غيرطبيعي
و اعزام عوامل امدادي در داخل و خارج از كش��ور
از جمله وظايف اين سازمان راهبردي وابسته به
جمعيتهاللاحمراست.

رعايتپروتكلهايبهداشتيدرايستگاه مترويامام
خميني(ره)برگزارميشود.مسابقهفرهنگيوهنري
س��رباز ايران با موضوع و محوريت شهيد سليماني
بخش ديگري از اين ويژه برنامه است كه در سه قالب
ادبي (ش��عر ،داس��تان كوتاه و دلنوشته) ،تجسمي
(نقاشيوعكسوپوستر)وتوليداتصوتي(پادكست
راديويي و دكلمه) برگزار ميشود كه طي فراخواني
از عالقهمندان به ش��ركت در اين مسابقه دعوت به
عمل آمده است .مهلت ارس��ال آثار تا پايان دي ماه
 ۹۹و اعالم برندگان و اهداي جوايز نيز  ۲۲بهمن ماه
 ۹۹همزمان با سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ايران
و سالگرد شهادت سردار دلها خواهد بود .فضاسازي
محيطي در ايستگاههاي متروي تهران نيز به همين
مناسبتوبهمنظورايجادفضايبصريمناسببااين
ايام به وسيله طرحهاي گرافيكي و هنري فضاسازي
در ايس��تگاههاي مترو اجرا ميش��ود .در اين بخش
طرحي با عنوان «علم ب��ر زمين نميماند» طراحي
و آماده ش��ده كه در آن با اس��تفاده نشان انگشتري
شهيد سليماني كه در دس��ت افراد مختلف جامعه
نقش بسته اس��ت ،پيام ادامه راه آن شهيد واالمقام

را به شهروندان ميرس��انيم كه اين طرح در تمامي
ايستگاهها و داخل قطارهاي مترو به نمايش گذاشته
ميشود .نمايشگاههايعكسوپوستر«علمبرزمين
نميماند»نيزدرگذرگاههايفرهنگيمترومسافران
را به تماشاي اين تصاوير دعوت مينمايد .همچنين
طرح «مرد ميدان» منقش به چهره شهيد حاج قاسم
سليماني در جلوي قطارهاي مترو نصب ميگردد.
بخش ديگر اين ويژه برنامه فعاليتهاي س��معي و
بصري فتوكليپ «عقيق سليماني» است كه شامل
تصاويري از مردم و دوس��تداران سرباز وطن ،شهيد
حاج قاسم سليماني كه انگش��تري آن شهيد را در
دست دارند و متن گفتاري از زبان مردم ،در معرض
تماشاي مس��افران ش��هر زيرزميني قرار ميگيرد.
مسافران از طريق راديو مترو نيز شنونده ويژه برنامه
«سردار دلها» با موضوع معرفي شخصيت و بخشي
از زندگينامه ش��هيد حاج قاسم سليماني از طريق
بلندگويايستگاههايمتروباشند.گفتنياستويژه
برنامه «مرد ميدان» با موضوع سالگرد شهادت حاج
قاسم سليماني از ۹دي ماه ۹۹و به مدت يك هفته در
ايستگاههاي متروي تهران برگزار ميشود.

جامعه

كشف ۱۲۹ميليارد ريال ارز قاچاق توسط پليس فرودگاه

فرمان��ده پلي��س ف��رودگاه پلي��س
پيش��گيري ناجا از كشف ارز قاچاق به
ارزش  ۱۲۹ميلي��ارد و  ۵۰۰ميلي��ون
ريال توس��ط پليس فرودگاه حضرت
ام��ام (ره) خبر داد و گف��ت :پرونده در
خصوص هر يك از متهمان دس��تگير
شده تشكيل و به همراه ارزهاي قاچاق
براي سير مراحل قانوني تحويل مراجع
قضايي شد .به گزارش پايگاه خبري پليس ،سردار
حسن مهري با اعالم اين خبر اظهار كرد :در راستاي
مبارزه با قاچاق ارز از مرزهاي هوايي كشور و كمك
به اقتصاد داخلي ،كاركنان هوشيار پليس فرودگاه
حضرت امام خميني (ره) ،از پنج مسافر خروجي به

مقصدهاي كراچي ،اس��تانبول و دوحه
(قطر) ۴۷۳ ،هزار دالر و  ۳۰هزار يورو ارز
غير مجاز جمعاً ،به ارزش  ۱۲۹ميليارد
و  ۵۰۰ميليون ريال كش��ف كردند .وي
افزود :متاس��فانه برخي از افراد سودجو
و فرصتطلب با توجه به نوسان قيمت
ارز اقدام به خروج غير قانوني آن از كشور
ميكنندكهنيرويانتظاميبااستقراردر
تماميگلوگاههايخروجيبهجدبااينافرادبرخورد
ميكند.فرماندهپليسفرودگاهپليسپيشگيريناجا
خاطرنشانكرد:پروندهدرخصوصهريكازمتهمان
دستگير شده تشكيل و به همراه ارزهاي قاچاق براي
سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شد.

وام كارآفريني۴درصدي براي مددجويان بهزيستي

مديركل اش��تغال و كارآفريني سازمان
بهزيستي كشور گفت :كارفرماياني كه
مددجويان بهزيستي را در ازاي پرداخت
حقوق ،بيمه و مزايا در چارچوب قرارداد
قانونكاربهكاربگيرندميتوانندبهخاطر
هرمددجوازوامكارآفرينيهفتساله۵۰
ميليونتومانيباسودچهاردرصدبهرهمند
شوند.رضادهقاندرگفتوگوباايرناافزود:
شركتها،دفاترخصوصي،بنگاههاوكارخانههادرازاي
بهكارگيريمددجويانبهزيستيميتوانندازتسهيالت
اشتغال بهزيستي استفاده كنند و به ازاي هر كارفرما تا
سقفدوميلياردتومانازاينتسهيالتبهرهببرند.وي
خاطرنشان كرد :در س��ال  ۲۱۰۰ ،۹۹ميليارد تومان
اعتبارات بانك��ي در قالب وام ۵۰ميليون توماني چهار
درصد با بازپرداخت هفت سال براي مددجويان داريم
كه در حالپرداخت استو تاكنون حدود ۷۵۰ميليارد
تومان جذب شده است .اعتبارات اشتغال مددجويان
برايسالآيندهقابلپيشبينينيستاماحداقل۲۱۰۰

ميليارد تومان خواهد ب��ود كه در صورت
افزايش در اليح��ه بودجه مجلس ،تغيير
خواهد ك��رد و رقم آن تابع تصويب اليحه
بودجهاست.دهقانبهتشريحشرايطاخذ
وامخوداشتغاليبرايمددجويانپرداخت
و گف��ت :همه مددجويان بهزيس��تي در
حوزههايتخصصيتوانبخشي،پيشگيري
و اجتماعي منوط به اينك��ه پرونده فعال
داشتهوفاقدشغلباشند،ميتوانندازتسهيالتاشتغال
بهزيستي استفاده كنند .وي با بيان اينكه مددجويان
ش��اغل و حقوقبگير بخشهاي دولت��ي و غيردولتي
مشمولدريافتتسهيالتاشتغالبهزيستينميشوند،
افزود :اي��ن مددجويان ب��راي درياف��ت وام بايد روند
آمادهسازيشغليدرحوزهتخصصيخودرابگذرانندو
مدرك يا گواهينامه مهارتي از مراجع ذيصالح صدور
مدارك مانند س��ازما ن فني و حرفهاي ،دانشگاه جامع
علمي و كاربردي ،ميراث فرهنگي و جهاد كش��اورزي
اخذكنند.

ك درمعرضخطر قرهقشالق
حفاظت مشاركتي ازغاز و ارد 

مدير ملي طرح حفاظ��ت از تاالبهاي
ايران از اجراي پروژه حفاظت مشاركتي
ك در معرض خطر در
گونههاي غاز و ارد 
ب قره قش�لاق از تاالبهاي اقماري
تاال 
جنوب درياچه ارومي��ه با ايجاد و تقويت
شبكهاي از گروههاي محلي خبر داد .اين
پروژهدرراستايپشتيبانيازاجرايبرنامه
مديريتجامعدرياچهاروميهوتاالبهاي
تدارباحمايت
اقماريآنوعملياتيشدناقداماتاولوي 
طرح حفاظ��ت از تاالبهاي اي��ران ،اداره كل محيط
زيست آذربايجان شرقي و سازمان مردم نهاد ماموريت
براي حفاظت از محيط زيست شهري و روستايي بناب
از آذرماه  ۱۳۹۸در تاالب قرهقش�لاق در شهرس��تان
بناب آذربايجان شرقي اجرايي شد .در اجراي اين پروژه

مش��اركت ،ظرفيتس��ازي و توان افزايي
مردممحليحاشيهتاالبازاولويتويژهاي
برخورداربودهودرهمهمراحلبرنامهريزي
و اجراي پ��روژه نمايندگان جوامع محلي
مشاركتفعالداشتهاندوتاكنونسهگروه
محلي در روستاهاي قرهقشالق ،آغداش و
فسندوزتشكيلوساماندهيشدهاند.يكي
ازمهمتريندستاوردهاياينپروژهتدوين
برنامه اقدام حفاظت مش��اركتي گونههاي غاز و اردك
در معرض خطر تاالب قره قشالق بوده كه براي تدوين
برنامهبيشاز ۱۵نشستجمعيوبازديدميدانيتاالب
با مشاركت دست اندركاران كليدي دولتي و غيردولتي
و تع��داد ۵۰نفر از عالقهمن��دان جوامع محلي صورت
گرفتهاست.

قطعي كرد .اين پژوهش��گر تاريخ و تمدن ،تصريح
كرد :خوشنويسي بخش��ي از كاشيهاي صندوق
مزار حبيب موسي كاش��ان به امضاي طاهر است،
ولي نقاشيهاي قاجاري ورودي زيارتگاه عطابخش
را حسن نراقي اش��تباهي به او منسوب كرده است.
مسجد نقش��ينه داراي ساختماني سهطبقه است؛
طبقه زير ،طبقه همكف و ايوان كه روي طبقه زيرين
قراردارد.همينطورطبقهايرويدهليزهايجانبي
ايوان كه در كل چهار س��طح يا طبقه را به دس��ت
ميدهد .مشهدي نوشآبادي تأكيد كرد :مسجد در
دورانقاجاريبهصورتاساسيتعميرشدهوآخرين
تعميراتچنددههپيشتوسطميراثفرهنگيانجام
شده اس��ت .در مرمت اخير ايوان ،كه تقريباً نصف
سقف آن فرو ريخته بود بازسازي شده است و اندكي
نيز طبقه دوم رواق س��مت چپ مسجد در راستاي
قرينهسازي دستكاري شده است.

هنر

«سرزمينآوارهها»همچنانبختنخستاسكار

روايت يك ترس در رقابت فيلم فجر

نش��ريه ورايتي در جديدترين پيش بيني خود از شاخه بهترين فيلم اسكار
 ،۲۰۲۱فيلم «سرزمين آوارهها» ساخته «كلوئي ژائو» را همچنان به عنوان
بخت نخس��ت معرفي كرد .به گزارش ايسنا ،فيلم «س��رزمين آوارهها» به
كارگرداني «كلوئي ژائو» پس از كس��ب ش��ير طاليي بهتري��ن فيلم ونيز و
هوگوي طاليي بهترين فيلم از نگاه مخاطبان جشنواره شيكاگو ،در جوايز
مختلف انجمنهاي منتقدان امريكا نيز مورد توجه قرار گرفته و از س��وي
انجمن فيلم بوستون ،شيكاگو ،نيويورك و لس آنجلس نيز در شاخه بهترين
فيلم و يا كارگرداني برگزيده ش��ده است .در دوره جديد پيش بيني نشريه
ورايتي درباره شاخه بهترين فيلم جوايز اسكار  ۲۰۲۱كه با كاهش فيلمها
از  ۵۰به  ۲۵فيلم همراه بوده اس��ت« ،سرزمين آوارهها» همچنان در رتبه
نخس��ت قرار داد و كمپاني نتفليكس نيز با س��ه فيلم «منك»« ،بلك باتم
ماريني» و «دادگاه ش��يكاگو  »۷نيز در جمع مدعيان حضور دارد .در فيلم
«سرزمين آوارهها» كه در نظرسنجي س��االنه نشريه ايندي واير از بيش از
 ۲۰۰منتقد و روزنامهنگار س��ينمايي نيز در رتبه نخست برترين فيلمهاي
سال  ۲۰۲۰قرار گرفته« ،فرانسس مك دورمند» بازيگر برنده اسكار در نقش
زني از يك شهر در ايالت نواداي امريكا بازي ميكند كه زندگي جديدي را
در جاده تجربه ميكند .اين فيلم بر اس��اس كتاب غيرداستاني «سرزمين
آوارهها :زنده ماندن در امريكاي قرن بيست و يكم» نوشته «جسيكا برودر »
ساخته شده است.

فيلم سينمايي «زاالوا» به كارگرداني ارسالن اميري با انجام مراحل فني پس
از توليد براي حضور در سيونهمين دوره جشنواره فيلم فجر آماده ميشود.
به گزارش ايس��نا ،تدوين «زاالوا» را عماد خدابخش بر عهده دارد .همچنين
صداگذاري اين فيلم سينمايي به تازگي توسط اميرحسين قاسمي آغاز شده
است .روحاهلل و سميرا برادري تهيهكنندگي اين فيلم دوزبانه فارسي و كردي
را برعهده دارند كه در آن نويد پورفرج ،هدي زينالعابدين و پوريا رحيمي سام
در آن به ايفاي نقش ميپردازند .باسط رضايي ،شاهو رستمي ،فريدون حامدي،
صالح رحيمي ،زاهد زندي و بيش از  10نفر از بازيگران فعال و پيشكس��وت
تلويزيون و تئاتر استان كردس��تان نيز ديگر بازيگران «زاالوا» هستند .زاالوا
در دهه  50شمسي ميگذرد و راوي اتفاقي است كه باعث ترس مردم شده و
رييس پاسگاه تالش ميكند تا امنيت را به روستا بازگرداند .طرح و فيلمنامه
اين پروژه سينمايي ،در سال  ۲۰۱۹در بازار آسيايي فيلم هنگكنگ از ميان
ت و يككشور جهان در مرحله داوري نهايي قرار گرفت و
آثار منتخب از بيس 
موفق شد جايزه حمايت  HAFرا كه از سوي ( Koficخانه فيلم كرهجنوبي)
اهدا ميش��ود ،دريافت كند .زاالوا نخستين تجربه سينمايي ارسالن اميري
در مقام كارگردان اس��ت .او پيشاز اين به عنوان فيلمنامهنويس ،تدوينگر
و مستندس��از در س��ينما و تلويزيون فعاليت داش��ته و در يكسال گذشته
فيلمنامههاي س��ينمايي «تيتي» (با آيدا پناهن��ده) و «گيجگاه» (با عادل
تبريزي) را به نگارش درآورده است.

ادامه از صفحه اول

كارت زردهاي انتخاباتي مجلس
مس��اله بعدي آن اس��ت كه به هر حال اقتصاد ايران
در بطن يكي از بيسابقهترين تحريمهاي اقتصادي
غرب عليه كش��ور قرار دارد .اغلب جريانات موثر در
كش��ور آگاهند كه دولت به دليل تحريمها با كمبود
منابع روبه روست .به دليل همين كمبود منابع است
كه دولت ناچار اس��ت از طريق انتشار و فروش اوراق،
استقراض از بانك مركزي و ...منابع مالي خود را تامين
كند .عوارض اين كمبودهاي مالي در تورم ،گراني و
توسعه پايه پولي كشور مشاهده ميشود .تكانههايي
كه به دليل تحريمه��اي اقتصادي و اس��نداد مالي
برآمده از محدوديتها ايجاد ميشود و در ادامه تبعات
معيشتيمخربيرادراقتصادميآفريند.وقتيبهدليل
محدوديتهاي اعتباري و افاي تي اف ،ال سي براي
كاالهاي اساسي گشايش اعتبار نميشود و يك وقفه
زماني در واردات نهادههاي دامي و...منجر به جهش
مرغ ،تخم مرغ ،مواد لبني و ...ميش��ود يا كمبود در
دانههاي روغني باعث جهش در قيمت روغن مصرفي
مردمميشود،برخيازمخالفانمجموعهاينكمبودها
را به پاي بيتدبيري دولت ميگذارند .در حالي كه در
فضاياقتصاديدامنهوسيعيازكاالهادركشوروجود
دارند كه دولت توانسته زمينه بروز نوسانات قيمتي در

اين نوع اقالم مصرفي را كنترل كند .ضمن اينكه بايد
توجهكردافزايشقيمتوجهشقيمتدومقولهجدا
از هم هستند كه در زمان ارزيابيهاي تحليلي بايد به
اين موارد توجه كرد .اما چون فضاي سياسي و عمومي
كشور متاثر از انتخابات سال آينده كشور است به نظر
ميرسد اينگونه برخورد با مسائل اقتصادي و اجرايي
تنها بر اس��اس داليل اقتصادي و تخصصي نيست و
برخي رويكردهاي انتخاباتي و جناحي در آن اثرگذار
است .اين مباحث در خصوص مقوله واگذاريها نيز
به همين شكل و ش��مايل ظهور و بروز پيدا ميكند.
بر اس��اس قانون ،روند واگذاري بنگاههاي اقتصادي
دولتيوعموميكامالمشخصشدهاست.دراينميان
ممكن است تخلفاتي هم در فرايند كلي واگذاريها
صورت گرفته باش��د .اما تصميمسازي در خصوص
واگذاريها تنها به عهده وزير اقتصاد و ساير نهادهاي
دولتي نيست و نمايندگان نهادها ،ارگانها ،قوا و ...در
قالب هياتي تخصصي اين واگذاريها را برنامهريزي
و اجرا ميكنند .اين اظهارنظر به اين معني نيست كه
هيچ نوع تخلف و اشتباهي در روند كلي واگذاريها
صورت نميگيرد يا تبان��ي در روند واگذاريها انجام
نش��ده ،حتما ناهنجاريهايي در روند كلي واگذاري

بنگاههاي دولتي نيز وجود دارد .اما اينكه تصور شود
فقطوزيراقتصاداستكهبايددرخصوصيكتصميم
جمعي پاسخگو باشد و در نهايت با كارت زرد مجلس
روبه رو شود در واقع به نوعي پاك كردن صورت مساله
است .راهكار معقول براي مواجهه با ناهنجاريهاي
اداري و مديريتي آن اس��ت كه عملكرد بخشهاي
مختلف اثرگذار در يك تصميم جمعي بطور منصفانه
و مبتني بر يك رويكرد عاقالنه مورد تحليل و ارزيابي
قرار بگيرند .به نظر ميرسد كه پايان عمر دولت همراه
با چالشها و سختيهايي ش��ده است كه روند كلي
برنامهريزيهاي اجرايي را با چالش روبهرو كرده است.
دامنه وسيعي از تضادها را در روند تصميمسازيهاي
اجرايي و تقنيني كش��ور ميتوان مش��اهده كرد كه
بيش��تر از آنكه بر مبناي اصول منطقي و تخصصي
مطرح شده باشند ،بر اس��اس رويكردهاي جناحي
و انتخاباتي طرح و عملياتي ش��دهاند .كارت زرد روز
گذشته نمايندگان مجلس به وزير اقتصاد يكي از اين
نمونه برخوردهاي غيرتخصصي با مقوالت اقتصادي
است كه نهتنها نتايج مثبتي در روند كلي اقتصاد به
جاي نميگذارند ،بلك��ه خود به عاملي براي افزايش
مشكالت بدل ميشوند.

پيامدهاي طبقاتي تصويببودجه
ضمنا براي اينكه بتواند كمكي به توليد و معيشت
م��ردم بكند و قيمت ارز را كاه��ش دهد ،اين هم
از س��بد انتخابهاي دولت بع��دي خارج خواهد
ش��د .از اينس��و در يك چنين مواقعي كه حتي
قاليباف رييس مجلس هم اش��اراتي به ضرورت
افزايش قيمت حاملهاي انرژي داش��ت؛ آن هم
با استداللهاي نخنما شده قبلي با اين محتوا كه
برخي از مردم خودرو ندارند ولي برخي از اقش��ار
چند خودرو دارند! بعد ه��م در ادامه اين موضوع
مطرح ميشود كه براي كنترل قاچاق بايد افزايش
قيمت حاملهاي انرژي را در دستور كار قرار داد.
بدون توج��ه به اين واقعيت كه اين س��ناريو طي
30سال گذشته بارها تكرار شده است و در نهايت
افزايش حاملهاي انرژي و افزايش قيمت ارز ركود
را تعميق ميكند ،بس��ياري از واحدهاي توليدي

از چرخه فعاليت خارج ميشوند.بيكاري افزايش
پيدا ميكند ،تورم ش��ديد ايج��اد ميكند .تورم
ش��ديد قاچاق را افزايش خواهد داد و تبعات اين
فرآيند معيشت مردم را تحت تاثير قرار ميدهد.
در ادامه اين روند نيز كس��ري بودجه دولت شكل
ميگيرد ،چ��را كه بزرگتري��ن متقاضي در بازار
عمومي كش��ور دولت اس��ت و اگر دولت بخواهد
همين خدمات فعلي را در فضاي اقتصادي تداوم
بخشد ،ناچار به افزايش قابل توجه هزينههاي خود
خواهد بود .منتها افزايش درآمدهاي دولت هرگز
متناسب با افزايش بيشتر هزينههايش نيست ،به
همين دليل كس��ري بودجهاش بيشتر ميشود.
اين س��يكل معيوب مانند تمام تجربههاي قبلي
در اقتصاد كش��ور تكرار خواهد ش��د .سيكلي كه
در طول بيش از 3دهه گذشته در اقتصاد ايران با

افزايش قيمت حاملهاي انرژي و ارز تكرار شده
اس��ت  .اينبار هم اين تجربه تل��خ ،تداوم خواهد
داشت .اما نكتهاي كه تصميمسازان كشور كمتر
به آن توجه ميكنند ،آن اس��ت كه هر بار كه يك
چنين تصميمات معيوبي گرفته ميشود ،بخش
قابل توجهي از طبقه متوس��ط به طبقات پاييني
جامعه نزول ميكنند و بخش��ي از طبقات پايين
هم به م��ادون طبقه ،ف��رو ميريزن��د .به همين
دليل نيز تبعات اين ن��وع افزايش قيمتها منجر
به سرخوردگي ،اعتياد ،افس��ردگي ،رشد جرايم
و خش��ونت و رشد فساد ،رش��د خودكشي ،رشد
مهاج��رت و فرار مغزها و اس��تعدادها در كش��ور
خواهد بود.چش��ماندازي كه ب��دون ترديد هيچ
ايراني وطن دوس��تي مايل به شكلگيري آنها در
فضاي عمومي كشور نيست.

