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يادداشت- 1

 بررسي 
طرح اصالح قانون بازار 

دومين جلسه كميته قانون بازار 
با موضوع بررسي پيش نويس 
طرح اصالح قانون ب��ازار اوراق 
به��ادار جمه��وري اس��المي 
ايران،امروز چهارش��نبه )۱۳ 

بهمن ماه( برگزار خواهد شد.
موضوعات، ماده به ماده در حال 
بررسي هستند. پيرو جلسه اي 
كه با دعوت آقاي عليزاده، عضو ناظر مجلس در شوراي عالي 
بورس در كارگروه بازار سرمايه كميسيون اقتصادي مجلس 
صورت گرفت و آقاي پورابراهيمي، رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي نيز حضور داشتند، به 
كانون نهادهاي س��رمايه گذاري و كانون كارگزاران اين 
تكليف داده شد كه به صورت مشترك يا انفرادي، به بررسي 
موضوعات بپردازند و با ارس��ال فراخواني به فعاالن بازار 
سرمايه و پس از بررسي مباحث در كنار يكديگر، خروجي 
را تحت عنوان پيشنهادي به كميسيون اقتصادي مجلس 
و آقاي عليزاده منعكس كنند. جلسه هفته گذشته كميته 
قانون بازار، پيرامون بخش��ي از پيشنهادات مطروحه در 
مورد تعيين تعداد اعضاي شوراي عالي بورس با محوريت 
بخش خصوصي و حضور نهادهاي خودانتظام در كنار 
تركيب دولتي كه در قانون قبلي وجود داش��ت و سايه 
حضور اشخاص دولتي در شوراي عالي بورس را پررنگ 
مي كرد، برگزار شد و جمع بندي بر اين بود كه نهادهاي 
خودانتظام و كانون ها در كنار نمايندگان دولتي در شوراي 
عالي ب��ورس، حضور پيدا كنند. در حقيقت اش��خاص 
خبره و مس��تقل در زمينه بازار س��رمايه كه متشكل از 
كانون كارگزاران، كانون نهادهاي سرمايه گذاري، كانون 
س��هامداران حقيقي و كانون شركت هاي سهام عدالت 
هستند، در كنار يگديگر قرار خواهند گرفت و در مورد 
اعضاي اصلي شوراي عالي بورس بحث خواهند كرد. در 
جلسه هفته جاري نيز، پيرامون اين موضوعات و بخشي 
از مفاد ديگر بحث خواهد شد. نظر شخصي من اين است 
كه اشخاص مستقل، حقوقي و سهامداران خرد به نوعي 
ادامه در صفحه 8 در اين قانون ديده شوند تا...  

فردين آقابزرگي

وزير اقتصاد چه برنامه اي براي تامين منابع 
بانك ها و وام بدون ضامن دارد؟

نتايج شامخ كل دي ماه 1400 حاكي از كاهش 
مضاعف ساخت و ساز است

 فشار غيراصولي 
بر بانك ها و تورم بيشتر

فعاالن ساختماني 
در انتظار پايان ركود

يادداشت-4يادداشت-2

بودجه، تورم و مشكالت 
اقتصادي

 كودكان زباله گرد
 را دريابيم

يكي از مهم ترين مشكالتي 
كه اقتص��اد اي��ران در طول 
سال ها و دهه هاي گذشته با 
آن مواجه بوده، ناديده گرفتن 
ظرفيت هاي علم��ي و كنار 
گذاشتن دستاوردهايي است 
كه در بس��ياري از كش��ورها 
بر اس��اس تجربه س��ال هاي 
طوالني به دست آمده اس��ت. در چنين چارچوبي، ما 
نه تنها نتوانسته ايم به اهداف كالن اقتصادي خود دست 
پيدا كنيم كه حتي در بسياري از موارد براي بحران ها و 
مشكالت كوتاه مدت نيز راه حلي پيش بيني نشده است.

با بايد بپذيريم كه امروز اقتصاد در سراس��ر جهان به 
عنوان يك علم پذيرفته شده است و مانند حوزه هاي 
تجربي كه برخي فرمول ها نتايجي مشخص به همراه 
دارند، در اقتصاد نيز از برخي مقدمات، نتايجي ملموس 
به دست مي آيد و نمي توان انتظار داشت كه با دور زدن 

اين قواعد به نتيجه اي مطلوب رسيد.
يكي از اصلي ترين موضوعاتي كه اقتصاد ايران بايد براي 
آن راهكاري پيدا كند، بحث نظام بودجه ريزي است. ما 
جز معدود كشورهايي است كه هر ساله در آن، دولت 
بودجه و اعتبارات گسترده اي را به نهاد و سازمان هايي 
تزريق مي كند كه عمال هيچ فعاليت اقتصادي ندارند 
و تنها مصرف كننده هس��تند، از سوي ديگر دولت در 
حوزه هايي ورود مي كند كه امكان فعال كردن بخش 
خصوصي در آنها وجود داشته، با در كنار هم قرار دادن 
اين شرايط مي فهميم كه چرا بودجه ريزي براي تمامي 
دولت ها در ايران مشكل آفرين بوده و ما همواره درگير 

به دست آوردن منابع جديد بوده ايم.
در سال هايي كه پول نفت به اقتصاد ما تزريق شده، به 
جاي سرمايه گذاري در طرح هاي زيرساختي از آن در 
طرح هاي جاري اس��تفاده كرده ايم و هرگاه پول نفت 
نبوده، اقتصاد ما براي گذران امور نيز با مشكل مواجه 

شده است.
با توجه به خلق قابل توجه نقدينگي از س��وي دولت 
در تمام س��ال هاي گذش��ته، تورم نيز به عنوان يكي 
از بزرگ تري��ن مش��كالت همراه اقتصاد اي��ران بوده 
اس��ت و هرچه برنامه هايي در كوتاه مدت و بلندمدت 
تعريف شده، هيچ يك نتوانسته اند مانع از افزايش تورم 
شوند. در چنين شرايطي حتي سياست هاي حمايتي 
دولت ها چه در قالب يارانه نقدي و چه در ساير شؤون، 
تاثيرگذاري چنداني ندارند و پس از مدتي ما ش��اهد 
آن هستيم كه امكان استفاده از آنها براي مردم فراهم 
نمي شود. براي برون رفت از چنين موقعيتي، بايد يك 
برنامه ريزي هدفمند و علمي داشت و به سراغ اصالح 
ساختارها حركت كرد اما در غير اين صورت همچنان 
مش��كالت در حوزه اقتصاد، ت��ورم، بودجه و حمايت 
از مردم وجود خواهد داش��ت و هي��چ دولتي برايش 

راهكاري پيدا نمي كند.

خ��ودش را چس��بانده بود به 
شيشه پنجره موتورخانه يك 
س��اختمان. از ش��دت سرما 
دست هايش قرمز شده بودند 
و پاهايش مي لرزي��د، او فقط 
يك��ي از صدها كودك��ي بود 
كه اين روزه��ا در كوچه هاي 
خيابان هاي اين ش��هر بزرگ 
با چرخ دس��تي كه از جثه شان خيلي بزرگ تر است، در 
سطل هاي زباله ش��هري به دنبال لقمه ناني مي گردند 
تا شايد بتوانند شب را آسوده سر بر بالين بگذارند. قطعا 
طرح قفل دار كردن سطل هاي زباله شهري كه بدون هيچ 
بررسي و توجهي به وضعيت معيشتي اين روزها از سوي 
شهردار تهران مطرح شد، نمي تواند راه حل معضل زباله 
گردي در كالن ش��هري مانند تهران باشد. اين كودكان، 
زنان و مرداني كه تا كمر در سطل هاي زباله خم مي شوند، 
دردشان فقري است كه ب دليل وضعيت اقتصادي اين 
روزها به آنها تحميل شده است. كار ديگري از دستشان بر 
نمي آيد، آنها مجبورند در اين وضعيت كه كرونا اميكرون 
ي��ك بار ديگر مي رود تا ركورد بس��تري و مرگ و مير در 
كش��ور را جابه جا كند، بدون ماسك در آلوده ترين نقاط 
شهر براي كسب درآمدي ناچيز از جانشان مايه بگذارند. 
ديدن اين صحنه دل هر بيننده اي را به درد مي آورد. در 
اين ش��رايط شايد هيچ كدام از ما توانايي تغيير وضعيت 
حتي يكي از اين افراد را نداش��ته باشيم. در شرايطي كه 
مشكالت اقتصادي باعث شده تا هر روز فاصله طبقاتي 
در كشور افزون شود، ش��نيدن طرح هايي مانند فروش 
سربازي به قيمت هاي نجومي هم دردي مي شود بر روي 
دردهاي ديگر. هوا س��رد اس��ت، قرار است طي روزهاي 
آتي سردتر هم بش��ود، برف و باران هم شروع به باريدن 
مي كنند و ديگر ش��ايد پنج��ره موتورخانه ها هم نتواند 
تن نحي��ف و لرزان اين كودكان را گرم كند. بهتر اس��ت 
هر كسي از دس��تش بر مي آيد، ظرفي غذاي گرم به اين 
كودكان ببخش��د. اگر مي توانيم لباس و كفشي به آنها 
بدهيم كه طاقت آوردن در اين س��رما را برايشان كمي 
ساده تر كند. اين روزها كودكان زباله گرد بيشتر ازهر زمان 
ديگري به توجه ما نياز دارند. نبايد از آنها غافل شويم. حاال 
كه مس��ووالن بر ارايه طرح هايي يك روزه سعي در پاك 
كردن صورت مساله دارند، اين وظيفه را بهتر است خود 
ما به عهده بگيريم تا آنجا كه مي توانيم حواسمان به اين 
كودكان باشد. آنها سهم اندكي از اين زندگي مي خواهند. 
در ميانشان هستند كودكاني كه استعدادهاي بسياري 
دارند، هس��تند كس��اني كه اگر امكان درس و تحصيل 
برايش��ان فراهم بود مي توانستند انس��ان هاي موفقي 
شوند اما... سرماي استخوان سوز اين روزها فقط مربوط 
به تهران نيس��ت، بس��ياري از شهرهاي كش��ور درگير 
بارندگي و سيالب هستند، با اين توجيه كه دولت موظف 
 اس��ت به اين افراد رس��يدگي كند، بار مس��ووليت را از 
ادامه در صفحه 4 شانه هايمان زمين نگذاريم. 

محسن شمشيري |
در روزه��اي اخير، موضوع پرداخ��ت وام بدون ضامن در 
بانك ها و بازار كسب وكار و در محافل كارشناسي، مشكالت 
و واكنش هاي مختلفي به همراه داشته است، هر چند كه 
بسياري از بانك ها و مديران آنها بالفاصله اعالم كرده اند كه 
آمادگي پرداخت وام را دارند، اما در عين حال تعدادي از آنها 
به شكل هاي ديگري مقاومت مي كنند يا بهانه هايي را براي 
مشتريان مطرح مي كنند يا عمال به دنبال راهي هستند 

كه منابع كمتري را براي اجراي اين طرح به كار بگيرند؟
واقعيت اين اس��ت ك��ه بانك هاي دولت��ي و خصوصي و 
خصوصي شده از نظر ميزان منابع، سپرده ها، هزينه جذب 
سپرده و توان تسهيالت دهي، با امكانات مختلفي مواجه 
هستند. تعدادي از بانك هاي دولتي به خاطر حساب هاي 
ميليون ها كارمند، وزارتخانه ها و شركت هاي بزرگ كشور، 
عمال منابع بزرگي از سپرده ها را با كمترين رقم هزينه جذب 
پول در اختيار دارند و ميليون ها كارمند و بازنشسته از آنها 
حقوق دريافت مي كنند و در نتيجه كار براي آنها ساده تر 
است و اين كارمندان متناسب با حقوق خود، وام دريافت 
مي كنند. منابع ارزان قيمت دولتي، حساب هاي دولتي، 
خزانه، وزارتخانه هاي بزرگ مانند نفت، آموزش و پرورش 
و... نيز عمال منابع زيادي در اختيار بانك هاي دولتي گذاشته 
است. در نتيجه بانك هاي بزرگ دولتي و خصوصي شده 
مانند ملي، ملت، سپه، تجارت، صادرات، رفاه، كشاورزي 
مي توانند از منابع در اختيار خود بخشي را براي پرداخت 
اين وام ها اختصاص دهند. تعداد ش��عب ف��راوان دارند و 
وزارتخانه ها، كسب وكارهاي بزرگ، شركت هاي بزرگ در 
آنها حساب دارند و در نتيجه منابع ارزان تري را در اختيار 

داشته و مازاد منابع دارند. 
برخي از اين بانك ها مازاد منابع دارند و در بازار بين بانكي نيز 
به پرداخت وام به ساير بانك ها مشغول هستند. در نتيجه 
مشاركت آنها در اين طرح بيش از بانك هاي خصوصي و 

كم شعبه خواهد بود.
اما در عين حال بانك هايي در كش��ور فعال هستند كه به 
خاطر تعداد كمتر شعبه در سراس��ر كشور، و همچنين 
نداشتن حس��اب هاي دولتي، وزارتخانه ها و شركت هاي 
بزرگ، مجبور هستند كه سپرده هاي خود را با نرخ باالتري 
جذب كنند و قيمت تمام ش��ده پول براي آنها گران تمام 
مي شود و شايد همين موضوع است كه عمدتا عامل اضافه 

برداش��ت اين بانك ها از بانك مركزي بوده يا عامل قرض 
گرفتن و خلق پول در بازار بين بانكي و رشد ضريب فزاينده 
شده است. بانك هاي خصوصي مانند پارسيان، پاسارگاد، 
نسبت به بانك هاي دولتي ش��عب كمتري دارند يا بانك 
صنعت و معدن شعب كمي در سراسر كشور دارد و اساسا 
مانند بانك هاي تجاري دولتي از مشتريان و حساب هاي 
زياد برخوردار نيست و براساس منابع و اعتبارات دولتي و 
سرمايه خود، در طرح هاي صنعتي مشاركت مي كند و لذا 
نمي توان انتظار داشت كه اين بانك هاي كوچك و متوسط با 
تعداد شعب كمتر و منابع گران قيمت و هزينه تمام شده باال 
در جذب سپرده، بتوانند مانند بانك هاي دولتي عمل كنند. 
بانك هاي خصوص��ي، تقريبا دو براب��ر بانك هاي دولتي 
هزينه جذب سپرده دارند و مشتريان آنها انتظار دارند كه 
وقتي پول در اين بانك سپرده گذاري مي كنند، سود قابل 
توجهي دريافت كنند و در نتيجه وقتي در طرحي مشاركت 
مي كنند انتظار دارند كه دولت و بانك مركزي منابع الزم را 
به آنها اختصاص دهد و خط اعتباري بانرخ پايين در اختيار 

آنها قرار دهد. 
در عين حال بايد توجه داش��ت كه تجربه پرداخت وام به 
بنگاه هاي زودب��ازده در دولت احمدي ن��ژاد، پيش روي 
ماست و نشان داد كه نه تنها پرداخت اينگونه وام ها عمال 
با انحراف بسياري همراه اس��ت و به كار توليد و صنعت و 
اشتغال اختصاص نمي يابد، بلكه عمال رقم مطالبات معوق 
را رشد داده وامروز رقم مطالبات معوق بانك ها به بيش از 
۳00 هزار ميليارد تومان رسيده و با اين همه خط اعتباري 
۱8 درصدي بانك مركزي، حذف جريمه ۳4 درصدي بانك 
مركزي، ايجاد بازار بين بانكي و خلق پول فراوان و افزايش 
ضريب فزاينده از 4 به 8 در اين سال ها، تهاتر بدهي دولت 
و اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي وساير مشوق هاي 
دولت و بانك مركزي، همچنان شاهد رشد مطالبات معوق 
هستيم و از رقم ۱00 همت در ۱0 سال پيش به باالي ۳00 

همت در سال جاري رسيده است. 
براين اساس، از آنجا كه با حذف ضامن تقاضا براي وام نيز 
زياد مي شود، وزير اقتصاد بايد پاسخ دهند كه آيا به بانك ها 
براي پرداخت اين وام در جهت تامين منابع اجازه خلق پول 
مي دهند و خط اعتب��اري ارزان از طريق بانك مركزي در 
اختيار آنها قرار خواهد گرفت و آيا فكري براي رشد مطالبات 
ادامه در صفحه 3 معوق بانك ها كرده اند؟ 

مجيد اعزازي|
تازه ترين گزارش »شامخ كل ساختمان« حاكي از اين 
است كه فعاليت هاي ساختماني همچون اغلب ماه هاي 
سال جاري در ركود بوده است. در عين حال، اگر چه 
پيش بيني آذرماه مديران و فعاالن ساختماني مبني بر 
بهبود فعاليت ها در دي ماه محقق نشده و حتي شاخص 
كل ساختمان بيش از يك واحد تنزل نيز كرده است، 
اما مديران ساختماني بار ديگر پيش بيني كرده اند، در 
بهمن ماه وضعيت ساخت و ساز بهبود خواهد يافت. 
در اين ميان، افزايش ش��اخص هاي »س��رعت انجام 
سفارشات«، »موجودي مواد اوليه خريداري شده«، 
»ميزان سفارشات جديد مش��تريان« نسبت به ماه 
قب��ل نيز قابل توجه و معنادار اس��ت. در اين حال، بنا 
به تازه ترين گ��زارش مركز آمار ايران، تورم نهاده هاي 
ساختماني در فصل پاييز سال جاري 2.8 درصد بوده، 
اما تورم كل گروه ه��اي اجرايي در اين گزارش به طور 
نقطه اي، فصلي و ساالنه كاهشي گزارش شده است. 
كاهش قيمت نهاده هاي تولي��د در تازه ترين گزارش 
»ش��امخ كل ساختمان« در دي ماه س��ال جاري نيز 
منعكس شده است كه به معناي عبور از شرايط بغرنج 
قيمت مصالح ساختماني در تابستان سال جاري است. 
با توجه به اين تحوالت، »كاهش انتظارات تورمي« كه 
به معنا و زمينه اي ب��راي افت فعاليت هاي غيرمولد و 
افزايش فعاليت هاي توليدي تلقي مي ش��ود، در بازار 
ساخت و ساز نيز منعكس شده است. در پي تحوالت 
در عرصه سياست خارجي و افزايش احتمالي دستيابي 
به توافق هسته اي با كشورهاي غربي، انتظارات تورمي 
كاهشي شده است و در پي آن، بازار معامالتي مسكن 
طي چند ماه گذشته نيز دستخوش تغييرات اندكي 
در بهبود تعداد معامالت ملكي و افت »قيمت واقعي« 

)قيمت اسمي تعديل شده با تورم( شده است.

    فعاليت هاي ساختماني اندكي كمتر شد
به گزارش »تعادل«، نتايج نظرسنجي از مديران و فعاالن 
ساختماني ۱05 شركت بزرگ در گروه هاي ساخت بنا، 
مهندسي عمران و فعاليت هاي ساخت و ساز تخصصي 
ساختمان نشان مي دهد: عدد شاخص كل در دي ماه 
42.۳8 به ثبت رسيد كه نس��بت به ماه قبل )4۳.98( 

كاهش نسبي داشت. از اين رو، همچنان وضعيت صنعت 
ساختمان در دي ماه ۱400 مانند ماه قبل از آن در حالت 
ركود قرار دارد و تغييري در سرعت رشد فعاليت ها نسبت 
به آذر مشاهده نش��ده است. ضمن اينكه عدد شاخص 
كل كمتر از 50 است كه نش��انه ركود به شمار مي رود. 
به گزارش اتاق تعاون ايران، مولفه هاي »سرعت انجام 
سفارش��ات«، »موجودي مواد اوليه خريداري شده«، 
»ميزان سفارش��ات جديد مشتريان« نيز نسبت به ماه 
قبل با افزايشي نس��بي مواجه بودند. شاخص »ميزان 
قيمت م��واد اوليه« با ثبت عدد 69.52 نس��بت به ماه 
قبل )75.46( كاهش قابل توجهي داشت. مولفه هاي 
»مصرف حامل هاي انرژي«، »قيمت خريد مواد اوليه«، 
»ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني«، »ميزان 
فروش كاالها و خدم��ات« و »قيمت محصوالت توليد 
شده« كاهش داشتند. شاخص »قيمت محصوالت توليد 
شده )خدمات ارايه شده( « با عدد 6۱.42 نسبت به ماه 

قبل )65.74( كاهش قابل توجهي داشت.

   تكرار انتظار بهبود فعاليت ها
اين گزارش همچنين حاكي از آن است، عدد شاخص 
»انتظار بهبود فعاليت هاي كسب و كار« در بين فعاالن 
بخش س��اختمان در بهمن ماه نسبت به دي ماه يك 
واحد افزايش داش��ت. ش��اخص »انتظارات توليد در 
ماه آينده« با رقم 52.85 با افزايش نس��بي، وضعيت 
فعاليت هاي ساختماني در بهمن ماه را نسبت به دي ماه، 
ثابت و نسبتا رو به بهبودي پيش بيني مي كند. با توجه 
به كاهش قابل توجه »قيمت خريد مواد اوليه« نسبت 
به ماه قبل و مقايسه با س��ه ماه گذشته اين شاخص، 
همچنين ثبات نسبي قيمت مصالح پايه بازار در چند 
ماه گذش��ته – در برخي مصال��ح كاهش قيمت قابل 
توجه اس��ت- به نظر مي رسد، شرايط مساعدي براي 
شروع ساخت و ساز در كشور ايجاد شده است، چنان 
كه مشاهده شد، مولفه هاي اصلي »ميزان سفارشات«، 
»سرعت انجام« آنها و »موجودي مواد خريداري شده« 
افزايش نسبي داشتند. همچنين تغيير جزيي مثبت 
شاخص »انتظارات در ارتباط با فعاليت هاي شركت 
در ماه آينده« نشان مي دهد، شركت هاي ساختماني 
ادامه در صفحه 5 همچنان به...  

يادداشت -3

معماي حكمراني شايسته صنعت ايران

بيش از دو دهه است كه حكمراني شايسته به عنوان 
الگو و پارادايمي نجات بخش در توس��عه اقتصادي، 
اجتماعي و سياس��ي كش��ورها معرفي مي ش��ود. 
حكمراني شايسته، در واقع تمرين مديريت )سياسي، 
اقتصادي، اجرايي و ...( منابع يك كشور براي رسيدن 
به اهداف تعيين شده است. در اغلب اسناد بين المللي، 
اصول و شاخص هاي يك حكمراني شايسته به اين 
شكل معرفي مي شوند: مشاركت همگاني، حاكميت 
قانون، ش��فافيت، مس��ووليت پذيري، پاسخگويي، 
عدالت، اثربخش��ي  و كارايي و وفاق عمومي. س��وال 
محوري اين اس��ت كه آيا س��اختار مديريت منابع 
كشور قائل به رعايت اصول و شاخص هاي حكمراني 
شايسته است و چگونه مي توان اين پايبندي را به بوته 
آزمون گذاشت و محك زد؟ براي ارزيابي و محك زدن 
ميزان پايبن��دي مديران صنعت ب��ه مباني و اصول 
حكمراني شايسته، دو گام ضروري به نظر مي رسد؛ 

اول، تعري��ف عمليات��ي از ش��اخص ها و معيارهاي 
حكمران��ي شايس��ته در صنعت و ديگ��ر گفت وگو 
بين نظام مديريت صنعت و بخ��ش خصوصي. اين 
گفت وگ��و مي تواند ب��ه شناس��ايي محدوديت ها و 
موانع ساختاري و قانوني حاكم بر مديريت و مديران 
صنعت كش��ور در عمل به اصول حكمراني شايسته 

مفيد واقع شود. 
اصول چهارگانه حكمراني شايس��ته صنعت به شرح 

زير است: 
۱- ش��فافيت اهداف، نقش ها و مسووليت ها: شفاف 
نبودن اهداف مي تواند به دس��تورهاي متضاد، دوباره 
كاري ها و توقف خط مش��ي منجر شود. ممكن است 
چندين بازيگر در يك كاركرد مش��ابه درگير باشند و 
هر كدام نقشي خاص در فرايند تصميم گيري به عهده 
داشته باشند.جامعه و مردم مسووليت سياست گذاري 
را به دولت مي س��پارد و آن را در قبال اجراي اين خط 
مشي پاس��خگو مي داند. دولت داراي اختيار اجرايي 
براي تعيين خط مشي و مقررات گذاري در اين بخش 
است. سرمايه گذاران / بخش خصوصي عمدتا مسوول 
تدوين راهبرد و اجراي عمليات هستند. مردم و جامعه 
همچنين مي توانند در فرآيند پايش وكنترل عمليات 
در اين بخش ياري رسانند. جامعه مي تواند اين كار ها را 
به كمك رسانه هاي جمعي، تحليل صنعت يا ارتباط با 

مسووالن اين بخش انجام بدهد.

2- توانمند سازي براي اجراي نقش هاي واگذار شده: 
توانمند سازي بس��يار مهم اس��ت زير اغلب تناسب 
بين نهادها و افراد توانمند وجود ندارد. ممكن اس��ت 
مقدار اختيار و ظرفيت مالي يك سازمان با وظايف و 
نقش هاي واگذار شده همخوان نباشد. هر بازيگري براي 
آنكه بتواند عملكردي بهينه داشته باشد، بايد به ابزار 
ضروري آن در قالب اختيارات، منابع مالي، اطالعات، 
ظرفيت انساني )مهارت، دانش و تجربه( و فرآيند هاي 

حمايتي دسترسي داشته باشد. 
۳- پاس��خگويي در قبال تصميم گي��ري و عملكرد: 
پاسخگويي در قبال تصميم گيري و عملكرد، به جامعه 
اين تضمين را مي دهد كه تصميم گيرندگان )افراد و 
سازمان ها( مش��خص هستند، علت تصميمات خود 
را به مقامات باالتر توضيح مي دهند و عملكرد آنها به 
 طور عيني ارزيابي خواهد شد. بدون پاسخگويي، وقوع 
فساد و عملكرد بد محتمل است و عملكرد هاي خوب 

نيز شناخته نخواهند شد. 
4- شفافيت و دقت اطالعات: ش��فافيت عالوه بر آن 
موجب اشكار شدن فساد هاي احتمالي مي شود، زمينه 
را براي اتخاذ تصميمات مناسب و اصالح سريع نواقص 
موج��ود در نظام مهيا مي كند و باعث اعتماد س��ازي 
مي شود. شفافيت داخلي )ميان نهادهايي كه مستقيما 
در بخش صنعت درگير هس��تند( و شفافيت بيروني 

)جامعه و محيط بيرون از بخش( متمايزند. 

اين نظ��ر ك��ه حكمراني صنعت��ي در گ��ذر زمان از 
سياس��تگذاري، تنظيم گري و تصدي گري با ميرايي 
مواجه مي ش��ده، مصداق اين گزاره است كه بهترين 
طرح ه��ا )راهبرد ها( در حس��رت بهتري��ن مجريان 
)كارگزاران( چش��م ب��ه راه مي ماند و اس��ناد برنامه و 
اهداف با حجمي از دست نيافتني ها انباشته شده است 
و برخي برنامه هاي تكراري در اس��ناد نش��ان از عدم 
تحقق هاست. سريال تكراري جدايي و ادغام مكرر در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، ساختار سياستگذاري 
و مديريت بخش توليد و بازرگاني را دچار انفصال در 
اتصال چرخه توليد تا بازرگاني كرده است كه اگر به اين 
قبض و بسط ها، جنگ، تحريم و نوسانات ارزي اضافه 
شود، حكمراني صنعت دچار اختالل عملكردي جدي 
مي شود. حكمراني بد صنعت، در سايه حكمراني كشور 
و حاكميت ملي است و نسبتي از نقصان ها به تبعيت 
از اصل بركل، حكم بر جز مي توان فهم كرد و دولت ها 
در بدنه حاكميت متاثر از ش��كل و ساختار حكمراني 
مي شود. تصوير شاخص ها و نماگر هاي وضعيت ايران 
در ۱۳ كالن شاخص جهاني )شامل ۱24 زير شاخص 
و 7۳4 نماگر توسعه( نيز تاييدكننده همين موضوع 
اس��ت و نمي توان بي نظر از اين تصوير و برداش��ت از 
اقتصاد ايران، منتظر جلب س��رمايه گذاري خارجي، 
مشاركت هاي توليدي و انتقال تكنولوژي و حضور در 
ادامه در صفحه 8 زنجيره توليد جهاني بود.  

علي اكبر نيكو اقبال

علي دماوندي كناري مهرداد مظفري

مريم شاهسمندي

 بررسي ابعاد احتكار 3 هزار واحد مسكن مهر 
توسط يك شخص حقيقي

آيت اهلل صافي گلپايگاني مرجع عاليقدر شيعه دار فاني را وداع گفتند

 رانت 3 هزار ميليارد توماني 
در جيب يك نفر

صفحه 5     صفحه 2    

صفحه 4    

صفحه 7    

صفحه 2    

صفحه 8    

 پيام تسليت رهبر انقالب
  در پي در گذشت

 آيت اهلل صافي گلپايگاني

»تعادل« روند سبزپوشي بازار 
سرمايه را بررسي مي كند

دولت در محاصره مشكالت و 
وعده ها

عمر كوتاه طرحي كه نيامده، رفت

وزير صمت از برنامه راهبردي 
براي تقويت كيفيت خودرو خبر داد

سبزي بورس 
دستوري است؟

چرا خبري 
از يارانه جديد 

نشد؟

فروش سربازي 
از دستور خارج شد

 وضعيت توليد 
به روايت آمار 



»طبق اليحه بودجه قرار بود يارانه ها را براي سال آينده 
دو برابر كني��م، اما آقاي رييس جمه��ور تاكيد كرد كه 
افزايش يارانه ها براي سه ماه باقي مانده سال نيز اعمال 
شود. مسووالن اجرايي تالش خواهند كرد كه در سه ماه 
باقي مانده سال نيز يارانه ها را دو برابر كنند و اگر اين طرح 
به خوبي انجام ش��ود هر خانوار ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان 
كاال و پول دريافت خواهند كرد. البته قرار بود اين طرح 
از آذر اجرا ش��ود، اما به علت بروز مشكلي به دي موكول 
ش��د و طبق اين طرح بن كارتي در اختيار خانوارها قرار 
مي گيرد كه بخشي از يارانه ها به شكل كاال به مردم ارايه 
مي شود، اما به علت اينكه اين بن كارت آماده نشد به دي 
موكول شد.« اين بخش��ي از وعده اي است كه محسن 
رضايي -  معاون اقتصادي رييس جمهوري -  در روزهاي 
پاياني آذر امس��ال داد، وعده اي كه به نظر مي رسيد در 
صورت اجرا، مقدمات افزاي��ش قابل توجه يارانه نقدي 
را فراهم كند، موضوعي كه نه تنها به مرحله اجرا نرسيد 
كه حتي در همان روزهاي نخست از سوي وزير اقتصاد 
رد شد تا مشخص شود تيم اقتصادي دولت، تاكنون به 
هيچ جمع بندي دقيقي در اين حوزه نرس��يده است. با 
گذشت نزديك به دو ماه از وعده يارانه اي معاون اقتصادي 
رييس جمهور، حتي در واريز بهمن ماه نيز اثري از افزايش 
مبلغ يارانه يا سبد معيشتي خانوار وجود ندارد و با توجه 
به شرايط كشور و البته بررسي اليحه بودجه سال آينده 
در مجلس، بسيار بعيد به نظر مي رسد در اسفند ماه نيز 
خبري از افزايش ناگهاني يارانه ها منتش��ر شود. وعده 
محسن رضايي البته به آذر ماه محدود نمي شود و او در 
جريان انتخابات رياس��ت جمهوري و به عنوان كانديدا 
نيز اعالم كرده بود كه امكان افزايش مبلغ يارانه حتي تا 
۴5۰ هزار توم��ان در هر ماه وجود دارد، هرچند وعده او 
منوط به جابه جايي در منابع يارانه پنهان بود. برآوردها 
نش��ان مي دهد كه دولت در سال نزديك به 1۰۰۰ هزار 
ميليارد تومان يارانه پنهان مي دهد كه بخش مهمي از 
آن به انرژي و سوخت اختصاص دارد. به اين ترتيب علت 
پايين بودن قيمت تمام شده سوخت هايي مانند بنزين 
و گازوييل يا انرژي هايي مانند برق و گاز، يارانه اي است 
كه دولت به شكل غير مستقيم در اين حوزه ها پرداخت 
مي كند. برخ��ي تحليل گران معتقدند با توجه به اينكه 
يارانه پنهان عمال بيشترين لطف را در حق ثروتمندان 
مي كند و طبقات محروم به عنوان هدف اصلي اين يارانه، 
كمترين بهره را از آن مي برند، دولت بايد تغييري اساسي 
در نظ��ام پرداخت يارانه اجرايي كن��د. با وجود موافقت 
بس��ياري از اقتصاددان ها با اين ط��رح، اتفاقات رخ داده 
در آبان9۸ و پس از افزايش قيمت بنزين نش��ان داد كه 
در صورت توجيه نشدن جامعه و تعريف نكردن برنامه 
دقيق، اجراي اين اصالحات مي تواند به مشكالتي جانبي 
منجر ش��ود كه هزينه هاي دولت را افزايش مي دهد. از 

سوي ديگر يارانه پنهان به شكل حمايت غير مستقيم از 
سوي دولت اجرايي مي شود، يعني در بسياري از حوزه ها 
عمال پولي جابه جا نمي شود بلكه تنها با مداخله دولت، 
محصول نهايي با قيمتي پايين تر از نرخ واقعي به دست 
مصرف كننده مي رسد و از اين رو اگر بنا باشد براي يارانه 
۴5۰ هزار توماني، قيمت اين محصوالت افزايش يافته و به 
جاي آن دولت پول نقد در اختيار مردم بگذارد، قطعا موج 
بسيار شديدي از نقدينگي كليد خواهد خورد و با توجه به 
مشكالتي كه ايران در اين حوزه با آن رو به روست، شايد 
يك فاجعه جديد در راه باشد. با كنار گذاشتن اين طرح، 
به نظر مي رس��د دولت براي افزاي��ش يارانه گزينه هاي 
چنداني نخواهد داشت. يكي از راه هاي باقي مانده حذف 
ارز ۴2۰۰ توماني اس��ت. ارزي كه پرداخت آن از حدود 
چهار سال پيش و همزمان با تحريم هاي جديد امريكا 
آغاز شده اما هنوز راهي براي كنار گذاشتنش به دست 
نيامده است. دولت قبل اين ارز را به اين منظور اجرايي 
كرد كه در شرايط باال رفتن قيمت دالر در بازار آزاد، هزينه 
كاالهاي اساسي براي مردم افزايش پيدا نكند، طرحي 
كه چندان موفقيت آميز نبود و با توجه به افزايش قيمت 
اين كاالها در سال هاي گذشته به نظر مي رسد كه اين ارز 
نتوانسته در برابر تورم مقاومت كند.از سوي ديگر فراهم 

كردن بس��تري براي رانت و سودجويي برخي افراد نيز 
خود به عاملي تبديل شده تا بسياري از نظريه پردازان از 
لزوم حذف اين ارز سخن بگويند. در زمان تحويل اليحه 
بودجه سال آينده نيز دولت بر اين امر تاكيد كرد و حتي 
مبالغي را به عنوان يارانه احتمالي پس از حذف ارز ۴2۰۰ 

توماني ارايه داد.
رييس س��ازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به اينكه 
براي جب��ران ح��ذف ارز ۴2۰۰ و حمايت از دهك هاي 
پايين حدود 1۰۰ هزار ميليارد پيش بيني ش��ده است و 
مبلغ پرداختي بابت ح��ذف ارز ۴2۰۰ احتماال بين 9۰، 
1۰۰ تا 12۰ ه��زار تومان در دهك ه��اي پايين متغير 
خواهد بود. به گفته ميركاظمي، جريان به نحوي خواهد 
بود كه ق��درت خريد حدود پنج ده��ك پايين افزايش 
يافته و دهك هاي باال كه س��رانه مص��رف باالتري دارند 
پول بيش��تري خرج خواهند ك��رد. وي اين را هم گفت 
كه در حال حاضر ۸5 ميليارد دالر يارانه پنهان پرداخت 
مي ش��ود كه عمده آن را پردرآمدها مصرف مي كنند در 
حالي كه كسي نسبت به اين موضوع اعتراض ندارد ولي 
دولت سعي بر تغيير اين روال دارد. ميركاظمي همچنين 
گفت كه پرداخت يارانه نقدي و معيشتي هم در سال بعد 
ادامه دارد ولي به گونه اي كه يارانه پردرآمدها حذف و به 

سمت كم درآمدها حركت و افزايش پيدا كند. اين خبرها 
در زمان تحويل اليحه بودجه نشان از آن داشت كه دولت 
برنامه اي دقيق براي كنار گذاشتن ارز ترجيحي در نظر 
گرفته است، موضوعي كه پس از چند هفته خالف آن ثابت 
شد. نمايندگان مجلس چند روز قبل اعالم كردند: بر اين 
اساس كميسيون تلفيق تصويب كرد كه در بودجه سال 
آينده ارز ترجيحي حذف نشده و دولت حداقل 9 ميليارد 
دالر براي خريد كاالهاي اساسي و دارو و ملزومات پزشكي 
اختصاص دهد. درباره گندم هم به دولت اختيار داده شده 
كه خريد داخلي از كشاورزان انجام داده يا گندم از خارج 
وارد كند منتها ارتباطي با 9 ميليارد دالر ارز ترجيحي براي 
واردات كاالهاي اساسي، دارو و ملزومات پزشكي ندارد. 
اين موضوع نشان مي دهد كه نه تنها شرايط براي پرداخت 
يارانه جديد فراهم نيس��ت كه حتي دولت هنوز طرحي 
دقيق براي حذف ارز دولتي نيز ارايه نكرده است. در كنار 
آن بحث همچنان بر سر پرداخت يارانه نقدي يا غيرنقدي 
نيز داغ اس��ت و دو طرف مش��خص نكرده اند در صورت 
اجراي سياست هاي جديد، برنامه پرداختي به مردم چه 
خواهد بود. به اين ترتيب با گذشت حدود دو ماه از وعده 
معاون رييس جمهور، نه تنها خبري از يارانه نقدي جديد 
نيست كه حتي برنامه اي براي آينده نيز ارايه نشده است.
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 پيام تسليت رهبر انقالب
  در پي در گذشت

 آيت اهلل صافي گلپايگاني
رهبر انقالب در پي رحلت آيت اهلل حاج شيخ لطف اهلل 

صافي گلپايگاني، پيامي صادر كردند.
متن پيام حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي رهبر انقالب 

اسالمي بدين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

با تاسف خبر درگذشت فقيه عالي مقام و مرجع بصير، 
حض��رت آيت  اهلل آقاي حاج ش��يخ لط��ف اهلل صافي 
گلپايگاني رضوان اهلل عليه را دريافت كردم. ايشان از 
استوانه هاي حوزه  علميه قم و از برجستگان علمي و 
عملي و پر سابقه ترين عالم ديني در آن حوزه مبارك 
بودند. در دوران مرحوم آيت  اهلل بروجردي در ش��مار 
برتري��ن تالمذه آن اس��تاد بزرگ، در زم��ان مرحوم 
آيت  اهلل س��يد محمدرضا گلپايگاني همراه و مش��اور 
علمي و عملي ايشان و در دوران انقالب، امين و مورد 
اعتماد حضرت امام خميني رحمت  اهلل عليهم به شمار 
مي رفتند. سال ها در ش��وراي نگهبان ركن اصلي آن 
شورا محسوب مي شدند و پس از آن هم همواره درباره  
مس��ائل انقالب و كشور، دلس��وزانه و مسووالنه ورود 
مي كردند و بارها اينجانب را از نظرات و مشورت هاي 

خود مطلع و بهره مند مي ساختند.
قريحه  ش��عري، حافظه  تاريخي، پرداختن به مسائل 
اجتماعي از ديگر ابعاد ش��خصيت اين عالم كهنسال 
و بزرگوار بود. رحلت ايشان براي جامعه  علمي ديني 
كشور مايه تأسف اس��ت. اينجانب به خاندان مكّرم و 
فرزندان گرامي ايشان و نيز به مراجع معظم و علماي 
اعالم حوزه علميه و مقلدان و ارادتمندان ايشان به ويژه 
در قم و گلپايگان تس��ليت عرض مي كنم و رحمت و 

مغفرت الهي را براي ايشان مسألت مي نمايم.
سيدعليخامنهاي

هيات دولت روز چهارشنبه سيزدهم بهمن ماه 1۴۰۰ 
را در سراسر كشور عزاي عمومي و در استان قم تعطيل 
رس��مي )عمومي( اعالم كرد. هيات دولت جمهوري 
اسالمي ايران رحلت شيخ الفقها آيت اهلل العظمي صافي 
گلپايگاني طاب ثراه را به حضرت بقيه اهلل االعظم ارواحنا 
فداه، رهبر معظم انقالب، مراجع عظام تقليد، حوزه هاي 
علميه و مردم شريف ايران تسليت گفته و به منظور 
بزرگداش��ت مقام ش��امخ مرجعيت، روز چهارشنبه 
س��يزدهم بهمن ماه 1۴۰۰ را در سراسر كشور عزاي 
عمومي و در استان قم تعطيل رسمي )عمومي( اعالم 
مي نمايد. همچنين رييس جمهور در پيامي به مناسبت 
درگذشت حضرت آيت اهلل العظمي صافي گلپايگاني 
با اشاره به اينكه اين مرجع واالمقام همزمان با تالش 
در پاسداري از ارزش هاي ديني و تربيت شاگردان، در 
سنگر مبارزات انقالبي نيز حضوري فعال داشت، تصريح 
كرد: به يقين آثار ماندگار و سلوك معنوي ايشان همواره 
الهام بخش و چراغي فراروي طالب و فضالء و حوزه هاي 
علميه خواهد بود. آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي در پيام 
تسليت درگذشت آيت اهلل صافي گلپايگاني اين ضايعه 
بزرگ را محضر مقدس حضرت بقيه اهلل االعظم)عج(، 
مقام معظم رهبري )مدظله العالي(، حوزه هاي علميه، 
بيت شريف و عموم مقلدان و شاگردان و دوستداران 
ايشان تسليت گفته و از پيشگاه خداوند متعال براي روح 
مطهر آن عالم وارسته، علّو درجات و همجواري با ائمه 

اطهار )ع( را مسألت كرده است.
متن پيام تسليت رييس جمهور به شرح زير است؛ 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
انا هلل و انا اليه راجعون

ها شيٌء. إِذا مات اْلعاِلُم ُثِلم ِفي اْلِْسالِم ُثْلم�ً］ ال يُسدُّ
ارتحال مرجع عاليقدر ش��يعيان، حض��رت آيت اهلل 
العظمي صافي گلپايگاني )طاب ثراه(، موجب تأثر و 
اندوه فراوان گرديد. اين عالم رباني كه از شاگردان مبرز 
آيات عظام بروجردي، حجت و گلپايگاني بوده و پس 
از انقالب اسالمي عضو مجلس خبرگان اول و مدتي 
مسووليت خطير دبيري ش��وراي نگهبان را بر عهده 
داشت، با بينش عميق ديني، زهد و ساده زيستي و قلبي 
سرشار از عشق به اسالم و اهل بيت)ع(، به ويژه حضرت 
ولي عصر)عج( عمر گرانمايه خود را وقف مجاهدت در 
مسير گسترش معارف اسالمي و نظام اسالمي نمود. 
اين مرجع واالمقام همزمان با تالش در پاس��داري از 
ارزش هاي ديني و تأليف آثار ارزشمند فراوان و تربيت 
شاگردان، در سنگر مبارزات انقالبي نيز حضوري فعال 
داش��ت. به يقين آثار ماندگار و سلوك معنوي ايشان 
همواره الهام بخش و چراغي فراروي طالب و فضالء و 
حوزه هاي علميه خواهد بود. اينجانب اين ضايعه بزرگ 
را محضر مقدس حضرت بقيه اهلل االعظم )عج(، مقام 
معظم رهبري )مدظله العالي(، حوزه هاي علميه، بيت 
شريف و عموم مقلدان و شاگردان و دوستداران ايشان 
تسليت عرض نموده و از پيشگاه خداوند متعال براي 
روح مطهر آن عالم وارسته، علّو درجات و همجواري با 

ائمه اطهار)ع( مسألت دارم.
همچنين حجت االس��الم والمس��لمين سيد حسن 
خميني در پيامي ضمن تسليت ارتحال آيت اهلل العظمي 
صافي گلپايگاني، تاكيد كرد: »اعتقاد جازم ايشان به 
اس��تقالل حوزه هاي علميه هيچگاه براي ايش��ان به 
معناي نفي تأثيرگذاري روحانيت در جامعه و بي توجهي 
به درد هاي مادي و معنوي مردم نبود. و اين بزرگوار با 
جلوس بر مسند فقاهت و مرجعيت به ارشاد حكومت 
و مردم متعهد بود و احاطه ممتاز ايشان بر اخبار ايران و 
جهان و اطالع از اتفاقات مختلف به آن فقيد سعيد توان 
شناخت دردها و درمان ها را مي بخشيد.« ارتحال فقيه 
وارسته و عالم بزرگوار مرجع عاليقدر حضرت آيت اهلل 
العظمي آقاي حاج ش��يخ لطف اهلل صافي گلپايگاني 
رحمت اهلل عليه ثلم��ه اي جبران ناپذير به حوزه هاي 
علميه و مصيبتي جانگداز براي جامعه اسالمي است. 
براي تمام كساني كه با آن بزرگوار آشنايي داشتند آنچه 
بيش از هر چيز در ميان خصوصيات ايشان نمود داشت 
و احساس مي شد، باور عميق به خدا و حقانيت اسالم و 
مكتب ائمه اطهار عليهم السالم و اعتقاد به وجود مقدس 

حضرت صاحب االمر )عج( بود.

واكنش وزير به سنگ اندازي ها 
در مسير وام بدون ضامن

وزير امور اقتصادي و دارايي در واكنش به اينكه برخي از 
بانك ها براي پرداخت وام بدون ضامن شروطي همچون 
داشتن سپرده حداقل نصف مبلغ وام موردنظر در حساب 
بانك ها را اعالم مي كنند، گفت: هرگونه شرط اضافه اي 
كه خارج از مصوبات در اين زمينه باشد، تخلف محسوب 
و با آن برخورد خواهد شد. وزير امور اقتصادي و دارايي در 
حاشيه جلسه هيات مقررات زدايي و تسهيل مجوزهاي 
كسب وكار در پاسخ به سوال ايسنا درباره مطالبه سپرده 
۳۰ تا ۴۰ ميليون توماني برخي از بانك ها براي اعطاي 
وام بدون ضامن تاكيد كرد: هر آنچه كه خارج از ابالغيه و 
بخشنامه وزارت اقتصاد و هيات مديره بانك ها در اين باره 
باشدتخلف است و هر شرط اضافي را تخلف مي دانيم و 
بانك ها فقط بايد شرايط داخل ابالغيه را به اجرا برسانند. 
وي افزود: تاكنون ۴۰۰ مورد تيم رس��يدگي از س��وي 
وزارت اقتصاد براي شعب متخلف بانك ها ارسال شده 
است. مصوبه وزارت اقتصاد درباره حذف يكي از شروط 
پرداخت وام كه ضامن باشد، است و اگر فردي حقوق بگير 
باش��د بانك ها نبايد از آنها ضام��ن دريافت كنند.  وزير 
اقتصاد تاكيد كرد كه بانك ها حق مسدود كردن اعطاي 
تسهيالت را ندارند. خاندوزي در پاسخ به سوالي مبني بر 
اينكه منابع جديدي براي بانك ها در جهت پرداخت وام 
بدون ضامن درنظر گرفته شده است، گفت: در اين زمينه 
تصميماتي گرفته شده كه به زودي اعالم خواهد شد.  وي 
درباره مصوبات جلسه امروز هيات مقررات زدايي افزود: 
مجوزهاي اعالني مشاغل خانگي آن دسته از مجوزهايي 
هستند كه در درگاه ملي مجوزها ثبت مي شوند و متقاضي 
در اين درگاه متعهد به رعايت ش��رايط آن كسب و كار 
خواهد بود و ديگر نيازي به صدور مجوزهاي پيش��ين 
نيست، به عبارت ديگر امضاهاي طاليي در اين مجوزها 
حذف خواهد شد. صدور مجوزها به صورت برخط خواهد 
بود و هفته هاي بعدي نظارت توسط كارشناسان انجام 
مي شود. وزير اقتصاد با بيان اينكه در حال حاضر ۳۳۰ 
مجوز مربوط به مجوزهاي مشاغل خانگي اعالني است 
ادامه داد: مصاديق اين مجوزها مانند پرورش دام و طيور 
در مقياس كوچك، توليد غذاي خانگي، توليد گياهان 
دارويي، توليد ترشي، انواع بسته بندي ها، فعاليت هاي 
گرافيك��ي، ترانه س��رايي، معرق كاري، ابريش��م بافي، 
لباس هاي محلي و ... است. خاندوزي ادامه داد: به محض 
اينكه سامانه وزارت به درگاه ملي مجوزها متصل شود، 
براي اولين ب��ار به صورت برخ��ط مجوزهاي اعالني 
مشاغل خانگي صادر خواهد شد. وي افزود: با اين ساز 
وكار ديگر نيازي نيست به شكل پيشين صدور مجوزها 
در مس��يرهاي طوالني معطل شوند، هر چند كه در 
ماه هاي پاياني سال قرار داريم اما اين مجوزها مي توانند 
به فعاليت هاي توليدي مردم كمك كنند. وزير اقتصاد 
گفت: مساله مهم در اين زمينه متصل شدن دستگاه ها 
به سامانه مجوز كسب و كار هستند كه قانون آن 1۸ 
اسفندماه سال گذشته تصويب شده و تا 1۸ اسفندماه 

امسال همه دستگاه ها بايد به اين سامانه وصل شوند.

آخرين وضعيت معافيت 
سربازان متاهل

سخنگوي  كميس��يون تلفيق بودجه 1۴۰1 مجلس 
شوراي اسالمي ضمن تشريح مصوبات كميسيون تلفيق 
گفت كه هنوز نظر مشورتي از ستاد كل نيروهاي مسلح 
درباره اعطاي كارت معافيت سربازي به مشموالن متاهل 
با حداقل ۳۰ سال س��ن و داراي دو فرزند گرفته نشده 
است. رحيم زارع در توضيح نشست كميسيون تلفيق 
بودجه 1۴۰1 گفت: كميسيون تلفيق در مصوبه اي، 15 
هزار ميليارد تومان قير رايگان در اختيار وزارت خانه هاي 
كشور، راه و شهرسازي، جهاد كش��اورزي و آموزش و 
پرورش و بسيج سازندگي و بنياد مسكن قرار داد. وي 
ادامه داد: دولت 2۰۰۰ ميليارد براي گازرساني روستاها، 
مناطق محروم و مناطق صعب العبور و كوهس��تاني و 
سردسيري و مناطقي كه كمتر از متوسط كشور هستند، 
اختصاص داده بود كه كميسيون تلفيق اين ميزان را به 
۳۰۰۰ ميليارد تومان افزايش داد. اين منابع از محل 5/1۴ 
درصد سهم وزارت نفت از محل فروش فرآورده هاي نفتي 
تامين مي شود. زارع گفت: همچنين كميسيون تلفيق در 
مصوبه اي وزارت نفت را مكلف كرد كه در راستاي اوامر 
مقام معظم رهبري، پتروپااليشگاه نفت را با ظرفيت ۳۰۰ 
هزار بشكه نفت در روز از محل منابع داخلي و مشاركت 
بخش غيردولت��ي احداث كند. عالوه ب��ر اين، 25۰۰ 
ميليارد تومان براي پرداخت مطالبات پيمانكاران راه هاي 
روستايي و هزار ميليارد تومان براي آب رساني به عشاير 
اختصاص داده ش��د. وي ادامه داد: كميسيون تلفيق 
 تصويب كرد كه هزار ميليارد توم��ان از محل افزايش

 آب بهاي مشتركان آب ش��هري جهت آب رساني به 
روس��تاها و عشاير هزينه ش��ود. همچنين مشتركان 
برق روستايي، عش��ايري و برق چاه هاي كشاورزي از 
پرداخت افزايش عوارض معاف ش��دند . از محل منابع 
۶۰۰۰ ميليارد توماني عوارض، 21۰۰ ميليارد تومان 
براي توس��عه و نگهداري ش��بكه هاي برق روستايي و 
۳9۰۰ ميلي��ارد تومان هم براي توليد ب��رق با اولويت 
مناطق روستايي، عش��ايري، مددجويان كميته امداد 
و بهزيستي و س��اير موارد پيش بيني ش��ده در قانون 
اختصاص داده ش��د. زارع در توضيح تكميلي گفت: از 
محل منابع حاصله از ع��وارض موضوع ماده )5( قانون 
حمايت از صنعت برق كش��ور، ۳5 درصد به حس��اب 
شركت توانير نزد خزانه داري كل كشور براي حمايت 
از توسعه و نگهداري شبكه هاي برق روستايي، تقويت 
پدافن��د غيرعامل و بهبود زيرس��اخت هاي مخابراتي 
صنعت برق و ۶5 درصد به حساب سازمان انرژي هاي 
تجديدپذير و بهره وري انرژي برق )ساتبا( نزد خزانه داري 
كل كشور واريز مي گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با 
سازمان برنامه و بودجه كشور به صورت كامل براي توليد 
برق تجديدپذير و پاك و توسعه فناوري هاي تجديدپذير 
با اولويت روستايي، عش��ايري، تكميل و بهره برداري 
نيروگاه ه��اي بادي ميل نادر در اس��تان سيس��تان و 
بلوچستان، خانواده هاي كم درآمد تحت پوشش كميته 
امداد حضرت امام )ره( و سازمان بهزيستي صرف شود.

دولتدرمحاصرهمشكالتووعدهها

مشاورسازماناداريواستخداميتشريحكرد:

چرا خبري از يارانه جديد نشد؟

جزييات افزايش حقوق كاركنان در 1401
مشاور سازمان اداري و استخدامي معتقد است كه مصوبه 
كميسيون تلفيق، فرمول پيش��نهادي دولت در بودجه 
1۴۰1 كه در راس��تاي كاهش ش��كاف پرداخت حقوق 
كاركنان تدوين شده بود را بر هم زده است. مشاور سازمان 
اداري و استخدامي با اشاره به اينكه اين سازمان از ابتداي 
دولت سيزدهم اقدامات خود را براي ايجاد عدالت در نظام 
پرداخت در سه قسمت تقسيم و در رابطه با آن اقدام كرده 
است، توضيح داد: دسته اول به اجراي ماده 29 قانون برنامه 
ششم توسعه در رابطه با سامانه حقوق و مزايا برمي گردد 
كه در اين رابطه نسبت به تكميل زيرساخت هاي مربوطه و 
استمرار مسيري كه در مجلس در تصويب اين ماده قانوني 
شروع شده بود، اقدام ش��د؛ بر اين اساس يكپارچه سازي 
سازوكار پرداخت و شفاف كردن آن در دستور كار است كه 
با هماهنگي  و همكاري سازمان اداري و استخدامي با سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد بتوان جريان نقدي دولت را 
شفاف و بر مبالغ پرداختي به كاركنان، نظارت ايجاد كرد. 
هر تغييري در نظام جبران خدمات مستلزم وجود نظارت و 
شفافيت بر پرداخت هاست كه اين مهم بدون تكميل زنجيره 
پرداخت به ذينفع نهايي ميسر نخواهد بود. وي در ادامه با 
اشاره به دسته دوم اقدامات در راستاي پرداخت هاي عادالنه 
گفت: سازمان اداري و استخدامي سعي كرد اقداماتي عاجل 
و فوري براي كاهش تبعيض در پرداخت در بودجه س��ال 
آينده ارايه كند؛ به نح��وي كه با توجه به توان مالي دولت 
كه از سوي سازمان برنامه و بودجه پيش بيني افزايش 1۰ 
درصدي حقوق كاركنان انجام ش��ده بود، بتواند به نوعي 
اين 1۰ درصد را توزيع كند كه افزايش حقوق كساني كه 
پرداخت پاييني دارند رشد بيشتري در مقايسه با كساني كه 
دريافتي باالتري دارند، داشته باشند. به گفته رضوي پور، 
طبق مدل طراحي شده سازمان اداري و استخدامي، 5۳۳ 
هزار تومان معادل 1۷۰۰ امتياز به طور ثابت به حقوق تمامي 
افراد اضافه و س��ه درصد هم ضريب ريالي س��االنه اضافه 
مي شود كه در اين حالت حداقل حقوق 2۸ درصد افزايش 
يافته و به چهار ميليون و 5۰۰ هزار تومان مي رسد و مابقي 
افراد نيز تا پنج درصد افزايش حقوق خواهند داشت وي با 
اشاره به مصوبه اخير كميسيون تلفيق در رابطه با افزايش 
حقوق يادآور شد: اما كميسيون تلفيق، فرمول پيش بيني 
ش��ده دولت را بهم زده و ضمن در نظر گرفتن افزايش 1۰ 
درصدي براي همه كارمندان، تنها كف حداقل پرداختي 
را ۶۰ درص��د افزايش داده و به پنج ميلي��ون و ۶۰۰ هزار 
تومان رسانده است كه متفاوت از پيش بيني دولت براي 
پرداخت ها در سال آينده است و از سقف 1۰ درصدي تعيين 
شده در اليحه دولت براي افزايش ميانگين پرداخت ها تجاوز 
مي كند،  اما اينكه چگونه مجلس منابع آن را پيش بيني كرده 

است، مشخص  نيست.

   10 درصد به حكم اضافه مي شود
مش��اور معاون رييس جمه��ور افزود: براس��اس روش 
كميسيون تلفيق، اين 1۰ درصد به حكم اضافه مي شود، 
مثال كس��ي كه حكم حقوقي وي هف��ت ميليون تومان 
ب��وده، ۷۰۰ هزار تومان به آن اضافه مي ش��ود و حكم به 
۷.۷ ميلي��ون تومان افزايش پي��دا مي كند، همين طور 
حقوق كس��ي كه حكم او 1۶ ميليون اس��ت معادل 1.۶ 
ميليون تومان افزايش پيدا مي كند كه به تبع آن س��اير 
پرداختي ها مانند اضافه كار ني��ز افزايش خواهد يافت، 
اين موجب مي شود در شرايط تورمي و فشار معيشتي، 
كمك كمتري به اقشار حداقلي بگير تخصيص پيدا  كند. 
به همين دليل ما پيش بيني كرده بوديم كه معادل مبلغ 
ثابت 5۳۳.۸ هزار تومان به ضريب حقوقي كاركنان اضافه 
شود كه تا حدي شكاف حقوقي را تعديل مي كرد، البته 
مدل آن در سال 1۳9۸ نيز تصويب شد و به اجرا در آمد، 
به اين صورت كه ۴۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه شد و 1۰ 

درصد ضريب ساالنه ريالي افزايش پيدا كرد.

    فشارها و مالحظات
كاركرد نظام حقوقي را كم كرده است

وي در ادامه اقدام ديگر در راستاي اصالح نظام  پرداخت 
را تدوين اليحه جامع حقوق و دس��تمزد كاركنان نظام 
اداري كشور اعالم كرد و گفت: اين اليحه جهت بازسازي 
نظام جبران خدمت كاركنان در دس��تور كار است ولي 
 بدان معني نيست كه نظام قبلي ايراد داشته يا نظامي كه 
در حال طراحي است، بدون ايراد خواهد بود. اما مشكل 
اصلي اينجاس��ت كه وقتي نظام يكپارچه براي حقوق و 
دستمزد اعمال مي شود، متأسفانه فشارها و مالحظات 
سياس��ي به اين منتهي مي ش��ود كه برخي دستگاه ها 
مستثني شده، برخي فوق العاده مي گيرد يا برخي قوانين 
خاص خود را وضع كرده و منابع بيشتري در اختيار گرفته 
و بين كاركنان توزيع مي كنند كه اين در نهايت به ايجاد 
تبعيض و نابرابري منتهي مي شود و عمال نظام يكپارچه 
كاركرد خود را از دست مي دهد، از اين رو احساس ضرورت 
شد كه اليحه جامعي تدوين و تمامي پرداخت هاي بخش 
عمومي را در نظر بگي��رد. به گفته رضوي پور، در اليحه 
جديد تأكيد بر اين است كه تفاوت هاي منطقي و معقول 
ناديده گرفته نش��ود؛ به طوري كه اگر نياز اس��ت براي 
مش��اغل مختلف، پرداخت هاي متفاوتي وجود داشته 
باشد ولي اينگونه نباشد كه به واسطه يك شغل خاص، 
كل دستگاه و مجموعه مستثني شده و از قواعد يكپارچه 
تبعيت نكند يا براي مشاغل و كارهاي مشابه يا آنهايي كه 
ذاتا يكي هستند، پرداخت هاي متفاوت به واسطه تنوع 
رابطه استخدامي ايجاد نشود، يعني افراد زماني كه كار 

يكسان انجام مي دهند نبايد پرداخت هاي متفاوت 
در دستگاه هاي مختلف داشته باشند.

    حكم كارمند ۵.4 ميليون است
 اما 14 ميليون حقوق مي گيرد

اما در ادامه موضوع مربوط به رفاهيات حقوق كه چندي 
پيش از سوي رييس سازمان اداري و استخدامي مطرح 
و به عنوان عاملي براي ايج��اد اختالف در پرداخت ها به 
كاركنان اعالم شده بود مورد بررسي قرار گرفت. مشاور 
سازمان اداري و استخدامي در رابطه با جريان رفاهيات در 
فيش حقوقي كاركنان توضيح داد: آنچه كه براساس حكم 
حقوقي كاركنان مطرح است، تفاوت بين حداقل و حداكثر 
آن هفت برابر است و در مجموع اختالف فاحشي در حكم 
كاركنان دولت نيس��ت، اما اين اعداد بخشي از حقوق و 
دستمزد را تش��كيل مي دهد و بخش ديگر به رفاهيات 
كه شامل پرداخت هايي مانند اضافه كار، كارانه يا برخي 
پرداخت هاي مناسبتي اس��ت برمي گردد و اختالف از 
همين جا شروع مي شود؛ به گونه اي كه با اعمال رفاهيات 
حداكثر پرداخت ها تا 15 برابر هم رش��د مي كند؛ مثال 
حكم يك كارمند پنج ميليون و ۴۰۰ هزار تومان اس��ت 
اما با اعمال رفاهيات، دريافتي وي به 1۴ ميليون و 5۰۰ 

هزار تومان مي رسد.

     پرداخت رفاهيات به معني عملكرد مطلوب 
نيست

رضوي پور با بيان اينكه دستگاه هاي اجرايي به اقتضاي 
منابع دراختيار پرداخت ه��اي متنوعي بين كاركنان 
دارند، ادامه داد: اين در حالي است كه برخي دستگاه ها 
براي دولت درآمدزا هستند يا برخي ديگر از درآمدهاي 
اختصاص��ي بهره مي برند يا دس��تگاه هايي هم س��هم 
بيش��تري از بودجه دولت دريافت مي كنن��د، از اين رو 
پرداخت رفاهيات در آنها نيز باالتر است و وقتي دستگاهي 
منابع در اختيار دارند اين پرداخت ها را به سقف نزديك 
مي كند. با اين حال پرداخت رفاهيات به معني افزايش 
كارآم��دي و عملكرد مثبت كاركنان يا دس��تگاه هاي 
اجرايي نيست و نشان دهنده رضايت از عملكرد آن نيست 
و در همين جريان برخي دس��تگاه ها با توجه به اينكه 
اضافه كاري ندارند، بودجه اي هم بابت رفاهيات دريافت 
نمي كنند و سهم كمتري در پرداخت هاي دولت دارند 
كه اين عاملي براي ايجاد تبعيض در پرداخت هاست. وي 
در رابطه با اينكه چه اقدامي براي تعديل و كمتر شدن 
تبعيض در پرداخت هاي مربوط به رفاهيات در دستور 
كار سازمان اداري و استخدامي قرار دارد، گفت: در اليحه 
بودجه 1۴۰1 تأكيد شد كه در تخصيص اعتبارات مربوط 

به رفاهيات س��ازمان برنامه و بودجه بايد نظر و طراحي 
سازمان اداري و اس��تخدامي را لحاظ كند. هر چند كه 
اين مكانيزم پايداري نيست و بايد در اليحه جامعي كه 
در دستور كار است تا حد امكان پرداخت رفاهيات منوط 

به عملكرد دستگاه اجرايي باشد.

    چالش  همسان سازي و فوق العاده ها
موضوع ديگر مربوط ب��ه پرداخت فوق العاده هاي ويژه تا 
5۰ درصد در حقوق كاركنان اس��ت كه در دو سال اخير 
اجرايي ش��د و اينكه آيا اين روال ادامه خواهد داشت، از 
مشاور س��ازمان اداري و اس��تخدامي مورد پرسش قرار 
گرفت. رضوي پور ماجراي فوق العاده هاي ويژه را شبيه 
يك داس��تان دراماتيك در دولت در سال هاي گذشته 
دانس��ت و گفت: با توج��ه به اينكه مبناي مش��خصي 
ب��راي پرداخت رفاهيات وجود نداش��ت و اين بخش در 
حكم كاركنان اعمال نش��ده و مبناي بازنشستگي قرار 
نمي گرفت، در اسفند 1۳9۸ دستور صادر شد تا بخشي از 
اين پرداخت هاي رفاهي غيرمستمر تبديل به مستمر شده 
و در حكم درج شود تا مبناي محاسبه كسور بازنشستگي 
قرار گيرد. قرار بر اين بود دستگاه هايي كه منابع در اختيار 
دارند به شرط عدم افزايش بار مالي به نحوي عمل كنند 
كه رفاهيات پرداختي به فوق العاده ويژه منتقل شده و ديگر 
رفاهيات تكرار نشود. اما آنچه كه در عمل اتفاق افتاد اين 
بود كه رفاهيات در حكم نشست ولي از سوي ديگر دوباره 
تكرار شد و دستگاه هاي اجرايي براي پرداخت آن خواهان 
بودجه شدند. وي با اش��اره به اينكه در جريان پرداخت 
فوق العاده هاي ويژه دستگاه هايي كه رفاهيات دريافت 
نمي كردند و سهم چنداني در اين رابطه نداشتند، معترض 
شدند، اين را هم گفت كه به هر صورت اين نحوه پرداخت 
فوق العاده ويژه موجب ايجاد تبعيض بين دستگاه هاي 
مختلف شد و از سويي بازنشستگان هم كه از آن بهره مند 
نشده بودند و اختالف زيادي بين حقوق آنها و كاركنان 
ايجاد شد، خواستار همسان سازي شدند و به عبارتي يك 
سونامي همسان سازي در كشور ايجاد شد. در حالي كه 
منابع كافي براي آن وجود نداشت، بر اين اساس دولت به 
هيچ عنوان نبايد اين مس��ير همسان سازي و تسري را با 
شرايط فعلي ادامه دهد بلكه بايد به سراغ طراحي نظام 
جامع يكپارچه براي ايجاد ش��رايط عادالنه در پرداخت 
حقوق پيش برود. مشاور سازمان برنامه و بودجه در مورد 
اينكه آيا اعمال فوق العاده ويژه براي سال آينده نيز ادامه 
خواهد داشت گفت كه فعال اين روند متوقف خواهد شد 
و آنچه تاكنون اعمال ش��ده ادامه دارد تا اينكه در اليحه 
جدي��د بازنگري انجام و تدابير الزم براي اس��تقرار نظام 

عادالنه پرداخت انديشيده شود.



گروه بانك و بيمه | 
تمام شعب بانك هاي دولتي در سراسر كشور با توجه 
به تاكيد رييس جمهور و دس��تورالعمل ابالغ ش��ده، 
براي پرداخت تسهيالت تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان و 
بدون اخذ ضامن آمادگي كامل دارند.علير ضا قيطاسي 
دوشنبه شب گفت: ش��عب بانك ها در سراسر كشور 
آمادگي دارند تا با توجه به منابع و متناسب با درخواست 
وام، تسهيالت تا سقف يكصد ميليون تومان را بدون اخذ 
ضامن و با گواهي كسر اقساط پرداخت كنند.دبير شوراي 
هماهنگي بانك هاي دولتي تصريح كرد: دستگاه هاي 
صادر كننده گواهي شرطي نگذارند كه بانك عامل، با 
توجه به آن شرط گواهي كسر حقوق را نپذيرد.دستگاه 
متولي بايد براس��اس گواهي صادر شده متعهد شود تا 
پايان دوره بازپرداخت اقساط، اگر قسطي پرداخت نشد 
آن را از حقوق وام گيرنده كسر و به بانك عامل پرداخت 
كند.روساي واحد بانك ها بايد توجه كنند كه پرداخت 
اين تسهيالت مورد تاكيد رييس جمهور، وزير اقتصاد، 
مديرعامل بانك ها و مجموعه شوراي هماهنگي بانك ها 
و بانك مركزي است و شعب بانك ها بايد اين خواسته 
را اجرايي كنند.شعب بانك ها بر اساس اعتبار سنجي و 
دستور العمل هاي صادر شده خواسته مردم را بررسي 
و به آن پاس��خ مثبت دهند.چنانچه رييس ش��عبه به 
خواسته اي پاس��خ منفي دهد و اين پاسخ منفي مورد 
رسيدگي قرار گيرد در صورتي كه رييس شعبه مقصر 
باش��د قطعا با وي برخورد اداري خواهد شد.بر اساس 
تاكيد رييس جمهور و ابالغي��ه وزير اقتصاد، ۱۳ بانك 
كش��ور موظف به ارايه تسهيالت كمتر از صد ميليون 
تومان بدون ضامن شده اند.سهولت تامين مالي براي 
اقشار مختلف جامعه، با همكاري وزارت اقتصاد، بانك 
مركزي و شبكه بانكي كش��ور، به تازگي در دستور كار 
قرار گرفته است. در اين باره، با دستور رييس جمهور و 
ابالغ وزير اقتصاد به ۱۳ بانك دولتي، طرح پرداخت وام 
بدون ضامن تا مبلغ ۱۰۰ ميليون تومان از روز ش��نبه 
نهم بهمن ماه اجرا شده است. به گونه اي كه وزارت امور 
اقتصادي و دارايي نيز در نامه اي به ۱۳ مدير بانكي دولتي، 
ضرب االجل ۲۴ ساعته با موضوع عدم نياز به ضامن در 
پرداخت تس��هيالت ُخرد به كاركنان، بازنشستگان و 
مستمري بگيران بخش هاي دولتي، عمومي و خصوصي 
تعيين كرد. الزم به ذكر اس��ت كه اين بانك ها ش��امل 
بانك هاي ملي، سپه، مسكن، كشاورزي، صنعت و معدن، 
پست بانك، قرض الحسنه مهر ايران، ملت، تجارت، رفاه، 

صادرات، توسعه تعاون و توسعه صادرات هستند.

    چه كساني مشمول دريافت وام 
بدون ضامن هستند؟

شرايط دريافت وام تا ۵۰ ميليون تومان تنها با نامه كسر از 
حقوق و دريافت وام تا ۱۰۰ ميليون تومان با يك نامه كسر 
از حقوق همراه با چك يا سفته اعالم شده است. همچنين 
جامعه هدف پرداخت تس��هيالت خرد ب��دون ضامن در 
مرحله اول نيز طبق بخشنامه وزارت اقتصاد شامل شاغالن 
و بازنشستگان نهادهاي عمومي غير دولتي، شركت هاي 
معتبر بخ��ش خصوصي كه حقوقش��ان در بانك هاي زير 
مجموع��ه وزارت اقتصاد پرداخت مي ش��ود و ش��اغالن، 
بازنشستگان و مس��تمري بگيران دس��تگاه هاي دولتي 
خواهند شد. از زمان آغاز اين طرح تا به امروز، بانك هاي زير 
اقدامات و دستورالعمل هاي الزم جهت اجراي پرداخت وام 
بدون ضامن در ش��عب بانكي خود را انجام داده اند. به گفته 
محمدرضا فرزين مديرعامل بانك ملي ايران، دستور پرداخت 
تسهيالت بدون ضامن به شعب اين بانك ابالغ شده است. به 
گفته فرزين: »بانك ملي ايران خود را به پرداخت تسهيالت 
خرد ابالغي تا سقف يك ميليارد ريال مطابق شرايط جديد 
متعهد مي داند. بر اين اس��اس، پرداخت تسهيالت خرد از 
اين پس با متناس��ب با رتبه اعتباري مشتريان و مطابق با 
دستورالعمل صادره خواهد بود. سهولت پرداخت تسهيالت 
خرد به مشتريان خوش حس��اب، مورد تاكيد دولت است 
و اگر فردي پيش��تر در نوبت بوده و اكن��ون زمان دريافت 
تسهيالت وي رس��يده اس��ت نيز مي تواند بدون ضامن، 
تسهيالت خود را دريافت كند.«به گفته آيت اهلل ابراهيمي 
مديرعامل بانك سپه: »به منظور اجراي تدابير رييس جمهور 
محترم در تسهيل فرآيند اعطاي تسهيالت، شرايط جديد 
اخذ ضمانت در پرداخت تس��هيالت كمتر از يك ميليارد 
ريال به واجدين ش��رايط در شعبه هاي اين بانك عملياتي 
مي ش��ود. از اين  پس بانك سپه به كاركنان، بازنشستگان 
و مس��تمري بگيران بخش هاي دولتي و عمومي )ش��امل 
دستگاه هاي اجرايي، شركت هاي دولتي، نهادهاي عمومي 
غيردولتي و شركت هاي بزرگ خصوصي( كه حقوق خود 
را از اين بانك دريافت مي كنند، اخذ ضمانت از تس��هيالت 
گيرندگان را با شرايط جديد انجام مي دهد. به گفته ابراهيمي، 
شاغالن، بازنشستگان و مس��تمري بگيران دستگاه هاي 
اجرايي اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و شركت هاي دولتي 
واجد شرايط دريافت تسهيالت خرد مي توانند تسهيالت تا 
سقف ۵۰۰ ميليون ريالي و تا حداكثر يك ميليارد ريالي را با 
شرايط ضمانت جديد دريافت كنند.«  براساس رويه و ضوابط 
موج��ود و چارچوب فعاليت هاي جاري بانك مس��كن در 
زمينه پرداخت تسهيالت، شاغلين، بازنشستگان، مستمري 

بگيران دس��تگاه هاي اجرايي دولتي )شامل وزارتخانه ها، 
سازمان هاي دولتي، ش��ركت هاي دولتي و ...( و همچنين 
نهادهاي عمومي غير دولتي و كاركنان شركت هاي معتبر 
بخش خصوصي كه واريز حقوق آنها از طريق بانك مسكن 
صورت مي پذيرد، مي توانند از تس��هيالت تا س��قف ۱۰۰ 
ميليون تومان استفاده كنند.  روح اهلل خدارحمي مديرعامل 
بانك كشاورزي با اشاره به سياست هاي جديد دولت و تاكيد 
رياس��ت محترم جمهوري و بخشنامه صادره از طرف وزير 
محترم امور اقتصادي و دارايي، مبني بر تس��هيل فرآيند 
پرداخت تسهيالت ُخرد، گفت: ما و همكاران شبكه بانكي از 
اين سياست دولت استقبال و همراهي كرديم. هماهنگي هاي 
الزم با مديران استاني و شعب به عمل آمده و اطالعيه الزم 
صادر ش��ده تا ان شااهلل در روزهاي آتي تسهيالت با شرايط 
روان تر و مناس��ب تري به خصوص با تأكيد بر تس��هيالت 
خرد و بدون اصرار برگرفتن ضامن پرداخت شود. چنانچه 
مشتري متقاضي دريافت تسهيالت خرد از بانك مربوطه 
مثاًل بانك كشاورزي حقوق مي گيرد، ما مي توانيم با اتكا به 
ضوابط جديدي كه به شعب ابالغ شده بدون اخذ ضامن و 
صرفاً با يك گواهي كسر از حقوق تسهيالت پرداخت كنيم. 
خدارحمي با بيان اينكه در اجراي اين ضوابط جديد حداكثر 
همكاري را در ش��عب به عمل مي آوريم و بر آن نظارت هم 
مي كنيم افزود: امروزه ابالغ بخش��نامه ها به شعب بانك ها 
الكترونيكي است و به محض صادر شدن همه شعب از طريق 
سامانه به آن دسترسي دارند. خدارحمي درباره اعتبار سنجي 
مشتريان متقاضي تسهيالت گفت: در حال حاضر سامانه هاي 
اعتبارسنجي وجود دارد و طبيعي است مشترياني كه رتبه 
اعتباري بااليي داشته باشند مي توانند از اين امتياز استفاده 
كنند و كساني كه در رتبه هاي پايين تر باشند، تبعًا ممكن 
است نياز به معرفي ضامن داشته باشد. وي خاطرنشان كرد: 
با ش��عب هماهنگ كرديم تا بر اس��اس نمره اي كه فرد در 
سامانه اعتبارسنجي دارد، تسهيالت پرداخت شود. به گفته 
حسين مهري مديرعامل بانك صنعت و معدن در مرحله 
اول اجراي منويات رييس جمه��ور و وزير امور اقتصادي و 
دارايي، تمامي متقاضيان تسهيالت خرد شامل شاغلين، 
بازنشستگان و مستمري بگيران دستگاه هاي اجرايي اعم از 
وزارتخانه ها، سازمان ها و شركت هاي دولتي )حتي سازمان 
تأمين اجتماعي(؛ همچنين شاغالن و بازنشستگان نهادهاي 
عمومي و نيز ش��ركت هاي بزرگ بخ��ش خصوصي كه از 
شعبه هاي بانك صنعت و معدن، دريافت حقوق داشته و 
رتبه اعتباري آنها B، A و C اس��ت، مي توانند بدون ضامن 
نسبت به اخذ اين تسهيالت بر اساس اعتبارسنجي مشتري 
و در قالب كارت اعتباري مرابحه اقدام كنند. اين متقاضيان 

تا سقف ۵۰ ميليون تومان مي توانند، بدون ضامن و با ارايه 
گواهي كسر از حقوق خود و نيز براي دريافت وام تا سقف 
۱۰۰ ميلي��ون تومان، باز هم بدون نياز ب��ه ضامن و با ارايه 
گواهي كس��ر از حقوق به همراه يك سفته يا چك، اقدام 
كنند. همچنين براي ساير كاركنان بخش هاي خصوصي 
كوچك كه در زمره مش��موالن اول ما ق��رار ندارند، اما در 
 B و A بانك دريافت كننده حقوق خود داراي رتبه اعتباري
هستند نيز اين امكان وجود دارد كه بدون ضامن و با ارايه 
گواهي كسر از حقوق يا سفته و چك، تا سقف ۵۰ ميليون 
تومان وام بگيرند. بهزاد شيري مديرعامل بانك پست بانك 
ايران نيز از ابالغ نحوه اعطاي تسهيالت خرد بدون نياز به 
ضامن به مشموالني كه واريز حقوقشان نزد پست بانك ايران 
صورت مي پذيرد، در تمامي شعب اين بانك خبر داد. بانك 
قرض الحس��نه مهر ايران نيز اعالم كرده است در راستاي 
سياست گذاري انجام ش��ده و تأكيد وزير امور اقتصادي و 
دارايي پرداخت تس��هيالت بدون ضامن را در دستور كار 
قرار داده اس��ت. در همين رابطه پرداخت تسهيالت براي 
كساني كه حساب حقوق و دس��تمزد آنها در شعبه هاي 
بانك قرض الحسنه مهر ايران است، آسان شده است. رضا 
دولت آبادي مديرعامل بانك ملت درباره ش��رايط جديد 
دريافت تسهيالت گفت: اين دستورالعملي است كه وزارت 
اقتصاد ابالغ كرده است و ما هم آن را به شبكه ابالغ كرده ايم. 
وي با اشاره به اينكه بسياري افراد از اين طريق تسهيالت 
گرفته اند گفت: آنهايي هم كه تسهيالت نگرفته اند ما اعالم 
آمادگي كرده ايم كه به آنها كمك كنيم البته بر اساس توان 
و منابعي كه وجود دارد و اين منابع در حال حاضر بد نيست 
و مي توانيم اين كمك را انجام دهيم. وي درباره زمان و نحوه 

مراجعه مردم به بانك براي دريافت تسهيالت گفت: يك 
سيس��تم فرابانك غيرحضوري داريم كه از طريق آن افراد 
واجد شرايط خودشان وارد سيستم مي شوند و مي توانند 
بر اس��اس نيازش��ان كه البته اعدادش تعريف شده است 
تسهيالت را اخذ كنند. هادي اخالقي فيض آثار مديرعامل 
بانك تجارت از اعطاي تس��هيالت مرابحه در قالب كارت 
اعتباري تا سقف يك ميليارد ريال بر اساس اعتبارسنجي و 
بدون ضامن براي تمامي حقوق بگيران از اين بانك خبر داد.  
به گفته اسماعيل لل�ه گاني مديرعامل بانك رفاه كارگران، 
در راستاي اجراي دستورات رييس جمهور محترم به نظام 
بانكي كشور، بخشنامه اعطاي تسهيالت زير ۱۰۰ ميليون 
تومان بدون نياز به ضامن، صادر و به واحدهاي اجرايي ابالغ 
شد. وي تاكيد كرده است مشترياني كه حقوق خود را از اين 
بانك دريافت مي كنند مي توانند فقط با يك گواهي كسر 
از حقوق، تسهيالت مورد نياز خود را دريافت كنند.  بانك 
صادرات ايران نيز در بخش نامه اي به تمامي ش��عب خود، 
شرايط جديد و آس��ان پرداخت وام هاي ُخرد را ابالغ كرد. 
شاغالن، بازنشس��تگان و مستمري بگيران رسمي يا غير 
رسمي دستگاه هاي اجرايي دولتي شامل وزارت خانه ها، 
سازمان هاي دولتي، شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي 
غير دولتي و ساير شركت هاي معتبر بخش خصوصي كه 
حقوقشان نزد ش��عب بانك صادرات ايران واريز مي شود، 
مي توانند تا س��قف يك ميليارد ريال بدون ضامن و با اخذ 
نامه كسر از حقوق، بر اساس اعتبارسنجي و توان بازپرداخت 
تسهيالت از طريق صدور كارت اعتباري مرابحه از تسهيالت 
خرد اين بانك اس��تفاده كنند. بانك توسعه تعاون، بانك 
توسعه صادرات و بانك دي نيز آمادگي خود را اعالم كرده اند.
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بانك هاي دولتي براي تسهيالت ۱۰۰ ميليوني بدون ضامن آمادگي دارند

مهديطغيانيعضوكميسيوناقتصادي:مجلسنگراناثرحذفارز۴۲۰۰تومانيبرزندگيمردماست

تعلل در طرح ماليات بر عايدي سرمايه به خاطر اختالفات دروني دولت است

فشارغيراصوليبربانكهاوتورمبيشتر

گروه بانك و بيمه |
 مهدي طغياني عضو كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: 
اختالفات دولت با سازمان هاي دروني خود وضعيت طرح 
ماليات برعايدي س��رمايه را پيچيده كرده است.ماليات بر 
عايدي سرمايه كه بهتر است از آن به عنوان ابزار ضد سوداگري 
نام برده شود، سابقه اي به طول يك قرن دارد و در بيش از ۱۰۰ 
كشور پياده شده است. متاسفانه هنوز در كشورمان قانون 
مجزايي ب��ا اين عنوان وجود ندارد، البته صحبت از تصويب 
قانون در اين زمينه از دولت روحاني آغاز شد، اما به سرانجام 
نرسيد و در نهايت مجلس خود پاي كار آمد و طرحي تحت 
همين عنوان تهيه كرد كه كليات آن در خرداد سال گذشته 
به تصويب رسيد، اما هنوز جزييات آن به نتيجه نرسيده است. 
طبق طرح مورد اشاره در صورتي كه فردي طال، ارز، مسكن و 
خودرو خريداري و سپس اقدام به فروش آن كند، بايد از محل 
سود اين معامله طبق مدت نگهداري آن سرمايه، بخشي را به 
عنوان ماليات پرداخت كند. به عبارتي ديگر با عملياتي شدن 
ماليات بر عايدي سرمايه فاصله طبقاتي كنترل خواهد شد. 
بدين معنا؛ ديگر چنين نخواهد بود كه فردي بدون فعاليت 
اقتصادي جدي، پول روي پول  گذارد و سبب به وجود آمدن 
يك شكاف طبقاتي در جامعه  شود، با اجرايي شدن ماليات 
بر عايدي س��رمايه اين شكاف كاهش خواهد يافت.مهدي 
طغياني، نماينده مردم اصفهان و عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس افزود: طرح ماليات برعايدي سرمايه يكي از اصالحات 
زيرساختي نظام مالياتي به حساب مي آيد و درصورتي كه نگاه 

براين باشد تا جايگزين نفت در تامين مالي بودجه عمومي 
شود، به صورتي كه همان درآمد هم به دست آيد بايد اصالح 
نظام مالياتي مورد توجه قرار گيرد. در همين راستا سه كالن 
پروژه در اصالح نظام مالياتي يعني ماليات برعايدي، ماليات 
برمجموعه درآم��د و اصالح معافيت ها وجود دارد كه كليد 
آغاز اين چند مورد در مجلس يازدهم خورده است. كليات 
ماليات برعايدي همان ارديبهشتي كه اشاره كرده بودم مورد 
تصويب قرار گرفت و جزييات نيز براي بررسي به كميسيون 
ارسال شد. مساله اي كه نماينده هاي مجلس در تصويب با 
آن روبرو ش��دند، زيرساخت هاي الزم براي اجراي قانون در 
كشوربود كه وجود نداشت. به طور نمونه فرض كنيد فردي 
اقدام به خريد و فروش ارز مي كند، براي دريافت ماليات با چه 
زير ساختي قابل شناسايي است؟ چه امكاني براي شناخت 
عايدي و اختالف عاي��دي در خريد و فروش آن وجود دارد؟ 
بنابراين در شور دوم كميته مالياتي اين نتيجه به دست آمد كه 
بايد به سراغ زيرساخت رفت، سپس طرح را اجرايي ساخت. 
بخش زيادي از زمان كميسيون اقتصادي و كميته مالياتي 
بابت همين مساله زيرساخت صرف شد. طرح ديگري هم 
تحت عنوان حكمراني ريال يا تكميل بسته اجرايي سامانه 
موديان و سامانه فروشگاهي نيزوجود داشت كه تحت عنوان 
بستر اجرايي ماليات بر عايدي سرمايه به اين قانون اضافه شد و 
از اين طريق دغدغه نمايندگان مورد رفع قرار گرفت. بنابراين 
دليل طوالني شدن اين طرح ابتدا ناشي از كار سنگين و جدي 
براي فراهم آمدن بستر اجرايي آن جهت كامل شدن سامانه 

 B۲B موديان پايانه هاي فروشگاهي بود. در اين سامانه روابط
)بيزينس ۲ بيزينس( و B۲C )بيزينس ۲ كاستومر( مورد 
بررس��ي قرار گرفت كه حلقه مهم روابط C۲C )كاستومر 
تو كاس��تومر( هم به تكميل درآمد، چنانچه اين قسمت از 
طرح به شكل قانوني مصوب شود، بخش سامانه موديان و 
پايانه هاي فروشگاهي هم تكميل خواهد شد. مساله بعدي 
دراين خصوص مشكالت درون دولت است. يكشنبه هفته 
جاري طرح مجدد در دس��تور قرارگرفت و متاسفانه اينكه 
ماليات برعايدي مش��مول مناطق آزاد باشد يا خير، محل 
اختالف قرار گرفت، در حالي كه با ساير سازمان ها و نهادها از 
جمله بانك مركزي، وزارت راه، شهرسازي و بخش خصوصي 
اتاق تعاون، بازرگاني و اصن��اف كه ابهامات و ايرادات جدي 
وجود داشت، مشكل برطرف شده، تنها قسمت باقي مانده 
مناطق آزاد است كه توافقي هم صورت گرفته، اما اختالفات 
دروني دولت با سازمان هاي دروني خود وضعيت را پيچيده 
كرده است )بين مناطق آزاد، سازمان ماليات و وزارت اقتصاد( 
مجلس هم نمي تواند دراين مباحث دست به جمع بندي زند 
زيرا دولت بايد نتيجه جمع بندي خود را به نمايندگان اعالم 
كند. بنابراين كار را در اين مورد به وزارت اقتصاد سپرديم و از 
آنها درخواست كرديم، جمع بندي دولت را به مجلس اعالم 
كند تا همان را با بررسي هايي كه در مجلس انجام خواهد شد 
به تصويب رسانيم. انشااهلل در همين هفته يا هفته آينده به 
راي گيري نهايي خواهد رسيد.وي ادامه داد: رشد اقتصادي 
به ش��رط تامين منابع مانند تهاتر نفت و ... است كه شرط و 

شروط دارد. يعني درصورتي كه در فروش نفت موفق شويم 
وبخشي از آن كسري بودجه عمومي را جبران كند و مابقي در 
بحث توليد و اشتغال مورد استفاده قرار گيرد، همان اما و اگري 
است كه در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت. نكته مهم دراين بخش 
آن است كه پس از چند سال پياپي كه رشد اقتصادي منفي 
داشته ايم، ايجاد دلگرمي در فضاي اقتصادي با رشد مثبت 
همراه مي شود زيرا ظرفيت اقتصاد خالي است و از صنعت 
ميانگين ۳۰ درصد استفاده مي شود، نفت بيشتر كه به فروش 
برسد از رشد بخش نفتي برخوردار خواهيم بود، يعني رشد 
۸ درصد براي سال آينده خيلي هم دور از انتظار نيست. وي 
در مورد تامين مالي زنجيره اي گفت: طرح هايي مانند تامين 
مالي زنجيره اي ظرفيت هايي است كه پيش از اين هم وجود 

داشت، اما امكان عملياتي شدن آن مهيا نبود. به اين معنا؛ 
يك شركت بزرگ يا پيمانكار آن هم طلبكاردولت به حساب 
مي آيد و هم ماليات بدهكار است. فضاهايي به اين شكل در 
دولت زياد ديده مي شود كه امكان تهاتر را از بين مي برد. البته 
در قوانين بودجه سال هاي اخير هم حركت هايي شروع شد، 
ولي تا به اين حد كه بتوانيم اينها را با يكديگربه نحو احسن 
تسويه كنيم به صورتي كه حقوق دولت هم تضييع نشود، 
پيش نرفت. با طرح واسطه مبادله اي مانند برات الكترونيكي 
تا حدود زي��ادي اين كارها راحت تر امكان خواهد پذيرفت. 
كميته هاي مشترك بين بانك مركزي با ساير دستگاه هاي 
مسوول تشكيل شده است.بس��ياري از مسائل در اقتصاد 
ايران ناشي از نبود هماهنگي بين دستگاه هاي مختلف است. 

 در غير اين صورت از چه راهي منابع پرداخت اين تسهيالت 
را تامين مي كنند؟ وقتي همين حاال بانك ها با رش��د ۱۸ 
درصدي پايه پولي در هشت ماه اول سال مواجهند و بدهي 
دولت به بانك ها به باالي ۴۰۰ همت رس��يده و مطالبات 
معوق باالي ۳۰۰ همت است، آيا نبايد براي جلوگيري از 
بدتر شدن شاخص هاي پولي و بانكي برنامه اي ارايه شود؟ 
اگر با حذف ضامن از وام ها مازاد تقاضا ايجاد ش��ود، وزير 
اقتصاد بايد اجازه خلق پول را به بانك ها ب دهد زيرا همه 
بانك ها منابع كافي براي اجرا در اين طرح ندارند. اگر به اين 
كار اجازه داده شود، بايد براي بانك ها منابع ايجاد كنيد كه 
اين منابع را بانك مركزي با افزايش پايه پولي فراهم  كند 
و در نهايت نقدينگي خلق ش��ده و به تورم بيشتر و فشار 
بر معيش��ت مردم منجر خواهد شد و وقتي ضامن در كار 
نباشد بخشي از اين وام ها به مطالبات معوق تبديل خواهد 
شد و بانك بايد از حساب حقوق افراد برداشت كند و قطعا 
مشكالتي پيش خواهد آمد. مشكل ديگر اين است كه مردم 
همين حاال توان الزم براي تامين معيشت ندارند و در سال 
بعد نيز تورم باعث كاهش قدرت خريد مي شود و همين 
موضوع باعث تاخير در پرداخت اقساط بانكي مي شود.  از 
سوي ديگر، وقتي كه تورم باال و نرخ بهره پايين داريم، تمايل 

مردم براي دريافت وام زياد مي شود كه همين امر تورم را 
افزايش مي دهد و منابع بانك ها را از توليد منحرف مي كند 
و باعث رشد مطالبات معوق مي شود. با حذف ضامن از وام ها 
نرخ سود بانكي بايد افزايش پيدا كند تا منابع بيشتري جذب 
شود و اين موضوع به زيان مردم است و موجب نارضايتي 
آنه��ا خواهد بود زيرا م��ردم از افزايش ن��رخ بهره ناراضي 
مي ش��وند.  اينكه بانك ها براي دريافت وام بدون ضامن از 
متقاضيان سپرده اي با نصف مبلغ وام موردنظر مي خواهند، 
در راستاي اعتبارسنجي اس��ت اما اگر اين افراد در بانك 
مربوطه حساب و گردش مالي نداشته باشند، بانك قادر به 
اعتبار سنجي نخواهد بود و مشكل بيشتر خواهد شد.  زماني 
كه نرخ بهره اسمي از نرخ تورم كمتر است، متقاضي دريافت 
وام افزايش مي يابد و بانك ها براي اينكه عرضه را با تقاضاي 
وام برابر كنند، موانعي را براي مشتريان به وجود مي آورند 
كه يكي از اي��ن موانع اخذ ضامن اس��ت. اكنون با حذف 
ضامن بايد از وزير اقتصاد پرسيد كه چه مكانيسمي براي 
متعادل كردن عرضه و تقاضاي وام پيش بيني شده است؟  
زماني كه تقاضاي وام افزايش مي يابد بايد منابعي نيز براي 
تامين عرضه آن نيز ايجاد شود و اين سوال را در ذهن ايجاد 
مي كند كه وزير اقتصاد اين منبع را از كجا تامين خواهد 

كرد؟ آيا به سمت خلق پول توسط بانك مركزي مي رود 
كه نتيجه اي جز رشد پايه پولي و تورم نخواهد داشت زيرا، 
وام هاي خرد سريع تبديل به تقاضا در بازارها مي شود و در 
اقتصاد تورم ايجاد مي كند.  سنگ اندازي برخي بانك ها در 
نپرداختن وام بدون ضامن طبيعي است زيرا مي دانند كه 
منابع ندارند و نمي توانند وام را پرداخت كنند. زماني كه با 
تمام بخش هاي اقتصادي از جمله نظام بانكي دستوري 
برخورد مي شود و مكانيسم هاي طبيعي علم اقتصاد توجه 
نمي شود، مشكالتي از اين دست به وجود مي آيد.  به نظر 
مي رسد كه وزير اقتصاد براي آنكه در كوتاه مدت بخشي از 
مشكالت مردم را حل كند و تقاضا در بازار ايجاد نمايد، اين 
برنامه را اجرا كرده است اما بايد توجه داشت كه اين موضوع 
نه تنها تقاضاي موثري در بازار كسب وكار با اين همه تورم 
و رشد نرخ ارز و هزينه توليد ايجاد نمي كند بلكه مشكلي از 
مردم نيز حل نخواهد شد زيرا قيمت هاي بسيار باال عمال 
امكان رشد رفاه مردم را ايجاد نخواهد كرد. در نتيجه جز 
رشد تورم و نقدينگي و مطالبات معوق بانك ها و انحراف 
منابع نتيجه اي نخواهد داش��ت و بهتر است كه به تجربه 
پرداخت وام ها در دولت احمدي نژاد و با شرايطي به مراتب 

متفاوت از امروز توجه شود.

ويژه

دكترسيدمحمدحسيني
معاونامورمجلسرييسجمهوري

مساله پشتيباني از ساخت
۴ ميليون مسكن يك ركورد

در تاريخ كشور است
به گزارش پايگاه خبري بانك مسكن-هيبنا، دكتر سيد 
محمد حسيني معاون امور مجلس رييس جمهوري با 
حضور در مراسم گراميداشت چهل و سومين سالگرد 
پيروزي انقالب اسالمي در بانك مسكن، از خدمات دكتر 
شايان به عنوان يكي از جهادگران حوزه مديريت بانكي و 
اقتصادي تقدير كرد و گفت: انقالب در دنيا كم نداشتيم 
اما در اكثر انقالب هاي دنيا شاهد بوديم كه پس از گذشت 
مدتي يا به فراموشي سپرده ش��دند يا از بين رفتند اما 
انقالب مردم ايران در سال ۵7 توانسته ۴۳ سال در مقابل 
تندبادهاي مختلف، جنگ نظامي، اقتصادي و فرهنگي، 
توفان حوادث و كودتاها راس��ت قامت ايستاده و به يك 
درخت تنومند تبديل شود. وي در ادامه خاطرنشان كرد: 
مساله پشتيباني از ساخت ۴ ميليون مسكن يك ركورد 
در تاريخ اين كشور است و پيش از اين تابه حال چنين 
موضوعي سابقه نداشته اس��ت. حتي در دوران ساخت 
مس��كن مهر نيز اين ميزان س��اخت مسكن در كشور 
برنامه ريزي و اقدام در جهت تحقق آن صورت نگرفته 
بود. امروز اما با حضور يك وزير با كفايت در راس وزارت 
راه و شهرسازي و با كمك و بهره مندي از ظرفيت هايي 

مانند بانك مسكن، مي توانيم به اين مهم دست يابيم.

دكترمحمدرضافرزين
مديرعاملبانكمليايران

حمايت حداكثري بانك
ملي ايران از صنعت سيمان

مديرعامل بانك ملي ايران تاكيد ك��رد: اين بانك براي 
كمك به توسعه طرح هاي صنعتي از جمله فعاليت هاي 
حوزه س��يمان آمادگي كام��ل دارد. به گ��زارش روابط 
عمومي بانك ملي ايران، دكتر محمد رضا فرزين در ديدار 
مديرعامل و اعضاي هيات مديره شركت سيمان ساروج 
بوشهر كه در عسلويه انجام شد، با بيان اينكه ظرفيت هاي 
كشور جمهوري اسالمي ايران در حوزه هاي صنعتي بسيار 
قابل توجه است، صنعت سيمان را يكي از توانمندترين 
صنايع كش��ور خواند و گفت: با وجود طرح هاي بزرگي 
مانند مسكن ملي كه در حال انجام است، از ظرفيت هاي 
صنعت سيمان به خوبي استفاده خواهد شد. وي افزود: 
توان صادرات محصوالت اين بخش نيز بسيار زياد است 
و كشورهاي همسايه از پتانسيل خوبي براي اين منظور 
برخوردا هس��تند. فرزين همچنين تاكيد ك��رد: توان 
تسهيالتي و تامين منابع ارزي صنعت سيمان توسط بانك 
ملي ايران به خوبي مهياست و سيمان ساروج نيز مي تواند 

از اين ظرفيت به طور كامل بهره برداري كند.

نظارت ميداني مديرعامل
بانك مسكن بر حسن اجراي 

طرح تسهيالت بدون ضامن
به گزارش پايگاه خبري بانك مسكن- هيبنا، صبح امروز 
محمود شايان مديرعامل بانك مسكن همزمان با اجراي 
طرح ارايه تسهيالت خرد بدون ضامن از شعب سي متري 
جي، وزراء و مي��دان وليعصر اين بان��ك بازديد به عمل 
آورد.  اين بازديد به طور س��رزده و در راس��تاي نظارت بر 
حس��ن اجراي طرح ارايه تسهيالت بدون ضمانت انجام 
شد.  مديرعامل بانك مس��كن در بازديد از شعب مذكور 
از نزديك با كاركن��ان گفت وگو و بر تكريم بيش از پيش 
مشتريان و اجراي صحيح طرح ارايه تسهيالت خرد بدون 
ضامن تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان تاكيد كرد. طبق دستور 
رييس جمهوري سهولت تامين مالي براي اقشار مختلف 
جامعه، با همكاري وزارت اقتصاد، بانك مركزي و شبكه 

بانكي كشور، به تازگي در دستور كار قرار گرفته است.

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

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

)) آب امانت فرزندان ماست، امانتدار باشیم ((       

شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان غربي

نوبت اول

شركت آب و فاضالب آذربایجانغربي  ) سهامی خاص(

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

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

پيشنهاد ها پس از رویت دفتر قراردادها تحویل دبيرخانه گردد.
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار: آدرس اروميه خيابان ارتش چهارراه مخابرات صندوق پستی 363  شرکت آب و فاضالب 

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

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

مبلغ برآورد موضوع مناقصه
اوليه )ریال(

مدت 
اجرا)ماه(

تضمين شرکت 
صالحيت های مورد نيازدرمناقصه)ریال(

قيمت اسناد 
مناقصه 
)ریال(

خرید ، بارگيری ، حمل و تحویل 
تمام تامين کنندگان و 11,200,000,0001560,000,000سيلندر گاز کلر 65 کيلویی

1,000,000توليد کنندگان مجاز  

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

ادامه از صفحه اول



بررسي روند معامالت بازار از روز چهارشنبه هفته اخير 
تا روز سه ش��نبه خبر از روند صعودي و متعادلي دارد. 
اين سبزپوشي تنها بخش��ي از فعاالن بازار سرمايه را 
خشنود كرده و از سوي ديگر اغلب فعاالن بازار نسبت به 
اين سبزپوشي اعتراض دارند چراكه آمار و ارقام تغيير 

چنداني نداشته و تنها روند بازار دستوري بوده است.
 آمارها نيز نشان مي دهد تنها در دو روز كاري گذشته، 
خالص تغيير مالكيت سهام به سمت حقوقي   هاي بازار 
بوده است. آنگونه كه عملكرد سهامداران فعال در هر 
نماد نشان مي دهد صندوق هاي با درآمد ثابت نقش 
ويژه   اي در خريد سهام طي دو روز گذشته داشته   اند. اين 
در حالي است كه بررسي بازده صندوق هاي با درآمد 
ثابت و قوانين معيوبي كه در خصوص آنها در بيش از 
يك سال گذشته به جريان افتاده است حكايت از وجود 
خطري بالقوه براي كليت بازار سهام دارد. نبود نظارت 
بر صندوق هاي درآمد ثابت و ضعف در چارچوب   هاي 
كنترل ريسك سبب شده در برخي از اين صندوق ها 
بازده هاي منفي به ثبت برسد و احتمال افزايش ابطال 
يونيت   هاي معامالتي را شاهد باشيم؛ عاملي كه مي تواند 
بر نرخ بهره در بازار اثر مثبت و بر قيمت س��هام اثري 

منفي به جا بگذارد.
صعود قيمت ها در بازار سرمايه در سال 99 موجب شد 
تا اين بازار رشد كمي قابل توجهي را در عرض چند ماه 

شاهد باشيم. 
با اين حال تمامي ساختارها در طول اين مدت آن طور 
كه انتظار مي   رفت، بهبود نيافت. اين در حالي اس��ت 
كه در س��ال هاي قبل و هم زمان با رش��د قابل توجه 
شاخص هاي بازار س��هام جاي خالي سرمايه گذاري 
غيرمستقيم بيش��تر حس مي شد و همين امر سبب 
شده بود تا توصيه هاي زيادي از سوي كارشناسان بازار 
سرمايه حول محور لزوم هدايت مردم به سرمايه گذاري 
غيرمستقيم شكل بگيرد. در آن زمان مشكل اين بود 
كه سهولت دريافت كد بورسي و همزماني آن با رونق 
قابل توجه معامالت س��هام سبب شده بود بسياري از 
مردم بدون در نظر گرفت��ن پيش نيازهاي الزم براي 
سرمايه گذاري همچون سواد مالي و پايش مداوم سبد 
دارايي خود اقدام به س��رمايه گذاري مستقيم در بازار 

سرمايه كنند. 
با ريزش شاخص كل بورس هر چه عقبگرد دماسنج 
بازار س��هام ش��دت مي گرفت، نياز به سرمايه گذاري 
غيرمستقيم در بازار ياد ش��ده هم بيشتر مورد توجه 
مردم قرار مي گرفت و همين امر س��بب ش��د بخش 
اعظمي از سرمايه خارج شده در يك سال و نيم گذشته 
وارد صندوق هاي سرمايه گذاري به ويژه صندوق هاي 

سرمايه گذاري قابل معامله شود.
جلسات صبحگاهي حقوقي هاي بزرگ بازار سرمايه 
در شركت بورس كه به نظر مي رسد از روز چهارشنبه 
هفته گذشته آغاز شده و قرار است مدتي تداوم داشته 
باشد، اين گمانه را مطرح كرده است كه حمايت هاي 
حقوقي ها از س��هام طي دو روز معامالتي گذشته كه 

سبب رشد شاخص هاي كل بورس، هم وزن و فرابورس 
شده است، به صورت دستوري انجام شده و تكرار اشتباه 

دولت دوازدهم در شاخص سازي است.
 از همين رو بيم آن مي رود كه در ادامه مس��ير رش��د 
غيرواقعي ب��ازار، مجددا اص��الح عميق تري گريبان 
سهامداران حقيقي و خرد را بگيرد. به ويژه آنكه گفته 
مي شد مجيد عشقي رييس س��ازمان بورس نيز روز 
گذشته در جلسه حقوقي هاي بازار حضور داشته است. 
از همين رو طرفداران نظريه شاخص سازي دستوري 
نگران آنند كه ورود حقوقي ها در سمت خريد و حمايت 
از سهام تنها به مقطع كوتاهي محدود شود تا صداي 
اعتراض سهامداران زيان ديده و نااميد را براي مدتي 
هر چند كوتاه خاموش كند. در همين حال طي دو روز 
معامالتي گذش��ته، ناظر بازار بازارگردان ها را از انجام 
س��فارش هاي فروش و معامله در سمت عرضه معاف 
كرده اس��ت. اين ترديدها همچنين با در نظر گرفتن 
عوامل بيروني اثرگذار بر بازار سرمايه تقويت مي شود.4

جواد فالحيان، كارشناس بازار سرمايه توضيح مي دهد: 
از ابتداي هفته تاكنون شاهد يك سيكل ضربدري در 
بازار هس��تيم. اگر به حمايت حقوقي هاي بازار توجه 
كنيم روز شنبه كليت بازار مثبت بود، يكشنبه متعادل 
شد، دوشنبه كليت مثبت شد، سه شنبه بازار متعادل 
شد. روز گذشته نمادهاي پااليشگاهي منفي بودند، 
خودرويي ها عرضه ش��د، فوالدي ها متعادل بودند و 
مي توانيم بگوييم كليت بازار متعادل بود. دو موضوع 

در بورس بسيار مشهود است. نخست دستكاري كه 
توسط حقوقي ها در نمادهاي مختلف صورت مي گيرد 
و دوم اينكه مي بينيم شاخص رشدهاي بزرگي انجام 
داده نس��بت به ماه هاي قبل اما اين رش��د تاثيري در 
پرتفوي سهامداران ندارد. به نظر من مشكل اساسي 
بازار عدم اعتمادي كه بازار وجود دارد. مثبت ش��دن 
ش��اخص و عدم اثرگذاري آن در پرتفوي سهامداران 
خرد )يعني كاهش زيان سهامداران( موجب افزايش 

بي اعتمادي مي شود.
يكي از مس��ائلي كه در طول اين مدت ناديده گرفته 
ش��ده مقوله كنترل ريس��ك بوده كه به س��بب نياز 
سياس��ت گذاران حوزه كالن و سازمان بورس و اوراق 
بهادار در سال هاي اخير به خوبي موردتوجه قرار نگرفته 
است. به رغم اينكه در اميدنامه صندوق هاي درآمد ثابت 
مساله سرمايه گذاري در دارايي هاي كم ريسك نظير 
اوراق قرضه و سپرده بانكي ۱۰۰ درصد مورد تاكيد قرار 
گرفته است، اما بستر فعاليت    آنها به واسطه دستورات 
دولتي به آساني تغيير كرده و طبيعتا ريسكي مضاعف 
به اين نهادهاي مالي تحميل ش��ده است. صندوق ها 
تنها با يك چرخش قلم از س��وي مسووالن بلند پايه 
بازار سرمايه مجبور به لحاظ كردن كف ۱۵ درصدي 
و سقف ۲۵ درصدي براي خريد سهام در پرتفوي هاي 
خود ش��دند و به اين ترتيب براي هميش��ه با كنترل 
ريسك مطابق با آنچه كه در بسياري از كشورهاي دنيا 

مرسوم است خداحافظي كردند.

اين مساله در حالي روي داد كه در همين مدت ريزش 
بازار سرمايه بسياري از س��رمايه گذاران ريسك پذير 
پيش��ين را به افرادي محتاط بدل كرده بود كه براي 
حفظ ارزش دارايي خود نياز به مدخل هاي كم ريسكي 
براي ورود سرمايه داش��تند. اين افراد كه در روزهاي 
رونق بازار دعوت كارشناسان بازار سرمايه به ابزارهاي 
كم ريس��ك تر نظير صندوق هاي س��رمايه گذاري را 
شنيده بودند در ادامه براي كنترل ريسك خود و حفظ 
ارزش دارايي، سپردن سرمايه هاي خود به صندوق ها 
را آغاز كردند. بررس��ي ها حكايت از آن دارد كه اقبال 
بازار نسبت به صندوق ها در سال جاري بسيار بيشتر 
از سال هاي اخير بوده است. با اين حال عامل كنترل 
ريسك در حال حاضر چندان در تصميمات صندوق ها 

محلي از اعراب ندارد.
در روزهاي گذش��ته بارها شاهد اين بوديم كه نه تنها 
در مقياس ماهانه بلكه در برش زماني يك س��اله نيز 
عملكرد صندوق هاي س��رمايه گذاري با درآمد ثابت، 
منفي شده است، اين در حالي است كه در ميان تمامي 
صندوق هاي سرمايه گذاري اين نوع از صندوق ها به طور 
پيش فرض كمترين ريسك را دارند. اما واقعا چه اتفاقي 

در صندوق ها افتاده است؟
به هرحال وضعيت بورس به صورت دس��توري خوب 
اس��ت و نمي توان پيش بيني دقيق و درستي از آينده 
داشت. حتي ممكن است طي روزهاي معامالتي آينده 

برخي سهام روند اصالحي قيمتي را طي كند.

رويداد
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دريافت مجوز تاسيس نخستين 
شركت كارگزاري پس از ۱۲ سال

عليرضا ناصرپور، معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان 
بورس و اوراق بهادار گفت: اين ش��ركت كارگزاري كه 
چندي قبل مجوز موافقت اصولي خود را از سازمان بورس 
دريافت كرده بود، موفق به طي فرآيندهاي الزم ش��د و 
بدين ترتيب توانست وضعيت شركت خود را به تاسيس 
برس��اند. ناصرپور در اين باره افزود: اميدواريم كه بعد از 
دريافت مجوز تاس��يس، به زودي شاهد دريافت مجوز 
فعاليت اين شركت كارگزاري نيز باشيم. وي عنوان كرد: 
عالوه بر اين شركت، طي سه ماه گذشته، مجوز موافقت 
اصولي ۵ شركت كارگزاري هم صادر شده است و فرايند 
بررسي شركت هاي كارگزاري به سرعت ادامه دارد و در 
آينده اي نزديك در خصوص مابقي شركت هاي ديگر كه 
درخواست داده بودند، تصميم گيري و ابالغ نظر خواهد 
شد. عليرضا ناصرپور ادامه داد: عالوه بر اين، درباره ساير 
نهادهاي مالي در اين بازه زماني مجوز موافقت اصولي 4 
شركت جديد سبدگردان ديگر نيز صادر شد و همچنين 
مجوز تاسيس ۲ شركت سبدگردان هم كه از قبل موافقت 
اصولي خود را دريافت كرده بودند صادر شده است. وي 
اضافه كرد: عالوه بر موارد فوق، ۲ ش��ركت سبدگردان 
ديگر هم موفق به دريافت مجوز فعاليت شدند و تعداد ۲ 
شركت مشاوره سرمايه گذاري هم مجوز موافقت اصولي 
خود را دريافت كردن��د. ناصرپور در ادامه صحبت هاي 
خود اظهار كرد: شركت پتروشيمي خليج فارس هم طي 
دي ماه سال جاري موفق به دريافت مجوز تاسيس خود 
از سازمان بورس شد. به گفته معاون نظارت بر نهادهاي 
مالي سازمان بورس؛ در حوزه شركت هاي كارگزاري و 
هم در حوزه ساير نهادهاي مالي از جمله نهادهاي مالي 
خدمات دهنده، فرآيند بررسي صدور مجوزها با سرعت 
در سازمان بورس و اوراق بهادار در حال بررسي است و در 
صورت احراز شرايط درباره آنها اعمال نظر خواهد شد. وي 
خاطرنشان كرد: هدف اين است كه فرآيند بررسي صدور 
مجوزها تا حد امكان كوتاه شود و درخواست هاي واصله به 
سرعت مورد بررسي قرار گرفته و در صورت احراز شرايط، 

اعالم نظر براي آنها انجام شود.

كودكان زباله گرد را دريابيم
 انسانيت تمام ما را در مقابل اين افراد مسوول مي داند. 
بي توجهي دولت و مسووالن به امري عادي تبديل شده 
است، اما نبايد بي توجهي ما هم به هم نوعانمان به امري 
عادي تبديل شود. در ش��رايطي كه كارگر كارخانه از 
مشكالت معيشتي و سود كالن وام هايي كه به كارگران 
داده حرف مي زند و پاسخ رييس دولت به سوال درباره 
نهار خوردن يا نخوردن آن كارگر است، ديگر حرفي براي 
گفتن باقي نمي ماند. در حال حاضر شرايط براي بيش از 
نيمي از مردم اين سرزمين سخت است. وقتي آمارهاي 
رسمي از زير خط فقر بودن نزديك به 3۰ ميليون نفر 
حرف مي زنند، وضعيت كامال مشخص است، اما اگر ما 
هم با توجيه وقتي دولت كاري نمي كند ما چه كار كنيم، 
شانه از زير بار مسووليت خالي كنيم، ديگر نمي توانيم 
خودمان را انسان خطاب كنيم. اين روزها مادران زيادي 
براي اينكه بتوانند ش��كم بچه هايشان را سير كنند، يا 
دستفروشي مي كنند يا زباله گردي، دستشان را بگيريم 
با هر چه در توان داريم. نگذاريم انسانيت در سرزميني 
كه روزي مهد مهرباني و پاكي بوده از بين برود. كودكان 
زباله گرد را فرزن��دان خود بدانيم بدون در نظر گرفتن 
قوميت و نژاد و زباني كه به آن صحبت مي كنند. آنها فقط 
كودكاني اند كه روياي كودكي ش��ان در بين مشكالت 

بي شمار اين روزها تبديل به كابوسي تلخ شده است.

پيش بيني كاهش
رشد اقتصادي جهان در ۲0۲۲

س�نا| پرويز امانيان، تحليلگ��ر بازار با بررس��ي بازار 
كاموديتي ها گفت: با توج��ه به صحبت هاي چند روز 
پيش رييس ف��درال رزرو امريكا، اين نه��اد )به عنوان 
يكي از نهادهاي اثرگذار ب��ر بازارهاي جهاني( مواضع 
سرس��ختانه اي در براب��ر تورم در پيش گرفته اس��ت. 
رويكرد حاض��ر، اين گمانه را تقويت كرد كه محرك ها 
و سياس��ت هاي پولي اياالت متحده به زودي محدود 
خواهد ش��د و نرخ بهره باال خواهد رف��ت؛ برآيند اين 
اظهارنظر، سبب شد تا دالر در روز جمعه تقويت شده 
و ب��ازار فلزات هم با افت اندكي همراه باش��د. امانيان با 
بررس��ي وضعيت ديگر فلزات بيان كرد: »آلومينيوم« 
هم از ابتداي ۲۰۲۲ وضعيت نس��بتا خوبي داش��ته و 
كاهش ظرفيت هاي تولي��د در نقاطي از جمله اروپا به 
خاطر افزايش قيمت برق و همين طور محدوديت هاي 
برقي در چين از داليل رش��د قيمت اين فلز بوده است. 
محدوديت هاي برقي در صناي��ع انرژي بر در چندين 
منطقه چين به دليل تالش ه��اي دولت براي كاهش 
انتشار كربن، ميزان توليد داخلي اين فلز را كاهش داد. او 
تصريح كرد: »نيكل« يكي از فلزاتي بوده كه طي مدت 
كوتاه سپري شده از سال ۲۰۲۲، رشد مناسبي را تجربه 
كرده است. تقاضاي قوي براي اين فلز و كاهش موجودي 
آن از جمله داليل افزايش قيمت اين فلز اعالم مي شود، 
اما از آنجا كه روسيه يكي از توليدكنندگان مهم اين فلز به 
شمار مي رود، تشديد تنش هاي روسيه و اوكراين از لحاظ 
رواني مي تواند بر گرايش هاي بازار اين فلز تاثيرداشته 
باش��د؛ حتي هفته گذش��ته خبرگزاري »رويترز« در 
گزارشي از بازار فلزات به نقش روسيه در توليد فلزاتي 
نظير آلومينيوم و نيكل و تاثير ريسك هاي تنش اخير 
بر اين فلزات اش��اره كرد. اين كارشناس بازار فلزات در 
خصوص بازار »مس« گفت: اين روزها مس، بازار نسبتا 
آرامي را در كانال 9۰۰۰ دالري سپري مي كند. تازه ترين 
گزارش موسسه مطالعات مس از داده هاي اوليه حاكي 
از آن است كه توليد معادن مس جهان در ۱۰ ماه ۲۰۲۱ 
)از ابتداي س��ال تا پايان اكتبر( با افزايش ۲.۶ درصدي 
برخوردار بوده و توليد مس تصفيه شده نيز طي اين مدت 

با رشد ۱.4 درصدي مواجه شده است.

الگوهاي جديد عرضه نفت
در بورس

علي نقوي، مديرعامل بورس انرژي ايران با تاكيد بر اينكه 
در چند سال گذش��ته در ميان شركت هاي تابع وزارت 
نفت، ش��ركت ملي نفت ايران بيشترين همكاري را در 
موضوع انتشار اوراق تامين مالي با بورس انرژي داشته، 
اظهار كرد: اميدواريم در دولت س��يزدهم همكاري ما و 
صنعت نفت روزبه روز افزايش يابد. وي درباره وضعيت 
عرضه متانول در بورس انرژي نيز گفت: از ابتداي امسال 
تاكنون بيش از ۱۰ ه��زار و ۱۵۰تن متان��ول به ارزش 
يك هزار و ۱۵۱ميليارد ري��ال از طريق بورس انرژي به 
خارج از كشور صادر و ۲۸۰ هزار تن متانول براي مصارف 
داخلي عرضه شده كه ۲۶۰ هزار تن آن به ارزش يك هزار 
و ۸۰۰ميليارد تومان مبادله ش��ده است. نقوي با بيان 
اينكه هم   اكنون با ش��ركت ملي نفت در زمينه انتشار 
گواهي سپرده كااليي و قراردادهاي آتي ميعانات گازي 
در حال كار كارشناسي هستيم، افزود: اگر شركت ملي 
نفت ايران و بورس انرژي يكديگر را ش��ريك راهبردي 
در برنامه هاي توس��عه   اي خود ببينند، هم شفافيت در 
فرآيندها و تامين مالي پاي��دار افزايش مي   يابد و هم به 
افزايش درآمدهاي ناش��ي از رقابت منجر مي شود. وي 
درباره وضع عرضه نفت خام در بورس انرژي نيز تصريح 
كرد: در اين زمين��ه الگوهاي جديد عرضه نفت خام در 
بورس را به شركت ملي نفت ايران اعالم كرده   ايم و همواره 
براي عرضه نفت خام، ميعانات گازي و نفت كوره آمادگي 
الزم را داريم. مديرعامل بورس انرژي ايران با اش��اره به 
عرضه ۱۱۵ هزار تن نفت كوره طي سال جاري در بورس 
انرژي گفت: از اين ميزان عرض��ه، ۸۵ هزار تن به ارزش 
۷9۰ميليارد تومان تاكنون مبادله شده، اين در حالي 
است كه طي سال ۱399 در مجموع بيش از ۲۱۰ هزار 
تن نفت كوره در رينگ صادراتي اين بورس مبادله شده 
بود. نقوي با بيان اينكه فروش نفت كوره در بورس انرژي 
به   صورت عرضه هاي زميني انجام مي شود، خاطرنشان 
كرد: ما پيشنهاد داده   ايم وزارت نفت عرضه هاي دريايي 
اين محصول را در بورس به   صورت منظم و مستمر انجام 
دهد، ضمن اينكه وزارت نفت مي تواند از روش گواهي 

سپرده نيز براي فروش نفت كوره استفاده كند.

امكان فروش تراكم 
و سرقفلي در بورس كاال

ابوالفضل فالح، معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري 
در نشس��تي با حضور مديرعامل و مديران ش��ركت 
بورس كاال و مدي��ران حوزه معاونت، گفت: هدف ما 
از ارايه امالك در ب��ورس كاال، تبديل اين امالك به 
نقدينگي جهت تامين مالي پروژه هاي عمراني شهري 
اس��ت و چنانچه اين اقدام مطابق ب��ا برنامه ريزي ها 
پيش رود، دستاوردهايي از قبيل رونق بخشي به بازار 
امالك پايتخت و بورس كاال را در پي خواهد داشت. 
وي افزود: عرضه امالك شهرداري در بورس كاال در 
واقع فرصت مغتنم شهرداري براي تبديل تهديدها 
به فرصت اس��ت تا از اين مسير براي ايجاد سرمايه و 
تامين مالي شهرداري بهره گرفته شود. فالح گفت: 
هم اكنون تنها امالكي كه مالكيت قطعي شهرداري 
و سند رس��مي دارند مي توانند در بورس كاال عرضه 
شوند اما در تالش هستيم تا امالك قولنامه اي، امالك 
اجاره داري، فروش تراكم و سرقفلي تحت عنوان حق 
االمتياز را تبديل به اوراق بهادار كرده و به تدريج در 
بورس كاال عرضه كنيم تا بدين صورت شهرداري به 
عنوان مرجعي در تس��هيل مبادالت امالك كشور و 
حق االمتيازها و سرقفلي هاي آنها، باشد. وي با تاكيد 
ب��ر ايجاد تمهيدات ويژه جهت تس��هيل در اخذ كد 
بورس كااليي پيمانكاران، اظهار داش��ت: از آنجايي 
كه هدف نخس��ت م��ا از ورود امالك ش��هرداري به 
بورس، تسويه ديون پيمانكاران است و مي توانند در 
كوتاه ترين زمان ممكن و با خريد امالكي كه مد نظر 
دارند، مطالبات خود را وصول كنند؛ مقرر ش��د كه 
شهرداري با ارايه اسامي پيمانكاران به بورس كاال، كد 
بورسي آنها در زمان كوتاهي دريافت شود. معاون مالي 
و اقتصاد شهري شهرداري در خاتمه اظهار اميدواري 
كرد تا در قدم هاي بعدي بتوانيم به عنوان يك خريدار 
جدي در بورس كاال از جمله مصالح س��اختماني و... 
باشيم.همچنين حامد سلطاني نژاد مديرعامل بورس 
كاالي ايران ضم��ن قدرداني از راهبري و س��رعت 
ش��هرداري براي ايجاد يك مدل همكاري با بورس 
گفت: شهرداري مي تواند آغازگر بنيادين براي شروع 
معامالت امالك در بورس كاال باش��د و به توس��عه 
نيافتگي حوزه امالك در بازار سرمايه پايان داده و به 

اين معامالت رونق بخشد.

انتشار قرارداد اختيار معامله خريد 
توسط صندوق هاي سرمايه گذاري 
مديريت نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار با ابالغيه اي به مديران صندوق هاي 
س��رمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثبت شده 
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از امكان انتشار انواع 
اختيار معامله توسط صندوق هاي سرمايه گذاري 
اختصاصي بازارگرداني در رابطه با دارايي پايه تحت 

تملك خبر داد.
براس��اس اين ابالغي��ه، انتش��ار ق��رارداد اختيار 
معامل��ه خريد تا ۲۰ درص��د از تعداد س��هام پايه 
موضوع بازارگرداني موج��ود در پرتفوي صندوق 
سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مجاز است. 
همچنين، انتش��ار اوراق اختيار فروش تبعي طبق 
نظر بورس مربوطه با لحاظ مديريت ريس��ك هاي 

مترتب بالمانع است.
شايان ذكر اس��ت، در رابطه با موضوع اين ابالغيه، 
ارايه صورتجلسه مجمع صندوق هاي سرمايه گذاري 
اختصاص��ي بازارگرداني به س��ازمان ك��ه صرفا با 
موضوع افزودن متن فوق به ذيل قسمت »اهداف 
و استراتژي هاي صندوق« در اميدنامه صندوق هاي 
مذكور باشد، به منزله ثبت صورتجلسه نزد سازمان 
خواهد بود و نيازمند تأييد جداگانه از سازمان نيست.

»تعادل«روندسبزپوشيبازارسرمايهرابررسيميكند

سبزي بورس دستوري است؟

ارايه فهرست جديد جاماندگان سهام عدالت به وزارت اقتصاد 
حس��ين قربانزاده، رييس س��ازمان خصوصي سازي 
درباره برنامه سازمان خصوصي سازي براي برگزاري 
انتخابات هيات مديره ش��ركت هاي اس��تاني سهام 
عدالت اظهار داشت: طبق مصوبه شوراي عالي بورس، 
كارگروهي براي تعيين تكليف اعمال حقوق مالكانه 
سهام عدالت، تقسيم سود و ساير موضوعات مرتبط 
با سهام عدالت تشكيل شده كه نمايندگاني از شوراي 
عالي بورس، سازمان خصوصي سازي، سازمان بازرسي 
و دستگاه هاي نظارتي، كانون سهام عدالت، اتاق تعاون 
و وزارت تعاون در اين كارگروه حضور دارند و تاكنون 
دو جلسه هم برگزار شده است. وي ادامه داد: در همين 
كارگروه درباره تقسيم سود سهام عدالت تصميم گيري 
ش��د و موضوعات برگزاري مجامع، م��دل مطلوب و 
اصالح آيين نامه آزادسازي سهام عدالت هم در حال 
بررسي است. رييس سازمان خصوصي سازي با بيان 
اينكه برگ��زاري انتخابات هيات مديره ش��ركت هاي 
استاني سهام عدالت در دستور كار است، افزود: الزمه 
برگزاري انتخابات، برگزاري مجامع اين شركت هاست 
اما موضوع اين اس��ت كه هنوز س��ازمان بورس اجازه 
برگزاري اين مجامع را به دليل مشكالت و معضالت 
اين شركت ها صادر نكرده  اس��ت. در جلسات بعدي 
اين كارگروه موض��وع برگزاري مجام��ع و انتخابات 
هيات مديره ش��ركت هاي استاني سهام عدالت مورد 
بررس��ي قرار مي گيرد. وي تاكيد كرد: مطابق قانون 
تج��ارت، مجمع در نوب��ت اول و دوم با هر حد نصابي 
مي تواند تشكيل ش��ود اما با توجه به حجم گسترده  
سهامداران اين شركت ها، بعضا اين مجامع با كمتر از 
چند صدم درصد تشكيل شده  است. براي مثال مجمع 
شركتي كه يك ميليون سهامدار دارد با 4۰ نفر برگزار 
شده از سوي ديگر معضالت مربوط به تاييد صالحيت 
هيات مديره س��ابق، عمال اين ش��ركت ها را با چالش 

مواجه كرده است.
رييس س��ازمان خصوصي س��ازي ب��ا تاكيدبر اينكه 
درباره برگزاري مجامع و انتخابات بايد تصميم گيري 
اساسي انجام شود، اظهار داشت: تصميم گيري در اين 
باره برعهده كارگروه مذكور است و نتايج بررسي ها و 
پيشنهادات اين كارگروه در شوراي عالي بورس مورد 
بررسي قرار مي گيرد و از آنجايي كه شوراي عالي بورس 
از سوي رهبري مرجع تعيين تكليف در اين حوزه تلقي 
شده، هر تصميم شوراي عالي بورس در اين باره فصل 

ختام است.
قربانزاده درب��اره آخرين تصميمات براي جاماندگان 

سهام عدالت و شناس��ايي اين افراد گفت: هنوز عدد 
دقيقي از جاماندگان سهام عدالت در دست نداريم و 
تمام اعداد در اين حوزه به صورت تقريبي و حدودي 
است چراكه هنوز تعريف درست و جامعي از جاماندگان 
سهام مطرح نشده، يك تلقي از جاماندگان سهام عدالت 
همان جمعيت يك ميليون و ۸۰۰ هزار نفري هستند 
كه با وجود ارايه مدارك به سازمان و اداره متبوعه خود 
در س��امانه سهام عدالت، مش��خصات اين افراد ثبت 
نش��ده اما برگه سهام عدالت دارند. اما تعريف ديگري 
كه از جاماندگان سهام عدالت مي شود افرادي هستند 
كه اس��تحقاق دريافت س��هام عدالت را دارند كه اين 
موضوع معناي متفاوت تري دارد. يعني دوباره افرادي 
از مجموعه هاي مورد تاييد كميته امداد و بهزيستي 

براي دريافت سهام عدالت معرفي شود. 
وي در پاس��خ ب��ه اين س��وال كه در ط��رح مجلس، 
نمايندگان چه افرادي را جامانده سهام عدالت مي دانند، 
اظهار داش��ت: نظر مجلس تركيبي از اين دو تعريف 
از جاماندگان س��هام عدالت اس��ت. مجلس به دنبال 
جديدي از سهامداران هستند اما نكته حائز اهميت 
اين است كه خود مجلس تكاليفي را در قانون بودجه 
براي فروش سهام دولتي در نظر گرفته كه عمال تابلوي 

بورس فعلي دولت كفاف آن را نمي دهد.
رييس سازمان خصوصي س��ازي ادامه داد: بايد توجه 
داشته باشيم كه س��هام حداقلي مس، فوالد، سايپا و 
ايران خودرو و... وثيقه هستند و مابقي سهام دولت هم 
كفاف تكليف 9۰ هزار ميليارد توماني فروش س��هم 
مس��تقيم و ۱۶۰ هزار ميليارد تومان غيرمستقيم را 
كه در قالب انتقال س��هم به س��ازمان ها و صندوق ها 
است را نمي دهد. از س��وي ديگر براي سال آينده هم 
۷۱ هزار ميليارد تومان در اليحه پيش بيني شده كه 
به 9۰ ه��زار ميليارد تومان افزايش يافته اس��ت. اين 
حجم تكاليف فروش س��هام با موضوعي كه در قالب 
جاماندگان طرح عنوان ش��ده تع��ارض دارد. رييس 
سازمان خصوصي سازي گفت: بايد ديد اگر مجلس 
بنا بر اجراي اين ط��رح را دارد، مصوبه نهايي آن چه 
عدد و رقمي با چه تركيب��ي خواهد بود، اما موضوع 
جاماندگان سهام عدالت در دولت هم در حال بررسي 
است و اخيرا وزارت تعاون فهرستي از اقشاري كه اين 
سهام مي تواند به آنها تعلق بگيرد را به وزارت اقتصاد 
ارايه كرده است كه اين موضوع هم در كارگروه مذكور 
بايد م��ورد بحث قرار بگيرد.   قربانزاده درباره س��بد 
سهام پيش بيني شده براي جاماندگان سهام عدالت 

گفت: اين موضوع به عوامل مختلفي بستگي دارد و 
االن هيچ چيز قطع��ي نمي توان در اين باره گفت اما 
قاعدتا نمي توان با همان رقم ۵۰۰ هزار تومان و يك 
ميليون تومان آن سال، سهام نظر گرفته شود و اگر 
قرار باشد به جمعيت جديد سهام عدالت تعلق بگيرد 

قاعدتا بايد ارزش روز را در نظربگيريم.

    واگذاري سهام سرخابي ها 
به ايرانسل و همراه اول

رييس سازمان خصوصي س��ازي از عرضه بخشي از 
سهام س��رخابي ها در فرا بورس براي انجام اصالحات 
مالي در اين دو باش��گاه خبر داد. حس��ين قربان زاده، 
تاكيد كرد: سهام پرسپوليس و استقالل تا پايان بهمن 
واگذار خواهد ش��د. در عين حال اطالعات دريافتي 
نشان مي دهد؛ پس از انجام فرآيند عرضه در فرابورس، 
مذاكرات براي واگذاري بخشي از سهام اين دو باشگاه 
به دو اپراتور رقيب در بازار تلفن همراه، يعني ايرانسل 
و همراه اول آغاز خواهد ش��د. به نظر مي رسد اين نوع 
واگذاري بهينه ترين نوع واگذاري سهام اين دو باشگاه 
ورزش��ي اس��ت. ماجراي واگذاري س��هام دو باشگاه 
ورزشي اخيرا با حذف استقالل و پرسپوليس از ليگ 
قهرمانان آس��يا، با راي AFC ابع��اد تازه تري به خود 
گرفته است. كنفدراسيون فوتبال آسيا داليل مختلفي 
را ب��راي حذف نام اين دو باش��گاه از لي��گ قهرمانان 
اعالم كرده كه مهم ترين آن مالك مشترك آنهاست. 
درچنين شرايطي ضرورت سرعت بخشيدن به روند 
واگذاري ها بيش از گذش��ته نمايان شده است. حاال 
آن طور كه رييس سازمان خصوصي سازي مي گويد 
قرار است بخشي از سهام اين دو باشگاه در بهمن ماه با 
هدف اصالح ساختار مالي آنها در فرابورس واگذار شود.

    صورت هاي مالي دو باشگاه شفاف مي شود
آن طوركه حس��ين قربان زاده گفت: اين س��ازمان 
تصميم دارد در گام نخس��ت براي خصوصي سازي 
بخشي از سهام اين دو باش��گاه، آنها را در بازار پايه 
فراب��ورس و در تابلوي نارنج��ي عرضه كند. رييس 
س��ازمان خصوصي س��ازي با بيان اينكه علت اين 
تصميم كمك به شفاف س��ازي مالي س��رخابي ها 
است تاكيد كرد: مزيت اين نوع واگذاري اين است 
كه صورت هاي مالي اين دو باشگاه شفاف مي شود. 
او اضاف��ه كرد: با عرضه س��هام اين دو باش��گاه در 
فرا بورس پرسپوليس و اس��تقالل ملزم مي شوند، 

اطالعات مالي شان را با دقت بيشتري ارايه كنند و 
اين اطالعات در اختي��ار عموم مردم قرارمي گيرد، 

درنتيجه شفافيت مالي آنها بيشتر مي شود.

    واگذاري به ايرانسل و همراه اول 
همگام با عرضه س��هام اين دو باش��گاه در فرا بورس 
چندين طرح مطالعاتي در مورد نحوه واگذاري سهام 
اين دو باش��گاه نيز انج��ام ش��ده و بهينه ترين روش 
خصوصي سازي، واگذاري سهام به دو شركت رقيب 
اقتصادي شناسايي شده است. زيرا در فضاي كسب و 
كار اقتصادي نيز شركت هاي زيادي وجود دارند كه به 
لحاظ برندينگ و رقابت هاي كاري مشابه پرسپوليس 
و استقالل هستند. واگذاري آنها به چنين شركت هايي 
مي تواند فضاي رقابتي اين دو باشگاه را بهينه كند و به 
افزايش س��ود آوري آنها منجر شود. همزمان با برنامه 
عرضه س��هام اين دو باش��گاه در فرابورس، مذاكراتي 
نيز با دو اپراتور تلفن همراه يعني ايرانسل و همراه اول 
در جريان است تا از اين طريق بخشي از سهام اين دو 
باش��گاه به اين دو اپراتور رقيب واگذار شود. طبق اين 
گزارش مذاكرات بر سر آن است كه دست كم دو كرسي 
هيات مديره اين دو باشگاه به اين دو اپراتور تلفن همراه 
واگذار شود اما بقيه صندلي هاي هيات مديره همچنان 

در اختيار وزارت ورزش باقي خواهد ماند.

    مقاومت وزارت ورزش در برابر واگذاري
رييس سازمان خصوصي سازي در مورد زمان عرضه 
سهام پرس��پوليس و اس��تقالل گفت: هر دو باشگاه 
صورت هاي مالي حسابرس��ي ش��ده خود را تحويل 
سازمان خصوصي سازي داده اند، در نتيجه سهام اين 
دو باش��گاه تا پايان بهمن ماه در بازار س��رمايه عرضه 

خواهد شد.
حسين قربان زاده ادامه داد: درمورد عرضه اين دو باشگاه 
تقريبا هر روز درسازمان خصوصي سازي جلسه برگزار 
مي ش��ود. همچنين هفته اي سه مرتبه با نمايندگان 
باش��گاه ها، س��ازمان بورس و وزارت ورزش جلساتي 
برگزار مي شود تا مدلي كه براي افزايش سرمايه اين دو 
باشگاه طراحي شده به اجرا در بيايد و سرمايه اين دو 
باشگاه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم افزايش 
يابد. به گفته او مزيت اين نوع افزايش سرمايه اين است 
كه منابع حاصل از افزايش سرمايه در شركت ها ذخيره 
و صرف فعاليت هاي اين دو باشگاه مي شود و مردم نيز 

مي توانند در افزايش سرمايه شركت كنند.



ادامه از صفحه اول|  بهبود وضعيت فعاليت در كشور 
اميدوار هس��تند. به گزارش »تعادل«، در طرح شامخ، از 
پاسخ دهندگان خواسته مي شود به 12 پرسش مطرح شده 
در قالب سه معيار وضعيت نسبت به ماه پيش )بهتر شده، 
بدتر شده يا تغييري نكرده است( پاسخ دهند. در صورت 
انتخاب گزينه بيشتر از ماه قبل: عدد 1، گزينه بدون تغيير: 
عدد 0.5 و گزينه كمتر از ماه قبل: عدد صفر براي آن پرسش 
ثبت مي شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگويان به 
هر يك از گزينه هاي در عدد همان گزينه، مبين عدد شامخ 
درآن پرسش است. در نهايت، معيار سنجش اين شاخص 
عددي بين صفر و 100 اس��ت كه به ترتيب به معناي آن 
است كه 100 درصد پاسخگويان گزينه »بدتر شده است« 
و »بهتر شده است« را انتخاب كرده اند. عدد 50 نشان دهنده 
عدم تغيير وضعيت نسبت به ماه قبل، باالي 50 نشانه بهبود 
وضعيت نسبت به ماه قبل و زير 50 به معناي بدتر شدن 

وضعيت نسبت به ماه قبل است.

    2 عامل بهبود انتظارات مديران
بررسي هاي »تعادل« از روند بازار مسكن در دوران جهش 
قيمت مسكن و تعميق شرايط »ركود تورمي« حاكي از 
اين است كه به ميزان قابل توجهي از جذابيت ساخت و 
ساز براي سرمايه گذاران كاسته شده است. از اين رو، به نظر 
مي رسد، دستكم اين افت قدرت جذب تا پايان برطرف 
شدن شرايط مه آلود در فضاي اقتصاد و سياست خارجي 
ايران تداوم داشته باشد. در واقع، در شرايطي كه انتظارات 
تورمي تحت تاثير افزاي��ش احتمال برگزاري مذاكرات 
هسته اي و رفع يا لغو تحريم ها كاهش يافته است، بازيگران 

بازار ساخت و ساز نيز منتظرند تا با برگشت ثبات، دوباره 
فعاليت هاي خود را رونق دهند. افزون بر، كاهش انتظارات 
تورم��ي، طرح انبوه س��ازي دولتي ني��ز فعاالن صنعت 
ساختمان را به مشاركت در اين پروژه بزرگ و خروج بازار 

ساخت و ساز از فاز ركود اميدوار كرده است.

   ثبات نسبي بازار معامالتي مسكن در دي ماه
تازه ترين آمار رسمي تحوالت بازار مسكن تهران حاكي 

از رش��د 1.1 درصد قيمت اسمي و 0.5 درصدي حجم 
معامالت در دي ماه 1400 نسبت به آذر سال جاري است. 
به اين ترتيب، متوسط قيمت هر متر مربع مسكن در ماه 
گذشته به 32 ميليون و 940 هزار تومان و حجم معامالت 
به 9 هزار و 816 فقره رس��يد. در اين حال، بررسي هاي 
»تعادل« نشان مي دهد كه طي 10 ماهه نخست سال 
جاري، رشد قيمت واقعي مسكن )تعديل شده با تورم( 
منفي 17.9 درصد بوده اس��ت كه در كاهش انتظارات 
تورمي طي بهار و پاييز س��ال جاري ريشه دارد. اگرچه 
مذاكرات هسته اي تاكنون به نتيجه مشخصي نرسيده، 
اما منجر به تعديل انتظارات تورمي شده و در افت »نرخ 
دالر« بازتاب يافته است. نرخ دالر طي سال جاري فراز 
و فرودهاي متعددي را پشت سر گذاشته اما در دي ماه 
ركورد كم سابقه، رش��د منفي 7.6 درصدي را ثبت و از 
كانال 30 هزار تومان به كانال 27 هزار تومان عقب نشيني 
كرده است. بررسي هاي »تعادل« نشان مي دهد، در حالي 
كه رش��د قيمت اسمي مسكن طي سه ماهه گذشته به 
4.24 درصد رسيده، رشد معامالت ملكي به بيش از 79 
درصد رسيده است. مساله اي كه به روشني صف آرايي 
جديد س��مت عرضه و تقاضا در بازار مسكن تهران را به 
نمايش مي گذارد. س��يگنال ثبات نسبي قيمت اسمي 
)افت قيمت واقعي( به خريداراني كه از مهرماه توان مالي 
آنها با افزايش سقف وام مسكن از طريق تسه كمي بهبود 
يافته است، منجر به رش��د تقاضا در بازار مسكن شده و 
از سوي ديگر، عرضه كنندگان را مجاب كرده است تا از 
قيمت هاي پيشنهادي خود كمي عقب نشيني كنند و 

اصطالحا قيمت را به معامله برسانند.
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پارلمان شهري پايتخت

كاهش سقف بودجه ۱۴۰۱ 
شهرداري تهران

اعضاي شوراي شهر تهران با كاهش 6 هزار و 800 ميليارد 
توماني س��قف اليحه بودجه 1401 ش��هرداري تهران 
موافقت كردند. اليحه بودجه 1401 شهرداري تنها دستور 
بررسي شده جلسه ديروز شوراي شهر تهران بود كه پس 
از ارايه گزارش كميسيون برنامه و بودجه و صحبت هاي 
مخالفان و موافقان و همچنين شهرداري تهران پيشنهاد 
كاهش رقم بودجه به راي گذاشته شد و در نهايت اعضاي 
شوراي شهر تهران با كاهش 6 هزار و 800 ميليارد توماني 
بخش درآمدي اليحه بودجه 1401 ش��هرداري تهران 
موافقت كردند و براساس پيشنهاد حبيب كاشاني با رقم 
50 هزار ميليارد تومان موافقت شد. در ابتداي جلسه ديروز، 
محمد آخوندي رييس كميسيون برنامه و بودجه گفت: 
در كميس��يون سه س��ناريوي مختلف براي درآمدهاي 
شهرداري تهران در سال 1401 مطرح شد. يكي رقم 37 
هزار ميليارد تومان، سناريوي بعدي مبلغ 47 هزار ميليارد 
تومان و سناريوي ديگر مبلغ 52 هزار ميليارد تومان بودجه 
شهرداري تهران در س��ال 1401 مطرح شد.آخوندي با 
اشاره به اليحه 56 هزار و 800 ميليارد توماني شهرداري 
تصريح كرد: در اين زمينه 28 هزار ميليارد تومان از درآمدها 
معادل 50 درصد از آن، درآمدهاي ناشي از توسعه شهري و 
بحث شهرسازي خواهد بود و 8 هزار و 900 ميليارد تومان 
از محل قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود و همچنين 
8 ه��زار و 300 ميليارد تومان نيز از مح��ل فروش اموال 
غيرمنقول شهرداري تهران خواهد بود.وي ادامه داد: البته 
در جريان جلسه كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر 
تهران و پس از نظرات اعضا و با توجه به تورم ساالنه اتفاقي 
كه خواهد افتاد، اين است كه رقم بودجه 1401 شهرداري 
تهران در س��ال آينده محقق خواهد شد.مهدي چمران، 
رييس شوراي شهر اما در واكنش به اين اظهارات گفت: اول 
اينكه ما يك ايده آل داريم و دوست داريم اين ميزان بودجه 
و اعتبار داشته باشيم و نكته دوم توجه به واقعيت است كه 
چه ميزان بودجه را مي توانيم محقق كنيم. چمران با تأكيد 
بر اينكه مبناي درآمد بايد بودجه سال گذشته باشد گفت: 
مبناي درآمد ما بودجه سال گذشته و عملكرد سال گذشته 
است كه چقدر درآمد داشتيم و چگونه محقق شده است.

خراب كردن خيلي ساده است اما راه انداختن كار مشكلي 
است. رييس شوراي شهر تهران افزود: تمام تالشمان اين 
است كه ساختمان سازي رونق بگيرد نه به عنوان كاري كه 
بخواهد سوداگري ساختمان باشد بلكه براي مردم به عنوان 
ايجاد واقعي مسكن باشد. گفته مي شود 40 درصد مردم 
تهران اجاره نشين هستند كه حدود 50 درصد درآمدشان 
هم هزينه اجاره مي شود و چقدر به مردم سخت مي گذرد.

اگر بتوانيم اين سختي را برطرف كرديم كار بزرگي انجام 
داديم.اين همه تش��ويق كرديم كه معاونت شهرسازي و 
شهرداران مناطق كاري كنند كه قفل و بست ها را باز كند 
و بتوانيم تحركي در اين زمينه به وجود آوريم و مطمئن 
هستم با نيت خالص پيش برويم قطعا مي توانيم. او با بيان 
اينكه مبناي بودجه ريزي مباني مشخصي دارد گفت: در 
شورا در سال هاي گذشته بودجه اي ريختيم كه 92 تا 95 
درصد آن محقق شد و حتي در سالي 105 درصد تحقق 
بودجه داشتيم كه براي 5 درصد اضافي اصالحيه بودجه 
ارايه شد. در سال هاي 92 تا 95 به اين ميزان مي رسيديم.  
چمران گفت: بايد منطقي باشيم و منطق را مبنا قرار 
دهيم و مهم ترين منطق درآمد امسال است. امسال 
چقدر توانستيم پروانه دهيم؟ در دوره هاي گذشته در 
اين زمان كلي پروژه بزرگ داشتيم كه وعده دادند تالش 
مي كنند. به دنبال افزايش درآمد هستيم كه پروژه هاي 
جديد را شروع كنيم اما بزرگراه يادگار امام هنوز باقي 
مانده و پروژه هاي نيمه تمام ما باقي مانده اس��ت كه 
هزينه مي خواهد. رييس شوراي شهر تهران با تاكيد 
بر اينكه افزايش دستمزد و حقوق ضروري است گفت: 
يكي از نمايندگان زماني مي گفت در شهرداري ريخت 
و پاش مي كنيد و حقوق باال مي دهيد اما االن حقوق 
كارمندان شهرداري از حقوق كارمندان دولت كمتر 
است. از همه مهم تر ترافيك شهر تهران و رفت و آمد 
شهر بسيار مهم است و حضرت آقا فرمودند كار علمي 

كنيد اما اين كار بايد براساس منطق جلو برود. 

خبر جديدي از قرارداد
خريد هواپيما از ايرباس نيست

محمد محمدي بخش، معاون وزير راه و شهرس��ازي 
اظهار كرد: يكي از موضوعات مهم در موضوع برجام 
بح��ث قراردادهاي خريد هواپيما اس��ت اما تا به اين 
لحظه هيچ خبر جديدي از ايرباس دريافت نكرده ايم. 
البته ما نيز بيكار ننشسته ايم و تا پايان سال خبرهاي 
خوبي از نوسازي ناوگان را خواهيم داد. به گزارش ايلنا، 
محمدي بخش در جمع خبرنگاران از تشديد نظارت 
بر پروتكل هاي بهداشتي در فرودگاه هاي كشور خبر 
داد و گفت: با توجه به افزايش تعداد مبتاليان به كرونا، 
نظارت ها بر روند رعايت پروتكل هاي بهداشتي بين 
مسافران در پروازها و فرودگاه هاي كشور افزايش پيدا 
كرده است. رييس سازمان هواپيمايي كشوري درباره 
نوسازي ناوگان هوايي كشور و انتشار اخباري مبني بر 
خريد هواپيما از ايرباس يادآور شد: يكي از موضوعات 
مهم در موضوع برجام بحث قراردادهاي خريد هواپيما 
است اما تا به اين لحظه هيچ خبر جديدي از ايرباس 
دريافت نكرده ايم. البته ما نيز بيكار ننشس��ته ايم و تا 
پايان سال خبرهاي خوبي از نوسازي ناوگان را خواهيم 
داد. محمدي بخ��ش تاكيد كرد: ش��ركت ايرباس به 
تعهدات خود عمل نكرده و بايد به تعهدات و قول هاي 
خود عمل كند تا در روند مذاكرات برجام، مذاكرات با 
اين شركت هم از سر گرفته شود اما همچنان نوسازي 
ناوگان در كش��ورمان ادام��ه دارد. وي درباره قيمت 
بليت هواپيما در آس��تانه س��فرهاي نوروزي اذعان 
كرد: هيچ برنامه اي براي افزايش قيمت بليت هواپيما 
نداريم و سياست ما كنترل قيمت هاي بليت هواپيما 
است. معاون وزير راه و شهرسازي همچنين درباره 
موضوع رعايت و عدم رعايت كف نرخ بليت هواپيما 
خاطرنشان كرد: نمي خواهيم زياني متوجه ايرالين ها 
ش��ود و اگر ش��ركتي هم كف نرخ را رعايت مي كند 
بايد به گونه اي باشد كه ساير ايرالين ها ضرر نكنند. 
محمدي بخش با بيان اينكه موضوع كف قيمت مطرح 
نيست، بيان كرد: ما نبايد از حداقل ها عبور كنيم و 
جدول نرخ بليت هواپيما وجود دارد كه همه ايرالين ها 
بايد اين جدول قيمتي را رعايت كنند. وي افزود: بين 
همه ايرالين ها بايد رقابت وجود داش��ته باشد و اين 
رقابت در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري نيست.

همكاري چين و روسيه براي 
ساخت چند فرودگاه   در ايران

سياوش اميرمكري، مديرعامل شركت فرودگاه ها و 
ناوبري هوايي ايران گفت: برنامه ريزي ش��ده است در 
قالب همكاري با چين و روسيه ساخت فرودگاه هاي 
بين المللي در سطح جهاني متناسب با نيازهاي كشور 
در آينده انجام ش��ود. به گزارش فارس، اميرمكري در 
حاشيه مراسم گراميداشت ورود تارخي امام خميني 
)ره( به كش��ور در 12 بهمن 57 و افتت��اح پروژه هاي 
فرودگاهي و هوان��وردي در فرودگاه مهرآباد در جمع 
خبرنگاران اظهار كرد: شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران مسووليت مديريت، راهبري و توسعه 53 فرودگاه 
كشور را برعهده دارد. وي ادامه داد: به تازگي  پروژه هايي 
نظير قرارداد خريد رادار پيشرفته، سيستم سوئيچينگ 
و سامانه كمك ناوبري، سامانه روشنايي باند در فرودگاه 
اردبيل را داش��ته ايم كه در اين ح��وزه به خودكفايي 
رسيده ايم. وي درباره ارتقاي تعامالت با كشورهاي چين 
و روسيه گفت: برنامه ما در حوزه فرودگاهي با توجه به 
تعامالت با چين و روسيه، ساخت فرودگاه هاي جديد 
متناسب با نيازهاي كشور در برخي مناطق خواهد بود. 
مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
گفت: پس از مباحث فني و تخصصي، اطالع رس��اني 
دقيق تري در اين حوزه خواهيم داش��ت، اين پروژه ها 
مربوط به بيست تا بيست و پنج سال آينده خواهد بود، 
زيرا فرودگاه هاي امروز تا 15 سال آينده نيازهاي صنعت 
را برآورده مي كن��د، اما در بلندمدت نيازمند تعدادي 

فرودگاه بين المللي در سطح جهاني هستيم.

نتايجشامخكلديماه1400حاكيازكاهشمضاعفساختوسازاست

فعاالن ساختماني در انتظار پايان ركود

شاخص قيمت نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني 
شهر تهران در فصل پاييز1400به عدد1186.3رسيد 
كه اين رقم نسبت به شاخص فصل قبل )1076.5،( 
2.8درصد افزايش داشته اس��ت.در اين حال، تورم 
نقطه به نقط��ه پاييز1400معادل39.6درصد بوده 
اس��ت كه در مقايس��ه با همين اطالع در فصل قبل 
)65.2( 25.6واح��د درصدكاهش داش��ته اس��ت. 
منظ��ور از تورم نقط��ه اي، درصد تغيير ش��اخص 
قيمت نس��بت به ش��اخصقيمت فصل مشابه سال 
قبل اس��ت. در بي��ن تمام��ي گروه ه��اي اجرايي، 
گروه»شيش��ه«با98.8درصد بيشترين تورم نقطه 
به نقطه را به خود اختصاص داده اس��ت. در همين 
دوره كمترين تورم نقطه به نقطه نيز مربوط به گروه 
اجرايي»تاسيس��ات برقي« با 24.2 درصد افزايش 
بوده است. بر اس��اس گزارش مركز آمار ايران، تورم 
ساالنه نهاده هاي س��اختماني در پاييزسال1400، 
معادل69.9 درصد بوده كه نسبت به همين اطالع در 
فصل قبل )88.4( 18.5 واحد درصد كاهش داشته 

اس��ت. منظور از تورم ساالنه، درصد تغيير متوسط 
قيمت شاخص چهار فصل منتهي به فصل موردنظر 
نسبت به همين اطالع در س��ال قبل است. در بين 
گروه هاي اجرايي نيز بيشترين نرخ تورم ساالنه در 
همين دوره مربوط به گروه اجرايي »سيمان، بتن، 
ش��ن و ماس��ه« با 108.9درصد افزايش و كمترين 
نرخ تورم ب��ا 38.2 درصد افزاي��ش متعلق به گروه 
»خدمات« بوده است. بر اس��اس اين گزارش، تورم 
فصلي نهاده هاي س��اختماني در پاييزسال1400، 
معادل2.8 درصد بوده است كه در مقايسه با همين 
اطالع در فصل قبل )7.2( 4.4واحد درصد كاهش 
داشته است. منظور از تورم فصلي، درصد تغيير عدد 
شاخص قيمت در فصل جاري نسبت به عدد شاخص 
در فصل قبل است. در همين فصل در بين گروه هاي 
اجرايي، بيشترين درصد تغيير فصلي مربوط به گروه 
اجرايي »شيشه« با 16.7درصد افزايش و كمترين 
درصد تغيير نيز مربوط به گروه هاي اجرايي »سيمان، 

بتن، شن و ماسه« با 6.6-درصد كاهش بوده است.

تورم 2.8 درصدي نهاده هاي ساختماني در پاييز
نبض بازار

آگهی تحديدی سه ماهه سوم ۱۴۰۰
در تعقیب آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1400 و به استناد ماده 14 
قانون ثبت تحدید حدود امالک زیر واقع در قطعه یک ایالم ، 9 چوار 

بعمل خواهد آمد .
1. پالک 1033/6 اصلی آقای حسن خلقتی فرزند آدینه ششدانگ یک 

قطعه زمین مسکونی واقع در ایالم خ تاسوعا کوچه نهم .
2. پ�الک 1144/384 اصلی آق�ای عمران عب�اس زاده فرزند نجف 

ششدانگ یکبابخانه واقع در ایالم چالیمار میالد 2.
3. پ�الک 1278/477 اصلی آقای خلیل صحرای�ی فرزند ابراهیم 
ششدانگ یک باب س�اختمان واقع در ایالم خیابان چمران انتهای 

خیابان اولین کوچه بن بست.
4. پالک 1279/1/343 اصآلقای قدرت اهلل بختیاری دهباالیی فرزند 
محمدیار ششدانگ یکباب ساختمان ی واقع در ایالم بلوار خرم رودی 

خیابان چمران.
5. پالک 1293/2/616 اصلی آقایان علیرضا و دانیال داودیان فرزندان 
سلیمان ششدانگ یک قطعه زمین محصور واقع در ایالم بلوار آزادی 

خ آزادی 11.
تاریخ تحدید حدود : 1400/12/07

6. پالک 1416/46 اصلی آقای ابراهیم محمودی فرزند احمد ششدانگ 
یک قطعه زمین با کاربری فضای س�بز واقع د رایالم بلوار ش�هدای 

چالسرا .
7. پالک 1416/47 اصلی خانم زینب مرادی فرزند اله بخش ششدانگ 
یک قطعه زمین با کاربری فضای س�بز واقع در ایالم بلوار ش�هدای 

چالسرا کوچه 8 متری .
8. پالک 1416/48 اصلی خانم زینب مرادی فرزند اله بخش ششدانگ 
یک قطعه زمین با کاربری فضای س�بز واقع در ایالم بلوار ش�هدای 

چالسرا کوچه 8متری .

9. پالک  1433/131 اصلی آقای محمدکریم کوالبندی فرزند ابراهیم 
ششدانگ یکبابخانه واقع در ایالم خیابان خرمشهر خیابان رضوان.

10. پالک 1446/95 اصلی آقای خیراله بشارتی فرزند بشیر ششدانگ 
یکباب ساختمان واقع در ایالم میدان سلمان فارسی نبش کوچه رضا 

پسند .
11. پالک 5/ 1480 اصلی آقای موسی کریمی فرزند علی ششدانگ 

یک قطعه زمین واقع در ایالم جاده بهشت رضا .
تاریخ تحدید حدود : 1400/12/08

12. پ�الک 1493/3 اصلی آقایان و خانم ه�ا محمود تکبیری،منور 
تکبیری،ثری�ا تکبیری،فرزندان کالنتر ،فرش�اد اکب�ری ده باالیی 
فرزند جمشید ،سجاد کهزاد نیا فرزند میرعباس ،اسفندیار کارآمد 
 فرزند نامدار،وراث مرحوم صفدر تکبی�ری :آقایان و خانم ها مریم ،
امید ،فرشته ،زهرا تکبیری فرزندان صفدر و خانم کبری کهزادیان 
فرزند عباس وراث مرحوم تترکوه زادیان :آقایان و خانم ها حبیب اله 
کهزادیان کامران ،صبا ،فریبا و لیلی کوه زادیان فرزندان تتر ،ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی واقع در ایالم بلوار جنوبی امام پشت دیوار 

سپاه ناحیه ایالم .
13. پ�الک 1493/4 اصلی آقایان و خانم ه�ا محمود تکبیری،منور 
تکبیری،ثری�ا تکبیری،فرزندان کالنتر ،فرش�اد اکب�ری ده باالیی 
فرزند جمشید ،سجاد کهزاد نیا فرزند میرعباس ،اسفندیار کارآمد 
 فرزند نامدار،وراث مرحوم صفدر تکبی�ری :آقایان و خانم ها مریم ،
امید ،فرشته ،زهرا تکبیری فرزندان صفدر و خانم کبری کهزادیان 
فرزند عباس وراث مرحوم تترکوه زادیان :آقایان و خانم ها حبیب اله 
کهزادیان کامران ،صبا ،فریبا و لیلی کوه زادیان فرزندان تتر ،ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی واقع در ایالم بلوار جنوبی امام پشت دیوار 

سپاه ناحیه ایالم .

14. پ�الک 1546/324 اصلی آق�ای داراب عمورضایی فرزند قلندر 
ششدانگ یکباب ساختمان واقع درایالم خ 15 خرداد کوچه نقدی .

15. پ�الک 1546/325 اصلی خانم زهرا صالح�ی فرزند تاج بخش 
شش�دانگ یکبابخانه واقع در ایالم بانبرز خ 15 خرداد کوچه شهید 

ابراهیم شاکه زاده .
تاریخ تحدید حدود : 1400/12/09

 16. پ�الک 1607/18 اصل�ی آقای خلی�ل آزادی پ�ور فرزند محمد 
شش�دانگ یک قطعه زمین واق�ع در ایالم بانبرز مع�روف پل کبود 

کمربندی شرقی .
17. پ�الک 1615/223 اصلی آق�ای روح اهلل محمدی فرزند بختیار 
ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی با کاربری فضای سبز واقع در 

ایالم انتهای بلوار جمهوری خ پگاه  
18. پالک 1615/224 اصلی آقای سجاد نامی فرزند عبدل ششدانگ 
یکبابخانه با کاربری فضای سبز واقع در ایالم انتهای بلوار جمهوری 

جنوبی خ پگاه .
19. پ�الک 1656/210 اصلی آقای نبی اله مرادی منفرد فرزند گودرز 
شش�دانگ یکباب مغازه واقع در ایالم بلوار عدالت روبروی مسجد 

امام حسین )ع(.
20. پالک 1683/74 اصلی آقای حسین خورشیدی فرزند محمدیار 
ششدانگ یکبابخانه واقع در ایالم هانیوان خ جانبازان کوچه شهید 

نقدیان.
21. پالک 1800/69 اصلی خانم فریبا فرزانه فرزند حسن ششدانگ 
یک قطعه زمین تجاری واقع در ایالم خ ش�هید کمرزاده نبش کوچه 

شهید جعفری.
تاریخ تحدید حدود : 1400/12/11

قطعه 9 چوار

22. پ�الک 2/32/2666 اصل�ی خانم مریم موم�ن زاده فرزند علی 
معروف به علی شاه ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی واقع در ایالم 

روستای بانقالن .
23. پالک 4/33/846 اصلی خانم فاطمه امامی فرزند صید موسی 

ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی واقع در ایالم  چوار .
 24. پ�الک 5/59/1401اصل�ی آقای ج�واد بس�اطی فرزند حمید 
شش�دانگ یکباب خانه واقع درایالم چوار خ شهید مطهری کوچه 

بهار 3 .
25. پ�الک 1406 /5/235 اصلی آقای مه�دی کریمی فرزند حیات 
ششدانگ یک باب مغازه و یک قطعه زمین وصل به آن واقع در چوار 

خیابان امام خمینی نبش کوچه والیت.
26. پالک 5/59/1409 اصلی آقایان ناصر زارعی وطاهر زارعی فرزندان 
محمد ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی واقع در ایالم چوار، خیابان 

شهید بهشتی  .
27. تاریخ تحدید حدود : 1400/12/14 

 لذا مطابق م�اده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین و امالک 
فوق الذکر به وسیله این آگهی ابالغ می گردد تا در وقت تعیین شده 
در محل حاضر تا عملیات تحدید حدود و نقشه برداری با حضور آنان 
صورت گیرد ، بدیهی است چنانچه هریک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آنها موقع تحدید حدود حاضر نباشند ، مطابق ماده 15 قانون ثبت 
اسناد و امالک مورد تحدید حدود با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید حدود خواهد شد و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک که 
موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورت مجلس تحدید حدود به مدت سی روز پذیرفته خواهد شد .
تاریخ انتشار:1400/11/13

رستمی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ایالم

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم
اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ایالم

 شناسه آگهي :1269485
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رانت 3 هزار ميليارد توماني در جيب يك نفر
روز دوشنبه خبر رسيد كه يك نفر 3000 واحد مسكن مهر 
در اختيار دارد؛ اين در حالي است كه ارزش اين تعداد واحد 
در اوايل دهه 90 به كمتر از 80 ميليارد تومان مي رسيد، حاال 
اما به دليل برخورداري مالك اين تعداد واحد از زيرساخت ها 
و امكان��ات دولتي، صاحب ح��دود 3000 ميليارد تومان 

سرمايه است.
به گزارش ايس��نا، موضوع احتكار واحدهاي مسكن مهر 
توس��ط دالالن سال هاس��ت كه مطرح مي ش��ود. عدد و 
رقم هايي نيز قبال از مالكيت سلطان هاي مسكن بر 200 يا 
300 واحد مسكن مهر شهر جديد پرديس شنيده مي شد. 
مردادماه س��ال 1398 مديرعامل س��ابق شركت عمران 
پرديس از تملك 700 واحد مس��كن مهر توسط يك نفر 
خبر داده بود. به تازگي اما ابعاد جديدي از در اختيار داشتن 

واحدهاي مسكن مهر توسط بعضي افراد گشوده شد.
به گفته سرپرست شركت عمران شهرهاي جديد، يك نفر 
3000 واحد مسكن مهر در اختيار دارد. عليرضا جعفري 
البته به موقعيت اين واحدها اشاره نكرد اما شنيده مي شود 
به دليل جوالن دالالن در شهر پرديس احتماال واحدهاي 

مورد اشاره جعفري در اين شهر قرار دارد.
با توجه به اينكه مالكيت در اقتصاد كش��ور محترم است 
ش��ايد نتوان خرده گرفت كه يك نفر تعداد قابل توجهي 
واحد مسكوني را به تملك خود درآورد اما خالي نگه داشتن 
خانه هايي كه بسياري از مردم آرزوي آن را دارند چه توجيهي 
مي تواند داشته باشد. طبق آمار پنج سال قبل 2.5 ميليون 
واحد خالي از س��كنه در كشور وجود دارد در حالي كه 1.3 
ميليون خانوار در كشور به صورت دو خانواده در يك واحد 
مس��كوني زندگي مي كنند. موضوع ديگر اينكه دالالن از 
ارزش افزوده واحدهاي مسكن مهر كه به دليل برخورداري 
از زيرس��اخت ها، امكانات و تسهيالت دولتي مرتبا قيمت 
آنها طي 14 سال گذشته افزايش يافته بهره برده اند. اوايل 
دهه 90 بعضي افراد، مسكن مهر را متري 300 هزار تومان 
خريداري كردند و در حال حاضر باالي 10 ميليون تومان 

در هر متر مربع مي فروشند.
حال تصور كنيد كس��ي كه 3000 واحد مسكن مهر را در 
اختيار دارد چه س��ود هنگفتي به جيب زده اس��ت. با اين 
پيش فرض كه واحدهاي مذكور در ش��هر جديد پرديس 

ق��رار دارد و قيمت آنها بين 800 ميلي��ون تا 1.2 ميليارد 
تومان اس��ت قيمت هر واحد را يك ميليارد تومان در نظر 
مي گيريم. بر اين اساس، فردي كه 3000 واحد را به تملك 
خود درآورده 3000 ميليارد تومان سرمايه دارد؛ در حالي 
كه اوايل دهه 90 تمامي اين واحدها را كمتر از 80 ميليارد 
تومان خريداري كرده است. خردادماه سال گذشته شركت 
عمران در چهار شهر پرديس، پرند، انديشه و هشتگرد اعالم 
كرد كه از اين پس كس��اني كه واحدهاي مسكن مهر را به 
قصد سرمايه گذاري خريده اند و قصد سكونت ندارند بايد 
20 درصد يارانه اي كه دولت بابت هزينه س��اخت واحدها 
متحمل شده را پرداخت كنند؛ تصميمي كه به مذاق دالالن 
پرديس خوش نيامد و با تحريك متقاضيان واقعي نسبت به 
اين تصميم دولت معترض شدند. هرچند همان زمان اعالم 

شد كه متقاضيان واقعي مشمول افزايش قيمت نيستند.
احتكار 3000 واحد مسكن مهر توسط يك نفر و استفاده 
دايم از ارزش افزوده اين واحدها در حالي خبرساز شده كه 
هنوز طرح ماليات بر خانه هاي خالي شكل اجرايي به خود 
نگرفته است. اگرچه س��ازمان امور مالياتي روز 29 دي ماه 

1400 ليس��ت واحدهاي خالي را منتش��ر كرد اما گفته 
مي ش��ود فعال حدود 12 هزار واحد در كل كشور مشمول 
ماليات بر واحدهاي خالي ش��ده اند. اين در حالي است كه 
وزارت راه و شهرسازي يك ميليون و 170 هزار خانه خالي 

را شناسايي و به سازمان امور مالياتي معرفي كرده است.
عدم اعمال پايه هاي مالياتي كه س��ال ها حرف آن مطرح 
و اجرايي نمي شود مثل ماليات برعايدي سرمايه، ماليات 
خانه هاي لوكس و ماليات خانه هاي خالي، اقتصاد مسكن 
را رنج مي دهد. اين در حالي است كه به دليل ركود ساخت 
و س��از و كاهش توان متقاضيان واقعي مس��كن، هر ساله 
به تعداد اجاره نش��ين ها افزوده مي شود. طبق آمار تا سال 
1398 حدود 42 درصد مردم تهران مس��تاجر بودند كه 
بر اس��اس آمار غيررسمي، هم اكنون اين عدد به باالي 50 

درصد رسيده است.
كارشناسان، انتشار ليست خانه هاي خالي را گام مهمي در 
تحقق عدالت اجتماعي و اميدآفريني به دهك هاي پايين 
مي دانند؛ دهك هايي كه بعضا تمام عمر مستاجر هستند 
و بايد شاهد خالي ماندن 3000 واحد توسط يك نفر باشند!



در ماه هاي اخير برخي مديران پلتفرم هاي پخش ويدئو 
از نيم بها ب��ودن ترافيك داخلي ابراز نارضايتي كرده و 
گفته اند كه اين موضوع عماًل كسب وكار و درآمد آنها 
را با اختالل مواجه كرده است. در همين حال مديران 
ارشد وزارت ارتباطات دولت قبل نيز پس از واگذاري 
مس��ووليت خود به انتقاد از اين مصوبه پرداخته و آن 
را ناقض بي طرفي ش��بكه، تصميمي اشتباه و به ضرر 
توليدكنندگان محتوا دانسته اند. اكنون رييس مركز 
ملي فضاي مجازي مي گويد اين مصوبه در سال آينده 
بازنگري خواهد شد، كارگروهي در وزارت ارتباطات، 
تعرفه نيم بهاي ترافيك داخلي را بازنگري مي كند و دبير 
شوراي عالي فضاي مجازي نيز با اعالم اين موضوع از 
تغيير مدل تعرفه گذاري ترافيك داخلي در سال آينده 

خبر داده است.
در سند تبيين الزامات شبكه ملي اطالعات كه ۲۰ آبان 
۹۵ به تصويب ش��وراي عالي مجازي رسيد، موضوع 
تعرفه گذاري ترافيك اين ش��بكه نيز مورد توجه قرار 
گرفت و تاكيد شد تعرفه گذاري بايد به گونه اي باشد 
كه خدمات داخلي ش��بكه ملي اطالعات بر خدمات 
خارجي مزيت رقابتي داشته باشد. به منظور اجرايي 
شدن اين سند، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
در جلسه ۲۵۱ خود در بهمن ۹۵ تصويب كرد: »سقف 
تعرفه داده داخلي منابع ترافيك واجد شرايط به ميزان 
۵۰ درصد سقف مصوب تعرفه داده بين الملل تعيين 
مي شود. اين تفاوت بايد در حجم هاي خريداري شده 
از سوي كاربر نهايي و همچنين بسته هاي تعريف شده 
از سوي دارندگان پروانه از س��ازمان، به  صراحت و به 
صورت تفكيك شده رعايت شود.« آبان ۹۶ و در مصوبه 
۲۶۶ و تغيير مدل تعرفه گذاري اينترنت هم باز بر اين 

موضوع تاكيد شد. 
اي��ن مصوب��ات ب��ا انتق��اد كارشناس��ان و كاربران 
اينترنت روبرو ش��د. آنها اين مدل تفكيك ترافيك 
و تعرفه گذاري را ناقض بي طرفي شبكه و به حتي به 
ضرر توليدكنندگان محت��وا خواندند؛ اما در مقابل، 
محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات دول��ت دوازدهم از اين اق��دام دفاع كرد و 
در توييتر نوش��ت: »اگ��ر در تفكيك س��ودي براي 
كارب��ر نهايي يا س��رويس دهنده خدم��ات و محتوا 
وجود نداش��ته باش��د، چه فايده اي در آن اس��ت؟ 
بي طرفي اينجا مطرح نيس��ت چ��ون در اين قاعده 
مجموع��ه اي از س��رويس ها و خدمات ك��ه هزينه 
تمام شده كمتري دارند، براي مشترك نهايي ارزان تر 

محاسبه مي شوند.« او همچنين تاكيد كرد »بي طرفي 
در س��ند تبيين الزامات ش��بكه ملي اطالعات مورد 
تاكيد ش��وراي عالي فض��اي مجازي ق��رار گرفته و 
وزارت ارتباط��ات نيز هم��واره بر آن تاكي��د دارد.« 
جهرمي در س��ال ۹۶ موافق تعرفه دونرخي بود. اما 
چهار س��ال بعد زماني كه انتقادها از دونرخي بودن 
ترافيك داخلي و خارجي شدت گرفت، جهرمي باز 
هم در توييتر نوش��ت »سياست گذار فضاي مجازي 
در ايران، اين اصل ]بي طرفي ش��بكه[ را به رسميت 
نشناخته است و با وضع سياست هايي عماًل اين اصل 
را نقض كرده است.« او در توضيح تغيير موضع خود 
نسبت به اين مصوبه نوشت: »تصور اوليه كه مبتني 
بر مذاكرات تهيه متن مصوبه- در سال ۱۳۹۵- اين 
بود كه بي طرفي در س��ند مورد تاكيد اس��ت. بعد از 
صحبت هاي ايش��ون و مطالعه مجدد، متوجه شدم 
كه چنين تاكيدي وجود ندارد و همچنين دوقيمتي 
كردن ترافيك نقض اصل بي طرفي است. البته اصل 

بي طرفي يك تكليف نيست.«

    اعتراض به تعرفه دونرخي
جهرم��ي در س��ال ۹۶ مصوبه ش��وراي عالي فضاي 
مجازي را ناقض بي طرفي ش��بكه دانست. هرچند در 
س��ند الزامات ش��بكه ملي اطالعات، تنها به موضوع 
مزيت رقابتي اش��اره ش��ده و نيم بها ب��ودن ترافيك 
داخلي، مصوبه رگوالتوري اس��ت. بر اس��اس مصوبه 

۲۵۱ رگوالتوري »ترافيك داده داخلي به  صورت مجزا 
از ترافيك بين الملل با تعرفه معادل حداكثر يك دهم 
تعرفه اينترنت« ب��ه اپراتورهاي ثاب��ت و همراه ارايه 
مي شود؛ اما توليدكنندگان محتوا مي گويند اپراتورها 
به دليل سود بيش��تر، عالقه اي به رش��د پهناي باند 
داخلي ندارند. از جمله اين توليدكنندگان محمدجواد 
شكوري مقدم، است كه مي توان او را مالك بزرگ ترين 
پلتفرم هاي انتش��ار ويدئو در ايران به شمار آورد. آذر 
امسال شكوري مقدم در توييتر خود نوشت: »نيم بها يا 
تمام بها؟ مساله اين است! ۱- آيا مي دانيد معدودي از 
كاربران از اختالف قيمت بعضي سرويس هاي داخلي 
كه ثبت آي پي كرده اند نس��بت به مثاًل اينس��تاگرام 
خبر دارن؟ ۲- آيا مي دانيد اپراتورهاي اينترنت بابت 
اين ضرر مس��تقيم هيچ عالقه به رش��د پهناي باند 
سايت هاي داخلي ندارند؟« شكوري مقدم در انتهاي 
توييت خود از هشتگ »تصميم غلط« استفاده كرد. 
در كامنت اين توييت، آذري جهرمي نوش��ت: »اين 
موضوع مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي بود )سال 
۹۵(، اوايل به نظر مي رس��يد تصميم درستي باشد. 
براي مدتي موثر هم بود. بعد از مدتي روش��ن شد كه 
سياست نادرستي است و اتفاقًا مانع رشد زيست بوم 
است. داليل اشتباه بودن اين سياست را هم شفاهي و 
هم مكتوب به دبيرخانه شورا اعالم كردم. زمان اصالح 
اس��ت.« در همين ماه امير ناظمي، رييس س��ازمان 
فناوري اطالعات دولت دوازدهم، در يادداش��تي كه 
در پلتفرم ويرگول و توييتر منتشر كرد با تشريح مدل 
درآمدي VODها و بررسي سياست هاي مختلف در 
اين حوزه، از ادامه مدل تعرفه گذاري كنوني انتقاد كرد 
و نوشت: »سياس��ت گذاري بر قيمت ترافيك )مانند 
نيم بها كردن ترافيك داخل در ايران( مداخله جدي 
در سهم درآمدي و همچنين مدل كسب وكار بنگاه ها 
در مقايسه با رقباي جهاني است. در نتيجه توانمندي 
توليد محتوا ايراني كاهش يافت��ه و در بلندمدت اين 
توان و قدرت فرهنگي جامعه ايراني است كه كاهش 
مي يابد.« بنابراين امير ناظمي هم پس از دوران معاونت 
در وزارت ارتباط��ات، با تعرفه دونرخي مخالفت كرد. 
سال گذشته برخي كاربران پلتفرم هاي ايراني اعالم 
كردند هنگام استفاده از اين پلتفرم ها ترافيك به قيمت 
بين الملل براي آنها محاسبه مي شود و ساترا نيز پس 
از بررسي، حداقل در مورد روبيكا اين موضوع را تاييد 
كرد. هرچند رييس وقت سازمان تنظيم مقررات چنين 
انحرافي از مصوبات رگوالت��وري را نپذيرفت. اكنون، 
پس از اعتراض توليدكنندگان محت��وا و كاربران، به 
نظر مي رسد دولت و مركز ملي فضاي مجازي در دوره 
جديد قص��د دارند مصوبه ترافيك نيم بهاي داخلي را 
بازنگري كنند و در همين زمينه ابوالحسن فيروزآبادي، 
دبير شوراي عالي فضاي مجازي، گفت: »در رابطه با 
نيم بها بودن ترافيك  VODها، كارگروهي در وزارت 
ارتباطات تشكيل ش��ده تا در اين زمينه تجديدنظر 
صورت گيرد. اين كارگروه در حال تهيه و ارسال فرمولي 
به شوراي عالي فضاي مجازي است تا اين اتفاق سال 
آينده بيفتد.« پيشتر در زمينه تعرفه اينترنت نيز اعالم 

شده بود س��ال آينده تغييراتي در اين تعرفه ها اعمال 
خواهد شد و به نظر مي رسد مدل تعرفه ترافيك داخل 
و خارج نيز همزمان با تعرفه كل اينترنت بازنگري شود.

    اصالح مقررات 
براي توليدكنندگان داده هاي حجيم

در اين راستا همچنين چندي پيش عيسي زارع پور، 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، چندي پيش با بيان 
اينكه تعرفه اينترنت ثابت، طبق قانون مجلس امسال 
افزايشي نخواهد داشت، گفت: ما براي افزايش كيفيت 
تالش مي كنيم، كم��ا اينكه در هفته هاي گذش��ته 
وضعي��ت پهناي باند بين الملل را ترمي��م كرديم، اما 
در ۱۰ س��ال گذشته در حوزه اينترنت ثابت در كشور 
اتفاقي نيفتاده است. رتبه اينترنت ثابت ما در دنيا ۹۰ از 
ميان ۱۴۲ كشور است و اگر اقدام قابل توجهي صورت 
گرفته بود، بايد در رتبه بندي هاي بين المللي و احساس 
مردم خودش را نشان مي داد، در حالي كه اكنون بخش 
قابل توجهي از اعتراضات مردم نسبت به اينترنت ثابت 
است. همچنين صادق عباسي شاهكوه، رييس سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي، اعالم كرد: نيم بها 
بودن تعرفه ترافيك داخلي براي توليدكنندگاني كه 
محتواي كم حجمي دارند يا استارت آپ هايي كه در 
حال شكل گيري هستند، مناسب است؛ اما بايد با تغيير 
روش ها يا اختياري كردن تعرفه ترجيحي، مقررات را 
براي توليدكنن��دگان داده هاي حجيم اصالح كنيم. 
وي خاطرنش��ان كرد: تدوين مدل اقتصادي ش��بكه 
ملي اطالعات فراتر از موضوع تعرفه پهناي باند داخلي 
و بين المللي اس��ت و تعرفه صرفًا يك��ي از اجزاي آن 
است و اين موضوع را بايد از سه منظر استفاده كننده، 
اپراتور و توليدكننده محتوا بررسي كرد. بايد مدلي را 
تدوين كنيم كه استفاده كنندگان كه از همه ذي نفعان 
مهم تر هس��تند، خدمات باكيفيت مناسب و قيمت 
مقرون به صرفه دريافت كنند؛ شاخص قيمت گذاري 
مقرون به صرفه خدمات نيز در سند كالن شبكه ملي 
اطالعات پيش بيني شده است. در چرخه ارايه خدمات، 
اپراتوره��ا بايد س��رمايه گذاري كرده و شبكه ش��ان 
را توس��عه داده و به نحو مناس��ب نگه��داري كنند و 
تكنولوژي هايش��ان را ارتقاء دهند تا بتوانند خدمات 

باكيفيت و پايدار را ارايه كنند.

    اپراتورها بايد انگيزه سرمايه گذاري 
داشته باشند

معاون وزير ارتباط��ات و فناور ي اطالعات همچنين 
تاكيد كرد: اپراتورها و سرمايه گذاران بايد انگيزه الزم 
براي سرمايه گذاري را داشته باشند و عالوه بر قدرت 
سرمايه گذاري، سودآوري سرمايه نيز بايد مدنظر قرار 
گيرد. چرا كه در اين چرخه، اگر س��رمايه گذار، سود 
كافي به دست نياورد، انگيزه سرمايه گذاري نخواهد 
داش��ت و در پي آن اپراتور نمي تواند ش��بكه خود را 
براي ارايه كيفيت مناسب، توس��عه و ارتقاء دهد و در 
صورتي كه كيفيت مناس��ب نباشد، حتي اگر قيمت 
خدمت ارزان باشد، مردم ناراضي خواهند بود. عباسي 
شاهكوه با تاكيد بر اينكه بايد در تدوين مدل اقتصادي 
ش��بكه ملي اطالعات به همه اجزاي اين چرخه دقت 
شود، گفت: چند سال پيش، تعيين تعرفه نيم بها براي 
ترافيك داخلي به منظور حمايت از محتواي داخلي از 
سوي مركز ملي فضاي مجازي ابالغ شد و كميسيون 
تنظيم مقررات ارتباطات نيز مصوبه اي را تدوين كرد 
تا اين موضوع اجرايي ش��ود. در آغ��از كار، اجراي اين 
موضوع و نظارت بر تفكيك ترافيك داخلي و بين الملل 
و محاسبه هزينه آن بسيار مشكل بود كه با همكاري 
س��ازمان فناوري اطالعات انجام شد. وي تاكيد كرد: 
اين موضوع در واقعيت براي برخي از دارندگان محتوا، 
به ويژه كساني كه در آغاز فعاليتشان هستند، انگيزه اي 
براي رشد كارشان بود و اثرات مثبتي هم داشت. ولي 
در حال حاضر اين مصوبه ب��راي برخي فعاالن مانند 
VODها كه محتواي حجيم و مصرف ترافيك بااليي 
دارن��د، از نظر جذابيت براي س��رمايه گذاري و توليد 

محتوا مشكالتي را ايجاد كرده است. 
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انحالل پروژه رمزارز فيس بوك 
تاييد شد

پروژه رمزارز دي��م )Diem( كه تحت حمايت مالي 
فيس بوك قرار داش��ت، منحل شد. به گزارش ايسنا، 
انجمن ديم )Diem Association( تاييد كرد كه 
دارايي هاي خود را به سيلورگيت كپيتال مي فروشد 
كه پيش تر ب��ا اين گروه ش��راكت داش��ت و فرآيند 
خاتمه فعاليتش را آغاز مي كند. روزنامه وال استريت 
ژورنال هفته گذش��ته گزارش كرده بود انجمن ديم 
كه كنسرسيومي متش��كل از شركت هايي است كه 
روي يك سيستم پرداخت مبتني بر بالك چين كار 
مي كنند، دارايي هاي فناوري خ��ود را به مبلغ ۲۰۰ 
ميليون دالر به شركت سيلورگيت كپيتال مي فروشند. 
شركت ِمتا )فيس بوك سابق( يكي از اعضاي موسس 
اين انجمن است. در واقع ديم بلندپروازانه ترين برنامه 
فيس بوك در ح��وزه رمزارزها بود. بلومبرگ پيش تر 
گزارش كرده بود ِمتا روي فروش دارايي هاي »ديم« 
به عنوان راهي براي بازگرداندن بخش��ي از س��رمايه 
به س��رمايه گذاران كار مي كند. شركت ِمتا پلتفرمز 
)فيس بوك سابق( نخستين بار در ژوئن سال ۲۰۱۹ 
برنامه هاي خود ب��راي رمزارز ديم كه در ابتدا »ليبرا« 
نام داشت را رونمايي كرد. در ابتدا رمزارز »ليبرا« قرار 
بود يك ارز جديد مرتبط با س��بدي از ارزهاي رايج و 
اوراق بهادار باش��د. اين پروژه فورا با مخالفت ش��ديد 
سياست گذاران سراسر جهان روبرو شد كه نگران بودند 
كنترل آنها بر سيستم پول را تضعيف و جرم و جنايت را 
تسهيل كرده و به حريم خصوصي كاربران ضربه مي زند.

برنامه ريزي براي افزايش
سهم اقتصاد ديجيتال در كشور

معاون توسعه سرمايه انساني و مديريت منابع وزارت 
ارتباط��ات از برنامه ريزي براي توس��عه ش��بكه ملي 
اطالعات و افزايش سهم اقتصاد ديجيتال خبر داد. به 
گزارش مهر به نقل از وزارت ارتباطات، هادي اصالن زاده 
معاون توسعه سرمايه انساني و مديريت منابع وزارت 
ارتباطات از اهتمام و برنامه ريزي در بخش هاي دولت 
الكترونيكي، تكميل و توسعه ش��بكه ملي اطالعات، 
افزايش س��هم اقتصاد ديجيتال، گس��ترش تبادالت 
پس��تي و توس��عه فناوري هاي فضايي خبر داد. وي با 
حضور در جلس��ه ش��وراي مديران حوزه ICT استان 
بوشهر با مديران اين استان در خصوص مشكالت كاري 
دس��تگاه هاي تابعه بحث و تبادل نظر كرد و با اشاره به 
وجود مشكالت احتمالي در روند اجراي فعاليت هاي 
استاني در بخش هاي مختلف، راهكارهايي با توجه به 
ظرفيت هاي استاني ارايه داد. اصالن زاده با حضور در اداره 
كل پست استان بوشهر، با كارمندان و ارباب رجوع و به 
ويژه نامه رسان ها در خصوص مشكالت موجود گفت وگو 

و از واحدهاي تجزيه، قبول و ارسال بازديد كرد. 

كارگروهيدروزارتارتباطات،تعرفهنيمبهايترافيكداخليرابازنگريميكند

افزايش قيمت اينترنت، تصميم قريب به يقين 

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي

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

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

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

1- مبلغ برآورد مناقصه:  433.000.000.000 ریال  
2- نوع و مبلغ تضمین: ضمانتنامه معتبر بانكي به مبلغ 12.500.000.000 ریال  با اعتبار 3 ماهه 

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

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

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

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

شماره مناقصه عمومي: 24/ م خ /1400
شماره تقاضا:  48-0000773 
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شركت ملي نفت ایران
شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب
شركت بهره برداري نفت و گاز 

مارون )سهامي خاص(

نوبت اول

شناسه آگهي : 1270654

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون

قلمشرح كاالواحدتعداد

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

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

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

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

SPECIFIED.
 ENDS BEVELLED AT ANGLE OF

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

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

1

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

همراه اول از چالش هاي 
نوآورانه در حوزه هوش مصنوعي 

حمايت مي كند
مركز تحقيق وتوس��عه اپراتور اول با همكاري دانش��گاه 
صنعت��ي اميركبي��ر، از چالش هاي ه��وش مصنوعي 
پيش بيني ميزان مصرف اينترنت مشتركان همراه اول 
و همچنين جس��ت وجوي كلمات كليدي در مكالمات 
مركز تماس همراه اول حمايت مي كند. به گزارش اداره 
كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، در اين چالش 
متخصصان هوش مصنوعي در دو حوزه مهم و كاربردي 
AI شامل پيش بيني سري هاي زماني و پردازش گفتار به 
رقابت مي پردازند. همراه اول به عنوان بزرگ ترين اپراتور 
تلفن همراه كشور كه به طيف وسيعي از مردم خدمات 
متنوع ارتباطي نظير اينترن��ت را ارايه مي دهد، در نظر 
دارد با شناسايي بهترين استراتژي هاي مبتني بر هوش 
مصنوعي، به افزايش به��ره وري، ارايه خدمات متنوع و 
بهين��ه و ايجاد تجربه كاربري عالي در س��طوح كاربري 
مختلف بپردازد. مس��ابقات هوش مصنوعي اميركبير 
 Amirkabir Artificial Intelligence  (يا )مهما(
Competitions )AAIC مجموعه اي از مس��ابقات 
مرتبط با حوزه هوش مصنوعي است كه از سال ۱۳۹۱ در 

دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار مي شود.

فروش سيم كارت هاي همراه اول 
NFT در قالب توكن هاي

ش��ركت هم��راه كس��ب وكارهاي هوش��مند دو 
س��يم كارت را به ص��ورت نمادي��ن در قالب توكن 
NFT در سامانه بي تا ققنوس منتشر و اولين ثبت 
يك دارايي ديجيتال تلكامي در فضاي بالكچين را 
تجربه كرد. به گزارش روابط عمومي شركت همراه 
كسب وكارهاي هوشمند، مراسم رونمايي از سامانه 
»بي تا«، اولين پلتفرم صدور گواهي اصالت ديجيتال 
در قالب توكن هاي NFT صبح روز دوش��نبه ۱۱ 
بهمن در موزه ارتباطات تهران برگزار ش��د. در اين 
مراسم شركت همراه كسب وكارهاي هوشمند به 
عنوان بازوي ديجيتال همراه اول، دو س��يم كارت 
را به صورت نمادين در قالب توكن NFT در سامانه 
بي تا منتش��ر كرد و گام بلندي در راستاي توسعه 
خدمات در بستر بالكچين برداشت.شركت همراه 
كسب وكارهاي هوشمند كه در اكوسيستم فين تك 
و اپراتوري كشور با محصوالتي از قبيل اوانو و همراه 
من شناخته مي شود، طي دو سال گذشته با بررسي 
دقي��ق فرصت هاي تجاري فن��اوري بالكچين در 
حوزه مخابرات و فعاليت اپراتورها و با تشكيل تيم 
تخصصي، چند پروژه بالكچيني را آغاز كرده است.

 بسته هاي اينترنت ويژه
همراه او ل به مناسبت چهل وسومين 

سالگرد پيروزي انقالب
تمامي مشتركان همراه اول مي توانند در ايام دهه مبارك 
فجر، بسته هاي اينترنت ويژه را با بيش از ۴۳ درصد حجم 
اينترنت بيشتر )هديه( خريداري كنند. به گزارش اداره 
كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، همراه اول در 
آستانه چهل و سومين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي 
و به پاسداشت ايام دهه فجر، اقدام به معرفي بسته هاي 
اينترنتي ويژه براي تمام مش��تركان خود كرد. تمامي 
مشتركان دايمي و اعتباري مي توانند دو بسته اينترنت 
هفت روزه و همچنين بسته اينترنت يك روزه را با بيش 
از ۴۳ درصد حجم اينترنت بيشتر كه به شكل هديه براي 
تمامي مشتركان لحاظ شده است، خريداري كنند. هر 
سه بسته در نظر گرفته شده از بامداد سه شنبه ۱۲ بهمن 
ماه بر روي درگاه »س��تاره ۱۰۰ ستاره ۶7 مربع« جهت 
خريداري مشتركان فعال خواهند شد و تا آخرين دقايق 
س��اعت ۲۳ روز جمعه مورخ ۲۲ بهمن ماه در دسترس 
خواهند بود. بس��ته هاي هفت روزه تدارك ديده ش��ده 
ش��امل دو نوع ۱.۵ و ۲.۵ گيگابايت است كه به ترتيب 
7۰۰ مگابايت و ۱.۱ گيگابايت حجم هديه به آنها اضافه 
مي شود و نهايتا در قالب دو بسته »۲.۲ گيگابايتي« و »۳.۶ 
گيگابايتي« با همان قيمت هاي قبلي ۱۰۹ و ۱۳۰ هزار 
ريال به فروش مي رسند. بسته يك گيگابايتي يك روزه نيز 
با اضافه شدن ۵۰۰ مگابايت حجم اينترنت هديه، نهايتا 
با حجم ۱.۵ گيگابايت و همان قيمت قبلي ۶۴ هزار ريال 

براي فروش روي درگاه مذكور قرار مي گيرد.
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تعادل |
بررسي آمارهاي منتشر شده، نشان مي دهد كه تا پايان 
فصل پاييز، از ۲۵ كاالي منتخب صنعتي، توليد ۱۸ كاال 
بين ۱.۴ تا ۷۵.۳ درصد افزايش را تجربه كردند. جزييات 
آماري گوياي اين اس��ت كه در بازه زماني ياد شده، توليد 
»كاميون، كاميونت و كشنده« بيشترين افزايش را داشته و 
با بيش از ۷۵ درصد افزايش به ۷هزار و6۱۲ دستگاه رسيده 
است. همچنين در اين مدت توليد هفت كاال نيز كاهش 
يافته است. درهمين حال، وزير صمت از الزامات تدوين 
سند راهبري صنعت وتدوين برنامه خودرويي براي ارتقا 

كيفيت خودرو خبر داد. 

    كدام كاالها كاهش توليد داشتند؟ 
جديدترين آمار منتشر شده از سوي وزارت صنعت،  معدن 
و تجارت )صمت( نش��ان مي دهد كه در ۹ ماهه امسال از 
۲۵ كاالي منتخ��ب صنعتي، تولي��د ۱۸ كاال بين ۱.۴ تا 
۷۵.۳ درصد افزايش يافته، اما بين آمار توليد روغن با اخبار 
كاهش توليد و مشكالت توليدكنندگان در تامين روغن 
تناقض وجود دارد. بر اس��اس اين آمار در ۹ ماهه امسال 
توليد كاميون، كاميونت و كش��نده بيشترين افزايش را 
داش��ته و با بيش از ۷۵ درصد افزايش به ۷6۱۲ دستگاه 
رس��يده اس��ت. همچنين در اين مدت توليد چهار كاال 
بيش از ۲۰ )تا ۵۰ درصد(، چه��ار كاال ۱۰ تا ۲۰ درصد و 
۹ كاال كمتر از ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افزايش داشته و توليد هفت كاال نيز كاهش يافته است. در 
اين ميان دو كاالي ديگري كه بيشترين افزايش توليد را 
داشتند شامل روغن ساخته شده نباتي با ۳۸.۷ و چرم با 
۳۳.۳ درصد افزايش هستند. توليد روغن نباتي در در ۹ 
ماهه امسال به بيش از يك ميليون و ۵۲۲ هزار تن رسيده 
است. توليد روغن در بيشتر ماه هاي سال قبل بيشترين 
كاهش را نسبت به ساير كاالها داشت. بر اساس نامه دبير 
ستاد تنظيم بازار، كارخانه هاي توليدي در سال جاري بايد 
نسبت به توليد ماهانه ۱۸۰ هزار تن روغن كه ۱۲۰ هزار 
تن در بخش هاي خانوار، ۲۵ هزار تن در بخش صنف و ۳۵ 
هزار تن در بخش صنعت خواهد بود، اقدام كنند. اين آمار 
در شرايطي منتشر شده كه در هفته هاي اخير اظهارات 
مديران برخي صنايع از جمله كنسرو و شيريني و شكالت 
حاكي از كمبود روغن منتش��ر شده كه بر اساس آمارها، 
توليد و واردات اين محصول در سال جاري افزايش يافته 
و فعاالن صنعتي نيز اخبار مربوط به حذف ارز ترجيحي 
را علت اين وضعيت مي دانند. همچنين از بين انواع لوازم 
خانگي توليد ماشين لباسشويي و يخچال و فريزر با ۲6.۱ 
و ۱۰.۳ درصد افزايش به ترتيب به بيش از يك ميليون و 
۵6 هزار و يك ميليون و 6۵۰ هزار دستگاه رسيده است. 
توليد كولر آبي هم در اين مدت ۳.۲ درصد افزايش يافته 
و به حدود ۸۵۰ هزار دس��تگاه رسيده است. در ميان آمار 
توليد تلويزيون كه در ماه هاي اخيرا عموما با كاهش مواجه 
بوده در آمار ۹ ماهه ذكر نش��ده است.  اما با وجود افزايش 
توليد لوازم خانگي در سال جاري، در بازار شاهد كاهش 
قيمت نيستيم و حتي حدود دو هفته پيش قيمت برخي 
از انواع لوازم خانگي ۸ ت��ا ۱۲ درصد افزايش يافت. اخيرا 
سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي افزايش ۳۹ 
درصدي حقوق و دستمزد، گران شدن قيمت جهاني مواد 
اوليه و افزايش نرخ ارز كه شش برابر نسبت به سال ۱۳۹۷ 
شده را از داليل افزايش قيمت  عنوان كرد. گفتني است 
كه سال گذشته سرپرست معاونت امور بازرگاني داخلي 
صمت، هدف اين وزارتخانه را توليد ۱۱.6 ميليون دستگاه 
لوازم خانگي در سال عنوان كرد، اما گفته بود كه تقاضا در 
اين بازار حدود ۱۲.۵ ميليون دس��تگاه و بخش اعظم آن 
در بخش لوازم خانگي كوچك اس��ت. از جمله مهم ترين 

كاالهاي ديگري كه توليد آنها افزايش داشته نيز مي توان به 
اتوبوس و ميني بوس و ون، كمباين، تراكتور، انواع سواري، 
پتروشيمي، روغن موتور و انواع كفش به ترتيب با ۲۱.۷، 
۱6.۴، ۵.6، ۲.۱، ۲.۳، ۵.۷ و ۱.۴ درصد افزايش اشاره كرد. 
از بين ۲۵ كاالي منتخب صنعت��ي توليد ۷ كاال كاهش 
داشته كه بيش��ترين كاهش مربوط به الياف اكريليك با 
6۹.۳ درصد، الكتروموتور با ۱6.6 و نخ سيستم پنبه اي با 
۱۵.۸ درصد كاهش بوده است. كمترين كاهش توليد نيز 
مربوط به الستيك خودرو است كه توليد آن با ۳.۷ درصد 
كاهش به ۱۹۴ هزار و ۴۰۰ تن در ۹ ماهه امسال رسيده 
است. وانت، پودر شوينده، فيبر و نيز ديگر كاالهايي است 

كه توليدشان در اين مدت كاهش يافته است.

    برنامه صمت براي توسعه صنعت 
درهمين حال س��يد رضا فاطمي امي��ن وزير صمت در 
گفت وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما با بيان اين مطلب 
در خصوص الزامات تدوين سند راهبردي توسعه صنعت، 
اف��زود: مقام معظم رهبري در ديداري كه با صنعتگران و 
توليدكنندگان داشته اس��ت در دو نوبت بر تدوين نقشه 
راهبردي براي پيشرفت صنعت تاكيد داشته اند، ضرورت 
تدوين نقشه راه بر كسي پوشيده نيست، اين ضرورت ها 
بايد به صورت حس��اب شده ديده ش��ود.  وي با اشاره به 
اينكه سندهاي متعددي در سال هاي گذشته تدوين شده 
است، يادآوري كرد: سال ۱۳۹۰ يك بار، همچنين قبل و 
بعد آن نيز اينگونه سندها تدوين شده بود، اما يك مسير و 
فرآيند شفاف و روشن در اين سندها ديده نشده بود. وزير 
صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بيان اينكه در دو محور 
مش��كل داريم، گفت: يكي محور تدوين و ديگري محور 
اجرا مي باش��د، مسير را با اعداد نقش��ه راه بايد مشخص 
كنيم به نحوي كه اش��تغال، نوآوري، صادرات و رشدها 
بايد هدف گذاري كمي و قابل س��نجش داشته باشند و 
رويدادهاي مسير را شفاف بيان كنند كه متاسفانه خيلي 

از برنامه ها توصيفي بودند و اين مسير شفاف را نداشتند.
وي با اشاره به هدف گذاري رشد ۸ درصدي صنعت نيز بيان 
كرد: سهم فوالد در اين رشد صنعتي، ۵۵ ميليون تن شد 

كه اين هدف گذاري نيز متناسب با اقتصاد كشور نيست، ما 
منابع مالي كم و فارغ التحصيالن زيادي داريم، پس بايد 
به سمت صنعتي كه فناوري باال و منابع كمتري بخواهد 
برويم، انتخاب فوالد در اين حوزه اشتباه است. فاطمي امين 
ادامه داد: ضمن اينكه تحقق اين ميزان توليد فوالد به گاز، 
آب و برق نياز دارد، پس هدف ها بايد به هم پيوسته باشد 
و موضوع جامعيت در اين حوزه مطرح است. وي تصريح 
كرد: هماهنگي بين بخشي مورد نياز است، بايد هماهنگي 
بين بخشي داشته باشيم، بايد پايه ها را بگذاريم و تراز كنيم 
برنامه راهبردي نبايد ما را به سمت برنامه ريزي متمركز 
سوق دهد. وزير صمت با تاكيد بر اينكه نبايد همه معادالت 
را خود حل كنيم و فقط براي اجرا ابالغ نماييم، گفت: پس 
بايد ساز و كارهايي براي حركت فعاالن اقتصادي در مسير 
تحقق اهداف تدوين نمود. وي بار ديگر بر اين موضوع تاكيد 
كرد كه صرف تعيين چند عدد )هدف گذاري( اتفاق خاصي 
نمي افتد، بلكه بايد جامعيت در ابعاد مختلف طراحي گردد 
و ساز و كارهايي تدوين شود كه فعاالن اقتصادي در قالب 
آن، اهداف را محقق نمايند. فاطمي امين در بخش ديگري 
از س��خنان خود با بيان اينكه توس��عه صنعتي و راهبرد 
صنعتي فقط در قالب وزارت صمت خالصه نمي شود، گفت: 
وزارتخانه هاي امور خارجه، نفت، اقتصاد و بانك مركزي نيز 
بايد درگير كار باش��ند، به طور مشخص در مورد صادرات 
خدمات فني و مهندسي چند ماهه گذشته اتفاقات خوبي 
افتاد، امسال بيش از دو برابر سال گذشته صادرات خدمات 
فني مهندسي داش��تيم كه اين موضوع با همگرايي بين 
بخشي مرتبط بوده است. وزير صمت همچنين با بيان اينكه 
سند راهبردي صنعت با برنامه هفتم و آمايش صنعتي به هم 
پيوسته است، گفت: جزو اولين كارهاي ما در دوره جديد 
همين موضوع سند راهبردي بوده است و اميدواريم قبل 
از نوشتن برنامه هفتم توسعه اين سند نوشته شده باشد. 
فاطمي امين همچنين با بيان اينكه سازوكار سند راهبردي 
صنعت طراحي مي شود و برنامه هفتم صورت حقوقي اين 
ساز و كار خواهد بود، گفت: زيرساختي به عنوان نقشه راه 
صنعتي طراحي مي شود و برنامه هفتم يك آينه و تصوير 
حقوقي از اين نقش��ه راه خواهد بود. وي در بخش ديگري 

از سخنان خود با بيان اينكه بيشتر وقتها برنامه ها اجرايي 
نمي شود، چون قابل اجرا نيست، گفت: شايد حداقل 6۰ 
درصد مشكل اين است كه برنامه هاي پيشين براي اجرا 
طراحي نشده بودند، متاسفانه برنامه هاي توسعه ما بيشتر 
دستور كار برنامه و ملغمه اي از مواد مختلف بودند، برخي 
آنقدر ري��ز و برخي خيلي كلي بودند و فقط الزامي بود كه 
دس��تگاه ها باز برنامه ويژه خ��ود را طراحي كنند كه اين 

موضوع به ضعف زيرساخت ها برمي گردد.

    برنامه خودرويي منتظر نظركارشناسان
وزير صمت در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص 
كيفيت خودرو بيان كرد: اين موضوع در دو سطح دولت و 
كسب و كارها يعني خودروسازان، قطعه سازان، طراحان 
و خدمات پس از ف��روش برمي گردد. پيش نويس برنامه 
راهبردي خودرو آماده شده است و منتظر نظر كارشناسان 
و صاحب نظران است. فاطمي امين همچنين با تأكيد بر 
اينكه نظارت در سطح دولت بايد ايجاد شود، گفت: شفافيت 
نيز با س��امانه جامع تجارت انجام خواهد شد. همچنين 
روابط قطعه ساز و خودروساز مهم است، چون ۷۰ درصد 
كيفيت به قطعه و ۳۰ درصد به مونتاژ ربط دارد. وي در اين 
 خصوص اضافه كرد: اگر روابط درس��ت نباشد قطعه ساز 
نيز قطعه بي كيفيت به خودروس��از تحوي��ل مي دهد و 
خودروساز خودرويي كه تحويل مي دهد بي كيفيت خواهد 
بود. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با بيان اينكه 
روابط مالي و سكوها و پلتفرم ها نيز مهم است، تصريح 
كرد: رده بندي در خودروس��ازي دنيا جا افتاده است؛ 
خودروساز داخلي با ۷۰۰ قطعه ساز مرتبط است كه اگر 
يكي از آنها خراب شود كيفيت به هم مي ريزد در صورتي 
كه اكنون خودروس��ازهاي دنيا با مجموعه ها مرتبط 
هس��تند و هر مجموعه يك سيستم را تحويل خودرو 
ساز مي دهد, فاطمي امين با بيان اينكه برنامه راهبردي 
خودرو شامل ۹ پروژه و راهبرد كالن است، گفت: گاليه 
مقام معظم رهبري در خصوص كيفيت خودرو بجا بوده 
است، ما مسووليت را مي پذيريم و به عنوان وزارت صمت 

بايد حركت كنيم كه براي اين موضوع برنامه داريم.

خبريادداشت

ويژه
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تحول ديجيتالي در گمرك 
نيازمند تحول نگاه مديريتي

تح��ول ديجيت��ال اكث��ر 
عرصه هاي حيات بش��ر را 
درنورديده است. االن كمتر 
عرصه اي را مي توان س��راغ 
گرفت كه در معرض تندباد 
»تح��ول ديجيت��ال« قرار 
نگرفته باش��د. اين تندباد 
هرچن��د باري س��نگين بر 
دوش سازه هاي قديمي گذاشته اس��ت، اما انسان را 
نيز ناچار كرده اس��ت تا با ابداع سازه هاي نوين خودرا 
با دنياي جديد س��ازگار س��ازد. تندبادهايي كه به ما 
نشان داد كرد كه براي زيست در دنياي جديد بايد از 
ساختارهاي كهن به سود سازه هاي مدرن و خالقانه 
كوچ كند. دنيايي كه انسان ها را از »شهروندان آنالوگ« 
به »شهروندان هوشمند« تبديل كرده است. همه ما 
براي زيست در» عصر ديجيتال« نيازمند دگرگوني هاي 
گسترده هستيم. تغييرات بزرگي كه ما را به عصري 
جديد رهنمون كرده است. در عصر حاكميت ديجيتال 
شما به عنوان ش��هروند نيازمند به كارگيري قوانين 
تحول ديجيتال هستيد تا بتوانيد در برابر توفان هاي 

بزرگ مقاومت كرده و سرپا بمانيد. 
تحول ديجيتال به عنوان دگرديس��ي ب��زرگ، تمام 
عرصه ه��ا را با تغييري ب��زرگ مواج��ه خواهد كرد. 
دگرديسي كه از فرصت كرونا نهايت بهره را برد و سال ها 
ما را به جلو راند. تمام سازمان ها؛ نهادها، دانشگاه ها و 
افراد بايد خود را در معرض اين فضا قرار دهند تا بتوانند 
ضمن برخورداري از س��ود مناسب و امكان بقا در اين 
مسير پرريسك امكان حضور داشته باشند و از گردونه 
رقابت حذف نش��وند. همه ما ب��ه خوبي دريافتيم كه 
بايد هماهنگ ش��ويم قبل از اينكه »جبر زمانه« ما را 
مجبور كند كه با اين سيل بزرگ همراه شويم. هرچند 
به ناچار سوار اين كش��تي تحول ديجيتال شديم اما 
اكثرما در طول اين سفر طوالني و صد البته اجباري، از 
تجربه اي متفاوت و تا حدود زيادي دلگرم كننده بهره 
برده ايم. تمام مسافران اين كشتي بعد از پياده شدن 
ديگر مس��افران قبلي نبودند زيرا بسياري ازتحوالت 
ديجيتال را زندگي كرده بودند و از مواهب آن برخوردار 

شده بودند. 
اين ش��يفت پارادايم را بايد به فال نيك گرفت و از آن 
كمال استفاده را برد. همين رويكرد نوين موجب شده 
تا عبارت »توسعه تحول ديجيتالي در گمرك با پذيرش 
فرهنگ داده و ايجاد يك محيط پوياي داده گمركي« 
به عنوان شعار س��ال ۲۰۲۲ سازمان جهاني گمرك 
)World Customs Organization( مطرح 
شود. دبيركل سازمان جهاني گمرك همزمان با طرح 
اين شعار، بر ضرورت تالش  ادارات گمرك براي تسريع 
در تحول ديجيتالي از طريق پذيرش حاكميت داده و 
اكوسيستم داده هاي دانش بنيان با بهره گيري از علم 
و تكنولوژي تاكيد كرد و تحول ديجيتال را راهكاري 
براي خاتمه چالش هاي اين حوزه دانست و تاكيد كرد: 
» گمرك بخشي از يك اكوسيستم داده موجود )تعريف 
ش��ده به عنوان مجموعه اي از زيرساخت ها، تجزيه و 
تحليل ها و برنامه هاي كاربردي مورد اس��تفاده براي 
جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها( است كه ذينفعان 
آن شهروندان، سازمان هاي دولتي و شركت هاي محلي 
و فراملي هستند كه در اين ميان همه اين نهادها حجم 
عظيم��ي از داده ها را توليد يا جم��ع آوري مي كنند. 
به لطف توس��عه فناوري ديجيتال، گمرك مي تواند 
از داده هاي س��اير س��ازمان هاي دولتي، پايگاه هاي 
اطالعاتي تجاري موجود و برنامه هاي اطالعات منبع 
باز، مانند س��وابق عمومي ديجيتالي جهاني و منابع 
خبري چند زبانه استفاده كند. داده هاي گمرك به طور 
ذاتي با نحوه عملكرد گمرك مرتبط اس��ت. از داده ها 
براي تدوين استراتژي ها، بهبود كيفيت، مبارزه با تقلب 
و جمع آوري درآمد، بهينه سازي تخصيص منابع در 
محل و سنجش عملكرد واحدهاي گمركي استفاده 
كند.« حال اين سوال به صورت جدي مطرح مي شود 
كه كاهش پديده قاچاق چگونه مي تواند اجرايي شود؟ 
واقعيت اين است كه عملياتي كردن چنين شعاري فارغ 
از مهيا كردن سخت افزار و نرم افزار مناسب نيازمند به 
كارگيري نيروي انس��اني متخصص و ماهر است كه 
توانايي كار با اين نرم افزار را داشته باشد و بتواند گام هاي 
بزرگ سازماني را در اين راستا بردارند.  هرگز اين اصل 
اساسي را نبايد به فراموش سپرد كه شما با مديراني كه 
به اصل تحول اساسي اعتقادي نداشته باشند نمي توانيد 
اهداف بزرگ س��ازماني را هندل كنيد و به سرانجام 
برسانيد. اهداف بزرگي كه اولويت بسيار مهمي همچون 
كاهش فساد را در دس��تور كار خود قرار داده است به 
ويژه اينكه كش��ور ما ايران رتبه مطلوبي در شاخص 
ادراك فساد در سال ۲۰۲۱ نداشته است و از بين ۱۸۰ 
كشور رتبه ۱۵۰ را به خود اختصاص داده است. اصالح 
اين روند و بهبود رتبه كشور در مبارزه با فساد، نيازمند 
نهادينه كردن تحول ديجيتال در تمام عرصه ها است. 
گمرك به عنوان يكي از گلوگاه هاي مبارزه با فس��اد، 
بايد تالش كند ت��ا تمام ابعاد تحول ديجيتال اجرايي 
شود تا بلكه بستر مناسبي براي تحقق اهداف بزرگ 
فراهم شود.  نكته بسيار مهمي كه در تحقق شعار سال 
گمرك بايد مدنظر قرار داد اين است كه در اين مقطع 
زماني، وقت آن فرا رسيده است كه ما »تعارف« را كنار 
گذاشته و از مديران كارآمد كه نگاه ديجيتالي و بينش 
به روز شدن با تحوالت نوين در عرصه مديريتي كشور 
را دارند، بهره مند ش��ويم. زيرا فرصت هاي موجود در 
كش��ور كاهش يافته و ما با تحوالت بنيادين جهاني، 
فاصله زيادي داريم اگر قرار است تا ايران از اين فرصت 
بهر مند شود نبايداجازه بدهد تا فرصتهاي باقي مانده 
از دست برود و فاصله ما با تحوالت ديجيتالي دنيا هر 
روز افزايش يابد. لذا استفاده از توان بخش خصوصي در 
هم فكري و اراي��ه راهكار و اجراي آن به »برگ برنده« 

گمرك جمهوري اسالمي ايران تبديل خواهد شد.
نايب رييس اتحاديه مشاوران و پيمانكاران و 

ICT صادركنندگان خدمات فني مهندسي

تخلف پرونده كره وارداتي 
كاهش يافت

سرپرس��ت معاونت امور گمركي گمرك از اعالم راي 
مربوط به كره هاي وارداتي از سوي كميسيون بدوي 
رسيدگي به اختالفات گمركي خبر داد. فرود عسگري 
گفت: در ارتباط با پرونده كره وارداتي متعلق به يكي 
از شركت هاي لبني، تعداد ۳۴ پرونده شامل ۹۴ فقره 
اظهارنامه گمركي مربوط به س��ال هاي ۹۵ تا ۹۸ به 
ظن بيش ب��ود ارزش مورد رس��يدگي قرار گرفت كه 
پس از رس��يدگي در دفتر تخصصي ذي ربط، بالغ بر 
6۸ ميليون دالر بيش بود تشخيص و حسب اعتراض 
صاحب كاال، پرونده به مرجع رسيدگي - كميسيون 
بدوي رسيدگي به اختالفات گمركي - ارجاع و بررسي 
ش��د. وي در خصوص جزييات آراي صادره توس��ط 
اين كميسيون پس از بررسي هاي كارشناسي اظهار 
داشت: با توجه به آراي صادره در كميسيون مربوطه، 
براي ۹ فقره ارزش اظهاري تاييد شد و مشمول بيش 
بود ارزش تشخيص داده نشد، براي ۷ فقره ۲۰ درصد و 
براي مابقي نيز، شامل ۱۸ فقره پرونده، ۵۰ درصدبيش 
بود ارزش استنباطي تأييد شد. سرپرست معاونت امور 
گمركي گمرك ايران افزود: در مجموع براساس آراي 
صادره توسط كميسيون، مبلغ بيش بود استنباطي 
از 6۸ ميلي��ون دالر به ۲۵ ميليون دالر تقليل يافت و 

مراتب به صاحب كاال نيز ابالغ شد.

ورود دستگاه حفار مكانيزه 
TBM مترو اصفهان

به ايستگاه شهيد خرازي
دستگاه حفار مكانيزه TBM مترو اصفهان صبح امروز 
سه شنبه ۱۲ بهمن ماه با حضور شهردار اصفهان، معاون 
عمراني استانداري و مديران شهري به ايستگاه شهيد 
خرازي وارد ش��د. به گزارش اداره ارتباطات رس��انه اي 
شهرداري اصفهان، مهران زينليان، معاون هماهنگي 
امور عمراني استاندار اصفهان در اين مراسم ضمن تشكر 
از مجموعه سازمان قطار شهري و شهرداري اصفهان 
گفت: اميد است اين پروژه هاي زيرساختي اقدام موثري 
در پيشرفت و آباداني اصفهان بوده و كمكي براي مردم 
اصفهان باش��د. خط دو مترو اصفهان از غرب تا شرق 
اصفهان به طول ۲۴ كيلومتر امتداد مي يابد و در مسير 
خود از ۲۳ ايستگاه عبور مي كند. قابل ذكر است كه به 
جهت تس��ريع در بهره برداري از اين خط، پروژه به سه 
بخش مجزا تقسيم شده است. امروز همزمان با آغاز دهه 
مبارك فجر، در حفاري تونل حدفاصل ايستگاه شهيد 
حجازي تا ايستگاه شهيد خرازي از خط دو مترو، دستگاه 

حفار مكانيزه TBM وارد ايستگاه شهيد خرازي شد.

يك مرحله ديگر از ثبت نام 
فيدليتي و ديگنيتي به پايان رسيد

جديدترين فروش خودروهاي ديگنيتي و فيدليتي كه 
به صورت آنالين انجام شد و متقاضيان از اكثر استان ها 
خودرو مورد نظ��ر خود را خريداري كردن��د، به پايان 
رسيد.  شركت بهمن موتور ضمن تشكر از متقاضيان 
خودروهاي ديگنيتي و فيدليتي اتمام ظرفيت عرضه 
ش��ده براي اين دو محصول، س��اعت ۱۲ و ۵۵ دقيقه 
اعالم كرد. ش��ركت بهمن موتور ضمن عذرخواهي از 
متقاضياني كه موفق به خريد نشدند، اعالم كرد عرضه 
مجدد خودروهاي مذكور به زودي از طريق وب سايت 
رسمي گروه بهمن به نشاني www.bahman.ir و 
صفحه هاي رسمي شبكه اجتماعي بهمن موتور اعالم 
خواهد شد. در اين روش فروش به منظور اطمينان در 
عرضه خودرو به مصرف كنندگان، سند خودرو به مدت 
يك سال در رهن شركت قرار مي گيرد و امكان صلح و 

نقل و انتقال به صورت وكالتي وجود ندارد.

وزيرصمتازبرنامهراهبرديبرايتقويتكيفيتخودروخبرداد

وضعيت توليد به روايت آمار 

پيروزي در جهاد مقدس با رزمندگان و افسران بخش خصوصي
جمعي از توليدكنندگان، كار آفرينان و فعاالن اقتصادي 
و صنعتي روز يكشنبه با مقام معظم رهبري ديدار كردند.  
اين ديدار فرصت مناسبي بود براي بيان برخي مشكالت 
حوزه توليد و البته گاليه و توصيه هاي مقام معظم رهبري 
به مسووالن دولتي و دست اندر كاران توليد در حوزه هاي 
اقتصادي و صنعتي.  مقام معظم رهبري در بررسي عملكرد 
يك دهه اخير گفتند دش��منان، فروپاشي اقتصادي را 
زمينه اي براي تحقق مقاصد سياسي شوم مي دانستند 
اما پس از ده سال، سنگر توليد و اقتصاد كشور بحمداهلل 
پابرجا است كه توليدكنندگان و فعاالن اقتصادي به  عنوان 
افسران و كارگران به  عنوان رزمندگان اين جهاد مقدس، 
ش��ريك و عامل اصلي اين افتخار هستند.  البته حضرت 
آيت اهلل خامنه اي در بخش ديگري از سخنانشان تاكيد 
كردند: اگر در اين ده س��ال، مسووالن با توليدكنندگان 
همراهي بيشتري مي كردند، آسيب ها كمتر، و موفقيت ها 
بيش��تر مي ش��د . بيان موفقيت ها در كنار نارسايي هاي 
بخش هاي اقتصادي و صنعتي نشان مي دهد بخش هاي 
دولتي و خصوصي از ظرفيتهاي خود به خوبي و درستي 
اس��تفاده نكردند.  ش��ايد كنكاش در تجربه بنگاه داري 
ده سال گذش��ته اين واقعيت را روش��ن كند، كه بخش 
خصوصي براي اجراي منويات مقام معظم رهبري انگيزه 
و توانايي بيشتري داشته است. شايد شركت كروز به عنوان 
بزرگ ترين و پيشرفته ترين قطعه ساز كشور نمونه موفقي 
باشد كه توانسته در يك دهه گذش��ته كه شرايط براي 
اقتصاد و صنعت خوب نبوده در توس��عه و اشتغال پايدار 
موفق باشد. گروه كروز كه از اوايل دهه ۷۰ با ساخت قطعات 
پيكان پا به عرصه صنعت قطعه سازي خودرو گذاشته بود، 
دهه نود را با وجود تحريم هاي سخت با راه انداز ي كارخانه 
سوم خود شركت شروع كرد . مجموعه اي پيشرفته كه 
در دهه ۹۰ بس��تر ابداعات و نوآوري ش��ركت كروز شد . 
راه اندازي اين كارخانه دس��تكم پنج هزار فرصت شغلي 

پايدار هم ايجاد كرد و مجموعه شاغالن خانواده كروز را 
 به ۱۳ هزار نفر رساند. شوك اول به صنعت خودرو سازي 
در دهه نود با تحريم هاي سياس��ي شوراي امنيت شكل 
گرفت . ش��ركت هاي خارجي به بهان��ه تحريم از فروش 
قطعات حس��اس و هاي تك به ايران خود داري كردند . 
ECU يا هم��ان مغز كنترل موتور خودرو يكي از همين 
قطعات بود. شركت صنايع توليدي كروز از سال ۹۲ توليد 
اولين نسل از ECU را آغاز كرد و تا به امروز توانسته، پنج 
نسل متفاوت از آن را صد در صد بومي سازي كند. اواخر 
سال ۱۳۹6 بود كه پژو با همان سرعتي كه بعد از برجام 
دوباره به بازار اي��ران آمد به بهانه تحريم هاي يكجانبه 
امريكا بازار كشور مان را ترك كرد و توليد در ايران خودرو 
را زمين گير كرد. همان زمان شركت كروز در شرايطي 
كه خ��ودش هم از زنجيره جهان��ي عرضه تجهيزات و 
مواد اوليه قطعه سازي تحريم ش��د، در پروژه اي چهار 
ماهه با همكاري بخش تحقيق و توسعه خود و نخبگان 
دانشگاهي موفق شد توليد را به ايران خودرو برگرداند.  
ايربگ هم كاالي اس��تراتژيك ديگري بود كه به هيچ 
عنوان اجازه فروش آن به ايران داده نمي شد. گروه كروز 
در مرحله اول موفق شد بخش الكترونيكي آن را بسازد 
و اكنون با همكاري سه دانش��گاه شريف تهران و امير 
كبير پارچه كيسه هوا آن را هم بومي سازي كرده است.

گروه قطعه سازي كروز همچنين با افزايش ظرفيت سه 
برابري توليد مالتي مديا، فرآيند بومي س��ازي طراحي 
و تولي��د قطعات جلو آمپ��ر و مالتي مدي��ا را آغاز كرد، 
به طوريكه اكنون كروز س��هم ۷۰ درص��دي در تامين 
مالتي مديا و ۸۰ درصدي در تامين جلو آمپر مورد نظر 
خودروس��ازان دارد . گروه كروز در همين سال ها موفق 
شد ۳ هزار قطعه خودرو را داخلي سازي كند. كار آفرينان 
و موسسان كروز در س��ال ۱۳۹۵ با وجود تحريم هاي 
همه جانبه امريكا عليه ايران به جرگه سهامداران گروه 
بهمن پيوستند و بازس��ازي و توسعه اين شركت را هم 
آغاز كردند . گروه بهمن با سه برابر كردن فضاي عملياتي 
خود و ايجاد هزار فرصت ش��غلي جديد خطوط توليد 
 SUV خودرو را راه اندازي ك��رد . ايجاد تنها خط توليد
ازموفقيت هاي گروه بهمن در اواخر دهه نود است كه گام 
مثبتي در جهت جهت توليد خودرو داخلي مي باشد.  با 
وجود خداحافظي برند هاي معروف مزدا . ايسوزو . هاوال 
و بس��تون از گروه بهمن بعل��ت تحريم هاي يك جانبه 
امريكا اين خودور ساز بخش خصوصي اكنون درحوزه 
خودروهاي سواري دو محصول فيدليتي و ديگنيتي را با 
پنج ستاره كيفيت و در حوزه تجاري سبك پيكاپ كاپرا و 
وانت كارا را در دست توليد دارد.  گروه بهمن همچنين در 
 توليد خودرو هاي نيمه سنگين، كاميونت و ميني بوس
 ش��يلر و فورس را توليد مي كند كه ۵۰ درصد نياز بازار 
داخلي را تامين كرده اس��ت. از اقدامات توسعه اي اين 
مجموعه افزودن ش��دن يك كارگو ون )اينرودز( و يك 
 سواري )رس��پكت( به سبد محصوالت اين خودرو ساز

 اس��ت .همچنين دو مدل خودرو فيدليتي پرس��تيژ و 
ديكنيتي پرستيژ در اوايل سال آينده عرضه خواهدشد.

مرور كوتاه بر تالش هاي ده ساله گروه قطعه سازي كروز 
و گروه بهمن در حاشيه بيانات و توصيه هاي مقام معظم 
رهبري نشان مي دهد بخش خصوصي قدرتمند در كنار 

حمايت و نه دخالت هاي دولتي مي تواند باعث استحكام 
اقتصاد كشور در برابر فشار هاي خارجي و تحريم ها باشد. 
مسيري كه رهبر معظم انقالب از آن به جهاد مقدس ياد 

كردند و تالش و كوشش در آن را عبادت خواندند.

ويژه

به موجب پرونده اجرايی کالسه ۱۴۰۰۰۰۱۴۳ له بانک سپه شعبه مقاومت گيالنغرب )قوامين سابق ( 
عليه  هادی قمری )وام گيرنده ( و حسن فتحعلی )راهن ( يک باب ساختمان مسکونی به مساحت 
۴۱۳/77 متر مربع پالک ۳۰_اصلی  ناحيه ۱۶ گيالنغرب بخش ش�ش کرمانش�اه به نشانی خيابان 
شهيد بهشتی -کوچه بن بست روح اهلل نيازی با کد پستی ۶7۸7۱۴۵۴۳۵ که سند آن شماره دفتر 
الکترونيکی ۱۳۹۶۲۰۳۱۶۰۰۶۰۰۰7۳۶ به نام آقای حسن فتحعلی صادر گرديده است محدود به حدود 
مطابق سند که طبق سند رهنی شماره ۴۰۰7۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ دفتر خانه ۴۰ گيالن غرب در قبال 
مبلغ ۳/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ريال)سه ميليارد و دويست ميليون ريال ( در رهن بانک قوامين )سپه شعبه 
مقاومت (قرار گرفته و برای آن اجراييه به مبلغ ۹7۰/۲77/۸۵۶)نهصدو هفتاد ميليون و دويست و 
هفتاد و هفت هزار و هشتصد و پنجاه و شش ريال ( به انضمام خسارت روزانه صادر گرديده و طبق 
نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۱۸/۶۱۹/۴۴۰/۰۰۰ ريال )هيجده ميليارد و ششصد و نوزده ميليون و 
چهارصد و چهل هزار ريال (ارزيابی شده و پالک فوق دارای ۱۳۰/7۲ متر مربع اعيانی دريک طبقه با 
قدمت حدودا ۲۵ سال و دارای انشعابات آب و برق و گاز که برابرگزارش  مامور اجرا در تصرف مالک 
می باش�د پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ سی ام بهمن ماه سال يکهزار و 
چهارصد( اداره ثبت اسناد و امالک گيالنغرب )واحد اجرا ( واقع در خيابان امام )ره( جنب اداره تامين 
اجتماعی از طريق مزايده به فروش می رسد مزايده از مبلغ ۱۸/۶۱۹/۴۴۰/۰۰۰ ريال )هيجده ميليارد 
و ششصد و نوزده ميليون و چهارصد و چهل هزار ريال ( شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی نقدا 
فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از  حق انشعاب و يا 
حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض 
شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده 
مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزايده مسترد خواهد شد مورد مزايده به باالترين قيمت که خريدار داشته باشد و نقدا ۱۰ درصد مبلغ 
پايه کارشناسی به حساب س�پرده ثبت واريز نمايد به فروش می رسد و برنده مزايده مکلف است 
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از طريق مزايده به حساب صندوق ثبت واريز نمايد در 
صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده مبلغ فروش و واريز نمايد مبلغ ۱۰ درصد واريزی قابل استرداد نبوده 
و به حساب خزانه واريز خواهد شد در اين صورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد 
می گردد فروش مال به نسيه در هر صورتی جايز است که متعهد له فروش به نسيه را  قبول داشته و 
مديون نيز مازاد را نقداً دريافت و يا نسبت به مازاد نسيه را قبول نمايد در هر دو صورت خود مسئول 
خواهند بود و کليه هزينه های قانونی به عهده برنده مزايده است حق مزايده و نيم عشر وصول می شود 
و ساير هزينه های قانونی برابر مقررات وصول می گردد و چنانچه روز مزايده مصادف با تعطيل رسمی 
غيرمترقبه گردد مزايده روز اداری بعد از تعطيل در همان محل و ساعت انجام شود و مورد مزايده بيمه 
نمی باشد اين آگهی پس از تاييد نهايی در سايت آگهی های الکترونيکی سازمان ثبت قرار خواهد 

گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثيراالنتشار محلی است.

مزايده

جمال نقدی- رييس ثبت اسناد و امالک گيالنغرب 
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خبرروز

بيش از ۳۵هزار ابتال و ۵۰ فوتي كرونا در كشور 
بنابر اعالم وزارت بهداش��ت؛ ۳۵هزار و ۷۰ بيمار جديد كوويد ۱۹ در كشور شناسايي شدند و ۵۰ تن نيز جان خود را به دليل 
اين بيماري از دس��ت دادند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۶ ميليون و ۴۰۸ هزار و ۲۴۴ نفر و مجموع جان باختگان 
اين بيماري به ۱۳۲ هزار و ۵۰۴ نفر رسيد. يك هزار و ۷۰۳ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه 
بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۴۴ ميليون و ۸۸۶ هزار و ۶۳۴ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام 
شده است. در حال حاضر ۱۵ شهرس��تان در وضعيت قرمز، ۶۱ شهرستان در وضعيت نارنجي، ۲۷۴ شهرستان در وضعيت 

زرد و ۹۸ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 بررسي 
طرح اصالح قانون بازار 

معماي حكمراني شايسته 
صنعت ايران

 دسترسي شفاف آحاد سهامداران به بازار سرمايه 
فراهم شود.اين موضوع، طوالني و پيچيده است 
و بايد چندين جلسه پيرامون آن برگزار شود تا به 
جمع بندي برس��يم و قوانيني كه براي ۱۶ س��ال 
پي��ش و به اقتض��اي آن زمان بوده اس��ت، تغيير 
كنن��د و نكات كليدي و اثرگذار در بازار س��رمايه 
پياده ش��ود. قانون بازار اوراق به��ادار، بند به بند 
مورد بازنگري قرار مي گي��رد. اما اينكه كدام يك 
از بندهاي آن مش��مول اصالحات مي شود يا اين 
اصالحات پيشنهادي كانون ها تا چه اندازه مورد 
قبول واقع خواهند شد، به مجلس شوراي اسالمي 

و كميسيون اقتصادي آن بستگي دارد.

هر تغيير و تحولي از همراستايي، تراكم )سه الف( و 
تعامل ۳ نهاد شكل مي گيرد. دولت به عنوان »قدرت 
سياس��ي«، فعاالن اقتصادي به عنوان نمايندگان 
»قدرت س��رمايه مالي«، جامعه مدني و رسانه ها به 
عنوان مجراي »قدرت اجتماعي«. بنابراين سياليت 
سه سطح سياستگذاري، تنظيم گري و تصدي گري 
در حكمراني صنعتي با حضور متوازن ۳ نهاد اتفاق 
مي افتاد نه با اعماليت تنه��ا دولت به عنوان قدرت 
سياسي. دولت در بازده ۱۴۰۴ -۱۴۰۰ در حكمراني 
شايسته صنعت با انتخاب ۳ الف مواجه است: ۱- ادامه 
)وضع موجود(؛ ۲- اصالح )فرآيند ها و ساختار ها(؛ 
۳- ارتباط )دروني و بيروني(. عموما تصميم نگرفتن، 
يك تصميم است و يكي از انتخاب الف ها، ادامه وضع 
موجود است كه در دولت يازدهم ودوازدهم در پايان 
عمر دولت بر م��دار وضع موجود حكمراني صنعت 
حركت كرد به رغم سعي در انتخاب الف ديگر )اصالح 
و ارتباط( و خروج از انتخ��اب »ادامه وضع موجود« 
فقط با حكمراني شايس��ته صنعت براي هر يك از 
دو انتخاب ديگر ممكن است. اين انتخاب مي تواند 
اص��الح و ارتقاي فرآيندها و س��اختارهاي صنعت 
باش��د يا ارتباط و ايجاد اجماع بين جامعه صنعت، 
جامعه مدني، رسانه ها در داخل و اتخاذ رويكرد تغيير 
شرايط وضع موجود فقط با حكمراني شايسته براي 
دولت ها ممكن است. بي گمان انتخاب »اصالح« به 
منظور ارتقاي كارآمدي نهادهاي بوركراتيك كشور 
نظير وزارت صمت در ابعاد توانمند س��ازي نيروي 
انساني، اصالح ساختار سازماني، تغيير شرح وظايف 
كارگزاران نه��ادي و اصالح فرآيند هاي س��ازماني 
اس��تاني و تابعه از رويكرد هاي اساس��ي حكمراني 
شايسته صنعتي است. نقشه راه حكمراني شايسته 
صنعتي از مسير عبور بين اين انتخاب ها تصور پيدا 

مي كند.

رويداد

اين روزها اميكرون بيش از هر زمان ديگري مشغول 
تاخت و تاز در كشور اس��ت، حاال ديگر مساله تنها 
سالمندان و افراد با بيماري هاي زمينه اي نيستند، 
مساله كودكان و ابتالي روز افزون آنها به اين بيماري 
هم مطرح است. سرعت باالي شيوع اين بيماري از 
يك سو وبرداشتن محدوديت ها از سوي ديگر باعث 
شده تا هر روز بر تعداد افرادي كه به اميكرون مبتال 

مي شوند بيشتر شود.
فوق تخصص بيماري هاي عفون��ي كودكان و عضو 
هيات علمي دانش��گاه علوم پزشكي ايران گفت: به 
نظر مي رسد موارد بستري نيز در كودكان حدود ۵۰ 
تا ۶۰ درصد بيشتر شده است. »عليرضا ناطقيان« 
فوق تخصص بيماري هاي عفوني كودكان در ارتباط با 
وضعيت ابتالي كودكان به كرونا گفت: تقريبا از ده روز 
گذشته روند افزايش موارد سرپايي كرونا در اطفال 
به وضوح در شهر تهران افزايش پيدا كرده است و به 
نظر مي رسد موارد بستري نيز در كودكان حدود ۵۰ 

تا ۶۰ درصد بيشتر شده است.
او در ادام��ه گفت: م��وارد مثبت پي س��ي آر به طور 
قابل توجهي باال رفته و اين نشان مي دهد با سرعت 
بسيار زيادي در حال رفتن به سمت درگيري اطفال 
هستيم. اينكه ميزان درگيري به چه ميزان خواهد 
بود به بسياري از عوامل از جمله به رفتار مردم و اينكه 
چه قدر بازگشايي ها و حضور افراد در دورهمي ها و 

تجمعات ادامه پيدا كند، وابسته خواهد بود. 
ناطقيان افزود: گروهي كه بيشتر از همه حساس 
اس��ت و ممكن اس��ت بيماري خودش را در آنها 
بيشتر نشان بدهد، گروه سني اطفال به ويژه زير 
۱۲ ساله هاس��ت. شيوع اميكرون كار متخصصان 
كودكان را س��خت كرده است و بس��ياري اوقات 
منبع ابتالي كودك ش��ناخته نمي ش��ود. جدا از 

كودكاني كه به مهدكودك مي روند و آنجا ممكن 
است دچار افزايش موارد شويم، بسياري از اوقات 
ممكن است خود افراد خانواده هم دچار اوميكرون 
شوند و عاليم بسيار خفيفي داشته باشند، پي سي 
آر ندهند و بيماري آنها شناخته نشود و كودكان 

خودشان را نيز مبتال كنند. 
ناطقيان در ارتباط با رايج ترين عاليم كودكان گفت: 
عاليم فعلي كرونا ش��بيه به عاليم كروناي معمولي 
اس��ت اما ما در حال حاضر موارد تب باال، بي حالي، 
تهوع و اس��تفراغ و در ادام��ه درگيري ناحيه حلق و 
حنجره به صورت سرفه هاي خروسكي را به عنوان 
عاليم احتمالي كرونا درنظر مي گيريم. گاهي اوقات 
اسهال نيز در كودكان به خصوص در سنين پايين تر 
ممكن است ديده شود. عاليم هشدار اين است كه اگر 
كودكي از ابتدا تب جدي دارد و بدن درد، كوفتگي، 
سردرد، احساس خشكي گلو در او به صورت عمده 
وج��ود دارد و تغيير ص��دا در آن ديده مي ش��ود يا 
سرفه هاي خروس��كي در كودك شكل بگيرد بايد 
آن را مشكوك قلمداد كرده و مورد بررسي قرار داد. 
البته به نظر مي رس��د وزارت بهداش��ت بايد عاليم 
افراد با مثبت را ثبت كرده و عاليم را در سطح كشور 

جمع آوري كند. 
عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران با اشاره 
به وضعيت امكانات بيمارستان ها گفت: اگر اين پيك 
بس��يار افزايش پيدا كند دچار مشكل خواهيم شد. 
همين حاال در بيمارس��تان ها تخت هاي بيشتري 
را به بيماران بس��تري كرونا اختصاص داده ايم و تا 
حدودي اين امكان را داريم كه بخواهيم بخش هاي 
ديگر را تعطيل كنيم و به بستري هاي كرونا اختصاص 
دهيم، اما اگر تعداد موارد بستري باالتر برود، ممكن 
است در بيمارستان ها جا براي بستري نداشته باشيم. 

در نتيجه به هر شكلي كه بتوانيم شيب اين پيك را 
كاهش دهيم، اين احتمال كه بخواهد بيماران به دليل 
نبود تخت بيمارستاني آسيب ببينند كمتر خواهد بود 

و بهتر مي توانيم اين بحران را مديريت كنيم. 
ناطقي��ان در ارتباط با وضعي��ت كادر درمان افزود: 
همين حاال نيز ما دچار مشكل هستيم و تعداد قابل 
توجهي از پرسنل ما مبتال شده اند كه گرچه ابتالي 
آنها شديد نيست اما به دليل نياز به قرنطينه و جدا 
ش��دن آنها از تيم درمان، هركدام از آنها اگر تا هفت 
روز هم از خدمت رساني معاف شوند، خواهيد ديد 
كه در هفته هاي بعد ما با كمبود نيروهاي تخصصي 
چه در زمينه پرستاري و چه پزشكي روبه رو خواهيم 
شد و اين مساله دوباره بار كاري را براي ديگر پرسنل 
بيمارستان ها مضاعف مي كند. اين مساله دقت كار 
كادر درمان را پايين مي آورد، احتمال خطاي پزشكي 
را باال مي برد و تمام اينها باعث مي شود از اوج گرفتن 
اين بيماري آس��يب ببينيم. درعين حال كه سعي 
مي كنيم تمام پروتكل ها را رعايت كنيم اما متاسفانه 
به دليل سرايت پذيري بس��يار باالي ويروس بازهم 
مي بينيم پرسنل ما اين روزها با شدت بيشتري به 

بيماري درگير مي شوند. 
او در انتها با اشاره به بازگش��ايي مدارس گفت: به 
نظر مي رسد با توجه به اتفاقاتي كه درسطح كشور 
درحال رخ دادن اس��ت و افزايش شهرهاي با رنگ 
قرمز، براي كنترل هرچه بيشتر بيماري، هر استاني 
در مورد بازگش��ايي مدارس به ص��ورت جداگانه 
تصميم بگي��رد و در حال حاضر اگر ش��يب موارد 
بيماري و بستري در هر استاني باالست، بايد سعي 
كنند مدارس را دوباره غيرحضوري كنند، از طرفي 
دانشگاه ها را نيز بايد تا جايي كه مي شود مديريت 

كنند كه افراد به صورت مجازي آموزش ببينند.

بستريكودكانتا۶۰درصدافزايشيافتهاست

گليماندگار|
 كمتر از يك ماه پيش بود كه كميسيون 
تلفي��ق مجلس اعالم ك��رد افرادي كه 
خارج از كشور هستند و به دليل سرباز بودن نمي توانند 
به كشور برگردند با پرداخت ۱۵ هزار يورو مي توانند 
سربازي خود را بخرند و با خيال راحت به كشور رفت و 
آمد كنند. اين در حالي بود كه سال گذشته زمزمه هاي 
فروش خدمت س��ربازي مطرح ش��ده بود و سازمان 
نظام وظيفه و ديگر نهادهاي نظامي و امنيتي با اين 
امر مخالفت كرده بودند. اما بعد از اينكه مساله فروش 
خدمت سربازي به مشموالن خارج از كشور مطرح 
ش��د و البته كس��ي هم اعتراضي نكرد و همه چيز به 
خير و خوشي به تصويب رسيد، مجلسيان به اين فكر 
افتادند تا يك بار ديگر مساله فروش خدمت سربازي 
را مط��رح كرده و طرحي را ب��راي تصويب به صحن 
علني بفرستند. طرحي كه بيشتر شبيه به غربالگري 
بين فقير و دارا بود تا فروش خدمت سربازي. مبالغي 
كه براي اجرايي شدن اين طرح مطرح شده بود، آنقدر 
زياد بود كه بيشتر به جمع كردن پول براي خزانه خالي 
كشور شبيه بود تا فروش خدمت سربازي، مبالغي كه 
از ۲۵۰ ميليون تومان شروع مي شد و به ۶۰۰ ميليون 
تومان مي رسيد. البته نمايندگان مجلس براي تعيين 
اين مبالغ تورم روزانه را در دستور كار قرار داده بودند 
و اين مساله كامال در نرخ هاي اعالم شده لحاظ شده 
بود، اما اين سوال را مطرح مي كرد كه در شرايط كنوني 
چه كساني توانايي پرداخت چنين پول هايي را دارند؟ 
خانواده اي كه فرزندش تازه فارغ التحصيل شده و هنوز 
معلوم نيست بتواند كاري پيدا كند يا نه، دكتري كه 
بايد حاال بعد از س��ال ها تحصيل مشغول گذراندن 
طرح شود و البته درآمد چنداني هم نخواهد داشت، 
يا مهندسي كه با مدرك فوق ليسانس بايد براي هر 
شغلي رزومه بفرس��تد، اينها چطور مي توانند مبالغ 
۲۵۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ ميلي��ون تومان��ي را براي خريد 
س��ربازي خود بپردازند؟ البته ش��ايد مبلغ ۱۵ هزار 
يورو هم زياد باشد اما براي كساني كه خارج از كشور 
زندگي مي كنند و درآمد آنها به يورو و دالر است شايد 
اين مبلغ در بدترين حالت حقوق س��ه ماه يك فرد 

باشد، اما در داخل ۲۵۰ ميليون تومان را اگر براي يك 
فرد ليسانس��ه با حداقل حقوق در نظر بگيريم يعني 
دريافتي ماهانه ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان نزديك به 
۶۰ ماه حقوق اين فرد است، اگر اصال دست به حقوق 
دريافتي خود نزد و فقط آن را براي خريد سربازي اش 
كنار بگذارد كه البته ۶۰ ماه يعني ۵ سال از عمر كسي 
كه االن پولي براي پرداخت ندارد. تا ۵ سال ديگر هم 

معلوم نيست چه قوانين تازه اي از راه مي رسند.

    بيشتر كردن فاصله طبقاتي 
با طرح هاي غيركارشناسي

حوريه مداحي، جامعه شناس درباره فروش خدمت 
سربازي در ايران به »تعادل« مي گويد: مساله سربازي 
در كشور ما هميش��ه يكي از معضالتي بوده كه بايد 
به طور دقيق و درست مورد بررسي قرار بگيرد، اينكه 
سربازي مانند بسياري از كش��ورهاي دنيا به كاري 
حرفه اي تبديل ش��ود مي تواند گزينه مناسبي براي 
افراد باش��د، اما وقتي مجلس در يك اقدام عجوالنه 
با اعالم كردن مبالغ نجومي بحث فروش س��ربازي 
را به ميان مي كش��د، در واقع فاصله طبقاتي موجود 
در جامعه را بيش��تر از پيش به رخ مي كش��د و نشان 
مي دهد كه چقدر وضعيت معيشتي و اقتصادي در 
كشور بغرنج اس��ت. او مي افزايد: اولين سوالي كه در 
اين رابطه مطرح مي شود اين است كه چنين مبالغي 
بر اساس كدام كار پژوهشي و كارشناسي و بر مبناي 
كدام ش��اخص هاي اقتصادي در جامعه مطرح شده 
است؟ مس��اله دوم اين است كه اصال فروش خدمت 
سربازي به اين شكل مي تواند گره گشا باشد؟ اينكه 
ش��ما موقعيتي را فراهم كنيد تا باز هم افراد متمول 
بتوانند به دليل پول دار بودن از خدمات بهتر و بيشتر 
در جامعه بهره مند شوند، شكاف طبقاتي در جامعه را 
بيشتر مي كند. بيشتر شدن شكاف طبقاتي خشم را به 
دنبال دارد. اگر قرار است دولت براي تامين بودجه خود 
دست به چنين اقداماتي بزند بهتر است كه حداقل با 

كارشناسان و متخصصان فن مشورت كند. 
مداحي مي گويد: خوشبختانه اين طرح خيلي زودتر 
از آنكه باعث بروز مش��كالت تازه در جامعه ش��ود از 

دستور كار مجلس خارج شد اما حتي مطرح كردن 
چنين طرح هايي بدون در نظر گرفتن شرايط موجود 
در جامعه مي تواند جرقه اي براي بروز مشكالت تازه تر 
باشد. اينكه دولت بخواهد كس��ري بودجه خود را با 
تصويب چنين طرح هايي در مجلس تامين كند واقعا 
به بن بست خواهد خورد. در واقع در نظر گرفتن بعد 
اقتصادي اين كار به تنهايي خطاي بزرگي است، چرا 
كه اين كار از نظر بعد رواني و تاثيري كه بر افراد جامعه 

مي گذارد نيز بايد مورد بررسي قرار بگيرد. 
اين جامعه شناس مي افزايد: در شرايط كنوني به اندازه 
كافي خانواده ها به دليل فاصله طبقاتي كه در جامعه 
ايجاد شده اس��ت، از نظرروحي و رواني با مشكالت 
زيادي دست و پنجه نرم مي كنند و با تصويب چنين 
طرح هايي و دامن زدن به اين شكاف طبقاتي نه تنها 
مشكالت حل نمي شوند كه حتي باعث بروز آسيب ها 

و مشكالت تازه در جامعه نيز مي شود. 

    عدالت اقتصادي رعايت شود
روزبه امامي، كارشناس اقتصادي درباره تاثير چنين 
طرح هايي و منتشر شدن چنين اخباري در جامعه 
به تعادل مي گويد: متاسفانه برخي طرح هايي كه در 
مجلس مورد بررسي قرار گرفته و خيلي زود رسانه اي 
مي ش��وند، اغلب طرح هايي هس��تند كه به صورت 
شتابزده مطرح شده و بازخوردهايي را كه ممكن است 
ايجاد كنند، مد نظر قرار نمي گيرد. اصال الزم نيست 
خيلي به مساله موشكافانه نگاه كرد. در نظر گرفتن 
شرايط اقتصادي كنوني كشور نشان مي دهد كه اين 
طرح تنها به درد كس��اني مي خ��ورد كه ثروت هاي 
بادآورده دارند و مي توانند از آن استفاده كنند. در واقع 
باز هم جامعه به دو دسته فقير و غني تقسيم مي شود. 
او مي افزايد: بهتر است مس��ووالن به جاي معافيت 
س��ربازي پولدارها به فكر معافيت مالياتي كارگران 
زيرخط فقر باشند يا دولت را ملزم كنند كه پرداخت 
دس��تمزد برابر خط فقر و سبد معيش��ت را بپذيرد. 
۲۵۰ ميليون تومان براي دو س��ال يعني چند برابر 
حداقل دس��تمزد يك كارگر ن��ان آور و زحمت كش 
جامعه. يك كارگر با دستمزد چهار ميليون توماني، 

در يك سال فقط حدود پنجاه ميليون تومان درآمد 
دارد؛ دو س��ال كامل اگر چيزي نخورد و نپوشد، كل 
درآمدش حدود صد ميليون تومان است. چند سال 
بايد كار كند و چيزي نخورد ت��ا بتواند هزينه خريد 
سربازي فرزندش را فراهم كند؟ با اين حساب، اين نوع 
مصوبات كميسيون تلفيق، فقط به نفع پولدارهاست. 
انگار نمايندگان مجلس نشسته اند تا فقط منافع يك 
درصدي ها را تأمين كنند و به كارگران كه مي رسد، 
»مزد توافقي« و افزايش نرخ ماليات را مطرح مي كنند.

امامي با بيان اينكه با دو ديدگاه مي توان خريد سربازي 
را بررسي كرد مي گويد: با وجود مخالفت هاي انجام 
گرفته گويا تا اين زمان، مصوبات فعاًل در حد پيشنهاد 
بوده و گفته مي شود هنوز هيچ هماهنگي با نيروهاي 
مسلح انجام نشده است. اما در كل اين اقدام، در كنار 
مشكالت اجتماعي كه قطعاً به وجود مي آورد منافعي 
را هم در بر خواهد داشت. مثال در دهه ۷۰ براي مدت 
دو تا سه س��ال، اين طرح براي اولين بار اجرايي شد؛ 
به طوري كه مشموالن سربازي كه غيبت كرده بودند 
با پرداخت مبلغي موفق به دريافت كارت پايان خدمت 

مي شدند. پس از آن نيز از سال ۹۴ خريد سربازي آغاز 
ش��د و تا پايان ۹۷ ادامه داشت كه دوباره براي مدت 
سه سال متوقف شد. آن موقع هم برخي معتقد بودند 
كه اجراي طرح خريد سربازي مي توانست بخشي از 
كسري بودجه را جبران كند و مورد مهم تر آنكه مبلغي 
تعيين مي شد كه كم و بيش پرداخت آن ممكن بود.

او مي افزايد: اكنون با توجه به مباحث مطرح شده براي 
خريد سربازي، مبلغ بسيار افزايش پيدا كرده است. 
موضوع مهم تر آن است كه هر چه ميزان تحصيالت 
فرد باالتر مي رود بايد جريمه بيشتري پرداخت كند؛ 
در حالي كه در اصل بايد عكس اين موضوع اجرا شود 

يا حداقل شرايط براي همه غايبان يكسان باشد.

    طرحي كه نيامده لغو شد
هر چند ام��ا و اگرهاي بس��ياري در همان يك روز 
اعالم خبر فروش س��ربازي از س��وي مس��ووالن و 
مردم و كارشناسان مطرح شد، اما خوشبختانه اين 
طرح كه مي توانس��ت يك بار ديگر فاصله طبقاتي، 
وضعيت معيشتي و خيلي مشكالت ديگر اقتصادي 

در جامعه را بيش از پي��ش نمايان كند، خيلي زود 
از دس��تور كار مجلس خارج شد. هر چند كه برخي 
معتقدند اجرايي ش��دن اين طرح مي توانس��ت تا 
حدودي كسري بودجه دولت را جبران كند و باعث 
كاهش تورم شود، اما تجربه ثابت كرده كه اجرايي 
ش��دن اين طرح ها نه تنها به كاهش تورم در جامعه 
كمك نمي كند بلكه باعث بروز مش��كالت بيش��تر 
در مس��ائل اقتصادي خواهد شد. در حال حاضر كه 
معلمان، كارگران، پرستاران، بازنشستگان و... هر روز 
در خيابان هاي ش��هر و مقابل مجلس از بي توجهي 
به وضعيت خود گالي��ه مي كنند و ادامه زندگي در 
شرايط اقتصادي كنوني را سخت يا حتي غير ممكن 
مي دانن��د، مطرح كردن چنين طرح هايي بيش��تر 
شبيه به نمك پاشيدن بر زخم مردمي است كه اين 
روزها معيشتشان بيش ازهر زمان ديگري در معرض 
خطر است. طرح فروش سربازي هر چند تنها يك 
روز اعتبار داش��ت و نيامده لغو شد اما مي تواند يك 
روز ديگر، در قالب طرحي ديگر مطرح شود اين بار 

هم نفع پولدارها به مردم عادي ترجيح داده شود.

گزارش

عمركوتاهطرحيكهنيامده،رفت

فروش سربازي از دستور كار خارج شد

رويخطخبر

كارانهپرستارانبا۶ماهتاخيردرسالآيندهپرداختميشود
كارانه پرستاران با تعرفه جديد كه قرار 
بود از اول دي امس��ال اعمال شود، در 
اواخر بهار سال ۱۴۰۱ پرداخت خواهد 
شد. معاون پرستاري وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي با بيان اين 
خبرگفت: ضريب ريالي ارزش نس��بي 
خدمات پرس��تاري در آخرين جلسه 
ش��وراي عالي بيمه س��المت تصويب 

شده و بر اساس اين مصوبه، خدمات و مراقبت هاي 
پرس��تاري داراي ارزش نسبي مس��تقلي از ساير 
خدمات نظام س��المت مي ش��ود. عباس عبادي 
تاكيد كرد: استاندارد بسته هاي خدمتي به تفكيك 

همه بخش هاي باليني اعم از بستري 
و س��رپايي، تدوين و ابالغ شده است. 
معاون پرستاري وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي ابراز اميدواري كرد، 
به روز رس��اني پرداخت ه��ا و معوقات 
پرستاران با پيگيري مقام عالي وزارت 
بهداش��ت به حداقل ممكن برسد. به 
گفته عبادي، از ابتداي شيوع كرونا تا ۲۴ 
بهمن سال گذشته، مجوز جذب ۵۵ هزار نفر وجود 
داشت كه آزمون استخدامي نيز در اين زمينه برگزار 
شد و حدود ۴۲ درصد از اين جذب براي پرستاران 
بود و اكنون فراينده جذب آنها به پايان رسيده است.

آزادي۶۳۶۲زندانيغيرعمدازابتدايسال
در ده ماهه نخست سال جاري خيرين 
خداجو با اهداي كمك هاي نقدي خود 
زمين��ه آزادي ۶۳۶۲ نف��ر از زندانيان 
جرايم غيرعم��د را فراه��م كرده اند. 
به گ��زارش روابط عمومي س��تاد ديه 
كشور، از ابتداي سال جاري تا ابتداي 
بهمن م��اه تع��داد ۲۵۲ زنداني زن و 
۶۱۱۰ زنداني مرد با رقم بدهي بالغ بر 

۳ هزار ميليارد تومان از بند حبس رهايي يافتند 
كه در فرآيند رس��يدگي ۲۲۳ ميليارد تومان در 
قالب كمك هاي وي��ژه و الباقي به صورت اعطاي 
تسهيالت بانكي به واجدين شرايط تخصيص يافته 
است. از مجموع زندانيان آزاد شده، بدهكاران مالي 
ناشي از صدور چك، تعهد مهريه و مطالبات نفقه 
در مجموع با ۶۱۶۷ نفر، بيشترين طيف محكومان 

را به خود اختصاص داده اند. بدهكاران 
پرداخت ديه تص��ادف رانندگي با ۷۸ 
مددجو، متعهدان واريز ديات مرتبط 
با حوادث كارگاهي و ايراد صدمه بدني 
)غيرعمد( نيز به ترتيب هر كدام با ۶۱ 
و ۵۶ مددج��و در ادامه اين فهرس��ت 
عددي قرار دارند. اس��تان اصفهان با 
برگ��زاري آيين هاي متع��دد مجازي 
و جش��ن هاي گلريزان حضوري خ��ود از ابتداي 
س��ال ب��ا آزادي ۵۵۲ زنداني غيرعم��د در صدر 
فهرست آزادي ها قرار گرفته و در ادامه استان هاي 
آذربايجان ش��رقي با فراهم نمودن زمينه رهايي 
۴۳۷ بدهكار، فارس با اس��تخالص ۳۶۸ محكوم 
و خراس��ان رضوي با حماي��ت از ۳۳۶ مددجوي 

نيازمند، در رتبه هاي بعدي هستند.

ميانگينسناعتياددرايران۲۴سالاست
ميانگين سن اعتياد در ايران، ۲۴ سال 
و چند ماه اس��ت، البته سن اعتياد در 
دنيا، ۱۹ س��ال اس��ت. دبيركل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر با بيان اين مطلب 
گفت: نرخ ش��يوع اعتياد در جمعيت 
فعال كشور، ۵ درصد است و اين نرخ 
در دنيا باالي ۷ درصد اس��ت، اگرچه 
وجود يك معتاد هم در ايران زيبنده 

نيست، ليكن اگر اقدامات جمهوري اسالمي ايران 
نبود، وضعيت اعتياد بدي را شاهد بوديم. اسكندر 
مومني نرخ ش��يوع اعتياد در حوزه دانش آموزي 
را ۲ درصد خواند و گف��ت: اين نرخ در امريكا، ۱۷ 
درصد و در برخي كش��ورها نيز ۲۰ درصد اس��ت 
كه رقم بااليي اس��ت. در همه ابع��اد اگر بخواهيم 
شاخص را تعيين كنيم، وضعيت جمهوري اسالمي 
ايران با بس��ياري از كشورها فاصله زيادي دارد. او 
با اشاره به حوزه ساماندهي معتادان متجاهر بيان 

داش��ت: در دنيا س��االنه، ۵۰۰ هزار 
نفر از اي��ن معتادان ف��وت مي كنند 
كه ۸۶ ه��زار نفر صرف��ًا از آن امريكا 
هس��تند، در جمهوري اسالمي ايران 
نيز ح��دود ۴ هزار نفر ب��ر اثر مصرف 
مواد مخدر در سال فوت مي كنند كه 
البته مي دانيم اين عدد در كشورمان 
رقم بااليي است. مومني بابيان اينكه 
هيچ كشوري در دنيا همانند ايران نيست كه همه 
ظرفيت هاي كش��ور پاي كار آمده باش��ند تا اين 
آسيب اجتماعي، س��اماندهي شود، گفت: برخي 
كشورهاي اروپايي و امريكايي مصرف برخي مواد 
مخدر را قانوني كردند و سازمان ملل از اين كشورها 
انتقاد و عنوان كرد كه اين امر، باعث افزايش توليد و 
مصرف مواد مخدر شده است، به گونه اي كه طبق 
گزارش سازمان ملل، جمعيت معتادان در امريكا 

بعد از ۵ سال، به ۱۴۰ درصد افزايش يافت.
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