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اعضاي كميسيون مشترك بررسي طرح صيانت با 18 راي مثبت 
كليات  اين طرح را تصويب كردند

  كاربران شبكه هاي اجتماعي با ساختن هشتگ هاي مختلف 
به تصويب و اجراي چراغ خاموش طرح صيانت به صورت گسترده اعتراض كردند

حكم به صيانت در 10 دقيقه

يادداشت-2يادداشت-1

 بورس 
بر مدار منطق

 براي آنها كه جان دادند
تا جان نستانند

اگر چ��ه بودجه س��ال ۱۴۰۱ 
همچنان جای اصالح بیشتری 
در راستای منافع بازار سرمایه 
داشته است اما می توان گفت 
بس��ته حمایت دول��ت از بازار 
س��رمایه که نرخ تس��عیر ارز، 
مالیات بر سود سپرده اشخاص 
حقوقی، تخصیص بخش��ی از 
منابع حاصل از عرضه های دولت به بازارگردانی همان سهام، 
کنترل نرخ بهره و مجموعه این عوامل را در نظر داشته، در 
کنار بودجه بخش عمده ای از خواسته های فعاالن بازار را 
محقق کرده اس��ت. طی دو دهه گذشته همواره از سوی 
اهالی بازار سرمایه تاکید می شد که بازار به مجموعه ای از 
حمایت های بنیادین نیازمند است و این درخواست مدام 
مطرح می ش��د. پس از اتفاقات سال ۹۹، بخش اعظم این 
خواسته ها مورد توجه قرار گرفته است هر چند هنوز کامال 
مورد مداقه مسووالن نیس��ت.  موضوع اخیر افزایش نرخ 
خوراک و سوخت صنایع نمونه ای از همین مطالبات است. 
اگر چه در ابتدا تصور می ش��د نرخ خوراک مطرح شده در 
بودجه تاثیر شگرفی بر کاهش سودآوری شرکت ها دارد اما 
اکنون شاهد آن هستیم که اغلب تحلیلگران معتقدند این 
آثار به اندازه ای که تصور می شد منفی نیست. همچنین ما 
در مدل های قیمت گذاری و ارزش گذاری طی یک سال 
گذشته شاهد آن بوده ایم که نگاه ها چرخش ۱۸۰ درجه ای 
داشته است. در سال ۹۹ کوچک ترین توجهی به مدل های 
قیمت گذاری مبتنی بر سودآوری شرکت ها نمی شد و دائما 
به ارزش جایگزینی و ارزش روز دارایی و مقایسه ارزی صنایع 
و شرکت ها توجه می شد. اما امسال به نظر می رسد بیش از 

اندازه الزم به سودآوری شرکت ها دقت می شود. 
به نظر بن��ده این دو موضع یعن��ی بی توجهی محض در 
سال گذشته به سودآوری شرکت ها و توجه بیش از اندازه 
کنونی ناشی از هیجان و بیش واکنشی است. مثال حاشیه 
س��ود یک شرکت پتروشیمی س��ه تا پنج درصد کاهش 
می یابد اما قیمت آن ۳۰ درصد تعدیل ش��ده اس��ت! این 
عدم تناسب ناش��ی از رفتارهای هیجانی در دوران گذار از 
سیل و اصالحی اس��ت که آغاز آن در سال ۹۹ بوده است. 
در حال حاضر جای اصالح بیشتری در بازار سرمایه وجود 
ندارد. اگر موارد خاصی را مس��تثنی کنیم، اغلب سهام و 
صنایع در س��طح ارزندگی و تناسب منطقی میان ارزش 
معامالتی و ارزش ذاتی قرار گرفته اند. اما اینکه بازار از این 
برهه عبور کند و بالفاصله یک فضای رو به رشد شارپی را 
تجربه کند، احتمال آن برای سال های آتی هم بعید است. 
دلیل آن هم تجربه تلخ س��ال ۱۳۹۹ است. اکنون بر مدار 
عقالنیت و منطق سرمایه گذاری حرکت می کنیم. نشانه ها 
نیز حاکی از آن است که متوسط بازدهی بازار سرمایه در 
مقایسه با سایر بازارها از منظر بازه های زمانی ۵ تا ۱۰ ساله 
باالتر خواهد بود. از منظر بودجه هم اگر چه بندهای آن در 
مجلس هنوز تصویب نشده است اما حتی مواردی از آن، که 
ادامه در صفحه 6 بسیار سختگیرانه... 

خب��ر كوتاه بود، س��قوط یك 
فروند هواپیم��ا اف- ۵ ارتش 
در تبریز. هر دو خلبان هواپیما 
جان باختند و این سقوط باعث 
مرگ یك شهروند هم شد. اما 
مساله اي كه حاال همه در مورد 
آن صحبت مي كنند، از جان 
گذشتگي خلبانان ارتش است. 
آنها تحقق ش��عار ارتش فداي ملت شدند. هواپیماهاي 
جنگي قابلیت این را دارند كه خلبان و كمك خلبان هر دو 
هنگام سقوط و براي نجات جان خود از هواپیما به بیرون 
پرتاب ش��وند، همان اصالح »ایجكت« یا معادل فارسي 
آنكه »پرانش« نامیده مي شود. اما چرا این دو خلبان چنین 
كاري را انجام ندادند، چرا داخل هواپیما باقي ماندند... پاسخ 
روشن است، اگر آنها ایجكت مي كردند هواپیما هر جایي 
ممكن بود سقوط كنند، آنها بر فراز محوطه شهري در حال 
پرواز بودند و این یعني سقوط هواپیما روي سر شهروندان 
از همه جا بي خبر و بي جا ماندن تعداد زیادي كش��ته در 
حادثه اي كه مي توانست خیلي فیجیع تر از آن چه رخ داد 
باشد. آنها اما مرگ را انتخاب كردند، جان باختند تا جان 
نستانند. این پروازها، این اتفاق ها تمامي ندارد، این رفتن ها 
و برنگشتن ها، این ماندگار شدن در آسمان ها انگار تمامي 
ندارد. نیمه جان ش��ده ایم از شنیدن خبرهاي بد. از فكر 
كردن به این مساله كه حاال خانواده هاي این دو خلبان و 
آن شهروندي كه در این سقوط جان باخته اند چه حالي 
دارند. آن هم در آستانه سال نو. كسي چه مي داند در آن 
لحظه هاي آخر چه بر آنها گذشت كه هیچ كدام حاضر به 
بیرون پریدن از هواپیما نشدند. این دو خلبان ارتش هم 
فرزندان همین مرز و بوم بودند مانند آن ش��هروند كه در 
این سقوط مرگبار جان باخت. اما واقعا ما تاكي باید در غم 
از دست دادن فرزندان مان زانوي غم بغل بگیریم. همه ما 
مي دانیم، تحریم ها، فرسودگي و البته بي توجهي ها باعث 
بروز چنین اتفاقاتي مي شود. همه ما مي دانیم كه جنگي در 
كار نیست اما انگار تمام ما در شرایط جنگي به سر مي بریم 
و زندگي مي كنیم. اگر دس��ت تان رسید به چهره این دو 
خلبان خوب نگاه كنید. مسووالن بیش از ما باید به این 
چهره ها نگاه كنند. آنها درس روشن و واضحي از انسانیت 
و انسان دوستي اند. آنها درس واضح و روشني از رسیدن 
به آرمان هاي انساني اند. باید یاد بگیریم از جان گذشتن 
براي حفظ جان دیگران را. باید از این دو صورت نشسته 
در یك قاب كه حاال در آس��مان قلب میلیون ها ایراني به 
پرواز درآمده اند یاد بگیریم كه ارجح دانستن دیگران بر 
خود چگونه اس��ت. آنها هم خانواده دارند، آنها هم حتما 
كساني را دارند كه چشم انتظار بازگشتشان بودند، اما در 
آن لحظه آنها به چشم هاي منتظر دیگر خانواده ها هم فكر 
كردند. به فاجعه اي كه مي توانست اتفاق بیفتند و آنها با 
گذشتن از جان خود مانع آن شدند. باید بایستیم و كاله 
از سر برداریم در مقابل چنین عظمتي. در مقابل چنین از 
ادامه در صفحه 5 جان گذشتگي.  

جهان

غرب يك صدا عليه روسيه، اعمال »تحريم« هاي اقتصادي را فرياد مي زند

دوئل بزرگ
تع�ادل| یك هفته پس از اعالم عقب نشیني پیاده نظام 
روسیه از مرزهاي اوكراین، والدیمیر پوتین، رییس جمهور 
این كش��ور با به رسمیت شناختن اس��تقالل ایالت هاي 
»دونتس��ك« و »لوهانسك« واقع در كش��ور »اوكراین« 
حركت تازه اي را در صفحه ش��طرنج ش��رق اروپا رقم زد. 
حركتي كه پیامدهاي »امنیتي« و »اقتصادي« آن فراتر از 
اروپا خواهد رفت و حتي بخش هایي از جهان را در برخواهد 
گرفت. منطقه دونباس در شرق اوكراین از مناطق دونتسك 
و لوهانسك و نیز چند منطقه روس نشین دیگر تشكیل 
شده و این دو ایالت در سال ۲۰۱۴ پس از تغییر حكومت 
در اوكراین به طور یك جانبه از كي یف اعالم استقالل كردند.

طي ماه هاي اخیر اما، تنش میان روسیه و جهان غرب باال 
گرفته است. از سویي، مسكو عضویت اوكراین در پیمان 
آتالنتیك شمالي موسوم به »ناتو« را تهدید »امنیتي« علیه 
خود قلمداد مي كند و از سوي دیگر، امریكا و اروپا، روسیه را 
به برنامه ریزي براي جنگ علیه اوكراین متهم كرده اند. سه 
شنبه هفته گذشته پوتین، در اوج تنش ها و در شرایطي كه 
مقام هاي اروپایي و امریكایي در اعالم زمان حمله روسیه به 
اوكراین از هم سبقت مي گرفتند، اعالم كرد: نیروهاي خود 
را از مرز اوكراین فراخوانده اس��ت. در پي این غافلگیري، 
دوش��نبه هفته جاري نیز ب��ار دیگر، مس��كو در حركت 
غافلگیرانه دیگري، اعالم استقالل دو ایالت »دونتسك« و 
»لوهانسك« از »اوكراین« را به رسمیت شناخت و نیروهاي 
خود را در این دو »جمهوري خودخوانده« مس��تقر كرد. 
نیروهاي اوكراین نیز آتش توپخانه خود را به س��وي این 
دو ایالت گش��ود و به این ترتیب به نظر مي رسد، »بهانه« 
دلخواه روس��یه براي حمله به اوكراین فراهم آمده است. 
همزمان با این تحوالت، كشورهاي اروپایي و امریكا، وعده 
دادند »تحریم«هاي ش��دید علیه مسكو را اعمال كنند. 
»بریتانیا« در خط مقدم ایده اعمال تحریم هاي اقتصادي 
روسیه قرار دارد و از همین  رو، به عنوان نخستین كشور، ۵ 
بانك و ۳ شهروند روس را تحریم كرد. البته دست روسیه 
در برابر »تحریم«هاي غرب خالي نیست و دست نیاز اروپا 
به »گاز« زیر ساطور مسكو قرار دارد. به ویژه اینكه قیمت گاز 
در اروپا از ابتداي سال ۲۰۲۱ بنا به دالیل مختلف از جمله 
رشد مصرف داخلي در روسیه، افت استخراج گاز نروژ و... 
دچار جهش قیمتي شده و دولت ها و ملت هاي قاره سبز را 

با مشكل مواجه كرده است. آن گونه كه »گاردین« گزارش 
كرده است، لندن ۵ بانك روس و ۳ فرد مرتبط با »والدیمیر 
پوتین«، رییس جمهوري روس��یه را شمول تحریم قرار 
مي دهد. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا با اعالم این 
خبر در پارلمان گفت: »این بخش نخست از اقدام هایي است 
كه بناست انجام بدهیم.« وي افزود: »دارایي هاي تمام افراد 
و موسسات مورد نظر این تحریم ها در بریتانیا ضبط شده و 
افراد تحریم  شده حق ندارند به كشورمان سفر كنند.« یكي 
از افراد تحریم  شده از سوي بریتانیا »گنادي تیمشنكو« از 

نزدیكان پوتین است. 

  تعليق پروژه نورد استريم-۲ با روسيه
در همین حال، آلمان اعالم كرد كه این كشور قدم هایي 
براي تعلیق فرآیند تایید پروژه نورد استریم-۲ با روسیه 
برداشته است.  به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، 
»اوالف ش��ولتز« صدراعظم آلمان اعالم كرد كه این 
كشور قدم هایي براي تعلیق فرآیند تایید پروژه نورد 
استریم-۲ با روسیه برداشته است. او گفت: با توجه به 

شرایط فعلي نمي توان این پروژه را ادامه داد.
البته این اقدام آلمان تازه نیس��ت و این كشور از اوایل 
پاییز س��ال جاري به دلیل افزایش درگیري ها میان 
روس��یه و اوكراین، از ارایه مج��وز راه اندازي خط لوله 
نورد استریم-۲ طفره رفت و این مساله سبب تشدید 
افزایش قیمت گاز طبیعي اروپا در روزهاي پایاني آذر 

سال جاري شد. 

  درخواست اعمال 
تحريم هاي هدفمند اروپا عليه روسيه

فرانسه نیز كه در چند روز گذشته با دیپلماسي فعال به 
دنبال حل موضوع بود پس از این اقدام مسكو با محكوم 
كردن تصمیم روسیه در به رسمیت شناختن استقالل 
جمهوري هاي خودخوانده در شرق اوكراین، خواستاز 

اعمال تحریم هاي هدفمند اروپا علیه مسكو شد. 
فرانسه همچنین خواستار برگزاري نشست اضطراري 
شوراي امنیت سازمان ملل متحد و تصویب تحریم هاي 

هدفمند از سوي اتحادیه اروپا شد.

  طرح تحريمي امريكا
در تحولي دیگر لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دائم امریكا 
در سازمان ملل از طرح واشنگتن براي اعمال تحریم هاي 
جدید علیه روسیه در پي به رسمیت شناختن استقالل 

جمهوري هاي لوهانسك و دونتسك خبر داد.
نماینده دائم امریكا در سازمان ملل گفت كه واشنگتن قصد 
دارد پس از به رسمیت شناختن استقالل جمهوري هاي 
لوهانسك و دونتسك از سوي مسكو، تحریم هاي جدیدي 
را علیه روس��یه اعالم كند. وي در نشست شوراي امنیت 
سازمان ملل گفت كه ایاالت متحده به دلیل نقض آشكار 
قوانین بین المللي و حاكمیت و تمامیت ارضي اوكراین امروز 

تحریم هایي را علیه روسیه اعمال خواهد كرد .
نماینده امریكا اعالم كرد كه این كشور با هم پیمانانش متحد 
خواهند شد و باید متحد شوند تا از روسیه بخواهند به میز 

مذاكره بازگردد و براي صلح تالش كند.
این در حالي است كه یكي از مقام هاي دولت امریكا گفت: 
»به رسمیت شناختن استقالل جمهوري هاي دونباس 
مبنایي براي اعمال فوري تحریم ها نیست؛ زیرا نیروهاي 
روسي ۸ سال است كه در آنجا هستند و در شرایط فعلي در 

این زمینه هیچ چیز جدیدي وجود ندارد.«
وي همچنین تاكید كرد كه دول��ت امریكا از تماس هاي 
بیش��تر بین روس��اي جمهور ایاالت متحده و روسیه در 
صورتي كه بتواند تاثیر مفیدي بر بحران داش��ته باش��د، 

استقبال مي كند.

  اردوغان: قابل قبول نيست
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوري تركیه نیز در واكنش 
به این تحوالت گفت كه این كشور پیام آشكاري در زمینه 

تنش هاي فعلي میان روسیه و اوكراین ارسال كرده است.
وي افزود: به رسمیت شناخته شدن لوهانسك و دونتسك 
از سوي »والدیمیر پوتین«، رییس جمهوري روسیه »قابل  
قبول نیست.« وي گفت: آنكارا آشكارا اعالم كرده كه با به 
رسمیت شناخته ش��دن مناطق جدایي طلبانه از سوي 

روسیه مخالف است. 

  اتحاديه اروپا به دنبال تحريم 351 نماينده 
روسيه

در این حال، بر اس��اس گزارش »بلومبرگ« اتحادیه اروپا 
در پي اعمال تحریم علیه ۳۵۱ نماینده روس��یه است كه 
به استقالل دو جمهوري دونتسك و لوهانسك راي مثبت 
داده اند. همچنین روساي كمیسیون اروپا و شوراي اروپا با 
»غیرقانوني و غیرقابل قبول« اقدام روسیه در به رسمیت 
ش��ناختن دو جمهوري دونتس��ك و لوهانسك در شرق 
اوكراین گفتند كه بروكسل امروز بعدازظهر اولین بسته 

تحریمي را علیه روسیه ارائه خواهد كرد.

  تداوم عرضه گاز روسيه به بازارهاي جهاني 
در شرایطي كه جهان غرب و كشورهاي عضو »ناتو« یكصدا 
در برابر روس��یه اعمال »تحریم«هاي اقتصادي را فریاد 
مي زنند، پوتین بر ادامه عرضه مستمر گاز به بازارهاي جهاني 
ادامه در صفحه 6 تاكید دارد.  

مریم شاهسمنديفردین آقابزرگی

از تكليف نامعلوم سهام عدالت 
تا تصويب فاينانس خارجي

 غرب يك صدا عليه روسيه
اعمال »تحريم« هاي اقتصادي را فرياد مي زند

آلمان پروژه خط لوله انتقال گاز روسيه به اروپا 
موسوم به نورد استريم 2 را تعليق كرد

 پنج ميليارد دالر وام روسي 
در راه ايران؟

صفحه 2    

صفحه 6    

همين صفحه     

دوئل بزرگ

 كشور  بازنده
طرح محدودسازي

در دهه گذش��ته بیشتر 
محیط هاي كس��ب وكار 
اعم از صنایع، خدماتي و 
تولیدي به نحوي وابسته 
ب��ه فن��اوري اطالعات و 
فضاي مجازي شده اند و 
بر كسي پوشیده نیست 
كه سرعت اینترنت نقش 
مهمي در رد و بدل كردن اطالعات و داده هاي كاري 
دارد. اما دغدغه هاي ما در بهره گیري از فضاي مجازي 
همچنان ابتدایي اس��ت. سرعت اینترنت در برخي 
كس��ب وكارها بس��یار اهمیت دارد. به عنوان مثال 
بحث اینترنت و چاپ از این فضا بسیار تاثیر مي پذیرد. 
س��فارش دهندگان از طریق اینترنت ایده پردازي، 
ادامه در صفحه 6 طراحي و گرافیك را...  

بابك عابدین

 تبعات ويرانگر 
طرح صيانت در اقتصاد

موضوع محدودس��ازي 
فض��اي مج��ازي ك��ه 
نماین��دگان ای��ن روزها 
در قال��ب ط��رح صیانت 
از فضاي مج��ازي، ابعاد 
و زوایاي گوناگ��ون آن را 
دنبال مي كنن��د، جدا از 
تبعاتي كه در حوزه هاي 
ارتباطي، اجتماعي، فرهنگي و...دارد، آس��یب هاي 
فزاینده اي را در حوزه اقتصاد كش��ور ایجاد مي كند 
كه به نظر مي رسد، نمایندگان توجهي به آن ندارند. 
در جهان امروز هر اندازه كه كشورها بیشتر به سمت 
توسعه یافتگي پیش رفتند، سهم بخش خدمات هم 
از اشتغال و هم سایر ارزش افزوده ها )نسبت به بخش 
ادامه در صفحه 5 كشاورزي و صنعت(... 

مرتضي افقه

    روسيه استقالل ايالت هاي »دونتسك« و »لوهانسك« را به رسميت شناخت

واكنش

    انگليس 5 بانك و 3 شهروند روسي را تحريم كرد
    اتحاديه اروپا 351 نماينده روسيه را تحريم مي كنيم

    آلمان پروژه خط لوله انتقال گاز روسيه به اروپا موسوم به نورد استريم ۲ را تعليق كرد



نمايندگان مجلس شوراي اسللامي، در جلسه روز 
سه شللنبه نيز بررسللي اليحه بودجه را ادامه دادند و 
همچنان به بحث هايي دربللاره درآمد و هزينه هاي 
دولت در سللال آينده پرداختند. هرچند جلسه روز 
گذشته مجلس زير سايه كليات طرح صيانت از فضاي 
مجازي در كميسيون مشترك قرار گرفت اما به نظر 
مي رسد همچنان در روزهاي آينده نيز برنامه اصلي 

بهارستان بررسي اليحه بودجه 1401 خواهد بود.
با وجود آنكه در نگاه اول به نظر مي رسلليد با توجه به 
نزديكي سياسي مجلس و دولت، بودجه سال آينده 
براي تبديل شللدن به قانون مسير ساده تري خواهد 
داشللت اما خبرهايي كه در روزهاي گذشته منتشر 
شده نشللان مي دهد كه همچنان اختاف نظرهاي 

جدي در ابعاد مختلف اليحه وجود دارد.
مجلس در روزهاي گذشللته درآمدهاي دولت را به 
بحث گذاشللته و ارزيابي ها از ايللن حكايت مي كند، 
برخي مصوبات كميسيون تلفيق حتي در مجلس نيز 
براي جمع بندي با اما و اگر مواجه شده است. يكي از 
موضوعات مورد بحث، موضوع درآمدهاي نفتي سال 
آينده است. در شرايطي كه كميسيون تلفيق، تكاليف 
درآمدي را در اين حوزه براي دولت در نظر گرفته اما 
صحبت هاي دو روز قبل رييس مجلس نشان داد كه 
دستيابي به تمام درآمدهاي پيش بيني شده در اين 

حوزه دشوار خواهد بود.
ايران در سال هاي گذشته به دليل تحريم هاي امريكا 
نتوانسته از فروش نفت خود، استفاده حداكثري بكند و 
هرچند دولت اعام كرده كه در ماه هاي گذشته ميزان 
فروش نفت افزايش يافته امللا هنوز راهي طوالني تا 
رسيدن به اهداف كان در اين حوزه باقي مانده است. 
اينكه در سال 1401، ميزان فروش نفت ايران چه قدر 
خواهد شللد و آيا تحريم ها اجازه مي دهند كه درآمد 
حاصل از فروش اين محصول به ايران برسللد سوالي 
است كه احتماال پاسللخ آن نه از بهارستان كه بايد از 

وين شنيده شود.
در همين فضاسللت كه نمايندگان سازمان برنامه و 
بودجه در مجلس تاش مي كنند تعهدات مالي دولت 
در بودجه افزايش پيدا نكند و وعده هايي داده نشللود 
كه امكان دسترسللي به منابع درآمدي آنها موجود 
نيسللت. يكي از اصلي ترين موضوعاتي كه در جلسه 
روز گذشته مجلس بر سر آن بحث شد، بحث تعيين 
تكليف بازماندگان سللهام عدالت بللود. نمايندگان 
مجلس شللوراي اسامي در جلسلله علني صبح روز 
سه شنبه مجلس و در جريان بررسي بخش درآمدي 
اليحه بودجه پيشنهاد الحاقي علي اكبر بسطامي به 

تبصره ۲ اليحه بودجه را بررسي كردند.
وي در توضيح پيشنهاد خود بيان كرد: هدفمند كردن 
يارانه ها و بحث سللهام عدالت مهم ترين برنامه هاي 

نظام جمهوري اسامي است و پرچالش ترين مباحث 
بودجه سال آتي، هدفمندكردن يارانه، ارز ترجيحي 
و بحث دفاع از محرومين و مسللتضعفان است كه در 
راس آن سهام عدالت جاي دارد. متاسفانه عده اي از 
خانواده هاي محروم نتوانستند تاكنون از سهام عدالت 
بهره مند شللوند و از اين قافله عقب ماندند. براساس 
پيشنهاد بنده، دولت مكلف است از محل باقي مانده 
سهام عدالت در شللركت ها و بنگاه هاي دولتي باقي 
سللهام را به نيازمندان جامعه و افراد تحت پوشللش 

كميته امداد امام خميني)ره( اعطا كنند.
حميد پورمحمدي معاون سازمان برنامه و بودجه در 
مخالفت با اين پيشنهاد اظهار كرد: زماني كه حاكميت 
به مردم و به خصوص قشللر فقير وعده اي مي دهد و 
از طريق قانون مي خواهد آن را مسللتحكم كند بايد 
اول جا پاي خللود را محكم كند، اگر وعللده اي داده 
شود اما منابعي براي تحقق آن وجود نداشته باشد به 
ضرر حاكميت اسللت. از سال گذشته همچنان 1۳0 
هزار ميليارد تومان سللهام باقي مانللده كه يك برگه 
آن نيز عرضه نشده اسللت. در بودجه امسال نيز ۷۵ 
هزار ميليارد تومان سهام بايد عرضه شود. 1۳0 هزار 
ميليارد تومان نيز كميسلليون تلفيق پيشنهاد كرده 
تا براي حمايت از تامين اجتماعي و ايثارگران سهام 
عرضه شود. به عبارتي ديگر تاكنون 400 هزار ميليارد 
تومان سللهام دولت بايد عرضه گردد كه اصا چنين 
سللهامي وجود ندارد. پيشللنهاد ما اين است كه اين 
موضوع به كميسيون تلفيق بازگشته و با دعوت از وزير 
اقتصاد در وهله  اول روشن گردد كه ما اصا چه ميزان 
سهام داريم و بعد در خصوص آن تصميم گيري شود.

حجت االسللام احد آزاديخواه در اخطاري با استناد 
به اصل سللوم قانون اساسللي در جريان بررسي اين 

پيشنهاد بيان كرد: اصل سللوم قانون اساسي به رفع 
تبعيض نللاروا در جامعه تاكيد دارد، يكي از مطالبات 
جدي ما نمايندگان در حوزه هاي انتخابيه به مراجعات 
جاماندگان سللهام عدالت باز مي گللردد. حال اينكه 
نماينده دولت در جريان بررسللي اين پيشنهاد بيان 
كرد كه اصا چنين سهامي در قالب شركت ها وجود 
ندارد. امكان بررسي و آزمايش دارد اما اگر قرار است در 
اين حوزه اتفاقي بيفتد عاوه بر خانواده بزرگ كميته 
امداد به جاماندگان بهزيستي و ساير اقشار ضعيف نيز 
بايد توجه شود كه در اين پيشنهاد مغفول مانده است، 
حال يا با نظر هيات رييسلله اين مللوارد اضافه گردد 
يا جهت اعطاي سللهام به تمللام جاماندگان چاره اي 

انديشيده شود.
محمدباقر قاليباف رييس مجلس شللوراي اسامي 
درباره اين پيشنهاد بيان كرد: در پيشنهاد مطروحه 
همانطوري كه آقاي آزاديخللواه در اخطار خود بيان 
كردند بحث سازمان بهزيستي را نداريم، از سويي ديگر 
كارگران و اقشار مسللتضعف نيز كه از دريافت سهام 

عدالت جا مانده اند بايد از اين حق بهره مند گردند، 
وي تصريح كرد: بيش از يك سال است كه كميسيون 
اقتصادي بحث سهام عدالت را پيگيري مي كند و دفتر 
مقام معظم رهبري نيز بر اين موضللوع تاكيد دارند. 
اكنون ما اين پيشللنهاد را به كميسيون تلفيق ارجاع 
مي دهيم تا با حضور نمايندگان كميسيون اقتصادي و 
نمايندگان دولت هم ميزان دقيق افرادي كه جا مانده اند 
مشخص شللود و هم ميزان منابع روشن گردد تا حق 

كسي ضايع نگردد و به همه جاماندگان تعلق گيرد.
در نهايت رييس مجلس شوراي اسامي اخطار را به 
راي گذاشللت و با موافقت نمايندگان و با استناد به 
ماده 1۹4 ايين نامه اين پيشنهاد را جهت بررسي و 

تكميل به كميسيون تلفيق ارجاع داد.ُُدر كنار سهام 
عدالت، مجلس روز گذشته، بررسي منابع فاينانس 
خارجي دولت را نيز بررسي كرد. نمايندگان در ادامه 
بررسللي جزييات بودجه در بخش درآمدي بند الف 
تبصللره ۳ درباره تامين مالي خارجللي )فاينانس( را 

تصويب كردند.
طبللق اين مصوبلله، با رعايللت بند )الف( مللاده )4( 
قانون برنامه پنجسللاله ششللم توسللعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسامي ايران مصوب 
1۳۹۵/1۲/14 در سللال 1401 سللقف تسللهيات 
تأميللن مالي خارجللي )فاينانس( بللراي طرح هاي 
دولتللي و غيردولتللي معللادل ريالي سللي ميليارد 

)۳0.000.000.000( يورو تعيين مي شود.
جدا از مصوبات كلي، نمايندگان به طور خاص بحث 
تسهيات گيري دولت از روسيه را نيز مصوب كردند. 
براساس بند »ب« تبصره ۳ اجراي تبصره ۳۸ قانون 
اصاح قانون بودجه سللال 1۳۹۵ كل كشور مصوب 

1۳۹۵/۶/۳ در سال 1401 تمديد مي شود.
براسللاس تبصره ۳۸ قانون اصاح قانون بودجه سال 
1۳۹۵ به دولت اجازه داده مي شود با رعايت سقف مقرر 
در تبصره ۳ قانون بودجه سال 1۳۹۵ كل كشور تا مبلغ 
پنج ميليارد دالر وام از دولت روسلليه براي طرح هاي 
تملك دارايي هاي سرمايه اي با شرايط زير اخذ نمايد: 
1- وام دريافتللي صرفللا بللراي طرح هللاي تملللك 
دارايي هاي سللرمايه اي امللور زيربنايللي و توليدي 
پيوست شماره يك قانون بودجه كل كشور با اولويت 
انرژي هاي نو، هسللته اي، نيرو، راه آهللن، بزرگراه ها، 
سللدها، شللبكه هاي آبياري و طرح هاي انتقال آب 

اختصاص مي يابد.
۲- طرح هاي موضوع بند يك با پيشللنهاد سللازمان 
برنامه و بودجه كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد.

۳- نحوه اعمال وام دريافتي، تعيين مدت بازپرداخت 
و ميزان سللهم ساخت داخلي و سللاير شرايط وام به 
پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك 
مركزي جمهوري اسللامي ايران و سازمان برنامه و 

بودجه كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد.
با وجود آنكه در جريان برجام، مجوزها و فرصت هاي 
قانونللي قابل توجهللي بللراي دريافللت فاينانس و 
تسللهيات خارجي براي دولت در نظر گرفته شده 
بود اما در نهايت با بازگشللت تحريم ها، بسللياري از 
بانك هاي خارجي از حضور در ايران منصرف شدند 
و از اين رو در سال هاي گذشته رقم وام هاي خارجي 
اعطا شده به ايران بسيار محدود است. به نظر مي رسد 
مجوز ۳0 ميليارد دالر فاينانس اعام شللده از سوي 
مجلس نيز بايد منتظر تعيين تكليف برجام بماند و 
در غير اين صورت اجللراي اين بندها از بودجه نيز با 

معضات جدي مواجه مي شود.
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فايل صوتي چيز جديدي نبود
خداييان ، سللخنگوي قوه قضاييه  در پاسللخ به 
سوالي درباره اينكه در خصوص فايل منتشر شده 
اخير از فرمانده كل سابق سپاه، روند برخوردها به 
چه شكل بوده و به چه شكل ادامه خواهد داشت؟ 
گفت: اين فايل صوتي چيز جديدي نبوده و همين 
فايل سللال ها قبل مطرح شد و قبل از انتشار اين 
فايل، مسووالن سپاه و دسللتگاه هاي اطاعاتي 
و نظارتللي ورود كردند و نسللبت به شناسللايي 
تعدادي افرادي كه در يكي از شللركت هاي بنياد 
تعاون سوءاسللتفاده كرده بودند اقدام و پيگيري 
جدي شد و به كمك سللازمان قضايي نيروهاي 
مسلح افراد دستگير شدند و برخوردي كه در اين 
پرونده با مرتكبين جرايمي كه در آن پرونده بود 
شللد، نسبت به سللاير پرونده ها هم قاطع تر و هم 

شديدتر بود.
وي افزود: بعضي از متهمان پرونده در تمام دوره 
رسيدگي بازداشت بودند و اخيرا به اشد مجازات 
محكوم شللدند. يكي از افرادي كه در فايل مطرح 
شده بود، عيسي شريفي منش است و اين شخص 
قريب به 4 سال در دوران رسيدگي در بازداشت 
بود و با قرار تامين آزاد نبود و به جرم مشللاركت 
در كاهبللرداري باندي بود به ۲0 سللال حبس 
تعزيري و رد مال و جزاي نقدي محكوم شد و تمام 
اموالي كه از شللركت معادل ۵00 ميليارد تومان 
بود مسترد شد و به جزاي نقدي نيز محكوم شد.

وي ادامه داد: يكي از افراد ديگر محسن سجادي 
نيا به جرم سردستگي و مشاركت در كاهبرداري 
باندي و پولشللويي بود كه به ۳0 سال حبس و رد 
مال و جزاي نقدي محكوم شد. فرد ديگر محمود 
خاكپور به جرم مشاركت در كاهبرداري بود كه 
به ۵ سللال و نيم حبس و رد مللال و جزاي نقدي 
محكوم شللد. فرد ديگر مسعود مهردادي به جرم 
تحصيل مال از طريق نامشروع به دو سال حبس 
و رد مال و جزاي نقدي محكوم شد. لذا برخوردي 
كه سازمان نيروهاي مسلللح با مرتكبين جرايم 
در ايللن پرونده داشللت برخورد قاطع و شللديد 

بوده است.
خداييان در پاسللخ به سللوالي درباره درخواست 
داوطلبان براي تعويق برگزاري آزمون قضاوت در 
1۳ اسفند به دليل كرونا هم گفت: تاريخ برگزاري 
آزمون قضاوت مشخص است و تاكنون تصميمي 
براي تعويق آزمون گرفته نشده است و قوه قضاييه 
تابع مصوبه ستاد مبارزه با كروناست. اگر تصميم 
جديدي باشد انجام مي شود وگرنه آزمون در تاريخ 

مقرر برگزار مي شود.
خداييان در پاسللخ به اين سوال كه معاونت اول 
قوه قضاييه تشكيل دادگاه هاي تجاري را ضروري 
دانست و در يك مهلت زماني تا اواسط دي برگزار 
مي شود، آيا اين امر محقق شده است؟ گفت: در 
سال گذشته مجتمع تجاري رسيدگي به دعاوي 
تجاري در تهران افتتاح شللد، بللا پيگيري هايي 
كه معاون اول قوه قضاييه داشللت در 14 استان 
تشكيل شده اسللت و در ساير اسللتان ها نيز در 

شرف تشكيل است.
وي درپاسللخ بلله سللوالي در خصللوص صدور 
مجوزهاي كسللب و كار و برخورد قللوه قضاييه 
با كسللاني كه مانع صدور اين مجوزها هستند؟ 
گفت: اجراي اصل 44 قانون اساسللي در سللال 
۹۹ اصاح شد كه ضمانت اجراي مناسبي براي 
احكامي كه در اين قانون مقرر شللده بود، تعيين 
شللد. در تبصره 4 ماده ۷ اين قانون تاكيد شللد 
دستگاه هايي كه مجوز كسب و كار صادر مي كنند 
مكلفند ثبت درخواسللت و مجوزهاي خود را به 
صورت الكترونيكي ارايه دهند و مقرر شد كه هيچ 
دستگاهي حق ندارد به جز موارد خاص مدرك يا 
هزينه يا شرط ديگري از متقاضيان مطالبه كند و 
در پايان اين تبصره ضمانت اجرايي تعريف شد.

رابطه چين و ايران
مهر باطل بر هژموني امريكا است

وزير كشور در ديدار با سفير چين، روابط تهران و 
پكن را مستحكم و راهبردي دانست و گفت: اين 
رابطه راهبردي، مهر باطلي بر هژموني امريكا بر 

دنيا است.
به گزارش پايگاه اطاع رسللاني وزارت كشللور، 
احمد وحيدي در نشسللت مشللترك چانگ هوا 
سفير چين در تهران با تاكيد بر ضرورت گسترش 
همكاري هاي مختلف اقتصللادي و تجاري ميان 
دو كشللور، گفت: از مواضع اصولي چين نسللبت 
به جمهوري اسللامي ايللران در سللازمان هاي 
بين المللي، مقابله با تحريم هللاي امريكا و نقش 
مثبت آن در دفاع از انرژي صلح آميز هسللته اي 

تشكر مي كنيم.
دكتر وحيدي با تاكيد بر اينكه روابط ايران و چين 
صرفا يك رابطلله اقتصادي نيسللت، گفت: اراده 
سياسي مسووالن جمهوري اسامي ايران توسعه 

روابط دو كشور در همه زمينه ها است .
وي با اشللاره به همكاري امنيتي ايران و چين در 
مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي، تاكيد كرد: 
ما آماده هسللتيم در چارچوب همكاري امنيتي، 

تعامل در اين زمينه را افزايش دهيم.
وزير كشللور با اشللاره به زمينه هاي مساعد براي 
همكاري دوجانبه با چين در توسعه مسائل شهري 
و مترو تاكيد كللرد كه حوزه هاي فناوري و علمي 
همچون ايجاد شللهر هوشمند يكي از موضوعات 
براي توسللعه اين تبادالت اسللت . وي با اشاره به 
همه گيري كوويللد 1۹ در جهللان، تصريح كرد: 
مسللووليت فرماندهي قرارگاه عملياتي مقابله با 
كرونا در جمهوري اسامي ايران با وزارت كشور 
است و با توجه به تجربيات دو كشور در كنترل و 
مقابله با اين بيماري، تعامل نزديك ميان تهران و 
پكن براي مقابله با كرونا بيش از پيش ادامه يابد.

گواهي عدم سوءپيشينه
از مجوز كسب و كار حذف شد

وزير امور اقتصادي و دارايي از مصوبه هيات مقررات زدايي 
بهبود محيط كسللب وكار براي حذف شرط ارايه مدرك 
عدم سوءپيشينه متقاضيان در بيش از ۹0 درصد مجوزهاي 
كشور خبر داد. احسللان خاندوزي اظهار كرد: در جلسه 
ديشللب هيات مقررات زدايي و بهبود فضاي كسب و كار 
مقرر شد، ابتدا خود وزارت اقتصاد به عنوان پيشگام تسهيل 
مجوزها، تمام مجوزهاي زائد مرتبط با سللازمان هاي زير 
مجموعه را بررسي و آنها را تسهيل يا حذف كند. در همين 
راستا در جلسه امشب، تمام مجوزهاي داراي شروط مبهم 
و قابل تفسير كه مي توانست براي مردم و فعاالن اقتصادي 
سوتعبير ايجاد كند و آنها را ماه ها در پيچ و خم دستگاه هاي 
اداري معطل كند، بررسي و تعداد ۵۷ مجوز در حوزه هاي 
بورسي، گمركي، شركت هاي بيمه، خدمات مالياتي و ... 
تسهيل يا حذف شد.  وزير اقتصاد با تشكر از وزارت ورزش و 
جوانان بابت همكاري بسيار خوب با هيات مقررات زدايي و 
بهبود فضاي كسب و كار، اعام كرد: در جلسه هيات، تمام 
مجوزهاي مرتبط با شروع كسب و كار ها در حوزه ورزش و 
جوانان نيز حذف، تسهيل يا شفاف سازي شد. وي مصوبه 
بسلليار حائز اهميت ديگر هيات مقللررات زدايي و بهبود 
فضاي كسب و كار در جلسه مذكور را تصويب حذف شرط 
»عدم سوءپيشللينه« افراد به عنوان شرط شروع كسب و 
كار اعام كرد، به جز در مواردي كه قوانين رسمي، در اين 
ارتباط، تصريح كرده باشللند. خاندوزي تصريح كرد: باور 
ما اين اسللت كه نبايد افرادي كه در دوراني از زندگي خود 
مرتكب بزه و تخلف شده اما بعداً به دامن جامعه بازگشته 
و مي خواهند فعاليتي اقتصادي را شروع كنند، به خاطر 
الزامات »فرا قانوني« از حق كسب وكار محروم شوند.وي با 
بيان اينكه الزام افراد به ارايه مدرك عدم سوءپيشينه براي 
شروع فعاليت اقتصادي، موجب نارضايتي بسيار زيادي بين 
مردم شده بود، گفت: پس از بررسي ها مشخص شد، تاكنون 
بيش از ۹0 درصد از مجموع ۳00 مجوز كسب وكاري كه 
شروع آنها، مشروط به ارايه عدم سوءپيشينه شده بود، فاقد 
پايه قانوني بوده و تنها 10 درصد از آنها مستند به مصوبه 
مجلس شوراي اسامي يا شللوراهاي عالي بوده است كه 
خوشبختانه اين ۹0 درصد امشب كنار گذاشته شد.وزير 
اقتصاد ادامه داد: همچنين شللروط زائد ديگري از جمله 
تعيين شرط سني حداقل ۲۵ سال براي شروع كسب و كار 
نيز در جلسه امشب هيات مقررات زدايي و بهبود فضاي 
كسللب و كار حذف شد، چرا كه عقيده ما بر اين است، اگر 
فرد واقعًا مدرك تخصصي مربوط را دارد يا دوران خدمت 
سربازي را پشت سر گذاشته، در هر سني بايد بتواند وارد 
كسب و كار شود.خاندوزي در پاسخ به سوالي در خصوص 
كيفيت و سرعت اتصال دستگاه هاي اجرايي كشور به درگاه 
ملي مجوزها، گفت: در هفته هاي اخير، سرعت همكاري 
دستگاه ها براي برخط شدن مجوزهاي خود بسيار افزايش 
يافته كه جاي تشكر، هم از خود دستگاه هاي اجرايي دارد و 
هم صدا و سيما كه همكاري بسيار خوبي در اين زمينه داشته 
است.وي افزود: به نظر مي رسد اين خبر خوشي براي قاطبه 
مردم و فعاالن اقتصادي در پايان اسفندماه به ويژه با توجه 
به همكاري بسيار خوب دستگاه هايي مثل وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي، ورزش و جوانان و چند دستگاه ديگر 
باشد.خاندوزي گفت: البته برخي از دستگاه ها هم هستند 
كه مجوزهاي خود را به صورت برخط روي سللامانه هاي 
خود قرار داده اند اما سللامانه آنها از معبر درگاه ملي نظام 
يكپارچه مجوزها عبور نمي كند كه دارد تاش مي شود، 
مشكات فني براي پيوستن آنها هم حل شود.وزير اقتصاد 
تصريح كرد: برخي دستگاه ها هم متأسفانه در اين زمينه، 
خيلي نسبت به تكليف قانوني خود عقب هستند و ما به 
وزرا و مسووالن عالي اين دستگاه ها اعام كرديم كه انتظار 
مي رود، اين عقب ماندگي را تا 1۸ اسفند ماه جبران كنند.

خاندوزي در پاسخ به سوال ديگري تأكيد كرد: ما بسته 
به مورد و با ذكر مصداق، كامًا آماده هستيم، هر نقد و 
شكايتي در زمينه صدور مجوزهاي مرتبط با حوزه وزارت 
اقتصاد و زير مجموعه آن را رسيدگي كنيم و در صورت 
صحت، من زير مجموعه هللاي وزارت اقتصاد را مكلف 
خواهم كرد كه حتماً به آن رسيدگي كنند. اراده جدي و 
قطعي نه تنها وزارت اقتصاد بلكه كل دولت اين است كه 
كمك كنيم، فرآيند شروع كسب و كار در كشور ما سهل، 

ساده، كم هزينه، روان و بدون فساد باشد.

تشويق مالياتي مجلس 
براي سرمايه گذاران

نماينللدگان مجلللس بللراي فراهم سللاختن زمينه 
سللرمايه گذاري عموم مردم در انواع طرح )پروژه(هاي 
زيربنايي و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه ، معافيت 
مالياتي در نظر گرفتند.نمايندگان مجلس در جلسه علني 
نوبت مجلس شوراي اسامي دو بند الحاقي 1 و سه تبصره 
4 بودجه 1401 در بخش درآمدي را تصويب كردند، متن 
كامل بند الحاقي 1 و بند الحاقي ۳ تبصره 4 به شرح زير 
مي باشد: بند الحاقي1- به دولت اجازه داده مي شود نسبت 
به تامين مالي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه 
اهميت و كاركرد راهبردي آنها با پيشنهاد دستگاه اجرايي 
ذيربط ظرف مدت يك ماه به تاييد سازمان برنامه و بودجه 
كشور مي رسد، از طريق ابزارها و روش هاي بازار سرمايه 
اقدام نمايد. سللقف منابع موضوع اين بند حداكثر ۳0 
درصد اعتبارات تملك دارايي هاي سللرمايه اي مصوب 
در هللر فصل تعيين مي شللود.بندالحاقي۳- به منظور 
فراهم ساختن زمينه سرمايه گذاري عموم مردم در انواع 
طرح )پروژه(  هاي زيربنايي و طرح هاي تملك دارايي هاي 
سرمايه اي، حمل و نقل و توليدي صنعتي و كشاورزي و 
نيز تشويق فرهنگ سرمايه گذاري غيرمستقيم، هرگونه 
نقل و انتقال دارايي به/ از صندوق هاي سللرمايه گذاري 
طرح )پروژه( كه پذيره نويسي آنها با مجوز سازمان بورس 
و اوراق بهادار انجام مي شود، از پرداخت هرگونه ماليات و 
عوارض نقل و انتقال معاف مي باشد. ماليات نقل و انتقال 
و سود ايجادي در شركت هاي موسس، ناشي از انتقال 
آورده غيرنقدي به شركت هاي سللهامي عام در شرف 
تأسيس كه به منظور ايجاد و تكميل طرح )پروژه( هاي 
توليدي صنعتي و كشاورزي، زيربنايي و طرح هاي تملك 
دارايي هاي سللرمايه اي و حمل و نقل شكل مي گيرد و 
مجوز عرضه عمومي و تأسيس آن از سازمان بورس و اوراق 
بهادار أخذ مي گردد، مشمول ماليات به نرخ صفر مي باشد.

ازتكليفنامعلومسهامعدالتتاتصويبفاينانسخارجي

رييسجمهور:

سخنگويدولت:

پنج ميليارد دالر وام روسي در راه ايران؟

رويكرد كشورهاي صادركننده گاز، انسان دوستانه است

سفرقطرارتباطيبامذاكراتهستهايندارد

رييس جمهور كشللورمان تاكيد كللرد: رويكرد ما به 
عنوان اعضاي مجمع كشورهاي صادركننده گاز، براي 
عرضه بيشتر گاز طبيعي به بازار جهاني، رويكردي با 
جنبه هاي انسان دوستانه است.آيت اهلل سيد ابراهيم 
رييسي رييس جمهور در ششمين مجمع كشورهاي 
صادركننده گاز )GECF( در قطر ضمن تبريك به شيخ 
تميم بن حمد آل ثاني براي رياست بر ششمين نشست 
سران مجمع كشورهاي صادركننده گاز و تشكر از دولت 
و ملت قطر براي برگزاري اين نشست و مهمان نوازي  
گرم از هيات جمهوري اسامي ايران، گفت: اميدوارم 
به ياري خداوند اين اجاس بتواند زمينه ها و افق هاي 
همكاري بيشللتر بين اعضا را بللراي حفظ و صيانت از 
گازطبيعي كه سرمايه ملي خدادادي آنهاست، بيش از 
گذشته تقويت كند. رييسي خاطرنشان كرد: برگزاري 
شش دوره اجاس سران مجمع كشورهاي صادركننده 

گاز در طول عمر اين سازمان بين الدولي نوپا، بيش از 
هر واقعيتي، نشانه اي قوي از همگرايي، همبستگي و 
عزم اعضاي آن براي پيگيري اهداف مجمعي اسللت 
كه پايه هاي اوليه آن با ابتكار تهران در سال ۲001، بنا 
گذاشته شد.رييسللي افزود: هدف مجمع كشورهاي 
صادركننده گاز و بانيان و اعضللاي آن حمايت از حِق 
حاكميت كشورها بر منابع طبيعي خود خصوصا گاز، 
همكاري در يافتن راهكارهايي جهت حمايت از منافع 
جمعي كشورهاي عضو، توسعه همكاري ميان كشورها 
در زمينه هاي مختلفي از جمله اكتشاف، توليد و تجارت 
گاز طبيعي، تقويت نقش گاز طبيعي در تركيب انرژي 
مصرفي جهان و همفكري و همكاري در تقويت امنيت 
عرضه و امنيت تقاضاي گاز طبيعي است. نشست هاي 
سران نيز فرصتي براي هم افزايي در راستاي تحقق اين 
اهداف محسوب مي شود.رييس جمهور تاكيد كرد: ما 

به عنوان كشورهاي داراي ذخاير عظيم و صادر كننده 
گاز، در راستاي ارتقاي امنيت تقاضاي گازطبيعي، با 
پيگيري اهداف و رسالت مجمع كشورهاي صادركننده 
گاز، مي توانيم پيامي شللفاف را براي تضمين و تامين 
پايدار انرژي در كوتاه مدت و بلندمدت به جهان اعام 
كنيم.رييسي ادامه داد: پس از گذشت بيش از يك دهه 
از زمان برگزاري اولين اجاس سران اين مجمع در سال 
۲011 كه با شعار »گازطبيعي پاسخي به چالش هاي 
توسعه پايدار در قرن ۲1« در دوحه برگزار شد، جهان 
اكنون بيش از گذشته نيازمند تاش جمعي كشورهاي 
عضللِو مجمع، براي تحقق اين شللعار است.رييسللي 
خاطرنشللان كرد: اجاس ششللم، نخستين نشست 
سران پس از شروع پاندمي كويد-1۹ مي باشد و شعار 
آن يعني »گاز طبيعي: شكل دهنده آينده انرژي« خود 
پيام سازنده و مثبتي به جامعه دارد؛ مبني بر اينكه در 

شرايط موجود بازارهاي انرژي و در مسير دشوار جهان 
در بازيابللي اقتصادي پس از كرونللا، گاز طبيعي يك 
عامل كمك كننده خواهللد بود.رييس جمهور اظهار 
داشللت: گاز طبيعي به عنوان سوختي پاك، ايمن و با 
منابع غني قابل استحصال، براي دهه هاي آينده سهم 
قابل توجهي از تركيب انرژي مصرفي جهان را به خود 
اختصاص خواهد داد و مزيت هللاي اقتصادي، فني و 
زيسللت محيطي خود را در مقايسه با ساير سوخت ها 
حفظ خواهد كرد.رييسي تصريح كرد: روند رو به رشِد 
برقي شللدن در دهه هاي پيش رو، و نقش گاز طبيعي 
به عنوان مهم ترين نهاده توليد برق، اين چشللم انداز 
را تقويت مي نمايد. از ايللن منظر، رويكرد ما به عنوان 
اعضاي مجمع كشورهاي صادركننده گاز، براي عرضه 
بيشتر گاز طبيعي به بازار جهاني، رويكردي با جنبه هاي 

انسان دوستانه است.

سللخنگوي دولت بللا تاكيد بر اينكه سللفر قطر هيچ 
ارتباطي با مذاكرات وين يا عربستان ندارد، اعام كرد 

كه آن مذاكرات در مسير خودش در جريان است.
وي افزود: در هر ماه به طور متوسللط رييس جمهور و 
دولت سه سفر استاني داشتند كه به نوعي پيشاني تغيير 
گفتماني دولت با مردم بوده اسللت. ديدارهاي منظم 
رييس جمهور با نمايندگان مجلس شوراي اسامي 
عاوه بر حضور منظللم رييس جمهوري در مجلس و 

همچنين نشست سران سه قوه است. 
 سخنگوي دولت تاكيد كرد: حضور در لحظه مديران 
ارشد كشور در مواقع بحران مثل زلزله و سيل، در سطح 
رييس جمهور تا معاونان و وزرا اين احساس را زنده كرد 

كه دولتمردان از ميان مردم و از خود مردم هستند.
بهادري جهرمي با بيان اينكه مبارزه با فسللاد يكي از 
محورهاي عملكرد دولت مردمي اسللت، اظهار كرد: 
دولت توسعه زيرساخت هاي الكترونيكي را به منظور 
كاهللش و مقابله با فسللاد به عنوان اقللدام راهبردي 
پيگيري كرده است. همچنين ضرب االجل آزادسازي 
حريم درياها هم اقدام روشن در مقابله با قانون شكني 
بوده و بدون تبعيض با آن برخورد شده است. شناسايي 
۷00 حساب بانكي فعال غيرمجاز ارزي هم از جمله 
اقدامات در حوزه مبارزه با فساد است. وي يادآور شد: 

امروز مردم اثر ثبات در بازار ارز را مي بينند. 1۷ ميليارد 
دالر معللادل ۵00 هزار ميليارد تومان هم با محوريت 
بخش خصوصي در 4۸ طرح بزرگ صنعتي اجرا شد. 
در فروش نفت هم رسللانه هاي غربي نيز اعام كردند 
كه ركوردشللكني صورت گرفته است. خنثي سازي 

تحريم ها عاوه بر مذاكرات ادامه يافته است.
سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه دولت مصمم است 
روند اداري و كاغذبازي خسللته كننده را اصاح كند، 
گفت: در برخي موارد زمان بيشتري صورت مي گيرد. 
در اين راستا ۳۳0 كسب و كار خانگي با اعام و ثبت در 
درگاه مربوطه مجاز به فعاليت شدند كه حركت قابل 
تقديري اسللت. هماهنگونه كه دولت در آزادسللازي 
سللواحل مصمم بودن را نشللان داد در حوزه تسهيل 

كسب و كار هم اين رويه ادامه دارد.
بهادري جهرمي يادآور شللد: پيش تر هم اعام شده 
است كه برخي مشكات اقتصادي مزمن است و نياز به 
اقدامات زمان بر دارد. با اين حال اقدامات مهمي نظير 
آغاز عمليات اجرايي 4۸ پروژه بزرگ صنعتي با دستور 
رييس جمهور در 1۳ استان به ارزش ۵00 هزار ميليارد 
تومان با محوريت بخش خصوصللي كه 11 ميليارد 
دالر صادرات يكي از عوايد اين پروژه هاسللت، صورت 
پذيرفته است. وي تاكيد كرد: ديپلماسي نتيجه گرا با 

اولويت كشورهاي منطقه اي و با محوريت ديپلماسي 
اقتصادي چهارمين محور اقدامات شش ماه گذشته 
دولت اسللت. در حوزه هاي مهم ديگر مانند بهداشت 
و زنان نيز اقدامات شايسللته زيادي صورت گرفته كه 
بخشي از آن خبررساني شده است.سخنگوي دولت 
در پاسخ به پرسشي درباره تعيين تكليف ارز ترجيحي 
تصريح كللرد: ارز ترجيحي يك سياسللت اقتصادي 
ناكارآمد بوده و هسللت. اسللتمرار آن يعني استمرار 
تورم سرسللام آور سه سال اخير. يعني استمرار رانت. 
يعني استمرار هدر رفت منابع ارزي كشور. دولت براي 
هزينه كرد آن راهكارهاي جايگزيني را به مجلس ارايه 
كرده است.بهادري جهرمي يادآور شد: هنوز اين مورد 
تصويب و قطعي نشده، تمام مسووالن دولتي مرتبط 
از جمله رييس سازمان برنامه بودجه، وزير كشاورزي، 
وزير بهداشت و سايرين روز يكشنبه در مجلس مجدداً 
موضوع را تبيين كردنللد. البته همچنان اين موضوع 
در حال بررسي است و بند مربوط به اين مساله نيز با 
نظر نمايندگان محترم ديروز به كميسيون بازگشت. 
منتظر نظر نهايي مجلس هستيم.وي با تاكيد بر اينكه 
خوشبختانه در مورد معايب ارز ترجيحي بين دولت و 
مجلس و سللاير بخش ها اتفاق نظر وجود دارد، گفت: 
اختاف در مورد راهكار جايگزين است كه اميدواريم 

بهترين شيوه به نفع مردم تصويب شود. چنانچه دولت 
مكلف به استمرار اين سياست در سال آينده شود بايد 
منابع كافي در حدود 1۸ ميليارد دالر تامين شللود و 
دولت نيز طبق قانون اقدام به توزيع منابع اقدام خواهد 
كرد.سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي درباره روند 
پيشرفت مذاكرات وين اظهار كرد: مذاكرات پيشرفت 
قابل توجهي داشته است و چند موضوع مهم باقيمانده 
كه منتظر تصميم گيري طرف مقابل است و منتظر 
اراده واقعي آنها براي رفع تحريم ها هسللتيم. هر نوع 
تحريمي كه به تعهدات طرف مقابل و انتفاع اقتصادي 
ايران از اين توافق ضربه بزند، بايد لغو شللود.بهادري 
جهرمي با بيان اينكه دولت از ابتدا به گره نزدن زندگي 
روزمره مردم به مذاكرات پايبند بوده است، تاكيد كرد: 
آثار اين رويكرد در ديپلماسللي منطقلله اي و فروش 
نفت و بازگشت ارز و تجارت خارجي ديده شده، البته 
متاسفانه در گذشللته نسبت به مذاكرات بزرگنمايي 
شده بود. موضوعات ملي را بايد متوازن و به اندازه سهم 
و اهميت خودش پيش برد.وي در پاسللخ به پرسشي 
درباره لللزوم جامع نگري و عدالت در توزيع اعتبارات، 
متناسب سللازي حقوق با تورم و انضباط مالي، گفت: 
در حال حاضر اليحه اي براي بازنشستگان كشوري و 

لشكري و كارگري در حال تدوين است.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز سوم اسفند 1400، در بازار آزاد هر دالر امريكا 25 هزار 
و 910 توم��ان و درهم امارات 7 هزار و 160 تومان معامله 
شد. عالوه بر اين، در صرافي هاي بانكي قيمت فروش دالر 
24 هزار و 649 تومان و قيمت خريد دالر از مردم 24 هزار و  
404 تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز معادل 
28 هزار 643 تومان و قيمت خريد يورو نيز 28 هزار و 358 

هزار اعالم شده است.
در بازار طال نيز قيمت طالي 18عيار هر گرم يك ميليون و 
173 هزارتومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
11 ميليون و 680 هزار تومان و قيمت سكه تمام بهار آزادي 

طرح قديم نيز 11 ميليون و 550 هزار تومان است.
قيمت نيم س��كه بهار آزادي 6 ميليون و 600 هزار تومان، 
ربع س��كه بهار آزادي 3 ميليون و 620 هزار تومان و سكه 
يك گرمي 2 ميليون و 280 هزار تومان تعيين شده است 

و به فروش مي رسد.
قيم��ت طالي 24عي��ار در هر گرم يك ميلي��ون و 569 
هزار تومان و هر مثقال طال، 5 ميلي��ون و 84 هزار تومان 

ارزش گذاري شده است.
در ساعات عصر نيز قيمت سكه با 100 هزار تومان افزايش 
نسبت به روز كاري گذشته به بهاي 11 ميليون و 850 هزار 
تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با قيمت 
11 ميليون و 700 هزار تومان معامله شد.نيم س��كه بهار 
آزادي 6 ميليون و 600 هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و 
650 هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 300 هزار 
تومان قيمت خورد.عالوه ب��ر اين، در بازار طال نيز نرخ هر 
گرم طالي 18 عيار به يك ميليون و 189 هزار تومان رسيد 
و قيمت هر مثقال طال نيز پنج  ميليون و 154 هزار تومان 
شد.اونس جهاني طال نيز با قيمت يك هزار و 896 دالر و 
35 سنت معامله شد. از سوي ديگر، يك عضو كميسيون 
تلفيق بودجه 1401 گفت كه در جلسه كميسيون تلفيق 
موارد ارجاعي از صحن علن��ي درباره بودجه 1401 مورد 
بررسي قرار مي گيرد كه از جمله آنها ارز ترجيحي است. 
ميرتاج الديني افزود: در زمان بررس��ي بودجه تعدادي از 
موارد آنها جهت بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع 
شد كه از جمله آنها موضوع ارز ترجيحي است كه كميسيون 
به بررس��ي اين موارد مي پردازد.روز گذشته نمايندگان 
مجلس در جريان بررسي بند الحاقي تبصره يك بودجه 
در بخش درآمدي مقرر كردند كه اين بند جهت بررسي به 
كميسيون تلفيق ارجاع شود. در اين بند آمده است: دولت 
و دس��تگاه هاي اجرايي موضوع ماده )5( قانون مديريت 
خدمات كشوري مصوب  1386/7/8از جمله بانك مركزي، 
مجاز به تخصيص، فروش، تهاتر يا مبادله منابع ارزي حاصل 
از صادرات نفت، گاز، ميعانات گازي، فرآورده هاي نفتي و 
گازي و ساير منابع به غير از نرخ سامانه معامالت الكترونيكي 
 )اي.ت��ي.اس( نيس��تند. در بخ��ش هزين��ه اي اين بند 
پيش بيني شده كه: معادل 9 ميليارد دالر موضوع رديف 18 
جدول مصارف تبصره 14 اين قانون براي تامين كاالهاي 
اساسي دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي و بر اساس نرخ ارز 

ترجيحي اختصاص مي يابد.
در زمان بررسي اين بند، رييس مجلس شوراي اسالمي 
در خصوص ارجاع اين بند بيان كرد: جزو يك اين بند 
كه به تخصيص 9 ميلي��ارد دالر براي تامين كاالهاي 

اساسي بازمي گردد جزو موارد اعتراضي است كه بايد در 
كارگروهي كه آقاي مصري رييس آن هستند و اعضاي 
تلفيق نيز حضور دارند رس��يدگي شود و جزو 2 آن نيز 
به ارز اي تي اس باز مي گردد كه اگر حذف ش��ود همه 
درآمدها و هزينه ها در اليحه بر هم مي خورد و لذا اين بند 

به كميسيون تلفيق مجددا ارجاع مي شود.

    حذف ارز ترجيحي 
به معناي حذف يارانه ها نيست 

نماينده مردم تبريز بيان داشت: در جلسه غيرعلني مجلس 
نيز نظرات مختلف دولت و مجلس مطرح و شنيده شد كه 
چند نكته مهم داشت، نخست آنكه حذف ارزترجيحي به 
معناي حذف يارانه ها نيست بلكه يارانه هاي سوبسيدي و 
پنهان، آشكار شده و بستر و زمينه اي كه براي فساد، قاچاق 
و سوءاستفاده وجود داشت از بين مي رود، نكته ديگر اينكه 
دولت مي گويد؛ در اليح��ه ارز ترجيحي تعريف نكرده و 
ه��ر ارزي كه وجود دارد با قيمت نيمايي و eps حس��اب 

شده است.
ميرتاج الديني افزود: با اين وجود مجلس دو شرط در اين 
باره دارد؛ و به دولت گفته است اگر مي خواهيد اين روند را 
اصالح كنيد بايد براي معيشت مردم فكر اساسي كرده و 
معيشت اقشار پايين جامعه تامين شود، البته دولت 172 
هزار ميليارد تومان براي كاالهاي اساسي، دارو و آرد و نان 
در اليحه در نظر گرفته است اما كميسيون تلفيق بودجه 
اين عدد را به حدود 250 هزار ميليارد تومان افزايش داده 
اس��ت، اكنون رقمي براي آرد و نان، 70 همت براي دارو و 
تجهيزات مصرفي پزشكي )دولت براي اين مهم 40 همت 
در نظر گرفته بود( در نظر گرفته ايم و مابقي هم به كاالهاي 

اساس��ي اختصاص مي يابد. ريي��س كميته هدفمندي 
كميسيون تلفيق بودجه 1401 مجلس درباره روش ها و 
برنامه هاي اجراي اين مهم ازسوي دولت، توضيح داد: بانك 
مركزي زيرساختي را در قالب كارت اعتباري براي خريد 
كاال آماده كرده است تا منجر به افزايش نقدينگي در كشور 
نشود , وزارت جهاد كشاورزي نيز بايد اين زنجيره را رعايت 
مي كند تا نهاده در حد مورد نياز به توليدكنندگان برسد و 
محصوالت افزايش قيمت بي رويه نداشته باشند و كاالهاي 
اساس��ي به صورت انبوه در فروشگاه ها عرضه شوند. عضو 
كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بيان داشت: 
مجلس با تاكيد بر تامين معيشت مردم، شيوه اجرا و زمان آن 
را در اختيار دولت قرار داده است تا با در نظر گرفتن تمهيدات 
مختلف نياز بازار را تامين كنند و در تامين معيشت مردم 
مشكلي پيش نيايد و از طرفي ديگر به سوءاستفاده از ارز 

ترجيحي پايان داد.

    دريافت وام از روسيه تا سقف ۵ ميليارد دالر
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به دولت اجازه دادند تا 
مبلغ پنج ميليارد دالر وام از دولت روسيه براي طرح هاي 

تملك دارايي سرمايه اي اخذ كند.
نمايندگان شوراي اسالمي در جريان جلسه علني مجلس و 
بررسي بخش درآمدي اليحه بودجه سال 1401 بند »ب« 
تبصره 3 اليحه بودجه را بررس��ي كرده و آن را به تصويب 
رساندند. براس��اس بند »ب« تبصره 3 اجراي تبصره 38 
قانون اصالح قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 
1395.6.3 در سال 1401 تمديد مي شود. براساس تبصره 
38 قانون اصالح قانون بودجه سال 1395 به دولت اجازه 
داده مي شود با رعايت سقف مقرر در تبصره 3 قانون بودجه 

سال 1395 كل كشور تا مبلغ پنج ميليارد دالر وام از دولت 
روس��يه براي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با 

شرايط زير اخذ نمايد: 
1- وام دريافتي صرف��ا براي طرح هاي تملك دارايي هاي 
سرمايه اي امور زيربنايي و توليدي پيوست شماره يك قانون 
بودجه كل كشور با اولويت انرژي هاي نو، هسته اي، نيرو، 
راه آهن، بزرگراه ها، سدها، شبكه هاي آبياري و طرح هاي 
انتقال آب اختصاص مي يابد. 2- طرح هاي موضوع بند يك 
با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيات 
وزيران مي رسد. 3- نحوه اعمال وام دريافتي، تعيين مدت 
بازپرداخت و ميزان سهم ساخت داخلي و ساير شرايط وام 
به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران و سازمان برنامه و بودجه 

كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد.

   ۳۰ ميليارد يورو سقف فاينانس خارجي
براي طرح هاي دولتي و غيردولتي

نمايندگان مجلس در مصوبه اي سقف تسهيالت تأمين 
مالي خارجي )فاينانس( براي طرح هاي دولتي و غيردولتي 
را معادل ريالي 30 ميليارد يورو تعيين كردند. نمايندگان 
مجلس در ادامه بررسي جزييات بودجه در بخش درآمدي 
بند الف تبصره 3 درباره تامين مالي خارجي )فاينانس( را 
تصويب كردند. طبق اين مصوبه، با رعايت بند )الف( ماده 
)4( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب1395/12/14  
در س��ال 1401 سقف تس��هيالت تأمين مالي خارجي 
)فاينانس( براي طرح هاي دولتي و غيردولتي معادل ريالي 

سي ميليارد يورو تعيين مي شود.
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كاهش نرخ دالر تا 24 هزار 
تومان تحت تاثير مذاكرات وين

قيمت دالر تحت تاثير اخبار 
مثبت از مذاكرات وين تا 24 
هزار تومان با كاهش مواجه 
خواهد شد و بعيد است كه به 

كمتر از اين رقم برسد.
اخب��ار مثبت��ي ك��ه از اين 
مذاكرات منتش��ر مي شود، 
بيش��ترين تاثير را بر بازار ارز 
مي گذارد كه اين تاثير خود را به صورت كاهش قيمت ها 
در اين بازار نشان مي دهد و ميزان و شدت اين كاهش نيز 
به سياست دولت بستگي دارد، زيرا دولت نمي تواند مانع 
افزايش قيمت ارز شود اما مي تواند مانع كاهش آن شود.

اين مذاكرات تاثير كوتاه مدتي بر ساير شاخص هاي كالن 
اقتصادي چون تورم، توليد  ... نمي گذارد و نمي توان تا 
انتهاي سال انتظار تغييري در اين شاخص ها متاثر از 
نتيجه مذاكرات داشت . بعيد است نرخ دالر به كمتر از 
24 هزار تومان برسد، بعيد مي دانم كه افت شديدي در 
قيمت ارز ايجاد ش��ود و اكنون نرخ دالر تا محدوده 26 
هزار تومان هم كاهش پيدا كرده اس��ت و اگر در ادامه 
نيز نتيجه مذاكرات مثبت باشد، حدودا مي تواند 2000 
تومان كاهش پيدا كند. برخي از مش��كالت اقتصادي 
كشور، ريشه داخلي دارد و چه تحريم ها برداشته شود 
چه نشود، اين مشكالت داخلي برقرار است و ارتباطي 
با مذاك��رات وين ندارد. بي نظمي  و ناترازي هايي كه در 
نظام بودجه ريزي كش��ور، نظام بانكي، صندوق هاي 
بازنشستگي و ... وجود دارد، ارتباطي به تحريم ها ندارد 
و تنها اين مشكالت را تش��ديد كرده است و آنها با رفع 
تحريم ها از بين نمي روند. تاثير ميان مدت و بلندمدت 
رفع تحريم ها بر اقتصاد ايران قابل مالحظه است و از 
آنجا كه يكسري از مشكالت فارغ از تحريم ها در اقتصاد 
ايران پا برجا هستند و آينده اقتصاد نيز به آنها بستگي 
دارد، نمي توان با رفع تحريم ه��ا اميدوار بود كه تمام 
مشكالت حل مي شود، بلكه بايد در كنار رفع تحريم ها 

به اصالحات ساختاري در اقتصاد توجه ويژه شود.

كسري از محل منابع بانك مركزي 
تامين شد نه فروش ارز نيمايي

رييس كل اس��بق بانك مركزي ضمن رد ادعاي 
خريد ارز نيمايي و فروش آن با نرخ 4200 توماني 
تاكيد كرد كه كسري حدود شش ميليارد دالري 
تامين ارز كاالهاي اساسي از محل منابع و ذخاير 
بانك مركزي تامين شده كه اين اقدام با موافقت 
شوراي عالي اقتصادي سران سه قوا و تاييد رهبري 

بوده است.
اخيرا علي صالح آبادي- رييس كل بانك مركزي- 
طي اظهاراتي در رابطه با چرايي رش��د نقدينگي 
در جريان تامين ارز كاالهاي اساسي گفته كه در 
سال گذشته دولت چهار ميليارد دالر درآمد نفتي 
داش��ته اما از آنجايي كه به 10 ميليارد دال ارز نياز 
داشت، بانك مركزي ش��ش ميليارد دالر ارز را از 
سامانه نيما به قيمت نزديك به نرخ آزاد خريداري 
كرد و ب��ه قيمت 4200 تومان ب��ه واردكنندگان 
فروخت. در اظه��ارات صالح آبادي اين طور اعالم 
ش��د كه دولت گذش��ته با اين اقدام عمال دست 
به چاپ پ��ول زده و از مابه التفاوت نرخ ارز 4200 
توماني و ارز نيما كسري بودجه خود را جبران كرد 
كه موجب افزايش پايه پولي، افزايش نقدينگي و 

تورم شده است. 
همتي با اش��اره به اينكه سال گذشته در راستاي 
سياست دولت، با نرخ ترجيحي 10 ميليارد دالر 
ارز براي تامين كاالهاي اساسي تامين شد گفت 
ك��ه ارز 4200 تومان��ي در مرحل��ه اول از محل 
درآمدهاي وصولي س��ال 1399 سهم دولت كه 
حدود چه��ار ميليارد دالر بود تامين ش��د، اما به 
دليل عدم كفايت درآمدهاي ارزي دولت و با توجه 
به ضرورت تامين كاالهاي اساسي، دارو و نيازهاي 
ضروري مربوط به معيش��ت مردم، كسري فوق از 
محل مانده ذخاير بانك مركزي كه به نرخ 4200 
تومان در ترازنامه بانك ثبت شده بود، تامين شد. 
رييس كل اسبق بانك مركزي اين را هم گفت كه 
اين اقدام باموافقت شوراي عالي اقتصادي سران 
قوا و تاييد مقام معظم رهبري انجام ش��ده است. 
ضمن اينكه به دس��تور مقام معظم رهبري مقرر 
شد آن بخش از ذخاير ارزي بانك مركزي كه براي 
خريد دارو وس��اير كاالهاي اساسي مصروف شده 
است به عنوان بدهي دولت به بانك مركزي ثبت 
و از مح��ل درآمدهاي ارزي آتي دولت طي س��ه 
سال تسويه شود.  همتي ادامه داد: بنابراين بانك 
مركزي سياست خريد ارز با نرخ نيما و فروش آن 
با نرخ 4200 تومان نداشته است و خريد و فروش 
بانك مركزي در سامانه نيما مشخص بوده و جدا 

از نحوه تامين ارز كاالهاي اساسي است.

    به رهبري گزارش دادم 
و اسناد آن موجود است

وي در ادامه ب��ا بيان اينكه دولت طبق مجوزهاي 
خاص شوراي عالي اقتصادي سران قوا يا تكاليف 
قانون بودجه، نسبت به فروش ارزهاي مسدودي 
صندوق توسعه ملي به بانك مركزي اقدام مي كند 
كه قطعا پايه پولي را متاثر خواهد كرد افزود: در اين 
خصوص نيز در هنگام حضور در بانك مركزي آثار 
اينگونه تصميمات را به مقام معظم رهبري گزارش 
داده و توقف تس��عير منابع مسدودي را خواستار 
ش��دم كه با دستور ايشان اس��تفاده از اين رويه از 
اول سال 1400منع ش��د كه اسناد و مدارك اين 

تصميمات در بانك مركزي موجود است.

تسهيالت تكليفي
ضرورت يا تحميل؟

 نظام بانكي مهم ترين متهم 
و مس��وول در خل��ق پ��ول و 
نقدينگي در اقتصاد ملي است، 
و در حالت عادي اگر بيشتر از 
سازماندهي منابع بانك ها به 
آنها تكليف شود، تسهيالت 
تحميلي است. ناترازي ناشي 
از كاهش منابع يا هدر رفتن 
منابع مباحثي را به دنبال دارد. گاهي اين تكاليف به بانك ها 
در راس��تاي نيازهاي ضروري و بايسته هاي اقتصاد ملي، 
متوازن و منضبط و در راستاي حمايت از توليد است. بايد 
بررسي شود كه آيا واقعا اين بانك ها هستند كه دستورهاي 
دولت به آنها تحميل مي شود يا با خلق منابع و جهت دهي 
موازي و چالش برانگيز، منابع خود را به ساماندهي اقتصادي 
تحميل مي كنند. خلق پول از يك طرف ارزش پول ملي را 
كاهش و از طرفي تورم را افزايش مي دهد، بايد خلق پول 
مديريت شود تا بانك ها در جاي خود قرار بگيرند، اين در 
حالي است كه بانك ها وارد رقابت فزاينده اي شده اند و در 
يك دهه گذشته اين فرصت در اختيار آنها قرار گرفته كه 
خلق نقدينگي كنند. ناترازي ها در نظام بانكي باعث رشد 
فزاينده و موجب فروپاشي نظام پولي و بانكي نظام كشور 
مي شود. خلق پول توس��ط بانك ها در سه دهه گذشته، 
موجب ش��د كه از دوره دولت دهم فش��ارها بر دو رقمي 
شدن نرخ سود ش��دت گرفته و با اين اقدام مصيبت وارد 
نظام بانكي شد. در يك دهه گذشته به خصوص در دولت 
يازدهم و دوازدهم اتفاقاتي در همه حوزه هاي اقتصادي به 
خصوص در حوزه بانكي رخ داد كه بايد در تاريخ براي آن 
داستان هاي مختلفي نوشته شود كه چه اصراري داشتند تا 
اين كارها را در حوزه بانكي انجام دهند. نظام بانكي سرخود 
و رها شده را شاهد هستيم، زماني كه آقاي همتي رييس 
بانك ملي و رييس شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي بود، 
اعالم كرد نرخ سود را متعادل كنيم. همان موقع بيان كرديم 
اينكه مي خواهند بانك ها را منضبط كنند، خوب است، اما 
آيا بانك هاي خصوصي اين موضوع را مي پذيرند كه آقاي 
قاسمي رييس هماهنگي بانك هاي خصوصي عنوان كرد 
كه اين اقدام سودي براي بانك ها ندارد و به صرفه نيست و 
ما نمي توانيم منابع مان را وارد بازار كنيم. گزارش خلق پول 
در يك دهه گذشته نشانگر نقش بانك خصوصي و رها شدن 
آنها از تكاليف ملي و قانوني محرز است. تعدادي از بانك ها 
در جنگ اقتصادي به يك رقيب تمام عيار براي قابليت هاي 
اقتصادي تبديل شدند. آنها تكاليف را قبول نمي كردند؛ در 
حالي كه ضرورت دارد در چارچوب مقررات ملي، نظاماتي 
تعريف شود. از زماني كه نظام اقتصادي ايران، بانك پايه 
ش��ده، بانك ها سعي مي كنند از تكنيك هاي خواستگاه 
بانك در غرب استفاده كنند، اما انضباط و استانداردهاي 
آنان را اجرا نمي كنند و اين امر باعث وجود مشكالتي شده 
است. اگر بانك ها انضباط را بپذيرند و بر اساس قابليت هاي 
بازار عمل كنند، بخش بزرگي از مش��كالتي كه امروز در 
اقتصاد ملي به وجود آمده، برطرف مي شود. دولت اصرار 
دارد كه تامين منابع به طرف تولي��د برود، اما بانك ها به 
سمت توليد نمي روند و توليد را دچار فريز و از دست رفتگي 
كرده اند. بانك ها با افزايش هزينه هاي تامين منابع مالي، 
سعي مي كنند سوداگري جديد و توليد ثروت غيرواقعي را 
براي خود به وجود بياورند و با مهندسي نظام مالي و پولي و 
اقتصاد ملي را دچار چالش كنند. بانك ها بخشي از اقتصاد 
ايران هستند كه اگر قرار است مسووليت تامين منابع را 
داشته باشند، اين مسووليت را براي همه اقتصاد ايران دارند. 
اكنون گزارش ها نشان مي دهد كه منابع بانك ها در حال از 
دست رفته و در جاهايي كه تكليف شده بود، عمل نكرده اند 
و در جاهايي كه خودشان خواستند به ساختار اقتصادي 
بازارهاي موازي تحميل كردند. بانك ها تمايل دارند سود 
باال را در كوتاه مدت به صورت سوداگرانه به دست بياورند كه 
اين چالش صرف نظر از اينكه هزينه هاي قيمت هاي منابع را 
افزايش مي دهد، بلكه بهره وري منابع بانكي را دچار چالش 
كرده است. بايد بانك ها را به سمت كارآمد كردن منابع سوق 
دهيم، اگر به هسته اصلي نياز دولت ها و تكاليف بانك ها 
بپردازيم، تحميل تامين مناب��ع بانك ها به متن اقتصاد، 
خلق پول و از قبل آن، تورم فزاينده اي به وجود آورده اند. 
اگر نظام بانكي بپذيرد كه بخشي از نيازهاي ملي را مورد 
پوشش قرار دهد، به نظر مي رسد ناترازي در حوزه هاي 
اقتصادي كاهش مي يابد و بازارهاي موازي در اقتصاد 
پديدار شده و رقابت سوداگرانه، كاهش پيدا خواهد كرد.

 ابالغ شيوه نامه اعطاي تسهيالت 
احداث و نوسازي مسكن

به گزارش پايگاه خبري بانك مسكن - هيبنا، محمدحسن 
علمداري عضو هيات مديره بانك مسكن با بيان اينكه 
اشخاص و پروژه هاي مشمول طرح نهضت ملي مسكن 
در قالب هاي مختلف )انبوه س��ازي، گروه هاي ساخت، 
خودمالكي و...( از طريق سامانه وزارت راه و شهرسازي 
تاييد و به بانك معرفي مي ش��وند، س��قف تسهيالت 
قابل اعطا در قالب طرح نهضت ملي مس��كن به منظور 
احداث واحدهاي مس��كوني را براي شهر تهران 4500 
ميليون ريال، شهرهاي باالي يك ميليون نفر جمعيت 
)مشهد، اصفهان، كرج، شيراز، تبريز، قم، اهواز( 4000 
ميليون ريال، ساير مراكز استان ها )با جمعيت كمتر از 
يك ميليون نفر( 3500 ميليون ريال، ساير شهرها 3000 
ميليون ريال و براي روستاها 2500 ميليون ريال، عنوان 
كرد. علمداري نرخ سود تسهيالت را بر اساس نرخ سود 
مصوب شوراي پول و اعتبار )در حال حاضر 18 درصد( 
عنوان كرد و گفت: در صورتي  كه پرداخت بخشي از سود 
تسهيالت در قالب يارانه )با ارايه تضمين نامه( توسط دولت 
تضمين شود، اعطاي تسهيالت به متقاضيان با نرخ هاي 
يارانه اي امكان پذير خواهد بود. وي گفت: انعقاد قرارداد 
مشاركت مدني فارغ از ميزان پيشرفت فيزيكي پروژه 
پس از ارايه مدارك و مستندات از قبيل مستندات 
هويتي، اس��ناد مالكيتي عرصه محل اجراي طرح، 
پروانه س��اختماني و...، پس از تشكيل پرونده و اخذ 

استعالم هاي ذيربط امكان پذير خواهد بود.

دريافتوامازروسيهتاسقف۵ميليارددالر

تخصيص۱۳.۴ميليارددالربرايكاالهاياساسيودارو

كميسيونتلفيقدربارهارزترجيحيتعيينتكليفميكند

نقدينگي با رشد 29.۵ درصدي طي ده ماه به 4۵۰۰ همت رسيد 
گروه بانك و بيمه |

براس��اس اعالم بانك مركزي، در 10 ماهه سال جاري از 
محل سهميه ارزي س��ال 1400 در حدود 13.4 ميليارد 
دالر ارز با نرخ ترجيحي به صورت نقدي و اعتباري به واردات 
كاالهاي اساسي، دارو، تجهيزات پزشكي و نيز واكسن كرونا 
اختصاص يافته است. آهنگ رشد پايه پولي در 12 ماهه 
منتهي به دي ماه 1400 روند كاهشي را طي كرد به گونه اي 
كه رشد پايه پولي 12 ماهه از 42.1 درصد در مرداد ماه به 
35.5 درصد در دي ماه رسيد. همچنين پايه پولي در پايان 
دي ماه 1400 )معادل 5679.2 هزار ميليارد ريال( نسبت 
به پايان سال 1399، رش��دي معادل 23.8 درصد داشته 
است.  حجم نقدينگي در پايان دي ماه سال 1400 )معادل 
45014.6 هزار ميليارد ريال( نسبت به پايان سال 1399 
معادل 29.5 درصد رش��د يافت. الزم به توضيح است كه 
 2.4 واحد درصد از رش��د نقدينگي در 10 ماهه منتهي به 
دي ماه 1400 مربوط به اضافه ش��دن اطالعات خالصه 
دفتركل دارايي ها و بدهي هاي بانك مهر اقتصاد به اطالعات 
خالصه دفتركل دارايي ها و بدهي هاي بانك سپه )به واسطه 
ادغام بانك هاي متعلق به نيروهاي مسلح در بانك سپه( 
است و فاقد آثار پولي است. عالوه بر اين، نرخ رشد نقدينگي 
در 12 ماهه منتهي به دي ماه 1400 به 39.8 درصد رسيد 
كه 2.6 واحد درصد از آن مربوط به افزايش پوشش آماري 
مذكور بوده اس��ت. به عبارت ديگر در صورت عدم لحاظ 
پوش��ش آماري مذكور، رش��د نقدينگي در پايان دي ماه 
1400 نسبت به پايان س��ال 1399 معادل 27.1 درصد 
و در دوازده ماهه منتهي به دي م��اه 1400 معادل 37.2 
درصد مي بود. در دي ماه 1400 با هدف مديريت نقدينگي 
بازار بين بانكي ريالي، بانك مرك��زي در تعامل با بانك ها 
اقدامات اعتباري زير را انجام داد:   انجام عمليات بازار باز با 
موضع انبساطي طي چهار مرتبه حراج به ترتيب به ارزش 
699، 727.6، 750 و 780.7 هزار ميليارد ريال مجموعاً به 
ارزش معامالتي 2957.3 هزار ميليارد ريال در قالب توافق 
بازخريد با سررس��يدهاي 7 روزه )مانده توافق بازخريد از 
محل عمليات بازار باز در پايان دي ماه معادل 780.7 هزار 

ميليارد ريال بوده است( .
اس��تفاده بانك ها از اعتبارگيري قاعده مند در نرخ سقف 
براي رفع نيازهاي نقدينگي ط��ي 16 روز جمعًا به ارزش 

73.7 هزار ميليارد ريال )مانده اعتبارگيري قاعده مند در 
پايان دي ماه معادل صفر بوده است( . بر اساس اعالم وزارت 
امور اقتصادي و دارايي، كارگزاري اين بانك از ابتداي سال 
جاري تا پايان دي ماه، بيس��ت  و هشت مرحله حراج و دو 
مورد پذيره نويسي اوراق مالي اسالمي دولتي برگزار نمود 
كه در مجموع، 660.8 هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسالمي 
دولتي توسط بانك ها و ساير س��رمايه گذاران خريداري 
شد )در دي ماه س��ال جاري، طي برگزاري چهار مرحله 
حراج اوراق مالي اسالمي دولتي 19.6 هزار ميليارد ريال 
اوراق مالي اسالمي دولتي توسط بانك ها )31.9 درصد( و 
41.9 هزار ميليارد ريال توسط ساير سرمايه گذاران )68.1 
درصد( جمعًا به ميزان 61.5 هزار ميليارد ريال، خريداري 
ش��د( . در 10 ماهه سال جاري از محل سهميه ارزي سال 
1400 در حدود 13.4 ميليارد دالر ارز با نرخ ترجيحي به 
صورت نقدي و اعتباري به واردات كاالهاي اساسي، دارو، 
تجهيزات پزشكي و نيز واكسن كرونا اختصاص يافته است. 
در دي م��اه 1400 و در ادامه روند چندماه اخير، نرخ تورم 
متوسط دوازده ماهه، نقطه به نقطه و ماهانه شاخص بهاي 

كاالها و خدمات مصرفي با كاهش همراه بودند.
در اين ماه كليه زيرگروه هاي اصلي شاخص بهاي كاالها 

و خدمات مصرفي به اس��تثناي زيرگ��روه »خوراكي ها و 
آشاميدني ها« با كاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته 
همراه بودند. با وجود كاهش قابل توجه تورم ماهانه ارزش 
اجاري مسكن طي سه ماه اخير، زيرگروه »مسكن، آب، برق 
و گاز و ساير سوخت ها« به  واسطه ضريب اهميت باالي آن 
در ش��اخص بهاي مصرف كننده، همچنان سهم عمده را 
در تورم ماهانه دي م��اه به خود اختصاص داد. در زيرگروه 
اختصاصي كاال، عمده كاهش تورم ماهانه را كاالهاي بادوام 
كه نوسانات قيمت آنها همبستگي بااليي با نوسانات بازار 
ارز دارد، تجربه كردند. در حوزه تجارت خارجي با توجه به 
اطالعات منتشره در پايگاه اطالع رساني گمرك ج.ا.ايران، 
طي ده ماهه سال جاري ارزش صادرات گمركي در حدود 
38.8 ميلي��ارد دالر بوده كه نش��انگر افزايش حدود 38 
درصدي آن در مقايس��ه با دوره مشابه سال 1399 است. 
همچني��ن ارزش واردات گمركي در دوره مزبور در حدود 
41.5 ميليارد دالر گزارش شده كه حاكي از افزايش حدوداً 

34 درصدي آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. 

   وضعيت بازار ارز در دي ۱4۰۰
تحوالت بازار رسمي ارز در دي ماه حاكي از آن است كه 

در اين ماه متوسط نرخ فروش دالر حواله اي و اسكناس 
در سامانه سنا به ترتيب معادل 247.1 و 265.9 هزار 
ريال بود كه نس��بت به ماه قبل از آن به ترتيب معادل 
3.4 درصد افزايش و 2 درصد كاهش نشان مي دهند. 
همچنين تحوالت بازار غيررس��مي حاكي از كاهش 
مس��تمر نرخ دالر در ماه مورد گزارش است. در ساير 
بازارهاي دارايي از جمله مس��كن، بررسي ها حاكي از 
افزايش شاخص »قيمت مسكن معامله شده« است، 
به گونه اي كه بر اساس اطالعات اخذ شده از سامانه ثبت 
معامالت امالك و مس��تغالت كشور، متوسط قيمت 
خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني 
معامله شده در شهر تهران طي دي ماه 1400 نسبت 
به ماه قبل 1.1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 

20.3 درصد افزايش را تجربه كرد.

  تثبيت نرخ سود بين بانكي در 2۰.۵ درصد 
بررس��ي روند تغييرات نرخ بازار بين بانكي نشان دهنده 
كاهش اين نرخ در دي ماه در قياس با ماه هاي گذش��ته و 
تثبيت آن در محدوده 20.5 درصد بوده اس��ت. عليرغم 
كاهش حجم معامالت بازار بين بانكي طي دي ماه 1400، 
افزايش كل مبل��غ توافق بازخريد در عمليات ب��ازار باز و 
تسهيالت قاعده مند در طي اين دوره حاكي از استفاده منابع 
در دسترس برخي بانك ها )بانك هايي كه پيشتر داراي مازاد 
قابل عرضه در بازار بين بانكي بودند( براي تامين نيازهاي 
نقدينگي خود و كاهش مازاد قابل عرضه آنها در بازار بين 
بانكي است كه اين امر عمدتاً به واسطه افزايش سپرده هاي 

دولت نزد بانك مركزي رخ داده است.
در دي ماه سال جاري به  دليل كاهش انتظارات تورمي 
و متعاقب آن كاهش بازده اسمي انتظاري در بازار ساير 
دارايي ها، نرخ هاي بازده اوراق مالي اسالمي دولتي روند 
نزولي به خود گرفت؛ به نحوي كه در اين ماه نرخ بازده 
اسناد مذكور با سررسيدهاي يك، دو و سه ساله، به ترتيب 
با 0.38، 0.48 و 0.20 واحد درصد كاهش نسبت به ماه 
قبل به ترتيب به 23.28، 24.43 و 25.06 درصد رسيد. 
در طي اي��ن دوره، كاهش نرخ هاي ب��ازده اوراق مالي 
اسالمي دولتي منجر به انتقال منحني بازده اسناد خزانه 

اسالمي به سطحي پايين تر از آذرماه شده است. 

ساسان شاه ويسيكامران ندري

همتي:



گروه بازار سرمايه|
بازدهي ش��اخص كل بورس تهران در س��ه س��ال 
منته��ي به اس��فند ۹۹ اعداد عجيبي بوده اس��ت. 
يعني در سال هاي 13۹7، 13۹8 و 13۹۹ به ترتيب 
بازدهي بورس 8۶، 187 و 1۵۵ درصد بوده اس��ت. 
اين اعداد رويايي به سختي از ذهن سرمايه گذاران 
بورسي حذف مي شود. بورس چقدر سود مي دهد؟ 
يا سود قطعي بورس چقدر است؟ گرچه غيرطبيعي 
به نظر مي رسد اما ش��ايد يك خطاي رفتاري بوده 
كه ما در تله خاطرات گذشته مي مانيم. سود بورس 

در بلند مدت؟
خاط��رات يك س��ال اخير س��رمايه گذار بورس��ي 
بازدهي هاي عجيبي را در ذهن خود به ثبت رسانده 
است و شايد يكي از مشكالت وضعيت كنوني بورس 
تهران همين موضوع است كه شايد باور نداريم كه 
از آن فض��اي ملتهب عبور كرده اي��م. البته بازدهي 
واقعي بورس تهران در اين س��ال ها به مراتب كمتر 
از بازدهي اسمي است اما عملكرد چشم گير بورس 
تهران همچنان مورد توجه است. البته بازدهي هاي 
س��رمايه گذاران در بازارهاي مختلف صرفا مختص 
ب��ورس تهران نيس��ت و اين فضا به دلي��ل التهاب 
اقتصاد جهاني نيز مشاهده مي شود. به اين ترتيب 
س��رمايه گذاران بازارهاي كااليي يا س��هام در بازار 
جهاني نيز بازدهي خارج از عادت كس��ب كرده اند 
و ش��ايد آنها نيز درگير چنين وضعيتي در شرايط 

كنوني باشند.
شاخص كل بورس تهران از ابتداي سال 1۴۰۰ افت 
حدود ي��ك درصدي را تجربه كرده اس��ت. ريزش 
سنگين بورس تهران از مرداد ۹۹ تا پايان اين سال 
زيان سنگيني را براي خريداران سهام در قله بورس 
)تابستان سال ۹۹( به دنبال داشت. در سال 1۴۰۰ 
نيز با همه س��يگنال هاي بني��ادي اما بورس رمقي 
براي رشد نداشت و رش��د چندين باره سهام نيز با 

فشار عرضه ها ناكام ماند.
طي اين مدت داليل متعددي براي عدم شكل گيري 
موج صعودي پايدار مطرح مي ش��ود. امروز گرچه 
بورس تهران با افزايش تقاضا همراه بود و ش��اخص 
كل بورس نيز رش��د بيش از نيم درصدي را به ثبت 
رس��اند اما همچنان نگراني از فش��ار عرضه سهام 
مشهود است. امروز صنايع موسوم به برجامي مانند 
خودرويي ها به صف خريد نشس��تند و تا خاطرات 
رش��دهاي عجيب قيمت در زمس��تان ۹۴ پس از 

حصول توافق برجام را تكرار كنند.

چگونهسودبورسباالميرود؟
در سال هاي گذش��ته طبيعتا همراه با جهش نرخ 
دالر و نرخ تورم در اقتصاد كش��ور انتظارات تورمي 
در نگاه سرمايه گذاران نيز تشديد شده بود و بيشتر 
از كسب س��ود حتي موضوع حفظ ارزش ثروت در 
برابر تورم مورد توجه بود. دالر در ۴ س��ال گذشته 
تقريبا ۵۰۰ درصد رشد قيمت را تجربه كرده است. 
طبيعي است كه در اين فضا به ذهن سرمايه گذار و 
معامله گر بورسي يا هر بازار ديگري انتظار بازدهي 

سنگين تلقيق شود.
اما فضاي تورمي عالوه بر آسيب هاي سنگين خود 
بر اقتصاد و جامعه يك آس��يب مان��دگار را نيز در 
بازارها به همراه دارد. براي فعاالن يك بازار باور اين 
داس��تان كه از فضاي تورمي عبور كرده ايم سخت 
اس��ت. واقعيت نيز اين است كه پس از تحمل ۲۵۰ 
درصد تورم از ابت��داي س��ال ۹7 تاكنون پذيرش 
اينكه سياس��ت گذار مي تواند اين ت��ورم را كنترل 

كند دشوار است.
برج��ام و پول نف��ت مي تواند براي م��دت زمان نه 
چندان طوالني )ش��ايد تا چند س��ال( مرهم درد 
تورم��ي در اقتصاد ايران باش��د. در اي��ن ميان اگر 
اصالحات��ي رخ دهد ش��ايد بتوان امي��دوار بود كه 
اين درد براي هميش��ه از اقتصاد ايران رفع ش��ود و 
اگر همان سياس��ت هاي قبلي در پيش گرفته شود 

دوباره بايد در انتظار تورم با شدت بيشتر بود. همين 
امروز مجلس دوباره درصدد بود تا رانت دالر ۴۲۰۰ 
را به اقتصاد كش��ور بازگرداند و اي��ن موضوع خود 
همان ادامه سياس��ت هاي اش��تباه و در ادامه تورم 

سنگين است.

احيايبرجام
چهتاثيريبربازارسرمايهدارد؟

به هر ح��ال با احياي برج��ام احتم��ال اينكه نرخ 
تورم كش��ور دوباره به مح��دود ۲۰ درصد بازگردد 
وجود دارد. در اين ميان تورم هاي پايين س��ال ۹۵ 
نيز چندان مورد انتظار نيس��ت )نرخ تورم و قيمت 
دالر در اين س��ال ها به صورت مصنوعي پايين نگه 

داشته شد(.
با اين فرض نرخ س��ود نيز در همي��ن محدود يا در 
مح��دود پايين ت��ر آرام خواهد گرف��ت. در چنين 
وضعيتي ب��راي اقتصاد بازارهاي مال��ي مانند بازار 
س��هام نيز بايد بازدهي مورد انتظ��ار خود كاهش 
دهن��د. بايد پذيرفت ب��ا احياي برج��ام و ارز نفتي 
حداق��ل براي م��دت كوتاهي مي ت��وان به كاهش 

التهاب در اقتصاد ايران اميدوار بود.
همين موضوع شايد باعث شود كه سرمايه گذاران 
و معامله گران بورس تهران نيز به جاي انتظار براي 
بازده��ي چند ده درصدي در م��دت زمان كوتاه به 
بازدهي چند درصدي نيز رضايت دهند. فرض كنيد 
تورم حدود ۲۰ درصد و نرخ دالر نيز رش��د كمتر را 
تجربه كند در چنين شرايط اگر شخصي بتواند در 
يك سال در يك بازار 3۰ درصد سود كسب كند ۵۰ 
درصد بازدهي مازاد بر تورم را به دست آورده است.

ش��ايد گفته ش��ود كه اي��ن موضوع چ��ه ربطي به 
وضعي��ت كنون��ي ب��ورس دارد. از معامله گران كه 
مي پرسيم چرا فالن سهم كه انتظار بازدهي حدود 
1۰ درص��دي را در 3 م��اه آين��ده دارد ب��ه فروش 
مي رسانند مشخصا با ذهنيت رشدهاي خيره كننده 

سال هاي گذشته مواجه مي شويم.
در حالي كه اگر ش��خصي واقعا در نرخ تورم و رشد 
س��االنه نرخ دالر ۲۰ درص��دي بتواند ه��ر دو ماه 
1۰ درصد سود كس��ب كند طي يك سال بازدهي 
۴۰ درصدي )غيرمركب( را به دس��ت مي آورد كه 
بازدهي كامال خيره كننده اي است. بازدهي واقعي 

اين سرمايه گذاري 1۰۰ درصد بوده است.
حاال فرض كنيد كه همه بازار درگير همان ذهنيت 
گذش��ته هس��تند و اگر س��همي را با بازدهي چند 

ده درص��دي در ي��ك زم��ان كوتاه پي��دا نكنند از 
سرمايه گذاري خسته مي شوند. شايد يكي از داليل 
وضعيت كنوني بازار سهام اين باشد كه همچنان باور 
اين موضوع سخت است كه شايد نرخ تورم در سال 

آينده افت محسوسي به ثبت برساند.
به طور كلي نيز اي��ن انتظارات باال در بازدهي باعث 
مي شود كه يك س��رمايه گذار ريسك باالتري را در 
پرتفوي خود لحاظ كند و همين موضوع نيز موجب 
زيان سرمايه گذار شود. به صورت كلي انتظار بازدهي 
عجيبي از س��هام وجود ن��دارد و اگ��ر بتوان حتي 
در دوره ثبات پيش رو همس��ان با نرخ س��ود بدون 
ريسك بازدهي كس��ب كرد با توجه به سناريوهاي 
آينده سهام جايگاه خوبي براي سرمايه گذاري دارد.

همهصنايعبرنده
رضا جعفري در مطلبي نوش��ت: بررس��ي ها نشان 
از آن دارد كه فرآيند جه��ش ارزي گرچه در طول 
دهه هاي گذش��ته در كشور وجود داش��ته، اما در 
ده��ه ۹۰ شمس��ي به اوج خود رس��يده اس��ت. از 
طرفي بازار س��رمايه نيز از انتهاي دهه 8۰ با فرمان 
خصوصي سازي و ورود ش��ركت هاي بزرگ، بسيار 
جدي تر از گذش��ته بين مردم دنبال ش��ده است و 
در عموم جامعه نقش پررنگ تري ايفا كرده اس��ت. 
در همين راس��تا موض��وع ارتباط بين ن��رخ دالر و 
جهش هاي بازار س��رمايه نيز از ابتداي همين دهه 

ترند شد.
پيش ت��ر بخش زي��ادي از نوس��انات دالر به دليل 
نوس��انات در قيمت نفت بوده ك��ه در ابتداي دهه 
۹۰ بحث تحريم فروش نفت ايران نيز به طور خيلي 
جدي پيگيري شد و در نتيجه تغييرات دالري نيز 
به صورت ملتهبي شكل گرفت. در همين راستا تاثير 
نرخ دالر بر بورس و بازار سهام نيز به عنوان يك بحث 
جدي پيگيري ش��د؛ بررسي ها نشان از آن دارد كه 
رشد دالر از سال ۹۰ آغاز شده و تا انتهاي سال ۹1 
ادامه يافت. به اين ترتيب نرخ دالر طي اين سال ها 

تقريبا 3 برابر شد.
در اين ميان ش��ركت ها در مواجهه ب��ا اين رخداد 
ابتدا دس��ت به محافظه كاري زده و افزايش قيمت 
را در س��ود خود اع��الم نمي كردند، ام��ا در نهايت 
بسياري از آنها اقدام به تس��عير ارز كردند. از سوي 
ديگر شركت هاي پتروشيمي و شيميايي كه عمدتا 
صادراتي بودند، توانستند محصوالت صادراتي خود 
را بسيار گران تر بفروشند و سوددهي فزايند ه اي را 

ثبت كنند. به عنوان مثال در همان برهه، ش��ركتي 
مانند پتروشيمي خارك با آمار فروش ۹78 هزار تن 
)مجموع محصوالت( در سال 8۹ سود ۲۲1 توماني 
داشته و در سال ۹1 با ۹۲7 هزار تن فروش )با همان 

ميزان سرمايه( سود 7۵۲ توماني ساخته است.
 اين موضوع براي شركت هاي فلزي نيز صادق بود. 
بانك ها نيز در تس��عير ارز تعدي��الت خوبي دادند 
و صنعت دارو نيز با گران ش��دن ن��رخ دالر اقدام به 
گران كردن دارو كردند. اين امر سوددهي آنها را نيز 
افزايش داد. به جز گروه خودرو كه با افزايش قيمت 
حدودا س��ه برابري محصوالت، باز هم زيانده بود، 
تقريبا اكثر صنايع با رش��د دالر سوددهي مناسبي 

را تجربه كردند.
همان ط��ور كه عنوان ش��د، اي��ن اتفاق��ات صرفا 
مربوط ب��ه اين دوره خاص نبوده، ام��ا در اين دوره 
ش��كل جدي تري به خود گرفت. تحقيقات نش��ان 
مي دهد رش��د قيم��ت دالر به صورت مس��تقيم و 
غير مس��تقيم بر بازار س��رمايه تاثير دارد. با رش��د 
دالر ش��ركت هاي صادر كننده و داخلي با نرخهاي 
گران تري مي فروش��ند و در نتيج��ه قيمت آنها نيز 

افزايش مي يابد.
از طرفي با رش��د دالر، ارزش دالري شركت ها نيز 
كاهش مييابد و در نتيجه با رشد قيمت ها اين ارزش 

عموما همسان سازي مي شود.
در سال هاي بين ۹۲ تا ۹۶ نيز قيمت دالر با توجه به 
توافق هاي هسته اي و فروش نفت ايران آرام گرفت 
و در همي��ن برهه نيز بازار س��رمايه در ركود كامل 
فرو رفت. پس از آن با روي كارآمدن ترامپ مجددا 
بازار س��رمايه درگير همين تالطم هاي دالري شد 
و شاخص كل بورس نيز به همان دليلي كه ابتداي 
دهه ۹۰ صعود را تجربه ك��رده بود، در انتهاي دهه 

۹۰ نيز رشد داشت.
بررسي بازه ۵ ساله دالر و شاخص را نشان مي دهد، 
همان گونه كه مش��خص اس��ت ارتباط مستقيم و 
معناداري بين رشد دالر و شاخص وجود دارد و در 
اين بين، البته ذكر اين نكته خالي از لطف نيس��ت 
كه متغير پيشرو نرخ دالر است. به اين ترتيب تاكيد 
مي شود كه نوسان نرخ دالر چه به صورت مستقيم 
و چه غيرمستقيم بر بازار سرمايه تاثيرگذار خواهد 
بود و از آنجا كه بخش عمده اي از س��هام بورس��ي، 
دالر مح��ور ب��وده، نوس��ان قيمتي در اين س��هام 
شاخص س��از، نماگر اصلي بازار س��هام را نيز تحت 

تاثير قرار خواهد داد.
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صندوقهايسرمايهگذاري
خصوصيدرفرابورس

عارف عليقلي پور، مدير نهادهاي مالي فرابورس ايران با بيان 
اين مطلب به كاركرد صندوق هاي خصوصي اش��اره كرد 
گفت: از سال ها گذشته كشور نيازمند اين صندوق ها بود 
زيرا تعداد زيادي از شركت هاي مشمول واگذاري اصل ۴۴، 
زيان ده هستند و قابليت عرضه به عموم را ندارند. بنابراين، 
بهتر بود اين شركت ها از س��وي يك صندوق خصوصي 
عرضه عمومي ش��وند و اگر قرار است مردم هم مشاركتي 
داشته باشند از طريق آن صندوق وارد اين شركت ها شوند 
و بعد آن صندوق اين شركت ها را احيا كند. عليقلي پور با 
بيان اينكه تملك اين شركت ها در صندوق هاي خصوصي 
بسيار قابل توجه اس��ت، تصريح كرد: كنترل و مديريت 
اين دس��ت از شركت ها در اختيار صندوق خصوصي قرار 
مي گيرد و تيم كارآفرين صندوق با ورود به آن كس��ب و 
كار، زمينه احيا و سوددهي شركت را فراهم مي كند. وي 
اضافه كرد: در بازار س��رمايه براي شركت هاي كوچك در 
شهرك هاي صنعتي نيز، ابزارهاي تامين مالي وجود ندارد 
بنابراين نمي توان آن شركت را عرضه عمومي )يك زنجيره 
آخر از نظام تامين مالي( كرد. بنابراين، صندوق خصوصي 
اين فرصت را ايجاد مي كند و شركت هايي كه نمي توانند به 
عرضه عمومي برسند يا درمانده بوده و مديريت ضعيفي 
دارند را با روش هايي، اقدام به تملك مي كند. عليقلي پور با 
بيان اينكه صندوق خصوصي، يك كالس دارايي است كه 
به آن ابزارهاي سرمايه گذاري جايگزين هم گفته مي شود، 
گفت: عمده اين صندوق ها از س��وي افرادي سرمايه گذار 
– كارآفرين ش��كل مي گيرد. صندوق  س��رمايه گذاري 
خصوصي )PE( ابزارهاي س��رمايه گذاري هستند كه به 
وسيله شركت هاي خصوصي و به نمايندگي از گروهي از 
سرمايه گذاران اداره مي ش��وند. سرمايه اين صندوق ها با 
اين ديدگاه تأمين مي شود كه بخشي از سهام شركت هاي 
خصوصي تملك و سپس در يك بازه زماني واگذار مي شود. 
مدير نهادهاي مالي فرابورس ايران ادامه داد: صندوق هاي 
خصوصي و جس��ورانه با س��رمايه گذاري و تأمين مالي 
شركت هاي نوپا يا همان استارتاپ ها و همچنين با كمك 
و سرمايه گذاري در شركت هايي كه نياز به اصالح ساختار 
اعم از منابع مالي و حاكميت شركتي دارند، كار خود را آغاز 
مي كنند، گفت: در بحث مربوط ب��ه كارآفريني مي توان 
گفت، سرمايه گذار كارآفرين شخصي است كه مي تواند 
يك ش��ركت زمين خورده را احيا كند. در نتيجه توسعه 
فعاليت اين صندوق ها منجر به افزايش بهره وري شركت ها 
و رونق توليد در اقتصاد كشور مي شود. عارف عليقلي پور 
با اشاره به اينكه اين صندوق ها صندوق هاي ETF هستند 
و نماد معامالتي دارند، اظهار كرد: خاصيت ريس��كي اين 
صندوق ها مهم است. اينها ابزارهاي ريسكي هستند و در 
فضاي ريسك باال و خطر باال قرار دارند. به همين دليل در 
همه جاي دنيا اجازه عرضه عمومي و به قولي خرده فروشي 
به آن داده نمي شود. بلكه سرمايه گذاران واجد شرايط مانند 
برخي نهادها، شخصيت هاي حقيقي و حقوقي مجاز به 
خريد واحدهاي اين صندوق ها هستند. وي در ادامه تصريح 
كرد: خرده فروشي نبايد براي اين صندوق ها اتفاق بيفتد 
زيرا به دليل ماهيت بلندمدت اين صندوق ها و ريس��ك 
باالي كسب و كارها، صندوق هاي فوق عمومي نشده اند. 
مدير نهادهاي مالي فرابورس ايران با اشاره به اينكه صندوق 
خصوصي در زمان اقدام به تاس��يس، اميدنامه اي را براي 
خود طراحي مي كند، عنوان كرد: در اين اميدنامه، اهداف 
سرمايه گذاري صندوق اعالم مي شود و براساس وابستگي 
صنايع به يكديگر، مدير صندوق صنعت مورد نظر خود را 
انتخاب مي كند و هر صندوقي بايد حداقل 3 شركت را احيا 
كند و اين يك الزام است. وي گفت: واحدهاي اين صندوق ها 
به ش��كل قابل معامله در بورس است، ساختار حاكميت 
شركتي آنها در قالب واحدهاي ممتاز، كه تشكيل دهنده 
مجمع صندوق هستند، و واحدهاي عادي اداره مي شود. 
تصميمات سرمايه گذاري آن با مسووليت مدير صندوق، در 
چارچوب مصوب مجمع و با كمك كميته سرمايه گذاري، 
اتخاذ مي ش��ود. مدير نهادهاي مالي فراب��ورس ايران در 
ادامه صحبت هاي خود با اش��اره به تع��داد صندوق هاي 
س��رمايه گذاري خصوصي در بازار سرمايه عنوان كرد: در 
سال ۹7، دستورالعمل اين صندوق ها به وجود آمد، سال 
۹8 اولين صندوق خصوصي در فرابورس ايران تاسيس و 
امروز، فرابورس ابران، ميزبان ۴ صندوق خصوصي است كه 
سرمايه آنها نزديك به ۲ هزار ميليارد تومان بوده و متناسب 
با برنامه زمان بندي، اقدام به سرمايه گذاري در شركت هاي 
هدف مي كنند. وي گفت: درخواست هاي بسياري براي 
تاسيس صندوق هاي جديد وجود دارد كه موافقت اصولي 
آنها در حال انجام است. به طور مثال يكي از صندوق ها در 
حوزه سالمت، كارهاي مربوط به پذيره نويسي آن در حال 
انجام است تا در يك بازده زماني بتواند پذيره نويسي انجام 

داده و تعداد صندوق ها را به ۵ صندوق يا بيشتر برساند.

سرخابيها
افزايشسرمايهميدهند

نمايندگان در نشست علني سه شنبه 3 اسفند ماه مجلس 
شوراي اس��المي در جريان بررسي بخش درآمدي اليحه 
بودجه سال 1۴۰1 كل كشور با پيشنهاد الحاقي سيد كاظم 
موس��وي نماينده مردم اردبيل درخصوص مردمي سازي 
و مالكيت باشگاه هاي ورزش��ي پرسپوليس و استقالل با 
اس��تفاده از ظرفيت هاي بخش تعاون��ي مخالفت كردند. 
سيد كاظم موسوي به عنوان نماينده پيشنهاددهنده ماده 
الحاقي يادش��ده گفت: متاس��فانه طي سال هاي گذشته 
شاهد تجربيات تلخ در حوزه واگذاري باشگاه هاي استقالل 
و پرس��پوليس بوده ايم و اين در حالي اس��ت ك��ه در دنيا 
باشگاه هاي باثبات و موفق به مردم واگذار مي شود. نماينده 
م��ردم اردبيل و نمين و نير و س��رعين در مجلس يازدهم 
تصريح كرد: اگر دو باشگاه مذكور به بخش مردمي واگذار 
نشوند، ضررهاي بيشتري را متحمل خواهند شد كه اين 
موضوع مش��كالت فرهنگي، سياس��ي و اقتصادي را رقم 
مي زند. وي ادامه داد: مردم و هواداران سرخابي ها سال هاي 
زيادي است كه خواهان دريافت سهام اين دو باشگاه هستند 
و اين امر موضوعي است كه طي سال هاي گذشته در قانون 
پيش بيني شده است، لذا اكنون بايد به آن توجه شود تا اين 
دغدغه مردمي برطرف شود. محمدباقر قاليباف درخصوص 
موضوع واگذاري دو باشگاه پرسپوليس و استقالل گفت: 
براساس قانون سال 1۴۰۰ بخش سازمان خصوصي سازي 
در اين راس��تا اقدام كرده و در اين راس��تا مسير واگذاري 
سرخابي ها در بورس طي مي شود. همچنين احمد اميرآبادي 
فراهاني در مخالفت با پيشنهاد مذكور گفت: موضوع واگذاري 
سرخابي ها طي س��ال هاي گذشته مطرح شده و حتي در 
بودجه سال 1۴۰۰ نيز به تصويب رسيد، متاسفانه دولت 
قبل در اين خصوص اراده اي نداشت زيرا بيشتر مساله جنبه 
سياسي داشت و مي خواستند مالكيت باشگاه تحت نظر 
دولت باشد. نماينده مردم قم در مجلس يازدهم اظهار كرد: 
با روي كار آمدن وزير جديد اقتصاد، دستور واگذاري اين دو 
باشگاه به سازمان خصوصي سازي داده شد، لذا در جلسه 
دو هفته قبل هيات واگذاري مصوب ش��د دو تيم افزايش 
سرمايه داشته باشند و همچنين در مرحله اول 1۰ درصد 
سهام شان به هواداران واگذار شود كه اين امر در هفته آتي و 
در بورس عملي خواهد شد. در ادامه محمدحسن آصفري 
در موافقت با پيشنهاد نماينده اردبيل گفت: 13 سال است 
كه موضوع واگذاري سرخابي ها مطرح مي شود اما معلوم 
نيست اراده سياس��ي يا اقتصادي براي انجام اين موضوع 
وجود نداش��ته يا موضوع رانت مطرح بوده است. نماينده 
مردم اراك و كميجان در مجلس يازدهم تصريح كرد: دولت 
اعتبارات زيادي را در اختيار اين باشگاه ها طي سال ها قرار 
داده به طوري كه انگار به ديگر ورزش ها توجهي نمي شده 
است، بايد ۵1 درصد سهام اين باشگاه ها در اختيار عموم 
قرار گيرد، زيرا دو باشگاه پرسپوليس و استقالل بيش از ۴۰ 
الي ۵۰ ميليون هوادار دارند و بايد جلوي هر نوع تبعيض، 
رانت خواري احتمالي با نفوذ افراد صاحب قدرت گرفته 
شود. براساس اين گزارش در نهايت پورمحمدي معاون 
سازمان برنامه و بودجه ضمن مخالفت با پيشنهاد مطرح 
شده گفت: طي 1۵ سال گذشته به وزارت اقتصاد ابتدا اجازه 
و سپس تكليف شده كه دو باشگاه واگذار شوند، از اين رو 
پيشنهاد مذكور قابل طرح نيست، همچنين پيشنهاد ارايه 

شده با ماده ۹۰ سياست هاي كلي اصل ۴۴ مغايرت دارد.

سهاميبرايجاماندگان
سهامعدالتوجودندارد

نمايندگان در جريان بررسي بخش درآمدي اليحه بودجه 
سال 1۴۰1، با اخطار احد آزادي خواه به پيشنهاد علي اكبر 
بسطامي درباره تعيين تكليف جاماندگان سهام عدالت با 
17۶ رأي موافق، 3۹ رأي مخالف و ۵ رأي ممتنع از مجموع 
۲38 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند كه بر اساس 
آن پيشنهاد مذكور براي بررسي به كميسيون اقتصادي 
مجلس ارجاع شد. محمدرضا پورابراهيمي ضمن مخالفت 
با پيشنهاد بسطامي گفت: طرح جاماندگان سهام عدالت 
در كميس��يون اقتصادي طي يك سال گذشته مطرح و 
بررسي شده است. دو ميليون و 3۰۰ هزار نفر از مددجويان 
تحت پوشش كميته امداد و يك ميليون و 3۰۰ هزار نفر 
از مددجويان تحت حمايت سازمان بهزيستي فاقد سهام 
عدالت هستند. متأسفانه اين طرح در دولت قبل عملياتي 
نشد اما با تغيير دولت و مذاكراتي كه با آقاي رييسي داشتم، 
رييس جمهور با كليات اين طرح موافقت كرده و موضوع را به 
سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده است. رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس تصريح كرد: با همكاري دولت و موافقت 
رييس جمهور مي توانيم تكليف همه جاماندگان سهام 
عدالت را مش��خص كنيم از اين رو كميسيون اقتصادي 
پيشنهاد تكميلي براي اين موضوع ارايه كرده است. گفتني 
است س��يد حميد پورمحمدي نماينده دولت در صحن 
علني در ادامه اظهار كرد: درباره 13۰ هزار ميليارد از سال 
گذشته در اين زمينه گفت وگو شده و مراحل قانوني در حال 
طي شدن است. 7۵ هزار ميليارد نيز دولت در اليحه بودجه 
به اين موضوع اختصاص داده اس��ت. كميسيون تلفيق 
بودجه نيز 13۰ هزار ميليارد پيشنهاد كرده تا سهام عدالت 
به مش��موالن زيرمجموعه تأمين اجتماعي و ايثارگران 
واگذار شود اما كسي درباره ميزان سهام صحبت نمي كند. 
چنين سهامي وجود ندارد و با دادن وعده به مردم و قانوني 
كردن آن نتيجه اي جز نارضايتي مشاهده نخواهيم كرد لذا 
بهتر است تمام ميزان سهام قابل واگذاري مشخص و در يك 
سال براي آن تصميم گيري خواهد شد. در ادامه نشست 
علني امروز به استناد بند )۹( اصل )3( قانون اساسي اخطار 
داد و گفت: رفع تبعيض ناروا يكي از مطالبات جدي مردم در 
حوزه هاي انتخابيه است. با توجه به اظهارات نماينده دولت 
كه آن هم بايد بررسي و راستي آزمايي شود، بهتر است اگر 
قرار به كمك و حمايت از خانواده كميته امداد باش��د، از 
ساير جاماندگان سهام عدالت به ويژه مددجويان بهزيستي 
نيز حمايت ش��ود. محمدباقر قاليب��اف رييس مجلس 
شوراي اسالمي در پاسخ به اخطار اين نماينده گفت: در 
پيشنهاد آقاي بسطامي به مددجويان سازمان بهزيستي 
پرداخته نشده هر چند عالوه بر مددجويان كميته امداد 
و بهزيستي، بخشي از كارگران و مستضعفين نيز سهام 
عدالت دريافت نكرده اند. كميسيون اقتصادي بيش از 
يك سال اس��ت كه به اين موضوع پرداخته، حتي دفتر 
مقام معظم رهبري نيز پيگير اين موضوع بوده است و كار 
كارشناسي هم در كميسيون اقتصادي انجام شده است.

معافيتهايمالياتي
برايبورسيها

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه نوبت عصر 
روز دوشنبه )۲اسفند( و در جريان بررسي بخش درآمدي 
اليحه بودجه سال 1۴۰1، بند الحاقي8، و بند الحاقي ۹ 
تبصره ۲ در بخش درآمدي را به شرح زير تصويب كردند: 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه نوبت عصر 
روز دوشنبه )۲اسفند( و در جريان بررسي بخش درآمدي 
اليحه بودجه س��ال 1۴۰1، بند الحاقي8، و بند الحاقي 
۹ تبص��ره ۲ در بخش درآمدي را به ش��رح زير تصويب 
كردند:  بند الحاقي 8 - به منظور تشويق سرمايه گذاري در 
شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس و ترغيب 
آنها به عدم تقسيم بخش بيش��تري از سود اكتسابي و 
استفاده از منابع حاصل براي افزايش سرمايه و در نتيجه 
توس��عه بخش هاي توليدي و ايجاد فرصت هاي جديد 
ش��غلي در س��ال 1۴۰1 ماليات درآمد آن بخش از سود 
تقسيم نشده شركت هاي مذكور كه به حساب سرمايه 
انتق��ال مي يابد )موضوع م��اده 1۰۵ قانون ماليات هاي 
مستقيم( مشمول نرخ صفر مالياتي است. بند الحاقي 
۹ - به منظور حمايت از توسعه ابزارهاي مالي و همچنين 
تس��هيل معامالت ابزارهاي مبتني بر كاال، ماليات بر 
ارزش افزوده كليه كاالهايي كه در قالب گواهي سپرده 
كااليي در بورس هاي كااليي كشور پذيرش مي شوند، 
مادامي كه در هر يك از بورس هاي كااليي مورد مبادله 

قرار مي گيرند مشمول نرخ صفر مالياتي هستند.

»تعادل«روندمعامالتتاالرشيشهايدرآخرينفصلسالرابررسيميكند

بورس درگير گذشته و در انتظار آينده

زنگهشدارسامانههاينظارتيبرايمتخلفانبورسي
محمدرضا ش��اه نظري، سرپرس��ت معاونت نظارت 
بر بازار بورس تهران با اش��اره به نخس��تين سالگرد 
راه اندازي سامانه سنجش و حدود پنج هزار هشدار 
نظارتي اين سامانه در طول يك سال اخير اعالم كرد: 
با توجه به ش��رايط اين روزهاي بازار سرمايه و براي 
حفظ منافع س��هامداران جزو و همچنين صيانت از 
بازار، هشدارهاي نظارتي مورد نياز داده شده است و 
در صورت تكرار، طبق ماده 3۵ قانون بازار اوراق بهادر 
)دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اشخاص( و ماده 
۴۶ همان قانون كه بحث دست كاري در بازار را مطرح 

مي كند، با متخلفان برخورد مي شود.
وي عنوان كرد: س��امانه هاي نظارت��ي كه در بورس 
اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار مي گيرد، شامل 
سامانه هاي نظارتي آراميس، نهان، سنجش و بيدار 

است كه هركدام مزاياي خاص خود را دارند.
ش��اه نظري با بيان اينكه ش��ركت بورس بيشترين 
استفاده را از »سامانه نظارتي بيدار« دارد، اظهار كرد: 
در سامانه بيدار كه پايگاه داده تمامي فعاليت هاي بازار 
است با توانمندي همكاران مديريت فناوري شركت 
بورس و نظارت، امكان گزارش سازي در سامانه بيدار 

به دست آمده است.
سرپرس��ت معاونت نظ��ارت بر بازار ب��ورس تهران 
ادامه داد: از ديگر مزاياي اين س��امانه، اعالم هشدار 
و رصدهاي م��ورد نياز در صورت تغيي��ر در قوانين 

و مقررات يا وضع قوانين جديد اس��ت. سامانه هاي 
قبلي به دليل غير بومي بودن و عدم انطباق با ساختار 
بازار س��رمايه، هنگام تغيير ش��رايط ب��ازار، توانايي 
هشدارسازي را نداش��تند ولي در سامانه بيدار، اين 

توانايي وجود دارد.
وي »سامانه س��نجش« را به عنوان س��امانه نظارت 
جامع شركت بورس خواند و گفت: سامانه سنجش 
از بهمن ماه س��ال گذش��ته راه اندازي ش��ده است 
به طوري كه هشدارهايي كه در »سامانه بيدار« توسط 
همكاران ايجاد ش��ده اس��ت، به »سامانه سنجش« 
منتق��ل و هش��دار نظارتي ب��ه »س��امانه معامالت 
كارگ��زاري )نامك( «، مدير معام��الت، مديرعامل 
ش��ركت كارگزاري و همچنين مدير برخط ارس��ال 

مي شود.
شاه نظري خاطرنشان كرد: بانك اطالعات جامعي از 
نوع تخلفاتي كه در بازار س��رمايه رخ مي دهد )مانند 
سهامداري كه بيش��ترين تخلف را انجام داده يا نوع 
سفارشي كه كارگزاري وارد كرده و با مقررات انطباق 
نداشته است، همچنين مخاطبي كه بيشترين پيام 
هشدارهاي سنجش را از ما مبني بر متخلف بودن و 
عدم رعايت قوانين دريافت كرده است، ثبت و آرشيو 
ش��ده و به صورت روزانه و هفتگي در اختيار است تا 
ضمن رصد كامل جو بازار، عملكرد نظارت بازار را به 

نمايش بگذارد.

داليلتاييدياعدمتاييدكشف
قيمتنمادهايبادامنهبازدرروزبازگشاي

سرپرس��ت معاونت نظارت بر بازار ب��ه تاييد يا عدم 
تاييد معامالت در روز بازگش��ايي به خصوص براي 
نمادهايي كه دامنه نوس��ان باز دارند، اش��اره كرد و 
گفت: براساس »ماده ۲۲«، دس��تورالعمل اجرايي 
نحوه انجام معامالت در ب��ورس اوراق بهادار تهران، 
3۰ دقيقه حراج براي بازگش��ايي اعمال مي ش��ود و 
اگر معامالت مورد تاييد ناظر بازار قرار گيرد، س��هم 
به صورت دامنه بس��ته و مس��تمر مورد معامله قرار 
مي گيرد و در صورتي كه تاييد نشود، حراج به مدت 

دو روز مي تواند ادامه پيدا كند.
وي ادامه داد: براي نمادهاي با دامنه باز، حجم مبنا 
لحاظ مي شود، بنابراين ميزان حجم معامالت يكي 
از مواردي اس��ت كه همكاران نظ��ارت به آن توجه 
مي كنند. چنانچه ارزش و ماركت شركتي 1۰ درصد 
افزايش يا كاهش يابد، باي��د معامالت، داراي حجم 

قابل اتكايي باشد.
ش��اه نظري تصريح كرد: براي نمادهاي با دامنه باز، 
تركي��ب خري��داران و فروش��ندگان در نظر گرفته 
مي شود و اگر اش��خاص خاصي بخواهند با چند كد 
معامالتي پراكنده به ب��ازار جهت دهند و در تعيين 
قيمت به س��مت پايين يا باال دخيل باشند، با اتكا به 
سامانه نظارتي اين موارد بررسي شده و كارشناسان 

نظارت اقدام به بررسي جزييات معامله كرده و پس 
از آن تاييد يا عدم تاييد آن معامله صورت مي گيرد.

سرپرست معاونت نظارت بر بازار به موارد دستكاري 
اشاره كرد و اظهار كرد: برخي اشخاص در 3۰ دقيقه 
حراج و در صورت مشخص شدن قيمت، به بازار جهت 
مي دهند تا سهام خود را به قيمت باالتري بفروشند 

كه با آنها برخورد مي شود.
وي تاكيد كرد: با توجه به سفارش��اتي كه در سامانه 
براي ناظر قابل مش��اهده اس��ت، تاييد يا عدم تاييد 
قيمت به طور قطع با نظر كارشناسي و نظارتي انجام 

مي شود.

محدودشدندسترسيمستقيم
بهمنزلهمسدودشدنكدمعامالتينيست

ش��اه نظري با اش��اره به ش��ائبه مس��دود كردن كد 
معامالتي افراد، خاطرنشان كرد: در برخي از موارد، 
دسترسي مستقيم )آنالين( برخي سهامداران محدود 
مي شود و اين به معناي مسدود كردن كد معامالتي 
نيست. محدود كردن دسترسي مستقيم به بازار تنها 
براي ۵ روز كاري صورت مي  گيرد و در طي اين ۵ روز، 
اشخاص مورد نظر مي توانند از طريق ثبت سفارش 
در سامانه كارگزاري، با كد معامالتي بورسي خود به 
معامله بپردازند و هيچ گونه محدوديتي در خصوص 

كد بورسي اين اشخاص اعمال نمي شود.



گروه راه و شهرسازي|
با افزايش احتمال دستيابي به توافق هسته اي و كاهشي 
شدن روند قيمتي در اغلب بازارها، اين تصور در ميان 
شهروندان ايجاد ش��ده است كه قيمت مسكن دچار 
ريزش مي ش��ود. اين مساله مورد تاييد كارشناسان و 
فعاالن بازار مسكن نيست. اقتصاددانان بر اين باورند 
كه به دليل چس��بندگي قيمت مسكن، قيمت ها در 
اين بازار در اثر شوك هاي بيروني مثبت، دچار ريزش 
نمي شوند. به عبارت دقيق تر، قيمت هاي اسمي مسكن 
همچنان در سطوح فعلي خود باقي خواهند ماند. بر 
اساس گزارش هاي رسمي، متوسط قيمت اسمي هر 
متر مربع مسكن در تهران طي ديماه حدود 33 ميليون 
تومان بوده است. به اين ترتيب، در پي توافق هسته اي، 
نه قيمت هاي اسمي كه قيمت هاي واقعي )تعديل شده 
با تورم( مسكن در طول زمان كاهش خواهند يافت. به 
اين صورت كه با تثبيت يا رشد كمتر از تورم عمومي، 
حباب مسكن در طول زمان تخليه خواهد شد. بر اين 
اساس، تصور بازگشت قيمت هاي اسمي دور از ذهن 
است. همين مساله اس��ت كه كار را براي متقاضيان 
مصرفي دشوار مي كند، چه آنكه طي 15 سال اخير، 
با جهش هاي مكرر قيمت اسمي مسكن، شكاف ميان 
درآمدهاي خانوار با هزينه خريد يك واحد مسكوني 
به ش��دت افزايش يافته اس��ت. در اين حال، اگر چه 
رشد قيمت هاي اسمي متوقف يا بسيار كند و آهسته 
خواهد شد، اما اين شكاف ايجاد شده به سادگي و در 

كوتاه مدت مترفع نخواهد شد.

    مسكن و ورشكستگي؟!
حسام عقبايي، نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك 
اس��تان تهران در گفت وگو با مهر، درب��اره آينده بازار 
مسكن اظهار كرد: در قيمت هاي مسكن شاهد كاهش 
نبوديم؛ در فصل پاييز يك رش��د نسبي در مقايسه با 
ماه هاي قبل از آن رخ داد؛ اما با ورود به زمس��تان، اين 
رشد دوباره متوقف شد و بازار مسكن در يك وضعيت 
ركودي در بخش خريد و فروش به سر مي برد؛ قيمت ها 

نيز تا حدودي در ثبات به سر مي برند.

    تا اول تابستان مسكن آرام است
وي افزود: پيش بيني من از بازار مسكن در سال آينده 
اين اس��ت كه در 3 ماه ابتدايي، بازار مسكن وضعيتي 
مشابه 3 ماه پاياني امس��ال )زمستان 1۴۰۰( خواهد 
داشت؛ به عبارتي، ميزان معامالت تغيير نسبي نخواهد 
داش��ت و بهار آرام و بي تالطمي را در بازار مسكن در 
پيش داريم. اين كارش��ناس اقتصاد مسكن، احتمال 
افزايش معامالت در اواخر بهار و اوايل تابس��تان سال 
آينده را محتمل دانست و گفت: با توجه به ركود چند 
ماهه، احتمااًل اين توقف معامالت در تابستان 1۴۰1 
شكسته مي ش��ود لذا تعداد معامالت در اواخر خرداد 

بيشتر مي شود.

   توافق در مذاكرات حباب را مي تركاند
وي در خصوص اثرگذاري نوسانات ارزي يا دستيابي 
به توافقات بين المللي در بازار مس��كن تصريح كرد: 
دستيابي به توافق هاي بين المللي در قيمت مسكن 
موثر است و نرخ ها را به قيمت واقعي آن برمي گرداند؛ 
اما اينكه مردم را نگران كنيم و بگوييم برخي ممكن 
است ورشكسته شوند، قبول ندارم؛ بازار مسكن يك 
بازار مقاومي اس��ت و تا زماني كه توازن ميان عرضه و 
تقاضا برقرار نشود، به تالطمي كه در وضعيت اقتصاد 
كالن و همچنين وضعيت مردم اثر منفي بگذارد، دچار 
نخواهد شد؛ اما حباب قيمت ها كه به صورت نامتعارف 

ايجاد ش��ده، تركيده خواهد شد و قيمت ها به قيمت 
واقعي نزديك تر شده و قدرت خريد مردم باال مي رود.

   اثر كاهش قيمت دالر؟
عقبايي درباره تأثير كاهش قيمت دالر بر بازار مسكن 
نيز يادآور شد: كاهش دالر نيز در كاهش قيمت بي تأثير 
نيست اما به تنهايي عامل تغيير قيمت مسكن نيست و 
عوامل متعددي در ايجاد تغيير در قيمت بازار مسكن 
موثر اس��ت. قيمت ها در مسكن يك مقوله بلندمدت 
است كه بعضاً تغييرات در ساير بازارها، ۶ ماه تا يك سال 
زمان مي برد تا در بازار مسكن تأثيرگذار باشد و مانند 
دالر و طال در كوتاه مدت اثرپذير نيست. نايب رييس 
اتحاديه مشاوران امالك استان تهران گفت: با توجه به 
اينكه دولت سيزدهم شعار احداث ۴ ميليون مسكن را 
سر داده و بايد از نيمه دوم سال آينده شاهد آغاز احداث 
و حتي بهره برداري از تعدادي از اين واحدها باش��يم، 
مطمئنًا در كنترل قيمت مسكن، ايجاد بازار رقابتي و 
حتي كاهش قيمت مسكن هم نقش مثبتي ايفا كند.

    مقاومت در برابر كاهش قيمت ها 
خش��ايار باقرپور كارش��ناس اقتصاد مس��كن نيز در 
گفت وگو با مهر درباره پيش بيني بازار مسكن در سال 
آينده و تأثير توافقات بين المللي و نوس��انات ارزي بر 
اين بازار اظهار كرد: با توجه به كندي بازار مس��كن و 
همچنين چس��بندگي قيمت ها، اين بازار ديرترين 
تأثيرات را از بازار ارز چه كاهشي و چه افزايشي خواهد 
داشت. وي افزود: تجربه هاي سال هاي گذشته نشان 
مي دهد هيچ وقت كاهش ارز روي كاهش قيمت مسكن 
اثري نداش��ته است؛ در همين دو س��ه سال اخير، در 
مقطعي قيمت دالر تا 1۹ هزار تومان افزايش يافت و 
سپس به كانال 13 هزار تومان كاهش يافت و مدت ها 
در همي��ن دامنه باقي ماند؛ ام��ا ديديم كه در همين 
مقطعي ك��ه از دالر 1۸ تا 1۹ هزار توماني به 13 تا 1۴ 
هزار تومان كاهش يافت، قيمت مسكن كه پيش از آن 
به دليل افزايش نرخ دالر رش��د داشت، به قيمت هاي 

سابق بازنگشت.

    مسووالن سيگنال غلط به مردم ندهند
وي با اشاره به شنيده شدن خبرهاي خوبي از مذاكرات 
بين المللي و كاهش قيمت دالر در روزهاي اخير، بيان 
كرد: مسووالن سيگنال غلط به مردم ندهند و مانند 
آبان ماه سال گذشته اعالم نكنند كه مردم خانه نخرند 
و قرار اس��ت ارزان شود؛ اين شعارها نه پشتوانه علمي 
دارد و نه سابقه تاريخي در بازار مسكن؛ اين سيگنال ها 
جز اينكه به بازار مسكن لطمه بزند و سبب فشرده شدن 
فنر قيمت ها شود تا يك جايي ناگهاني بپرد، هيچ اثر 
ديگر ندارد و عماًل به تعميق ركود بازار مسكن و تعطيلي 
معامالت مسكن و كاهش شديد گردش مالي در بخش 

مسكن مي انجامد.

    ماحصل دستيابي به توافق
در اين حال، سيدمحمد مرتضوي، عضو هيات مديره 
كانون سراس��ري انبوه س��ازان درباره اثر دستيابي به 
توافق هس��ته اي روي بازار مسكن به ايرنا گفت: رونق 
ساخت وساز و خروج از دوران ركود و ثبات قيمت ها در 
بازار مسكن كه از جهات مهمي ارزشمند است، همه 

حاصل مذاكرات رفع تحريم ها است.
وي ادامه داد: با رفع تحريم هاي بين المللي، ريس��ك 
سرمايه گذاري در بخش مسكن كاهش خواهد داشت 
و شاهد حضور بيشتر سرمايه گذاران در بخش مسكن 
خواهيم بود و كسري بزرگي كه در سال هاي گذشته 
ناشي از ترك فعاليت انبوه سازان در امر توليد مسكن 
داشتيم جبران خواهد شد. كسري ساخت و ساز منجر 
به عقب ماندگي ساخت ۶ ميليون واحد مسكوني شده 
است كه با حضور س��رمايه گذاران به تدريج و در بازه 

زماني 1۰ ساله جبران خواهد شد.
به اعتقاد اين فعال بخش س��اختمان، تحرك در بازار 
ملك به ايجاد ارزش اف��زوده در بازارهاي پولي منجر 
مي ش��ود و هر زماني مس��كن به حركت درآيد توليد 

ناخالص ملي هم تقويت مي شود.
مرتضوي با اشاره به اجراي طرح جهش توليد مسكن 
نيز گفت: طبعا در اين برنامه هم س��رعت حركت به 
سمت توليد مس��كن خواهد بود و در ذيل اجراي اين 

طرح با نرم افزايشي قابل قبولي روبرو خواهيم شد.
اين فعال بخش ساخت و ساز ادامه داد: دستگاه هاي 
خدمات رسان و دستگاه هايي كه در امر مسكن در كنار 
انبوه سازان دخيل هس��تند هم مي توانند با استفاده 
از ثبات و ش��رايط جدي��دي كه به وج��ود مي آيد به 
برنامه ريزي هاي موثر خ��ود به صورت عملياتي ورود 

جدي تري داشته باشند.
عضو هيات مديره كانون سراسري انبوه سازان گفت: 
در اثر لغو تحريم ها تثبيت قيمت مصالح ساختماني را 
خواهيم داشت، ضمن اينكه بسياري از تكنولوژي هايي 
كه در صنعت ساخت و ساز استفاده مي كنيم مي تواند 
به روزرساني شود.  وي خاطرنشان كرد: البته شرايط 
كش��ور در توليد مصالح ساختماني مناسب است و با 
به روز رساني روش هاي توليد و حركت موثرتر به سوي 
صنعتي سازي بخش��ي از تورم موجود در اثر كاهش 
فرآيند زماني در توليد مسكن جبران مي شود و اين از 
اثرات مثبت رفع تحريم ها خواهد بود. وي اضافه كرد: 
با ايجاد ثبات در بازارهاي پولي و تقويت پايه پول ملي، 
طرف تقاضا به تدريج مي تواند توان خود را براي خريد 
مسكن متمركز كند و با تقويت توان تقاضا كه حاصل از 
تقويت پايه پول ملي است مي توانيم شكاف ايجاد شده 
بين عرضه و تقاضا را كه در س��ال هاي گذشته خيلي 

عميق و جدي بود به تدريج ترميم كنيم.
مرتضوي بيان داش��ت: در ابتداي سال1۴۰1 شاهد 
افزايش دستمزد بخش كارگري تا ۴۰ درصد خواهيم 
بود، بس��ياري از ش��هرداري ها هم صدور مجوزها را 
افزايش داده اند و بخش خدمات ب��ه ناچار با افزايش  
قيمت روبرو خواهد ش��د؛ بنابراين مي تواند تاثير 15 
تا ۲۰ درصدي در قيمت تمام ش��ده مسكن بگذارد 
و اي��ن موضوع از نكات تاثيرگ��ذار در ماه هاي آينده 
خواهد بود؛ اما نكته اين است اگر چنانچه شاهد رفع 
تحريم ها نباش��يم و مذاكرات رفع تحريم ها محقق 
نشود اين اثرات تش��ديد مي شود و سال آينده ركود 
مسكن عميق تر مي شود. اما با رفع تحريم ها مي توانيم 
اميدوار باشيم كه افزايش قيمت تمام شده مسكن در 

همين حد ۲۰ درصد باقي مي ماند.
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ثبت ۱،۵ تخلف 
به ازاي هر پروانه ساختماني

محمدرضا عبدلي، پژوهشگر مركز پژوهش هاي مجلس 
با اشاره به ثبت 1.5 تخلف به ازاي هر پروانه ساختماني، 
گفت: در دوره هاي قبلي، برخي از مناطق براي ارجاع 
بيش��تر پرونده هاي تخلف به كميسيون هاي داخلي 
با هم رقابت داش��تند.  عبدلي در گفت وگو با تسنيم با 
اشاره به تخلف در ساخت وس��ازهاي بخش مسكن و 
ساختمان، اظهار كرد: بسياري از ساختمان ها تخلفاتي 
دارند بايد پرونده  آنها به كميس��يون ماده 1۰۰ ارجاع 
ش��ود و طبق ضوابط موجود با آنه��ا برخوردهاي الزم 
صورت گي��رد. وي ادامه داد: اما اين تخلفات معموال به 
كميسيون هاي داخلي ارجاع داده مي شود كه مربوط به 
اخذ جرايم است. در دوره هاي مختلف برخي از شهرداران 
دستورالعمل هايي را براي جلوگيري از ارجاع پرونده هاي 
پر اشكال به كميسيون هاي اخذ جريمه ابالغ مي كنند، 
اما تجربه نشان داده كه بعد از يك مدت اين بخشنامه ها 
كمرنگ گرفته ش��ده و آن پيگيري هم كه بايد صورت 
بگيرد اتفاق نمي افتد. وي تصريح كرد: مطالعه برخي 
از پايان نامه هاي دانش��گاهي حاكي از آن است در دهه 
۸۰ و ۹۰ شمسي، تقريبا به ازاي هر پروانه ساختماني 
يك و نيم تخلف اتفاق افتاده و در سطح شهر تهران كه 
اين زمينه وضعيت مناس��ب نيست. كارشناس مركز 
پژوهش هاي مجلس بيان كرد: در ُبعد درآمدزايي با آنكه 
شهرداري ها همواره اعالم مي كنند كه از محل ساخت 
و سازهاي مسكن درآمد آنچناني عايد آنها نمي شود، 
اما آمار 1.5 تخلف به ازاي هر پروانه س��اختمان نشان 
مي دهد بحث درآمدزا بودن اين تخلفات نقش پررنگي 
در شهرداري ها دارد. عبدلي گفت: متاسفانه در دوره هاي 
قبلي، برخي از مناطق حتي با هم رقابت هم داش��تند 
كه تعداد پرونده هاي بيشتري را -براي اخذ جرايم- به 
كميس��يون هاي داخلي ارجاع بدهن��د به جاي اينكه 

پرونده ها به كميسيون ماده 1۰۰ ارجاع شود.

مهم ترين علل
 آلودگي هواي پايتخت

شينا انصاري، مديركل محيط زيست شهرداري تهران 
با تاكيد بر بارگذاري بيش از حد آالينده ها در پايتخت به 
عنوان عامل اصلي آلودگي هوا گفت: اقداماتي نظير بهبود 
كيفيت سوخت بر كاهش آلودگي هوا موثر هستند اما 
نمي توانند بر بارگذاري بيش از حد غلبه كنند.  انصاري در 
گفت وگو با ايسنا درباره كاهش آلودگي هوا پايتخت با باال 
رفتن كيفيت سوخت اظهار كرد: افزايش كيفيت سوخت 
بر كاهش آلودگي هوا بي تاثير نيس��ت. در كنار آن بايد 
مدل هاي حمل و نقلي نيز به سمت حمل و نقل عمومي 
تغيير كند و از وسايل نقليه شخصي كمتر استفاده شود. 
اگر كيفيت سوخت به ويژه سوخت نفت گاز بهتر شود و 
گوگرد آن در حد مجاز باشد، مي تواند بر كاهش آلودگي 
هوا بسيار موثر باشد. وي با اشاره به مولفه هاي گوناگون 
موثر بر آلودگي هوا ادامه داد: اشتباه است اگر فكر كنيم 
مش��كل آلودگي هواي تهران فقط با افزايش كيفيت 
سوخت حل شدني است بلكه بهبود كيفيت سوخت 
نفت گاز يك��ي از مولفه هاي بهبود كيفيت هواس��ت. 
انصاري درباره مهم ترين عام��ل آلودگي هواي تهران 
گفت: مهم ترين علت آلودگي هوا تمركز زياد جمعيت، 
صنعت و خودرو در پايتخت اس��ت يعني ما بارگذاري 
بيش از ظرفيت محيط زيستي در كالن شهر تهران را 
شاهد هستيم. در حال حاضر ۴۶ درصد صنايع در وسعت 
محدود تهران متمركز شده اند. مديركل محيط زيست 
شهرداري تهران اضافه كرد: اين بارگذاري بيش از حد در 
تهران، بيش از توان اكولوژيك و محيط زيستي آن است و 
باعث شده حتي اگر استاندارد خودروها و كيفيت سوخت 
را ارتقا دهيم، باز هم آلودگي هوا وجود داشته باشد. در 
حال حاضر روز به روز به جمعيت و تعداد خودروها در 
تهران افزوده مي شود و هرچقدر نيز تالش كنيم، بازهم 
در ش��رايط وارونگي دما با آلودگي هوا مواجه شد. وي 
ادامه داد: عليرغم بارگذاري بيش از حد، اقداماتي مانند 
بهبود كيفيت سوخت، از رده خارج كردن خودروهاي 
فرسوده و بهبود وضعيت صنايع مي تواند روزهاي ناسالم 
كالن شهر تهران را كاهش دهد و شاهد روزهاي سالم و 
پاك بيشتري در پايتخت باشيم. او درباره تاثير و سهم 
موتورسيكلت هاي كاربراتوري بر آلودگي هواي تهران 
اظهار كرد: ش��ركت كنترل كيفيت هواي شهرداري 
تهران در سال 13۹۶ مطالعاتي انجام داد و سهم هريك 
از وسايل نقليه از جمله موتورس��يكلت ها، خودروها، 

اتوبوس ها و... را مشخص كرد.

تغيير ساعت حركت متروي 
كرج به تهران از 9 اسفند 

خط پنج متروي تهران و حومه از نهم اسفندماه برنامه 
حركت اولين قطار از ايستگاه گلشهر به سمت تهران 
)صادقي��ه( از س��اعت 5 به 5:۲۰ به صورت تن��درو و از 
ايستگاه تهران )صادقيه( به سمت گلشهر از ساعت 5 به 
5:3۰ تغيير مي كند. به گزارش ايرنا، مديريت ارتباطات 
و امور بين الملل شركت بهره برداري مترو تهران و حومه 
در اطالعيه اي اعالم كرد: پروژه تعميرات اساسي شبكه 
برق باالسري خط 5 مترو تهران در محدوده ايستگاه هاي 
كرج تا هشتگرد از ۲۲ دي ماه آغاز شده و به منظور رفاه 
حال شهروندان و مس��افران اين كار فقط در روزهاي 
تعطيل و شب ها پس از پايان بهره برداري از مترو انجام 
مي شود كه با توجه به كمبود زمان اورهال شبانه، مقرر 
ش��د تا س��اعت آغاز حركت قطارها در اين خط ۲۰ تا 
3۰ دقيقه تغيير كند. بر اس��اس اين گزارش از صبح 
روز نهم اسفندماه، خط پنج متروي تهران و حومه از 
ساعت 5:۲۰ صبح از ايستگاه گلشهر به سمت تهران 
و از ساعت 5:3۰ از ايستگاه تهران )صادقيه( به سمت 
گلشهر فعاليت خود را آغاز مي كند. در اين گزارش آمده 
كه فعاليت ساير خطوط مترو تهران همانند روزهاي 
قبل از ساعت 5 و 3۰ دقيقه صبح آغاز مي شود. بر اساس 
اين گزارش، خط پنج مترو تهران و حومه از ايستگاه 

صادقيه تهران آغاز و تا گلشهر كرج ادامه دارد.

براي آنها كه جان دادند تا جان 
نستانند

 باي��د بفهميم ك��ه اين روزها مي تواند س��هل تر 
بگذرد اگر ما هم كمي به فكر ديگراني باشيم كه 
در سختي و عذاب زندگي مي كنند. به فكر كساني 
باشيم كه فقر كمرشان را خميده كرده، به جاي 
شعار دادن و وعده دادن دست به كاري بزنيم كه 
نمود عيني و بيروني داش��ته باشد. مانند اين دو 
خلبان ارتش كه انس��انيت را عينيت بخشيدند و 
درس ش��يرين فداكاري را يك بار ديگر برايمان 
بازگو كردند، همان گونه كه در هشت سال جنگ 
تحميلي رزمندگان از جان گذشته براي حفظ اين 
مرز و بوم سينه شان را س��پر گلوله هاي دشمن 
كردند و خم به ابرو نياوردن��د. اما خيلي از ما آن 
روزها را فراموش كرده بوديم و اين ارتش��يان از 
جان گذشته يك بار ديگر ياد و خاطره تمام اين 
فداكاري ها را برايمان زنده كردند. روحشان شاد، 

نامشان تا ابد جاويدان و پروازشان بلند.

تبعات ويرانگر  طرح صيانت در 
اقتصاد

 بيشتر شده است. به طور كلي تحليلگران فضاي 
اقتص��ادي را ب��ه 3بخش كش��اورزي، صنعت و 
خدمات تقس��يم بندي مي كنند. فرآيند توسعه 
كش��ورها را مي توان از وضعيت س��هم اشتغال و 
ارزش افزوده در هر كدام از اين بخش ها ارزيابي 

كرد. 
رون��د تاريخ��ي پيش��رفت كش��ورها ابت��دا در 
بخش ه��اي كش��اورزي و پ��س از آن در بخش 
صنعت منعكس مي شود و نهايتا با نزديك شدن 
كشورها به كرانه هاي توسعه، اين بخش خدمات 
است كه سهم افزون تري از اشتغال و ارزش افزوده 
به دس��ت مي آورد. به گونه اي ك��ه امروز بيش از 
7۰درصد سهم اشتغال و س��اير ارزش افزوده ها 
در كش��ورهاي توس��عه يافته به بخش خدمات 
اختصاص دارد. با اين توضيحات روش��ن اس��ت 
كه بخش خدمات، ح��وزه اي پيش رو در فرآيند 
كلي پيش��رفت اقتصادي كشورهاست. در عين 
حال ركن اصلي توسعه بخش خدمات در جوامع 
گوناگون به حوزه ارتباطات اختصاص دارد. اين 
روند با توجه به پيشرفت هايي كه در شبكه هاي 
اجتماعي و س��ايت هاي اينترنتي ايجاد ش��ده، 
س��رعت افزون تري پيدا كرده و جوامع مختلف 
بخش قابل توجهي از اشتغالزايي جديد خود را در 
حوزه فضاي مجازي و آنالين ساماندهي كرده اند. 
طبيعي اس��ت ب��ا چني��ن دورنماي��ي، هرگونه 
محدودس��ازي فضاي مجازي با ه��ر عنواني كه 
ص��ورت بگي��رد، ش��اخص هاي كالن اقتصادي 
جامعه را در حوزه هايي چون اشتغالزايي، بهبود 
درآمد سرانه، مقابله با فقر و...با آسيب هاي جدي 
مواجه مي سازد. آن دسته از نمايندگاني كه راي 
به تصويب طرح صيانت داده ان��د بايد بدانند كه 
به طور مستقيم در حال مقابله با رشد اقتصادي 
كش��ور و گس��ترش فقر هس��تند. اين در حالي 
اس��ت كه بررس��ي وعده هاي اغلب نمايندگان 
قبل از انتخابات، نش��ان مي ده��د كه مهم ترين 
وعده هاي ارايه ش��ده از س��وي اين افراد، حول 
محور موضوعاتي چ��ون مقابله با بيكاري، بهبود 
معيش��ت، مقابله با فقر و س��اير موارد اينچنيني 
بوده است. با عملياتي ساختن ايده محدودسازي 
شبكه هاي مجازي و كاهش پهناي باند مي توان 
پيش بيني كرد كه مش��كالت ج��دي در حوزه 
اشتغالزايي جامعه ايجاد ش��ود. اين خسارت ها 
نخس��ت در حوزه بيكاري جوانان، دوم بيكاري 
فارغ التحصيالن دانش��گاهي و نهايتا نيز بيكاري 
زنان ظهور و ب��روز پيدا مي كند. فراموش نكنيد، 
بخش��ي قابل توجه��ي از اين گروه ه��ا در زمره 
گروه هاي حساس و آسيب پذير جامعه هستند و 
اغل��ب از طريق فضاي مجازي به رتق و فتق امور 

اقتصادي و معيشتي خود مي پردازند. 
البت��ه تبع��ات خس��ارت بار برآم��ده از چني��ن 
تصميمات��ي، بس��يار فرات��ر از موارد ذكر ش��ده 
اس��ت و دامنه وس��يعي از موضوعات اجتماعي، 
ارتباطي، اقتصادي و... را نيز ش��امل مي ش��ود. 
در جه��ان ام��روز هي��چ كش��وري را نمي توان 
پيدا ك��رد كه با دس��ت خ��ود برنامه ريزي هاي 
رش��د در حوزه خدمات را محدود س��ازد. امروز 
بس��ياري از جوان��ان، زن��ان و فارغ التحصيالن 
ايراني، ب��دون تكيه ب��ر حمايت ه��اي دولتي و 
حاكميتي با استفاده از ايده پردازي و رويكردهاي 
خالقانه، كسب و كاري را در فضاي مجازي و در 
بستر اپليكيش��ن ها، س��اماندهي  و براي خود و 
نزديكان شان اشتغالزايي كرده اند. حتي صحبت 
كردن در خصوص محدودسازي فضاي مجازي 
باعث ايجاد التهاب در اتمس��فر كسب و كار اين 
گروه ها خواهد شد و مشكالت عديده اي را ايجاد 

مي كند. 
بدون ترديد بسياري از صاحبان اين نوع كسب و 
كار با جدي تر شدن اين نوع اخبار، عطاي فعاليت 
و س��رمايه گذاري در فضاي اقتصادي ايران را به 
لقايش مي بخشند و اقدام به مهاجرت مي كنند. 
معتقدم هر چه س��ريع تر بايد اين نوع طرح هاي 
خسارت بار از دستور كار سياس��تگذاران خارج 
ش��ود تا خدش��ه اي به تالش هاي جوانان ايراني 
براي گسترش بخش خدمات مبتني بر فناوري 

وارد نشود. 
البت��ه تجرب��ه س��ال هاي اخي��ر ثاب��ت كرده، 
تصميم س��ازان كش��ورمان ب��دون توج��ه ب��ه 
هشدارهاي كارشناسان و صاحب نظران، افكار و 
تصميمات خسارت بار خود را پيگيري مي كنند، 
بدون اينكه واقعا متوجه باشند كه اين تصميمات 
چه تبعات ويرانگري در اقتصاد و معيشت كشور 

به جاي مي گذارد.

توافقهستهايروندتخليهحبابمسكنراتسريعميكند

جزيياتتازهازسنددخلوخرجپايتختاعالمشد

پيش بيني بهاري آرام براي ملك

سهم مناطق ۲۲ گانه از بودجه سال آينده شهرداري
گروه راه و شهرسازي|

 ديروز دو عضو كميس��يون برنام��ه و بودجه در يك 
كنفران��س خبري جزييات ت��ازه اي از ابع��اد بودجه 

شهرداري تهران در سال آتي را تشريح كردند.
ميثم مظفر در نشست خبري كه صبح ديروز در تشريح 
جزييات بودجه سال آينده شهرداري تهران برگزار شد، 
گفت: شورا ۶ سرفصل اصلي را در نظام برنامه ريزي از 
شهرداري مطالبه كرده است كه شامل ايجاد آرامش 
در شهر، ارتقاي مشاركت اجتماعي، عدالت اجتماعي، 
رش��د و تعالي ش��هروندان، ارتقاي زيست پذيري در 
شهر و تحقق شهري پيشرفته با اصالت هويت ايراني 
و اسالمي است.  او ادامه داد: يكي از موضوعاتي كه در 
نظام بودجه ريزي شهرداري ها مورد توجه است سهم 
تملك دارايي هاي سرمايه اي شهر در بودجه است كه 
كمتر از ۴۰ درصد نباش��د و سعي كرديم اين توازن را 
برقرار و ۴5 درصد از بودجه صرف نگهداشت و حقوق و 
دستمزد مي شود. همچنين ۴۰ درصد از بودجه صرف 
ايجاد زيرس��اخت هاي ماندگار و پايدار شهر مي شود. 
سهم تملك دارايي هاي سرمايه اي نيز در بودجه سال 
آينده ۴1 درصد اس��ت. او در توضيح توزيع بودجه و 
منابع درآمدي ش��هرداري گفت: بسياري از مباحثي 
كه در رس��انه ها مي گويد شوراي ش��هر جديد دنبال 
شهرفروشي اس��ت اينگونه نيست، ما در سال 1۴۰۰ 
به شدت شاهد ركود ساخت و ساز بوديم در حالي كه 
در سال هايي بيش از 37 هزار پروانه صادر كرديم. در 
همين ركود سهم شهرسازي ۴۴ درصد بوده و در سال 
1۴۰1 صرفا يك درصد سهم درآمدي حوزه شهرسازي 
در تامين منابع بودجه افزايش پيدا كرده است. لذا سعي 

كرديم به سمت درآمدهاي پايدار برويم.

به گزارش ايلنا، او با تاكيد بر اينكه موضوع عدالت در 
بودجه براي ما مهم بوده است گفت: بر همين اساس 
براي اولين بار در بودجه ريزي ش��هرداري منطقه 1۸ 
رتبه يك در حجم ريالي را به خود اختصاص داده، البته 
اين رقم جداي از حقوق و دستمزد و نگهداشت است. 
منطقه 1۲ رتبه دوم و منطقه 1۹ رتبه سوم را به خود 

اختصاص پيدا كرده است.
مظفر گفت: در منطق��ه 1۹ و 17 بيش از 3۰۰ درصد 
رشد بودجه را شاهد هستيم.سعي كرديم توجه ويژه 
به پروژه هاي توسعه محله اي داشته باشيم و در طرح 
رصد 15۰۰ پروژه معين تعريف كرديم و دو هزار و 5۰۰ 

ميليارد نيز براي آن بودجه در نظر گرفته شد. 
او افزود: در بودجه پيش بيني شده است كه حداقل 7 
ايستگاه جديد بهره برداري و احداث شود. همچنين 15 
كيلومتر به طول مسافت خطوط مترو اضافه خواهد شد 

كه عمدتا در خط ۴.7.۶ پيش بيني شده است.
مظفر گفت: پيش بيني بودجه ب��راي خريد و اورهال 
1۰۰۰ دس��تگاه اتوبوس و 15۰۰ دس��تگاه از طريق 
تهات��ر نفت و با همكاري دولت از س��وي ش��هرداري 
 دنبال خواهد ش��د. در حوزه تاكس��يراني نوس��ازي 
1۰ هزار تاكس��ي فرس��وده را در دس��تور گذاشتيم. 
به منظور كمك به معلولي��ن پيش بيني بودجه اي ما 
اينگونه بود كه براي بيش از 5 هزار دانش آموز معلول 

سرويس رايگان ارايه دهيم.
او با اشاره به تسهيالت بافت فرسوده گفت: در زمينه 
بافت فرس��وده يك تسهيالت نوسازي بانكي اينگونه 
پيش بيني شد كه شهرداري ۹ درصد سود تسهيالت 
را بر عهده بگيرد.انضباط و ش��فافيت مالي و كاهش 

زمان صدور پروانه صدور بنا يكي از اهداف بوده است.

مظفر درباره تعيين شاخص هاي محروميت مناطق 
گفت: دومين رتبه افزايش بودج��ه در ميان مناطق 
تهران مربوط به منطقه 17 اس��ت ك��ه 3۲۰ درصد 
رشد را شاهد بوده است در حقيقت يك بخش حجم 
ريالي بودجه وج��ود دارد كه منطق��ه 17 با توجه به 
اينكه كوچك ترين منطقه تهران اس��ت در رتبه هاي 
پايين تر قرار گرفته اما يك رش��د بودجه اي نيز وجود 
دارد كه نسبت به خود مناطق تعيين مي شود كه در 
اين بخش منطقه 17 رتبه دوم در افزايش بودجه را به 
خود اختصاص داده است البته بي ترديد اين كار بدون 
نقص نيست و در مورد شاخص ها جا براي بهبود وجود 
دارد، اما در مركز مطالعات شهر تهران دو دانشگاه كار 
مطالعاتي انجام داده است و شاخص هايي را براي تعيين 
بودجه مناطق شناس��ايي كرده اند. مواردي همچون 
دسترسي به ش��بكه حمل و نقل عمومي، سرانه هاي 
فضاي سبز، ورزشي، اجتماعي و ... در اين تعيين بودجه 

مالك عمل قرار گرفته اند.

  كاهش هزار ميليارد توماني سقف بودجه 
محمد آخوندي، رييس كميسيون برنامه و بودجه 
ش��وراي اس��المي ش��هر تهران نيز در ابتداي اين 
نشست خبري گفت: ش��هرداري تهران با توجه به 
برنامه ه��اي پيش روي در س��ال 1۴۰1 بودجه 5۶ 
هزار و ۸۰۰ ميلياردي را به شورا ارايه دادند. پس از 
ارايه اين اليحه كميس��يون برنامه و بودجه و ديگر 
كميسيون هاي تخصصي جلس��ات متعددي را در 
حوزه درآمدي برگ��زار كردند كه نهايتًا رقم بودجه 
در سال 1۴۰1 در صحن شوراي شهر تهران به عدد 

5۰ هزار ميليارد تومان رسيد.

وي خاطرنشان كرد: در حوزه هزينه اي كه ۴۴ درصد 
بودجه را به خود اختصاص داده ۲۲ هزار و 5۰۰ ميليارد 
تومان و در حوزه تملك دارايي س��رمايه اي حدود ۲۰ 
هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان كه ۴۲ درصد بودجه را دارد، 

برآوردها صورت گرفته است.
آخوندي با اشاره به اينكه درآمدهاي ناپايدار در بودجه 
سال آينده كاهش يافته است، گفت: در بودجه سال 
آين��ده حدود 7 هزار و 7۰۰ ميلي��ارد تومان در حوزه 
عوارض قانون ماليات بر ارزش افزوده درآمد خواهيم 
داشت؛ همچنين در حوزه درآمدهاي ناشي از توسعه 
شهر كه اصلي ترين درآمد پيش بيني شده به حساب 
مي آيد حدود ۲۲ هزار ميليارد تومان و حدود ۸ هزار 
ميليارد تومان درآمد از فروش امالك پيش بيني شده 
اس��ت. در حوزه منابع حاصل از واگذاري دارايي مالي 
حدود هزار ميليارد تسهيالت از بانك پيش بيني شده 
كه در اين بخ��ش حدود ۲ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان 

اوراق مشاركت نيز ديده شده است.
رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسالمي شهر 
تهران ادام��ه داد: در بودج��ه 1۴۰1، 1۸ هزار و 3۰۰ 
ميليارد تومان به ماموريت حمل و نقل و ترافيك شهري 
اختصاص يافته كه اين رقم بيش از 3۶ درصد بودجه 
را تشكيل مي دهد. در حوزه ماموريت خدمات شهري 
نيز 7۹۰۰ ميليارد تومان، در حوزه ماموريت ايمني و 
مديريت بحران حدود ۲.۸۰۰ ميليارد تومان در نظر 
گرفته شده كه اين موارد نس��ب به اليحه شهرداري 
افزايش داش��ته اند همچني��ن در ح��وزه معماري و 
شهرس��ازي 1.۶۰۰ ميليارد تومان و در حوزه توسعه 
مديريت هوشمندس��ازي 15 هزار ميلي��ارد تومان 

اختصاص يافته است.



طرح صيانت نسخه هاي مختلفي دارد كه آخرين نسخه 
آن مرب��وط به ويرايش نهم بهمن ماه اس��ت. اعضاي 
كميسيون مشترك بررس��ي طرح صيانت باالخره و 
پس از ماه ها كشمكش و با وجود مخالفت هاي بسيار 
كارشناسان حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات، طي 
جلسه روز گذشته، با 18 راي مثبت و مخالفت تنها يكي 
از حاضران دراين جلسه، كليات طرح صيانت را تصويب 
كردند. البته، طبق گفته رييس كميسيون مشترك، 
جرئيات طرح در جلس��ات بعدي كميسيون بررسي 
خواهد شد. با وجود اين، برخي از نمايندگان مخالف، 
از تالش براي لغو طرح صيانت و بازگشت بررسي آن به 

صحن علني مجلس خبر داده اند.
اعضاي كميس��يون مشترك بررس��ي طرح صيانت 
ظهر روز گذش��ته و در فاصله تعطيلي ميان دو نوبت 
صبح و عصر مجلس ش��وراي اسالمي تشكيل جلسه 
داده و كليات نس��خه جديد طرح صيانت با نام طرح 
»نظام تنظيم مق��ررات خدمات فضاي مجازي« را به 

راي گذاشتند.
بر همين اساس كليات اين طرح با 18 راي مثبت و يك 
راي منفي به تصويب رسيد. براساس آيين نامه داخلي 
كميسيون مشترك، حداقل دو س��وم از اعضاي 23 
نفره اين كميسيون بايستي به كليات طرح راي مثبت 
مي دادند. اين اقدام كميسيون مشترك پيش از اين با 
اعتراض نوري همراه ش��ده بود. به گفته وي برگزاري 
جلسه كميسيون مش��ترك طرح صيانت، زماني كه 
مجلس درگير بررس��ي بودجه است طبق آيين نامه 
مجلس خالف قانون است. رييس كميسيون مشترك 
نيز در پاس��خ به اين اظهارات اعالم كرده بود جلس��ه 
امروز براي ارايه گزارش به مردم در خصوص عملكرد 

كارگروه است. 
اما اين طرح با عجله اي عجيب در جلسه روز گذشته 
ظهر به راي گذاشته شد و اعضاي كميسيون مشترك 
به آن راي مثبت دادن��د. غالمرضا نوري قزلجه، عضو 
كميسيون بررسي طرح صيانت در تذكر آيين نامه اي 
حين بررس��ي اليحه بودجه و پيش از تصويب طرح 
صيانت، گفته بود: از دي��روز پيامك آمده تا براي يك 
جلس��ه ۴۵ دقيقه اي بررس��ي طرح صيانت شركت 
كنيد. براي چنين طرح مهمي نبايد در اين مدت كوتاه 

تصميم گيري شود.
طبق آيين نامه نبايد جلسه اي برگزار شود چون فايل 
جلسات كميسيون بسته است. هنوز گزارشات مركز 
را نديده ايم. طبق ايين نامه دستور بدهيد بررسي طرح 
به بعد از بودجه موكول شود. اما رضا تقي پور رييس 
كميسيوين طرح صيانت در پاسخ به نوري اعالم كرد: 
ما از بدو تشكيل كميسيون با كارشكني هاي مختلف 
روبرو هس��تيم و نمي  گذارند طرح بررسي شود. در 
هفته گذش��ته كه اعضاي كميسيون با بهانه بررسي 
بودجه با غيبت هايشان جلسات را تعطيل كرده اند. 
كجاي ايين نامه گفته اس��ت جلسات كميسيون در 
زمان بررسي بودجه تعطيل است. بعضي از همكاران 

فتوا صادر مي كنند. اين اس��مش ديكتاتوري مدرن 
است. يك نفر تصميم مي گيرد جلسات كميسيون را 
تعطيل كند. امروز بعضي از صحبت ها خوراك براي 

راديوهاي بيگانه است.

     نماينده مخالف: عده اي من را
 به خاطر مخالفت با طرح تهديد كرده اند

جالل رشيدي كوچي، تنها مخالف عضو كميسيون 
مشترك، در جلسه اين كميسيون تهديد عليه خود 
سخن گفت: »من نه مخالف نظام هستم و نه مخالف 
انقالب از خانواده اي آمده ام كه پنج شهيد تقديم كرده 
اس��ت. عده اي براي موافقت با اين طرح با من تماس 
مي گيرند و من را تهديد مي كنند. اين در حالي است كه 
بعد از گذشت مدتي به آغاز به كار كميسيون مشترك 
مردم هنوز نگران تصويب اين طرح هستند.« تقي پور، 
رييس كميسيون مشترك نيز در پاسخ به اين سخنان 
اظهار كرد: »متاسفانه هنوز تخريب ها و تهديدها در 

خصوص اين طرح ادامه دارد.«

     نمايندگان به دنبال بررسي مجدد
 طرح صيانت و برگشت به صحن علني

رشيدي كوچي البته پس از پايان جلسه كميسيون 
مش��ترك، با انتش��ار توييتي از تالش براي لغو طرح 
صيانت و بازگشت بررسي آن به صحن علني مجلس 
خبر داد. او در حساب شخصي خود در توييتر نوشت: 
»امروز در جواب دغدغه و مطالبه آحاد مردم ش��ريف 
ايران اس��المي، وفق تبصره 2 م��اده 167 آيين نامه 
داخلي مجلس، تقاضاي لغو بررسي طرح صيانت در 
كميسيون مشترك و بازگشت طرح به صحن مجلس را 
مطرح كردم كه تاكنون به امضاي ۵۵ نفر از نمايندگان 
محترم رس��يده اس��ت و در حال افزايش تعداد امضا 

است.« براساس تبصره 2 ماده 167 آيين نامه داخلي، 
چنانچه 1۵ نفر از نمايندگان تقاضاي لغو رس��يدگي 
طرح يا اليحه طبق اصل هش��تاد و پنجم )8۵( قانون 
اساسي را تا قبل از تاييد شورا ي نگهبان از مجلس داشته 
باشند اين تقاضا در همان جلسه اعالم و در جلسه بعد 
طبق ماده )16۵( آيين نامه داخلي مطرح مي ش��ود 
و درصورت تصويب اين تقاضا، رس��يدگي به اليحه يا 
طرح طبق آيين نامه داخلي ادامه مي يابد. حال به گفته 
رشيدي تعداد امضاها به بيشتر از حد نصاب تعيين شده 
در آيين نامه داخلي مجلس رسيده و احتماال بايستي 
منتظر راي گيري مجدد در صحن علني مجلس براي 
طرح صيانت باشيم. پيش از اين نيز پس از راي مثبت 
نمايندگان مجلس به بررسي اين طرح ذيل اصل 8۵ 
قانون اساسي، تعدادي از نمايندگان تقاضاي لغو اصل 
هشتاد و پنجي شدن طرح صيانت را به هيات رييسه 

مجلس ارايه كردند. 
البته اين تقاضا دو بار به راي گذاش��ته شد و علي رغم 
راي مثبت نمايندگان مجلس در جلس��ه غيرعلني 
مبني بر لغو اصل هشتاد و پنجي شدن طرح صيانت، 
با راي گيري مجدد در جلسه علني به منظور تصويب 
اين موضوع، اين اتفاق نيفتاد و اكثريت نمايندگان به 
باقي ماندن بررسي طرح صيانت طبق اصل 8۵ قانون 

اساسي راي مثبت دادند.

     اعتراض مخالفان در شبكه هاي اجتماعي
اما در اين روزها، هشتگ هاي مربوط به طرح صيانت 
در شبكه هاي اجتماعي دوباره داغ شده است و كندي 
چشم گير س��رعت اينترنت در روزهاي گذشته روي 
شبكه هاي اجتماعي به ويژه اينستاگرام باعث شده تا 
كاربران شبكه هاي اجتماعي، نسبت به آنچه اجراي 
خاموش طرح صيانت مي خوانند اعتراض كنند. كاربران 
شبكه هاي اجتماعي بر اين باورند كه دولت سعي دارد 
با كاهش پهناي باند شبكه هاي اجتماعي، تاخير در 
تصويب طرح صيانت را جبران كند و چراغ خاموش، 
محدوديت مد نظر خود را براي اينترنت اجرايي كند. 
آنها با اشاره به سرنوشت وايبر در سال ۹3 و ۹۴ از كندي 
و كاهش پهناي باند اينستاگرام ابراز نگراني  كرده اند. 
مصطفي آراني، روزنامه نگار حوزه فناوري در صفحه 
توييتر خود نوش��ت: »فرض كنيد اتوبان سه بانده اي 
به اسم اينترنت داريم و كس��اني را كه مي خواهند به 

اينس��تاگرام بروند، مجبور مي كنند از يك باند بروند 
و هر روز در حال باريك كردن اين مس��ير هستند، با 
اينكه تعداد خودروهايي ك��ه مي خواهند از اين باند 
بروند، زيادتر است. نتيجه اين موضوع ترافيك بيشتر 
و كند شدن ارتباط شما به س��رورهاي اينستاگرام و 
بازگشت ديتا از سرورهاي اينستاگرام به موبايل هاي 
شماس��ت؛ اما وقتي اعتراض مي كنيد ميزان سرعت 
در باندهاي ديگر را به شما نشان مي دهند و مي گويند 
اسپيدتس��ت مي گويد همه چيز نرمال است.« حجم 
نارضايت��ي  و نگراني هاي مردم باعث ش��د تا پلتفرم 
»كارزار« نيز به عن��وان پلتفرم جمع آوري امضا براي 
مطالبات مدني، كارزاري با عنوان »مخالفت با اجراي 
خاموش طرح صيانت و كندي س��رعت اينترنت« از 
طرف عموم مردم خط��اب به رييس جمهور و رييس 
مجلس و وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ايجاد كند. 
حامد بيدي، مدير و طراح پروژه كارزار نيز در اين باره 
با تشويق كاربران به امضاي كارزار جديد در مقابله با 
طرح صيانت در رش��ته توييتي نوشت: »با به تعويق 
افتادن تصويب طرح صيانت، دولت پيشاپيش اجراي 
آن را شروع كرده و با اختالل مستمر روي اينستاگرام 
و عدم افزايش پهناي باند بين المللي قتل اينترنت را 
شروع كرده است.« اعتراض در شبكه هاي اجتماعي، 
حتي از س��وي نمايندگان مجلس هم دنبل مي شود. 
روح اهلل حضرت پور، عضو كميس��يون امنيت ملي و 
سياس��ت خارجي مجلس، با اشاره به تصويب كليات 
طرح حمايت از حق��وق كارب��ران در فضاي مجازي 
در كميسيون مش��ترك در مطلبي در صفحه توييتر 
خود نوش��ت: »طرح صيانت  همچون بقيه طرح هاي 
مسدودسازي و محدودسازي از همين االن شكست 
خورده اس��ت. مجلس حق ندارد ب��راي مردم تعيين 
تكليف كن��د.  از همان ابتدا مخالف اي��ن طرح بودم و 
تالش مي كنيم طرح را به صحن آورده و ردش كنيم. 
 برخي نمايندگان مي خواهند بدون نظر مجلس طرح را 
تصويب كنند. دولت ها نمي توانند در مقابل تكنولوژي 
بايستند. ميليون ها شغل در بستر فضاي مجازي ايجاد 
شده كه دولت وظيفه دارد از آنها حمايت كند، نه اينكه 

به دنبال حذف اين فضا باشد.«

     انكار وزير ارتباطات 
درباره نقش صيانت در اينترنت بي كيفيت

اما در مقاب��ل وزير ارتباطات و فناوري اطالعات چند 
روز پيش با انتشار يادداشتي اعالم كرد علي رغم همه 
مشكالت، سرعت اينترنت در دولت سيزدهم افزايش 
داشته است. اگرچه عيس��ي زارع پور، وزير ارتباطات 
و فن��اوري ارتباط��ات مي گويد دولت س��يزدهم به 
هيچ عنوان به دنبال مسدودس��ازي اينترنت نيست 
و در ح��ال تالش اس��ت كه اينترنتي پرس��رعت و با 
كيفيت را در اختيار مردم قرار دهد. با اين حال انتشار 
تصاويري از ش��اخص هاي مختلف اينترنت، نش��ان 
مي دهند كيفيت اينترنت و سرعت آن به شكل قابل 
مالحظه اي كاهش يافته است، موضوعي كه زارع پور 
آن را فيك نيوز مي خواند. زارع پور در صفحه شخصي 
خود در اين باره نوشت: »تصوير دست به دست شده 
نمودار ترافيك سايت ساز گوگل است كه در دو هفته 
گذشته افت كرده و به هيچ وجه نشان دهنده ترافيك 
كل گوگل نيست اما در فضاي مجازي براي حقيقت 
نشان دادن يك دروغ، از آن به عنوان نمودار ترافيك 
كل سرويس هاي گوگل در ايران و وضعيت پهناي باند 

بين الملل كشور استفاده شده است.«

ادامه از صفحه اولادامه از صفحه اول
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 كشور  بازنده
طرح محدودسازي

 انجام مي دهد تا در نهايت به نتيجه مطلوب برسند. متاسفانه 
كاهش سرعت اينترنت در كشور باعث شده است كه فعاالن 
در اين كسب وكار با چالش هاي جدي مواجه شوند. كاهش 
سرعت اينترنت در بحث صادرات نيز تاثير گذاشته است، 
در صنعت چاپ و بسته بندي امكان حضور فيزيكي براي 
دريافت فايل ها از كش��ورهاي ديگر وجود ندارد از اين رو 
س��رعت اينترنت در صادرات اين حرفه نيز تاثير گذاشته 
و ميزان س��فارش ها از س��وي كش��ورهاي عراق و ديگر 
كشورهاي همسايه كاهش پيدا كرده است. يك فايل كه 
قرار است تبديل به اثر چاپي شود حجم زيادي دارد و اگر 
سرعت اينترنت پايين باشد در سيستم سفارش گيرنده 
نمي نشيند بنابراين س��فارش دهندگان از ثبت سفارش 
منصرف مي شود. تصميم بر اين است كه ايران به يكي از 
قدرت هاي اقتصادي در منطقه تبديل شود و هاب انتقال 
تجاري از شرق آسيا به غرب آسيا شود اگر اينترنت ما كه 
مهم ترين بحث انتقال داده در مبادالت اقتصادي محسوب 
مي شود مختل باشد؛ اين فرصت را كشورهاي رقيب از ما 
خواهند گرفت. ترديد نداشته باشيد كه اگر زيرساخت هاي 
فناوري اطالعات در كش��ور ضعيف ش��وند اقتصاد كالن 
كشور متضرر خواهد شد. كاهش سرعت اينترنت منفعت 
اقتصادي به دنبال نخواهد داش��ت، اگر ب��ه بهانه تهاجم 
فرهنگي مي خواهند سرعت اينترنت در كشور را كم كنند 
كه بايد بگويم چاره آن كاهش سرعت نيست بلكه بايد در 
اين زمينه استفاده كاربران از اين فضا فرهنگ سازي صورت 
بگيرد نه اينكه صورت مساله را پاك كنيم. نمي توانيم به 
جنگ با تكنولوژي جديد برويم اگر پوشش جهاني اينترنت 
ماهواره اي راه اندازي ش��ود ديگر محدوديت هاي داخلي 
بي معني خواهند شد. اينترنت ماهواره اي استارلينك يك 
شبكه اينترنت جهاني است و براي سرويس دهي به هيچ 
منطقه جغرافيايي خاصي محدود نمي شود در اين شرايط 
هزينه هايي كه براي اج��راي طرح صيانت صورت گرفته 
است همه خواهد س��وخت. از اين  رو بهتر است به جاري 
محدودسازي و مس��دود كردن در زمينه فرهنگ سازي 
قوي عمل كنيم. هيچگاه از محدودسازي اقتصاد به نتيجه 
مطلوب نخواهيم رسيد و در نهايت كشور ضرر خواهد كرد.

 بورس 
بر مدار منطق

 به نظر می رسيد و خالف انتظار فعاالن بازار بود مانند نرخ 
خوراک صنايع در مجموع اثر کمتری بر صنايع هدف 
خواهد داش��ت. نکته حائز اهميت اين است که برخی 
شرکت های ما اصال س��ودی ندارند که اين سودآوری 
بخواهد کاهش يا افزايش پيدا کن��د و بنابراين انتظار 
داشته باشيم قيمت سهم آن تعديل شود! در واقع اکنون 
در حال طی کردن مدار تعادلی بازار هستيم. طی روزهای 
آينده تا پايان سال هيچ گونه تحول خاصی در بازار سهام 

رخ نخواهد داد.
دليل آن هم نياز نهادها و شرکت های وابسته به دولت 
برای تامين نقدينگی در راستای پرداخت حقوق و عيدی 
کارکنان است که فشار عرضه را افزايش خواهد داد. با اين 
حال اما به طور متوسط جای کاهش قيمت سهام بيش از 
اندازه کنونی وجود ندارد. به همين علت شاخص در مدار 
يک ميليون و 2۰۰ هزار واحد تا يک ميليون و 3۰۰ هزار 
واحد در حال نوسان است. قيمت ها به طور ميانگين به 
سطحی رسيده اند که منطقا اجازه کاهش بيش از اين 

اندازه را نمی دهند.

دوئل بزرگ
به گزارش اينترفاكس، رييس جمهور روس��يه ديروز 
تاكيد كرد كه اين كش��ور قصد دارد به عرضه مستمر 
گاز از جمل��ه گاز طبيعي مايع ب��ه بازارهاي جهاني 

ادامه بدهد.

  پيام »گازي« پوتين به امير قطر
در اي��ن حال، منابع قط��ري از ارس��ال پيام مكتوب 
رييس جمهور روس��يه ب��ه امير قطر خب��ر دادند. به 
گ��زارش فارس، »تميم بن حم��د آل ثاني« امير قطر 
ديروز از رييس جمهور روسيه پيام مكتوبي در خصوص 
مسائل مشترك، روابط دوجانبه و راهكارهاي تقويت 

اين روابط دريافت كرد.
ديوان امير قط��ر در بيانيه اي اعالم ك��رد، »نيكالي 
ش��ولگينوف« وزير انرژي و معادن روسيه در حاشيه 
ششمين نشست مجمع كشورهاي صادركننده گاز در 
هتل شيراتون دوحه با امير قطر ديدار و اين پيام پوتين 

را تقديم وي كرد.
ارسال اين پيام پوتين به امير قطر با توجه به افزايش 
تنش هاي ميان روسيه و جهان غرب از اهميت بااليي 

برخوردار است. 
وبگاه »الخليج اونالين« نيز در اين خصوص نوش��ت: 
احتمال وقوع جنگ بين روسيه و اوكراين، نگراني ها 
درباره گازرساني از روسيه و بالروس به اروپا را بيشتر 
كرده اس��ت و در همين رابطه امريكا و اتحاديه اروپا از 
دوحه خواسته اند هر گونه كمبود احتمالي در انتقال 
گاز را جب��ران كند. پيش تر قطر هم��ه طرف ها را به 
همكاري براي تامي��ن گاز مايحتاج اروپا دعوت كرده 
و گفته بود كه ممكن نيس��ت يك  ط��رف بدون آنكه 
قراردادهاي آن با ديگر كش��ورها خدشه دار شود، گاز 

اروپا را تامين كند.
پوتين همچنين در پيامي خطاب به شركت كنندگان 
در شش��مين اج��الس س��ران مجمع كش��ورهاي 
صادركننده گاز تاكيد كرد كه گسترش استفاده از گاز 
طبيعي به عنوان يكي از سوخت هاي سازگار با محيط  

زيست در دوره توسعه انرژي بسيار رايج شده است .
وي افزود: »در اين مرحله گس��ترش اس��تفاده از گاز 
طبيعي به عنوان يكي از سوخت هاي سازگار با محيط 
 زيست بسيار مورد توجه قرار گرفته است. روسيه قصد 
دارد به عرضه مستمر اين مواد خام از جمله گاز طبيعي 

مايع به بازارهاي جهاني ادامه بدهد.«
بازارهاي گاز در اروپا همزمان با كاهش ذخاير و افزايش 
تقاضا براي س��وخت آبي كه قيمت گاز را به س��طوح 

بي سابقه اي رسانده است، تحت فشار قرار دارند.

برگزاري بيست وهفتمين 
كنفرانس بين المللي 

كامپيوتر با حمايت همراه اول
بيست وهفتمين كنفرانس بين المللي كامپيوتر انجمن 
كامپيوتر ايران كه در هش��ت محور علمي در حوزه هاي 
تحقيقاتي مختلف علوم كامپيوتري سازماندهي شده، 
با حمايت مركز تحقيق وتوسعه همراه اول ۴ و ۵ اسفند 
1۴۰۰ در دانشگاه صنعتي شريف تهران برگزار مي شود. 
كارگاه هاي »خودكارسازي و همگام سازي سرويس ها و 
توابع شبكه با نگاهي به معماري ETSI NFV و استفاده 
از محاسبات لبه با دسترسي چندگانه در ۵G/IoT  نيز 
توسط كارشناسان خبره همراه اول به ترتيب در روز جمعه 
6 اسفندماه از س��اعت 1۴ تا 16 و ساعت ۹ تا 11 برگزار 
مي شود. وحيد شاه منصوري، رييس مركز تحقيق وتوسعه 
همراه اول در روز چهارشنبه ۴ اسفندماه، ساعت 11:3۰ 
ت��ا 12:3۰ ارايه اي با موضوع »تحول هوش مصنوعي در 
اپراتورهاي مخابراتي« دارد. در مراسم اختتاميه اين رويداد 
)پنجشنبه( نيز حميد بهروزي، قائم مقام مديرعامل اپراتور 

اول از ساعت 17 تا 1۹ سخنراني مي كند.

اعضايكميسيونمشتركبررسيطرحصيانتبا18رايمثبتكلياتاينطرحراتصويبكردند

حكم به صيانت در 10 دقيقه

آگهی فراخوان مناقصه عمومی يك مرحله اي )1400-71(

1-  موضوع مناقصه : تامين نيروهای خدماتی ارکان ثالث شركت گاز استان مركزي در سال 1۴۰1 به تعداد تقريبی 12۰ نفر نيرو که اکثريت آن در حال حاضر موجود می باشد.
2-  مناقصه گزار:  شركت گاز استان مركزي 

3- پيمان فاقد پيش پرداخت می باشد.
۴ -  محل و مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي و گشايش پيشنهادها: 

دريافت اسناد ارزيابی کيفی از طريق سامانه » ستاد«  www.setadiran.ir  امکان پذير است. 
-  مهلت دريافت اسناد ارزيابی کيفی، لغايت ساعت 12/۰۰ مورخ 1۴۰۰/12/۰8 می باشد.

-  مهلت ارسال اسناد ارزيابی لغايت ساعت 13/۰۰ مورخ 1۴۰۰/12/2۴ بصورت الکترونیکی از طريق سامانه » ستاد«  می باشد.  
-  زمان ارسال مدارک مناقصه: مناقصه گران ابتدا ارزيابی کيفی شده و پس از کسب حداقل امتياز الزم در فرآيند ارزيابی کيفی، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می نمايند.

-  زمان گشايش پاکات مالی مناقصه : در اسناد مناقصه اعالم خواهد شد 
۵-  پيمانكاران بايستي داراي گواهينامه ايمنی و صالحيت کار خدماتی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  و همچنين صورتهای مالی حسابرسی شده سال 13۹۹، كد اقتصادي ، شناسه ملي اشخاص حقوقي ايراني و كد كاربري 

پايگاه ملي مناقصات باشند. 
6-  مبلغ برآوردي و پيشنهادي دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ تقريبی 266.000.000.000  ريال بر اساس پيش بينی سطح حداقل دستمزد سال 1۴۰1 مي باشد. .) مبلغ دقيق برآورد در زمان توزيع اسناد مناقصه اعالم خواهد شد(  

7- ميزان و نوع تضمين شرکت در فرآيند ارجاع كار: برابر مصوبه هيئت دولت به شماره 123۴۰2/ت ۵۰6۵۹ ه� مورخ ۹۴/۰۹/22 به مبلغ تقريبی  ۹.22۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال می باشد. .) مبلغ دقيق تضمين در زمان توزيع اسناد مناقصه 
اعالم خواهد شد(  

8- رعايت قانون حداکثر استفاده از توان توليدی و خدماتی الزامی است.
مناقصه گران مي توانند جهت  كسب اطالعات بيشتر به وب سايت پايگاه اطالع رساني WWW.shana.ir مراجعه و يا با شماره تلفنهاي ۴-32۴12۰81 -۰86 امور قراردادهاي شركت گاز استان مركزي تماس حاصل فرمايند. 

تلفكس: ۰86-3277666۰ 

شركت ملي گاز  ايران
شركت گاز استان مركزي

نوبت دوم

         شناسه آگهي :1278311

روابط عمومي شركت گاز استان مركزي

كد پايگاه ملي:  53109419

 آگهی تجديد فراخوان عمومی
 ارزيابی کيفی مناقصه گران

شرکت پااليش گاز پارسیان در نظر دارد فراخوان ارزيابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی يک مرحله ای پروژه تکمیل و تجهیز اتاق بحران و سالن جلسات 
ساختمان توسعه عملیاتی مرکزی پااليشگاه و اتاق مديريت  به شماره  2000092416000095 را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمايد. کلیه 
مراحل برگزاری فراخوان ارزيابی کیفی از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه ، از طريق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در 
سايت مذکور ودريافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ 1400/12/07 می باشد. اطالعات 

و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآيند ارزيابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد .
مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابی کیفی: ساعت : 30 : 18  روز   پنج شنبه     تاريخ 1400/12/12
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابی کیفی : ساعت : 30 : 18  روز    پنج شنبه     تاريخ 1400/12/26

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : آدرس استان فارس– شهرستان مهر– شركت پااليش گاز پارسیان 
)کدپستی:  7449184831( و تلفن 36 الي 071-52724134

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :
مرکز تماس  : 41934- 021 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

نوبت اول :1400/12/04       نوبت دوم : 1400/12/07

شركت ملي گاز ايران
شركت دولتی پااليش گاز پارسیان

نوبت اول

شناسه آگهي : 1279545

روابط عمومی شرکت دولتی پااليش گاز پارسیان

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای
شركت ملي گاز  ايران

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

نوبت اول

شناسه آگهي : 1282660

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  پااليشگاه سوم در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرايط ذيل بصورت برگزاری مناقصة عمومي دو مرحله ای از طريق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نمايد:

2000093498001094شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران

 تقاضای 0000723 مناقصه شماره R3NI 00/015 شماره مناقصه و تقاضا

EXPANSION JOINTموضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی

601/600/000 ريالمبلغ تضمین شركت در فرايند ارجاع كار

 تضمین شركت در فرايند ارجاع كار بصورت يكي از تضامین قابل قبول وفق آيین نامه تضمیننوع تضمین شركت درفرايند ارجاع كار
شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزيران مي باشد.

12/032/000/000 ريالمبلغ برآوردي مناقصه

7 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ايران می باشد. آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كیفي در سامانه ستاد

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دريافت اسناد می باشد.آخرين مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزيابي كیفي )رزومه( در سامانه ستاد

 پس از ارزيابی کیفی مناقصه گران، مستندات دريافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از آخرين مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد
طريق سامانه ستاد ارسال می گردد.

 استان بوشهر- شهرستان عسلويه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی- پااليشگاه سوم- ادارهآدرس مناقصه گزار
 تدارکات کاال – واحد خريد

بديهی است کلیه فرآيند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذيرد وبه 
پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بايستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دريافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمايند.

ب�رگ س�بز خ�ودرو س�واری پ�ژو م�دل 1400 ب�ا 
ش�ماره موت�ور 124k1657198 و ش�ماره شاس�ی 
NAAN01CE7MH740373با شماره پالک 19 414  و 
74 به نام کوثر عباسی با شماره ملی 3242101545مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 

مفقودي

خانم زبیده احمدی دارای ش�ماره شناسنامه 6188 بشرح دادخواست به کالسه 0000485از اين 
دادگاه گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان يزدان محمد بیگی بشناسنامه 
98 در تاري�خ 1400/9/2 اقامتگاه دائمی خ�ود بدرود زندگی گفته ورثه حی�ن الفوت آن مرحوم 

منحصر است به :
زبیده احمدی به ش ش 3329162880 صادره از گیالنغرب 

اينک با انجام تش�ريفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی 
اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت يکماه 

به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.

حصر وراثت

رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب- حشمت اله تیموری

آقای / خانم کوثر ذکری نسب دارای شماره شناسنامه0 بشرح دادخواست به 
کالسه000523 ازين دادگاه دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان عبدالرضا ذکری نسب به شناسنامه 21220 در تاريخ 
1400/01/20در اقامتگاه دائمی خود زندگی را بدرود گفته ، ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به :
نام      نام خانوادگی    ش ش    کد ملی     تاريخ تولد       محل صدور    نسبت با متوفی 
علی ذکری نس�ب   0    3320629071     1387/06/25    اس�الم آباد غرب  

پسر متوفی 
مرضیه ذک�ری نس�ب0   3330078863    1369/1/23 اس�الم آباد غرب   

دختر متوفی 
صبا ذکری نسب0       3330252669   1372/12/8 اسالم آباد غرب دختر متوفی
کوثر ذکری نسب0     3330431301   1379/7/25 اسالم آباد غرب دختر متوفی
ايران پرهون 543       3329586321    1345/6/4   گیالنغرب    همسر متوفی 

اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخوست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد 
تا هر کسی اعتراض دارد و يا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین 

آگهی ظرف مدت يک ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .

رونوشت آگهی حصر وراثت 

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب - غالمرضا پروين



تعادل |
بررس��ي قيمت ۱۵ كاال در آماره��اي وزارت صمت 
و مركز آمار نش��ان مي دهد، قيمت آنها در سه سال 
گذشته بين ۱۶۲ )لوازم خانگي( تا ۶۳۵ )پنير( درصد 
افزايش يافته است. از سوي ديگر، روند بررسي آمار 
ارايه شده از س��وي وزارت صمت از قيمت كاالهاي 
اساسي در ديماه سال ۱۴۰۰ نشان مي دهد كه نرخ 
انواع كاالهاي اساسي نسبت به دي ۱۳۹۹ با افزايش 
محسوسي همراه بوده كه البته نسبت به ماه هاي قبل 
شيب ماليم تري داشته است. بررسي قيمت كاالهاي 
اساسي طي بازه زماني يك ساله نشان مي دهد، قيمت 
برنج ايراني و ش��كر ۸۰ درصد، گوش��ت گوساله ۴۲ 
درصد، گوشت مرغ ۴۵ درصد و گوشت گوسفندي 

۲۱ درصد افزايش يافته است.

    رصد قيمت 15 قلم كاال 
براساس آمارهاي منتشر شده، مقايسه قيمت ۱۵ كاال 
در آبان ۱۴۰۰ نسبت به خرداد ۱۳۹۷ نشان مي دهد، 
از بين انواع خوراكي قيم��ت »پنير، عدس و خرما« 
بيشترين افزايش را داشته كه قيمت آنها با ۶۳۵، ۵۳۴ 
و ۴۲۳ درصد به كيلويي ح��دود ۳۲، ۳۶ و ۳۸ هزار 
تومان رسيده است. قيمت اين سه محصول در خرداد 
سال ۱۳۹۷ حدود ۵هزار، ۷هزار و ۹ هزار تومان بوده 
است. بعد از اين س��ه كاال، از بين خوراكي ها، قيمت 
گوشت مرغ تازه، پياز، تخم مرغ، نخود، شير استريل 
۲.۵ درصد و برنج هاشمي به ترتيب ۴۱۴، ۳۹۳، ۳۲۵، 

۳۰۲، ۲۷۸ و ۲۶۹ درصد افزايش يافته است.
در خرداد سال ۱۳۹۷ قيمت هر كيلو گوشت مرغ تازه 
۷۴۰۰، پياز ۱۷۰۰، تخم مرغ ۷۶۰۰، نخود ۸۳۰۰، 
شير اس��تريل ۲.۵ درصد ۳۰۰۰ و برنج هاشمي ۱۳ 
هزار و ۳۰۰ تومان بود، اما قيمت اين محصوالت در 
آبان امس��ال به حدود ۳۰ هزار توم��ان، ۶۸۰۰، ۲۵ 
هزار تومان، ۳۴ هزار تومان، ۱۲ هزار تومان و ۴۹ هزار 
تومان رسيده است.از بين س��اير كاالها، مي توان به 
افزايش قيمت پرايد اشاره كرد كه قيمت آن در مدت 
ياد شده با ۵۷۷ درصد افزايش از حدود ۲۴ ميليون به 
۱۶۴ ميليون تومان رسيده است. هر حلقه الستيك 
پرايد نيز با ۲۹۹ درصد افزايش از ۱۱۰ به ۴۴۰ هزار 

تومان رسيده است.
در اين ميان قيمت ميانگين هر متر مسكن در شهر 
تهران با ۴۱۲ درصد افزايش از حدود شش ميليون 
تومان در خرداد س��ال ۱۳۹۷ به ۳۲ ميليون تومان 
در آبان امسال رسيده است. قيمت هر كيلو ميلگرد 
آجدار و هر پاكت سيمان فله تيپ ۲ نيز در اين مدت 
۴۲۴ و ۳۴۵ درص��د افزايش يافته اس��ت.در همين 
مدت قيمت يخچال الكترواستيل نيز با افزايش ۱۶۲ 
درصدي از ۳ ميليون ۸۰۰ هزار تومان به حدود ۱۰ 

ميليون تومان رسيده است.

    رصد يك ساله قيمت ها چه مي گويد؟ 
از سوي ديگر، روند بررس��ي آمار ارايه شده از سوي 
وزارت صمت از قيمت كاالهاي اساسي در ديماه سال 
۱۴۰۰ نشان مي دهد كه نرخ انواع كاالهاي اساسي 
نس��بت به دي ۱۳۹۹ با افزايش محسوس��ي همراه 
بوده كه البته نسبت به ماه هاي قبل شيب ماليم تري 

داشته است. بر همين مبنا، قيمت هر كيلوگرم برنج 
پاكستاني باسماتي درجه يك با ۱۷ درصد افزايش از 
۲۴ هزار و ۳۹۶ تومان در دي ماه ۱۳۹۹ به ۲۸ هزار 
و ۵۳۵ تومان در دي ماه ۱۴۰۰ افزايش يافته است. 

همچنين قيمت هر كيلوگرم برنج طارم اعال دي ۱۴۰۰ 
نسبت به دي ۱۳۹۹، ۷۹.۸ درصد افزايش داشته و از 
۳۳ هزار و ۷۰۳ تومان به ۶۰ هزار و ۵۸۴ تومان رسيده 
است. قيمت اين كاال در آذر ۱۴۰۰ نيز ۵۳ هزار و ۳۶۳ 
تومان بود كه به همين ترتيب رشد ۱۳.۵ درصدي در 

يك ماه )دي نسبت به آذر ۱۴۰۰( يافته است.
قيمت هر كيلوگرم برنج هاشمي درجه يك نيز طي 
مدت ياد شده ۷۵.۵ درصد افزايش يافته و از ۳۳ هزار 
تومان به ۵۷ هزار و ۹۱۶ تومان رسيده است. قيمت 
اين محصول نيز در آذر ۱۴۰۰، ۵۱ هزار و ۴۹۷ تومان 
بود كه به همين ترتيب رشد ۱۲.۵ درصدي در يك 

ماه )دي نسبت به آذر ۱۴۰۰( يافته است.
قيمت هر كيلوگرم ش��كر س��فيد نيز ۸۱.۸ درصد 
افزاي��ش يافته و از ۸ هزار و ۶۲۴ تومان در دي ۹۹ به 
۱۵ هزار و ۶۷۸ در دي ۱۴۰۰ افزايش يافته اس��ت. 
قيمت هر كيلوگرم گوشت گوس��اله نيز در دي ماه 
۱۴۰۰ نسبت به دي ماه ۱۳۹۹ به ميزان ۴۲.۱ درصد 
افزايش و از هر كيلوگرم ۹۷ هزار و ۲۹۵ تومان به ۱۳۸ 
هزار و ۲۲۶ تومان رسيده است.قيمت هر كيلوگرم 
گوشت گوسفندي طي مدت ياد شده ۲۱.۵ درصد 
افزايش يافته و از ۱۱۰ هزار و ۷۸۶ تومان به ۱۳۴ هزار 

و ۶۴۵ تومان رسيده است.
قيمت هر كيلوگرم گوش��ت مرغ تازه نيز در دي ماه 
۱۴۰۰ نسبت به دي ماه ۱۳۹۹ به ميزان ۴۵.۶ درصد 
افزايش يافته و از هر كيلوگرم ۲۰ هزار تومان به ۲۹ 

هزار و ۸۲۵ تومان رسيده است.

   كدام كاالها در يك ماه گران شدند؟
شكر ۵.۲ درصد، برنج پاكس��تاني ۱.۶ درصد، برنج 
طارم ۱۳.۵ درصد، برنج هاشمي ۱۲.۵ درصد، گوشت 
گوساله ۲.۲ درصد و گوشت گوسفندي ۲ درصد طي 
يك ماه )دي نس��بت به آذر ۱۴۰۰( افزايش قيمت 
خورده اند. همچنين بررسي قيمت اين اقالم اساسي 
طي يك ماه نيز نش��ان مي دهد، قيمت هر كيلوگرم 
برنج تايلندي نيز در دي ۱۴۰۰ نسبت به دي ۱۳۹۹ 
با ۱۰.۳ درصد كاهش از ۱۷ هزار و ۵۶۲ تومان به ۱۵ 
هزار و ۷۴۵ تومان رسيده است. همچنين قيمت اين 
كاال در دي ماه نسبت به آذر ماه نيز )طي يك ماه( ۱.۳ 
درصد كاهش داشته است. قيمت گوشت مرغ نيز طي 

يك ماه ۲.۸ درصد كاهش داشته است.

    دولت وارد ميدان تنظيم بازار برنج شد
با توجه به گراني برنج، مديرعامل س��ازمان مركزي 
تعاون روستايي ايران عنوان كرده دولت براي تنظيم 
بازار برنج ايراني در س��ال آينده وارد ميدان مي شود. 
بنابه اظهارات، اسماعيل قادري فر، براي سال آينده 
يك س��وم تا نيمي از برنج توليدي كش��ور زير كليد 
دولت توليد و خريداري مي ش��ود تا به موقع بتوانيم 
براي تنظيم بازار اين محصول ورود و ش��بكه داللي 

را حذف كنيم.
او درباره چگونگي تنظيم بازار برنج ايراني بر اس��اس 
قيمت هاي مص��وب اعالم ش��ده ب��ه »خبرگزاري 
تسنيم« گفته اس��ت: براي تنظيم بازار برنج ايراني، 
مبناي قيمت بر اساس نرخ هاي مصوب اعالم شده، 
اما معتقديم كه اين نوع سياست مقطعي است و اين 
سياست، كشت قراردادي برنج در سه استان شمالي 
كشور اس��ت و از نيمه اسفند كش��ت ۴۰۰ هزار تن 

برنج را در اين اس��تان با همكاري ش��ركت بازرگاني 
دولتي ايران در دس��تور كار قرار داري��م. به گفته او، 
در اين كش��ت قراردادي، تحويل نهاده هاي توليد به 
كشاورزان به صورت اعتباري است و هزينه هاي بيمه 
اين افراد به صورت حداقلي محاسبه مي شود. بنابراين 
تسويه حس��اب برنج در زمان برداشت برنج صورت 
مي گيرد اما هنوز قيمت خريد توافقي اين محصول 

مشخص نشده است.
قادري فر گفته اس��ت: قيمت خري��د توافقي برنج 
با بررس��ي هاي الزم تا ۲۰ اس��فندماه مش��خص و 
به كش��اورزان اعالم مي ش��ود. وي اظهار داش��ت: 
اميدواريم بتوانيم براي س��ال آينده نيم يا يك سوم 
برنج توليدي كشور را زير كليد دولت داشته باشيم 
ت��ا به موقع بتوانيم براي تنظيم ب��ازار اين محصول 
ورود و شبكه داللي را حذف كنيم. اين مقام مسوول 
اعالم كرده كه هر كيلوگ��رم برنج ايراني درجه يك 
توسط دالالن ۳۱ تا ۳۲ هزار تومان خريداري شده 
است اما امروز ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان در بازار فروخته 
مي ش��ود كه ما با اين اقدام اميدواريم براي س��ال 
آينده جلوي اين سودجويي را بگيريم. او همچنين 
گفته اس��ت: كش��ت قراردادي گندم نيز توس��ط 
سازمان تعاون روس��تايي ايران و شركت بازرگاني 
دولتي ايران انجام مي ش��ود و به ترتيب ۱۳۰ هزار 
هكتار و ۲۰۰ هزار هكتار از كشت پاييزه گندم اين 
محصول را در ۱۰ اس��تان بر اساس قيمت مصوب، 
سر زمين هاي كش��اورزي خريداري مي كنيم. در 
طرح خريد توافقي عالوه بر تحويل نهاده هاي توليد 
به قيمت مناسب، مزارع كشاورزان بيمه شده اند تا 
ديگر دغدغه اي براي توليد و فروش محصوالت خود 

نداشته باشند.
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فوالد مباركه براي چهارمين بار 
موفق به دريافت تنديس زرين 

جايزه ملي تعالي سازماني شد
شركت فوالد مباركه در نوزدهمين همايش ملي تعالي 
سازماني، موفق شد تا براي چهارمين بار تنديس زرين 
جايزه ملي تعالي سازماني را از آن خود كند.  نوزدهمين 
همايش ملي تعالي سازماني امروز )٣ اسفندماه( با موضوع 
»تعالي و نوآوري پايدار سازماني« در مركز همايش هاي 
سازمان مديريت صنعتي كشور برگزار شد و سازمان هاي 
سرآمد در بخش هاي ساخت و توليد، خدمات، آموزش 
و عمومي پس از ارزيابي توس��ط كارشناسان انتخاب 
گرديدند كه ش��ركت فوالد مباركه توانست در بخش 
توليد موفق به تنديس زرين جايزه ملي تعالي سازماني 
كشور شود. در اين مراس��م كه با معرفي سازمان هاي 
برتر و اهداي جوايز اين سازمان ها برگزار شد، تعدادي 
از مقامات، مديران شركت ها و صاحب نظران اين حوزه 
به سخنراني پرداختند. محمد ناظمي هرندي، معاون 
تكنولوژي شركت فوالد مباركه با اشاره به موفقيت اين 
سازمان در كسب چهارمين تنديس زرين جايزه ملي 
تعالي سازماني، نگرش سيستمي و توسعه قابليت هاي 
سازماني را رمز موفقيت فوالد مباركه در مسير تعالي 
سازماني دانس��ت و اظهار كرد: از بدو تأسيس كارخانه 
با نگاهي كه مديران دوران ساخت و بهره برداري به اين 
بنگاه داشته اند، همواره نگرش سيستمي در سازمان 
به عنوان يك ارزش، پشتيباني و تقويت شده و اكنون 

به صورت يك فرهنگ در سازمان نهادينه شده است.

ازرشد162تا635درصديقيمتها

رييسسازمانتوسعهتجارتايرانتشريحكرد

پيچ تند قيمت 15قلم كاالي اساسي

جزييات توافق هاي اقتصادي ايران و قطر
در ۱۰ ماهه امسال كل تجارت خارجي ايران، ۱۳۳.۶ 
ميليون تن به ارزش ۸۰ ميليارد دالر بوده اس��ت، اين 
در حالي است كه مجموع تجارت ايران با قطر به حدود 
۹۷۰ هزار تن به ارزش ۱۲۶ ميليون دالر مي رسد كه 
نش��ان مي دهد هم از لحاظ وزني و هم ارزش بسيار 
كمتر از يك درص��د ارزش كل تجارت خارجي ايران 
است. درهمين حال، رييس كل سازمان توسعه تجارت 
ايران از جزييات توافق هاي اقتصادي ايران و قطر خبر 
داده وگفته: مش��اركت قطر در توسعه ظرفيت برخي 
صنايع مانند تجهيزات پزشكي، صنايع غذايي و دارويي 

در ايران بررسي و مورد استقبال قرار گرفت.
رييس كل سازمان توس��عه تجارت ايران در خصوص 
روند مذاكرات با بخش دولتي و خصوص قطر، گفت: 
پروژه هاي صنعتي و دانش بنيان ايراني با اس��تقبال 
طرف قطري مواجه ش��د. »عليرضا پيمان پاك« كه 
رييس جمه��وري و وزي��ر صنعت را در س��فر به قطر 
همراهي مي كند، با اشاره به ديدار هاي برگزار شده با 
مقامات دولتي اين كشور، اظهار داشت: در ديدار با وزير 
صنعت و تجارت قطر در خصوص ايجاد مركز تجاري 
ايران در اين كشور به منظور مديريت و پيگيري مسائل 
و مش��كالت تجار و برنامه ريزي براي ارتباط صحيح 
تاجران برتر دو كشور گفت وگو و مقرر شد مركز تجاري 

با همكاري طرف قطري ايجاد شود.
وي افزود: در اين ديدار ها همچنين با بررسي مسائل 
مربوط به پهلوگيري كش��تي هاي ايراني مقرر شد با 
توجه به تفاهم نامه ميان وزير راه و شهرسازي ايران با 
وزير همتاي خود در قطر، تسهيل سازي در اين زمينه 
صورت گيرد. رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران با 
اشاره به نقش ويژه ايران در ترانزيت، خاطرنشان كرد: 
ظرفيت ايران به عنوان پل ارتباطي ميان كشور هاي 
حاشيه خزر و روسيه با قطر، هند و كشور هاي آفريقايي 
به منظور صادرات مجدد و ترانش��يپ مورد استقبال 
طرف قطري قرار گرفت و وزارت صمت مس��ووليت 
پيگيري و انجام آن را عهده دار شد. وي افزود: مسائل 
بانكي، مالي و پولي و همچنين ضمانت ها و فعال سازي 

صن��دوق ضمانت صادرات در قطر ني��ز مورد بحث و 
بررس��ي جدي قرار گرفت.پيمان پاك تصريح كرد: 
مشاركت قطر در توسعه ظرفيت برخي صنايع مانند 
تجهيزات پزش��كي، صنايع غذايي و دارويي در ايران 

بررسي و مورد استقبال قرار گرفت.
وي تاكي��د كرد: در خصوص ص��ادرات خدمات فني 
و مهندس��ي ايران به كشور هاي مختلف مانند عراق، 
جنوب ش��رق آس��يا و آفريقا بحث و گفت وگو شد و 
طرف قطري به منظور هم��كاري در اين زمينه ابراز 

عالقه مندي كرد.
پيم��ان پاك با اش��اره به نزديك ش��دن جام جهاني 
فوتبال كه در كشور قطر برگزار مي شود، گفت: يكي 
از موضوعات مهم كه در اين ديدار ها مورد مذاكره قرار 
گرفت، راه اندازي كارگو )حمل بار( و حمل هوايي بار 
به قطر بود و مقرر ش��د طي هفته هاي آتي با توافقات 

صورت گرفته اولين پرواز كارگو آغاز شود.
وي افزود: مسائل مرتبط با گردشگري نيز بررسي شد 
تا از ظرفيت بازديدكنندگان و مسافريني كه به منظور 

ديدار از رويداد جام جهاني به قطر سفر مي كنند، براي 
بازديد و برگزاري تور هاي مختلف در ايران برنامه ريزي 
شود و اين موضوع نيز از طريق وزارت ميراث فرهنگي، 

گردشگري و صنايع دستي دنبال خواهد شد.
رييس كل س��ازمان توس��عه تجارت ايران با اشاره به 
جلس��ات با بخش خصوصي، اظهار داشت: نشستي 
با ريي��س اتاق بازرگاني قطر و با حض��ور اعضاي اتاق 
مشترك ايران و قطر برگزار خواهد شد تا در خصوص 
ارتباط اتاق هاي بازرگاني و همچنين اصالح آيين نامه 
اتاق مشترك ايران و قطر براي فعال تر شدن اين اتاق 

گفت وگو و تبادل نظر صورت گيرد.

    سهم قطر از تجارت خارجي ايران 
چقدر است؟

در جريان س��فر اخير رييس جمهور به قطر و شركت 
در نشست س��ران مجمع كشورهاي صادركننده گاز 
جريان مذاكرات اقتصادي مورد توج��ه قرار دارد كه 
البته رييس جمهور نيز در اين سفر ابراز اميدواري كرده 

كه گامي در راستاي ارتقاي روابط سياسي، اقتصادي 
و تجاري بين كشورهاي منطقه و حوزه خليج فارس 
باشد. به بهانه سفر رييس جمهور به قطر، جريان تجارت 
خارجي ايران با اين كشور در آمار گمرك ايران مورد 

بررسي قرار گرفت.
بر اس��اس گزارش گمرك؛ در ۱۰ ماهه امسال حجم 
صادرات ايران به قطر ح��دود ۹۶۸ هزار تن به ارزش 
بيش از ۱۱۷ ميليون دالر بوده اس��ت. عمده صادرات 
ايران به قطر از لحاظ وزني به مصالح س��اختماني بر 
مي گ��ردد كه حدود ۴۹۴.۵ هزار ت��ن به ارزش بيش 
از ۱۰.۹ ميليون دالر بوده اس��ت كه نش��ان مي دهد 
حدود ۴۵ درصد وزن صادرات ايران به قطر را مصالح 
س��اختماني در بر مي گيرد اما ارزش آن به ۱۰ درصد 
هم نمي رسد يا ۲۵ هزار تن محصوالت آهني به ارزش 

۱۸ ميليون دالر به قطر صادر شده است.
همچنين اقالمي مانند محصوالت ش��يالتي به قطر 
صادر شده است كه به حدود ۱۷۵۰ تن به ارزش بيش 
از ۴.۳ ميليون دالر مي رس��د يا محصوالت كشاورزي 
با ۱۶۷ هزار تن به ارزش ۵۵ ميليون دالر، محصوالت 
لبني به وزن ۷۲ تن و ارزش بي��ش از ۲۴.۲ هزار دالر 

صادر شده است.
در س��اير اقالم مي توان به ۴۴۱ تن تخم مرغ به ارزش 
۲۶۱.۸ ه��زار دالر، ۶.۵ تن برنج به ارزش ۸۶۶۶ دالر، 
عسل طبيعي هشت تن به ارزش ۲۸ هزار دالر يا آب 
معدني به وزن ۵۹ تن به ارزش ۲۹.۱ هزار دالر اش��اره 
كرد. لوازم بهداش��تي، عرقيات، مخ��ازن آب، صنايع 
دستي، فرش، پوشاك يا اقالمي مانند قايق تفريحي 
و لوازم الكترونيكي ديگ��ر محصوالت صادراتي ايران 
به قطر است. اما حجم واردات از قطر هم پايين است، 
به طوري كه فقط ۱۹۰۰ تن به ارزش ۷.۲ ميليون دالر 
واردات صورت گرفته كه مي توان به يك ميليون دالر 
به وزن ۹۵ تن شتر اشاره كرد. همچنين در ديگر اقالم 
خوراك آبزيان با ۴۱۰ كيلو يا خمير چوب با ۱۱۸۳ تن 
به ارزش ۱.۸ ميليون دالر و گوشي تلفن همراه به وزن 

۸۳ كيلو به ارزش ۴۹ هزار دالر وجود دارد.

رونماييمحصولجديدبهمنموتور
عرضه كارگو ون اينرودز

از ارديبهشت  ماه 1۴۰1

شركت بهمن موتور طي مراس��مي از كارگو ون جديد 
خود با نشان تجاري اينرودز رونمايي كرد. محمد ضرابيان 
مديرعامل ش��ركت بهمن موتور در مراسم رونمايي از 
محصول جديد اين شركت گفت: با گسترش خريدهاي 
آنالين و كسب و كارهاي نوين، فروش خودروهاي تجاري 
سبك كه براي حمل بار مناسب هستند افزايش يافته 
است. شركت بهمن موتور نيز با همين رويكرد و تالش 
متخصصان خود، خودرو جديد اينرودز )كارگو ون( را براي 
اولين بار توليد و آماده ورود به بازار كرده است تا جايگزيني 
براي وانت هاي قديمي پيش روي مشتريان قرار دهد. 
مديرعامل بهمن موتور در خصوص برنامه داخلي سازي 
قطعات خودرو اينرودز گفت: بر اس��اس سياست هاي 
وزارت صمت مبني بر افزايش س��طح داخلي س��ازي، 
ميزان داخلي س��ازي اين خودرو در س��ال اول توليد به 
۳۰ درصد خواهد رس��يد و براس��اس برنامه ريزي هاي 
انجام شده در طي سال هاي آتي با همكاري قطعه سازان 
كشور درصد داخلي سازي اينرودز افزايش خواهد يافت. 
وي ادامه داد: بر اس��اس هدف گذاري ها در سال ۱۴۰۱ 
سه محصول جديد ديگر به سبد محصوالت بهمن موتور 
اضافه مي شود. ضرابيان در خصوص زمان عرضه اينرودز 
به بازار گفت: توليد انبوه آغاز و مجوزهاي الزم صادر شده 
است. ان شاء اهلل از اوايل ارديبهشت  ماه ۱۴۰۱ سري اول 
اين كارگو ون به بازار عرضه شود. بر اساس اعالم مديرعامل 
بهمن موتور، اين شركت در تالش است قيمت گذاري 
اينرودز مانند ساير محصوالت رقابتي و به نفع مصرف 
كننده باشد. اينرودز بهمن موتور به لحاظ فني يك كارگو 
ون محسوب مي ش��ود كه براي اولين بار در اين دسته 
محصول به بازار عرضه مي ش��ود. اينرودز داراي موتور 
۱۵۰۰ سي سي با خروجي ۱۰۵ اسب بخار و گيربكس 
۵ سرعته دستي است و توانايي توليد ۱۴۰ نيوتن متر 
گشتاور را دارد. مصرف سوخت اين كارگو ون در شرايط 
تركيبي، ۷.۹ليتر به ازاي هر ۱۰۰ كيلومتر مي رسد. طول، 
عرض و ارتفاع كلي اين��رودز به ترتيب ۴۵۰۰، ۱۶۸۰ و 
۲۰۰۰ ميلي  متر بوده و فاصله بين دو محور آن نيز ۳۰۵۰ 
ميلي  متر اعالم شده اس��ت. البته بهتر است بدانيد كه 
قسمت كابين ون مذكور كه مخصوص بار بوده، داراي 
ابعادي به طول ۲۶۳۰، ۱۴۸۰ و ۱۳۰۰ ميلي  متر است. 
همچنين وزن اين خودرو حدود ۱۲۸۵ كيلوگرم بوده و 
توانايي حمل ۷۲۵ كيلوگرم بار را دارد. اينرودز بر پايه يك 
شاسي نردباني با ۹ اتصال عرضي طراحي شده و سيستم 
تعليق آن در جلو از نوع مك فرسون مستقل است و در 

عقب از فنر تخت بهره مي برد.
اين ون داراي امكاناتي به شرح ذيل است: 

  مولتي مدياي لمسي ۹ اينچي مجهز به دوربين عقب
  سنسور پارك

  دو ايربگ ايمني راننده و سرنشين جلو
 )TPMS( سيستم نمايش لحظه اي فشار باد تايرها  

  فرمان برقي
  چراغ هاي روشنايي در روز )دي اليت( 

  سيستم تهويه مطبوع
  ترمزهاي ديسكي جلو و كاسه اي عقب

  سيستم كنترل پايداري و كنترل كشش
ABS ترمز  

  و...

قيمت و زمان 
عرضه بهمن اينرودز

نوري در خص��وص فروش ون كارگو اينرودز اظهار 
كرد: فروش از اسفند ماه سال جاري با قيمت ۴۹۸ 
ميليون تومان آغاز خواهد شد و از ارديبهشت ماه 
۱۴۰۱ به مشتريان تحويل داده خواهد شد. بهمن 
موتور براي اينرودز ۲ س��ال ي��ا ۵۰ هزار كيلومتر 
گارانتي و يك س��ال يا ۲۰ هزار كيلومتر سرويس 

رايگان در نظر گرفته است.

قبوض مصرفي آب، برق وگاز 
خانوارهاي تحت حمايت 

كرمانشاهي رايگان شد
مديركل كميته امداد اس��تان كرمانشاه از رايگان 
ش��دن قبوض مصرفي آب، ب��رق و گاز خانوارهاي 

تحت حمايت اين نهاد خبر داد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني كميته امداد، پيمان 
تركمانه، مديركل كميته امداد استان كرمانشاه با 
اش��اره به طرح رايگان شدن يا تخفيف قبوض آب، 
برق و گاز ويژه مددجويان كميته امداد، گفت: رايگان 
شدن اين نوع خدمات براي خانوارهاي تحت حمايت 
كميته امداد با ش��رط رعايت الگوي مصرف است. 
پيمان تركمانه ادامه داد: خانوارهاي تحت حمايت 
كميته امداد مي توانند با مراجعه به س��امانه امداد 
 http: //soha.emdad.ir  هوش��مند به آدرس
ضمن ثبت نام در اين سايت، كد اشتراك قبوض خود 

را وارد و از خدمات مذكور برخوردار شوند.

مشعل گاز ۲ هزار خانوار 
كوهپايه نشين ساري روشن شد

همزمان با مراسم افتتاح طرح گاز رساني به ۹روستاي 
كوهپايه نشين بخش كليجانرستاق شهرستان ساري، 
مشعل گاز طبيعي ۲ هزار خانوار اين بخش روشن شد. 
»قاسم مايلي رستمي« سرپرست شركت گاز مازندران 
در مراسم بهره برداري از طرح گازرساني به اين بخش كه 
با حضور مسووالن شهرستاني در روستاي وركي برگزار 
شد، گفت كه براي گازرساني اين روستاها ۴۰ ميليارد 
تومان س��رمايه گذاري شده اس��ت.  وي با اعالم اينكه 
گازرساني به روس��تاهاي دودانگه و چهاردانگه ساري 
هم امسال به سرانجام مي رسد، افزود: طبق برنامه سال 
آينده شهرستان ساري به عنوان شهرستان سبز طبق 
تعريف شركت ملي گاز معرفي مي شود. مايلي رستمي 
با اشاره به اينكه امروز ساكنان ابكسر، پلسك، ميانك، 
كالخيل، الرما، لولت، وركي و اجارستاق به عنوان آخرين 
روستاهاي بخش كليجانرستاق به شبكه سراسر گاز 
پيوسته اند، افزود: در حال حاضر ۶۲۵ هزار خانوار شهري 
مازندران برابر با ۹۹.۹ درصد و ۴۳۵ هزار خانوار روستايي 

معادل ۹۵درصد به شبكه گاز سراسري وصل هستند.

معرفي 1۲۰۰ نفر براي دريافت 
بيمه سالمت رايگان به اداره

كل بيمه سالمت استان كرمانشاه
مديركل بيمه سالمت استان كرمانشاه: تاكنون ۱۲۰۰ 
نفر براي دريافت بيمه سالمت رايگان از سوي نهاد هاي 
حمايتي به اداره كل بيمه سالمت استان معرفي شدند.
اميد قادري مديركل بيمه سالمت استان كرمانشاه با 
بيان اين مطلب كه سازمان بيمه سالمت ايران در جهت 
حمايت از اقشار آسيب ديده و نيازمند در مواقعي كه دچار 
مشكالت هستند به ياري آنها مي شتابد گفت: در اين 
راستا براساس تفاهم نامه اي كه با بيمه كشور انجام شده، 
تصميم بر اين شد كه در ۲ هزار و ۲٠ محله كم برخوردار 
در سطح كشور كه فاقد هر نوع بيمه اي هستند را سازمان 
بيمه سالمت با همكاري نهاد هاي حمايتي مانند سازمان 
بهزيستي، استانداري ها، كميته امداد امام، هالل احمر، 
دانشگاه علوم پزشكي، مراكز بهداشتي درماني شهري و 
روستايي اقدام به شناسايي كند. مديركل بيمه سالمت 
استان كرمانش��اه تصريح كرد: در گام اول كميته هاي 
شهرس��تاني اين موضوع به رياست معاون فرمانداران 
تشكيل شد و در استان هم كميته استاني آن تشكيل و 
تقسيم كار صورت گرفت و تاكنون يك هزار و ۲٠٠ نفر از 
سوي نهاد هاي حمايتي به اداره كل بيمه سالمت استان 
معرفي شدند. وي خاطرنشان كرد: براي افرادي كه در 
اين طرح شناسايي مي شوند، بدون پرداخت هيچ گونه 
حق بيمه اي دفترچه بيمه سالمت رايگان صادر مي شود.

قادري تشريح كرد: دفترچه بيمه سالمتي كه براي اين 
افراد صادر مي ش��ود، عالوه بر اراي��ه خدمات درماني و 

بيمه اي براي آنها، پزشك خانواده هم تعيين مي كنيم.

1875 خودرو
در منطقه چهارمحال و بختياري 

دوگانه سوز شد
ساس��ان تيموري مدير منطقه چهارمحال و بختياري 
از دوگانه س��وز ش��دن ۱۸۷۵خ��ودرو از طريق ثبت نام 
 gcr.niopdc.ir خودروهاي واجد شرايط در س��امانه
خبر داد. به گزارش روابط عمومي ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه چهارمحال و بختياري، مدير 
منطقه با با بيان اين خبر اظه��ار كرد: اين تعداد وانت بار 
سبك، تاكسي ومس��افر برهاي اينترنتي با ثبت نام در 
سامانه متقاضيان تبديل خودروي بنزيني به دوگانه سوز 
در چهار كارگاه مجاز استان، تبديل به دو گانه سوز شده اند 
.و ۸۹ خودرو نيز در ليس��ت انتظار دوگانه سوز شدن در 
كارگاه هاي مجاز استان قراردارند .اين مقام مسوول گفت: 
مسافر بر هاي اينترنتي براي دو گانه سوز كردن خودروها 
از يارانه دولتي اين طرح استفاده مي كنند. وي افزود: پس 
از ثبت نام در سامانهgcr.niopdc.ir براي خودروهاي 
شامل طرح، پيامك واجد شرايط بودن استفاده از اين طرح 
ارسال خواهد شد و مالكان مي توانند با مراجعه به سايت 
مذكور اقدام به نوبت گيري در كارگاه هاي تبديل كنند. 
در چهارمحال و بختياري ۴۰ باب جايگاه، سوخت پاك 
سي ان جي را به شهروندان عرضه مي كنند و اين جايگاه ها 

به طور مستمر مورد پايش قرار مي گيرند.
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خبرروز

۲۲۳ فوتي و ۲۲۰۷۳ ابتالي جديد كرونا در كشور
بنابر اعالم وزارت بهداشت، ۲۲۳ بيمار كوويد ۱۹ جان خود را از دست دادند و ۲۲هزار و ۷۳ بيمار ديگر نيز شناسايي شدند. 
به اين ترتيب مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۳۵ هزار و ۴۹۹ نفر و مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به ۶ ميليون 
و ۹۸۳ هزار و ۶۳۵ نفر رس��يد. همچنين دو هزار و ۳۹۹ بيمار نيز بستري شدند كه مجموع بيماران بستري در مراقبت هاي 
ويژه را به س��ه هزار و ۹۱۸ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها رساند.  در حال 
حاضر ۳۳۷ شهرستان در وضعيت قرمز، ۶۴ شهرستان در وضعيت نارنجي، ۴۷ شهرستان در وضعيت زرد و صفر شهرستان 

در وضعيت آبي قرار دارند.

رويداد

ويژه

كم آبي يكي ديگر از معضالتي است كه اين روزها در جامعه 
ما هر روز بيشتر از روز قبل خودش را نشان مي دهد و اين در 
حالي است كه بسياري از مردم هنوز به اين باور نرسيده اند 
كه ايران در دوره خشكسالي به سر مي برد و صرفه جويي در 
مصرف آب يكي از كارهايي است كه بايد خيلي جدي به 
آن نگاه كرد. رييس اداره جنگلداري و جنگلكاري اداره كل 
منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران ضمن بيان اينكه 
س��االنه منابع آبي محدودتر مي شوند، اظهار كرد: ما قبال 
مي توانستيم براي آبياري از سد لتيان و رودخانه جاجرود 
آب را پمپاژ كنيم اما حاال آب شرب ساكنان تهران در اولويت 
قرار دارد. يونس بابايي درباره تاثير كم آبي و خشكسالي در 
نهالكاري و تغيير گونه هاي گياهي اظهار كرد: شيوه مراقبت 
و آبي��اري در اداره جنگل��داري و اداره كل منابع طبيعي و 
آبخيزداري با ش��يوه جنگلكاري و ايجاد فضاي س��بزدر 
شهرداري متفاوت است.ش��هرداري ها براي ايجاد فضاي 
سبز از نهال هايي كه داري س��نين باال هستند و نياز آبي 
بااليي دارند، استفاده مي كنند و در محدوده شهرها فعاليت 
جنگلكاري را انجام مي دهند. ريي��س اداره جنگلداري و 
جنگلكاري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري اس��تان 
تهران اضافه كرد: ش��هرداري ها از تانكرها و سيستم هاي 
آبياري براي آبياري اس��تفاده مي كنن��د و داراي امكانات 
هستند ولي عرصه توسعه و احيا در اداره جنگلداري عموما 
خارج از محدوده و حريم ش��هر است. او افزود: عرصه هاي 
توسعه در اداره جنگلداري عرصه هايي با توپوگرافي باال و 
ش��يب باالي ۳۰ درصد ايجاد مي شود و به طبع در اراضي 
مسطح محدوديت هاي شديدي همچون محدوديت خاك 
وجود دارد چرا كه هرچه عرصه شيبدار باشد، عمق خاك 
كمتر است و در خاكي كه عمق كمي دارد بايد ازگونه هايي 
استفاده شود كه سازگار و كم نياز باشند و بتوانند سريع به 

سازگاري برسند و مستقر شوند.

    شروع پيك دوم خشكسالي
 از نيمه ارديبهشت

رييس اداره جنگلداري و جنگل��كاري اداره كل منابع 
طبيع��ي و آبخيزداري اس��تان تهران ادام��ه داد: پيك 
خشكسالي از نيمه دوم ارديبهشت شروع مي شود و در آن 
زمان گياه نياز بيشتري به آب دارد و اين شرايط تا اواسط 
مهرماه ادامه دارد. اين پيك پنج ماهه بايد به ش��يوه اي 
مديريت ش��ود كه هم با كمترين تنش آبياري داش��ته 
باش��يم و هم درصد افت نهال به حداقل برسد. او درباره 
گونه هاي گياهي مورد اس��تفاده در توسعه فضاي سبز 
اظهار كرد: هميشه گونه هايي كاشته مي شود كه جنگلي 
اس��ت چراكه گونه هاي باغي و فضاي سبزي گونه هاي 
پرنيازي هستند و احتياج به خاك و آب زيادي دارند اما 
ما درتوسعه فضاي سبز از زيتون تلخ، ارمغان، زالزالك و 
انار وحشي استفاده مي كنيم كه با محيط سازگار هستند.

    هر سال منابع آبي محدودتر مي شوند
بابايي درباره محدوديت آب و ش��يوه مديريت در آبياري 
گفت: سال به س��ال منابع آبي ما بسيار محدود مي شود. 
ما قبال مي توانس��تيم براي آبياري از سد لتيان و رودخانه 
جاجرود آب پمپاژ كنيم اما حاال آب شرب ساكنان تهران 
در اولويت قرار دارد بنابراين نمي توانيم همچون سال هاي 
گذشته از اين منابع استفاده كنيم و چه بسا استفاده از پساب 
براي حريم شهر مناسب باشد كه اين روزها هم شهرداري ها 
مجاب شده اند كه به جاي آب چاه از پساب استفاده كنند. 
او ادام��ه داد: به دليل اينكه مح��دوده فعاليت ما در نقاط 
توپوگرافي باال قرار دارد و امكان دسترسي به پساب يا پمپاژ 
آب و آبياري با پس��اب را نداري��م، در زمان بندي آبياري ها 
تغيير ايجاد مي كنيم بعني تعداد دفعات آبياري را به نسبت 
كم تر مي كنيم تا گياه بتواند نسبت به كم آبي به سازگاري 

برس��د. معموال اين دوره آبياري و مراقبت تا پنج سال بايد 
ادامه يابد ولي اعتباراتي كه در مناطق استاني و ملي به ما 
مي دهند اين اجازه را به ما نمي دهد كه اعتبارات بيشتري را 
به مراقبت و آبياري اختصاص دهيم البته با همين اعتبارات 
اندك توانستيم عرصه هاي مراقبتي داشته باشيم و هرسال 

هم برنامه توسعه جنگل هم برقرار باشد.

    تاثير كم آبي و كمبود اعتبارات 
در شيوه مديريتي

رييس اداره جنگل��داري و جنگلكاري اداره كل منابع 
طبيعي و آبخيزداري استان تهران درباره تاثير كم آبي 
و كمبود اعتبارات در شيوه مديريتي و توسعه فضاي 
س��بز گفت: هر برنامه اي كه س��االنه س��ازمان منابع 
طبيعي و آبخيزداري به ما اختصاص مي دهد، همان 
برنامه انجام مي شود و كم كاري نمي كنيم اما تغييراتي 
كه كه ب��راي مديريت مراقبت و نگهداري و توس��عه 
فضاي س��بز انجام داديم اين بود كه عرصه فعاليتي را 
به خارج از محدوده شهرها س��وق داديم و به سمت و 
مناطق روستايي هدايت كرديم بنابراين برنامه پويش 
را كه اعم از نهالكاري بوده اس��ت را به س��مت و سوي 
بوستان هاي روس��تايي هدايت كرديم. او افزود: براي 
ايجاد بوستان هاي روس��تايي و افزايش سرانه فضاي 
سبز روستاها و شهرستان ها اراضي ملي را كه قابليت 
نهالكاري و ايجاد فضاي سبز داشته باشد را شناسايي 
كرديم و قرار شد كه دهياري ها، بخشداري ها و شوراها 
هر نقطه اي را كه مي توانند در راس��تاي توسعه سرانه 
فضاي سبز در حريم روستاها در هر مساحتي بسته به 
منابع آبي و امكاناتي كه دارند به ما درخواست دهند. 
اگر اين اراضي در محدوده اراضي ملي باشد ما هيچگونه 

محدوديتي در احاله مديريتشان نداريم.

فيلم س��ينمايی »قدغن« به کارگردانی مجيد مافی و 
تهيه   کنندگی محمدحسين فرح بخش از ۱۸ اسفندماه 

در سينماهای کشور اکران می شود. 
فيلم قدغن يک ملودرام اجتماعی مهيج است و داستانی 
واقع بينانه از مسائل روز جامعه را روايت می کند. داستان 
اين فيلم طبق گفته سازندگانش درباره بزه های خانوادگی 
و اجتماعی و نيز اتفاق هايی است که در بعضی خانواده ها 

رخ می دهد و وارد حريم ممنوعه می شود.
سام درخشاني، افس��انه چهره آزاد، كريم اميني، ونوس 
كانلي، رزا بيات، ساناز سعيدي، محمود جعفري، عليرضا 
استادي، اشكان عقيلي، مليكا شهاب، علي تاجيك، وحيد 
اسمي خاني، عليرضا قادري و فرنيا طاوسي در فيلم قدغن 

به عنوان بازيگر حضور دارند.
ساير عوامل فيلم قدغن عبارتند از:

تهيه كننده: حسين فرح بخش
كارگردان: مجيد مافي

مدير فيلمبرداري: فرشاد خالقي

فيلمنامه: كريم اميني - مجيد مافي
تدوين: حامد حسيني

طراح چهره پردازي: اميد گل زاده
صدابردار صحنه: عليرضا كريم نژاد

صداگذاري و ميكس: حسين ابوالصدق
موسيقي: محمد احمدي

طراح صحنه: مرتضي شريف پناهي
طراح لباس: مژگان عيوضي

برنامه ريز: هانيه رازقي
مدير توليد: محمد عزتخاني

با صداي خواننده مردمي: جواد يساري
محصول: پارسا فيلم

استفادهازآبسدلتيانورودخانهجاجرودبرايآبياريديگرامكانپذيرنيست

اکران»قدغن«درسينماهایکشوراز۱۸اسفندماه

گليماندگار|
 حاال ديگر پشت هر چراغ قرمز، كنار هر 
خيابان و حتي در كوچه پس كوچه هاي 
ش��هر هم هس��تند كودكاني كه از شما طلب كمك 
مي كنند. يا دستفروشي مي كنند، يا مي خواهند در 
سوپرماركتي كه كنارش ايستاده اند برايشان چيزي 
بخريد يا پش��ت چراغ قرمزها با شيشه اي آب براي 
شستن شيشه ماش��ين هايتان طلب پول مي كنند. 
بعضي وقت ها خيلي از ما از كنار اين كودكان بي توجه 
مي گذريم، بعضي وقت ها حتي ممكن است عصبي 
و ناراحت ش��ويم از اين همه س��ماجت و گاهي هم 
مهربانانه برايشان كاري انجام مي دهيم. اما اين ماجرا 
قرار است تا كي ادامه داشته باشد. زماني اين مساله 
مطرح بود كه اكثر كودكان كار و خيابان كودكاني غير 
ايراني هستند، اما حاال وقتي به چهره اين بچه ها نگاه 
مي كني مي بيني از هر ۱۰ نفر شايد ۷ نفرشان ايراني 
باشند. چه شد كه آمار كودكان كار و خيابان با توجه به 
اينكه مسووالن هر از گاهي با طرح هاي ضربتي اقدام 
به ساماندهي آنها مي كردند به يك باره اين همه افزايش 
پيدا كرد. به خصوص از زماني كه پاندمي كرونا كشور 
را بيشتر از قبل به روزهاي سخت معيشتي كشاند، 
تعداد اين بچه ها هم بيشتر شد. يكي از داليل تعطيلي 
مدرس��ه ها بود، ديگري در دسترس نبودن وسايلي 
مانند گوشي هوشمند و تبلت براي تمام كودكان تا 
بتوانند از آموزش هاي مجازي استفاده كنند، همين 
امر باعث شد بس��ياري از اين كودكان به اجبار ترك 
تحصيل كنند. اما همه چيز به همين جا به دستفروشي 
در خيابان هاي شهر و تكدي گري ختم نمي شود، اين 
كودكان در معرض انواع آسيب ها قرار مي گيرند و البته 
در بسياري از شرايط هيچ حامي هم ندارند. هستند 
كساني كه از اين كودكان به خصوص كودكان دختر 
سوءاس��تفاده مي كنند، پس��ر بچه ها هم در امنيت 
نيستند، از سوي ديگر افرادي آنها را وادار به جابه جايي 
مواد مخدر مي كنن��د و در نهايت اين كودكان مورد 

آسيب هاي اجتماعي بسياري قرار مي گيرند.

    ماجرا به همين جا ختم نمي شود
كوروش بهرامي، آسيب شناس معتقد است بي توجهي 
به وضعيت كودكان كار مي تواند زمينه ساز آسيب هاي 
اجتماعي بس��ياري در جامعه باش��د. او در اين باره به 
 »تعادل« مي گويد: اكث��ر اين كودكان از خانواده هاي 
ك��م بضاع��ت و بي بضاع��ت مي آيند، يعن��ي همان 
خانواده هايي كه بايد كنت��رل جمعيت در آنها جدي 
گرفته شود اما با ابالغيه س��ازمان غذا و دارو در مورد 
عدم دسترس��ي افراد به وسايل پيشگيري از بارداري 
رايگان اين مساله به طور كلي منتفي خواهد شد. اين 
خانواد ه ها اكثرا از پس هزينه هاي زندگي بر نمي آيند 
و كودكان و حتي نوزادان خود را به مبالغ بسيار اندك 
اجاره مي دهند تا بتوانند هزينه هاي معيشتي خود را 
تامين كنند. در پژوهش هاي صورت گرفته آمارها نشان 
مي دهند اغلب اين كودكان پدر يا مادر معتاد دارند يا 
هر دو سرپرست آنها معتاد هستند. آنها كار مي كنند 
تا بتوانند هزينه اعتياد والدين خ��ود را هم بپردازند.  
بهرامي در بخش ديگري از سخنانش به بحث هايي كه 
اين روزها در فضاي مجازي در مورد درآمد زباله گردها 
مطرح مي شود و اينكه مي گويند كودكان كار درآمد 
روزانه بين ۱ تا ۴ ميليون تومان دارند، اشاره مي كند و 
مي افزايد: اين بحث ها مساله را بغرنج تر مي كند، نبايد 
از ياد ببريم كه اكثر آنها از س��وي اف��رادي ديگر براي 
كار اجير مي شوند و س��ود كلي به اين افراد مي رسد و 
سهم اين بچه ها از پول هايي كه در طول روز به دست 
مي آورند بسيار اندك است. اين آسيب شناس اظهار 
مي دارد: اكثر اي��ن كودكان از نعمت تحصيل محروم 
هستند، اين كودكان روزي بزرگ مي شوند و قرار است 
در اين اجتماع زندگي كنند، كسي به عقده هايي كه در 
درون آنها شكل مي گيرد توجه نمي كند، به اينكه تمام 
محروميت ها و ظلمي كه در خيابان هاي شهر به آنها 
روا داشته مي شود باالخره روزي از جايي بيرون خواهد 
زد و آنها را به افرادي تبديل خواهد كرد كه به بزه هاي 
اجتماعي روي مي آورند. به همين خاطر است كه بيشتر 
فعاالن حوزه اجتماعي و كارشناسان آسيب ها بر اين 

مهم تاكيد دارند كه بايد فكري به حال اين كودكان كرد. 
نه اينكه به فكر جمع آوري آنها باشيم، امروز شهرداري 
يا هر نهاد ديگر اين كودكان را جمع مي كند و چند روز 
بعد دوباره آنها به همين خيابان ها باز مي گردند. بايد 

ريشه اي با اين مساله برخورد كرد.

    توجه به آموزش بسيار مهم است
بهرامي با ذك��ر اين موضوع كه تمام ك��ودكان بايد از 
آموزش رايگان برخوردار باشند، مي گويد: بايد نهادهايي 
مسووليت رسيدگي به اين كودكان را بر عهده بگيرند، 
اينكه هر نهادي توپ را به زمين ديگري مي اندازد و از بار 
مسووليت شانه خالي مي كند مشكل را حل نخواهد كرد. 
اين كودكان بايد حمايت شوند، بايد شرايط تحصيل و 
يك زندگي نرمال براي آنها فراهم شود، نبايد بگذاريم 
تمام آرزوها و روياهايشان در خيابان هاي شهر نابود شود 

و آينده اي براي خود متصور نباشند.

    شناسايي ۲۵۵۶ كودك كار و خيابان 
در پايتخت

 اين در حالي اس��ت كه سرپرست بهزيستي استان 
تهران از شناسايي و جذب ۲۵۵۶ كودك كار و خيابان 
در سطح استان طي ۹ ماهه س��ال جاري خبر داد و 
گفت: از اين تع��داد ۳۸۳ كودك در مراكز نگهداري 
سازمان اسكان داده شدند و ۲۱۷۳ كودك نيز در مراكز 
روزانه از خدمات حمايتي، آموزشي و بازتواني به منظور 
حذف كار كودك، برخوردار ش��ده اند. سمانه زماني 
درخصوص رويكرد و نگاه بهزيس��تي در دوره جديد 
سازمان براي ساماندهي كودكان كار و خيابان، اظهار 
كرد: رويكرد اصلي سازمان در ساماندهي كودكان كار 
و خيابان، حمايت از اين كودكان و خانواده هاي آنها 
با هدف مح��ور كار كودك با تأكيد بر رعايت رويكرد 
دوستدار كودك و در چارچوب اهداف كمي تعيين 
شده در قانون برنامه ششم توسعه است. او ادامه داد: 
از اين رو، اهداف اختصاصي در اين زمينه پيشگيري 
و برطرف كردن مخاطرات و آس��يب هاي ناش��ي از 

حضور و كار كودك در خياب��ان و پديده كار كودك 
بر كودك، خانواده و جامع��ه، بازتواني كودكان كار و 
خيابان و خانواده هاي آنها از طريق افزايش توانايي هاي 
تحصيلي و حرفه اي و ارتقاء مهارت هاي س��ازگاري 
كودك و افزايش توانايي هاي شغلي، مالي و سرپرستي 
در خانواده، ارتقاء كيفيت زندگي كودكان و خانواده 
آنها، ايج��اد همگرايي بين عملك��رد و فعاليت هاي 
پراكنده در سازمان بهزيس��تي و ساير سازمان هاي 
دولتي و غيردولتي ذيربط به منظور جلوگيري از اتالف 

منابع، تداخل و بعضًا تعارض اقدامات اجرايي است.

    تنها ۲ درصد كودكان كار و خيابان 
فاقد پدر و مادر هستند

او با بيان اينكه طبق آمار جمع آوري شده در ۹ ماهه سال 
جاري از كودكان شناس��ايي و جذب شده به سازمان، 
بيش از ۷۵ درصد كودكان داراي والدين هستند و با آنها 
زندگي مي كنند و تنها ۲ درصد آنها هر دو والد را از دست 
داده اند، گفت: در اغلب موارد والدين به دليل اعتياد يا 
فقر شديد قادر به تامين خانواده نيستند و كودكان ناچار 
به تامين مالي خانواده هستند. در اين راستا، تنوعي از 
خدمات درماني، بازتواني و آموزشي با دو هدف عمده به 
خانواده ها ارايه مي شود؛ هدف اول، توانمندي والدين با 

كمك به ترك اعتياد، حرفه آموزي يا دريافت درمان هاي 
مورد ني��از و دومين هدف، آگاهي خانواده از پيامدها و 
آسيب هايي كه كودكشان را به واسطه حضور در خيابان 
يا كارگاه هاي زيرزميني تهديد مي كند، است. به گفته 
سرپرست بهزيستي استان تهران، يكي از چالش هاي 
اساسي سازمان در ارايه خدمات آموزشي، حمايتي و 
توانمندسازي خانواده هاي كودكان كار و خيابان اين 
است كه در اغلب موارد، خانواده هاي اتباع، فاقد اوراق 
هويتي معتبر هس��تند. متعاقبًا، پيگيري مستمر اين 
خانواده ها به واسطه تغيير شماره تماس و نقل مكان هاي 
مكرر تقريبا غيرممكن است.  زماني در پاسخ به سوالي 
درخصوص رويكرد بهزيستي براي ساماندهي كودكان 
در متروها و كارگاه هاي زير زميني اظهار كرد: سازمان 
اين وظيفه را به عهده مراكز حمايتي-آموزشي كودك 
و خانواده گذاشته است كه در سطح خيابان و با متروي 
ش��هري اقدامات الزم در خصوص شناسايي، جذب و 
حمايت از اين كودكان را انج��ام دهند. به عنوان يك 
فعاليت اختصاصي و متمركز بر ويژگي هاي اين گروه 
از كودكان كار، سازمان در نظر دارد كه طرح مستقلي 
را نيز در اين زمينه اجرا كند كه با در نظر گرفتن موانع 
اداري بر سر راه اجراي طرح هاي مختلف، در سال آتي 

اين طرح قابليت اجرايي خواهد يافت. 

    ساماندهي كودكان كار زيرزميني 
بر عهده وزارت كار و رفاه است

او خاطرنش��ان كرد: در مورد كودكان مش��غول در 
كارگاه هاي زيرزميني، س��اماندهي اين كودكان در 
دولت گذشته مطرح و مقرر شد معاونت كار وزارت رفاه 
به واسطه وظيفه نظارتي خود بر كارگاه ها، مسووليت 

تدوين آيين نامه مربوطه را به عهده گيرد.

    روياهايي كه زير پوست شهر 
تلف مي شوند

مساله فقط كودكاني نيستند كه در خيابان ها مشغول 
به كارن��د، از تكدي گري گرفته تا دستفروش��ي و... 
كودكان بس��ياري هم هس��تند كه زير پوست شهر 
روياهايش��ان تلف مي ش��ود. آنها در كارگاه هاي زير 
زميني مورد سوءاس��تفاده كارفرماها قرار مي گيرند، 
تمام كودكي شان در تاريكي تالش براي زنده ماندن 
مي گذرد و هيچ كس نيس��ت تا دستي براي ياري به 
سويشان دراز كند. اين جغرافيا پر است از كودكاني كه 
استعدادها و توانايي هايشان زير سايه فقر و فالكت نابود 
مي شود. مساله تنها افزايش جمعيت نيست، مساله 
چطور ارايه كردن خدمات مساوي در بين جمعيتي 
است كه اين روزها اكثرشان زير خط فقر به سر مي برند.

گزارش

افزايشتعدادكودكانكاردردورانكرونا

روياهاييكهزيرپوستشهرتلفميشوند
طرحضربتيجمعآوريكودكانكارچارهسازنيست


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

