
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 8  No . 2202  Tue. Apr 26. 2022  سه شنبه   6  ارديبهشت 1401   24 رمضان 1443  سال هشتم  شماره 2202  8 صفحه  قيمت:5000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
12945000

شاخص بورس
1507249

سردرگمي در سياست هاي اقتصادي ادامه دارد

ايران؛بهشتمالياتيداللها

يادداشت-3يادداشت-1

 حمايت 
از دالالن!

 آموزش مجازي 
 را به حاشيه نرانيم

تج��ارت و توليد ي��ك فرايند 
پيچيده و طوالني مدت است كه 
از كاال به كاال و بازار به بازار شرايط 
متفاوتي را تجربه مي كند، از اين 
رو اينكه هي��چ تفاوت ميان اين 
حوزه و ديگر فعاليت ها نبينيم 
قطعا نشان از عدم شناخت دقيق 
از اقتصاد دارد. با توجه به اينكه ما 
از سويي با مشكل تحريم و از سوي ديگر با محدوديت هاي 
اف اي ت��ي اف روبه رو هس��تيم، اين طور نيس��ت كه وقتي 
صادرات انجام ش��د، در همان زمان خري��دار كاال پول را به 
حس��اب صادركننده واريز كند. همان طور كه ما براي نقل 
و انتقال كاال مجبوريم چند مرحله بيش��تر و پرهزينه تر را 
تحمل كنيم، در انتقال ارز نيز اين مشكالت وجود دارد. در 
اين ترديدي وجود ندارد كه با اس��تفاده از ابزارهاي موجود 
بايد نيازهاي كشور تامين ش��ده و ارز به كشور بازگردد. در 
اين بين ابتدا بايد ميان صادركننده شناسنامه دار و برخي 
صادركننده نماها تفكيك قائل شد و از سوي ديگر طوري 
قوانين را تصويب كرد كه به صادرات كش��ور آسيب نزند. 
در سال هاي گذشته بس��ياري از صادركنندگان به دليل 
دش��واري هاي موجود كار خود را متوق��ف كرده اند و عدم 
حمايت  از آنها باعث دشوارتر شدن شرايط نيز مي شود. در 
بسياري از كشورهاي توسعه يافته دنيا، دولت براي آنكه از 
يك فعال اقتصادي واقعي حمايت كند، نه تنها او را از ماليات 
يا سياست هاي تنبيهي معاف مي كند كه حتي با ارايه زمين و 
تسهيالت به دولت افزايش سرمايه گذاري ها در اين بخش ها 
نيز مي رود. در ايران اما به محض اينكه سرمايه گذار قصد ورود 
به عرصه اي را دارد، از كسب مجوز گرفته تا ماليات و تامين 
اجتماعي و ديگر بخش ها به او فشار مي آورند. در بسياري از 
كشورها خريد خانه يا خودرو، جز براي مصرف شخصي هيچ 
عايدي براي طرف ندارد. زيرا قيمت ها ثابت هس��تند و اگر 
افزايش قيمتي نيز رخ دهد، ماليات بيشتري گرفته مي شود. 
در ايران اما افراد به راحتي نسبت به خريد و فروش خانه اقدام 
مي كنند و به آن به چشم يك سرمايه گذاري نگاه مي كنند كه 
نه ماليات دارد و نه محدوديتي شامل حالش مي شود. خب اگر 
بنا باشد چنين فضايي ادامه پيدا كند، چرا افراد بايد به سمت 
توليد حركت كنند و ماه ها منتظر بمانند تا پولي نصيبشان 
شود، وقتي مي توانند در بستر به وجود آمده در اقتصاد ايران، 

بيشترين سود را در كوتاه ترين زمان ممكن به جيب بزنند؟

با آغاز پيدايش اپيدمي كرونا 
و پدي��د آم��دن هزينه هاي 
خطرن��اك جاني ناش��ي از 
ارتباطات حضوري، مساله 
كارب��ردي ش��دن فزاينده 
فناوري ه��اي ارتباط��ي و 
اطالعاتي به طور روزافزون 
در اقص��ي نق��اط جهان در 
دستور كار مسووالن سياست گذاري و تصميم گيري 
دولت��ي، خصوص��ي و بين المللي ق��رار گرفت. در 
همي��ن دوران بود كه ضرورت ت��داوم كاركردهاي 
نهادي زمين��ه اي را فراهم آورد تا علي رغم ضعف ها 
و ابهاماتي كه پيرامون بهره من��دي از فناوري هاي 
نوين وجود داشت در ساحت عملي اين فناوري ها به 
كارزار بيايند و در بخش هاي گوناگوني از نظام هاي 
اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و... ميدان داري كنند. 
يكي از مهم ترين حوزه ها كه بيشترين تاثيرپذيري 
را در اين شرايط به خود اختصاص داد، نهاد آموزش 
اس��ت در حالي كه تصور مي شد تجربيات دو ساله 
)و ش��ايد كمي هم بيش��تر( فرآيند آموزشي، نويد 
بهره مندي از تجربيات گسترده از اين دوره و آماده 
ش��دن براي برداش��تن گام هاي بلندت��ر تحوالت 
نهادين مبتني بر فناوري هاي ارتباطي و اطالعاتي 
را براي جامع��ه به ارمغ��ان مي آورد، ام��ا با پايان 
يافتن تعطيالت نوروز ش��اهد هجمه فزاينده اي از 
دستورالعمل هايي بوديم كه سعي مي كرد تا هرگونه 
آموزش غيرحضوري را س��ركوب كند به نحوي كه 
گويي اين م��دل از آموزش هرگ��ز وجود خارجي 
نداشته اس��ت. اين موضوع اگرچه در ظاهر با تلقي 
اهميت فرآيند آموزش��ي صورت مي  پذيرد، اما در 
واقع مي توان آن را حاكي از احساس تعارض عميق 
جهت  گيري نهاد آموزش با مسير تحول گرايانه اي 
به شمار آورد كه نظام آموزشي براي هماهنگي خود 
با تحوالت فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي بايد در 
پيش گيرد. نظام آموزش��ي مدرن را در رويكردي 
جامع  بايد بخش��ي از پلتفرم دولت مدرن به شمار 
آورد كه در كنش��ي سيس��تماتيك با ساير اجزا به 
كارك��رد مطلوب اي��ن پلتفرم كم��ك مي كند. در 
نتيجه هرگونه تغيير در س��اير اجزا خواه ناخواه به 
تغييراتي در اين سيستم خواهد انجاميد. به عبارت 
ديگر سيس��تم آموزشي از نظام صنعتي و فناوري، 
نظام اداري و مديريتي و هر گونه نظام ديگر در يك 
دولت مل��ت تاثيرپذيرفته و تح��ت تاثير تحوالت 
جهاني نيز هست. از همين روست كه خواه مطلوب 
نظر باش��د و خواه نباشد ريل گذاري هاي نابسامان 
آموزش و پرورش ايران نيز پيرو سيستم مديريتي 
و ساماِن و نابس��امان اقتصادي ساختاربندي شده 
ادامه در صفحه 8 است.  

يادداشت -2

يادداشت -4

عوامل موثر بر نوسانات نرخ ارز 

روند منطقي معامالت بورس

نوس��انات ن��رخ ارز به عنوان 
يكي از مولفه هاي مهم پولي و 
مالي اثرات مختلفي بر اقتصاد 
يك كشور به جاي ميگذارد. 
تغييرات مداوم و آشفتگي در 
اين بازار و اجراي سياست هاي 
س��ليقه اي مرتب��ط ب��ا اين 
حوزه، به صورت مستقيم بر 

هزينه هاي خانوارها، بنگاه ها و دولت تاثير مي گذارد.
بررس��ي تحوالت ارزي در ايران نشان مي دهد كه در 
طول دهه هاي گذشته ساز و كار تعيين سياست هاي 
ارزي يا به عبارت ديگر نظامهاي ارزي كشور تغييرات 
گس��ترده اي داشته اس��ت. معموال اين سياست ها با 
توجه به الزاماتي كه به اقتصاد تحميل مي كنند، طيف 
گسترده اي را شامل مي شوند. اين نظامها بين دو حد 
ش��ناور و ثابت قرار گرفته و اثرات متفاوتي بر انعطاف 
سياست گذاري اقتصادي، هزينه تغيير سياست ارزي 
و همچنين تصميمات بنگاه و مصرف كنندگان دارند.

بعد از انقالب ب��ه خصوص در س��ال هاي اخير، عدم 
استفاده از يك نوع سياس��ت ارزي منجر به آن شده 
اس��ت كه در برخي دوره ها بان��ك مركزي نظام ارزي 
ش��ناور مديريت ش��ده را انتخاب كند، در دوره هايي 

مشاهده شده كه نظام ارزي به صورت دستوري بوده 
و در دوره ه��اي ديگر نيز از س��اختار دو يا چند نرخي 
اس��فاده شده اس��ت. عالوه بر اين در زماني كه بازار با 
نوسانات ش��ديد و نااطميناني به آينده مواجه باشد، 
بانك مركزي با هدف كنترل نرخ ارز، طرف تقاضا در 
بازار را مورد هدف قرار داده و سعي مي كند با ابزار رواني 
هيجانات تقاضا كنندگان را كنترل كند. اگر بخواهيم 
عواملي كه باعث نوسانات نرخ ارز مي شوند را بررسي 
كنيم مي توانيم به طور خالصه به موارد زير اشاره كنيم: 
1- نرخ به��ره: تغييرات نرخ به��ره مي تواند نرخ ارز 
را تحت تاثي��ر قرار بدهد. ليكن نح��وه تاثيرگذاري 
آن مبهم و دوگانه اس��ت. افزايش نرخ بهره مي تواند 
منجر به كاهش سرمايه گذاري و كاهش توليد ملي 
و تراز تجاري منفي ش��ود در نتيجه با تاثير منفي بر 
صادرات منجر به كاهش عرضه ارز شده و در نهايت 
منجر به افزايش نرخ ارز مي ش��ود. از طرفي افزايش 
نرخ بهره باعث افزايش هزينه نگهداري پول مي شود. 
در اين شرايط تقاضاي سفته بازي پول نيز كاهشي 
ش��ده و در نهايت منجر به آن مي شود كه با كاهش 
تقاضا براي پول مل��ي، ارزش آن در برابر ارز خارجي 
افزايش مي يابد. به عبارتي در اين حالت افزايش نرخ 
بهره باعث مي ش��ود نرخ ارز كاهش يابد. بنابر آنچه 

توضيح داده شد تاثير نرخ بهره بر نرخ ارز نامشخص 
و مبهم است.

2- نرخ تورم: اگر سطح عمومي قيمت هاي داخلي به  
طور نسبي از سطح عمومي قيمتها در خارج از كشور 
بيشتر رشد كند، تمايل به واردات از كشورهاي داراي 
مزيت بيشتر مي شود. به زبان عاميانه وقتي تورم كشور 
بيش از ساير كشورهاي طرف مبادله تجاري رشد كند، 
در اين حالت ميزان واردات افزايش و ميزان صادرات 
ك�اهش مييابد )تراز تجاري خارجي منفي(. به عبارتي 
نرخ تورم باعث مي ش��ود )به علت منفي ش��دن تراز 

تجاري خارجي( نرخ ارز افزايش يابد.
3- ميزان ف��روش نفت و قيم��ت آن: هرچه ميزان 
فروش نفت بيشتر باشد به خاطر رشد درآمد ارزي، 

پول ملي تقويت و نرخ ارز كاهش مي يابد. 
4- عوامل سياس��ي: رخدادها و اتفاقات سياس��ي از 
ديگر عوامل موثر بر نرخ ارز هستند. تحريم ها به عنوان 
يكي از عوامل سياس��ي نقش بسيار مهمي بر نرخ ارز 
دارند. به  طوري كه از طريق تاثير مستقيم بر واردات و 
صادرات، ميزان ورود و خروج ارز را متاثر مي سازند. هر 
چه گستردگي تحريم ها و موانعي كه براي صادرات و 
واردات و همچنين نقل و انتقاالت ارزي ايجاد مي شود 
بيشتر باشد، ميزان دسترسي به منابع ارزي دشوارتر 

ش��ده و عرضه ارز كاهش مي ياب��د. در نتيجه با برهم 
خوردن تعادل عرضه و تقاضاي ارز و ايجاد مازاد تقاضا، 

نرخ ارز افرايش مي يابد.
5-روانشناس��ي بازار: روانشناسي بازار و درك فعاالن 
اقتص��ادي از جنبه ه��اي مختلفي مي توان��د بر بازار 
ارز تاثير بگ��ذارد؛ جنبه هايي مانند: فرار س��رمايه به 
سمت بنگاه هاي س��رمايه گذاري، افزايش تمايل به 
سرمايه گذاري در موقعيتهاي خارج كشور )مانند خريد 
ملك در تركيه(، انتظ��ارات تورمي در آينده، توجه به 
شايعات و اخبار مرتبط و وزن دهي به اخبار و در نهايت 
تصميمات معامله گران تكنيكاليس��ت كه الگوهاي 

نموداري را مبناي خريد و فروش قرار مي دهند.
بنابر توضيحات داده شده آنچه بيش از ساير عوامل 
مي تواند بر نوس��انات نرخ ارز اثرگذار باش��د روابط 
بين الملل است. داشتن روابط خوب بين المللي منجر 
به جذب اعتماد س��اير كشورها و ورود سرمايه ارزي 
از ساير كشورها خواهد ش��د عالوه بر آن با توجه به 
اينكه منبع تامين ارز از روابط تجاري با ساير كشورها 
اس��ت، چنانچه به هر دليلي روابط بين الملل كشور 
دچار اخالل و ضعف باش��د نمي ت��وان يك وضعيت 
باثب��ات و قابل پيش بيني را براي ب��ازار پولي و ارزي 

كشور متصور شد.

در سال جديد بازار برخالف 
سال قبل روند مساعدتري به 
خود گرفت��ه و بعد از مدت ها 
كه حتي فروش��ندگان هم 
ق��درت چندان��ي در فروش 
نداشتند ولي در مقابل خريدار 
قدرتمندي در طرف مقابل 
ظاهر نمي شد ولي امسال در 
نزديكي فصل مجامع بازار روند و حالت منطقي تري 
به خود گرفته و كم كم خريداراني با هيجان كمتري 
نسبت به قبل ظاهر شدند كه هم بازار را به سمت منطق 
نزديك تر كرده و باعث شده كه بازار نسبت به تحليل ها 
وبررسي هاي صحيح واكنش بهتري نشان بدهد و ديگر 
از فراز و فرود هاي يك سويه بازار خبري نباشد و البته 

اين امر نياز افراد را به آموزش و آگاهي بيشتر پررنگ تر 
كرده است چرا كه بازار ديگر آن چنان به تحليل هاي 

نادرست ولي همراه با سود بها نخواهد داد.
موردي كه در اين برهه زماني بازار را جذاب تر مي كند 
عدم نظر كليت بازار به يك سمت و سو است زيرا اين 
مورد اس��ت كه بازار را به سمت دست به دست شدن 
مي برد و در دو س��مت معامله هميش��ه براي خريد و 
فروش افرادي حاضر هستند و زماني ترسناك خواهد 
بود كه درصد بسيار باال يا تمامي يك بازار به اتفاق هم 
نظر باشند كه اين اتفاق پويايي و س��رزندگي بازار را 
خواهد گرفت و در نتيجه در بيش��تر مواقع اين اتفاق 

موجب چرخش بازار خواهد شد.
البته از اين نكته غافل نش��ويم كه اف��رادي كه در اين 
برهه وارد بازار مي شوند به واسطه منطقي شدن بازار، 

ديدگاه منطقي نسبت به بازار دارند كه مستعد تبديل 
شدن به نسل جديدي هستند كه مي توانند اين بازار 
را به سمت پيشرفت و كارايي بيشتر سوق بدهند كه 
البته اين نتيجه حاصل عمل مناسب و به موقع فعاالن 
قديمي تر بازار اس��ت تا اين نسل جديد را به شيوه اي 
درست با بازار آش��نا كنند تا به بهترين شكل ممكن 
بتوان از توان اين افراد بيش��ترين بهره را برد تا جامعه 
سهامداري رشد مناسبي را تجربه كند. ارزش معامالت 
مناسب سال جديد يكي ديگر از نكات مثبت بازار است 
كه تداوم اين مسير در يك روند منطقي رو به باال بسيار 
بهتر از شوك ها چه به صورت عددهاي پايين و همين 
طور باال است و همين مسير مي تواند يكي از پارامترها 

براي بررسي ميزان هيجانات و حاالت بازار باشد.
و نكته حايز اهميت ديگر در اي��ن برهه زماني مقدار 

تعديل قيمتي است كه بسياري از نمادهاي خوب بازار 
تجرب��ه كرده اند و در عين از لحاظ توجه بازار در نقطه 
مناسبي قرار دارند زيرا در بحث معامله و سرمايه گذاري 
يك پارامتر مهم ارزندگي دارايي خريد ش��ده است و 
در پله بعدي ميزان بازدهي برحس��ب زمان و خواب 
پول س��رمايه گذار كه با توجه به استقبال مناسب از 
بازار در شروع س��ال مي توان مقوله دوم را در شرايط 
مطلوبي برآورد كه همين پارامترها بازار را براي ديگر 

سرمايه گذاران جذاب خواهد كرد.
در پايان هم ب��ازار در حال ش��كل دادن فرصت هاي 
جديدي اس��ت كه به راحتي با رفتار منطقي و به دور 
از هيجان و صد البته داشتن يك سيستم برنامه ريزي 
شده صحيح مي توان از آنها استفاده كرد و بيشترين 

بازدهي را از سيكل ايجاد شده به دست آورد.

مهدي عليپور

سعيد اميرشاهكرمي

علي فراقي

مجيد  ابهري

 از سوله سازي در مناطق جنوبي تا كوه خواري 
در مناطق شمالي پايتخت

 قيمت طال 
با افت نرخ اونس جهاني كاهش يافت

وزارت راه جزييات افزايش نرخ بليت قطار، اتوبوس و تعرفه جابه جايي بار را اعالم كرد

 صدور مجوزهاي غيرقانوني 
ساخت  در حريم تهران

صفحه5 صفحه3

صفحه2

 عقبگرد  سكه 
به كانال ۱۲ ميليون تومان 

رشد »غيرواقعي« تعرفه هاي حمل و نقل

سند راهبردي لوازم خانگي 
خردادماه ابالغ مي شود

افزايش تعرفه اي كه منجر به توسعه 
 شبكه و افزايش كيفيت نشود

قابل قبول نيست

بنابر اعالم معاون وزير صمت، ۷3 هزار واحد صنعتي 
در كشور وجود دارد كه تعداد 12 هزار واحد آن راكد 
بوده است. اما طي سال گذشته 2 هزار و ۷۰۰ واحد از 
تعداد واحدهاي راكد راه اندازي شده است. همچنين 
بنابر آمار محمدمهدي برادران، 4۹۹ واحد توليدي 
در تملك نظام بانكي قرار دارند، كه غيرفعال هستند. 
براساس اظهارات اين مقام مسوول در وزارت صمت، 
صفحه 7 را بخوانيد حدود 215 چالش و...  

افزايش نرخ بس��ته هاي اينترنت در هفته هاي اخير 
در حالي با انتقاد كاربران روبرو شد كه اتحاديه جهاني 
مخابرات، اينترنت ثابت ايران را جزو ارزان ترين هاي 
جهان برشمرده است. اين در حالي است كه اگرچه در 
سال هاي اولي كه اين مصوبه به تصويب رسيد، اپراتورها 
براي ترغيب كاربران به مصرف، بسته هايي را تعريف 
كردند كه تفاوت قيمت فاحش��ي نسبت به اينترنت 
صفحه 6 را بخوانيد مصرف آزاد داشت و ... 

پنج چالش 
 عمده 

صاحبان توليد 

چرا كاربران 
افزايش قيمت 

اينترنت را بپذيرند؟

»تعادل«  بررسي  مي كند

سخنگوي وزارت خارجه: 

در هفته اخير صورت مالي صورت هاي مالي سال ۹۸، 
2۹۶ ش��ركت دولتي و صورت مالي سال ۹۹، 313 
شركت دولتي از جمله تعداد هفت بانك دولتي، دو بيمه 
دولتي و همچنين چهار شركت تابعه وزارت اقتصاد 
منتشر شد. اين انتشار صورت مالي گامي در راستاي 
شفافيت عملكرد شركت هاي دولتي قلمداد مي شود 
اما روي ديگر سكه زيان انباشته و عظيم شركت هايي 
كه طي اين سال ها از يك سو بخش بزرگي از بودجه را 
صفحه 4 را بخوانيد بلعيده و...  

خطيب زاده در پاس��خ به اخبار منتشر شده در 
مورد برگزاري دور پنج��م گفت وگوهاي ايران 
و عربستان اظهار كرد: دور پنجم گفت وگوهاي 
ايران و عربس��تان در پنجشنبه هفته گذشته با 
تالش هايي كه دولت عراق انجام داد و تمهيدات 
و مس��اعدت هاي دولت عم��ان در بغداد برگزار 
ش��د. اين گفت وگوه��ا رو به جل��و و مثبت بود. 
چارچوب هايي كه از قبل پيش بيني ش��ده بود 
در اي��ن گفت وگوها مورد بررس��ي قرار گرفت. 
گفت وگوها جدي بود و اگر گفت وگوها به سطح 
سياسي درجه يك ارتقا پيدا كند مي توان انتظار 
صفحه 2 را بخوانيد داشت كه...  

استعداد  
شركت هاي  

دولتي 
  در خلق زيان

 وين معطل 
پاسخ امريكا است

سامانهپيامكيروزنامهتعادل
بهشماره30005320دردسترسشماست

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



جواد هاشمي|
 در اقتصاد ايران از دير باز يك شبه فرهنگ در ميان فعاالن 
اقتصادي ش��كل گرفته و آن تالش براي دور زدن قوانين 
مالياتي بوده اس��ت. در شرايطي كه آمارها نشان مي دهد 
بسياري از كشورهاي توسعه يافته جهان، بخش مهمي 
از درآمدهاي اقتصادي خود را از طريق ماليات به دس��ت 
مي آورند، در ايران همچنان دولت هاي مختلف درگير به 
وجود آوردن مقدماتي ب��راي افزايش درآمدهاي مالياتي 
هستند. نبود اين زيرساخت ها ريشه در يك موضوع مهم 
دارد و آن اتكاي طوالني مدت به درآمدهاي نفتي است. در 
طول دهه هاي گذشته، تقريبا هيچ دولتي خود را نيازمند 
به درآمدهاي مالياتي نديده زيرا همواره در كوتاه ترين زمان 
ممكن، امكان دسترسي به درآمدهاي بي شمار نفتي به 
وجود آمده است. از اين رو جز قشر كارمند و كارگر و فعاالن 
اقتصادي شناسنامه دار، در اقتصاد ايران ديگر بخش ها يا 
ماليات نمي دهند يا عدد دريافتي از آنها بسيار با واقعيت ها 
فاصله دارد. يكي از اصلي ترين موضوعاتي كه اين وابستگي 
به نفت باعث آن شده، فراهم نكردن زيرساخت هاي الزم 
براي دريافت ماليات اس��ت. در كشورهاي توسعه يافته، 
اطالعات اقتصادي افراد به ش��كل دقيق محاسبه شده و 
مشخص است كه هر فرد به چه ميزان درآمد دارد و به تبع 
آن چه قدر بايد ماليات پرداخت كند. از سوي ديگر با توجه به 
اينكه بخش مهمي از درآمدهاي دولت را ماليات ها تشكيل 
مي دهند، نحوه استفاده از اين درآمدها و چگونگي ايجاد 
تغييراتي كه با پول هاي تازه به دس��ت آمده، خود را نشان 
مي دهد و از اين رو مردم اين ترديد را ندارند كه پول هايي 
كه پرداخت كرده اند به شكل غير شفاف استفاده شده است.

يكي از مهم ترين نش��انه هايي كه در اقتصاد ايران از نبود 
زيرساخت هاي مالياتي الزم حكايت مي كند، بي عدالتي در 
اين حوزه است. در شرايطي كه كارمنداني كه حقوق شان 
از كف پرداختي ساالنه باالتر باشد، بايد ماليات خود را به 
شكل دقيق پرداخت كنند، بسياري از فعاالن اقتصادي با 
پيدا كردن راه هايي به دنبال دور زدن اين قوانين هستند. از 
سوي ديگر با توجه به اينكه در اقتصاد ايران نرخ تورم براي 
مدتي طوالني باال بوده، بسياري از افراد ترجيح مي دهند به 

جاي آنكه پول خود را به عرصه هاي مولد وارد كنند، شانس 
خود را در بخش هايي مانند مسكن و خودرو امتحان كنند. 
به اين ترتيب حوزه هايي كه در آن امكان داللي و سفته بازي 
وجود دارد، هم سودي سرشار نصيب افراد مي كنند و هم 

امكان دور زدن قوانين مالياتي را به وجود مي آورند.
در س��ال هاي گذش��ته و تحت تاثير تحريم هاي امريكا، 
دسترس��ي دولت به درآمدهاي نفتي كاهش پيدا كرده و 
همين موضوع باعث شده تالش ها براي افزايش درآمدهاي 
مالياتي آغاز شود. در سال هاي اخير صحبت هاي مختلفي 
از ماليات بر عايدي س��رمايه گرفته تا تالش براي ماليات 
ستاني از اصنافي چون پزشكان و وكيالن آغاز شده و دولت 
براي خانه هاي خالي نيز ماليات در نظر گرفته است. ماليات 
بر خريد و فروش خودرو، طال و سكه نيز بخش ديگري از 
اين سياست هاست كه البته هنوز مشخص نيست تا چه 
ميزان امكان عملياتي شدن دارند. گزارش جديد سازمان 
امور مالياتي نشان مي دهد كه در يكي از اين حوزه ها يعني 
ماليات ستاني از واحدهاي مسكوني خالي، موفقيت چنداني 
به ثبت نرسيده است. مديركل طراحي و تحليل فرآيندهاي 
مالياتي اظهار كرد: بر اس��اس قان��ون دايمي ماليات هاي 

مستقيم، اخذ ماليات از خانه هاي خالي به اين صورت است 
كه پس از پايان هر سال مالي، سازمان امور مالياتي در تيرماه 
سال بعد يك ماه فرصت دارد تا نسبت به بررسي اطالعات 
و اعالم ميزان ماليات هر واحد مس��كوني اقدام كند اما در 
قانون بودجه سال گذشته، سازمان امور مالياتي مكلف شد 
تا پايان ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰، ماليات خانه هاي خالي را 

وصول كند.
وي افزود: با توجه به اينكه تكليف قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
براي ماليات خانه هاي خالي به صورت كامل اجرا نش��ده 
اس��ت، اكنون زمان اين اس��ت كه وزارت راه و شهرسازي 
اطالعات كامل در اين زمينه را به سازمان امور مالياتي بدهد 

تا سازمان نسبت به صدور برگ مطالبه اقدام كند.
اين مقام مسوول ادامه داد: آنچه كه در سال گذشته اتفاق 
افت��اد، اطالعات نزديك به ۵۷۰ ه��زار خانه خالي براي ۹ 
ماهه آن سال به سازمان امور مالياتي ارسال شد كه از اين 
تعداد واحد مسكوني، يكسري در شهرهاي زير ۱۰۰ هزار 
نفر جمعيت قرار داشت كه به دليل مشمول نشدن، كنار 
گذاشته ش��دند. البته، عده اي از مشموالن نيز پذيرش را 
انتخاب كرده اند اما نس��بت به پرداخت اق��دام نكرده اند. 

يكسري از اين افراد اعتراض كردند و ما به صورت آفالين به 
وزارت راه و شهرسازي اعالم كرديم و عمده اين افراد به اين 
دليل بوده كه در سامانه ملي امالك و اسكان براي ثبت يا 
بروزرساني مراجعه نكرده اند. رحيمي با بيان اينكه تاكنون 
كمتر از ۱۰ ميليارد تومان ماليات از خانه هاي خالي وصول 
شده است، گفت: اينكه گفته مي شود ۲ ميليون خانه خالي 
در كشور وجود دارد، اطالعات آنها تاكنون به سازمان امور 
مالياتي ارسال نش��ده و اگر قرار است تا اطالعاتي تكميل 
ش��ود، از آنجا كه تكليف قانون بودجه س��ال ۱۴۰۰ براي 
ماليات خانه هاي خالي به صورت كامل اجرا نش��ده، بايد 
مشخص شود كه اين خانه ها در سه ماهه پاياني نيز خالي 
بوده ان��د يا خير. همچنين، با ارس��ال اطالعات تكميلي، 

اطالعات سازمان امور مالياتي هم بروزرساني خواهد شد.
طبق اين گزارش، بر اساس قانون ماليات خانه هاي خالي 
مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسكوني در شهرهاي 
باالي ۱۰۰ هزار نفر بيش از ۱۲۰ روز خالي از سكنه باشد، 
مش��مول ماليات مي ش��ود و به ازاي هر ماه بيش از زمان 
مذكور، ماهانه مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد 
اجاره به ش��رح ضرايب سال اول معادل شش برابر ماليات 
متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر ماليات متعلقه و سال سوم 
به بعد معادل ۱۸ برابر ماليات متعلقه خواهد شد.  در اين 
بين، وظيفه شناسايي خانه هاي خالي بر عهده وزارت راه و 
شهرسازي از طريق سامانه امالك و اسكان گذاشته شده 
است كه اين وزارتخانه با راه اندازي سامانه امالك و اسكان 
نسبت به ثبت اطالعات سكونتي افراد اقدام كرد و كساني 
كه در مهلت تعيين شده نتوانستند اين اطالعات را ثبت 
كنند، خانه آنها به عنوان خاله خالي به سازمان امور مالياتي 
از سوي وزارت راه و شهرسازي معرفي شد.  شبيه به همين 
مشكالت در حوزه ماليات بر خودروها يا خانه هاي لوكس نيز 
وجود دارد. اينكه اساسا بر چه مبنا و با چه فرمولي مي توان 
طبقه بندي كرد و چه افرادي شامل ماليات مي شوند بخشي 
از سواالتي است كه هنوز بي پاسخ باقي مانده اند. اگر اقتصاد 
ايران قصد اصالح خود را دارد، قطعا بايد در سيستم مالياتي 
خود تجديدنظر كند، زيرا در غير اين صورت احتماال ايران 

همچنان بهشت مالياتي دالل ها باقي خواهد ماند.

رهنمود

سياست
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تسليت رهبر انقالب
به آيت اهلل جوادي آملي

رهبر انقالب اسالمي در پيامي درگذشت همسر آيت اهلل 
جوادي آملي را تسليت گفتند. متن پيام به اين شرح است: 

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
آيت اهلل جناب آقاي جوادي آملي دامت بركاته

درگذشت همس��ر مكّرم آن جناب رحمةاهلل عليها را به 
حضرتعالي و فرزندان محترم و ديگر بازماندگان تسليت 
عرض مي كنم و رحمت و مغفرت الهي را براي ايش��ان از 

خداوند متعال مسألت مي نمايم.
والسالم عليكم و رحمةاهلل
سيدعلي خامنه اي
۵ ارديبهشت ۱۴۰۱

صنايع توليدي سپس غيرمولدها
يك كارش��ناس بازارس��رمايه پيش��نهاد ك��رد كه 
دستگاه هاي دولتي بهتر است به جاي دريافت ماليات 
از ش��ركت هاي صادرات مح��ور، مكانيزم هايي را به 
منظور اخذ ماليات از بخش غيرمولد راه اندازي كنند. 
حسين محمودي اصل درمورد تاثيرات اخذ ماليات از 
صنايع معدني بر بازارسرمايه، اظهار كرد: در چند وقت 
اخير موضوع اخذ ع��وارض از صادرات صنايع معدني 
همانند قيمت سوخت صنايع در پيش نويس اليحه 
بودجه ۱۴۰۱، موجب ايجاد التهاب در بازار سرمايه، 
سردرگمي و نگراني سهامداران شد. اخذ تصميمات 
خلق الساعه بدون اخذ نظر از سازمان بورس، نهادهاي 
مالي و س��رمايه گذاري، انجمن هاي صنفي و فعاالن 
بازارسرمايه، عالوه بر آس��يب به شركت ها، بسياري 
از س��هامداران خ��رد را متض��رر كرده و چش��م انداز 
س��رمايه گذاري را تيره و تار  مي كند. اين كارشناس 
بازارسرمايه با بيان اينكه بي ترديد بهترين محل براي 
جذب نقدينگي و سرمايه، تامين مالي توليد و كنترل 
تورم بازارسرمايه اس��ت واعتماد و ثبات اقتصادي دو 
مولفه اصلي براي جذب سرمايه هستند تاكيد كرد: از 
آنجايي كه بازار سرمايه بيش از ۵۰ ميليون سهامدار 
دارد و محل تامين مالي بس��ياري از شركت ها بوده، 
مشاركت سازمان بورس به عنوان متولي بازارسرمايه 
در اخذ تصميمات كالن اقتص��ادي از اهميت بااليي 
برخوردار اس��ت. حس��ين محمودي اصل با تاكيد بر 
اينكه فضاي كارشناسي بازار سرمايه گاهي مسير بهتر 
و كم هزينه تر را براي تصميم گيران وسياست گذاران 
مهيا مي كند، گفت: اگ��ر تصميمي اجتناب پذيرهم 
باشد س��ازمان بورس مي تواند با مشاركت نهادهاي 
مالي و س��رمايه گذاري و س��اير نهادها مانع از ريزش 
ارزش س��هم ها و هيجانات منفي شود. وي افزود: اگر 
وزارت صمت از سازمان بورس درخصوص اخذ ماليات 
از صنايع معدني مشورت مي گرفت مي توانست منافع 
ملي را تامين كند. اما حال با اخذ اين عواض، س��بب 
كاهش درآمده��اي ارزي و افزايش قيمت ارز خواهد 
شد و به مرور زمان عالوه بر افزايش قيمت محصوالت 
اين صنعت، توليدات س��اير صنايع را ني��ز با افزايش 
قيمت مواجه مي كند. محم��ودي اصل با بيان اينكه 
محدوديت صادرات و افزايش غيرمنطقي عرضه هاي 
داخلي تنها مي تواند در چشم اندازهاي تورمي كيسه 
دالالن و س��وداگران را پر كند گف��ت: با توجه به عدم 
موفقيت در قيمت گذاري دستوري و محدوديت هاي 
غيرمنطقي، اكنون نيز س��وداگران به دنبال فرصتي 
هس��تند تا با خريد و انبار كردن كاالها منافع خود را 
تامين كنند. اين كارشناس بازار سرمايه پيشنهاد داد 
اگر مازاد عرضه  محصوالت در بورس كاال صادر ش��ود 
ضمن برطرف كردن نياز داخلي فضاي صادراتي كشور 
را نيز تقويت خواه��د كرد. محمودي اصل در ادامه به 
بحران اوكراين اشاره كرد و گفت: در شرايط فعلي كه 
شركت هاي روسي به دليل تحريم ها با دامپينگ هاي 
متعدد در برخي محصوالت بازار شركت هاي ايراني را 
تهديد مي كند، شركت هاي ايراني بايد حمايت شوند، 
اما متاسفانه اكنون مصوبه عوارض صادراتي از صنايع 
معدني مانعي بزرگ بر سر ش��ركت هاي اين صنايع 
است. اين كارشناس بازارسرمايه افزود: توليد صادرات 
محور و اجتناب از تصميمات خلق الساعه از مولفه هاي 
اقتصاد مقاومتي است و پويايي اقتصاد و توانمندي 
ظرفيت ها در گرو افزايش صادرات است. شركت هاي 
توليدي عالوه بر پرداخت مالي��ات برارزش افزوده و 
ماليات عملكرد در طول سال نيز چندماهي با قطعي 
گاز و برق نيز مواجه هستند به همين خاطر مسووالن 
بهتر است به جاي فشار به شركت هاي صادرات محور 
و كاهش ارزآوري مكانيس��م هاي مناس��بي را براي 

كنترل داللي و سوداگري تاسيس كنند.

ايجاد نهاد پولي مالي در استان ها
معاون مجلس، حقوقي و امور اس��تان هاي سازمان 
برنامه و بودجه كشور گفت: س��ازمان در پي ايجاد 
نهاد مالي پولي اس��تان ها و ارتقاي س��طح شوراي 
برنامه ريزي استان ها از جايگاه توزيع منابع به نظام 
تامين مالي پايدار اس��ت. عليرضا صالح با اشاره به 
سياست هاي دولت سيزدهم در امور استان ها اظهار 
كرد: يكي از مهم ترين موارد مندرج در سند تحول 
دولت سيزدهم بحث تمركز زدايي است، تا امروز امور 
اجرايي به استان ها واگذار شده است، اما اختيارات 
داده نشده است و امس��ال بايد اين تفويض اختيار 
صورت گيرد. وي با بيان اينكه اختيارات حداكثري 
وزارتخانه ها بايد ب��ه نمايندگي ها در اس��تان ها و 
اختيارات هيات وزيران به ش��وراهاي برنامه ريزي 
واگذار شود و سازمان برنامه و بودجه كشور نيز تالش 
دارد كه تصميمات در داخل اس��تان ها اتخاذ شود، 
گفت: يكي از موارد درج شده در بودجه ۱۴۰۱، ايجاد 
صندوق پيشرفت و عدالت بود كه به تصويب مجلس 
شوراي اسالمي نرس��يد و به شكل حساب درآمد. 
صالح تصريح كرد: در سال جاري تا امروز مساله رشد 
۸ درصدي مطرح اس��ت و اين رشد جز در پهنه ۳۱ 
استان محقق نمي شود. جايگاه استان ها در اين رشد 
بايد مشخص مي شد و متناسب با آن نيز بايد رشد و 
سهم بهره وري و سرمايه گذاري نيز تعيين شود. وي 
با بيان اينكه در رشد هشت درصد ناخالص ملي، ۴.۵ 
درصد رشد ناش��ي از افزايش سرمايه گذاري و باقي 
ناش��ي از بهره وري عوامل توليد خواهد بود، افزود: 
براس��اس اين موارد، رشد توليد ناخالص داخلي در 
استان ها در بحث سرمايه گذاري از طريق اعتبارات 
دولتي و اهرم كردن منابع مشخص شده است. صالح 
يكي از اقدامات دنبال شده در اليحه بودجه ۱۴۰۱ 
را ايجاد صندوق پيشرفت و عدالت با ۲ هزار ميليارد 
تومان اعتبار براي هر استان دانست و گفت: در نظر 
بود كه اين صندوق به شكل هيات امنايي به رياست 
ش��خص رييس جمهوري و در اس��تان به رياست 
اس��تاندار تشكيل ش��ود و اين امر يكي از آرزوهاي 
چندين ساله استان ها بود، البته همچنان در مجلس 

در حال رايزني هستيم تا صندوق راه اندازي شود.

محدوديت فيزيكي 
كوچه اختر برداشته شد

خبرگزاري قوه قضاييه خبر داد كه صبح ديروز محدوديت 
فيزيكي مقابل منزل ميرحسين موسوي در خيابان پاستور، 
برطرف ش��د، اما اصل مراقبت از وي همچنان ادامه دارد. 
به گزارش خبرگزاري ميزان از س��ال ۸۹ و به دليل ادامه 
يافتن اقداماِت ضد امنيت ملي و برهم زننده آرامش مردم 
كه توسط برخي از سران فتنه ۸۸ و اطرافيان آنها صورت 
مي پذيرفت، شوراي عالي امنيت ملي بر اساس مصوبه اي، 
برخي محدوديت ها در خصوص رفت و آمد دو تن از سران 
فتنه را اعمال كرد . اين محدوديت ها در طول س��ال هاي 
گذشته با روندي كاهنده ادامه داشت و مشخصا متناسب 
با رفتارهاي آنها در مي��زان رعايت نظم عمومي و آرامش 
جامعه، تنظيم مي شد. در ماه هاي اخير با اغماض نسبت به 
كارنامه  اين افراد در فتنه  ۸۸، محدوديت ها به حداقل رسيده 
بوده است. امروز صبح محدوديت فيزيكي مقابل منزل يكي 
از اين افراد در خيابان پاستور تهران، رفع شد تا رفت و آمد 
براي همسايه  او نيز تسهيل شود. اصل مراقبت از فرد ياد 
شده با هدف پيشگيري از هرگونه آسيب به وي يا اقدامات 
خالف قانون از سوي او، همچنان برقرار است. همچنين 
حساب كاربري نورنيوز رسانه نزديك به شوراي عالي امنيت 
ملي در توييتر همزمان اين مطلب را منتشر كرد: كاهش 
تدريجي محدوديت هاي حفاظتي آقايان ميرحس��ين 
موسوي و مهدي كروبي از چند سال قبل اغاز شده بود و روند 
فوق همچنان ادامه دارد . خانم زهرا رهنورد نيز بيشتر از دو 

سال است كه هيچ محدوديت حفاظتي ندارد.

پيشنهادي براي مقابله با
قاچاق گندم

راهكارهاي پيش��نهادي وزارت امور اقتص��ادي و دارايي 
براي جلوگيري از قاچاق گندم به كش��ورهاي همسايه 
و ضرورت بهينه س��ازي مصرف نان در كشور، در جلسه 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مورد بررسي قرار گرفت. 
در اين جلسه كه به رياست آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي 
برگزار شد، پيش��نهادي از وزارت امور اقتصادي و دارايي 
مورد بررس��ي قرار گرفت كه بر اساس آن قيمت گندم و 
نان براي مصرف كننده هيچ تغييري نمي كند. بر اساس 
تصميم اعضاي ستاد، مقرر شد با توجه به اهتمام دولت بر 
كنترل قيمت نان و جلوگيري از افزايش بهاي آن، جوانب 
گوناگون اين طرح توسط دستگاه هاي مسوول بررسي و 
نتيجه براي تصميم گيري به جلسات آينده ستاد ارايه شود. 
در اين جلسه همچنين مساله خروج ارز به شكل سرمايه 
از كش��ور مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد دستگاه هاي 
متولي موضوع، سياست هاي پيش��گيرانه الزم را در اين 
زمينه طراحي و ارايه كنند. سومين دستور كار جلسه ستاد 
هماهنگي اقتصادي، ارايه گزارش دبيرخانه ستاد در مورد 
وضعيت قيمت كاالها به ويژه اقالم خوراكي و آشاميدني بود 
كه رييس جمهور دستور داد داليل افزايش قيمت برخي از 
اين اقالم در فروردين ماه بررسي و گزارش دقيق آن از سوي 
دبيرخانه ستاد ارايه شود. دستگاه هاي اجرايي متولي نيز 
موظف شدند، تمام تالش خود را براي جلوگيري از افزايش 

بدون منطق قيمت اقالم خوراكي به كار گيرند.

دولت در حفاظت از
محيط زيست كوتاه نمي آيد

در پنجمين جلس��ه س��تاد ملي هماهنگي و مديريت 
تاالب هاي كش��ور به رياس��ت معاون اول رييس جمهور 
راهكارهاي تسريع در احياي خليج گرگان و تاالب هاي 
ميانكاله و گميش��ان مورد بررسي و تصويب قرار گرفت. 
محمد مخبر در اين جلس��ه تاالب هاي كشور را نعمت و 
موهبتي الهي براي كشور توصيف كرد و گفت: متأسفانه 
اين دارايي هاي خدادادي در حال تخريب و از بين رفتن 
هستند كه الزم است براي حفظ و نگهداري از اين تاالب ها 
همه دستگاه هاي متولي با جديت پاي كار بيايند. معاون 
اول رييس جمهور افزود: با وجود آنكه بايد همه مردم كشور 
از تاالب ها منتفع شوند اما متأسفانه شاهد آن هستيم كه 
تاالب هاي كشور در معرض خشك شدن قرار دارند و اگر 
تدابي��ر الزم را براي حفظ، احيا و توس��عه تاالب ها به كار 
نبنديم بايد در برابر خداوند و مردم پاسخگو باشيم. مخبر 
با اشاره به فقدان نگاه جامع و عدم مديريت مناسب براي 
حفاظت از تاالب ها اظهار داشت: فارغ از جلسات اداري و 
س��تادهاي مربوطه بايد براي هر يك از تاالب ها برنامه و 
مجري مشخص و پاسخگو تعيين شود و همه دستگاه ها 
نيز مكلف به همكاري براي اجراي اين برنامه ها باش��ند. 
معاون اول رييس جمهور بر رويكرد جدي دولت براي توجه 
به مالحظات و خطوط قرمز زيست محيطي تأكيد كرد و 
افزود: محيط زيست محل حيات همه جانداران است كه 
نياز به مراقبت جدي دارد بنابراين دولت در مواقع آسيب به 
محيط زيست به هيچ عنوان از اين مالحظات كوتاه نمي آيد.

مخبر همچنين با اشاره به گزارش هاي ارايه شده در جلسه 
در خصوص مسائل تاالب ميانكاله و احياي خليج گرگان 
گفت: رييس جمهور در س��فر اخير خود به اين منطقه، 
نس��بت به احياي تاالب ميانكاله و خليج گرگان به مردم 
قول داده اند كه الزم است با جديت پاي كار باشيم تا اين 

وعده محقق شود. 

سردرگميدرسياستهاياقتصاديادامهدارد

سخنگويوزارتخارجه:

ايران؛بهشتمالياتيداللها

وين معطل پاسخ امريكا است
خطيب زاده در پاس��خ به اخبار منتشر شده در مورد 
برگزاري دور پنجم گفت وگوهاي ايران و عربس��تان 
اظهار كرد: دور پنجم گفت وگوهاي ايران و عربستان 
در پنجشنبه هفته گذش��ته با تالش هايي كه دولت 
عراق انجام داد و تمهيدات و مس��اعدت هاي دولت 
عمان در بغداد برگزار شد. اين گفت وگوها رو به جلو 
و مثبت بود. چارچوب هايي ك��ه از قبل پيش بيني 
شده بود در اين گفت وگوها مورد بررسي قرار گرفت. 
گفت وگوها ج��دي بود و اگر گفت وگوها به س��طح 
سياس��ي درجه يك ارتقا پيدا كن��د مي توان انتظار 
داشت كه به سرعت ش��اهد پيشرفت هاي جدي در 
حوزه ه��اي مختلف در چارچ��وب مذاكرات بين دو 
كشور باش��يم. اين ديپلمات عالي رتبه كشورمان در 
پاسخ به اين سوال كه با توجه به اخبار منتشر شده در 
ارتباط با دور پنجم گفت وگوها بين ايران و عربستان و 
اينكه آيا اين احتمال وجود دارد كه در آينده نزديك 
ش��اهد ديدار وزيران امور خارجه دو كش��ور ايران و 
عربستان باشيم، تصريح كرد: هنوز در آن نقطه قرار 
نداريم. سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ 
به سوال ديگري در خصوص گفت وگوي تلفني اخير 
اميرعبداللهي��ان وزير امور خارج��ه و جوزپ بورل 
مسوول سياست خارجه اتحاديه اروپا و تأكيد بورل 
مبني بر اينكه طوالني ش��دن تنفس در مذاكرات به 
نفع مذاكرات نيست و اينكه مناسب است گفت وگوها 
مجددا ميان نماينده اتحادي��ه اروپا و مذاكره كننده 
ارشد ايران برگزار شود و آيا تصميمي در اين ارتباط 
گرفته شده است، تصريح كرد: در مذاكرات آنچه كه 
مربوط به ايران، اتحاديه اروپا و روس��يه و چين است 
تمام ش��ده و هماهنگ كننده گفت وگوها در برجام 
در حال پيش بردن آن چيزي اس��ت كه بين ايران و 
امريكا باقي مانده است. البته هر دو طرف ايران و اروپا 
يعني آقاي ب��ورل و آقاي اميرعبداللهيان بر اين باور 
مشترك بودند كه طوالني شدن تنفس در مذاكرات 
به نفع گفت وگوها نيست و هر چه زودتر اين تنفس با 

يك ديدار حضوري تازه شود.
وي افزود: هنوز تصميمي درب��اره اينكه اين ديدار در 

كجا و در چه سطحي انجام شود گرفته نشده اما انجام 
اين موضوع در دستور كار است. خطيب زاده گفت: آنچه 
كه مهم است اين است كه گفت وگوها متوقف نشده 
است. آقاي باقري و مورا به صورت مرتب با يكديگر در 
ارتباط هستند و از طريق هماهنگ كننده گفت وگوها، 

اين گفت وگوها در حال انجام است.
س��خنگوي وزارت خارجه در ارتباط با اخبار منتشر 
شده در خصوص اعزام يك ديپلمات از هيات حاكمه 
سرپرس��تي موقت افغانس��تان به محل سفارت اين 
كشور در تهران و اينكه گفته مي ش��ود قرار است دو 
ديپلمات ديگر نيز به اين مكان ديپلماتيك اعزام شوند 
و آيا ايران اين خبر را تأييد مي كند، گفت: رفت و آمد 
ديپلمات ها بين مركز و س��فارتخانه ها يك امر عادي 
است كه در دوره هاي سه الي پنج ساله براساس تصميم 
كشورهاي فرستنده انجام مي شود و امر جديدي نبوده 
و ربطي به شناسايي و موضوعات ديگر ندارد. سفارت 
افغانستان در تهران با توجه به اينكه چندين ميليون 
مهاجر افغانس��تاني در ايران زندگي مي كنند با آمار 
چند هزار مراجعه كننده روبرو اس��ت و خود سفارت 
افغانستان در ايران در اين زمينه آماري را اعالم كرده و 
بر همين اساس به تعداد زيادي كارمند به ويژه در بخش 
كنس��ولي نياز دارد و بايد مساعدت كنيم كه كارهاي 
اين سفارتخانه بعد از پايان مدت ماموريت كاركنانش 
متوقف نشود به خصوص در بخش كنسولي با توجه به 
ميزان باالي مراجعه كنندگان به سفارت اين كشور در 

ايران در ارتباط با مسائل كنسولي.
س��خنگوي وزارت خارجه در پاسخ به اين سوال كه با 
توجه به پذيرش ديپلمات هيات حاكمه سرپرس��تي 
موقت افغانستان از سوي ايران آيا اين به منزله هموار 
كردن به رسميت شناختن هيات حاكمه سرپرستي 
افغانستان از سوي ايران نيس��ت، گفت: نه. وي ادامه 
داد: ما سفارت را به دولتي كه به رسميت نشناخته ايم 
نمي دهيم و مقررات و كنوانسيون هاي ببين المللي در 

اين زمينه روشن است.
خطيب زاده افزود: از س��وي ديگر هيچ كنوانس��يون 
بين المللي منعي براي رف��ت و آمد ديپلمات ها قائل 

نيست. وي ادامه داد: اين ترميم نيرو با حفظ وضعيت 
حقوقي سفارت يك امر كامال عادي است. خطيب زاده 
تصريح كرد: اين اقدام به معناي تحويل سفارت نيست 
و مسير شناسايي مسير ديگري است و موضع ايران در 

اين زمينه كامال روشن است.
سخنگوي وزارت خارجه كشورمان همچنين در پاسخ 
به سوالي مبني بر اينكه ايران اعالم كرده بود كه مناسب 
است قبل از دور جديد مذاكرات بين ايران و عربستان، 
رياض به مطالب مكتوب مطرح ش��ده از سوي تهران 
جواب بدهد و آيا اين اقدام از س��وي عربستان در دور 
پنجم گفت وگوها انجام ش��د، تصريح كرد: در جريان 
دور پنجم مذاكرات ايران و عربستان دو طرف در مورد 

مسائل دوجانبه و منطقه اي گفت وگو كردند.
خطيب زاده گفت: همچنين ان شاءاهلل امسال شاهد 
س��فر حجاج ايراني براي ش��ركت در مراسم حج به 
عربستان خواهيم بود. سال گذش��ته به خاطر كرونا 
مراسم حج داخلي برگزار شد و گفت وگو حاكي از اين 
است كه احتماال نزديك به ۴۰ هزار نفر حجاج ايراني 
به مراسم حج اعزام شوند. البته جزييات اين موضوع را 

از سازمان حج بپرسيد.
وي ادام��ه داد: موضوعات ديگري ني��ز در جريان اين 

مذاكرات در دستور كار بوده كه در حال انجام است.
سخنگوي وزارت خارجه همچنين در ارتباط با اخبار 
منتشر شده در مورد تغيير س��فراي ايران در خارج از 
كشور نيز گفت: حدود ۴۰ نفر از سفرا در ليست تغيير 
هستند. جانشينان آنها نيز مشخص شده و پروسه هاي 
اداري اين موضوع در حال طي ش��دن و انجام اس��ت. 
خطيب زاده در واكنش به س��وال ديگري در ارتباط با 
حقابه هيرمند و گفت وگوهاي ايران و افغانس��تان در 
اين زمينه خاطرنشان كرد: حقابه هيرمند قراردادي 
است بين ايران و افغانستان كه از سال هاي دور وجود 
داش��ته است و طبيعي اس��ت كه جمهوري اسالمي 
ايران به عنوان يك حاكميت معقول و ثبات آفرين در 
اين منطقه تالش مي كن��د كه نكات اختالفي در اين 
زمينه را از طريق مرضي الطرفين و گفت وگو حل كند. 
كميسارياي عالي آب با هم ديدارهايي داشته اند. برخي 

اقدامات ناكافي از سوي هيات حاكمه سرپرستي موقت 
افغانستان انجام ش��ده و اميدواريم در ادامه مسيري 
كه مي بينيم اين اقدامات به يك اقدام قطعي سازنده 
بيانجامد و هيات حاكمه سرپرستي موقت افغانستان 

به وظيفه خود در اين زمينه عمل كند.
اين ديپلمات ارش��د كش��ورمان در پاس��خ به سوال 
خبرنگاري در مورد هتك حرمت ب��ه قرآن كريم در 
برخي از كش��ورهاي اروپايي در طي هفته هاي اخير 
و اقدام��ات وزارت خارجه در محكوميت اين موضوع 
تصري��ح كرد: اقدامات��ي كه در برخي از كش��ورهاي 
اسكانديناوي در اين زمينه مشاهده شد، منزجر كننده 
است. وزارت امور خارجه ايران بنا بر وظيفه ذاتي خود 
اين موضوع را از سوي وزارت خارجه هاي كشورهاي 
مقابل پيگيري كرده است. موضوع صرفا دادن بيانيه 
نيس��ت بلكه گنجاندن اين موضوعات در دستور كار 
گفت وگوها است. وزارت خارجه سوئد و مقاماتي كه 
در اين زمينه با آنها صحبت شد از اين اقدام انجام شده 
در اين كش��ور اعالم برائت كردند ولي ما انتظار داريم 
كه به اس��م آزادي، آزادي قرباني نشود و به مقدسات 

مسلمانان توهين نشود.
سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به سوال 
ديگري در خصوص اظهارات مس��عود بارزاني يكي از 
مقامات ارشد اقليم كردستان در ارتباط با لزوم تبديل 
اقليم كردستان به وضعيت كنفدرالي و اظهارات يكي از 
فرماندهان ارتش تركيه مبني بر احتمال ورود به خاك 
ايران براي مبارزه با گروه هاي تروريستي تصريح كرد: 
مرزداران غيور ما كار خود را با دقت انجام مي دهند و 
كسي از اين ش��وخي ها نمي تواند با ايران انجام دهد. 
جمهوري اسالمي ايران وظايف كشورها را در اين حوزه 
به آنها يادآوري كرده و خودش هم مس��ووالنه در اين 

زمينه عمل كرده است.
خطيب زاده افزود: در مورد مس��ائل داخلي عراق نيز 
اي��ن موضوعات بايد در داخل ع��راق در ارتباط با آنها 
تصميم گيري ش��ود. ما بر عراق باثبات تأكيد داريم و 
عراق نيز بايد تالش كند كه به ش��مول منطقه اقليم، 

طرف سازنده اي در تحوالت منطقه اي باشد.

  برنامه اتحاديه اروپا براي به صفر رس�اندن 
واردات گاز از روسيه تا ۲۰۲۷

لئونور گيوسلر، وزير اقدام اقليمي، محيط زيست، 
انرژي و نوآوري و فناوري اتريش روز يكشنبه اعالم 
كرد كه كه اتحاديه اروپا قصد دارد تا س��ال ۲۰۲۷ 
واردات گاز روسيه را متوقف كند. او در مصاحبه اي 
در پاس��خ به اين س��وال كه اتريش چ��ه زماني گاز 
روس��يه را كنار مي گذارد، گفت: كميس��يون اروپا 
يك هدف براي تمام ۲۷ كش��ور اتحاديه اروپا براي 
سال ۲۰۲۷ تنظيم كرده است كه يك هدف بسيار 
جاه طلبانه است. او با بيان اينكه اين هدف اتحاديه 
اروپا مربوط به همه كش��ورهاي عضو است، افزود: 
دس��تيابي به آن با تالش هاي مشترك امكان پذير 
خواهد ب��ود. اين وزير اتريش��ي به وابس��تگي ۸۰ 
درصدي فعلي اين كش��ور به گاز روسيه اشاره كرد. 
او توضي��ح داد: ما بايد به زودي از ش��ر آن خالص 

شويم، چرا كه اين وابستگي ما را در برابر باج گيري 
آس��يب پذير مي كند و قيمت ها را افزايش مي دهد. 
اتحاديه اروپا اخيرا پنجمين بس��ته تحريمي خود 
عليه روسيه از زمان اعزام نيروهاي مسكو به اوكراين 
كه ش��امل ممنوعيت واردات زغال س��نگ، چوب، 
مواد ش��يميايي و س��اير محصوالت مي شود را به 

تصويب رساند.

  ترديد طال براي باال يا پايين آمدن؟
قيمت طال روز دوشنبه نزديك به پايين ترين سطح 
دو هفته اخير كاهش يافت زيرا افزايش ارزش دالر 
امريكا به فش��ار بر تقاضا براي شمش با قيمت دالر 
ادامه داد. به��اي هر اونس طال با ۶.۷ درصد كاهش 
به ۱۹۲۵ دالر و ۶۰ سنت رسيد و در بازار معامالت 
آتي امريكا نيز بهاي هر اون��س طال با ۰.۳۵ درصد 
كاهش به ۱۹۲۶ دالر و ۶۰ س��نت رس��يد. دالر به 

باالترين ميزان خود در دو سال اخير نزديك شد و 
باعث ش��د طال براي دارندگان ساير ارزها جذابيت 
كمتري داش��ته باش��د. قيمت ط��ال در روز جمعه 
ب��ه پايين ترين حد خ��ود از هفتم آوريل رس��يد و 
كاهش هفتگ��ي را نش��ان داد زيرا نش��انه هايي از 
تشديد سياست هاي س��ريع تر فدرال رزرو امريكا 
باعث افزايش بازدهي خزانه داري و دالر شد. با اين 
حال، بازدهي خزانه داري ۱۰ س��اله اياالت متحده 
از باالتري��ن رق��م اخير پايين آم��د و زيان طالي با 
بازده صفر را محدود كرد. بر اساس گزارش كيتكو، 
طال نس��بت به افزايش نرخ هاي به��ره كوتاه مدت 
اياالت متحده و بازدهي باالتر بس��يار حساس است 
ك��ه هزينه فرصت نگهداري ش��مش بدون بازده را 
افزايش مي دهد. ب��ا اين حال، به عنوان يك ذخيره 
امن ارزش در بحران هاي اقتصادي و سياسي نيز در 

نظر گرفته مي شود.

  اعالم آمادگي دولت تركيه براي استقبال 
از شركت هاي روسيه

مولود چاووش اوغلو، وزير امور خارجه تركيه روز شنبه در 
جريان س��فر خود به امريكاي التين به خبرنگاران گفت: 
از آنجايي كه آنكارا به تحريم ها عليه مس��كو نپيوس��ته، 
شركت هاي روسي مي توانند در تركيه تجارت كنند. روزنامه 
صباح به نقل از وي گفت: اگر شركتي مي خواهد تجارت كند، 
بايد قوانين ما و بين المللي را رعايت كند. پيش تر آنكارا بارها 
اعالم كرده بود كه تركيه قصد ندارد به تحريم ها عليه روسيه 
بپيوندد تا به اقتصاد خود آسيب نرساند و كانال ارتباطي با 
مسكو را باز بگذارد. بر اساس اين گزارش، والديمير پوتين، 
رييس جمهور روسيه در يك سخنراني تلويزيوني در ۲۴ 
فوريه از عمليات نظامي روس��يه علي��ه اوكراين خبر داد. 
پس از آن اياالت متحده، اتحاديه اروپا، بريتانيا و تعدادي از 
كشورهاي ديگر اعالم كردند كه تحريم هايي را عليه اشخاص 

حقوقي و حقيقي روسيه اعمال خواهند كرد.

خبر



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
روز دوشنبه، پنجم ارديبهشت ماه ۱۴۰۱ قيمت دالر در بازار 
آزاد به 2773۰ تومان و درهم 759۰ تومان رسيد و با اعالم 
هر اونس جهاني طال به قيمت ۱9۱8 دالر، قيمت طال و سكه 
كاهش يافت و سكه به قيمت ۱2 ميليون و 98۰ هزار تا ۱3 
ميليون و 3۰ هزار تومان معامله شد. قيمت سكه طرح جديد 
دوشنبه، پنجم ارديبهش��ت ماه ۱۴۰۱با كاهش ۱2۰ هزار 
توماني نسبت به روز گذشته ۱2 ميليون و 98۰ هزار تومان 
شد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با قيمت ۱2 ميليون 
و 7۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي 
هفت ميليون و 2۰۰ هزار تومان، ربع سكه چهار ميليون و 
23۰ هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و ۶۰۰ هزار تومان 
قيمت خورد. عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 
۱8 عيار به يك ميليون و 28۴ هزار تومان رسيد و قيمت هر 
مثقال طال پنج  ميليون و 5۶3 هزار تومان شد. اونس جهاني 
طال نيز با قيمت يك هزار و 9۱5 دالر و 92 سنت معامله شد. 
رشد بهاي اونس جهاني طال پس از جنگ روسيه و اوكراين 
ركورد جديد قيمتي را براي اين فلز زرد ثبت كرد و اين امر بر 
قيمت انواع سكه و طال در بازار داخل نيز تاثير گذاشته و موجب 
افزايش قيمت فلز زرد در داخل كشور شده است.سكه طرح 
جديد در ماه هاي پاياني سال گذشته در كانال ۱۱ ميليون و ۱2 
ميليون تومان نوسان داشته است و اين رويه در سال جديد نيز 
ادامه داشت . سكه از ۱۴ فروردين ماه وارد كانال ۱3 ميليون 

تومان شد اما دوباره به كانال ۱2 ميليون تومان بازگشت.

  كاهش قيمت دالر و يورو
 در صرافي هاي بانكي 

نرخ دالر در صرافي هاي بانكي با ۴۱ تومان كاهش نسبت به 
روز كاري گذشته 25 هزار و 328 تومان معامله شد.قيمت 
فروش يورو با ۱83 تومان كاهش نسبت به روز كاري گذشته 

برابر با 28 ه��زار و 53۰ تومان بود.قيمت خريد هر دالر 25 
هزار و 7۶ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 28 هزار و 2۴۶ تومان 
اعالم ش��د.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار متش��كل 
ارزي 25 هزار و ۱۶۶ تومان و نرخ فروش آن 25 هزار و 395 
تومان بود. اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 
27 هزار و ۱78 تومان و نرخ ف��روش آن نيز 27 هزار و ۴25 
تومان اعالم ش��د.همچنين، در س��امانه نيما در معامالت، 
حواله يورو به قيمت 2۶ هزار و ۶۱۶ تومان فروخته و حواله 
دالر به بهاي 2۴ هزار و ۶۴5 تومان معامله شد. افزايش قيمت 
دالر در صرافي هاي بانكي از ابتداي سال ۱۴۰۰ شروع شد و 
خرداد ماه وارد كانال 2۶  هزار تومان شد و نوسان قيمت  دالر 
در صرافي هاي بانكي ادامه يافت. قيمت دالر به طور مشخص 
2۴ آذرماه در كانال 27 هزار تومان ثابت ماند. در روزهاي سرد 
زمستاني نرخ ارز سير نزولي را شروع كرد و پس از ۶ ماه دوباره 
به كانال 2۶ هزار تومان بازگشت و در آخرين روزهاي دي ماه 
مصادف با 27 اين ماه دوباره به كانال 25 هزار تومان بازگشت. 
س��ير نزولي قيمت ها ادامه داشت تا اينكه در ۱7 بهمن ماه 
در كانال 2۴ هزار تومان نوسان داشت. با شروع سال جديد 
قيم��ت دالر در صرافي هاي بانكي در همان قيمت 25 هزار 

تومان افت و خيز داشت.

    قيمت حواله و اسكناس دالر و يورو
 در معامالت 

جديدترين نرخ هاي اعالم شده در صرافي هاي بانكي 
و مجاز سطح كشور حاكي از ثبات نسبي قيمت دالر و 
يورو است. بررسي تغييرات بهاي دالر و يورو در معامالت 
)دوشنبه پنجم ارديبهشت ماه ۱۴۰۱( نشان از تداوم 
نوسان محدود شاخص ارزي در كانال بيست و پنج هزار 
توماني دارد. اين در حالي است كه در فروردين ماه امسال 

نيز بهاي دالر امريكا با افت نسبي همراه بود.

    بهاي دالر و يورو در صرافي هاي مجاز
جديدترين نرخ هاي اعالم ش��ده در ساعت ۱۱ نشان 
مي دهد ميانگين موزون )سامانه سنا بانك مركزي( 
خريد هر اس��كناس دالر امريكا در صرافي هاي مجاز 
از م��ردم 25۱۱5 تومان و ميانگين موزون فروش هر 
اسكناس دالر امريكا در اين صرافي ها به متقاضي خريد 
ارز، 253۶7 تومان تعيين شده است. همچنين در اين 
صرافي ها، ميانگين موزون نرخ خريد هر اسكناس يورو 
از م��ردم 28۴57 تومان و ميانگين موزون فروش هر 
اسكناس يورو به متقاضي خريد يورو نيز به رقم 287۴3 

تومان رسيده است.

    جديدترين تغييرات  نرخ حواله 
دالر، يورو و درهم در سامانه نيما

بر اس��اس اين گزارش، نرخ خريد حوال��ه دالر امريكا در 
سامانه نيما 2۴۴2۴ تومان و نرخ فروش حواله دالر امريكا 
نيز به رقم 2۴۶۴5 تومان رسيده است.از سوي ديگر، نرخ 
خريد حواله يورو 2۶37۶ تومان و نرخ فروش حواله يورو 
نيز 2۶۶۱۶ تومان تعيين شده است. همچنين نرخ خريد 
حواله درهم امارات نيز در معامالت دومين روز كاري هفته، 
۶۶5۰ توم��ان و نرخ فروش حواله درهم امارات نيز به رقم 

۶7۱۱ تومان رسيده است.

   نرخ دالر و يورو در بازار متشكل ارزي 
چقدر شد؟

جديدترين نرخ هاي اعالم ش��ده توسط بازار متشكل 
ارزي نشان مي دهد در ساعت ۱۱:۰۰، نرخ اسكناس دالر 
امريكا در بازار متشكل ارز ايران به رقم 252۴2 تومان و 
نرخ فروش اين ارز در صرافي ها نيز به رقم 25۴9۴ تومان 
رسيده است. از سوي ديگر، نرخ هر اسكناس يورو در بازار 

متشكل ارز ايران 28۶۰9 تومان و نرخ فروش اين ارز در 
صرافي ها نيز 28895 تومان تعيين شده است.

   ترديد طال براي باال يا پايين آمدن؟
قيمت طال دوشنبه نزديك به پايين ترين سطح دو هفته اخير 
كاهش يافت زيرا افزايش ارزش دالر امريكا به فشار بر تقاضا 
براي ش��مش با قيمت دالر ادامه داد. بهاي هر اونس طال با 
۶.7 درصد كاهش به ۱925 دالر و ۶۰ سنت رسيد و در بازار 
معامالت آتي امريكا نيز بهاي هر اونس طال با ۰.35 درصد 
كاهش به ۱92۶ دالر و ۶۰ س��نت رس��يد. دالر به باالترين 
ميزان خود در دو سال اخير نزديك شد و باعث شد طال براي 
دارندگان ساير ارزها جذابيت كمتري داشته باشد. قيمت 
ط��ال در روز جمعه به پايين ترين حد خ��ود از هفتم آوريل 

رسيد و كاهش هفتگي را نشان داد زيرا نشانه هايي از تشديد 
سياست هاي سريع تر فدرال رزرو امريكا باعث افزايش بازدهي 
خزانه داري و دالر شد. با اين حال، بازدهي خزانه داري ۱۰ ساله 
اياالت متحده از باالترين رقم اخير پايين آمد و زيان طالي با 
بازده صفر را محدود كرد. بر اساس گزارش كيتكو، طال نسبت 
به افزايش نرخ هاي بهره كوتاه مدت اياالت متحده و بازدهي 
باالتر بسيار حساس است كه هزينه فرصت نگهداري شمش 
بدون بازده را افزايش مي دهد. با اين حال، به عنوان يك ذخيره 
امن ارزش در بحران هاي اقتصادي و سياسي نيز در نظر گرفته 
مي شود. در بازار ساير فلزات ارزشمند، هر اونس نقره با ۰.2 
درصد كاهش به 2۴.۱۰ دالر رس��يد، پالتي��ن ۰.2 درصد 
كاهش يافت و به 928 دالر و 77 سنت رسيد و پاالديوم با 2.3 

درصد كاهش به 23۱9 دالر و 78 سنت رسيد.

يادداشت

اخبار
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كاهش معوقات بانكي
با اجراي اعتبارسنجي 

معوق��ات بانك��ي به ط��ور 
معمول به رقم هاي درشت و 
افرادي ك��ه آن را براي انجام 
فعاليت هاي خاص دريافت 
كرده اند، ارتباط پيدا مي كند 
و از آنج��ا كه اي��ن وام ها رقم 
پايين��ي را در برمي گي��رد، 
بنابراين در افزايش معوقات 
تاثيري نخواهد گذاشت. با توجه به اجراي قانون جديد 
چك و ساماندهي گردش مالي افراد، به راحتي مي توان 
كار اعتبار سنجي را به نتيجه رساند و مشكل بسياري از 
افراد صاحب كسب وكار با گردش مالي باال و فعال در زمينه 
كاري خود در كمترين زمان را برطرف س��اخت.  اعتبار 
سنجي باعث مي شود تا بوروكراسي سنگين در دريافت 
تهسيالت اعمال نشود و دريافت آن براي مردم آسان و 
روانتر صورت گيرد. بنابراين با همراهي بانك مردم هم در 
به روز كردن كسب و كار خود تالش بيشتري خواهند كرد. 
اعتبارسنجي در كسب و كارهاي نوپا و كوچك و افزايش 
اشتغال نيز اثر گذار است. ارايه تسهيالت براي بسياري از 
كسب و كارهاي كوچك مانند خوداشتغالي يا مشاغل 
زير ۱5۰ ميليون تومان است كه انجام اين كار براي گروه 
فوق روان تراز قبل خواهد شد. بارها شاهد بوده ام پس از 
معرفي جهت دريافت تسهيالت در سيكل سنگين تري 
گير مي افتند كه يا از ادامه مسير پشيمان مي شوند يا به 
دليل دارا نبودن شرايط از دريافت آن بازمي مانند.  براساس 
اعتبار سنجي عدالت از اين حيث كه كسب تسهيالت براي 
متقاضيان به طور يكسان مورد ارزيابي قرار مي گيرد، اجرا 
مي شود. ولي در صورتي كه كارمند بودن و داشتن كسر 
حقوق الزامي ش��ود، مساله به شكل ديگري خواهد بود 
زيرا بسياري از كسب و كارهاي خرد توان برآورده كردن 
چنين شروطي را ندارند. رفتارهاي سليقه اي شعبه ها هم 
كاهش پيدا خواهد كرد و نمونه اين كار را در بحث سهام 
عدالت كه حتي با رييس بانك مركزي هم در رابطه با آن 
صحبت شده است، مي توان مش��اهده كرد. بسياري از 
بانك ها تسهيالت دهي ۱۰ ميليون تومان را با وجود انكه 
بخشنامه شده، نمي پذيرند و فقط بانك ملي به اين امر 
تمكين كرده است. در حالي كه درخواست براي دريافت 
وام ۱۰ ميليون توماني از سر نياز است و بايد همكاري 
بيشتري براي عملياتي شدن آن صورت گيرد.  معوقات 
بانكي به طور معمول به رقم هاي درشت و افرادي كه 
آن را براي انجام فعاليت هاي خاص دريافت كرده اند، 
ارتباط پيدا مي كند و از آنجا كه اين وام ها رقم پاييني 
را در برمي گيرد، بنابراين در افزايش معوقات تاثيري 
نخواهد گذاشت و حتي با تشخيص مشتريان خوش 

حساب مي تواند به كاهش معوقات نيز منجر شود.

وام ۱۵۰۰ ميليارد توماني آسان 
موتور، نماينده هيوندا در ايران

شركت آسان موتور نماينده رسمي هيوندا در ايران از دو 
بانك اقتصاد نوين و پاسارگاد حدود ۱5۰۰ ميليارد تومان 
تسهيالت دريافت كرده كه بيش از 355 ميليارد تومان 
آن معوق شده است. به گزارش ايرنا، بر اساس اطالعيه 
بانك مركزي درباره فهرست بدهكاران بزرگ بانك هاي 
دولتي و خصوصي، شركت آسان موتور بدهي كالن و 
در حدود ۱5۰۰ ميليارد تومان به نظام بانكي دارد. اين 
كه يكي از واردكنندگان خودرو در كشور است و به عنوان 
نماينده رسمي هيونداي در كش��ور فعاليت دارد، ۱۱ 
فقره وام كالن از بانك هاي اقتصاد نوين و بانك پاسارگاد 
دريافت كرده اس��ت. بدهي معوق شده شركت آسان 
موتور به بانك اقتصاد نوين و بانك پاسارگاد تا پايان سال 
گذشته مجموعا 355 ميليارد و 78۶ ميليون تومان است. 
مانده بدهي جاري اين شركت به دو بانك اقتصاد نوين 
و پاسارگاد بيش از يك هزار و ۱3۰ميليارد تومان است.

مجموع مانده بدهي جاري و غيرجاري شركت آسان 
موتور بيش از ۱۴85 ميليارد تومان است.

شرط نرخ باروري در شهر محل 
تولد نوزاد براي پرداخت وام

در قانون اعطاي تس��هيالت تولد فرزند تصريح ش��ده 
كه اي��ن وام به افرادي تعلق مي گيرد ك��ه نرخ باروري 
شهرستان محل زادگاه پدر يا فرزند، كمتر از 2.5 باشد. 
در راستاي اجراي ماده ۱۰ »قانون حمايت از خانواده و 
جواني جمعيت»سامانه تسهيالت قرض الحسنه فرزند 
راه اندازي و بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي از 
محل منابع پس انداز و جاري قرض الحسنه شبكه بانكي 
حسب دستور العمل ذيل اقدام مي كنند. البته در اين 
قانون شرايطي براي پرداخت به پدران تعيين شده است 
كه يكي از موارد نرخ باروري شهرستان محل زادگاه پدر 
يا فرزند است كه در روزهاي گذشته بحث هايي در اين 
خصوص در فضاي مجازي مطرح ش��ده است. در اين 
قانون به صراحت اعالم شده كه تسهيالت تولد فرزند به 
افرادي تعلق مي گيرد كه نرخ باروري شهرستان محل 
زادگاه پدر يا فرزند، باالي 2.5 باش��د. همچنين در اين 
قانون تصريح شده كه نرخ باروري شهرستان مربوطه در 
سامانه و حسب اعالم مركز آمار قابل مشاهده است. البته 
در قانون موارد ديگري همچون تاريخ تولد فرزند كه بايد 
بعد از يكم فروردين ۱۴۰۰ باشد، داشتن تابعيت ايراني و 
فرصت دو ساله پس از تولد فرزند براي ثبت نام پيش بيني 
شده است. براساس قانون اعطاي تسهيالت تولد فرزند، 
فرزند اول مبلغ 2۰ ميليون تومان با دوره باز پرداخت 3 
سال )3۶ ماه(، فرزند دوم مبلغ ۴۰ ميليون تومان با دوره 
باز پرداخت ۴ سال )۴8 ماه(، فرزند سوم مبلغ ۶۰ ميليون 
تومان با دوره باز پرداخت 5 سال )۶۰ ماه(، فرزند چهارم 
مبلغ 8۰ ميليون تومان با دوره باز پرداخت ۶ سال )72 
ماه(، فرزند پنجم به بعد مبلغ ۱۰۰ ميليون تومان با دوره 

باز پرداخت 7 سال )8۴ ماه( دريافت مي كنند.

قيمتطالباافتنرخاونسجهانيكاهشيافت

عقبگرد سكه به كانال ۱۲ ميليون تومان 

ضرورت بهبود برنامه بانك ها براي افزايش سهم اندك مسكن از تسهيالت
گروه بانك و بيمه |

 سهم بخش س��اختمان و مس��كن و خريد مسكن از كل 
تسهيالت بانك ها در س��ال ۱۴۰۰ حدود ۶ درصد بوده و از 
حدود 3 هزار ميليارد تومان تسهيالت بانك ها به بخش هاي 
اقتصادي تنها ۱95 همت به بخش مس��كن و ساختمان و 
خريد مسكن اختصاص يافته است. دليل اين امر از يك سو 
ركود بخش ساختمان و مسكن بوده و از سوي ديگر، قوانين 
سخت گيرانه در مورد ضامن، قدرت خريد پايين مردم، قيمت 
باالي اوراق تس��هيالت مسكن، نبود ضامن كافي با حقوق 
باالي 9 ميليون تومان و ساير مشكالت و محدوديت هايي 
است كه عمال دريافت تسهيالت خريد مسكن را نيز با مشكل 
مواجه كرده است و با وجود در رهن بودن ملك موقع دريافت 
تسهيالت، بانك ها بازهم درخواست معرفي ضامن با حقوق 
باالي 9 ميليون تومان دارند.  براين اس��اس الزم اس��ت كه 
رويكرد دولت، بانك مركزي و بانك ها درجهت بهبود سهم 
مسكن از تسهيالت، رشد تسهيالت دهي بخش مسكن و 
كمك به قدرت خريد مردم تغيير كند. از سوي ديگر، بايد 
توجه داش��ت كه مطالبات معوق بانك ها در بخش مسكن 
كمترين ميزان را داشته است زيرا مردم نسبت به خانه اي كه 
در آن زندگي مي كنند و بابت آن وام گرفته اند، احساس تعلق و 
مسووليت بيشتري دارند و در پرداخت وام و اقساط تسهيالت 
مسكن، بيشترين مشاركت و همراهي را با بانك ها دارند. لذا 
س��خت گيري بانك ها بايد كاهش يابد و به رشد تسهيالت 
بخش مس��كن به خانوارهاي داراي ق��درت خريد پايين و 
مس��تاجران كمك كنند.  عملكرد دولت سيزدهم به ويژه 
چشم انداز همكاري بانك مركزي و وزارت راه و شهرسازي 
در زمينه تأمين مالي نهضت ملي مسكن، اميدواري ها براي 
افزايش سهم بخش مسكن از تسهيالت بانكي را افزايش داده 
است. داشتن يك سرپناه براي بخش بزرگي از مردم كشور 
به يك رويا بدل ش��ده است. بر اساس سرشماري مربوط به 
سال 95 سهم ملك اس��تيجاري خانوارهاي شهري حدود 
3۱ درصد بوده است اما با توجه به جهش قيمت مسكن در 
سال هاي 97 و 98 مي توان برآورد كرد كه اين نرخ احتماال 
هم اكنون باالي ۴۰ درصد قرار دارد. سال گذشته محمودزاده، 
معاون وزير راه و شهرسازي اعالم كرد كه حدود 8.5 ميليون 
خانوار مستاجر در كشور وجود دارد و اكثرا به اين دليل است 
كه درآمد كافي براي خريد مس��كن ندارند. به همين دليل 
دولت س��يزدهم مهم ترين وعده خود را ساخت ۴ ميليون 
مس��كن طي ۴ سال اعالم كرد تا ش��ايد با جبران بخشي از 
عقب ماندگي و كم كاري دولت قبل در حوزه ساخت مسكن، 
شرايط را مقداري تسهيل كند و باري از دوش مردم بردارد. 
طبق آخرين آمار، بيش از 5 ميليون نفر از نهضت ملي مسكن 
اس��تقبال كرده اند كه عموما در انتظار پااليش متقاضيان 
هس��تند. همچنين تاكنون چيزي كمتر از 2۰۰ هزار نفر 
در قالب ۱۱ هزار 9۶7 پ��روژه به بانك عامل براي پرداخت 
تسهيالت مسكن معرفي شده اند. اجراي يكي از بزرگ ترين 
پروژه هاي كالن كش��ور موانع خود را دارد. از آنجايي كه در 
اقتصاد بانك محور ايران بي��ش از 8۰ درصد تأمين مالي از 
مسير شبكه بانكي مي گذرد، بنابراين مهم ترين چالش اين 
حوزه هم بحث تأمين مالي آن است. طي ۱۰ سال گذشته 
تسهيالت پرداختي بانك ها به بخش مسكن از ۱7.5 درصد 
به حدود 5 درصد در سال ۱۴۰۰ رسيده است، يعني سهم 
تسهيالت اين بخش به طور مداوم كاهش يافته است. طبق 
آخرين گزارش بانك مركزي درخصوص مقاصد تسهيالت 
پرداختي در بخش هاي اقتصادي در ۱2 ماهه سال ۱۴۰۰، 
سهم بخش مسكن از 29۶۰ هزار ميليارد تومان تسهيالت 
پرداختي بانك ها تنه��ا ۶ درصد بوده اس��ت. اين در حالي 
است كه علي نادري شاهي، كارشناس حوزه پول و بانك در 
گفت وگو با ايِبنا مي گويد: »تقريبا بيش از ۴۰ درصد مانده 
تسهيالت در امريكا مرتبط با مسكن و مستغالت مي باشد. 
اين عدد براي سوييس حدود 5۰ درصد، براي آلمان حدود 
2۰ درصد است«. وي مي افزايد: »نسبت ديگري كه در اين 
زمينه مورد استفاده قرار مي گيرد، نسبت تسهيالت رهني به 

توليد ناخالص داخلي است. اين نسبت در هلند ۱۰۴ درصد، 
دانمارك 93 درصد، امريكا ۶2 درصد، انگلستان 8۰ درصد 
و در ايران ۱5 درصد است. اين آمار نشان مي دهد تسهيالت 
رهني مسكن درصد بااليي از تس��هيالت را در كشورهاي 

پيشرفته تشكيل مي دهد«.

   پشتوانه قانوني تأمين مالي
مجلس ش��وراي اس��المي براي ريل گذاري ساخت و 
افزايش سهم مسكن از تسهيالت بانكي، قانون جهش 
توليد و تامين مسكن را تصويب كرد كه بر مبناي ماده ۴ 
اين قانون بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي مكلفند 
حداقل 2۰ درصد از تسهيالت پرداختي نظام بانكي در 
هر سال را با نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به بخش 
مسكن اختصاص دهند، به صورتي كه در سال اول اجراي 
قانون از حداقل 3۶۰ هزار ميليارد تومان تسهيالت براي 
واحدهاي موضوع اين قانون كمتر نباشد و براي سال هاي 
آينده نيز حداقل منابع تسهيالتي مذكور با افزايش درصد 
صدرالذكر مطابق با نرخ تورم ساالنه افزايش يابد. البته 
مجلس شوراي اسالمي مساله تسهيالت ساخت مسكن 
را به قانون جهش توليد و تامين مسكن محدود نكرد و 
در قانون بودجه س��ال ۱۴۰۰، نظام بانكي را به پرداخت 
تس��يهالت 3۶۰ هزار ميليارد توماني به حوزه ساخت 

مسكن مكلف كرد كه البته در عمل تحقق نيافت.

   برخورد با متخلفان
اقدام مهم ديگر مجلس، پيش بيني برخ��ورد قانوني با 
بانك هاي متخلف بود. بر اين اس��اس تصويب شد »در 
صورتي كه يك بانك يا موسس��ه اعتباري غيربانكي از 
پرداخت سهميه تسهيالت تعيين ش��ده توسط بانك 
مرك��زي خودداري كن��د، بانك مركزي موظف اس��ت 
متناسب با تعهد انجام نشده نس��بت به افزايش سپرده 
قانوني آن بانك يا موسس��ه اعتباري غيربانكي اقدام و از 
طريق ساير بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي نسبت 

به پرداخت تسهيالت ساخت مسكن اقدام كند«.

   اراده دولت ها
با وجود پش��توانه هاي قانوني متأس��فانه در دولت قبل 
اقدماتي متناسب با اهميت موضوع مسكن صورت نگرفت. 
عالوه بر اينكه در دوره حضور عباس آخوندي در وزارت 
راه و شهرسازي در 5 سال ابتداي دولت تدبير و اميد اساسا 
اراده اي براي ساخت مسكن دولتي وجود نداشت، پس از 
آن هم تغيير اقدام موثري مشاهده نشد. به عنوان مثال با 
وجود اينكه بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ بانك مركزي 
وقت تا انتهاي فروردين ماه براي تعيين سهيمه هر بانك 
به منظور پرداخت تسهيالت مسكن زمان داشت، پس از 
گذشت 7 ماه از زمان قانوني سهميه هر بانك را مهيا كرد 
كه خود نشان از بي ميلي براي اجراي قانون داشت. هر چند 
قانون تخصيص تسهيالت مسكن در دولت قبل عملي 
نشد، اما با روي كار آمدن دولت سيزدهم و مطرح شدن 
وعده ساخت مس��كن به عنوان اصلي ترين شعار دولت، 
مردم هم اميدوار شدند. مثال با پيگيري گسترده وزارت 
راه و شهرسازي در دولت سيزدهم، سرانجام در تاريخ ۱2 
آبان ماه سال ۱۴۰۰ يعني 2 ماه پس از آغاز به كار رسمي 
دولت، بانك مركزي تسهيالت موضوع قانون بودجه سال 

۱۴۰۰ را به ساير بانك هاي كشور ابالغ كرد.

   همكاري
 بانك مركزي و وزارت راه و شهرسازي

بدون شك اراده دولت جديد و اقدامات صورت گرفته تا 
امروز را مي توان نشانه تحقق وعده دولت دانست. به عنوان 
مثال 3۰ فروردين ماه امسال در اقدامي كم سابقه، وزير راه 
و شهرسازي به نشست دوره اي رييس كل بانك مركزي با 
مديران عامل بانك ها دعوت شد تا در حضور متولي ساخت 

مسكن در كشور، در زمينه تأمين مالي آن گفت وگو شود. 
علي صالح آبادي؛ رييس كل بانك مركزي در اين نشست 
با تاكيد بر استفاده از ظرفيت هاي صندوق ملي مسكن 
تصريح كرد: »براي حمايت و تامين مالي بخش مسكن 
عالوه بر تسهيالت بانكي، روش هايي مانند تامين مالي 
زنجيره اي، انتشار اوراق و ساير ابزار تكميلي نيز در دستور 
كار بانك ها قرار مي گيرد«. هر چند در دوره هاي گذشته 
بانك ها در برابر ارايه تسهيالت بلندمدت به بخش مسكن 
مقاومت مي كردند، اما به نظر مي رسد در دوره جديد بانك 
مركزي با نگاه ويژه اي كه به موضوع مسكن وجود دارد، 
مي توان نس��بت به تحقق قانون تخصيص 2۰ درصد از 

تسهيالت بانك ها به اين بخش اميدوار بود.

   تفاوت نهضت ملي مسكن با مسكن مهر
يكي از ابهامات درباره هدايت اعتبارات بانكي به س��مت 
توليد، نگراني از تبعات تورمي آن است؛ به ويژه آنكه تجربه 
مسكن مهر نيز در اين رابطه وجود دارد. برخي معتقدند 

ممكن است بانك ها با حفظ قدرت تسهيالت دهي خود 
به بخش هاي ديگر، به سراغ تامين منابع مالي اين قانون با 
اضافه برداشت از منابع بانك مركزي بروند كه درآن صورت 
تبعات تورمي آن قابل پيش بيني خواهد بود. اما رستم 
قاسمي؛ وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين نگراني معتقد 
است: »مسكن مهر تورم زا بود اما نهضت ملي مسكن تورم زا 
نيس��ت؛ چرا كه مانند مس��كن مهر خط اعتباري بانك 
مركزي براي اجراي آن در نظر گرفته نشده است. بانك 
مركزي براي ساخت مسكن مسكن مهر خط اعتباري 
اختصاص داد و زماني كه اين منابع وارد بازار شد تورم به 
وجود آمد. منبع مالي طرح نهضت ملي، تسهيالت بانك ها 
است كه در گذش��ته به موضوعات ديگر اختصاص داده 
مي شد اما اكنون و بر اساس مصوبه مجلس و قانون جهش 
توليد مسكن 2۰ درصد تسهيالت بايد به بخش مسكن 
تعلق بگي��رد«. برخالف تصور تورم زا بودن تس��هيالت 
ساخت مسكن، نظرات كارشناسي بر اين ديدگاه استوار 
است كه تسهيالت ساخت مسكن خود مي تواند از عوامل 

كاهنده تورم باشد. علي نادري شاهي؛ كارشناس حوزه پول 
و بانك در گفت وگو با ايِبنا مي گويد: »هدايت تسهيالت 
به سمت ساخت مسكن از آنجا كه يك دارايي به اقتصاد 
عرضه مي كند، با ثبات ساير ش��رايط مي تواند بر اساس 
رابطه مقداري پول، به كاهش تورم بيانجامد. از س��وي 
ديگر به دليل ويژگي خاص مسكن به عنوان يك دارايي 
امن براي سرمايه گذاري در شرايط تورمي، افزايش قيمت 
و بازده انتظاري اين بخش، منجر به حركت بخش��ي از 
نقدينگي موجود به سمت آن مي شود و يك تورم القايي 
هم ايجاد مي كند. بنابراين اگر تورم انتظاري بخش مسكن 
كنترل شود، مي توان چرخه معيوب تورمي را كنترل كرد 
كه يكي از مزاياي اعطاي تسهيالت به اين بخش است«. 
به نظر مي رسد پيگيري احياي سهم تسهيالت ساخت 
مسكن از كل تسهيالت نظام بانكي نشانه اميدبخشي از 
تغيير ريل رويكرد دولت در حوزه مسكن است كه مردم را 
نسبت به خانه دار شدن اميدوار كرده است؛ موضوعي كه 

در پي اتفاقات دهه 9۰ به يك رويا بدل شده بود.

علي جدي



در هفت��ه اخير ص��ورت مالي صورت هاي مالي س��ال 
۹۸، ۲۹۶ شركت دولتي و صورت مالي سال ۹۹، ۳۱۳ 
شركت دولتي از جمله تعداد هفت بانك دولتي، دو بيمه 
دولتي و همچنين چهار ش��ركت تابعه وزارت اقتصاد 
منتشر شد. اين انتش��ار صورت مالي گامي در راستاي 
شفافيت عملكرد ش��ركت هاي دولتي قلمداد مي شود 
اما روي ديگر س��كه زيان انباشته و عظيم شركت هايي 
كه طي اين سال ها از يك سو بخش بزرگي از بودجه را 
بلعيده و از سوي ديگر كسري بودجه را به اقتصاد كشور 
تحميل كرده است.  بررسي و بازبيني گزارش حسابرسان 
از صورت ه��اي مالي اين ش��ركت ها در كنار زيان مالي 
انباشته نشانگر تخطي از قانون تجارت و بي اعتنايي به 
اصول و مقررات ثبت قراردادها و جزييات عملكردي در 
اغلب موارد است. اگر چه فعال تنها صورت هاي مالي دو 
سال از عملكرد شركت ها منتشر شده اما همين مشت 
نيز نمونه خروار بوده و حاكي از وضعيت وخيم مديريت 
دولتي در بنگاه هاي اقتصادي است.  طبق اين موضوع 
كارشناسان بازار سهام اكنون دولت را به چالش جبران 
زيان و بهبود عملكرد شركت ها بدون استفاده از دستاويز 
عوام فريبانه اي همچون تجديد ارزيابي دارايي ها دعوت 
مي كنند! كارشناسان در قبال صورت هاي مالي افشاشده 
رويكردهاي متفاوتي را اتخاذ كرده اند. در حالي كه برخي 
اين اقدام را پوپوليستي مي دانند، برخي ديگر اين اقدام 
را گام اول در راستاي شفاف س��ازي عملكرد دولت در 
تمامي بخش ها مي دانند. در همين حال عده اي ديگر 
تاكيد مي كنند كه برخي شركت هاي دولتي اصوال قابل 
واگ��ذاري به بخش خصوصي نيس��تند و در عين حال 
زيان آنها نيز ناش��ي از خدمات ارزان قيمتي است كه به 
عموم ارايه مي دهند. بر همين اساس اين گمانه مطرح 
مي شود كه شايد هدف از افشاي اين صورت هاي مملو 
از زيان انباشته، زمينه س��ازي براي افزايش قيمت در 
برخي بخش ها باش��د. علي طيب نيا وزير اسبق اقتصاد 
پيش تر درباره عملكرد شركت هاي دولتي هشدار داده و 
آنها را برابر با رانت، حقوق نجومي، مفسده، مازاد نيروي 
انساني براي به كارگيري دوستان و آشنايان و آنچه امروز 
به امضاهاي طاليي شهرت يافته است، معنا كرده بود. 
اكن��ون خودنمايي زيان انباش��ته در صورت هاي مالي 

شركت هاي دولتي، اين نقل قول را تاييد مي كند.
 بررسي صورت هاي مالي شركت هاي دولتي حاكي از 
آن است كه اغلب اين شركت ها از مزيت انرژي، زمين، 
ساختمان و مواد اوليه ارزان برخوردار بوده اند. در همين 
حال برخي از اين ش��ركت ها همواره از افزايش نرخ ها 
در فض��اي عمومي هم بهره برده اند اما ب��ا اين حال، در 
نهايت سال مالي زيان تازه اي بر زيان سال هاي گذشته 
انباشته اند. اين روند جدا از معضالت اقتصادي كشور، 
ريش��ه در عدم ش��فافيت بخش دولتي و صورت هاي 
مالي غيرقابل دسترس��ي ش��ركت هاي دولتي داشته 
اس��ت. حاال يك پرده از تاريكخانه شركت هاي دولتي 
كنار رفته است تا عملكرد زيان آفرين مديريت دولتي 
و عدم رعاي��ت انصاف و عدال��ت در برخ��ورد دولت با 
بخش ه��اي زيرمجموعه خود و بخ��ش خصوصي )با 
سهامداري مردم(، نمايان ش��ود.  گرانفروشي انرژي از 
سوي شركت هاي دولتي به شركت هاي بخش خصوصي 
و بورسي در كنار خريد ارزان محصوالت شركت ها توسط 
دولت از موارد مشهود در صورت هاي مالي شركت هاي 
دولت��ي و مقايس��ه آن با ش��ركت هاي ش��فاف بخش 
خصوصي اس��ت. روندي كه البته در مورد خريد ارزان 
محصوالت شركت هاي دولتي از سوي نهاد دولت هم 
تكرار شده و اين شركت ها را در زيان غيرقابل تصوري فرو 

برده است؛ زياني كه البته از جيب عموم مردم و از محل 
بودجه عمومي جبران و در نهايت به زيان س��ازي هاي 
مكرر مديريت دولتي طي س��ال هاي اخير منجر شده 
است. در همين حال نكته ديگر وجود يك بند درآمدي 
در صورت هاي مالي برخي ش��ركت هاي حوزه انرژي با 
عنوان »فروش مرزي« است كه از سوي ناظران به معناي 

فروش قاچاقي سوخت برداشت شده است.

   اقتصاد ايران ورشكست شده!
كاربران و فعاالن اقتصادي نس��بت ب��ه اين موضوع در 
فضاي مجازي اعتراض داش��تند. پي��ام الياس كردي، 
كارش��ناس بازار س��رمايه در توييتي نوشت: »مديران 
سفارشي، اس��تخدام اتوبوسي، عدم بهره وري، حيف و 
ميل پول، چاپلوس��ي و … نتايجش را ام��روز در زيان 
انباش��ته ش��ركت هاي دولتي نمايان مي كند. راه حل 
ساده هستش: از صبح فردا تمام شركت ها رو خصوصي 
)واقع��ي( كن، بخش خصوصي نه گنج ق��ارون دارد نه 
صبر ايوب خودش خود به خود مجبوره درستش كنه!«

يك فعال بازار س��رمايه نوش��ت: »اين جوري كه سيل 
گزارش هاي زيان ده تو كدال راه افتاده االن ديگه مطمئن 
ش��دم واقعًا امام زمان مملكتو تا االن نگه داشته بود.« 
»حس ورشكستگي دارم. من جاي اين مديران دولتي 
بودم و ش��ركت يا س��ازمان تحت مديريتم آنقدر زيان 

مي ساخت، شب تا صبح خوابم نمي برد«
»بهره وري پايين در شركت هاي دولتي در صورت هاي 
مالي تلفيقي، نمود بيشتري دارد. پيشنهاد مي شود با 
افشاي صورت هاي مالي شركت هاي مادرتخصصي، 
شركت هاي زيرمجموعه هم افشاي اطالعات داشته 
باشند.« برخي از كاربران و فعاالن اقتصادي به انتشار 
صورت مالي ها از س��وي ديگر ن��گاه كردند. كاربري 
نوشت: »مي ترسم فردا به خاطر اين گزارشات منتشر 
شده تو كدال، اونايي كه مخالف طرح صيانت بودن 
هم موافق بشن و با يك فوريت تصويبش كنن انقدر 
كه كدال خطري شده و حيثيت مديران رو زير سوال 

برده! با اختالف يه سور زد به اينستاگرام!«  »شفافيت 
اخير شركت ها و سازمان هاي دولتي در كدال نمونه 
بارز عملكرد ضعيف مدي��ران دولتي در حيف ميل 
منابع و  توزيع مناب��ع و رانت بدون كمترين بازدهي 
هس��ت.« »در يك حرك��ت عجي��ب و البته جالب 
صورت هاي مالي ۳۱۳ شركت دولتي در كدال منتشر 
شد! در يك كالم: دولت ورشكسته است!هضم اعداد 
زيان انباشته برام س��خته. تازه اينكه استانداردهاي 
حسابداري و حسابرس��ي چقدر رعايت شده محل 
سواله. شركت هاي نهادها، خصولتي ها و.. وضع بهتري 
ندارند « »طبق جديدترين گ��زارش كدال. اقتصاد 
ايران ورشكسته است.« »نمايش زيان شركت هاي 
دولتي در كدال هنر نيست. همه مي دانستيم اغلب 
ش��ركت هاي دولتي زيان ده هس��تند؛ آيا شما اين 
ش��ركت ها را بدون اس��تفاده از اهرم تجديد ارزيابي 

دارايي ها سودده مي كنيد؟ چنين هنري داريد؟«

    زيان سازي شركت ها
بررسي اجمالي برخي صورت هاي مالي منتشرشده 
از تداوم روند زيان سازي در شركت هاي دولتي نشان 
دارد. به عنوان مثال، ش��ركت هواپيمايي جمهوري 
اسالمي ايران »هما« در پايان سال ۹۹ معادل ۹ هزار 
و ۲۰۰ ميليارد تومان زيان انباش��ته ثبت كرده است. 
در همين حال شركت ملي پست جمهوري اسالمي 
ايران نيز دست كم ۹۵۰ ميليارد تومان زيان انباشته 
داشته است. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي هم 
زيان انباشته ۵۰۷ ميليارد توماني را ثبت كرده است. 
شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران هم با ثبت هفت 
هزار ميليارد تومان زيان، ش��گفتي آفرين ظاهر شده 
است. شركت هاي آب منطقه اي تهران، فارس، تبريز و 
اصفهان نيز به ترتيب زيان انباشته ۳۷۶، ۴۷۰، ۶۰۴ 
و ۱۹۵ ميليارد توماني را ثبت كرده اند. اين شركت ها 
در حالي زيان انباشته نجومي ثبت كرده اند كه كيفيت 
خدمات دهي پايين آنها همواره مورد انتقاد بوده است.

كارشناس��ان بر اين باورند كه مديريت و تفكر دولتي با 
تكيه بر قيمت گذاري دستوري يكي از مهم ترين عوامل 
زيان سازي در كنار ارايه خدمات بدون كيفيت و خارج 
از اس��تانداردهاي روز جهاني در اين شركت هاست. در 
بررس��ي ديگر، شركت هاي حوزه انرژي نيز مورد توجه 
قرار دارند و اين در حالي اس��ت ك��ه ايران صادركننده 
بخش انرژي است و از همين مسير، پتانسيل شركت هاي 
گازي و پتروشيمي براي سودسازي باال است. به عنوان 
مثال، ش��ركت هاي پااليش گاز خانگيران، سرخون و 
قشم، پارسيان، بيدبلند و ايالم به ترتيب زيان انباشته اي 
معادل ۵۴۱، ۴۱، ۱۴۹، ۴۶۶ و ۳۰۳ ميليارد تومان ثبت 
كرده اند.  بر همين اساس اكنون نقل اين گفته مشهور 
از ميلتون فريدمن، اقتصاددان كه از روز گذشته نيز در 
فضاي اقتصادي ايران دست به دست مي شود، بي ارتباط 
به وضعي��ت كنوني اقتصاد ايران نيس��ت كه »اگر يك 
ش��نزار را به دولت واگذار كنيد، با كمبود ش��ن مواجه 
مي شويد!« با اين حال اما برخي شركت ها نيز توانسته اند 
سودآور ظاهر شوند. از جمله اين شركت ها مي توان به 
شركت هاي منطقه آزاد كيش، انزلي و چابهار اشاره كرد 
كه به ترتيب سود انباشته دو هزار و ۱۰۰ ميليارد توماني، 
۵۶۲ و ۱۷۳ ميليارد توماني را ثبت كرده اند. سازمان بيمه 
سالمت ايران نيز هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان سود انباشته 
داشته است. شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران هم 
توانسته در سال ۹۸ س��ود خالص هزار و ۱۰۰ ميليارد 
توماني را ثبت كند كه البته نسبت به سال ۹۷ با كاهش 
مواجه بوده است. بررسي عملكرد تمامي شركت هاي 
دولتي در اين گزارش نمي گنجد اما با چشم پوش��ي از 
اندك شركت هاي سودساز دولتي، نكته حائز اهميت 
زيان سازي غالب شركت هاي دولتي است كه به معناي 
ناكارآمدي مديري��ت دولتي در اقتص��اد و بنگاه داري 
است. همچنين بايد توجه داشت كه صورت هاي مالي 
منتشرش��ده در نزديك ترين تاريخ، مربوط به سال ۹۹ 
است و مشخص نيست اين ش��ركت ها در سال ۱۴۰۰ 

و ماه هاي ابتدايي سال جاري چه عملكردي داشته اند.
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حذف دامنه نوسان به نقدشوندگي 
سهام شركت ها كمك مي كند

تس�نيم| حميدرضا فوالدگر، مشاور وزير اقتصاد در 
خصوص تاثير افزايش دامنه نوسان نمادهاي معامالتي بر 
كليت بازار سرمايه گفت: اعمال دامنه نوسان در اين بازار 
مدافعان و منتقداني دارد، چرا كه اين اتفاق در طول زمان 
مي تواند آثار نامطلوبي بر بازار بگذارد. مشاور وزير اقتصاد 
افزود: از جمله آثار نامطلوب وجود دامنه نوسان مي توان 
در ابتدا به سرريز نوسان هاي معامالتي به روزهاي آتي 
اشاره كرد، زيرا تغييرات قيمتي بزرگ در يك روز صورت 
نمي پذيرد و سفارش هاي نامتوازن در يك روز اصالح 
نمي شوند، همچنين اين محدوديت قيمتي باعث ايجاد 
صف در خريد يا فروش مي شود و مي تواند نقد شوندگي 
سهم را كمتر يا صف هاي قيمتي سنگيني را ايجاد كند. 
وي با بيان اينكه زيرساختارهاي بازارسرمايه تاحدود 
زيادي به شرايط اقتصادي كشور بازمي گردد و از طرف 
ديگر نيز شرايط معامالتي در بورس هاي جهان به بواسطه 
رشد روزافزون فناوري دست خوش تغييرات قابل توجهي 
شده است، گفت: كشورهاي مختلف متناسب با اقتصاد 
و رفتارمالي سرمايه گذاران زيرساختارهاي مختلفي را 
به كار گرفته اند و به اصطالح نمي توان دو كشور را يافت 
كه داراي زير ساختارهاي كامال مشابه باشند. فوالدگر 
توضيح داد: نهاد ناظر در تعيين زيرس��اختارهاي بازار 
بايستي همزمان به چندين پارامتر اساسي توجه كند كه 
در اين باره مي توان به شفافيت، كشف قيمت منصفانه، 
توزيع عادالنه اطالعات، تسهيل در نقدشوندگي، كاهش 
هيجانات و نوسانات قيمتي، كاهش دخالت هاي سليقه 
ناظران و ايجاد الزامات گوناگون براي ناشران براي انتشار 
اطالعات اش��اره كرد، در نتيجه الزم است معيارهاي 
تعيين زيرساختار بازار مناسب، كافي و بهينه باشد، چرا 
كه نمي توان صرفا براي دس��تيابي به يك هدف خاص 
ساير مولفه هاي كليدي بازار را تضعيف كرد. فوالدگر 
در پاسخ به اين پرسش كه آيا سياست سازمان بورس 
مبني بر به كارگيري دامنه نوسان براي بازار اول بورس و 
فرابورس مي تواند به مروز زمان بر اساس سياست هاي 
بازار سرمايه به ساير بازار ها انتقال يابد، گفت: تنها با تغيير 
يك پارامتر نمي توان در ساير بازارهاي معامالتي منتظر 
دريافت بازخوردهاي مطلوب بود؛ به عبارتي اين كاهش 
محدوديت نوسان الزم هست، اما كافي نيست. مشاور 
وزير اقتصاد تاكيد كرد: در بازارهاي پايه با شركت هايي 
روبرو هستيم كه گزارش هاي مالي بسيار نامنظمي را 
منتشر مي كنند، به همين خاطر درصورت افزايش دامنه 
نوسان در اين بازارها بايد چنين مسائلي به منظور افزايش 

شفافيت به طور كامل اصالح شود.

خام فروشي مواد معدني
به پايان مي رسد؟

خانه ملت| محمدرضا پور ابراهيمي داوراني درباره 
وضع ماليات بر صادرات مواد خام و نيمه خام معدني 
و پتروشيمي، گفت: موضوع ماليات بر صادرات مواد 
خام و نيمه خام طي ۲ س��ال گذش��ته در دستوركار 
مجلس قرار گرفته و مصاديق مواد خام و نيمه خامي 
كه مشمول پرداخت ماليات مي شوند در سال جاري 
دقيق تر در قانون بودجه ۱۴۰۱ بيان شده است. نماينده 
مردم كرمان و راور در مجلس ش��وراي اسالمي افزود: 
هدف از اعمال ماليات بر صادرات مواد خام و نيمه خام 
كمك به افزايش ظرفيت ارزش افزوده در اقتصاد كشور 
و جلوگيري از خروج منابع است زيرا براي برخي مواد 
امكان توليد حلقه ه��اي بعدي به منظور ايجاد ارزش 
افزوده در كش��ور وجود دارد. وي درباره وجود عبارت 
»عوارض« در كنار عبارت »مالي��ات بر صادرات« در 
قانون بودجه ۱۴۰۱، اضافه كرد: اساسا وضع عوارض 
در اختي��ار دولت اس��ت بنابراين چ��ه در متن قانون 
بودجه اين عبارت لحاظ مي ش��د چه درج نمي شد، 
تفاوتي نداشت؛ بنابراين موضوعي كه در قانون بودجه 
امسال آمده همانند سال گذشته است و تنها تفاوت آن 
تعيين مصاديق مربوط به مواد خام و نيمه خام است؛ 
اين تصميم براي جلوگيري از خام فروشي و هدررفت 
منابع پيش بيني شده است. بند ص تبصره ۶؛  به منظور 
اجراي سياست هاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري در 
جهت تحقق جهش توليد دانش بنيان و توسعه زنجيره 
ارزش تولي��د و عبور از خام فروش��ي، درآمد حاصل از 
صادرات مواد و محصوالت معدني و صنايع معدني فلزي 
و غيرفلزي از جمله، بيلت، بلوم و اس��لپ، محصوالت 
نفتي، گازي و پتروشيمي از جمله قير و متانول، اوره و 
پلي اتيلن به صورت خام و نيمه خام در تمام نقاط كشور، 
مشمول ماليات و عوارض صادراتي مي شود. وي با بيان 
اينكه وضع عوارض در اختيار دولت است، تصريح كرد: 
در مدت اخير دولت براي تنظيم بازار سياس��ت هايي 
مانند وضع پلكاني عوارض صادراتي براي برخي كاالها 
در نظر گرفت. رييس كميس��يون اقتصادي مجلس 
تصريح كرد: مجلس قانوني تحت عنوان تعيين عوارض 
صادراتي براي محصوالت معدني و... براي سال جاري 
تصويب نكرده و تصميم براي وضع اين عوارض مربوط 

به دولت است.

دستورالعمل اجرايي اعطاي 
تسهيالت خرد ابالغ شد

بانك مركزي »دستورالعمل اجرايي اعطاي تسهيالت 
خرد« را در راس��تاي ايجاد ش��رايط الزم براي تسهيل 
بهره مندي متقاضيان از تسهيالت خرد بانكي مبتني 
بر اعتبارسنجي براي اجرا به شبكه بانكي ابالغ كرد. در 
اعطاي تسهيالت خرد به مشتري فاقد سابقه و امتياز 
اعتباري، موسسه اعتباري مي تواند متناسب با سطح 
درآمد مشتري و توان بازپرداخت اقساط توسط وي، با 
اخذ حداكثر دو مورد از وثايق و تضامين مقرر در ماده )۶( 
براي بار نخست تا سقف يك ميليارد ريال در سطح تمامي 
موسسات اعتباري تسهيالت خرد اعطا كند. براساس اين 
دستورالعمل موسسه اعتباري موظف است نسبت به 
الكترونيكي كردن قراردادهاي اعطاي تسهيالت بانكي 
در چارچوب اعالم شده توسط بانك مركزي اقدام كرده و 

نسخه اي از آن را در اختيار مشتري قرار دهد.

مجلس از صندوق هاي دارا
و پااليشي يكم حمايت مي كند

صداوسيما| محسن عليزاده، عضو ناظر مجلس 
در ش��وراي عالي بورس در خص��وص راهكارهاي 
سه گانه سازمان بورس و اوراق بهادار براي بازگشت 
قيمت تابلوي صندوق هاي دارايكم و پااليش يكم، 
افزود: اولين مزيت اين تصميم؛ اعمال راي اشخاص 
حقوقي غير دولتي و هدف اصلي خصوصي سازي 
است كه باعث پويايي و انگيزه در سهامداران موجود 
 )ETF( و خريداران آينده صندوق هاي قابل معامله

خواهد شد.
وي گفت: اين اقدام س��بب نزديك ش��دن قيمت 
صندوق ها ب��ه ارزش ذاتي )NAV( ش��ان خواهد 
ش��د، البته بايد كم و كيف و سازوكار اين راهكارها 

مشخص شود.
عضو ناظر مجلس در ش��وراي عالي بورس در ادامه 
به تبديل اين صندوق ها به صندوق فعال و بخشي 
اش��اره كرد و گفت: امكان تغيير تركيب س��هام بر 
پويايي صندوق كمك مي كند و از سوي ديگر با تنوع 
بخشيدن به پرتفوي، ضمن كاهش ريسك و با توجه 
به شرايط بازارهاي جهاني و سودآوري شركت ها، 

مي تواند سبد متنوعي را ايجاد كند.
عليزاده تعيين بازارگردان درETFها را سبب افزايش 
نقد ش��وندگي و ثبات در اين صندوق ها برشمرد و 
افزود: فروش واحدهاي ممتاز جهت تامين نقدينگي 
از طريق مزايده در بورس و با شفافيت كامل، شيوه 
مناسبي است و ايجاد فضاي رقابتي براي خريداران 
حرفه اي بسيار بهتر از عرضه در قيمت هاي سقف به 
مردم است. وي با اشاره به اينكه هنوز بسياري از مردم 
پس از خريد واحدهاي صندوق قابل معامله دولتي 
دارا و پااليش يكم در ضرر هس��تند گفت: اخذ هر 
تصميم كارشناسي و با پشتوانه قانوني در خصوص 
اين صندوق ها، كه در آن تمام مس��ائل و جزييات 
مشخص ش��ده باشد، اقدامي شايس��ته و ضروري 
است. عضو ناظر مجلس در شوراي عالي بورس در 
پايان با تاكيد بر اينكه مردم ناآشنا با بورس با اعتماد 
به مسووالن وارد بازار سرمايه شده اند افزود: مردم 
بايد به شيوه مناسب حمايت شوند تا ضمن جبران 
زيان و تحقق سود، مهم ترين ابزار حكمراني يعني 
اعتماد تقويت شود، بنابراين هر اقدام كارشناسي در 
جهت حمايت از صندوق هاي معامله گري بورسي با 

حمايت مجلس همراه خواهد بود.
چندي پيش هيات مديره سازمان بورس با تصويب 
راهكارهاي س��ه گانه و پيش��نهاد آن به ش��وراي 
عالي بورس خواستار بازگش��ت ارزش ذاتي سهام 
صندوق ه��اي قابل معامله دولتي دارا و پااليش��ي 
يكم شد كه در صورت تصويب شوراي عالي بورس 
پيش بيني مي ش��ود هر چه زودتر ارزش ذاتي اين 
صندوق ها به قيمت واقعي و مورد معامله نزديك تر 

شود: 
۱- اشخاص غيردولتي س��هام دار اين صندوق ها 

بتوانند در صندوق ها اعمال راي كنند.
۲- صندوق هاي قابل معامله )ETF( به صندوق هاي 
فعال و بخش��ي تبديل ش��وند يعن��ي صندوق ها 
مي توانند تركيب س��بد س��هام را تغيير بدهند و 

بازارگردان نيز داشته باشند.
۳- واحدهاي ممتاز اين صندوق ها در يك مزايده 
به فروش برس��د و به بخش خصوصي واگذار شود 

نقدينگي جذب شده صرف بازارگرداني شود.

با سهام عدالت
چگونه وام بگيريم؟

اقتصاد آنالين| ٢٢ اس��فندماه بود كه محسن 
خدابخش، نايب رييس هيات مديره سازمان بورس 
و اوراق بهادار، با اشاره به وثيقه قرار دادن اوراق براي 
دريافت وام بانكي گفت: به طور قطع وثيقه س��هام 
براي دريافت وام از سال ۱۴۰۱ اجرايي خواهد شد.

به گفته نايب رييس هيات مديره س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار، هر بانك با توج��ه به منابعي كه در 
اختيار دارد، مي تواند به سهامداران وام دهد و سهام 
آنها را ب��ه عنوان وثيقه بپذيرد. به همان صورت كه 
اكنون كارت اعتباري سهام عدالت از طريق بانك ها 

به مشموالن اين سهام اختصاص پيدا كرده است.
طبق گفت��ه خدابخش، بانك ها ب��ا ارتباطي كه با 
شركت س��پرده گذاري مركزي دارند، اين اقدام را 
به طور حتم انجام مي دهند و سهام را به عنوان وثيقه 
مي پذيرند. تاكنون حداقل و حداكثري براي آن در 
نظر گرفته نشده و اين امر وابسته به سياست هاي 

مربوط به بانك ها است.
از س��وي ديگر، پيش از اينكه موضوع پرداخت وام 
اعتباري سهام عدالت مطرح شود، دو بانك ملي و 
تجارت اقدام به صدور كارت اعتباري سهام عدالت 
مي كردند كه مبلغ آن، هفت ميليون تومان بود. به 
همين دليل اين احتمال وج��ود دارد كه مبلغ وام 

سهام عدالت نيز، به همين ميزان باشد. 
اين در حالي اس��ت كه در حال حاضر، س��رويس 
ارايه كارت اعتباري به دارندگان س��هام عدالت در 
دو نرم افزار ايوا و زمرد ك��ه متعلق به دو بانك ملي 
و تج��ارت هس��تند، خدماتي به مش��موالن ارايه 
نمي دهند و صدور كارت اعتباري سهام عدالت عمال 

متوقف شده است.
همچنين به گفته به��روز محبي نجم آبادي، عضو 
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي 
اس��المي، با وجود اينكه قرار بر اين بود كه بانك ها، 
كارت اعتباري س��هام عدالت يا تسهيالتي را براي 
دارندگاني سهام عدالت در نظر بگيرند، متأسفانه 
برخي از اين بانك ها ب��ه وظيفه خود عمل نكردند 
و گزارش هاي بس��يار زيادي از سوي موكالن مان 
به ما ارسال مي شد. متأسفانه برخي از بانك ها زير 
بار پذيرش مس��ووليت نمي روند و موضوعاتي كه 
بانك مركزي آن را دستورالعمل كرده، مدنظر قرار 

نمي دهند و نسبت به آن بي تفاوت هستند.

»تعادل«بررسيميكند

استعداد  شركت هاي  دولتي   در خلق زيان

25 شركت جديد در مسير عرضه اوليه
بازار سهام در ٢ سال گذشته با فراز و نشيب هاي زيادي 
همراه بود و ام��روز بيش از ۵۰ ميليون نفر را س��هامدار 
دارد. بازار س��هام از اوايل سال ۹۸ وارد روند صعودي شد 
به طوري كه در آن سال بازدهي ۱۸۰ درصدي را تجربه 
كرد و در ۴ ماه نخست سال ۹۹ نيز شاخص بورس بيش 
از ۳۰۰ درصد افزايش يافت به باالي ۲ ميليون واحد رفت؛ 
حمايت هاي دولت وقت و برنامه ريزي براي رش��د بازار 
سرمايه در اين روند صعودي و ثبت رشد ۴۸۰ درصدي 
ش��اخص بورس در حدود ۱۶ ماه دلي��ل اصلي بود. اين 
بازار پس از ثبت اين رش��د، از دهه س��وم مرداد ماه سال 
۹۹ وارد روند ريزش��ي شد كه تا نيمه پايان پاييز ۱۴۰۰ 

نيز ادامه داشت.
مجيد عشقي، رييس سازمان به گفت وگو با ايرنا نشست و 
گفت: اميدواريم روند فعلي بازار تا پايان سال ادامه دار باشد، 
اما به نظر مي رسد با توجه به وضعيت مطلوب شركت ها، 
سال ۱۴۰۱ بتواند سال خوبي براي بازار سرمايه از لحاظ 
تامين مالي بخش توليد باشد. اگر قرار باشد تمركزها بر 
اين مساله باشد كه فقط سهام بين مردم معامله و قيمت آن 
افزايش پيدا كند، اما اقتصاد كشور هيچ گونه تأثيرپذيري 
از اين مساله نداشته باشد، نمي توان چندان شاهد تأثير 
مثبت بازار سرمايه در توليد و اشتغال كشور باشيم، مسير 
حركتي كه اكنون بازار در پيش گرفته است به اين سمت 
خواهد بود كه بخش واقعي اقتصاد كشور هم بتواند از اين 
بازار تامين مالي كند. دولت قبل حمايت هايي از بازار سهام 
داشت و اين حمايت ها منجر به رشد غيرمنطقي بازار شد 
و بعد از مدتي اين حمايت ها را برداشت، دولت قبل تا چه 

ميزان مقصر ريزش بورس است؟
فاجعه اي كه در بازار سرمايه در سال ۹۹ رخ داد، ناشي از 
اقداماتي بود كه توسط دولت دوازدهم انجام شد، در آن 
زمان مسووالن با كاهش نرخ بهره، ورود سيل نقدينگي 
به بازاري كه زيرساخت آن آماده نبود و سمت تقاضاي آن 
با لغزش همراه بود باعث ايجاد آن فاجعه  در بازار شدند. 
فاجعه بورس در س��ال ۹۹ مربوط به صعود شتاباني بود 

كه بازار براي چند ماه تجربه كرد و زمينه س��از ايجاد آن 
مشكالت در بازار شد، مقصر اصلي ايجاد چنين روندي در 
بازار دولت قبل بود و جو بي اعتمادي را كه در بازار ايجاد 
كرد بسيار شديد بود. دولت در همان زمان بايد به موقع 
عرضه سهام را افزايش مي داد تا جوابگوي تقاضاي ايجاد 
شده در بازار باشد و از طريق آن روند غيرمنطقي بازار را 
كه از دي ماه ۹۸ تا م��رداد ۹۹ رخ داد را كنترل مي كرد. 
در نخس��تين روزهاي فعاليت خود در س��ازمان بورس، 
سهامداران اقدام به خريد س��هام نمي كردند و روزي را 
نداش��تيم كه جريان ورود نقدينگي به اين بازار صورت 
گيرد بلك��ه فقط پول از اين بازار خارج مي ش��د، اين امر 
نشان از آن داشت كه همه به دنبال نقد كردن سهام خود 
در بازار بودند. اعتماد از دست  رفته در بازار يك روزه به بازار 
باز نمي گردد، بلكه زمان بر است، اكنون اميدوارم اعتماد 
بازگشته به بازار ادامه پيدا كند و دوباره با تصميمات خود 

آن را خدشه دار نكنيم.
برخي در سال ۹۹ بخشي از ريزش بازار را ناشي از انجام 
عرضه هاي اوليه بدون برنامه ريزي ش��ده مي دانستند، 
اكنون برنامه سازمان براي نظم بخشيدن به عرضه هاي 

اوليه در سال ۱۴۰۱ چيست؟
در ۶ ماه گذش��ته به دنبال اين بوديم تا عرضه هاي اوليه 
متناس��ب با ش��رايط بازار و نيز ورود نقدينگ��ي به بازار 
انجام ش��ود. اكنون هم مسووالن حاضر در بورس تهران 
و فراب��ورس برنامه ريزي ه��اي الزم را انج��ام داده اند تا 
عرضه هاي اوليه متناس��ب با ش��رايط ورود پول به بازار 
انجام ش��ود. عرضه هاي اوليه زيادي در مس��ير ورود به 
بازار ق��رار دارند و اكن��ون نزديك به ۲۵ ش��ركت آماده 
عرضه اوليه در بازار هستند كه اين شركت ها را وارد بازار 
سرمايه خواهيم كرد، همچنين تعدادي شركت هم در 
مرحله پذيرش و درج نماد قرار دارند. به نظر مي رس��د از 
اين هفته انجام عرضه هاي اوليه به بازار آغاز ش��ود و اين 
روند متناسب با شرايط بازار ادامه خواهد داشت. در اين 
زمينه سخت گيري هايي در خصوص ورود شركت هاي 

دانش بنيان به بازار وجود دارد كه فقط مربوط به عرضه 
آنها در بازار سرمايه نيست، سازمان بورس نسبت به اين 
مساله حساس است و شركت هايي بايد وارد بازار شوند 
كه از نهايت شفافيت برخوردار باشند و اطالعات مالي آنها 

داراي شفافيت كامل باشند.
فعاليت شركت هايي كه قرار است وارد بورس شوند نبايد 
دچار ريس��ك هاي جدي و عمده باش��ند. شركت هاي 
دانش بنيان به دليل شرايط خاصي كه دارند براي ورود به 
بازار دچار حساسيت هستند كه بخشي از اين حساسيت ها 
ناش��ي از نهادهاي بيرون از بازار است و تالش كرده ايم تا 
مساله مربوط به شركت هاي دانش بنيان در قالب كميته اي 
مشترك جمع آوري و ضوابط مشخصي براي آنها تعيين 
شود كه درنهايت طبق آن ضوابط در بازار پذيرش خواهند 
شد. اكنون اين ضوابط نهايي ش��ده است، حتي يكي از 
ش��ركت هاي دانش بنيان اقدامات الزم را براي عرضه را 
انجام داده و آماده عرضه اوليه اس��ت. اكنون اين شركت 
فقط با يك مساله حقوقي روبرو است كه عرضه اوليه آن در 
صورت رفع اين مساله انجام خواهد شد. برخي از شركت ها 
كه داراي ريسك بااليي هستند به سرمايه گذاران حرفه اي 
عرضه مي ش��ود، اين مس��اله را در ضوابط خود داريم تا 
شركت هايي كه از ريس��ك بااليي برخوردارند خريد آن 
توس��ط عموم مردم باعث انتقال برخي از ريسك هايي 
مي شود كه خيلي توجهي به آن ندارند و قادر به ارزيابي 
آن ندارند. در كل دنيا اين مساله مرسوم است و سهام همه 
شركت ها به صورت عمومي عرضه نمي شود، بلكه در اين 
زمينه عرضه خصوصي وجود دارد، بنابراين اكنون معلوم 
نيست كه عرضه اوليه تپسي به صورت عمومي انجام شود 
يا خير، بلكه اين اقدام نيازمند تصميم فرابورس است و در 
خصوص پيشنهاد شركت فرابورس در زمينه عرضه اوليه 
تصميم گيري مي شود اما در خصوص برخي از شركت ها 
اين اقدام را انجام مي دهيم. اين اقدام وابس��ته به ريسك 
شركت اس��ت، اگر ريسك شركت باال ارزيابي شود فقط 
سهامداران حرفه اي مي توانند اقدام به خريد كنند كه در 

بين آنها سهامدار حرفه اي هم وجود دارد. برنامه هايي كه 
س��ازمان بورس در زمينه گسترش فعاليت اوراق بدهي 
مدنظر قرار داده است، چيس��ت؟ اين بازار تا چه ميزان 

گنجايش براي رشد دارد؟
اكنون بازار بدهي، بازاري كوچك است و ارزش كل اين 
بازار حدود ۵۰۰ هزار ميليارد تومان اس��ت درحالي كه 
بازار س��هام بيش از ۷۵۰۰ هزار ميليارد تومان اس��ت. با 
توجه به گسترش صندوق هاي سرمايه گذاري، نهادهاي 
مالي و افزايش سرمايه گذاري در اين صندوق ها نيازمند 
اين هس��تيم تا بازار بدهي بزرگ تر ش��ود. از طرفي هم 
س��اير نهادهاي مالي مانند شركت هاي سرمايه گذاري، 
هلدينگ هاي مالي و بانك ها نيازمند اوراق بدهي هستند 
و بايد بازار بدهي با تعريف ابزارهاي جديد بزرگ ش��ود و 
تامين مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس را از اين 
طريق راحت تر كنيم تا براي اجراي طرح هاي خود اوراق 

بدهي منتشر كنند.
در چند روز گذشته حاشيه هايي در زمينه واريز منابع از 
صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار سرمايه ايجاد 
شده بود و مسووالن اين اتفاق را ناشي از عدم امضاي يك 
قرارداد از سوي صندوق تثبيت بازار سرمايه عنوان كرده 
بودند، آيا مي توان نسبت به حل اين مشكل و نيز امضاي 

قرارداد مدنظر اميدوار بود؟
در اين زمينه بايد قراردادي مابين صندوق توسعه ملي 
و صندوق تثبيت بازار سرمايه براي انتقال وجوه امضا 
ش��ود. اين قرارداد داراي نكات حقوقي بود كه بايد در 
مورد آنها به تفاهم مي رسيديم، اكنون مشكل خاصي 
در اين زمينه وجود ندارد و صندوق تثبيت بازار سرمايه 
پيگير رفع مش��كالت موجود اس��ت. به نظر مي رسد 
بزودي اين قرارداد به امضا برس��د و بحث خاصي را در 
خصوص موارد ذكرشده در اين قرارداد نداريم. تا چند 
روز آينده اين قرارداد به امضا خواهد رس��يد و منابع 
به صورت ماهيانه از صندوق توس��عه ملي به صندوق 

تثبيت بازار سرمايه به امضا خواهد رسيد.



 گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه نرخ تورم عمومي ساالنه در پايان اسفند ماه 
سال گذشته به 40.2 درصد رسيد، تعرفه هاي شقوق 
مختلف حمل و نقل )به استثناي حمل و نقل دريايي( 
كمتر از نرخ ت��ورم افزايش يافت و اعالم ش��د. بر اين 
اساس، امسال بليت قطار ۳0 درصد، بليت اتوبوس بين 
شهري 2۵ درصد و هزينه حمل و نقل هر تن- كيلومتر 
بار ۳۵ درصد نسبت به نرخ هاي سال گذشته افزايش 
خواهد يافت. هزينه س��فرهاي دريايي نيز 4۵ درصد 
رشد را تجربه خواهند كرد. تازه ترين بخشنامه وزارت 
راه و شهرسازي البته درباره سفرهاي هوايي سكوت 
كرده اس��ت. به اين ترتيب، مي توان گفت كه رش��د 
تعرفه هاي يادشده صرفا منجر به افزايش هزينه هاي 
اسمي حمل و نقل مي شود و به دليل اينكه نرخ تورم را 

پوشش نمي دهد، »غيرواقعي« است.
به گزارش ايلنا، در بخش��نامه وزارت راه و شهرسازي 
آمده  است: پيرو پيشنهاد تاريخ ۳1 فروردين 1401 
وزارت راه و شهرسازي در خصوص تعرفه هاي شقوق 
مختلف حمل و نقل و گزارش بررسي هاي كارشناسي 
س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
در جلسه ستاد تنظيم بازار كشور مورخ ۳0 فروردين 
1401 در حض��ور مع��اون اول رييس جمه��ور و در 
اجراي مصوبه س��تاد مبني بر تفاهم مديريتي وزارت 
راه و شهرس��ازي با وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
حس��ب نظر وزرا اين تفاهم نامه بين سازمان حمايت 
مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان ب��ه نمايندگي 
از وزارت صم��ت و معاونت حمل و نق��ل وزارت راه و 
شهرسازي به امضا رسيد. با توجه به بررسي هاي صورت 
گرفته در زمينه روند تغييرات نرخ خدمات حمل و نقل 
در سال هاي اخير و با در نظر گرفتن تورم و هزينه هاي 
ارايه خدمات در بخش هاي مختلف جادهاي ريلي و 
خدمات بندري در سال جاري نسبت به سال گذشته 

موارد زير مورد توافق قرار گرفت.
 در حمل و نقل جاده اي: الف – نرخ حمل بار به ازاي هر 
تن – كيلومتر حداكثر ۳۵ درصد نسبت به آخرين نرخ 
سال گذشته افزايش مي يابد. ب- ميزان افزايش حمل 
و نقل مسافر حداكثر ۳0 درصد نسبت به تعرفه سال 

گذشته تعيين مي شود.
در حمل و نقل ريل��ي نيز نرخ بليت قطار حداكثر 2۵ 
درصد نسبت به نرخ سال گذشته افزايش پيدا مي كند.

در بخ��ش خدمات بندري نيز ب��ا افزايش تعرفه هاي 
خدمات بندري در سال گذشته نسبت به سال 1400 

به ميزان حداكثر 4۵ درصد موافقت مي شود.

    اهميت تعرفه حمل جاده اي بار
به گزارش »تعادل«، در شرايطي دستگاه هاي مسوول 
به افزايش ۳۵ درصدي هزينه حمل هر تن- كيلومتر 
راي داده اند، كه مس��اله افزايش اي��ن تعرفه در صدر 
فهرست درخواست هاي رانندگان كاميون در فروردين 
ماه س��ال جاري بود. اما از آنجا كه اين ميزان افزايش 
كمتر از نرخ تورم سال گذشته است و همچنين به نظر 
مي رسد، در سال جاري نيز از تورم عقب بماند، احتماال 

نظر رانندگان كاميون را تامين نخواهد كرد. در عين 
حال، بخش حمل و نقل مسافري اعم از قطار يا اتوبوس 
نيز هريك داراي مش��كالت خاص خود هستند و به 
نظر نمي رسد كه رشد 2۵ تا ۳0 درصدي بتواند رشد 
هزينه هاي تعمير و نگهداري ناوگان ريلي و اتوبوسي 
را پوشش دهد. با وجود اين، از آنجا كه تامين معيشت 
جمعيت قابل توجهي از مردم به مساله حمل و نقل بار 
گره خورده است، مسائل و مشكالت كاميون داران در 
قياس با بخش هاي حمل و نقل مس��افري در اولويت 
اس��ت. چه آنكه بخش قابل توجهي از سفرهاي مردم 
از طريق خودروهاي ش��خصي انجام مي شود تا ساير 
امكانات موجود. به طور مثال، سهم ريل از جابه جايي 
مسافر كمتر از 10 درصد، سهم هواپيما نيز در حدود 

2 درصد است.
بر اساس اين گزارش، در چنين شرايطي است كه در 
 روزهاي مياني فروردين سال جاري، دوباره كاميون داران 
زير بار جهش هاي تورمي دست از كار كشيدند و به يك 
باره قيمت گوجه فرنگي، پياز و سيب زميني نجومي 
شد. به گفته احمد كريمي، دبير انجمن صنفي كاميون 
داران، فراخوان رانندگان به اعتصاب»جعلي« بود اما به 
نظر مي رسد، مشكالت سال هاي اخير كاميون داران 

همچنان مرتفع نشده است.

    لزوم به روزرساني قاعده تن- كيلومتر
كريمي درباره اعتراضات كامي��ون داران اظهار كرده 
است: در س��ال ۹۷ كه اعتراضات كاميون داران آغاز 
و قرار شد تا بخشي از مشكالت كمبود كرايه حمل از 

طريق روش تن-كيلومتر حل ش��ود اما با يك بار اين 
قضيه برطرف نمي شود بلكه بايد رقم پايه تن - كيلومتر 
به روزرساني شود و قرار نيست رانندگان با كرايه سال 

گذشته به عنوان رقم پايه، فعاليت كنند.
وي افزوده اس��ت: بر اس��اس قاعده تن- كيلومتر هر 
زمان كه تورم يا كاهش قيمت داش��تيم بايد نرخ پايه 
به روزرساني شود. مثاًل اگر توافقات بين المللي انجام 
شود، ممكن است كاهش قيمت داشته باشيم و برخي 
اقالم مانند الس��تيك ارزان ش��ود اما در حال حاضر 
چنين اتفاقي نيفتاده و افزايش قيمت داشتيم. آخرين 
بار نرخ پايه تن – كيلومتر ارديبهش��ت سال گذشته 
به روزرساني شد اما قيمت برخي از كاالها دو برابر شده 
است. دبير انجمن صنفي كاميون داران با تأكيد بر اينكه 
بايد پروژه تن- كيلومتر به طور كامل اجرا شود، اظهار 
كرده اس��ت: عوامل موثر در افزايش يا كاهش كرايه 
حمل كاال مانند گرمسيري يا سردسيري مبدأ و مقصد 
يا همچنين كم باري و پرباري فصل س��ال در ضرايب 

تن- كيلومتر لحاظ نشده است.
بر اس��اس اين گزارش، مش��كالت رانندگان كاميون 
اگرچه از جنس مس��ائل مالي و پولي است اما به نظر 
مي رسد به صرف به روزرساني قاعده تن- كيلومتر و 
رشد ۳۵ درصدي آن برطرف نخواهد شد. چه آنكه از 
سوي ديگر، همه هزينه ها براي صنعت حمل و نقل بار 
جاده افزايش يافته است از رسيدن حق بيمه رانندگان 
به يك ميليون و 800 هزار تومان تا رشد هزينه تامين 
الستيك از بازارهاي تحت سيطره دالالن و تا افزايش 
سرقت از كاميون ها يا مساله بسيار كليدي »سوخت«. 

   ناوگان ُپركار 
هر ماه با كمبود سوخت مواجه مي شود

كريمي درباره مش��كل كمبود س��وخت رانندگان 
كاميون نيز گفته است: بعد از حمله هكري به سامانه 
شركت ملي پخش، مشكالت ما بيشتر شد اما پيش 
از آن هم رانندگان مشكالتي در زمينه كمبود سوخت 
داش��تند. به عنوان مثال ناوگان پ��ركار و پرتردد در 
ميانه ماه با كمبود سوخت مواجه مي شود. كاميوني 
كه صدي 40 ليتر مصرف دارد و از آن طرف 2۵ هزار 
ليتر مصرف س��وخت در ماه دارد تنه��ا ۵ هزار ليتر 

گازوئيل به او مي دهند.
از س��وي ديگر براي ناوگان كم كارك��رد و تردد در 
مس��افت هاي كوتاه نيز مشكالتي وجود دارد. عدم 
اختصاص سهميه س��وخت مسافت طي شده براي 
رس��يدن به پاي بار به اين معنا كه بين 40 تا 100 
 كيلومتر مس��افت بايد طي ش��ود تا به مبدأ بار كه 
ذوب آهن يا معدن يا هر چش��مه بار ديگري باشد، 
طي مي شود اما به اين پيمايش سوختي اختصاص 
نمي يابد. چون اختصاص س��وخت براساس ميزان 
پيمايش مذكور در بارنامه اس��ت و مسافت پيموده 
ش��ده تا پاي بار مورد محاسبه قرار نمي گيرد. البته 
به بخش��ي از ترددهاي يك سر خالي سوخت تعلق 
مي گيرد. ما اين موضوع را به شركت پخش و شركت 
راه انتقال داديم. آنها هم پذيرفتند تا به طور متوسط 
۷۵ كيلومتر در ماه به عنوان ميزان پيمايش بدون 
كاركرد در كارت هاي سوخت لحاظ شود اما نهايتًا 

مورد پذيرش قرار نگرفت.
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پليس معاينه فني
كدام خودروها را ابطال مي كند؟

مديرعامل شركت ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي 
تهران درب��اره آمار مراجعه خودروها ب��ه مراكز معاينه 
فني پايتخت در نخستين ماه قرن جديد، صدور گواهي 
معاين��ه فني، پذيرش اينترنتي و ط��رح رايگان معاينه 
فني تاكسيرانان، توضيحاتي ارايه كرد. به گزارش ايسنا، 
حسين مقدم ضمن اشاره به مراجعه 18۶ هزار دستگاه 
خودرو در نخستين ماه امسال، گفت: اين آمار در مقايسه 
با سال گذش��ته ۳4 درصد افزايش داشته است. از آمار 
اعالمي، 14۶ هزار دس��تگاه خودرو براي مراجعات اول 
بوده است. وي ادامه داد: طي اين يك ماه، تعداد نقص فني 
مربوط به آاليندگي 18 هزار، همراستايي 11 هزار، كمك 
فنر ۵ هزار، تست ترمز 1۳ هزار و وضعيت ظاهري 1۹ هزار 
دستگاه خودرو شناسايي شده است. مديرعامل شركت 
ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران با بيان اينكه 
البته نقص فني هاي اعالمي توسط راكبان براي دريافت 
معاينه فني رفع شده است، افزود: در مجموع 28 درصد 
از خودروها به علت نقص فني موفق به اخذ معاينه فني 
در مراجعه اول نشده اند. البته تعدادي از اين خودروهاي 
م��ردود داراي چند نقص فني بوده ان��د. به گفته مقدم؛ 
حدود 1۳۹ هزار گواهي معاينه فني در فروردين 1401 
صادر شده كه از اين تعداد، حدود 28 هزار گواهي مربوط 
به معاينه فني برتر اس��ت. در مجموع حدود 20 درصد 
از خودروهاي مراجعه كننده به مراكز معاينه فني شهر 
تهران داراي معاينه فني برتر هس��تند. وي درباره زمان 
اعتبار معاينه فني خودروها، توضيح داد: مطابق قانون 
گواهي معاينه فني يك خودرو تا زماني داراي اعتبار است 
كه خودرو داراي نقص فني كه موجب كاهش ايمني در 
عبور و مرور يا انتشار بيش از حد مجاز گازهاي آالينده هوا 
يا آلودگي بيش از حد مجاز صدا شود، نباشد. مديرعامل 
شركت س��تاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران 
هشدار داد: افرادي كه پس از اخذ معاينه فني نسبت به 
تغيير وضعيت ظاهري و نصب تجهيزات غير استاندارد 
مانند گارد يا المپ هاي زنون و هداليت اقدام مي كنند، 
توسط پليس متوقف و بالفاصله معاينه فني آنها ابطال 
مي شود. مديرعامل شركت ستاد مركزي معاينه فني 
خودروهاي تهران درباره انجام معاينه فني برتر در مراكز 
پايتخت هم گفت: معاينه فني برتر در ۹ مركز منتخب 
بيهقي، س��راج، آبشناس��ان، دماوند، الغدير، شقايق، 
نيايش، چمران و خاوران انجام شده و اين مراكز منتخب 
به استناد ضوابط قانوني و مميزي اداره كل حفاظت 
محيط زيست استان تهران داراي گواهي صالحيت 
صدور معاينه فني برتر هستند. خودروها مي توانند به 
صورت اختياري در صورت احراز شرايط الزم نسبت به 
اخذ معاينه فني معمولي يا برتر اقدام كرده و با اخذ معاينه 
فني برتر از تخفيف ۳0 درصدي عوارض تردد در طرح 
كاهش و طرح ترافيك استفاده كنند. تفاوت معاينه فني 
برتر و عادي تنها در فرآيند آزمون آاليندگي خودرو بوده 

و از لحاظ هزينه پرداختي يكسان است.

راه اندازي اولين سامانه بومي 
پيش بيني كيفيت هوا در كشور

مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران از راه اندازي 
اولين سامانه بومي پيش بيني كيفيت هوا در كشور خبر 
داد. به گزارش فارس، سيد محمد مهدي ميرزايي قمي، 
مديرعامل ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران اظهار 
كرد: اولين س��امانه بومي پيش بيني كيفيت هوا در اين 
شركت راه اندازي شده كه با استفاده از اين سامانه، همه 
روزه وضعيت كيفيت هوا و پارامترهاي هواشناسي موثر 
در ش��رايط كيفي هوا براي ۷2 ساعت آينده پيش بيني 
شده و نتايج پيش بيني ها در اختيار شهروندان، مديران و 
تصميم گيران شهري قرار مي گيرد. هدف از توسعه سامانه 
پيش بيني آلودگي هواي تهران، عالوه بر توليد ابزار مورد 
نياز مديريت شهري در كاهش آلودگي هوا، ايجاد نمونه اي 
براي كل كشور بوده تا س��اير كالنشهرها نيز بتوانند با 
استفاده از اين الگو، چنين سامانه اي را پياده كنند. به گفته 
ميرزايي قمي، عالوه بر آن، با استفاده از اين ابزار، مطالعات 
گسترده اي در زمينه شناخت و كاهش آلودگي هوا قابل 
انجام است كه امكان بررسي ميزان اثربخشي راهكارهاي 
مختلف در زمينه كاهش آلودگي هوا پيش از اجرا، از آن 
جمله است. راهكارهاي اجرايي در زمينه كاهش آلودگي 
هوا هزينه هاي سنگيني را تحميل مي كنند و اطمينان 
از ميزان اثرگذاري آنها پيش از اقدام براي اجرايي شدن  
آنها از اهميت و ضرورت ويژه اي برخوردار است. اين مدير 
شهرداري تهران تصريح كرد: در حال حاضر، همه روزه 
نقشه هاي توزيع شاخص كيفيت هوا بر روي شهر تهران 
كه با استفاده از مدل س��ازي رياضي محاسبه مي شود، 
روي وب س��ايت ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران 
منتشر مي شود. اين نتايج بخشي از اطالعاتي است كه 
به صورت روزانه توسط سامانه پيش بيني آلودگي هواي 
تهران توليد ش��ده و پيوسته با غلظت هاي اندازه گيري 
ش��ده در ايستگاه هاي س��نجش كيفيت هواي تهران، 
مقايسه مي ش��ود.  مديرعامل شركت كنترل كيفيت 
هواي تهران خاطرنشان كرد: سيستم پيش بيني كيفيت 
هواي تهران در حال حاضر قادر است غلظت آالينده هاي 
جوي ناشي از صرفًا منابع آالينده انسان ساز را محاسبه 
كند. س��امانه پيش بيني آلودگي هواي شهر تهران، 
غلظت آالينده ها را در شبكه هايي با ابعاد ۳ كيلومتر 
در ۳ كيلومتر محاسبه مي كند، در نتيجه نمي توان 
مقدار شاخص كيفيت هوا را در مقياس محالت شهر 
يا در فواصل چندين متري به صورت جزيي استخراج 
كرد و در مجموع، اين نقشه ها كمك مي كنند تا تصوير 
مناسبي از ميزان افزايش يا كاهش غلظت آالينده ها، 
ناشي از منابع انسان ساز، بين روز جاري و روز آينده به 
دست آيد. وي بيان داشت: سيستم هاي مدل سازي و 
پيش بيني كيفيت هوا از جمله ابزارهاي اصلي در زمينه 
مديريت، شناخت و كاهش آلودگي هوا هستند. هدف 
از مدل سازي و پيش بيني آلودگي هوا، آگاهي از روند 
تغييرات در پراكنش غلظت آالينده هاي مختلف در 
روزهاي آينده به منظور اتخاذ تصميمات اضطراري در 
زمينه كنترل شرايط بحراني آلودگي هواست، به نحوي 
كه كمترين تأثير را بر سالمت شهروندان داشته باشد.

هشدار نسبت به تخلف
برخي شركت هاي قيرساز

وزير راه و شهرسازي اعالم كرد كه برخي شركت هاي 
قيرساز حواله هاي دريافتي وكيوم باتوم مرغوب داخلي 
را با وكيوم باتوم نامرغوب خارجي جابه جا مي كنند كه 
اين اقدام به كيفيت راه ها ضربه مي زند. به گزارش مهر، 
رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي در نامه اي به روسا 
يا مديران عامل سامان راهداري و حمل و نقل جاده اي، 
سازمان ملي زمين و مسكن، شركت ساخت و توسعه 
زيربناهاي حمل و نقل كشور، شركت عمران شهرهاي 
جديد و شركت بازآفريني شهري ايران نسبت به برخي 
تخلفات تعدادي از شركت هاي قيرساز هشدار داد. وي 
در اين نامه متذكر ش��ده است: گزارش هاي نهادهاي 
نظارتي حاكي است در برخي موارد شركت هاي قيرساز 
اقدام به جابه جايي وكيوم باتوم )ماده اوليه توليد قير( 
نامرغوب خارجي با وكيوم باتوم محصول پااليشگاه هاي 
داخلي مي كنند. به گفته وزير راه و شهرسازي، اين اقدام 
سبب كاهش كيفيت زيرس��اخت ها و راه ها مي شود. 
قاسمي دستور داده است تا كليه دستگاه هاي تابعه و 
ادارات كل راه و شهرسازي استان ها نسبت به آزمايش 
مرغوبيت قير دريافتي اقدام كنند؛ نتايج آزمايش ها نيز 

در سامانه توزيع قير بايد بارگذاري شود.

چگونگي واگذاري زمين
به خانوارهاي داراي 3 فرزند

وزارت راه و شهرسازي بر اساس تكليف قانون حمايت از 
خانواده و جواني جمعيت، نحوه ثبت نام دريافت زمين 
يا مس��كن براي خانوارهاي داراي سه فرزند يا بيشتر را 
اعالم كرد. به گزارش ايسنا، پس از آنكه اوايل اسفندماه 
سال گذش��ته در راس��تاي حمايت از افزايش و جواني 
جمعيت اعالم شد زمين رايگان براي خانوارهاي داراي 
سه فرزند و بيشتر در نظر گرفته شده است، امروز وزارت 
راه و شهرسازي اعالم كرد، متقاضيان داراي سه فرزند و 
بيشتر كه فرزند سوم و بيشتر آنها از 24 آبان 1400 به بعد 
متولد شده براي ثبت نام دريافت تسهيالت حوزه زمين 
و مسكن به سامانه saman.mrud.ir مراجعه كنند. 
در متن اين اطالعيه آمده است: »با توجه به تكليف قانون 
حمايت از خانواده و جواني جمعيت در خصوص واگذاري 
زمين يا واحد مسكوني به خانوارها پس از تولد فرزند سوم 
و بيشتر، به اطالع مي رساند متقاضياني كه تاريخ تولد 
فرزند سوم يا بيشتر آنها بعد از تاريخ 24 آبان 1400 باشد، 
مي توانند با مراجعه به سامانه طرح هاي حمايتي مسكن 
ب��ه آدرس http//: saman.mrud.ir در بخش نوع 
سرپرس��تي با انتخاب گزينه »قانون حمايت از خانواده 
و جواني جمعيت « نسبت به ثبت نام اقدام كنند. بديهي 
است پس از ثبت نام از متقاضيان، در صورت واجد شرايط 
بودن متقاضي، ساير اقدامات الزم حسب ضوابط و مقررات 
مربوطه صورت خواهد پذيرفت.« فعال جزييات بيشتري 
درخصوص واگذاري زمين و مسكن به خانوارهاي واجد 
شرايط طرح مذكور ارايه نشده اما بر اساس اطالعاتي 
كه از قبل در دسترس بود، زمين ها كامال رايگان نيست، 
اما قيمت آنها بسيار ناچيز اس��ت و در اقساط هشت 
ساله دريافت مي ش��ود؛ متقاضيان صرفا هزينه هاي 
آماده سازي از قبيل تسطيح، جدول گذاري، هزينه هاي 
تملك توسط دولت و ديگر موارد را پرداخت مي كنند 
كه رقم چندان بااليي نيست. دو سال اول اختصاص 
زمين شامل تنفس خواهد بود و نيازي به پرداخت مبلغ 
نيست؛ از سال س��وم متقاضيان به مدت هشت سال 
اقساط آماده سازي اين زمين ها را پرداخت خواهند كرد.

خانه ارزان مي شود؟
يك كارشناس مسكن گفت: در صورتي مي توانيم انتظار 
ثبات يا كاهش قيمت مسكن را داشته باشيم كه عوامل 
موثر بر اين بازار مثل تورم عمومي، رشد نقدينگي، افزايش 
قيمت نهاده هاي ساختماني كنترل شود و ساخت و ساز 
افزايش پيدا كند اما هيچ يك از موارد مذكور محقق نشده 
است. محمد عدالت خواه در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
يكي از داليل اصلي افزايش قيمت مسكن در اواخر سال 
گذشته به كاهش ارزش پول ملي برمي گردد. واقعيت اين 
اس��ت كه با توجه به تورم موجود جامعه نمي توان انتظار 
داشت همه چيز گران شود اما قيمت مسكن افزايش پيدا 
نكند. علت ركود بخش مس��كن در سال گذشته اين بود 
كه س��ال هاي قبل از آن بيش از حد گران شده بود و براي 
مدتي اين روند متوقف شد. وي افزود: تفاوت اين دوره بازار 
مسكن با دوره هاي قبلي اين است كه در زمان ركودهاي 
قبلي، ارزش پول ملي تا اي��ن حد افت نمي كرد و قيمت 
كاالها تا اي��ن مقدار افزايش نداش��ت. اما زماني كه همه 
اجناس گران مي ش��ود بازار مسكن هم با مقداري تاخير 
شروع به حركت مي كند. اين كارشناس مسكن، طوالني 
شدن روند مذاكرات وين را در بالتكليفي يك سال اخير 
بازار مسكن موثر دانست و گفت: مردم فكر مي كردند برجام 
به زودي امضا خواهد شد و گشايش مالي ايجاد مي شود 
ولي مذاكرات به كندي پيش مي رود. از طرفي با تورم باال 
مواجهيم. بنابراين مردم به سمت دارايي هايي مي روند كه 
ارزش پول آنها را حفظ كند. عدالت خواه با اشاره به عبور 
نقدينگ��ي از 4۵00 هزار ميليارد تومان گفت: اين حجم 
از ورود پول به بازار دايما ايجاد تورم مي كند و به بي ارزش 
شدن پول ملي مي انجامد.  او مهم ترين راهكار براي كاهش 
قيمت مسكن را كنترل قيمت زمين دانست و افزود: آنچه 
به س��اختمان و ملك ارزش داده، اجراي زيرساخت ها و 
طرح هاي عمراني دولت بوده است. در واقع دولت هزينه 
كرده و ارزش افزوده آن به مالكان و فئودال ها رسيده است. 
كوير لوت كه گران نشده، بلكه زمين هاي داخل شهرها و 
اطراف شهرها ارزش پيدا كرده است. اين كارشناس مسكن 
يادآور ش��د: هزينه هايي كه براي زيرساخت هاي شهري 
مي شود از بيت المال است. دولت بايد بخشي از بيت المال 
را از طريق ماليات ارزش افزوده زمين ها از مالكان دريافت 
كند و آن را به ساخت مسكن براي اقشار پايين و زوج هاي 
جوان اختصاص دهد. در آن صورت هم قيمت خانه كنترل 
مي شود و هم كسري مسكن جبران خواهد شد. در تمام 
دنيا ماليات ارزش افزوده بر زمين ها را دريافت مي كنند ولي 

ما در طي چهار دهه گذشته اين مساله را جدي نگرفتيم.
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ازسولهسازيدرمناطقجنوبيتاكوهخواريدرمناطقشماليپايتخت

رشد »غيرواقعي« تعرفه هاي حمل و نقل

صدور مجوزهاي غيرقانوني ساخت  در حريم تهران
مدي��ركل حريم ش��هرداري ته��ران با اش��اره به صدور 
مجوزه��اي غيرقانوني ساخت وس��از در حريم توس��ط 
برخي دس��تگاه ها گفت: اين در حالي اس��ت كه صدور 
مجوز اصال در حوزه اختيارات دستگاه نبوده است و قطعا 
بايد با كس��اني كه چشم پوش��ي كردند و به مسووليت 
قانوني خود عمل نكردند، برخورد قانوني شود. عليرضا 
صادقي، مديركل حريم ش��هرداري تهران او در پاس��خ 
به اينك��ه چطور تخلف ب��ه اين ابعاد گس��ترده صورت 
مي گيرد و ملكي س��اخته و بعد از آن اق��دام به برخورد 
مي ش��ود، اظهار كرد: اين تخلف يك روزه شكل نگرفته 
و به مرور زمان بوده است؛ دس��تگاه هايي كه بايد از اين 
اقدام جلوگيري مي كردند كوتاهي كرده اند. ما مجوزهاي 
غيرقانوني داريم كه دس��تگاهي به س��اخت و سازهاي 
واقع در حريم مج��وز داده، درحالي ك��ه اصال در حوزه 
 اختياراتش نبوده است. قطعا با كساني كه چشم پوشي 
كردند و به مس��ووليت قانوني خود عمل نكرده اند بايد 
برخورد قانوني ش��ود؛ دادستاني نيز اعالم كرده كه افراد 
متخلف را معرفي كني��م تا با آنها برخ��ورد قانوني الزم 
انجام پذيرد. صادقي در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به اينكه 
در كدام مناطق حريم انگيزه س��اخت و س��از باال است، 
با اش��اره به اينكه 11 منطقه تهران در حريم قرار دارند، 
گفت: اكن��ون در مناطق جنوبي مانند مناطق 18، 1۹ و 
20 همچنان انگيزه براي س��اخت و ساز غيرمجاز وجود 
دارد، چرا كه اين مناطق زمين هاي زيادي دارند و تغيير 
كاربري به اشكال مختلف انجام مي شود، به عنوان مثال 
از زمين هاي زراعي براي سوله سازي استفاده مي كنند، 
در حالي كه در مناطق ش��مالي بيشتر كوه خواري اتفاق 
مي افت��د.  او ادام��ه داد: در منطقه 18 عالوه بر مس��ائل 
مشابه مناطق جنوبي، يك عامل ديگر نيز وجود دارد و آن 
تداخالت مرزي اس��ت. براي مثال، وقتي مي خواهيم به 
موضوع تخلفات حريم چهاردانگه ورود كنيم، تعارضات 
مديريتي چندگانه مانع پيشگيري مي شود و اينجاست 
كه فرصت طلب ها از اين اختالف��ات و تداخالت مرزي 

سوءاستفاده مي كنند. 
صادقي درب��اره تاثي��ر تغيير كاربري ه��ا بر وضعيت 
معيشتي مردم گفت: وضع معيشت در تغيير كاربري 
مناطق جنوبي بي تاثير نيست، چرا كه با تقسيم زمين ها، 
حاشيه نشيني زياد مي شود. در گذشته اگر زميني را به 

مساحت هزار متر و دو هزار متر، خرد و براي كاربري هاي 
مختلف از آن استفاده مي كردند، االن به گونه اي شده 
كه زمي��ن 100 متري را نيز در اط��راف مرتضي گرد 
تقسيم مي كنند، چرا كه مهاجرت به اين منطقه افزايش 
يافته است. از طرفي گراني مسكن در تهران، طبقات 

متوسط به پايين را به اين مناطق كوچ داده است. 

    جلوگيري از ساخت
 ۵ هزار و ۵۰۰ مورد بناي غيرمجاز 

وي افزود: سه عامل اصلي مشكالت حريم در منطقه 18 
و 1۹ ابتدا مهاجرت و حاش��يه نشيني، سپس تداخالت 
مرزي و تقسيمات كشوري و نهايتا هجوم افراد سودجو 
براي انجام تخلفات س��اختماني است.  مديركل حريم 
شهر تهران در پاس��خ به اينكه در سال 1400 پرونده 
چه تعداد بناي غيرمجاز در حريم ش��هر تهران مورد 
رسيدگي قرار گرفت؟ اظهار داشت: از ساخت ۵ هزار 
و ۵00 مورد بناي غيرمجاز جلوگيري ش��د كه تعداد 
خيلي كمي از آنها مربوط به سوله هاي غيرمجاز و بيشتر 
اقدامات مربوط به جلوگيري و ممانعت از ساخت و ساز، 
تفكيك زمين، تصرف اراضي ملي و در نهايت آزادسازي 
آنها بود.  او درباره نقش حريم در درآمد روستاييان اظهار 
كرد: در حريم شهر تهران درآمد آنچناني وجود ندارد و ما 
نيز نگاه درآمدي به حريم نداريم. كمك ما به روستاهاي 
واق��ع در حريم فارغ از نگاه درآمدي اس��ت و حتي براي 
خدمات عمران��ي، ترافيكي و خدم��ات جانبي از منابع 
درآمدي خود شهرداري به روستاهاي واقع در حريم كمك 
مي كنيم.  مديركل حريم شهر تهران درباره شهرك هاي 
صنعت��ي موجود در حري��م كه نظارت بر آنه��ا به عهده 
اداره كل حريم شهر تهران نيست، اظهار كرد: در قانون، 
استثنايي قائل شدند كه بر اساس آن تأسيس، مديريت 
و نظارت بر شهرك هاي صنعتي به شركت شهرك هاي 
صنعتي اس��تان تهران زيرنظر سازمان صنايع كوچك و 
ش��هرك هاي صنعتي ايران واگذار شده است و سازمان 
محيط زيست متولي اصلي مسائل زيست محيطي اين 
شهرك ها است.  او در واكنش به اينكه شهرداري تهران 
نيز اداره محيط زيست دارد، اظهار كرد: درست است كه 
اداره كل محيط زيست داريم، اما متولي مسائل مربوط 
به ش��هرك هاي صنعتي شهرداري نيست بلكه سازمان 

محيط زيست و شركت شهرك هاي صنعتي در اين حوزه 
مسووليت دارند. اكنون از طريق سازمان محيط زيست 
در حال پيگيري هستيم كه برخي از شهرك هاي صنعتي 

جابه جا و از محدوده حريم شهر خارج شوند. 
صادقي در واكنش به اينكه اعالم شده است كه توسعه 
شهرك هاي صنعتي تا ش��عاع 120 كيلومتري شهر 
تهران غيرمجاز است، اما اخيرا اين قانون برداشته شده 
و ش��هرداري به عنوان حافظ منافع شهر مي تواند به 
اين موضوع ورود كند، اظهار كرد: متولي اين موضوع، 
شهرداري تهران نيست، شهرداري با تأسيس شهرك 

صنعتي جديد در حريم تهران مخالف است. 

   كمترين فضاي سبز حريم تهران
مربوط  به منطقه يك است

مديركل حريم ش��هر تهران در پاسخ به اين سوال كه در 
كدام يك از مناطق يازده گانه حريم، فضاي سبز از همه 
كمتر است، بيان كرد: كمترين فضاي سبز حريم را منطقه 
يك و پس از آن منطقه 2 دارد. در منطقه 2 به دنبال احياي 
جنگل »كارا« توس��ط اداره كل منابع طبيعي هستيم، 
جنگلي كه تقريبا فراموش شده است. در منطقه 18 به 
دنبال احياي فضاي سبز در خيابان سالمت هستيم. در 
منطقه 1۵ و مسگرآباد، تبديل بخشي از فضاي حريم به 
پارك را پيگيري مي كنيم. در منطقه 1۳ و 14 نيز براي 
پارك خجير و سرخه حصار به دنبال اين هستيم كه يك 
تفاهمنامه با محيط زيست در زمينه جلوگيري از ساخت 
و س��از غيرمجاز در اين عرصه ها امضا كنيم. براي مثال 
ساخت و ساز در شهرك زيتون، بيش از چند دهه است 
كه ما را گرفتار كرده و ش��هرداري سال ها درگير ساخت 
و ساز غيرمجاز در اين شهرك اس��ت. در اين راستا بايد 
هر چه س��ريعتر با همراهي نهاده��اي ذي ربط موضوع 
شهرك زيتون تعيين تكليف شده و پيوند حيات وحش و 

گردشگري در منطقه احيا شود. 

   سردرگمي در صيانت از حريم 
او درباره تهديد حريم ش��هر تهران با ن��گاه درآمدزايي 
نهادهاي دولت��ي از حريم اظهار كرد: ب��ه دليل افزايش 
جمعيت در اطراف ته��ران، نهادهاي دولتي به ضرورت، 
گاهي مجبور به تأسيس بخشداري و فرمانداري جديد 

هستند كه با اين كار وسعت سرزميني حريم را كوچك 
مي كنند. مش��كل اساس��ي ما در حريم اين اس��ت كه 
بخش هايي در حوزه شهرستان تهران نيستند و به دليل 
تقسيمات كشوري، بخش��داري و فرمانداري جداگانه 
دارند. در مناطق 4، 18، 1۹، 20 و 1۵ نيز اگر نهاد دولتي 
جديد تاسيس نمي شد ما با مشكالت ناشي از تقسيمات 
كشوري روبه رو نبوديم اما تأسيس اين نهادها، تعارضي 
را براي ما در حوزه حريم ايجاد كرده اس��ت كه صيانت از 

حريم را دچار سردرگمي و پيچيدگي كرده است. 
صادقي ادامه داد: وقتي ش��هرداري جديد در حريم، 
تأسيس مي شود، اين مجموعه براي نگهداري و بقا خود 
بايد درآمد داشته باشد و طبيعي است كه نگاه آنها ديگر 
نگهداشت نيست، بلكه يك نگاه درآمدي است. نمونه 
خيلي ملموس آن، روستاي مرتضي گرد است كه داراي 
دهياري است و براي اداره اين روستا، دهياري نياز به 
درآمد دارد. وقتي به دنبال درآمد باشند، مجوز ساخت 
و پايان كار مي دهند و خروجي آن توسعه ساخت و ساز 
غيراصولي و غيرفني در حريم است. در مرتضي گرد 
هم سرانه آموزشي، فضاي سبز و... رعايت نشده است 
و مردم اين روستاي پرجمعيت با نازلترين سرانه هاي 

رفاهي _ شهري زندگي مي كنند. 
او در واكن��ش ب��ه اينكه تخريب ها در حري��م مربوط به 
س��اختمان نهادهاي دولتي يا اشخاص وابسته به دولت 
است و اين مساله مطرح است كه ش��هرداري تهران در 
مقابل اين ساخت وسازها ايستادگي نمي كند، اظهار كرد: 
شهرداري تهران اقدامات قانوني مربوط به حوزه خود را 
انجام مي دهد. بسياري از نهادها و دستگاه ها اگر تخلفي 
كنند با آن برخ��ورد مي كنيم و از طريق دس��تگاه هاي 
قضايي حتي ب��راي نهادهاي نظام��ي نيز حكم قضايي 

مي گيريم. 
صادقي با تأكيد بر اينكه ش��هرداري به وظايف قانوني 
خود عمل مي كند، اظهار كرد: اتفاق��ا به دليل روابط 
خوب ميان دولت، دستگاه قضايي و شهرداري تهران، 
اقدامات خوبي براي رفع تبعيض و بي عدالتي صورت 
گرفته است. به طور مثال وياليي را در روستاي »رندان« 
تخريب كرديم كه مربوط به يكي از مسووالن سابق بوده 
است. شهرداري كاماًل با تبعيض و بي عدالتي مخالف 

است و به دنبال اجراي عدالت و رفع تبعيض است. 



افزايش نرخ بسته هاي اينترنت در هفته هاي اخير در حالي 
با انتقاد كاربران روبرو ش��د كه اتحاديه جهاني مخابرات، 
اينترنت ثابت ايران را جزو ارزان ترين هاي جهان برشمرده 
اس��ت. اين در حالي است كه اگرچه در سال هاي اولي كه 
اين مصوبه به تصويب رسيد، اپراتورها براي ترغيب كاربران 
به مصرف، بس��ته هايي را تعريف كردند كه تفاوت قيمت 
فاحشي نسبت به اينترنت مصرف آزاد داشت و در محدوده 
تعريف ش��ده اين مصوبه، اينترنت ارزان تري را به كاربران 
پيش��نهاد مي داد، اما هم اكنون با توجه به افزايش شديد 
قيمت ها، موضوع تحريم و تورم اقتصادي ساالنه كشور، 
اپراتورها معتقدند كه تعرفه هاي اينترنت در بس��ته هاي 
تعريف ش��ده قبلي، ديگر برايش��ان به صرفه نيست و در 
صورتي كه اين روند طي شود، امكان سرمايه گذاري در اين 
حوزه وجود ندارد و توسعه شبكه آنها كاماًل متوقف مي شود.

در هفته هاي اخير قيمت اينترنت در ايران به دليل اقدام 
اپراتورها مبني بر حذف بسته هاي ارزان قيمت و كاهش 
حجم برخي بسته ها، هزينه اضافي را به كاربران تحميل 
كرده كه اين موضوع با انتقاد گس��ترده اي مواجه ش��ده 
است. اپراتورها رش��د تورم، تأثيرات تحريم و عدم امكان 
سرمايه گذاري را دليلي بر لزوم اين تغيير قيمت ها و گران 
كردن بسته هاي اينترنتي عنوان مي كنند؛ موضوعي كه 
همچنان نتوانس��ته كاربران را قانع كند و به همين دليل 
بحث اينترنت كماكان يكي از سوژه هاي داغ اين روزهاي 
رسانه ها و كاربران در شبكه هاي اجتماعي باقي مانده است. 
صنعت ارتباطات كشور در بيش از پنج سال گذشته به رغم 
رشد تورم و افزايش نرخ در بخش هاي توليدي و خدماتي 
و همچنين كاالهاي مصرفي، با ثبات تعرفه مواجه بوده و 
اين ثبات با وجود شرايطي از جمله ظهور ويروس كرونا و 
سرريز بار ترافيك مصرف اينترنت از سوي كاربران، امكان 
سرمايه گذاري و توسعه را براي اپراتورها با مشكالت جدي 
همراه كرده است. آخرين مصوبه رگوالتوري در ارتباط 
با نرخ اينترنت مربوط به س��ال ۱۳۹۵ براي اپراتورهاي 
موبايل و مربوط به س��ال ۱۳۹۶ براي اپراتورهاي ثابت 
مي شود و طي اين س��ال ها اپراتورها در شرايط رقابتي 
با تعريف بس��ته هايي در بازه س��قف و كف اين مصوبه، 
س��رويس اينترنت را با نرخ هايي بس��يار پايين عرضه 
مي كردند؛ رويكردي كه هم اكنون ديگر برايشان به صرفه 
نيست و به همين دليل حذف بسته هاي ارزان قيمت و 
كاهش حجم بسته هاي پيشنهادي را در پيش گرفته اند. 
با اين وجود اين موضوع محل بحث است كه چرا كاربران 
بايد بپذيرند كه هزينه بيش��تري نس��بت به قبل بابت 
اينترنت بپردازند و در ازاي اين تغيير قيمت ها كه به هر 

ترتيب در سبد مصرف آنها تاثيرگذار است، چه خدمات 
متمايزتري نسبت به وضع موجود دريافت خواهند كرد.

    مروري بر آخرين مصوبه 
درباره قيمت گذاري اينترنت ثابت

مصوبه ۲۶۶ كميس��يون تنظيم مق��ررات ارتباطات در 
آبان سال ۹۶ براي تعرفه گذاري اينترنت ثابت ابالغ شده 
و تاكنون نيز تغيير نداش��ته است. اين مصوبه اپراتورهاي 
ارايه كننده خدمات دسترسي پرس��رعت ثابت از طريق 
فناوري هاي با س��يم )فيبر و سيم مسي( را ملزم مي كند 
قيمت اينترنت را براي كاربران محاسبه كنند كه بر اساس 
كف تعرفه ماهانه به ميزان ۸۰ درصد سقف تعرفه ماهانه 
تعيين شده اس��ت. در اين مصوبه بر موضوع كيفيت نيز 
تاكيد ش��ده به نحوي كه نرخ بيت هاي )س��رعت( اعالم 
شده بايد براي ۹۵ درصد زمان تضمين شود و در ۵ درصد 
زمان حداكثر مي تواند به مي��زان ۵۰ درصد كاهش يابد. 
ارايه كنندگان اينترنت طبق اين مصوبه مي توانند بر اساس 
شرايط رقابتي، نسبت به تعيين آستانه استفاده منصفانه 
ماهانه اقدام كنند و در صورت فروش حجم اضافه، سقف 
تعرفه هر گيگابايت ترافيك بين الملل، ۲ هزار تومان تعيين 
شده اس��ت. قبل از اين مصوبه فروش اينترنت به صورت 
حجمي بود كه وزارت ارتباطات از سال ۹۶ با حذف اينترنت 
حجمي، سرعت را به عنوان شاخص تعيين مصرف كاربران 
در نظر گرفت. در اين مصوبه حداقل سرعت آپلود به ميزان 

يك هشتم حداقل نرخ بيت دانلود تعيين شده است.

    سياست هاي تشويقي ديگر به صرفه نيست
در سال هاي اولي كه اين مصوبه به تصويب رسيد، اپراتورها 
براي ترغيب كاربران به مصرف، بسته هايي را تعريف كردند 
كه تفاوت قيمت فاحشي نسبت به اينترنت مصرف آزاد 
داش��ت و در محدوده تعريف ش��ده اين مصوبه، اينترنت 
ارزان تري را به كاربران پيشنهاد مي داد. اما هم اكنون با توجه 
به افزايش شديد قيمت ها، موضوع تحريم و تورم اقتصادي 
ساالنه كشور، اپراتورها معتقدند كه تعرفه هاي اينترنت در 
بسته هاي تعريف شده قبلي، ديگر برايشان به صرفه نيست 
و در صورتي كه اين روند طي شود، امكان سرمايه گذاري 
در اين حوزه وجود ندارد و توسعه شبكه آنها كاماًل متوقف 
مي ش��ود. از ابتداي س��ال نيز وزارت ارتباطات با راهبري 
رگوالتوري اعالم كرده كه نظام تعرفه اي در بخش ارتباطات 
نياز به بازنگري جدي دارد و امسال فضا براي اصالح تعرفه ها 
به شكل مناسب فراهم اس��ت؛ موضوعي كه براي آن در 
سال ۱۴۰۰ محدوديت قانوني از سوي مجلس وضع شده 
بود. طبق اعالم رگوالتوري، تغيير شرايط و نوع بسته هاي 

اينترنتي اپراتورها مطابق با همان مصوبه رگوالتوري در بازه 
سقف و كف مجاز انجام شده و ديگر ارايه برخي بسته هاي 
طراحي شده پيش��ين كه مبتني بر سياست تشويق به 
مصرف بوده، با وضعيت فعلي شبكه، امكان پذير نيست و 
اپراتورها براي آنكه جلوي ورشكستگي خود را بگيرند در 
اين محدوده قانوني بسته هاي اينترنتي جديدي تعريف 
كردند. صادق عباسي شاهكوه رييس رگوالتوري در اين باره 
گفته است: در چند ماه پاياني سال گذشته ما با مشكالت 
كيفيت مواجه بوديم و آنچه از اپراتورها مي خواهيم توسعه 
و پوشش شبكه براي مردم با كيفيت مناسب و ارتقا فناوري 
است و ما دوست داريم بدون افزايش تعرفه اين اتفاق بيفتد؛ 
اما گاه��ي اوقات اپراتورها توجيهاتي براي ما مي آورند كه 
مي بينيم اگر افزايش درآمد نداشته باشند خواسته هاي ما 
را نيز نمي توانند در آينده محقق كنند و ما در اين شرايط 
به صورت حداقلي با درخواست هاي آنها موافقت كرده ايم. 
وي در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه آيا هزينه توسعه 
ش��بكه هاي اپراتورها را بايد مردم بدهند يا سرمايه گذار؟ 
افزود: اپراتور بخش خصوصي اس��ت كه از درآمدي كه از 
خدماتش كس��ب مي كند هم بايد سرمايه گذاري كند و 
شبكه موجودش را حفظ كند و هم توسعه دهد و خدمات 
ارايه كند. همچنين سود سهامداران نيز بايد تأمين شود 
در غير اين صورت س��هامداران از بازار خارج مي شوند. به 
گفته رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، 
سقفي كه در آن تعرفه ها آمده از همان ابتدا هم اجرا نشد و 
اپراتورها خيلي پايين تر از آن را درنظر گرفته اند، اما در دو سه 
سال اخير اپراتورها با مشكالتي مواجه شده اند كه راهي جز 
افزايش قيمت نيست. اپراتورها تقاضاهايي داشتند مبني 
بر اينكه با وضع موجود نمي توانند ادامه فعاليت دهند؛ 
براي مثال هزينه توسعه شبكه يك سوم شده كه اين به 
دليل افزايش قيمت دالر است و درآمدهاي آنها ريالي 
است. اين توجيهات را براي ما آوردند براي اينكه بتوانند 
كيفيت شبكه را ارتقا دهند و البته ما تاكيد كرده ايم كه 
حداقل افزايش را داشته باشند و از اپراتورها خواسته ايم 

اين تغييرات را به مردم توضيح دهند.

   گزارش ITU از جايگاه اينترنت ايران 
در ميان ارزان ترين كشورها

اتحاديه جهاني مخابرات در گزارشي كه مربوط به سال 
۲۰۲۰ مي شود، قيمت اينترنت كش��ورها را بر اساس 
نرخ دالر، ش��اخص درصد درآمد س��رانه و نيز شاخص 
قيمت نسبي برابري قدرت خريد مقايسه كرده است. 
آمار رسمي ITU بر اساس نرخ مطلق به دالر و شاخص 
درصد از درآمد سرانه GNIpc و شاخص قيمت نسبي 

برابري قدرت خريد PPP$ اعالم شده كه قيمت اينترنت 
ثابت با حجم ۵ گيگابايت سهميه FUP )مصرف كاربران( 
مورد مقايس��ه قرار گرفته اس��ت. در اين جدول ها نرخ 
سال هاي مختلف از ۲۰۰۸ الي ۲۰۲۰ براي ايران قابل 
دسترس اس��ت و آمار سال ۲۰۲۰ نشان مي دهد كه بر 
اساس شاخص برابري قدرت خريد، نرخ اينترنت ايران 
ارزان ترين نرخ جدول اس��ت. در جدول ديگر مقايسه 
قيمت نرمال شده اينترنت ثابت بر اساس شاخص درآمد 
سرانه GNIpc ديده مي شود كه در اين جدول نيز ايران 
در ميان ۲۰ كشور ارزان اينترنت )كشور ۱۹( جاي دارد. 
توجه به اين نكته نيز ضروري است كه در هر دو شاخص، 

نرخ تبديل ارز هر كشور به دالر بي تأثير نخواهد بود.

    حداقل اينترنت مصرفي كاربران 
رايگان مي شود

با توجه به دغدغه كاربران براي گراني اينترنت و از طرفي 
درخواست اپراتورها براي تغيير تعرفه ها، وزير ارتباطات 
براي حل اين موضوع، از برنامه ريزي براي محاسبه حداقل 
اينترنت مصرفي كاربران به نرخ رايگان يا نصف قيمت، خبر 
داده و گفته اس��ت: دولت وعده اي مبني بر تأمين حداقل 
استاندارد اينترنت مصرفي جامعه را به مردم داده بود كه 
در اين زمينه برنامه ريزي هايي ب��راي تأمين اين حداقل 
اينترنت به صورت رايگان يا با نصف قيمت انجام شده است. 
عيس��ي زارع پور در آخرين اظهارات خود درباره افزايش 
قيمت بسته هاي اينترنت از سوي اپراتورها، كيفيت را خط 
قرم��ز وزارت ارتباطات عنوان و تاكيد كرده كه اينترنت با 
كيفيت و پرس��رعت حق مردم است و چون زندگي مردم 
امروز با فناوري گره خورده به دنبال اين هستيم كه كيفيت 
را تضمين كنيم. آنطور كه وزير ارتباطات مي گويد: رتبه 
جهاني اي��ران در ارتباطات ثابت بين ۱۴۰ ت��ا ۱۵۰ و در 
ارتباطات سيار بين ۷۰ تا ۸۰ در نوسان است. از آنجايي كه 
اينترنت ثابت در اين سال ها توسعه پيدا نكرده، رتبه خوبي 
در اين زمينه نداريم. با وجودي كه اينترنت ثابت در كشور ما 
توسعه نيافته، متأسفانه بار ترافيك به اينترنت همراه منتقل 
شده است و به دليل محدوديت ظرفيت باندهاي فركانسي 
اپراتورهاي موبايل، با افت كيفيت ش��ديد اينترنت روبرو 
شديم. وي با بيان اينكه در چهار سال گذشته سرمايه گذاري 
اپراتورها براي افزايش كيفيت خدمات اينترنت، متناسب با 
افزايش كاربران نبوده است، افزود: ما مخالف افزايش قيمت 
اينترنت بدون توسعه ش��بكه ارتباطي هستيم؛ هرگونه 
افزايش تعرفه اي منوط به تضمين اپراتورهاي ارتباطي براي 
ارتقاي كيفيت است. اين مساله بايد به تصويب كميسيون 
تنظيم مقررات ارتباطات برسد. زارع پور با اشاره به اينكه به 
هيچ وجه موافق افزايش قيمت اينترنت با هدف افزايش 
سود اپراتورها نيستيم، تاكيد كرد: قرار نيست كه اپراتورها 
با افزايش قيمت، فقط سود خود را ببرند و وضعيت شبكه به 
همين شكل باقي بماند. مجوز افزايش تعرفه زماني صادر 
خواهد ش��د كه اپراتورها براي افزايش كيفيت اينترنت 
تعهد بدهند و با استفاده از فناوري هاي جديد تضمين 
كنند كه عامه مردم به اينترنت دسترسي پيدا كنند. اگرچه 
ادامه فعاليت اپراتورهاي ارايه دهنده خدمات اينترنت در 
شرايط فعلي با مشكالت بسياري همراه است كه نتايجي از 
جمله محروم شدن كاربران از دريافت خدمات مطلوب و با 
قيمت رقابتي را در پي دارد، اما همانطور كه وزير ارتباطات 
نيز بر آن تاكيد دارد، زماني مي توان كاربران را نسبت به 
اقدام اپراتورها براي تغيير تعرفه ها قانع كرد كه اين حذف 
بسته هاي اينترنت يا معرفي بسته هاي جديد در راستاي 
توسعه شبكه ارتباطي كشور رخ دهد و هرگونه افزايش 
تعرفه اي كه منجر به توس��عه شبكه و افزايش كيفيت 

نشود، به هيچ وجه قابل قبول نخواهد بود. 
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احتمال شناسايي ارز ديجيتال 
ايراني ها در پلتفرم هاي خارجي

انجم��ن بالك چين اي��ران درباره شناس��ايي و 
برچس��ب گذاري داراي��ي كارب��ران ايران��ي در 
پلتفرم ه��اي خارجي ارز ديجيتال هش��دار داد. 
به گزارش ايس��نا، انجمن فناوران زنجيره بلوك 
در رابطه با ريس��ك شناس��ايي و برچس��ب زني 
دارايي هاي ديجيتال بيانيه اي صادر و اعالم كرد: 
انجمن، بارها در زمينه شناسايي و برچسب زني 
دارايي ه��اي ديجيتال مبتني بر بس��تر فناوري 
زنجيره بلوك و پيامدهاي آن هشدار داده است. 
فناوري بالك چين ماهيتي ش��فاف و قابل رصد 
دارد و اگ��ر يك داراي��ي ديجيتال ب��ه هويت يا 
محل جغرافيايي مش��خصي قابل انتساب باشد 
)مث��اًل از طريق IP يا بر اس��اس آدرس هايي كه 
با كيف مرتبط ب��ا آن دارايي ديجيتال، تراكنش 
داش��ته اند(، مي ت��وان رد آن را در تراكنش هاي 
بع��دي نيز، از نظ��ر فني و حت��ي از نظر حقوقي 

دنبال كرد. 
ش��ركت هايي مانند س��ايفرتريس، كريس��تال، 
چيناليس��يس و اليپتي��ك در ح��ال حاض��ر 
مشغول ارايه س��رويس هاي متنوع شناسايي و 
برچسب زني دارايي هاي ديجيتال هستند. پس 
از اين شناس��ايي، اگ��ر داراي��ي ديجيتال كامال 
غيرمتمركز باشد )مانند بيت كوين( پذيرندگان 
متمركز )مثال پلتفرم هاي متمركز تبادل ارزهاي 
ديجيتال( مي توانند پس از دريافت، آن را بالك 
كنند يا از پذي��رش آن به عن��وان ارزش امتناع 
كنن��د و اگر اي��ن دارايي ديجيتال ام��كان فريز 
شدن در كيف پول را داش��ته باشند )مانند تتر( 
نهاد ناش��ر آن توكن مي تواند آن را در كيف پول 
مالك فريز كند. اخيرا مواردي از برچس��ب زني 
روي دارايي هاي كارب��ران، حتي در پلتفرم هاي 
تبادل غيرمتمركز مانند ۱inch نيز مش��اهده 
شده است كه با گزارش برچسب دارايي كاربران 
كش��ورهاي تحت تحريم، منجر به اعمال بالك 
كردن دارايي در س��كوهاي پذيرن��ده اي مانند 
Binance  ش��ده اس��ت. رعايت نكات امنيتي 
توسط كسب وكارهاي ايراني بسيار حائز اهميت 
اس��ت و بخشي از مس��ووليت آنها براي امن نگه 
داش��تن دارايي كاربران و محس��وب مي ش��ود. 
لك��ن كاربران نيز بايد نكات س��اده اي مثل عدم 
استفاده از اس��كنرهاي خارجي )اكس��پلورر يا 
موتور جس��ت وجوي بالك چين( يا صرافي هاي 
خارجي ارز ديجيتال با IP ايراني يا انتقال دارايي 
به صورت مس��تقيم بين پلتفرم ه��ا كه احتمال 
شناسايي و اعمال تحريم دارند را نيز فراگرفته و 
رعايت كنند تا به اين ترتيب، ريسك شناسايي و 
برچسب گذاري دارايي هاي خود را كاهش دهند.

آمازون كارگران معترض را 
اخراج كرد

گروهي مس��تقل از كارگ��ران آم��ازون كه عضو 
جنب��ش Amazonians United هس��تند، 
اين ش��ركت را متهم كرده اند ۴ كارگر در منطقه 
كويينز را به دليل حمايت از يك سازمان كارگري 
اخراج كرده است. به گزارش مهر به نقل از انگجت، 
 Amazonians United جنب��ش كارگ��ري
مدعي اس��ت براي پايان دادن به سلطه مديريت 
در محل كار مب��ارزه مي كنند. طبق گزارش هاي 
موجود اين گ��روه اتهاماتي عليه آم��ازون را در 
 National( ش��وراي ملي رواب��ط كار امري��كا
Labor Relations Board( ثب��ت و ادع��ا 
مي كنند اين ش��ركت امريكاي��ي كارگران را به 
دليل اعتراض به شرايط استخدامي اخراج كرده 
است. اين گروه مدعي است آمازون اقدام مذكور 
را در جهت سست كردن فعاليت هاي اتحاديه اي 
انجام داده اس��ت. كارگران در انبارهاي آمازون 
در النگ آيس��لند سيتي و وودزلند در ماه مارس 
طي يك پياده روي اعتراض��ي خواهان افزايش 
۳ دالري دس��تمزد به ازاي هر س��اعت و تثبيت 
بازه هاي زماني اس��تراحت به م��دت ۲۰ دقيقه 
شده اند. براساس گزارش نشريه مادربورد درباره 
اين اعتراض، كارگران آمازون به ازاي هر ساعت 
۱۵.۷۵ تا ۱۷.۲۵ دالر دستمزد دريافت مي كنند 
و از س��وي ديگر م��دت زمان اس��تراحت آنها از 
۲۰ ب��ه ۱۵ دقيقه كاهش يافته اس��ت. كارگران 
واحده��اي آم��ازون در كويينز نيز درخواس��ت 
نامه اي را امضا كرده اند و خواهان موارد مختلف 
از جمل��ه ح��ق نگه داش��تن تلفن هم��راه براي 
اس��تفاده در مواقع اضطراري ش��ده اند. جنبش 
Amazonians United بدون آنكه يك اتحاديه 
كارگري رسمي باشد، در كل براي ايجاد سياست هاي 
بهتر مب��ارزه مي كند. اين جنبش پي��ش از اين نيز 
مبارزات موفقيت آميزي درباره تغييراتي در شرايط 

محل كار و افزايش دستمزدها انجام داده است.

قهرماني تيم ملي كشتي آزاد 
ايران در رقابت هاي آسيايي

با حمايت همراه اول
 ب��ه گ��زارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات 
س��يار ايران، تيم ملي كش��تي آزاد ايران با درخشش 
در رقابت هاي قهرماني آس��يا در اوالنباتور مغولستان، 
توانست به مقام »قهرماني« اين دوره از رقابت ها دست 
يابد. آزادكاران ايراني با كس��ب ۶ مدال طال، يك مدال 
نقره و يك مدال برنز، بر س��كوي نخس��ت اين دوره از 
رقابت ها ايس��تادند. پيش از اين نيز تيم ملي كش��تي 
فرنگي كشورمان با كسب ۳ مدال طال، يك مدال نقره 
و ۲ مدال برنز در اين دوره از رقابت ها توانسته بود مقام 
»نايب قهرماني آسيا« را به دست آورد. در ادامه موفقيت 
تيم هاي ملي كش��ورمان كه با حمايت هم��راه اول در 
مسابقات بين المللي شركت كرده اند، تيم ملي واليبال 
نوجوانان دختر ايران نيز در نخستين تجربه برون مرزي  
خود عنوان نايب قهرماني جام كورناكيا ايتاليا را به دست 
آورد. جام كورناكيا با س��ابقه ۴۰ س��اله در برگزاري 
مسابقات رده هاي مختلف س��ني جهان، هر ساله 
ميزبان بازيكنان زير ۱۷ و ۱۹ سال واليبال دنيا است 
و بسياري از بازيكنان فعلي اين رشته ورزشي، سابقه 
حضور در اين جام را دارند. همراه اول به عنوان حامي 
تيم هاي ملي كش��تي )ورزش اول كشور( و واليبال 
ايران، اين موفقيت هاي پي درپي را به تمامي ايرانيان 

و ملي پوشان كشورمان تبريك گفته است.

افزايشتعرفهايكهمنجربهتوسعهشبكهوافزايشكيفيتنشود،قابلقبولنيست

چرا كاربران افزايش قيمت اينترنت را بپذيرند؟

موضوع: تامين نيرو جهت حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسيسات 
شرکت گاز استان قزوين )شماره مناقصه : 45-1400()تجديد(

شرکت گاز استان قزوین درنظر دارد تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( پروژه تامین نیرو جهت حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسیسات شرکت گاز استان قزوین به شماره 
)2001091335000010( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/02/05 می باشد . 
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا پایان وقت اداري روز  شنبه )ساعت: 16:00( مورخ 1401/02/10

- مهلت زمانی ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19:00روز شنبه مورخ 1401/02/24
-زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 9:00 روز یکشنبه مورخ 1401/02/25

- زمان بازگشایی پاکات مناقصه )الف، ب و ج(: ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/02/27
-شرایط مناقصه گران:

1-  داشتن شخصیت حقوقي
2-  شرکت های تایید صالحیت شده توسط سازمان حراست وزارت نفت 

3- ارائه گواهینامه صالحیت پیمانكاري معتبر از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در رسته های خدمات عمومی و یا نگهباني
تذکر : شرکت های دارای گواهینامه فوق الذکر )رسته های خدمات عمومی و یا نگهباني( می بایست موضوع حراست و حفاظت به عنوان یکی از شرح    فعالیت های مربوطه در اساسنامه آنها قید شده باشد.

4- ارایه گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
5-ارایه آخرین صورت هاي مالي حسابرس�ي شده بر اساس آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به ش�مار26510/ت39039ک مورخ 88/02/09 وزیران محترم عضو 

کمیسیون اقتصاد و اطالعیه های بعدی آن.
- تضمی�ن شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه مور خ 1394/09/22 هیأت وزیران به مبلغ 5.200.000.000 ریال.

- محل تامین اعتبار: اعتبارات جاری شرکت گاز استان قزوین
-قیمت های پیشنهادی مناقصه گران می بایست متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

-به این پیمان مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتي، مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ه   مورخ 1394/09/22 و اطالعیه های بعدی آن، پیش پرداخت معادل 15% مبلغ اولیه پیمان 
تعلق خواهد گرفت.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 
مرکز تماس :  1456 

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
عطف به بخشنامه شماره 372621 مورخ 98/07/09 سازمان برنامه و بودجه کشور و مطابق بند »د« ماده 18 قانون برگزاری مناقصات ، مناقصه گران می توانند درساعت و تاریخ اعالم شده در آگهی 

فراخوان مناقصه در جلسه بازگشایی پاکات )الف-ب-ج( حضور یابند.
از شرکت های واجد صالحیت دعوت می شود به منظور دریافت اطالعات تکمیلی به نشانی www.nigc-qazvin.ir و یا پایگاه اطالع رسانی مناقصات )http://iets.mporg.ir( مراجعه نمایند.

شركت ملي گاز ایران
شركت گاز استان قزوین

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین

شناسه آگهي : 1305947

كد فراخوان پايگاه اطالع رساني مناقصات :53/111/373

» آگهی مناقصه عمومی - يک مرحله ای «

 شركت برق منطقه اي فارس ) به عنوان دستگاه مناقصه گزار ( در نظر دارد مناقصه »  تعمیرات و نگهداری از تاسیسات شرکت برق منطقه ای فارس « به شماره 
» 2001001046000010 « را از طریق سامانه تداركات الكترونیكي دولت به پیمانکاری که دارای تایید صالحیت از اداره کل کار و امور اجتماعی با کدهای فعالیت امور 
تاسیساتی یا تعمیر و نگهداری و همچنین گواهینامه تایید صالحیت ایمنی )هر دو گواهینامه دارای اعتبار باشند( واگذار نماید. كلیه مراحل فرایند مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه، ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاكت ها از طریق سامانه تداركات الكترونیكي دولت به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد 
ش�د. لذا مناقصه گران صالحیت دار در زمینه موضوع مناقصه مي توانند جهت اخذ اسناد به ترتیب اطالعات زماني ذكر شده در ذیل به سامانه ستاد مراجعه و 
اسناد مربوطه را دریافت و پس از تكمیل، همراه با اسناد و مدارك خواسته شده در سامانه تداركات الكترونیكي دولت بارگذاری نمایند. الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلي در سامانه، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهي امضا الكترونیكي جهت شركت درمناقصه را محقق سازند. به پیشنهاد های 
واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل 

شود ، ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات مورد نیاز به شرح ذیل اعالم می گردد.
1-تاریخ اولین انتشار اسناد مناقصه در سامانه : از ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/02/06

2-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه : تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ  1401/02/11
3-آخرین مهلت  بارگذاري اسناد مناقصه در سامانه: تا ساعت 13روز شنبه مورخ   1401/02/24

4- آخرین مهلت تحویل اصل پاكات پیشنهاد: ساعت 8 روز یکشنبه مورخ  1401/02/25
5-تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد ها: ساعت 11 روز یکشنبه مورخ  1401/02/25  خواهد بود .

6-نوع کمیت و کیفیت خدمات مورد نظر: وفق اسناد مناقصه خواهد بود
7- نحوه برگزاری مناقصه:عمومی یک مرحله ای 

8- مدت انجام كار: 12 ماه هجري شمسي
9- مبلغ برآورد: 14.862.020.947 ریال

10- نوع و مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار: به صورت یك یا تركیبي از تضامین بندهاي الف، ب، پ، ج، چ، ح .خ ماده 4 آئین نامه تضمین معامالت دولتي 
به ش�ماره123402/ت50659ه�   مورخ94/9/22 و اصالحیه ش�ماره 5211/ت57592ه�   مورخ 1400/1/22مصوب هیات وزیران به مبلغ هفتصد و چهل و سه 
میلیون و یکصد و یک هزار و چهل و هفت  )743.101.047 ( مي باشد. به پیشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از میزان مقرر، چك 

شخصي و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
11- مدت اعتبار پیشنهادها: پیشنهادها باید از هرحیث براي مدت 90 روز بعد از تاریخ تعیین شده براي تسلیم پیشنهادها معتبر باشند و این مدت براي 90 روز 

دیگر قابل تمدید مي باشد.
12- نش�انی این شرکت جهت ارسال پاکت های » الف« و » ب«  و » ج«  : شیراز - خیابان زند - نبش خیابان فلسطین - شرکت برق منطقه ای فارس- دبیرخانه 
مرکزی ) تذکر مهم ؛ ارسال یک نسخه از پاكت هاي » الف« ) اصل ضمانتنامه( و » ب«  ) به صورت CD(  و» ج«  )اصل برگ پیشنهاد قیمت و جدول مقادیر و قیمت 

ها به صورت فیزیکی( به صورت فیزیکی و الك و مهر شده الزامی است.(
13- محل برگزاري مناقصه: شیراز، خیابان زند، نبش خیابان فلسطین، شركت برق منطقه اي فارس، امور تداركات و قراردادها

 14- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنًا چنانچه در مورد مفهوم قسمتي از اسناد مناقصه ابهام یا سئوالي وجود داشته باشد 
مي توانند با شماره فكس 32359047- 071 دبیرخانه مركزي شركت برق منطقه اي فارس )امور تداركات و قراردادها( مكاتبه نمایند.

15- به پیشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : تلفن مركز راهبري و پشتیباني سامانه 1456 مي باشد.

 شركت برق
 منطقه اي فارس

شناسه آگهي: 1306924

شركت برق منطقه اي فارس

شماره مرجع: 1401-7 

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320



تعادل|
بنابر اعالم معاون وزير صمت، ۷۳ هزار واحد صنعتي 
در كش��ور وجود دارد كه تعداد ۱۲ هزار واحد آن راكد 
بوده است. اما طي سال گذشته ۲ هزار و ۷۰۰ واحد از 
تعداد واحدهاي راكد راه اندازي شده است. همچنين 
بنابر آمار محمدمهدي ب��رادران، ۴۹۹ واحد توليدي 
در تملك نظام بانكي قرار دارند، كه غيرفعال هستند. 
براساس اظهارات اين مقام مسوول در وزارت صمت، 
حدود ۲۱5 چالش و مشكل عمده مربوط به واحدهاي 
صنعتي در ۲۰ عنوان جمع بندي شده و عمده مسائل 
صاحبان توليد، مس��ائل »بانكي، ماليات، مواد اوليه، 
گمركي و امور مربوط به تأمين اجتماعي« است. البته 
به گفته برادران، سرمايه در گردش همچنان دغدغه 
اصلي واحدهاي توليدي است، كه در اين زمينه طرح 
تأمين مالي زنجي��ره اي با هماهنگي و همكاري نظام 
بانكي در دستور كار قرار گرفته است. معاون وزير صمت 
همچنين افزايش قيمت در بسياري از حوزه ها را تاييد 
كرد اما دليل اين روند را رشد قيمت هاي جهاني دانست 
و عنوان كرد ك��ه وزارت صمت تالش ك��رده با وضع 
عوارض پلكاني صادراتي، مانع از افزايش مجدد قيمت ها 
در داخل شود. او در نشست خبري خود با خبرنگاران از 
ابالغ سند راهبردي لوازم خانگي در ماه آينده خبر داد. 

    مشكالت توليد كنندگان چيست؟ 
به گزارش تعادل، معاون صنايع عمومي وزارت صمت 
در نشست خبري روز گذش��ته خود در محل وزارت 
صمت به بيان توضيحاتي درب��اره برنامه هاي وزارت 
صمت در حوزه صنعت پرداخ��ت. بنابر اعالم محمد 
مهدي برادران، ۷۳ هزار واحد صنعتي در كشور وجود 
دارد كه اين واحدها از وزارت صمت مجوز دارند، از اين 
تعداد ۱۲ هزار واحد راكد اس��ت كه طي سال گذشته 
۲ هزار و ۷۰۰ واحد از تعداد واحدهاي راكد راه اندازي 
شد، در طول فعاليت دولت سيزدهم يك هزار و ۲۰۰ 

واحد فعال شده است. 
معاون وزير صمت با تأكيد بر اينكه موضوع سرمايه در 
گردش دغدغه اصلي واحدهاي توليدي است، عنوان 
كردكه برخي تصميمات غلط گذشته شايد تا دو سال 
در فرآيندهاي توليد و مصرف وجود خواهد داشت اما 
آنچه مهم است بايد فرآيند ها را به سمت توليد ببريم.

عمده مشكالت اين واحدها مشتمل بر ۲۱5 مشكل در 
۲۰ عنوان دسته بندي شد كه مشكالت بانكي، مالياتي، 
تامين مواد اوليه، گمركي، امور اراضي و تامين اجتماعي 
در صدر مشكالت قرار دارند. ۴۴۹ واحد از واحدهاي 
راكد توس��ط بانك ها تملك شده و غيرفعال شده اند، 
ضمن اينكه سرمايه در گردش دغدغه اصلي واحدها 
را تشكيل مي دهد.به گفته او، در سال هاي گذشته در 
كشور ما نظام بانكي ضد توليد عمل كرده و حتي باعث 
كاهش توليد شده است، البته با تغييرات در نظام بانكي 
در بانك هاي مختلف شاهد اصالح فرآيندها هستيم و 
همكاري خوب با وزارت اقتصاد و مجموعه بانك مركزي 
داريم. برادران گفت: در مورد تأمين مالي زنجيره هاي 
توليد كار مشتركي بين وزارت صمت و وزارت اقتصاد 

انجام شده است.
براس��اس توضيحاتي كه او ارايه ك��رد: الزام پرداخت 
تسهيالت توسط نظام بانكي براساس صورت حساب 
مورد تاييد سامانه جامع تجارت يكي از اقداماتي است 
كه دنبال مي شود و از فرآيندهايي است كه بايد اصالح 
شود. بخشي از منابع بانكي كه از طريق تسهيالت ارايه 
مي شود از آنجا كه از س��امانه جامع تجارت استفاده 
نمي ش��ود درصد عمده اي از آن به كاالهاي قاچاق و 

تقلبي مي رسد، يعني پول در اختيار مصرف كننده قرار 
مي گيرد و مصرف كننده اختيار دارد كه بين كاالهاي 
تقلبي و قاچاق مي تواند كاال انتخاب كند، در حالي كه 
انتظار نظام توليد از مجموعه هاي بانكي اين است كه 
تسهيالتي كه مربوط به توليد و تحريك تقاضا است، 
در اختيار توليد كنن��دگان داخلي قرار گيرد.  معاون 
وزير صمت معتقد اس��ت كه روند رو به رش��د توليد 
ظرف ماه هاي گذشته در حوزه هاي مختلف طبق آمار 
موجود، صعودي بوده و برآورد ما در س��ال جاري اين 
است كه اين روند ادامه مي يابد و در حوزه توليد به سمت 
توليد انبوه حركت خواهيم كرد. البته او درباره افزايش 
دستمزدها، نيز گفت: بخشي ازچالش هاي ابتداي سال 
از جمله افزايش دستمزدها اگرچه باعث افزايش هزينه 
توليد مي ش��ود، اما از آنجا كه باعث وفاداري بيش��تر 
كارگران به كار مي ش��ود و راندم��ان توليد و كيفيت 
توليد افزايش مي يابد و باعث تحريك تقاضا مي شود، 
در نتيجه به نفع توليد خواهد بود و دورنماي خوبي را 

در اين زمينه پيش بيني مي كنيم. 

    به سمت واردات بي رويه نمي رويم!
برادران در مورد اينكه در صورت گشايش در مذاكرات 
آيا نسبت به توليد دانش بنيان بي توجهي خواهد شد، 
گفت: قطعا اينگونه نخواهد بود. مهم ترين كساني كه 
با مردم همكاري كرده اند صاحبان صنايع بوده اند كه 
در سال هاي گذش��ته نقش كليدي داشته اند و قطعا 
محوريت توليد باقي خواهد ماند و هيچگاه به سمت 
ميدان دادن ب��ه واردات نخواهيم رفت و اين موضوع 

بارها از سوي رييس جمهور تكرار شده است. 

    فاز نخست مبارزه با قاچاق كاال
او با بيان اينكه در ماه گذش��ته وارد ح��وزه مبارزه با 
قاچ��اق لوازم يدكي خودرو ش��ده ايم، گفت: به مرور 
حوزه هاي مبارزه با قاچاق توسط وزارت صمت افزايش 
مي يابد در فاز بعد وارد ح��وزه مبارزه با لوازم خانگي 
قاچ��اق و پس از آن نيز وارد مب��ارزه با قاچاق صنايع 

دخاني و سپس وارد حوزه محصوالت سلولزي، آرايشي 
و بهداشت و س��پس هم وارد حوزه مبارزه با پوشاك 
خواهيم ش��د.. وي افزود: در الگ��وي جديد نظامات 
مختلف مد نظر اس��ت و در سياس��ت هاي خودمان 
چگونگي يك بازار شفاف را طراحي كرده ايم و لذا براي 
اطمينان از اصالت كاال سامانه اصالت سنجي در ۲حوزه 
»لوازم يدكي و لوازم خانگي« فعال شده است و مردم 
مي توانند از كد پيامكي و نرم افزار موبايل از طريق كد 

رهگيري اصالت كاال را اتخاذ كنند. 

   كاهش ارزبري 
در حوزه محصوالت خانگي

او همچنين از تدوين س��ند راهب��ردي لوازم خانگي 
خبر داد و گفت: اين سند در ماه آينده ابالغ مي شود. 
او در پاسخ به س��والي در مورد اقدامات وزارت صمت 
براي دانش بنيان كردن ح��وزه لوازم خانگي و اتكا به 
توليد داخل و جلوگيري از مس��ائل مربوط به س��ال 
۹۷ )گران��ي و كمبود( گفت: يك��ي از صنايعي كه در 
6 ماه گذشته با همكاري بين وزارت صمت و اصحاب 
صنايع ل��وازم خانگي صورت گرف��ت و كارنامه قابل 
دفاعي دارد مجموعه لوازم خانگي اس��ت.  براساس 
آماري كه برادران اعالم كرد: در حوزه لوازم خانگي در 
سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل توليد از ۱5 ميليون و 
۴۰۳ هزار دستگاه به ۱6 ميليون و ۴8۹ هزار دستگاه 
افزايش يافته است كه رشد بيش از ۷ درصدي داشته 
است. در برخي از كاالها مانند ماشين لباس شويي اين 
رشد ۳6 درصد بوده، به طوري كه از توليد يك ميليون 
و ۱8۷ هزار دستگاه به يك ميليون 6۱۰ هزار دستگاه 
رسيده  است. همچنين در زمينه توليد يخچال رشد 
۹ درصدي داش��ته، به طوري ك��ه از ۲ ميليون و ۲8۰ 
هزار به ۲ ميليون و ۴8۰ هزار دس��تگاه رسيده است. 
ماشين ظرف ش��ويي از ۷۱ هزار به ۱۲5 هزار افزايش 
يافته است.  البته او با تاكيد بر اينكه نبايد به نام توليد، 
تولي��د نماها محصوالت را فقط مونت��اژ كنند، اظهار 
كرد: اين مساله نيز واردات و قاچاق محسوب مي شود. 

كاهش ارز بري از ۱.5 ميليارد دالر به ۱.۲ ميليارد دالر 
در حوزه محصوالت خانگ��ي از طريق افزايش عمق 
ساخت داخل منجر به صرفه جويي ارزي شده است و 
اين نشان مي دهد كه اگرچه افزايش توليد داشته ايم، 
اما در حوزه واردات قطعات كاهش داشته ايم.  به گفته 
او، بعد از رشد قيمتي كه در س��ال ۹۷ در حوزه لوازم 
خانگي صورت گرفته ب��ود و در بازه اي كه قيمت ها تا 
۲ براب��ر افزايش يافت با تعامل با صنايع لوازم خانگي، 
قيمت توليد كنندگان لوازم خانگي با همان قيمت آغاز 
به كار دولت عرضه مي شود و افزايش توليد هم يكي از 

راهكارهاي جلوگيري از افزايش قيمت ها بوده است.

    مهر تاييد بر افزايش قيمت ها
برادران البته افزايش قيمت ها در بيش��تر حوزه ها را 
تاييد كرد و در اين مورد گفت: مواد اوليه بس��ياري از 
محصوالت ب��ا توجه به افزايش قيمت ها دچار چالش 
شده اس��ت و اين موضوع كار را براي توليدكنندگان 
داخلي س��خت مي كند.  او بيان ك��رد: يكي از داليل 
افزايش قيمت كاالها، موضوعات مربوط به بازارهاي 
جهاني اس��ت كه هر چقدر به بازارهاي جهاني پيوند 
داشته باشيم، افزايش قيمت جهاني بيشتر به اقتصاد 
ما ضربه مي زند. مردم انتظار دارند، وقتي ما توليد كننده 
نفت هس��تيم و محص��والت پتروش��يمي از نفت و 
گاز حاصل مي ش��وند انتظار دارند، با افزايش قيمت 
نفت قيم��ت توليد افزايش نيابد و قيم��ت مواد اوليه 
توليد كنن��دگان داخلي افزايش نياب��د و مطالبه اين 
موضوع از حقوق توليد كنندگان داخلي اس��ت.   او در 
مورد قيم��ت لوازم يدكي خودرو ه��م گفت: تاكنون 
در اين زمينه وضعيت ايده آل نبوده است و لذا تاكيد 
ش��ده كه قيمت مصرف كننده و توليد كننده بر روي 
كاال درج شود و لوازم خانگي در اولويت ما براي اين كار 
قرار گرفته است. معاون وزير اظهار كرد: اگر بتوانيم با 
ابزار عوارض پلكاني صادرات اولويت را بدهيم به تامين 
نيازهاي داخلي بخشي از مشكالت حل مي شود. االن 

خام فروشي در دنيا هدف نيست. 
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رشد ۱۰ تا ۱۳ درصدي
قيمت خودرو در بازار

با گذشت بيش از يك ماه از سال ۱۴۰۱، گرچه بازار 
خودرو همچون ساير بازارها راه افتاده، اما همچنان 
در ركود است و به جز اندك مواردي خريد و فروش  
انجام نمي ش��ود؛ بررس��ي قيمت ها در سايت ها و 
فض��اي مجازي حاكي از رش��د ۱۰ تا ۱۳ درصدي 

قيمت هاست.
به گزارش ايرنا، به گفته كارشناس��ان، بازار خودرو 
و قيمت ها روال طبيعي ندارد و در يك آشفتگي و 
نابساماني به سر مي برد و همه منتظرند اتفاق خاصي 
بيفتد يا توليد و عرضه از سوي خودروسازان بيشتر 
ش��ود تا كاهش فاصله قيمتي كارخانه اي و بازاري 
را شاهد باش��يم. در حالي كه كارشناسان نياز بازار 
خودرو را حدود يك ميليون و ۴۰۰ هزار دس��تگاه 
در س��ال عنوان مي كنند، اما در سه سال گذشته 
خودروس��ازان در بهترين حالت توانسته اند فقط 
6۰ درصد نياز بازار را تامين كنند و همين مس��اله 
فاصله شديد متوسط باالي ۹۰ درصدي قيمت ها 
را رقم زده اس��ت. در اين ميان، آنكه ضرر مي كند 
مصرف كننده نهايي و طبقه ضعيف جامعه است. 
هرچند جز آن��ان كه نياز واقعي به خ��ودرو دارند، 
هيچكس براي خريد مراجع��ه نمي كند. به گفته 
رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودروي پايتخت، 
قيمت خودروهاي داخلي نسبت به ۲5 اسفندماه 
پارسال بين ۱۰ تا ۱۳ درصد رشد داشته است و اين 
افزايش قيمت به خودروهاي مونتاژي و خارجي نيز 
سرايت كرده است. سعيد موتمني به ايرنا گفت: در 
اين بازه زمان��ي پرايد ۱۱۱ از ۱8۰ ميليون به ۱۹۷ 
ميليون تومان، پ��ژو ۲۰6 از ۲6۲ به ۲۹6 ميليون 
تومان، پژو پ��ارس از ۲۷5 به ۳۰۴ ميليون تومان و 
هايم��ا اس ۷ از 8۱۰ به حدود ۹۱۰ ميليون تومان 
افزايش قيمت داشته است. وي معتقد است: براي 
تنظيم بازار هرچند به صورت مقطعي بايد واردات 
خودرو اجازه داده شود كه به نفع مصرف كننده، بازار 
و دولت است. يكي ديگر از كارشناسان با »خنده دار« 
توصيف كردن قيمت ها در بازار، گفت: حتي اگر بر 
فرض دالر به ۳۰ هزار تومان هم برسد، چرا بايد پول 
يك دستگاه سانتافه مدل ۲۰۲۲ فول آپشن را داد 
و يك هايما سوار ش��د. وي بيان داشت: با پولي كه 
براي يك دستگاه دنا يا پژو ۲۰۷ پرداخت مي شود 
مي توان مگان مدل ۲۰۲۲ سوار شد و قيمت هايي 
كه براي انواع خودروهاي ما وجود دارد در حقيقت با 

دالر 6۰ تا ۷۰ هزار توماني محاسبه مي شود.

كشف  ۱44۰ ليتر  هرويين مايع
معاون حقوقي گمرك در خصوص كش��ف بزرگ 
محمول��ه مواد مخ��در ترانزيتي گف��ت: محموله 
ترانزيتي به وزن چهل تن تحت عنوان آب مقطر از 
مبدأ كشور پاكستان براي انتقال به كشور امارات 
متحده عرب��ي از طريق مرز ميرجاوه در اس��تان 
سيستان و بلوچستان به كشور وارد و قصد خروج 
از كشور از طريق گمرك شهيد رجايي را داشت كه 
كاركنان خدوم گمرك شهيد رجايي با بهره گيري 
از شاخص هاي خطر و تجربيات قبلي به احتمال 
جاس��ازي مواد مخدر به گالن ه��اي محموله آب 
مقطر مشكوك ش��دند. وي افزود: پس از بررسي 
اين محموله كه ش��امل دو هزار گالن ۲۰ ليتري 
بود مشخص شد كه از مجموع گالن ها، ۷۲ گالن 
به جاي آب مقطر، حاوي مايع قهوه اي رنگ با بوي 
تند اس��يدي است برهمين اس��اس نمونه كاالي 
مورد نظر براي بررسي دقيق و علمي به آزمايشگاه 
تشخيص و آناليز پليس مبارزه با مواد مخدر ارجاع 
ش��د. زبيدي توضيح داد: پ��س از انجام آزمايش 
مورد نظر مش��خص ش��د كه ماهيت نمونه مورد 
بررسي هروئين مايع بوده است كه به اين ترتيب 
۷۲ گالن ۲۰ ليتري به وزن ۱۴۴۰ ليتر »هرويين 
مايع« كه حاوي ۴68 كيلوگرم »هرويين خالص« 
بود، كشف ش��د. معاون حقوقي گمرك در ادامه 
با اش��اره به لزوم تجهيز مبادي رس��مي كشور به 
دس��تگاه هاي ايكس ري و س��گ هاي مواد ياب 
اعالم كرد: س��اختار س��ازماني گمركات اجرايي 
كشور در حوزه مبارزه با مواد مخدر نيازمند اصالح 
و بازنگري بوده و ان شاءاهلل در صورت به كارگيري 
نيروهاي متخصص، متعهد و آموزش ديده، نتايج 

مطلوب تري حاصل خواهد شد.

واردات دانه روغني
جايگزين كنجاله سويا شد

با تصميم وزارت جهاد كشاورزي، شركت پشتيباني 
امور دام بخش��ي از ذخاير راهب��ردي كنجاله را از 
طري��ق واردات دانه هاي روغن��ي تامين مي كند. 
براس��اس اعالم انجمن صنفي صنايع روغن كشي 
ايران، در راس��تاي تامين ذخائر راهبردي كشور و 
اجراي سياست هاي كالن دولت سيزدهم مبني بر 
توسعه اشتغال و افزايش توليد داخل و همچنين 
ايجاد ارزش افزوده براي كش��ور مقرر شد شركت 
پش��تيباني امور دام ب��ه ج��اي واردات كنجاله با 
استفاده از پتانسيل كارخانجات روغن كشي، دانه 
روغني سويا وارد كش��ور كند. بر اساس اين طرح، 
كنجاله استحصالي از واردات دانه از طريق شركت 
پشتيباني امور دام در سامانه بازارگاه توزيع شده و 
روغن اس��تحصالي نيز در اختيار شركت بازرگاني 
دولتي قرار خواهد گرفت ت��ا ضمن تامين ذخاير 
راهبردي، بخش��ي از نياز بازار روغ��ن نباتي از اين 
طريق تامين ش��ود. بنا بر اين گزارش در جلس��ه 
كارگروه تنظيم ب��ازار دولت، قب��ل در خرداد ماه 
۱۴۰۰ تصويب شد تا ۳۰۰ هزار تن دانه روغني سويا 
توسط شركت بازرگاني دولتي براي تامين ذخاير 
راهبردي روغن خام و كنجاله سويا وارد كشور شود 

كه متاسفانه تاكنون اين مصوبه اجرايي نشده بود.

افزايش مدارس بركت 
به 2 هزار مدرسه تا پايان سال

تعداد مدارس افتتاح و تكميل شده بنياد بركت ستاد 
اجرايي فرمان امام تا پايان سال جاري به ۲ هزار مدرسه 
مي رس��د. محمد تركمانه، مديرعامل بني��اد بركت از 
ساخت ۲۰۰ مدرس��ه جديد در سال جاري خبر داد و 
افزود: به اين ترتيب تعداد مدارس افتتاح و تكميل شده 
بنياد بركت در مناطق محروم و روستايي كشور تا پايان 
سال ۱۴۰۱ به ۲ هزار مدرسه مي رسد. مديرعامل بنياد 
بركت با اشاره به فعاليت هاي اين بنياد در سال ۱۴۰۱ 
خاطرنش��ان كرد: بنياد بركت در سال جاري ساخت 
۲۰۰ مدرسه جديد با يك هزار كالس درس را با اولويت 
جايگزيني با مدارس كانكسي در دستور ساخت دارد و ۲ 
هزار ميليارد ريال براي اين منظور اعتبار تخصيص داده 
اس��ت. تركمانه تاكيد كرد: با افتتاح اين ۲۰۰ مدرسه 
تعداد مدارس آماده بهره برداري و تكميل شده بركت 
تا پايان سال ۱۴۰۱ به ۲ هزار مدرسه با ۱۱ هزار كالس 
درس مي رسد. وي درباره اقدامات بنياد بركت در حوزه 
ساخت مدرس��ه توضيح داد: بنياد نسبت به ساخت ۲ 
هزار و ۷۰۰ مدرسه با ۱۴ هزار كالس درس متعهد است 
كه تا به امروز يك هزار و 8۰۰ مدرسه با ۱۰ هزار كالس 
درس افتتاح و تكميل ش��ده است. به گفته مديرعامل 
بنياد بركت، سهم اين بنياد براي ساخت ۲ هزار و ۷۰۰ 
مدرسه تعهد ش��ده ۱۲ هزار و ۱۰۰ ميليارد ريال است 
كه تاكنون ۹ هزار و ۱5۰ ميلي��ارد ريال آن را پرداخت 
كرده است. تركمانه با تاكيد بر ساخت مدارس بركت در 
مناطق محروم و كم برخوردار سراسر كشور گفت: ۳ هزار 
و ۷5۰ روستا در سراسر كشور تحت پوشش فعاليت هاي 
مدرسه سازي بنياد بركت قرار دارند. مديرعامل بنياد 
بركت با تاكيد بر نهضت مدرسه سازي در كشور گفت: 
بنياد بر اساس منويات رهبر معظم انقالب و سياست هاي 
ابالغي از سوي ستاد اجرايي فرمان امام و به منظور توسعه  
فضاهاي آموزشي و توزيع عادالنه  امكانات تحصيلي در 
مناطق محروم و كم تر توسعه يافته  سراسر كشور اقدام 
به راه اندازي نهضت مدرسه سازي در اين مناطق كرده 
و ساخت مدرس��ه  يكي از بنيادي ترين و ماندگارترين 
اقدامات اين بنياد است. به گفته تركمانه، در حال حاضر 
۲5۰ ه��زار دانش آموز در مدارس بركت مش��غول به 
تحصيل هستند. وي در پايان يادآور شد: مدارس بركت 
در مناطق محروم مورد نياز وزارت آموزش و پرورش و 
سازمان نوسازي مدارس كشور و با رعايت استانداردها و 
الزامات آموزشي و ضوابط فني و زيربنايي ساخته و پس 

از تكميل، تقديم دانش آموزان اين مناطق مي شوند.

اجراي طرح سنددار شدن 
اراضي كشاورزي در استان مركزي
به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان 
مركزي، مدير امور اراضي استان مركزي گفت: يكي از 
برنامه هايي كه اخيرا در دستور كار وزارت جهاد كشاورزي 
قرار گرفته سند دار كردن اراضي كشاورزي است، اين امر 
عالوه بر قانوني شدن حق مالكيت كشاورزان مزايايي 
چون جلوگيري  از تغيير كاربري اراضي كشاورزي، حل 
اختالف بين كشاورزان با هم و با دولت را به همراه خواهد 
داشت. در برخي موارد كشاورزان به دليل نداشتن سند 
و ناتواني در اثبات مالكيت، قادر نيستند در زمين آبا و 
اجدادي خود به كش��ت و زرع بپردازند. سنددار شدن 
زمين هاي كشاورزي )كاداستر( انگيزه فعاليت كشاورزان 
را بيشتر مي كند و از سوي ديگر، آنها مي توانند با سند 
زمين خود از تسهيالت بانكي براي توسعه كشت و زرع 
نيز بهره مند ش��وند. به گفته مدير امور اراضي سازمان 
جهاد كش��اورزي استان مركزي، در حال حاضر كمتر 
از ۱۰ درصد از زمين هاي كشاورزي استان داراي سند 
هستند اما با اجراي اين طرح تمامي اراضي كشاورزي 
استان تا پايان كار اين دولت سند دار خواهند شد. علي 
ابراهيمي گفت: س��نددار كردن اراضي كش��اورزي از 
اولويت هاي وزارت كش��اورزي در سال جديد است كه 
در اس��تان مركزي هم با تالش همه همكاران در حال 
اجرا است. به دنبال اين اقدام كل اراضي كشاورزي داراي 
شناسنامه خواهند شد و بهره برداران تمامي اين اراضي 
در قالب طرح هاي آماري كه انجام خواهد گرفت مشخص 
شده و اطالعات دقيقي در اين زمينه شكل خواهد گرفت. 
وي افزود: در حال حاضر بس��ياري از اراضي كشاورزي 
كشور قولنامه اي هستند و شناسنامه يا سندي ندارند 
كه بهره بردارانشان را مشخص كند و همين مساله مانع 
از همكاري دستگاه هاي متولي با كشاورزان در اجراي 
طرح هاي مختلف خواهد شد. بنابراين ما در اين اقدام 
قصد داريم با هم��كاري مردم به تعيين تكليف اراضي 
كشاورزي كشور بپردازيم تا از اين طريق مشكالتي از 
اين دست مرتفع شود. مدير امور اراضي سازمان جهاد 
كشاورزي استان مركزي اظهار كرد: هدف اصلي و كلي 
ما تعيين تكليف مالكيت ها است، اين كار مانع از ادعاي 
مالكيت افراد متعدد بر روي يك قطعه زمين خواهد شد. 
اما الزمه كار اين است كه اين اراضي ابتدا در كميسيون 
رفع تداخالت استان مطرح شوند. اين نهاد در راستاي 
اجراي قانون افزايش بهره وري و ماده 5۴ قانون رفع موانع 
توليد اختالفات بين مردم و اداره كل منابع طبيعي استان 
را مورد رسيدگي قرار مي دهد تا در نهايت تصميم گيري 
نهايي انجام شود. از همين رو پالك هايي كه در اولويت 
س��نددار ش��دن قرار دارند كه در اين كميسيون مورد 
رسيدگي قرار گرفته باشند. وي اشاره كرد: اين كار روند 
خاص خود را دارد و ما از طريق تفسير عكس هاي هوايي 
و با واگذاري كار به شركت هاي داراي صالحيت با گريد 
مخص��وص اقدام خو اهيم ك��رد و به تكميل پرونده ها 
خواهيم پرداخت. با ابالغ مصوبه كميسيون رفع تداخالت 
اراضي ، اراضي قابليت انجام عمليات حدنگاري را پيدا 
مي كنند كه با انجام اين عمليات روند اجرايي پرونده ها 
در هر پالك و روستا آغاز خواهد شد و در نهايت با ارسال 
پرونده ها به اداره ثبت، سند مالكيت صادر خواهد شد. 
ابراهيمي خاطرنشان كرد: در حال حاضر دو پالك 
نوازن و ميچان در دستور كار سازمان جهاد كشاورزي 
استان مركزي قرار گرفته و پالك بعدي كلوان است كه 

شركت در حال تكميل پرونده هاي آن است. 

سندراهبرديلوازمخانگيخردادماهابالغميشود

پنج چالش عمده صاحبان توليد 

نرخآزادشكر270درصدنسبتبهنرخدولتيافزايشقيمتدارد!

شكر ۶ نرخي شد
دبير اتحاديه بنكداران گفت: بعد از اينكه ارز ترجيحي 
براي واردات شكر حذف و واردات اين كاالي اساسي 
با ارز نيمايي صورت گرفت شاهد افزايش نرخ شكر در 

بازار بوديم.
قاسمعلي حس��ني در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي 
ايلنا، با بيان اينكه شكر در سال گذشته ۴ مرتبه افزايش 
نرخ را تجربه كرد، گفت: س��ال گذشته نرخ آزاد شكر 
۲۷۰ درصد نسبت به نرخ دولتي افزايش قيمت داشت.

وي با اشاره به اجراي طرح رمضان در راستاي كنترل 
و كاهش قيمت شكر، خاطرنش��ان كرد: دولت چند 
صد تن شكر با قيمت مصوب كيلويي ۱۲ هزار و 5۳5 
تومان در اختيار بنكداران قرار داد و بنكداران ش��كر 
دولتي را از طريق حواله هاي 5۰ تا ۱۰۰ تني در اختيار 
واحدهاي بسته بندي قرار دادند و واحدهاي بسته  بندي 
شكر با قيمت كيلويي ۱6 هزار و ۳5۰ تومان دراختيار 

مصرف كنندگان قرار دادند.به گفته اين فعال صنفي؛ 
توزيع ش��كر طرح ماه رمضان آغاز ش��ده است. دبير 
اتحاديه بنكداران در پاسخ به اين پرسش كه آيا افزايش 
نرخ ش��كر به دليل افزايش تقاضا در ماه رمضان اتفاق 
افتاده اس��ت؟ تصريح كرد: افزايش نرخ شكر از سال 
گذشته آغاز شد؛ بعد از اينكه ارز ترجيحي براي واردات 
ش��كر حذف و واردات اين كاالي اساسي با ارز نيمايي 
صورت گرفت شاهد افزايش نرخ شكر در بازار بوديم؛ 
عالوه بر اين سودجويي ها و گران  فروشي هاي برخي 
فعاالن در اين صنف نيز دست به دست هم داد تا شاهد 
افزايش غيرمنطقي قيمت شكر در بازار داخلي باشيم.

حس��ني با بيان اينكه ش��كر با 6 نرخ در ب��ازار عرضه 
مي شود، تاكيد كرد: شكر در بازار از كيلويي ۱۳ هزار 
تا كيلويي ۲5 هزار تومان وجود دارد، شكر كيلويي ۱5 
هزار تومان و ۱6 ه��زار و ۳۰۰ تومان نرخ هاي دولتي 

شكر براي مصرف كنندگان است.وي در پايان تصريح 
كرد: درست است كه شكر در كشور توليد مي شود اما 
حجم قابل توجهي از نياز ما به اين محصول از طريق 
واردات از كش��ورهاي چون برزيل تامين مي شود. در 
حال حاضر بازار ش��كر منتظر لغو تحريم هاس��ت تا 
سرمايه گذاران ايراني مقيم خارج از كشور وارد اين بازار 

شوند و شاهد فرآوري كاال در كشور باشيم.

   افزايش ثبت سفارش شكر
همچني��ن در رابطه با تامين و توليد ش��كر در داخل 
كشور پيمان حصادي مجري طرح چغندرقند وزارت 
كش��اورزي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا، با 
بيان اينكه خشكس��الي كاهش توليد چغندرقند را 
محتمل كرده است، گفت: نمي توان در زمينه ميزان 
توليد چغندرقند اظهارنظر قطعي كرد چراكه كم آبي ها 

باعث شده مجوز كشت به دشواري به ما بدهند. سال 
گذشته كم آبي ها در خوزستان باعث شد كه عملكرد 

توليد چغندرقند از ۹۰ تن به 66 تن برسد.
وي ادامه داد: قيمت خريد تضميني گندم در س��اير 
محصوالت تاثير منفي گذاشته و استقبال براي كشت 
س��اير محصوالت كاهش پيدا كرده است؛ به عبارت 
ديگر كشاورزان بعد از اعالم نرخ تضميني خريد گندم 

رغبت چنداني براي كشت چغندرقند ندارند.
همچنين در اين رابطه مجيد حسني مقدم معاون دفتر 
بازرگاني داخلي وزارت جهاد كشاورزي در گفت وگوي 
كوتاه با خبرنگار اقتصادي ايلنا، گفت: روند واردات شكر 
در حال انجام بوده و ثبت سفارش اين محصول شدت 
گرفته است؛ ما كمبودي در زمينه تامين شكر نداريم. 
از س��وي ديگر توليد شكر نيز در داخل كشور در حال 

انجام و خللي در روند توليد شكر ايجاد نشده است.

رييسهياتمديرهانجمنصنايعشوينده:

افزايشقيمتموادشويندهبهزودي!
رييس هيات مديره انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و 
آرايشي از افزايش قيمت مواد شوينده بعد از ماه مبارك 
رمضان خبر داد. بختيار علم بيگ��ي در گفت وگو با ايلنا 
گفت: در ح��ال حاضر افزايش قيمت مواد ش��وينده را 
نداريم چون هميش��ه تا پايان ماه مبارك رمضان صبر 
مي كرديم تا بعد از ماه مبارك با بررسي قيمت  و كاالها، 
افزاي��ش قيمت ها را اعم��ال كنيم.رييس هيات مديره 
انجمن صنايع شوينده درباره دليل افزايش قيمت اين 
محصوالت خاطرنشان كرد: اين افزايش قيمت به دليل 
افزايش قيمت مواد اوليه اين محصوالت است كه اكثرا 

هم دولتي هستند.وي افزود: همچنين حقوق و دستمزد 
هم 65 درصد افزايش داشته و ساير هزينه ها هم با افزايش 
مواجه بوده اس��ت. گازي ك��ه توليدكنندگان، مصرف 
مي كردن��د از 5۰ تومان به 5۰۰ توم��ان در مترمكعب 
رسيده است. همچنين مواد اوليه كه از خارج وارد مي شود 
با افزايش قيمت مواجه بوده است.علم بيگي با بيان اينكه 
مواد اوليه داخلي هم افزايش يافته است، درباره راهكار 
كنترل قيمت هاي مواد شوينده و بهداشتي گفت: دولت 
بايد فكري در اين مورد بكند. حداقل پتروشيمي هايي 
ك��ه در داخل توليد مواد اوليه دارند و س��ود آنها هم كم 

نيست، مي توانند اين مش��كل را برطرف كنند. در واقع 
مي توان از سود آنها كم كرد؛ چرا بعضي از پتروشيمي ها 
بايد اعالم كنند كه ۱5۰ درصد س��ود داشته اند؟رييس 
هيات مديره انجمن صناي��ع ش��وينده در ادامه افزود: 
همكاران ما فعال تحمل مي كنند تا بع��د از ماه مبارك 
رمضان افزايش قيمت هاي مواد شوينده را اعمال كنند. 
تمام كشورهاي اسالمي در اين ماه حتي سعي مي كنند 
تخفيف هم بدهند، به همين دليل ما هم قيمت ها را فعال 
تا پايان اين ماه مبارك حفظ كرده ايم.علم بيگي در پاسخ 
به اينكه مواد شوينده از ماه مبارك رمضان با چند درصد 

افزايش قيمت مواجه خواهند شد، گفت: بستگي دارد به 
آخرين قيمت كه مي خواهند افزايش داشته باشند كه 
بعد از آن درصد افزايش قيمت ها را محاسبه مي كنيم. 
اكن��ون نمي توان به صورت دقيق آن را مش��خص كرد.

رييس هيات مديره انجمن صنايع شوينده درباره افزايش 
كيفيت مواد شوينده داخلي تصريح كرد: در حال حاضر، 
براي افزايش كيفيت بايد جنس هاي جديد توليد شود 
ولي افزايش قيمت شامل همين محصوالتي مي شود كه 
فعال در بازار وجود دارد كه به دنبال افزايش قيمت نهاده ها 

و ساير عوامل به آن افزوده مي شود.
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ادامهازصفحهاول

 آموزش مجازي را 
به حاشيه نرانيم

 از همين  روست كه هرگونه تغيير در نظام هاي 
اداري و مدل ه��اي اقتص��ادي ب��ه تغيير نظام 
آموزشي خواهد انجاميد. به عنوان مثال پيدايش 
مفاهيمي چ��ون دولت الكترونيك و توس��عه 
اقتصادهاي ديجيت��ال و دانش بنيان حكايت 
از تغييرات بنيادين در نظام آموزش��ي اي دارد 
كه... بايد مبتني بر جهان ديجيتال و هوشمند 
آين��ده، نيروه��اي متخصص و آم��اده تربيت 
كند. ح��ال آنكه نظام آموزش��ي م��ا در اولين 
فرصت مي خواهد تمام دستاوردهاي به دست 
آورده خود پيرامون بهره مندي از فناوري هاي 
ارتباطي و اطالعاتي در زمينه آموزش مجازي 
را س��ركوب كند و آن را يك شبه به فراموشي 
بسپارد و به سوي جهان فرتوت و از هم گسسته 
خويش ك��ه جهاني آرام و بي دغدغ��ه و به دور 
از روشن انديش��ي هاي بلندپروازانه مبتني بر 
خالقيت اس��ت، باز گردد. درس��ت زماني كه 
ديجيتالي شدن فرايند آموزش در دنيا تحوالت 
بنيادين فرايند آموزشي را كه به دنبال پيدايش 
انواع مدل  هاي يادگيري در عصر ديجيتال پديد 
آمده اند و انواع بسترهاي آموزش هوشمند در 
حال پيدا كردن موقعيت خ��ود در اين فرايند 
تحول اند، سيستم آموزش و پرورش ما همچنان 
درگير ابتدايي ترين نيازهاي يك سيستم يعني 
تامين حقوق و حفظ بقاي شاكله فيزيكي اين 
س��اختمان اس��ت. اين در حالي است كه انواع 
برون سپاري پردازش اطالعات و ذخيره سازي 
اطالعات به ماش��ين ها در كنار ل��زوم افزايش 
صالحيت ديجيتال و س��واد رس��انه  اي، پديد 
آمدن امكان مش��اركت اجتماعي و اش��تغال 
نامح��دود در ذيل گس��ترش نق��ش آفريني 
الگوريتم ه��ا، ربات هاي مجازي، پيامدهاي آن 
در فناوري  هاي بنيادين، صنعت، اقتصاد و غيره 
بايد در زمره موضوعات حياتي باشد. فراموش 
نكنيم آموزش از فراين��دي طوالني برخوردار 
اس��ت، زيرا ما بايد ب��ا هر تغيير عم��ده اي در 
زندگي خود، ش��يوه هاي جديد تفكر و عمل را 
بياموزيم. به طور دقيق تر، آموزش عبارت است 
از تعليم دانش، مهارت ها و نگرش هاي خاص در 
هر نسلي از طريق نهادهايي مانند مدارس، كه 
مش��خصا براي اين منظور ايجاد شده است. به 
نظر مي رسد انسان هميشه مي دانسته است كه 
جوانان از نظر فرهنگي بالغ نمي شوند مگر اينكه 
به آنها نشان داده شود چگونه. به اين ترتيب بايد 
تالش كنيم تا بهره مندي از بسترهاي آموزش 
مج��ازي با از س��رگيري آم��وزش حضوري به 
حاشيه نرفته و به دست فراموشي سپرده نشود و 
بايد به عنوان مكمل آموزش حضوري، به صورت 

جدي در فرايند آموزش نقش ايفا كند.

رويداد

 پرستاران مدت هاست كه چشم انتظار تبديل وضعيت، 
پرداخت كارانه و... هستند. اما آنچه در نهايت نصيبشان 
مي شود وعده هايي اس��ت كه مسووالن مي دهند اما 
هيچ وقت اين وعده ها ضمانت اجرايي پيدا نمي كنند. 
پرستاراني كه در تمام مدت شيوع كرونا از جان مايه 
گذاش��تند و فداكاري كردند. دبيركل خانه پرس��تار 
مي گويد حدود 130 هزار نيروي پرس��تاري در بدنه 
وزارت بهداشت مشغول به فعاليت هستند كه نيمي از 
اين افراد داراي قرارداد موقت بوده و در انتظار تبديل 
 وضعيت كاري خود هس��تند. محمد شريفي مقدم 
درخصوص تبديل وضعيت پرستاران شركتي اظهار 
كرد: تبديل وضعيت قراردادهاي پرس��تاران، يكي از 
مطالباتي است كه در جامعه پرستاري وجود دارد و قرار 
است در قالب طرح ساماندهي كاركنان دولت دنبال 
شود. دبيركل خانه پرستار با بيان اينكه شركت هاي 
واسطه اي بر اساس رانت شكل مي گيرد، گفت: اقدام 
خاصي هم از سوي اين شركت ها صورت نمي گيرد و 
فقط نيروها را به بيمارستان ها معرفي مي كنند. مساله 
تبديل وضعيت نيروهاي دولت از سال گذشته و تقريبا 
از ارديبهش��ت ماه كليد خورد اما به صورت جدي در 
شهريورماه كميس��يون اجتماعي مجلس به دولت 
فرصت داد تا ظرف 45 روز اليحه ساماندهي كاركنان 
دولت را به مجلس ارايه دهد. اواضافه كرد: هنوز اليحه 
ساماندهي كاركنان دولت به مجلس نرسيده است و اگر 
عملياتي شود پرستاران نيز مشمول طرح ساماندهي 
كاركنان دولت مي شوند ضمن اينكه معاونت توسعه 
منابع وزارت بهداشت نيز پيگير اين موضوع است اما 
تاكنون براي پرستاراني كه سال هاست به عنوان نيروي 
شركتي مش��غول به فعاليت هستند، اتفاقي نيفتاده 
است. شريفي مقدم تصريح كرد: برخي پرستاران 
10 سال اس��ت كه به عنوان نيروي شركتي فعال 
هستند و ساالنه قرارداد خود را تمديد مي كنند. 
در واقع امنيت شغلي براي اين دسته از پرستاران 

برقرار نيس��ت و هنگامي كه امنيت نباشد، انگيزه 
و كارآمدي الزم نيز براي فعاليت وجود ندارد. 

    طرح تبديل وضعيت كاركنان دولت
 در دستور كار مجلس

طرح تبديل وضعي��ت كاركنان دولت در دس��تور 
كار مجلس يازدهم قرار دارد، اين طرح كه ش��امل 
حال تمامي نيروهاي قراردادي، طرحي و شركتي 
مي شود مشمول جامعه پرستاري نيز خواهد شد و 
عباس عبادي، معاون پرستاري وزارت بهداشت در 
فروردين ماه سال جاري از پيگيري تبديل وضعيت 
نيروهاي قراردادي پرستاري خبر داده و گفته است 
كه تبديل وضعيت بيش��تر به همكاران قراردادي، 
طرحي، شركتي، با اولويت همكاراني كه در دوران 
كرونا وفاداري خود را به مردم و نظام س��المت ثابت 
كردند، خواهد بود. طرح مذكور طي روزهاي اخير در 
اختيار هيات رييسه مجلس يازدهم قرار گرفته است 
و طبق گفته مجيد انصاري، سخنگوي كميسيون 
اجتماعي مجلس، 170 نماينده خواس��تار اولويت 
در بررسي اين طرح شده اند. سخنگوي كميسيون 
اجتماعي مجلس درباره اين طرح گفته است: »در 
شرايط فعلي بيش از ۲0 نوع قرارداد در سيستم اداري 
كشور وجود دارد، اين تنوع قراردادها منجر به تبعيض 
و بي عدالتي در نظام حقوق و دستمزد كارمندان شده 
اس��ت و تصويب اين طرح، تح��ول مثبتي در حوزه 
عدالت و انتظام بخشي كاركنان دولت ايجاد خواهد 

كرد و موجب توسعه نظام اداري خواهد شد.«

   تاخير يك ساله در پرداخت 
معوقات پرستاران؛ رقم كارانه منطقي شود

دبيركل خانه پرستار اعالم كرد كه معوقات پرستاران 
در اي��ام كرون��ا از س��ه ماه ت��ا بيش از يك س��ال در 
برخي بيمارس��تان ها پرداخت نش��ده است. محمد 

شريفي مقدم درباره معوقات پرستاران گفت: معوقات 
پرس��تاري در بخش كارانه اس��ت، البته رقم بااليي 
نيس��ت ولي همان رقم اندك نيز ب��ا تاخير پرداخت 
مي شود و منطقي نيست. اعتقاد داريم با اجراي قانون 
تعرفه گذاري خدمات پرستاري، پرستاران داراي تعرفه 
مي شوند و حق واقعي بايد به آنها پرداخت  شود در واقع 
بايد رقم پرداختي منطقي شود كه تاكنون اين اتفاق 
نيفتاده است. دبيركل خانه پرستار با تاكيد بر اينكه 
رقم كارانه در دانش��گاه هاي مختلف متفاوت است، 
گفت: دانشگاهي وجود دارد كه بيش از يكسال است 
كارانه پرستاران را پرداخت نكرده است. در اين ميان 
برخي دانشگاه ها بيش از 8 تا 7 ماه است كه كارانه را به 
پرستاران پرداخت نكرده اند. در واقع از سه ماه تا بيش از 
يكسال است كه كارانه پرستاران پرداخت نشده است. 
او تصريح كرد: با توجه به شرايطي كه پرستاران در ايام 
بحران كرونا داشتند و معوقات مذكور هم در همين 
ايام كرونا است انتظار مي رود وقتي پرستار در ايام كرونا 
در شرايط س��خت كار كرده و اضافه كاري اجباري را 
سپري كرده است، كارانه و معوقات او پرداخت شود. 
از طرفي ميزان اضافه كاري پرستاران هم پايين است 
و مقرون به صرفه نيست اما همين رقم كم هم ماه ها 
است كه پرداخت نشده است. دبيركل خانه پرستار 
خاطرنشان كرد: مش��كل پرداخت كارانه ها از وزارت 
بهداش��ت اس��ت. به طور معمول معوقات را دولت از 
خزانه پرداخت مي كن��د و كارانه ها نيز بايد از درآمد 
اختصاصي بيمارستان تامين شود و بيمارستان بايد 
پرداخت كند. او با بيان اينكه حجم كار پرستاران زياد 
است، گفت: حجم كار همكاران در ايام كرونا افزايش 
ولي دريافتي ها بسيار كاهش يافت. اميدواريم روش 
پرداخت اصالح شود و پرداختي ها نيز منطقي شود 
اما چون نظام پرداخت مشكل دارد همكاران از ميزان 
پرداختي پايين رضايت ندارند و در برخي نقاط كشور 

حتي بيش از يكسال هم معوقات داريم .

بيشاز60هزارپرستاردرانتظارتبديلوضعيتهستند
رويخطخبر

جلوگيريازگسترشبيابانزايي،اولويتمنابعطبيعياست
ريي��س س��ازمان مناب��ع طبيع��ي و 
آبخيزداري كش��ور گفت: جلوگيري 
از گس��ترش بيابان زاي��ي يك��ي از 
ضرورت ه��اي كش��ور و از مهم تري��ن 
اولويت ه��اي س��ازمان منابع  طبيعي 
اس��ت. مس��عود منصور گفت: اگر در 
حوزه اي براي جلوگيري از بياباني شدن 
اقدامات احيايي و بازسازي انجام شود 

و در بخش ديگر گسترش بيابان زايي صورت گيرد 
قطعًا از اهداف��ي كه دنبال مي ش��ود دور خواهيم 
ش��د و اين نكته اي اس��ت كه كنوانسيون مقابله با 
بيابان زايي به عنوان يك مرجع بين المللي روي آن 
تاكيد دارد و مي بايست مورد تاكيد مسووالن كشور 
و اين ستاد نيز قرار بگيرد. او افزود: بسياري از گرد و 
غبارهايي كه وارد كشورمان مي شود و مردم را آزار 
مي دهد منش��أ خارجي دارد و بايد در جلسه ستاد 
و دولت در خصوص راهكاره��اي جلوگيري از آن 
بحث و بررسي شود. رييس سازمان منابع طبيعي و 

آبخيزداري كشور با بيان اينكه مديريت 
پايدار سرزمين طيف وسيعي از اقدامات 
نظير آبخيزداري و آبخوانداري، مديريت 
مراتع و احياي مناطق بياباني را شامل 
مي ش��ود، گف��ت: پژوهش ها نش��ان 
مي دهد كه عمليات آبخيزداري ساالنه 
مي تواند 8 تا ۹ ميليون هكتار فرسايش 
خاك را كاهش دهد و براي حفاظت آب 
و خاك تاكنون در 33 ميليون هكتار از عرصه هاي 
كش��ور طرح هاي آبخيزداري اجرا شده است، اين 
درحالي است كه اين اقدامات بايد در 1۲5 ميليون 
هكتار ديگر انجام شود. منصور از مميزي 8۲ ميليون 
هكتار از مراتع كش��ور خبر داد و اف��زود: دامداران 
اين عرصه ها همگي احصا و شناسايي شده و براي 
آنها پروانه چرا صادر ش��ده است، ضمن اينكه از دو 
سال گذش��ته تاكنون در اقدامي جهشي از سوي 
سازمان براي 4۲ ميليون هكتار از مراتع كشور طرح 

مرتعداري تهيه شده است.

تصويبتعرفههايپزشكي۱۴0۱
وزير بهداشت با اشاره به جلسه هيات 
دولت براي تصويب تعرفه پزشكي سال 
1401، گفت: تعرفه در بخش دولتي 
به طور متوسط 1۹.5 درصد و در بخش 
خصوصي ۲4 درصد به تصويب رسيد. 
به��رام عين اللهي اف��زود: طبق قانون 
تعرفه هاي پزش��كي مي بايست با نظر 
شوراي عالي بيمه تعيين شود كه پس 

از آن تعرفه ها به س��ازمان برنامه و بودجه رفته و 
بع��د از تاييد اين س��ازمان در هيات دولت مطرح 
مي شود. بنابراين؛ يك س��ير كاري از توافق همه 
بيمه ها و سازمان نظام پزشكي است كه در هيات 

دولت مطرح مي شود. او ادامه داد: اين 
فراين��د انجام ش��د و در هيات دولت 
به تصويب رس��يد كه جزييات آن به 
صورت جداول مش��خص به سازمان 
نظام پزشكي، بيمه ها و... ابالغ خواهد 
ش��د. وزير بهداشت خاطرنشان كرد: 
تعرفه در بخش دولتي به طور متوسط 
1۹.5 درص��د و در بخ��ش خصوصي 
۲4 درصد به تصويب رس��يد. شوراي عالي نظام 
پزشكي نيز بر اين موضوع به توافق رسيده بودند. 
اين يك توافق كلي ميان بيمه ها، نظام پزشكي و 

وزارت بهداشت است.

كشفبيشاز۱۱كيلوزعفرانتقلبيدرحواليبازارتهران
مع��اون اجتماع��ي پلي��س امنيت 
عمومي پايتخت از كش��ف 11 كيلو 
و 500 گرم زعفران تقلبي در حوالي 
بازار تهران خبر داد. س��رگرد محمد 
زيدي در تش��ريح جزييات اين خبر 
گفت: به دنبال دريافت گزارش هاي 
مردمي مبني بر دپوي زعفران تقلبي 
در يك انبار واحد صنفي مواد غذايي 

در حوال��ي بازار ته��ران؛ با توجه به حساس��يت 
موض��وع و احتم��ال ب��ه خطر افتادن س��المت 
ش��هروندان، بالفاصله بررسي موضوع در دستور 
كار تيمي از ماموران مرمر عمليات پليس امنيت 
عمومي تهران قرار گرفت. او به شناس��ايي متهم 
و مخفيگاه وي در چند عمليات پليس��ي اش��اره 

كرد و افزود: بررسي هاي اوليه نشان 
از اين داشت مالك يك واحد صنفي 
با جمع آوري زعفران هاي بي كيفيت 
و فل��ه اي و اضافه كردن افزودني هاي 
غيرمجاز؛ زعفران ه��اي تقلبي را در 
بس��ته اي جدي��د ب��ه مصرف كننده 
ب��ه عنوان زعف��ران مرغ��وب عرضه 
مي كن��د. مع��اون اجتماع��ي پليس 
امني��ت عمومي تهران توضي��ح داد: متهم كه با 
فروش زعفران ها با قيمت��ي كمتر از قيمت بازار 
توانسته بود تعدادي مش��تري براي خود جذب 
كند به دس��تور قضايي در مخفيگاهش دستگير 
و در بررسي هاي بيشتر از مخفيگاهش 11كيلو  

و500 گرم زعفران تقلبي كشف شد.

دعایروزبیستوچهارمماهمبارکرمضان
بسماهللالرحمنالرحیم

اللهّمإّنیأْسأُلَکفیهماُيْرضیَکوأعوُذِبَکمّمايؤذيکوأسأُلَکالّتوفیَقفیِهألْنأطیَعَک
والأْعصیَکياَجواَدالّسائلین.

خدايامنازتومیخواهمدرآنآنچهتوراخشنودکندوپناهميبرمبهتوازآنچهتورابیازارد
وازتوخواهمتوفیقدرآنبراياينکهفرمانتبرمونافرمانيتوننمايمايبخشندهسائالن.

تعادل|
 ح��اال عالوه بر كرونا باي��د نگران بيماري 
ديگري هم باش��يم، هر چند ك��ه كرونا 
كم كم در حال از بين رفتن اس��ت اما انگار قرار اس��ت 
بيماري ديگري جايگزين آن ش��ود. شيوع سرخك در 
شهرهاي مختلف كشور به مرز هش��دار رسيده است. 
البته خوشبختانه واكسن سرخك ساليان پيش كشف 
شده و حاال مي توان با تزريق اين واكسن از گزند بيماري 
دور بود. اما مساله اينجاست كه خانواده هايي هستند كه 
هنوز براي واكسيناسيون كودكان زير 5 سال خود اقدام 
نكرده اند، اتباع خارجي كه اغلب هم مهاجران افغانستاني 
هستند، به دليل نداشتن مدارك نتوانسته اند كودكانشان 
را براي واكسيناسيون ببرند. يا اصال واكسني براي اينكه 
به آنها تزريق شود در مراكز درماني وجود ندارد. هر چه 
هست اگر دير بجنبيم، ممكن است حاال در كنار كرونا 
مجبور باشيم با سرخك هم مقابله كنيم. به همين خاطر 
است كه بسياري از كارشناسان حوزه بهداشت و درمان بر 
اين باورند كه تنها راه پيشگيري از افزايش تعداد مبتاليان 

به سرخك واكسيناسيون سريع و به موقع است. 

    شيوع سرخك در كشورهاي همسايه
دكتر علي خسرواني، جراح عمومي درباره شيوع سرخك 
در كش��ور به »تعادل« مي گويد: مس��اله باال رفتن تعداد 
مبتاليان در كشورهاي همسايه است و اين مساله باعث 
انتشار بيماري در كشور ما نيز مي ش��ود، در حال حاضر 
افغانستان شرايط مناسبي ندارد، يعني سيستم درماني 
اين كشور به دليل كمبود نيروي انساني و همچنين منابع 
مالي در شرايط خوبي به س��ر نمي برد و همين امر باعث 
شده تا مس��اله واكسيناسيون در اين كشور خيلي جدي 
گرفته نشود، از س��وي ديگر كشور پاكستان هم در حال 
حاضر عليرغم وعده هايي كه از قبل عنوان شده بود و قرار 
بر واكسيناسيون همگاني در كشور بود، هنوز نتوانسته اين 
مهم را به انجام برساند. در اين شرايط و با توجه به اينكه اتباع 
اين كشورها به راحتي به ايران رفت و آمد مي كنند اينكه 
باعث افزايش موارد ابتال در كشور بشوند اصال بعيد نيست. 
او مي افزايد: اغلب بيماري هايي كه همه گير مي ش��وند 
ارتباط مستقيمي با سيس��تم ايمني بدن دارند، در واقع 

وقتي سيستم ايمني ضعيف مي شود، خطر ابتال به بيماري 
افزايش پيدا مي كند، حاال كه اغلب كشورهاي دنيا بيش از 
دو سال درگير بيماري مانند كرونا بوده اند كه باعث ضعيف 
شدن سيستم ايمني افراد مي شود، خطر شيوع بيماري هاي 
مانند سرخك در پساكرونا خيلي هم بعيد به نظر نمي رسد. 
اما مساله اينجاست كه ما مي توانيم با واكسيناسيون به موقع 

مانع از همه گيري و افزايش تعداد بيماران شويم. 

   كودكان بيشتر در معرض خطر قرار دارند
اين جراح عمومي در مورد ميزان شيوع در گروه هاي سني 
مختلف مي گويد: كودكان بيش از بقيه در معرض خطر 
ابتال به سرخك قرار دارند. خوشبختانه واكسن سرخك 
جزو آن دسته واكسن هايي است كه براي كودكان تزريق 
مي شود، اما از آنجايي كه برخي خانواده ها اقدام به تزريق 
واكسن نمي كنند و كال با هر نوع واكسني مشكل دارند و 
بر اساس باورهاي غلط معتقدند واكسن ها در دراز مدت 
بر سالمت افراد تاثير منفي دارد، به همين خاطر هستند 
كودكاني كه واكسينه نش��ده اند و در معرض خطر ابتال 
قرار دارند. البته افراد بزرگس��الي هم كه در كودكي اين 
واكسن را تزريق نكرده اند نيز دسته ديگري هستند كه در 
معرض ابتال قرار مي گيرند و متاسفانه اين بيماري در افراد 
بزرگسال بسيار سخت تر است تا كودكان. به همين خاطر 
به بزرگساالن هم توصيه مي شود كه حتما براي تزريق 

واكسن سرخك به مراكز درماني مراجعه كنند. 

   آخرين وضعيت »سرخك« در ايران 
رييس اداره بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن وزارت 
بهداشت ضمن تشريح آخرين وضعيت شيوع سرخك 
در كشور، گفت: از خانواده ها مي خواهيم اگر كودك زير 5 
سالي دارند كه تاكنون واكسن دريافت نكرده است، حتما 
سريع تر نسبت به واكسيناسيون فرزندشان اقدام كنند. 
دكتر محس��ن زهرايي با اشاره به اينكه بيماري سرخك 
در ي��ك نقطه محدود نخواهد مان��د، گفت: اين بيماري 
بس��يار مسري اس��ت و به راحتي به افراد به ويژه كساني 
كه ايمن نباشند، منتقل مي ش��ود. از ابتداي سال جاري 
ميالدي يعني از اواي��ل دي ماه 1400 تاكنون ۹8 بيمار 
مبتال به سرخك شناسايي كرديم كه ۲8 نفر ايراني، ۶۶ 

نفر افغانستاني و چهار نفر پاكس��تاني بودند. اين تعداد 
بيمار با بررسي بيش از 3000 مورد مشكوك به بيماري 
در سراسر كشور شناسايي شدند. اين افراد از استان هاي 
مختلف كشور شناسايي شدند و اكثر استان ها يك مورد يا 

بيش از يك مورد مبتال را داشتند.

    واكسن نزده ها؛ عمده مبتاليان سرخك 
در كشور

وي با بيان اينكه اين حجم باالي موارد ابتال عمدتا در گروه 
سني زير 10 سال به ويژه در گروه سني زير 5 سال هستند، 
افزود: در واقع بچه هاي زير 1۲ ماه كه هنوز به سن واكسن 
نرسيدند و بعد در گروه س��ني يك تا 5 سال مبتالياني 

هستند كه عمدتا واكسن دريافت نكرده اند.

    ابتال به سرخك در اتباع خارجي
 باالتر از ۲۰ سال

وي اف��زود: در اتباع خارجي م��واردي از ابتال حتي در 
گروه سني باالتر از ۲0 سال هم داريم كه اين افراد هم 
عمدتا سابقه واكسيناسيون عليه سرخك را نداشتند. 
خوشبختانه طي مدت زمان ذكر شده )از ابتداي سال 
جاري ميالدي تاكنون( موارد سرخكي كه منجر به فوت 

شده باشد، نداشته ايم.

   اولويت اول با اتباع تازه وارد
او درباره برنامه تكميلي واكسيناسيون سرخك در كشور، 
تصريح كرد: در حال برنامه ريزي هستيم كه واكسيناسيون 
وسيع تري براي اتباع خارجي انجام دهيم كه انجام اين كار 
نيازمند برنامه ريزي و شناسايي گروه هاي هدف و محل 
استقرار آنها است تا با تامين واكسن مورد نياز، اين برنامه 
آغاز شود. فعال به شكل محدود اين كار براي كانون هاي 
زندگي اتباع خارجي به ويژه  آنهايي كه جديد وارد كشور 
مي شوند در حال انجام است و اولويت اول ما اين تازه واردان 
هستند. رييس اداره بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن 
وزارت بهداش��ت ادامه داد: طي يك ماه آينده كه شرايط 
بهتر باشد اين برنامه وسعت خواهد گرفت و احتماال در 
تمامي مبادي مرزي جنوب شرقي اتباع خارجي را تحت 
واكسيناسيون قرار دهيم تا اين اطالعات ثبت و ضبط شده 

و در سابقه افراد بماند. در اين برنامه اگر فرد در بدو ورود به 
كشورمان مدرك معتبري براي سابقه واكسن خود نداشته 

باشد، مي بايست واكسن سرخك دريافت كند.

    ضرورت واكسيناسيون كودكان
 عليه سرخك در ۱۲ و ۱۸ ماهگي

او افزود: س��رخك بيماري اس��ت كه اگ��ر خانواده ها به 
واكسيناسيون كودكان شان دقت كافي كنند و دو نوبت 
واكس��ن را در زمان مقرر 1۲ و 18 ماهگي به آنها تزريق 
كنند، جاي نگراني نخواهد داشت. درست است كه مواردي 
داريم كه درصد كمي از افرادي كه قبال واكس��ن زدند در 
مواجهه  باال با فرد مبتالي شديد به سرخك، امكان ابتال 
به اين بيماري را دارند، اما اين موضوع غيرش��ايع است و 
اگر هم مبتال شوند، خفيف خواهد بود. در كل افرادي كه 
دو نوبت واكسن بزنند ديگر نبايد نگران ابتال به سرخك 
باشند. رييس اداره بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن 
وزارت بهداشت ادامه داد: بنابراين از خانواده ها مي خواهيم 
اگر كودك زير 5 سالي دارند كه مي دانند واكسن دريافت 
نكرده اس��ت، حتما نسبت به واكسيناسيون فرزندشان 
اقدام كنند. زهرايي تاكيد كرد: مشكلي كه اكنون در كشور 
افغانستان بر مبناي مس��تندات سازمان هاي بهداشتي 

بين المللي وجود دارد، كمبود نيروي انس��اني و كمبود 
منابع مالي است. بسياري از افراد شاغل در حوزه بهداشت 
اين كشورها كه پرداختي هايشان از نهادهاي بين المللي 
بوده اس��ت و اين نهادها با توجه به س��ر كار آمدن دولت 
جديد طالبان پرداخت هاي خود را قطع كرده اند، در نتيجه 
نيروهاي كار مشاغل خود را ترك كردند و خيلي از مراكز 
درماني در اين كشور با كمبود نيرو مواجه هستند كه به 
دنبال آن واكسيناسيون و دريافت ساير خدمات درماني 
به مشكل خورده است. دسترسي نادرست افراد به مواد 
غذايي و سوء تغذيه نيز مشكل ديگر اين كشور است كه اين 
سوء تغذيه سبب مي شود بيماري هايي از جمله سرخك 
حتي در فرم هاي شديد خود را بيشتر نشان دهند. بر اين 
اساس كمبود واكسن مشكل اصلي اين كشورها نيست و 

برنامه ريزي اجراي آن اشكال دارد.
او درباره برنامه واكسيناسيون سرخك كشور پاكستان 
نيز گفت: بر اساس اطالعات منتشر ش��ده قرار بود يك 
برنامه واكسيناسيون بزرگ كشوري در آبان ماه گذشته 
در اين كش��ور انجام ش��ود تا جمعيت زي��ادي از بچه ها 
واكسينه شوند، اما به نظر مي رسد اين برنامه نتوانسته با 
پوشش كامل انجام شود و هدف قطع همه گيري سرخك 
را شاهد نيستيم. از سوي ديگر در افغانستان هم قرار بود 

اواخر اسفندماه عمليات واكسيناسيون در 47 شهرستان 
انجام شود كه به نظر مي رسد اين عمليات هم نتوانسته به 
موفقيت برسد. با اتمام ماه مبارك رمضان قرار است اين 
عمليات مجددا از سر گرفته شود و اميدواريم كشورهاي 
همسايه بتوانند به سرعت برنامه واكسيناسيون سرخك 

را گسترش دهند تا جلوي انتشار بيماري گرفته شود. 

    هشدار به خانواده ها
اداره بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن وزارت بهداشت 
با هشدار نسبت به خطر افزايش بروز سرخك در كشور به 
دليل شرايط اين بيماري در كشور همسايه، از ساكنين 
كشور خواس��ت كه فارغ از مليت اگر كودك زير 5 سال 
دارند و به دليل كرونا واكسيناسيون  كودك شان را به تعويق 
انداختند حتما براي تكميل برنامه واكسيناسيون كودك 
خود عليه سرخك اقدام كرده و به مراكز بهداشتي مراجعه 
كنند. بي توجهي به اين مساله مي تواند باعث افزايش شمار 
مبتاليان به اين بيماري در كش��ور شود. در حال حاضر 
ميزان ابتال به اين بيماري در كشور به مرز بحران نرسيده 
اما اگر اقدامات الزم در زمينه واكسيناسيون جدي گرفته 
نشود ممكن است در آينده اي نزديك شمار مبتاليان به 

سرخك نيز در كشور افزايش چشمگيري داشته باشد.

گزارش

بررسيآخرينوضعيتشيوعسرخكدركشور

واكسيناسيونمانعطغيانسرخكميشود
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