
  فروش روزانه 1.4 ميليون بشكه نفت با قيمت 85 دالر
  افزايش 122 درصدي ماليات اشخاص حقوقي و 45 درصدي درآمدها

  حقوق به شكل ميانگين 20 درصد افزايش مي يابد
  پيشنهاد افزايش دو ساله سن بازنشستگي

  عوارض 400 هزار توماني خروج از كشور براي سفر اول

  حداقل حقوق هفت ميليون تومان و معاف از ماليات
  مبلغ يارانه نقدي در سال آينده تغيير نخواهد كرد
  سقف 200 هزار ميليارد توماني تسهيالت بانكي

  افزايش 30 ريالي قيمت هر پيامك
  بودجه حدودا هشت هزار ميليارد توماني براي صدا و سيما
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زنان سرگردان ميان بايدها و نبايدها چاپ پول براي جبران كسري بودجه ۱۴۰۲ ردپاي قاچاق در اقتصاد ايران
از زن��ان س��خن  وقت��ي 
مي گويي��م اولين چيزي كه 
به ذهنمان مي رس��د مساله 
حق��وق زنان اس��ت. حقوق 
اجتماع��ي و انس��اني آنها، 
حقوق ش��هروندي، حقوقي 
كه بايد رعايت بش��ود اما در 
كش��ورهايي هم كه خود را 
مهد دموكراسي مي دانند چنين اتفاقي رخ نمي دهد. 
در ايران هم مساله هميشه به پيچيدگي هايي رسيده 
كه بسياري را از بحث كردن در اين باره منصرف كرده 
اس��ت. بحث حقوق زنان هميش��ه پر از اما و اگرها و 
بايد و نبايدهايي اس��ت كه مردان تعيين مي كنند. 

اينكه يك روز در سال را به عنوان روز زن نامگذاري 
كنيم ام��ا در تمام روزهاي ديگر س��ال حقوق زنان 
را ناديده گرفته و به آنها لقب ش��هروندان درجه دو 
بدهيم دردي را از اين جامعه خس��ته از تبعيض دوا 
نمي كند. قوانيني كه در اين زمينه در كشور ما وضع 
شده اند، به درستي اجرا نمي شوند. هميشه هستند 
كس��اني كه اين قوانين را دور زده و هزار و يك دليل 
براي اجرايي نشدن آن بيان مي كنند. همين قانون 
»منع خش��ونت عليه زنان« چقدر در جامعه ما اجرا 
ش��ده است. وقتي هنوز س��االنه ده ها زن و دختر در 
همين جغرافيا موضوع قتل هاي ناموسي مي شوند. 
وقتي بس��ياري از زنان در محيط هاي كار مورد انواع 
ادامه در صفحه 8 آزارها قرار مي گيرند.  

ن��گاه اجمالي به بودجه س��ال 
۱۴۰۲ نش��ان مي ده��د ك��ه 
دولت نس��بت به سال گذشته 
كسري بودجه بيشتري دارد و 
به عقيده بنده بخش عمده اي 
از درآمدهاي دولت به واس��طه 
شرايط سياسي كه اكنون وجود 
دارد محقق نخواهد شد.  ۱۴۰۲ 
سال بس��يار س��ختي خواهد بود و چالش هاي دولت نيز 
افزايش خواهد يافت. براي نمونه اگر بخواهيم بررسي كنيم 
نرخ خوراك را قول داده بودند به خاطر وضعيت بد اين نرخ 
افزايش پيدا نكند اما نرخ خوراك از ۵ هزار تومان به ۷ هزار 
تومان رسيد و اين نش��ان دهنده اين است كه دولت روي 

عوامل زيادي حساب باز كرده است. بخش ماليات و عايدي 
بسيار افزايش يافته و نشان مي دهد دولت براي مديريت 
سال ۱۴۰۲ با مشكالت بسيار زيادي مواجه است و راهي جز 
فروش اوراق، چاپ پول و شايد راهي جز افزايش قيمت دالر 
نداشته باشد. معافيت سپرده كااليي و افزايش سهم صندوق 
تثبيت بازار سرمايه دو مورد بسيار مهم و مثبت براي بورس 
است اما نكته اساسي اينجاست كه آيا اين موضوع اجرايي 
مي شود؟ بخش عظيمي از برنامه يا بودجه اي كه دولت ارايه 
مي دهد دستخوش تغيير مي شود و اميدوارم حمايت ها از 
بورس اتفاق بيفتد.  من پيشنهاد مي كنم عددي كه قرار است 
به صندوق تثبيت داده شود را جلوتر بردارند و فروش اوراق 
را كاهش دهند. دولت هرچقدر االن پيش بيني كرده اوراق 
ادامه در صفحه 2 بفروشد از ...  

هرچند در بسياري از كشورهاي 
جهان، بحث مقابله و مبارزه با 
اقتصاد پنه��ان و قاچاق وجود 
دارد اما ما در ايران آنقدر دامنه 
كاالهاي ممنوعه وارداتي را باال 
برده اي��م كه عمال بس��ياري از 
كاالهاي مصرفي نيز به عنوان 
مصداقي براي قاچاق به شمار 
مي روند. وقتي به عملكرد سال هاي گذشته اقتصاد ايران نگاه 
مي كنيم دو موضوع در شكل گيري بسترهاي قاچاق نقش 
و سهمي اساسي داشتند. يك موضوع بحث از بين نرفتن 
نيازها به كاالهاي قاچاق بوده و يك موضوع به نحوه نظارت 
بر اين ماجرا مربوط مي ش��ود. با توجه به محدوديت هاي 

ارزي و سياست هايي كه دولت ها اجرايي كردند ما شاهد 
آن هستيم كه نه تنها كاالهاي ممنوعه كه حتي بسياري 
از كاالهاي مصرفي نيز با ممنوعيت واردات مواجه هستند. 
وقتي ما بيش از ۲۰۰۰ قل��م كاال را با ممنوعيت وارداتي 
روبرو مي كنيم تنها به معني آن اس��ت كه واردات رسمي 
را محدودكرده اي��م و تاثيري در تقاض��اي نهايي موجود 
در بازار نداش��ته ايم. هرچند در كنار مديريت منابع ارزي 
حمايت از توليد داخل به عنوان يك نيت خيرخواهانه نيز 
در سياس��ت هاي محدود كننده وارداتي نقش داشته اما 
سوال اينجاست كه بايد با تقاضاي واقعي كاالهاي قاچاق 
چه كار كنيم. وقتي از لوازم خانگي گرفته تا لوازم بهداشتي 
و اسباب بازي با ممنوعيت واردات مواجه هستيم به معناي 
ادامه در صفحه 2 آن نيست كه...  

مريم شاهسمندي حسين مريد سادات مجيدرضا حريري

 مجلسي ها باز هم مي خواهند 
بر روي مشكالت درماني كشور چشم ببندند؟!

عين اللهي به دنبال فرصت دوباره

 اجاره 100ميليون توماني كد ملي براي خريد خودرو 
از بورس كاال نوعي بازارسازي است

تيغ كند استيضاح وزير بهداشت

صفحه 8     صفحه 7    

 جزييات خريد 
خودروهاي بورسي 

مجلس كوتاه آمد، رييسي اليحه را به بهارستان برد

رشد 100 درصدي »معيار« خانه هاي لوكس
دولت در اليحه بودجه 140۲ قيمت امالك الكچري را از 10 ميليارد به ۲0 ميليارد تومان افزايش داد

»تعادل« در سه گزارش بودجه سال آينده را بررسي مي كند 

و سرانجام رونمايي از

بـودجـه 1402

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

به شماره  30005320 در دسترس شماستسامانه پيامكي روزنامه تعادل 

سرانجام پس از هفته ها بحث و گمانه زني، روز گذشته 
)چهارشنبه( ابراهيم رييسي، رييس دولت سيزدهم 
پا به بهارستان گذاشت تا رسما اليحه بودجه ۱۴۰۲ را 
تقديم نمايندگان مجلس كند. بودجه اي كه طبق روال 
ساالنه بايد ۱۵ آذر به مجلس مي رسيد، پس از آن اعالم 
شد كه دولت آن را پنجم دي ماه به نمايندگان رسانده و 
حاال با گذشت 36 روز از موعد مقرر، در ۲۱ دي ماه اعالم 
وصول شد. معموال در روابط ميان مجلس و دولت، وقتي 
اختالف نظرها به اوج خود مي رسد كه بودجه به مجلس 
تحويل ش��ده و نمايندگان اختالف نظرهاي جدي با 
دولت بر سر پيشنهادات قيد ش��ده در اليحه داشته 
باشند، ماجراي بودجه سال آينده اما از مدت ها قبل از 
تحويل اليحه آغاز شده بود و مشخص نبود دو قوه بر 
چه اساسي برنامه ريزي كرده اند. از سويي دولت اصرار 
داشته كه وقتي كافي براي بررسي برنامه هفتم توسعه 
ندارد و از اين رو مجلس بايد ابتدا بودجه را بررسي كند 
و از سوي ديگر نمايندگان و در صدر آنها قاليباف معتقد 
بودند كه نمي توان بدون داشتن برنامه توسعه، بودجه 
را نهايي كرد و بايد صبر كرد تا دولت ابتدا برنامه پنج 
ساله را ارايه كند. سرانجام اما به نظر مي رسد خواسته 
دولت اجرايي شده و با درخواست تمديد دوباره برنامه 
ششم توسعه، كار بر روي اليحه بودجه آغاز خواهد شد 
و البته اين در حالي است كه پيش از اين رييس مجلس 
گفته بود كه با توجه به تمديد برنامه شش��م توسعه، 
ديگر امكان تمديد دوباره وج��ود ندارد و بايد ديد كه 
سرانجام چه برنامه اي در دستور كار قرار خواهد گرفت. 
در هر صورت روز گذشته با حضور رييسي در مجلس، 
بودجه ۱۴۰۲ رونمايي شد. رييس جمهور در نامه اي به 
رييس مجلس بودجه را رسما تحويل داد. در نامه آمده: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر محمد باقر قاليباف

رييس محترم مجلس شوراي اسالمي
سالم عليكم

احترام��ا، پي��رو نام��ه ش��ماره ۱۸۴6۱۹ م��ورخ 
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ مبني بر ارس��ال اليحه بودجه ۱۴۰۲ 
كل كشور )احكام و تبصره هاي اليحه بودجه( و با توجه 
به هماهنگي هاي به عمل آمده، در اجراي اصول پنجاه 
و دوم و يكصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران به پيوس��ت مجددا اليحه بودجه سال 
۱۴۰۲ به انضمام جداول جزييات ارقام بودجه كه بر 
پايه اسناد باالدستي علي الخصوص سياست هاي كلي 
برنامه هفتم تدوين و در دولت به تصويب رسيده است 

جهت طرح مراحل قانوني تقديم مي گردد.
ضمنا بودجه ش��ركت هاي دولتي ني��ز قبال در تاريخ 
اول آبان ماه ۱۴۰۱ و در موعد مقرر به مجلس ارس��ال 

شده است.
در اين اليحه رويكردها و اص��ول زير مورد توجه قرار 

گرفته است: 
- اجتناب از ايجاد هزينه هاي غيرضرور و فاقد اولويت

-تالش براي ايجاد شفافيت بيشتر در منابع و مصارف 
و درجه منابع مرتبط با قانون هدفمند سازي يارانه ها 
حسب مورد در سقف منابع بودجه عمومي يا بودجه 

شركت هاي دولتي.
- كمك به ايجاد ثبات اقتصادي كش��ور با اجتناب از 

تغيير قوانين دايمي در ضمن اليحه بودجه سنواتي.
- تفكيك احكامي كه ماهيت دايمي داشته يا موجب 
تغيي��ر و اصالح س��اير قوانين مي ش��وند، به صورت 

مشخص براي الحاق به قوانين دايمي.
دوام توفيق جنابعال��ي و نمايندگان محترم مجلس 
شوراي اسالمي را از درگاه خداوند متعال خواستارم...
سيد ابراهيم رييسي

رييس��ي در جريان حضور خود در بهارستان، به ارايه 
توضيحات��ي درب��اره بودجه و اه��داف در نظر گرفته 
شده از س��وي دولت اشاره كرد و از مجلس خواست با 
همكاري با دولت، مقدمات الزم را براي قانوني شدن 

اليحه فراهم كند. س��يدابراهيم رييسي با حضور در 
صحن علني مجلس براي تقديم اليحه بودجه ۱۴۰۲ 
طي سخناني اظهار كرد: اليحه بودجه بخش اولش كه 
مربوط به شركت هاست اول آبان تقديم مجلس شد و 
آنچه از مسائل مربوط به شركت ها بود كه قانونگذار وقت 
بيشتري براي بررسي داشته باشد، اين بخش در زمان 

مقرر به مجلس ارسال شد.
وي افزود: پنج دي ماه هم اليحه بودجه تقديم مجلس 
شد. دوبخشي  شدن بودجه منجر به اين شد كه بخش 
تبصره و احكام قباًل ارسال شود و با دومرحله اي شدن 
تصويب و تدوين بودجه طبيعتاً بخش مربوط به جداول 

را امروز به مجلس تقديم مي كنيم.
وي يادآور شد: تمام تالش اين بود كه اليحه بودجه با 
سياست هاي ابالغي رهبري براي برنامه هفتم توسعه 
تطابق داشته باشد. چون در دولت از تير تدوين اليحه 
بودجه شروع ش��د در ميانه تدوين اليحه سياست ها 
ابالغ شد و البته هر جاي تدوين بودجه كه باشد بايد 
از سياس��ت هاي ابالغي رهبري تاثير بگيريم كه اين 

اتفاق هم رخ داد.
رييس جمهور ادامه داد: ان شااهلل به زودي برنامه هفتم 
توسعه هم تقديم مجلس مي ش��ود. نسبت به برنامه 
هفتم هم دولت و هم مجلس اين نكته را مورد توجه قرار 
مي دهد كه چه بخش هايي از برنامه هاي قبلي اجرا شده 
و اگر نشده، چرا اين اتفاق افتاده است؟ وي تاكيد كرد: ما 
بناي مان اين است كه برنامه تقديمي به مجلس همراه 

با اجرا باشد نه اينكه مانند برنامه هاي قبلي تحقق 3۰ 
درصدي پيدا كند. وي با اشاره به گزارشي از سال جاري 
اظهار كرد: تالش اين بود كه ما در سال جاري كسري 
بودجه نداشته باش��يم . هرچند ممكن است گله مند 
باشند اما پيگيري شد كه تا جايي كه ممكن است ما 
درگير كس��ري بودجه نشويم. در امر تورم هم همه ما 
نسبت به آن نگرانيم و در شرايط فعلي شاهد ۱۹ واحد 
درصد كاهش تورم هستيم و البته بايد با تصميمات به 

سمت كاهش بيشتر تورم برويم.
رييس��ي يادآور شد: ۸.۹ درصد نرخ بيكاري ما است و 
اين نشان دهنده تالش دولت براي كاهش بيكاري و 
افزايش اشتغال اس��ت. ما در وعده به مردم در زمينه 
سالي يك ميليون اشتغال به گواهي آمارها نزديك به 

وعده عمل كرده ايم.
وي افزود: در س��ال جاري ما امر يازده ساله رتبه بندي 
معلمان را اجرايي كرديم و مساله پاداش بازنشستگان 
لشكري و كش��وري 3۸ همت )هزار ميليارد تومان( 
پرداخت شد و اوراق مالي دولت متوسط ماهيانه ۱۵ 
همت پرداخت مي شود. اين فاكتورها را ما خرج نكرديم 
بلكه قباًل خرج ش��ده و ما داريم پرداخت مي كنيم تا 
اعتماد به دولت حفظ ش��ود و در هر ش��رايطي آن را 

پرداخت كرديم.
رييس جمهور با اشاره به انجام امور عقب مانده در زمينه 
اجرايي در كشور تاكيد كرد: فرار مالياتي و شناسايي 
موديان جدي��د مالياتي تا حدودي انجام ش��ده و 66 

درصد افزايش اخذ ماليات از كساني كه فرار مالياتي 
داشتند صورت گرفته و تالش كرديم از تنخواه گردان 

بانك مركزي و استقراض از اين نهاد استفاده نكنيم.
رييس��ي ادامه داد: تالش دولت اين اس��ت با انضباط 
مالي هم كنت��رل درآمدها و هزينه ها را به درس��تي 
صورت بندي كند و نظارت بر نظام بانكي هم در همين 
راستاست. وي با بيان اينكه »رشد باثبات اقتصادي، 
عدالت خواهي و كارآمدس��ازي نظام حكمراني س��ه 
رويكرد بودجه ۴۰۲ اس��ت«، اظهار ك��رد: در بودجه 
تقديمي تقوي��ت توليد و اش��تغال، پيش بيني ۵۴۰ 
همت سرمايه گذاري ش��ركت هاي دولتي در اقتصاد 
كشور و 3۲۷ همت بودجه عمراني دولت و پيش بيني 
ايجاد صندوق توسعه و پيشرفت در تمامي استان ها 

وجود دارد.
رييس جمهور ب��ا تاكيد بر اينكه »افزايش متوس��ط 
ميانگي��ن رش��د ۲۰ درص��دي حق��وق كارمندان و 
بازنشس��تگان در بودج��ه ۴۰۲ در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت«، گفت: در حوزه حمل و نقل تامين اعتبارات 
الزم، تامين ناوگان و تجهيزات قطار شهري و ناوگان 
ريلي و در حوزه سالمت پيش بيني 6۹ همت براي يارانه 
دارو و نيز انجام پروژه پزشك خانواده و نظام ارجاع و در 
نهايت پيش بيني ۱۰ همت براي پوشش بيمه تكميلي 

ايثارگران انقالب اسالمي را داريم.
وي تصريح كرد: همه امور قرار است به صورت شفاف 
پيش رود تا به صحت امور و پيشرفت كارها كمك كند. 

همچنين در بودج��ه ۴۰۲ از هزينه هاي غيرضروري 
و فاقد اولويت هم جلوگيري ش��ده اس��ت. همچنين 
پيش بيني پذي��ري وضعيت اقتصادي ب��راي فعاالن 
اقتصادي را نيز در بودجه س��ال آينده به شدت مورد 

توجه قرار داده ايم.
رييسي با اشاره به جايگاه ارتقاء معيشت مردم در اليحه 
بودجه ۱۴۰۲، اظهار كرد: پيش بيني منابع مورد نياز 
براي تحقق ۱۰۰ درصدي حق اوالد و ۵۰ درصدي حق 
عائله مندي قانون حمايت از خانواده، تامين يارانه براي 
پرداخت يارانه نقدي، نان و دارو و تجهيزات پزشكي نيز 

در اليحه بودجه در نظر گرفته شده است.
وي يادآور ش��د: تمام منابع عمومي دولت در بودجه 
۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه س��ال جاري با در نظر 
گرفتن افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان در نيمه 
سال ۱۴۰۱ و انتقال بخشي از مصارف و منابع تبصره 
۱۴ ب��ه بودجه عمومي، به ه��زار و ۹۸۴ هزار ميليارد 

تومان رسيده است.
رييس جمهور ادامه داد: درآمدهاي عمومي در اليحه 
نس��بت به قانون بودجه ۱۴۰۱ ح��دود چهار درصد 
افزايش داش��ته و به ۹۷۸ هزار ميليارد تومان رسيده 
اس��ت. منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه 
نسبت به قانون بودجه سال جاري، 3۸ درصد افزايش 
داشته است و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي 
3۲۷ هزار ميليارد تومان پيش بيني ش��ده است كه 
حدود ۲6 درصد نسبت به قانون سال جاري افزايش 

را نشان مي دهد. 
وي افزود: مجلس براي بررس��ي بودجه وقت زيادي 
خواهد گذاش��ت كه از دق��ت و دلس��وزي و دغدغه 
نمايندگان تقدير مي كنم. آن چه از اين بررسي حاصل 
مي شود بايد به عدالت، آرامش مردم، حل مشكالت و 
بهبود وضعيت جامعه منجر شود. رييس جمهور تاكيد 
كرد: با همه فتنه گري ه��ا و توطئه چيني ها و جنگ 
تركيبي دش��من كه هم در جنگ رواني، رسانه اي و 
هم در جنگ سياس��ي و هم در جنگ اقتصادي عليه 
جمهوري اس��المي قرار گرفت اما امروز ملت بزرگ 
ايران س��ربلند است كه دش��من را ناكام گذاشته و با 
رهنمودهاي رهبري، دشمن را مثل دفعات گذشته 
مفتضح كرده  است. رييسي در پايان يادآور شد: با اين 
شرايط، مسووليت ما در برابر اين مردم خوب و دلداده به 
انقالب چندبرابر شده و بايد همه تالش كنيم كه بيشتر 

به آنان كمك و گره هاي مشكالت مردم را باز كنيم.

    در بودجه چه مي گذرد؟
پس از تحويل رسمي بودجه، متن اليحه پيشنهادي 
دولت براي برنامه اقتصاد ايران در سال آينده منتشر 
شد. در اين اليحه، دولت تغييرات اساسي در ساختار 
بودجه ريزي لحاظ نكرده اما آنچه كه بيش از پيش به 
چشم مي آيد، برنامه هاي بلندپروازانه درآمدي چه در 
حوزه نفت و ماليات و چه در حوزه انتشار اوراق است. 
درآمد پيش بيني ش��ده براي نفت، يكي از مهم ترين 
بخش هاي لوايح بودجه در تمام س��ال هاي گذشته 
بوده و براي سال آينده نيز ميزان درآمدهاي اين بخش 
افزايش��ي خواهد ب��ود. درآمدهاي حاص��ل از نفت و 
فرآورده هاي آن كه 6۰3 هزار ميليارد تومان در اليحه 
بودجه پيش بيني شده كه بر مبناي متوسط فروش 
۱.۴ ميليون بشكه در روز با هر بشكه به طور متوسط ۸۵ 
دالر و نرخ تسعير ارز ۲3 هزار توماني بسته شده است.

در بخش واگذاري دارايي هاي س��رمايه اي 6۰3 هزار 
ميليارد تومان مربوط به منابع حاصل از فروش نفت 
و فرآورده هاي نفتي است و از مابقي حدود ۱۰۸ هزار 
ميليارد تومان به منابع حاصل از ف��روش و واگذاري 
اموال منقول و غير منق��ول و ۱۰۰ ميليون تومان به 
واگذاري طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي اختصاص 
دارد. جدا از نفت، ميزان درآمدهاي مالياتي دولت نيز 
به ش��كل قابل توجهي افزايش خواهند يافت. سهم 
ماليات اشخاص حقوقي در اليحه بودجه سال آينده 
۲۹6 هزار ميليارد تومان اس��ت كه در مقايسه با سال 
جاري كه ۱33 هزار ميليارد تومان بوده، ۱۲۲ درصد 
افزايش داشته است. همچنين سهم ماليات بر درآمدها 
در اليحه بودجه س��ال آينده ني��ز ۱۲۲ هزار ميليارد 
تومان درنظر گرفته شده كه در مقايسه با سال جاري 
كه ۸۴ هزار ميليارد تومان بوده معادل ۴۵ درصد زياد 
شده است.همچنين طبق اليحه بودجه سال آينده، 
درآمد دولت از محل مالي��ات بر ارزش افزوده بيش از 

۱۵۹ هزار ميليارد تومان خواهد بود.
بخش ديگري از درآمدهاي اصلي دولت به فروش اوراق 
اختصاص دارد. براساس اليحه بودجه سال آينده دولت 
مي تواند ۱۸۵ هزار ميليارد تومان اوراق بفروش��د كه 
نسبت به سال جاري، ۱۱۰ درصد افزايش داشته است. 
دولت درآمد خود از محل عوارض خروج از كشور را نيز 
افزايش داده است. براساس اليحه بودجه سال آينده، 
عوارض خروج از كشور براي هر نفر در سفر اول ۴۰۰ 
هزار تومان تعيين شده اس��ت. بر اين اساس، درآمد 
دولت از محل عوارض خروج از مرزهاي كشور 3۴3۱ 
ميليارد تومان تعيين شده است. اين در حالي است كه 
در بودجه امسال، رقم دقيقي از عوارض خروج از كشور 
لحاظ نش��ده بود و دولت در اين حوزه پيش بيني ها را 
ش��فاف تر كرده است.  به اين ترتيب هرچند دولت در 
پيشبيني قيمت نفت براي سال آينده، رويابافي نكرده 
اما با توجه به اينكه هنوز تحريم هاي امريكا عليه اقتصاد 
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ادامه از صفحه اول|
 الاقل در حال حاضر افق روش��ني از به نتيجه رسيدن 
برجام وجود ندارد، مشخص نيس��ت كه چه ميزان از 
اين منابع قابل تحقق خواهند بود. در كنار آن، در حالي 
درآمدهاي مالياتي به شكل قابل توجهي افزايش يافته 
كه با توجه به مشكالت فعاالن اقتصادي در سال هاي 
گذش��ته و محدوديت هايي كه در مسير توليد وجود 
داشته، مشخص نيست كه آيا اين سياست به افزايش 
درآمدهاي پايدار كمك خواهد كرد يا موجب فش��ار 

بيشتر بر توليد خواهد شد.
در حوزه هزينه ها نيز اعداد اعالمي با پيش بيني هايي كه 
از قبل مطرح شده بود، فاصله چنداني نداشتند. در بخش 
هزينه ها، آنچه براي مردم بيش��ترين اهميت را دارد، 
سرنوشت حقوق و مزايا و يارانه ها و حمايت هاي دولتي 
است. بر اساس پيش بيني صورت گرفته در اليحه بودجه 
سال آينده، متوسط افزايش حقوق كاركنان ۲۰ درصد 
تعيين شده است. همچنين در اليحه بودجه سال آينده، 
معافيت مالياتي حقوق تا هفت ميليون تومان )درآمد 
س��االنه ۸۴ ميليون تومان( تعيين شده است. حقوق 
باالتر از اين عدد به شكل پلكاني مشمول ماليات خواهد 
ش��د.  طبق اليحه بودجه ۱۴۰۲ حقوق بازنشستگان، 
وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي 
كشوري و لشگري و س��اير صندوق هاي بازنشستگي 
افزايش ۲۰ درصدي نس��بت به امسال خواهد داشت 
و حداقل دريافتي اين بخش شش ميليون و ۳۰۰ هزار 
تومان تعيين شده است. همچنين پيشنهادات دولت 
نش��ان مي دهد در س��ال آينده پاداش پايان خدمت 
كاركنان ۵۲۰ ميليون تومان پيش بيني شده كه نسبت 

به امسال ۴۸ ميليون تومان اضافه شده است.
در كنار حقوق و مزايا، بخش مهمي از اعتبارات دولتي 
نيز صرف يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيمي خواهد شد 
كه در اختيار مردم قرار مي گيرند. پيش از هرچيز اعالم 
شده كه براي سال آينده در مجموع بيش از ۳۱۵ هزار 
ميليارد تومان براي يارانه نقدي ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار توماني 
پيش بيني شده است و به اين ترتيب ميزان يارانه در سال 
آينده تغيير نخواهد كرد. در كن��ار آن، دولت ۶۹ هزار 
ميليارد تومان از منابع يارانه را به يارانه دارو اختصاص 
داده است. همچنين در اليحه بودجه ۱۴۰۲، يارانه نان 
۵۶ هزار ميليارد تومان پيش بيني ش��ده است. دولت 
اين را نيز اعالم كرده كه مناب��ع حاصل از حذف يارانه 

خانواده هاي غير مشمول صرف يارانه نان خواهد شد.
آن طور كه دولت اعالم كرده سقف تسهيالت تكليفي 
بانك ها از جمله تسهيالت مربوط به قانون حمايت از 
خانواده و جواني جمعيت، قانون ساماندهي و حمايت 
از مش��اغل خانگي، قوانين مربوط به ايثارگران، قانون 
جهش تولي��د مس��كن و قانون جه��ش توليد دانش 
بنيان، در بودجه س��ال آينده ۲۰۰ هزار ميليارد تومان 
تعيين شده است. همچنين طبق اليحه بودجه سال 
۱۴۰۲ سهم صندوق توسعه ملي مانند سال گذشته از 

درآمدهاي نفتي ۴۰ درصد تعيين شده است.
دولت در شرايط استخدام نيز سختگيري هاي بيشتري 
را نهايي كرده است. هرگونه اس��تخدام نيروي انساني 

در تمام دس��تگاه هاي اجرايي بايد در كارگروه مشترك 
سازمان برنامه و بودجه و س��ازمان اداري و استخدامي 
كشور مطرح شود و مجوز استخدام جديد تنها با امضاي 
مشترك روساي دو س��ازمان مذكور صادر خواهد شد. 
دولت در اليحه بودجه سال ۱۴۰۲ جزييات هزينه صدور 
شناسنامه و كارت ملي را منتشر كرده است كه نرخ هاي 
مربوطه نسبت به امسال مقداري افزايش يافته است. در 
كنار آن، براس��اس اطالعات جداول اليحه بودجه سال 
۱۴۰۲ قيمت هر پيام��ك ۳۰ ريال افزايش پيدا خواهد 
ك��رد؛ بنابراين درآمد دولت از اي��ن محل ۶۰۰ ميليارد 

تومان خواهد بود.
دولت در اليحه بودجه ۱۴۰۲، درآمد حاصل از افزايش 
ع��وارض واردات خودروهاي س��واري ب��ه ميزان پنج 
درصد قيمت روي كش��تي، ۵۰ ميليارد تومان در نظر 
گرفته شده كه نسبت به امسال ۴۰۰ درصد بيشتر شده 
است.همچنين طبق اليحه بودجه سال آينده، دولت 
از واحدهاي مسكوني و باغ ويالهاي باالي ۲۰ ميليارد 

تومان ماليات بر دارايي مي گيرد.

    سرنوشت مبهم برنامه توسعه
ب��ا تمام اين تفاس��ير، احتم��اال تا زمان��ي كه مجلس 
بررسي هاي رسمي را آغاز نكند، تصوير دقيقي از قانون 
بودجه س��ال آينده وجود نخواهد داش��ت و بايد ديد 
نمايندگان تا چه حد با پيشنهادات دولت كنار خواهند 
آمد. يك عضو كميس��يون تلفيق اليحه بودجه سال 
۱۴۰۲ از برگزاري انتخابات هيات رييسه اين كميسيون 
در روز شنبه ۲۴ دي ماه خبر داد. مهدي فرشادان اظهار 

كرد: اولين جلس��ه كميس��يون تلفيق اليحه بودجه 
سال ۱۴۰۲ ش��نبه هفته آينده برگزار خواهد شد كه 
دس��تور آن برگزاري انتخابات هيات رييسه است. وي 
ادام��ه داد: احتماال بع��د از برگ��زاري انتخابات هيات 
رييسه، كميسيون تلفيق وارد تدوين آيين نامه داخلي 
كميسيون خواهد شد. اين عضو كميسيون تلفيق اليحه 
بودجه س��ال ۱۴۰۲ درباره روند بررسي بودجه در اين 
كميسيون اظهار كرد: طبق آيين نامه جديد، كميسيون 
تلفيق پنج روز فرصت براي بررسي كليات بودجه دارد و 
بعد از آن گزارش خود را به صحن علني مجلس شوراي 
اس��المي ارايه مي كند كه بر اين اس��اس يكشنبه دوم 
بهمن ماه كليات بودجه در صحن علني مورد رسيدگي 
قرار مي گيرد. فرشادان ادامه داد: در صورتي كه مجلس 
شوراي اس��المي به كليات بودجه راي دهد بعد از آن 
جلسات كميسيون تلفيق براي بررسي جزييات بودجه 

تشكيل خواهد شد.
جدا از آن، هنوز تكليف برنامه هفتم توسعه نيز مشخص 
نشده اس��ت. در شرايطي كه رييس��ي ابراز اميدواري 
كرده كه اين متن نيز به زودي نهايي شده و در اختيار 
نمايندگان قرار بگيرد، به ش��كل همزمان درخواست 
تمديد برنامه ششم نيز به مجلس ارايه شده است. يك 
عضو هيات رييسه مجلس ش��وراي اسالمي گفت كه 
دولت در يك بندي از اليحه بودجه ۱۴۰۲ آورده است 
كه تا زمان تصويب قانون برنامه هفتم، قانون برنامه ششم 

تمديد مي شود.
حسينعلي حاجي دليگاني اظهار كرد: دولت سه حكم در 
بند »و« تبصره ۲۰ اليحه بودجه ۱۴۰۲ آورده است اول 

اينكه »احكام داراي ماهيت دايمي تحت عنوان قانون 
الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخش��ي از مقررات 
مالي دولت ۳ تا زماني كه توسط قوانين ديگر نسخ نشده، 
داراي اعتبار است«. وي توضيح داد پيش از اين دو قانون 
مقررات مالي دولت ۱ و ۲ در مجلس تصويب شده بود. در 
اينجا درباره قانون مقررات مالي دولت ۳ به احكامي اشاره 
شده كه به عنوان چهارچوب منابع و مصارف مي آيد و 
ديگر نياز به تكرار آن در هر سال در بودجه نيست. بلكه 

با اين بند به صورت دايمي تصويب مي شود.
اين عضو كميس��يون تلفيق بودجه ۱۴۰۲ همچنين 
گفت: يكي ديگر از احكام بند »و« تبصره ۲۰ در اين باره 
است كه »اجراي احكام مندرج در اين قانون در خصوص 
احكام يك ساله مربوط به سال ۱۴۰۲ است«؛ اين حكم 
درباره احكام يك ساله اس��ت. چون يك سري احكام 
بيشتر از يك س��ال الزم نيست كه مصوب شود و باقي 
بماند. حاجي دليگاني افزود: حكم ديگري كه در اين بند 
آمده ناظر به اين است كه »قانون پنج ساله ششم توسعه 
تا زمان تصويب قانون برنامه هفتم توسعه و حداكثر شش 
ماه پس از الزم االجرا شدن اين قانون تمديد مي شود« 
اين حكم هم بدان معناست كه تا زمان تصويب برنامه 

هفتم، برنامه ششم به قوت خود باقي است.
در هفته آينده، جلس��ات مجلس براي بررسي بودجه 
آغاز خواهد شد و احتماال نمايندگان بايد در مدتي كوتاه 
تكليف برنامه توسعه را نيز مشخص كنند. مجلس براي 
بررس��ي اليحه تنها حدود دو ماه زمان خواهد داشت و 
بايد ديد سرنوشت يكي از پرحاشيه ترين لوايح بودجه 

سال هاي اخير چه مي شود.

سیاست 

ادامه از صفحه اول

اقتصاد کالن ايـران2   Thu. Jan 12. 2023  2407   پنجشنبه 22 دي 1401    19 جمادي الثاني 1444  سال نهم    شماره

بهادري جهرمي آخرين 
تصميمات دولت را تشريح كرد

سخنگوي دولت گفت: با پيشنهاد وزارت خارجه، دولت 
با اليحه تصويب معاهده سازمان ملل در زمينه استفاده از 
ارتباطات الكترونيكي در قراردادهاي بين المللي موافقت 
كرد. علي بهادري جهرمي در حاشيه جلسه هيات دولت 
در جم��ع خبرنگاران اظهار كرد: امروز در جلس��ه هيات 
وزيران آخرين گزارش س��ازمان برنام��ه و بودجه درباره 
اليحه بودجه ۱۴۰۲ ارايه شد، مجدداً راي گيري درباره كل 
اليحه به عمل آمد و بعد از آن رييس جمهوري در مجلس 
حاضر شد. وي افزود: امروز در جلسه دولت با افزوده شدن 
وزراي فرهنگ و ارش��اد و علوم به اعض��اي كارگروه ويژه 
اقتصاد ديجيتال موافقت شد. براي تقويت اين كارگروه و 
توسعه ابعاد و زواياي نگاه موجود در اين كارگروه با افزودن 
اين دو وزير كه دبيرخان��ه آن در اختيار وزارت ارتباطات 
است موافقت شد.بهادري جهرمي يادآور شد: با پيشنهاد 
وزارت خارجه دولت با اليحه تصويب معاهده سازمان ملل 
در زمينه استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قراردادهاي 
بين المللي موافقت شد. سخنگوي دولت ادامه داد: در زمينه 
نحوه تشكيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيات 
داوري هم بنا بر پيشنهاد وزارت دادگستري و تاييد معاونت 

حقوقي اصالحاتي در آن صورت گرفت. 

ايران عليه شارلي ابدو
اقدام حقوقي مي كند

معاون حقوقي رييس جمهوراعالم كرد: در واكنش به اقدام 
ش��ارلي ابدو، نظرات كارشناسي از وكالي داخل و خارج 
كشور و هيات حقوقي خود گرفته و پس از بررسي هاي 
الزم، اقدام مي كنيم. محمد دهقان در حاش��يه جلسه 
هيات دولت درب��اره واكنش حقوق��ي الزم درباره اقدام 
نشريه شارلي ابدو، اظهار كرد: موضوعات حقوقي چندان 
مساله فوري نيست. مواضع سياسي و ديپلماتيك توسط 
وزارت خارجه در داخل كشور اتخاذ مي شود. آنجا كه نياز 
به اقدام حقوقي است، بايد اسناد جمع آوري شود و مركز 
امور حقوقي بين الملل كه متولي مديريت دعاوي حقوقي 
در خارج كشور است، بررسي هاي خود را انجام دهد. وي 
در ادامه گفت: در س��ال هاي اخير اقدامات خصمانه اي 
توسط برخي از كشورها و رسانه هاي خارجي انجام شده 
است كه شكايت هايي در خارج از كشور انجام شده است. 
اقدام نشريه فرانسوي نيز كه به تازگي انجام شده در دست 
بررسي است تا ظرفيت سنجي شود و نظرات كارشناسي 
از وكالي داخل و خارج كشور و هيات حقوقي خود بررسي 

و بعد اقدام مي شود.

چاپ پول براي جبران كسري 
بودجه ۱۴۰۲

همين محل كم كند كه احتماال نكته مثبتي براي اهالي 
بورس باشد. 

از سوي ديگر قيمت گذاري دستوري نيز كمر صنعت 
خودرو را شكسته است و كاهش قيمت گذاري دستوري 
به وضعيت اقتصادي كش��ور و بودج��ه ۱۴۰۲ كمك 

خواهد كرد.
به عقيده بنده ميزان كسري بودجه سال آتي بسيار باال 
خواهد بود و دولت در نهايت راهي جز چاپ پول و افزايش 

قيمت دالر و فروش اوراق نخواهد داشت.
از سوي ديگر نگاهي به بورس كاال نيز بد نيست. بورس 
كاال با بهره گيري از سازوكار عرضه و تقاضا در مقام بستر 
معامالت كاماًل شفاف است. شما در كف عرضه كننده 
بايد ببينيد توان خودروس��از چقدر است و در قسمت 
تقاضا م��ردم چقدر نياز دارند، س��ال ها اس��ت درگير 
سنگين بودن كفه تقاضا نسبت به عرضه هستيم. بازار 
به هر ترتيب بعد از ريزش هاي عجيب و غريب يك بازده 
متعادلي را داشته و بسياري از سهامداران در قيمت هاي 
كنوني فروشنده در بازار هستند كه مي توانيم تاثير آن را 
در شاخص كل هموزن و شاخص كل ببينيم كه شاخص 
كل بعضا حتي قوي تر از نگاه فروشنده ها عمل كرده و 
دو روزي است كه در مدار اصالح قرار گرفته است. توجه 
به اين نكته نيز ضروري است؛ نكته اول از خريد هيجاني 
دوري كنند و نكته دوم در شرايط كنوني با توجه به اينكه 
ديتاي مناسبي از بازار در حال حاضر دريافت مي كنيم 
سهامداري كردن با رعايت حد ضرر و رعايت حد سود 
مي تواند بهترين گزينه براي فعاالن اين بازار باشد. بازار 
سرمايه كماكان به بسياري از سهامداراني كه سهامداري 
كردند و ماندند و در روزهاي بد بازار را پشت سر گذاشتند 
بدهكار است و اميدوار هس��تيم كه بازار به عنوان يك 
بدهكار خوب به زودي در س��ال ۱۴۰۱ بدهي خودش 

را پرداخت كند.

ردپاي قاچاق در اقتصاد ايران
 اين كاالها ديگر تقاضايي براي نمونه هاي خارجي ندارد 
بلكه حتي در ميان اكثر خانواده ها نيز بعضا خريدهاي 

خارجي وجود دارد.
همانط��ور كه پيش از اين نيز بارها مطرح ش��ده، براي 
آنكه مشكالتي مانند قاچاق از اقتصاد ايران كنار بروند، 
بايد مسائل مختلفي را در نظر گرفت و در واقع به سراغ 
اصالحاتي رفت كه كمتر به آنها پرداخته شده است. مثال 
نظارت بر تبادالت بانكي يكي ديگر از اصلي ترين مسائل 
در مبارزه با قاچاق است. ما در اين حوزه نيز با دو محور 
مختلف مواجه هستيم اوال بايد ببينيم كه كشوري كه با 
محدوديت جدي مواجه است در سال چند ميليارد دالر 
ارز خود را بايد به قاچاق اختصاص دهد. از سوي ديگر 
اين قاچاقچيان چه در سطح كالن و چه در سطح خرد 
به هرحال پول خود را وارد شبكه بانكي مي كنند و براي 
قاچاق مجدد بايد تقاضاي ارز ثبت كنند. اگر ما مانند 
تجربه تمامي كشورها به تبادالت بانكي نظارت كنيم 
و افراد موظف ش��وند براي جابه جايي پول هاي كالن 
توضيحات دقي��ق ارايه كنند نه تنها در رابطه با قاچاق 
كه حتي در مسائلي مانند پولشويي نيز بخش مهمي از 

مشكالت برطرف مي شود.

سن بازنشستگي
افزايش مي يابد؟

بر اس��اس اليحه بودجه سال ۱۴۰۲ سن بازنشستگي دو 
س��ال افزايش خواهد يافت. در بند »د« تبصره ۲۰ اليحه 
بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است: سنوات خدمت مورد قبول 
براي بازنشستگي تمام مستخدمين مرد و زن داراي حداقل 
مدرك كارشناسي معتبر در مشاغل اختصاصي در تمام 
صندوق هاي بازنشس��تگي اعم از لشگري و كشوري كه 
در سال ۱۴۰۲ بازنشسته مي شوند، در صورت اعالم نياز 
دستگاه و رضايت مستخدم بدون رعايت شرط سني به مدت 
دو سال افزايش مي يابد. آيين نامه هاي اجرايي مورد نياز اين 
قانون در مواردي كه مدت خاصي پيش بيني نشده است، 
حداكثر ظرف سه ماه پس از الزم  االجرا شدن اين قانون تهيه 
مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد. اجراي احكام 
مندرج در اين قانون در خصوص احكام يكساله مربوط به 
سال ۱۴۰۲ بوده و ساير احكام داراي ماهيت دايمي تحت 
عنوان قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از 
مقررات مالي دولت )۳( تا زماني كه توس��ط قوانين ديگر 
نسخ نشده، داراي اعتبار است. قانون برنامه پنجساله ششم 
توسعه تا زمان تصويب قانون برنامه هفتم توسعه و حد اكثر 
شش ماه پس از الزم االجرا شدن اين قانون تمديد مي شود.

رشد اقتصادي ايران
در سال ۲۰۲۲ به ۲،۹ درصد رسيد

بانك جهاني در جديدترين گزارش خود رشد اقتصادي 
ايران در س��ال ميالدي گذش��ته را ۲.۹ درصد برآورد و 
پيش بيني كرد اقتصاد ايران در س��ال ۲۰۲۳ رشد ۲.۲ 
درصدي داشته باشد. بانك جهاني در جديدترين گزارش 
خود موسوم به دورنماي اقتصاد جهاني رشد اقتصادي 
ايران در سال ۲۰۲۲ را ۲.۹ درصد برآورد كرده است. اين 
نهاد بين المللي پيش بيني كرده اس��ت اقتصاد ايران در 
سال ۲۰۲۳ نيز رشد ۲.۲ درصدي داشته باشد و در سال 
۲۰۲۴ نيز رشد ۱.۹ درصدي را تجربه كند. بر اساس اين 
گزارش رش��د اقتصادي ايران در سال ميالدي گذشته 
برابر با متوسط رشد اقتصاد جهان در اين سال بوده است. 
اقتصاد جهاني كه در سال ۲۰۲۱ با رشد قابل توجه ۵.۹ 
درصدي مواجه شده بود در سال ۲۰۲۲ نتوانست به رشد 
بهتري از ۲.۹ درصد دست يابد. بانك جهاني پيش بيني 
كرده است روند نزولي رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ 
نيز ادامه يابد و در اين سال رشد بيشتر از ۱.۷ درصد براي 
اقتصاد دنيا پيش بيني نش��ده است. كشورهاي توسعه 
يافته كه تحت تاثير آثار و تبعات جنگ اوكراين و اختالل 
در صادرات انرژي از س��وي روسيه مواجه شده اند رشد 
اقتصادي ۲.۵ درصدي را در سال ۲۰۲۲ تجربه كرده اند. 
رشد اقتصادي اين كشورها در سال ۲۰۲۲ كمتر از نصف 
رشد ۵.۳ درصدي آنها در س��ال ۲۰۲۱ بوده است. رشد 
اقتصادي كشورهاي در حال توسعه نيز از ۶.۷ درصد در 
س��ال ۲۰۲۱ به ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ كاهش يافته 
است. بر اساس پيش بيني بانك جهاني كشورهاي توسعه 
يافته در سال ۲۰۲۳ به ركود اقتصادي نزديك مي شوند 
و رشد فقط ۰.۵ درصدي در اين سال خواهند داشت. اين 
در حالي است كه كش��ورهاي در حال توسعه همچون 
سال ۲۰۲۲ رش��د ۳.۴ درصدي در سال جاري ميالدي 
خواهند داش��ت. اقتصاد امريكا كه در سال ۲۰۲۱ و پس 
از برون رفت از بحران كرونا با رش��د ۵.۹ درصدي مواجه 
شده بود در سال ۲۰۲۲ تنها ۱.۹ درصد رشد كرده است. 
رشد ۰.۵ درصدي براي اقتصاد اين كشور در سال ۲۰۲۳ 
پيش بيني شده است. رشد اقتصادي منطقه يورو از ۵.۳ 
درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ كاهش 
يافته است و بانك جهاني انتظار دارد با ورود اين منطقه به 
ركود در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادي اين منطقه در اين سال 
به صفر برسد. رشد اقتصادي چين در سال ميالدي گذشته 
۲.۷ درصد، روسيه منفي ۳.۵ درصد، تركيه ۴.۷ درصد، 

عربستان ۸.۳ درصد و هند ۶.۱ درصد برآورد شده است.

صدور شناسنامه
و ثبت ازدواج و طالق چند؟

دولت در اليحه بودجه سال ۱۴۰۲ جزييات هزينه صدور 
شناسنامه و كارت ملي را منتشر كرده است كه نرخ هاي 
مربوطه نس��بت به امس��ال مقداري افزايش يافته است. 
براس��اس اطالعات ارايه ش��ده در اليحه، هزينه ثبت نام 
كارت ملي هوشمند براي اولين بار ۶۰ هزار تومان خواهد 
بود. همچنين در صورت گم شدن اين كارت ها درخواست 
صدور مجدد براي اولين بار ۷۲ ه��زار تومان، براي بار دوم 
۱۲۰ هزار تومان و براي بار سوم و پس از آن ۱۸۰ هزار تومان 
خواهد بود. هزينه تعويض كارت ملي هوش��مند ناشي از 
تغييرات مشخصات سجلي يا خرابي نيز ۵۰ هزار تومان و 
هزينه فعال سازي امضاي الكترونيك ۴۰ هزار تومان درنظر 
گرفته شده است. در رابطه با صدور شناسنامه در صورتي كه 
ثبت آن در مهلت قانوني و همزمان با ثبت والدت باشد، ۴۰ 
هزار تومان و ثبت والدت بعد از مهلت قانوني )تا سه ماه( به 
همراه صدور شناسنامه ۴۵ هزار تومان خواهد بود. همچنين 
در اين حوزه هزينه صدور شناسنامه مجدد ۵۰ هزار تومان، 
صدور شناسنامه مجدد در اجراي مواد ۳۲ و ۳۳ قانون ثبت 
احوال ۱۵۰ هزار تومان و صدور شناسنامه مجدد ناشي از 
گم شدن در نوبت اول ۱۰۰ هزار تومان، در نوبت دوم ۱۵۰ 
هزار تومان و در نوبت س��وم و پس از آن ۳۵۰ هزار تومان 
خواهد بود. براساس اطالعات ارايه شده در اليحه بودجه 
تغيير نام و نام  خانوادگي با تجويز سازمان ۳۵۰ هزار تومان، 
تغيير نام با حكم محاكم قضايي ۴۰۰ هزار تومان و تغيير نام 
و نام خانوادگي براي بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگي 
اوليه ۴۰۰ هزار تومان هزينه خواهد شد. همچنين تغيير 
نام خانوادگي تبصره ذيل ماده ۴۱ نيز ۲۵ هزار تومان هزينه 
خواهد داشت. بر اساس اطالعات درج شده در بودجه صدور 
گواهي تجرد ۸۵ هزار تومان، صدور گواهي ازدواج و طالق، 
۸۵ هزار تومان، ثب��ت ازدواج به موجب اقرارنامه ۶۰ هزار 
تومان، انتقال ازدواج از دفاتر رسمي ازدواج در اسناد هويتي 
۱۲ هزار تومان و انتقال طالق ۲۴ هزار تومان خواهد بود. در 
بودجه سال آينده دو رديف اعتباري نيز براي سازمان ثبت 
احوال در نظر گرفته شده است. اين سازمان براي تامين 
و صدور شناسنامه حدودا ۵۹۱ ميليارد تومان و براي 
ثبت نام، توليد، صدور و بهره برداري از كارت هوشمند 

ملي نيز ۷۱۰ ميليارد تومان بودجه خواهد گرفت.

مجلس كوتاه آمد، رييسي اليحه را به بهارستان برد

و سرانجام رونمايي از بودجه 1402

رييس قوه قضاييه خواستار شد

ايجاد ساختار الزم براي ارتقاء وضعيت و جايگاه بانوان در عدليه

محكوميت يك جاسوس به اعدام

رييس قوه قضاييه گفت: بايد تمهيداتي اتخاذ ش��ود تا 
ساعات كار بانوان در مراكز و مراجع قضايي به گونه اي 
باشد كه وقتي آنها به خانه بازمي گردند انرژي و نشاط 
الزم را براي رسيدگي به مسووليت هاي خانوادگي و ساير 

امور نظير ادامه تحصيل خود داشته باشند.
در آستانه ميالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا)س( و روز 
زن حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي با ۷۰۰ نفر 
از بانوان قاضي و كارمند شاغل در دستگاه قضايي ديدار 
و طي سخناني در اين جلسه، با برشمردن دغدغه هاي 
خود براي ارتقاء جايگاه بانوان در دستگاه قضايي اظهار 
كرد: ب��ه معاونت راهبردي و پژوهش��گاه قوه قضاييه و 
معاونت منابع انساني دستگاه قضا دستور مي دهم كه با 
احصاء نظرات و پيشنهادات شما بانوان ارجمند، نسبت 
به ايجاد ساختار و سازوكاري در جهت ارتقاء وضعيت و 

جايگاه بانوان در دستگاه قضايي اهتمام داشنه باشند.
رييس عدليه در ادامه به دغدغه هايي نظير »س��اعات 
كار بانوان شاغل در دستگاه قضايي«، »محيط حضور و 
 فعاليت بانوان در مراكز قضايي«، »نحوه رفت وآمد بانوان 
به مراجع قضايي« و »حداكثر بهره گيري از ظرفيت ها و 
دانش و توانايي هاي زنان در دستگاه قضايي« اشاره كرد.

وي بيان داش��ت: بايد تمهيداتي اتخاذ شود تا ساعات 
كار بانوان در مراكز و مراجع قضايي به گونه اي باشد كه 

وقتي آنها به خانه بازمي گردند انرژي و نشاط الزم را براي 
رسيدگي به مسووليت هاي خانوادگي و ساير امور نظير 

ادامه تحصيل خود داشته باشند.
رييس دستگاه قضا بيان داشت: محيط حضور و فعاليت 
بانوان در مراكز و مراجع قضايي بايد متناسب با جايگاه 
و ش��أن آنها باشد و من نس��بت به اين موضوع دغدغه 

جدي دارم.
قاضي القضات تصريح كرد: زنان جامعه ما باالخص زنان 
شاغل در دستگاه قضايي از ظرفيت هاي بااليي بهره مند 
مي باشند و آنها در برخي امور و ابعاد نظير دقت، نظم و 
انضباط، صبر و حوصله و… از مردان بهتر و برتر هستند؛ 
لذا بايد تمهيداتي اتخاذ ش��ود ت��ا حداكثر بهره گيري 
از ظرفيت ه��ا، دانش ها و توانايي هاي بانوان ش��اغل در 

دستگاه قضايي فراهم شود.
وي در همين راستا بيان داشت: همكار خانمي كه ِسمت 
و مس��ووليتي در يك مرجع يا مركز قضايي دارد بهتر 
مي تواند دغدغه هاي يك زن مراجعه كننده به دستگاه 
قضايي را درك كند؛ براي نمونه، زن مراجعه كننده اي 
كه درخواست عسر و حرج دارد يا در محيط خانواده يا 
بيرون از خانواده مورد آزار و اذيت قرار گرفته، براي يك 
مسوول قضايي زن، بهتر و دقيق تر مي تواند توضيحات 

خود را بيان و تبيين كند.

رييس عدلي��ه در ادامه با تبيين ابع��اد وجودي واالي 
حض��رت صديقه  طاه��ره )س( بيان داش��ت: حضرت 
زهرا)س( در تمام ابعاد و حوزه ها باالخص دفاع از حق و 
شؤون تربيتي و انساني و اجتماعي، براي بشريت به ويژه 
زنان الگو و اسوه هس��تند. اسالم عزيز بستري را فراهم 
آورده كه در آن زن به يك انسان كامل در همه ابعاد تبديل 
شود؛ زن از منظر اسالم مي تواند ركن اساسي مهم ترين 

اجتماع جامعه يعني خانواده باشد.
وي با اشاره به ظلم هايي كه جاهليت مدرن نشأت گرفته 
از فرهنگ غربي به زنان روا مي دارد گفت: در جاهليت 
مدرن غربي شاهد بيشترين ظلم ها و تحقيرها عليه زنان 
هس��تيم؛ در نگاه اين جاهليت مدرن، زن ابزار توسعه 
تجارت و نيل به اغراض سياسي و طعمه اي براي مقاصد 

اطالعاتي است.
وي در پايان با اشاره به تالش دشمنان براي ضربه زدن 
به جامعه ما از ناحيه موضوع حجاب گفت: اسالم عزيز 
در قالب عفاف و حجاب، س��ازوكاري تعبيه كرده كه از 
گوهر گرانبهاي زن حفاظت شود و عطوفت و نجابت و 
لطاف��ت و زيبايي زنان با هم حفظ گردد و از اين طريق، 

زن در عرصه هاي مختلف زندگي اجتماعي بدرخشد.
پيش از س��خنان رييس دس��تگاه قض��ا، »محمدباقر 
الفت« معاون منابع انساني و امور فرهنگي قوه قضاييه 

با بيان اينكه در مجموعه واحدهاي دادگستري و ستاد 
قوه قضاييه، ۱۵ هزار بانو اش��تغال دارند، گفت: حسب 
دستورات و تاكيدات رياست قوه قضاييه، توزيع عادالنه 
پست ها و مناصب در دستگاه قضا يكي از رويكردهاي 
اصلي معاونت منابع انساني و امور فرهنگي قوه قضاييه 

است.
الفت تصريح كرد: توزيع عادالنه پست ها و مناصب ميان 
مردان و زنان ش��اغل در بسياري از سازمان هاي كشور، 
مانند دستگاه قضايي نيست و قوه قضاييه در اين زمينه 

توفيقات زيادي كسب كرده است.
وي افزود: با توجه به اينكه ۵۰ درصد داوطلبان آزمون 
اس��تخدامي كادر اداري قوه قضاييه در سال ۱۴۰۰ را 
بانوان تش��كيل مي دادند، بر همين اس��اس ۵۰ درصد 

جذب شدگان اين آزمون نيز از خانم ها خواهند بود.
معاون منابع انس��اني و امور فرهنگي قوه قضاييه ادامه 
داد: بانوان ش��اغل در قوه قضايي��ه در دو بخش اداري و 
قضايي داراي ِس��مت هايي مي باشند و نسبت حضور و 
فعاليت بانوان در ِسمت هاي قضايي نسبت به تعداد كل 
قضات، آمار قابل توجهي است؛ همچنين بانوان شاغل 
در بخش هاي اداري دس��تگاه قضا نيز در س��مت هاي 
مديريتي، كارشناسي و مشاوره اي منشأ خدمات زيادي 

به دستگاه قضايي و مراجعان مي باشند.

عليرضا اكبري به جرم افساد في االرض و اقدام گسترده عليه 
امنيت داخلي و خارجي كش��ور از طريق انتقال اطالعات به 
اعدام محكوم شد. عليرضا اكبري، مدتي قبل در پي جاسوسي 
عليه كشور دستگير ش��د. برهمين اساس و پس از تشكيل 
پرونده قضايي براي متهم و صدور كيفرخواست، پرونده به 
دادگاه ارجاع و جلسات رسيدگي با حضور وكيل متهم برگزار 
شد و بر اساس مستندات متقن موجود در پرونده اين فرد به 
جرم جاسوس��ي براي انگليس به اعدام محكوم شد. در پي 
اعتراض متهم و فرجام خواهي وي، پرونده مجددا در ديوان 
عالي كشور بررسي شد و ديوان عالي كشور ضمن رد فرجام 
خواهي، دادنامه اوليه را ابرام و حكم اعدام اكبري را تاييد كرد. 
وزارت اطالعات در همين زمينه با انتشار اطالعيه اي تاكيد 
كرد: اكبري يكي از مهم ترين عوامل نفوذي سرويس جاسوسي 

انگليس بود كه اطالعات مهم كشور را جمع آوري و به صورت 
كامال آگاهانه و هدفمند در اختيار اين سرويس قرار مي داده 
است. اطالعيه وزارت اطالعات در مورد اين جاسوس و جزييات 
اقدامات صورت گرفته در شناسايي و دستگيري وي به شرح 
ذيل است:  به استحضار ملت شريف ايران مي رساند يكي از 
مهم ترين عوامل نفوذي سرويس جاسوسي انگليس خبيث 
در مراكز حس��اس و راهبردي كشور توسط سربازان گمنام 
امام زمان)عج( شناس��ايي و پس از طي فرآيندي طوالني و 
چند اليه در حوزه هاي ضد اطالعاتي، فني و عمليات فريب 
دستگير شد. جاسوس شناسايي شده به نام عليرضا اكبري 
داراي دسترسي هايي به برخي دستگاه هاي حساس كشور بود 
و در همان حد نيز اطالعات مكتسبه را به صورت كامال آگاهانه 
و به دفعات متعدد در اختيار سرويس جاسوسي دشمن قرار 

داده بود. اين جاسوس در جريان اخذ ويزا از سفارت انگليس در 
تهران توسط مامورين اطالعاتي مستقر در آن سفارت، نشان 
شده و مورد مصاحبه قرار مي گيرد. سپس و در خالل سفر هاي 
شخصي خود به اروپا، به استخدام تمام عيار سازمان جاسوسي 
انگلستان در مي آيد. عليرضا اكبري با توجه به اهميت موقعيت 
و دسترس��ي هايش به يك جاسوس كليدي براي سرويس 
اس آي اس )SIS( تبديل مي شود كه همزمان توسط چندين 
افسر برجسته ميز ايران تخليه اطالعاتي و هدايت مي شد. 
افسران ضد جاسوسي وزارت اطالعات پس از كشف روابط 
جاسوس��ي مورد بحث، تكميِل اطالعات پيرامون اهداف و 
ليسِت نيازمندي ها، ش��كل ارتباطات و ابزارهاي ارتباطي 
سرويس حريف، از مقطعي به مدار ارتباطي فيمابين سرويس 
اس آي اس )SIS( و جاسوس مورد نظر ورود نموده و به تزريق 

اطالعات هدايت شده به مدار مذكور پرداختند. نهايتاً در زمان 
مقتضي و با حكم مرجع محترم قضايي متهم بازداشت و پس از 
طي فرآيند قضايي حكم وي صادر گرديد. جان بركفان گمنام 
ايران اسالمي صراحتا اعالم مي نمايند، اگرچه دشمن خبيث 
انگليسي توانسته بود از نقطه ضعف هاي اين فرد بهره گيرد و او 
را به استخدام خويش درآورد، اما يقينا نمي داند كه كدام بخش 
از اطالعات دريافتي، از نوع اطالعات هدايت شده و فريب بوده 
است. همچنين مجاهدين گمنام ايران اسالمي قاطعانه اعالم 
مي نمايند كه با توكل به ذات اقدس احديت و توسل به اهل 
بيت عصمت و طهارت)ع( شناسايي جواسيس و عناصر نفوذي 
دشمن در هر سطحي و برخورد قانوني با آنها را بدون هيچ گونه 
تساهل و تسامح و مالحظه اي، در اولويت تالش هاي مجاهدانه 

و شبانه روزي خويش قرار داده اند.



مهر نوشت: يك منبع آگاه گفت كه وزير نفت در مكاتبه اي 
با معاون اول رييس جمهور براي جلوگيري از خاموشي و 
قطع سراسري برق و گاز، خواستار تعطيلي كامل روزهاي 

شنبه و يكشنبه تهران شد.
در ادامه اين گزارش آمده اس��ت: مص��رف گاز در بخش 
خانگ��ي روز جاري از مرز ۶۵۰ ميلي��ون ليتر گذر كرد و 
تا پايان روز به ۷۰۰ ميليون متر مكعب مي رس��د، اما آيا 
راهكاري براي مديريت گاز در بخش خانگي وجود دارد، 
يك منبع آگاه در رابطه با اين موضوع به مهر گفت: با ورود 
موج جديد سرما به كشور در ابتداي هفته آينده و افزايش 
مصرف گاز احتمال تعطيلي تهران در روزهاي ش��نبه و 

يكشنبه وجود دارد.
وي ادام��ه داد: وزي��ر نف��ت در مكاتبه اي با مع��اون اول 
رييس جمهور براي جلوگيري از خاموشي و قطع سراسري 
برق و گاز، خواستار تعطيلي كامل روزهاي شنبه و يكشنبه 

تهران شد.
هنگامي كه مسووالن خواب بودند، زمستان سخت اروپا، 
در ايران با قطع گاز صنايع و ادارات و مدارس آغاز ش��د و 
به گفته مسووالن، بايد منتظر بازگشت كپسول هاي گاز 
و استفاده از هيزم باشيم. مسووالني كه تابستان و پاييز 
امسال از زمستان سخت اروپا سخن گفتند اما برنامه اي 
براي زمستان سخت ايران و حل مشكل ناترازي گاز آن 

نداشتند.
قطع گاز در ايران سوژه داغ شبكه هاي اجتماعي شده 
است. بسياري از كاربران به طعنه از آغاز زمستان سخت 
اروپا در ش��هرهاي ايران س��خن مي گويند. ماجراي 
زمستان س��خت اروپا در وزارت نفت از فصل تابستان 

شروع شد.
جواد اوج��ي، وزير نف��ت، در برنامه »جه��ان آرا« از 
زمستان سخت براي اروپايي ها سخن گفت اما پس از 
اين گفت وگوي تلويزيوني، اوجي روانه مجلس شد تا 
درباره ناترازي گاز به نمايندگان توضيح دهد. وزير نفت 
در آن جلسه از نياز به 8۰ ميليارد دالر سرمايه گذاري 
براي برطرف كردن چالش ناترازي گاز گفت كه با انتقاد 
ش��ديد از سوي قاليباف مواجه شد. رييس مجلس به 
وزير نفت گفت: »ساالنه ۶۰ تا 8۰ ميليارد دالر انرژي در 
كشور هدر مي رود. آيا نمي خواهيم به جاي اينكه دست 

گدايي دراز كنيم، آنها را اصالح كنيم.«

   زمزمه هاي زمستان سخت ايران
با شروع فصل سرما، زمزمه هايي از زمستان سخت ايران 
نيز به گوش رسيد. مالك شريعتي نياسر، نماينده مجلس 
گفته بود كه ممكن است در زمستان مردم مجبور شوند 
مانند گذشته از وسايل گرمايشي نفتي و زغالي خريداري 

كنند.
فريدون حس��نوند، نماينده مجلس نيز از ناترازي گاز و 
تعطيلي پتروش��يمي ها و كارخانه ها و تبعات امنيتي و 

سياسي و اجتماعي آن سخن گفته بود.

   پتروشيمي ها نخستين گزينه قطع گاز
اما نخستين نشانه هاي زمستان سخت ايران با قطع گاز 
پتروشيمي ها به دليل ناترازي گاز، مشاهده شد. هر روز 
اخباري از قطع گاز پتروشيمي ها و تعطيلي آنها منتشر 
مي شود. قطع گازي كه به  بهاي افزايش قيمت بسياري از 

كاالها در ايران تمام مي شود.

   مازوت سوزي به دليل قطع گاز
پس از قطع گاز پتروش��يمي ها اين ب��ار نوبت به قطع 
گاز نيروگاه ها رسيد. اما از آنجايي كه امكان تعطيلي 
نيروگاه ها وجود ندارد، سوخت مازوت جايگزين گاز در 
نيروگاه ها شد. براساس آمار، بيش از 1۰ نيروگاه ايران 
به دليل كمبود گاز و جلوگيري از اختالل در شبكه برق 
كشور مجبور به اس��تفاده از مازوت به عنوان سوخت 
شده اند. مازوت سوزي نيروگاه ها نيز به بهاي آلودگي و 

تعطيلي شهر تمام شد.
فريدون عباسي، نماينده مجلس نيز گفته بود: »اگر زماني 
كه گاز كم داريم، مازوت مصرف نكنيم 2۵ درصد كشور 

در خاموشي فرو  مي رود.«

علي اكبر الونديان، دبير انجمن س��يمان نيز از قطع گاز 
بيش از ۵۰ كارخانه سيمان خبر داد. دبير انجمن صنفي 
كارفرمايان صنعت س��يمان نيز از مازوت سوزي توسط 
برخي از كارخانه هاي س��يمان براي جبران قطعي گاز 

خبر داده بود.

   تعطيلي ادارات و مدارس
اين پايان ماجراي قطع گاز نبود با آغاز زمستان و برودت 
دما، قطع گاز به ادارات و پس از آن مدارس كشور رسيد. 
انتشار خبر تعطيلي ادارات استان گيالن به دليل كمبود 
گاز در نخستين روز زمستان، حاكي از آغاز زمستان 
س��خت ايران بود. در روزهاي اخير م��دارس و ادارات 
بسياري از شهرها براي جلوگيري از قطع گاز سراسري 

بارها تعطيل شده اند.
محمدرضا جواليي، مدير مركز ديس��پچينگ شركت 
ملي گاز، از احتمال قطع سراسري گاز خبر داده و گفت: 
»ش��رايط انتقال گاز اكنون فراهم اس��ت ولي با توجه به 
نياز ب��راي جايگزيني مخ��ازن گازي، احتمال قطع گاز 
در برخي نقاط وجود دارد و بايد كپس��ول هاي گاز براي 

مصرف كنندگان جايگزين شود.«

   قطع گاز خانگي هرگز!
ايران با دارا ب��ودن 1۷ درص��د از ذخاير گازي جهان 
س��ومين توليدكننده گاز و چهارمين مصرف كننده 
آن در جهان است. براساس آمار ۷۵ درصد گاز كشور 
در بخش خانگي و 14 درصد آن نيروگاهي و ۵ درصد 
پتروشيمي ها و ۶ درصد آن در بخش هاي ديگر صنايع 
مصرف مي شود.نخستين راهكار دولت ها در زمان پيك 
مصرف گاز، قطع گاز پتروشيمي ها و نيروگاه ها و ديگر 
صنايع است. اين قطع گاز آلودگي هوا و گراني را براي 

ايرانيان به ارمغان آورده است.
دولت ها درحالي اقدام به قطع گاز صنايع مي كنند كه 
سهم مصرف آنها از گاز كشور بسيار اندك است. گويا 
بخش خانگي با ۷۵ درصد مصرف گاز براي دولت ها به 
خط قرمزي تبديل شده است؛ قطع گازي در اين بخش 
رخ نمي دهد و طرح هاي اصالح مصرف و بهينه سازي 
انرژي و آزادس��ازي قيمت ها اجرا نمي ش��ود. در اين 
س��ال ها اگر دولت ها موفق به كاهش حتي ۵ درصد 
از گاز بخش خانگي مي ش��دند؛ ديگر مجبور به قطع 
گاز صنعت ارزآوري همانند پتروش��يمي نمي شدند. 
اما دولت ها ترجيح داده اند توصيه به شهروندان براي 
پوشيدن لباس گرم را جايگزين طرح هاي بهينه سازي 

و آزادسازي قيمت ها كنند.

   احتمال قطع گاز و جايگزيني كپسول 
در برخي مناطق

مدير مركز ديسپچينگ )مديريت و توزيع انرژي( شركت 
ملي گاز ايران گفت: شرايط انتقال گاز اكنون فراهم است 
ولي با توجه به نياز براي جايگزيني مخازن گازي، احتمال 
قطع گاز در برخي نقاط وجود دارد و بايد كپسول هاي گاز 

براي مصرف كنندگان جايگزين شود.
مدير مركز ديسپچينگ )مديريت و توزيع انرژي( شركت 
ملي گاز ايران گفت: پايداري سرما و برودت هوا در روزهاي 
آينده منجر به صدور هشدار سطح باال براي مصرف گاز در 

سطح كشور شده است.
محمدرضا جواليي روز سه ش��نبه و در ارتباط تصويري 
با استاندار خراسان رضوي در محل مركز ديسپچينگ 
شركت گاز اين استان افزود: شدت برودت هوا و كاهش دما 
در بيشتر نقاط كشور وجود دارد به طوري كه دماي فعلي 
شهر مشهد در استان خراسان رضوي منفي چهار درجه 
سانتيگراد است كه اين عدد در روزهاي آينده به كمتر از 

منفي 1۰ درجه سانيتگراد هم خواهد رسيد.
به نوشته ايرنا، وي ادامه داد: اقدامات پيشگيرانه خوبي در 
سطح استان خراسان رضوي پيش بيني شده است ولي با 
توجه به برودت هوا و پايداري سرما تا اواسط هفته آينده 
در كشور كه منجر به استفاده بيشتر گاز توسط مصرف 
كننندگان خواهد شد، الزم است مديريت مصرف انرژي 

گاز براي پايداري شبكه انتقال نيز مد نظر قرار گيرد.
مدير مركز ديسپچينگ شركت ملي گاز ايران گفت: قطع 
گاز و ورود دوباره آن به خطوط انتقال همچون انتقال برق 
در لحظه نيست و بعد از قطع گاز الزم است تا فشار مورد 
نياز براي انتقال گاز و پايداري آن فراهم شود كه اين امر 
زمان بر اس��ت و به همين دليل نبايد شبكه انتقال گاز، 

قطع شود.
جواليي افزود: از س��وي ديگر، دوره سرما كه از امروز 
در بيش��تر نقاط كش��ور آغاز ش��ده اس��ت نسبت به 
دوره هاي گذشته بسيار طوالني تر است و تاكنون تجربه 
ماندگاري سرماي طوالني مدت را تجربه نكرده ايم و 
برنامه هايي براي جايگزيني گاز يا سوخت هاي ديگر 
براي مصرف مردم در دس��ت آماده س��ازي است زيرا 

احتمال افت گاز در روزهاي آينده وجود دارد.
وي به موضوع آماده باش براي تامين گاز در برخي نقاط 
استان خراسان رضوي به واسطه محدوديت در انتقال 
گاز اشاره كرد و از مردم و مسووالن استاني خواست تا 
در مصرف گاز نهايت صرفه جويي را مد نظر قرار دهند 
و افزود: شرايط انتقال گاز اكنون فراهم است ولي با توجه 
به نياز براي جايگزيني مخازن گازي، احتمال قطع گاز 

در برخي نقاط وجود دارد و بايد كپسول هاي گاز براي 
مصرف كنندگان جايگزين شود.

اس��تاندار خراس��ان رضوي نيز گفت: باتوجه به شرايط 
آب و هوايي سرد در بيش��تر مناطق استان، حفظ فشار 
گاز و مديريت الگ��وي مصرف بايد در دس��تور كار قرار 
گيرد و بهترين راه��كار نيز براي مديريت مصرف گاز در 
دوره سرماي ش��ديد، رعايت دماي رفاه 18 تا 21 درجه 
سانتيگراد و گرم كردن فقط يك مكان در منزل به جاي 
كل فضاست كه نقش مهمي در پايداري شبكه گازرساني 

براي بهره مندي تمام هم استاني ها دارد.
يعقوبعلي نظري افزود: روساي ادارت گاز شهرستان هاي 
اس��تان با هماهنگي فرمانداران از ظرفيت هاي تبليغي 
اطالع رس��اني براي كاهش مص��رف گاز بخش خانگي 
استفاده كنند و در اين مسير همراهي ائمه محترم جمعه 
نيز موثر است و اطالع رساني فرد به فرد توسط دهياران 
در سطح روستاهاي استان مي تواند منجر به بهينه سازي 

مصرف گاز شود.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه خراس��ان رضوي در آخر 
خط انتقال انرژي كش��وري قرار دارد باي��د تدابير الزم 

انديشيده شود.
مديرعامل شركت گاز خراسان رضوي هم گفت: بر اساس 
آمار موجود مصرف 2 هزار و ۳۰۰ مش��ترك گاز استان 
روزانه 48 ميليون متر مكعب است و با توجه به برودت هوا 
و ماندگاري در طول 24 ساعت گذشته بالغ بر ۵1 ميليون 
مترمكعب گاز در استان مصرف شده كه با كاهش دما در 
روزهاي آينده اي��ن رقم به باالي ۶۰ ميليون مترمكعب 

خواهد رسيد.
حسن افتخاري افزود: طرح ضربتي پايش مصرف گاز در 
ادارات و مدارس استان آغاز شده است و شركت گاز مطابق 
دستور استاندار محترم بدون چشم پوشي با مجموعه هاي 

متخلف برخورد خواهد كرد.
وي اظهار كرد: بيش��ترين ميزان گاز مصرفي اس��تان از 
منطقه س��رخس و پااليشگاه شهيد هاشمي نژاد تامين 
مي ش��ود و هم اكنون خطوط انتقال گاز استان در حال 
فعاليت است به طوري كه قديمي ترين خط لوله استان 
از پااليش��گاه شهيد هاشمي نژاد گاز را به سمت نيروگاه 

نكا منتقل مي كند.
مديرعامل شركت گاز خراس��ان رضوي اعالم كرد: هم 
اكنوم وضعيت اس��تان در خصوص پايداري شبكه گاز 
طبيعي است و مشكلي وجود ندارد و با به كار گيري تمام 
ظرفيت ها و آماده باش نيروها، سعي در مديريت پايداري 
 CGS شبكه انتقال گاز هستيم به طوري كه 1۷2 مركز

استان در حال فعاليت است.
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ربع سكه كانال عوض كرد
روز گذشته روند قيمت در بازار طال و سكه نامتوازن بود 
و ربع سكه و سكه گرمي ارزان شد و ساير قطعات سكه 
گران. معامله گران منتظر شنبه و عرضه ۵۰۰ هزار قطعه 
ربع سكه هستند تا ببينند بازار از اين اقدام چه تاثيري 
مي گيرد. خبر عرضه ربع سكه در بورس كاال در روز شنبه 
باعث ش��د روند قيمت طال و سكه، نامتوازن باشد. ربع 
سكه در هفته هاي گذشته به محدوده 1۰ ميليون توماني 
نيز رسيده بود و ديروز اين قطعه از سكه با كاهش 1۰۰ 
هزار توماني قيمت همراه بود و در كانال ۷ ميليون توماني 
قرار گرفت. با وجود ثبات قيمت دالر در 2 روز گذشته، 
اما قيمت طال و سكه ديروز صعودي بود و سكه امامي و 
بهار روند افزايش محدودي داشتند. اين در حالي بود كه 
قيمت دالر و انس  جهاني طال به عنوان بازيگران اصلي و 
تعيين كننده قيمت دالر در همان محدوده هاي قيمتي 
روز گذشته باقي ماندند. معامالت پشت خطي اواسط 
هفته فعال تر بود و برخي فعاالن به جهت سيگنال فروش 
ربع س��كه در بورس كاال، نگران كاهش قيمت بودند و 
اقدام به فروش كردند. خبر عرضه سنگين سكه در اواسط 
هفته جاري باعث عقب نشيني معامله گران بازار سكه شد 
و برخي كانال هاي اطالع رساني نيز عنوان كردند كه سكه 
 امامي تا محدوده 2۰ ميليون و 8۰۰ هزار تومان پايين 
مي آيد. برخي معامله گران روز گذشته معتقد بودند ديروز 
قيمت سكه ريزشي خواهد بود، اما روند قيمت ديروز بازار 
بر خالف پيش بيني معامله گران بود. ديروز چهارشنبه 
21 دي 14۰1 سكه امامي با 24۹ هزار تومان افزايش 
با قيمت 21 ميليون و 2۰۵ هزار تومان معامله شد. سكه 
بهار، بيش از 1۵۰ تومان گران شد و با قيمت 1۹ ميليون 
و ۹4۷ هزار تومان به فروش رسيد. روند قيمت نيم و ربع 
سكه با ساير قطعات سكه همراه نبود و ارزان شد. ديروز 
ربع سكه 2۰ هزار تومان كمتر شد و با قيمت 12 ميليون 
و 8۰ هزار تومان معامله شد. ربع سكه نيز 1۰۰ هزار تومان 
ارزان شد و به قيمت ۷ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان رسيد.

سكه گرمي ديروز، بر خالف روزهاي گذشته ۵۰ هزار 
تومان گران ش��د و ب��ه قيمت 4 ميلي��ون و 4۵۰ هزار 

تومان رسيد.

   ربع سكه ۷ ميليوني شد
قيمت طال ديروز افزايش��ي بود و در لحظه نگارش اين 
گزارش قيمت هر مثقال ط��ال افزايش محدود 8 هزار 
توماني داشت و به قيمت 8 ميليون و 18۵ هزار تومان 
رسيد. هر گرم طال نيز نزديك به 2 هزار تومان گران شد 

و با قيمت يك ميليون و 88۹ هزار تومان معامله شد.
ديروز روند حباب سكه نيز مانند قيمت آن بود و ربع سكه 
12۷ هزار تومان و نيم سكه نيز نزديك به ۷۵ هزار تومان 
كاهش حباب داشت و حباب ساير قطعات سكه بين۵۰ 
تا 1۵۰ هزار تومان افزايش��ي بود. قيمت طال و سكه در 
لحظه نگارش اين گزارش، نوس��ان زيادي داشت. بايد 

ديد پايان معامالت اين بازار با چه نرخي بسته مي شود.
در همين راستا نادر بذرافشان، دبير هيات مديره اتحاديه 
ط��ال و جواهر تهران ب��ه تجارت نيوز گف��ت: »عوامل 
تاثيرگذار در قيمت طال و سكه، افزايش اونس جهاني 
و ميزان تقاضا در بازار اس��ت. اونس جهاني در چند روز 
گذش��ته حدود ۵۰ دالر افزايش پيدا كرد اما بازار طال 
بيشتر به نوسانات قيمت دالر توجه دارد.« مجتبي ديبا 
نيز با اشاره به اينكه غالب تصميم گيري در بازار طال از 
سوي دالر است خاطرنش��ان كرد: »احتمال افزايش 
قيمت انس جهاني طال در روزه��اي آينده وجود دارد 

اما از نظر ديگر بايد ببينيم براي دالر چه اتفاقي مي افتد

كف سازي دالر در كانال جديد
نزديك به 2 روز است كه قيمت دالر در محدوده ثابتي 
نوسان دارد. روز شنبه ۵۰۰ هزار ربع سكه در بورس كاال 
توزيع مي شود و اين اتفاق ممكن است بازار را در مسير 
كاهشي موقت قرار دهد. روز گذشته قيمت دالر در بازار 
معامالت تهران با نرخ 4۰ هزار و ۷۰۰ تومان باز شد و با 
۵۰ تومان تغيير قيمت، در آخرين ساعت معامله بسته 
شد. قيمت 4۰ هزار و ۷۵۰ توماني دالر امروز تهران، در 
حالي معامله شد كه بازارهاي موازي نيز نوسان چنداني 
نداشتند و درهم امارات نيز بدون تغيير قيمت مبادله شد.

امروز چهارش��نبه 21 دي 14۰1 دالر تهران با كاهش 
محدودي در همان قيمت روز گذشته معامله شد. دالر 
هرات 4۰ هزار و 2۰۰ تومان مبادله ش��د و قيمت دالر 
سليمانيه در صدر بازارهاي همسايه در كانال 41 هزار 
توماني قرار داشت و با قيمت 41 هزار و 18۰ تومان معامله 
شد. درهم امارات نيز تغيير خاصي نداشت و با قيمت 11 

هزار و ۳1۰ تومان معامله شد.
فعال اس��كناس امريكايي در حال استراحت است و به 
اعتقاد معامله گران، قيمت دالر تهران در حال كف سازي 
در كانال 4۰ هزار توماني است. به نظر مي رسد نهاد پولي 
كشور قصد دارد قيمت دالر را به كانال  ۳۰ هزار توماني 
برگرداند. سيگنال هاي ورودي به بازار ارز نظير عرضه 
۵۰۰ هزار قطعه ربع سكه در روز شنبه، اخباري مبني بر 
مذاكرات برجام و جو انتظامي بازار و دستگيري دالالن 
ارزي كه گاهي از سوي رسانه ها به آن پرداخته مي شود 
بازار را در حالت انتظاري قرار داده و به اعتقاد برخي فعاالن 
بازار، اين آرامش قبل از توفان است و بايد ديد تاثير عرضه 

ربع سكه بازار ارز را متاثر مي سازد؟
همچنين برزو حق شناس كارشناس بازارهاي مالي 
با اين اعتقاد كه دولت نمي خواهد در شرايط موجود 
كشور قيمت دالر باال برود به تجارت نيوز گفت: دولت 
در حال تثبيت وضعيت موجود است و فنر دالر فعال 
در دستان دولت است و بايد ديد توانايي بانك مركزي 
براي ادامه اين سياست چقدر است. حق شناس توضيح 
داد: فعال اين سياست دولت است و تا جايي كه منابع 
در اختيار داشته باش��د بازار ارز را كنترل خواهدكرد 
.كنترل دستوري قيمت دالر، كاهش درآمدهاي ارزي 
و كاهش درآمد ماليات عامل اصلي روند افزايشي قيمت 
اين اسكناس امريكايي در نيمه دوم سال جاري است. 
اين كارشناس بازارهاي مالي تاكيد كرد: شايد دولت 
در مقطعي بتواند با ارزپاشي قيمت دالر را كنترل كند، 
اماچشم انداز كلي تا پايان سال افزايشي است و احتماال 

ثبت ركورد جديد وجود دارد.

سبد معيشت دو و نيم برابر شده!
امسال اوضاع معيشت از هر سال بدتر است اما تاخير در 
برگزاري كميته دس��تمزد از هر سال بيشتر، چرا؟  »هر 
جور حساب كنيم، تا پايان آذر، سبد هزينه هاي زندگي 
دو و نيم برابر شده و حداقلي ترين معيارهاي محاسبه هم 
اين واقعيت را نشان مي دهد، اما مساله اين است كه چرا به 
پايان دي رسيده ايم ولي كميته دستمزِد شوراي عالي كار 
تشكيل نمي شود!« فرامرز توفيقي )فعال كارگري( با بيان 
اين جمله، نسبت به صعود تند هزينه هاي زندگي تا پايان 
آذر هشدار مي دهد؛ هزينه هايي كه به نظر مي رسد در 
ديماه بازهم به ميزان قابل توجهي باال رفته اند. با احتساب 
داده هاي آماري آذرماه، به هر شيوه اي كه حساب كنيم 
نرخ سبد معيشت كمتر از هفده يا هجده ميليون تومان 
نمي شود؛ اين واقعيت مسلم را نمي توان ناديده گرفت.

براساس داده هاي رسمي، دومين هزينه بزرگ خانوارها 
پس از مس��كن، مربوط به هزينه خوراكي هاست. طبق 
گ��زارش مركز آمار، قيمت خوراكي ها و آش��اميدني ها 
در آذرماه 14۰1 نس��بت به آذرماه 14۰۰ با تورم ۶۳.۶ 
درصدي، روند افزايش��ي داشته است. براساس گزارش 
هزينه-درآمد اين مركز، طي سال 14۰۰ از كل هزينه هاي 
خانوارهاي شهري كشور حدود 2۶.۷ درصد آن مربوط به 
هزينه هاي خوراكي بوده اس��ت. اما كدام اقالم خوراكي 
بيش��ترين بار تورمي را متحمل ش��ده اند؟ اول از همه، 
»رش��د ۷۳ درصدي قيمت لبنيات« است؛ بيشترين 
افزايش قيمت طي مدت يك س��اله از آذر 14۰۰ تا آذر 
14۰1 مربوط به كره پاس��توريزه و سس مايونز بوده كه 
رش��د نزديك به 1۰۰ درصدي را تجربه كرده اند يعني 
قيمت آنها دوبرابر شده است؛ در مرحله بعد، »رشد 44 
درصدي قيمت ميوه و صيفي جات« است كه بيشترين 
افزايش قيمت در اين گروه مربوط به پياز بوده كه رشد 
1۰۹ درصدي داشته است. »رشد 12۳ درصدي قيمت 
برنج ايراني« نيز يك معضل معيشتي ديگر است، هرچند 
توليدات ماكاروني نيز 1۳8 درصد رش��د قيمت داشته 
است. و البته »افزايش 4۰ درصدي قيمت گوشت طي 
1۵ روز« رش��د ناميمون ديگري بوده كه موجب شده 
محصوالت گوش��تي از دس��ترس اكثريت مردم خارج 
شود؛ طي يك سال اخير قيمت مرغ ماشيني با 8۰ درصد 
افزايش از ح��دود ۳2 هزار تومان به ازاي هر كيلوگرم به 
بيش از ۵۷ هزار تومان افزاي��ش يافت كه رتبه اول را در 
ميان محصوالت اين گروه كس��ب كرد. در همين گروه 
گوشت و پروتئين، ارقام قيمتي وجود دارد كه بايد نجومي 
و خارج از دسترس اكثريت مردم توصيف شود؛ براي نمونه 
گوشت قرمز كه قيمت آن، مرزهاي تحمل را مدت هاست 
پشت سر گذاشته است؛ هفدهم ديماه، رييس اتحاديه دام 
سبك، ميانگين قيمت دام زنده در هفته قبلتر را حدود 
11۰ هزار تومان اعالم كرد و افزود: قيمت گوشت با اين 
نرخ دام زنده بايد در بازار حداقل كيلويي 2۶۰ تا 28۰ هزار 
تومان باشد. در همان روز، نيما حبيب فر عضو هيات مديره 
اتحاديه فروشندگان گوشت گاوي، ميان افزايش نرخ يك 
محصول و كاهش مصرف آن نسبت برقرار كرد و گفت: 
الشه گوشت گوس��فندي كيلويي 28۰ هزار تومان، و 
ران گوسفندي كيلويي ۳۳۰ تا ۳48 هزار تومان و الشه 
گوشت گاوي 28۰ هزار تومان شده است. و اما مشاهدات 
ميدان��ي در روزهاي هفدهم و هجده��م دي ماه: »ران 
گوسفندي كيلويي ۳48 هزار تومان، سردست با دنده 
گوسفندي كيلويي 2۹۵ هزار تومان، سردست گوساله 
288 هزار تومان، گوش��ت چرخ كرده ۳۰۵ هزار تومان، 
گوساله خالص 2۷8 هزار تومان و شقه گوساله كيلويي 
28۰ هزار تومان خريد و فروش مي شود.«به اين ترتيب، 
هر كيلو گوش��ت قرمز به طور متوسط 2۹۰ هزار تومان 
قيمت دارد؛ حاال ببينيم با دستمزد روزانه كارگران چقدر 
مي شود گوشت قرمز خريد؛ دس��تمزد روزانه كارگران 
براي سال 14۰1، در شوراي عالي كار 1.۳۹۳.2۵۰ ريال 
تعيين شد؛ اگر مزاياي مزدي همه شمول را به دستمزد 
روزان��ه بيفزاييم، دريافتي ه��ر روِز كارگران در بهترين 
حالت و با احتساب همه مولفه هاي مزدي، حدود 1۶۰ 
هزار تومان مي شود. با 1۶۰ هزار تومان مزد روزانه دقيقًا 
مي توان نيم كيلو گوشت قرمز يا به طور دقيق ۰.۵۵ كيلو 
گوشت خريد؛ در واقع حقوق يك روز كارگران فقط پول 
نيم كيلو گوشت است، آنهم نه ران گوسفندي بلكه گوشت 
گوس��اله!  كارگران در تماس با ايلنا، از ناتواني در خريد 
گوشت و پروتئين حتي گوش��ت مرغ انتقاد دارند؛ يك 
خانم مستمري بگير كارگري است كه از گراني خرج هاي 
زندگي به خصوص خوراكي ها شكايت بس��يار دارد؛ او 
مي گويد: يك پس��ر و دو نوه دارم؛ فقط وقتي نوه هايم را 
دعوت مي كنم آنهم ماهي يك بار، مرغ مي خرم؟ گوشت 
كه خيلي وقت است نخريده ام؛ وقتي دو ميليون و پانصد 
هزار تومان اجاره خانه در اسالمشهر است، چطور گوشت 
و مرغ بخرم؟ خوراك خودم بيشتر سبزيجات و تخم مرغ 
است، البته آنها هم گران شده!در اين اوضاع، يعني دقيقًا 
وقتي كه پول يك روز كارِ  كارگران، فقط نيم كيلو گوشت 
مي شود، خبري از تشكيل كميته دستمزد 14۰2 نيست؛ 
فرامرز توفيقي در اين رابطه مي گويد: دولتي ها مي دانند كه 
اگر وارد بحث سبد معيشت شوند، هرگونه جرح و تعديل 
هم بكنند، نرخ سبد حداقل دو و نيم برابر سال قبل است؛ 
شايد به همين دليل است كه امسال هيچ اهتمامي براي 
شروع به كار كميته دستمزد ندارند. او ادامه مي دهد: سبد 
معيشت آذرماه، تقريباً دو و نيم برابر سبد معيشت اسفند 
سال قبل است، يك واريانس پانزده درصدي بين سبد 
تهران و شهرستان ها وجود دارد، اما همه جا هزينه هاي 
زندگي حداقل دو و نيم برابر ش��ده، البته اگر بخواهيم 
مسكن را به عنوان يك »مولفه مستقل« در محاسبات 
دخيل كنيم، نرخ صعود خيلي بيشتر از اينهاست. توفيقي 
»تامين معاش« را رنج دائم مي داند و با اشاره به ترافيك 
سنگين روزانه در مسير حاشيه ها به كالنشهرها مي گويد: 
كارگران به سخت ترين ش��رايط ممكن روي آورده اند، 
حاشيه نشيني مطلق؛ چراكه نمي توانند در پايتخت و 
شهرهاي بزرگ، حتي در پايين ترين مناطق يك خانه 
4۰ متري كرايه كنند؛ صبح ها و شب ها ترافيك ورودي و 
خروجي تهران را ببينيد تا همه چيز روشن شود! »از همه 
هزينه ها زده ايم، تفريح كه ديگر برايمان آرزو شده«؛ اينها 
را محمدزاده در توصيف زندگي خود مي گويد؛ زندگي اي 
كه به گفته او سال به سال سخت تر شده و نگراني بابت 
فردا دغدغه اي تمام وقت است: »اول تهران بودم، شرق 
تهران، بعد آمديم پايين  تر، حاال اسالمشهرم، از اينجا به 

كجا بروم خوب است؟«

نامه وزير نفت به مخبربراي جلوگيري از قطع سراسري برق و گاز:

درخواست تعطيلي روزهاي شنبه و يكشنبه در تهران 

سال آينده دولت با افزايش كسري بودجه مواجه مي شود
استاد اقتصاد دانش��گاه الزهرا اظهار داشت: در دولت 
سيزدهم تا توانسته اند پول چاپ كرده اند و از سوي ديگر 
با همين افزايش نرخ ارز بخش قابل توجهي از كسري 
بودجه تامين ش��د. در واقع هزينه كسري بودجه را از 

جيب مردم تامين كردند.
حس��ين راغفر در گفت وگو با ايلنا درباره تناقضات در 
گفته هاي دولت و مجلس نس��بت به ميزان كسري 
بودجه و همچنين ادعاي رييس سازمان برنامه و بودجه 
مبني بر اينكه تا پايان س��ال كسري بودجه نخواهيم 
داشت درحالي كه كمتر از دو ماه پيش از كسري 2۰۰ 
هزار ميليارد توماني بودجه خبر داده بود، اظهار داشت: 
در مدت دولت سيزدهم تا توانسته اند پول چاپ كرده اند 
و از س��وي ديگر با همين افزايش نرخ ارز، بخش قابل 
توجهي از كسري بودجه تامين ش��د. در واقع هزينه 

كسري بودجه را از جيب مردم تامين كردند.
وي درباره تامين كسري از محل افزايش نرخ ارز ادامه 
داد: اين يك مارپيچ تورمي بوده كه ساخته شده به اين 
معنا كه دولت قيمت ارز را افزايش مي دهد براي اينكه 
كس��ري بودجه را جبران كند و همزمان قيمت تمام 
كاالها هم باال مي رود. از سوي ديگر دولت بزرگ ترين 
متقاضي كاال در بازار اس��ت و ب��ا افزايش قيمت كاال، 
هزينه دولت هم افزايش پيدا مي كند. هيچگاه درآمد 
دولت با همان سرعتي كه هزينه هايش افزايش يافته، 
باال نمي رود. بنابراين ش��كاف بي��ن منابع و مصارف 

دولت هر بار بيشتر شده است.  راغفر با بيان اينكه نكته 
حائز اهميت كسري بودجه در سال آينده است و بايد 
ديد كسري بودجه سال آينده را از چه طريقي تامين 
خواهند كرد، تاكيد كرد: مجددا يكي راه حل هايي كه 
آقايان در نظر مي گيرند، افزايش نرخ حامل هاي انرژي 

خواهد بود.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: دولت در سال آينده 
به سمت افزايش قيمت حامل هاي انرژي خواهد رفت. 
بايد توجه داشته باش��يم كه رييس سازمان برنامه و 
بودجه وقتي كسري بودجه 2۰۰ هزار ميليارد توماني 
را اعالم كرد از تامين اين كسري بودجه از محل افزايش 
قيمت حامل هاي ان��رژي حرف زد. اما اين ش��رايط 
اجتماعي فرصت تامين كسري از محل افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي را نداد وگرنه حتما نسبت به آن اقدام 

مي كردند.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به ادعاي كاهش نرخ 
تورم از سال آينده اظهار داش��ت: تصور آقايان بر اين 
است كه بخشي از مسائل رواني است بنابراين بايد به 
لحاظ رواني اطالعاتي به جامعه داده ش��ود كه مردم 
دلخوش به اين اخبار باشند. غافل از اينكه مردم هرروز 
اين افزايش هاي بي رويه را حس مي كنند و مي بينند. 
به نظر مي رس��د آقايان اصال نسبت به شرايط آگاهي 
ندارند و مهم تر از اين بر اين باور هستند كه با انكار اين 
واقعيت ها مي توانند يك آرامش رواني براي جامعه به 

وجود بياورند.  راغفر همچنين درباره وضعيت بودجه 
14۰2 و ارايه آن ب��ا تاخير و همچنين تبعات بودجه 
س��ه دوازدهم گفت: بودجه بايد برشي از برنامه باشد 
اما اساس��ا برنامه  اي وجود ندارد و تمايلي هم به ارايه 
برنامه ندارن��د. در حالي كه دو س��ال از تدوين و ارايه 
برنامه گذش��ته اما آقايان بنا دارند كه در س��ال آينده 
برنامه را تحويل دهند كه احتم��اال اين برنامه اي كه 
ارايه مي دهند با مشكالت عديده اي مواجه خواهد بود.

وي ادامه داد: به هر حال بودجه بايد برش يك ساله از 
برنامه باشد و مهم تر ازهمه اين است كه بايد مشخص 
شود دولت چه فعاليت و اقدامي با چه بودجه اي انجام 
خواهد داد و همچنين محل تامين منابع بودجه بايد 
به طور شفاف مشخص باشد كه اگر آن منابع مورد نظر 
تامين نش��د، فعاليت تعريف شده متصل به آن منابع 
تعطيل شود. اما اوال متاس��فانه برنامه اي وجود ندارد 
و دوم اينكه هيچ��گاه درآمدها مطابق بودجه محقق 
نمي شود و همواره با كس��ري بودجه مواجه هستيم 
و همين عامل اصل��ي افزايش ن��رخ ارز و حامل  هاي 

انرژي است.
اين كارش��ناس اقتصادي گفت: آنچه امروز ما در كف 
خيابان ها ش��اهد آن هستيم در واقع واكنش مردم به 
سوء مديريت در حوزه اقتصاد كشور است و اين مساله 
كماكان با كمال تاسف ادامه دارد و موضوع اين است 
كه آقايان نمي پذيرند كه اين مشكالت ناشي از اجراي 

سياست هاي غلط بوده است.
وي افزود: منطق مجلس اين ب��وده كه از آنجايي كه 
برنامه هفتم اعالم نش��ده، بودجه ب��ر چه اصولي بايد 
بررس��ي ش��ود چراكه مبناي بودجه اي كه قرار است 
تخصيص دهند، مشخص نيست و انتظار مي رفت در 
ابتدا برنامه ارايه شود و براس��اس آن بودجه تدوين و 
بررسي شود اما برنامه اي وجود ندارد و مساله اين است 
كه بدون برنامه، بودجه هاي تخصيص داده شده بدون 
هيچ هدفي مشخص در برنامه، اتالف مي شود. البته با 
توجه به اين وضعي��ت بودجه كه بخش قابل توجهي 
آن به هزينه هاي جاري و دستمزد و حقوق تخصيص 
داده مي شود. مساله مجلس اين است كه وقتي دولت 
برنامه ندارد بر چه اساسي بودجه اختصاص پيدا كند، 
به همين دليل بحث بودجه سه دوازدهم مطرح است 
تا دولت به صورت فصلي بودجه بگيرد كه احتماال پايه 
آن هم همين سال 14۰1 خواهد بود. البته اين موضوع 
هم صوري است و تاثيري در ش��يوه پرداخت ندارد و 
شايد مخارج دولت را محدود كند. در سال 14۰۰ هم 
دولت وقت در ۶ ماه اول 8۰ درصد بودجه در برخي از 

مواد را خرج كرده و به آشفتگي بودجه دامن زده بود.
راغف��ر تاكيد كرد: موض��وع ديگر اين اس��ت كه اين 
ناآرامي هاي اخير هزينه هاي قابل توجهي درپي داشته 
و به نظر مي رسد دولت هم تمايلي به شفاف سازي در 

اين باره ندارد.



صبح روز گذشته رياس��ت جمهوري، پس از كش و 
قوس هاي فراوان، اليح��ه بودجه ۱۴۰۲ را به صحن 
علني مجلس تقديم كرد. بودجه ساالنه كشور همواره 
براي بورس��ي ها از اهميت ب��اال و اغلب چالش هاي 
مهمي همراه است كه اليحه س��ال آينده نيز از اين 

موضوع مستثني نيست.
كارشناس��ان عقيده دارند كه امسال سهم بورس در 
بودجه افزايش يافته و احتماال س��ال آينده وضعيت 
بهتري در بورس تهران داش��ته باشيم. البته فردين 
آقابزرگ��ي عقيده دارد ك��ه يك��ي از عواملي كه در 
تحليل هاي سال آينده در نظر گرفته مي شود تناسب 
و اندازه و مصرف دولت و ابعاد سياست هاي اقتصادي 

در بودجه است.
از ابتداي سال تا به امروز اخبار ضد و نقضي درخصوص 
بودجه منتشر شده اس��ت و اگر طبق روال گذشته 
بودجه ج��اري مبناي اوليه براي تنظيم س��ال آتي 
س��ال قرار بگيرد؛ اين عدم تطابق و تراز بين منابع و 
مصارف به سال آتي س��رايت خواهد كرد. از آنجايي 
كه ميزان فروش نف��ت و فرآورده هاي نفتي و مبلغ 
درنظر گرفته شده براي فروش نفت جز ابعادي است 
كه سايه سنگيني روي بودجه دارد. اقدامات در نظر 
گرفته همچون س��هم ۱5 ه��زار ميلياردي صندوق 
تثبيت، ماليات صفر، معافي��ت مالياتي و امثال اين 
موارد مي تواند تاثير مثبتي روي بازار سرمايه بگذارد. 
اما مناس��ب تر اس��ت كه كليات و نقاط حساسي كه 
داده هاي اوليه براي محاسبات و پيش بيني ها در نظر 
گرفته مي شود داشته باشيم. رويكرد كلي بودجه به 
مثبت بر بازار سرمايه اس��ت؛ اما اين گفتار و نوشتار 
جامعيت چنداني در بورس ندارد و اغلب اوقات بودجه 

كليات مهم را شامل مي شود.

   موارد مهم در بودجه 1402
افزايش س��قف نرخ خوراك پتروشيمي ها به ۷ هزار 
تومان )اين سقف در سال گذشته 5 هزار تومان بود(. 
بنابراين طبق فرمول ۴۰ درصدي براي فوالدي ها، 
نرخ گاز براي اين صنعت ني��ز برابر با ۲۸۰۰ تومان 

خواهد بود.
در اليحه بودجه س��ال آينده همچون بودجه سال 
جاري، درآم��د حاصل از صادرات م��واد و صادرات 
محصوالت معدني و صنايع معدني فلزي و غيرفلزي 
از جمله بيلت، بلوم و اسلب، 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.
به��ره مالكانه معادن از ۳۰ هم��ت در قانون بودجه 
۱۴۰۱ با رش��د ۳۳ درصدي به ۴۰ همت در اليحه 
بودجه ۱۴۰۲ رسيده است. به وزارت اقتصاد اجازه 
داده ش��د به منظور حمايت از س��هامداران خرد در 
برابر مخاطرات بازار س��رمايه، تا ۱5 همت از سهام 
دولت در شركت ها را در اختيار صندوق تثبيت بازار 
سرمايه قرار دهد. برآورد دولت براي دريافت ماليات 
از نقل و انتقال س��هام در سال ۱۴۰۲، عدد ۹ همت 
را نشان مي دهد. اين ماليات در سال گذشته ۱۷.۱ 
همت بود كه از يك كاهش ۸۰ درصدي خبر مي دهد. 
به دولت اجازه داده ش��ده است كه تا ۳۰ همت انواع 
اوراق مالي اس��امي از جمله اسناد خزانه را در سال 
آينده منتشر كند. نهاده هاي كشاورزي )كود و بذر( 
اعم از توليد داخلي و وارداتي در س��ال ۱۴۰۲ صرفا 
به نرخ هاي مبتني بر قيمت تمام شده و تك نرخي و 
در مورد اقام عرضه شده در بورس كاال به نرخ هاي 

كشف شده، عرضه مي شوند.

   افزايش سهم اوراق
ب��ر اس��اس تبص��ره 5 اليح��ه بودج��ه ۱۴۰۲ به 
شركت هاي دولتي اجازه داده مي شود كه با رعايت 
قوانين و مقررات و موازين شرعي تا سقف ۱۰۰ هزار 
ميليارد ريال اوراق مالي اس��مي ريالي با تضمين و 

بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر كنند تا 
براي طرح هايي كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده 
باشد، به مصرف برسانند. در بند ب تبصره 5 به دولت 
اجازه داده شده است تا براي تأمين مالي مصارف اين 
قانون تا يك ميليون و هشتصد و پنجاه هزار ميليارد 
ريال انواع اوراق مالي اسمي )ريالي- ارزي( را منتشر 
كند. اسناد خزانه اسمي منتشره با سررسيد تا پايان 
سال ۱۴۰5، به طلبكاران دستگاه هاي اجرايي باب 
تأديه مطالبات واگذار مي شود. بازپرداخت اصل, سود 
و هزينه هاي مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره 
)۸( و )۹( اين قانون پيش بيني و قابل پرداخت است. 
تخصيص اس��ناد و منابع حاصل از اين بند با رعايت 
م��اده )۳۰( قان��ون برنامه و بودجه كش��ور مصوب 
۱۳5۱.۱۲.۱۰ توسط سازمان برنامه و بودجه كشور 
انج��ام و مطابق موافق نامه متبادله با اين س��ازمان 
هزينه مي شود. در بند ج تبصره 5 آمده است: اوراق 
نقدي ف��روش نرفته بندهاي )الف( و )ب( و اس��ناد 
خزانه موضوع بند )ب( اين تبصره براي مطالبات در 
سقف اعتبار مربوط با تأييد رييس دستگاه اجرايي و 
ذيحساب - مدير امور مالي ذيربط و سازمان برنامه 
و بودجه كشور قابل واگذاري به همه طلبكاران )اعم 
از پيمانكاران، مشاوران، تأمين كنندگان تجهيزات 
و همچنين س��اير هزينه هاي تعهد ش��ده اعتبارات 
اين قان��ون از جمله تملك اراضي( اس��ت. در »بند 
د تبصره 5« به منظور توس��عه حمل و نقل عمومي 
به شهرداري هاي كشور و س��ازمان هاي وابسته به 
آنها اجازه داده شده اس��ت با تأييد وزارت كشور تا 
س��قف ۱۰۰ هزار ميليارد ريال اوراق مالي اس��مي 
ريالي با تضمين خود و با باز پرداخت اصل و س��ود 
آن توسط همان شهرداري ها منتشر كنند. تضمين 
بازپرداخ��ت اصل و س��ود اين اوراق ب��راي اجراي 
طرح هاي قطار ش��هري و حمل و نقل ش��هري به 
نس��بت 5۰ درصد دولت و 5۰ درصد شهرداري ها 
است. به شهرداري هاي كشور و سازمان هاي وابسته 
به آنها اجازه داده مي شود براي توسعه حمل و نقل 
عمومي و زير ساخت هاي شهري، مديريت پسماند و 
نيروگاه هاي زباله سوز، بازسازي بافت هاي فرسوده، 
س��اماندهي حاشيه نش��يني و س��كونت گاه هاي 
غيررسمي با تاييد وزارت كشور تا سقف ۱۲۰ هزار 
ميليارد ريال اوراق مشاركت با تضمين خود منتشر 
كنند. همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز 
اس��ت از همه روش هاي انتشار اوليه اوراق از جمله 

تحويل اوراق به طلبكاران، عرضه تدريجي، حراج، 
ف��روش اوراق به كس��ر )كمتر از قيمت اس��مي( و 

پذيره نويسي در بازارها استفاده كند.

   تامين مالي پروژه هاي حمل و نقل
از طريق بورس

براساس اليحه بودجه ۱۴۰۲، صندوق توسعه حمل و نقل 
با دريافت مجوز از سازمان بورس براي تكميل پروژه ها 
مي تواند منابع مالي تكميل پ��روژه هارا از طريق بورس 
انجام دهد. در اليحه بودجه ۱۴۰۲ هريك از شركت ها و 
سازمان هاي تابع وزارت راه و شهرسازي در حوزه حمل و 
نقل مكلفند صد در صد )۱۰۰%( از سود قابل تقسيم خود 
را پس از كس��ر ماليات، پنجاه درصد )5۰%( سود ويژه و 
سود سهام دولت مندرج در پيوست شماره سه اين قانون 
تا س��قف ده هزار ميليارد )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( 
ريال به حس��اب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه 
داري كل كشور كه توسط وزارت راه و شهرسازي اعام 
مي ش��ود واريز نمايند. به صندوق توس��عه حمل و نقل 
اجازه داده مي ش��ود تا با دريافت مجوز از سازمان بورس 
براي تكميل يا احداث طرح هاي انتفاعي بخش حمل و 
نقل از طريق تأس��يس صندوق طرح )پروژه( نسبت به 
جمع آوري منابع بخش هاي غير دولتي اقدام و نس��بت 
به واگذاري سهام يا تضمين حداقل سودي معادل با نرخ 
سود تسهيات مصوب وش��وراي پول و اعتبار براي هر 

طرح )پروژه( اقدام نمايد.

   معافيت مالياتي سپرده كااليي
در اليحه بودجه س��ال آينده اعام ش��ده است كه به 
منظور حمايت از توس��عه ابزارهاي مالي و همچنين 
تس��هيل معامات ابزارهاي مبتني بر كاال، ماليات بر 
ارزش افزوده همه كاالهايي كه در قالب گواهي سپرده 
كااليي در بورس هاي كااليي كشور پذيرش مي شوند، 
مادامي كه در هر يك از بورس هاي كااليي مورد مبادله 

قرار مي گيرند، مشمول نرخ صفر مالياتي هستند.
همچنين در صورتي كه كااليي پشتوانه گواهي سپرده 
داشته باشد، ماليات بر ارزش افزوده آن تنها يك مرتبه و 
در زمان تحويل فيزيكي كاال پس از كسر اعتبار مالياتي 
وصول خواهد شد و وظيفه پرداخت ماليات مذكور بر 
عهده تحويل گيرنده نهايي كاال با پشتوانه گواهي سپرده 
كااليي است. بر اساس ماده واحده اليحه بودجه سال 
۱۴۰۲ كل كشور از حيث منابع و مصارف افزون بر 5۲ 

ميليون و ۶۱۶ هزار و ۹۶5 ميليارد ريال است.

   سهم صندوق تثيبت افزايش يافت
در مواردي كه مطابق اين قانون، دولت سهام يا سهم 
الشركه خود در شركت هاي دولتي را واگذار مي كند، 
اشخاص دريافت كننده سهام به نمايندگي از دولت، 
سهام موصوف را به فروش رسانده و پس از واريز وجوه 
آن به خزانه، به مصرف مشخص شده در جزو )۲( بند 
)د( سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون 
اساسي خواهد رسيد. در بند ديگر اين تبصره آمده است 
كه به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود 
به منظور حمايت از سهامداران خرد در برابر مخاطرات 
بازار سرمايه, تا ۱5۰ هزار ميليارد ريال از سهام دولت 
در شركت ها را در اختيار صندوق تثبيت بازار سرمايه 
قرار دهد. همچنين به منظور تشويق سرمايه گذاري در 
شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس و ترغيب 
آنها به عدم تقسيم بخش بيشتري از سود اكتسابي و 
استفاده از منابع حاصل براي افزايش سرمايه و در نتيجه 
توسعه بخش هاي توليدي و ايجاد فرصت هاي جديد 
شغلي در سال ۱۴۰۲ ماليات درآمد آن بخش از سود 
تقسيم نشده شركت هاي مذكور كه به حساب سرمايه 
انتقال مي يابد( موضوع ماده ۱۰5 قانون ماليات هاي 
مس��تقيم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۳( مش��مول نرخ صفر 
مالياتي اس��ت. در ادامه به ش��ركت ها و سازمان هاي 
توس��عه هاي دولت اجازه داده مي ش��ود با تأييد وزير 
مربوط تا مبلغ ۱۰ هزار ميليارد ريال از منابع داخلي 
خود را براي كمك به س��رمايه گذاري در برنامه هاي 
تحقق رشد و توليد, صادرات كاال و خدمات، حمايت 
از س��اخت داخل و طرح پروژه هاي توسعه اي توسط 
بخش هاي خصوصي و تعاوني ب��ه صورت وجوه اداره 
شده، كمك هاي فني و اعتباري و پرداخت مابه التفاوت 
نرخ سود اختصاص دهند. آيين نامه اجرايي اين بند 
مشتمل بر سازوكار تصويب طرح ها، ميزان حمايت و 
چارچوب قرارداد عاملي ظرف سه ماه پس از الزم االجرا 
شدن اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور 
با همكاري وزارتخانه هاي ياد شده تهيه و به تصويب 
هيات وزيران مي رس��د. اقساط وصولي و مانده وجوه 
استفاده نشده )مسدود نشده باب تعهدات( در پايان 
سال به حساب شركت يا سازمان ذيربط حسب مورد 
واريز مي شود. همچنين بانك هاي دولتي موظفند 
نسب به فروش اموال مازاد خود به تشخيص رييس 
مجمع عمومي اقدام كنند و ب��ه اين بانك ها اجازه 
داده مي شود با تصويب هيات وزيران در طرح هاي 

مهم و راهبردي كشور سرمايه گذاري كنند.
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در بورس كاال مابه التفاوت قيمت 
كارخانه و بازار آزاد به توليدكننده 

و مصرف كننده مي رسد
س��ياوش وكيل��ي، كارش��ناس بازاره��اي مالي در 
خصوص عرضه خودرو در بورس كاال، اظهار داشت: 
از بزرگ ترين محاس��ن عرضه خودرو در بورس كاال 
اين است كه مابه التفاوت قيمت كارخانه و بازار آزاد 
كه پيش از اين به عنوان رانتي بزرگ به جيب دالالن 
مي رفت به توليدكننده و مصرف كننده مي رسد. وي 
افزود: استمرار عرضه خودروها در بورس كاال باعث 
اصاح ساختار مالي شركت ها، دسترسي مستقيم 
مصرف كننده نهايي به خودرو صفر كيلومتر و حذف 
واس��طه ها و دالل ها مي شود. اين كارش��ناس بازار 
س��رمايه اظهار داش��ت: بعد از مدت ها شاهد عرضه 
خودرو در بورس كاال هستيم و بسياري از كارشناسان 
بر مثبت بودن اين اقدام تاكيد موكد دارند كه اتفاقًا 
اثرات رشد عرضه ها را در تعادل بازار و حتي كاهش 
قيمت ها نظاره گر هستيم. وي افزود: آنچه كه شايد از 
ديد برخي فعاالن و دلسوزان اقتصادي كشور مطرح 
مي شود اين است كه در حال حاضر عرضه خودرو به 
صورت محدود انجام مي ش��ود كه در اين زمينه نيز 
در سايه پيگيري هاي انجام ش��ده از سازمان بورس 
و بورس كاال، عرضه روند مناس��بي به خود گرفته و 
در حال افزايش اس��ت؛ همين اتفاق باعث شده تا به 
يك باره بخش بزرگي از سيستم داللي و رانتي كشور 
و مافيايي كه از اين نمد براي خود كاهي دوختند، 
منافعش��ان به خطر افتاد و در ح��ال مخالفت با اين 
اقدام ارزنده هستند. وكيلي عنوان كرد: در اين ميان 
آنچه كه بس��يار مورد نظر اس��ت و باعث تقويت اين 
اقدام مي شود اين است كه تيراژ عرضه خودروها در 
بورس كاال افزايش يابد و محدود به چند خودروساز 
نباشد و ۲ خودروساز بزرگ كشور نيز نسبت به عرضه 
محصوالت پرتيراژ خود در بورس كاال اقدام كنند. اين 
كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: موضوع ديگري 
كه مي تواند كمك حال خريداران و مصرف كنندگان 
نهايي و واقعي خودرو باشد اين است كه با ساختاري 
ك��ه وج��ود دارد ۲5 درصد ارزش خ��ودرو در قالب 
پيش پرداخت انجام مي شود و براي تسويه، تمهيدات 
ليزينگي و اقس��اطي انديشيده ش��ود تا آن طيف از 
مصرف كنندگان نهايي ك��ه تمكن مالي كافي براي 
خريد نقدي خودرو ندارند بتوانند بعد از خريد خودرو 
از بورس كاال به صورت ليزينگي و اقس��اطي مابقي 
وجه را پرداخت كنند. وكيلي ادامه داد: قطعًا اگر تيراژ 
عرضه از حالت محدود به عرضه هاي پرحجم افزايش 
پيدا كند و استمرار داشته باشد قطعًا فاصله قيمتي 
بين بازار آزاد و قيمت كارخانه هم كمتر مي شود. به 
گفته وي، هرچه فاصله بين بازار آزاد و قيمت كارخانه 
كمتر شود از نظر قيمتي به نفع مصرف كننده است و 
از طرف ديگر مزاياي فروش خودروها در بستر عرضه 
و تقاضاي بورس كاال، مستقيمًا به گروه هاي ذي نفع 
مثل دولت از نظر ماليات و توليدكننده از نظر قيمت 
نهايي فروش مي رسد و باعث بهبود صورت هاي مالي 
شركت هاي خودروسازي مي شود كه در نهايت اين 

اقدام، بسيار اقدام ارزنده در اقتصاد كشور است. 

برندگان و بازندگان معدني ها
اكوايران| فلزات و محصوالت معدني سال ۲۰۲۲ 
را با سطح جديدي از تاطم به پايان رساند. شيوع 
كرونا در چين، تورم افسار گسيخته جهاني، حمله 
روس��يه به اوكراين و تبعات اقتصادي اين جنگ، 
ب��ازار محص��والت معدني را با تاطم��ات قيمتي 
عجيبي روبرو كرد. در حالي س��ال ۲۰۲۲ به پايان 
رسيد كه مس از ركورد قيمتي ثبت شده براي اين 
فلز ظرف روزهاي ابتدايي سال فاصله ۲۰ درصدي 
گرفت. فاصله كف و سقف قيمتي ثبت شده براي 
طا در اين س��ال ب��ه ۴۰۰ دالر ب��ه ازاي هر اونس 
رسيد. ليتيوم همچنان در مسير رشد نرخ نوسان 
داشت، اما قله سقوط كرد. از ديگر اتفاقات غيرقابل 
پيش بيني در اين س��ال صعود بهاي زغال سنگ و 
بازگش��ت بهاي اورانيوم به اوج ۱۴ سال اخير خود 
بود. در عين حال در اين س��ال نيكل مجدد نشان 
داد كه توصيف فلزي ش��يطاني براي آن درس��ت 
است. در ش��رايطي كه محصوالت فلزي و معدني 
نوسان نرخ قابل ماحظه اي را در سال ۲۰۲۲ تجربه 
كردند، كدام ش��ركت ها برنده و ك��دام يك برنده 
اين نوس��ان قيمتي بودند؟ نتيجه  بررسي ها نشان 
مي دهد كه ش��ركت هاي بزرگ معدني دنيا ظرف 
سه ماهه چهارم س��ال ۲۰۲۲ با رشد ارزش مواجه 
شدند و بخشي از زيان خود پس از سقوط ارزش در 
پي س��قوط نرخ در نيمه دوم سال ۲۰۲۲ را جبران 
كردند. 5۰ ش��ركت  بزرگ معدني جهان در پايان 
سال ۲۰۲۲ در مجموع ارزشي برابر ۱,۳۹ تريليون 
دالر داش��تند؛ اين رق��م فاصله چندان��ي با ارزش 
شركت هاي معدني در پايان سال ۲۰۲۱ نداشت؛ 
اين در حالي بود كه ارزش شاخص صنعتي داوجونز 
در اين بازه زماني يك ساله حدود ۹ درصد و ارزش 
S&P5۰۰  كاهشي ۲۰ درصدي داشت. البته ارزش 
5۰ ش��ركت برتر معدني دنيا در پايان سال ۲۰۲۲ 
نسبت به ركورد ارزش آنها كه در ماه مارس به ثبت 
رسيد حدود يك تريليون دالر كاهش يافت. اگرچه 
اين رقم، كاهش ارزش قابل ماحظه اي اس��ت، اما 
در مقايسه با افت ارزش ساير بخش ها به خصوص 
فناوري ه��اي بزرگ مح��دود ب��ود. در عين حال 
شركت هاي معدني توانستند بخشي از زيان خود 
را تا پايان سال برطرف كنند. شركت هاي بي اچ پي، 
ريوتينتو، گلنكور، واله، فريپورت، انگل امريكا، مادن، 
فورتسكيو و... به ترتيب در رتبه بيشترين ارزش در 
ميان ش��ركت هاي معدني دنيا قرار گرفت. به اين 
ترتيب با ارزش ترين ش��ركت هاي معدني دنيا در 
استراليا، سوئد، برزيل، امريكا، انگلستان و عربستان 
سعودي واقع شده اند. در اين ميان شركت چيني 
Zigin Mining ب��ا ارزش ۳۸,۱ بيليون دالري 

در رتبه دهم شركت هاي معدني دنيا قرار گرفت.

معدن سيليس در راه فرابورس
در اختيار داشتن بزرگ ترين معدن توليد فروسيليس 
كشور، صادرات به ۲۷ كشور دنيا و سهم ۲5 درصدي 
از توليد داخل��ي از مهم ترين ويژگي ه��ا و نقاط قوت 
شركت صنايع فرو آلياژ ايران است كه امروز در نشست 
خبري ويژه عرضه اوليه سهام اين شركت، اعام شد. 
رضا عابدي، مديرعامل اين مجموعه آخرين وضعيت 
»فروژ« را تشريح كرد و با اشاره به اينكه مجموعه فروژ با 
هدف توليد فروسيليسيم در سال ۱۳۶5 تأسيس شد، 
گفت: اين مجموعه در زميني به مس��احت ۶5 هكتار 
در بهمن ۱۳۷۲ به بهره برداري رسيد و فروسيليسيم 
و ميكروسيليكا محصوالت اصلي شركت هستند. وي 
در همين زمينه به ثبت اين شركت نزد سازمان بورس 
در سال ۱۳۸۰ اشاره كرد و گفت: در سال ۱۳۸۱ سهام 
ش��ركت از بخش دولتي به بخ��ش خصوصي منتقل 
شد. همچنين در س��ال ۱۳۸۳ طرح توسعه مطرح و 
كوره هاي شماره ۲ و ۳ به ظرفيت كارخانه افزوده شدند.

عابدي با اشاره به اينكه در س��ال ۱۳۸۴ طرح توسعه 
 اين شركت با هدف رشد و توسعه صادرات محصوالت 
غير نفتي راه اندازي شد، افزود: اين طرح در سال ۱۳۸۷ 
به بهره برداري رس��يد كه در پي آن به ظرفيت اسمي 
كارخانه افزوده شد.  مديرعامل شركت فرو آلياژ ايران 
مهم ترين ويژگي هاي اس��تراتژي كارخانه در استان 
لرس��تان را مورد توجه قرارداد و گفت: دسترس��ي به 
معدن سيليس با ذخيره غني، نزديك ترين فاصله به 
دو خط برق، دسترسي به خط آهن براي دسترسي به 
مواد اوليه و ارسال منابع به كارخانه هاي مصرف كننده 
از مهم ترين ويژگي هاي استراتژي كارخانه در استان 
لرستان هس��تند. به گفته وي در حال حاضر ظرفيت 
اسمي اين مجموعه توليد ۶۰ هزار تن فروسيليسيم 
و ۲۰ هزار تن ميكروس��يليكا فعال است. وي »فروژ« 
را بزرگ ترين توليدكننده و صادركننده دو محصول 
فروسيليسيوم و ميكروس��يليكا معرفي كرد و افزود: 
۷۰ درص��د توليدات در ب��ازار داخلي عرض��ه و باقي 
محصوالت به ۲۷ كش��ور دنيا صادر مي شود.عابدي با 
اش��اره به اينكه سرمايه شركت از ۱۰۰ ميليون تومان 
آغاز ش��ده و در حال حاضر ۱۱۰ ميليارد تومان است، 
گفت: سهامدار اصلي اين مجموعه با حدود ۶۸ درصد 
سهم، ش��ركت كارآفرينان صنعت ذوب فلزات و باقي 
سهام متعلق به افراد حقيقي است.وي محصول اصلي 
اين مجموعه را فروسيليسيم عنوان كرد و با بيان اينكه 
اين محصول در صنايع فوالد سازي كاربرد دارد. افزود: 
متقاضي ها و مشتري هاي اصلي »فروژ« شركت هاي 
ذوب آهن اصفهان، فوالد خوزس��تان، فوالد مباركه و 
ساير ش��ركت هاي فوالدي هستند.عابدي به جايگاه 
ايران در توليد فوالد و فروسيليس��يم در دنيا نيز اشاره 
كرد و افزود: اي��ران با توليد ۲۸,5 ميليون تن فوالد در 
رده دهم بزرگ ترين توليدكنندگان فوالد دنيا در سال 
۲۰۲۱ قرار دارد. همچنين توليد جهاني فروسيليسيم 
ايران با ۱۸5 هزار تن مقام شش��م را دارد. پيش بيني 
مي ش��ود ظرفيت توليد در اين محصول افزايش و در 
آينده اي نزديك به رتبه هاي پنجم يا چهارم برسد.او 
چين و روسيه را مهم ترين رقباي مهم اين مجموعه در 
بازارهاي جهاني دانست و گفت: در بازار داخلي، فروژ 
۲5 درصد معادل يك چهارم از سهم كل توليد بازار را در 
اختيار دارد.مديرعامل اين مجموعه يكي از مزيت هاي 
بزرگ اين ش��ركت را در اختيار داش��تن بزرگ ترين 
معدن سيليس كشور به نام معدن قيدعلي دانست و 
گفت: همچنين يك مجموعه تولي��د و فرآوري زغال 
هم در شمال كشور در اختيار اين مجموعه است كه ۴۰ 
درصد سهام آن متعلق به فروژ است.عابدي در تشريح 
اطاعات سود و زيان شركت صنايع فرو آلياژ ايران گفت: 
روند عملكرد مجموعه فروژ در بخش فروش طي اين 
سال ها هميش��ه صعودي بوده است. در سال گذشته 
۱۶۷۰ ميليارد تومان فروش براي اين مجموعه ثبت شد 
كه اين عدد در ۶ ماهه اول امسال بيش از هزار ميليارد 
تومان است و پيش بيني مي شود تا پايان سال به دو هزار 
ميليارد تومان برسد.به گفته وي اين شركت در نيمه اول 
امسال ۴۳۸ ميليارد تومان سود ناخالص، ۴۱۰ ميليارد 
تومان سود عملياتي، ۴۲۱ ميليارد تومان سود قبل از 
ماليات و ۳5۰ ميليارد تومان س��ود خالص شناسايي 
كرده است.مديرعامل فروژ در ادامه به عملكرد ۹ ماهه 
اشاره كرد و گفت: اين مجموعه در ۹ ماهه امسال حدود 
۱5۰۰ ميليارد تومان فروش داشته كه ۳۶5 ميليارد 
تومان آن فروش صادراتي بوده است.وي در خصوص 
طرح توسعه اي نيز به طرح مطالعه و احداث نيروگاه ۲5 
مگاواتي اشاره كرد و گفت: اين طرح در حال نهايي شدن 
است تا نگراني قطعي برق در تابستان مرتفع شود.در 
ادامه اين نشست خبري، الهام عليدوستي كارشناس 
ارش��د خدمات مالي خط ارزش، با ارايه خاصه اي از 
صنعت فرو آلياژ و استفاده از آن در فوالد و ريخته گري 
در درباره گزارش ارزش گذار گفت: اين گزارش در تاريخ 
۹ مهرماه امسال نهايي شده است و گزارش كارشناس 
رسمي دادگس��تري مربوط به تيرماه ۱۴۰۱ بوده كه 
بر اساس صورت مالي ۶ ماهه ۱۴۰۰ تهيه شده است.

نماينده ارزش گذار فروژ با تاكيد بر اثرگذاري قابل توجه 
چين بر نرخ فروسيليسيم و رسيدن اين نرخ به ۱5۰۰ 
تا ۱۷۰۰ دالر به دليل سياست كرونا صفر، عنوان كرد: 
نرخ فروش صادراتي شركت فرو آلياژ ايران نيز بر اساس 
نرخ هاي انجمن، ۱۹۰۷ دالر در نظر گرفته شده است.

عليدوستي بعد از پرداختن به مشخصات اين شركت 
به تامين عمده مواد اوليه از داخل اش��اره كرد و گفت: 
بررس��ي داده ها نش��ان مي دهد وضعيت سودآوري و 
حاشيه سود ش��ركت افزايشي بوده كه عمدتا ناشي از 
نوس��انات نرخ ارز و نرخ فروش بوده است.كارش��ناس 
ارشد خدمات مالي خط ارزش با تاكيد بر در نظر گرفتن 
مفروضات پيش بيني سود و زيان بر اساس مقدار توليد، 
عنوان كرد: با توجه به داده هاي دريافت ش��ده، س��ود 
س��ال ۱۴۰۱ معادل ۸۹۹ ميليارد تومان برآورد شده 
كه اگر تغييري داش��ته باشد طبيعي است.به گفته او 
آيتم هايي چون »مقدار توليد«، »متوسط نرخ جهاني 
فروسيليس��يم«، »نرخ تورم« و ... از مفروضات برآورد 
»ف��روژ« بوده كه در اين ميان مبناي ن��رخ تورم ايران 

و امريكا، گزارش هاي صندوق بين المللي پول است.

»تعادل«گزارشميدهد

سهم بورس از بودجه آتي

افت بورس در روز ورود بودجه به بورس
ش��اخص كل بورس تهران در پاي��ان معامات روز 
گذشته چهارشنبه، ۲۱ دي ماه با ۱۶ هزار و ۹۱ واحد 
كاهش در ارتفاع يك ميلي��ون و ۶5۲ هزار واحدي 
ايستاد. شاخص هم وزن با 5۶۸ واحد افزايش به 5۰۴ 
هزار و ۲۰5 واحد و شاخص قيمت با ۳۳۸ واحد رشد 
به ۳۰۰ هزار و ۲۳ واحد رس��يد. شاخص بازار اول، 
۱۷ هزار و ۳5۹ واحد و شاخص بازار دوم، ۱5 هزار و 

۱۹۳واحد كاهش را ثبت كردند.
روز گذش��ته در معامات بورس تهران، بيش از ۲۱ 
ميليارد و ۸۲5 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۱۰۳ هزار و ۱۰۶ ميليارد ريال معامله شد. 
همچنين توليدي فوالد سپيد فراب كوير )كوير( با 
۱5۶ واحد، تامين سرمايه بانك ملت )تملت( با ۱۲۸ 
واحد، زامي��اد )خزاميا( ب��ا ۱۲۱ واحد، گروه بهمن 
)خبهم��ن( با ۱۱۳ واحد، باما )كام��ا( با ۱۱۱ واحد 
و صنايع شيميايي ايران )شيران( با ۹۳ واحد تاثير 
مثبت بر ش��اخص بورس داشتند.در مقابل شركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( با يك هزار 
و ۶۸۳ واحد، معدني و صنعت��ي گل گهر )كگل( با 
يك هزار و ۶۷۹ واحد، ايران خودرو )خودرو( با يك 
ميليون و ۱۸۴ واحد، فوالد مباركه اصفهان )فوالد( 
با ي��ك ه��زار و ۱۴۸ واحد، پااليش نف��ت اصفهان 
)ش��پنا( با يك هزار و ۲۹ واح��د و ملي صنايع مس 
ايران )فملي( با ۹۷5 واحد تاثير منفي بر ش��اخص 
بورس به همراه داش��ت. بر پايه اين گزارش، ديروز 

نماد شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا(، 
گسترش س��رمايه گذاري ايران خودرو )خگستر(، 
ايران خودرو )خودرو(، سايپا )خساپا(، پااليش نفت 
تهران )شتران(، گروه بهمن )خبهمن( و بانك تجارت 
)وتجارت( در نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند. گروه 
خودرو هم در معامات روز اخير صدرنشين برترين 
گروه هاي صنعت ش��د و در اين گروه سه ميليارد و 
۶۹۸ ميليون برگه س��هم به ارزش ۱۶ هزار و ۴۸۹ 

ميليارد ريال دادوستد شد.
ش��اخص فرابورس نيز روز چهارشنبه بيش از ۱۱۰ 
واحد كاهش داشت و به ۲۱ هزار و ۳۳ واحد رسيد. 
در اين بازار بي��ش از ۹ ميليارد و ۷۲۶ ميليون برگه 
س��هم و اوراق مالي دادوستد ش��د و تعداد دفعات 
معام��ات روز اخي��ر فرابورس بي��ش از ۴5۹ هزار 
و ۱۲۰ نوب��ت ب��ود. صنعتي مينو )غصين��و(، گروه 
س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي )سمگا(، مديريت 
انرژي اميد تاب��ان هور )وهور(، پخش البرز )پخش( 
و فوالد هرمزگان جنوب )هرمز( تاثير مثبت بر اين 
شاخص داشتند. در مقابل بيمه پاسارگاد )بپاس(، 
پتروشيمي زاگرس )زاگرس(، پتروشيمي تندگويان 
)شگويا(، شركت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، تهيه توزيع 
غذاي دنا آفرين فدك )گدنا(، پااليش نفت ش��يراز 
)شراز( و پويا زركان آق دره )فزر( تاثير منفي بر اين 
شاخص داشتند. روز گذش��ته بودجه سال ۱۴۰۲ 
تقديم مجلس شوراي اسامي شد كه بورس تهران 

در مقايس��ه با بودجه هاي گذش��ته سهم بيشتري 
داش��ت؛ البته در اين روز عرضه خ��ودرو در بورس 
كاال نيز انجام شد و هر دستگاه فيدليتي هفت نفره 
مشكي در عرضه هاي ديروز بورس كاالي ايران يك 
ميليارد و ۲۶۴ ميليون تومان فروخته ش��د. اين در 
حالي اس��ت كه متوسط قيمت فيدليتي هفت نفره 
)مشكي و سفيد( در پلتفرم هاي غيررسمي فروش 
خ��ودرو در مح��دوده يك ميلي��ارد و ۶۳۰ ميليون 
تومان اس��ت. براي ۷5۰ دس��تگاه عرضه فيدليتي 
هفت نفره مشكي، تقاضاي سه هزار و ۹۱۹ دستگاه 
شكل گرفت كه در پايان همه ميزان عرضه فروخته 
ش��د. كمترين قيمت مچ ش��ده نيز ي��ك ميليارد و 
۲۶۳ ميليون تومان بود. فيدليتي هفت نفره مشكي 
)متعلق به بهمن موتور( در تاريخ ۱۴ اسفند امسال 
تحويل داده مي ش��ود. قيمت تمام ش��ده فيدليتي 
هفت نفره مش��كي در بورس كاال به عاوه ۹ درصد 
ماليات بر ارزش اف��زوده )بر مبن��اي قيمت نهايي 
فروش( و ۱۷ ميلي��ون و ۳۰۰ هزار تومان مربوط به 
س��اير هزينه هاي جانبي و كارمزدها، يك ميليارد و 
۳۹5 ميليون تومان مي شود كه به نسبت به قيمت 
يك ميلي��ارد و ۶۳۰ ميليون توماني فيدليتي هفت 
نفره در بازار آزاد، حداقل ۲۰۰ ميليون تومان ارزان تر 

به مصرف كنندگان رسيد.
مته��م رديف اول قيمت گذاري دس��توري اس��ت. 
اقتصاد دس��توري در بازار خودرو ۶۸ هزار ميليارد 

تومان زيان انباشته براي دو خودروساز بزرگ كشور 
به ارمغان آورده آن هم بدون آنكه مصرف كنندگان 
نفعي ببرند. طي يك دهه اخي��ر، تنها رانت خواران 
اقتصاد دستوري بودند كه در اين صنعت سود كردند 
و همي��ن رانت خواران حاال ب��ورس كاال را متهم به 

افزايش قيمت خودرو مي كنند.
دومين چالش جدي صنعت خ��ودرو را بايد تعرفه 
و سرمايه گذاري دانست. با تحريم هاي اعمال شده 
در س��ال هاي گذشته، مسير سرمايه گذاري در اين 
صنعت مس��دود ش��د و دولت براي حل مشكات 
ناشي از آن، به اقتصاد دستوري روي آورد تا اندك 
انگي��زه باقيمانده براي س��رمايه گذاري در صنعت 
خودرو نيز از دست برود. در مرحله بعدي نيز اعمال 
تعرفه  بر واردات، قيمت خودرو را براي مصرف كننده 
باال و باالت��ر برد. رش��د قيمت دالر ط��ي ماه هاي 
گذش��ته نيز ضربه نهايي را زد. اينگونه كه پيداست 
ريش��ه اصلي وضعيت فعلي در بازار خودرو و بازي 
دو سر باخت مردم و خودروسازان، توليدكنندگان، 
س��فته بازان و در نهاي��ت بورس كاال نيس��ت بلكه 
مهم ترين عامل زياندهي فزاينده خودروس��ازان و 
افت كيفيت  اين توليدات، سياست گذاري نادرست 
اقتص��ادي اس��ت و تا راه��كاري اصولي ب��راي آن 
انديشيده نش��ود، هر گونه سياست گذاري  ديگري 
همچون تصويب قانون ماليات بر عايدي س��رمايه 

دردي از بازار خودرو دوا نخواهد كرد. 



گروه راه و شهرسازي|
طبق اليح��ه بودجه 1402 واحدهاي مس��كوني و 
باغ وياله��اي ب��ا ارزش بيش از 20 ميلي��ارد تومان 
مش��مول ماليات به ميزان دو در هزار مي شوند. در 
بودجه سال جاري، ارزش 10 ميليارد توماني امالك 
معيار لوكس ب��ودن آنها به ش��مار مي رفت. به اين 
ترتيب، به نظر مي رسد، دولت در اليحه بودجه سال 
آينده به طور ضمني، تورم 100 درصدي مسكن يا 

دست كم امالك لوكس را پذيرفته است. 
بررسي هاي »تعادل« نشان مي دهد، تورم ملك در 
تهران - شهري كه بازار مسكن كشور به عنوان ليدر 
شناخته مي شود- طي 9 ماهه نخست سال يعني از 
پايان اسفند سال گذش��ته تا پايان آذر سال جاري 
حدود 36.7 درصد بوده است و بعيد به نظر مي رسد، 
طي سه ماه آتي و در پايان س��ال جاري اين رقم به 
50 درصد افزايش يابد. در عين حال، گويا دولت نه 
تورم ميانگين ش��هر تهران كه ميانگين رشد قيمت 
مسكن در منطقه يك تهران را مد نظر داشته است. 
آيا تورم امالك لوكس تا پايان س��ال جاري به 100 

درصد مي رسد؟
بررسي هاي »تعادل« نشان مي دهد، متوسط قيمت 
هر متر مربع آپارتمان در پايان اسفند سال گذشته 
در منطقه يك به عنوان لوكس ترين منطقه كشور، 
77 ميليون و 470 هزار تومان بوده اس��ت. اين رقم 
در پايان آذر ماه به 99 ميلي��ون و 410 هزار تومان 
بالغ شده است كه رشد 28.3 درصدي را تجربه كرده 
است. يعني رشدي كمتر از ميانگين قيمت مسكن 
در شهر تهران!! از اين رو، با توجه به عقب ماندن رشد 
قيمت مس��كن در منطقه يك از ميانگين كل شهر 

تهران اين فرضيه رد مي شود.
»تع��ادل« در س��ال گذش��ته بارها درب��اره تعيين 
»قيمت« به عنوان »م��الك« لوكس بودن امالك 
انتق��اد و تصريح ك��رد كه امالك الكچ��ري از نظر 
فني، مصالح ب��ه كار رفته در آنها، امكانات، موقعيت 
در منطقه و محله و غيره قابل شناس��ايي هس��تند 
نه قيمت آنها، به ويژه در ش��رايط تورم زده اقتصاد 
كه قيم��ت هم��ه كاالها و ام��الك به طور دس��ته 
جمعي و نجومي رش��د يافته اند و چه بس��ا خانه اي 
كلنگ��ي در ميانه هاي پايتخت، مش��مول پرداخت 
ماليات خانه هاي لوكس ش��ود، حال آنكه ساكنان 
آن، خان��واده اي داراي درآمد متوس��ط و با توجه به 
ش��رايط تورمي كنوني، حتي در آس��تانه سقوط به 

جمع فقرا باشد. 
از نحوه شناس��ايي خانه هاي لوكس كه عبور كنيم، 
ميزان پرداخت ماليات درنظر گرفته شده براي اين 
امالك متناسب با ارزش آنها نيست. در عين حال، اين 
شيوه اخذ ماليات، موجوديت امالك بزرگ و اندك 
باغ هاي باقيمانده در تهران را به مخاطره مي اندازد و 
مالكان آنها را ناگزير از تخريب و برج سازي مي كند. 
در واق��ع، زي��ان اين ن��وع ماليات س��تاني، تخريب 
محيط زيست، هويت معماري اصيل و قديمي و پر 
و بال دادن به آپارتمان س��ازي در شهري است كه از 

جمعيت لبريز و اشباع شده است.

   ماليات دو در هزار براي لوكس ها
طبق اليحه بودجه 1402، واحدهاي مس��كوني و 
باغ ويالهاي مجاز كه ارزش آنها با احتس��اب عرصه 
و عيان بيش از 20 ميليارد تومان باشد مازاد بر اين 
مبلغ مشمول ماليات به ميزان دو در هزار مي شوند. 
اين ماليات بر عهده شخصي است كه در ابتداي هر 
سال مالك واحدهاي مس��كوني و باغ ويالها است. 
واحدهاي مس��كوني و باغ ويالهاي در حال ساخت 

مشمول اين ماليات نمي شوند.
اين در حالي اس��ت كه در بودجه 1401 واحدهاي 
مسكوني و باغ ويالها مجاز بيش از 10 ميليارد تومان 
مش��مول پرداخت ماليات مي شدند. در عين حال، 
واحدهاي مس��كوني و باغ ويالهاي در حال ساخت 

مشمول ماليات نيستند.
به گ��زارش ايلنا، همچني��ن وزارتخانه ه��اي راه و 
شهرس��ازي، صمت، سازمان ثبت اس��ناد و امالك 
و شهرداري موظف هس��تند كه دسترسي برخط و 
آنالين به اطالعات مالكيت امالك مورد نياز سازمان 
امور مالياتي كشور در حوزه امكان را در اختيار اين 

سازمان قراردهند.
تمام اش��خاص حقيقي و حقوقي مكلف هستند كه 
با رعايت قوانين مالياتي، ماليات س��االنه مربوط به 

هريك از واحدهاي مس��كوني و باغ ويالهاي تحت 
تملك خود و افراد تحت تكف��ل را حداكثر تا پايان 

بهمن ماه هر سال پرداخت كنند.
همچنين ثبت نقل و انتق��ال امالكي كه به موجب 
اين بند براي آنها ماليات وضع شده قبل از پرداخت 
بدهي مالياتي مورد انتقال شامال ماليات بر دارايي و 
نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است. متخلف از 
حكم اين جزء در پرداخت ماليات متعلقه مسووليت 

تضامني دارد.

   مسكن مهر مشمول ماليات شد
طبق اليحه بودجه 1402، ميزان ماليات پروژه هاي 
مسكن بابت هر واحد مس��كن مهر براي سال هاي 
1398 تا 1402 با هر نوع قرارداد معادل 3 ميليون 
ريال براي هر واحد تعيين شده و هيچ گونه ماليات 
ديگري به غير از ماليات بر ارزش افروده بابت خريد 

مصالح به اين پروژه تعلق نمي گيرد.
طبق اليحه بودجه 1402، ميزان ماليات پروژه هاي 
مسكن بابت هر واحد مس��كن مهر براي سال هاي 
1398 تا 1402 در پروژه هاي تفاهمنامه سه جانبه 
با س��ازندگان و تعاوني ها و پيمانكاران فرعي طرف 
قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفي وزارت راه 
و شهرس��ازي معادل 3 ميليون ريال براي هر واحد 
تعيين ش��ده و هيچ گونه ماليات ديگ��ري به غير از 
مالي��ات بر ارزش افروده بابت خري��د مصالح به اين 

پروژه تعلق نمي گيرد.
همچنين به دس��تگاه هاي اجرايي اجازه داده شده 
كه براي تس��ويه مطالبات و بدهي هاي قطعي شده 
خود به ش��هرداري ها و س��ازمان تامين اجتماعي و 
نهاده��اي عمومي غير دولتي، يا بابت آورده س��هم 
دول��ت در طرح هاي مش��اركت عمومي خصوصي 
نسبت به مبادله و تهاتر امالك در اختيار وفق قوانين 

و مقررات و در چارچوب آيين نامه اي كه ظرف دو ماه 
پس از الزم االجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور 
اقتصادي با همكاري وزارت كش��ور و وزارت تعاون 

تهيه و تصويب هيات وزيران مي رسد، اقدام كند.
به وزارت راه وشهرسازي اجازه داده مي شود حسب 
ضرورت زمين ها و امالك در اختيار س��ازمان ملي 
زمين و مسكن در حريم و محدوده هريك از شهرها 
را به موضوع باز آفريني بافت فرسوده و حاشيه هاي 

شهرها اختصاص دهد. 

 رشد ۲۶ درصدي بودجه عمراني
بودجه عمراني در اليحه بودجه 1402 نيز نس��بت 
به بودجه 1401 رشد 26 درصدي پيدا كرده است 
و اين براي تشويق حضور پيمانكاران در برنامه هاي 

عمراني خواهد بود.
به گزارش مه��ر، بودجه عمراني هم در اليحه دولت 
افزايش قابل توجهي نسبت به سال گذشته داشته و 
به رقم 327 هزار و 920 ميليارد تومان رسيده است؛ 
اين رقم نس��بت به اليحه بودجه 1401 رشد بيش 
از 26 درصدي را تجربه كرده اس��ت. از طرف ديگر 
براي شركت هاي ايراني طرف قرارداد با شركت هاي 
خارجي پيمان��كار دولت مش��وق هاي خوبي ديده 

شده است.

 افزايش پلكاني نرخ عوارض جاده اي
براساس اليحه بودجه 1402، وزارت راه و شهرسازي 
مجاز است، نرخ عوارض جاده اي را به صورت پلكاني 

افزايش دهد.
در اليح��ه بودج��ه 1402 وزارت راه و شهرس��ازي 
مي تواند نرخ عوارض جاده اي را به صورت پلكاني به 
نحوي كه حقوق كاربران رعايت شود افزايش دهد.

وزارت راه و شهرسازي مجاز است از طريق مشارت 

س��رمايه گذاران بخش دولتي اخذ عوارض در كليه 
آزادراه ه��ا و بزرگراه ه��ا را به ص��ورت الكترونيكي 
عملياتي نمايد. همچنين وزارت راه و شهرس��ازي 
مكلف است در تعيين نرخ عوارض جاده اي به صورت 
پلكاني به نحوي عمل نمايد كه حقوق كاربراني كه 
به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام مي نمايند، 
رعايت و انگيزه الزم براي پرداخت به موقع عوارض 

حفظ شود.

   تامين مالي پروژه هاي حمل و نقل
از طريق بورس

در عين حال، براساس اليحه بودجه 1402، صندوق 
توسعه حمل و نقل با دريافت مجوز از سازمان بورس 
براي تكميل پروژه ه��ا مي تواند منابع مالي تكميل 

پروژه هارا از طريق بورس انجام دهد.
به گزارش مهر، در اليحه بودج��ه 1402 هريك از 
شركت ها و سازمان هاي تابع وزارت راه و شهرسازي 
در حوزه حمل و نقل مكلفند 100در صد از سود قابل 
تقس��يم خود را پس از كسر ماليات، 50 درصد سود 
ويژه و سود س��هام دولت مندرج در پيوست شماره 
س��ه اين قانون تا س��قف يك هزار ميليارد تومان به 
حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داري 
كل كشور كه توس��ط وزارت راه و شهرسازي اعالم 

مي شود واريز كنند.
به صندوق توس��عه حمل و نقل اجازه داده مي شود 
تا با دريافت مجوز از س��ازمان ب��ورس براي تكميل 
يا احداث طرح هاي انتفاعي بخ��ش حمل و نقل از 
طريق تأس��يس صندوق طرح )پروژه( نس��بت به 
جمع آوري مناب��ع بخش هاي غير دولت��ي اقدام و 
نس��بت به واگذاري سهام يا تضمين حداقل سودي 
معادل با نرخ سود تسهيالت مصوب وشوراي پول و 

اعتبار براي هر طرح )پروژه( اقدام نمايد.
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ساخت ۱۱ هزار مسكن ملي
در بافت فرسوده تهران

معاون مس��كن شهري بنياد مس��كن گفت: در قالب 
طرح نهضت ملي مس��كن 103 ه��زار واحد با اولويت 
شهرهاي كوچك توسط بنياد در حال اجرا است اما در 
برخي شهرهاي بزرگ هم پروژه هايي را در حال ساخت 
داريم؛ از جمله در بافت فرس��وده تهران 11 هزار واحد 
را مي س��ازيم. حميدرضا سهرابي در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: در بخش مسكن شهري ساالنه 200 هزار 
واحد نهضت ملي مس��كن بر عهده بنياد قرار دارد كه 
حدود 103 هزار واحد آغاز شده است. اولويت اجراي اين 
پروژه ها شهرهاي كوچك است ولي در برخي شهرهاي 
بزرگ و مراكز استان ها از جمله قم، بندرعباس، قزوين، 
گرگان و تعدادي ديگر از شهرها نيز پروژه هايي در دست 
اجرا داريم. وي افزود: در شهر تهران هم حدود 11 هزار 
واحد در قالب تفاهم نامه با شهرداري تهران، عموما در 
بافت فرسوده احداث مي كنيم كه كارها از حدود شش ماه 
قبل آغاز شده و عمدتا در مراحل فونداسيون به بعد است.

تسهيل معاينه فني خودرو بانوان 
در روز زن

مديرعامل ستاد معاينه فني خودروهاي تهران از آمادگي 
چهار مركز معاينه فني شهر تهران براي ارايه خدمات 
ويژه به بانوان به مناسبت والدت حضرت فاطمه )س( 
خبر داد. به گزارش ايس��نا، ش��ادي مالكي در توضيح 
جزييات خبر گفت: به مناسبت ميالد با سعادت حضرت 
فاطمه الزهرا )س( و بزرگداشت مقام زن در روز شنبه 
24 دي ماه، به منظور تكريم از بانوان، يك خط ويژه ارايه 
خدمات معاينه فني به مراجعه كنندگان بانو در مراكز 
معاينه فني بيهقي، شهيد آبشناسان، شهيد چمران و 
ش��قايق اختصاص يافته و اين خودروها خارج از نوبت 
پذيرش مي شوند. مالكي افزود: عالوه بر اختصاص خط 
ويژه به بانوان، به رسم تكريم از اسماء متبركه حضرت 
فاطمه )س( به سه نفر از بانوان مراجعه كننده به مراكز 
معاينه فني شهر تهران در روز صدر االشاره با نام فاطمه 
و زهرا به قيد قرعه كشي امتياز سه مرتبه معاينه فني 
رايگان )مراجعه نخست( اهداء خواهد شد. مديرعامل 
س��تاد معاينه فني در خصوص ميزان مراجعات بانوان 
به مراكز معاينه فني ش��هر تهران ب��ه منظور دريافت 
معاينه فني تصريح كرد: ارزيابي وضعيت خودروهاي 
مراجعه كننده به مراكز نشان مي دهد بانوان در رعايت 
قانون و مس��ووليت پذيري در حفظ س��المت جامعه 
پيش گام هستند.درصد بااليي از مراجعات خودروها 
به مراكز مركزي شهر تهران مربوط به خودروي بانوان 
است كه با توجه به دقت نظر ايشان در نگهداشت خودرو 
براساس توصيه سازندگان درصد كمتري از مردودي در 
آزمون ها و نياز به رفع نقص به خودرو بانوان اختصاص 
مي يابد. عالوه بر اين بانوان سهم بسزايي در استفاده از 
خدمات مراجعه با تعيين وقت قبلي و نوبت اينترنتي 
دارند كه بدون ترديد اين مساله حاكي از ميزان باالي 
همكاري و مشاركت ايشان با اين مجموعه خدماتي در 
مديريت صف و ارايه خدمات شايسته به شهروندان است.

معيار جانمايي ايستگاه هاي 
سنجش كيفيت هوا 

مدير واحد سنجش شركت كنترل كيفيت هواي تهران از 
افتتاح حداقل يك ايستگاه سنجش كيفيت هواي تهران 
تا پايان سال جاري خبر داد. احمد طاهري در گفت وگو 
با ايسنا، درباره فقدان قابليت سنجش ذرات كمتر از 2.5 
ميكرون در برخي ايستگاه هاي سنجش وضعيت هواي 
تهران همچون ايستگاه ميدان فتح و منطقه16 گفت: 
مرزبندي هايي كه براي مناطق شهري روي زمين داريم 
به هيچ عنوان براي آلودگي هوا قابل اس��تناد نيست و 
جانمايي ايستگاه ها و تجهيز هر ايستگاه سنجش كيفيت 
هوا به آنااليزرها بر اساس مفاهيم طراحي شبكه سنجش 
است. وي افزود: سعي كرديم طراحي ما به شكلي باشد 
كه در تمام مناطق تهران حداقل يك ايستگاه را داشته 
باشيم و آالينده هاي ش��اخص را اندازه گيري كنيم. در 
اين راستا فرايند تكميل ايستگاه ها را انجام داديم. مدير 
واحد سنجش شركت كنترل كيفيت هواي تهران 
به ذكر مثالي پرداخت و اظهاركرد: در سال گذشته 
ايستگاه منطقه 19 را كه فاقد آنااليزر سنجش ذرات 
كمتر از 2.5 ميكرون بود به اين آنااليزر مجهز كرديم 
همچنين در منطقه 12 نيز اين كار انجام داديم و در 
برنامه داريم كه هم تعداد ايستگاه ها و هم آنااليزرهاي 
ايستگاه هاي موجود را افزايش دهيم. طاهري درباره 
افزايش تعداد ايستگاه هاي سنجش كيفيت هواي 
تهران نيز گفت: طبق برنامه ريزي اميدواريم بتوانيم 
تعداد ايستگاه ها را تا پايان سال جاري افزايش دهيم و 
تالش مي كنيم كه بيش از يك ايستگاه را افتتاح كنيم.

مديريت فرونشست زمين
با استفاده از پساب

شهردار تهران گفت: تالش ما اين است ميزان مصرف 
آب را كاهش دهيم تا با استفاده از پساب بتوانيم درب 
چاه هاي ش��هري را ببنديم و از اين طريق فرونشست 
زمين را مديريت كنيم. به گزارش مهر، عليرضا زاكاني 
ش��هردار تهران در حاشيه مراسم امضاي تفاهم نامه با 
وزير نيرو و در جمع خبرنگاران با اشاره به حل مشكل 
انرژي تهران گفت: در حوزه برق با كاهش مصرف انرژي 
روند مشخصي را دنبال خواهيم كرد همچنين در حوزه 
تجديدپذيرها نيز به دنبال اين هستيم تا بتوانيم اقدامات 
موثري را انجام دهيم و بايد تاكيد كنم كه مجموع اين 
كارها براي رفع آلودگي هوا و كاهش مصرف انرژي موثر 
است. وي با بيان اينكه در حال حاضر 361 هزار وسيله 
روشنايي در تهران وجود دارد اظهار كرد: اگر مصرف 
اين تعداد از چراغ ها از 125 به 25 تبديل شود شاهد 
كاهش حدود 35 مگاواتي انرژي خواهيم بود و اين 
موضوع مي تواند حتي منجر به صرفه جويي و كاهش 

مصرف در مجموعه هاي شهرداري تهران شود.

رشد ۵۷ درصدي
صدور پروانه ساخت

سرپرست س��ازمان ملي زمين و مسكن و مديرعامل 
شركت بازآفريني ش��هري ايران در كميته تخصصي 
س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت از رشد 57 درصدي 
صدور پروانه ساخت و مكان يابي ايجاد شهرك جديد 
خبر دادند. به گزارش مهر، ارس��الن مالكي سرپرست 
س��ازمان ملي زمي��ن و مس��كن در كميته تخصصي 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت كه با حضور محسن 
رضايي معاون اقتصادي رييس جمهور، مهرداد بذرپاش 
وزير راه و شهرس��ازي و فرهاد رهبر دستيار اقتصادي 
رييس جمهور و معاونان وزير راه و شهرسازي در حوزه 
مسكن در س��اختمان دادمان برگزار شد، در خصوص 
آخرين وضعيت تأمين زمين ش��هري گف��ت: اراضي 
شناسايي شده در محدوده 24 هزار و 451 هكتار است 
كه اقدامات الحاق انجام ش��ده و آن دسته از اراضي كه 
متقاضي فعال داشته، شروع شده است. مالكي افزود: 
اين رقم بر اساس طرح هاي تفصيلي يك ميليون و 200 
هزار واحد را پاسخگو است. همچنين 21 هزار و 793 
هكتار در كارگروه هاي اس��تاني پيشنهاد الحاق شده 
است و پيش بيني مي ش��ود 776 هزار و 826 واحد در 
سامانه قابليت بارگذاري دارد. سرپرست سازمان ملي 
زمين و مسكن اظهار كرد: 33 هزار و 184 هكتار اراضي 
خارج از حريم شهرها را به منظور ايجاد شهرك جديد 
مكان يابي كرديم تا سياس��ت نهضت ملي و خانه هاي 
وياليي را محقق كنيم. محمدايين��ي معاون وزير راه و 
شهرسازي و مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران 
نيز در خصوص بافت فرسوده اعالم كرد: 166 هزار هكتار 
به عنوان بافت فرسوده شناسايي شده است كه در 20 
درصد ش��هرها محدوديت هاي ميراثي مانع كار است. 
آييني افزود: 59 هزار هكتار حاشيه نش��يني داريم اما 
مي شود در حاشيه ها ظرفيت دوباره ايجاد كرد. همچنين 
2ميليون و 700 هزار بناي ناپايدار شناسايي شده است 
كه 10 ميليون نفر جمعيت در اين بناهاي حادثه خيز 
زندگي مي كنن��د. وي راهكار اصلي را مردمي س��ازي 
دانس��ت و اظهار كرد: به دنبال بس��ته جامع تشويقي 
هستيم كه مالكين و سازندگاني كه توانايي الزم براي 
ساخت را ندارند ترغيب شوند و شهرداري با تخفيف 50 
درصد تا 100 درصدي و همچنين ارايه تسهيالت، اين 
روند سرعت بگيرد. اييني در خصوص طرح هاي تشويقي 
تأكيد كرد: اسكان موقت با نرخ 4 درصد اتفاق بيفتد و 
افزايش داده شود، همچنين در مقابل تعريض، يك يا 
دو طبقه تشويقي اعطا شود. وي گفت: تا پايان آذرماه 
و در كمتر از 2.5 ماه صدور پروانه هاي س��اخت به رشد 
57 درصد و در برخي مناطق به 85 درصد رسيده است.

سرمايه گذاري ۲،۵ ميليارد دالري 
براي توسعه ناوگان دريايي

مديرعامل گروه كشتيراني جمهوري اسالمي ايران از 
سرمايه گذاري 2.5 ميليارد دالري براي توسعه ناوگان 
دريايي كشور خبر داد. به گزارش مهر، محمدرضا مدرس 
خياباني در نخستين همايش ملي تمدن دريايي مسير 
پيش��رفت اظهار كرد: تقويت كريدور شمال- جنوب و 
شرق- غرب يكي از راهبردهاي اصلي گروه كشتيراني 
اس��ت و بر اين اساس هفته گذشته خط منظمي براي 
حمل بار كانتينري از شرق دور به چابهار راه اندازي شده 
كه در تداوم اين مسير يك فروند كشتي ديگر فردا شب 
در بندر چابهار پهلوگيري خواهد كرد وي با اشاره به فعال 
بودن خط منظم كانتينري از هند به چابهار نيز گفت: در 
حوزه حمل ونقل تركيبي 100 دستگاه واگن خريداري 
شده و 200 دستگاه واگن ديگر را نيز خريداري خواهيم 
كرد؛ ضمن اينكه خريد و ساخت هشت فروند شناور در 
دستور كار قرار گرفته است كه اين هشت فروند شناور 
خريداري شده در مسير كريدور شمال-جنوب فعاليت 
خواهند كرد. مدرس خياباني گفت: براي فاصله سال هاي 
1401 تا 1405 و به منظور توس��عه اقتصاد دريامحور 
سرمايه گذاري 2 ميليارد و 150 ميليون دالري در حوزه 
توسعه ناوگان در نظر گرفته ش��ده كه در كنار آن 325 
ميليون دالر نيز در حوزه خريد كانتينر سرمايه گذاري 
خواهد شد كه در مجموع مي توان گفت عددي حدود 
2.5 ميليارد دالر براي افزايش ورود 77 شناور به ناوگان 
و خروج شناورهاي فرسوده و مستهلك از ناوگان هزينه 
خواهد شد.  مدرس خياباني گفت: در عين حال تعيين 
تكليف و تصميم گيري در حوزه اسقاط كشتي نيز بايد 
مدنظر قرار گرفته و پرداخت مش��وق هاي صادراتي و 
وارداتي به تجاري كه بار خود را با ناوگان ملي كشتيراني 
جمهوري اسالمي ايران حمل مي كنند در دستور كار 
قرار گيرد تا استفاده از خدمات ايراني در اولويت فعاالن 
اقتصادي قرار گيرد. مديرعامل گروه كشتيراني جمهوري 
اسالمي ايران با بيان اينكه تكميل راه آهن چابهار- زاهدان 
و رش��ت - انزلي بايد در دستور كار جدي براي تكميل 
كريدور شمال- جنوب قرار گيرد، گفت: اگر كشتيراني 
جمهوري اس��المي ايران قرار باش��د در مسير كريدور 
شمال- جنوب به يك شركت لجستيكي تبديل شود بايد 
اين بخش از راه آهن تكميل شود. وي با تقدير از زحمات 
وزارت نفت در تأمين س��وخت كم سولفور از آن به يك 
اقدام مجاهدانه ياد كرد و گفت: تأمين سوخت ناوگان 
كشتيراني بايد در جنوب كشور صورت گيرد در حالي كه 
هم اكنون در شرق كشور تأمين سوخت صورت مي گيرد.

ورود سامانه بارشي جديد
به كشور در روز جمعه 

س��ازمان هواشناس��ي با بيان اينكه روز پنجشنبه در 
سواحل غربي درياي خزر و ارتفاعات البرز مركزي و غربي 
بارش روي مي دهد، اعالم كرد: روز جمعه يك سامانه 
بارشي جديد وارد كشور مي شود. به گزارش ايرنا، سازمان 
هواشناسي اعالم كرد روز جمعه با ورود سامانه بارشي از 
جنوب غرب كشور در دامنه هاي زاگرس واقع در جنوب 
غرب و غرب كشور به ويژه استان هاي خوزستان، ايالم، 
لرستان، كرمانشاه، چهارمحال و بختياري و كهگيلويه 

و بويراحمد بارش همراه با وزش باد خواهيم داشت.

دولت در اليحه بودجه 14۰۲ قيمت امالك الكچري را از 1۰ ميليارد به ۲۰ ميليارد تومان افزايش داد

رشد 100 درصدي »معيار« خانه هاي لوكس

صدور ۱۵ پروانه ساخت خانه ۳۵ متري در دو منطقه تهران
سخنگوي ش��هرداري تهران گفت: از ابتداي امسال 
تنها 15 پرونده آن هم در محدوده بافت فرسوده مجوز 
ساخت دريافت كرده اند كه مساحت اين امالك 35 

مترمربع بوده است.
عبدالمطهر محمدخاني سخنگوي شهرداري تهران 
درباره نكات مطرح ش��ده در اظهارنظ��ر يك بانوي 
خانه دار كه به تازگي منتشر شده است و در آن از طرح 
شهرداري براي »س��اخت مسكن 25 متري« انتقاد 
شده، گفت: اساسًا چنين طرحي در دستور كار نيست. 
چنين ايده اي نيز توس��ط هيچ كدام از مديران ارشد 
شهرداري يا شورا مطرح نشده است. اساسًا چيزي به 

نام »مسكن 25 متري« در تهران وجود ندارد.
به گزارش مهر، رييس مركز ارتباطات و امور بين الملل 
ش��هرداري پايتخ��ت تاكيد كرد: در دوره گذش��ته 
مديريت ش��هري ايده س��اخت واحدهايي با متراژ 
پايين مطرح ش��د، با اين هدف ك��ه افرادي كه براي 

كار به ش��هر تهران مراجعه مي كنند به جاي اينكه 
ش��ب داخل خودرو خود بخوابند، در اين واحدها به 
س��ر ببرند. حتي اين طرح در كميس��يون ماده 5 و 
شوراي عالي شهرس��ازي و معماري هم مطرح شد؛ 
اما هيچگاه اجرايي نش��د. ايرادي كه در آن زمان در 
خصوص بيان اين طرح مطرح شد، اين بود كه ساخت 
چنين واحدهايي توزيع جمعيتي را در شهر تهران به 

هم مي ريزد.
سخنگوي ش��هردار تهران ادامه داد: به عبارتي ايده 
س��اخت خانه هاي 25 متري در س��نوات گذش��ته 
توسط مديران سابق ش��هرداري مطرح شده بود كه 
همان زمان با مخالفت دولِت وقت هيچگاه به منصه 

اجرا نرسيد. 
آنچه اين بانوي بزرگوار مطرح كردند احتمااًل ناشي از 
جست وجوي ناقص ايشان و مطالعه مطالب مطروحه 

در دوره پنجم مديريت شهري بوده است.

وي بيان كرد: از س��وي ديگر برابر قوانين باالدستي 
به ازاي ه��ر نفر 17.5 مترمربع مس��احت براي يك 
خانه مس��كوني در نظر گرفته شده است كه براي دو 
نفر حدود 35 متر مربع اس��ت و بر اساس اين قانون 
مجوز و پروانه س��اخت براي واحدهاي مسكوني زير 
35 مترمربع از سوي شهرداري تهران داده نمي شود.

محمدخاني يادآور ش��د: حتي در جنوب ش��هر نيز 
چنين اتفاقي روي نداده اس��ت نه تنه��ا مردم بلكه 
سازندگان نيز نسبت به ساخت واحدهاي مسكوني با 

متراژ زير 35 مترمربع اقبالي نشان نمي دهند.
وي با تأكيد مجدد بر اينكه ساخت مسكن 25 متري 
به هيچ عنوان در دس��تور مديريت ش��هري نيست و 
هيچ كدام از مديران شهري دوره ششم مطلقًا چنين 
چي��زي را مطرح نكرده ان��د، اضافه كرد: بر اس��اس 
آخرين ويرايش »ط��رح تفصيلي« پايتخت مصوب 
شوراي عالي شهرسازي، حداقل متراژ قابل ساخت 

35 متر است. به اين ترتيب از نگاه قانوني نيز، اساسًا 
امكان صدور پروانه براي واحدهاي كوچك تر از اين 

متراژ وجود ندارد.
سخنگوي شهردار تهران تاكيد كرد: از ابتداي امسال 
تنها 15 پرونده آن هم در محدوده بافت فرس��وده به 
دليل اينكه سال ها به دليل ريزدانگي و نفوذناپذيري 
امكان نوسازي نداشتند و همچنين حاضر به تجميع 
با امالك پيراموني نيز نش��ده بودند؛ مجوز س��اخت 
دريافت كرده اند كه مساحت اين امالك 35 مترمربع 

بوده است.
وي با بيان اينكه بر اساس آمار اين امالك در منطقه 
7 و 10 ق��رار دارن��د، گفت: در ميان اي��ن پرونده ها 
كوچك ترين ملكي كه مجوز ساخت از ابتداي امسال 
دريافت كرده كه تاكيد مي كن��م در محدوده بافت 
فرسوده و ناپايدار بوده است، در منطقه 7 واقع شده 

كه مساحت اين ملك نيز 35 مترمربع است.

طبق اليحه بودجه 1402،  جمع كل بودجه وزارت 
راه و شهرسازي در اليحه 1402 عدد 31 هزار و 70 
ميليارد و 696 ميلي��ون و 800 هزار تومان برآورد 

شده است. 
به گزارش فارس، طبق اليحه بودجه 1402  جمع 
كل بودجه وزارت راه و شهرسازي در اليحه 1402 
عدد 31 ه��زار و 70 ميليارد و 696 ميليون و 800 
هزار توم��ان در نظر گرفته ش��ده اس��ت.   بودجه 
هزينه اي وزارت راه و شهرس��ازي 1683 ميليارد 
و 898 ميلي��ون و 200 هزار تومان و بودجه تملك 
دارايي هاي س��رمايه اي )عمران��ي( كل وزارتخانه 
29  ه��زار و 386 ميلي��ارد و 798 ميليون و 600 
هزار تومان تعيين ش��د.  در اليح��ه بودجه 1402 
بودجه مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي 
كشور شامل هزينه اي و عمراني 91 ميليارد و 681 

ميليون و 700 هزار تومان است. همچنين بودجه 
ستاد وزارت راه و شهرسازي 3099 ميليارد و 505 
ميليون و 200 هزار تومان و بودجه شركت راه آهن 
جمهوري اسالمي ايران 4118 ميليارد تومان است. 
 در اليحه بودجه 1402، بودجه شركت فرودگاه ها 
و ناوبري هوايي ايران به عنوان يك شركت درآمد-

هزينه اي 180 ميلي��ارد تومان، بودجه ش��ركت 
مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و 
نقل كشور 15 هزار و 596 ميليارد و 209 ميليون و 
200 هزار تومان و بودجه سازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي 2 هزار و 591 ميليارد و 122 ميليون 
تومان برآورد شده است.  همچنين بودجه سازمان 
مجري ساختمان ها و تأسيس��ات دولتي عمومي 
1481 ميليارد و 625 ميليون و 900 هزار تومان، 
بودجه شركت عمران شهرهاي جديد 275 ميليارد 

و 900 ميليون تومان، بودجه ش��ركت بازآفريني 
شهري ايران 522 ميليارد تومان و بودجه شركت 
ش��هر فرودگاهي امام خمين��ي )ره( يك ميليارد 
تومان برآورد ش��ده است.  در اليحه بودجه 1402 
 بودجه صندوق توسعه حمل و نقل 10 ميليارد و 45 
ميليون تومان، بودجه سازمان هواپيمايي كشوري 
304 ميليارد تومان، بودجه بنياد مس��كن انقالب 
اس��المي 2016 ميليارد و 676 ميلي��ون تومان و 
بودجه دبيرخانه ش��وراي عالي شهرسازي وزارت 
راه و شهرسازي 79 ميليارد و 700 ميليون تومان، 

برآورد شده است. 
همچنين بودجه پژوهش��گاه هواشناس��ي و علوم 
41 ميلي��ارد و 689 ميلي��ون و 900 هزار تومان و 
بودجه س��ازمان هواشناسي كشور 394 ميليارد و 
927 ميليون و 300 هزار تومان تعيين شده است.

بودجه وزارت راه در 1402؟
ذره بين



در اليحه بودجه 1402 براي وزارت ارتباطات بودجه بالغ بر 
15.6 هزار ميليارد توماني پيشنهاد شده است و در حالي 
كه وزارت ارتباطات امس��ال مجاز بود تا 10 هزار ميليارد 
تومان براي توس��عه ش��بكه ملي اطالعات هزينه كند، 
دولت در اليحه بودجه س��ال 1402 براي توسعه شبكه 
ملي اطالعات چيزي در حدود 7 هزار 300 ميليارد تومان 
بودجه در نظر گرفته است. اليحه بودجه 1402 كل كشور 
باالخره روز گذشته با يك ماه تأخير از سوي رييس جمهور 
به مجلس تقديم شد. در اليحه بودجه 1402، بودجه در 
نظر گرفته ش��ده براي زيرمجموعه هاي وزارت ارتباطات 
به تفكيك بيان شده است. دولت در اليحه بودجه 1402 
براي وزارت ارتباطات، حدود 15 هزار و 600 ميليارد تومان 
بودجه در نظر گرفته است. اين رقم نسبت به سال گذشته 
حدود 12 درصد افزايش يافته. در اليحه بودجه سال آينده، 
بودجه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات حدود 2245 
ميليارد تومان اعتبارات هزينه اي و 13.3 هزار ميليارد تومان 
اعتبارات تملك دارايي هاي س��رمايه اي پيش بيني شده 
اس��ت. اين رقم درمجموع بالغ بر 15 هزار و 600 ميليارد 
تومان است كه در مقايسه با بودجه 14 هزار ميليارد توماني 
سال گذشته، نزديك به 12 درصد افزايش يافته. در اليحه 
پيشنهادي دولت، بودجه دستگاه هاي مختلف زيرمجموعه 
وزارت ارتباطات نيز به تفكيك اعالم شده است. براين اساس 
براي پژوهشگاه فضايي ايران 229 ميليارد تومان، وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالع��ات 13.6 هزار ميليارد تومان، 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات 165 ميليارد تومان، 
دبيرخانه ش��وراي اجرايي فناوري اطالعات 3.8 ميليارد 
تومان، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 273 
ميليارد تومان، سازمان فضايي ايران هزار و 200 ميليارد 
تومان، پارك علم و فناوري ارتباطات و فناوري اطالعات 
102 ميليارد تومان، شركت ملي پست جمهوري اسالمي 

ايران 9.7 ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.

   افزايش بودجه مركز ملي فضاي مجازي
و حذف بودجه ارتباطات زيرساخت

همچنين بودجه مركز ملي فضاي مجازي نيز 115 ميليارد 
تومان پيش بيني شده است. نكته قابل توجه عدم تخصيص 
بودجه براي ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت است. به نظر 
مي رسد با توجه به سودده بودن اين شركت كه واردكننده 
انحصاري اينترنت به كشور اس��ت، دولت در سال آينده، 
بودجه  اختصاصي براي آن در نظر نگرفته است. نكته اي كه 
نبايد فراموش كرد اينجاست كه بودجه وزارت ارتباطات در 
سال 1401 نسبت به سال 1400 رشدي دوبرابري داشت، 
اما امسال دولت افزايشي حدودا 12 درصدي را براي وزارت 
ارتباطات در نظر گرفته است؛ وزارتخانه اي كه البته طي يك 
سال اخير انتقادات بسياري از سوي نمايندگان مجلس به 
آن وارد شده است. البته رييس جمهور صبح روز گذشته )21 
دي( اليحه بودجه را تقديم مجلس كرد. نمايندگان مجلس 
نيز در يك فرصت دو ماهه قرار است اين اليحه را بررسي و 
بندهاي آن را تصويب كنند. بنابراين ارقام اعالم شده تنها 
پيشنهادي از سوي دولت بوده و بايستي ديد درنهايت 
نمايندگان چه تصميمي درباره بودجه وزارتخانه هاي 

مختلف، از جمله وزارت ارتباطات خواهند گرفت.

   هزينه كرد دولت براي توسعه
شبكه ملي اطالعات كاهش مي يابد

دولت در اليحه بودجه سال 1402 براي توسعه شبكه ملي 
اطالعات چيزي در حدود 7 هزار 300 ميليارد تومان بودجه 
در نظر گرفته است. در بودجه 1401، براي ارايه خدمات 
زيرساختي، پايه و كاربردي شبكه ملي اطالعات 7هزار و 
600 ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده بود. بررسي 
بودجه پيشنهادي دولت براي سال آينده نشان از كاهش 
بودجه در نظر گرفته شده براي توسعه شبكه ملي اطالعات 
دارد. در اين اليحه سه رديف بودجه براي اين شبكه در نظر 
گرفته شده كه روي هم رفته نزديك به 7300ميليارد تومان 
است. اما از آن سو طبق بند س تبصره هفت، دولت خواستار 
ايجاد صندوقي تحت عنوان »صندوق توسعه شبكه ملي 
اطالعات« به منظور ش��تاب بخشي به توسعه اين شبكه 
شده است: »به دولت اجازه داده مي شود به منظور شتاب 
بخشي به توسعه شبكه ملي اطالعات، ارتقاي و نوسازي 
زيرساخت هاي ارتباطي و توسعه فيبرنوري منازل و كسب 
و كارها، صندوقي تحت عنوان »صندوق توسعه شبكه ملي 
اطالعات«، در سقف پست هاي سازماني و اعتبارات مصوب 

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ايجاد كند. اساسنامه 
و منابع اين صندوق به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات، س��ازمان اداري و استخدامي كشور و 
سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري بانك مركزي و 
وزارت امور اقتص��ادي و دارايي تدوين و به تصويب هيات 
وزيران خواهد رسيد.« براس��اس آخرين سخنان وزير 
ارتباطات، پيشرفت ش��بكه ملي اطالعات در حدود 
60 درصد برآورد شده اس��ت. زارع پور گفته است در 
طول يك س��ال گذشته تكميل اين شبكه نزديك به 
30 درصد رشد داشته اس��ت. اگرچه كاهش بودجه 
اختصاصي به شبكه ملي اطالعات آنچنان قابل توجه 
نيست، اما با توجه به تأكيد مجلس روي تكميل آن، 
احتمااًل به هنگام بررسي اليحه بودجه 1402 اين رقم 
از سوي نمايندگان مجلس دستخوش تغييرات شود.

   افزايش درآمد پيامك
دولت در اليحه پيشنهادي خود براي ايجاد، توسعه متوازن 
و تجهيز زيرس��اخت هاي ارتباطي، اطالعاتي، خدمات و 
محتواي شبكه ملي اطالعات حدود 6هزار و 300 ميليارد 
تومان، توس��عه متوازن زيرس��اخت خدمات شبكه ملي 
اطالعات در مناطق محروم، روستايي و كمتر توسعه يافته 
و ش��هرهاي زير 10هزار نفر حدود 853 ميليارد تومان و 
گسترش شبكه ملي اطالعات از محل افزايش درآمد پيامك 
نيز 200 ميليارد تومان در نظر گرفته است. همچون سال 
گذشته، افزايش 30 ريالي قيمت هر پيامك پابرجاست و 
دولت پيش بيني كرده سرمايه اي 600 ميليارد توماني از 
اين افزايش حاصل شود. يك سوم از اين مبلغ نيز به توسعه 
ش��بكه ملي اطالعات اختصاص خواهد يافت. مشخص 
نيست دولت براي الباقي اين درآمد چه برنامه اي دارد. در 
بودجه سال گذشته قرار بود تا سقف 100 ميليارد تومان از 
اين رقم، صرف قانون حمايت از حقوق معلوالن، ساماندهي 

كودكان كار و خياباني در اختيار سازمان بهزيستي شود.

   افزايش 3 درصدي
تعرفه واردات گوشي هاي پرچمدار

همچنين در صورت موافقت نماين��دگان مجلس با اين 
پيشنهاد، خريد گوشي باالي 600 دالر دور از دسترس تر 
خواهد شد. اليحه پيشنهادي بودجه 1402 از درخواست 
دولت براي افزايش تعرفه واردات موبايل باالي 600 دالر از 
12 درصد به 15 درصد حكايت دارد. به نظر مي رسد با توجه 
به نرخ فعلي ارز و افزايش تعرفه واردات اين مدل ها كه باعث 
رشد قيمت مضاعف خواهد شد، خريد گوشي پرچمدار را 
از هميشه سخت تر مي كند. تغيير تعرفه گمركي واردات 
گوشي هاي باالي 600 دالر از ساير گوشي ها، دو سال پيش 
توسط مجلس مطرح و تصويب شد. حال دولت پيشنهاد 
داده است تا در سال 1402، تعرفه 12 درصدي واردات اين 
گوشي ها 3 درصد افزايش يابد و 15 درصد شود: »حقوق 

ورودي رويه تجاري واردات تلفن همراه خارجي باالي 600 
دالر برابر 15 درصد تعيين مي شود. واردات گوشي در ساير 
رويه ها به مآخذ دوبرابر محاسبه و دريافت خواهد شد. وزارت 
امور اقتصادي و دارايي )گمرك جمهوري اسالمي ايران( 
مكلف اس��ت منابع حاصل از اجراي اين حكم را به رديف 
درآمدي 110410 واريز كند تا صرف حمايت از توس��عه 
زيرساخت هاي صنعت ميكروالكترونيك شود. واردات اين 
كاالها از طريق مناطق آزاد تجاري و صنعتي نيز مشمول 
اين حكم مي شوند. مسووليت تقسيم كار نهادي وظايف و 
راهبري تحقق اهداف اين بند بر عهده كارگروه ويژه اقتصاد 
ديجيتال دولت ق��رار دارد.« همانطور كه در متن بودجه 
آمده، قرار است منابع حاصل از تعرفه واردات گوشي باالي 
600 دالر، صرف حمايت از توسعه زيرساخت هاي صنعت 
ميكروالكترونيك ش��ود كه احتمااًل يكي از مصاديق آن 
توليد تلفن همراه بومي اس��ت؛ موضوعي كه سال هاست 
دولت به دنبال آن ب��وده. به تازگي ني��ز وزارت ارتباطات 
فراخواني براي توسعه سيستم عامل بومي داده است كه 
شائبه جدي ترشدن و گسترده يافتن ساخت موبايل ايراني 
را تقويت مي كند. البته پيشنهاد افزايش تعرفه دولت نياز 
به تصويب مجلس دارد و بايستي منتظر ماند و ديد آيا 
نمايندگان مجلس به آن در اسفند ماه، رأي خواهند 
داد يا خير. بازار موبايل در ماه هاي اخير با توجه به عدم 
تخصيص منظ��م ارز، افزايش قابل توج��ه نرخ دالر و 
ممنوعيت واردات آيفون هاي جديد، روزهاي پرالتهابي 
را پشت سر مي گذارد. موضوعي كه منجر به ركود بازار 
شده و تعطيلي هاي گسترده در اين صنف را به دنبال 
داشته است. حال با افزايش تعرفه گوشي هاي باالي 
600 دالر بايد منتظر موج جديد گراني در بازار باشيم.

   معافيت مالياتي
براي فعاليت در پلتفرم هاي داخلي

در عين حال دولت قصد دارد از درآمد كس��ب وكارها در 
پلتفرم هاي خارجي ماليات اخذ كن��د و براي فعاليت در 
پلتفرم هاي بومي، معافيت در نظر گرفته است. براساس 
اليحه بودجه سال 1402، براي كسب و كارهاي اينترنتي 
حقيقي كه در پلتفرم هاي داخلي فعاليت داشته باشند، 
معافيت مالياتي در نظر گرفته شده است. همچنين اعالم 
ش��ده جرايم مالياتي س��اليان قبل اين كسب و كارهاي 
مشمول بخشودگي خواهد شد. چندي پيش سازمان امور 
مالياتي كشور، احكام مالياتي آيين نامه حمايت از توسعه 
سكوها و كس��ب وكارهاي اقتصاد ديجيتال را ابالغ كرد. 
براين اساس اعالم شده بود كسب و كارهاي اينترنتي پس 
از تسليم اظهارنامه و نگهداري اسناد و مدارك بابت درآمد 
حاصله از فروش كاال يا ارايه خدمت در سكوهاي مشمول 
داخلي تا ميزان مقرر در م��اده )100( قانون ماليات هاي 
مس��تقيم و اصالحات بعدي آن، يعني 30 برابر معافيت 
مالياتي حقوق و دستمزد، معاف هستند. حاال اين موضوع 

در بندهاي بودجه سال 1402 نيز آمده و جزييات بيشتري 
از آن روشن شده است. در متن اليحه بودجه 1401 تأكيد 
شده است كه كسب و كارهاي حقيقي فعال در سكوهاي 
داخلي كه مورد تأييد وزارت ارتباطات هستند، به صورت 
پلكاني تا س��قف مقرر در ماده )100( قانون ماليات هاي 
مستقيم، مشمول ماليات با نرخ صفر خواهند بود. همچنين 
براي اولين بار صحبت از بخشودگي جرايم سال هاي 
قبل ناشي از عدم تسليم اظهارنامه به ميان آمده است.

   اخذ ماليات از درآمد پلتفرم هاي خارجي
در ادامه اين تبصره آمده كه كسب درآمد بر بستر پلتفرم ها 
و ش��بكه هاي اجتماعي خارجي مش��مول اخذ ماليات 
خواهد بود. اين مساله احتماال به موضوع ماليات بر درآمد 
كسب و كارهاي اينستاگرامي و اينفلوئنسرها برمي گردد كه 
طي ساليان گذشته مطرح شد. حاال به نظر مي رسد دولت 
به صورت جدي تري به دنبال تحقق يافتن آن است. قبل 
از فيلترينگ اينس��تاگرام، دولت درصدد دريافت ماليات 
از اينفلوئنس��رها بود كه اين كار را تا مراحل پاياني پيش 
برد. اما به يك باره اين ش��بكه اجتماعي پرطرفدار، فيلتر 
شد و حاال فعاليت در بس��ترهاي خارجي و كسب درآمد 
از آن مشمول ماليات شده است. در اواخر سال 98 بود كه 
درآمدهاي فعاالن فضاي مجازي خصوصًا اينفلوئنسرها، 
سياست گذاران را برآن داشت كه درآمدهاي اين گروه را نيز 
مشمول ماليات كنند. در آن زمان »محمد مسيحي«، معاون 
درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي اعالم كرد از سال 
آينده اينفلوئنسرها نيز مشمول پرداخت ماليات مي شوند؛ 
موضوعي كه تا امروز رخ نداده و بيشترين گامي كه براي 
تحقق آن برداشته شده، مربوط به چند روز قبل از فيلترينگ 
اينستاگرام است. در شهريور ماه اعالم شد استخراج اطالعات 
مالي اينفلوئنس��رها )كارب��ران داراي ب��االي 500 هزار 
دنبال كننده( انجام شده است تا پس از دريافت اظهارنامه ها، 
در صف مالياتي قرار بگيرند. اين موضوع اما هيچ وقت رخ نداد 
و با فيلتر شدن اينستاگرام نيز درآمد اين افراد دچار ريزش 
زيادي ش��د.  برخي از كارشناسان و خود اينفلوئنسرها 
معتقد بودند كه چرا بايد ب��راي فعاليت در يك پلتفرم 
رايگان كه بارها براي فعاليت در آن مانع تراشي هم شده 
است، ماليات پرداخت شود. حال هم زمان با فيلتر شدن 
اينستاگرام اعالم شده است كه فعاليت و كسب درآمد 
از پلتفرم هاي خارجي مشمول اخذ ماليات خواهد شد. 
به نظر مي رسد حاكميت تالش دارد تا از طريق موضوعي 
نظير معافيت مالياتي براي فعاليت در شبكه هاي بومي، 
مشوقي براي هدايت كاربران به فعاليت در پلتفرم هاي 
داخلي باشد، اما اينكه اين سياست چقدر موثر خواهد بود، 
موضوعي است كه زمان بايد آن را نشان دهد. اما اين سوال 
همچنان مطرح است كه دريافت ماليات از اين گروه، آن 
هم درحالي كه پلتفرم ميزبان فعاليت آنها، رسماً مسدود و 

فيلتر شده، تا چه اندازه منطقي و عملياتي است؟
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پيشگيري از فروش گوشي هاي 
سرقتي و هماهنگي ايران و پاكستان 
رگوالتوري هاي ايران و پاكستان به منظور پيشگيري 
از فروش و فعال سازي گوشي هاي تلفن همراه سرقت 
شده در كشورهاي همس��ايه نشست هماهنگي را 
برگزار كردند. به گزارش ايس��نا، طبق اعالم سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، در اين جلس��ه 
كه با حضور مديران كل دفتر سازمان هاي تخصصي 
بين المللي و حفاظت از حقوق مصرف كننده سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با رييس و مديران 
كل رگوالتوري پاكس��تان برگزار ش��د، موضوعات 
مربوط به نحوه رجيستري گوشي هاي تلفن همراه 
در ش��بكه اپراتوره��اي هر دو كش��ور، اس��تفاده از 
ظرفيت هاي همكاري بين المللي براي مسدودسازي 
عدم ارايه سرويس به تجهيزات و گوشي هاي هوشمند 
تلفن همراه سرقت شده در ايران، در كشور پاكستان و 
بالعكس و امكان به اشتراك گذاري اطالعات گوشي ها 

و تجهيزات سرقت شده هر دو كشور بررسي شد.

شيوه هاي پيشگيري از 
سوءاستفاده هاي مخابراتي 

به منظور تش��ريح چالش ها و رفع موانع موجود براي 
پيش��گيري و رس��يدگي هرچه بهتر به پرونده هاي 
مربوط به سواستفاده هاي مخابراتي، نشست مشتركي 
با حضور مديران ارشد مخابرات منطقه تهران و مديران 
حقوقي ش��ركت مخابرات ايران با رييس دادس��راي 
جرايم رايانه اي و قضات دادسراي مذكور، برگزار شد. 
به گزارش ايسنا، در اين نشست علي ملك جعفريان- 
مدير مخابرات منطقه تهران- ضمن اشاره به تاريخچه 
پيدايش اينترنت و سير تحوالت آن، چگونگي تامين 
نيازه��اي رو به تزايد ارتباطي جامع��ه و بروز و ظهور 
مسائلي همچون امنيت شبكه و سوءاستفاده از بستر 
مخابرات به ويژه قاچاق تلفن ثابت را تبيين كرد. ملك 
جعفريان با بي��ان اينكه هفت ميلي��ون و 500 هزار 
مشترك تلفن ثابت در تهران و 32 ميليون مشترك 
تلفن ثابت در سطح كشور وجود دارد كه يك ميليون و 
350 هزار از ديتاي خانگي و چهار ميليون و 500 هزار 
در كشور از زيرساخت هاي مخابرات استفاده مي كنند 
افزود: ساير اپراتورها نيز از بستر و تجهيزات مخابرات 
براي مشتركين خود اس��تفاده مي كنند اما كنترل و 
نظ��ارت اصلي ورود به ش��بكه اينترنت با بخش هاي 
حاكميتي اس��ت تا از انتقال غيرقانوني مكالماتي كه 
از طريق ش��بكه اينترنت رخ مي ده��د جلوگيري به 
عمل ايد. وي از وجود بيش از پنج ميليارد و 470 هزار 
كارب��ر اينترنت در جهان و اس��تفاده 69 درصد مردم 
دنيا از فضاي اينترنت خبر داد و افزود: تا س��ال 2030 
فناوري ه��اي نويني از جمله ه��وش مصنوعي، داده 
كاوي بيگ ديتاها، كامپيوترهاي كوانتومي و رايانش 
ابري، خودروهاي بدون راننده، استفاده از پهبادها در 
 AR . صنعت پست، اس��تفاده از تكنواوژي هاي نظير
5G .6G ،VR، بالكچين و س��اير فناوري ها موجب 
دگرگوني در خدمات مخابراتي و ارتباطي مي شود كه 
ضروت مباحث امنيتي را بيش از پيش دو صد چندان 
مي كند. مديرمخابرات منطقه تهران پيش��گيري از 
سواستفاده هاي مخابراتي را در كاهش زيان هاي وارد 
آمده به كش��ور موثر دانس��ت و اظهار كرد: اين مهم 
با تعامل و همكاري هر چه بيش��تر دس��تگاه قضا به 
ويژه دادس��راي ويژه جرايم رايانه اي و همكاري ساير 
بخش هاي مرتبط ميسر مي شود و جا دارد از تالش ها 
و خدمات صورت گرفته ش��ده در اين مسير و حسن 
اهتمام مسووالن قوه قضاييه به ويژه دادسراي جرايم 
ياران��ه اي تقدير كنم. طبق اعالم ش��ركت مخابرات 
ايران، در اين نشست كه معاونان و تعدادي از مديران 
مخابرات منطقه ته��ران، همچنين مديران حقوقي 
ش��ركت مخابرات ايران نيز حضور داشتند، لرستاني 
رييس دادسراي جرايم رايانه اي قوه قضاييه در سخناني 
با اشاره به گردش ميليارد دالري در فضاي مجازي و 
حجم باالي مبادالت ارزي گفت: اهميت فضاي مجازي 
برهمگان مبرهن و آشكار است به ويژه در كشور ما كه 
مقام معظم رهبري بارها برلزوم هوشياري و مراقبت 
در برابر هجمه ها ي دشمنان در فضاي مجازي تاكيد 
داشته اند و بايسته اس��ت تا با تعامالت ميان بخشي 
بتوانيم نگراني هاي مقام معظم رهبري را مرتفع سازيم.

ويژه

ارايه بسته هاي ويژه همراه اول 
به مناسبت روز مادر

همراه اول به مناس��بت والدت باس��عادت حضرت 
زهرا)س( از ارايه بسته هاي ويژه مكالمه، اينترنت و 
تركيبي خبر داد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت 
ارتباطات سيار ايران، همراه اول به مناسبت والدت 
باسعادت حضرت فاطمه زهرا)س( و بزرگداشت مقام 
زن و »روز مادر«، بس��ته هاي ويژه اي را تدارك ديده 
است كه تمامي مشتركان همراه اولي قادر به سفارش 
و استفاده از آنها هستند. براساس تقويم رسمي كشور 
23 دي 1401 مصادف است با بيستم جمادي الثاني 
و س��الروز والدت حضرت زهرا)س( ك��ه همراه اول 
به همين مناس��بت با طراحي 3 بس��ته ويژه 3 روزه 
»مكالمه«، »اينترنت« و »تركيبي« اين روز را به تمامي 
مشتركانش تبريك گفته است. »بسته مكالمه« 300 
دقيقه اي به قيمت 3 هزار تومان، »بسته اينترنت« 1.5 
گيگابايتي به قيمت 6 هزار تومان و »بسته تركيبي« با 
200 دقيقه مكالمه و 2 گيگابايت اينترنت به قيمت 9 
هزار تومان عرضه شده است. تمامي مشتركان همراه 
اولي كه عالقه مند به فعالسازي يكي از اين بسته هاي 
ويژه 3 روزه براي خود يا هديه به ديگران هس��تند، 
مي توانند از چهارش��نبه 21 دي تا پايان روز جمعه 
23 دي با شماره گيري كددستوري »ستاره 100 

ستاره 67 مربع« نسبت به خريد آن اقدام كنند.

دولت در اليحه بودجه سال 1402 براي توسعه شبكه ملي اطالعات 7300 ميليارد تومان در نظر گرفته است

هزينهكرددولتبرايتوسعهشبكهمليكاهشمييابد

سورنا ستاري درباره موج مهاجرت: 

بايد اميد  را  به استارت آپ ها برگرداند
به باور معاون سابق علمي و فناوري رياست جمهوري 
افرادي ك��ه مهاج��رت مي كنند و از كش��ور خارج 
مي ش��وند، همچنان به نوعي با اكوسيس��تم داخلي 
كار مي كنند. سورنا س��تاري، گفت افراد متخصص 
حوزه فناوري بعد از مهاجرت همچنان با اكوسيستم 
داخل ايران در ارتباط هستند و اين مساله مي تواند 
به رش��د اكوسيس��تم كمك كند. او همچنين باور 
دارد اين مس��اله، يعني بازگش��ت به وطن، هميشه 
در گوشه ذهن اين دس��ته از افراد باقي مانده است. 
ستاري گفت بايد اميد را به اكوسيستم استارت آپي 
برگرداند تا جلوي موج مهاجرت گرفته شود. سورنا 
س��تاري در گفت وگو با ديجياتو و در پاس��خ به اين 
س��وال كه ادامه روند مهاجرت، مخصوصًا مهاجرت 
اس��تارت آپ ها چه نتيجه اي خواهد داش��ت، گفت: 
»بسياري از افرادي كه مهاجرت مي كنند و از كشور 
خارج مي ش��وند، همچنان به نوعي با اكوسيس��تم 
داخل��ي كار مي كنند.« به گفته او تع��دادي از افراد 
و ش��ركت هايي كه مهاج��رت كرده اند، همچنان به 

همكاري خود با اكوسيستم ادامه مي دهند؛ مساله اي 
كه مي تواند براي رش��د اكوسيستم استارتاپي مفيد 
باشد و همچنين روزنه اميدي براي بازگشت نخبگان 
را در خود دارد. ستاري با بيان اينكه بايد تالش كنيم 
اثر اين مهاجرت را كم كنيم، به مساله نرخ دالر تاثير 
آن در وضعيت اقتصادي اشاره كرد و گفت: »در اين 
ش��رايط، مواجهه با اين روند مهاجرت طبيعي است 
اما نبايد نااميد ش��د.« او با تأكي��د بر اينكه بايد صبر 
كرد و در برابر مشكالت ايستاد، به شعر حافظ اشاره 
كرد و گفت: »م��رغ زيرك چون ب��ه دام افتد، تأمل 
بايدش.« او با تأكيد بر اينكه تفاوت نرخ دالر و شرايط 
اقتصادي بر جريان مهاجرت بي تأثير نيست، گفت: 
»به هر حال اتمسفري كه در ماه هاي اخير ايجاد شده، 
مش��كالت زيادي از جمله مهاجرت را تشديد كرده 
است. از همين رو بايد حس اميد را به افراد برگردانيم 
تا شرايط بهبود پيدا كند.« وضعيت اختالل اينترنت 
و همچني��ن فيلترينگ و عدم دسترس��ي كاربران 
اينترنت به وب سايت هاي تخصصي و حتي شبكه هاي 

اجتماعي عمومي سبب آسيب به اكوسيستم نوآوري 
شده است. در اين شرايط حتي شاهد تعديل نيروي 
ش��ركت ها و اس��تارت آپ هاي فناورانه هم بوده ايم. 
در چنين ش��رايطي و با حفظ شرايط موجود چطور 
مي توان حس اميد را به جوانان تزريق كرد؟ ستاري 
در پاسخ به اين پرس��ش و با تأكيد بر اينكه هميشه 
راه��ي وجود دارد، ب��ه ديجياتو گف��ت: »من عادت 
كرده ام زماني كه زورم نمي رسد چيزي را تغيير دهم، 
تالش كنم تا با نوآوري، اكوسيستم جديدي را ايجاد 
كنم.« س��تاري همچنين تأكيد كرد: »ما بايد با نگاه 
تأملي به وضعيت موجود نگاه كنيم و در تالش براي 
ايجاد شرايط مطلوب باشيم.« معاون علمي و فناوري 
سابق رياست جمهوري همواره به اعتماد بر نخبگان 
تأكيد داشت و يكي از بخش هاي كارنامه اش، تالش 
براي جذب دوباره نخبگاني بود كه از كشور مهاجرت 
كرده اند. او تقريبًا يك س��ال گذشته اعالم كرده بود 
كه 6 هزار و 500 شركت دانش بنيان و بيش از هزار 
و 500 ش��ركت خالق و نيز 10 هزار استارت آپ در 

كش��ور فعال هستند كه اغلب آنها توسط افراد نخبه 
دانشجويي و فارغ التحصيالن دانشگاهي راه اندازي 
و موجب توس��عه زيست بوم نوآوري و فناوري كشور 
شده اند. اين موضوع اما در حالي است كه رصدخانه 
مهاجرت اي��ران در گزارش هاي آبان ماه خود درباره 
گرايش فعاالن اس��تارت آپي  كش��ور ب��ه مهاجرت 
هشدار داده. گزارش ارديبهشت ماه اين نهاد مدعي 
اس��ت »طبق نتايج آخرين پيمايش هاي رصدخانه 
مهاجرت ايران )برگزار شده در بهار 1400(، ميل به 
مهاجرت در ميان فعاالن اس��تارتاپي كشور نزديك 
به 63 درصد اعالم شده.« اما آماري كه درحال حاضر 
در براي تحليل و بررسي در اختيار داريم، تا پيش از 
اختالل اينترنت است. بعد از گسترش روند كاهش 
پهناي باند كه از مهرماه 1401 آغاز ش��د، داده هاي 
مستندي در دست نيست؛ هرچند مصاحبه مديران 
اس��تارت آپ ها و ش��ركت هاي دانش بنيان در اين 
مدت زنگ خطر مهاجرت استارت آپ ها و همچنين 

متخصصان حوزه فناوري را به صدا درآورده است.

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات: 

زارع پور اعتقاد دارد ارايه سرويسي براي دسترسي 
بهتر برنامه نويس ها و گيمرها به اينترنت به معناي 
اينترنت طبقاتي نيس��ت. وزي��ر ارتباطات اعالم 
كرد كه آنه��ا قصد دارن��د تنه��ا ابزارهايي براي 
دسترس��ي بهت��ر برنامه نويس ه��ا و گيمرها به 
اينترن��ت فراهم كن��د كه به ب��اور او اس��م آن را 
نمي توان اينترنت طبقاتي گذاشت. طي يك ماه 
گذشته، ارايه سرويسي بهتر به برنامه نويس ها از 
س��وي وزارت ارتباطات مطرح ش��ده است كه به 
شائبه عملي شدن اينترنت طبقاتي دامن زده. روز 
گذشته عيسي زارع پور، وزير ارتباطات در حياط 
دولت در پاسخ به اين سوال كه منظور از اينترنت 
آس��ان تر چيس��ت و آيا اينترنت طبقاتي داريم؟ 
گفت: »اينترنت طبقاتي بدين معني است كه يك 
طبقه خاصي بخواهند اينترنت پرسرعت بگيرند 
كه چنين چيزي صحت ندارد و همه مردم براي ما 
خاص هستند.« او با بيان اينكه برخي سايت ها براي 
ايرانيان تحريم هستند، از آماده سازي ابزارهايي 
براي برنامه نويس ها خبر داد تا بتوانند از سايت هاي 
تحريم شده كه نياز به دسترسي هاي خاص دارند، 
استفاده كنند. زارع پور در مثالي ديگر به موضوع 
گيمرها اش��اره كرد و گفت: »مي خواهيم ابزاري 
را فراه��م كنيم تا پينگ بازي ها كاهش پيدا كند. 
شنبه يا يكشنبه هفته آينده برنامه  رونمايي از ابزار 
كاهش پينگ براي گيمرها خواهيم داشت.« وزير 
ارتباطات تأكيد كرد وزارت ارتباطات قصد دارد 
دسترس��ي بهتري براي برخي وب سايت ها براي 
قشر خاصي ايجاد كند و به اعتقاد او، اين موضوع 
را نبايد اينترنت طبقاتي نام گذاري كرد. يكي از 
راه هاي دسترس��ي به س��ايت هاي تحريم شده، 
استفاده از VPN است اما هنوز مشخص نيست 
اين ابزارهايي كه از آنها صحبت مي شود يك نوع 
VPN قانوني هستند يا سطوح دسترسي خاصي 
از اينترنت براي اين اقش��ار تعريف خواهد ش��د. 
زارع پور اواسط دي وعده داده بود تا پايان دي ماه 
سرويس با كيفيت مناسب تر براي برنامه نويس ها 
و كاربران حرفه اي معرفي خواهد شد. همچنين 
ريي��س ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت چندي 
پيش از اراي��ه اينترنت با كيفيت مناس��ب تر به 
برنامه نويسان در آينده اي نزديك خبر داده بود. 
به جز اقشاري كه زارع پور روز گذشته درباره آنها 
صحبت كرده، بايد به اعالمي��ه اتحاديه فناوران 
رايانه تهران مبني ب��ر اينكه اعضاي اين اتحاديه 
مي توانند از اينترنت بدون فيلتر بهره مند شوند 
نيز اش��اره كرد. در واقع به نظر مي رس��د دامنه 
اين اقشار خاص بيش��تر از فقط برنامه نويسان و 
گيمرها بوده و دسترسي هاي بهتر اينترنت، براي 

اقشار گوناگون در نظر گرفته شده است.

در تالشيم ابزارهايي بهتر براي 
برنامه نويسان و گيمرها فراهم كنيم

زارع پور همچنين تأكيد كرد كه اينترنت مثل هوا 
بوده و با قطع سراسري آن در روز كنكور به شدت 
مخالف اس��ت. وزير ارتباطات از رد درخواس��ت 
س��ازمان س��نجش براي قطع سراسري اينترنت 
همراه خبر داد. به گفته زارع پور مقرر ش��ده است 
تا صرفًا اينترنت همراه در محدوده حوزه امتحاني 
و با اطالع رس��اني قبلي قطع شود. به نظر مي رسد 
س��رانجام حواش��ي قطع اينترنت ب��راي كنكور 
سراسري به پايان رسيده است. »عيسي زارع پور« 
در حاشيه جلسه هيات دولت با اشاره به درخواست 
سازمان سنجش براي قطع سراسري اينترنت در 
روز كنكور گفت: »ما به شدت )با اين درخواست( 
مخالفت كردي��م؛ چرا كه اينترنت مثل هوا بوده و 
تمام زندگي مردم، كسب وكار، اقتصاد، فرهنگ و 
سرگرمي به آن وابسته است و نمي توان اينترنت 
را قطع كرد.« به گفته وي، درخواس��ت س��ازمان 
سنجش در جلس��ه روز گذشته ش��وراي امنيت 
كش��ور بررسي و چند ش��رط براي محدودسازي 
اينترنت گذاش��ته شده اس��ت: »تصميم گرفته 
ش��د صرفًا اينترنت هاي تلفن همراه و آن هم در 
محدوده حوزه امتحاني و با اطالع رساني قبلي قطع 
ش��ود. به افرادي كه در محدوده BTS حوزه هاي 
امتحاني هستند، قبل قطع پيامي ارسال مي شود 
تا آمادگي داش��ته باشند. با اين ش��روط، با قطع 
اينترنت به شكل خيلي محدود موافقت شده است 
تا نگراني و دغدغه هاي سالمت كنكور نيز رعايت 
ش��ود.« زارع پور همچنين اعتقاد دارد روش هاي 
بسيار پيشرفته تر، بهتر و فناورانه تر براي مقابله با 
تقلب وجود دارد كه سازمان سنجش مي تواند به 
آن سمت حركت كند. ادعاي هفته گذشته معاون 
سازمان سنجش براي قطع سراسري اينترنت در 
روز برگزاري كنكور، حواش��ي بسياري را به دنبال 
داش��ت. »حس��ن مروتي« در برنامه صبح بخير 
ايران صدا و س��يما با اعالم خبر قطعي اينترنت در 
روز كنكور، گفت: »اينترنت ان شاءاهلل در آن روز، 
يعني روز برگزاري كنكور قطع خواهد شد.« اين 
موضوع با واكن��ش وزراي ارتباطات و علوم روبرو 
ش��د و آنها اعالم كردند اين درخواست به شوراي 
امنيت كش��ور ارسال ش��ده اس��ت و در مورد آن 
تصميم گيري خواهد شد. رييس سازمان سنجش 
نيز در نشس��ت خب��ري كنكور سراس��ري اعالم 
كرد آخرين حلقه امنيت و حفاظت آزمون بحث 
اينترنت اس��ت: »محدود كردن اينترنت بسته به 
تصميم وزارت ارتباطات دارد كه به چه شكل باشد: 
»ما مي خواهيم عكسي ارس��ال يا دريافت نشود. 
نمي خواهيم به طور مطلق اينترنت قطع ش��ود و 
بحث فني اجراي آن نيز با وزارت ارتباطات است.«

اينترنت همراه در زمان برگزاري 
كنكور تنها در محدوده هاي 

امتحاني قطع مي شود



تعادل|
بيش از ۲۱ هزار دستگاه خودروي وارداتي در بستر 
بورس كاال معامله خواهد شد و هر كد ملي مجاز به 
خريد فقط يك دستگاه خودرو است؛ به شرطي كه 
فرد شامل محدوديت س��ابقه خريد از سال ۱۳۹۸ 
نباشد. همه اين خودروها توليد شركت KIA كشور 
كره جنوبي اس��ت. عالوه بر اين، ۱۹ هزار خودروي 
چانگان نيز در اين بورس پذيرش شدند. اين خبر با 
توجه به نزديكي به زمان عرضه خودروهاي وارداتي 
در بورس مي تواند تاثير منفي روي عرضه هاي آتي دو 
خودروساز بزرگ كشور بگذارد. البته سياست گذار 
براي اينك��ه بتواند عرضه خ��ودرو در بورس كاال را 
مديريت كند محدوديتي كه پيشتر براي متقاضيان 
خودروهاي داخلي عرضه شده در بورس كاال بود به 
محصوالت وارداتي تسري داده تا از اين مسير جاده 
ورودي خريداران به بورس كاال را با گيت هايي بسته 
و مديريت كند. به عبارتي ديگر، هر خريدار تنها يك 
مدل خودرو مي تواند از بورس بخرد؛ يعني اگر امروز 
۲06 بخرند روز آينده نمي توانند در عرضه خودروي 
ديگر ش��ركت كنند. اين محدودي��ت با هدف قطع 
دست دالالن از بازار خودرو ايجاد شده تا متقاضيان 
واقع��ي و مصرف��ي در خريد خ��ودرو از بورس كاال 
مش��اركت كنند. در اين ميان، اگرچه برخي خبرها 
حاكي از معامله ۱00 ميليون توماني كد ملي براي 
خريد خودرو از بورس كاالس��ت اما در كف بازار اين 
دست از معامالت، چندان رواج ندارد و ارايه اعداد و 

ارقام بزرگ نوعي بازارسازي است. 

 كدام خودورها در بورس پذيرش شدند؟
 س��وم دي ماه جاري نخس��تين محموله خودروهاي 
خارجي به گمرك وارد و اعالم ش��د فرايند فروش اين 
خودروها هفته سوم دي ماه با عرضه آنها در بورس كاال 
آغاز خواهد شد. با فرارس��يدن موعد اعالم شده، قرار 
است بيش از ۲۱ هزار دس��تگاه خودروي وارداتي در 
بستر بورس كاال معامله شود و هر كد ملي مجاز به خريد 
فقط يك دستگاه خودرو است؛ البته به شرطي كه فرد 
شامل محدوديت س��ابقه خريد از سال ۱۳۹۸ نباشد. 
درب��اره جزييات عرضه اين خودروه��ا در بورس كاال، 
اطالعاتي توسط عليرضا صادقي، رييس اداره نظارت 
بر بازار بورس هاي كااليي سازمان بورس، به »ايسنا« 
ارايه ش��د كه طبق اين اطالعات، قيم��ت پايه زماني 
كه عرضه خودروها توس��ط عرضه كننده اعالم شود، 
مشخص و منتشر خواهد شد. همچنان هر كد ملي قادر 
به درخواست سفارش يك خودرو است و محدوديت 
س��ابقه خريد از سال ۱۳۹۸ كه توسط وزارت صنعت، 

معدن و تجارت اعالم شده به قوت خود باقي است.
در جلس��ه اخير هيات پذيرش بورس كاال، پذيرش 

۲۱ هزار و ۱۴0 دس��تگاه خ��ودروي وارداتي از دو 
ش��ركت چانگان چين و كياي كره در دس��توركار 
قرار گرفت و تاييد شد. ۱۹ هزار دستگاه از مجموع 
خودروهاي يادش��ده به شركت چانگان چين تعلق 
دارد كه توسط شركت س��ايپا عرضه خواهد شد و 
بقيه به ۹ مدل خودرو از ش��ركت كياي كره جنوبي 
اختصاص دارد. تمامي اين خودروها توس��ط هيات 
پذيرش شركت بورس كاالي ايران پذيرش شده  و 
بورس كاال آمادگي عرضه آنها را دارد كه الزم است 
نخس��ت اقدامات الزم در ارتباط با ترخيص كاال و 
موضوعات گمركي انجام پذيرد. همچنين قرار است 
همه ۲۱ هزار و ۱۴0 دستگاه خودرو به صورت يكجا 

و در يك زمان در بورس كاال عرضه شوند.
 KIA طب��ق اطالعات موج��ود، ، خودرو س��واري
 KIA به تعداد ۲00 دستگاه، خودرو سواري CEED
 KIA ۵ به تعداد ۵00 دس��تگاه، خودرو سواري K
SPORTAGE ب��ه تعداد ۵00 دس��تگاه، خودرو 
سواري KIA CERATO به تعداد ۵00 دستگاه، 
خودرو سواري KIA RIO به تعداد ۱00 دستگاه، 
خ��ودرو س��واري KIA SELTOS به تع��داد ۷0 
دستگاه، خودرو س��واري KIA SONET به تعداد 
۷0 دستگاه، خودرو سواري KIA PEGAS به تعداد 
  KIA PICANTO ۱00 دستگاه و خودرو سواري
به تعداد ۱00 دستگاه، در بورس كاال پذيرش شدند.

 مسير خريد خودروي بورسي
ام��ا چگونه از ب��ورس خودرو بخري��م؟ براي خريد 
خودرو از بورس كاال در وهله اول بايد در سجام ثبت 
نام كرد و پس از آن توس��ط يك كارگزاري اقدام به 
دريافت كد كااليي كرد. )براي دريافت كد بورسي 

محدويت سني وجود ندارد( 

براي اتمام مراحل بايد فرد دريافت كننده كد كااليي، 
يك حساب وكالتي داشته باشد و در نهايت به وسيله 
لينك هاي ارسال شده توسط كارگزاري مي توان وارد 
سامانه مورد نظر شد و خريد خودرو در بورس كاال را 
انجام داد. نقدينگي الزم براي خريد خودرو از بورس 
در حساب دارنده كد كااليي باشد. با توجه به شرايط 
عرضه هر خودرو ۵0 ت��ا ۱00 درصد مبلغ به همراه 
هزينه هاي اضافه يعني شماره گذاري و… نيز بايد در 
حساب موجود باشد. پس از ثبت درخواست و تاييد فرد 
متقاضي، وي تنها سه روز فرصت دارد كه مبلغ باقي 
مانده را به حس��اب وكالتي خود واريز كند و در ازاي 
هر روز تاخير بايد 0.۲۵ درصد از ارزش كل معامله را 
به عنوان جريم��ه پرداخت كند. در نهايت اگر پس از 
6 روز هزينه خودرو پرداخت نشود، معامله فرد فسخ 
مي شود و ۵.۵ درصد نيز به عنوان هزينه فسخ معامله 

بايد توسط خريدار پرداخت شود. 
ممكن است اين س��وال مطرح شود كه آيا درخواست 
خريد خودرو را مي  توان لغو كرد؟ در پاسخ بايد گفت، 
چنانچه اگر فرد متقاضي پس از تاييد درخواست خودرو 
از بورس كاال منصرف ش��د؛ بايد ۵ درصد از ارزش كل 
معامله را به عنوان هزينه فسخ و 0.۵ درصد به عنوان 
كارمزد دو سر معامله پرداخت كند. يعني اگر فردي از 
بورس كاال خودرو خريد و در مرحله نهايي منصرف شد 
بايد مجموعا ۵.۵ درصد از ارزش كل معامله را به عنوان 

خسارت يا هزينه فسخ معامله پرداخت كند. 

 شرط خريد خودرو از بورس كاال
طبق قانون خريد خودرو در بورس كاال، »هر كد ملي 
صرفا مجاز به خريد يكي از خودروهاي عرضه شده در 
بورس كاال اس��ت.« اين بدان معناست كه هر خريدار 
تنها يك مدل خودرو مي تواند از بورس بخرد؛ يعني اگر 

امروز ۲06 بخرند روز آينده نمي توانند در عرضه الماري 
ش��ركت كنند. اين محدوديت با هدف قطع دس��ت 
دالالن از بازار خودرو ايجاد شده تا متقاضيان واقعي و 
مصرفي در خريد خودرو از بورس كاال مشاركت كنند. 
بازار خودرو نيز به همين واسطه به آرامش مي رسد. هر 
فرد داراي كد ملي باالي ۱۸ س��ال مي تواند با داشتن 
كد بورسي و كد كااليي از بورس كاال خودرو بخرد؛ به 
شرط آنكه متقاضي از سال ۹۸ تاكنون از خودروسازان، 

خودرويي نخريده باشد. 
حال برخي خبرها حاكي از آن است كه عرضه خودرو 
در بورس كاال موجي از اجاره كارت ملي را به راه انداخته 
است؛ اجاره كارت ملي براي خريد خودرو كه پيش از 
عرضه خودرو در بورس كاال هم مطرح بود، با ش��روع 
هر طرح عرضه از سوي خودروسازان، اين بازار مجددا 
داغ مي شود. اما با عرضه خودرو در بورس كاال اين بازار 
معامالت تازه اي را تجربه مي كند. بررس��ي ها نش��ان 
مي دهد، قيمت اجاره كارت ملي براي خريد خودرو از 
بورس كاال به ۳0 ميليون تومان مي رسد و بسته به نوع 

خودرو متفاوت است. 
البت��ه برخي هم مي گويند كه فروش كد بورس��ي در 
بازار براي خريد خودرو چن��دان رواج ندارد و در حال 
حاضر بيش��تر افراد نزديك به يكديگر مانند دوستان، 
آشنايان يا اعضاي خانواده كد خود را در اختيار يكديگر 
قرار مي دهند. اما با اين حال گاه همين اقدام در قالب 
معامله انجام مي ش��ود و با توجه به نوع خودرو، سود ۲ 
تا ۳0 ميليون تومان��ي را براي اجاره دهنده كد ملي به 

دنبال دارد. 
البته بررس��ي هزينه هاي ثبت سفارش خودرو، مدت 
خواب پول در ب��ورس كاال تا زمان تحوي��ل خودرو و 
تفاوت قيمت با بازار آزاد نشان مي دهد اجاره كد ملي 
براي خريد خودرو از بورس كاال براي دالل چندان هم 

سودساز نيست. 
دريافت كد بورس��ي و كد كااليي دردسرهاي بسيار 
زيادي دارد و دست كم دو روز كاري از يك فرد زمان 
مي گيرد؛ پس از ثبت سفارش در بورس كاال هم فرد 
بايد با درخواست باالترين و بهترين قيمت خودرو در 
رقابت پيروز شود كه همين روند نيز افراد غيرحرفه اي 
را با دردسرهاي زياد ديگري مواجه مي كند. در همين 
حال اگر كسي بخواهد كد بورسي خود را براي خريد 
ش��اهين از بورس كاال اجاره دهد، س��ودي كس��ب 
نمي كند؛ چرا كه شاهين با قيمت درب كارخانه معامله 
مي شود و در نتيجه دالل هم از اين بازي سودي نبرده 
است. به اين ترتيب مي توان گفت اگرچه برخي خبرها 
حاكي از معامل��ه ۱00 ميليون توماني كد ملي براي 
خريد خودرو از بورس كاالس��ت اما در كف بازار اين 
دس��ت از معامالت، چندان رواج ندارد و ارايه اعداد و 

ارقام بزرگ نوعي بازارسازي تلقي خواهد شد. 

رويداداخبار
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تاكيد بر اجراي ماده ۶۵ قانون 
احكام دايمي در مناطق آزاد

مشاور رييس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي، بر اجراي ماده 6۵ قانون احكام دايمي 
برنامه هاي توسعه كش��ور در مناطق آزاد تاكيد كرد. 
مشاور رييس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي، بر اجراي ماده 6۵ قانون احكام دايمي 
برنامه هاي توسعه كشور در مناطق آزاد تاكيد كرد و 
گفت: اجراي اين ماده بايد در همه مناطق آزاد كشور 
اجرايي شود، به دو دليل؛ يكي اجراي قانون كه تكليف 
است و ديگر اينكه اجراي اين قانون خيلي از چالش ها 
و مش��كالت مديريتي در مناط��ق آزاد را حل و فصل 
مي كند وبالتبع باعث توسعه بيشتر اين مناطق خواهد 
شد. به گزارش فرينا، صبح ديروز جلسه شوراي حقوقي 
دبيرخانه مناطق آزاد كش��ور ب��ا موضوع چالش هاي 
اجراي ماده 6۵ قانون احكام دايمي توسعه اي كشور 
با موضوع اداره مناط��ق آزاد و حضور دبير و جمعي از 
حقوقدانان برجسته كش��ور برگزارشد. بندالف ماده 
6۵ قانون احكام دايمي توسعه اي كشور تصريح دارد: 
مديران سازمان هاي منطقه آزاد به نمايندگي از طرف 
دولت، باالترين مقام منطقه محسوب مي شوند و همه 
وظايف و اختيارات و مس��ووليت هاي دس��تگاه هاي 
اجرايي دولتي مس��تقر دراين مناطق به اس��تثناي 
نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده آنان است. براساس 
تبصره دو بندالف اين ماده قانوني »اختيارات فرماندار 
در مورد مصوبات ش��وراهاي اسالمي شهر و روستا در 
مناطق آزاد به مدير س��ازمان واگذار مي شود.« دبير 
ش��وراي عالي مناطق آزاد تج��اري � صنعتي و ويژه 
اقتصادي كشور با بيان اينكه مناطق هفت گانه آزاد 
از لحاظ جغرافيا، وس��عت، فرهنگ، قوميت و موارد 
ديگر با يكديگر متفاوت هستند افزود: ممكن است 
يك منطقه آزاد س��ه فرمانداري و منطقه ديگر فاقد 
فرمانداري باشد بنابراين اجراي مفاد اين ماده قانوني 
بايد باتوجه به مشخصات هر منطقه باشد و نمي توان 
نسخه واحدي براي اجراي آن در همه مناطق نوشت. 
عبدالملكي افزود: خوشبختانه دربرخي مناطق در 
اجراي اين قانون چالشي وجود ندارد و همه بندهاي 
اين ماده مترقي اجرايي ش��ده اس��ت اما در دو يا سه 
منطقه دراجراي اين قانون با مش��كل مواجهيم كه 
بايد اين چالش هاي شناسايي شده و برطرف شود تا 
زمينه اجراي قانون فراهم شود . وي تاكيد كرد: اين 
چالش ها را بايد اول در منطقه و شهرستان يا استان 
برطرف كرد و اگر دراين سطح برطرف نشد در سطح 
ملي آن را برطرف كرد. مشاور رييس جمهور در پايان 
اين نشست به مديركل حقوقي و تقنيني دبيرخانه 
دس��تور داد با اس��تفاده از ظرفيت شوراي حقوقي 
دبيرخان��ه در هريك از مناطق، س��ازو كار اجرايي 
مختص همان منطقه براي اجراي ماده 6۵ تهيه شود.

صادرات ايران به تركيه
از ۳ ميليارد دالر گذشت

اداره آمار تركيه اعالم كرد: صادرات ايران به اين كشور در 
۱۱ماهه ۲0۲۲ با رشد ۲۴ درصدي به ۳/۱ ميليارد دالر 
رسيده است. به گزارش ايرنا، جديدترين آمار منتشر 
شده از سوي اداره آمار تركيه نشان مي دهد مبادالت 
تجاري اين كشور با ايران در ۱۱ماهه ۲0۲۲ رشد ۱۸ 
درصدي داشته است. ارزش تجارت ايران و تركيه كه 
در ماه هاي ژانويه تا نوامبر ۲0۲۱ بالغ بر ۴/۹۹ ميليارد 
دالر اعالم شده بود در مدت مشابه سال ۲0۲۲ به ۵/۸۸ 
ميليارد دالر افزايش يافته است. بر اساس اين گزارش 
صادرات تركيه به ايران در ماه هاي ژانويه تا نوامبر۲0۲۲ 
با افزايش ۱۲ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل 
مواجه شده و به ۲.۷۸ ميليارد دالر رسيده است. تركيه 
در ژانويه تا نوامبر ۲0۲۱ بالغ بر ۲.۴۹ ميليارد دالر كاال 
به ايران ص��ادر كرده بود. همچنين تركيه در ۱۱ماهه 
سال ۲0۲۲ ميالدي ۳/۱ ميليارد دالر كاال از ايران وارد 
كرده است كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رشد ۲۴ درصدي داشته است. تركيه در ماه هاي ژانويه 
تا نوامبر سال ۲0۲۱ بالغ بر ۲/۵ ميليارد دالر كاال از ايران 
وارد كرده بود. تراز تجاري ايران با تركيه در ۱۱ماهه سال 
۲0۲۲ به ميزان ۳۲0 ميلي��ون دالر به نفع ايران بوده 
است. به گزارش ايرنا، همچنين اداره آمار اروپا )يورو 
استات( از صادرات ۸ ميليارد و ۴۲۲ ميليون مترمكعبي 
گاز ايران به تركيه در ۱۱ماهه ۲0۲۲ خبر داده است. 
صادرات گاز ايران به تركيه در اين دوره نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۱/۸ درصد كاهش داشته است. ايران 
در ۱۱ ماه س��ال ۲0۲۱ بالغ ب��ر ۸ ميليارد و ۵۸۱ 

ميليون مترمكعب گاز به تركيه صادر كرده بود.

شيريني گران نمي شود
رييس اتحاديه قنادي تهران با بيان اينكه قيمت شيريني 
نسبت به قبل تغييري نكرده و تغييري هم نخواهد كرد، 
گفت: قيمت يك كيلوگرم ش��يريني تر ۱۲0 تا ۱60 و 
شيريني خشك ۱00 تا ۱۲0 هزار تومان است. به گزارش 
خبرنگار مهر، هر ساله با نزديك شدن به روز زن، تقاضا 
براي خريد شيريني افزايش مي يابد و با توجه به شرايط 
حاكم، احتمال رش��د قيمتي در اين ايام وجود دارد؛ با 
اين حال بررسي قيمت اين گروه كااليي نشان مي دهد 
كه قيمت شيريني نسبت به قبل تغيير خاصي نداشته 
است. در اين رابطه علي بهره مند رييس اتحاديه دارندگان 
قنادي، شيريني فروشي و كافه قنادي تهران در گفت وگو 
با خبرنگار مهر در مورد آخرين قيمت شيريني در بازار، 
اظهار كرد: قيمت ها هيچ تغييري نسبت به گذشته نكرده 
و طي روزهاي آينده هم تغييري نخواهد كرد. وي افزود: 
البته شيريني قيمت دستوري ندارد اما قيمت هاي عرف 
فعلي در سطح بازار نيز تغييري نكرده است؛ هم اكنون 
قيمت يك كيلوگرم شيريني خشك و دانماركي بين 
۱00 تا ۱۲0 هزار تومان، قيمت شيريني پاپيون و زبان 
بين ۱۱0 تا ۱۳0 هزار تومان و قيمت تر و خامه اي بين 
۱۲0 تا ۱60 هزار تومان است. بهره مند تاكيد كرد: در 
حال حاضر آرامش بر بازار حاكم است و اگر كسي 

شكايتي داشت مي تواند به اتحاديه اطالع دهد.

محدوديت واردات برنج
حذف شد

مديركل دفتر بازرگاني وزارت جهاد كش��اورزي از 
حذف ممنوعي��ت واردات برنج به كش��ور خبر داد. 
مديركل دفتر بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي براي 
تامين برنج مورد نياز كش��ور محدوديت واردات را 
به طور كامل حذف كرديم و در حال حاضر ممنوعيتي 
براي ثبت سفارش وجود ندارد. شهياد آبنار، مديركل 
دفتر بازرگاني وزارت كشاورزي اعالم كرد: طي ۲۴ 
ساعت گذشته ۱00 هزارتن ثبت سفارش برنج انجام 
شده است. او تصريح كرد: به شركت بازرگاني دولتي 
ابالغ كرديم كه نس��بت به عرضه نامحدود برنج در 
س��طح كش��ور اقدام كند و از امروز بعدازظهر نيز 
عرضه صورت خواهد گرفت. بر اساس اظهارات آبنار 
واردات برنج همچنان ادام��ه دارد و واردكنندگان 

مي توانند نسبت به ثبت سفارش اقدام كنند.

ايران خودرو:
صادرات به روسيه آغاز شد

مديرعامل ايران خ��ودرو با اعالم اينكه ص��ادرات به 
روسيه آغاز شده است، گفت: تا پايان امسال حدود دو 
هزار دستگاه تارا و دنا به بازار روسيه صادر خواهيم كرد. 
مديرعامل ايران خودرو با اعالم اينكه صادرات به روسيه 
آغاز شده اس��ت، گفت: تا پايان امسال حدود دو هزار 
دستگاه تارا و دنا به بازار روسيه صادر خواهيم كرد. آقاي 
مهدي خطيبي با اشاره به افزايش صادرات خودرو به 
روسيه، گفت: در سال جاري، ايران خودرو با ۲۱ شركت 
از زير مجموعه هاي خود در نمايشگاه خودروي مسكو 
حضور يافت و موفق به كسب توسعه بازار خوبي متعاقب 
حضور در اين نمايشگاه شد به ويژه در بخش مربوط 
به قطعات خودرو هاي سنگين و موتور، ايران خودرو 
مي تواند به خوبي عمل كرده و حضور موثري در كشور 
روسيه داشته باش��د. مديرعامل گروه صنعتي ايران 
خودرو در تشريح عملكرد حوزه صادرات و حضور در 
بازار هاي بين المللي، با اشاره به برنامه صادرات ۳۵00 
دستگاهي به آذربايجان تصريح كرد: اين تعداد كه 
برابر با ۵0 درصد كل خودرو هايي است كه طي چند 
سال اخير به اين كشور صادر شده است. وي با اشاره 
به تنوع بخشي به سبد محصوالت صادراتي به كشور 
آذربايجان، بيان كرد: خودروي دنا به سبد محصوالت 
صادراتي افزوده ش��ده و خودرو هاي تارا و سورن نيز 

به صورت مونتاژي به اين كشور صادر خواهد شد.

برگشت كلم از عراق
 سرپرست معاونت برنامه ريزي وزارت جهادكشاورزي 
گفت: دو كاميون كلم از عراق برگش��ت خورده، زيرا اين 
محموله ها گواهي بهداشت از مبدا نداشتند و به صورت 
غيررسمي فرستاده شده بودند. به گزارش ايسنا، شاهپور 
عاليي مقدم در حاشيه نشست تخصصي بررسي عملكرد 
آفت كش ها بر محصوالت كشاورزي در پاسخ به اين سوال 
كه آيا اخيرا محصول كشاورزي ايراني برگشت خورده 
اس��ت يا خير؟ گفت: دو كاميون كلم از عراق برگش��ت 
خورده است. در گزارش هايي كه دريافت كرديم متوجه 
ش��ديم كه گواهي بهداش��تي اين محموله ها مطابق با 
استانداردهاي كشور عراق نبوده است. سرپرست معاونت 
برنامه ريزي وزارت جهادكشاورزي اضافه كرد: برگشت 
محصوالت جزو الينفك قرنطينه اس��ت و ما نيز گاهي 
محصوالت برخي كشورها را برگشت مي دهيم. اينگونه 
نيس��ت كه صد در صد محصوالت در دنيا به بازار هدف 
برسند. وي تصريح كرد: برگش��ت با توقف تفاوت دارد. 
برگشت امر طبيعي است و وظيفه حفظ نباتات و پست 
قرنطينه هر كشوري بررسي سالمت محصوالت وارد شده 
به آن كشور است. همچنين الزم به ذكر است كه در بخش 
حفظ نباتات كشور ۱0 ماه است كه توقف صادرات نداريم. 
عاليي مقدم در ادامه گفت: ۱۴ ماه صادرات كيوي متوقف 
بود و هفته گذشته پذيرش شد. فلفل دلمه نيز بسترمحور 
شد و سالمت محصوالت را مد نظر قرار داديم. همچنين 
تالش كرديم شرايط و استانداردهاي كشور را با اوراسيا و 
كشورهاي ديگر يكسان كنيم تا اين مشكالت حل شود.

 دو گانه سوز  شدن 2۶۶7 خودرو 
در منطقه چهارمحال و بختياري

ساسان تيموري مدير منطقه چهارمحال و بختياري 
از دو گانه س��وز ش��دن ۲66۷خودرو از طريق ثبت نام 
 gcr.niopdc.ir خودروهاي واجد شرايط در سامانه
خبر داد. به گزارش روابط عمومي شركت ملي پخش 
فرآورده ه��اي نفتي منطقه چهارمح��ال و بختياري، 
مدير منطقه با با بيان اين خبر اظه��ار كرد: اين تعداد 
وانت بار س��بك، تاكسي ومس��افر برهاي اينترنتي با 
ثبت نام در سامانه متقاضيان تبديل خودروي بنزيني به 
دوگانه سوز در كارگاه هاي مجاز استان، تبديل شده اند 
و ۸۵ خودرو واجد ش��رايط در انتظار تبديل به دو گانه 
سوز قرار گرفته اند.اين مقام مسوول گفت: مسافربر هاي 
اينترنتي براي دوگانه سوز كردن خودروها از يارانه دولتي 
اين طرح استفاده مي كنند. وي افزود: پس از ثبت نام در 
سامانه gcr.niopdc.irبراي خودروهاي شامل طرح، 
پيامك واجد ش��رايط بودن استفاده از اين طرح ارسال 
خواهد شد و مالكان مي توانند با مراجعه به سايت مذكور 
براي مراجعه به كارگاه هاي مجاز اقدام به نوبت گيري 
كنند.ساس��ان تيموري افزود: در حال حاضر6 كارگاه 
مجاز در استان فعاليت مي كنند اين كارگاه ها در شهرهاي 
ش��هركرد، بروجن، لردگان و بن ب��ه مالكان خودروها 
خدمات مي دهند.مدير منطقه اظهار كرد: در چهارمحال 
و بختياري ۴0 باب جايگاه، سوخت پاك سي ان جي را 
به ش��هروندان عرضه مي كنند و اين جايگاه ها به طور 
مستمر پايش مي شوند تا نسبت به خدمات مطلوب و 
ايمن به شهروندان در اين مجاري عرضه سوخت از سوي 

مسووالن و كارشناسان شركت اطمينان حاصل شود.

اجاره 100ميليون توماني كد ملي براي خريد خودرو از بورس كاال نوعي بازارسازي است

جزييات خريد خودروهاي بورسي 

بانك مركزي مي تواند ارز واردات خودرو را تامين كند؟ 

رييس اتاق مشترك ايران و سوييس: 

وعده دو برابري واردات خودرو 

خروج نخبگان رقابت پذيري را كاهش مي دهد

دول��ت در راس��تاي تنظيم بازار خودرو پيش��نهاد 
واردات دو ميليون دستگاه را براساس اليحه بودجه 
س��ال ۱۴0۲ ارايه كرده است. س��ال گذشته طرح 
آزادس��ازي واردات خودرو به كشور با هدف جبران 
كمبود عرضه خودرو به بازار مطرح شد. در نهايت، 
قفل واردات خودرو پس از گذش��ت حدود ۵ سال 
شكسته شد و نخستين محموله خودروهاي وارداتي 
نيز وارد كشور شد. گرچه نخستين محموله به ۲۲ 
دس��تگاه محدود ش��د، اما به نظر مي رسد تعدادي 
ديگر از اين محموله ها تا پايان سال به كشور برسند.

با ارس��ال اليحه بودجه س��ال ۱۴0۲ ب��ه دولت در 
هفته هاي گذشته، مشخص شد كه واردات خودرو 
به همين يك بار محدود نش��ده و در سال آينده نيز 
ادامه دارد. گفته مي شود دولت در اقدامي مهم براي 
تنظيم بازار خودرو ظرفيت ارزي واردات خودرو در 
بودجه ۱۴0۲ را به دو برابر افزايش داده اس��ت. بر 
اس��اس اليحه جديد بودجه در سال ۱۴0۲ دولت 
مجوز واردات خودرو به كشور را تا سقف ۲ ميليارد 
دالر صادر كرده اس��ت. همچني��ن حقوق ورودي 
خودروها در س��ال آينده ۳۱۹ ه��زار ميليون ريال 
تعيين ش��ده اس��ت. عالوه بر اين در بخش ماليات 
ش��ماره گذاري خودرو نيز دولت پيش بيني درآمد 

۱۱0.666.۵۲۳ ميليون ريال را در نظر گرفته است.
ارز اختصاص  داده شده براي واردات خودرو در سال 
جاري يك ميلي��ارد دالر بود و دولت و وزات صمت 
وعده واردات ۷0 تا ۱00 هزار دستگاه خودرو را به 
مردم دادند. گرچه برخي از مسووالن وزارت صمت 

واردات ۱00 هزار خودرو را تكذيب كردند.
همانطور كه علي جدي، رييس كميس��يون صنايع 
و معادن مجلس به ايسنا اعالم كرده بود، به دليل 
هزينه هاي باالي حمل و نقل شركت هاي واردكننده 
در بهتري��ن حالت بتوانند ۵000 دس��تگاه خودرو 
وارد كش��ور كنند و مابقي واردات به صورت انتقال 
تكنول��وژي صورت بگيرد. حال كه گفته مي ش��ود 
دول��ت در اليح��ه جدي��د بودجه ۱۴0۲ حس��اب 

بيشتري بر واردات خودرو باز كرده است.
اين مساله مطرح مي شود كه آيا تعداد خودروهاي 
وارداتي در سال آينده باال مي رود يا خودروهايي با 

كيفيت و قيمت باالتر به بازار ايران مي آيند؟
با ورود نخس��تين محموله خودروه��اي وارداتي، 
گمانه هاي��ي مبني بر باالتر ب��ودن قيمت برخي از 
اين خودروها از س��قف تعيين شده، يعني ۲0 هزار 
يورو وجود داش��ت. اما اميد قاليباف، س��خنگوي 
وزارت صم��ت، در واكنش به اين خبر گفت: امكان 

ندارد قيمت خودرو ه��اي وارداتي باالتر از ۲0هزار 
يورو باش��د. تمام خودرو هاي واردشده به كشور در 

محدوده قيمتي مجاز هستند.
او در ادامه توضيح داد: در فرآيند سيستمي امكان 
واردات خودرويي باالتر از سقف تعيين شده به كشور 
وجود ندارد. با توجه به اظهارات س��خنگوي وزات 
صمت، به نظر نمي رسد در سال آينده خودروهايي 
وارد كشور ش��وند كه بيش از ۲0 هزار يورو قيمت 
داشته باشند و سقف قيمتي تغيير نخواهد كرد. در 
نتيجه، به احتمال زي��اد تعداد خودروهاي وارداتي 

بيشتر شود تا نيازهاي بازار كشور را برطرف شود.
به گزارش »تجارت نيوز« پرسش��ي كه در رابطه با 
تخصيص دو ميلي��ارد دالر ارز براي واردات خودرو 
مطرح مي ش��ود اين اس��ت كه آيا بان��ك مركزي 
مي تواند اين مقدار ارز را تنه��ا براي واردات تامين 
كند؟ منابع ارزي واردات از چه طريقي قرار اس��ت 
تامين ش��ود؟ طبق آيين نامه اي ك��ه براي واردات 
خودرو در سال ۱۴0۱ درنظر گرفته شده بود، بانك 
مرك��زي بايد يك ميلي��ارد دالر ارز تامين مي كرد. 
بانك مرك��زي در اين م��ورد بارها اع��الم كرد كه 
نمي تواند چنين مق��داري را تامين كند. اما مجددا 

اين مساله را تكذيب مي كرد.

به نظر مي رسد ش��ركت هاي واردكننده نتوانند ارز 
مورد ني��از خود را با صادرات تامي��ن كنند. چراكه 
ميزان صادرات خودروهاي توليد داخل به ميزاني 
نيس��ت كه منابع ارزي مورد نياز واردات از اين راه 
تامين ش��ود. براي مثال، طبق آخري��ن آمارها، با 
درآمد حاصل از صادرات س��ايپا تنه��ا مي توان در 
بهتري��ن حالت ۳00 تا 600 دس��تگاه خودرو وارد 

كشور كرد.
از طرف��ي ديگر، وضعي��ت فروش نف��ت ايران هم 
به گونه اي نيس��ت كه بتوان گفت كه با درآمد نفتي 
بتوان خودرو وارد كشور كرد. آن هم در وضعيتي كه 
ايران دو مشتري خود، يعني چين و هند، را از دست 
داده است. اما ممكن است كه تهاتري در اين ميان 
صورت بگيرد و به ازاي فروش نفت، ايران خودرو از 

كشورهاي مقصد دريافت كند.
بايد يادآور شد كه آيين نامه واردات خودرو تا پايان 
سال جاري اعتبار دارد و وزارت صمت و دولت بايد 
براي سال آينده آيين نامه جديدي را براي واردات 
خودرو تدوين كند. بايد منتظر ماند و مشاهده كرد 
كه آيا وزارت صمت مي توان��د راه حلي براي تامين 
منابع ارزي واردات خودرو مطرح مي كند و جلوي 

رانت خواري را مي گيرد يا خير؟

رييس اتاق مش��ترك ايران و س��وييس با اشاره به 
حاكم ش��دن ركود تورمي در اقتصاد ايران، گفت: 
ركود تورمي قدرت خريد مردم را كاهش داده است. 
تورم ايران هيتري اس��ت به اين معن��ا كه چندين 
درص��د باال مي رود بدون اينكه اب��زار كنترلي براي 
آن در دس��ت باش��د در حالي كه اقتصاد و سرمايه 
براي پيشرفت به ش��رايط آرام نياز دارد و اگر ثبات 
وجود نداشته باشد نمي توان انتظار داشت در هيچ 

نقطه اي از دنيا بتوان ركود تورمي را كنترل كرد.
شريف نظام مافي با اش��اره به خطراتي كه صنعت 
ايران با آن درگير شده ، گفت: قدرت خريد مردم به 
نقطه اي رسيده است كه توليد داخلي چندان مهم 
نيست چراكه با افت توان خريد مردم امكان خريد 
كاال تقليل پيدا كرده اس��ت. تورم امروز ايران ساده 

نيست و به يك مقوله پيچيده تبديل شده است. 

نظام مافي س��رمايه را موجود ترس��و توصيف كرد 
و افزود: س��رمايه ب��ه جايي كه امن اس��ت مي رود 
متاس��فانه امنيت اقتصاد ما به اندازه كش��ورهايي 
كه هم رديف آنها هس��تيم نيس��ت. به عنوان مثال 
كشورهاي مانند مكزيك، آفريقاي جنوبي و مالزي 
از لحاظ اقتص��ادي ثبات بيش��تري دارند از اين رو 
سرمايه تمايل دارد كه به آنجاها برود. در حال حاضر 
اقتصاد ايران به سمتي هدايت شده است كه ديگر 
نمي توان خود را با تركيه و كره  جنوبي مقايسه كنيم 

و آنها در شرايط بهتري از ما هستند.
اين فعال اقتصادي با اشاره به چگونگي تامين كاالهاي 
اساسي در شرايط تحريم، گفت: كاالهاي اساسي دو 
دسته اند؛ نخس��ت، كاالهايي كه اگر نباشند جامعه 
مي تواند بدون آنها زندگي كن��د و دوم، كاالهايي كه 
كمبود آنه��ا در جامعه ايجاد ناراحت��ي مي كند. من 

فكر نمي كنم ك��ه در آينده در زمينه واردات كاالهاي 
اساسي به ويژه غالت دچار مش��كل شويم چراكه در 
بدترين شرايط جنگ تحميلي نيز اين اتفاق رخ نداد 
و ما توانستيم نيازهاي خود را تامين كنيم. اما موضوع 
اصلي تامين و عدم تامين كاالهاي اساس��ي نيس��ت 
جامعه بايد رشد كند و توليد و صادرات داشته باشد و 

از لحاظ نوآوري پيشرفت هايي در صنعت را رقم بزند.
نظام مافي ادامه داد: به نظر مي رسد در آينده بايد انتظار 
تحريم هاي بيشتري از اتحاديه اروپا به خصوص آلمان و 
فرانسه داشته باشيم؛ و اين موضوع يعني تحريم ها در 
نوع ارتباط اقتصادي كه ما با اروپا داريم تاثير مي گذارد.

وي ب��ا تاكي��د بر كاه��ش درصد ثب��ت اختراعات 
در كش��ور، تصريح ك��رد: اين يك واقعيت اس��ت 
ك��ه نخبگان از كش��ور خ��ارج مي ش��وند و تعداد 
فارغ التحصي��الن بهترين دانش��گاه هاي ما تمايلي 

ندارند كه در ايران بمانند و اي��ن موضوع در آينده 
بر اقتصاد تاثير خواهد گذاش��ت شايد برخي بر اين 
باور باش��ند كه اهميتي ندارد كه نخبگان از كشور 
مي رون��د اما در دراز مدت اثرات خ��ود را بر جامعه 
و اقتص��اد خواهد گذاش��ت و رقابت پذيري ما را در 
عرصه ه��اي  بين المللي كاه��ش مي دهد. اين فعال 
اقتصادي بيان كرد: حجم كاالهاي توليد شده در ايران 
قابل عرضه به كش��ورهاي همجوار است ما نمي توانيم 
اعالم كنيم كشور صادركننده اي هستيم اين در حالي 
اس��ت كه تركيه مي تواند اين ادع��ا را طرح كند. دولت 
تركيه از صادرات حمايت مي كند و به بنگاه هاي صادرات 
محور يارانه مي دهد اما ما در ايران اين امكان را نداريم 
و اعتبارات بانكي نيز بر اساس قابليت صادرات بنگاه ها 
نيس��ت. صادرات موضوع اصلي اقتصاد ايران نيس��ت 

هرچند در اين سال ها پيشرفت هايي انجام شده است.
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خبرروز

فوت ۳ بيمار كرونايي و شناسايي ۱۰۶ بيمار جديد
روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم كرد: سه نفر از بيماران كوويد۱۹ در كشور جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۴۴ هزار و ۷۲۰ نفر رسيد. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۰۶ بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي و ۴۷ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به هفت ميليون و ۵۶۲ هزار و 
۲۷۵ نفر رسيد. تاكنون هفت ميليون ۳۳۶ هزار و ۵۷۵ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. ۱۷۶ نفر از بيماران 
مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. اكنون هيچ شهرستاني در وضعيت قرمز قرار 
ندارد، همچنين هفت شهرستان در وضعيت نارنجي، ۱۰۱ شهرستان در وضعيت زرد و ۳۴۰ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

رويداد

كاهش دما در تهران و كرج ادامه خواهد داش��ت و در 
اين بين بارش برف و باران هم قرار نيس��ت از آلودگي 
هواي اين دو شهر كم كند. هر چه هست تنفس در هواي 
غبار آلودي اس��ت كه قرار نيست به اين زودي ها تمام 
بشود. شايد ديدن آس��مان آبي هم به زودي برايمان 
آرزوي دس��ت نيافتني شود. بر همين اساس سازمان 
هواشناسي كشور نسبت به استقرار توده هواي سرد در 
كشور، بازگشت آلودگي هوا به تهران و كرج و بارش برف 
و باران در ۱۷ اس��تان هشدار داد. سازمان هواشناسي 
كشور با صدور هشدار نارنجي رنگ از تداوم و استقرار 
توده هواي س��رد در روز شنبه )۲۴ دي ماه( در شمال 
ش��رق و شرق و جنوب شرق و ش��مال غرب و دامنه و 
ارتفاعات البرز، گيالن، گلس��تان، مازندران خبر داد. 
براثر اين شرايط جوي احتمال افزايش مصرف منابع 
انرژي به ويژه برق و گاز، يخبندان و لغزندگي جاده ها 
و خسارت به صنعت كش��اورزي وجود دارد. سازمان 
هواشناس��ي كش��ور مديريت مصرف مناب��ع انرژي، 
احتياط در سفرها، محافظت و پوشش لوله هاي آب، 
استفاده از ضد يخ در رادياتور خودروها و ماشين آالت 
كشاورزي را الزم مي داند. اين سازمان در ادامه با صدور 
هشدار كشاورزي نارنجي رنگ نسبت به تداوم و ادامه 
استقرار توده هواي سرد در روز شنبه )۲۵ دي ماه( در 
شمال ش��رق و شرق و جنوب ش��رق و شمال غرب و 
ارتفاعات و دامنه تهران، البرز، قزوين، گيالن و مازندران 
هش��دار داد. براثر اين مخاطرات احتمال خسارت به 
محصوالت و ادوات كشاورزي دور از انتظار نيست. اين 
سازمان براي كاهش آسيب هاي احتمالي تسريع در 
برداشت مركبات باقي مانده در استان هاي نوار ساحلي 
خزر، مصرف كودهاي پتاس��ه، تركيب��ات ُبر و روي و 
كودهاي اسيد آمينه به صورت غير مستقيم در باالي 
تاج درختان جهت مقاوم سازي به سرما، تامين سوخت 
و سرويس وس��ايل حرارتي و كنترل دما و رطوبت در 
گلخانه ها، مرغداري ها و دامداري ها با توجه به كاهش 

محسوس دما، تخليه سيستم هاي آبياري تحت فشار با 
توجه به پايين بودن دما، تداوم افزايش رطوبت در مزارع 
و باغات با هدف تعديل دماي محيط، ايجاد پوشش روي 
نهال هاي جوان و درختان آسيب پذير، روشن كردن 
آتش و ايجاد مه دود در باغات )در س��اعات نزديك به 
صبح و بامداد( و عدم مبارزه شيميايي در مناطقي كه 

احتماال دما به زير صفر مي رسد را توصيه مي كند.

    افزايش آلودگي هواي تهران و كرج
سازمان هواشناسي كشور با صدور هشداري زردرنگ 
از افزايش غلظت آالينده هاي جوي و كاهش كيفيت 
هوا همراه با رشد شاخص از روز چهارشنبه تا شنبه 
)۲۱ تا ۲۴ دي ماه( در ته��ران و كرج خبر داد. براثر 
اين مخاطرات احتمال افزايش شاخص آلودگي هوا 
در حد ناس��الم براي گروه هاي حساس و در صورت 
عدم مهار منابع آالين��ده ثابت و متحرك به ويژه در 
مناطق پرتردد تا حد ناسالم دور از انتظار نخواهد بود. 
اين سازمان مديريت بهينه در مصرف سوخت هاي 
فسيلي، كنترل فعاليت هاي صنعتي آالينده، كاهش 
تردد غير ض��روري و پرهيز از حركات ورزش��ي در 
فضاي باز به ويژه سالمندان، كودكان و افراد باسابقه 

بيماري هاي قلبي و تنفسي را توصيه مي كند.

    بارش برف و باران در ۱۷ استان
اين سازمان در ادامه با صدور هشدار زردرنگ ديگري 
نسبت به نفوذ س��امانه بارش��ي، بارش باران، گاهي 
رعدوب��رق و وزش باد، در نواحي سردس��ير و مرتفع 
بارش برف، رخداد مه هشدار داد. اين وضعيت جوي در 
روز جمعه )۲۳ دي ماه( در لرستان، خوزستان، ايالم، 
كهگيلويه و بويراحمد، بوشهر و چهارمحال و بختياري، 
روز ش��نبه )۲۴ دي ماه( در خوزستان، ايالم، غرب و 
جنوب همدان، لرستان، كرمانشاه، جنوب كردستان، 
چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، نيمه 

غربي فارس، بوش��هر و غرب و جنوب اصفهان و روز 
يكش��نبه )۲۵ دي ماه( در خوزس��تان، كهگيلويه و 
بويراحمد، چهارمحال و بختياري، لرس��تان، فارس، 
بوشهر، ايالم، كرمانشاه، اصفهان، كردستان، همدان، 
مركزي، قم، جنوب زنجان، قزوين، البرز و تهران دور 
از انتظار نيست. براثر اين مخاطرات احتمال لغزندگي 
جاده ها و اختالل در عبور و مرور با خودرو ش��خصي، 
احتمال آبگرفتگي محلي و محدود در معابر، كاهش 
ديد، يخ زدگي در نواحي سردس��ير، كوالك برف در 
محورهاي كوهس��تاني، احتمال خسارت به صنعت 
كش��اورزي و احتمال اختالل در ناوگان حمل و نقل 
عمومي وجود دارد. سازمان هواشناسي كشور پرهيز 
از سفرهاي غير ضروري، به همراه داشتن تجهيزات 
زمس��تاني به ويژه زنجير چرخ و س��وخت كافي در 
هنگام مس��افرت با خودرو، اتخاذ تمهيدات الزم در 
صنعت كشاورزي براي جلوگيري از خسارات احتمالي 
ناش��ي از س��رما و يخبندان، اجتناب از فعاليت هاي 
كوهن��وردي، آمادگي ش��هرداري  و س��ازمان هاي 
امدادي براي مقابله با برف، يخبندان و مه در جاده ها، 
اليروبي كانال ها و آب روها را توصيه مي كند. در هشدار 
نارنجي رنگ سازمان هواشناسي پيش بيني مي شود 
كه پديده اي جوي اثرات منفي به دنبال داشته باشد 
و خسارت هاي احتمالي را سبب شود. هشدار نارنجي 
براي آماده باش دستگاه هاي مسوول براي مقابله با يك 
پديده خسارت زا صادر مي شود. هشدار زردرنگ به 
معناي اين است كه پديده اي جوي رخ خواهد داد 
كه ممكن است در سفرها و انجام كارهاي روزمره 
اختالالتي را ايجاد كند. اين هش��دار براي آگاهي 
مردم صادر مي ش��ود تا بتوانند آمادگي الزم براي 
مواجهه با پديده اي جوي را داش��ته باش��ند كه از 
حالت معمول كمي شدت بيشتري دارد. از سوي 
ديگر مس��ووالن نيز در جريان اين هش��دارها قرار 
مي گيرند تا اگر الزم باشد تمهيداتي را بينديشند.

افزايش آلودگي هواي تهران و كرج
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

 زنان سرگردان 
ميان بايدها و نبايدها

 وقتي آزارگران به راحتي مي توانند با بهانه هاي 
ناموسي و ... از زير بار مجازات شانه خالي كنند. 
اينها همه حقوقي اس��ت كه از زنان سرزمين ما 
دريغ مي شود و قوانيني كه براي آنها وضع شده 
نه تنها اجرايي نمي شود كه هيچ حمايت قانوني 
هم براي اجراي آنها صورت نمي گيرد. اما وقتي 
پاي س��خنراني به ميان مي آيد، هميش��ه اين 
مردان هس��تند كه از كرامت زن و مقام شامخ او 
سخن به ميان مي آورند اما در عمل آنچه اتفاق 
مي افتد، رفتارهاي قهرآمي��ز، بايد و نبايدهاي 
دستوري و... است كه به زنان تحميل مي شود در 
اين بين آنها هيچ حقي هم براي اعتراض ندارند. 
جامعه مردساالر نه تنها در ايران كه در اكثر نقاط 
دنيا س��عي بر آن دارد تا نقش اجتماعي زنان در 
پيشرفت جوامع را ناديده گرفته و كم رنگ جلوه 
دهد. اين در حالي اس��ت كه زنان حتي در خانه 
هم پر رنگ ترين نق��ش را ايفا مي كنند چرا كه 
مسووليت پرورش انسان هايي را به عنوان فرزند 
بر عهده دارند كه قرار است آينده ساز جامعه اي 
باشند كه در آن زندگي مي كنند. پس مخدوش 
كردن نقش زن��ان در جامعه تالش��ي باطل به 
نظر مي رسد هر چند كه خيلي ها به آن اهتمام 
مي ورزند. روز زن براي بزرگداشت مقام واقعي زن 
در نظر گرفته شده نه براي اينكه مردان بيايند و 
در مورد اينكه زن ها چ��را و چگونه بايد زندگي 
كنند، س��خن بگويند. بزرگداشت مقام زن بايد 
در جامعه نمود عيني داش��ته باش��د. وقتي هر 
سرپيچي با برخوردهاي قهرآميز و تهديد هاي 
پليسي همراه مي ش��ود ديگر نمي توان در مورد 
بزرگداش��ت مق��ام زن ادعايي را مط��رح كرد. 
زنان هم نيمي از جمعيت جامعه اي را تش��كيل 
مي دهند ك��ه در آن زندگي جريان دارد، مردان 
چه بخواهند و چه نخواهند، زنان در اين جريان 
زندگي نقش��ي پر رن��گ داش��ته و دارند و هيچ 
كس نمي تواند اين نقش را از آنها بگيرد يا آن را 
مخدوش كند. زنان هم به همان ميزان كه مردان 
حق حيات و زندگي در جامعه را دارند از اين حق 
برخوردارند، آنها هم حقوق شهروندي دارند، آنها 
هم بايد از حقوق انساني بهره مند باشند. جامعه اي 
در اين زمين��ه موفق عمل مي كن��د كه قبل از 
هر چيز به انس��ان بودن افراد بها بدهد و بعد به 
جنسيت آنها. زنان اين سرزمين هميشه و در همه 
حال نقش پررنگي در ارتقا اجتماعي و اقتصادي 
و سياسي آن داش��ته اند. نمي توان اين نقش را 
ناديده گرفت و از كرام��ت زنان گفت. نمي توان 
اين نقش را ناديده گرفت و از جايگاه واالي زنان 
صحبت به ميان آورد. زنان هر جا كه باشند، چه در 
باالترين رده هاي اجتماعي چه در چارچوب خانه 
پررنگ ترين نقش ها را در جامعه ايفا مي كنند و 

اين حقيقت هيچ وقت قابل انكار نيست.

۳۰ هزار كالس درس در وضعيت تخريبي هستند
رييس سازمان نوسازي و تجهيز مدارس از ايمني 
و اس��تاندارد ۸۱ درصد از مدارس كشور خبر داد. 
حميدرضا خان محمدي گف��ت: ۳۰ هزار كالس 
درس در وضعيت تخريبي هستند و نياز به بازسازي 
دارند. او درخصوص مدارس تخريبي كشور و آخرين 
وضعيت آن توضيح داد: اوال بايد گفت از ۵۰۴ هزار 
كالس درس��ي كه داريم ۶ درص��د نياز به تخريب 
و بازس��ازي دارند و همين م��دارس در اولويت كار 
سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور و دولت قرار 
گرفته اند. رييس سازمان نوسازي و تجهيز مدارس 
ادامه داد: در اين راستا طرحي را نيز آغاز كرده ايم، 
اما هنوز به مرحله نهايي نرس��يده است. اين طرح 
به دنبال اين است كه نهضتي را در حوزه بهسازي 
مدارس تخريب��ي انجام دهد. در همين زمينه ما از 
خيرين طلب مي كنيم در اين كار با ما مش��اركت 
كنند به خصوص در زمينه مدارسي كه در شرايط 
تخريبي هستند، بيش��تر به كمك آنها نياز داريم. 
خان محمدي در ادامه با تأكيد به لزوم رس��يدگي 
بهن��گام به چالش هاي م��دارس، تصريح كرد: اگر 
در موردي يك مدرس��ه دچار چالش جدي باشد، 
سريعا بايد با حضور همكاران ما در آن نقطه، دستور 
تخليه مدرسه صادر شود. البته در حال حاضر چنين 

مواردي نداريم چراكه در پروژه مهرماه و قبل از آغاز 
سال تحصيلي همه مدارس از اين دست مورد رصد 
قرار گرفت و كارهايشان انجام شد. او تاكيد كرد: به 
كلي بايد دانش آموزان مدارس تخريبي به سرعت 
در فضاي امن��ي براي ادامه تحصي��ل قرار بگيرند 
و مدرسه نيز س��ريعا تخريب و به شكل استاندارد 
بازسازي شود. او افزود: ۶ درصد از مدارس ما يعني 
۳۰ هزار كالس درس وضعيت تخريبي هس��تند 
و نياز به بازس��ازي دارن��د و ۸۱ درصد از مدارس ما 
ايمن و متناسب با استانداردهاي روز مدرسه سازي 
هستند و با ش��اخص ها همخواني دارد و نسبت به 
ش��اخص هاي جهاني نيز مدارس ما در بين ساير 
كش��ورهاي دنيا از نظر آموزش و پرورش و فضاي 

فيزيكي جزو ممتازهاست. 

مجلسي ها باز هم مي خواهند بر روي مشكالت درماني كشور چشم ببندند؟!

عين اللهي به دنبال فرصت دوباره

تيغ كند استيضاح وزير بهداشت

گليماندگار|
 بهرام عين اللهي وزير فعلي بهداش��ت و 
درمان از اولين كس��اني بود كه با واردات 
واكسن به كشور مخالفت كرد، اما بعد از اينكه به وزارت 
بهداشت و درمان رس��يد، مدال افتخار واردات و تزريق 
واكسن را به سينه آويخت و در تمام مراحل از اينكه دولت 
سيزدهم توانست با واردات واكسن كرونا را كنترل كند، 
س��خن به ميان آورد، اما آنچه االن در مورد عين اللهي و 
وزارتخانه تحت فرمانش بيش از همه نگران كننده است 
وضعيت دارويي كشور است. در شرايطي كه موج هشتم 
كرونا هم در كشور آغاز شده و حاال برخي از كارشناسان 
و متخصصان اين حوزه واريانت جديد كرونا را كشنده تر 
از اميكرون مي دانند، كشور با كمبود انواع و اقسام دارو 
دس��ت به گريبان اس��ت. هر چند كه وزير بهداشت و 
رييس سازمان غذا و دارو ديگر دست اندركاران هيچگاه 
اين كمبودها را نپذيرفته و البته آن را جدي نگرفته اند، 
اما تجربه هاي مردم از وضعيت دارويي كشور بر خالف 
تكذيبيه هاي متعدد وزارت بهداشت نشان از شرايط نه 
چندان خوب دارد. به همين خاطر اس��ت كه بسياري 
از پزش��كان و متخصصان به مردم هشدار مي دهند تا با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي و استفاده از ماسك تا جايي 
كه مي توانند از مبتال ش��دن خود و عزيزان به واريانت 
جديد كرونا جلوگيري كنند. با اين وضعيت دارويي در 
كش��ور اگر تعداد ابتال افزايش پيدا كند، قطعا برگشتن 
به آن روزهايي كه چند صد نفر بر اثر ابتال به كرونا جان 
خود را از دست مي دادند چندان هم دور از ذهن نيست.

در حال حاضر مس��اله فقط نبود يا كمبود دارو نيست، 
مساله كمبود پرستار و پزش��ك و وضعيت نا به سامان 
بيمارستان هاي دولتي هم بايد به اين كمبود دارو اضافه 
كنيم. پرس��تاراني كه بعد از كم شدن تعداد مبتاليان 
به كرونا از كار بيكار ش��ده اند در چرخه سالمت حضور 
ندارن��د، در حال حاض��ر اكثر بيمارس��تان ها با كمبود 
پرس��تار مواجه اند، افزايش تعداد بيم��اران مي تواند به 
اين مشكالت دامن بزند، از سوي ديگر مساله مهاجرت 
پزشكان طي دو سال گذشته خود به معضل ديگري در 
حوزه بهداشت و درمان تبديل شده است و اين موضوع اما 

همچنان از سوي وزارت بهداشت ناديده گرفته شده و به 
آن پرداخته نمي شود. به هر حال بهرام عين اللهي با اينكه 
سعي داشت، افتخار واكسيناسيون سراسري را به خود 
نسبت دهد، اما حاال با امكان استيضاح از سوي مجلس 
مواجه است. هر چند كه او سعي دارد با البي گري هاي 
ممكن از تعداد امضاهاي اين نامه كم كند، اما مس��اله 
اين اس��ت كه واقعيت كمبود دارو در كشور، مشكالت 
بيمارستان ها و كمبود كادر درمان هر كدام به تنهايي 
مي تواند باعث كشاندن يك وزير زير تيغ استيضاح باشد. 

    اظهارنظرهاي ضد و نقيض
 درباره استيضاح

با اينكه خبر اس��تيضاح وزير بهداشت هر روز پر رنگ تر 
مي شد، اما هفته گذشته معاون پارلماني رييس دولت 
طي اظهاراتي اعالم كرد كه بيشتر نمايندگان مجلس 
امضاي خ��ود براي اس��تيضاح وزير بهداش��ت را پس 
گرفته اند. البته طولي نكش��يد كه يك��ي از نمايندگان 
مجلس با رد سخنان سيد محمد حسيني اعالم كرد كه 
استيضاح وزير بهداشت همچنان در دستور كار مجلس 
قرار دارد.  مس��اله اينجاست كه نمايندگان مجلس هم 
براي اينكه استيضاح وزير بهداشت را كليد بزنند، هنوز 
با هم به توافق نرسيده اند. حسينعلي شهرياري در اين 
باره به »تعادل« مي گويد: با استيضاح موافق نيستم. 
مشكالت دارويي و درماني كشور تنها مربوط به اين 
دوره نيست و نمي توانيم بروز اين مشكالت را به گردن 
يك شخص مثل وزير بهداشت و درمان بيندازيم.  او 
مي افزايد: مساله افزايش قيمت ارز و حذف ارز دارويي 
و ... همه و همه عواملي هس��تند كه باعث شده تا در 
زمينه دارو با مشكل مواجه شويم. استيضاح نمي تواند 
راه حل اين مشكل باشد و بايد دولت را موظف به انجام 

تعهدات خود در حوزه بهداشت و درمان كنيم. 

    هيات رييسه اعالم وصول نمي كند
از س��وي ديگر ميرمحمدي ميبدي، عضو كميسيون 
بهداشت و درمان درباره تعلل مجلس براي استيضاح وزير 
بهداشت و درمان مي گويد: بر اساس پيگيري هاي صورت 

گرفته استيضاح به هيات رييسه مجلس اعالم شده است، 
اما هيات رييسه هنوز اعالم وصول نكرده و به كميسيون 
بهداشت و درمان ارجاع نداده است.  او مي افزايد: مساله 
اينجاس��ت كه برخي نمايندگان بر اين باور هستند كه 
در شرايط كنوني استيضاح وزير بهداشت دردي را دوا 
نمي كند و بايد براي بهبود وضعيت كمبود دارو در كشور 
راهكارهاي ديگري پيشنهاد داد. به هر حال وقتي وزيري 
در انجام وظايف خود موفق عمل نكند بايد در مجلس 
پاسخگو باشد، اين مصلحت سنجي ها تا جايي مي تواند 

موثر واقع شود كه منافع مردم به خطر نيفتد.

    امضا جمع شده
 اما به هيات رييسه نرسيده است

همايون س��امه يح نجف آبادي نيز در اين باره به تعادل 
مي گويد: امضا براي اس��تيضاح وزير بهداشت و درمان 
جمع شده اس��ت اما هنوز اين نامه به صورت رسمي به 
هيات رييسه مجلس ارايه نشده. او مي افزايد: مشكالت 
دارويي در كش��ور كامال مش��هود اس��ت، اين مس��اله 
انتقادهاي زيادي را به وجود آورده اما نبايد فراموش كنيم 
كه اين مشكالت طي يك سال و دوسال بروز نكرده اند، 
برخي از آنها بيش از ۲۰ سال است كه روي هم انباشت 
شده اند. او در پاسخ به اين سوال كه كمبود مشهود دارو 
در كشور مشكالت زيادي را براي مردم به وجود آورده و 
در اين بين چه كسي بايد پاسخگو باشد، مي گويد: قطعا 
وزارت بهداش��ت و درمان مس��وول پاسخگويي به اين 
وضعيت است اما در شرايط كنوني كه موج تازه كرونا 
هم به كشور وارد شده است استيضاح وزير بهداشت 
نمي تواند ايده خوبي باشد. بايد شرايط سنجيده شود. 
نبايد مشكالت را ناديده بگيريم، اما اين وزارتخانه در 
دوره تصدي گري عين اللهي كارهاي مثبت زيادي 

هم انجام داده كه بايد مد نظر داشته باشيم.

    مجلسي ها 
چشم بر روي كمبود دارو مي بندند؟

مس��اله مهم اما اين است كه س��ال گذشته هم يك بار 
ديگر بهرام عين اللهي تا پاي استيضاح رفت. در آن زمان 

تعداد كساني كه پاي نامه استيضاح وزير بهداشت را امضا 
كرده بودند، تعدادشان چش��مگير بود و وزيربهداشت 
در آستانه دريافت كارت قرمز از مجلس قرار داشت اما 
ناگهان امضاها برگشت خورد، نمايندگان امضاي خود را 
پس گرفتند و به اين ترتيب مساله استيضاح به فراموشي 
سپرده شد. اينكه عين اللهي بار قبل هم توانست با ارايه 
برخي توضيحات به نمايندگان مجلس آنها را متقاعد 
كرده و براي خود زمان بخرد نشان مي دهد كه اين بار هم 
وزير بهداشت دست به كار شده و مي خواهد با منصرف 
كردن نمايندگان از ارايه امضا براي استيضاح او فرصت 
ديگري به خود بدهد. اما سوال اينجاست آيا قرار است 
اين بار هم مجلسي ها بر روي اشتباهات وزير بهداشت 

چشم ببندند و كمبود دارو در كشور را ناديده بگيرند؟

    عين اللهي 
ضعيف ترين وزير بهداشت و درمان 

پيمان شكاري، متخصص بيماري هاي عفوني در اين 
باره به تعادل مي گويد: متاسفانه بهرام عين اللهي يكي 
از ضعيف ترين وزراي بهداشت و درمان طي سال هاي 
اخير بوده است. اينكه روي كار آمدن او همزمان شد 

با واكسيناسيون سراسري كرونا در كشور دليلي شد 
تا او بر اين موج سوار شده و بخواهد از شرايط نهايت 
استفاده را براي ارايه يك كارنامه درخشان از خود ببرد. 
اما بعد از آن مشكالت يك به يك خودنمايي كردند.  او 
مي افزايد: از سال گذشته بارها و بارها در مورد كمبود 
دارو در كشور هشدارهاي الزم داده شد و هر بار وزير 
بهداشت و مسووالن سازمان غذا و دارو با وعده هايي 
سعي در خنثي كردن اين هشدارها داشتند. در حال 
حاضر هم هيچ تغيير محسوسي در اين زمينه ايجاد 
نشده است. اينكه وزير بهداشت كمبود آنتي بيوتيك 
را به شيوع زود هنگام آنفلوآنزا در كشور ربط مي دهد 
و كمبود دارو را تا مرز نبود آنتي بيوتيك در كش��ور 
تقليل مي دهد نشان از بي توجهي او به شرايط حاكم 

بر وضعيت بهداشت و درمان كشور دارد. 

    اما و اگرهاي حوزه اي كه
اولويت دولتمردان نيست

نمايندگان مجلس درست مي گويند، مشكالت حوزه 
بهداشت و درمان مربوط به اين دو سال گذشته نيست، 
سال هاست كه اين حوزه با كمبودها و نبودهاي بسياري 

دس��ت و پنجه نرم مي كند، حوزه بهداش��ت و درمان 
هيچگاه اولويت دولتمردان نبوده جايگاه آن در بودجه 
ساالنه كشور هم نشان از اين بي توجهي دارد. اما مساله 
اينجاست در ش��رايط بحراني افرادي بايد در راس كار 
قرار داشته باشند كه بتوانند بحران ها را كنترل كنند و 
ميزان فشار بر مردم را به حداقل برسانند. اين مساله اي 
اس��ت كه بهرام عين اللهي به عنوان وزير بهداشت در 
دولت سيزدهم نتوانسته به خوبي از عهده آن بربيايد. 
متاسفانه دستوري عمل كردن و وعده هاي غير واقعي 
دادن به عادتي بد براي بس��ياري از مس��ووالن تبديل 
شده است و اين در حالي است كه مشكالت كشور چه 
در حوزه بهداش��ت و درمان و چه در حوزه اقتصاد و ... با 
وعده هايي كه امكان اجرايي شدن ندارند، حل نمي شود. 
سال هاست كه پرستاران از شرايط خود در بيمارستان ها 
رضايت ندارند، سال هاست كه پزشكان از ميزان درآمد 
خود گاليه مي كنند، سال هاست كه متخصصان حوزه 
بهداش��ت و درمان بر اي��ن باورند تا زماني كه س��رانه 
بهداشت و درمان در كشور واقعي نشود مشكالت 
همچنان ادامه خواهند داشت و البته سال هاست 

كه هيچ كس به اين هشدارها توجه نمي كند.

گزارش

موج جديد اميكرون مرگبارتر است
فوق تخصص مراقبت هاي ويژه با بيان اينكه موج 
جديد كرونا مرگبارتر از موج قبلي اس��ت، گفت: 
حتي تزريق واكس��ن هاي قبلي ه��م در كاهش 
احتمال بستري شدن بر اثر ابتال به بيماري موثر 
نخواهند بود. محمدرضا هاش��ميان، با اش��اره به 
اينكه كرونا يك بيماري تنفس��ي است كه عامل 
ايج��اد آن ويروس SARS-OV۲ اس��ت، افزود: 
سرعت باالي سرايت اين ويروس، درگيري شديد 
دستگاه تنفسي و نداشتن ش��ناخت كافي از آن 
تاكن��ون باعث مرگ و مير زيادي در س��طح دنيا 
شده است. او افزود: كرونا مهلك ترين پاندمي بعد 
از بيماري آنفلوآنزا در س��ال ۱۹۱۸ شناخته شده 
است. عضو هيات علمي دانش��گاه علوم پزشكي 
شهيد بهشتي با بيان اينكه از زمان شيوع ويروس 
كرونا تا به ام��روز، اين ويروس جهش هاي زيادي 
داشته كه منجر به ايجاد سويه هاي جديدي شده 
است خاطرنش��ان كرد: به تازگي نيز جهش هاي 
جديدي از وي��روس كرونا در كش��ور چين ديده 
ش��ده است كه خبر از شناس��ايي جهش ژنتيكي 
جديد و همچنين ش��كل گيري س��ويه اي به نام 
XBB مي دهد. هاش��ميان از هش��دار س��ازمان 
بهداشت جهاني مبني بر اوج گيري موارد ابتالء به 
كرونا در ۱۱۰ كشور جهان خبر داد و گفت: سويه 
جديد اميكرون تركيبي از زير س��ويه هايي است 
كه طبق تحقيقات تفاوت هايي در شدت بيماري 

بين سويه هاي قبلي و جديد ايجاد كرده است. او با 
بيان اينكه خطر عفونت در اين سويه بيشتر است 
اما عالمت هاي بيماري تفاوت زيادي با سويه هاي 
ديگر ندارد، افزود: نشانه هاي سويه XBB تفاوت 
زيادي ب��ا گونه هاي قبلي اميك��رون ندارد يعني 
همان نشانه هاي س��ويه هاي قبلي مانند اختالل 
در حس بويايي، چش��ايي، تنگي نفس، سنگيني 
سينه، بدن درد، س��ردرد، احساس كالفگي، تب 
و لرز و در مواردي هم اس��هال و اس��تفراغ دراين 
سويه ديده مي ش��ود. هاشميان، سرايت بيشتر و 
ش��دت بيماري زايي كمتر را از ويژگي هاي سويه 
جديد اميكرون عنوان ك��رد و ادامه داد: به تازگي 
در ايران موارد ابتالء به سويه جديدي از اميكرون 
يعني XBB و BQ۱ گزارش شده است، البته اين 
سويه ها جديد نيستند و مطالعات درباره آنها زماني 
به طور جدي آغاز مي شوند كه اين سويه ها بيشتر 

در حال گردش باشند.
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