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التزام به سياست انرژي، تنها 
راه حل معضالت بخش انرژي

 ايران
بهشت دالل ها

 بحران مسكن 
و تجربه ديگران

مالحظه اي بر تضمين ايفاي 
تعهدات در مذاكرات برجام

 تاثير بودجه 
روي بورس

مشكالت بخش انرژي كه بعضًا 
تبديل به معضل و حتي بحران 
مي گردد، موضوعي اس��ت كه 
مي بايست به صورت اصولي با آن 
مواجه شد و بجاي مسكن هاي 
مقطعي، به دنبال حل ريشه اي 
مشكالت بود و اين كار شدني 
نيست به جز طراحي سياست 
جامع انرژي و اجراي كامل آن.  اگرچه سياست هاي كلي 
نظام و متعاقب آن سند ملي راهبرد انرژي كشور با تاخير 
طوالني باالخره در تير 1396 ب��ه تصويب هيات وزيران 
رسيده كه انتظار مي رفت با جديت توسط همه اركان كشور 
دنبال گردد، ليكن به نظر مي رسد عماًل اين سياست هاي 
راهبردي ك��ه براي تدوين آن زحمات زياد كارشناس��ي 
كشيده شده، عماًل به فراموشي سپرده شده و امور مربوط و 
تاثيرگذار بر بخش انرژي در مدار اقدامات و رفتارهاي انفعالي 
و مقطعي قرار گرفته است.  در بخش مربوط به »چالش ها و 
تنگناهاي بخش انرژي كشور«، اين سند ملي راهبرد انرژي 
كش��ور چالش هاي فراروي بخش انرژي اي��ران از زواياي 

مختلف را به خوبي شناسايي و احصا شده اند، از جمله: 
  باال بودن ش��دت انرژي و پايين بودن به��ره وري انرژي 

در ايران 
  پايين بودن ضريب بازيافت مخازن نفتي 

  ب��اال بودن عمر مخ��ازن نفت و گاز كش��ور و افت توليد 
طبيعي آنها 

  باال بودن تلفات در بخش هاي توليد، تبديل و عرضه انرژي 
  ورود و توليد محصوالت كم بازده و پرمصرف انرژي 

نبود مشتريان راهبردي 
  محدوديت در دسترسي به منابع مالي بين المللي 

  محدوديت دسترسي به فناوري هاي )تكنولوژي هاي( نوين 
 در همين س��ند بعد از تبيين چالش ها، راهبردهاي كلي 

بخش انرژي ترسيم شده است، ازجمله:
  كاهش ضايعات و تلفات در بخش توليد، انتقال، توزيع و 

مصرف انرژي تا سطح استانداردهاي ملي 
ارتقاي ديپلماسي انرژي 

توسعه مش�اركت آحاد مردم در سرمايه گذاري 
بخش انرژي 

  بهبود كيفيت محصوالت و خدمات بخش انرژي 
ايجاد نهادهاي تنظيم مقررات بخش انرژي )رگوالتوري 
ادامه در صفحه 3 انرژي(    

در بس��ياري از كش��ورهاي 
توسعه يافته دنيا، با مديريت 
طوالني مدت نرخ تورم و ايجاد 
افق روش��ن اقتصادي، ارزش 
پول ملي ثبات��ي قابل قبول 
دارد. هرچن��د در كوتاه مدت 
بحران هاي اقتصادي و تغيير 
و تحوالت سياسي در جهان 
مي توان��د ارزش اين پول ها را تح��ت تاثير قرار دهد اما 
سابقه نشان داده كه بسياري از اين دولت ها مي توانند 

پس از مدتي كوتاه، ثبات را به اقتصاد خود بازگردانند.
در چنين فضايي نه تنها جامعه با اين نگراني كه ارزش 
پس اندازش روز به روز كمتر خواهد شد مواجه نيست 
كه در واقع دليلي براي ورود به بازارهاي مختلف براي 
حفظ سرمايه نيز نمي بيند. در اقتصاد ايران اما شرايط 
كامال متفاوت است. نگاهي به وضعيت ارزش ريال در 
سال هاي گذشته نشان مي دهد كه تنها از زمستان سال 
96 تا امروز، ن��رخ دالر در اقتصاد ايران بيش از 10 برابر 
ش��ده است و به اين ترتيب افرادي كه قصد داشته اند با 
پس انداز ريالي در آينده خريد كنند، عمال بس��ياري از 
گزينه هاي خود را از دست داده اند. در كنار آن، نگاهي 
به بازارهايي مانند مس��كن و خودرو نشان مي دهد كه 
در مدتي كوتاه، قيمت ها در اين بازارها چند برابر شده 
و س��رمايه گذاري در اين بازارها عمال زياني را متوجه 

سرمايه گذاران نكرده است.
به اين ترتيب بسياري از افراد جامعه براي آنكه ضرري 
بزرگ متحمل نشوند به بازار مسكن و خودرو نه براي 
رفع نياز كه به چشم سرمايه گذاري نگاه مي كنند و همين 
موضوع خود به عاملي براي افزايش قيمت هاي مكرر در 
اين بازارها بدل شده است. تداوم اين شرايط باعث شده 
كه بسياري از دالالن و سفته بازان نيز در اين بازارها جا 
خوش كنند و با سوار شدن بر موج هاي تورمي و حتي 

ايجاد صوري آنها، پولي قابل توجه به جيب بزنند.
باز هم برخالف تجربه بس��ياري از كشورهاي توسعه 
يافته كه در آنها، حساب هاي بانك افراد رصد مي شود و 
اگر پولي بدون مبنا در آنها جابه جا شود، دولت مالياتي 
س��نگين بر آن وض��ع مي كند، در اي��ران نه تنها هيچ 
حساب كشي وجود ندارد كه حتي هنوز ماليات بر عايدي 
سرمايه نيز به عنوان يكي از اصلي ترين روش هاي مقابله با 
اين شرايط هرگز نهايي نشده است. ادامه در صفحه 3

1- ترس��يم و تصوير وضعيت 
بحراني مسكن در ايران و اثرات 
گاه جبران ناپذير آن بر معيشت 
و اقتصاد خانوار ايراني به اندازه اي 
پررنگ و همه گير ش��ده است 
كه احتياجي به ارايه آمارهاي 
گوناگون و تحلي��ل روندهاي 
گذش��ته ندارد. با وج��ود اين، 
آينده بازار مسكن يا به عبارت دقيق تر »ساختن« آينده بازار 
مسكن با هدف رهايي جمعيت قابل توجهي از شهروندان 
كشور از زير فشارهاي اقتصادي اجاره نشيني و بدمسكني 
همچنان مورد توجه محافل پژوهشي و كارشناسي كشور 
ق��رار دارد، به گونه اي كه هر از گاه يك مركز پژوهش��ي يا 
يك كارش��ناس تالش مي كند براي برون رفت مسكن از 
شرايط كنوني راهكار ارائه كند. اما متاسفانه اين تالش هاي 
پژوهشي و كارشناسي، به نگاه بخشي نگري دچار هستند 
و از همين رو، نتايج به دست آمده از اين بررسي ها نه تنها 
قابل تعميم به اقتصاد ايران نيستند كه به نوعي گمراه كننده 

نيز هستند.
2- به تازگي مركز پژوهش ه��اي مجلس »رويكردهاي 
جهاني سياس��تگذاري در حوزه تامين مسكن با تاكيد بر 
گروه هاي كم درآمد« را بررسي كرده است. در اين گزارش، 
ضمن بررس��ي رويكردها، به پنج سياست اصلي تأمين 
مسكن شامل: سياست ساخت مسكن، سياست تأمين 
مالي مس��كن، سياس��ت زمين و خدمات، سياست هاي 
منتج از راهبرد توانمند سازي در برخورد با مساله مسكن و 
سياست مسكن مقرون به صرفه يا در استطاعت پرداخته 
و تاكيد شده است كه بس��ياري از ابعاد تأمين مسكن در 
استطاعت در سطح جهاني مش��ابه بوده و تعميم پذيري 
بااليي دارد و مي توان از انتخاب راه حل هاي مقطعي مبتني 
بر س��عي و خطا اجتناب كرد. گ��زارش مركز پژوهش ها 
درحالي از »تعميم پذيري باال«ي ابعاد مسكن در استطاعت 
س��خن به ميان آورده و خواستار به كارگيري برخي از اين 
راهكارها شده است كه اساسا فضاي حاكم براقتصاد ايران 
هيچ گونه شباهتي با شرايط اقتصادي حاكم بر كشورهاي 
مورد بررس��ي در اين گزارش )چين، اس��تراليا، انگليس، 

مالزي و...( نيست. 
3- در علم اقتصاد بر استفاده از تجربه كشورهاي ديگر 
تاكيد مي ش��ود. اما آيا واقعا مي توان از همه تجربه ها 
ادامه در صفحه 2 استفاده كرد؟   

مذاكرات اجراي برجام با همه 
افت و خيزه��اي آن همچنان 
باق��ي اس��ت و دي��دار وزي��ر 
امورخارج��ه ايران و مس��وول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا 
در حاش��يه اجالس بغداد 2 در 
ماه گذش��ته، گمانه زني ها در 
خصوص فرجام مذاك��رات را 
تقويت كرده اس��ت، از اي��ن رو نگاهي به آخرين وضعيت 
مذاكرات و چشم اندازهاي پيش روي آن مي تواند به ارزيابي 
بهتر در اين خصوص كمك كند. به نظر مي رس��د يكي از 
آخرين موانع توافق، عدم تضمين معتبر امريكا براي نقض 
مجدد برجام با اين استدالل بوده است كه چنين تضميني 
وجود ندارد. از فحواي اين گفت وگوها هم پيداس��ت كه 
مقصود از اين تضمين، تضمين ايفاي تعهد است و چون با 
هر تضميني تعهد قابل نقض است، ارايه چنين تضميني 
ناممكن شمرده شده است. اما اگر تضمين نه نسبت به ايفاي 
تعهد بلكه با سلب حق صورت گيرد ديگر نقضي براي آن 
قابل تصور نخواهد بود. توضيح آنكه متن برجام و قطعنامه 
2231 شوراي امنيت كه در تاييد برجام صادر شده است در 
سازوكار حل اختالف خود امكان بازگرداندن قطعنامه هاي 
تحريمي پيشين شوراي امنيت عليه ايران را براي هريك 
از طرف ه��اي برجام، به صرف ادع��اي نقض برجام و طي 
رويه اي در مدت زماني دو ماهه، فراهم كرده است. با وجود 
آنكه آژانس بين المللي انرژي اتمي مرجع نظارت بر تعهدات 
ايران و راستي آزمايي آنهاست، در اين سازوكار ادعاي عدم 
پايبندي اساسي به برجام مشروط به تاييد آژانس نيست 
و به عالوه راي داوري پيش بيني شده در اين سازوكار هم 
غيرالزام آور است و بنابراين صرف ادعاي يك طرف برجام 
و طي رويه هاي زماني مربوط��ه حق اعاده قطعنامه هاي 
تحريمي ايران را يراي آن طرف ايجاد مي كند )البته آلمان 
چون از ح��ق وتو برخوردار نيس��ت در مرحله نهايي اين 
سازوكار نيازمند همراهي اعضاي ديگري از شوراي امنيت 
است(. امريكا تنها طرف پيشين برجام است كه به واسطه 
خروج زودهنگام خود از برجام )در 18 ارديبهشت 1397( 
در حال حاضر اساساً از اين حق برخوردار نيست. بازگشت 
مجدد امريكا به برجام خطر اعاده قطعنامه هاي تحريمي 
عليه ايران را در شرايطي براي ايران ايجاد مي كند كه از عمر 
10 ساله برجام بيش از 7 سال آن گذشته و كمتر از سه سال 
ادامه در صفحه 4 آن باقيمانده است و...   

اليحه بودجه سال 1402 كشور 
طي روزهاي گذش��ته تقديم 
مجلس شده است. در اين اليحه 
منابع و مصارف عمومي كشور 
با رش��د بالغ بر 40 درصدي به 
رقم 2، 164 هزار ميليارد تومان 
رسيده اس��ت كه 1، 984 هزار 
ميليارد توم��ان آن مربوط به 
منابع عمومي دولت و مابقي درآمدهاي اختصاصي است. 
در نتيجه بودجه سال آتي كشور، بودجه انبساطي است. 
در بخش منابع، واگذاري دارايي هاي س��رمايه اي رشدي 
معادل 74 درصد نسبت به اليحه سال قبل داشته است. 
اين دارايي به رقم 712 هزار ميليارد تومان رس��يده است 
كه صادرات نفت، ميعانات گازي و گاز طبيعي پس از كسر 
سهم 40 درصدي صندوق توسعه ملي و سهم شركت ملي 
نفت، وزن 85 درصدي اين بخش را تش��كيل مي دهند. 
مفروضات، صادرات روزانه 1.4 ميليون بشكه نفت و قيمت 
نفت 85 دالري است كه با توجه به روند مقداري صادرات 
سال جاري، كمي خوش بينانه به نظر مي رسد. درآمدهاي 
مالياتي با رقم 826 هزار ميليارد تومان، سهم 42 درصدي 
از منابع عمومي دولت را تشكيل داده است. در اين بخش، 
ماليات اشخاص حقوقي رشد 120 درصدي نسبت به سال 
قبل داشته و به رقم 294 هزار ميليارد تومان رسيده است كه 
بخشي به افزايش پايه هاي مالياتي باز مي گردد. عالوه بر اين 
در حدود 32 هزار ميليارد تومان بابت حقوق ورودي خودرو 
درنظر گرفته شده كه نشان دهنده عزم دولت جهت واردات 
خودرو در سال آينده است. واگذاري  دارايي هاي غيرمالي 
با رشد بيش از دو برابري نسبت به سال قبل رقم 214 هزار 
ميليارد تومان در بودجه س��ال آتي برآورد شده است كه 
واگذاري شركت هاي دولتي و واگذاري اموال وزن برابر در 
اين بخش دارند. در بخش واگذاري دارايي هاي مالي، سهم 
فروش اوراق دولتي در بودجه سال آينده بالغ بر 185 هزار 
ميليارد تومان است. گروه ملي صنعت فوالد ايران و برخي 
از پااليشگاه هاي دولتي در زمره واگذاري هاي سال آينده 
قرار دارند. در بخش مصارف، هزينه ها با رشد 51 درصدي 
به رقم 1، 454 هزار ميليارد تومان رسيده است. بنابراين در 
تراز عملياتي بودجه شاهد كسري 476 هزار ميليارد توماني 
هستيم كه عمدتا از طريق واگذاري دارايي هاي سرمايه  اي 
جبران ش��ده اس��ت. همچنين مبلغ تملك دارايي هاي 
ادامه در صفحه 4 سرمايه اي كه... 
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 آيا حذف شبكه گاز و جايگزين كردن انرژي ديگري
 در پايتخت ممكن است؟

 »تعادل« روند رشد 
شاخص بازار سرمايه را بررسي مي كند

 كاهش مصرف
با حذف شبكه گاز تهران
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بازتاب

 جوابيه سازمان برنامه و بودجه 
به يادداشت روزنامه »تعادل«

 افزايش شفافيت 
در كنار برنامه محوري

در پي انتشار يادداش�تي از جناب آقاي افقه 
اقتصاددان  برجس�ته كش�ور تح�ت عنوان 
»بودجه و سفره هايي كه آب مي روند« درباره 
اليحه بودجه  دولت به مجلس، سازمان برنامه و 
بودجه در راستاي نهضت ارسال جوابيه پاسخي 
را به دفتر نش�ريه ارسال كرده است كه در زير 

مي خوانيد.

با س��الم و احترام؛   گزارش��ي با عن��وان »بودجه و 
سفره هايي كه آب مي روند« مورخ 1401/10/27 در 
آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است بر اساس ماده 
23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن 
افكار عمومي، دس��تور فرماييد اين پاسخ در همان 
صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل در اس��رع 

 وقت در آن روزنامه منتشر شود. 
افزايش ش��فافيت در كن��ار برنامه مح��وري/ ادامه 

اصالحات ساختاري در بودجه 1402
از رويكردهاي كالن و خط مشي هاي تدوين اليحه 
بودج��ه 1402، مي ت��وان به هدف گ��ذاري جهت 
دستيابي به رشد با ثبات اقتصادي، عدالت محوري، 
كارآمدسازي نظام حكمراني و اصالح ساختار بودجه 

در تطابق با اسناد باالدستي اشاره نمود.
اليحه بودجه سال 1402 كل كشور به همراه جداول 
و پيوس��ت ها پس از انجام توافق��ات، در 21 دي ماه 
1401 توسط رياست محترم جمهوري به مجلس 
شوراي اس��المي تقديم ش��د. مباني تدوين اليحه 
بودجه سال 1402 مشتمل بر س��ند تحول دولت 
مردمي، سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه، سند 
ملي آمايش سرزمين و بخشنامه بودجه سال 1402 
مي باشد. از رويكردهاي قابل توجه در تدوين اليحه 
بودجه مي توان به احص��اي احكام با ماهيت دايمي 
و درج به ش��كل جداگانه در ماده واحده اشاره نمود 
كه ضرورتي به تكرار در قوانين س��نواتي ندارند و در 
صورت تصويب توس��ط قانون گذار، به عنوان احكام 
دايمي تنظيم لوايح بودجه در س��ال هاي آتي مورد 
عمل قرار مي گيرد. از ديگر رويكردهاي تدوين ضوابط 
تبصره اي اليحه بودجه س��ال 1402 در راس��تاي 
اصالحات س��اختاري، عدم تغيير يا اصالح قوانين 
دايمي مصوب قبلي بوده است و تدوين ضوابط يادشده 
صرفًا به اجازه هاي قانوني موردنياز براي اجرا در سال 
1402 معطوف ش��ده اس��ت. از رويكردهاي كالن 
و خط مش��ي هاي تدوين اليحه بودجه، مي توان به 
هدف گذاري جهت دستيابي به رشد با ثبات اقتصادي، 
عدالت محوري، كارآمدسازي نظام حكمراني و اصالح 
ساختار بودجه در تطابق با اسناد باالدستي اشاره كرد.

الف( منابع اليحه بودجه سال 1402 كل كشور
بودجه عمومي سال 1402 كل كشور از حيث منابع 
عمومي 1984 ه�� .م.ت. )هزار ميلي��ارد تومان( و با 
احتساب درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات 
دولتي )180 ه .م.ت.( و بودجه شركت هاي دولتي، 
بانك ها موسسات انتفاعي وابسته به دولت )3097 
ه .م.ت.(، در مجموع بودجه كل كش��ور براي س��ال 
1402 از حيث منابع و مصارف بالغ بر 5261 ه .م.ت. 
تهيه، تنظيم و تقديم ش��ده اس��ت. در بخش منابع 
بودجه عمومي كش��ور در مجم��وع 1984 ه .م.ت. 
منابع، به ترتيب از محل درآمدهاي عمومي به ميزان 
978 ه .م.ت. از محل واگذاري دارايي هاي سرمايه اي 
)711 ه�� .م.ت.( و از محل واگذاري دارايي هاي مالي 
)294 ه .م.ت.(، پيش بيني شده كه نسبت به منابع 
عمومي بودجه سال جاري حدود 42 درصد افزايش 
يافته اس��ت. درآمدهاي عمومي شامل درآمدهاي 
مالياتي، درآمدهاي ناش��ي از كمك هاي اجتماعي، 
درآمدهاي حاص��ل از مالكيت دول��ت، درآمدهاي 
حاصل از فروش كاالها و خدمات، درآمدهاي حاصل 
از جرايم و خس��ارات و درآمدهاي متفرقه بوده كه با 
رشد 40 درصدي در مجموع به ميزان 978 ه .م.ت. 
پيش بيني شده است. در قسمت درآمدهاي عمومي، 
بخش درآمدهاي مالياتي )مشتمل بر انواع ماليات هاي 
مستقيم و غيرمس��تقيم و حقوق ورودي( سهم 84 
درصدي را به خود اختصاص داده كه از لحاظ سهم 
در درآمدهاي عمومي نسبت به بودجه سال جاري 
چهار درصد افزايش داش��ته است و نشانگر رويكرد 
پايدارسازي منابع بودجه عمومي است؛ ليكن از لحاظ 
ارقام پيش بيني شده، مجموع درآمدهاي مالياتي با 
47 درصد رشد نسبت به ارقام مصوب سال جاري با در 
نظر گرفتن ارقام تحقق يافته نه ماهه سال جاري منظور 
ادامه در صفحه 8 شده است. 

زور دولت فقط به كارمندان مي رسد؟

 بررسي آينده صنعت نفت و گاز ايران 
و رقابت هاي منطقه اي در گفت وگوي »تعادل« با رضا پديدار

تناقضات بي پايان 
مالياتي

در وضعيت كنوني نمي توانيم 
صادركننده عمده انرژي باشيم

مالي��ات يكي از عجيب ترين سرنوش��ت ها در ميان تمام 
ش��اخص ها در اقتصاد ايران را دارد. درآم��دي پايدار كه 
تقريبا هيچ يك از گروه هاي سياسي و فعاالن اقتصادي و 
تصميم گيران ترديدي در لزوم تقويت مباني آن و افزايش 
سهمش از درامدهاي دولتي ندارند اما در تمام اين سال ها 
هيچ روش و برنامه اي كه بتواند مقدمات عدالت مالياتي را 
فراهم كند در اقتصاد ايران فراهم نش��ده و در بودجه سال 
آينده نيز نه تنها نش��انه اي از تغيي��ر در چارچوبش ديده 

نمي ش��ود كه حتي برخي تحليل گران از دشوار تر كردن 
شرايط پس از اجراي بودجه نيز سخن مي گويند.  وابستگي 
طوالني مدت به پول نفت در اقتصاد ايران باعث شده، دولت 
به جاي آنكه در مق��ام اجرايي، براي درآمدهاي الزم براي 
هزينه هاي جاري كشور روي درامدهاي پايدار مانند ماليات 
متمركز شود، به نهادي تبديل شود كه پس از فروش نفت 
بايد پول را به اقتصاد تزريق كند و همين موضوع باعث به 
صفحه 2 را بخوانيد وجود آمدن اين... 

گلن�از پرت�وي مه�ر | بر پاي��ه آخري��ن مطالعات و 
پژوهش ه��اي جهان��ي در خصوص ض��رورت افزايش 
سرمايه گذاري در پروژه هاي اكتشاف و توليد و نيز خطوط 
لوله نفت و گاز در ايران مي تواند زمينه س��از رشد ساالنه 
حداقل 3.4 درصدي صنعت انرژي طي 5 سال آينده باشد. 
در اين زمينه اداره اطالعات انرژي امريكا و نيز موسس��ه 
پژوهشي اوپك نرخ رشد ساالنه صنعت نفت و گاز ايران را 
بين سال هاي 2022 تا 2027 حداقل در دامنه 2/3 تا 4/3 
درصد اعالم داشته اند. در اين مطالعه ميداني و تطبيقي 
همه گيري كرونا به خاطر كاهش قيمت نفت تاثير منفي بر 

صنعت نفت و گاز ايران داشت، اما انتظار مي رود اوج دوباره 
تقاضا براي نفت و گاز طي دوس��ال گذشته تاثيرات اين 
همه گيري را از بين ببرد. رضا پديدار، رييس كميسيون 
انرژي و محيط زيست اتاق تهران، در گفت وگو با خبرنگار 
تعادل ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت: هر چند كه 
درآمد شركت هاي نفت و گاز به خاطر قرنطينه هاي غير 
منتظره و مرگ و ميرها كاهش يافته بود، اما عواملي مانند 
افزاي��ش ظرفيت خط لوله گاز طبيعي و باال رفتن تقاضا 
براي محصوالت نفتي باعث توسعه بازار در 5 سال آينده 
صفحه 3 را بخوانيد خواهد شد.  

 وحيد شقاقي شهري در گفت وگو با »تعادل« 
چالش هاي پيش روي بودجه 1402 را تشريح مي كند

 نگوييد بودجه
بگوييد سند پرداخت حقوق

زهرا سليماني| آيا بودجه 1402 كل كشور را مي توان 
سندي در مسير رشد و توسعه كش��ور ارزيابي كرد؟ اگر 
بودجه هاي ساالنه را برش��ي از برنامه هاي كالن 5ساله و 
چش��م اندازها بدانيم، نس��بت بودجه 1402 با اين اسناد 
باالدستي چگونه برقرار شده است؟ با اين بودجه بايد چه 
توقعي از بهبود داشته باشيم؟ اين پرسش ها و پرسش هايي 
مانند اي��ن، بالفاصله پس از ارايه اليح��ه بودجه در افكار 
عمومي مطرح شده است. وحيد شقاقي شهري اقتصاددان 
و استاد دانشگاه در پاسخ به اين پرسش ها به اين نكته اشاره 
مي كن��د كه در حال حاضر، مفهوم��ي ذيل عنوان»نظام 
بودجه ريزي« در فضاي اقتصادي و مديريتي كشورمان 
معنا و مفهوم ندارد و آنچه كه در قالب اليحه بودجه ارايه 
مي ش��ود، برنامه اي براي پرداخت حقوق و دستمزدها در 

كشور است و نه چيز ديگري.
  بالفاصله پ�س از ارايه بودجه 1402 بازار ارزيابي 
درباره چن�د و چون بودجه در رس�انه ها و فضاي 
مجازي گرم شده، ش�ما اين نظام بودجه ريزي را 

چطور تحليل مي كنيد؟
واقع آن است كه در ايران چيزي به نام نظام بودجه ريزي 
وجود ندارد؛ اينگونه لوايح��ي كه دولت ها )نه فقط دولت 
سيزدهم بلكه اغلب دولت ها( به مجلس مي دهند، صرفا 
براي گذران زندگي و معيش��ت يك گروه كارمند دولت 
اس��ت، بدون اينكه ناظر بر ارتقاي بهره وري و حل مسائل 
كالن كشور باشد. عمال اين نظام برنامه ريزي يك ساله تحت 

عنوان نظام بودجه ريزي كشور، نه ناظر به حل مسائل كشور 
و نه ناظر به شايسته ساالري و نه ناظر بر ارتقاي بهره وري و 
عدالت اجتماعي است. دليل اين امر هم روشن است، چون 
مسائل كالن كشور مسير خود را طي مي كند و بودجه هاي 
سنواتي هم مسير خود را طي مي كند. اين دو گزاره به هم 

ارتباطي پيدا نمي كنند.
  مهم ترين چالش هايي كه به نظر شما در بودجه ها 

بايد به آنها توجه كرد چه مواردي هستند؟
كش��ور ما ابربحران هايي چون بحران آب، بحران زيست 
محيطي، بحران فرونشس��ت زمين، بح��ران ريزگردها، 
بحران عدم س��رمايه گذاري و اس��تهالك منابع و س��اير 
بحران ها و ابربحران هاي اقتصادي كه در كش��ور تشديد 
شده اس��ت. اصوال برنامه ريزي هاي يك ساله كشور بايد 
در مسير حل اين مشكالت كالن باش��د. در همه جهان 
اين برنامه ريزي ها بايد در جهت حل اين مشكالت كالن 
باشد. در همه جهان يك چش��م انداز وجود دارد كه به آن 
برنامه ه��اي بلندمدت مي گويند. اي��ن برنامه ريزي هاي 
بلندمدت به برنامه ريزي هاي ميان مدت بدل مي شوند كه 
در قالب برنامه هاي 5ساله توسعه و برنامه هاي كوتاه مدت 
كه بودجه هاي ساالنه بازتاب پيدا مي كنند. عمال برنامه هاي 
كوتاه مدت هم بايد به هم متصل باشند تا اهداف برنامه هاي 
ميان مدت محقق ش��ود. برنامه هاي ميان مدت هم بايد 
اهداف كالن و بلندمدت را محق��ق كنند. بودجه، برنامه 
كوتاه مدت است و بايد ناظر به حل مسائل باشد. يعني اگر 

قرار باشد، مشكل آب را حل كنيم، در بودجه بايد برنامه هايي 
ناظر به حل مساله آب وجود داشته باشد تا هر سال بخشي 
از مشكل حل و فصل شود. مسيري كه اين روزها در كشور 
در حال حركت به سمت آنها هستيم، بودجه ريزي نيست 
و دردي را هم دوا نمي كند. گروهي كارمند دولت داريم و 
گروهي بازنشسته كه هزينه هاي جاري را در بودجه شكل 
مي دهند. بين 80 تا 85درصد بودجه ها، هزينه هاي جاري 
است. در بودجه 1402، حدود 1948 هزار ميليارد تومان 
بودجه عمومي دولت اس��ت. از اين رقم، بحث هزينه هاي 
جاري و پرداخت دارايي هاي مالي كه اوراق فروخته شده 
در سال هاي قبل است، سرجمع 83درصد بودجه عمومي 
را اشغال كرده اند. يعني عمال، بيش از 80 درصد بودجه هاي 
ايران را حقوق و دستمزدها تشكيل مي دهند. آنچه كه براي 

بودجه هاي عمراني تخصيص يافته، محقق نمي شوند.
  اما چرا بودجه هاي عمراني محقق نمي شوند؟

بين 327 تا 350هزار ميليارد تومان به بودجه عمراني 
تخصيص يافته كه به نسبت سال قبل تنها 26درصد 
رشد اس��ت، )يعني كمتر از تورم( اين عدد هم هرگز 
محقق نمي شود. چند سال است عددي تحت عنوان 
تملك س��رمايه اي براي عمران گذاش��ته ش��ده كه 
تخصيص آن زير 20درصد اس��ت. چون همين اندك 
بودجه هاي عمراني هم تخصيص داده نمي شود، شاهد 
تشديد فرسودگي اقتصاد ايران و فرسايش زيرساخت ها 
ادامه در صفحه 2 هستيم.  



ماليات يكي از عجيب ترين سرنوشت ها در ميان تمام 
شاخص ها در اقتصاد ايران را دارد. درآمدي پايدار كه 
تقريبا هيچ يك از گروه هاي سياسي و فعاالن اقتصادي 
و تصميم گي��ران ترديدي در لزوم تقويت مباني آن و 
افزايش سهمش از درآمدهاي دولتي ندارند اما در تمام 
اين سال ها هيچ روش و برنامه اي كه بتواند مقدمات 
عدالت مالياتي را فراه��م كند در اقتصاد ايران فراهم 
نشده و در بودجه س��ال آينده نيز نه تنها نشانه اي از 
تغيير در چارچوبش ديده نمي ش��ود كه حتي برخي 
تحليل گران از دشوار تر كردن شرايط پس از اجراي 

بودجه نيز سخن مي گويند. 
وابستگي طوالني مدت به پول نفت در اقتصاد ايران 
باعث شده، دولت به جاي آنكه در مقام اجرايي، براي 
درآمدهاي الزم براي هزينه هاي جاري كش��ور روي 
درآمدهاي پايدار مانند ماليات متمركز شود، به نهادي 
تبديل شود كه پس از فروش نفت بايد پول را به اقتصاد 
تزريق كند و همين موضوع باعث به وجود آمدن اين 
فرهنگ اقتصادي ش��ده كه افراد هرچ��ه بتوانند از 
دادن ماليات فرار كنند، فعاالن اقتصادي موفق تري 
هستند. در چنين فضايي به نظر مي رسد در تمام اين 
سال ها زور دولت تنها به كارمندان، كارگران و فعاالن 
اقتصادي رسيده كه فعاليتي شفاف دارند و هر ماه بر 
اساس فرمول هاي تعيين شده ماليات خود را پرداخت 
مي كنن��د و در مقابل، افرادي كه پول بيش��تري در 
مي آورند به راحتي مي توانند از ماليات دادن فرار كنند.

نگاهي به اليح��ه بودجه 1402 نش��ان مي دهد كه 
شرايط مالياتي در سال آينده نيز نه تنها تفاوت مهمي 
نداش��ته كه حتي به سمت دش��وارتر كردن شرايط 
كارمندان نيز حركت كرده است، موضوعي كه حتي 
نمايندگان مجلس نيز به آن اش��اره دارند. پيرهادي 
با بيان اينكه بر اس��اس اليحه بودجه س��ال آتي قرار 
است ماليات ۵۷ درصد افزايش پيدا كند و مردم بايد 
نسبت به سال قبل بيشتر ماليات بدهند در حالي كه 
حقوق كاركنان دولت بر اس��اس همين اليحه رشد 
20 درصدي داشته است، بيان كرد: در روند افزايش 
ماليات ها و وعده دولت براي توزيع عادالنه درآمد ها 
يك تناقض رويكردي بروز كرده است، افزايش ماليات 
منجر به توزيع عادالنه درآمد نمي شود چرا كه افزايش 
نرخ ماليات ها مس��تقيم روي توان خري��د مردم اثر 
مي گذارد و منجر به كاهش قدرت خريد مردم به ويژه 

در دهك هاي پايين درآمدي مي شود.
نماينده مردم تهران در ادامه تصريح كرد: كنترل بازار 
و توجه به قدرت خريد مردم ضرورتي اساسي است كه 
بايد در روند تصويب بودجه سال آتي از سوي مجلس و 
دولت به صورت ويژه مورد توجه قرار گيرد، دهك هاي 
پايين و كم درآمد جامعه در شرايط فعلي هم در تامين 
معيشت با مشكل روبرو هستند و قشار زيادي را تحمل 
مي كنند. وي اف��زود: افزايش ۵۷ درصدي ماليات در 
كنار رش��د حداكثر 10 درص��دي يارانه ها در بودجه 
سال آتي اقدام درستي حداقل در شرايط فعلي كشور 
نيس��ت و حاصلي جز افزون شدن فشار به خانوار ها و 
بروز نارضايتي هاي اقتصادي و معيش��تي در جامعه 
نخواهد داشت.  به اين ترتيب بايد ديد كه آيا مجلس 
به اين حوزه ورود خواهد كرد يا خير و اگر بنا بر ورود 
باشد، نمايندگان بر لزوم افزايش بيشتر حقوق ها دست 
خواهند گذاشت يا تالش مي كنند ماليات پيش بيني 
شده از سوي دولت را كاهش بدهند كه البته هر دو اين 
گزينه ها پيچيدگي هاي خاص خود را خواهند داشت. 
در كنار آن، دولت هنوز نتوانس��ته راهي براي كنترل 

اصنافي پيدا كند كه در س��ال هاي گذش��ته ماليات 
گرفتن از آنها بسيار دشوار بوده است. پزشكان و بحث 
نصب دستگاه هاي كارتخوان در مطب ها يكي از اين 
موضوعات اس��ت كه اطالعات جديد نشان مي دهد 
ك��ه همچنان بخش مهم��ي از آنها مالي��ات دقيقي 
نمي پردازند. وحيد عزيزي مديركل دفتر بازرس��ي، 
مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي سازمان امور مالياتي 
كش��ور س��ازمان اظهار داش��ت: به ازاي هر گزارش 
مردمي در سامانه سوت زني مبني بر عدم استفاده از 
دستگاه كارتخوان در محل كسب پزشكان كه باعث 
اجبار مردم به عدم استفاده از دستگاه هاي كارتخوان 
شود، در گام اول براي پزشك مربوطه پيامك هشدار 

ارسال مي شود.
وي با بيان اين مطلب افزود: در ادامه مسير، اسامي اين 
پزشكان طي نامه اي به سازمان نظام پزشكي كشور به 
عنوان متخلفان از اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي 
و سامانه موديان ارسال و پس از آن، نام اين پزشكان 
از ليست موديان داراي شرايط استفاده از تبصره ماده 
100 قانون ماليات  هاي مستقيم در مدت زمان تسليم 
اظهارنامه شغلي و توافق با سازمان امور مالياتي خارج 
خواهد شد. عزيزي تبصره ماده 100 قانون ماليات هاي 
مستقيم را يكي از مزايا و تسهيالت مالياتي عنوان كرد 
و گفت: سازمان امور مالياتي كشور مي تواند برخي از 
مشاغل يا گروه هايي از آنان را كه ميزان فروش كاال و 
خدمات ساالنه آنها حداكثر ده برابر معافيت موضوع 
ماده )۸4( اين قانون باشد از انجام بخشي از تكاليف از 
قبيل نگهداري اسناد و مدارك موضوع اين قانون و ارايه 
اظهارنامه مالياتي معاف كند و ماليات موديان مذكور 

را به صورت مقطوع تعيين و وصول نمايد.
مديركل دفتر بازرس��ي، مب��ارزه با ف��رار مالياتي و 
پولشويي سازمان ضمن تاكيد بر اينكه براي رسيدگي 
دقيق تر پرونده اين قبيل پزشكان متخلف به مميزين 
مالياتي دستورات ويژه اي صادر شده، افزود: دريافت 
تراكنش  هاي بانكي اين قبيل پزشكان از بانك مركزي 

هم در دستور كار است تا اس��تيفاي حقوق مردم به 
درس��تي صورت پذيرفته و در رس��يدگي به پرونده 
مالياتي كساني كه فرار مالياتي داشته اند، سختگيري 
الزم به عمل  آيد و در موارد تكرار اين كار علي الخصوص 
در كلينيك هاي پردرآمد از بازرسي ماده 1۸1 قانون 
ماليات هاي مستقيم در خصوص اين اشخاص استفاده 
مي ش��ود و در صورت اس��تفاده از حساب ديگران در 
مرجع قضايي طرح دعوا خواهد ش��د. عزيزي افزود: 
براساس گزارش هاي مردمي در سامانه سوت زني از 
ابتداي سال 1401 تاكنون بيش از 1۵ هزار گزارش 
مردمي به س��ازمان امور مالياتي كش��ور واصل شده 
و س��هم گزارشات موضوع پزش��كان فاقد كارتخوان 
بيش از ۵0% گزارشات مي باشد كه اين گزارشات پس 
از بررس��ي هاي اوليه به ادارات امور مالياتي مربوط، 
دادس��تاني انتظامي مالياتي و ساير مراجع ديصالح 
ارجاع مي گردند. تاكنون اسامي 1۷۸۶ نفر از پزشكان 
به سازمان نظام پزشكي ارسال گرديده و اسامي ۳۹00 
نفر ديگر در حال ارسال است. در كنار ماليات بر درآمد، 
ماليات بر عايدي سرمايه نيز موضوع ديگري است كه 
با وجود شعارهاي مختلف در تمام سال هاي گذشته 
هنوز به مرحله اجرا نرس��يده و هرچند نمايندگان از 
پيگيري جدي اين طرح خبر داده اند اما هنوز مشخص 
نيس��ت كه چه زماني به اجراي نهايي خواهد رسيد. 
با توج��ه به نرخ باالي تورم در اي��ران، خريد و فروش 
در بازارهايي مانند مس��كن، خودرو، طال و ارز به يك 
سرمايه گذاري بدل شده و بسياري از مردم براي آنكه 
ارزش پول هايش��ان كاهش پيدا نكند، در اين بازارها 
اقدام به خريد و ف��روش مي كنند. در چنين فضايي 
تعداد زيادي از دالالن نيز فعال هستند كه با استفاده 
از خبرسازي ها، قيمت ها در اين بازارها را ناگهان باال 
مي برند و سودي قابل توجه به جيب مي زنند و اين در 
حالي است كه بخش قابل توجهي از اين خريد و فروش 
عمال مالياتي ني��ز پرداخت نمي كنند. چند روز قبل 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس از مقاومت هايي 

گفته بود كه در اي��ن حوزه ها وجود دارد. محمد رضا 
پورابراهيمي در جريان بررس��ي گزارش ش��ور دوم 
كميسيون اقتصادي در مورد طرح ماليات بر عايدي 
س��رمايه گفت: يكي از چالش هاي مهم اقتصاد عدم 
وجود يك پايه مهم مالياتي تحت عنوان طرح ماليات 
بر سوداگري در اقتصاد كشور است، در مجلس دهم 
اين طرح جمع بندي شد، اما به دليل مخالفت دولت 
وقت به جمع بندي نرس��يد، طرح ماليات بر عايدي 
سرمايه با توافق دولت سيزدهم در دستور كار صحن 

علني مجلس قرار گرفته است.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس بيان داشت: امروز 
منابع اقتصاد كش��ور به جاي جهت گيري در اقتصاد 
واقعي به سمت بازارهاي سوداگرانه و فعاليت هاي غير 
مولد هدايت مي شود، البته تعدادي از نمايندگان هم 
درخواست كردند كه اين طرح مسكوت بماند. وي با 
اشاره به وضعيت بازار ارز و خودرو در كشور تصريح كرد: 
يكي از راهكارهاي ساماندهي بازار ارز و خودرو تصويب 
طرح ماليات بر عايدي سرمايه است، اين طرح نقش 
مهمي در ساماندهي بازار خواهد داشت. پورابراهيمي 
با اشاره به اهميت اين طرح بيان داشت: تصويب اين 
طرح مهم ترين اقدام مجلس در س��ال جاري اس��ت 
انتظار اين اس��ت همه همكاران از اين طرح حمايت 
كنند تا بتوانيم اين طرح مهم را به سرانجام برسانيم، 
رييس جمهور و وزير اقتصاد براي ساماندهي وضعيت 
اقتصاد كش��ور از اين طرح حمايت كرده اند. نماينده 
مردم كرمان تصريح كرد: فضايي در كشور حوزه بازار 
را به داللي تبديل كرده است و قانوني شدن اين طرح 
مي تواند در س��اماندهي اين بازارها مهم باشد. به اين 
ترتيب واضح اس��ت كه ورود دستگاه هاي اجرايي به 
اين حوزه ها به افزايش عدالت مالياتي كمك خواهد 
كرد اما اينكه چه زماني اين ورود نهايي شود همچنان 
مش��خص نيس��ت. تا آن زمان به نظر مي رسد مانند 
دولت هاي قبل، در اين دولت نيز همچنان در دريافت 

ماليات ديوار كارمندان از همه كوتاه تر است.
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 نگوييد بودجه
بگوييد سند پرداخت حقوق

مساله دوم در عدم تخصيص بودجه هاي عمراني تحت 
تاثير قرار گرفتن رش��د اشتغالزايي است. طي نيم قرن 
گذشته ماليات گرفته مي شد تا حقوق و دستمزد داده 
ش��ود، بعد هزينه هاي جاري زياد شد، مجبور شديم در 
كنار ماليات نفت هم بفروش��يم تا حقوق و دستمزدها 
را پرداخت كنيم. باز هم هزينه هاي جاري سرس��ام آور 
شدند و بعد در ۵الي ۶سال اخير اوراق هم منتشر كرديم 
تحت عنوان اوراق مالي-اسالمي تا حقوق و دستمزدها 
را بدهيم. يعني آينده را مي فروشيم تا حقوق و دستمزد 
بدهيم. اما اين پايان ماجرا نيس��ت، طي يك الي 2سال 
اخير ناچار شده ايم، اموال دولت را در كنار  ماليات و نفت 
و اوراق به فروش برس��انيم تا حقوق و دستمزد بدهيم. 
اينها خطاهاي راهبردي است كه سرانجام اقتصاد را به 
بن بست مي كشاند. مثل خانواده اي كه نمي تواند جلوي 
طمع و اسراف خود را بگيرد، پول قرض مي كند و چك 
مي دهد تا به مسافرت و رستوران و... برود. نهايتا هم فرش 
زير پايش را مي فروشد تا به رستوران لوكس برود. كسي 
كه دوست دارد به رستوران برود، بايد درآمد داشته باشد و 
بعد به رستوران برود. االن مي خواهيم زمين وزارتخانه ها را 
بفروشيم تا نيرو استخدام كنيم و حقوق بدهيم. اما فروش 
اموال هميشگي و ابدي نيست. در واقع با درآمد  ناپايدار 
مي خواهند حقوق پايدار بدهند و دولت هاي آينده را هم 

گرفتار كنند.
  ماحصل اين وضعي�ت كه نظام بودجه ريزي ما 

دارد، چه شرايطي را ايجاد مي كند؟
اسم اين وضعيت را نمي شود نظام بودجه ريزي گذاشت، 
بلكه نظام پرداخت حقوق و پرداخت بگذاريم. ۸۳درصد 
حقوق و دس��تمزد مي دهيم براي بودج��ه دولتي كه 
بهره وري منفي دارد. اين روند نارضايتي گسترده ايجاد 
مي كند. مردم ماليات مي دهند تا كشور توسعه پيدا كند، 
تا زيرساخت ها به روزآوري شود. آلودگي هوا برطرف شود، 
بحران آب حل شود تا آموزش و فرهنگ و... بهبود يابد. 
مردم ماليات نمي دهند تا به گروهي افراد غيرمتخصص 
حقوق داده شود و دولت مدام فربه تر شود. مباني نظري 
دولت در اقتصاد ايرادات اساسي دارد. براي ۳.۵ ميليون 
كارمند دولت و ۳ميليون بازنشسته از جيب مردم و حتي 

نسل آينده حقوق پرداخت مي شود.
  يعني مس�ووالن و تصميم سازان اين واقعيات 
عري�ان را نمي دانن�د. چ�را اي�ن رون�د اصالح 
نمي ش�ود؟چرا بودجه ه�اي معي�وب درس�ت 

نمي شود؟
۳0سال است، اين شعار داده شده است. من سال ۸0 در 
همايش بودجه ريزي عملياتي ش��ركت كردم، قرار بود 
دستگاه ها براي مسائل كالن كشور برنامه دهند و دولت 
هم براي حل بحران ها بودجه ده��د، نه براي پرداخت 
حقوق ها. يعني قرار بود، دستگاه ها و وزارتخانه ها براي 
حل بح��ران آب، اس��تهالك زيرس��اخت ها و... برنامه 
دهند و بودجه بگيرند. اما چون مدام اس��تخدام صورت 
گرفته اس��ت، روند اصالح دشوار ش��ده است. نوث كه 
يك اقتصاددان نهادگراست، اسم اين مشكل را »مساله 
تاريخي يا مسير اشتباه طي شده« مي گذارد كه آرام آرام 
برگشت ناپذير مي ش��ود. يعني جوامعي كه در اين تله 

گرفتار مي شوند، توان خروج از آن را ندارند. 
  اگر قرار بود شما توصيه اي به سازمان برنامه و 

بودجه داشته باشيد، چه مي گوييد؟ 
حداقل براي س��ال بع��د، بين 10ت��ا 1۵درصد بودجه 
دستگاه ها را برنامه  محور ببندند. مثال بگوييد وزارت راه، 
بودجه شما در سال 1401 ، ۵0همت است، براي سال 
بعد، ۵0همت به شما مي دهيم و باقي افزايش بودجه را 
در ازاي برنامه عملي تقديمتان مي كنيم. يعني دوستان 
شما در وزارت راه اگر مي خواهند بودجه بيشتري داشته 
باشند، برنامه بدهند. اين نقطه مخالف بودجه ريزي بر 
مبناي »صفر« است. مثال ش��ما يك خانم روزنامه نگار 
در يك روزنامه دولتي هستيد و مثال 10ميليون حقوق 
مي گيريد، براي اينكه حقوق شما بشود، 1۳4ميليون، 
بايد برنامه ارتقاي سطح حرفه اي ارايه كنيد. اين روندي 
است كه نهايتا در ميان مدت و بلندمدت باعث اصالح در 
روند بودجه ريزي ريزي و رشد كشور مي شود. در غير اين 
صورت ما فاقد نظام بودجه ريزي بوده و تنها برنامه پرداخت 

حقوق و دستمزدها را داريم.

سپاه از امنيت مردم ايران 
حراست مي كند

ارتش جمهوري اس��المي ايران با ص��دور بيانيه اي، 
اقدام پارلمان اروپا در پيش��نهاد قرار دادن نام س��پاه 
پاس��داران انقالب اسالمي در فهرس��ت به اصطالح 
»سازمان هاي تروريس��تي« را محكوم كرد. متن اين 
بيانيه به اين ش��رح اس��ت: امروز يك بار ديگر عناد و 
كينه ورزي دش��منان عليه نظام اسالمي نمايان شد. 
اقدام پارلمان اروپا كه مدعي مبارزه با تروريسم است، 
عليه نهادي ضدتروريسم، از سر استيصال و ناكامي در 
حمايت و پشتيباني از اغتشاشات اخير در ايران است. 
مبارزه با گروه هاي تروريس��تي داخل��ي و خارجي از 
منافقين تا گروهك داعش در كارنامه سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي مي درخشد كه در اين مسير شهداي 
واالمقامي همچون شهيد سردار حاج قاسم سليماني 
و ديگر شهداي گرانقدر مقاومت را تقديم كرده است.

ملت هاي مسلمان و ستمديده منطقه و آزادگان جهان 
در سال هاي اخير شاهد اقدامات جدي و تعيين كننده 
جمهوري اسالمي ايران در مقابله با تروريسم وحشي، 
بوده اند و بر نقش ايران در سركوب تروريسم در منطقه 
واقف هستند.بدون ترديد پيشنهاد قرار دادن نام سپاه 
پاس��داران انقالب اسالمي در فهرس��ت ساختگي و 
رياكارانه گروه هاي تروريستي ناشي از تسليم و تبعيت 
كوركورانه از سياست هاي خصمانه امريكا عليه انقالب 
اسالمي و بيانگر وابستگي و سرسپردگي سران اروپايي 

به امريكا و صهيونيسم جهاني است.

زوردولتفقطبهكارمندانميرسد؟

والاستريتژورنالگزارشداد

تناقضات بي پايان مالياتي

قوانين جديد خزانه داري امريكا در عراق براي جلوگيري از انتقال دالر به ايران 
مقامات امريكايي مي گويند قوانين س��ختگيرانه تر 
ب��راي انتق��ال الكترونيكي دالر توس��ط بانك هاي 
خصوصي عراق براي مقامات بغداد تعجب آور نبود. 
اين قوانين به طور مش��ترك در ماه نوامبر پس از دو 
سال بحث و برنامه ريزي توسط بانك مركزي عراق، 
خزانه داري اياالت متحده و فدرال رزرو اجرا شدند.

روزنامه امريكايي »وال اس��تريت ژورنال« نوشت: 
عراقي ها مقص��ر غيرمنتظره اي ب��راي تضعيف ارز 
ملي ش��ان كه باعث افزايش قيمت م��واد غذايي و 
كاال ه��اي وارداتي ش��ده معرفي كرده ان��د: تغيير 
سياستي كه خزانه داري اياالت متحده و فدرال رزرو 

نيويورك اعمال كرده اند.
به گزارش »انتخاب«؛ در ادامه اين مطلب آمده است: 
مقامات امريكايي و عراق��ي مي گويند، فدرال رزرو 
نيويورك در ماه نوامبر اعمال كنترل هاي ش��ديدتر 
بر معامالت بين المللي دالر توسط بانك هاي تجاري 
عراق را در اقدامي براي كاهش پولش��ويي و انتقال 
غيرقانوني دالر به ايران و ساير كشور هاي خاورميانه 

كه به شدت تحريم هستند را آغاز كرد.
بانك ه��اي عراقي از س��ال 200۳، تحت قوانيني با 
ميزان س��خت گيري كمتري فعالي��ت مي كردند. 
به گفته مقام��ات، اما س��ال ها دولت هاي ضعيف و 
بحران هاي متعدد، باعث شد تا اداره كنندگان عراق، 
سيس��تم بانكي را با ش��يوه هاي انتقال پول جهاني 

وفق ندهند.
به گفته مقامات امريكايي و عراقي، از زمان اجرايي 
ش��دن اين رويه هاي جديد، ۸0 درصد يا بيش��تر از 
حواله ه��اي روزانه دالري عراق كه قب��اًل در برخي 
روز ها بالغ بر 2۵0 ميليون دالر بود، به دليل اطالعات 
ناكاف��ي در م��ورد مقصد وجوه يا اش��تباهات ديگر 

مسدود شده است.

با كمبود دالر، واحد پول عراق تا 10 درصد در برابر 
دالر ارزش خود را از دست داده است كه اين مساله 
منجر به افزايش شديد قيمت هاي كاال هاي وارداتي 

از جمله تخم مرغ، آرد و روغن خوراكي شده است.
اين آشفتگي نمونه اي از روابط محتاطانه، اما در هم 
تنيده بين واشنگتن و بغداد است. از زماني كه اياالت 
متحده به تأسيس بانك مركزي عراق در سال 2004 
كمك كرد، دالر امريكا تا حد زيادي به ارز اصلي اين 
كشور تبديل شده اس��ت چراكه بخش عمده اي از 

اقتصاد با پول نقد كار مي كند.
براي حفظ وجود جريان دالر در عراق، هواپيما ها هر 
چند ماه يك بار پالت ه��اي ارز امريكايي را به بغداد 
تحويل مي دهند. اما دالر هاي بس��يار بيش��تري به 
صورت الكترونيكي توسط بانك هاي خصوصي عراق 
منتقل مي شوند كه از حساب هاي رسمي عراق در 
فدرال رزرو نيويورك پردازش مي ش��ود، جايي كه 

عوايد حاصل از فروش نفت در آن قرار دارد.
مقامات امريكايي مي گويند قوانين س��ختگيرانه تر 
ب��راي انتق��ال الكترونيكي دالر توس��ط بانك هاي 
خصوصي عراق براي مقامات بغداد تعجب آور نبود. 
اين قوانين به طور مش��ترك در ماه نوامبر پس از دو 
سال بحث و برنامه ريزي توسط بانك مركزي عراق، 
خزانه داري اياالت متحده و فدرال رزرو اجرا شدند. 
مقامات امريكايي افزودند كه افزايش نرخ دالر ناشي 

از اقدامات جديد نيست.
اما بررس��ي تراكنش هاي دالري باعث هجوم افراد 
براي خريد دالر در عراق و سيلي از انتقادات از سوي 
مقامات، بانكداران و واردكنندگان عراقي ش��د كه 
سيستم جديد را مسوول يك تكانه مالي غيرضروري 
مي دانند كه مش��كالت اقتصادي وخيم آنها را بدتر 

كرده است.

طب��ق رويه ه��اي جدي��د، بانك هاي عراق��ي بايد 
حواله ه��اي دالري را در يك پلتف��رم آنالين جديد 
متعلق به بانك مركزي ثبت كنند كه سپس توسط 

فدرال رزرو بررسي مي شود.
مقامات امريكايي گفتند كه اين سيس��تم با هدف 
محدود سازي استفاده از سيستم بانكي عراق براي 
قاچاق دالر به تهران، دمشق و پناهگاه هاي پولشويي 

در سراسر خاورميانه است.
داغير، مقام سابق بانك مركزي عراق، گفت كه طبق 
قوانين قديمي، صاحبان حساب عراقي تا زماني كه 
دالر ها انتقال داده نش��ده بود، مجبور نبودند فاش 

كنند كه براي چه كسي پول ارسال مي كنند.
يك مقام امريكاي��ي گفت كه اين اقدامات »توانايي 
بازيگران نادرست براي اس��تفاده از سيستم بانكي 

عراق« را محدود مي كند.
به گفته مقامات عراقي و اسناد دادگاه، بانك مركزي 
ع��راق چهار بانك »بانك آس��ياي اس��المي، بانك 
خاورميان��ه عراق، بانك اس��المي انص��اري و بانك 
اس��المي القبوده« را از انجام هرگونه معامله دالري 

منع كرده است.
مقامات امريكايي س��ال ها بر عراق فشار آورده اند تا 
كنترل خود بر بانك ها را تقويت كند. در سال 201۵، 
مقامات مي گفتند، فدرال رزرو و وزارت خزانه داري 
به طور موقت انتقال ميليارد ها دالر به بانك مركزي 
عراق را به دليل نگراني از اينكه اين ارز به بانك هاي 

ايراني منتقل شود، مسدود كردند.
تأثير كنترل هاي ش��ديدتر اتخاذ ش��ده در نوامبر 
را مي ت��وان در كاهش ش��ديد تراكنش هاي دالري 
بانك هاي عراقي كه بانك مركزي در وب سايت خود 
ثبت مي كند، مش��اهده كرد. بر اس��اس داده ها، در 
1۷ اكتبر سال گذشته، قبل از اجرايي شدن قوانين 

جديد، انتقال روزانه از حساب هاي رسمي عراق در 
فدرال رزرو نيويورك و ساير موسسات خارج از كشور 
224.4 ميلي��ون دالر ب��ود. در 1۷ ژانويه اما، 22.۹ 
ميلي��ون دالر بود كه نزديك ب��ه ۹0 درصد كاهش 

داشته است.
مقام��ات اياالت متح��ده مي گويند كه آش��فتگي 
اقتص��ادي كاهش خواه��د يافت، زي��را دارندگان 

حساب ها در عراق از الزامات پيروي خواهند كرد.
حتي بانك��داران و معامله گران ارز عراقي مي گويند 
كه ه��دف از قوانين س��ختگيرانه تر، متوقف كردن 
طرح هايي اس��ت كه براي انتق��ال غيرقانوني دالر 
اس��تفاده مي ش��ود. به عنوان مثال، آنها مي گويند، 
واردكنندگان فاكتور هاي كاال هايي را جعل مي كنند 
كه هرگز به عراق تحويل داده نمي شوند، اما پول آن 
به دالر پرداخت مي ش��وند كه به اف��راد در خارج از 

كشور سرازير مي شود.
حمزه الصراف كه پش��ت پيش��خوان مغازه صرافي 
خود در محله ش��لوغ كراده در بغداد نشسته است، 
گفت: دالر هاي عراق، مطمئنًا و 100 درصد به ايران، 

تركيه، سوريه، يمن، لبنان و گاهي دوبي مي رود.
صراف گفت كه محدوديت بر انتقال هاي الكترونيكي 
دالر، باعث هج��وم افراد به صرافي ه��ا براي خريد 

دالر هاي كاغذي شده است.
واردكنندگان عراقي كه نمي توانند از بانك ها استفاده 
كنند، مجبور شده اند سفارش هاي خود را همزمان 
با پيروي از قوانين جديد يا يافتن روش هاي ديگري 
براي پرداخت به تامين كنندگان، مانند اس��تفاده از 
شبكه هاي غيررسمي انتقال پول موسوم به حواله، 
به تعويق بيندازند. آقاي ص��راف گفت كه برخي از 
تاج��ران دالر ها را بار مي كنند و با وس��ايل نقليه به 

خارج از عراق مي فرستند.

خطيبنمازجمعهتهران:

خطيب نماز جمعه تهران اعالم كرد كه مجلس و دولت 
به حركت زشت اتحاديه اروپا عليه سپاه پاسداران پاسخ 

قاطع خواهند داد.
حجت االسالم والمسلمين حاج علي اكبري خطيب 
نماز جمعه تهران با اش��اره به اقدام اخير پارلمان اروپا 
عليه سپاه پاسداران گفت: اينكه آنها سپاه قهرمان و 
مديرپرور را مدنظر قرار مي دهند براي اين اس��ت كه 
سپاه نقطه قوت در اقتدار جمهوري اسالمي و در عرصه 
جنگ س��خت و نرم است و پشتوانه سپاه و قدرت نرم 
سپاه همه مردم هستند و تجلي اش در بسيجيان عزيز 
ما در جبهه مقاومت است. امتداد سپاه در بسيجي است 
كه خودش را هر روز بيشتر نشان مي دهد. وي افزود: 
شرايط اخير نشانه استيصال دشمنان است و اروپايي ها 
مثل عروسك خيمه شب بازي عمل مي كنند و خود 
گرفتار س��رماي سخت و ... هستند و مي توانستند در 
اغتشاش��ات اخير به هدفشان برسند كه نتوانستند و 
حاال مي خواهند از طريق بازي ديپلماتيك به ملت فشار 
آورند كه زهي خيال باطل. خطيب نماز جمعه اين هفته 
تهران ادامه داد: ان شاءاهلل مجلس و دولت در قبال اين 

حركت زشت پاسخ قاطع را خواهند داد.
علي اكبري همچنين با اش��اره به بارش برف و باران 
در آخر ماه ج��اري و برودت هوا گف��ت: در اين مدت 
بيشتر متوجه نعمت گاز در كشور شده ايم و در اين ايام 
دستاوردهاي عظيم انقالب اسالمي بيشتر و بهتر خود 
را نشان داد. ايران به همت مجاهدان مومن در رتبه سوم 
توليد گاز در جهان از يك س��و قرار گرفته و نمادي از 
مجاهدت و عدالت پروري براي گسترش خطوط انتقال 
گاز در ميان شهرها و روستاها انجام شده است؛ طوري 
كه تحت پوشش قرار گرفتن گاز از 2 هزار كيلومتر قبل 
از انقالب به ۳۸ هزار كيلومتر در بعد از انقالب رسيده 
اس��ت. خطوط گاز ش��هري هم از 2 هزار كيلومتر به 
420 هزار كيلومتر افزايش يافته و خانواده شهري از 
يك درصد به ۸۶ درصد به بركت مجاهدت هاي انجام 
شده رسيده اس��ت كه همه اين دستاوردها به جهاد 

تبيين نياز دارد.

مجلس و دولت به اقدام اروپا 
عليه سپاه واكنش قاطع نشان دهند

تجربه هاي مورد نظ��ر اقتصاددانان جريان اصلي كدام 
تجربه ها هس��تند؟ در پاسخ به س��واالتي از اين دست 
بايد گفت كه به باور اقتصاددانان آن دسته از تجربيات 
كش��ورهاي ديگر قابل بهره برداري است كه كارآمدي 
آنها به اثبات رسيده است. به عبارت روشن تر، فروض و 
نتايج اين تجربه ها با روش هاي علمي و مدل هاي رياضي 
به اثبات رسيده است. در واقع، اين تجربه ها انحصاري يا 
شهودي نيستند، بلكه تكرارپذير قلمداد مي شوند. به  طور 
مثال، مهار »تورم« از طريق تنظيم »نرخ بهره« تجربه اي 
جهاني اس��ت و از طريق روش هاي علمي، درس��تي و 
كارآمدي آن به اثبات رس��يده است. اما چرا نمي توان 
سياست هاي تامين مسكن در كشورهاي پيشرفته را 
در اقتصاد ايران به كار گرفت؟ در پاسخ مي توان گفت، 
كه اين دسته از تجربه ها كه حتي در گروهي از كشورها، 
كارآمديشان به اثبات رسيده است، تحت بستر و شرايط 
خاصي از اقتصاد به موفقيت دست يافته اند كه در حال 
حاضر، اقتصاد ايران فاقد آن بستر و شرايط الزم است. در 
مثالي ديگر، پژوهش مورد نظر به نقش بانك ها به عنوان 
ارائه كنندگان تسهيالت به بخش مسكن اشاره شده و 
به تبع آن خواستار ايفاي چنين نقشي از سوي بانك هاي 
ايران ش��ده اس��ت. اما آيا بانك هاي ايراني كه از سوي 
برخي از اقتصاددانان، متهم رديف اول خلق نقدينگي و 
دميدن بر كوره تورم معرفي مي شوند، توان مضاعفي در 
پرداخت تسهيالت تكليفي دارند؟ آيا در اين مطالعات به 
اين مساله اشاره مي شود كه بانك هاي ايراني منابع مالي 
خود را از كجا و با چه قيمتي تامين مي كنند و سپس با 
چه نرخ سودي بابت تسهيالت تكليفي هزينه مي كنند؟ 
4- كشورهاي مورد اشاره در مطالعه مركز پژوهش هاي 
مجلس هيچگاه در ش��رايطي نبوده اند كه بخواهند از 
»مسكن« به عنوان »پيشران« اقتصاد خود بهره ببرند. 
هر يك از اقتصادهاي چين، انگليس، مالزي، استراليا 
و... پيشران هاي خاص خود را داشته و دارند. به عبارت 
روشن تر، علت استفاده آنها از سياست هاي مشابه مسكن 
را بايد در علت مشابه رشد شهرنشيني آنها سراغ گرفت. 
توسعه شهر نشيني در كشورهاي يادشده در پي صنعتي 
شدن آنها صورت گرفته است. اما گسترش شهرنشيني 
در ايران به ويژه از دهه 1۳۶0 به بعد، تحت تاثير عواملي 
مانند توزيع رانت در ش��هرها صورت گرفته و صنعتي 
شدن عامل آن نبوده است. به اين ترتيب، در شهرنشيني 
كشورهاي ياد ش��ده، نياز به مس��كن، نيازي واقعي و 
متناسب با شرايط اقتصادي خانوار آن شهر يا كشور )نياز 
نزديكي به محل كار( صورت گرفته است، اما گسترش 
شهرنشيني شديد در ايران از سويي ناشي از اضمحالل 
كشاورزي سنتي و عدم جايگزيني كشاورزي مدرن و از 
سوي ديگر، ناشي از نيازهاي غيرواقعي بوده و از همين 
رو اس��ت كه بيش از اينكه عناصر شهري در شهرهاي 
كشور، توس��عه يابند، حاشيه نشيني و آلونك نشيني 
توسعه يافته اس��ت كه نشانه اي از عدم توسعه اشتغال 

صنعتي به شمار مي رود.
۵- دركنار علل ريز و درش��ت غاي��ب در پژوهش هاي 
علمي درباره بحران مس��كن در اي��ران، »تورم« غايب 
بزرگ اين دست از پژوهش ها به ويژه مطالعه اخير مركز 
پژوهش هاي مجلس به شمار مي رود. متاسفانه »علل 
ش��كل گيري تورم و اثر آن روي مسكن«، »رابطه تورم 
با متورم شدن قيمت مس��كن«، »اثر بيماري هلندي 
اقتصاد ايران بر حبابي شدن قيمت مسكن« و مواردي 
از اين دست، كه دست بر قضا طي سال هاي اخير، آثار به 
مراتب بزرگ تري از عوامل درون بخشي روي وضعيت 
كنوني مسكن در ايران داشته اند، در ميان بررسي هاي 

علمي و كارشناسي وجود ندارند.

بحران مسكن  و تجربه ديگران



گلناز پرتوي مهر |
بر پاي��ه آخرين مطالعات و پژوهش ه��اي جهاني در 
خصوص ضرورت افزايش سرمايه گذاري در پروژه هاي 
اكتشاف و توليد و نيز خطوط لوله نفت و گاز در ايران 
مي تواند زمينه ساز رشد ساالنه حداقل 3.4 درصدي 
صنعت انرژي طي 5 س��ال آينده باشد. در اين زمينه 
اداره اطالعات انرژي امريكا و نيز موسس��ه پژوهشي 
اوپك نرخ رشد ساالنه صنعت نفت و گاز ايران را بين 
س��ال هاي 2022 تا 2027 حداق��ل در دامنه 2/3 تا 
4/3 درصد اعالم داش��ته اند. در اين مطالعه ميداني و 
تطبيقي همه گيري كرونا به خاطر كاهش قيمت نفت 
تاثير منفي بر صنعت نفت و گاز ايران داشت، اما انتظار 
مي رود اوج دوباره تقاضا براي نفت و گاز طي دوس��ال 

گذشته تاثيرات اين همه گيري را از بين ببرد.
رضا پديدار، رييس كميسيون انرژي و محيط زيست 
اتاق تهران، در گفت وگو با خبرنگار تعادل ضمن بيان 
مطلب فوق اظهار داشت: هر چند كه درآمد شركت هاي 
نفت و گاز به خاطر قرنطينه هاي غير منتظره و مرگ 
و ميرها كاهش يافته بود، ام��ا عواملي مانند افزايش 
ظرفيت خ��ط لوله گاز طبيعي و باال رفتن تقاضا براي 
محصوالت نفتي باعث توس��عه بازار در 5 سال آينده 
خواهد شد. البته بايد توجه داشته باشيم كه بي ثباتي 
باالي قيمت نفت خام ممكن است رشد بازار نفت و گاز 

ايران را هم آهسته كند. 
وي تصريح كرد: براساس اعالم مقامات مسوول در حوزه 
نفت و گاز، ظرفيت توليد ايران به خاطر توسعه چندين 
پروژه نفت وگاز رو به افزايش است. بعالوه انتظار مي رود 
بخش اكتشاف و توليد بزرگ ترين بخش صنعت و گاز 
ايران در سال 2022 باشد و بتواند همچنان برتري خود 

را نسبت به ساير بخش ها حفظ كند .
وي در ادامه افزود: در اين راستا طرح هاي قابل توجه 
بسياري در زمينه اكتشاف هيدارت گاز در خليج فارس 
انجام شده اس��ت و اين فرآيند فرصت بسيار خوبي را 
براي شركت هاي نفتي فراهم آورده و مي تواند توليد 
گاز طبيعي ايران را به نحو شايسته اي افزايش دهد، در 
اين رابطه ضرورت دارد در حفظ رقابت هاي منطقه اي، 
افزايش سرمايه گذاري در بخش هاي توليد و اكتشاف و 
همچنين خطوط لوله نفت و گاز سرعت گرفته تا بتواند 

به نحو موثري بازار ايران را توسعه دهد.
وي بيان داش��ت: در اين ص��ورت و به منظور حفظ و 
تعادل بخش��ي توليد و مصرف داخلي و نيز بازارهاي 
منطقه، پيش بيني مي ش��ود تقاضاي انرژي در ايران 
رش��د قابل توجهي را طي دو دهه آينده داشته باشد؛ 
چرا كه تقاضاي مربوط ب��ه افزايش جمعيت و بهبود 
استانداردهاي زندگي در كشور و همچنين برداشته 
ش��دن احتمالي تحريم هاي امريكا و بهره جستن از 
ظرفيت هاي بالقوه بخ��ش خصوصي در حوزه انرژي 
مي تواند زمينه س��از جلب سرمايه گذاري هاي ملي و 

بين المللي باشد. 
وي خاطرنش��ان كرد: ايران در بين 15 كشور منطقه 
خاورميانه و نيز در بين 8 كشور فعال در حوزه هاي نفت 
و گاز كمترين سرمايه گذاري هاي سطح نگه داشت و 
نيز توسعه اي را داشته و ضرورت ايجاد تحول و توسعه 
در بهره ب��رداري از ظرفيت هاي بالقوه را به طور جدي 

طلب مي نمايد .
وي با بيان اينكه براساس شواهد به دست آمده ايران 
قصد دارد براي تقويت توليد نفت خود، توليد از ميدان 
نفتي آزادگان جنوبي را تا 320 هزار بش��كه در روز در 
ابتداي س��ال آينده ميالدي افزايش دهد گفت: اين 

ميدان نفتي در زمس��تان گذش��ته يك قرارداد 5.6 
ميليارد دالري را در اختيار داشته و از سوي يك شركت 
داخلي در حال توسعه و تكميل آن است؛ اما ميادين 
نفتي قديمي در ايران با كاهش توليد مواجه مي شوند. 
براي مثال ميدان نفتي آغاجاري تاكنون 99.5 درصد 

از كل ذخاير خود را برداشت كرده است .
پديدار افزود: اين ميدان در س��ال 1973 ميالدي به 
اوج توليد خود يعني حدود يك ميليون و بيست و پنج 
هزار بش��كه در روز نفت خام و ميعانات گازي رسيد و 
احتماال “ در سال 2024 ميالدي به پايان فعاليت خود 
خواهد رسيد.  رييس كميسيون انرژي و محيط زيست 
اتاق تهران عنوان داشت: در اين صورت و در مقام حفظ 
رقابت با كش��ورهاي نفت خير منطقه و نيز عليرغم 
تحريم ه��اي غرب عليه صنعت نف��ت ايران و مختل 
شدن بسياري از برنامه هاي توسعه اي در كشور، ايران 
بايد با حفظ موقعيت خود سرمايه گذاري هاي الزم را 
در زيرس��اخت هاي نفت و گاز طي چند سال آينده و 

به طور جدي افزايش دهد .
وي بيان داش��ت: از طرفي با توجه به شرايط حاكم از 
ناترازي توليد و مصرف گاز طبيعي و نيز بهره برداري 
مناس��ب از موقعيت هاي در اختيار بايد توجه داشته 
باشيم كه هم در رقابت هاي منطقه اي و نيز بهره برداري 
مطل��وب از ذخاير در اختيار، تولي��د گاز طبيعي هم 
مي تواند يكي ديگر از منابع درآمدي ايران قرار گيرد 

و به سهولت در فرآيند اقتصادي كشور پايدار گردد. 
وي با اشاره به اينكه همانطوري كه همه آگاه هستند، 
توليد گاز طبيعي بر خالف نفت خام به سرعت در حال 
افزايش است گفت: بر اساس مس��تندات در اختيار، 
ايران در سال 2020 معادل 250 ميليارد متر مكعب 
گاز طبيعي توليد كرده كه باالتر از 241 ميليارد متر 

مكعب توليد شده در سال 2019 بوده است .
پديدار با بيان اينكه با توجه به افزايش تقاضا براي گاز 
طبيعي در بازارهاي جهاني، اين روند طي 5 سال آينده 
هم قطعا ادامه خواهد داش��ت عنوان داشت: بنابراين 

افزايش سرمايه گذاري در پروژه هاي اكتشاف و توليد 
و خطوط لوله نفت و گاز قطعا موجب رشد بازار انرژي 
ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه خواهد شد. هر 
چند كه قرارداد گازي قطر با توتال و تكرار نگراني هاي 
قبل��ي بابت درز اطالعات ميادي��ن گازي ايران در هر 
محفلي مطرح و اظهارنظر مي گردد. بايد توجه داشته 
باشيم دنياي امروز دنيايي نيست كه منتظر باشيم و 
بايد تصميم بگيريم چه برنامه اي را براي اقتصاد انرژي 
داشته باشيم، چرا كه لحظه به لحظه همه چيز تغيير 
مي كند. وي تصريح كرد: در قرارداد اخير توتال و قطر 
بايد اين واقعيت را ي��ادآوري كنيم كه ايران همزمان 
توانست از خود يك چهره صلح دوست و طالب آرامش 
نشان دهد، مذاكرات برجام را با توجه به سياست نرمش 
قهرمانانه دنبال و به ثمر رس��اند، بالفاصله پس از آن 
مقامات و شركت هاي بزرگ نفتي دنيا از جمله فرانسه 
به طور رسمي وارد ايران شدند و وزارت نفت مطالعات 
خ��ود را انجام داده و ق��رارداد جدي��دي براي جذب 
سرمايه گذاري و همكاري فناوري نوين در بخش باال 
دست يعني اكتشاف و توليد آماده و با توتال و چيني ها 
قراردادي براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي منعقد كرد، 
اين قرارداد به لحاظ پيچيدگي و هم به لحاظ استقرار 

سكوي تقويت فشار اهميت ويژه اي داشت. 
پديدار بيان داش��ت: اما در هر حال برجام به موفقيت 
نرسيد و در ارديبهشت سال 1397 از برجام خارج شد 
و متعاقبا توتال ه��م از فاز 11 پارس جنوبي رفت و به 
اين ترتيب 80درصد درصد پروژه فاز 11 به چيني ها 
واگذار ش��د، اما اين كشور هم تحريم امريكا را رعايت 
كرده، پا به جلو نگذاشت و اين وضعيت تاكنون ادامه 

پيدا كرده است.
به گفته وي، در هر حال امكان به س��رانجام رسيدن 
برجام فراهم نشد و تحريم ها ادامه پيدا كرد و سخت تر 
هم شد از همين روي جذب سرمايه به ويژه در صنعت 
نفت ايران و به ويژه براي حضور و رقابت هاي منطقه اي 
آينده روشني ندارد و اكنون نيز قطعنامه جديد شوراي 

حكام را شاهديم. وي مطرح كرد: كشورهاي اروپايي به 
اين نتيجه رسيدند كه نبايد منتظر توافق با ايران باشند 
و براي تامين امنيت انرژي خود با توجه به چالشي كه 
با روس��يه دارند بايد حركت و برنامه ريزي جديدي را 
در نظر بگيرند، بنا براين در اين شرايط كه ما همچنان 
تحريم هستيم، قرارداد قطر با توتال تاثير چنداني در 

صنعت نفت و گاز ما ندارد.
وي اظهار داشت: بايد توجه داشته باشيم كه كشورها 
براساس منافع ملي خود شركايشان را انتخاب مي كنند 
و در اين صورت همه كشورها منافع ملي و امنيت تامين 
انرژي را در نظر مي گيرند و س��پس س��رمايه گذاري 
مي كنن��د، ما بايد براي ح��وزه نفت و گاز خ��ود بازار 
منطقه اي ايجاد كنيم.  پديدار با بيان اينكه همان گونه 
كه كشورهاي منطقه نظير عربستان، كويت، امارات و 
قطر چنين كرده اند گفت: بايد به طريقي برنامه ريزي 
كني��م كه به دليل مص��رف باالي داخل��ي آن هم در 
فصل سرماي منطقه گاز كم نياوريم و صادرات گاز و 
فرآورده ها را به همسايگان قطع نكنيم، چرا كه مجبور 

به پرداخت غرامت يا جريمه خواهيم شد. 
وي عنوان داش��ت: در اين صورت جلب مش��اركت از 
توانمندي هاي داخلي و سپس شركت هاي توانمند 
خارجي مي تواند ضمانت اجراي حضور ايران در بازار 
انرژي با اولويت منطقه اي وسپس ديگر موقعيت هاي 

استراتژيك خود همچون اوراسيا و اروپا باشد.
پديدار در پايان اظهار داش��ت: در ش��رايط فعلي ما تا 
حداقل10سال آينده نمي توانيم به صادركننده عمده 
تبديل بشويم، چون هرچه توليد مي كنيم در داخل 
نيز مصرف مي كنيم و متاس��فانه قوانين بهينه سازي 
مصرف انرژي هم تاكنون اجرا نشده و هنوز سياست 
كالن انرژي را پياده سازي نكرده ايم، يادمان باشد كه 
آينده صنع��ت نفت و گاز ايران به ي��ك برنامه و مدل 
رقابتي در منطقه به طور جدي نياز دارد و پارلمان بخش 
خصوصي قادر است در اين زمينه ياراي اداره كنندگان 

حوزه انرژي در كشور باشد.
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سدهاي تهران
همچنان منتظر باران

در حال حاضر ميزان ذخاير سدهاي پنجگانه تامين كننده 
آب استان تهران 251 ميليون متر مكعب است كه اين رقم 
در روز مشابه سال گذشته بيش از 330 ميليون مترمكعب 
بوده و بر اين اساس، حجم آب سدهاي استان تهران 24 
درصد نسبت به روز مشابه سال گذشته كاهش يافته است.

به گزارش ايسنا، از مجموع ظرفيت 1888 ميليون متر 
مكعبي پنج س��د تامين كننده آب شرب استان تهران، 
251 ميليون متر مكعب آب پشت سدها ذخيره شده و 
بيانگر اين اس��ت كه تنها حدود 13.3 درصد از ظرفيت 
كلي سدهاي پنجگانه تامين كننده آب استان تهران پر 
است. حجم آب موجود در مخزن سد اميركبير حدود 29 
ميليون مترمكعب ثبت شده كه اين ميزان در روز مشابه 
سال گذشته 44 ميليون مترمكعب بوده، همچنين حجم 
ذخيره آب س��د طالقان از 179 ميليون مترمكعب سال 
گذشته به 149 ميليون مترمكعب كاهش پيدا كرده است.

حجم ذخيره آب س��د الر سال گذشته 16 ميليون متر 
مكعب ب��وده كه در مقايس��ه با موج��ودي 13 ميليون 
مترمكعبي فعلي، 3 ميليون متر مكعب كاهش را نشان 
مي دهد و حجم آب سد ماملو نيز از 72 ميليون متر مكعب 
سال گذشته، به 45 ميليون متر مكعب رسيده است؛ اين 
درحالي است كه حجم ذخيره آب سد لتيان در مقايسه 
با روز مشابه سال گذشته با 4 ميليون متر مكعب كاهش 
به 15 ميليون مترمكعب رس��يده است.  ميزان بارش ها 
نيز از ابتداي سال آبي تاكنون 50.7 ميلي متر ثبت شده 
كه اين ميزان در سال گذشته 85.3 ميلي متر بوده است؛ 
بر اين اس��اس ميزان بارش ها نسبت به سال آبي قبل آن 
41 درصد و نسبت به بلندمدت 50.6 درصد كاهش يافته 
اس��ت. محمدرضا بختياري - مديرعامل شركت آب و 
فاضالب تهران - در خصوص وضعيت منابع آبي تهران به 
ايسنا گفت: علي رغم اينكه در روزهاي اخير شاهد بارش 
ب��اران و برف در تهران بوديم اما ب��ا توجه به اينكه عمده 
بارش ها در باالدست سدها به شكل برف بوده، مشكل آب 
تهران حل نش��ده و الزم است كه مشتركان همچنان به 
موضوع مديريت مصرف حساس باشند. وي با بيان اينكه 
ذخاير سدهاي تهران وضعيت مناسبي ندارند، اظهار كرد: 
بارندگي هايي كه اتفاق افتاد خوب است، اما نكته اي كه 
در مورد بارندگي ها وجود دارد اين است كه اين بارش ها 
عمدتا در سرشاخه و باالدست سدها عمدتا به شكل برف 
بوده و تبديل به روان آب نمي شود كه بتواند مشكل را در 
كوتاه مدت حل كند. بي شك اين بارش ها نعمت هستند 
و براي فصول گرم سال ذخيره خواهد شد اما نكته اي كه 
وجود دارد، با توجه به اينكه در پاييز بارندگي نداشتيم و 
روان آب ايجاد نشد، بارش هاي اخير خيلي به مخازن سدها 
كمك نخواهند كرد و آوردي براي رودخانه ها ندارند. وي 
با بيان اينكه بخشي از اين منابع حجم مرده سد است و 
نمي توان روي آن حساب كرد، ادامه داد: به همين دليل 
وضعيت تهران مناسب نيس��ت و اين  بارندگي هايي كه 
اتفاق افتاده نبايد اين تصور را ايجاد كند كه مش��كل آب 
تهران حل شده است و ديگر هيچ مشكلي براي تامين آب 
پايتخت وجود ندارد، از تابستان تاكنون در نقطه تنش آبي 
هستيم. به گفته مديرعامل شركت آب و فاضالب تهران 
با توجه به اينكه اكنون شاهد ورودي به سدها هستيم و 
نمي توان ميزان دقيق آن را مشخص كرد، لذا مي توان در 
مورد كسري نيز اظهارنظر قطعي كنيم اما به دليل برودت 
هواي باالدست س��دهاي پنجگانه تهران ميزان ورودي 
مناسب نيست، مخازن سدهاي تهران در سال هاي نرمال 
در اين برهه زماني ح��دود 700 ميليون متر مكعب آب 
داشت، يعني نسبت به سال هاي نرمال حدود 450 ميليون 
مترمكعب كسري مخازن داريم. بختياري با بيان اينكه اين 
عدد گوياي شرايط نامناسب منابع آبي تهران است، گفت: 
مخازن سدهاي تهران نسبت به سال هاي نرمال يك سوم 
آن چيزي است كه بايد باشد. با توجه به اينكه تهران چندين 
سال است با كاهش بارش ها مواجه است و بارش برف نيز 
در كوتاه مدت نمي تواند راه گشا باشد، مديريت مصرف 
تنها راه كليدي به حس��اب مي آيد، ه��ر چند كه بايد در 
زمينه مديريت منابع آبي نيز اقدامات بهتري صورت بگيرد.

تداوم وخامت حال و روز
گاز و بنزين

نماينده مجلس گفت: در راهبرد اقتصادي كشور بايد 
مشخص شود كه در 20 سال آينده قرار است چه كاري 
در حوزه انرژي انجام دهيم و بر مبناي آن وزارت نفت، 
نيرو و صمت خود را تطبيق دهند. فريدون عباسي در 
گفت وگو با ايلنا، درب��اره عملكرد وزارت نفت در حوزه 
توليد و تامين بنزين و گاز اظهار داشت: ما جزو كشورهاي 
بزرگ دارنده ذخاير نفت و گاز جهانيم اما اين ذخاير زيِر 
زمين است و بايد استخراج شود كه نياز به سرمايه گذاري 
دارد. در س��ال هاي قبل س��رمايه گذاري هايي صورت 
گرفته و ما اقصي نقاط كشور را گازرساني كرديم، ولي 
صنايع ما متناسب با آن حركت نكردند كه بخاري هاي 
با راندمان 85 درصد در منازل اس��تفاده شود يا اينكه 
موتورخانه ها اصالح نشدند، سيستم عايق ساختمان ها 
رعالت نشد. تمامي اينها در 20 سال گذشته همزمان 
با گازرساني به منازل بايد انجام مي شد كه نشده است، 
يعني متناسب با نياز كشور اين اتفاقات نيفتاده، ما فقط 
گاز را استخراج كرديم و هر چه مصرف باال رفته ما توليد 
را باالتر برديم و همين باعث ش��ده كه امروز به ناترازي 
برسيم.  وي افزود: اگر همزمان با رشد توليد به سمت 
صرفه جويي هم مي رفتيم و اين رفتار را از خانه ها شروع 
مي كرديم امروز شاهد اين مشكالت نبوديم. مردم بايد 
بدانند كه اين صرفه جويي مي تواند براي كشور منجر 
به درآمد شود، يعني مي توانيم گاز را صادر كنيم، اگر 
فرض هم بر اين باشد كه مشكل صادرات نداريم حداقل 
به تركيه و عراق كه مشتري هستند، مي توانيم صادرات 
داشته و درآمد ارزي داشته باشيم و با ارز حاصل از آن 
بقيه مشكالت كشور را حل كنيم. مثال مي توانيم در 
باالدست گاز سرمايه گذاري كنيم، از افت فشار چاه ها 
جلوگيري كنيم و اكتشاف و حفاري جديد انجام دهيم 
و توليد را متناس��ب با تقاضا باال ببريم. عالوه بر اينها 
صنايع هم بايد راندمان را باال ببرند و ش��رايط درست 

استفاده از سوخت جايگزين را داشته باشند. 

بررسي آينده صنعت نفت و گاز ايران و رقابت هاي منطقه اي در گفت وگوي »تعادل« با رضا پديدار

در وضعيت كنوني نمي توانيم صادركننده عمده انرژي باشيم

عربستان بزرگ ترين صادركننده نفت به چين شد

التزام به سياست انرژي، تنها راه حل معضالت بخش انرژي

عربس��تان س��عودي در س��ال 2022، بزرگ ترين 
صادركنن��دگان نفت به چين ماند و روس��يه كه با 
قيمت پايين، موفق ش��د پااليش��گاه هاي چيني را 

مشتري خود كند، در رتبه دوم قرار گرفت.
به گزارش ايس��نا، اداره كل گمرك چين اعالم كرد 
واردات نفت چين از روسيه در سال 2022، نسبت 
به سال پيش از آن، به ميزان هشت درصد افزايش 
يافت و به 86.25 ميليون تن معادل 1.72 ميليون 

بشكه در روز رسيد.
نفت روس��يه در پ��ي تحريم هاي غربي كه بر س��ر 
حمله مس��كو به اوكراين وضع ش��دند، با تخفيف 
بس��يار بااليي نس��بت به قيمت پايه ب��ازار جهاني 

عرضه مي شود.
چين حاضر نشده است حمله روسيه به اوكراين را 

محكوم كند و به تحريم هايي كه كش��ورهاي غربي 
از پنجم دسامبر عليه صادرات نفت دريابرد روسيه 

به اجرا گذاشته اند، اعتنايي نكرده است
اين كشور در دسامبر، 6.47 ميليون تن معادل 1.52 
ميليون بشكه در روز نفت از روسيه خريداري كرد 
كه ب��ا واردات 1.7 ميليون بش��كه در روز در مدت 

مشابه سال 2021، قابل مقايسه است.
پااليشگاه هاي دولتي چين، خريد نفت روسيه را از 
نوامبر كاهش دادند اما پااليشگاه هاي خصوصي به 
خريد نفت از معامله گران واس��طه اي كه كشتي و 
بيمه را براي محموله هاي نفتي فراهم كرده و آنها را 
از ريس��ك تحريم هاي ثانويه در امان نگه مي دارند، 

ادامه داده اند.
عربستان سعودي در سال 2022، مجموعا 87.49 

ميليون تن معادل 1.75 ميليون بشكه در روز نفت 
به چين صادر كرد كه مش��ابه سطح صادراتش در 
سال 2021 بود. پااليش��گاه هاي نفت دولتي چين 
با وجود ركود تقاضاي داخل��ي، تا حدود زيادي به 
قراردادهاي خريدي كه با عربستان سعودي در سال 
2022 داشتند، عمل كردند. پس از سفري كه شين 
جين پينگ، رييس جمهور چين در دسامبر به رياض 
داشت و طي آن به س��ران كشورهاي منطقه اعالم 
كرد كه چين تالش مي كند به ج��اي دالر امريكا، 
براي خريد نفت از يوان استفاده كند، انتظار مي رود 
عربس��تان س��عودي همچنان در ميان بزرگ ترين 

صادركنندگان نفت به چين باقي بماند.
طبق آمار گمرك��ي، واردات نفت چين از مالزي در 
سال 2022، تقريبا دو برابر شد و به 35.68 ميليون 

تن رس��يد. گفته مي شود اين كش��ور جنوب آسيا، 
محل مبادله محموله هاي نفت كش��ورهاي تحت 

تحريم است.
هيچ واردات نفتي از ونزوئال توسط گمرك چين در 
سال 2022 ثبت نش��د اما مجموع واردات از ايران 
به چين در سال ميالدي گذشته، 780 هزار و 392 
تن اعالم شد. چين، بزرگ ترين مشتري نفت ايران 
است. طبق آمار شركت ورتكسا، واردات نفت چين 
از ايران در دسامبر، به ركورد 1.2 ميليون بشكه در 
روز رسيد كه نس��بت به مدت مشابه سال 2021، 
رشد 130 درصدي داشته است. بر اساس گزارش 
رويترز، واردات نفت چين از امريكا در سال 2022، 
به 7.89 ميليون تن رسيد كه بر مبناي ساالنه، 31 

درصد كاهش داشت.

  افزايش حداق��ل )5( واحد درصد به ضريب بازيافت 
ميادين نفتي كشور 

  توس��عه و بهره ب��رداري حداكث��ري از كليه ميادين 
مشترك نفتي و گازي در راستاي حفظ منافع ملي كشور 
  افزايش ظرفيت و حفظ سهم توليد نفت در اوپك و بازار 
جهاني با لحاظ توليد صيانتي از مخازن هيدروكربوري 

مايع كشور 
  افزايش بهره وري در زنجيره صنعت نفت و گاز كشور 

  جمع آوري، فرآورش يا تبدي��ل حداكثري گازهاي 
همراه و در حال سوختن با رعايت مالحظات اقتصادي 

و زيست محيطي 
  كاهش تلفات توزيع برق 

  افزايش سهم انرژي هاي تجديدپذير و پاك 
  ارتقاي بهره وري )راندمان( نيروگاه هاي حرارتي كشور، 

بنظر نگارنده دراين سند طيف وسيعي از عوامل اصلي 
تاثيرگذار مستقيم بر بخش انرژي به خوبي شناسايي و 

راهكار مناسب ارايه شده است. 
آيا اين س��ند راهبرد ملي انرژي كشور، مبناي تدوين 
قوانين بودجه و برنامه هفتم توسعه بوده است؟ يا بدون 

تهيه سند جايگزين، كاًل بايگاني گرديده است«؟ 
وزير نفت ماه گذشته اعالم كرد، 48 پروژه نيمه تمام به 
ارزش 13 ميليارد دالر در چهار شركت اصلي وزارت نفت 
صنعت نفت براي تكميل پروژه ها نياز به 240 ميليارد 
دالر س��رمايه گذاري جديد دارد كه اين سيماي فعلي 

صنعت نفت، زيبنده ايران نيست.
مضافا اينكه بايد توجه داش��ت كه رقم فقط مربوط به 
صنعت نفت و گاز اس��ت و زيرساخت هاي صنعت آب 
و برق نيز شديداً فرسوده و نياز به سرمايه گذاري براي 

نوسازي و توسعه دارد. 
جذب س��رمايه گذاري و عملياتي شدن پروژه ها صرفًا 
ب��ا تصويب قواني��ن و مقررات تحق��ق نمي يابد، بلكه 
نيازمند تغيير نگرش و باور عمومي در كليه س��طوح 
سياس��ت گذاري و اجراي��ي نس��بت به ل��زوم جذب 
س��رمايه گذاري غيردولتي اعم از داخل��ي و خارجي 

بسترسازي براي اين هدف است. 
تفكرات سليقه اي سازمان ها و حتي افراد مسوول نبايد 
ظرفيت هاي بالقوه و حتي بالفعل كشور براي »احياي« 
صنعت نف��ت به عنوان يك صنعت مادر و پيش��ران را 
»قفل« كند و حتي موجب گردد، كمبود گاز و آب و برق 
و ناس��المي هوا ناشي از سوخت غيراستاندارد، در كنار 

مشقات اقتصادي بر دردهاي ملت بيافزايد. 
كشور بايد داراي سياس��ت انرژي باشد وچنانچه نگاه 

دولت فعلي نسبت به چالشها و راهكارهاي رفع چالشهاي 
بخش انرژي، با نگاه دولت گذشته كه در سند فوق الذكر 
منعكس شده، متفاوت است، مثاًل روش هاي ديگر به غير 
از جذب سرمايه گذاري و »فناوري« نوين خارجي، براي 
تامين نيازهاي مالي، فني، تجهيزاتي صنايع انرژي، و 
يافتن شركاي تجاري راهبردي كه »پيش نياز« همه 
آنها عادي سازي روابط كشور در مناسبات جهاني است، 
سراغ دارد، مي بايس��ت سريعاً سند ملي راهبرد انرژي 
مصوب 1396 را مطابق برنامه و تحليل خود از ظرفيت ها، 
بازنگري كرده )و به جاي استمرار پراكندگي و حيراني در 
سياست ها در حوزه انرژي كه موجب فرصت سوزي و 
خسارت عظيم شده(، به عنوان سند مرجع و باالدستي 
مبناء قوانين توسعه و بودجه، مصوبات و اقدامات اجرايي 

دولت قرار گيرد.

افت شاخص دالر امريكا از روند 
افزايشي قيمت نفت حمايت كرد

قيمت نفت در معامالت روز جمعه اندكي افزايش 
يافت و تحت تاثير چش��م انداز اقتصادي روشنتر 
چين كه تقاضا براي س��وخت در اين كش��ور را 
باالتر خواهد برد، به س��وي ثبت دومين رش��د 
هفتگ��ي متوالي پيش مي رود. به��اي معامالت 
نفت برنت براي تحويل در مارس، با 30 س��نت 
مع��ادل 0.35 درصد افزايش، ب��ه 86 دالر و 46 
سنت در هر بشكه رس��يد. بهاي معامالت وست 
تگ��زاس اينترمديت امريكا با 49 س��نت معادل 
0.6 درص��د افزايش، به 80 دالر و 82 س��نت در 
هر بشكه رس��يد. هر دو شاخص روز پنجشنبه با 
يك درصد افزايش بسته شده بودند كه باالترين 
قيمت نهايي آنها از اول دسامبر بود. آمار سازمان 
ابتكار داده مشترك )JODI( نشان داد تقاضاي 
چين براي نفت در نوامبر، ب��ه باالترين ميزان از 
فوريه رسيد. تقاضاي اين كشور براي نفت، امسال 
با تسهيل مقررات مقابله با گسترش كوويد، بهبود 
بيش��تري پيدا خواهد كرد. عام��ل ديگري كه از 
افزايش قيمت نفت پش��تيباني كرد، اميدواري 
به پاي��ان س��يكل تحكيم سياس��ت پولي بانك 
مركزي امريكا بود. ج��ان ويليامز، رييس فدرال 
رزرو نيويورك روز پنجشنبه گفت: بانك مركزي 
امريكا نش��انه هاي ماليم شدن فشارهاي تورمي 
را مش��اهده كرده اس��ت. ادوارد موي��ا، تحليلگر 
ارشد شركت OANDA گفت: دو اقتصاد بزرگ 
جهان، به نفت بيش��تري نياز دارن��د. بازار نفت 
تحت تاثير نگرانيهاي ركود، نزولي ش��ده اس��ت 
اما همچنان نشانه هايي نشان مي دهد كه ممكن 
است دچار اندكي محدوديت عرضه بماند. فاتح 
بيرول، مدير آژانس بين الملل��ي انرژي روز پنج 
شنبه اظهار كرد: بهبود اقتصاد چين و تحريم ها 
عليه نفت روس��يه، ممكن است بازارهاي انرژي 
را در س��ال 2023 با كمبود عرض��ه روبرو كند. 
خبرگزاري تاس به نقل از الكساندر نواك، معاون 
نخس��ت وزير روسيه نوش��ت: مذاكراتي با گروه 
اوپك پالس درب��اره كاهش احتمالي توليد نفت 

روسيه وجود نداشته است. 
در اين بين، آم��ار اداره اطالعات ان��رژي امريكا 
نشان داد ذخاير نفت امريكا در هفته منتهي به 13 
ژانويه، به ميزان 8.4 ميليون بشكه افزايش يافت 
و به حدود 448 ميليون بشكه رسيد كه باالترين 
ميزان از ژوئن س��ال 2021 ب��ود. تحليلگران در 
نظرس��نجي رويترز، كاهش اين ذخاير به ميزان 
593 هزار بشكه را پيش بيني كرده بودند. ذخاير 
نفت در كاشينگ اوكالهاما كه هاب تحويل نفت 
است، به ميزان 3.6 ميليون بشكه افزايش يافت 
و به 31.4 ميليون بشكه رسيد كه باالترين ميزان 
از ژانويه سال 2022 بود. توليد نفت امريكا هفته 
گذشته ثابت بود و در 12.2 ميليون بشكه ايستاد 
در حالي كه واردات نف��ت به ميزان 1.2 ميليون 
بش��كه در روز كاهش يافت. ذخاير بنزين امريكا 
در همين مدت، حدود 3.5 ميليون بشكه افزايش 
ياف��ت كه باالت��ر از 2.5 ميليون بش��كه افزايش 
پيش بيني ش��ده از سوي تحليلگران بود. ذخاير 
س��وخت هايي نظير ديزل و نفت كوره كه انتظار 
مي رف��ت 122 هزار بش��كه افزاي��ش پيدا كرده 
باشد، به ميزان 1.9 ميليون بشكه كاهش يافت. 
 ،)JODI( طبق آمار سازمان ابتكار داده مشترك
صادرات نفت عربس��تان س��عودي در نوامبر، به 
پايينترين ميزان در پنج ماه گذشته رسيد و توليد 

اين كشور هم كاهش داشت. 
صادرات نفت عربستان سعودي حدود 6.3 درصد 
در نوامبر نسبت به اكتبر كاهش يافت و به 7.28 
ميليون بشكه در روز رسيد كه نخستين كاهش 
صادرات اين كشور در شش ماه گذشته بود. توليد 
نفت اين كش��ور در نوامبر، ب��ه 10.47 ميليون 
بشكه در روز در مقايسه با 10.96 ميليون بشكه 
در روز در اكتبر، كاهش يافت. بر اساس گزارش 
رويترز، افت ش��اخص دالر امريكا كه به س��وي 
دومين كاه��ش هفتگي متوال��ي پيش مي رود، 
عامل ديگري ب��ود كه از روند افزايش��ي قيمت 
نفت حمايت كرد. دالر ضعيف ت��ر، نفت را براي 

خريداران غيرامريكايي ارزان تر مي كند.

 ايران
بهشت دالل ها

همين موضوع باعث ش��ده كه دولت ه��ا فضايي را 
در ايران ايجاد كنند كه در آن كارهاي غيرش��فاف 
اقتصادي يك برد و كارهاي ش��فاف و شناسنامه دار 

يه باخت باشد.
به اين ترتيب كه چه كارمندان و حقوق بگيران ثابت 
و چه فعاالن اقتصادي شناسنامه دار، ماليات خود را 
به طور كامل پرداخت كنند و در مقابل دالالن بدون 
هيچ محدوديتي به كار خ��ود ادامه بدهند، كالفي 
س��ردرگم كه شايد مانند يك بيماري مهلك ريشه 
توليد در اقتصاد را هدف قرار داده و مشخص نيست 
كدام نهاد تصميم گير مي تواند راهي براي عبور از آن 

پيدا كند. 

ادامه از صفحه اول



بازار س��رمايه در هفته پاياني دي  ب��از هم روند صعودي 
داش��ت و اين مساله به نظر مي رس��د به دليل ورود پول 
حقيقي به بازار سهام بوده است. در جريان معامالت اين 
هفته ركورد ورود پول حقيقي به بورس در 2 سال گذشته 
شكسته شد تا به نظر بسياري از كارشناسان بازار سرمايه 
از ركود خارج شده و س��هم هاي مختلف نيز از اين ورود 

پول بي نصيب نمانند.
بسياري از كارشناسان بازار سرمايه همچنان بر ارزندگي 
بورس در مقابل ساير بازارها تاكيد داشته و ورود سرمايه 
حقيقي ب��ه بورس نيز متاثر از همين موضوع اس��ت. در 
صورتي كه اتف��اق خاصي رخ نده��د و بازارهاي مالي با 
ريسك جديدي روبرو نش��وند، بازار سهام مي تواند طي 
هفته هاي آينده روند صعودي خ��ود را ادامه دهد و وارد 

كانال باالتر شود. 
آخرين هفته دي ماه به علت تعطيلي تنها چهار روز كاري 
داش��ت كه در دو روز آن ورود پ��ول و دو روز ديگر خروج 
پول حقيقي ثبت شده است. بر همين اساس، روز شنبه 
199 ميليارد تومان و روز سه شنبه 216 ميليارد تومان 
خروج نقدينگي حقيقي در بازار داشتيم. در مقابل نيز روز 
دوش��نبه يك هزار و 37 ميليارد تومان و روز چهارشنبه 
168 ميليارد تومان نقدينگي س��هامداران حقيقي وارد 

بازار سرمايه شده است.
اين هفته حاشيه هاي بس��يار زيادي براي بازار سرمايه 
داش��ت؛ صبح 21 دي ماه بود كه رياست جمهوري پس 
از ك��ش و قوس هاي فراوان، اليحه بودج��ه 1۴۰2 را به 
صحن علني مجلس تقديم كرد. بر اس��اس بودجه سال 
1۴۰2 نرخ خوراك پتروشيمي ها افزايش يافته، ماليات 
صادراتي به شركت هاي بورسي تحميل شده، بهره مالكانه 
رشد 23 درصدي داش��ته و ميزان انتشار اوراق مالي نيز 

افزايش يافته است.
از س��وي ديگر قرار اس��ت كه 15 ه��زار ميليارد تومان 
نقدينگي به صندوق تثبيت بازار س��رمايه واريز شود؛ 
در همين حال سپرده كااليي معاف از ماليات شد. اينها 
بخشي از مفاد جديد در اليحه بودجه سال آتي هستند 
كه هر يك به نوعي ريس��ك به بازار س��رمايه تحميل 
مي كند. براي نمونه قرار است نرخ خوارك پتروشيمي ها 
افزاي��ش يابد و از س��وي ديگر بر درآم��د صادراتي اين 

شركت ها ماليات وضع شود.
در زمان جنگ روسيه و اوكراين ميزان عرضه گاز كاهش 
يافت و نتيجه رشد قيمت گاز در هاب  اروپا و افزايش بيش 
از 1۰۰ درصدي نرخ گاز خوراك پتروشيمي ها بود. اين 
افزايش قيمت گاز تا جايي پيش رفت كه در پاييز 1۴۰۰ 
حاشيه سود متانول س��ازان به كمتر از ۴۰ درصد رسيد 
و اكنون در محدود 15 تا 2۰ درصدي اس��ت و اين يعني 
فاجعه عميق براي صنايع. بر اساس بودجه سال 1۴۰2 
نرخ خوراك پتروشيمي ها افزايش ۴۰ درصدي داشته و 
به عقيده كارشناسان اين موضوع زيان حدودا 2۰ تا 3۰ 

همتي به صنايع بورسي تحميل مي كند.
بررس��ي اظهارات نشان مي دهد كه اغلب پتروشيمي ها 
نرخ خوراك را مقصر زيان مي دانند و افزايش قيمت گاز را 
يك روند طبيعي تلقي مي كنند. البته به جز پتروشيمي ها 
صنعت سيمان نيز به علت استفاده از گاز زيان ده خواهد 
ش��د. طبق فرمول هر مترمكعب گاز ۴۰ س��نت يعني 
در حدود 11 هزار و 3۰۰ تومان اس��ت؛ البته با توجه به 
تعيين سقف 5 هزار توماني اين محدوده 11 هزار توماني 
اكنون اعمال نش��ده است. بر اس��اس آمار نرخ خوراك 
پتروش��يمي ها با افزايش ۴۰ درصدي به 7 هزار تومان 
رسيده كه پتروشيمي بايد از سال آينده تمامي اين مبلغ 

را پرداخت كنند.
پس از انتشار بودجه 1۴۰2 انجمن صنايع پتروشيمي و 
فعاالن بورسي اعتراضات بسيار زيادي نسبت به اين نرخ 
داش��تند و در نهايت اعالم كردند كه شاخص هاب هاي 
اروپايي حذف شود و از نرخ هاي مصوب در كشور استفاده 
شود. در اين صورت نرخ گاز صنايع از حدود ۴۰ به حدود 

11.5 س��نت خواهد رسيد و اين يعني گاز صنايع بسيار 
ارزان تر از اعداد اعالم شده در بودجه سال آتي خواهد شد. 

   بورس تعطيل شد!
يكشنبه 25 دي ماه بود كه افزايش موج سرما و رسيدن 
بحران كمبود گاز به پايتخت، فعاليت هاي بازار سرمايه 
را نيز متوقف كرد. در طول حدود يك س��ال گذشته اين 
دومين بار است كه بازار س��هام بدون برنامه ريزي قبلي 
به دليل بحران ه��اي مقطعي، با تعطيلي معامالت خود 

مواجه مي شد.
8 دي ماه يعني روزي كه بورس در تعطيالت پايان هفته 
به سر مي برد، خبر رسيد هيات دولت، صندلي رييس كل 
بانك مرك��زي را از صالح آبادي گرفته و به فرزين منتقل 
كرده است. خبري كه در ابتدا واكنش مثبت سهامداران 
را به دنبال داش��ت اما رييس جدي��د كه بخش زيادي از 
سابقه اش به حوزه اقتصاد رفاه مربوط است تا اقتصاد پولي، 
تصميمي مجادله برانگيز را در همان ساعات اول اعالم كرد. 
تثبيت نرخ اسمي ارز براي يكي از چند بازار ارزي كه در اين 

سال ها درست شده است. ارز نيمايي.
فرزي��ن در ابتدا گفت بر اس��اس سياس��ت جديد بانك 
مركزي براي تثبيت نرخ ارز، هر دالر امريكا در س��امانه 
نيما 28 هزار و 5۰۰ تومان تعيين خواهد ش��د و ش��ب 
گذشته با اعمال تغييراتي در گفته هاي خود عنوان كرد 
نرخ تعادلي نيما اين رقم خواهد بود و قرار است به كاالهاي 
اساسي، تجهيزات و مواد اوليه كارخانجات اختصاص يابد. 
سياس��تي كه منتقدان، آن را تكرار دالر ۴2۰۰ توماني 
مي دانند. ارزي كه در فروردين 97 با شعار حمايت از قشر 
ضعيف جامعه متولد شد و در عمر چهار ساله خود، مصائب 
بي ش��ماري براي اقتصاد ايران به بار آورد. رانت و فساد، 
كاهش رقابت پذيري، افزايش صرف��ه واردات و كاهش 
صرفه صادرات تنها بخش��ي از مصائب دالر جهانگيري 
براي اقتصاد ايران بود. س��هامداران كه تازه اميدوار شده 
بودند طلسم تثبيت قيمت دالر اثرگذار بر درآمد بخش 
بزرگي از ش��ركت هاي بورسي شكس��ته خواهد شد، با 
شنيدن س��خنان رييس كل جديد، مجددا به صف هاي 
فروش پناه بردند تا روياي جبران زيان هاي 2.5 س��اله، 
يك شبه نقش بر آب شود و بازار سهام نيز تابلويي سرخ را 
به نمايش بگذارد. 1۰ دي ماه شاخص كل بيش از 56هزار 
واحد ارتف��اع كم كرد و يك بار ديگر كانال يك ميليون و 

6۰۰ هزار واحدي را از دس��ت داد. هر چند در ادامه نويد 
خاندوزي عنوان كرد كه قرار نيست نرخ دالر نيمايي در 
سطح تعيين شده اي تثبيت شود و تاكيد كرد مي گويد 
نرخ نيمايي »ممكن اس��ت به طور متوسط« در اين نرخ 
باشد اما به هر حال بخش عمده توجه سهامداران در اين 
ماه ب��ه اثراتي كه دالر 28 هزار و 5۰۰ توماني مي تواند بر 
فعاليت شركت هاي صادركننده بگذارد، معطوف بود. آيا 

دالر ۴2۰۰ توماني جديدي در راه است؟

   عرضه بي انتهاي خودرو
عرض��ه خ��ودرو در بورس كاال ني��ز يكي ديگ��ر از باال و 
پايين هاي بورس تهران بود؛ پس از لغو عرضه دنا و عرضه 
دو براب��ر آن اكنون آگهي هاي جديد براي عرضه خودرو 
در بورس كاال آمده اس��ت. رضه هاي جدي��د خودرو در 
بورس كاال اعالم شد كه شامل سه خودروي هايما )ايران 
 T5 خودرو(، الماري ايما )آرين پارس موتور( و خودروي

اتوماتيك )فرداموتور( است.
بر اين اساس ايران خودرو 2۰۰۰ دستگاه هايما S7 را روز 
سه ش��نبه ۴ بهمن با قيمت پايه 7۴3ميليون تومان در 
بورس كاال عرضه خواهد كرد. گفتني است تاريخ تحويل 
اين خودروها 2۰ ارديبهشت 1۴۰2 خواهد بود. همچنين 
پيش پرداخت الزم براي ثبت سفارش در اين عرضه نيز 5۰ 
درصد است. اين خودروها در رنگ سفيد عرضه مي شوند 
اما به درخواس��ت خريدار امكان تغيير رنگ به مش��كي 

متاليك آبنوس و خاكستري متاليك وجود دارد.
در همين حال شركت آرين پارس موتور نيز 15۰ دستگاه 
الماري ايما خاكستري، 2۰۰ دستگاه الماري ايما مشكي 
و 2۰۰ دستگاه الماري ايما سفيد را روز سه شنبه ۴ بهمن 
در بورس كاال عرض��ه مي كند. قيمت پايه اين خودروها 
981 ميلي��ون تومان تعيين ش��ده و تاريخ تحويل آن 5 
ارديبهشت 1۴۰2 است. در همين حال پيش پرداخت 

الزم براي شركت در اين عرضه 5۰ درصد خواهد بود.
در همين حال شركت فرداموتور هم 2۰۰ دستگاه 
خ��ودروي T5 اتوماتيك س��فيد و 3۰۰ دس��تگاه 
خودروي T5 اتوماتيك مش��كي را ب��ا قيمت پايه 
يك ميليارد و 17۴ميليون تومان در س��ه شنبه ۴ 
بهمن به بورس كاال خواهد آورد. تاريخ تحويل اين 
خودروها 2۰ ارديبهشت 1۴۰2 خواهد بود و پيش 

پرداخت آن 5۰ درصد تعيين شده است.

برنامه فروش فوق العاده چهار محص��ول ايران خودرو از 
طريق قرعه كشي از روز يكشنبه هفته گذشته مورخ 18 
دي  آغاز شد و تا ساعت 2۴ امروز يكشنبه 25 دي ماه ادامه 
دارد. براساس اطالعات واصله از اين شركت خودروساز، از 
ابتداي آغاز ثبت نام تاكنون بيش از 9 ميليون و 25۰ هزار 
متقاضي براي خريد خودرو ثبت نام كرده اند و اين در حالي 

است كه تعداد عرضه خودروها محدود است.
بر اساس اطالعات غيررسمي اين شركت خودروساز در 
اين دوره بيش از 2۰ هزار دس��تگاه محصول براي عرضه 
ارايه خواهد كرد. با توجه به تقاضاي بسيار باال براي ثبت 
نام، س��ايت ثبت نام ايران خ��ودرو در روزهاي ابتدايي با 
اختالل مواجه شد و به همين دليل زمان ثبت نام طي دو 
مرحله تمديد ش��د. برمبناي اين گزارش، گروه صنعتي 
ايران خ��ودرو هم زمان با عرضه خ��ودرو در بورس كاال، 
محصوالت را از طريق قرعه كشي به سه گروه متقاضيان 
عادي، طرح حمايت از خانواده و جواني جمعيت و طرح 

جايگزيني خودروهاي فرسوده واگذار مي كند.
بر اساس اخبار منتشر شده ركورد ثبت نام در قرعه كشي 
خودرو شكسته شده اس��ت. البته اين فروش فوق العاده 
همزمان با عرضه خودرو در بورس كاال است كه مي تواند 
عرضه خ��ودرو در بورس كاال با چالش مواجه مي كند. از 
سوي ديگر قرار بود كه با عرضه خودرو در بورس كاال سود 
دالالن قطع شود اما ادامه دار بودن قرعه كشي مي تواند 
روند عرضه خودرو در بورس كاال با اختالل جدي مواجه 
كند. ناظران بازارهاي خودرو و سرمايه تاكيد مي كنند اگر 
قرار اس��ت خودور در بورس كاال عرضه شود تا به تنظيم 
قيمت ها بيانجامد، بايد تمام قرعه كشي ها به پايان برسد 

و منطقي نيست عرضه خودرو از دو مسير انجام شود.
بايد اش��اره داش��ت از هفته گذش��ته و همزمان با آغاز 
قرعه كشي 2۰ هزار دستگاه خودروي شركت ايران خودرو، 
ش��وراي رقابت عرضه خودرو در بورس كاال را با چالش 
جدي مواجه كرده است. در همين حال از آنجا كه به دليل 
يخبندان، ادارات تعطيل شده اند، بازار سرمايه هم در روز 
عرضه بورسي دنا پالس تعطيل اعالم شد! اين در حالي 
است كه بانك ها همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهند 
و ثبت نام براي قرعه كشي خودرو هم ادامه دارد! اما بازار 
سرمايه در حالي تعطيل شده است كه معامالت بورس 
كاال اصوال به طور آنالين و غيرحضوري انجام مي شود و 

يخبندان مانعي براي تداوم فعاليت آن نيست!

بورس
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تحويل زودتر از موعد 
خودروهاي بورسي

ايكوپرس| ايران خودرو طي اطالعيه اي در مورد زمان 
تحويل دناپالس هاي فروش رفته در بورس اعالم كرد: در 
پي انتشار اخبار نادرست در برخي رسانه ها و شبكه هاي 
اجتماعي مبني بر تاخير در تحويل دناپالس هاي عرضه 
شده در بورس كاال، تاكيد مي شود اين موضوع صحت 
نداشته و تمامي تعهدات در موعد مقرر انجام خواهد شد.

اين اطالعيه مي افزايد، شركت ايران خودرو در تحويل 
تمام��ي تعهدات ايجاد ش��ده از طريق ب��ورس كاال به 
موقع عمل كرده و حتي زودت��ر از موعد نيز خودروها 
تحويل خريداران شده اس��ت. تحويل خودروهاي دنا 
پالس هايي كه اخيرا به تعداد 1۰ هزار دستگاه عرضه 
شده نيز بزودي آغاز خواهد شد و تا قبل از پايان اسفند 
هم��ه تعهدات اين خ��ودرو طبق موعد تعيين ش��ده  
تحويل خواهند ش��د. گفتني اس��ت، طي روز جاري 
متن يكي از قراردادهاي مش��تريان كه موعد تحويل 
آن به علت اش��تباه اپرات��ور سيس��تم، 95 روزه درج 
 شده در ش��بكه هاي اجتماعي دس��ت به دست شده

است. با توجه به اينكه فروش در بورس كاال تجربه جديد 
در عرضه محصوالت اس��ت، پس از دريافت اطالعات 
از ب��ورس كاال و در حي��ن ورود اطالعات به سيس��تم 
ايران خودرو، خط��اي اپراتور منجرب��ه درج اطالعات 

نادرست موعد تحويل محصول شده است.

جاماندگان سهام عدالت
تعيين تكليف شدند؟

تجارتنيوز| حسين قربانزاده، درمورد شناسايي 
جاماندگان س��هام عدالت اظهار كرد: در راستاي 
شناسايي جاماندگان سهام عدالت تكليفي وجود 
داش��ت كه بايد انجام مي ش��د. در اين راستا در فاز 
نخست مشموالن كميته حمايت امداد و بهزيستي 
و همچنين ايثارگران شناس��ايي ش��دند و در 22 
خردادماه براي بررسي به هيات دولت ارسال شد. 
فرايند بررس��ي زمان ب��رد و چندي��ن مرتبه بين 
هيات دولت و معاونت حقوقي رياس��ت جمهوري 
رفت وبرگشت داشت، زيرا ايرداتي درمورد بعضي از 
ضوابط وجود داشت كه هيات دولت آن را مرتفع و 
مصوب كرد، اما هيات تطبيق مجلس دوباره ايرادي 
مطرح كرد كه درحال بررس��ي هستند. وي به اين 
سوال كه ايرادات هيات تطبيق مجلس چه مواردي 
بود، پاس��خ داد: به طور كلي دو ايراد وجود داشت، 
نخس��ت آنكه مرجع تصويب بايد ش��وراي عالي 
سياست اصل ۴۴ باشد نه هيات وزيران. دوم آنكه 
سهام بايد به صورت غيرمستقيم به مشموالن داده 
شود نه به صورت مستقيم. البته به هر دو ايراد پاسخ 
داده شد و معاونت حقوقي درحال پيگيري است، 
اميدوارم مورد قبول هيات تطبيق مجلس قرار بگيرد 
و اجازه دهند در پايان سال واگذاري را انجام دهيم. 

تاثير بودجه  روي بورس
 مختص پروژه هاي عمراني بوده با كاهش 2۰ درصدي 
نسبت به سال جاري به عدد 2۰2 هزار ميليارد تومان 

رسيده است.
جدول تبصره 1۴ به صورت تفصيلي در اليحه بودجه 
گنجانده نشده است ولي بر طبق سنوات قبل، فروش 
فرآورده هاي نفتي داخلي و صادرات فرآورده هاي نفتي 
)بالغ بر 2۰۰ هزار بشكه در روز( و فروش گاز خوراك 
و سوخت به صنايع و اشخاص در آن ديده شده است. 
از ن��كات قابل ذكر در مورد تبص��ره 1۴، نرخ خوراك 
متان پتروشيمي هاس��ت كه در سال آينده معادل 7 
هزار تومان به ازاي هر مترمكعب درنظر گرفته شده و 
ضريب نرخ سوخت صنايع بزرگ نظير پتروشيمي ها، 
پااليشي ها و فوالدي ها معادل 5۰ درصد نرخ خوراك، 
در نظر گرفته شده اس��ت. اين در حالي است كه نرخ 
خوراك و س��وخت پتروشيمي ها در س��ال جاري به 
ترتيب 5 هزار و 2 هزار تومان به ازاي هر مترمكعب بوده 
است. در شركت هاي پتروشيمي، بيشترين تاثير منفي 
را از اين افزايش شركت هاي متانولي و اوره ساز متحمل 
مي شود. همچنين در زنجيره توليد فوالد، شركت هاي 
با توليد آهن اسفنجي، بيشترين تاثير منفي را از اين 

مصوبه دريافت مي كنند.
فرمول محاسبه خوراك پتروشيمي ها در حال حاضر 
به دلي��ل درنظر گرفت��ن هاب هاي اروپاي��ي گاز كه 
مصرف كننده گاز اس��ت و در س��ال اخير دستخوش 
افزايش قيمت شده اند، نماگر درستي از قيمت خوراك 
جهاني نيست. شايان ذكر است كه با فرمول خوراك 
پتروشيمي ها و نرخ هاي فعلي گاز جهاني، نرخ خوراك 
8 هزار تومان به ازاي هر مترمكعب به دست مي آيد كه 
اگر نرخ دو هاب اروپايي را از فرمول حذف كنيم، به نرخ 
حدود ۴ هزار توماني براي هر مترمكعب گاز خواهيم 
رسيد. در مورد بهره مالكانه هم عدد درنظر گرفته در 
اليحه سال آتي رقم ۴۰ هزار ميليارد تومان است كه با 
توجه به رقم در نظر گرفته شده در سال جاري، تاثير 
محسوسي بر سودآوري شركت ها نمي گذارد. هرچند 
كه مي تواند بر شركت هاي نزديك به ابتداي زنجيره 
معدني اثر بيش��تر بگذارد. از ديگر موارد موثر بر بازار 
س��رمايه، بحث عوارض صادرات��ي محصوالت خام و 
نيمه خام است، كه نوع دقيق محصوالت و نرخ عوارض 
صادراتي به صورت شفاف بيان نشده است. در اليحه 
بودجه س��ال آينده به منظور حمايت از سهامداران 
خرد، تا 15 هزار ميليارد تومان س��هام ش��ركت هاي 
دولتي از طريق وزارت اقتصاد به صندوق تثبيت بازار 
سرمايه منتقل مي شود. از ديگر نكات مثبت بودجه، 
نرخ صفر مالياتي گواهي سپرده هاي مورد مبادله در 
بورس كاال و معافيت مالياتي بخشي از سود كه جهت 
افزايش سرمايه از محل انباش��ته مورد استفاده قرار 

مي گيرد، است.

مالحظه اي بر تضمين ايفاي 
تعهدات در مذاكرات برجام

 در صورتي كه در مدت باقيمانده استناد به رويه 
مزبور موسوم به سازوكار ماش��ه صورت نگيرد، 
در تاري��خ 26 مه��ر 1۴۰۴ )18 اكتبر 2۰25( با 
لغو قطعنامه 2231 ام��كان اعاده قطعنامه هاي 
تحريمي ايران براي هميشه از ميان خواهد رفت. 
به نظر مي رسد لغو دايمي قطعنامه هاي تحريمي 
مي تواند مهم ترين دس��تاورد برجام تلقي گردد 
و اهميت اين مس��اله راهبردي بلندمدت اگر از 
ايفاي تعهدات در مدت كوتاه باقيمانده بيش��تر 
نباشد كمتر نيست. بنابراين حفظ اين دستاورد 
برجام مستلزم هشياري نسبت به امكان استفاده 
امريكا از اين سازوكار تا آن زمان است كه با توجه 
به احتمال باالي پي��روزي جمهوري خواهان در 
انتخابات آت��ي رياس��ت جمهوري امريكا كه در 
نوامبر س��ال 2۰2۴ خواهد بود و مواضع صريح 
آن��ان در مخالفت با برج��ام، اس��تناد امريكا در 
صورت حض��ور در برجام به اين مف��اد احتمال 

بااليي خواهد داشت. 
اگر چه ديگر طرف هاي برجام همينك از امكان 
استناد به اين مفاد برخوردارند اما در مورد روسيه 
و چين اين موضوع محتمل به نظر نمي رسد و در 
مورد طرفهاي اروپاي��ي تهديد ايران به خروج از 
معاهده عدم اشاعه سالح هاي هسته اي تاكنون 
در بازداش��تن اروپاييها از اس��تناد ب��ه اين مفاد 
موثر بوده اس��ت، اما با توجه ب��ه ميزان متفاوت 
حساسيت امريكا نسبت به اروپا در خصوص اين 
موضوع ممكن است اين حربه بر امريكا به اندازه 

اروپا كارساز نباشد.
 بنابراين، براي بدتر نش��دن شرايط ايران در اين 
خصوص، الزم اس��ت كه در س��ند الحاق مجدد 
امريكا به برجام تصريح ش��ود ك��ه امريكا به طور 
يكجانبه قادر به استناد به سازوكار ماشه نيست 
و دس��ت كم بايديك طرف ديگر برجام را در اين 

استناد با خود همراه كند. 
ش��ايان ذكر است كه برقراري ش��رطي در سند 
الحاق به يك معاهده كه متضمن سلب يك حق 
از معاهده يا تعديل آن باش��د مسبوق به سوابق 
مشابه متعدد در حقوق بين الملل است و به عنوان 
مثال امريكا خود از باني��ان وضع حقوق كمتر از 
معاهده س��ازمان جهاني تجارت در اسناد الحاق 
كشورهاي متعدد به آن س��ازمان بوده است كه 
البته در خصوص برجام به جهت نقض زودهنگام 
و طوالني مدت مفاد آن توس��ط امريكا اين اقدام 

كاماًل منصفانه و قابل دفاع است. 
البته همچنان كه گفته شد ادعاي عدم پايبندي 
اساسي در خصوص تعهدات ايران از طرف هريك 
از طرف هاي برجام كه باش��د نيازي به استناد به 
ارزيابي آژانس كه مرجع نظارت بر ايفاي تعهدات 
ايران اس��ت يا راي داوري ن��دارد و تا حد زيادي 
دلبخواهانه است و رفع اين نقيصه مستلزم اصالح 
برجام اس��ت كه البته محتمل به نظر نمي رسد 
كه طرفهاي برجام اصالح آن را بپذيرند اما درج 
شرطي در سند الحاق به برجام براي طرفي كه از 
آن خارج شده است به منزله اصالح برجام نيست. 

نكات كليدي
1- تمامي طرف هاي برجام بر اساس مفاد برجام 
و قطعنام��ه 2231 ت��ا تاريخ 26 مه��ر 1۴۰۴ از 
امكان استناد به سازوكار ماشه جهت برگرداندن 
قطعنامه هاي تحريمي شوراي امنيت عليه ايران 
كه به واس��طه برجام لغو شده است، برخوردارند 
اما امريكا به جهت خروج خود از برجام از اين حق 

برخوردار نيست. 
2- ب��ا توج��ه ب��ه احتم��ال ب��االي پي��روزي 
ت��ي  آ ب��ات  نتخا ا در  ه��ان  جمهوري خوا
رياست جمهوري امريكا كه در نوامبر سال 2۰2۴ 
خواهد بود و مواضع صريح جمهوري خواهان در 
مخالفت با برجام، استناد امريكا به اين سازوكار 
در صورت حضور در برجام احتمال بااليي خواهد 

داشت. 
3-اگر چ��ه دريافت هرگون��ه تضميني از دولت 
فعل��ي امريكا براي ايفاي تعه��دات مانع از نقض 
تعه��دات توس��ط دولت بع��دي امريكا نيس��ت 
اما س��لب حق امريكا در بازگردان��دن يكجانبه 
قطعنامه هاي تحريمي عليه ايران در سند الحاق 
امريكا به برجام تضميني بر عدم وقوع آن از سوي 

امريكا خواهد بود. 
۴- كمتر از س��ه س��ال از عمر برجام و قطعنامه 
2231 باقيمانده اس��ت و در صورت بقاي برجام 
و قطعنامه 2231 تا تاريخ 26 مهر 1۴۰۴ امكان 
اعاده قطعنامه هاي تحريمي ايران براي هميشه 

از ميان خواهد رفت.
 5- درج ش��رط عدم اس��تناد يكجانبه امريكا به 
س��ازوكار ماشه در س��ند الحاق امريكا به برجام 
وجاهت حقوقي داشته، مسبوق به سوابق مشابه 
متعدد در حقوق بين الملل است و بعالوه به جهت 
نقض زودهنگام و طوالني مدت مفاد برجام توسط 

امريكا كاماًل قابل دفاع است.
6- تهديد ايران به خروج از معاهده عدم اش��اعه 
سالح هاي هسته اي اگرچه تاكنون در بازداشتن 
اروپايي ها از اس��تناد به سازوكار ماشه موثر بوده 
اس��ت اما، با توجه به ميزان متفاوت حساس��يت 
امريكا نس��بت به اروپا در خصوص اين موضوع، 
ممكن اس��ت اين حربه بر امريكا ب��ه اندازه اروپا 

كارساز نباشد.
7- بنابراين، براي بدتر نش��دن شرايط ايران در 
اين خصوص، الزم است كه در سند الحاق امريكا 
به برجام تصريح شود كه امريكا به طور يكجانبه 
قادر به استناد به سازوكار ماشه نيست و دست كم 
بايديك طرف ديگر برجام را در اين استناد با خود 

همراه كند.

»تعادل«بررسيميكند

شاخص در آستانه ركوردشكني

 تاسيس مشاوره سرمايه گذاري ۸  ميليارد تومان سرمايه نياز ندارد
محسن عرب زاده، سرپرست مديريت نظارت بر نهادهاي 
مالي سازمان بورس و اوراق بهادار در شانزدهمين نشست 
گروهي خبرنگاران با مديران س��ازمان بورس؛ اظهار كرد: 
ش��ركت هاي تامين سرمايه و س��بدگردان، شركت هاي 
سرمايه گذاري، هلدينگ، مشاوره سرمايه گذاري، پردازش 
اطالعات مالي، موسس��ات رتبه بندي و نهادهاي واس��ط 
از جمل��ه نهادهاي تحت نظارت اين مديريت محس��وب 
مي شود. اهم وظيفه مديريت نظارت بر نهادهاي مالي نيز 
اموري همچون صدور مجوز موافقت اصولي، مجوز تاسيس 
و همچنين صدور و تمديد فعاليت اين نهادهاست. عرب زاده 
توضيح داد: عالوه بر موارد مذكور امور جاري نهادهاي مالي 
از جمله ثبت صورت جلس��ات مجامع و صورت جلسات 
هيات مديره، بحث هاي افزايش سرمايه و هرگونه تغييري كه 
مطابق قانون و مقررات نهادهاي مالي بر مي گردد نيز در حوزه 
وظايف اين مديريت محسوب مي شود. سرپرست مديريت 
نظارت بر نهادهاي مالي تشريح كرد: نظارت بر عملكرد و 
اجراي مقررات نهادهاي مالي نيز يكي از وظايف مهم و ذاتي 
ديگر اين اداره به حس��اب مي آيد كه توسط اداره بازرسي 
نهادهاي مالي انجام مي شود و با توجه به اينكه تعداد نهادهاي 
مالي افزايش پيدا كرده بر بحث نظارت تمركز ويژه اي داريم.

   اصالح دستورالعمل موسسات رتبه بندي 
به زودي اعالم خواهد شد

عرب زاده گفت: مديريت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان 
بورس و اوراق بهادار آمادگي دارد تا در هر حوزه مربوط به 
وظايف خود هرگونه تغييراتي كه موجب تسهيل گري 
مي ش��ود را انجام دهد، البته مش��روط ب��ه اينكه ضمن 
تسهيل گري، ريسك ها افزايش پيدا نكند. در همين  راستا 

اقداماتي نظير اصالح دس��تورالعمل تاسيس و فعاليت 
موسس��ات رتبه بندي در هيات مديره مصوب ش��ده و 
طي روزهاي آينده )احتماال تا شنبه( اعالم خواهد شد. 
وي با اش��اره به اهم تغييرات در دستورالعمل  موسسات 
رتبه بندي، بيان كرد: در خصوص نمايندگان داراي مجوز 
و كاركنان موسسات رتبه بندي تسهيالتي درنظر گرفته 
شده است. موسسات رتبه بندي دشوارترين شرايط را به 
لحاظ ساختاري و مقرراتي دارد و بايد تعداد نمايندگان 
داراي مجوز زيادي داشته باش��د؛ در اين اصالح تعداد 
نمايندگان كاسته نشده اما شرايط الزامي در احراز هويت 
آنها كاسته شده اس��ت. سرپرست مديريت نظارت بر 
نهادهاي مالي افزود: همچنين درمورد ارايه گزارش ها و 
آماري كه شركت هاي رتبه بندي بايد به سازمان بورس و 
نهادهاي ذي ربط ارايه كنند نيز تسهيالتي در نظر گرفته 
و در دستورالعمل اصالح شده، فرصت و زمان بيشتري 

براي آماده سازي گزارش ها در نظر گرفته شد.

   شركت هاي سبدگردان 
تا سال ۱۴۰۳ مهلت خريد ملك دارند

عالوه بر موارد ياد ش��ده، طي سال جاري مهلت خريد 
ملك تج��اري يا اداري براي ش��ركت ها افزايش يافت. 
طبق دستورالعمل پيشين ش��ركت هاي سبدگردان 
حداكثر يك س��ال پس از آغاز مجوز فعاليت بايد اقدام 
به خريد ملك مي كردند اما بنا بر شرايط نامساعد بازار 
سرمايه و افزايش قيمت ملك اين امر تسهيل و فرصت 
بيشتري براي آنها درنظر گرفته شد. متاسفانه طي سال  
گذشته شركت هاي س��بدگردان زيادي با اين مشكل 
دست وپنجه نرم مي كردند و يكي از مشكالت اساسي 

آنها به حس��اب مي آمد كه در نهايت به ش��ركت هاي 
سبدگردان مجوز داده شد تا پايان خرداد سال 1۴۰3 
نسبت به خريد ملك اداري يا تجاري اقدام كنند؛ اين 

مصوبه طي هفته آينده ابالغ عمومي مي شود.

    شركت هاي مشاوره سرمايه گذاري ملزم
به  رعايت حداقل سرمايه ۸ ميلياردي نيستند!

عرب زاده گفت: برداشت حداقل سرمايه شركت هاي 
مشاوره سرمايه گذاري نيز يكي از موارد تسهيل گري بود؛ 
براي تاسيس و راه اندازي شركت مشاوره سرمايه گذاري، 
موسس��ان بايد حداقل سرمايه 8 ميليارد توماني تهيه 
مي كردند اما برخي از شركت ها در اين زمينه با مشكالتي 
رو به رو بودن��د و به همين منظ��ور هيات مديره براي 
توسعه فرهنگ سرمايه گذاري غيرمستقيم و گسترش 
بازار سرمايه اين شرايط را تسهيل كرد. به اين ترتيب 
شركت ها ملزم به تهيه حداقل سرمايه مذكور نيستند 
اما مطاب��ق مصوبات بايد حداقل س��رمايه اي درنظر 
گرفته بش��ود كه در اين خصوص ني��ز مبنا تامين و 
پوشش 3 سال هزينه هاي خود قرار داده شده است؛ در 
حقيقت حداقل متغير براي اين امر در نظر گرفته شد.

   ۸۵  درصد متقاضيان 
مجوز سبدگرداني اشخاص حقيقي هستند

وي بي��ان كرد: عم��ده متقاضي��ان درخواس��ت مجوز 
سبدگرداني، اشخاص حقيقي هستند؛ يعني بيش از 85 
الي 9۰ درصد مجوزهايي كه صادر شده يا درخواست هاي 
موجود مربوط به اشخاص و ش��ركت هايي مي شوند كه 
سهامداران شان را اش��خاص حقيقي تشكيل مي دهند؛ 

بنابراين محدوديت و تفكيكي در صدور مجوز براي اشخاص 
حقيقي و حقوقي وجود ندارد. سرپرست مديريت نظارت بر 
نهادهاي مالي اضافه كرد: در اين بين عده اي بدون دريافت 
مجوز اقدام به پرتفوگرداني مي كنند و اين اشخاص مرتكب 
جرم مي شوند؛ اين مساله مصداق عدم رعايت بند يك ماده 
۴9 قانون بازار س��رمايه است. عرب زاده ادامه داد: معاونت 
حقوقي سازمان بورس درخصوص اينكه آيا پرتفوگردان هاي 
فعال داراي مجوز هستند يا خير از ما استعالم مي كنند و 
اگر شخصي مجوز نداشت در هيات رسيدگي به تخلفات 
به جرم آن رسيدگي مي شود. علت ارتكاب جرم اين افراد، 
دشواري اخذ مجوز نيس��ت چراكه آمارها نشان مي دهد 
طي سال هاي اخير روند صدور مجوزها تسريع پيدا كرده 
و مشكالتي كه پيش تر وجود داشت، برطرف شده است. 
وي افزود: درخواس��ت تمامي افرادي كه خواهان دريافت 
مجوز هستند، بررسي مي ش��ود و اگر ايرادي در سازوكار 
آنها وجود نداشته باشد، مجوزهاي الزم اعطا خواهد شد. 
در برخي موارد حداقل هاي شرايط الزم رعايت نمي شود، 
به طور نمونه فردي با مدرك ديپلم خواهان دريافت مجوز 
بود، بديهي است كه چنين فردي صالحيت نخواهد داشت. 
البته براي شرايط الزامي در دريافت مجوز سهل گيري شده 
است و حداقل دانش تجربي و آكادميك الزم، مالك قرار 
داده مي ش��ود. عرب زاده خبرداد: تاكنون 68 ش��ركت 
س��بدگردان مجوز تاسيس و فعاليت س��بدگرداني را 
اخذ كرده اند و حدود 36 نهاد مالي ديگر همچون تامين 
سرمايه ها، مشاوره سرمايه گذاري و... نيز مجاز به فعاليت 
سبدگرداني هستند؛ حدود 3۰ درخواست نيز وجود 
دارد كه موافقت اصولي يا مجوز تاسيس را اخذ كرده و 
طي چند ماه آينده مجوز فعاليت آنها صادر خواهد شد.



گروه راه و شهرسازي|
تاريخ بش��ر نش��ان داده طرح و اجراي برخي ايده ها 
نه تنها ناممكن كه مضحك نيز بوده اس��ت. اگر چه 
وعده حذف گاز از شهر تهران، مضحك نيست اما فعال 
و در شرايط حال كشور »ناممكن« به نظر مي رسد. 
ش��ايد مديراني كه در اواخر دهه 1350 شمسي به 
ايجاد ش��بكه گاز در تهران راي دادن��د هرگز تصور 
نمي كردند كه به فاصله چهار دهه پس از گاز كش��ي 
اين شهر، مديران شهرداري بخواهند اين شبكه را از 
حيز انتفاع ساقط كنند. بي گمان، آنها به خطر زلزله 
كه به كمين تهران نشسته اس��ت، واقف نبوده اند يا 
دس��تكم اين مخاطره را ج��دي نمي گرفتند. زلزله 
خاموش يا همان فرونشس��ت زمين كه اساس��ا در 
مخيله شان هم نمي گنجيده است. اما امروزه، مديران 
ش��هري به هر دو نوع زلزله و اثرات احتمالي آن روي 
زيرساخت هاي شهر همچون شبكه گاز واقفند. اثراتي 

همچون انفجارهاي پي در پي در تهراِن زلزله زده! 
در چنين ش��رايطي اس��ت كه علي نصيري، رييس 
سازمان مديريت بحران شهر تهران براي دومين بار در 
سال جاري از حذف شبكه گاز در تهران سخن به ميان 
آورده است. او در 24 ارديبهشت سال جاري با اشاره 
به دستور شهردار تهران براي بررسي و امكان سنجي 
حذف شبكه گاز از شهر تهران گفته بود: آقاي زاكاني 
دستور دادند كه بررسي كنيم و ببينيم آيا حذف شبكه 
گاز از شهر تهران امكان پذير است يا خير؟ در بسياري 
از كشورهاي دنيا لوله كشي گاز را تا خانه نمي برند چرا 
كه خطرناك اس��ت. آن هم در ش��هر پر گسلي چون 
تهران كه يك مخزن آن تركيد و حادثه شهران رخ داد. 
مطالعات اين اقدام را مي خواهيم ش��روع كنيم. حاال 
پس از گذشت 8 ماه از آن اظهارات، نصيري بار ديگر 
از مطالعه امكان حذف شبكه گاز از پايتخت خبر داده 
است. اين بار اما، عالوه بر مخاطره زلزله، او به لزوم بحث 
مصرف بهينه گاز و كمب��ود گاز در روزهاي برفي نيز 
اشاره كرده است. به گفته نصيري، به دليل گسل خيز 
بودن شهر تهران مي توان گاز را از تهران حذف كرد. 
البته بايد ابعاد مختلف اين موضوع بررس��ي شود تا 
ببينيم كار چگونه پيش مي رود. در وضع موجود، بيش 

از حد انرژي در كشور مصرف مي شود.

   زلزله و مخاطرات گاز
اگر چه مخاطره آميز بودن ش��بكه گاز براي ش��هر 
پرگس��لي همچون تهران انكارپذيز نيس��ت، اما آيا 

واقعا براي تامين ايمني پايتخت بايد شبكه گاز حذف 
ش��ود؟ يا اينكه راهكار كاهش مصرف گاز در تهران 
و كش��ور، حذف شبكه آن است؟ در پاسخ به سئوال 
بايد گفت كه تجربه ايران و كش��ورهاي ديگر نشان 
مي دهدكه راهكار ديگري ب��راي حذف مخاطرات 
شبكه گاز به هنگام زلزله و ساير مخاطرات طبيعي 
وجود دارد. يكي از اين راه ها، نصب قطع كننده هاي 
خودكار روي شبكه گاز است كه به گفته اسماعيل 
سليمي، معاون پيش��گيري و كاهش خطر سازمان 
پيش��گيري و مديريت بحران شهر تهران در اسفند 
س��ال گذش��ته، 40 درصد از ش��بكه گاز تهران به 
قطع كننده هاي خودكار مجهز بوده اس��ت. راهكار 
ديگر راه اندازي برج هاي تخلي��ه گاز در زمان وقوع 
زلزله اس��ت كه نيازمند مصوبه شوراي شهر بوده و 
در دست پيگيري و اقدام اس��ت. در پاسخ به سوال 
دوم اما بايد گفت كه واضح و روشن است كه كاهش 
مصرف گاز به منظور دس��تيابي به مصرف بهينه با 
حذف شبكه گاز ممكن نمي ش��ود، بلكه اين كار با 
اس��تفاده از راهكارهاي اقتصادي و فرهنگ س��ازي 
قابل انجام اس��ت. حذف قيمت گذاري دس��توري 
يكي از اين راهكارها است. با واقعي شدن قيمت گاز، 
بي گمان ميزان مصرف آن نيز معقول مي ش��ود. در 
اين حال، بايد گفت كه همواره توپ مصرف زدگي 
در زمين مشتريان خانگي است، حال آنكه در بخش 
صنعت نيز پتروش��يمي ها با ثمن بخس و در پشت 

نقاب مزيت اقتصاد اي��ران، از گاز تقريبا به صورت 
رايگان در حال استفاده هستند و به همين دليل نيز 
بهسازي و نوسازي ماش��ين آالت آنها براي كاهش 

مصرف گاز در كانون توجه شان قرار نمي گيرد.

   جايگزين گاز
فرض كنيم كه نهادهاي مرتبط، با پيش��نهاد حذف 
ش��بكه گاز ته��ران موافق��ت كردند، به ج��اي اين 
انرژي تقريبا پاك و در دس��ترس چه جايگزيني به 
مصرف كنندگان خانگ��ي و صنعتي معرفي خواهد 
ش��د؟ بي گمان، گزينه جايگزين، انرژي برق است. 
آيا به ميزان كافي برق در كش��ور توليد مي شود كه 
با حذف گاز، مشكلي پيش نيايد؟ پاسخ اين سئوال 
نيز روشن اس��ت. طي س��ال هاي اخير و به ويژه در 
تابستان، هنگام اوج مصرف برق شاهد خاموشي برق 
خانگي يا تعطيلي كارخانجات بوده ايم. آمارهاي هم 
وجود كمبود برق در كشور را تاييد مي كنند. آن گونه 
كه مديرعامل ش��ركت مادر تخصصي برق حرارتي 
در مرداد س��ال گذش��ته اعالم كرده است، بر اساس 
پيش بيني صورت گرفته نياز مصرف برق كش��ور در 
سال 1405 به حدود ۷8 هزار مگاوات خواهد رسيد 
كه با توجه به ميزان توليد برق فعلي، با كس��ري 18 

هزار مگاواتي در اين زمينه روبرو خواهيم بود. 
به گزارش »تعادل«، در تابس��تان سال جاري و در 
اوج مصرف، شهر تهران 5 هزار مگا وات برق مصرف 

كرده اس��ت. فرض كنيم با حذف شبكه گاز از اين 
ش��هر، دس��تكم به همين ميزان برق براي مصارف 
خانگي و صنعتي نياز داشته باشيم، به اين ترتيب، 
مصرف ش��هر تهران 10 هزار م��گاوات برق خواهد 
بود. اين در حالي اس��ت كه طبق پي��ش بيني ها تا 
سال 1405 كشور با كسري 18 هزار مگاواتي برق 
مواجه است و نمي توان اين رقم را به 23 يا 24 هزار 
مگاوات برق افزاي��ش داد. نتيجه اينكه تا زماني كه 
توليد برق كشور افزايش نيابد و مازاد آن به بيش از 
5 هزار مگاوات نرسد، امكان حذف گاز وجود ندارد. 

   امكان سنجي قطع گاز در تهران
علي نصيري، رييس س��ازمان مديريت بحران شهر 
تهران گفت: مطالعاتي در حال انجام است تا ببينيم 
مي توان به دليل گس��ل خيز بودن شهر تهران گاز 
را حذف كرد؟ البت��ه بايد ابعاد مختلف اين موضوع 
بررسي شود.  او در گفت وگو با فارس اظهار كرد: بايد 
مصرف گاز در كشور اصولي شود. برخي  افراد وقتي 
در خانه هم نيستند شوفاژهاشان را روشن مي كنند 
يا اينكه وقتي ميزان ح��رارت خانه را باال مي برند و 
خانه بسيار گرم مي شود جاي اينكه شوفاژها را كم 
كنند پنجره ها را باز مي كنند يا با لباس تابستانه در 
خانه مي گردند به همين دليل انرژي هدررفت دارد 

و به صورت بهينه از گاز استفاده نمي شود.
نصيري اظهار كرد: بهايي ك��ه در حال حاضر براي 
گاز پرداخت مي ش��ود بهاي واقعي نيس��ت. انرژي 
بس��يار ارزشمند اس��ت اما در كش��ور ما به راحتي 
استفاده مي شود. در هيچ كجا مثل ايران شبكه گاز 
نيس��ت. حتي در كوچه پس كوچه ها هم لوله كشي 
گاز صورت گرفته اس��ت. خيلي از كش��ورها گاز را 
ب��ه نيروگاه ها مي دهند. او اف��زود: ما يك طرحي را 
دنبال مي كني��م و مطالعاتي در اي��ن زمينه انجام 
شده و به دليل گسل خيز بودن شهر تهران مي توان 
گاز را از تهران حذف ك��رد. البته بايد ابعاد مختلف 
اين موضوع بررسي شود تا ببينيم كار چگونه پيش 
مي رود. با اين وضع موجود كه داريم، مصرف بيش 
از حد انرژي در كشور اس��ت. نصيري با بيان اينكه 
برخي س��وال مي كنند كه ش��ايد علت كمبود گاز 
صادر كردن آن اس��ت خب ما قبال هم گاز را صادر 
مي كرديم، اظهار كرد: گاز مازادي كه وجود داشت 
صادر مي ش��د . ما بايد تصمي��م بگيريم كه مصرف 

انرژي را بهينه كنيم.
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آلودگي هواي كالن شهرها
تا 4 روز آينده

مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي 
گفت: در چهار روز آينده ماندگاري هواي س��رد در 
اغلب نقاط كش��ور ادامه دارد و اين موجب افزايش 
آالينده هاي جوي و آلودگي هوا در شهرهاي صنعتي 
و پرجمعيت مي شود. صادق ضياييان در گفت وگو 
با فارس، درباره آخرين وضعيت جوي كشور اظهار 
كرد: در دو روز آينده در برخي نقاط نوار شرقي كشور 
وزش باد به نسبت شديد خواهيم داشت كه ممكن 
اس��ت با خيزش گرد و خاك هم همراه باشد. در دو 
روز آينده در جنوب فارس و بوش��هر و برخي نقاط 
استان هاي ساحلي خزر افزايش ابر و بارش پراكنده 
پيش بيني مي ش��ود. در چهار روز آينده ماندگاري 
هواي س��رد در اغلب نقاط كش��ور ادامه دارد و اين 
موجب افزايش آالينده هاي جوي و آلودگي هوا در 
شهرهاي صنعتي و پرجمعيت مي شود. ضياييان 
اضافه كرد:  روز سه شنبه 4 بهمن رگبار پراكنده در 
ارتفاعات و دامنه زاگرس مركزي و جنوبي خواهيم 
داشت. روز ش��نبه در 25 مركز استان كمينه دما 
صفر و زير صفر درجه خواهد بود كه شامل بجنورد، 
ايالم، اصفهان، اروميه، اردبيل، اراك، بيرجند، تبريز، 
تهران، خرم آباد، زاهدان، زنجان، سنندج، سمنان، 
شيراز، شهركرد، قزوين، كرمان، قم، كرج، كرمانشاه، 

يزد، ياسوج، همدان و مشهد خواهد بود.

امكان بارگذاري جمعيتي جديد 
در فيروزكوه، پرديس و پرند

معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و 
برنامه ريزي استان تهران گفت: در حال حاضر بر اساس 
سند آمايش استان، امكان بارگذاري جمعيتي جديد 
صرفًا در شهرس��تان فيروزكوه و شهرهاي پرديس و 
پرند وجود دارد.  حشمت اهلل سليماني در گفت وگو با 
ايسنا، در تشريح جمعيت پذيري در استان تهران گفت: 
با ابالغ سند آمايش استان تهران در افق سال 1425، 
از ابتداي سال 1400 موضوع مهاجرت و جمعيت در 
دستور كار برنامه ريزان قرار گرفته و مقرر شده است كه 
در برنامه هاي كوتاه مدت و بلندمدت ميزان مهاجرت 
به مقصد استان تهران به طور چشمگيري كاسته شود. 
وي افزود: شهرس��تان هاي اسالمشهر، بهارستان، 
رباط كريم، ش��هريار، قدس و مالرد، ۶.13 درصد از 
كل مساحت استان تهران را به خود اختصاص داده 
و شهرستان بهارستان نيز بيشترين تراكم جمعيت را 
در بين شهرستان هاي كشور دارد. در حقيقت ساالنه 
حدود 250 هزار نفر از استان هاي مختلف به ساير 
مناطق كشور مهاجرت مي كنند كه بخش زيادي از 
اين مهاجرت به شهرستان هاي جنوب غرب استان 

تهران صورت مي گيرد.

برنامه 4 ميليارد دالري نوسازي 
ناوگان حمل و نقل عمومي

براس��اس مصوبه ش��وراي اقتصاد تعداد 1۶ هزار 
دس��تگاه اتوبوس، 30 هزار دستگاه ميني بوس، 
1۶0 ه��زار تاكس��ي ون و س��واري و 120 هزار 
دستگاه موتورس��يكلت فرس��وده، از رده خارج 
مي ش��ود. به گزارش فارس، ش��وراي اقتصاد به 
تازگي پيشنهادات وزارت كشور و وزارت نفت را 
براي نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي و خروج 
خودروهاي فرس��وده به تصويب رس��انده است. 
براساس اين مصوبه دولت براي تحقق اهداف اين 
مصوبه بالغ بر 4 ميليارد و ۶۶ ميليون دالر هزينه 

خواهد كرد.
براساس مصوبه شوراي اقتصاد، 1۶ هزار دستگاه 
اتوبوس شهري ديزلي فرس��وده از رده خارج و 2 
هزار اتوبوس برقي، 4 هزار اتوبوس پايه گازسوز و 
10 هزار اتوبوس ش��هري ديزلي جديد جايگزين 

آن خواهد شد. 
همچنين 1۶0 هزار دس��تگاه تاكس��ي فرسوده 
از رده خارج و 10 هزار دس��تگاه تاكس��ي سدان 
برقي، 120 هزار دس��تگاه تاكس��ي س��دان پايه 
گازسوز، 15 هزار دستگاه ون پايه گازسوز، 5 هزار 
دس��تگاه ون بنزيني، 5 هزار دستگاه ون بنزيني 
)اسقاط يك دستگاه س��دان و يك دستگان ون( 
جايگزين مي شود. ضمن اينكه 120 هزار دستگاه 
موتورس��يكلت فرس��وده از رده خارج و به جاي 
آن 120 هزار موتورس��يكلت برق��ي به صاحبان 
موتورس��يكلت عرض��ه خواه��د ش��د، 30 هزار 
ميني بوس فرسوده هم در اين طرح از رده خارج 
و 30 هزار ميني بوس ديزلي جايگزين مي شود. 
عالوه بر اين، 20 هزار دوچرخه يا اسكوتر برقي با 

كاربري اشتراكي عرضه مي شود.

50 درصد پس رفت
در سفرهاي جاده اي طي 10 سال

بررس��ي عملكرد ۹ ماهه حمل و نقل جاده اي از 
رشد در جابه جايي مس��افر، حمل بار و ترانزيت 
خبر مي ده��د تا آنجا ك��ه در اين م��دت تعداد 
مس��افران جابه جا شده رش��دي 25 درصدي را 
تجربه كرده است. به گزارش مهر، با بررسي روند 
10 ساله جابه جايي مسافر مشخص مي شود كه 
بيش��ترين ميزان جابه جايي مس��افر در ۹ ماهه 
س��ال 13۹1 و به مي��زان 1۷0 ميليون نفر ثبت 
شده است. بر اين اس��اس، تعداد مسافر جابه جا 
ش��ده )با صورت وضعيت( در ۹ ماهه سال جاري 
۹5 ميليون نفر است كه در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشته )۷۶ ميليون نفر( 25 درصد افزايش 

داشته است.

آيا حذف شبكه گاز و جايگزين كردن انرژي ديگري در پايتخت ممكن است؟

كاهش مصرف با حذف شبكه گاز تهران

در اجرای مواد 11 و 16 و 17 قانون ثبت آگهی نوبتی امالک واقع در حوزه 
ثبت�ی منطقه یک  ش�هر ارومیه جهت اطالع عم�وم و صاحبان حقوق 
بشرح ذیل در دو نوبت به فاصله سی روز در تاریخ های معینه زیر منتشر 
می شود کسانی که اعتراضی دارند باید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 
90 روز پس از انتش�ار نوبت اول آگهی تسلیم اداره ثبت نموده و ظرف 
مدت 30 روز پس از تس�لیم اعتراض مذکور دادخواست اعتراض خود 
را به دادگاه صالح تقدیم و رس�ید آن را ارائه نمایند در غیر این صورت 
متقاضی یا قائم مقام قانونی وی می تواند به دادگاه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید در این صورت 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 
خواهد داد و همچنین هر گاه راجع به ملک مورد تقاضا بین متقاضی و 
دیگری قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی دعوایی اقامه گردیده باشد  و در 
جریان بوده معترض می تواند تصدیق محکمه را مشعر به جریان دعوی 
ظرف مدت 30 روز پس از انتشار اولین آگهی نوبتی به اداره ثبت ارومیه 
تس�لیم نماید و در غیر اینصورت حق او مطابق قانون و مقررات  ساقط 
خواهد ش�د ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدی�د حدود و در صورت 
مجلس تحدیدی منظور می گردد معترض می تواند مطابق مقررات در 
مهلت 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی اعتراض خود را 

راجع به حدود و حقوق ارتفاقی تسلیم نماید.
امالک واقع در بخش  چهار  ارومیه 

1 -پالک 4558 فرعی از 3519 – اصلی آقای حسین نوروزی ششدانگ 
یک قطعه زمین بستر جوی متروکه بمساحت 73 /8 متر مربع

2 -پالک 4568 فرعی از 3519 -اصلی بنام خانم صاحب سیدی و آقایان 
رضا تقی پور علی بیگلو و مجید تقی پور علی بیگلو ششدانگ یک قطعه 

زمین محل بستر جوی متروکه بمساحت 86 /6 متر مربع
امالک واقع در بخش  پنج  ارومیه 

1 -پالک 10936 فرعی از 6 -اصلی آقای توفیق آقانیا شش�دانگ یک 
قطعه زمین محل بستر نهر متروکه بمساحت 34 /46 متر مربع

2 -پالک 23465 فرعی از 9 -اصلی آقای محمد جهانبانی شش�دانگ 
یک قطعه زمین محل بستر جوی متروکه بمساحت 85 /15 متر مربع

3 -پالک 24164 فرعی از 9 -اصلی بنام اقایان احمدعلی پورجباریان 
و ولی حسینی شش�دانگ یک قطعه زمین محل مس�یل دره متروکه 

بمساحت 90 /15 متر مربع
4 -پالک 4654 فرعی از 10 -اصلی بنام ش�هرداری ارومیه ششدانگ 
یک قطعه زمین محل بستر جوی متروکه به مساحت 41 /207 متر مربع
5 -پالک 336 فرعی از 15 -اصلی بنام بیت اله ش�یرخدایی نادر و ثریا 
ش�یر خدایی نادر و پرور ش�یرخدایی نادر شش�دانگ یک قطعه باغ 

بمساحت 4590 متر مربع
امالک واقع در بخش  هفت  ارومیه 

1 -پالک 2 فرع�ی از 78 -اصلی بن�ام دولت جمهوری اس�المی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با بهره برداری 
ارتش جمهوری اسالمی ایران ششدانگ یک قطعه زمین محل پادگان 

قوشچی بمساحت 21 /59812 متر مربع
2 -پ�الک 4 فرعی از 78 -اصل�ی بنام دولت جمهوری اس�المی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بهره برداری ارتش 
جمهوری اسالمی ایران شش�دانگ یک قطعه زمین که عمال" پادگان 

قوشچی گردیده بمساحت 17 /54968 متر مربع
3 -پ�الک 13 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اس�المی ایران 

بنمایندگی وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با بهره برداری 
ارتش جمهوری اس�المی ایران شش�دانگ یک قطعه زمین که عمال" 
تبدیل به قس�متی از پادگان قوش�چی گردیده بمساحت 98 /14481 

متر مربع
4 -پالک 17 فرع�ی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اس�المی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با بهره برداری 
ارتش جمهوری اس�المی ایران شش�دانگ یک قطعه زمین که عمال" 
تبدیل به قسمتی از پادگان قوشچی گردیده بمساحت 9200 متر مربع

5 -پالک 21 فرع�ی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اس�المی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با بهره برداری 
ارتش جمهوری اس�المی ایران شش�دانگ یک قطعه زمین که عمال" 

قسمتی از پادگان قوشچی گردیده بمساحت 13800 متر مربع
6 -پ�الک 23 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اس�المی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با بهره برداری 
ارتش جمهوری اس�المی ایران شش�دانگ یک قطعه زمین که عمال" 

قسمتی از پادگان قوشچی گردیده بمساحت 59 /16821 متر مربع
7 -پ�الک 25 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اس�المی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با بهره برداری 
ارتش جمهوری اس�المی ایران شش�دانگ یک قطعه زمین که عمال" 
تبدیل به قسمتی از پادگان قوشچی گردیده بمساحت 9200 متر مربع

8 -پالک 27 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اس�المی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با بهره برداری 
ارتش جمهوری اس�المی ایران شش�دانگ یک قطعه زمین که عمال" 

قسمتی از پادگان قوشچی گردیده بمساحت 9200 متر مربع
9 -پ�الک 29 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اس�المی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با بهره برداری 
ارتش جمهوری اس�المی ایران شش�دانگ یک قطعه زمین که عمال" 

قسمتی از پادگان قوشچی گردیده بمساحت 94 /10486 متر مربع
10 -پالک 38 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اس�المی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با بهره برداری 
ارتش جمهوری اس�المی ایران شش�دانگ یک قطعه زمین که تبدیل 
به قسمتی از اراضی پادگان قوشچی  گردیده بمساحت 70 /344579 

متر مربع
11 -پالک 44 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اس�المی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بهره برداری ارتش 
جمهوری اسالمی ایران ششدانگ یک قطعه زمین که عمال" تبدیل به 

قسمتی از پادگان قوشچی گردیده بمساحت 2300 متر مربع
12 -پالک 48 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اس�المی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بهره برداری ارتش 
جمهوری اسالمی ایران ششدانگ یک قطعه زمین که عمال" قسمتی از 

پادگان قوشچی گردیده بمساحت 4600 متر مربع
13 -پالک 50 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اس�المی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با بهره برداری 
ارتش جمهوری اس�المی ایران شش�دانگ یک قطعه زمین که عمال" 
تبدیل به قسمتی از پادگان قوشچی  گردیده بمساحت 5750 متر مربع
14 -پالک 55 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اس�المی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با بهره برداری 
ارتش جمهوری اس�المی ایران شش�دانگ یک قطعه زمین که عمال" 

قسمتی از پادگان قوشچی  گردیده بمساحت 4600 متر مربع
15 -پالک 57 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اس�المی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با بهره برداری 
ارتش جمهوری اسالمی ایران ششدانگ یک قطعه زمین محل پادگان 

قوشچی بمساحت 322000 متر مربع
16 -پالک 60 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اس�المی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با بهره برداری 
ارتش جمهوری اس�المی ایران شش�دانگ یک قطعه زمین که عمال" 
تبدیل به قسمتی از پادگان قوشچی گردیده بمساحت 61 /7499 متر 

مربع
17 -پالک 62 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اس�المی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بهره برداری ارتش 
جمهوری اسالمی ایران ششدانگ یک قطعه زمین محل پادگان قوشچی 

بمساحت 4600 متر مربع
18 -پالک 65 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اس�المی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با بهره برداری 
ارتش جمهوری اسالمی ایران ششدانگ یک قطعه زمین عمال" تبدیل 

به قسمتی از پادگان قوشچی  گردیده بمساحت 4600 متر مربع
19 -پالک 73 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اس�المی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بهره برداری ارتش 
جمهوری اسالمی ایران ششدانگ یک قطعه زمین که عمال" تبدیل به 

قسمتی از پادگان قوشچی  گردیده بمساحت 23000 متر مربع
20 -پالک 74 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اس�المی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بهره برداری ارتش 
جمهوری اسالمی ایران ششدانگ یک قطعه زمین که عمال" تبدیل به 

قسمتی از پادگان قوشچی  گردیده بمساحت 32200 متر مربع 
21 -پالک 184 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اسالمی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با بهره برداری 
ارتش جمهوری اس�المی ایران شش�دانگ یک قطعه زمین که عمال" 

قسمتی از پادگان قوشچی گردیده بمساحت 13800 متر مربع
22 -پالک 187 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اسالمی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با بهره برداری 
ارتش جمهوری اس�المی ایران شش�دانگ یک قطعه زمین که عمال" 
تبدیل به قسمتی از پادگان قوشچی گردیده بمساحت 4600 متر مربع

23 -پالک 203 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اسالمی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با بهره برداری 
ارتش جمهوری اسالمی ایران ششدانگ یک قطعه زمین محل پادگان 

قوشچی بمساحت 9200 متر مربع
24 -پالک 205 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اسالمی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با بهره برداری 
ارتش جمهوری اسالمی ایران ششدانگ یک قطعه زمین محل پادگان 

قوشچی بمساحت 9200 متر مربع 
25 -پ�الک 226 فرع�ی از 66 -اصل�ی بنام آقای ش�جاع س�عیدکیا 
ششدانگ یک قطعه باغ مشجر)انگور( بمساحت 24 /3598 متر مربع

26 -پالک 297 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اسالمی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با بهره برداری 
ارتش جمهوری اس�المی ایران شش�دانگ یک قطعه زمین که عمال" 
تبدیل به قسمتی از پادگان قوشچی گردیده بمساحت 23000 متر مربع

27 -پالک 392 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اسالمی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با بهره برداری 
ارتش جمهوری اسالمی ایران ششدانگ یک قطعه زمین محل پادگان 

قوشچی بمساحت 6900 متر مربع
28 -پالک 393 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اسالمی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با بهره برداری 
ارتش جمهوری اس�المی ایران شش�دانگ یک قطعه زمین که عمال" 

قسمتی از پادگان قوشچی گردیده بمساحت 34 /7710 متر مربع
29 -پالک 395 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اسالمی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با بهره برداری 
ارتش جمهوری اسالمی ایران ششدانگ یک قطعه زمین عمال" تبدیل 

به قسمتی از پادگان قوشچی گردیده  بمساحت 9200 متر مربع
30 -پالک 396 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اسالمی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بهره برداری ارتش 
جمهوری اسالمی ایران ششدانگ یک قطعه زمین که عمال" قسمتی از 

پادگان قوشچی گردیده بمساحت 18225 متر مربع
31 -پالک 405 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اسالمی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بهره برداری ارتش 
جمهوری اسالمی ایران ششدانگ یک قطعه زمین که عمال" تبدیل به 

قسمتی از پادگان قوشچی گردیده بمساحت 6900 متر مربع
32 -پالک 485 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اسالمی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بهره برداری ارتش 
جمهوری اسالمی ایران ششدانگ یک قطعه زمین که عمال" تبدیل به 

قسمتی از پادگان قوشچی گردیده بمساحت 55200 متر مربع
33 -پالک 568 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اسالمی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با بهره برداری 
ارتش جمهوری اس�المی ایران شش�دانگ یک قطعه زمین که عمال" 
تبدیل به قسمتی از پادگان قوشچی گردیده بمساحت 6900 متر مربع

34 - پالک 571 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اسالمی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با بهره برداری 
ارتش جمهوری اسالمی ایران ششدانگ یک قطعه زمین محل پادگان 

قوشچی  بمساحت 13800 متر مربع
35 -پالک 577 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اسالمی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با بهره برداری 
ارتش جمهوری اس�المی ایران شش�دانگ یک قطعه زمین که عمال" 

قسمتی از پادگان قوشچی گردیده بمساحت 9200 متر مربع
36 -پالک 578 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اسالمی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با بهره برداری 
ارتش جمهوری اسالمی ایران ششدانگ یک قطعه زمین محل پادگان 

قوشچی گردیده بمساحت 9200 متر مربع
37 -پالک 724 فرعی از 78 -اصلی بنام دولت جمهوری اسالمی ایران 
بنمایندگی وزارت دفاع و پش�تیبانی نیروهای مس�لح با بهره برداری 
ارتش جمهوری اسالمی ایران سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 

زمین بمساحت 4600 متر مربع
تاریخ انتشار نوبت اول :   01 /11 /1401  روز شنبه                          

تاریخ انتشار نوبت دوم :   01 /12 /1401  روز دوشنبه
علي پیران

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك منطقه یك ارومیه

شناسه آگهي :1440986آگهی های نوبتی سه ماهه سوم سال  1401 اداره ثبت اسناد و امالک منطقه يک اروميه



از زماني كه عيسي زارع پور در مقام وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات قرار گرفته، موضع رسمي و مشخصي 
درباره فيترينگ يا رفع فيلترينگ نداشت، او همواره 
اينطور عنوان مي كرد كه اختيارات درباره اين موضوع 
بر عهده وزارت ارتباطات نيست، با وجود اين، زارع پور 
در آخرين اظهاراتش گفت كه نظر تخصصي اش مبني 
بر رفع فيلتر گوگل پلي است، هرچند كارگروه تعيين 
مصاديق مجرمانه اس��ت كه بايد در اين باره تصميم 
بگيرد. حال بايد دي��د آيا اين اظهارات وزير ارتباطات 
مي تواند با گذشت چهار ماه از محدوديت هاي اينترنتي 
و فيلترينگ ش��بكه هاي اجتماعي و فروش��گاه هاي 
آنالين گوگل پلي تاثيري بر روند اين تصميمات بگذارد 
يا بدون توجه به نظرات كارشناس��ي آقاي وزير، اين 
محدوديت ها ادامه خواهد يافت. هفته گذش��ته، رفع 
فيلتر چند ساعته گوگل پلي، براي مدت كوتاهي باعث 
خوشحالي كاربران شد. همچنين اين موضوع مطرح 
شد كه شايد واتس اپ و اينس��تاگرام نيز بزودي رفع 
فيلتر شوند؛ اما اين خوشحالي تنها چند ساعت دوام 
آورد و گوگل پلي مجدداً مسدود شد و به دنبال آن هم 
اعالم ش��د كه تنها اختالل در شبكه موجب شده كه 
اين فيلترينگ براي چند ساعتي محدود شود و كاربران 
بتوانند بدون فيلترشكن به گوگل پلي وارد شده و به 
رفع فيلترينگ بقيه شبكه هاي فضاي مجازي اميدوار 
شوند. در همين راستا، عيسي زارع پور، وزير ارتباطات، 
هفته گذش��ته و در اتفاقي كم نظير اع��الم كرد كه با 
رفع فيلتر گوگل پلي موافق اس��ت: »كارگروه تعيين 
مصاديق مجرمانه مسوول فيلترينگ است. 6 عضو از 
13 عضو اين كارگروه را وزراي دولت تشكيل مي دهند 
و در آنجا تصميمات گرفته مي شود. تالش ما اين است 
كه محدوديت سرويس هايي كه واقعًا نياز مردم بوده و 
مشكل ويژه اي ندارند، رفع شود؛ مثاًل گوگل پلي قباًل 
تا شهريور ماه باز بود و از آن استفاده مي شد، اما با توجه 
به شرايط امنيتي كش��ور روي آن محدوديت هايي با 
تصميم مراجع امنيتي اعمال شد. نظر تخصصي من 
اين است كه گوگل پلي باز شود و آن را دنبال مي كنيم. 
منتظريم كارگروه در اين باره تصميم بگيرد و به ما ابالغ 
كند.« اين اظهار نظر صريح زارع پور براي رفع فيلتر يك 
پلتفرم، اتفاق تازه اي است. او در طول چهار ماه گذشته 
از بيان نظر شخصي اش براي رفع فيلتر اينستاگرام و 
واتس اپ صحبت نكرده اس��ت. البته وزير ارتباطات 
در اين مدت همواره ش��وراي امنيت كشور را مسوول 
رفع فيلتر معرفي مي كرد، اما اكنون از كارگروه تعيين 
مصاديق محتواي مجرمانه براي اين موضوع ياد كرده 
است و به نظر مي رسد فيلترينگ اين پلتفرم با تصميم 
نهادهاي ديگري انجام شده است. بايد گفت اين براي 
اولين بار است كه وزير ارتباطات نظر موافق يا مخالف 
)در اين م��ورد موافق( خود را با رفع فيلتر يك پلتفرم 

ابراز مي كند.

مردمتاجاييكهميتوانند
ازفيلترشكناستفادهنكنند

اين در حالي اس��ت كه پيش از اين، زارع پور با استناد 
به اظهارات كارشناس��ان مبني بر اينكه اس��تفاده از 
وي پي ان آسيب پذيري دس��تگاه هاي كاربران را به 
دنبال خواهد داش��ت و راه رخنه هكرها به گوش��ي 
مردم را تس��هيل مي كند و در نقد استفاده كاربران از 
فيلترش��كن گفته بود توصيه كارشناسانه اين است 
كه مردم تا جايي كه مي توانند از وي پي ان اس��تفاده 
نكنند. البت��ه او چن��دي پيش هم به مش��كلي كه 

برنامه نويس ها با آن روبرو هستند، اشاره كرده و گفته 
بود: »مشكلي كه اكنون وجود دارد، دسترسي برخي 
از كاربران مخصوصًا برنامه نويسان و كاربران حرفه اي 
به سايت ها و سرويس هايي است كه به داليل مختلف 
ايران را تحري��م  كرده اند. تا پيش از اي��ن، كاربران از 
طريق VPN به چنين س��ايت ها و س��رويس هايي 
دسترسي داش��تند.« به گفته وي، براي حل مشكل 
اين دسته از كاربران هم در وزارت ارتباطات و هم در 
بخش خصوصي سرويس هايي ارايه شده و هم اكنون 
دسترسي به بسياري از سايت هاي تحريمي بدون نياز 
به فيلترشكن امكان پذير است؛ در عين حال وعده داده 
بود كه در دي ماه 1401 سرويسي با كيفيت مناسب تر 
براي اين دس��ته كاربران معرفي شود؛ با وجود اين با 
پايان رس��يدن دي ماه، هن��وز از اينترنت با كيفيت 

مناسبي كه زارع پور وعده داده بود خبري نيست.

برخوردبافروشفيلترشكنبهكجارسيد؟
از طرف��ي چند پيش اعالم ش��د طب��ق تصميمات 
اخذ ش��ده در كش��ور، وزارت ارتباط��ات بايس��تي 
فيلترش��كن ها را شناس��ايي و از دس��ترس خ��ارج 
كند. قوه قضاييه نيز موظف ش��ده است با همكاري 
وزارت ارتباطات و س��اير دس��تگاه هاي ذي ربط، با 
فروشندگان فيلترشكن  برخورد قانوني و متخلفان 
را مجازات كن��د. طبق تصميم جديد قرار اس��ت با 
توليدكنن��دگان، فروش��ندگان و توزيع كنن��دگان 
VPN و فيلترش��كن هاي غير مجاز برخورد ش��ود. 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مكلف شده است 
به طور مستمر نرم افزارهاي فيلترشكن را شناسايي 
و از دسترس خارج و متخلفين را به دستگاه قضايي 
معرفي كند. قوه قضاييه نيز با متخلفين بايستي طبق 
مجازات پيش بيني شده در ماده 753 قانون مجازات 
اسالمي برخورد كند. در واقع توليد و توزيع كنندگان 
فيلترش��كن ها از اين پس مش��مول مج��ازات ماده 
753 قانون مجازات اسالمي مي شوند. در ماده 753 
قانون مجازات اس��المي آمده است كه هر شخصي 
كه مرتكب توليد يا انتش��ار يا توزيع و در دس��ترس 
قرار دادن يا معامله نرم افزارهاي غيرقانوني ش��ود به 
حبس از ۹1 روز تا يك س��ال يا جزاي نقدي از پنج 
ميليون ريال تا بيست ميليون ريال يا هر دو مجازات 
محكوم خواهد شد. در مورد اشخاص حقوقي عالوه 

بر مج��ازات مندرج در اين ماده، ش��ركت تجاري يا 
موسس��ه متخلف لغو امتياز و تعطيل خواهد ش��د. 
طبق اين ماده از قانون، هر شخصي كه مرتكب توليد 
يا انتش��ار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله 
نرم افزارهاي غيرقانوني ش��ود، به حبس از نود و يك 
روز تا يك س��ال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال 
تا بيس��ت ميليون ري��ال يا هر دو مج��ازات محكوم 
خواهد ش��د. وزير ارتباطات هم اواخر مهر از تالش 
براي جرم انگاري فروش فيلترش��كن خبر داده بود. 
او با تأكيد بر اينكه فيلترش��كن ها ب��ه تلفن همراه و 
لپ تاپ مردم آس��يب مي زنند، اظهار كرد كه فروش 
فيلترش��كن غيرمجاز است، اما براي آن جرم انگاري 
نش��ده: »تالش هايي ب��راي جرم انگاري ش��دن آن 
در ح��ال صورت گرفتن اس��ت.« او همچنين گفته 
بود كه جرم ان��گاري براي فروش فيلترش��كن جزو 
وظايف او نيست و نهادهاي مربوطه بايد دنبال كنند. 
با وجود اي��ن به اعتقاد او اس��تفاده از اين ابزار باعث 
ايجاد ناامني در ابزارهاي ارتباطي مردم خواهد شد. 
همچنين پيش از اين كيوان نقره كار، كارشناس حوزه 
ارتباطات و فناوري اطالعات، - با بيان اينكه در اين 
باره قانوني قباًل وجود داشته  كه البته درباره فروش 
فيلترش��كن نبوده بلكه درباره حضور در سايت هاي 
فيلتر شده بود، به ايس��نا گفته بود: زماني كه برخي 
مس��ووالن و چهره هاي شناخته ش��ده سياسي در 
اين فضا حض��ور دارند، پس به نوع��ي امكان فراهم 
مي شود كه افراد ديگر هم در جهت منافع اقتصادي، 
كس��ب و كار، زندگي و هر چيز ديگر وارد صفحاتي 
بش��وند تا اين امورات را بگذرانند. درباره اينكه قرار 
است درباره فيلترشكن و فروش آن اتفاقي رخ دهد 
و فروشش مشمول يك سري مجازات ها شود، بايد 
مش��اهده كنيم كه اين قوانين دقيقا به چه صورتي 
است و مشخص شود چه كساني را شامل مي شود؟ 
آيا صرفا شامل فروشنده است يا كساني كه خدمات 
زيرس��اختي اين حوزه را فراهم مي كنند؟ حتي اگر 
مقداري در س��طح باالتري فكر ش��ود، بايد ديد كه 
چرا يك س��ري س��ايت ها بايد فيلتر ش��وند كه بعد 
كاربران مجبور به اس��تفاده از فيلترشكن شوند؟ او 
افزود: نگاه علمي و كارشناس��ي فقط به سايت هايي 
كه بنا به شرايطي محدود و فيلتر مي شوند، نيست. 
بارها ديده ايم كه سايت هاي ايراني بسته شده اند اما 
پس از سه روز باز شدند و اين خود نشان مي دهد كه 
هنوز در فيلتر كردن سايت هاي بين المللي و داخلي 
نقص داريم. پس به نظر مي رس��د قب��ل از رفتن به 
س��راغ يك كار سلبي و از جنس مجازات، بايد دنبال 
راه هايي رفت كه به مردم در اين فضا كمتر آسيب وارد 
كند. نقره كار با بيان اينكه مي دانيم خدمات مختلف 
اقتص��ادي هم بر مبن��اي اين حوزه اتف��اق مي افتد 
تصريح كرد: اينكه دغدغه و نگراني مردم را بيش��تر 
كنيم، اي��ن نگراني مي تواند در س��طح جامعه خود 

را نش��ان و بروز دهد. اين كارشناس حوزه ارتباطات 
و فناوري اطالع��ات در ادامه تأكيد كرد: بس��ياري 
از فيلترش��كن هاي رايگان در فضاي مجازي وجود 
دارند كه افراد مي توانن��د از آن طريق وارد صفحات 
فيلتر شده بشوند؛ شايد حدود 10 تا 15 درصد افراد 
از فيلترشكن هاي موجود در بازار كه در داخل كشور 
ساخته مي ش��ود و پولي هستند، استفاده مي كنند؛ 
بنابراي��ن مجازات و جريم��ه نمي تواند تاثيرگذاري 
بسياري داشته باشد؛ يعني ممكن است در مقطعي، 
مقداري جلوگيري انجام شود اما مجدداً استفاده از 

فيلترشكن ها به اوج خود مي رسد.

نظردولتها
دربارهفروشفيلترشكنچيست؟

طي سال هاي گذشته و پيش از تصميم جديد اخذشده 
درباره توليدكنندگان، فروشندگان و توزيع كنندگان 
وي پي ان ها و فيلتر شكن هاي غيرمجاز، موضع دولت 
گذشته اينگونه بود كه موضوع فروش فيلترشكن در 
كش��ور بايد در مركز ملي فضاي مجازي حل و فصل 
شود چون برخي افرادي كه فيلترشكن مي فروشند، از 
زيرساخت هاي همين كشور هم استفاده مي كنند و 
هيچ اتفاقي براي آنها نمي افتد. زماني كه يك سايت يا 
اپليكيشن فيلتر مي شود، عامه مردم مسووليت آن را 
با وزارت ارتباطات مي دانند، هرچند در اصل كارگروه 
تعيين مصاديق محتواي مجرمانه كه دادس��تان كل 
كشور رياس��ت آن را برعهده دارد، براي اين موضوع 
تصميم گيري مي كن��د كه وزير ارتباط��ات نيز تنها 
عضوي از اين كارگروه محس��وب مي ش��ود. بنابراين 
رفع فيلتر شبكه هاي اجتماعي يا تصميم براي فيلتر 
شدن يا نشدن آنها و ديگر پيام رسان ها و وب سايت ها، 
از صافي اين كارگروه مي گذرد. البته ش��واهد نش��ان 
داده قوه قضاييه بدون در نظر داش��تن راي كارگروه 
تعيين مصاديق محتواي مجرمانه هم مي تواند درباره 
فيلترينگ ورود كند، زيرا در گذش��ته و زماني پس از 
كش وقوس هاي فراوان درباره ادامه فعاليت پيام رسان 
تلگرام، در نهايت اعالم ش��د فيلترينگ آن به دستور 
قوه قضاييه صورت گرفته است. از سوي ديگر يكي از 
مواردي كه مخاطبان شبكه هاي اجتماعي اين روزها به 
آن اشاره مي كنند، حضور برخي از وزيران و مسووالن 
در شبكه هايي مانند توييتر و تلگرام و ساير برنامه هايي 
است كه براي مردم فيلتر شده است. هرچند وزير سابق 
ارتباطات به عنوان يكي از مجريان فيلترينگ و نه حتي 
تصميم گيرنده، بارها به اين موضوع اينچنين پاسخ داده 
كه براي ورود به توييتر از فيلترشكن استفاده نمي كند 
و داراي اينترنت بدون پااليش است، اما اين موضوع به 
اعتقاد تحليلگران، مي تواند ناقض اصول قانون اساسي 

باشد كه مي گويد تفاوتي بين انسان ها وجود ندارد.

قانونجرايمرايانهايدربارهدسترسيبه
دادههايغيرمجازچهميگويد؟

بررسي قانون جرايم رايانه اي كشور نشان مي دهد طبق 
ماده 1، هركس به طور غيرمجاز به داده ها يا سيستم هاي 
رايانه اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت 
ش��ده، دسترسي يابد، به حبس از ۹1 روز تا يك سال يا 
جزاي نقدي از 5 تا ۲0 ميلي��ون ريال يا هر دو محكوم 
خواهد شد. اما به گفته كارشناس��ان، در اين جا هدف 
قانونگ��ذار حمايت از داده ها و س��امانه هاي رايانه اي يا 
مخابراتي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي در مقابل 
هكرهاست نه بحث فيلترينگ. همچنين ماده ۲1 قانون 
جرايم رايانه اي هم مربوط به اشخاصي است كه مطالب 
در خور فيلتر شدن را تهيه مي كنند، نه اشخاصي كه اين 
مطالب را به نحوي از انحاء مي بينند يا از آنها اس��تفاده 
مي كنند. به اعتقاد برخي حقوقدان ها استنباط از اين 
ماده دو مس��اله را مطرح مي كند؛ اوال، به طور كلي اين 
موض��وع كه تعيين مصادي��ق امر كيف��ري را به عهده 
كارگروه يا كميته اي بگذاريم قويا محل تامل است؛ زيرا 
باعث مواج شدن مفاهيم كيفري خواهد شد كه در حقوق 

جزا به هيچ وجه پذيرفته نيست.
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طرحاشتراكساالنهدرتوييتر
عرضهشد

توييتر اعالم كرد براي سرويس اشتراكي »توييتر بلو« 
كه ش��امل تيك احراز هويت است، اش��تراك ساالنه 
عرضه مي كند كه نسبت به قيمت اش��تراك ماهانه، 
ارزانتر تمام مي شود. به گزارش ايسنا، كاربران مي توانند 
با پرداخت ۸4 دالر، اشتراك ساالنه سرويس »توييتر 
بل��و« را خريداري كنند در حالي كه قيمت اش��تراك 
ماهانه »توييتر بلو« در نس��خه وب، هش��ت دالر و در 
دستگاه هاي اپل، 11 دالر است. توييتر اعالم كرد اين 
تخفيف در كشورهايي نظير امريكا، كانادا، انگليس، ژاپن، 
نيوزيلند و استراليا موجود خواهد بود. از زماني كه ايالن 
ماسك، توييتر را در اكتبر گذشته به قيمت 44 ميليارد 
دالر خريداري كرد، تغييراتي را در اين ش��ركت شبكه 
اجتماعي آغاز كرده كه شامل طرح اشتراك جديد براي 
»توييتر بلو« است. در همين حال وب سايت اينسايدر 
به نقل از منابع آگاه گزارش كرد: توييتر قصد دارد 50 
كارمن��د ديگر در واحد محصول اين ش��ركت را ظرف 
هفته هاي آينده اخراج كند. توييتر بالفاصله پس از آنكه 
به مالكيت ايالن ماسك درآمد، 50 درصد از كاركنانش 
را اخراج كرد. اين اخراج ها پس از گذش��ت شش هفته 
از اظهارات ايالن ماس��ك گزارش شده كه به كاركنان 
توييتر گفته بود اخراج هاي بيشتر در كار نخواهد بود و 
ممكن است شمار كارمندان توييتر را به كمتر از ۲000 
نفر برساند. ماسك در نوامبر گفته بود توييتر با افت شديد 
درآمد به دليل كوچ آگهي دهندگان روبروست. يك مدير 
ارشد تبليغاتي در جلسه اي كه با كارمندان داشت، فاش 
كرد درآمد توييتر در سه ماهه چهارم، حدود 35 درصد 

كاهش يافت و به 1.0۲5 ميليارد دالر رسيد.

اخطاراتحاديهاروپا
برايممنوعيتتيكتاك

مقام مس��وول بازار داخلي اتحاديه اروپا، به  تيك تاك 
هشدار داد اگر تالش ها براي رعايت مقررات اين بلوك را 
پيش از سپتامبر مضاعف نكند، ممكن است با ممنوعيت 
روبرو شود. به گزارش ايسنا، تيه ري برتون - كميسيونر 
اروپايي - در تماس ويدئويي با شو زي چو - مديرعامل 
شركت  تيك تاك - گفت:  تيك تاك بايد كسب و كار 
خود را با قانون خدمات ديجيتالي اتحاديه اروپا پيش 
از مهلت اول س��پتامبر، همس��و كند. اگر بررسي ها، 
پايبندي كامل  تيك تاك به مقررات را نش��ان ندهد، 
ما براي به كارگي��ري تحريم هاي كامل براي حمايت 
از شهروندان مان، ترديد نخواهيم كرد.  تيك تاك در 
واكنش به اين اخطار اعالم كرد: نسبت به قانون خدمات 
ديجيتالي متعهد است و اقداماتش براي رعايت مقررات 
اتحاديه اروپا را تشريح كرد. اپليكيشن ويدئويي كوتاه 
 تيك تاك كه متعلق به شركت چيني بايت دنس است، 
در س��ه سال گذش��ته تالش كرده است نگراني هاي 
امريكا درباره احتمال دسترسي حزب كمونيست چين 
يا هر نهاد ديگر تحت نفوذ پكن، به اطالعات شخصي 
ش��هروندان امريكايي را برطرف كند. اما فشار بر اين 
ش��ركت پس از اينكه ماه گذشته اذعان كرد بعضي از 
كارمندانش به شكل نادرستي به اطالعات كاربري دو 
خبرنگار در  تيك تاك دسترسي پيدا كرده اند تا منبع 
درز اطالعات به رس��انه ها را شناسايي كنند، افزايش 
پيدا كرد. اين مق��ام اروپايي گفت: مخاطبان جوانتر، 
مسووليت بيش��تري به همراه دارند. اين قابل قبول 
نيست كه پشت قابليت هاي به ظاهر سرگرم كننده 
و بي ض��رر، كاربران ب��ه محتواي نامطل��وب و گاهي 
تهديدكننده زندگي، دسترس��ي پي��دا كنند. قانون 
خدمات ديجيتالي اتحاديه اروپا، پلتفرم هاي آنالين را 
ملزم مي كند اقدامات بيشتري براي نظارت بر محتواي 
غيرقانوني، انجام دهند در غير اين صورت، براي تخلفاتي 
كه مرتكب شده اند، با جريمه اي معادل شش درصد از 

گردش مالي جهاني خود روبرو خواهند شد.

اطالعات۳۷ميليونمشترك
اپراتورامريكاييدزديدهشد

ش��ركت تي موبايل امريكا اع��الم كرد يك هكر، 
اطالعات 37 ميليون مش��تري اين شركت را به 
سرقت برده است اما اين اطالعات حاوي اطالعات 
پرداخت، كلمات عبور يا ساير اطالعات شخصي 
مهم نبوده اند. به گزارش ايسنا، اين اپراتور تلفن 
همراه امريكاي��ي در يك اظهارنامه فدرال، اعالم 
كرد اين هك را در پنجم ژانويه شناسايي كرده و 
موفق ش��ده است منبع هك را رديابي كرده و در 
عرض يك روز، متوقف كند. تي موبايل اعالم كرد 
تحقيق��ات ادامه دارد اما گويا اين هكر، اطالعات 
را از ي��ك نقط��ه ورودي ارايه دهن��ده اطالعات 
مشتري، به دست آورده است و به نظر نمي رسد 
سيس��تم ها يا ش��بكه اين ش��ركت را هك كرده 
باشد. اطالعات به سرقت رفته شامل نام، نشاني، 
ايميل و ش��ماره تلفن مشتريان به همراه شماره 
حساب و جزييات اشتراك آنهاست. اين هكر به 
اطالعات كارت اعتباري، كلمات عبور و ش��ماره 
تامين اجتماعي مشتريان تي موبايل دسترسي 

پيدا نكرده است. 
حتي بدون اين اطالعات حساس، هكرها ممكن 
است قادر باشند مش��تريان اين شركت را براي 
دزدي ي��ا رخنه به حس��اب هاي ديگ��ر، هدف 
بگيرن��د. تي موبايل در بيانيه اي به مش��تريانش 
اعالم كرد هم��ه اين اطالعات به س��رقت رفته، 
اطالعاتي هس��تند كه در پايگاه داده بازاريابي يا 
دايركتوري ها موجود هستند. بر اساس تحقيقات 
اين شركت تا به اين تاريخ، حساب ها و فاينانس 
مش��تريان بر اثر اين واقعه، ب��ه خطر نيفتاده اند. 
اين ش��ركت به مقام��ات اجرايي قان��ون اطالع 
داده و مش��ترياني كه اطالعات آنها ممكن است 
مورد دسترس��ي هكر قرار گرفته باش��د را مطلع 

كرده است. 

نيميازگوشيهايآيفون
درهندتوليدميشوند

ي��ك گ��زارش جديد نش��ان  مي ده��د نيمي از 
گوش��ي هاي آيفون تا س��ال ۲0۲7 احتماال در 
هند س��اخته خواهند شد. به گزارش ايسنا، هند 
اكنون ب��ه دومين مركز تولي��د آيفون در جهان 

تبديل شده است. 
اپل س��ال گذش��ته اميدوار بود با توليد همزمان 
آيفون 14 در چين و هند، به نقطه عطف جديدي 
دست پيدا كند. اگر چه كامال در اين برنامه موفق 
نبود ام��ا توليد آيفون 14 در هند، در س��پتامبر 
آغاز شد. انتظار  مي رود توليد آيفون 15، امسال 
همزمان در چين و هند آغاز ش��ود. پيش از اين، 
برآورد شده بود يك چهارم از توليد آيفون تا سال 
۲0۲5، مربوط ب��ه هند خواهد بود و جديدترين 
گزارش نشان  مي دهد تغيير در توليد اين گوشي 

پرچمدار، به اين نقطه ختم نمي شود. 
تحقيقات بلومبرگ نشان  مي دهد در حال حاضر، 
تنها ۲.۲7 درص��د از كارخانه هاي تامين كننده 
اپل، در هند قرار دارند و اين كشور پس از امريكا، 
چي��ن، ژاپن، آلمان، انگليس، تايوان، فرانس��ه و 
كره جنوبي، در رتبه هشتم قرار دارد اما اين روند 
قرار اس��ت تغييرات قابل توجهي پيدا كند. لوك 
لي��ن، تحليلگر واحد تحقيق��ات روزنامه ديجي 
تايمز تايوان به تازگي پيش بيني كرده است هند 
ممكن است تا سال ۲0۲7، نيمي از گوشي هاي 
آيفون جهان را در مقايس��ه با كمتر از پنج درصد 
فعلي، توليد كند.  اين پيش بيني پرحرارت تر از 
گزارش بانك جي پي مورگان است كه پيش بيني 
كرده ب��ود ۲5 درصد از كل گوش��ي هاي آيفون 
جهان تا س��ال ۲0۲5 در هند توليد خواهند شد 
اما با افزايش سريع س��هم هند در توليد آيفون، 
همخواني دارد. توليد آيفون در هند، از آوريل تا 
دسامبر سال ۲0۲۲ در مقايس��ه با مدت مشابه 
س��ال ۲0۲1، دو برابر ش��د. انتظار  مي رود سهم 
ويتنام هم از توليد مك بوك و ايرپاد اپل افزايش 
پيدا كن��د. توليدكنندگان ق��راردادي از جمله 
چيني ها، اكن��ون به دنبال راه اندازي كارخانه در 

اين كشور هستند.

نظر تخصصي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، مبني بر لزوم رفع فيلترينگ گوگل پلي است

بازي با دكمه فيلتر

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد خدمات مورد نياز خود را با شرايط ذيل بصورت برگزاری مناقصه عمومي يک مرحله ای از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )سامانه ستاد( تامين نمايد:

آگهيفراخوانمناقصهعمومييکمرحلهای)يكپارچه(

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

مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت WWW.SETADIRAN.IR مراجعه و يا با شماره تلفن های5065-07731315629 تماس حاصل فرمايند.
روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

نوبت اول
شناسه آگهي : 1442337

2001096433000055 شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران
01/3114 شماره مناقصه

پروژه بهسازي سازه و فونداسيون استراكچر انتهاي واحد 100 پااليشگاه سوم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  موضوع مناقصه
3,212,000,000 ريال مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار

تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار بصورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين شماره 123402/ت50659 ه 
مورخ 94/09/22 هيات وزيران و مطابق موارد مندرج در سامانه ستاد نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار

64,230,877,550  ريال مبلغ برآورد انجام خدمات
5  روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ايران می باشد. آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي  و اسناد مناقصه در سامانه ستاد

حداکثر ظرف مدت سه هفته پس از انقضای مهلت دريافت اسناد می باشد. آخرين مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزيابي كيفي )رزومه(  و  
پيشنهادات مالی  در سامانه ستاد

استان بوشهر- شهرستان عسلويه-شرکت مجتمع گازپارس جنوبی-پااليشگاه سوم-ساختمان عمليات-خدمات پيمان ها آدرس مناقصه گزار

شركت ملي گاز ايران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي



تعادل|
اجراي طرح كاالبرگ الكترونيك بر بستر شبكه ملي 
اعتبار آغاز شد. طرح اختياري كاالبرگ الكترونيكي 
مشمول ۱۰ گروه كااليي يعني »شير، پنير، ماست، 
روغن، برنج، مرغ، تخم مرغ، ماكاروني، قند و شكر« 
مي شود.كاالبرگ الكترونيكي با قيمت پايه شهريور 
۱۴۰۰ در نظر گرفته ش��ده است و مابه التفاوت آن 
به صورت يارانه به مردم پرداخت مي شود، همچنين 
در صورت افزايش قيمت كاالها، تمهيدات جبراني 
پيش بيني ش��ده اس��ت. براس��اس اين طرح مردم 
مي توانند كاالهاي اساس��ي را به قيم��ت ثابت و با 
اعتبار يارانه، يك ماه زودتر خريداري كنند و چنانكه 
به خريد كاال تمايل نداشتند، مي توانند در پايان كار 
و در بيستم هر ماه يارانه نقدي را دريافت كنند. اين 
طرح به صورت آزمايشي در استان هرمزگان اجرايي 
ش��ده كه پس از ارزيابي و چنانچه مطلوب باشد به 

سرعت در كل كشور تعميم داده مي شود. 

دولتكارتيارانهميدهد؟
وزير كار روز چهارشنبه هفته گذشته د رحاشيه نشست 
هيات دولت درباره امكان حذف يارانه نقدي خانوارها 
به خبرن��گاران گفت: اين طرح در اس��تان هرمزگان 
به صورت آزمايش��ي در حال اجراس��ت و حدود هزار 
فروشگاه در اين استان به سيستم كاالبرگ الكترونيكي 

مجهز شده اند.
س��يد صولت مرتضوي با بيان اينكه تع��داد فراواني 
فروش��گاه و خواربار فروشي در هر استان براي اجراي 
اين طرح تعريف ش��ده اس��ت، افزود: در حال ارزيابي 
استقبال مردم از اين طرح در كل كشور هستيم. وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي اب��راز اميدواري كرد كه با 
استقبال خوب مردم اين طرح اجرايي شود زيرا بستر 

كار فراهم شده است.
مرتضوي در ادامه با يادآوري اينكه پس از موفقيت 
در اج��راي طرح كاالب��رگ الكترونيك در اس��تان 
هرمزگان، اجراي آن به پنج اس��تان ديگر تس��ري 
مي يابد، اب��زار امي��دواري كرد كه بت��وان تا پايان 
امس��ال اين ط��رح را در كل كش��ور اجرايي كرد. 
وزير رفاه درباره افرادي كه مش��مول دريافت يارانه 
نش��ده اند و متقاضي آن هستند، اظهار داشت: اين 

افراد مي توانند از طري��ق مراجعه حضوري يا ثبت 
در سامانه، درخواس��ت خود را مطرح كنند تا مورد 
رسيدگي قرار گيرد. مرتضوي درباره اينكه آيا كارت 
يارانه تا سال آينده جايگزين يارانه نقدي مي شود، 
گفت: اين موضوع به ميزان استقبال مردم بستگي 
دارد و كامال اختياري است؛ اگر استقبال خوب باشد 

اين طرح جايگزين يارانه نقدي خواهد شد.

يارانهبگيرانباكددستوري#28٭788٭
وزير تعاون، كار  و رفاه اجتماعي درباره اينكه سرپرستان 
خانوار چگونه مي توانند اعتبار خود را بررس��ي كنند، 
 اع��الم ك��رد: سرپرس��تان خان��وار با كد دس��توري

# 28٭788٭ مي توانند ميزان اعتبار خود را مشاهد 
كنند و به ه��ر مقداري كه ضرورت دانس��تند خريد 
كنند .مرتضوي خاطرنش��ان كرد: در طرح كاالبرگ 
الكترونيك خريد موادغذايي كه حدود ۱۰ قلم كاال و 
مشمول ارز ۴2۰۰ بودند را در سبد كاال قيمت گذاري 

كرديم كه پايه قيمت گذاري آن شهريور ۱۴۰۰ بود.
وي اين توضيح را ه��م داد كه كاالبرگ اقالم مهمي 
چون برن��ج و مرغ، لبني��ات، ماكارون��ي و روغن را 
شامل مي شود؛ انتخاب يك كاال در اين مرحله كامال 

اختياري است و يك نفر مي تواند اگر ضرورت داشت 
برنج خري��د كند و كل مبلغ اعتب��اري اش را در اين 

مرحله مقدماتي يك قلم كاال بخرد. 

اجرايطرحكاالبرگدرهرمزگان
مديرعامل ش��ركت خدمات فن��اوري اطالعات رفاه 
ايرانيان با اشاره به اجراي طرح كاالبرگ الكترونيكي 
بر بستر شبكه ملي اعتبار )شما( اظهاركرد: دولت اين 
تصميم را در راستاي حمايت از معيشت و سبد غذايي 

خانوار اتخاذ كرده است.
حميد فرداد درباره چگونگي خريد كاال در قالب اين 
طرح گفت: در ط��رح كاالب��رگ الكترونيكي امكان 
خريد اعتباري ۱۰ قلم كاالي اساس��ي تا سقف مبلغ 
يارانه خانوار يك ماه زودتر از تاريخ واريز نقدي، فراهم 

شده است.
مديرعامل ش��ركت خدمات فن��اوري اطالعات رفاه 
ايرانيان افزود: در حال حاضر بر اساس سبد كاالهاي 
اساسي مصوب و س��رانه مصرف هر يك از آنها، سهم 
پرداختي خانوار از اين سبد ثابت در نظر گرفته شده 
و مابه التفاوت آن از محل اعتبار يارانه تامين مي شود؛ 
ضمن اينكه در صورت تغيير قيمت كاالهاي سبد ياد 

شده، سهم پرداختي خانوار بدون تغيير باقي مي ماند.
فرداد افزود: اين امكان براي تمام افراد مشمول دريافت 
يارانه كه حساب يارانه آنها در استان هرمزگان افتتاح 
شده اس��ت به صورت خودكار فعال خواهد شد. وي 
ادامه داد: مردم در سراسر استان هرمزگان مي توانند 
با مراجعه به فروش��گاه هاي مجاز و متصل به ش��بكه 
نسبت به استفاده از اين اعتبار در خريد اقالم اساسي 
استفاده كنند. بنابه توضيحات او، در اين طرح، خريد 
اقالم اساسي به نحوي است كه سهم پرداختي خريدار 
از قيمت كاال توس��ط آنها با استفاده از كارت بانكي يا 
به صورت نقدي پرداخت ش��ده و ما به التفاوت آن با 
قيمت روز اقالم سبد مرجع از محل اعتبار آنها پرداخت 
مي ش��ود. او ادام��ه داد: در صورت اس��تفاده از اعتبار 
تخصيصي، ميزان استفاده شده از اين اعتبار از يارانه 
ماه بعد خانوار كم شده و مانده آن در زمان واريز نقدي 

يارانه به حساب آنها واريز مي شود.
فرداد با تاكيد بر اينكه استفاده از اعتبار كامال اختياري 
بوده و از طريق تمامي كارت هاي بانكي به نام سرپرست 
خانوار امكانپذير اس��ت، اظهاركرد: در مورد كاالهاي 
مشمول طرح، الزامي به خريد يك نشان تجاري خاص 
نيست و افراد مي توانند از گروه هاي كااليي اعالم شده 

از هر نشان تجاري دلخواه خريد خود را انجام دهند.
او با بيان اينكه شركت در اين طرح براي فروشندگان 
ني��ز اختياري اس��ت، گف��ت: فروش��ندگان صنوف 
خواربار، لبنيات، پروتئين و فروشگاه هاي زنجيره اي 
و تعاوني مص��رف، مي توانند با مراجعه ب��ه نرم افزار 
 »ب��ازار« و »مايكت« يا از طري��ق درگاه الكترونيكي 
shoma.sfara.ir نسبت به نصب برنامه كاربردي 
»ش��ما« و ثب��ت ن��ام از قس��مت پنل فروش��نده به 

فروشندگان مجاز در اين طرح ملحق شوند.
او تصري��ح ك��رد: تس��ويه حس��اب و واري��ز مبالغ 
خريدهاي اعتباري )مابه التف��اوت مبلغ پرداختي 
مردم با قيمت كاالها( مشابه تسويه با فروشندگان 
از طري��ق كارتخ��وان ب��وده و اتصال ب��ه اين طرح 
كامال رايگان اس��ت. به گفته فرداد سامانه »شما« 
)شبكه ملي اعتبار( بستري مناسب براي مديريت 
و اختصاص كليه اعتبارهاي حمايتي بر اس��اس هر 
كد ملي است و در مقطع كنوني يكي از كاربردهاي 
اين سامانه اجراي طرح كاالبرگ الكترونيكي است.
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كاهشزيانخودروساز
باعرضهدربورس

رييس انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه سازان 
كش��ور با بيان اينكه عرضه خ��ودرو در بورس يكي از 
راه هايي است كه خودروساز مي تواند خودرو را با قيمت 
مناس��ب عرضه كند تا متضرر نشود، گفت: مطالبات 
قطعه سازان از خودروس��از ان 5۰ هزار ميليارد تومان  
شد. محمدرضا نجفي منش در گفت وگو با خبرگزاري 
فارس با بيان اينكه وضعيت نقدينگي خودروس��ازان 
خوب نيست، اظهار داشت: قرارداد بين قطعه سازان 
و خودروس��ازان بايد به روز ش��ود اما با وجود اينكه به 
اواخر س��ال نزديك ش��ده ايم هنوز اين قراردادها به 
روزرساني نشده و اين مساله موجب مشكالتي مالي 
براي قطعه سازان شده اس��ت. وي با بيان اينكه مواد 
اوليه فوالد و انواع قيمت مواد اوليه توليد قطعه سازي 
افزايش يافته است، افزود: اين درحالي است كه هنوز 
خودروس��ازان هزينه قطعات را ب��ا قيمت هاي قبلي 
مي پردازن��د در حالي كه الزم اس��ت هر چ��ه زودتر 
قراردادها تعديل ش��ود تا بخش��ي از مشكالت مالي 
قطعه س��ازان رفع شود. رييس انجمن صنايع همگن 
نيرو محركه و قطعه سازان كشور با بيان اينكه با توجه 
به تورم افزايش قيمت مواد اوليه به صورت هفتگي و 
روزانه افزايش مي يابد، گفت: در اين شرايط الزم است 
تا قراردادهاي بين قطعه سازان و خودروسازان شناور 
ش��ود تا با تعديل قراردادها مش��كلي براي توليدات 
قطعه سازان ايجاد نش��ود. نجفي منش اظهار داشت: 
بدهي خودروسازان به قطعه سازان به حدود 5۰ هزار 
ميليارد تومان رس��يده است. وي با بيان اينكه عرضه 
خودرو در بورس يكي از راه هايي است كه خودروساز 
مي تواند خودرو را با قيمت مناسب عرضه كند تا متضرر 
نشود، گفت: با عرضه خودرو در بورس كاال خودروساز 
مي تواند نقدينگي مورد نياز خود را تامين كند و براين 
اساس راحت تر مطالبات قطعه سازان را پرداخت كنند. 

سندتجارتآزاد
ايرانواوراسيانهاييشد

در جريان ديدار رييس سازمان توسعه تجارت و وزير 
تجارت اوراسيا، متن سند مذاكرات براي آزادسازي 
تجارت ميان دو طرف نهايي شد و چند ماه تا اجرايي 
ش��دن آن باقي مانده است. به گزارش ايسنا، عليرضا 
پيمان پاك س��ازمان توس��عه تجارت با بيان اينكه 
مذاكرات تجارت آزاد با اوراسيا نهايي شد. همچنين 
متن س��ند مذاكرات هم نهايي ش��ده اس��ت، اظهار 
كرد: طبق موافقت نامه صورت گرفته، تقريبا حدود 
۱۰ درص��د كاالها در الين قرمز ب��وده و ۹۰ درصد از 
كاالها در توافق نامه منعقد ش��ده با اتحاديه اوراسيا، 
جزو كاالهايي است كه وارد ليست سبز شده و تعرفه 
آنها صفر مي ش��ود. رييس س��ازمان توسعه تجارت 
ايران اضافه كرد: يك تعداد كاالها در خصوص تعيين 
س��هميه كه عموما مرتبط به حوزه كشاورزي است، 
در مرحله آخر مورد مذاكره ق��رار گرفته و تا يك ماه 
آينده مذاكرات و اس��ناد براي تصويب در دولت ها و 
مجالس نهايي مي ش��ود. وي همچنين خاطرنشان 
كرد: همانطور كه قول داده بوديم، تا اواس��ط س��ال 
۱۴۰2 اين موافقت نامه عملياتي مي شود و در افزايش 
تجارت ايران و اتحاديه اوراسيا كه متشكل از 5 كشور 
روسيه، بالروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقيزستان 
است، اثرگذار خواهد بود. پيمان پاك در ادامه افزود: 
همكاران سازمان توسعه تجارت به همراه همكاران 
و مس��ووالن در وزارت صم��ت، وزارت كش��اورزي، 
حوزه معاونت حقوقي رياست جمهوري و وزارت امور 
خارجه، در دو س��ال و نيم گذش��ته، بيش از ۳۰ دور 
مذاكره با نمايندگان پنج كشور عضو اتحاديه اوراسيا 
داشتند و خداراشكر در اين دور در ايران به توافق نهايي 
رس��يديم كه براي امضاي وزرا و تصويب در دولت ها 
پاراف مي شود. وي با بيان اينكه اقدامات مختلفي در 
حوزه توسعه بازار صورت گرفته، ابراز اميدواري كرد 
كه اين موافقت نامه بر جهش مبادالت تجاري ايران با 

كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا اثرگذار باشد.

افزايش۱۱درصدي
صادراتبههندوچين

بر اس��اس آمار گمرك ايران، ص��ادرات به چين و 
هندوس��تان در ۹ ماهه امس��ال به لحاظ ارزشي با 
رش��د ۱۱ درصدي و به لحاظ تناژي با رش��د يك 
درصدي روبرو بوده است. به گزاش وزارت صمت، 
آمارهاي گمرك در ۹ ماهه نخس��ت س��ال جاري 
نش��ان مي دهد صادرات كااله��اي ايراني به چين 
2۳ ميليون و 772 هزار تن به ارزش ۱۱ ميليارد و 
855 ميليون دالر رسيده، اين در حالي است كه در 
همين بازه زماني در سال گذشته 22 ميليون و ۱7۱ 
هزار تن كاال ب��ه ارزش ۱۰ ميليارد و ۶۶7 ميليون 
دالر روانه اين كشور شده بود؛ بنابراين بايد گفت كه 
صادرات كاالهاي ايراني به بازارهاي چين به لحاظ 
ارزشي با رشد ۱۱ درصدي و به لحاظ تناژي با رشد 
7 درصدي روبرو بوده است. از طرف ديگر طي اين 
مدت ۳ ميلي��ون و 8۴۴ هزار تن كاال به ارزش يك 
ميليارد و ۴7۴ ميليون دالر به هند صادر شده، اين 
در حالي است كه در س��ال گذشته يك ميليارد و 
۳۹7 ميليون دالر صادرات به اين كش��ور به ثبت 
گمرك رس��يده؛ بنابراين مي توان گفت صادرات 
كاالهاي ايراني به هند با رشد ۶ درصدي روبرو بوده 
است. در مجموع مي توان گفت 27 ميليون و ۶۱۶ 
هزارت��ن كاال به ارزش ۱۳ ميليارد و ۳2۹ ميليون 
دالر كاالي ايراني به چين و هندوستان صادر شده، 
اين در حالي است كه در همين بازه زماني در سال 
گذشته 27 ميليون و 2۴۹ هزار تن كاال به ارزش 
۱2 ميليارد و ۶۴ ميليون دالر روانه اين دو كشور 
شده بود، بنابراين صادرات به چين و هندوستان به 
لحاظ ارزشي با رشد ۱۱ درصدي و به لحاظ تناژي 

با رشد يك درصدي روبرو بوده است.

رييساتحاديهبنكداران:
منتظرگرانيباشيد!

رييس اتحاديه بنكداران م��واد غذايي تهران از افزايش 
قيمت ۱5 درصدي برنج ايراني و خارجي و حبوبات خبر 
داد و گفت: نوسانات ارزي موجب افزايش قيمت ها شد 
و روغن نيز 7 تا 8 درصد گران خواهد شد. رضا كنگري، 
رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران از افزايش ۱۰ 
تا ۱5 درصدي برنج ايراني و خارجي نسبت به ماه گذشته 
خبر داد و گفت: قيمت عمده بنك��داري يك نوع برنج 
هندي كه معموال بيشتر در بازار خريد و فروش مي شود 
كيلويي ۴۱ هزار تومان شده است در حالي كه ماه قبل 
ح��دود ۳2 هزار تومان بود. به گزارش اقتصاد ۱۰۰، وي 
ادامه داد: قيمت عمده برنج پاكستاني كه بيشتر خريد و 
فروش مي ش��ود ماه گذشته ۴۳ هزار تومان در هر كيلو 
بود، اما االن ۴۹ هزار تومان بين بنكداران خريد و فروش 
مي شود. اين برنج ها با افزايش ۳ تا ۴ هزار توماني به ازاي هر 
كيلوگرم، به دست مصرف كننده مي رسد.  رييس اتحاديه 
بنكداران مواد غذايي در خصوص قيمت برنج هاشمي 
هم افزود: برنج هاش��مي دو نوع است: قيمت بنكداري 
برنج هاشمي مازندران ۱۰5 هزار تومان در هر كيلوگرم 
اس��ت كه ۱۱۰ هزار تومان ب��ه مصرف كننده فروخته 
مي شود. برنج هاشمي گيالن ۱۱5 تا ۱2۰ هزار تومان 
به ازاي هر كيلوست كه 5 هزار تومان باالتر از اين قيمت 
به دست مصرف كننده مي رسد. وي در ادامه از افزايش 
۱5 درصدي حبوبات نيز خبر داد و اين افزايش قيمت ها 
را ناشي از به نوس��انات ارزي دانست و عنوان كرد: علت 
اينكه گراني ها در بازار بنكداري بيش از ۱5 درصد اتفاق 
نيفتاده اين است كه عرضه به اندازه كافي در بازار صورت 
گرفته است و اكنون بازار عرضه و تقاضا در تعادل است. 
البته ركود حاكم بر بازار هم موجب شده تا افزايش قيمت 
سرسام آوري نداشته باشيم. كنگري در خصوص افزايش 
قيمت روغن به نسبت ماه گذشته گفت: خوشبختانه 
افزايشي قيمت نداشتيم، اما زمزمه هاي افزايش قيمت 7 
تا 8 درصدي در آينده نزديك به گوش مي رسد. رييس 
اتحاديه بنكداران مواد غذايي در خصوص افزايش قيمت 
قند و شكر نيز اظهار كرد: در خصوص اين اقالم نيز نسبت 
به ماه گذشته افزايش قيمتي نداشتيم. كاال هاي اساسي 
مانند برنج، روغن، حبوبات و قند و شكر به وفور در بازار 
موجود اس��ت و از طرفي عدم توان خريد مردم و ركود 
حاكم بر بازار موجب شده تا ما مشكل كمبود كاال در بازار 
نداشته باشيم كه دولت بخواهد ورود پيدا كند. كنگري با 
بيان اين موضوع ادامه داد: از آنجا كه هيچ كمبود كااليي 
در بازار نداريم لذا دولت برنامه خاصي براي تنظيم بازار 
در اسفند و بازار شب عيد نخواهد داشت. اگر نوسانات 
ارزي جديدي در بازار رخ ندهد افزايش قيمت جديدي 

تا عيد در بازار بنكداري نخواهيم داشت.

عوارضصادرات
سيبزميني7۰درصدشد

بر اساس بخشنامه دفتر صادرات گمرك ايران به گمركات 
اجرايي سراسر كشور، عوارض صادراتي سيب زميني از 
۱2 درصد به 7۰ درصد ارزش پايه صادراتي افزايش يافت. 
به گزارش ايسنا در متن اين بخشنامه آمده است: »پيرو 
بخشنامه شماره بيستم آذرماه ۱۴۰۱ موضوع عوارض 
صادرات س��يب زميني، پياز دفتر مق��ررات صادرات و 
واردات سازمان توسعه تجارت ايران منضم به نامه شماره 
8۴5۰۶/5۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱7 دي ماه ۱۴۰۱ معاون 
توسعه بازرگاني وزارت جهادكش��اورزي در خصوص 
افزايش اخذ عوارض صادراتي سيب زميني از ۱2درصد 
به 7۰ درصد ارزش پايه صادراتي و با تاييد سيس��تمي 
توسط نماينده وزارت جهاد كشاورزي در سامانه جامع 
امور گمركي مطابق با مفاد نامه هاي مذكور و رعايت 
ساير قوانين و مقررات از تاريخ 2۴ دي ماه ۱۴۰۱ تا 
پايان سال جاري ارسال مي گردد. ضمنا اخذ عوارض 
۰.5درصد موضوع جز »و« تبصره 8 قانون بودجه 

كل كشور سال ۱۴۰۱ نيز الزامي است«.

دولت كارت يارانه مي دهد؟/ جزييات خريد ۱۰ كاالي اساسي با كاالبرگ

طرح  كاالبرگ  كليد  خورد

نوسان قيمت ها همچنان در بازار كم مشتري خودرو ادامه دارد

مرغ ۴۸ درصد و چاي ۲۴ درصد گران شدند

كدامخودروهاارزانشدند؟

تورم مواد غذايي در سال ۲۰۲۲ 

ب��ازار خودروهاي داخل��ي اولين ماه زمس��تان را در 
گيرودار افزايش نرخ دالر و طال با ثبات نسبي به پايان 
رساند. بررس��ي نمودار قيمتي خودرو نشان مي دهد 
كه نسبت به هفته اول دي ماه برخي خودروها ركورد 
افزايش قيمت را شكس��تند. با اين حال قيمت اكثر 
خودروهاي پرفروش داخلي كاهش پيدا كرد. بنا به اين 
گزارش، تارا اتوماتيك مدل ۱۴۰۱ در بازار 5 ميليون 
تومان ارزان شد و به قيمت 7۳۰ ميليون تومان رسيد. 
همچنين تارا دنده اي مدل ۱۴۰۱ در بازار ۱۰ ميليون 
تومان ارزان شد و ۶۱۰ ميليون تومان قيمت پيدا كرد.

نوسان قيمت ها همچنان در بازار كم مشتري خودرو 
ادامه دارد. بازار خودرو به گفته نمايش��گاه داران، در 
ركود كامل به سر مي برد، اين در شرايطي است كه هر 
روز قيمت ها تغيير مي كند و در اغلب خودرو ها شاهد 

شيب صعودي قيمت ها هستيم. 

در همين رابطه، س��عيد موتمني، ريي��س اتحاديه 
نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو گفته است كه 
هم اكنون بازار خودرو به خواب رفته و ركود سنگيني 

بر بازار حاكم و معامالت در حد صفر است.
به باور او، با توج��ه به آنكه تحويل خودرو هاي عرضه 
شده در بورس كاال از جمله خودرو دنا به خريداران در 
ماه هاي آينده صورت مي گيرد و همچنين با توجه به 
ركود حاكم بر ب��ازار خودرو، عرضه اخير در بازار فعال 

تاثيري نداشته و آثارش در بازار نمايان نشده است.
در اين شرايط، آن طور كه در روند قيمت هت مشاهده 
مي ش��ود، در يك هفته گذشته پرايد ۱۱۱ با افزايش 
5 ميليون توماني قيمت مواجه شده و به قيمت 2۹۰ 

ميليون تومان رسيده است.
پرايد ۱۳۱ هم افزايش 5 ميلي��ون توماني قيمت را 
تجربه كرده و در ب��ازار با قيمت 28۰ ميليون تومان 

فروخته مي شود. اما پژو2۰۶ تيپ 2 مدل ۱۴۰۱ در 
هفته گذشته تغيير قيمتي نداشته و به قيمت ۴8۰ 
ميليون تومان عرضه ش��ده اس��ت. اين در شرايطي 
اس��ت كه پژو 2۰۶ تي��پ 5 م��دل ۱۳۹۹ در بازار 5 
ميليون تومان گران ش��ده و به 5۰۰ ميليون تومان 

رسيده است.
اما قيمت پژو 2۰7 اتوماتيك TU5P در بازار كاهش 
5 ميليون توماني قيمت را تجربه كرده و 725 ميليون 
تومان قيمت پيدا كرده اس��ت. پژو 2۰7 دنده اي نيز 
بدون تغيير قيمت، ۶۰۰ ميليون تومان قيمت داشت.

در اين ميان، پژوپارس اتوماتيك مدل ۱۳۹۹ در بازار 
۱۰ ميليون تومان ارزان شد و به قيمت ۶۱5 ميليون 

تومان فروش رفت.
بنا به اين گزارش، تارا اتوماتيك مدل ۱۴۰۱ در بازار 5 
ميليون تومان ارزان شد و به قيمت 7۳۰ ميليون تومان 

رسيد. همچنين تارا دنده اي مدل ۱۴۰۱ در بازار ۱۰ 
ميليون تومان ارزان شد و ۶۱۰ ميليون تومان قيمت 
پيدا كرد. در اين ميام، تيب��ا هاچ بك مدل ۱۴۰۱ در 
بازار 5 ميليون تومان گران شده و ۳۰۰ ميليون تومان 
قيمت پيدا كرد، دن��ا معمولي مدل ۱۴۰۱ هم بدون 
تغيير قيمت، به نرخ 575 ميليون تومان فروش رفت. 
اين در حالي است كه قيمت دناپالس اتوماتيك ۱5 
ميليون تومان كاهش يافت و به قيمت 7۱۰ ميليون 

تومان به فروش رفت.
از سوي ديگر، راناپالس مدل ۱۴۰۱ در بازار 5 ميليون 
تومان باال رفت و ۴۴۰ ميليون تومان قيمت پيدا كرد. 
اين در شرايطي است كه ساينا EX دنده اي بدون تغيير 
قيمت، ۳۰۰ ميليون تومان فروش رفت. ساينا پالس 
دنده اي هم در بازار بدون تغيير قيمت، ۳۱۰ ميليون 

تومان فروخته شد.

آمارهاي بانك جهاني نشان مي دهد قيمت انواع مواد غذايي 
در جهان طي سال 2۰22 از ۳ تا ۴8 درصد افزايش يافته و 
رشد قيمت گندم در اين سال ۳۶ درصد، گوشت مرغ ۴8 
درصد و چاي 2۴ درصد بوده است. بانك جهاني با انتشار 
جزييات قيمت كاالها در بازار جهاني طي سال 2۰22 از 
گراني مواد غذايي در جهان طي اين سال خبر داده است 
به طوري كه در ميان مواد غذايي مهم تنها دو محصول برنج 
و ميگو با كاهش جزئي قيمت مواجه شده اند و بقيه مواد 
غذايي شاهد رشد قابل توجه قيمت در اين سال بوده اند. 
شاخص قيمت مواد غذايي در سال 2۰22 به ۱۴۳.7 واحد 
رسيد كه بر اين اساس متوسط قيمت مواد غذايي در بازار 
جهاني طي سال 2۰22 بالغ بر ۱8 درصد افزايش داشته 
است. اين در حالي است كه طي سال 2۰2۱ نيز شاخص 
قيمت مواد غذايي رشد ۳۱ درصدي را نسبت به سال قبل 
از آن تجربه كرده بود. بر اين اس��اس طي دو سال متوسط 
قيمت موادغذايي در جهان ۴۹ درصد افزايش يافته است.

رشدقيمتيانواعكاالها
غالت به عنوان يكي از مواد غذايي پرمصرف با رشد 2۱ 
درصدي قيمت در سال 2۰22 مواجه شده اند. شاخص 
قيمت غالت از ۱2۳.8 واحد در س��ال 2۰2۱ به ۱5۰.۴ 
واحد در اين سال افزايش يافته است. گندم با گراني ۳۶ 
درصدي در بازار جهاني مواجه شده و قيمت اين غله مهم 
از ۳۱5.2 دالر در هر تن در س��ال 2۰2۱ به ۴۳۰ دالر در 
هر تن طي سال 2۰22 رسيده است. گندم در سال 2۰2۱ 
نيز ۳5 درصد گران شده بود كه بر اين اساس مجموع رشد 
قيمت گندم طي دو س��ال بالغ بر 7۱ درصد بوده است. 
قيمت ذرت نيز رش��د 2۳ درصدي داش��ته و از 25۹.5 
دالر در هر تن طي سال 2۰2۱ به ۳۱8.8 دالر در هر تن 
طي سال 2۰22 افزايش يافته است. اما برنج با كاهش ۴ 
درصدي قيمت مواجه شده است. هر تن برنج تايلندي در 

س��ال 2۰22 در برابر ۴2۹.7 دالر معامله شده است. اين 
رقم در سال 2۰2۱ بالغ بر ۴۴8 دالر در هر تن اعالم شده 
بود. قيمت روغن پالم طي سال ميالدي گذشته ۱۳ درصد 
افزايش يافته و از ۱۱۳۱ دالر در هر تن طي سال 2۰2۱ 
به ۱27۶ دالر در هر تن طي س��ال 2۰22 رسيده است. 
روغن سويا نيز رشد 2۰ درصدي قيمت داشته و هر تن 
از اين محصول به ۱۶۶7 دالر رس��يده است. چاي گراني 
2۴ درصدي را در سال 2۰22 تجربه كرده است. هر كيلو 
چاي در سال 2۰2۱ بالغ بر 2.۶۹ دالر بود اما اين رقم در 
سال 2۰22 به ۳.۰5 دالر افزايش يافته است. قيمت هر 
كيلو قهوه نيز از ۴.5۱ دالر در س��ال 2۰2۱ به 5.۶۳ دالر 
در سال 2۰22 رس��يده كه افزايش 25 درصدي داشته 
است. ش��كر در بازار جهاني طي س��ال ميالدي گذشته 
5 درصد گران ش��ده و به ۰.۴۱ دالر در هر كيلو رس��يده 
است.در ميان انواع گوشت ها فقط ميگو با كاهش قيمت 
مواجه شده و ساير گوشت ها گران شده است. قيمت هر 
كيلو مرغ در بازار جهاني طي سال 2۰22 با افزايش قابل 
توجه ۴8درصدي مواجه شده و هر كيلو مرغ در اين سال 
به ۳.۳5 دالر رس��يده است. در سال پيش از آن هر كيلو 
مرغ در برابر 2.2۶ دالر معامله مي ش��د. قيمت هر كيلو 
گوشت گوساله نيز 7 درصد افزايش داشته و به 5.78 دالر 
رسيده است. گوشت گوسفند نيز ۳ درصد گران شده و 
به ۱۱.۹۴ دالر در هر كيلو رسيده است. اما قيمت ميگو 
در سال ميالدي گذشته 2 درصد كاهش يافته و هر كيلو 
از اين محصول در برابر ۱۳.5 دالر معامله شده است. در 
ميان ميوه ها، موز رشد 2۳ درصدي قيمت را تجربه كرده 
و هر كيلو موز از ۱.2۱ دالر در س��ال 2۰2۱ به ۱.۴۹ دالر 
طي سال 2۰22 رسيده است. قيمت پرتقال نيز رشد قابل 
توجه ۴۱ درصدي داشته و در حالي كه هر كيلو پرتقال در 
سال 2۰2۱ بالغ بر ۰.۶5 دالر بود اين رقم در سال ميالدي 

گذشته به ۰.۹2 دالر افزايش يافته است.

آگهیمناقصهعمومیيکمرحلهای
شماره۱4۰۱۱27وتجديد۱4۰۱۱26

نوبت دوم

مبلغ تضمينمبلغ برآورد اوليهموضوع مناقصهشماره مناقصه

احداث 3 دستگاه ترانس kva 200  و احداث خط فشار متوسط هوايي جهت 1401126)تجديد(
000 000 112407 896 136 8تامين برق واحدهاي كارگاهي شهرك صنعتي سفيدرود

احداث 3 دستگاه ترانس kva 200  و احداث 279 متر شبكه  فشار ضعيف 1401127
000 000 364606 155 117 12زميني  مجتمع كارگاهي صومعه سرا

شناسه آگهي : 1441330

مناقصه گزار: شركت شهرك هاي صنعتي گيالن )سهامی خاص(   کد 1293 شماره ثبت 2714، تاريخ ثبت 1370/10/3
کد اقتصادی 6463-8448-4111 و شناسه ملی 10720161754کدپستی4195863773

اين شرکت در نظردارد  مناقصات اجراي ترانس و شبكه توزيع برق به شرح جدول ذيل را  از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به پيمانکاران 
دارای گواهينامه صالحيت معتبر   در رشته نيرو و  دارای تاييديه از  شرکت توزيع برق استان گيالن  واگذار نمايد:

تمامی مراحل برگزاری مناقصه ،از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکتها ، از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی 
دولت ) ستاد( به نشانی  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ،مراحل ثبت نام در سايت 

مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
٭  محل تامين اعتبار:از محل  منابع داخلی شركت و منابع عمراني- استاني .

٭ مدت پيمان : 3 ماه 
٭ شرايط اختصاصی شرکت در مناقصه : ارائه  يک نمونه قرارداد  با موضوع مشابه )مطابق شرح اسناد مناقصه(   از سال 96 تاكنون    )  قراردادهايي كه 
از ابتداي سال 96 تا كنون منعقد گرديده اند يا قراردادهايي كه از ايتداي سال 96 تا كنون تحويل موقت شده اند ( به همراه صورتجلسه تحويل موقت  
و رضايتنامه همان قرارداد  از کارفرمای مربوطه  . )قرارداد ميبايست بطور مستقيم با کارفرمای اصلی منعقد گرديده و قراردادهای دست دوم  فاقد 

ارزش می باشند .(  
٭ اخذ تاييديه انجام و اتمام کار از شرکت توزيع برق گيالن به عهده پيمانکار است.

٭ مبلغ خريد اسناد به ازاي هر مناقصه : 000 090 1 ريال  .
٭ مبلغ تضمين و نوع آن: ضمانت نامه بانکی يا فيش واريزی به مبلغ مندرج در جدول ذيل ) مدت اعتبارضمانتنامه  3 ماه  ازتاريخ ارائه پيش�نهاد و  
به دس�تور کارفرما تا 3 ماه ديگر قابل تمديد باشد.(-تضمين شرکت در مناقصه ميبايست عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد ،تا ساعت 8صبح  روز 

يکشنبه  مورخ 16 / 11  /1401  در پاکت سربسته  به عنوان پاکت  »الف«و به همراه نامه به دبيرخانه اين شرکت تحويل داده شود .
٭ مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه : تاساعت 00 :18  روز چهارشنبه  مورخ  5 /1401/11

٭  مهلت ارائه پيشنهاد: تا ساعت  8:00  روز يکشنبه  مورخ  16 /  11  /1401 . 
٭  ساعت و تاريخ بازگشايی: ساعت 8:30  صبح روز يکشنبه  مورخ   1401/11/16.

٭  مدت اعتبار پيشنهادات:90روز  از تاريخ تحويل پيشنهادات.
نشانی  و شماره تماس کارفرما جهت دريافت اطالعات بيشتردرخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت »الف« : رشت کمربندی شهيد بهشتی -روبروی 

کميته امداد- شرکت شهرک های صنعتی گيالن  01333443011

شركت شهرك هاي صنعتي گيالن
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خبرروز

مشاهده سه توله يوزپلنگ ايراني به همراه مادر 
صفحه پارك ملي توران در فضاي مجازي از مشاهده يك يوزپلنگ ماده به همراه 3 توله اش در محور عباس آباد - ميامي در حوالي 
پارك ملي توران استان سمنان خبر داده است. با توجه به ناامن بودن محور عباس آباد - ميامي و سابقه تلفات يوز در اين منطقه در 
ساليان گذشته، سازمان حفاظت محيط زيست هشدار داده است كه رانندگان در اين محدوده از سرعت خود كاسته و با احتياط 
بيشتري رانندگي كنند. به گفته بهرامعلي ظاهري، مديركل محيط زيست استان سمنان، سن سه توله يوز تازه مشاهده شده در محور 
عباس آباد - ميامي حدود ۱۰ ماه است. تصاوير اين سه توله يوزپلنگ همراه مادر مستندسازي شده است، اما به دليل كيفيت پايين 
تصاوير هنوز مشخص نيست كه اين يوزپلنگ ها از يوزهاي شناسنامه دار هستند يا خير، اما شادابي و سالمت توله ها مشهود است.

ادامهازصفحهاول

ضمن اينكه ارقام پيش بيني شده صرفاً بر اساس پيش بيني 
ظرفيت هاي جديد وصول ماليات، وصول معوقات، تكميل 
و بهره برداري كامل از س��امانه پايانه هاي فروش��گاهي، 
جلوگيري از فرارهاي مالياتي و رشد متناسب ماليات كاالها 
و خدمات ناشي از افزايش ارزش  افزوده بخش هاي مختلف 
اقتصادي مشمول ماليات بر ارزش افزوده بوده و هيچ  گونه 
ماليات مضاعفي بر مؤديان فعلي لحاظ نشده است؛ ضمن 
اينكه در راس��تاي حمايت از توليد، مالي��ات واحدهاي 
توليدي 7 درصد كاهش داشته است. شايان توجه است با 
لحاظ ارقام پيش بيني  شده، كماكان نسبت ماليات به توليد 
ناخالص داخلي در كشور كمتر از 6 درصد است كه حتي 
با لحاظ تفاوت روش محاس��باتي مفهوم ماليات در ايران 
با ساير كشورها )كه بدون احتساب عوارض شهرداري ها 
و تأمين اجتماعي و نظاير آن اس��ت(، با اس��تانداردهاي 
موجود و ظرفيت هاي بالقوه وصول ماليات در كشور فاصله 
معني داري دارد. در مجموع با توجه به پيش بيني ۱454 
ه .م.ت. هزينه هاي قابل انجام توسط دولت در سال ۱4۰2 و 
انتقال ۱5۰ ه .م.ت. از مصارف قانون هدفمند كردن يارانه ها 
به مصارف بودجه عمومي، تراز عملياتي اليحه منفي 476 
ه .م.ت. برآورده شده است كه از محل واگذاري دارايي هاي 
سرمايه و مالي پوشش داده مي شود. درآمدهاي ناشي از 
واگذاري دارايي هاي سرمايه اي مشتمل بر منابع حاصل 
از عوايد نفتي )اعم از صادرات نفت خام و ميعانات گازي، 
خالص ص��ادرات گاز و خوراك داخلي پتروش��يمي ها( و 
واگذاري اموال منقول و غيرمنقول در مجموع 7۱۱ ه .م.ت. 
پيش بيني شده است كه ضمن تامين 35 درصد از منابع 
بودجه كل كشور )در مقايس��ه با 37 درصد سال جاري(، 
بيانگر رعايت رويكرد عدم افزايش وابستگي بودجه به نفت 
در تنظيم بودجه مي باشد. ضمن اينكه در اليحه پيشنهادي 
از مجموع 7۱۱ ه .م.ت. پيش بيني  شده در بخش واگذاري 
دارايي هاي سرمايه اي، ميزان 85 درصد به عوايد حاصل از 
صادرات نفت و گاز اختصاص دارد و ۱5 درصد مابقي با توجه 
به ظرفيت هاي ايجاد شده به واگذاري اموال مازاد منقول و 
غيرمنقول اختصاص يافته است و اين ارقام در سال جاري 
به ترتيب 93 درصد و 7 درصد است و از اين منظر نيز تالش 
شده است از تمركز بر روي عوايد حاصل از درآمدهاي نفتي 
به  تدريج كاسته شود. از سوي ديگر با توجه به پيش بيني 
327 ه�� .م.ت. اعتب��ارات در بخش تمل��ك دارايي هاي 
سرمايه اي، خالص دارايي هاي سرمايه اي به ميزان 383 
ه .م.ت. برآورده شده است. در بخش واگذاري دارايي هاي 
مالي، از محل منابع حاصل از فروش و واگذاري انواع اوراق 
مالي اسالمي و همچنين منابع حاصل از فروش مانده سهام 
دولت در شركت هاي دولتي يا وصولي اقساط واگذاري هاي 
قبلي )از جمله اقساط واگذاري سهام هلدينگ خليج فارس( 
در مجموع 294 ه .م.ت. پيش بيني شده است كه اين رقم 
۱5 درصد از منابع عمومي كش��ور را تأمين خواهد كرد و 
در مقايس��ه با ۱3 درصد سهم اين منابع در قانون بودجه 
سال جاري تفاوت معني داري ايجاد نشده است. از مجموع 
درآمد پيش بيني شده براي واگذاري دارايي هاي مالي، به 
ميزان ۱85 ه .م.ت. براي انتشار انواع اوراق مالي اسالمي و 
۱۰6 ه .م.ت. براي منابع حاصل از واگذاري سهام منظور 

شده اس��ت. در اين خصوص الزم به ذكر است، در قانون 
بودجه منابع پيش بيني شده براي انتشار اوراق در مقايسه با 
عملكرد قابل تحقق سال جاري با توجه به مصوبات مراجع 
قانون گذاري درخصوص افزايش ظرفيت انتشار اوراق مالي 
اسالمي براي جبران كاهش حقوق ورودي كاالها، تأمين 
مالي بخشي از اعتبارات موردنياز وزارت نيرو، تأمين بخش 
از اعتبارات مردمي سازي يارانه ها )در قابل تسويه بدهي 
دولت به بانك كشاورزي( حدود ۱5 درصد افزايش يافته 
است و درخصوص عملكرد واقعي اين بخش طي ماه هاي 
پاياني س��ال مي توان اظهارنظر دقيق نمود. همچنين با 
توجه پايبندي دولت به بازپرداخت به موقع تعهدات خود 
بابت اوراق مالي اسالمي سررسيد سال ۱4۰2 و همچنين 
انواع تعهدات بين المللي و ضرورت رعايت پايداري مالي 
در اين بخش، اعتبارات تملك دارايي هاي مالي به ميزان 
2۰۱ ه .م.ت. پيش بيني شده است )۱67 ه .م.ت. از اين رقم 
مربوط به بازپرداخت اصل اوراق سررسيد در سال ۱4۰2 
اس��ت( و از اين منظر، خالص دارايي هاي مالي معادل 92 
ه .م.ت. پيش بيني شده است. نكته قابل توجه ديگر در اين 
بخش، مازاد بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در 
سال ۱4۰2 نسبت به منابع پيش بيني شده از محل انتشار 
اوراق مالي اسالمي است و از اين منظر مي توان گفت خالص 

استفاده دولت از بازارهاي مالي و پولي منفي خواهد بود.
ب(مصارفاليحهبودجهسال1402كلكشور

اليحه بودجه س��ال ۱4۰2 از حيث مصارف عمومي نيز 
۱984 ه .م.ت. پيش بيني شده است كه به ترتيب مشتمل 
بر ۱454 ه .م.ت. اعتبارات هزينه اي، 327 ه .م.ت. اعتبارات 
تملك دارايي هاي سرمايه اي و 2۰۱ ه .م.ت. اعتبارات تملك 
دارايي هاي مالي است كه در مقايسه با اعتبارات مصوب سال 
جاري حدود 42 درصد رشد دارد )معادل 59۰ ه .م.ت.( . 
در بخش اعتبارات هزينه اي الزم است به  ضرورت تأمين بار 
مالي ناشي از موارد اجتناب ناپذير ازجمله افزايش ضريب 
حقوق 2۰ درصد كاركنان دولت و همچنين قانون ترميم 
حقوق كاركنان )۱۰ درصد مصوب مهرماه سال جاري(، 
افزايش حقوق كاركنان مش��مول قانون كار )با احتساب 
مصوبه افزايش حقوق 57 درصدي سال جاري(، افزايش 
ضريب حقوق بازنشستگان كش��وري و لشكري و قانون 
ترميم حقوق آنها و پاداش پايان خدمت بازنشس��تگان و 
اصل و س��ود اوراق سررسيد سال ۱4۰2 اشاره كرد كه بار 
مالي ناشي از اعمال ضرايب حقوقي ياد شده و پيش بيني 
تعهدات مالي و بين المللي دولت، در مجموع به اعتباري 
بيش از رش��د اعتبارات هزينه اي اليحه نيازمند بود كه با 
صرفه جويي و مديريت ساير هزينه ها و متناسب با ميزان 
منابع قابل تحقق، نسبت به پيش بيني ارقام هزينه اي اقدام 
شده است؛ لذا از اين منظر سعي شده است براي تأمين مالي 
موارد اجتناب ناپذير از جمله ضرايب حقوق كاركنان و ساير 
هزينه ها به منابع پايدار درآمدي اتكا شود و از استقراض 
دولت از بانك مركزي و آثار تورمي بودجه اجتناب ش��ده 
است؛ و اين رويه در عملكرد نه ماهه بودجه سال ۱4۰۱ نيز 
مشهود است و در واقع يكي از ويژگي هاي اصالح ساختاري 
بودجه است كه از سال ۱4۰۱ آغاز شده است و در اليحه 
۱4۰2 نيز تداوم يافته اس��ت. در خصوص حجم بودجه 

عمومي كش��ور، الزم است به روند كاهشي حجم بودجه 
عمومي به توليد ناخالص داخلي و اجتناب ناپذير بودن تأمين 
هزينه هاي قابل انجام توس��ط دولت از جمله هزينه هاي 
آموزش، سالمت، دفاع و رفاه اجتماعي توجه شود.  با توجه 
به نقش اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي در رشد اقتصادي 
و ايجاد اشتغال و جبران كاهش آثار منفي تشكيل سرمايه 
در كشور و اهميت و ضرورت تكميل طرح ها و پروژه هاي 
نيمه تمام عمراني، به رغم محدوديت هاي منابع، در اليحه 
بودجه سال ۱4۰2 بالغ بر 328 ه .م.ت. به اين مهم اختصاص 
يافته اس��ت كه با توجه به تدابير اتخاذ شده و با راه اندازي 
صندوق پيشرفت و عدالت )و صندوق هاي استاني ذي ربط( 
و تجهيز بخشي از اعتبارات تملك دارايي هاي  سرمايه اي 
در قالب شيوه هاي اهرمي توس��ط صندوق هاي استاني 
ياد شده، شاهد اثربخشي هرچه بيشتر اعتبارات عمراني 
و تكميل هرچه سريع تر پروژه هاي نيمه تمام خواهيم بود؛ 
لذا مي توان گفت تشكيل صندوق پيشرفت و عدالت نيز از 
ويژگي ها و ظرفيت سازي هاي قابل توجه در اليحه مي باشد.

اليحه بودجه س��ال ۱4۰2 در ادامه سياست هاي اتخاذ 
شده در قانون بودجه سال جاري مبني بر برنامه محوري، 
افزايش اختيارات و پاسخگويي دستگاه هاي اجرايي تنظيم 
شده است و به اس��تناد تبصره )۱9( اليحه، دستگاه هاي 
اجرايي موظف شد ند برنامه هاي اجرايي خود را در راستاي 
برنامه ه��اي كالن من��درج در قانون، به تأييد دس��تگاه 
سياس��تگذار ذي ربط رسانده و متعاقبا تا پايان خردادماه 
۱4۰2 نس��بت به مبادله موافقتنامه با س��ازمان برنامه و 
بودجه كشور اقدام كنند. همچنين دستگاه هاي سياستگذار 
موظف شدند برنامه هاي اجرايي دس��تگاه هاي اجرايي 
ذي ربط مشمول ماده )۱( قانون احكام دائمي برنامه هاي 
توسعه كشور )دانشگاه ها و موسسات آموزشي و پژوهشي( 
خود را در راستاي برنامه هاي كالن مندرج در قانون بودجه، 
تا پايان خردادماه به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور 
رس��انده و جهت درج در بودجه تفصيلي به دستگاه هاي 
اجراي��ي ذي رب��ط ابالغ نمايد. ب��ر اين اس��اس مي توان 
برنامه محوري، افزايش پاسخگويي و تخصيص اعتبارات 
متناسب با ارزيابي شاخص هاي برنامه هاي اجرايي و ميزان 
تحقق اهداف را از جمله ويژگي هاي اصالحات ساختاري 

اليحه بودجه سال ۱4۰2 عنوان كرد.
ج(منابعومصارفقانونهدفمندكردنيارانهها

ميزان اعتب��ارات هدفمندي در اليحه بودجه بر اس��اس 
پيش بيني هاي انجام شده از منابع قانون هدفمند كردن 
يارانه ها شامل دريافتي حاصل از فروش داخلي فرآورده هاي 
نفتي، دريافتي حاصل از فروش صادراتي فرآورده هاي نفتي، 
دريافتي حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي با احتساب 
عوارض و ماليات ارزش افزوده و دريافتي حاصل از اصالح 
نرخ خوراك پتروشيمي ها )در س��قف هفت هزار تومان 
ب��ه ازاي هر مترمكعب( و اضافه ش��دن ده واحد درصد به 
نسبت نرخ سوخت منابع به خوراك پتروشيمي ها بالغ بر 
659 ه .م.ت. برآورد شده است؛ و مقرر شده با ابالغ تخصيص 
سازمان برنامه و بودجه كشور، بابت يارانه دارو )69 ه .م.ت.(، 
بابت يارانه نقدي و معيشتي )3۱5 ه .م.ت.(، بابت مستمري 
خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره( 

و سازمان بهزيستي كش��ور )45 ه .م.ت.(، بابت يارانه نان 
)56 ه .م.ت.(، بابت هزينه توليد انتق��ال، توزيع و فروش 
بازپرداخت تعهدات )۱26 ه .م.ت.( و بابت عوارض و ماليات 
بر ارزش افزوده فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي و تعهدات 
)48 ه .م.ت.( هزينه شود. لذا پرداخت يارانه نقدي و كمك 
معيشتي، يارانه دارو، خريد تضميني گندم و حمايت هاي 
معيش��تي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي در سال 
۱4۰2 كماكان ادامه خواهد داش��ت و از جمله اصالحات 
انجام شده مي توان به انتقال موارد هزينه اي غيريارانه اي 
مندرج در بخش مصارف جدول تبصره )۱4( قانون بودجه 
سال جاري به اعتبارات قابل تأمين از محل بودجه عمومي 
اشاره كرد و اين نيز يكي از موارد نظم بخشي و اصالح ساختار 

اليحه بودجه است.
د(تسهیالتتكلیفي

از ديگر اصالحات انجام ش��ده در ساختار اليحه بودجه، 
ضوابط تبصره )۱6( با موضوع اعطاي تسهيالت تكليفي 
بانك ها اس��ت. با عنايت به اينكه اعمال تكاليف مازاد بر 
منابع سيستم بانكي يكي از عوامل اصلي رشد نقدينگي 
و متعاق��ب آن آث��ار تورمي ناش��ي از آن مي باش��د و اين 
موضوع منجر به  اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي و 
بي نظمي ها و مشكالت متعاقب آن مي گردد، بر اين اساس 
و به منظور كنترل تورم و رشد نقدينگي و ترازنامه بانك ها 
كه همگي جزو موارد مصرح در سند تحول دولت مردمي 
و سياست هاي كلي برنامه هفتم نيز مي باشند و الزم است 
در احكام مندرج در اليحه بودجه متبلور باشند و تكاليف 
در حد توان تسهيالت دهي بانك ها تنظيم شود، در قالب 
مفاد تبصره )۱6( پيشنهادي، ضمن تعيين سقف 2۰۰ 
هزار ميلياردتوماني براي اعطاي تسهيالت قرض الحسنه 
بانك ها از محل صددرصد مانده سپرده هاي قرض الحسنه 
)به جز بانك هاي قرض الحسنه كه تكاليف ديگري بر اساس 
اساسنامه خود و در قبال سپرده گذاران قرض الحسنه اي 
خود دارند( و بخشي از سپرده هاي جاري پيشنهاد شده 
است به تشخيص شوراي پول و اعتبار پس از كسر سپرده 
قانوني به موارد مندرج در قوانين مصوب مجلس شوراي 
اسالمي از جمله قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، 
قانون جهش توليد مسكن، قوانين مربوط به ايثارگران، 
قانون س��امان دهي و حمايت از مش��اغل خانگي و توليد 

دانش بنيان نسبت به اعطاي تسهيالت اقدام شود.
ه(جمعبندي

در مجموع با نگاه اجمالي بر كليات اليحه بودجه س��ال 
۱4۰2 كه با تأسي از سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه 
و سند تحول دولت مردمي و با هدف كمك به رشد و ثبات 
اقتصادي، حمايت از رفاه و معيشت مردم و تداوم اصالحات 
ساختاري بودجه و اهتمام به استفاده از تمامي ظرفيت هاي 
بالقوه كشور در بخش درآمدزايي پايدار و هزينه كرد كارا در 
تمامي بخش ها تنظيم شده، اميد است با هماهنگي و تعامل 
دولت با مجلس شوراي اسالمي، شاهد اثرات هم افزايي اين 
تعامل در بهبود كيفيت و ارتقاء اثربخشي هرچه بيشتر سند 
مالي و دخل  و خرج دولت در سال ۱4۰2 در راستاي تحقق 

رشد و شكوفايي كشور باشيم.
مركزاطالعرساني،روابطعموميواموربینالملل

جوابيه  سازمان برنامه و بودجه  به يادداشت روزنامه »تعادل«
رويخطخبر

شناسايي ۷۱  بيمار جديد كرونا در كشور 
بر اس��اس اعالم وزارت بهداش��ت، 2 
نف��ر از بيماران كوويد۱9 در كش��ور 
جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيم��اري، به ۱44 
هزار و 732 نفر رس��يد. همچنين بر 
اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
7۱ بيمار جديد مبت��ال به كوويد۱9 
در كشور شناس��ايي و 39 نفر از آنها 

بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱9 در كشور 
به 7 ميليون و 563 هزار و ۱67 نفر رسيد. تاكنون 
7 ميليون و 336 هزار و 979 نفر از بيماران، بهبود 

يافته ي��ا از بيمارس��تان ها ترخيص 
شده اند. 2۱7 نفر از بيماران مبتال به 
كوويد۱9 در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار 
دارند. تاكنون 54 ميليون و 928 هزار 
و 89۱ آزمايش تشخيص كوويد۱9 
در كش��ور انجام شده اس��ت. در حال 
حاضر صفر شهرس��تان در وضعيت 
قرمز، ۱2 شهرس��تان در وضعيت نارنجي، ۱43 
شهرس��تان در وضعيت زرد و 293 شهرستان در 

وضعيت آبي قرار دارند.

جمع آوري ۱۲۰۰ محصول آرايشي و بهداشتي غيرمجاز 
مديركل امور فرآورده هاي آرايش��ي 
و بهداش��تي س��ازمان غ��ذا و دارو با 
اعالم شناسايي و جمع آوري۱2۰۰ 
محص��ول آرايش��ي و بهداش��تي 
غيرمج��از از ابتداي س��ال تاكنون، 
گف��ت: فرآورده ه��اي آرايش��ي و 
بهداشتي داراي بازار و تجارتي جذاب 
در سراسر جهان است به اين دليل كه 

هر فرد از بدو تولد با انواع محصوالت بهداش��تي 
مواجه اس��ت. محمود آل بويه ضم��ن اعالم اين 
خبر افزود: استفاده باال از محصوالت بهداشتي و 
همچنين جذابيت بازار محصوالت آرايشي باعث 
ش��ده تا فعاليت هاي گس��ترده اي نيز در زمينه 
توليد و تجارت اين محص��والت انجام بگيرد كه 
همين گستردگي، عامل بروز و افزايش قاچاق و 
ارايه محصوالت تقلبي نيز ش��ده است. مديركل 
امور فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي سازمان غذا 
و دارو بيان ك��رد: فعاليت در صنف فرآورده هاي 
آرايش��ي و بهداشتي عالوه بر گستردگي و تنوع، 
به دليل س��ود قاب��ل توجه، نظ��ر قاچاقچيان را 
ب��ه خود جل��ب مي كن��د، البته ب��ا افزايش نرخ 
ارز، قاچاق اين محصوالت به نس��بت گذش��ته 

كمت��ر و در ع��وض ش��اهد افزايش 
ميزان تقلبات و توليد زيرزميني اين 
فرآورده ها ش��ده اس��ت كه نيازمند 
دقت بيش��تر مردم هنگام تهيه اين 
نوع محصوالت اس��ت. آل بويه ادامه 
داد: معيارها و ابزارهاي زيادي براي 
آزمايش اصالت و سالمت محصوالت 
آرايشي و بهداش��تي وجود دارد كه 
هيچ كدام از محص��والت قاچاق يا تقلبي در اين 
آزمايشات مورد تاييد قرار نمي گيرند. او تصريح 
كرد: متاسفانه علي رغم اطالع رساني در خصوص 
عوارضي كه اس��تفاده از محصوالت آرايش��ي و 
بهداشتي تقلبي براي سالمت يك فرد مي تواند 
داشته باشد، مصرف اين فرآورده ها افزايشي بوده 
است و برخي عوارض اين محصوالت ممكن است 
تا حد مرگ جان افراد را تهديد كند. آل بويه تاكيد 
كرد: سازمان غذا و دارو نيز جزو ارگان هايي است 
كه مس��ووليت هايي در زمينه مبارزه با قاچاق و 
جمع آوري كاالهاي غيرمجاز از سطح عرضه دارد 
كه تاكنون حدود 2۰۰ برند و بيش از هزارو 2۰۰ 
قلم از كاالهاي اين برندها شناس��ايي و از سطح 

عرضه و مصرف جمع آوري شده اند.

امدادرساني به بيش از ۱3 هزار نفر در زلزله خوي
سرپرس��ت س��ازمان امدادونج��ات 
جمعيت هالل احمر از امدادرس��اني 
به ۱3 هزار و 56۰ نفر تا س��اعت 8:3۰ 
امروز 3۰ دي م��اه خبر داد.به گزارش 
پاي��گاه اطالع رس��اني جمعيت هالل 
احم��ر، بابك محم��ودي با اش��اره به 
آخرين اقدامات انجام شده امدادگران 
سازمان امداد و نجات در زمين لرزه 5.4 

ريشتري خوي در استان آذربايجان گفت: تا پايان 
روز جمعه، به 45 منطقه شامل يك شهر و 44 روستا 
امدادرس��اني ش��د. او افزود: امدادرساني و اسكان 

اضطراري به ۱3 هزار و 56۰ نفر انجام 
ش��د كه 252 نفر از آنان به دليل ترس 
و فرار از زلزله دچار مصدوميت شدند. 
محمودي با اش��اره ب��ه اينكه 3۰ تيم 
شامل ۱96 نفر در اين عمليات حضور 
داش��تند، افزود: دو اردوگاه اس��كان 
اضطراري با برپايي ۱۰۰ چادر احداث 
ش��د و 2 هزار و 7۱2 دستگاه چادر، 2 
هزار و 395 بس��ته غذايي، هزار و 333 تخته پتو و 
26۱ تخته موك��ت، 435 والور نفتي نيز بين افراد 

زلزله زده توزيع شد.

اينترنت كم سرعت و مصائب تحصيل مجازي 

زيرساخت هاي مناسب آموزش مجازي در كشور ما وجود ندارد
تحصيل به وقت آلودگي

گليماندگار|
 از ابتداي سال تحصيلي تاكنون روزهاي 
حض��ور دانش آم��وزان در مدرس��ه به 
5۰ روز ه��م نمي رس��د. اي��ن اتف��اق در حالي رخ 
مي دهد كه تجربه سه ساله كرونا نشان داد، آموزش 
مجازي در كشور ما چندان هم موفق عمل نكرد، از 
دانش آموزاني كه به وسايل ارتباط جمعي دسترسي 
نداش��تند و به ناچار ترك تحصيل كردند تا آنها كه 
هميشه با شبكه مجازي آموزش يا همان شاد مشكل 
داش��تند و قطع و وصل ش��دن هاي مداوم و امكان 
تحصيل پايدار را از آنها مي گرف��ت. در دوران كرونا 
 بي��ش از 3 ميلي��ون دانش آم��وز از چرخه تحصيل

 باز ماندند و در اين بين بسياري ديگر با افت تحصيلي 
مواجه ش��دند. خانواده ها به ستوه آمدند و ادامه اين 
روند براي خيلي از آنها غير ممكن ش��د تا جايي كه 
بارها و بارها اعالم كردند بهتر است مدارس باز شوند و 
بچه ها به كرونا مبتال شوند تا در خانه و با اين وضعيت 
غير استاندارد به ادامه تحصيل خود بپردازند. كم و 
كاستي هاي بس��ياري در اين زمينه وجود داشت و 
حاال بعد از پشت س��ر گذاشتن كرونا كه البته هنوز 
هم به طور كامل آن را پش��ت سر نگذاشته ايم و موج 
هشتم را هم در حال تجربه كردن هستيم اين آلودگي 
هواست كه باعث شده تا دانش آموزان يك بار ديگر 
خانه نشين شوند. در بسياري از شهرها به خصوص 
تهران ش��دت آلودگي به ح��دي افزايش پيدا كرده 
كه مدارس را تعطيل كرده اند. اين در حالي اس��ت 
كه قطعي اينترن��ت خود دليل ديگري براي كندي 
آموزش به شمار مي رود. اين قطع و وصل شدن هاي 
اينترنت باعث ش��ده ت��ا بس��ياري از دانش آموزان 
آنچنان كه بايد از مطالب مورد آموزش بهره اي نبرند. 
حال سوال اينجاس��ت براي بهبود اين وضعيت چه 
كاري مي توان كرد؟ رييس آموزش و پرورش اصرار 
بر بازگش��ايي مدارس دارد و باره��ا اذعان كرده كه 
آموزش حضوري بس��يار مفيدتر از آموزش مجازي 
است و اين در حالي است كه هر روز مشكل تازه اي 

براي بازگشايي مدارس مطرح مي شود. 

    تجربه خوبي در آموزش مجازي 
نداشته ايم

فرش��ته خيري، دبير دوره متوس��طه در اين باره به 
»تعادل« مي گويد: متاس��فانه م��ا تجربه خوبي در 
آموزش مجازي نداشته ايم. زيرساخت هاي مناسب 
براي اين نوع آموزش در كش��ور ما فراهم نيس��ت. 
بس��ياري از دانش آموزان به دالي��ل گوناگون از اين 
روش آموزش نمي توانند بهره درستي ببرند. برخي 
به دليل نداشتن تلفن همراه يا تبلت، برخي به دليل 
ضعيف بودن اينترنت و برخي ديگر به اين خاطر كه 
نمي توانن��د در كالس هاي مج��ازي تمركز كافي را 
داشته باش��ند. به هر حال اين براي ما تجربه تازه اي 
اس��ت هر چند كه در طول سه س��ال كرونا هم اين 
روش را به كار گرفتيم اما بازدهي اين نوع آموزش در 
بين دانش آموزان ما متوسط يا ضعيف بوده است. او 
مي افزايد: مساله فقط دانش آموزان نيستند، بسياري 
از معلم ها و دبيرها هم با اين نحوه آموزش بيگانه اند. 
آنها براي اين نوع آموزش هيچ پيش فرض درس��ت 
و دقيقي نداشته اند. كالس هاي توجيهي براي آنها 
برگزار نشده است. بسياري از اين معلمان به همان 
روش حضوري عادت دارن��د و اين روش در آموزش 
مجازي جوابگو نيست. به هر حال نقص هاي بسياري 
در اين وضعيت وجود دارد كه ادامه آن مي تواند از نظر 

آموزش ضربه بدي به دانش آموزان وارد كند.

    كار سخت تهيه محتوا 
براي كالس هاي مجازي

هديه خوش��رو، معلم ابتدايي نيز در مورد دردسرهاي 
كالس مج��ازي به »تعادل« مي گوي��د: در كالس هاي 
مجازي معل��م متكلم وحده اس��ت، در واق��ع تمام بار 
مسووليت اداره كالس بر دوش معلم است در حالي كه 
در كالس هاي حضوري بچه ها ني��ز در موارد گوناگون 
مي توانند براي پيش��برد كالس به معلم كمك كنند. 
از س��وي ديگر تهيه محتوا ب��راي كالس هاي مجازي 
يكي ديگر از سختي هاي اين نوع آموزش است. مساله 
اينجاس��ت كه اكثر قريب به اتفاق معلم هاي شاغل در 

آموزش و پرورش در تمام دوره هاي تحصيلي آش��نايي 
چنداني با اين روش تحصيلي نداش��ته اند، اين دردسر 
بزرگي را براي آنها به جود مي آورد.  او مي افزايد: حاال بعد 
از تمام شدن كرونا و حضوري شدن مدارس معلم ها 
نفس راحتي كشيدند كه اين مساله آلودگي هوا يك 
بار ديگر مش��كالت را براي ما به نقطه اول باز گرداند. 
مساله ديگري كه در اين بين ناديده گرفته مي شود، 
تعداد قابل توجه معلم هايي است كه ميانسال هستند و 
ساعات طوالني نگاه كردن به صفحه لپ تاپ يا گوشي 
هوشمند مشكالت بينايي را براي آنها به همراه دارد. 
به طور كل سيستم آموزشي ما از هيچ لحاظي براي 
چنين ش��رايطي آماده نبوده و نيس��ت و همين امر 

مشكالت بزرگي را به وجود مي آورد.

    نبود ارتباط چشمي بين دانش آموز و معلم
فريد محمدي، دبير جغرافيا نيز در اين باره به تعادل 
مي گويد: در آموزش مجازي بسياري از مواقع معلم 
هي��چ تصويري از دانش آموزان ن��دارد، اصال امكان 
چنين كاري هم فراهم نيست، نمي توانيم همزمان با 
بيش از 3۰ دانش آموز ارتباط تصويري داشته باشيم، 
همين نبود ارتباط چشمي ميان دبير و دانش آموز 
يكي از داليلي اس��ت كه آموزش مجازي را براي ما 
كه به آن عادت نداريم س��خت و دشوار مي كند.  او 
مي افزايد: به طور مثال در پايه هاي باالتر تحصيلي 
وقتي معلم وارد كالس ش��ده بود با ديدن ش��رايط 
كالس و وضعيت دانش آموزان كالس درس را اداره 
مي كرد، بعضي اوقات معلم با ديدن شرايط كالس 
تدريس نمي كرد به دليل اينكه مي فهميد با ايجاد 
خستگي يا بروز اتفاقي در بين دانش آموزان تدريس 
در اين جلس��ه بازدهي خوبي ن��دارد، اما در كالس 
آنالين تشخيص اين شرايط براي معلم وجود ندارد.

    حريم كالس درس مشخص نيست
محمدي در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: در 
كالس هاي مجازي حريم مش��خصي وجود ندارد، 
در كالس حض��وري وقتي معل��م وارد كالس درس 

مي ش��ود، دانش آموزان براي خروج بايد از او اجازه 
بگيرند، كسي نمي تواند همين طور وارد كالس شود، 
اما در آموزش مجازي اين حريم از بين مي رود، معلم 
نمي تواند به حضور يا عدم حضور دانش آموز در كالس 
تسلط داشته باشد، متاسفانه بسياري از دانش آموزان 
در اين روش از شرايط سوءاستفاده مي كنند و حضور 
مستمر در كالس ها ندارند. به هر حال آموزش آنالين 
اگر با زير ساخت هاي مناس��ب و آموزش هاي اوليه 
صورت بگيرد بسيار هم مي تواند مفيد واقع شود اما در 
شرايط كنوني و نحوه اي كه در كشور ما اجرا مي شود 

نتيجه مناسبي در بر نخواهد داشت.

    آموزش آنالين در كشور ما
استاندارد نيست

دكتر مائده حقيقي، كارش��ناس آم��وزش در رابطه با 
روش هاي اس��تاندارد آموزش آنالين در كش��ور ما به 
تعادل مي گويد: متاس��فانه آموزش آنالين در كشور ما 
با اس��تانداردهاي جهاني فاصله قابل توجهي دارد. در 
واقع ما اصال با استانداردهاي اينگونه آموزش به صورت 
درست آشنايي نداريم. معلم ها براي اين نوع آموزش هيچ 
دوره اي نديده اند. اكث��ر آنها به آموزش حضوري عادت 
دارند و در كنترل كالس ه��اي درس حضوري مهارت 

دارند اما وقتي حرف از كالس هاي مجازي به ميان مي آيد 
بس��ياري از آنها توانايي كنترل اين كالس ها را ندارند و 
نمي دانند روش هاي تدريس آنالين به چه شكل است.  او 
مي افزايد: مساله تنها مهارت معلم نيست، مساله امكاناتي 
اس��ت كه بايد در اختيار او و دانش آموز قرار بگيرد تا هر 
دو طرف بتوانند مناس��ب آموزش مجازي را داشته 
باشند. بچه ها به ابزار درستي براي اين كار دسترسي 
ندارند، مساله اينترنت هم خود دغدغه ديگري است 
كه هنوز رفع نشده است. صرف اينكه در خبرها اعالم 
كنند مدارس غيرحضوري شده اند و آموزش تعطيل 

نيست، نمي تواند تاثير مثبتي داشته باشد. 

    وقتي اينترنت نباشد
آموزش مجازي هم تعطيل است

اين كارش��ناس آموزش در بخش ديگري ازسخنانش 
اظهار مي دارد: مس��اله اينترنت حتي آموزش مجازي 
براي دانش��جويان را هم با مشكل مواجه كرده است. ما 
زماني مي توانيم از آم��وزش مجازي صحبت كنيم كه 
حداقل هاي الزم آن را برای اساتيد، معلم ها و دانشجويان 
و دانش آم��وزان فراهم كنيم. بعد از بح��ران كرونا حاال 
رسيديم به بحران آلودگي هوا. در بحران كرونا بيش از 3 
ميليون دانش آموز از تحصيل باز ماندند. در حال حاضر 

سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آموزش و پرورش 
براي چند نفر از اين 3 ميليون زيرساخت هاي مناسب 

جهت استفاده از آموزش مجازي را فراهم كرده است. 

    شيوه هاي ما ايراد دارد
او مي افزايد: نمي توانيم با هياهو و ش��عار اي��رادات را از 
بين ببريم. ش��يوه هاي آموزش ما ايرادهاي ساختاري 
بسياري دارد، اين ايرادها در دوران كرونا به خوبي نمود 
پيدا كردن��د. البته هيچ اراده اي ب��راي رفع اين ايرادات 
مشاهده نشده اس��ت، آموزش مجازي فقط اين نيست 
كه دانش آموز مقابل گوشي هوشمند، لپ تاپ و تبلت 
بنش��يند و به حرف هاي معلم گوش بدهد، در اين بين 
به كارهاي ديگري هم بپردازد ك��ه حواس او را از درس 
پرت مي كند و در نهايت هم بازدهي اين روش آموزشي 
مي شود افت تحصيلي كه بعد از اين سه سال بحران كرونا 
در بسياري از دانش آموزان شاهد آن بوده ايم.  حقيقي در 
پايان مي گويد: بحران كرونا و حاال آلودگي هوا فرصتي 
اس��ت تا آموزش و پرورش برنامه ه��اي مدوني را براي 
چگونگي آموزش مجازي در كشور در نظر بگيرد. از فراهم 
آوردن زيرساخت هاي مناس��ب تا برگزاري دوره هاي 
آموزشي براي معلمان و دبيران و ... ما بايد از اتفاقات درس 

بگيريم نه اينكه منتظر پشت سر گذاشتن آنها باشيم.

گزارش
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