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يادداشت- 1

دولت بزرگ، اقتصاد كوچك
تصدي گري دول��ت يكي از 
اصلي ترين معضالتي است 
كه در س��ال هاي گذش��ته 
اقتص��اد ايران ب��ا آن رو به رو 
بوده و در واقع تذكر و هشدار 
بس��ياري از كارشناس��ان 
اقتصادي نيز ح��ول همين 
محور بوده است كه با دولت 

بزرگ، نمي توان اقتصادي موفق به وجود آورد.
امروز در بس��ياري از نقاط دنيا يك جمع بندي دقيق 
وجود دارد و آن لزوم به حداقل رساندن هزينه ها و باال 
بردن سود است. در واقع بس��ياري از كشورها تالش 
كرده اند بهره وري را به اصلي ترين شاخصه اقتصادشان 
تبديل كنند تا با صرف كمترين هزينه امكان دستيابي 
به اهداف كالنش��ان فراهم ش��ود. در اقتصاد ايران اما 
بهره وري و بح��ث كاهش هزينه ه��ا، تنها موضوعي 
حاشيه اي بوده و اگر شعارها را كنار بگذاريم، در واقعيت 
چيزي از آن نمي ماند. در دنيايي كه محدوديت منابع 
و گران بودن منابع موجود اصلي غيرقابل چشم پوشي 
به شمار مي رود، بايد تالش شود، سرمايه ها و اعتبارات 
موجود به بهترين شكل مورد استفاده قرار گيرد. اگر 
هزينه هاي جاري و پول هاي غيرقابل بازگشت، محدود 
شوند، قطعا مي توان انتظار داشت كه سرمايه هاي كشور 
به حوزه هاي زيرساختي چون حمل و نقل اختصاص 
پيدا كند. اين سرمايه گذاري در بلندمدت خود به يك 
عامل براي جهش اقتصادي تبديل خواهد ش��د، زيرا 
با دارايي هاي به جا مانده از گذش��ته، امكان توس��عه 

فعاليت ها وجود خواهد داشت.
در ايران اما ما با اقتصادي طرفيم كه به هر سوي آن كه 
نگاه كنيم، دولت را مي بينيم. از فعاليت در شركت ها 
و نهادهاي اقتصادي گرفته تا بودجه گس��ترده اي كه 
دولت به شكل ساالنه به بخش هاي مختلف مي پردازد. 
نتيجه اين امر از س��ويي كاهش قدرت و توان بخش 
خصوصي و س��رمايه گذاران غيردولتي براي ورود به 
عرصه هاي جديد بوده و از س��وي ديگر هزينه ها را به 
ادامه در صفحه 7 قدري باال برده كه...  

علي اكبر نيكواقبال

نمايندگان مجلس خواستار شدند

واردات خودرو  را آزاد كنيد

يادداشت-3يادداشت-2 نظر اقتصاددان

مشكل ورود دانش بنيان ها به 
بورس چيست؟

گام هايي براي تحقق اقتصاد 
دانش بنيان

فرشاد مومني: تهاتر نفت و افزايش فروشندگان نفت، حاكميت زدا و فسادزا است

انتقاد از 2 بدعت در بودجه 1401 طبق سياستگذاري هاي انجام 
شده، تامين مالي شركت هاي 
دانش بني��ان بايد به واس��طه 
صندوق ه��اي مخاط��ره پذير 
يا جسورانه انجام ش��ود. براي 
مب��ادرت آنه��ا در اي��ن حوزه 
ني��ز اقداماتي نظي��ر اميدنامه 
و اساس��نامه ايج��اد ش��ده و 
صندوق هايي نيز راه اندازي ش��ده اما متاس��فانه تاكنون 
مغفول مانده اس��ت. با رونق اين صندوق ها امكان حضور 
دانش بنيان ه��ا و تبديل ايده هاي آنها ب��ه واقعيت فراهم 
مي ش��ود و س��ازوكار اين صندوق ها متناس��ب با ارزش 
شركت هاي استارتاپي كه عمدتا مبتني بر ايده  هستند، تعبيه 
شده است. شركت هاي دانش بنيان در دو دسته شركت هاي 
داراي محص��والت فيزيكي و اس��تارتاپي تقس��يم بندي 
مي شوند. شركت هاي اس��تارتاپي قالبا در بستر نرم افزار و 
طرح هس��تند و براي ورود به بازار سهام نياز آنها به فراهم 
آوري زيرساخت ها منتهي نمي شود و الزمه هاي ديگري 
همچون فرهنگ سازي در خصوص سرمايه گذاري و اعتماد 
به اين طرح ها نيز وجود دارد و در حقيقت موفقيت تامين 
مالي اين طرح ها به نفود آن در سطح جامعه بستگي دارد. 
ارزش واقعي طرح هاي اين شركت ها در ارزش افزوده  پس 
از تامين مالي و نتيجه بخشي آنها نهفته است. ديجي كاال 
يكي از شركت هاي استارتاپي بوده كه مقدمات پذيرش آن 
فراهم شده و در حال حاضر بحث چگونگي ارزش گذاري آن 
در فرابورس مطرح است كه پس از گذراندن اين موارد سهام 
آن قابل معامله براي عموم خواهد بود و افراد مي توانند عرضه 
اوليه آن را خريداري كنند. اين موضوع حاكي از اين است 
كه مسير مشخصي براي ورود اين شركت ها به بازار سرمايه 
وجود دارد و پيش تر زيرساخت هاي آن فراهم شده بود اما 
اجراي آن با مشكالتي در بحث صندوق هاي مخاطره   پذير 
و ارزش گذاري آنها وجود دارد كه در اين خصوص نيز نياز 
است كه ساير مراجع و نهادها همكاري و مساعدت الزم را 
داشته باشند. با توجه به عنوان گذاري سال جاري توسط 
مقام معظم رهبري، نس��بت به رفع هرچه س��ريع تر اين 
چالش ها خوشبين هستم. در حال حاضر اگر بخواهيم از 
نوع ريسكي صندوق ها را دسته بندي كنيم، مي توانيم به 
 طور نمونه به صندوق هاي درآمد ثابت با حداقل ريس��ك، 
صندوق هاي مختلط با ريسك متوس��ط و صندوق هاي 
سهامي با ريسك باال را ذكر كنيم كه صندوق هاي جسورانه 
نيز در رتبه باالتري از ريس��ك پذيري قرار مي گيرد. علت 
ريسك بسيار زياد صندوق هاي جسورانه نسبت به سهام اين 
است كه بر ايده هاي دانش بنيان سرمايه گذاري مي كنند و 
در واقعيت از هر ۱۰ ايده ش��ايد يك مورد عملياتي شده و 
منجر به توليد انبوه شود؛ بنابراين اين صندوق مناسب افراد 
با ريسك پذيري باال است. البته بايد اين نكته را مدنظر داشت 
كه بازدهي اين سرمايه گذاري بسيار باال بوده و اگر يكي از 
۱۰ طرح به توليد انبوه برسد، طرح هاي شكست خورده را 
ادامه در صفحه 6 نيز پوشش مي دهد.  

در طول سال هاي اخير با توجه 
به ش��رايط تحريمي حاكم بر 
روابط اقتصادي كشور، اين مهم 
احساس شده كه اقتصاد كشور 
براي جلوگيري از بروز هر گونه 
آسيب ناشي از تحريم ها بايد به 
سمتي حركت كند كه بتواند در 
نهايت وابستگي خود به واردات 
را كاهش دهد. بنا بر تاكيد ويژه مقام معظم رهبري مبني 
بر دانش بنيان شدن اقتصاد كشور، مي توان چنين چالشي 
را به خوبي حل كرد؛ درحال حاضر برآورد مجلس شوراي 
اسالمي از تعداد شركت هاي دانش بنيان كشور رقمي بالغ 
بر 6 هزار 6۰۰ بنگاه  اقتصادي است كه از اين تعداد، 4 هزار 
3۰۰ شركت مرتبط با فعاليت هاي توليدي و2 هزار 3۰۰ 
ش��ركت باقي مانده نيز در زمره بنگاه هاي اقتصادي نو پا 
قرار دارند؛ جدا از اين تعداد شركت دانش بنيان، برخي از 
بنگاه هاي اقتصادي، برخي از شركت هاي اقتصادي بزرگ 
هم به صورت مجزا واحد  هاي تحقيق و توس��عه دارند كه  
با محاس��به تعداد آنها، در فضاي اقتصادي كشور بيش از 
6 هزار و 6۰۰ بنگاه  اقتصادي دانش بنيان داش��ته باشيم.  
حال با توجه به اهميت اين مساله و تاكيد ويژه رهبر معظم 
انقالب اسالمي، مجلس شوراي اسالمي در نظر دارد كه در 
سال جديد حمايت از شركت هاي دانش  بنيان را در اولويت 
نخست خود قرار دهد؛ يكي از نمود هاي اين مساله اجراي 
سريع و كامل قانون جهش توليد دانش بنيان است كه در 
اواخر س��ال ۱4۰۰ توسط نمايندگان مجلس به تصويب 
رس��يد اما متاس��فانه تاكنون اين قانون مهم در حد ابالغ 
باقي مانده و همچنان قوه مجريه اقدام به تدوين آيين نامه 
اجرايي آن نكرده است. با در نظر گرفتن آثار مهم دانش بنيان 
شدن اقتصاد ايران، حال تمامي دستگاه هاي دولتي بايد 
در چهار محور اقدام به دوري از اقتصاد س��نتي و حركت 
به سمت اقتصادي نوين كنند؛ در مرحله نخست فقدان 
ارتباطي قوي ميان كارآفرينان فن س��االر با دستگاه هاي 
حاكميتي يكي از اساسي ترين و در عين حال مهم ترين 
چالش هايي است كه در اين سال ها مانع از تحقق اقتصادي 
مبتني بر تكنولوژي شده است. مطمئنا در صورت اجراي 
قانون جهش توليد دانش بنيان كامل اين قانون به مانند پل 
ارتباطي مستحكم، تعامالت اقتصادي فعاالن اقتصادي 
تكنوكرات و دستگاه هاي دولتي را تا حد قابل توجهي تقويت 
خواهد كرد؛ خوشبختانه گروه هاي دانش بنيان ايراني در 
حوزه هاي صنعت و كشاورزي از ويژگي هاي خارق العاده اي 
همچون  خالقيت، نورآوري، آشنايي با اصول خودكفايي و 
خنثي كننده تحريم هاي اقتصادي برخوردار هستند كه در 
نهايت با تقويت ظرفيت هاي آنها، دولت مي تواند در بسياري 
از زمينه هاي اقتصادي بهره برداري هاي زيادي را به دست 
بي��اورد.  مضاف بر تحكيم روابط مي��ان فعال اقتصادي و 
حاكميت، امتناع و دوري سازمان هاي دولتي از سوءاستفاده 
از شعار سال نيز دومين مولفه مهمي است كه براي اجراي 
ادامه در صفحه 6 حقيقي شعار از... 

تعادل| آمارهاي رسمي حاكي از افزايش صادرات نفت 
ايران طي حدود يك س��ال گذش��ته و در پي آن افزايش 
درآمدهاي نفتي است. اگر چه آمار رسمي از ميزان افزايش 
درآمدهاي نفتي طي دو ماه گذشته وجود ندارد، اما بي گمان 
در پي تهاجم نظامي روسيه به اوكراين، رشد درآمدهاي 
نفتي كش��ور با توجه به جهش قيمت جهاني نفت )عبور 
از مرز ۱۰۰ دالر( از اوايل اس��فند ماه سال گذشته بيشتر 
شده است. در عين حال، انتظار مي رود با دستيابي به توافق 
هسته اي، دالرهاي نفتي بلوكه شده ايران در كشورهاي 
خارجي نيز به كشور بازگردانده شوند. در چنين شرايطي 
است كه اغلب اقتصاددانان مطرح كشور، فارغ از اختالف 
ديدگاه هاي موجودي كه با هم دارند، نسبت به پول پاشي 
و ارزپاش��ي كه به معني جوالن واردات كاالهاي مصرفي 

در بازارهاي داخلي كشور است، هشدار داده و مي دهند.
دكتر فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي 
نيز در تازه ترين اظهارات خود با مرور سياست هاي دكتر 
محمد مصدق در مواجهه با زياده خواهي قدرت هاي بزرگ، 
بر تاس��ي و تكيه بر آراي مصدق در شرايط كنوني كشور 
تاكيد كرده اس��ت و در عين حال، نسبت به ديدگاه هاي 
واردات محور هش��دار داده اس��ت. او همچنين با اشاره به 
بودجه سال جاري كشور، خطاب به مسووالن »صميمانه 
و خاضعانه« هشدار داده اس��ت كه اين بازي جديدي كه 
تحت عنوان تهاتر مطرح شده است يك بدعت خطرناكي 
اس��ت كه مي تواند ما را دچ��ار پدي��ده حاكميت زدايي 

افسارگسيخته كند. 
»نفت، ملي شدن و كودتا از زاويه اي ديگر« موضوع تازه ترين 
نشست مجازي موسسه دين و اقتصاد با سخنراني دكتر 

فرشاد مومني، استاد دانشگاه عالمه طباطبايي است. 
آنگونه كه پايگاه خبري جماران گزارش كرده است، اين 
اقتصاددان در اين نشست با بيان اينكه در چارچوب شرايط 
داخلي كشورمان با بحران هاي پرشمار اقتصادي-اجتماعي 
روبرو هستيم، گفت: به اعتبار آشوبناكي غيرمتعارفي كه 
منطقه ما دارد و تهديدهايي كه از ناحيه قدرت هاي بزرگ 
متوجه تماميت ارضي ما است نشان دهنده اين مساله است 
كه بازگشت به تجربه ملي شدن نفت به مثابه يك كوشش 

مبتني بر يك جنبش ملي فراگير ك��ه در دوران خودش 
پيشگام بود و جهان را با اعجاب روبرو كرد مي تواند براي ما 

عبرت آموزي هاي بزرگي را به همراه داشته باشد.
مساله بسيار حياتي و مهمي كه در اين زمينه وجود دارد 
اين است كه نوعي تغييرات و بدعت ها در سند اليحه بودجه 
سال ۱4۰۱ هم در نحوه اداره نظام ملي و هم در زمينه نحوه 
مواجهه با مساله نفت وجود دارد كه باعث مي شود ما تمركز 

بيشتري روي اين مساله داشته باشيم.
مومني اظهار كرد: ركن اصلي ايده هايي كه مصدق براي 
توس��عه ملي دنبال مي كرد اين اس��ت كه مصدق يك 
رويكرد معطوف به اس��تقالل ملي را به شكل روزآمد و 
خارق العاده اي در دستور كار قرار داد. استدالل اول دكتر 
مصدق در نفي سياست موازنه مثبت يعني امتيازدهي 
غيرعادي ب��ه خارجي ها اين بود ك��ه خارجي ها اگر در 
معرض گرفتن امتياز قرار بگيرند، زياده خواهي شان حد 
يقف نخواهد داش��ت. اس��تدالل دوم مصدق در اتخاذ 
سياست موازنه عدمي يا موازنه منفي اين بود كه او با استناد 
به شواهد پرشمار نشان مي داد كه به محض اينكه به يك 
قدرت خارجي امتيازات غيرعادي داده شود براي ساير 

قدرت ها نيز حق امتياز گيري ايجاد مي كند.

مومني افزود: ما در دوراني كه آقاي زنگنه وزير نفت ايران 
بود بزرگ ترين اختالف اصولي مان با ايشان بي توجهي هايي 
بود كه در جريان قراردادهاي نفتي مطرح مي كردند. وزير 
سابق نفت خيلي عريان و علني مرتبا اين بحث را مطرح 
مي كردند كه ما بايد قراردادهايي را پيشنهاد كنيم كه براي 
طرف خارجي جاذبه داشته باشد. ما بر اساس تجربه هاي 
تاريخي پرشمار اين ايده را مش��كوك، خسارت بار و ضد 
توس��عه اي مي دانستيم و به طور مش��خص از طريق يك 
جريان انتقادي اعتالبخش كه ه��م در مورد قراردادهاي 
موسوم به بيع متقابل كه در شكل و شمايل جديدش به نام  
اي پي سي مطرح مي شد كار را به جايي رسانديم كه از زبان 
مقامات كليدي خود نفت اينها ناگزير شدند اعتراف كنند 
كه بي تدبيري ها و كارهاي ناشايست و سهل انگارانه زيادي 
در تدوين آن قراردادها صورت گرفته بود. بحث ما اين بود كه 
ما بايد از موضع منافع ملي شرايط خودمان را تعريف كنيم. 
استدالل هاي بس��يار خارق العاده اي دكتر مصدق در اين 
زمينه مطرح كرده و انصاف اين است كه هوشمندي هايي 
او از اين زاويه نشان داده شود.مصدق مي گويد حكومتي كه 
به سمت دست نشاندگي و تحت الحمايگي متمايل مي شود 
خيلي وقيح و فريبكار مي شود. او مي گفت وقتي كه رضا شاه 

مزدورانه مي خواست قرارداد دارسي را تمديد كند ژستش 
اين نبود كه ببخشيد چاره اي نيست بلكه قرارداد سابق را 

آتش زد و ماجرا را جلو برد.

   بزرگ ترين ميراث مصدق
مومني بيان كرد: مرحوم ميرمصطفي عالي نسب به من 
و بقيه شاگردان ش��ان مي گفت در اين س��رزمين گرامي 
به هركس��ي كه زيادي داغ بود و ش��عارهاي تند افراطي 
مي دهد مشكوك شويد زيرا احتمال پيوند غيرمتعارف با 
خارجي ها اصال كم نيست. از نظر شيوه حكمراني مصدق 
بزرگ ترين ميراثي كه براي ايرانيان باقي ماند اين بود كه از 
قدرت هاي بزرگ مستقل باشيد خوب دقت داشته باشيد 
كه به هيچ وجه آن استقالل مترادف با انزواجويي نيست. 
ش��ايد ش��اه بيت كاري كه دكتر مصدق در ارايه يك ايده 
توسعه  خواهانه اعتالبخش در زمينه استقالل ملي داد اين 
بود كه با مجموعه تداركات و تمهيداتي كه اهتمام ورزيد 
توانست در زمينه تراز تجاري غير نفتي ركوردي ثبت كند 

كه ازآن زمان تا امروز اين ركورد تكرار نشده است.
وي افزود: طي دو- سه دهه گذشته از اين عبارت در ساختار 
قدرت ايران كم ش��نيده نش��ده كه اگر ما مي خواهيم بقا 
داشته باشيم و حكومت هاي قدرت هاي بزرگ به ما كاري 
نداشته باشند بايد منافعمان را به منافع آنها گره بزنيم اما 
اين را نمي فهمند يا نخواستند بفهمند كه تا زماني شما بنيه 
توليد خودتان را ارتقا نداده باشيد قدرت چانه زني نداريد. ما 
در تاريخ معاصرمان گواه بزرگ تر از تجربه اعالم پوچ و فاقد 

كاركرد بي طرفي در جنگ هاي اول و دوم را نداريم.

  نجات كشور با توجه به عملكرد مصدق
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه با تاكيد بر اينكه بايد به اهتمام 
دكتر مصدق به شفاف س��ازي فرايندهاي تصميم گيري 
و تخصيص منابع در ساختار قدرت توجه شود، گفت: به 
اهتمامي كه او در زمينه آزادي مطبوعات، استقالل بخشي 
به نهاد علم و به ويژه دانشگاه داشت نيز بايد توجه شود. كه 
اگر يك حكومتي صادقانه و شرافتمندانه بخواهد از موضع 
ادامه در صفحه 7 عزت نفس و ...  

يادداشت روز

چقدر زود مرگ پرستاران را از ياد برديم
زم��ان زي��ادي از وقتي كه در 
مقاب��ل بيمارس��تان ها كادر 
درمان را تش��ويق مي كرديم 
نگذشته است، زمان زيادي از 
وقتي كه عزيزان بي شماري را 
به علت پاندمي كرونا از دست 
داديم نگذش��ته اس��ت. اما از 
آنجايي كه اغلب انس��ان هاي 

فراموشكاري هس��تيم، همه چيز را به جز غم هايي كه 
مستقيم با خودمان س��ر و كار دارد از ياد مي بريم. مثال 
از ياد مي بريم طي دوسال پاندمي كرونا چند پرستار و 
دكتر جانشان را از دست دادند. فراموش مي كنيم چند 
پرستار باردار به دليل مراقبت از بيماران كرونايي جان 
خود و جنينشان را قرباني كردند. اصال فراموش كرديم 
كه پرستاران در اين دو سال چطور روزگار گذراندند. يا 
حتي به اين مساله فكر هم نكرديم، چون عموما وقتي 

مشكلي به طور مستقيم به ما ربط نداشته باشد از دنبال 
كردن آن خودداري مي كنيم. اما بهتر اس��ت كمي به 
عقب برگرديم، به روزهايي كه هنوز پاندمي شروع نشده 
بود حتما در شبكه هاي اجتماعي و اخبار رسانه اي ديده 
بوديد كه پرستاران به دليل عقب افتادن ماه ها حقوق و 
مزاياي خود در مقابل بيمارستان هايشان دست به تجمع 
زده بودند. اما به محض اينكه پاندمي اعالم شد ديگر از 
اين تجمع ها و اعتراض ها خبري نبود، حتما فكر مي كنيد 

كارفرما يا همان پيمانكاراني كه مسوول پرداخت حقوق 
و مزاياي پرستاران بودند به يك باره دست و دلباز شدند 
و ح��ق و حقوق آنها را پرداخت كردند. اگر اين طور فكر 
مي كنيد سخت در اش��تباه هستيد. پولي به پرستاران 
پرداخت نشد، آنها وقتي شرايط پاندمي را حس كردند، 
وقتي فهميدند كه جان هزاران هموطنش��ان در خطر 
است بدون توجه به مشكالتي كه داشتند به سر كارهاي 
ادامه در صفحه 8 خود بازگشتند... 

احمد اشتياقي 

مريم شاهسمندي

مصطفي طاهري

 تبديل وضعيت نيروي پرستاري 
و اخذ مجوزهاي استخدامي؛ از وعده تا عمل

سكه ۱۲۰ هزار تومان ارزان شد 

اميدواري امريكايي ها به حصول توافق در مذاكرات

 15 سال انتظار 
براي اجراي يك قانون
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 اثر آزادسازي بخشي از منابع ارزي 
بر كاهش قيمت دالر

انجمن صنفي كاميون داران: 
 فراخوان رانندگان 

»جعلي« است

شوك 
رانندگان 
كاميون 
به بازار 
صيفي 

تع�ادل| از س��رگيري واردات خ��ودرو همچن��ان 
بالتكليف بين دولت ومجلس. هرچند ريش��ه حذف 
مصوبه واردات خودرو از بودجه ۱4۰۱، با مخالفت هيات 
عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده، اما 
گفته هاي برخي نمايندگان از اين حكايت دارد كه اين 
هيات رييسه بوده كه بند واردات را حذف كرده، آنهم 
براي اينكه بودجه معطل نماند. بنابراين با وجود اينكه 
اكثريت نمايندگان مجلس ب��ا واردات خودرو موافق 
هستند، اما هيات رييسه مجلس به جاي حل موضوع، 
صورت مس��اله را پاك كرده است. از همين رو، برخي 
نمايندگان روز گذشته در صحن علني مجلس، يك بار 
ديگر با انتقاد ش��ديد از صنعت خودروسازي كشور، 
خواهان آزاد سازي واردات خودرو شدند. حال با توجه 
به مخالفت قطعي هيات عالي نظارت بر حسن اجراي 
سياست هاي كلي نظام با اين موضوع و عقب نشيني 
مجلس در اين ماجرا، ت��وپ واردات خودرو در زمين 
دولت است كه اگر بخواهد مي تواند ممنوعيت واردات 
خودرو كه از سال 97، در پي تحريم هاي دوباره امريكا و 
به دليل مديريت منابع ارزي اعمال شد را از ارديبهشت 

ماه سال جاري را ديگر تمديد نكند. 

    ماجراي مصوبه جنجالي 
واردات خودرو 

واردات خودرو توسط خود دولت در خرداد 97 ممنوع 
ش��د و علت آن مديريت منابع ارزي بود نه حمايت از 
توليد داخل. در واقع دولت با توجه به اينكه كشور در 
آس��تانه تحريم دوباره امريكا قرار داشت، ترجيح داد 
واردات بسياري از كاالها از جمله خودرو را ممنوع كند 

تا از اين راه منابع ارزي كش��ور مديريت و از خروج آن 
بابت واردات كاالهاي غير ضروري جلوگيري شود. در 
واقع در مساله ممنوعيت واردات خودرو، اصال موضوع 

حمايت از توليد داخل و آس��يب به صنعت خودرو از 
ناحيه ورود خودروهاي خارجي در ميان نبوده است.  
حال، اين روزها كه بند واردات 7۰ هزار خودرو از بودجه 

سال جاري حذف ش��ده، بحث واردات خودرو يك بار 
ديگر داغ ش��ده اس��ت. اما اظهارات متناقض برخي 
نمايندگان مجلس طي روزهاي اخير درباره مخالفت 
هيات عالي نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي 
نظام با واردات خودرو، جنجال ساز شده است. برخي 
اظهارات نش��ان از اين داشت كه هيات عالي نظارت و 
مجمع، راسا اقدام به حذف بند واردات كردند. اما برخي 
از نمايندگان عنوان كردن��د كه بند مربوط به واردات 
خودروي سواري، توسط هيات رييسه مجلس حذف 
شده است. اما ماجراي حذف اين مصوبه جنجالي چه 
بوده اس��ت؟ بررسي ها نشان مي دهدف از آنجايي كه 
نمايندگان مجلس نمي خواس��تند بودجه ۱4۰۱ به 
دليل مخالفت با موضوع واردات خودرو، معطل بماند، به 
هيات رييسه مجلس و هيات رييسه كميسيون تلفيق 
اختيار دادند در مورد موارد ابهام زا راسا تصميم گيري 
كنند. از اين رو، برخي از نمايندگان پيش از نهايي شدن 
قانون بودجه، جلسه اي را با آنها برگزار مي كنند تا شايد 

نظر مثبتشان را در اين ماجرا جلب كنند. 
با اين حال، اعضاي هيات عالي نظارت، مخالفت قاطع 
خود را با ازس��رگيري واردات اعالم و به گفته يكي از 
نماين��دگان مجلس، تاكيد مي كنن��د كه حتي يك 
دستگاه خودروي س��واري نيز نبايد وارد شود زيرا به 
ضرر توليد و در تضاد با سياست هاي كلي نظام است.  

با توجه به مخالفت قاطع هيات عالي نظارت، نمايندگان 
به اين نتيجه مي رس��ند كه اگر بند مربوط به واردات 
خودروي سواري را در قانون بودجه حفظ كنند، شوراي 
نگهبان با اس��تناد به نظر اين هي��ات، بودجه را تاييد 
ادامه در صفحه 7 نخواهد كرد.   

جنازه خودروها از چند صد ميليون تا يك ميليارد تومان 
فروخته مي شود. بازار جنازه فروشي داغ است و حتي در 
برخي سايت هاي فروش خودرو نيز خودروهاي اسقاطي 
يكي از لينك هاي پرمخاطب است. اما خريداران از اين 
جنازه ها چه مي خواهند كه چنين هزينه اي پرداخت 
مي كنند؟ محمد محبي دبير كميسيون برنامه ريزي، 

هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كاال و ارز سيستان 
و بلوچستان در گفت وگو با خبرآنالين ضمن توضيح روش 
كار اين شبكه، نحوه شناسايي متخلفان را شرح مي دهد. 
او با بيان اينكه بر اساس قانون واردات خودرو در مناطق 
آزاد كشور با پرداخت عوارض بسيار اندك آزاد است ،گفت: 
صفحه 7 را بخوانيد مالكين خودروها الزم است...  

رونمايي از شيوه هاي عجيب قاچاق خودرو
گزارش دوم

جنازه خودروها چرا قيمت ميلياردي دارد؟
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از پيگي��ري قانون پر س��ر و ص��داي تض��اد منافع تا 
پرونده هاي قضايي مختلف در رابطه با فساد اداري و 
سيستماتيك، تنها بخشي از پيگيري هايي است كه در 
سال هاي گذشته در مسير جلوگيري از فساد و روابط 
خارج از قانون پيگيري ش��ده، موضوع��ي كه دو بعد 
متفاوت دارد اما در نهايت به يك نتيجه ختم مي شود. 
از سويي بررسي آمارهاي اقتصادي ايران نشان مي دهد 
كه تسهيل فضاي كسب و كار با وجود طرح هايي كه 
ارايه شده، هرگز به نتيجه نهايي نرسيده و همچنان آغاز 
يك كسب و كار جديد ايران، دشوارتر از بسياري از ديگر 
كشورهاست. اين موضوع در كنار كاهش فعاليت هاي 
توليدي، مقدمه اي براي فرار س��رمايه و انتقال پول از 

فعاليت هاي مولد به فعاليت هاي غيرمولد شده است.
پيچيدگي بروكراسي در ايران، باعث شده رسيدن به 
مجوزهاي نهايي يا مدت ها طول بكشد يا افراد مجبور 
ش��وند براي رس��يدن به مجوزهاي خود به اقدامات 
غيرقانوني و دست يابي به امضاهاي طاليي اقدام كنند. 
در چنين شرايطي دولت سيزدهم اعالم كرد كه فرايند 
صدور مجوز را به شكل كامل الكترونيكي خواهد كرد 
تا همزمان اين فرآيند كوتاه شود و هم راه براي فساد 
و امضاهاي طاليي بسته ش��ود. هرچند اقدام در اين 
مسير از گذشته آغاز شده بود و گام هايي در دولت هاي 
قبل برداشته شده بود اما آنطور كه دولت جديد گفته، 
يكي از بزرگ ترين  طرح هاي خود براي اصالح اقتصاد 
ايران را در اين حوزه تعريف كرده است، موضوعي كه 

رييس جمهور نيز بار ديگر بر آن تاكيد كرده است.
آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي روز چهارشنبه در جريان 
ديدار با معاوني��ن و مديران وزارت ام��ور اقتصادي و 
دارايي، از فعاليت هاي درگاه ملي مجوزهاي كسب و 
كار نيز بازديد و با توضيحات دست اندركاران اين ستاد، 
از جزييات فعاليت ها و اقدامات اين مجموعه مطلع شد.

رييس��ي در جريان اين بازديد با تشكر از تالش هاي 
انجام شده در اين مركز با طرح سواالتي درباره جزييات 
فرآيند ثبت آيين نامه ها، ميزان اقبال در روزهاي اخير 
و پاي��داري درگاه ملي، اظهار امي��دواري كرد كه اين 
اقدامات به تسهيل آغاز فعاليت هاي اقتصادي و رونق 

كسب و كار، توليد و افزايش اشتغال بينجامد.
درگاه ملي مجوزهاي كسب و كار، بستري اينترنتي 
تحت مديريت دبيرخانه »هيات مقررات زدايي و بهبود 
محيط كسب  و كار« است كه براي همه كسب و كارهاي 
موجود در كشور، شرايط، مدارك، مجوزهاي پيش نياز، 
هزينه و زمان صدور مجوز را شفاف، غيرقابل تفسير و 

قابل فهم ارايه مي كند.
اين درگاه، تنها مرجع رس��مي اعالم ش��رايط صدور 
مجوزه��اي كس��ب و كار و معرف��ي مرج��ع قانوني 
صادركننده همه مجوزهاي كس��ب و كارها در كشور 

محسوب مي شود.
بر اس��اس م��اده ۷ قانون اجراي سياس��ت هاي كلي 
اصل ۴۴ قانون اساس��ي و اصالح��ات بعدي، »هيات 
مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار«، به رياست 
وزير امور اقتصادي ودارايي موظف است شرايط، مراحل 

و هزينه هاي صدور مجوزهاي كسب و كار را شفاف و 
سهل كند تا هر شهروند بتواند در اين سايت به راحتي از 
شرايط و مراحل دريافت مجوز كسب وكار مورد نظرش 
مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصي، 
مجوز مورد نظرش را به سهولت و در كوتاه ترين زمان 
ممكن، دريافت كند. دبيرخانه »هيات مقررات زدايي 
و بهبود محيط كسب  و كار« در مركز ملي مطالعات، 
پايش و بهبود محيط كسب و كار وزارت امور اقتصادي 
و دارايي مستقر است و راهبري و مديريت »درگاه ملي 

مجوزهاي كسب و كار كشور« را به  عهده  دارد.
كاركردهاي اصلي اين درگاه شفاف س��ازي شرايط، 
م��دارك، زمان و هزينه الزم ب��راي صدور مجوز همه 
كسب و كارها، معرفي مرجع اصلي صادركننده مجوز 
هر كسب و كار، سهل كردن ش��رايط، مدارك، زمان 
و هزينه الزم براي صدور مجوز همه كس��ب و كارها، 
ثبت نام از متقاضيان دريافت مجوز، راهنمايي و هدايت 
وي به درگاه تخصصي صادركننده مجوز، پشتيباني 
و پيگي��ري دريافت مجوز موردنظر متقاضي در زمان 
اعالم ش��ده و پيگيري قضايي در صورت عدم صدور 

مجوز بدون دليل موجه است.
هرچند اين اقدام دولت در گام نخس��ت ق��رار دارد و 
احتماال به چند ماه زمان ني��از خواهد بود كه نتيجه 
نهايي آن مشخص شود اما بر اساس صحبت هاي وزير 
اقتصاد، دولت اين طرح را يكي از اصلي ترين اولويت هاي 
خود قرار داده اس��ت. وزير اقتصاد با اشاره به سخنان 
صريح رييس جمهور مبني بر آمادگي وي براي پرداخت 

هر هزينه اي به منظور اصالح مش��كالت ساختاري 
اقتصاد كشور، تصريح كرد: برخي اصالحات كه پيش تر 
به دليل عدم توانايي يا فقدان اراده دولت هاي وقت و نيز 
وجود دست هاي قدرتمند پشت پرده برخي بانك ها و 
شركت هاي دولتي قابل اجرا نبود، اكنون به منصه ظهور 
رسيده و از نتايج آن، حذف برخي مديران و رويه هاي 

ناكارآمد در هفت ماه اخير بوده است.
وزير اقتصاد دس��تاورد هاي وزارت اقتصاد و مجموعه 
دولت در زمينه تسهيل صدور مجوز هاي كسب و كسب 
كار را از جمله مصاديق اصالح اين رويه هاي ناكارآمد 
عنوان كرد و گفت: در اين خصوص نيز اگر شخص آقاي 
رييسي به ميدان نيامده و تأكيد بر اينكه »تسهيل صدور 
مجوز هاي كس��ب و كار« نه پروژه وزارت اقتصاد، كه 
پروژه »دولت« است و همه موظف به همكاري هستند، 

نمي كردند، به نتيجه نمي رسيديم.
خاندوزي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به 
اينكه دولت پيشين، از مجلس شوراي اسالمي مجوز 
هزينه ۱۳۲۷ هزار ميليارد توم��ان را در قالب بودجه 
گرفته بود، اظهار داش��ت: استراتژي ما با دولت قبلي 
متفاوت بود و به همين خاطر ترمز مخارج را كشيديم 
و ش��اهد بوديم كه در پايان سال، مجموع هزينه كرد 
دولت، تنها حدود يكهزار و چهار هزار ميليارد تومان شد 
كه از اين رقم، ۵۳ درصد سهم هزينه هاي جاري بود. 
وي افزود: از اين رقم، حدود ۷۰۷ هزار ميليارد تومان 
)مع��ادل ۷۰ درصد( هزينه هاي ج��اري بود و به طور 
مشخص، ۷۰۰ هزار ميليارد آن بابت حقوق كاركنان و 

بازنشستگان لشكري و كشوري پرداخت شد.
خاندوزي ميزان هزينه اختصاص يافته عمراني در سال 
۱۴۰۰ را نيز ۱۳۶ هزار ميليارد تومان اعالم كرد كه با 
توجه به تنگناي اقتصادي موجود، از رشد نسبتًا خوبي 
برخوردار بود. وزير اقتصاد با اعالم اينكه براي اولين بار 
در سال ۱۴۰۰ ركورد ۱۱۰ درصد وصولي ماليات با رقم 
خالص ۳۰۰ ه��زار ميليارد تومان را زديم، درآمد هاي 
مربوط به »ساير درآمدها«ي دولت را نيز داراي رشدي 
۲۵۰ درصدي اعالم كرد كه به گفته وي با رايزني ها و 
جلسات كاري متعدد با متصديان امور از محل هايي 
چون سود س��هام دولت در شركت هاي دولتي، سهم 
دولت در معادن و ... حاصل شد. خاندوزي حدود هفت 
درصد درآمد ه��اي دولت در س��ال ۱۴۰۰ را از محل 
صندوق توس��عه ملي، ۲۰ درصد )معادل ۱۹۹ هزار 
ميليارد تومان( فروش نفت و ۳۰ درصد فروش اوراق 

نقدي و غير نقدي و اسناد خزانه اعالم كرد.
اين اظهارات خاندوزي در حالي مطرح شده كه الاقل 
هنوز در عمل بسياري از اقدامات دولت جديد، نتيجه 
مثبت خود را نش��ان نداده اند و برخي كارشناس��ان 
اين انتقاد را مي كنند كه در برخي حوزه هاي مهم به 
درس��تي برنامه هاي دولت اعالم نشده است. كاهش 
بروكراس��ي در حوزه مجوزهاي كسب و كار و كاهش 
امضاهاي طاليي يكي از طرح هايي است كه اگر نتيجه 
بخش شود مي تواند به برگ برنده وزارت اقتصاد دولت 
سيزدهم بدل شود و اگر نه به ساير انتقادات از عملكرد 

ماه هاي گذشته اضافه خواهد شد. 
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نبايد به منافقان
اجازه اختالف افكني داد

رييس جمهور با اب��راز تأثر از حادثه تلخ در حرم مطهر 
رضوي در مش��هد، گفت: عزيزاني كه شهيد و مجروح 
شدند از طلبه هاي جهادي، اثرگذار، مخلص و شناخته 
شده مش��هد و حاشيه اين ش��هر بودند. آيت اهلل سيد 
ابراهيم رييسي كه در جلسه روز چهارشنبه هيات دولت 
س��خن مي گفت، اين طلبه ها را خادمان واقعي مردم 
به ويژه قشر محروم مشهد توصيف كرد و گفت: كساني 
كه دشمني كردند از جريان تكفيري بودند و نبايد اجازه 
داد استعمارگران و منافقان با سوءاستفاده از موضوعات 
قومي و مذهبي بين مس��لمانان و مردم كشورمان با 
همس��ايگان اختالف بيندازند؛ زيرا اختالف افكني از 
روش هاي قديمي استعمارگران است. رييسي در ادامه 
با اشاره به مشكالت ناش��ي از سرمازدگي محصوالت 
براي كشاورزان تاكيد كرد: زمينه كمك به كشاورزان 
ب��ا اس��تمهال در بازپرداخت تس��هيالت، اولويت در 
اعطاي تس��هيالت و پرداخت خس��ارت فراهم شود 
تا كشاورزان عزيز به س��ختي نيفتند. رييس جمهور 
همچنين وزارت جهاد كش��اورزي و معاونت علمي و 
فناوري رياس��ت جمهوري را مكلف كرد با استفاده از 
ظرفيت هاي دانش بنيان و با پيش بيني و پيشگيري، 
از سرمازدگي محصوالت كشاورزي جلوگيري كنند. 
وي توزيع عادالنه اعتبارات در استان هاي كشور را نيز 
مهم برشمرد و گفت: در پرداخت اعتبارات بايد عدالت 
در نظر گرفته شود نه مساوات؛ و پرداخت اعتبارات بر 
اساس آمايش سرزميني و عدالت محلي صورت گيرد. 
رييس جمهور همچنين تهيه پيوست فرهنگي و عدالت 
را در تصميم گيري ها مهم دانست و گفت: رهبر معظم 
انقالب بارها بر ضرورت تهيه پيوس��ت هاي فرهنگي و 
عدالت محور تاكيد كرده اند و همه تصميمات و اقدامات 
مهم دولت بايد پيوست فرهنگي و عدالت داشته باشد. 
رييسي در ادامه با تاكيد بر ضرورت توجه به سالمت اداري 
در دستگاه هاي اجرايي، »خود كنترلي« را كارآمدترين 
نظام نظارتي دانست و گفت: اين روش نظارتي، با تربيت 
ديني در خانواده و نظام آموزشي، و با بندگي خدا شكل 
مي گيرد و در كن��ار نظارت هاي برنامه اي و ميداني، در 
تحقق سالمت اداري نقش مهمي دارد. رييس جمهور 
افزايش معنويت و رشد اخالق ميان كاركنان دستگاه ها 
و س��ازمان ها را ضامن بخش عمده اي از سالمت اداري 
دانس��ت كه باعث كاهش رانت خواري و رشوه خواري 
مي شود. رييسي ماه مبارك رمضان را ماه »خودسازي« 
و »دگرخواهي« در س��ايه خدامحوري توصيف كرد و 
توجه به ديگران و تالش براي حل مشكالت مردم را از 
آموزه هاي اين ماه نوراني دانست و تاكيد كرد: نبايد در 
ادارات و سازمان ها، كار روزانه و خدمت به مردم به دليل 

انجام كارهاي مستحبي، لطمه ببيند.

 كاالها خارج از چارچوب
گران نشوند

جلس��ه س��تاد تنظيم بازار به رياس��ت مع��اون اول  
رييس جمهور برگزار شد. محمد مخبر با اشاره به نوسان 
قيمت برخي اقالم در روزهاي ابتدايي ماه مبارك رمضان، 
بر نظارت دقيق بر بازار تاكيد كرد و خواستار پيگيري 
و حساس��يت بيشتري در اين زمينه ش��د. معاون اول 
رييس جمهور گفت: افزايش قيمت ساالنه محصوالت و 
كاالهاي مختلف ساز و كار مشخصي دارد و نبايد اجازه 
دهيم كااليي خ��ارج از چارچوب هاي قانوني افزايش 
قيمت داشته باش��د. وي از دستگاه ها و وزارتخانه هاي 
مربوطه خواس��ت تا در اس��رع وقت راهكارهاي الزم را 
براي كنترل نوسان قيمت در برخي از كاالهاي اساسي 
مرتبط با ماه مبارك رمضان به كار بسته و گزارش آن را 
ارايه كنند. معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به 
گزارش هاي مطرح شده در جلسه مبني بر تخلف برخي 
ش��ركت هاي توليد قند و ش��كر، از وزراي دادگستري 
و جهاد كشاورزي خواست ش��ركت هاي متخلف كه 
توليدات سال گذشته را در بازار عرضه نكرده و به دنبال 
فروش آن با قيمت سال جديد هستند شناسايي و با آنان 
برخورد شود. در اين جلسه كه وزراي صنعت، معدن و 
تجارت، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، دادگستري، 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي و س��خنگوي دولت حضور 
داشتند، گزارشي از آخرين وضعيت بازار و قيمت ۱۰۰ 
قلم كاالهاي منتخب در كش��ور ارايه و داليل افزايش 
برخي اقالم در روزهاي اخير مورد بررسي قرار گرفت. در 
اين نشست همچنين مسائل مرتبط با حمل و نقل و تاثير 
آن بر قيمت كاالها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و 
تصميمات الزم براي حل مشكالت موجود اتخاذ شد. 
همچنين در اين جلسه در خصوص قيمت گوشت 
منجمد گوسفند و گوساله بحث وتبادل نظر صورت 
گرفت و مقرر ش��د از فردا هر كيلو گوشت منجمد 
گوس��اله با قيمت ۹۵ هزار تومان و گوشت منجمد 
گوسفند با قيمت ۸۵ هزار تومان در بازار عرضه شود. 
در ادامه اين جلس��ه گزارشي از قيمت فرآورده هاي 
نفتي و محصوالت پتروش��يمي با توجه به نوس��ان 
قيمت جهاني نفت ارايه و تاكيد شد كه هرگونه تغيير 
قيمت نيازمند كسب مجوز از ستاد تنظيم بازار است.

مختومه شدن سه هزار پرونده 
در مجتمع جرايم اقتصادي

رييس كل دادگس��تري اس��تان تهران از مختومه 
ش��دن س��ه هزار و ۴۴۰ پرون��ده در مجتمع ويژه 
 رس��يدگي به جرايم اقتصادي در طول بازه زماني 
چهار ماهه پاياني س��ال گذش��ته خبر داد و گفت: 
سياست دادگستري استان تهران رسيدگي قاطع 
و جدي به پرونده هاي مفاس��د اقتصادي و تسريع 
در تعيين تكليف اين پرونده ها اس��ت. رييس كل 
دادگس��تري اس��تان تهران با بي��ان اينكه عمده 
پرونده هاي جرايم اقتصادي به شعب اول تا پنجم 
اعاده مي ش��وند، اظه��ار كرد: ارجاعات به ش��عب 
استجازه به نحوي مديريت مي شود كه پرونده هاي 
ارجاعي بر همكاراني تمركز پيدا كند كه به صورت 

تمام وقت امكان حضور آنها در شعب فراهم است.

هزينه 90 هزار يورويي
دريافت اقامت ايران

مديركل دفتر سرمايه گذاري خارجي گفت: مدت 
زمان اعطاي اقامت به سرمايه گذاران خارجي از سه 
به پنج سال و ميزان سپرده گذاري مورد نياز جهت 
اي��ن امر، از ۲۵۰ هزار دالر به مي��زان ۹۰ هزار يورو 

كاهش يافت.
ابوالفضل كوده ئي مديركل دفتر س��رمايه گذاري 
خارج��ي س��ازمان س��رمايه گذاري و كمك هاي 
اقتصادي و فني ايران با اعالم اين خبر و با اشاره به 
تصويب پيش��نهاد وزارت اقتصاد در هيات دولت 
در خصوص »كاه��ش ميزان حداقل س��رمايه يا 
س��پرده« و »افزايش سال هاي مجوز اقامت« براي 
س��رمايه گذاران خارجي، هدف از اي��ن مصوبه را 
تش��ويق هر چه بيشتر اتباع كش��ورهاي خارجي 
و به ويژه همس��ايه براي س��رمايه گذاري در ايران 

اعالم كرد.
ابوالفضل كوده ئي موضوع اقامت در كشور ميزبان 
)ايران( را به عنوان يكي از مهم ترين موضوعات مورد 
توجه س��رمايه گذاران خارجي و اشخاص مرتبط با 
آنها ارزيابي و عنوان كرد: بر همين اس��اس اصالح 
مصوبه اعطاي اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و 
س��رمايه گذاران خارجي كه قباًل در سال ۱۳۹۸ به 
تصويب هيات وزيران رسيده بود، مجدداً در دستور 
كار وزارت امور اقتص��ادي و دارايي و متعاقبًا دولت 
قرار گرفت و پس از انجام اصالحات الزم به تصويب 
كميس��يون اقتصادي دولت و نهايتًا هيات وزيران 
رسيد. وي اعالم كرد: تغييرات انجام شده در مصوبه 
جديد نسبت به مصوبه قبلي به اين صورت است كه، 
ميزان سپرده گذاري مورد نياز جهت اعطاي اقامت 
پنج ساله به اتباع خارجي از ۲۵۰ هزار دالر در مصوبه 
قبلي به ميزان ۹۰ هزار يورو در مصوبه جديد كاهش 
يافته است. مديركل دفتر سرمايه گذاري خارجي 
س��ازمان س��رمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و 
فني ايران ادامه داد: در همين راستا، عالوه بر موضوع 
فوق، موضوع اصالح ماده ۳۵ آيين نامه اجرايي قانون 
تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي نيز مد نظر 
وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفت و به موجب 
آن، اقامت س��ه س��اله قابل اعطا به سرمايه گذاران 
خارجي در ايران، )موضوع ماده ۳۵ آيين نامه اجرايي 
قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي( از 
مدت ۳ س��ال در قانون مصوب ۱۳۹۸ به پنج سال 

اصالح و افزايش يافت.
وي تصريح كرد: ب��ر اين مبنا، فرد س��رمايه گذار، 
مديران و كارشناس��ان خارج��ي وي و نيز مديران 
و كارشناس��ان خارجي بنگاه ه��اي اقتصادي كه 
س��رمايه خارجي در آن به كار گرفته ش��ده باشد، 
به عالوه همسر، فرزندان ذكور زير ۱۸ سال و اناث 
مجرد و پدر و مادر تحت تكفل آنها نيز، از مزاياي اين 
مصوبه برخوردار خواهند شد. كوده ئي مخاطبان اين 
مصوبه هيات دولت را كليه اتباع خارجي يا متقاضيان 
خارجي اخذ اقامت پنج ساله كشورمان اعالم كرد كه 
اقدام به سپرده گذاري بلندمدت در ايران كرده و با 
رعايت شيوه نامه مصوب مربوط به اين آيين نامه، فرم 
درخواست را تكميل و مدارك هويتي خود را ارايه 
داده باشند. مديركل دفتر سرمايه گذاري خارجي 
سازمان س��رمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و 
 فني ايران از متقاضيان خواس��ت، ب��راي اطالع از 
شيوه نامه مربوط به سپرده گذاري و همچنين قانون 
و آيين نامه اجرايي تشويق و حمايت سرمايه گذاري 
خارجي و نح��وه برخورداري از خدم��ات مذكور، 
www. به پايگاه اينترنتي اين س��ازمان به نشاني

investiniran.ir مراجعه كنند.
كوده ئي در ادامه، اهمي��ت و ضرورت جذب منابع 
مالي خارجي به كشور با توجه به رقابت موجود در 
اين زمينه بين كشورهاي منطقه )و به ويژه همسايه( 
را به عنوان هدف اصلي ارايه اين مصوبه عنوان كرد.

وزير كار:  14 ميليون نفر
شغل شايسته اي ندارند

به گفته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در كشور ۱۴ 
ميليون تن از شغل شايسته اي برخوردار نيستند، 
حدود ۶ تا ۷ ميليون شغل غير رسمي و ۲ ميليون 
اش��تغال ناقص وجود دارد، همچني��ن افرادي نيز 

وجود دارند كه از درآمد مكفي برخوردار نيستند.
حجت اهلل عبدالملكي در نشس��ت ش��وراي اداري 
استان تهران از افزايش بيش از ۵۰۰ هزار بيمه شده 
تحت پوشش تامين اجتماعي خبرداد. وي در ادامه 
با اشاره به نقش نيروي اشتغال در جامعه گفت: در 
هر جامعه نيروي انساني از موارد حائز اهميت است 
كه بايد به منظور اشتغال اين افراد برنامه ريزي هايي 
من جمله تعيين و شناسايي جامعه هدف به منظور 

ايجاد اشتغال صورت گيرد. 
وي با بيان اينك��ه نيروي كار اولويت يك مجموعه 
اس��ت، افزود: در كش��ور ۱۴ ميليون نفر از ش��غل 
شايسته اي برخوردار نيستند، حدود ۶ تا ۷ ميليون 
شغل غير رسمي و ۲ ميليون اشتغال ناقص موجود 
است، همچنين افرادي نيز وجود دارند كه از درآمد 

مكفي برخوردار نيستند.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در خصوص توسعه 
اش��تغال در كش��ور ادامه داد: به منظور توس��عه 
اشتغال بايد در مرحله اول شناسايي جامعه هدف 
و آموزش به منظور ارتقاي مهارت ها در دستور كار 
قرار گيرد. عبدالملكي با اشاره به فرهنگ سازي در 
حوزه اشتغال گفت: بايد برنامه ريزي مناسبي به 
منظور فرهنگ سازي حوزه اشتغال صورت گيرد. 
همچنين در قالب ۷۱ دس��تگاه اجرايي مشخص 
ش��ده همچون وزراتخانه، بخش ه��اي مردمي و 
ديگر دس��تگاه ها، ۲۲۲ طرح اشتغالزايي در قالب 
تفاهم نامه تصويب ش��ده  اس��ت. وي تاكيد كرد: 
سامانه رصد، بس��تري براي ايجاد اشتغال است، 
همچنين دستگاه هاي اجرايي در تعامل بايكديگر 

به منظور تحقق شعار سال فعاليت مي كنند.

طرح دولت در تسهيل مجوزها كارگشا مي شود؟

رييس سازمان انرژي اتمي خبر داد 

زماني براي خداحافظي با امضاهاي طاليي

كاهش محدوديت هاي تحقيق و توسعه ايران در وين
رييس سازمان انرژي اتمي گفت: امسال در راستاي 
جهاد تبيين، تاريخ هسته اي كشور و حقيقت فناوري 
هسته اي مان را با توجه به القائات رواني  و سياسي كه 
مي گويند ايران فقط قصدش دستيابي به سالح اتمي 
است، را به زبان و روش هاي گوناگون ارايه مي دهيم 
كه اين بخشي مهم در سند تحول دولت است تا براي 

افكار عمومي خودمان و دنيا شفاف سازي كنيم.
اسالمي اظهار كرد: در بحث روابط بين الملل و تعامل 
با آژانس توانستيم به شكلي در اين چند ماه گذشته 
رواب��ط را پيش ببريم كه با ش��رايط نرمال و منطقي 
تبادالت دو طرفه پي��ش رود و اميدواريم روز به روز 
اين روند بهبود يابد تا م��ا بتوانيم از مزاياي طبيعي 
عضويت در آژانس بيشتر بهره مند شويم و بيش از اين 
با استانداردهاي دوگانه مواجه نشويم. سازمان انرزي 
اتمي شايد اولين دستگاه اجرايي باشد كه بر مبناي 
سند تحول دولت، سند جامع راهبردي توسعه انرژي 
اتمي را تبيين كرده است كه اميدواريم بر اساس آن 

يك انضباط فكري و رفتاري را داشته باشيم.
وي  درباره مذاكرات احي��اي برجام گفت: مذاكرات 
توسط تيم ايران انجام شده و مراحل خودش را طي 
مي كند. مساله مهم اراده ايران است كه اعتمادسازي 
كند ولي هيچ موقع حرف زور را نمي پذيرد. ما براي 
حسن نيت خودمان عينا آن طور كه برجام گفته عمل 
كرديم اما طرف هاي ديگر عمل  نكردند. االن كه اراده 
كردند برگردند اقدامات و تعهدات متناظر است كه از 
جنس راستي آزمايي است و هم پشتوانه اي كه بتوان 

گام بعدي را محقق كرد.
وي گفت: آن چه در كشور در حال بهره برداري است 
تماما ايراني اس��ت. شايد اقالم و لوازمي را خريداري 
كنيم اما ظرفيت تش��خيص و طراحي با تحقيق به 
دست آمده است و امروز صنعت هسته اي تا اين مرحله 
به ويژه در حوزه چرخه س��وخت كه انرژي زيادي از 
كش��ور و س��ازمان انرژي اتمي گرفته است از نقطه 
صفر معدن تا س��اخت ميله ها و صفحه هاي سوخت 
ايراني است و اين س��طح از توسعه چرخه سوخت و 
صنعت هسته اي چيزي نيس��ت كه در اختيار همه 
كشورها باشد اما ايران توانسته انحصار آن را در ميان 

كشورهاي هسته اي بشكند.
وي ادام��ه داد: همچني��ن م��ا به س��مت س��اخت 

نيروگاه هاي اتمي تمام ايراني مي رويم كه با ظرفيت 
دانش داخلي پيش مي رويم و مطمئنيم با بررسي هاي 
انجام ش��ده اين اقدام كمك مي كند كشور يك تراز 
متفاوت پيدا كند. به ياري خدا و همت همكاران افق 
ترسيم ش��ده براي توس��عه راهبردي را با اين هدف 
دنبال مي كنيم كه هم نياز كشور را پاسخ دهيم هم 

به عنوان يك صنعت پيشرو در دنيا مطرح شويم.
رييس سازمان انرژي اتمي درباره مركز يون درماني 
اظه��ار كرد: اي��ن مركز ب��ه دالي��ل مختلف بخش 
س��اختماني اش تاخير داشته اس��ت و سعي كرديم 
در اي��ن ماه ها موانعش را رف��ع كنيم. امروز وضعيت 
بهتر است و از هفته هاي آينده نصب تجهيزات آغاز 
مي شود. اميدواريم طبق زمان بندي سال آينده مركز 
را به بهره برداري برسانيم. ما ششمين مجتمع يون 
درماني را خواهيم داشت در دنيا كه در حوزه سالمت 

كاربرد زيادي خواهد داشت.
وي درباره ارايه اس��نادي از سوي ايران درباره برخي 
اماكن مورد نظرآژانس تصريح كرد: مادامي كه رژيم 
صهيونيستي توليد اسناد جعلي مي كند، خرابكاري 
مي كند و عمليات تروريس��تي انجام مي دهد و اين 

يك جرياني است كه نه محكوم مي شود نه سركوب 
مي شود و كسي با آن مقابله نمي كند طبيعي است كه 
اين يك نبرد است بين دو جريان حق و باطل. ما در 
اين راستا اهدافي كه داريم طي مي كنيم و اسير اين 
نوع عوغاساالري ها نمي شويم. در يكي از اسنادي كه 
ادعا شده به اورانيومي اشاره شده در يكي از سايت ها 
كه اصال در ايران وجود ندارد. ما اميدواريم با توافقي 
كه با آژانس داشتيم و مراحلي كه تعيين شده است 
پيش رويم. االن يك مكان مورد نظر آژانس ابهاماتش 
رفع شده است و سه مكان ديگر مذاكراتش در حال 
بررسي اس��ت و بايد تا پايان خرداد پايان دهند. آنها 
)آژانس( خودشان هم مي دانند كه اين اسناد جعلي 

است و پايه و اساسي ندارد.
وي  تصريح كرد كه ما اس��نادي را ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ 
فرستاديم و آنها را بررسي كردند و نمايندگان آژانس 
احتماال بايد به ايران بيايند تا جمع بندي نهايي شود.

وي  درباره مذاك��رات با روس اتم ب��راي تبادل مواد 
هسته اي در صورت توافق در وين گفت: اين مذاكرات 
نوعي آماده سازي است چون طبق توافق بايد ترتيبات 
و هماهنگي براي مبادله مواد را انجام دهيم و مذاكرات 

با روس اتم بيشتر فني است و درباره مقدار و چگونگي 
 حمل  مواد و مابه ازايي كه بايد دريافت كنيم، است. 

اين مذاكرات ادامه دارد و در حال پيشرفت است.
اسالمي در پاسخ به اينكه آيا ايران مقداري از اورانيوم 
۶۰ درص��دش را در چارچ��وب مذاك��رات وين نگه 
مي دارد؟گفت: بله. اين انجام شده است. امروز مقدار 
مورد نظر اورانيوم ۶۰ درصدي به عنوان تارگت تبديل 
ش��ده كه حدودا دو و نيم كيلوست و ظرفيتي براي 

توليد راديوداروست.
وي درباره ميزان ذخاير س��ه و ني��م درصدي و ۲۰ 
درصدي و ۶۰ درصدي اظهار كرد: مواد ما همان است 

كه در رسانه ها اعالم شده است.
اسالمي درباره پروژه پيشران هسته اي تصريح كرد: 
اي��ن پروژه در ح��ال انجام اس��ت و اميدواريم طبق 

زمان بندي بتوانيم آن را پيش ببريم.
رييس س��ازمان انرژي اتمي درب��اره روند تحقيق و 
توس��عه در برجام و مذاكرات احياي برجام گفت: در 
اي��ن رابطه همه تمركز ما روي س��انتريفيوژها بوده 
اس��ت و آن چه در برجام است بر اساس نظر سازمان 
انرژي اتمي است و اميدواريم متناظر با تعهدات طرف 

مقابل محقق شود.
اس��المي در ادامه تاكي��د كرد: ضم��ن اينكه آن ها 
)مذاكره كنن��دگان در وي��ن( چه��ار س��ال مدت 
محدوديت در بخش تحقيق و توسعه را كاهش دادند 

و از ۱۵ سال به ۱۱ سال كاهش يافته است.
 رييس سازمان انرژي اتمي درباره پروژه آب شيرين كن 
گفت: سازمان در راستاي شناسايي ذخاير آب كشور 
با سازمان هاي مربوطه همكاري مي كند. همچنين 
در رابطه با آب ش��يرين در حال توافق با وزارت نيرو 
هستيم تا در بوشهر يك ظرفيت ۷۰ هزارمتر مكعبي 

را نيز ايجاد كنيم.
وي در پاس��خ به اين س��وال مبني بر اينكه روسيه 
خواس��تار درياف��ت تضمين از س��وي امريكا براي 
هم��كاري با اي��ران در چارچوب برجام ش��د اما به 
نظر مي آيد با وج��ود اعالم قبلي هنوز روس ها قانع 
نش��دند؟ گفت: وزير خارجه روسيه خودش رسما 
اعالم كرد كه نامه اي از وزارت خارجه امريكا دريافت 
كرده اس��ت و نگراني براي تضمي��ن را بيش از اين 

دنبال نمي كنند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
 در شرايطي كه قيمت اونس جهاني طال به 1920 دالر 
كاهش يافته و نرخ دالر در بازار آزاد به قيمت 27300 
تومان رسيده و در برخي ساعات تا 27 هزار و 250 تومان 
معامله مي شود قيمت سكه به 12 ميليون و 760 هزار 

تومان رسيده است. 
برخي كارشناسان مي گويند كه در صورت آزادسازي 
واردات و رف��ع محدوديت ه��اي ارزي، قيمت دالر به 
دليل رشد تقاضا و همچنين اثر رشد نقدينگي و كسري 
بودجه و ساير شاخص هاي پولي، افزايش مي يابد اما در 
حال حاضر با سركوب نرخ، كنترل تقاضا در صرافي ها 
و محدود ش��دن واردات مواجه است و در نتيجه نرخ 

پايين تر از ميزان مورد انتظار است. 

    اميدواري امريكايي ها به حصول توافق 
در مذاكرات هسته اي

به گزارش رويترز، ند پرايس، س��خنگوي وزارت امور 
خارجه امريكا روز دوش��نبه گفت ك��ه اياالت متحده 
معتقد اس��ت كه فرصتي براي غلبه بر اختالفات باقي 
مانده با ايران در مذاكرات بر س��ر برنامه هسته اي اين 
كش��ور وجود دارد. ند پرايس بر اين باور اس��ت كه در 
مذاكرات هسته اي ايران مي توان بر اختالفات موجود 
فائق آمد.فعاالن ب��ازار ارز مي گويند كه خبر افزايش 
درآمد ارزي و آزادس��ازي بخش قابل توجهي از منابع 
ارزي مس��دودي ايران در پي توافق جديد )مستقل از 

برجام( موجب كاهش قيمت ارز شده است.
يك مق��ام آگاه از توافق براي آزادس��ازي بخش قابل 

توجهي از منابع ارزي مسدودي ايران خبر داد.
برخي فعاالن رسانه اي از آزادس��ازي بخش زيادي از 
مناب��ع ارزي مس��دودي ايران خبر داده ان��د كه مبلِغ 
مذكور، چندين برابر ۴70ميليون يورويي بوده كه به 
تازگي پس از توافق ايران و انگليس، وصول شد.توافقي 
كه به تازگي براي آزادس��ازي منابع ارزي ايران انجام 
شده، مستقل از برجام بوده و دومين گشايش مهم ارزي 
طي هفته هاي اخير است.قيمت سكه )چهارشنبه، 17 
فروردين ماه 1۴01( با كاهش 120 هزار توماني نسبت 
به روز گذشته به 12 ميليون و 760 هزار تومان رسيد.

سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با قيمت 12 ميليون 
و 600 هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار 
آزادي هفت ميليون و 250 هزار تومان، ربع سكه چهار 
ميليون و 150 هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون 

و 500 هزار تومان قيم��ت خورد.عالوه بر اين، در بازار 
طال نيز نرخ هر گرم طالي 1۸ عيار به يك ميليون و 2۸1 
هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال نيز پنج  ميليون 
و 552 هزار تومان شد.اونس جهاني طال نيز با قيمت 
يك هزار و 929 دالر و 26 سنت معامله شد.رشد بهاي 
اونس جهاني طال پس از جنگ روسيه و اوكراين ركورد 
جديد قيمتي را براي اين فلز زرد ثبت كرد و اين امر بر 
قيمت انواع سكه و طال در بازار داخل نيز تاثير گذاشته 
و موجب افزايش قيمت فلز زرد در داخل كش��ور شده 
است. سكه طرح جديد در ماه هاي پاياني سال گذشته 
در كانال 11 و 12 ميليون تومان نوس��ان داشته و اين 

رويه در سال جديد نيز ادامه داشته است.

    افت اندك قيمت دالر و يورو 
در صرافي هاي بانكي 

ن��رخ دالر در صرافي ه��اي بانكي )چهارش��نبه، 17 
فروردين 1۴01( با 59 تومان كاهش نس��بت به روز 

گذشته، 25 هزار و 256 تومان معامله شد.
قيمت فروش يورو با چهار تومان كاهش نسبت به روز 
كاري گذشته برابر با 2۸ هزار و 53۸ تومان بود.قيمت 
خريد هر دالر 25 هزار و چهار تومان و نرخ خريد هر يورو 
نيز 2۸ هزار و 25۴ تومان اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي 
خريد دالر در بازار متشكل ارزي 25 هزار و 231 تومان 
و نرخ فروش آن 25 هزار و ۴60 تومان بود.اين در حالي 
اس��ت كه نرخ خريد يورو در اين ب��ازار 27 هزار و 560 

تومان و نرخ فروش آن نيز 27 هزار و ۸10 تومان اعالم 
شد.همچنين، در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو 
به قيمت 26 هزار و 920 تومان فروخته و حواله دالر به 
بهاي 2۴ هزار و 6۴6 تومان معامله شد.افزايش قيمت 
دالر در صرافي هاي بانكي از ابتداي سال 1۴00 شروع 
شد و خردادماه وارد كانال 26  هزار تومان شد و نوسان 
قيمت  دالر در صرافي هاي بانكي اين روند ادامه داشت. 
به طور مشخص در 2۴ آذرماه وارد كانال 27 هزار تومان 
ثابت مانده بود. در روزهاي س��رد زمستاني نرخ ارز نيز 
سير نزولي را شروع كرد و پس از 6 ماه دوباره به كانال 
26 هزار تومان بازگش��ت و در آخرين روزهاي دي ماه 
مصادف با 27 اين ماه دوب��اره به كانال 25 هزار تومان 
بازگشت. سير نزولي قيمت ها ادامه داشت تا اينكه در 
17 بهمن ماه در كانال 2۴ هزار تومان نوسان داشت و در 
روزهاي بعد و با شروع سال جديد دوباره قيمت دالر در 
صرافي هاي بانكي در همان قمت 25 هزار تومان افت و 
خيز داشت. قيمت هر اونس طال با 0.07 درصد كاهش 
به 1923 دالر و 31 سنت رسيد. به گزارش رويترز، در 
حالي كه اظهارات مقام هاي فدرال رزرو در مورد لزوم 
انقباضي تر شدن سياست پولي موجب تقويت دالر شده 
و سوددهي اوراق قرضه خزانه داري امريكا را به باالترين 
رقم هاي چند سال گذشته رسانده است، با توجه به افت 
تقاضا براي سرمايه گذاري در بازار طال و به رغم جنگ 

اوكراين قيمت فلز زرد شاهد نوسان محدودي بود.
مت سيمپس��ون تحليلگر موسس��ه سيتي ايندكس 

گفت: »تجار بازار همچنان انتظ��ار دارند قيمت طال 
در بلندمدت افزايشي باشد، اما تقويت دالر عدم وجود 
تقاضا براي سرمايه گذاري امن سبب شده تا رشد قيمت 
فعال متوقف شود.«در حالي كه مقام هاي فدرال رزرو 
خواستار انقباضي شدن سريعتر سياست پولي هستند 
و يكي از آنها از افزايش نيم درصدي نرخ بهره س��خن 
ب��ه مي��ان آورده، ارزش دالر به باالتري��ن رقم در طي 
حدود 2 سال گذشته رسيده است.تقويت دالر موجب 
كاهش جذابيت طال براي خريداراني مي ش��ود كه از 
ارزهاي غيردالري استفاده مي كنند.سيمپسون افزود: 
»اظهارات ديروز مقام هاي فدرال رزرو احتماال بر انتشار 
صورت مذاكرات ماه گذشته بانك مركزي امريكا سايه 
خواهد افكند.« فدرال رزرو قرار است صورت مذاكرات 

نشست ماه مارس را منتشر كند.
سوددهي اوراق قرضه خزانه داري امريكا نيز به باالترين 

رقم هاي چند سال گذشته رسيده است.
طال به شدت نسبت به هرگونه افزايش نرخ بهره و باال 
رفتن سوددهي اوراق قرضه در امريكا حساس است زيرا 
چنين تحوالتي مي تواند هزينه فرصت سرمايه گذاري 

در بازار طال را باال ببرد.

    طالي جهاني در سراشيبي سقوط
قيمت طال چهارش��نبه كاهش يافت زي��را اظهارات 
تندروانه مقامات ف��درال رزرو امري��كا باعث افزايش 
بازده��ي دالر و خزان��ه داري به باالترين س��طح چند 
ساله ش��د و جذابيت اين فلز امن را كاهش داد.در بازار 
معامالت آتي امريكا نيز بهاي هر اونس طال در همين 
ساعت، با 0.06 درصد كاهش به 1923 دالر و 10 سنت 
رسيد و روز گذش��ته با 1927 دالر و ۸0 سنت معامله 
ش��د.در حالي كه مقامات ف��درال رزرو براي كاهش 
سريع ترازنامه متورم بانك مركزي فشار آوردند، دالر 
به باالترين حد خود نزديك به دو سال رسيد و يكي از 
آنها نسبت به افزايش شديد نرخ هاي نيم درصدي ابراز 
تمايل كرد.دالر قوي تر باعث مي شود طال براي ساير 
دارندگان ارز جذابيت كمتري داش��ته باشد.بازدهي 
خزانه داري اياالت متحده در روز چهارشنبه به باالترين 

سطح چند ساله خود رسيد.
در بازار ساير فلزات ارزشمند، نقره با 0.1 درصد كاهش 
به 2۴.2۸ دالر در هر اونس رسيد. پالتين با 0.3 درصد 
كاهش ب��ه 96۴.90 دالر و پاالديوم كاهش يافت و در 

2237 دالر و پنج سنت ثابت شد.

رويداداخبار
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الزام داشتن كارت پايان خدمت
براي وام ازدواج

»دروغ سيزده« است
مديركل عمليات پولي و اعتباري بانك مركزي گفت: 
در ح��ال حاضر تمام��ي بانك ها از جمل��ه بانك هاي 
دولتي و خصوصي آمادگي الزم براي ارايه تس��هيالت 
قرض الحس��نه ازدواج به متقاضيان را دارند.  »محمد 
نادعلي« در خصوص وثايق الزم براي دريافت تسهيالت 
ازدواج اظهار كرد: براساس آنچه در قانون بودجه صريحا 
بيان شده اس��ت پس از اعتبارسنجي متقاضي توسط 
بانك، حداكثر سفته يا يك ضامن معتبر براي دريافت 
تسهيالت كفايت مي كند.  به گفته وي، مدارك موردنياز 
براي دريافت وام ازدواج شامل سند ازدواج، كارت ملي 
و شناسنامه زوجين و مدارك مرتبط با ضامن معتبر به 
همراه كپي تمامي موارد است. مديركل عمليات پولي و 
اعتباري بانك مركزي درباره ادعاي الزام داشتن كارت 
پايان خدمت براي دريافت وام قرض الحس��نه ازدواج، 
گفت: اين خبر و ادعا، ش��بيه دروغ سيزده است و براي 
گرفتن وام قرض الحسنه ازدواج، كارت پايان خدمت، 
ض��روري نيس��ت. وي در خصوص مراح��ل دريافت 
تسهيالت ازدواج نيز، گفت: متقاضي با مراجعه به سامانه 
تسهيالت قرض الحس��نه ازدواج و ثبت نام اينترنتي و 
تكميل فرم هاي مربوطه، كد رهگيري 10 رقمي دريافت 
مي كند. پس از تعيين شعبه توسط بانك، متقاضي 12 
روز كاري براي مراجعه به شعبه مهلت دارد. همچنين 
هر يك از زوجين به عنوان يك متقاضي توس��ط بانك 
شناسايي شده و براس��اس اعتبارسنجي انجام شده، 
بانك نسبت به اخذ وثيقه و ضامن اقدام مي كند.  نادعلي 
با بيان اينكه تسهيالت ازدواج بدون سود و تنها داراي 
چهار درصد كارمزد است، افزود: اين تسهيالت 10 ساله 
بوده و مبلغ هر قسط در حدود يك ميليون تومان است.  
وي تاكيد كرد: براساس آمار سال گذشته 92۴ هزار فقره 
وام ازدواج توسط شبكه بانكي پرداخت شد. امسال نيز 
طبق روال سال هاي گذشته متقاضيان واجد شرايط با 
تكميل مراحل مي توانند از اين تسهيالت بهره مند شوند. 

ابالغ بخشنامه وام ۱۲۰ ميليوني 
ازدواج به همه بانك هاي خصوصي

دبير كانون بانك ها و موسس��ات اعتباري خصوصي 
با اعالم اينكه بخش��نامه پرداخت تس��هيالت 120 
ميليوني توماني ازدواج به شبكه بانكي كشور ابالغ شده 
است، گفت: سيستم بانك مركزي به گونه اي است 
كه بخشنامه هاي اين بانك به محض ابالغ به تمامي 
بانك ها ارسال مي شود.»محمدرضا جمشيدي« اظهار 
داشت: در سيستم بانك مركزي، بخشنامه ها پس از 
ابالغ در اختيار تمام بانك ها قرار مي گيرد.تسهيالت 
وام ازدواج در قانون بودجه امسال از 70 ميليون تومان 
به 120 ميليون تومان افزايش يافته و براساس اعالم 
بانك هاي خصوصي اين بخشنامه به تمامي بانك هاي 
خصوصي ابالغ شده است.براساس بخشنامه جديد 
پرداخت وام ازدواج 120 ميلي��ون توماني در قانون 
جديد الزامي و الزم االجراست و بانك ها مكلف هستند 
با منابعي كه در اختيار دارند، تس��هيالت مربوطه را 
پرداخت كنند.وي با اش��اره به مشكل تامين اعتبار 
بانك ها در پرداخ��ت وام ازواج، بيان كرد: وام ازدواج 
از محل س��پرده گذاري قرض الحسنه مشتريان نزد 
بانك ها بعالوه بخشي از س��پرده گذاري جاري افراد 
اس��ت كه به صورت 10 ساله به متقاضيان پرداخت 
مي شود. اين يكي از مشكالت بانك ها در تسهيالت 
ازدواج است، اما با اين حال بانك ها ملزم هستند اين 
تس��هيالت را پرداخت كنند.بانك مرك��زي در 10 
فروردين ماه امسال بخشنامه اعطاي تسهيالت ازدواج 
را به شبكه بانكي ابالغ كرد.بر اين اساس بانك مركزي 
مكلف اس��ت از محل صد در صد مانده سپرده هاي 
قرض الحسنه و 50 درصد سپرده هاي قرض الحسنه 
جاري ش��بكه بانكي، تسهيالت موضوع اين بند را با 
اولويت نخست از طريق بانك هاي عامل تأمين كند.

بانك ها نيز مكلفند مبتني بر اعتبارسنجي متقاضيان، 
حداكثر با اخذ سفته از متقاضي يا يك ضامن معتبر 
نسبت به پرداخت اين تسهيالت اقدام كنند.براساس 
قانون بودجه 1۴01، تسهيالت قرض الحسنه ازدواج 
در س��ال جاري براي هر ي��ك از زوج هايي كه تاريخ 
ازدواج آنها بعد از تاريخ يكم فروردين ماه 1397 بوده، 
120 ميليون تومان و براي زوج هاي زير 25 س��ال و 
زوجه هاي زير 23 س��ال 150 ميليون تومان با دوره 
بازپرداخت 10 ساله است.اين وام حداكثر با سفته يا 
يك ضامن معتبر پرداخت مي شود. مسووليت حسن 
اجراي حكم اين بند به عهده بانك مركزي و بانك هاي 
عامل و همه مديران و كاركنان ذي ربط اس��ت. عدم 
اجرا يا تأخير در پرداخت تسهيالت تخلف محسوب 

شده و قابل پيگيري در مراجع ذي صالح است.

ساعت كاري بانك ها
در ماه رمضان 7:3۰ تا ۱3

شوراي هماهنگي بانك ها در نامه اي ساعت كاري بانك ها 
را در ايام ماه رمضان ابالغ كرد كه طبق آن ساعت كاري 
شعب بانكي يك ساعت كمتر شد و ساعت كار بانك هاي 
دولتي از 7:30 بامداد تا 13 و در روزهاي پنجش��نبه تا 
12 خواهد بود. طبق مصوبه هي��ات دولت با توجه به 
آغاز ماه مبارك رمضان و به منظور ايجاد زمينه استفاده 
بهتر كاركنان از فرصت عبادت در اين ماه، ساعت كاري 
دستگاه هاي اجرايي يك ساعت زودتر پايان خواهد يافت 
كه براين اساس، ساعت شروع كار دستگاه هاي اجرايي 
مطابق روال معمول خود خواهد بود و صرفا يك ساعت 
از پايان ساعت كاري كسر خواهد شد. عالوه بر اين، كانون 
بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي نيز اعالم كرد كه 
با توجه به اينكه براساس مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا 
بانك هاي خصوصي ساعت كار خود را پيش از اين كاهش 
داده بودند ساعات كار كاهش يافته قبلي كماكان پابرجا 
خواهد بود. بنابراين، ساعات پذيرش مشتريان در ايام ماه 
مبارك رمضان در بانك هاي خصوصي از ۸ بامداد تا 1۴ و 

در روزهاي پنجشنبه تا 12:30 خواهد بود.

بانك اچ اس بي سي حضورش 
در چين را افزايش داد

بانك اچ اس بي س��ي )HSBC(، موسس��ه مالي 
و بانك��داري بريتانياي��ي كه در س��ال 1۸65 در 
هنگ كنگ راه اندازي شد، سهام شركت كارگزاري 
چي��ن را به 90 درص��د افزاي��ش داد. به گزارش 
بيزنس، هلدينگ اچ اس بي س��ي سهام خود را در 
س��رمايه گذاري اوراق بهادار چين به 90 درصد 
افزايش داد و به بزرگ ترين بانك اروپا تبديل شد 
كه جاي پاي خ��ود را در چين محكم تر مي كند. 
بر اس��اس بيانيه اي، اين بانك مس��تقر در لندن 
با خريد بخشي از سهام ش��ريك خود، هلدينگ 
مال��ي چيانه��اي، مالكيت خ��ود در اوراق بهادار 
اچ اس بي س��ي چيانه��اي را از 51 درصد افزايش 
داد و 10 درصد از س��هام آن را حفظ خواهد كرد 
)مبلغ معامله فاش نش��د( . مانند ساير بانك هاي 
بزرگ، اچ اس بي سي نيز در تالش است تا به دنبال 
ميلياردها س��ود بالقوه در همه چي��ز از معامالت 
داللي گرفته تا مديري��ت ثروت و بيمه )در حالي 
كه اين كش��ور بازارهاي مالي خود را باز مي كند( 
به چين وارد ش��ود.در حالي كه اچ اس بي س��ي از 
سال 2019 روابط پرتنشي با پكن بر سر همكاري 
آن در تحقيقات اياالت متح��ده در مورد فناوري 
هوآوي داشته اما وضعيت از آن زمان بهبود يافته 
است.اين بانك سال گذش��ته پس از حدود 1.2 
س��ال انتظار، تاييديه نظارتي را براي در دس��ت 
گرفتن كنترل كامل س��رمايه گذاري بيمه عمر 
خود در چين كسب كرد. ديويد ليائو، مدير اجرايي 
اچ اس بي سي آس��يا و اقيانوسيه گفت: چين يكي 
از مهم ترين بازارهاي سرمايه در جهان را دارد كه 
از رش��د اقتصادي و فرصت هاي سرمايه گذاري 
حمايت مي كند. افزايش سهام ما در اوراق بهادار 
اچ اس بي سي چيانهاي نش��ان دهنده تعهد ما در 
توسعه بازارهاي سرمايه در حال رشد سريع چين 
اس��ت و حضور ما در يك ب��ازار كليدي را تقويت 
مي كند. مركز اوراق بهادار اچ اس بي سي چيانهاي 
داراي مشاغل بانكداري س��رمايه گذاري و اوراق 
بهادار اس��ت، دفتر مركزي آن در شنژن و داراي 

دفاتري در پكن و شانگهاي است.

تبديل شدن اقتصاد جهاني به 
سالحي در درگيري ها و تحريم ها

نماينده چين در سازمان ملل گفت: اقتصاد جهاني 
به منزله س��الحي در درگيري هاي جهاني تبديل 
ش��ده اس��ت. به گزارش تاس، ژانگ جون گفت: 
امروزه با توجه به عمق جهاني ش��دن و پيوند كل 
بشريت، اقدامات تحريمي پيچيده و غيرانتخابي 
مساوي با كاربرد اقتصاد جهاني به عنوان سالح در 
درگيري جهاني اس��ت. روز سه شنبه ژانگ جون، 
نماينده چين در سازمان ملل گفت كه تحريم هاي 
غيرانتخابي و پيچيده برابر با اين است كه اقتصاد 
جهاني به منزله سالحي در درگيري جهاني به كار 
رود. امروزه با توجه به عمق جهاني شدن و ارتباط 
كل بشريت، اقدامات تحريمي پيچيده و غيرانتخابي 
برابر با كاربرد اقتصاد جهاني به منزله سالحي در 
درگيري جهاني است. اين موضوع تامين انرژي و 
غذا را تضعيف مي كند. همه اينها چند دهه توسعه 

جامعه بين الملل را به خطر مي اندازد.

دكتررضا همدانچي رييس 
روابط عمومي بانك سپه شد

دكتر رضا همدانچي به عنوان رييس اداره كل روابط 
عمومي و مديريت برند بانك س��په معرفي ش��د.به 
گزارش پايگاه اطالع رس��اني بانك سپه؛ دكتر رضا 
همدانچي با حكم دكتر آيت اهلل ابراهيمي مديرعامل 
بانك س��په به عنوان رييس اداره كل روابط عمومي 
و مديريت برند بانك س��په معرفي ش��د. دكتر رضا 
همدانچي رييس جديد اداره كل روابط عمومي بانك 
سپه، دانش آموخته رشته جامعه شناسي و سابقه دبير 
سرويس خبرگزاري فارس، مديركل روابط عمومي 
دانشگاه آزاد اسالمي و مديرعاملي خبرگزاري آنا و 
مديركل سياس��ي خبرگزاري تسنيم را در كارنامه 
كاري خود دارد. دكترمصطف��ي پرتوافكنان عضو 
هيات مديره بانك س��په در مراسم تكريم و معارفه 
كه صبح ديروز برگزار شد اداره كل روابط عمومي را 
اداره اي مهم و حساس و عامل همدلي و يكپارچگي 
مجموعه بانك سپه دانس��ت. دكتر پرتوافكنان در 
مراسم تكريم محمود نكونام سرپرست سابق اداره كل 
روابط عمومي و معارفه دكتر رضا همدانچي رييس 
جديد اين اداره كه با حضور س��يد عليرضا هاشمي 
مدير امور حوزه مديريت و روابط عمومي و محمدرضا 
س��راجي پور رييس اداره كل حوزه مديريت عامل و 
هيات مديره و كارشناس��ان اداره كل روابط عمومي 
برگزار شد، گفت: بانك سپه خصوصاً پس از طرح ملي 
ادغام از ش��رايط خاصي برخوردار است و نقش اداره 
كل روابط عمومي به عن��وان اداره اي مهم و اثرگذار 
در يكپارچگي و پيشبرد اهداف بانك غير قابل انكار 
اس��ت. عضو هيات مديره جابه جايي هاي مديريتي 
را امري بديهي در س��ازمان ها و عامل رشد مديران 
دانست و خاطرنشان كرد: اداره كل روابط عمومي 
اداره اي پرتالش و داراي نقش پر رنگ در فعاليت هاي 
بانك اس��ت كه با تكيه بر نيروي انساني توانمند و 
متخصص خود به خوبي از عهده مس��ووليت هاي 
محوله برآمده اس��ت. دكتر پرتوافكنان با اشاره به 
اهميت ابزارهاي در اختيار اين اداره كل اظهار داشت: 
تهيه و تنظيم اخبار ماهنامه و هفته نامه و قلم اعضاي 
هيات تحريريه در ايجاد حس تعاملي و كارآمدي و 

ايجاد اميد و نشاط در سازمان با اهميت است.

سكه ۱۲۰ هزار تومان ارزان شد 

اثر آزادسازي بخشي از منابع ارزي بر كاهش قيمت دالر

براي بهبود توليد به پيمان هاي تجاري بپيونديم

احسان خاندوزي ،وزير امور اقتصادي و دارايي اعالم كرد 

آمادگي وزارت اقتصاد براي اجراي برنامه تحول در اقتصاد كشور

وضعيت مثبت اقتصاد در نيمه 
دوم سال 1۴00 و رشد صادرات 
و ديگر بخش ه��اي مختلف را 
مدي��ون تس��هيل قواني��ن و 
دستورالعمل هايي كه وزارت 
صمت و به طور ويژه س��ازمان 
توسعه تجارت و بانك مركزي 
اجرايي كردند، هستيم. نيمه 
دوم سال 1۴00 با تغييرات مثبت در شاخص هاي مختلف 
اقتصادي و همچنين رشد صادرات نفتي و غيرنفتي سپري 
شد و شاهد تغيير مثبتي بوديم كه در صورت ادامه روند 
كنوني مي تواند اميد تازه اي را در اقتصاد ايران زنده كند. 
از كاهش تورم و مديريت و س��اماندهي بازار ارز گرفته تا 
رشد صادارتي كشور و بازگشت روان و رشد مقوله ارزهاي 
صادراتي همه و همه نش��ان از روزهايي دارد كه مي تواند 
پلكاني براي توسعه بيشتر و رشد اقتصادي ۸ درصدي باشد. 
در همين زمينه علي صالح آبادي؛ رييس كل بانك مركزي 
نيز در تازه ترين خبرها اعالم كرد: تامين ارز در سال 1۴00 
با افزايش 57 درصدي در مقايسه با سال 1399 به بيش از 
57 ميليارد دالر رسيد. تامين ارز انجام شده در سال 1399 
مجموعا 36.5 ميليارد دالر بوده است اما اين رقم در سال 

1۴00 به بيش از 57 ميليارد دالر افزايش يافت. 
مجموع عرضه ارز توسط صادركنندگان در سامانه نيما در 
طول سال 1۴00 نيز 29 ميليارد و 300 ميليون دالر بود 
كه از رشد 66 درصدي نس��بت به سال 1399 برخوردار 
است. به هر حال شرايط اقتصاد به نحوي از ابتداي شروع به 

كار دولت سيزدهم با تكانه هاي مواجه شد و اتفاقات مثبتي 
را رقم زد كه بايد عنان امور را محكم تر چسبيد تا با تداوم 
سياست هاي رفع موانع و تسهيل امور نااطميناني و نااميدي 

نيز از اقتصاد رخت ببندد.
تعامل بانك مركزي و صمت نقطه عطف نيمه دوم 1۴00 
بود. وضعيت مثبت اقتصاد در نيمه دوم سال 1۴00 و رشد 
صادرات و ديگر بخش هاي مختلف را مديون تسهيل قوانين 
و دستورالعمل هايي كه وزارت صمت و به طور ويژه سازمان 

توسعه تجارت و بانك مركزي اجرايي كردند، هستيم. 
با رايزني هاي بسيار، مسائل تعهدات ارزي نيز تسهيل شد 
و از سوي ديگر ارتباط بانك مركزي با بازرگانان نيز تقويت 
شد و تعامل خوبي در اين باره بين دستگاه هاي ذي ربط 
شكل گرفت كه تاثير بسزايي در ايجاد جو مثبت اقتصادي 
داشت. در نيمه دوم سال 1۴00 و در واقع با شروع به كار 
دولت سيزدهم از بخشنامه هاي خلق الساعه خبري نبود 
و شاهد كاهش بسيار صدور آنها بوديم كه تمام اين مسائل 
باعث شد رش��د خوبي در صادرات كشور را تجربه كنيم. 
ضمن اينكه افزايش نرخ ارز نيز در رشد صادرات غيرنفتي 
تاثير داشت. با ادامه روند كنوني و رفع موانع بيشتر و تسهيل 
امور براي فعاالن اقتصادي، قطعا شاهد رشد بيشتري در 
شاخص هاي اقتصادي خواهيم بود. هرچند اين احتمال 
وجود دارد كه در چند ماه ابتدايي سال جاري شاهد افزايش 
قيمت توليد باشيم كه به ضرر صادرات خواهد بود. نيمه 
اول سال تا هزينه ها شكل ثابتي به خود بگيرد همچنان با 
برخي نوسانات روبرو هستيم.با اين ميزان افزايش دستمزد 
كارگري براي س��ال 1۴01 به طور قطع شاهد باال رفتن 

هزينه هاي توليد خواهي��م بود و دولت بايد در اين زمينه 
پيش بيني هاي الزم را داشته باشد. در واقع در 3 ماهه اول 
تغيير آنچناني احساس نخواهيم كرد و 3 ماهه دوم هم حتي 
ممكن است كاهش صادرات را داشته باشيم اما در نيمه دوم 

سال مجددا شاهد بهبود و افزايش صادرات خواهيم بود.
در چند ماه ابتدايي س��ال معموال شركت ها چالش هاي 
هزينه اي خود را كنترل و رفع مي كنند، در بحث صادرات 
اگر واقع بينانه نگاه كنيم، افزايش هزينه ها و باال بودن نرخ 
توليد تاثير منفي خواهد گذاشت به ويژه اينكه نرخ هاي 
جديدي براي ماليات هاي مختلف در نظر گرفته ش��ده 
است و طبيعتا تاثيرگذار خواهد بود. نرخ تورم نيز با حذف 
۴200 ارز توماني دچار تغييراتي خواهد شد در نيمه دوم 
سال شرايط اقتصاد بهتر خواهد شد به شرطي كه وزارت 
صمت و بانك مركزي و دستگاه هاي ذي ربط حذف موانع 
را در پيش داشته باشند كه جهش صادراتي ديگري را به 

ثبت برسانيم. 
مقوله دانش بنيان حدود 10 سال است كه مورد حمايت 
دولت قرار دارد اما متاسفانه نرخ شركت هاي دانش بنيان 
در منطقه رتبه قابل توجهي نيس��ت. تركي��ه و امارات و 
كشورهاي حوزه خليج فارس درصد بيشتري در افزايش 
ش��ركت هاي دانش بنيان دارند. بايد به سمتي برويم كه 
شركت هاي عادي نيز به شركت هاي دانش بنيان تبديل 
ش��وند كه همه اينها فقط و فقط با حمايت دولت ميسر 
مي شود چرا كه نمي توان فقط از بخش خصوصي انتظار 
داشت؛ در غيراينصورت چشم انداز خوبي نخواهيم داشت.

به دليل تحريم ها ه��م برخي تكنولوژي ها به س��ختي 

وارد كش��ور مي شود اما باالخره با دانش بومي كه معموال 
به صورت مهندسي معكوس در كش��ور انجام مي شود، 
امكان پذير خواهد بود. در هر صورت توسعه دانش بنيان ها 
روند كندي دارند مگر اينكه دولت حمايت هاي بيشتري 

داشته باشد. 
كشورهاي مختلف همسايه چشم انداز بلندمدت تجاري 
دارند، به عنوان نمونه امارات برنامه 50 س��اله و پاكستان 
برنامه 30 ساله براي خود دارند كه اين كشورها و همچنين 
ديگر كشورها نيز ايران را جزو شركاي تجاري خود قلمداد 
نكرده اند.البته تجارت با كش��ورهاي همسايه در همين 
شرايط كنوني براي ما مثبت است و مي تواند افزايش هم 
پيدا كند چراكه همسايگان همچنان متقاضي كاالهاي 
ايراني هستند بنابراين بايد تدابيري براي توسعه اين بخش 
داشته باش��يم. نكته مهم ديگر اينكه حدودا از 30 سال 
قبل تاكنون منطقه خاورميانه به خصوص كش��ورهاي 
همسايه، سهم 6 درصدي در تجارت جهاني داشتند كه 
در حال حاضر اين رقم تغيير آنچناني نكرده است برهمين 
اساس مي توانيم به سطح صادرات خوبي كه با كشورهاي 
همسايه مد نظرمان است، برسيم. در نهايت اين پيمان هاي 
منطقه اي و تعرفه هاي ترجيحي بين كشورهاس��ت كه 
حكم كننده خواهد بود اما به هر حال سياست هاي دولت 
اعم از وزارت امور خارجه و صمت و بخش خصوصي بايد 
به يك سو حركت كند تا در راستاي آن بتوان با كشورهاي 
متن��وع قرارداد تعرفه ه��اي ترجيحي منعق��د كرد و به 
پيمان هاي منطقه اي مانند اوراسيا و شانگهاي ملحق شويم 

و برنامه درستي براي آنها داشته باشيم.

گروه بانك و بيمه |
 احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: 
با اس��تقرار مديريت هاي جديد در مجموعه س��تاد، 
اداره هاي كل اس��تاني و دس��تگاه هاي زير مجموعه 
وزارتخان��ه اميدواري��م با هماهنگ��ي مجلس برنامه 
تحول در اقتصاد كشور را شروع كنيم، همچنانكه به 
عنوان مثال اكنون برنامه تحول مالياتي روي ميز اين 
سازمان است. »سيد احسان خاندوزي« در سخناني 
در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي اظهار 
داش��ت: فعاليت هفت ماهه گذشته دولت سيزدهم 
بسيار دشوار و »سخت ترين شرايط قابل تصور براي يك 
دولت در آغاز كار« بود. وي، پيشرفت هاي به عمل آمده 
در هفت ماهه گذشته را مرهون همكاري و همگرايي 
بسيار خوب تيم اقتصادي و ديپلماسي دولت خواند و 
گفت: تاكنون هر جا ما براي كنترل متغيرهاي كالن 
اقتصادي مثل نرخ ارز و شاخص هاي بازار سرمايه نياز 
به همكاري داشتيم، با همگرايي و همدلي بي سابقه 
مجموعه هيات دولت مواجه شديم. وزير اقتصاد، تدوين 
نقش��ه راه »رش��د غيرتورمي فقر زدا« توسط وزارت 
اقتصاد را مرهون همين همگرايي بي سابقه خواند و ابراز 

اميدواري كرد با تكيه بر همين امر، سال 1۴01 بدل به 
سال اجراي چندين برنامه تحولي در اقتصاد كشور شود. 
وي با اشاره به سخنان صريح رييس جمهوري مبني بر 
آمادگي وي براي پرداخت هر هزينه اي به منظور اصالح 
مشكالت ساختاري اقتصاد كشور، تصريح كرد: برخي 
اصالحات كه پيش تر به دلي��ل عدم توانايي يا فقدان 
 اراده دولت هاي وقت و نيز وجود دست هاي قدرتمند 
پش��ت پرده برخي بانك ها و شركت هاي دولتي قابل 
اجرا نبود، اكنون به منصه ظهور رسيده و از نتايج آن، 
حذف برخي مديران و رويه هاي ناكارآمد در هفت ماه 
اخير بوده است. خاندوزي، دستاورد هاي وزارت اقتصاد 
و مجموعه دولت در زمينه تسهيل صدور مجوز هاي 
كس��ب و كس��ب كار را از جمله مصاديق اصالح اين 
رويه هاي ناكارآمد عنوان كرد و گفت: در اين خصوص 
نيز اگر رييس جمهوري به مي��دان نيامده و تأكيد بر 
اينكه »تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار نه پروژه 
وزارت اقتصاد، كه پروژه دولت است و همه موظف به 
همكاري هستند« نمي كرد، به نتيجه نمي رسيديم. 
وي در ادامه با اشاره به اينكه دولت پيشين، از مجلس 
ش��وراي اس��المي مجوز هزينه يك هزار و 327 هزار 

ميليارد توم��ان را در قالب بودجه گرفت��ه بود، اظهار 
داش��ت: اس��تراتژي ما با دولت قبلي متفاوت بود و به 
همين خاطر ترمز مخارج را كش��يديم و شاهد بوديم 
كه در پايان سال، مجموع هزينه كرد دولت، تنها حدود 
يك هزار و چهار هزار ميليارد تومان شد كه از اين رقم، 
53 درصد س��هم هزينه هاي جاري بود. وزير اقتصاد 
افزود: از اين رقم، نزديك به 707 هزار ميليارد تومان 
)مع��ادل 70 درصد( هزينه هاي ج��اري بود و به طور 
مشخص 700 هزار ميليارد آن بابت حقوق كاركنان 
و بازنشستگان لشكري و كشوري پرداخت شد. وي، 
ميزان هزينه اختصاص يافته عمراني در سال 1۴00 
را نيز 136 هزار ميليارد تومان اعالم كرد كه با توجه به 
تنگناي اقتصادي موجود، از رشد نسبتاً خوبي برخوردار 
بود. خاندوزي با اعالم اينكه براي نخستين بار در سال 
1۴00 ركورد 110 درصد وصولي ماليات با رقم خالص 
300 هزار ميليارد تومان را زديم، درآمدهاي مربوط 
به »س��اير درآمد ه��ا«ي دولت را نيز داراي رش��دي 
250 درص��دي اعالم كرد كه با رايزني ها و جلس��ات 
كاري متعدد ب��ا متصديان ام��ور از محل هايي چون 
سود سهام دولت در شركت هاي دولتي و سهم دولت 

در معادن حاصل ش��د. وي گفت: حدود هفت درصد 
درآمده��اي دولت در س��ال 1۴00 از محل صندوق 
توس��عه ملي، 20 درصد )مع��ادل 199 هزار ميليارد 
تومان( فروش نفت و 30 درص��د فروش اوراق نقدي 
و غيرنقدي و اس��ناد خزانه به دست آمده است.  وزير 
امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه در پايان شهريور 
 ماه س��ال 1۴00، همه ۸۸ هزار ميليارد تومان اوراق 
پيش بيني شده در بودجه به فروش رسيده بود، گفت: 
ما كار را در ش��رايطي كه فقط به اندازه ش��هريورماه 
مي توانس��تيم فروش اوراق داشته باش��يم و 5۴ هزار 
ميليارد تومان تنخواه دولت هم به مصرف رسيده بود، 
شروع كرديم و ش��اهد بوديد كه در پايان سال، حتي 

همين رقم تنخواه نيز تسويه شد.
وي با اش��اره به برخي ديگر از دستاوردهاي وزارت 
اقتصاد در نيمه دوم سال گذشته، تعيين تكليف دو 
باشگاه بزرگ پرسپوليس و اس��تقالل را رخدادي 
بسيار مهم پس از س��ال ها عنوان كرد كه گرچه از 
نظردرآم��دي چيزي به دولت اضاف��ه نكرد، اما كار 
بسياربزرگ، با ارزش و داراي تأثيرات مثبت ماندگار 

بر جامعه ورزش كشور خواهد بود.

مصطفي موسوي



گروه بازار سرمايه|
تقريبا هش��ت ماه از روي كار آمدن دولت س��يزدهم 
گذشته است؛ دولتي كه با شعار حمايت از بازار سرمايه 
و جبران زيان سهامداران توانست توجه و آراي بخشي 

از جامعه سهامداران را به سوي خود جلب كند.
با اين حال اما بررس��ي روند تصميم سازي دولت طي 
ماه هاي اخير از يك سو و آمارهاي بازار سرمايه از سوي 
ديگر نش��ان مي دهد كه دولت س��يزدهم به محض 
رسيدن بر مسند قدرت، از وعده هاي خوش آب و رنگ 
خود در قبال بازار سرمايه عدول كرده است. بر اساس 
آمارهاي رسمي، داد و ستد سهام طي سال 99 با افت 
قابل توجهي روب��رو ب��وده و ارزش معامالت بورس و 
فرابورس در مقايسه با ۱۱ ماهه سال گذشته به يك سوم 
كاهش يافته است. با اين حال اما دولت به جاي بهبود 
بخشيدن به وضعيت بازار سهام و عمل به وعده ها، با 
افزايش عرضه اوراق، اوضاع را براي س��رمايه گذاران 
وخيم تر و سياست خود را بر تامين مالي حداكثري از 

بازار بدهي متمركز كرده است. 
بدين ترتيب ارزش معامالت اوراق بدهي نيز طي ۱۱ 
ماه سال اخير در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
افزايش پنج برابري را تجربه كرده است. اين در حالي 
است كه دولتمردان تازه كار پيش تر نسبت به سياست 
تامين مالي دول��ت دوازدهم از اوراق و فش��ار بر بازار 
سرمايه انتقادات زيادي را مطرح مي كردند. منتقدان 
اكنون بر اين باورند كه دولت رييس��ي با بهره برداري 
تبليغاتي از مشكالت بازار سرمايه، به سهامداران، در 
باغ سبز نشان داده است تا بدين ترتيب بتواند سكان 

دولت سيزدهم را به دست گيرد.
مانورهاي تبليغاتي براي داغ كردن بازار سرمايه از سال 
9۸ افزايش يافت و حاال حدود سه سال است كه اين 
بازار در مركز توجه مردم و دولتمردان قرار دارد. تا نيمه 
سال گذشته بورس بازاري رويايي براي سرمايه گذاري 
محسوب مي شد؛ بازاري كه سود هاي چندصد درصدي 
را نصيب سرمايه گذاران مي كرد و هيچ معامله گري را 

دست خالي باز نمي گرداند.
ورود بي سابقه سرمايه گذاران به بازار سرمايه در نهايت 
رشد شاخص كل بازار تا سطح دو ميليون و ۱۰۰ هزار 
واحدي را رقم زد و متوسط ارزش روزانه معامالت خرد 
سهام را به قدري افزايش داد كه در برخي روزها شاهد 
داد و ستدهاي ۲۵ تا ۳۰ هزار ميليارد توماني در بازار 
بوديم. در اين مسير سياستمداران و مجلس نشينان 
نيز با دولت همراه بودند تا بيشترين حد از سرمايه ها 

جذب بازار شود. با اين حال اما در نيمه مردادماه ورق 
برگشت، حباب قيمت ها تركيد و بازار در سراشيبي 
قرار گرفت. شتاب نزول ش��اخص هاي بازار سرمايه 
بس��ياري از معامله گران تازه كار را غافلگير و فرصت 

خروج را از آنها سلب كرد. 
برهمي��ن اس��اس هر روز از ارزش س��هم ها كاس��ته 
مي ش��د و مردمي كه ب��ا خوش بين��ي زايدالوصفي 
وارد بازار رويايي سهام ش��ده بودند، شاهد آب شدن 
دارايي هاي خ��ود بودند. اين روند نزولي پرش��تاب و 
سوخت شدن س��رمايه هاي مردم در نهايت موجب 
ايجاد فضاي بي اعتمادي در بخش بزرگي از جامعه شد 
و آس��يب هاي اجتماعي و اقتصادي فراواني را برجاي 
گذاش��ت. بدين ترتيب معضل بازار سرمايه به يكي از 
چالش برانگيرترين موضوعات براي دولت تبديل شد.

    نوسان بورس در سال ۱۴۰۰
دولت دوازدهم براي خروج از گرداب خودساخته بازار 
سرمايه تالش زيادي كرد اما راه به جايي نبرد تا سال 99 
به يكي از سياه ترين دوره هاي بازار سرمايه بدل شود؛ با 
اين حال اما با پشت سر گذاشتن آزمون ها و خطاهاي 
بسيار در نهايت توانست بازار سرمايه را از خردادماه به 
حركت دوباره وادارد تا فرصت خريد و فروش س��هام 
مجددا مهيا شود. ايجاد تغيير در برخي ريزساختارها و 
مقررات معامالتي و كاهش عرضه اوراق در بازار بدهي 
در نهايت توانست بازار سرمايه را احيا كند. روندي كه 

با افزايش ارزش معامالت خرد و رشد شاخص ها همراه 
بود و اميد تازه اي را در دل سرمايه گذاران ايجاد كرده 
بود. با اين حال اما همچنان زي��ان بااليي گريبانگير 
معامله گران بود و همچنان بسياري از سهم ها نتوانسته 
بودند به گردونه معامالت وارد شوند. اين روند همچنين 
با آغاز كارزارهاي انتخاباتي همزمان شد. در اين مقطع، 
بازار سرمايه يكي از مهم ترين موضوعات مورد بحث در 
برنامه هاي تبليغاتي نامزدهاي رياست جمهوري بود و 

هر كدام از نامزدها وعده اي را مطرح مي كرد.
 در اين ميان ابراهيم رييسي در هنگامه كارزار انتخاباتي 
مدعي آن بود كه حل مشكل بازار سرمايه را در اولويت 
نخس��ت اقدامات خود به محض ورود به پاستور قرار 
خواهد داد. سخنراني ها و بيان وعده هاي متعدد درباره 
بهبود بازار سرمايه و بازديد بي سابقه از تاالر بورس تهران 
توانست توجه س��هامداران زيان ديده را به سمت وي 
جلب كند. بازار سرمايه حتي تا مدتي پس از روي كار 
آمدن دولت سيزدهم نيز سبزپوش و نسبت به آينده 
خوش بين بود. با اين حال اما به محض تعيين وزراي 
كابينه و ورود احسان خاندوزي به وزارت اقتصاد، بازار 
مجددا تحت فشار قرار گرفت. با گذر زمان و بي عملي 
مشهود دولت در بازار، نهايتا روند نزولي كشداري آغاز 
شد كه همچنان ادامه دارد و قدرت ترسيم دورنماي 
روشن و شفاف را از سرمايه گذاران سلب كرده است. 
اگرچه در مقاطعي ش��اخص هاي بازار به مدد شانتاژ 

خبري يا خريد دستوري حقوقي ها سبز بوده است!

    مسير متضاد معامالت سهام و اوراق
در دولت سيزدهم

اگرچه انتقادات از سياست هاي دولت دوازدهم درباره 
رويكرد تامين كسري بودجه از بازار سرمايه همچنان 
تكرار مي شود، اما آمارها نشان مي دهد دولت سيزدهم 
هم عملكرد بهتر و چندان دوس��تانه اي در قبال بازار 
سرمايه نداش��ته است. بر اس��اس آمارهاي رسمي، 
مقايس��ه ارزش معامالت بازار سرمايه از ابتداي سال 
تا بهمن ۱۴۰۰ با سال گذشته، نشان مي دهد ارزش 
معامالت سهام در بورس و فرابورس به يك سوم كاهش 
يافته اس��ت. اين در حالي اس��ت كه ارزش معامالت 
اوراق بدهي به دليل افزايش انتش��ار اوراق توس��ط 
دولت و OMO بانك مركزي در فرابورس پنج برابر 
شده است! گفتني است مجيد عشقي رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار هم در نشست اخير خود با اهالي 
رسانه عنوان كرده بود كه از ابتداي سال تاكنون حدود 
۶۰۰ هزار ميليارد تومان از طريق روش هاي مختلف 
از بازار سرمايه تامين مالي صورت گرفته است. او در 
بيان جزييات اين تامين مالي گفته بود: تامين مالي 
صورت گرفته شامل هشت هزار ميليارد تومان عرضه 
اوليه و ۲۲۴ هزار ميليارد توم��ان اوراق بدهي بوده و 
امسال ۱۰۰ هزار ميليارد تومان اوراق از سوي دولت 
تسويه شده اس��ت. تكيه دولت ها به انتشار و فروش 
اوراق براي جبران كسري بودجه همواره مورد انتقاد 
كارشناسان اقتصادي بوده است. اين اقدام از آن جهت 
كه موجب به تاخير انداخت��ن ديون دولت و افزايش 
بدهي ها در سال هاي آينده مي شود مورد انتقاد است 
و گفته مي ش��ود هر روز برگي به پرونده بدهي هاي 
دولت مي افزايد تا در نهايت دولت مجبور به چاپ پول 
براي تسويه بدهي خود باش��د كه در نهايت به رشد 
دوباره تورم منجر مي شود. در همين حال از منظر بازار 
سرمايه نيز گفته مي شود كه انتشار و عرضه اين اوراق 
در شرايط تورمي سبب كوچ س��رمايه ها و پول هاي 
پارك شده به بازار بدهي با سود تضميني بدون ريسك 
مي شود و فرصت هاي جذب سرمايه را از بازار سرمايه 
سلب مي كند. تجربه اي كه طي دو سال گذشته به طور 
ملموس مشاهده شده و به ويژه در سال گذشته شدت 

بيشتري داشته است.
ام��ا تحليلگران ب��ازار معتقدن��د س��رمايه گذاران و 
معامله گران، اعتماد خود را به اين وعده ها از دس��ت 
داده اند و تا اقدام عملي شايان توجهي را مشاهده نكنند، 

دوران ركودي معامالت نيز به سر نخواهد آمد.
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اگر قرارداد منصفانه  باشد
قطعا امضا مي كنيم!

ايس�نا| محس��ن خدابخ��ش، نايب ريي��س 
هيات مديره و مع��اون نظارت س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار درمورد ادعاي صندوق توس��عه ملي 
با تاكيد ب��ر اينكه قرارداد يك طرف��ه مورد تاييد 
صندوق تثبيت بازار نيس��ت، توضيح داد: قاعدتا 
ق��رارداد بايد دو طرف داش��ته باش��د و اينكه در 
قراردادي صندوق توسعه ملي بگويد اگر توانستيم 
مطالبات مان را از شخص ثالث وصول كنيم، سهم 
شما را خواهيم داد، علي القاعده اين قرارداد محلي 
از اعراب نخواهد داشت. وي ادامه داد: اگر قرارداد 
منصفانه  و دو جانبه اي باشد قطعا و يقينًا صندوق 

تثبيت بازار سرمايه آن را امضاء خواهد كرد.

    ماجراي واريز پول از صندوق توسعه ملي 
به صندوق تثبيت بازار چيست؟

بر اساس اين گزارش، شهريور سال ۱۳99، با هدف 
آنكه سايه بحران از سر بازار سرمايه برداشته شود، 
موضوع واري��ز مبالغي از صندوق توس��عه ملي به 
صندوق تثبيت بازار سرمايه مطرح و قرار شد يك 
درصد از دارايي صندوق توس��عه ملي در صندوق 
تثبيت بازار س��پرده گذاري شود. اما اين فرآيند به 
دليل مشخص نبودن س��ازوكار و نبود هماهنگي 
به طور دقيق اجرا نشد تا اينكه بار ديگر مصوب شد 
۲۰۰ ميليون دالر از منابع صندوق توسعه در اختيار 

بورس قرار گيرد.
اين جريان مبهم پيش رفت تا اينكه چندي پيش 
صندوق توسعه ملي اعالم كرد كه پرداخت را آغاز 
كرده اس��ت؛ به طوري كه تا اوايل بهمن ماه س��ال 
۱۴۰۰ حدود ۲.۷ ميليون دالر واريز ش��ده بود كه 
در قسط اول ۱۰۰۰ ميليارد تومان و قسط دوم ۵۰ 
ميليون دالر به ريال تبديل شده كه به حدود ۱۰۰۰ 
ميليارد تومان مي رس��يد، در قسط سوم نيز ۶۵۰ 
ميليارد تومان ديگر پرداخت ش��ده بود. قرار بود از 
ريالي كه در نتيجه بازپرداخت تسهيالت صندوق 
توسعه ملي در بانك ها بر مي گردد، به صورت اقساط 
۶۵۰ ميليارد توماني هر ب��ار در اختيار بورس قرار 
گيرد تا سقف حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان پر شود. 
بخش��ي از اين ۱۲ هزار ميليارد تومان نيز قرار شد 
كه از محل طلب صندوق توس��عه ملي بابت طلب 
مالياتي، طي هماهنگ��ي و توافق صورت گرفته با 

وزارت اقتصاد پرداخت شود.
اين مباحث درحالي مطرح شده بود كه چندي پيش 
مسووالن سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم كردند 
كه با وجود وعده هاي داده شده براي پرداخت منابع 
صندوق توسعه ملي به صورت مرحله اي به صندوق 
تثبيت  بازار، اين اقدام هنوز اجرايي نشده و آنها در 

حال پيگيري هستند.
پس از اي��ن ادعا، كنگرلو، مدي��ر روابط عمومي 
و حوزه رياس��ت صندوق توضيحاتي اعالم كرد 
و گفت: صن��دوق به تعهدات خ��ود پايبند بوده 
و مش��كلي براي اجراي آن ن��دارد؛ به طوري كه 
تاكنون نزديك به ۳۰۰۰ ميليارد تومان از محل 
منابع صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار 

واريز شده است.
اما كنگرلو به يك مانع در رابطه با پرداخت منابع 
به بورس اشاره و اعالم كرد كه صندوق تثبيت بازار 
هنوز قرارداد في مابين را امضا نكرده است، در اين 
شرايط پرداخت پول از طرف صندوق توسعه ملي 
به صندوق تثبيت بازار به لحاظ حقوقي خطا است 
و دستگاه هاي نظارتي به اين موضوع ورود خواهند 
كرد. وي تاكيد كرد ك��ه اگر صندوق تثبيت بازار 
واقعا عالقه مند به كمك از سمت صندوق توسعه 
ملي و دريافت منابع اس��ت بايد فرايند حقوقي و 

اداري را به طور كامل طي كند.

چند نفر در سجام
احراز هويت شدند؟

ب��ر اس��اس اطالع��ات گ��زارش ماهانه ش��ركت 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
در خصوص اس��فند ماه س��ال ۱۴۰۰، تعداد ۲۶۷ 
هزار و ۶۰۲ ثبت نام از سوي سرمايه گذاران حاضر 
در بازار سرمايه در سامانه »سجام« صورت گرفته 
و تعداد احراز هويت شده ها نيز با عبور از ۲۳۴ هزار 
سهامدار در اين ماه به ۲۳۴ هزار و ۲۴۷ مورد رسيده 
كه نسبت به ماه قبل )بهمن ۱۴۰۰( با رشدي ۷۰.۸۶ 

درصدي مواجه شده است.
بر اساس آمار منتشر شده، در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ 
تعداد ثبت نام در سامانه »سجام« ۱۳9 هزار و ۳۴۸ 
و تعداد احراز هويت ش��ده ها ني��ز ۱۳۷ هزار و 9۵ 

مورد بوده است.
همچنين بر اساس اين گزارش تعداد نفرات ثبت نام 
شده در سامانه »سجام« در اسفند ماه سال گذشته 
به تفكيك هر استان حاكي از آن است كه ۵ استان 
»تهران با ۴۵ هزار و ۴۶۴ مورد، اصفهان با ۲۰ هزار و 
۲۶۵ مورد، خراسان رضوي با ۱9 هزار و ۵۶۱ مورد، 
خوزستان با ۱۶ هزار و ۳۸۶ مورد و مازندران با ۱۳ 
هزار و 9۵۶ مورد« در صدر بيشترين ثبت نام شده ها 

در كل كشور قرار دارند.
از سويي ديگر بر اس��اس آمارهاي منتشر شده، ۵ 
استان »خراسان جنوبي با يك هزار و ۸۴۷، يزد با ۲ 
هزار و ۱۳، بوشهر با ۲ هزار و ۱۱9، سمنان با ۲ هزار و 
۱۵۶ و چهارمحال و بختياري با ۲ هزار و ۳۳۲ مورد« 
در انتهاي ليست كمترين ثبت نام شده ها در سامانه 

سجام در بين ساير استان ها قرار دارند.
س��امانه س��جام »س��امانه جامع ثب��ت اطالعات 
مشتريان«، براي الكترونيك كردن و خودكار كردن 
فرآيند جمع آوري و مديريت اطالعات مش��تريان 
است و عملياتي شدن اين س��امانه باعث افزايش 
دقت، س��رعت و بهره وري در زمين��ه جمع آوري 
اطالعات و اراي��ه خدمات عمومي و مهم تر از همه، 

يكپارچگي سامانه هاي اطالعاتي شده است.

جابه جايي ۱۰ ركورد تاريخي 
بورس كاال در ۱۴۰۰

مرور معامالت بورس كاالي ايران در سال ۱۴۰۰ بيانگر 
جابه جايي تقريبا همه ركوردهاي تاريخي بازار فيزيكي 
از سال ۸۶ يعني زمان تاسيس بورس كاال تاكنون است؛ 
به طوري كه با رش��د 9۰ درصدي ارزش كل معامالت 
به نسبت سال 99، اين متغير مهم از ۶۶۵ هزار ميليارد 

تومان )همت( عبور كرد.
داده كاوي هاي آماري نش��ان مي دهد در سال ۱۴۰۰ 
ج��داي از ثبت ركورده��اي جديد در حج��م و ارزش 
معامالت به تفكيك محصول هاي مختلف، ۱۰ ركورد 
اصلي در ارزش كل��ي و معامالت بازار فيزيكي به ثبت 
رس��يد؛ به طوري كه ع��الوه ب��ر ارزش كل معامالت، 
حجم و ارزش معامالت بازار فيزيك��ي، حجم و ارزش 
معامالت محصول هاي صنعتي، حجم و ارزش معامالت 
پتروشيمي، ارزش معامالت فرآورده هاي نفتي و حجم و 

ارزش معامالت بازار فرعي همگي ركورد زدند.
س��ال گذش��ته در مجموع بيش از ۷۶ ميليون و ۱۴۶ 
هزار تن انواع محصول در بازار فيزيكي بورس كاال مورد 
معامله قرار گرفت و ارزش نزديك به ۶۳۰ هزار و ۶۷۵ 
ميليارد توماني را به ثبت رساند. بررسي ها حاكي است 
كه حجم معامالت رش��د ۱۲۸ درص��دي و ارزش آن 
نسبت به سال 99 دو برابر شده و افزايش ۱۰۲ درصدي 
داش��ت كه باالترين س��طح رش��د در تاريخ معامالت 
 بورس كاال از ابتداي تاسيس تاكنون به شمار مي رود. 
معامله گران در س��ال گذشته ۵۷ ميليون و ۴9۷ هزار 
تن انواع محصول هاي صنعتي و معدني را به ارزش ۳۶9 
هزار و ۸9۸ ميليارد تومان مورد دادوستد قرار دادند كه 
به لحاظ حجم ۳۱9 درصد و به لحاظ ارزش ۱۲۳ درصد 

بيشتر از سال 99 بود.
در حوزه محصول هاي پتروشيمي نيز با ثبت ركوردهاي 
جديد و رشد ۴.۶ درصدي حجم و ۷۴ درصدي ارزش 
معامالت، دادوستد ۵ ميليون و ۳۷9 هزار تن محصول 
به ارزش ۱۴۵ هزار و ۳۸۰ ميليارد تومان گزارش شد. در 
حوزه محصول هاي فرآورده هاي نفتي نيز اگر چه حجم 
معامالت كاهش ۱۰ درصدي داش��ت و به ۱۲ ميليون 
و ۸9۵ هزار تن رس��يد، اما ارزش معامالت شاهد ثبت 
ركورد جديد ب��ود و با ۷۷ درصد افزايش به ۱۰۷ هزار و 

۵۰۰ ميليارد تومان رسيد.
بازار فرعي هم ركورد زد و در س��ال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۷۴ 
هزار و ۳۰۳ تن انواع محصول در اين بازار فروخته ش��د 
كه ارزش ۷ هزار و ۱۶۶ ميليارد توماني را رقم زد. در تاالر 
كشاورزي در بخش فيزيكي ۶ تن زعفران به ارزش ۷۵.۸ 
ميليارد تومان معامله شد. در بخش معامالت شمش طال 
نيز ۴۵۴ كيلوگرم طال به ارزش ۶۵۳ ميليارد تومان مورد 

معامله قرار گرفت.
بررسي ها نشان مي دهد در سال ۱۴۰۰ معامالت در بازار 
فيزيكي بر پايه سه قرارداد نقدي، سلف و نسيه انجام شد. 
نزديك به ۵۷.۶ ميليون تن محصول به صورت نقدي به 
فروش رسيد. ۱۵.۵ ميليون تن در قالب قرارداد سلف 

انجام شد. ۳ ميليون تن هم در قالب نسيه فروخته شد.
در گروه محصول هاي صنعتي و معدني بيشترين حجم 

و ارزش معامالت به شرح زير بود: 
بيشترين حجم معامالت به سيمان با ۳۴ ميليون و ۸۶۴ 
هزار تن اختصاص داشت، اگرچه از نظر ارزش معامالت، 
فوالد بيشترين سهم را داشت اما، ارزش معامالت سيمان 

۱۶ هزار و 9۰۲ ميليارد تومان بود.
فوالد با معامله ۱۴ ميليون و ۶۳9 هزار تن در رتبه دومين 
سنگين وزن تاالر صنعتي جاي گرفت و ارزش معامالت 

آن به ۲۴۴ هزار ميليارد تومان رسيد.
پس از فوالد، سنگ آهن بيش��ترين حجم را به لحاظ 
معامالت در تاالر صنعتي به خود اختصاص داد و معامله 
۵ ميليون و ۲۳۸ هزار تن از اين محصول، ارزش نزديك 

به ۱۵ هزار و ۲۰۳ ميليارد تومان را رقم زد.
در گروه پتروشيمي بيشترين حجم معامالت به مواد 
پليمري و مواد ش��يميايي اختصاص داش��ت. حجم 
معامالت مواد پليمري نزديك به ۳ ميليون و ۷۸۸ هزار 

تن به ارزش ۱۱9 هزار و ۵۰۲ ميليارد تومان بود.
مواد ش��يميايي ي��ك ميليون و ۵۸۷ ه��زار تن به 
ارزش ۲۵ ه��زار و ۸۴۰ ميليارد تومان بود. در گروه 
فرآورده هاي نفتي، بيشترين حجم معامالت مربوط 
به وكيوم باتوم و سپس به قير و لوب كات اختصاص 
داشت.حجم معامالت وكيوم باتوم ۵.۵ ميليون تن 
و ارزش آن نزديك به ۴۰ هزار و 9۰۶ ميليارد تومان 
بود. قير با معامله ۴.9 ميليون تني ارزش ۴۰ هزار و 
۳۷۸ ميليارد توماني را رقم زد. عرضه كنندگان لوب 
كات نيز با فروش ۱.۸ ميليون تني به ارزش معامالت 

۲۰ هزار و ۲۶۴ ميليارد توماني دست يافتند.
در بازار مشتقه بورس كاال در سال گذشته شاهد ثبت 
۶ ميلي��ون و ۶۸9 هزار و ۶۶۲ ق��رارداد آتي و اختيار 
معامله به ارزش ۱۷ هزار و ۴۶۷ ميليارد تومان بود. ۶ 
ميليون و ۵۰۴ هزار ق��رارداد آتي به ارزش ۱۶ هزار و 
۵۵۷ ميليارد تومان دادوستد شد. ۱۸۵ هزار و ۳۱9 
قرارداد اختيار معامل��ه به ارزش 9۱۰ ميليارد تومان 

مورد معامله قرار گرفت.
در بازار ابزارهاي مالي بورس كاال نيز ۲ ميليارد و ۸۵9 
ميليون و ۷۵۱ هزار قرارداد به ارزش نزديك به ۱۶ هزار 
و 9۷۳ ميليارد تومان ميان معامله گران دست به دست 
ش��د.بيش از ۲ ميليارد و ۵۳۰ هزار قرارداد در حوزه 
صندوق هاي سرمايه گذاري به ارزش بيش از ۶ هزار 
و ۲۴۵ ميليارد تومان بود. در اين بخش ش��اهد رشد 
۶۲.۲ درصدي در تعداد قرارداد و ۵ درصدي در ارزش 
معامالت بوديم. ۳۲۰ ميلي��ون و ۲9۸ هزار گواهي 
سپرده كااليي به ارزش 9 هزار و ۸۴۶ ميليارد تومان 
و ۸ ميليون و ۸۸۳ قرارداد سلف موازي استاندارد به 
ارزش ۸ ه��زار و ۸۰۶ ميليارد تومان در بازار ابزارهاي 
مالي بورس كاال دادوستد شد. در بخش گواهي سپرده 
كااليي رشد ۱۴۱ درصدي در تعداد قراردادها و ۱۱.۶ 
درصدي در ارزش معامالت به چش��م مي خورد كه 
بيشتر ناشي از راه اندازي گواهي سپرده سيمان است. 
بورس كاال در تاالر معامالت مناقصه نيز شاهد رشد 
۲۴۴ درصدي حج��م و ۵9۳ درصدي ارزش بود؛ به 
گونه اي كه ۶۸ هزار و ۷۴9 ع��دد كنتور برق در اين 
تاالر به ثبت رسيد و ارزش ۴۶ ميليارد تومان را رقم زد.

»تعادل« در گزارشي بررسي مي كند

وعده ها تحقق يافت؟

ترمز شاخص كشيده شد

سهامداران خرد به حق خود مي رسند؟

ش��اخص كل بازار بورس تهران در آخرين روز كاري 
هفته يعني چهارشنبه، ١۷ فروردين ماه با هفت هزار و 
۶۷۵ واحد كاهش، در ارتفاع يك  ميليون و ۴۶۳ هزار 
واحدي قرار گرفت. بر اساس گزارش ايرنا در معامالت 
اين روز بازار س��هام )بورس و فراب��ورس( بيش از ۱۶ 
ميليارد و ۸۷۴ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۸۳ هزار و ۷۰۲ ميليارد ريال و در بيش از 9۰۰ 

هزار و ۵۵۷ نوبت معامله شد.
در ادامه معامالت بورس تهران، بيش از ۱۲ ميليارد و 
۳۰۳ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۶۰ ه��زار و ۴۵۷ ميليارد ري��ال و در ۶۲۸ هزار و ۶۶۸ 
نوبت معامله شد. همچنين ش��اخص كل )هم وزن( 
با يك هزار و ۵۴۰ واحد افزاي��ش به ۳۷۷ هزار و ۳۶9 
واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با 9۶۰ واحد رشد به 
۲۳۵ هزار و ۱9۳ واحد رسيد. شاخص بازار اول، 9  هزار 
و ۶۵۴ واحد و ش��اخص بازار دوم، ۲ هزار و 99۰ واحد 

كاهش داشتند.
در بورس ديروز حقوقي ها حدود ۲۵۰ميليارد تومان 
وارد بازار سهام كردند. ارزش كل معامالت خرد ۶هزار 
و ۳۲۰ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي ۱۷درصد 

يعني هزار و ۵۰ميليارد تومان س��هام خريدند و مازاد 
خريدشان چهار درصد از كل معامالت شد. بيشترين 
تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در س��ه گروه 
»فلزات اساس��ي«، »بانك ها و موسسات اعتباري« و 
»اس��تخراج كانه هاي فلزي« رقم خورد در حالي كه 
برآيند معامالت گروه هاي »هتل و رستوران« و »ساير 
واسطه گري هاي مالي« به نفع حقيقي ها تمام شد. سه 
نماد »شتران«، »ومعادن« و »فملي« لقب بيشترين 
افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه 
حقيقي ها نيز بيشتر به »سمگا«، »پترول« و »ولساپا« 

معطوف بود.
ع��الوه ب��ر اين در بي��ن هم��ه نمادها، نم��اد بانك 
پارس��يان با نماد »وپ��ارس« ب��ا ۲۴۷ واحد، گروه 
مديريت سرمايه گذاري اميد با نماد »واميد« با ۲۱9 
واحد، گس��ترش س��رمايه گذاري و توسعه صنعتي 
پتروش��يمي خليج فارس با نماد »پترول« با ۱9۵ 
واحد، صنايع شيميايي ايران با نماد »شيران« با ۱9۱ 
واحد، بانك صادرات ايران با نماد »وبصادر« با ۱۸9 
واحد، نفت پارس با نماد »ش��نفت« با ۱۸۴ واحد با 
تاثير مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.در مقابل 

فوالد مبارك��ه اصفهان با نماد »فوالد« با يك هزار و 
۷۶۵ واح��د، ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« 
با 9۰۳ واحد، پااليش نفت تهران با نماد »ش��تران« 
با ۸۵۳ واح��د، پااليش نف��ت بندرعب��اس با نماد 
»ش��بندر« با ۷۴۲ واحد، گروه مپنا با نماد »رمپنا« 
با ۶۲۲ واحد، ايران خودرو با نماد »خودرو« با ۶۱۳ 
واحد، بانك ملت با نماد »وبمل��ت« با ۴۴۷ واحد و 
فوالد خوزستان با نماد »فخوز« با ۴۲۱ واحد تاثير 

منفي بر شاخص بورس داشتند.
بر پايه اين گزارش، در اين روز شركت سايپا با نماد 
»خساپا«، ايران خودرو با نماد »خودرو«، گسترش 
س��رمايه گذاري ايران خودرو با نماد »خگس��تر«، 
پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا«، پااليش نفت 
تهران با نماد »ش��تران«، پااليش نفت بندرعباس 
با نماد »ش��بندر« و بانك ملت با نماد »وبملت« در 

نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند.
گروه خودرو هم در معامالت آخرين روز كاري هفته 
صدرنش��ين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه پنج ميليارد و ۳۸۲ ميليون برگه سهم به ارزش 

۱۵ هزار و ۳۵9 ميليارد ريال دادوستد شد.

    آخرين وضعيت شاخص فرابورس
ش��اخص فرابورس نيز چهارش��نبه بيش از ۶۲ واحد 
افزايش داشت و به ١٩ هزار و ۸۵۰ واحد رسيد.در اين 
بازار چهار ميليارد و ۵۷۱ ميليون برگه س��هم و اوراق 
مالي به ارزش ۲۳ هزار و ۲۴۵ ميليارد ريال داد و ستد 
شد، تعداد دفعات معامالت امروز فرابورس بيش از ۲۷۱ 

هزار و ۸۸9 نوبت بود.
نمادهاي گروه توس��عه مالي مهر آين��دگان با نماد 
»ومهان«، صنعت��ي مينو با نم��اد »غصينو«، گروه 
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد »سمگا«، تجلي 
توسعه معادن و فلزات با نماد »تجلي«، فرابورس ايران 
با نماد »فرابورس«، توسعه سامانه نرم افزاري نگين 
با نماد »توسن« و صنايع پتروشيمي تخت جمشيد 
با نماد »ش��جم« با تاثير مثبت بر شاخص فرابورس 
همراه بودند.همچنين ش��ركت سرمايه گذاري صبا 
تامين با نماد »صبا«، بيمه س��امان با نماد »بساما«، 
پتروشيمي تندگويان با نماد »شگويا«، پويا زركان 
آق دره با نماد »فزر«، فوالد هرمزگان جنوب با نماد 
»هرمز« و پااليش نفت الوان با نماد »شاوان« تاثير 

منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

شركت هاي بورس��ي هم براس��اس قانون تجارت تا ۸ 
ماه بعد از برگزاري مجمع س��االنه خ��ود فرصت دارند 
تا سود نقدي را بين س��هامداران خود توزيع كنند، اما 
نحوه پرداخت اين سود در س��ال هاي گذشته به يكي 
از دغدغه س��هامداران تبديل ش��ده ب��ود؛ زيرا برخي 
شركت ها از روش هاي سنتي اس��تفاده مي كردند كه 
سهامداران در اين مورد مجبور بودند به بانك مورد نظر 
آن ش��ركت مراجعه كرده و گاها با افتتاح حساب، سود 
خود را دريافت كنند. سهامداران خرد براي دريافت سود 
نقدي خود كه مبلغ آن ناچيز، اما حق قانوني شان بود، 
از دريافت س��ود و ايستادن در صف بانك منصرف شده 
و اين سود در ش��ركت ها به صورت رسوب مي ماند كه 
مبالغ آن س��االنه بيش از هزاران ميليارد تومان است.

راه اندازي سامانه سجام اين مشكل را حل كرده است؛ 
به طوري كه شركت ها مي توانند به آساني از طريق اين 
سامانه سود سهام را به حساب سهامداران واريز كنند.

از آنجا كه عمده مردم با سرمايه هاي اندك وارد بورس 
ش��ده اند،  براي ماندگاري در اين بازار بايد س��ود سهام 
آنها به صورت متمركز و از طريق شماره شبا بانكي كه 
در س��جام اعالم شده، واريز شود تا حقي از كسي ضايع 
نش��ود. اين موضوع يكي از مطالبات سهامداران است؛ 
آن هم براي بازاري ك��ه امروز حدود ۶۰ ميليون نفر در 
آن حضور دارند كه سرمايه بيشتر اين افراد مبالغ خرد 
و حتي زير ۲۰ ميليون تومان اس��ت.»مجيد عشقي« 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار سال گذشته با اشاره 
سود رسوب شده س��هامداران در شركت هاي بورسي، 

آن را حق الناس عنوان ك��رده و گفته بود كه اين مبالغ 
بايد پرداخت شود.سال گذش��ته و در ادامه تالش هاي 
انجام شده از سوي مس��ووالن براي استفاده شركت ها 
از سجام، رييس س��ازمان بورس درباره پرداخت سود 
ش��ركت ها از طريق سامانه س��جام، گفت: حدود ۲۷۰ 
شركت، سود س��هامداران در س��ال ۱۴۰۰را از طريق 
سجام واريز كردند، اما بقيه همكاري نكردند. از اين رو با 
توجه به امكانات موجود و ضمانت هاي اجرايي قطعا با 
اين شركت ها برخورد خواهد شد. براساس قانون بودجه 
۱۴۰۱، تمامي شركت هاي بورسي امسال ملزم هستند تا 
سود سهامداران را از طريق سجام به حساب سهامداران 
خود واريز كنند. به طوري كه سهامداران ديگر مجبور 
نباشند از اين بانك به آن بانك مراجعه كنند بلكه بتوانند 
به صورت متمركز سود سهام را دريافت كنند. به دنبال 
مطرح ش��دن چنين صحبت هايي از سوي مسووالن 
حاضر در بازار س��رمايه، »محس��ن انصاري مهياري«، 
مدير نظارت بر ناش��ران س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
در نامه اي در راستاي اجراي قانون بودجه سال ۱۴۰۱، 
اعالم كرد: تمامي ناشرين ثبت شده نزد سازمان بورس 
و اوراق بهادار در راستاي تسهيل امور سهامداران موظف 
شدند سود تقسيمي مصوب مجمع عمومي را با همكاري 
شركت س��پرده گذاري مركزي و تسويه وجوه از طريق 
سامانه جامع اطالعات مشتريان )سجام( به سهامداران 
پرداخت كنند.با توجه به اعالم چنين خبري، برخي از 
سهامداران جوياي سودهاي رسوب شده اي در شركت ها 
ش��دند كه به دليل پايين بودن رقم آن و قرار گرفتن در 

صف هاي طوالني از دريافت چنين سودهايي انصراف 
مي دادند، اين در حالي است كه جمع چنين سودهايي 
مي تواند مبالغي كالن باش��د كه در حساب شركت ها 

قرار گرفته است.

     سودهاي رسوب شده در حساب شركت ها 
تحت تاثير ۲  عامل مختلف

در اين خصوص محسن انصاري مهياري، مدير نظارت بر 
ناشران س��ازمان بورس و اوراق بهادار در گفت وگو با ايرنا 
به جزييات پرداخت سودهاي رسوب شده شركت ها به 
حساب سهامداران اش��اره كرد و افزود: سودهاي رسوب 
شده در حساب شركت ها ناشي از چند عامل است كه بايد 
مورد بررسي قرار بگيرند.وي گفت: در ابتدا ممكن است 
سودهاي رسوب شده تحت تاثير تخلف صورت گرفته از 
سوي ناشر باشد كه اقدام به پرداخت سود شركت ها نكرده 
است.انصاري مهياري عدم وجود شماره حساب معتبر 
در اختيار ناش��ران را ديگر عامل سودهاي رسوب شده 
ش��ركت ها عنوان كرد و اظهار داشت: تحت تاثير چنين 
اتفاقي سود به حساب س��هامدار پرداخت شده اما سود 
پرداختي به دليل عدم اعتبار ش��ماره حساب به حساب 
شركت برگشت خورده است.وي به پرداخت سود مجامع 
شركت ها در سال هاي گذشته تاكيد كرد و افزود: سازمان 
بورس اكنون در حال انجام برنامه ريزي جامعي اس��ت 
تا ضمن تهيه س��امانه اي معتبر، سودهاي سال گذشته 
شركت ها را از طريق شركت س��پرده گذاري به حساب 
س��هامداران واريز كند.مدير نظارت بر ناشران سازمان 

بورس و اوراق بهادار خاطرنشان كرد: ابالغيه روز گذشته 
سازمان بورس نشات گرفته از قانون بودجه امسال بود، 
براين اساس بايد سود مشخص شده شركت ها در مجامع 
سال ۱۴۰۱ از طريق سامانه سجام به حساب سهامداران 
پرداخت شود.وي ادامه داد: با توجه به برنامه ريزي هاي 
انجام شده؛ مشكل پرداخت سود رسوب شده شركت ها 
از طريق اقداماتي كه در دستور كار سازمان بورس است 
برطرف خواهد ش��د.انصاري مهياري به جريمه در نظر 
گرفته ش��ده براي ناشران متخلف اش��اره كرد و گفت: 
پيشنهاد اليحه بودجه ۱۴۰۱ اين بود تا ناشران متخلف 
كه از پرداخت سود سهامداران از طريق سجام خودداري 
مي كنند، متحمل پرداخت س��ود با ۲۰ درصد جريمه 
شوند؛ اين در حالي است كه اين جريمه در قانون بودجه 
با تغيير همراه شد.مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و 
اوراق بهادار افزود: در قانون بودجه اعالم شده تا اگر تخلفي 
از سوي شركت ها در زمينه پرداخت سود صورت گرفت، 
اعضاي هيات مديره آن بين ۶ ماه تا ۲ سال سلب صالحيت 
شوند. وي ادامه داد: با توجه به اين قانون، سازمان بورس 
نظارت ه��اي الزم را در اين زمينه انج��ام خواهد داد و به 
محض مالحظه تخلف از سوي شركت ها در سال ۱۴۰۱، 
مراتب را براي س��لب صالحيت كل اعضاي هيات مديره 
به قوه قضاييه ابالغ مي كند. انصاري مهياري افزود: همه 
ناشران ثبت شده در س��ازمان بورس بايد سود خود را از 
طريق سامانه سجام به حساب سهامداران پرداخت كنند 
كه در اين زمينه سازمان بورس به صورت روزانه نظارت 

الزم را در اين زمينه خواهد داشت.



گروه راه وشهرسازي|
زخم سه س��اله صنعت حمل و نقل »بار« دوباره سر باز 
كرده اس��ت. دوباره كاميون داران زي��ر بار جهش هاي 
تورمي دست از كار كشيده اند و به همين دليل، به گفته 
رييس اتحاديه بارفروشان، قيمت گوجه فرنگي، پياز و 

سيب زميني نجومي شده است.
به گزارش »تعادل«، در همين حال، مركز پژوهش هاي 
مجلس در تازه ترين گزارش پژوهشي خود از »وضعيت 
اس��قاط وس��ايل نقليه در كش��ور« از قرار داشتن »10 
ميليون وسيله نقليه« در مرز فرسودگي خبر داده است. 
از اين تعداد، نزديك به 190 هزار كاميون، نزديك به 45 
هزار كشنده و نزديك به 16 هزار كاميونت )در مجموع 
حدود 250 هزار دستگاه فعال در صنعت حمل و نقل بار( 
فرسوده هستند. فرسودگي در ادبيات اقتصاد به معني 
افزايش هزينه هاي تعمي��ر و نگهداري و از همه مهم تر، 
مصرف باالي س��وخت و افزايش هزينه سوخت است. 
در چنين شرايطي است كه مشكالت مربوط به سوخت 

كاميون داران بيشتر درك مي شود.

    قيمت نجومي
 گوجه فرنگي، پياز و سيب زميني 

در شرايطي كه ديروز احمد كريمي، دبير انجمن صنفي 
كاميون داران، فراخوان رانن��دگان را »جعلي« خواند، 
رييس اتحاديه بارفروشان مش��كالت ايجاد شده براي 
كامي��ون داران و اخت��الل در حمل و نق��ل را »علت« 
افزايش قيمت نجومي س��ه قلم صيف��ي در بازار تهران 
اع��الم كرد.مصطفي دارايي ن��ژاد در گفت وگو با مهر 
با اش��اره به افزايش قيمت گوجه فرنگ��ي به 25 هزار 
تومان، س��يب زميني به 16 هزار توم��ان و پياز به 20 
هزار تومان گفت: دليل اين اتفاق مشكالتي است كه 
براي كاميون داران به وجود آمده اس��ت به طوري كه 
سه شنبه شب از 100 درصد باري كه بايد وارد ميدان 
مركزي تهران مي شد حدود 10 درصد آن آمده است به 
عبارتي بايد شب گذشته ۳0 هزار تن انواع ميوه، سبزي 
و صيفي جات شامل 66 قلم كاال وارد تهران مي شد اما 
تنها حدود 2500 تا ۳000 تن آمده است.وي با بيان 
اينكه مشكالت ايجاد شده براي كاميون داران دليل اين 
امر است، افزود: كاميون داران اعالم كرده اند در صورتي 
كه مشكالت اين صنف حل نشود اقدام به حمل كاالها 
نخواهند كرد و در اين صورت ش��اهد افزايش شديد 
قيمت انواع كاالها خواهيم ب��ود بنابراين بايد هر چه 
سريع تر مس��ووالن مشكالت اين صنف را حل كنند. 
دارايي نژاد مشكالت كاميون داران را مربوط به مسائلي 
مانند بيمه، بيمه تكميلي و عدم دسترس��ي به امكانات 
الزم دانست و گفت: براي صدور يك بارنامه معمولي كه 
هزينه آن 500 هزار تومان است حدود ۳ ميليون تومان از 
كاميون داران گرفته مي شود كه اين مساله نيز يكي ديگر 

از چالش هاي آنان است.

    مرور مشكالت سه ساله كاميون داران
احمد كريم��ي، دبير انجمن صنفي كامي��ون داران اما 
گفت: فراخوان رانندگان جعلي اس��ت و از خارج كشور 
هدايت مي شود؛ مشكل كمبود محصوالت كشاورزي 

نيز برطرف شد.
كريمي درباره اعتراضات كاميون داران اظهار كرد: در 
سال 9۷ كه اعتراضات كاميون داران آغاز و قرار شد تا 
بخشي از مشكالت كمبود كرايه حمل از طريق روش 
تن-كيلومتر حل شود اما با يك بار اين قضيه برطرف 

نمي شود بلكه بايد رقم پايه تن - كيلومتر به روزرساني 
شود و قرار نيس��ت رانندگان با كرايه سال گذشته به 

عنوان رقم پايه، فعاليت كنند.
وي افزود: بر اس��اس قاعده تن- كيلومتر هر زمان كه 
تورم يا كاهش قيمت داشتيم بايد نرخ پايه به روزرساني 
شود. مثاًل اگر توافقات بين المللي انجام شود، ممكن 
است كاهش قيمت داشته باشيم و برخي اقالم مانند 
الستيك ارزان ش��ود اما در حال حاضر چنين اتفاقي 
نيفتاده و افزايش قيمت داشتيم. آخرين بار نرخ پايه 
تن – كيلومتر ارديبهشت سال گذشته به روزرساني شد 

اما قيمت برخي از كاالها دو برابر شده است.
دبير انجمن صنفي كاميون داران با تأكيد بر اينكه بايد 
پروژه تن- كيلومتر به طور كامل اجرا شود، اظهار داشت: 
عوامل موثر در افزايش يا كاهش كرايه حمل كاال مانند 
گرمسيري يا سردس��يري مبدأ و مقصد يا همچنين 
كم باري و پرباري فصل سال در ضرايب تن- كيلومتر 

لحاظ نشده است.

    بازار الستيك در دست دالالن
كريمي تصريح كرد: در س��ال 9۷ بع��د از اعتراضات 
رانندگان كاميون، جلس��ات زيادي برگزار و قرار شد 
مشكالت حل شود كه بخشي از آنها برطرف شد. مثاًل 
ارز يارانه اي به واردات الستيك اختصاص يافت و شرايط 
خوبي داشتيم. سازمان راهداري براساس سامانه اي كه 
راه اندازي كرده بود و نيز كاركرد خودروهاي سنگين 
اقدام به توزيع الستيك مي كرد. حتي به جايي رسيديم 
كه الس��تيك بود و متقاضي كم بود. اما پس از حذف 
يارانه ارز واردات الس��تيك و انتقال توزيع به سامانه 
»كاال« ي وزارت صمت، الستيك فروشان بالفاصله 
به اين سامانه مراجعه و همه الستيك ها را خريداري 
مي كنند. سپس با قيمت آزاد به رانندگان مي فروشند.

    فراخوان اخير رانندگان
جعلي است

وي افزود: فراخوان اخير اعتراضات رانندگان جعلي است 
كه به عنوان اتحاديه سراسري كاميون داران و رانندگان 
كشور منتشر شده است ولي چنين اتحاديه اي وجود 
خارجي ندارد. سه نفر در خارج از كشور پشت اين قضيه 
هستند. آنچه واقعيت دارد كانون صنفي رانندگان است 
و ما هم اعالم كرده ايم كه اين فراخوان جعلي است ولي 

پيگير مشكالت رانندگان هستيم.

    ناوگان ُپركار هر ماه با كمبود سوخت 
مواجه مي شود

اين فعال صنف��ي حمل و نقل جاده اي درباره مش��كل 
كمبود س��وخت رانندگان كاميون گفت: بعد از حمله 
هكري به س��امانه ش��ركت ملي پخش، مش��كالت ما 
بيش��تر ش��د اما پيش از آن هم رانندگان مشكالتي در 
زمينه كمبود سوخت داش��تند. به عنوان مثال ناوگان 
پركار و پرت��ردد در ميانه ماه با كمبود س��وخت مواجه 
مي ش��ود. كاميوني كه صدي 40 ليتر مصرف دارد و از 
آن طرف 25 هزار ليتر مصرف س��وخت در ماه دارد تنها 
 5 هزار ليتر گازوئيل به او مي دهند.دبير انجمن صنفي 
كاميون داران يادآور شد: از سوي ديگر براي ناوگان كم 
كاركرد و تردد در مسافت هاي كوتاه نيز مشكالتي وجود 
دارد. عدم اختصاص سهميه سوخت مسافت طي شده 
براي رس��يدن به پاي بار به اين معنا كه بين 40 تا 100 
كيلومتر مسافت بايد طي شود تا به مبدأ بار كه ذوب آهن 
يا معدن يا هر چشمه بار ديگري باشد، طي مي شود اما به 
اين پيمايش سوختي اختصاص نمي يابد. چون اختصاص 
سوخت براساس ميزان پيمايش مذكور در بارنامه است 
و مس��افت پيموده ش��ده تا پاي بار مورد محاسبه قرار 
نمي گيرد. وي افزود: البته به بخشي از ترددهاي يك سر 
خالي سوخت تعلق مي گيرد. ما اين موضوع را به شركت 
پخش و ش��ركت راه انتقال داديم. آنه��ا هم پذيرفتند 
تا به طور متوس��ط ۷5 كيلومتر در م��اه به عنوان ميزان 
پيمايش بدون كاركرد در كارت هاي سوخت لحاظ شود 

اما نهايتًا مورد پذيرش قرار نگرفت.

     حق بيمه رانندگان؛ يك ميليون 
و ۸۰۰ هزار تومان 

 كريمي مش��كل ديگر رانن��دگان را ح��ذف رانندگان 
جديد الورود از مصوبه دولت قبلي در خصوص اختصاص 
يارانه به حق بيمه رانندگان عنوان و تصريح كرد: در حال 
حاضر س��ازمان تأمين اجتماعي صرفًا رانندگان داراي 
س��ابقه را مش��مول يارانه دولتي بيمه تأمين اجتماعي 
قرار داده اس��ت و رانندگان تازه وارد اين امكان را ندارند. 
همچنين با توجه به افزايش دس��تمزد در سال جاري، 
حق بيمه رانندگان تازه وارد ي��ك ميليون و ۸00 هزار 
تومان شده است كه در توان رانندگان خصوصًا رانندگان 
»غيرخود مالك« نيست. در اين چند روز كاميون هاي 

اتاق دار به خاطر باال بودن حق بيمه اعتراض كرده اند.
دبير انجمن صنفي كاميون داران خاطرنش��ان كرد: در 

روزهاي اخير تع��دادي از رانن��دگان كاميون فراخوان 
جعلي را باور كردند و 15 فروردين در استان هاي فارس، 
كرمان و كرمانشاه دست از كار كشيدند كه بر روي حمل 
محصوالت كشاورزي اثر گذاشت و سبب افزايش قيمت 
كاالهاي كشاورزي شد. اما از ديروز مجدداً فعاليت آنها 
شروع شده و با پيگيري هاي ما امروز همه بارهاي مورد 

نياز به ميادين ميوه و تره بار ارسال شده است.

    افزايش سرقت از كاميون ها 
حتي در حال حركت 

وي يكي ديگر از مش��كالت رانندگان را ناامني جاده ها، 
مزاحمت براي رانندگان و سرقت از كاميون ها در جاده ها 
دانست و گفت: برخي مزاحمان چادر كاميون ها را پاره 
كرده و بار كاميون را خالي مي كنند. حتي بار كاميون هاي 
در حال حرك��ت را هم خال��ي كرده ان��د. ضمن اينكه 
سنگ پراني و شكستن شيشه كاميون ها را نيز داشته ايم 
كه فيلم آن را به فرمانده ناجا ارايه كرديم. فرمانده نيروي 
انتظامي به فرماندهان استان ها اعالم كرده تا به جد پيگير 
حقوق رانندگان باشند.كريمي يادآور شد: 2۳ فروردين 
ماه با وزير راه و شهرس��ازي و 2۷ فروردين با مديرعامل 
ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي جلساتي داريم. 
جلساتي در هفته هاي پيش رو با اعضاي كميسيون هاي 
عم��ران و اجتماعي مجل��س برگزار خواهي��م كرد تا 
مش��كالت رانندگان به خصوص در حوزه بيمه تأمين 

اجتماعي را برطرف كنيم.

    مشكل كمبود سوخت به كاميون ها
وي در خصوص كمبود سوخت در برخي از جايگاه هاي 
تعدادي از استان هاي كشور اظهار داشت: مشكلي كه در 
جايگاه ها وجود دارد به دليل مشكالت كمبود سوخت 
ناوگان نفت كش و حمل سوخت است. با توجه به اينكه 
مسافت طي شده براي كاميون هاي سوخت كوتاه است و 
كاركرد مندرج در بارنامه آنها 5 هزار كيلومتر است اما دو تا 
سه هزار كيلومتر آن در ماه خالي است تا به محل بارگيري 
برسد اما براي اين مسافت به آنها سوختي نمي دهند كه 
بايد اين مشكالت ساماندهي شود تا سوخت به موقع به 
جايگاه برسد.اين فعال صنفي از ديگر مشكالت ناوگان 
سوخت رسان را پرداخت با تأخير يك تا دو ماهه كرايه 
حمل دانست و اظهار داش��ت: شركت ملي پخش پول 
سوخت خريداري شده از سوي جايگاه را چند روز زودتر 
از ارسال محموله دريافت مي كند كه بخشي از آن كرايه 
حمل است ولي هنگامي كه مي خواهد كرايه را به راننده 
بدهد با يك تا دو ماه تأخير آن را به پيمانكار مي دهد تا به 
راننده پرداخت شود در حالي كه بايد جايگاه دار كرايه را 

بالفاصله پس از رسيدن محموله به راننده تحويل دهد.

  معاون وزير راه: دنبال حل مشكالت هستيم
داريوش اماني، رييس سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي اما با اش��اره به گاليه رانن��دگان ناوگان برون 
شهري از برخي مشكالت گفت: براي تثبيت قيمت 
قطعات يدكي، الستيك و روغن با وزارت صمت در حال 
گفت وگو هستيم.اماني در خصوص گاليه رانندگان در 
برخي از شهرها گفت: نرخ الستيك، روغن و قطعات 
يدكي دچار نوسانات قيمت است و براي تثبيت قيمت 
ب��ا وزارت صمت گفت وگوهايي داش��تيم و از طرفي 
رانندگان با كمبود گازوئيل در برخي جايگاه ها مواجه 
شدند كه اين دغدغه رانندگان نيز به شركت ملي پخش 

فرآورده هاي نفتي منعكس شده است.
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جزييات 3 شيفته شدن
خدمات در شهرداري

معاون برنامه ريزي، توسعه س��رمايه انساني و امور 
شورا شهرداري تهران در توضيح ارايه خدمات سه 
شيفته به شهروندان تهراني گفت: مطالعاتي را انجام 
داديم تا ببينيم چه مشاغلي را مي توانيم در شيفت 
سوم اس��تفاده كنيم و به اين نتيجه رسيديم كه در 
حوزه مالي و شهرس��ازي كه بيش��ترين مراجعات 
مردم به آنها انجام مي ش��ود مي توانيم ساعت كار را 
افزايش دهيم.لطف اهلل فروزنده، معاون برنامه ريزي، 
توسعه سرمايه انساني و امور شورا شهرداري تهران 
در گفت وگو با ايلنا، در پاسخ به سوالي درباره سازوكار 
سه شيفته شدن خدمات ش��هرداري تهران و ارايه 
خدمت به شهروندان تهراني گفت: شهردار تهران 
از سال گذش��ته تاكيدي داش��تند مبني بر اينكه 
بتوانيم خدمات رس��اني شهرداري را به صورت سه 
شيفت انجام دهيم و در شيفت عصر نيز فعاليت ها 
در شهرداري انجام شود.او ادامه داد: به همين منظور 
مطالعاتي را انجام داديم تا ببينيم چه مش��اغلي را 
مي توانيم در ش��يفت سوم اس��تفاده كنيم و در آن 
حوزه ها ارايه خدمت دهيم و به اين نتيجه رسيديم 
كه در حوزه مالي و شهرسازي كه بيشترين مراجعات 
مردم به آنها انجام مي شود، مي توانيم ساعت كار را 
افزايش دهيم.به همين دليل دستورالعملي را تهيه 
كرديم و به مناطق 22گانه ش��هرداري تهران ابالغ 
كرديم. اين دستورالعمل در يكي از مناطق به صورت 
آزمايشي در حال اجرا است.فروزنده در پاسخ به سوال 
ديگري درباره تذكر چندباره رييس كميته شفافيت 
شوراي شهر تهران مبني بر عدم به روزرساني سامانه 
شفافيت اظهار كرد: انش��اهلل درست مي شود.او در 
واكنش به اينكه چرا س��امانه بروز رساني نمي شود 
گفت: چرايي آن را بايد بررسي كنيم. ما هم به شورا 

قول داديم كه اين موضوع را بررسي مي كنيم.

تاكسي اسقاطي چند؟
معاون فني و بهره برداري س��ازمان تاكسيراني شهر 
تهران در مورد ساماندهي مراكز اسقاط و سازوكار جديد 
آنها توضيحاتي را ارايه كرد. سيد علي محتشمي پور در 
گفت وگو با ايس��نا، با بيان اينكه به طور كلي در بحث 
اسقاط، خودروي فرسوده تابع قانون هواي پاك است 
كه در آن قيد شده خودروي فرسوده بايد اسقاط و بعد از 
آن از رده خارج شود، اظهار كرد: همچنين آيين نامه اي 
توسط هيات وزيران تصويب ش��ده كه به موجب آن 
سازوكار فرسودگي خودروهاي فرسوده تعيين شده 
كه اين خودروها بايد در قالب س��ازوكاري مشخص و 
معين اسقاط شوند.او با بيان اينكه در گذشته تنها 14 
مركز با ما هم��كاري مي كردند اما بعد از اين فراخوان 
تعداد مراكز به 24 افزايش يافت، اظهار كرد: اميدواريم 
اين موضوع سبب ايجاد رقابت سالم بين مراكز اسقاط 
خودرو ش��ود، يك مژده هم به مالكين تاكس��ي هاي 
فرسوده مي دهم چرا كه با اتخاذ اين سياست ها شاهد 
افزايش ۷ ميليون توماني قيمت تاكسي فرسوده بوديم.

محتشمي پور با بيان اينكه پيش از دي ماه سال گذشته 
قيمت اسقاط خودرو 20 ميليون تومان بود اما پس از 
افزايش 1۸ ميليوني خودرو توسط ايران خودرو قيمت 
اسقاط نيز به 24 ميليون و 500 هزار تومان رسيد، ادامه 
داد: حاال امروز قيمت متوس��ط اسقاط خودرو به ۳0 
ميليون و 500 هزار تومان رسيده است و اين يك خبر 
خوش براي رانندگان تاكسي است، چرا كه به تامين 

آورده مالي شان براي نوسازي تاكسي كمك مي كند.

افزايش ۲۵ درصدي
 تعرفه هاي خدمات بهشت زهرا)س( 
 مديرعامل سازمان بهشت زهرا )س( از افزايش 25 
درصدي تعرفه هاي خدمات سازمان بهشت زهرا )س( 
از اول ارديبهش��ت ماه خبر داد. س��عيد غضنفري 
در گفت وگو با تس��نيم، در ارتباط ب��ا زمان اجراي 
تعرفه هاي جديد خدمات سازمان بهشت زهرا)س( 
در س��ال 1401، اظهار كرد: بنا بر مصوبه ش��وراي 
اسالمي شهر تهران از ابتداي ارديبهشت ماه امسال 
خدمات با ن��رخ و تعرفه جديد ب��ه خانواده ها ارايه 
مي ش��ود.وي گفت: تعرفه هاي خدمات در سازمان 
بهش��ت زهرا)س( در س��ال جاري نس��بت به سال 
گذشته 25 درصد افزايش خواهد داشت.غضنفري 
با بيان اينكه بر اس��اس تعهد و برنامه ريزي سازمان 
بهش��ت زهرا)س( ي��ك طبقه قبر راي��گان به همه 
ش��هروندان تعلق مي گيرد، تصريح كرد: اين كار در 
زمان دفن متوفيان انجام مي ش��ود. همچنين هيچ 
رزروي براي فروش قبرهاي بهشت زهرا)س( در هيچ 
يك از قطعات قديمي و جدي��د نداريم.مديرعامل 
سازمان بهشت زهرا)س( در ارتباط با احياي قبورهاي 
۳0 ساله در بهشت زهرا)س(، گفت: براي اين قبرها 
نيز بر اس��اس قوانين و مقررات عمل خواهيم كرد و 
خانواده ها مي توانند از اين مساله استفاده كنند. زماني 
كه يكي از نزديكان درج��ه يك متوفاي قبلي فوت 
كند، مي تواند با مراجعه به بهشت زهرا)س( نسبت 
ب��ه احياي قبر اق��دام كنند.غضنفري همچنين در 
رابطه با تعداد طبقات قبور بهشت زهرا)س(، تصريح 
كرد: اين مس��اله با توجه به قطعات متفاوت است و 
هم اكنون در بهشت زهرا قطعات 4 طبقه داريم اما 
هنوز به بهره برداري نرسيده است و اين قطعات جزو 
قطعات رزروي محسوب مي شوند.وي در خصوص 
برخي از موارد از جمله سرقت گل هاي قبور و حضور 
متكديان در قطعات بهشت زهرا)س(، افزود: به هر 
حال بهش��ت زهرا)س( يك س��ازمان بزرگي است 
و خوشبختانه اين مش��كالت در 5، 6 ماه گذشته با 
تقويت دژبانان و نيروهاي سازمان كاهش پيدا كرده 
است.مديرعامل سازمان بهشت زهرا)س( همچنين از 
كاهش آمار متوفيان ناشي از كرونا اشاره كرد و گفت: 
هم اكنون اين آمار بين 10 تا 11 نفر در روز رس��يده 
است و از اين تعداد، برخي از متوفيان به استان هاي 
ديگر منتقل و بقيه در بهشت زهرا)س( دفن مي شوند.

رشد ۴۶ درصدي
نرخ اجاره بهاي مسكن

بر اس��اس گزارش بانك مركزي ن��رخ اجاره بهاي 
مسكن در ش��هر تهران طي اسفند 1400 نسبت 
به ماه مش��ابه س��ال 99 بالغ بر 46درصد افزايش 

يافته است.
به گزارش تسنيم، مطابق آمار بانك مركزي شاخص 
كرايه مس��كن اجاري در شهر تهران و كل مناطق 
شهري طي اسفندماه سال گذشته حاكي از رشد 
به ترتيب 45.۸ و 50.2 درصدي نسبت به اسفندماه 
س��ال 99 است. رشد ماهانه شاخص كرايه مسكن 
اجاري طي اس��فندماه امسال در شهر تهران و كل 
مناطق شهري به ترتيب 4صدم درصد و 1.2 درصد 
بوده است. بر اساس اين گزارش، يكي از نگراني هاي 
كارشناس��ان و فعاالن بازار مس��كن، بخش اجاره 
مسكن است كه به واس��طه كم كاري هاي گذشته 
طي سال هاي اخير با رشد باالي قيمت مواجه بوده 
اس��ت، در اين بين برخي اقدام��ات دولت از جمله 
تعيين س��قف افزايش اجاره بها نيز نتوانسته است 
بازار اجاره را كنترل كند. اين بخش به تأسي از تورم 
عمومي كش��ور و همچنين قيمت مسكن همواره 
روند روبه رشدي را طي كرده است. در زمان حاضر 
حدود ۸ ميليون خانوار مستأجر در كشور داريم كه تا 
چند هفته ديگر درگير جابه جايي احتمالي و تمديد 
قراردادهاي خود مي ش��وند. بر اساس اعالم معاون 
وزير راه و شهرسازي قرار اس��ت براي كنترل بازار 
اجاره مس��كن، در قالب طرح اجاره داري حرفه اي 
۳00 هزار واحد در كشور ساخته شود.محمودزاده 
در اين باره گفته اس��ت: اين واحدها در زمين هاي 
99ساله ساخته خواهد ش��د تا به اين ترتيب بازار 
اجاره مس��كن قابل كنترل شود. حال بايد ديد؛ آيا 
طرح اج��اره داري حرفه اي پس از س��ال ها وعده و 
وعيد عملياتي مي ش��ود يا خير؟ و اين كه؛ آيا اين 
برنامه مي تواند در زمان مناسب به عنوان سرعت گير 

افزايش قيمت اجاره مسكن عمل كند؟

آخرين مقررات سفر به ايران 
اعالم شد

سخنگوي س��ازمان هواپيمايي كش��وري آخرين 
مقررات پذي��رش مس��افران ورودي در پروازهاي 
بين المللي به ايران را اعالم ك��رد.  به گزارش ايلنا، 
ميراكبر رضوي اظهارداشت: براساس مصوبه يكصد 
و دوازدهمين جلسه س��تاد ملي مديريت بيماري 
كرون��ا محدوديت هاي كروناي��ي مربوطه به همه 
كشورها حذف و تمامي مسافران باالي 12 سال در 
پروازهاي ورودي به ايران با تزريق دو دوز واكس��ن 
كرونا و داشتن تست هاي پي سي آر منفي، مي توانند 
وارد كش��ور شوند. وي افزود: مس��افران ورودي به 
كشور بايد در محدوده ۷2 س��اعت مانده به پرواز، 
به انجام آزمايش PCR اقدام كنند و گواهي جواب 
منفي تست كرونا را به زبان انگليسي به همراه داشته 
و از آخرين نوبت تزريق واكسن آنها 14 روز گذشته 
باشد. رضوي افزود: همچنين در اين جلسه مقرر شد، 
صدور بليت براي س��فرهاي هوايي به سامانه ايران 
من متصل باشد و كنترل مسافران جهت مديريت 
بيماري كرونا از طريق سامانه مذكور صورت گيرد.

پذيرش كاركنان وظيفه )امريه( 
در وزارت راه و شهرسازي

وزارت راه وشهرس��ازي دس��تورالعمل »جذب و 
پذيرش كاركنان وظيفه )امريه( « را اعالم كرد.

به گزارش ايلنا، وزارت راه و شهرس��ازي اعالم كرد 
ثبت نام پذيرش كاركنان وظيف��ه از 20 فروردين 

آغاز مي شود.
طبق اطالعيه اين وزارتخانه، در اجراي منويات مقام 
معظم رهبري و فرماندهي كل قوا )مدظله العالي( 
و استفاده از ظرفيت هاي اصل 14۷ قانون اساس و 
قانون وظيفه عمومي، بهره گيري از توانمندي هاي 
علمي و تخصصي مشمولين تحصيل كرده در جهت 
نيل به اه��داف س��ازمان ها و ادارات تابعه، ارتقاي 
شاخص هاي اقتصادي و فرهنگي اجتماعي مناطق 
كمتر توسعه يافته، انتقال تجربيات گوهر بار نسل 
حاضر و گذش��ته به جوانان با اس��تعداد نسل آتي، 
جبران كمبود نيروي متخصص در مناطق محروم 
و كمتر توسعه يافته و بهره گيري از توانمندي هاي 
علمي و تخصصي مشمولين تحصيل كرده جهت 
افزايش ارتقاي ش��اخص هاي علم��ي و فرهنگي 
س��ازمان ها/ ش��ركت ها و ادارات كل تابعه استاني 
جذب كاركنان وظيفه در وزارت راه و شهرس��ازي 
با ش��رايط و ضوابط ذيل صورت مي پذيرد. با توجه 
به محدوديت سهميه و فراواني متقاضي، انتخاب 
متقاضيان محترم براس��اس اولويت ها و امتيازات 
ذكر شده و بعد از طي فرآيند مزبور انجام مي پذيرد.

انجمن صنفي كاميون داران: فراخوان رانندگان »جعلي« است

آلودگي هوا ساالنه 2.6 ميليارد دالر به پايتخت نشينان زيان وارد مي كند

شوك رانندگان كاميون به بازار صيفي 

افزايش آلودگي هواي تهران با بازگشايي مدارس
گروه راه و شهرسازي|

بررسي هاي اوليه دس��تگاه مختلف حاكي از افزايش 
۳0 درصدي ترافيك در س��طح شهر تهران و در پي آن 
افزايش آلودگي هواي پايتخت با بازگش��ايي مدارس 
و دانش��گاه ها و ساير مراكز آموزش��ي است.به گزارش 
»تعادل« به نقل از مركز پژوهش هاي مجلس، براساس 
گزارش بانك جهاني در س��ال 201۸، آلودگي هواي 
تهران به طور مستقيم هر س��اله خسارت 2.6 ميليارد 
دالري به سالمت عمومي شهروندان وارد مي كند. در 
مطالعه اي ديگر خسارت آلودگي ها در بخش سالمت 
را با س��ه رويكرد ديه، ارزش يك س��ال زندگي و ارزش 
آماري زندگي به ترتي��ب 991، 216 و 9500 ميليون 
دالر برآورد كردند.در چنين ش��رايطي است كه ديروز 
مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران گفت: 
آلودگي هواي پايتخت در س��ه روز نخست بازگشايي 
مراكز آموزشي در مقايسه با بازه زماني مشابه در دوسال 

گذشته افزايش نسبي داشته است.
به گ��زارش فارس، س��يدمحمدمهدي ميرزايي قمي، 
مديرعامل ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران اظهار 
كرد: آالينده شاخص در روزهاي چهاردهم تا شانزدهم 
فروردين امسال همچون مدت مشابه در دوسال گذشته، 
ذرات معلق كمتر از دو و نيم ميكرون بوده است. امسال 
عالوه بر سفرهاي آموزشي، بارندگي كمتر باعث شد تا با 
وجود سرعت بيشتر وزش باد نسبت به بازه زماني مشابه 
سال گذش��ته، به دليل ورود گرد و غبار شاهد افزايش 
آالينده ها باشيم.  مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي 
تهران ادامه داد: بر اساس اين گزارش، شاخص كيفيت 
هواي سال جاري در روزهاي 14 فروردين 102 و ناسالم 
براي گروه هاي حساس، 15 فروردين 9۳ و 16 فروردين 
۷9 بوده درصورتيكه اين آمار براي چهاردهم تا شانزدهم 
فروردين سال 1400 به ترتيب ۷6، 56 و 60 و براي مدت 
مشابه سال 1۳99 نيز به ترتيب 49، ۸4 و 66 بوده است.

    اثر بازگشايي مراكز آموزشي روي مترو؟
در اين حال، مديران مترو مي گويند، آمار مس��افران 
در ايستگاه هاي حوالي دانش��گاه ها و مراكز آموزشي 
بزرگ پس از بازگش��ايي مراكز آموزش��ي ۳0 درصد 
افزايش يافته است و پيش بيني مي شود تا ۳ هفته آينده 
آمار مسافران چند برابر ش��ود.مهدي شايسته اصل، 
مديرعامل شركت مترو تهران در اين باره گفت: به دليل 
اينكه هنوز برخي از شهروندان تهراني كه در سفرهاي 
نوروزي بودند به پايتخت بازنگشته و بازگشايي مدارس 
نيز همزمان با آغاز ماه مبارك رمضان بوده است افزايش 
چشمگير آمار مسافران در همه خطوط را نداشته ايم.

وي اف��زود: در ح��ال حاض��ر در برخي س��اعات در 
ايس��تگاه هايي مانند صادقيه، آزادگان، تئاتر شهر و 
ميدان آزادي كه حوالي مراكز آموزشي است 2۸ تا ۳0 
درصد افزايش يافته است ولي ساير ايستگاه ها كماكان 

مشابه قبل بازگشايي مراكز آموزشي مسافر دارند.

    افزايش ميليوني مسافران مترو
 از 3 هفته آينده

مديرعامل ش��ركت بهره برداري مت��رو تهران بيان 
داش��ت: آمار مس��افران مترو در حال حاضر حدودا 
مشابه اسفند سال گذشته است و به نظر ما هنوز به 
پيك آمار مس��افران نرسيده ايم و احتماال تا ۳ هفته 
آينده به تعداد مس��افران تدريجا افزوده و چند برابر 
مي شود و به آمار روزانه بيش از 2.5 ميليون مسافر 
در روز خواهيم رس��يد.وي درباره تمهيدات اتخاذ 
شده تصريح كرد: فاصله حركت قطار ها در خطوط 
مت��رو در حد امكان كاهش يافته و در س��اعات اوج 
مسافر، پيش بيني شده است تا قطار هاي فوق العاده  
اعزام شوند تا سفر هاي مردم مديريت شود.شايسته 
اصل با تاكيد بر اينكه حفظ رضايت ش��هروندان در 
زمينه حمل و نقل عمومي به خصوص مترو نيازمند 

سرمايه گذاري مناسب در اين زمينه است گفت: براي 
تأمين قطعات و واگن هاي مورد نياز خطوط متروي 
تهران و همچنين انجام تعميرات اساسي برنامه ريزي 
خوبي در ماه هاي اخير شده است. وي افزود: در سال 
گذشته شوراي شهر تهران رديف بودجه اي مناسبي 
را ب��راي مترو پيش بيني و مصوب ك��رد كه البته با 
انباشت مشكالتي كه از سال هاي گذشته باقي مانده 
است بايد به مرور زمان به يك نقطه مطلوب در حوزه 

تأمين واگن و قطعات مترو برسيم.

    حمايت دولت و تالش شهردار تهران
 براي تامين واگن

مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
ادامه داد: عالوه بر اين، خريد واگن نيز در دستور كار 
قرار دارد كه با حمايت دولت و تالش شهردار تهران 
قرار اس��ت 6۳0 واگن به اين ناوگان افزوده ش��ود و 
در صورت پرداخ��ت 15 درصدي پيش پرداخت در 
دولت، اميدواريم اين واگن ها امسال به شركت مترو 

اضافه شوند.
مجتبي ش��فيعي، مع��اون حمل و نق��ل و ترافيك 
ش��هرداري تهران نيز در اين باره گفت: ش��هرداري 
تهران با تزري��ق منابع مالي و همچنين اقداماتي كه 
ظرفيت سازي الزم در مدهاي تاكسيراني، اتوبوسراني 
و مترو را به حداكثر برس��اند، تمهيداتي در راستاي 
مديريت ترافيك و تسهيل در جابه جايي شهروندان 

پيش بيني كرده است.
شفيعي بيان كرد: تالش شده است كه تعداد ناوگان 
مده��اي مختلف از طريق تعمي��رات افزايش يابد و 
همچنين ش��يفت هاي كاري رانندگان بيشتر شود. 
همچنين تالش مي ش��ود كه سرفاصله زماني اعزام 
ناوگان به حداقل زمان ممكن برسد تا ظرفيت سيستم 
در روزهاي ابتدايي بازگشايي حضوري مراكز آموزشي 

به حداكثر توان ارايه سرويس برسد. وي ضمن اشاره 
به عقب ماندگي جدي حوزه حمل و نقل عمومي به 
علت عدم توجه كافي از طرف مسووالن ذي ربط در 
حوزه دولت و مديريت شهري در سال هاي گذشته 
اظهار كرد: در حال حاضر ظرفيت سامانه هاي حمل و 
نقل عمومي متناسب با تقاضاي فعلي نيست و تقويت 
ناوگان نياز به توجه بيشتر تمامي مسووالن دولتي و 

مديريت شهري دارد.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران از دولت 
و مجلس درخواس��ت كرد كه ضمن توجه به تزريق 
منابع مالي الزم متناسب با نيازهاي شهر تهران، ساز 
و كارهاي قانوني براي تسهيل در توسعه حمل و نقل 

عمومي براي شهرداري تهراني را فراهم كنند.
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در چند ماه اخير اس��تخراج بيت كوين جنجال هاي 
زيادي به پا كرده است. از طرفي نبود قانون مشخص 
براي برخورد ب��ا فعاالن اين حوزه كه از س��وي بانك 
مركزي فعاليتشان غيرقانوني اعالم شده در مقابل آن 
دسته كه استفاده از ارز ديجيتالي را راهي براي دور زدن 
تحريم ها و ارزآوري مي دانند و از طرف ديگر واكنش 
مسووالن وزارت نيرو كه افزايش مصرف برق را در فصل 
گرما به گردن استخراج كنندگان انداخته و هر روز يك 
مزرعه استخراج را با اين ادعا شناسايي مي كنند. اين 
در حالي است كه هيات مديره انجمن فن آوران زنجير 
بلوك با تاكيد بر جلوگيري از خروج كس��ب وكارها و 
نيروي انساني متخصص از كش��ور و عدم نگه داشت 
دارايي ه��اي ديجيتال ايراني ها در كس��ب وكارهاي 
خارجي، اعالم كرد تعيين نرخ غيركارشناس��ي براي 
حامل هاي انرژي به  گونه اي كه قيمت تمام شده برق را 
باالتر از چهار سنت براي اين صنعت فراهم كند، چيزي 

جز عقب ماندگي و ادامه ماينينگ زيرزميني ندارد.
زماني ك��ه صحبت از ارزهاي ديجيتال در كش��ور ما 
هم داغ شد، مسووالن حوزه ارتباطات، از پياده سازي 
آزمايش��ي نخس��تين ارز ديجيتالي كش��ور توسط 
پس��ت بانك و عرضه به نظام بانكي ب��راي تأييد خبر 
دادن��د؛ هر چند كه با وجود اما و اگرهاي زياد حتي در 
سال ۱۴۰۰، تاكنون تصميم جدي براي توليد رمزارز در 
ايران گرفته نشده است. با وجود اين، كارشناسان حوزه 
بانكداري الكترونيك معتقدند اوال رمزارز بومي فارغ از 
اينكه چه ماهيتي داش��ته باشد، عبارت غلطي است، 
زيرا ارز يعني واحد پولي خارجي، بنابراين وقتي كلمه  
بومي به آن اضافه شود، عبارت را دچار اشتباه مي كند 
اما اينكه بخواهند پ��ول ريال را به صورت توكن هايي 
توليد ك��رده و در اختيار مردم ق��رار دهند كه معامله 
روزانه انجام دهند، ذاتًا كار بدي نيس��ت؛ مثل اينكه 
در كيف پول نرم افزاري موبايل، ۱۰۰ هزار واحد ريالي 
باشد كه بتوان از آن اس��تفاده كرد. از سويي، در چند 
ماه اخير اس��تخراج بيت كوين جنجال هاي بيشتري 
به پا كرده اس��ت. از طرفي نبود قانون مشخص براي 
برخورد با فعاالن اين حوزه كه از س��وي بانك مركزي 
فعاليتشان غيرقانوني اعالم شده در مقابل آن دسته كه 
استفاده از ارز ديجيتالي را راهي براي دور زدن تحريم ها 
و ارزآوري مي دانند و از طرف ديگر واكنش مسووالن 
وزارت نيرو كه افزايش مصرف برق را در فصل گرما به 
گردن استخراج كنندگان انداخته و هر روز يك مزرعه 

استخراج را با اين ادعا شناسايي مي كنند.

توليدواستخراجرمزارزهايجهانروا
يكفرآيندمثبتاست

پيش از اين ابوالحس��ن فيروزآبادي، دبير شوراي فضاي 
مجازي با بيان اينكه ارزهاي ديجيتال بحث مفصلي دارد، 
گفته بود كه »ارز ديجيتال به عنوان ابزار مبادله يك موضوع 
است و اينكه به عنوان ثروت اندوزي و سرمايه گذاري به آن 
نگاه كنيم، يك موضوع ديگر است. فعال در كشور ما توليد و 
استخراج رمزارزهاي جهان روا به عنوان يك فرآيند مثبت 
در حال ساماندهي است. در حوزه مبادله هم مقداري كه به 
دور زدن تحريم ها كمك  كند، بايد مورد حمايت قرار گيرد.« 
از سوي ديگر كارشناسان معتقدند در شرايط تحريمي كه 
نمي توانيم صادرات و واردات داشته باشيم، مي توانيم  از اين 
امكان استفاده كنيم؛ انرژي را به بيت كوين تبديل كرده و با 
آن بيت كوين كاال و خدمات وارد كنيم، يا خدماتي كه داخل 
ايران توليد مي شود مثل نرم افزارهايي توليدي كه مي توانيم 
به صورت مجازي ارايه كنيم را صادر كنيم و رمزارز دريافت 
كنيم. با وجود اين، در ماه هاي پاياني سال ۱۴۰۰ هم از سوي 
كارگروه استخراج انجمن بالك چين ايران اينطور عنوان 
شد كه در حال حاضر، تكليف صنعت استخراج در كشور 
همچنان مشخص نيس��ت و بايد ديد در سال جديد، چه 

تصميمي براي صنعت استخراج گرفته مي شود.

اشتباه،اجمالياتعارض
درفرايندغيرشفافقانونگذاري

در اين راستا هيات مديره انجمن فن آوران زنجير بلوك 

به تازگ��ي در بيانيه اي عنوان كرد: بيش از پنج س��ال 
است كه موضوع بالك چين و دارايي هاي ديجيتال در 
كشور بررسي مي شود و احساس خطر ناشي از اشتباه، 
اجمال يا تعارض در فرايند غيرشفاف قانون گذاري ما را 
به آن داشت تا حسب وظيفه ذاتي خود و در چارچوب 
اساسنامه انجمن، هشدارهاي الزم جهت تكرار نشدن 
اشتباهات و خسارت هاي ناشي از آن ارايه شود. كشور 
ما تا به امروز آس��يب هاي زيادي را از محل عدم توليد 
ميلياردها دالر دارايي ديجيتال، رشد كسب وكارهاي 
ناس��الم اين حوزه، استخراج زيرزميني و كوچ نيروي 
انس��اني متخصص ايراني متحمل ش��ده است و تنها 
مردم و كس��ب وكارهاي س��الم مظلومانه چوب اين 
كم كاري ها و ت��رك فعل ها را خورده ان��د. اين حوزه 
تنظيم پذير و قانون پذير است اما دستورپذير نيست. 
ماهيت غيرمتمركز اين حوزه باعث ايجاد دو ويژگي 
خاص براي تجارت داخلي و خارجي كشور مي شود و 
راهكارهاي متناسب جهت حفظ حقوق همزمان مردم، 
كسب وكارها و حاكميت، بارها توسط انجمن فناوران 

زنجيره بلوك ارايه شده است.
سه س��ال است كه تعيين تعرفه اس��تخراج رمزارزها 
معادل ۷۰ درصد ميانگي��ن صادراتي براي گاز و نرخ 
صادراتي براي برق، منجربه عدم سرمايه گذاري بخش 
خصوصي )در عين اعالم آمادگي كامل( در زير ساخت 
تبديل انرژي كشور ش��ده و تنها باعث قانون گريزي 
فعاالن و عدم توسعه كش��ور در ابعاد اقتصاد انرژي و 

اقتصاد ديجيتال شده است كه همچنان شاهد وجود 
همين ديدگاه با توس��ل به داليل كامال نادرس��ت و 
توجيهات قابل جرح هس��تيم. چه كسي پاسخگوي 
ازدس��ت رفتن درآمد ۲٠ هزارميلي��ارد توماني براي 
وزارت نفت و نيرو از محل فروش انرژي به اين صنعت 
و عدم خلق ثروت در كشور از درآمد ساالنه ۱۵ ميليارد 
دالري اس��تخراج خواهد بود؟ چگونه است كه متن 
احكام تنظيم گري اين حوزه تا اين حد از روح س��ند 
تح��ول دولت س��يزدهم و نام گذاري س��ال ۱۴۰۱ و 
اهميت اقتصاد ديجيتال براي كشور دور افتاده است؟ 
متاسفانه همين رويكرد درباره حوزه تبادل دارايي هاي 
ديجيتال نيز حاكم است و رنگ وبوي تمركزگرايي و 
مجوزدهي و تصدي گري تك��راري بانك مركزي كه 
بارها نتايج آن را در سال هاي گذشته ديده ايم به چشم 
مي خورد. هرگونه تمركز در اين موضوع منجربه رانت 
و فساد مي شود يا از لحاظ امنيتي دارايي ها و داده هاي 
مردم را در مخاطره مي اندازد. پيشنهاد مي كنيم جهت 
جلوگيري از خروج كس��ب وكارها و نيروي انس��اني 
متخصص از كش��ور و ع��دم نگه داش��ت دارايي هاي 
ديجيتال ايراني ها در كسب وكارهاي خارجي، قوانين 
به گونه اي تنظيم ش��ود تا تسهيل گر و نگاه توسعه اي 
داشته باشد، تاكيد مي كنيم تعيين نرخ غيركارشناسي 
براي حامل هاي انرژي به گونه اي كه قيمت تمام شده 
برق را باالتر از چهار سنت براي اين صنعت فراهم كند، 
چيزي جز عقب ماندگي و ادامه ماينينگ زيرزميني 

براي كشور نخواهد داشت.
در پايان اين بيانيه نيز آمده اس��ت: هشدار مي دهيم 
كشورهاي همس��ايه به سرعت در حال جذب نيروي 
نخبه و جوان و س��رمايه هاي كش��ور براي راه اندازي 
كس��ب وكارهايي هس��تند كه فق��ط با تغيي��ر نگاه 
دولت م��ردان مي تواند در اين خاك بنا نهاده ش��ود. 
ما در رقابت اس��تخراج )قدرت شبكه بيت كوين( در 
مقابل كش��ورهاي تازه واردي همچون امريكا و كانادا 
روزبه روز درحال باختن قافيه هستيم. در صورتي كه 
مي توانستيم قطب منطقه و پيشرو در اين صنعت باشيم 
و قدرت پردازشي را داش��ته باشيم كه تامين كننده 
قدرت اس��تراتژيك ف��رداي ما باش��د. دولت مردان، 
تصميم گيران و تصميم س��ازان، امروز در اين بزنگاه 
تاريخ��ي در اقتصاد ديجيتال كش��ور رويكرد ش��ما 
سرنوشت ساز خواهد بود، پس به گونه اي عمل كنيد 
كه فردا شرمنده خدا، كشور و مردم نباشيد و به جاي 

حسرت، آينده اي سربلند و باافتخار نصيبتان شود.

قيمت دوج كوين تا به امروز تقريبا ۶.۵ درصد افزايش 
يافت��ه و به ۰.۱۵ دالر در هر توكن رس��يده اس��ت. 
سودهاي اخير پس از افشاي سهام ۳ ميليارد دالري 
توييتر ايالن ماس��ك در ۴ آوريل، با تاكيد مجدد بر 
نفوذ خود در بازار ظاهر ش��د. به گزارش ايس��نا و به 
نقل از كوين، ماسك حامي بزرگ جامعه دوج كوين 
بوده حتي تصميم به پذيرش پرداخت هاي دوج در 
فروشگاه آنالين كاالي شركت خود تسال گرفته است. 
سرمايه گذاري ماسك در توييتر مي تواند به پيشبرد 
طرح هاي رمزنگاري كمك كند و ش��اهد ادغام دوج 

در پلتفرم رسانه هاي اجتماعي باشيم.
اين س��رمايه گذاري ب��ه دوج كوين كم��ك كرد تا 
از الگ��وي در حال س��قوط خود خارج ش��ود. حجم 
پايين تر و س��طوح مقاومت ق��وي علي رغم افزايش 
مجدد همچنان خط��رات نزولي را براي قيمت هاي 
دوج كوين ايج��اد مي كنند. به طور جزئي، گونه هاي 
در حال سقوط به عنوان تنظيمات معكوس صعودي 
در نظر گرفته مي ش��وند و زماني ظاهر مي شوند كه 
قيمت در محدوده اي كه توسط دو خط روند همگرا 
و نزولي تعريف شده است، در پايين تر تثبيت شود و 
در عين حال دنباله اي از اوج ها و پايين ترين سطوح 

را پشت سر بگذارد.
در يك سناريوي عالي، ريزش پس از شكسته شدن 

قيم��ت قاطعانه از خ��ط روند بااليي خ��ود برطرف 
مي شود با اين رويداد معامله گران معموال به سمت 
سطحي كه طول آن برابر با حداكثر فاصله بين خط 
روند بااليي و پاييني است، تمركز مي كنند. از آنجايي 
كه قيمت دوج كوين تحت الگوي مشابهي قرار گرفته 
احتم��ال ادامه رون��د صعودي آن پس از شكس��ت 
باالي خط روند در چهارم آوريل افزايش يافته است. 
بنابراين، اين س��كه اكنون به سمت ۰.۳۷ دالر رشد 
مي كند كه حدود ۱۵۰ درصد باالتر از قيمت پنجم 

آوريل است.
مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال 
حاضر ۲.۰۸ تريليون دالر برآورد مي شود كه اين رقم 
نسبت به روز قبل ۳.۶۹ درصد بيشتر شده است. در 
حال حاضر ۴۱.۲۳ درصد كل بازار ارزهاي ديجيتالي 

در اختيار بيت كوين است.
حجم كل بازار ارزهاي ديجيتال در ۲۴ ساعت گذشته 
۱۱۱.۱۴ ميليارد دالر است كه ۳.۳۸ درصد افزايش 
داشته است. حجم كل در امور مالي غير متمركز در 
حال حاض��ر ۱۴.۰۱ ميليارد دالر اس��ت كه ۱۲.۶۱ 
درصد از كل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهاي ديجيتال 
اس��ت. حجم تمام س��كه هاي پايدار اكنون ۹۲.۴۱ 
ميليارد دالر است كه ۸۳.۱۴ درصد از كل حجم ۲۴ 

ساعته بازار ارزهاي ديجيتال است.
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گامهاييبرايتحقق
اقتصاددانشبنيان

 اهميت دو چنداني برخوردار هستند؛ حال با توجه به اين 
مساله وكالي ملت در نظر دارند كه با استفاده از نظارت هاي 
جامع بر چگونگي اجراي قانون جهش توليد دانش بنيان 
مانع از شعار زدگي شعار سال ۱۴۰۱ شوند.  متاسفانه يكي 
از جلوه هاي مهم اين سوءاستفاده، پول پاشي هاي بدون 
مالحظه و بدون سازمان هاي دولتي در حمايت از بخش 
توليد است كه مقام معظم رهبري هم در ابتداي فرمايشات 
خود در  سال جديد به آن اشاره اي جدي  داشته اند. در طول 
يك دهه اخير رهبرمعظم انقالب اسالمي محور تمامي 
س��ال ها را بر مبناي توليد مطرح كرده اند اما با وجود اين 
هنوز حمايت از توليد داخل در شرايط مناسبي قرار ندارد، 
چون كه اقدامات مقامات دولت قبل هميشه مبتني بر 
حركت هاي نمايشي استوار بوده است. يقينا با گسترش 
فعاليت ش��ركت هاي اقتصادي دانش بنيان ما ش��اهد 
بهره وري بيشتري در حوزه هاي اقتصادي مهمي همچون 
كشاورزي و صنعت ايران خواهيم بود؛ همچنين عالوه بر 
بهره وري فعاليت هاي اقتصادي، به هر ميزان كه اقتصاد 
كشور به س��مت دانش بنيان حركت كند به همان قدر 
مي توان انتظار داشت كه اقتصاد ايران در برابر تحريم هاي 
اقتصادي مقاوم شود، به عبارتي ديگر، بنگاه هاي اقتصاد 
دانش بنيان ايراني پتانسيل بسيار زيادي در كاهش آثار 
تحريم هاي اقتصادي خواهند گذاشت. حال با توجه به 
آثار مثبت اين موضوع، دول��ت بايد براي تحقق اين 
هدف مهم به طور جدي به سمت نخبه گرايي حركت 
كند به همين خاطر سازمان هاي دولتي در سال جديد 
بايد به سمت تحكيم روابط فارغ التحصيالن دانشگاهي 
با كارآفرينان دانش بنيان حركت كنند؛ از اين رو، در 
چنين ش��رايطي اقتصاد ايران با سرعت بيشتري به 

سمت دانش بنيان شدن حركت خواهد كرد.

مركزمديريتيكپارچهامنيت
دروزارتارتباطاتايجادميشود

نماينده وي��ژه وزير ارتباطات در امنيت فاوا گفت: 
از آنجايي ك��ه وزارت ارتباط��ات متول��ي امنيت 
سازمان هاي غيرزيرساختي كشور است، راه اندازي 
مركز مديريت امنيت سايبري در مقياس ملي، در 
دستوركار قرار گرفت. امير محمدزاده الجوردي 
در گفت وگو با مهر، با اش��اره به برنامه هاي مدنظر 
براي ارتقاي موضوع امنيت فن��اوري اطالعات و 
ارتباطات اظهار داشت: اقدامي كه پيگير انجام آن 
هستيم، »راه اندازي مركز مديريت يكپارچه امنيت 
در وزارت ارتباطات« اس��ت. وي گفت: از آنجايي 
ك��ه وزارت ارتباط��ات هم اكن��ون متولي امنيت 
سازمان هاي غير زيرساختي كشور است، ما قصد 
راه اندازي مركز عمليات امنيت سايبري در مقياس 
ملي را داريم تا بتوانيم رخدادها و حمالت سايبري 
را به صورت برخط شناس��ايي كرده و در لحظه، با 
آنها مقابله كني��م. نماينده ويژه وزير ارتباطات در 
امنيت فناوري اطالعات و ارتباطات با بيان اينكه 
در حال حاضر مركز ماهر به نوعي اين مسووليت را 
برعهده دارد اما ضعف هايي وجود دارد و ما با نقطه 
ايده آل فاصله داريم، ادامه داد: پتانسيل هاي خوبي 
وجود دارد اما نيازمند همگرايي بخش ها هستيم. 
وي گفت: براي راه ان��دازي اين مركز، پيش بيني 
سرمايه اي بيش از ۳۰۰۰ ميليارد تومان شده اما 
پتانسيل هايي نيز در وزارت ارتباطات وجود دارد 
كه مي شود براي راه اندازي اين مركز با هزينه كمتر 
از اين پتانسيل ها استفاده كرد. الجوردي با اشاره 
به پروژه ديگري كه در حوزه امنيت فضاي مجازي 
دنبال مي شود، از »اصالح نظام ارزيابي تجهيزات 
و محصوالت و خدمات ح��وزه امنيت« خبر داد. 
وي گفت: اين نظ��ام ارزيابي امنيتي و عملكردي 

خواهد بود. 
چ��را كه متأس��فانه تاكن��ون در كش��ور ارزيابي 
عملكردي در اين حوزه به خوبي انجام نشده است 
و م��ا معتقديم كه اين نظام بايد تصحيح ش��ود تا 
كارآيي اصلي خود را داشته باشد. عضو هيات مديره 
ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت خاطرنشان كرد: 
ضروري اس��ت ك��ه نظ��ام ارزيابي تجهي��زات و 
محصوالت و خدمات حوزه امنيت در مورد ارزيابي 
تجهيزات خارجي نيز پياده س��ازي شود. چراكه 
هم اكنون شاهد هستيم كه روي تجهيزات داخلي 
براي ورود به زيرساخت يك سازمان، سختگيري 
صورت مي گيرد اما در م��ورد تجهيزات خارجي 
اينگونه نيس��ت و عماًل برعكس اس��ت. به همين 
جهت در حال تدوي��ن آيين نامه اي در اين زمينه 
هستيم. نماينده وزير ارتباطات در امنيت فناوري 
اطالع��ات و ارتباطات اجراي اي��ن دو پروژه را در 
راستاي برنامه هاي كالن شبكه ملي اطالعات در 
حوزه امن س��ازي عنوان كرد و درباره زمان بندي 
اجراي اي��ن برنامه ها گفت: م��ا در اقدامات كالن 
ش��بكه ملي اطالعات برنامه زمان بندي متفاوتي 
داريم و بايد يك سري از پروژه ها را تا سال ۱۴۰۲ 
و يك س��ري را تا ۱۴۰۳ پيش ببريم. اما برنامه ما 
اين اس��ت كه بيش��ترين وزن انجام پروژه ها را در 
دو س��ال پيش رو يعني سال هاي ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ 

داشته باشيم.  
وي با اشاره به اينكه از ۵۳ اقدام كالن تعريف شده 
در سند طرح كالن ش��بكه ملي اطالعات، حدود 
۲۰ اقدام كاماًل امنيتي اس��ت، مس��تقل از اينكه 
كدام س��ازمان و نهادي مجري آن باش��د، گفت: 
متول��ي اصلي ۱۸ م��ورد از اين ۲۰ اق��دام وزارت 
ارتباطات است. از اين رو يكي از چالش هايي كه در 
ابتداي كار داشتيم اين بود كه بسياري از اقدامات 
فقط در حد عنوان بود و ب��راي تعريف اقدامات و 
وظايف با ابهام مواجه بوديم. الجوردي ادامه داد: 
از ميان ۱۸ اقدامي كه جز تكاليف ما بود، بسياري 
طرح تفصيلي نداش��ت و به همين دليل جلساتي 
را در حوزه ه��اي مختلف داخل و بي��رون وزارت 
ارتباطات داشتيم و تفسير اين اقدامات را پيگيري 
كرديم. در همين حال از مركز ملي فضاي مجازي 
نيز خواس��تيم تا تفسيرشان را در مورد اقدامات و 
تكاليف در اختيار ما بگذارند تا نگاهمان در خصوص 
اين پروژه ها هم راس��تا ش��ود و اين طور نباشد كه 
چهار سال بگذرد بعد متوجه شويم كه تفسيرها از 

اهداف مدنظر، متفاوت بوده است.

مشكلوروددانشبنيانها
بهبورسچيست؟

بازدهي مورد انتظار اي��ن صندوق ها در صورتي كه 
ايده اي عملياتي بش��ود حداقل هزار درصد است كه 
با توجه به پذيرش ريسكي كه سرمايه گذار متحمل 
مي ش��ود، بازدهي بااليي است. از طرفي اگر طرح ها 
موفق نباش��د، تمام وج��ه س��رمايه گذاري به صفر 
مي رسد. با توجه به ريسك يادشده، آيا سرمايه گذاري 
در اين صندوق ها سرنوشت نامعلومي دارد و شبيه به 
شير يا خط آوردن نيس��ت. چرا كه براي پذيرش اين 
ش��ركت ها و طرح هاي آن ارزش گذاري هاي اصولي 
انجام مي ش��ود و عالوه بر اي��ن موضوع صندوق هاي 
مخاطره پذير تنها بر روي يك يا دو طرح سرمايه گذاري 
نمي كنند كه در صورت شكست آسيب جبران ناپذيري 
ببينن��د، بلك��ه روي ايده هاي دفاع ش��ده متعددي 
سرمايه گذاري و تامين مالي مي كنند و به اين واسطه 

احتمال شكست نيز كاهش مي يابد.

هيات مديره انجمن فن آوران زنجير بلوك: چه كسي پاسخگوي از دست رفتن درآمد ۲٠ هزار ميليارد توماني است؟

رمزارزي كه ۱۵۰ درصد صعود كرد

ماينينگ زيرزميني ناشي از تعيين نرخ غيركارشناسي

آگهيدعوتبهمجمععموميعاديبهطورفوقالعاده
برايسالماليمنتهيبه1401/12/29

شرکتفوالدمبارکهاصفهان)سهاميعام(بهشمارهثبت7841وشناسهملي10260289464
 بدینوسيله به اطالع کليه سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنان می رساند، جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شرکت فوالد مبارکه اصفهان

 ) سهامی عام ( برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح ذیل برگزار مي گردد .
٭ زمان  : روز سه شنبه 1401/01/30 ساعت 10:00 صبح

٭ مكان : اصفهان ، كيلومتر 75 جنوب غربي ، شركت فوالد مباركه اصفهان ، سالن همایش مركز تحقيقات 
دستور جلسه:

٭ انتخاب بازرس قانوني و حسابرس شرکت براي سال مالي منتهي به 1401/12/29
٭ سایر مواردي که در صالحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده باشد .

  با توجه به محدودیت های موجود امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.msc.ir برای سهامداران عزیز فراهم می باشد .
   نمایندگان سهامداران حقوقي می توانند ، معرفي نامه خود را حداکثر تا دو روز قبل از برگزاري مجمع از طریق نمابر ذیل ارسال و از ساعت 9:00 صبح روز برگزاري 

مجمع نسبت به ارائه اصل معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع دریافت نمایند.
) نکته ضروری : درج شناسه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی ، همچنين کدملی ، شماره شناسنامه ، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی نامه 

ارسالی الزامی می باشد . (
نشاني امور سهام شرکت : اصفهان ، ميدان آزادي ، ابتداي خيابان سعادت آباد ، شرکت فوالد مبارکه اصفهان ، دفتر امور سهام و مجامع . کدپستی : 8168645497

تلفن : 03152733935، 03136683651  نمابر : 03152733922
هيات مدیره شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامي عام(

مزايدهعموميفروشزمين
شهرداريسرپلذهاب)نوبتدوم(

شهرداري سرپل ذهاب درنظر دارد به استناد بند 3 مصوبه ش�ماره 7 مورخ 1400/7/20  شوراي اسالمي 
ش�هر و نظریه هئيت تطبيق به شماره نامه 106/ش اس مورخ 1400/08/16، یک قطعه زمين تحت اختيار 
خود را با قيمت کارشناسی از طریق مزایده عمومي و با جزئيات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گيري از 
سامانه تداركات الكترونيكي دولتwww.setadiran.ir  و با شماره مزایده 2000005287000005 بصورت 

الكترونيكي به فروش برساند.
تاریخ انتشار در سایت: 1401/01/18 ساعت 8:00                                

 مهلت دریافت اسناد: روز پنجشنبه مورخ 1401/01/25 ساعت 13:30
تاریخ بازدید: از تاریخ 1401/01/18  لغایت 1401/02/04                     

 مهلت ارسال پيشنهاد: روز یکشنبه مورخ 1401/02/04 ساعت 13:30
زمان بازگشایي:روز دوشنبه 1401/02/05 ساعت 8:00                       زمان اعالم برنده: 1401/02/06 ساعت 8:00

نوع تضمين شركت در مزایده: به صورت ضمانت نامه بانكي، فيش واریز بانکی یا پرداخت الکترونيکی به 
حساب شماره 3100001895006 نزد بانك ملي شعبه مركزي سرپل ذهاب به نام شهرداری سرپل ذهاب

ضمنًا رعایت موراد ذیل الزامي است:
1-  برگزاري مزایده صرفًا از طریق س�امانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد و كليه مراحل فرآیند 
مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمين شركت در مزایده، ارسال پيشنهاد قيمت 

و اطالع از وضعيت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امكان پذیر مي باشد.
2-  كليه اطالعات امالک ش�امل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومي سامانه مزایده، 

قابل مشاهده، بررسي و انتخاب مي باشد.
3-  عالقمندان به ش�ركت در مزایده مي بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهي الكترونيكي )توكن( با 
شماره 1456 مركز پشتيباني و راهبري سامانه تماس حاصل نمایند. همچنين اطالعات تماس دفاتر ثبت 

نام استان ها در سایت سامانه www.setadiran.ir  قسمت ثبت نام/مزایده گر موجود مي باشد.
مراد باباخانی - شهردار سرپل ذهاب

مساحت آدرسکاربریشماره مالردیف
)مترمربع(

قيمت پایه 
)ریال(

تضمين شرکت 
در مزایده )ریال(

عرصه 12100005287000045
مسکونی

بلوار 45 متری احمدبن 
اسحاق- قبل از 

خيابان 20 متری شهيد 
جعفری- بر بلوار

310/545/022/500/0002/251/125/000



ادامه از صفح�ه اول|ازآنجاكه هيات رييس��ه مجلس 
نمي خواست بودجه معطل بند واردات خودرو بماند، با حذف 
بند واردات، متن نهايي بودجه را به شوراي نگهبان ارسال 
مي كند. ش��وراي نگهبان هم با توجه به حذف بند واردات 
خودروي سواري و عدم  ايراد و اشكال هيات عالي نظارت به 
ديگر مصوبات بودجه، آن را تاييد و ماجرا خاتمه پيدا مي كند. 
اين درحالي اس��ت كه اكثر نمايندگان مجلس با واردات 
خودرو موافق بودند. حال به گفته مجلسي ها توپ واردات 
 خ��ودرو در زمين دولت. يعني چنانچه دول��ت اراده كند، 
مي تواند بدون نياز به كسب تكليف از هيات عالي نظارت 
و ديگر نهادها، ممنوعيت واردات خودروي سواري را لغو و 
مقدمات ازسرگيري ورود خودرو به كشور را فراهم بياورد. 
از سوي ديگر، اينكه هيات عالي نظارت، ازسرگيري واردات 
خودرو را مايه آس��يب به توليد داخل دانسته، عمال قابل 

پذيرش نيست. 

    محبي: ارابه هاي مرگ 
تا چه ميزان تلفات مي خواهند؟

ب��ا وجود مخالفت هي��ات عالي نظارت بر حس��ن اجراي 
سياست هاي كلي نظام و ديگر نهادها، برخي ازنمايندگان 
مجلس، همچنان بر آزادسازي واردات خودرو تاكيد دارند. 
به طوري كه نماينده مردم سبزوار و عضو كميسيون برنامه و 
بودجه مجلس درباره مشكالت خودرو در كشور گفت: هيچ 
كشوري با چنين معضلي روبه رو نيست، اگر بپذيريم مساله 
خودرو يكي از سه مساله اصلي كشور است سوال اينگونه 
مطرح مي شود كه اكنون مجلس و دولت براي حل اين مساله 
چه اقدام عملي انجام داده اند؟ حذف واردات خودرو به هر 

دليل و با هر مستنداتي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام 
و شوراي نگهبان انجام داده اند مورد احترام است، اما ادامه 
همان مسير گذشته و تداوم توليدات بي كيفيت و انحصار 
عاري از رقابت سالم را ايجاد مي كند. تا كي اين موضوع بايد 
به عنوان مساله ملت شريف ايران باقي بماند؟ بهروز محبي 
نجم آبادي گفت: ارابه هاي مرگي - كه در باز شدن يك كيسه 
هواي محدودي كه در خودرو در نظر گرفته شده ناتوانند - تا 
كي و تا چه ميزان تلفات مي خواهند؟ از دولت به ويژه وزير 
صمت درخواس��ت دارم نارضايتي گسترده ملت شريف 
ايران را خواست ببيند و كميسيون صنايع به صورت عاجل 
در تقابل با اين بي تدبيري چاره اي بينديشد. از سوي ديگر، 

نماينده مردم علي آب��اد در مجلس نيز در اظهاراتي عنوان 
كرد: متأسفانه در ايام نوروز شاهد بوديم كه بيش از ۶۰۰ نفر 
در جاده ها و بر اثر تصادف كشته شدند. سوال ما آن است كه 
قرار است تا چه زماني ارابه هاي نعش كش در جاده ها وجود 
داشته باشد؟ نوروزي گفت: طبق مصوبه كميسيون تلفيق 
و صحن مجلس، بايد واردات خودرو انجام شود و حتمًا در 

بازار خودرو رقابت شكل گيرد.

    واردات چگونه به بازار كمك مي كند؟ 
فربد زاوه كارشناس خودرو مي گويد: فارغ از سياست هاي 
كالن كه بازارها از جمله بازار خودرو را تحت تاثير قرار داده 

است، برخي سياست ها از جمله واردات خودرو نيز اين بازار 
را تحت الش��عاع قرار خواهد داد. او مي افزايد: البته ميزان 
اثرگذاري واردات خودرو نيز به كيفيت آيين نامه اجرايي آن 
برمي گردد؛ يعني اگر بنا باشد همان سياست يا تفكري كه در 
مورد نوسازي كاميون ها اعمال شد براي خودروهاي سواري 
نيز اجرا شود، باز هم شاهد بهبود در شرايط بازار نخواهيم 
بود؛ اما اگر دولت يك آزادي نس��بي را در اين حوزه تجاري 
در نظر بگيرد، مي توان اميدوار بود كه قيمت ها حداقل در 
باالي بازار كاهشي ش��ود. به گفته او، اين اتفاق خواسته يا 
ناخواسته، قيمت ماشين هاي دست  دوم را نيز اصالح مي كند 
و بدين ترتيب، آن دس��ته از مردم كه مشتري خودروهاي 
ارزان تر هستند، نيز از انتفاع واردات خودرو بهره مي برند. زاوه 
در بخش ديگري از سخنانش، افزايش 5۰ درصدي توليد 
خودرو را كه جزو دستورات هشت گانه رييس جمهوري به 
خودروسازان بود را به دليل كمبود چيپست ها تقريبا نشدني 
دانست و گفت: افزايش توليد خودرو، به منابع مالي بسيار 
س��نگيني نيز نياز دارد كه در حال حاضر به نظر نمي رسد 
اين منابع مالي در دس��ترس باش��د. افزون بر اين، با وجود 
تحريم ها و مساله FATF تحقق اين اهداف با ابهام مواجه 
است. اين كارشناس خودرو، مي گويد: به طور كلي، با توجه 
به صحبت ها و رفتارهاي سياس��ت گذاران، چنين به نظر 
مي رسد كه مسير حركت همچنان به سمت شرايط تورمي 
است و براي تغيير جهت حركت، ايجاد تغييرات اساسي چه 
در حوزه سياست خارجي  و چه در نگرش ها به كشورداري 
يك ضرورت است. در غير اين صورت كنشگران اقتصادي 
كشور نمي توانند اميدوار باشند كه سال 14۰1 با كمتر از 

4۰ درصد افزايش بها در كاالها و خدمات به پايان برسد.

اخبار
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 ۵ كاالي اساسي از درج
قيمت توليدكننده معاف شد

طبق اعالم اتاق اصناف ايران اطالع رس��اني قيمت 
گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، شكر و برنج طبق روال 

قبل انجام خواهد شد.
اتاق اصناف اي��ران در اطالعيه اي اع��الم كرد كه 
بر اس��اس اطالعات دريافتي از س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اجراي مرحله 
پنجم پروژه شفاف سازي قيمت از طريق درج قيمت 
توليدكننده، از اول ارديبهشت 14۰1، گوشت قرمز، 
گوشت مرغ، تخم مرغ، ش��كر از اين طرح مستثنا 
شده اند و اطالع رساني قيمت كاالهاي اشاره شده 
تا اطالع ثانوي بر اس��اس روال معمول قبل انجام 

خواهد شد.
طرح خريد شفاف از دي ماه آغاز شده و تا تابستان 
14۰1 ادامه خواهد داش��ت. بر اس��اس اين طرح 
كليه واحده��اي توليدي و واردكنن��ده انواع پودر 
لباسشويي، دستمال كاغذي، پوشك بچه، يخچال 
و فريزر، تلويزيون و ماش��ين لباسشويي از چهارم 
دي ماه، انواع لنت ترمز، فيلتر روغن، روغن موتور، 
محصوالت ش��وينده، محصوالت سلولزي، سس، 
رب، كنسروها، ترشيجات و ماكاروني و انواع آبميوه، 
ماءالشعير، نوش��ابه گازدار، غذاساز، نوشيدني ساز، 
چرخ گوش��ت و مايكروفر نيز از ۲۷ آذرماه مكلف 
به درج قيمت توليدكننده شده بودند و واحدهاي 
توليدكننده و واردكننده انواع حبوبات، ادويه جات، 
غالت، چاي، دمنوش، قهوه، آجيل و خش��كبار به 
صورت بسته بندي شده، فرآورده هاي پروتئيني، 
انواع غذاهاي آماده و نيمه آماده، انواع كيك، كلوچه، 
بيس��كوييت، چيپس، پفك و موارد مشابه، لوازم  
خانگي، صوتي و تصويري به صورت كامل، 51 قلم 
لوازم يدكي خودرو نيز از ۲۳ بهمن ملزم به اجراي 
اين طرح هستند. س��اير كاالها نيز در آينده به اين 

طرح اضافه خواهد شد.
طبق اعالم مسووالن اجراي طرح اگر قيمت نهايي 
خري��دار در كاالي تند مصرف بيش از ۲۰ درصد و 
در كاالهاي كند مصرف بيش از ۳۰ درصد باش��د، 
مصداق گران فروش��ي اس��ت. البته اواخر س��ال 
گذشته مقرر شد در دوره گذار و به طور موقت قيمت 
توليدكننده و مصرف كننده همزمان درج شود تا 
مردم با اين طرح آشنا شوند. اما در نهايت بعد از رايج 
شدن قيمت توليدكننده، قيمت مصرف كننده از 

روي كاالها حذف خواهد شد.

دولت بزرگ، اقتصاد كوچك
 دولت عم��ال توان حضور در بس��ياري از حوزه هاي 
زيربنايي را از دست داده است. از طرف ديگر با توجه 
به اينكه بنگاه هاي دولتي نه بر اساس سود و زيان كه 
بر اس��اس تكليف كار مي كنند، بسياري از نهادهاي 
اقتصادي ايران در حالي كه ديگر به صرفه نيستند، 
همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهند و اين موضوع 
جز با ايجاد هزينه اي جديد براي اقتصادي ملي، هيچ 
تاثير مثبتي ندارد. براي آغاز اصالح بايد به س��مت 
كاهش حضور دولت و كوچك سازي آن حركت كرد و 
در گام هاي بعدي انتظار گشايش هاي جديد را داشت.

افزايش ۱۵ درصدي
قيمت حبوبات

مشاهدات بازار در دو هفته اخير نشان مي دهد قيمت 
حبوب��ات 15 درص��د افزايش پيدا ك��رده و همچنين 
هر كيلو خرما ۶5 ه��زار تومان به فروش مي رس��د. به 
گزارش خبرگزاري تس��نيم، با آغاز ماه مبارك رمضان 
تأمين مايحتاج مردم در اين ماه امري ضروري به شمار 
مي آيد كه در اين مس��ير دولت ق��رار بود ضمن تأمين 
نياز بازار مديريت مناس��ب را در قيمت انواع كاالها در 
بازار داشته باشد.اما با وجود تمام تأكيدات بر مديريت 
قيمت ها بازار كاالهاي اساسي مردم همچنان با نوسانات 
قيمتي روبروست. عمده فروشاني كه در بخش كاالهاي 
اساسي فعاليت مي كنند از نبود ساماندهي مناسب در 
قيمت گذاري ها گله مند هستند و مي گويند شركت ها 
به صورت سليقه اي افزايش قيمت را در كاالهاي خود به 
بهانه درج قيمت توليدكننده اعمال مي كنند. در برخي 
از كاالها از جمله حبوبات بازار در فروردين ماه امس��ال 
همچنان روند افزايشي قيمت ها را شاهد است، به نحوي 
كه مشاهدات نشان مي دهد طي دو هفته روز اخير قيمت 
حبوبات 15 درصد افزايش پيدا كرده است به عنوان نمونه 
در عمده فروشي ها عدس از ۳۷ هزار تومان به 4۶ و بعضًا 
به 4۷ هزار تومان رسيده است لوبيا چيتي نيز در عمده 
فروش��ي ها از ۳8 هزار تومان به 4۷ هزار تومان رسيده 
است. عالوه براين خرما نيز طي دو هفته اخير رشد قيمت 
را تجربه كرده است به نحوي كه هر كيلو خرما در اسفند 
ماه 14۰۰ با قيمت 4۰ هزار تومان به فروش مي رسيد اما 
در حال حاضر اين كاال در عمده فروشي ها با كيلويي 5۰ 
هزار تومان به فروش مي رسد. بررسي ها نشان مي دهد 
خرما تا به دست مصرف كننده برسد به قيمت ۶5 هزار 
تومان در هر كيلو مي رسد. همچنين در بخش نوشيدني 
نيز بازار ش��اهد رشد ۲۰ درصدي قيمتهاست كه هنوز 
شركت ها داليل افزايش قيمت ها را اعمال نكرده اند اما 
به نظر مي رس��د افزايش قيمت ها متوجه مواد اوليه در 
بخش پتروشيمي باشد چرا كه فروشندگان ظروف يك 
بار مصرف نيز تمايلي به فروش كاالهاي خود ندارند چرا 
كه مي گويند امسال افزايش قابل توجهي در اين ظروف 
به وجود آمده و نگرانيم اگر كاالهاي خود را به بفروشيم 
آيا مي توانيم جايگزيني براي آنها در مغازه داشته باشيم 
يا خير. با توجه به تغييرات قيمتي كاالها در بازار به نظر 
مي رسد دولت بايد نظارت جدي در اين موضوع داشته 
باشد چرا كه در ماه مبارك رمضان نياز مردم براي خريد 
مواد غذايي افزايش يافته است و آنها نبايد در خريد كاال با 

قيمت هاي باال و حتي كمبود روبرو باشند.

برگزاري نمايشگاه اختصاصي 
ايران در قزاقستان

رييس كل س��ازمان توس��عه تجارت ايران از برگزاري 
نمايشگاه اختصاصي ايران در كشور قزاقستان با مجوز 
رسمي اين سازمان خبر داد. عليرضا پيمان پاك با بيان 
اين خبر گفت: كش��ور قزاقس��تان پتانسيل  بااليي در 
واردات كاالها و محصوالت صادراتي كش��ورمان دارد؛ 
از همين رو اين نمايشگاه فرصت مناسبي براي فعاالن 
اقتصادي كشور اس��ت. وي افزود در حال حاضر دولت 
قزاقستان از توسعه روابط تجاري بين دو كشور استقبال 
كرده و هم از منظر اتحاديه اوراسيا و هم از منظر روابط 
تجاري دو جانب��ه همراهي قابل توجه��ي را از وزارت 
تجارت قزاقستان شاهديم. رييس كل سازمان توسعه 
تجارت ايران با اشاره به گروه هاي كااليي مشاركت كننده 
در نمايش��گاه گفت: س��اختمان و فناوري هاي نوين 
صنعت ساختمان، ماشين آالت كشاورزي دام و طيور، 
خدمات فني و مهندس��ي، نفت، گاز و پتروش��يمي، 
صنعت و ماش��ين آالت صنعتي، صنايع و مواد غذايي، 
كاالها، محصوالت و خدمات دانش بنيان، ماشين آالت 
معدن، دارو و تجهيزات پزشكي، لوازم خانگي، مبلمان و 
مصنوعات چوبي، گردشگري سالمت از جمله گروه هاي 
كااليي در نمايشگاه قزاقستان هستند. بر اساس گزارش 
سازمان توسعه تجارت، پيمان پاك در ادامه ضمن دعوت 
از تجار براي شركت در اين نمايشگاه، افزود: اين نمايشگاه 
ميزبان بازديدكنندگان متخصص، تجار و بازرگانان از 
سراسر قزاقستان است و 1۰تا 1۲ تيرماه 14۰1 مصادف 
با ۳-1 جوالي ۲۰۲۲ در محل نمايشگاه هاي بين المللي 

آلماتي )آتاكنت اكسپو( برگزار مي شود.

نمايندگان مجلس خواستار شدند

آمارها نشان مي دهدجنازه خودروها چرا قيمت ميلياردي دارد؟

واردات خودرو  را آزاد كنيد

رونمايي از شيوه هاي عجيب قاچاق خودرو

انتقاد از 2 بدعت در بودجه 1401

ركورد تجارت ماهانه تجارت در اسفند 1400
جنازه خودروها از چند صد ميليون تا يك ميليارد تومان 
فروخته مي شود. بازار جنازه فروش��ي داغ است و حتي در 
برخي سايت هاي فروش خودرو نيز خودروهاي اسقاطي 
يكي از لينك هاي پرمخاطب اس��ت. اما خريداران از اين 
جنازه ها چ��ه مي خواهند كه چنين هزين��ه اي پرداخت 
مي كنن��د؟ محمد محبي دبير كميس��يون برنامه ريزي، 
هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كاال و ارز سيس��تان 
و بلوچستان در گفت وگو با خبرآنالين ضمن توضيح روش 
كار اين شبكه، نحوه شناسايي متخلفان را شرح مي دهد. او 
با بيان اينكه بر اساس قانون واردات خودرو در مناطق آزاد 
كشور با پرداخت عوارض بسيار اندك آزاد است گفت: مالكين 
خودروها الزم است اسناد و تضاميني را در اختيار گمرك 
سرزمين اصلي و گمركات مناطق آزاد قرار دهند تا خودروها 
در مناطق آزاد امكان تردد داشته باشند يا براي ورود موقت 
به سرزمين اصلي مجوز دريافت كنند.  به گفته محبي در 
سال هاي گذش��ته برخي از مالكان برندهاي خودروهاي 
سواري، راه سازي و سنگين بعد از ورود به منطقه آزاد، اعالم 
مفقودي مي كنند. در موردهاي اخير پيگيري شده بعضا 
لندكروزو وانت هاي تويوتا در سيستان و بلوچستان و منطقه 
آزاد چابهار اعالم مفقودي مي ش��وند تا زمينه ورود آنها به 
سرزمين اصلي فراهم شود. شيوه كار اين شبكه قاچاق به اين 
صورت است كه اسناد و مدارك خودروهايي كه در سوانح 
رانندگي از بين رفته و قابليت استفاده را از دست داده اند را 
خريداري مي كنند و همانند همان شماره شاسي و موتور 
روي خودروهاي وارداتي مناطق آزاد حك مي شود و با اسناد 
و مدارك جعلي وارد سرزمين اصلي مي شود. گاه ديده شده 
است كه خودروي اول نيز از بين نرفته و در سرزمين اصلي 
تردد دارد اما با مدارك آن، خودروي منطقه آزاد نيز به راحتي 
وارد سرزمين اصلي مي شود. اصطالحا اين شبكه قاچاق 
از ش��يوه خودروهاي دوقلو استفاده كرده و بدون پرداخت 
عوارض، خودرو را وارد كشور مي كنند. يعني با يك نسخه 
سند دو خودرو در كشور موجود است. محبي اظهار كرد: اين 
دو خودرو با ۲ پالك مشابه، در سرزمين اصلي تردد مي كنند. 
تنها زماني تخلف اين افراد مشخص مي شود كه تصادفي 
صورت بگيرد يا به داليلي خودرو توقيف شود. در اين شرايط 
به دليل الزام ارايه برگ س��بز و بررسي دقيق بدنه و موتور، 

ماهيت خودرو و جعلي بودن مدارك مشخص مي شود. )اين 
فقط مختص به سيستان و بلوچستان نيست و مناطق ديگر 
نيز درگير چنين پديده اي هستند. موقعي كه طرف اعالم 
مفقودي مي كنند ديگه ضمانت كارآيي ندارد. خأل قانوني 
بايد تعيين تكليف شود.  او با بيان اينكه شماره هاي حكاكي 
شده بر روي بدنه خودرو بسيار ماهرانه است توضيح داد: در 
بررسي اوليه پليس راهنمايي و رانندگي جعلي بودن پالك و 
شماره ها مشخص نمي شود. در تصادفات ساده كه پليس سر 
صحنه حاضر مي شود نيز فقط پالك ماشين با شماره درج 
شده در كارت تطابق داده مي شود و هيچگاه پليس كاپوت را 
باال نمي زند تا شماره موتور و بدنه را چك كند. بنابراين كشف 

اين خودروها به راحتي صورت نمي گيرد.

    مالكاني كه از ترخيص خودرو
امتناع مي كنند

دبير كميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز سيس��تان و بلوچستان خاطرنشان كرد: 
موارد زي��ادي وج��ود دارد كه خودرويي پ��س از تصادف 
در پاركينگ مانده و مالك ب��راي ترخيص مراجعه نكرده 
است. اين خودروهاي لوكس رها شده در پاركينگ همان 
خودروهاي دو قلوي قاچاق اس��ت. محبي متذكر شد: اين 
روش باعث شده بازار فروش سند خودرو داغ شود به گونه اي 
كه در برخي س��ايت هاي فروش خودرو مي بينيم كه سند 
يك خودروي كامال سوخته چند صد ميليون تا يك ميليارد 
تومان فروخته مي شود. مگر يك خودروي سوخته و از بين 
رفته چقدر ارزش دارد كه فرد حاضر است يك ميليارد تومان 
بابت آن پول بدهد؟ در واقع اين همان پولي است كه به جاي 
عوارض ۷ يا 8 ميليارد توماني خودرو پرداخت مي شود. به 
عبارت ديگر اين شبكه قاچاق جنازه خودروهاي لوكس را 
۲ ميليارد تومان مي خرند تا با اسناد آن خودروي 8 ميليارد 
توماني منطقه آزاد را به راحتي وارد سرزمين اصلي كنند. او 
تاكيد كرد: موارد متعددي در گلوگاه هاي استان سيستان و 
بلوچستان كشف شده كه خودروهاي وارد شده از منطقه آزاد 
چابهار را با همين روش به سرزمين اصلي منتقل مي كردند. 
البته اين اتفاق تنها مخصوص منطقه آزاد چابهار نيست و 

ديگر مناطق آزاد نيز درگير اين نوع قاچاق خودرو هستند.

استقالل ملي كشورش را اداره كند بايد ببيند چه لوازمي نياز 
است. از اين دريچه من عرض مي كنم كه مراجعه به عملكرد 
دكتر مصدق كه بر محور مثلث شفاف سازي فرآيندهاي 
تصميم گيري و تخصيص منابع، مشاركت پذيري فراگير و 
مولد از سوي مردم هم در ساحت سياست و هم در ساحت 
اقتصاد و هم نظارت پذيري همه اركان حكومت بنا ش��ده 
است مي تواند مايه نجات ما از شرايط بسيار خطير و پيچيده 
كنوني هم باشد. مصدق عالمانه و به صورت عميق در آن زمان 
اين مساله را مطرح مي كرد كه موازنه مثبت و امتيازدهي 
به قدرت هاي بزرگ ضد توسعه ضد امنيت و ضد تماميت 
ارضي كشور است و مردم را هم مايوس و سرخورده مي كند.

بحث بر سر اين است كه امروز حكومتگران و استراتژيست ها 
بايد حواس شان جمع باشد كه حتي ماجراي تهاجم رذيالنه 
و جنايتكارانه روس ها به اوكراين را در كادر هژمونيك اصلي 
كه بين امريكا و چين اس��ت به عنوان دريچه تحليل هاي 
خودشان قرار بدهند. ماجراهاي پرشماري در اين زمينه 
وجود دارد كه الزمه آن اين است كه اصحاب خرد و دانايي 
و متخصصان امور استراتژي و اقتصاد سياسي بين المللي 
اسناد امنيت ملي و امنيت تجاري و امنيت دفاعي امريكا و 
چين را طي 1۰ سال گذشته با دقت با مردم ايران در ميان 
بگذارند. مومني با انتقاد از عملكرد برخي رسانه هاي ملي 
در خصوص روابط ايران و ديگر كشورها گفت: چرا بحث ها 
به صورت كارشناس��ي در دس��تور كار قرار نمي گيرد؟ ما 
امريكاشناس ها، چين ش��ناس ها و روس شناسان ممتاز 

داريم. بنابراين ما بايد به اين مساله حساس باشيم كه اقتصاد 
سياس��ي بين المللي را با پيچيدگي ها و زوايايي كه حول 
محور استفاده س��وء از نفت، دالر و طال به عنوان ابزارهاي 
تنظيم گر در آن منازعه هژمونيك قرار مي گيرد را بررسي 
كنيم. من حكومتگران گرامي را دعوت مي كنم كس��اني 
كه صالحيت دارند و چاپلوس و خودشيرين نيستند را فرا 
بخوانند و از آنها بپرسند كه چرا براي افزايش اتكا به عايدات 
صنعت استخراجي تك محصولي از الفاظي مثل بيماري 
هلندي و نفرين منابع استفاده شده است؟ پاسخ اين است 
كه يك فرد ناشي ممكن است فكر كند، افزايش ناگهاني و 
چشمگير عايدات ارزي براي او امكان ارضاي جاه طلبي ها 
و فسادها وخود مطلق انگاري ها را فراهم مي كند اما آنهايي 
كه مي خواهند جامعه شان را با سرپنجه خرد و تدبير و علم 
اداره كنند اسمي كه روي اين پديده گذاشته اند اين است 
كه وقتي كه يك شكوفايي درآمدي ايجاد شد اصل بر اين 
است كه ما در معرض بيماري و فروريختگي قرار مي گيريم 

مگر اينكه خيلي هوشمندانه در اين زمينه برخورد بكنيم.

  مافيا مي گويد راه نجات در واردات است
او همچنين افزود: مافياها در اين ش��رايط به حكومتگرها 
مي گويند كه راه نجات شما واردات است و براي اينكه آن 
واردات ضدتوسعه و مخرب ايجاد شود، اينها يك توجيهاتي 
مي تراش��ند. مي گويند كه ما مي خواهيم رقابت پذيري و 
ارتقاي كيفيت را از طريق واردات و آزادسازي واردات خودرو 

دنبال كنيم. خوب دقت بكنيد كه اين آزاد س��ازي ها حد 
يقف ندارد و بايد همه بفهمند كه م��ا داراي عايدات ارزي 
نامحدود و بي انتها نيستيم. بنابراين اگر امروز اين باب را براي 
خودرو باز كرديد فردا براي موبايل و لوازم خانگي باز كرديد 
آيا آنقدر مي توانيد جلوتر از بيني خودتان را ببينيد و بفهميد 
كه كل دارايي هاي ارزي شما تا كجا مي تواند پشتيبان اين 
سهل انگاري فاجعه ساز باش��د؟ من از كارشناسان گرامي 
اقتصاد انرژي خواهش مي كنم كه به تصميم گيران ناپخته و 
بعضا فاقد صالحيت تخصصي ما آموزش بدهند كه بي ثباتي 
قيمت اين نفت و گاز نسبت  به همه كاالهاي ديگري كه در 
دنيا مبادله مي شود دو برابر مجموع كل نوسان هايي است 
كه در مورد قيمت ساير كاالها و خدمت ها وجود دارد يعني 
ماجرا اين اس��ت. فردا به هر دليل در چارچوب اقتضائات 
منازعات هژمونيك همان هايي كه امروز تصميم گرفتند 
قيمت نفت را افزايش بدهند بعدا قيمت ها را كاهش دهند 
شما مي خواهيد چكار كنيد؟  عضو هيات علمي دانشگاه 
عالمه مساله حياتي ديگر را مساله تهاتر نفت در اليحه بودجه 
14۰1 عنوان كرد و گفت: صميمانه و خاضعانه هش��دار 
مي دهم كه اين بازي جديدي كه تحت عنوان تهاتر مطرح 
شده يك بدعت خطرناكي است كه مي تواند ما را دچار پديده 
حاكميت زدايي افسار گسيخته كند. وقتي كه شما مرجع 
فروش نفت را متنوع مي كنيد يك اقدام بسيار خطرناك 
فسادزا را مرتكب شده ايد كه حتي براي امور دفاعي و امنيتي 
هم مي تواند خطرايج��اد كند. من از اصحاب خرد و دانايي 

خواهش مي كنم كه همگي در اين زمينه كمك كنند و در 
زمينه ظهور عدم شفافيت هاي غيرعادي در قراردادهايي 
كه در حيطه نفت و گاز منعقد مي شوند نيز هشدار بدهند. 

  ماجراي ميدان گازي چالوس را شفاف كنيد
من در اين خصوص بدون اينكه االن قضاوتي كنم از همه  
مي خواهم كه حكومتگران گرام��ي را مجاب كنيد آنچه 
درباره طول و عرض و چشم انداز ميدان گازي چالوس مطرح 
است را شفاف كنند. بر اساس گفته ها )اگر برآوردها درست 
باشد( بيش از 5۰ درصد نياز اروپايي ها را مي توان از طريق 
اين ميدان تامين كرد. پرس��ش بنيادين اين است كه آيا 
صحت دارد سهم بسيار قابل اعتنايي از اين امتياز مربوط به 
اين ميدان به شركت هاي روسي و چيني داده شده؟ اگر اين 
موضوع صحت دارد جزييات آن را شفاف كنيد كه چرا بايد 
با اين شركت ها قرارداد بسته شود؟ آيا شركت هاي صاحب 

صالحيت تر و با وضعيت مناسب تر دردنيا نيست؟
وي گفت: مس��اله بس��يار حياتي ديگري كه از نظر عدم 
شفافيت خيلي اوضاع را مشكوك مي كند بحث هايي است 
كه راجع به قرارداد مربوط به اليه نفتي پارس جنوبي مطرح 
مي شود. به طور مشخص از  وزارت نفت مي خواهم اين مساله 
را آش��كار كنند كه چرا در حالي كه همه اسناد باالدستي 
حيطه نفت با منطق هاي بس��يار مي گويد كه ميدان هاي 
مشترك در اولويت هستند، شما ميدان هاي مشترك را رها 

كرديد و سراغ كارهاي فاقد اولويت رفته ايد؟

تج��ارت غيرنفتي كش��ور از لحاظ ارزش نس��بت به 
مدت مشابه )اسفندماه 1۳۹۹( 4۰درصد و نسبت به 
بهمن ماه 1۷درصد رشد داشته است. تجارت غيرنفتي 
كشور با ثبت حدنصاب 11ميليارد و 5۳8 ميليون دالر 
در آخرين ماه س��ال 14۰۰ به باالترين ميزان ارزش 
تجاري در طول يك ماه طي چند س��ال اخير به ويژه 
در زمان تش��ديد تحريم و فشارهاي حداكثري نظام 
سلطه در چهار سال اخير رسيد كه اين ميزان از لحاظ 
ارزش نسبت به مدت مشابه )اسفندماه 1۳۹۹(، 4۰ 
درصد و نس��بت به بهمن ماه 1۷ درصد رش��د داشته 
است. در اس��فندماه، 14ميليون و 5۳۹هزار تن كاال 
به ارزش 11ميلي��ارد و 5۳8 ميليون دالر بين ايران و 
ساير كشورها تبادل شد كه سهم صادرات 1۰ميليون 
و 11۷هزار تن ب��ه ارزش پنج ميليارد و 1۰۲ ميليون 
دالر و سهم واردات چهار ميليون و 4۲۲هزار تن كاال 
به ارزش ۶ميليارد و 4۳۶ميليون دالر بود. سخنگوي 
گمرك در خصوص تغييرات ميزان صادرات غيرنفتي 
گفت: با صادرات 1۰ميلي��ون و 11۷هزار تن كاالي 
ايراني به ارزش پنج ميليارد و 1۰۲ ميليون دالر در اين 
ماه، نسبت به اسفند سال قبل، كاهش دودرصدي در 
وزن و افزايش ۳۷درصدي در ارزش را ش��اهد بوديم 
كه نسبت به ماه قبل يعني بهمن ماه، با وجود كاهش 
1۷درصدي در وزن، هفت درص��د ارزش صادرات با 

رشد همراه بوده است.
در ماه ۲۹روزه اس��فند، چين با خريد س��ه ميليون و 
۳48هزار ت��ن كاالي ايراني ب��ه ارزش يك ميليارد و 
۶8۹ميليون دالر و رشد ۷۶درصدي نسبت به مدت 
مشابه و 4۳درصدي نس��بت به بهمن ماه در جايگاه 
نخس��ت، امارات با رشد 5۳درصدي نسبت به اسفند 
1۳۹۹ و ۶۳درص��دي نس��بت به ماه قب��ل با خريد 
۹۲۳هزار تن كاال ب��ه ارزش ۶۹۹ميليون دالر، عراق 
با رش��د ۲۲درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل 
و كاهش ۲5درصدي نس��بت به بهمن م��اه، با خريد 
يك ميليون و 8۶4هزار تن كاال به ارزش ۶۹4ميليون 
دالر، تركيه با 4۳4 هزار تن كاال به ارزش 48۰ميليون 
دالر و رش��د ۶1درصدي نس��بت به مدت مش��ابه و 

كاهش 55درصدي نس��بت به بهمن ماه و افغانستان 
با خريد ۳4۲هزار تن كاال به ارزش 184ميليون دالر 
با كاهش 11درصدي نس��بت به مدت مشابه و رشد 
5۹درصدي نس��بت به بهمن ماه، پنج مقصد نخست 
صادرات كاالهاي ايراني در اسفند ماه 14۰۰ بودند. وي 
در خصوص ميزان واردات به كشور در اسفندماه گفت: 
چهار ميليون و 4۲۲هزار ت��ن كاالي وارده به ارزش ۶ 
ميليارد و 4۳۶ميليون دالر در ماه اسفند از گمركات 
اجرايي ترخيص شد كه نسبت به مدت مشابه 5۲درصد 
در وزن و 4۲درصد در ارزش رشد داشته و نسبت به ماه 
قبل ۲4درصد در وزن و ۲۶درصد در ارزش، با افزايش 

همراه بوده است.
لطيفي در خصوص كشورهاي نخست طرف معامله 
در اين م��اه توضيح داد: امارات با فروش يك ميليون و 
۲58هزار تن كاال به ارزش يك ميليارد و ۹۶8ميليون 
دالر و رش��د ۷8درصدي نس��بت به مدت مش��ابه و 
۲۹درصدي نس��بت به بهمن ماه، چين با 4۶8 هزار 
تن كاال ب��ه ارزش يك ميلي��ارد و ۶۳۹ميليون دالر و 
رش��د 58درصدي نسبت به اسفند س��ال ۹۹ و رشد 
چهاردرصدي نسبت به ماه قبل، تركيه با ۲54هزار تن 
كاال به ارزش 5۹۶ميليون دالر و رشد هفت درصدي 
نسبت به اسفند۹۹ و ۲۶درصدي نسبت به بهمن ماه، 
آلمان با فروش 1۶1هزار تن كاال به ارزش ۲8۲ميليون 
دالر و رش��د 58درصدي نس��بت به مدت مش��ابه و 
11۷درصدي نسبت به ماه قبل و روسيه با 515هزار 
تن كاال به ارزش ۲14ميليون دالر و رشد 84درصدي 
نسبت به مدت مشابه و ۷5درصدي نسبت به بهمن ماه، 
به ترتيب پنج شريك اول جمهوري اسالمي ايران در 
تأمين كاالهاي مورد نياز كشور در اسفند 14۰۰ بودند.

همچنين در اين مدت بيش از يك ميليون و 1۷1هزار 
تن كاالي خارجي در اسفندماه از قلمروي كشورمان 
عبور كرد كه نسبت به مدت مشابه، 5۲درصد افزايش 
داشته و نسبت به بهمن ماه نيز با ۹درصد رشد همراه 
بوده است كه اين حجم ترانزيت خارجي در طول يك 
ماه حدنصاب ديگري است كه در اسفندماه كشور به 

دست آمده است.

ويژه

رشد 30 درصدی توليد
شرکت صنايع ايران در سال ۱40۱

محمدعلی اکبری مديرعامل شرکت صنايع ايران با اشاره 
به اينکه  از ابتدای سال ۹۷ تا پايان سال  14۰۰ فروش 
اين مجموعه از نظر ريالی رش��دی 11 برابری داش��ته 
است، گفت: اين مجموعه از ابتدای سال 1۳۹۷ تا پايان 
سال 14۰۰ در فروش خود از نظر ريالی حدود 11 برابر 
رشد داشته است. اما برای آنکه درک دقيق تری از ميزان 
افزايش توليدات مجموعه داشته باشيم و متغير تورم را 
حذف کنيم از نظر وزن قطعات توليدی، در اين محدوده 
زمانی شاهد رش��د ۳5۰ درصدی هستيم. محمدعلی 
اکبری در پاس��خ به اين سوال که »چه ميزان رشدی را 
برای سال 14۰1 پيش بينی می کنيد« گفت: اگر برای 
برآورد س��ال آتی، سال 14۰۰ را به عنوان معيار در نظر 
بگيريم، بنا داريم حداقل سی درصد افزايش توليد داشته 
باشيم. مديرعامل شرکت صنايع ايران در خصوص تنوع 
توليد اين مجموعه در س��ال آينده گفت: ماموريت اين 
شرکت توليد قطعات مورد نياز شرکت های گروه بهمن 
است. لذا در سال آتی نيز در همين راستا فعال خواهيم بود. 
قالب های زيادی در حال ساخت هستند و طی ماه های 
آتی وارد چرخه توليد خواهند شد که از جمله می تواند 
به قطعات کشنده امپاور و کاميون فورس شرکت بهمن 
ديزل اشاره کرد.  اکبری در همين رابطه افزود: در سال 
14۰۰ خط توليد بدنه موتورسيکلت ايران دوچرخ در 
سه مدل راه اندازی شد و در اين حوزه نيز توسعه خواهيم 
داشت و حداقل سه مورد جديد شاسی موتور سيکلت 
در سال 14۰1 ساخته و توليد خواهد شد. وی اضافه کرد: 
در کنار توليد قطعات گروه بهمن قصد داريم برای کروز و 
رايزکو سبد کاتاليست ها و بوستر ترمز را تکميل کنيم. او 
در پاسخ به اين سوال که توليد اين محصوالت اکنون در 
چه مرحله ای قرار دارد، گفت: برخی از اين کاال طی يک 
سال اخير به توليد انبوه رسيده اند و برخی ديگر در مرحله 

قالب سازی، توليد نمونه اوليه و اخذ تاييديه هستند.

  راه اندازی سايت جديد توليد
در شرکت صنايع ايران

مديرعامل شرکت صنايع ايران در پاسخ به اين پرسش 
که چه تعداد نيروی انسانی در اين مجموعه مشغول به 
کار هس��تند، گفت: بيش از 48۰ نفر در اين مجموعه 
شاغل هس��تند و تنها در سال 14۰۰ حدود يکصد نفر 
اشتغالزايی داشته ايم و در سه س��ال اخير بالغ بر ۲۰۰ 
نفر در اين مجموعه شروع به کار کرده اند. وی در تشريح 
اينکه با اجرای برنامه های توسعه و افزايش محصول در 
س��ال آينده چه تعداد نيروی انسانی جديد مشغول به 
کار خواهند ش��د، گفت: با اجرای برنامه های توسعه ای 
حداقل ۶۰ نفر نيروی انسانی جديد در سال 14۰1 به کار 
گرفته خواهند شد. محمدعلی اکبری مديرعامل شرکت 
صنايع ايران در پايان با نويد راه اندازی و توسعه يک بخش 
جديد، گفت: در حال انجام عمليات عمرانی و راه اندازی 
سايت جديد شرکت صنايع ايران هستيم که بالغ بر ۲۰ 
هزارمتر وسعت داشته و 1۳۲۰۰ متر زيربنا دارد و هدف 
از راه اندازی آن، خريداری و بهره گيری از ماشين های به 
روز پرسکاری قطعات بدنه خودروهای جديد توليدی 
گروه بهمن می باش��د. همچنين قصد داريم با خريد 
ماشين آالت به روز از از بابت ساخت قالب و ابزار مورد 
نياز توليد در گروه بهمن خودکفا شويم. همچنين 
وی در خصوص جزئيات سرمايه 8۰۰ ميليارد تومانی 
اختصاص يافته به اين طرح گفت: برای راه اندازی و 
توسعه اين بخش 5۰۰ ميليارد تومان سرمايه ثابت 
و ۳۰۰ ميليارد تومان سرمايه در گردش پيش بينی 
شده است. طبق برنامه اين مجموعه تا زمستان 14۰1 
راه اندازی می گردد و تا زمستان 14۰۲ بيش از 15۰ 

شغل در سايت جديد توليدی ايجاد خواهد شد.

ادامه از صفحه اول
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رويداد

براي دريافت خدمات درماني و بيمه اي نسبتاً كامل و 
دريافت حداقل مستمري در زمان بازنشستگي، بايد 
ماهي يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان به حساب تامين 
اجتماعي واريز كرد. اين مبلغ س��نگين صرفًا براي 
حداقل حقوق است و به دريافت حداقل مستمري در 
زمان بازنشستگي مي انجامد. براي دريافت مستمري 
بيش��تر، بايد بازهم بيشتر پرداخت. »حِق بر بيمه« 
حقي است همگاني. تعريف اقتصاد سياسي دولت 
در قانون اساسي به مثابه يك »دولت رفاه توانمند«، 
برخوردارسازي اقشار مختلف مردم از خدمات متعدد 
بيمه اي را به يك وظيفه حاكميتي بدل كرده است. 
از منظر اصل ۲۹ قانون اساسي، اين خدمات بيمه اي 
وجوه مختلف��ي دارد و در رديف ه��اي متعددي از 
قبيِل » بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، 
بي سرپرستي، درراه  ماندگي، حوادث و سوانح، نياز 
به خدمات بهداشت، درماني و مراقبت هاي پزشكي« 
جاي مي گيرد. اصل ۲۹ همه اي��ن خدمات را ذيل 
پارادايِم »برخورداري از تامين اجتماعي« قرار داده 
و در جمله  اي تكميلي، صفر تا صِد برآورده سازي آن 
را برعهده دولت گذاشته است: »دولت موظف است 
طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي 
حاصل از مش��اركت مردم، خدمات و حمايت هاي 

مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.«

    چرا سهم پرداخت در بيمه خويش فرما 
افزايش يافته است؟

در سال جاري، بعد از افزايش ۵۷.۴ درصدي حداقل 
دستمزد، از آنجا كه براس��اس معادالت اكچوئري 
سهم بيمه تامين اجتماعي تابعي از حداقل دستمزد 
است، س��هم پرداختي افراد در بيمه خويش فرما و 
اختياري به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است. 
بيمه مشاغل آزاد براي افرادي كه شغل آزاد دارند يا 
خودشان كارفرما هستند، مبلغ كمتري نسبت به 
بيمه اختياري است اما پوشش درماني و مستمري 
مناسب ندارد. بهترين گزينه براي افرادي كه براي 
خودش��ان كار مي كنند، صاحب كس��ب و كارهاي 
مجازي هستند يا مي توان آنها را خويش فرما دانست، 
بيمه اختياري سازمان تامين اجتماعي است.  هزينه 
پرداختي براي بيمه اختي��اري، ۲۶ درصد از مبلغ 
قرارداد منعقد ش��ده بين سازمان تامين اجتماعي 
و متقاضي است. مبلغ بيمه اختياري با ۱.۲ حداقل 
دس��تمزد در ش��ش ماهه اول س��ال ۱۴۰۱ برابر با 
۱.۳۹۹.۳۸۰ تومان اس��ت. مبل��غ بيمه براي بيمه 
مش��اغل آزاد، با توجه به ميزان حقوق دريافتي در 
دوران بازنشستگي كه فرد مشخص مي كند، تعيين 
و پرداخت مي شود؛ الجرم اگر در قرارداد بيمه ميزان 
حقوق خود را بيشتر زده باشيد، بايد هزينه بيشتري 
پرداخت كنيد. بنابراين براي دريافت خدمات درماني 
و بيمه اي نسبتًا كامل و دريافت حداقل مستمري در 
زمان بازنشستگي، بايد ماهي يك ميليون و ۳۰۰ هزار 

تومان به حساب تامين اجتماعي واريز كرد.  بديهي 
است كه تقبل اين مبالغ سنگين از عهده بسياري از 
گروه هاي مشمول بيمه اختياري خارج است. زنان 
سرپرست خانوار، صاحبان كس��ب و كارهاي ُخرد 
كه ميزان سودش��ان در دوران بحران كرونا كاستي 
گرفته و گروه هاي كم درآمد، اس��تطاعت پرداخت 
چني��ن مبالغي را ندارند. اين در حالي اس��ت كه به 
گفته عليرضا حيدري )فعال كارگري و كارشناس 
رفاه و تامين اجتماعي(، در نظام مزد و بيمه اي فعلي، 

اين مساله هيچ چاره اي هم ندارد.
او بيشتر توضيح مي دهد: مبلغ بيمه اختياري تابعي 
از حداقل دستمزد و ميزان افزايش حداقل دستمزد 
است؛ معادالت س��ازمان تامين اجتماعي براساس 
نس��بت ورودي ها و خروجي ها تعريف مي شود؛ اگر 
قرار باشد بيمه پردازان بتوانند در زمان بازنشستگي، 
حداقل مس��تمري دريافت كنند، بايد كس��ري از 
حداقل دس��تمزد مصوب ش��وراي عال��ي كار را به 
عن��وان حق بيمه بپردازند. اين »كس��ر« را ضرايب 
استاندارد اكچوئري مشخص مي كند و نمي توان از 
سازمان انتظار داشت بدون دريافت مبالغ مناسب، 
به بيمه ش��دگان مستمري بازنشس��تگي بپردازد 
يا خدمات درمان��ي ارايه دهد. اين اعداد براس��اس 
فرمول ه��ا، به ص��ورت خودكار تعيين مي ش��ود و 
نمي توان براي سازمان تامين اجتماعي كه نهادي 
غيردولتي اس��ت، حكم صادر كرد كه از گروه هاي 

ناتوان كمتر بگير و بيشتر بپرداز!

    چاره چيست؟
حيدري در پاسخ به اين س��وال كه در سال جاري، 
بسياري از مش��موالن بيمه اختياري از جمله زنان 

سرپرست خانوار، ممكن است اجباراً از بيمه پردازي 
انصراف دهند، در اين شرايط چاره چيست؛ مي گويد: 
رفع اين مساله نيازمند قانون است، با قوانين فعلي 
هيچ چاره اي نيس��ت؛ بايد سهم دولت افزايش يابد 
و همانطور كه اصل ۲۹ قانون اساسي تعريف كرده 
دولت از محل درآمدهاي عمومي، پرداخت بيمه اين 
گروه ها را تقبل كند. سازمان تامين اجتماعي متعلق 
به كارگران و بازنشستگاني است كه سال ها يك سوم 
دستمزدشان را در آن انباش��ت كرده اند؛ نمي توان 
از محل اين انباش��ت خصوصي به گروه هاي خاص 
خدمات داد؛ ام��ا دولت مي توان��د و بايد به وظايف 
حاكميتي خود عمل كن��د و بيمه گروه هاي ناتوان 
را بر گردن بگيرد. نظام تامين اجتماعي فراگير نيز 
براساس همين بايدها تعريف مي شود؛ البته باتوجه 
به تالش دولت براي كاس��تن از هزينه هاي عمومي 
خود، بعيد به نظر مي رسد اراده اي براي تحقق تامين 

اجتماعي فراگير در كار باشد.
تامين اجتماعي فراگير، نظام هوش��مندي است 
كه سهم دولت در ارايه خدمات را براساس تمكن 
مالي واقعي جامعه هدف تعيين مي كند؛ اطالعات 
مربوط به درآمد س��رانه خانوار و وضعيت زيستي 
آنها در پايگاه داده هاي قابل اطمينان درج و با هر 
تغييري به روز مي شود؛ با استناد به اين اطالعات، 
ميزان حمايت دول��ت و جايگاه خانوارها در نظام 
حمايتي تامين اجتماعي مشخص مي شود؛ جاي 
خالي چنين نظام ساخت يافته اي، از زمان تصويب 
قانون اساس��ي تا امروز، مشكالت بسيار به وجود 
آورده اس��ت كه يكي از اصلي ترين اين مشكالت، 
ناتواني گروه هاي فرودس��ت در برخ��ورداري از 

خدمات بيمه اي و حمايتي است.

گروه هاي خاص را از مستمري و درمان محروم نكنيد!

تعادل|
 قانون تعرفه گذاري خدمات پرس��تاري 
در س��ال ۸۶ تصويب ش��د و از آن تاريخ 
تاكنون اين قانون هنوز به مرحله اجرا گذاش��ته نشده 
است. سال هاس��ت كه پرس��تاران به داليل مختلف و 
بي توجهي هايي كه از سوي مسووالن وزارت بهداشت 
و درمان به اين قش��ر صورت مي گيرد از وضعيت خود 
ناراض��ي هس��تند و اعتراض هاي گاه و بي��گاه آنها هم 
نتوانس��ته كاري از پيش ببرد. اين در حالي اس��ت كه 
طي دو س��ال گذشته اين قشر بيش از هر قشر ديگري 
در جامعه در معرض خطر بوده و از جان مايه گذاشته تا 
جان بيماران مبتال به كوويد را نجات دهد. ساعت هاي 
طوالني كار، عدم دريافت حقوق و مزايا، بي توجهي به 
وضعيت استخدامي، ادامه دار شدن قراردادهاي ۸۹ روزه 
و ... همه و همه دست به دست هم داده اند تا پرستاران 
از وضعيت شغلي خود دل خوشي نداشته باشند اما با 
تمام اين س��ختي ها به كاري كه به آن عشق مي ورزند 
ادامه دهند. اگر بخواهيم مقايس��ه اي كوتاه بين آنچه 
در ايران و در ديگر كش��ورهاي جه��ان در دوران كرونا 
براي پرستاران اتفاق افتاد انجام دهيم نتايج تا حدودي 
مي تواند دردناك باشد، اينكه در كشور ما پرستاران حتي 
از دريافت حقوق هاي عادي خود هم طي چند ماه محروم 
ماندند، تعرفه گذاري خدمات پرستاري سال هاست كه 

بي نتيجه باقي مانده است و ...
اما طي دو س��ال پاندمي كرونا اكثر كش��ورها عالوه 
بر اينكه حقوق پرس��تاران را به دليل شرايط بحراني 
درمان افزايش دادند، پاداش هايي را نيز براي آنها در 
نظر گرفتند. ضمن اينكه با افزايش نيروي پرستار از كار 
در شيفت هاي طوالني جلوگيري كردند تا كمترين 
آسيب را به سالمت پرستاران وارد بياورند. مساله اي 
كه در كشور ما به طور كامل ناديده گرفته شد و اكثر 
بيمارستان ها در دوران پاندمي هم با كمبود نيروي 
پرستار مواجه بودند و بس��ياري از پرستاران مجبور 
بودند ش��يفت هاي طوالني در بيمارستان بمانند و 
از بيماران مراقبت كنند. بيش از ۱۰۰ پرستار در اين 
دوران جان خود را در راه مراقبت از بيماران كرونايي 
از دس��ت دادند، در واقع بيش از ۱۰۰ خانواده عزادار 

شدند در حالي كه اگر عزيزانشان در خط مقدم مبارزه 
با كرونا حضور نداشتند چه بسا كه حاال زنده بودند و 

در كنار آنها زندگي مي كردند. 

    اين وعده ها باالخره بايد عملي شود
محمد شريفي مقدم، دبيركل خانه پرستار در اين باره 
كه چقدر مي توان به اظهارات معاون پرستاري وزارت 
بهداشت و درمان در خصوص تبديل وضعيت نيروهاي 
پرس��تاري و اخذ مجوزهاي اس��تخدامي اميدوار بود 
به »تعادل« مي گويد: اين وعده ه��ا بايد هر چه زودتر 
محقق شود، متاسفانه وضعيت پرستاري در كشور ما 
اصال مطلوب نيست، تعداد پرستاران با استانداردهاي 
جهاني فاصله دارد، بس��ياري از پرس��تاران از وضعيت 
شغلي و حقوق خود ناراضي هستند و تمام اين مشكالت 
مي تواند به كيفيت خدمات درماني در بيمارستان هاي 
كشور آسيب برساند. هر چند كه دو سال پاندمي كرونا 
به ما نشان داد كه پرستارها در هر شرايطي براي خدمات 
رساني به بيماران از جان خود مايه مي گذارند و در واقع 
جان بيماران را به قيد و بندهاي مادي زندگي خود ربط 
نمي دهند، اما اگر اي��ن روند ادامه پيدا كند، آنها از نظر 

روحي و جسمي دچار فرسودگي مي شوند.

    پرستاران با همه مشكالت 
امنيت شغلي هم ندارند

او در بخش ديگري از سخنانش به مهاجرت تعداد قابل 
توجهي از پرس��تاران اش��اره كرده و مي افزايد: شرايط 
آنقدر سخت شده كه بسياري از پرستاران ترجيح دادند 
در كشوري بيگانه مشغول به كار شوند چرا كه حداقل 
در آنجا مي توانند امنيت شغلي داشته باشند و حقوق 
و مزاي��اي واقعي دريافت كنند. اينجا وقتي با پرس��تار 
قرارداد ۸۹ روزه بسته مي ش��ود و حتي در زمان كرونا 
و با اينكه پرس��تاران از جان خود گذش��تند و در تمام 
اين مدت تالش كردند، در برخي بيمارستان ها بعد از 
فروكش كردن كرونا با اين پرستاران قرارداد تازه بسته 
نش��د و آنها بيكار شدند، چه انتظاري مي توانيم داشته 
باشيم. سال هاس��ت كه وزارت بهداشت و درمان وعده 
تغيير وضعيت و جذب پرس��تاران را مي دهد، قرار بود 

س��ال ۹۹ اين اتفاق رخ دهد، بعد گفتند س��ال ۱۴۰۰ 
كال قراردادهاي ۸۹ روزه برچيده مي شود و پرستاران 
استخدام مي ش��وند، اما باز هم اين وعده عملي نشد و 
حاال در س��ال ۱۴۰۱ يك بار ديگر وزارت بهداش��ت و 
درمان با اعالم اين خبر پرستاران را دلخوش مي كند اما 
تا زماني كه اين وعده ها عملي نشود، وضعيت پرستاران 

بهبود پيدا نمي كند. 

    پيگيري تبديل وضعيت نيروهاي پرستاري 
و اخذ مجوزهاي استخدامي 

در اين بين اما معاون پرس��تاري وزارت بهداش��ت از 
رايزني هايي كه با س��ازمان هاي فرا وزارتي در مورد 
تبديل وضعيت نيروهاي پرستاري و اخذ مجوزهاي 
اس��تخدامي انجام شده اس��ت خبر مي دهد. دكتر 
عباس عبادي درخصوص اقدامات انجام شده و پيش 
روي معاونت پرس��تاري گفت: ب��ا توجه به تصويب 
قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري در سال ۸۶ و 
معطل ماندن اين قانون در ۱۴ سال گذشته، عليرغم 
تالش هاي گروه هاي صنفي و حرفه اي پرس��تاري و 
حوزه سالمت، متاس��فانه اين موضوع سرعت بسيار 

كندي داشته و عمال اقدامي انجام نشده بود. 
او اف��زود: با مجموعه اقداماتي در كه ۶ ماه گذش��ته در 
دولت سيزدهم انجام شد و با حمايت هاي مقامات عالي 
كشور از مقام معظم رهبري تا رياست جمهوري و تاكيد 
و تالش وزير بهداش��ت و حجم ب��االي همكاري درون 
وزارتخانه اي و همكاري با نهادهاي صنفي، خوشبختانه 
اين تالش ها به ثمر نشس��ت؛ با پيگيري هايي كه وزير 
بهداش��ت و معاون توسعه داشتند، مقرر شد كه اعتبار 
و بودجه قانون تعرفه گذاري در سال ۱۴۰۱ در بودجه 
عمومي كشور در بخش هزينه هاي عمومي تثبيت شود. 
به اين معنا كه ما از اين پس، تعرفه خدمات پرستاري را 
به عنوان بخشي از نظام پرداخت مان در حوزه سالمت 
به صورت عملي خواهيم داشت. مقدار مصوبه معادل پنج 
هزار ميليارد تومان )همت( است كه اين مبلغ عالوه بر 
مبالغ پرداختي قبلي از سهم هاي قبلي نظام پرداخت 
كه معادل يك و شش دهم همت است، خواهد بود كه با 
مشورتي كه با نهادهاي مختلف تخصصي داشتيم آيين 

نامه بازتوزيع آن و همچنين زير ساخت هاي مربوط به اي 
تي آن با متخصصين اين حوزه درحال حال نهايي شدن 
است كه به زودي آن را به شكل عملياتي خواهيم داشت. 
البته تالش بر اين است كه در سه ماهه پاياني سال ۱۴۰۰ 

هم بتوانيم جاري و ساري كنيم.
عبادي گفت: تاكيد وزير بهداش��ت بر اولويت دادن به 
مطالبات پرسنلي و كاركنان نظام سالمت به خصوص 
پرستاران است. البته اين مطالبات يك موضوع انباشته 
شده از قبل است. ما در دانشگاه هاي مختلف تاخير در 
پرداخت از يك ماه تا ۱۲ ماه هم داريم كه اين موضوع تا 
حدودي به اعتبارات هر دانشگاه و مديريت منابع توسط 
روساي محترم دانش��گاه ها مربوط است. با اين حال با 
دستور وزير بهداشت، مقرر شد پرداخت ها در اولويت 

قرار گرفته و اين فاصله به حداقل برسد. 

    مشكل كمبود پرستار
 يك موضوع جهاني است

دكتر عبادي در بخش ديگري از سخنانش درخصوص 
تبديل وضعيت و كمبود نيروي پرستاري، تصريح كرد: 
متاسفانه مشكل كمبود پرستار  يك موضوع جهاني است 

و در بس��ياري از كشور اين كمبود گزارش مي شود، در 
دوران كرونا نيز اين مساله بارزتر شد. البته اين مساله، 
يك موضوع مديريتي است كه بتوانيم منابع انساني مان 
را به درس��تي مديريت كنيم و قدرشناس باشيم، زيرا 
به هرحال اندوخته هاي دانش��ي مهارتي كشور لحاظ 
مي شوند. او بيان كرد: موضوعي كه از سال ۹۸ آغاز شده، 
مجوز استخدام ۵۵ هزار نفر در حوزه سالمت بود كه ۴۰ 
درصد از اين افراد پرستار بودند. تبديل وضعيت نيروهاي 
ايثارگر متخصص در حوزه سالمت بالغ بر۶۰ تا ۶۷ هزار 

نفر در سال گذشته انجام شد.
دكت��ر عب��ادي عنوان ك��رد: ب��ا رايزني هاي��ي كه با 
س��ازمان هاي فراوزارتي انجام ش��ده، دو موضوع در 
دست پيگيري است كه يكي تبديل وضعيت نيروهاي 
پرستاري و دوم اخذ مجوزهاي استخدامي است. تبديل 
وضعيت بيشتر به همكاران قراردادي، طرحي، شركتي، 
با اولويت همكاراني ك��ه در دوران كرونا وفاداري خود 
را به مردم و نظام س��المت ثابت كردن��د، خواهد بود. 
اميدوارم به درك مشتركي با سازمان هاي فراوزارتي 
برسيم و سالمت مردم در اولويت باشد. ما همچنان در 
بسياري از بخش ها نياز به همفكري با فعالين صنفي و 

انجمن هاي مردم نهاد داريم و اميدوارم به زودي اخبار 
خوش را به سمع و نظر همكارانمان برسانيم. 

    تالش براي توسعه مراكز مراقبت
در منزل و مراكز الكترونيكي مراقبت

او گفت: موضوع ديگر، استفاده از ظرفيت هاي دانشي 
و مهارتي پرستاران نه فقط در حوزه بيمارستاني، بلكه 
در س��طح جامعه است. توسعه مراكز مراقبت در منزل 
و مراكز الكترونيكي مراقبت نيز جزو برنامه هاي وزارت 
بهداشت و معاونت پرستاري است و اميدواريم بتوانيم 
در حجم وسيع خدمات سالمت را به صورت الكترونيك 
مهيا كنيم كه اين امر نيز از زمينه هاي توسعه حرفه اي 
اس��ت و مي تواند زمينه كارآفريني هم مهيا كند. يكي 
ديگر از دستاوردهايي كه در پايان سال گذشته داشتيم، 
سازماندهي موضوع آنكالي همكاران پرستار بود كه ابالغ 
آيين نامه آنكالي با هدف س��ازماندهي و تامين حقوق 
همكاران حوزه پرس��تاري به تمام دانشگاه هاي علوم 
پزشكي ابالغ ش��د؛ در پايان اميد است كه با همدلي و 
همفكري و تالش مداوم به هدف غايي مان كه ارتقاي 

سالمت مردم و كاركنان نظام سالمت است، برسيم.

گزارش

تبديل وضعيت نيروي پرستاري و اخذ مجوزهاي استخدامي؛ از وعده تا عمل

15 سال انتظار براي اجراي يك قانون

دعايروزپنجمماهمباركرمضان
بسماهللالرحمنالرحیم

الّلُهّماْجعْلِنيِفیِهِمناْلُمْستْغِفِرين،واْجعْلِنيِفیِهِمْنِعباِدكالّصاِلِحیناْلقاِنِتین،واْجعْلِنيِفیِهِمْن
أْوِلیاِئكاْلُمقّرِبین،ِبرْأفِتكياأْرحمالّراِحِمین.

خداياقراردهمرادراينماهازآمرزشجويانوازبندگانشايستهفرمانبرداروازاولیايمقربت،
بهرأفتتايمهربانترينمهربانان.

ادامهازصفحهاول

چقدر زود مرگ پرستاران را 
از ياد برديم

در ش��يفت هاي بلندمدت، روزه��اي متوالي كار 
كردند و از جان مايه گذاش��تند تا جان عزيزان ما 
را حفظ كنند. اما كس��ي از آنها تش��كر و قدرداني 
نكرد. جز مردم با تش��ويق هاي گاه و بيگاهش��ان 
در خيابان ش��هر ديگر كس��ي به اين فكر نكرد كه 
پرستاران هم مثل همه ما در كنار تمام اين ايثارها 
و از جان گذشتگي ها دغدغه هاي معيشتي دارند. 
هر بار از وزير بهداشت سوال شد، وعده داد كه تمام 
پرستاراني كه قراردادهايشان ۸۹ روزه است استخدام 
مي شوند. تمام معوقات آنها پرداخت مي شود و ... اما 
دريغ كه هيچ كدام از اين وعده ها نه در دولت قبل و نه 
در دولت فعلي هنوز عملي نشده است. از سال ۱۳۹۸ 
كه اين پاندمي لعنتي پا به ايران گذاش��ت تاكنون 
كه اولين ماه ۱۴۰۱ را سپري مي كنيم، پرستاران 
همچنان منتظر تحقق وعده هاي مسووالن مانده اند. 
خيلي از آنها سال گذشته با فروكش كردن پيك هاي 
پاندمي به دليل داش��تن قرارداده��اي ۸۹ روزه از 
كار بيكار شدند، صدايشان به جايي نرسيد. كسي 
سراغي از آنها نگرفت. همانطور كه كسي سراغي از 
خانواده هاي پرستاراني كه در رانه حفاظت از جان 
هموطنانشان جان باختند، نگرفت. مگر مي شود 
اين همه در حرف و خبر از آنها به عنوان مبارزان خط 
مقدم كرونا ياد كنيم ام��ا وقتي پاي عمل به ميان 
مي آيد حتي از پيگيري حق و حقوقشان هم عاجز 
باشيم. چرا بايد بعد از اين همه سال هنوز كه هنوز 
است تعداد پرستاران كشور از ميزان استانداردهاي 
جهاني پايين تر باشد. چرا بايد پرستاران و پزشكان 
مهاجرت را به ماندن در كشور خود ترجيح بدهند 
حتي در شرايط بحراني كرونا ايران باالترين ميزان 
مهاجرت پرستاران و پزشكان را تجربه كرد. اگر تمام 
اين اتفاق ها نتيجه بي تدبيري و بي توجهي مسووالن 
نيس��ت، پس چه چيزي مي تواند باشد. تا كي قرار 
است افراد را با وعده هايي كه اصال قصد اجرايي كردن 
آنها را نداريم سرگردان كنيم؟ وضعيت سالمت در 
كشور ما به مرحله بحراني رسيده است، وضعيت 
بيمارستان ها خوب نيست، وضعيت خدمات درماني 
خوب نيس��ت، وضعيت نيروي پرس��تاري خوب 
نيست، سرانه بهداش��ت و درمان هيچ وقت واقعي 
نبوده و نيست. بيمه ها هر روز بيشتر از روز قبل از زير 
بار مسووليتي كه در قبال بيماران بر عهده گرفته اند 
شانه خالي مي كنند. كمبود دارو و افزايش قيمت 
دارو هم يكي ديگر از مسائل بغرنج حوزه بهداشت و 
درمان است. هر روز تعداد بيشتري از بيماران به دليل 
عدم توانايي در تامين هزينه هاي درماني از چرخه 
درمان خارج مي شوند. اين مسائل بايد نه تنها براي 
تك تك مسووالن كشور كه براي تمامي نمايندگان 
مجلس و كساني كه در هر حوزه اي مسووليتي بر 
عهده دارند از طرح صيانت و تعطيلي نانوايي بربري 

در ماه رمضان و... مهم تر باشد.
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