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يادداشت- 1

 منكري 
به نام پوپوليسم

اين واقعيت كه برخي افراد 
و جريان��ات با اس��تفاده از 
هر ابزاري ت��اش خواهند 
كرد تا خ��ود را به راس هرم 
قدرت برس��انند، حقيقتي 
اس��ت كه از ابت��داي تاريخ 
بش��ر تا به ام��روز در تمام 
جوامع تداوم داش��ته است. 
نه تنها در ايران بلكه در كش��ورهايي چون امريكا، 
انگليس، برزيل، فرانسه، ايتاليا و... نيز شاهد حضور 
اف��رادي در فراين��د انتخابات هس��تيم كه تاش 
مي كنند ب��ا اس��تفاده از روش ه��اي مردم فريبانه 
 و پوپوليس��تي توج��ه اف��كار عموم��ي را ب��ه خود

 جلب كنند.
 تجربه تاريخي كش��ورمان نيز طي دهه هاي اخير 
نش��ان داده كه رويكردهاي عوامان��ه و مردم فريب 
هم براي اقتص��اد و معيش��ت خانواده ها خطرناك 
اس��ت و هم اينكه مردم را نس��بت به چش��م انداز 
آينده كش��ور بدبي��ن مي كند و بر حج��م و دامنه 
نارضايتي ه��اي عمومي خواهد افزود. بس��ياري از 
مش��كاتي كه امروز ايران در حوزه هاي اقتصادي 
و معيش��تي با آن دس��ت به گريبان است به دليل 
رفتارهاي پوپوليستي است كه از ميانه هاي دهه 80 
 تا اوايل دهه 90 خورشيدي كشورمان با آن دست

 به گريبان شد.
 مش��كاتي كه آثار و نتاي��ج آن همچنان نيز در تار 
و پود اقتص��اد ايران قاب��ل رديابي اس��ت. در واقع 
مهم ترين منكري ك��ه در زمان انتخابات توس��ط 
نهادهاي نظارتي بايد ابعاد زواياي گوناگون آن مورد 
ارزيابي دقيق قرار بگيرد، وعده هاي پوچ و ناشدني 
است كه نامزدها درباره 10 برابر كردن پرداخت هاي 
يارانه اي ي��ا پرداخت هاي نجومي تس��هياتي و... 

مطرح مي كنند.
 اما متاس��فانه بخش ه��اي نظارت��ي در انتخابات 
برخورده��اي تخصص��ي و حرفه اي ب��ا موضوعات 
ندارند و بيشتر رفتارهاي سياسي دارند. البته شخصا 
معقدم امروز مردم كش��ور و نسل مختلف ايراني به 
نسبت دهه هاي قبل بسيار آگاه شده اند و به راحتي 

خام يك چنين وعده هاي ناشدني نخواهند شد. 
مساله اساسي اما اين است كه اين نوع وعده ها باعث 
افزايش انتظ��ارات كلي خانواده ها خواهد ش��د. با 
گذشت زمان اين مطالبات فروخورده روي هم تلنبار 
مي شوند و س��رانجام روزي اين تبعات فروخورده، 
فوران خواهد ك��رد و خس��ارت هاي فراواني به بار 

خواهد آورد.
 رفتار درست انتخاباتي اما در حوزه اقتصاد آن است 
كه نامزدها به ج��اي رفتارهاي عوامانه و وعده هاي 
نش��دني، رقابت كلي خود را مبتن��ي بر برنامه هاي 
علمي و اصولي ش��كل دهند و تاش كنند تا از اين 
طريق توجه افكار عمومي را به خود جلب كنند. در 
واقع بايد واقعيت هاي كلي جامعه در حوزه اقتصاد 
براي مردم تش��ريح شود، مس��ائل و مشكات ارايه 
ش��ود. اولويت ها مشخص ش��ود و با توجه به منابع 
كش��ور و منابع درآم��دي براي چهارس��ال آينده 
برنامه هاي خ��ود را ارايه دهن��د. مهم ترين توقعي 
كه م��ردم از نامزده��ا دارند، صداقت و ش��فافيت 
اس��ت. وقتي نامزدي وعده اي را مط��رح كند كه با 
واقعيت فاصله زيادي دارد، مبتني بر ظرفيت هاي 
كشور نيس��ت و مهم تر از آن امكان عملياتي شدن 
نداشته باش��د، تاثيري در جلب توجه افكار عمومي 

نخواهد داشت. 
معتقدم نسل هاي جديد اين كشور كه از اطاعات 
فراوان��ي برخ��وردار هس��تند، مي دانن��د  كه چه 
وعده اي علمي اس��ت و چ��ه حرف هايي فقط براي 
سوءاستفاده هاي انتخاباتي مطرح شده اند. نامزدها 
بايد پاسخ دهند در حوزه هاي اقتصادي و معيشتي 
براي مهار تورم، چه برنام��ه اي دارند؟ در خصوص 
مناس��بات ارتباطي با جه��ان پيرامون��ي چه فكر 
مي كنند؟ درباره حل مشكل بيكاري، مقابله با فقر 
مطلق، افزايش درآمد س��رانه و... چ��ه راهكارهاي 
عملياتي را در پيش خواهند گرفت؟ بايد مشخص 
كنن��د در خصوص fatf چگونه مي انديش��ند؟چه 
برنامه اي براي بهبود مناس��بات ارتباطي با جهان 
پيراموني دارن��د و از آن مهم تر درباره برجام چطور 

مي انديشند؟
اين ن��وع وعده هاي پوچ ك��ه يارانه ه��اي نقدي را 
10برابر مي كنم، به ه��ر زوج 1ميليارد تومان پول 
نقد مي دهم، يا 13 نوع كاالي اساس��ي را به صورت 
روزانه در اختيار مردم قرار مي دهم و مواردي مانند 
آن نه تنها گرهي از هزار توي مش��كات كشور در 
حوزه اقتصاد و معيشت باز نمي كند، بلكه بر دامنه 

مشكات نيز خواهد افزود.
 بنابراين معتقدم هرچند نس��ل هاي جوان كش��ور 
به ان��دازه اي آگاه ش��ده اند كه بدانن��د يك چنين 
وعده هايي پوچ است، اما نهادهاي نظارتي نيز بايد 
نس��بت به اين ن��وع وعده ه��اي دروغ و فريبكارانه 
واكنش نش��ان دهند و اجازه ندهند، برخي افراد و 
جريانات از مشكات معيشتي خانواده هاي ايراني 

سوءاستفاده كنند. 

علي قنبري

تخليه حباب قيمتي ملك در ارديبهشت هم تكرار شد 

خزان قيمت مسكن در بهار

يادداشت-2

 فروش اوراق مجدد
آغاز مي شود؟

بازار سرمايه از يك بخش بازار 
س��هام و ديگري ب��ازار بدهي 
تشكيل شده است كه اين اوراق 
در بازار بدهي منتشر مي شود، 
اما اين دو قسمت كامًا متفاوت 
از يكديگر هستند. افرادي كه 
مي خواهند ريسك كنند و در 
بازار س��رمايه، سرمايه گذاري 
كنند وارد بازار س��هام مي شوند و افرادي كه ريسك پذير 
نيستند و به اصطاح ريس��ك گريز هستند به جاي آنكه 
سرمايه خود را در سپرده بانكي بگذارند، وارد بازار بدهي 
مي كنند كه عمدتًا اوراق مالي هس��تند. اكثر مشتريان 
اين اوراق خ��ود بانك ها يا صندوق هاي ب��ا درآمد ثابت 
هستند )يعني صندوق هايي كه خيلي نمي توانند سهم 
خريداري كنند(. درك اين نكته بس��يار مهم اس��ت، اما 
قاعدتًا نمي توانيم بيان كنيم كه انتش��ار اين اوراق روي 
بازار سهام فشار نمي آورد، اين فشار آن طور كه اكثر افراد 
تصور مي كنند نيست، زيرا كه اين اوراق، مشتريان خاص 
خودش��ان را دارد. معمواًل نرخ سود س��پرده اين اوراق با 
توجه به اينكه بر اساس عرضه و تقاضا مشخص مي شود، 
در برخي مواقع نس��بت به نرخ سود بانكي بيشتر است و 
نكته بعدي اينكه برخي از اين اوراق قابل معامله هستند. از 
نظر بنده خير، زيرا حجم فروش اوراق در اسفندماه بسيار 
زياد بوده است و اينكه اكنون حجم به آن ميزان نخواهد 
بود و از سوي ديگر در آن زمان بازار سهام نقد شونده نبود، 
اما اكنون مقداري شرايط نسبت به اسفندماه بهتر است، 
چراكه قيمت ها پايين تر است و اين اوراق مانند اسفندماه 
خيلي نمي تواند به بازار آسيب زيادي بزند. يكي از راه هاي 
مهم تأمين كسري بودجه انتش��ار اوراق است. بنابراين 
خيل��ي به بازار س��رمايه توجه نمي ش��ود، چراكه دولت 
مي خواهد هزينه هاي خود را پوشش دهد و بايد اين اوراق 
را منتشر كند. همچنين در وصف وضعيت بازار بايد دامنه 
نوسان را نيز بررسي كرد. با توجه به تغيير دامنه نوسان از 
منفي سه و مثبت شش به مثبت و منفي پنج درصد و نيز 
بحث كاهش حجم مبنا همچنان شاهد وجود صف هاي 
فروش��ي بوديم كه در اين بازار ايجاد ش��دند و همچنان 
عرضه هاي انجام ش��ده در بازار با خريداري همراه نبودند 
و در ارديبهشت ماه تا حدودي شاهد معامات حدود ٢٠ 
نماد شاخص س��از در بازار بوديم.اكثر سهامي كه بعد از 
برگزاري مجامع، نماد آنها بازگشايي مي شود معامات آنها 
با نوسانات منفي زياد به بازار بازمي گردند، در ارديبهشت ماه 
هم شاهد چنين اتفاقي در بازار بوديم. با بررسي هاي بنده 
قيمت سهام در زمان بازگشايي نماد بعد از برگزاري مجامع 
با كاهش حدود ٢٠ تا ۴٠ درصدي همراه بود كه اين موضوع 
نش��ان دهنده وجود هيجان فروش در بازار است. الزم به 
ذكر است كه با توجه به صحبت هايمطرح شدهدرزمينه 
احتمال مذاكرات وين، قيمت ارز در بازار در حاش��يه اي 
از ابهام ق��رار گرفت كه اين موضوع باعث ش��ك و ترديد 

سهامداران براي ورود سرمايه هايشان به اين بازار شد.

پيمان حدادي

عباس بشيري

يادداشت-3

ماليات برعايدي سرمايه نبايد به زيان بخش خصوصي باشد
در علم اقتصاد و حقوق، قوانين 
با هدف هداي��ت جامعه، افراد و 
عوامل تولي��د تدوين و تصويب 
مي شود تا به تعادل نسبي كمك 
كند و اهداف مورد انتظار را عملي 
سازد. از جمله استفاده مناسب از 
درآمدها، سود، ثروت، دارايي ها و 
سرمايه ها، يكي از اهداف تدوين 
قوانين است تا به رشد و رونق اقتصاد، توزيع درآمد بهتر و 
ايجاد تعادل در جامعه كمك كند و سرمايه ها، منابع، ثروت 

و نيروي انس��اني را به سمت امور مولد هدايت نمايد. البته 
بايد توجه داشت كه به دليل صدها سال شيوه هاي سنتي 
زمين داري، ملك و دارايي، خان و رعيت و همچنين حضور 
گس��ترده دولت در زمين داري و نگهداري سرمايه ها، بايد 
در اجراي تفضيلي قانون نيز به تحوالت و رويدادها واثرات 
آن توجه داش��ت تا اثرات مثبت داشته باشد و از آثار منفي 
احتمالي آن جلوگيري شود. زيرا در ايران دولت يا حكومت 
بزرگ ترين زمين دار است و بس��ياري از اماك، زمين ها، 
جنگل و مناب��ع در اختيار دولت، س��ازمان هاي دولتي و 
عمومي و حكومتي است كه هر يك با قوانين خاص خود، 

قادر به تملك اراضي، ملك و زمين و ساختمان ها هستند 
و اين موضوع نبايد موجب ش��ود كه مي��دان رقابت براي 
بخش خصوصي و مردم تنگ تر شود و همين سهم كوچك 
زمين داري و دارايي ها نيز از دست بخش خصوصي خارج 
شود و به خاطر ترس از ماليات، بخش خصوصي به سمت 
آن نرود و سازمان هاي دولتي با اتكا به قوانين و بخشنامه ها 
و ابزاره��اي خود به راحتي صاحب زمين و ملك ش��وند و 
بخ��ش خصوصي و مردم را از صحنه خارج كنند.  ش��اهد 
مدعا، اصاحات ارضي و بسياري از قوانين مربوط به حقوق 
اراضي و زمين وملك بوده كه به تدريج به محل اختاف و 

دعواي حقوقي دولت و بخش خصوصي تبديل شده و عما 
دولت ها دست باال در برخي زمينه ها داشته اند و لذا در اين 
مورد نيز بايد ماليات بر عايدي س��رمايه، موجب تسلط و 
افزايش توان رقابتي دولت و بخش عمومي در خريد كاالها و 
به حاشيه راندن بخش خصوصي نشود. زيرا اگر دولت ها به 
راحتي معامله كنندو مردم عادي ماليات بدهند، باعث رشد 
زمين داران و مالكان دولتي و عمومي خواهد شد و بخش 
خصوصي تضعيف مي شود و بايد ماليات بدهد.  به عبارت 

ديگر، قانون ماليات بر عايدي سرمايه بايد براي دولت و ...
ادامه در صفحه 2

نقدي بر نسخه نهايي
اليحه دايمي شدن همسان سازي

رهبر انقالب در ديدار تصويري
با نمايندگان مجلس يازدهم: 

فرمانده انتظامي تهران 
بزرگ از برخورد با استخراج 
غيرمجاز رمزارزها خبر داد 

گزارش »تعادل«  از آخرين تحوالت بازار نفت   و آينده نفت ايران

معاون قضايي
 دادستان كل كشور: 

كاالهاي تان را ترخيص 
نكنيد برخورد مي شود

تبعيض ميان صندوق ها 
تداوم می يابد؟

صفحه 2         صفحه 8

صفحه 6    

صفحه 5    

صفحه 7    

 ميزان مشاركت ارتباطي 
با اين اسم و آن جناح ندارد

يك بام
و دو هواي 

برخورد
 با رمزارزها

بوي نفت ايران در بازار جهاني

ورود 
دادستاني 
به ترخيص 
دپويي ها

نرگس رسولي|
خبرها از بازار نف��ت حكايت از اي��ن برنامه ريزي ها براي 
بازگشت ايران به بازار جهاني نفت دارد. خبري كه منابع 
مختلف ني��ز آن را تاييد ك��رده و حتي زم��ان آن را اوايل 
زمستان و اواخر سال جاري ميادي مي خوانند.مذاكرات 
برجام همچنان در حال انجام است و دود سفيدي از محل 
مذاكرات برنخاسته اما خبرها از ماوقع مثبتي خبر مي دهند 
كه نويد دهنده بازگش��ت ايران به بازار جهاني نفت است؛ 
خبري كه در كنار تاش ژاپن و هند براي بازگشت به ليست 
خريداران نفت ايران در روزهاي گذش��ته صحت و سقم 
بيشتري پيدا مي كند. خبرها حكايت مي كنند كه اقدامات 
اوپك پ��اس در چند ماه اخير و به خصوص در هفته هاي 
گذشته مانع سقوط قيمت نفت شده و حتي بهاي نفت در 
ماه هاي اخير تا حدودي بهبود يافته؛ اكثريت قريب به اتفاق 
كارشناسان و تحليلگران نفت بر اين باورند كه روند بهبود 
قيمت نفت ادامه خواهد يافت اما اين بهبودي چقدر به طول 
خواهد انجاميد سوالي است كه هميشه در اين مواقع از سوي 
خريداران و تحليلگران عنوان مي شود.كارشناسان معتقدند 
بازار نفت تحت تاثير سه عامل مهم قرار دارد؛ تشديد شيوع 
كرونا در هند، وضعيت قرنطينه اروپا و شمارش معكوس 
براي بازگش��ت نفت ايران به بازار . از س��وي ديگر برخي 
تحليلگران، قرنطينه در اروپا را عامل ديگري مي خوانند كه 
در روزهاي گذشته بازار نفت را تحت فشار قرار داده است؛ 
يك ماه پيش اروپا بسياري از محدوديت هاي رفت و آمدي 
خود را تمديد كرد و بهبود قيمت نفت را به تاخير انداخت 
اما اكنون در حالي كه هند در بدترين موج از زمان ش��يوع 
ويروس كرونا قرار دارد اروپا در حال آماده سازي براي رفع 

اين محدوديت ها است.

   آماده سازي اروپا براي كاهش قرنطينه ها 
مقامات اتحاديه اروپا اين هفته پيشنهادهايي براي كاهش 
محدوديت هاي سفرهاي تابس��تاني به ۲۷ كشور خود 
مطرح كردند كه اين امر تقاضا براي سوخت جت كه ماده 
اوليه آن نفت خام است را باال مي برد و در اياالت متحده 
امريكا در حالي كه تعداد واكسيناسيون روبه افزايش است 
موارد ابتا به كرونا نيز در حال كاهش اس��ت و در نتيجه 
چندين ايالت اين كشور از جمله نيويورك محدوديت هاي 

خود را كاه��ش داده اند كه همه اينه��ا تاثير عميقي در 
قيمت نفت خام خواهد داشت. البته خبر بازگشت ايران 
به بازارهاي جهاني هم مي تواند تاثيرگذار ديگري بر روند 
قيمت نفت باشد. به نظر مي رس��د بر همين اساس هم 
برخي از خريداران قديمي س��عي دارند از فرصت فعلي 
استفاده كرده و خود را در ليس��ت خريداران قرار دهند 
تا بعد از بهبود شرايط اقتصادي جهان و افزايش تقاضاي 
خريد با قيمت هاي كمتري خريدار نفت باشند. همان طور 
كه گلدمن ساكس پيش بيني كرده كه قيمت نفت خام 
در اين تابستان به بشكه اي 80 دالر مي رسد؛ پيش بيني 
اين موسسه بر اين اساس است كه در ماه هاي آينده تقاضا 
براي نفت افزايش پيدا خواهد كرد و عرضه نمي تواند به 
زودي خود را با آن تطبيق دهد.گفتني است همزمان با 
شيوع گسترده ويروس كرونا در هند تقاضا براي مصرف 
سوخت در اين كشور به پايين ترين حد يك سال گذشته 
رسيده است و تنها در اوايل ماه مه مصرف سوخت در هند 
نزديك به ۲0 درصد كاهش پيدا كرده اس��ت؛ اطاعيه 
شركت هاي بهارات پتروليوم و هندوستان پتروليوم حاكي 
از كاهش ۲8 درصدي فروش سوخت خودرو در مقايسه 
با هفته هاي ابتدايي سال ۲0۲0 است و سوخت خودرو 
90 درصد از فروش س��وخت در هند را شامل مي شود.

اين در حالي است كه برخي هم شمارش معكوس براي 
بازگشت ايران را باعث كاهش قيمت مي خوانند و سعي 
دارند عامل افزايش تقاضا را ناديده بگيرند. اين گروه عرضه 
نفت ايران را باعث كاهش قيمت مي خوانند؛ مديرعامل 
پااليشگاه هندوستان پتروليوم در مصاحبه اي با رويترز 
در خصوص نوس��انات قيمت نفت در بازه قيمتي ۶۵ تا 
۷0 دالر گفت: پيشرفت مذاكرات ايران و غرب و بازگشت 
ايران به بازار نفت به احتمال زياد مانع جهش قيمت نفت 
به بشكه اي ۷0 دالر خواهد شد.در طرف ديگر اما تعداد 
زيادي از كارشناس��ان بر اين باورند كه بازگشت ايران به 
بازار نفت موجب سقوط قيمت اين طاي سياه نخواهد 
ش��د چرا كه صادرات نفت خام ايران در حال حاضر نيز 
به نس��بت در مقياس باال صورت مي گي��رد و در صورت 
لغو تحريم ها، بازار نفت دچار بحران نخواهد ش��د. طي 
برآوردهاي صورت گرفته از سوي اوپك توليد نفت خام 
ايران در هفته هاي گذش��ته نزديك به 190 هزار بشكه 

افزايش يافته و به ۲ ميليون و 1۴0 هزار بش��كه رسيده 
است و با اين وجود ايران راه درازي براي رسيدن به سطح 
توليدات نفت خود در سال ۲01۶ دارد، زماني كه روزانه 
3 ميليون و ۷90 هزار بش��كه نفت توليد مي كرده است.

صادرات نف��ت خام و ميعانات گازي ايران در س��ه ماهه 
اول سال جاري 8۲۵ هزار بشكه در روز تخمين زده شده 
است كه از ۴۲0 هزار بشكه در روز در سه ماهه سوم سال 
۲0۲0 افزايش چشمگيري داشته است اما كماكان براي 
رسيدن به سطح صادرات ۲ ميليون و 1۲۵ هزار بشكه اي 
در سال ۲01۷ راه درازي در پيش دارد؛ در حال حاضر هر 
بشكه نفت خام سنگين كشور ۶۴ دالر و ۲۷ سنت قيمت 
دارد و هر بشكه نفت خام سبك آن نيز ۶۶ دالر و 1۷ سنت 
قيمت خورده است.هر بشكه نفت خام وست تگزاس نيز 
در روزهاي گذشته گذشته ۴0 سنت ارزان شده است و در 
حال حاضر به قيمت ۶۵ دالر و 8۴ سنت رسيده است و هر 
بشكه نفت خام برنت نيز در اين مدت ۲9 سنت ارزان شده 
و در حال حاضر ۶8 دالر و ۴۴ سنت قيمت خورده است. 
مدير تحقيقات شركت انرژي اسپكتس در مصاحبه اي به 
تلويزيون بلومبرگ گفته: اگر مذاكرات ايران و امريكا درباره 
احياي برجام به نتيجه برسد، احتماال نفت ايران زودترين 
زماني كه رسما وارد بازار مي ش��ود آگوست خواهد بود. 
آمريتا ِسن، مدير تحقيقات انرژي اسپكتس گفت: امريكا 
و ايران قصد دارند پيش از انتخابات رياس��ت جمهوري 
ايران به توافق برسند. اگر توافق تا هفته آينده اعام شود، 
دستكم دو ماه زمان خواهد برد تا نفت ايران از تحريم هاي 
امريكا آزاد شده و وارد بازار جهاني شود. زيرا دولت بايدن 
هر گونه توافق حاصل شده در اين مذاكرات را به كنگره 
خواهد فرس��تاد كه ۶0 روز براي بررسي آن مهلت دارد. 
دولت امريكا مي تواند به شكل تئوري بازبيني كنگره را دور 
بزند اما تحليلگران انرژي اسپكتس انتظار ندارند چنين 
كاري را انجام دهد.وي خاطرنشان كرد امريكا تنها زماني 
معافيت از تحريم ها را صادر مي كند يا تحريم ها را معلق 
مي كند كه ايران به تعه��دات برجامي برگردد. بنابراين 
نفت ايران زودتر از آگوس��ت به بازار بازنخواهد گشت و 
احتمال اينكه ديرتر از آگوست شاهد ازسرگيري عرضه 
نفت ايران باشيم، وجود دارد.هر چه نفت ايران ديرتر به 
بازار برگردد، تاثير كمتري روي بازار نفت خواهد داشت، 

زيرا تحليلگران و آژانس هاي پيش بيني كننده انرژي انتظار 
دارند تقاضا براي نفت در نيمه دوم سال بهبود قوي پيدا 
كند.الكساندر نواك، معاون نخست وزير روسيه نيز گفته: 
اوپك پاس از احتمال بازگش��ت صادرات نفت ايران به 
بازار جهاني به خوبي آگاه است و با در نظر گرفتن ايران، 
به محاسبه توازن عرضه و تقاضا خواهد پرداخت. انرژي 
اسپكتس انتظار ندارد ايران بافاصله پس از اينكه به بازار 
برگشت، تحت سهميه توليد اوپك پاس قرار بگيرد. در 
اين بين شركت جيبسون شيپ بروكرز برآورد كرد ايران 
ممكن است حدود ۶9 ميليون بشكه نفت در ذخاير شناور 
داشته باشد كه پس از رفع تحريم هاي امريكا به بازار عرضه 
مي شوند. بر اساس گزارش اويل پرايس، گروه مالي سيتي 
هم برآورد مشابهي داش��ته و روز دوشنبه در يادداشتي 
اعام كرد ايران احتماال حدود ۶۵ ميليون بشكه نفت در 
دريا و ۵۴ ميليون بشكه در خشكي نگهداري مي كند. اگر 
توافقي حاصل شود و تحريم ها رفع شوند، ايران مي تواند 
در مدت 10 تا ۲0 روز به بازارهاي صادراتي مهم ش��امل 
هند و چين نفت صادر كند. با اين حال ريچارد متيوز، مدير 
تحقيقات جيبسون شيپ بروكرز به بلومبرگ گفت: ذخاير 
نفت ش��ناور ايران پس از رفع تحريم ها يك شبه ناپديد 
نمي شود و بايد مواردي مانند كانال پرداخت روشن شوند 
و همچنين تشريفات ديگر انجام گيرد تا خريداران براي 
خريد قانوني نفت اي��ران اطمينان پيدا كنند. در همين 
حال منابع آگاه در اوپك پيش بيني كردند اوپك پاس با 
وجود احتمال افزايش عرضه ايران، با توجه به روند احياي 
تقاضا در نشست سه شنبه آينده احتماال به سياست فعلي 
تسهيل تدريجي محدوديت عرضه پايبند مي ماند. اوپك 
و متحدانش در آوريل افزايش ۲.1 ميليون بشكه در روز 
عرضه به بازار در فاصله ماه مه تا جوالي را تصويب كردند و 
اين تصميم بر مبناي پيش بيني رشد تقاضاي جهاني براي 
نفت با وجود افزايش آمار ابتا در هند بود. قيمت نفت از 
زمان تصميم مذكور اوپك پاس به روند صعودي كه در 
سال ميادي جاري داشته ادامه داده و اكنون بيش از 30 
درصد افزايش در سال ۲0۲1 نشان مي دهد. با اين حال 
چشم انداز توليد باالتر نفت ايران با پيشرفت مذاكرات وين 
براي احياي برجام، روند رشد قيمت نفت را محدود نگه 
ادامه در صفحه 2 داشته است.  



رهبر انقالب اسالمي صبح روز پنجشنبه در ديدار تصويري 
با رييس و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در سخنان 
مهمي درباره مس��ائل اخير انتخابات، بي��ان راه حل هاي 
عيني و واقعي درباره مشكالت اقتصادي و معيشتي مردم 
در برنامه هاي انتخاباتي نامزدها را عامل اصلي در افزايش 
انگيزه مشاركت در انتخابات خواندند و با تبيين بايدها و 
نبايدهاي رقابت ه��اي انتخاباتي تاكيد كردند: اثر نتيجه 
انتخابات سال ها بر زندگي مردم و كشور سايه افكن خواهد 
ب��ود و اميدواريم انتخابات ۲۸ خرداد بر خالف خواس��ته 
دشمنان مايه آبرو، عزت و سربلندي ايران بشود. به گزارش 
پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم رهبري، ايشان در 
اين ديدار كه در آغاز دومين سال فعاليت مجلس يازدهم 
صورت گرفت همچنين با بيان توصيه هايي به نمايندگان 
ملت در مجلس شوراي اسالمي براي استمرار ويژگي هايي 
نظير »حركت انقالبي و خردمندانه«، »تالش بي وقفه« 
و »كارآم��دي و مردم��ي بودن« افزودن��د: همه مجالس 
همان گون��ه كه امام بزرگوار فرمودند باي��د خود را عصاره 

فضايل درخشان و متعدد ملت قرار دهند.
رهب��ر انقالب عملك��رد مجل��س در يك  س��ال اخير را 
نش��ان دهنده تالش، همت بلند و كارآم��دي خواندند و 
حضور نيروهاي جوان و ُپرتوان در كن��ار نيروهاي داراي 
سوابق تقنيني و اجرايي را موجب توفيق مجلس در تصويب 
لوايح و طرح هاي مهم و متعدد دانستند و با تشكر از حضور 
ريي��س و نمايندگان مجلس در ميان مردم و س��فرهاي 
استاني گفتند: اين حركت بس��يار خوب را ادامه دهيد و 
هميشه در كنار مردم بمانيد. ايشان تصويرسازي منفي 
از مجلس يازدهم را حركتي بدون انگيزه هاي دلسوزانه و 
اصالحي خواندند و افزودند: برخي انتقادات به قصد اصالح 
و تكميل صورت مي گيرد اما در تصويرسازي منفي، اين 
انگيزه ها وجود ندارد، نمايندگان مجلس بايد با بي اعتنايي 
به اين كارها به اجراي وظايف خود ادامه دهند و در رفتار و 
گفتار بهانه اي به دست دشمنان و اينگونه مخالفان ندهند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي در بيان چند توصيه به نمايندگان 
منتخب ملت در مجل��س افزودند: توصيه اصلي، انقالبي 
ماندن و حفظ ويژگي هايي نظير »تحرك و تالش بي وقفه« 
است چراكه خداوند به فرموده قرآن كريم، مالئك رحمت 
خود را بر كس��اني نازل مي فرمايد كه در صراط مستقيم، 
اس��تقامت به خرج دهند. رهبر انقالب با اشاره به انحراف 
تدريجي برخي عناصر گفتند: برخي در اوايل، پرتوان و با 
حرارت بودند اما وسوسه هاي مال، مقام و شهرت، راهشان 
را كج كرد و گاه ۱۸۰ درجه تغيير داد. ايشان، انقالبي ماندن 
را نيازمند مراقبت دايمي و حساب كشي از خود دانستند و 
افزودند: معناي حقيقي تقوا، مراقبت مدام در مقابل خطرها و 
لغزش هاست. توصيه دوم رهبر انقالب، »افزايش كارآمدي 
و وجود عقالنيت و طمأنينه« در مجلس بود. ايشان گفتند: 
عملكرد مجلس تاكنون خوب ب��وده اما ريل گذاري براي 
اصالح امور كشور، كارهاي فراتر و فراوان تري مي طلبد و 
نيازمند وجود آرامش عقالني و پرهيز از كارهاي هيجاني و 
احساسي است. رهبر انقالب، مجلس را از مظاهر عمده خرد 
جمعي در كشور خواندند و با انتقاد از كساني كه در خارج 
مجلس، انقالبي گري را به معناي حرف هاي غيرمسووالنه و 
رفتار هيجاني مي دانند، افزودند: انقالبي گري يعني روحيه 
اقدام صحيح، عازم و جازم در جهت درس��ت و برگرفته از 
عقالنيت. رهبر انقالب، ام��ام خميني را مظهر تمام عيار 
انقالبي گري و عقالنيت خواندند و افزودند: امام )ره( از همه 
انقالبي تر و در عين حال عاقل تر بود و هميش��ه پخته تر و 
سنجيده تر حرف مي زد و در اين مسير هيچگاه اصطالحا 
كم نياورد. توصيه ديگر رهبر انقالب، آسيب شناسي رفتار 
نمايندگان بود. ايشان استفاده از توانايي هاي قانوني نظير 
سوال، استيضاح و تحقيق و تفحص به نفع مسائل شخصي، 
گروهي يا قومي را از جمله اين آسيب هاي احتمالي دانستند 
و گفتند: از اين توانايي ها بايد فق��ط در جهت ُمّر قانون و 
حقيقت استفاده كرد. رهبر انقالب ورود به مسائل اجرايي و 
تالش براي سپرده شدن مسووليت هاي شهري و استاني 
به اش��خاص مورد نظر را از ديگر آسيب هايي دانستند كه 
نمايندگان در مع��رض آنها قرار دارن��د. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي همچنين نمايندگان مجل��س را به مراقبت و 
دقت در استفاده از تريبون مجلس توصيه كردند و افزودند: 
گاهي بيان انتقادات در جمع هاي محدود موثر اس��ت اما 
بيان اين حرف ها در تريب��ون مجلس بي اثر و حتي مضر 

اس��ت. پرهيز از تالش براي رس��يدن به منصب وزارت يا 
پست هاي اجرايي توصيه بعدي رهبر انقالب به نمايندگان 
مجلس بود. ايشان هيات نظارت بر رفتار نمايندگان را نيز 
به دقت در اين موارد توصيه كردند و افزودند: البته مراقبت 
دروني نمايندگان موثرتر است.توصيه بعدي رهبر انقالب 
به نمايندگان مجلس، »اهتمام جدي به كار كارشناسي در 
بررسي طرح ها و لوايح و باال بردن سطح كيفي قوانين« بود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: باال بودن سطح كيفي 
قوانين به قوت و عملي بودن، صريح و روشن و بدون ابهام 
بودن و تاويل ناپذير بودن قوانين است و نمايندگان بايد در 
مورد طرح ها و لوايح با صاحب نظران مشورت كنند تا سطح 

كارشناسي ارتقا يابد.
رهبر انقالب يك نكته را نيز متذكر ش��دند و افزودند: در 
مسائل حساس و مهم، ترجيح اين است كه به جاي طرح، 
اليحه ارايه ش��ود زيرا موافقت دولت به عنوان مجري را به 
همراه دارد همچنين از پشتوانه كار كارشناسي بدنه دولت 
نيز برخوردار است. حضرت آيت اهلل خامنه اي با توصيه به 
»رعايت اولويت ها و مسائل اساسي« افزودند: خوشبختانه 
در برنامه هاي مجلس، اولويت ها دنبال مي ش��ود اما اين 
موضوع بايد به  طور جدي مورد توجه قرار گيرد و با توجه به 
شعار سال، اولويت اصلي كشور برطرف كردن موانع توليد 
و پشتيباني از توليد است زيرا اگر توليد احيا شود، اقتصاد 
كشور جان خواهد گرفت.رهبر انقالب اسالمي با يادآوري 
توصيه خود به دوره هاي مختلف مجلس در خصوص عالج 
تراكم قوانين خاطرنش��ان كردند: بايد با مشخص كردن 
يك مهلت براي اين موضوع فكري شود. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي در آخرين توصيه خود به نمايندگان با اشاره به 
كالم پر مغز امام )ره( مبني بر اينكه »مجلس عصاره فضائل 
ملت اس��ت« گفتند: اين كالم يعني مجلس بايد عصاره 
فضائل ملت باشد و فضائل ملت هم كه در ۴۲ سال گذشته 
و در عرصه ه��اي مختلف بروز يافته عبارتند از مجاهدت، 
ايثار، عزت و اعتماد به  نفس، اميد و توانايي ايستادگي در 
برابر مشكالت. ايشان در بخش ديگري از سخنانشان به 
موضوع انتخابات رياست جمهوري پرداختند و افزودند: 
دشمنان از همه امكانات خود استفاده مي كنند تا انتخابات 
مايه سرشكستگي ملت شود و برخي هم در داخل دانسته 
يا ندانسته حرف بدخواهان را ادامه مي دهند اما من بسيار 
اميدوارم كه به لطف خداوند و با همت ملت، اين انتخابات 
مايه آبرو و عزت كشور شود.رهبر انقالب اسالمي با اشاره 
به احراز صالحيت كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري 
از جانب ش��وراي نگهبان گفتند: من الزم مي دانم از همه 
كساني كه براساس احساس مسووليت وارد عرصه انتخابات 
شدند، تشكر كنم همچنين از كساني كه صالحيت آنها 
احراز نشد و نجيبانه برخورد و مردم را دعوت به شركت در 
انتخابات كردند به  طور مضاعف تشكر مي كنم. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: عدم احراز صالحيت 
برخي افراد به معني بي صالحيتي آنان نيست بلكه به اين 
معناست كه شوراي نگهبان با توجه به گزارش ها، امكانات 
و آشنايي هاي خود نتوانسته صالحيت آن فرد را تشخيص 
دهد، اگرچه ممكن است آن فرد صالحيت بااليي هم داشته 
باشد. ايشان با اشاره به برخي اعتراض ها به شوراي نگهبان 
افزودند: البته انگيزه اين اعتراض ها متفاوت است. برخي 
اعتراض ها از سر دلسوزي و به دليل نگراني از مشاركت پايين 

مطرح مي شوند و برخي هم به دليل آنكه نامزد مورد نظرشان 
احراز صالحيت نشده، گله مند و ناراحت هستند كه به آنها 
ايرادي نمي ش��ود داشت اما برخي با اصل شوراي نگهبان 
مخالفند و با مطالب خ��ود در فضاي مجازي و مطبوعات 
مي خواهند از اين فرصت براي انتقام از ش��وراي نگهبان 

استفاده كنند كه خداوند از اين افراد نخواهد گذشت.
رهبر انقالب اس��المي درباره برخي نگراني ها از احتمال 
مشاركت پايين مردم در انتخابات ۲۸ خرداد گفتند: من 
معتقدم ميزان مش��اركت مردم ارتباطي با اين اسم يا آن 
اس��م ندارد بلكه مردم به  دنبال فردي هس��تند كه داراي 
مديريت و اراده قوي و كارآمدي باال براي حل مش��كالت 
كشور باش��د و براي مردم هم مهم نيست كه اين فرد چه 
عنواني دارد يا از چه جناحي است، البته شايد اين موضوع 
براي گروه هاي سياسي مهم باشد ولي براي عامه اينگونه 
نيست. حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنشان كردند: مهم 
اين است كه نامزدها مردم را اقناع كنند كه مشكالت جامعه 
را مي شناسند، مدير و مدبر و با صداقت هستند و توانايي 
اداره كش��ور را دارند. در اين ص��ورت به لطف خدا مردم با 
مشاركت باال در پاي صندوق هاي رأي حاضر خواهند شد. 
ايشان با اشاره به برخي اظهارنظرها مبني بر اينكه نامزدها 
بايد در مناظرات ديدگاه هاي خود را درباره فضاي  مجازي و 
سياست خارجي اعالم كنند، تاكيد كردند: اينها جزو مسائل 
مردم نيست. مساله مردم »بيكاري جوانان، معيشت طبقات 
ضعيف و مافياي واردات« است كه كمر توليد را مي شكند 
و جوانان مبتكر و با انگيزه را مايوس و كشاورزان زحمتكش 
را بيچاره مي كند.رهبر انقالب در همين خصوص افزودند: 
اخيرا به مسووالن درباره وضعيت كشاورزان تذكر داده ايم 
زيرا كشاورز با زحمت و رنج فراوان محصولي را توليد مي كند 
اما سياس��ت هاي نادرس��ت و واردات، او را به خاك سياه 
مي نشاند و سود اصلي را به جيب دالل ها مي برد. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي با تاكيد بر اينكه بايد كسي مسوول قوه 
مجريه شود كه اين مسائل و مشكالت اصلي مردم را بداند 
و بتواند آنها را حل كند، گفتند: در چنين صورتي، كشور به 
معني واقعي كلمه سعادتمند خواهد شد. ايشان مسائل 
سياسي و فرهنگي را با اهميت خواندند اما افزودند: اكنون 
مساله فوري و اصلي كش��ور، اقتصاد است و نامزدها بايد 
برنامه ها و راه حل هاي خود را براي حل مشكالت اقتصادي 
به مردم ارايه و آنها را قانع كنند كه توانايي حل مشكالت 
اقتصادي را دارند.رهبر انقالب با اشاره به مخالفت دشمنان 
ب��ا انتخابات از ابتداي پيروزي انق��الب به خصوص بعد از 
تغيير قانون اساسي و سپرده ش��دن وظايف اجرايي اداره 
دولت به رييس جمهور گفتند: در اين ۴۲ س��ال دستور 
كار تبليغاتي دش��منان اينگونه بوده كه قبل از انتخابات 
مي گويند مردم شركت نخواهند كرد، بعد از شركت مردم 
در انتخابات مي گويند، انتخابات مهندسي  شده بوده و در 
مورد فرد انتخاب شده به عنوان رييس جمهور هم مي گويند 
او اختياري ندارد. حضرت آي��ت اهلل خامنه اي با تاكيد بر 
اينكه اكنون هم دستور كار تبليغاتي دشمن همينگونه 
است، افزودند: آنها تالش دارند به مردم القا كنند انتخابات و 
انتخاب رييس جمهور هيچ فايده اي ندارد و متاسفانه برخي 
در داخل نيز اين حرف ها را تكرار و تئوريزه مي كنند. ايشان 
تاكيد كردند: با وجود همه اين دشمني ها و تبليغات، وظيفه 
همه آن است كه هر آنچه تكليف شرعي و رضاي خداوند 

اس��ت، دنبال كنيم و وظيفه خود را انجام دهيم. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي در ادامه به بيان چند توصيه خطاب به 
كاندايداهاي انتخابات رياست جمهوري و طرفداران آنها و 

عموم مردم پرداختند.
رهبر انقالب نامزدها را از تبديل كردن انتخابات به »صحنه 
جنگ قدرت و برخوردهاي اهانت آميز« مش��ابه آنچه در 
امريكا و بعضي كشورهاي اروپايي معمول و مايه آبروريزي 
آنهاس��ت، بر حذر داشتند و گفتند: در گذشته نيز هر گاه 
در مناظره ها و برنامه هاي انتخاباتي از اينگونه روش هاي 
تخريبي، تهمت زني و ترس��اندن مردم از رقيب استفاده 
شد، كشور ضرر كرد. ايشان تاكيد كردند: ميدان انتخابات 
ميدان مسابقه خدمت و سبقت گرفتن در خيرات است و 
بايد از نفرت پراكني و اتهام زني پرهيز شود. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي با تاكيد بر پرهيز از ش��عارهاي غيرواقع بينانه و 
فريبنده افزودند: نامزدها با توجه به امكانات و واقعيات كشور، 
شعار و وعده بدهند. »رعايت جدي مالحظات اخالقي« 
و »خودداري از هنجارش��كني و شكستن خطوط اصلي 
نظام« توصيه بعدي رهبر انقالب به كانديداها بود. ايشان 
خاطرنشان كردند: رعايت اخالق اسالمي در مناظره ها و 
مصاحبه ها موجب سرريز شدن آن در جامعه و الگوگيري 
مردم خواهد شد. حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: راهكار 
بعضي افراد براي بيش��تر ديده و شنيده شدن، شكستن 
خطوط اصلي نظام اس��ت در حالي ك��ه نظام جمهوري 
اسالمي نظامي مستقر، پا برجا و جا افتاده است كه با همين 
خطوط خدايي و مردمي در مقابل دش��مني ها ايستاده 
است ضمن اينكه هنجارش��كني موجب ايجاد موقعيت 
بهتر در بين مردم نخواهد شد.رهبر انقالب سپس خطاب به 
طرفداران نامزدها، »نيت خدايي« را موجب بركت و رضايت 
 الهي در صورت رقم خوردن هر گونه نتيجه اي دانس��تند 
و گفتند: گاهي داغ تر بودن طرف��داران از خود كانديداها 
موجب تعارض و بدگويي مي ش��ود كه در اين زمينه بايد 
مراقبت ك��رد چراكه از برنامه هاي مخالف��ان به جان هم 
انداختن طرفداران نامزدها و استفاده از فضاي مجازي براي 
بدگويي و انتشار دروغ عليه يكديگر است. ايشان افزودند: 
انگيزه هاي دشمنان براي ايجاد اخالل بسيار عميق است 
البته در فضاي مجازي نيز گاهي مسائلي برجسته مي شود 
كه لزوما بازتاب خواس��ت مردم نيست. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي از كانديداها خواستند بين خود و خدا ملتزم شوند 
كه نتيجه انتخابات هر چه شد، همه آن را بپذيرند و نجيبانه 
تسليم شوند. ايشان خاطرنشان كردند: نبايد انتخابات و 
جمهوريت را تا وقتي قبول داشت كه به نفع ما باشد و اگر 
به نفع ديگري شد، بگوييم آن را قبول نداريم كه متاسفانه 
آزمون تلخي از اين قضيه در سال ۸۸ در تاريخ انتخابات باقي 
ماند.رهبر انقالب در پايان سخنانشان خطاب به عموم مردم 
گفتند: انتخابات در يك روز انجام مي شود اما اثر آن تا چند 
سال باقي مي ماند بنابراين با شركت در انتخابات كه متعلق 
به خود شماس��ت از خداوند براي رأي دادن به كسي كه 
شايسته اين مسووليت است، كمك بخواهيد. ايشان تاكيد 
كردند: كساني كه مردم را از رفتن پاي صندوق رأي منع 
و القا بي فايده بودن انتخابات را مي كنند، دروغ مي گويند 
كه دلسوز مردم هستند بنابراين به حرف آنها اعتنا نكنيد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي همچني��ن اهميت انتخابات 
شوراهاي شهر و روستا را يادآور شدند و گفتند: اين انتخابات 
تاثير زيادي در مديريت شهرها و روستاها دارد.رهبر انقالب 
با ابراز اميدواري براي جلب هدايت  الهي در عمل به وظيفه 
از صاحبان سخن نافذ در همه اصناف و اقشار خواستند از 
نفوذ سخن خود براي ترويج انتخابات استفاده كنند.پيش 
از س��خنان رهبر انقالب اس��المي، آقاي قاليباف رييس 
مجلس شوراي اس��المي در گزارشي، مهم ترين اقدامات 
تقنيني و نظارتي انجام  شده در سال اول مجلس يازدهم 
را برشمرد. اولويت دادن به مسائل اقتصادي و معيشتي با 
تصويب قوانيني مانند »بسته اقتصاد مردمي«، »قوانين ناظر 
به افزايش توليد و كاهش قيمت مسكن«، »تعيين تعرفه 
خريد محصوالت كشاورزي«، »الزام دولت به پرداخت يارانه 
كاالهاي اساسي«، »كاهش ماليات واحدهاي توليدي«، 
»اختصاص ۲۰ هزار ميليارد تومان براي محروميت زدايي« 
و اهتمام به اصالح ساختار بودجه و نوسازي نظام بانكي و 
مالياتي همچنين قوانين مهم ديگر از جمله مصوبه اقدام 
راهبردي در موضوع هس��ته اي از جمل��ه مواردي بود كه 
آقاي قاليباف در گزارش عملكرد مجلس به آنها اشاره كرد.
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انحراف از اهداف طرح قانون 
بانک مرکزی 

ایمان اسالمیان| کارشناس حوزه بانکی |
موض��وع سياس��ت گ��ذاری و اس��تقالل بانک 
 مرکزی در طرح قان��ون بانک مرکزی مجلس از 
سياست گذار، دش��وارتر و نامتعارف تر شده  و در 
نهايت بسياری از نيت ها و اهدافی که در اين طرح 
وجود داش��ت دچار انحراف شده  است. سرانجام 
کليات طرح قانون بانک مرکزی پس از ۱۲ سال 
در ۲۷ ارديبهش��ت ماه سال جاری در مجلس به 
تصويب رس��يد؛ طرحی که اگرچه با هدف اوليه 
استقالل بانک مرکزی و کنترل تورم کليد خورد 
اما در ادامه به دلي��ل اصالحات چند باره صورت 
گرفته در آن، از ساختار اوليه خود که مورد تاييد 
بود دور شد و به نظر می رسد اکنون به نوعی »به 
ضد خود« نيز تبديل ش��ده اس��ت.در چند روز 
گذشته بانک مرکزی ليست بلندی از نواقص مهم 
»طرح قانون بانک مرکزی« را اعالم کرد و نسبت 
به خسارات جبران ناپذير اجرای آن در نظام پولی 
و بانکی کشور نيز هش��دار داد. اين طرح بايد بار 
ديگر برای بررسی پيشنهادها اصالحی نمايندگان 
و بررسی جزئيات به کميسيون اقتصادی مجلس 
ب��رود؛ بنابراي��ن در ادامه بايد ديد ت��ا چه اندازه 
 هش��دار بان��ک مرکزی ب��ه عنوان نه��اد اصلی 
سياست گذار پولی جدی گرفته می شود و چگونه 
عدم اتفاق نظر مجلس، دولت و بانک مرکزی برای 
بهبود شرايط مردم و کنترل ارابه تورم به تجميع 
نظر تبديل می شود؟»راه جهنم با نيت های خير 
فرش می ش��ود«. اين جمله به اين معناست که 
نيت طراحان برخی موضوعات اگرچه خير است، 
ولی نتيجه آن منجر به خير و خوبی نمی ش��ود. 
استقالل بانک مرکزی موضوعی بود که ساليان 
سال توسط خيرخواهان و دلسوزان کشور مطرح 
می شد. براين اس��اس قرار بود بانک مرکزی هم 
در فرآيندهای داخلی خود دارای استقالل باشد 
و هم در تعامل با دس��تگاه سياس��ت، استقالل 
بيشتری به دست بياورد تا بتواند به طور مستقل 

سياست های پولی خود را در پيش بگيرد.
معموال کش��ورهايی ک��ه دس��تگاه های نظارت 
گذار پولی آن ها به ش��دت تحت تاثير دس��تگاه 
 سياسی است کش��ورهای تورم زايی هم هستند. 
سياس��ت گذارها معموال با سياست  گذاری های 
نادرس��ت خود، بانک مرکزی را عامل بسياری از 
التهابات و تنش های مالی و نقدينگی قرار می دهند 
و کار را به ناکجا آباد می رسانند. طرح قانون بانک 
مرکزی در مجلس يک طرح ناکام و معيوب برای 
يک نيت خير است. در واقع در عمل استقاللی که 
پيش بينی شده  بود به عدم توليت تبديل شد. يعنی 
ما ي��ک متولی را حذف کرده  و متولی های متعدد 
و مسئوليت ناپذيری را جايگزين آن کرده ايم. در 
فرآيند داخلی استقالل بانک مرکزی گام های رو 
به جلويی برداشته شده ، اما به نظر می رسد در اين 
طرح، موضوع سياس��ت گذاری و استقالل بانک 
مرکزی از سياس��ت گذار، دشوارتر و نامتعارف تر 
شده  و در نهايت بسياری از نيت ها و اهدافی که در 
اين طرح وجود داش��ت دچار انحراف شده  است. 
آيا اساسا اس��تقالل کامل بانک مرکزی در ايران 
امکان پذير است؟ بهترين مثال برای اين موضوع 
کشور ترکيه است. وضعيت کشور ترکيه در سال 
۲۰۰۱ شباهت بسياری به ما داشت و يک کشور 
ت��ورم زده و همراه با بی ثباتی اقتصادی بود، اما در 
آن مقطع کاری که برای اصالح انجام ش��د؛ ايجاد 
يک حکمرانی مستقل اقتصادی به جای استقالل 
بانک مرک��زی ب��ود. در واقع »کم��ال درويش« 
معروف به س��لطان اقتصاد ترکيه، يک حکمرانی 
مستقل اقتصادی را در کش��ور ترکيه ايجاد کرد 
و وزارت اقتصاد و دارايی، بانک مرکزی و سازمان 
برنامه کش��ور ترکيه )البته اين نهادها با عناوين 
ديگری در آن کش��ور نام گذاری شده اند( را تحت 
يک فرماندهی واحد قرار داد که اين امر باعث شد 
مسئوليت به دست يک حکمران اقتصادی واحد 
بيفتد و اختيارات نيز کامال مشخص شود. با توجه 
به ش��رايط س��اختار نهادی در ايران، ايجاد يک 
حکمرانی واحد اقتصادی و امکان سياست گذاری 
با اختيارات مش��خص مهم تر از اس��تقالل بانک 
مرکزی اس��ت. متاسفانه شرايط امروز ما در نقطه 
مقابل ش��رايط بهبود قرار گرفته  است به طوری  
که مس��ئوالن متعددی همراه با اختيارات متنوع 
و مس��ئوليت ناپذيری مطلق وجود دارند که هيچ 
کدام مس��ئوليت فرزند معيوبی همچون تورم را 

برعهده نمی گيرند.

جزئیات وصول حقوق ورودی 
۱۲ درصدی از موبایل وارداتی 

گمرک اي��ران جزئيات وصول حق��وق ورودی ۱۲ 
درصدی گوشی تلفن همراه وارداتی با ارزش بيش از 
۶۰۰ دالر را اعالم کرد. عليرضا صدری خواه مدير کل 
 دفتر بازبينی و حسابرسی گمرک ايران در بخشنامه ای 
به گمرکات اجرايی کشور با اشاره به بخشنامه اخير 
وزارت صنعت،  اعالم کرد،  با توجه به اينکه بر اساس 
قانون بودجه س��ال ج��اری ميزان حق��وق ورودی 
گوش��ی تلفن همراه با ارزش ب��االی ۶۰۰ دالر ۱۲ 
درصد تعيين شده است،  همچنين با توجه به اينکه 
فرآيند ماخذ و تعرفه  از فرآيند ارزش گذاری منفک 
شده است، الزم است اين موضوع توسط کارشناسان 
کنترل و اقدام شود.  همچنين واحد بازبينی بايستی 
با استخراج مجدد اظهارنامه های مربوطه نسبت به 
کنترل مجدد اظهارنامه ها و رعايت قوانين و مقررات 

مرتبط  اقدام کند.

 واردات قطعات خارجی
 آفت بازار لوازم خانگی

 در ش��رايط تحريم س��ال های اخي��ر،  کاهش حضور 
شرکت های خارجی موجب شد که توليد داخلی لوازم 
خانگی دو برابرش��ده و از۷ ميليون دس��تگاه در سال 
های قبل از تحريم به ۱5 ميليون دستگاه در سال 99 
افزايش يابد. گفته می شود که تنها در سال 99، توليد 
لوازم خانگی رشد ۷۱ درصدی داشته است.   در چنين 
شرايطی انجمن قطعه سازان لوازم خانگی تشکيل شد تا 
موضوعات مورد نظر توليد کنندگان و فعاالن اين صنعت 
را پيگيری نمايد و اکنون پس از يکسال فعاليت، نخستين 
همايش انجمن قطعه سازان لوازم خانگی با حضور برخی 
مسئوالن و فعاالن اين صنعت برگزار شد .  مرسل صديق 
رئيس هيات مديره انجمن قطعه سازان لوازم خانگی با 
تاکيد بر اينکه از از حاکميت درخواست توجه و حمايت 
داريم، بيان کرد: درخواست ما اين است هرکااليی که 
توليد مشابه داخلی دارد واردات آن ممنوع شود. برخی از 
کاالهای توليدکنندگان داخلی ما در بازار جا افتاده است 
و حتی به خارج صادر هم ميشود. مقام معظم رهبری 
فرمودند هرکااليی که توليد داخل مشابه دارد نبايد به 
کشور وارد ش��ود اما ما در اجرا می بينيم که با سيستم 
تعرفه گذاری، مجددا واردات انجام ميشود.در جامعه ای 
که تورم وجود دارد باال بردن 5 درصدی تعرفه کفايت 
نميکند چرا که واردات انجام و حتی محصول گرانتر هم 
فروخته ميشود. در قانون برنامه ششم توسعه و در ماده 
۱۶ آمده که کااليی که در داخل توليد دارد واردات آن 
ممنوع است، تقاضا داريم در برنامه هفتم نيز اين ماده 
وجود داشته باشد اما ماده ۱۷ که مربوط به تعرفه است 
بايد حذف گردد.از اتاق بازرگانی جهت همکاری در ثبت 
و پذيرش انجمن قطعه سازان لوازم خانگی  و از مجلس 

برای اعالم نظرات انجمن درخواست همراهی داريم
کيوان گردان مديرکل صنايع برق، فلزی و لوازم خانگی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت  گفت: در سال جديد با 
افزايش تيراژ توليد به دنبال حضور در بازارهای صادراتی 
هستيم.براساس فرمايشات مقام معظم رهبری، صنعت 
لوازم خانگی به عنوان صنعت پيشرو مورد تفقد ايشان قرار 
 گرفت و معظم له توجه ويژه ای به اين صنعت داشته اند. 
ما قبل از تحريم ۷ ميليون دستگاه لوازم خانگی توليد 
داشتيم اما در سال 99 توانستيم ۱5 ميليون دستگاه 
لوازم خانگی توليد کنيم آن هم با وجود اينکه شرايط 
سخت کرونا در کشور برقرار بود. صنعت لوازم خانگی 
گردش مال��ی ۶ ميلي��ارد دالری دارد، در حال حاضر 
 3۰۰ هزار اشتغال مستقيم و يک ميليون نفر اشتغال 
غير مستقيم در اين صنعت تحقق يافته است و 5۰۰ بنگاه 
توليدی نيز مشغول فعاليت هستند بنابراين صنعت لوازم 
خانگی يکی از پايه های صنعت و GDP کشور است.با 
دسترنج و زحمت قطعه سازان ميتوان مسير بهتری در 
آينده داشت؛ سال گذشته ۲۰۰ ميليون دالر صادرات 
لوازم خانگی داش��تيم که اين رقم در سال جديد ۶۰۰ 

ميليون دالر هدفگذاری شده است.

بوي نفت ایران در بازار جهاني
دو منبع آگاه در اوپك پالس كه مايل نبودند نام شان فاش 
شود، اظهار كردند: هيچ مذاكراتي درباره تغيير سطح 
كاهش توليد براي ماه جوالي وجود ندارد. دو مقام ديگر 
هم گفتند توليدكنندگان به برنامه فعلي افزايش تدريجي 
توليد پايبند مي مانند. يكي از اين منابع آگاه گفت: به 
نظر من عدم تسهيل بيشتر محدوديت عرضه تصميم 
عاقالنه اي است. يك مقام ديگر خاطرنشان كرد با اين 
حال چشم انداز توليد باالتر نفت ايران نمي تواند ناديده 
گرفته شود. مذاكرات در وين ميان قدرت هاي جهاني و 
ايران براي احياي برجام از آوريل در جريان است و منابع 
صنعت نفت مي گويند صادرات نفت ايران از اواخر سال 
٢٠٢١ روند رو به رشدي داشته است. كندي چشمگير 
تقاضا ممكن است مانع برنامه هاي اوپك پالس شود اما 
در حال حاضر اوپك پيش بيني مي كند تقاضاي جهاني 
براي نفت با بهبود بيشتر تقاضا در نيمه دوم سال ۲۰۲۱، 
شش ميليون بشكه در روز در سال ميالدي جاري رشد 
كند. بر اساس گزارش رويترز، اوپك پالس در واكنش 
به فروپاش��ي تقاضا در اوج بحران شيوع ويروس كرونا 
از ماه مه س��ال ۲۰۲۰ دور جديد محدوديت عرضه به 
ميزان 9.۷ ميليون بش��كه در روز را به اجرا گذاشت و تا 
جوالي محدوديت عرضه اين گروه به 5.۸ ميليون بشكه 
در روز رسيد. ايران به همراه ليبي و ونزوئال از مشاركت در 

محدوديت عرضه اوپك پالس معاف بوده است.

کالهبرداری به روش پانزی در 
کمین سرمایه گذاران ارز دیجیتال

يک کارشناس رمزارز با اشاره به وجود کالهبرداری 
هرم��ی و آش��نايی س��رمايه گذاران ب��ا اي��ن نوع 
از فعالي��ت مجرمان��ه، از احتمال در خط��ر افتادن 
سرمايه گذاری های مردم در ارزهای ديجيتال به روش 
کالهبرداری پانزی خبر داد. سال ها از پيدايش ارزهای 
ديجيتال می گذرد، اما اين نوع ارز به دليل بی پشتوانه 
بودن و ابهامات بسيار، هنوز نتوانسته  به طور رسمی 
و کامل به نظام بانکی نه تنها ايران بلکه در بس��ياری 
از کشورها وارد شود. طبق مصوبه هيات دولت تنها 
رمزارزهای استخراجی در داخل کشور طبق ضوابط 
می تواند مورد اس��تفاده قرار گيرد و از اين رو معامله 
ديگر رمزارزها مجاز نيست. با همه اين احوال افزايش 
بهای ارزهای ديجيتالی رمزنگاری  شده و گزارش های 
لحظه ای و هيجانی اين بازار بس��ياری از مردم را به 
خود مشغول کرده  است. در طرف ديگر نيز هکرها و 
مجرمان سايبری به سمت وسوی درآمدزايی از طريق 
همين نفوذ به حساب های کاربری افراد جذب شده اند 
تا بدين ترتي��ب درآمدهای هنگفت��ی را از آن خود 
کنند. عدم آگاهی، اطالع رسانی و آموزش های مالی و 
سرمايه گذاری، باعث شده تا مردم گرفتار کالهبرداران 

شوند و سرمايه های خود را از دست بدهند. 

رهبر انقالب در ديدار تصويري با نمايندگان مجلس يازدهم: 

ديدگاه نامزدها درباره فضاي مجازي و سياست خارجي مساله مردم نيست؛ مساله بيكاري، معيشت و مافياي واردات است
ميزان مشاركت ارتباطي با اين اسم و آن جناح ندارد

ماليات برعايدي سرمايه نبايد به زيان بخش خصوصي باشد
س��ازمان هاي دولتي نيز هم��ان محدوديت هاي بخش 
خصوصي را ايجاد كند و همان فضاي رقابتي و شفاف براي 
كاهش سوداگري مانع تملك بيشتر و زمين داري دولت 
و حكومت شود. زيرا اگر بخش خصوصي ماليات بدهد و 
نگران خريد ملك و زمين باشد و دولت و بخش عمومي 
مثل ش��هرداري ها، س��ازمان هاي حكومتي و عمومي و 
دولتي، به راحتي امالك و اراضي و زمين و ساير دارايي ها 
را مالك ش��وند و با قيمت پايين بخرن��د و حضور رقيب 
يعني بخش خصوصي را شاهد نباشند، بازهم سرمايه ها 
و دارايي ها در اختيار متقاضيان و مصرف كنندگان واقعي 
نخواهد بود.  براين اساس، اين قانون بايد در همه زمينه ها 
و براي دولت و بخش خصوصي به يك اندازه ايجاد رقابت 
و شفافيت و كاهش سوداگري و سفته بازي كند و اجازه 
رشد زمين داران بزرگ چه دولتي وچه خصوصي را ندهد 
بلكه بايد ب��ه گونه اي عمل كند كه نيازهاي واقعي مردم، 
خانوارها، توليد كنندگان تامين شود.در گذشته، بخش 
خصوصي، و مردم و به خصوص افراد ثروتمندي كه ثروت 
و دارايي داشته اند و دارند نيز به روش هاي مختلفي براي 
تملك، خريد و فروش و نگه��داري دارايي ها با دولت در 
رقابت بوده اند و دادگاه ها مملو از پرونده هايي است كه به 
خاطر تملك شهرداري، دولت، سازمان هاي دولتي و... بين 

آنها و بخش خصوصي، زارع، مالك خرده پا يا سرمايه داران 
بخش خصوصي و وارث��ان آنها اختالف و دعواي حقوقي 
وجود دارد. در اين زمينه گفته مي شود كه با تصويب كليات 
قانون ماليات بر عايدي س��رمايه و بررسي معافيت هاي 
لحاظ ش��ده در متن طرح مجلس، چشم انداز بازار سهام 
نسبت به گذشته بهبود خواهد يافت و بر معامالت ملك و 
مسكن و دارايي هاي مختلف اثرگذار است و موجب رونق 
نسبي و بهبود كس��ب وكارها در اقتصاد مي شود. اجراي 
قانون ماليات بر عايدي سرمايه عامل موثري در افزايش 
فعاليت هاي توليدي است و سرمايه راكد را به حركت در 
مي آورد و مي تواند به تدريج با افزايش س��رمايه گذاري و 
اش��تغال و توزيع درآمد فاصله طبقاتي را كاهش دهد و 
نوسانات قيمتي در حوزه مسكن، خودرو، ارز و طال را مهار 
مي كند. با اجراي اين قانون، از اين پس طبق مدت تملك، 
اگر فردي طال، ارز، مسكن و خودرو خريداري و سپس اقدام 
به فروش آن كند، بايد از محل سود اين معامله، بخشي را 
به عنوان ماليات پرداخت كند. در نتيجه تقاضا براي سفته 
بازي را كاهش مي دهد و كمك مي كند كه داللي و خريد 
و فروش و سفته بازي و سوداگري در شرايط تورمي جامعه 
كمتر شود. قوانين مالياتي عالوه بر تاثير بر انباشت  سرمايه 
مي توانند اثرات ديگري نيز بر توسعه مالي و رشداقتصادي 

داشته باشند. هر چند كه جامعه عادت كرده كه دالر و سكه 
و خودرو و ملك خريداري كند و بفروشد و سود ببرد و در 
نتيجه واكنش نشان خواهد داد وممكن است سطح تقاضا 
را كاهش دهد. اما بعد از مدتي متقاضيان واقعي به كاالي 
مورد نظر يعني ملك و خودرو و ساير امكانات دست خواهند 
يافت و سرمايه و دارايي خود را براساس نياز واقعي انتخاب 
خواهند كرد و اين موضوع درمراحل بعدي، موجب تعادل 
در اقتصاد مي شود.  تاثير ماليات  عايدي  سرمايه بر انباشت 
 سرمايه، توسعه مالي و رشد اقتصادي موجب افزايش نرخ 
رشد ماليات  عايدي س��رمايه و نرخ رشد انباشت سرمايه 
فيزيكي مي شود. همچنين نرخ رشد توسعه  مالي را كاهش 
و نرخ رش��داقتصادي را افزايش مي دهد. در بازار مسكن 
نيز بر خريد و فروش و سفته بازي و داللي اثرگذار است و 
متقاضي واقعي مسكن وارد بازار مي شود و اجازه نمي دهد 
كه با دست به دست شدن ظرف يكسال، عده اي سوداگري 
كنند و متقاضي واقعي مس��كن را گران خريداري كند. 
تقاضاي مسكن شامل دو بخش تقاضاي مصرفي و تقاضاي 
سوداگرانه است، بروز رفتار نوساني قيمت در بازار مسكن به 
دليل تقاضاي سوداگري موجب اخالل در تأمين مسكن 
مورد نياز تقاضاي مصرفي شده است. انگيزه سوداگرانه، 
موجب افزايش تقاضاي مسكن شده و نوسان هاي قيمتي 

را تش��ديد و حباب هاي قيمتي در اين بخش را حجيم تر 
مي كند؛ بنابراين اتخاذ سياست هاي مناسب براي كنترل 
اين نوع از تقاضاها امري واجب است. دولت ها براي كنترل 
س��وداگري موجود در اين بازار، تخصيص بهينه منابع و 
كسب درآمد به منظور ايجاد زيرساخت هاي شهري، اقدام 
به اخذ ماليات عايدي سرمايه از بخش امالك مي كنند. 
اعمال اين پايه مالياتي عالوه ب��ر ايجاد درآمد ۶ تا 9 هزار 
ميلياردي براي دولت، منجر به خروج سوداگران از بخش 
امالك ش��ده و به تدريج با كاهش نوسانات قيمتي، تورم 
مسكن كنترل خواهد شد. اين كاهش تورم موجب كاهش 
فاصله نابرابري درآمدي ناشي از تملك دارايي مسكن نيز 
مي شود. همچنين سرمايه ها را به سمت فعاليت هاي مولد 
از جمله ساخت و ساز مسكن سوق مي دهد و اين موضوع 
رشد اقتصادي را به دنبال دارد.طبق طرح جديد مجلس، 
امالك در صورت نگهداري كمتر از يك س��ال مشمول 
۴۰ درصد ماليات بر عايدي س��رمايه مي شوند. خودرو، 
طال، سكه  و ارز تا 3۰ درصد از مبلغ سود حاصل از فروش 
مشمول ماليات خواهند بود اين طرح به 99 درصد جامعه 
كه نياز مصرفي دارند كمك مي كند و صرفا براي كساني 
است كه بيش از حد نياز خود، كاال جمع آوري كرده اند و 

تنها ناراضيان آن سوداگران و دالالن هستند.

ادامه از صفحه اول



تعادل |
مركز افكارسنجي دانشجويان ايران )ايسپا( ميزان راي 
پاس��خگويان به نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري 
۱۴۰۰ را بر حسب كس��اني كه قطعا و به احتمال زياد 
در انتخابات ش��ركت مي كنند اعالم ك��رد. موج هفتم 
نظرسنجي انتخابات رياست جمهوري با جامعه آماري 
افراد باالي ۱۸ سال كل كشور از طريق مصاحبه تلفني در 
تاريخ ۵ و ۶ خرداد ۱۴۰۰ اجرا شده است. طبق گزارش 
اين مركز، از كس��اني كه تمايل به شركت در انتخابات 
دارند پرسيده شده: »اجازه دهيد اسامي همه نامزدهاي 
نهايي را بخوانم و ش��ما بفرماييد در صورت شركت در 
انتخابات به كدام يك رأي خواهيد داد؟« از ميان افرادي 
كه گفته اند قطعًا يا احتمااًل در انتخابات شركت خواهند 
كرد، ۴۳.۹ درصد ابراهيم رييسي، ۳.۷ درصد محسن 
رضايي، ۱.۸ درصد سعيد جليلي، ۱.۰ درصد اميرحسين 
قاضي زاده هاشمي، ۱.۰درصد عبدالناصر همتي، ۰.۴ 
درصد محسن مهرعليزاده و ۰.۲ درصد عليرضا زاكاني 
را برگزيده ان��د. ۴۸ درصد از اف��رادي كه تصميم دارند 
به طور قطع يا به احتمال زياد در انتخابات شركت كنند 
هنوز از بين افراد حاضر در فهرس��ت نمي دانند به كدام 
گزينه رأي خواهند داد و هيچكدام را انتخاب نكرده اند. 
نتايج ديگر اين نظرسنجي نشان مي دهد، ۴۸ درصد از 
افرادي كه تصميم دارند به طور قطع يا به احتمال زياد در 
انتخابات شركت كنند هنوز از بين افراد حاضر در فهرست 
نمي دانند به ك��دام گزينه رأي خواهند داد و هيچكدام 
را انتخاب نكرده اند. البته نتايج شش��مين نظرسنجي 
ايسپا كه طي روزهاي ۲۷ تا ۳۰ ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ 
در مقياس ملي انجام شده، نشان مي دهد، ۶۶.۱ درصد 
افرادي كه گفته اند س��ال ۹۶ به ابراهيم رييس��ي رأي 
داده اند، امس��ال قطعًا در انتخابات ش��ركت مي كنند. 
همچني��ن ۴۴.۵ درصد افرادي كه به حس��ن روحاني 
رأي داده  بودند، نيز در انتخابات پيش رو قطعًا شركت 
خواهند كرد. ۵۹.۷ درصد اف��رادي كه خود را اصولگرا 
مي دانند گفته اند قطعًا در انتخابات رياست جمهوري 
ش��ركت خواهند كرد. اين ميزان بين افرادي كه خود 
را اصالح طلب دانسته اند ۴۰.۴ درصد و بين افرادي كه 
خود را نزديك به هيچ جريان سياسي نمي دانند ۳۸.۶ 

درصد است.

  موج ششم نظرسنجي 
مركز افكارسنجي دانشجويان ايران )ايسپا( ششمين 
موج از نظرسنجي هاي انتخاباتي را طي روزهاي ۲۷ تا 
۳۰ ارديبهش��ت ماه ۱۴۰۰ در مقياس ملي انجام داده 
كه نتايجي جالبي به دس��ت آمده است. اطالعات اين 
نظرس��نجي با رعايت اصول علمي و ب��ا در نظر گرفتن 
جمعيت كل كشور )اعم از مناطق شهري و روستايي( 
با تع��داد نمون��ه ۱۵۶۴ نفر به ش��يوه مصاحبه تلفني 
گردآوري شده است. نظرسنجي هاي انتخاباتي پيشين 
ايسپا به ترتيب در شهريور، آذر و بهمن ماه سال ۱۳۹۹، 
فروردين و نيز روزهاي ۱۸ تا ۲۰ ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ 

به انجام رسيده اند.
۵۱.۲ درصد پاس��خگويان اين نظرس��نجي را مردان و 
۴۸.۸ درصد آنها را زنان تش��كيل مي دهند. ۲۶ درصد 
در بازه س��ني ۲۹-۱۸ س��ال، ۴۸.۹ درصد در س��نين 
۴۹-۳۰ س��ال و ۲۵ درصد در سنين ۵۰ سال و باالتر از 
آن بوده اند. ۶۲.۱ درصد پاسخگويان ميزان تحصيالت 
خود را غيردانش��گاهي و ۳۷.۲ درصد دانشگاهي اعالم 
كرده اند. ۷۳.۲ درصد پاس��خگويان را اف��راد متأهل و 
۲۱.۷ درصد آنها را افراد مجرد تش��كيل داده اند. ۳۹.۲ 
درصد پاسخگويان اين نظرسنجي در مراكز استان ها، 
۳۶.۴ درصد در ساير شهرها و ۲۴.۴ درصد در روستاها 
سكونت داشته اند. نرخ پاسخ در طرح حاضر ۶۲ درصد 

بوده اس��ت. اين ميزان نش��ان مي دهد از هر ۱۰۰ نفر 
۶۲ نفر به درخواست پرسشگران براي مصاحبه پاسخ 

مثبت داده اند.
طبق آخرين نظرس��نجي تلفني ايس��پا در ۲۷ تا ۳۰ 
ارديبهش��ت ۱۴۰۰، با تعداد نمونه ۱۵۶۴ نفر در سطح 
كل كشور، نزديك به ۳۰ درصد مردم هنوز اطالع ندارند 
انتخابات رياست جمهوري در چه ماهي برگزار مي شود. 
در اين بخش به بررس��ي ويژگي اي��ن بخش از جامعه 
پرداخته شده اس��ت. با توجه به نتايج اين نظرسنجي 
۲۹.۵ درصد م��ردان و ۳۰.۰ درصد زنان اطالع ندارند 
در خردادماه انتخابات رياست جمهوري برگزار خواهد 
شد. همچنين كمترين ميزان اطالع از زمان انتخابات 
بين افراد باالي ۵۰ س��ال اس��ت كه ۳۳.۱ درصدشان 
نمي دانند خردادماه انتخابات رياست جمهوري برگزار 
مي ش��ود. اين ميزان بين جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال ۳۱.۸ 
درصد و بين افراد ۳۰ تا ۴۹ سال ۲۶.۸ درصد است. طبق 
نتايج، ۳۵.۸ درصد افراد فاقد تحصيالت دانش��گاهي و 
۱۹.۴ درصد افراد داراي تحصيالت دانشگاهي از اينكه 
خردادماه انتخابات برگزار خواهد شد اطالع نداشته اند. 
با توجه به محل سكونت ميزان اطالع از زمان انتخابات 
رياس��ت جمهوري تفاوت دارد. طبق نتايج بيش��ترين 
اطالع از زمان انتخابات به ساكنين مراكز استان ها و در 
مقابل كمترين ميزان اطالع مربوط به ساكنين مناطق 
روستايي است. طبق نتايج ۳۸.۶ درصد ساكنين مناطق 
روستايي، ۲۸.۳ درصد س��اكنين شهرهاي غير مركز 
استان و ۲۵.۵ درصد س��اكنين مراكز استان ها اطالع 
ندارند انتخابات رياست جمهوري در خردادماه برگزار 
مي ش��ود. با توجه به وضعيت اقتصادي خانواده، ميزان 
اطالع از زمان برگزاري انتخابات تفاوت معناداري دارد 
و با كاهش ت��وان اقتصادي خانواده ها مي��زان اطالع از 
زمان برگزاري انتخابات كاهش پيدا مي كند. بيشترين 
ميزان عدم اطالع بين افرادي اس��ت كه درآمد خانواده 
كفاف هزينه هايشان را نمي دهد و ۳۱.۲ درصدشان از 
زمان انتخابات اطالع نداش��ته اند. ۳۰.۶ درصد افرادي 
كه درآمد خانواده كفاف هزينه هايش��ان را مي دهد اما 
پس اندازي ندارند و ۲۱.۳ درصد افرادي كه خانواده شان 
داراي پس انداز هست از زمان برگزاري انتخابات اطالع 

نداشته اند. براس��اس وضعيت فعاليت افراد در جامعه، 
كارمندان بخش خصوصي بيش از س��اير افراد از زمان 
انتخابات اطالع داش��ته اند. ۳۵.۱ درص��د افراد بيكار، 
۳۴.۹ درصد افراد داراي ش��غل آزاد و ۳۰.۹ درصد زنان 
خانه دار اطالع نداشته اند كه انتخابات رياست جمهوري 
در خردادماه برگزار مي ش��ود. ش��ايان ذكر است ۲۰.۲ 
درصد كارمندان بخش دولتي نيز از ماه برگزاري انتخابات 
اطالع نداشته اند. شايد عده اي چنين فرض كنند افرادي 
كه تصميم دارند قطعًا در انتخابات رياس��ت جمهوري 
پيش رو ش��ركت كنند اخبار اين حوزه را دنبال كرده و 
مطلع باشند اما ۲۷.۳ درصد از اين افراد نيز از اينكه در 
خردادماه انتخابات رياس��ت جمهوري برگزار مي شود 

اطالع نداشته اند.
۶۶.۱ درص��د افرادي كه گفته اند س��ال ۹۶ به ابراهيم 
رييس��ي رأي داده اند، امسال قطعًا در انتخابات شركت 
مي كنند. همچنين ۴۴.۵ درصد افرادي كه به حس��ن 
روحان��ي رأي داده  بودن��د ني��ز در انتخاب��ات پيش رو 
قطعًا ش��ركت خواهند كرد. ۵۹.۷ درص��د افرادي كه 
خ��ود را اصولگرا مي دانند گفته اند قطع��ًا در انتخابات 
رياست جمهوري شركت خواهند كرد. اين ميزان بين 
افرادي كه خود را اصالح طلب دانس��ته اند ۴۰.۴ درصد 
و بين افراد كه خود را نزديك به هيچ جريان سياس��ي 

نمي دانند ۳۸.۶ درصد است.

  نتايج آخرين نظرسنجي 
ام��ا ايس��پا م��وج هفت��م نظرس��نجي انتخاب��ات 
رياس��ت جمهوري را با جامعه آماري اف��راد باالي ۱۸ 
سال كل كش��ور از طريق مصاحبه تلفني در تاريخ ۵ و 
 ۶ خرداد ۱۴۰۰ نيز اجرا كرده اس��ت. براساس آخرين 
نظر سنجي مركز افكار سنجي دانشجويان ايران )ايسپا( 
۳۷.۷ درصد كل پاسخگويان گفته اند قطعًا در انتخابات 
ش��ركت خواهند كرد، ۷.۷ درصد گفته اند به احتمال 
زياد ش��ركت خواهند كرد. به گزارش ايسپا، در برآورد 
ميزان واقعي مش��اركت متغيرهاي متعددي از جمله 
محافظه كاري برخي از پاس��خگويان در نظرس��نجي 
تلفني، تعداد پاسخگوياني كه با پرسشگران همكاري 
نمي كنند و نسبت تقريبي مشاركت كساني كه گفته اند 

احتمااًل در انتخابات ش��ركت خواهند كرد موثر است؛ 
ايسپا با در نظر گرفتن تمامي اين متغيرها در هر مقطع 
زماني برآوردي از ميزان مشاركت ارايه مي كند. بر اين 
اساس برآورد ايسپا از ميزان مشاركت در حال حاضر )۶ 

خرداد ماه( ۳۶ درصد است.
 ۴۹.۹درصد پاس��خگويان را مردان و ۵۰.۱ درصد آنها 
را زنان تش��كيل مي دهند. ۲۷.۲ درصد در بازه س��ني 
۲۹-۱۸ سال، ۴۷.۶ درصد در س��نين ۴۹-۳۰ سال و 
۲۵.۲ درصد در سنين ۵۰ سال و باالتر از آن بوده اند. ۳۹ 
درصد پاسخگويان اين نظرسنجي در مراكز استان ها، 
۳۶ درصد در ساير ش��هرها و ۲۵.۱ درصد در روستاها 
سكونت داشتند. تمايل به مشاركت قطعي در انتخابات 
در مراكز اس��تان ها ۳۰.۲ درصد، در ساير شهرها ۳۹.۲ 
درصد و در روس��تاها ۴۷.۲ درصد اس��ت.۳۰.۲ درصد 
پاسخگويان در گروه سني ۱۸ تا ۲۹ سال، ۳۳.۵ درصد 
در گروه سني ۳۰ تا ۴۹ سال و ۵۳.۹ درصد پاسخگويان 
در گروه سني ۵۰ سال به باال تصميم قطعي براي شركت 
در انتخاب��ات رياس��ت جمهوري س��ال ۱۴۰۰ دارند. 
۳۴.۶ درصد م��ردان و ۴۰.۸ درصد زنان گفته اند قطعًا 
در انتخابات ش��ركت خواهند ك��رد. ۴۰.۴ درصد افراد 
فاقد تحصيالت دانش��گاهي و ۳۳.۳ درصد افراد داراي 
تحصيالت دانشگاهي تصميم قطعي براي شركت در 

انتخابات گرفته اند.
طبق گزارش اين مركز، از كساني كه تمايل به شركت در 
انتخابات دارند پرسيده شده است »اجازه دهيد اسامي 
همه نامزدهاي نهايي را بخوانم و شما بفرماييد در صورت 
شركت در انتخابات به كدام يك رأي خواهيد داد؟« از 
ميان افرادي كه گفته اند قطع��ًا يا احتمااًل در انتخابات 
ش��ركت خواهند كرد، ۴۳.۹ درصد ابراهيم رييس��ي، 
۳.۷ درصد محس��ن رضايي، ۱.۸ درصد سعيد جليلي، 
۱.۰ درصد اميرحسين قاضي زاده هاشمي، ۱.۰درصد 
عبدالناصر همتي، ۰.۴ درصد محس��ن مهرعليزاده و 
۰.۲ درصد عليرضا زاكان��ي را برگزيده اند. ۴۸ درصد از 
افرادي كه تصميم دارند به طور قطع يا به احتمال زياد در 
انتخابات شركت كنند هنوز از بين افراد حاضر در فهرست 
نمي دانند به كدام گزينه رأي خواهند داد و هيچكدام را 

انتخاب نكرده اند.

يادداشت

خبر
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سرمايه گذاري اولويت اول 
دولت آينده

ابراهيم بهادراني|كارشناس اقتصادي|
ح��ل مس��ائل اقتص��ادي باي��د در راس ام��ور و 

سرمايه گذاري بايد اولويت اول دولت آينده باشد.
شرايط اقتصادي كشور مطلوب نيست، به همين 
دليل اولويت كانديداهاي رياست جمهوري بايد ارايه 

برنامه براي بهبود آن باشد كه به الزاماتي نياز دارد.
كانديداها بايد شرايط اقتصادي كشور را به درستي 
درك كنند. به اي��ن معنا؛ زماني ك��ه برنامه اي به 
نگارش در مي آيد، ضرورت دارد تا وضعيت كنوني 
روشن شود و نقطه اي هم كه بنا است به آن برسند، 
آشكار كنند و ابزار يا راهكارهاي دستيابي به آن نيز 

مورد معرفي قرار گيرد. 
كانديداي رياست جمهوري بايد همراه با برنامه وارد 
ميدان ش��ود، بدون آن صرف بيان شعار و محكوم 
كردن گذشته راه به جايي نخواهد ُبرد، زيرا وجود 
برنامه نشان مي دهد، كانديداها شرايط اقتصادي 
كشوررا درك كرده اند ياخير و متغيرهاي موجود 

در اقتصاد را چگونه تبيين خواهند كرد؟
هدف براي دس��تيابي به مس��ائل ف��وق بايد قابل 
دسترس باشد، بنابراين الزم است تا راهكارها هم 
كشور را براي دسترسي به هدف تعيين شده مورد 

راهنمايي قرار دهد. 
اولوي��ت اول باي��د س��رمايه گذاري باش��د. به اين 
معن��ا؛ ضرورت دارد ت��ا كاري انجام ش��ود كه اين 
سرمايه گذاري رشد منفي ۸ يا ۹ ساله در اين زمينه 
را به رشد مثبت برساند و موجودي سرمايه كاهش 
يافته كش��ور، افزايش پيدا كند. براي دستيابي به 
اين مهم بايد از سرمايه هاي موجود به نحو احسن 
استفاده شود تا بهره وري باال رود و سرمايه هاي راكد 
مانده به كار افتد وبخش ه��اي توليدي و خدماتي 

صرفه بيشتري نسبت به سفته بازي پيدا كند. 
سفته بازي سبب گرفتاري براي جامعه مي شود، در 
حالي كه چنانچه سرمايه گذاري در توليد و خدمات 
و بخش هاي اقتصادي به كار گرفته شود هم زمينه 
توليد اش��تغال براي مردم به وج��ود مي آيد و هم 
اينكه مردم رفاه نسبي به دس��ت مي آورند و تورم 

كاهش مي يابد. 
سرمايه مواردي است كه به سادگي قابل ديدن است، 
اما متاسفانه مورد اس��تفاده قرار نمي گيرد. به طور 
نمونه عدم استفاده از سالن هايي كه در شهرك ها 
ايجاد كردند، ولي به كار گرفته نشد، يا دانشجوياني 
كه تحصيل كردند يا جواناني كه به سن كار رسيدند، 
اما به دليل عدم ش��غل در ايران و خروج اين افراد از 
كشور و مشغول به كار شدن شان درخارج از ايران 
خانه نشيني به دليل نااميدي نسبت به يافتن شغل 
مناسب، از جمله سرمايه هايي به حساب مي آيد كه 

هدر داده مي شود. 
متاس��فانه اقتصاد پاشنه آش��يل نظام جمهوري 
اسالمي شده، بنابراين فردي كه در راس قوه مجريه 
قرار مي گيرد، عالوه بردارا بودن قابليت و موارد مورد 
اش��اره بايد صاحب برنامه براي به نتيجه رساندن 

مواردي كه اشاره شد، باشد.

حباب سكه در حال تخليه شدن 
است

طبق تحليل نايب رييس اتحادي��ه طال و جواهر تهران 
از وضعيت يك هفته اخير بازار س��كه و طالي داخلي، 
عليرغم اينكه به دليل افزايش نرخ ارز در داخل و افزايش 
قيمت هر اونس جهاني طال، قيمت هر قطعه سكه ۳۵۰ 
هزار تومان افزايش داشته است اما حباب سكه در حال 
تخليه شدن است و پايين ترين ميزان خود طي سال هاي 
اخير را تجربه كرده است. محمد كشتي آراي در گفت وگو 
با ايسنا، در رابطه با وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و 
طالي داخلي اظهار كرد: قيمت جهاني طال با يك ثبات 
نسبي از ابتداي هفته كه ۱۸۸۱ دالر بود، آغاز شد و اين 
ثبات تا روز چهارشنبه ادامه داشت اما در روز پنجشنبه تا 
بيش از ۱۹۰۰ دالر هم پيش رفت. افزايش قيمت اونس 
جهاني طال تحت تاثير مسائل اقتصادي و سياسي دنيا، 
به ويژه تورم ناش��ي از ويروس كرونا و كاهش ارزش دالر 
ايجاد شده است. نايب رييس دوم اتحاديه طال و جواهر 
تهران ضمن اشاره به اينكه پيش تر نيز پيش بيني شده بود 
كه قيمت اونس جهاني ميل به افزايش دارد و رشد آن طي 
چند هفته اخير نشان داد كه كاهش قيمت اونس جهاني 
بعيد به نظر مي رسد؛ گفت: با توجه به شرايط اقتصادي در 
دنيا، به زودي هر اونس جهاني طال به كانال ۲۰۰۰ دالر 
هم خواهد رسيد. تورم ايجاد شده در دنيا تحت تاثير دو 
عامل ياد شده )ويروس كرونا در وهله اول و كاهش ارزش 
دالر به سبب چاپ اسكناس هاي بدون پشتوانه دالر(، 
سبب افزايش تمايل خريد طال و سرمايه گذاري بر روي 
آن شده است؛ از همين روي برخالف آنچه كه پيش بيني 
مي شد، با واكسيناسيون شدن كشورها، اوضاع اقتصادي 
بهبود يابد و مجدد قيمت اونس طال به كانال ۱۴۰۰ يا 
۱۳۰۰ دالر كاه��ش يابد؛ اين اتفاق رخ نخواهد داد. وي 
افزود: در هفته اي كه گذش��ت، به طور متوسط قيمت 
اونس جهاني ۱۷ دالر افزايش يافت و در روز گذش��ته 
)پنجشنبه( به ۱۹۰۸ دالر رسيد اما آخرين قيمت ثبت 
شده براي هر اونس طال ۱۹۸۹ دالر است. طبيعتا افزايش 
قيمت اونس جهاني به انضمام افزايش نرخ ارز در داخل 
كه حدود ۳۵۰ تومان هر دالر امريكا به طور متوسط طي 
يك هفته اخير افزايش يافت، قيمت س��كه و طال را نيز 
تحت تاثير قرار داد.  اين مقام صنفي تصريح كرد: در حال 
حاضر قيمت ارز در داخل كشور تحت تاثير مذاكرات وين 
و اخبار مثبت و منفي پيرامون آن است كه سبب ايجاد 
نوسان نرخ ارز مي شود. بنابراين هرگونه نشانه هاي مثبت 
از مذاكرات وين، نرخ ارز را كاهش مي دهد. در صورتي كه 
چنين اتفاقاتي بيفتد، به طور مسلم قيمت سكه و طال هم 

كاهش خواهد داشت. 

سكه 10 ميليون و 310 هزار تومان 
معامله شد

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز پنج ش��نبه، در بازار آزاد ارز، قيمت دالر ۲۳ هزار 
و ۱۸۰ تومان، قيمت يورو ۲۸ ه��زار و ۱۵۰ تومان و 
درهم امارات ۶ هزار و ۴۰۰ تومان اعالم شد. نرخ دالر 
در صرافي هاي بانكي پنجش��نبه، ششم خردادماه با 
۱۴۶ تومان افزايش نس��بت به روز كاري گذشته به 
رقم ۲۲ هزار و ۶۵۲ تومان رسيد.قيمت فروش يورو 
نيز با ۱۸۷ تومان افزايش نسبت به روز كاري گذشته 
به رقم ۲۷ هزار و ۷۲۴ تومان رسيد.قيمت خريد هر 
دالر ۲۲ هزار و ۲۰۳ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲۷ 
هزار و ۱۷۵ تومان بود.نرخ خريد دالر در بازار متشكل 
ارزي ۲۲ هزار و ۱۹۱ تومان و نرخ فروش آن ۲۲ هزار 
و ۳۹۳ تومان اعالم شد. همچنين نرخ خريديورو در 
اين بازار ۲۷ هزار و ۸۳ تومان و نرخ فروش آن نيز ۲۷ 
هزار و ۳۵۹ تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما 
در معام��الت، حواله يورو به قيم��ت ۲۴ هزار و ۹۷۶ 
تومان فروخته و حواله دالر به قيمت ۲۰ هزار و ۴۶۵ 

تومان معامله شد.
  افزاي�ش قيم�ت ۱۰ هزار توماني س�كه در 

پايان هفته
قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
)پنجشنبه( در بازار تهران با افزايش ۱۰ هزار توماني 
نسبت به روز كاري گذش��ته به رقم ۱۰ ميليون و 
۳۱۰ هزار تومان رس��يدو س��كه تمام بهار آزادي 
ط��رح قديم ني��ز ۱۰ ميليون و ۲۸۰ ه��زار تومان 
معامله ش��د.همچنين نيم س��كه بهار آزادي پنج 
ميليون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و 
۸۵۰ تومان و سكه يك گرمي هم ۲ ميليون و ۳۰۰ 
هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال 
نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عي��ار به يك ميليون و 
۴۶ هزار تومان رسيد.قيمت مثقال طال نيز چهار 
ميليون و ۵۳۲ هزار تومان شد.همچنين هر اونس 
جهان��ي طال نيزيك هزار و ۸۹۵ دالر و ۷۸ س��نت 
فروخته ش��د. دبير اتحاديه طال و جواهر از افزايش 
قيمت طال و س��كه خبرداد؛ قيمت ارز نيز در آخرين 
روز هفته با كاهش روبرو بوده اس��ت. نادر بذرافشان، 
دبير اتحاديه طال و جواهر گفت: طي هفته گذش��ته 
در بازارهاي جهاني ش��اهد افزايش ۱۴ دالري انس 
جهاني طال بوديم و اين موضوع باعث افزايش قيمت 
در بازارهاي داخلي شد، به طوري كه قيمت هر مثقال 
طالي ۱۷ عيار ۱۳۵ هزار تومان و هر گرم طالي ۱۸ 
عيار ۲۵ هزار تومان، سكه تمام ۲۲۰ هزار تومان، نيم و 
ربع سكه ۱۵۰ هزار تومان، سكه گرمي ۵۰ هزار تومان 
افزايش داشت. وي افزود: انس جهاني به هزار و ۹۰۱ 
دالر رسيد و به اين ترتيب هر قطعه سكه طرح جديد 
۱۰ ميليون و ۳۵۰ هزار تومان، س��كه طرح قديم ۱۰ 
ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، نيم سكه ۵ ميليون و ۹۲۰ 
هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان و 
سكه هاي گرمي ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته 
شده است. هر مثقال طال ۴ ميليون و ۵۱۰ هزار تومان 
و هر گرم طالي ۱۸ عياريك ميليون و ۴۴ هزار تومان 

به فروش رسيده است.
  كاهش قيمت ارز در آخرين روز هفته

قيمت ارز در آخرين روز هفته با كاهش روبرو بوده 
است؛ هر دالر ۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان و هر يورو ۲۷ 
هزار و ۸۰۰ تومان فروخته شد.بازار ارز در هفته اي 
كه گذشت دس��تخوش تغييراتي بود؛ هر چند در 
مجموع ش��اخص ارزي در كانال بيس��ت و دو هزار 
توماني باقي ماند. بررس��ي شش روز فعاليت بازار 
ارز در نخس��تين هفته خردادماه نشان مي دهد، 
نرخ خريد و ف��روش دالر امريكا و يورو با افزايش 
مواجه ش��ده اس��ت. به گونه اي كه هر اسكناس 
دالر امريكا در آخرين روز هفته به قيمت ۲۲۶۵۲ 
توم��ان به متقاضي دريافت ارز فروخته ش��د كه 
نس��بت به اولين روز هفته، ۳۰۷ تومان افزايش 
نرخ داشته است. هرچند بهاي دالر امريكا نسبت 
به حدود يك ماه قبل يعني اول ارديبهش��ت ماه 

سال جاري، بيش از ۷۰۰ تومان ارزان تر است.
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تعادل|رقيه ندايي
از روزهاي پاياني سال 1398 تاكنون دخالت ها در بازار 
س��رمايه به باالترين حد خود رسيده و اين دخالت ها 
تنها شامل بورس نبود و قيمت گذاري دستوري برخي 
از محصوالت به بورس كاال رس��يده بود كه اين روزها 
با اجماع همگاني مس��ووالن و تالش بورس كاال اين 
دخالت ها به پايان رس��يده و حتي طي هفته گذشته 
زنجيره فوالد در بورس كاال تكميل شد كه اين موضوع 
مي تواند كمك شاياني به اقتصاد كشور كند.بررسي و 
بازبيني معامالت بورس كاالي ايران در رينگ صنعتي 
و معدني در ارديبهشت ماه سال جاري نشان مي دهد 
عرضه محصوالت زنجيره فوالد از سنگ آهن گرفته 
تا محصوالت ف��والدي تكميل ش��ده و هدف گذاري 
سال گذشته سياست گذاران براي ايجاد يك زنجيره 
ش��فافيت مبادالت در بخش فوالد و معدن كش��ور 
محقق شده است.تكميل شدن زنجيره فوالد در بورس 
كاال مي تواند كمك ش��اياني به اقتصاد كشور و رشد 
بورس كاال كند. خرده فروشي ها يا عدم عرضه تمامي 
زنجيره فوالد در اين بورس باعث شده بود فضايي براي 
سودآوري عده اي ايجاد شود كه اين سودآوري به طور 
غيرمس��تقيم بر روي بورس كاال مي تواند تأثيرگذار 
باشد و اقتصاد كوچك شده ايران را كوچك تر و نااميدتر 
از سابق كند. رش��د بورس كاال نيز يك داستان كاماًل 
واضح و مشخص است كه هرچه عرضه بيشتر باشد، 

ميزان معامالت و رونق بورس كاال بيشتر خواهد بود.
در س��ال 1399 بورس كاال مش��كالت زيادي داشت 
يكي از اين مشكالت قيمت گذاري دستوري و مشكل 
بعدي نيز عدم تكمي��ل زنجيره فوالد ب��ود. »تعادل« 
در گزارش هاي پيش��ين خود به مساله قيمت گذاري 
پرداخته، بر اساس اين گزارش قيمت گذاري دستوري 
نيز تأثير بس��زايي در بورس كاال و به ط��ور كل اقتصاد 
داشته است. بر اساس آمارهاي موجود حدود 88 درصد 
فعالين و مس��ووالن بورسي نس��بت به قيمت گذاري 
دس��توري اعتراض كرده اند و اين موضوع را عامل رانت 
مي دانند و اين گروه معتقدند افرادي موافق قيمت گذاري 
دس��توري هس��تند كه از اين رانت ايجادشده به جايي 
رسيده اند. قيمت گذاري دس��توري به طور كل چرخه 
توليد و معامالت محصوالت را برهم مي زند و مشكالت 
عديده اي ايجاد مي كند اما در اين ميان برخي از گروه ها 
موافق قيمت گذاري دس��توري هس��تند چراكه رانت 
ايجادش��ده براي اين گروه بسيار مطلوب است و فرقي 
ندارد كه چرخه اقتصاد كشور برهم بخورد. طي آخرين 
روزهاي زمستان س��ال 1399 رانت گسترده در حوزه 
نورد به اثبات رسيد و بعد هنوز هم اين رانت در بازار ادامه 
دارد. مس��اله قيمت گذاري نيز جاي خود دارد و تمامي 
مسووالن و اركان تأثيرگذار در تالشند كه به طور كامل 
قيمت گذاري دس��توري به پايان برس��د اما؛ بر اساس 
آمارها برخي از رانت خواران س��عي دارند به هر طريقي 
بازهم قيمت گذاري دستوري را در بورس كاال اجرايي 
كنند.مس��اله بعدي نيز عدم تكميل زنجيره فوالد در 
بورس كاال است. بسياري از فعالين بازار سرمايه بر اين 
نظرند كه عدم تكميل اين زنجيره لطمه زيادي به بازار 
وارد ك��رده و به نوعي اجازه فروش محصوالت را در بازار 
آزاد باقيمت دلخواه فراهم ساخته، تكميل زنجيره فوالد 
مي تواند رونقي دوچندان به بورس كاال ببخشد و وضعيت 
مطلوب تر از ديگر بورس ها پديد سازد.در روزهاي ابتدايي 
خرداد ماه ب��ورس كاالي ايران در اطالعي��ه اي خبر از 
پذيرش محصول سيمان چند مجموعه براي عرضه در 
رينگ فيزيكي اين بازار داد. با توجه به آنكه براساس ماده 
18قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد مصوب 
س��ال 8۴، دولت مكلف شده تا كاالي پذيرفته شده در 
بورس را از نظام قيمت گذاري خارج كند؛ انتظار مي رود 
كه به اس��تناد اين ماده قانوني محدوديت قيمتي براي 
فروش سيمان عرضه شده در اين بازار نيز وجود نداشته 
باشد. به اين ترتيب بورس كاال بتواند بستري شفاف براي 
كشف واقعي قيمت اين محصول براساس نظام عرضه و 
تقاضا را اجرايي كند.قطعي ش��دن پذيرش چند واحد 
سيماني براي عرضه محصول خود در رينگ معامالتي 
بورس كاال باعث شده اين روزها توجهي مجدد به معضل 
تكراري قيمت گذاري دس��توري بشود كه سال هاست 
گريب��ان  اين بخش از توليدكنندگان كش��ور را گرفته 

است. قيمت گذاري دستوري رويه اي متداول در كشور 
براي كنترل بهاي محصوالت مختلف است كه به كرات 
ناكارآيي، فسادزا بودن، اثرات تضعيفي آن بر بدنه توليد 
و درنهايت نيز بي نتيجه ماندن اجراي اين رويه در كنترل 
تورم قيمتي كاالها تجربه ش��ده اس��ت. در اين شرايط 
پذيرش مجدد واحدهاي سيماني در بازار فيزيكي بورس 
كاال و حمايت تمام قد بازار سرمايه از خروج معامالت اين 
بخش از نرخ گذاري دستوري بارقه هاي اميدي مبني بر 
تغيير قوانين حاكم در تعيين قيمت فروش سيمان را به 

وجود آورده است.

  شفافيت اقتصادي باعرضه بيشتر در بورس كاال
علي حيدري، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با 
»تعادل« در خص��وص وضعيت بورس كاال مي گويد: 
بورس كاال طي اين مدت س��ختي هاي بسيار زيادي 
متحمل ش��ده و هر ف��ردي و گروهي به خ��ود اجازه 
دخالت در بورس كاال را مي دهد و اين يكي از مهم ترين 
مشكالت بورس كاال تلقي مي شود، البته خوشبختانه 
با شروع سال 1۴00 اين دخالت ها به كمترين حالت 
ممكن رس��يده اس��ت و حتي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ني��ز نمي تواند در اين ب��ورس مهم دخالت 

داشته باشد.
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه مي دهد: پيش ازاين 
قيمت گذاري دستوري دامن بورس كاال را گرفته بود 
و اين باعث يك رانت بسيار عظيم براي نوردكاران شده 

بود اما؛ اين روزها قيمت گذاري دس��توري تقريبًا به 
نقطه صفر رسيده و اين موضوع را مي توان به مرور در 
معامالت بورس كاال مشاهده كرد. وي با اشاره به پايان 
دخالت مسووالن و ارگان ها در بورس كاال مي گويد: 
قيمت گذاري دستوري و دخالت هاي مكرر باعث شده 
كه سازوكار بورس كاال به طور كامل و يكدست از بين 
رود و ما شاهد يك بازار بارانت گسترده براي عده اي 
خاص باشيم و از سوي ديگر اين رانت خواران جلوي 
هرگونه اقدامات اساس��ي را مي گرفتند كه به همت 
مسووالن بورس كاال و اجماع ايجادشده شاهد تغيير 

روند در اين بازار هستيم.
اين كارشناس بازار سرمايه تأكيد مي كند: حال به يك 
مساله بسيار مهم با عنوان تكميل عرضه محصوالت 
مي رس��يم و بر اس��اس آم��ار و اطالع��ات بنده طي 
ارديبهش��ت ماه اين زنجيره تكميل و نشاطي دوباره 
در بورس كاال تزريق شد.وي با تأكيد بر اينكه بورس 
كاال مي تواند شفافيت اقتصادي پديد سازد مي گويد: 
تكميل ش��دن زنجيره فوالد مي تواند سدي قوي در 
مقابل خرده فروشي در بازار آزاد باشد و شركت موظف 
اس��ت كه تمامي محصوالت خود را بي كم وكاس��ت 
عرضه كند و به ش��فافيت برس��د.حيدري درنهايت 
تأكيد كرد: تكميل زنجيره فوالد در بازار كاال يا عرضه 
مش��خص و واقعي محصوالت مي تواند به شفافيت و 
سودآوري در اقتصاد كمك ش��اياني كند، موجبات 

تحول و رشد اقتصادي در كشور را پديد سازد.

  زنجيره فوالد در بورس كاال تكميل شد
جدول معام��الت زنجيره فوالد در ب��ورس كاال طي 
ارديبهشت ماه امسال نشان مي دهد عالوه بر اينكه تاالر 
صنعتي و معدني شاهد نخستين عرضه آهن اسفنجي 
بعد از دو سال بود، پذيرش و عرضه هاي ساير زنجيره 
باالدست نظير گندله، كنسانتره و سنگ آهن نيز رونق 
گرفته است.بر اساس گزارش هاي آماري بازار فيزيكي 
بورس كاالي اي��ران، در ارديبهش��ت ماه درمجموع 
يك ميليون و ۴3۷ هزار و ۷80 تن كاال در زنجيره فوالد 
معامله شده كه ارزش اين معامالت بيش از 199 هزار 
و 109 ميليارد و ۷00 ميليون ريال بوده اس��ت.از اين 
ميزان ۴08 هزار و ۲30 تن سهم انواع ورق شامل ورق 
گرم، ورق سرد، ورق گالوانيزه، ورق سرد لوازم خانگي، 
ورق گالوانيزه لوازم خانگي، ورق گ��رم خودرو و ورق 
رنگي بود كه معامله گران ارزش 88 هزار و 3۲۲ ميليارد 
و 1۷0 ميليون ريال را رقم زدند.338 هزار و ۲۶0 تن 
ش��مش بلوم نيز در حالي از سوي معامله گران مورد 
دادوستد قرار گرفت كه ارزش ۴0 هزار و ۵۴۶ ميليارد 
و 388 ميليون ريال را به ثبت رس��اند. حجم ميلگرد 
معامله شده نيز ۲0۴ هزار و ۵۲8 تن به ارزش ۲۵ هزار 
و ۷11 ميليارد و ۵۷۶ ميليون ريال بود.۶۵ هزار و 8۷9 
تن تيرآهن نيز به ارزش 8 هزار و 903 ميليارد و ۶1۷ 
ميليون ريال در مدت مذكور مورد معامله قرار گرفته 
است. تختال معامله شده نيز 1۷1 هزار و ۲00 تن بود 
كه ۲8 هزار و 89۷ ميليارد و ۲98 ميليون ريال ارزش 
داشت.۵83 تن نبشي و سبد نبشي و 100 تن ناوداني 
به ترتيب به ارزش ۷۵ ميليارد و 310 ميليون ريال و 
1۲ ميليارد و 81۴ ميليون ريال نيز در اين تاالر مورد 
دادوستد قرار گرفت.حجم گندله معامله شده در اين 
مدت ۵0 هزار تن و ارزش آن 1۷۶0 ميليارد ريال بود. 
كنسانتره معامله ش��ده هم 139 هزار تن به ارزش 3 
هزار و 318 ميليارد ريال بوده است. ميزان سنگ آهن 
و كلوخه مورد معامله قرار گرفته ۵0 هزار تن به ارزش 
۷۴1 ميليارد و ۵00 ميليون ريال و آهن اسفنجي نيز 
10 ه��زار تن به ارزش 8۲0 ميلي��ارد و ۴۲۵ ميليون 

ريال بوده است.
عرضه سنگ آهن در بورس كاال از 11 بهمن ماه 1399 
كليد خورد و تاكنون س��نگ آهن دانه بندي كلوخه 
مجتمع سنگ آهن فالت مركزي ايران، معدن سنگ 
استحكام آذرگون، سازمان توسعه و نوسازي معادن و 
صنايع معدني و توسعه فرآوري صنايع و معادن ماهان 
سيرجان عرضه شده است.در بخش گندله نيز شاهد 
عرضه هاي ش��ركت ذوب ف��والد اردكان و صنعتي و 
معدني اپال پارسيان سنگان بوديم و كنسانتره هاي 
شركت توليدي و بازرگاني نيك اميدواران مكران، آك 

كهور، چادرملو و فكور صنعت نيز عرضه شدند.
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راه اندازي ميز صنعت صنايع 
مرتبط با بازار سرمايه

هفته اخير يك نشس��ت شوراي مشورتي رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار ب��ا حضور رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، معاون اقتصادي 
دادس��تان كل كشور، عضو س��ابق شوراي عالي 
ب��ورس، مديرعام��ل بانك توس��عه ص��ادرات، 
مديرعامل بانك آينده، رييس پژوهشكده پولي 
و بانكي، مشاور وزير اقتصاد و عبده تبريزي و راعي 

استاد دانشگاه تهران برگزار شد.
در اين نشست دكتر محمدعلي دهقان دهنوي، 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار بابيان اينكه 
چالش هاي بازار س��رمايه و بهب��ود فرآيندها در 
سايه هم انديشي و تعامل گرايي با صاحب نظران و 
فعاالن بازار امكان پذير است، گفت: عزم سازمان 
بورس جدي است تا در كنار ديگر اركان با ايجاد 
ميز صنعت، گام��ي مهم را براي رفع مس��ائل و 

مشكالت پيش روي صنايع بورسي بردارد.
وي با اشاره به اهميت موضوع همه جانبه گرايي 
در سياس��ت گذاري و همچنين عمليات اجرايي 
نظام بورس كشور، اظهار داشت: بازار سرمايه از 
صنايع مختلفي تشكيل ش��ده كه هر يك از اين 
صنعت ها در راس��تاي تأمين مواد اوليه، توليد يا 
فروش محص��والت خود همواره ب��ا چالش هاي 
متعددي روبرو هستند و بنابراين در راستاي رفع 
مشكالت و چالش هاي پيش رو »ميز صنعت« در 

سازمان بورس راه اندازي شده است.
رييس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار در پايان 
با تأكيد ب��ر اهمي��ت تعامل گراي��ي اركان بازار 
و تمامي ذينفعان خاطرنش��ان ك��رد: در آينده 
نزديك مي��ز همه صنايع تش��كيل مي ش��ود و 
سازوكار مشخصي به اين منظور تدوين مي شود. 
دهقان دهنوي با برش��مردن مزاي��اي ميزهاي 
صنعت در بهبود عملكرد ناش��ران بازار سرمايه 
به نقش تعيين كننده سهامداران خرد در بورس 
اش��اره كرد و گفت: طبيعي است مشكالتي كه 
براي صناي��ع به وجود مي آي��د زيان هايي را نيز 
به س��هامداران وارد مي كند و نه��اد ناظر خود را 
موظف مي داند كه در مسير ايفاي حقوق و منافع 
س��هامداران نشس��ت هايي را در قالب ميزهاي 

صنعت برگزار كند.

تأثير اجراي »قانون 
پتروپااليشگاه ها« بر بازارسرمايه

مالك ش��ريعتي، نماين��ده مردم ته��ران، ري، 
ش��ميرانات، اسالمش��هر و پردي��س در مجلس 
ش��وراي اس��المي در رابطه با »قانون حمايت از 
توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات 
گازي با استفاده از س��رمايه گذاري مردمي« كه 
امروز موادي از آن در صحن علني اصالح ش��د، 
گف��ت: اين قان��ون در مجلس دهم ب��ه تصويب 
رسيد و در مجلس يازدهم به منظور رفع برخي از 
اشكاالت و اجراي بهتر، 9 تبصره به قانون مذكور 
باهدف تقويت آن اضافه شد كه »تهاتر بدهي هاي 
دولت به صندوق توس��عه مل��ي باهدف تنفس 
خوراك پااليشگاه ها« مهم ترين تغييري است كه 
در اصالحيه»قانون حمايت از صنايع پايين دستي 
نفت خام و ميعانات با استفاده از سرمايه گذاري 
مردمي« ايجادشده و به نوعي اين قانون با اضافه 

شدن 9 تبصره مذكور تكميل شد.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر 
و پرديس در مجلس شوراي اسالمي بابيان اينكه 
ساخت پااليشگاه ابزار دفاعي بسيار خوبي براي 
مبارزه با تحريم اس��ت، افزود: پااليشگاه س��ازي 
سبب توس��عه صنايع پايين دستي و محصوالت 
پتروشيمي شده و عماًل كش��ور را از منابع ارزي 
ناشي از صادرات نفت خام بي نياز مي كند. ايجاد 
اشتغال، افزايش سطح علمي كشور، رسيدن به 
تنوع مش��تري، كاهش تحريم پذي��ري، افزايش 
درآم��د ارزي و... ازجمله محاس��ن جلوگيري از 
فروش نفت خ��ام و تبديل آن ب��ه فرآورده هاي 

نفتي است.
وي بابي��ان اينك��ه در قان��ون پيش بيني ش��ده 
اس��ت؛ حداق��ل 30 درص��د از مناب��ع موردنياز 
سرمايه گذاري در اين پتروپااليشگاه بايد از محل 
بورس تهيه ش��ود، افزود: ازآنجاكه اين طرح ها، 
ابر پ��روژه هس��تند و مجموع س��رمايه گذاري 
پيش بيني ش��ده در آنها بالغ بر 3۵ ميليارد دالر 
است لذا اگر منابع آنها از بورس تامين شود، عالوه 
بر جمع كردن بخش��ي از نقدينگي سرگردان در 
جامعه، ورود اي��ن پروژه هاي بزرگ در بورس به 
آرام كردن اين بازار در روزهاي حاضر كمك كرده 

و به رشد عمق بخشي اين بازار ياري مي رساند.
اي��ن نماينده مجلس ب��ه اصالحات��ي كه هفته 
گذش��ته در صحن علن��ي بر اين قان��ون اعمال 
ش��د اش��اره كرد و گف��ت: مطابق قان��ون قبلي 
منابع مورد نياز براي اعط��اي تنفس خوراك به 
پتروپااليشگاه ها ش��امل دو بخش است؛ بخش 
نخست س��هم 38 درصدي صندوق توسعه ملي 
از مح��ل نفت خام تحولي اس��ت و ۶۲ درصد آن 
سهم دولت است البته در رابطه با اين 38 درصد 
در قانون صحبت شده بود – كه به عنوان تنفس 
خوراك به صندوق توس��عه ملي نرود و به عنوان 
وام براي طرح ها در نظر گرفته شود. وي ادامه داد: 
در رابطه با ۶۲ درصد مذكور نيز صحبتي در قانون 
نشده بود و دولت هم نگفته بود كه آن را به عنوان 
تنفس خوراك از پتروپااليش��گاه ها نمي گيريم، 
درواقع اين ۶۲ درصد را از محل برداشت مي كرد 
اما اكنون مطابق اصالحيه ص��ورت گرفته، غير 
از سهم صندوق توس��عه ملي، از مطالبات ارزي 
صن��دوق از دولت ني��ز )كه مطالباتي انباش��تي 
وجود دارد( به عنوان منابع، براي تنفس خوراك 

استفاده مي شود.

پذيرش كنتور برق يك شركت 
در بورس كاال

مديريت پذيرش و بازاريابي شركت بورس كاالي ايران 
با صدور اطالعيه اي از پذيرش كاالي كنتور برق شركت 
سنجش نيروي هوشمند در بازار اصلي اين بورس خبر 
داد.بر اس��اس اين اطالعيه، پذيرش شركت سنجش 
نيروي هوش��مند پس از بررسي مدارك و مستندات 
در دويس��ت و نود و دومين جلس��ه كميته عرضه در 
تاريخ ۴ خردادم��اه جاري در بازار اصلي بورس كاالي 
ايران م��ورد تصويب قرار گرفت. معامالت مناقصه در 
بورس كاال از ۲ اسفندماه 1399 كليد خورد و اين ابزار 
در اختيار ش��ركت هاي متقاضي خريد از بورس كاال 
قرار گرفت.درروند معام��الت مناقصه در بورس كاال، 
خريدار يك محصول در اطالعيه اي اعالم مي كند كه 
تمايل به خريد چه كااليي و با چه مشخصاتي را دارد؛ 
به دنبال انتشار اين اطالعيه مناقصه، شركت هايي كه 
براي عرضه كاالي موردنظر در بورس پذيرش شده اند 
مي توانند در مناقصه ش��ركت كنند. موضوع مهم در 
خصوص معامالت مناقصه، رقابت عرضه كنندگان در 
جهت كاهش قيمت ها و جلب نظر خريداران اس��ت. 
به عبارت بهتر تاكنون درروش مزايده محصوالت در 
بورس كاال، رقابت قيمت به سمت قيمت هاي باالتر بود 
و فردي كه قيمت باالتري را اعالم مي كرد برنده مزايده 
مي شد اما در مناقصه، عكس اين اتفاق حاكم است و 
برنده مناقصه شركتي خواهد بود كه حاضر به فروش 
كاال باقيمت پايين تري باش��د؛ همچنين پس ازآنكه 
برنده مناقصه تعيين شد، وارد فرآيند تسويه و تحويل 
معامالت مي شويم كه اين فرآيند در معامالت مناقصه 
مشابه معامالت مزايده بوده و دستورالعمل يكساني 
دارد. گفتني اس��ت بورس كاالي اي��ران در تاريخ ۲1 
بهمن ماه 99 ب��ا صدور اطالعيه ه��اي جداگانه اي از 
پذيرش كنتور برق شركت هاي الكترونيك افزار آزما، 
توس فيوز، صنايع سنجش انرژي بهينه ساالن توس 

و طرح هاي صنعتي راد نيروي كرمان خبر داده بود.

حذف قيمت گذاري دستوري 
در صنعت سيمان

كاال خبر| پس از پذيرش ش��ركت سيمان فارس در 
تاريخ ۲۲ ارديبهش��ت ماه به عنوان نخستين پذيرش 
امسال و پذيرش محصول ۴ شركت سيماني ديگر در 
۲9 ارديبهش��ت ماه اين بار نوبت شركت هاي سيمان 
فارس نو، سيمان ساوه و سيمان صوفيان بود تا با پذيرش 
محصوالت آنها در بازار اصلي بورس كاال، صنعت سيمان 
در پيچ آخر خروج از نظام قيمت گذاري قرار گيرد؛ بورس 
كاال يكشنبه آينده ميزبان عرضه هم زمان 10 شركت 
سيماني اس��ت.مديريت پذيرش و بازاريابي شركت 
بورس كاالي ايران با ص��دور اطالعيه هاي جداگانه از 
پذيرش محصول سيمان شركت هاي سيمان فارس نو، 
سيمان ساوه و سيمان صوفيان در بازار اصلي اين بورس 
خبر داد.با اين پذيرش ها درمجموع سيمان 8 شركت 
از ابتداي سال تاكنون موردپذيرش قرارگرفته است و 
پيش ازاين نيز پذيرش محصول شركت هاي سيمان 
فارس، سيمان خزر، سيمان خاش، صنايع سيمان غرب 
و سيمان قائن تاييد شده بود. سرعت گرفتن پذيرش 
محصول شركت هاي سيماني نشان مي دهدبزودي 
شاهد عرضه متمركز س��يمان در بورس كاال خواهيم 
بود. ورود سيمان به بورس كاال به معناي كشف قيمت 
براس��اس عرضه و تقاضاس��ت تا ازاين پس شركت ها 
بتوانند بدون دخالت هاي غيرمنطقي درروند قيمت و 
البته درروند شفاف و قابل رصد و نظارت شده به فروش 
محصوالتشان بپردازند و براي توليد آينده و صادرات 
برنامه ريزي كنند. بر اس��اس اطالعيه منتشرش��ده، 
پذيرش محصول سيمان شركت هاي سيمان فارس نو، 
سيمان ساوه و سيمان صوفيان پس از بررسي مدارك 
و مس��تندات در دويست و نود و دومين جلسه كميته 
عرضه در تاريخ ۴ خردادماه جاري در بازار اصلي بورس 
كاالي ايران مورد تصويب قرار گرفت.به گفته عبدالرضا 
ش��يخان، دبير انجم��ن صنف��ي كارفرمايان صنعت 
سيمان عرضه محصوالت در بورس كاال زمينه تعيين 
قيمت ها را در بستري شفاف و در تقابل عرضه و تقاضا 
فراهم مي كند. وي در مصاحبه اخير خود اشاره كرده 
كه قوانين و مقررات حاكم بر عرضه سيمان در بورس 
كاال از اهميت ويژه اي برخوردار هستند.از سوي ديگر 
ش��هريارگراوندي، عضو هيات مديره انجمن صنفي 
كارفرمايان صنعت سيمان كشور با مثبت ارزيابي كردن 
عرضه سيمان در بورس كاال گفت: اين سياست مي تواند 
زمينه خروج س��يمان از روند نرخ گذاري دس��توري 
سيمان را فراهم كند.واحدهاي توليدكننده سيمان 
تحت تأثير سياست نرخ گذاري دستوري طي سال هاي 
گذشته با چالش هاي مالي روبرو شده اند به طوري كه  اين 
واحدها ديگر سودده نيستند و بدين ترتيب نمي توانند 
از پس تأمين هزينه هاي نوس��ازي و تجهيز و تأمين 
قطعات يدكي خود بربيايند. بدين ترتيب چنانچه در 
عرضه اين محصول ساختماني از طريق معامالت بورس 
كاال، عرضه و تقاضا، تعيين كننده نرخ باشد، مي توان به 
بهبود شرايط توليد در اين صنايع اميد داشت.گفتني 
است، مهدي زماني سبزي رييس اداره نظارت بر بازار 
بورس هاي كااليي سازمان بورس در مصاحبه اي اعالم 
كرد كه طبق مكاتبات انجام شده با وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، مقام عالي وزارت نسبت به خروج سيمان از 
نظام قيمت گذاري دستوري و رفع سهميه بندي نظر 
مس��اعد دارد، ازاين رو با پذيرش مجدد ش��ركت هاي 
سيماني در بورس كاال شاهد تقويت بازار، انجام رقابت، 
كش��ف صحيح قيمت سيمان جهت شفافيت هرچه 
بيشتر، حفظ حقوق س��هامداران و همچنين حذف 
رانت خواهيم بود. طبق اطالعيه عرضه بازار فيزيكي 
بورس كاالي ايران 10 شركت سيماني كه 9 شركت 
از زيرمجموعه هاي شس��تا مي باشند، روز يكشنبه 9 
خردادماه محصول خ��ود را در بورس عرضه خواهند 
كرد. اين ش��ركت ها شامل شركت س��يمان كرمان، 
سيمان آبيك، سيمان فارس نو، سيمان فارس، سيمان 
خاش، سيمان ساوه، سيمان خزر، سيمان غرب، سيمان 

صوفيان و سيمان قائن هستند.

دست رانت خواران از محصوالت بورس كاال كوتاه شد

تكميل زنجيره فوالد در بورس كاال

تاالر نقره اي شاهد رويدادهاي جديد
در هفته اي كه گذشت شاهد رويدادها و اظهارنظرهاي 
مختلفي در ح��وزه ب��ورس كاالي اي��ران بوديم كه 
مهم ترين عناوين آن ها به »شكس��ته ش��دن ركورد 
تاريخ��ي ارزش معامالت ماهان��ه« و »جمع بزرگان 
معدني كشور تكميل ش��د«، »محصوالت 9 شركت 
سيماني شستا درراه بورس« و »خزانه بانك آينده آماده 

پذيرش سكه طال شد« اختصاص داشت.
طي ارديبهشت ماه سال جاري، ۲ ميليون و 9۲۵ هزار 
تن انواع كاال به ارزش بيش از ۴0۶ هزار ميليارد ريال 
در بازار فيزيكي بورس كاالي ايران مورد دادوستد قرار 
گرفت كه نس��بت به فروردين ماه به ترتيب رشد ۶ و 
1۶ درصدي را در حجم و ارزش معامالت تجربه كرد. 
رويداد مهم در اين حوزه، ثبت ركورد جديد۴00 هزار 
ميليارد ريالي ارزش معامالت ماهانه بوده كه در تاريخ 

معامالت بورس كاال بي سابقه بوده است.
محمد شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
بابيان اينكه اصل ش��فافيت مهم ترين عواملي است 
كه موفق ش��ديم به كمك آن به س��ود قابل توجه در 
فعاليت هاي اقتصادي برس��يم، گفت: هشت سامانه 
شفافيت در وزارت تعاون استقراريافته به گونه اي كه 
سال گذشته به تمام شركت ها بخشنامه اي ابالغ كرديم 

كه تم��ام كاالهايي كه قابليت عرض��ه در بورس كاال 
رادارند، بايد در بورس كاال عرضه شوند و اين هدف در 
برخي از شركت ها اجرايي شده است.محمد رضواني فر، 
مديرعامل شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با 
اشاره به ورود محصول 9 شركت سيماني تابعه شستا 
و س��يتا به بورس كاال، گفت: شركت سرمايه گذاري 
تأمين اجتماعي باهدف افزايش شفافيت و كاهش نقش 
واسطه گري بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
سيمان از روز يك شنبه9 خرداد محصوالت سيماني 

خود را در بورس كاال عرضه مي كند.
محصوالت شركت هاي سيماني آبيك، ساوه، صوفيان، 
فارس نو، فارس، غرب، خزر، قائن و خاش آماده ورود 
به بورس كاال هستند و روز يكشنبه نخستين عرضه 
آنها انجام مي شود. همچنين سيمان كرمان نيز در اين 
روز هم زمان با شركت هاي تابعه شستا اقدام به عرضه 
سيمان مي كند تا در اين روز شاهد عرضه هم زمان10 

شركت سيماني در بورس كاال باشيم.
مهدي قلي پور كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اتفاق 
جديد صنعت سيمان و اجازه عرضه آن در بورس كاال 
مي گويد كه در اين صورت نرخ تعيين ش��ده براساس 
عرض��ه و تقاضا در ب��ورس كاال، مبناي ن��رخ فروش 

محصوالت خواهد بود كه اين اتفاق به س��ود صنعت 
اس��ت؛ البته اميدوارم با توجه به اينكه دولت در نرخ 
سيمان به واسطه پروژه هاي عمراني ذينفع است شاهد 

دخالت يا نرخ هاي ترجيحي در معامالت نباشيم.
مهدي طغياني، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس 
مي گويد كه به هر ميزان دايره عرضه كاالها در بورس 
كاال را گس��ترده تر كنيم، راه را بر رون��ق دالل بازي و 
واسطه گري در اقتصادمان مي بنديم و در مقابل بازاري 
رسمي و ش��فاف را براي حمايت از توليد و همچنين 
سهامداران مهيامي كنيم؛ در اين زمينه شاهد عرضه 
محصوالت معدن��ي در بورس كاال هس��تيم تا عالوه 
بر واقعي س��ازي قيمت اين كااله��ا، روي ريل اصالح 
پايدارش��يوه هاي تنظيم بازار از مسير بورس حركت 
كنيم.اصل عرضه محصوالت شركت ها در بورس كاال 
همين موضوع است، زماني كه كشف قيمت به صورت 
شفاف، عادالنه و بدون قيمت گذاري دستوري صورت 
گيرد منافع اصلي به توليدكننده و سهامداران منتقل 

مي شود و سود واحد توليدي افزايش پيدامي كند.
به گفته وي، اين چشم انداز سود به بازار سهام سيگنال 
مي دهد كه افزايش سودآوري شركت هاي توليدي در 
ميان است كه اين موضوع به مراتب اثر خود را بر ارزش 

سهام شركت هامي گذارد. ناصرتقي زاده، مديرعامل 
شركت معدني و صنعتي چادرملو بابيان اينكه عرضه 
كل زنجيره فوالد در بورس كاال بايد انجام شود گفت: 
با اين اقدام در بس��تر شفاف بورس كاال قيمت گذاري 
واقعي محصوالت صورت مي گيرد و درروند تصحيح 

مديريت كمك شاياني مي شود.
مديريت توسعه بازار فيزيكي بورس كاالي ايران هفته 
گذشته با صدور اطالعيه اي از گشايش نماد معامالتي 
خزانه بانك آينده براي آغاز معامالت گواهي س��پرده 
س��كه طالي تمام به��ار آزادي طرح ام��ام)ره( از روز 

يكشنبه هفته جاري خبر داد.
بر اس��اس اين اطالعيه كاالي قابل پذيرش در خزانه، 
س��كه طالي تمام بهار آزادي ط��رح جديد با تصوير 
امام خميني )ره( ب��ا وزن 8.133 گرم و عيار900 در 
هزار ضرب س��ال 138۶ است و س��كه هاي تحويلي 
بدون وكي��وم خواهند بود.حداكثر زم��ان نگهداري 
كاال تا سررسيد نماد انبار به تاريخ30بهمن ماه1۴01 
بوده و در صورت عدم تحويل س��كه طال از انبار مفاد 
دس��تورالعمل پذيرش انبار و صدور، معامله و تسويه 
گواهي سپرده كااليي س��ازمان بورس و اوراق بهادار 

مالك عمل خواهد بود.

حجم معامالتارزش معامالت )هزار ريال(محصول

741،500،00050،000سنگ آهن

3،318،600،000139،000کنسانتره

1،760،000،00050،000گندله

820،425،00010،000آهن اسفنجی

40،546،388،520338،260شمش بلوم

28،897،298،200171،200تختال

88،322،170،010408،230ورق فوالدی

25،711،576،216204،528ميلگرد

8،903،617،16165،879تيرآهن

75،310،428583نبشی

12،814،620100ناودانی

199،109،700،1551،437،780مجموع



 مجيد اعزازي|
گام دوم تخليه حباب قيمتي مسكن در سال 1400 با 
افت متوالي متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني 
طي ارديبهشت ماه برداشته شد. تخليه حباب قيمتي 
ملك كه از فروردين س��ال جاري آغاز ش��ده بود، در 
ارديبهشت تكرار شد و تغيير فاز بازار مسكن از »ركود 
تورمي« به »ركود غيرتورمي« را تثبيت كرد. اگر چه 
در آبان و آذر ماه سال گذشته نيز شرايط براي تخليه 
حباب مسكن فراهم آمد، اما قيمت مسكن از بهمن سال 
گذشته دوباره روند صعودي در پيش گرفت. اينك اما 
به نظر مي رسد، با توجه به پارامترهاي حاكم بر فضاي 
اقتصاد كالن، دست كم تا نيمه دوم سال جاري تخليه 
حباب قيمتي در بازار مسكن تداوم داشته باشد و در 
نيمه دوم نيز همگام با نرخ تورم عمومي به مسير خود 

ادامه دهد.
به گ��زارش »تع��ادل«، آنگونه كه بان��ك مركزي 
تازه تري��ن تح��والت ب��ازار مس��كن ته��ران طي 
ارديبهش��ت ماه س��ال جاري را روايت كرده است، 
در اي��ن ماه، قيمت هر متر مربع واحد مس��كوني با 
526 هزار تومان افت )معادل 1.8 درصد( نس��بت 
به قيمت فروردين ماه س��ال جاري، به 28 ميليون 
و 796 هزار تومان نزول كرده است. اين شاخص در 
نخستين ماه س��ال جاري نيز با 3.1 درصد )حدود 
يك ميليون تومان( ريزش نس��بت به اس��فند 99 
ركورد هر متر مربع 29 ميليون و 322 هزار تومان را 
ثبت كرده بود. اما واقعيت حاكم بر بازار مسكن طي 
دو ماهه نخست بهار سال جاري فراتر از اين است و 
در صورت، تعديل تورم ماهانه مسكن با تورم عمومي 
در فروردين و ارديبهشت به ترتيب نرخ واقعي تورم 
مسكن با منفي 5.8 واحد درصد و منفي 2.5 واحد 
درصد آش��كار مي ش��ود. به عبارت ديگر، در دو ماه 
مورد اش��اره، فراتر از كاهش قيمت اسمي مسكن، 
شاهد كاهش واقعي قيمت مس��كن به ميزان 8.3 
درصد نيز بوده ايم. مس��اله اي كه اميدواري نسبت 
به تحقق برخي پيش بيني ها از تخليه 30 درصدي 

حباب مسكن در سال جاري را فزوني مي بخشد.

  همگامي دالر، سهام و مسكن
اما بررس��ي وضعيت قيمت ها در ش��ش ب��ازار طي 
ارديبهشت سال جاري نشان مي دهد، قيمت ها در سه 
بازار طال، سكه و خودرو رشد كرده اند اما در مقابل نرخ ها 
در بازارهاي دالر، بازار س��هام و مس��كن با افت ارزش 
مواجه شده اند. در اين حال، بازار مسكن با اختصاص 
جايگاه چهارم در ميان 6 بازار موازي، از بازار سهام و دالر 

با افت كمتر قيمت ها مواجه بوده است.
در پايان فروردين ش��اخص كل بورس روي س��طح 
يك ميليون و 219 هزار واحدي قرار داش��ت، اما در 
ارديبهش��ت هم مانند 8 ماه قبل روند بازار سرمايه 
نزول��ي بود و به اين ترتيب، بازار س��هام در ماهي كه 
گذش��ت 5.3 درصد افت كرد. نرخ دالر صرافي ملي 
در پايان فروردي��ن 23 هزار و 441 تومان بود كه در 
ارديبهش��ت حدود 1150 تومان معادل 4.8 درصد 
افت كرد. ب��ا افزايش 1.9 درص��دي قيمت هر گرم 
طالي 18 عيار در ارديبهش��ت قيم��ت آن در پايان 
اين ماه به نرخ يك ميليون و 19 هزار تومان رس��يده 
است. قيمت هر عدد سكه امامي نيز كه در پايان اولين 
ماه س��ال جاري 10 ميليون و 56 هزار تومان بود، با 
افزايش 0.4 درصدي در پايان ارديبهشت به نرخ 10 
ميليون و 104 هزار تومان رس��يد. براساس گزارش 
مركز آمار ايران از تورم ارديبهشت، كاالهاي بادوام كه 
عموما خودرو مدنظر است، در ارديبهشت 0.3 درصد 
رشد كرده است. قيمت مسكن تهران نيز آنچنان كه 
بانك مركزي اعالم كرده، نس��بت به فروردين 1.8 

درصد افت داشته است.

  ركود معامالتي در بازار مسكن
آنگونه كه بانك مركزي تحوالت بازار مس��كن تهران 
طي ارديبهشت را گزارش كرده، در اين ماه فقط 3938 
فقره معامله انجام شده است. مساله اي كه نه تنها طي 
ارديبهشت ماه هاي 8 سال گذشته بي سابقه است كه 
طي 96 ماه گذش��ته نيز كم سابقه است. بررسي هاي 
»تعادل« نشان مي دهد، تفاوت ميان تعداد معامالت 
ملكي در ارديبهشت سال جاري نسبت به ارديبهشت 
سال 93 حدود 21 هزار فقره است. اگر چه، بازار مسكن 
طي سال هاي 92 تا زمستان 96 در فاز ركود معامالتي 
قرار داشت، اما همواره ماه هاي ارديبهشت در سال هاي 
مورد اش��اره، در زمره پ��ر معامله ترين ماه هاي همان 
سال ها محسوب مي شدند و تنها در مواردي استثنايي، 
تعداد معامالت در دومين ماه س��ال از ساير ماه هاي 
همان سال، مانند ارديبهشت 98 )با بيش از 12 هزار 
فقره معامله( نسبت به بهمن همان سال )با بيش از 13 

هزار فقره معامله( عقب مانده است. 
در اين حال، بررس��ي هاي »تعادل« نش��ان مي دهد، 
روند معامالت مس��كن طي ارديبهش��ت ماه هاي 8 
سال گذشته، در مجموع نزولي بوده است. با اين حال، 
بيش��ترين افت تعداد معامالت در ارديبهش��ت ماه 
نسبت به ماه مشابه سال قبل با منفي 65.2 درصد در 
ارديبهشت ماه سال جاري ثبت شده است. دومين افت 
قابل توجه تعداد معامالت اما در ارديبهشت سال 94 
با منفي 41 درصد رقم خورده است. سومين مورد اما 
با منفي 36.5 درصد در ارديبهشت سال 98 گزارش 

شده است.

  ركود معامالتي با افت قيمت مسكن
بررس��ي هاي »تعادل« از نم��ودار عرضه و تقاضاي 
مسكن تهران طي ارديبهشت ماه سال جاري نشان 
مي دهد، در اي��ن ماه همچون ماه گذش��ته، تقاضا 
براي مس��كن در تمام قيمت هاي پيش��نهاد شده، 
دچار افت ش��ده اس��ت كه بيانگر ش��يفت منحني 
تقاضا به س��مت چپ )داخل( تح��ت تاثير عوامل 
خارج از مكانيس��م عرضه و تقاضا است. به عبارت 
ديگر، اف��ت تقاضا در دو ماه مورد اش��اره كه منجر 
به كاه��ش قيمت ها و تخلي��ه 8.3 درصدي حباب 
مسكن ش��ده، برخالف عرضه واحدهاي مسكوني 

با قيمت هاي ارزان تر صورت گرفته اس��ت و از اين 
رو، عامل اصلي افت تقاض��اي ملك را بايد خارج از 
بازار مسكن جست وجو كرد. اين عامل، چيزي جز 
تغيير چش��م انداز انتظارات تورمي نيس��ت، همان 
عاملي كه تا پيش از آبان سال گذشته باعث شيفت 
منحني تقاضا به سمت راست و رشد تقاضا در تمام 
قيمت هاي پيش��نهادي ش��ده بود. تا پيش از آبان 
سال گذش��ته، تحت تاثير ريس��ك ترامپ و وجود 
احتمال تمديد حضور او در كاخ س��فيد و در نتيجه 
افزايش نااطميناني ه��ا در اقتصاد ايران تحت تاثير 
سياس��ت هاي خصمانه او، انتظارات تورمي روندي 
صعودي داش��ت كه منجر به هج��وم نقدينگي به 
بازارهاي دارايي و از جمله مس��كن شده بود. اما با 
شكست انتخاباتي و خروج او از كاخ سفيد، تعديل 
انتظارات تورمي از زمس��تان س��ال گذشته تعديل 
ش��د و خريداران ملك با هدف روشن شدن نتيجه 
مذاكرات هسته اي، سياست صبر و انتظار را در پيش 
گرفتند. در سمت عرضه، اگر چه پس از پايان ريسك 
ترامپ، سرمايه گذاران و سفته بازان براي خروج از 
بازار مسكن تالش كردند از قيمت هاي پيشنهادي 
اوليه خود عقب نش��يني كردند ام��ا در غياب ورود 
س��رمايه گذاران و س��فته ب��ازان جديد ب��ه بازار و 
همچنين تضعيف ش��ديد ق��درت مالي متقاضيان 
مصرفي، تعداد معامالت در فروردين و ارديبهشت 
امسال نس��بت بسيار افت داشته است و نمايانگر به 
كف رسيدن تقاضا در همه قيمت هاي پيشنهادي 

و در نتيجه ركود معامالتي است.

  افزايش 70 درصدي قيمت
 نسبت به سال قبل

طبق اعالم بانك مركزي، در ارديبهشت امسال متوسط 
قيمت يك متر مربع مسكن در شهر تهران 28 ميليون 
و 800 هزار تومان بوده است كه نسبت به ماه قبل 1.8 
درصد كاهش و معادل 69.7 درصد افزايش را نسبت 

به سال قبل از آن نشان مي دهد.
گزارش تحوالت بازار مس��كن در ش��هر تهران كه از 
سوي بانك مركزي منتشر شده، بيانگر اين است كه در 
ارديبهشت متوسط قيمت خريد و فروش يك مترمربع 
زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي 

معامالت ملكي تهران برگشت 28 ميليون و 800 هزار 
تومان بوده كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 
ترتيب 1.8 درصد كاهش و 69.7 درصد افزايش دارد. 
عالوه براي��ن، تعداد معامالت انجام ش��ده در اين ماه 
مع��ادل 3.9 هزار فقره بود كه نس��بت به ماه مش��ابه 
سال قبل 65.2 درصد كاهش و در مقايسه با ماه قبل 
88.1 افزايش را نشان مي دهد و بررسي توزيع تعداد 
واحدهاي مس��كوني معامله ش��ده در شهر تهران به 
تفكيك عمر بنا حاكي از آن است كه واحدهاي تا پنج 
سال ساخت با سهم 35.7 درصد بيشترين سهم را به 

خود اختصاص داده اند.
اين در حالي اس��ت كه در ميان مناطق 22 گانه شهر 
تهران بيشترين قيمت هر متر خانه 60 ميليون و 210 
هزار تومان در منطقه يك و كمترين آن با 11 ميليون 
و970 هزار تومان در منطقه 18 بوده است كه هر يك 
از آنها با افزايش 77.6 درصدي در منطقه يك و 52.6 

درصدي در منطقه 18 مواجه شده اند.
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده 
برحسب قيمت يك مترمربع بنا در ارديبهشت امسال 
نيز حاكي از آن است كه واحدهاي مسكوني در دامنه 
قيمتي 15 تا 20 ميليون تومان به ازاي هر مترمربع بنا 
با سهم 17.2 درصد بيشترين سهم از تعداد معامالت 
شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قيمتي 20 
تا 25 و 10 تا 15 ميليون تومان با 14.9 و 12.3 درصد 

سهم در رتبه بعدي قرار دارد. 
از سوي ديگر در ارديبهشت امسال توزيع فراواني تعداد 
واحدهاي مسكوني معامله ش��ده بر اساس ارزش هر 
واحد نشان دهنده آن است كه واحدهاي مسكوني با 
ارزش 500 ميليون تا يك ميليارد تومان با اختصاص 
سهم 21 4. درصد بيش��ترين سهم از معامالت انجام 

شده را داشته اند.
همچنين، توزيع معامالت انجام شده مسكن بر اساس 
مناطق شهري در تهران حاكي از آن است كه منطقه 5 
با 15.3 درصد از كل معامالت، بيشترين سهم معامالت 

شهر تهران را به خود اختصاص داده است.
عالوه بر اين، بررسي ش��اخص كرايه مسكن اجاري 
در شهر تهران و در كل مناطق شهري در ارديبهشت 
امسال نشان دهنده رشدي معادل 32.6 و 36.3 درصد 

نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
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انتشار 5800 ميليارد تومان اوراق 
مشاركت از سوي شهرداري

از س��ال 1396 تا 1399 حدود 3 ه��زار و 500 ميليارد 
تومان اوراق مش��اركت از سوي مديريت شهري منتشر 
شده و بانك مركزي با انتشار 2 هزار و 300 ميليارد تومان 

ديگر اوراق از سوي شهرداري تهران موافقت كرده است.
 به گزارش ايلنا، آن طور كه عبدالحميد امامي، معاون مالي 
و اقتصاد شهري شهرداري تهران گفته است؛ از سال 1396 
تا 1399، 5 هزار و 800 ميليارد تومان اوراق مشاركت از 
سوي شهرداري تهران منتشر شده و برخي وصول و برخي 
ديگر در مرحله اجرايي هستند. رقم اوراقي كه منتشر و 
وصول شده چيزي در حدود 3 هزار و 500 ميليارد تومان 
است كه همه اين مبلغ براي توسعه حمل و نقل عمومي 
هزينه شده است. به گفته معاون شهردار تهران »2 هزار و 
300 ميليارد تومان اوراق مشاركت با عامليت بانك شهر 
در حال دريافت است و در خرداد امسال وصول مي شود.« 
اوراق مشاركت يكي از مهم ترين منابع مالي شهرداري ها 
و البته سالم ترين آنها بعد از درآمدهاي حاصل از عوارض 
شهري است. در بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت 
دولت و شهرداري سهم مساوي دارند يعني؛ 50 درصد 
دولت و 50 درصد هم شهرداري. بر اساس آمار، در سال 
1396، 700 ميليون تومان اوراق مش��اركت اسالمي با 
عامليت بانك شهر، سال 1397، يك هزار و 300 ميليارد 
تومان با عامليت بانك صنعت و معدن و در س��ال 1398 
يك هزار و 500 ميليارد تومان اوراق مش��اركت منتشر 
شده است. بر اس��اس اين گزارش، سيدمناف هاشمي، 
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران پيش از اين 
گفته بود: »1859 ميليارد تومان از اوراق مشاركت 1399 
براي مترو تهران و 450 ميليارد تومان براي اتوبوسراني  
با عامليت بانك شهر نهايي شده است. همچنين تالش 
مي شود كه 300 ميليارد تومان براي واگن تهران دريافت 
ش��ود. در مجموع 2600 ميليارد تومان  مي تواند تمامي 
اهداف مديريت شهري در مترو و اتوبوسراني تأمين كند.

اعالم حركت اتوبوس ها با 
»تهران باس« 

محمود ترفع، مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران 
گفت: شهروندان تهراني مي توانند از برنامه زمان بندي 
حركت اتوبوس ه��ا از طريق نرم افزار »ته��ران باس« و 
مانيتورهاي اطالع رساني مطلع شوند. به گزارش مهر، 
ترفع در مورد سيستم اعالم زمان بندي حركت اتوبوس ها 
كه بر اساس پيشنهاد وي در دوره قبل مديريت شهري 
توسط شركت كنترل ترافيك ش��هرداري تهران انجام 
ش��د، گفت: اين سيس��تم يك انقالب در حمل و نقل 
اتوبوسي و يكي از بهترين اقدامات در جهت حفظ كرامت 
مسافران بوده است. مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني 
تهران درباره مانيتورهاي اطالع رساني برنامه زمان بندي 
حرك��ت اتوبوس ها كه در ايس��تگاه هاي اتوبوس نصب 
شده اند، خاطرنش��ان كرد: متولي آن مانيتورها در هيچ 
دوره اي شركت واحد نبوده است، ضمن اينكه شهروندان 
مي توانند از نرم افزار »تهران باس« كه براي گوشي هاي 
 همراه طراحي ش��ده و در هر دو سيستم عامل اندرويد 
و  اي او اس قابل اس��تفاده اس��ت، ب��راي دريافت برنامه 

زمان بندي حركت اتوبوس ها استفاده كنند.

تبديل فضاي زير خيابان ها 
به پاركينگ 

عبدالرضا گلپايگان��ي، معاون شهرس��ازي و معماري 
شهردار تهران گفت: اس��تفاده از فضاي زير خيابان ها 
را براي تأمين زمين در دس��تور كار قرار داديم و تقريبا 
مجوزات قانوني براي اين كار اخذ شده كه از زيرخيابان 
بتوانيم براي فضاي پارك خودرو استفاده كنيم. گلپايگاني 
در گفت وگو با تسنيم درباره نتيجه اجراي طرح ايجاد 
پاركينگ و نهضت پاركينگ سازي در تهران اظهار كرد: 
در ساخت پاركينگ به صورت اجرايي و عملياتي چندان 
موفق عمل نكرده ايم؛ اين موضوع ضعف ها و مقدماتي 
داش��ت كه بايد به آنها پرداخته مي ش��د. وي ادامه داد: 
يكي از موضوعات ج��دي در اين زمينه متمركز كردن 
جريمه هاي ناشي از كس��ري پاركينگ، براي ساخت 
پاركينگ است. اين موضوع در قوانين و مقررات ردپايي 
داشت اما اجرايي و عملياتي نشده بود كه خوشبختانه از 
اواخر سال 99 با پيگيري هاي حوزه شهرسازي، حمل و 
نقل و ترافيك و حمايت شوراي شهرطي چند اليحه به 
اين موضوع تأكيد كرديم. معاون شهرسازي و معماري 
شهردار تهران در ادامه گفت: بنابراين همه بر اين موضوع 
اتفاق نظر دارند كه ضروري است پاركينگ ها به عنوان 
»پاركينگ مبداء« ساخته شود يعني فردي كه به محل 
سكونت خود بازمي گردد جايي براي پارك خودرو داشته 
باشد اما پاركينگ مقصد كه عمدتا در مركز كار و فعاليت 
است، با ابهام جدي مواجه بود زيرا ساخت آن را به صالح 
نمي دانند و معتقدند باعث تشديد ترافيك و استفاده از 
خودروي شخصي مي ش��ود؛ در اين باره طي بازنگري 
ضوابط و مقررات مقرر شد براي مقاصد سفر، مكانيزم 
تأمين پاركينگ يا تعداد آنها نسبت به آنچه وجود دارد، 
متفاوت باشد.وي خاطرنشان كرد: عاله بر اين نرم افزاري 
طراحي شده است كه براي هر ملك، متناسب با شرايط 
مكاني، كاربري، تعداد طبقات، دسترسي و تراكمي كه 
دارد پاركينگ مورد نظر محاسبه و در فرم دستور نقشه 
به مالك اعالم مي شود. گلپايگاني افزود: چنانچه تعداد 
پاركينگ محاسبه شده از سوي مالك تأمين نشود، بايد 
جريمه آن را بپردازد كه مبلغ آن به حسابي كه اشاره كردم 
واريز و صرف ساخت پاركينگ مي شود البته اين امر فرايند 
دشواري است كه به حركت در آمدن آن به زمان نياز دارد. 
وي افزود: ما با انجام مقدماتي كه اشاره كردم، استفاده از 
فضاي زير خيابان ها را براي تأمين زمين در دستور كار 
قرار داديم و تقريبا مجوزات قانون��ي براي اين كار اخذ 
شده كه از زيرخيابان بتوانيم براي فضاي پارك خودرو 
استفاده كنيم. معاون شهردار تهران درباره هزينه كسر 
پاركينگ در تهران نيز گفت: هزينه كسر پاركينگ در 
مناطق مختلف متغير است اما جريمه كسري پاركينگ 
مسكوني به طور متوس��ط حدود 150 تا 160 ميليون 
تومان و متوسط كسري پاركينگ تجاري 300 ميليون 

تومان است.

كريدور غرب خزر تا درياي 
سياه فعال مي شود

سعيد رس��ولي، مديرعامل راه آهن گفت: با بازسازي 
محور ريلي ارمنس��تان و جلفا كه در جنگ منطقه اي 
آسيب ديده بود، به زودي كريدور غرب خزر حدفاصل 
ايران تا درياي س��ياه فعال مي ش��ود. به گزارش ايرنا، 
رس��ولي در گفت وگويي با اشاره به سفر چند روز اخير 
هيات راه آهن ايران با رياس��ت وزير راه و شهرسازي به 
ارمنستان و نتايج و دستاوردهاي اين سفر گفت: مسير 
ريلي مرز جلفا كه ب��ا وجود هفت ميليون تن ظرفيت 
جابه جايي بار ساالنه، قبل از جنگ منطقه اي متروكه 
ش��ده بود، با ايجاد صلح در منطق��ه و مذاكرات ايران و 
روس��يه با جمهوري آذربايجان و ارمنستان در آستانه 
فعال شدن اس��ت. معاون وزير راه و شهرسازي افزود: 
در شاخه شرقي كريدور ريلي شمال - جنوب از مسير 
سرخس - اينچه برون با كشورهاي شمالي و آب هاي 
خليج فارس ارتباط داريم و كريدور مياني هم، از طريق 
بندر اميرآباد و كاسپين به زودي به شبكه ريلي متصل 
مي شود. وي ادامه داد: در كريدور غرب خزر از آستارا به 
خاطر اجرا نشدن قطعه رشت - آستارا حلقه مفقوده اي 
وجود دارد اما اتصال ريلي اين مسير برقرار است و قطارها 
از جمهوري آذربايجان وارد پايانه آستارا مي شوند كه اميد 
است با تكميل و بازسازي بخش غربي كريدور، اتصال 
راه آهن ايران به درياي سياه از طريق جلفا- نخجوان- 
ارمنستان و گرجستان به روسيه برسد. به گفته رسولي 
به دنبال مذاكره با رييس راه آهن ارمنستان و توافقات 
حاصل شده، در سفر اخير تفاهمنامه اي به امضا رسيد 
و مقرر شد تا دو كشور اطالعات تعرفه اي را مبادله كنند 
تا هرچه زودتر به نقشه اجرايي براي آغاز تبادل بار ريلي 
دست يابيم؛ در بخش ترانزيت ريلي نيز سال گذشته 
باوجود اينكه در چهار ماه نخست سال با هيچ كشوري 
تبادل نداش��تيم، ركورد ترانزيت ريلي سال هاي قبل 
را شكس��تيم و اميدواريم اين ركورد را در سال جاري 
جابه جا كنيم. مديرعامل شركت راه آهن ايران با بيان 
اينكه با ساخت هزار كيلومتر خطوط ريلي آنتني حمل 
بار متحول مي شود، افزود: طبق مطالعات انجام شده، 
فقط با ساخت هزار و 62 كيلومتر خطوط آنتني و اتصال 
121 چشمه بار به ريل، مي توان ساالنه 130 ميليون تن 
بار را كه اكنون از طريق جاده حمل مي شود، با استفاده 
از خطوط ارزان و ايمن ريل جابه جا كرد. وي با اشاره به 
اينكه در سال گذشته باوجود شكست ركورد تاريخي 
حمل بار در كشور، 50 ميليون تن بار با ريل جابه جا شد، 
گفت: با توجه به واقعيت ه��اي موجود و ظرفيت هاي 
كشور، امسال به عنوان سال پاياني برنامه ششم و 5 سال 
آينده يعني تا پايان برنامه هفتم توسعه، حداقل 100 
ميليون تن از بار اين چشمه هاي بار را جذب حمل و نقل 
ريلي خواهيم كرد كه نقشي اساسي در كاهش قيمت 
تمام شده، كاهش مخاطرات جاده اي و آلودگي هوا دارد.

معاون وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينكه از دو س��ال 
گذش��ته هيچ واگن باري و مسافري و انواع لكوموتيو و 
خودكشش از خارج كشور خريداري نشده است، افزود: 
در سال هاي 98 و 99 بيش از هزار و 793 دستگاه انواع 
واگن و لكوموتيو در داخل كشور توليد يا بازسازي شده 
است و براي تحقق حمل بار چشمه هاي بار شناسايي 
شده، طبق مطالعات موجود حداقل بايد 66 هزار واگن 

به شبكه ريلي كشور اضافه شود.

تعداد آزادراه هاي الكترونيكي 
به 11 رسيد

با اتصال چهار آزادراه كشور در روزهاي گذشته به شبكه 
الكترونيكي عوارض، پرداخت ع��وارض در 11 آزادراه 
به صورت الكترونيكي فعال ش��دند و 16 آزادراه ديگر 
همچنان الكترونيكي نيستند. به گزارش ايسنا، محمد 
اسالمي وزير راه و شهرس��ازي در حاشيه افتتاح مركز 
اخذ الكترونيكي ع��وارض آزادراه كش��ور از اتصال 11 
آزادراه به ش��بكه الكترونيكي عوارض خبر داد و گفت: 
با چهار آزادراهي كه امروز به اين ش��بكه متصل شدند 
تعداد آزادراه هاي مجهز به سيستم پرداخت و دريافت 
عوارض الكترونيكي به عدد 11 رس��يد و براي افزايش 
استقبال مردم درصدد هستيم تا سيستم هاي متنوعي 
براي پرداخت ع��وارض به صورت الكترونيكي طراحي 
كنيم. اسالمي افزود: طي دو س��ال گذشته همواره به 
سمت حمل و نقل هوشمند و هوشمندسازي اتوبان ها و 
آزادراه هاي كشور حركت كرديم و در اين راستا پرداخت 
عوارض آزادراه ها را به صورت الكترونيكي دنبال كرديم 
تا توقف در باجه هاي مختلف حذف شود و مردم سوخت 
بي رويه مصرف نكرده و در صف ه��ا براي پرداخت نرخ 
عوارض معطل نشوند. وزير راه و شهرسازي همچنين از 
مردم درخواست كرد تا همكاري الزم را براي پرداخت 
به موقع عوارض آزادراهي به صورت الكترونيكي انجام 
دهند تا وزارت راه و شهرس��ازي به تعهد خود نس��بت 
به پرداخت س��رمايه هاي بخش خصوصي عمل كرده 
و س��رمايه س��رمايه گذاران زودتر به آنها برگردد. البته 
به گفته وي كس��اني كه ع��وارض الكترونيكي خود را 
پرداخت نمي كنند براساس قانون مشمول جريمه شده 
و جريمه هاي س��نگيني نيز براي اي��ن موضوع در نظر 
گرفته شده است. بر اساس اين گزارش، در حال حاضر 
آزادراه هاي اصفهان-نطنز، نطنز-كاشان، رشت-قزوين، 
تهران-پرديس، تهران-شمال، تهران-ساوه، كرج-قزوين 
و... جزو آزادراه هايي هستند كه سيستم پرداخت عوارض 
الكترونيكي در آنها وجود دارد و بايد ديد در ادامه ديگر 
آزادراه هاي كش��ور نيز به جمع الكترونيكي ها خواهند 

پيوست يا آنكه اين طرح همچنان عقيم خواهد ماند.

تخليه حباب قيمتي ملك در ارديبهشت هم تكرار شد 

يك آينده پژوه: 

خزان قيمت مسكن در بهار

 كالن شهر تهران نيازمند بازطراحي مديريتي است
آينده پ��ژوه و پژوهش��گر حكمرواي��ي و مطالع��ات 
نهادي گفت: كالن ش��هر تهران نيازمند بازانديش��ي 
معرفت��ي، بازآفريني ش��هري و بازطراحي مديريتي 
 ب��راي پاس��خگويي به نيازهاي ش��هروندي اس��ت. 
س��يد تقي كمالي در گفت وگو با ايرنا اف��زود: در اين 
بازآرايي نقش شهروندان، اجتماعات محلي و نهادهاي 
مدني با همراهي سياست گذاران و مجريان برجسته 
است.تمركز صرف بر توسعه كالبدي در برنامه ريزي 
شهري بي اعتنا به جنبه هاي انس��اني، اجتماعات را 
با مخاطره و ناامني مواج��ه مي كند.براي اين منظور 
بايد به ابع��اد كالن فرهنگي، اقتص��ادي، اجتماعي، 
سياس��ي، محيطي و قانوني توامان توجه شود. مدير 
شبكه تحليلگران روندهاي جهاني گفت: غالب شدن 
نگرش كالبدي به شهر به گونه اي است كه پروژه هاي 
زيرساختي به معيار اصلي سنجش كارآمدي و عملكرد 
مديران تبديل شده اس��ت و بهزيست شهروندي در 
پروژه هاي توس��عه ش��هري كمترين دخالت را دارد. 
زندگي در شهر تهران بر پايه رضايت و امنيت مستلزم 
به كارگيري ش��يوه هاي مديريتي نو و به روز است كه 
حكمروايي شهري با مولفه هاي كليدي توسعه بخش 
و بر پايه مشاركت و وفاق جمعي مي تواند تامين كننده 
نيازهاي جامعه محلي باشد. كمالي با بيان اينكه آنچه 
كه بايد مورد توجه واقع شود، اهميت فضاي عمومي 
در ش��هر است، گفت: دسترسي، سهولت، اطمينان و 
اعتماد در بهره گيري از خدمات و امكانات و توس��عه 
ارتباط��ات و مراودات اجتماعي در اين فضا به رش��د 
و بالندگي كم��ك مي كند. آينده پژوه و پژوهش��گر 

حكمروايي و مطالعات نهادي اضافه كرد: شيوع بيماري 
كرونا، عرصه عمومي را محدود كرد و پيامدهاي كاهش 
ارتباطات اجتماعي در درازمدت آسيب زا است و براي 
بهبود اين موقعيت توجه به مزيت ها و امكانات محلي 
و در دسترس قرار دادن توس��عه و ارتقاي آن از سوي 

مديريت شهري مفيد و سازنده است.
وي با تاكيد بر اينكه طراحي شهري بايد سازگار با اقليم 
و محيط زيست باشد، افزود: امروز مديريت سبز يك 
مزيت رقابتي در رقابت پذيري شهري است و ما عالوه 
بر رقابت پذيري بين شهرهاي كشور بايد با گسترش 
تعامالت بين المللي به ابعاد جهاني توس��عه شهري 
بيانديشيم و ش��اخص هاي مديريت و توسعه شهري 

را ارتقا بدهيم.
كمال��ي با بيان اينكه محله ها و بافت هاي فرس��وده و 
ناكارآمد كه خود معلول مش��كالت متعدد به ش��مار 
مي آيد در بازآفريني ش��هري موردتوجه است، اظهار 
داش��ت: ازدحام و گس��يل انبوه جمعيت از شهرهاي 
اطراف براي س��كونت يا اش��تغال يا رسيدگي به امور 
اداري و مانند آن از جمله ورود روزانه 500 هزار خودرو 
به ش��هر و به همين ميزان خروج از شهر، آلودگي هوا 
كه در روال عادي زندگي ش��هري خلل وارد مي كند، 
نشس��ت زمين كه موارد آن رو به فزوني اس��ت و دفع 
بهداش��تي زباله و چالش هاي مرتبط با آن از مسائل 

مطرح در كالن شهر تهران است.
او افزود: طراحي و اجراي راهبردهاي توس��عه شهري 
يكي از الزام هاي مديريتي براي اداره ش��هر اس��ت و 
ما هنوز نتوانس��ته ايم به دولت محلي برسيم و نظام 

مديريتي موجود يك سطحي )تمركزگرايي بر مبناي 
دولت ملي( اس��ت؛ براي اينكه دولت محلي ش��كل 
بگيرد بايد بسترهاي تبديل وابستگي مديريت شهري 
از سطح ملي به سطح محلي فراهم شود. يكي از وجوه 
شكل گيري دولت محلي استقالل مالي نهاد شهرداري 
است؛ راهبردهاي توسعه شهري در راستاي پاسخگويي 
به نيازها ب��ا بهره گيري از داده هاي جمع آوري ش��ده 
مي كوش��د تا اهداف مهمي را به ثمر بنشاند. كمالي 
اظهارداشت: در اين چارچوب كاهش فقر شهري، بهبود 
كيفيت و كميت زيرساخت هاي اجتماعي، بهره وري 
و رقابت شهري، مسكن و شهرسازي، خدمات شهري، 
محيط زيست، حمل ونقل ش��هري و مديريت و اداره 
شهري از مولفه هاي مهم به شمار مي روند. براي اين 
منظور الزم است تمام فعاليت ها بر اساس حكمروايي 
خوب پيش ب��رود كه اثربخش��ي مديريتي، كيفيت 
قوانين و مقررات، كنترل فساد و حاكميت قانون، ثبات 

و پايداري، شفافيت و پاسخگويي ملزومات آن است.
وي خاطرنش��ان كرد: پيش بيني پذيري و مشاركت 

در فعاليت هاي شهري، شفافيت در معامالت بخش 
خصوصي و دولتي، افزايش مشاركت اجتماعي و بهبود 
ارايه خدمات، تمركززدايي و نقش آفريني و مشاركت 
ذي نفعان و تعريف نقش ها و وظايف واضح و روش��ن 
براي بخش هاي دولتي و خصوصي، تامين بودجه و ارايه 
خدمات به ويژه با در نظر گرفتن مسووليت هاي جديد 
چندبخشي و حمايت از آموزش مهارت ها و فعاليت هاي 
موردنياز براي ايجاد قابليت و ظرفيت براي شكل دادن و 
بسترسازي حكمروايي شهري ضروري است. در حال 
حاضر ش��هر تهران از لحاظ معياري تا اندازه اي واجد 
حكومت شهري است و هنوز با معيارهاي حكمروايي 
ش��هري و به كارگيري مدل مش��خص و تعريف شده 
فاصله دارد. حكمروايي ش��هري تحت تاثير ش��رايط 
اقتصادي، فضايي، اجتماعي و سياسي شكل مي گيرد.

به گفته وي رفتار بازيگران همكار، وجود ساختارهاي 
انگيزشي كافي و رهبري سياس��ي در قلمرو شهري 
)متخصصان زبده( در ايجاد ظرفيت هاي حكمروايي 

اهميت بارزي دارند.

خانم بتول عسگردون با ارائه دو برگ استشهادیه المثنی که در دفتر خانه 132 بابل تصدیق امضا شده وطی در خواست شماره 
140021710004006390 مورخه 1400/2/30 تقاضای صدور س�ند المثنی ششدانگ تحت پالک 246 فرعی از 3611 اصلی 
بخش دو غرب ثبت بابل که سند مالکيت آن ذیل دفتر 64 صفحه 477 و  ثبت 5993 بنام خانم بتول عسگردون ثبت و سند 
صادر گردید و سپس در اثر جابه جایی مفقود شده رانموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئين نامه قانون ثبت مراتب در 
یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکيت یا سند معامله به ادره ثبت محل ارائه و رسيد 
دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردید و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت یا سند معامله 
ارائه نشود این ادره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکيت المثنی بنام مالک خواهدنمود. شماره سریال سند مفقودی 

54093 از نوع دفترچه ای می باشد. م الف 1140264
م الف5 1140264

تاریخ انتشار 1400/3/8

آگهی فقدان سند مالکيت
  برابر رای شماره 1200006 مورخ 1399/1/30 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سيد علی رضا معصومی کچپی به شماره ملی 2090744944 
در 5 دانگ و 20 سير مشاع از 6 دانگ عرصه به انضمام ششدانگ عرصه به انضمام ششدانگ اعيانی یک قطعه باغ به مساحت 33410/50 
متر مربع از پالک 54 اصلی به کالسه 98/ 145واقع در اراضی نکا بخش 18 ثبت نکا خریداری شده از آقای موسی نوربخش والشدی محرز 
گردیده .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تادر صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشنداز تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضا مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. م الف 1140367
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/3/8

تاریخ انتشار  نوبت دوم: 1400/3/22
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فرمانده انتظام��ي تهران بزرگ از برخورد با اس��تخراج 
غيرمجاز رمزارزها خبر داد و در عين حال تاكيد كرد كه 
هيچ صرافي مجوز خريد و فروش رمزارزها را ندارد، اين 
در حالي است كه رييس كميسيون اقتصادي مجلس در 
نطقي به صورت شفاف و رس��مي اعالم كرد كه مجلس 
خواستار ساماندهي اين بازار است نه مسدود كردن آن. 
همچنين رييس كل بانك مركزي اخيرا عنوان كرد كه 
بانك مركزي تا زمان ترسيم نقشه راهي مربوط به ارزهاي 
ديجيتال، از انجام هر اقدام ش��تاب زده اي كه اين روزها 

شايعه شده است، خودداري مي كند.
در حال حاضر به نظر مي رسد مسووالن در يك بالتكليفي 
در برخورد با ارزهاي ديجيتال به س��ر مي برند. در هفته  
گذشته موضوع خاموشي هاي كشور، توجه ها را بار ديگر 
به سمت ارزهاي ديجيتال معطوف كرد. از سوي مسووالن 
وزارت نيرو اينطور اعالم شد كه يكي از مهم ترين داليل 
خاموشي ها، اس��تخراج ارزهاي ديجيتال است و همين 
موضوع باعث ش��د رييس جمهوري هم به اين مس��اله 
واكنش نشان دهد و اعالم كند استخراج ارزهاي ديجيتال 
تا پايان شهريور، حتي توسط استخراج كنندگان مجاز و 
رسمي ممنوع است. اين در حالي است كه مسووالن حوزه 
بالك چين و رمزارز و كارشناس��ان فعال اين حوزه اعالم 
كردند كه اگرچه استخراج ارزهاي ديجيتال انرژي مصرف 
مي كند، اما نمي تواند دليل عمده خاموشي هاي كشور 
باشد. از سوي ديگر در حالي كه در ما ه هاي گذشته اخباري 
مبني بر مسدود ش��دن درگاه هاي پرداخت صرافي هاي 
ارزهاي ديجيتال شنيده ش��ده بود، در هفته هاي اخير 
ه��م اين اخبار ق��وت گرفت و البته در ميان مس��ووالن 
اظهارات ضد و نقيضي مطرح كردند و حتي رييس دفتر 
رييس جمهوري در نامه اي به رياست بانك مركزي تاكيد 

كرد كه بانك مركزي مانع مسدود شدن درگاه ها شود. 
شايعه بسته ش��دن درگاه هاي پرداخت صرافي هاي 
رمزارزي طي روزهاي ابتدايي هفته موجب ش��ده تا 
بازار پلتفرم هاي فعال در اين بستر تا حدودي ملتهب 
شود. از همين رو رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
در نطقي به صورت ش��فاف و رس��مي اعالم كرد كه 
مجلس خواستار ساماندهي اين بازار است نه مسدود 
كردن آن. از اين رو كارگروه مبادالت رمزارز به دستور 
ش��وراي عالي فضاي مجازي و با اب��الغ معاون اول 
رياست جمهوري به منظور ساماندهي بازار مبادالت 
رمزارز و برنامه ريزي براي س��اماندهي صرافي هاي 
رمزارزي تشكيل ش��ده است. در اين كارگروه عالوه 
بر اينكه به وظيفه نهاده��اي مختلف و انجمن هاي 

مختل��ف در اين ح��وزه پرداخته مي ش��ود، يكي از 
موضوع��ات داراي اهمي��ت در آن موضوع مديريت 

ريسك خريد و فروش رمزارز خواهد بود. 

  تصميم نهايي 
با »كارگروه مبادالت رمزارز« است

در اين خصوص مهران محرمي��ان، معاون فناوري هاي 
نوي��ن بانك مرك��زي اع��الم كرد ك��ه يك��ي از اولين 
خروجي هاي مش��خص اين كارگروه بررس��ي بيش��تر 
درگاه هاي پرداخت صرافي هاي رمزارزي اس��ت. طبق 
گفته در اين كارگروه مقرر شده است كه براي نتيجه گيري 
قطع��ي و تصميم نهاي��ي در اين خص��وص نظر تمامي 
دس��تگاه هاي ناظر در اين زمينه گرفته ش��ود و پس از 
رسيدن به جمع بندي مشخص اقدام به تصميم گيري در 
خصوص درگاه هاي پرداختي مورد استفاده صرافي هاي 
رمزارزي شود. محرميان گفت كه در اين كارگروه مقرر 
ش��ده است تا موضوعات مديريت ريس��ك بازار خريد و 
فروش رمزارز و همچنين ريس��ك هاي موجود در بازار 
به صورت كامل مورد بررسي قرار گيرد. او با اشاره به اينكه 
طرح هايي كه هم اكنون از سوي بانك مركزي تهيه شده 
است براي تمامي دستگاه هاي مسوول ارسال شده است 
تاكيد كرد كه در جلسه آتي اين كارگروه اين موضوعات 
به صورت دقيق بررسي خواهد شد. او يكي از دغدغه هاي 
اصلي بانك مركزي را بررسي دقيق و همه جانبه موضوع 
دانس��ت و افزود: »ما در اين دوره زماني تالش كرده ايم 
تا با هم��كاري افراد اطالعات الزم��ه در اين خصوص را 
جمع آوري كنيم.« محرميان فعالي��ت حوزه مبادالت 

رمزارز را به دو قس��مت تقسيم كرد يكي از اين بخش ها 
فعاالني حضور دارند كه مي خواهند به صورت ش��فاف و 
مج��از در اين فضا فعاليت كنند. البت��ه او تاكيد كرد كه 
قيد كلمه مجاز به معناي قانوني بودن فعاليت آنان طبق 
مصوبه س��ال ۹۸ در خصوص رمزارزها نيست، بلكه آنها 
مي خواهند شرايطي فراهم شود تا بتوانند رمزارز را عرضه 

كنند و ريال كاربر را دريافت كنند يا بالعكس.

  بانك مركزي هيچگونه اقدام شتاب زده اي 
انجام نمي دهد

از سوي ديگر، عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي، 
چندي پيش در خصوص ش��ايعات اخير ح��وزه ارزهاي 
ديجيتال تصريح كرد كه اين نهاد تا زمان ترسيم نقشه راه، 
هيچگونه اقدام شتاب زده اي انجام نمي دهد. وي در خصوص 
اخبار منتش��ر شده در مورد بس��تن درگاه هاي پرداخت 
صرافي هاي ارز ديجيتال توسط بانك مركزي طي روزهاي 
اخير گفت: »درخواست بنده همچون گذشته اين است 
كه مردم سرمايه هاي خود را به بازاهاي غيررسمي كه هيچ 
مجوزي از نهادهاي قانوني ندارند، وارد نكنند.« به گزارش 
ارزديجيتال و به  نقل  از روابط عمومي بانك مركزي، همتي 
درخصوص رمزهاي استخراج شده در داخل كشور عنوان 
كرد: »در مورد رمزارزهاي استخراج شده در داخل هم كه 
تكليف روشن است و مي توان از آن براي واردات كاال استفاده 
كرد.« عالي ترين مقام بانك مركزي درخصوص مديريت 
و تنظيم گري مبادالت ساير ارزهاي ديجيتال يادآور شد: 
»مديريت و تنظيم گري مبادالت ساير رمزارزها نيازمند 
بررسي همه جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پيش 

از هرگونه اقدام سلبي يا حتي تسهيل گري بايد هماهنگي 
الزم بين تمام عوامل و ذي نفعان ايجاد شود.« وي با تأكيد 
براينكه بانك مركزي درخصوص ارزهاي ديجيتال منفعل 
نبوده، تصريح كرد: »برخالف شايعات و اخبار منتشرشده، 
بانك مركزي به هيچ عنوان در اين حوزه منفعل نبوده و براي 
ترسيم نقشه جامع مديريت فضاي فعلي، ضمن رايزني با 
حوزه هاي مختلف حاكميت و دولت در راس��تاي تبيين 
راهبرد كالن كش��ور در مواجهه با پديده رمزارزها، اقدام 
موثري را با همكاري مركز ملي فضاي مجازي انجام داده 
و اميدواريم بتوانيم با ايجاد الگوي فكري و ذهني يكسان 
در بدنه اجرايي و تقنيني كشور، شرايط بهينه اي را براي 
كشور عزيزمان مهيا كنيم و قطعًا در اين راه نقش مجلس 
در تنظيم قوانين مربوطه بسيار پررنگ است.« رييس كل 
بانك مركزي در پايان خاطرنشان كرد كه بانك مركزي تا 
زمان ترسيم نقشه راه مذكور از انجام هر اقدام شتاب زده اي 

كه اين روزها شايعه شده است، خودداري مي كند.

  هيچ صرافي مجوز رمزارز ندارد
اما در آخرين اظهارنظرات درباره صرافي ارزهاي ديجيتال، 
حس��ين رحيمي در گفت وگو با ايس��نا درباره استخراج 
غيرمجاز رمزارزها در پايتخت اظهاركرد: در تهران بزرگ 
موارد را داش��ته ايم كه افراد در منازل اقدام به اس��تخراج 
رمزارزها كرده اند كه ما با اين موارد برخورد كرديم. حتي 
مواردي را در اطراف تهران كش��ف و با آن برخورد كرديم. 
رييس پليس پايتخت با تاكيد بر اينكه تا به اين لحظه هيچ 
صرافي مجوز خريد و فروش رمزارزها را ندارد، اضافه كرد: 
در اين موارد پليس همراه دستگاه هايي است كه با استخراج 
غيرقانوني و غيرمجاز رمزارزها مبارزه مي كنند. به گفته 
وي در مواردي متعددي نيز تاكنون پليس اقدام به كشف 
دستگاه هاي ماينر و بازداشت، استخراج كنندگان غيرقانوني 
رمزارزها كرده است. رحيمي درباره اظهاراتي كه پيرامون 
ارتباط قطع برق با استخراج رمزارزها مطرح مي شود نيز 
خاطرنش��ان كرد: اگر در حوزه استحفاظي پليس تهران 
جايي باش��د كه اقدام به استخراح رمزارزها كنند و نياز به 
ورود و برخورد پليس باشد، ما حتما با آن برخورد خواهيم 
كرد و اين موضوع را به دوس��تان در وزارت نيرو و اداره برق 
هم گفته ايم. فرمانده انتظامي تهران بزرگ اضافه كرد: در 
تهران جايي نبوده كه به ما اعالم كنند و ما ورود نكنيم، عالوه 
بر آن خود پليس هم برخورد با اين موارد را در دستور كار 
خود داشته، دارد و خواهد داشت و اجازه نخواهيم داد تا افراد 
سودجو با چنين اقداماتي بار مضاعفي به شبكه برق كشور 

وارد كرده و موجب قطع برق و سلب آرامش مردم شوند.
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۴ ماهواره در دست طراحي
۵ ماهواره در صف پرتاب

طراحي چهار ماهواره و آماده سازي مراحل پرتاب پنج 
ماهواره براي قراردادن در فضا از برنامه هاي صنعت 
فضايي ايران اس��ت. به گزارش ايرنا، تحول در حوزه 
فضايي با رشد سرمايه گذاري غيردولتي، بهره وري، 
رشد ارزش افزوده و پايش اقتصاد فضا ممكن خواهد 
ش��د. از همين رو، مراكز نوآوري و ايجاد پارك هاي 
فضايي، خدمات فضاپايه، سامانه هاي خدمات ارزش 
افزوده متني، كتابخانه طيفي، آزادسازي داده هاي 
ماهواره اي و توس��عه مراكز داده و خدم��ات ابري از 
جمله مواردي اس��ت كه به توس��عه كسب وكاهاي 
فضاپايه مي انجامد. همچنين توسعه زيرساخت هاي 
فضا تحول در عرصه هاي مختلف را موجب مي شود. 
البته مقدمات توسعه اين زيرساخت مهم با خريد و 
بهره برداري ماهواره ها، تثبيت دستيابي به مدارهاي 
عملياتي، توسعه ايستگاه هاي زميني، بيمه پرتاب، 
زيست فضا، توسعه پايگاه پرتاب، حفظ و توسعه نقاط 
مداري، توس��عه توان طراحي و س��اخت ماهواره ها 
ممكن است. اهداف استراتژيك توسعه صنعت فضايي 
كشور شتاب بخشي فعاليت هاي فضايي مبتني بر سند 
توس��عه هوافضا و تكاليف برنامه ششم، نهادسازي 
و تكميل زنجي��ره ارزش بخش فضا مبتني بر ايجاد 
زيست بوم توسعه اي، استقرار نظام مديريت پژوهش 
در فضا و به كارگيري بهينه ظرفيت هاي علمي كشور، 
گذر از توسعه فناوري فضايي به تجاري سازي فضا و 
ترويج خدمات فضايي، رشد سهم ارزش افزوده اقتصاد 
فضا از توليد ناخاص ملي از جمله اهداف استراتژيك 

توسعه صنعت فضايي كشور است.

تثبيت دستيابي به مدارهاي 
عملياتي تا پايان دولت دوازدهم

 LEO بر اس��اس گزارش ها، قرار دادن ماهواره در مدار
)مدار نزديك زمين در ارتفاع بين۱۶۰ تا ۲ هزار كيلومتر 
از سطح زمين ذكر مي شود( دانشي است كه دانشمندان 
حوزه فضايي در اين سال ها به آن دست پيدا كرده اند. 
ماهواره ه��اي مخابراتي ناهي��د۱، ذوالجناح، ناهيد۲، 
سيمرغ، س��نجش از دور طلوع، پارس۱، ظفر۲ براي 
تثبيت قراردادن ماهواره در مدار LEO در دست طراحي 
و توليد اس��ت. براي دستيابي به مدار خورشيد آهنگ 
)SSO( نمونه دوم ماهواره پارس، ماهواره ذوالجناح و 
پايگاه پرتاب چابهار در دس��ت طراحي و اجرا هستند. 
دستيابي به مدار ۳۶ هزار كيلومتري از برنامه هاي بعدي 
سازمان فضايي كشور است. براي دستيابي به اين هدف، 
پرتاب زيرمداري كپسول زيستي و بلوك انتقال مداري 
س��امان ۱، توسعه زيرس��اخت هاي فضا، توسعه توان 
طراحي و ساخت ماهواره هاي سنجشي و مخابراتي در 

دستور كار قرار گرفته است.

تيك تاك، گوگل و توييتر در 
روسيه جريمه شدند

دادگاهي در روسيه توييتر را به دليل عدم حذف محتواي 
غيرقانوني در اين كشور، ۱۹ ميليون روبل )۲۵۹ هزار 
دالر( جريم��ه كرد. به گزارش ايس��نا، توييتر از مارس 
به دنبال تش��ديد تنش ها ميان مس��كو و شركت هاي 
فناوري بزرگ امريكايي هدف اقدامات تنبيهي شامل 
كندي س��رعت دسترس��ي به اين ش��بكه اجتماعي 
قرار گرفته اس��ت. ديده بان ارتباطات روس��يه )روس 
كومنادزور( اوايل ماه ميالدي جاري پس از اينكه توييتر 
بيش از ۹۰ درصد از محتواي مورد نظر مقامات روسي را 
حذف كرد، كندي عمدي ترافيك توييتر را متوقف كرد. 
روس كومنادزور اعالم كرده بود محتواهاي غيرقانوني 
شامل هرزه نگاري كودكان، مصرف مواد مخدر يا تشويق 
خردساالن به خودكشي هستند. توييتر منكر آن شده 
كه اج��ازه مي دهد پلتفرمش ب��راي ترويج رفتارهاي 
غيرقانوني مورد اس��تفاده قرار گي��رد و اعالم كرده كه 
سياست غيرقابل گذشتي در خصوص سوءاستفاده از 
كودكان دارد و تشويق به خودكشي يا صدمه به خود را 
ممنوع كرده است. با اين حال دادگاه منطقه تاگانسكي 
مسكو روز پنجشنبه توييتر را به دليل شش مورد تخلف 
جمعا ۱۹ ميليون روب��ل جريمه كرد. توييتر در آوريل 
هم ۸.۹ ميليون روبل جريمه ش��ده ب��ود. تيك تاك و 
گوگل هم روز پنج شنبه به دليل تخلفات مشابه از سوي 
يك دادگاه روسي جريمه شدند. تيك تاك ۱.۵ ميليون 
روبل )۲۰۴۲۵ دالر( و گوگل ۳.۵ ميليون روبل جريمه 
ش��د. جريمه اخير گوگل عالوه بر شش ميليون روبل 
جريمه اي اس��ت كه روز سه شنبه محكوم به پرداخت 
آن شد. روس كومنادزور اعالم كرده كه تكرار تخلفات 
مي تواند جريمه اي بالغ بر ۱۰ درصد از درآمد س��االنه 
شركت را به دنبال داشته باشد اما معلوم نيست چنين 
اقدام��ي را انجام خواهد داد يا خير. بر اس��اس گزارش 
رويترز، ديده بان ارتباطات روسيه اعالم كرد قصد ندارد 
ترافيك گوگل يا فيس بوك را مانند توييتر آهسته كند 
اما هشدار داد ممكن است اقدامات جدي تر انجام دهد.

حمله سايبري به سازمان هاي 
دولتي روسيه 

رويترز اعالم كرد كه طبق گزارشي جديد يك گروه 
از هكرهاي خارجي به س��ازمان هاي دولت روسيه 
نفوذ كرده اند. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از 
رويترز، طبق گزارش��ي جدي��د هكرهاي خارجي 
طي يك حمله خرابكاري به س��ازمان هاي فدرال 
روسيه نفوذ كرده اند. اين گزارش توسط سرويس 
امنيت FSB روس��يه و ش��ركت امنيت س��ايبري 
Rostelecom-Solar منتشر شده و جزيياتي 
درباره عمليات جاسوسي سايبري در دل دولت اين 

كشور را در بر دارد. 

فرمانده انتظامي تهران بزرگ از برخورد با استخراج غيرمجاز رمزارزها خبر داد

يك بام و دو هواي برخورد  با رمزارزها

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در نظر دارد كاالي مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي تهیه نماید.  لذا با توجه به الزام درج مناقصات در سامانه ستاد ایران مناقصه گران میبایست اسناد مناقصه 
را در مهلت تعیین شده از سامانه ستادایران)www.setadiran.ir( دریافت نموده و تا قبل از پایان مهلت ارسال پاسخ،اسناد ارزیابی کیفی را طبق مدارک اعالم شده در اسناد مناقصه بارگذاری نمایند.در غیر اینصورت 

مدارکی که به صورت فیزیکی ارسال شده و در سامانه ستادیران بارگذاری نشده باشند،مورد بررسی قرار نخواهند گرفت و مناقصه گر از روند مناقصه کنار گذاشته می شود. 
٭٭مدارك مورد نیاز جهت ارزیابي كیفي)طبق فرم ارزیابي كیفي اسناد مناقصه(:1- آخرین صورتهاي مالي تایید شده)5سال آخر(به همرا اظهارنامه وترازنامه وفیشهاي پرداخت مالیات قطعي  2-قرارداد هاي مرتبط با 

موضوع مناقصه به همراه حسن انجام كار3-لیست پرسنل وتصویر مدارك تحصیلي پرسنل كلیدي به همراه لیست بیمه4-مدارك ایزو9001 ،14001 و 18001 معتبر
1- مبلغ برآورد مناقصه:   000ر000ر200ر7ریال

2- نوع و مبلغ تضمین: ضمانتنامه معتبر بانكي به مبلغ 000ر000ر360ریال  با اعتبار 6 ماهه
3-آخرین مهلت تقاضاي شركت در مناقصه و بارگذاری مدارك ارزیابي کیفی در سامانه ستادایران:14 روز پس از درج آگهی نوبت دوم  

 آدرس : اهواز- منطقه برومي- كیلومتر 12 جاده اهواز/ س�ربندر- نرسیده به پلیس راه - شركت بهره برداري نفت و گاز مارون – ساختمان ش�ماره دو –اتاق 32-اداره تداركات و امور كاال-تلفن : 06134188665 فكس : 
06134434067

4-آخرین مهلت ارسال پاکات ضمانت نامه)الف( و بارگذاری پاکات فنی)ب( و مالی)ج( متعاقبا پس از تعیین لیست کوتاه اعالم خواهد شد.
5-  تاریخ و محل گشایش پاكات مالي: متعاقبًا اعالم خواهد شد.

6-  زمان تحویل كاال : 120 روز
7-حداكثرمبلغ پیش پرداخت  به میزان25% مبلغ مورد معامله در ازاي ارائه ضمانت نامه بانكي خواهد بود. 

8- ارائه ضمانت حسن انجام تعهدات به میزان10%مبلغ مورد معامله توسط برنده مناقصه الزامي مي باشد.
نكته : هزینه درج آگهي در جراید از برنده مناقصه كسر خواهد شد.

شماره مناقصه عمومي: 1-10/ م خ /99
شماره تقاضا:  48-9900159 

LEVEL TRANSMITTER :شرح تقاضا

نوبت دوم

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون

شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب
شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون 

)سهامی خاص(

قلمشرح كاالواحدتعداد

6NO

DISPLACER LEVEL TRANSMITTER
THE DEVICE SHALL BE SUPPLIED IN ٭ 

ACCORDANCE WITH ATTACHED DATA SHEET
BY THE VENDOR

CAGE SHALL BE PROVIDED BY THE VENDOR ٭
CERTIFICATE OF CALIBRATION AND ٭
CERTIFICATE OF MATERIAL SHALL BE

PROVIDED BY THE VENDOR
طبق مشخصات فنی اسناد مناقصه

1

براي دریافت اطالعات تكمیلي به سایت هاي ذیل مراجعه شود.
http://setediran.ir : آدرس سایت ستادایران

 http://mogpc.nisoc.ir
شناسه آگهي :1138271

فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای
مناقصه گزار: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران/ منطقه ساري

موضوع مناقصه : کولینگ و فومینگ مخزن شماره 9 انبار نفت ساری با شماره مجوز 2000091453000003 در سامانه ستاد
تاریخ، مهلت و نشانی محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه :  از کلیه شرکت کنندگان واجد شرایط دعوت بعمل می آید بعد از انتشار نوبت دوم این آگهی روزنامه )1400/3/10( نسبت به دریافت اسناد 
این مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( اقدام نمایند. الزم به ذکر است کلیه مراحل این مناقصه از دریافت اسناد تا بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهادات مناقصه گران و 
بازگشایی آن، از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. )ضمنًا مناقصه گران عالوه بر ثبت پاکات در سامانه ستاد، اصل پاکت تضمین )الف( را بصورت الک و مهر 

شده به واحد حقوقی و پیمانهای شرکت نفت به آدرس ذیل تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1400/3/22 می بایست تحویل نمایند(.
مشخصات مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر :  ساری، كیلومتر یك جاده ساری نكا، جنب انبار نفت ساری، امور حقوقی و پیمانها؛ تلفن : 5 -33280030-011 داخلی 2232 و 2341 

مهلت دریافت اسناد : تا ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 1400/3/18
مهلت ارسال پاکات پیشنهاد و ارائه پاکت »الف«: تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1400/3/29

تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/3/30 مي باشد. حضور مناقصه گران در جلسه بازگشایی پاکات با ارائه معرفی نامه دارای مهر و امضاء مجاز تعهدآور بالمانع می باشد.
تاریخ بازدید : شرکت کنندگان در صورت تمایل به بازدید، راس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1400/3/22 به واحد مهندسی انبار نفت ساری مراجعه نمایند.

٭٭ بدیهی است بازگشایی پاکات با هر تعداد شرکت کننده ای میسر خواهد بود.
برآورد معامله :  13,334,297,121 ریال 

٭٭ شایان ذکر است در این مناقصه جهت تعیین مناسب ترین قیمت و برنده مناقصه، از دستورالعمل ارزیابی مالی و فرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به شماره نامه 796-20/2 مورخ 
99/12/11 وزیر محترم نفت )پیوست شده به اسناد مناقصه( استفاده می گردد.

نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع کار: تضمین قابل قبول یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب 1394/9/22 و بمبلغ 666,714,860 ریال می باشد. )در صورت واریز سپرده نقدی، 
حساب سپرده بانکی مجاز شرکت، حساب دوطرفه شماره 9200015174 با شناسه پرداخت 16100000017 نزد بانك ملت شعبه انقالب ساري می باشد. ضمنًا جهت راستی آزمایی اصول تضامین می بایست در 

جلسه بازگشایی ارائه گردد( 
شرایط متقاضي :

1- دارای رتبه حداقل 5 تاسیسات یا مکانیک از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
2- ارائه تصویر گواهی تائید صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

3- ارائه تصویر کلیه صفحات اساسنامه شرکت، تصویر آگهی ثبت شرکت بهمراه آخرین تغییرات در روزنامه رسمی، تصویر اظهارنامه 
ثبت شرکت، تصویر کد اقتصادی، تصویر شناسه ملی، تصویر گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده. 

4- صرفًا اسناد پاکت های پیشنهاد )ب( و )ج( دارای امضاء الکترونیکی مورد پذیرش است. در جلسه بازگشایی پاکتهای )ب( و )ج(، اسناد  فیزیکی )کاغذی( و اسناد فاقد امضاء الکترونیکی )دارای 
مهر گرم( به هیچ وجه مورد پذیرش نیست. 

5- در صورت استعالم مراجع امنیتی مبنی بر عدم صالحیت هر یک از شرکت کنندگان، در هر مرحله از مناقصه، از ادامه حضور آن  مناقصه گر ممانعت بعمل می آید.
تاریخ انتشار نوبت اول :  1400/3/8

تاریخ انتشار نوبت دوم روزنامه عصرآزادي: 1400/3/10            
رواب��ط عم��ومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري

  شركت ملي پخش فرآورده هاي
 نفتي ایران/ منطقه ساري

  شركت ملي پخش فرآورده هاي
 نفتي ایران/ منطقه ساري

 » آگهی مناقصه عمومي يک مرحله اي
 شماره : ۵2۴23662 «

مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه : عملیات تست شبکه ارت  بخش انرژي و سیاالت

نوع مناقصه : عمومي یک مرحله اي
مدت زمان : 12 ماه

مهلت اعالم آمادگی : تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 1400/03/17 )با ارسال  ایمیل به نشانی زیر(
داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسایت www.ksc.ir  منوی مدیریت خرید و تامین کنندگان ، ضمن ثبت نام و درج کلیه اطالعات 

عمومی و تکمیلی خود ، مستندات و مدارک الزم را پیوست نمایند .
دریافت اسناد مناقصه )پس از ارائه گواهی صالحیت ایمنی اداره کار و تائید واحد ارزیابی تامین کنندگان( از تاریخ  1400/03/25  به مدت 

دو روز در قبال ارائه اصل رسید واریز مبلغ  500,000 ریال )غیر قابل استرداد( در وجه شرکت فوالد خوزستان
تاریخ تحویل پیشنهادات : روز دو شنبه مورخ 1400/03/31

تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت / فنی : روز یک شنبه مورخ 1400/04/06 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 200,000,000 ریال

نوع تضمین :   1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمینی و یا واریز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

شماره حساب واریز وجه : 
الف ( حساب سپهر 0100304453001 بانک صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 3882

ب ( حساب سیبا 0102513186002 بانک ملی شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 6532
نشانی شرکت : اهواز – کیلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مدیریت : خرید خدمات و قراردادها

                 MA.EHDAEI@KSC.IR : تلفن: 6416-3213-061                    ایمیل کارشناس: مریم اهدایی  

نوبت اول

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

نوبت اول

شناسه آگهي :11۴010۴

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

مناقصات و مزایدات: جهت دریافت اس�ناد و کسب اطالعات بیشتر به نش�انی   www.msc.irلینک مناقصات و 
مزایدات بخش خرید و تامین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق 
سیس�تم ارتباط با تأمین كنندگان )SRM( اقدام نمائید. سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی   

www.msc.ir بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.
کد آگهی: 1400-091 

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه

مهلت ارسالموضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مدیریت مرتبطمدارک

حمل ریلی مواد اولیه از مبادی مختلف 48527277مناقصه1
قراردادهای خرید1400/03/12به فوالد مبارکه و سبا

خرید مواد مصرفی1400/03/18خرید 26 ردیف تجهیزات ارگونومی48510150مناقصه2

تامین کربنات سدیم سبک)سود اش( 48531148مناقصه3
قرارداد های خرید1400/03/11با خلوص حداقل 99 درصد

48531272مناقصه4
شرکت در مناقصه عمومی ) یک مرحله ای ( انجام  

عملیات اجرایی ) بازسازی ، بهینه سازی و تعمیرات( 
تاسیسات و تجهیزات برق و ابزار دقیق

قرارداد های خرید1400/03/12



تعادل - گروه تجارت |
دستگاه قضا به روند ترخيص كاالهاي اساسي ورود 
كرد. در پي انباش��ت ۶ ميليون تن كاالي اساسي و 
اولتيماتوم گم��رك به صاحبان كاالهاي اساس��ي، 
حال دادستاني كل نيز به ماجراي ترخيص كاالهاي 
دپ��وي ورود و ض��رب االج��ل تعيين كرده اس��ت.

معاون قضايي دادستان كل كشور، با تاكيد بر اينكه 
كاالهاي اساس��ي بايد به فوريت ترخيص ش��ود، در 
اظهاراتي گفته اس��ت كه در اين زمينه بخشنامه اي 
به دادس��تان هاي»بندرعباس، بندر انزلي، چابهار، 
اميرآباد گركان و يك شهر ديگر« صادر شده، كه بر 
نحوه ترخيص اين اقالم اساس��ي نظ��ارت و برخورد 
كنندت��ا صاحبان كاال س��ريعا به گم��ركات جهت 

ترخيص مراجعه كنند.
اين در ش��رايطي اس��ت كه از ابتداي هفته گذشته، 
گمرك ايران مصوبات مربوطه را به گمركات اجرايي 
ابالغ و صاحبان كاال را مكلف كرد كه به سرعت نسبت 
به ترخيص كاالها اقدام كنند چ��را كه عمده موانع 
پيش روي ترخيص با مصوبات اخير برداش��ته شده 
بود.بر اس��اس مصوبه اخير براي ترخيص كاالهاي 
اساس��ي، ترخيص۹۰ درصدي كاالهاي اساسي كه 
از پايان سال گذشته متوقف شده بود دوباره تمديد 
و در دستور كار قرار گرفت.همچنين گمرك موظف 
شد متقاضياني كه خواستار استفاده از رويه اعتباري 
براي ترخيص كاالهاي اساسي خود هستند را به بانك 

مركزي هدايت كند.
از سوي ديگر، ليست ثبت سفارش كاالهاي اساسي 
موجود در گمرك به تفكيك صاحبان كاال و شماره 
ثبت س��فارش جهت پيگيري تخصيص و تأمين ارز 
اين كاال ب��ا توجه به هماهنگي با وزارت صمت اعالم 
ش��ود. با اين حال، تازه ترين اظه��ارات معاون فني 
گمرك نشان مي دهد، با وجود تسهيالتي كه وجود 
دارد، گمرك نتوانسته باز هم اين كاالها را ترخيص 
كند. به گفته اين مقام مس��وول، »ع��دم تامين ارز 
بانك مركزي و عدم اب��الغ به موقع مصوبات مربوط 
به ترخيص درصدي كاالهاي اساسي« از مهم ترين 
عوامل رسوب كاال در گمركات و بنادر و كمبود كاال 

در داخل به شمار مي رود.

    مصوبه گمرك براي ترخيص 
رس��وب كاالهاي اساسي در گمركات و بنادر كشور، 
در دوماه ابتدايي س��ال جاري به م��رز ۶ ميليون تن 
رسيد. انباش��ت كاالها موجب ش��د تا پيشنهاداتي 
از سوي گمرك به دولت ارس��ال شود كه با موافقت 
رييس جمهور، دستور براي ترخيص فوري كاال با در 
نظرگرفتن يك سري تسهيالت صادر شد. براساس 
آخري��ن آم��ار اعالمي از س��وي متولي��ان گمرك، 
س��ه ميليون و۴۳۷ هزار و ۸۷۰ تن كاالي اساس��ي 
ش��امل »۶۲.۹۵۱ تن گندم؛ ۱.۷۶۸.۲۴۸ تن ذرت؛ 
۲۷۶.۱۵۶ تن جو؛ ۶۶۸.۲۰۴تن سويا؛ ۱۳.۶۳۳ تن 
برنج؛ ۱۶۶.۴۴۷ تن شكر؛ ۱۸۰.۷۱۶ تن روغن خام 
و ۳۰۲.۵۲۶ تن دانه هاي روغني، كه اكثراً مش��مول 
دريافت ارز ترجيحي ۴۲۰۰ ريالي هستند، در بندر 

امام خميني )ره( تخليه شده است.
همچني��ن بنابرآماره��ا، ۱۰فروند كش��تي حاوي 

۲۵۴.۴۰۴تن »دانه هاي روغني، ذرت، سويا، گندم 
و روغن خام « دركنار اسكله موجود بوده و ۱۲ فروند 
كشتي حاوي ۷۱۸.۴۷۹تن »سويا، ذرت، گندم، جو 

و دانه هاي روغني« منتظر در لنگرگاه است.
در همين راس��تا و در پي مصوب��ات اخير دولت براي 
سرعت بخشي به كاهش انباش��ت ورسوب كاالهاي 
اساسي، گمرك ايران چندي پيش از صاحبان كاالهاي 
اساسي خواست كه طبق ضوابط تعريف شده، به قيد 
فوريت و بدون ع��ذر وبهانه جه��ت تعيين تكليف و 
ترخيص فوري كاالها اقدام كنند. گمرك همچنين 
به صاحبان كاالها، هشدار داده بود كه در صورت عدم 
اقدام به موقع توس��ط صاحبان كاال براساس مقررات 
با آنها اقدام خواهد ش��د و احتمال متروكه شدن كاال 

بعيد نيست.
برهمين اساس، و براساس دستور معاون فني گمرك، 
گمركات اجرايي مكلف شدند تا ظرف ۳ روز و تا سوم 
خردادماه با مراجعه به س��ازمان بنادر و دريانوردي 
نسبت به احصاي دقيق مشخصات صاحبان كاالهاي 
اساس��ي واقالم تخليه ش��ده در بندر، اقدام و ليست 
مربوطه را ب��ه گمرك ايران اع��الم كنند. در همين 
حال، براساس مصوبه جديد، تمامي متقاضياني كه 
تمايل دارند از رويه اعتباري استفاده كنند، مي توانند 
درخواس��ت خود را به بانك مركزي ارايه و بانك نيز 
ب��ه فوريت و ظرف ۳ روز كاري نس��بت به موافقت با 
درخواست آنها اقدام كند. البته صاحبان كاال صرفا تا 
۱۳ خردادماه فرصت دارند نتيجه مراجعات خود به 
بانك مركزي را به گمرك ايران ابالغ كنند. از سوي 
ديگر، صاحب��ان كاالها مي توانند براس��اس مصوبه 
جديد با كد رهگيري اقدام به ترخيص ۹۰ درصدي 

كاالهاي اساسي كنند.

    ترخيصي صورت نگرفته است! 
ح��ال اما معاون فني گم��رك در تازه ترين اظهارات 
خود، عنوان ك��رده كه با توجه به اتمام تاريخ مصوبه 
دولت درخصوص ترخيص درصدي كاالهاي اساسي، 
 از ابتداي سال جاري هيچ ترخيص قابل توجهي در 
خصوص كاالهاي اساسي نداشتيم و اين چالش باعث 
شد متاسفانه ۶.۵ ميليون تن، كاالي اساسي در بنادر 
و گمركات كش��ور موجود باشد و ممكن است كه در 

داخل كشور نيز با كمبود كاال رو به رو شويم.
مهردادجمال ارونقي با ابراز تاس��ف از اينكه با وجود 
تس��هيالتي كه وجود دارد باز هم نتوانس��ته ايم اين 
كاالها را ترخيص كنيم، گفته اس��ت: با اين اوصاف 
اگر رس��وب كاالي موجود در بنادر را در نظر بگيريم 
عمال مي توان گفت كه كسري و كمبود كاال در داخل 
نخواهيم داش��ت اما اين موضوع منوط به ترخيص 

كاالي موجود در بنادر است.
به گفته اين مقام مسوول در گمرك، بعضي از كاالهاي 
اساس��ي كه ارز ترجيحي دريافت مي كنند تا زماني 
كه تخصيص و تامين ارز از سوي بانك مركزي انجام 
نشود يا اين ارز منتقل نشود عمال صاحب كاال براي 
گمرك مشخص نيست و امكان ترخيص وجود ندارد.

چالش دوم اما به گفته ارونقي اين است كه كاالهايي 
كه به صورت اعتباري به بنادر و گمركات رس��يده، 
يعني هنوز پولي جابه جا نشده و ارزي هم تامين نشده 
اما صاحب كاال كاالي خودش را با اعتبار خودش وارد 
كرده و به بنادر و گمركات كشور رسانده، مي خواهد 
كاال را ترخيص كند اما ك��د رهگيريبانك را ندارد و 
گمرك بايد به نحوي كمك بكن��د كه الاقل كاالي 
مذكور درصدي ترخيص بش��ود. اين درحالي است 
كه با پايان يافتن مجوز قبلي دولت و عدم ابالغ مجوز 

جديد، ترخيص درصدي در خصوص كاالهاي اساسي 
متاس��فانه نداش��تيم.معاون فني گمرك همچنين 
با تاكيد بر اين موضوع ك��ه در اين خصوص مصوبه 
داش��تيم اما ابالغ نش��ده بود، گفت: از ابتداي سال 
اين مصوبه به ما ابالغ نش��د و در تاريخ بيس��ت ونهم 
ارديبهشت ماه ۱۴۰۰به گمرك ايران ابالغ شد وتازه 

از هفته قبل، مصوبه مذكور را اجرا كرديم. 

    ورود دادستاني
حال اما در تازه ترين اقدام براي س��رعت بخش��ي به 
ترخيص كاالهاي اساسي، دادس��تاني كشور نيز به 
موضوع ورود كرده است؛ به طوري كه معاون قضايي 
دادستان كل كش��ور با تأكيد بر اينكه بايد كاالهاي 
اساس��ي به فوريت ترخيص ش��ود گفته كه در اين 
زمينه بخشنامه اي به دادستان هاي بندرعباس، بندر 
انزلي، چابهار، اميرآباد گرگان و يك شهر ديگر صادر 

شده است.
سعيد عمراني افزود: دادستان هاي اين ۶ شهر بر نحوه 
ترخيص اين اقالم اساسي نظارت و برخورد مي كنند 
كه صاحبان كاال سريعا به گمركات جهت ترخيص 
مراجعه كنند.معاون قضايي دادس��تان كل كش��ور 
با بيان اينكه صاحبان اي��ن كاال نبايد خداي نكرده 
از گم��رك براي احتكار و نگهداري كاالها اس��تفاده 
كنند ، بيان كرد: صاحبان اين كاال بايد سريعًا نسبت 
به تعيين و تكليف اين ميزان كاالي موجود در بنادر 
اقدام كنند.عمراني با اش��اره اينكه حدود ۶ ميليون 
تن كاال در گمركات كشور رس��وب كرده كه بايد به 
فوريت تخليه ش��ود، عنوان كرد: تخليه و عرضه اين 
كاالها نسبت به كاهش قيمت اين كاالها تاثير بسزايي 

دارد و امروز دستورات الزم در اين زمينه صادر شد.

رويدادروي خط خبر

ويژه
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فعال سازي معادن غيرفعال
از طريق مزايده عمومي

وزير صنعت، مع��دن و تجارت در بازدي��د از كارخانه 
قند مهاباد از اقدامات مهم وزارت صمت در راونسازي 
فرآيند سرمايه گذاري در حوزه توليد خبر داد.عليرضا 
رزم حسيني در بازديد از كارخانه قند مهاباد با بيان اين 
مطلب، افزود: وزارت صمت براي سرمايه گذاراني كه 
مي توانند با تامين مواد اوليه سرمايه گذاري در حوزه 
توليد داشته باشند، اقدام به صدور سريع مجوزات الزم 
خواهد كرد. وي با بيان اينكه وزارت صمت با شناسايي 
بيش از شش هزار معدن غيرفعال در سراسر كشور اقدام 
به فعال سازي آنها نموده است، تصريح كرد: برگزاري 
مزايده عمومي فرصت بس��يار مغتنمي براي فعاالن 
اقتصادي و سرمايه گذران اين بخش است تا بتوانند در 
بخش ذخاير عظيم معادن كشور كه حدود ۵۰۰ميليارد 
دالر برآورد مي شود سرمايه گذاري كرده و عالوه بر ايجاد 
اشتغال در اين بخش، صادرات مواد معدني به ويژه به 
كشورهاي همسايه را نيز در دستور كار خود قرار دهند.

وزير صمت با بيان اينكه، اس��تان آذربايجان غربي از 
ظرفيت بسيار خوبي براي گسترش صنعت برخوردار 
است، بيان كرد: وزارت صمت آمادگي دارد كه ظرفيت 
شهركهاي صنعتي و زيرساخت هاي مورد نياز صنعت 

را در اين استان افزايش و گسترش دهد.

عدم تخصيص ارز
عامل بحران در توليد شيرخشك 
در بين مش��كالت تامين و گراني كاالهاي اساس��ي 
احتمال كمبود شيرخشك نوزاد نيز نگراني تازه اي 
ب��راي مصرف كنندگان ايجاد كرده  اس��ت. به گفته 
انجمن توليدكنندگان شيرخشك و غذاي كودك؛ 
۸۵ درصد مواد اوليه توليد شيرخشك نوزاد وارداتي 
است كه از سال گذشته تخصيص ارز ترجيحي براي 
آن به كندي و ناكافي انجام مي شود.هاني تحويل زاده، 
رييس انجمن توليدكنندگان شيرخش��ك و غذاي 
كودك، در گفت وگو با ايلنا درباره داليل ايجاد بحران 
در توليد شيرخشك نوزاد، اظهار كرد: از سال گذشته 
با كندي در تامين ارز ترجيحي مورد نياز براي واردات 
مواد اوليه شيرخشك نوزاد، مشكالت در توليد آغاز 
شد. وي آخرين تخصيص ارز ترجيحي براي واردات 
مواد اوليه شير خشك را مربوط به دي ماه سال گذشته 
عنوان كرد. تحويل زاده ادامه داد: عالوه بر كندي در 
تخصيص ارز ميزان آن نيز ناكافي است و پاسخگوي 
نياز توليدكنندگان نيست. وي با تاكيد بر اينكه ۸۵ 
درصد از مواد اوليه شيرخش��ك نوزاد وارداتي است، 
اف��زود: واردات بخش عمده مواد اوليه، تنها مختص 
ايران نيست و تمامي كش��ورهاي توليدكننده شير 
خشك عمده مواد اوليه خود را از كشورهاي مختلف 
تامين مي كنند. تحويل زاده تصري��ح كرد:  در حال 
حاضر آب پنير، الكتوز، روغن و پروتئين مخصوص 
عمده مواد اوليه هس��تند كه از طريق واردات تامين 
مي ش��ود. به گفته وي؛ تنها ۱۵ درصد از شير بدون 
چربي مورد نياز شيرخش��ك ن��وزاد از منابع داخلي 
تامين مي شود. تحويل زاده در پاسخ به اين پرسش 
كه با توجه به توليد بسيار باالي شيرخام در كشور چرا 
بخشي از مواد اوليه از داخل تامين نمي شود، گفت: 
به طور مثال آب پنيري كه در توليد شيرخشك نوزاد 
استفاده مي شود بايد در سه مرحله امالح زدايي شود 
كه تجهيزات و صنايع مورد ني��از آن در ايران وجود 
ندارد. وي افزود: همانطور كه گفتم تمام كشورهاي 
توليد كننده شيرخش��ك بخش مهمي از مواد اوليه 
خود را از طري��ق واردات تامي��ن مي كنند از جمله 
روغن شيرخش��ك كه تنها تامين كننده آن كشور 
مالزي است. تحويل زاده با اشاره به مشكالت دولت 
در تامين ارز ترجيحي خواستار جايگزيني آن با راز 
نيمايي در واردات مواد اوليه شيرخشك نوزاد شد. وي 
گفت: اصرار دولت به تخصيص ارز ترجيحي به واردات 
مواد اوليه شيرخشك نوزاد در شرايطي در تامين آن 
مش��كل دارد مي تواند بحران در تامين اين كاالهاي 
مهم را شديدتر كند. رييس انجمن توليدكنندگان 
شيرخشك و غذاي كودك اظهار كرد: با توجه به اينكه 
برخي شركت هاي شيرخشك نوزاد تنها تا ۲ ماه ديگر 
مواد اوليه دارند پيش بيني مي شود به زودي بحران 

تامين شيرخشك نوزاد در كشور بسيار جدي شود.

تعطيلي ۲۵ درصدي واحدها
در شهرك هاي صنعتي

ايلنا|قائم مقام دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت 
اظهار داشت: تعيين نكردن هدف مانند تير انداختن 
به يك ديوار است، هرجا كه فروبنشيند دور آن دايره 
مي كشند و مي گويند هدف اين است. اينكه هر اتفاقي 
كه رخ مي دهد را مطلوب تلقي كنيم در واقع بي هدفي 
است. اگر دولت برنامه داشته باشد و تعهد ايجاد كند 
ولو نتواند به آن عمل كند، پاسخگويي خواهد داشت. 
آرمان خالقي در مورد سناريوهاي احتمالي در صورت 
امضاي برجام اظهار كرد: ما تجربه تصويب برجام را 
داريم، در زمان تصويب برج��ام اين موضوع مطرح 
شد كه اين مصوبات چطور مي خواهد اجرا شود و ما 
چطور مي خواهيم از دستاوردهاي آن بهره برداري 
كنيم. آنچه باعث شد ما نتوانيم به خوبي از اين فرصت 
استفاده كنيم اين بود كه بعد از برجام ما برنامه اي براي 
اين كار نداشتيم. همين بي برنامگي ما و ذوق زدگي 
بعضي از فعاالن اقتصادي و مسووالن باعث شد كه 
نتوانيم تصميم درس��ت و واحد بگيريم و هركسي 
به يك س��مت حركت كرد. به دلي��ل بي برنامگي و 
نحوه برخورد ما با موضوع برجام باعث شد كه حتي 
طرف هاي تجاري ما نيز دچار اين سردرگمي شوند. 
وي افزود: وقتي تحريم ها برداشته مي شود يك بازار 
باز مي ش��ود كه در آن هم خريد و هم فروش انجام 
مي شود. بسياري از كاالهاي ما مي توانند جذابيت 
زيادي داشته باشند اما ما نتوانستيم طرف هاي تجاري 
خود را به خوبي انتخاب كنيم و قراردادهاي به موقع 
و پاي��دار منعقد كنيم. اين باع��ث ايجاد اختالفاتي 
نيز ش��د. براي مثال ما واردات كاالهاي يك كشور 
خاص به ايران را ممنوع كرديم، قاعدتا واكنش آنها 
اين خواهد بود كه اگر قرار است اين اتفاق بيفتد بايد 
بازي را به هم بزند. تمام تالش خود را كرد تا رقباي 
اقتصادي او هم از اين توافق بهره نبرند و همين اتفاق 
هم افتاد. يكي از داليل تحريم ها مي توانست همين 
موضوع باشد. قائم مقام دبيركل خانه صنعت، معدن، 
تجارت تصريح كرد: ما شاهد اين بوديم كه موجي از 
هيات هاي تجاري به كشور مراجعه كردند، به طوري 
كه هتل ها ديگر ظرفيت نداشتند. همينطور جلسات 
متعدد تجاري برگزار مي شد. ما كه براي يك تراكنش 
بانكي با س��ختي مواجه بوديم و طرف هاي تجاري 
عذرخواهي مي كردند كه نمي توانند با ما كار كنند، 
حاال شاهد بوديم كه خودش��ان وارد كشور شدند. 
مسلما اين ذوق زدگي حاصل مي شد و اين اتفاق نيز 
افتاد و باعث ايجاد سردرگمي مي شود. وي در ادامه 
خاطرنشان كرد: مهم اين است كه محتواي توافق چه 
چيزي باشد و زمان بندي آن به چه صورتي خواهد 
بود و ضمانت اجراي آن چيست. بدون توجه به اينها 
با كوچك ترين تغيير در توافق همه سرمايه گذاري از 
بين برود. حتي رفت وآمدهايي كه انجام مي شود همه 
هزينه است، اگر توافق ما را در نيمه راه رها كند همه 
هزينه ها و زمان خود را از دس��ت مي دهيم. براي ما 
هزينه اين فرصت از دست داده بسيار زياد بوده است.

تخم مرغ ۳۵ درصد گران شد
تسنيم |مشاهدات بازار نشان مي دهد در جديدترين 
تغييرات قيمتي، تخم مرغ با افزايش قيمت۳۵ درصد و 
قند و شكر ۱۰ درصد روبه رو شده اند.روند افزايش قيمت 
كاالهاي اساس��ي در چند روز اخير به س��اير كاالهاي 
اساسي از جمله لبنيات و شكر رسيده است. مشاهدات 
بازار نش��ان مي ده��د در جديدترين تغييرات قيمتي 
تخم مرغ با افزايش ۳۵ درصد و قند و ش��كر ۱۰ درصد 
روبه رو ش��ده اند. در حال حاضر در عمده فروشي ها هر 
كارتن تخم مرغ از ۱۳۷ هزار تومان به ۱۸۷ هزار تومان 
رسيده است. به نوعي هر ش��انه ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان 
و هر دانه تخم مرغ ۱۲۵۰ تومان قيمت گذاري ش��ده 
اس��ت. قند نيز به هر كيلو ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان و شكر 
۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسيده است. البته افزايش قيمت 
كاالهاي اساسي آن هم در روزهاي پاياني فعاليت دولت 
دوازدهم به اين كاال تمام نشده بلكه واحدهاي توليدي از 
شرايط انتخاباتي سوءاستفاده كرده و با همكاري مراجع 
تصميم گير هر روز ليست جديد قيمت محصوالت خود 
را در معرض ديد مردم قرار داده اند. عالوه براين قيمت 
كمپوت نيز افزايش پيدا كرده است، به نحوي كه كمپوت 
۱۵هزارتوماني به ۲۷ هزار تومان رسيده است البته اين 
رقم قبل از محاسبه قيمت هاي جديد شكر است و به طور 
حتم با افزايش قيمت  شكر، كمپوت هم شاهد افزايش 
قيمت خواهد ش��د.جالب اينجاس��ت معاون بازرسي 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در 
خصوص اين افزايش قيمت ها با تأكيد بر اينكه گراني 
كاال ارتباطي به سازمان حمايت ندارد، گفت: همچنين 
گراني كاال ارتباطي به اتاق هاي اصناف ندارد، زيرا مقوله 
گراني و گرانفروش��ي دو موضوع جدا از يكديگر است و 
بازرسين سازمان حمايت و اتاق هاي اصناف به موضوع 

گرانفروشي ها ورود مي كنند نه گراني ها.

بي نيازي صنايع
از آب زاينده رود با انتقال آب

از خليج فارس به اصفهان
معاون توسعه شركت فوالد مباركه گفت: انتقال آب از 
خليج فارس با مشاركت شركت هاي بزرگ و صنعتي 
اس��تان اصفهان همچون ش��ركت فوالد مباركه آغاز 
ش��ده و اميد مي رود با اجراي اين پروژه، برداشت آب از 
زاينده رود به صفر برسد. احمد سعيدبخش در گفت وگو 
با خبرنگار فوالد با بيان اين مطلب افزود: يكي از الزامات 
مهم براي استان اصفهان به عنوان يك استان صنعتي 
و داراي پتانس��يل باال در اين حوزه، تأمين آب اس��ت؛ 
چراكه متأس��فانه كاهش نزوالت جوي طي سال هاي 
اخير، همچنين توسعه برداشت هاي بي رويه از منابع 
آبي و كاهش س��طح آب هاي زيرزميني، سبب شده تا 
در تأمين آب دچار مشكل شويم كه بايد تدبيري براي 
آن انديشيد.وي ادامه داد: در اين شرايط نمي توان دست 
روي دست گذاشت و منتظر ماند كه چه اتفاقي خواهد 
افتاد، زيرا وضعيت در خصوص تأمين آب، هر روز وخيم تر 
و بحراني تر خواهد شد. وي گفت: با در نظر گرفتن صنايع 
مختلف در اصفهان و پتانسيل موجود و از سوي ديگر 
عدم امكان تأمين آب در داخل استان اصفهان، نگاهي 
فرااس��تاني به اين امر نياز بود و بايد اقدام اساسي انجام 
مي گرفت كه اين مهم چيزي جز انتقال آب خليج فارس 
به استان اصفهان نبود.به گفته معاون توسعه شركت 
فوالد مباركه، متأسفانه با عملكردهايي كه استان هاي 
هم جوار اصفهان )چهارمحال و بختياري و خوزستان( در 
سال هاي اخير داشتند، رويه قبلي ورود آب به زاينده رود 
به هم خورد و جلوي ورود آب به استان اصفهان گرفته 
شد تا درنهايت اين بحران كم آبي در اصفهان به وجود آمد. 
البته همان گونه كه اشاره كردم، كم شدن ميزان بارش ها 
نيز مزيد بر علت و بحران كم آبي استان شد. وي اضافه 
كرد: با اجراي پروژه انتقال آب خليج فارس به اصفهان، 

برداشت صنايع از زاينده رود تقريبا صفر خواهد شد.

    هزينه ۵00 ميليارد توماني
براي انتقال آب از تونل سوم كوهرنگ

معاون توسعه شركت فوالد مباركه افزود: پروژه انتقال 
آب از تونل س��وم كوهرنگ در حال انجام است و دايما 
رصد مي ش��ود. همچنين تاكنون هزينه اي در حدود 
۲۷۰ ميليارد توم��ان از ۵۰۰ ميليارد تومان براي تونل 
سوم كوهرنگ پرداخت شده و اميدواريم اين پروژه هرچه 

زودتر وارد مدار شود و به بهره برداري برسد.

معاون قضايي دادستان كل كشور: كاالهاي تان را ترخيص نكنيد برخورد مي شود

وروددادستانيبهترخيصدپوييها

نايب رييس هيات مديره اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي: 

سامانه اي براي پايش عمليات تجاري
نايب رييس هيات مدي��ره اتحادي��ه صادركنندگان 
فرآورده هاي نفت��ي از معرفي س��امانه ملي پايش و 
مديريت روغن هاي كاركرده خبر داد. فرزان گلچين در 
نشستي با حضور نمايندگاني از وزارت صمت، سازمان 
اس��تاندارد، س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز، 
شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي، انجمن 
صنايع بازيافت فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي و 
اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي، با معرفي 
»سامانه ملي پايش و مديريت روغن هاي كاركرده«، 
اظهار كرد: ريش��ه يابي و آسيب شناسي اين موضوع 
از حدود هفت س��ال پي��ش در اين اتحاديه ش��كل 
گرفت. »اختالط خوراك« يكي از معضالتي اس��ت 
كه همكاران م��ا را در بخش هاي مختلف اين صنعت 
دچار ضايعه ك��رده، البته اينكه در اين صنعت تخلف 
مي شود قابل انكار نيست، اما ابعادي كه متخلف ايجاد 
كرده گريبان گير واحدهاي توليدي بسياري شده كه 
مي خواهند سالم كار كنند. ريشه يك سري از تخلف ها 
در حمل و نقل خوراكي به نام روغن كاركرده يا تحت 
عنوان روغن س��وخته وجود دارد ك��ه خوراكي براي 

واحدهاي تصفيه دوم است. 
وي ادامه داد: در هر نقطه اي از كشور اگر نظاره كنيد، 
هركسي با نام روغن كاركرده فعاليت مي كند، نهايتا 
اين رويكرد نس��بت به كااليي وجود دارد كه خوراك 
واحدهاي تصفيه دوم بوده اس��ت . ب��ا توجه به اينكه 
اتحاديه داراي مس��ووليت هاي متف��اوت و مطالبات 
بس��ياري در خصوص حل و فصل مشكالت صادرات 
مي باشد، مقرر گرديد اين موضوع به  صورت مستقل در 
يك انجمن بررسي شود كه در آينده نه تنها ضايعات و 
پسماند روغن كاركرده، بلكه ضايعات پتروشيمي هم 

در زمره فعاليت اين انجمن قرار گيرد.
گلچين با بيان اينكه روغن كاركرده پنجاه سال است 
كه در كشور مورد استفاده قرار مي گيرد، اظهار كرد: از 
زماني كه تصفيه كنندگان در حد تعداد انگشتان يك 
دست بودند تا امروز كه حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰و در برخي 
عناوين بين ۱۲۰ تا ۱۹۰ كارخانه داراي پروانه يا بدون 

پروانه هستند، نيازمند اين خوراك بودند. اين خوراك 
در بعضي قس��مت هاي ديگر هم مورد اس��تفاده قرار 
مي گرفت كه بر اساس موافقت اصولي كه به اينها داده 
شده، خوراك بايد به واحدهاي تصفيه دوم برسد،  نه 

اينكه در صنايع ديگر استفاده شود. 
گلچي��ن با بي��ان اينكه وظيف��ه اتحادي��ه و انجمن، 
ساماندهي اين جمع آوري كنندگان، مشخص كردن، 
شناس��نامه كردن در بازارشان بوده، گفت: انجمن نه 
فاكتوري صادر مي كند، نه به اين فعاالن مي گويد كه با 
چه قيمتي و به چه كسي بفروشند. تمام بازار و تجارت 
قديم ش��ان، برقرار بوده و تنها بايد مشخص شود كه 
اين كاال بايد در يك جا جمع شود،  نظارتي به صورت 
رندومي بر روي آن وجود داشته باشد و چنانچه تخلفي 
صورت گيرد، با دو تذكر، در مرحله بعدي به س��مت 

مسائل كيفري و حقوقي خواهند رفت.
وي ادامه داد: ما عامل ها را شناس��ايي و» سامانه ملي 
پايش و مديريت روغن هاي كاركرده« را تشكيل داديم. 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز هم از يك سال گذشته 
مطالعات ما را زيرنظر داش��تند و نهايت��ا با اين هدف 
كه بخش حاكميت شرايط بحراني فعلي را زيرنظر و 
ساماندهي كند، اين سامانه را در اختيار وزارت صمت، 
گمرك يا وزارت نفت و هر جايي كه تمايل دارند از آن 
استفاده كنند، قرار خواهيم داد. براي اينكه فاكتورها 
در اين سامانه ثبت شده و به سامانه هاي گمركي لينك 
شود. كليه س��ازمان ها براي آشنا شدن با فرآيندها به 
اين سامانه دسترسي دارند، تا وقتي كه به نقطه بلوغ 
برس��د و درآن زمان وظيفه انجمن اين است كه همه 
افراد جامانده را ترغيب كند كه وارد اين سامانه شوند 

تا تمام حركات تجاري شان ثبت شود.

    تالش براي شفاف سازي مالياتي
گلچين ادامه داد: بحث بعدي هم شفاف سازي عمليات 
تجاري است، بس��ياري از عامالن فكر مي كردند كه 
چون ش��ركت و دفتر ندارند، تح��ت كنترل مالياتي 
قرار نمي گيرند. يك تانكر، ظرف مدت يكس��ال بالغ 

بر ۱۶ ميليارد تومان تراكنش بانكي دارد، اما نه ارزش 
افزوده اي پرداخت مي كردند و ن��ه ماليات بر درآمد. 
س��ازمان امور مالياتي به دليل عدم ش��فافيت، بعضا 
ماليات ۴۰ درصدي برايشان در نظر مي گرفت. برخي 
عنوان كردند كه براي فعاليت دو ساله آنها سه ميليارد 
تومان ماليات بريدند، در حالي كه آنها چنين درآمدي 
ندارند.وي اظه��ار كرد: هر يك ميلي��ارد تومان، ۹۰ 
ميليون تومان ارزش افزوده دارد كه بايد به س��ازمان 
امور مالياتي طي س��ه ماه پرداخت شود. هم اكنون با 
در نظر گرفتن فاكتوري كه مورد تاييد س��ازمان امور 
مالياتي است و نه درصد ارزش افزوده، بخش مالياتي 
آنها تفكيك شده و پرداخت مي شود. ما تمام جنبه هاي 
مثبت ساماندهي شدن را براي عامالن توضيح داديم 
و ش��بانه  روز با ما در تماسند كه نگراني هايشان را رفع 
كنيم. نگراني افرادي كه مي خواهند س��الم كار كنند 
تقليل يافته و به نگراني افرادي كه متخلف هس��تند، 

اضافه مي شود.
در اين نشست همچنين فريد جاهد مدير پروژه اين 
سامانه با تشريح فرآيندي كه در »سامانه ملي پايش و 
مديريت روغن هاي كاركرده« رخ مي دهد، اظهار كرد: 
مساله موجود، عدم سازماندهي واحدهاي جمع آوري 
بود. هيچ اطالعات مس��تندي وجود نداش��ت، هيچ 
اتحادي��ه و صنفي اينها را قبول نمي كرد، آنها فعاليت 
زيرزميني داشتند و با توجه به اينكه عالقه اي هم به اين 
كار نداشتند، شناسايي شان كار مشكلي بود. به همين 
دليل استفاده از سامانه در دستور كار قرار گرفت، زيرا 
بيشترين ميزان شفافيت در آي تي است. هيچ چيزي 
مانند سامانه نمي تواند كاري كند كه دولت بر اطالعاتي 
كه در سامانه ثبت مي شود، وقوف داشته باشد. ضمن 
اينكه فرآيند طوري طراحي نشود كه فعاليت مرتبط با 

بخش خصوصي با نقص و كندي مواجه شود.
وي با بيان اينكه بر اساس قانون صريح تجارت، استفاده 
از اين سامانه مورد توجه قرار گرفت، گفت: در سامانه 
دو موضوع براي كنترل ديده ش��ده كه شايد از اين دو 
منظر براي دولتي ها بيش��تر اهميت داشته باشد. در 

بخش كنترل تالش كرديم جلوي هرگونه تخلف كه 
بسترش به صورت فيزيكي فراهم است، گرفته شود و 
اينطور نباشد كه همين تخلف به صورت سيستماتيك 
در س��امانه وجود داشته باشد. سامانه، ثبت اطالعات 
مي كند و فرآيند فيزيكي را نمي تواند كنترل كند. اما 
در خود سامانه به چند شيوه مي توان اين را كنترل كرد.

وي با بيان اينكه ما فش��ار زيادي به عاملين نياورديم، 
گفت: در وهله اول به ما اعالم كردند كساني را ثبت نام 
كنيد كه نش��اني فيزيكي، از جمله كدپس��تي دارند. 
بر اساس فرمولي مشخص توس��ط اعضاي كارخانه، 
استانداردهايي در نظر گرفته شده و فروش عامالن به 
كارخانه ها مشخص شود. بعد از اينكه صحت اطالعات 
احراز مي ش��ود،  كد عامليت به آنها داده مي ش��ود تا 
بر اس��اس ناوگاني كه معرفي كردند كه ممكن است 
مالك آن باشند يا اجاره اي باشد، اقدام به جمع آوري 

روغن كنند.
جاهد ادام��ه داد: اين روغن بايد طي يك فاكتوري در 
»سامانه ملي پايش و مديريت روغن هاي كاركرده« 
ثبت شود، در وهله اول فاكتور را صادر مي كنند و وقتي 
از صحت اطالعات درج شده مطمئن شدند، مي توانند 
شماره س��ريال هولوگرامي كه به آنها داده شده را در 
سامانه ثبت كنند و هولوگرام را به فاكتور الصاق كنند. 
اين فاكتور هولوگرام دار مي تواند توسط نهاد نظارتي 

مورد كنترل قرار گيرد.
وي خاطرنشان كرد: بر اس��اس قوانين حمل و نقل، 
مشخص شده كه اگر اختالفي ايجاد شود،  چه اتفاقي 
براي فاكتور مي افتد. اين سيستم به شكل كامل بسته 
و اتوماتيك است و همه موارد در آن پيش بيني شده. 
اگر مجموعه اي فاكتور صادر كرده باشد، كارخانه بايد 
فاكت��ور را اعالم وصول كند. س��امانه هم ركوردهاي 
خودش را دارد. هر نهادي با توجه به شرح ماموريت خود 
اگر گزارش بخواهد مي تواند گزارش را از طريق سامانه 
دريافت كند، اينكه ماشين كجاست، پراكندگي توزيع، 
س��الم بودن روغن و همه اين اطالعات را مي توانيم از 

طريق سامانه ارايه بدهيم.
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خبرروز

فوت ۱۸۴ بيمار كرونايي ديگر در كشور
بر اساس اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت، ۱۸۴ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 

جان باختگان اين بيماري به ۷۹ هزار و ۵۶۸ نفر رسيد.
 تاكنون س��ه ميليون و ۱۳۸ هزار و ۳۳۳ نفر ُدز اول واكس��ن كرونا و ۴۹۹ هزار و ۴۰ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع 
واكس��ن هاي تزريق شده در كشور به سه ميليون و ۶۳۷ هزار و ۳۷۳ ُدز رسيد.خوش��بختانه تاكنون دو ميليون و ۴۱۰ هزار و 
۲۵۲ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارس��تان ها ترخيص ش��ده اند.۴۳۸۳نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي 

مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.

واكسیناسیونخانهبهخانه،واكسیناسیونسیارباحضورتیمسالمتبرايافراديكهبهداليلناتوانييابیماريقادربهمراجعهجهتدريافت
واكسنكرونادرمراكزسالمتنیستند،درمنازلشانانجامميشود.

عكسروز

جامعه خبر

 هشدار بحران شوري آب
 و خاك با كاهش بارش ها

با انجام برخي اقدامات ميان مدت و بلندمدت مي توان 
خس��ارات كم بارش��ي را كاهش داد.مديركل دفتر 
آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري با اشاره به اينكه كشور ما در منطقه خشك 
و نيمه خشك واقع شده است و در كنار اين موضوع 
تغييرات اقليم نيز سبب تغيير نظام بارشي در ايران 
شده است، اظهار كرد: اين تغيير نظام بارش هم الگوي 
بارش ها و پراكنش آنها را تغيير داده است هم شدت 
آن را. براي مثال طي سال هاي اخير در نقاطي ازكشور 
مانند مناطق خشك و كويري با سيل مواجه بوده ايم 
كه پيش از اين سابقه نداشته است.هوشنگ جزي با 
بيان اينكه در ايران دو پديده سيل و خشكسالي همواره 
در كنار يكديگر قرار مي گيرند، تصريح كرد: زماني كه 
در دوره خشكسالي قرار مي گيريم، پوشش گياهي در 
كشور به سرعت از بين مي رود و به دنبال آن رگبارها 
سبب شسته شدن خاك، تشديد فرسايش آن و وقوع 
سيل مي شوند. او افزود: از اين رو نياز است كه اقداماتي 
جدي براي حفاظت از خاك در كشور انجام شود. در 
واق��ع حفاظت از خاك يك��ي از راهكارهاي كاهش 
خس��ارات هم در دوران خشكس��الي و هم در زمان 
سيالب است.مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت 
خاك س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري گفت: 
دومين راهكاري كه مي تواند خسارات خشكسالي 
را كاهش دهد افزايش آب قنوات، چاه ها و چشمه ها 
و نفوذ آب به زيرزمين با اجراي اقدامات آبخيزداري 
اس��ت. درحال  حاضر ما حوضه هاي آبخيز بحراني 
در كشور از نظر وقوع س��يل را مي شناسيم. اجراي 
پروژه هاي آبخيزداري در اين نقاط كمك مي كند كه 
بارش هاي رگباري به سرعت تبديل به سيل نشوند 
و از بين نروند. او با اش��اره به اينكه آبخيزداري كمك 
مي كند كه زمان الزم ب��راي نفوذ آب به درون خاك 
و س��فره هاي آب زيرزميني فراهم باشد، اظهار كرد: 
اقدامات آبخيزداري در برخي مناطق سبب شده است 
كه دبي قنوات تا ۱۰ برابر افزايش پيدا كند. در چنين 
ش��رايطي آبخيزداري تاب آوري مردم، حوضه هاي 
آبخيز و كشاورزان را در شرايط خشكسالي افزايش 
مي دهد.جزي در ادامه با تاكيد بر اينكه اصالح الگوي 
كشت در كشور ازجمله اقداماتي است كه بايد براي 
مديريت منابع آب به طور ويژه اي به آن توجه شود، 
تصريح كرد: متاسفانه الگوي كش��ت در كشور ما و 
بهره برداري از آب براي كشاورزي در شرايط پربارشي 
و كم بارشي يكسان است و در خشكسالي ها نيز اقدام 
به كشت هاي آب بر مي كنيم اين درحالي است كه بايد 
براي توزيع آب متناسب با شرايط حوضه آبخيز عمل 
كنيم.به گفته مديركل دفتر آبخيزداري و حفاظت 
خاك سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري ما بايد در 
كشور با توجه به پيش بيني هاي سازمان هواشناسي و 
الگوي بارش ها با كشاورزان توافق و يك برنامه مديريت 

مصرف پويا در نظام بهره برداري آب تدوين كنيم.

ماجراي بروز »قارچ سياه« در مبتاليان كرونا 
عضو كميته علمي ستاد ملي مقابله 
با كرونا ضمن تش��ريح وضعيت اين 
بيماري در كشور، توضيحاتي درباره 
علت ب��روز بيماري قارچ س��ياه در 
ميان مبتاليان كرونا ارايه كرد.دكتر 
مسعود مرداني گفت: اين بيماري در 
همه نقاط دنيا ممكن است رخ دهد. 
بيماري قارچي مهاجم كه بيش��تر 

مخاط بيني و ريه را درگي��ر مي كند و بيماراني 
ك��ه كورتون با ُدز باال درياف��ت مي كنند، ممكن 
اس��ت گرفتار اين بيماري شوند. بيماراني كه در 
هند ب��ه دليل كرونا در حد باالي��ي دگزامتازون 
درياف��ت كرده بودند، دچار بيماري قارچ س��ياه 
ش��دند. او با تاكيد بر اينكه اي��ن بيماري از كرونا 
كش��نده تر اس��ت، اظهار كرد: درمان بيماري به 
داروي ضدق��ارچ نياز دارد كه در هند ش��ايد به 

دليل مس��ائل مال��ي نتوانس��تند به 
بيماران بدهند و بيماري نيز گسترش 
بيش��تري يافت. چند م��اه قبل يك 
م��ورد از ابتال به بيماري قارچ س��ياه 
در بيمارس��تان لقمان داشتم كه به 
دلي��ل تزريق دگزامت��ازون زياد اين 
بيم��اري را گرفت و پ��س از بهبود از 
كرونا ۴ ت��ا ۶ هفته هم درمان عفونت 
قارچ��ي را دريافت كرد و با ح��ال عمومي خوب 
از بيمارس��تان مرخص ش��د. مرداني ادامه داد: 
به هيچ عنوان مردم به ش��كل س��رخود اقدام به 
مصرف كورتون نكنند. در صورتي كه بيماري به 
چشم برسد بايد چشم تخليه شود. مرداني افزود: 
عدم رعايت پروتكل ها و شكل گيري تجمعات در 
آستانه انتخابات مي تواند سبب گسترش بيماري 

و افزايش ريسك انتقال شود.

درج نشان »اهداي عضو« روي »كارت هاي ملي« 
مديرعام��ل انجم��ن اه��داي عضو 
ايراني��ان از پيگي��ري و تصويب درج 
نشان »اهداي عضو« روي »كارت هاي 
ملي« خبر داد.دكتر نجفي زاده گفت: 
متاس��فانه در ايران حدود ۱۰ درصد 
بزرگس��االن مان كارت اهداي عضو 
دارند، در حالي اس��ت ك��ه اين آمار 
در امري��كا به ۵۶ درصد رس��يد و در 

انگليس بيش از يك سوم بزرگساالن كارت اهداي 
عض��و دارن��د. زيرا در كش��ورهاي غرب��ي بر روي 
گواهي نامه درج مي ش��ود كه فرد تمايل به اهداي 
عضو دارد. او افزود: در ايران هش��ت سال است كه 
پيگيري كرديم كه نش��ان تماي��ل به اهداي عضو 
روي گواهي نامه درج شود، اما موفق نشده بوديم. 

حتي يك بار تا كميس��يون اجتماعي 
دولت رف��ت و رد ش��د. ما مج��ددا از 
طريق وزارت بهداش��ت، وزارت كشور 
و راهنمايي رانندگي اق��دام كرديم و 
با پيگي��ري دكتر جهانگي��ري دوباره 
موضوع در كميسيون اجتماعي مطرح 
شد كه ما را دعوت كردند و داليل مان را 
توضيح داديم. خوشبختانه پذيرفتند 
و چن��د روز قبل در هي��ات دولت تصويب ش��د. 
 حتي به اين صورت تصويب ش��د كه نه تنها كارت 
گواهي نامه، بلكه در اطالعات كارت ملي ثبت شود 
كه فرد تمايل به اهداي عضو دارد. قرار اس��ت طي 
روزهاي آينده اين مصوبه ابالغ شود و بعد بايد براي 

اجراي آن را پيگيري كنيم.

ابالغ دستور اداري افزايش مرخصي زايمان به شعب تأمين اجتماعي 
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي 
با صدور دس��تور اداري به شعب اين 
س��ازمان در سراس��ر كش��ور اجراي 
مصوبه هيات وزيران مبني بر افزايش 
مرخص��ي زايمان از ۶ ماه ب��ه ۹ ماه را 
ابالغ كرد. در دستور اداري صادر شده 
از سوي دكتر مصطفي ساالري آمده 
است: در اجراي مصوبه هيات محترم 

وزيران مبني بر پيش بيني بار مالي ناشي از افزايش 
مدت مرخصي زايمان در لوايح بودجه س��نواتي يا 
لحاظ نمودن به عنوان ديون دولت، توجه واحدهاي 
اجرايي سازمان تأمين اجتماعي را به رعايت نكات 

زير جلب مي كند: 
بيمه ش��دگان زن با ارايه درخواس��ت در س��امانه 
خدمات غيرحضوري و بارگذاري مدارك و مستندات 
مربوطه شامل تصوير شناسنامه مادر، گواهي والدت 

يا شناس��نامه فرزند و گواهي پزشك 
ذيربط، مي توانن��د در صورت تمايل از 
افزايش مرخصي زايم��ان از ۶ ماه به ۹ 
ماه بهره مند ش��وند. واحدهاي اجرايي 
س��ازمان تأمين اجتماعي موظفند با 
رعايت كليه ش��رايط قانوني نسبت به 
صدور س��ند پرداخ��ت كمك بارداري 
)مرخصي زايمان( موضوع اين دستور 
اداري و ارسال آن به اداره كل امور مالي اقدام كنند.

معاونت برنامه ريزي، مالي و پش��تيباني س��ازمان 
تأمين اجتماعي موظف است هزينه هاي ناشي از 
اجراي مصوبه مذكور را هر ساله به منظور پيش بيني 
در لوايح بودجه سنواتي به سازمان برنامه و بودجه 
كش��ور اعالم و در صورت ع��دم پيش بيني يا عدم 
تخصيص اعتبار، هزينه ه��اي مربوطه را به عنوان 
ديون دولت درصورت هاي مالي سازمان لحاظ كند.

نقدي بر نسخه نهايي اليحه دايمي شدن همسان سازي

تبعيض ميان صندوق ها تداوم می يابد؟
نسرينمقدم| متاسفانه هرچه تالش 
كرديم، اختص��اص بودجه جداگانه براي 
همسان س��ازي بازنشس��تگان كارگري 
را نپذيرفتن��د و در اليحه نياوردن��د؛ درحالي كه براي 
رفع تبعيض مي��ان صندوق ها، بايد به تامين اجتماعي 
اعتبار س��االنه براي همسان س��ازي بدهن��د و اكنون 
وظيفه كميس��يون اجتماعي دولت و مجلس است كه 
در اص��الح اليحه اين مهم را منظور كنند. از زمس��تان 
سال قبل، سازمان برنامه و بودجه وعده »دايمي شدن 
همسان سازي« را مرتب تكرار مي كرد؛ »همسان سازي« 
روندي براي بهبودبخش��ي به مستمري بازنشستگان 
براساس الزامات برنامه ششم توس��عه است كه در آن، 
حقوق هر بازنشسته به دريافتي شاغل همتراز نزديك 
مي شود. همسان س��ازي در ادبيات كارگري و سازمان 
تامين اجتماعي به متناسب سازي بدل شد؛ بر اين اساس، 
دريافتي بازنشس��تگان كارگري بهبود مي يابد اما نه در 
قياس با حقوق شاغالن همتراز، بلكه براساِس فرمول هاي 
تدوين شده توسط كارشناسان سازمان كه بايد به تاييد 
نمايندگان بازنشستگان نيز برسد.بعد از مدت ها وعده 
و وعيد در ابتداي بهار س��ال جاري، خبر آمد كه اليحه 
»دايمي شدن همسان سازي حقوق بازنشستگان« در 
سازمان برنامه و بودجه در حال تدوين است؛ حاال ظاهراً 
مراحل تدوين اين اليحه به پايان رسيده و نسخه نهايي 
آن قرار است همين هفته در هيات دولت مصوب و سپس 

به مجلس شوراي اسالمي ارايه شود.

  موادي به نفع بازنشستگان كارگري
دوم خرداد، نس��خه نهايي اليحه تقريبًا آماده شده 
اس��ت؛ دو ماده از اي��ن اليحه )م��واد ۲ و ۳( به طور 
مشخص به بازنشستگان كارگري اختصاص دارد. 
ماده ۲ مربوط به پرداخت بدهي هاي دولت به سازمان 
است؛ بدهي هايي كه به گفته حسن صادقي )رييس 
اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري( تاكنون مرز 
۴۰۰ هزار ميليارد تومان را پشت سر گذاشته و اگر 
رويه پرداخت دولت تغيير نكند، تا پايان سال به ۵۰۰ 
هزار ميليارد تومان نيز مي رس��د. در اين ماده آمده 
است: »دولت مكلف است ضمن تأديه كامل بدهي 
حسابرسي شده خود به س��ازمان، تعهدات قانوني 

جاري خود نسبت به بيمه شدگان را در لوايح بودجه 
س��نواتي منظور نمايد.« اين ماده، يكي از اصلي ترين 
دغدغه هاي بيمه شدگان س��ازمان را محقق مي سازد؛ 
براساس اين ماده، دولت موظف است، هم بدهي انباشته و 
تاريخي خود را حسابرسي كرده و به طور كامل تاديه نمايد 
و هم بدهي جاري بيش از ۳ هزار ميليارد توماني خود را هر 
سال در بودجه ساالنه منظور كند؛ البته آنچه مي تواند تا 
اندازه اي موجب نگراني باشد، تاكيد بر حسابرسي بدهي ها 
و پرداخت بدهي هاي حسابرس��ي ش��ده است؛ تجربه 
تاريخي نشان داده، بين ديدگاه مقامات بودجه اي دولت 
)به طور مشخص تيم مديريت سازمان برنامه و بودجه( و 
كارگران و بازنشستگان در ارتباط با مقوله »حسابرسي 
بدهي هاي دولت« تفاوت فاحش وجود دارد؛ در ابتداي 
سال قبل كه به زعم فعاالن كارگري، بدهي دولت بيش 
از ۳۰۰ هزار ميليارد تومان بود، سازمان برنامه و بودجه 
فقط ۱۶۰ هزار ميليارد تومان از اين بدهي را قبول داشت! 
اعضاي كانون هاي بازنشستگي معتقدند دولت بايد بدهي 
را با نرخ بهره روز حس��اب كند؛ چراكه اگر سازمان اين 
پول را به موقع دريافت و س��رمايه گذاري مي كرد، امروز 
صاحب ثروت هنگفت و قابل توجهي بود؛ بنابراين بدهي 
دولت بايد با نرخ بهره روز، حسابرسي و پرداخت شود؛ اما 
سازمان برنامه و بودجه و دولتي  ها مي گويند اين مكانيسِم 
محاسباتي پيشنهادي كارگران، همان ربح مركب است 

و گناه شرعي دارد!
ماده ۳ اليحه، به اجراي متناسب سازي توسط سازمان 
اختصاص دارد؛ در اين ماده آمده اس��ت: »س��ازمان 
مكلف اس��ت براس��اس مقررات مصوب هيات امنا، از 
محل منابع داخلي خود از جمله مواد مندرج در ماده 
)۲( نس��بت به اجراي متناسب س��ازي بازنشستگان 

خود اقدام كند.« اين ماده دو تبصره دارد كه ش��روط 
و مكانيس��م متناسب سازي را مش��خص مي سازند: 
»حقوق بازنشس��ته حداقل بگيِر كارگري با ۳۰ سال 
سابقه نبايد از حقوق بازنشسته حداقل بگير كشوري 
با همين ميزان سابقه كمتر باش��د و ظرف پنج سال، 
حقوق مستمري بگيران ساير س��طوح به صد درصد 
نسبت مس��تمري زمان برقراري به حداقل دستمزد 
زمان برقراري خواهد رسيد«. اين دو شرط، بدون شك 
مثبت و خوب اند؛ حداقل بگيران صندوق ها برابرسازي 
مي شوند و ظرف پنج سال، قدرت خريد مستمري ساير 
سطوح احيا مي شود يعني به همان قدرت خريد زمان 
بازنشستگي برمي گردد؛ اگر آن زمان، يك بازنشسته 
۴ برابر حداقل دستمزد همان زمان حقوق مي گرفته، 
با اين مكانيس��ِم متناسب سازي، بعد پنج سال دوباره 
همان نسبت ميان مستمري اين بازنشسته و حداقل 

مستمري برقرار خواهد شد.

  همه صندوق ها سهم دارند
 به جز تامين اجتماعي!

اما يك نكته تبعيض آمي��ز در همين ماده ۳ نهفته 
اس��ت؛ آن جايي كه مي گويد: سازمان مكلف است 
ب��ا منابع خ��ود از جمله م��واد مندرج در م��اده ۲، 
متناسب سازي را اجرا كند؛ ماده ۲ همان بدهي هاي 
دولت به سازمان اس��ت كه مثاًل قرار است پرداخت 
شود. معناي ضمني اين بند اين است كه دولت بودجه 
جداگانه براي متناسب سازي حقوق بازنشستگان 
كارگري نمي دهد؛ س��ازمان از همان مطالباتي كه 
از دول��ت دريافت مي كند )كه البته معمواًل تهاتري 
و غيرنقدي و البته س��خت نقدش��ونده است( بايد 
متناسب س��ازي را اج��را كند؛ اين در حالي اس��ت 
كه در همين اليحه پيش بيني ش��ده كه براي ساير 
صندوق ها، از جمله صندوق هاي كشوري و لشكري، 
رديف بودجه س��االنه براي متناسب سازي در لوايح 

بودجه سنواتي منظور شود.
بنابراين مي توان گف��ت، در تدوين نهايي اليحه دايمي 
شدن همسان س��ازي، يك مطالبه اصلي بازنشستگان 
كارگري فراموش شده است و بازهم قرار است تبعيض 

ميان صندوق هاي بازنشستگي استمرار داشته باشد!

گزارش

محیطزيست

در سال ۲۰۱۵ ويدئويي در رسانه هاي جهان منتشر شد 
كه يكي از محققان در حال غواصي  يك ني را از سوراخ 
بيني يك الك پشت خارج كرد، در آن زمان جمله »از 
ني اس��تفاده نكنيد، يك الك پشت را نجات دهيد«  به 
شعاري براي منتقدان استفاده از پالستيك تبديل شد، 
اين وضعيت اسف بار آب هاي دنيا است.اقيانوس ها ريه 
آبي زمين هستند اگر ظرفيت آنها را براي توليد اكسيژن 
كاهش دهيم، نحوه  عملكرد اين ريه را تغيير خواهيم 
داد، اگر اقيانوس ها دي اكس��يد كربن  كمتري جذب 
كنند، كره زمين مي تواند با تغييرات غيرقابل تصوري 
در آب و هوا روبرو ش��ود كه ورود حجم زياد پالستيك 
به پهنه هاي آبي اين روند را سرعت مي بخشد، از طرفي 
خود تغييرات آب و هوايي  نيز مواد پالستيكي بيشتري 
را به دريا مي ريزد، طبق تحقيقات انجام ش��ده، پيش 
بيني مي ش��ود گرم شدن كره زمين و  افزايش سيالب 
باعث ورود ميكروپالستيك بيشتري به درياها مي شود.  

  گازهاي گلخانه اي از گهواره تا گور
محقق��ان معتقدند آلودگي پالس��تيك فقط مس��اله 
اقيانوس ها  نيست، اينيك مساله اقليمي و در واقع يك 
مساله بهداشت انساني است كه در چند دهه اخير كره 
زمين را درگير ك��رده و در حال بريدن نفس موجودات 
زنده آن است، چند سالي است كه پالستيك در زندگي 
انسان جايگاه ويژه اي يافته است در واقع پالستيك ها به 
اجزاي اساسي محصوالت و بسته بندي ها تبديل شده اند 
زيرا بادوام، سبك و ارزان هستند اما با وجود  اينكه مزاياي 
بي شماري دارند، به دليل اينكه از سوخت هاي فسيلي 
نش��ات مي گيرند از گهواره تا گور گازهاي گلخانه اي در 

 محيط منتشر مي كنند. 

  تهديد آبزيان اقيانوس ها
البته پالس��تيك فقط حيات موجودات در خشكي را 
تهديد نمي كند بلكه چند سالي است راهش به درياها 

و اقيانوس ها نيز باز ش��ده و در قالب ميكروپالستيك 
زندگي آبزيان را تهديد مي كن��د، اقيانوس ها و درياها 
پهنه هاي آبي ارزشمندي به لحاظ تامين مواد غذايي 
و همچنين مسائل آب و هوايي هستند، اين پيكره هاي 
آبي تقريبا۷۱ درصد س��طح كره زمين كه مساحتي 
حدود ۳۶۱ ميليون كيلومتر مربع اس��ت را پوش��انده 
 ش��ده اند و زيس��تگاه حدود ۲۳۰ هزار گونه جانوري 
شناخته شده هس��تند، البته بخش عمده  اي از ژرفاي 
اقيانوس ها هنوز كشف نشده كه بر اين اساس تخمين 
زده مي ش��ود بيش از دو ميليون گون��ه جانوري آبزي 
وجود داشته باشد كه مانند تمام زيست بوم هاي طبيعي 
دستخوش تغييرات ناشي از زياده خواهي انسان شده اند.

  ورود ساالنه ۱2 ميليون تن پالستيك 
به محيط هاي دريايي

چند سالي است دش��من جديدي به نام پالستيك و 
ميكروپالستيك به فهرست دشمنان اقيانوس ها اضافه 
شده است. تخمين  زده مي شود هر ساله حدود ۵ تا ۱۲ 
ميليون ُتن پالس��تيك بر اثر فعاليت هاي انساني وارد 
محيط هاي  دريايي مي شود. قطعات پالستيكي كوچك، 
فيبرها و گرانول هايي با اندازه كوچك تر از ۵ ميليمتر 
به عنوان  ميكروپالستيك ها شناخته مي شوند كه در 
بيشتر موارد با چشم غير مسلح قابل مشاهده نيستند، 
 يكي از پيامدهاي مهم زيست محيطي حاصل از افزايش 

استفاده از پالستيك ها است.

  سرانه قابل توجه مصرف نفت براي توليد 
پالستيك

عضو هيات  علمي و رييس پژوهشكده علوم دريايي 
پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي در اين 
باره گفت: بر اس��اس گزارش مجمع جهاني اقتصاد، 
امروزه حدود ۴ تا ۸ درصد از مصرف س��االنه جهاني 
نفت با پالس��تيك همراه اس��ت كه اگر اي��ن  اتكا به 

پالس��تيك ادامه يابد پالستيك ها ۲۰ درصد سرانه 
مص��رف نفت تا س��ال ۲۰۵۰ را به خ��ود اختصاص 
مي دهند، صرفه  جوي��ي در مناب��ع از طريق توليد 
مسووالنه، مصرف، استفاده مجدد و بازيابي مواد بدون 
سوزاندن يا دفن زباله، بهترين راه  براي كاهش انتشار 
گازهاي گلخانه اي است اما رسيدن به اين مهم نياز 
به يك تغيير فرهنگي عظيم و تغيير در هر مرحله  از 
چرخه زندگي يك محصول دارد.  علي مهدي نيا افزود: 
وقتي مردم به پالستيك فكر مي كنند، تمايلي ندارند 
كه به شروع چرخه زندگي آن فكر كنند در حالي كه 
آغاز چرخه زندگي  آن واقعًا با توسعه نفت و گاز آغاز 
مي شود. نفت، گاز و زغال سنگ سوخت هاي فسيلي 
س��ازنده پالستيك ها هستند.  اس��تخراج و حمل و 
نقل اين سوخت هاي فسيلي يك فرآيند پر مصرف 
كربن اس��ت، محققان تخمين زده اند ك��ه ۱۲.۵ تا 
۱۳.۵  ميليون تن معادل دي اكس��يد كربن در سال 
هنگام اس��تخراج و انتقال گاز طبيع��ي براي ايجاد 
مواد اوليه توليد پالستيك در  اياالت متحده امريكا 
در محيط منتشر مي ش��ود.  او تاكيد كرد: سوزاندن 
زباله بيشترين تأثير را بر تغيير اقليم دارد، بر اساس 
گزارش هاي موجود، ميزان انتشار آالينده هاي اياالت 
متحده در اثر  س��وزاندن پالستيك در سال ۲۰۱۵، 
حدود ۵.۹ ميلي��ون تن معادل دي اكس��يد كربن 
بوده است، براساس پيش بيني هاي شوراي  جهاني 
انرژي، اگر توليد و سوزاندن پالستيك طبق انتظار 
افزايش يابد، انتشار گازهاي گلخانه اي تا سال ۲۰۳۰ 
به ۴۹  ميليون تن و در سال ۲۰۵۰ به ۹۱ ميليون تن 
مي رسد.  مطالعات نش��ان مي دهد كه پالستيك ها 
هنگام قرار گرفتن در معرض تابش خورشيد، گازهاي 
گلخانه اي منتشر  مي كنند و حاكي از آن است كه يكي 
از متداول ترين پالستيك هاي موجود در اقيانوس ها 
در حال حاضر، پلي اتيلن با  چگالي كم است كه هنگام 

تجزيه، گازهاي گلخانه اي آزاد مي كند. 

پالستيك هم به ليست دشمنان اقيانوس ها اضافه شد
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