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يادداشت- 1

بيگانگی با توسعه
1(اگر مطالعه و بررسی دقیق 
انجام شود که چه مواردی باعث 
تضعیف ساختارهای اقتصادی 
در کشورهای مختلف می شود، 
مشخصا عواملی مانند: تضعیف 
مستمرسیاست طرف عرضه، 
عدم ثبات اقتصادی، انحصار، 
موانع کسب و کار، فقدان رقابت، 
نبود آزادی اقتصادی، رش��د فزاینده نقدینگی نس��بت 
ب��ه تولیدناخالص داخلی، دخالت بی��ش از حد دولت در 
اقتصاد، بودجه ریزی نامتوازن، افزایش واردات، تراز منفی 
بازرگانی، افزایش بدهی ه��ای دولت، اقتصادنامولد، عدم 
ثبات اقتصادی و عدم اعتماد ملت به حکمرانی اقتصادی 
و عدم پیوستن به زنجیره ارزش جهانی و ...مطرح خواهند 
شد. در نقطه مقابل که مهم ترین مولفه ها در یک اقتصاد 
قوی چیست؟ اگر نگاهی به روند توسعه اقتصادهای بزرگ 
در جهان داشته باش��یم، مواردی مانند آزادی اقتصادی، 
ثبات اقتصادی، بخش خصوصی قوی، رقابت، دسترسی 
باز، شفافیت، بهره وری حداکثری از ظرفیت های انسانی، 
منابع طبیعی، نفت، گاز و معدن، ظرفیت های جغرافیایی، 
استارت آپ ها، شرکت های دانش بنیان،استفاده از فناوری، 
نوآوری، برندسازی، توسعه زیرساخت ها و رونق تولید در 
حوزه های صنعت بزرگ، متوسط و کوچک، کشاورزی و 
دامداری مدرنیزه، صنایع دستی و خانگی، مسکن و اصالح 
الگوی مص��رف از مهم ترین مولفه ه��ای اقتصاد قوی در 

دنیای امروز است.
2( به طور کلی باید گفت که سرمایه انسانی به طور خاص به 
معنای قدرت یک کشور است، همانگونه که شاهد هستیم 
در جهان امروز برای بسیاری از کشورهای قدرتمند دنیا 
مقوله  نیروی انسانی با مهارت و آموزش دیده یک سکوی 
پرش است. در حقیقت سرمایه انسانی توانمند اصلی  ترین 
منبع و منشا قدرت کشورهاست و براساس گزارش توسعه 
انسانی سازمان ملل، ایران در این زمینه نسبت به گذشته 
روند رو به رشد نسبی داشته لیک همچنان مدیریت منابع 
انس��انی در ایران یکی از چالش های مدیران به حس��اب 
می آید. برای نمونه در ایران تقریبا دراکثر سازمان ها »به 
خصوص سازمان های دولتی« نیازسنجی درستی صورت 
نمی گیرد. از س��وی دیگر کشور از فقدان نظام آموزشی و 
مهارتی با کیفیت مناسب رنج می برد و این امر هزینه های 
زیادی را بر کش��ور تحمیل می کند. همچنین در غیبت 
احزاب مستقل، حداقل تقویت شایسته ساالری از مسائلی 
است که نیاز است در کشور مورد توجه قرار گیرد. متأسفانه 
در کشور ظرفیت نگهداشت استعدادها چندان باال نیست و 
به درستی از مشارکت صاحب نظران و متخصصین استفاده 
نمی شود. تمام این موارد بهره وری از نیروی انسانی کشور 

برای توسعه اقتصادی را کاهش می دهد.
3(همانگونه که اشاره شد منابع طبیعی مانند »نفت، گاز 
و معدن« و موقعیت مناسب ژئوپولیتیک، ژئواکونومیک 
و ظرفیت های جغرافیایی از دیگر ویژگی های اقتصادهای 
قدرتمند است و کشورمان نیز از این بابت در جایگاه بسیار 
مناسبی قرار دارد. لیک مسئله اینجاست که آیا از این مولفه 
به درستی برای توس��عه بنیان اقتصادی کشور استفاده 
می شود یا خیر؟ در چند دهه گذشته، متأسفانه عملکرد 
ضعیف کش��ورهای دارای منابع طبیعی فراوان نکته ای 
است که بارها از سوی کارشناسان اقتصادی برای توسعه 
اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است . متأسفانه می بینیم 
که کشورهایی که از منابع طبیعی بیشتری برخوردارند، در 
مقایسه با کشورهایی که از چنین منابعی کمتر بهره  مند 
هستند، عملکرد بدتری داشته باشند. اما شواهد تجربی، 
خالف این انتظار را نشان می دهد. به نظر می رسد منابع 
طبیعی در این کش��ورها، به جای رحمت، نحسی و بال با 
خود به همراه آورده باشند.کشور ایران نیز از حیث منابع 
طبیعی وظرفیت های جغرافیایی و سرمایه انسانی از جایگاه 
نسبتا برجسته و قابل توجهی برخوردار است، اما بهره گیری 
اصولی از ظرفیت های خدادادی موجود، مستلزم حاکمیت 
قانون، اتخاذ سیاست و استراتژی توسعه صنعتی، حکمرانی 
خوب اقتصادی و برنامه ریزی و هدایت صحیح و هدفمند 
است. سهم ایران از منابع طبیعی موجود در جهان، مؤلفه 
حائز اهمیتی است که در صورت توجه هرچه بیشتر به این 
مقوله و مدیریت صحیح، اصولی و قاعده مند، می توان به 
توفیقات و دستاوردهای شایسته و برجسته ای در زمینه 
اقتصادی دس��ت یافت.در این میان پرهیز از خام فروشی 
و هدایت ارز به دس��ت آمده از مح��ل فروش منابع نفتی 
وگازی در مس��یر صحیح و تالش برای حفاظت وصیانت 
از منابع طبیعی تجدید شونده همچون مراتع، جنگل ها 
و... از اولویت هایی اس��ت که باید به  ص��ورت ویژه و جدی 

مدنظرقرارگیرد.
4( استفاده نادرست دولت ها از منابع کشور و سرمایه گذاری 
نکردن منابع حاصل از فروش این ثروت های خدادادی در 
بخش های زیربنایی و صنعت کشور نیز موضوعی است که 
باید همواره مد نظر سیس��تم مدیریتی کشور قرار گیرد.

در این زمینه اس��تفاده از تجربیات کشورهایی چون نروژ 
می تواند در بهره وری بیشتر از این منابع موثر باشد. در کشور 
نروژ درآمدهای نفتی در صندوق درآمدهای نفتی ذخیره و 
از سرمایه این صندوق برای تقویت زیرساخت های اقتصادی 
استفاده می شود. از این رو نروژی ها با استفاده از درآمدهای 
نفتی امروز به کشوری توسعه  یافته مبدل شده اند. از سوی 
دیگر ایران موقعیت ژئواکونومیک خاصی در جهان دارد 
که موجب پدید آمدن مزیت های نس��بی بسیاری برای 
ادامه در صفحه 2 کشورمان می شود.  
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يادداشت-2

شرايط امروز در برابر كرونا 
شكننده است

و  م��دارس  بازگش��ایي 
برداش��تن  نش��گاه ها،  دا
محدودیت ه��اي س��فر و ... 
اتفاقاتي اس��ت كه هر چند 
مي توان��د براي بس��یاري از 
مردم خوشحال كننده باشد، 
اما ام��كان دارد ب��ا توجه به 
وجود ویروس جدید و جهش 
یافته كرونا، »امیكرون« شرایط را به گونه اي رقم بزند 
كه دوباره ب��ه روزهاي اوج كرون��ا بازگردیم. این هم 
ش��تاب براي اینكه جامعه را به زندگي عادي دعوت 
كنیم، مي تواند خطرآفرین باشد. نباید جانب احتیاط 
را از دست بدهیم. در این مدت بارها و بارها گفته شد 
كه نحوه رنگ بندي ش��هرها علمي نیست و در حال 
حاضر هم اینكه اعالم ش��ده تمام شهرها در شرایط 
خوبي قرار دارند، نمي تواند زیاد هم جاي اتكا داشته 
باشد. در واقع مراجعات سرپایي یكي از مواردي است 
كه باید در رنگ بندي شهرها به آن اتكا شود در حالي 
كه فقط بر اساس تعداد بستري این كار انجام مي شود 

و اشتباه است. 
بهتری��ن اقداماتي كه در ش��رایط فعلي كه ش��رایط 
پایدار ش��ده اس��ت، مي توانیم انجام دهیم این است 
كه پایش هایمان در كش��ور را به حداكثر برسانیم و 
نظارت ها بسیار گسترده ش��ود كه اگر موارد ابتال به 
كرونا شناس��ایي شوند، مورد بررس��ي قرار بگیرند و 
قرنطینه و درمان شوند كه ویروس گردش پیدا نكند. به 
ویژه با توجه به واریانت اومیكرون كه مي دانیم نسبت 
به ایمني حاصل از واكس��ن ممكن است كه مقاومت 
نشان دهد و ممكن اس��ت با شكست واكسن مواجه 

شویم، این موضوع بسیار مهم است.
از طرف��ي مرزها نیز بای��د كنترل ش��ود. باید پایش 
ژنتیكي مان را افزایش دهیم تا اطالع داش��ته باشیم 
كه سویه اومیكرون در كشورمان هست یا نه. احتمال 
بس��یار قوي وجود دارد كه اومیكرون در كشور باشد، 
وقتي كشورهایي مانند پاكستان، هندوستان، امارات، 
عربستان این سویه را گزارش مي كنند و شواهدي هم 
وجود دارد كه ممكن است در تركیه هم وجود داشته 
باشد، زیرا مسافرهایي كه به آن كشور رفته اند در كشور 
مقصدشان اومیكرون مثبت تشخیص داده شده اند، 
در هرصورت ما هم به احتمال ق��وي اومیكرون را در 
كش��ورمان داریم، پس اگر وجود دارد باید پایش مان 
باال برود و بدانیم كه در چه مناطقي از كشور است كه 
بتوانیم از پخش ش��دن آن جلوگیري كنیم. درحال 
حاضر تعداد موارد ما پایین آمده است و باید حساس 
باش��یم. معموال حدود چهار برابر موارد ابتالي روزانه 
باید تست انجام شود. البته با توجه به اومیكرون میزان 
حساس��یت باید مقداري بیشتر ش��ود. به هرصورت 
سیستم باید تمام موارد با عالیمي مشابه سرماخوردگي 
ادامه در صفحه 8 را حتما تست كند.  

يادداشت روز
قصه پرغصه يك بانك 

موضوع خصوصي سازي بانك 
رفاه كارگران از سوي افرادي در 
مجالس و دولت هاي گذشته و 
به وی��ژه از اوایل دهه 90 مطرح 
گردیده است. مخالفت نگارنده با 
این موضوع و دالیل و توجیهات 
آن در همان زمان طي دو مقاله 

كارشناسي تحت عناوین: 
 »بانك رفاه كارگران یا بانك همه« شنبه مورخ1390/01/06 

 )76/http: //a-heidary.blogfa.com/post(
 »كاپیتوالسیون بانكي« شنبه 1393/11/10 

 )222/http: //a-heidary.blogfa.com/post(
در جراید آن زمان و وبالگ ش��خصي منتش��ر شد و طي 
س��ال هاي اخیر با رایزني هاي زیاد نیز تالش كردم تا بانك 
رفاه كارگران را  از خصوصي سازي مستثني گردد چرا كه 
اصال بانك رفاه كارگران، دولتي نیست كه بخواهد خصوصي 
شود. واقعا جاي سوال است كه چرا در حال حاضر و بر اساس 
قوانین موجود یك فرد خارجي مي تواند 99% س��هام یك 
بانك ایراني را تملك كند ولي 44 میلیون نفر بیمه  ش��ده 
و مستمري بگیر تامین اجتماعي نمي توانند؟! و اینكه چرا 
در حال حاضر بسیاري از بانك هاي به اصطالح خصوصي 
تحت سیطره و تملك یك شخص حقیقي یا حقوقي )نظیر 
شهرداري تهران( قرار دارند ولي 44 میلیون نفر بیمه  شده و 
مستمري بگیر نمي توانند تملك بانكي را كه با اندوخته هاي 

بیمه اي خود ایجاد كرده اند در دست داشته باشند؟!

  سير تطور و پيشينه تاريخي موضوع: 
به طور كلي س��ازمان ها و صندوق هاي بیمه گر اجتماعي 
نیازمند س��ازوكارهایي ب��راي مدیریت وج��وه، ذخایر و 
اندوخته هاي بیمه اي خود مي باشند و از دیر باز در متن قانون 
تشكیل سازمان تامین اجتماعي )سال 1354( و اسالف آن 
یعني »صندوق احتیاط ادارات طرق و ش��وراع )1309(، 
صندوق احتیاط كارخانجات )1315(، سازمان بیمه هاي 
اجتماعي كارگران )1334(« این موضوع قابل مش��اهده 
مي باشد به  طوري كه درصدر ماده 1 قانون تامین اجتماعي 
مصوب 1358 »تمرك��ز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون 
تامین اجتماعي و س��رمایه گذاري و بهره برداري از محل 
وجوه و ذخایر« به عنوان یكي از ماموریت ها و تكالیف ذاتي 
آن و فلسفه تشكیل سازمان تامین اجتماعي قید شده است. 
ابتداي خط سیر شكل گیري بانك رفاه كارگران بر مي گردد 

به قانون »اجازه اجراي گزارش كمیسیون پیشینه و هنر و 
بازرگاني مربوط به كارگران و كارفرمایان« كه در واقع »قانون 
كار« آن زمان تلقي مي شد و براساس ماده 16 آن »صندوق 
تعاون و بیمه كارگران« ایجاد مي ش��ود و توسط هیاتي از 
نمایندگان وزارت كار، كارگر و كارفرما كه از سوي شوراي 
عالي كار انتخاب مي شدند، اداره مي گردید و حق بیمه هاي 

دریافتي در آن تجمیع و تمركز مي یافت. 
بعدها قانون كار )مصوب 1337/12/26( از قانون بیمه هاي 
اجتماعي كارگ��ران )مص��وب 1334/04/24( تفكیك 
مي گ��ردد و به موجب م��اده 39 قان��ون اخیرالذكر مقرر 

مي گردد: 
 »ماده 39- وجوه سازمان )بیمه هاي اجتماعي كارگران( را 
هیات مدیره به حسابهاي خصوصي در بانك ها مي سپارد و 
ترتیب به كار انداختن ذخایر سازمان و بهره برداري از آنها به 
نحوي كه تعهدات جاري معوق نماند و به كار انداختن بقیه 
درصورتي كه بهره كافي داده و ارزش واقعي را حفظ كند با 
تصویب شوراي عالي )سازمان بیمه هاي اجتماعي كارگران 
كه بصورت سه جانبه تشكیل مي گردید( تعیین مي گردد 

و در هر صورت دادن وام به اشخاص مطلقاً ممنوع است.« 
بعدها مقنن به فكر ایجاد یك بانك مختص سازمان بیمه هاي 
اجتماعي براي كارگران مي افتد كه ماموریت بانك مزبور 
انجام دریافت ه��ا و پرداخت هاي بیمه اي و به كار انداختن 
ذخای��ر و اندوخته هاي بیمه اي و ارای��ه خدمات بانكي به 

كارگران بوده است. 
بر همین اس��اس تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 كل 

كشور اشعار مي دارد: 
 »تبصره 39 - دولت مجاز اس��ت از محل وجوه س��ازمان 
بیمه هاي اجتماعي كارگران، بانك تعاوني براي كارگران 
تاسیس كند، اساسنامه بانك مزبور بنا به پیشنهاد وزارت 
كار باید به تصویب هیات وزیران برسد.« نكته حائز توجه در 
این حكم، عبارت »بانك تعاوني« درخصوص ماهیت بانك 
رفاه كارگران است و نشان از تعلق آن به اعضاي تعاوني یعني 
همان بیمه شدگان شاغل و بازنشسته )مستمري بگیر( بوده 
است.  حكم مشابه و متناظر این تبصره بودجه نیز در ماده 
38 قانون اصالح قانون بیمه هاي اجتماعي كارگران )مصوب 
1339/02/21( مجددا درج مي گردد. در این قانون بر لزوم 
محاسبه و منظور كردن ذخیره هاي احتیاطي و فني )ماده 
37( تاكید و سپس در ماده 38 ترتیبات به كار انداختن این 

وجوه و ذخایر را مشخص مي سازد: 
 »ماده 38- سازمان بایستي ذخایر خود را به وسیله بانك 

رفاه كارگران ب��ه كار اندازد، دادن وام از طرف س��ازمان به 
اش��خاص مطلقا ممنوع اس��ت.« بدین ترتیب بانك رفاه 
كارگران از محل ذخایر سازمان كه متعلق به بیمه شدگان و 
مستمري بگیران بوده است، تاسیس و جزو الینفك سازمان 
بیمه هاي اجتماعي است و سپس این موضوع بعدها نیز در 
ماده 53 قانون تامین اجتماعي )مصوب 1354( تصریح و 
جزو وظایف ذاتي بانك رفاه كارگران قلمداد ش��د.  »ماده 
53 - ذخایر سازمان نزد بانك رفاه كارگران متمركز خواهد 
شد. بانك مذكور ذخایر مزبور را تحت نظر هیاتي با تصویب 

شوراي عالي سازمان )هیات امنا( به كار خواهد انداخت.«
به بیان دیگر اگر بانك رفاه كارگران در سال 1357 كه سهوا 
و تسامحا توسط شوراي انقالب به اشتباه ملي و دولتي نشده 
بود )در حالي كه ملي ترین و تعاوني ترین بانك بود و اصال مثل 
بانك هاي خصوصي آن زمان متعلق به یك فرد سرمایه دار 
نظیر هژبر یزداني و امثالهم نبود كه بخواهد مصادره و ملي 
شود( عمال سازمان تامین اجتماعي نیازي به ایجاد »شستا« 
نداشت. جالب اینكه در آن زمان سازمان تامین اجتماعي با 
كمك شركت خانه سازي ایران و بانك رفاه كارگران دو بازوي 
سرمایه گذاري خود در جهت رفع نیازهاي بیمه شدگان و 
مستمري بگیران گام برمي داشتند، هم در زمینه انبوه سازي 
مسكن كارگري )شركت خانه سازي ایران( و هم در زمینه 
ایجاد صندوق پس انداز مسكن كارگران )بانك رفاه كارگران( 
و پرواضح است كه تامین مسكن یكي از اقالم مهم در سبد 
هزینه هاي خانوار محسوب شده و مي شود و اتفاقا حركت در 
حوزه انبوه سازي مسكن به لحاظ رونقي كه به ده ها زنجیره 
تولید كاال، محصوالت و خدمات مي دهد عالوه بر تامین نیاز 
كارگران، از جهت اشتغالزایي و افزایش بیمه شدگان نیز به 
نفع سازمان بوده است. به هر تقدیر در مقطع سال 1357 كه 
مقرر مي شود بانك هاي مربوط به سرمایه داران، درباري ها و 
خارجي ها در ایران ملي )دولتي( شود سهوا و اشتباها بانك 
رفاه كارگران )متعلق به بیمه شدگان و مستمري بگیران( 
و بانك سپه )متعلق به بیمه ش��دگان و مستمري بگیران 
لشكري( نیز دولتي شدند ولیكن بعدها دولت وقت متوجه 
این اشتباه ش��د و در دوره مدیرعاملي جنابان آقایان دكتر 
كرباسیان و دكتر ستاري فر مدیریت و مالكیت بانك رفاه 

كارگران به سازمان تامین اجتماعي برگشت.
متاس��فانه طي یك دهه اخیر، عده اي با یك تلقي غلط در 
این ارتباط كه سازمان تامین اجتماعي »شستا« و »بانك 
رف��اه كارگران« را دولتي و مش��مول حكم واگذاري طبق 
اصل 44 قانون اساس��ي مي دانستند. با تصویب سه تغییر 

بر قانون اجراي سیاست هاي كلي اصل 44 و برخالف نص 
صریح سیاست| هاي كلي اصل 44 حكم به دست اندازي 
در اموال بیمه ش��دگان و مس��تمري بگی��ران دادند. در 
متن سیاس��تهاي كلي اصل 44 قانون اساس��ي، مالكیت 
سازمان ها و صندوق هاي بیمه گر اجتماعي نظیر سازمان 
تامین اجتماعي بر 80% س��هام مجاز دانسته شده است و 
اتفاقا نهادهاي عمومي از این قبیل را جزء مجموعه هایي 
محسوب كرده كه مي توانند سهام واگذاري دولت در قالب 
اصل 44 را خریداري، تملك و تهاتر كنند. به تعبیر دیگر در 
سیاستهاي كلي مزبور از كلمه »واگذاري« استفاده كرده كه 
مي تواند شامل خرید، تملك و تهاتر هم بشود.  مگر مي شود 
وقتي در اصل سیاست هاي كلي، سازمان تامین اجتماعي 
مجاز شمرده شده است كه شركت هاي مشمول ذیل اصل 
44 را از دولت بخرد. خود این سازمان را نیز مشمول اصل 
44 دانست و حكم به واگذاري بانك و شركت هایش داد؟ به 
هر تقدیر از سال 93 تا 99 قانون اجراي سیاست هاي كلي 
اصل 44 براساس طرح هایي كه از سوي برخي نمایندگان 
ارایه مي گردید در طي س��ه مرحله تغییر یافت و در هر بار 
مضایق و محدودیت هایي براي سازمان ها و صندوق هاي 
بیمه گر اجتماعي به ویژه سازمان تامین اجتماعي ایجاد 
شد كه خالصه آن به شرح زیر است: منع واگذاري سهام از 
سوي دولت به سازمان ها و صندوق هاي بیمه گر اجتماعي 
براي تادیه بدهي هاي دولت كه این مشكل براساس بند الف 
ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه تا حدودي برطرف شد 
ولیكن بر اساس همین تفسیر در قانون بودجه 1400 این 
منع مجدداً گذاشته شد. الزام به كاهش سهام شركت ها تا 
حداكثر 40 درصد. لزوم بورسي شدن بانك رفاه كارگران و 
كاهش سهام سازمان و توابع آن در بانك مزبور به حداكثر 
10 درص��د و با تعیین ضرب االج��ل و اعمال جریمه هاي 
مالیاتي بسیار س��نگین.  لزوم واگذاري 67% سهام بانك 
رفاه كارگران ب��ه بخش خصوصي و با تعیین ضرب االجل 
یك ساله و سلب مدیریت و تملك؟! سهام مازاد بر 33% از 
سازمان تامین اجتماعي. نكته حایز توجه اینكه در تبصره 2 
ماده 5 اصالحي قانون اجراي سیاست هاي كلي اصل 44، 
حكم بسیار عجیبي لحاظ ش��ده و عالوه بر اعمال جریمه 
مالیاتي 100 درصدي، از مالك سلب حقوق مالكیت شده 
است و این بدان معنا است كه دولت و به طرفیت آن وزارت 
امور اقتصادي و دارایي درصورت اجراي این تبصره، مالكیت 
و مدیریت 67 درصد سهام بانك رفاه كارگران را در اختیار 
ادامه در صفحه 2 خواهند داشت یعني قانوني كه...  

علیرضا ناجي

علي حیدري

 وزيرصمتوخودروسازان
بهمجلساحضارشدند

نرخميوهوآجيلشبيلدااعالمشد

وزیر صمت و خودروسازان به مجلس احضار شدند. 
در پي افزایش قیمت 18درصدي خودرو، نایب رییس 
كمیس��یون صنایع و معادن مجلس، از احضار وزیر 
صمت و مدیران ایران خودرو و سایپا به این كمیسیون 
خبر داد. بنابه اظهارات این نماینده، فضاي كمیسیون 
به هیچ عن��وان موافق این تصمی��م وزارت صمت و 
خودروسازان نیست و بعید اس��ت كه از توضیحات 
آقایان قانع شوند. حسیني كیا در اظهارات خود تاكید 
كرده كه راه تنظیم بازار خودرو این است كه با تعیین 
صفحه 7 را  بخوانید تكلیف مصوبه مجلس براي...  

 هن��وز بیش از یك هفته به فرا رس��یدن ش��ب یلدا 
باقي مانده، با فروكش كردن همه گیري كرونا اغلب 
خانواده ها ترجیح مي دهند شب یلدا امسال را دیگر 
مجازي برگزار نكنند و چند ساعتي را در كنار اعضاي 
خانواده به یاد ایام گذشته بگذرانند، فال حافظ بگیرند، 
تخمه و آجیل بخورند و ب��ه قصه هاي بزرگ ترهاي 
صفحه 8 را بخوانید فامیل گوش دهند اما...  

اعتراض تند 
دولت و مجلس 
به گراني خودرو

 قيمت هاي 
دستوري 

در بازار واقعي 
اجرا نمي شوند

گزارش دوم گزارش اول

بودجه انقباضي  در دستور كار دولت
به نظر نمي رس��د كس��ري 
بودجه از طریق بازار سرمایه 
تأمین مالي شود. همچنین 
پیش بین��ي مي ش��ود ك��ه 
بودجه انقباضي خواهد بود 
كه در این صورت، دولت باید 
بین كاهش تورم از یك طرف 
و رون��د صع��ودي بازارهاي 
مالي رو به باال، یكي را انتخاب كند. سیاست انقباضي 

نیز ركود بازارهاي مالي را در پي خواهد داشت.
عوامل باال و پایین شدن شاخص هاي بورس كامال 
مشخص است. متاسفانه كسي به بازار بورس توجه 
نمي كند البته این بي توجهي فقط در ایران است و در 
كشورهاي دیگر چنین دیدي به بازار بورس ندارند. 
در حال حاضر شاهد باال رفتن قیمت ارز هستیم و 
براي همه س��وال است با توجه به اینكه در این بازار 
افزایش قیمت داریم چرا شاخص هاي بورس هیچ 
تغییري نمي كند. یك اصلي در اقتصاد ایران وجود 

دارد كه همیشه هم تكرار ش��ده بین دالر و بورس 
همگرایي وجود دارد و اتف��اق مي افتد منتها تقدم 
و تاخر آن عیار س��وال است. اگر بخواهم به شما گرا 
بدهم، خیلي ها كه از بازار دالر عقب مانده اند و ارز 25 
توماني نخریده اند انتظار داش��تند در آینده بتوانند 
در بازار س��رمایه این زیان را پوشش دهند، البته نه 
پوششي كه مثل ارز سود به آنها بدهد. در حال حاضر 
برخي از ش��ركت ها كه به اندازه تعداد انگشت هاي 
دست است عددي كه به روي تابلوي بورس نمایش 
مي دهند؛ با ارزش ذاتي آنها فاصله دارد. یعني ارزش 
ذاتي آنها باالتر است. این شركت ها تعدادشان خیلي 
هم زیاد نیس��ت اما در صنعت پتروش��یمي مساله 
معدني مس��اله صادراتي هست. حاشیه سودي كه 
دارند باالي 50 درصد است. همچنین تقسیم سود 
تخصیصي كه دارند نیز 60 درصد است حتي بعضي 

از شركت ها نیز باالي 90 درصد دیده مي شود.
بازار سرمایه نسبت به افزایش نرخ دالر واكنش نشان 
نمي دهد چراكه؛ بازار امالك و مستغالت پیش از این 

نرخ 32 هزار تومان را پیش خور كرده بود، اما به خاطر 
بدبیني كه در بازار س��رمایه ایجاد شده، نمي توان 
انتظار یك رشد پیوسته را از این بازار داشته باشیم. 
نظرسنجي ها نشان مي دهد كه میزان عالقه مردم 
براي ورود به بازار مسكن، 30 برابر بازار سرمایه است 
كه این موضوع، از بدبیني عموم جامعه نسبت به بازار 

سرمایه حكایت دارد.
از زماني كه بورس وارد فاز اصالحي شده، نقدینگي 
بیش از هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، اما 
دیر یا زود، همه بازارها از لحاظ بازدهي خودش��ان 
را ب��ا یكدیگ��ر تطبیق خواهن��د داد و ب��ورس نیز 
مي توان��د حركت رو به باالیي داش��ته باش��د. اكثر 
فعاالن حرف��ه اي بازار، منتظر بودجه س��ال آینده 
هستند. اگر بودجه س��ال 1401، خیلي انقباضي 
باشد، بازارها حركتي مشابه سال 92 و 93 خواهند 
داشت؛ یعني اقتصاد در یك ركورد حركت مي كند 
كه این اتفاق براي بازار سرمایه جذاب نخواهد بود، 
اما مي تواند تورم را در كانال پایین تري حفظ كند و 

اجازه رسیدن نرخ تورم به باالي 60 درصد را ندهد.
همچنین هرچقدر اقتصاد ایران به سمت تورم نیل 
پیدا مي كند ذهنیت ایجاد مي شود كه بورس هم به 
این سمت حركت كند. كل اقتصاد ایران متاسفانه به 
سبب اینكه اقتصاد رقابتي نیست و اقتصادي نیست 
كه ناش��ي از رقابت واقعي باشد قطع به یقین دچار 
تورم باال و نقدینگي زیاد مي ش��ود. ایراد كجاست؟ 
ایراد از اینجاس��ت كه در حال حاضر اقتصاد كشور 
ما به همه چیز وابسته است كه ما هنوز نتوانسته ایم 
یك پویایي الزم را احیا كنیم. نتوانستیم قیمت ارز 
را در بازار ثابت نگه داریم. واقعا دلیل كجاس��ت كه 
آنقدر اقتصاد ما وابسته به مذاكرات است؟ یا اینكه 
ما هنوز نتوانسته ایم ش��خصي كه در این كار تبحر 
داشته باشد را سركار بگذاریم به دلیل اینكه اقتصاد 
اولویت ما نیست. وقتي اقتصاد اولویت باشد مجبور 
مي شوید رویكرد به اقتصاد یك رویكرد سیستمي 
باش��د. اقتصاد اولویت نیس��ت چون اقتصاد ایران 

تبدیل به یك اقتصاد ذینفعانه شده است.

پیمان مولوي

يادداشت

در حالي كه قرار است امروز یكشنبه 21 آذر الیحه بودجه 
1400 با حضور رییس جمهور در مجلس، به هیات رییسه 
تقدیم شود، برخي گزارش ها از كاهش سهم بودجه عمراني 
از مصارف الیحه بودجه 1401 حكایت دارد. مساله اي كه 
البته طي سال هاي اخیر تكرار شده است به گونه اي كه سهم 
15 درصدي بودجه عمراني از مصارف بودجه در سال 99، 
در س��ال 1400به 11 درصد كاهش یافته است و در این 

حال، منابع پیش بیني شده براي همین بودجه نیز تنها 
56 درصد محقق شده است. از این رو، روشن است كه در 
شرایط تحریم و نوسان هاي شدید اقتصادي، هر سال به طور 
پلكاني از سهم بودجه عمراني كاسته مي شود و از سوي دیگر 
هزینه هاي الزم براي تكمیل این پروژه ها را افزایش مي دهد. 
به عبارتي، به میزاني كه اعتبارات الزم براي اتمام پروژه هاي 
صفحه 5 را بخوانید نیمه تمام افزایش مي یابد...  

امروز الیحه بودجه 1401 توسط رییس جمهوري به مجلس 
تقدیم مي شود، روز گذشته خبرهاي خوبي درخصوص این 
بودجه در بازار سرمایه مخابره شد اما  نتوانست تاثیر مثبتي 
بر معامالت بگذارد و همچنان شاخص كل سرخ پوش و در 
كانال یك میلیون و 300 هزار واحدي است.طي چند روز 
اخیر حدودا شش تا هفت خبر مثبت درخصوص بودجه 
سال 1401 منتشر شد و انتظار مي رفت كه این اخبار تاثیر 

مثبتي روي معامالت داشته باشند. طي روز گذشته خبري 
مبني بر ثبات فرمول نرخ خوراك پتروشیمي ها در بودجه 
1401 منتشر ش��د كه مي تواند تاثیر مثبتي بر سهام این 
گروه روي بورس بگذارد. همچنین در چند روز گذش��ته 
حجت االسالم والمسلمین موس��ي احمدي نایب رییس 
كمیسیون انرژي مجلس با بیان اینكه نگاه كمیسیون انرژي 
صفحه 4 را بخوانید بر حمایت از پتروشیمي ها و... 

 رييسيدرگردهمايي
روساينمايندگانايراندرخارجازكشور:

صفحه 2    

 طرف مقابل مصمم 
به رفع تحريم ها باشد
توافق به دست مي آيد

درنشسترييسدستگاهقضا
بااعضايهياتمديرهسازمانبورس

واوراقبهادارمطرحشد

هيات مديره بورس 
بايد شفاف سازي كند

صفحه 4         



رييس جمهور گفت: راهبرد دشمن اين است كه تحريم ها 
را همواره نگه دارد و بيش��تر كند. راهبرد ما اين اس��ت كه 
تحريم ها شكسته شود. تحريم ها بايد خنثي شود و اقدام 
جدي براي رفع تحريم ها انجام شود. برخي گفتند مذاكره 
نمي كنند، برنامه ندارند و جدي نيستند، اما اگر طرف مقابل 
مصمم به رفع تحريم ها باشد، توافق خوب به دست مي آيد.

به گزارش ايسنا، آيت اهلل سيدابراهيم رييسي در گردهمايي 
روس��اي منتخب نمايندگان جمهوري اسالمي ايران در 
خارج از كشور با تمركز بر كشورهاي همسايه با بيان اينكه 
رم��ز موفقيت مصلحان اجتماعي صبر و بردباري اس��ت، 
اظهار كرد: بايد با قدرت تعقل و تدبي��ر امور را رصد كرد و 
پاي كار ايستاد تا به نتيجه برسد؛ واال با سستي و وادادگي و 
چه كنم كار پيش نمي رود. ما نيازمنديم كه در ورود به گام 
دوم انقالب، تحولي را در كشور شاهد باشيم در حوزه هاي 
مختلف كارهاي بزرگي انجام شده است و بايد از آنهايي كه 
اين اقدامات را انجام دادند تشكر كرد، اما عقب ماندگي هاي 
وجود دارد كه مي توانست نباشد. وي ادامه داد: بيانيه گام 
دوم يك سند واقع بينانه براي رسيدن به شرايطي است كه 
در شأن ملت و تراز انقالب اسالمي است. بر اساس اين سند 
بايد عقب ماندگي ها را جبران كنيم. ما به تحول نيازمنديم 
و فاصله وضع موجود تا مطلوب را كم كنيم. تحول شناختي 
مرحله اول اين تحول اس��ت. تحول ش��ناختي يعني بايد 
رويكردها تغيير كند. تحول فرايندها دومين مرحله است. 
كار با كندي مواجه است اگر فرايندها متحول نشود، تحولي 
رخ نمي دهد. پيگيري مسائل از طريق سازمان ها و ادارات، 
كار را به جايي نمي رساند. اگر نظام بوروكراسي كند است، 
بايد سفرا و وزارت خارجه اعالم كنند. بايد كارها را مجدانه 
پيگيري كرد و به پاس��خ اداري اكتف��ا نكرد. تحول نهادي 
سومين مرحله تحول است. بعضي سازوكارها چابكي ندارد 
و پاسخگو نيست. رييسي همچنين با بيان اينكه سفرا، هويت 
انقالب اسالمي و منافع كشور را در خارج كشور نمايندگي 

مي كنند، افزود: در مواجهه با سختي و كاستي ها نبايد خسته 
شد و بايد كار را با جديت دنبال كرد. بايد ظرفيت كافي براي 
انجام ماموريت در افراد وجود داشته باشد. ظرفيت شهيد 
سليماني مثال زدني بود و اگر ظرفيت كافي نداشت با وجود 
سختي ها و ناماليمات در داخل و خارج نمي توانست موفق 
شود. رمز موفقيت او ظرفيت داشتن او بود. وي با بيان اينكه 
شناخت ظرفيت داخل كشور و كشوري كه ماموريت دارند 
براي سفرا مهم است، گفت: بايد ظرفيت ايران به ساير كشور 
شناسانده شود. ما در اين زمينه بايد بسيار كار كنيم. مصر 
هستيم سياست همسايگي را دنبال كنيم و اين رويكرد، 

برنامه راهبردي است نه تاكتيكي.
رييسي خاطرنشان كرد: تحريم عليه كشور، اقتصاد پايه 
است. راهبرد دشمن اين است كه تحريم ها را همواره نگه 
دارد و بيشتر كند. راهبرد ما اين است كه تحريم ها شكسته 
ش��ود. تحريم  ها بايد خنثي ش��ود و اقدام جدي براي رفع 
تحريم ها انجام شود. دولت دنبال تحقق هر دو مورد است. 
برخي گفتن��د مذاكره نمي كنند، برنام��ه ندارند و جدي 
نيستند اما اگر طرف مقابل مصمم به رفع تحريم ها باشد، 
توافق خوب به دست مي آيد. ما در صنايع هسته اي، نظامي 
و فضايي بيشتر تحريم بوديم اما موفق تر بوديم اما در صنعت 
خودروسازي مشكل داريم. معلوم مي شود همتي كه در آن 
بخش ها بوده در ساير بخش ها نبوده است. رييسي در ادامه 
با اشاره به نقش مهم وزارت خارجه در توسعه كشورها اظهار 
كرد: در همين موضوع كرونا رمز موفقيت كشور اين بود كه 
وزير خارجه و س��فراي چين و روسيه پيگيري هاي الزم را 
انجام دادند؛ البته نبايد به كارهاي پيشينيان بي توجه بود 
بلكه بايد قدردان آنها باش��يم. در واقع كرونا داخل كشور 
بود اما وزارت خارجه س��هم مهمي در مديريت آن داشت. 
اكنون به آمار تزريق ۷۴ درصدي دو دوز واكسن رسيده ايم 
و به سمت تزريق دوز سوم حركت كرده ايم. وي ادامه داد: 
وزارت خارجه در موفقيت كشور در مسائل اقتصادي سهم 

مهمي دارد. بخش مهمي از ايرانيان، خارج از كشور هستند 
و سفرا بايد به ميان آنها بروند. اگر آنها به سفرا مراجعه نكردند، 
سفرا به آنها مراجعه كنند. ما نسبت به آنها وظيفه داريم و 
آنها مثل ايرانيان داخل كشور حقوقي دارند و حتما مايل 
به سرمايه گذاري در كشور هستند. در زمينه گردشگري 
هم مش��تاقان زيادي براي ديدن ايران وج��ود دارد. ما اگر 
اقتصاد گردشگري، ديجيتال و دريا را فعال كنيم مي توانيم 
با بيكاري مقابله كنيم. وزارت خارجه در اين زمينه هم سهم 
مهمي دارد. رييس جمهور با اشاره به ارتباطات حضوري و 
تلفني خود با ۱۰۰ كش��ور خارجي از آغاز دولت سيزدهم 
خاطرنشان كرد: بدون استثنا همه آنها به برقراري ارتباط 
تجاري و اقتصادي با ايران تمايل دارند و البته اذعان دارند 
كه ميزان ارتباطات در حال حاضر قانع كننده نيست. بايد 
توجه داشت كه تعامالت خارجي يكي از مولفه هاي قدرت 
كشور بوده كه وزارت خارجه در اين بين نقش آفرين است. 
در واقع بايد ظرفيت هاي كشور را به سايرين شناساند و البته 
سفرا بايد ظرفيت هاي كش��ورهاي ديگر را هم شناسايي 
كنند. مي شود سفرا سوار ماشين هاي مدل پايين تر شوند 
اما با كشورهاي محل ماموريت خود ارتباطات برقرار كنند. 
احساس مي كنم گشايش هايي در حال ايجاد است. سفرا 
بايد نهايت استفاده را از اين شرايط بكنند. در اين زمينه به 
يك حركت فعال و جدي از سوي سفرا نياز است و بايد كار 
جدي در ارتباط با همسايگان انجام دهند. بايد همسايگان 
را به چشم فرصت هاي بسيار خوب نگاه كنيم. مرزها براي 
ما تهديد نيست بلكه فرصت است. رييسي تاكيد كرد: روابط 
اقتصادي با همسايگان بايد پايدار شود؛ البته در كنار آن بايد 
روابط فرهنگي هم وجود داش��ته باشد. برخي كشورهاي 
همسايه دنبال عادي س��ازي روابط با رژيم صهيونيستي 
هستند اما اين عادي سازي براي آنها و رژيم صهيونيستي به 
هيچ وجه امنيت ساز نيست، ما بايد در عمل اثبات كنيم كه 
ارتباط با جمهوري اسالمي ايران مي تواند به امنيت، آرامش 

و صلح در منطقه كمك كند. ما هر چه در منطقه سختي 
كشيده ايم از وجود بيگانگان بوده است. وضعيت فالكت بار 
افغانستان و تبديل مواد مخدر سنتي به صنعتي در اين كشور 
حاصل حضور امريكاييان در افغانستان است. در عراق و ساير 
كشورهاي منطقه هم همين گونه است. اين در حالي است 

كه ايران خيرخواه كشورهاي همسايه است.
رييس جمهور با بيان اينكه سهم ما در تجارت منطقه خيلي 
پايين اس��ت گفت: ميزان تبادالت ما با عراق و س��وريه و 
كشورهاي همسايه بايد تحول يافته و دو برابر شود. در گام 
اول رقم ۲۰ ميليارد دالر بايد به ۴۰ ميليارد دالر برسد و در 
گام هاي بعدي هم بيشتر شود. در همين ايام ميزان ارتباطات 
ما با تاجيكستان سه برابر شده است. مساله ترانزيت و گاز نيز 
در سفر به تركمنستان حل شد. اين چنين ارتباطاتي بايد 
با ساير كشورهاي همسايه دنبال شود. در اين زمينه بايد با 
روحيه تحول خواهي و انقالبي كار كرد. زيرا با كار سازماني و 

اداري مشكالت حل نمي شود. وي در ادامه گفت: زمينه هاي 
تحول و ارتباط اقتصادي با كشورهاي همسايه وجود دارد. 
رويكرد ما هم برون نگر و درونزاست و سفرا اينجا بايد گزارش 
دهند در زمينه انتقال علم و تكنولوژي به داخل كشور چه 
كردند. به طور مثال سفير هند و پاكستان بايد در اين زمينه 
گزارش دهند. از سويي تسهيل امور تجاري ايرانيان خارج 
از كشور و تجار داخلي و خارجي هم بايد فراهم شود. رييس 
تصريح كرد: من آينده را نه با نگاه آرماني و دست نيافتني بلكه 
بسيار روشن مي بينم، آنچه را عرض مي كنم دست يافتني 
مي بينم ولي بايد همه با هم همدل، همراه و هماهنگ باشيم.

وي در پايان خطاب به سفرا گفت: وضع موجود در ارتباط 
با همس��ايگان حداقلي بوده و مطلوب نيس��ت و نبايد به 
اين وضعيت راضي شويد، ارتباط فعلي با همسايگان ما را 
قانع نمي كند بلكه بايد ب��راي ارتقاي اين ارتباطات تالش 

بيشتري كرد.
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 بیگانگی با توسعه
به عنوان مثال اجرايی شدن طرح احيای جاده ابريشم، 
فرصتی نادر برای کشور به وجود می آورد و کشورمان 
به يکی از حلقه های زنجير اصلی  ترين کريدور زمينی 
تجارت در جهان بدل خواهد ش��د. البته، اين مساله با 
استفاده از فن آوری و توس��عه زير ساخت ها در کشور 
ارتباط مس��تقيم دارد.در حال حاضر ايران با توجه به 
اين مساله توسعه خطوط ريلی را بايد به عنوان يکی از 
اولويت های اقتصادی خود قرار داده و با اتصال اين خطوط 
به راه  آهن سراسری کشورهايی مانند افغانستان از سمت 
شرق و ترکيه، ارمنستان و عراق از سمت غرب، ايران قادر 
خواهد بود نه فقط بسياری از محصوالت توليدی خود را، 
بلکه از محصوالت نفتی و پتروشيمی گرفته تا محصوالت 
کش��اورزی، را به چين و اروپا صادر کند، و با استفاده از 
دريافت حق ترانزيت از محل عبور ميليون ها ُتن کاالی 

تجاری، درآمد گسترده گمرکی هم داشته باشد.
5(ايران می تواند به »هاب پروازی« منطقه تبديل شود، 
يعنی بخش بزرگی از هواپيماهايی ک��ه قصد دارند از 
اين نقطه از جهان عبور کنند، ترجيح بدهند در ايران 
فرود بيايند، س��وخت گيری کنند و حتی توقف های 
چند ساعته داشته باش��ند اما متأسفانه فرسنگ ها با 
اين جاي��گاه فاصله داريم و رقب��ای قدرتمندی مانند 
ترکيه، امارات متحده عربی و عربستان سعودی جلوتر 
از ما ايستاده اند. بنابراين؛ مادامی که طرح های توسعه 
فرودگاهی ونوس��ازی هواپيماها در ايران به سرانجام 
نرسد، نمی توان به کسب جايگاه هاب پروازی منطقه 
اميد بست.از سوی ديگر درک و شناخت بهتر و عميق تر 
تحوالت دنيای فناوری و اتخاذ سياست های هماهنگ 
و مؤثر جهت مشارکت فعال در اين زمينه بايد به عنوان 
گزينه ای راهبردی فراروی سياست گذاران و برنامه ريزان 
کشور مطرح باشد چرا که فناوری يکی از عناصر حائز 
اهميتی است که باعث افزايش کارايی و توسعه اقتصادی 
و افزايش توان توليد و بهره وری می شود.اما مناسبات و 
مبادالت تجاری و تبادالت فنی با جهان و کيفی سازی 
توليدات داخلی، حمايت از بنگاه های توليدی خصوصی، 
فرهنگ سازی و آموزش توليد کنندگان، از جمله مسائلی 
اس��ت که بايد مورد توجه قرار گي��رد. در نهايت به اين 
ترتيب و با رعايت موارد ديگری که برمی شمرم، می توان 
زمينه ساز زمينه خروج کشور از بحران اقتصادی بود و 
چشم انداز روشنی را برای آينده رقم زد.فرهنگ سازی 
در زمينه اصالح الگوی مصرف،  نيز موجب می شود تا 
هدف گذاری برای صنعت و توليد به خوبی صورت گيرد 
و اين بخش در بزنگاه ها و بحران های اقتصادی با آسيب 

پذيری کمتری مواجه شود.
6(از سوی ديگر توجه به قيمت و کيفيت کاالی ايرانی، 
می تواند موجب تقويت توليدکنندگان داخلی ش��ود. 
دراين صورت هزينه واردات غير ضروری، صرف اشتغال 
شده و اين موضوع  نيز بيکاری در کشور را کاهش می 
دهد. از سوی ديگر اين امر موجب کاهش اتکای دولت 
به درآمدهای نفتی و بهبود توزيع درآمد و افزايش رفاه 
بين اقشار مختلف جامعه شود.از طرفی يکی از الگوهای 
پيشرفت کشورهای در حال توسعه ،استفاده از پتانسيل 
مناطق آزاد در جذب س��رمايه های خارج��ی، واردات 
تکنولوژی روز دنيا، ص��ادرات کاالهای توليدی، ورود 
ارز به  کشور و... است که متاسفانه سهم مناطق آزاد ما 
از رشد اقتصادی کشور ناچيز و از سويی با واردات کاالی 
غيرضروری و لوکس پاشنه آشيل اقتصاد ما شده است.

۷(حاکميت قانون، اقتصاد متنوع،کيفيت مناسب 
سيستم آموزشی، توسعه درونزا و برونزا،  توليدناخالص 
داخلی باال، نرخ تورم زير ۴%، ميانگين رشد اقتصادی 
۴ تا 6%،نرخ رشدنقدينگی حدود ۱ تا ۲% بيشتر از نرخ 
رش��داقتصادی، نرخ بيکاری حدود ۴%،درآمد سرانه 
باالتر از حد متوس��ط جهانی، ثبات نرخ ارز، تشکيل 
س��رمايه ثابت ناخالص ثابت، عدم تالطم و نوسانات 
ش��ديد در قيمت انواع دارايی ها، معادل 3۰ تا %۴۰ 
توليدناخالص ملی برای س��رمايه گ��ذاری ، معادل 
3% از بودجه کشور برای تحقيق و توسعه، بازار مالی 
قدرتمند،فناوری پيش��رفته و رعايت مسائل زيست 
محيطی و توس��عه پايدار از ديگرمولفه های اقتصاد 
قوی هستند که بدون تعارف اس��تمرار و دوام و قوام 
آن نيازمند ديپلماسی قوی و تعامل سازنده در روند 
پيوستن به زنجيره ارزش جهانی و در راستای توسعه 
پايدار است.همچنين، در يک اقتصاد قوی شفافيت 
و نظارت همه جانبه در همه ارکان حاکميتی وجود 
دارد و حاکميت اقتصادی يکپارچه و نرخ فساد کشف 
شده دولتی در حد کمتراز متوسط جهانی است. ليک، 
اقتصاد ايران نيازمند يک اصالح ساختاری بنيادين 
است. زيرا، اقتصاد ايران از شاخص های انتظاری محروم 
و فاقد شاخص های الزم اقتصادی قوی و حکمرانی 

خوب اقتصادی است.

نشست هفتگي سران قوا
 برگزار شد

سومين نشس��ت هفتگي س��ران قوا در آذر ماه به 
ميزباني رييس قوه قضاييه برگزار شد.

به گزارش ايسنا به نقل از مركز رسانه قوه قضاييه، 
جلسه هفتگي س��ران قوا بعدازظهر ديروز )شنبه 
۲۰ آذر( ب��ه ميزباني حجت االسالم والمس��لمين 
محسني اژه اي رييس دستگاه قضا و با حضور آيت اهلل 
سيد ابراهيم رييس��ي رييس جمهور و محمدباقر 
قاليباف رييس مجلس شوراي اسالمي برگزار شد.

در اين جلسه كه سومين نشست مشترك روساي 
قوا در آذرماه محس��وب مي شد، گفت وگوها حول 
محور مهم ترين موضوعات كشور از جمله مسائل 
اقتصادي جريان داشت و سران قوا بر تحكيم اتحاد و 
يكپارچگي موجود براي رفع مسائل كشور و پيشبرد 

امور مردم تاكيد كردند.
لزوم همكاري و تعامل هر چه بيشتر قوا در راستاي 
تسريع در رسيدگي به مسائل و مشكالت كشور از 

جمله نكات مورد تاكيد سران قوا در نشست بود.

رييسي در گردهمايي روساي نمايندگان ايران در خارج از كشور: 

اگرطرفمقابلمصممبهرفعتحريمهاباشد،توافقخوببهدستميآيد

تضاد اينماد اجباري با نوآوري 

قصه پرغصه يك بانك

زيست بوم نوآوري كشور و كارآفرينان و صاحبان كسب و 
كارهاي نوآورانه، اين روزها با چالشي جدي و سخت رو به رو 
شده اند؛ مانعي به نام اينماد اجباري. نماد اعتماد الكترونيك 
كه بايد در جهت ثبت اطالعات شركت ها و امتيازدهي به 
آنها باشد، حاال تبديل به يك مجوز شده و كسب و كارهاي 
خالق، براي شروع به كار بايد از سدي بزرگ بگذرند و همين 
سد باعث مي شود بسياري از نخبگان، قيد كار را بزنند و وارد 
كارهاي ديگري شوند و يا كشور را به مقصد كشورهايي كه 
براي كسب و كارها تسهيالت ايجاد مي كنند، ترك كنند. اما 
گويا مجلس با ابالغيه بانك مركزي مبني بر اجباري شدن 
اينماد به عنوان پيش شرط ارايه خدمات درگاه پرداخت به 
كسب و كارها مخالف است.  حسين حسين زاده، نماينده 
الرستان در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه اين شائبه 
به وجود آمده است كه ابالغيه بانك مركزي خالف جهت 
هدف نظام براي تس��هيل فضا براي كسب  و كارهاست، 
مي گويد: بروكراسي اداري هميش��ه مانع توسعه شده و 
اكنون كه معيشت بسياري به فضاي مجازي گره خورده 
نبايد اين بروكراس��ي ها مانع كار مردم شود. عضو هيات 
رييسه كميس��يون انرژي مجلس شوراي اسالمي يادآور 
مي  شود: فضايي كه بعد از شيوع ويروس كرونا در كشور به 
وجود آمد، باعث شد كه كسب و كارهاي اينترنتي در اولويت 
كار بسياري از خانواده ها قرار بگيرد و بسياري از مردم هم 
به اين فضا براي شروع كار روي آورده  اند به عبارتي برخي 
از مردم كه به دليل شرايطي كه ويروس كرونا در كشور به 
وجود آورده بود، كار خود را از دست داده بودند براي جبران 

هزينه هاي زندگي كسب و كار اينترنتي راه بيندازند و اكنون 
از اين طريق گذران زندگي مي كنند بنابراين حمايت از اين 
قشر و تسهيل فضاي كسب و كار براي آنان ضروري است. 

او با تاكيد بر حمايت همه دستگاه ها و نهادها از فضاي كسب 
و كار اينترنتي مي افزايد: تا به امروز همه دستگاه ها و نهادها 
از جمله بانك مركزي هم حمايت خود را از اين فضا اعالم 
كرده اند. هدف مجلس هم اين است كه از آنان حمايت كند 
چون االن همه دنيا به اين سمت و سو پيش مي روند و هدف 
مجلس توسعه اين فضا است و از هر اقدامي براي اين مهم 
فروگذار نيست.  او با بيان اينكه »ما ناگريزيم كه از كسب 
و كارها در فضاي مجازي حمايت كنيم و اين مس��اله اي 
پذيرفته شده در دنياست« اظهار اميدواري مي كند كه اين 
حمايت ها بايد جنبه عملي هم به خود بگيرد و در پيچ و خم 
اداري گير نكند و مردم بتوانند به راحتي به فعاليت خود 
در فضاي مجازي ادامه دهند.  نماينده مردم الرستان در 
مجلس شوراي اسالمي اظهار مي كند: اين شائبه وجود دارد 
كه ابالغيه بانك مركزي برعكس عمل كند و فضا را براي 
صاحبان كسب و كارهاي اينترنتي محدود كند. اما اميد 
است كه موانع برطرف شود و مردم براي شروع كار خود در 

پيچ خم اداري گير نكنند. 
سيدجواد حسيني، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
شوراي اسالمي تاكيد دارد كه مردم براي راه اندازي و شروع 
يك كسب و كار نبايد به زحمت انداخته شوند و بايد ضمن 
نظامند كردن كسب  و كارها و نظارت بر آنان، فضا را هم براي 

فعاليت و به ويژه شروع به كار آنان هموار كرد. 

او با بيان اينكه مجلس شوراي اسالمي مخالف هر اقدامي 
مبني بر بسته شدن فضا براي شروع فعاليت كسب و كارها 
است و اجازه نمي دهد ابالغيه يا دستورالعملي فضاي كسب 
و كار را براي مردم تنگ كن��د، مي گويد: در وضعيتي كه 
ايجاد اشتغال بسيار مهم است و از سوي ديگر هم وضعيت 
معيشتي مردم چندان درست نيست و در مضيقه به سر 
مي برند، بايد مس��ير را براي فعاليت كساني كه به دنبال 
راه اندازي كسب و كار هستند هموار كرد، نه اينكه عكس اين 
عمل شود و مردم را از راه اندازي و شروع كار پشيمان كنيم. 
نماينده سنقر در مجلس شوراي اسالمي يادآور مي شود: 
اگر قانون يا دستورالعملي سختگيرانه باشد يا براي عده اي 
رانت ايجاد كند و منجر شود كه صاحب كسب و كاري براي 
دريافت مجوز چند سال در نوبت باشد تا بتواند امضا و مجوز 
مربوطه را كسب كند، معلوم است نااميد مي شود و عطاي 
راه اندازي آن كسب و كار را به لقاي آن مي بخشد.  حسيني 
با بيان اينكه نمايندگان مجلس هم بر نظام مند شدن فضا 
و هم تسهيل فضاي كسب و كار تاكيد دارند، مي گويد: ما 
دو سمت اين را مي خواهيم؛ يعني ضمن اينكه بايد نظارت 
وجود داشته باشد و كارها نظام مند باشد اما بايد فضا هم 
براي شروع كسب وكارها تسهيل شود. اگر چه نظام مندي 
براي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بسيار مهم است 
و بايد اين موضوع در مسائل مربوط به كسب وكارها رعايت 
شود و روي آنان نظارت صورت بگيرد ولي نبايد به بهانه اين 
نظارت فضا را بسته و محدود كنيم و مردم را سال ها براي 
دريافت يك مجوز چشم انتظار نگه داريم.  نماينده مردم 

سنقر در مجلس شوراي اسالمي مي افزايد: نبايد به هيچ 
عنوان مردم را براي شروع كار به زحمت بيندازيم و آنان را 
دچار مشكل كنيم. كارها بايد به سهولت پيش برود و نبايد 
كسي براي دريافت مجوز معطل يا با مسير ناهموار مواجه 
ش��ود چون اين اتفاق برخالف نظر ماست و چنان چه پي 
ببريم ابالغيه بانك مركزي براي مردم زحمت درست كرده، 
پيگيري كرده و در جهت لغو آن تالش مي كنيم.  حسيني به 
مردم اطمينان داد از اين بابت نگراني نداشته باشند و مجلس 
شوراي اسالمي اجازه نخواهد داد در اين زمينه مشكلي براي 

صاحبان كسب وكارها ايجاد شود. 
حج��ت اهلل فيروزي، عضو كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس شوراي اسالمي نيز تاكيد مي كند كه نمايندگان 
با هر اقدامي كه باعث ايجاد رانت شود يا شروع كسب و كار 
اينترنتي را براي مردم سخت، پيچيده، زمانبر و هزينه زا 
كند مخالف است و مقابل آن مي ايستد. او با بيان اينكه 
»فضاي مجازي را نبايد متفاوت از فضاي واقعي دانست 
و بايد از ظرفيت فضاي مجازي به درستي استفاده شود« 
مي گويد: البته اين حرف به معناي ايجاد فضاي بي قانون 
نيست بلكه بايد نظارت وجود داشته باشد و همه موافق 
اين هستند.  نماينده مردم فسا در مجلس شوراي اسالمي 
با تاكيد بر اينكه »هدف ما تسهيل فضاي كسب و كار در 
فضاي مجازي است و بدين منظور مجلس قانون تسهيل 
فضاي كسب و كار را تصويب كرد كه جز قوانين خوب و به 
موقع ما بود« مي گويد: من به عنوان يك نماينده مجلس 
و قانونگذار با هر پروسه اي كه بخواهد فضاي كسب و كار 

را پيچيده و زمانبر كند يا براي مردم هزينه داشته باشد و 
همچنين مفسده ايجاد كند قطعا مخالف هستم و جلوي 
آن مي ايستم و كوتاه هم نمي آيم. ما نماينده مردم هستيم 
و نبايد اجازه بدهيم در اين شرايط كار كردن براي مردم 
سخت شود.  فيروزي مي افزايد: هر كدام از دستگاه هاي 
دولت��ي كه بخواهند چنين موانعي را در س��ازمان خود 
براي مردم ايجاد كنند ما از وقوع آن جلوگيري مي كنيم 
و مجلس بر طبق وظيف��ه نظارتي كه قانون برعهده آن 
گذاشته است جلوي آن را مي گيرد و خواهش ما اين است 
كه گزارش اينها به كميسيون هايي كه متولي هستند 

ارايه شود.
او ادامه مي دهد: ما هم مخالفيم كه از دل مقررات و تشريفات 
اداري رانت يا امضاي طاليي ايجاد شود چون اينها باعث 
زمانبر شدن صدور مجوزها مي ش��ود و كار را براي مردم 
سخت مي كند و آنان از كار كردن در كشور پشيمان مي كند. 
ما كه نبايد چنين كاري كنيم.  االن بسياري از مردم در اين 
بستر كار مي كنند و كار سالم هم مي كنند. كسب كارهاي 
زي��ادي را مي توان مثال زد بنابراين بايد از ظرفيت فضاي 
مجازي براي مردم اس��تفاده كرد.  في��روزي با بيان اينكه 
»دليلي ندارد صدور اين مجوزها زمانبر و هزينه زا باشد و 
صاحبان كسب و كارها را به دردسر بيندازد« تاكيد مي كند: 
هدف ما تسهيل فضا براي كسب و كارهاست و اگر قانون 
يا مقرراتي برعكس اين هدف باشد بايد حتما متوقف شود 
و مجلس هم حتم��ا در كنار مردم و در جهت منافع مردم 

حركت خواهد كرد. 

 قرار بود تصدي گري دولت را كاهش بدهد با تصرف سهام 
غيردولتي منجر به افزايش تصدي گري دولت مي شود؟!

ماده 5 اصالح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون 
اساسي )۱38۷/۰3/۲5( 

 »ماده 5- موسس��ات اعتباري اعم از بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي غيردولتي كه قبل يا بعد از تصويب اين 
قانون تأسيس شده يا مي شوند، يا بانك هاي دولتي كه سهام 
آنها واگذار مي شود، صرفا در قالب شركت هاي سهامي عام 
و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند، تملك سهام 
اين موسسات تا سقف ۱۰  درصد )۱۰%( توسط مالك واحد 
بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنين تملك سهام هريك 
از موسسات اعتباري مزبور توسط مالك واحد در دو سطح 
بيش از ۱۰ درصد )۱۰%( تا ۲۰  درصد )۲۰%( و بيش از ۲۰ 
درصد )۲۰%( تا 33 درص��د )33%( با مجوز بانك مركزي 
و به  موجب دستورالعملي كه به پيشنهاد بانك مركزي و 
تصويب شوراي پول و اعتبار، مصوب مي شود، مجاز خواهد 
بود. تملك سهام ساير موسسات اعتباري به هر ميزان توسط 
مالك واحدي كه در يكي از موسسات اعتباري بيش از ۱۰ 
 درصد )۱۰%( سهام دار اس��ت، بدون مجوز بانك مركزي 

ممنوع است.
تبصره ۱- مالك واحد به شخص حقيقي يا حقوقي به  طور 
مس��تقل يا بيش از يك شخص حقيقي يا حقوقي اطالق 
مي شود كه به تشخيص بانك مركزي و در قالب دستورالعمل 
شوراي پول و اعتبار، داراي روابط مالي، خويشاوندي )سببي 

يا نسبي(، نيابتي يا مديريتي با يكديگر هستند.
تبصره ۲- مالك س��هام موسسات اعتباري بيش از حدود 
مجاز ذكر  شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالكيت 
اعم از حق راي، دريافت حق تقدم و دريافت سود مي باشد 
و درآمد حاصل از س��ود س��هام توزيع  ش��ده و حق تقدم 
فروش رفته نسبت به س��هام مازاد مشمول ماليات با نرخ 
صد درصد )۱۰۰%( مي ش��ود و حق راي ناش��ي از س��هام 
مازاد در مجامع عمومي ب��ه وزارت امور اقتصادي و دارايي 
تفويض مي شود. مالك واحدي كه تا پيش از تصويب اين 

قانون، دارنده س��هام هر يك از موسسات اعتباري بيش از 
حدود مجاز شده، فرصت دارد ظرف مدت يك  سال از تاريخ 
الزم االجرا شدن اين قانون، يا وقوع حادثه قهري، نسبت به 
اخذ مجوز الزم براي هر سطح اقدام و يا مازاد سهام خود را 
واگذار كمد در غير اين صورت مشمول مقررات صدر اين 

تبصره مي شود.«
كه باتوجه به مهلت يك ساله قانون، اين اتفاق بايستي در 
س��ال ۱399 مي افتاد وليكن متعاقب اين امر و براس��اس 
»طرح مستثني شدن بانك رفاه از سقف مجاز تملك سهام 
بانك هاي تجاري غيردولتي« كه در سال ۱398 ثبت شده 
بود )اين طرح چند سال تهيه شده بود وليكن متوليان وقت 
سازمان به جاي پيگيري آن، به دنبال رايزني با مجلس براي 
عدم طرح س��وال نماينده در مورد پرونده بازرسي دوست 
خودش��ان و جمع آوري ۱65 امضا براي ابق��ا بودند( و در 
مراحل بررسي اين طرح، مجلس شوراي اسالمي ۲ بار براي 
مستثني شدن و يا اعطاي مهلت طوالني تر به سازمان تامين 
اجتماعي مصوبه داد وليكن با رايزني برخي متوليان دولت 
قبل )به ويژه بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي 
و...( شوراي نگهبان با آن مخالفت و علي النهايه يك مهلت 
يك ساله به سازمان تامين اجتماعي داده شد كه اين مهلت 

مهر ماه سال جاري به اتمام رسيد.
قانون الحاق يك تبصره به ماده 5 قانون اجراي سياست هاي 

كلي اصل ۴۴ قانون اساسي )۱399/۰۷/۲3( 
 »ماده واحده - متن زير به عنوان تبص��ره )5( به ماده )5( 
قانون اجراي سياس��تهاي كلي اصل چهل و چهارم )۴۴( 
قانون اساسي مصوب ۱38۷/3/۲5 با اصالحات و الحاقات 

بعدي آن الحاق مي شود: 
 تبصره5 - حداكثر سقف سهام سازمان تأمين اجتماعي با 
رعايت تعريف مالك واحد مطابق جزو )۲ - 3( بند »الف« 
سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسي 
جمهوري اسالمي ايران و تبصره )۱( اين ماده در بانك رفاه 
كارگران سي و سه درصد )33%( مي باشد. سازمان تامين 
اجتماعي و بان��ك رفاه كارگران مكلفند حداكثر تا ۱۲ ماه 

نسبت به واگذاري س��هام مازاد بر سي و سه درصد )%33( 
سازمان و اجراي ساير مفاد و تكاليف مرتبط با سياست هاي 
كلي اصل چهل و چه��ارم )۴۴( قانون اساس��ي و انطباق 
عملكرد و اقدامات آن بانك با ضوابط اعالمي بانك مركزي 
درخصوص نسبت مجاز سرمايه گذاري، اشخاص مرتبط و 
ذي نفع واحد اقدام كنند. آخرين صورت هاي مالي ساالنه 
تلفيقي حسابرسي شده سازمان تامين اجتماعي تا شش 
ماه پس از الزم االجرا شدن اين تبصره و براي سال هاي بعد 
تا پايان شهريور سال بعد انتشار عمومي مي يابد. سقف رشد 
مانده بدهي ساالنه سازمان تامين اجتماعي با تعريف مالك 
واحد موضوع تبصره )۱( اين ماده ب��ه بانك رفاه كارگران 
در س��طح حداكثر ده درصد )۱۰%( عالوه بر رعايت ساير 
مقررات بانك مركزي تعيين مي شود.« كه اين مصوبه يك 
پارادوكس شديد دروني دارد يعني به موجب قانوني كه قرار 
بود تصدي گري و بنگاهداري دولت را كاهش بدهد، حكم 
به سلب مالكيت )غصب( و سلب مديريت )معامله فضولي( 
از يك بانك غير دولتي داده و مالكيت و مديريت بانك رفاه 
كارگران را به وزارت امور اقتصادي و دارايي داده است و در 
عمل تصدي گري و بنگاهداري دولتي را افزايش داده است 
كه اين امر خودش با سياستهاي كلي اصل ۴۴ و قانون اجراي 

آن كامال مغايراست؟!
جمع بندي و نتیجه گیري: 

اگر بخواهيم آنچه كه بر بانك رفاه كارگران گذشته است و 
قصه پر غصه آن را مرور كنيم، گزاره ها و اماره هاي زير بخوبي 

بيانگر اين موضوع است: 
بانك رف��اه كارگران كه در حكم تاس��يس آن يك »بانك 
تعاوني« ب��وده و يكي از س��هامي عام ترين مجموعه هاي 
اقتصادي كشور بوده است و به ميليون ها نفر بيمه شده و 
مستمري بگير تامين اجتماعي تعلق داشته، سهوا و تسامحا 
در سال ۱358 در كنار بانك هاي خارجي و بانك هاي متعلق 
به سرمايه داران، مصادره و دولتي مي شود و با تالش متوليان 
وقت، طي دهه هفتاد اين اش��تباه تصحي��ح و مديريت و 
مالكيت بانك رفاه كارگران به صاحبان اصلي آن )يعني به 

سازمان تامين اجتماعي بصورت سه جانبه )كارگر، كارفرما 
و دولت( اداره مي شد( برمي گردد. بر اساس سياست هاي 
كلي اصل ۴۴، نهادهاي عمومي غيردولتي ازجمله سازمان 
تامين اجتماعي مي توانند تا 8۰% سهام شركت هاي دولتي 
را تملك و مديريت كنند و اين نهادها از مصاديق مجاز براي 
خريد و تملك سهام واگذاري دولت هستند وليكن بعدها به 
موجب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ و اصالحات 
چندباره آن، به غلط سازمان تامين اجتماعي مشمول اصل 
۴۴ و مكلف به واگذاري سهام خود شده است و سقف تملك 
سهام به ۴۰% محدود شده است )درمورد بانك رفاه كارگران 

ابتدابه ۱۰ درصد و سپس به %33( .
در حالي كه قانون اجراي سياس��ت هاي كل��ي اصل ۴۴ 
مي بايستي منجر به كاهش تصديگري دولت مي گرديد، 
بر اس��اس تغييراتي كه در اين قانون طي سال هاي اخير 
صورت گرفته است و به ويژه تبصره هاي ماده 5 آن، قرار است 
تصدي گري و بنگاهداري دولت افزايش يابد ولي از محل 
»مال غصبي« با »معامله فضولي«؟! يعني اينكه مقرر شده 
است 63% سهام بانك رفاه كارگران، تحت تملك و مديريت 

وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار بگيرد.
طبق قوانين جاري و ساري فعلي )قانون بانكداري خارجي( 
يك تبعه كش��ور امريكا يا آنگوال مي تواند 99% سهام يك 
بانك را در ايران را تحت تملك و مديريت خود داشته باشد، 
ولي ۴5 ميليون نفر بيمه ش��ده و مستمري بگير سازمان 
تامين اجتماعي نمي توانند مالك و مدير بانكي باشند كه از 
محل اندوخته هاي بيمه اي خودشان شكل داده اند. شايد 
بهتر باشد سازمان تامين اجتماعي برود يكي از كشورهاي 
كوچك و جزيره اي را بخرد و سهام بانك رفاه كارگران را به 

يكي از اتباع آن كشور خارجي متعلق به خود واگذار كند؟!
در حال حاضر بسياري از بانك هاي كشور توسط يك فرد 
يا يك نهاد، Take over شده و مي شود )مثال بانك هاي 
مربوط به شهرداري( ولي ظاهرا فقط و فقط مشكل نظام 
بانكداري كش��ور، همي��ن بانك رفاه كارگ��ران متعلق به 
ميليون ها نفر از بيمه ش��دگان و مستمري بگيران تامين 

اجتماعي است. اين نوشتار در پي تاييد تام و تمام عملكرد 
مديران اسبق و سابق بانك رفاه كارگران و سازمان تامين 
اجتماعي نبوده و نيس��ت، ولي بانك رفاه كارگران از ابتدا 
تاكن��ون همواره و حتي بي��ش از بانك هاي ديگر مقيد به 
رعايت قوانين بانكي و اعمال نظ��ارت بانك مركزي بوده 
و هس��ت و اطالعات مربوط به اين بانك از مدت ها قبل )از 
زم��ان دولت ماقبل( در كدال بورس بارگذاري ش��ده و در 
دسترس مي باش��د. طرفداران خصوصي سازي بانك رفاه 
كارگ��ران و بردن آن به بورس، ب��ر روي كاغذ فوايدي را بر 
مي ش��مارند كمااينكه همين فوايد را براي بورسي شدن 
شستا هم مطرح مي كردند. ولي اين افراد پاسخ نمي دهند 
كه ورود به كدام بورس؟! بورسي كه هر هفته براي مديريت 
آن )سركوب عرضه و تش��ويق تقاضاي سهام و بالعكس( 
در وزارت اقتصاد جلس��ه صبحانه كاري برگزار مي شود؟! 
بورسي كه در زيرزمين ساختمان آن تجهيزات ماينري و 
اس��تخراج رمز ارز و يا تجهيزات مربوط به انجام معامالت 
الگوريتمي براي نوسان گيري از معامالت انجام مي شود؟! 
 بورس��ي كه سهام شركت هاي بورس س��هام، بورس كاال 
و... آن در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خاص است؟! 
بورسي كه اعضاي قبلي شوراي عالي آن همزمان عضو هيات 

مديره چندين شركت بودند؟! و قس عليهذا.
مخلص كالم اينكه، اگرچه قصه پرغصه بانك رفاه كارگران 
تمامي ندارد ولي اينكه بانك مزبور كه متعلق به كارگران 
اس��ت و قباًل يك بار دولتي ش��ده بود، مج��ددا 6۷ درصد 
س��هامش را دولت تملك كند، آن هم به اسم اجراي اصل 
۴۴ قانون اساس��ي و براي كاهش تصديگري و بنگاه داري 
دولت، پارادوكس جالب توجه ولي بسيار تلخ است كه به نظر 
نمي رسد نظام تصميم سازي و تصميم گيري كشور بتواند 
براي آن توضيح و يا توجيه مناسبي بياورد؟! مگر مي شود 
قانوني بنويس��يم براي كاهش تصدي گري و بنگاهداري 
دولت و در آن حكم به تملك مال غير )س��هام غيردولتي( 
توس��ط دولت را بدهيم و تصدي گري و بنگاهداري دولت 

را افزايش دهيم؟!

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي اعالم 
كرد: براي شفاف س��ازي مش��موالن ماليات خريد و 
فروش ارز فهرست اخالل گران بازار ارز را از بانك مركزي 
دريافت كرده ايم، اما نحوه جمع آوري اين فهرست به 
دليل محرمانه بودن قابل بيان نيست.محمد مسيحي 
گفت: مردم عادي و كس��اني كه براي نياز ش��خصي و 
با كارت ملي ارز مي خرند، مش��مول ماليات نيستند 
و ماليات علي الحس��اب ۱۰ درصدي، ش��امل فعاالن 
غيررسمي و دالالن مي شود.طبق اين گزارش، سازمان 
ام��ور مالياتي با همكاري بانك مرك��زي اقدام به اخذ 
ماليات ۱۰ درصدي از فروش معامالت ارزي مي كند 
كه اين ماليات مشمول فروشندگان و خريداران ارز از 
طريق روش هاي قانوني براي تهيه ارز از جمله معامالت 
از طريق س��امانه نيما و همچنين خريد ارز مسافرتي 
نمي ش��ود و صرفا به معامالت ارزي اش��خاصي تعلق 
مي گيرد كه با اعالم بانك مركزي و نهادهاي نظارتي 
از روش هاي غيرقانوني با اهدافي همچون سفته بازي 
و قاچ��اق ارز ص��ورت مي پذيرد.در اطالعيه ش��ماره 
۲ س��ازمان امور مالياتي كش��ور آمده است: به اطالع 
كليه خريداران و فروش��ندگان ارز مي رساند خريد و 
فروش ارز از طريق س��امانه نيما، خريد ارز مسافرتي 
و ساير روش هاي تعريف ش��ده قانوني براي تهيه ارز، 
مش��مول پرداخت ماليات علي الحس��اب ۱۰ درصد 
فروش نمي شود.سازمان امور مالياتي اعالم كرد: پيرو 
اطالعيه قبلي درخصوص تعلق ماليات علي الحساب 
 ۱۰ درصد فروش به معامالت ارزي اعالم مي شود كه 
» علي الحس��اب ماليات مذكور شامل فروشندگان و 
خري��داران ارز از طريق روش ه��اي قانوني براي تهيه 
ارز از جمله معامالت از طريق سامانه نيما و همچنين 
خريد ارز مسافرتي نمي گردد و صرفا به معامالت ارزي 
اش��خاصي تعلق مي گيرد كه با اعالم بانك مركزي و 
نهاده��اي نظارتي از روش ه��اي غيرقانوني با اهدافي 
همچون س��فته بازي و قاچاق ارز صورت مي پذيرد «. 
الزم به ذكر است كه سازمان امور مالياتي در اطالعيه 
پيشين خود اعالم كرده بود كه بر اساس ماده ۱۶۳ قانون 
ماليات هاي مستقيم، خريد و فروش ارز مشمول ماليات 
بوده و همه اشخاص فعال در اين بخش مكلف به ثبت 
نام و پرداخت ماليات تعيين شده هستند.بر اساس اين 
گزارش، سازمان امور مالياتي كشور در راستاي اجراي 
مقررات ماده قانوني ياد شده، با اعالم بانك مركزي به 
برقراري ماليات علي الحس��اب به ميزان ۱۰ درصد از 

فروش ارز اقدام مي كند.اطالعيه سازمانه امور مالياتي 
افزوده بود كه اشخاص ياد شده مكلف اند با مراجعه به 
www.tax.gov. درگاه الكترونيكي سازمان به نشاني

ir به ثبت نام اقدام كنند. در صورت ثبت نام نكردن به 
موقع و نپرداختن ماليات در نظ��ام مالياتي، عالوه بر 
شمول ماليات و جرايم غير قابل بخشش كه از طريق 
عمليات اجرايي وصول خواهد ش��د به مجازات هاي 
مقرر در ماده ۲۷۴ قانون ماليات هاي مستقيم از جمله 

مجازات هاي درجه شش محكوم خواهند شد.

     بررسي تاثير اقدامات اخير 
براي كاهش نرخ ارز

تغيير شرايط تخصيص ارز سهميه اي، وعده راه اندازي 
سامانه اي آنالين براي دريافت ارز، اعالم نيازهاي ارزي 
جديد از كانون صرافان به بانك مركزي، اخذ ماليات از 
خريد و فروش ارز و دستگيري و مسدود شدن حساب 
اخاللگران ارزي از جمله اقدامات دولت و بانك مركزي 
براي مديريت نوس��انات اس��ت كه بايد ديد اينگونه 

اقدامات، التهابات بازار ارز را كاهش مي دهد يا خير؟ 
ب��ا افزايش ه��اي قابل توج��ه قيمت در ب��ازار ارز، 
ش��كل  گيري صف و نابه ساماني ها در اين بازار براي 
دريافت ارز مسافرتي بانك مركزي شرايط تخصيص 
ارز سهميه اي را تغيير داد كه طبق آن ديگر با ارايه 
كارت ملي ارز مس��افرتي و س��اير مصارف ۲۵ گانه 
ارزي داده نمي شود. ضمن اينكه تخصيص مصارف 

۲۵ گانه ارزي ادامه دارد اما س��رفصل س��اير از اين 
مصارف برداش��ته شد و ارز مسافرتي و ارز موردنياز 
براي ش��ركت در دوره هاي آموزشي و پژوهشي از 

۲۰۰۰ يورو به ۲۲۰۰ يورو افزايش يافت. 

    اقدامات اخير ارزي بانك مركزي 
در اين ميان با افزايش قيمت  در بازار ارز، مسووالن بر 
نبود كمبود ارزي و بهبود ورود ارز به كشور تاكيد كردند 
و رييس كل بانك مركزي در بازديدي از صرافي هاي 
تهران اعالم كرد كه براي جلوگيري از تشكيل صف در 
مقابل صرافي ها، طي يكي - دو ماه آينده سامانه اي براي 
تخصيص ارز سهميه اي از جمله ارز مسافرتي راه اندازي 
مي شود تا مردم در اين سامانه درخواست خود را ثبت 
و ارز سهميه اي دريافت كنند.  همچنين، صالح آبادي 
اعالم كرد كه براي رفع مش��كالت احتمالي مرتبط با 
فروش ارز و تامي��ن نيازهاي ارزي مردم در مكاتبه اي 
مراتب را به رييس ش��وراي عالي كانون صرافان ايران 
اعالم مي كند كه در روز چهارش��نبه بانك مركزي در 
نامه اي از كانون صرافان خواستار اعالم نيازهاي جديد 

ارزي متقاضيان واقعي شد.

    عامل صعود دالر از نگاه مسووالن 
در اين بين، رييس جمهور عامل صعودي شدن قيمت ها 
در بازار ارز را دخالت ش��بانه روز عده اي همزمان براي 
باال بردن نرخ ارز عنوان كرد و رييس كل بانك مركزي 
نيز اعالم كرد كه قيمت واقع��ي ارز را بازار آزاد تعيين 
نمي كند و اين بازار غيررسمي است.  وزارت اطالعات 
از دستگيري پنج اخاللگر شاخص بازار ارز تهران خبر 
داد و اعالم كرد كه مسدود كردن حساب هاي بانكي 
فعاالن غيرمجاز ارزي به ۸۴۱ نفر افزايش يافته است.  
تازه ترين اق��دام دولت براي مديريت بازار ارز نيز، اخذ 
ماليات از خريد و فروش ارز است كه طبق آن سازمان 
امور مالياتي با اعالم بانك مركزي نسبت به برقراري 

ماليات علي الحساب به ميزان ۱۰ درصد از فروش ارز 
خريداران و فروشندگان اقدام مي كند. 

    مشكل اصلي بازار ارز چيست؟ 
كامران ندري كارشناس بانكي اظهار كرد: مشكل بازار 
ارز و التهابات آن به مس��ائل بنياديني چون تورم باال، 
انتظارات تورمي ش��ديد و پايين بودن نرخ بهره واقعي 
در اقتصاد برمي گردد و يكسري مسائل نيز به جو رواني 
مرتبط مي شود كه اين جو تحت تاثير اخبار سياسي، 
نگراني هاي مردم نسبت به آينده و بي اعتمادي آنها به 
دولت است. اقدامات اخير دولت در راستاي بازار ارز مبهم 
و جزئيات آن همانند ساير برنامه هاي دولت نامشخص 
است. بخش قابل توجهي از معامالت ارز در سامانه نيما 
صورت مي گيرد كه اخذ ماليات از اين بخش به بازار ارز 
كمكي نمي كند مگر اينكه معامالت سامانه نيما از اين 
ماليات معاف باشد كه مشخص نيست. اين كارشناس 
اقتصادي ادامه داد: اگر قرار است از طريق اخذ ماليات از 
خريد و فروش ارز، معامالت در بازار آزاد ارز هدف قرار 
گيرد، اين سوال ايجاد مي شود كه چگونه معامالت اين 
بخش را كه به صورت غيررسمي است و ثبت نمي شود 
را شناسايي مي كنيد؟ اگر هدف اين معامالت است بايد 
برنامه دقيق براي چگونه شناسايي و وصول ماليات از 
آنها نيز مشخص شود. مشكلي كه در دهه گذشته ايجاد 
شده است تصور اين است كه با ايجاد سامانه هاي آنالين 
و الكترونيكي مي توان مس��ائل اقتص��ادي را حل كرد 
درحاليكه مسائل اقتصادي راه حل مي خواهد نه سامانه. 

    تحريم و تورم، قاتل بازار ارز 
وي مش��كل بازار ارز را تحريم ها و تورم باال دانس��ت 
و بي��ان كرد: وظيف��ه اصلي بانك مركزي اين اس��ت 
كه براي كنترل تورم برنامه داش��ته باشد و دولت نيز 
ابرچالش هايي چون تحريم ها و ارتباط ايران با دنيا كه 
اقتصاد ايران را تحت فشار قرار مي دهد را برطرف كند.

    ماليات، بازار غيررسمي ارز را 
جذاب تر مي كند

از سوي ديگر، كامران سلطاني زاده_رييس سابق كانون 
صرافان درباره راه اندازي س��امانه آنالين تخصيص ارز به 
مردم گفت: استقاده از پتانسيل بخش خصوصي در اجراي 
اين طرح ها و برون سپاري اين فعاليت ها به بخش خصوصي 
مهم اس��ت و بانك مركزي بايد صرفا مقام ناظر خودرا در 
حسن انجام اين عمليات حفظ كند.  وي با بيان اينكه كانون 
صرافان دوسال گذشته طرح فروش آنالين ارز را مطرح كرد 
و اين طرح را در اپ كانون آماده اجرا داش��ته و همين االن 
نيز اين طرح اماده استارت از همين اكنون است، گفت: در 
مورد ماليات نيز بايد اتاق فكر تصميمات ارزي در يك جا 
متمركز باشد و اظهارنظرات پراكنده و تصميمات لحظه اي 
شايد بصورت مسكن و فوري اثر كند اما قطعي نخواهد بود 
زيرا، ماليات موجب فرار مشتريان رسمي از بازارهاي تحت 

كنترل شده و فضاي غيررسمي را جذاب تر خواهد كرد.

نگاهيادداشت

خبر
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كاهش نرخ ارز در نتيجه
تعديل انتظارات تورمي

يكي از عمده داليل افزايش 
نرخ ارز در روزهاي گذشته، 
باال رفتن انتظارات تورمي 
اس��ت. انتظارات تورمي 
صرفا به دليل التهاباتي كه 
نسبت به نتايج مذاكرات 
و تحريم ها ايجاد ش��ده، 
منجر به افزاي��ش نرخ ارز 
شده است. يكي از مولفه هاي مهمي كه اين روزها 
با ن��رخ ارز ب��ازي مي كند موضوع نتايج نشس��ت 
مذاكرات هس��ته اي اس��ت. نرخ ارز به دليل اينكه 
به شدت نسبت به مس��اله تحريم ها حساس است 
روند صعودي به خود گرفته است لذا عامل مهمي 
در افزايش انتظارات تورمي به ش��مار مي رود.تاثير 
نشس��ت برجامي روي افزايش يا كاهش نرخ ارز به 
قدري تاثيرگذار اس��ت كه مي توان گفت در حال 
حاضرمتغيره��اي اقتصادي، تاثي��ر چنداني روي 
نرخ ارز نمي گذارند. در ح��ال حاضر، چون نرخ ارز 
به شدت وابسته به متغير سياسي است كه ريشه در 
روابط اقتصادي و سياسي ايران با كشورهاي ديگر 
دارد، با هر خبر نامفهومي از نتايج نشست مذاكرات 
برجامي، افزايش مي يابد.ضمن اينكه بعد از خروج 
آقاي ترامپ از برج��ام، افزايش نرخ ارز بديهي بود. 
دولت آقاي روحان��ي در آن دوره بر اين باور بود كه 
ب��ا روي كار آمدن مجدد دموكرات ها، مي توانند به 
توافق پايداري برس��ند. آنها تصور مي كردند به هر 
نحوي مي توانند اقتصاد را س��ه چهار سال تا رفتن 
آق��اي ترامپ با اس��تفاده از ذخاير ارزي كش��ور و 
راه هاي ديگري مديريت كنند.دولت تا جاي ممكن 
با استفاده از ذخاير بادنكي، وام هايي كه از صندوق 
توسعه ملي وام گرفت، استقراض از بانك مركزي و 
انتشار اوراق بدهي توانست اقتصاد را مديريت كند. 
بع��د از روي كار آمدن دولت آقاي بايدن با توجه به 
اينكه سياس��ت هاي وي آنگونه كه مديران دولت 
قبلي مي انديشيند نبود، و انتظارات برآورده نشد، 
زمينه براي افزايش نرخ ارز فراهم ش��د.چون تيم 
فعلي مذاكره كننده دولت آقاي رييسي از منتقدين 
اصلي برجام بودند همين موضوع نيز دس��تاويزي 
براي رسانه ها شده تا شرايط به گونه اي القاء شود كه 
در روند مذاكرات هسته اي تحولي ايجاد نمي شود.پر 
واضح است نتيجه دور دوم مذاكرات بر نرخ ارز تاثير 
مي گذارد. اگر نتايج برآمده از دور دوم مذاكرات در 
راستاي لغو برجام و اميد آفرين باشد ممكن است 
مقداري با كاهش نرخ ارز مواجه شويم. در غير اين 
صورت هر گونه ترديدي در نتايج مثبت مذاكرات به 
افكار عمومي و رسانه ها القاء شود منجر به افزايش 

نرخ ارز آن هم با شيب تندتري مي شود.

بازار متشكل نابساماني هاي 
ارزي را ساماندهي كرد

بازار متش��كل ارزي هرچند 
كم��ي ديراق��دام ش��ده، اما 
حرك��ت مناس��بي اس��ت 
زي��را نابس��اماني هايي ك��ه 
در صرافي ه��ا و بازاره��اي 
غيررس��مي وج��ود دارد را 
سروس��امان مي دهد.درباره 
س��اماندهي ب��ازار ارز آزاد 
به وسيله ارايه تسهيالتي درعرضه ارز بايد گفت كه سامانه 
نيما براي عرضه و تقاضاهاي عمده ايجاد ش��ده است. به 
اين معنا؛ هم عرضه كنندگان كه در شركت هاي صادراتي 
فعال هستند و هم متقاضيان كه عمدتا واردكنندگان كاال و 
خدمات به حساب مي آيند، به صورت عمده از طريق سامانه 
نيما مكانيزم تامين يا عرضه ارز را پيگيري مي كنند، ولي 
سامانه نيما اثرگذاري مستقيم بر بازار اسكناس را ندارد.

ميزان عرضه و تقاضايي كه در سامانه نيما وجود دارد، در 
قيمت گذاري بازار ارز آزاد خيلي موثر واقع نمي شود، با اين 
حال نمي توان تاثير آن را ناديده گرفت زيرا افرادي كه موفق 
به تامين ارز از طريق سامانه نيما نمي شوند از بازار آزاد مبلغ 
مورد نياز خود را تامين خواهند كرد. عمليات بازار متشكل 
ارزي هرچند كمي دير اقدام شده، اما حركت مناسبي است 
زيرا نابساماني كه در صرافي ها و بازارهاي غيررسمي وجود 
دارد را سروسامان مي بخشد و از نظر تحليلي و كارشناسي 
به نوعي مي تواند بازار عميق تري ايجاد كند كه بر اقتصاد 
هم تاثيرگذار خواهد بود زيرا جو هيجاني كه در بازار اتفاق 
مي افتد را مقداري به كنترل درمي آورد.درباره بازار متشكل 
ارزي بايد اين نكته را هم مورد توجه داشت كه مشتقات 
خاص آن مانند صندوق ارزي بايد به وجود آيد و يك نياز 
محسوب مي شود تا اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در هر 
صورت تمايل به تهيه ارز دارند و به همين دليل اساس��ا 
در اين بازار فعاليت دارند، بتوانند از طريق همين ابزار به 
هدف خود دست پيدا كنند. عرضه ارز نيز در ساماندهي 
بازار آزاد تاثير دارد، زيرا بازار ارز به نوعي از حالت نگراني 
نسبت به تامين ارز وارد كنندگان خارج مي شود و عرضه 
و تقاضاي خردي هم كه در بازار وجود دارد به كنترل 
در مي آيد، از سوي ديگر خيال واردكنندگان هم راحت 
خواهد شد كه تقاضاي ارز وارد بازار خرد ارز نمي شود.

هزينه پيامك بانك هاي 
خصوصي افزايش يافت

دبير كانون بانك ها و موسس��ات اعتباري خصوصي از 
افزايش هزينه سرويس پيامكي بانك هاي خصوصي 
به ۲۰ هزار تومان خبر داد.محمدرضا جمشيدي اظهار 
كرد: طبق آخرين مصوبه شوراي عالي كانون بانك هاي 
خصوصي هزينه سرويس پيامكي بانك هاي خصوصي 
براي هر حس��اب بانكي متعلق به اشخاص حقيقي و 
حقوقي به ترتي��ب به ۲۰ و ۱۰۰ ه��زار تومان افزايش 
پيدا كرد كه بانك ها ملزم به دريافت اين مبلغ هستند و 
بايد آن را در دو يا يك نوبت به شرط اطالع به مشتري و 
اعالم رضايت او دريافت كنند كه تنها در صورت رضايت 
مشتري حق كسر اين هزينه از حساب مشتري را دارند.

معامالت قانوني ارز مشمول ماليات علي الحساب ۱۰ درصد فروش نمي شود

فهرست اخالل گران ارز از بانك مركزي به سازمان مالياتي رفت

 آگهی مزايده عمومی يک مرحله ای 
به شماره ۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۰۰۰9

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس�تان کرمانش�اه در نظر دارد  واگ�ذاری و بهره برداری از 15 
تخته تابلو تبليغاتی را با مبلغ اجاره بهای پایه ساليانه  350/000 ریال برای هر متر مربع از طریق مزایده 
عمومی)به  مدت یکسال (به اشخاص حقيقی و حقوقی دارای مجوز تبليغات محيطی از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اس�امی  واگذار نماید. لذا متقاضيان واجد شرایط می توانند ضمن بازدید از محل پيشنهادی  
 برای اخذ اطاعات بيش�تر و دریافت فرم ش�رکت در مزایده از تاریخ 1400/09/23 س�ایت اینترنتی
 setadiran.ir)ستاد ایران ( مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن14-38249912-083)اداره اموربازرگانی ( 
تماس حاصل نمایند .ضمنا آخرین مهلت ارائه پيشنهادات ساعت 13:00 مورخ 1400/10/12 و زمان بررسی 

پيشنهادات ساعت 10 صبح مورخ 1400/10/13 می باشد .

خواب آلودگی و خستگی در حین رانندگی حادثه به دنبال دارد

وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

نوبت اول

روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

جهت دریافت اسناد و کسب اطاعات بيشتر در خصوص  فراخوان های عمومی، ارزیابی کيفی، مناقصات و مزایدات به وبسایت 
شرکت به نشانی   www.msc.ir، منوی خرید و تامين کنندگان، مناقصات مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب 
مناقصه مورد نظر از طریق سيستم ارتباط با تأمين كنندگان )SRM( ا قدام نمائيد. اطاعات سایر فراخوان ها از طریق سایت 

شرکت، قسمت اطاعيه ها قابل دسترس می باشد.
روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه اصفهانكد آگهي:1400-054

مهلت ارسالموضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مدارک

مدیریت
مرتبط

انجام عمليات تعميرات شل و هوزینگ و تعمير و نگهداری 48543112فراخوان عمومي1
قراردادهای خرید1400/09/26نوار نقاله های مجتمع سبا شرکت فوالد مبارکه

تجهيز مکانيزه نمونه گيری و  اصاح کاف به همراه آموزش و 45087484فراخوان عمومي2
قراردادهای خرید1400/09/30راه اندازی و تضمين عملکرد

انجام عمليات تعمير و بازسازی استریپرهای غلتک های 48542737فراخوان عمومي3
قراردادهای خرید1400/9/30کاری رافينگ نورد گرم شرکت فوالد مبارکه اصفهان

48544705فراخوان عمومي4

انجام خدمات بازرسی ایمنی بهره برداری مطابق الزام اداره 
کار برای مکانيزم های زیر:

جرثقيل متحرک ،ليفتراک و رامتراک و نفر باالبر،انواع 
جرثقيل سقفی،دستگاه بویلر و مخزن تحت فشار،آسانسور 

و استاکر انبار

قراردادهای خرید1400/10/17

 آگهي فراخوان دوم مناقصه عمومي دومرحله اي
) رديف های يک الی ۵  در جدول زير(  نوبت اول و دوم

 آگهي فراخوان نخست مناقصه عمومي دومرحله اي
) رديف 6   در جدول زير (  نوبت اول و دوم

1-دستگاه مناقصه گزار : اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه
نشاني : كرمانشاه- خيابان عشایر – خيابان نهضت – اداره كل نوسازي مدارس استان    شماره تلفن  9-38210636-083    شماره نمابر : 083-38243537

  2-موضوع مناقصه : خرید تجهيزات کاسی / اداری / تبلت دانش آموزی

3- تضمين قابل قبول شركت در مناقصه:  مطابق آیين نامه تضمين معامات دولتي به شماره 123402/ت50659 ه�  و فقط به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر مي باشد .
4-محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ، تحویل و گشایش پيشنهادها

 الف- دانلود اسناد مناقصه از سامانه تداركات الكترونيكي دولت :         زمان: تا ساعت 19:00           تاریخ : 1400/09/22 
ب –  بارگذاري اسناد در سامانه تداركات الكترونيكي دولت و تحویل پاکت ها بصورت فيزیكي به دبيرخانه و نمونه كاال به انبار اداره كل                                                     نوسازي مدارس استان كرمانشاه :        زمان : تا 

ساعت 14:30           تاریخ : 1400/10/08  
ج – گشایش پاکت ها دو مرحله اي :

       محل : اداره كل نوسازي مدارس استان كرمانشاه            زمان: ساعت 08:00          تاریخ : 1400/10/09     
5 – مدت اعتبار پيشنهادات :

حداقل سه ماه پس از تاریخ جلسه گشایش پيشنهادهاي مالي مي باشد .
توضيحات :

1-مناقصه گران بایستي عاوه بر ارائه پيشنهاد قيمت و بارگذاري اسناد و ضمانت نامه در سامانه ستاد )setadiran.ir(، كليه مدارك و پاكات را بصورت فيزیكي تحویل دبيرخانه اداره نمایند.
2-در مناقصه دو مرحله ای مناقصه گران بایستي نمونه كاال به همراه كاتالوگ موضوع مناقصه را براساس مشخصات اعام شده همراه با پيشنهاد قيمت ارائه نمایند. درصورت عدم كسب حداقل 

امتياز كاالي مذكور با مشخصات فني این اداره كل ویا عدم ارائه به موقع نمونه ها ،پاكت پيشنهاد قيمت مناقصه گر مفتوح نخواهد شد.
3- حضور مناقصه گران یا نمایندگان آنها با معرفي نامه كتبي در جلسه گشایش پاکت ها پيشنهادهاي مالي آزاد است.

4-نحوه پرداخت: بصورت  اوراق- نقدی  مطابق جدول ذیل مي باشد. 

آگهي فوق به آدرس سایتهاي اینترنتي زیر نيز درج شده است .
www.iets.mporg.ir         : پایگاه ملي مناقصات                    www.setadiran.ir   : )سامانه تداركات الكترونيكي دولت)ستاد  
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نوبت دوم

  اداره كل نوسازي مدارس
 استان كرمانشاه

حميد ميرمعيني مرتضي افقه 



تعادل|
امروز اليحه بودجه 1401 توسط رييس جمهوري به مجلس 
تقديم مي شود، روز گذشته خبرهاي خوبي درخصوص اين 
بودجه در بازار سرمايه مخابره شد اما  نتوانست تاثير مثبتي 
بر معامالت بگذارد و همچنان شاخص كل سرخ پوش و در 
كانال يك ميليون و 300 هزار واحدي است.طي چند روز 
اخير حدودا ش��ش تا هفت مثبت درخصوص بودجه سال 
1401 منتشر شد و انتظار مي رفت كه اين اخبار تاثير مثبتي 
روي معامالت داشته باشند. طي روز گذشته خبري مبني 
بر ثبات فرمول نرخ خوراك پتروشيمي ها در بودجه 1401 
منتشر شد كه مي تواند تاثير مثبتي بر سهام اين گروه روي 
بورس بگذارد. همچنين در چند روز گذشته حجت االسالم 
والمسلمين موسي احمدي نايب رييس كميسيون انرژي 
مجلس با بيان اينكه نگاه كميس��يون انرژي بر حمايت از 
پتروشيمي ها و صنايع پايين دستي است، گفت: تاكنون 
طرح هاي مختلفي به عنوان حمايت از پتروپااليش��ي ها و 
بحث هاي مربوط به خوراك، تنفس خوراك، تس��هيالت 
واگ��ذاري زمي��ن و مانند آن در كميس��يون انرژي مطرح 
شده است. به طور قطع در بحث نرخ خوراك، پيشنهادها و 
راهكارهايي ارايه شده و كميته فني كميسيون انرژي در حال 
بررسي راهكارهاي آن است كه اميدواريم طرح هاي مطرح 
شده بزودي در صحن مجلس شوراي اسالمي بررسي و در 

كميسيون تلفيق بودجه 1401 مد نظر قرار گيرد.

   دولت به خبر 
بدهي هاي صندوق توسعه ملي افتاد

دومين خبر مربوط به صندوق تثبيت بازار سرمايه است و 
دولت طي روزهاي اخير خبر داده پاي عهد و پيمان خود 
ايستاده و قرار است يك درصد از سهم صندوق توسعه 
ملي به صندوق تثبيت پرداخت شود. البته نكته مهم 
اينجاست كه پرداخت كل ماليات حاصل از معامالت 
بازار سرمايه به صندوق تثبيت برمي گردد و دولت دست 
به كار شده تا بدهي هاي صندوق توسعه ملي به صندوق 

تثبيت هر چه سري پرداخت شود. 

    خبر خوش براي معدني ها
موضوع بعدي مي توان در حوزه معدني ها دانست. افزايش 
نرخ بهره مالكانه منتقي شده و براساس داده هاي منتشر 
شده و پيش بيني كارشناسان و مسووالن تحقق حقوق 
مالكانه معادن در بودجه زياد شده ولي دولت با پيش فرض 
افزايش نرخ هاي جهاني، نرخ ارز و افزايش فروش توانسته 
است درآمد بيشتري را در بودجه 1401 برآورد كند بدون 

آنكه سود سهامداران و ناشران اين گروه كاهش يابد.

    وضعيت ماليات ها چگونه مي شود؟
ت��ا اين لحظه اعالم ش��ده مربوط به ح��ذف ماليات 5 
درصدي شركت هاي توليدي است و به عقيده بسياري 
دولت د رسال جهش و رونق توليد، قدمي براي كمك 
به توليد كشور برداشته اس��ت. دولت، بودجه 1401 را 
با حذف 5 درصد ماليات ش��ركت هاي توليدي تقديم 
مجلس مي كند كه با وجود معافيات مالياتي بسياري 
از شركت هاي بورس��ي و فرابورسي اما به نظر مي رسد 
عدد قابل توجهي ناشي از اين معافيت در جيب ناشران 
و سهامداران باقي مي ماند، درنهايت صنايع بورسي را با 

سودآوري قابل توجهي مواجه خواهد كرد.

    اوراق بدهي كاهش يافت
موضوع اساسي و مهم كه مشكل بزرگ اهالي بازارسرمايه 
هم به حساب مي آيد انتش��ار اوراق بدهي است. به گفته 
كارشناسان در چندماه اخير انتشار اوراق تاثير بسزايي در 
روند معامالت بورس داشته و روند اين بازار را اصالحي كرده 
است اما  برنامه اين روزهاي دولت نشان از كاهش چشمگير 
حجم اوراق بدهي در اليحه بودجه 1401 نسبت به سال 
جاري دارد. بودجه 1400 با 13۲ هزار ميليارد تومان انتشار 
اوراق بسته شد كه بعد طي متممي اجازه انتشار 50 هزار 
ميليارد تومان ديگر گرفته شد و مجموعاً به عدد 1۸۲ هزار 
ميليارد تومان رسيد و اما در بودجه 1401 اين رقم با كاهش 
45 درصدي به حدود 100 هزار ميليارد تومان رسيده كه 
خبر از عدم تكيه دولت به و سرمايه هاي مردم در بازارسرمايه 
مي دهد و اين موضوع را مي توان بزرگ ترين گام مثبت دولت 

سيزدهم در حمايت از بازارسرمايه دانست.

   ارز دولتي حذف مي شود؟
برخي اخب��ار و منابع مي گويند كه نرخ تس��عير ارز 
۲3 هزار تومان تعيين ش��ده و همچنين قرار اس��ت 
ارز 4هزار و ۲00 توماني كه به ارز دولتي يا ترجيحي 
مشهور است از اقتصاد ش��ود، اين موضوع مي تواند 
تاثير فراواني بر روي سودآوري شركت هاي توليدي 
بگذارند و از سويي مي توان گفت كه حذف ارز 4 هزار 

و ۲00 وضعيت اقتصاد كشور را سامان مي بخشد.

    نرخ سوخت صنايع افزايشي مي شود!
آخرين خبرهاي منتشر ش��ده در اين روزها مربوط به 
افزايش نرخ س��وخت صنايع در بودجه 1401 است. در 
اينجا يك نكت��ه وجود دارد كه اين افزايش قرار اس��ت 
تدريجي باش��د و با اعمال س��قف ريالي و معافيت هاي 
مالياتي نمي توان تاثير چنداني در س��ودآوري صنايع 

بگذارد اما اگ��ر از بعد ديگري نگاه مي كنيم اين افزايش 
نرخ س��ود مي تواند در كوتاه مدت صنايع را نزولي كند و 
احتماال يك اصالح كوتاه مدت در اين گروه داشته باشيم.

   تاالر شيشه اي از نگاه روز شنبه
ش��اخص كل بازار بورس در اولين روز كاري هفته يعني 
ش��نبه، ۲0 آذرماه با چهار ه��زار و ۹41 واحد كاهش، در 
جايگاه يك  ميليون و 344 ه��زار واحدي قرار گرفت. در 
معامالت اين روز بيش از پنج ميليارد و ۶۹۲ ميليون سهم، 
حق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش ۲۸ هزار و ۶۲۷ ميليارد 
ريال داد و ستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با ۲ 
هزار و ۹4 واحد كاهش به 3۶1 هزار و 4۹5 واحد و شاخص 
قيمت )هم وزن( با يك هزار و 31۷ واحد افت به ۲۲۷ هزار و 
4۶۸ واحد رسيد. شاخص بازار اول، چهار هزار و ۸0۶ واحد 
و ش��اخص بازار دوم، ۶ هزار و ۲۲4 واحد كاهش داشتند.
عالوه بر اين در بين همه نمادها، شركت معدني و صنعتي 
چادرملو با نماد »كچاد« با ۲۹1 واحد، صنايع پتروشيمي 
خليج فارس با نماد »فارس« با 143 واحد، بورس كاالي 
ايران با نماد »كاال« با 41 واحد، ش��ركت سرمايه گذاري 
س��هام عدالت استان كرمان با نماد »وس��كرمان« با ۷۹ 
واحد، شركت س��رمايه گذاري استان آذربايجان غربي با 
نماد »وساغربي« با ۶3 واحد، پتروشيمي پرديس با نماد 
»ش��پديس« با ۶3 واحد و شركت سرمايه گذاري استان 
آذربايجان ش��رقي با نماد »وساشرقي« با 51 واحد تاثير 
مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل معدني و صنعتي 
گل گهر با نماد »كگل« با ۹00 واحد، پتروشيمي فناوران 
با نماد »شفن« با 5۸۲ واحد، فوالد مباركه اصفهان با نماد 
»فوالد« با 3۶۶ واحد، ايران خودرو با نماد »خودرو« با ۲۷۹ 
واحد، سايپا با نماد »خساپا« با ۲۶۹ واحد، پتروشيمي نوري 
با نم��اد »نوري« با ۲3۶ واحد، پااليش نفت بندرعباس با 
نماد »شبندر« با ۲35 واحد و گروه دارويي بركت با نماد 

»بركت« با 145 واحد با تاثير منفي بر شاخص بورس همراه 
شدند.برپايه اين گزارش، در اولين روزكاري هفته شركت 
ايران خودرو با نماد »خودرو«، س��ايپا با نماد »خس��اپا«، 
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد »شستا«، 
بورس كاالي ايران با نم��اد »كاال«، گروه دارويي بركت با 
نماد »بركت«، گسترش س��رمايه گذاري ايران خودرو با 
نماد »خگستر« و ساير اشخاص بورس انرژي با نماد »انرژي 
3« در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم 
در معامالت اين روز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه ۲  ميليارد و 51۷ ميليون برگه سهم به 
ارزش پنج هزار و ۸1۸ ميليارد ريال داد و ستد شد.طي روز 
شنبه شاخص فرابورس بيش از 55 واحد كاهش داشت و 
بر روي كانال 1۹ هزار و 1۲1 واحد ثابت ماند. همچنين در 
اين بازار يك ميليارد و 40۶ ميليون برگه سهم به ارزش 
۲5 هزار و ۸5۲ ميليارد ريال داد و ستد شد. در اولين روز 
كاري هفته شركت پتروشيمي زاگرس با نماد »زاگرس«، 
گروه س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد »سمگا«، 
ريل پرداز نوآفرين با نماد »حآفرين«، صنعتي بهپاك با نماد 
»بهپاك«، مديريت انرژي اميد تابان هور با نماد »وهور«، 
بيمه اتكايي ايرانيان با نم��اد »اتكاي« و بيمه دي با نماد 
»ودي«، پتروشيمي تندگويان با نماد »شگويا«، پاكديس 
با نماد »غديس«، تجارت الكترونيك پارس��يان كيش با 
نماد »تاپكيش«، توليد نيروي برق دماوند با نماد »دماوند« 
و مجتمع جهان فوالد سيرجان با نماد »فجهان« با تاثير 
مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند.همچنين پليمر آريا 
ساسول با نماد »آريا«، فرابورس ايران با نماد »فرابورس«، 
شركت سرمايه گذاري صبا تامين با نماد »صبا«، سهامي 
ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، توسعه سامانه نرم افزاري 
نگين با نماد »توسن«، صنايع ماديران با نماد »ماديرا«، 
فوالد هرمزگان جنوب با نماد »هرمز« و پتروشيمي مارون 

با نماد »مارون« تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.
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پلتفرم ايران و سوريه
از مبدا بورس كاال

سنا| بهادر بيژني، مشاور رييس سازمان بورس در امور 
بين الملل در خصوص صحبت هاي اخير رييس سازمان 
بورس مبني بر آمادگي ايران به منظور تشكيل بورس 
كاال با كشور سوريه، اظهار كرد: ارتباط سازمان بورس 
ايران با سازمان بورس سوريه مختص حال نمي شود و 
از گذشته نيز بوده است به گونه اي كه در سال ۹4 اين 
ارتباط به جايي رسيد كه در تهران مسووالن اين دو نهاد 
يك ق��رارداد دو جانبه امضا كردند.او تصريح كرد: از آن 
زمان تا كنون روابط سازمان بورس ايران با بورس سوريه 
وارد سطح ديگري شد به گونه اي كه مطابق مستندات 
جلسات متعددي در خصوص تقويت بازار سرمايه اين 
دو كشور با حضور مسووالن سوري، بورس كاالي ايران، 
بورس انرژي، شركت بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس 
و شركت سپرده گذاري مركزي صورت گرفت.مشاور 
روابط بين الملل رييس سازمان بورس بيان كرد: بازار 
فرابورس ايران در همان س��ال هاي ابتدايي اولين نهاد 
پيش��گام در خصوص اين روابط بود ب��ه گونه اي كه از 
ابتدا مديرعامل فرابورس با مسووالن نهاد ناظر بورس 
دمشق و فعاالن اقتصادي اين كشور جلسات متعددي 
را در دمشق برگزار كردند.بيژني بيان كرد: اين ارتباط 
تا مرحله اي پيش رفت كه در ح��ال حاضر پروژه هاي 
متنوعي بين نهاد ناظر بورس دمشق و اركان بازار سرمايه 
ايران تعريف شده است، اكنون نيز بورس كاالي ايران 
آمادگي كامل خود را به منظور طراحي كامل بورس كاال 
در سوريه و راه اندازي پلتفرم مشترك مبادالتي در اين 
كشور اعالم كرده است.او افزود: اين امر عالوه بر افزايش 
تبادالت اقتصادي بين ايران و س��وريه س��بب تعريف 
پلتفرم مشتركي در راستاي تبادل كاالهاي توليدي و 
اساسي نيز خواهد شد.مشاورامور بين الملل سازمان 
بورس تاكيد كرد: از آنجا كه اين امر، مساله مهمي براي 
سازمان بورس ايران به حساب مي آيد بورس كاال تصميم 
گرفته است تا يك دفتر مستقل در دمشق تاسيس كند 
تا بتواند مديريت و نظارت الزم را روي آن داشته باشد.
بيژني گفت: دفتر بورس كاالي ايران چندين ماه است كه 
در دمشق تاسيس شده است طي اين مدت نيز مسووالن 
ارش��د بورس كاالي ايران به منظور برگزاري جلسات 
متعدد در راس��تاي راه اندازي هرچه س��ريع تر پلتفرم 
مشترك مبادالتي در آن محل نيز حضور داشتند.او بيان 
كرد: طي چندمدت اخير نيز رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس به همراه اعضاي وزارت صمت به اين منظور به 
سوريه سفر كردند كه طي اين سفر جلساتي در خصوص 
اين موضوع برگزار شد، مطابق اخبار منتشر شده از اين 
سفر در راستاي دعوتي كه مسووالن ايران از مسووالن 
نهاد ناظر بازارسرمايه سوريه انجام دادند قرار شد كه آنها 
نيز در آينده نزديك به منظور بررسي جزئيات بيشتر 
به ايران س��فري داشته باشند.مشاور روابط بين الملل 
سازمان بورس در پايان، گفت: اميدوار هستيم كه اين 
امر تا پايان سال رخ دهد اما يك مقدار اجرايي شدن اين 
مساله به امكانات كشور سوريه به منظور تاسيس بورس 
كاال به عنوان كش��ور مقصد باز مي گردد زيرا سازمان 
بورس به سبب تجربه اي كه در راستاي راه اندازي پلتفرم 
مشترك معامالتي با كشور هند دارد، هم اكنون از سمت 
ما زير ساخت هاي الزم براي اجراي اين طرح وجود دارد.

راهكار جبران كسري بودجه 
چيست؟

سنا| رحيم زارع، سخنگوي كميسيون ويژه جهش 
و رونق توليد مجلس در آستانه بررسي اليحه بودجه 
گف��ت: دولت اموال زي��ادي دارد كه هزينه  نگهداري 
بااليي بر دوش دولت گذاش��ته  است، بنابراين دولت 
بايد اين دست اموال را واگذار كند يا به صورت اجاره از 
ظرفيت بخش خصوصي استفاده كند تا بتواند كسي 
بودجه را جبران كند. رحيم زارع افزود: يك مش��كل 
در حوزه بودجه ريزي وج��ود دارد و آن بودجه ريزي 
عملياتي اس��ت؛ در بح��ث بودجه ري��زي عملياتي، 
دس��تگاه ها هزينه هاي واقعي را ارايه نمي دهند و ما 
هنوز نمي دانيم كه كدام دستگاه بر اساس عملكرد خود 
در حال بودجه ريزي است.نماينده مردم آباده، بوانات و 
خرم بيدتاكيد كرد: بايد بودجه شركت هاي دولتي 
و همچنين هزينه هاي كالن جاري دولت كاهش 
يابد كه اگر چنين اتفاقي رقم خورد به نوعي مي توان 
كسري بودجه را كنترل كرد، اما اگر چنين اتفاقي 
نيفتد كسري بودجه معضلي براي كشور خواهد شد. 

توزيع عادالنه سود فوالد
با بورس كاال

دنياي معدن| سيف اهلل اميري، مديركل دفتر صنايع 
معدن��ي وزارت صمت درباره تغيير عن��وان معاونت 
معدني و تاثير آن بر رويكرد هاي اجرايي وزارت صمت 
براي بخش معدن و صنايع معدني اظهار كرد: معاونت 
قبلي به قوت خود باقي است تنها بحث فرآوري مواد 
به آن اضافه شده است. در بخش اضافه شده مديريت 
برخي كاالها همچون پتروشيمي به اين قسمت انتقال 
داده مي شود. بعيد است تغييرات خاصي در معاونت 
معدني در رويكردها ايجاد شود. مديركل دفتر صنايع 
معدن��ي وزارت صمت همچنين با اش��اره به موضوع 
صدور مجوز ها بيان كرد: توازن��ي را كه براي زنجيره 
فوالد و افق 1404 در اختي��ار داريم همچنان برقرار 
است. اگر كسي به دنبال مجوز جديد است بايد خوراك 
را داشته باشد. در غير اين صورت به هيچ عنوان مجوز 
براي آنها صادر نمي شود. اما موضوع ديگري كه وزارت 
صمت به دنبال آن اس��ت، بحث رفع محدوديت هاي 
گازي براي توليدكنندگان فوالد بوده تا بتوانند توليد در 
زمستان را با كمترين چالش پيش ببرند. وي همچنين 
با اش��اره به تعامل وزارت صم��ت و نفت براي رفع 
محدوديت هاي گازي براي فوالدي ها در زمستان، 
اظهار كرد: تقسيم بندي هايي درباره سوخت انجام 
و به وزارت نفت ابالغ ش��ده تا واحدهاي سيماني و 

فوالدي كمترين آسيب را از اين موضوع ببينند.

ديدار پل ارتباطي
سهامداران و ناشران بازار سرمايه

نرگس احمدي، سرپرست معاونت اجرايي فرابورس 
ايران از برگزاري اولين مجم��ع عمومي الكترونيك 
)غير حضوري( يك ناش��ر فرابورسي از طريق سامانه 
مجامع الكترونيك فرابورس »ديدار«، در روز شنبه ۲0 
آذرماه خبر داد. احمدي با اشاره به مصوبه هيات مديره 
فرابورس مبني بر برگ��زاري رايگان مجامع عمومي 
الكترونيك ناشران فرابورسي از طريق سامانه ديدار، 
عنوان كرد: صبح شنبه مجمع عمومي عادي شركت 
توس��عه عمران اردبيل با نماد »ثتوس��ا«، به منظور 
انتخاب هيات مديره به بهترين شكل ممكن با تالش 
جمعي از همكاران فرابورس ايران برگزار شد.به گفته 
وي پي��ش از اين مجمع عمومي ع��ادي و فوق العاده 
فرابورس نيز براي نخستين بار به صورت حضوري با 
اعمال حق راي به صورت الكترونيكي از طريق سامانه 
ديدار برگزار ش��د كه مورد استقبال سهامداران قرار 
گرفت.وي به تاييد و نظر مس��اعد س��ازمان بورس از 
سامانه ديدار اشاره كرد و افزود: با توجه به اينكه سازمان 
بورس نيز سامانه مجامع فرابورس را مورد بررسي قرار 
داده و نظر مساعد و مثبتي نسبت به اين سامانه داشته 
است، هيچ محدوديتي براي برگزاري مجامع تمامي 
شركت هاي بازار سرمايه )بورسي و فرابورسي( از طريق 
اين س��امانه وجود ندارد.احمدي به برگزاري مجمع 
شركت سرمايه گذاري وثوق امين در روز ۲۲ آذرماه و 
همچنين پس از آن مجمع شركت نيرومحركه اشاره 
كرد و گفت: تا امروز ۲0 ش��ركت بورسي و فرابورسي 
براي برگزاري مجمع به فرابورس درخواست داده اند 
و حتي درخواست هايي براي برگزاري مجامع در سال 
آينده نيز ارسال شده  است.سرپرست معاونت اجرايي 
فرابورس ايران به ش��ركت هاي بورسي و فرابورسي 
كه درخواست برگزاري مجمع ازطريق سامانه ديدار 
را دارند، اش��اره و اعالم كرد: برخي از اين ش��ركت ها، 
هلدينگ و سرمايه گذاري هايي هستند كه درخواست 
داده ان��د مجامع تمامي زيرمجموعه ه��اي آنها نيز از 
همين طريق برگزار ش��ود.وي در پاسخ به پرسشي 
درخصوص هزينه ش��ركت هاي غيرفرابورسي براي 
استفاده از اين سامانه تصريح كرد: براي شركت هاي 
فرابورس��ي برگزاري مجامع از طريق س��امانه ديدار 
رايگان اس��ت و براي برگزاري مجام��ع الكترونيك 
شركت هاي بورس��ي نيز هيچ رويكرد انتفاعي وجود 
ندارد و به بهاي تمام شده خدمات مذكور ارايه مي شود. 
احمدي با تاكيد بر اينكه فرابورس در ارايه اين خدمات 
ديد انتفاعي ندارد و فقط هدف برگزاري الكترونيكي 
مجامع به بهترين شكل و حضور حداكثري سهامداران 
خرد از اقصي نقاط كشور و اعمال حق راي آنهاست، 
گفت: شركت هايي كه قصد دارند از مسير اين درگاه 
مجامع خود را برگزار كنند بايد حداقل دو هفته قبل 
از تاريخ برگزاري مجمع با اداره روابط سرمايه گذاران 
فراب��ورس هماهنگي ه��اي الزم را انج��ام دهن��د تا 
مالحظات دستورالعمل برگزاري مجامع الكترونيك 
اجرايي شود. وي ادامه داد: شركت هاي متقاضي بايد 
ابتدا نامه اي به سازمان بورس از طريق سايت كدال 
ارس��ال و اعالم كنند كه قصد دارند مجامع خود را 
هم زم��ان به دو صورت حض��وري و الكترونيكي از 
طريق سامانه ديدار برگزار كنند، زيرا بر اساس قانون 
نمي توان مجامع را به صورت صد درصد الكترونيكي 
برگزار كردو باي��د امكان حضور فيزيكي نيز وجود 
داشته باش��د. پس از آن درخواستي به مديرعامل 
فرابورس نيز ارسال مي شود كه اين درخواست براي 
اجرا به اداره روابط سرمايه گذاران فرابورس ارجاع 
داده مي شود تا تمامي اقدامات الزم پيش از مجمع، 

در زمان برگزاري و پس از آن انجام شود.

فروش اموال تمليكي
در مسيري شفاف و مطمئن

محمودرضا الهي فرد، كارشناس بازارسرمايه در مورد 
عرضه اموال دپو شده سازمان اموال تمليكي در بورس 
كاال، اظهار كرد: سازمان اموال تمليكي با عرضه كاالها و 
اموال در اختيار و قابل عرضه خود همانند خودرو، امالك، 
ورقه هاي فلزي و س��اير موارد در بورس كاال، از مزاياي 
ويژه اي برخوردار خواهد ش��د. او تاكيد كرد: قانونمند 
بودن رويه هاي داد و ستد، تسويه معامالت و همچنين 
شفافيت در انجام معامالت در بورس كاال به طور خود 
انتظام صورت مي پذيرد از س��وي ديگر شرايط خريد 
اموال عرضه شده دولتي براي همه متقاضيان يكسان 
است به طوري كه طيف وسيعي از مشتريان بالقوه در 
سراس��ر كش��ور را در بر مي گيرد. عالوه بر آنكه عرضه 
در بورس كاال، امنيت معامالت و پوشش ريسك عدم 
انجام تعهدات طرفين داد و ستد را برابر مي كند، سرعت 
معامالت را نيز افزايش مي دهد. اين كارش��ناس بازار 
س��رمايه بيان كرد: بورس كاال به س��بب دارا بودن زير 
ساخت هاي الزم، امكاناتي را براي چنين عرضه هايي 
فراهم كرده است، اين اقدام  دولت در رابطه با فروش اموال 
تمليكي، عالوه بر توسعه بازار سرمايه به ويژه افزايش 
حجم مبادالت بورس كاال، كمك شاياني به تسهيل و 
تسريع فرآيند فروش اموال تمليكي مي كند.الهي فرد 
گفت: يكي ديگر از فوايد انجام معامالت در بورس، امكان 
حذف تشريفات مزايده و مناقصه دولت است به گونه اي 
كه اين امر با روش الكترونيك  كه در بورس كاال وجود 
دارد به فرآيند معامالت سرعت مي دهد و مانع بسياري از 
اتالف هزينه ها خواهد شد.او بيان كرد: دولت در سال ۹4 
نيز يك بار از طريق بورس كاال اقدام به فروش اموال دپو 
شده در سازمان اموال تمليكي كرد كه تكرار اين امر نشان 
از ترغيب شدن دولت براي استفاده از اركان مختلف بازار 
سرمايه به ويژه بورس كاال دارد، ناگفته نماند كه اگر اين 
امر به درستي محقق شود مي تواند به نفع اقتصاد كشور 
تمام شود.اين كارشناس بازار سرمايه در پايان تاكيد كرد: 
اگر اين امر از سوي سامان اموال تمليكي ادامه دار باشد 
عالوه بر شفاف شدن قيمت اين كاالها سبب خواهد شد 
تا ساير نهادها براي فروش اموال مازاد خود از طريق اين 
بازار عمل كنند به سبب آنكه بورس كاال نشان داده است 
كه نسبت به ساير بازارها شفاف تر و قابل اعتمادتر است.

»تعادل« پيش از رسيدن بودجه به مجلس اخبار منتشره آن را بررسي مي كند

در نشست رييس دستگاه قضا با اعضاي هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شد

منافع  بودجه براي  بورس

هيات مديره بورس بايد شفاف سازي كند
در پ��ي دس��تور اخي��ر حجت االس��الم والمس��لمين 
غالمحسين محس��ني اژه اي به س��ازمان بازرسي كل 
كش��ور مبني بر به روز كردن گزارشات پيشين در مورد 
مسائل بورس و تخلفات احتمالي، هيأت مديره سازمان 
بورس و اوراق بهادار با رييس قوه قضاييه ديدار كردند.در 
ابتداي جلسه رييس عدليه با اشاره به اهميت بازار سرمايه 
و بورس اظهارداشت: با استقبال مردم از بورس فرصت 
خوبي براي دولت و مردم پيش آمد و نبايد اين فرصت با 
عملكرد ناصواب از بين برود و الزم است با شفاف كردن 
فرايندها در بورس دغدغه مردم هرچه زودتر رفع شود 
و مردم با اميدواري بتوانند كم��اكان در بورس فعاليت 
كنند.وي با بيان اينكه بديهي است بازار سرمايه نيز مانند 
بس��ياري از بازارهاي ديگر دادوستد، داراي سود و زيان 
اس��ت، افزود: طبعًا افراد با اختيار و آگاهي و آش��نايي با 
بازار بايد وارد آن شوند اما رشد فوق العاده شاخص بورس 
در س��ال هاي ۹۸ و ۹۹ غيرمتعارف و غيرمنطقي بود و 
به همين دليل بسياري از دلس��وزان و سازمان بازرسي 
كل كشور و دادس��تاني كل كشور به مسووالن ذي ربط 
به صورت كتبي و شفاهي هش��دار دادند و موارد خالف 
را متذكر شدند.محس��ني اژه اي با اشاره به دغدغه هاي 
موجود در خصوص ريزش بورس در كش��ور گفت: بايد 
تالش و ابعاد نظارتي بازار سرمايه تقويت شود تا فرصت 
بازار سرمايه به ضد آن تبديل نشود.رييس دستگاه قضا 
همچنين از آمادگي كامل ق��وه قضاييه براي كمك به 
دولت و س��ازمان بورس براي رفع آسيب ها و مشكالت 
بورس خبر داد.محس��ني اژه اي با بيان اينكه با افزايش 
غيرمتعارف شاخص بورس و تبليغات صورت گرفته در 
س��ال هاي ۹۸ و ۹۹ جمع كثيري از مردم بدون اطالع 
و آش��نايي كافي حدود ۶0 ميليون كد بورسي گرفتند، 
گفت: در آن مقطع زماني سازمان بورس هم اطالع رساني 
و آگاهي بخشي مناسبي انجام نداد و در اين فضا بعضي 
افراد كل موجودي را وارد بورس كردند و حتي بعضي از 
مردم با شرايط پيش آمده از بستگان و آشنايان خود نيز 
وجوهي را اخذ كرده و وارد بورس شدند و اكنون براي اين 

دسته مشكل مضاعفي به وجود آمده است.

   وضعيت بازار سهام
 مثبت و اميدواركننده است

در اين نشست رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
ورود سرمايه مردم به بازار بورس در سال هاي ۹۸ و ۹۹ يك 
فرصت استثنايي براي شركت هاي بورسي و رونق دهي 
به اقتصاد كش��ور ايجاد كرد اما متأسفانه از آن جهت كه 
زيرس��اخت هاي فني، حقوقي و نظارتي متناسب با اين 
هجوم س��رمايه به بورس تعبيه نش��ده بود موجب پديد 
آمدن مخاطراتي شد.مجيد عشقي، »آزادسازي بخش 
دوم س��هام عدالت«، »مهيا نبودن زيرساخت هاي فني 
و حقوقي كام��ل«، »فروكش ك��ردن نقدينگي موجود 
با اقدامات دولت وقت« و برخ��ي عوامل ديگر را از جمله 
داليل ريزش بورس عن��وان كرد.وي وضعيت فعلي بازار 
س��هام را مثبت و اميدواركننده ارزياب��ي كرد و گفت: در 
مدت اخير سودهاي ش��ركت هاي بورسي افزايش يافته 
و مويد اين موضوع، صورت هاي مالي ماهانه اي است كه 
شركت هاي بورس در اختيار سازمان بورس قرار مي دهند 
و اين فرآيند، ما را به اين نتيجه مي رساند كه نبايد نگران 
بود.محسني اژه اي پس از اظهارات رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار اين سوال را مطرح كرد كه اين سازمان براي 

تقويت زيرساخت ها و به طور خاص نظارت و اعتمادسازي 
مردم چه برنامه اي دارد؟ عشقي پاسخ داد: تا پايان سال با 
ارتقا و تقويت سامانه هاي فني و نظارتي تمام جريان هاي 
مالي اثرگذار در بازار سرمايه در سريع ترين زمان ممكن 
مورد رصد و شناسايي قرار خواهند گرفت و از اين طريق 

از بسياري آسيب ها و مخاطرات پيشگيري خواهد شد.

   تذكر به مسووالن ذي ربط بورس 
در اين نشست دادستان كل كشور اظهار داشت: از سال ۹۷ 
به بعد تذكرات و اخطارهايي به مس��ووالن ذي ربط بورس 
از جمله وزير اقتصاد وقت داده ايم و به نظر مي رسد بخش 
حقوقي سازمان بورس كارآمدي الزم را ندارد. حجت االسالم 
والمسلمين محمدجعفر منتظري س��اماندهي مجامع 
شركت هاي س��هام عدالت را ضروري دانست و گفت: در 
جلسه اخير شوراي عالي بورس فرصت سه ماهه براي اين 
امر تعيين ش��د. معاون رييس سازمان بازرسي كل كشور 
نيز در اين نشست طي سخناني به تذكرات و گزارشات اين 
سازمان به مسووالن ذي ربط سازمان بورس طي دو سال 
اخير اشاره كرد. در ادامه اين نشست محسني اژه اي گفت: 
مسائل مطرح ش��ده از سوي رييس سازمان بورس و اوراق 

بهادار و دادستان كل كشور جاي بررسي و اقدام دارد ولي 
اينجانب با مالحظات گزارشات رسمي و مردمي تفاوت هايي 
بين فرآيند بورس در كشور خودمان و ساير بورس هاي دنيا 
مي بينم كه مي تواند باعث رانت و سوءاس��تفاده عده اي و 
متضرر شدن عده ديگري شود بنابراين به بعضي از موارد 
اش��اره مي كنم و اميدوارم سازمان بازرس��ي كل كشور و 
مسووالن س��ازمان بورس و اوراق بهادار به طور دقيق اين 
موضوعات را بررسي كرده و اقدام مقتضي را به عمل آورند.  
رييس عدليه در همين راستا به »نمايش صف خريد و فروش 
در بورس«، »دخالت هاي ناظرين بورس در فرآيند خريد و 
فروش سهامداران« و »خريد سهام با كد بورسي افراد حقيقي 
از سوي صندوق هاي حقوقي« اشاره كرد و افزود: اين موارد 
ابهاماتي است كه اعضاي هيئت مديره سازمان بورس بايد در 
رابطه با آن شفاف سازي و رفع ابهام كنند. رييس قوه قضاييه 
درباره نمايش صف خريد و فروش در بورس اظهار داشت: با 
وصف اينكه در بورس هاي متعارف دنيا صف خريد و فروش 
به نمايش گذاشته نمي شود چرا در بورس ايران صف خريد 
و فروش نمايش گذاشته مي شود؟ وي با اشاره به دسترسي 
كارگزاري ها و سازمان بورس به كليه رديف ها و سفارشات 
عرضه و تقاضا گفت: اين در حالي است كه سهامداران عادي 
به صورت آنالين حداكثر پنج رديف از سفارشات را مي توانند 
مشاهده كنند. محسني اژه اي افزود: همچنين ديده شده 
كه صندوق ها به جاي كد بورسي خود صندوق، با كدهاي 
حقيقي كه در صندوق س��رمايه گذاري كرده اند در بورس 
ش��ركت مي كنند يا كدهاي حقيقي صندوق را در اختيار 
ديگران قرار مي دهند و آنها در بورس ش��ركت مي كنند. 
رييس عدليه با بيان اينك��ه همه اين موارد مي تواند ايجاد 
رانت و فس��اد كند، گفت: بايد در خصوص همه اين موارد 
شفاف سازي شود. در پايان اين نشست رييس قوه قضاييه 
از سازمان بازرسي خواست مسائل را به صورت جدي دنبال 
كند و به هيأت مديره س��ازمان بورس گفت: شما موظف 
هستيد آس��يب ها و كمبودها را شناسايي، جمع بندي و 
رفع كنيد و اگر نياز به كمك قوه قضاييه است حتما كمك 
مي كنيم و اگر معتقد هستيد مجازات ها در اين زمينه ناكافي 
است به صورت موردي اعالم كنيد كه اقدام الزم به عمل آيد.



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه قرار اس��ت امروز يكشنبه ۲۱ آذر اليحه 
بودجه ۱۴۰۰ با حضور رييس جمهور در مجلس، به 
هيات رييسه تقديم شود، برخي گزارش ها از كاهش 
سهم بودجه عمراني از مصارف اليحه بودجه ۱۴۰۱ 
حكايت دارد. مساله اي كه البته طي سال هاي اخير 
تكرار ش��ده اس��ت به گونه اي كه سهم ۱5 درصدي 
بودجه عمراني از مصارف بودجه در سال 99، در سال 
۱۴۰۰به ۱۱ درصد كاهش يافته است. و در اين حال، 
منابع پيش بيني شده براي همين بودجه نيز تنها 56 
درصد محقق شده است. از اين رو، روشن است كه در 
شرايط تحريم و نوسان هاي شديد اقتصادي، هر سال 
به طور پلكاني از سهم بودجه عمراني كاسته مي شود 
و از س��وي ديگر هزينه هاي الزم ب��راي تكميل اين 
پروژه ها را افزايش مي دهد. به عبارتي، به ميزاني كه 
اعتبارات الزم براي اتمام پروژه هاي نيمه تمام افزايش 
مي يابد، به همان ميزان، توان مالي دولت در تخصيص 
منابع الزم تحليل مي رود. به گفته نمايندگان عضو 
كميس��يون برنامه و بودجه مجلس ۱۰۰ هزار پروژه 
نيمه تمام در كشور وجود دارد كه تكميل آنها نيازمند 
7۰۰ هزار ميلي��ارد تومان )يك و ني��م برابر بودجه 
عمومي سال ۱۴۰۰( اس��ت. وجود ۱۰۰ هزار پروژه 
نيمه تمام در كش��ور كه منجر به حبس بخش قابل 
توجهي از اعتبارات و نقدينگي كش��ور شده، ريشه 
در سفرهاي استاني دولت نهم و دهم و مصوبات آن 
سفرها دارد. سفرهايي كه اغلب پروژه هاي نيمه تمام 
در آنها به تصويب رس��يده و كلنگ زني شده است. 
حال آنكه اساسا معلوم نيست اين حجم از پروژه هاي 
عمراني به چه ميزان داراي صرفه اقتصادي اس��ت و 
منافع مردم منطقه مورد نظر را تامين مي كند يا نه؟ 
مشخص نيست اين حجم از پروژه هاي عمراني چرا 
بدون برنامه ريزي و اولويت بندي تصويب و كلنگ زني 
ش��ده اند؟ آيا اهميت و ضرورت همه آنها براي مردم 
و كشور يكسان بوده است؟ سئواالت متعدد ديگري 
مي توان در اين زمينه طرح كرد، اما واضح اس��ت كه 
اين پروژه ها در زمان وف��ور درآمدهاي نفتي و غلبه 
احساسات بر عقالنيت مجوز احداث دريافت كرده اند 
و از همين رو، مبالغ بسياري، براي آغاز اين پروژه ها و 
پيشرفت فيزيكي آنها هزينه شده است اما از آنجا كه 
اين پروژه ها به دليل تنگناي مالي در دوران تحريم، 
تكميل نشده اند، هم اينك سرمايه هاي زيادي را در 
خود حبس كرده اند و افزون براين، نتوانس��ته اند به 
چرخه رشد و توليد وارد شده و به بهره برداري برسند. 
اين در حالي است كه دولت هاي وقت، مي توانستند 
پروژه هاي اولويت دار را در دوره هاي كوتاه مدت يكي 
دو ساله تكميل و به چرخه بهره برداري برسانند و بعد 
پروژه هاي جديد را استارت بزنند. حاال اما اين مساله 
به دولت سيزدهم ارث رس��يده است. اين دولت نيز 
ناگزير از تكميل پروژه هاي ب��ا اهميت و اولويت دار 
است تا با تزريق منابع اندك بودجه عمراني-  در حالي 
كه هزينه هاي عمراني طي س��ال هاي گذشته دچار 
جهش شده اند- بتواند بخشي هر چند كوچك از اين 

طرح ها را به بهره برداري برساند.

    بودجه ضد تورمي و منتج 
به رشد اقتصادي است

حجت االسالم س��يد ابراهيم رييسي، رييس جمهور 
صبح روز چهارش��نبه ۱۰ آذرماه در نشست مشترك 
دولت و مجلس ش��وراي اس��المي اعالم كرد: بودجه 
۱۴۰۱ اولين سند مالي مهمي است كه در اين دولت به 
مجلس شوراي اسالمي ارايه مي شود. رييس سازمان 
برنامه و بودجه براي تدوين اليح��ه بودجه از نظرات 

نمايندگان مجلس استفاده كرده و خواهد كرد. دولت 
مي خواهد اين بودجه كس��ري و تورم نداشته و داراي 
رشد اقتصادي باش��د. چندي پيش نيز سيد مسعود 
ميركاظمي معاون رييس جمهور و رييس س��ازمان 
برنامه و بودجه كشور در جلس��ه نهاد تعامل شوراي 
هماهنگي تشكل هاي فني، مهندسي، حرفه اي كشور 
اعالم كرده بود: هيچ جاي دنيا اين طور نيست كه همه 
كارها را دولت انجام دهد؛ لذا بايد با مشاركت و همكاري 
بخش خصوصي پروژه هاي عمراني را جلو ببريم. روند 
حركت در سال هاي گذشته به گونه اي بوده كه امروز 
منابع الزم براي پش��تيباني از اي��ن حجم پروژه هاي 
عمراني وجود ندارد. به تدريج هزينه هاي جاري افزايش 
پيدا كرده و با توجه به افزايش تورم، اعتبارات عمراني، 

ناچار كاهش پيدا كرده است.

    سهم پروژه هاي عمراني 
از بودجه ۱۴۰۰؛ ۱۱ درصد

آنگونه كه مهر گزارش كرده است، سال گذشته و در 
كش و قوس ارايه اليحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت 
قبل به مجلس شوراي اسالمي، مركز پژوهش هاي 
مجلس اعالم كرد، سهم اعتبارات عمراني در اليحه 
بودجه ۱۴۰۰ نس��بت به مصارف عمومي اين اليحه 
از ۱5 درص��د در قانون بودج��ه ۱۳99 به ۱۱ درصد 
كاهش پيدا كرده كه در ۱۰ س��ال گذشته بي سابقه 
بوده اس��ت. در حالي سهم ۱۱ درصدي براي بودجه 
عمراني نس��بت به بودجه عمومي در س��ال ۱۴۰۰ 
تعيين شد كه مطابق با قانون برنامه ششم توسعه بايد 
اين سهم به عدد ۲۲ درصد مي رسيد. از سوي ديگر، 
با توجه به وضعيت اقتصادي سال هاي اخير، ميزان 
تحقق همين سهم اندك بودجه هاي عمراني از بودجه 
عمومي كشور، از 56 درصد تجاوز نكرده است. به بيان 
ديگر مي توان گفت اگرچه در سال هاي اخير تقريبًا 
نيمي از همين بودجه محدود در نظر گرفته ش��ده 
براي تكميل پروژه ه��اي زيربنايي، كه تنها برخي از 
آنها موتور محرك رشد اقتصادي كشورند، تخصيص 
پيدا مي كرده، اما در عمل برخي پروژه هاي اولويت دار 

از دستيابي به اين بودجه محروم  بوده اند.

روند كاهش سهم پروژه هاي عمراني از بودجه ۱۴۰۰ 
به نظر مي رسد در اليحه سال آتي )۱۴۰۱( نيز ادامه 
داش��ته باش��د. اين اتفاق در پي تصميم دولت براي 
دستيابي به رشد اقتصادي ۸ درصدي در نظر گرفته 
شده و قرار است صندوق هاي پروژه استاني براي تأمين 

مالي آنها از محل منابع مردمي تشكيل شود.
همچنين بودجه عمراني به پروژه هايي تعلق مي گيرد 
كه در راستاي دس��تيابي به رشد اقتصادي مورد نظر 
رييس جمهور باشد كه احتمااًل آن دسته از پروژه هايي 
كه اجرا و تكميل آنها اشتغال زاس��ت و سبب تحرك 

اقتصادي خواهد شد، در اولويت هستند.

    استقبال كارشناسان 
از اولويت بندي پروژه ها 

تا پيش از اين، تخصيص بودجه به پروژه هاي عمراني در 
هنگام بررسي لوايح بودجه سنواتي، بستگي به قدرت 
چانه زني نمايندگان مجلس براي كسب بودجه بيشتر 
براي اجراي برخي پروژه ها در س��طح استان يا حوزه 

انتخابيه آنها داشت.
اتفاقي كه سبب مي شد تا از يك سو اواًل حجم زيادي 
پروژه نيمه كاره عمراني در كشور مانده باشد و از سوي 
ديگر بسياري از پروژه هايي كه مي توانست در خدمت 
رش��د اقتصادي باش��د، با روند طوالني براي تكميل 
مواجه مي شدند. اما كارشناسان اقتصادي با استقبال 
از اين تصميم دولت براي تشكيل صندوق هاي پروژه 
استاني و همچنين تكميل هوش��مندانه پروژه هاي 
عمراني از محل بودجه ۱۴۰۱، آن را اقدامي در راستاي 
ايجاد انضباط مالي دولت و نيز گسيل منابع مردمي و 
بخش خصوصي به سمت تكميل ساير پروژه هاي غير 

اولويت دار مي دانند.
در همين رابطه، محمدجواد ش��اهجويي كارشناس 
اقتصاد حمل و نقل در گفت وگو با مهر اظهار كرد: تاكيد 
رييس جمهور بر داشتن بودجه اي بدون تورم و بدون 
كسري، در شرايط حال حاضر نشان از عزم جدي دولت 
جديد براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور دارد. براي 
انجام اين مهم، يكي از ابزارها، حذف اعتبار پروژه هاي 
عمراني از اليحه بودجه سال هاي آتي است. به عنوان 

نمونه، كسري بودجه عملياتي در سال ۱۴۰۰ بالغ بر 
۱7۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. اگر دولت قبل 
عزم جدي براي برداشتن بار مالي پروژه هاي زيربنايي 
از بودجه عمومي كش��ور را داشت، مي توانست ۱۰۴ 
هزار ميليارد تومان از كسري بودجه كل سال را جبران 
كند. دولت جديد نيز مي تواند با رويكرد حذف بار مالي 
پروژه هاي عمران��ي از بودجه عمومي، روندي تازه در 

اقتصاد ايران آغاز كند.
وي تصريح ك��رد: كاهش بودجه عمران��ي به معني 
عدم تكميل پروژه هاي نيمه تمام عمراني يا عدم آغاز 
پروژه هاي زيربنايي جديد در كشور نيست؛ بلكه اتفاقًا 
به معني اتخاذ تدابيري است كه در نتيجه آن سرعت 
انجام پروژه ها و تكميل و بهره برداري از آنها افزايش پيدا 
كند تا به سرعت شاهد افزايش شتاب رشد اقتصادي 

كشور باشيم.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: براي رخ دادن 
چنين اتفاقي، مي توان به تجربه هاي جهاني در زمينه 
احداث پروژه هاي زيربنايي از طريق روش هاي نوين 
تأمين مالي رجوع كرد. در بس��ياري از كشورها ديگر 
دولت به تنهايي مسوول تأمين مالي اجراي پروژه هاي 
زيربنايي نيست. بلكه دولت ها با ايجاد بسترهاي مناسب 
س��رمايه گذاري ب��راي پروژه ه��اي زيربنايي، كمك 
مي كنند كه سرمايه هاي مردمي و غيردولتي به سمت 

اين دست از پروژه ها جذب شوند.
ش��اهجويي ادامه داد: براي اكوسيستم اقتصاد ايران، 
بهترين راه��كار جذب س��رمايه هاي مردمي جهت 
تكميل پروژه هاي زيربنايي، ايجاد شركت هاي سهامي 
عام پروژه محور اس��ت كه مزاياي زيادي هم در حوزه 
تأمين مالي گسترده پروژه هاي عمراني و هم در جهت 
كنترل و هدايت نقدينگي به سمت فعاليت هاي مولد 

به ارمغان مي آورد.
وي افزود: ايجاد شركت هاي سهامي عام پروژه محور 
كمك خواهد كرد كه ديگر دولت مجبور به تأمين مالي 
خيل عظيم پروژه هاي روي زمين مانده نباشد. بنابراين، 
دولت به واسطه كمبود اعتبار مجبور به فروش اوراق 
قرضه نيز نخواهد بود و مي تواند داشتن بودجه اي بدون 

كسري را تجربه كند.

ايرانشهردر شهر
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وداع با جريمه هاي
يك ميليوني كرونايي

سردار سيد تيمور حسيني، جانشين رييس پليس 
راهور ناجا از خداحافظي با جريمه هاي يك ميليوني 
مربوط ب��ه محدوديت هاي كرونايي خب��ر داد. به 
گزارش ايس��نا، به نقل از مركز اطالع رساني پليس 
راهور ناجا، سردار حس��يني گفت: همان گونه كه 
رنگ بندي جديد كرونايي ش��هرها اعالم شد، تنها 
۸ شهر در وضعيت نارنجي قرار دارند و خوشبختانه 
هيچ شهري در وضعيت قرمز كرونايي نيست و اين 
يعني ديگر در حال حاضر جريمه يك ميليون توماني 
نداريم و فقط جريمه هاي 5۰۰ هزار توماني شهرهاي 
نارنجي پا برجا است. وي افزود: هنوز از جزئيات طرح 
قرنطينه هوش��مند چيزي به پليس اعالم نشده و 
مبناي محدوديت هاي جاده اي همان طرح قبلي كه 

بر اساس رنگ بندي جريمه اعمال مي شده، است.

افزايش وام تعمير
اتوبوس هاي بخش خصوصي

مهدي چمران، رييس ش��وراي اسالمي شهر تهران 
گفت: صحبت هايي ش��ده تا وام تعمير اتوبوس هاي 
بخش خصوصي افزايش يابد، در همين راس��تا قرار 
است رقم اين وام به ۴۰۰ ميليون تومان برسد. چمران 
در گفت وگو با مهر، درباره پرداخت بدهي هاي دولت 
به ش��هرداري گفت: موضوع بدهي هاي شهرداري از 
دولت همواره در جلسات هيات دولت مطرح مي شود و 
اميدواريم كه به نتيجه برسد. وي با بيان اينكه مشكل 
افزايش واگن هاي مترو و توس��عه آن به سرعت حل 
نمي ش��ود، اظهار كرد: اما موضوع توسعه اتوبوسراني 
قابليت حل ش��دن ظرف چند م��اه را دارد. در همين 
راستا نيز حدود ۲ هزار دستگاه نياز به تعمير دارد اما 
اين اتوبوس ها براي بخش خصوصي است و اين بخش 
نيز اعالم كرده كه وام هاي تعل��ق گرفته به آنها براي 
تعميرات، كم است و توانايي تعمير اين ناوگان را ندارد. 
چمران با اش��اره به اضافه شدن ۱65 اتوبوس ديگر به 
ناوگان حمل و نقل تهران تا پايان سال عنوان كرد: به 
عالوه حدود 5۰۰ تا 6۰۰ اتوبوس نيز در دست خريد 
و ساخت است. متأسفانه در سال هاي گذشته به جاي 
افزايش اتوبوس ها شاهد كاهش آنها بوديم و در حال 
حاضر تنها ۲۲۰۰ دستگاه اتوبوس داريم. وي با اشاره بر 
تبعات كاهش اتوبوس ها در سال هاي اخير تصريح كرد: 
نتيجه كاهش تعداد اتوبوس ها و تقليل ظرفيت ناوگان 
حمل و نقل عمومي، امروز در حال نشان دادن خود در 
معضل ترافيك نا به س��امان پايتخت است. تحركات 
براي توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي در حال انجام 
اس��ت اما اجرايي و عملياتي شدن آنها در سطح شهر 
زمان بر است. وي با تاكيد بر اينكه نتيجه مذاكره با 
دولت براي تسويه مطالبات شهرداري بايد در قالب 
پرداخت يك مبلغ پيش پرداخت نقد براي خريد 
تجهيزات توسعه مترو باش��د، بيان كرد: در حال 
حاضر عالوه بر چين، روس��يه نيز براي مشاركت 
در اين زمينه اعالم آمادگي كرده است. ما در اين 
زمينه در حال تالش هس��تيم اما حتي در صورت 
انعقاد قرارداد با هر كشوري، دو سال بعد واگن ها به 
دست ما خواهد رسيد. چراكه ساخت واگن ها زمان 
بر است و پس از آمدن واگن، بايد در شركت هاي 

واگن سازي داخلي تكميل و وارد چرخه شود.

عدم ايمن سازي
برخي ساختمان هاي ناايمن 

مهدي عباس��ي، رييس كميس��يون معم��اري و 
شهرسازي شوراي ش��هر تهران گفت: براي بخشي 
از پروژه ها به دليل قديمي بودن بافت محل، امكان 
ايمن سازي براساس استانداردها وجود ندارد و بايد 
سازمان آتش نشاني تهران با حداقل هايي ايمن سازي 
آنها را بپذيرد، چرا كه چاره اي نيس��ت. عباس��ي در 
گفت وگو با ايلنا در پاس��خ به سوالي مبني بر اينكه 
ساخت ساختمان ايمن پالسكو 5 سال طول كشيد، 
حال با توج��ه به تعداد قابل توجه س��اختمان هاي 
ناايمن در پايتخت به نظر شما اين تعداد ساختمان 
چه زماني به حداقل مي رسد؟ اظهار كرد: شهرداري 
بايد جلوي فعاليت ساختمان هايي كه ممكن است 
حادثه آفرين باشد را بگيرد تا براي شهرونداني كه در 
آن محل حضور دارند رفع خطر شود.  او تاكيد كرد 
كه ضوابط، قوانين و الزامات و تكاليف مشخص است 
و ساختمان هايي كه فوريت دارد در هر پروژه توسط 
مالكان و صاحبان منافع بايد به سرعت ايمن سازي 
شود.  عباس��ي با بيان اينكه ساختمان هاي ناايمن 
كامال شناس��ايي ش��ده اند، گفت: در هر منطقه اي 
سازمان آتش نشاني بررسي هاي خود را كرده و ابالغ 
و اخطارهاي الزم را داده اس��ت. ساختمان پالسكو 
نيز ساختماني بود كه آتش نشاني بارها اخطار الزم 
را داده بود. اما بخش��ي از اين كار نيازمند همكاري 
مراجع قضايي نيز هست.  رييس كميسيون معماري 
و شهرسازي شوراي شهر تهران اضافه كرد: عالوه بر 
آن اصنافي هم كه در اين ساختمان ها حضور دارند 
به ويژه ساختمان هاي موجود در اماكن عمومي بايد 
همكاري كنند. يعني ذي نفعان بايد منافع و ايمني 
م��ردم را در اولويت خود قرار دهند.  او در واكنش به 
اينكه تعدادي از ذي نفعان به دليل طوالني ش��دن 
فرايند ايمن سازي از اين كار امتناع مي كنند، اظهار 
كرد: براي بخش��ي از پروژه ها به دليل قديمي بودن 
بافت محل، امكان ايمن سازي براساس استانداردها 
وجود ندارد و بايد س��ازمان آتش نش��اني تهران با 
حداقل هايي ايمن س��ازي آنها را بپذي��رد، چرا كه 
چاره اي نيست.  عباسي افزود: ضوابط آتش نشاني 
در شرايطي پيش بيني شده است كه ساختمان ها 
روزانه ساخته مي شوند و اس��تانداردها به صورت 
كامل رعايت مي شود اما ساختمان هايي كه قدمت 
طوالني دارند و عمري از آن گذشته بايد حداقل ها را 
در آنها مدنظر قرار داد. البته حداقل هايي كه تا حدي 
ايمني و امكان بهره برداري براي مردم را داشته باشد. 

پيشنهاد ساخت واحدهاي 
۵۰ تا ۸۰  متري به دولت 

سيدمحمد مرتضوي، عضو هيئت مديره كانون سراسري 
انبوه سازان با تشريح جزئيات پيشنهاد انبوه سازان براي 
مشاركت در نهضت ملي مسكن،  گفت: در پيشنهادات 
به دنبال ساخت واحدهاي كوچك هستيم. مرتضوي در 
گفت وگو با تسنيم با اشاره به جلسه اخير كانون سراسري 
انبوه سازان با رس��تم قاس��مي وزير راه و شهرسازي و 
درخواست براي ارايه برنامه اجرايي ساخت نهضت ملي 
مسكن، اظهار كرد: متن تفاهمنامه اي براي وزارت راه و 
شهرسازي ارسال شده است؛ زمان تفاهمنامه براي يك 
دوره چهار ساله در نظر گرفته شده كه قابل تمديد است 
و اميدواريم شاهد رضايتمندي دولت و انبوه سازان باشيم 
و مردم بتوانند از اين همكاري بهره  ببرند. وي ادامه داد: 
در پيشنهادات انبوه سازان به سمت ساخت واحدهاي 
كوچك تر بين 5۰ تا ۸۰ مترمربع حركت خواهيم كرد. 
واحدهايي كه متناس��ب با وضعيت استان ها، شهرها، 
وسعت، شرايط اقتصادي و دهك هاي مختلف در نظر 
گرفته شده كه مي  توانند در اين مساحت ها قرار بگيرند. 
اميدواريم با كاهش متراژ ساخت و اصالح الگوي ساخت 
فاصله بين متقاضي و فروشندگان را كه بر اساس شرايط 
نامناسب اقتصادي ايجاد ش��ده را به حداقل برسانيم. 
وي افزود: يكي از خواسته هاي ما حضور انبوه سازان در 
شوراهاي مسكن در سطوح استاني است، مانند آنچه در 
طرح مسكن مهر اتفاق افتاد. از دولت خواسته ايم در كنار 
مسووالن اجرايي و دستگاه هاي دولتي قرار بگيريم تا به 
اين ترتيب كمك شاياني براي دستيابي به اهداف طرح 
تدوين و حركت موثرتر كنيم. عضو هيات مديره كانون 
سراسري انبوه سازان بيان كرد: معتقديم در شوراهاي 
استاني مس��كن ظرفيت هاي خوبي در جهت تسهيل 
مجوزها و اصالح يك سري قوانين باالدستي كه با ساخت 

واحدهاي كوچك تطابق ندارند، وجود دارد.

انتشار نخستين فراخوان
 تجربه نگاري بانوان 

در مديريت مصرف آب
آبفاي استان اصفهان نخستين فراخوان تجربه نگاري 
بانوان در مديريت مصرف آب را منتشر كرد.  رييس خانه 
فرهنگ آب آبفاي استان اصفهان محوريت اين فراخوان 
را »اهميت مشاركت بانوان در اصالح الگوي مصرف آب« 
عنوان كرد و گفت: زنان داراي نقش كليدي در انتقال 
فرهنگ و الگوي فرزندان خود هستند و در نقش هاي 
اجتماعي نيز مي توانند به عنوان يك الگو رفتار كنند.  
زهره تش��يعي در خصوص اهميت ثبت تجربه گفت: 
دانش ناشي از تجربيات، نقشي آشنا در ذهن به وجود 
مي آورد كه با استفاده از آنها مي توان بين آنچه كه اكنون 
در حال شكل گرفتن است و آنچه كه قباًل اتفاق افتاده، 
ارتباط برقرار كرد. وي گفت: گاهي اوقات حتي يك تجربه 
كوچك نتايج بزرگي به دنبال دارد و هدف اين است كه 
اين تجربيات در خصوص مديريت مصرف آب در اختيار 
همگان قرار گيرد.  دبير »پويش بانوي آب« مهلت ارسال 
آثار را ۱5 دي ماه سال جاري عنوان كرد و گفت: بانوان 
مي توانند تجربيات خود با موضوع هاي »بانوان، اجتماع، 
مديريت مصرف«، »بانوان، خانواده، مديريت مصرف«، 
»بانوان، مشاغل، مديريت مصرف آب«، »بانوان، مديران 
و آم��وزگاران آب« به صورت فاي��ل word يا pdf در 
فضاي مجازي به شماره ۰9۳۸۰95۲۴۰5 ارسال كنند. 
تش��يعي افزود: پس از داوري تجربيات ارسال شده، در 
هفته نخست بهمن ماه و همزمان با هفته گراميداشت 
مقام زن، در يك برنامه كارگاهي از تجربيات برتر تقدير 
به عمل خواهد آمد.  گفتني اس��ت در آثار ارسالي ذكر 
كامل مشخصات فرستنده از قبيل نام و نام خانوادگي، 
ش��ماره تماس و نشاني دقيق پس��تي ضروري است، 
همچنين عالقه مندان مي توانند براي كسب اطالعات 
بيشتر با دبيرخانه »پويش بانوي آب« به شماره تلفن 

۳۲۲۰۴۰۱۴-۰۳۱ تماس حاصل كنند.

 برنامه  فرهنگي »من واكسن 
مي زنم« در متروي تهران  

برگزار شد
 سرپرس��ت معاونت امور فرهنگي و اجتماعي ش��ركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه از اجراي برنامه فرهنگي 
»من واكسن مي زنم« در متروي تهران خبر داد. به گزارش 
مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه؛ سيد محمد نقيب ضمن تبريك 
ميالد با س��عادت حضرت زينب)س( و گراميد اشت روز 
پرستارگفت: ويژه برنامه فرهنگي »من واكسن مي زنم« با 
هدف ترويج و ترغيب شهروندان به رعايت نكات بهداشتي 
و انجام واكسيناسيون در قالب طنز و با حضور جمعي از 
هنرمندان بعد ظهر امروزظهر شنبه ۲۰اذر ماه در ايستگاه 
امام خميني )ره( برگزار شد. وي با تاكيد بر لزوم آموزش و 
ترويج برنامه هاي فرهنگي در زمينه مقابله با بيماري كرونا 
و همچنين كمك به كادر درمان و كنترل هرچه بيشتر 
اين بيماري افزود: از ابتداي شيوع بيماري كرونا و اعالم 
دستورالعمل هاي بهداشتي در مكان هاي عمومي مانند 
مترو، معاونت امور فرهنگي و اجتماعي شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه با اج��راي برنامه هاي متنوع و در 
قالب هاي مختلف هم چون فضاسازي محيطي، اجراي 
نمايش هاي ميداني و توليد و پخش محتواي راديويي و 
تصويري براي اجراي هرچه بهتر دستاوردهاي العمل هاي 
ابالغي در خصوص پيش��گيري و مقابله با بيماري كرونا 
در متروي تهران اقدام كرده اس��ت.  نقيب با اشاره اينكه 
اين برنامه با همكاري و مش��اركت فرهنگس��راي مترو 
برگزار شد گفت: امروز رضا رفيع، شاعر طنزپرداز كشور، 
مسافران مترو را به شنيدن قطعات طنز با موضوع بيماري 
كرونا و انجام واكسيناسيون دعوت كرد.  همچنين گروه  
هنرمندان با اجراي موس��يقي و نمايش ميداني مردان 

نقره اي ميزبان مسافران شهر زيرزميني شدند . 

سهم بودجه عمراني از بودجه ۱۴۰۱ چقدر است؟ 

حبس پول در 100 هزار پروژه نيمه تمام

جريمه كرونايي رانندگان و مسافران جاده اي با چه چالش هايي مواجه است؟

ابهام در طرح محدوديت هوشمند كرونا
بر اساس طرح محدوديت هوشمند كرونا كه قرار است 
از امروز اجرايي شود، مقرر ش��ده تا مردم در سفرهاي 
جاده اي حتي با وسايل نقليه شخصي شان جريمه شوند، 
اگر واكسينه نشده باشند يا كروناي آنها مثبت شده باشد. 
اما در اين ميان ابهامات و مس��ائلي وجود دارد كه بايد 
دوباره بررسي شوند. به گزارش ايسنا، طرح محدوديت 
و كنترل هوشمند كرونا كه قرار بود با تاخير دو هفته اي 
از نيمه ماه جاري اجرايي شود، به گفته وزير كشور قرار 
است از يكش��نبه يعني ۲۱ آذر آغاز شود. در قالب اين 
طرح، محدوديت هاي هوش��مند در قالب پنج مرحله 
در حوزه هاي مختلف اجرايي مي ش��ود كه يكي از آنها 

ترددهاي بين شهري و سفرهاي جاده اي است.
در قالب اينكه زمينه اجرايي آن بر پايه س��امانه استوار 
است؛ كنترل ها سامانه اي و الكترونيك است به عنوان 
مثال اگر قرار است به سينما برويم بايد واكسن زده باشيم 
و در صورتي از طريق سايت به ما بليت فروخته مي شود 
كه با ارايه كد ملي يا QR كد كارت واكسن ثابت كنيم 
واكسن تزريق كرده ايم. يا در مثال بعدي زماني مي توانيم 
بليت هواپيما، قطار يا اتوبوس بخريم كه سامانه، تزريق 

واكسن و بيمار نبودن فرد را تاييد كند.
البته ترددهاي بين استاني مردم با وسايل نقليه شخصي 
هم قرار است ش��امل طرح محدوديت هوشمند كرونا 
 ش��ود. يعني زماني افراد مي توانند با ماش��ين شخصي 
تردد كنند كه در صورت قرمز يا نارنجي بودن يك شهر، 
واكسيناس��يون را انجام داده باشند و رصد خودروها از 

طريق پالك آنها انجام مي شود.
بر اين اساس اگر شهري قرمز باشد و فردي بخواهد به آن 
سفر كند بايد وارد سامانه الكترونيك پليس راهور شود 

و كد ملي خودش را ثبت كند و اگر واكسن تزريق كرده 
باشند و بيمار نباشند اجازه سفر خواهد داشت و اگر مجوز 
آن صادر نش��ود و فرد اقدام به سفر كند، مانند گذشته 
جريمه اعمال مي شود كه قابليت دوبرابر شدن هم دارد.

البته اين پروتكل مشمول صاحب ماشين و كسي كه 
پالك خودرو به نام آن شخص صادر شده، مي شود و 
سرنش��ينان مگر در موارد خاص يا رصد و چك هاي 
رندوم پليس كنت��رل نمي ش��وند. در همين زمينه 
ابهاماتي وجود دارد و آن اينكه اگر سرنشين هاي يك 
خودرو مبتال به كرونا باش��ند يا اينكه واكسينه نشده 
باشند چرا بايد بتوانند از يك خودروي شخصي استفاده 

كرده و به مسافرت بروند. يكي ديگر از مسائل مهم اين 
است كه در كشورهاي ديگر قرنطينه واكسينه نشده ها 
و مبتاليان به كرونا با يكديگر تفاوت دارد و اگر فردي 
واكسينه نشده باشد محدوديت ها براي او با فردي كه 
مبتال به كروناس��ت، فرق دارد. افراد مبتال به كرونا به 
هيچ وجه نمي توانند از منزل خود خارج ش��وند و اگر 
اين كار را انجام دهند جريمه سنگيني در حد يك يا 
چند ماه حقوق يك كارمند در انتظار اوست. حتي اگر 
فردي مشكوك به كرونا باشد بايد با هماهنگي با مراكز 
درماني تست كرونا در منزل از او گرفته شود و در صورت 
مثبت بودن نتيجه آزمايش همه افراد ساكن در آن خانه 

قرنطينه شده و باز هم با هماهنگي با سيستم بهداشتي 
فرآيند درمان در منزل يا بيمارستان براي آنها انجام 
خواهد شد. اما براي افراد واكسينه نشده محدوديت ها 

كمتر و آسان تر از مبتاليان است.
يكي ديگر از ابهامات طرح محدوديت هوشمند كرونا اين 
است كه اگر يك فرد مبتال به كرونا يا واكسينه نشده از 
خودروي فرد ديگري كه واكسينه شده و مبتال نيست 
استفاده كند به راحتي مي تواند وارد شهرهاي مختلف 
شود و ديگران را نيز در خطر ابتالء قرار دهد، چرا كه رصد 
مردم از طريق پالك خودرو است. يا اينكه اگر فردي كه 
به كرونا مبتالست يا واكسن دريافت نكرده به هيچ وجه 
خودروي او نمي تواند در شهرهاي قرمز، نارنجي و زرد 
تردد كند، حتي اگر خودروي او را فردي كه واكس��ينه 

شده و مبتال هم نيست جابه جا كند.
 نكته ديگر اينكه قرار است از طريق دوربين هاي پالك خوان،
 اين وسايل نقليه رصد شوند كه با توجه به محدوديت 
موجود در پهناي باند مركز مديريت راه هاي كشور بايد 
پرسيد كه اين اطالعات چگونه قرار است در اختيار پليس 
قرار گيرد و تطبيق پالك هاي متخلف و غير متخلف در 

شهرهاي ممنوعه و غير ممنوعه انجام شود.
بنابراين بهتر اس��ت بازنگ��ري در زمينه اج��راي اين 
محدوديت هاي هوش��مند در شهرهاي مختلف انجام 
شود تا دقيق تر بتوان جلوي تردد افراد واكسينه نشده و 
البته مبتال را در شهرهاي مختلف گرفت. در اين ميان بايد 
توجه كرد كه اگر فردي واكسينه نشده است يا به كرونا 
مبتالس��ت نبايد بتواند در شهرهاي آبي تردد كند چرا 
كه اين مساله سبب مي شود آن مسافر به راحتي بتواند 

ويروس كرونا را در ميان مردم پخش كند.



از يك سو سياست هاي حاكميت به سمت طرح هايي مانند 
صيانت و محدودسازي رفته و از سوي ديگر موفق نبودن در 
حفظ ارتباطات با دنيا در حوزه آي تي به منظور شكوفا كردن 
اقتص��اد اين حوزه از طريق ص��ادرات نرم افزارها و خدمات، 
سبب شده شركت هاي ايراني توان رقابت با رقباي خارجي 
خود را از دست دهند. اين عوامل سبب شده مهاجرت براي 
متخصصان آي تي يك گزينه جدي باشد. در اين راستا رييس 
سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور با اشاره به سرعت باالي 
اجرايي شدن پروژه »متا«، نسبت به افزايش روند مهاجرت 
نخبگان آي تي كشور هشدار داد و گفت مجلس و ديگر نهادها 
و مجموعه هاي تصميم ساز در كشور بايد هر چه زودتر براي 
حل مش��كالت متخصصان آي تي و به ويژه نخبگان هوش 
مصنوعي چاره انديش��ي كنند، در غير اي��ن صورت در يك 
بازه زماني كوتاه با كمبود شديد نيروي انساني در اين حوزه 
مواجه خواهيم ش��د و آن زمان، ديگر براي تغيير رويكرد و 
توجه به نيازها و درخواست هاي متخصصان آي تي خيلي 
دير خواهد بود. مدتي است جست وجوي عبارت مهاجرت 
توسط كاربران داخل كشور در گوگل افزايش يافته و برخي 
از كشورهاي اطراف ايران حتي براي برنامه نويسان و ديگر 
مش��اغل ويزاهايي با اسامي چش��م گيري همچون ويزاي 
طاليي صادر مي كنند. برخي اين شرايط را به مطرح شدن 
موضوعاتي مانند طرح صيانت ارتباط مي دهند و برخي آن را 
ناشي از فشار اقتصادي وارد شده بر شركت ها و كارمندان آنها. 
موضوع هرچه باشد؛ بحراني است كه تازگي هم ندارد اما اين 
روزها پررنگ تر شده و نگراني هاي خاصي به وجود آورده و در 
برخي موارد يك نااميدي را شكل داده است. درحالي كه حاكم 
شدن جو نااميدي به شكل عمومي در جامعه در كنار فراهم 
بودن فرصت هاي شغلي براي متخصصان آي تي در سراسر 
دنيا، سبب افزايش اقبال بيشتر به مهاجرت در متخصصان 
حوزه آي تي كشور شده اس��ت، با وجود اين، كسب وكارها 
همچنان اميدوارند كه با كمك دولت و تسهيل گري شرايط 
براي استارت آپ ها، بتوان نيروهاي انساني را در كشور حفظ 
كرد و با آنها اقتصاد كشور را رشد و توسعه داد. به همين دليل 
سيدحسن هاشمي، رييس س��ازمان نظام صنفي رايانه اي 
كشور با اشاره به س��رعت باالي اجرايي شدن پروژه »متا« 
نسبت به افزايش روند مهاجرت نخبگان آي تي كشور هشدار 
داد و اظهار كرد: شركت فيس بوك بعد از تغيير نام به متا، يك 
دوره تحولي را در صنعت آي تي كليد زده كه اتفاقات جديدي 
را رقم خواهد زد. توسعه زمينه هاي كاربرد فناوري هاي نوين 
در زندگي، اتفاق بس��يار خوبي است و مي تواند مزيت هاي 
فراواني به همراه داشته باشد اما آنچه باعث نگراني ما شده، 
افزايش چشمگير جذب متخصصان توسط متا از اقصي نقاط 

جهان است و طي همين مدت كوتاه برخي از نخبگان كشور 
ما نيز به آن تمايل پيدا كرده اند. وي تصريح كرد: با توجه به 
كليد خوردن پروژه متاورس و محوريت داشتن فناوري هوش 
مصنوعي در آن، متا جذب گسترده و نامحدود متخصصان 
اين رشته را در دستور كار خود قرار داده و با پيشنهادهاي قابل 
توجه مالي، زمينه استخدام آنها را فراهم كرده است. طي دو 
ماه گذشته، تقريبا تمام آگهي هاي استخدام متخصصان كه در 
پلتفرم هاي بين المللي منتشر مي شود، مربوط به آگهي هاي 
متا براي جذب متخصصان هوش مصنوعي، كارشناس��ان 
برنامه ريزي و توسعه بوده و ساير رشته هاي تخصصي فناوري 
اطالعات و ارتباطات بوده است. رييس سازمان نظام صنفي 
رايانه اي كشور با ابراز نگراني در اين خصوص گفت: در كنار متا، 
ساير شركت هاي بزرگ مثل آمازون هم رويه مشابهي را دنبال 

مي كنند و اين موضوع بسيار نگران كننده است.

    توسعه بازار رمزارزها 
با استفاده از بستر شبكه هاي اجتماعي

هاشمي با ذكر مثالي، به مجهز شدن واتس اپ به كيف پول 

ارز ديجيتال اشاره كرد و گفت: پروژه هايي مانند متاورس 
در جهان در حال ش��كل گيري اس��ت و چه بخواهيم چه 
نخواهيم، دنيا به سمت توسعه فعاليت هاي مجازي حركت 
مي كند، نمونه جديد آن نيز در واتس اپ، به عنوان يكي از 
پلتفرم هاي زيرمجموعه متا، تعريف و ارايه آزمايشي آن آغاز 
شده است. با اين امكان جديد، واتس اپ به يك كيف پول 
اختصاصي رمزارز مجهز شده كه كاربران با استفاده از آن 
مي توانند به راحتي و با اطمينان مبادله رمزارز داشته باشند. 
وي تصريح كرد: با اين اتفاق بايد قبول كنيم كه صنعت 
رمزارزها توسعه بيشتري خواهد يافت و به ما هم نزديك تر 
خواهد شد، ضمن آنكه اگر تاكنون برخي از مردم نسبت 
به استفاده از كيف پول الكترونيك واهمه داشتند، حاال با 
ارايه اين امكان در شبكه هاي اجتماعي، به سادگي و بدون 
نياز به دانش خاص هم مي توانند از رمزارزها اس��تفاده 
كنند. با توجه به اين روند، دير يا زود ما هم بايد ش��يوه 
جديد تبادالت مالي در جهان را بپذيريم و اقدامات الزم 
براي ارايه رمزارزهاي داخلي و اجراي طرح هايي مانند 

منطقه آزاد مجازي را در دستور كار قرار بدهيم.

    هشدار درباره تصميمات عجوالنه
و فاقد پيوست كارشناسي

رييس سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور در ادامه گفت: 
من و همكارانم به عنوان فعاالن بخش خصوصي صنعت فاوا 
كه ارتباط نزديكي با دولت ها و مجلس ها داشته ايم، همواره 
بر اين موضوع تاكيد كرده ايم كه حوزه فناوري اطالعات و 
ارتباطات، حوزه اي كامال تخصصي و داراي سرعت باالي 
تغيير و تحول اس��ت كه به همين دليل، نمي توان آن را با 

تصميمات عجوالنه و فاقد پيوست كارشناسي مديريت 
كرد. هاشمي افزود: در حال حاضر نيز بايد مجددا اين هشدار 
را بدهيم كه برنامه ريزي براي حوزه فاوا بدون اخذ نظرات 
كارشناسي، كشور را دچار مشكالت جبران ناپذيري خواهد 
كرد در حالي كه به سادگي مي توان در تعامل با متخصصان 
فاوا و فعاالن بخش خصوصي، ابعاد مختلف هر تصميم را 

بررسي و از تبعات و پيامدهاي منفي آن جلوگيري كرد.

    صداي زنگ خطر را بشنويم
وي افزود: در اينكه هر كشوري بايد ساختار و سازماندهي 
خود در حوزه فضاي مجازي و صنعت آي تي را داش��ته 
باشد، هيچ ترديدي نيست و سازمان نظام صنفي رايانه اي 
كش��ور، به عنوان بزرگ ترين نهاد بخش خصوصي اين 
صنعت هم موافق آن اس��ت؛ اما رويك��ردي كه همواره 
فعاالن بخش خصوصي و عموم مردم با آن مواجه بوده اند، 
حركت در مس��ير خالف روند جهان فناوري است كه 
تبعاتي چون عقب ماندگي از اس��تانداردها و نااميدي و 
نگراني متخصصان نسبت به كسب و كارهايشان را به 
دنبال داشته است. رييس سازمان نظام صنفي رايانه اي 
كشور تصريح كرد: پيشنهاد و توصيه ما به دولت، مجلس 
و ديگر نهادها و مجموعه هاي تصميم ساز در كشور اين 
است كه هر چه زودتر براي حل مشكالت متخصصان 
آي تي و به ويژه نخبگان هوش مصنوعي چاره انديشي 
كنند، در غير اين صورت در يك بازه زماني كوتاه با كمبود 
شديد نيروي انساني در اين حوزه مواجه خواهيم شد و 
آن زمان، ديگر براي تغيير رويك��رد و توجه به نيازها و 
درخواست هاي متخصصان آي تي خيلي دير خواهد بود.
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تاييد خريد ۱۶ ميلياردي 
مايكروسافت توسط اتحاديه اروپا

خريد جنجالي ۱۶ ميليارد دالري شركت مايكروسافت 
بدون قيد و شرط توسط نهادهاي ضدانحصار اتحاديه 
اروپا تصويب خواهد شد. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
مايكروس��افت توانس��ت موافقت اتحاديه اروپا را براي 
 Nuance Communications خريد ش��ركت
جلب كند كه انواع ابزار و محصوالت مرتبط با فناوري 
هوش مصنوعي و نسخه برداري را عرضه مي كند. اين 
دومين خريد بزرگ مايكروسافت بعد از خريد لينكدين 
در سال ۲۰۱۶ است. مايكروسافت براي خريد لينكدين 
۲۶.۲ ميليارد دالر هزينه كرده بود. شركت هاي رقيب 
مايكروسافت هشدار داده بودند كه خريد تازه اين شركت 
رقباي نوپا و استارت اپ ها را از ميدان به در مي كند و از 
نظر اقتصادي به ضرر آنهاست. مايكروسافت قصد دارد 
با اين خريد حضور قدرتمندانه ت��ري در بازار خدمات 
كلود مرتبط با س��رويس هاي مراقبت درماني داشته 
باشد. زيرا خدمات ش��ركت جديد تبديل نسخه هاي 
خطي به ديجيتال را تسهيل خواهد كرد. پيش از اين 
رگوالتوري هاي اس��تراليا و امريكا ه��م خريد جديد 
 Nuance مايكروسافت را تأييد كرده بودند. خدمات
در ۷۷ درصد از بيمارستان هاي امريكا در دسترس است 
و اپل دستيار سخنگوي هوشمند خود موسوم به سيري 

را با همكاري اين شركت راه اندازي كرده است.

تأمين امنيت گوشي
بر مبناي راه رفتن كاربران

محققان مي گويند مي ت��وان بر مبناي راه رفتن 
هر كاربر گوشي هاي هوشمند مولفه هاي امنيتي 
را تعريف كرد كه باز كردن قفل گوش��ي را براي 
س��ارقان دش��وارتر كند. به گزارش مهر به نقل 
از نيواطلس، بررس��ي هايي كه توس��ط محققان 
انگليسي با مشاركت ۴۴ داوطلب ۱۸ تا ۵۶ سال 
صورت گرفته نش��ان مي دهد اف��راد هر يك به 
شيوه اي منحصر به فرد راه مي روند و ويژگي هاي 
مربوط ب��ه راه رفتن افراد طي م��دت هفت تا ده 
روز از طريق ژيروس��كوپ و شتاب سنج گوشي 

قابل ثبت است.
هر ف��رد ط��ي دوره انج��ام اين بررس��ي حدود 
۴۰۰۰ فعاليت خاص را به ثبت رس��اند. هر چند 
اي��ن فعاليت ها را مي توان در س��ه گ��روه اصلي 
دسته بندي كرد: راه رفتن عادي، راه رفتن سريع و 
فعاليت هاي مربوط به باال و پايين رفتن. در نهايت 
يك الگوي خاص راه رفتن طي اين دوره براي هر 
فرد ثبت ش��د و آزمايش ها نش��ان داد دقت اين 
الگو براي شناس��ايي افراد به ۸۵ درصد مي رسد 
كه البته با افزايش بررسي ها مي توان اين رقم را 
به ۹۰ درصد نيز رساند. نرخ اشتباه اين الگو براي 
شناس��ايي افراد در زمان راه رفتن عادي ۱۱.۳۸ 
درصد، ب��راي راه رفتن س��ريع ۱۱.۳۲ درصد و 
براي باال و پايين رفتن به ترتيب ۲۴.۵۲ و ۲۷.۳۳ 

درصد بوده است.
محققان مي گويند با تكميل سيس��تم يادش��ده 
از خطاي آن باز هم كاس��ته مي ش��ود و فناوري 
يادش��ده را مي توان در كنار ديگ��ر فناوري هاي 
تش��خيص هويت ب��ه كار گرفت. پژوهش��گران 
مي گويند شناس��ايي افراد بر مبناي راه رفتن به 
تنهايي براي احراز هويت قابل اس��تفاده نخواهد 
بود، ب��ا اين حال مي تواند ابزار بس��يار مهمي در 
زرادخانه سايبري باشد تا به ايجاد آگاهي دقيق تر 

از هويت كاربران كمك كند.

امكان افشاي داده هاي
حساس شبكه هاي اجتماعي

طبق گزارش��ي جديد ۳ سناتور امريكايي اليحه اي به 
مجلس امريكا ارايه كرده اند كه به محققان اجازه مي دهد 
به داده هاي ش��بكه هاي اجتماعي دسترسي يابند. به 
گزارش مهر به نقل از انگجت، اليحه مذكور پيشنهاد كرده 
بنياد ملي علوم امريكا به عنوان واسطه اي ميان اطالعات 
حساس پلتفرم ها و درخواس��ت هاي بررسي از سوي 
طرف هاي ديگر عمل كند. به گفته دستياران سنا كه به 
شرط ناشناس ماندن با وال استريت ژورنال صحبت كرده 
بودند، اين اليحه پاسخي مستقيم به افشاگري هاي اخير 
درباره تأثيرات منفي مرتبط با اينستاگرام است. طبق 
اسنادي كه در ماه سپتامبر در اختيار اين نشريه گذاشته 
شد، مطالعات داخلي فيس بوك نشان مي داد استفاده 
از اينس��تاگرام براي برخي از كاربران به ويژه دختران 
نوجوان مخرب اس��ت و به س��المت روان آنها آسيب 
مي رساند. پيش از ارايه اين اليحه، آدام موسري مدير 
اينستاگرام در برابر يكي از زيرمجموعه هاي كنگره 
حاضر شد تا درباره موضوعات گفته شده، شهادت 
دهد. تعداد زي��ادي از نمايندگان از تجربيات خود 
درباره ايجاد حساب هاي كاربري جعلي با مشخصات 
نوجوان و محتواي مخربي صحبت كردند كه پلتفرم 

نوجوانان را به سمت آنها راهنمايي مي كرد. 

ويژه

آيگپ اپليكيشني تمام خدمات 
آماده ارايه به ۶0  ميليون كاربر

اپليكيشن ها، همان نرم افزارهايي هستند كه روزانه 
به صورت مداوم از آنها استفاده مي كنيم. به گزارش 
رواب��ط عمومي آيگ��پ، امروزه گوش��ي هاي تلفن 
همراه و تبلت ه��ا كامپيوترهاي كوچكي هس��تند 
كه برنامه هاي مختلفي دارند ك��ه در بازار با عنوان 
اپليكيش��ن يا نرم افزار موبايل ش��ناخته مي شوند. 
امروز، روز جهاني اپليكيشن است و همين موضوع 
بهانه اي اس��ت تا معرفي اجمالي داش��ته باشيم از 
س��وپر اپليكيش��ن آيگپ به عنوان يك پيام رسان 
تم��ام خدمات ايراني ك��ه اين روزها نام آن بس��يار 

شنيده مي شود. 
آيگپ، ن��رم افزاري اس��ت كه قابليت اس��تفاده در 
تمامي سيستم هاي عامل موجود را دارد و كاربران 
در تمام��ي سيس��تم هاي عامل وين��دوز، اندرويد، 
لينوكس، مك و آيفون به راحتي مي توانند آيگپ را 

در اختيار داشته باشند و از آن استفاده كنند. 
اين سوپر اپليكيشن از لحاظ فني به گونه اي طراحي 
شده كه امكان اس��تفاده ۶۰ ميليون كاربر را فراهم 
مي كن��د. آيگپ، اولي��ن و تنها پيام رس��ان متن باز 
)open-source( در اي��ران و خاورميانه اس��ت. 
متخصصان و كسب و كارها بر اساس نياز خود آيگپ 
را به صورت دلخواه براي خود شخصي سازي كرده 
و در س��ازمان ها و محيط هاي مورد نظر اس��تفاده 
مي كنند. نكته حائز اهميت اينجاس��ت كه آيگپ، 
فض��اي ابري نامحدودي را در اختي��ار كاربران قرار 
مي دهد ت��ا بتوانند هرگونه فايل، تصوير، فيلم و... را 
در آن ذخيره كنند و هر زماني كه به آن احتياج پيدا 
ش��د به راحتي در دسترس باشد و حتي بتوان براي 

ديگر كاربران نيز ارسال كرد.
 آيگ��پ از آبان ماه ۱۳۹۴ ب��ه  عنوان اولي��ن و تنها 
پيام رس��ان متن ب��از )open-sourc( اي��ران و 
خاورميان��ه به كاربران ارايه ش��د. اين اپليكيش��ن 
توانس��ت عنوان امن ترين پيام رسان متن باز ايراني 
را نيز ب��ه خود اختصاص دهد. كاربران با نصب اين 
اپليكيشن بر روي تلفن همراه، تبلت و رايانه خود 
مي توانند از اين پيام رس��ان به راحتي اس��تفاده 
كنند. آيگپ به كاربران خود اين امكان را مي دهد 
تا ب��ا يكديگر به تبادل پيام ه��اي متني، عكس، 
ويديو، موس��يقي و … بپردازن��د و همچنين با 
استفاده از استيكرهاي جذاب و متحرك كه براي 
اولين بار در ايران توسط آيگپ عرضه شد، محيط 

گفت وگوهاي خود را جذاب تر از هميشه كنند.

درصورت ادامه روند مهاجرت نخبگان آي تي، در يك بازه زماني كوتاه با كمبود شديد نيروي انساني مواجه خواهيم شد

زنگخطرخروجنخبگانآيتي

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي)پاالیشگاه نهم)فاز 12(( در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصة عمومي دو مرحله ای از طریق 

سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )سامانه ستاد( تامين نماید:

شركت  ملي گاز ایران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

نوبت دوم

شناسه آگهي : ۱23۶753

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

2000093498000633شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران:
0010091 - 0010090 - 0010089 - 0010088 - 0010087شماره مناقصه و تقاضا : شماره تقاضاها   R9/400/28 شماره مناقصه 

MECHANICAL  SEAL )ساخت داخل(موضوع و شرح مختصر اقالم درخواستی:

65.401.400.000  ریالمبلغ برآوردي مناقصه :

3.270.070.000  ریالمبلغ تضمين شركت در فرایند ارجاع كار:

تضمين شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكي از تضامين قابل قبول وفق آیين نامه تضمين شماره 123402/ت50659 ه مورخ نوع تضمين شركت در فرایند ارجاع كار:
94/09/22 هيات وزیران مي باشد.

تاریخ هاي مهم در فرآیند برگزاري مناقصه 
از طریق سامانه ستادایران:

1400/09/20 زمان اولين انتشار آگهی/ارسال به صفحه اعالن عمومی: 
1400/09/30 مهلت بارگيري و دریافت اسناد ارزیابی کيفی از سامانه ستادایران: 

1400/10/15 مهلت بارگذاري و ارسال پاسخ استعالم و مدارک ارزیابی کيفی در سامانه ستادایران: 
آخرین مهلت بارگذاری پيشنهادات فنی 

پس از ارزیابی کيفی مناقصه گران، مستندات دریافت پيشنهاد فنی و مالی به همراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد.و مالی در سامانه ستادایران:

استان بوشهر- كنگان- كيلومتر 15 جاده عسلویه- مجتمع گاز پارس جنوبي- پاالیشگاه نهم)فاز12( - كد پستي: 7539171057 آدرس مناقصه گذار:
تلفن : 07731463913 - 07731463728-  فكس: 07731463327 -07731463351

 WWW.SETADIRAN.IR :بدیهی است کليه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونيکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی
انجام می پذیرد وبه پيشنهاد های خارج از سامانه ستاد هيچگونه ترتيب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت 

گواهی امضاء الکترونيکی اقدام نمایند. 
مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن های 07731463728 – 07731463913  تماس 

حاصل فرمایند. 

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی کيفی 
)يک مرحله ای(  

 شرکت گازاستان کرمانشاه درنظردارد مناقصه عمومی به شماره 2000001339000087   را از طریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نماید.
موضوع مناقصه: اجرای عمليات گازرسانی به روستاهای محور کالش هوش.

شرکتهای متقاضی دارای گواهی نامه صالحيت پيمانکاری در رشته های تأسيسات و تجهيزات و یا نفت و گاز و نيز گواهينامه صالحيت ایمنی پيمانکاران می توانند 
درصورت داشتن ظرفيت مجاز کاری ، کليه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها را، از طریق 

درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( پيگيری نمایند.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه:113.781.071.053ریال.
مبلغ تضمين شرکت در مناقصه:5.750.000.000ریال.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه1400/09/06 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت16:00روز شنبه مورخ1400/09/27.
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد :ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1400/10/12.

زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کيفی:ساعت 9:30 روز دوشنبه مورخ1400/10/13.
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بيشتر به آدرس:کرمانشاه، ميدان آزادی، ابتدای بلوار شهيد بهشتی شرکت گازاستان کرمانشاه طبقه اول اتاق 

215 یا پایگاه اطالع رسانی الکترونيکی )WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه نمایند.
شناسه آگهي : 1233350

شركت  ملي گاز ایران
شرکت گازاستان کرمانشاه ) سهامي خاص(

نوبت دوم

FR-CO-37/

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

00

فراخوان  مناقصه عمومی)ارزيابی کيفی(
توجه: اعالم آمادگي جهت شركت در این مناقصه صرفًا بصورت الكترونيكي)توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد.

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/00/0243مربوط به  جایگزیني مخزن ذخيره آب ورودي كارخانه گاز و گاز مایع 900 
الف- شرح مختصر خدمات

- احداث كاروان كمپ و تجهيز كارگاه
- تهيه كاالهاي پروژه )برق، مكانيك و ابزار دقيق( به همراه بارگيري، حمل، تخليه و انباركردن آنها

- كارهاي اجرایي پروژه شامل سيویل، برق و مكانيك و ...
- آزمایش و راه اندازي پروژه

- دوره نگهداري، برچيدن كارگاه و تسویه كاال
ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در خوزستان، پازنان 2، گاز و گاز مایع 900و مدت انجام آن 12مـاه  می باشد.
ج-   برآورد کارفرما

برآورد كارفرما جهت انجام خدمات   -/84.025.454.830ریال  وتعدیل پذیر می باشد
د- شرایط مناقصه گران متقاضی

- داشتن ظرفيت آزاد)تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه 
مناقصه گران داراي   حداقل پایه 4 رشته نفت و گاز )بنا به ضرورت و اهميت كار و به درخواست مجري( ضمن داشتن گواهينامه تایيد صالحيت ایمني از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و و نيز بنا به درخواست مجري طرح هاي تاسيسات 

جنبي نفت و گاز-آبرساني و حساسيت پروژه )عليرغم اینكه مبلغ برآورد كمتر از 20 برابر حد نصاب معامالت متوسط مي باشد( با ارزیابي كيفي مناقصه گران
- در تعيين برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شركت هاي بومي استاني مي باشد.

-داشتن گواهينامه تایيد صالحيت ایمني از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي توانایي ارائه تضمين شرکت در فرآیند ارجاع كار به مبلغ -/4.201.272.741 ریال  همچنين
-ارائه یك نسخه تأیيد شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزاميست

مناقصه گر جهت تحویل تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمين از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کميسيون مناقصات در اهواز، کوی فدائيان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک 
دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمين را تسليم نمایند.

  هـ-محل و  مهلت دریافت اسناد
از کليه متقاضـيان واجد شرایط دعـوت به عمل مي آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشاني www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا ارزیابي هاي الزم وفق آیين نامه اجرایي 

بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات)ارزیابي کيفی(بر روي مدارك ارسالي مناقصه گران به عمل آید.
1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونيکی )غير حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  1400/09/22لغایت  ساعت 19:00  تاریخ   1400/09/30

www.setadIran.ir 2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  7.616.000ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی
ضمنًا می بایستی حداکثر ظرف مدت 14روز مدارک ارزیابی کيفی خود را مطابق با اطالعات درخواست شده در استعالم ارزیابی کيفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند. بدیهی است کارفرما این حق را برای خود محفوظ ميدارد به مدارکی 

که شرایط مندرج در متن آگهی و استعالم ارزیابی کيفی را لحاظ ننموده اندترتيب اثر ندهد.
محل، زمان تحویل و گشایش پيشنهادها 

متقاضيان واجد الشرایط در مرحله ارزیابی کيفی مكلفند پيشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 14:00روز  یکشنبه مورخ  1400/11/10به صورت الكترونيكي و از طریق سامانه ستاد تسليم نمایند. ضمنَا پيشنهادات در ساعت 08:00 روز    دوشنبه 
مورخ  1400/11/11 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه و كارت شناسایي معتبر بالمانع است.

همچنين مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونيکی تصویر تضمين شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 14:00روز  یکشنبه مورخ1400/11/10اصل تضمين مذکور را به صورت فيزیکی به كميسيون مناقصات شركت ملي 
مناطق نفتخيز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائيان اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسليم نمایند.

همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضيان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذكر: حسب مورد ارائه یك نسخه اصلي از اساسنامه شركتها، آگهي تاسيس، آخرین تغييرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شركت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 
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شركت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقي در نظر 
دارد كه نسبت به شناسایي فروشگاههاي معتبر تامين 
كننده لوازم انشعابات آب و فاضالب و یا نمایندگي هاي 
رسمي توليد كنندگان معتبر مطابق با استانداردهاي 
الزم و مشـخصات فني مورد تایيد این شـركت جهت 

معرفي مشتركين به آنها اقدام نماید.
لذا متقاضيان داراي صالحيـت و توانمند كه تمایل به 
همكاري بـا این شـركت را دارند، مي تواننـد تا مورخ 
1400/9/30 با مراجعه به امور قراردادهاي این شركت پس 
از اخذ و مالحظه مشـخصات فني مورد تایيد، آمادگي 

خود را جهت همكاري اعالم دارند.

 آگهي فراخوان 
 شناسايي تامين كنندگان اقالم 

انشعاب آب و فاضالب

شركت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقي

شركت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقي

شناسه آگهي : 1237790



تعادل |
وزير صمت و خودروسازان به مجلس احضار شدند. در پي 
افزايش قيمت 18درصدي خودرو، نايب رييس كميسيون 
صنايع و معادن مجلس، از احض��ار وزير صمت و مديران 
ايران خودرو و سايپا به اين كميسيون خبر داد. بنابه اظهارات 
اين نماينده، فضاي كميسيون به هيچ عنوان موافق اين 
تصميم وزارت صمت و خودروسازان نيست و بعيد است كه 
از توضيحات آقايان قانع شوند. حسيني كيا در اظهارات خود 
تاكيد كرده كه راه تنظيم بازار خودرو اين است كه با تعيين 
تكليف مصوبه مجلس براي ساماندهي صنعت خودرو و 
همكاري مجمع تشخيص مصلحت نظام، واردات آزاد شود 
و دولت نيز با تعرفه گذاري مناسب براي واردات، بازار خودرو 
را تنظيم كند. در همين حال، سخنگوي كميسيون اصل 
نود مجلس نيز با بيان اينكه افزايش مكرر قيمت خودرو 
بر بهاي ساير كاالها نيز اثر رواني دارد، گفته است كه بايد 
وزير صمت نسبت به اين موضوع پاسخگو باشد.البته 
گراني خودرو، واكنش خود دولت هم در پي داش��ت؛ 
به طوري كه سخنگوي دولت هم در اظهاراتي گفته است 
كه چك سفيد امضا به خودروسازان نمي دهيم و شرط 

حمايت دولت افزايش كيفيت و عرضه است. 

   كميسيون موافق تصميم وزير نيست! 
اواخر هفته گذشته دو خودروساز بزرگ كشور قيمت هاي 
جديد توليد ش��ان را با افزايش اعالم كردند، كه طي آن 
خودروها با افزايش 18 درصدي، حدود 1۰ تا ۵۰ ميليون 
تومان گران تر ش��ده اند؛ اين اعداد قيمت خالص بهاي 
كارخانه بوده و بدون درنظر گرفتن مبالغ ماليات، عوارض 
و بيمه است. تصويب و اعمال افزايش 18 درصدي قيمت 
خودروهاي توليد داخل، انتقادات زيادي به دنبال داشت. 
در همين حال، نايب رييس كميسيون صنايع و معادن 
مجلس، از احضار وزير صنع��ت و مديران ايران خودرو 
و س��ايپا به اين كميس��يون، در پي گراني 18 درصدي 
خودروي كارخانه خبر داد. حجت االس��الم سيدجواد 
حسيني كيا با بيان اينكه مخالف افزايش قيمت خودرو 
هس��تيم، به »خبرگزاري فارس«، اظهار داشت: امروز 
يكش��نبه 21 آذر، س��اعت 13 وزير صنعت و مديران 
خودروسازي ها به كميسيون صنايع و معادن فراخوانده 
شده اند تا درباره علت اين تصميم توضيح دهند. او با بيان 
اينكه بعد از استماع گزارش و توضيحات مسووالن وزارت 
صنعت و خودروس��ازان در اين باره تصميم مي گيريم، 
گفت: ممكن است مديران خودروسازي ها بگويند چون 
هزينه هاي مان باالست، قيمت كارخانه را باال برده ايم تا 
قيمت بازار به نرخ كارخانه نزديك ش��ده و نقدينگي به 
اين س��مت هدايت شود، در حالي كه كارشان برعكس 
اس��ت؛ بايد روي قيمت بازار نظارت و كنترل كنند، 
نه اينكه قيم��ت كارخانه را باال ببرن��د. به گفته او، 
فضاي كميسيون به هيچ عنوان موافق اين تصميم 
وزارت صنعت و خودروس��ازان نيست و بعيد است 
ك��ه از توضيحات آقايان قانع ش��ود. حس��يني كيا 
تصريح كرده كه راه تنظيم بازار خودرو اين اس��ت 
كه با تعيين تكليف مصوبه مجلس براي ساماندهي 
صنعت خودرو و همكاري مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، واردات آزاد ش��ود و دولت نيز با تعرفه گذاري 

مناسب براي واردات، بازار خودرو را تنظيم كند. 

      وزير صمت پاسخگوي افزايش قيمت باشد!
علي خضريان نماينده مجلس با انتق��اد از افزايش 18 
درصدي قيمت خودرو، گفت: بهاي تمام ش��ده توليد 
خودرو در كش��ور با وجود ان��رژي و م��واد اوليه و نرخ 
دس��تمزد پايين و به نرخ ريال به دليل ضعف مديريت، 
بسيار باالست و متاسفانه هزينه ناكارآمدي مديريتي 
شركت هاي خودروسازي را مردم با خريد خودروهاي 
گران مي پردازند. به اين معنا كه خودروسازان با ادعاهايي 
نظير زيان ده بودن به دليل فروش خودرو با قيمت هاي 

دستوري هر چند ماه يك بار درخواست افزايش مي دهند 
و وزارت صمت نيز به جاي الزام اين شركت ها به اصالح 
ساختار و كاهش هزينه هاي سربار، هزينه اين ناكارآمدي 
را با افزايش قيمت خودرو تامين مي كند و متاس��فانه 
مسابقه افزايش قيمت بازار و كارخانه ادامه دار شده است.

نماينده م��ردم تهران با بي��ان اينك��ه افزايش قيمت 
كارخانه اي خودرو پيش از اعالم شفاف هزينه هاي تمام 
شده توليد، منطقي نيست، افزود: يكي از موضوعاتي كه 
پيش از افزايش قيم��ت كارخانه اي خودرو بايد مدنظر 
قرار گيرد، روشن شدن سازوكار بهاي تمام شده خودرو 
است به اين معنا كه بايد مشخص شود چرا بهاي تمام 
شده خودرو با وجود ظرفيت هاي خوب كشور باال است. 
وي اضاف��ه كرد: بايد ميزان تاثيرگ��ذاري بهاي قطعه، 
دستمزد پرسنل، هزينه هاي باالسري و... در قيمت تمام 
شده به طور شفاف مشخص شود. ناكارآمدي مديريتي 
و بهره وري پايين اين صنعت و نبود رقيب دليل اصلي 
تداوم گراني خودرو اس��ت حتي برنامه مشخصي ارايه 
نمي شود كه به طور مثال تا س��ال آينده توليد افزايش 

مي يابد و رشد بهاي تمام شده خودرو مهار مي شود. 

    كاهش توليد دليل اصلي گراني است
س��خنگوي كميس��يون اصل ۹۰ مجلس با بيان اينكه 
كارايي و بهره وري در توليد از جمله عوامل مهم در صنعت 
خودرو است كه متأس��فانه خودروسازان به جاي آنكه به 
دنب��ال فناوري و بهره وري بيش��تر در طول فرآيند توليد 
باشند، روي گراني تمركز دارند، تصريح كرد: بايد با روشي 
منطقي و با استفاده از ظرفيت نخبگان و متخصصان بهاي 
تمام شده خودرو در زمانبندي مشخص كاهش يابد تا به 
بهايي منطقي برس��د و وزارت صمت بايد هرچه سريعتر 
اصالح ساختار خودروسازان را در دستوركار قرار دهد.اين 
نماينده مجلس ادامه داد: در حال حاضر موضوعاتي مانند 
فاصله قيم��ت خودرو در بازار و كارخانه مطرح مي ش��ود 
و خودروس��ازان ادعا مي كنند ك��ه دالالن از اين اختالف 
قيمتي س��ود مي برند، بنابراين به جاي اينكه اين س��ود 
نصيب سوداگران شود بهتر است با افزايش قيمت خودرو 
در كارخانه، توليدكنندگان از آن منتفع شوند حال آنكه 
بايد به اين نكته توجه كرد كه اختالف قيمت ايجاد شده 
بين قيمت خودرو در كارخانه و بازار ناشي از عرضه محدود 
خودروسازان است به اين معنا كه از آنجا كه عرضه و تقاضا 

متناسب نيست، قيمت خودرو در بازار افزايش مي يابد و 
اين افزايش قيمت مجدد به بازار منتقل شده و تاثيري در 
ساماندهي بازار ندارد.خضريان با بيان اينكه كاهش توليد 
يكي از داليل اصلي گراني خودرو است، تصريح كرد: مادامي 
كه خودروسازان توليد خود را افزايش ندهند و با برنامه ريزي 
درست به دنبال كاهش قيمت تمام شده محصوالت خود 
نباشند، بازار خودرو ساماندهي نمي شود و خودروسازان 
هر چند ماه يك بار با اكتفا به اينكه نرخ تورم رشد داشته، 
موافقت مس��ووالن را براي افزاي��ش قيمت خودرو جلب 
مي كنند و اين چرخه باطل همچنان ادامه خواهد داشت 
و خودروسازان در بازار انحصاري كشور محصوالت خود را 
گران مي كنند.سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ مجلس 
با تاكيد بر لزوم حمايت هوش��مندانه از توليد داخل 
ادامه داد: هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد 
مش��كالت توليدكنندگان را حل كند اما بايد به اين 
نكته نيز توجه كند كه ريشه اين مشكالت چيست؟ 
افزايش مكرر قيمت خودرو در سال هاي اخير بر بهاي 
ساير كاالها نيز اثر رواني دارد. وزير صمت بايد نسبت 
به اين موضوع پاسخگو باشد چرا كه در افزايش قيمت 
18 درصدي قيمت خودرو تنها داليل خودروسازان 

مبني بر زيان ده بودن و... مدنظر قرار گرفته است.

    واكنش سخنگو به افزايش قيمت خودرو
در همين حال، سخنگوي دولت نيز در واكنش به افزايش 
قيمت خودرو گفت: رييس جمهور تاكيد كرده بود كه در 
افزايش قيمت قبلي مسير قانون رعايت نشده و بايد مصوبه 
تنظيم بازار براي افزايش قيمت گرفته مي ش��ده است، 
همچنين بايد مشخص گردد مابه ازاي اين افزايش قيمت 
براي مردم يعني مصرف كنندگان واقعي چه خواهد بود.

علي بهادري جهرمي افزود: حمايت دولت از خودروساز 
داخلي به ش��رط افزايش كيفيت و عرضه بيشتر خودرو 
است. اميدواريم با جديتي كه دولت در پيش گرفته است 
مشكالت تلنبار شده صنعت خودرو به تدريج از بين برود. 
سخنگوي دولت اظهار كرد: درست است كه سهامداران 
اين دو شركت خودروسازي نيز بخشي از مردم هستند و 
باتوجه به تورم ضروري است قيمت عرضه خودرو نيز به 
روز شود، اما اگر بخشي از زيان انباشته قبلي خودروساز 
با افزايش قيمت حل مي ش��ود در س��وي ديگر نيز بايد 
روش��ن ش��ود آورده اش براي عموم م��ردم چه خواهد 

بود. بهادري جهرمي همچنين بي��ان كرده كه اختالف 
نظرهايي در خصوص استخراج قيمت تمام شده خودرو 
ي��ا ضعف هايي كه در كيفيت خودرو وج��ود دارد وجود 
داشت و تدابيري براي اين منظور اتخاذ شد و به طور ويژه 
نيز تاكيد براين ش��د كه خودروهايي كه عرضه مي شود 
بايد دست مصرف كننده واقعي برسد. به گفته وي، فاصله 
نرخ كارخانه با بازار آزاد بايد برداش��ته شود. اصلي ترين 
راهكار اين مساله افزايش عرضه و جلوگيري از سوداگري 
است. پيش ش��رط هايي براي خودروسازان به منظور 
افزايش عرضه خودرو در بازار و بهبود كيفيت خودروها 
در نظر گرفته شده است.سخنگوي دولت اظهار كرد: 
محور مباحث در جلسه ستاد تنظيم بازار اين بود كه 
از بين رفتن سوداگري ها بايد به طرز محسوس قابل 
احصا باشد وگرنه دولت چك سفيد امضا به خودروساز 
نمي دهد. بهادري گفت: فضاي خودروس��ازها بايد به 
سمت فضاي رقابتي برود. تا زماني كه قيمت گذاري 
دستوري باشد رقابت شكل نمي گيرد و به تدريج بايد 
با افزايش عرضه و نزديك ك��ردن عرضه و تقاضا اين 

قيمت گذاري دستوري كم كم كاهش پيدا كند.

    عرضه كم باعث فاصله قيمتي شده! 
رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو تهران در پاسخ به اين 
سوال كه چرا افزايش 18 درصدي قيمت خودرو در كارخانه 
تاثيري بر قيمت ها در بازار نداشته است، به »خبرگزاري 
فارس« گفت: تقاضا در بازار مصرفي است تقاضاي كاذب 
در بازار وجود ندارد، ضمن اينك��ه ركود حاكم بر بازار نيز 
مانع افزايش قيمت ها مي شود. سعيد موتمني در پاسخ به 
اين سوال كه داليل فاصله زياد قيمت بين بازار و كارخانه 
ناشي از چيست، گفت: مهم ترين مساله عرضه كم خودرو 
است. وي اظهار داشت: در اوايل سال ۹7 يعني فروردين و 
ارديبهشت سال ۹7، فاصله قيمت خودرو در بازار با قيمت 
خودرو در كارخانه بين يك تا ۵ ميليون تومان بود، اما اكنون 
فاصله بسيار زياد است و علت آن است كه در حدود سال 
۹6 ساالنه حدود يك ميليون دستگاه خودرو توليد مي شد، 
اما طي دو - سه سال گذشته توليد خودرو كاهش يافته و 
ساالنه به حدود 6۰۰ تا 7۰۰ هزار دستگاه رسيده است. وي 
گفت: در حال حاضر تقاضاي كاذب در بازار خودرو وجود 
ندارد، لذا در صورت افزايش توليد و عرضه فاصله قيمت 

عرضه خودرو در بازار آزاد با كارخانه كمتر خواهد شد. 
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ممنوعيت واردات برند كره اي 
حتي براي مرزنشينان!

واردات لوازم خانگي ساخت كشور كره جنوبي براي 
مشموالن تسهيالت قانون ساماندهي مبادالت مرزي، 
بازارچه هاي مرزي غيررسمي موقت، ملوانان و كولبران 
ممنوع اعالم شد. به گزارش گمرك، سعيد عباسپور 
طي نامه اي به مركز توسعه تجارت الكترونيك اعالم 
كرد: ثبت آماري لوازم خانگي با نشان تجاري و ساخت 
كش��ور كره جنوبي براي مشموالن تسهيالت قانون 
س��اماندهي مبادالت مرزي و آيين نامه س��اماندهي 
مبادله كاال در بازارچه هاي غيررسمي موقت مرزي و 
آيين نامه ملوانان و شناورهاي با ظرفيت زير ۵۰۰ تن 
كه مجوز خروج آنها )PC( تاكنون صادر نشده، ممنوع 
است. در نامه مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صمت تاكيد شده است: تعرفه هاي لوازم خانگي 
براي درج در سامانه جامع تجارت ارسال شده تا ثبت 
آماري لوازم خانگي ساخت كره جنوبي طبق فهرست 
تعرفه هاي پيوس��ت در س��امانه جامع تجارت ميسر 
نباشد و هنگام ثبت آماري پيام »عدم امكان ورود لوازم 
خانگي با مارك يا برند ساخت توليد كره جنوبي براي 
مرزنشينان، كولبران و كارگزار آنها و ملوانان« توسط 
كاربران مرتبط مشاهده شود. در اين نامه انواع يخچال، 
يخچال و فريزر و سايد باي سايد، ماشين لباسشويي، 
ماشين ظرفشويي، جارو برقي، اتوپرس و برقي، توستر، 
ميوه خشك كن، سرخ كن خانگي و رستوراني، انواع 
 كيك پز، ماكرووي��و، مايكروفر خانگي و صنعتي، 
غذا س��از، آس��ياب، مخلوط  كن و همزن خانگي، 
لوازم صوتي، تصويري و قطعات آن، ساندويچ ساز 
خانگي و رس��توراني، دس��تگاه دي وي دي، قهوه 
ساز و قهوه جوش، چاي ساز خانگي، رستوراني و 
صنعتي، كتري برقي، سماور برقي و گازي و كولر 
گازي به عنوان تعرفه هاي ممنوع، اعالم شده است.

افزايش ۹۲ درصدي واردات گندم
واردات گندم كه با ارز ترجيحي انجام مي شود، در 
سال جاري با رش��د ۹2 درصدي همراه بوده است. 
گندم جزو شش قلم كاالي اساسي است كه همراه 
با بخش��ي از دارو و تجهيزات پزشكي با ارز ۴2۰۰ 
توماني وارد مي شود. بررسي وضعيت واردات اقالم 
اساس��ي از ابتداي امس��ال تا نيمه آبان ماه نشان 
مي دهد كه از 16.۴ ميليون ت��ن كاالي وارداتي با 
ارز ترجيح��ي، 3.6 ميليون تن گندم بوده اس��ت. 
از حج��م ۹.1 ميليارد دالري اي��ن واردات نيز 1.2 
ميليارد دالر به گندم اختصاص دارد. اين درحالي 
است كه واردات گندم در دوره مورد بررسي نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 6۰ درصد از لحاظ وزن 
و ۹2 درصد از نظر ارزش افزايش دارد. از ابتدا تا 
نيمه آبان ماه 13۹۹ نيز در مجموع 2.2 ميليون 
تن به ارزش 63۹.7 ميليون تن گندم وارد ايران 
ش��ده بود. در جريان حذف ارز ۴2۰۰ از واردات، 
اين موضوع نيز مطرح بوده كه با توجه به اهميت 
گندم، ارز ترجيحي براي اين كاال به همراه بخشي 

از دارو و تجهيزات پزشكي حفظ شود.

قاچاق شيرخشك نوزاد
به افغانستان

خبرگزاري مهر| ريي��س انجمن توليدكنندگان 
شيرخش��ك نوزاد از قاچاق اين محصول به كش��ور 
افغانستان خبر داد و خواستار مديريت آن شد. هاني 
تحويل زاده، رييس انجمن توليدكنندگان شيرخشك 
نوزاد در گفت وگو با خبرنگار مهر از قاچاق شيرخشك 
نوزاد به كشور افغانس��تان خبر داد. وي افزود: قاچاق 
اين محصول به كش��ور افغانستان منجر به اين شده 
كه صادرات رس��مي اين كاال محدود ش��ود چرا كه 
قيمت كاالي قاچاق ارزان تر است. تحويل زاده اضافه 
كرد: برخي شيرخشك را به صورت عمده خريداري 
و به كش��ور همس��ايه مي برند و با قيمت هاي پايين 
آنجا عرضه مي كنند. رييس انجمن توليدكنندگان 
شيرخشك نوزاد تاكيد كرد: اين مساله در حالي است 
كه براي واردات مواد اوليه شيرخشك نوزاد ارز ۴٢٠٠ 
توماني تعلق مي گيرد. تحوي��ل زاده ادامه اين روند را 
براي صنعت شيرخشك كشور نگران كننده خواند و از 
مسووالن خواست بر اين روند نظارت دقيق و مستمري 

داشته باشند و از ادامه آن جلوگيري كنند.

مناسبات تجاري با افغانستان 
توسعه مي يابد

خبرگ�زاري فارس | معاون توس��عه مديريت و 
منابع گمرك گفت: در س��ه روز گذشته با حضور 
نماينده ويژه رييس جمهور كشورمان در افغانستان، 
زيرساخت هاي مرزي و بازارچه هاي مرزي در سه 
استان هم مرز با افغانستان مورد بررسي قرار گرفت.  
احمد ذاكري اظهار داش��ت: از روز چهارش��نبه با 
حضور كاظمي قمي نماين��ده ويژه رييس جمهور 
در امور افغانس��تان به هم��راه نمايندگان گمرك، 
وزارت خارج��ه، وزارت صمت، جهاد كش��اورزي، 
استانداري ها و نهادهاي امنيتي بازديد سه روزه از 
مرزها و بازارچه هاي مرزي براي تقويت مناسبات 
تجاري با افغانستان از گمرك، منطقه ويژه و بازارچه 
دوغارون در خراس��ان رضوي آغاز شد و پس از آن 
بررسي مش��كالت و موانع تجارت در مسير ريلي 
شمتيغ نيز در دستور كار قرار گرفت. وي افزود: در 
روز پنجشنبه نيز با حضور در استان خراسان جنوبي 
بازديد از گمرك، منطق��ه ويژه و بازارچه ماهيرود، 
بازارچه هاي يزدان، گل��ورده و دوكوهانه نيز براي 
آشنايي مش��كالت، زيرساخت ها و راه هاي تقويت 
مناسبات تجاري، حمل و نقلي و گمركي در ماهيرود 
و بازارچه يزدان و فعال ش��دن بازارچه هاي گلورده 
)ميل 73( و دوكوهانه نهبندان مورد بررسي ميداني 
قرار گرفت و گفت وگوهايي با فعاالن و سازمان هاي 

مستقر در مرز و مسوول صورت گرفت.

اجراي طرح هاي توانمندسازي 
بركت در ١٢ هزار روستا

مديرعام��ل بنياد بركت س��تاد اجرايي فرم��ان امام 
از پياده س��ازي و اج��راي طرح هاي توانمندس��ازي و 
اشتغال زايي اين بنياد در ١٢ هزار روستاي كشور خبر 
داد. نشست رسانه اي مديرعامل بنياد بركت به مناسبت 
چهاردهمين سالگرد آغاز به كار بنياد و ارايه گزارشي از 
فعاليت هاي صورت گرفته در مناطق روستايي و محروم 
كشور و تشريح برنامه ها و رويدادهاي در پيش رو برگزار 
شد.  محمد تركمانه در اين نشست با تاكيد بر اينكه بنياد 
بركت با دستور مقام معظم رهبري شكل گرفته است، 
گفت: بنياد با مطالعه فراوان براي سه سال پياپي مدلي 
را براي اش��تغال زايي و توانمندسازي طراحي كرد كه 
امروزه اين مدل در بيش از ١٢ هزار روستا پياده سازي 
و اجرا شده است. وي با تاكيد بر ايجاد اشتغال هاي خرد 
و خانگي اظهار داش��ت: اين موضوع سال هاس��ت كه 
مورد بحث است و كشورهاي توسعه يافته تجربه هاي 
مختلفي در اين حوزه دارن��د. مديرعامل بنياد بركت 
خاطرنش��ان كرد: قصد داريم براي سال آينده تعداد 
روستاهاي تحت پوشش را از ١٢ هزار به ٢٠ هزار روستا 
برسانيم و 6۵ درصد از روستاييان را تحت پوشش قرار 
دهيم. تركمانه ادامه داد: اه��داف خود را بر حوزه هاي 
زيربنايي و اقتصادي متمركز كرده ايم و تعهد ساخت ٢ 
هزار و ۵٧١ مدرسه را داريم كه تا به امروز يك هزار و 7۰۰ 
مدرسه افتتاح شده است و برنامه داريم ٢٠٠ مدرسه 
ديگر را نيز تا پايان سال به بهره برداري برسانيم. به گفته 
مديرعامل بنياد بركت، ۵۵٠ شهر و ٣٧٠ شهرستان در 
٣١ استان كشور تحت پوشش فعاليت هاي اين بنياد 
قرار دارند.  مديرعامل بنياد بركت از اجراي مدل هاي 
اشتغال زايي اين بنياد در سراسر كشور خبر داد و گفت: 
تاكنون در حوزه اجتماع محور ١6٠ هزار طرح با ظرفيت 
۴٨٠ هزار فرصت ش��غلي ايجاد شده كه اين ميزان تا 
پايان سال به ٢٠٠ هزار طرح خواهد رسيد. همچنين 
تالش داريم تا در سال آينده جهشي در اين حوزه صورت 
گيرد و اتفاق بزرگي در حوزه اشتغال محقق شود. وي با 
اشاره به اينكه زنان سرپرست خانوار در كانون توجه بنياد 
بركت قرار دارند اظهار داشت: تا امروز بيش از 6 هزار و 
۵٠٠ طرح ويژه اين افراد اجرا ش��ده است. همچنين 
حدود ۴٠ درصد از طرح هاي اشتغال زايي بركت توسط 
زنان عملياتي شده است. مديرعامل بنياد بركت با بيان 
اينكه مشاغل ايجاد ش��ده در هر روستا و شهرستان با 
توجه به مزيت هر استان متفاوت است، گفت: بر همين 
اس��اس تا امروز ١٧٠ رسته شغلي در مناطق مختلف 
تعريف شده اس��ت. تركمانه از ورود بنياد بركت به 
حوزه توليد پوشاك خبر داد و گفت: تا امروز 6 هزار 
و ٧٢٧ طرح اش��تغال زايي در اين حوزه ايجاد شده 
است. همچنين ۴ هزار طرح اشتغال زايي در حوزه 

پرورش طيور و شتر به بهره برداري رسيده است.

 تصفيه خانه هاي فاضالب كردستان 
در حال ارتقاء كمي و كيفي هستند

مديرعامل شركت آبفا كردستان گفت: در حال حاضر 
تصفيه خانه هاي فاضالب سنندج، سقز، مريوان و سريش 
آباد در دست ارتقاء قرار دارند. به گزارش روابط عمومي 
شركت آب و فاضالب استان كردستان، مهندس عليرضا 
تخت شاهي با اشاره به وجود 1۰ تصفيه خانه فاضالب 
در استان اظهار كرد: از اين تعداد عمليات ارتقاء كمي و 
كيفي ۴ تصفيه خانه در حال اجرا است. وي افزود: تصفيه 
خانه فاضالب شهر سريش آباد كه با هزينه 7۰ ميليارد 
ريال ايجاد شده در حال حاضر با ظرفيت تصفيه 2 هزار 
)متر مكعب در ش��بانه روز( براي جمعيت 1۰ هزار نفر 
در حال فعاليت است كه قرار است ظرفيت تصفيه آن 
پس از ارتقاء به ۴ هزار )متر مكعب در شبانه روز( و براي 
جمعيت 183۰۰ نفر اجرا شود. مديرعامل شركت آبفا 
كردستان خاطرنشان كرد: اين پروژه هم اكنون داراي 2۰ 
درصد پيشرفت فيزيكي است و در صورت تأمين 1۵۰ 
ميليارد ريال اعتبار مورد نياز آن طرح ارتقاء تصفيه خانه تا 
پايان سال 1۴۰2 تكميل و به بهره برداري خواهد رسيد.

مهندس تخت ش��اهي تصريح كرد: تصفيه خانه 
فاضالب ش��هر مريوان كه با هزين��ه 18۰ ميليارد 
ريال ايجاد شده در حال حاضر با ظرفيت تصفيه 2۰ 
هزار )متر مكعب در شبانه روز( براي جمعيت 1۰۵ 
هزار نفر در حال فعاليت است كه قرار است ظرفيت 
تصفيه آن پس از ارتقاء به ۵۹ هزار )متر مكعب در 
شبانه روز( و براي جمعيت 21۰ هزار نفر اجرا شود.

بررسي ظرفيت هاي مشترك 
براي همكاري متقابل دانشگاه 

صنعتي اراك با فن بازار منطقه اي
نشست اعضاي هيات علمي گروه مهندسي مكانيك 
دانشگاه صنعتي اراك با مدير توسعه صنعتي و كارآفريني 
شركت شهرك هاي صنعتي، مدير و كارگزار فن بازار 
منطقه اي استان مركزي با هدف توسعه همكاري هاي 
مشترك برگزار شد. در اين جلسه ظرفيت هاي مشترك 
موجود جهت همكاري متقابل دانشگاه صنعتي اراك با 
فن بازار منطقه اي استان مركزي با مشاركت طرفين 
مورد بحث و بررسي قرار گرفت، مقرر شد، اعضاي هيات 
علمي دانش��گاه صنعتي اراك، در معرفي فناوري هاي 
جديد جهت تجاري س��ازي و رفع نيازه��اي فناورانه 
واحدهاي صنعتي با فن بازار منطقه اي استان مركزي 
همكاري نمايند. حاجي زاده رييس دانشكده مهندسي 
مكانيك دانشگاه صنعتي اراك در اين نشست آمادگي 
خود را جهت هماهنگي برگزاري جلسات داخلي با حضور 
فن بازار استان در دانشگاه صنعتي اراك به منظور تشريح 
جزئيات بيشتر و برنامه ريزي همكاري هاي آتي اعالم 
نمود. اين نشست به ميزباني برج فناوري استان و پس 
از برگزاري موفق اولين كنفرانس فناوري هاي صنعتي 
در مهندسي مكانيك در مركز خدمات فناوري و كسب 
و كار اراك به منظور آش��نايي اعضاي هيات علمي و 
دانشجويان با خدمات شركت شهرك هاي صنعتي 
استان مركزي و فن بازار منطقه اي استان برگزار گرديد.

وزير صمت وخودروسازان به مجلس احضار شدند

رييس اتاق اصناف ايران: 

اعتراض تند دولت و مجلس به گراني خودرو

شرط دريافت دستگاه كارتخوان، اخذ پروانه كسب باشد
رييس اتاق اصناف ايران گفت: پيشنهاد اتاق اصناف 
ايران به دولت اين اس��ت كه شرط دريافت دستگاه 
كارتخوان را اخذ پروانه كس��ب يا ساير مجوزهاي 
فعاليت اعالم كن��د. به گزارش ات��اق اصناف ايران، 
سعيد ممبيني در خصوص جزييات جلسه با رييس 
سازمان امور مالياتي، بيان كرد: يكي از نگراني هايي كه 
در حال حاضر براي فعاالن اقتصادي از جمله اصناف 
پيش آمده، رويكرد جديدي است كه دولت نسبت به 
ماليات دارد و اين نگراني بايد به شكل منطقي از فعاالن 
صنفي دور شود تا زمينه سرمايه گذاري افزايش يافته 
و براي افراد بيشتري ايجاد اشتغال كند. يكي از اقدامات 
جديد، تغييراتي اس��ت كه در قانون ماليات بر ارزش 
افزوده ايجاده شده است و ما پيش تر به اطالع اصناف 
رسانده ايم اما نياز است با همكاري سازمان امور مالياتي 
و اتاق اصناف ايران شفاف سازي بيشتري صورت گيرد.

وي ادام��ه داد: در خص��وص قان��ون پايانه ه��اي 
فروشگاهي كه به منظور شفاف سازي در فعاليت هاي 
اقتصادي اجرايي مي شود، از سازمان امور مالياتي 
خواس��تيم به علت عدم وجود زيرساخت هاي الزم 
و عدم آموزش كافي، مش��اغل پر درآمد در اولويت 
اجراي اين قان��ون قرار گيرند و صنوف اولويت دار با 
هماهنگي تشكل هاي صنفي انتخاب شوند. بنابراين 
تعيين اولويت ها، ضمن تقويت زيرساخت و افزايش 
آموزش مورد توجه سازمان امور مالياتي قرار گرفت.

رييس ات��اق اصناف ايران بيان ك��رد: با توجه به تورم 
ايجاد شده درخواست افزايش رقم هاي پيشنهاد شده 

در آيين نامه اجرايي ماده ۹۵ مورد تاكيد ما قرار گرفت. 
ضرايب كاهنده ماليات بر ارزش افزوده و تمديد مهلت 
ماده 186 در خصوص استعالم مالياتي در زمان صدور 
پروانه كسب كه پيش تر مورد موافقت رييس سازمان 
امور مالياتي قرار گرفته و در كميته اقتصادي س��تاد 
ملي مبارزه با كرونا به تصويب رسيده نيز مورد تاكيد 
مجدد قرار گرفت و از سازمان امور مالياتي خواستيم با 
سرعت بيشتري تصويب و اعالم آن از ستاد ملي مبارزه 

با كرونا را دنبال كنند.
ممبيني گفت: ضرورت فرهنگ سازي در مورد ابالغ 
الكترونيك ماليات هاي تش��خيصي نيز از اهم موارد 
مطروحه بود. موديان صنف��ي چنانچه آموزش هاي 
كافي را در خصوص س��امانه مودي��ان دريافت كنند 
مي توانند عالوه بر ثبت درآمدها، از آن به عنوان ابزاري 
براي ثبت هزينه هاي خود نيز استفاده كنند و در اين 
صورت ماليات ستاني بر پايه اطالعات و نزديك شدن 

به عدالت مالياتي خواهد بود.
وي بيان كرد: اخطاريه ها و پيامك هايي از طرف بانك 
مركزي براي افراد داراي دس��تگاه كارتخوان ارسال 
مي شود كه موجب نگراني كسبه شده است. پيشنهاد 
اتاق اصناف ايران به دولت اين است كه شرط دريافت 
دستگاه كارتخوان را اخذ پروانه كسب يا ساير مجوزهاي 
فعاليت اعالم كند. اين پيش��نهاد هم مورد استقبال 
س��ازمان امور مالياتي قرار گرف��ت و در مجموع اين 
نشست را مثبت ارزيابي مي كنيم. رييس اتاق اصناف 
ايران خاطرنش��ان كرد: طي سه س��الي كه از فعاليت 

هيات رييس��ه دور هفتم اتاق اصناف ايران مي گذرد، 
ضمن كمك به پياده سازي سياست هاي مالياتي، تالش 
كرديم كه كمترين حاشيه براي موديان صنفي ايجاد 
شود و بدين ترتيب اظهارنامه بيش از 8۰ درصد موديان 
صنفي با استفاده از تبصره 1۰۰ و ماده ۹7 قانون نظام 
صنفي در سال گذشته پذيرش شده است. ضمن اينكه 
به واسطه س��ال ها فرهنگ سازي تشكل هاي صنفي 
اع��م از اتحاديه ه��ا و اتاق ها، و آموزش و آگاه س��ازي 
مالياتي شاهد هستيم كه ميزان ارايه اظهارنامه هاي 
مالياتي از سوي موديان صنفي طي سه سال گذشته 
افزايش يافته است. ايشان با ارايه اظهارنامه مشمول 
جريمه نشده و از ديگر تخفيفات، بخشودگي جرايم و 
توافقات مالياتي در اجراي ماده 1۰۰ استفاده كردند. 
ما اميدواريم با ادامه اين تعامل سازنده، به مرور عدالت 

مالياتي افزايش و فرارهاي مالياتي كاهش يابد.
داود منظور رييس س��ازمان ام��ور مالياتي نيز گفت: 
اين نشست نخستين نشست رسمي بنده با موديان 
مالياتي و فعاالن اقتصادي است كه در اتاق اصناف ايران 
برگزار مي شود. هدف ما در اين دوره تعامل حداكثري 
با موديان مالياتي به ويژه مجموعه اتاق هاي سه گانه 

اصناف، بازرگاني و تعاون و ساير تشكل ها است.
منظور بيان كرد: باور ما بر اين است كه ماليات را وقتي 
مي توانيم دريافت كنيم كه كس��ب و كارها در جامعه 
رونق داشته باشد لذا قبل از اينكه به وصول ماليات فكر 
كنيم بايد بدانيم كه تبعات اخذ آن در اقتصاد چيست. 
ضمن اينكه دولت سيزدهم هم نگاهي حمايت محور 

از توليد با استفاده از مشوق هاي مختلف از جمله تدابير 
و مشوق هاي مالياتي دارد. وي ادامه داد: معتقديم كه 
تعيين ماليات با اشراف به اطالعات يا ماليات داده محور 
موجب عدالت مالياتي خواهد شد. از اين رو از موديان 
مالياتي مي خواهيم با ثبت اطالعات دقيق و كامل ما را 

در اجراي اين عدالت ياري كنند.
رييس س��ازمان امور مالياتي گفت: س��ازمان امور 
ماليات��ي اجراي دو قانون را در پي��ش دارد كه براي 
اجرايي كردن آن نياز به افزايش اطالع رساني است. 
نخست ظرفيت هاي قانون ارزش افزوده جديد است 
ك��ه كمتر از يك ماه ديگر اجرايي خواهد ش��د. اين 
قانون تفاوت هايي با قان��ون قبل دارد و فرصت هاي 
جديدي ايجاد كرده اس��ت كه بايد آنها را به جامعه 
معرفي كنيم. در مس��ير اين آموزش از اتاق اصناف 
اي��ران مي خواهي��م كه هم��كاري كند ت��ا جزوات 
آموزش��ي تهيه و توزيع ش��ود. وي ادامه داد: قانون 
دوم، قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان 
مالياتي اس��ت. اين قانون بايد از چند ماه گذش��ته 
اجرايي مي شد اما از آنجايي كه زيرساخت هاي آن 
فراهم نبود به تاخير افتاده است كه اميدواريم هرچه 
سريعتر اين بسترها و زيرساخت هاي الزم ايجاد شود 
تا بتوانيم فراخواني به موديان بزرگ داشته باشيم. 
منظور تصريح كرد: در تالش��يم تا در س��امانه هاي 
موجود، پرونده هاي مالياتي در اختيار موديان قرار 
گيرند تا هر ف��رد پرونده خود را مطالعه و در صورت 
لزوم اطالعات تكميلي يا اعتراض خود را ثبت كنند.
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خبرروز

تعداد مبتاليان روزانه كرونا به كمتر از ۲۰۰۰ نفر رسيد
بنابر اعالم وزارت بهداشت، پس از ۴۶۰ روز، ابتالي روزانه كرونا در كشور به كمتر از ۲۰۰۰ نفر رسيد. همچنين روزگذشته 
مرگ و مير ناش��ي از اين بيماري در ۱۹ استان صفر و يك بوده است. بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، يك هزار و ۶۸۱ 
بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۲۸۶ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور 
به ۶ ميليون و ۱۵۲ هزار و ۵۲۴ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۳۰ هزار و ۶۶۱ نفر رس��يد. سه هزار و ۱۲۶ نفر 
از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند. تا كنون ۳۹ ميليون و 

۹۵۱ هزار و ۴۸۱ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.

ادامهازصفحهاول

شرايط امروز در برابر كرونا 
شكننده است

 اين ضرورتي اس��ت ك��ه بايد انجام ش��ود تا 
حساس��يت باال ب��رود و بتوانيم اكث��ر موارد 
را شناس��ايي كني��م، زي��را درح��ال حاض��ر 
ويروس هاي ديگري نيز در حال گردش است 
و بايد بين آنها فرق بگذاريم. اگر كرونا نيستند، 
برنامه خاص خودش��ان را دارند، اما اگر كرونا 
هستند پايش ژنتيكي آن بسيار مهم است كه 
ما بفهميم آيا واقع��ا در ايران اوميكرون داريم 
يا ن��ه و اگر هس��ت، آنموقع باي��د اقداماتمان 
براس��اس آن ش��ديدتر ش��ود. در مطالع��ات 
مختلف نش��ان داده ش��ده اس��ت كه سرعت 
شيوع اوميكرون نسبت به ديگر واريانت هاي 
قديمي تر باالتر اس��ت و تقريبا مي توان گفت 
احتماال به اندازه دلتا س��رعت انتش��ار آن باال 
باش��د، اين را ه��م مي دانيم امكان شكس��ت 
واكس��ن هم وجود دارد و افرادي كه واكس��ن 
زده اند ني��ز مي توانند اين عفون��ت را بگيرند. 
به ويژه ك��ه در دنيا االن دلت��ا و اوميكرون در 
كنار هم گردش مي كنند. درهرصورت پايين 
نياوردن گردش دو وي��روس اوميكرون و دلتا 
با هم ديگر، اين خط��ر را به وجود مي آورد كه 
اوميكرون و دلتا، بتوانند نوتركيبي ايجاد كنند 
و با واريانت هايي مواجه شويم كه وضعيت بدتر 
از اين شود. بنابراين بايد حساسيت كافي براي 
كاهش موارد ابتالي كوويد و سياست »كوويد 
صفر« را در كشور داش��ته باشيم، و اال ممكن 
اس��ت كه واريانت هاي ديگري به وجود بيايد 
كه كار را خراب تر كند. نبايد نسبت به آمارهاي 
رس��مي كه اعالم مي ش��ود، بي توجه باشيم. 
ابتال نزدي��ك به ۲ هزار دانش آم��وز از ابتداي 
بازگشايي مدارس، رقمي نيست كه بخواهيم 
به راحتي از كنار آن عبور كنيم. به هر حال ما 
در شرايط بسيار شكننده اي قرار داريم و بايد 
اين وضعي��ت را به مردم هم الق��ا كنيم، كه با 
رعايت كامل پروتكل ها از بازگشت به روزهاي 

اوج كرونا خودداري كنند.

خبر

بيش از 96 درصد گروه سني
 ۱۰ تا ۴9سال كشور باسوادند

شاپور محمدزاده، رييس سازمان نهضت سوادآموزي 
كش��ور گفت: در گروه س��ني ۱۰ تا ۴۹ سال به رغم 
مش��كالت عديده موجود بي��ش از ۶،۹۶ درصد در 
سطح كش��ور به طور ميانگين باسواد هستند. يكي 
از ۱۱ برنامه وزير محت��رم آموزش وپرورش به طور 
مستقيم به حوزه سوادآموزي اشاره دارد. نظارت بر 
سه حوزه شناسايي جذب و ثبت نام، ارايه آموزش هاي 
باكيفيت و اثربخش همچنين ارزشيابي پايان دوره 

مورد تاكيد است.

بودجهرويخطخبر

جزييات نخستين سند مالي دولت سيزدهم نشان دهنده 
صادرات روزانه ۱.۲ ميليون بشكه نفت، رشد 7۳ درصدي 
درآمدهاي مالياتي، كاهش درآمد فروش اموال و رش��د ۴ 
درصدي س��قف كل بودجه است. به گزارش فارس، اليحه 
بودجه سال ۱۴۰۱ كه نخستين سند مالي دولت سيزدهم 
محسوب مي شود، فردا از سوي رييس جمهور به مجلس 
تقديم خواهد شد. اليحه دخل و خرج سال آينده با هدف 
رشد اقتصادي با تمركز بر ارتقاي بهره وري، ثبات اقتصادي، 
عدالت محوري و تغيير ساختار بودجه و تأمين مالي اقتصاد 
مي ش��ود كه در نهايت به دنبال رشد اقتصادي ۸ درصدي 

براساس اسناد باالدستي ترسيم شده است.

  بودجه بدون كسري بسته مي شود
كسري بودجه ريشه بسياري از مشكالت كشور است و به 
همين دليل به درستي ام المصائب اقتصاد خوانده مي شود. 
كسري در صورت تبديل شدن به استقراض از بانك ها و بانك 
مركزي منجر به افزايش پايه پولي، نقدينگي و در نهايت تورم 
مي شود. ميركاظمي رييس سازمان برنامه و بودجه تاكيد 
كرده اليحه بودجه سال بعد بدون كسري بسته مي شود و 
معتقد است وقتي بدون داشتن منبع دولتي حقوق ۲۰ درصد 
افزايش مي يابد در اصل دولت دس��ت در جيب محرومان 
جامعه كرده و آنها بايد هزينه اين تصميم را بپردازند؛ يعني 
به عنوان مثال يك ميليون به حقوق افراد اضافه شده ولي در 
قبال آن با تورم، س��ه ميليون ديگر از جيبش برداشته شده 
است. دولت س��يزدهم به دنبال آن است كه با ايجاد ثبات و 
رشد اقتصادي و كاهش نرخ تورم قدرت خريد مردم را افزايش 
دهد. محسن دهنوي عضو هيات رييسه مجلس در اين باره 
گفته است: در پيش نويس اليحه بودجه سال ۱۴۰۱ به دليل 
رشد 7۱ درصدي درآمدهاي گمركي و مالياتي، كسري تراز 
عملياتي از ۴۶۴ هزار ميليارد تومان بودجه سال ۱۴۰۰، به 
۲7۱ هزار ميليارد تومان رسيده كه بابت توقف رشد كسري 

تراز عملياتي اقدامي مثبت است. 

  ارقام كالن اليحه بودجه ۱۴۰۱
بودجه دولت وضعيت يك س��ال آينده كش��ور را ترسيم 
مي كند و ارقام بودجه به اقتصاد عالمت مي دهد و بسياري 
از سرمايه گذاران، تجار، توليدكنندگان واحدهاي توليدي و 
فعاالن اقتصادي براساس اهداف تعيين شده وضعيت خود را 
تنظيم مي كنند. كل بودجه سال ۱۴۰۰ بيش از ۱۲77 هزار 
ميليارد تومان مصوب شد كه در اليحه بودجه سال آينده با 
رشد حدود ۴ درصدي به ۱۳۲7 هزار ميليارد تومان مي رسد. 
درآمدهاي مالياتي و گمركي در بودجه امس��ال ۳۲۵ هزار 
ميليارد تومان است كه با حدود 7۳ درصد رشد به حدود ۵۶۲ 
هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. عمده اين افزايش 
ناشي از افزايش 7۰ درصدي درآمدهاي مالياتي است كه 
طبق پيش بيني ها به ۴7۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. 
مس��ووالن معتقدند اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده 
جديد و سامانه پايانه فروشگاهي منجر به جهش درآمدها 
مي ش��ود و اين مس��اله را داود منظور رييس سازمان امور 
مالياتي در گفت وگو با فارس تاييد كرده است. درآمد ناشي 

از مولدسازي و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول از رقم ۴۵ 
هزار ميليارد تومان بودجه سال جاري با كاهش 7۴ درصدي 
به حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان رس��يده اس��ت. واگذاري 
دارايي هاي سرمايه اي )درآمدهاي حاصل از فروش نفت و 
ميعانات گازي( نيز ۳۰7 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته 
شده كه نسبت به مصوب بودجه امسال ۱۲ درصد افت نشان 
مي دهد. منابع حاص��ل از مابه التفاوت ۲۰ درصد صندوق 
توسعه ملي تا ۴۰ درصد براساس برنامه ششم توسعه بالغ بر 
حدود ۱۱۰ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان پيش بيني شده است.
سهم طرح هاي عمراني ۱۶۰ هزار ميليارد تومان است. منابع 
رشد اقتصادي و صندوق پيشرفت و عدالت ۱۸۰ هزار ميليارد 
تومان خواهد بود. اعتبارات هزينه اي بودجه حدود ۹۹۰ هزار 

ميليارد تومان است.

  پيش بيني افزايش ۱۰ درصدي حقوق 
طبق اظهارات مس��ووالن دولت و رييس سازمان برنامه و 
بودجه مديريت مصارف و هزينه ها در دستور كار قرار دارد و 
در همين جهت يكي از رويكردهاي در نظر گرفته شده ميزان 
افزايش حقوق و مزاياي كاركنان دولت است.  مفاد بخشنامه 
و ضوابط مالي ناظر بر بودجه نشان مي دهد متوسط افزايش 
حقوق كاركنان دولتي براي سال بعد ۱۰ درصد تنظيم شده 
است؛ بدين معنا كه حداقل بگيران حدود ۳۰ درصد افزايش 
حقوق دارند و حقوق ها هر چه به سمت ارقام باالتر مي رود 
ضريب افزايش پلكاني كاهش مي يابد. به گفته مس��عود 
ميركاظمي اين مدل به بازتوزيع عادالنه كمك مي كند و 
شكاف ايجاد شده بين حقوق كاركنان را ترميم خواهد كرد. 
حداقل حقوق بگيران دولتي، سال آينده ۴.۵ ميليون تومان 
دريافتي خواهند داشت. يك مقام آگاه در سازمان برنامه و 
بودجه در اين باره به فارس مي گويد: حداقل حقوق كارمندان 
در سال جاري ۳.۵ ميليون تومان است كه براي سال بعد به 

۴.۵ ميليون تومان افزايش مي يابد.

  معافيت مالياتي حقوق ۲5 درصد بيشتر شد
معافيت مالياتي حقوق براي سال آينده نيز ۵ ميليون تومان 
در ماه پيش بيني شده اس��ت. اين رقم براي سال جاري ۴ 
ميليون تومان مصوب شد كه شد ۲۵ درصدي دارد. افزايش 
حدود ۳۰ درصدي حقوق حداقل بگيران به همراه باال بردن 
سقف معافيت مالياتي كمك شاياني به سطح رفاه و قدرت 

خريد اين قشر مي كند.

  نگاه سياستمداران به بودجه
شاخص هايي از بودجه اثرات بين المللي و منطقه اي دارد 
كه نگاه سياستمداران به آن معطوف خواهد شد. در اين باره 
رييس سازمان برنامه و بودجه عنوان كرده است كه بودجه 
سال آينده ناظر به باقي ماندن تحريم ها تدوين مي شود و 
نگاه هاي خوش بينانه و ارقام واهي جايي در اين سند مالي 

نخواهد داشت.

  دولت چقدر نفت مي فروشد؟
يكي از شاخص ها ميزان صادرات نفت خام و ميعانات گازي 

است كه كانون توجهات محسوب مي شود. در اليحه بودجه 
رقم صادرات نفت ۱.۲ ميليون بشكه در روز با قيمت ۶۰ دالر 
پيش بيني شده است. در اليحه بودجه ۱۴۰۰ دولت قبل 
۲.۳ ميليون بشكه نفت در روز پيشنهاد كرد كه با توجه به 
ميزان فروش نفت در سطحي بسيار كمتر از رقم پيشنهادي، 
مجلس با تعيين س��قفي پايين تر، ميزان صادرات نفت را 

معادل ۱.۵ ميليون بشكه در روز تعيين و تصويب كرد.

درآمدهاي ارزي چقدر مي شود؟
با فرض صادرات ۱.۲ ميليون بشكه نفت خام و ميعانات با 
قيمت هر بشكه ۶۰ دالر حدود ۲۶ ميليارد ۲۸۰ ميليون دالر 
ارزآوري براي دولت بدون كس��ر ۱۴.۵ درصد سهم وزارت 
نفت و صندوق توس��عه ملي وجود داشت. مضاف بر اينكه 
خالص صادرات گاز كه حدود ۳ ميليارد و ۵۸ ميليون دالر 

پيش بيني شده را در نظر گرفت.

  نرخ تسعير ارز 
از ديگر ارقام كه فعاالن اقتصادي به دنبال آن هستند و اين 
روزها مورد توجه قرار دارد نرخ تسعير ارز يا همان نرخ تبديل 
دالر به ريال است. اين مساله روي بازار ارز و نحوه تامين مالي 
تجارت و مراودات مالي دولت و بانك مركزي اثر دارد. از اين 
رو دولت نرخ تس��عير ۲۳ هزار تومان��ي را در اليحه بودجه 

گنجانده است.

  اصالحات ساختاري بودجه چيست؟
اصالحات س��اختاري هميش��ه يكي از مطالبات صاحب 
نظران و اساتيد اقتصادي و دلسوزان بودجه بود اما از سال 
۹7 با تشديد تحريم هاي ظالمانه به خواسته جدي تبديل 
ش��د و دولت روحاني س��رفصل هايي را تحت اين عنوان 
طراحي و رس��انه اي كرد كه هيچگاه رنگ اجرايي به خود 
نگرفت. حتي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد كه در قوانين 
باالدس��تي و بودجه س��نواتي گنجانده ش��د در نهايت به 
سرانجام نرسيد. مسووالن دولت كاهش رديف هاي بودجه 
را يكي از اصالحات ساختاري بودجه مي دانند كه مي تواند 
شفافيت، پاسخگويي و نظارت را به همراه داشته باشد. طبق 
ش��نيده ها قرار است براي بودجه س��ال ۱۴۰۱ حدود ۸۵ 
رديف كالن ملي و استاني وجود داشته باشد. در اين مدل به 
جاي تخصيص بودجه به رديف هاي بودجه كه هر دستگاه 
و بعضا طرح ها اعتبار مس��تقل و مجزا دارند، وزارتخانه ها و 
دس��تگاه هاي كالن و مادر و استانداران مسوول تخصيص 
و نظارت بر بودجه هس��تند. برنامه ديگر در ساختار جديد 
بودجه س��ال آينده، تفويض اختيار به استانداران است كه 
براي توس��عه و آباداني استان ها براس��اس مدل صندوق 
پيشرفت و عدالت طراحي شده است. در همين راستا مقرر 
شده صندوق كارآفريني اميد با تغيير اساسنامه نقش جديد 
بازي كند و منابع آن براي رشد اقتصادي ۸ درصدي در اليحه 
بودجه س��ال آينده اهرم شود. براين اساس امروز يكشنبه 
اليحه بودجه سال ۱۴۰۱ با شعار تغيير ريل بودجه از سوي 
رييس جمهور در مجلس رونمايي و پس از آن در معرض نقد 

كارشناسان قرار مي گيرد.

در بودجه 1401چه خبر است؟ سه شنبه و چهارشنبه آلوده ترين روزهاي هفته آينده
رييس مركز ملي پيش بيني و مديريت بحران مخاطرات 
وضع هوا از احتمال ورود يك سامانه بارشي قوي به كشور 
در اواخر هفته آتي خبر داد. صادق ضياييان گفت: طي 
چند روز آينده، بارش هاي پراكنده اي در سواحل درياي 
خزر به ويژه در استان هاي مازندران، گلستان و همچنين 
گيالن داريم كه چندان قابل مالحظه نيست و بارش ها 
به صورت پراكنده است. او افزود: عمدتا پديده اي كه طي 
اين هفته در كش��ور غالب است، پايداري هوا و افزايش 
آالينده ها در كالنشهرهاست. كاهش دماي نسبي را نيز 
در طي روزهاي دوشنبه، سه شنبه و حتي چهارشنبه 
در شمال شرق كش��ور و نيمه شرقي كشور داريم. اين 
كل پديده هايي است كه اين هفته درگيرشان هستيم. 
ضياييان گفت: اما از آن مهم تر بارشي است كه در اواخر 
هفته اتفاق مي افتد و يك سامانه بارشي قوي آخر هفته 
و تقريبا از روز جمعه وارد كش��ور مي ش��ود و اطالعات 

تكميلي در روزهاي آينده اعالم مي شود. او درارتباط با 
وضعيت آالينده ها در تهران گفت: اگرچه درحال حاضر 
هواي تهران چندان آلوده نيست، اما انتظار داريم با توجه 
به پايداري هوا و غلظت آالينده ها به اين آلودگي افزوده 
شود و در روزهاي آينده نيز با آلودگي هوا مواجه باشيم. 
بدترين روزها از نظر ميزان آلودگي هوا در تهران در هفته 

پيش رو، روزهاي سه شنبه و چهارشنبه است.

امتحانات تمام پايه هاي تحصيلي حضوري است
امتحان حضوري براي همه پايه هاي تحصيلي است. بايد به 
تدريج به سمت حضوري شدن با رعايت پروتكل ها برويم. 
وزير آموزش و پرورش با اعالم اين خبر درباره رتبه بندي 
معلمان گفت: طبق اطالعي كه پيدا كردم، رتبه بندي اين 
هفته در دستوركار مجلس است. قطعاً براي همسان سازي 
حقوق معلمان بايد تالش هايي انجام شود. ما از ابتدا پيگير 
رتبه بندي بودي��م. روي جزئيات، ابهاماتي وجود دارد كه 
بايد برطرف شود. البته ما اين طرح را بيشتر همسان سازي 
حقوق مي داني��م تا اجراي طرح رتبه بن��دي؛ چون براي 
رتبه بندي بايد سندي بيايد و بعد روي آن سند كار شود و ما 
شاهد اثرات آن روي كيفيت آموزش باشيم و در عين حال به 
حق معلم هم توجه شود. نوري درباره مشكل كمبود معلم با 
توجه به حضوري شدن كالس ها گفت: ما كالس بدون معلم 
نبايد داشته باشيم و وجود كالس بدون معلم را قبول نداريم. 

به هر طريقي شده بايد معلمي را پيدا كنيم و از ظرفيت هاي 
مختلف استفاده كنيم كه كالس درس ما بدون معلم نماند. 
او درباره گاليه برخ��ي دانش آموزان كه در فضاي مجازي 
آموزش ديده اند و امتحانات نيمسال اولشان حضوري شده 
است، اظهار كرد: امتحان حضوري براي همه است. بايد به 

تدريج به سمت حضوري شدن با رعايت پروتكل ها برويم.

جريمه هاي يك ميليوني محدوديت هاي كرونايي لغو شد
جانش��ين رييس پليس راهور از لغو جريمه هاي يك 
ميليوني مربوط به محدوديت هاي كرونايي در پي اعالم 
رنگ بندي جديد نقشه كشوري كرونا خبر داد. سردار 
سيد تيمور حسيني گفت: همان گونه كه رنگ بندي 
جديد كرونايي ش��هرها اعالم شد فقط هشت شهر در 
وضعيت نارنجي قرار دارند و خوشبختانه هيچ شهري 
در وضعيت قرمز كرونايي نيس��ت و اين يعني ديگر در 
حال حاضر جريمه يك ميلي��ون توماني نداريم و فقط 
جريمه هاي ۵۰۰ توماني شهرهاي نارنجي پا برجا است. 
او افزود: هنوز از جزييات طرح قرنطينه هوشمند چيزي به 
پليس اعالم نشده و مبناي محدوديت هاي جاده اي همان 
طرح قبلي كه بر اساس رنگ بندي جريمه اعمال مي شده 
است. بر اساس طرح محدوديت تردد به شهرهاي قرمز 
و نارنجي، ورود و خروج به هر يك از اين شهرها به ترتيب 
۱۰ ميليون ريال )ش��هرهاي قرمز( و پنج ميليون ريال 

)شهرهاي نارنجي( جريمه در پي داشت. وزارت بهداشت 
اعالم كرد، تعداد شهرستان هاي قرمز با عبور كشور از موج 
پنجم كرونا، بار ديگر صفر رسيد. بر اساس جديدترين 
رنگ بندي كرونايي كشور، هشت شهرستان در وضعيت 
قرمز، ۱۱۹ شهرستان در وضعيت زرد، ۳۲۱ شهرستان 
در وضعيت آبي هستند و هيچ شهرستاني با رنگ قرمز 

كرونايي در نقشه كشور وجود ندارد.

گليماندگار|
 هنوز بيش از يك هفته به فرا رس��يدن 
ش��ب يلدا باقي مانده، با فروكش كردن 
همه گيري كرونا اغلب خانواده ها ترجيح مي دهند شب 
يلدا امسال را ديگر مجازي برگزار نكنند و چند ساعتي 
را در كنار اعضاي خانواده به ياد ايام گذشته بگذرانند، 
فال حافظ بگيرند، تخمه و آجيل بخورند و به قصه هاي 

بزرگ ترهاي فاميل گوش دهند اما...
امسال هم مثل تمام سال هاي گذشته قبل از فرا رسيدن 
شب يلدا، قيمت هاي دستوري توسط مسووالن اعالم 
مي شود، قيمت هايي كه هيچ وقت در بازار واقعي قابليت 
اجرا شدن ندارند. اينكه حاال ش��هرداري اعالم كرده 
قيمت هر كيلو انار در بازار ميوه و تره بار بين ۱۵ تا ۲۰ 
هزار تومان است را نبايد خيلي جدي گرفت چرا كه هر 
چه به اين شب نزديكتر مي شويم قيمت ها نجومي تر 
مي شوند. شايد آجيل و شيريني شب يلدا را بشود ۱۰ 
روز زودتر خريد و در خانه نگه داشت اما ميوه ها را معموال 
يك يا دو روز زودتر مي خرند تا تازگي خود را از دست 
ندهند و به همين دليل قيمت ها هر لحظه افزايش پيدا 
مي كند. همين امروز اگر س��ري به بازار ميوه و تره بار 
بزنيد مي بينيد كه ميوه هايي كه عرضه مي شود قابليت 
ماندگاري ۱۰ روز ندارند و البته قيمت ها هم آن چيزي 
نيست كه اعالم مي كنند. مثال اگر قرار باشد فروشنده 
به شما اجازه بدهد خودتان ميوه ها را جدا كنيد، قيمت 
هر كيلو ميوه بين ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان افزايش مي يابد. 
قيمت آجيل هم آنقدر زياد شده كه كمتر كسي توان 
خريد آجيل شب يلدا را دارد. براي يك جمع ۱۰ نفره 
حتي اگر نيم كيلو هم آجي��ل بخواهي بخري بايد 
مبلغي بين ۲۰۰ تا ۲۵۰ ه��زار تومان پول بدهي و 
يك حساب سر انگشتي با خريد ميوه و تهيه غذا در 
يك شب ميهماني شب يلدا را براي صاحب خانه بين 
يك ميليون تا يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان تمام 
مي كند كه البته براي كس��اني كه حداقل درآمد را 
دارند هزينه كردن اين مبلغ قطعا غير ممكن است. 

    شب يلدا زير سايه تورم
توران مهري، ۵۰ ساله براي خريد مايحتاج روزانه به 

بازار ميوه و تره بار خيابان شهيد عراقي آمده است. 
وقتي از او درباره شب يلدا و برنامه اش براي اين شب 
مي پرسم، آهي مي كش��د و مي گويد: با اين گراني 
ديگر شب يلدايي براي ما باقي نمانده، من اگر قرار 
باش��د براي يك شب پسر و عروس و دختر و داماد و 
نوه هايم را فقط دعوت كنم، بايد بيش از يك ميليون 
تومان هزينه كنم، در حالي كه حقوق بازنشستگي 

همسرم فقط ۵ ميليون تومان در ماه است. 
او در م��ورد قيمت هاي مصوب مي گويد: هميش��ه 
همين طور است، شب يلدا، عيد نوروز، ماه رمضان 
و ... مسووالن قيمت تعيين مي كنند و مغازه دارها 
هم كار خودشان را مي كنند، كسي به اين قيمت ها 
اهميت نمي دهد. همين االن انار از كيلويي ۲۵ هزار 
تومان به باال است. يك هندوانه شب يلدا قطعا بيش 
از ۱۵۰ هزار تومان تمام مي شود. ما كه توان خريدن 
آجيل نداريم يك كيل��و تخمه مي خريم كه آن هم 
ديروز قيمت كردم كيلويي ۱۲۰ هزار تومان. به نظر 

شما با اين قيمت ها مي شود شب يلدا برگزار كرد. 

    سال هاست شب يلدا را از ياد برده ايم
كنار خيابان ايستاده، كنار موتوري كه معلوم است زياد 
از ُگرده اش كار كشيده. موهايش سفيد است، دنبال 
مسافربازار مي گردد. اسمش حسين است و ۶۰ سال 
دارد. از او كه درباره ش��ب يلدا مي پرسم ،مي گويد: ما 
سال هاست شب يلدا را فراموش كرده ايم. با اين موتور 
كار مي كنم و درآمد آنچناني ندارم كه بتوانم خريد شب 
يلدا انجام بدهم. به زور ماهي يك بار نيم كيلو گوشت 
مي خرم. ميوه هم كه ب��راي ما جزو اقالم غير ضروري 
به ش��مار مي رود. حاال ش��ما دنبال برگزاري مراسم 
شب يلدا هستي. ما عيد نوروز را هم نمي توانيم جشن 
بگيريم از بس بايد دنبال بدبختي هايمان بدويم. وقتي 
قرار باشد كمتر از ماهي ۴ ميليون تومان درآمد داشته 
باشي و براي يك آلونك ۵۰ متري ماهيانه يك ميليون 
و ۸۰۰ هزار تومان اجاره بدهي، ديگر جايي براي جشن 
و مهماني باقي نمي ماند. براي اينكه مجبور نباش��يم 
كسي را به خانه مان دعوت كنيم مهماني نمي رويم. 
براي من كرونا خيلي خوب بود چون به بهانه آن هيچ 

كجا نمي رفتم و كسي هم به خانه ما نمي آمد. من و زنم 
سال هاست كه به اين ش��كل زندگي مي كنيم.  او در 
مورد فرزندانش مي گويد: دو پسر و يك دختر دارم كه 
ازدواج كرده اند. آنها هم درگير زندگي خودشان هستند 
و وقت و پولي براي ما ندارند. االن وضعيت طوري شده 
كه هر كسي بايد كاله خودش را سفت بچسبد و ديگر 

نمي توان از كسي توقع كمك و حمايت داشت. 

    ما فقرا يلدا نداريم
بازار ميوه و تره بار شلوغ است. البته اكثر افرادي كه اينجا 
 هستند، خريدشان بيش��تر سبزيجات و سيفي جات 
است. حتي فروشنده هاي تره بار هم مي گويند كه مردم 
ديگر كم تر سراغ ميوه ها مي روند. هما خانم زني ميانسال 
است و به سختي بسته س��بزي را از روي پيشخوان بر 
مي دارد. با ماسكي كه به صورت دارد، به سختي نفس 
مي كش��د. او درباره ش��ب يلدا و مراس��م آن به تعادل 
مي گويد: ما فقير بيچاره ها شب يلدا نداريم. وقتي خط 
فقر ۱۱ ميليون تومان است و حقوق بازنشستگي من و 
همسرم به سختي به 7 ميليون تومان مي رسد، همين 
كه بتوانيم هفته اي يك بار ب��راي بچه ها و نوه هايمان 
سفره اي پهن كنيم هنر كرده ايم ديگر به ضيافت شب 
يلدا نمي رسيم. يك نگاهي به قيمت ميوه ها بنداز، تازه 
اينجا ميدان ميوه و تره بار اس��ت، اگر قرار باشد همين 
ميوه ها را از مغازه بخريم كه بايد س��ه يا چهار برابر پول 
بدهيم. اخبار اعالم مي كند، نرخ ميوه و آجيل شب يلدا 
مصوب شد. كدام مصوب مگر مغازه دار گوشش به اين 
حرف ها بدهكار است. هر چقدر تيغشان ببرد قيمت 
مي گذارند و هيچ كس هم نمي تواند جلوي آنها را بگيرد. 

    وزارت دادگستري: طرح نظارت تعزيرات 
بر بازار اقالم شب يلدا آغاز شد

با اين اوصاف امسال هم مثل سال هاي قبل طرح نظارت 
تعزيرات بر بازار اقالم شب يلدا آغاز شده و قرار است اين 

طرح به مدت ۱۰ روز ادامه داشته باشد. 
بنا بر اعالم سازمان تعزيرات حكومتي، با توجه در پيش 
بودن شب يلدا و افزايش تقاضا از سوي مصرف كنندگان 
براي خريد ميوه، خشكبار و شيريني و ضرورت نظارت 

بر بازار كاالهاي مزبور و بر اس��اس مصوبات ش��وراي 
تحول س��ازمان، طرح نظارتي يلدا از ام��روز )۲۰ آذر( 
آغاز و تا يكم دي با همكاري دستگاه هاي نظارتي ادامه 
دارد. بر اساس بخشنامه ابالغ شده از سوي معاونت 
اجتماعي و پيش��گيري از وقوع تخلفات سازمان، 
موضوع نظارت بر بازار كاالهاي اساسي در دستور 
كار گش��ت هاي مشترك قرار گرفته و با هماهنگي 
ساير دستگاه هاي نظارتي استان، نسبت به بازديدها 
ميداني از اصناف مذكور و برخورد س��ريع و قانوني 
با تخلفات احتمالي علي الخصوص گرانفروش��ي، 
اقدام كنند. هموطنان مي توانند شكايات خود را از 
طريق سامانه اينترنتي T۱۳۵.ir يا شماره تماس 
۱۳۵ سازمان تعزيرات و شماره تماس ۱۲۴ سازمان 

صنعت، معدن و تجارت گزارش و پيگيري كنند.

    قيمت »ميوه هاي يلدايي« 
در ميادين ميوه و تره بار 

قيمت روز انواع ميوه از جمله »ميوه هاي يلدايي« در 

ميادين ميوه و تره بار تهران به فاصله ۱۰ روز تا شب 
يلدا اعالم شد. در حال حاضر، قيمت ۴ قلم ميوه موسوم 
به »ميوه هاي يلدايي« شامل انار با قيمت هر كيلوگرم 
۱۵۵۰۰ تومان، هندوانه با قيمت هر كيلوگرم ۵۵۰۰ 
تومان، خرمالو با قيمت هر كيلوگرم ۱۹۵۰۰ تومان و 
ازگيل با قيمت هر كيلوگرم ۱7 هزار تومان در ميادين 
ميوه و تره بار به فروش مي رس��د. بر اس��اس گزارش 
 روابط عمومي سازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار 
شهرداري تهران؛ قيمت انواع ميوه هاي يلدايي در 
آخرين دهه واپسين ماه فصل پاييز در ميادين ميوه 
و تره بار نسبت به ميانگين قيمت هاي سطح شهر، 
۳7 درصد اختالف دارد ك��ه اين تفاوت در قيمت 
مجموع ميوه هايي كه در ميادين عرضه مي شوند 

به ۴۱ و نيم درصد مي رسد. 

    قيمت هاي دستوري و بازار مستقل
حال باي��د ديد كه اين قيمت هاي دس��توري چقدر 
مي تواند بر بازار مس��تقلي كه اي��ن روزها قيمت هر 

جنس��ي در آن به فاصله ۲۴ س��اعت تغيير كرده و 
افزايش پيدا مي كند، تاثير بگذارد. تورم به نقطه اوج 
خود رسيده و اين در حالي است كه مردم حتي براي 
تهيه مايحتاج روزانه هم با مشكل مواجه اند. حاال اگر 
قرار باشد، كسي به فكر برگزار كردن مراسم شب يلدا 
باش��د، حتي با اين قيمت هاي دستوري هم حداقل 
براي تهيه اين ضيافت يك شبه با ۴ مهمان بايد مبلغي 
بين 7۰۰ تا ۸۰۰ هزار توم��ان هزينه كند كه البته 
اين مبلغ در حال حاضر ب��راي خيلي از افرادي كه 
درآمد پايين دارند و يا به واسطه مشكالت اقتصادي 
ماه هاست حقوقي دريافت نكرده اند و يا شغل خود 
را از دست داده اند، غير ممكن به نظر مي رسد. قرار 
بود يلدا شبي باشد پر از قصه ها و خاطره هاي خوب، 
 پر از صداي خنده و شادي بچه ها و بزرگ تر ها، پر از 
حافظ خوان��ي و حكايت ه��اي آموزن��ده، در كنار 
س��فره اي كه بي ريا پهن مي شد و رنگارنگ بود، اما 
اين روزها انداختن س��فره يلدا هم براي خيلي ها به 

آرزويي دست نيافتني بدل شده است.

گزارش

نرخ ميوه و آجيل شب يلدا اعالم شد

قيمتهايدستوريدربازارواقعياجرانميشوند
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