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 اپيدمي 
مهاجرت 

 گاز هست 
ولي كم است!

 ضرورت تغيير و تقويت
در تيم ديپلماسي

ظرفيت هاي بخش خصوصي 
ايران و تركيه 

 اقتصاد دستوري
 و عرضه

 لباس گرم مي پوشيم 
و نفس نمي كشيم

به دلي��ل وج��ود بحران هاي 
اقتصادي، تحريم ها و ش��رايط 
نامطلوب اجتماعي و رفاهي در 
چند دهه گذشته، آمار مهاجرت 
دانش��جويان و نخبگان ايراني 
به طور چش��مگيري افزايش 
يافته اس��ت. اما اي��ن ماجرا به 
همين جا ختم نمي ش��ود؛ در 
چند س��ال اخير نه  تنها نخبگان ايراني با اميد به كس��ب 
موقعيت تحصيلي، شغلي و شرايط زندگي بهتر اقدام به 
مهاجرت كرده اند، بلكه تب داغ مهاجرت به همه قشرهاي 

جامعه و حتي استارت آپ ها هم سرايت كرده است.
اين در حالي  اس��ت كه قوانين ومقررات حمايتي بسيار 
خوبي در حوزه اقتصاد نوآوري و شركت هاي دانش بنيان 
تدوين و ابالغ شده كه كارشناسان و متخصصان اين حوزه 
نيز اذعان دارند مي توان با اجرايي كردن آنها اميد به ادامه 
فعاليت در كشور را باال برد؛ اما متاسفانه فضاي كلي اقتصاد 
و محيط كسب وكار كشور كه بيشتر متاثر از سياست هاي 
كلي حاكميت در بخش هاي امنيتي، روابط بين الملل، 
بخش هاي ديگر اقتصاد، و حتي سياست هاي فرهنگي 
و اجتماع��ي ناهمگون با الگوي زندگ��ي اكثريت طبقه 
متوسط است، موجب شده تا هربار ضربه مهلك تري به 
بدنه اين بخش جامعه وارد ش��ود و تمايل به مهاجرت را 
بيش از پيش در جامعه باال ببرد. بر اساس گزارش سازمان 
بين المللي مهاجرت، در سال ۲۰۲۲ حدود ۲ ميليون و ۸۰۰ 
هزار نفر ايراني مهاجرت كرده اند كه اين رقم نزديك به 3.3 
درصد از كل جمعيت كشور را شامل مي شود. البته پديده 
مهاجرت در همه جوامع وجود دارد و تا حدودي طبيعي 
است؛ اما وقتي مهاجرت نخبگان و فعاالن اقتصادي كشور 
مطرح مي شود، ماجرا حساسيت ويژه اي پيدا مي كند. طبق 
آخرين پژوهشي كه توسط رصدخانه مهاجرت دانشگاه 
شريف با استخراج و بررس��ي داده هاي بازار كار ايران در 
ارديبهشت ماه ۱۴۰۱ صورت گرفته، مهاجرت كاركنان در 
بخش هاي مختلف كسب وكار، يكي از مهم ترين موضوعاتي 
است كه سازمان ها اعم از سازمان هاي دولتي، خصوصي 
و نيمه خصوصي با آن مواجهن��د. در اين پژوهش بيش 
از ۶ هزار نفر از فعاالن در كس��ب وكارهاي كشور شركت 
كرده اند كه در بخش هاي مختلف اقتصادي مش��غول به 
فعاليت بوده اند. ۷۷ درصد از شاغالن در بخش هاي مختلف 
ادامه در صفحه 5 كسب وكار، اعالم كرده اند كه... 

چرا اي��ران با كمب��ود از روبه رو 
است؟ اين پرسش در روزهاي 
برف��ي اخير و در ش��رايطي كه 
س��رماي هوا، همه ركوردهاي 
قبلي را درنورديده است، به كرات 
ميان افكار عمومي تكرار مي شود. 
مردم مي خواهند بدانند ريشه 
اين كمبود كجاست؟ آيا ريشه 
مش��كل در عدم احياي برجام و عدم توسعه زيرساخت ها 
است؟ آيا مشكل برآمده از الگوي اشتباه مصرف انرژي است؟ 
آيا مساله اصلي را بايد در نظام توزيع انرژي جست وجو كنيم 
يا مساله ديگري در كار است. به  طور كلي اين روزها بسياري 
از ايرانيان بر اين گزاره پافشاري مي كنند كه ايران دومين 
دارنده ذخاير گاز جهاني و نخستين دارنده نفت و گاز توامان 
است. در اين شرايط يك چنين كشوري با هر ميزان مصرف 
انرژي نبايد كمبودي احساس كند. اما ايا طرح اين پرسش 
درست است؟ در اين يادداشت تالش مي كنم به اين پرسش 

پاسخ بدهم: 
۱( در پاسخ به اين ابهامات كه هم درست است و هم غلط، 
بايد گفت كه درست است كه ايران ذخاير قابل توجهي در 
حوزه گاز دارد اما به همان ميزان، ايران يكي از پرمصرف ترين 
قلمروهايي كه در آن گاز بلعيده مي شود. در واقع ايران از نظر 
توزيع و مصرف هم در جايگاه نخست قرار دارد. شبكه اي 
حدودا ۴۰۰ تا ۴5۰ هزار كيلومتر خط لوله گاز در ايران وجود 
دارد. خطي كه 9 بار استوا را دور مي زند و دوباره يه جايگاه 
اول باز مي گردد. اين ش��بكه توزيع گاز در ايران وجود دارد 
و الگويي عجيب از مصرف انرژي را ش��كل داده است. براي 
اين شبكه وسيع بايد گاز توزيع كرد و به مصرف رساند. البته 
اين بهانه اي در اختيار دولت نمي گذارد كه پيش بيني هاي 
الزم را نداش��ته باشد، دولت س��يزدهم وظيفه داشت كه 
براي يك چنين روزهايي برنامه ريزي مي كرد. يكي از اين 
پيش بيني هاي ضروري ذخيره گاز از مخازني چون شورجه 
و بي بي شهربانو و... و برداشت آنها در زمان پيك مصرف بود. 
اين مخازن امكان ذخيره سازي دارند و در زمان اوج مصرف 
مي توانند عصاي دست دولتمردان باشند. اما دولت سيزدهم 

ظاهرا اعتقادي به اين پيش بيني ها ندارد.
۲( ايران پرمصرف ترين كش��ور در مص��رف انرژي به 
خصوص گاز در سطح جهان است. نوع استفاده از اين 
منابع انرژي هم اغلب غيراستاندارد و غيراصولي است. 
ادامه در صفحه 5 در ايران حجم انبوهي از...  

اي��ن روزها اتس��فر خاصي در 
فض��اي ديپلماس��ي و ح��وزه 
سياس��ت خارجي كشورمان 
جري��ان دارد كه اث��رات آن در 
حوزه هاي اقتصادي، سياسي، 
فرهنگي و... جريان دارد؛ از يك 
طرف اخبار مرتب��ط با احياي 
برجام چن��دان اميدوار  كننده 
نيست و از س��وي ديگر رفتارهاي تند طرف هاي اروپايي، 
نوي��د دوره اي از چالش و رويارويي ديپلماتيك را ميان دو 
طرف مي دهد. واقعيت آن است كه دركي كه ما از فضاي 
بين المللي و حوزه سياست خارجي داريم به صورتي است 
كه در آن هر كشوري به دنبال دستيابي به منافع حداكثري 
خود است. اين روند مبتني بر تخصص و توانايي هاي خاص 
بايد دنبال شود، اما واقع آن است كه در ايران برخي افراد و 
جريانات متوجه نيستند كه بايد با زبان ديپلماسي و با تكيه 
بر توانايي علمي در اين فضا حضور پيدا كنند و منافع ملي 
كشور را تامين كنند. ادبياتي در فضاي بين المللي و حوزه 
ديپلماسي وجود دارد كه مذاكره كنندگان ايراني كمتر به 
آن توجه مي كنند. اين در حالي است كه هر تحركي از سوي 
كشورهاي اروپايي بايد رمزگشايي شود و در راستاي منافع 
كشور در خصوص آن برنامه ريزي شود. طبيعي است كه 
اروپا به فكر منافع ايران نباشد و منويات خود را دنبال كند، 
اين تعجبي ندارد، اما مذاكره كنندگان ايراني بايد منافع ملي 
كشور را از دل اين روابط محقق كنند. زماني كه غرب اعالم 
مي كند مايل به توافق و مذاكره است، نبايد اين فرصت را 
از دس��ت داد؛ اما متاسفانه در داخل ايران افراد و جرياناتي 
وجود دارند كه اين روند را به معناي عقب نش��يني غرب 
تعبير مي كنند و خواس��تار مطالبات بيشتري مي شوند. 
زماني كه جوزف بورس ديدگاه هاي ارتباطي ارايه مي كند 
و پالس هاي مثبت ارايه مي كند )ديدگاه ها و پيشنهادهايي 
كه شايد خيلي هم عادالنه نباشد( بايد با زبان ديپلماسي 
به اين خواسته ها توجه كرد. در ايران اما برخي تحليل هاي 
اشتباهي دارند. غربي ها در سال 99 و مقاطعي پس از آن به 
دنبال توافق بودند، اين فرصت ها را مي بايست جدي دنبال 
مي كرديم. اما به دليل عدم احاطه برخي به واقعيت هاي 
حوزه ديپلماس��ي به اين بايدها توجهي نشد. ديپلماسي 
رس��يدن به تعادل در راس��تاي منافع ملي است. ايران به 
درآمدهاي نفتي اش براي حل مشكالت اقتصادي اش نياز 
ادامه در صفحه 5 دارد؛ اگر به اين... 

تجارت ايران و تركيه از ابتداي 
سال تا دهم دي به ۱5.5 ميليون 
ت��ن كاال به ارزش بي��ش از ۱۱ 
ميليارد دالر رسيد كه نسبت به 
مدت مشابه جهش قابل توجهي 
داشته اس��ت. از ابتداي سال، تا 
دهم دي ماه ۱5 ميليون و ۴۶۶ 
هزار تن كاال به ارزش ۱۱ ميليارد 
و5۴ ميليون دالر، بين ايران و تركيه كاال تبادل شده كه با 
رشد 35 درصدي در تجارت همراه بوده است از اين ميزان 
تجارت غير نفتي ۱۲ ميليون و ۶۷۴ هزار تن كاال به ارزش 
۶ ميليارد و ۴۱9 ميليون دالر، صادرات ايران به تركيه بوده 
و ۲ميلي��ون و ۷9۲ هزار تن كاال به ارزش ۴ ميليارد و ۶35 
ميليون دالر واردات ايران از تركيه بوده است كه صادرات با 
رش��د 5۱ درصدي و واردات با رشد ۱۸ درصدي نسبت به 
مدت مشابه همراه بوده است . تركيه سومين مقصد صادرات 
كاالهاي ايراني پس از چين و عراق، از ابتداي سال تا دهم دي 
ماه بوده كه بيشترين رشد صادراتي را در بين پنج مقصد اول 
صادراتي ايران رقم زده است، عمده محصوالت صادراتي به 
تركيه در اين مدت، 3.3 ميليارد دالر محصوالت معدني، 
ساختماني و پترو پااليش��گاهي، 9۰۴ ميليون دالر انواع 
كود، 5۷3 ميليون دالر انواع محصوالت از آلومينيوم، 3۷۲ 
ميليون دالر انواع محصوالت مرتبط با مس، 3۲۷ ميليون 
دالر محصوالت و مصنوعات فلزي و آهني، ۲9۷ ميليون 
دالر هم س��اير فلزات و ۱۴۲.۴ ميلي��ون دالر محصوالت 
كش��اورزي دامي و غذاي��ي بودند  انواع مواد ش��يميايي 
و حالل ه��ا، پالس��تيك و محصوالت پالس��تيكي، انواع 
اسيد ها، لوله و شيلنگ، لوازم آشپزخانه، مالمين، الستيك، 
دستكش، پوست، چرم، كيف، چمدان زغال، تخته، كاغذ و 
مقوا، محصوالت بهداشتي، نخ و پارچه، كيف و كفش، انواع 
سنگ مرمر و س��اختماني، كاشي و سراميك، انواع صافي 
و فيلتر، لباسشويي و ظرفشويي، انواع ظروف شيشه اس، 
شيشه و آيينه، يخچال و فريزر، انواع مبلمان، آبگرمكن، هود، 
ماشين آالت نانوايي، كولر، دستگاه هاي مكانيكي و صنعتي، 
رگوالتور، دارو، لوازم الكتريكي، انواع تراكتور، اجزا و قطعات 
خودرو، رادياتور، انواع ساعت، آالت موسيقي، دستگاه هاي 
مانيتورينگ پزشكي، انواع چرخ، لوازم ورزشي و انواع توپ، 
عرقيات، تابلوهاي نقاشي و صنايع دستي و انواع شيرآالت 
از مهم ترين كاالهاي صادراتي ايران به تركيه از ابتداي سال 
ادامه در صفحه 8 بودند. 

عل��م اقتصاد، عل��م تخصيص 
مناب��ع كمي��اب ب��ه نيازهاي 
نامحدود بش��ري اس��ت. اگر 
نگاه��ي ب��ه اقتصاد اي��ران در 
ساليان گذشته داشته باشيم، 
متوجه خواهيم شد كه به علت 
تورم، خودرو ديگر يك كاالي 
مصرفي نيست و بس��ياري از 
افراد به اين كاال به چشم يك سرمايه گذاري نگاه مي كنند. 
با توجه به تحريم هايي كه در ساليان گذشته عليه كشورمان 
وجود داشته خودروسازها عالوه بر هزينه هاي زيادي كه 
بابت افزايش دالر بهشان تحميل شد در واردات قطعات 
نيز با دردسرهاي زيادي مواجه بودند و در نتيجه بهاي تمام 
ش��ده، توليد هر خودرو به طرز چشمگيري افزايش پيدا 
كرد. از سوي ديگر با مواجه شدن با چنين وضعيتي و براي 
افزايش رضايت ها ميان مردم دولت قبلي تصميم گرفت از 
طريق اقتصاد دستوري، امور كشور را در پيش ببرد كه اگر 
چه دستوري بودن اقتصاد در كوتاه مدت مي تواند قيمت ها 

را كنترل كند اما در بلندمدت محكوم به شكست است.
يكي از بزرگ ترين اش��تباهاتي كه بعد از آن انجام شد 
ثبت نام خودرو توس��ط خودروس��ازهاي كشور بدون 
دريافت وجه بود. همين عامل باعث شد تا مردم به ثبت نام 
خودرو به چشم يك التاري نگاه كنند كه هر چند هفته 
به راحتي مي توانند در آن شركت كنند. در نتيجه سدي 
از تقاضاي كاذب به سمت خودرو روانه شد و متقاضيان 
واقعي كه توان خريد خودرو را نداشتند نااميدانه به سمت 
بازار آزاد رفتند و در نتيجه افزايش تقاضا باعث شد قيمت 
خودروها مسير صعودي بگيرد. همان طور كه در ابتداي 
مطلب نيز ذكر شد وجود تحريم ها و افزايش قيمت دالر، 
هزينه هاي خودروسازان را باال برد و قيمت هاي دستوري 
سبب شده بود تا ش��ركت ها تمايلي به عرضه محصول 
خود نداشته باشند چرا كه هدف اصلي هر كسب و كاري 
كسب سود است و قيمت فروش پايين تر از هزينه ها يك 
ديوانگي محض است. حال با ورود خودرو به بورس كاال، 
اولين متغير اقتصاد يعني عرضه و تقاضا فعال شد. خب 
اين خبر بسيار بدي براي مافياي اين صنعت است چرا كه 
در بورس كاال شفافيت بسيار باالتري را نسبت به بازار آزاد 
شاهد هستيم و از سوي ديگر با توجه به مكانيسم بازار تنها 
متقاضيان واقعي براي خريد خودرو وارد گود مي شوند. 
ادامه در صفحه 6 زماني كه عرضه و... 

ابر و باد و مه و خورشيد و فلك 
دست به دس��ت همه داده اند 
ت��ا مردم ب��ه جاي مس��ووالن 
براي روزهاي س��رد زمس��تان 
چاره اي بينديشند. انگار نه انگار 
كه قانوني به نام »هواي پاك« 
از س��ال 9۶ در اين كش��ور به 
تصويب رسيده و بر اساس آن 
۲۲ دستگاه و سازمان موظف شده اند تا در اين زمينه وظايفي 
را به انجام برسانند و حاال به جايي رسيده ايم كه ديگر بارش 
برف و باران هم ما را از شر آلودگي هوا راحت نمي كند. در 
سوي ديگر كمبود گاز در كشور باعث شده تا در بسياري 
از شهرها و استان ها فشار گاز كاهش چشمگيري داشته 
باشد. اين بار هم مردم هستند كه متهم به استفاده نادرست 
از انرژي مي ش��وند. رييس شوراي ش��هر تهران از مردم 
مي خواهد كه خودشان براي گرم كردن خود كاري انجام 
دهند. مدير مسوول روزنامه اي از سختي هاي زمستان در 
اروپا داد سخن مي دهد و مي گويد دولت سوييس مردم را 
به استفاده گروهي از حمام دعوت كرده است. اين در حالي 
است كه ايران دومين كشور دارنده ذخاير گاز در دنياست 
و قطعا مقايسه آن با كش��ورهاي اروپايي كه گاز را از ديگر 
كشورها وارد مي كنند كاري منطقي به نظر نمي رسد. تمام 
اين اتفاق ها در حالي رخ مي دهد كه هيچ يك از مسووالن 
براي اين بي برنامگي ها و بي تدبيري هايي كه باعث شده 
تا مردم به دردسر بيفتند عذرخواهي هم نمي كنند و باز 
هم توپ را به زمين مردم مي اندازند. كمتر مصرف كنيد، 
اسراف نكنيد، سوخت در كشور ما بسيار ارزان است،به اندازه 
كشور يك ميلياردي چين سوخت مصرف مي كنيم و... اين 
جمله ها اما دو تفسير مي تواند داشته باشد، يا بهانه اي است 
براي افزايش قيمت سوخت در كشور يا نشان از بي توجهي 
مسووالن به وضعيتي كه مردم در آن گرفتار آمده اند را دارد. 
كشوري كه بر روي ذخاير گازي خوابيده چرا بايد در چنين 
شرايطي قرار بگيرد. مگر قرار نبود زمستان سخت مال اروپا 
باشد و ما از ديدن آن لذت ببريم. اين وضعيت بي برنامگي و 
بي تدبيري تا چه زماني قرار است ادامه پيدا كند. چه فرقي 
مي كند مردم انگلستان يا سوئد يا هر كشور ديگري از چه 
نوع سوختي براي گرمايش استفاده مي كنند. ما گاز داريم 
و انگار نداريم. چه كسي بايد جوابگوي مردمي باشد كه در 
اين سرماي استخوان سوز حتي وسيله اي براي پخت و پز 
ادامه در صفحه 8 ندارند.  

افشين كالهي حسن مرادي سيد روح اهلل لطيفييوسف مواليي مريم شاهسمندينويد رجايي

 بخش خصوصي پيشنهاد هايي 
 براي »بودجه 1402، گاز و برنامه هفتم« 

ارايه كرد 

نسخه خـروج 
از بحران گاز

 عملكرد بودجه امسال
بر برنامه 1402 تاثير مي گذارد؟

 در گفت وگوي »تعادل« با آلبرت بغزيان 
درباره اليحه بودجه 1402 مطرح شد

 افزايش كسري بودجه دولت 
با تداوم رانت خوراك پتروشيمي ها

 بودجه عمراني 
فداي هزينه هاي جاري

گلناز پرتوي مهر| شرايط نزولي بازار سرمايه، فشار افكار عمومي و تهديد به تعطيلي 
بخشي از صنايع تأمين كننده ارز، دولت را بر آن داشت كه در اقدامي كم سابقه و در پي البي 
سنگين شركت هاي پتروشيمي دست به اعمال سقف قيمت 5 هزار توماني براي فرمول 
خوراك پتروشيمي ها در قانون بودجه ۱۴۰۱ بزند. اين تصميم نه تنها كسري بودجه بااليي 
را به دولت تحميل كرد، بلكه باعث حذف فرمول شفاف و شناور خوراك پتروشيمي ها شد 
كه عمال رانت خوراك را بسيار بيشتر از قبل كرد. بسياري از كارشناسان بر اين باور هستند 
كه اين تصميم اشتباه، در كنار محروم كردن كشور از درآمد قابل اكتساب از طريق فروش 
گاز به قيمت واقعي، زمينه ساز افزايش كسري بودجه دولت و در نتيجه تورم ناشي از آن 
صفحه 3 را بخوانيد شد. موضوعي كه با افزايش نرخ ارز نيز بي ارتباط نبوده و...  

اعضاي كميسيون تلفيق اليحه بودجه ۱۴۰۲ از روز شنبه )۲۴ دي( به بررسي كليات اليحه 
بودجه س��ال آينده پرداختند و ديروز كليات به راي اعضاي تلفيق گذاشته شد. در جلسه 
عصر ديروز نمايندگان عضو كميسيون تلفيق ابتدا توضيحات و دفاعيات ميركاظمي رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه را استماع كردند. سپس نمايندگان مخالف و موافق نظراتشان را 
بيان كرده و سپس درباره كليات راي گيري شد. بر اين اساس كليات اليحه بودجه ۱۴۰۲ با 
۲۸ راي موافق، ۱۱ راي مخالف و ۲ راي ممتنع در كميسيون تلفيق تصويب شد.با تصويب 
كليات اليحه بودجه ۱۴۰۲ در كميسيون تلفيق، گزارش اين كميسيون به صحن علني ارجاع 
مي ش��ود تا در دستور كار جلسه يكشنبه )۲ بهمن( مجلس قرار گيرد. در صورت تصويب 
كليات در مجلس، كميسيون تلفيق وارد بررسي جزييات اليحه بودجه مي شود؛ در غير اين 
صفحه 2 را بخوانيد صورت اليحه براي اعمال اصالحات به دولت ارجاع خواهد شد.  

 ماحصل محدوديت هاي اينترنتي
از كاهش درآمد تا افزايش مهاجرت

 »تعادل« 
از بازار سرمايه گزارش مي دهد

نتيجه همزمان تحريم و فيلتر 
ضرر كاربران اينترنتي

 مقاومت ها  براي  
عرضه خودرو  در  بورس

صفحه 6    
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صفحه 4

فعاالن اقتصادي به واكاوي سه مساله مهم »اليحه بودجه 
۱۴۰۲، برنامه هفتم و بازار گاز كشور« پرداختند. هيات 
نمايندگان اتاق تهران در بخشي از نشست ماهانه خود، 
به مساله ناترازي گاز كه به توليد آسيب مي زند پرداختند 
و از بسته پيشنهادي براي اصالح رويه هاي ناكارآمد در 
بخش گاز رونمايي شد. براساس طرح شريف، نياز بخش 
انرژي و صنعت كش��ور از طريق ايج��اد بورس گاز قابل 
رفع است كه در روس��يه هم به كار گرفته شده و موفق 
عمل كرده است؛ چون عالوه  بر امكان كشف قيمت گاز 
اين مكانيزم به بخش خصوصي انگيزه مي دهد تا براي 
عرضه هاي جديد در اين بازار فعال شود. الزامات موفقيت 
در اجرا و پياده سازي بورس گاز در كشور، انحصارزدايي 
در عرضه گاز و راه اندازي بازار آتي و معامالت كاغذي در 
اين بازار بيان شد. البته مسووالن وزارت صمت اين طرح را 
غيرعملياتي خواندند. در بخش ديگر اين نشست، ناترازي 
بودجه سال آتي مورد واكاوي قرار گرفت و نقاط ضعف 
اين سند، »بالتكليفي 5۷۰ هزار ميليارد توماني دولت به 
بانك ها، عدم مشخص بودن منابع خريد تضميني گندم، 
عدم ايفاي تعهدات س��االنه دولت به تامين اجتماعي و 

عدم الزام به افشاي اطالعات تسهيالت و تعهدات كالن« 
عنوان ش��د. در عين حال، برخي راهكارها براي اصالح 
بودجه كشور مانند »س��بك كردن بدنه دولت، كاهش 
هزينه ها، حدف بودجه دستگاه هاي موازي، رقابتي كردن 
فضاي كسب و كار كشور، تشويق سرمايه گذاري بخش 
خصوصي، اصالح رابطه با كشورهاي جهان در عضويت 
در FATF براي كاهش هزينه مبادالت و همچنين تك 
نرخي كردن ارز« مورد توجه قرار گرفت. در بخش بعدي 
اين نشست، پيشنهادهاي بخش خصوصي براي برنامه 

هفتم توسعه قرائت شد. 
نشس��ت چهل ودوم هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
تهران با حضور نمايندگان بخش خصوصي و دولتي، 
صبح سه ش��نبه ۲۷ دي ماه ۱۴۰۰ برگزار شد. در اين 
نشست گزارش هاي متفاوتي از موضو ع هاي مختلف 
روز اقتصاد كشور ارايه شد و مورد بحث و بررسي قرار 
گرفت. در بخش نخس��ت نشست؛ احكام پيشنهادي 
بخش خصوصي براي درج در اليحه برنامه هفتم توسعه 
)حوزه فرابخشي( توسط معاون پژوهش هاي اقتصادي 
صفحه 7 را بخوانيد اتاق ايران تشريح شد.   

 230 هزار نفر 
در نوبت دريافت وام

بدهي انباشته دولت ها به تامين اجتماعي 600  هزار ميليارد تومان است

 »تعادل« پرداخت وام 12 ميليوني 
به بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي را بررسي مي كند



اعضاي كميس��يون تلفيق اليحه بودج��ه ۱۴۰۲ از 
روز ش��نبه )۲۴ دي( به بررسي كليات اليحه بودجه 
س��ال آينده پرداختند و ديروز كليات به راي اعضاي 
تلفيق گذاشته شد. در جلسه عصر ديروز نمايندگان 
عضو كميس��يون تلفيق ابتدا توضيحات و دفاعيات 
ميركاظمي رييس سازمان برنامه و بودجه را استماع 
كردند. سپس نمايندگان مخالف و موافق نظراتشان را 
بيان كرده و سپس درباره كليات راي گيري شد. بر اين 
اساس كليات اليحه بودجه ۱۴۰۲ با ۲۸ راي موافق، 
۱۱ راي مخالف و ۲ راي ممتنع در كميسيون تلفيق 
تصويب شد.با تصويب كليات اليحه بودجه ۱۴۰۲ در 
كميس��يون تلفيق، گزارش اين كميسيون به صحن 
علني ارجاع مي شود تا در دستور كار جلسه يكشنبه )۲ 
بهمن( مجلس قرار گيرد. در صورت تصويب كليات در 
مجلس، كميسيون تلفيق وارد بررسي جزييات اليحه 
بودجه مي شود؛ در غير اين صورت اليحه براي اعمال 

اصالحات به دولت ارجاع خواهد شد.
اين مهم ترين خبري است كه روز گذشته از بهارستان 
مخابره ش��د. بر خالف برخي بحث ها كه در سال هاي 
گذشته در رابطه با كليات بودجه به وجود مي آمد، اين بار 
با كمترين مش��كل، كليات در كميسيون تخصصي 
نهايي ش��د تا نمايندگان در روزهاي آينده به س��راغ 
بررسي جزييات بروند. اين اليحه در حالي مسير تبديل 
شدن به قانون را پشت سر مي گذارد كه هنوز بحث بر 
سر نحوه عملكرد دولت در سال جاري نيز ادامه دارد. در 
شرايطي كه بحث هاي مختلفي درباره كسري بودجه 
در سال جاري وجود داشت، دولت در نهايت اعالم كرد 
كه كس��ري ندارد و البته به گمانه زني ها درباره نحوه 
پوشش اين هزينه ها نيز فعال پاسخي نداده است. با اين 
وجود مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش هاي خود 
از وضعيت بودجه مي گويد كه الاقل عملكرد در حوزه 

بودجه عمراني اصال قابل قبول نبوده است. 
در 9 ماه��ه ابتدايي س��ال ۱۴۰۱، از مصارف عمومي 
دولت كه در قانون بودج��ه ۱۰۵۴ همت پيش بيني 
شده اس��ت، 9۰ درصد آن محقق ش��ده است. در 9 
ماهه ابتدايي سال جاري همچنين مصارف عمومي 
دولت در بخش اعتبارات هزينه اي كه شامل حقوق و 
مزاياي كاركنان دولت، صندوق بازنشستگي كشوري 
و لش��كري و بازپرداخت س��ود اوراق مالي است، 9۱ 
درصد محقق شده است. در بخش تملك دارايي هاي 
سرمايه اي )بخش عمراني( در نه ماهه ابتدايي سال، 
تنه��ا ۴۳ درص��د از ۱9۷ همت پيش بيني ش��ده در 
بودج��ه ۱۴۰۱ محقق ش��ده اس��ت. ۱۰۲ درصد از 
تملك دارايي هاي مال��ي )بازپرداخ��ت اوراق( در نه 
ماهه ابتدايي سال نيز تحقق يافته است. به اين ترتيب 
به نظر مي رسد همانطور كه بس��ياري از تحليلگران 
هشدار داده بودند، دشواري هاي دولت در تامين مالي 
باعث شده مانند تجربه هاي سال هاي قبل، امسال نيز 

بودجه عمراني فداي عملكرد جاري كشور شده كه در 
بلندمدت به ضرر اقتصاد ايران تمام خواهد شد. مركز 
پژوهش ها همچنين درباره پيش بيني انجام شده براي 
ش��ركت هاي دولتي در بودجه ۱۴۰۲ نيز گزارشي را 
منتشر كرده است. در اين گزارش با بيان اينكه بخش 
بودجه شركت هاي دولتي در اليحه بودجه سال ۱۴۰۲ 
در دو بخش احكام و منابع و مصارف قابل بررسي است 
عنوان شده كه در بخش احكام، اليحه بودجه حاوي 
برخي نكات مثبت است از جمله آنكه برخي از احكام 
غيراصول��ي كه موجب اخ��الل در فعاليت اقتصادي 
شركت هاي دولتي مي شد در اليحه حذف شده و برخي 
ديگر از احكام غيرضرور كه برخي از آنها فاقد عملكرد 
بودند و برخي نيز مستلزم تكرار نبودند، از اليحه حذف 
شده اند. در ادامه اين گزارش تصريح شده است كه در 
بخش منابع و مصارف، درآمدها و هزينه هاي شركتهاي 
دولتي هر يك در حدود ۴۵ درصد رشد داشته اند كه 
با توجه به نرخ تورم و رش��د نرخ ارز، رش��د غيرعادي 
محسوب نمي شود. همچنين هزينه هاي سرمايه اي 
ش��ركت هاي دولتي نيز به ميزان ۲۰ درصد رش��د را 
از خود نشان مي دهد. ش��ايان ذكر است كه عملكرد 
هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي در دو سال 
گذشته عملكرد به نس��بت قابل قبول تري نسبت به 
سال هاي پيش از آن داشته است )عملكرد حدود ۷۷ 
درصدي( كه قابل قبول ارزيابي مي ش��ود. اما در عين 
حال، اليحه بودجه مانند س��ال هاي قبل، سازوكاري 
براي تحقق رشد سرمايه گذاري شركت هاي دولتي 
پيش بيني نكرده و تنها برآورد هزينه هاي سرمايه اي 
رشد داشته است. از ديگر نكات منفي اليحه بودجه نيز 
مي توان به كم برآوردي قابل توجه در تعداد شركت هاي 
زيانده اشاره كرد. گزارش مركز پژوهش هاي مجلس در 
ادامه مي افزايد كه تحقق رشد سرمايه گذاري شركت ها 
نيازمند تمهيد اقداماتي اس��ت كه مقوم فعاليت هاي 

تجاري شركت ها بوده و فعاليت هاي سرمايه گذاري را 
تسهيل و تسريع كند. از جمله پيشنهادات قابل ذكر 
براي اين منظور، مي توان به تسهيل نمودن تصويب 
طرح هاي سرمايه گذاري شركت ها در شوراي اقتصاد، 
تنوع بخشي به سازوكارهاي تأمين مالي شركت هاي 
دولتي )با توجه به اينكه تأمي��ن مالي طرح هاي اين 
ش��ركت ها عمدتا از محل تس��هيالت بانكي است( 
اشاره كرد. همچنين در حوزه احكام انضباطي و ساير 
احكامي كه به منظور ساماندهي شركت هاي دولتي 
در اليحه بودجه درج مي ش��ود، تك��رار )البته همراه 
با اصالح( اح��كام مربوط به تفكيك بار مالي ناش��ي 
از قيمت هاي تكليفي، همسان س��ازي حساب هاي 
س��رمايه اي بودجه و سرفصل هاي صورت هاي مالي، 
يكسان س��ازي چهارچوب گزارش تطبيق بودجه با 
عملك��رد، وزن دهي باالتر به نق��ش مجامع عمومي 
در تصوي��ب بودج��ه و از هم��ه مهم ت��ر، پيش بيني 
الگويي جهت برقراري ارتباط معنادار ميان عملكرد 
هيات مديره و هيات عامل با پاداش مفيد خواهد بود. به 
اين ترتيب هرچند نمايندگان كليات بودجه را تصويب 
كرده اند اما احتماال با توجه به نگراني هاي موجود در 
اين حوزه، كار پيچيدگي ه��اي خاص خود را خواهد 
داشت و اين موضوع خود را در تحليل يكي از اعضاي 
كميسيون تلفيق نيز نش��ان مي دهد. حجت االسالم 
سيدمحمدرضا ميرتاج الديني با بيان اينكه كميسيون 
تلفيق در روزهاي گذش��ته به بررسي كليات اليحه 
بودج��ه ۱۴۰۲ پرداخت، گفت: در ابتدا كليات بخش 
درآمدي و سپس بخش هزينه اي اليحه بودجه سال 
آينده مورد بررسي قرار گرفت كه چه مقدار از منابع، 
دارايي هاي س��رمايه اي و چه مقدار دارايي هاي مالي 
و درآمدها اس��ت. وي با بيان اينكه درآمدها مواردي 
همچون ماليات، ورودي هاي گمركي و عوارض را شامل 
مي شود، گفت: ميزان درآمدهاي عمومي اليحه بودجه 

۱۴۰۲ حدود 9۷۸ هزار ميليارد تومان )همت( است 
كه نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشته است؛ 
رقم واگذاري دارايي هاي سرمايه اي شامل نفت و گاز 
حدود ۷۱۱ همت پيش بيني ش��ده كه در اينجا ۳۷ 

درصد رشد نسبت به سال جاري دارد.
ميرتاج الديني اضافه كرد: رق��م واگذاري دارايي هاي 
مالي يعني اوراق مشاركت و اسناد خزانه، ۲9۴ همت 
اس��ت كه نس��بت به بودجه ۱۴۰۱، ۶۶ درصد رشد 
دارد؛ بر اين اساس جمع منابع عمومي دولت، ۱9۸۴ 
همت است كه اين ميزان در بودجه سال جاري ۱۳9۴ 
همت بود لذا شاهد رشد ۴۲ درصدي در منابع عمومي 
دولت هس��تيم. اين عضو كميس��يون تلفيق اليحه 
بودجه ۱۴۰۲ با اشاره به بخش مصارف اليحه گفت: 
بيشترين بخش مصارف مربوط به هزينه ها اعم از حقوق 
و ساير هزينه هاي دولت است كه بيشترين رقم بخش 
هزينه ها ۱۴۵۴ همت اس��ت و در اي��ن جا ۴۵ درصد 

نسبت به بودجه ۱۴۰۱ رشد ديده مي شود.
وي با بيان اينكه مجموع اعتبارات حمايتي و نهادهاي 
حمايتي و يارانه هاي نقدي رش��د داشته است، افزود: 
واگذاري اموال در سال گذشته ۲۶ همت پيش بيني 
ش��ده بود كه تقريبا يك پنجم آن تحق��ق پيدا كرد؛ 
امسال اين رقم باالي ۱۰۰ همت پيش بيني شده كه 
براي تحقق آن راه��كاري ديده اند تا بتوانند واگذاري 
اموال مازاد دولت را انجام دهند. اين عضو كميسيون 
تلفيق اليحه بودجه ۱۴۰۲، استفاده از ظرفيت بخش 
خصوصي ب��راي تكميل پروژه هاي نيم��ه تمام را به 
عنوان نقطه قوت بودجه دانس��ت و اف��زود: در اليحه 
بودجه ۱۴۰۲، شفافيت بهتر شده كه نمونه آن تبصره 
۱۴ است بدين شكل كه ساير دستگاه ها در اين تبصره 
بودج��ه نگرفته و فقط بودجه ب��ه يارانه ها و نهادهاي 
حمايتي و موارد مربوط به حمايتي از اين تبصره داده 
مي شود. ميرتاج الديني با اشاره به نقاط ضعف اليحه 
بودج��ه ۱۴۰۲ گفت: در اين اليحه ۲۰ مورد تقاضاي 
دايمي شدن برخي از احكام آمده كه في النفسه خوب 
است اما نمي توان اين قوانين را در بودجه به عنوان قانون 
يك ساله دايمي كرد و بايد اين كار جدا از بودجه انجام 
شود؛ درباره ناترازي نظام بانكي به عنوان پيش شرط 
رسيدن به ثبات اقتصادي موضوعي تعريف نشده است؛ 
در خصوص ناترازي انرژي نيز راهكاري در بودجه ارايه 
نشده و ما همچنان با مصرف بي رويه انرژي و ناترازي 

انرژي روبرو هستيم و روز به روز هم بيشتر مي شود.
هرچند در عملكرد جاري بودجه امس��ال نيز نقدها 
و گمان��ه زني ها زياد اس��ت اما به نظر مي رس��د كنار 
رفتن بودجه عمراني خود به تنهايي مي تواند عملكرد 
اقتصادي كش��ور را تح��ت تاثير قرار ده��د. بايد ديد 
نمايندگان نسبت به تحقق بودجه امسال چه واكنشي 
خواهند داش��ت و البته در نهاي��ت اين تحليل ها چه 

تاثيري بر نهايي شدن بودجه ۱۴۰۲ مي گذارد.
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درخواست رييسي از دبير 
جديد شوراي انقالب فرهنگي

رييس جمهور با بيان اينكه رهبر معظم انقالب همواره 
از شوراي عالي انقالب فرهنگي توقع راهبري يك تحول 
فرهنگي عميق را داشته اند، اظهار داشت: شوراي عالي 
انقالب فرهنگي عالوه بر سياست گذاري و نظارت بر 
اجراي سياس��ت ها، بايد در جايگاه قرارگاه فرهنگي 
ايفاي نقش كند. سيد ابراهيم رييسي در ابتداي جلسه 
شوراي عالي انقالب فرهنگي به مناسبت انتصاب دبير 
جديد اين شورا، جايگاه شوراي عالي انقالب فرهنگي 
را جايگاهي بسيار مهم دانست و با خطير توصيف كردن 
ماموريت هاي آن، گفت: جايگاه و ماموريت شوراي عالي 
انقالب فرهنگي عبارت است از هدايت فرهنگي و اين 
بسيار اهميت دارد. رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي 
با بيان اينكه رهبر معظم انقالب همواره از شوراي عالي 
انقالب فرهنگي توقع راهبري يك تحول فرهنگي عميق 
را داشته اند، افزود: شوراي عالي انقالب فرهنگي عالوه 
بر سياست گذاري و نظارت بر اجراي سياست ها، بايد 
در جايگاه قرارگاه فرهنگي ايفاي نقش كند. رييسي 
با تشكر از زحمات عاملي دبير س��ابق شورا با اشاره به 
اعتماد اعضاي اين شورا به حجت االسالم والمسلمين 
عبدالحسين خسروپناه و تاييد مقام معظم رهبري و 
همچنين سوابق و تجارب علمي و عملي ارزنده عضو 
و دبير جديد شوراي عالي انقالب فرهنگي، اظهاركرد: 
انتظار مي رود آقاي خسروپناه با همراهي و همكاري 
ساير اعضاي حقيقي و حقوقي شورا بتوانند با حركت 
در مسير تحقق منويات رهبر معظم انقالب اسالمي، در 
ايجاد تحول فرهنگي گام واقعي بردارند. پس از سخنان 
رييس جمهور از اعضا درباره انتصاب حجت االس��الم 
والمسلمين عبدالحسين خس��روپناه به عنوان دبير 
شوراي عالي انقالب فرهنگي راي گيري شد كه با اتفاق 
آراي اعضا، وي براي مدت ۴ سال به رياست دبيرخانه 
ش��ورا منصوب ش��د. در ادامه جلسه سياست تقويت 
آموزش عالي و پزش��كي كشور با محوريت تسريع در 
فرآيند جذب اعضاي هيات علمي در دانشگاه ها و كاهش 
زمان به آن به ۳ ماه مورد بحث و بررسي اعضا قرار گرفت.

بر اين اساس تفويض اختيار تام به هيات هاي اجرايي 
جذب دانش��گاه ها، در راس��تاي جلوگيري از طوالني 
شدن اين فرآيند و ايجاد سرخوردگي براي داوطلبان 
عضويت مورد بررس��ي قرار گرفت و مقرر شد موضوع 
پس از بررسي دقيق تر در كميسيون معين، در جلسه 

بعدي شورا نهايي شود.

تاكيد مخبر بر ضرورت اجرايي 
شدن توافقات ايران و روسيه

در ديدار دس��تيار ويژه رييس جمهور روسيه با معاون 
اول رييس جمه��ور آخرين وضعيت اجراي پروژه هاي 
مشترك تهران و مسكو مورد بررسي قرار گرفت. معاون 
اول رييس جمهور در ديدار »ايگور لويتين« دس��تيار 
ويژه رييس جمهور روسيه، استمرار ديدارها و افزايش 
هماهنگي هاي تهران- مسكو را گامي در جهت پيشبرد 
برنامه هاي مشترك دو كشور برشمرد و گفت: ديدارهاي 
ميان مقامات دو كشور مي تواند منجر به اجراي هرچه 
سريعتر توافقات فيمابين ش��ود.محمد مخبر با اشاره 
به فراهم شدن مقدمات اجراي پروژه كريدور شمال-

جنوب، اظهار اميدواري كرد با مشاركت جدي طرفين 
شاهد تسريع در اجراي اين پروژه مهم و اثرگذار باشيم.

مع��اون اول رييس جمهور همچني��ن ظرفيت هاي 
گس��ترده و فرصت هاي استثنايي س��واحل مكران را 
يادآور شد و افزود: ايران از حضور و مشاركت شركت هاي 
روسي براي ايجاد و تكميل زيرساخت ها در حوزه حمل 
و نقل و ترانزيت استقبال مي كند.مخبر بر لزوم عملياتي 
شدن قراردادها و توافقات ميان دو كشور به ويژه در حوزه 
انرژي تاكيد و خاطرنشان كرد: اجرايي شدن توافقات و 
مشاركت دو كشور در توسعه ميادين نفتي و گازي امري 
مهم و ضروري است كه بايد به طور جدي دنبال شود.

وي رفع مسائل و موانع بانكي را گامي در جهت توسعه 
همكاري هاي اقتصادي و تجاري دانست و افزود: توافقات 
خوبي در اين زمينه ميان دو كشور به امضا رسيده كه 
بايد در اجرايي شدن كامل اين توافق تسريع شود.معاون 
اول رييس جمهور ادامه داد: ايران و روسيه با استفاده از 
ارز ملي دو كشور در مبادالت تجاري مي توانند بخش 
زيادي از مس��ائل بانكي موجود را از ميان بردارند و اين 
اقدام مي تواند به گسترش مبادالت تجاري فيمابين منجر 
شود.وي خاطرنشان كرد: دو كشور مي توانند با مشاركت 
يكديگر در زمينه تامين محصوالت غذايي در س��طح 
منطقه نقش آفريني كنند و با اجراي طرح ها و پروژه هاي 
مشترك در زمينه هاي مختلف نظير توليد خودرو، سطح 
همكاري هاي تجاري و اقتصادي فيمابين را ارتقا دهند. 
ايگور لويتين دستيار ويژه رييس جمهور روسيه نيز در 
اين ديدار، تعامالت گسترده ميان دو كشور را راهگشا 
و موثر در تحقق اهداف مشترك توصيف كرد و گفت: 
در اين س��فر از پروژه راه آهن رش��ت- آستارا و بندر 
كاسپين بازديد خواهم كرد تا تصوير دقيقي از روند 
اجراي پروژه داشته باشم. وي با اشاره به ديدار خود 
با رييس كل مركزي جمهوري اسالمي ايران افزود: 
شخصا روند همكاري بانك هاي مركزي دو كشور را 
پيگيري و دنبال مي كنم و اميدوارم موافقتنامه امضا 

شده ميان دو كشور هرچه سريع تر اجرا شود.

هلند سفير ايران را احضار كرد
سفير ايران در هلند به وزارت امور خارجه اين كشور 
فراخوانده ش��د. در پي اجراي حكم اعدام عليرضا 
اكبري، ش��هروند دو تابعيتي ايراني-انگليس��ي و 
كارمند پيشين وزارت دفاع كه به جاسوسي براي 
دستگاه اطالعاتي انگليس محكوم شده بود، وزارت 
امور خارجه هلند، روز دوشنبه سفير ايران در هلند 
را احضار كرد. طبق گزارش رس��انه هاي هلندي، 
ووپكه هوكس��ترا، وزير امور خارجه اين كش��ور با 
احضار عليرضا كاظمي ابدي، س��فير ايران آن چه 
نگراني  درباره اين اقدام عنوان شده را به او اعالم كرد.

چگونگي موافقت
با كليات بودجه 1402

رييس كميس��يون تلفيق اليح��ه بودجه ۱۴۰۲ 
مجلس شوراي اسالمي با اشاره به تصويب كليات 
اين اليحه در جلسه كميس��يون گفت كه اعضاي 
كميسيون تلفيق با در نظر گرفتن مجموعه شرايط و 
واقعيات به كليات بودجه سال آينده راي دادند. سيد 
شمس الدين حسيني در توضيح جلسه كميسيون 
تلفيق اليحه بودجه ۱۴۰۲ ضمن تشكر از اعضاي 
كميسيون تلفيق و رييس سازمان برنامه و بودجه 
گفت: كميس��يون تلفيق در طول ۴ روز گذشته و 
در سه نوبت به بررس��ي كليات اليحه بودجه سال 
آين��ده پرداخت. وي توضي��ح داد: طبق آيين نامه 
داخلي مجلس رسيدگي به اليحه بودجه دو شوري 
است بدان معنا كه ابتدا كليات اليحه در كميسيون 
تلفيق بررس��ي و گزارش آن ب��ه صحن علني ارايه 
مي شود، سپس در صورت تصويب كليات در صحن 
علني، كميسيون وارد شور دوم يعني رسيدگي به 
جزييات بودجه مي شود. رييس كميسيون تلفيق 
اليحه بودجه ۱۴۰۲ خاطرنشان كرد: كميسيون 
تلفيق در بررس��ي كليات اليح��ه بودجه مطابق با 
آيين نامه پيش رفت؛ منابع و مصارف بودجه عمومي 
و شركت هاي دولتي و اعتبارات استاني و همچنين 
منابع و مصارف هدفمن��دي يارانه ها به دقت مورد 
بررسي قرار گرفت لذا نمايندگان عضو كميسيون با 
شناخت كافي و بر اساس گزارش هاي سازمان برنامه 
و بودجه و وزراي مختلف اقتصاد، نفت، بهداشت و 
كار و رييس بانك و گزارش هاي مركز پژوهش ها و 
ديوان محاسبات و اتاق بازرگاني  و تعاون راي خود 
را اعالم كردند. اين گزارش ها فرصتي فراهم كرد تا 
نمايندگان با اطمينان خاطر درباره اليحه راي دهند. 
وي ادامه داد: كلي��ات اليحه با راي ۷۰ درصدي به 
تصويب كميسيون تلفيق رسيد؛ ما با در نظر گرفتن 
مجموعه شرايط و واقعيات به كليات راي داديم. هيچ 
كسي ادعا ندارد كه اليحه بودجه ارايه شده مطلوب 
است لذا ما با در نظر گرفتن شرايط موجود، كليات 
بودجه را معقول ديده و به آن راي داديم. حسيني 
اضافه كرد: در بررسي جزييات اليحه بودجه تالش 
مي كنيم كه اليحه را اصالح كنيم؛ اولين دس��تور 
يكشنبه هفته آينده صحن علني مجلس بررسي 

كليات اليحه بودجه ۱۴۰۲ است.

شناسايي 1۳ هزار ميليارد تومان 
فرار مالياتي

داود منظور در دي��دار مديران س��ازمان امور مالياتي 
با رييس ق��وه قضاييه با بيان اينك��ه معامالت صوري 
مساله اي ملي است كه حل آن نيز نيازمند عزمي ملي 
است بر ضرورت همكاري همه دستگاه ها به خصوص 
قوه قضاييه جهت حل ريش��ه اي مساله شركت هاي 
صوري و معامالت صوري در كشور تأكيد كرد. منظور 
با اشاره به ضرورت همكاري هاي مختلف در اين زمينه 
اظهار داشت: شناسايي ش��ركت هاي صوري با كمك 
نيروي انتظامي و نهادهاي نظارتي و تش��كيل پرونده 
براي اين شركت ها با كمك دس��تگاه قضايي، يكي از 
اقدامات مهم سازمان امور مالياتي در راستاي كاهش 
فرارهاي مالياتي از طريق شركت هاي صوري محسوب 
مي شود. وي با بيان اينكه سازمان امور مالياتي در سال 
جاري ۲9۰ فقره جرم مالياتي ثبت كرده كه ۶۳ مورد از 
آنها به صدور حكم منجر شده است، گفت: در چند فقره 
اول پرونده هاي فرار مالياتي شركت هاي صوري، حدود 
۱۳ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي به تشخيص سازمان 
امور مالياتي وجود داشته است. رييس سازمان مالياتي 
بيان داشت: اخيراً يكي از افراد سرشناسي كه شركت 
صوري در حوزه فوالد فعاليت داشت، به پرداخت ۳۰۰ 
ميليارد تومان ماليات تمكين كرده است؛ همچنين پس 
از رسيدگي هاي سازمان مالياتي، براي فردي كه داراي 
معامالت صوري در حوزه نساجي و فاقد پرونده مالياتي 
در اين زمينه بود، مبلغ ۷۰۰ ميليارد تومان ماليات در 
نظر گرفته شد. منظور با بيان اينكه اطالعاتي كه سازمان 
امور مالياتي از افرادي كه فرار مالياتي دارند به دس��ت 
مي آورد، عمدتاً با مشاركت نزديك نهادهاي نظارتي و قوه 
قضاييه و از طريق نيابت قضايي است، گفت: مجموعاً از 
اسفند سال گذشته تا امروز فرارهاي مالياتي ۶۲ شخص 
حقوقي در حال رسيدگي است و از اين ناحيه حدود ۳ 
هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان ماليات پيش بيني شده است. 
رييس سازمان امور مالياتي با اشاره به اينكه ناآگاهي مردم 
زمينه ساز سودجويي شركت هاي صوري است، گفت: 
در كنار برنامه هاي آموزشي و ضرورت آگاهي بخشي به 
جامعه، برخورد قضايي و حقوقي با شركت هاي صوري 
و معامالت صوري به عنوان يكي از مهم ترين مس��ائل 
سازمان امور مالياتي كش��ور با جديت دنبال مي شود. 
ترديدي نيست كه بحث شركت هاي صوري و كد فروش 
يكي از مهم ترين مس��ائل اقتصاد كالن و سازمان امور 
مالياتي كشور است كه بايد به كمك تمامي دستگاه هاي 
مرتبط به ويژه نهادهاي نظارتي و قوه قضاييه با جديت 
از نظر حقوقي عليه اين ش��ركت ها اقامه دعوي كرده و 
حكم قضايي صادر شود تا نتوانند به فعاليت خود ادامه 
دهند. در ادامه حجت االس��الم والمسلمين محسني 
اژه اي رييس قوه قضاييه با قدرداني از اقدامات صورت 
گرفته در سازمان امور مالياتي در راستاي هوشمندسازي 
فرآيندهاي مالياتي گفت: هوشمندسازي فرآيندهاي 
مالياتي امري الزم است و متوليان امور مالياتي كشور 
بايد در امر اتصال كامل سامانه هاي هوشمند مالياتي 
به سامانه هاي ساير دستگاه ها از جمله »سازمان ثبت« 
اهتمام بيشتري داشته باشند. وي با بيان اينكه بعضي 
ش��ركت ها صوري نيس��تند؛ اما ف��ردي را مديرعامل 
گذاش��ته اند كه اين ف��رد صوري اس��ت، گفت: صرف 
هوشمندس��ازي فرايندهاي مالياتي نمي تواند به طور 
كامل جلوي برخي مفاسد و تقلبات و تخلفات مالياتي 
نظير استفاده از حساب ها و كارت هاي بازرگاني اجاره اي 
و شركت هاي صوري يا شركت هايي با مديران صوري با 
هدف فرارهاي مالياتي را بگيرد و در اين زمينه ها نيازمند 

اتخاذ تدابير و ابتكارات ديگري نيز هستيم.
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بودجه عمراني فداي هزينه هاي جاري

سكه رشد كرد، ربع سكه نزولي شد
وضعيت ب��ازار طال و ارز در روز س��ه ش��نبه، افزايش آرام 
قيمت ها را نشان مي دهد، افزايشي كه البته همچنان يك 
استثنا دارد و آن ربع سكه اي است كه در روزهاي گذشته در 
بورس كاال عرضه شده و با تخليه حباب رو به رو شده است.

كانون صرافان قيمت ديروز دالر ۳9 هزار و ۳۵ تومان براي 
خريد و ۳9 هزار و ۴۵۷ تومان براي فروش قيمت گذاري 
كرده اس��ت. همچنين در صرافي ملي، دالر با قيمت ۳9 
هزار و ۲۲۰ تومان براي خريد و ۳9 هزار و ۶۱۷ تومان براي 
فروش معامله مي شود. كانون صرافان نيز نرخ دالر را ۳9 
هزار و ۳۵ تومان براي خريد و ۳9 هزار و ۴۵۷ تومان براي 
فروش قيمت گذاري كرده است. همچنين در صرافي ملي، 
قيمت دالر ۳9 هزار و ۲۲۰ تومان براي خريد و ۳9 هزار و 
۶۱۷ تومان براي فروش اعالم ش��د. در بازار آزاد نيز دالر با 
سرعتي پايين صعود قيمتي جديدي را تجربه كرد اما فعال 

خبري از التهابات قيمتي هفته هاي گذشته نيست.
در خبر ديگر ارزي، نرخ ارز حجاج نيز اعالم شد. او با اشاره 
به سهميه حج ايران در سال ۱۴۰۲ گفت: ۸۷ هزار و ۵۵۰ 
نفر سهميه حج ايران تعيين شده است كه البته ما از وزارت 
حج عربس��تان درخواست داشتيم س��هميه حج ايران را 
با توجه به رش��د جمعيت افزايش دهند. به طور طبيعي 
بايد اين سهميه دو تا س��ه هزار نفر اضافه مي شد كه آنها 
اعالم كردند درخواست افزايش سهميه را به يك سال بعد 
موكول كرده اند و از هيچ كشوري درخواست افزايش حج 

را نپذيرفته اند.
حس��يني اظهار كرد: قيمت نهايي هنوز استخراج نشده 
است. كميته نرخ گذاري تشكيل شده تا آخرين نرخ ها را 
استخراج كند و در روزهاي آينده قيمت نهايي حج اعالم 
خواهد ش��د. البته قيمت گروه ها واحد نيست، ما در حج 
امسال پنج گروه داريم كه هزينه هاي هر يك متفاوت است. 
رييس سازمان حج و زيارت درباره نرخ ارز تخصيصي براي 
تبديل هزينه هاي حج گفت: نرخ ارز براساس مصوب هيات 
دولت ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان تخصيص داده شده است كه 
هزينه ارزي حج بر اين اس��اس محاسبه مي شود. نرخ ارز 
تخصيص��ي به حج نزديك به ۱۵ درص��د زير قيمت بازار 
است كه از دولت به همين خاطر تشكر مي كنيم. حسيني 
درباره هزين��ه ارزي حج كه پيش تر حدود چهارهزار دالر 
اعالم شده بود، اظهار كرد: ۵۰ تا ۵۵ درصد هزينه حج هر 
زائر به اسكان مربوط است و چون اين هزينه هنوز دقيق و 
كامل تعيين نشده است. مذاكرات شفاهي با هتل ها انجام 
شده است و هتل هاي زيادي براي همكاري با ايران اعالم 
آمادگي كرده اند و بعد از مذاكره و اجاره هتل ها هزينه دقيق 
حج را مي توان اعالم كرد. در بازار طال شرايط متفاوت است 

و حتي روند با حركت جهاني نيز سازگار نيست. بهاي هر 
اونس طال تا ساعت ۶ و ۴۸ دقيقه صبح به وقت شرقي با ۶.۱ 
درصد كاهش به ۱9۰9 دالر و ۶۰ سنت رسيد. روز دوشنبه، 
قيمت ها به ۱9۲9 دالر رسيد كه باالترين قيمت از اواخر 
آوريل ۲۰۲۲ بود. قيمت طال در بازار معامالت امريكا نيز با 
۰.۳۲ درصد كاهش به ۱9۱۰ دالر و ۶۰ سنت رسيد. دالر 
۰.۳ درصد افزايش يافت. س��رمايه گذاران انتظار افزايش 
۲۵ واحدي نرخ بهره را در جلس��ه سياست گذاري بعدي 
فدرال رزرو دارند. بانك مركزي اياالت متحده پس از چهار 
افزايش متوالي ۷۵ واحدي در دسامبر، سرعت افزايش نرخ 
بهره خود را به ۵۰ واحد كاهش داد. نرخ هاي پايين تر براي 
شمش سودمند است زيرا هزينه فرصت نگهداري دارايي 
بدون بازده را كاهش مي دهد. در همين حال، اقتصاد چين 
در سه ماهه چهارم به دليل محدوديت هاي سختگيرانه 
كوويد-۱9 به شدت كاهش يافت و رش��د سال ۲۰۲۲ را 
به يكي از بدترين هاي خ��ود در نزديك به نيم قرن اخير 
رساند. تحليلگران صنعت، انتظار دارند كه قيمت طال در 
سال جاري با اندكي تالطم، به باالترين سطح باالي ۲۰۰۰ 
دالر در هر اونس برس��د زيرا فدرال رزرو سرعت افزايش را 
كاهش داده و در نهايت افزايش آن را متوقف مي كند. پائولو 
جنتيلوني، كميسر اقتصادي اروپا روز دوشنبه گفت: آخرين 
داده هاي اقتصادي نشان مي دهند كه اتحاديه اروپا ممكن 
است از ركودي كه قباًل انتظار مي رفت دوري كند و در عوض 
انقباض سطحي تري داشته باشد. بر اساس گزارش رويترز، 
بهاي هر اونس نق��ره با ۰.۸ درصد كاهش ب��ه ۲۴.۲ دالر 

رسيد، پالتين در ۱۰۶۱ دالر و ۵۰ سنت ثابت بود در حالي 
كه پاالديوم ۰.۲ درصد افزايش يافت و به ۱۷۵۴ دالر و ۳۷ 
سنت رسيد. اين در حالي است كه قيمت طال در بازار داخلي 
صعودي بود. قيمت طال ۲۷ دي ماه ۱۴۰۱ اعالم شد. بر اين 
اساس هر گرم طالي ۱۸ عيار به قيمت ۱ ميليون و 99۱ 
هزار و ۸۰ تومان رسيد. هر گرم طالي ۲۴ عيار ۲ ميليون و 
۶۵۴ هزار ۷۷۳ تومان قيمت گذاري شد. همچنين هر اونس 
طال در بازارهاي جهاني ۱9۱۳٫۵ دالر به فروش مي رسيد. 
گفتني است، قيمت امروز مثقال طال به ۸ ميليون و ۶۲۵ 
هزار تومان رسيده اس��ت. عيار واحد اندازه گيري خلوص 
آلياژهاي طال و ديگر فلزات گرانبها است. هر چند كه براي 
ساير مواد هم به كار مي رود. عيار طال معمواًل از واحد كامل 
۲۴ بيان مي شود. براي مثال طالي ۲۴ عيار طالي خالص 
با حداقل 99٫9 درصد طال، و طالي ۱۸ عيار از ۷۵ درصد 

طال و ۲۵ درصد فلز ديگر تشكيل شده است.
قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد، ديروز 
بيست و هفتم دي ماه ۱۴۰۱ به ۲۲ ميليون تومان رسيد. 
همچنين قيمت نيم سكه ۱۲ ميليون ۶۰۰ هزار تومان؛ 
قيمت ربع س��كه ۸ ميليون ۵۰۰ هزار تومان و سكه يك 

گرمي ۴ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان است.
با وجود افزايش قيمت سكه در بازار، نرخ ربع سكه توزيع 
ش��ده در بورس نزولي باقي ماند. ربع سكه در سومين روز 
پس از عرضه در بازار سرمايه با قيمت هفت ميليون و ۵۰ 
هزار تومان معامله شد كه نسبت به روز نخست ۱۵۰ هزار 
تومان ارزان تر بود. از روز شنبه براي نخستين مرتبه ۵۰۰ 

هزار قطعه ربع سكه توسط بانك مركزي در بورس عرضه 
شد و اين عرضه تا شنبه هفته آينده ادامه دارد. بر اين اساس 
در روز ش��نبه ربع سكه در بورس با قيمت هفت ميليون و 
۲۰۰ هزار تومان عرضه شد و در طي معامالت ۲۸۰۰ سكه 
به فروش رفت. بازار سرمايه به دليل صرفه جوئي در مصرف 
گاز در روز يكشنبه تعطيل بود و دومين روز عرضه سكه در 
بورس به دوشنبه افتاد. طبق آمار در روز شنبه و دوشنبه 
جمعا ۲۸۰۰ عدد ربع سكه به فروش رفت و ادامه معامالت 
به امروز موكول ش��د. طي معامالت امروز ۲۳۰۶ عدد ربع 
س��كه با قيمت هفت ميليون و ۵۰ هزار تومان به فروش 
رفت. ۵9۸9 نفر در معامالت امروز شركت كردند. بر اساس 
اين گزارش، همه اشخاص حقيقي باالي ۱۸ سال داراي 
كد ملي مجاز به انجام معامالت بوده و متقاضيان خريد ربع 
سكه بايد توجه داشته باشند كه نماد مذكور داراي معامالت 
ثانويه نيست. دوره پيش  گشايش از ساعت 9 شروع شده 
و س��اعت ۱۳ خاتمه مي يابد و راس ساعت ۱۳ حراج تك 

قيمتي برگزار مي شود.
همچنين روز گذشته توضيحاتي جديد درباره نحوه تحويل 
گرفتن سكه هاي عرضه شده در بورس نيز منتشر شد. بر اين 
اساس كليه دارندگان گواهي سپرده كااليي يا نمايندگان 
آنها بايد جهت تحويل گرفتن سكه طالي ربع بهار آزادي 
ابتدا از طريق سامانه نوبت دهي سكه بورس كااليي بانك 
https: //coin.refah-bank. رفاه كارگران به آدرس

ir/Membership/login نوب��ت گرفت��ه و در تاريخ 
اعالم شده توسط اين سامانه به همراه مدارك احراز هويت 
خود و حسب مورد وكالت نامه رسمي طبق فرمت اعالمي 
بانك رفاه كارگران، به نشاني تهران، خيابان وليعصر )عج(، 
نرسيده به ميدان ونك، جنب ساختمان مركزي بانك رفاه 
كارگران، پالك ۲۵۴۸ مراجعه كنند. البته خريداران بايد به 
اين نكته توجه كنند كه اگر نوبت اخذ شده كمتر ازپنج روز 
كاري از زمان خريد گواهي سپرده كااليي ربع سكه باشد، با 
درخواست آنها موافقت نمي شود. ساعات كاري خزانه جهت 
تحويل ربع سكه روزهاي شنبه تا چهارشنبه غيرتعطيل 
از س��اعت ۸ و ۳۰ دقيقه تا ۱۳ و ۳۰ دقيق��ه و درروزهاي 
پنجشنبه از س��اعت ۸ و ۳۰ دقيقه تا ۱۲ است. همچنين 
خريدارن بايد توجه داشته باشند كه در قيمت كشف شده 
معامالت گواهي سپرده كااليي سكه طالي ربع آزادي 9 
درصد ماليات بر ارزش افزوده محاسبه شده است و مبالغ 
ديگري با اين عنوان از افراد اخذ نخواهد شد. اما اين افراد در 
زمان تحويل سكه از خزانه بايد هزينه انبارداري و ماليات بر 
ارزش افزوده هزينه انبارداري، جمعا به ميزان ۱۰9۰ ريال 

به ازاي هر قطعه سكه در هر روز را پرداخت كنند.



گلناز پرتوي مهر|
ش��رايط نزولي بازار سرمايه، فش��ار افكار عمومي و 
تهديد به تعطيلي بخشي از صنايع تأمين كننده ارز، 
دولت را بر آن داشت كه در اقدامي كم سابقه و در پي 
البي سنگين شركت هاي پتروشيمي دست به اعمال 
س��قف قيمت 5 هزار توماني ب��راي فرمول خوراك 
پتروشيمي ها در قانون بودجه 1401 بزند. اين تصميم 
نه تنها كسري بودجه بااليي را به دولت تحميل كرد، 
بلك��ه باعث حذف فرمول ش��فاف و ش��ناور خوراك 
پتروشيمي ها شد كه عمال رانت خوراك را بسيار بيشتر 
از قبل كرد. بسياري از كارشناسان بر اين باور هستند 
كه اين تصميم اشتباه، در كنار محروم كردن كشور 
از درآمد قابل اكتس��اب از طريق فروش گاز به قيمت 
واقعي، زمينه ساز افزايش كسري بودجه دولت و در 
نتيجه تورم ناش��ي از آن شد. موضوعي كه با افزايش 
نرخ ارز نيز بي ارتباط نبوده و رانت قابل توجهي را عايد 

شركت هاي با درآمد ارزي و صادراتي كرده است. 
حال در اليحه بودجه 1402 نيز به جاي اصالح روند 
سال گذشته، به مانند سال گذشته، قرار است كه قيمت 
خوراك گاز پتروشيمي ها به جاي فرمول شناور و واقعي 
خوراك پتروشيمي مصوب سال 1394، با سقف ريالي 
7 هزار توماني عرضه ش��ود كه همين موضوع سبب 
خواهد ش��د عالوه بر تحميل كس��ري بودجه و تورم 
حاصل از آن به اقتصاد كشور، رانت خوراك پتروشيمي 
و حجم يارانه پنهان اقتصاد نيز بسيار افزايش يابد. نكته 
بسيار مهم در اين بخش، از دست رفتن درآمد سرشار 
صادرات گاز به كشورهاي منطقه است كه در شرايط 
فعلي، قيم��ت صادراتي گاز ايران به ح��دود 15 هزار 
تومان رس��يده است اما با اعطاي رانت خوراك 8 هزار 
توماني، به صنايع پتروش��يمي با قيمت ثابت ريالي 7 

هزار تومان فروخته خواهد شد.
حجم ب��االي يارانه ه��اي پنهان بيانگر آن اس��ت كه 
ضرورت دارد نظام توزيع اين يارانه ها اصالح شود. در 
ش��رايط فعلي يارانه گاز طبيعي و پنج فرآورده اصلي 
نفتي و س��وخت هواي��ي در صدر يارانه ه��اي پنهان 
اس��ت و پرمصرف ها بيش از س��ايرين از اين موهبت 
بهره  مند مي ش��وند كه به نوعي نقض غرض است. از 
اين رو در بودجه س��ال 1402 ضرورت دارد نسبت به 
توزيع عادالنه مبتني بر سرانه، نيازمندي و توانمندي 
افراد براي ساماندهي يارانه هاي پنهان اقدام نمود. از 
مهم ترين اقدامات خالف ساماندهي يارانه پنهان كه 
در اليحه بودجه 1402 پيشنهاد شده است، مي توان به 
تعيين سقف 7 هزار توماني نرخ خوراك پتروشيمي ها 
اشاره كرد. در همين زمينه نيز پيشنهاد مي شود مجلس 
شوراي اسالمي در گام نخس��ت يارانه پنهان در نرخ 
خوراك پتروشيمي را اصالح كند و با بازگرداندن فرمول 
شفاف و شناور خوراك پتروشيمي ها به هدفمندسازي 

اين يارانه پنهان بپردازد.
زنجيره ارزش صنعت پتروش��يمي خوراك گازي در 
كشور ما در شرايط بدي رشد كرده اند و به مانند فرزندي 
ناقص به حمايت هاي همه جانبه دولت و رانت خوراك 

و انرژي ارزان قيمت وابسته هستند. اين وابستگي نه 
تنها موجب گسترش خام فروشي شده است بلكه به 
عدم توس��عه زنجيره ارزش اي��ن صنايع، بهره مندي 
خارجي ها از يارانه پنهان انرژي در ايران، عدم مديريت 
مصرف انرژي، بي عالقگي صنايع به توليد محصوالت با 
فناوري باال و مشكالت ديگر منجر شده است. از سوي 
ديگر، اين رانت خوراك و سوخت ارزان قيمت، كاهش 
درآمدهاي پايدار دولت و بروز تورم را در پي داشته كه 

عواقب خطرناكي براي كشور دارد. 
در همين رابطه، »تعادل« با آلبرت بغزيان استاد اقتصاد 
دانشگاه تهران مصاحبه اي انجام داده است كه در ادامه 

مي خوانيد.
بغزيان با اشاره به اين موضوع كه قرار نبود حمايت هاي 
دولت از پتروش��يمي ها به لحاظ خوراك و س��وخت 
دايمي باش��د، در گفت وگو با خبرنگار ما تصريح كرد: 
زماني كه سياست گذار به ارايه رانت خوراك و سوخت 
ارزان براي پتروشيمي ها پرداخت، نمي توانست گاز را 
صادر كند و منابع مالي الزم براي توسعه اين صنعت 
را نداشت. بنابراين، تنها راهكار پيش رو اين بود كه به 
حمايت يارانه اي از پتروشيمي ها بپردازد تا انگيزه براي 
سرمايه گذاري در اين حوزه به وجود بيايد. واقعيت اين 
است كه شركت هاي پتروشيمي از طريق اعمال فشار 
بر سياس��ت گذاران در بحث قيمت گذاري خوراك و 
سوخت مورد نيازشان موثر هستند. بنابراين، قيمت 
انرژي براي پتروشيمي ها به صورت الك پشتي رشد 
كرده است و واقعي نيست. به جاي اينكه قيمت انرژي 

بر اس��اس قيمت هاي جهاني و واقعي رشد پيدا كند، 
تحت تأثير البي هاي پتروشيمي ها به صورت جزئي 

افزايش يافته است. 
وي در ادامه گفت: وقتي نرخ ارز باال رفت و فرآورده هاي 
پتروشيمي نيز سودآوري بااليي را نشان دادند و تحت 
تأثير تحريم ها نيز قرار نگرفتند، سودهاي كالني نصيب 
صاحبان اين شركت ها ش��د. مالكان يا سهامداران از 
اين س��ودها برخوردار شدند. تا وقتي كه دولت مالك 
ش��ركت هاي پتروش��يمي بود، در واقع سود حاصل 
از ف��روش محصوالت به خزانه دولت واريز مي ش��د و 
اشكالي پيش نمي آمد. اما پس از خصوصي سازي ها 
كه مالكيت اين ش��ركت ها از دست دولت خارج شد، 
موضوع واقعي سازي قيمت خوراك پتروشيمي ها و 

سوخت صنايع مطرح شد. 
اين كارش��ناس اقتصادي خاطرنش��ان كرد: قيمت 
بهينه اي براي خوراك پتروشيمي ها و سوخت صنايع 
وج��ود دارد كه هم ب��ه نفع دولت اس��ت و هم منافع 
ش��ركت ها و صنايع را برآورده مي كند. اين قيمت را 
بايد پيدا كنيم. محاسبه دقيق اين قيمت مي تواند به 
انتفاع مل��ي و تأمين منافع صنايع كمك كند. به نظر 
من، گاليه شركت هاي پتروش��يمي در مورد هزينه 
خوراك و سوخت قابل قبول نيست. واقعيت اين است 
كه شركت هاي پتروشيمي با نرخ ارز فعلي و سوخت 
و خ��وراك ارزان قيمت س��ودهاي بااليي به دس��ت 
مي آورند. بايد قيمت گذاري انرژي مورد نياز اين صنايع 
را به گونه اي مشخص كنيم كه منافع ملي نيز برآورده 

ش��ود.  وي در ادامه گفت: بهتر است در مورد صنايع 
تفكيكي قائل شويم و صنايعي مانند پتروشيمي ها كه 
محصوالتشان ارزش افزوده باالتري دارند، توليداتشان 
در بازارهاي بين المللي به فروش مي رسند و تحت تأثير 
تحريم ها قرار نگرفته اند، قيمت هاي واقعي تري براي 
خوراك و س��وخت مورد نيازشان بپردازند. اين روش 
ش��ايد بتواند عدالت بيشتري را در تخصيص يارانه به 
صنايع ايجاد كند. در ابتدا بايد پايه قيمتي مناسبي را 
براي خوراك و سوخت مورد نياز صنايع در نظر بگيريم 

و سپس صنعت به صنعت پيش برويم. 
اين كارش��ناس اقتصادي خاطرنش��ان كرد: قيمت 
يك��ي از فاكتوره��اي مهم در عملكرد ش��ركت ها و 
صنايع اس��ت. وقت��ي نهاده ها با قيمت مناس��ب و 
واقعي در اختيار شركت ها قرار بگيرد، آنها در زمينه 
قيمت گذاري، توليد محصوالت با فناوري باال و موارد 
اينچنيني چاره انديشي هاي الزم را خواهند داشت. 
قيمت هاي نامتعارف و پايين مي تواند انگيزه صنايع 
را براي توسعه زنجيره ارزش آن صنعت و فعاليت در 
فضاي رقابتي كاهش دهد.  بغزيان ادامه داد: قيمت 
خوراك و س��وخت صنايع نمي تواند يك عدد ثابت 
باشد و تعيين سقف براي آن كارساز نخواهد بود. زيرا 
عوامل مختلفي از جمله نرخ ارز و ش��رايط بازارهاي 
صادراتي در آن اثرگذار است. قيمت ها بايد بر اساس 
واقعيات موجود به روز شود. هر چقدر قيمت خوراك 
و سوخت صنايع نامعقول باشد، به كاهش درآمدهاي 

دولت و خروج ارز از كشور منجر مي شود.

يادداشت
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افزايش كسري بودجه دولت با تداوم رانت خوراك پتروشيمي

لزوم متنوع سازي سبد انرژي در ايران

رتبهاولشدتمصرفانرژيدردنياراداريم

مديرعامل سابق ش��ركت ملي گاز ايران گفت: بايد از 
هم اكنون براي متنوع س��ازي سبد س��وخت، توسعه 
انرژي ه��اي تجديدپذير، س��رمايه گذاري، مديريت، 
افزاي��ش توليد پايدار و بهينه س��ازي مص��رف انرژي 
اقداماتي انجام شود در غير اين صورت سال آينده شرايط 
سخت تري را تجربه خواهيم كرد. حميد رضا عراقي در 
گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه براي حل مشكل فعلي 
در صنعت گاز در كوتاه مدت چاره اي جز صرفه جويي 
نيست، اظهار كرد: براي درازمدت راهكارهاي مختلفي 
وجود دارد، دولت بايد تصميمات جدي براي گاز بگيرد، 
سال آينده نيز شرايط بهتر از اين نخواهد بود، در پارس 
جنوبي، مخازن پااليشگاه ها و ميادين بايد وضعيت فعلي 
را از نظر حجم گاز تثبيت كنند كه اين مساله نيازمند 
سرمايه گذاري، تكنولوژي و مديريت است. وي افزود: به 
جز اين مساله بايد مخازن و ميادين جديد اكتشاف شود 
كه اين موضوع نيز نيازمند سرمايه گذاري و تكنولوژي 
اس��ت، از طرف ديگ��ر بايد جدي بحث بهينه س��ازي 
مصرف سوخت در تمام ابعاد اعم از صنايع، نيروگاه ها، 

خانگي و تجاري و قوانين موجود مورد توجه قرار بگيرد، 
همچنين بايد به تنوع سازي سبد سوخت نيز توجه شود. 
مديرعامل سابق ش��ركت ملي گاز ايران با بيان اينكه 
زماني گاز مايع داش��تيم كه به دليل مخازن و ميادين 
جديد از جمله پارس جنوبي به گاز طبيعي تبديل شد، 
ادامه داد: اين برداش��ت اشتباه به وجود آمد كه باتوجه 
به اي��ن حجم گازي كه در ايران وج��ود دارد فقط بايد 
گازرساني انجام شود. عراقي با تاكيد بر اينكه قوانيني 
كه در ارتباط با بهينه س��ازي وجود داشت نيز چندان 
در گذش��ته مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: سال 
1399 ش��وراي عالي انرژي دستورالعملي را ابالغ كرد 
كه در آن به ناترازي گاز اشاره شده بود. وي اظهار كرد: 
پيش��نهاد مي كنم آن چيزي را كه شوراي عالي انرژي 
مصوب كرده مورد توج��ه قرار بگيرد، دبيرخانه فعالي 
زيرنظر معاون رييس جمهور تشكيل شود و اين مواردي 
كه در ارتباط با انرژي مطرح است را پيگيري كند، عالوه 
بر اين ما براي حل ناترازي گاز به چند موضوع بايد توجه 
كنيم، موضوع اول بحث قوانين است كه به نظرم به اندازه 

كافي در ايران قانون مدون شده اما در ارتباط با اجرا اقدام 
كافي صورت نگرفته اس��ت. مديرعامل سابق شركت 
ملي گاز ايران ادام��ه داد: موضوع ديگر بحث فرهنگ 
است؛ در كش��ورهاي اروپايي به موضوع مصرف بهينه 
انرژي توجه جدي مي ش��ود، خانه اي كه يك اروپايي 
خريداري مي كند بر مبناي انرژي قيمت گذاري شده 
يعني متخصصان اين حوزه پرت انرژي را قبل از فروش 
خانه ارزيابي مي كنند، موضوعي كه در ايران به آن توجه 
نمي شود و علي رغم اينكه قوانين در اين حوزه وجود دارد 
اما عمال در حوزه اجرا غفلت صورت مي گيرد. عراقي با 
اشاره به اهميت بحث قيمت گذاري در حل شرايط فعلي 
گفت: اگر تورم اين ميزان نبود به راحتي مي توانستيم 
قيمت ها را تعيين كنيم، در مجلس ششم تصويب شد 
كه قيمت ها هر س��ال 20 درصد افزايش پيدا كند و در 
طول پنج سال قيمت ها به فوب خليج فارس برسد اما 
عمال در مجلس هفتم تثبيت قيمت ها را اعالم كردند، 
در شرايط فعلي نيز امكان افزايش قيمت وجود ندارد اما 
قيمت يك شاخص تاثيرگذار در اين بخش است. وي 

با بيان اينكه اگر انرژي قيمت داش��ته باشد تكنولوژي 
نيز مطرح مي ش��ود، گفت: راه حل هاي مختلف براي 
حل شرايط موجود وجود دارد، به جد بايد راه حل پيدا 
كنند وگرنه به نظر من امسال سال خوبي است ولي از 
سال هاي آينده اگر با همين روند پيش برويم، سال بعد 
مجدد مشكل خواهيم داشت، توليد بيشتر خوب است 
اما توليد بيشتر با اين حجم مصرف پاسخگو نيست. به 
گفته مديرعامل سابق شركت ملي گاز ايران بايد روي 
بهينه سازي مصرف اقدامات متعددي صورت بگيرد، 
همچنين بايد روي تكنولوژي ها و انرژي هاي تجديدپذير 
سرمايه گذاري شود، قرار نيست همه نيروگاه ها سوخت 
مصرف كنند بايد به سمت انرژي هاي تجديدپذير نيز 
حركت كنيم. عراقي با اش��اره به اهميت تنوع بخشي 
سبد سوخت، گفت: زغال سنگ آلودگي محيط زيستي 
خواهد داش��ت اما اگر ساز و كار الزم لحاظ شود درصد 
آاليندگي زغال سنگ و مازوت بسيار كمتر خواهد شد، 
بايد به سمت تنوع سازي س��بد سوخت، بهينه سازي 

مصرف و پايداري و افزايش توليد قدم برداريم.

مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 
گفت: با ناترازي گاز و افزايش مصرف در بخش خانگي، 
توزيع سي ان جي در كشور محدود شد كه اين موضوع 
باعث افزايش 7 ميليون ليتري مصرف بنزين در كشور 
شده اس��ت. به گزارش ايرنا، »علي اكبر نژادعلي« در 
جلس��ه ستاد بحران س��وخت در شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي با اشاره به اينكه سوخت رساني از 
نوع مايع در ش��هرها و روستاهايي كه با افت فشار گاز 
روبرو بوده اند به صورت مناسب در جريان است، افزود: 
در شهرها و روستاهاي مناطق شمالي و شمال شرقي 
كشور با وجود قطع گاز، س��وخت جايگزين دريافت 
كردند. وي با بيان اينكه خراسان رضوي دماي منفي 18 
درجه را تجربه كرده است، ادامه داد: با توجه به اينكه 
افت فشار شديدي در تربت جام داشتيم با تمهيدات 
وي��ژه توزيع نفت س��فيد و گاز مايع با ش��دت انجام 
ش��د و ادامه خواهد داشت. مديرعامل شركت پخش 
فرآورده هاي نفتي تاكيد كرد: با وجود اينكه تعدادي از 
جايگاه هاي سي ان جي تعطيل شد، اما بنزين به اندازه 
كافي در اختيار مردم قرار گرفت. نژادعلي با تاكيد بر 
اينكه به منظور تامين گاز مورد نياز بخش خانگي برخي 

از جايگاه هاي سي ان جي از مدار خارج شد، گفت: اين 
موضوع باعث ش��د تا مصرف بنزين افزايش پيدا كند 
و با تمهيدات انديشيده شده، مجاري عرضه سوخت 
بدون محدوديت بنزي��ن توزيع كردند و هم اكنون به 
ميزان كافي موجودي داريم و ساير فرآورده هاي نفتي 
نيز بدون مش��كل تامين مي شود. وي ادامه داد: مردم 
در شرايط سخت وارد ميدان شدند و كمك كردند در 
تامين انرژي پايدار موفق باشيم. امسال شرايط سختي 
در ارتباط با انرژي در كشور حكمفرما بود و چالش هايي 
براي تامين سوخت در ش��رايط بحران وجود داشت. 
نژادعلي با اش��اره به اينكه پشتيباني تحويل سوخت 
جايگزين در نقاط شمالي كش��ور انجام شد، گفت: با 
برنامه ريزي صحيحي كه از ابتداي س��ال انجام شد، 
چالش ها شناسايي شد و با تصميمات و مصوباتي يك 
ميليارد و 200 ميليون ليتر نس��بت به سال گذشته 
س��وخت مايع بيش��تري به نيروگاه ها تحويل داديم. 
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 
تاكيد كرد: با ذخيره سازي انجام شده در نيروگاه ها و 
انبارهاي نفت و شرايط سرماي هوا، 2.3 ميليارد ليتر 
ميزان تحويل سوخت بيشتري نسبت به سال گذشته 

به نيروگاه هاي كشور ارسال شد. از ابتداي سال تاكنون 
14.5 ميليارد ليتر سوخت در نيروگاه هاي كشور توزيع 
شده و 14 ميليون ليتر نيز به مصرف رسيده است. وي 
با اش��اره به اينكه تحويل س��وخت مايع به نيروگاه ها 
امسال 10 درصد افزايش داشته است، گفت: مصرف 
سوخت مايع در نيروگاه ها نسبت به سال گذشته 20 
درصد افزايش داش��ته است. نژادعلي با بيان اينكه در 
روزهاي گذشته سرماي كم سابقه اي در كشور حاكم 
شد و برودت منفي 28 درجه را داشتيم، ادامه داد: اين 
برودت و مصرف باعث شد فشار در نقاط انتهايي مسير 
خط لوله گازرساني كاهش پيدا كند، با پيش بيني هاي 
قبلي، تمام فروشندگي ها در ارتباط با عرضه نفت سفيد 
را تجهيز كرديم و به ميزان مناس��ب در نقاط مختلف 
نفت س��فيد را ذخيره كرديم. همچنين آماده سازي 
كپس��ول هاي گاز مايع در مناطق شمالي انجام شد. 
مديرعامل ش��ركت پخش فرآورده ه��اي نفتي بيان 
كرد: سوخت جايگزين اصناف، صنايع و مرغداري ها 
و نانوايي ها بر اساس برنامه ريزي منظم تامين سوخت 
انجام شد هيچ گزارشي از تعطيلي اين مراكز نداشتيم.

وي ادامه داد: روزانه 23.5 ميليون مترمكعب سي ان جي 

در كشور مصرف مي شود كه با تعطيلي برخي جايگاه ها 
در استان هاي كشور به منظور تامين گاز بخش خانگي، 
مصرف به س��مت بنزين آمد و مصرف بنزين كشور 7 
ميليون ليتر بيشتر شد. بنزين به ميزان كافي وجود 
دارد و اين س��وخت به صورت پايدار تامين مي شود. 
نژادعلي با اش��اره به مصرف 118 ميليون ليتر بنزين 
در ي��ك روز در دي ماه، افزود: اين در حالي اس��ت كه 
ميانگين مصرف بنزين كش��ور امس��ال روزانه 103 
ميليون ليتر بوده است. مديرعامل شركت ملي پخش 
فرآورده ه��اي نفتي ايران ادامه داد: در س��ال 97 به 
خودكفاي��ي در توليد بنزين رس��يديم و اكنون نيز 
واردات بنزين نداريم از مردم مي خواهيم با مديريت 
مصرف در بخش هاي مختلف اين خودكفايي حفظ 
ش��ود و تراز تولي��د و مصرف را مثبت نگ��ه داريم تا 
ذخيره سازي مناسب تري داشته باشيم. وي با تشكر 
از مردم ايران براي همراهي در اين ش��رايط، گفت: 
شدت مصرف انرژي به حدي باال است كه رتبه اول را 
در دنيا داريم و با توجه به اينكه تعداد نفرات جمعيتي 
و وسايل حمل و نقل از برخي كشورها كمتر است، اما 

در مديريت مصرف اقدامات الزم انجام نشده است.

استفاده از ظرفيت هاي بخش 
خصوصي ايران و تركيه الزامي است

تج��ارت اي��ران و تركيه از 
ابتداي س��ال تا دهم دي به 
15.5 ميليون ت��ن كاال به 
ارزش بي��ش از 11 ميليارد 
دالر رس��يد كه نس��بت به 
مدت مش��ابه جهش قابل 
توجهي داش��ته اس��ت. از 
ابتداي س��ال، ت��ا دهم دي 
ماه 15 ميليون و 466 هزار 
تن كاال به ارزش 11 ميليارد 
و54 ميلي��ون دالر، بين اي��ران و تركي��ه كاال تبادل 
ش��ده كه با رش��د 35 درصدي در تجارت همراه بوده 
اس��ت. از اين ميزان تجارت غير نفت��ي 12 ميليون و 
674 هزار ت��ن كاال به ارزش 6 ميليارد و 419 ميليون 
دالر، صادرات اي��ران به تركيه بوده و 2ميليون و 792 
هزار تن كاال به ارزش 4 ميلي��ارد و 635 ميليون دالر 
واردات ايران از تركيه بوده اس��ت كه صادرات با رشد 
51 درصدي و واردات با رش��د 18 درصدي نسبت به 
مدت مش��ابه همراه بوده است . تركيه سومين مقصد 
صادرات كاالهاي ايراني پس از چين و عراق، از ابتداي 
س��ال تا دهم دي ماه بوده كه بيشترين رشد صادراتي 
را در بين پنج مقصد اول صادراتي ايران رقم زده است، 
عمده محصوالت صادراتي به تركيه در اين مدت، 3.3 
ميليارد دالر محصوالت معدني، س��اختماني و پترو 
پااليشگاهي، 904 ميليون دالر انواع كود، 573 ميليون 
دالر انواع محصوالت از آلومينيوم، 372 ميليون دالر 
انواع محص��والت مرتبط با م��س، 327 ميليون دالر 
محصوالت و مصنوعات فل��زي و آهني، 297 ميليون 
دالر هم ساير فلزات و 142.4 ميليون دالر محصوالت 
كش��اورزي دامي و غذايي بودند. انواع مواد شيميايي 
و حالل ها، پالس��تيك و محصوالت پالستيكي، انواع 
اس��يد ها، لوله و شيلنگ، لوازم آش��پزخانه، مالمين، 
الستيك، دستكش، پوست، چرم، كيف، چمدان، زغال، 
تخته، كاغذ و مقوا، محصوالت بهداشتي، نخ و پارچه، 
كيف و كفش، انواع سنگ مرمر و ساختماني، كاشي و 
سراميك، انواع صافي و فيلتر، لباسشويي و ظرفشويي، 
انواع ظروف شيشه اي، شيشه و آيينه، يخچال و فريزر، 
انواع مبلمان، آبگرمكن، هود، ماش��ين آالت نانوايي، 
كولر، دستگاه هاي مكانيكي و صنعتي، رگالتور، دارو، 
لوازم الكتريكي، ان��واع تراكتور، اجزا و قطعات خودرو، 
رادياتور، انواع س��اعت، آالت موسيقي، دستگاه هاي 
مانيتورينگ پزشكي، انواع چرخ، لوازم ورزشي و انواع 
توپ، عرقيات، تابلوهاي نقاش��ي و صنايع دس��تي و 
انواع شيرآالت از مهم ترين كاالهاي صادراتي ايران به 
تركيه از ابتداي سال بودند. تركيه بعد از امارات و چين 
سومين تامين كننده كاال براي كشورمان از ابتداي سال 
بوده و عمده كاالهاي وارداتي از اين كشور، محصوالت 
كشاورزي، نهاده هاي دامي، موز و حبوبات به ارزش يك 
ميليارد و 627 ميليون دالر، انواع روغن ها و مواد معدني 
با 251 ميليون دالر بوده وماشين آالت صنعتي، مواد و 
محصوالت شيميايي، انواع كاغذ و مقوا و ملزومات چاپ 
و بس��ته بندي، دارو، انواع كود، لوازم الكتريكي، ابزار و 
يراقات، مصنوعات پالستيكي، الستيك خودرو، لوازم 
يدكي و قطعات منفصله خودرو، انواع كمپرسور و لوازم 
آسانس��ور، انواع ورق هاي چوبي، پارچه و نخ از ديگران 
كاالهاي مهم وارداتي از تركيه بودند. انتظار مي رود در 
آستانه سفر وزير امور خارجه كشورمان به آنكارا، استفاده 
از ظرفيت هاي بخش خصوصي دو كشور براي ارتقاي 
روابط و توسعه اقتصادي و تجاري همچنان در دستور كار 
قرار داشته باشد و در مسير تقويت آن گام برداشته شود.

سيد روح اهلل لطيفي
 عضو كميسيون
 تجارت خارجي

ذخيره سازي؛
شاه كليد عبور از بحران گاز

عضو هيات رييسه كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه 
بهينه سازي سرمايه گذاري است نه هزينه، گفت: اين 
سرمايه گذاري مي تواند توسط بخش خصوصي انجام 
شود اما بايد راهكارهاي آن در قانون بودجه پيش بيني 
ش��ود هرچند دولت اراده و برنامه جامعي براي اين كار 
ندارد. عبدالعلي رحيمي مظفري در گفت وگو با خانه 
ملت با اشاره به ناترازي گاز در كشور، گفت: ذخيره سازي 
گاز مساله مهمي است كه مي توان از دو منظر به آن نگاه 
كرد؛ ابتدا اينكه گاز را در فصول كم مصرف ذخيره كرده 
و در فصول پرمصرف يا استفاده كنند يا با قيمت باالتر 
به فروش برسانند كه هر دو كار اقدام عاقالنه اي است. در 
عين حال مساله حفظ امنيت انرژي از ضرورياتي است كه 
بايد به آن توجه كرد چراكه حتي اگر با چنين سرمايي رو 
به رو نشويم ممكن است مسائلي همچون حمله سايبري، 
ايجاد مشكل فني در تاسيسات پااليشگاهي و... به وجود 
بيايد، بنابراين در اين شرايط فقط ذخيره سازي است كه 
مي تواند امنيت انرژي ما را حفظ كند اما عدم توجه به 
اين مهم ازسوي دولت ها جاي تعجب و البته نگراني دارد 
چراكه ممكن است تبديل به يك بحران در كشور شود 
لذا ذخيره سازي امري ضروري و الزم است.  نماينده مردم 
سروستان، كوار و خرامه در مجلس شوراي اسالمي ادامه 
داد: مساله ديگر موضوع بهينه سازي انرژي به ويژه گاز 
در كشور است به همين دليل شخصا پيشنهاد داده ام؛ در 
برنامه هفتم توسعه سقف مصرف انرژي در كشور بسته 
شود، بدين معنا كه توسعه بدون افزايش سقف انرژي 
تعريف ش��ود، درواقع هرگونه مصرف انرژي در كشور 
از محل بهينه سازي سيستم هاي قبلي باشد چراكه با 
انجام هر كاري به غير از اين مهم، محكوم به شكس��ت 
در حوزه انرژي هستيم. عضو هيات رييسه كميسيون 
انرژي مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه بهينه سازي 
سرمايه گذاري است نه هزينه، افزود: اين سرمايه گذاري 
مي تواند توس��ط بخش خصوصي انجام ش��ود اما بايد 
راهكارهاي آن در قانون بودجه پيش بيني شود هرچند 
دولت اراده و برنامه جامعي براي اين كار ندارد و در اليحه 

بودجه سال 1402 به اين مهم ورود نكرده  است.

خبر

هجوم اروپا براي خريد
ديزل روسيه پيش از آغاز تحريم

معامله گران اروپايي با آغاز شمارش معكوس براي اجراي 
ممنوعيت واردات فرآورده هاي نفتي روس��يه كه باعث 
عرضه خواهد ش��د، براي خريد ديزل اين كشور هجوم 
بردند. به گزارش ايس��نا، اين ممنوعيت احتماال باعث 
كمبود ديزل در اروپا مي شود كه اميدوار است بخشي از 
اين كمبود را با خريد سوخت از چين جبران كند. سوختي 
كه بخشي از آن با استفاده از نفت روسيه، توليد شده است. 
چين نخستين دور س��هميه هاي صادرات سال 2023 
براي فرآورده هاي سوختي را تقريبا 50 درصد نسبت به 
سال گذشته افزايش داده است. به گفته مارك ويلياميز، 
مدير تحقيقات شركت مشاوره وود مك كنزي، صادرات 
ديزل چين، احتماال بخش عمده اين سهميه ها را تشكيل 
خواهد داد و در فاصله ژانويه تا ژوئن، به 400 هزار تا 600 
هزار بشكه در روز مي رس��د. تحليلگران شركت انرژي 
انرژي اس��پكتس مي گويند: بدون صادرات چين كه به 
سمت غرب سوق پيدا مي كند، اروپا پس از آغاز تحريم، 
بعيد است بتواند جايگزيني براي 500 هزار بشكه در روز 
واردات ديزل از روس��يه پيدا كند. طبق بررسي شركت 
تحليل انرژي ورتكسا، واردات ديزل از روسيه به اروپا، از 
ابتداي ماه ميالدي جاري تاكنون، به 770 هزار بشكه در 
روز رسيده كه باالترين ميزان از مارس سال گذشته است. 
روهيت راتود، تحليلگر ارشد نفت در ورتكسا مي گويد: 
خريداران اروپايي هجوم آورده اند تا هر ميزان كه مي توانند 
پيش از آغاز تحريم، ديزل از روس��يه وارد كنند. روسيه، 
سال ها تامين كننده اصلي ديزل براي اروپا بوده است چرا 
كه پااليشگاه هاي اروپايي، توليد كافي براي تامين تقاضاي 
داخلي باال از سوي ناوگان خودروهاي ديزلي نداشته اند. 
بر پايه آمار رفينيتيو، هر چند دولت ها و شركتهاي اروپايي 
روابط اقتصادي با روسيه را در واكنش به جنگ اوكراين، 
قطع كرده اند اما اروپا س��ال گذشته براي نصف واردات 
ديزل خود به روسيه متكي بود. وود مك كنزي پيش بيني 
مي كند حاشيه سود ديزل نسبت به نفت خام در فاصله 
ژانويه تا ژوئن، به 38 دالر در هر بشكه برسد كه بيش از دو 
برابر ميانگين شش ماهه در فاصله سال 2018 تا 2022 
خواهد بود. بعضي از بزرگ ترين نفتكش هاي جهان با 
ظرفيت حمل دو ميليون بشكه نفت، در ماه هاي اخيرا 
براي واردات ديزل از آس��يا و خاورميانه به اروپا كرايه 
شده اند. حمل سوخت از روسيه به شمال غرب اروپا، 
تنها يك هفته طول مي كشد در حالي كه مدت حمل 
محموله از شرق، به طور ميانگين هشت هفته است كه به 

افزايش هزينه هاي حمل بار منتهي شده است. 

شاخص هاي بازار نفت
تحت سلطه اخبار چين

ش��اخص هاي بازار نفت روز س��ه ش��نبه در پي انتشار 
ضعيف ترين آمار اقتصادي چين در حدود نيم قرن گذشته، 
واكنش مختلفي نشان دادند و وست تگزاس اينترمديت 
امري��كا كاهش يافت. به��اي معامالت وس��ت تگزاس 
اينترمديت امريكا با 16 سنت معادل 0.2 درصد افزايش، 
به 84 دالر و 62 سنت در هر بشكه رسيد و بخشي از ضرر 
يك درصدي روز گذشته را جبران كرد. بهاي معامالت 
وست تگزاس اينترمديت امريكا با 60 سنت معادل 0.8 
درصد كاهش، به 79 دالر و 26 سنت در هر بشكه رسيد. 
نفت امريكا روز دوش��نبه به دليل تعطيالت روز مارتين 
لوتر كينگ در امريكا، قيمت نهايي نداشت. تحليلگران 
كاالي گروه بانكي ANZ در يادداشتي نوشتند: نفت برنت 
در 10 روز گذشته، حدود 10 درصد افزايش پيدا كرده زيرا 
خوش بيني به بازگشايي چين، فضاي بازار را بهبود بخشيده 
است. با اين حال، دورنماي ساير بخش هاي اقتصاد جهاني، 
نامعلوم است. اين تحليلگران به افزايش عرضه نفت از سوي 
روسيه اشاره كردند كه بازار را تحت تاثير قرار داده است. 
صادرات نفت اين كش��ور از طريق دريا، هفته گذشته به 
3.8 ميليون بشكه در روز افزايش يافت كه باالترين ميزان 
از آوريل بود. توليد ناخالص داخلي چين در سال 2022، 
به ميزان س��ه درصد توس��عه يافت كه بسيار پايين تر از 
نرخ 5.5 درصد هدف گذاري شده بود و دومين عملكرد 
اقتصادي ضعيف اين كشور از سال 1976 به شمار رفت. 
رشد اقتصادي چين در سه ماهه چهارم از محدوديت هاي 
كرونايي سخت گيرانه و ركود بازار امالك، به شدت آسيب 
ديد. آمار اقتصادي ضعيف همچنين برخالف پيش بيني 
تحليلگران بود كه انتظار داشتند تسهيل محدوديت هاي 
كرونايي توسط پكن در دسامبر، باعث افزايش مصرف در 
اين كشور مي شود. آمار اخير همچنين نشان داد توليد 
پااليشگاه هاي نفت چين در سال 2022، به ميزان 3.4 
درصد در مقايسه با سال پيش از آن كاهش پيدا كرده كه 
نخستين كاهش ساالنه از س��ال 2001 بود. با اين حال، 
توليد روزانه نفت در دسامبر به دومين ركود باال در سال 
2022 رسيد. آيريس پنگ، اقتصاددان ارشد بانك اي ان 
جي در يادداشتي نوشت: با پايان قويتر سال 2022 نسبت 
به آنچه انتظار داشتيم، به عالوه نشانه هاي رشد قويتر خرده 
فروشي، دورنماي رشد توليد ناخالص داخلي چين در سال 
2023 نسبت به دورنماي قبلي ما، بهبود پيدا كرده است. 
اما چين همچنان با موانع قابل مالحظه اي از جمله ركود 
در امريكا و اروپا، روبروست. در نظرسنجي كه در مجمع 
جهاني داووس انجام شد، دوسوم از اقتصاددانان بخش 
خصوصي و دولتي، ركود جهاني در سال ميالدي جاري 
را پيش بيني كردند و 18 درصد وقوع آن را بسيار محتمل 
دانستند. بر اساس گزارش رويترز، در معامالت روز جاري 
رش��د ارزش دالر امريكا و بهبود اي��ن ارز از پايين ترين 

ركورد هفت ماه، در كاهش قيمت نفت موثر بود.



داستان عرضه خودرو در بورس تمامي ندارد و هر روز 
شاهد يك مش��كل براي عرضه خودرو در بورس كاال 
هستيم؛ اردبيهشت ماه بود كه با باال و پايين بسيار زياد 
عرضه خودرو در بورس كاال آغاز شد و در وزارت صمت 
سنگ اندازي هاي بسيار زيادي براي عرضه خودرو در 
بورس كاال انجام داد كه هيچ يك به نتيجه نرس��يد. 
زماني كه وزارت صمت پا پس كشيد و شوراي رقابت و 
كارخانجات وارد ميدان رقابت شدند و هريك به نوعي 
مانع عرضه خودرو در بورس كاال شدند؛ البته تا به امروز 
و تا لحظه تنظيم اين گزارش هيچ يك نتوانس��ته اند 
مانع عرض��ه خودرو در بورس كاال ش��وند. مهم ترين 
علت اين مانع ش��دن را مي توان سود دانست؛ چرا كه 
عرضه به واسطه قرعه كشي به نفع همه و به زيان مردم 
و خودروسازان بود. مردم با خريد خودرو از قرعه كشي 

زيان مي كنند و بقيه نيز غرق در سود داللي مي شود.
بهتر اس��ت تاريخچه عرضه خ��ودرو در بورس كاال را 
بررس��ي كنيم؛ اولين قرعه كش��ي خودور مربوط به 
قرعه كش��ي پيكان در سال 1361 است؛ در آگهي آن 
زمان آمده بود كه بر اساس آن اوال بايد حداقل يك  سال 
از سكونت متقاضي در محل ارايه تقاضا مي گذشت و 
متقاضي و افراد تحت تكفلش ني��ز بايد فاقد خودرو 
مي بودند. ثانيا متقاضي و همس��رش از سال ۵۷ هيچ 
خودرويي از توليدكنندگان داخلي خريداري نكرده 
باشند و در زمان ارايه تقاضا نيز داشتن گواهينامه به نام 

متقاضي الزامي بود.
طبق اعالم كميته توزيع عادالنه خودرو، متقاضياني كه 
اين شرايط را داشتند براي واگذاري خودرو بايد مبلغ 
3۰ هزار تومان به آدرس كميته ارس��ال مي كردند. بر 
اين اساس كميته توزيع عادالنه خودرو، يكم آبان ماه 
1361 فرم شركت در قرعه كشي واگذاري خودرو را در 
روزنامه ها به چاپ رساند و تا پايان وقت اداري 16 آبان 
1361 به متقاضيان مهلت داد تا درخواست هاي خود 
را ارايه كنند. پس از آن اما سال 99 بود كه قرعه كشي 
خودرو دوباره آغاز ش��د و شرط اصلي آن هم نداشتن 
خودرو و داشتن گواهينامه بود كه شرايطي مشابه با 

شرايط سال 61 داشته است.
اما حاال ثبت نام در قرعه كشي خودرو به سادگي سال 
61 نيس��ت؛ در همان اولين ماه هايي كه اعالم ش��د 
كارخانجات قرار است با ثبت نام در قرعه كشي به مردم 
خودرو بفروشند همه چيز عادي بود تا اينكه دوباره پاي 

دالالن وسط آمد.
دالالن با اجاره كارت ملي از مردم، در قرعه كشي خريد 
خودرو ثبت نام مي كردند و س��ودي ناچيز به افرادي 
كه كارت ملي خود را اجاره مي دادند تعلق مي گرفت؛ 
اين روند تا چندسالي ادامه داشت و با افزايش تورم و 
تحريم ها قيمت خودرو نيز افزايش يافت و اين افزايش 
قيمت، يك مأمن براي دالالن درست كرد. در اين چند 
س��ال دالالن خودرو با آگهي در سايت هايي همانند 
دي��وار و… كارت ملي اجاره مي كردند و به مردم نيز 
سودي تعلق مي گرفت و در نهايت دالالن خودرو را با 
باالترين قيمت در بازار آزاد به فروش مي رسانند. در 
اين ميان نفوذ دالالن به جايي رسيده است كه حتي 
برخي اختالالت در سايت ثبت نام قرعه كشي نيز به 
پاي آنها نوشته مي شود! اين در حالي است كه ثبت 
سفارش در بورس كاال اين چنين نيست و دالالن به 

راحتي نمي توانند وارد آن شوند؛ در نتيجه خودرو 
با قيمت واقعي به خريدار واقعي مي رسد.

   عرضه خودرو در بورس غيرقانوني است!
در همين ارتباط احمد اسديان، معاون نظارت و بازرسي 
امور توليدي س��ازمان بازرسي كل كشور گفته است: 
زماني كه كااليي به ميزان نياز مردم توليد نمي ش��ود 
و از طرف��ي توليد كنن��ده منحصر ب��وده و رقبايي در 
عرضه كاال نداشته باش��د عرضه اين كاال در بورس به 
نفع توليد كننده است. در واقع اين مشتري نيست كه 
قيمت را تعيين مي كند بلكه توليد كننده منحصر بوده 
و رقبايي در عرضه كاال نداشته باشد عرضه اين كاال در 

بورس به نفع توليد كننده است.
وي عن��وان كرده اس��ت: ب��ا انفعال ش��وراي رقابت 
خوردوس��ازها از فرصت اس��تفاده كردند و با عرضه 
خ��ودرو در بورس قيمت ها را نه تنه��ا كاهش ندادند 
بلكه به صورت سرسام آوري افزايش دادند. متاسفانه 
برخ��ي از مس��ووالن دولتي هم به ج��اي حمايت از 
مصرف كنندگان به حمايت از خودروسازها پرداختند.

او با ناديده گرفتن فاصله زياد قيمت بورسي خودرو با 
بازار داللي و تامين منافع مصرف كننده در بورس كاال 
نتيجه گرفته است: با توجه به افزايش قيمت خودرو 
در بورس )در بعض��ي خودروها مانند 2۰۷ تا دوبرابر( 
سازمان بازرس��ي اين موضوع را اوال برخالف قانون و 
ناديده گرفتن قيمت هاي تعيين شده و ثانيا برخالف 
منافع مصرف كننده مي داند و براي حمايت از مردم به 
جهت اينكه خودرو با قيمت مصوب به دست شان برسد 

به اين موضوع ورود كردند.
صحبت هاي مسووالن س��ازمان بازرسي كل كشور 
ابهامات بسيار زيادي دارد. مهم ترين سوال از سازمان 

بازرسي اين است كه چرا اين سازمان به قرعه كشي يا 
همان التاري خودرو كه باعث ايجاد رانت در بازار شده 
ورود نمي كند اما در مقابل با بازاري ش��فاف همانند 
بورس كاال به مخالفت پرداخته است؟ آيا بهتر نيست 
سازمان بازرسي س��واالت و ابهامات خود را با وزارت 

صمت مطرح كند؟
كشف قيمت، نوع معامله و خريد در بورس كاال كامال 
مشخص اس��ت، يعني اگر فردي تابلوي معامالت را 
نگاه كند با يك جمع و تفريق ساده مي تواند بگويد كه 
هر گروه چند درصد س��ود كرده اند اما التاري خودرو 
اين چنين نيست و تنها دالالن خاص سود ميلياردي 

به جيب مي زنند و بقيه زيان مي كنند.
نكته مهم اينجاست كه تنها خريدار واقعي مي تواند از 
بورس كاال خريد كند و خريدار نيز با توجه به نوع خودرو 
و نياز خود قيمت را تعيين مي كند. در نتيجه خريدار 
در بورس كاال زياني نمي كند چرا كه با توجه به خودرو 
و سقف قيمت درخواس��ت خريد خودرو مي دهند. با 
توجه به روند شفاف بورس كاال و تجربه كاهش قيمت 
خودروي بورسي طي 9 ماه گذشته، مشخص نيست 
چرا نهادهاي مختلف در برابر عرضه خودرو در بورس 

كاال قد علم كرده اند؟!

   بورس تنها راه نجات اقتصاد
داود دان��ش  جعف��ري، اقتص��اددان، عض��و مجمع 
تش��خيص مصلحت نظ��ام و وزير اس��بق وزير امور 
اقتص��ادي و دارايي گفت: قيمت گذاري دس��توري 
در اقتص��اد مطلوب نيس��ت، همچنين روش عرضه 
خودرو در بورس كاال خوب است اما جاي اصالح دارد. 
قيمت ها بايد به گونه اي اصالح شود كه قيمت براي 
مصرف كننده و توليدكننده منصفانه باشد. مشكالت 

به صورت جمعي و با نگاه همه جانبه بايد حل ش��ود 
و نيازمند يك طرح پژوهش��ي است. محمد قاسمي 
استاد دانشكده اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبايي 
نيز گفت: التاري ملي قرعه كش��ي خ��ودرو بر پايه 
كدام منطق اجرايي مي شود و آنچه واضح است، اين 
رويه كامال بي هدف عملياتي شده و به عبارتي دست 
دالل ها را براي حضور در بازار خودرو بازگذاشته ايم. 
اصالحات انجام شده از مسير بورس كاال براي فروش 
خودرو، راه حل مناسبي است كه مي تواند به شفافيت 

و توسعه صنعت خودرو كمك كند.
رض��ا مقدس عضو هي��ات علمي دانش��كده اقتصاد 
دانشگاه عالمه طباطبايي نيز گفت: عرضه خودرو در 
بورس كاال عالوه بر حذف دالالن سبب قانونمند شدن 
معامالت مي شود و پوشش ريسك مناسبي هم براي 
توليدكننده و هم مصرف كننده رقم مي خورد. از سوي 
ديگر تضمين ابعاد مختلف معامله به درس��تي انجام 
ش��ده و تعارض منافعي شكل نگرفته و كشف قيمت 
نيز در فرآيندي شفاف حين معامالت اتفاق مي افتد. 
علي امامي ميبدي عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد 
دانشگاه عالمه طباطبايي اظهار داشت: عملكردي كه 
از عرضه خودرو در بورس كاال مدنظر بود بسيار مثبت 
به نظر مي رس��د. بورس كاال بهترين راهكار صنعت 
خودرو اس��ت و موف��ق خواهد بود. محمد حس��ين 
رحمتي عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه 
صنعتي شريف نيز گفت: با شفاف شدن و رشد ميزان 
توليد خودرو به واسطه عرضه كامل توليدات در بورس 
كاال، عالوه بر آنكه به سهم توليد ناخالص داخلي كه 
منجر به افزايش رش��د اقتصادي مي ش��ود، خواهيم 
رسيد از زيان خودروس��ازان كاسته مي شود و شاهد 

كاهش تورم براي اقشار مختلف جامعه خواهيم بود.
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جريمه انصراف از خريد خودرو 
ف�ارس| اگر فردي از بورس كاال خ��ودرو خريداري 
كن��د و در مرحله نهايي منصرف ش��ود بايد مجموعا 
۵.۵ درصد از ارزش كل معامله را به عنوان خسارت يا 
هزينه فسخ معامله پرداخت كند. بر اساس اعالم بورس 
كاال چنانچه درخواست خريد خودرويي از بورس كاال 
تاييد شود، اما خريدار قصد انصراف داشته باشد بايد 
جريمه تعيين شده را پرداخت كند. اين جريمه شامل 
2 بخش است، بخش اول ۵ درصد از ارزش كل معامله 
است، البته جريمه شدن متقاضيان انصرافي به همين 
جا ختم نمي شود و متقاضي بايد در بخش دوم عالوه 
بر هزينه ياد شده ۰.۵ درصد از ارزش كل معامله را نيز 

به عنوان كارمزد دو سر معامله پرداخت كنند.

سوددهي ايران خودرو و سايپا 
منوط به دو شرط است

بورسپرس| حميدرضا جيهاني درخصوص اثر عرضه 
خودرو در بورس كاال بر صورت هاي مالي ايران خودرو و 
سايپا به بورس پرس گفت: عرضه خودرو در بورس كاال 
بخشي از مابه التفاوتي كه قباًل بين قيمت كارخانه و بازار 
آزاد نمايش��گاهداران تهران بود را پر كرد. رقمي كه در 
بورس كاال به عنوان قيمت معامله شده اعالم مي شود 
به طور مستقيم به حساب خودروس��ازان واريز شده و 
درآمد حاصل از فروش آنه��ا از اين محل افزايش پيدا 
مي كند. وي افزود: باتوجه به اينكه پيش از اين حاشيه 
سود اكثر خودروها سر به سر يا در زيان بود، انتظار مي رود 
با افزايش قيمت ها، بخشي از زيان فروش خودروسازان 
كاهش يافته و سود مناسبي هم شناسايي كنند. تعداد 
خودروهاي عرضه ش��ده در بورس كاال با شرايط فعلي 
اثر قابل توجهي ب��ر صورت هاي مال��ي ايران خودرو و 
سايپا نخواهد داش��ت اما با اين اقدام ضمن توقف روند 
زيان سازي، دورنماي روش��ن و اميدوار كننده اي براي 
خودروسازان ديده مي شود. همانطور كه در چند وقت 
اخير فعالين بازار سرمايه هم نسبت به سهام خودرويي 
اقبال مطلوبي نشان دادند. اين كارشناس بازار سرمايه 
ادامه داد: باتوج��ه به اينكه مجموع عرضه هاي خودرو 
كمتر از ۵ درصد از توليد خودروسازها در بورس كاال را 
شامل مي شود، اثر با اهميتي در صورتهاي مالي و سود 
ساالنه تاكنون نخواهد داش��ت اما به لحاظ دورنماي 
سودآوري شركت ها مشروط به عملياتي شدن وعده ها و 
ورود بيش از ۵۰ درصد سبد فروش محصوالت در بورس 
كاال هم باعث تعديل قيمت ها در بازار آزاد مي شود و هم 
اثر مناسبي در سود دهي شركت هاي خودروساز خواهد 
داشت. جيهاني درباره اثر عرضه خودروهاي وارداتي در 
بورس كاال نيز توضيح داد: بالغ بر 19 هزار دستگاه سواري 
چانگان و 2۰4۰ دس��تگاه س��واري كيا در بورس كاال 
پذيرش شده كه چانگان CS3۵ از سوي شركت سايپا 
اواخر دي ماه در بورس كاال عرضه خواهد شد. در اليحه 
بودجه سال 14۰2 مقرر شده دولت عددي را به عنوان 
سود بازرگاني و كل هزينه تمام شده خودروهاي وارداتي 
در نظر بگيرد و اضافه بر سود بازرگاني با مبلغ كشف قيمت 
شده در بورس كاال به حساب خزانه واريز مي شود. وي 
اضافه كرد: اين روند منجر به توقف انتفاع خارج از قاعده 
ش��ركت واردكننده براي افزايش قيمت مي شود. زيرا 
قيمت تمام شده و سود بازرگاني و عوارض به همراه سود 
معقول حاصله با افزايش تيراژ خودروهاي وارداتي شامل 
حال خزانه دولت خواهد شد. عرضه خودروهاي وارداتي 
در بورس هم به لحاظ درآمدي براي كسري بودجه دولت 
و ه��م توقف فرآيند رانت و امضاهاي طاليي در اقتصاد 

ملي مطلوب است.

چاپ پول در راه است
بورسنيوز| نويد خاندوزي، كارشناس اقتصادي بيان 
كرد: در شرايطي كه همگان نسبت به اين موضوع هشدار 
داده بودند كه دولت بايد عقالنيت را در بودجه نويسي در 
دس��تور كار قرار دهد، بي پولي مضاعف دولت در بودجه 
و اداره كشور، باعث بروز اتفاقاتي شد كه هزينه هاي آن، 
دامن گير شركت هاي بورسي شد. در حال حاضر شاهديم 
كه با نرخ خوراك و وضع عوارض و مواردي ازاين دست اين 
شركت ها به چالش كشيده شدند. كليات بودجه چند چيز 
را به ما نشان مي دهد اولين و مهم ترين آن اين است كه 
وضع دولت در درآمدها آنقدر عجيب و خراب شده است 
كه حاضرشده به هر قيمتي دست در جيب شركت ها كرده 
و آنها را در هزينه هاي خود شريك كند و اين اتفاق بدين 
معني است كه به زودي جريان نرخ ارز و چاپ پول رفتار 
ديگري داشته و به خوبي اين حس را از معادالت بودجه 
خواهد گرفت. وي افزود: نكته بعد ظلم بزرگي است كه 
بودجه در حقوق س��هامداران و به خصوص شركت هاي 
بزرگ داشته است. درحالي كه دالر اين شركت ها 1۰ هزار 
تومان زير قيمت به واردكننده داده مي شود و دولت جيب 
سهامداران را در درآمد شركت ها خالي مي كند در بخش 
هزينه ها نيز باالترين نرخ گاز منطقه براي پتروشيمي ها 
محاسبه مي شود و به هر طريقي سر آنها را در اين ماجرا 
مي برد. اين كارشناس در بخش ديگر سخنان خود گفت: 
نرخ ۷ هزار تومان بي شك قيمت كارشناسي نيست و بر 
اين مبنا نوشته ش��ده كه فقط چه مقدار عدد قرار است 
محقق شود و به جريان درآمد بودجه برسد. البته موضوع 
را همين جا بازكنيم كه اگر دولت بر منطق اقتصادي تكيه 
كند، به شركت ها اجازه دهد دالرشان را بر مبناي واقعيت 
نه دستور و با نرخ بازار آزاد و توافقي و مبادالتي به فروش 
برسانند به نظر اين نرخ آنقدر غيرمنطقي نخواهد بود و شايد 
نگراني بازار برطرف شود. اما سرمايه گذار در حال حاضر 
مي بيند كه از هر نظر در معرض فشار دولت در هزينه ها 
قرارگرفته و به خاك و خون كشيده شدن نمادها اولين و 
طبيعي ترين واكنشي است كه بروز مي دهد. خاندوزي 
در پايان گفت: در پايان نظري را با توجه به ش��ماي كلي 
صورت هاي مالي شركت ها بيان مي كنم، به واقع اگر دولت 
از ظلم سياست هاي ارزي به سهامداران و شركت ها دست 
بردارد، نرخ 28 هزار و ۵۰۰ تومان را از جيب ش��ركت ها 
تأمين نكند به نظر مي رسد بار منفي بودجه بر بازار سرمايه 
با همين عددهاي غيرمنطقي كه در روزهاي قبل ديده 

بوديم، تخليه شده و جاي نگراني چنداني وجود ندارد.

روش هاي جايگزين 
عرضه در بورس كاال ارايه نشد

بورسنيوز| جمش��يد ايماني، رييس هيات مديره 
گروه بهمن اظهار كرد: برخي از محصوالت گروه بهمن 
كه دارد به بازار عرضه مي شود بيش از 4 خودروساز در 
آن نقش دارد. ما در هيچ كشوري بيش از 2 خودروساز 
نداريم. در رد قيمت دس��توري گفتني ها گفته شد. 
روش هاي جايگزين عرضه در بورس كاال ارايه نش��د. 
باتوجه به وضعيتي كه خودروس��ازان داشتند درباره 
قيمت دس��توري و عدم رعايت قوانين م��اده 9۰ در 
11 س��ال اس��ت. اما خود قيمت گذاري كه سازمان 
حمايت به آن استناد مي كند دستورالعمل آن مربوط 
به كاال هاي اساس��ي است. اين دستورالعمل سال 89 
براي كاال هاي اساس��ي نوشته شده اس��ت. از جمله 
بحث اس��تهالك بر اساس تورم اس��ت. با اين حاشيه 
س��ود حتي اگر اجرا هم شود يك شركت قادر نيست 
بعد ۵ سال در دوره تكنولوژي با اين استهالك دارايي 
ماشين آالتش را نوس��ازي و بازسازي كند. وي افزود: 
موضوع مغفول ديگر اين اس��ت كه به طور مشخص 
عرضه خودرو دست خودروساز نيست. در قانون ماده 
12 جواني جمعيت، ۵۰ درصد عرضه را از آن خود كرده 
و 2۰ درصد براي خودرو هاي فرسوده است. يعني ۷۰ 
درصد عرضه خودرو پيش��اپيش تعيين تكليف شده 
اس��ت. در هيچ مكانيزمي اين موضوع شدني نيست. 
اميدوارم به گوش وزير اقتصاد نيز برسد اقدام صورت 
گيرد كه اين قوانين براي مدتي تعليق ش��ود تا 1۰۰ 
درصد توليد خودروساز به دست مصرف كننده واقعي 
برس��د. صنعت خودرو تقريبا 4۰ ميليون س��هامدار 
دارد. رييس هيات مديره گ��روه بهمن بيان كرد: 11 
سال روند قيمت گذاري دستوري وجود داشت و اگر 
ادامه پيدا مي كرد حتما به تعطيلي اين دو خودروساز 
مي انجاميد. چون با زيان انباش��ته و كسري سرمايه 
در گردش باال اساسا قادر نبود همين سهم از توليد را 
ادامه دهد چه برسد به افزايش توليد. زيرا اين قانون در 
عمليات نيز ايجاد مشكل مي كند. اگر اين قانون تعليق 
شود صنعت خودرو مي تواند ظرف يك سال آينده خود 
را به 8۰ درصد ظرفيت توليد برساند. يعني توليد يك و 
نيم مليون دستگاه خودرو در سال. ايماني خاطرنشان 
كرد: مطالعات ملي در صنع��ت خودرو براي تقاضاي 
خودرو زير يك ميليون دس��تگاه است. اگر يك سال 
فرصت دهند، جريان نقدينگي و ميل به سهامداري و 
سهامدار شدن باعث مي شود كه اصالح ساختار مالي 
خودروساز تحقق پيدا كند و مي توانند به ظرفيت باالي 
۵۰ درصدي كه االن دارند برسند. اگر راه حل ديگري 

وجود دارد ما به عنوان خودروساز استقبال مي كنيم.

 سكه بورسي را 
چگونه تحويل بگيريم؟

ايسنا| فرآيند عرضه ربع سكه در بورس از روز شنبه 
)24 دي ماه( آغاز شده و تا پنج روز كاري ادامه دارد؛ بر 
اين اساس خريداران گواهي سكه بايد نسبت به اخذ 
نوبت به صورت اينترنتي و پس از آن دريافت فيزيكي 
سكه اقدام كنند. فرايند عرضه ۵۰۰ هزار قطعه سكه 
طالي ربع بهار آزادي در بورس كاال از 24 دي آغاز 
شد و تا ۵ روز كاري ادامه دارد. متقاضيان براي خريد 
سكه بايد باالي 18 سال باشند و مي توانند ۵ روز بعد 
از انجام معامالت سكه يا سكه هاي خود را )حداقل 
يك س��كه، حداكثر پنج س��كه( تحويل بگيرند. بر 
اين اساس كليه دارندگان گواهي سپرده كااليي يا 
نمايندگان آنها بايد جهت تحويل گرفتن سكه طالي 
ربع بهار آزادي ابتدا از طريق سامانه نوبت دهي سكه 
بورس كااليي بانك رفاه كارگران به نوبت گرفته و در 
تاريخ اعالم شده توسط اين سامانه به همراه مدارك 
احراز هويت خود و حسب مورد وكالت نامه رسمي 
طبق فرمت اعالمي بانك رفاه كارگران، به نش��اني 
تهران، خيابان وليعصر )عج(، نرسيده به ميدان ونك، 
جنب ساختمان مركزي بانك رفاه كارگران، پالك 
2۵48 مراجعه كنند. البته خريداران بايد به اين نكته 
توجه كنند كه اگر نوبت اخذ ش��ده كمتر ازپنج روز 
كاري از زمان خريد گواهي سپرده كااليي ربع سكه 
باشد، با درخواست آنها موافقت نمي شود. ساعات 
كاري خزانه جهت تحويل ربع سكه روزهاي شنبه 
تا چهارشنبه غيرتعطيل از ساعت 8 و 3۰ دقيقه تا 
13 و 3۰ دقيقه و درروزهاي پنجشنبه از ساعت 8 
و 3۰ دقيقه تا 12 اس��ت. همچنين خريداران بايد 
توجه داشته باشند كه در قيمت كشف شده معامالت 
گواهي س��پرده كااليي س��كه طالي ربع آزادي 9 
درصد ماليات بر ارزش افزوده محاسبه شده است و 
مبالغ ديگري با اين عنوان از افراد اخذ نخواهد شد. 
اما اين افراد در زمان تحويل سكه از خزانه بايد هزينه 
انبارداري و ماليات بر ارزش افزوده هزينه انبارداري، 
جمعا به ميزان 1۰9۰ ريال به ازاي هر قطعه سكه در 

هر روز را پرداخت كنند.

جزييات عرضه اوليه امروز
امروز سهام شركت سيمان اردس��تان در بازار بورس 
عرض��ه خواهد ش��د و ش��ركت در اين عرض��ه اوليه 
براي عموم مردم آزاد اس��ت. امروز 28 دي ماه تعداد 
1۷۰.2۵۰.۰۰۰ س��هم مع��ادل 1۵ درصد از س��هام 
شركت سيمان اردس��تان به  عنوان پانصد و هشتاد و 
هشتمين شركت پذيرفته  ش��ده در بخش »سيمان، 
آهك و گچ«، طبقه »توليد س��يمان، آهك و گچ« با 
كد صنعت »۵394«، در فهرس��ت نرخ هاي بازار دوم 
و در نماد معامالتي »اردستان« به شيوه ثبت سفارش 
جهت كشف قيمت عرضه خواهد شد. اين عرضه اوليه 
به شيوه ثبت س��فارش است. حداكثر سهميه هر كد 
حقيقي و حقوقي 2۰۰ سهم و قيمت مبنا 9۰9 تومان 
خواهد بود. همچنين قيمت كف عرضه 818 و سقف 
آن هزار تومان است. شركت در اين عرضه اوليه براي 
عموم آزاد اس��ت و ساعت ثبت سفارش در روز عرضه 

توسط ناظر بازار اعالم مي شود.

»تعادل«ازبازارسرمايهگزارشميدهد

مقاومت ها  براي  عرضه  خودرو  در  بورس

شاخص بورس دوباره مثبت شد
شاخص كل بورس تهران در پايان معامالت روز گذشته 
يعني سه شنبه، 2۷ دي ماه با 6 هزار و 3۷3 واحد افزايش 
در ارتفاع يك ميليون و 68۷ هزار واحدي ايستاد. شاخص 
هم وزن با س��ه هزار و 31۵ واحد افزايش به ۵23 هزار و 
64۷ واحد و شاخص قيمت با يك هزار و 92۷ واحد رشد 
به 311 هزار و ۵39 واحد رسيد.شاخص بازار اول، چهار 
هزار و 1۷4 واحد و ش��اخص بازار دوم، 14 هزار و 34۷ 

واحد افزايش را ثبت كردند.
روز گذشته در معامالت بورس تهران، بيش از 16 ميليارد 
و 369 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 94 
هزار و 628 ميليارد ريال معامله شد. همچنين توسعه 
معادن و صنايع معدني خاورميانه )ميدكو( با يك هزار 
و 916 واح��د، معدني و صنعتي گل گهر )كگل( با يك 
هزار و 18۰ واحد، ايران خ��ودرو )خودرو( با يك هزار و 
68 واحد، شركت ارتباطات سيار ايران )همراه( با ۵19 
واحد و بانك تجارت )وتجارت( با 462 واحد تاثير مثبت 

بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل پااليش نفت بندرعباس )شبندر( با ۵۷6 واحد، 
نفت و گاز و پتروش��يمي تامين )تاپيكو( با ۵44 واحد، 
مخابرات ايران )اخابر( با 4۰2 واحد، پااليش نفت تهران 
)شتران( با 3۷6 واحد، ملي صنايع مس ايران )فملي( با 
322 واحد و فوالد مباركه اصفهان )فوالد( با 284 واحد و 
توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با 2۵8 واحد تاثير منفي 

بر شاخص بورس به همراه داشت.
ب��ر پايه اي��ن گ��زارش، روز گذش��ته نماد گس��ترش 
س��رمايه گذاري اي��ران خودرو )خگس��تر(، ش��ركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا(، ايران خودرو 
)خودرو(، بانك تجارت )وتجارت(، س��ايپا )خس��اپا(، 
پااليش نفت تهران )ش��تران( و بانك ص��ادرات ايران 
)وبصادر( در نمادهاي ُپرتراكنش قرار داش��تند. گروه 
خودرو ه��م در معام��الت ديروز صدرنش��ين برترين 
گروه هاي صنعت شد و در اين گروه سه ميليارد و 383 
ميليون برگه س��هم به ارزش 13 ه��زار و 3۵2 ميليارد 

ريال دادوستد شد.
ش��اخص فرابورس نيز ديروز بيش از 63 واحد افزايش 
داشت و به 21 هزار و 44۰ واحد رسيد. در اين بازار بيش 
از هفت ميليارد و 168 ميليون برگه سهم و اوراق مالي 

دادوستد ش��د و تعداد دفعات معامالت امروز فرابورس 
بيش از 469 هزار و 886 نوبت بود. شركت سرمايه گذاري 
مالي سپهر صادرات )وسپهر(، مديريت انرژي تابان هور 
)وهور(، پويا زركان آق دره )فزر(، پتروشيمي تندگويان 
)شگويا(، پتروشيمي زاگرس )زاگرس(، اعتباري ملل 
)وملل( و پخش البرز )پخش( تاثير مثبت بر اين شاخص 
داشتند. در مقابل پتروشيمي مارون )مارون(، پااليش 
نفت شيراز )ش��راز(، بانك دي )دي(، توليد نيروي برق 
دماوند )دماوند(، صنعتي مين��و )غصينو( و پليمر آريا 
ساسول )آريا( با تاثير منفي بر اين شاخص همراه بودند.

پس حواش��ي هاي مربوط به عرضه خ��ودرو در بورس 
كاال كه هفته گذشته خاطر س��هامداران را مكدر كرد، 
روز دوشنبه شاهد از سرگيري اين عرضه ها بوديم. روز 
چهارش��نبه با لغو عرضه محصول دنا توسط اطالعيه 
ايرانخ��ودرو، موضوع پايان عرضه خودرو در بورس كاال 
رنگ و بوي جديدي به خود گرفت تا دليل صف فروش 
خودروسازان نيز مشخص شود. اگرچه سازمان بورس 
طي نامه اي به ايرانخودرو به اين اتفاق به سرعت واكنش 
داد اما صحبت هاي اميد قاليباف، سخنگوي وزارت صمت 
از جديت بيشتر آن خبر مي دهد. قاليباف طي صحبتي 
كه در صدا و سيما انجام داد، عنوان كرد كه در حال حاضر 
وزارت صمت اختيار ارايه مجوز به عرضه هاي جديد در 
بورس كاال را ندارد و طبق گفته سازمان بازرسي، از اين 
پس شوراي رقابت مسووليت قيمت گذاري محصوالت 
خودروسازان را خواهد داشت. به گفته سخنگوي وزارت 
صمت، با عرضه هاي صورت گرفته در بازار خودرو طي 
روزهاي اخير و همچنين واردات خودروهاي خارجي، 
بازار خودرو به اشباع رسيده است و از همان ابتدا نيز قرار 
بر اين بود كه با رس��يدن به اين نقطه، عرضه خودرو در 
بورس كاال به پايان برس��د و خودروسازان خودشان به 

فروش محصوالتشان ادامه دهند.
با اين حال اما تالش هاي س��ازمان بورس و مكاتبه آن 
با وزارت اقتصاد نتيجه داد و دنا پالس روز دوش��نبه در 
بورس كاال طبق اطالعيه قبلي و با ۵هزار دستگاه بيشتر 
عرضه شد. روز دوشنبه ميزگردي نيز در بورس كاال براي 
صنعت خودرو كش��ور با حضور رييس سازمان بورس، 
وزير اقتصاد و همچنين مديران عامل خودروسازهاي 

بزرگ كشور برگزار شد كه نتيجه آن يكپارچگي همه 
طرف ها براي تداوم عرضه خودرو در بورس كاال و از بين 
رفتن التاري خودروسازان با روش هاي قبلي بود. در اين 
احسان خاندوزي، وزير اقتصاد، نيز با بيان اينكه راه ميانه 
براي حمايت از م��ردم و توليد، عرضه خودرو در بورس 
كاالس��ت عنوان كرد كه با ويژه خواري در بازار خودرو 
رقابت خواهد شد تا موج جديدي از اصالحات اساسي 
در اين صنعت ايجاد شود و اين موج مثبت به ديگر صنايع 

نيز سرايت كرد.
از ديگر محرك هاي بازار ام��روز مي توان به خبر تاييد 
نش��ده اي اشاره كرد كه اميد بورس��ي ها را افزايش داد. 
گفته مي شود كه احتمال دارد در روزهاي آينده احسان 
خان��دوزي از وزارت اقتصاد كنار رفته و ش��مس الدين 
حسيني بر صندلي وزارت بنشيند. حسيني كه در دوره 
رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، به مدت سه سال 
وزير اقتصاد بود، طي سال هاي اخير اظهارنظرهايي در 
خصوص بورس و سهامداران داشته كه به نظر مي رسد 
همين موضوع به واكنش س��بز بورسي ها به اين اخبار 
غيررس��مي اس��ت. واكنش��ي كه از اميد به اصالحات 
اقتصادي و كمرنگ ش��دن اقتصاد دستوري در كشور 

نشات مي گيرد.

   بازار كانال 1.7 ميليوني را پس مي گيرد؟
پويان مظفري، كارشناس بازار سرمايه به بورسان گفت: 
عمده دليل رشد اين روزهاي بورس تهران را افزايش نرخ 
ارز است. كه ارزش دالري بورس مي تواند نماگر بهتري 
براي س��نجش چشم انداز آتي بازار باش��د. ارزش 2۰۰ 
ميليارد دالري مي تواند محدوده مناس��بي براي هدف 
بازار سهام باشد. هم اكنون ارزش دالري بورس عددي 
حوالي 18۰ ميليارد دالر را نمايش مي دهد كه حاكي از 
ارزندگي و جاماندگي آن است كه البته در تمامي صنايع 

روند يكساني را شاهد نخواهيم بود. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه در تش��ريح دليل خود 
براي معيار قرار دادن ع��دد 2۰۰ ميليارد دالري ارزش 
بورس تهران، عنوان كرد بررسي سودآوري هاي دالري 
شركت ها در طول ساليان گذش��ته نشان مي دهد كه 
به طور ميانگين مي توان ارزشي بالغ بر اين عدد را براي 

بازار متصور بود و اعداد زير آن نش��ان دهنده ارزندگي 
بازار است اگرچه در طول زمان به دليل مشكالتي كه در 
زمينه اقتصادي كشور وجود دارد مي تواند با تغييراتي 

همراه باشد. 
وي در پاس��خ به اين س��وال كه چرا بورسي ها اكنون 
ب��ه دالر نيماي 28 ه��زار و ۵۰۰ توماني توجه زيادي 
نمي كنند گفت: تحليلگران اغلب اعتقاد دارند كه اين 
نرخ در طول يك س��ال آينده نمي تواند پايدار باشد و 
نرخ 3۵ هزار توماني عدد منطقي تري به نظر مي رسد 
كه دليل اين موضوع نيز به وابس��تگي سامانه نيما به 
عرضه شركت هاي پتروشيمي و فوالدي كشور مرتبط 
مي شود زيرا اگر زماني اين شركت ها توانايي عرضه در 
اين نرخ را نداشته باشند، دولت نيز در تامين ارز ديگر 
صنايعي مانند غذا و دارو به مشكل خواهد خورد و به 

ناچار نرخ را تغيير مي دهد. 
پويان مظفري همچنين درباره صنعت بانكي كشور و 
دليل رشدهاي خوب اخير اين گروه صحبت كرد و گفت 
هم اكنون نمي توان از روي گزارش هاي اين شركت ها 
دليل قانع كننده اي براي اين روند صعودي پيدا كرد اما 
احتماال به دليل اتفاقاتي كه در بانك هاي كشور مبني بر 
واگذاري دارايي هاي سهميه اي وجود دارد، انتظار مي رود 
پول مناس��بي در اين ش��ركت ها وارد شود و همچنين 
انتصاب محمدرضا فرزين به عنوان رييس جديد بانك 
مركزي و سابقه اي كه اين فرد در بانك ملي داشته است، 

اين موضوع را تشديد مي كند.
او در نهايت به بررسي برخي از صنايع پرپتانسيل بازار 
پرداخت و عنوان كرد صنعت دارو به ويژه شركت هاي 
پخش دارويي مي توانند وضعيت مناس��بي را در ادامه 
داشته باش��ند زيرا اين شركت ها هم با افزايش حاشيه 
سود مواجه شده اند و هم افزايش نرخ دارو تاثير مثبتي 
بر سودآوري آنها داشته است. از طرف ديگر شركت هاي 
ش��وينده نيز با چشم انداز حذف قيمتگذاري دستوري 
مي توانند به روزهاي خوب خود بازگردند و بار ديگر شاهد 
س��ودآوري هاي مناسب از سمت آنها باشيم. او صنعت 
س��يمان را نيز در صورت عدم موافقت مجلس با تغيير 
نرخ خوراك و گاز صنايع، جزو گروه هاي پرپتانس��يل 

معرفي كرد.



گروه راه و شهرسازي|
انتش��ار فيش حقوق��ي 33 ميليون تومان��ي دختر و 
مسوول دفتر يكي از اعضاي ش��وراي شهر تهران در 
روزهاي اخير، منجر به دس��تور احمد وحيدي، وزير 
كشور براي بررسي اين موضوع شد. اما چند ساعت پس 
از انتشار خبر دستور وزير كشور، در شامگاه دوشنبه 
خبر آمد كه فرد مورد نظر از كار خود استعفا كرده است. 
ديروز نيز بخش قابل توجهي از وقت نشس��ت علني 
شوراي ش��هر تهران به اين مساله اختصاص يافت. از 
سويي يكي ديگر از اعضاي شوراي شهر كه دامادش را 
به عنوان رييس دفتر خود استخدام كرده بود، خبر داد 
كه دامادش استعفا كرده. از سوي ديگر، رييس شوراي 
ش��هر تهران اعالم كرد، به زودي و بر اساس طرحي، 
شهرداري به بازرسي مستمر از حسن اجراي مصوبه 
»مديريت تعارض منافع« ملزم خواهد ش��د. برخي 
ديگر از اعضاي شوراي شهر نيز استخدام هاي نسبي 
را در شوراي ش��هر تقبيح كردند و گفتند كه معدني 
پور، عضو شوراي شهر كه دخترش را به عنوان مسوول 
دفتر استخدام كرده بود، از قانون تعارض مديريت منافع 
بي اطالع بوده است! مهدي اقراريان، عضو شوراي شهر 
نيز در جريان نشست علني ديروز اين شورا بابت اين 

موضوع از مردم عذرخواهي كرد.

    دختر عضو شوراي شهر تهران استعفا كرد
پرويز سروري، نايب رييس شوراي اسالمي شهر تهران 
دوشنبه شب در گفت وگو با ايرنا با تاييد استعفاي دختر 
نرگس معدني پور كه به عنوان مسوول دفتر مادر در 
حال خدمت بود و فيش حقوقي وي منتشر شده بود، 
اظهار كرد: بر اس��اس بند ۱۰ مصوبه تعارض منافعي 

كه در شوراي پنجم تصويب شده بود، اين امر رخ داد.
وي افزود: خانم معدني پور به عنوان عضو جديد شوراي 
شهر از اين مصوبه مطلع نبود و بايد مراكز مربوطه نيز 
اين نكته را تذكر مي دادند. او تاكيد كرد: غالب اعضاي 

جديد شوراي شهر از اين مصوبه مطلع نبودند.

    داماد رييس كميته شفافيت شورا استعفا كرد
داماد احمد صادقي رييس كميته ش��فافيت ش��ورا 
از مس��وول دفتري اين عضو اس��تعفا كرد. به گزارش 
فارس، بعد از انتشار خبري مبني بر اينكه داماد احمد 
صادقي مسوول دفتر اين عضو است، احمد صادقي نيز 

از استعفاي دامادش خبر داد.
صادقي در پيامي نوشت: »هر عضو شورا كه با راي مردم 
شريف تهران به شورا راه مي يابد، از طريق ساختار اداره 
كل امور اجرايي ش��ورا مي بايست يك نفر را به عنوان 
مس��وول دفتر معرفي نمايد. بنده در ابتدا درخواست 
جذب يك نفر از افراد متخص��ص و كارآمد را به روال 
عقد قرارداد به مجموعه اداري شورا معرفي كردم كه 
متاسفانه زمان بسياري را طي كرد و با توجه به مطول 
شدن موضوع، فرد مذكور از پذيرش مسووليت صرف 
نظر كرد. در ادامه بن��ده تصميم به معرفي دامادم كه 
فردي با تحصيالت عاليه است و جاي ديگري مشغول 
به كار بود گرفتم و طي مراحل اداري و اخذ استعالمات 
دستگاه هاي نظارتي و بدون اشاره به مغايرت قانوني 
براي جذب ايش��ان نامبرده چند ماهي اس��ت كه به 
عنوان مسوول دفتر بنده مشغول كار است. در هر حال 
هم اكنون بعد از اطالع از منع به كارگيري ايشان، پايان 
قرارداد دامادم به رييس محترم شورا اطالع داده شد.«

  نادعلي: ما بر شدت و حدت
قانون تعارض منافع افزوديم!

در اين حال، عليرضا نادعلي سخنگوي شوراي شهر 
تهران با تاكيد بر اينكه طبعا بايد قانون تعارض منافع 
و به طور كل��ي قانون، فصل الخطاب همه در مديريت 
شهري اعم از شورا و شهرداري باشد گفت: اين قانون در 
دوره قبل شورا تصويب شد و ما در اين دوره آن را اصالح 

كرديم و بر شدت و حدت آن افزوديم.
نادعل��ي در گفت وگو  با فارس تاكيد ك��رد: صد البته 
اعضا بايد در عمل به قانوني كه خودشان آن را تصويب 
كرده اند احترام بگذارند و خانم معدني پور هم به خاطر 
اينكه خود را به اين مطالبه  درست پاسخگو مي دانست، 

هم استعفاي فرزندش را تقديم شورا كرد و هم به دليل 
نقض قانون از مردم بزرگوار عذرخواهي كرد.

وي ادامه داد: البته طبق آنچه ايش��ان با رسانه مطرح 
كرده، دليل به كارگيري اوليه فرزندش��ان در ابتداي 
دوره، عدم اطالع از تعارض اين كار با قانون بوده و حوزه 
مربوطه هم جلوگيري خاصي در اين خصوص نداشته، 
اما طبعا ادامه اين اتفاق بي تعارف، تخلف از قانون بوده 
كه نهايتا به استعفاي فرزندشان و عذرخواهي خود عضو 

محترم شورا منجر شده است.
نادعلي پيش از اين و در اولين واكنش خود به اين ماجرا 
گفته بود: با توجه ب��ه اينكه اصالحيه قانون مديريت 
تعارض منافع در دي ماه ۱4۰۰ به تصويب رس��يد و 
عطف به ماسبق نمي شود و شروع قرارداد اين فرد نيز 
زودت��ر از اين زمان بوده، بنابراين به كارگيري اين فرد 

غيرقانوني نيست.

  كسي در فيش دست نبرده بود
نادعلي با اشاره به فيش حقوقي دختر معدني پور گفت: 
طبيعي است كه فرزند خانم معدني پور، درست مانند 
ساير مسووالن دفتر اعضاي ش��ورا، هر ماه اين ميزان 
دريافتي را نداش��ته و براي همه آنها كارانه 3 ماهه و ۶ 
ماهه شان در رديف هاي مختلف و در اين فيش آخري 
آذر ماه واريز شده و در شورا اشل حقوقي يكساني براي 
مسوول دفترها وجود دارد و عدد حقوق ماهانه يقينا 
پايين تر از اين رقم اس��ت. نادعلي ادام��ه داد: تمامي 
مسووالن دفاتر ماهي ۱۵۰ ساعت اضافه كار دريافت 
مي كنند و همه اينها جزو جدول دريافتي است. پس 
از مصوب��ه هيات محترم دولت ب��راي افزايش حقوق 
كارمندان قراردادي، ميزان حقوق كارمندان قراردادي 
شهرداري تهران نيز افزوده شده كه طبيعتا اين اضافات 
در س��رفصل هاي مختلف دريافتي بر اس��اس قواعد 
حقوقي سازمان، پرداخت مي گردد. نه خانم معدني پور 
در فيش دس��ت برده و نه شورا، بلكه بر اساس جدول 

دريافتي اين مبلغ پرداخت شده است.

  الزام شهرداري به بازرسي مستمر 
ديروز اما مهدي چمران، رييس شوراي اسالمي شهر 
تهران با اشاره به حواشي پيش آمده براي شوراي شهر 
بعد از انتش��ار فيش حقوقي فرزند عضو شورا، از ارايه 
طرحي در آينده خب��ر داد كه ش��هرداري را موظف 
مي كند كه به صورت مس��تمر بر نحوه اجراي مصوبه 
مديريت تع��ارض منافع در تم��ام زيرمجموعه هاي 
مديريت ش��هري از جمله شوراي شهر تهران نظارت 
كند و ضمن بازرسي نهادهاي مختلف، گزارش هاي 

مربوطه را به شورا ارايه دهد.

با وجود استعفاي دختر عضو شوراي شهر تهران، اين 
مساله ديروز تا حدودي روي يكصد و بيست و دومين 
جلسه دوره ششم پارلمان شهري پايتخت سايه افكند 
و در حين بررسي فصل هوشمندسازي برنامه چهارم 
ش��هرداري تهران در صحن ش��ورا، ناصر اماني، عضو 
كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر نسبت به اين 
مس��اله كه در هيچ كدام از اح��كام اين برنامه، به طور 
صريح به موضوع جلوگيري از تعارض منافع پرداخته 
نشده است، انتقاد كرد و گفت: با توجه به حواشي كه 
اخيرا براي شوراي شهر تهران پديد آمد، جا داشت كه 
در احكام برنامه چهارم، يك حكم را به طور مستقل به 
وظايف شهرداري در چهار سال اجراي اين برنامه در 
راستاي اجراي مصوبه مديريت تعارض منافع اختصاص 
مي داديم، اما متاس��فانه در احكام برنامه تقريبا هيچ 

اشاره اي به اين موضوع نشده است. 
وي افزود: در احكام بخش هوشمندسازي برنامه برنامه 
چهارم ش��هرداري تهران نيز فقط ي��ك كلمه درباره 
مديريت تعارض منافع آمده و وظيفه مشخصي براي 
شهرداري درباره اجراي اين مصوبه در طول چهار سال 
اجراي برنامه چهارم مش��خص نشده است. به همين 
دليل به نظر مي رس��د تصويب اي��ن برنامه نمي تواند 
به اجراي بهتر اين مصوبه در مديريت ش��هري تهران 
كمك كند، زيرا در اين برنامه، صرفا هدف اجراي مصوبه 
مديريت تعارض منافع ذكر شده، اما راهكار عملياتي 
براي اجراي آن ذكر نشده است.  اما چمران در پاسخ به 
اين تذكر اماني گفت: طرحي را در دست بررسي داريم 
كه براساس آن، ش��هرداري موظف مي شود كه همه 
نهادهاي زيرمجموعه مديريت شهري از جمله شوراي 
ش��هر را به صورت مستمر بازرسي كند و درباره نحوه 
اجراي مصوبه مديريت تعارض منافع به شورا گزارش 
ارايه دهد. بنابراين نيازي به اينكه حكم جداگانه اي در 
اين زمينه در احكام برنامه چهارم قيد شود، وجود ندارد. 
البته در همين برنامه چهارم نيز در حكم شماره ۱۱2 
بار ديگر بر لزوم اجراي مصوبه مديريت تعارض منافع 

توسط شهرداري تاكيد شده است. 

  اكنون ميزان حق جلسه اعضاي شورا 
جاي سوال است

محمدحس��ن آصفري، نايب رييس كميسيون امور 
داخلي كشور و شوراهاي مجلس شوراي اسالمي نيز 
در گفت وگو با ايلنا، ضمن استقبال از استعفاي دختر 
عضو شوراي ش��هر تهران و البته انتقاد از انتصاب اين 
فرد به عنوان مسوول دفتر از ابتداي دوره ششم شورا 
تاكنون گف��ت: نمي دانم آقاي چمران براس��اس چه 
قانوني گفته بودند كه هر عضو شورا مي تواند يك نفر 

را با خودش به شوراي ش��هر بياورد، چون شهرداري 
ته��ران آنقدر نيروي م��ازاد دارد ك��ه اعضاي محترم 
شوراي شهر مي توانند يكي از همين نيروها را به عنوان 
رييس دفتر خود انتخاب كنند. وي افزود: اينكه وقتي 
يك شخص مسووليتي مي گيرد و سريعا پسر، دختر، 
پسرخاله، دخترخاله، پسرعمو يا ساير بستگان خود را 
روي كار مي آورد، نوعي تبعيض و بي عدالتي است كه 
خوشبختانه در اين مورد جلوي اين اتفاق گرفته شد، 
زيرا باالخره يك زمان بايد فرصت به كس��اني برس��د 
كه در نوبت حضور در آزمون هاي اس��تخدامي براي 
اشتغال در نهادهاي دولتي و عمومي قرار گرفته اند و 
بهتر است اعضاي محترم شوراهاي شهر براي جذب 
نيروهاي مورد نياز خود از همين افراد استفاده كنند.  
آصفري در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت: 
پست و مس��ووليت نبايد براي كسي به عنوان امتياز 
محسوب شود تا اشخاص بتوانند براساس اين امتياز، 
بس��تگان خود را در سمت هاي مختلف جذب كنند؛ 
يعني كساني كه به پستي مي رسند، نبايد فكر كنند 
كه مي توانند بدون طي روال قانوني و گذراندن مراحل 
آزمون و گزينش، يكي از اطرافيان خود را در يك سمت 
منصوب كنند.  وي تاكيد كرد: تكرار اينگونه رفتارها غير 
از اينكه مردم را نسبت به مسووالن بي اعتماد مي كند 
و باعث گاليه مندي و اعتراض افكار عمومي مي شود، 
هيچ حاصل ديگري ندارد و در ماجراي اخير نيز به نظر 
مي رسد حساسيت باالي افكار عمومي نقش مهمي در 

استعفاي فرد مورد نظر از سمت خود داشت. 
نايب رييس كميسيون شوراهاي مجلس با بيان اينكه 
پرداخت حقوق باال به فرزند يك عضو شوراي شهر به 
هيچ وجه قابل قبول نبود، عنوان كرد: اعضاي شوراي 
شهر خودشان نبايد هيچ حقوقي دريافت كنند و فقط 
مي توانند مبالغي را به عنوان حق جلسه از شورا بگيرند. 
بنابراين وقتي فيش حقوقي مس��وول دفتر يك عضو 
شورا با چنين ارقامي منتشر مي شود، جاي اين سوال 
وجود دارد كه مگر مجموع حق جلس��ات خود عضو 
محترم ش��وراي شهر در طول يك ماه چقدر است كه 
مسوول دفتر ايشان، چنين مبلغي را به عنوان حقوق 

ماهانه دريافت مي كرد؟ 
او ادامه داد: وقتي يك كارگر شهرداري كه در سرما و 
گرما زحمت مي كشد، با اضافه شدن مبالغ اضافه كار، 
حق عائله مندي، پاداش و... شايد ماهانه ۱2 ميليون 
تومان هم حقوق نگي��رد، پرداخت چنين حقوقي به 
مسوول دفتر يك عضو شورا فارغ از اينكه از بستگان او 
باشد يا خير، باعث احساس تبعيض در ميان پرسنل 
شهرداري به خصوص كارگران زحمتكش و نيروهاي 

خدمات شهري مي شود. 
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مرثيه خواني
براي برنامه سوم توسعه تهران 

علي اصغر قائمي، عضو شوراي اسالمي شهر تهران 
از اجراي نامناسب برنامه سوم شهرداري انتقاد كرد 
و گفت: برنامه ۵ ساله سوم شهرداري روزهاي آخر 
عمر خ��ود را مي گذراند كه اجراي آن ناموفق بود و 

بايد براي نحوه اجراي اين برنامه يك مرثيه خواند.
قائمي ديروز در نشست علني شوراي شهر در نطق 
پيش از دستور خود گفت: نزديك به ۷۰ سال است 
كه فرهنگ برنامه ريزي وارد كش��ور ش��ده است و 
ش��ايد اولين اقدامي كه در اين باره مي توان عنوان 
كرد، اقدامي بود كه اميركبير در زمان تصدي كوتاه 
خود انجام داد كه براي س��اماندهي آن در كشور بر 
سه موضوع پاكسازي دستگاه ديوان اداري كشور از 
افراد نااليق، مساله توجه به هويت ايراني و كاهش 
وابستگي به خارج و توجه به وضعيت نيروي انساني 

متمركز شده بود. 
عضو ش��ورا با اش��اره به مس��اله ضعف در اجراي 
برنامه هاي توسعه كشور و شهرداري تهران گفت: 
مدي��ران چه در دوره هاي قبل و چ��ه در دوره هاي 
آتي بايد دغدغه اجرايي داش��ته باش��ند، به عنوان 
تكليفي كه صرفا در اسناد و مكاتبات قيد شده اما 
به آن توجهي نشود، نبايد باشد؛ موضوع مهم تر اين 
است كه در اين برنامه ها الزام اجرا يا در واقع ضمانت 
اجرايي به چه شكل است و اينكه شاخص هاي ميزان 

پيشرفت هم بايد مورد توجه قرارگيرد.
وي بي��ان كرد: ايجاد پيوند ارگانيك و س��ازمان 
يافته در اجراي برنامه ال��زام و ضرورت دارد، در 
اجراي برنامه تخصيص ها نبايد بر اس��اس نظام 
چانه زني و قدرت البي گري مديران و مسووالن 
باشد، برنامه ۵ ساله سوم شهرداري روزهاي آخر 
عمر خود را مي گذراند كه اجراي آن ناموفق بود 
و بايد ب��راي نحوه اجراي اي��ن برنامه يك مرثيه 

خواند.
قائمي با تاكيد بر اينكه باي��د مراقب برنامه چهارم 
باشيم، تصريح كرد: اينكه بگوييم عدم وجود منابع 
و نقدينگي سبب اجرا نشدن برنامه شده است، دليل 

موجهي نيست.

جزييات تخفيف ۳۰ درصدي 
در پرداخت عوارض شهرسازي

معاون شهرسازي و معماري ش��هرداري تهران با 
اشاره به ارايه تخفيف تا 3۰ درصد، براي پرداخت 
عوارض شهرس��ازي گفت: اي��ن تخفيفات براي 
افرادي درنظر گرفته شده كه كل بدهي خود را به 

صورت يكجا تسويه كنند.
به گ��زارش مهر، حميدرضا صارم��ي با حضور در 
يك برنامه زنده تلويزيوني در خصوص مشوق هاي 
تعيين ش��ده براي پرداخت عوارض شهرس��ازي، 
گفت: يكي از برنامه هاي شهرداري تهران به عنوان 
يك نهاد خدمتگزار، تس��هيل و گشايش در حوزه 
ساخت و ساز مس��كن است و از آنجايي كه قيمت 
مسكن در پايتخت، روند فزاينده اي دارد، مديريت 
شهري تهران، در سال جاري مشوق هاي ويژه اي 
را در حوزه عوارض شهرس��ازي ب��راي متقاضيان 
دريافت پروانه و گواهي ساختماني در نظر گرفته 

است.
معاون شهرس��ازي و معماري ش��هرداري تهران 
ادامه داد: يك بخش از اين بس��ته تشويقي متعلق 
به بازه زماني 2۱ دي تا 2۰ بهمن ماه اس��ت كه در 
اين بسته براي مبلغ تا يك ميليارد تومان عوارض 
3۰ درصد تخفيف، از ي��ك ميليارد تا 2۵ ميليارد 
تومان 2۸.۵ درصد تخفي��ف، از 2۵ تا ۵۰ ميليارد 
تومان 2۷ درصد تخفيف و براي بدهي هاي بيش 
از ۵۰ ميلي��ارد تومان 2۵.۵ درصد تخفيف درنظر 

گرفته شده است.
وي تاكيد كرد: اين تخفيفات براي افرادي درنظر 
گرفته ش��ده كه كل بدهي خود را به صورت يكجا 
تس��ويه كنند و در تمام زمينه ها به استثنا جرايم 
ماده صد و جريمه قطع درختان، اعمال خواهد شد 
و ش��هروندان با مراجعه به شهرداري هاي مناطق 
22گانه، مي توانند از مشوق هاي صدور پروانه، پايان 

كار يا بدهي به شهرداري بهره مند شوند.
صارمي خاطرنش��ان كرد: شهرونداني كه تمايلي 
به استفاده از مشوق ها ندارند، نيز مي توانند بدهي 
خود را طي اقساط 24 ماهه و بدون هيچ افزايشي 
پرداخت كنند، البت��ه اين طرح براي خانواده هاي 
معظم شهدا و ايثارگران به صورت اقساط 3۶ ماهه 

خواهد بود.
معاون شهرسازي و معماري ش��هرداري تهران با 
بيان اينكه تعيين چنين مشوق هايي طي دهه هاي 
گذشته در مديريت ش��هري بي سابقه بوده است، 
گفت: ما در بررس��ي ها به اين نتيجه رسيديم كه 
هر فرد براي دريافت پروانه ساخت در شهر تهران، 
بايد پنج درصد قيمت پروانه را به س��ازمان تأمين 
اجتماعي، س��ه درصد به آم��وزش و پرورش، پنج 
درصد به كتابخانه هاي عمومي و يك بخشي هم به 
نظام مهندسي براي نظارت پرداخت كند و به دليل 
شرايط اقتصادي و تنش هاي بازار تصميم گرفتيم 
مسير سرمايه گذاري مطمئن در امر ساخت و ساز 

مسكن را براي متقاضيان هموار كنيم.
وي ادام��ه داد: اتفاق خوب ديگري كه در بس��ته 
تشويقي امسال در حوزه مسكن افتاده، اين است 
كه متقاضيان پروانه و گواهي ساختماني كه داراي 
تس��ويه حس��اب قطعي و تاييديه وصول عوارض 
سيستمي هستند، در صورت عدم تغيير در سطح 
و س��طوح مورد درخواس��ت، تا پايان سال ۱4۰2 

مشمول افزايش احتمالي عوارض نمي شوند.
صارمي اظهار كرد: سال گذشته در شهر تهران پنج 
هزار پروانه ساختماني صادر شد اما امسال با اجراي 
اولين مرحله از مشوق ها صدور پروانه، شش هزار 
و 2۰۰ نفر براي دريافت پروانه ساختماني تشكيل 

پرونده داده اند.

گاز هست، ولي كم است!
 بخاري هاي پرمصرف وجود دارند كه در روستاها، 
شهرها، حاشيه شهرها و... كار مي كنند. بدبختانه 
اين بخاري ها بخشي از گاز را در قالب انرژي گرمايي 
توليد مي كنند، اما بخش انبوه تري را از دودكش 
بخاري ه��ا هدر مي دهن��د. دول��ت دوازدهم اين 
مشكل را درك كرد و اعالم كرد 2۵ ميليون بخاري 
غيراس��تاندارد در كش��ور را به روزآوري مي كند. 
شركت بهينه سازي مصرف سوخت مسوول اين 
روند شد، اما پس از تغيير دولت و به دليل كمبود 
بودجه اعالم ش��د تنها ۱3 هزار بخاري مدارس را 
توانسته اند بر اساس اصالح درست مصرف انرژي 
ساماندهي كنند. اصالح ۱3هزار بخاري در برابر 2۵ 
ميليون بخاري غيراس��تاندارد، عدد قابل توجهي 
نيست و س��ودي از اين بهينه سازي نصيب كشور 
نشد. با اين توضيحات ايران مانده است و و تداوم 
2۵ ميليون بخاري غيراستاندارد كه چند برابر نياز 
واقعي ش��ان سوخت مي س��وزانند. از سوي ديگر 
پنجره هايي نيز وجود دارد كه هيچ كدام از بايدهاي 
ماده ۱9 س��اختمان در آنها رعايت نش��ده است. 
همچنين موتورخانه هايي كه قديمي هس��تند و 
چند برابر نيازهايشان سوخت مصرف مي كنند و 
انرژي زيادي را هدر مي دهند. اين موارد را در كنار 
پشت بام ها و عايق هاي غيراستاندارد بگذاريد كه 

كمكي به ذخيره سازي انرژي نمي كنند.
 3( در مجم��وع در اي��ران بي��ش از ۶۷۰ ميليون 
متر مكعب گاز بلعيده مي شود . با اين توضيحات 
عجيب نيس��ت كه كمب��ود گاز وج��ود دارد. به 
دليل عدم احي��اي برجام، نه س��رمايه گذاري بر 
روي زيرس��اخت ها صورت مي گي��رد نه ميادين 
اي��ران به روزآوري مي ش��وند. ن��ه الگوي مصرف 
انرژي درستي در كشور وجود دارد و نه تجهيزات 
م��ورد اس��تفاده در ايران ب��ه روز هس��تند. نه در 
ساختمان س��ازي ملزومات الزم مورد توجه قرار 
دارد و نه در ذخيره سازي س��وخت توجه الزم به 
چشم اندازهاي مورد نياز مي شود. از سوي ديگر و 
مهم تر از همه دولت��ي كه بايد براي روزهاي مبادا 
برنامه ريزي و پيش بيني داشته باشد، اقدامي در 
اين خصوص صورت نمي دهد. با اين شرايط بايد از 
مردم و مخاطبان پرسيد آيا عجيب است كه ايران 

با مشكل كمبود گاز مواجه شود؟

 ضرورت تغيير و تقويت
در تيم ديپلماسي

 بايدها توجهي نشود، نوس��انات در بازارها افزايش 
مي ياب��د و مش��كالت افزون تري نصيب كش��ور 
مي شود. از سوي ديگر در شرايط فعلي در خصوص 
پرونده هاي داخلي بايد با هوش��مندي بيش��تري 
روبه رو شد. اگر منافع كشور ايجاب مي كند كه در 
خصوص موضوعات حوزه سياست خارجي رهيافت 
خاصي داشته باشيم، تيم ديپلماسي بايد در مسير 
تحقق اين منوي��ات گام بردارد. در ش��رايط فعلي 
معتقدم كه تيم ديپلماسي كشور نيازمند تغيير و 
تقويت اس��ت. اين تيم از ابتدا با برج��ام و مذاكره 
مخالفت داشتند و دستيابي به توافق با حضور اين 
تيم بعيد است. در صحنه داخلي بايد از يك اتحاد 
و هم صدايي برخوردار باشيم تا در صحنه خارجي 
بتوان از اين دس��تاوردها بهره برد. ايران براي حل 
مشكالت اقتصادي اش نيازمند توافق و بازگشت به 
بازار نفت است، بدون توافق اين فضا ايجاد نمي شود، 
بنابراين بايد هرچه س��ريع تر به فكر احياي برجام 
باشيم. اين روند به يك تيم متخصص و كارآمد هم 
نياز دارد. مردم به بهبود شرايط نياز دارند و بهبود از 
مسير شايسته ساالري و تخصص امكان پذير است.

اپيدمي  مهاجرت 
تمايل زياد يا خيلي زياد به مهاجرت دارند.  علي رغم 
اينك��ه، تصميم به مهاج��رت در مي��ان كاركنان و 
مديران مياني بيش از مديران ارشد بوده است، با اين 
وجود درصد اف��رادي كه براي مهاجرت برنامه ريزي 
و اقدام كرده اند در س��طوح سازماني باال بيشتر بوده 
اس��ت. همچنين برنامه ريزي و اقدام عملي در ميان 
فعاالن بخش خصوصي و نيمه خصوصي و ساكنان 
شهر تهران بيشتر ديده شده است. نكته جالب توجه 
ديگر اينكه به طور كلي وضعيت مهاجرت به تفكيك  
طبقات مختلف تفاوت چنداني با يكديگر نداشته و 
اين موضوع نش��ان دهنده همه گير شدن تمايل به 
مهاجرت در تمامي اقشار جامعه و وارد شدن كشور 
به فاز توده وار مهاجرت است. نوسان قيمت ارز، تورم 
و ش��رايط اقتصادي، دغدغه آينده فرزندان، ش��يوه 
حكمراني، رويكردهاي سياس��ي و ش��رايط تحريم 
ايران از عوامل اصلي تمايل افراد به مهاجرت اس��ت. 
همانطور كه اشاره شد اين آمار در ارديبهشت ماه سال 
جاري استخراج شده است، يعني زماني كه كشور با 
قطعي وسيع اينترنت و سياست هاي فيلترينگ با اين 
حجم و به اين شكل مواجه نبود. پيرو اختالالت اخير 
اينترنت در كشور كه در پي نارضايتي ها و اعتراضات 
اتفاق افتاد، كس��ب وكارها ضربه مهلك تري تحمل 
كردند و استارت آپ ها بيشتر از پيش ميل به مهاجرت 
پيدا كردند، به گونه اي كه مهاجرت نخبگان به ويژه در 
حوزه كسب وكار آنالين و فضاي مجازي به عنوان يك 

خطر جدي مطرح و در جريان است.
به طور قطع هر سياستي كه به ويژه در شرايط بحراني 
و براي خروج از بحران طراحي مي شود، هزينه هايي 
نيز به همراه دارد؛ اما نكته حائز اهميت اين است كه 
بايد در تصميمات و سياست گذاري ها به اين موضوع 
توجه داش��ته باشيم كه اگر ش��رايط مناسبي براي 
حفظ نيروي انس��اني متخصص كشور مهيا نشود و 
اين جريان مهاجرت به همين شكل ادامه پيدا كند، 
مهم ترين سرمايه كشور يعني نيروي انساني مفيد، 
متخصص و تاثيرگذار به تاراج خواهد رفت و اميد به 

آينده بيش از بيش دچار چالش خواهد شد.

2مسوولدفتراستعفاكردند،شهرداريبهبازرسيمستمرملزمميشود

عضوهياتمديرهاتحاديهمشاورانامالك:نرخدالرقيمتهرمترمسكنراتا2۰ميليونتومانباالبرد

پس لرزه هاي انتشار فيش حقوقي 33 ميليوني 

پرواز قيمت مسكن با سوخت دالر
گروه راه و شهرسازي|

در حالي كه بر اساس آمارهاي رسمي، متوسط قيمت 
اسمي هر متر مربع مسكن در شهر تهران طي ماه هاي 
آبان و آذر سال جاري حدود 4 ميليون تومان افزايش 
يافته است، عبداهلل اوتادي، عضو هيات مديره اتحاديه 
مشاوران امالك تهران اعالم كرده با افزايش قيمت دالر 
در دو ماه اخير قيمت مسكن در هر متر تا 2۰ ميليون 

تومان هم افزايش پيدا كرد.
به گزارش »تع��ادل«، طي ماه هاي آبان و آذر س��ال 
جاري، ن��رخ دالر از حدود 32 هزار تومان به باالي 4۰ 
هزار تومان رسيد. همزمان متوسط قيمت اسمي هر 
متر مربع مسكن در شهر تهران از 43 ميليون و ۷۰۰ 
هزار تومان در پايان مهرماه به باالي 4۸ ميليون تومان 
در پايان آذر ماه جهش كرد. اگر چه بر اساس آمارهاي 
رسمي، حدود ۶۰ درصد از معامالت ملك طي دو ماهه 
ياد ش��ده در معامله آپارتمان هاي كوچك، قديمي و 
ارزان قيمت واقع در مناطق مركزي و جنوبي ش��هر 
تهران متمركز شد، اما قيمت امالك مناطق شمالي 
تهران از جمله متوسط قيمت هر متر مسكن در منطقه 
يك پايتخت به ۱۰۰ ميليون تومان رسيد. در اين حال، 

اگر چه در آمارهاي كلي و ميانگين ها ردي از اظهارات 
تازه عضو هيات مديره اتحاديه امالك نمي توان يافت، 
ما بي گمان، جهش هاي 2۰ ميليون توماني، دست كم 
در قيمت هاي پيشنهادي از سوي مالكان آپارتمان هاي 
واقع در مناطق شمالي پايتخت بروز و ظهور يافته است.

به گفته اوت��ادي، وقتي بانك ها با بدهي قابل توجهي 
مواجه هستند و عمده دارايي آنها در بازار ملك انباشت 
شده؛ افزايش قيمت مسكن مي تواند تراز بانك ها را باال 
ببرد و جلوي ورشكستگي آنها را بگيرد. او در گفت وگو با 
ايلنا درباره وضعيت بازار مسكن و ميزان افزايش قيمت 
مسكن با افزايش قيمت دالر در دو ماه گذشته اظهار 
كرد: معامالت خريد و فروش مس��كن بسيار ضعيف 
بوده و اغلب همين معامالت اندك متعلق به تبديل به 
احسن است، يعني افراد براي خريد مسكن جديد بايد 
نسبت به فروش ملك خود اقدام كند. وي با بيان اينكه 
معامالت خريد مسكن اولي به ندرت انجام مي شود، 
گفت: ميزان معامالت خريد اولي مسكن كمتر از ۱۰ 
درصد است و محدود به برخي از مناطق تهران مي شود. 
عضو هيات مديره اتحاديه مشاوران امالك تهران تاكيد 
كرد: با كوچك ترين تكاني در بازار ارز فروش��ندگان 

معامالت را لغو مي كنند و در همان روز قيمت  را افزايش 
مي دهند به طوري كه دالر ب��االي 4۰ هزار تومان در 
همين يك ماه گذشته قيمت مسكن در هر متر مربع 
در مناطق مختلف تهران را از ۵ ميليون تا 2۰ ميليون 
تومان افزايش داد اما وقتي قيمت دالر عقب نش��يني 
كرد قيمت  ملك پايين نيام��د. اوتادي درباره مبناي 
افزايش قيمت سريع مسكن و اعالم مركز آمار مبني 
بر عبور قيمت متوسط مسكن از ۵۰ ميليون تومان در 
هر متر مربع ادامه داد: همين موضوع بازار ارز در قيمت 
مسكن بسيار اثرگذار اس��ت اما بايد توجه داشت كه 
عمده امالك در تهران و در كشور متعلق به بانك ها و 
بخش هاي مختلف دولت است. وقتي بانك ها با بدهي 
قابل توجهي مواجه هستند و عمده دارايي آنها در بازار 
ملك انباشت شده؛ افزايش قيمت مسكن مي تواند تراز 
بانك ها را باال ببرد و جلوي ورشكستگي آنها را بگيرد 
از اين رو بانك مركزي به افزايش قيمت مسكن و ملك 
دامن مي زند.  وي افزود: از ديگر عوامل موثر در افزايش 
قيمت مسكن و ملك كاهش عرضه است و دولت هم 
عرضه  را نتوانست افزايش دهد و همچنين در اين مدت 
هزينه تمام شده ساخت مسكن هم افزايش پيدا كرد 

و همين باعث شد سازندگان هم قيمت ها را باال ببرند. 
عضو هيات مديره اتحاديه مش��اوران امالك تهران با 
اشاره به افزايش تسهيالت مس��كن تا ۵۰۰ ميليون 
تومان اظهار داشت: اين ميزان تسهيالت دردي را دوا 
نمي كند و اگر مبناي همان گ��زارش دولت از قيمت 
متوسط مس��كن را در نظر بگيريم، در واقع اين مبلغ 
در تهران هزينه خريد ۱۰ متر خانه در تهران است. در 
حالي كه در س��اير كشورها دولت تا ۸۰ درصد هزينه 
مسكن را به مردم وام مي دهد. وي گفت: از سوي ديگر 
در حال حاضر مردم با توجه به هزينه هاي باالي زندگي 
توان بازپرداخت اقساط همين وام ۵۰۰ ميليون توماني 

را هم ندارند. 
اوتادي از افزايش اس��تقبال مردم از خريد واحدهاي 
بدون سند خبر داد و گفت: در حال حاضر واحدهاي 
بدون سند كمي ارزان تر هستند و مردم ريسك خريد 
واحدهاي بدون سند را مي پذيرند و استقبال ازخريد 
اين واحدها افزايش يافته است. از سوي ديگر خريدار 
مي تواند در اين معامالت ۱۰ الي 2۰ درصد هزينه خريد 
را بعد از تحويل س��ند بپردازد و اين خود مزيتي براي 

خريد اين واحدها محسوب مي شود. 



در حال��ي ك��ه در دو روز گذش��ته فض��اي اينترنتي 
كشور با اختالل مواجه بوده، در همين حين به دليل 
»اخت��الالت«، فيلترين��گ در گوگل پل��ي و پلتفرم 
اينس��تاگرام هم با محدوديت مواجه شده بود و براي 
چند ساعت برخي از كاربران توانستند بدون فيلترشكن 
به اين ابزارها دسترس��ي داش��ته باش��ند؛ و در عين 
حال، بخ��ش خصوصي گزارش��ي از تبع��ات منفي 
فيلتر گوگل پلي نوش��ته بود مبني بر اينكه اقدامات و 
تصميمات غيركارشناسي اخير در فيلتر گوگل پلي 
و محدوديت در دسترس��ي به س��رويس هاي توسعه 
بازي ها، باعث ش��ده ك��ه درآمد بازي س��ازان به طور 
چشمگيري كاهش پيدا كند و امكان توسعه بازي ها 
بسيار سخت و دش��وار ش��ود. اين در حالي است كه 
به تازگي مجوز عمومي جديد وزارت خزانه داري امريكا 
نشان دهنده كاهش تحريم هاي امريكا در حوزه استفاده 
از نرم افزاره��ا و خدمات ارتباط��ي خصوصا در حوزه 
اينترنت است كه تا پيش از اين همواره براي كاربران 
ايراني مش��كل ايجاد مي كرد. به گزارش »تعادل«، از 
چند ماه پيش و پس از فيلتر اينس��تاگرام و واتس اپ، 
در روز اول مهر ماه ش��اهد مسدودسازي دو فروشگاه 
اپ بين المللي گوگل پلي و اپ اس��تور بوديم؛ اگرچه 
فيلتر اپ اس��تور در كمتر از يك ماه برداشته شد، اما 
مسدودسازي گوگل پلي بدون توضيح اينكه متولي 
آن كيست، ادامه داش��ت، تا دوشنبه شب كه به نظر 
مي رسيد گوگل پلي روي بيشتر اپراتورهاي اينترنت 
رفع فيلتر ش��ده و امكان دانل��ود از آن بار ديگر فراهم 
شده است؛ البته برخي كاربران براي اتصال و دانلود 
از گوگل پلي همچنان با مشكل مواجه بودند. اما در 
نهايت بررس��ي هاي بيشتر، نشان داد كه اختالالت 
در زيرس��اخت موجب رفع فيلتر گوگل پلي و حتي 
اينس��تاگرام براي برخي كاربران در برخي مناطق 
ش��ده بود. در حال حاضر اين پلتف��رم مجددا روي 

اينترنت تمامي اپراتورها، مسدود شده است.

   شبكه هاي اجتماعي بستر شكل گيري 
تمدن هاي مجازي هستند

در عين حال روز گذشته محمدمهدي حبيبي مديرعامل 
جمعيت توس��عه گران فضاي مجازي پاك با در نشست 
فعاالن فضاي مجازي پاك )مهافمپ( با طرح اين سوال 
كه چرا ما روي شبكه هاي اجتماعي حساسيت ويژه اي 
داريم گفت: شبكه هاي اجتماعي محل تجميع و اجتماع 
مردم در فضاي مجازي اس��ت و از س��وي ديگر كاربران 
را به خ��ود محتاج مي كند. در ش��بكه هاي اجتماعي ما 
شاهد تشكيل تمدن هاي مجازي هستيم و در اينجاست 
كه قملرو حاكميت ش��كل مي گيرد. حبيبب در محفل 
ه��م افزايي فعاالن فض��اي مجازي پاك ك��ه با موضوع 
»چيس��تي و اهميت حاكميت فضاي مجازي« برگزار 
ش��د، در خصوص حكمراني فضاي مج��ازي بيان كرد: 
حاكميت به مجموعه اي از موجودات گفته مي شود كه 
در محل اختالفات متص��ور ميان هويت هاي موجود در 
يك جامعه مش��خص حدود و تكاليف هر موجوديت را 
مش��خص مي كند. وي با بيان اينكه منظور از حاكميت 
يك مجموعه است نه يك فرد خاص اظهار كرد: در عصر 
فضاي مجازي اشيا و ابزار هوشمند نيز مي توانند بخشي 

از حاكميت باش��ند و در حال حاضر نيز برخي خدمات 
دولتي را س��رويس هاي هوش��مند مديريت مي كنند. 
مديرعامل جمعيت توسعه گران فضاي مجازي پاك با 
بيان اينكه ممكن است حاكميت در خصوص اختالفاتي 
كه ممكن اس��ت رخ دهد پيش دستي كند، خاطرنشان 
كرد: عل��ت وجودي حاكميت وجود اختالفات اس��ت و 
اختالف نظرها موجب مرزبندي مي ش��ود. وي با اشاره 
به مس��اله مرزبندي در فضاي مجازي گفت: تا جايي كه 
اراده حاكميت به عرصه ظهور مي رس��د مرز حاكميتي 
است كه در جغرافياي فضاي مجازي مي تواند اعمال نفوذ 
كند. محمد مهدي حبيبي ب��ا بيان اينكه امريكا، چين، 
اتحاديه اروپا و... قدرت هاي قوي هستند و وقتي اختالف 
پيدا مي كنند س��ريع به مرزبندي مي رسند، گفت: اين 
موضوع در سخت افزارها، سيستم عامل هاي نرم افزاري 
و... قابل مشاهده اس��ت تا بتوانند اراده هاي خود را در 
محدوده مرزها حاكم كنند. وي با بيان اينكه منظور از 
اختالف بين هويت محدود به انسان نيست، بيان كرد: 
جامعه مشخص به كاربران و موجوديت هايي است كه 

در جغرافياي فضاي مجازي در حال فعاليت هستند.

   فيلترينگ ابزار آخر است
حبيبي با بيان اينكه فيلترينگ يكي از ابزارهايي اس��ت 
كه در مراحل آخر بايد اعمال شود گفت: بايد فيلترينگ 
به عنوان ابزار وجود داشته باشد ولي سر جاي خود مورد 
استفاده قرار گيرد؛ در برابر دشمني كه همه كشور شما 
را فراگرفته اس��ت بايد از فيلترينگ اس��تفاده شود. وي 
با طرح اين س��وال كه چرا ما روي شبكه هاي اجتماعي 
حساسيت ويژه اي داريم ادامه داد: شبكه هاي اجتماعي 
محل تجميع و اجتماع مردم در فضاي مجازي است و از 

سوي ديگر كاربران را به خود محتاج مي كند. امروز يك 
دانشجو حتي اگر نخواهد از تلگرام استفاده كند نمي تواند 
چرا كه ارتباطات بسياري در اين پلتفرم نهفته است. در 
شبكه هاي اجتماعي ما شاهد تشكيل تمدن هاي مجازي 
هستيم و در اينجاست كه قلمرو حاكميت شكل مي گيرد.

   دليل فيلترينگ تلگرام 
در سال ۹۷ مسائل اقتصادي بود

مديرعامل جمعيت توسعه گران فضاي مجازي پاك با 
اشاره به اينكه دليل فيلترينگ تلگرام در سال ۹۷ مسائل 
اقتصادي بود و سخنراني آقاي سيف در مجلس موجود 
اس��ت؛ گفت: در تلگرام با اس��تفاده فضاي رسانه اي در 
خصوص دالر، قيمت سازي مي كردند چه برسد به اينكه 
بخواهند پول ديجيتال ايجاد كنند و عماًل سياست گذاري 
پولي و اقتصادي تحت تأثير قرار مي گرفت. وي اضافه كرد: 
اين همه ارز ديجيتال در دنيا عرضه مي شود ولي وقتي ارز 
ديجيتال روي تلگرام عرضه ش��ود مورد حساسيت قرار 
مي گيرد چرا كه محل دسترس��ي مردم است. حبيبي با 
تاكيد بر اينكه بايد توليد قدرت و مديريت قدرت داشته 
باشيم خاطرنشان كرد: توليد قدرت با توسعه خدمات و 
پاسخگويي به مردم صورت مي گيرد؛ كسي كه ضعيف 
باشد محتاج متا اس��ت؛ متا هم وقتي گفت وگو مي كند 
كه محتاج به زيرساخت باشد و آنجا محل مذاكره است. 
توليد قدرت به معناي توسعه خدمات بومي و پاسخگويي 
به نيازهاي مردم است. مديرعامل جمعيت توسعه گران 
فضاي مجازي پاك در ادامه افزود: اگر توليد قدرت كرديم 
و مديريت كاربران در چارچوب مرزها قرار گرفت بايد به 
دنبال مدل هايي براي ادامه كار باشيم. حبيبي تاكيد كرد: 
طراحي مدل هاي بومي ش��بكه هاي اجتماعي اهميت 

زيادي دارد و با طراحي درست، ارزش ها و فرهنگ بومي 
توسعه مي يابد كه برخاسته از نگاه مردم خودمان است. 
وي خاطرنش��ان كرد: حوزه هاي علميه، دانشمندان 
عل��وم اجتماع��ي و... بايد در خص��وص فناوري هاي 

اجتماعي و انساني بحث و بررسي داشته باشند.

   تبعات منفي فيلتر گوگل پلي
با وجود اين چندي پيش كميسيون بازي نصر با تهيه 
گزارشي از تبعات منفي فيلتر گوگل پلي، آن را براي وزير 
ارتباطات ارسال كرده بود. رييس نصر كشور كه امضاي او 
بر پاي نامه به زارع پور ديده مي شود، اعالم آمادگي كرد 
تا جهت ارايه توضيحات فني الزم، جلس��ه مشتركي با 
وزير يا نمايندگانش داشته باشد. در اين گزارش با استناد 
به آماري كه از بازي سازان عضو كميسيون بازي سازي 
گرفته شده، آمده است كه مجموع اقدامات و تصميمات 
غيركارشناسي اخير در فيلتر گوگل پلي و محدوديت در 
دسترسي به سرويس هاي توسعه بازي ها، باعث شده كه 
درآمد بازي سازان به طور چشمگيري كاهش پيدا كند و 
امكان توسعه بازي ها بسيار سخت و دشوار شود. در ادامه 
نيز درباره افزايش مهاجرت فعاالن اين حوزه هشدار داده 
شده است. البته وزير ارتباطات طي ماه هاي اخير اعالم 
كرده كه نقش��ي در فيلتر يا رفع فيلتر پلتفرم ها ندارد و 
مس��ووليت ها را بر عهده شوراي امنيت كشور گذاشته 
اس��ت. به نظر مي رس��د گزارش اخير نصر و شكايت 
ديگر فعالين و شركتهاي ارايه دهنده اينترنت در اين 
رفع فيلتر بي تأثير نبوده باشد. اميد مي رود مسووالن 
تصميم گير با توجه بيش��تر به گزارش هاي دلسوزانه 
كارشناسان و فعالين صنفي، براي رفع فيلتر اينستاگرام 

و واتس اپ نيز هر چه سريع تر تصميم گيري كنند.
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بررسي مستثني كردن
معامالت بين المللي از ثبت

در سامانه تداركات الكترونيكي
دولت از مجلس خواس��ته است معامالت دستگاه هاي 
اجرايي اس��تفاده كننده از منابع مال��ي بين المللي را از 
ثبت اطالعات در س��امانه تداركات الكترونيكي دولت 
مستثني كند؛ اما مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي، 
اين اقدام را »تخريب كننده« خوانده اس��ت. به گزارش 
پيوست، خرداد ماه سال جاري با امضاي رييس جمهور 
اليحه »مستثني نمودن معامالت دستگاه هاي اجرايي 
استفاده كننده از منابع مالي بين المللي از ثبت اطالعات در 
سامانه تداركات الكترونيكي دولت« براي طي تشريفات 
قانوني، به مجلس ارسال شد. دولت دليل تدوين چنين 
اليحه اي را اين طور عنوان كرد كه معامالت بين المللي 
تابع اصول و قواعد تجارت بين الملل است و از آن جايي 
كه موسسات مالي بين المللي مانند بانك جهاني، صندوق 
بين المللي پول و بانك توسعه اسالمي تامين كنندگان 
منابع مالي برخي از طرح هاي عمراني هستند، ممكن 
اس��ت عرضه كنندگان كاالها و خدمات خارجي تمايل 
نداشته باشند وارد سامانه تداركات الكترونيكي دولت 
ش��وند. دولت معتقد اس��ت اين موضوع ممكن اس��ت 
امكان اس��تفاده از ظرفيت هاي موسس��ات بين المللي 
در تعامالت مورد نياز را از بين ببرد. مركز پژوهش هاي 
مجلس، گزارش��ي كارشناس��ي درباره اين اليحه تهيه 
ك��رده و با آن مخالفت كرده اس��ت. بر اس��اس گزارش 
مركز پژوهش هاي مجلس، ماده ۵۰ قانون احكام دايمي 
برنامه هاي توسعه كش��ور مي گويد: »دولت مجاز است 
سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمام 
مراحل انواع معامالت وزارتخانه ها و دستگاه هاي مشمول 
قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين مالي و معامالتي 
بخش عمومي، با رعايت قانون تج��ارت الكترونيكي و 
قانون برگزاري مناقصات تكميل كند. براساس اين حكم، 
موسسات مشمول بايد مطابق برنامه زمان بندي هيات 
وزيران در اين سامانه ثبت نام كنند و با امضاي الكترونيكي 
معتبر و رعايت مقررات مربوط، تمامي مراحل معامالت 
خود مانند درخواست، استعالم، فراخوان، توزيع و دريافت 
اسناد، گشايش الكترونيكي پاكت ها يا پيشنهادها، انعقاد 
قرارداد و دادوستد وجوه و تضمينات و نيز هرگونه الحاق، 
اصالح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طريق اين سامانه 
و به طور الكترونيكي انجام دهند. بر اساس تبصره دو اين 
حكم قانوني، آن دسته از معامالت اين سامانه كه ماهيتي 
نظامي يا امنيتي دارن��د و مواردي كه به موجب قوانين، 
افشاي اطالعات آنها ممنوع است، از حيث انتشار اطالعات 

مستثني هستند. 

اقتصاد دستوري و عرضه
تقاضا در بورس كاال ش��كل گرفت اگر چه دالل ها تالش 
كردند با استفاده از قيمت هاي بسيار باالتر موانع جدي 
در قيمت گذاري به وجود آورند اما اقدامات هوشمندانه 
ناظران و مسووالن بورس كاال سبب شد تا جلوي اردرهاي 
نامتعارف گرفته شود و درنتيجه خودرو با قيمت تعادلي به 

دست مصرف كننده واقعي برسد.
زماني كه خودرو با قيمت تعادلي به دست مصرف كننده 
برسد صورت مالي هاي ش��ركت هاي خودروسازي نيز 
متحول مي شود و در نتيجه سرمايه گذاران اين صنعت 
را براي سرمايه گذاري بسيار جذاب مي بينند و در نتيجه 
بخشي از پول سرگردان به راحتي جذب سرمايه گذاري 
مولد خواهد ش��د و اين م��ورد از مزاياي جذابيت بورس 
كاال نسبت به س��اير بازارهاس��ت. پس با توجه به وضع 
فعلي توصيه مي ش��ود عرضه خودروه��ا در بورس كاال 
ادامه داشته باشد چرا كه در بازار با تقاضاي كاذب مواجه 
هستيم و هرگونه جلوگيري از عرضه مي تواند مشكالت 
بيشتري در پي داشته باشد و از سوي ديگر سرمايه گذاران 
نيز نگاه منفي پيدا خواهند كرد و بازي دو سر باخت براي 
دولت خواهد شد. يكي ديگر از جذابيت هاي بورس كاال 
تضمين هاي دريافت كاال است چرا كه در گذشته به علت 
كمبود قطعه و مشكالت ديگر در مواردي مشاهده شده كه 
خودروسازان در زمان سررسيد از تحويل خودرو اجتناب 
كردند اما حضور خودرو در بورس كاال س��بب شده ديگر 
خريداران دغدغه اي در اين زمينه نداش��ته باشند. نكته 
ديگري كه بسيار حائز اهميت است وقتي خودرو در بورس 
كاال عرضه شود ديگر دالالن فرصت استفاده از سودهاي 
مفت به بادآورده را نخواهند داشت و يك بازي دو سر برد 
هم براي شركت عرضه كننده و هم براي فرد خريدار است.

هشدار اروپا به ادغام 
»اكتيويژن« در مايكروسافت

ناظر آنتي تراست اتحاديه اروپا احتماال به مايكروسافت 
براي خريد ش��ركت »اكتيويژن بليزارد« به قيمت ۶۹ 
ميليارد دالر هش��دار مي دهد. به گزارش مهر به نقل از 
فاكس نيوز، به گفته منابع آگاه نگراني هاي اتحاديه اروپا 
درباره اين معامله در هفته هاي آينده به طور علني بيان 
مي شود. اكتيويژن بليزارد توسعه دهنده بازي رايانه اي 
مشهورCall of Duty است. بيانيه اين كميسيون ۱۱ 
آوريل ۲۰۲۳ ميالدي را به عنوان مهلت اعالم اعتراضاتش 
اعالم كرده است. سخنگوي مايكروس��افت در اين باره 
مي گويد: ما همچنان به همكاري با كميسيون اتحاديه اروپا 
براي برطرف كردن هرگونه نگراني درخصوص بازار ادامه 
مي دهيم. هدف ما ارايه بازي هاي بيشتر براي مردم است 
و اين قرارداد هدف مذكور را ارتقا مي دهد. مايكروسافت 
كه كنسول بازي ايكس باكس را نيز توليد مي كند، تصميم 
براي خريد اكتيوي��ژن را در ژانويه ۲۰۲۲ ميالدي اعالم 
كرد اما رگوالتورهاي آنتي تراس��ت در امريكا و انگليس 
سعي دارند فرايند ادغام را متوقف كنند. مايكروسافت 
براي جلوگيري از نگراني ه��اي به وجود آمده درباره 
مايكروسافت تعهد كرده طي يك توافقنامه ۱۰ ساله 
بازي Call of Duty را در سرويس نينتندو فراهم 
كند. اين شركت آماده است تا با شركت سوني يعني 

رقيب خود براي شرايطي يكسان مذاكره كند.

برگزاري نخستين رويداد 
ايده پردازي حوزه بازي سازي و 
سرگرمي رسانه اي توسط همراه اول

نخستين دوره رويداد ايده پردازي حوزه بازي سازي و 
سرگرمي رسانه اي توسط مركز تحقيق وتوسعه همراه 
اول برگزار مي ش��ود. ب��ه گ��زارش اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات سيار ايران، نخس��تين دوره رويداد 
ايده پردازي حوزه بازي س��ازي و سرگرمي رسانه اي با 
هدف شناسايي استارتاپ ها، شركت ها و تيم هاي فعال 
و صاحب اي��ده در حوزه هاي تخصصي رويداد، معرفي 
ظرفيت هاي همكاري مش��ترك به ويژه در حوزه ارايه 
APIهاي تخصصي و خدمات زيرساخت ديجيتال به 
فعاالن حوزه بازي و )س��رگرمي رسانه اي(، شناسايي 
و احصاء نيازهاي فعاالن اكوسيستم سرگرمي و بازي 
به دارايي ها و ظرفيت هاي بالقوه اپراتور و شركت هاي 
وابسته اپراتور، ظرفيت س��ازي به ويژه در حوزه منابع 
انساني و جايگاه يابي گيم الين همراه اول به عنوان يك 
بازيگر جدي در اكوسيس��تم بازي و سرگرمي كشور و 
شناسايي ظرفيت هاي سرمايه گذاري از طريق بازوهاي 
سرمايه گذاري خطرپذير اين اپراتور در حوزه هاي مورد 
نظر رويداد توس��ط مركز تحقيق و توسعه همراه اول 
برگزار مي ش��ود.  محورها و مسير برگزاري اولين دوره 
اين رويداد با توجه به اهداف مذكور در دو محور اصلي 
بازي هاي موبايلي و پلتفرم هاي كسب و كاري مبتني بر 
بازي و سرگرمي رسانه اي برنامه ريزي شده است. افراد و 
تيم هايي كه عالقه  و دانش پايه  در حوزه بازي سازي دارند 
و عالقه مندند كه در يك چالش هدفمند بازي س��ازي 
توانايي هاي خود را محك بزنند، رشد كنند و بر دانش 
تخصصي و تجربه عملي خود بيفزايند؛ همچنين افراد، 
تيم ها يا شركت هايي كه قبال اقدام به توليد يك يا چند 
بازي موبايلي كرده اند و تمايل به معرفي بازي خود به 
شبكه كارشناسان، متخصصان و بازوهاي سرمايه گذاري 
همراه اول دارند؛ به همراه افراد، تيم ها و ش��ركت هايي 
كه مبادرت به طراحي يا راه اندازي پلتفرم هاي كسب 
و كاري در زمينه بازي و سرگرمي رسانه اي كرده اند يا 
صاحب ايده اي در اين زمينه هستند، مخاطبان اصلي اين 
رويداد هستند. به برگزيدگان اين رويداد جوايز ارزنده اي 
از قبيل حمايت هاي مادي تا سقف يك ميليارد ريال 
و حمايت هاي معنوي همچون امكان انتشار بازي در 
بازارهاي بين المللي، امكان انتشار بازي در پلتفرم هاي 
داخل��ي همراه اول مانن��د اوانو و... اعطاء خواهد ش��د. 
عالقه مندان مي توانند تا ۱۰ بهمن ۱4۰۱ اقدام به ثبت نام 
و ارسال طرح هاي خود كنند. همچنين رويداد حضوري و 
معرفي برگزيدگان اين رويداد متعاقبا اعالم خواهد شد؛ 
شركت كنندگان مي توانند با مراجعه به سايت اين رويداد 
به نشاني mci.ir/web/rd/game-event اقدام به 

تكميل فرم هاي مربوطه و شركت در اين رويداد كنند.

ماحصلمحدوديتهاياينترنتي؛ازكاهشدرآمدتاافزايشمهاجرت

نتيجه همزمان تحريم و فيلتر: ضرر كاربران اينترنتي

مقامات و حاميان طالبان تيك آبي توييتر خريدند
مقامات و حاميان طالبان تيك آبي توييتر خريده اند. سازوكار 
تازه اين شبكه اجتماعي به كاربران اجازه مي دهد تا در ازاي 
پرداخت هزينه اي، تيك آبي دريافت كنند و چند مقام و 
حامي بزرگ طالبان به همين روش تيك آبي خود را دريافت 
كرده اند. طالبان پيش از اين هم از ش��بكه هاي اجتماعي 
براي كسب قدرت استفاده كرده است. به گزارش پيوست، 
تيك آبي توييتر كه در گذشته نشانگر »حساب هاي فعال، 
برجسته و معتبر شناخته شده« بود و امكان خريد آن وجود 
نداشت حاال با توييتر بلو قابل خريداري است. گزارشي كه 
بي بي سي منتشر كرده نشان مي دهد كه حداقل دو مقام 
طالبان و چهار حامي بزرگ دولت طالبان در افغانستان در 

حال حاضر از تيك آبي اين شبكه اجتماعي برخوردارند. 
حس��اب توييتري هدآيت اهلل هدايت، رييس س��ازمان 
»دسترسي به اطالعات« طالبان، با ۱۸۷ هزار دنبال كننده 
كه دايما پست هايي درمورد عملكرد دولت طالبان منتشر 
مي كند، تيك آبي توييتر را دريافت كرده است. عبدالحق 
حماد، وزير اطالعات و فرهنگ افغانستان كه بر رسانه هاي 
اين كشور نظارت مي كند هم با ۱۷۰ هزار دنبال كننده تيك 
آبي خود را فعال كرده است. برخي از حاميان شناخته شده 
دولت طالبان هم تيك آب��ي را خريداري كرده اند. محمد 
جالل، كه پيشتر يكي از مقامات طالبان محسوب مي شد، 
روز دوشنبه از مالك جديد توييتر تقدير كرد و گفت ايالن 

ماسك »عظمت را دوباره به توييتر برمي گرداند.« حضور 
رهبران تندرو در توييتر مدت ها است كه به يكي از بحث هاي 
داغ در اين شبكه اجتماعي بدل شده است. دونالد ترامپ، 
رييس جمهور سابق امريكا، كه در پي حمله طرفدارانش 
به ساختمان مجلس امريكا دسترسي خود به توييتر را از 
دست داد، در ماه اكتبر ۲۰۲۱ گفت: »ما در جهاني زندگي 
مي كني��م كه طالبان حضور پررنگي در توييت��ر دارد، اما 
رييس جمهور محبوبتان را ساكت كرده اند. اين قابل قبول 
نيس��ت.« توييتر بلو با قيمت ماهانه ۸ دالر براي كاربران 
اندرويد و وب و ۱۱ دالر براي كاربران اپل عرضه مي شود. 
مشتركان توييتر بلو در راستاي مقابله با حساب هاي جعلي 

و ربات ها از مزايايي مثل »اولويت در جست وجو، منشن ها 
و پاسخ ها« برخودار مي ش��وند. هيچ كدام از حساب هاي 
طالباني كه بي بي سي در گزارش خود به آنها اشاره كرده 
پيش از عرضه توييتر بلو تيك آبي نداشتند. طالبان پس 
از به قدرت رس��يدن در سال ۲۰۲۱، كنترل حساب هاي 
وريفاي شده دولت قبلي از جمله هيات كريكت افغانستان را 
به دست گرفت. اين حساب توييتري در حال حاضر از تيك 
طاليي برخوردار مختص حس��اب هاي تجاري برخوردار 
است. مقامات و حاميان طالبان از اين پلتفرم براي اعالم 
بيانيه و انتشار پيام هاي مهم استفاده مي كنند. توييتر هنوز 

به درخواست اظهارنظر در اين باره پاسخي نداده است.

شهرداری نودشه در نظر دارد)تجدید( مناقصه عمومی پروژه اصالح و تکمیل خیابان سوم شهر نودشه به شماره 
فراخوان 2001005278000005  ازطریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید.کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت )ستاد(www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مناقصه در سامانه مورخ 1401/10/27  می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14:30  روز یکشنبه مورخ 1401/11/02

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 1401/11/12
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 10:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/11/13

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس: شهر نودشه – خیابان مرزداران – سراهی شهرداری – ساختمان شهرداری – واحد فنی و عمران

جهت کسب آگهی بیشتر با شماره های 2444-2358-08346442022  تماس حاصل گردد.
)واحدعمران( 09187207390  و ) شهردار( 09188332683  و ) ذیحساب( 09183326012

شهرداری نودشه

آگهی تجديد فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای
اصالح و تکميل خيابان سوم شهر نودشه

)) مرحله دوم مناقصه((

نوبت اول
تاریخ :1401/10/27

روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی )ره(

»آگهی  تجديد فراخوان عمومی شناسايی
 شرکت های ارايه دهنده خدمات اليروبی دريايی«

                فراخوان شماره :  22۷1۷/ص14   مورخ   :  1401/10/25
اداره كل بنادر و دریانوردي استان خوزستان – منطقه ویژه اقتصادي  بندر امام خمینی )ره( در نظر دارد در راستاي  سیاست های کالن سازمان بنادر ودریانوردی 
نسبت به شناسایي فعاالن اقتصادي مشتاق به تامین دو فروند شناور الیروب چنکگی برای انجام خدمات الیروبی بنادر استان خوزستان به صورت اجاره زمانی 
اقدام نماید. شایان ذکر است عالوه بر بنادر ملکی سازمان بنادر و دریانوردی در استان خوزستان، امکان بهره گیری از سایر ظرفیت های الیروبی بنادر استان 

)اختصاصی، خصوصی، صیادی( نیز در صورت وجود توان تجهیزاتی مازاد، می تواند به عنوان حوزه فعالیت الیروب های تامین شده مد نظر قرار گیرد.
  موضوع فراخوان :   تامین  دو فروند شناورالیروب چنکگی برای انجام  خدمات الیروبی بنادر استان خوزستان به صورت اجاره زمانی

2-شرایط و ویژگی های شرکت های متقاضی:

3-ضمنًا دریافت  مفاد آگهی از طریق سایت iets.mporg.ir قابل رویت می باشد .
4-  متقاضیان  می بایست مستندات ابرازی  خود  را   با درج دقیق نشانی وتلفن از تاریخ 1401/10/28 لغایت  مورخ   11/18/ 1401  تا ساعت 15:30 به دبیرخانه مرکزی 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان – منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی )ره( – واقع درطبقه ی همکف – ساختمان مرکزی – صندوق پستی 159 

تلفن 4001- 0615228 فاکس  2226900 – 0615228 تسلیم و رسید دریافت نمایند.
5-   ضمنًا در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن های ادارات ذیل می توان در طول مدت زمان آگهی تماس حاصل نمود.

اداره امورحقوقی و  قراردادها : 3054- 22099- 0615228
اداره امور دریایی   : 06152285064-5019

6- تاریخ و زمان شروع بررسی مستندات ابرازی متقاضیان : مستندات ارایه شده متقاضیان  از تاریخ  1401/11/19 ) حداکثر یک هفته( درمحل اداره کل بنادر 
و دریانوردی استان خوزستان – منطقه ویژه اقتصادی بندرامام  خمینی )ره( مفتوح وبررسی  خواهد شد . ضمنا ارسال مستندات ارسالی هیچ گونه حقی برای 

متقاضیان در زمان حال وآینده ایجاد نخواهد کرد .

الف : مرتبط بودن موضوع  اساسنامه با موضوع فراخوان
ب:ارایه اسناد مالکیت یا اجاره نامه دو فروند الیروب چنگکی دارای مخزن حمل گل والی به ظرفیت حداقل 500 متر مکعب همراه با 

سیستم رانش و دارای خدمه متخصص و گواهینامه شایستگی.

سازمان بنادر و دریانوردي
اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان 

بندر امام خمینی )ره(
منطقه ویژه اقتصادي

شناسه آگهي: 1442789



تعادل|
فعاالن اقتصادي به واكاوي سه مساله مهم »اليحه بودجه 
1402، برنامه هفتم و بازار گاز كش��ور« پرداختند. هيات 
نمايندگان اتاق تهران در بخشي از نشست ماهانه خود، به 
مساله ناترازي گاز كه به توليد آسيب مي زند پرداختند و از 
بسته پيشنهادي براي اصالح رويه هاي ناكارآمد در بخش 
گاز رونمايي شد. براساس طرح شريف، نياز بخش انرژي و 
صنعت كشور از طريق ايجاد بورس گاز قابل رفع است كه 
در روسيه هم به كار گرفته شده و موفق عمل كرده است؛ 
چون عالوه  بر امكان كشف قيمت گاز اين مكانيزم به بخش 
خصوصي انگيزه مي دهد تا براي عرضه هاي جديد در اين 
بازار فعال شود. الزامات موفقيت در اجرا و پياده سازي بورس 
گاز در كشور، انحصارزدايي در عرضه گاز و راه اندازي بازار 
آتي و معامالت كاغذي در اين بازار بيان شد. البته مسووالن 
وزارت صمت اين طرح را غيرعملياتي خواندند. در بخش 
ديگر اين نشس��ت، ناترازي بودجه سال آتي مورد واكاوي 
قرار گرفت و نقاط ضعف اين سند، »بالتكليفي 570 هزار 
ميليارد توماني دولت به بانك ها، عدم مشخص بودن منابع 
خريد تضميني گندم، عدم ايفاي تعهدات ساالنه دولت به 
تامين اجتماعي و عدم الزام به افشاي اطالعات تسهيالت و 
تعهدات كالن« عنوان شد. در عين حال، برخي راهكارها 
براي اصالح بودجه كشور مانند »سبك كردن بدنه دولت، 
كاهش هزينه ها، حدف بودجه دستگاه هاي موازي، رقابتي 
كردن فضاي كسب و كار كشور، تشويق سرمايه گذاري 
بخش خصوصي، اصالح رابطه با كش��ورهاي جهان در 
عضوي��ت در FATF براي كاهش هزين��ه مبادالت و 
همچنين تك نرخي كردن ارز« مورد توجه قرار گرفت. 
در بخش بعدي اين نشس��ت، پيش��نهادهاي بخش 

خصوصي براي برنامه هفتم توسعه قرائت شد. 

  پيشنهادهايي براي برنامه هفتم توسعه
نشست چهل ودوم هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با 
حضور نمايندگان بخش خصوصي و دولتي، صبح سه شنبه 
27 دي ماه 1400 برگزار شد. در اين نشست گزارش هاي 
متفاوتي از موضو ع هاي مختلف روز اقتصاد كش��ور ارايه 
شد و مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت. در بخش نخست 
نشست؛ احكام پيشنهادي بخش خصوصي براي درج در 
اليحه برنامه هفتم توسعه )حوزه فرابخشي( توسط معاون 
پژوهش هاي اقتصادي اتاق ايران تشريح شد. محمد قاسمي، 
به نظرخواهي هاي صورت گرفته از اتاق هاي شهرستان ها 
و تشكل ها در فرآيند تدوين اين بسته پيشنهادي گفت: 
در پاسخ به اين سوال كه براي افزايش بهره وري و توسعه 
صادرات در برنامه هفتم توسعه چه اقداماتي بايد انجام شود؟ 
پيشنهاداتي ارايه شد كه عمدتا ذيل 6 محور قابل تقسيم 
شدن است. به طوريكه گس��ترش رقابت در فعاليت هاي 
اقتص��ادي و مقابله با انحصار، ثبات بخش��ي ب��ه اقتصاد، 
ارتقاي سرمايه گذاري، كاهش فقر و بهبود توزيع درآمد، 
تحقق بخشي به آمايش سرزمين و اصالحات حكمراني 
جزو اين 6 محور اس��ت. قاس��مي، اقدامات اجرايي براي 
گسترش رقابت در فعاليت هاي اقتصادي را در سه بخش 
»قيمت گذاري، واگ��ذاري مالكيت به بخش خصوصي و 
مبارزه با انحصار« تشريح كرد و گفت: براي مثال  اقداماتي 
كه در بخش قيمت گذاري پيش��نهاد شده  شامل »منع 
دولت از مداخله در سازوكار بازار به غير از كاالهاي اساسي 
و بازارهاي انحصاري، پرهيز از حمايت هاي غيرهدفمند و 
ساماندهي حمايت هاي قيمتي در نهاده هايي مانند انرژي 
و آب و خوراك صنايع بر اساس اولويت هاي سند استراتژي 
توسعه صنعتي وتنظيم قواعد قيمت گذاري صرفًا توسط 
ش��وراي رقابت يا تنظيم گرهاي تخصصي بخشي« بوده 
است. يكي از پيشنهادات در اين بخش، انحالل سازمان هايي 

نظير سازمان حمايت در برنامه هفتم توسعه است.
به گفته او، همچنين ثبات بخشي به اقتصاد از طريق اصالح 
سياست هاي مالي، پولي، ارزي و تجاري توصيه شده كه 
پيشنهاداتي چون  »كاهش وابستگي هزينه هاي جاري به 
منابع حاصل از ص��ادرات نفت و گاز، الزام دولت به رعايت 
اصل مديريت پايدار بدهي، مس��تثني ك��ردن صادرات 
كاالهاي كشاورزي و خدمات فني و مهندسي از رفع تعهد 
ارزي در بهره مندي از معافيت هاي مالياتي و جوايز صادراتي 
و همچنين منع تعيين دستوري نرخ سود، تعامل سازنده 
با جهان و عضويت در معاهدات بين المللي، از جمله گروه 
ويژه اقدام مال )FATF(، كنوانسيون پالرمو و ممنوعيت 
س��رمايه گذاري بانك هاي تجاري در بازاره��اي دارايي از 
جمله امالك و مس��تغالت و ارز از سال دوم برنامه هفتم« 
از جمله پيش��نهادات در اين بخش است. او در عين حال، 
شرط كافي براي موفقيت برنامه، را اصالحات نهادي دانست 
وگفت: مهم ترين نقش برنامه را مي توان در ايجاد هماهنگي 
بين اجزاء براي دس��تيابي به اهداف تعيين شده و فراهم 
كردن فرصت براي تغييرات سازماني و نهادي دانست. در 
ادامه اين جلسه، ساير اعضاي هيات نمايندگان نيز به بيان 
ديدگاه هاي خود در رابطه با اين بسته پيشنهادي پرداختند.

سجاد غرقي عضو هيات نمايندگان اتاق عنوان كرد: تكاليفي 
كه اسناد باالدستي براي هزينه كرد عوارض و ماليات هاي 
بخش معدن تعيين كرده اند، اين درآمدها قابليت تخصيص 
به بخش عمومي و هزينه هاي جاري را ندارد. از اين رو انتظار 
اين است كه اجراي مواد قانوني در برنامه هفتم توسعه مورد 
توجه قرار گيرد. محمود نجفي عرب، رييس كميس��يون 
اقتصاد سالمت، هم گفت كه در بسته پيشنهادي خود به 
حوزه سالمت نپرداخته است. او در ادامه بر ضرورت عضويت 
اتاق بازرگاني در شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي تاكيد 
كرد و خواستار پافشاري اتاق ايران بر اجراي مواد 22 و 23 
احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور شد. محمد الهوتي 
رييس كميس��يون تس��هيل تجارت هم به منع تعيين 
عوارض صادراتي در اس��ناد باالدس��تي هم اشاره كرد و 
گفت كه برابر آنچه در قوانين توسعه اي ذكر شده، درآمد 
حاصل از اين عوارض نيز نبايد صرف امور جاري شود. در 
پاسخ به نكات مطرح شده، قاسمي با اشاره به اينكه احكام 
اليحه قانون برنامه هفتم توسعه فرابخشي است، تصريح 
كرد كه بسته پيشنهادي دومي در حال تدوين است كه 
در آن احكام هر بخش از اقتصاد كشور تبيين شده است. 

  بخش دوم: پيشنهاد شريف 
براي ايجاد بورس گاز

در بخش دوم اين نشس��ت، سيدرضا ميرنظامي، رييس 
پژوهشكده سياست گذاري دانشگاه شريف، به طرح موضوع 

آسيب شناسي بازار گاز كشور كه از سوي اين پژوهشكده 
مورد بررسي قرار گرفته، پرداخت و در توضيحاتي، ريشه 
مش��كالت و چالش در گاز كشور را در س��رمايه گذاري و 
بدهي ها و همچنين مصرف اين بخش از انرژي عنوان كرد.

او با بيان اينكه وضعيت سرمايه گذاري در صنعت گاز ايران 
در مقايسه با كشورهايي كه در اين بخش داراي صنعت ملي 
هستند، اصال قابل قبول و مناسب نيست، يادآور شد كه 
ايران در زمينه بازپرداخت بدهي ها نسبت به دارايي ها نيز از 
رقبا عقب است. ميرنظامي سپس به وضعيت مصرف گاز در 
كشور اشاره كرد و با اشاره به اينكه حدود 50 درصد مصرف 
نهايي انرژي در كش��ور وابسته به گاز است، افزود: دو برابر 
قطر كره زمين، در ايران لوله كشي گاز صورت گرفته است.

اين پژوهش��گر همچنين، قيمت گذاري نادرست گاز در 
كشور را از ديگر مش��كالت موجود عنوان كرد و افزود: در 
حالي تا سال 1388، متناسب با تورم، قيمت گاز در كشور 
افزاي��ش پيدا مي كرد كه با اجراي ط��رح اصالح يارانه ها، 
به رغم افزايش نرخ مصوب گاز در كشور، به دليل جهش در 
نرخ تورم، قيمت گاز عماًل كاهش يافت به طوري كه قيمت 
واقعي گاز نسبت به 20 سال گذشته، صفر است. ميرنظامي 
س��پس با اش��اره به اينكه ناترازي گاز در وهله نخست به 
توليد آس��يب وارد كرده ، بسته پيش��نهادي پژوهشكده 
سياست گذاري شريف و گروه انرژي اين موسسه تحقيقاتي 
و مطالعاتي براي اصالح رويه هاي ناكارآمد در بخش گاز را 
ايجاد بورس گاز در كشور عنوان كرد و با بيان اينكه مكانيزم 
بازار گاز در ديگر كشورها از جمله روسيه نيز به كار گرفته 
شده و موفق عمل كرده، گفت: نياز بخش انرژي و صنعت 
كش��ور به گاز را از طريق بورس گاز مي توان برطرف كرد، 
عالوه بر اينكه امكان كشف قيمت گاز نيز فراهم مي شود و 
اين مكانيزم به بخش خصوصي نيز انگيزه مي دهد تا براي 
عرضه هاي جديد در اين بازار فعال ش��ود. به گفته وي، در 
قالب اين طرح، مصرف كنندگاني كه باالتر از حد مجاز در 
س��ال، مصرف گاز دارند نيز مي توانند نياز مازاد خود را از 
طريق بورس گاز تامين كنند.  ميرنظامي سپس، الزامات 
موفقي��ت در اجرا و پياده س��ازي بورس گاز در كش��ور را 
انحصارزدايي در عرضه گاز و راه اندازي بازار آتي و معامالت 
كاغذي در اين بازار بيان كرد و يادآور شد كه خدمات انتقال 
نيز بايد در اختيار تمامي فعاالن اين ب��ازار قرار گيرد. وي 
همچنين مكانيزم الزم براي ورود فعاالنه بخش خصوصي 
به بورس گاز را نيز در اجازه استفاده از گازهاي فلر و عرضه و 
توليد گاز در ميادين كوچك كه به گفته وي، شركت ملي 
نفت انگيزه اي براي ورود به آن ندارد، دانست. در ادامه اين 
جلسه، دو معاون وزير صمت و از نمايندگان دولت در اتاق 
تهران، پيشنهاد ايجاد بورس گاز را قابل اجرا ندانستند. رضا 
محتشمي پور، معاون معادن و فرآوري مواد وزارت صمت، 

به گسترش و توسعه شبكه و خطوط انتقال گاز در كشور 
اشاره كرد و با بيان اينكه امكان اجراي ايده بورس گاز وجود 
ندارد، يادآور ش��د كه در صورت صرفه جويي مناسب در 
مصرف گاز خانگي، مي توان نياز صنايع ب��ه اين انرژي را 
تامين كرد. همچنين علي نبوي، رييس ايدرو، نيز با بيان 
اينكه ايجاد بورس گاز نياز به بازيگران متعدد دارد، به 
عدم موفقيت بورس برق در كش��ور كه طي سال هاي 
گذشته به اجرا درآمد اشاره كرد و يادآور شد كه بهتر 

است ناكارآمدي بورس برق عارضه يابي شود. 

  بخش سوم: ناترازي در بودجه 1402
بخش پاياني نشست روز گذشته به تحليل و بررسي اليحه 
بودجه س��ال 1402 كشور اختصاص داش��ت و طي آن، 
ابراهيم بهادراني، مش��اور عالي رييس اتاق تهران، كليات 
اين اليحه را مورد بررس��ي قرار داد. او با بيان اينكه بودجه 
سال 1402 كشور با رقم 5262 هزار ميليارد تومان بسته 
ش��ده كه در وهله اول، بيانگر حجم و اندازه بس��يار بزرگ 
دولت اس��ت، يادآور شد كه بودجه سال آينده در مقايسه 
با بودجه امس��ال، 40 درصد رش��د دارد. بهادراني با اشاره 
به اينكه منابع درنظر گرفته شده براي دخل و خرج سال 
آينده كش��ور عنوان كرد كه بر اس��اس اليحه، رقم منابع 
بودجه 1402 معادل 1984 هزار ميليارد تومان است كه 
حدود 49 درص��د آن از محل درآمدها كه عمدتا دريافت 
ماليات و سود حاصل از مالكيت دولت است تامين خواهد 
شد و نزديك به 36 درصد نيز بر مبناي واگذاري و فروش 
دارايي هاي سرمايه اي كه فروش نفت و شركت هاي دولتي 
خواهد بود، لحاظ شده است. بهادراني سپس به مصارف 
لحاظ شده در اليحه بودجه سال آينده كشور نيز اشاره كرد 
كه بر اساس آن، هزينه هاي جاري و هزينه هاي عمراني به 
ترتيب 73 و 17 درصد از مصارف بودجه را دربر مي گيرد. 
او سپس به رشد 49 درصدي درآمدهاي مالياتي و گمركي 
در اليحه بودجه سال 1402 در مقايسه با بودجه امسال، 
اشاره كرد و افزود: بر اساس اليحه بودجه كل كشور در سال 
1402، ماليات اشخاص حقوقي 2.2 برابر و ماليات اشخاص 
حقوقي غير دولتي نيز 2.3 برابر نس��بت به بودجه 1401 
افزايش نش��ان مي دهد. به گفت��ه وي، در صورتي كه اين 
افزايش ها از طريق ماليات دهندگان قانونمند اعمال شود، 
توجيه پذير نيست. بهادراني در ادامه، بخشودگي مالياتي 
7 درص��دي توليدكنندگان، توس��عه ارايه خدمات بيمه 
سالمت و گسترش بيمه افراد فاقد بيمه، افزايش واگذاري 
اموال مازاد دولت معادل 4.15 برابر س��ال 1401 و اعمال 
سقف بر تسهيالت تكليفي در تبصره 16 با هدف كنترل 
نقدينگي را از جمله نقاط قوت اليحه بودجه سال 1402 كل 
كشور عنوان كرد و نقاط ضعف اين سند را بالتكليفي 570 
هزار ميليارد توماني دولت به بانك ها، عدم مشخص بودن 
منابع خريد تضميني گندم، عدم ايفاي تعهدات س��االنه 
دولت به تامين اجتماعي و عدم الزام به افش��اي اطالعات 
تسهيالت و تعهدات كالن دانست. او سپس به بيان برخي 
راهكارهاي براي اصالح بودجه كش��ور پرداخت و در اين 
رابطه، س��بك كردن بدنه دولت، كاهش هزينه ها، حدف 
بودجه دستگاه هاي موازي، رقابتي كردن فضاي كسب و 
كار كشور، تشويق سرمايه گذاري بخش خصوصي، اصالح 
رابطه با كش��ورهاي جهان در عضوي��ت در FATF براي 
كاهش هزينه مبادالت و همچنين تك نرخي كردن ارز را 
از آن جمله بيان كرد. در ادامه اين بررسي، احمد صادقيان 
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در سخناني، به افزايش 
نزديك ب��ه 50 درصدي ماليات در اليحه پيش��نهادي 
بودجه سال آينده كشور اشاره كرد و با توجه به وضعيت 
بنگاه ها و فضاي كسب و كار كشور، آن را ناشدني دانست 
كه اجراي آن فشار را بر بخش توليد مضاعف خواهد كرد. 
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مكاتبه انجمن ها با سران قوا
20 انجم��ن توليدي در مكاتبه اي با س��ران قوا اعالم 
كردند كه بانك ها به دليل ضعف در زمينه تأمين مالي 
و تسهيالت دهي و قانون ذينفع واحد، از ارايه تسهيالت 
به بنگاه هاي بزرگ توليدي اجتن��اب مي كنند. اين 
بيس��ت انجمن توليدي با ارس��ال 3 نامه جداگانه به 
روساي قواي س��ه گانه در مورد وضعيت تأمين مالي 
و مش��كل در اخذ تس��هيالت بانكي اعالم كردند كه 
متأس��فانه بانك ها به دو دليل ضعف در زمينه تأمين 
مالي و تس��هيالت دهي و قانون ذينفع واحد، از ارايه 
تسهيالت بانكي به بنگاه هاي بزرگ توليدي اجتناب 
مي كنند و در سال جاري به رغم انتظار حمايت بيشتر 
از توليد و اشتغال، اين موضوع به معضلي نگران كننده 

براي بنگاه هاي بزرگ توليدي تبديل شده است.

بيشترين مناطق آزاد ايران 
در مرزهاي عراق واقع است

دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه 
اقتصادي گفت: بيشترين مناطق آزاد ايران در مرزهاي 
عراق واقع شده كه نشانگر توجه ويژه جمهوري اسالمي 
ايران براي گس��ترش مبادالت و تجارت با كش��ور عراق 
اس��ت. به گزارش دبيرخانه ش��وراي عالي مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي، »حجت اهلل عبدالملكي« در ديدار با سفير 
عراق در تهران با بيان اينكه اين مناطق آزاد شامل اروند، 
مهران، بانه و مريوان و قصرش��يرين مي شود كه بخش 
اروند مراودات زيادي با كشور عراق دارد، خاطرنشان كرد: 
با اجرايي شدن روند فعاليت سه منطقه آزاد ديگر بزودي 
ش��اهد افزايش بيش از پيش س��رمايه گذاري، اشتغال 
و مراودات تجاري و صنعتي و گردش��گري ميان اتباع و 
سرمايه گذاران دو كشور خواهيم بود. مشاور رييس جمهور 
همچنين بر ضرورت توجه وي��ژه دو دولت در حمايت از 
بخش خصوصي تاكيد كرد و افزود: كميسيون مشترك 
اقتصادي دو كشور بايد بيش از گذشته از ظرفيت مناطق 
آزاد در توسعه مناس��بات تجاري بخش هاي خصوصي 
دو كش��ور بهره برداري كرده و براي آن برنامه ريزي كند. 
دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه 
اقتصادي افزود: ظرفيت مناطق آزاد به خصوص در حوزه 
ايجاد مناطق صنعتي مشترك در مرزهاي دو كشور نيز 
مي تواند به توسعه مناطق مرزي و همچنين افزايش 
كيفيت زندگي مردم بومي اين مناطق كمك كند و 
ما از آن استقبال مي كنيم. س��فير عراق در اين ديدار 
بر ضرورت توجه بيشتر به بخش خصوصي دو كشور، 
استفاده از ظرفيت مناطق آزاد در مذاكرات و توافقات 
كميسيون مشترك اقتصادي ايران و عراق و همچنين 

باالبردن سطح مناسبات تجاري دو كشور تاكيد كرد.

ثبات نرخ ارز از آسيب به 
توليدكننده جلوگيري مي كند

رييس ات��اق اصناف ايران گفت: نوس��انات ن��رخ ارز، 
توليدكنندگان را دچار آسيب هاي فراواني كرده است 
كه ثبات آن مي تواند مانع مش��كالت بيش��تر شود. به 
گزارش ايرنا، »قاسم نوده فراهاني« در نخستين اجالس 
هش��تمين دوره هيات نمايندگان ات��اق اصناف ايران 
نوسان نرخ ارز يكي از مش��كالت كسب و كارها است، 
خاطرنشان كرد: يك هزار و 600 واحد توليدي كوچك 
در كش��ور فعال هس��تند، اما وقتي براي توليدكننده 
ثباتي در نرخ ارز وجود ندارد، موجب آس��يب به توليد، 
عرضه و بازگش��ت س��ود آسيب مي ش��ود. وي افزود: 
درخواست بخش كس��ب وكار ثبات نرخ ارز است با هر 
قيمتي كه سياست گذاران تصميم گيرند؛ زيرا فقط در 
اين شرايط است كه فعاالن اقتصادي از جمله تجارت 
و توليد مي توانند ب��راي فعاليت هاي خود برنامه ريزي 
كنند. وي با اشاره به اخباري مبني بر تعطيلي موبايل 
فروشان، تاكيد كرد: متوجه ش��ديم كه اين بخش، با 
توجه به نرخ ارز خريد و فروش را متوقف كرده اند، زيرا 
در صورت فروش يكي از تلفن هاي همراه با افزايش نرخ 
ارز 1.5 تا 2 برابر خريد قبلي بايد هزينه دهند تا كاالي 
خود را جايگزين كنند و اين روند آسيب به كسب و كار 
آنها را در پي دارد. نوده فراهاني با بيان اينكه ثبات نرخ 
ارز نفع كشور را به دنبال دارد، تصريح كرد: نوسان نرخ 
ارز تهيه مواد اوليه را با مشكل مواجه كرده است و در پي 
آن توليد نيز دچار چالش مي شود. وي با تاكيد بر اينكه 
در دوره كنوني با قانون نظام صنفي، جوانان با استفاده از 
راهنمايي پيشكسوتان حضور فعال تري پيدا كرده اند، 
گفت: اتاق اصن��اف ايران، اتاق تعاون و اتاق بازرگاني به 
عنوان ارگان هاي رسمي بخش خصوصي مي توانند بر 
قدرت نظام و كسب و كارها تاثيرگذار باشند تا بتوانيم در 
كشور گام هاي موثرتري برداريم. رييس اتاق اصناف ايران 
با اشاره به مشكالت گاز در كشور، اظهار داشت: مطابق 
اخبار منتشر ش��ده در برخي استان ها به دليل كاهش 
فشار گاز با قطعي اين نيروي مهم و حياتي مواجه شده اند 
كه اتحاديه ها در سراسر كشور با توجه به اين موضوع و 
نظارت دقيق تر مي توانند به حل اين مشكل كمك كنند.

معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري
رييس هيات مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم از برگزاري دومين نمايشگاه و همايش معرفي 
فرصت هاي سرمايه گذاري و توسعه حوزه نفت، گاز و 
انرژي هاي تجديدپذير مناط��ق آزاد و ويژه اقتصادي 
كشور از تاريخ سوم تا پنجم بهمن ماه در جزيره قشم 
خبر داد.  به گزارش رواب��ط عمومي و امور بين الملل 
سازمان منطقه آزاد قشم، افشار فتح الهي با اعالم اين 
خب��ر گفت: اين همايش با توج��ه به اهميت مناطق 
آزاد در اقتصاد ملي و با هدف بازشناسي ظرفيت هاي 
سرمايه گذاري اين مناطق و شكل دهي خوشه هاي 
جديد سرمايه گذاري برگزار مي شود. وي بازگرداندن 
اعتماد سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي، توسعه بنادر، 
تحقق رويكرد اقتصاد دريامحور، ارتقاء ظرفيت هاي 
كريدور شمال جنوب، توسعه زيرساخت هاي و ايجاد 
روش هاي متنوع تامين مالي، ايجاد ارزش افزوده در 
توليدات حوزه انرژي و تقويت رويكرد صادرات محور را 

از ديگر اهدفا برگزاري اين نمايشگاه برشمرد.

آخرين جزييات
از تجارت ايران و عراق

دبيركل اتاق مش��ترك ايران و عراق خاطرنشان 
كرد: كنش ه��اي نخس��ت وزير و رييس جمهور و 
واكنش وزير خارجه ايران به آنها به نظر مي رس��د 
مقطعي است و فروكش خواهد كرد. بعيد است كه 
در آهنگ تجاري ما به عراقي ها اثر مخدوش كننده 
و سوء بگذارد. جهانبخش سنجابي در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادي ايلنا، با اشاره به آخرين وضعيت 
رون��د تج��ارت ايران و ع��راق، گف��ت: كوتاژهاي 
صادراتي گاز ايران به عراق به گمرك اظهار ش��ده 
است و آمار 9 ماهه صادرات به عراق نشان مي دهد 
كه از مرز 8 ميليارد دالر گذشته ايم و مي توان گفت 
كه صادرات در س��ال جاري به ع��دد 10 ميليارد 
برس��د چراكه هنوز 3 ماه تا پايان سال باقي مانده 
است. وي با بيان اينكه اين امكان وجود دارد در 3 
ماه پاياني س��ال ميزان صادرات گاز به عراق افت 
پيدا كند، تصريح كرد: در 3 ماه پاياني سال به دليل 
اينكه محدوديت ها و ممنوعيت هاي فصلي برداشته 
مي شود از اين رو با رشد صادرات كاال به عراق مواجه 

و عدد هدف گذاري شده را محقق خواهيم كرد.
دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق در پاسخ به اين 
پرسش كه در شرايطي كه كشور با تنش هاي گازي 
مواجه اس��ت آيا صادرات گاز به عراق ادامه خواهد 
داش��ت؟ گفت: تنش هاي گازي در كشور كاهش 
پيدا مي كند؛ اولويت تامين نياز داخلي اس��ت و ما 
م��ازاد را صادر مي كنيم. ممكن اس��ت در 5 روز در 
ماه تنش گازي داشته باش��يم و تمام فصل سرد با 
چالش مواجه نخواهيم بود. همچنين گازي كه به 
عراق صادر مي شود در آنجا كاركرد گرمايشي ندارد 
و در نيروگاه ها و صنايع مصرف مي ش��ود، ممكن 
است در اسفند كه ميزان مصرف داخلي گاز كاهش 
پيدا مي كند عقب ماندگي صادرات در دي را جبران 
كنيم. اين فعال اقتصادي ادامه داد: روند تجارت در 
20 سال گذشته نشان مي دهد كه در 3 ماه پاياني 
سال، نسبت به فصول مشابه )نوسان هاي مقطعي 
به شرايط آب وهوايي در مرزهاي تمرچين و باشماق 
باز مي گردد( با رشد صادرات مواجه هستيم و اين 
اميدواري وجود دارد كه در 3 ماه پاياني سال به عراق 

بيش از 1.4 ميليارد دالر صادرات داشته باشيم.
وي در پاس��خ ب��ه اي��ن پرس��ش ك��ه در آخرين 
موضع گيري رييس جمهور عراق در مورد »خليج 
فارس« تاكيد داشتند، آيا تنش هاي سياسي تاثيري 
در روند تجاري ايران و عراق خواهد گذاشت؟ گفت: 
كنش هاي نخست وزير و رييس جمهور و واكنش 
وزير خارجه ايران به آنها به نظر مي رس��د مقطعي 
اس��ت و فروكش خواه��د كرد. بعيد اس��ت كه در 
آهنگ تجاري ما به عراقي ها اثر مخدوش كننده و 
سوء بگذارد. اما اينكه ما سياست هايي را متناسب با 
واكنش هاي سياسي اتخاذ كنيم ارزيابي درستي 
است اما اخذ اين سياس��ت ها در صالحديد دولت 
اس��ت نه بخش خصوصي. س��نجابي با اش��اره به 
برگزاري كميسيون مشترك اقتصادي ايران و عراق 
در نيمه دوم بهمن، خاطرنشان كرد: كميسيون ها 
واجد دستاوردهاي رسانه اي، رواني و عملياتي در 
تراز تجاري دو كشور خواهند شد و به نظر مي رسد 
تنش هاي سياسي اخير آس��يبي را متوجه روابط 
تجاري حداقل در س��ال جاري نگ��ذارد. دبيركل 
اتاق مش��ترك ايران و عراق ادامه داد: در سفر اخير 
نخست وزير عراق به ايران درباره موضوعات كالن 
به خصوص سياس��ي و امنيت��ي توافقاتي حاصل 
شد؛ اما اين سفر ابعاد اقتصادي هم داشت. فعاالن 
اقتصادي به دولت جديد عراق خوش بين هستند 
البته با يك مفروض قطعي كه دولت ها حافظ منافع 
ملي كشورشان هستند. معني خوشبيني اين نيست 
كه در تعامل با ساير همسايگان انتظار داشته باشيم 
بدون توجه به آن روابط س��طح باالتري از روابط را 
با ما بنيان بگذارن��د. وي در پايان بيان كرد: به نظر 
مي رسد روابط ما با دولت جديد عراق از دولت قبلي 
ضعيف تر نخواهد بود مگر اينكه رويدادي ش��كل 
بگيرد. اما ش��واهد و قراين گواه مي دهد كه 1402 
بس��ترهاي مناس��بي خارج از تنش هاي سياسي 
مقطعي در روابط تجاري ايران و عراق شكل بگيرد و 
بدون ترديد در سايه دولت جديد، حسن همجواري 
و حسن تعامالت را مي توان به جاي تنش در روابط 

و كاهش سطح تعامالت پيش بيني  كرد.

بخشخصوصيپيشنهادهاييبراي»بودجه1402،گازوبرنامههفتم«ارايهكرد

نسخه خروج از بحران گاز

قائممقامدبيركلخانهصنعت،معدنوتجارت:

صنايع غذايي در اولويت قطعي گاز نيستند
قائم مق��ام دبيركل خان��ه صنعت، مع��دن و تجارت 
خاطرنشان كرد: توليدكنندگان ارز كافي براي واردات را 
ندارند و منابع ارزي دولتي براي واردات كفايت نمي كند 
از اين رو توليدكنن��ده و واردكننده با ارزهاي ديگري 
اقدام به واردات مي كند و بايد با قيمت ديگري نهاده ها 
را تامين  كند از اين رو به ناچار افزايش قيمت بايد داشته 

باشد اما دولت به شكل تعزيراتي مانع مي شود.
آرمان خالقي در گفت وگو با ايلنا، با بيان اينكه اولويت 
تامين گاز در بخش خانگي اس��ت، گف��ت: در طول 
س��ال هاي گذش��ته در صورت بروز چالش در تامين 
سوخت نخس��ت انرژي صنايع به عنوان مراكز انرژي 
بر قطع مي شد؛ به نظر مي رسد قطعي گاز شهرك هاي 
صنعتي راحت تر از صنايع پراكنده باشد چراكه مراكز 

صنعتي در يك نقطه متمركز شده اند.
وي با اشاره به مستثني شدن قطعي انرژي در صنايع 
غذايي، تصري��ح ك��رد: صنايع غذاي��ي به خصوص 
محصوالت لبني، كنس��روي، روغ��ن و فرآورده هاي 
گوشتي كه مواد اوليه آنها فسادپذير است در اولويت 
قطعي گاز ق��رار نمي گيرند چراكه خس��ارتي كه به 
آنها وارد مي شود قابل توجه اس��ت عالوه بر اين مواد 
تامين كنن��ده نياز روزانه مردم هس��تند و در س��بد 
مصرفي خانوارها قرار دارند از اين رو نبايد خللي در روند 
توليد آنها ايجاد شود. صنايعي مانند فوالد، سيمان و 
آجرپزي ها در اولويت قطعي س��وخت ق��رار دارد. به 
گفته قائم مقام دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت؛ 
گزارشي از قطعي گاز صنايع غذايي به دست ما نرسيده 
است اما به  نظر مي رسد اگر شرايط سخت تر شود آنها 

نيز مشمول قطعي سوخت شوند.
خالقي ادامه داد: قطع��ي گاز صنايع غذايي در ميزان 
تولي��د تاثي��ر مي گذارد. وقت��ي توليد متوقف ش��ود 

توليدكنن��ده نمي تواند به تعه��دات خود عمل كند و 
در نتيج��ه بازار با كمبود مواجه مي ش��ود و كمبود در 
بازار افزايش نرخ را به هم��راه مي آورد. همچنين بايد 
اين نكته را در نظر داشت كه صنايع غذايي مانند ساير 
صنايع نمي توانن��د از س��وخت هاي جايگزين مانند 
مازوت اس��تفاده كنند چراكه كوره ه��اي پخت اين 
صنايع به گونه اي طراحي شده اند كه نمي توانند به غير 
گاز با سوخت ديگري كار كنند. اين فعال اقتصادي در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا پيش بيني مي كنيد كه در 
روزهاي آينده چالش عدم تامين گاز به صنعت غذا نيز 
س��رايت كند به خصوص استان هايي كه با كمبود گاز 
مواجه است؟ گفت: اين موضوع با  شدت مصرف نسبت 
مس��تقيم دارد اگر مديريت و اولويت بندي ها درست 
انجام شود به صنعت غذا نخواهد رسيد و آسيبي متوجه 
اين صنعت نمي شود. وي با اشاره به گراني مواد اوليه در 
سال جاري، گفت: بعد از آزادسازي نرخ آرد در صنايع 
غذايي و افزايش قيمت مواد پتروش��يمي، سلولزي و 
بسته بندي ها قيمت مواد غذايي افزايش پيدا كرد اما 
در حال حاضر عامل جديدي براي افزايش قيمت  مواد 
غذايي ايجاد نشده است. خالقي مداخله دولت در زمينه 
كنترل قيمت ها در صنعت غذايي را مداخله تعزيراتي 
ناميد و افزود: افزايش نرخ ارز نيمايي، اثر خود را در قيمت 
نهاده هاي بخش توليد مي گذارد و باعث مي ش��ود كه 
توليدكننده با قيمت باال نهاده را خريداري كند اما دولت 
با نرخ گذاري دس��توري مانع افزايش قيمت مي شود. 
همچنين توليدكنندگان ارز كافي براي واردات را ندارند 
و منابع ارزي دولتي ب��راي واردات كفايت نمي كند از 
اين رو توليدكننده و واردكننده با ارزهاي ديگري اقدام 
به واردات مي كند و بايد با قيم��ت ديگري نهاده ها را 
تامين  كند از اين رو به ناچار افزايش قيمت بايد داشته 

باشد اما دولت به ش��كل تعزيراتي مانع مي شود. قائم 
مقام دبيركل خانه صنعت، مع��دن و تجارت در پايان 
بيان كرد: توليدكننده بايد قيمت  محصوالت را افزايش 

بدهد و از آنجايي كه نمي تواند اق��دام به تغيير وزن و 
كاهش كيفيت مي كند و اينگونه تعادل بخش توليد از 
بين مي رود و برنامه ريزي از حالت ثبات خارج مي شود.

شرکت مخابرات ایران منطقه مرکزی در نظر دارد زیر زمین ساختمان  معاونت تجاری  واقع در اراک خیابان مخابرات ابتدای کوچ خوانساریها طبقه 
زیرزمین ساختمان معاونت تجاری )ستاد(به مساحت ۱۵۰ متر مربع به شرح مندرج در اسناد فراخوان از طریق مزایده به اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد 
شرایط اجاره دهد.لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد با در دست داشتن فیش واریزی بابت هر یک از مزایده ها به مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ریال 
به ش�ماره حساب ۱۶۶۰۸۶۰۸۹۲نزد حساب جام بانک ملت به نام شرکت مخابرات استان مرکزی جهت دریافت اسناد فراخوان و اخذ معرفی نامه 
بازدید از ملک به نشانی ذیل مراجعه و پس از مطالعه و مهر امضااسناد مذکور،مدارک و پیشنهاد قیمت خود را به همراه سوابق کاری و تضمین شرکت 

در مزایده طی پاکت در بسته حداکثر تا ساعت ۱۲ مورخ  ۰7 / ۱۱/ ۱4۰۱ به واحد قرار دادها تحویل نمایند.
)شرکت کنندگانی که اسناد را از طریق سایت دانلودمی نمایند نیازی  به پرداخت فیش ندارند(

نوع تضمین شرکت در مزایده:واریز مبلغ تضمین به حساب بانکی شرکت مخابرات ایران  -مدیریت منطقه مرکزی ،ضمانتنامه بانکی قابل تمدید 
دارای حداقل سه ماه اعتبار در وجه شرکت مخابرات ایران  -مدیریت منطقه مرکزی ،چک بانکی تضمینی در وجه شرکت مخابرات ایران  -مدیریت 

منطقه مرکزی .
توجه :به پیشنهادهای فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش ،سپرده های کمتر از میزان مقرر،چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ تضمین شرکت در مزایده :۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰ریال 
تاریخ بازگشائی پاکات قیمت :پس از بررسی مدارک و ارزیابی شرکت کنندگان 

مکان دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات )پاکتهای مزایده(:اراک خیابان دانشگاه سه راه خانه سازی قنات انتهای خیابان شقایق ساختمان 
شماره ۱مخابرات طبقه همکف واحد قراردادها .

شرکت مخابرات در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد .
سایر اطالعات و جزئیات مربوط ،در اسناد مزایده مندرج است.

به دلیل زمان بر بودن تشریفات قانونی مزایده،واگذارنده مزایده مجاز به تغییر تاریخ شروع و پایان قرار داد خواهد بود.
هزینه چاپ آگهی بر عهد برنده مزایده می باشد .

تلفن تماس :۳۲۲۶۱۰۰۳ واحد قرار دادها 
جهت دانلود اسناد مزایده به نشانی www.markazi.tci.ir مراجعه گردد.

آگهی فراخوان مزايده 20/م/1401

مدیریت مخابرات منطقه مرکزی

شرکت مخابرات ایران)سهامی عام(
 منطقه مرکزی
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خبرروز

مبتاليان روزانه كرونا سه رقمي شد
بنابر اعالم وزارت بهداشت، ۱۱۳ بيمار كوويد ۱۹ در كشور شناسايي شدند و يك بيمار نيز به دليل اين بيماري جان خود را از دست داد. 
همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۱۳ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي و ۶۲ نفر از آنها بستري شدند. 
به اين ترتيب مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۷ ميليون و ۵۶۲ هزار و ۸۶۸ و مجموع جان باختگان اين بيماري، به ۱۴۴ هزار و 
۷۲۸ نفر رسيد.۱۹۴ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون 
۵۴ ميليون و ۹۰۲ هزار و ۹۰۲ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در حال حاضر هيچ شهرستاني در وضعيت 
قرمز كرونا نيست، ۱۲ شهرستان در وضعيت نارنجي، ۱۴۳ شهرستان در وضعيت زرد و ۲۹۳ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

رويداد

اين روزها كه حتي زور باران و برف هم براي تميز ماندن 
هواي شهرها كافي نيست، برگزار كردن هفته »هواي 
پاك« پارادوكس قابل توجهي به نظر مي رس��د. اينكه 
سازمان هاي دستگاه هايي كه موظف به اجرايي كردن 
قانون هواي پ��اك بوده اند، چرا و چگون��ه از زير بار اين 
مسووليت شانه خالي كرده اند تنها يك پاسخ دارد و آن 
هم مثل هميشه نبود بودجه الزم براي اجرايي شدن اين 
قانون است. قوانين تصويب مي شوند اما بعضا ضمانت 
اجرايي الزم را ندارند و اينگونه مي شود كه نفس كشيدن 
هم براي مردم س��خت خواهد بود. سرپرست حفاظت 
محيط زيست استان تهران ضمن توضيح درباره وظيفه 
محيط زيس��ت در قانون هواي پاك گف��ت: بارگذاري 
جمعيت و وس��ايل نقليه بيش از ظرفيت تهران است. 
عليرضا مزيناني اظهار كرد: در اين شعار هواي پاك كه 
دست يافتني است. حقوق عامه كه ما در دولت پيگير آن 
هستيم و اراده ملي كه هواي پاك نياز به آن و كمك تمامي 
حوزه ها، دستگاه ها و مردم نيازمند است. او افزود: استان 
تهران شرايط ويژه اي به لحاظ جغرافيايي و توپوگرافي 
دارد. ما در شمال تهران رشته كوه البرز و در جنوب مناطق 
كويري را داريم. به عبارتي تالقي بين دو آب و هوا هستيم و 
تهران حالت بشقاب مانندي دارد كه اتمسفر هوايي بايد 
در آن جريان باشد. در چنين شرايطي وارونگي دما نيز 
وضعيت خاصي را ايجاد مي كند، ضمن اينكه وسايل 

نقليه و مشكالتي مربوط به آن نيز وجود دارد.

    ۲۲دستگاه موظف به رعايت قانون بودند
به گفته مزيناني قانون هواي پاك به علت تخصصي بودن 
اين موضوع نوشته ش��د تا تكاليف و وظايف دستگاه ها 
به روشني مش��خص باش��د. اين قانون در سال ۱۳۹۶ 
مصوب و ابالغ شد و در آن وظايف ۲۲ دستگاه مشخص 
شده است. در سطح استان تهران نيز ۱۶ دستگاه به طور 

مستقيم وظايفي براي داشتن هواي پاك دارند. از سال 
۹۶ تاكنون بودجه اختصاصي براي آن مشخص نشده 
بود همچنين وظايف دستگاه مشخص بود اما انجام يا 
عدم انجام تكاليف مشخص نبود. مزيناني افزود: اكنون 
در اليحه بودجه ۱۴۰۲، بودجه اي اختصاصي براي قانون 
هواي پاك به مقدار ۱۰۷ هزار ميليارد تومان به اضافه ۳ 
ميليارد دالر در نظر گرفته شده است.سرپرست حفاظت 
محيط زيست استان تهران بااش��اره به وظيفه محيط 
زيست در قانون هواي پاك گفت: وظيفه محيط زيست 
نوش��تن آيين نامه ها به اضافه طراحي سامانه اي براي 
بارگذاري تكاليف مشخص شده ساير دستگاه ها است 
اما متاسفانه اقدام خاص و قابل توجهي به نسبت وظايف 
دستگاه ها انجام نشده بود. حدود ۲۲۰ تكليف براي قانون 
هواي پاك صادر شده است كه تنها ۲۰ تكليف اجرا شد.

    گزارش ترك فعل
به قوه قضاييه  و ديوان محاسبات

به گفته او سازمان حفاظت محيط زيس��ت و اداره كل 
محيط زيست تهران وظيفه دارند درباره قانون هواي پاك 
به بازرسي كل كشور يعني قوه قضاييه و ديوان محاسبات 
گزارش ارايه دهند. در گزارش هاي ارس��ال شده ترك 
فعل ها مشخص و در دست بررسي است. مزيناني تصريح 
كرد: ما دستگاه نظارتي و حاكميتي براي اجراي قوانين 
هستيم. اين مستلزم اتخاذ تمهيداتي در مسير كار است. 
در استان تهران نزديك ۱۷ هزار واحد صنعتي داريم. به 
عبارتي بارگذاري ما بسيار بيش از ظرفيت استان تهران 
است. حدود ۱۲ ميليون جمعيت در استان تهران داريم 
و در اين اس��تان نزديك ۲ ميليون خودروي فرسوده و 
بين دو تا دو ميليون و ۵۰۰ موتورسيكلت فرسوده تردد 
مي كنند. تمامي اين موارد بايد با در نظر گرفتن ظرفيت 
تهران باشند اما نيست، همچنين ۱۵ ميليون خودرو و 

۱۲ ميليون موتورسيكلت در كشور داريم. او باتوجه به 
اقدامات الزم براي اجراي قانون هواي پاك افزود: برنامه 
داريم اما اجراي آن حائز اهميت است. دستگاه ها مانند 
وزارت نفت بايد تكاليف خود عمل كنند. به عنوان نمونه 
وزارت نفت بايد طرح »كهاب« را اجرا مي كرد. اين طرح 
مربوط به بخارات بنزين اس��ت كه از مخازن، تانكرهاي 
مس��تقر در خروجي مخازن و سوخت گيري خودروها 
توليد مي شود. اين بخارات بايد كنترل شود ولي تاكنون 
اين اقدام انجام نش��ده است. از س��ال ۹۶ دو نوبت طرح 
كهاب براي وزارت نفت تمديد شده در صورتي كه اكنون 
بايد اجرا و نهايي شده باشد. سرپرست حفاظت محيط 
زيست استان تهران با اشاره به ديگر دستگاه هاي مكلف 
توضيح داد: وزارت كشور اقدامات بسيار خوبي انجام داده 
است. شهرداري ها بايد وسايل نقليه عمومي را نوسازي و 
نه بازسازي كنند. اين موارد نيازمند بودجه است و تاكنون 
بودجه اختصاصي براي اين مسائل تخصيص داده نشده 
بود. تهران به حدود ۱۲ هزار دستگاه اتوبوس نياز دارد اما 

اكنون ۲۰۰۰ دستگاه در حال تردد در پايتخت است.

    محيط زيست وجود توده گاز متان 
در جنوب تهران را تاييد مي كند؟

مزيناني درباره توده گاز متان در جنوب شهر تهران 
گفت: هر جا زباله باشد به تبع آن متان نيز وجود دارد. 
در ته��ران روزانه نزديك ب��ه ۷۰۰۰ تن زباله خانگي 
داريم كه دفن آنها در مجموعه هاي مختلفي اطراف 
تهران مانند آرادكوه انجام مي شود. آرادكوه نزديك 
به ۵۰ سال است كه درحال انباشت پسماند است. ما 
در كشور گاز فراواني داريم. به همين جهت خيلي به 
سمت تكنولوژي و استفاده از گاز متان نرفته ايم. زباله ها 
به علت شيرابه موجود باعث تصاعد گاز متان مي شوند 

و اين از گازهاي گلخانه اي و مخرب اليه ازن است.

۲۰۰تكليفبرزمينماندهقانونهوايپاك
رويخطخبر ادامهازصفحهاول

 لباس گرم مي پوشيم
و  نفس نمي كشيم

حاال ديگر مردم در صف خريد نفت مي ايس��تند و اين 
اگر اسمش بازگشت به عقب نيست پس چه مي تواند 
باشد؟ در حالي كه در برخي شهرها حتي نانوايي ها هم 
ديگر نمي توانند به كار خود ادامه دهند چون گاز ندارند 
 و اين وضعيت همچنان براي خيلي ها مش��كل آفرين 
شده است. از سوي ديگر مس��ووالن هفته هواي پاك 
برگزار مي كنند در حالي كه هوايي براي نفس كشيدن 
نيست. در كالن شهر تهران با وجود اين همه بارش باز 
هم هوا در مرز خطرناك قرار گرفته است. ديگر شهرها 
هم وضعيت بهتري ندارند. تنها راهي كه باقي مي ماند 
اين است كه مردم لباس گرم بپوشند تا در سرما از خود 
محافظت كنند و از سوي ديگر نفس نكشند چون ممكن 
است با هر دم و بازدم قدمي به مرگ نزديك تر شوند. هوا 
پر از آالينده هايي است كه معلوم نيست كي و چه وقتي 
قرار است از بين بروند. از آن ۲۰ دستگاه متولي اجراي 
قانون هواي پاك هم هي��چ صدايي درنمي آيد چرا كه 
هر كدام مشغول انداختن تقصيرها به گردن ديگري 
هستند. سوال اينجاست كه آيا اين ميزان پاسخگويي 
به مردم در برابر مشكالتي كه به دليل بي توجهي ها به 
وجود آمده قدري نامناسب به نظر نمي رسد. مسووالن 
چه وقت و كجا بايد از مردم عذرخواهي كنند، چه وقتي با 
روي دادن چه اتفاقي مسوولي مجبور به استعفا مي شود؟ 
راستي آن نماينده شوراي شهر تهران كه دختر خود را به 
عنوان رييس دفترش استخدام كرده بود و فيش حقوقي 
۲۶ ميليوني او منتشر شد فقط به استعفاي دخترش اكتفا 
كرد و قرار نيست خودش استعفا دهد؟ تاب آوري مردم 
نبايد بهانه اي باشد براي مسووالن تا به جاي پذيرفتن 
نقد و نظرات دست باال را بگيرند و هيچ عذرخواهي در 
بين نباشد. اينكه رييس دولت دستور مي دهد مشكل 
گاز حل ش��ود، يا دستور مي دهد مشكل آلودگي حل 
شود، چاره كار نيست، بايد اراده اي در ميان باشد تا اين 
مشكالت را حل كند. دستورات به تنهايي كافي نيستند.

ظرفيت هاي بخش خصوصي 
ايران و تركيه 

 تركيه بع��د از امارات و چين س��ومين تامين كننده 
كاال براي كش��ورمان از ابتداي س��ال ب��وده و عمده 
كاالهاي وارداتي از اين كشور، محصوالت كشاورزي، 
نهاده هاي دامي، موز و حبوبات به ارزش يك ميليارد 
و ۶۲۷ ميلي��ون دالر، انواع روغن ه��ا و مواد معدني با 
۲۵۱ ميليون دالر بوده وماش��ين آالت صنعتي، مواد 
و محصوالت ش��يميايي، انواع كاغذ و مقوا و ملزومات 
چاپ و بس��ته بندي، دارو، انواع كود، لوازم الكتريكي، 
ابزار و يراقات، مصنوعات پالستيكي، الستيك خودرو، 
لوازم يدكي و قطعات منفصله خودرو، انواع كمپرسور و 
لوازم آسانسور، انواع ورق هاي چوبي، پارچه و نخ از ديگر 
كاالهاي مهم وارداتي از تركيه بودند. در آستانه سفر وزير 
امور خارجه كشورمان به آنكارا، استفاده از ظرفيت هاي 
بخش خصوصي دو كشور براي ارتقاي روابط و توسعه 
اقتصادي و تجاري همچنان در دستور كار قرار داشته 

باشد و در مسير تقويت آن گام برداشته شود.

واريز»مستمري«ديماهمددجويانبهزيستي
مع��اون توس��عه مديري��ت و منابع 
س��ازمان بهزيس��تي كش��ور از واريز 
مس��تمري دي ماه جاري مددجويان 
تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور 
در راستاي اجراي بند ۵ قانون اصالح 
قانون بودجه س��ال ۱۴۰۱ كل كشور 
خب��ر داد. عليرضا انجالس��ي معاون 
توس��عه مديري��ت و منابع س��ازمان 

بهزيستي كشور از واريز مستمري دي ماه جاري 
مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور 

در راستاي اجراي بند ۵ قانون اصالح 
قانون بودجه س��ال ۱۴۰۱ كل كشور 
خبر داد و گفت: بر اين اس��اس براي 
خانوار ي��ك  نفره ۵۴۶ ه��زار تومان، 
خان��وار دو نف��ره ۷۸۰ ه��زار تومان، 
خانوار سه  نفره يك ميليون و ۹۲ هزار 
تومان واريز شد. به گفته او همچنين 
به خانواده چهار نف��ره يك ميليون و 
۴۰۴ هزار تومان، خانواده پنچ نفره و بيش��تر يك 
ميليون و ۷۱۶ هزار تومان مستمري پرداخت شد.

قطعگاز۱۰هزارمشتركويالهايخاليدرمازندران
مديرعامل شرگت گاز مازندران گفت: 
طب��ق پايش و بررس��ي هاي صورت 
گرفته به منظور پايداري جريان گاز 
و مديريت مصرف انرژي تاكنون گاز 
۱۰ هزار مش��ترك ويالهاي خالي از 
س��كنه در استان قطع ش��ده است. 
قاس��م مايلي رس��تمي افزود: رصد 
بخش اجرايي ش��ركت گاز استان از 

ويالها همچنان ادام��ه دارد و در صورتي كه اين 
سكونتگاه ها براساس ارزيابي كارشناس مربوطه 
خالي از س��كنه تشخيص داده ش��ود، بالفاصله 
قطع خواهد ش��د. او با بيان اينكه در زمان حاضر 
گاز ۱۸۰ واحد صنعتي اس��تان مازندران باهدف 
مديري��ت مصرف انرژي در بخ��ش خانگي قطع 
است، ادامه داد: اين واحدها طبق مكاتبات انجام 
ش��ده تنها مجاز به استفاده س��وخت جايگزين 
گازوئيل خواهن��د بود. مديرعامل ش��رگت گاز 

مازندران تصريح كرد: در زمان حاضر 
شبكه گاز در بخش خانگي، نانوايي ها 
و ديگر اصن��اف و همچني��ن حوزه 
تج��اري و خدماتي وصل اس��ت و از 
زمان شروع موج سرما تاكنون قطعي 
گاز در اين بخش ها نداشتيم. مايلي 
رستمي با اشاره به پايداري شبكه گاز 
در بيشتر نقاط استان افزود: براساس 
ارزيابي ه��اي انج��ام ش��ده در زم��ان حاضر در 
شهرستان هاي آمل، بابل، بهشهر و گلوگاه با افت 
فشار گاز مواجه هستيم كه از عموم مردم استان 
مي خواهيم  براي جلوگيري از قطعي در مصرف 
گاز صرفه جويي حداكثري داشته باشند. او اضافه 
كرد: در ۲۴ ساعت گذشته شهروندان مازندران 
۳۳ ميليون متر مكعب گاز مصرف كردند كه اين 
رقم در مقايسه با مدت مشابه روز گذشته آن يك 

ميليون متر مكعب كمتر است.

آخرينوضعيت»پيروز«درتهرانسرد
سرپرس��ت دفتر حفاظت و مديريت 
حي��ات  وح��ش س��ازمان حفاظت 
محي��ط زيس��ت ضم��ن اش��اره به 
وضعيت جس��ماني مناسب»پيروز« 
 درب��اره مح��ل اس��تقرار او گف��ت: 
اين گون��ه از آغ��از فصل س��رما در 
اتاقك هاي تعبيه ش��ده در محوطه 
فضاي باز س��ايت يوز حض��ور دارد.

غالمرضا ابدالي درباره محل استقرار »پيروز« به 
علت سرماي هوا و بارش برف و باران اظهار كرد: از 
گذشته در محوطه فضاي باز سايت يوز پرديسان 
آلونك هاي كوچكي براي گذراندن سرما در فصل 

زمستان براي حيوانات تعبيه شده  است.
 »پيروز« نيز با ش��روع فصل س��رما ش��ب ها در 
همين آلونك هاي مخصوص مي خوابد. او درباره 
وضعيت جسماني »پيروز« به علت برودت هواي 
سرد اظهاركرد: پيروز ش��رايط جسماني خوبي 

دارد. از قب��ل ب��ه حض��ور در فضاي 
باز عادت ك��رده بود ام��ا اكنون نيز 
بايد بتواند خ��ود را با ش��رايط وفق 
ده��د. پيروز با ش��روع فصل س��رما 
خود ب��ه خود به س��مت آلونك هاي 
تعبيه شده در س��ايت هدايت شد و 
مش��كلي نيز ندارد. سرپرست دفتر 
حفاظ��ت و مديري��ت حيات  وحش 
س��ازمان حفاظت محيط زيست درباره وضعيت 
س��ايت توران در س��منان - كه محل نگهداري 
يوزپلنگ هاي در اسارت است- در پي بارش هاي 
زمس��تاني گفت: يوزهاي ما چند سالي است كه 
در س��ايت توران در تمامي فصول حضور دارند. 
تجارب متفاوت در مراح��ل مختلف هر فصل را 
تجربه كرده اند و تدابير الزم براي آن س��ايت نيز 
انديشيده شده اس��ت . در اين سايت نيز تاكنون 

مشكلي نداشته ايم.

»تعادل«پرداختوام۱۲ميليونيبهبازنشستگانومستمريبگيرانتاميناجتماعيبررسيميكند

بدهيانباشتهدولتهابهتاميناجتماعي6۰۰هزارميلياردتوماناست
230 هزار نفر در نوبت دريافت وام

تعادل| 
بسياري از بازنشستگان تامين اجتماعي 
از آنجايي كه با مشكالت معيشتي دست 
وپنجه نرم مي كنند، دريافت وام برايشان مي تواند تنفسي 
هر چند كوتاه در اين اوضاع وانفساي اقتصادي به شمار 
بيايد. اين در حالي است كه تعداد قابل توجهي از اين افراد 
مستاجر هستند و با توجه به افزايش بي رويه قيمت وديعه 
مسكن و اجاره بها چاره اي جز گرفتن وام براي پرداخت 
اين خرج هاي اضافي را ندارند. البته مساله اينجاست كه 
دريافتي بسياري از بازنشستگان و مستمري بگيران آنقدر 
زياد نيس��ت كه توانايي پرداخت اقساط وام را هم داشته 
باشند، اما هر چه باشد از سرگردان شدن در اين روزهاي 
سرد بسيار بهتر است. از سوي ديگر مبلغ وامي كه براي آنها 
در نظر گرفته شده با توجه به تورم موجود در كشور چندان 
هم نمي تواند راهگشا باشد. ميزان وام دريافتي بازنشستگان 
و مستمري بگيران از ۷ ميليون تومان به ۱۲ ميليون تومان 
افزايش يافته و اين در حالي است كه قيمت وديعه مسكن 
چه در تهران و چه در حومه آن كمتر از ۵۰ ميليون تومان 
نيست. البته با توجه به حجم زياد درخواست ها بايد ديد 
كه آيا سازمان تامين اجتماعي مي تواند به همه آنها پاسخ 
دهد؟ اين مساله فقط مربوط به تهران نيست و در شهرهاي 
ديگر نيز بسياري از افراد در انتظار دريافت وام هستند و 
چند ماهي هم از اين انتظار مي گذرد اما هنوز جوابي به آنها 
داده نشده است. در حال حاضر سازمان تامين اجتماعي 
از مرداد ماه تاكنون در حال ثبت نام از بازنشس��تگان 
و مس��تمري بگيراني اس��ت كه تقاضاي دريافت اين 
تس��هيالت را دارند. به گفته اين سازمان پيش بيني 
شده كه ۴۰۰ هزار نفر از اين تسهيالت استفاده كنند. 

    انباش�ت بدهي دولت به س�ازمان تامين 
اجتماعي

مس��اله مهم ديگري كه در اين بين بايد مورد توجه قرار 
گيرد، ميزان بدهي دولت به س��ازمان تامين اجتماعي 
است، بدهي كه اگر پرداخت مي شد قطعا بازنشستگان 
و مس��تمري بگيران مجبور نبودند ماه ها در صف انتظار 
دريافت وام قرض الحسنه يا وام ضروري خود منتظر بمانند. 

اين بدهي تاكنون به ۶۰۰ هزار ميليارد تومان رس��يده 
كه خود رقم قابل توجهي اس��ت. در حالي كه س��ازمان 
تامين اجتماعي براي پرداخت حقوق بازنشس��تگان و 
مستمري بگيران هم با مشكل مواجه است، پرداخت نيمي 
از اين بدهي هم مي تواند تا مدت ها مشكالت اين سازمان را 
حل و فصل كند. شايد يكي از داليلي كه باعث شده تا دولت 
با افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي موافقت 
نكند و قانون همسان سازي حقوق ها به درستي اجرا نشود 
همين بدهي ميلياردي دولت به تامين اجتماعي است 
كه اگر قرار باش��د قوانين اجرايي شوند دولت هم موظف 
به بازپرداخت اين بدهي خواهد شد. دولت در اين روزها 
راه هاي بسياري را براي اينكه مجبور به پرداخت اين بدهي 
نشود پيموده است، از عدم موافقت با افزايش حقوق ها تا 
اجرايي نكردن همسان سازي و حاال هم كه افزايش سن 
بازنشستگي را در دس��تور كار قرار داده است. به هر حال 
آنچه بايد به آن توجه ش��ود، دش��واري تامين معيشت 
بازنشستگان در شرايط اقتصادي كنوني كشور است كه 

درصد قابل توجهي از مردم را به زير خط فقر فرستاده.

    400 هزار بازنشسته از تسهيالت قرض الحسنه 
بهره مند مي شوند

رييس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي تهران گفت: 
بر اساس اعالم سازمان تأمين اجتماعي در سال جاري 
قرار است ۴۰۰ هزار نفر از بازنشستگان وام ۱۲ ميليون 
توماني دريافت كنند که تا به امروز ۱۷۰ هزار نفر دريافت 
و ۲۳۰ هزار نفر در صف انتظار هستند. علي دهقان كيا؛ 
رييس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي تهران در 
گفت وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري تسنيم، در 
ارتباط با آخرين وضعيت پرداخت وام قرض الحس��نه 
به بازنشس��تگان تامين اجتماعي اظهار كرد: بر اساس 
برنامه ريزي كه از ابتداي س��ال از سوي سازمان تامين 
اجتماعي اعالم ش��د، ۴۰۰ هزار نفر از بازنشستگان از 
تس��هيالت قرض الحس��نه بهره مند خواهند شد. او با 
اش��اره به اينكه تا به امروز ۱۷۰ هزار نف��ر از ۴۰۰ هزار 
نفر وام قرض الحس��نه خود را دريافت كرده اند، گفت: 
پيش بيني مي شود كه تا پايان سال مابقي اين تعداد نيز 

وام خود را دريافت كنند و در صورتي كه بازنشستگاني 
از دريافت وام خود جا بمانند اين افراد در اولويت س��ال 
بعد ق��رار خواهند گرفت. دهقان كي��ا در ارتباط با رقم 
وام پرداختي به بازنشس��تگان تامين اجتماعي گفت: 
پيش از اين وام پرداختي ۷ ميلي��ون تومان بود كه در 
سال جاري به ۱۲ ميليون تومان افزايش يافت. رييس 
كانون بازنشستگان تامين اجتماعي تهران در پاسخ به 
اين پرسش كه آيا احتمال دارد در سال آتي ميزان وام 
پرداختي به بازنشس��تگان افزايش يابد، تصريح كرد: 
در اين زمينه تاكنون صحبتي نشده و ان شاءاهلل پس از 
برگزاري جلسه با مسووالن تامين اجتماعي اطالع رساني 
مي ش��ود. او در ارتباط با نحوه ثبت نام و دريافت وام به 
بازنشستگان س��ازمان تأمين اجتماعي گفت: در اين 
زمينه بازنشستگان مي توانند به دفاتر كانون بازنشستگي 
در سراسر كشور مراجعه كنند و با ثبت نام در سايت و ارايه 

مدارك در نهايت وام خود را دريافت كنند.

    بدهي ساالنه دولت 140 هزار ميليارد تومان
اين در حالي است كه عضو و نايب رييس هيات مديره 
سازمان تامين اجتماعي به بررس��ي بودجه درنظر 
گرفته ش��ده براي تاديه بدهي هاي انباشته سازمان 
تامين اجتماعي در اليحه بودجه سال ۱۴۰۲ اشاره 
و بر مغايرت اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۲ كل كش��ور 
با سياس��ت هاي كلي تامين اجتماع��ي اذعان كرد. 
علي حيدري با بيان اينكه سياست هاي كلي تامين 
اجتماعي ۲۱ فروردين س��ال جاري ابالغ شد اظهار 
كرد: براساس سند الزامات تحقق سياست هاي كلي 
نظام مي بايستي حداكثر ظرف مدت شش ماه پس 
از ابالغ، متوليان ذي ربط نسبت به تدوين، تصويب و 
اجراي برنامه جامع تحقق سياست هاي كلي موصوف 
)شامل اقدامات تقنيني، مقرراتي و اجرايي( اقدام و 
نس��خه اي از آن را براي رصد ميزان تحقق و بررسي 
ميزان انطباق با سياست هاي كلي ابالغي به دبيرخانه 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيات عالي نظارت 
مجمع ارسال مي كردند. او افزود: به هر تقدير و باتوجه 
به تغييرات متحدثه در سطح وزير تعاون، كار و رفاه 

اجتماع��ي تدوين، تصويب و اج��راي »برنامه جامع 
تحقق سياست هاي كلي تامين اجتماعي« در زمان 
مقرر وفق سند الزامات تحقق سياست هاي كلي نظام 
صورت نپذيرفت. عض��و و نايب رييس هيات مديره 
س��ازمان تامين اجتماعي با اشاره به اينكه با شروع 
به كار وزير جديد تعاون، كار و رفاه اجتماعي اقدامات 
جدي و موثري در اين زمين��ه انجام و پيش نويس 
لوايح مربوطه جهت طي مراحل تصويبي ارسال شد. 

    سهم تامين اجتماعي در اليحه بودجه
 10 هزار ميليارد تومان

عض��و و نايب ريي��س هيات مديره س��ازمان تامين 
اجتماعي افزود: اين در حالي اس��ت ك��ه برآوردها 
نش��ان مي دهد دولت براس��اس ۳۶ حكم قانوني و 
مقرراتي جاري، فقط طي س��ال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۴۰ 
هزار ميليارد تومان حق بيمه جاري به سازمان تامين 
اجتماعي بدهكار مي ش��ود )فارغ از حدود ۸۰ هزار 
ميليارد تومان مطالبات مربوط به متناسب س��ازي 
مس��تمري ها( اما در اليحه بودجه فق��ط ۱۰ هزار 
ميليارد تومان اعتبار براي پرداخت به سازمان تامين 
اجتماعي، اختصاص يافته است و اين امر مغاير با نص 
صريح بند ۴ سياست هاي كلي تامين اجتماعي است.

    بدهي انباشته دولت ها به تامين اجتماعي 
600 هزار ميليارد تومان 

حيدري با بيان اينكه در واقع اگر فرض بگيريم بالغ 
بر ۶۰۰ هزار ميليارد تومان بدهي بيمه اي انباش��ته 
شده دولت از سال ۱۳۵۴ تاكنون را دولت قرار است 
به طريق ديگري بپردازد گفت: در حداقل ش��رايط 
الزام��ات اج��را و تحقق سياس��ت هاي كلي تامين 
اجتماعي ايجاب مي كن��د كه دولت حق بيمه هاي 
ج��اري ايج��ادي ط��ي س��ال ۱۴۰۲ را در اليحه 
بودجه لح��اظ و اعتبارات مربوطه را نقداً و ماهانه به 
س��ازمان تامين اجتماعي بپردازد تا سازمان مزبور 
بتواند خدمات و پوشش هاي بيمه اي خود در قبال 

بيمه شدگان و مستمري بگيران را به انجام برساند.

    مغايرت اليحه بودجه با سياست هاي كلي 
تامين اجتماعي

او اضافه كرد: نظر به اينكه قانون برنامه شش��م توسعه 
براي س��ال جاري )ش��ش ماه اول( تمديد شده است، 
مي توان گفت اليحه بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور هم 
با سياست هاي كلي تامين اجتماعي و هم با تبصره بند 
الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مغاير است. عضو 
و نايب رييس هيات مديره سازمان تامين اجتماعي به 

تبصره فوق اشاره و اظهار كرد: در اين تبصره آمده است 
كه »در اجراي حكم اين بند بايد ساالنه حداقل ۱۰ درصد 
بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي تسويه شود و 
هر گونه تعهد جديد براي سازمان تامين اجتماعي بايد 

در قانون بودجه همان سال پيش بيني و تامين شود «

    دولت و مجلس جبران كنند
او ب��ا بيان اينكه دولت قبل ب��ه اين حكم قانوني عمل 
نكرده و در بودجه هاي س��نواتي حق بيمه هاي جاري 
سهم الش��ركه دولت را لحاظ نكرده و روند بازپرداخت 
بدهي هاي معوقه دولت را نيز وفق تبصره بند الف ماده 
۱۲ محقق نساخته است گفت: فلذا اين دولت و مجلس 
الزم است عقب ماندگي ناشي از ترك فعل دولت قبل را 
طي سال انتهايي برنامه ششم توسعه جبران كنند.  عضو 
و نايب رييس هيات مديره سازمان تامين اجتماعي تاكيد 
كرد: به همين سبب بايستي در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ 
كل كشور هم مطالبات بيمه اي جاري سازمان تامين 
اجتماعي از دولت و هم مطالبات معوق را مورد توجه قرار 
دهند و بدين ترتيب زمينه تحقق حكم مندرج در بند ۴ 
سياست هاي كلي تامين اجتماعي مبني بر »جلوگيري 
از ايجاد و انباش��ت بدهي هاي دولت« به سازمان ها و 

صندوق هاي بيمه گر اجتماعي را فراهم كنند.

گزارش
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