
   : یک کارشــناس اقتصادی با بیــان اینکه برخورد با 
ناکارآمدی و فساد عامل اصلی و کلیدی کاهش نرخ 
ارز در کشور اســت، گفت: برخی از رســانه ها و صفحات مجازی با 

موج سازی به دنبال افزایش نرخ ارز هستند.
احسان سلطانی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با مهر در خصوص 
شــرایط ملتهب بــازار ارز در هفته های اخیر گفت: ارز یک مســئله 
پیچیده و چندوجهی اســت و نمی توان تنهــا از یک دیدگاه به آن 
نگریســت؛ به عنوان نمونه، مرور شــرایط حاکم بر بازار ارز در دوران 
جنگ و مقایســه آن با مقطع زمانی فعلــی دارای نکات قابل تأملی 

است.
ســلطانی ادامه داد: در زمان جنگ ۸ ساله، قیمت نفت به بشکه ای 
۱۰ دالر رســیده بود؛ همچنین در آن زمان کشور هیچ گونه درآمد 
ارزی از محل صــادرات غیرنفتی مثل پتروشــیمی، معدن، فوالد و 
غیره نداشت؛ با این وجود نرخ ارز در طی این ۸ سال تنها ۴.۵ برابر 

رشد را تجربه کرد.
وی تصریح کرد: اما در ۱۰ ســال گذشــته و با شــروع تحریم های 
اقتصادی، قیمت ارز ۵۰ برابر افزایش یافته است؛ از طرفی نمی توان 
ادعا کرد که درآمد ارزی کشــور در دهه ۹۰، از دهه ۸۰ کمتر بوده 

است.
به گفته این کارشــناس اقتصادی، مســئله مهم جریانی اســت که 
از ســال ۱۳۹۷ شروع شــد، به بیانی در ســال ۱۳۹۷ بنا به ادعای 
بانــک مرکزی ۱۰۰ میلیارد دالر درآمد صادراتی و چیزی در همین 
حدود نیز ذخایر ارزی داشــتیم؛ اما از ایــن تاریخ به بعد در مقاطع 
مختلف زمانی دیده شد که قیمت ارز ظرف چند روز به یکباره رشد 
شــدیدی را تجربــه می کند، اما در نهایت با کاهــش اندکی نرخ به 

تعادل می رسد.
این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: در واقع بــا در نظر گرفتن این 
نکات به این نتیجه می رســیم که بیــش از کمبود منابع ارزی، تأثیر 
اتخاذ تصمیمات نادرست می تواند بر بازار تأثیر معکوس داشته باشد.

این کارشناس حوزه اقتصاد، عدم تغییر نگرش سیاست های اقتصادی 
را در تغییر نرخ ارز مؤثر دانســت و تأکید کرد: متأســفانه، در دولت 
دوازدهم همه چیز به دســت بازار سپرده شــد و این رویه هنوز در 

دولت جدید نیز ادامه دارد.
ســلطانی افزود: طی ســال های اخیر با افزایش نــرخ ارز و کاهش 
قدرت خرید مردم، شــاهد افت خریــد کاالی خارجی، خرید امالک 
مســتغالت و کاهش خروج ارز از کشــور بودیم؛ بنابراین در مجموع 
خروج ســرمایه کاهش یافته و تقاضای زیادی برای این موارد بسیار 

کاهش یافته است.
وی در ادامه اظهار داشــت: بانک های خصوصی چندین هزار میلیارد 
تومان از مردم نقدینگــی دریافت کرده و به جای آن به افراد خودی 
تسهیالت داده اند؛ از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، بانک های خصوصی عامل 
اصلی خلق نقدینگی بوده اند و این نقدینگی با ســفته بازی منجر به 
افزایش نرخ ارز و طال و ســهام شده است که بیشترین سود را برای 

بانک ها داشته است.
این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار داشت: برخورد با ناکارآمدی 
و فســاد عامل اصلی و کلیدی کاهش نرخ ارز در کشــور اســت. در 
زمان جنگ شرایط اقتصادی به مراتب سخت تر از امروز بود؛ اما از آن 
عبور کردیم. همچنین روســیه طی یک سال گذشته درگیر تحریم و 
جنگ بوده؛ اما ارزش پول خود را حفظ کرده اســت و نیاز داریم که 

مسئوالن از تجربیات گذشته درس گیرند.

   :رئیــس جمهور با اشــاره به 
گــزارش وزیــر اطالعات از 
بررسی و پیگیری مسئله مسمومیت تعدادی از 
دانش آموزان در برخی شهرها، بر لزوم پیگیری 
این موضوع و اطالع رســانی دقیق و به موقع 
دســتگاه های مربوطه برای رفــع نگرانی های 

مردم تاکید کرد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت 
دولت، با اشــاره به گــزارش وزیر اطالعات از 
بررسی و پیگیری مسئله مسمومیت تعدادی 

از دانش آموزان در برخی شهرها، اظهار داشت: توطئه جدید دشمن برای 
ایجــاد دلهره در دل دانش آموزان، فرزندان عزیز و والدین آنها جنایت و 

اقدامی ضد بشری است.
رئیس جمهور با تاکید بر لزوم پیگیری این موضوع و اطالع رسانی دقیق و 
به موقع دستگاه های مربوطه برای رفع نگرانی های مردم، گفت: این اقدام 
حلقه ای دیگر از زنجیره  توطئه های دشمن است که برای التهاب آفرینی 
در جامعه و تشویش اذهان عمومی و هراس افکنی در میان فرزندان این 

مرز و بوم انجام گرفته و باید ریشه یابی و با آن برخورد جدی شود.

رئیســی در بخش دیگری از ســخنان خود با 
اشاره به سفر اخیرش به استان بوشهر و اهمیت 
نقش دریا در توســعه اقتصادی و ظرفیت  های 
کشــور در این زمینه، درآمد فعلی کشــور از 

اقتصاد دریا را غیرقابل قبول دانست.
رئیــس جمهــور همچنین بر لزوم تشــکیل 
کارگروهــی برای رصــد و هماهنگی فعالیت 
دســتگاه ها در اجرای سیاست های مربوط به 
فعــال کردن اقتصاد دریا زیــر نظر معاون اول 

تاکید کرد.
 اهتمام جدی برای تحقق وعده های دولت و تسریع در ارائه الیحه قانون 
برنامه هفتم توسعه به منظور ارسال به مجلس شورای اسالمی از دیگر 

تاکیدات رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت وزیران بود.
به گزارش تســنیم؛ رئیس جمهور در ابتدای این جلسه با تبریک اعیاد 
شــعبانیه به ویژه والدت با سعادت منجی عالم بشریت حضرت بقیه اهلل 
االعظم)عــج(، به تبیین جایــگاه موعود در ادیــان و مذاهب توحیدی 
پرداخت و افزود: ماه شــعبان بهترین فرصت برای درک وجود حضرت 

ولی عصر)عج( و توسل و توجه به امام حّی و هدایت گر بشریت است.

 رئیسی:

برخورد با ناکارآمدی و فساد، عامل کلیدی کاهش نرخ ارز

 توطئه مسموم کردن دانش آموزان جنایت ضدبشری است

 
 رئیس جمهور: 

 توطئه مسموم کردن دانش آموزان 
جنایت ضدبشری است 
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کاالبرگ  یارانه بگیران شارژ شد

  هزینه خرید لباس عید چقدر تمام می شود؟

نیما نعمتی

   :  ســاماندهی خدمات 
یکپارچــه  رســانی 
محلی و ملی عالوه بــر آنکه راهکاری 
چند وجهی برای عبــور از بحرانها می 
باشد دارای مزیتی توسعه محور است. 
از قرون پیش در برخی از کشــورهای 
مختلف جهــان که دارای ویژگی هایی 
نظیر پراکنش جمعیتــی متفاوت و یا 
محدودیت نیروی انســانی ماهر بودند 
تجمیــع خدمات رســانی یکپارچه در 
شــکل های اولیه رایج می باشــد. به 
عنوان مثال در یک دهکده یا روستا با 

ترکم جمعیتی محدود ، ...

ساماندهی خدمات رسانی 
یکپارچه نهاد های شهری 

محمدعلی طیبی سورکی

   :  ســرمایه گــذاری در 
اشتغال  ایجاد  راستای 
در ایــران و بکارگیری افــراد و همچنین 
افزایش فرایند تولید ،در ایجاد اقتصاد پویا 
مؤثر خواهد بود و لذا هر شــخصی قصد 
سرمایه گذاری در جمهوری اسالمی ایران 
را داشته و بالتبع زمینه سازو ایجاد کننده 
موارد فوق خواهد بود که به  همین دلیل، 
مورد حمایت دولت  واقع می گردد و فرقی 
ندارد این شخص ایرانی باشد و یا خارجی.

سرمایه گذاران خارجی در 
ایران و دالیل حمایت از آنان 

سرمقاله

یادداشت
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سخنگوی کمیسیون اقتصادی:

 اظهار بی اطالعی سخنگوی دولت 
از بسته ارزی مجلس جای تعجب دارد 

   :  رئیس کمیســیون اقتصــادی در ۱۹ آذر طی 
نامه ای به رئیسی، ۹ پیشنهاد برای مدیریت بازار 

ارز ارائه کرده بود .
مهدی طغیانی سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان 
اینکه ابراز بی اطالعی ســخنگوی محترم دولت نسبت به بسته 
اقتصادی، جای تعجب دارد گفت: انتظار ما در مجلس این بود که 
در ۷۰ روز گذشته، دولت محترم اهتمام جدی تری به استفاده از 
راهکار های علمی و اقتصادی برای مدیریت بهتر بازار ارز که در این 
بسته تشریح شده است می داشت و البته اکنون نیز همان بسته 
می تواند مالک عمل باشــد. در آن گزارش تاکید شده بود که از 
جمله چالش های مهم بازار ارز، سیاست غلط تثبیت نرخ ارز اسمی 
و عدم وجود کریدور مشــخص برای مدیریت ارز است. متأسفانه 
همین توصیه مهم در سیاســت جدید هم مورد بی توجهی قرار 

گرفت و موجب بخشی از التهابات اخیر شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به اظهار 
بی اطالعی سخنگوی دولت از بسته ارزی مجلس واکنش نشان 

داد.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی در جمع خبرنگاران در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی 
دولت مبنی بر اینکه بسته ارزی مشخصی درباره مدیریت بازار ارز 
از ســوی مجلس به دولت ارایه نشــده است، گفت: همانطور که 
رئیس مجلس هم گفتند، از افتخارات مجلس یازدهم این اســت 
که نگرانی های خود را به صورت رسمی طی یک سند رسمی در 
یک جلسه علنی پیش از تحوالت ارزی اعالم کرده بود که اگر به 
قوانین مصوب مجلس و پیشــنهاد های داده شده توجه می شد، 

شاهد است اتفاقات در بازار ارز نبودیم.
وی افزود: در جلسه نظارتی چهارم دی ماه مجلس شورای اسالمی 
که با حضور مقامات ارشــد و تصمیم گیر دولت در حوزه ارزی و 
پولی برگزار شد، کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی رسمی 
به بررســی دالیل رشد قیمت ارز و ارائه راهکار های فنی و علمی 
مدیریــت این بازار مبادرت کرد و آن گزارش در اختیار همه قرار 

گرفت و به صورت کامل نیز منتشر شد.
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ابراز بی 
اطالعی ســخنگوی محترم دولت نسبت به این بسته اقتصادی، 
جای تعجب دارد گفت: انتظار ما در مجلس این بود که در ۷۰ روز 
گذشته، دولت محترم اهتمام جدی تری به استفاده از راهکار های 
علمــی و اقتصادی برای مدیریت بهتر بازار ارز که در این بســته 
تشریح شده است می داشت و البته اکنون نیز همان بسته می تواند 
مالک عمل باشــد. در آن گزارش تاکید شــده بود که از جمله 
چالش های مهم بازار ارز، سیاســت غلط تثبیت نرخ ارز اسمی و 
عدم وجود کریدور مشــخص برای مدیریت ارز اســت. متأسفانه 
همین توصیه مهم در سیاســت جدید هم مورد بی توجهی قرار 

گرفت و موجب بخشی از التهابات اخیر شد.
طغیانی در عین حال گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس به صورت 
مستمر درحال بررسی و رصد شــرایط ارزی است و متناسب با 
شــرایط، و تغییرات سیاست ها گزارشــات جدید و بسته به روز 
شده ای نیز در این زمینه ارائه خواهد کرد، امیدواریم این راهکار ها 
که نتیجه و خروجی جلسات اقتصادی و فنی درباره بازار ارز است، 

مورد توجه و استفاده دولت در مدیریت بازار ارز قرار گیرد.
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: همچنین 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ۱۹ آذر ماه طی نامه ای 
به آیت اهلل رئیســی، ۶ موضوع مهم نیازمند تصمیم گیری درباره 
ارز نظیر تعدد نرخ های رسمی، مشکل بازگشت ارز صادرکنندگان 
و... و نیز ۹ پیشنهاد کارشناسی و علمی برای مدیریت بازار ارز به 

دولت ارائه شده بود.
به گزارش تســنیم،وی تاکید کرد: بــرای مجلس فصل الخطاب 
قانون اســت و در همان جلسه نظارتی چهارم دی ماه نیز رئیس 
مجلس شورای اسالمی تاکید کرده بود که با وجود قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز در مجلس یازدهم اصالح و تصویب شده است، 
مسئولیت و اختیارات حوزه سکه، ارز و ریال متوجه بانک مرکزی 
است و ما انتظار داریم اجزای مختلف دولت در حوزه مسایل ارزی 
به وظایف قانونی خود عمل کنند تا شاهد شرایط کنونی بازار های 

اقتصادی از جمله ارز و طال نباشیم.

عدم توافق شورا و شهرداری 
برسر نرخ کرایه  حمل و نقل در ۱۴۰۲

   :  عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران 
از عدم توافق نهایی شورا و شهرداری بر سر نرخ 
کرایه حمل و نقل عمومی خبر داد. به گزارش ایســنا، علی اصغر 
قائمی در حاشــیه نوزدهمین کنفرانس حمل و نقل با حضور در 
جمع خبرنگاران در مورد بررســی الیحه نرخ کرایه حمل و نقل 
عمومی در سال آینده در جلسه عصر روزگذشته کمیسیون حمل 
و نقل شورای شهر گفت: روز گذشته الیحه نرخ کرایه بررسی شد 
اما به جمع بندی نهایی نرســیدیم و مقرر شــد شهرداری بروی 
مدل های پیشنهادی نرخ کرایه بیشتر کار کند. وی با بیان اینکه 
قرار شد روز شنبه آتی جلسه بدون سقف زمانی برای تعیین نرخ 
کرایه برگزار شود، در مورد پیشنهادات شهرداری تهران برای نرخ 
کرایه سال آینده گفت: پیشنهاد شهرداری برای بلیت مترو افزایش 
حدود ۴۰ درصد بود و برای اتوبوسرانی مدل پیمایشی مدنظر بود 
و همچنین نرخ پیشنهادی برای تاکسی نیز در حدود مترو بود، اما 
تاکید می کنم که ارقام نهایی نشده است. قائمی ادامه دارد: البته 
دقت داشته باشید که در بررسی نرخ کرایه چند عامل باید مدنظر 
قرار بگیرید، چراکه یک راننده حدود ۳۵۰ میلیون پول تاکســی 
داده و روزانه تنها حداکثر ۵۰ مسافر جابجا می کند و این در حالی 
است که هزینه استهالک و خرید تجهیزات و هزینه پنهان کاهش 
ارزش سرمایه باید مدنظر قرار داده شود و باید تعادل حفظ شود؛ 
اما در تعیین نــرخ بلیت اتوبوس و متــرو از آنجایی که کارکرد 
متفاوت دارند، نرخ گذاری متفاوت اســت. وی در پاســخ به این 
ســوال که هرساله شورا براساس نرخ تورم ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد 
نرخ کرایه داشــت، افزود: این روش ساده ترین و بی حاشیه ترین 
مدل نرخ گذاری است. قائمی در مورد انتصاب مدیرعامل شرکت 
کنترل ترافیک گفت: مــن از دیروز عصر کارتابلم را چک نکردم 
شاید مدیر جدید منصوب شده باشد. وی درمورد اجرای تراموا در 
مسیر آزادی تا پایانه شرق نیز گفت: در بودجه ۱۴۰۲ تنها مبلغی 

در حدود انجام مطالعات اولیه و نه اجرای این مد مصوب شد.
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   :  رئیس قوه قضائیه گفت: مســئله اقتصاد یک مسئله 
اولیــه و ضروری برای حفظ کشــور، تمامیت ارضی، 

تمامیت استقالل، امنیت و آرامش مردم است.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای در 
نشست با تولیدکنندگان، کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان اصفهان 
برگزار شد، با اشاره به مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان بخش های 
مختلف اقتصادی اســتان، اظهار کرد: برخی مسائل ارتباط مستقیمی با 
قوه قضائیه ندارد، اما ما وظیفه داریم حرف های شما را از نزدیک بشنویم 

با تمام وجود درک و به مسئوالن منتقل کنیم.
وی با تأکید بر این که »یکی از ســرمایه های بزرگ در اســتان اصفهان 
ســرمایه انسانی است«، گفت: سرمایه انســانی مدیریت و عاملی است 
که می تواند بســیاری از مســائل را تدبیر کند و این سرمایه در اصفهان 
بســیار زیاد است.انســان های مدیر، مدبر، خالق، دلسوز، شجاع و ... نه 
تنها امروز که در طول سده های گذشته زیاد داشته ایم و باید این ثروت 
عظیم و انسان های ارزشمند را پاس بداریم و نگذاریم این سرمایه بزرگ 
دچار آســیب و خدشه شــود. وی با بیان این که »نباید انسانی دلسوز و 
خیرخواه و مدیریت باال با یک گرفتاری از حیز انتفاع خارج بشــود و او 
را از دســت بدهیم«، ادامه داد: با از دست دادن این سرمایه های انسانی 
نمی توانیم بســیاری از ظرفیت های دیگر را استفاده کنیم. وی با اشاره 
به این که »برای موضوعات مختلف در کشــور صنف ها و مجموعه های 
مختلفی داریم«، تصریح کرد: برای حفظ و حراست از سرمایه های انسانی 
و ارتقای آن ها و این که نسل آینده از ثروت اصلی خود بهره ببرند دچار 
خأل هســتیم و نیاز به تشکیالت داریم. برای حفظ و حراست و صیانت 
از نیروی انســانی چه ســاز و کاری داریم که همه انسان های توانمند را 
شناســایی، ارتقا و بعد آسیب شناسی کند و اگر احیاناً آسیبی وارد شد 
عالج کند؟ به دنبال این هســتیم که چگونه می توان انسان های مستعد 
را کشف؛ حفظ و ارتقا داد. رئیس قوه قضائیه با بیان این که »این باور در 
همه مدیران و بخش ها نیست که باید تصدی گری دولت را کاهش داد و 
واگذاری امور تا جای ممکن به مردم تسهیل شود«، گفت: تصدی گری 
دولت هنوز زیاد اســت و از ظرفیت های مردم کمتر اســتفاده می شود، 
اگرچــه از اول انقالب تکیه بر مردم بــوده، اما باید بیش از این به مردم 

پرداخت. وی بــا تأکید بر این که »باید باور کنیــم تولید ثروت، تالش 
و کوشــش، کار فی نفسه ارزشــمند و دارای قداست است«، تأکید کرد: 
اســالم از بیکاری، تنبلی، سستی و تکلف بر دیگران بدش می آید و کار 
و کوشــش و جهاد و حرکت را تشویق می کند و بسیاری از این امور را 
از عبادت های بزرگ می داند. وی ادامه داد: کار و تالش و خلق ثروت به 
نفع مردم است، اما وقتی کشور ضعیف شود همه ضرر می کنند؛ بنابراین 
باید برای این موضوع اهمیت و ارزش قائل شویم، بر همین اساس است 
که مقام معظم رهبری چند سال است شعارهای سال را تعیین می کنند 
و سیاســت ها و اجراها و برنامه ها را جهت دهی می کنند. محسنی اژه ای 
مسئله اقتصاد را یک مسئله اولیه و ضروری برای حفظ کشور، تمامیت 
ارضی، تمامیت اســتقالل، امنیت و آرامش مردم دانســت و اظهار کرد: 
امروز دشــمن می خواهد از طریق مســائل اقتصادی، مسائل سیاسی و 
امنیت کشــور را تحت تأثیر قرار دهد. وی با بیان این که »مســائلی که 
از ســوی فعاالن اقتصادی مطرح شــد لوازمی دارد«، توضیح داد: امروز 
به قوانین و مقررات متناســب نیاز داریم و فعاالن اقتصادی باید کمک 
کنند قوانین و مقررات متناسب با شرایط کنونی در تماس با مسئوالن و 

مجموعه های ذی ربط مطرح و تدوین شود. همه کلیات را قبول داریم، اما 
چگونگی آن را باید کمک کنید. رئیس قوه قضائیه همچنین بر اهمیت 
آشنا شدن با قوانین و مقررات تأکید و تصریح کرد: متصدیان بخش های 
مختلــف می توانند فعاالن هر بخش را با قوانین و مقررات آشــنا کنند. 
اصناف، تشکیالت، اتحادیه ها هرکدام در این زمینه مسئول هستند. یکی 
از وظایف قوه قضاییه ارتقای آگاهی های مردم است اما ما نتوانسته ایم این 

وظیفه را کامل انجام دهیم و شما هم باید کمک کنید.
وی خاطرنشان کرد: امروز کشــاورزی، صنعت، خدمات و ... با همدیگر 
ارتباطاتی دارنــد و همه با آرامش و قدرت خرید مردم ارتباط دارند، در 
حالی کــه اگر فقط به بخش خودمان نــگاه و دیدمان را محدود کنیم 
بخشی از مشکالت موجود رفع نمی شود، پس باید همه را با هم ببینیم. 
اگر چنانچه این جامع نگری را نداشته باشیم و بخشی نگری باشد کارها 
جلــو نمی رود. بــرای جامع نگری باید ارتباطات بیش از این باشــد و با 

همدیگر همفکری و همراهی کنیم.
محسنی اژه ای با تأکید بر این که »باید بین خطا، اشتباه و فساد تفکیک 
کنیم«، گفت: کســی که اشتباه می کند با کســی که عناد دارد و ظلم 
می کند باید فرق داشته باشد. اگر کسی زمین خورده باید او را بلند کنیم، 
نه اینکه ما هم به او لگد بزنیم یا رد شــویم و بی اعتنا باشیم. اگر کسی 
شکست خورد و با مشکالت بازار مواجه شد باید به او کمک کنیم، اما اگر 
کسی فاسد است و تعدی و تجاوز می کند باید برخورد کنیم. هر صنفی 
خودش بهتر می داند چه کسی زمین خورده، اشتباه کرده و یا فاسد است 

و باید این ها را تفکیک کنیم.
وی با اشاره به ناآرامی های اخیر در کشور، تأکید کرد: در این اغتشاشات 
دشــمن چنان القا کرده بود که برای برخی افراد امر مشتبه شد و وقتی 
می گفتیم از اشتباه خود بر می گشتند و به اشتباه خود پی می بردند. مقام 
معظم رهبری کار بزرگی کردند و با فرمان عفو، به افراد امید دادند و نقشه 
دشــمن را نقش بر آب کردند. رئیس قوه قضائیه با تأکید بر این که »ما 
می خواهیم به تولید و فعاالن اقتصادی کمک کنیم«، گفت: قوه قضاییه 
می خواهد به تأمین ســرمایه گذاری هرچه باالتر کمک کند و امیدواریم 
فعاالن اقتصادی هم به ما کمک کنند و همه احساس مسئولیت کرده و 

دست به دست هم دهیم تا مشکالت را رفع کنیم.

زمین خورده ها را  از مفسدان اقتصادی تفکیک کنیم
 رئیس قوه قضائیه : 

   :  نشســت خبــری اعضــای هیات مدیــره انجمن 
ســازندگان قطعات و مجموعه هــای خودرو برگزار 
شد.در ابتدای این نشســت، گلوردی گلستانی )رئیس هیات مدیره 
انجمن قطعه سازان( با اشاره به اینکه قطعه سازی مهمترین صنعت 
اشــتغال زا در زمینه صنعت کشور بوده است گفت: باتوجه به شرایط 
تورمی قدرت خرید خودرو به شــدت کاهش یافتــه و ما امیدواریم 
مطالبات قطعه ســازان از خودروســازان دولتی تادیه شود و در این 
شــرایط سخت تورم و تحریم به تولیدکننده و کارگران آنها در پایان 

سال کمک کنند.
منصور منصوری )دبیر انجمن قطعه سازان خودرو( در ادامه نشست 
گفت: ما ۸۰۰ قطعه ســاز عضو مجموعه انجمن قطعه سازان خودرو 
را داریم. ایران خودرو و ســایپا هر کدام حدود بیش از ۲۰۰۰ خودرو 
در روز تیراژ تولید دارند و قطعات باید فورا برسد تا تولید کند نشود.

دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به ضرورت تعدیل قیمت های قطعه 
گفت: ســازنده مجبور اســت قیمت روز را بخاطر نرخ ارز و هزینه ها 
حســاب کند اما مطالبات این بخــش از تولیدکنندگان به صورت به 
روز شــده و با قیمت روز انجام نمی شــود. مطالبات ۱۲۰ روزه ما از 
خودروســازان که ۲۰ هزار میلیارد تومان است باید پرداخت شود و 
این برای ما قطعه ســازان ضروری است. فرهاد بهنیا)سخنگو و عضو 
هیات مدیره انجمن قطعه ســازان خودرو( با اشــاره به نقش قطعه 
ســازان در تبدیل ایران به یازدهمین کشور خودروساز کشور گفت: 
بسیاری از شرکت های قطعه ساز دچار بحران ناشی از عدم پرداخت 
مطالبات قطعه ســازان از خودروسازان شدند. ما قطعه سازانی داریم 
که باوجود اینکه باید مطالبات ۱۴۰۱ شــان داده می شــد ولی هنوز 

مطالبات ۱۴۰۰ شان هم پرداخت نشده است.
بهنیــا اضافه کرد: با این وضعیت پیش آمده در زمینه ارز و مطالبات 
معوقه از خودروســازان، قطعه ســازان نمی توانند تیــراژ الزم برنامه 
ریزی شــده را تامین کنند.  ســخنگوی انجمن قطعه سازان تصریح 
کرد: قطعه سازان ما ۳۵ ســال است به بهای مقروض شدن قطعات 
خودروســازان را تامین می کنند. امروز قطعه ســاز مــا می گوید که 
حاضر اســت ۲۰ درصد از طلب خود را ببخشــند ولی به روز طلب 
از خودروســاز دولتی دریافت کنند. شرایط باعث شده که حدود ۱۰ 
سال است نوآوری و دانش روز به طور جدی وارد آن نشده و صنایع 
ما هنوز به شکل قدیمی کار می کنند و این به دلیل شرایط اقتصادی 

شرکت های قطعه ساز است.
اصغر خسروشــاهی )نایب دبیر انجمن قطعه ســازان خودرو( نیز در 
ادامه این نشست اظهار کرد: ما تالش می کنیم اهداف وزارت صمت 
را در بحــث خودرو محقق کنیم. صنعت خــودرو اما امروز به تهدید 
بدل شــده و بعد از سه دهه به دلیل شــیوه کار مونتاژ کامل )فول 
ســی.کی.دی( این صنعت دچار مشکل شده است. نایب دبیر انجمن 
قطعه ســازان خودرو گفت: روســیه در بحث خودروســازی پس از 
تحریم از یک میلیون تولید ساالنه به صد هزار دستگاه خودرو رسید 
که ناشی از نبود زیرساخت و انگیزه خودروسازش بود ولی ما در زیر 
شدیدترین تحریم تولید را افزایش هم دادیم. مازیار بیگلو  )نایب دبیر 
انجمن قطعه ســازان خودرو( با اشــاره به نمایشگاه قطعه سازان در 
روســیه گفت: در این زمینه مشکالت ما در زمینه حمل و نقل قطعه 
و اختالف فناوری و سیســتم بانکی وجــود دارد. تنها دو بانک ما با 
روبل روسیه کار می کنند و مشکل گشایش ال .سی داریم. از طرفی ما 
هفته ای یک حرکت کشتی به روسیه داریم و حمل و نقل جاده ای ما 
محدود است. بهنیا از اعضای هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو 
در جمع بندی بحث جلسه گفت: متاسفانه ما تا حدودی بعد از رفتن 
آمریکا از برجام با کاهش تیراژ موقت از بیش از ۱ میلیون خودرو به 
۴۰۰ هزار دســتگاه خودرو رسیدیم و ایران خودرو و سایپا به دالیل 
سیاسی و قراردادهای خاص تعدیل نیروی مازاد خود را نداشت ولی 

ما مجبور به تعدیل کارگران قطعه ساز شدیم.
وی افــزود: اگر نخواهیم ســال آینده قطعه ســازانی ورشکســت و 
کارگران شــان بیکار شــوند باید اصالحات قیمتی و مطالبات به روز 
شده برای قطعه سازان از طرف نهادها و مسئوالن و مساعدات قانونی 

صورت بگیرد.                       

تمایل خودروسازان به مونتاژکاری�

: عضو هیات مدیره انجمن قطعه ســازان گفت: سیاســت غلط وزارت 
صمت منجر به توســعه مونتاژکاری شده و این در حالیست که واردات 

خودروی کامل بهتر از مونتاژکاری است.

به گزارش مهر، اصغر خسروشــاهی امروز در نشست خبری اظهار کرد: 
۳ دهه است در صنعت خودرو سرمایه گذاری شده اما یه دلیل سیاست 

گذاری غلط در معرض تهدید است.
عضو هیأت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو افزود: 
راه اندازی خطوط مونتاژ فول ســی کــی دی )واردات قطعات از چین( 
مشــکل جدی ماســت. این مدل واردات برای کشورهایی است که به 
تازگی در صنعت خودرو سرمایه گذاری کرده است اما برای کشور ما که 
۶۰ سال است صنعت خودروسازی داریم دوباره وارد مرحله واردات سی 

کی دی شدن، یک فاجعه بزرگ است.
وی تاکید کرد: با توجه به عدم سیاســت صحیح وزارت صمت، در حال 
توسعه مونتاژکاری هستیم و این درحالیست که باید تولید داخل توسعه 
یابد. خسروشــاهی گفت: توسعه صنعت مونتاژ و سی کی دی کاری به 
منزله مرگ قطعه سازی و توسعه، تحول و مهندسی صنعت خودرو در 
کشور است. وی افزود: امسال ۱۲۰ هزار دستگاه قطعات منفصله کامل 
یا فول سی کی دی برای مونتاژ وارد شد در حالی که باالی یک میلیون 

تولید داخلی داشتیم. تقریباً ارزبری تولید و مونتاژ یکسان است.
این مقام صنفی اظهار کرد: شرکتهای مونتاژکار سودهای کالنی می برند 

بنابراین این سیاست گذاری غلط باعث شده که شرکت های ایران خودرو 
و ســایپا نیز به دنبال و مونتاژ بروند زیرا هم سود کالن و هم دردسر و 

هزینه کمتری دارد.
وی افزود: واردات خودروی کامل بهتر از فول سی کی دی است زیرا هم 
ارزان تر تمام می شود و هم تعرفه کامل می پردازد و از رانت تعرفه ساخت 

داخل استفاده نمی شود.
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان اظهار کرد: باید به جای فول سی 
کی دی اجازه واردات خودروی کامل را بدهند زیرا مونتاژکاری هیچ نفع 

صنعتی ندارد.
خسروشــاهی تصریح کرد: روسیه که با تحریم مواجه شدتولید خودرو 
در این کشور از ۱.۵ میلیون دستگاه به ۱۰۰ هزار دستگاه کاهش یافت 
اما با توجه به توســعه صنهت خودروسازی ایران ما اگر چه تحریم های 
شدیدتری داریم اما تا این حد تضعیف نشدیم و حتی برنامه ریزی برای 

تولید باالی یک میلیون دستگاه نیز می کنیم.
وی گفت: ســرمایه گذاری در صنعت خودروسازی مربوط به دهه ۷۰ و 
۸۰ می شود بنابراین باید ســرمایه گذاری جدیدی در این حوزه انجام 

شود.

تنها دو بانک ایران با روبل روسیه کار می کنند
تولید خودرو در روسیه پس از تحریم از یک میلیون به صد هزار دستگاه خودرو رسید 

در جلسه سازندگان قطعات خودرو مطرح شد 
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معاون وزیر اقتصاد؛
با کاهش حقوق عوارضی، 

گمرک درآمد  ٣۵ همت را از دست داد
   :  رییس کل گمرک ایران اظهار داشت: برای تسریع 
انجام امور و تســهیل فرآیندگمرکی برای مردم، 
حقــوق و عوارض گمرکی را کاهش دادیم به طوریکه از ۴ درصد به 
یک درصد رســاندیم و در این مدت درآمد از دسترفته از این محل 
بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است. محمد رضوانی فر در مراسم 
افتتاح بندر خشک ریلی تهران با بیان اینکه براساس سند اولیه برنامه 
هفتم توسعه که تدوین شده، هدف آرمانی توسعه اقتصادی عدالت 
محور  در دســتور کار و اجرا است، اظهار داشت: یکی از اصلی ترین 
موضوعات برنامه هفتم؛ توسعه و تسهیل و کاهش هزینه های فرایند 
حوزه های مرتبط با تجارت است وی ادامه داد: در ذیل این برنامه و 
هدف، مجموعه  بسته های سیاستی و حمایتی در نظر گرفته ایم که از 
جمله آن روان ســازی و حمل یکسره کاال و استفاده از ظرفیت ماده 
۴۲ قانون امور گمرکی است که کاالها با حداقل زمان ترخیص شوند. 
رییس کل گمرک کشــور با بیان اینکه حجــم علمیات با باالترین 
سرعت در حال انجام است، گفت: برای تسریع انجام امور و تسهیل 
فرآیندگمرکی برای مردم، حقوق و عوارض گمرکی را کاهش دادیم 
به طوریکه از ۴ درصد به یک درصد رســاندیم و در این مدت درآمد 
از دسترفته از این محل بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است. وی 
افزود: اما مهمتر از از این موضوعات ایجاد زیرســاخت ها است و باید 
ظرفیت ترانزیتی کشــور در جاده ها و بنادر و شبکه ریلی راافزایش 
دهیم و گســتردگی روابط ترانزیتی تجاری با کشورهای همسایه و 
بالفعل این ظرفیت به ایجاد زیرساخت ها نیاز دارد در کنار آنمی توان 
از ظرفیت ترانزیتی راین منطقه جغرافیایی)بندر خشک ریلی تهران( 
که در نزدیکی مراکز تجاری کشــور اســت، استفاده کرد. همچین 
سرعت روند گمرکی را افزایش می دهیم و رویه های گمرکی در بندر 
خشــک ریلی تهران آغاز خواهد شــد. به گزارش ایلنا، معاون وزیر 
اقتصاد با اشــاره افزایش سرعت تشریفات گمرکی گفت: تشریفات 

گمرکی مربوط به صادرات را به سه تا ۴ ساعت انجام می دهیم.

پروژه خط انتقال آب سیراف - جم 
به بهره برداری رسید

   بــه گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشــور در این آیین گفت: استان بوشهر در سال گذشته 
نزدیک ۴۰ هزار مترمکعب آب از آب شیرین کن ها برداشت می کرد 
که با احداث پروژه های متعدد میزان تولید آب از آب  شیرین کن های 
استان به ۱۰۲ هزار مترمکعب افزایش پیدا کرده است . اتابک جعفری 
در ادامه اظهار داشــت: طرح آبرسانی سیراف - جم برای تامین آب 
جمعیتی ۱۲۰ هزار نفر پیش بینی شده است که با احداث فاز نخست 
آن در حال حاضر جمعیتی بالغ بر ۵۰ هزار نفر در پوشش تامین آب 
شرب پایدار قرار گرفته است. وی افزود: پروژه آب شیرین کن سیراف 
-جم نیز تا پایان امسال به بهره برداری می رسد. جعفری لور ادامه داد: 
طرح آبرسانی شهرستان جم ۲ شهر و روستاهای تابعه را تحت پوشش 
قرار می دهد و در افق آن پوشش جمعیتی ۱۲۰ هزار نفری مورد توجه 
قرار گرفته است. وی افزود: خط انتقال آب و برق پروژه آبرسانی جم 
به ترتیب ۴۲ و ۳۱ کیلومتر است که منبع تامین آب نیز اکنون خط 
کوثر و در آینده نزدیک آب شــیرین کن ســیراف-جم خواهد بود. 
مدیدعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور تاکید کرد: نگاه ویژه 
دولت ســیزدهم به تامین آب استان بوشــهر و بویژه در احداث آب 
شیرین کن ها منجر به اتفافات بسیار خوبی شده تا جایی که به لطف 
آب شیرین کن های احداثی ظرف سه سال آینده وضعیت آب شرب 
استان بوشهر به پایداری کامل می رسد. وی تصریح کرد: احداث آب 
شیرین کن های متعدد از دستاوردهای راهبردی سفر نخست رئیس 
جمهور دولت مردمی به اســتان بود که این مهم اکنون از شمال تا 
جنوب استان در نقاط متعددی عملیاتی و یا مورد بهره برداری قرار 
گرفته است. جعفری لور اضافه کرد: اکنون استان بوشهر رتبه نخست 

احداث آب شیرین کن ها در کشور را به خود اختصاص داده است. 

اخبار

3صنعت و معدن

   : دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم 
جانبی گفــت: در حــال حاضر مقرر شــده همه 
موبایل های زیر ۶۰۰ دالر با ارز تاالر دوم مرکز مبادله ارز و طال وارد 
شــود، اما هنوز موبایل های باالی ۶۰۰ دالر با ارز حاصل از صادرات 

خود وارد می شوند.
مهــدی عبقری ، با بیان اینکه بعــد از آغاز به کار مرکز مبادله ارز و 
طال مقرر شــد موبایل های زیر ۳۰۰ دالر با ارز نیمایی، ۳۰۰ تا ۶۰۰ 
دالر با ارز تــاالر دوم مرکز مبادله و باالی ۶۰۰ دالر با ارز حاصل از 
صادرات خود وارد شود، گفت: اما انجمن موبایل طی نامه ای از بانک 
مرکزی خواست همه موبایل ها با ارز تاالر دوم مرکز مبادله وارد شود 
که فعال موافقت شــد همه موبایل های زیر ۶۰۰ دالر با ارز تاالر دوم 
مرکز مبادله ارز و طال وارد شود. اما هنوز موبایل های باالی ۶۰۰ دالر 
با ارز حاصل از صادرات خود وارد می شــوند و در این رابطه تصمیم 

جدید گرفته نشده است.
وی با اشــاره به اختالف قیمت بیش از ۱۰ هزار تومانی نرخ ارز تاالر 
دوم مرکــز مبادله با ارز نیما، تصریح کــرد: ما این وعده را می دهیم 
که اگر ســه تقاضای انجمن از بانک مرکزی شامل تخصیص ارز تاالر 
دوم مرکز مبادله به تمام موبایل ها، حذف ارز حاصل از صادرات خود 
برای موبایل های باالی ۶۰۰ دالر و تســهیل در تخصیص و تامین ارز 

در تاالر دوم مرکز مبادله اجرا شــود، بازار رقابتی ایجاد می شــود و 
قیمت موبایل در بازار با تغییر ارز نیمایی به ارز مرکز مبادله، افزایش 

نخواهد یافت.

شرط گران نشدن موبایل�
به گفته دبیر انجمن موبایل، اگر تامین ارز تسریع شود، شرکت های 
واردکننده موبایل به دلیل رقابت باال، حداقل سود، یعنی سه تا چهار 
درصــد، دریافت می کنند. اما در حال حاضر به دلیل تاخیر در تامین 
ارز واردکنندگان ممکن است تا سقف ۱۸ درصد که سود قانونی است 
را دریافت کنند. بنابراین اگر درخواســت های واردکنندگان برآورده 
شود، شاهد افزایش قیمت موبایل نخواهیم بود. وی همچنین درباره 
مشکالتی که تخصیص ارز با نرخ های مختلف به موبایل های متفاوت 
ایجــاد می کند، گفت: دریافت ارز نیمایی به ســختی و در نهایت با 
کارمزد میســر می شد. همچنین تفاوت نرخ ارز برای موبایل های زیر 
۳۰۰ دالر و باالی آن و همچنین بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ دالر و باالی ۶۰۰ 
دالر، مشکالتی در نرخ گذاری برای شرکت ها و عمده فروشان ایجاد 
می کند. از طرف دیگر تفاوت نرخ ارز ممکن است مفسده ایجاد کند 
و همچنین ممکن است فرصت طلبان موبایلی که با ارز نیمایی وارد 
شــده را قاچاق معکوس کنند. از دوم اســفند ماه مرکز مبادله ارز و 

طالی ایران بر اســاس مصوبه شــورای پول و اعتبار فعالیت رسمی 
خود را در حــوزه معامالت ارزی )اســکناس و حواله( آغاز کرد. در 
مرحله نخســت تاالر ارز خدماتی و تاالر حواله در آن گشایش شده 
اســت. با راه اندازی این مرکز اعالم شد که منابع الزم ارزی از محل 
صادرات شرکت های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فوالد، پاالیش 
نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تاالر حواله ارزی مرکز مبادله ارز 
و طالی ایران تامین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می شود. 
اما تامین ارز بابت واردات دارو، لوازم و تجهیزات پزشــکی و کاالهای 
اساســی همچنان با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بر بستر سامانه نیما 
کماکان ادامه خواهد یافــت. نرخ معامالت ارزی در مرکز مبادله ارز 
و طــالی ایران در دو تاالر نقد و حواله ارز بر مبنای منابع و مصارف 
ارزی کشــور و بر اساس متغیرهای بنیادی اقتصادی کشف و مبنای 
معامالت فیمابین قــرار می گیرد. امروز در مرکز مبادله ارز نرخ دالر 
اسکناس ۴۳ هزار و ۴۴۲ و دالر حواله ۳۸ هزار و ۷۸۷ تومان قیمت 
خورد. نرخ ارز نیما نیز از دی ماه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده 
است. به گزارش ایســنا، موبایل های زیر ۶۰۰ دالر که در این مدت 
با ارز نیمایی، یعنی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد می شــدند، در حال 
حاضر با نرخ دالر حواله مرکز مبادله که در روزهای اخیر بیش از ۳۸ 

هزار تومان بود وارد می شود.

تغییر ارز واردات موبایل 
دبیر انجمن موبایل مطرح کرد 

   : مدیــرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و 
اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت که با گران فروشــان بازار موبایل به شدت برخورد 
می شود و در صدد هستیم این امکان را فراهم کنیم تا 
خریــداران متضرر مابه التفاوت را از فروشــنده دریافت 

کنند.
از حدود ۲ هفته قبل نوســانات شــدید قیمت در بازار 
تلفن همراه مشــاهده شد. این نوســانات که به دلیل 
مســائل مربوط به نــرخ ارز بود، باعث شــد برخی از 
فروشــندگان تلفن همراه روی موج نوسانات سوار شده 

و گوشی ها را با قیمت باال به مردم بفروشند.
در این زمینــه، مدیرکل دفتر صنایع لــوازم خانگی و 
اداری وزارت صمت در گفت وگو با ایرنا از برخورد شدید 

با این افراد خبر داد.
»محسن شــکراللهی« اعالم کرد: خریدارانی که گوشی 

با قیمت گران تر از بازار به آن ها فروخته شــده است، می توانند شکایت 
خود را به ثبت برســانند و این بخش در صدد اســت تا مابه التفاوت از 

طریق فروشنده به خریدار پرداخت شود.
وی گفت: مشخص بودن فرایندهای مربوط به واردات و ترخیص تلفن 
همراه، شفافیت این بازار به واسطه سامانه »افق«، ضوابط قیمت گذاری 
و همچنین اجباری بودن درج برچســب قیمت روی کاال، همگی باعث 

شده بازار تلفن همراه یک بازار شفاف و روشن باشد.
این مقام مســوول افزود: ما ۲ نوع رفتار در بازار داریم؛ یک نوع رفتار 
در راســتای همراهی با کشور است به شــکلی که شرکت ها در فضای 
عمومی کشــور و زمانی که مشکالتی در تامین ارز وجود داشت کمک 
حال اقتصاد بودند و با هماهنگی و تعامل با وزارت صمت اقدامات خود 
را انجام دادند تا به این واسطه هم قیمت گذاری درست انجام ششده و 

هم اجحافی در حق مصرف کننده انجام نشود.
وی خاطرنشان کرد: اکنون یک سری از شرکت های خوب توزیع کننده 

تلفن همراه با واردکنندگان تلفن همراه و وزارت صمت کامال هماهنگ 
هستند و به بازار کمک می کنند.

شــکراللهی بیان داشت: اما در مقابل تعدادی شرکت هستند که پا را از 
قوانین فراتر گذاشته اند و اقدامات ناپسندیده ای انجام داده و به وضوح 

گرانفروشی کرده اند.
وی ادامــه داد: ما به عنوان دفتــر تخصصی این حوزه با 
ارســال نامه ای به ســازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان درخواســت کردیم کسانی که در بازار 
تلفن همراه، خارج از ضوابط قیمت گذاری و درصدهای 
ســود مشــخص کاال را به خریدار فروخته اند، توسط 
بازرســی مورد بررســی قرار دهند و گزارشی برای ما 
ارســال کنند. پــس از آن با متخلفیــن در این حوزه 
برخورد جدی خواهد شــد تا ما شاهد اجحاف در حق 

مصرف کننده نباشیم.
شــکراللهی اظهار داشــت: در صدد طراحی سازوکاری 
هستیم تا اگر طبق فاکتورها مشخص شد مصرف کننده 
متضرر شده، فروشنده مابه التفاوت را به خریدار عودت 

دهد.
مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت 
تاکید کرد: اکنون ســامانه ۱۲۴ برای رصد قیمت تلفن همراه و لوازم 
خانگی توسعه داده شــده تا بتوان قیمت روز را رصد کرد. اگر کاالیی 
با قیمت بیشــتر از قیمت اعالمی این ســامانه به فروش رسیده باشد، 
خریدار می تواند با این سامانه تماس گرفته و شکایت خود را ثبت کند. 
پس از ثبت شکایت سازمان حمایت و بازرسی های استان به این مساله 
ورود خواهــد کرد. وی درباره چگونگــی برخورد با متخلفان نیز گفت: 
طبق بررسی هایی که در حال انجام است، اگر تخلفی انجام شده باشد، 
فرد خاطی به طور حتم جریمه می شــود، ضمــن اینکه وزارت صمت 
در حال تدوین برنامه ای برای رتبه بندی واردکنندگان و فروشــندگان 
زیست بوم تلفن همراه اســت و اگر فروشنده ای تخلف کند، این تخلف 
در رتبه بندی وی تاثیرگذار می شــود. به گزارش ایرنا، شکراللهی افزود: 
هنوز برآوردی از حجم و تعداد شــرکت هایی کــه این تخلف را انجام 
داده اند به دســت نیامده اســت و زمانی که بررســی ها به پایان برسد 

به طور حتم به مردم اعالم خواهیم کرد.

مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد

 برخورد شدید با گران فروشان تلفن همراه 

   :  ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری از صدور 
۶۰۰ مجوز پرواز فوق العاده در مسیرهای داخلی و 
خارجــی برای ایام نوروز خبــر داد و گفت: پروازهای خارجی نه تنها 
افزایش نیافته بلکه به دالیل افزایش نرخ ارز و تحوالت بازار در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. جعفر یازرلو به تشریح 
جزئیات پروازهای نــوروزی پرداخت و گفت: برای عملیات پروازهای 
نوروزی سال ۱۴۰۲ که از ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۱ آغاز و تا ۲۰ فروردین 
ماه ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشــت، حدود ۵۵۰۰ پرواز برنامه ای و منظم 
در مسیرهای داخلی برای شرکت های هواپیمایی داخلی برنامه ریزی 
شده است. وی افزود: سازمان هواپیمایی کشوری به منظور رفاه حال 
مسافران، خدمت رسانی بیشتر به مردم و همچنین باتوجه به افزایش 
تقاضا برای مسافرت های نوروزی، عالوه بر مجوز پروازهای برنامه ای، 
حــدود ۳۵۰ مجوز فوق العاده برای مســیرهای داخلی در بازه زمانی 
مذکور صادر کرده است. یازرلو، کاهش تاخیرات، توانایی، توانمندی و 
پاسخگویی مناسب و به موقع توسط شرکت های هواپیمایی را از جمله 
شــروط سازمان هواپیمایی کشــوری در موافقت با صدور مجوزهای 
بیشــتر در مســیرهای داخلی و خارجی در عملیات نوروزی امسال 
عنوان کرد و گفت: چنانچه شــرکت های هواپیمایی تقاضای افزایش 
پرواز بیشــتر در بازه زمانی مذکور را داشته باشند، این درخواست از 
سوی ســازمان هواپیمایی کشــوری مورد اجابت قرار خواهد گرفت. 
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به ابهامات مطرح شده 
در خصوص افزایش پروازهای خارجی گفت: پروازهای خارجی نه تنها 
افزایش نیافته بلکه به دالیل افزایش نرخ ارز و تحوالت بازار و شرایط 
کشور ترکیه بعد از وقوع زلزله، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

با کاهش مواجه بوده است. وی تصریح کرد: تعداد ۲۲۰۰ مجوز پرواز 
برنامه ای و تقویمی توسط سازمان هواپیمایی کشوری صادر شده که 
با مجوز حدود ۲۵۰ پرواز فوق العاده در این مســیرها موافقت شــده 
اســت. یازرلو با تاکید بر اینکه حفظ و استمرار خطوط پروازی در ۳۶ 
مقصــد خارجی برای اقتصاد ملی و شــرکت های هواپیمایی ضروری 
اســت، گفت: عالوه بر اســتفاده هموطنان عزیزمان در این پروازها، 
دانشــجویان، موضوعات حوزه درمانی، اقتصــادی و تجاری نیز مورد 

توجه قرار دارند.
بلیت هواپیما در چارچوب دامنه قیمت های مصوب به فروش می رسد

ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــوری، در خصوص قیمت بلیت 
هواپیمــا در ایــام نــوروز ۱۴۰۲، افزود: قیمت ها کنترل شــده و در 
چارچــوب دامنه قیمت هــای اعالمی و مصوب به فروش می رســد. 
یازرلو به تشــریح وضعیت بلیت و ناوگان هوایی در آستانه سفرهای 
نوروزی پرداخت و گفت: براساس یافته های بانک جهانی و گروه اقدام 
حمل ونقل هوایی، سرانه هواپیما در جهان به ازای هر یک میلیون نفر 
در جهان ســه فروند هواپیما گزارش شــده که این رقم در ایران ۱.۷ 
درصد اســت. وی با بیان اینکه این امر بیانگــر کمبود بیش از ۱۰۰ 
فروند هواپیما در ســال مورد گزارش است، افزود: عدم توسعه یافتگی 
ناوگان و همچنین عدم تناسب با نیاز موجود به ویژه در روزهای اوج 
سفر نمود بیشــتری می یابد. به گزارش سازمان هواپیمایی کشوری، 
یازرلو، تصریح کرد: عمر متوسط ۳۳۵ فروند هواپیما حدود ۲۷ سال 

اســت و حدود  ۱۷۵ فروند ناوگان فعال عمر متوسط ۲۶ سال دارند. 
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه باال بودن متوسط 
عمر ناوگان ارتباط معکوســی با در دســترس بودن هواپیماها دارد، 
توضیــح داد: عمر ناوگان هوایی بین ۱۵ تا ۲۰ ســال ۹۵ درصد، ۲۵ 

سال ۷۰ درصد و۳۰ سال ۵۵ درصد در دسترس است.
وی در پاسخ به این شبهه که برخی شرکت های هواپیما عامدانه ناوگان 
خود را زمین گیر کرده اند، افزود: برای هیچ شــرکت هواپیمایی پارک 
کردن هواپیما مقرون به صرفه نیست. یازرلو خاطرنشان کرد: براساس 
تقویم هر ســاله شــرکت های هواپیمایی، در ماه های بهمن و اسفند، 
تعــداد پروازها به دلیل چک های ســنگین روی برخی ناوگان هوایی 
کاهش می یابد و به منظور اســتفاده حداکثری در تعطیالت نوروزی 
مجددا به چرخه پروازی باز می گردد. به گزارش ایســنا، وی در پایان 
ضمن تشــکر از زحمات از همکاران عملیات، کارشناســان، تکنسین 
ها، همکاران فرودگاه ها و تمامی یاری گران صنعت حمل ونقل هوایی 
گفت: معموال گران فروشــی از سوی شــرکت های هواپیمایی صورت 
نمی گیرد و معموال این گران فروشی از سوی بازیگران و نرم افزارهای 
موبایلی است، بنابراین از مسافران تقاضا می شود، سواالت، ابهامات یا 
شکایات خود را در ســامانه پاسخگویی به شکایت در سایت سازمان 
هواپیمایی کشــوری به نشــانی caa.gov.ir به ثبت برسانند و در 
اســرع وقت به این شکایات پاسخ داده خواهد شد، یا در صورت لزوم 

مراتب از طریق مراجع قضایی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

   :  نایب رییس شورای رقابت توضیحاتی را درمورد نحوه 
قیمت گذاری پایه خودروهای داخلی ارائه کرد.

محمــود دودانگه ، با بیان اینکه در دســتورالعمل تنظیم بازار دو مبنا 
برای قیمت گذاری در نظر گرفته شــده است، اظهار کرد: یکی از مبانی 
دستورالعمل سازمان حمایت بوده که بر مبنای هزینه تمام شده است. 
مبنــای دوم قیمت پایه رقابتی اســت که بر اســاس آن رقابت پذیری 
خودروهای تولید داخل از منظر معیارهای مختلف ســنجیده می شود. 
در این راستا ســه خودروی خارجی هم رده و مشابه هر یک از خودرو 
های تولید داخل انتخاب  و میانگین قیمت آن ها با قیمت محاســباتی 
سازمان حمایت مقایسه می شود. وی با تاکید بر اینکه قیمت خودروهای 
مشابه خارجی قیمت کارخانه و تولیدکننده است، گفت: به عبارت دیگر 

قیمت خــودرو بدون در نظر گرفتن عوارض، 
سود بازرگانی و... مبنا قرار می گیرد و با قیمت 
محاسباتی سازمان حمایت مقایسه می شود.  
قیمت باالتر، پایین تر یا معادل نشان می دهد 
وضعیت رقابت پذیری خودروی داخلی از نظر 
قیمت چگونه است. در نهایت شورای رقابت 

متناسب با آن تصمیم خواهد گرفت.
نایــب رییس شــورای رقابــت در ادامه در 
پاســخ به این سوال که مبنای قیمت گذاری 

خودروها از چه زمانی اجرایی خواهد شــد، پاسخ داد: برای این منظور 
در کارگروه خودرو شــورای رقابت جلســات مختلفی با خودروســازان 

، ســازمان حمایــت، وزارت صمت، انجمن 
خودروسازان و تمام ذینفعانی که نقش دارند 
و همچنین با نهادهایی که می توانســتند در 
تعییــن خودروهای مشــابه خارجی کمک 
کنند، جلسات مختلف و متعددی برگزار شده 
است و امیدواریم ظرف روزهای اینده شورای 
رقابت بتواند جمع بندی نهایی را انجام داده و 
درمورد اینکه این موضوع چه زمانی اجرا شود 

تصمیم بگیرد.
 به گزارش ایسنا، ، ۱۶ بهمن بود که شورای رقابت، به دنبال اعتقاد این 
سازمان بر انحصاری بودن بازار خودروهای سواری، دستورالعمل تنظیم 

بازار خودرو را ابالغ و منتشــر کرده و فرمول قیمت گذاری خودروهای 
ســواری را مشخص کرد. در این راســتا دودانگه به ایسنا اعالم کرد که 
برای تعیین قیمت پایه، برای هر خودرویی که در داخل کشــور تولید 
می شود باید ســه خودروی مشابه خارجی شناسایی و میانگین قیمت 
ســه خودروی خارجی به دالر مشخص شــود. سپس قیمت با نرخ ارز 
مرکز مبادله به ریال تبدیل و با قیمت سازمان حمایت مقایسه شود، این 
خودروها درجه بندی شده و از A تا F طبقه بندی می شوند. متناسب با 
این رتبه بندی یا قیمت ســازمان حمایت انتخاب می شود یا متناسب با 
شرایطی که قیمت پایه رقابتی مشخص می شود، شورای رقابت تصمیم 
بگیرد قیمت دیگری را مبتنا قرار دهد. این فرایند شامل همه خودروهای 

داخلی می شود.

کاهش پروازهای خارجی به دلیل افزایش نرخ ارز 

چرا خودروهای خارجی مبنای قیمت گذاری قیمت پایه خودروهای داخلی شدند؟

<ســامانه ۱۲۴ برای رصد قیمت تلفن همراه و 
لوازم خانگی توســعه داده شده تا بتوان قیمت 
روز را رصد کرد. اگر کاالیی با قیمت بیشــتر از 
قیمت اعالمی این ســامانه به فروش رســیده 
باشــد، خریدار می تواند با این ســامانه تماس 
گرفته و شــکایت خود را ثبت کند. پس از ثبت 
شکایت سازمان حمایت و بازرسی های استان به 

این مساله ورود خواهد کرد. 
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جامعه

   :  ســاماندهی خدمات رســانی یکپارچه محلی و ملی 
عالوه بــر آنکه راهکاری چند وجهــی برای عبور از 
بحرانها می باشــد دارای مزیتی توسعه محور است. از قرون پیش در 
برخــی از کشــورهای مختلف جهــان که دارای ویژگــی هایی نظیر 
پراکنش جمعیتی متفاوت و یا محدودیت نیروی انســانی ماهر بودند 
تجمیع خدمات رسانی یکپارچه در شکل های اولیه رایج می باشد. به 
عنوان مثال در یک دهکده یا روستا با ترکم جمعیتی محدود ، خانواده 
ای که دارای یک مغازه اغذیه فروشی هستند کارهای پستی روستا را 
هــم انجام می دهند یا دریک روســتای کوچــک اداره ای دولتی با 
محوریت ارائه خدمات مختلف با دو یا چند کارمند َمشــغول فعالیت 
اداری می باشــند.پراکنش جمعیتی با تراکم های مختلف در گستره 
پهناور سرزمینی سبب می شود اجرای طرح و دستورالعمل ساماندهی 
و تجمیع خدمات رسانی یکپارچه اهمیت مضاعفی داشته باشد. برای 
مثال در یک اســتان که بر اساس طرح تقسیمات کشوری دارای ۲۰ 
شهر است و جمعیت استان در سراسر آن پراکنده می باشند یک شهر 
مرکز اســتان بوده و سایر شهرها با فواصل و جمعیت های مختلف در 
پهنه اســتانی پراکنده می باشــند در میان این شهرها شهرهای کم 
جمعیت یا با تراکم جمعیت متوســط نیز مشاهده می شوند. در میان 
شــهرهای این اســتان، شــهری با جمعیت کمتر از ۳۰ هزار نفر و با 
پراکنــش متفاوت جمعیت محالت دیده می شــود. در این شــهرها 
چنانچه برنامه ریزان و تصمیم گیران کالن  و یا حکمفرمایی شــهری 
بخواهند بصورت مطلوب خدمات رسانی به شهروندان را سامان دهی 
نمایند با دو راهکار مهم اما با ارزشگذاری متفاوت مواجهه می باشند. 
ابتــدا اینکه بصورت مجزا و جداگانــه ادارات مختلف و نهادهای اداره 
کننده شــهر در نقطه ای از شهر یا در مرکز شــهر در فواصل دور یا 
نزدیک از هم جانمایی شــوند و در این صــورت باید برای احداث هر 
اداره یــا ارگان و زیر مجموعه های آن زمیــن و فضای کافی در نظر 
گرفت و برای تکمیل و افتتاح آن ساختمان ها و تجهیزشان به اسباب 
و لوازم تخصصی بودجه ای جداگانه تخصیص داد. تعدادی پرســنل و 
نیروی کار ماهر و ساده نیز با عناوین کارگری و کارمندی و مهندسی 
و.... بنا به شــرح وظایف و چارت ســازمانی شان برای مشاغل تعریف 
شــده در آن اداره ها و ارگان ها نیز استخدام نمود. این روند ساختار 
ســازی و گسترش تشکیالت اداری حتی برای کشورهای ثروتمند نیز 
دارای هزینــه های گزافی بوده و خروجی مناســبی نــدارد. در اداره 
شهرها، تحقق اقتصاد مســتقل شهری که الزمه حکمفرمایی مطلوب 
شهری است وابسته به هزینه کردهای منطقی و درآمدهای پایدار می 
باشد که با وجود ساختارهای گسترده اداری و تشکیالتی و بروکراسی 
پیچیده میســر نمی شود. در اداره پر هزینه شهرها ، شهروندان باید با 
صرف هزینه ها و زمان بســیاری جهت انجــام فعالیت های اداری – 
خدماتــی از اداره ای به اداره دیگر و از مکانی به مکان دیگر در اقصی 
نقاط شــهرها تردد نمایند که این موضوع به خودی خود نشانه ای از 
بروکراســی سازمانی غیر مفید و وقت گیر خواهد بود. تردد به ادارات 
بخشی از فرایند است اگر هر اداره ای با دستورالعمل متفاوتی با ارباب 
رجوع برخورد نماید و وحدت رویه ای در عملکردها حاکم نباشد و هر 
سازمانی برای احراز هویت و تایید و پذیرش و نوبت دهی نیازمند طی 
طریق و مدارک و مستندات جداگانه ای باشد و شیوه طرح خدمت و 
انجام خدمات رســانی مســتلزم صرف هزینه – زمــان متفاوتی در 
هرکدام از ادارات شــهری و فراشــهری مســتقر در کالنشهرها باشد. 
بنابراین مدت زمان زیادی از ساعات روز و حتی طول هفته شهروندان 
به انجام فرآیندهای متفــاوت اداری اختصاص می یابد. البته فراتر از 
شــاخص امور اداری و شــغلی ، دیگر شــاخص ها مانند فرآیندهای 
آموزشــی، حقوقی، بهداشــت و درمان، بیمه گری و سرمایه گذاری ، 
ورزشی و سرگرمی و تفریحات سالم و... را نیز در بر می گیرند و صرفا 
منحصر به خدمات شهری و اداری نمی شوند. از سوی دیگر جدای از 
بار مالی اداره و ساماندهی پرسنل و هزینه های تشکیالتی ، پراکندگی 
جمعیت و تنوع خدمات رســانی ها ســبب می شــوند افزایش شمار 
پرســنل تحت امر منجر به تغییر مثبت زمــان بندی انجام روندهای 
اداری و خدماتی و اجرایی نشده و بخشی از جمعیت فعال شهروندان 
صرفا مشغول انجام فعالیت های دفتری و خدماتی باشند. در مباحث 
مربوط به تحقق اقتصاد مستقل شهری و بهینه سازی خدمات رسانی 
به شهروندان که الزمه حکمفرمایی مطلوب شهری می باشد، هرکدام 
از شــهروندان بایــد در زمینــه تخصصــی خویش بــرای خانواده و 
شــهرخویش کسب درآمد نموده و در پیشــبرد امور شهری و درآمد 
زایی نقشی داشــته باشند. اشتغال بخشی از شــهروندان در مشاغل 
اداری و دفتری و خدماتی به ویژه در شهرهای با جمعیت پایین سبب 
بهم خوردن تعادل بازار کار و تولید محصوالت صنعتی و کشــاورزی و 
بازارهای رقابتی و... می شــود. بنابراین انرژی ، وقت و هزینه و بودجه 
زیادی در این روش ) روش خدمات مســتقل اداری دســتگاهها ( از 
حکمفرمایی شــهری و ملی و از درآمدها و ســرمایه های شهروندان 
مصروف می شــود. در حالی که با اصالح این روش و بکارگیری روش 
هــای جایگزین عالوه بر صرفــه جویی در وقت و هزینــه ها، انرژی 
کمتری از شــهروندان صرف بروکراسی های معمول اداری و خدماتی 
می شــود. گاهی اوقات بســیاری از این مســیرها تکراری هستند و 
شــهروندان هربار باید در فرآیندی نو از ابتدا قدم به مراحل پیشین ( 
نوبت دهی، تشکیل پرونده، احراز هویت، ضمانت هاو ارائه مشخصات 
تعیین هویت فیزیکی و اعتبار ســنجی مالی و... یا سیســتمی شوند. 
حال آنکه عالوه بر کاســتی ها و معایــب پیش گفته، در نتیجه اتخاذ 
بروکراسی سرگردانی و اجرای روندهای تکراری، سطح رضایت مندی 
شــهروندان نیز کاهش یافته و مدیریت جامع حکمفرمایی شهری در 
مسیر افزایش سطح خدمات رسانی مطلوب و جلب رضایت شهروندان 
با چالش های عدیده و موانع بزرگی مواجه خواهد شــد. در این روش 
معایب اساســی فراوانی دیده می شود و کارشناسان از این روش ارائه 
خدمات به شــهروندان به عنوان روشــی ناکارآمد و محدود کننده و 
هزینه بر برای ساختار مدیریت غیر متمرکز یا تمرکز گریز و نامنسجم 
یاد می کنند. ساختار مرکزی تصمیم گیری و برنامه ریزی قانون مدار 
فرا شــهری و به تبع آن مدیریــت یکپارچه شــهری ) حکمفرمایی 
مطلوب شــهری( باید با تشــکیالتی چابک و پر توان بتواند بیشترین 
کارایی و باالترین ســطح از خدمت رسانی را در کمترین زمان ممکن 
و به بیشترین طیف شــهروندان عرضه نماید. نباید صرفه هزینه های 
باال ســبب کســری بودجه و عدم ارائه خدمات با کیفیت برای دیگر 
شهروندان باشد. ســاختار تصمیم گیر کالن و برنامه ریز قانون محور 
در ســطح ملی و به تبع آن مدیریت جامع و مســتقل شــهری نباید 
گرفتار بروکراســی پیچیده و کاغذ بازی هــای متداول اداری و مالی 
شــوند و در نتیجه شهروندان نیز در ورطه سرگردانی اداری و مالی و 
خدماتی سرمایه های مادی و معنوی خویش را از دست دهند. در نگاه 
کارشناســان برنامه ریزی شــهری در یک ســازمان یا نهاد عمومی و 
فراشــهری باید خروجی مطلوب داشته باشد و چابکی سازمان مدنظر 

قــرار مــی گیــرد بنابراین 
بهره  و  مطلوب  سازماندهی 
وری از منابع مالی و انسانی 
می توانــد منجر به افزایش 
سطح کمی و کیفی خدمات 
رسانی به شــهروندان شود. 
در شرایط کنونی که انواعی 
از درگاههای شبکه محور و 
افزار هــای کاربردی و  نرم 
اپلیکیشــن های ســودمند 
بصورت برخط یا بی خط ) 
آنالیــن و آفالیــن( امکان 
خدمات رسانی به شهروندان 
از  بســیاری  دارنــد.  را 
فرآیندهای اداری- دفتری و 
آموزشــی،   ( خدماتــی 
بهداشــت و درمــان، بیمه 
گــری و تســهیالت مالی و 
بانکــی، خدمات شــهری و 
فراشــهری، خدمات ملی و 

کشــوری، خدمات فنی و کارگاهی ، مشــاوره و راهبردهای فرهنگی، 
هنری و ورزشی، خدمات اجتماعی و اقتصادی عمومی و تخصصی و...( 
را مــی توان در قالب فرمت های نــرم افزارهای موبایل پایه و فناوری 
های دیجیتالی مبتنی بر درگاههای اینترنتی و شــبکه مجازی تعریف 
نمود. برای مثال می توان پیش از مراجعه به یک اداره یا ارکان شهری 
و فراشــهری ابتدا با جستجو در آدرس سایت رایانه ای اختصاصی آن 
اداره یا ارکان با نحوه خدمات رســانی آنجا آشــنا شده و فرآیندهایی 
نظیر نوبت دهی، تشــکیل پرونده و تکمیل فــرم ها و تهیه مدارک و 
ارســال فرم های تکمیل شــده برای کارشناسی و اخذ کد رهگیری و 
احــراز هویت و... در مدت زمانی منطقــی را از طریق این درگاههای 
اینترنتی و امکانات آنها انجام داده و ســپس مراحل نهایی را بصورت 
حضوری و فیزیکی با مراجعه هوشــمند و نه بی هدف به ســاختمان 
اداری آن نهاد یا ارگان به سرانجام رسانید و گواهی مربوطه را دریافت 
نمــود. عالوه بر روش اول که روش ســنتی تفکیک خدمات رســانی 
ادارات  و ســازمانها بصورت فیزیکــی بوده و هر اداره یا ارگان بصورت 
جداگانه اقدام به پذیرش افراد با شــرایط متفاوت نموده و هر کدام از 
افــراد برای تکمیل مدارک در هر اداره ای مجددا نیازمند احراز هویت 
و تجدید نوبت گیری  می باشــند. در خصوص رفتارهای اداری و مالی 
و خدماتــی متفاوت هر کدام از ادارات و حتی گاهی اوقات تناقض در 
شرایط پذیرش ارباب رجوع و یا تحمیل دستورالعمل ها و ضوابط غیر 
استاندارد و غیر حرفه ای و البته سختگیرانه آنها باید راهکاری منسجم 
اندیشه شود زیرا تداوم بروکراسی سلیقه محور و سنتی سبب ناامیدی 
و نارضایتی مضاعف ارباب رجوع خواهد شــد. در شرایط کنونی ساده 
تریــن راهکار پیــش رو تقویت بارگذاری اســناد و مــدارک و تایید 
سیســتمی آنها می باشــد  بگونه ای که با یک بار احراز هویت دائمی 
برای تمامی ارگانها و ســامانه هــای اداری- مالی و خدماتی آنها قابل 
شناسایی بوده و ارباب رجوع تنها در موارد خاص به حضور فیزیکی یا 
احراز هویت تخصصی فراخوانده شــود. تا بدیــن جا برخی از نقایص 
طرح سنتی خدمات رسانی مورد اشاره قرار گرفتند یکی از جمله آثار 
و تبعات اجتماعی و اقتصادی و زیســت محیطی روند سنتی خدمات 
رسانی به شهروندان ، پدیده ترافیک شهری می باشد که در کالنشهرها 
از آن به عنوان ابر چالش مدیریت شهری و بحران زندگی ماشینی یاد 
می کنند دکتر نیما نعمتی ، پژوهشگر شهری، در کتاب مقدمه ای بر 
شناخت مبانی مخاطرات زیست محیطی شهری و فرا شهری با اشاره 
به چالش ترافیک شــهری، ســرگردانی شــهروندان در انجام امورات 
روزمره را در افزایش حجم ترافیک شهری موثر دانسته و معتقد است 
با افزایش ارائه خدمات هوشمند و کاهش مراجعات حضوری شهروندان 
بــه ادارات و ارگانهای مختلف می توان تا میزان زیادی، حجم ترافیک 
شــهری به ویژه در وقت اداری را کاهــش داد. بنابراین هرچه حضور 
هوشمندانه و مراجعات هدفمند به ادارات و ارگانها و سازمانها و نهادها 
جهت دریافت خدمات شــهری و فرا شهری افزایش یابد نحوه فعالیت 
در دیگر کاربری های شــهری نیز موثر خواهد بــود. کاهش ترافیک 
شــهری و افزایش زمان شــهروندان برای انجام فعالیت های روزانه از 
دیگر دستاوردهای طرح جامع خدمات رسانی به شهروندان می باشند. 
عــالوه بر روش پیشــین و مزایا و معایب آن که برخی از آنها اشــاره 
گردید. روش دیگری نیز برای ارائه کم هزینه و آسان خدمات کشوری 
وجود دارد که امروزه در بســیاری از کشورهای جهان مورد اقبال قرار 
گرفته است. در روش دوم که بیشتر برای شهرهای کم جمعیت ) زیر 
یکصد هزار نفر جمعیت)اجرایی می شود و البته برای افزایش کیفیت 
خدمات رسانی شــهری راهکاری مناسب برای شهرهای  متوسط نیز 
می باشد طرح تجمیع خدمات رسانی شهری در قالب خدمات برخط 
و دفاتر پیشــخوان دولت الکترونیک و دفاتر همراســتا بوده و ســایر 
خدمات تخصصی مالی- اداری و پشــتیبانی نیز از طریق مجتمع های 
متمرکز محله محور می باشــد و این روش ارائه خدمات متمرکز حتی 
برای کالنشهرها نیز قابلیت پیاده سازی دارند. عالوه بر متمرکز بودن 
، هوشمند ســازی ارائه خدمات و استفاده بهینه از خدمات پستی نیز 
در فرآیندهای پیشرفته طرح باید گنجانده شوند. هدف از ارائه خدمات 
متمرکز همه دســتگاهها و نهادهای دولتی و عمومی در حکمفرمایی 
مطلوب شــهری عالوه بر تمرکز فیزیکی که عبارت اســت از گردهم 
آمدن نمایندگانی از همه دستگاهها و نهادها در یک مکان مشخص که 
قابلیت پذیرش و ســرویس دهی به همه شهروندان هدف در محدوده 
تعریف شده را دارا باشــد. عالوه بر تمرکز فیزیکی، محله محور بودن 
نیز قابل بررســی می باشد بدین معنا که ضرورت دارد حجم اطالعات 
ورودی و داده های قابل بررســی و تایید توســط کارمندان در محل 
تجمیع و پاســخگویی مناســب به ارباب رجوع به گونه ای که رضایت 
مندی باالیی داشــته باشــند نیازمند مطالعات میدانــی و تحقیقات 
تخصصی می باشد. زمانی که یک مرکز تجمیع خدمات جامع کشوری 
طراحی می شــود ترافیک تردد شــهروندان بــه آن مرکز باید چنان 
هوشــمند و قابل پیش بینی باشــد که از بروز نارضایتی شهروندان یا 
کاهــش کیفی خدمات رســانی جلوگیری بعمل آمــده و مدت زمان 
پاســخگویی به آنها در کمترین مدت زمــان و به نحو مطلوب صورت 
پذیرد. گاهی اوقات یک مرکز جامع خدمات رســانی دو یا چند محله 
را همزمان پوشش می دهد و گاهی اوقات دایر شدن چند مرکز برای 
یک محله ضرورت دارد که البته بررسی ابعاد اقتصادی- اجتماعی آن 
باید لحاظ شــوند. زیرا هدف نهایی از این تجمیع کاهش زمان صرف 
شده توسط شهروندان و کاهش بو جه های عمومی و کشوری مصروف 
برای اداره این گونه امکان مجزا و گسســته از هم می باشد. در کشور 

ما طی بیش از دو دهه اخیر 
بــا راه اندازی دفاتر خدمات 
الکترونیک  دولت  پیشخوان 
راهــی نــو در ایــن زمینه 
بســیار  که  شــد  گشــوده 
ســیل  و  بــوده  مطلــوب 
مراجعــات مردمی به مراکز 
دولتــی را کاهــش داد و از 
طرفی محله محور بودن آنها 
یعنی اینکه در هر محله ای 
بینی  پیش  دفاترخدماتــی 
برون  نحوه  البته  است  شده 
ســپاری و ســرعت بــرون 
ســپاری خدمــات نهادها و 
زمــان  مــدت  و  ســازمان 
پاسخگویی شبکه محور آنها 
نیز در بهبــود اجرای طرح 
های خدمــات محور دارای 
باشــند.  فراوان می  اهمیت 
رســانی  خدمات  تجمیــع 
جامع کشوری، عالوه بر چالش گسستگی باید بر چالش تحمیل هزینه 
های اضافی و اتالف وقت شهروندان نیز غلبه کرد. از نظر اینکه هزینه 
هایی که شــهروندان جهــت دریافت خدمات مختلــف پرداخت می 
نمایند جزء منابع درآمدی آن ارگان یا نهاد خدمات دهنده محســوب 
می شــوند لذا تمایلــی از طرف نهادهای خدمــات دهنده برای برون 
ســپاری برخی از خدمات پول ســاز و یا امضاء های طالیی احساس 
نشــده یا در عمل با چند مرحله ای شــدن ارائه خدمات ویژه شاهد 
تالش دســتگاهها برای حفاظت از منابع سرشــار درآمدی شان می 
باشــیم. برای مثال در یک روســتای ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ نفری یک دفتر 
خدمات جامع به شــرط تحقق خدمات موبایل پایه یا گسترش ضریب 
نفوذ محســوس شــبکه های اینترنتی برخط می تواند با دو یا سه نفر 
کارمند تمامی فرآیندهای اداری- مالی و پشــتیبانی آن روســتا را به 
شــرط همکاری همه دســتگاههای ارائه دهنده خدمات پوشش دهد. 
برای محالت شــهری کم تراکم و نســبتا کم تراکم نیز نســخه های 
مشابهی قابل طرح و بررسی می باشند. این پروسه بزرگ و طرح ملی 
در مناطــق کمتر برخوردار و یا کم جمعیت دارای مزیت های فراوانی 
بوده و البته اجرای آن در نواحی توســعه یافته و پرتراکم شــهری نیز 
راهکاری بــرای مواجهه با ابر چالش آالیندگی های شــهری و اتالف 
هزینه- زمان شهروندان در ترافیک شهری و تقبل هزینه های ایاب و 
ذهاب و تردد درون شــهری می باشــد. عالوه بر خدمات برخط ، می 
توان ســامانه های تلفنی این گونه مراکز را نیز فعال نمود تا کمترین 
میزان مراجعه حضوری را شــاهد باشــیم.آنچه از دستاوردهای فربه 
شــدن سیستم های اداری- مالی و خدماتی و پیچیدگی های ظاهری 
آنها بر می آید این اســت که با در نظر گرفتن محدودیت های فضایی 
و بودجه ای، دستگاهها هرچه بر تعداد افراد مستخدم خویش نیز می 
افزایند. اما در عمل با  افزایش کمی تعداد پرســنل نیز بهبود کیفیت 
خدمات رسانی محقق نمی شودو بخش بزرگی از بودجه ها و اعتبارات 
نیز مصروف پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای رفاهی پرسنل شاغل 
در دســتگاه می شود. از سوی دیگر هرچه تعداد کمی پرسنل افزایش 
یابد از کیفیت حقوق و دســتمزد و امکانات و مزایای رفاهی تخصیص 
داده شــده به آنها نیز کاسته خواهد شد و این امر می تواند به کاهش 
میزان رضایت مندی شاغلین دستگاهها و نهادهای کشوری و عمومی 
و خصوصی نیز منجر شود. بنابراین اصالح رفتارهای درون سازمانی و 
افزایش ســطح برخورداری افراد شــاغل در سیستم ها و دستگاههای 
مختلــف نیز می تواند از جمله مزیت های طرح تجمیع خدمات جامع 
کشوری محسوب شود. بنابراین عالوه بر مدیریت منابع انسانی و اصل 
بهره بــرداری از تالش و دانش فنی نیروی کار جهت توســعه پایدار 
خدمات رســانی هدفمند به همه شهروندان به نحو مطلوب و مدیریت 
هوشــمند زمان و مکان به گونه ای که هم شــهروندان و هم مدیران 
شــهری و شهرســتانی در مجموعه حکمفرمایی شهری این امکان را 
داشته باشــند تا خدماتی با کیفیت مطلوب را در زمان بهینه دریافت 
نمایند و سیســتم مدیریت شهری بدون پرداخت هزینه های سنگین 
نگهداری و تامین اماکن شــهری ویژه خدمات رسانی بصورت مجزا و 
فرآیند بروکراســی پیچیده می توانند رضایت مندی شــهروندان را از 
نحوه ارائه خدمات جامع شــهری بدست آورند. برای مثال بجای آنکه 
یک شــهروندان مدت زمانی در اداره مخابرات یا برق مشــغول انجام 
کاری شــود و ساعتی بعد الزم شــود در گوشه دیگری از کالنشهر به 
اداره دیگری مانند آب یا پست یا هر نهاد دیگری مراجعه نماید و پس 
از انجــام روند اداری در آن دســتگاه بدلیل اتمام وقت کاری یا بدلیل 
نقص در پرونده و یا خستگی جسمی و ناتوانی ، مشکالت خانوادگی و 
.... بدون کســب نتیجــه مطلوب و قابل قبول و بــدون جلب رضایت 
مندی کافی به خانه خویش باز می گردند. از جمله دیگر دستاوردهای 
پیدا و پنهــان اجرای طرح جامــع خدمات شــهروندی که عالوه بر 
کابردهای ارزشمند آن در روستاها و نواحی کم جمعیت برای شهرهای 
کوچک و متوســط و حتی کالنشــهرها نیز دارای اهمیت باالیی می 
باشد.ســاده سازی سیســتم های اداری- مالی و خدماتی است. امروز 
مدیران شــهری و برنامه ریزان برای آینده کالنشــهرها به این نتیجه 
رســیده اند که هرچه بروکراسی خدماتی و مالی پیچیده تر باشد روند 
اتالف سرمایه های انسانی و اقتصادی افزایش می یابند بنابراین حذف 
بسیاری از فرآیندهای غیر ضروری یا ادغام آنها می تواند مانع از اتالف 
سرمایه و هزینه کردهای اضافی شود. تجمیع فرآیندها تاثیر مثبتی بر 
اجرای مطلوب طرح یکپارچه ســازی خدمات داشــته و چالش های 
اجرای طرح را کاهش می دهد. در شــرایط کنونی در سیســتم های 
رایانه ای یکپارچه اداری امکان محاســبه، تایید و ثبت و نوبت دهی و 
تجدید نوبت و نظارت و احراز هویت سیســتمی و خروجی شبکه ای 
بصورت غیر حضوری  را ممکن نموده اند. خروجی چنین روشــی باید 
در کاهش محســوس مراجعات حضوری و کاهش اتالف زمان و هزینه 
شهروندان نمودار شود. از ســوی دیگر اکنون در شرایط مقدماتی هر 
ســازمان یا ارگانی دارای سیســتم اداری- خدماتی و مالی منحصر به 
فردی بوده و حتی قوائد و قانون و دســتورالعمل های خاص خودشان 
را دارند، پس اصالح ساختارها و یکسان سازی روندها در کنار پذیرش 
استانداردهای همسان شهری و ملی می تواند به تقویت طرح یکپارچه 
ســازی خدمــات ملی- اداری و ....منجر شــود. برای بدســت آوردن 
خروجی یکسان و کسب حد باالیی از رضایت مندی مطلوب شهروندان 
باید از شبکه ای منسجم و همسان از خدمات رسانی ملی بر بستر وب 
سایت ها و درگاه های اینترنتی استفاده نمود. راهکاری که همگان می 
دانند و برای اجرای آن بیش از دو دهه اســت که در سطح ملی تالش 

های گســترده ای صورت پذیرفته است. اکنون برنامه ریزان شهری و 
تصمیم گیران و قانون گذاران در ســطوح ملی و محلی بیش از پیش 
به این باور رســیده اند که در نتیجه یکپارچه ســازی احراز هویت ها 
مانــع از اتالف زمان شــهروندان و صرفه جویــی در هزینه کردهای 
ماهیانه آنها بدنبال دارد. انجام احراز هویت مســتقل برای هر اداره یا 
سازمان عالوه بر صرف هزینه و زمان بدلیل یکپارچه نبودن دائمی نیز 
نمی باشــد و بسیاری از ادارات و ارگانها و سازمانها هراز چند گاهی و 
برای هر طرح یا فرآیند سامانه ای اقدام به تجدید احراز هویت نموده 
و وقعی به فرآیندهای احراز هویت انجام شده توسط همان دستگاه در 
ســالهای قبل یا دیگر دستگاهها نمی گذارند و بدان ارجاع نمی دهند 
و بدون بســنده کردن به یک بار هویت ســنجی مرتبــا اقدام به اخذ 
مدارک و مستندات سیستمی یا حضوری می نمایند. این موضوع یک 
چالش اساســی اســت زیرا برنامه ریز و مجری طرح باید در هر زمانی 
اطالعات کامل و بروزی از داده های هویتی و آمارهای شــهروندان در 
اختیار داشــته باشــد و این اطالعات را برای مراجع مختلف در طول 
حیات هر شهروند در دسترس داشته و در وقت ضرورت بدانها استناد 
نموده و این داده ها قابل اســتناد و ارائه بوده و شهروندان نیز باید از 
مزیت های آن بهره مند شوند. انجام نوبت دهی و پذیرش های سلیقه 
ای و سنتی و احراز هویت های جداگانه، فرآیندهای پیچیده و مجزای 
تاییدیــه و نظارت و رتبه ســنجی اشــخاص و اســتفاده از آمار برای 
دسترسی کامل به دانش فنی احراز هویت دائمی، نظارت بر نحوه اخذ 
مالیــات یا انجام رصد قانونی و اعتبار ســنجی فعالیت های اقتصادی  
اشخاص در بانکها و ادارات مختلف، نبود کارایی برندها و لزوم اعتماد 
متقابل سامانه و شهروند ، رتبه بندی و دقت در صالحیت سنجی افراد 
حقیقــی و حقوقی، عدم اســتناد ارگانهــا و ادارات مختلف حتی زیر 
مجموعــه هــا در یک ســازمان یا اداره کل یــا وزارتخانــه به نتایج 
اعتبارســنجی و احراز هویت انجام شــده توسط ســایر ارگانها و زیر 
مجموعه ها و.... بخشــی از چالش های اجرای ایده یکپارچه ســازی 
خدمات رســانی به شــهروندان نمی باشــند. بروکراســی کاغذی در 
مراجعات اداری نیز شــاکله ای از فرآیندهای ناهماهنگ و ناهمخوان 
اســت. اینکه درخواست بصورت حضوری توســط یک کارمند ثبت و 
پذیرش انجام شود و توسط کارمند دیگری مکاتبات به مرجع دیگر یا 
مدیر مجموعه ارجاع و توسط ایشان به معاون دستگاه ارسال و توسط 
شــخص معاون به اتاق کارشناسان و از آنجا به پروسه ای از روندهای 
اداری گسیل می شود. کارمندی فرآیند محاسبه و دیگری کار بررسی 
مدارک و احراز هویت ودیگری کارهای مربوط به ثبت و تایید مراحل 
قبلی را انجام داده و حتی اخذ خروجی نتیجه کار نیز زمان بر خواهد 
بودو در هر مرحله ای با مهر و امضاء و دریافت وجه انجام می شــود. 
حال اگــر تمامی مراحل نوبــت دهی، دریافتی هــا و پرداختی ها و 
محاسبات، روند ثبت و تایید و بررسی و  نظارت و احراز هویت و صدور 
گواهی و ارســال نتیجه کار تحت مراحل شبکه سیستماتیک منسجم 
انجام شــود طبق بارگذاری اسناد و با دسترسی به مدارک و پردازش 
هویتی و اعتبار سنجی در دسترس دستگاهها صدور مجوزها با سرعت 
باالیی بدون مراجعه حضوری و با کمترین زمان و هزینه ممکن محقق 
می شود. در سالیان اخیر راهکارهایی برای انجام فعالیت های مربوط 
به مسائل حقوقی،مالی – پولی و تسهیالتی و.... بدون حضور اشخاص 
و یا با کمترین حضور ) مراجعه هوشمندانه شهروندان( میسر شده که 
قابلیت توســعه بیشتری نیز دارند. این پایان کار نیست در ایده جامع 
خدمات رسانی شهروندی در دستگاههای مدیریت شهری و فراشهری 
قابل ارائــه خواهند بود. ضوابط منعطف قانونی و اجرای منســجم  و 
پایدار ، حذف تدریجی چالش ها و تقویت مشارکت اجتماعی در طرح 
ها، بروز رسانی داده ها و اطالعات ملی و محلی و فردی، اعتبار سنجی 
های دائمــی و بلند مدت و نــه مقطعی و کوتاه مدت بــرای افراد و 
دســتگاهها و محاسبه عملکردها و بررسی نقاط ضعف و کاستی ها در 
اجرایی شــدن طرح ها و ایده های نو و توســعه پایدار آنها، محاسبه 
میزان صرفه جویی در انرژی، زمان و مکان و هزینه ها، دقت ســنجی 
و راستی آزمایی در میزان هوشمندسازی مراجعات به ادارات و ارگانها 
و ارتقاء کیفی ســطح نظرســنجی های متــداول و میدانی از جمله  
راهکارهــای نوین کنترل سیســتماتیک می باشــند و در آخر اینکه 
هوشمند ســازی فرآیندهای عمرانی و بهسازی و نوسازی و بازسازی 
محالت شــهری و فراشــهری نیز از طریق توســعه ایده های جامع و 
یکپارچه خدمات رسانی به شهروندان با قابلیت فزون تری محقق می 
شــوند و مجری ایده و طرح یکپارچه باید در جهت توسعه پایدار طرح 
هــای موجود تا حصــول کامل رضایت مندی شــهروندان و مدیریت 
شــهری اهتمام ورزد. بسیاری از شــهروندان بر این باورند که زندگی 
ماشــینی و فعالیت های روزانه اداری و خدماتی و فعالیت های شغلی 
آنها به گونه ای است که مانع از انجام دیگر فعالیت های مفید انسانی 
مانند رســیدگی بیشتر به فرزندان و گذران اوقات فراغت با دوستان و 
خانواده ، ورزش صبح گاهی و پیاده روی شــامگاهی، دید و بازدید از 
اقوام و فامیل و دیگر همکاران و نزدیکان، مشــارکت در فعالیت های 
اجتماعــی- فرهنگی ، شــرکت در دوره های آموزشــی و بازآموزی ، 
عضویــت در گروههــا و دپارتمان های محله محــور و فرا محله ای و 
شــهری مانند همیاری با دوســتان در مدارس و مساجد و کتابخانه و 
زمین های ورزشی و مسابقات و سرگرمی و...می شود. اعتقاد برخی از 
شهروندان بر این است که تعهد به وقت اداری و تنظیم امورات روزانه 
با ساعات اداری سبب شده که آنها همواره وقت برای دیگر فرآیندهای 
زندگی اجتماعی کــم بیاورند. بنابراین اصالح ســاختارهای اداری و 
شــغلی و نحوه خدمات رسانی به شهروندان و عبور از بروکراسی های 
پیچیده مرســوم سبب خواهد شد شهروندان برای انجام دیگر امورات 
روزانه زندگی خویش نیز زمان کافی داشــته باشند و این هم یکی از 
مزیت های مهم و ارزشمند صرفه جویی در زمان است. از جمله دیگر 
شکایت های شــهروندان از نحوه خدمات رسانی سنتی و نامنسجم و 
پراکنده اتالف ســرمایه های اقتصادی شهری و شهروندی می باشد. 
اینکه دهها کارمند با اشــغال فضای وســیع خروجی مطلوبی نداشته 
باشند در حالی که می توان از تالش و دانش آنها در جهت توسعه بهره 
وری امکانات شهری استفاده نمود. نوعی اتالف سرمایه های شهری و 
درآمدهای خدمات شــهری می باشــد. از طرفی شهروندان نیز جهت 
بهره مندی از خدمات مختلف در ســطوح شهری ) خدمات شهرداری 
ها و یا دیگر ارگانها و نهادها و...(عالوه بر پرداخت هزینه های مستقیم 
بــرای تردد و رفت و آمدهای روزانه نیــز مبالغی را هزینه می کنند و 
زمانی را که باید برای کسب و کار و بدست آوردن درآمد اداره خانواده 
شــان صرف کنند و از کار و کوشش و تالش روزانه لذت ببرند و بهره 
وری نماینــد صرف انجام مراجعات غیــر ضروری می کنند بنابراین با 
صرف جویی در هزینه مراجعــات غیر ضروری آنها می توانند منابعی 
بــرای تخصیص دادن در دیگر امور روزانــه زندگی خویش پس انداز 
نمایند. همچنان بســیاری از ابعــاد و مزایای این ایده و طرح نوین در 

آینده مکشوف خواهند شد. 

ساماندهی خدمات رسانی یکپارچه نهاد های شهری 
نیما نعمتی-  کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار 
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 اقتصاد کالن

   :  ســرمایه گذاری در راســتای ایجاد اشــتغال در ایران و 
بکارگیری افراد و همچنین افزایش فرایند تولید ،در ایجاد 
اقتصاد پویا مؤثر خواهد بود و لذا هر شخصی قصد سرمایه گذاری در جمهوری 
اسالمی ایران را داشته و بالتبع زمینه سازو ایجاد کننده موارد فوق خواهد بود 
کــه به  همین دلیل، مورد حمایت دولــت  واقع می گردد و فرقی ندارد این 
شخص ایرانی باشد و یا خارجی. هدف از پذیرش سرمایه گذاران خارجی،جهت 
سرمایه گذاری در ایران و حمایت از آنان ،ایجاد اشتغال برای جوانان و توسعه 

امر تولید می باشد ،که طبق قوانین حاکم،قراردادتنظیم و اجرا می گردد. 
به چه کسی ،سرمایه  گذار خارجی می گویند؟

 اشــخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با 
منشاء خارجی که مجوز سرمایه  گذاری  را  اخذ نموده باشند،سرمایه گذار 

خارجی می گویند. 
مجوز سرمایه گذاری خارجی چگونه اخذ و صادر می گردد؟

به منظور رســیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواست  های سرمایه 
گذاری خارجی، هیأتی با نام هیأت ســرمایه  گذاری خارجی به ریاســت 
معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل ســازمان و مرکب 
از معاون وزیر امور خارجه، معاون رئیس ســازمان مدیریت و برنامه  ریزی 
کشــور، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، رئیس 
اطــاق بازرگانی و صنایــع و معادن ایران و اطاق تعاون و حســب مورد، 

معاونین  وزارتخانه های ذی ربط تشکیل می  گردد. 
در ارتباط با درخواســت پذیرش ، مجوز ســرمایه  گذاری پس از تصویب 

هیأت با تأیید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر می  گردد. 
ضمنا ،سازمان مکلف است درخواست های سرمایه  گذاری را پس از بررسی 
مقدماتی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود  
در هیأت مطرح نماید. هیأت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ مطرح شــدن درخواست های مذکور به موضوع رسیدگی و تصمیم 

نهایی  خود را کتباً اعالم نماید. 
به هنگام پذیرش سرمایه  گذاری خارجی، هیأت رسیدگی کننده ، موظف 

به رعایت  چه ضوابط و شرایطی است ؟
پذیرش سرمایه  گذاری خارجی، به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی 
اعم از صنعتی، معدنی، کشــاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت 

می پذیرد: 
الف – موجب رشــد اقتصادی ، ارتقاء فن آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات ، 

افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود. 
ب – موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی ، تخریب محیط زیست 
، اخالل در اقتصاد کشــور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه  گذاریهای 

داخلی  نشود. 
ج – متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه  گذاران خارجی نباشد 
منظور از امتیاز، حقوق ویژه  ای اســت که سرمایه  گذاران خارجی را در 

موقعیت  انحصاری قرار دهد. 
د – سهم ارزش کاال و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه  گذاری خارجی 

موضوع این قانون نســبت به ارزش کاال و خدمات عرضه شــده در بازار 
داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد 
)۲۵ %( و در هر رشــته، از سی و پنج درصد )۳۵ %( بیشتر نخواهد بود. 
تعیین رشته ها و میزان سرمایه  گذاری در هر یک از آنها طبق آئین نامه  ای 

خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد. 
سرمایه  گذاری خارجی جهت تولید کاال و خدمات برای صدور به خارج از 

کشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است. 
نکته قابل توجــه اینکه؛ قانون مربوط به تملک امــوال غیرمنقول اتباع 
خارجــی مصوب ۱۶ / ۳ / ۱۳۱۰ کماکان به قوت خود باقی می  باشــد. 
تملک هر نوع زمین به هر میزان  به نام سرمایه  گذار خارجی در چارچوب 

این قانون مجاز نمی  باشد. 

ســرمایه خارجی به چه سرمایه ای اطالق می گردد ومنظور از 
سرمایه گذاری خارجی چیست؟

ســرمایه خارجی ؛ انواع ســرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی که توسط 
سرمایه  گذار خارجی به کشور وارد می  شود و شامل موارد زیر می  گردد : 
الــف – وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا 
دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اســالمی 

ایران باشد، به کشور وارد شود. 
ب – ماشین آالت و تجهیزات 

ج – ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی 
د – حق اختراع، دانش فنی، اسامی و عالئم تجاری و خدمات تخصصی 

هـ- سود سهام قابل انتقال سرمایه  گذار خارجی 
و – سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت 

 و منظور از سرمایه  گذاری خارجی،  به کارگیری سرمایه خارجی در یک 
بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه  گذاری می باشد.

سرمایه  گذاری  های خارجی که براساس مفاد  قانون تشویق و حمایت از 
سرمایه گذاران خارجی پذیرفته می  شوند از تسهیالت و حمایتهای این 
قانون برخوردارند. این  ســرمایه  گذاری  ها به دو طریق زیر قابل پذیرش 

هستند : 
الف – سرمایه  گذاری مستقیم خارجی در زمینه  هایی که فعالیت بخش 

خصوصی در آن مجاز می  باشد. 
ب – سرمایه  گذاری  های خارجی در کلیه بخش  ها در چارچوب روشهای 
» مشــارکت مدنی«، » بیع متقابل« و »  ساخت، بهره  برداری و واگذاری« 
که برگشت  سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد 
سرمایه  گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای 

دولتی نباشد. 
ضمنا ،مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای » ساخت، بهره  برداری و 
واگذاری« و همچنین سود مترتب بر آن مستهلک نشده است، اعمال حق 
مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر 

توسط سرمایه  گذار خارجی مجاز می  باشد.

شایان ذکر است ؛سرمایه  گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری 
اســالمی ایران حســب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسالمی 
می باشد . ســرمایه  گذاری های شرکتهای دولتی خارجی، خصوصی تلقی 

می  گردد. 
به منظور تســهیل و تســریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت ســرمایه 
 گذاری های خارجی در کشور، کلیه دستگاه های ذی  ربط از جمله وزارت  
امور اقتصادی و دارائــی، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگانی، وزارت کار 
و امور اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گمرک جمهوری 
 اسالمی ایران، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت 
محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی یک نماینده تام  االختیار با امضای 
 باالترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند. نمایندگان معرفی شده به 
عنوان رابط و هماهنگ  کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان 

شناخته  می  شوند. 
یکــی از نکات قابــل توجه که مــاده ۸ قانون مذکور ،بدان اشــاره می 
نماید؛ســرمایه  گذاری های خارجی مشــمول این قانون از کلیه حقوق، 
حمایتها و تســهیالتی که برای سرمایه  گذاری  های داخلی موجود است 

به  طور یکسان برخوردار می  باشند. 
سرمایه  گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی  شدن قرار نخواهد گرفت 
مگر برای منافع عمومی، به  موجب فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیض آمیز 
و درمقابل پرداخت مناســب غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن ســرمایه 

 گذاری بالفاصله قبل از سلب مالکیت. 
ضمنا ،تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس 

از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیأت تسلیم شود. 
آیا واگذاری تمام یا بخشــی از ســرمایه خارجی به سرمایه  گذار داخلی 

ممکن است ؟
واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه  گذار داخلی و

واگذاری ســرمایه با موافقت هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی به 
ســرمایه  گذار خارجی دیگر مجاز می  باشــد. در صورت انتقال به سرمایه  
گذار خارجی دیگر، انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شــرایط سرمایه 
 گذار اولیه باشد، از نظر مقررات قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران 

خارجی، جایگزین و یا شریک سرمایه  گذار قبلی خواهد بود. 
ســرمایه خارجی به چند طریق می تواند وارد کشور ایران شود؟ سرمایه 
خارجی،مــی  تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشــور وارد و تحت 

پوشش  قانون فوق، قرار گیرد : 
الف – وجوه نقدی که به ریال تبدیل می  شود. 

ب – وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی  شــود و مستقیماً برای خریدها 
و سفارشات مربوط به سرمایه  گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد. 

ج – اقالم غیرنقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی  صالح. 
ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آئین نامه اجرائی 

قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی، تعیین خواهد شد. 
نرخ ارز موردعمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه 

انتقاالت ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج  در شــبکه 
رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران مالک خواهد بود. 
همچنین اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در 
کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیأت و بعد از انجام  
کلیه تعهدات پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیأت و تأیید وزیر امور 

اقتصادی و دارائی قابل انتقال به خارج خواهد بود. 
ضمناً ،ســود ســرمایه  گذاری خارجی پس از کســر مالیات و عوارض و 
اندوخته  های قانونی با تصویب هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی 

 قابل انتقال به خارج است. 
نکته قابل توجه اینکه ،پرداخت  های مربوط به اقساط اصل تسهیالت مالی 
ســرمایه  گذاران خارجی و هزینه  های مربوطه، قراردادهای حق اختراع، 
دانش فنی،  کمک  های فنی و مهندسی، اسامی و عالئم تجاری، مدیریت 
و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه  گذاری خارجی براساس مصوبات 
هیأت و تأیید  وزیر امور اقتصادی و دارائی، قابل انتقال به خارج می  باشد.

اگــر اختالفی در این بین حاصل گردد ؛اختالفات بین دولت و ســرمایه  
گذاران خارجی در خصوص سرمایه  گذاری  های موضوع این قانون چنانچه 
از طریق مذاکره حل و فصل  نگردد در دادگاه های داخلی مورد رسیدگی 
قرار می  گیرد، مگر آن که در قانون موافقتنامه دو جانبه ســرمایه  گذاری 
با دولت متبوع سرمایه  گذار خارجی، در مورد شیوه دیگری از حل و فصل 

اختالفات توافق شده باشد.
دســتگاه  های اجرایی ذی  ربط مکلفنــد در خصوص تعهدات متقابل در 
چارچوب صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشــتغال  حسب 
مورد برای ســرمایه  گذاران، مدیران و کارشناســان خارجی برای بخش 
خصوصی مرتبط با ســرمایه  گذاری های خارجی مشــمول این قانون و 

بستگان  درجه یک آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند.
سازمان مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطالعات مربوط 
به سرمایه  گذاری و سرمایه  گذاران خارجی، فرصت های  سرمایه  گذاری، 
شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطالعاتی که در اختیار آن سازمان 
قراردارد فراهم نماید.  کلیه وزارتخانه ها و شرکت  ها و سازمان  های دولتی 
و مؤسسات عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند 
کلیه  اطالعات مورد نیاز سرمایه  گذاری خارجی و گزارش سرمایه  گذاری 
 های خارجی انجام شــده را در اختیار ســازمان قرار دهند تا این سازمان 
براســاس ماده  فوق عمل نماید.  و مطلب آخر اینکه ؛ وزیر امور اقتصادی 
و دارایی مکلف اســت هر شــش ماه یک بار گزارش عملکرد سازمان در 
خصوص سرمایه  گذاری خارجی موضوع این  قانون را به کمیسیون  های 
ذی  ربط مجلس شورای اسالمی ارسال نماید.  فلذا جهت ایجاد اشتغال و 
توسعه تولید ،دولت می بایست با سرمایه گذاران خارجی همکاری نماید و 
برای اهداف معنونه ،به حمایت از سرمایه گذاران خارجی اقدام نماید و لذا 
همه این حمایت ها می بایست بر اساس قانون حمایت از سرمایه گذاران 

خارجی صورت پذیرد تا ضرری متوجه جمهوری اسالمی ایران،نگردد.

سرمایه گذاری ،سرمایه گذاران خارجی در ایران و دالیل حمایت از آنان 
محمدعلی طیبی سورکی وکیل پایه یک دادگستری 

 ارز نیمایی ترفندی برای  انحصار موبایل
   :  در بازه زمانی سه ساله اخیر بالغ بر ۱۰ میلیارد دالر 
صرف واردات تلفن همراه به کشور شده است، عدد و 
رقمی که برابر با بودجه ای است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به 
تازگی در قالب اعتبار مالیاتی برای سازندگان انرژی پاک و تولیدکنندگان 
انرژی  های تجدیدپذیر درنظر گرفته اســت، همچنین معادل یک دهم 
میزان دالر تخصیص یافته جهت تامین مصارف وارداتی است که چند 
روز قبل شیوا راوشی، مدیرکل امور تجارت خارجی بانک مرکزی از آن 
سخن گفت. آنچه که حکایت از این دارد که میزان ارز اختصاص یافته 

به واردات این وسایل ارتباطی به کجا می رود؟

مجبور به اتخاذ تصمیمات جدید هستیم�
به عبارتی با گشــتی در بازار فروش گوشــی های تلفن همراه و نگاهی 
اجمالی به قیمت ها متوجه خواهیم شد، همچنان بازار به رغم تخصیص 
ارز در قالــب های مختلف از جمله ارز نیمایــی با نرخ روز قیمت های 
خود را تغییر می دهد و این مشتریان هستند که باید گوشی مورد نیاز 
خود را با قیمت روز دالر خریداری کنند. موضوعی که ســعیده محمد 
زمانی ها، کارشــناس مسائل اقتصادی نیز به آن اشاره دارد، اینکه هدف 
اصلی از در نظر گرفتن یارانه برای یک کاالحمایت از آن به ویژه حمایت 
از خریدارانش است براین اساس گوشی های تلفن همراه نیز در فهرست 
حمایتی قرار گرفته اســت، با این وجود ولی شــاهد هستیم سیاست 
مذکور در اجرا دچار چالش های اساسی شده و براین اساس مجبور باید 

تصمیمات جدیدس در این زمینه اتخاذ شود.

راهکار جدی برای مقابله با رانت خواران موبایلی�
در این میان بســیاری از فعاالن بازار مذکور نیز تاکید دارند، زمانی که 
گوشی هایی که با ارز  نیمایی به کشور وارد شده با بهای باالتر به مشتریان 
عرضه می شــوند، این شرایط نه تنها امکان مال اندوزی را برای فرصت 
طلبان فراهم می آورد، بلکه در مواردی حتی به این شائبه دامن می زند 
که ارزهای نیمایی تخصیص یافته به گوشی های تلفن همراه سر از بازار 
آزاد درآورده و مقولــه ای که تفاوت دامنه بهای دالر نیمایی و بازار آزاد 
زمینه ساز آن بوده است. موضوعی که موجب شده تا زمانی نیز تصریح 
داشــته باشد، مانند آنچه که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی در زمینه کاالهای 
اساسی نیز اتاق افتاد و براین اساس باید سیاست ها از مبدا تغییر کرده 

و اصولی ترین راهکار این بوده که ارز نیمایی در این زمینه حذف شود.
براین اساس نیز مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل هم از 
درخواست این انجمن برای حذف ارز نیمایی و تخصیص ارز  تک  نرخی 
سامانه به عبارتی ارز یکپارچه به این واردات سخن به میان آورده است.

 جای خالی نظارت موثر تا تحمیل هزینه به مردم�
به این ترتیب حذف ارز نیمایی از بازار واردات گوشی هایی تلفن همراه 
راهکاری به شمار می رود که می تواند از رانت خواری و ایجاد فساد در این 
زمینه جلوگیری کند، این در حالی بوده که البته نباید از یاد که اعمال 
نظارت سازنده بر بازار مهمترین اصل بوده و هست، مقوله ای که روح اهلل 
ایزدی خواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز بر آن تاکید دارد، اینکه 
راه حل مهم این است که دولت و بانک مرکزی باید وضعیت ارز در بازار 
را تثبیت کند. به عبارتی مدیریت و نظارت در بازار را تقویت کرده زیرا 

هر تصمیمی بر تمامی بازارها اثر گذار است.
در این میان اما به نظر می رسد تا به امروز متولیان امر نه تنها در زمینه 
نظــارت بر بازار موفق عمل نکرده انــد بلکه گاها این ضعف مدیریت ها 
بستر ســاز بروز رانت خواری و به طبع آن تحمیل هزینه های گزاف به 

مردم شده است.
مصداق بارز این امــر جهش نجومی قیمت ها در بازه زمانی یک هفته 

نخســت اسفند اســت که قیمت برندهای مختلف گوشی از ۵۰۰ هزار 
تومان تا ۲۰ میلیون تومان رشد داشته و خود به وضوح نشان می دهد 
این بازار وابســته به بهای ارز در بازار آزاد است. در این خصوص آیفون 
۱۳ پرومکــس )یک ترابایت( با افزایش ۲۰ میلیون تومانی در صدر این 
افزایش ها قرار داشت و این روند برای گوشی های پرفروش سامسونگ 
هم ۵۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان بود. گوشــی  های شیائومی هم 

البته از این قافله عقب نماند.

چرایی افزایش گوشی های میان رده همگام با الکچری ها�
براین اســاس می توان گفت پیامد آنچه که اشاره شد افزایش مستمر 
قیمت ها به تبعیت از بازار ارز آزاد بوده، بحثی که محمد زمانی ها نیز از 
آن سخن گفته است، اینکه شاهد هستیم در بازار بهای گوشی ها میان 
رده و پایین رده هر روز همگام با قیمت دالر مانند گوشــی های لوکس 
افزایش می یاد. آنچه که این پرسش را مطرح می کند، اگر این گوشی ها 
با ارز یارانه ای به عبارتی ارز نیمایی وارد کشور شده اند چرا باید با افزایش 

بهای ارز قیمت آنها نیز روند صعودی را روزانه تجربه کند؟

این همه ماجرا نیست�
اما این همه ماجرا نیست و برخی شنیده ها حکایت از این دارد که در این 
بحبوحه بهای ارز و تخصیص دالر یارانه ای به واردکنندگان گوشی های 
تلفن همراه جدا از موارد اشاره شده تبعات دیگری نیز با خود به همراه 
دارد، آنچه که کار را به جایی رسانده است  که حتی انجمن واردکنندگان 

گوشی های تلفن همراه مصرانه چنین خواسته ای داشته باشد.
در توضیح بیشــتر باید به  این موضوع اشاره کرد؛ تا پایان سال ۱۴۰۰ 
به طور تقریبی تمامی شــرکت های وارد کننده گوشــی تلفن همراه 
می توانســتند، با هر بهایی البته از طریق ارز نیمایی گوشی وارد کشور 
کننــد، این امر حتی شــامل حال گوش های تلفن همــراه الکچری و 
گرانقیمت می شد، اما از اردیبهشت ماه امسال شرایط تغییر کرد و واردات 
گوشی های باالی ۶۰۰ دالر با ارز نیمای متوقف شد. براین اساس واردات 
چنین گوشی هایی به تاالر دوم نیمایی انتقال یافت که در آن بهای ارز 
تقریبا معادل قیمت آزاد ارز بود. در ادامه اما در فصل تابســتان با توجه 
به تغییر تعرفه  جهانی گوشی های تلفن همراه واردکنندگان توانستند 
گوشی های باالی ۶۰۰ دالر  را دوباره با ارز نیمایی سفارش داده و وارد 

کنند.

اما در فاصله ای کوتاهی ســازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی متوجه 
این امر شــده و شرکت هایی را که با ارز نیمایی گوشی باالی ۶۰۰  دالر 

وارد کردند را جریمه حتی آنها را برای مدتی از کار تعلیق کرد.
این امر باعث شــد تا شــرکت ها ثبت سفارش هایشان در زمینه گوشی 
باالی ۶۰۰ دالر را ابطال کنند. با این وجود شنیده ها حکایت از این دارد 
که هنوز هم هستند شرکت هایی که همچنان گوشی هایی با ارز نیمایی 
وارد می کنند که بیش از ۶۰۰ دالر قیمت دارند، این در حالی بوده که  
تفاوت ارز نیمایی بــا ارز بازار عدد قابل توجهی بوده و این امر به نوعی 

سودی تا دو برابر عدد معمول را نصیب آنها می کند.
آنچه که این سئوال مهم را مطرح می کند که چنین شرکت هایی با چه 

پشتوانه و تحت چه عناوینی چنین اقدامی می کنند؟!

شائبه ای به نام روابط به جای ضوابط�
به این ترتیب چنین وارد کنندگانی با استفاده از ارز نیمایی محصوالتی 
را وارد می کننــد که در بازار به قیمت آزاد به عبارتی با محاســبه بهای 
ارز بدون یارانه به خریداران عرضه شــده و از این رهگذر سودی زیادی 
را نصیب خود می کنند، آن هم در شــرایطی که تامین ارز برای واردات 
بسیاری از کاالهای اساسی و معیشتی دشوار بوده و موجب شد تا هر روز 

سفره خانواده های ایرانی کوچک و کوچک تر شود.
ضمن اینکه این امر بسترساز رانت خواری آن هم در دولتی شده که خود 
را داعیــه دار مقابله با رانت می داند. عالوه براین حکایت از این دارد که 
برخی از شرکت ها با بهره گیری از روابط و جایگزینی آن به جای ضوابط 

گردش سود بازار را به سمت و سوی خود هدایت می کنند.

ترفند سوءاستفاده گران برای انحصاری شدن عرضه و فروش�
این ســکه روی دیگری نیز دارند اینکه این دســته از واردکنندگان با 
واردات گوشی باالی ۶۰۰ دالر از طریق ارز نیمایی و فروش آن در بازار 
با توجه به نرخ آزاد البته بسیار پایین تر از رقمی که دیگر همکارانشان 
که گوشی های تلفن همراه را وارد کرده اند، به نوعی موجبات انحصاری 
شــدن عرضه و فروش چنین گوشــی هایی را رقم زده و این بازار را در 

اختیار گرفته اند.
آنچه که این پرسش را مطرح می کند که چرا فقط معدود شرکت هایی 
توانسته اند بعد از تعلیق همچنان از ارز نیمایی استفاده کنند ؟ آیا قانون 
برای همه یکسان نیست؟ یا استثناهایی هم دارد؟! مصداق بارز این امر 

را می توان قالب مثالی ذکر کرد. آنچه که مربوط به خارج شدن رقبا از 
میدان و ایجاد انحصار در عرضه برخی گوشی ها مانند ایفون ۱۳ و گوشی 

های s۲۲ شد و در این زمینه مافیای خاصی شکل گرفت.
به عنوان نمونه بازهم در قالب شنیده ها باید گفت؛ شرکتی ۱۰ میلیون 
دالر ثبت سفارش گوشی های تلفن همراه  با ارز نیمایی داشته که البته 
زیر ۶۰۰ دالر بوده اند، بعد از تغییر تعرفه ها آنها را به سفارش های باالی 
۶۰۰ دالر تبدیل می کند زیرا همانطور که پیش تر اشــاره شــد در بازه 

زمانی تعرفه جهانی تغییر کرد.
به طور مثال دو میلیون دالر از سفارش هایش را پیش از تاریخ تذکر بانک 
مرکزی واردات کرده و بعد از تاریخ تذکر هشت میلیون دالر باقیمانده را 
که باید مجددا به زیر  ۶۰۰ دالر در سامانه جامع تجارت ویرایش کند اما 
این کار را نمی کند و گوشی ها را با ارز نیمایی وارد می کند به این ترتیب 
با توجه به تفاوت چشــمگیر قیمت ارز و انحصاری که از آن خود کرده 
است، قدرت رقابت را از رقیبان خود گرفته و بازار را در اختیار می گیرد. 
البته صحت و سقم این ادعا به سادگی و با مروری بر فرایندها در سامانه 

مذکور قابل بررسی است.

یک مصداق تامل برانگیز�
 مصــداق دیگر در این زمینه که می توان به آن اشــاره کرد مربوط به 
گوشی ایفون و سامسونگ اس ۲۲ می شود که با ارز نیمایی وارد شده اند، 
این در حالی بوده کــه به طور عملی با ارز نیمایی در تاریخ۲۱ دی  ماه 
ســال ۱۴۰۱ امکان واردات برای چنین گوشی هایی وجود نداشت ولی 
چند شرکت انگشت شمار توانسته اند با ارز نیما این کاالها را وارد کنند.

طبق آنچه که در تصویر آمده است و براساس شنیده ها در تاریخ اعالم 
فهرســت های فوق نرخ درهم سامانه سنا به صورت حواله عدد ۷۷۶۰۴ 

ریال و نرخ درهم بازار آزاد عدد ۱۰۳۳۰۰ ریال بوده است
در این میان به این موضوع نیز باید اشاره کرد که گوشی ایفون ۱۳ پرو 
مکس ۲۵۶ طبق قیمت جهانی درج شده در سایت اپل ۱۳۰۰ دالر بها 

داشته و معادل ۴۷۷۱ درهم بوده است.
براین اساس قیمت خرید یک آیفون ۱۳ پرو مکس برابر با   ۴۴۷۱ درهم 
خواهــد بود که اگر در قیمت ارز نیمایی ۷۷۶۰ ضرب کنید به رقم ۳۴ 
میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهیم رسید، به رقم اشاره شده ۱۲ درصد 
حقــوق گمرکی و هزینه های ترخیص همچنین ۹ درصد مالیات ارزش 
افزوده اضافه خواهد شــد که بنا به قانون شرکت وارد کننده می تواند  
۱۸ درصد سود مصوب به آن اضافه کند بنابراین این دستگاه باید حدود 
۵۰ میلیون تومان باید فروخته می شــد. البته  در لیست باال به خاطر 
اختالف قیمت اظهاری به قیمت ۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان فروخته 
شده اســت، حال آنکه با ارز ازاد یا مطابق با ارز حاصل از صادرات خود 
در همان زمان به تبعیت از فرمول اشاره شده این عدد باید ۶۶ میلیون 
و پانصد هزار تومان می بوده اســت. بنابراین به طور  مشخص ارز کاالی 
وارداتی عنوان شده ارز نیمایی بوده و البته در مورد گوشی  سامسونگ 

هم به طور دقیق شرایط طبق روند اشاره شده بوده است.
به هر صورت عالوه بر تمامی موارد اشــاره شــده باید به یاد داشت که 
سیاستگذارن اقتصادی در یکساله اخیر و  در قالب های مختلف اقدام به 
قلم گرفتن کاالهای زیادی از فهرست ارز ترجیحی و نیمایی کرده اند، تا 
در کنار بهینه سازی منابع ارزی با رانت هایی که در این زمینه ایجاد شده 
اســت، مقابله کنند. با این وجود اما هنوز هستند مواردی که تخصیص 
ارز در قالب نیمایی در آنها زمینه رانت را فراهم آورده اســت و مصداق 
این امر نیز همانطور که اشــاره شد گوشی های تلفن همراه بوده و طبق 
اظهارات کارشناسان در شرایط کنونی بهترین راهکار برای برون رفت از 
بحران های موجود در این بــازار حذف ارز نیمایی البته در کنار نظارت 

اصولی و دقیق بر بازار است.
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بورس و بانک 6

   :بــا وجود اینکه آمــار دقیقی از میزان 
بدهــی دولت به نظــام بانکی وجود 
ندارد، اما مرکز پژوهش های مجلس اخیرا در گزارشی، 
این مبلغ را ۵۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. 
با این حال، بــا نگاهی به الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲، 
مشاهده می شود که منابعی از سوی دولت برای پرداخت 
این بدهی ها در نظر گرفته نشــده است. روندی که در 
نهایــت، نتیجــه ای جز افزایــش نقدینگی و رشــد 

افسارگسیخته تورم در پی ندارد.
بــا وجود اینکه بیش از یک ســال از آغاز به کار دولت 
سیزدهم می گذرد و تیم اقتصادی کابینه جدید از ابتدا 
این شعار را می داد که باید از استقراض از بانک مرکزی 
دور بماند، باید دید که این دولت تا کنون چه اندازه در 

عمل به این صحبت ها موفق بوده است؟
بدهــی  دولت های گذشــته، پیش از این باعث رشــد 

نقدینگی و تورم افسارگســیخته در اقتصاد کشور شــده است. در واقع، 
یکی از بسترهایی که در سال گذشــته موجب افزایش حجم پایه پولی 
و نقدینگی در اقتصاد کشــور می شد، تنخواه بودجه بود  که طبق قانون، 
دولت مجاز بود از بانک مرکزی دریافت کند و همچنین ناترازی هایی بود 

که دولت برای تامین هزینه های خود به بانک ها تحمیل می کرد.
بر اســاس گزارش وزیر اقتصاد، سید احســان خاندوزی در صحن علنی 
مجلس، گفته شــد دولت ســیزدهم به رغم اینکه می توانست ۶۰ هزار 
میلیارد تومان تنخواه در سال ۱۴۰۱ از بانک مرکزی دریافت کند، اما در 
هشت ماهه ابتدایی سال جاری تنها ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تنخواه 

دریافت کرد که در پایان آذر ماه هم آن را تسویه کرد.
فرض کنیم که این ادعا صحیح بوده و در حال حاضر دولت هیچ بدهی به 
بانک مرکزی ندارد، اما آقای خاندوزی، بدهی هایی که ناشی از بی تدبیری 
در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به شبکه بانکی تحمیل شد و در کل درس هایی 
که از گذشته گرفته نشد و در نهایت منجر به تورم افسارگسیخته در کشور 

شد، چه می شود؟!
بدهی دولت به بانک ها که موجب ناترازی بانک ها می شود، موضوع تازه ای 
نیســت. بودجه ای که دولت هر ســال برای بخش های مختلف در نظر 
می گیرد، به اندازه ای نیست که آن را از دست کمک دراز کردن به سوی 

بانک ها بی نیاز کند.
استقراضی که آمار و ارقام آن به صورت شفاف منتشر نمی شود و همواره 
بین رقمی که دولت می گوید به بانک ها بدهکار است و مبلغی که بانک ها 

از دولت طلبکار هستند، اختالف وجود دارد.
عالوه بر مشخص نبودن ارقام بدهی دولت به بانک ها، در صورتی که دولت 
برای تامین کسری بودجه خود قصد قرض گرفتن را هم دارد، باید در ازای 
دریافت پول از بانک ها، اوراق بدهی یا خزانه منتشر کند که در بسیاری از 

مواقع این کار را هم انجام نمی دهد.
دولــت با بی تدبیری خــود در ابتدا در تعیین بودجه و ســپس با تامین 
کســری های خود از طریق اســتقراض از بانک ها، باعث ضعیف تر شدن 
بانک ها شــده که تورم را در پی دارد؛ چرا که بانک ها برای تامین کسری 
بودجه دولت، مجبور به استقراض از بانک مرکزی می شوند که در نهایت، 

باعث ناترازی در بانک مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی می شود.

دولت در چه بخش هایی از بانک ها قرض می گیرد؟�
به عنوان مثــال، دولت برای خرید گندم هر ســاله  بودجه ای را در نظر 
می گیرد که به اندازه کافی نیســت، از این رو برای خرید گندم به میزان 

تعیین شده، مجبور می شود از بانک کشاورزی قرض بگیرد.
همچنیــن دولت ها بــرای تامین هزینه های مربوط به بخش مســکن و 
پروژه هایی نظیر مســکن مهر، مجبور به تحمیل فشــار به بانک مسکن 

شده اند.
از طرفی، به رغم وعده وزیران و نمایندگان و شخص رییس جمهور برای 
تخصیص میزان قابل توجهی از تعهدات دولت به صندوق های بازنشستگی 
و صنــدوق تامین اجتماعی، این اتفاق نیفتاد و مبلغ کمتری برای آن در 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد. از این رو همانطور که در گذشته 

اتفاق افتاده، ســازمان تامین اجتماعــی بعضا برای تامین 
حقوق ها دست به دامن بانک رفاه کارگران می شود.

نتیجه بدهی دولت به بانک ها چیست؟�
تمام مثال هایی که در باال ذکر شد، در نهایت باعث می شود 
که فشار بر شبکه بانکی افزایش یافته و از آنجا که دولت به 
لحاظ قانونی نمی تواند به صورت مســتقیم از بانک مرکزی 
اســتقراض کند، این بانک ها هســتند که مجبور به قرض 
گرفتن از بانک مرکزی می شوند که در نتیجه موجب ناترازی 

می شود.
از سوی دیگر، دولت موظف است که بدهی خود به بانک ها را 
پرداخت کند، اما به رغم اینکه آمار دقیقی منتشر نمی شود، 
دولتی که با کســری بوجه مواجه است، قادر به تسویه این 

بدهی نیست.
همچنین مشــکل دیگــری که وجود دارد، این اســت که 
بانک ها می گویند دولت این بدهی را باید با سود و جریمه پرداخت شود، 
اما دولت بر این باور اســت تنها سودی که به اصل بدهی تعلق دارد باید 

محاسبه شود.

دولت چقدر به بانک ها بدهکار است؟�
قدرت اهلل اسماعیلی، رییس سازمان حسابرســی ایران اخیرا در نشست 
خبــری گفته بود که هیچ آمار و ارقام دقیقــی از میزان بدهی دولت به 

بانک ها وجود ندارد.
وی همچنین اضافه کرده بود که اطالعات دقیقی در خصوص دارایی های 
دولــت نیز وجود ندارد. اگر دارایی ها شناســایی و ثبت می شــد، امکان 
حسابرسی آن وجود داشت، اما در حال حاضر اطالعات صحیحی در این 

خصوص در دسترس نیست و دولت هم نمی داند چه میزان بدهی دارد.
اما در گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس که به بررسی الیحه بودجه 
۱۴۰۲ پرداخته، اشــاره شده که بدهی دولت به نظام بانکی تا پایان مهر 
۱۴۰۱، معادل ۵۷۰  هزار میلیارد تومان بوده که در الیحه بودجه ســال 

آینده، منابعی برای تسویه این بدهی در نظر گرفته نشده است.
به گزارش اقتصاد آنالین ، با این اوصاف، ســوالی که مطرح می شود این 
است که چرا دولت از اشتباهات گذشته درس نمی گیرد؟ چرا در حالی که 
این مسیر در نهایت منجر به افزایش نقدینگی و رشد افسارگسیخته تورم 
در کشــور و از بین رفتن کسب و کارها و فشار مضاعف بر مردم می شود، 

همچنان اصرار و پافشاری بر تکرار آن وجود دارد؟

مصوباتی که بودجه ۱۴۰۲ را ناتراز کرد  بانکها ، استقراض و تکرار اشتباهات دولت قبل ؟ 
   :  بررسی مصوبات مجلس در مورد الیحه بودجه 
۱۴۰۲ حکایــت از آن دارد که تاکنون با حدود 
۷۰۰ هزار میلیــارد تومان تغییر در درآمدهــا و مصارف دولت، 

بودجه به سمت ناترازی رفته است.
نمایندگان مجلس تاکنون در ۵ حوزه اقدام به تغییرات اساسی در 

شاکله بودجه کرده اند که سبب ناتراز شدن آن شده است.
این ۵ محور تغییرات مجلس عبارتند از:

مواردی که هزینه های دولت افزایش یافته است
مواردی که باعث کاهش درآمدهای دولت شده است

درآمدهای غیرقابل تحققی که مجلس اضافه کرده است
افزایش تعهدات دولت که بازپرداخت آن در توان مالی دولت نیست

افزایش تسهیالت تکلیفی بانک ها
۱- بر اســاس مصوبات مجلس، تاکنــون ۹۰ هزار میلیارد تومان 
مصارف عمومی بودجه افزایش یافته که شامل مواردی است که 
هزینه های دولت را افزایش می دهد و در نتیجه به کسری بودجه 

منجر می شود.
۲- در بخش دیگری از مصوبات مجلس، درآمدهای دولت کاهش 

یافته است.
به عنوان مثال، افزایش سقف معافیت مالیات حداقل حقوق سبب 

کاهش ۷ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت می شود.
همچنین کاهش حقوق گمرکی واردات ماشین آالت نیز بار مالی 

سنگینی و در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد داشت.
۳- مجلس از سوی دیگر منابع درآمدی جدیدی پیش بینی و در 
مقابل آنها، هزینه های قطعی تعیین کرده اســت. این درآمدها از 
نگاه کارشناسی، قابل تحقق نیست و یا وصول آنها دارای تبعاتی 

خواهد بود.
ســرجمع این درآمدهای غیرقابل تحقق ۵۴ هزار میلیارد تومان 
است که شامل موارد متعددی ازجمله موارد زیر می شود: معافیت 
حقوق ورودی آمبوالنس توســط دانشــگاه های علوم پزشکی و 
خدمات بهداشــتی و درمانی کشور، افزایش میزان قیمت خودرو 
مشمول مالیات ساالنه، معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی به ازای 
فرزند تولد فرزند ســوم و بیشــتر به ازای هــر فرزند ۱۵ درصد، 
کاهش درآمدهای مالیاتی ناشــی از افزایــش معافیت مالیات بر 
حقوق ماهانه از ۷ به ۱۰ میلیون تومان و کاهش درآمد حاصل از 

حقوق ورودی - ناشی از کاهش ۳ درصد حقوق گمرکی.
۴- نمایندگان مجلس از سوی دیگر تعهدات دولت را خصوصا در 
بخش فروش اوراق مالی افزایش داده اند در حالی که بازپرداخت 

آن در توان مالی دولت نیست.
به عنوان مثال، مجوز انتشار اوراق مالی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد 
تومان به بانک های دولتی در حالی به تصویب مجلس رسیده که 
دولت برای فروش اوراق مالی خود نیز با مشــکل مواجه اســت. 
ضمن آن که دولت در ســال آینده بایــد ۱۲ هزار میلیارد تومان 
ســود اوراق فروش رفته در دولت قبل را عالوه بر اصل آن، تسویه 

کند در حالی که منبعی برای آن پیش بینی نشده است.
افزایــش ۲ هزار میلیارد تومانی انتشــار اوراق بــرای طرح های 
عشــایری و افزایش ۸ هــزار میلیارد تومانی انتشــار اوراق برای 
شــهرداری ها، نیز در زمره همین تعهدات ایجادشده برای دولت 

توسط مجلس است.
نمایندگان مجلس در مصوبه ای دیگر برای طرح های تملک دارایی 
ســرمایه ای وزارت راه ۲ میلیارد دالر در قالب افزایش تهاتر نفت 
تصویب کردند. این در حالی است که در سال جاری با اذن مقام 
معظم رهبری این مبلغ اختصاص داده شده و نیازی به افزایش آن 

برای سال آینده نبود.
تعهــد دیگری که مجلس برای دولت ایجاد کرده افزایش حداقل 
۷۰ هزار میلیارد تومانی از محل تهاتر نفت یا واگذاری ســهام یا 
انتشار اوراق برای تأدیه بدهی های سازمان تامین اجتماعی است.

طبق مصوبه دیگر مجلس، با تغییر نحوه محاسبه نرخ سود ساده 
مربــوط به بدهی های بانکــی، تقریبا ۲۰۰ هــزار میلیارد تومان 
بدهی های دولت به بانک ها و تامین اجتماعی افزایش یافته است.

همچنیــن با حذف بنــد ج تبصره ۸ مبنی بــر حمایت دولت از 
تولید محصوالت نهایی کشاورزی و اعطای یارانه به ذینفع نهایی 
مشروط به رعایت الگوی کشت، حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان از 

درآمدهای هدفمندی یارانه ها کم خواهد شد.
۵- نماینــدگان مجلس همچنین ۱۰۰ هــزار میلیارد تومان به 
تســهیالت تکلیفی بانک ها افزوده اند که احتماال منجر به اضافه 

برداشت بانک ها و افزایش چاپ پول تورم زا خواهد شد.
به گزارش ایرنا ، بدین ترتیب تاکنون مصوبات مجلس موجب به 
هم خوردن مصارف و منابع الیحه بودجه ۱۴۰۲ شــده و ناترازی 
آن کامال مشخص شده است. اجرای چنین بودجه ای توسط دولت 

موجب چاپ پول گسترده و تحمیل تورم به مردم خواهد شد.

 بذرپاش: 
هیچ بهانه ای برای نگهداشت کاالی 

اساسی پذیرفته نیست
   : وزیر راه و شهرســازی از جلسه ستاد اقتصادی 
دولت برای ترخیص کاالی اساسی در بنادر خبر 
داد و گفت: هیچ بهانه ای برای نگهداشت و انباشت کاالی اساسی 
پذیرفته نیست.به گزارش تسنیم مهرداد بذرپاش در حاشیه بهره 
برداری از بزرگترین بندر خشــک ریلی ایران در خصوص آخرین 
وضعیت همکاری روس ها برای ســاخت ابرپروژه ریلی رشــت-

آســتارا اظهار کرد: بنده مسئول این پروژه در مذاکره با روس ها 
هستم و کار با سرعت در حال پیگیری است.وی ادامه داد: از چند 
وقت آینده فعالیت اجرایی این پروژه آغاز خواهد شــد.وزیر راه و 
شهرسازی درباره انباشت کاالی اساسی در بنادر و احتمال کمبود 
آن در کشور نیز گفت: به همه بنادر ابالغ شده که هیچ بهانه ای 
برای نگهداشت و انباشــت کاالی اساسی نداشته باشند.بذرپاش 
تاکید کرد: گمرک هم در حال همکاری است، ضمن اینکه اخیرا 
در ســتاد اقتصادی دولت در این رابطه بحث شد که هر چه کاال 

در بنادر باقیمانده در اسرع وقت ترخیص شود.

خبر

   : نمایندگان مجلس شورای اسالمی بانک مرکزی را 
موظــف کردند تا اطالعات مربوط به تســهیالت و 
تعهدات کالن و تســهیالت و تعهدات اشــخاص مرتبــط با تعریف 

شورای پول و اعتبار، به تفکیک هر یک از اشخاص را منتشر کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
نوبت صبح روز دوشنبه   و در جریان بررسی بخش هزینه ای الیحه 
بودجه ۱۴۰۲، با پیشــنهاد علی خضریان مبنی بر الحاق یک بند به 

تبصره ۱۶ الیحه موافقت کردند.
براســاس این بند الحاقی به تبصره ۱۶؛ شــفافیت تسهیالت کالن و 

اموال مازاد:
الف- بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران موظف است با استفاده 
از ســامانه اطالعاتی خود و اطالعات دریافتی از بانک ها و موسسات 
اعتبــاری غیربانکــی )موضوع جزء )ب( این بند(، مــوارد ذیل را به 
تفکیک هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای 
خود در دســترس عموم قرار داده و حداکثر ۳ هفته پس از اتمام هر 

فصل به روزرسانی نماید.
۱- اطالعات مربوط به تســهیالت و تعهدات کالن و تسهیالت و 
تعهدات اشــخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار )مرتبط 
بــا ذینفع واحد(، به تفکیک هر یک از اشــخاص شــامل میزان 
پرداختــی و مانده بــه تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ ســود، مدت 
بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت )جاری، سررســید 
گذشــته، معــوق یا مشــکوک الوصول(، نــوع و میــزان وثیقه 
دریافت شــده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک 
یا موسســه اعتبــاری غیربانکی تعریف بانــک مرکزی از حدود 

و مصادق تســهیالت کالن قابل اســتفاده نباشــد، بانک مرکزی 
موظف اســت تســهیالت و تعهدات باالی ۵۰۰ میلیارد ریال هر 

نماید. منتشر  را  واحد  ذینفع 
۲- اطالعــات مربوط به اموال غیرمنقول بــه تفکیک هر یک از آنها 
شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، 
وضعیت بهره برداری فعلی )شعبه، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری 

و...( و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی
۳- اطالعات مربوط به مالکیت بیش از ۲۰ درصد )به صورت مستقیم 
یا غیرمستقیم( سهام شرکت یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر 
یک از آنها شــامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش 
روز و شاخص های کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی، سرمایه؛ بانک 

ها و موسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان 
بورس و اوراق بهادار موظفند صورت های مالی حسابرسی شده این 

شرکت ها را در سامانه کدال منتشر نمایند.
۴- میزان تســهیالت یا تعهدات پرداختی به هر یک از دستگاه های 
اجرایــی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششــم توســعه )به تفکیک 
دســتگاه( توســط بانک مرکزی یــا بانک ها و موسســات اعتباری 
غیربانکی به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه 
یا ضمانت نامــه دریافتی، وضعیت بازپرداخت )بــه تفکیک جاری، 
سررسید گذشته معوق یا مشکوک الوصول( و مقرره مبنای پرداخت 
را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به صورت 

فصلی به روز رسانی نماید.
ب- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطالعات مندرج 
در جــزء یک این بند را با قابلیت خوانش رایانه ای به صورت فصلی 
در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت اســتنکاف از ارســال 
تمام یا بخشــی از اطالعات در موعد مقرر، موسسه اعتباری حسب 
مورد به تشــخیص بانک مرکزی به یکــی از جرایم مندرج در ماده 
۴۴ قانون پولی و بانکی کشــور یا اجزای ۳ یــا ۴ بند الف ماده ۱۴ 
قانون برنامه پنج ســاله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اســالمی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور 
محکوم مــی گردد. بانک مرکزی موظف اســت گزارش همکاری یا 
تخلف بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به 
کمیســیون اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسالمی  ایران و دیوان 

محاسبات کشور ارائه نماید. 

   :  با مصوبه نمایندگان مجلس در الیحه بودجه ۱۴۰۲، 
از سال آینده امکان پرداخت حقوق های نجومی برای 
مدیران و مســئوالن فراهم می شود.نمایندگان مجلس یکشنبه شب در 
جریان بررسی الیحه بودجه سال آینده مصوبات بحث برانگیزی درباره 

نحوه افزایش حقوق ها داشتند.
نمایندگان با کنار گذاشتن طرح دولت برای افزایش متوسط ۲۰ درصدی 
حقوق ها )پلکانی معکوس( که سبب کاهش فاصله دریافتی ها می شود، 

رای به افزایش مطلق ۲۰ درصدی حقوق ها در سال آینده دادند.
با این مصوبه حقوق فردی که امســال مثــال ۶ میلیون تومان دریافت 
می کرده ســال آینده فقط یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان زیاد می شود 
در حالی که برای فردی که مثال ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارد افزایش 

حقوق ۴ میلیون تومان است.
مصوبه عجیب دیگر مجلس، برداشــتن سقف مزایا و رفاهیات کارکنان 

دولت است.
با این مصوبه مجلس، مدیران می توانند در سال آینده به هر میزان که 
می خواهند برای خود مزایا و رفاهیات را افزایش دهند و بدین ترتیب، 
مجلس به طور قانونی شرایط را برای بازگشت حقوق های نجومی فراهم 
کرد.  این مصوبه بحث برانگیز مورد اعتراض نمایندگان دولت در صحن 
علنی مجلس قرار گرفت و با تذکراتی که به هیات رئیسه داده شد، این 
مصوبه برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد. انتظار 
می رود در کمیســیون تلفیق، مصوبات مجلس که منجر به بازگشــت 

حقوق های نجومی می شود، اصالح شود.
خبرگزاری رسمی مجلس نیز در گزارش خود به این موضوع اشاره کرده 
و نوشته است: در جریان بررسی تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۲ که به حقوق 
و دستمزدها اختصاص دارد، بر اساس پیشنهاد یکی از نمایندگان این 
ابهام ایجادشده بود که ممکن است برخی حقوق ها از ۵۵ میلیون تومان 

که سقف قانونی حقوق است بیشتر شود.
رئیــس مجلس با اعالم ابهام درباره این موضوع، تأکید کرد که این بند 
باید برای بررســی و جلوگیری از پرداخت های خارج از سقف قانونی به 
کمیسیون تلفیق ارجاع شود، که درنهایت با رای ۹۲ درصد نمایندگان 

بند »د« تبصره ۱۲ به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بنابراین گزارش؛ نمایندگان در نشســت علنی نوبت سوم روز یکشنبه 
۱۴ اسفندماه مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی بخش هزینه ای 
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ کل کشور، با ارجاع بند )د( تبصره ۱۲ ماده 
واحده این الیحه برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات موجود به کمیسیون 

تلفیق الیحه بودجه موافقت کردند.
بر اساس این گزارش دکتر محمدباقر قالیباف با اشاره به ابهامات موجود 
در بند )د( تبصره ۱۲ الیحه بودجه سال آینده کشور گفت: این بند به 
رأی گذاشــته شده و دو ســوم رأی را کسب کرده است، اما در این بند 
ابهامی وجود دارد و برخی از دوســتان برداشتشــان این است که این 

مجموعه رفاهیات باالی سقف حقوق ها است.
به گزارش ایرنا، رئیس مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: همچنین 
بحــث مربوط بــه پایان نامه ها، حق التدریســی ها و... هــم با موضوع 
غیرمستمری هایی که در این بند آمده، اختالف نظر دارد. در این خصوص 
با آقای حســینی نیز صحبت شــد، لذا بند )د( را مجدداً به کمیسیون 
تلفیق ارجاع دهیم تا بررسی و سپس به صحن بازگردد. با توجه به اینکه 
رأی دو ســوم گرفته شــده، مجدداً این بند را به رأی می گذارم تا برای 

بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شود.
بر اســاس بند )د( تبصره ۱۲ ماده واحده الیحه بودجه ۱۴۰۲ ارجاعی 
به کمیســیون تلفیق آمــده بود؛ ســقف خالص پرداختی متوســط 
ماهانه در ســال از محل حقوق و مزایای مســتمر و غیرمستمر و سایر 
پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان درســال ۱۴۰۲ به گروه های 
مختلف حقوق بگیر در دســتگاه های اجرائی موضوع ماده )۲۹( قانون 
برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران و همچنین نیروهای مســلح، وزارت اطالعات و سازمان 
انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشــوری و لشکری، اعضای  هیات  علمی 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، 
وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری 
و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی در کلیه 
مناطق کشــور به میزان پانصد و پنجاه میلیون )۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰(ریال 
است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار 
به کارکنان کشوری و لشــکری اعم از کارمندان، اعضای  هیات  علمی، 
قضات و بازنشســتگان در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و همچنین 
شــرکت ها و مؤسســاتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا 

نهادهای عمومی منصوب می شوند، ممنوع است.
کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی 
قانونی کشور، کارکنان ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور، 
حق اشعه پرتوکاران ســازمان انرژی اتمی، حق التحقیق، حق التألیف و 
حق داوری، راهنمایی و مشــاوره پایان نامه ها و رساله ها و حق التدریس 
اعضای هیات  علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی، حق محرومیت از مطب 
)تمام وقت جغرافیائی(، اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و 
عیدی پایان سال و پرداخت های موضوع ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین بیمه بازنشستگی 
ایثارگــران و معافیت مالیاتی موضوع مــواد )۳۷( و )۵۶( قانون جامع 
خدمات رسانی به ایثارگران از حکم این جزء مستثنا است. در سایر موارد 
خاص، به پیشنهاد شــورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات  وزیران 

اقدام می شود.

بازگشت حقوق های نجومی با مصوبه مجلس؟

ساز و کار مجلس برای شفافیت تسهیالت کالن بانکی
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7انرژی
   : وجود خالءهــای قانونی برای حفظ جنگل ها، لزوم 
فرهنگ ســازی کاشــت درخت و توجه به خاک و 
فرسایش خاک از جمله محورهایی است که طی سال های اخیر در روز 

درختکاری مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
۱۵ اسفندماه هر سال مصادف با نخستین روز هفته منابع طبیعی و روز 
درختکاری است. ۱۵ تا ۲۲ اسفندماه به عنوان »هفته منابع طبیعی« 
نامگذاری شده که در این هفته، نهال انواع درختان، متناسب با شرایط 
جوی ایران توســط شــهرداری بین مردم توزیع می شود و شیوه های 

کاشت درخت به عالقه مندان آموزش داده می شود.
در روز درختکاری، مردم با حضور در پارک ها، جنگل ها و اقصی نقاط شهر 
اقدام به کاشــت نهال های جوان می کنند و هر سال با کاشت درخت به 
استقبال سال نو رفته و در واقع با این کار نمادین در آستانه بهار زندگی 

را به زمین باز می گردانند.
رهبر معظم انقالب اسالمی نیز بنا به سنت هر ساله، همزمان با فرارسیدن 
روز درختکاری و هفته منابع طبیعی )۱۵ تا ۲۲ اسفندماه( اقدام به کاشت 

یک یا چند اصله نهال درخت می کنند.
ایشان طی ســال های اخیر، پس از کاشت درخت، تذکرات مهم و قابل 
تأملی را برای حفظ منابع طبیعی، توجه به مســائل و ضروریات محیط 
زیســتی به خصوص توجه به حفظ جنگل ها، پرهیز از گسترش شهرها، 
تخریب فضای سبز کالنشهرها و مواردی از این دست خطاب به مردم و 

مسئوالن کشور بیان کرده اند.
هشــدارهای مســتمر رهبر انقالب دربــاره قطع درختــان و تعرض به 

جنگل های کشور
رهبر انقالب در این سنوات حدود ۱۰ مرتبه درباره قطع درختان و تعرض 
به جنگل های کشور هشــدار داده اند که حاکی از اهمیت این موضوع و 
لزوم اقدام جدی مسئوالن نسبت به حفظ جنگل ها و مراتع کشور است.

مقام معظم رهبری مکرراً نسبت به گسترش بی رویه بافت کالنشهرها و 
تخریب محیط زیســت در شهرهای کشور به بهانه ساخت و ساز هشدار 
داده اند. مسئله ریزگردها و گرد و غبار در کشور از دیگر موضوعاتی است 

که رهبر انقالب در روز درختکاری بر آن تاکید داشتند.
وجود خالءهای قانونی برای حفظ جنگل ها، لزوم فرهنگ ســازی کاشت 
درخت به عنوان وظیفه شرعی و انقالبی افراد، توجه به خاک و فرسایش 
خاک، رسیدگی به وضعیت آلودگی هوا در شهرهای کشور و عدم استفاده 
از ظرفیت های طبیعی و بالقوه کشــور همچون تنــوع گیاهان و منابع 
طبیعی در ایران از جمله دیگر موضوعاتی اســت که در بیانات معظم له 

مورد توجه قرار گرفته است.

درخت و گیاه برای کشور، برای زندگی، برای مردم، برای تنفس، �
یک امر ضروری است

رهبر معظم انقالب ۱۵ اســفندماه سال ۱۳۹۰ در بیاناتی اظهار داشتند: 
روز درختکاری که در کشور معمول و باب شده، یکی از روزهای پربرکت 
در جمهوری اسالمی است؛ چون درخت و گیاه برای کشور، برای زندگی، 

برای مردم، برای تنفس، یک امر ضروری است.
روز درختکاری که در کشور معمول و باب شده، یکی از روزهای پربرکت 

در جمهوری اسالمی است
متأسفانه در طول سال های متمادی، به مسئله ی درخت بی اعتنایی شده. 
البته حاال خوشــبختانه مردم و مسئولین به درخت و به محیط زیست 
توجه نشــان می دهند، لیکن به نظر می رســد که هرچه بیشتر بایستی 
در ایــن زمینه کار کرد. به نظر من خود مردم هم مؤثرترین و مهمترین 
بخــش از این کار را بر عهده دارند: حفظ جنگل ها، حفظ مرتع ها، حفظ 

زمین های حاصلخیز و حفظ باغات.
ایشان خاطرنشان کردند: باید مراقب باشیم که درخت هائی را که موجود 
است، حفظ کنیم؛ یکی از کارهای مهم این است. انسان متأسفانه گاهی 
می بیند که به آنچه داریم، بی توجهی می شود؛ درخت ها را قطع می کنند، 
باغ ها را خراب می کنند. ان شــاءاهلل بایستی این مسائل مورد توجه قرار 
بگیرد. امیدواریم که ســبزه و گیاه و نشــاط و رویش در کشور ما و بین 

مردم ما روزافزون باشد.

گالیه مقام معظم رهبری از مسئوالن به دلیل قطع اشجار�
مقام معظم رهبری همچنین در ۱۵ اسفندماه سال ۱۳۹۱ اظهار داشتند: 
گالیه ای که باید بکنم از مجموع مسئولیِن مسئله ی درخت و درختکاری 
و جنگل و این چیزها، این اســت که ما اینجا دانه دانه درخت می کاریم، 
اما صدها صدها و هزارها هزارها درخت در جاهائی که نباید قطع شــود، 
بی جهت قطع می شــود؛ این خیلی اشــکال بزرگی است که وجود دارد. 
عالوه بر اینکه آبادی ها و سبزی های اطراف شهرهای بزرگ به غلط و به 
غصب در اختیار افرادی قرار گرفت که می خواستند از زمین سو استفاده 
کنند و هنوز هم دارند می کنند، و ســبزی تبدیل شد به سیمان و آهن 
و اینهــا - که این یک مصیبتی برای شهرهاســت - مجموعه ی جنگلی 
کشــور هم مورد تهدید جدی قرار داشت و قرار دارد؛ که باید جداً از آن 

جلوگیری شود.
ایشــان افزودند: برای حفظ جنگل ها قوانینــی الزم داریم - این قوانین 
جایش خالی اســت - و یک اراده ی قوی و عزم راسخی الزم داریم برای 
جلوگیری از تصرف زمین های اطراف شهرهای بزرگ، که افرادی آن ها را 
می گیرند و تبدیل می کنند به ساختمان، به آپارتمان های بلندمرتبه. این 
کار عالوه بر اینکه مشکالت گوناگون بشری و انسانی ایجاد می کند، اولین 
کار غلطی که انجام می گیرد، این اســت که محیط سبز اطراف شهرها - 

هوای تنفس شهر - از بین می رود.

قضّیه ی ریزگردها و غبارهایی که می آید داخل کشور واقعاً مسئله ی بسیار 
مهّمی اســت و جا دارد که به صورت کالن، همه مسئولین کشور و همه 

بخش های مختلف دولت هماهنگی کنند، همکاری کنند
توجه رهبر معظم انقالب به مسئله ریزگردها

۱۴ اســفندماه سال ۱۳۹۲ رهبر معظم انقالب پس از مراسم درختکاری 
در بیاناتی اذعان داشــتند: مسئله ی محیط زیست هم خیلی مهم است؛ 
این قضّیه ی ریزگردها و غبارهایی که می آید داخل کشور - که آقای وزیر 
کشاورزی چند روز قبل از این به من گزارشی از این مسئله و زیان هایی 
که دارد، می دادند - واقعاً مســئله ی بسیار مهّمی است و جا دارد که به 
صورت کالن، همه ی مسئولین کشور و همه ی بخش های مختلف دولت 
هماهنگی کنند، همکاری کنند، برای اینکه جلوی این آسیب را بگیرند؛ 
آسیب های بزرگی را به کشور ]وارد می کند[. اخیراً هم یک گزارشی برای 
من فرستاده بودند راجع به همین ریزگردها که گزارش هشدار دهنده ای 

است؛ الزم است که به آن توّجه بشود.
مقام معظم رهبری در ادامه گفتنــد: »هر ایرانی یک درخت« که گفته 
می شــود و در زبان ها هســت، شــعار خوبی است؛ ســعی کنند در این 
ایّــام - که ایّام درختکاری و فصل درختکاری اســت - هرچه می توانند 
]کاشت درخت را[ افزایش بدهند. و جلو دست تطاولی که دراز می شود 
گاهی به فضاهای ســبز را، هم مردم و هم مسئوالن بالخصوص بگیرند 
و نگذارند؛ چه جنگل های ما، چه مراتع ما و چه فضاهای ســبز شــهری 
و آنچه که حول وحوش شــهر هســت؛ وااّل اگر چنانچه شماها با قّوت و 
قدرت برخورد نکنید، این دامنه های البرز که در تهران مالحظه می کنید، 
تا آن باالباالهای آن آهن و سیمان خواهد شد؛ یعنی همین طور کسانی 
سوءاســتفاده می کنند. حاال اینکه شما میگویید که نشستید و روی این 
مســئله برنامه ریزی کردید، این خیلی خوب اســت؛ منتها باید در عمل 
به طور محسوس این مشاهده بشود و انسان بداند که واقعاً یک کار اساسی 

دارد انجام می گیرد.
۱۸ اســفندماه سال ۱۳۹۴ رهبر معظم انقالب در بیاناتی اظهار داشتند: 
اینکــه مثاًل بنده یک نهال اینجا غرس کنم و مثاًل چند هزار نهال غرس 
بشود، ]اّما[ از آن طرف به جنگل های ما تهاجم بشود یا به باغ های قدیمی 
ما تهاجم بشــود، این خالف مصلحت اســت. من می شنوم گاهی اوقات 
که این گونه های قدیمی بومــی اصیل ایرانی که در جنگل های ما بوده، 
به تدریج دارد کم می شــود؛ بیم این هســت که بعضی از این گونه های 
اصیل ایرانی جنگل های ما اصاًل از بین بروند؛ لذا که بایست حفاظت کرد، 

حراست کرد.
انتقاد مقام معظم رهبری از واردات بی رویه میوه

مقام معظم رهبری همچنین در ۱۸ اســفندماه ســال ۱۳۹۵ در بیاناتی 
اظهار داشتند: من غالباً هر سال، درخت های کاج یا سرو یا درخت چنار 
-که درخت چنــار، خیلی هم الزم و مفید و مهم اســت- و مانند اینها 
می کاشتم، لکن یک نفری در این یادداشت های مردمی که برای من هر 
روز می آید، به من نوشــته بود که چرا درخت میوه نمیکارید؟ لذا امسال 
ما درخت میوه کاشــتیم؛ یکی سیب است و یکی هم گیالس؛ امیدواریم 

ان شاءاهلل به بار بنشیند و میوه بدهد و از میوه اش استفاده بشود.
بسیاری از این عوارضی که در مورد هوا و ریزگردها و عدم سالمت هواهای 

شهرها و بقّیه ی چیزها داریم، ناشی از کمبودهای گیاهی است
ایشــان افزودند: مســئله ی گیاه و درخت و سبزه و حفظ فضای ناشی از 
طبیعت زنده، برای کشور خیلی مهم است. بسیاری از این عوارضی که در 
مورد هوا و ریزگردها و عدم سالمت هواهای شهرها و بقّیه ی چیزها داریم، 
ناشی از کمبودهای گیاهی است؛ پوشش گیاهی می تواند به کشور خیلی 
کمک کند. و البّته درخت میوه دار، این امتیاز را هم دارد که میوه ی لذیِذ 

مخصوص ایران را به مردم می دهد.
رهبر معظم اتقالب فرمودند: میوه ی ما -انواع میوه های ما که خیلی هم 
متنّوع اســت- با امثال خودش در کشــورهای دیگر تفاوت دارد؛ آن طور 
که برای من نقل کردند، میوه های ما شــیرین تر، خوش طعم تر، آبدارتر و 
مطلوب تر اســت؛ گرچه حاال شنیدم که متأّسفانه میوه هم وارد می شود؛ 
جــزو کارهای غلط، یکی ]هم[ وارد کردن میوه اســت که جز در موارد 

ضرورت و در حّد ضرورت، مسئولین بایستی جلوی این کار را بگیرند.
در جامعه هستند کسانی که محیط زیست را قربانی منافع شخصی خود 

می کنند
۱۵ اسفندماه سال ۱۳۹۹ رهبر معظم انقالب پس از کاشت نهال در روز 
درختکاری اظهار داشتند: متأّسفانه در جامعه هستند کسانی که محیط 
زیست را قربانی منافع شخصی خودشــان می کنند؛ فدای سودطلبی و 
منفعت طلبی خودشان می کنند. هستند از این کسانی که این جوری اند، 
طبیعت را تخریب می کنند، جنگل و کوه را نابود می کنند، مراتع را پایمال 
می کند، ســفره های زیرزمینی و آب را به یغما می برند؛ اینها همه واقعاً 
بالی بزرگی اســت که تخریب محیط زیست است و همه باید مقابل آن 

بِایستند؛ چه مسئولین و چه آحاد مردم.
در جامعه هســتند کسانی که محیط زیســت را قربانی منافع شخصی 

خودشان می کنند؛ فدای سودطلبی و منفعت طلبی خودشان می کنند
آب و خاک دو ثروت عظیم ملّی و دو ذخیره ی حیاتی همه ی ملّت ها است

مقام معظم رهبری همچنین در ۱۵ اسفندماه سال گذشته پس از کاشت 
نهال در روز درختکاری در بیاناتی اظهار داشــتند: یکی از کارهای جّدِی 
حفاظت از محیط زیســت، مسئله ی آب و خاک است. خیلی ها غافلند از 
اینکه آب و خاک دو ثروت عظیم ملّی است، دو ذخیره ی حیاتی همه ی 
ملّت ها است در همه ی کشورهای عالم؛ نباید با اینها مسرفانه برخورد کرد 

و نباید خاک را تخریب و نابود کرد.
معظم له فرمودند بنابراین، رفتار مسرفانه ی با آب و خاک مطمئّناً ضربه ی 
به منافع ملّی است. البّته سیاست ها و روش های فراوانی وجود دارد برای 
استفاده ی بهینه ی از آب و استفاده ی بهینه ی از خاک؛ اینها معلوم است 
برای اهلش؛ کسانی که در این زمینه سررشته دارند بایستی مسئولین را 

هدایت کنند، کمک کنند و مسئولین به این مسئله توّجه کنند.
واکاوی بیانــات مقام معظم رهبری دربــاره اهمیت درختکاری و محیط 

زیست
ایشان بیان داشتند: یک موضوع دیگری که در باب حفاظت از محیط زیست 
مورد نظر اســت، مسئله ی حفاظت از حیات وحش است. اینکه نسبت به 
حیات وحش و حیواناتی که در سرتاسر کشور در جنگل ها، در بیابان ها، در 

دشت ها متفّرقند، بی تفاوت باشیم، قطعاً به ضرر منافع ملّی است.
اینکه نســبت به حیات وحش و حیواناتی که در سرتاســر کشــور در 
جنگل ها، در بیابان ها، در دشت ها متفّرقند، بی تفاوت باشیم، قطعاً به ضرر 

منافع ملّی است
مسئله ی شــکار غیر قانونی را باید جّدی گرفت. در شرع مقّدس اسالم، 
شکار فقط در صورتی که کسی برای تغذیه نیاز به شکار داشته باشد مجاز 
است؛ در غیر این مورد، اصاًل شکار مجاز نیست، شرعاً اجازه ی شکار داده 
نشده. شــما در کتاب های فقهی که نگاه کنید، میگویند نماز در سفری 
که برای شــکار انجام می گیرد تمام اســت؛ یعنی سفر، سفر حرام است؛ 
معنایش این اســت دیگر؛ یعنی این کار یک کار خالف است. این را باید 

توّجه کرد؛ بحث حیات وحش بسیار مهم است.
تاکید رهبر معظم انقالب بر جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی

رهبر معظم انقالب اذعان داشــتند: یک نکتــه ی دیگری که باز آن هم 
مربوط به ســازمان حفاظت محیط زیست اســت، جلوگیری از تبدیل 
زمین های کشــاورزی است که شــنفته می شــود در یک موارد زیادی 
زمین های کشاورزی را در اطراف شهرها، در نزدیکی شهرها، در بعضی از 
دشت ها تبدیل می کنند به بناهای دیگری؛ جلوی این ]کار[ باید گرفته 
بشود، این قطعاً به زیان منافع ملّی است. باید زمین های کشاورزی توسعه 
داده بشود که این البّته فقط کار ]سازمان حفاظت[ محیط زیست نیست؛ 
وزارت کشــاورزی و بعضی دســتگاه های دیگر هم در این ]قضّیه[ تأثیر 

دارند.
به گزارش مهر، واکاوی در بیانات مقام معظم رهبری پس از کاشتن نهال 
در ســال های اخیر حاکی از توجه جدی ایشان به حوزه محیط زیست و 
ضرورت حفظ آن است؛ بر همین اساس انتظار به حق جامعه از مسئوالن 
امر آن است که با تسری بیش از پیش بینش و نگاه مقام معظم رهبری به 
مقوله محیط زیست در حوزه مسئولیت خود، شاهد بهبود وضعیت زیست 

محیطی کشور در حوزه های مختلف باشیم.

واکاوی بیانات مقام معظم رهبری
 درباره اهمیت درختکاری و محیط زیست 

   :  احســان ثقفی گفت: آنجایی که تحریم، نقش بسیار 
خطرناکی ایفا می کند، در حوزه های مشــترک است؛ 
همســایگان ما در حال بلعیدن میادین مشترک هستند در حالی که ما 

آرام آرام پیش می رویم.
به گزارش اقتصادآنالین، احسان ثقفی، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعــت نفت ایران در گفتگــو با اقتصادآنالیــن در خصوص وضعیت 
تجهیزات نفت در ایران بیان کرد: توانایی ســاخت بالغ بر هشتاد درصد 
از تجهیزات صنعت نفت، در داخل وجود دارد و حدود هفتاد درصد این 
تجهیزات، تست شده و جواب گرفته اند و در حال حاضر، در خطوط نفت 
و گاز و پتروشیمی، مورد استفاده قرار گرفته اند. توانایی آن پانزده درصد 
باقی مانده نیز در داخل وجود دارد اما هنوز یا سفارش نیست یا به شکل 

آزمایشگاهی ساخته شده و هنوز در خط تولید قرار نگرفته است.
ثقفی اضافه کرد: اینکه می گویم تماماً تولید داخل، به این معناست که 
ما به تکنولوژی دست پیدا کردیم اما ممکن است بعضی از قطعات و یا 

مواد اولیه از خارج وارد شوند.

تحریم در حوزه های مشترک، نقش بسیار خطرناکی ایفا می کند�
او با اشــاره به تأثیر تحریم ها روی ســاخت قطعات بیان کرد: تحریم ها 
تأمین مواد اولیه را دچار دست انداز می کند و هزینه ی تعمیر را بسیار باال 
می برد و بعضاً برای برخی تجهیزات ما را دچار مشکل می کند؛ شاید به 
خاطر ۲ درصد کمبود قطعاتی که باید از خارج وارد می شده، کل تجهیز 

قطعه متوقف  شود.
ثقفی با بیان اینکه نرخ مبادله ی پول، با توجه به شــرایط تحریم بسیار 
سخت است گفت: من بارها و بارها روی این موضوع تأکید کردم که نباید 
به تحریم ها، صفر و یکی نگاه کنیم؛ بلکه این نگاه باید صفر و یک باشد.

از  او ادامــه داد: تحریم ها 
یک منظر برای صنعتگران 
مفید بوده چون متقاضیان 
اجباراً  مصرف کنندگان،  و 
به سازنده ی داخلی مراجعه 
دیگر،  ســوی  از  کرده اند. 
سازنده ی داخلی خودش را 
مقید کرده که آنچه مورد 
را  است  مصرف کننده  نیاز 
بســازد و این باعث ارتقای 
دانــش و محصول کیفیت 

شده است.
رئیس انجمن ســازندگان 
تجهیــزات صنعــت نفت 
با اشــاره بــه روی منفی 
تحریم هــا نیز بیــان کرد: 
آنچه اشــاره کردم، بخش 
مثبت تحریم ها بوده که به 
گونه ای یک توفیق اجباری 

محســوب می شــود اما طرف منفی تحریم ها نیز باعث شده با توجه به 

پر هزینــه  بودن، طرح های 
توسعه  متوقف شــوند. در 
حال حاضــر تولیدات ما به 
دلیل اینکه بــه تکنولوژی 
کم  نداریم،  دسترسی  برتر 

و محدود است.
آنجایــی  افــزود:  ثقفــی 
کــه تحریم، نقش بســیار 
در  می کند،  ایفا  خطرناکی 
حوزه های مشــترک است؛ 
مــا در حال  همســایگان 
بلعیدن میادین مشــترک 
هستند در حالی که ما آرام 

آرام پیش می رویم.

پیمــان ایــران بــا چین �
همچنان مبهم است

رئیس انجمن ســازندگان 
در  نفت  صنعت  تجهیزات 
خصوص ارتبــاط ایران با چین و اینکه آیا این کشــور می تواند در 

رشد صنعت نفت تأثیری داشته باشد یا خیر، عنوان کرد: ما از سفر 
اخیر ریاســت جمهوری چندان متوجه عایدات آن نشدیم؛ همانطور 
که از قرارداد ۲۵ ســاله با چین، اطالعات چندانی در دست نیست؛ 
این قرارداد بســیار محرمانه پیش رفته و اطالعتمان از آن، جســته 
گریخته اســت در صورتی که ما بارها مطرح کردیم، آن بخشی که 
مربوط به صنعت اســت و به ما مرتبط می شود را باید در اختیارمان 

بگذارید.
او اضافه کرد: صنعتگر و ســازنده ی داخلی که در این سال ها در میدان 
جنگ اقتصادی ایســتاده بود نباید فراموش شود و اگر قرار است ۴۰۰ 
میلیارد دالر ســرمایه گذاری صورت بگیرد، قطعاً صنعتگر و ســازنده ی 
داخلی باید از جزئیات آن آگاه باشد در حالی که پیمان ما با چین هنوز 

برای من مبهم است.

در صــورت برداشــته شــدن تحریم هــا ایــران می تواند صــادرات �
تجهیزات نفتی داشته باشد

ثقفی با اشــاره به اینکه درصورت توافق و برداشته شدن سد تحریم ها، 
ایران می تواند در حــوزه ی صادرات تجهیزات نفتی نیز در جهان نقش 
خوبی ایفا کند گفت: ما از نظر تکنولوژی تجهیزات به جایی رسیده ایم 

که می توانیم صادرات انجام دهیم.
او در پایان گفت: ما دارای شرکت های دانش بنیان خوبی هستیم که 
اصوالً هم تجاری هســتند و توانسته اند در حد تجاری سازی ارائه ی 
خدمات کنند و محصول بفروشــند و توانسته اند هم در داخل و هم 
در خارج، محصول بفروشند. یک سی ام شرکت های دانش بنیان عضو 
ما هســتند اما رقمی که می فروشند قریب به ۱۱ درصد فروش کل 

دانش بنیان هاست.

ظرفیت معطل ال ان جی عمان 
میزبان گاز ایران می شود؟

   : یک کارشناس حوزه انرژی گفت: احداث خط لوله 
در آب های کم عمــق منوط به بهبود روابط ما با 
کشورهای منطقه است و برای اینکه امکان لوله گذاری در آب های 
عمیق را نیز داشته باشــیم باید تحریم ها لغو شود تا بتوانیم برای 
جذب شرکت هایی که امکان لوله گذاری در آب های عمیق را دارند، 

اقدام کنیم.
مرتضــی بهروزی فر ، درباره همکاری نفتــی و گازی ایران و عمان 
اظهار داشــت: همکاری ایران و عمان به ۵ تــا ۶ دهه قبل زمانی 
که ایران در عملیات ظفار مداخله کرد و شــاه عمان را از ســقوط 
و اینکه در دامن کمونیســت بیفتد؛ نجات داد. ولی مســئله اینکه 
اکنون باتوجه به شرایطی که عمان دارد و هم اینکه کشوری است 
که در حاشــیه جنوب خلیج فارس است و تولیدکننده نفت و گاز 
هم محسوب می شود، ایران می تواند ارتباطات خود را با این کشور 

توسعه دهد.
وی افزود: عمان کشوری است که دارای پلنت های تولید ال ان جی 
اســت و با توجه به اینکه مصرف داخلی این کشور اضافه شده و از 
آن سو تولید هم کم شده بخشــی از ظرفیت تولید ال ان جی این 
کشور معطل مانده اســت. ایران چنانچه بتواند مسئله انتقال گاز 
به این کشــور را حل کند؛ می تواند از ظرفیت معطل این کشور در 
حوزه ال ان جی استفاده و گاز خود را تبدیل به ال ان جی و وارد بازار 
بین المللی کند، همچنین می تواند تجربه خوبی برای ایران باشــد 
تا قبل از اینکه شــرایط فراهم شود و بتواند پلنت های ال ان جی را 
داخل کشــور بسازد، در زمینه نحوه بازاریابی و تجارت گاز طبیعی 
مایع شده در بازارهای بین المللی تجربه بدست بیاورد. زیرا هنوز ما 
در این زمینه تجربه ای نداریم و این می تواند یک زمینه برای توسعه 

همکاری دو کشور باشد.
این کارشــناس حوزه انرژی تصریح کرد: مســئله ای که در زمینه 
همــکاری ایران و عمــان در حوزه نفت و گاز مطرح اســت اینکه 
خط لوله انتقال گاز ایران و عمان سال هاســت که به خاطر پاره ای 
مشکالت و مهم ترین آن هم تحریم؛ هنوز نتوانسته به جمع بندی 

رسیده و نهایی شود.
وی ادامه داد: در دولت آقای روحانی به شدت دنبال این بودیم که 
بتوانیم به عمان گاز منتقل کنیم تا هم بخشــی از نیازهای داخلی 
این کشــور را پوشش دهد و هم اینکه از ظرفیت معطل ال ان جی 
این کشور برای صادرات گاز استفاده کنیم. انتقال گاز ایران به عمان 
دو مسیر بیشتر ندارد یا باید از مسیرهای کم عمق عبور می کرد که 
ایران تکنولوژی و دانش فنی لوله گذاری در آب های کم عمق را دارد 
اما متاسفانه لوله باید از حریم دریایی امارات گذر می کرد که باتوجه 
به مشکالتی که ایران و امارات در مسئله یمن و همچنین مشکالت 

سیاسی که دو کشور دارند، موفق نشدیم این خط را اجرا کنیم.
بهروزی فر تاکید کرد: احداث خط لوله از آب های عمیق هم که به 
عمان منتهی شود در عمق ۹۰۰ متری است و تعداد شرکت هایی 
که می توانند این خط را احداث کنند از تعداد انگشــتان دســت 
بیشتر نیست و محدود هستند، ضمن اینکه همه این شرکت ها نیز 
اروپایی و امریکایی هســتند و با توجه به تحریم ها امکان همکاری 
با این کشورها برای احداث خط لوله و انتقال گاز ایران به عمان را 
نداشــته ایم، یعنی تا زمانی که تحریم ادامه دارد هر قدر هم توافق 
کرده و قــرارداد منعقد کنیم راه به جایی نمی بریم. تعامل با دیگر 
کشورها مخصوصا کشورهای منطقه خوب است اما در نظر داشته 
باشــیم حتی اگر قرارداد منعقد کنیم احداث خط لوله در آب های 
کم عمق منوط به بهبود روابط ما با کشورهای منطقه است و برای 
اینکه امکان لوله گذاری در آبهای عمیق را نیز داشــته باشیم باید 
تحریم ها لغو شــود تا بتوانیم برای جذب شــرکت هایی که امکان 

لوله گذاری در آب های عمیق را دارند، اقدام کنیم.
به گزارش ایلنا، صادرات گاز به عمان در سال های ابتدایی دهه ۸۰ 
شمسی در دستور کار قرار گرفت و نخستین تفاهم نامه آن در اسفند 
۸۳ بین وزیران نفت ایران و عمان امضا شــد. طبق این تفاهم نامه 
قرار بود ایران از سال ۲۰۰۸ میالدی صادرات گاز به عمان را با ۳۰ 
میلیون متر مکعب در روز آغاز کرده و این رقم را تا ســال ۲۰۱۲ 

میالدی به رقم ۷۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش دهد.

خبر

همسایگان در حال بلعیدن میادین مشترک هستند
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران:



   : با اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
توجه به اجرای موفقیت آمیز طرح کاالبرگ 
الکترونیک به صورت آزمایشی در چهار استان هرمزگان، قزوین، 
مرکزی و گیالن، هم اکنون اجرای این طرح به صورت ملّی و 

در سراسر کشور آغاز شد.
با اعالم وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به اجرای 
موفقیت آمیز طرح کاالبرگ الکترونیک به صورت آزمایشی در 
چهار اســتان هرمزگان، قزوین، مرکــزی و گیالن، هم اکنون 

اجرای این طرح به صورت ملّی و در سراسر کشور آغاز شد.
در این اطالعیه آمده اســت: به اطالع مردم ایران می رســاند 
پس از اجرای موفقیت آمیز طرح کاالبرگ الکترونیک به صورت 
آزمایشی در چهار استان هرمزگان، قزوین، مرکزی و گیالن، 
هم اکنون اجرای این طرح به صورت ملّی و در سراســر کشور 

آغاز شد.
در این طرح اعتبار کلیه خانوارهای یارانه بگیر شارژ شده و آنان 
می تواننــد یک ماه زودتر از دریافت یارانه نقدی، از این اعتبار 
جهت خرید ۱۰ قلم کاالی اساسی مشمول طرح ملّی کاالبرگ 

الکترونیک استفاده کنند.
در صورت اســتفاده از این مزیــت و خرید کاال از محل اعتبار 
یارانه، به میزان اعتبار استفاده شده از یارانه ماه بعد خانوار کسر 
و مابقی به صورت نقدی، در موعد مقرر واریز یارانه به حساب 

سرپرست خانوار واریز خواهد شد.

نحوه مشاهده میزان اعتبار خانواده �
خانوارهایی که یارانه دریافت می کنند جهت مشــاهده  میزان 
اعتبار، لیســت کاالها و فروشــگاه های مشــمول طرح ملّی 
کاالبــرگ الکترونیک، با تلفن همراه سرپرســت خانوار، کد 
دســتوری #۲۸*۷۸۸* را شــماره گیری کرده و یا به درگاه 

اینترنتی shoma.sfara.ir مراجعه کنند.
گفتنی است در حال حاضر فروشگاه های زنجیره ای رفاه، افق 
کوروش، دیلی مارکت، جانبو و برخی فروشــگاه های ُخرد که 
مجهز به بارکدخوان شــده اند، به این سامانه متصل و پذیرای 

هموطنان در سراسر کشور هستند.
به گزارش ایســنا، ســایر فروشــگاه های زنجیــره ای نیز بنا 
به درخواســت خود می توانند به این ســامانه متصل شــوند؛ 
همچنین فروشگاه های ُخرد جهت اتصال به طرح ملّی کاالبرگ 
shoma. الکترونیک می توانند بــا مراجعه به درگاه اینترنتی

sfara.ir و نصب برنامه کاربردی »شــما« در قســمت پنل 
فروشنده اطالعات و موقعیت جغرافیایی خود را ثبت کنند.

   : عضو کانون انبوه سازان گفت: 
مسکن یک کاالی سرمایه ای 
و عمری است با توجه به افزایش قیمت ها این 

کاال نیز افزایش قیمت خواهد داشت.
ایرج رهبر، عضو کانون انبوه سازان درخصوص 
افزایش قیمت مصالح و تأثیر آن روی ساخت و 
سازها  گفت: انبوه ساز اصلی ترین کار ساخت 
وســاز در هر شرایط اســت با توجه به افزایش 
قیمت ها دولــت باید توافقاتی با انبوه ســازان 
داشته باشد تا مسئله ساخت و سازهای مسکن 

ملی یا بافت های فرسوده برطرف شود.
وی علت افزایش قیمت مصالح را اینگونه بیان 
کرد: افزایش قیمت مصالح بســتگی به اقتصاد 
کالن کشــور دارد با توجه به اینکه دالر روزانه 

قیمت گذاری می شــود و همــه کاالها نه تنها 
مصالح ســاختمانی افزایش پیدا کرده اســت 
بنابراین دولت باید بــرای جلوگیری از این امر 
راهکاری بیاندیشد. به طور مثال دولت امتیازاتی 
به کارخانه های فوالد و سیمان و.... دهد تا تولید 
را افزایــش دهند که هم کاالها صادر شــود و 
هم برای ســاخت مسکن در داخل هم مشکلی 
ایجاد نشــود این بستگی به مدیریت مسؤولین 
در ایــن حوزه دارد. به گزارش مهر، عضو کانون 
انبوه سازان از تأثیر افزایش قیمت مصالح بر بازار 
مسکن  گفت: مسؤولین با انبوه سازان به توافق 
خواهند رسید اما مردم هم آماده افزایش قیمت 
در بازار مسکن باشند چرا که مسکن یک کاالی 

سرمایه ای و عمری است.

خبر

   : محمد باقر قالیباف در  جلسه 
علنــی صبح دیــروز مجلس 
شورای اسالمی خطاب به رئیس کمیسیون انرژی 
مجلس بیان کــرد: چندین تن از نمایندگان به 
بنده مراجعه و اعالم کردند که در مناطق محروم 
و روستاها قبوض برق و گاز با قیمت های بسیار 
غیرمنطقی برای خانواده ها صادر شده است که 
هیچ منطقی پشت آن نیست. به گزارش ایسنا، 

رئیس مجلس در ادامه اظهار کرد: انتظار می رود 
کمیسیون انرژی به این موضوع ورود کرده و به 
آن رسیدگی کند. به من اطالع دادند برای برخی 
از خانواده ها قبوض ۷ میلیون تومانی صادر شده 
است در حالی که کل درآمد آن خانواده نیز به ۷ 
میلیون تومان نمی رسد و اگر هیچ غذایی نخورند 
هــم نمی توانند ایــن مبلــغ را پرداخت کنند. 

کمیسیون انرژی باید به این موضوع ورود کند.

خبر

   : رئیس اتحادیه تزئینات داخل 
ساختمان از کاهش حدود ۵۰ 
درصــدی تقاضا و افزایــش ۲۵ تا ۳۰ درصدی 
قیمت خدمات این صنف در شب عید نسبت به 

سال  قبل خبر داد.
آیــدا چوداری میالنی ، با بیــان اینکه تقاضای 
تزئینات ســاختمان برای شــب عید امســال 
نســبت به ســال های قبل ۵۰ تــا ۶۰ درصد 
کاهش داشته، اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز هم 
باعث افزایش قیمت مواد مورد استفاده در این 
صنــف مثل کاغذ دیواری، رنگ و غیره شــده، 
اما به دلیل کمبود تقاضــا، این افزایش قیمت 
به اندازه کمتر از نرخ ارز بوده اســت.وی با بیان 
اینکه کاغذ دیواری، نقاشی ساختمان، لمینت، 
پرده های پارچــه ای، پرده های عمودی و افقی 
و کف پوش های پی وی ســی از جمله حوزه های 
فعالیت این صنف اســت، گفت: البته کاالهای 
این صنف بدون خدمات فروخته نمی شود. بازار 
صنف تزئین ساختمان باید از ۱۵ دی ماه شروع 
شود و تا نیمه اســفند تمام شود. اما امسال از 
پنجم اســفند شروع شده و از دهم اسفند روند 

نزولی به خود گرفته است.

همچنین به گفته رئیس اتحادیه تزئینات داخل 
ساختمان، امسال میانگین نرخ های خدمات این 
صنف نسبت به زمان مشابه سال قبل ۲۵ تا ۳۰ 
درصد افزایش یافته است. میالنی با بیان اینکه 
عمده مواد مورد استفاده در این صنف وارداتی و 
بخشی از آن ها تولید داخل است، گفت: واردات 
کاغذ دیواری که سال ۱۳۹۹ محدود شده بود، 
در حال حاضر انجام می شــود و مشکلی ندارد. 
امــا تولیدکنندگان داخلی با مشــکالتی برای 
تامین مــواد اولیه و همچنین قطعی برق و گاز 
در ماه های اخیر مواجه شــده اند. این وضعیت 
باعث شده در مواردی قیمت کاغذ دیواری تولید 

داخل از وارداتی بیشتر شود.
وی همچنیــن با بیان اینکه خدمات این صنف 
چون در ســبد خانوار جــزو اولویت های اصلی 
نیست، نرخ نامه ندارد، گفت: اگر مصرف کننده 
شکایت داشته باشد می تواند به اتحادیه مراجعه 
کند و بر اســاس نرخ متوســط منطقه به آن 
رسیدگی می شود. به گزارش ایسنا، میالنی در 
پایان یکی از مشکالت اصلی حال حاضر اصناف 
را نوســانان نرخ ارز عنوان و بر لزوم تثبیت نرخ 

ارز تاکید کرد. 

خبر
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   :سخنگوی دولت گفت: استفاده از ظرفیت 
شــرکت های دانش بنیان در راه اندازی و 
تجهیز خانه های ورزش و تامین داخلی محصوالت ورزشی 
دانش بنیان از جمله مواردی اســت که در آیین نامه به آن 
اشــاره شــده و باعث افزایش و پیشــرفت شــرکت های 

دانش بنیان حوزه ورزشی خواهد شد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، »آیین نامه حمایت از 
تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان« 
را یکی از آیین نامه های تصویب شده در جلسه امروز هیئت 
دولت برشــمرد و با توضیح برخی از مواد آن تصریح کرد: 
وزارت ورزش و جوانان مکلف شــده اســت از شرکت های 
دانش بنیان و واحدهای فناور در حوزه محصوالت ورزشی، 

حمایت موثر انجام دهد.
وی گفــت: اســتفاده از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان 

در راه انــدازی و تجهیز خانه هــای ورزش و تامین داخلی 
محصوالت ورزشــی دانش بنیان از جمله مواردی است که 
در آیین نامه به آن اشــاره شده و باعث افزایش و پیشرفت 

شرکت های دانش بنیان حوزه ورزشی خواهد شد.
بهادری با اشــاره به ایــن موضوع که در حــوزه برخی از 
ســامانه های ورزشــی واردات انجام می شــود، گفت: در 
آیین نامــه پیش بینی شــده اســت که در حــوزه واردات 
تاسیسات، شبکه ها و ســامانه های وارداتی، از شرکت های 
داخلی دانش بنیان حمایت و ســرمایه گذاری موثر به عمل 
آید تا بتوانیم در این موارد و با درنظر داشــتن اولویت هایی 
نظیر چمن مصنوعی، کف پوش سالن ها و فناوری کمک داور 
ویدئویی )VAR( محصــوالت با کیفیتی را به تولید انبوه 

برسانیم.
وی گفت: طراحی و استقرار سامانه استعدادیابی ورزشی از 

دوره مهدکودک و دبستان، ایجاد مدارس و هنرستان های 
مرتبــط با محصوالت و خدمــات دانش بنیان حوزه ورزش 
و جوانــان و معرفی مدال آوران جهانی و نخبگان ورزشــی 
جهــت جذب در این مدارس و هنرســتان ها از دیگر مفاد 

آیین نامه ای است که در دولت به تصویب رسید.
به گزارش تســنیم؛ دبیــر هیئت دولت در پایــان با بیان 
این موضوع که آیین نامه های اجرایی باعث تســهیل امور 
و رونق تولید دانش بنیان ها می شــود، خاطرنشــان کرد: با 
تصویب این آیین نامه در جلسه امروز هیئت دولت، مجموع 
آیین نامه های مصوب هیئت دولت در حوزه دانش بنیان که 
شعار سال است، طی یک سال گذشته به بیش از ۱۰ مورد 
رسید که نشــان می دهد به طور میانگین هیئت دولت هر 
ماه یک آیین نامه به منظور تســهیل امور و رونق تولید در 

دانش بنیان ها به تصویب رسانده است.

   : روزهای پایانی امســال با شــدت گرفتن نرخ ارز و 
ســقوط آزاد قدرت خرید مردم همراه شده است. 
اتفاقی که بازار لباس شــب عید را با رکودی کم سابقه مواجه ساخته 
است. از سوی دیگر، قاچاقچیان بازار پوشاک شب عید را به انحصار 
خود درآورده اند و دیگر تولیدکنندگان جایی برای عرضه ندارند. در 
عیــن حال برای خرید از همین بازار پر از محصول قاچاق خرید یک 
دســت لباس حداقل ۱,۵ میلیون تومان آب می خورد. بدین صورت 
یک خانوار چهار نفره تنها برای خرید یک دست لباس برای هر یک 

از اعضا دست کم به شش میلیون تومان سرمایه نیاز دارد.
همواره با فرا رســیدن اسفند ماه شهر حال و هوای عید نوروز را به 
خود می گرفت. اما چند ســالی است که دیگر بوی عید هم به مشام 
نمی رسد. در سه سال اخیر که بازارها تحت تأثیر کرونا بودند، امسال 

نیز حوادث سیاسی و اجتماعی شور خرید را از مردم گرفته اند.
عده ای هم که اندک شوری دارند و یا به دنبال بهانه ای برای گذر از 
روزهای تلخ می گردند، قدرت خریــد چندانی ندارند که رونق را به 

بازار و سبک زندگی خود بازگردانند.
پوشاک ازجمله بازارهایی بود که در سالیان گذشته از اواسط بهمن 
به دوره پیک فروش خود می رســید؛ اما ایــن روزها تنها با یک بار 
قــدم زدن در بازار می توان به رکــود حاکم در این بازار پی برد. اگر 
ازدحامی هم در جمعیت به چشــم بخورد؛ دست ها خالی اند. چراکه 
با توجه به قیمت های موجود و ســایر مخارج زندگی، جیب ها خالی 

مانده اند.
حقوق بگیرانی که به محض دریافت دســتمزد خود باید آن را خرج 
هزینه هایی همچون خوراک و اجاره مســکن کنند دیگر سرمایه ای 

برای به گردش درآوردن در بازار پوشاک نخواهند داشت.
از دیگر ســو، اگر سرمایه ای هم باشد نه تنها به کمک تولید نمی آید، 

بلکــه به عرضه پوشــاک قاچاق کمک می کند. آن طــور که فعاالن 
صنفــی می گویند پس از ممنوعیت واردات این کاال، این قاچاقچیان 
هســتند که عنان بازار را در دســت گرفته انــد. تا حدی که گردش 
مالی آن ها اکنون در این بازار به ســه میلیارد دالر رسیده و با عرضه 
محصوالت بی کیفیت نیاز مردم را در حد خرید ماهانه تقلیل داده اند.

چرا قیمت پوشاک داخلی گران است؟�
ایجاد انحصار بازار پوشاک برای قاچاقچیان باعث شده تا این کاالها 
با قیمت پایین تری به دســت مصرف کننده برســد و تولیدکنندگان 
عالوه بر هزینه های باالی تولید، بازار فروش مناســبی هم نداشــته 
باشــند. درنهایت نیز تولیدات داخلی با قیمت های باالتری به دست 

مصرف کننده نهایی می رسد.
شــرایط تحریمی در کنــار افزایش نرخ ارز منجر به این شــده که 
مــواد اولیه به ســختی در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد. از ســوی 
دیگر، مشــکالت مبادالت بانکی و ارزی واردات به موقع الیاف و مواد 
اولیه را از تولیدکننده گرفته اســت؛ موضوعی که در نهایت منجر به 
افزایش هزینه تولید می شود. همین امر منجر به این شد بسیاری از 

تولیدکنندگان از فضای تولید پاپس بکشند.
حــال با کاهش تولیــد و افزایش قیمت پوشــاک تولید داخل، پای 
بســیاری از پوشاک بنگالدشی و پاکستانی به بازار پوشاک شب عید 

باز شده است.
البته مســئوالن صنفی صنعت نســاجی عنوان می کنند که قیمت 
پوشــاک شب عید امسال نسبت به سال گذشــته ۳۰ تا ۴۰ درصد 
افزایش داشــته که نسبت به نرخ تورم باالی ۵۰ درصدی کمتر بوده 
اســت. اما بررسی بازار نشان می دهد این افزایش قیمت حداقل بوده 
و در برخی از پوشــاک شــاهد افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت 

آن هستیم.

نگاهی به قیمت پوشاک در آستانه عید�
قیمت عرف شــلوار جین مردانه از ۴۰۰ هزار تومان آغاز می شود و 
به دو میلیون تومان هم می رســد. اما رصد ســایت های فروشگاهی 
پوشــاک نشان می دهد، برخی از شلوارهای ایرانی جین مردانه حتی 

با قیمت شــش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در حال فروش است.
حال با بررســی سایت های فروش پوشــاک با برند خارجی می توان 
مشــاهده کرد که شلوار جین مردانه ترک حتی با قیمت ۱۱ میلیون 
و ۲۳۰ هزار تومان در حال عرضه اســت. این شــلوارها در حالی به 
فروش می رســند که واردات رسمی پوشــاک ممنوع است و طبیعتاً 

لباس خارجی در زمره کاالهای قاچاق قرار می گیرد.
قیمت کفش رســمی مردانه و زنانه با چــرم مصنوعی نیز بین ۳۵۰ 
هزار تا یک میلیون تومان اســت. قیمت این کفش با چرم طبیعی به 

بیش از دو میلیون تومان می رسد.
در حال حاضر کفش اســپورت در یکی از ســایت های فروشــگاهی 
معروف از برنــد نایکی با قیمت حدود ۴۰ میلیــون تومان در حال 

فروش است.
قیمت کت و شــلوار مردانه نیز از سه میلیون تومان آغاز می شود و 
متناســب با کیفیت دوخت، جنــس پارچه و نوع برند تا ۲۰ میلیون 

تومان نیز می رسد.
مانتو زنانه در فروشــگاه های لباس حداقــل ۵۰۰ هزار تومان قیمت 
دارد و تا باالتر از نرخ ۱.۵ میلیون تومان به فروش می رســد. خرید 

مانتو از مزون نیز بیش از دو میلیون تومان آب می خورد.
کیف زنانه نیز بسته به جنس و برند آن بین ۳۰۰ هزار تا دو میلیون 

تومان در فروشگاه های سطح شهر در حال فروش است.

شــال نیز هم قیمت مانتو شده اســت؛ طوری که قیمت یک شال با 
الیــاف طبیعی حتــی به ۸۰۰ هزار تومان می رســد، اما برای خرید 
یک شــال معمولی باید بین ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان دست به 

جیب شد.
با توجه به افزایش قیمت پوشاک زمستانی، افرادی که نتوانستند در 
فصل ســرما اقدام به خرید لباس گــرم کنند، حال با توجه به پایان 
فصل زمستان و افزایش حراجی های پوشاک زمستانی اولویت خرید 
خود را خرید لباس گرم زمســتانی گذاشــته اند و توجهی به خرید 

لباس عید ندارند.
بر اســاس محاسبات انجام شــده برای خرید یک دست لباس، یعنی 
پیراهن یا مانتو، شــلوار و کفش در شرایط حداقلی باید ۱.۵ میلیون 
تومان هزینه کرد. حال اگر مواردی همچون شــال، کیف و … برای 
زنان اضافه شود این رقم تا بیش از دو میلیون تومان افزایش می یابد. 
بدین ترتیب یک خانواده چهار نفره فقط برای خرید لباس شب عید 
باید بیش از شش میلیون تومان سرمایه کنار بگذارد؛ یعنی باالتر از 

دستمزد ماهانه یک کارگر حداقلی بگیر.
به گزارش تجارت نیوز ،این در حالی اســت که حدود یک دهه پیش 
با همین مبلغ خانوار می توانستند یک خودروی صفر کیلومتر بخرند.

   :طبق گفته معاون دولت الکترونیکی حدود 
۱۱ میلیون کاربر در پنجره ملی خدمات 
دولت هوشمند ثبت نام کرده اند و از شهریورماه تا کنون از 
خدمات پنجره ملی خدمات دولت هوشمند استفاده می کنند.

به خدمتی هوشمند گفته می شــود که آن خدمت  بدون 
مراجعه حضوری، به صورت برخط و بدون ارســال هر گونه 
مدرکی قابل دریافت باشد که مورد آخر کار سختی است و 
نیازمند اتصال بانک های اطالعاتی همه دستگاه های دولتی به 

همدیگر است تا اطالعات خود را با هم به اشتراک بگذارند.
دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه های اجرایی به »پنجره 
واحد خدمات هوشــمند دولت« شــامل اولویت ها، اصول 
حاکم و ضوابط ســاماندهی با همکاری دبیرخانه شــورای 
اجرایــی فناوری اطالعات و ســازمان اداری و اســتخدامی 
کشــور تهیه و مطابق قانون برای تصویب نهایی به شورای 
اجرایی فناوری اطالعات ارایه شد. بنابراین اولویت اتصال و 
راه اندازی این پنجره را با دستگاه های دولتی دانسته و اعالم 
شد وزارتخانه های مختلف و سازمان های ذیل این دستگاه ها 

باید در گام نخست، پنجره واحد خود را راه اندازی کنند.
در همیــن رابطه به تازگــی جواد موحد - معــاون دولت 
الکترونیکی ســازمان فناوری اطالعات - با ترسیم وضعیت 
آینده خدمات دولت هوشــمند به تبییــن ضرورت اتصال 
پنجره واحد خدمات دانشگاهی به پنجره ملی خدمات دولت 

هوشمند در کشور پرداخت.
وی با اشــاره بــه این که پاندمی کرونا یکــی از اصلی ترین 
محرک های پیشرفت خدمات دولت الکترونیکی طی دو سال 

گذشته بود، در تکمیل اظهارات خود بیان کرد: محرک های 
دیگری نظیر رشــد تصاعدی فناوری های نوظهور، افزایش 
انتظارات مــردم، تغییرات جمعیتی و لــزوم ایجاد عدالت 
دسترســی به خدمات دولتی نقش بســزایی را در رشــد و 
پیشرفت دولت الکترونیکی ایفا کرده اند. از این رو در نقشه 
راه کشورهای زیادی من جمله ژاپن و سنگاپور و کشورهای 
منطقه، پنجره ملی خدمات یکی از پروژه های مهم دولت ها به 
شمار می رود. موحد در تشریح اجزای سازنده دولت هوشمند 
از فناوری های نوین، فناوری های بنیادین، پردازش های ابری 
و فناوری های ارتباطی مانند ۵G، اینترنت اشــیا و موبایل 
یاد کــرد و افزود: به طور کلی دســتگاه ها در برابر تغییر از 
خود مقاومت نشان می دهند، اما وجود محرک های اجتماعی 
مانند افزایش جمعیت، وضعیت اقتصادی، نیروی کار و برخی 
موارد دیگر، آنها را وادار به پذیرش اصالحات  و بازمهندسی 
فرآیندها می کننــد. وی حوزه هــای ماموریتی دولت های 
هوشمند در دنیا را در پنج بخش معرفی کرد و گفت: تحویل 
خدمات، خط مشــی گذاری و تصمیم گیــری، پردازش و 
عملیات، تنظیم گری و اجرا، نیروی کار، حوزه های ماموریت 
دولت هوشــمند هستند که در حوزه تحویل خدمات، بحث 
دولت بدون تماس یا دولت یک مطرح اســت. در این میان، 
آینده دولت هوشــمند در ایران در حوزه تحویل خدمات به 
سمتی پیش می رود که ارائه خدمت در آینده نزدیک نباید 
صرفا به درخواســت شهروند باشد. بلکه باید با توجه به نیاز 
آنها ارائه شود. در حوزه خط مشی گذاری نیز موضوع دولت 
پیش بینی کننده با استفاده از کالن داده ها و تحلیل سناریو 

مبتنی بر هوش مصنوعی مطرح اســت که طی ســال های 
اخیر مورد توجه وزارت ارتباطات در دولت هوشمند نیز قرار 
گرفته است. طبق اعالم ســازمان فناوری اطالعات، معاون 
دولت الکترونیکی با اشــاره به این که امارات متحده عربی 
و عربستان با استفاده از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند 
کشورشان توانســته اند در رتبه بندی جهانی EGDI رشد 
قابل توجهی را تجربه کنند، تشــریح کرد: ما در پنجره ملی 
خدمات دولت هوشمند، با فراهم کردن زیرساخت های مورد 
نیاز برای دستگاه ها و ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه های 
متعدد با یک بار احراز هویت، تجربه کاربری متفاوتی را برای 
مردم ایجاد کرده ایم. در حال حاضر ۹۵ درصد دســتگاه ها 
به این پنجره متصل هســتند و ۱۱ میلیون کاربر رجیستر 
شده نیز از شهریورماه تا کنون از خدمات این پنجره استفاده 

می کنند.
به گزارش ایسنا، موحد در پایان سخنان خود گفت: با توجه 
به این که نیاز اســت دانشگاه های کشور، پنجره واحد خود 
را داشته باشند و ســپس پنجره واحد دانشگاه ها به پنجره 
ملی خدمات دولت هوشمند اتصال پیدا کند از وزارت علوم 
می خواهیم تا پیگیر تحقق این مهم به طور جدی باشد. در 
همین راســتا، با توجه به این که ویژگی کلیدی پنجره ملی 
خدمات دولت هوشمند، ارائه خدمات با یک بار احراز هویت 
است، دانشگاه ها توجه داشته باشند که ضمن پرهیز از اخذ 
اطالعات اضافی از دانشــجو و یا اســتاد، موضوع انجام یک 
بار احراز هویــت و ورود یکپارچه  را رعایت کنند و هر چه 
سریع تر به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شوند.
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