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يادداشت- 1

 كاهش سهميه 
براي افزايش قيمت بنزين؟

آيا دول��ت به دنب��ال گران 
ك��ردن بنزين اس��ت؟ اين 
پرسش��ي اس��ت ك��ه روز 
گذش��ته بعد از انتشار خبر 
كاه��ش س��هميه بنزي��ن 
كارت ه��اي س��وخت بيش 
از هر گ��زاره ديگري مطرح 
شده است. بالفاصله پس از 
خبري كه ديروز توسط مديرعامل شركت پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي منتشر و در خصوص كاهش 
سهميه بنزين سه هزار توماني از ابتداي شهريورماه 
)از ۲۵۰ به ۱۵۰ ليتر( صحبت ش��د، مردم در فضاي 
مجازي نگراني هاي خ��ود را در خصوص احتماالت 
آينده منعكس كردند. اساسا بازي با كارت سوخت و 
سهميه هاي آن، تجربه تلخي است كه از زمان دولت 
احمدي نژاد طي ۲دهه گذشته به يادگار مانده است. 
اين تصور ك��ه از طريق بازي با س��هميه هاي كارت 
سوخت مي توان تحولي در س��رانه مصرف سوخت 
كش��ور ايجاد كرد يك تصور اش��تباه است كه به جز 
ايجاد نگراني و نوس��ان فايده اي براي كش��ور ندارد. 
اين نوع تصميم س��ازي ها، س��طحي و عوامانه است 
و كمك��ي به حل مع��ادالت انرژي و مص��رف انرژي 
در كش��ور نمي كند. در دوران احمدي نژاد در اواخر 
دهه 8۰ خورشيدي، دولت قيمت بنزين را به بيش 
از 7برابر افزايش داد، ام��ا هيچ تاثير عميقي بر روي 
مصرف انرژي در كش��ور ايجاد نش��د. اين در حالي 
است كه افزايش قيمت بنزين در آن برهه، باعث شد 
تا تورم در اقتصاد باال برود و قيمت كاالها و خدمات 
رشد چش��مگيري را تجربه كنند. بايد توجه داشت 
كه قيمت بنزين در اقتصاد ايران، بدل به يك متغير 
مهم در رشد تورم و گراني شده است. هر نوع افزايش 
قيمت بنزين باعث مي ش��ود تا مجموع��ه كاالها و 
خدمات گران تر شود، بدون اينكه تاثيري در مصرف 
انرژي به وجود آيد. اين ويژگي منحصر به فرد بنزين 
است كه ارتباط مس��تقيمي با قيمت ها دارد و هيچ 
كاالي ديگري چنين اثراتي را ندارد. گران كردن گاز 
طبيعي، برق و... هرگز ي��ك چنين تاثيري را ندارند 
كه بنزين از آن برخوردار است. اين تصور كه دولتي ها 
دارند و بر اساس آن گمان مي كنند با كاهش سهميه 
س��وخت 3هزار توماني، مي توان مصرف انرژي را به 
نقطعه تعادل بازگرداند يك اشتباه راهبردي است. اما 
بايد ديد راهكار واقعي كاهش مصرف سوخت و ايجاد 
تعادل در مصرف بنزين در ايران كدام اس��ت؟ واقع 
آن است كه بخش مهمي از افزايش مصرف در ايران 
ريشه در صنعت خودروي كش��ور دارد. خودروهاي 
پرمصرف، بدون بهره وري و با تكنولوژي هاي قديمي، 
باع��ث افزايش مصرف س��وخت مي ش��ود. صنعت 
خودروسازي ايران در مقايس��ه با نمونه هاي مشابه 
در كشورهاي ديگر، مصرف سوخت بااليي دارد كه 
اين وضعيت خ��ود را در آمارهاي مصرف نيز نمايان 
مي كند. از س��وي ديگر نظام حمل و نقل عمومي در 
ايران به گونه اي نيس��ت كه مردم به جاي اس��تفاده 
از خودروي ش��خصي به سمت حمل و نقل عمومي 
متوجه شوند. مشكل بعدي، مشكل راه ها و جاده هاي 
كشور است. كشورهاي توسعه يافته اگر توانسته اند، 
مصرف بنزين را متعادل س��ازند، از يك طرف ابتدا 
اقدام به همگاني كردن خودروهاي برقي و هيبردي 
كرده اند و از سوي ديگر خودروهاي بنزيني به صرفه اي 
توليد كرده اند، حمل و نقل عمومي را گسترش داده 
و نهايت��ا جاده هاي مطلوب تري ايج��اد كرده اند. اما 
سياس��ت گذاران ايراني، وقتي پاي مقايسه به ميان 
مي آيد، مصرف بنزين ايران را با كش��ورهاي اروپايي 
مقايس��ه مي كنند و راهكار حل آن را نيز در گران تر 
كردن نرخ بنزين به نرخ فوب خليج فارس مي بينند، 
اما هرگز اشاره نمي كنند، شهروند اروپايي و بسياري 
از كشورهاي همسايه، خودروهايي با كمترين ميزان 
مصرف سوخت س��وار مي ش��وند. به مترو، بي آر تي 
و... دسترس��ي دارند و جاده هايي صاف و ايمن دارند 
بنابراين طبيعي اس��ت كه مص��رف بنزين متعادلي 
داشته باشند. با اين توضيحات معقتدم انتشار خبر 
كاهش سهميه بنزين در راستاي اجراي پروژه گران 
كردن بنزين رس��انه اي شده اس��ت. اما دولتمردان 
نبايد فراموش كنند كه خانواده ه��اي ايراني، بعد از 
حذف ارز ترجيح��ي و آزادس��ازي قيمت ها با يكي 
از دهش��تناك ترين گراني هاي تاريخ معاصر كشور 
روبه رو شده اند و هرگونه دستكاري دوباره در قيمت 
بنزين و افزايش آن باعث مي شود تا تكانه هاي تازه اي 
در نرخ اقالم مصرفي و خدمات دوباره ش��كل بگيرد. 
تكانه هايي كه باعث افزايش فشار بر مردم و گسترش 
نارضايت��ي در فض��اي عمومي جامعه خواهد ش��د. 
دستكاري در سهميه بنزين نيز هيچ فايده اي ندارد، 
جز اينكه باعث افزايش نوسان و نگراني ميان عموم 
مردم خواهد شد. براي اصالح مصرف انرژي در كشور 
ابت��دا بايد صنعت خودروس��ازي را اصالح كرد، بعد 
س��رمايه گذاري هاي الزم در توسعه زيرساخت هاي 
حم��ل و نقل عموم��ي را برنامه ريزي ك��رد و نهايتا 
جاده ها و مسيرهاي استانداردي براي تردد ساخت. 
ضم��ن اينك��ه در بطن اي��ن امور فرهنگ س��ازي و 

آگاهي بخشي نيز يك ضرورت است.

مرتضيبهروزيفرد

مجلس: دولت براي صمت دو وزير معرفي كند!/ فاطمي امين به آخر خط رسيد؟

پاس كاري تفكيك صمت بين دو قوه

يادداشت-2

بورس انرژي و بازار
در انتهاي س��ال ۱3۹۱ بورس 
ان��رژي در كش��ور افتت��اح و 
معامالت برق در آن آغاز ش��د 
كه البته با توجه به دخالت   هاي 
دولت در فرآين��د نرخ   گذاري و 
پرهي��ز دول��ت از آزادس��ازي 
قيمتي، به ويژه در بخش مصرف 
خانگي و كنترل نرخ انرژي براي 
جلوگيري از افزايش هزينه هاي توليد در صنايع انرژي   بر، 
عمال امكان واقعي سازي قيمت ها و حفظ منافع كامل براي 
توليدكنندگان برق ميسر نبوده است. اما در ماه    هاي اخير، 
با توجه به اجرايي شدن محاسبه قيمت مصرف كنندگان 
خانگي به ص��ورت پلكاني مي توان گفت، نزديك ش��دن 
قيمت ها به نرخ هاي واقعي شروع شده است؛ اما با توجه به 
بار مالي اين مساله براي خانوار و عدم تمايل دولت به افزايش 
بيش از پيش آن به نظر مي رسد، با هدف نهايي، يعني رهايي 

از قيمت گذاري دستوري فاصله زيادي داشته باشيم.
در هفته هاي اخير بحث هاي زيادي پيرامون عرضه برق 
در بورس انرژي مطرح ش��ده است كه مي تواند در صورت 
اجرايي شدن، صنعت برق را با تحول اساسي روبرو كند؛ چرا 
كه هزينه هاي زياد اين صنعت، چه در امر راه   اندازي و چه در 
مرحله نگهداري و تعمير، انگيزه توليدكنندگان براي اجراي 
طرح هاي توسعه را از ميان برده و درآمد نيروگاه ها در حد 
تامين منابع الزم براي هزينه هاي جاري باقي مانده است. 
بايد منتظر ماند و ديد كه اراده دولت در مسير يادشده تا چه 
حد به واقعيت خواهد پيوست؛ چون مسير رهايي از معضل 
قيمت گذاري دستوري با توجه به فشارها و البي   گري   هاي 
صنايع ديگر، چندان هم هموار نيس��ت و نگاهي كلي به 
مشكالت آن، باعث مي ش��ود تا درباره عملياتي شدن آن 
با احتياط صحبت كرد. آزادسازي قيمت برق كه با عرضه 
كامل آن در بورس انرژي امكان   پذير خواهد بود، مي تواند 
دستاوردهاي بزرگي داشته باش��د كه افزايش و ترغيب 
سرمايه گذاري در خطوط نيروگاهي يكي از آنهاست. اين 
امر مي تواند به گسترش فعاليت شركت هاي دانش بنيان 
و اس��تفاده از ظرفيت   هاي مغفول كشور براي گسترش 
بهره   برداري از انرژي   هاي پ��اك و تجديدپذير با توجه به 
مقرون به صرفه بودن آن در شرايط يادشده كمك شاياني 
كند. قطعي برق در سال هاي اخير و در مقاطع مختلف، با 
توجه به افزايش مصرف برق خانگي و همچنين عدم توسعه 
نيروگاه هاي موجود و كاهش شديد سرمايه گذاري در ايجاد 
نيروگاه هاي جديد، دولت را در راستاي ايجاد مشوق   هايي 
براي كارخانه هاي صنايع مختلف، به منظ��ور راه   اندازي 
نيروگاه مصمم كرد. در اين راستا عرضه مازاد برق توليدي 
در بورس انرژي تحت مكانيزم عرضه و تقاضا از مزاياي آن 
عنوان شد؛ اما در مقام عمل، اين امر تحت تاثير ريسك   هاي 
ناشي از احتمال الزام شركت ها به عرضه برق توليدي در 
زمان اضطرار براي مصارف تعيين ش��ده از س��وي دولت، 
نتوانسته است موفقيت چشمگيري را به ثبت برساند كه 
نيازمند تعهد و پايبندي دولت براي حفظ منافع شركت هاي 
ادامهدرصفحه6 سرمايه گذار و...

حسنحسيننيا

گزارش روز
مهدي تاج رييس فدراسيون فوتبال ايران شد

دوربرگران تاج
سرانجام پس جنجال هاي فراوان و حاشيه هاي بسيار در 
حالي كه تا شبانه روز منتهي به روز انتخابات لحظه به لحظه 
صحنه بازي انتخاباتي در مهم ترين فدراس��يون ورزشي 
عوض مي ش��د با برگزاري مجمع انتخاباتي فدراس��يون 
فوتبال، مهدي تاج بار ديگر به عنوان رييس اين فدراسيون 
انتخاب ش��د. اين در حالي بود كه دوشنبه شب، دبيركل 
فدراس��يون فوتبال اعالم كرده بود ك��ه اين انتخابات، لغو 
شده است و مجري برنامه فوتبال برتر نطقي حماسي در 
شكست تاج ايراد كرد. اما پس از كش و قوس هاي فراوان، 
مجمع انتخاباتي فدراسيون فوتبال در سالن همايش هاي 
صدا و سيما در تهران برگزار شد و مهدي تاج با كسب ۵۱ 
راي به عنوان رييس جديد اين فدراس��يون انتخاب شد. 
ميرشاد ماجدي و عزيزاهلل عزيزمحمدي ديگر كانديداهاي 
رياست فدراسيون بودند كه به ترتيب ۲۵ و ۴ راي كسب كرد. 
مجمع انتخاباتي فدراسيون فوتبال در حالي برگزار شد كه 
دوشنبه شب حسن كامراني فر، دبيركل فدراسيون فوتبال 
ايران با صدور بيانيه اي اعالم كرد كه برگزاري اين انتخابات، 
لغو شده است. او از »عدم توجه به قوانين و مقررات كشور و 
كد هاي اخالقي فيفا« و همچنين »فعاليت غيرقانوني برخي 
از اعضاي كميته انتخابات«  به عنوان داليل لغو اين انتخابات 
ياد كرد. كامراني ف��ر افزود كه تصميم به لغو اين انتخابات 
با هدف »صيانت از ارزش ه��اي اخالقي و رفتار حرفه اي و 
احترام به حقوق حقه فوتب��ال و در نهايت در جهت حفظ 
منافع و مصالح عمومي فوتبال كشور« اتخاذ شده است. با 

اين حال، شماري از افراد صاحب راي در اين انتخابات، صبح 
امروز)ديروز( در گفت وگو با رسانه ها اعالم كردند كه از داليل 
دبيركل فدراسيون فوتبال ايران براي لغو اين انتخابات قانع 
نشدند و به اين ترتيب، با وتوي تصميم كامراني فر، مجمع 
انتخاباتي فدراسيون فوتبال طبق روال قبلي برگزار مي شود. 
پيشتر، وبسايت رسمي فدراسيون فوتبال ايران نيز حوالي 
ساعت ۴ بامداد روز سه شنبه خبر برگزاري اين انتخابات را 
روي خروجي خود قرار داده بود. كامراني فربا اينكه شب قبل 
از مجمع اين انتخابات را لغو كرده بود اما ديروز صبح بدون 
گفت وگو با خبرنگاران وارد محل برگزاري انتخابات شد اما 
ساعاتي بعد به خبرنگاران گفت: »نامه هايي به فدراسيون 
رسيد كه تا ساعت ۲۲ و 3۰ بي پاسخ ماند. همچنان معتقدم 
يكسري موارد اساسنامه رعايت نش��ده اما هيات رييسه 
اعالم كرد كه بايد مجمع برگزار شود.« در همين خصوص، 
دبيركل فدراسيون فوتبال پس از برگزاري مجمع انتخاباتي 
اين فدراسيون از سمت خود استعفا كرد. شمسايي مربي 
تيم ملي فوتسال ايران هم پس از پايان مجمع از سمتش 

كناره گيري كرد.

  بازگشت تاج پس از دو سال و نيم
مهدي تاج در نخستين اظهارنظر پس از بازگشت به رياست 
فدراس��يون فوتبال گفت: »امروز روز كار و تالش است و از 
نظر من از فردا تمام چيزهايي كه گذشته دور ريخته شده 
اس��ت و فقط دوستي، برادري، رفاقت و همكاري.« او سال 

۱38۶ به عنوان نايب رييس علي كفاش��يان، رييس وقت 
فدراسيون فوتبال ايران انتخاب شد و ارديبهشت ماه سال 
۱3۹۵ توانس��ت به رياست اين فدراس��يون برسد. تاج در 
دي ماه سال ۱3۹8 در حالي به دليل آنچه »عارضه قبلي و 
توصيه پزشكان« ناميده شد، از رياست فدراسيون فوتبال 
كنار رفت كه به داليل متعددي به ويژه پرونده شكايت مارك 
ويلموتس، سرمربي سابق تيم ملي، به شدت زير فشار قرار 
داشت. به تازگي و در جريان افشاي فساد ۹۲ هزار ميليارد 
توماني در فوالد مباركه اصفهان نيز نام مهدي تاج در رسانه ها 
مطرح ش��د. برخي رسانه ها با انتشار مواردي از اين پرونده 
نوشتند كه مهدي تاج، به عنوان كارمند وقت فوالد مباركه 
»مبلغ ۹۰۰ ميليون تومان به صورت غيرقانوني« دريافت 

كرده است. او اما با رد اين موضوع گفت كه اين مبلغ را »بابت 
حقوق ٣ سال دس��تمزد« خود دريافت كرده است. حال 
مهدي تاج در حالي بار ديگر به رياست فدراسيون فوتبال 
رس��يده كه كمتر از س��ه ماه تا آغاز مسابقات جام جهاني 
فوتبال در كشور قطر باقي مانده است. تاج به تازگي در يك 
گفت وگوي تلويزيوني با اعالم حمايت تلويحي از بازگشت 
كارلوس كي روش به سرمربي گري تيم ملي فوتبال ايران 
گفته بود كه چنانچه رييس فدراسيون شود، »به صورت 
جدي« به موضوع بازگشت كي روش فكر مي كند. با اين حال، 
بسياري از كارشناسان مي گويند كه زمان اندك باقي مانده 
تا آغاز مسابقات جام جهاني، فرصت مناسبي براي تغيير 

سرمربي نيست.

يادداشت-4يادداشت-3

تحريم ها و اقتصاد ايرانتفكيك ها و ادغام هاي بيهوده
طي دهه هاي اخير تفكيك ها و 
ادغام هاي مستمر در حوزه هاي 
اقتصادي و وزارتخانه ها رخ داده، 
اما ارتقايي در عملكرد نهادهاي 
اقتصادي ايجاد نش��ده است. به 
نفس��ه هيچ ادغام يا تفكيكي را 
نمي توان خوب يا بد قلمداد كرد. 
بلكه بايد ديد ادغام ها يا تفكيك ها 
مبتني بر كدام تفكرات و در راستاي دستيابي به كدامين اهداف 
اجرايي مي ش��ود. در خصوص ادغامي كه در حوزه صنعت و 
بازرگاني كشور و تولد وزارت صمت بر اساس اين فرضيه شكل 
گرفت كه چون توسعه كشور ژاپن بر مبناي توسعه صادرات 
ايجاد شد و در ژاپن وزارتخانه اي با عنوان صنعت و تجارت وجود 
داشت، مسووالن ايراني هم تصور كردند با ايجاد وزارتخانه اي 
از دل ادغام حوزه بازرگاني و صنعت مي توان، تجربه توسعه اي 
ژاپن را در ايران تكرار كرد. اما مگر به معناي واقعي در اقتصاد ايران 
توليد براي صادرات واقعي رخ داد؟ مگر اساسا وزارت صمت از 
قدرتي برخوردار است كه بتواند صادرات اقالم توليد شده توسط 
فعال اقتصادي ايران را تضمين كند؟ پاسخ اين پرسش ها منفي 
است، چرا كه از جانب دستگاه هاي بانفوذ باالدستي به راحتي 

جلوي صادرات كاال گرفته مي شود. حتي اگر بهترين اقالم نيز 
توسط صادركننده ايراني توليد شود، نهادهاي باالدستي ناگهان 
اعالم مي كنند به دليل نياز داخلي صادرات كاالي مورد اشاره تا 
اطالع ثانوي ممنوع است. بارها اتفاق افتاده توليد كننده ايراني 
كاالي با كيفيت توليد، بازاريابي كرده و بعد از مصائب فراوان، 
كاال را تا نزديك مرز رسانده، بعد متوجه شده كه دولت، صادرات 
كاال را ممنوع اعالم كرده است. اين روند به گونه اي است كه حتي 
تجار افغانستاني به اندازه صادرات تخم مرغ به صادركننده ايراني 
اعتماد ندارن��د، بارها كاميون تخم مرغ تا مرز دوغارون رفته و 
بازگشته است. اساسا ما براي تجارت توليد نمي كنيم ما توليد 
مي كنيم تا مديران و مسووالن، آمارهاي مطلوب تري براي ارايه 
داشته باشند. از سوي ديگر دستگاه متولي يعني دولت )چه 
اين دولت، چه دولت قبلي و...( قرار را بر اين گذاشته كه كاالي 
مورد نياز داخلي را تامين كنند. اما يا متوجه نيستند يا آگاهانه 
مي خواهند اين نيازها را از جيب توليدكننده تامين كنند. اگر 
كسي مي خواهد كاالي داخلي را تامين كند، چرا توليد كننده 
بايد بهاي آن را بپردازد. دولت بايد نيازهايش را از طريق واردات 
تامين كند و اجازه دهد در يك بازار رقابتي، اقالم مورد نياز تامين 
شوند. اين تفكر در ايران وجود ندارد. به محض اينكه در خصوص 
ادامهدرصفحه8 كااليي احساس نگراني شكل مي گيرد،...  

واقعيت اين است كه عملكرد 
اقتص��اد ايران حت��ي پيش از 
اعمال تحريم ه��اي جديد از 
ابت��داي دهه ۹۰ ني��ز چندان 
قابل دفاع نبوده و ميانگين رشد 
اقتصادي ما در تمام آن سال ها 
چيزي بين دو تا سه درصد بوده 
است. با اين وجود پس اعمال 
تحريم هاي هسته اي ميانگين رشد اقتصادي ما در ۱۰ 
سال اخير نزديك به صفر بوده كه يك زنگ خطر براي ما 
به حساب مي آيد. با توجه به اين شرايط نه مي توان از اين 
گفت كه اگر تحريم ها نبودند اقتصاد ما با سرعت بسيار 
بااليي رشد مي كرد و نه مي توان مشكالت امروز را به يك 
گروه يا يك مديريت خ��اص محدود كرد. تداوم تحريم، 
اولويت هاي سياس��ت گذاران ايراني را تغيير داده است. 
در حالت عادي، مديران ما بايد زيرساخت هاي الزم براي 
رشد و توسعه اقتصادي را فراهم كنند و برنامه ريزي براي 
رسيدن به اهداف اقتصادي كالن در دستور كار قرار داشته 
باشد اما تحريم ها باعث شده كه بخش مهمي از تمركز ما 
به دور زدن تحريم ها و باز كردن راهي براي تعامل و تامين 

نيازها اختصاص يافته و رشد و توسعه اقتصادي در اولويت 
دوم قرار گرفته است. باال رفتن هزينه فعاليت هاي تجاري 
يكي از اصلي ترين مشكالتي بوده كه بنگاه هاي اقتصادي 
ايراني با آن مواجه بوده اند. امروز در بازار رقابتي جهاني، 
حاشيه سود بسياري از ش��ركت ها بين ۱۰ تا ۱۵ درصد 
تعريف مي شود. اينكه در چنين شرايطي، شركت هاي 
ايراني مجبور شوند هزينه بيش��تري براي حمل و نقل، 
جابه جاي��ي ارز و هزينه هاي بانك��ي و بيمه اي پرداخت 
كه شايد پنج درصد هزينه نهايي را باال ببرد، قطعا براي 
صادركنندگان ما مشكل آفرين شده و فشاري مضاعف 
بر آنها وارد كرده است. در حوزه هاي اجتماعي نيز برخي 
دستاوردهاي قبلي ما با اما و اگر مواجه شده است. براي 
مثال موضوع فقر مطلق در دهه هاي قبل در اقتصاد ايران 
بسيار كاهش يافته و حتي نصف شده بود اما در سال هاي 
گذشته مي بينيم كه با افزايش فشارها، بار ديگر اين آمار 
باال رفته است. انتظار ما اين است كه در صورت نهايي شدن 
مذاكرات و كنار رفتن تحريم هاي هسته اي، اين هزينه ها 
كاهش يابد و امكان آن به وجود آيد كه از سياست گذاران 
تا بنگاه هاي اقتصادي بتوانند با راحتي بيشتري نسبت به 

پيگيري اهداف اقتصادي كشور عمل كنند.

محمدقاسميفرشادپرويزيان

مديرعامل شركت پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
اعالم كرد

 بانك مركزي از كاهش ۹ درصدي مي گويد
 مركز آمار از افزايش ۹ درصدي!

رهبر معظم انقالب در ديدار  با هيات دولت: 

 مهم ترين توفيق دولت
احياي اميد و اعتماد مردم بود

 سهميه بنزين ۳۰۰۰ توماني 
۱۰۰ ليتر كاهش يافت

صفحه 3     صفحه 3    

صفحه 7    

 اختالف نجومي آمار تورم نقطه اي 
در يك سال اخير!

 قاطعانه با تضعيف توليد 
مقابله كنيد

 متوسط قيمت هر متر مربع مسكن 
در تهران به 43 ميليون تومان نزديك شد

بازگشت نسبي آرامش به عراق

همزمان با رشد اندك قيمت مسكن در مرداد ماه 
س��ال جاري، حجم معامالت ملكي براي دومين 
ماه پياپي افت ك��رد. تازه ترين آمار تحوالت بازار 
مسكن تهران كه از سوي مركز آمار ايران منتشر 
شده، نشان مي دهد در مرداد سال جاري متوسط 
 قيمت مس��كن در ش��هر تهران ب��ا ۱.8 درصد

رش��د به متري ۴۲ ميلي��ون و 83۹ هزار تومان 
صفحه5رابخوانيد رسيده است.  

پس از ۲۴ س��اعت تنش و درگيري در شهرهاي 
بزرگ عراق، مقتدي صدر طرفدارانش را به آرامش 
فراخواند تا فعال خيابان هاي عراق آرامشي نسبي 
را تجربه كنند، هرچند با توجه به درگيري هايي 
كه در ش��بانه روز اخير در ش��هرهاي مختلف رخ 
داده، به نظر مي رسد اين آرامش، بيشتر به آتش 
صفحه2رابخوانيد زيرخاكستر شبيه است.  

 افت 
 معامالت ملكي
در برزخ برجام

 مقتدي صدر: 
عذر خواهي 

مي كنم



رهبر انقالب اسالمي در ديدار رييس جمهور و اعضاي 
هيات دولت تاكيد كردند كه مهم ترين توفيق دولت 
احياي اميد و اعتماد مردم بود به وعده ها عمل كنيد 
تا آسيب نبيند. حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم 
انقالب اس��المي در ديدار رييس جمه��ور و اعضاي 
هيات دولت، بررسي و بيان عملكرد دولت و ياد و زنده 
نگه داشتن حوادث مهم انقالب و ۴۳ سال اخير را دو 
رويكرد اساس��ي هفته دولت برش��مردند و با تشريح 
توفيقات يك ساله دولت، در بيان توصيه هاي مهم از 
جمله درباره اولويت مس��اله اقتصاد افزودند: مردم در 
همه حوادث و رويدادها »قهرمان اصلي سرگذش��ِت 
انقالب« بوده اند و اين واقعيت مايه درس و عبرت است 
و به همه مسووالن نشان مي دهد كه با اين ملت بايد 

چگونه رفتار كرد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي، ش��هيدان رجايي و باهنر را 
دو مدير تراز انقالب اسالمي خواندند و با اشاره به اينكه 
شهادت، پاداش شايسته پروردگار به اين دو عزيز بود، 
گفتند: غفلت و فراموش��ي حوادث بزرگ، آفت مهمي 

است كه بايد همه از آن پرهيز كنيم.
رهبر انق��الب »برانگيختگي عمومي مل��ت در دوران 
انقالب«، »حيرت استكبار در مقابل عظمت انقالب«، 
»دشمني هاي بي وقفه زورگويان جهاني«، »بي دفاع 
بودن كشور و پايتخت در مقابل حمالت هوايي صدام«، 
»جوالن دادن تروريس��ت ها در سراسر كشور و ناامني 
س��ال هاي اول انقالب«، »عملكرد دولت ها و مجالس 
مختلف پس از انق��الب«، »حضور تعيين كننده ملت 
در حماس��ه دفاع مقدس و ديگ��ر جبهه هاي مقابله با 
دش��منان« و »حضور بي دريغ و تحسين برانگيز مردم 
در راهپيمايي ها و مراسم مختلف« را از جمله مسائلي 
خواندند كه ياد آنها بايد دائم در ذهن جامعه زنده باشد.

حضرت آيت اهلل خامنه اي در همين زمينه با يادآوري 
حضور به ياد ماندني ملت در تشييع سردار شهيد حاج 
قاسم سليماني افزودند: مسائل مشابه از جمله حضور 
ُپر معنا و گسترده مردم در تشييع پيكر آيت اهلل ناصري 
در اصفهان و مش��اركت عجيب م��ردم در ميهماني 
غدير نشان دهنده جهت گيري هاي عمومي ملت و راه 
صحيحي است كه بايد ادامه يابد. رهبر انقالب، بررسي 
و پرداختن به فعاليتهاي دولت را دومين كاركرد هفته 
دولت برشمردند و با اش��اره به برخي توفيقات دولت، 
 توصيه هايي خطاب به رييس جمهور و اعضاي دولت 
بيان كردند. حضرت آيت اهلل خامن��ه اي، زنده كردن 
اميد و اعتماد مردم را مهم ترين توفيق دولت دانستند 
و افزودند: مردم مي بينند كه دولت در وس��ط ميدان و 
مشغول كار و تالش براي حل مشكالت و خدمت رساني 
به آنها اس��ت و اين واقعيت، اميد و اعتماد عمومي را تا 
حد زيادي احيا كرده است البته اين تالش ها در برخي 
زمينه ها به نتيجه رسيده و در بعضي زمينه ها نيز هنوز به 
نتايج الزم نرسيده است.ايشان سفرهاي استاني دولت 
را موضوعي درخشان و مهم خواندند و افزودند: ۳۱ سفر 
در سال اول دولت به سراسر كشور از جمله نقاط محروم 
و دور افتاده، نظارت ميداني بر كارها و همدلي عميق با 

مردم از ديگر توفيقات دولت بوده است.
»س��رعت عمل و حضور در محل ح��وادث طبيعي و 
پيش بيني نشده به نش��انه همدردي دولت با مردم«، 
»زدوده شدن رقابتهاي منفي و مناقشه برانگيز در روابط 
بين قوا كه موجب آشفته كردن ذهن مردم مي شد«، 
»تأكيد بر مراقبت جدي سه قوه در استمرار اين تالش 
آرامش بخش« و »جوانگرايي« از ديگر توفيقات دولت 
بود كه رهبر انقالب به آنها پرداختند. ايش��ان گفتند: 
البته مديران و مسووالن جوان هم در مواردي اشتباه و 

خطا مي كنند اما در مجموع دميده شدن روح جواني در 
دولت و مجلس و پرورش مديران قوي، ارزش صبوري 
در مقابل اين خطاها و رفع تدريجي آنها را دارد.حضرت 
آي��ت اهلل خامن��ه اي، »خارج كردن جامعه از چش��م 
انتظاري براي تصميم گيري و اقدام ديگران«، »پرهيز از 
شرطي كردن كشور« و »اهميت دادن به ظرفيت هاي 
داخلي« را از ديگر موفقيت هاي قوه مجريه خواندند.

ايشان دولت سيزدهم را »مسووليت پذير« دانستند 
و گفتند: در يك س��ال اخير شنيده نش��د كه دولت 
فرافكني و بهانه تراشي كند و بگويد »اختيار نداريم« يا 
»نمي گذارند«.»رويكردهاي خوب در زمينه سياست 
خارجي و فرهنگ« و »برجسته كردن شعارهاي انقالب 
از جمله عدالت طلبي، حمايت از مستضعفان، پرهيز از 
اشرافي گري و استكبار ستيزي« از ديگر نقاط برجسته 
دولت بود كه رهبر انقالب بيان كردند.حضرت آيت اهلل 
خامنه اي تأكيد كردند: دولت اين سررش��ته و سبك 
كاري را براي دستيابي به توفيقات بيشتر ادامه دهد.

رهبر انقالب اسالمي در ادامه توصيه هايي را خطاب 
به دولت بيان كردند.اولي��ن توصيه حضرت آيت اهلل 
خامنه اي، »شكر نعمت توفيق خدمت به مردم« بود 
كه در اين خصوص گفتند: شكر اين نعمت در درجه 
اول با تقويت ارتباط با خدا و دعا و توسل و تضرع و انس 
با قرآن است و در درجه بعد با ادامه تالش جهادي براي 
خدمت به مردم.»داشتن نيت الهي و مخلصانه و پرهيز 
از كارهاي نمايشي« دومين توصيه رهبر انقالب بود.

حضرت آيت اهلل خامنه اي در همين زمينه خاطرنشان 
كردند: اطالع رساني اقداماتي كه انجام مي شود، منافاتي 
با اخالص ندارد زيرا موجب افزايش اميد مردم مي شود.

ايشان در توصيه س��وم گفتند: به ميان مردم رفتن را 
ادامه دهيد و اس��ير برخي جوسازي ها نشويد و البته 
در مواجهه با مردم صبر و تحمل به خرج دهيد.رهبر 
انقالب، حضور بي واسطه و مكرر رييس جمهور و ديگر 
مسووالن دولت در ميان مردم را داراي بركات و تأثيرات 
فراوان دانستند و افزودند: البته دولِت مردمي فقط به 
معناي به ميان مردم رفتن نيست، بايد با برنامه ريزي 
دقيق و استفاده از ديدگاه ها و نظرات مختلف، زمينه 
جلب مشاركت مردم در عرصه هاي مختلف از جمله 
اقتصادي و سياس��ي فراهم ش��ود. حضرت آيت اهلل 
خامن��ه اي در توصيه چهارم بر لزوم عمل به وعده ها و 
پرهيز از بيان وعده هاي غيرقابل تحقق كه زمينه ساز 
خدشه دار شدن اعتماد مردم مي شود، تأكيد كردند 
و به عنوان توصيه پنجم، با اش��اره به موضوع طراحي 
نقش��ه جامع حركت دولت، افزودند: مراقب باش��يد 

كارهاي روزمره ش��ما را غرق نكند و براي اينكه دچار 
اين آفت نشويد با يك طرح كالن و نقشه جامع و قابل 
توضيح براي مردم، حركت كنيد. ايشان لزوم رعايت 
اولويت ه��ا را به عنوان توصيه شش��م مطرح كردند و 
گفتند: توان و امكانات دولت محدود اس��ت، بنابراين 
بايد ابتدا سرفصل هاي اساسي مشخص شوند و سپس 
سرفصلها و زيرمجموعه هاي آنها اولويت بندي شوند.

رهبر انقالب با تأكيد بر اينكه در شرايط كنوني،  اولويت 
اصلي همچنان مساله اقتصاد است، خاطرنشان كردند: 
البته اين به معناي ناديده گرفتن سرفصل هاي ديگر 
همچون علم، امنيت، آسيبهاي اجتماعي و فرهنگ 
نيست ولي اولويت بايد اقتصاد باشد همراه با پيوست 
فرهنگي. حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي در خصوص 
موضوع اقتصاد چند نكته را بيان كردند.»لزوم انسجام 
مدي��ران اقتصادي و داش��تن نظر واحد در مس��ائل 
گوناگون اقتصادي«، »مش��خص كردن اولويت ها و 
تمركز بر ش��اخصهاي اصلي و پيگيري روزانه آنها از 
جانب رييس جمهور و ديگر مسووالن« نكاتي بود كه 

رهبر انقالب به آنها اشاره كردند.
رهبر انقالب اسالمي در بيان شاخص هاي اصلي اقتصاد 
گفتند: اندازه تورم، رشد اقتصادي، رشد سرمايه گذاري، 
رشد اشتغال، رشد درآمد سرانه و كاهش فاصله طبقاتي 
شاخص هايي هستند كه بايد به صورت دقيق و مستمر 
م��ورد توجه قرار گيرند.رهبر انق��الب در توصيه بعدي، 
عمده ترين سرفصل در پيشرفت اقتصاد كشور را مساله 
توليد خواندند و تأكيد كردن��د: قاطعانه با هر عاملي كه 
توليد را تضعيف مي كند، مقابله كنيد.ايش��ان در بخش 
توليد كشاوزي، با اشاره به بحران غذا به دنبال وقوع جنگ 
اوكراين، مساله امنيت غذايي را بسيار مهم دانستند و با 
يادآوري توصيه هاي مستمِر قبلي مبني بر لزوم خودكفايي 
در اقالم اساسي مانند گندم، افزودند: مساله امنيت غذايي 

يك مساله درجه يك است كه نبايد از آن غفلت شود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در خصوص توليد صنعتي، 
با اشاره به مشكل كمبود سرمايه در گردِش واحدهاي 
توليدي، تأمين اين سرمايه را وظيفه بانك ها خواندند 
و گفتند: بانك مركزي سخت گيريهاي بجا و به موقعي 
را در خص��وص كنت��رل ترازنامه بانك ه��ا آغاز كرده 
است اما بايد مراقبت ش��ود كه اين كنترل ها بر روي 
فعاليت هاي غيرموّل��د بانك ها همچون خريد زمين 
و س��كه يا فعاليت هاي بنگاهداري آنها اِعمال شود و 
تسهيالت الزم براي واحدهاي توليدي آسيب نبيند.

رهبر انقالب در برش��مردن اولويت ه��اي اقتصادي، 
مس��اله مس��كن را مورد توجه قرار دادند و گفتند: در 

قضيه مس��كن عقب ماندگي زيادي وج��ود دارد كه 
موجب افزايش سرس��ام آور قيمت و اجاره بها و رنج و 
زحمت مردم شده است. »ساخت پتروپااليشگاه ها«، 
»تكميل زنجي��ره ارزش اف��زوده در صنايع معدني و 
جلوگيري از خام فروشي«، »تكميل مسيرهاي حياتي 
شمال- جنوب و ش��رق به غرب براي افزايش ظرفيت 
حمل و نقل بين المللي و همچنين مسيرهاي ارتباطي 
و حمل و نقل داخلي« و »توس��عه استفاده از ظرفيت 
بي بديل دريا« اولويت هاي ديگري بود كه رهبر انقالب 
بر آنها تأكيد و خاطرنشان كردند: نگذاريد ظرفيت هاي 
طبيعي و انس��اني عظيم موجود در كش��ور هرز برود.

حضرت آيت اهلل خامن��ه اي در پايان سخنان ش��ان با 
تأكيد بر پرهيز از نيمه كاره رها كردن كارها و ضرورت 
پيش گرفتن صبر و اس��تقامت و افزايش كار جهادي 
براي حل مش��كالت متراكم و به جا مانده، گفتند: اگر 
به اين توصيه ها عمل شود، ثابت خواهد شد كه دولت 
س��يزدهم دولتي كاماًل كارآمد، فعال و برطرف كننده 
مش��كالت زندگي مردم اس��ت كه نتيج��ه آن رضاي 
پروردگار و مردم خواهد بود. ايشان همچنين با قدرداني 
از گزارش رييس جمهور و چند تن ديگر از اعضاي دولت 
گفتند: بايد با فعاليت بيش��تر بخش رسانه اي دولت و 
اطالع رس��اني هنرمندانه و باورپذير، اين دس��تاوردها 
را براي مردم بيان كرد.پيش از س��خنان رهبر انقالب 
اس��المي، رييس جمهور و چهار تن از اعضاي دولت به 
بيان گزارش هايي از رويكردها و اقداماِت اولين س��ال 
دولت سيزدهم پرداختند.حجت االسالم والمسلمين 
رييسي با اشاره به شرايط دشوار كشور در مرداد ۱۴۰۰، 
»پيوند نزدن معيش��ت مردم ب��ه اراده بيگانگان« را از 
مهم ترين اقدامات دولت دانست و گفت: در اين يك سال 
بيش از قبل مطمئن شديم كه براي همه مسائل راهكار 
وجود دارد و هيچ بن بستي وجود ندارد.رييس جمهور 
همراهي و اعتماد مردم را بزرگ ترين س��رمايه دولت 
برشمرد و گفت: ابرپروژه دولت »احياي اعتماد عمومي 
به دولت« است و كليه اقدامات در اين چارچوب دنبال 
مي ش��ود. كنترل رش��د تورم و نقدينگي، مهار كرونا و 
واكسيناسيون سراسري، اس��تقراض نكردن از بانك 
مركزي براي جبران كسري بودجه، ايجاد درآمدهاي 
جديد و پرداخت بدهي هاي سنگين بجامانده از قبل، 
پايداري در ذخاير كاالهاي اساسي، سفرهاي استاني با 
راهبرد حل مساله، فعال كردن سامانه هاي الكترونيك 
به منظور اصالح بس��ترهاي فس��ادزا، اجراي عدالت 
به ويژه در اليحه بودجه، تغيير ريل سياست خارجي از 
برجام زدگي به نگاه متوازن، و همچنين ارتقاء تجارت و 
همكاري ها با همسايگان از مهم ترين محورهاي گزارش 
رييس جمهور در اين ديدار بود. آقاي مخبر معاون اول 
رييس جمهور نيز »مديريت نوسان هاي اقتصادي«، 
»فعال سازي سرمايه گذاري داخلي« و »مبارزه با فقر و 
گسترش عدالت« را سه محور اصلي كار اقتصادي دولت 
در يك سال اخير خواند و گفت: استفاده از ظرفيت هاي 
متنوع كشور از جمله ۲۷۰۰ كيلومتر دسترسي به دريا، 
معادن و كشاورزي جزو اولويت هاي دولت است. بيان 
گزارشي از سفرهاي استاني در يك سال گذشته و روند 
تخصيص منابع براي اجراي مصوبات آنها از زبان آقاي 
مرتضوي معاون اجرايي رييس جمهور، بيان اقدامات 
برنامه اي و بودجه اي دول��ت از جمله در اصالح تراز 
درآمدها و مصارف در گزارش آقاي ميركاظمي رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه، و همچني��ن گزارش وزير 
نيرو از اقدامات دولت در دو حوزه آب و برق به منظور 
كاهش تنش هاي آبي و جلوگيري از خاموشي  ها در 

تابستان، بخش هاي ديگر اين ديدار بود.
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چالش معرفي وزير صمت
پس از تفكيك

معاون پارلماني رييس جمهور درباره آخرين وضعيت 
تفكيك وزارت صمت از جهت معرفي وزير با بيان اينكه 
منتظر اصالح طرح مجلس درباره تفكيك وزارت صمت 
هس��تيم تا وزير بازرگاني انتخاب شود، گفت: در مورد 
وزارت صمت هم نظرات مختلفي وجود دارد، منتظر 
تصميم نهايي هستيم.سيد محمد حسيني در نشست 
خبري خود با اش��اره به ضرورت تبيين اقدامات دولت 
براي مردم، اظهار ك��رد: رهبري امروز در ديدار اعضاي 
هيات دولت فرمودند كه يكي از توفيقات دولت زدودن 
رقابت منفي ميان قواس��ت .وي ادامه داد: ماموريت ما 
هم افزايي دولت و مجلس و تقويت تعامل رييس جمهور 
و وزرا با نمايندگان است. كاهش سواالت و تذكرات و نبود 
هيچ استيضاحي به دليل رويكرد تعاملي دولت با مجلس 
است. حتي براي جلوگيري از ايجاد تنش ميان دولت 
و مجلس، ما پاسخ مسائلي كه از تريبون مجلس بيان 
شده، را نداده ايم. از سويي اعالم شد بيشترين تذكر را 
مجلس به اين دولت داده شده در حالي كه بخشي از اين 
آمار تذكرات مربوط به تذكر مجلس به دولت قبل بوده 
و رييس جمهور كمترين تذكر را از مجلس گرفته است. 
همچنين بيش از۲ هزار سوال در يكسال گذشته از سوي 
مجلس طرح شده كه البته با توضيحاتي كه داده شده، 
۴۰ درصد سواالت پس گرفته شده است.معاون پارلماني 
رييس جمهور گفت: اميدواريم فردا وزير پيش��نهادي 
تعاون در مجلس اعالم وصول شود.وي با اشاره به بيانات 
رهبري درباره عملكرد دولت از جمله فرافكني نكردن 
دولت و زنده كردن امي��د و اعتماد مردم، تصريح كرد: 
رهبري فرمودند ارتباط با مردم را ادامه دهيد و مردم را 
به مشاركت بطلبيد. ۲۸۱ نماينده مجلس هم در نامه اي 
از تالش دولت و سفرهاي استاني تشكر كرده اند.وي ادامه 
داد: رهبري تاكيد كردند كه همچنان اقتصاد در اولويت 
است. ايشان بر دستيابي به رش��د۸ درصدي اقتصاد، 
توليد، ايجاد اش��تغال و ساخت مسكن تاكيد داشتند.

در مجلس طرح جهش توليد مسكن وجود داشت كه 
دولت با آن موافقت كرد. در گذشته مقاومت هايي براي 
ساخت مسكن از سوي برخي دستگاه ها وجود داشت، 
اما االن كار در حال انجام اس��ت. وعده دولت ساخت۴ 
ميليون مسكن در ۴ س��ال است و وقتي زيرساخت ها 
فراهم شود، اين وعده محقق خواهد شد چون ساخت 
مسكن ربطي به خارج از كشور ندارد و همه مصالح آن 
در كش��ور وجود دارد.حسيني درباره آخرين وضعيت 
تفكيك وزارت صمت، با يادآوري در انتظار رييس جمهور 
براي تصميم گيري نهايي هستيم، افزود: منتظر اصالح 
طرح مجلس درباره تفكيك وزارت صمت هس��تيم تا 
وزير بازرگاني انتخاب شود. در مورد وزارت صمت نظرات 
مختلفي وجود دارد، منتظر تصميم نهايي هستيم.وي 
در پاسخ به پرسشي در خصوص رويكرد مجلس نسبت 
به مذاكرات برجام، تصريح كرد: دولت به قانون مجلس 
درباره حفظ دس��تاوردهاي انرژي هس��ته اي پايبند 
است، در اين زمينه اختالف كلي ميان دولت و مجلس 
وج��ود ندارد. دولت و مجلس بر راس��تي آزمايي و حل 
مسائل پادماني تاكيد دارند. تعيين ضرب االجل هم بر 
مذاكره كنندگان ما تاثيري ندارد. البته ما ملت را معطل 
توافق نگذاشته ايم اگر مذاكره به نتيجه رسيد كه استقبال 
مي كنيم و اگر نه، همه دستگاه ها در حال انجام وظايف 
خود هستند.وي درباره گله برخي نمايندگان از كمبود 
اطالعات از روند مذاكرات، تصريح كرد: روند مذاكرات 
مرتب با اعضاي كميسيون امنيت ملي و ساير نمايندگان 
به صورت غيرعلني اطالع رساني شده است. وزير خارجه، 
باقري و اسالمي به سواالت و شبهات نمايندگان پاسخ 
دادند. حتي ما نامه نمايندگان درباره اين مس��ائل را به 
رييس جمه��ور داده ايم، البته مذاك��رات هنوز نهايي 
نشده است. برخي نمايندگان حتي به متن پيش نويس 
دسترسي داشته اند.حسيني در پاسخ به پرسشي درباره 
ويژگي هاي وزير پيشنهادي تعاون، گفت: فرد انتخاب 
ش��ده بايد با تجربه و كارامد، داراي اش��راف به مسائل 
اقتصادي، توجه به مسائل كارگري، آشنايي به تبعات 
سياس��ي و اجتماعي تصميمات، و قابل قبول از سوي 
نمايندگان باشد و به همين دليل انتخاب وزير تاكنون 

زمان برده است تا وزيري با اين ويژگي ها انتخاب شود.
وي در خصوص رويكرد دولت در مقابله با تخلف مديران 
دولتي گف��ت: در دوره هاي قبل دولت دس��ت به كار 
نمي ش��د برخي مديران متخلف را بركنار كند.اما اين 
دولت به موضوع فساد حساس است و از مديران فاسد 
حمايت نمي كند و حتي اگر مديري تخلف كرد، خود 
دولت برخورد مي كند. راي پرونده متروپل صادر شد 
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در خصوص 
آخرين وضعيت پرونده متروپل گف��ت: از روز وقوع تا 
ام��روز، ۳ ماه و ۸ روز مي گذرد و ق��ول داده بوديم روند 
رسيدگي با سرعت انجام شود. پرونده مورد بحث كه 
ناظر بر اتهامات ۲۱ نفر از جمله شهردار اسبق، سابق و 
فعلي آبادان و نماينده سازمان نظام مهندسي بر وقوع 
قتل ش��به عمدي ۴۳ نفر اعم از ۳۶ م��رد و ۷ زن بود. 
متعاقب اين قضيه، بررسي ها صورت گرفت و با صدور 
كيفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شد و رأي پرونده 
صادر شده است. به ميزان تقصير هر كدام از متهمان 
به پرداخت ديه كامل زن مس��لمان در حق اولياي دم 
و پرداخت ديه كامل مرد مسلمان و ديه مصدومان اين 
حادثه محكوم شدند. سخنگوي قوه قضاييه گفت: هر 
كدام به سه س��ال حبس تعزيري درجه ۵ با احتساب 
ايام بازداشت و به انتشار محكوميت، دو سال انفصال از 
خدمات دولتي هر يك از متهمان دولتي، دو سال منع 
اشتغال و لغو پروانه اشتغال، محروميت از عضويت در 
نظام مهندسي محكوم شدند. وي افزود: متهم اصلي 
متوفي حسين عبدالباقي ۷۵ درصد مقصر بوده و ديه 
اولياي دم از اموال اين فرد كه پيش تر توقيف ش��ده، 
تأديه مي شود. وي در پاسخ به سوالي درباره زورگير 
بزرگراه نياي��ش و جرم هاي مربوط گفت: در رابطه با 
جرايم خشن از جمله سرقت و توسل به سالح گرم و 
سرد بايد گفت كه خط قرمز ما اين دسته از افراد هستند 
كه امنيت مردم را دچار اختالل مي كنند. در صورت 
كشف جرم با افرادي كه مرتكب اين جرايم شدند با 

قاطعيت برخورد مي شود و گذشت نخواهيم كرد. 

فساد 92 هزار ميلياري
مطلقا وجود ندارد

مديرعامل س��ازمان حسابرسي توضيحاتي را درمورد 
پرونده ف��والد ارايه و تاكي��د كرد كه فس��اد ۹۲ هزار 
ميلياردي مطلقا وجود ندارد. اين موضوع تحت عنوان 
تخلف است و بايد رس��يدگي شود.موسي بزرگ اصل 
امروز در نشس��ت خبري، با تاكيد بر اينكه در كشور با 
مشكل شفافيت مواجهيم، اظهار كرد: سازمان مالياتي 
براي اخذ ماليات مجبور اس��ت به سراغ تراكنش هاي 
بانكي برود، درحالي كه اين امر بايد از طريق خوداظهاري 
صورت بگيرد. بنابراين اگر بخواهيم كشور را با ماليات اداره 
كنيم نياز به شفافيت است.وي با بيان اينكه شفافيت به 
معناي حساب و كتاب داش��تن است، اظهار كرد: يك 
روز نيس��ت كه بازار س��رمايه بدون صورت هاي مالي 
حسابرسي شده طي ش��ود. اگر دولت بخواهد به ملت 
پاسخگو باش��د، بايد عدد و رقم قابل اتكا وجود داشته 
باشد و اين بدون شفافيت امكان پذير نيست.مديرعامل 
سازمان حسابرسي با اشاره به مذاكرات برجام گفت: با 
توجه به مذاكرات در صورت توافق شركت ها براي ورود 
به فضاي بين المللي به صورت ه��اي مالي IFRS نياز 
دارند كه بايد توسط س��ازمان تهيه شود. بر اين اساس 
استانداردهاي سازمان حسابرس��ي با استانداردهاي 
بين المللي قرابت دارد.بزرگ اص��ل در ادامه با انتقاد از 
استقالل سازمان حسابرسي گفت: بسياري از شركت ها 
از سازمان گزارش با كيفيت نمي خواهند و فقط امضاي 
حسابرس را مي خواهند. اين موضوع باعث شده است 
نتوانيم نيروهاي نخبه را حفظ كنيم و كيفيت نيروي 
حسابرسي طي ۲۰ سال گذشته به شدت آسيب ديده 
اس��ت. اين موضوع بايد با اصالح قوانين، اصالح شود.

به گفت��ه وي بخش خصوصي خود نظارت��ي دارد كه 
سازمان حسابرس��ي قصد دارد اين موضوع را متوقف 
كند. مديرعامل سازمان حسابرسي ادامه داد: نمي توان 
از افرادي كه مشكل معيشتي دارند توقع داشت عملكرد 
مطلوبي داشته باشند. اليحه تنظيم مقررات حسابرسي 
و حسابداري سه سال است كه در دولت در جريان است. 
محتواي طرح اين است كه سازمان حسابرسي از نظر 
تامين مالي و اركان يك نهاد مس��تقل شود اما بررسي 
اين طرح بسيار طول كشيده است. بزرگ اصل با تاكيد 
بر اينكه ميزان عدم رعايت قوانين در شركت ها باال است، 
عنوان كرد: در سه سال گذشته سازمان حسابرسي از 
۶۸۰ شركتي كه مورد بررسي قرار داده، ۱۳۰ شركت 
را به مراجع قضايي معرفي كرده اس��ت.وي ادامه داد: 
البته موضوع صرفا فس��اد نيس��ت برخي از شركت ها 
ماده ۲۹ قانون برنامه ششم كه اطالعات حقوق مديران 
خود را منتشر نكرده اند.ادامه دارد. مديرعامل سازمان 
حسابرسي در ادامه درمورد بدهي دولت به بانك هاي 
دولتي توضيح داد: تا پايان سال ۱۳۹۸، بدهي دولت 
به بانك هاي دولتي طبق ادعاي بانك ها ۳۰۰ هزار 
ميليارد تومان و عددي كه توسط سازمان تاييد شده، 
۱۴۰ هزار ميليارد تومان است. بزرگ اصل ادامه داد: 

دليل اصلي اين تفاوت نحوه محاسبه سود است.

اجراي نفوس مسكن
به روش جديد از 1405

رييس مركز آمار ايران از آمارهاي رسمي به عنوان چراغ 
راه نظام تصميم گيري و برنامه ريزي كش��ور ياد كرد و 
گفت: اولين سرشماري عمومي نفوس و مسكن به روش 
ثبتي مبنا در سال ۱۴۰۵ اجرا مي شود.جواد حسين زاده 
اظهار كرد: مركز آمار ايران بر اساس مصوبه هيات وزيران 
موظف شده اس��ت اولين سرشماري عمومي نفوس و 
مسكن به روش ثبتي مبنا را در سال ۱۴۰۵ اجرا كند.وي 
افزود: در راستاي استفاده از ظرفيت هاي قانوني منطبق 
بر وظايف دستگاه هاي اجرايي براي اجراي اين مصوبه، 
نمودار تشكيالتي اجراي سرشماري عمومي نفوس و 
مسكن ثبتي مبناي ۱۴۰۵، تقسيم كار ملي، شرح كلي 
وظايف كميته هاي ستاد و زمان بندي كلي سرشماري 
عمومي نفوس و مسكن ثبتي مبناي ۱۴۰۵ تصويب و 
ابالغ شده است.رييس مركز آمار ايران در ادامه از اجراي 
آزمايش سرشماري عمومي نفوس و مسكن ثبتي مبنا 
به صورت انجام عمليات ميداني در پنج استان منتخب 
)خراسان شمالي، همدان، آذربايجان غربي، اصفهان و 
خوزستان( به ش��يوه ميداني خبر داد و گفت: اين اقدام 
با هدف مقايس��ه نتايج آن با ريزداده هاي دستگاه هاي 
اجرايي و بررسي ظرفيت پايگاه هاي اداري كشور براي 
اجراي سرشماري عمومي نفوس و مسكن ثبتي مبناي 
١٤٠٥، يكي از مهم ترين اقدامات مرك��ز آمار ايران در 
س��ال ۱۴۰۰ بود.حس��ين زاده اظهاركرد: امروزه براي 
حكمراني شايسته، وجود آمارهاي دقيق و با كيفيت، 
نوين سازي نظام آماري كشور و حركت به سمت نظام 
آماري ثبتي مبنا، ضرورتي اجتناب ناپذير است. مركز آمار 
ايران نيز همگام با نظام هاي آماري جهاني، به عنوان يك 
سازمان آماري پيشرو و يگانه مرجع رسمي تهيه، اعالم و 
انتشار آمارهاي رسمي كشور، با درك صحيح از تحوالت 
مّلي و بين المللي و با آگاهي از تغييرات، نيازهاي روزافزون 
جامعه و كمبوده��اي موجود در نظام آماري كش��ور، 
نوين سازي نظام آماري و »گذار از نظام آمارهاي سنتي 
به نظام آمارهاي ثبتي  مبنا« را رويكرد اصلي خود قرار 
داده  است.وي در ادامه از مركز آمار ايران به عنوان يگانه 
مرجع رسمي توليد و انتشار آمارهاي رسمي در كشور 
نام برد و افزود: تحقق اهداف نظام و به  ويژه رويكردهاي 
اصلي دولت، بدون داشتن آمار دقيق، باكيفيت، متقن 
و روزآمد با چالش هايي مواجه خواهد شد كه مركز آمار 
ايران به عنوان يك نهاد علمي و تخصصي، وظايف خود را 
كه همان توليد و انتشار آمار دقيق و بهنگام و ارايه تصوير 
واقعي از وضعيت جامعه در حوزه آماري به دولت است، 
انج��ام داده و در اين دولت نيز همچنان انجام مي دهد.

رييس مركز آمار ايران ضمن تشريح فعاليت هاي اين 
مركز در راستاي ارتقاي كيفيت آمارهاي رسمي، ادامه 
داد: جهت گيري جدي مركز آمار به سمت استفاده از 
ثبت هاي اداري در توليد آمارها، به اين ترتيب است كه 
مركز آمار به جاي اجراي طرح هاي آمارگيري نمونه اي 
به روش سنتي، به دنبال اس��تفاده از ثبت هاي اداري 

براي ارتقاي كيفيت طرح هاي آمارگيري بوده است.

رهبرمعظمانقالب:مهمترينتوفيقدولت،احياياميدواعتمادمردمبود

مقتديصدر:عذرخواهيميكنم

قاطعانه با تضعيف توليد مقابله كنيد

بازگشت نسبي آرامش به عراق
پس از ۲۴ س��اعت تنش و درگيري در شهرهاي بزرگ 
عراق، مقتدي صدر طرفداران��ش را به آرامش فراخواند 
تا فعال خيابان هاي عراق آرامشي نسبي را تجربه كنند، 
هرچند با توجه به درگيري هايي كه در شبانه روز اخير در 
شهرهاي مختلف رخ داده، به نظر مي رسد اين آرامش، 

بيشتر به آتش زيرخاكستر شبيه است.
ماجرا از جايي شروع شد كه عصر دوشنبه، مقتدي صدر 
به عنوان رهبر يك��ي از جريان هاي ش��يعه عراق، براي 
چندمين بار اعالم كرد كه از سياست كناره گيري كرده 
است. به دنبال اين اتفاق عده اي از هواداران او به خيابان 
آمدند و ابتدا تجم��ع اعتراض آميز برگزار كردند اما پس 
از چند ساعت كار به اسلحه كشي در خيابان منجر شد، 
اتفاقي كه نتيجه آن چند كشته و چند ده زخمي بر اساس 
آمارهاي رسمي بود و برخي منابع غيررسمي از باالتر بودن 

آمار تلفات و زخمي ها نيز گزارش دادند.
به دنبال اين اتفاق، مسووالن سياسي عراق از مقتدي صدر 
خواستند كه طرفدارانش را به آرامش فرا بخواند و از تداوم 
درگيري هاي خونبار در عراق جلوگيري كند، موضوعي 
كه از س��وي او اجابت شد. رهبر جريان صدر عراق امروز 
سه شنبه در كنفرانسي مطبوعاتي در حنانه نجف بابت 

تحوالت جاري ابراز ناراحتي كرد.
به گزارش الجزي��ره، مقتدي صدر، رهب��ر جريان صدر 
عراق در اين كنفرانس گفت كه از تحوالت عراق بس��يار 
ناراحت اس��ت و از منتقدان اين وضعيت است، چنانكه 
از انقالب تش��رين ني��ز انتقاد كرده ب��ود: »انقالبي كه با 
خشونت باشد انقالب نيست. مردم عراق اولين و آخرين 
كساني هستند كه از اين وضعيت متضرر مي شوند.« وي 
گفت: در اين درگيري هم قاتل و هم مقتول هردو در يك 
آتش مي سوزند. عراق پس از آنكه اسير فساد بود اكنون 
اسير خشونت و فساد است. اميدوارم كه اين اعتراضات 

مسالمت آميز و با قلوبي سرشار از عشق به وطن باشد. وي 
از نيروهاي امنيتي و حشد شعبي و فرماندهي نيروهاي 
مس��لح هم بابت بي طرفي در اين درگيري ها و كمك به 
حفظ امنيت تشكر كرد. صدر در اين كنفرانس خبري از 
حاميان خود و جنبش صدر خواست تا ظرف ۶۰ دقيقه 
ساختمان پارلمان را خالي كنند و به اعتصاب خود پايان 
دهند. وي تهديد كرد، اگر ظرف يك ساعت حاميان وي 
از خيابان ها عقب نشيني نكنند از آنها اعالم برائت مي كند. 
صدر ادامه داد: جريان صدر يك جريان منضبط و مطيع 
اس��ت و در صورتي كه نخواهند پارلمان را تا يك ساعت 
خالي كنند، از اين جنبش تبري مي جويم. وي با تاكيد بر 
اينكه ريختن خون شهروندان عراقي حرام است، به شدت 
از عناصر جنبش صدر انتقاد كرده و گفت حشد شعبي 

هيچ ارتباطي با آنچه رخ داده، ندارد. صدر افزود: صرف نظر 
از اينكه چه كسي اين فتنه را آغاز كرده، من از مردم عراق 
بابت اتفاقاتي كه افتاده اس��ت، عذرخواهي مي كنم. وي 
همچنين به موضوع استعفايش از عرصه سياست اشاره 
كرده و گفت اين تصميم او نهايي است چرا كه »شرعي« 
اس��ت. صدر در خصوص دليل رخدادهاي روز دوشنبه 
در عراق نيز گفت: اگر گروه هاي سياس��ي همانطور كه 
قبال چندين بار خواس��ته بوديم منحل مي شدند اكنون 
شاهد اين وضعيت نبوديم. پس از سخنراني رهبر جريان 
صدر و تاكيد وي بر خروج حاميان اين جريان از منطقه 
س��بز بغداد، منابع خبري از آغاز خروج معترضان از اين 
منطقه خبر دادند. ش��بكه اس��كاي نيوز اعالم كرد كه 
حاميان جريان صدر به محض پايان سخنراني رهبر اين 

جريان و درخواس��تش براي پاي��ان اعتصاب صدري ها، 
درحال خروج از منطقه سبز بغداد هستند. با آغاز خروج 
حاميان صدر از منطقه س��بز بغداد، فرماندهي عمليات 
مش��ترك عراق نيز در بيانيه اي لغو مقررات ممنوعيت 
آمد و شد در بغداد و ديگر استان هاي عراق را اعالم كرد. 
مصطفي الكاظمي، نخست وزير عراق در سخناني نسبت 
به كنفرانس مطبوعات��ي مقتدي ص��در، رهبر جريان 
صدر در نجف اشرف واكنش نش��ان داد. وي در اين باره 
گفت: درخواست صدر براي توقف خشونت نشان دهنده 
باالترين سطوح ميهن پرستي و اشتياق براي جلوگيري 
از ريخته شدن خون عراقي ها است. الكاظمي تاكيد كرد: 
سخنراني وي همه را به مسووليت پذيري اخالقي و ملي 
براي حفاظت از ظرفيت هاي عراق و توقف زبان تشديد 
سياسي و امنيتي و همچنين و آغاز گفت وگوي فوري و 
ثمربخش براي حل بحران ملزم مي كند. حيدر العبادي، 
رهبر ائتالف النصر نيز با انتشار پيامي در توييتر گفت كه 
همه افراد مسلح بايد هرچه سريع تر از منطقه سبز بغداد 
عقب نشيني كنند. وي افزود؛ هيچ توجيهي براي دولت 
وجود ندارد كه عاجزانه بايس��تد و نظاره گر باشد به ويژه 
پس از سخنراني مقتدي صدر كه خواستار عقب نشيني 
افرادي شد كه ادعاي وابسته بودن به جريان صدر را دارند. 
اين مساله يك امتياز براي صدر است. وي همچنين گفت 
كه بايد راه حل هايي براي جلوگيري از ازسرگيري جنگ 
بيهوده و به خطر انداختن جان شهروندان ايجاد شود. به 
اين ترتيب پس از يك شبانه روز پرتنش، با عذرخواهي 
رهبر جريان ص��در، فعال آرامش به خيابان هاي عراق 
بازگشته، پروازها از سر گرفته شده و تردد در مرزها نيز 
بار ديگر برقرار ش��ده است. هرچند بايد ديد در آينده 
اين تقابل هاي سياسي كه منجر به لشكركشي خياباني 

نيز شده سرنوشت عراق را به كدام سمت خواهد برد.



ديروز وزير اقتصاد با استناد به بانك مركزي از كاهش 
۱۹ درصدي تورم ساالنه در يك سال اخير خبر داد، اما 

بررسي آمار مركز آمار حاكي از نتيجه متفاوتي است!
احس��ان خاندوزي، وزير اقتصاد با انتشار توييتي و با 
اس��تناد به آمار رس��مي بانك مركزي خبر از كاهش 
۱۹درصدي تورم دوازده ماهه داده است. اين در حالي 
است كه مقايسه آمار منتش��ر شده با استناد به بانك 
مركزي ب��ا گزارش هاي مركز آمار حاكي از اختالفات 

معناداري است كه قابل چشم پوشي نيست.

تورم
به گزارش اقتصادآنالين، بر اساس آمار منتشرشده 
توسط خاندوزي، تورم دوازده ماهه تا انتهاي مردادماه 
سال جاري، ۴۰.۱ درصد بوده و نسبت به شهريور سال 
قبل )۵۹.۳ درصد( ۱۹درصد كاهش يافته است. در 
سوي ديگر آمار مركز آمار هم هر چند روند كاهشي 
تورم ساالنه در كشور را نشان مي دهد، اما نه كاهش 
۱۹درصدي بلكه كاهش ۴.۳ درصدي، چرا كه تورم 
س��االنه در ش��هريورماه ۱۴۰۱، براب��ر ۴۵.۸ درصد 
بوده كه در مردادماه امس��ال به ۴۱.۵درصد رسيده 
كه حاكي از تف��اوت ۱۴.۷ واحد درص��دي در عدد 

كاهش است. 
اما با توجه به اينكه براي محاس��به تورم ساالنه، از 
متوسط تورم ۱۲ ماه گذشته منتهي به آن استفاده 
مي شود، اين متغير داراي يك حافظه ۲۴ ماهه بوده 
و بنابراين براي بررسي روند تغييرات در كوتاه مدت 
تورم نقطه اي معيار بهتري اس��ت، جايي كه تفاوت 
آمار منتشر شده توسط دو نهاد منتشركننده يعني 
مركز آمار و بانك مركزي بس��يار عجيب و غيرقابل 

باور است! 

بر اساس نمودار منتشر شده در توييت خاندوزي، تورم 
نقطه اي در شهريورماه سال گذشته برابر ۵۴.۹ درصد 
بوده و امس��ال با كاهش ۹.۱ واحد درصدي به ۴۵.۸ 
درصد رسيده اس��ت. اين در حالي است كه آمارهاي 
مركز آمار نش��ان مي دهند كه نه تنها تورم نقطه اي از 
سال گذشته روند كاهشي را تجربه نكرده،  بلكه افزايش 
يافته! و بر اين اس��اس، تورم نقطه اي در ش��هريورماه 

سال گذشته ۴۳.۷درصد بوده كه با افزايش ۸.۵ واحد 
درصدي در مرداد ۱۴۰۱ به ۵۲.۲ درصد رسيده است.

به عبارتي، ميان آمار مورد استناد خاندوزي و مركز آمار 
حدود ۱۸ واحد درصد اختالف وجود دارد؛ مركز آمار از 
افزايش تقريبا ۹ درصدي تورم نقطه اي مي گويد و بانك 

مركزي از كاهش حدود ۹ درصدي آن!
معم��وال اختالفات مح��دود به يك ت��ا دو درصد در 
آمارهاي اين چنيني طبيعي اس��ت و مي توان از آنها 
چشم پوش��ي كرد. اما اين مورد كه اساس��ا ۲ مسير 
متفاوت را نش��ان مي دهد و حتي جهت تغييرات را 
هم برعكس نشان مي دهد، به هيچ عنوان قابل قبول 
نبوده و مشخص نيس��ت اگر يك كارشناس يا فعال 

اقتصادي بخواهد روند تورمي يك س��ال گذشته را 
ارزيابي كند، بايد به كاهش ۹ درصدي بانك مركزي 
اعتماد كند يا افزاي��ش ۹ درصدي مركز آمار!؟! و در 
اين شرايط چگونه مي شود تحليل درستي از شرايط 

داشت؟
سوال بعدي اين است كه وقتي تنها منبع آماري كه 
به صورت منظم منتشر مي ش��ود، مربوط به مركز 
آمار است و تحليل گران و فعاالن اقتصادي و رسانه ها 
صرفا به اين منبع آماري و جزييات آن دسترس��ي 
دارند، چرا بايد مبناي گزارش دهي مقامات دولتي 
آمار بانك مركزي باشد؟ و س��وال بعدي اينكه اگر 
آمار بانك مركزي معتبرتر و قابل اس��تنادتر است، 

چ��را به صورت منظ��م به همراه جزييات و ش��يوه 
محاسبه منتشر نمي شود تا آحاد اقتصادي بتوانند 
در تصميمات خود با تحليل و بررس��ي هر كدام از 
منابع آم��اري تصميم صحيح و كاملي بگيرند؟ چرا 
رويه اي غلط )محرمانه  شدن و عدم انتشار آمار تورم 
بان��ك مركزي( كه از س��ال ۹۷ در دولت روحاني و 
با سياست هاي اش��تباه محمدباقر نوبخت در پيش 

گرفته شد، همچنان ادامه دارد؟ 
اختالف��ات آماري ك��ه در ماه هاي اخي��ر واكنش 
رييس جمه��وري را ه��م در پي داش��ت و ابراهيم 
رييسي در جلس��ه ۵ مرداد هيات دولت با اشاره به 
ابهام ايجاد شده در افكار عمومي ناشي از تناقض در 
برخي از آمارهاي اعالم  ش��ده از سوي دستگاه هاي 
دولت��ي گف��ت: »مركز آمار اي��ران مس��وول ارايه 
آمارهاي متقن در كشور اس��ت. فقط اين آمار بايد 
مبناي سياستگذاري ها و تصميم سازي ها در كشور 
قرار بگيرد و ساير دستگاه ها نيز به آن تأسي كنند. 
آمارهاي نامستند، حتي در تصميم سازي هاي درون 
دستگاهي نيز مش��كل ايجاد مي كند، بنابراين هر 
دستگاهي مي خواهد آماري اعالم كند بايد با مركز 

آمار ايران هماهنگ شود.« 
با توجه ب��ه تاكي��دات رييس جمه��وري مبني بر 
محوريت مركز آمار چرا بايد اعضاي اقتصادي كابينه 
به خود وي هم آمار بانك مركزي را ارايه كنند تا در 

نشست خبري خود از اين آمار استفاده كند؟

اگر به هر دليلي تشخيص دولت اين است كه شيوه 
اس��تفاده  شده توس��ط بانك مركزي براي محاسبه 
ت��ورم از صحت و دقت بيش��تري برخوردار اس��ت، 
بايد نس��بت به انتش��ار منظم آمار تورم محاس��به 
 ش��ده توس��ط اين نهاد هم اقدام كند ت��ا اين رويه 
غلط كه از دولت قبل بر جاي مانده هر چه سريع تر 
حذف ش��ود و كارشناس��ان بتوانند با مقايسه اين 
۲ منب��ع، دليل تفاوت هاي آم��اري را تحليل كنند 
ت��ا همان طور كه رييس جمهور در جلس��ه ۵ مرداد 
اشاره كرده اند تناقض در برخي آمارهاي اعالم  شده 
 از سوي دس��تگاه هاي دولتي، افكار عمومي را دچار 

ابهام نكند.

نگاه

گزارش
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س�يد عماد حس�يني| براي چندمين بار پياپي 
مقتدي صدر ادعاي كناره گي��ري از قدرت كرد تا بر 
آتش آشوبي كه از چند ماه پيش روشن كرده بود بدمد 

و عراق را وارد بحران جديدي كند.
طي س��ال هاي گذش��ته كمتر آش��وبي در عراق را 
مي توان برش��مرد كه يك پاي بحران ساز آن جريان 

مقتدي صدر نباشد.
مردم مناطق مختلف عراق هنوز رفتارهاي طايفه اي 
طرف��داران مقتدي صدر و حت��ي گروگانگيري ها و 
باجگيري هايشان را چه از اهل تسنن و چه از شيعيان 
فراموش نكرده بودند كه اين بار ع��راق مجدداً وارد 
بحران شديدتر ش��د و بعد از جامعه، اكنون ساختار 
سياسي عراق را به طور كامل هدف برنامه هاي خود 

قرار داده است.
اكنون فرزند ياغي و به گفته برخي از آشنايان به امور 
بيت آيت اهلل س��يد محمدصادق صدر، پسر مطرود 
آيت اهلل، بع��د از آنكه در س��ال هاي ۲۰۱۲، ۲۰۱۴، 
۲۰۱6 و ۲۰۱۸ خروج خود را از ساختار سياسي عراق 
اعالم كرده بود، اين بار نيز اين كار را تكرار كرده است تا 
هيچ يك از كارشناسان حتي طرفدارانش هم اين كالم 
او را باور نكنند و خبر از بازگشت قريب الوقوع مقتدي 

صدر به صحنه سياسي عراق بدهند.
اما همين كار او به نوعي رمز شب براي ايجاد آشوب و 
بلوا و حمله به مراكز دولتي بود، حال آنكه طرفدارانش 
اين كار را به طرز چشمگيري انجام دادند و احتمااًل 
طرف هاي��ي كه او را وادار ب��ه كناره گيري كردند- يا 
حتي شايد او را فريب دادند- نيز مترصد و آماده وقوع 
اين بلوا براي كشته سازي و پيچيده تر كردن اوضاع 

كشور بودند.
تحليل ها و تفسيرهاي زيادي در رابطه با رفتارهاي 
مقتدي صدر منتشر ش��ده است، اما جاي شگفتي 

اس��ت كه او اين آش��وب را در مثلثي از بزنگاه هاي 
حس��اس، مهم و سرنوشت س��از عراق ب��ه پا كرد و 
كشور را به محاقي س��خت كشاند. در شرايطي كه 
ابتكار عمل نسبتًا عملي و قابل قبولي از سوي تمام 
طرف ها از جمله حزب دموكرات كردس��تان عراق 
آماده شده بود و ميزباني عراق براي مذاكرات ايران 
و عربستان دو قدرت بزرگ منطقه اي، اين كشور را 
به نقطه تالقي محوره��اي مختلف منطقه تبديل 
و جايگاهش را در اين موض��ع تثبيت مي كرد، و از 
همه مهم تر همزمان با آغاز راهپيمايي اربعين، اين 
آشوب آفريني پرسش ها و ابهاماتي در رابطه با پشت 
پرده هاي اهداف مقتدي صدر به وجود آورده است؛ از 
همين روست كه احتمال وجود توطئه اي خارجي و 
از پيش طراحي شده نه تنها براي عراق بلكه براي كل 
منطقه و شايد جهان تشيع، با اسب تروايي در حجم 
و اندازه مقتدي صدر، قوت بيشتري پيدا كرده است. 
رفتارهاي خرابكارانه مقتدي صدر عليه آرامش داخلي 
عراق، بسط ثبات منطقه اي بدون دخالت خارجي و از 
همه مهم تر مقابله با رخداد عظيم و جهاني راهپيمايي 
اربعين را در نوشتارهاي بعدي تحليل خواهيم كرد.
اعتمادآنالين  

مروري بر تجارت ايران طي ۵ ماهه نخس��ت ۱۴۰۱ 
نش��ان مي دهد، ميزان واردات كش��ور از ش��ركاي 
تجاري اش، ۲۱ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دالر بوده كه 
در مقايس��ه با مدت مشابه س��ال قبل از نظر ارزشي 
۱۹.۷درص��د رش��د را تجربه كرده اس��ت. اما حجم 
واردات ت��ا پايان مردادم��اه، ۱۴ ميلي��ون تن اعالم 
ش��ده كه در مقايسه با مدت مشابه س��ال قبل افت 
۸.۵ درصدي را نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل 

داشته است. 
در مقابل آمارها حكايت از اين دارد كه صادرات بدون 
نفت خ��ام ايران به بازارهاي جهاني، طي ۵ ماهه اول 
سال جاري ۲۰ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دالر بوده كه 
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۲۱ درصدي 
را تجربه كرده اس��ت. حجم صادرات نيز ۴۴ ميليون 

تن عنوان شده كه افت ۳.۵ درصدي را نسبت به بازه 
زماني س��ال قبل در كارنامه تجاري كش��ور به ثبت 

رسانده است. 
در همين حال، روند ماهان��ه ارزش تجارت خارجي 
كشور نيز بيانگر افت ۱۳ درصدي ارزش واردات و افت 
۱۲ درصدي ارزش صادرات بدون نفت خام در مرداد 
۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل است. همچنين روند ماهانه 
تجارت خارجي نشان از افت ۱۴درصدي مقدار وزني 
واردات و رشد ۴ درصدي مقدار وزني صادرات بدون 

نفت خام در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل دارد. 
همچنين مطابق آمارها، ترانزيت خارجي كش��ور با 
۵ ميليون و ۹۲۹ هزار ت��ن كاال از ايران طي ۵ ماهه 
نخست ۱۴۰۱، رشد ۲۵.۲ درصدي نسبت به مدت 

مشابه سال قبل را رقم زده است.

نگاهيبهبزنگاههايتخريبيجريانمقتديصدر

كارنامهتجاريايراندر5ماه

بانكمركزيازكاهش۹درصديميگويد،مركزآمارازافزايش۹درصدي!

مديرعاملشركتپااليشوپخشفرآوردههاينفتياعالمكرد

اختالف نجومي آمار تورم نقطه اي در يك سال اخير!

سهميه بنزين ۳۰۰۰ توماني ۱۰۰ ليتر كاهش يافت
مديرعامل ش��ركت پااليش و پخ��ش فراورده هاي 
نفت��ي گف��ت: س��هميه بنزي��ن ۳۰۰۰ توماني در 
كارت هاي سوخت ش��خصي از ۲۵۰ ليتر در ماه به 

۱۵۰ ليتر در ماه در سراسر كشور كاهش يافت.
به گزارش ايس��نا، جليل س��االري امروز در جمع 
خبرن��گاران گفت: اين طرح در ماه جاري اين طرح 
اجرايي شده است و اكنون كارت هاي سوخت يك 
سهميه ٦٠ ليتري و يك سهميه ١٥٠ ليتري دارند.

وي با بيان اينكه در كارت سوخت شخصي هر فرد 
يك سهميه نرخ اول ١٥٠٠ تومان و يك نرخ ٣٠٠٠ 
تومان كه ٢٥٠ ليتر وجود دارد، گفت: با بررسي هايي 
كه انجام شد، خودروهاي داخلي در ١٠٠ كيلومتر 
به  طور ميانگين بيشتر از ١٠ ليتر مصرف نمي كنند، 
طبيعتا زماني كه در يك كارت شخصي حدود ٣١٠ 

ليتر بنزين داريم، عدد بزرگي است.
معاون وزير نفت افزود: هيچ خودرويي نيس��ت كه 
بيش از ١٠٠٠ كيلومتر در ماه تردد داش��ته باشد، 

ضمن اينكه كارت جايگاه ها نيز وجود دارد.
وي با بيان اينكه پس از بررسي مشاهده كرديم كه 
تراكنش عمدتا در سهميه دوم بر اساس كارت هاي 
جايگاه دار اتفاق مي افت��د تصريح كرد: اين كاهش 
در كل كشور است و صرفا مربوط به استان سيستان 
و بلوچستان نيس��ت. وي ادامه داد: سهميه دوم در 
كل كش��ور به ١٥٠ ليتر كاهش پي��دا كرده و افراد 

مي توانند از كارت جايگاه داران استفاده كنند.
مديرعامل ش��ركت پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي در پاسخ به سوالي در خصوص صادرات بنزين 
به لبنان گفت: در هر جايي كه شرايط مناسب باشد، 
صادرات را انجام مي دهيم. عرضه گاز مايع را شروع 
كرديم و نفت گاز نيز در بورس كاال عرضه مي شود 
و با توجه به شرايط بازار پيش مي رويم و اين مساله 
ارتباطي به لبنان يا كشورهاي ديگر ندارد. چرا كه 
متناسب با نيازمندي ها در اين حوزه گام برمي داريم. 
وي با بيان اينكه در حال حاضر با حجم زياد مصرف 
روبرو هس��تيم، گفت: ميانگين مصرف بين ۱۰6 تا 
۱۰۷ ميليون ليتر است. لذا ضرورت دارد كه ميزان 

مصرف مديريت شود.
س��االري ادامه داد: ع��الوه بر اين بح��ث اربعين را 
پيش رو داريم. چرا كه حجم زيادي خودرو در مرز 
حضور پي��دا مي كنند و باي��د پيش بيني هاي الزم 
براي تامين مصرف آنها صورت مي گرفت به همين 
دليل انباره��ا را در ايالم، كرمانش��اه و مكان هايي 
كه مس��ير عبور زائران اس��ت تامين كرده ايم. الزم 
است كه ذخيره سازي اتفاق بيفتد و از ناوگان هاي 
سوخت رساني سيار اس��تفاده كنيم. در اين راستا 

برنامه ريزي ه��اي الزم صورت گرفته تا بتوانيم اين 
دوران را نيز مديريت كنيم.

وي در خص��وص اقدام��ات ص��ورت گرفت��ه براي 
س��وخت رس��اني به نيروگاه ها در زمستان، گفت: 
امس��ال با گرماي تابستان مواجه ش��ديم. از طرف 
ديگر برق آبي ها را كه پنج درصد سوخت را به خود 
اختصاص داده اند از دس��ت داديم. در اين راس��تا 
سوخت رساني زمس��تان امسال از اكنون آغاز شده 
است. س��االري با بيان اينكه نيروگاه ها در تابستان 
امس��ال نسبت به سال گذش��ته ۸۰ تا ۱۰۰ درصد 
سوخت مايع بيشتري مصرف كردند، گفت: حجم 
سوخت رساني در نيروگاه ها از اول سال مديريت شد 

و اميدواريم اين مساله تداوم داشته باشد.
وي با تاكي��د بر اينكه مصرف در حوزه هاي مختلف 
افزايش يافته و به رغم اينكه گاز تامين ش��د اما در 
مجموع ميزان مصرف نيروگاه ها در حوزه سوخت 
افزايش پيدا كرد. همچنين به لحاظ حجم مصرف 
در بخش خانگي نيز با افزايش مواجه بوديم. از طرف 
ديگر در ح��وزه حمل و نقل و صناي��ع نيز افزايش 
مصرف اتفاق افتاد. لذا مجبور بوديم كه براي تامين 
س��وخت بخش نيروگاه��ي از اول س��ال مديريت 

داشته باشيم.
مديرعامل ش��ركت پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي در خصوص ناترازي بين توليد و مصرف گفت: 
در حال حاضر برنامه ريزي براي اين مساله صورت 
گرفت��ه، در برخي مواق��ع ميزان مص��رف به ۱۱۵ 

ليتر نيز رس��يد. نگاه من اين است كه جابه جايي و 
مهاجرت اتفاق مي افتد. اقدامي كه مي بايس��ت در 
بخش مديريت س��ريعا اتفاق بيفتد پايش مصرف 

است.
وي ادامه داد: سامانه پيمايش پيوست امنيتي توسط 
دستگاه هاي متولي تهيه شده و تفاهمنامه آن امضا 
شده و بايد پيمانكار مربوطه سريعا بحث پيمايش را 
انجام بدهد. اگر اين اتفاق بيفتد ما با كاهش مصرف 
۳۰ ت��ا ۴۰ درصدي مواجه خواهيم ب��ود. در حوزه 
حم��ل و نقل نزديك به ۵۵ تا 6۰ ميليون س��وخت 
مصرف مي كنيم كه اين سيستم مي تواند ۲۰ تا ۳۰ 
ميليون روزانه مي��زان مصرف را كاهش بدهد كه با 

قيمت هاي امروزي رقم قابل توجهي است.
معاون وزير نفت در امور پااليش و پخش همچنين 
در س��خنان خود در مراس��م گفت: با وجود تراكم 
سفر تالش اين اس��ت كه سوخت رس��اني انجام و 
متوقف نشود، همچنين با وجود گرماي هوا سوخت 
نيروگاه ها را تامين كرديم و خاموشي اتفاق نيفتاد.

ساالري با بيان اينكه اين پايانه صادراتي با همدلي 
مجموعه استان هرمزگان به سرانجام رسيد، گفت: 
در ابتداي كار خود بارها با من مكاتبه مي ش��د كه 
وضع گاز مايع مناس��ب نبود، من نيز اعالم كردم با 
مكاتبه مشكل حل نمي ش��ود بايد اقتدار داشت و 
شرايط با تصميم سازي تغيير كند و الزم بود صادرات 

دريايي را آغاز كنيم.
وي افزود: نخستين گام در اين زمينه اين بود كه دو 

هزار تن از گاز مايع توليدي كشور كه معادل شش 
هزار تن اس��ت وارد چرخه صادرات شود آن هم در 

حوزه دريايي كه اين كار انجام شد.
معاون وزي��ر نفت در امور پاالي��ش و پخش با بيان 
اينك��ه در حوزه گاز مايع باي��د كارهاي بزرگ تري 
اتفاق بيفتد، تصريح كرد: بايد به جوانان اعتماد كرد، 
اين جوانان بودند كه جنگ تحميلي را اداره كردند 

بايد به آنها فرصت داد و آنها را وارد ميدان كرد.
ساالري اظهار كرد: امروز با وجود تراكم سفر تالش 
اين است كه سوخت رس��اني انجام و متوقف شود، 
همچنين با وجود گرماي هوا سوخت نيروگاه ها را 
تامين كرديم و خاموش��ي اتفاق نيفتاد، همچنين 
ما پاي دانش بنيان ه��ا را نيز به اين صنعت )پاالش 

و پخش( باز كرديم و آنها نيز در كنار ما هستند.
وي با اشاره به اينكه با همدلي كارها پيش مي رود، 
گفت: حمله سايبري به سامانه سوخت دو هفته اي 

جمع شد، اين جز با همدلي ميسر نبود.
به نظر مي رس��د اين تغيير و كاهش سهميه بنزين 
به مساله قاچاق بنزين در استان هاي مرزي مربوط 
مي شود. اينكه دارندگان كارت بنزين با استفاده از 
كارت بنزي��ن خود ماهانه ۳۰۰ ليت��ر بنزين آزاد را 
قاچاق مي كردند و گاهي هم از كارت جايگاه داران 

استفاده مي كردند.
جليل س��االري هم اين مساله را تاييد كرده و گفته 
پس از بررسي مشاهده كرديم تراكنش ها عمدتا در 
سهميه دوم بر اس��اس كارت هاي جايگاه دار اتفاق 
مي افت��د در نتيجه س��قف اين س��هميه را كاهش 
داديم و اگر فردي بيش از ۱۵۰ ليتر سهميه بخواهد 

مي تواند از كارت جايگاه داران استفاده كنند.

سميه بنزين در كدام استان ها كم شد؟
گويا اين كاهش س��هميه بندي ابت��دا در برخي از 
استان هاي مرزي از جمله سيستان و بلوچستان رخ 
داده بود اما حاال قرار شده به كل كشور تسري پيدا 

كند و در تمام استان ها اجرا شود.
برخي معتقدند كه اين تصميم مقدمه تغيير قيمت 
بنزين اس��ت و ممكن است سهميه يا قيمت بنزين 
به زودي تغيير كند. اما مديرعامل شركت پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي تاكيد كرده كه اين خبر 
به معناي تغيير قيمت و سهميه بنزين دولتي يا آزاد 
نيست و فقط سهميه بنزين آزاد تغيير كرده است.

حداقل در اليحه بودجه س��ال ۱۴۰۱ هيچ قانوني 
درباره تغيي��ر قيمت بنزين وجود ندارد و دولت هم 
بارها اعالم كرده كه حداقل در سال جاري برنامه اي 

براي تغيير قيمت ندارد..



اگرچه بازار سرمايه از مدت ها قبل انتظار خبري مثبت 
از مذاكرات را مي كش��يد، اما تقويت احتمال احياي 
برجام هم نتوانسته به اين بازار بي رمق، جان بخشد. 
همزمان با بي رمقي بازار سرمايه، گزارشي از تخلف 
۹۲ هزار ميليارد توماني در فوالد مباركه اصفهان هم 
منتشر شده كه اگرچه گفته مي شود رسميت ندارد؛ 
اما اعتم��اد عمومي به اين ب��ازار را بيش از پيش زير 
سوال برده است. پيمان مولوي، اقتصاددان و تحليلگر 
بازارهاي مالي در تشريح وضعيت بازار سرمايه بيان 
كرد: وقتي ب��ازاري )اعم از مس��كن، دالر، طال، بازار 
سرمايه يا حتي بازار هاي جهاني( در يك بازه زماني 
با شتاب و بيش از حد تصور فعاالن حرفه اي آن بازار 
رشد كند، طبيعي است كه تا مدتي نمي توان انتظار 
رشد چنداني از آن بازار داشت. وي افزود: بازار سرمايه 
ما در سال هاي ۹۸ و ۹۹ بيش از اندازه رشد كرده و اين 
رشد تناسبي با تورم و ارزش ذاتي شركت ها نداشته 
اس��ت. البته كه اصال عجيب نيس��ت بازاري در يك 
مقطع، رشد بيش از اندازه داشته باشد و قرار نيست 

بازار ها همواره متناسب با ارزش ذاتي رشد كنند.
مولوي عن��وان ك��رد: برخالف آنكه گفته مي ش��ود 
حقيقي ها، تمايل به س��رمايه گذاري در بازار سرمايه 
ندارند، به نظر مي رس��د حقوقي ها و سرمايه گذاران 
حرفه اي اين روز ها بس��يار محتاطانه رفتار مي كنند. 
اين گروه از س��رمايه گذاران در سنوات قبل بازدهي 
خوبي كسب كرده اند و حاال منتظر فرصتي هستند تا 
بازار سرمايه پتانسيل هاي خود را نشان دهد. فراموش 
نكنيد فعاالن حرفه اي بازار سرمايه، چه حقيقي ها و چه 
حقوقي ها، الزاما فقط سرمايه گذار بورس نيستند و در 
ساير بازار ها هم سرمايه گذاري هايي انجام مي دهند. 
اين اقتصاددان افزود: نكته بعدي اينجاست كه اگرچه 
اقتصاد اي��ران، اقتصاد كوچكي به نظر مي رس��د؛ اما 
پتانسيل هاي زيادي در بخش هاي مختلف باالخص 
پتروشيمي، معدني و فوالدي وجود دارد و اين اقتصاد 
چندان هم كوچك نيست؛ بنابراين در صورت احياي 
برجام، اگر فروش واقعي نفت ايران ظرف دو ماه افزايش 
يافته و تحريم هاي بانكي نيز لغو شوند و شركت هاي 
صادرات مح��ور از جمل��ه پتروش��يمي ها، نيازي به 
شركت هاي تراستي و .. براي نقل و انتقال پول نداشته 
باشند، حتما روند س��رمايه گذاري و تشكيل سرمايه 
ثابت در اقتصاد ما از حالت نزولي به سمت تعادل و هم 
مثبت شدن حركت خواهد كرد و مي توان اميدوار بود 

اتفاقات بنيادين، بازار سرمايه ايران را تقويت كنند.

   شركت ها در نقطه تعادل دالري
مولوي ادامه داد: نكته بعدي اينجاس��ت كه به لحاظ 
ارزش دالري ش��ركت ها، در نقطه تعادلي قرار داريم. 

البته نقطه تعادلي دالر در س��ال ۱۴۰۱، در محدوده 
۳۲ هزار تومان اس��ت. اين نقطه تعادلي بر اس��اس 
GDP و با فرض كاهش نسبي تورم در ايران و تورم 
۵ درصدي در امريكا براي سال ۱۴۰۲ در محدوده 
۳۹ هزار تومان؛ ب��راي ۱۴۰۳ در محدوده ۴۸ هزار 
توم��ان و براي س��ال ۱۴۰۴ در مح��دوده ۶۰ هزار 
تومان خواهد بود. در غير اي��ن صورت نرخ تعادلي 
دالر مي تواند ۱۰ ال��ي ۱۵ درصد باالتر از اين اعداد 
باش��د. وي افزود: اگر در اين فاصله نرخ ارز سركوب 
شود هم در نهايت فنر نرخ ارز رها شده و به اين عدد ها 
خواهيم رسيد. البته كه به نظر مي رسد دولت تمايلي 
به سركوب نرخ ارز ندارد، كما اينكه در افزايش نرخ 
بهره بانكي هم فعال حركت شتابزده اي نداشته است.

   اعتماد به بورس
اي��ن اقتص��اددان در ادامه ضمن تاكيد ب��ر ضرورت 
شفافيت در بازار سرمايه اظهار كرد: خبر هايي همچون 
افشاي تخلف ۹۲ هزار ميليارد توماني فوالد مباركه بر 
اساس گزارش تحقيق و تفحص مجلس، ضربه مهلكي 
بر اعتماد نسبت به شفافيت ناشران بورسي است و اين 
همان نقطه اي است كه سيستم حسابرسي در كشور 

ما را هم زير سوال مي برد! آنچه در فوالد مباركه اصفهان 
رخ داده، نتيجه اقتصاد ذينفعانه بوده و مشخص نيست 
چرا اركان نظارتي و س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و 
حسابرس��ان و… نظارت كافي نداشته اند! اين عدم 
شفافيت هاس��ت كه باعث عقب ماندگي بورس ايران 
و درجا زدن هاي بازارس��رمايه ش��ده است. اگر قصد 
توسعه بازار س��رمايه را داريم قبل از هركاري بايد به 
دنبال افزايش شفافيت در اين بازار باشيم. اين تحقيق 
و تفحص بايد در مورد بسياري از شركت هايي كه در 
اين سال ها خصوصي سازي ش��ده اند، صورت بگيرد. 
اگرچه تخل��ف مالي صورت گرفته در ش��ركت فوالد 
مباركه اصفهان )طبق گزارش غيررس��مي تحقيق 
و تفحص( عدد بزرگي اس��ت؛ ام��ا در اقتصاد رفاقتي 
ايران احتماال اين بزرگ ترين عدد نخواهد بود! در يك 
اقتصاد غيرشفاف نمي توان انتظار شفافيت چنداني 
هم از شركت ها داش��ت و اين افزايش شفافيت، بايد 
مطالبه فعاالن بازار سرمايه باشد. مولوي افزود: البته 
كه راهكار، عدم افشاي گزارش هاي مربوط به تخلفات 
مالي در شركت ها نيست؛ كما اينكه ماجراي رسوايي 
انرون در امريكا پنهان نشد. اشخاصي كه تصور مي كنند 
اگر چنين خبر هايي منتشر نشود به نفع بازار سرمايه 

خواهد بود، كساني هستند كه از رقابت هراس دارند 
و به هر قيمتي مي خواهند واقعيت ها نمايان نش��ود. 
راهكار جلوگيري از بروز چنين تخلفاتي، مستقل بودن 
سيستم حسابرسي در ايران است. سيستم حسابرسي 
در كش��ور ما از اس��تقالل الزم برخوردار نيست. وي 
تصريح كرد: حسابرس��ي ش��ركت بزرگي همچون 
فوالد مباركه را بايد به حسابرساني در حد و اندازه اين 
شركت داد. حسابرساني همچون ارنست اند يانگ و… 
كه اعتبار خود را براي ش��ركتي در ابعاد فوالد مباركه 
زير سوال نمي برند. اما از آنجا كه به سبب تحريم ها از 
استاندارد هاي بين المللي فاصله گرفته ايم و شركت هاي 
بين المللي حسابرسي در ايران حضور ندارند و ضمنا در 
فرهنگ ما تمايلي به رقابت وجود ندارد و اصرار داريم 
كه همه امور را خودمان انجام دهيم؛ چنين تخلفاتي 
در شركت ها اجتناب ناپذير است و افشاي تخلفات در 
اين حجم نبايد غافلگيرمان كند! در نظر داشته باشيد 
كه در حوزه استاندارد هاي بانكداري، استاندارد هاي 
حسابرسي، و حتي حسابرسي داخلي از استاندارد هاي 
بين المللي بس��يار عقب هس��تيم و اميدوارم احياي 
برج��ام فرصتي براي افزايش ش��فافيت در اقتصاد 

كشور با سردمداري شركت هاي بزرگ باشد.
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پرداخت ۱۰ هزار ميليارد تومان 
سود از طريق سجام

س�مات| تازه ترين اطالعات منتشر شده از سوي 
س��پرده گذاري حاكي از آن است كه در دومين ماه 
تابستان سال جاري ۶۸ ناشر بازار سهام در مجموع ۱۰ 
هزار و ۵۶۵ ميليارد و ۶۶۴ ميليون و ۸۰۳ هزار و ۷۸۲ 
تومان را از طريق سامانه سجام به حساب ۹ ميليون و 
۷۶۴ هزار و ۷۰۹ سهامدار واريز كردند. بر اساس اين 
گزارش در اين دوره زماني، در بين ۶۸ ناشر، بيشترين 
سود پرداختي با استفاده از سامانه سجام با مبلغ يك 
ه��زار و ۸۲۵ ميليارد و ۵۳۴ ميلي��ون و ۳۵۰ هزار و 
۷۰۵ تومان متعلق به شركت پااليش نفت اصفهان و 
كمترين سود پرداختي نيز با مبلغ يك ميليون و ۱۰۰ 
هزار و ۲۲۰ تومان به گروه مالي كيان اختصاص داشته 
است. همچنين در امرداد ماه سال جاري ۳ شركت 
سود س��هام بيش از يك ميليون س��هامدار را واريز 
كرده اند كه شامل »سرمايه گذاري كوثر بهمن با يك 
ميليون و ۴۵۰ هزار و ۹۸۴ سهامدار، سرمايه گذاري 
گروه مالي سپهر صادرات با يك ميليون و ۳۹۸ هزار 
و ۴۶۶ سهامدار و رايان هم افزا با يك ميليون و ۱۱۳ 
هزار و ۱۷۴ س��هامدار« مي شود. در همين حال در 
دومين ماه تابستان امسال، ۳ شركت نيز ركورددار 
كمترين تعداد سهامداري هستند كه از طريق سجام 
سود سهامداران خود را واريز كرده اند كه شامل»گروه 
مالي كيان با ۶ سهامدار، سيمان اردستان با ۱۳۳ و 

بيمه كارآفرين با يك هزار و ۳۴۲ سهامدار« است.

وضعيت سرخابي ها
 مشخص مي شود

ميثم فدايي واح��د، مديرعامل فرابورس اي��ران به ارايه 
توضيحاتي درباره سرمايه گذاران حرفه اي، آخرين وضعيت 
بازگشايي نماد سه پتروشيمي كازرون، ممسني و دهدشت، 
معامالت سرخابي ها در بازار فرابورس و... پرداخت. فدايي 
درباره »س��رمايه گذاران حرفه اي« كه اين روزها عنوان 
آن در بازار سرمايه زياد ش��نيده مي شود، گفت: مطابق 
دس��تورالعمل بازارگرداني كه س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار به بورس ها ابالغ كرده، بورس ها موظف ش��ده اند 
تا مصاديق س��رمايه گذار حرفه اي را در آن دستورالعمل  
مشخص كنند. به گفته وي سرمايه گذاران حرفه اي كه 
توسط فرابورس مشخص ش��دند در دو دسته حقيقي و 
حقوقي قرار مي گيرند. دس��ته اول اعم از سرمايه گذاران 
حقيقي و حقوقي افرادي هس��تند كه ت��وان مالي براي 
تحمل ريسك هاي بازار س��رمايه را داشته باشند. دسته 
دوم نيز شامل افرادي هستند كه دانش تخصصي كافي 
براي معامله در بازار سرمايه را داشته باشند و در واقع بدون 
دليل و منطق و تخصص به خريد سهم اقدام نكرده باشند. 
فدايي خاطرنشان كرد: ما اطالعات اكثر سرمايه گذاران 
حرفه اي را دريافت كرديم و فقط يك مورد باقيمانده كه 
با همكاري شركت سمات آن را اخذ مي كنيم و چالشي 
در اين زمينه نخواهيم داش��ت. وي همچنين ادامه داد: 
بسياري از كارگزاري هاي اصلي كه مشتريان فراواني دارند 
زيرساخت هاي خود را در زمينه سرمايه گذاران حرفه اي 
فراهم كرده اند، فرابورس ني��ز APIهاي مربوطه را تهيه 
كرده و اطالعات خود را تكميل مي كند و طي فراخواني كد 
ملي يا كد ثبت شركت هاي حقوقي قابليت احراز را دارد. 
مديرعامل فرابورس گفت: سرمايه گذاران حرفه اي عالوه بر 
 SME بحث معامله سهام استارتاپ ها، ممكن است در بازار
نيز حضور داشته باشند. در بازار SME معامله گران اين بازار 
شامل سرمايه گذاري نهادي با حداقل حجم سفارش ۵۰۰ 
ميليون تومان بودند كه اين موضوع باعث شده نقدشوندگي 
بازار SME دچار چالش ش��ود كه اي��ن مبلغ را با مصوبه 
سازمان بورس اميدواريم كاهش دهيم. مديرعامل فرابورس 
در خصوص س��رمايه گذاران مجاز براي معامالت ثانويه 
سهام »تپسي« بيان كرد: مقرر شده است، سرمايه گذاران 
حرفه اي در بازار ثانويه اين سهام را خريداري كنند. فرايند 
افزايش سرمايه »تپسي« در حال انجام است؛ در اين زمينه 
مجوز سازمان بورس را اخذ كرده و در حال برگزاري مجمع 
فوق العاده براي افزايش سرمايه است. بعد از مجمع در بازار 
به قيمتي كه مجمع مصوب مي كند كه همان قيمت كشف 
شده است، اين شركت افزايش سرمايه خود را انجام خواهد 
داد. فدايي با اشاره به برنامه ريزي ها براي بازگشايي سهام 
سه شركت پتروشيمي دهدشت، كازرون و ممسني عنوان 
كرد: اين سه پتروشيمي سهامدار پتروشيمي گچساران 
هس��تند و پتروشيمي گچس��اران نيز در مراحل پاياني 
بهره برداري قرار دارد. مديرعامل فرابورس درباره فرايند 
بازگشايي نماد معامالتي اين سه پتروشيمي توضيح داد: 
تقريبا از خردادماه ۱۳۹۹نماد اين سه شركت در بازار پايه 
فرابورس متوقف بوده است. به دليل طوالني شدن فرايند 
قضايي افزايش سرمايه پتروشيمي گچساران، سازمان 
بورس و فرابورس تصميم گرفتند ازآنجاكه نقدشوندگي 
يكي از اصول اساسي بازار سرمايه است، با شرايطي اين سه 
سهم را بازگشايي كنيم. وي بيان كرد: فرايندي ديده شد 
كه هم بحث شفافيت دادگاه مربوطه و همچنين افزايش 
سرمايه مشخص شود. در همين حال يك بازارگردان براي 
سه سهم مشخص شده و قرارداد بازارگرداني منعقد شده 
است. از سوي ديگر مديران عامل شركت ها نيز با حضور 
در نشست خبري يك ديدار، يك عرضه كه براي اولين بار 
در خصوص نماده��اي متوقف برگزار مي ش��ود به ارايه 
توضيحاتي كاملي در خصوص روند طي شده و وضعيت 
حال حاضر اين شركت ها خواهند پرداخت تا پس از دو سال 
از زمان توقف نماد اين سه سهم، تمام ابهامات سهامداران 
رفع شود و در واقع در اين زمينه تنها به انتشار گزارش هاي 
كدال اكتفا نكنيم. به هر ترتيب اميدواريم در هفته پيش رو 
اين نمادها بازگشايي شوند. فدايي در خصوص بازگشايي 
نماد معامالتي بانك آينده نيز عنوان كرد: مدت زمان زيادي 
از توقف نماد بانك آينده مي گذرد. نهاد هاي نظارتي مثل 
بانك مركزي و سازمان بورس درصددند كه نقدشوندگي 
اين نماد حفظ شود. در خصوص حق راي مجامع، اين 
موضوع در محاكم قضايي در حال بررسي است. اگر حكم 
دادگاه بيايد و مشخص شود كه حق راي مجامع به چه 
كسي تعلق مي گيرد اميدواريم بتوانيم فرايند باقيمانده 
براي بازگشايي نماد اين بانك يعني موضوع شفافيت 

صورت هاي مالي بانك آينده را از سال ۹۷ دنبال كنيم.

ايجاد شفافيت و رقابت در بازار 
خودرو با عرضه در بورس كاال

ايرنا| محس��ن علي��زاده، عضو ناظ��ر مجلس در 
شوراي عالي بورس به عرضه هاي خودرو در بورس 
كاال پس از مصوبه ش��وراي عالي بورس اشاره كرد 
و اظهار داش��ت: تجربه همين چن��د عرضه اخير 
خودرو در بورس كاال نشان داد كه با كنار گذاشتن 
قيمت گذاري دستوري، منافع مصرف كننده نهايي 
نيز در كنار توليدكننده حفظ مي شود چراكه قيمت 
خودروهاي عرضه ش��ده در بورس كاال ارزان تر از 
قيمت همان خودروها در بازار آزاد كش��ف ش��د و 
مصرف كنندگان توانستند خودرو را در مكانيسمي 

شفاف و عادالنه و با قيمت بهتر خريداري كنند. 
وي با اش��اره اينكه بورس كاال، بسترس��از عرضه و 
تقاضاي كاال و معامالت شفاف است، تصريح كرد: 
س��ازوكارهاي بورس كاال دورنماي روش��ني را در 
اختيار سياس��ت گذار قرار مي دهد كه مي تواند بر 
مبناي واقعيت هاي موجود در معامالت، سياست ها 

و تصميم هاي درست و روشني اتخاذ كند. 
عليزاده با بيان اينكه قيمت خودروهايي همچون 
فيدليتي، ديگنيتي و هايما كه در بورس كاال عرضه 
شدند در قياس با بازار آزاد فاصله چشمگيري دارد، 
گفت: به طور مثال، قيمت هر يك از اين خودروهاي 
عرضه ش��ده در بورس كاال نزدي��ك ۱۰۰ تا ۲۰۰ 
ميليون تومان ارزان تر از بازار آزاد هس��تند؛ اين در 
حالي اس��ت كه اين وضعيت به نفع مصرف كننده 
نهايي اس��ت و ادامه آن به تعدي��ل قيمت و تعادل 

بيشتر بازار كمك مي كند. 
عضو ناظ��ر مجلس در ش��وراي عالي ب��ورس با 
بي��ان اينك��ه عرضه خ��ودرو در ب��ورس كاال در 
بلندمدت ع��الوه ب��ر حماي��ت از توليدكننده و 
مصرف كننده به سود صنعت خودرو خواهد بود، 
گفت: سازوكارهاي شفاف در بورس كاال مسيرها 
و بس��ترهاي رانت زا را مس��دود مي كند و در يك 
بس��تر ش��فاف و رقابتي را براي سياست گذاري 
فراهم مي كند. وقتي قرار نيست خودرو به صورت 
دستوري تعيين قيمت شود، سود اصلي به بخش 
توليد مي رس��د و انگيزه براي توليد بيش��تر و با 
كيفيت تر افزايش مي ياب��د و كل صنعت خودرو 
از اين رويه منتفع مي ش��ود. وي در پايان افزود: 
برخالف برخي سوءتفاهم ها مبني بر اينكه عرضه 
خودرو در بورس كاال به معناي دادن مجوز افزايش 
قيمت هاست، اما تجربه اخير به وضوح نشان داد 
اس��تمرار عرضه ها در بورس به ثبت قيمت هاي 

غيرواقعي در فضاي مجازي پايان مي دهد.

تورم در كمين بازارها
بورسنيوز| مهدي عباس��ي كارش��ناس بازار 
سرمايه در خصوص وضعيت بازار سرمايه در شرايط 
فعلي بيان كرد: س��ايه ريسك هاي سيستماتيك 
متعددي از جمله تحريم ها بر س��ر بازار س��رمايه 
س��نگيني مي كن��د و مادامي كه اين ريس��ك ها 
برقرار باش��د، نمي توان انتظار رش��د پايدار بازار 
سرمايه را داشت. نكته اينجاس��ت كه با توجه به 
تنش هاي سياسي و تحريم ها عليه ايران، امنيت 
سرمايه گذاري در كشور زير سوال رفته و طبيعي 
است كه به رغم ارزندگي سهم ها، سرمايه گذاران 
حتي ب��راي س��رمايه گذاري هاي كوتاه مدت هم 
اقدام نكنند. قطعًا احياي برجام مي تواند به كاهش 

بخشي از ريسك هاي اين بازار كمك كند.
وي اضافه كرد: تحريم ها در كنار فشارهاي داخلي و 
سياست هاي نادرست اقتصادي و همچنين تنش ها 
در فضاي بين الملل باعث ش��ده شرايط، مطلوب 
س��رمايه گذاران نباش��د. تمركز روي ايدئولوژي 
مديران جاي شايسته ساالري را گرفته و حتي در 
صورت احياي برجام، مديران نااليق و غير متخصص 
در ش��ركت هاي بزرگ توليدي پتانسيل افزايش 
بهره وري و سودآوري و كنترل هزينه شركت ها را 
ندارند. كما اينكه در شركت هاي بزرگ بورسي به 
اسم مسووليت هاي اجتماعي، مبلغ گزافي از جيب 

سهامداران حيف و ميل مي شود.
عباسي تصريح كرد: در صورت تداوم وضعيت فعلي 
نه فقط بازار سرمايه كه ساير بازارها هم از جذابيت 
كافي براي سرمايه گذاري برخوردار نيستند. ضمن 
اينكه اين دغدغه هم وجود دارد كه در صورت عدم 
توافق و احياي برجام، ش��ايد تنش هاي سياسي 
افزايش يافته و حتي ريسك احتمال وقوع جنگ 
هم مطرح ش��ود. در صورت توافق و احياي برجام 
هم بايد شرايطي فراهم ش��ود كه سرمايه گذاران 
خوش��بين به يك توافق پايدار بوده و چشم انداز 
مثبتي نسبت به يك سرمايه گذاري ۵ الي ۱۰ ساله 
داشته باشند. در آن صورت بازار سرمايه پتانسيل 

رشد حداقل ۵۰ درصدي را خواهد داشت.
اين كارشناس بازار سرمايه در پيش بيني وضعيت 
اين بازار با دو فرض توافق و عدم توافق گفت: به نظر 
مي رسد يك موج تورمي پيش روي اقتصاد ايران قرار 
دارد. در صورت عدم تواقق، اين تورم به زودي محقق 
خواهد شد و توافق و احياي برجام، فقط اين تورم را 
به تاخير خواهد انداخت. بازار سرمايه هم متناسب 
با ريسك هايي كه بر سر اين بازار سنگيني مي كند، 
حركت خواه��د كرد. در ح��ال حاضر قيمت هاي 
جهاني هم مطلوب نيس��ت و بايد اميدوار باشيم 
عالوه ب��ر احياي برجام، سياس��ت هاي اقتصادي 
در كش��ور هم كارشناس��ي ش��ده تر انجام شود و 
قيمت هاي جهاني نيز افت نكند تا بازار س��رمايه 
مجال رشد داشته باشد. اين شرايط ساير بازارها را 
هم تحت تاثير قرار دهد. البته وضعيت بازار مسكن 
تا حدودي با شرايط بازار سرمايه متفاوت است، چرا 
كه عالوه بر متغيرهاي اقتصادي تاثيرگذار بر قيمت 
مسكن، عرضه و تقاضا و همينطور سفته بازي هاي 
پش��ت پرده هم بر بازار امالك تاثيرگذار اس��ت. 
بانك ها بزرگ ترين دارندگان امالك هستند و بعيد 

است كه اجازه كاهش قيمت به اين بازار بدهند .

كارشناسانازضرورتشفافيتدربازارسرمايهميگويند

پيمانحدادي،سرپرستادارهنظارتبربورسهايسازمانبورس

حلقه گم شده بازار سرمايه اعتماد ؛

سود سهام عدالت دو برابر مي شود
پيمان حدادي، سرپرست اداره نظارت بر بورس هاي 
س��ازمان بورس در نشست خبري با بيان اينكه ۳۱ 
استان و ۳۰ شركت س��رمايه گذاري استاني وجود 
دارد، اظهار كرد: پرتفوي اس��تان تهران بايد به دو 
ش��ركت س��رمايه گذاري تهران و البرز تقسيم و بر 
اين اساس شركت سرمايه گذاري استاني البرز بايد 
ثبت شود كه متولي اين امر سازمان خصوصي سازي 
است و شركت سرمايه گذاري استان البرز در مرحله 

ثبت قرار دارد.
وي ادام��ه داد: تاكنون ۲۸ اس��تان ثبت ش��ده اند، 
كارهاي ثبت ش��ركت سرمايه گذاري استان تهران 
درحال انجام اس��ت اما اس��تان س��منان علي رغم 
پيگيري هاي انجام شده و نامه هاي سازمان بورس 
به مديران ش��ركت و حتي به اس��تانداري سمنان، 
همكاري ه��اي الزم را انجام نداده اس��ت و به نظر 
مي رسد بايد از طريق مراجع قضايي پيگيري شود. 
همچنين مدارك شركت هاي قزوين و چهارمحال 

بختياري براي بازگشايي نماد كامل نيست.
رپرس��ت اداره نظ��ارت ب��ر بورس هاي س��ازمان 
بورس ب��ا بيان اينكه به طور كلي نماد ۲۶ ش��ركت 
س��رمايه گذاري اس��تاني پس از آزادس��ازي سهام 
عدالت بازگش��ايي ش��د، گفت: هيات مديره هفت 
شركت به دليل عدم رعايت مصوبات شوراي عالي 
بورس س��لب صالحيت ش��ده اند و به همين دليل 
توكن آنها در س��امانه كدال غيرفعال ش��د و امكان 

بارگذاري اطالعات مالي در كدال را ندارند.

   داليل بسته شدن
 نماد شركت هاي سرمايه گذاري استاني

حدادي در م��ورد داليل بس��ته ش��دن نمادهاي 
شركت هاي س��رمايه گذاري اس��تاني توضيح داد: 
روش حسابداري شركت هاي سرمايه گذاري استاني 
اش��تباه انجام ش��ده بود، به همين دليل ش��وراي 
عالي بورس جديد در س��ال گذشته تاكيد كرد كه 
اين مورد بايد براساس اس��تانداردهاي حسابداري 

صورت بگيرد.
وي ب��ا بي��ان اينك��ه نماده��اي ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري استاني بازارگردان نداشتند، گفت: 
شوراي عالي بورس قبال مصوب كرده بود صندوق 
توسعه بازار كار بازارگرداني اين نمادها را انجام دهد 
اما منابعي وجه نقد براي اين منظور در اختيار اين 
صندوق گذاشته نش��د. از طرف ديگر شوراي عالي 
ب��ورس در دولت قبل اين صندوق را ملزم كرده بود 
قيمت اين سهام را نزديك به قيمت NAV نگه دارد 

درحالي كه اين موضوع در حيطه بازارگردان نيست 
و بازارگردان در راس��تاي كمك به نقدش��وندگي 
س��هم فعاليت خواهد كرد. رپرس��ت اداره نظارت 
بر بورس هاي س��ازمان بورس افزود: از طرف ديگر 
نهادهاي امنيتي اين موض��وع را مطرح كردند كه 
زماني كه نمادها بسته نشده بود، اشخاص مختلف 
با خريد درصد كمي از ش��ركت ها، امكان در اختيار 

گرفتن مديريت آنها را در دست مي گيرند
حدادي در مورد زمان بازگشايي اين نمادها توضيح 
داد: نمادها بعد از برگزاري مجامع و اصالح آيين نامه 
ازادسازي س��هام عدالت بازگشايي مي شوند. البته 
نوبت اول مجامع ش��ركت ها در اوايل سال ۱۴٠٠ 
در ۱۸ اس��تان برگزار شد و به حد نصاب هم نرسيد 
و س��پس دادس��تاني جلوي برگزاري آن را گرفت. 
زيرا مجامع به صورت الكترونيكي برگزار مي شد و 
فقط سهامداراني امكان شركت در آن را داشتند كه 
سجامي شده بودند كه اين موضوع بر خالف قانون 
تجارت اس��ت. از طرف ديگر س��ازمان بورس وقت 
اسامي افراد تاييد صالحيت شده براي هيات مديره 
را اعالم نكرده بود و براي هيات رييسه مجامع افراد 
دولتي توسط شورا و نه س��هامداران انتخاب شده 
بودند. وي ادامه داد: بر اين اس��اس در شوراي عالي 
بورس پيش��نهاد شده اس��ت كه مجامع به صورت 
الكترونيك��ي و حضوري برگزار ش��ود كه البته اين 
موضوع هنوز مصوب نشده است. همچنين هر زماني 
شورا مصوب كند فراخوان ثبت نام متقاضيان براي 
ثبت نام در هيات مديره اين شركت ها اعالم مي شود. 

البته براي افرادي كه سال قبل ثبت نام كرده و تاييد 
صالحيت شده اند پيامك تاييد ارسال مي شود و اين 

افراد نيازي به ثبت نام مجدد ندارند.
مشاور رييس س��ازمان بورس در امور سهام عدالت 
با تاكيد بر اينكه فرايند برگزاري مجامع بين ۴۵ تا 
۶۰ روز زمان نياز دارد، اظهار كرد: بنابراين نمادها 

حداقل تا ۶۰ روز آينده بازگشايي نخواهند شد.

   امكان فروش ۶۰ درصد از سهام عدالت 
وجود نخواهد داشت

حدادي در ادامه با اشاره به امكان فروش ۶۰ درصد 
از سهام عدالت براي مش��موالن اين سهام در سال 
۱۳۹۹ گفت: اين موضوع يكي از داليل ريزش بازار 
در آن سال بود به همين دليل احتماال امكان فروش 
۶۰ درصدي ب��راي هيچكدام از مش��موالن وجود 
نداش��ته باش��د. در آن زمان ۳.۵ نفر از سهامداران 
روش مستقيم، س��هام عدالت خود را فروختند كه 
باعث شد ۱۴ هزار ميليارد تومان از بازار خارج شود. 
به همين دليل فروش س��هام عدالت بايد به تدريج 
صورت بگيرد. وي ادامه داد: در اين راستا اقداماتي 
انجام شده است تا مشموالن به نگهداري سهام خود 
تشويق ش��وند كه راه اندازي سامانه ستاره و امكان 

توثيق سهام عدالت از جمله آن است.

   تعيين تكليف سهام عدالت متوفيان
سرپرس��ت اداره نظ��ارت بر بورس هاي س��ازمان 
بورس در ادام��ه در مورد آخري��ن وضعيت انتقال 

س��هام عدالت متوفيان به وراث ني��ز توضيح داد: از 
۴۹ ميليون نفر مش��مول س��هام عدالت حدود سه 
ميلي��ون و ۵۰۰ هزار نفر ف��وت كرده اند كه در اين 
ميان برخي وارثين هم فوت ش��ده اند. براي انتقال 
سهام اين روش پيشنهاد شده بود كه وراث به صورت 
حضوري به دفاتر خدمات الكترونيك مراجعه كنند 
ك��ه اين روش بس��يار زمان بر بود. ح��دادي افزود: 
بنابراين قرار شد اين فرآيند به صورت الكترونيكي 
و با همكاري شركت س��پرده گذاري مركزي و قوه 
قضاييه تا شهريورماه انجام شود. اما به نظر مي رسد 
قوه قضاييه در ارس��ال اطالعات به س��پرده گذاري 

كمي از برنامه عقب است.

   سود سهام عدالت دو برابر مي شود
وي در ادامه با بيان اينكه سود سهام عدالت عملكرد 
س��ال ۱۴۰۰ دو برابر مي شود، عنوان كرد: بنابراين 
مش��موالني كه س��هام عدالت يك ميليون توماني 
دارند امسال دو ميليون تومان و مشموالني كه سهام 
عدالت ۵۳۲ هزار توماني دارند امس��ال حدود يك 

ميليون و ۱۰۰ هزار تومان سود دريافت مي كنند.
سرپرست اداره نظارت بر بورس هاي سازمان بورس 
با اش��اره به پيش��نهادي مبني بر واريز سود سهام 
عدالت طي دو مرحل��ه اظهار كرد: اين موضوع بايد 
به تصويب ش��وراي عالي بورس برسد. البته تحقق 
آن منوط به اين اس��ت كه ۳۶ شركت سرمايه پذير 
س��ودهاي خود را ب��ه موقع پرداخت كنند. ش��ورا 
از پرداخت دو مرحله اي س��ود در ۶ ماه دوم س��ال 

استقبال مي كند.

   پرداخت سود ۱۳ شركت غيربورسي 
در پايان شهريور

حدادي در مورد سود ۱۳ شركت غيربورسي موجود 
در پرتفوي سهام عدالت نيز توضيح داد: طبق مصوبه 
ماه قبل ش��وراي عالي بورس، س��ود اين شركت ها 
بعد از اعمال افزايش س��رمايه از محل آورده نقدي 
و مطالبات حل ش��ده ش��ركت ها توس��ط سازمان 
خصوصي س��ازي در پايان ش��هريورماه با همكاري 
شركت سپرده گذاري پرداخت مي شود. هم اكنون 
س��ود در خزانه دولت قراردارد. وي ادامه داد: از اين 
۱۳ شركت س��ه شركت بورسي ش��دند و در ۶ ماه 
دوم سال حداقل ۴ ش��ركت ديگر در بازار سرمايه 
پذيرش مي شوند. همچنين مراحل ثبت هلدينگ 
اين شركت ها درحال انجام است و اين هلدينگ به 

۴۹ ميليون نفر مشمول سهام عدالت تعلق دارد.



مجيد اعزازي|
همزمان با رشد اندك قيمت مس��كن در مرداد ماه سال 
جاري، حجم معامالت ملكي براي دومين ماه پياپي افت 
كرد. تازه ترين آمار تحوالت بازار مسكن تهران كه از سوي 
مركز آمار ايران منتشر شده، نشان مي دهد در مرداد سال 
 جاري متوسط قيمت مسكن در شهر تهران با 1.8 درصد
رشد به متري 42 ميليون و 839 هزار تومان رسيده است. 
در اين حال، تعداد معامالت ملكي نيز با 21 درصد افت از 
8685 فق��ره در تيرماه به 6852 فق��ره در مردادماه نزول 
كرده اس��ت. البته بانك مركزي تعداد معامالت ملكي در 
تيرماه را 10 هزار و 294 فقره گزارش كرده بود.  به گزارش 
»تعادل« از آنجا كه مركزآمار ايران تورم ماهانه مسكن در 
تيرماه را 8.3 درصد اعالم كرده بود، رش��د 1.8 درصدي 
تورم مس��كن در مرداد ماه حاكي از كاهش 6.5 درصدي 
تورم مسكن در ماه گذشته است. با وجود اين، بازده مثبت 
1.8 درصدي قيمت مس��كن در مرداد همچنان اين بازار 
را در قي��اس با بازارهاي موازي در مس��ير متفاوت و البته 
نزديكتر به روند تورم عمومي قرار داده است. چه آنكه در ماه 
گذشته تورم عمومي ماهانه 2 درصد بود و بازده دالر )منفي 
6.47درصد(، س��كه )منفي 6.08درصد( و سهام )بازده 
شاخص كل بورس منفي 3.22 درصد( همگي منفي بودند. 
در اين ميان، فقط بازار مثبت بود كه با تورم هم جهت بود 
و در عددي بسيار نزديك با عدد تورم سير كرد. اين مساله 
نشان مي دهد كه علي رغم افت قابل توجه معامالت ملكي 
در مردادماه، قيمت مسكن همچنان پتانسيل تورمي خود 
را حفظ كرده است. از سوي ديگر، روندهاي بلندمدت تر از 
روند ماهانه نشانه مي دهد كه تورم مسكن با تورم عمومي 
اگر چه هم جهت است اما فاصله بيشتري از آن گرفته و به 
نوعي در حال تخليه حباب است. به گونه اي كه تورم نقطه 
به نقطه در مرداد 52.2 درصد و تورم نقطه به نقطه مسكن 
در ماه مورد اش��اره 44 درصد بوده است. همچنين تورم 
ساالنه در مرداد ماه سال جاري 41.5 درصد و تورم ساالنه 
مس��كن در ماه مورد نظر 28.4 درصد گزارش شده است. 
اين اعداد به روشني نشان مي دهند كه تورم مسكن از تورم 
عمومي در بازه يكساله جامانده است. اما موتور محرك اين 
تخليه قيمتي بيش از اينكه كاهش قيمت مسكن باشد، 
بيشتر به علت نوسان شديد تورم عمومي است. به عبارتي، 
رشد سريعتر شاخص قيمت مصرف كننده از رشد قيمت 
دارايي ها، منجر به جا ماندن دارايي ها و از جمله مسكن شده 
است. در جهش هاي تورمي پس از ارديبهشت سال 1397 
شاهد بوديم كه تورم ابتدا در دالر و بازارهاي موازي رخ داد 
و با تاخير چند ماهه به بازار كاالهاي اساسي سرايت كرد. طي 

چند ماه گذشته اما اين روند معكوس شده است، به گونه اي 
كه تورم كاالهاي اساسي با قدرت پيش رفته است و بازار 
دارايي ها روند معكوس و متفاوتي از كاالهاي اساسي را در 
پيش گرفته اند. دليل اين رخداد نيز تغيير چشم انداز اقتصاد 
ايران با »تحريم« و »بدون تحريم« است. در ابتداي سال 97، 
از آنجا كه خروج ترامپ از برجام و اعمال تحريم هاي بيشتر، 
انتظارات تورمي را افزايش داده بود، ابتدا بازار دارايي ها، يعني 
كاالهايي كه بيشتر مي توانستند ارزش ريال را در برابر موج 
تورمي آتي حفظ كنند، دچار نوسان شدند. طي ماه هاي 
اخير اما از آنجا كه احتمال توافق هسته اي و لغو تحريم ها 
بيشتر شده اس��ت، انتظارات تورمي نيز وارد فاز كاهشي 
ش��ده و بازارهاي دارايي نيز زودتر از بازار كاالهاي اساسي 
در روند نزولي قيمت ها سير كرده و مي كنند. در اين ميان، 
كاالهاي اساسي به علت اينكه ماهيت »ضروري« دارند و 
خانوار ناگزير از مصرف روزانه، هفتگي و ماهانه آنها است، در 
نتيجه كمتر به تغييرات انتظارات تورمي پاسخ مي دهند و 
بيشتر تابع تقاضا و رشد نقدينگي هستند. در اين حال، بايد 
تاكيد كرد كه در مردادماه نس��بت به ماه هاي قبل از آن، 
پالس هاي مثبت بيشتري از مذاكرات هسته اي به بازارهاي 
ايران مخابره شد اما در عمل تغيير فضايي در عرصه سياست 
خارجي و اقتصاد انجام نشد. چنين شرايطي خريداران 
واقعي را در »برزخ« خريد يا تامل و انتظار قرار داد و 
همين مساله منجر به افت معنادار معامالت ملكي 

و در نتيجه تعميق ركود غير تورمي مسكن شد.

   افزايش تورم ساالنه ملك
آنگونه كه مركز آمار ايران گزارش كرده، در مرداد ماه 
١٤٠١ شاخص قيمت آپارتمان هاي مسكوني شهر 
تهران به عدد١٥٤.٧ رسيده است كه نسبت به ماه قبل 
)١٥١.٩(، ١.٨درصد افزايش داشته است. همچنين 
در مرداد ماه ١٤٠١ تورم ماهانه قيمت آپارتمان هاي 
مسكوني شهر تهران ١.٨درصد بوده است. تورم ماهانه 
مرداد ماه در مقايسه با همين اطالع در ماه قبل )٨.٣ 
درصد(، ٦.٥ واحد درصد كاهش داشته است. منظور 
از تورم ماهانه، درصد تغيير عدد ش��اخص قيمت ماه 
جاري، نسبت به ماه قبل اس��ت. تورم نقطه به نقطه 
قيمت آپارتمان  هاي مسكوني شهر تهران نيز در مرداد 
ماه ١٤٠١ به عدد ٤٤ درصد رسيده است. تورم نقطه به 
نقطه اين ماه در مقايسه با ماه قبل )٤٥.٢ درصد( ١.٢ 
واحد درصد كاهش داشته است. منظور از تورم نقطه 
به نقطه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به 
ماه مش��ابه سال قبل است. از سوي ديگر، نرخ تورم 
س��االنه مرداد ماه ١٤٠١ آپارتمان هاي مس��كوني 
ش��هر تهران به عدد ٢٨.٤ درصد رس��يده است كه 
نس��بت به همين اطالع در ماه قبل )٢٧.١ درصد(، 
١.٣ واحد درصد افزايش داشته است. منظور از نرخ 
تورم س��االنه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص 
قيمت در يك س��ال منتهي به ماه جاري، نسبت به 

شاخص دوره مشابه سال قبل است.

   متوسط قيمت آپارتمان هاي مسكوني 
گزارش مركز آمار همچنين حاكي اس��ت، در مرداد ماه 
١٤٠١ متوس��ط وزني و حس��ابي قيمت آپارتمان هاي 
مس��كوني فروش رفته در مناطق ٢٢گانه شهر تهران به 
ترتيب به 45 ميليون و 148 هزار تومان و 42 ميليون و 
839 هزار تومان رس��يده است. در اين ماه منطقه يك با 
متوسط وزني قيمت هر متر مربع 85 ميليون و 449 هزار 
تومان بيشترين و منطقه ١٨ با متوسط وزني قيمت هر 
متر مربع 22 ميليون و 267 هزار تومان كمترين قيمت را 
در بين مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده 

اند.  به گزارش »تعادل«، مركز آمار ايران براي نخستين بار، 
تحوالت قيمت ماهانه مسكن شهر تهران را 25 مهر 1400 
گزارش كرد. البته گزارش تحوالت ماهانه مسكن از سوي 
مركز آمار ايران به صورت مرتب منتشر نمي شود و به جز 
يك ماه، طي ماه هاي گذش��ته، انتشار اين گزارش انجام 
نشده است. اين مركز پيش از مهر 1400 و خرداد 1401، 
صرفا تحوالت فصلي قيمت و معامالت مسكن كل كشور 
و از جمل��ه تهران را گزارش مي كرد. در اين حال، اگر چه 
منبع داده هاي گزارش ماهانه مركز آمار با منبع داده هاي 
گزارش هاي ماهانه بانك مركزي يكس��ان است و هر دو 
با اس��تفاده از اطالعات ثبتي سامانه امالك و مستغالت 
كش��ور انجام مي ش��ود، اما مركز آمار در گزارش خود از 
روش متفاوتي به نام »هدانيك« استفاده كرده است. در 
اين روش، به جاي تجزيه و تحليل »ميانگين قيمت« در 
شهر تهران از »شاخص قيمت« استفاده مي شود. آنگونه 
كه مركز آمار گزارش كرده اس��ت، براي محاسبه درصد 
تغييرات قيمت واحدهاي مس��كوني، ش��اخص قيمت 
نسبت به متوسط قيمت، تغييرات قيمت را بهتر نشان 
مي دهد. چون ممكن است، مشخصه واحدهاي فروش 
رفته در دوره هاي مختلف تغييرات زيادي داشته باشند 
كه در محاسبه متوسط قيمت قابل شناسايي نباشد. به 
عنوان مثال، ممكن اس��ت تعداد واحدهاي فروش رفته 
نوساز در يك دوره بسيار بيشتر از دوره قبل باشد كه در 
اين حالت متوسط قيمت دو دوره متوالي قابل مقايسه با 
يكديگر نخواهد بود. شاخص قيمت محاسبه شده به روش 
هدانيك اين مشكل را برطرف مي كند و اثر تغييرات كيفي 
در طول دوره هاي مختل��ف را از بين مي برد. بنابراين، با 
وجود اينكه متوسط قيمت امالك مسكوني نسبت به 
شاخص قيمت براي عامه جامعه ملموس تر است، با اين 
حال، به دليل حذف تغييرات كيفي در محاسبه شاخص 
قيمت به روش هدانيك تغييرات قيمت در اين روش 

بسيار دقيق تر از تغييرات روش متوسط قيمت است.
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وعده آزادسازي نيمي از 
امالك فريز شده پايتخت 

سرپرست سازمان نوسازي ش��هر تهران از تهيه طرح 
بازآفريني براي 2500 هكت��ار از 5 هزار هكتار اراضي 
بالتكليف و امالك فريز ش��ده در پايتخت خبر داد. به 
گزارش فارس، مهدي هدايت، سرپرس��ت س��ازمان 
نوسازي شهر تهران اظهار كرد: 5 هزار هكتار از امالك 
واقع در شهر تهران به علت اعمال ضوابط محدود كننده 
شهرسازي، در بالتكليفي به سر مي برند و فاقد امكان 
ساخت و ساز، نوسازي و سرمايه گذاري است. وي عنوان 
كرد: عمده اين اراضي در مناطق 15، 18، 19، 20 و 21 
واقع شده اند. بافت هاي فرسوده واقع در مناطق مركزي 
و جنوبي شهر نيز به دليل محدوديت هاي ساخت و ساز 

ايجاد شده از سال 1398 دچار ركود مضاعف شده اند.
 سرپرس��ت سازمان نوس��ازي ش��هر تهران يادآور شد: 
ش��هرداري ته��ران به منظور ح��ل اين معض��ل و رفع 
محدوديت ها در بافت هاي فرسوده با اصالح بند 15 طرح 
تفصيلي، شرايط مس��اعدي را براي رونق نوسازي ايجاد 
كرده است. هدايت گفت: شهرداري براي احيا و بازتوسعه 
اراضي و عرصه هاي ناكارآمد نيز براي حدود 2500 هكتار 
از اي��ن محدوده ها، طرح هاي بازآفريني تهيه كرده كه با 
تصويب آنها، امالك مذكور امكان نوسازي و توسعه پيدا 
خواهند كرد.  سرپرست سازمان نوسازي شهر تهران با 
اشاره به اينكه 537 هكتار از اين اراضي در محدوده خيابان 
فداييان اسالم در مناطق 15، 16 و 20 قرار گرفته اند، از 
تهيه طرح بازآفريني اين مح��دوده و تبديل آن به پهنه 
فعاليت، سكونت و خدمات خبر داد و ابراز اميدواري كرد كه 
با اجرايي شدن اين طرح، اتفاقات مثبتي در جهت ارتقاي 
كيفيت زندگي براي شهروندان ساكن در اين محدوده 
رقم بخورد. هدايت متذكر شد: طرح بازآفريني براي ساير 
اراضي بالتكليف و امالك فريز ش��ده از جمله كوره هاي 
آجرپزي، ش��ن چاله ها و اراضي وقفي به مساحت 758 
هكتار در منطقه 19، اراضي مزروعي و بالاستفاده منطقه 
18 به مساحت 841 هكتار، محالت كن، فرحزاد و محالت 
تاريخي منطق��ه 12 و همچنين اراض��ي و پادگان هاي 
نظامي دوشان تپه به مساحت 225 هكتار، پادگان جي 
به مساحت 68 هكتار و پادگان كوهك به مساحت 130 
هكتار تهيه شده است كه پس از تصويب امكان ساخت 
و ساز، توسعه و نوس��ازي در محدوده هاي مذكور فراهم 
مي شود. سرپرست سازمان نوسازي شهر تهران از مرتفع 
كردن محدوديت هاي ساخت براي بقيه محدوده ها كه 
شامل حدود 11 هزار پالك هستند با اجرايي كردن طرح 
TDR )حق توسعه( و تبديل 3 طبقه ها به 4 طبقه خبر 
داد و گفت: موضوعي كه براساس آن بر محدوديت هاي 
ناشي از قرارگيري در حرائم بافت تاريخي، عناصر طبيعي 
و ... فائق خواهيم آمد. هدايت اب��راز اميدواري كرد كه 5 
هزار هكتار امالك بالتكليف تهران تا پايان س��ال جاري 
تعيين تكليف شود تا شهروندان بتوانند نسبت به نوسازي 

و بازتوسعه امالك خود در اين محدوده ها اقدام كنند.

پيش بيني پاييز »ديررس« 
با بارندگي اندك

رييس سازمان هواشناسي كشور گفت: پيش بيني هاي 
فصل��ي از پاييز ديررس و بارندگي ان��دك از اواخر آبان 
خبر مي دهد و اگر هم بارش هاي س��يالبي مجدداً رخ 
دهد سازوكاري براي جمع آوري آن وجود ندارد. سحر 
تاجبخش در گفت وگو با ايرنا درباره اينكه آيا سيالب هاي 
تابستاني در رفع خشكسالي و كمبود منابع آب تاثيرگذار 
بوده اس��ت، اظهار كرد: س��يالب به معناي بارش هاي 
حجي��م در مدت زمان كوتاه معمواًل اتف��اق مي افتد و 
بديهي است كه اگر راهكارهايي داشته باشيم تا بتوانيم 
بارش ها را ذخيره كنيم، شايد نه منابع روي زمين، بلكه 
منابع زيرزميني را تا حدودي مي توان تقويت كرد. وي 
ادامه داد: سازوكار خيلي مناسبي براي جمع آوري تمام 
سيالب ها در تمام نقاط كشور فراهم نيست؛ موضوعاتي 
مثل سدس��ازي و آبخي��زداري در دو وزارتخانه جهاد 
كشاورزي و وزارت نيرو بايد انجام شود تا از بارش هاي 
س��يالبي نفعي ببريم. رييس س��ازمان هواشناسي به 
موضوع تغيير اقليم اشاره كرد و گفت: »تغيير اقليم« 
مساله مهمي است كه باعث ش��ده بارش ها به صورت 
عمدتًا رگباري و ناگهاني رخ دهد؛ در اين شرايط به جز 
پيش بيني، تامين زيرساخت هاي الزم براي مديريت 
آب هاي حجيم بايد در دستور كار باشد. تاجبخش درباره 
وضعيت بارش ها در پاييز و زمستان امسال نيز بيان كرد: 
براي فصل پاييز به خصوص ماه هاي اول تا نيمه آبان بارش 
قابل مالحظه اي پيش بيني نمي شود و انتظار داريم پاييز 
»دير رسي« داشته باشيم. بارش ها تقريبًا از نيمه دوم 
آبان به بعد شروع مي شود. معاون وزير راه و شهرسازي 
ادامه داد: هر چند كه همچنان بارش ها تا پايان پاييز هم 
قابل مالحظه نخواهد بود، مگر اينكه از نوع سيالبي باشد 
كه البته بارش سيالبي از يك ماه قبل قابل پيش بيني 
نخواهد بود و نهايتاً از 10 روز جلوتر مي توان اعالم كرد. 
به گفته وي، پيش بيني نقشه ها در حال حاضر زمستان 
را نرمال نشان مي دهد، اما چون فاصله تا فصل زمستان 

زياد است، امكان تغيير نقشه ها وجود دارد.

مرزهاي عراق
براي ناوگان باري باز است

مديركل دفتر ترانزيت س��ازمان راهداري درباره 
وضعيت مرزهاي ايران و عراق براي ناوگان باري 
گفت: مرزهاي عراق براي تردد كاميون ها باز است 
و ترانشيپمنت انجام مي ش��ود. جواد هدايتي در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره آخرين 
وضعيت ت��ردد ناوگان ب��اري در مرزهاي ايران و 
عراق اظهار داش��ت: از آنجايي كاميون هاي باري 
دو طرف وارد عمق خاك كشور مقابل نمي شوند 
در حال حاضر ناوگان باري براي تردد بين ايران و 

عراق هيچ مشكلي ندارند و مرزها باز است.

متوسط قيمت هر متر مربع مسكن در تهران به 43 ميليون تومان نزديك شد

افت معامالت ملكي در برزخ برجام



كمتر از ي��ك هفته از انتش��ار پيش نويس س��ند ريال 
ديجيتالي از سوي بانك مركزي مي گذرد و حال با وجود 
اينكه فعاالن حوزه بالك چين و رمزارز در ايران معتقدند 
هنوز نمي توان اين س��ند را س��فيدنامه ريال ديجيتالي 
به حس��اب آورد و جاي كار زيادي دارد، به نظر مي رسد 
اين پيش نويس توانس��ته رضايت بخشي از آنها را جلب 
كن��د، هرچند تعداد مخالفانش نيز كم نيس��ت.  س��وم 
شهريورماه پيش نويس سند ريال ديجيتالي منتشر شد؛ 
اين پيش نويس نسخه اوليه پروژه رمزريال ملي است كه 
مدت هاست درباره آن صحبت مي شود. اين سند ضمن 
تعريف بخش هاي مختلف اين پروژه به بخش هاي فني 
مانند ماهيت كلي پول ديجيتال��ي بانك هاي مركزي، 
مدل ه��اي عملياتي صدور و انتش��ار پ��ول ديجيتالي 
بانك هاي مركزي و آثار اقتصادي انتشار اين پول، هدف 
از توس��عه ريال ديجيتالي، مزايا و تهدي��دات بالقوه آن 
پرداخته اس��ت. در اين پيش نويس اشاره شده است كه 
اين ريال در حجمي مشخص توسط بانك مركزي توليد 
مي شود و در اختيار هيات نظارت  بر اندوخته اسكناس قرار 
خواهد گرفت و سپس هر واحد ريال ديجيتالي آن، بدهي 
مستقيم بانك مركزي به دارنده آن تلقي خواهد شد و ريال 
ديجيتالي منتشرشده، عيناً مانند ريال جاري كشور است 
و هر واحد از آن ارزش��ي معادل يك ريال خواهد داشت. 
از س��وي ديگر نمايندگان مجلس نيز در بررس��ي طرح 
بانكداري اسالمي بانك مركزي را به عنوان نهاد تنظيم گر 
حوزه پول و رمزارزه��اي داراي مجوز و نظارت بر مبادله 
آنها انتخاب كردند و اختيار انتش��ار پول رقومي يا همان 

ديجيتالي بر عهده اين نهاد گذاشته شد.

   قدمي مثبت به سوي آينده
حال عباس آشتياني، مديرعامل انجمن فناوران زنجيره 
بلوك، در اين باره مي گويد هرچند نمي توان نام اين سند را 
سفيد نامه گذاشت، با اين  حال اين سند حاوي نكات بسيار 
مهمي است. او با اشاره به اينكه ساير كشورها و بانك هاي 
مركزي طبق قوانين باالدس��تي خود در حال حركت به 
سمت اس��تفاده از بالك چين هستند و اين قدمي مثبت 
است، توضيح مي دهد: »پس از گذر از انواع پول اسكناس 
و الكترونيكي در ايران ش��اهد نوع ديگري از ريال هستيم 
كه مي توان نام آن را رمزريال گذاش��ت.« آشتياني ادامه 
مي دهد: »قابليت برنامه ري��زي ويژگي مهم اين فناوري 
است و در همين متن هم به آن اشاره شده است و اهداف 
بانك مركزي را در اين رابطه عيان مي كند. اما اين فناوري 
مي تواند ويژگي هاي زيادي به همراه داش��ته باشد و بايد 
ديد رويكرد بانك مركزي نسبت به اين ويژگي ها چيست 
و قرار است از كدام ويژگي ها استفاده كند يا تصميم بگيرد 
كدام ويژگي ها را محدود كند.« در بخش  ديگري از سند 
پيش نويس ريال ديجيتالي نيز آمده است مكانيسم توزيع 
ريال ديجيتالي به بانك ها، مش��ابه توزيع اسكناس بين 
بانك هاست. بنابراين ريال ديجيتالي در مقابل تامين مقدار 
متناظري اسكناس يا ذخاير از سوي بانك متقاضي، در كيف 
ريال ديجيتالي بانك متقاضي قرار خواهد گرفت. آشتياني 

در اي��ن باره مي گويد: »به عن��وان مثال يكي از مهم ترين 
موضوعات بحث احراز هويت است و در اين سند اشاره شده 
ريال ديجيتالي اسكناسي است كه به صورت ديجيتالي و با 
استفاده از فناوري دفتركل توزيع شده، از سوي بانك مركزي 
منتشر مي شود و اين در حالي  است كه حساب هاي بانكي 
ما بر پايه احراز هويت است. سوالي كه در اينجا پيش مي آيد 
اين است كه آيا فرد دارنده اين نوع از ريال بايد براي دريافت 
آن احراز هويت شود يا خير؟« مديرعامل انجمن فناوران 
زنجيره بلوك با اشاره به اينكه برخي قابليت ها مي تواند در 
بالك چين وجود داشته باشد تاكيد مي كند: »اينكه اين 
اتفاق ابعاد مثبت يا منفي داشته باشد وابسته به رويكرد بانك 
مركزي است كه اين فناوري را بپذيرد يا آن را محدود كند.« 
آشتياني با بيان اينكه هنوز نمي توان از اين پيش نويس انتقاد 
كرد، ادامه مي دهد: »يكي ديگر از ويژگي هاي اين موضوع 
تسويه است. تسويه در اين تكنولوژي متفاوت است و در 
حالي كه در حالت هاي قبلي براي تسويه نيازمند حساب و 
واسطه هايي مانند پايا، ساتنا و غيره بوديم و پرداخت ياري 
نيز بر همين اساس شكل گرفت، حال با شيوه تسويه همتا به 
همتا روبرو هستيم كه مهم ترين تاثير آن تحول در نظام هاي 
پرداخت، ظهور كيف پول ها، تغيير نوع پرداخت ياري و امكان 
ايجاد كس��ب وكارهاي جديد خواهد بود.« در بخش اول 
اين سند يعني تعاريف، رمزارز نماينده يك موجوديت بر 
بستري ديجيتالي، غيرمتمركز و شفاف شمرده شده كه از 
اصول رمزنگاري براي قوام خود بهره مي برد. رمزارز مي تواند 
يك ارزش مجازي يا واقعي را نمايندگي كند و از اين رو يك 
دارايي مالي ديجيتالي است كه مي تواند تحت شرايطي 

برخي كاركردهاي پول را داشته باشد. حال آشتياني بر اين 
باور است كه اين بند در تعريف رمزارزها نقطه اي بسيار و مهم 
و قابل تامل است. محمد يعقوبي، از فعاالن حوزه رمزارز نيز 
چندي پيش در رابطه ب��ا اين موضوع به ضرورت دريافت 
مش��ورت از متخصصان اين حوزه اشاره كرده و گفته بود: 
»من به صورت كلي با اين موضوع موافقم. گرچه موافقم كه 
ايراداتي در اين پروژه وجود دارد اما اجرايي شدن آن بهتر از 
اجرا نشدن آن است.« با اين  حال برخي از ديگر كارشناسان 

اين حوزه نسبت به آن نظر مثبتي ندارند.

   بهتر است قيدها كاهش يابند
سهيل نيك زاد، مديرعامل شركت اوپكس و عضو هيات 
موسس انجمن فناوران زنجيره بلوك، نيز در گفت وگو 
با پيوس��ت مي گويد هرچند اين پيش نويس به صورت 
صددرصدي انتظارات فعاالن اين حوزه را برآورده نكرده 
است اما نسبت به نسخه ها يا صحبت هاي قبلي، نسخه 
بهتري است. نيكزاد در مورد تغييرات مثبتي كه مي تواند 
در آينده در اين سند ايجاد ش��ود مي گويد: »اين سند 
مي تواند كوچك تر شود و اگر شرح فعاليت ها و توضيحاتي 
كه مي دهد، مينيماليستي تر طراحي شود و نخواهد به 
همه چيز بپردازد و براي همه موارد تعيين تكليف كند، 
بهتر است.« او ادامه مي دهد: »طبق عرف همه رمزارزها، 
نياز اس��ت حد متوسطي از اطالعات فني موضوع مانند 
پلتفرم، مدل كدزني و غيره بايد بيان شود.« نيك زاد براين 
باور است كه ريال ديجيتالي مي تواند ارزش افزوده زيادي 
براي كشور خلق كند و هرچند موارد آن متعدد نيست 

اما ميزان اثرگذاري زياد است. اين فعال حوزه بالك چين 
درباره ارزش افزوده هاي ريال ديجيتالي توضيح مي دهد: 
»كنترل پول پرقدرت بانك مركزي و جريان آن در نظام 
بانكي كشور، كنترل پول كم قدرت بانك ها و جريانش در 
نظام بانكي كشور و كمك به شفافيت مالي از مزيت هاي 
ريال ديجيتالي هستند.« او با اشاره به اينكه در اين بين 
نكات منفي اي هم وجود دارد مي گويد: »در اين نسخه، 
هجوم دولت به حريم شخصي كاربران بسيار زياد است؛ 
البت��ه اين نكته اي كه بعضي از كارب��ران از آن به عنوان 
ابزار سركوب ياد كرده اند به نظر من اغراق آميز است اما 
هجوم دولت براي در دست گرفتن همه اختيارات كاربر، 
زياد است.« نيك زاد با بيان اينكه مي توان دليل چنين 
رويكردي را فهميد ادامه مي دهد: »اين تكنولوژي جديد 
است و نگران اين هستند كه عواقب زيادي داشته باشد 
اما به نظر من راه چاره اين نب��ود و بهتر بود در ابتدا يك 
مدل ساده با قيدهاي خيلي كم اجرا شود و حجم يا تعداد 
استفاده كنندگان آن محدود شود و بعد قيدهاي بيشتري 
تعيين شود.« رييس كل بانك مركزي پيشتر در مصاحبه 
با ايسنا گفته بود تا پايان ش��هريورماه اجراي آزمايشي 
ريال ديجيتالي آغاز خواهد شد. مهران محرميان، معاون 
فناوري هاي نوين بانك مركزي، نيز اعالم كرده بود رمز 
پول ريالي در واقع موضوع open money را به دنبال 
خواهد داش��ت نه پول الكترونيكي. ما پولي را در اختيار 
خواهيم داشت كه باز است. اين به فضاي نوآوري كمك 
زيادي مي كند ولي در عين حال حاكميت پولي كشور را 
هم حفظ مي كند. اين موضوع با رمزارزها متفاوت است.

اخبار

ادامه از صفحه اول
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توسعه شبكه فيبرنوري
 و افزايش ظرفيت شبكه كشور

دبير شوراي عالي و رييس مركز ملي فضاي مجازي به 
مناسبت هفته دولت در پيامي از عملياتي كردن توسعه 
شبكه فيبرنوري تا پايان سال ۱۴۰۴ خبر داد. به گزارش 
مركز ملي فضاي مجازي، »سيد ابوالحسن فيروزآبادي« 
دبير ش��وراي عالي و رييس مركز ملي فضاي مجازي 
كشور گفت: توسعه شبكه فيبر نوري براي كاربران نهايي 
در كشور به ميزان ۲۰ ميليون پورت از برنامه هاي مصوب 
شوراي عالي فضاي مجازي بوده و دولت مصمم است اين 
برنامه را تا پايان دوره فعاليت خود در سال ۱۴۰۴ عملياتي 
كند. وي افزود: اقدامات اوليه به منظور عملياتي شدن اين 
برنامه محقق شده و به همين منظور قراردادي اواخر سال 
گذشته توسط شركت زيرساخت با شركت هاي داخلي 
منعقد ش��ده اس��ت. فيروزآبادي تاكيد كرد: بر اساس 
قرارداد مذكور، ظرفيت شبكه زيرساخت بايد به دو برابر 
ظرفيت فعلي ارتقاي يافته تا بسياري از مشكالت موجود 
در شبكه فضاي مجازي كشور مرتفع شده و ظرفيت اوليه 

براي توسعه بيست ميليون پورتي فراهم شود.

بورس انرژي و بازار
 دوري از هرگونه الزامات خالف قواعد مطرح شده براي 
ترغيب شركت هاي بزرگ به اختصاص رديف بودجه 

براي راه   اندازي نيروگاه خواهد بود.
با توجه به مش��كالت متعدد كش��ور در زمينه توليد و 
بهينه   سازي مصرف برق و عدم توجيه سودآوري براي 
سرمايه گذاري صنعت نيروگاهي، ضروري است دولت با 
كنار گذاشتن سياست قيمت گذاري دستوري و اهتمام 
به عرضه كامل برق در بورس انرژي و البته رس��ميت 
بخش��يدن كامل به مكانيزم عرضه و تقاضاي بورس، 
شرايط الزم براي تامين مالي اين صنعت كليدي را فراهم 
كند؛ در غير  اين صورت، ش��اهد رشد مشكالت عديده 

قطعي برق در سال هاي آينده خواهيم بود.

معاون وزير ارتباطات با 
مديرعامل پست تايلند ديدار كرد

مديرعامل شركت ملي پست در حاشيه سيزدهمين 
كنگره اتحاديه پستي آسيا - اقيانوسيه با مديرعامل پست 
تايلند ديدار كرد. به گزارش ايرنا از شركت ملي پست؛ 
»محمود ليايي« معاون وزير ارتباطات ايران با حضور 
»سيد رضا نوبختي« س��فير جمهوري اسالمي ايران 
صبح ديروز طي دومين روز از سيزدهمين كنگره اتحاديه 
پستي آس��يا- اقيانوسيه با »دهانانت س��وبادراباندو« 
مديرعامل پست تايلند، ديدار و گفت وگو كرد. بنابراين 
گزارش در اين نشس��ت پيرامون اجرايي ش��دن مفاد 
يادداش��ت تفاهم نامه منعقده ما بين دو كشور ايران و 
تايلند گفت وگو و تبادل نظر شد. ليايي ضمن تشكر از 
ميزباني پست تايلند در راستاي برگزاري سيزدهمين 
كنگره اتحاديه آسيا و اقيانوسيه )APPU(، در خصوص 
ظرفيت هاي تحول ديجيتال و هوشمندسازي در پست 
ايران توضيحاتي ارايه داد. معاون وزير ارتباطات ايران 
از پست تايلند و اس��تارتاپ هاي تايلند براي حضور در 
نمايشگاه اينوتكس پست ايران در جزيره كيش كه در 
مهرماه برگزار مي شود، دعوت كرد. راه اندازي فضاها و 
زيرس��اخت هاي مرتبط با حوزه تجارت الكترونيك و 
همچنين برگزاري نمايشگاه تمبر مشترك بين دو كشور 
از ديگر موارد مطروحه در اين نشست بود. سيزدهمين 
كنگره اتحاديه پستي آسيا_اقيانوسيه از تاريخ هفتم 
شهريور به ميزباني كادر تايلند آغاز و تا يازدهم شهريور 
ادامه دارد. اتحاديه پستي آسيا_اقيانوسيه، بزرگ ترين 
اتحاديه منطقه اي در سطح آسيا و اقيانوسيه و مهم ترين 
مجمع تصميم گيري در خصوص توسعه و بهبود امور 

پستي در منطقه است.

بحران 2020، فرصتي جسورانه 
براي تحول ديجيتال شد

به گزارش موبنا، اكثر س��ازمان ها در اي��ن دوره زماني 
مجبور به ايجاد شرايط دوركاري و الكترونيكي كردن 
امور خود شدند. لذا شاهد تعجيل آنها در بهره برداري 
از مطلوب ترين زيرساخت هاي موجود در كشور بوديم 
كه ضمن حفظ يكپارچگي سيستمي، توان ارايه امنيت 
و سازگاري در تمامي شرايط را داشته باشد. با توجه به 
اينكه تداوم فعاليت هاي كسب وكارها، عاملي حياتي 
در بقاي آنهاست، اهميت مقوله »فناوري اطالعات« و 
»فناوري ارتباطات« هيچگاه به اندازه دوران شيوع كرونا 
درك نشد. خوشبختانه حوزه ارتباطي كشور ما با وجود 
اپراتورهاي رقابت كننده در حوزه سيار، لبه تكنولوژي 
محسوب مي شود و همپاي دنيا رو به توسعه است و اال 
در مواجهه با چنين شرايطي توان پاسخگويي به حجم 
باالي س��ازمان ها براي الكترونيكي كردن فرآيندها و 
احراز هويت الكترونيكي نمي بود. سرازير شدن سيل 
عظيم ترافيك ارتباطي روي شبكه اپراتورهاي كشور در 
اين مدت زمان دو ساله، نه تنها آنها را با محدوديت منابع 
)فركانسي( مواجه كرد بلكه ظرفيت شبكه آنها را نيز تا 
مرز اشباع پيش برد كه گهگاه شاهد بروز كندي هايي 
در سرويس دهي آنها به مشتركان تلفن همراه بوديم. 
اما سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هم براي 
جلوگيري از بروز بحران در فضاي ارتباطي همزمان با 
پديدار شدن بحران كرونا، به صورت قطره چكاني مجوز 
افزايش ظرفيت را براي اپراتورهاي اول و دوم كش��ور 
صادر مي كرد تا به اين طريق حتي االمكان بتواند موانع 
پيش پاي دوركاري را بردارد. اما اپراتورها نيز دست روي 
دست نگذاشتند و ضمن توسعه ظرفيت هاي شبكه اي 
خود، ورود به نسل جديد فناوري با عنوان 5G را كليد 
زدند و اپراتور اول تلفن همراه كش��ور به شكلي كاماًل 
جسورانه در گام نخست، نس��ل پنجم فناوري را روي 
شبكه واقعي و تجاري خود پياده سازي كرد و در حضور 
كارشناسان و نمايندگان رسانه هاي خبري، اقدام به تست 
س��رعت روي شبكه مبتني بر اين نسل كرد و توانست 

ركورد سرعت اينترنت ايران را جابه جا كند. 

5G سوار شدن بر اسب تازي   
بله نسل پنجم آمد زيرا ضامني بر پايداري و موفقيت هاي 
تجاري آينده است. امكاناتي كه اين نسل از فناوري در 
اختيار قرار مي دهد، بخش جدايي ناپذير از موفقيت هاي 
تجاري آين��ده و ي��ك راه فراگير براي پش��تيباني از 
جنبه هاي مختلف كل اكوسيس��تم ديجيتال است. 
قابليت هاي��ي نظير ايجاد چندين ش��بكه مجازي در 
باالي يك زيرساخت فيزيكي مش��ترك، پهناي باند 
پيشرفته موبايل )eMBB( با توان عملياتي سريع تر، 
ارتباطات پايدار با تأخير زماني كم كه مورد توجه صنايع 
اتوماسيون  محور اس��ت و همچنين تعدد اتصاالت به 
دستگاه هاي مختلف )mMTC( كه هر كدام مي توانند 
منبعي براي دريافت و ارس��ال جريان داده ها باشند، از 
جمله اين ويژگي هاست. ظهور نرخ گيگابيت بر ثانيه 
با توسعه تكنولوژي نس��ل پنجم ارتباطي زمينه اي را 
براي مش��اهده ويديوهاي 3D، كار كردن و گيمينگ 
آنالين روي فضاي ابري، واقعيت افزوده، اتوماس��يون 
صنايع بزرگ و خودروهاي خودران فراهم مي آورد كه 
تحت عنوان يوزكيس هاي منطب��ق با اين تكنولوژي 
شناخته مي شوند. نسل پنجم يا همان 5G يك سطح 
از نسل هاي شبكه تلفن همراه است. اين يك استاندارد 
جهاني بي سيم جديد پس از شبكه نسل هاي اول، دوم، 
سوم و چهارم اس��ت كه براي اتصال تقريبًا همه چيز از 

جمله ماشين ها، اشياء و دستگاه ها طراحي شده است.

جوانان واليبال ايران با حمايت 
همراه اول بر بام آسيا ايستادند

تيم ملي واليبال جوان��ان ايران با پنج پيروزي متوالي 
و بدون باخت بر بام آس��يا ايس��تاد و عنوان قهرماني 
بيس��ت ويكمين دوره رقابت هاي جوانان آس��يا را از 
آن خ��ود كرد. به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت 
ارتباطات سيار ايران، تيم ملي واليبال جوانان ايران در 
مرحله فينال رقابت هاي قهرماني جوانان آسيا  دوشنبه 
7 شهريور ۱۴۰۱ به مصاف تيم هند رفت و با نتيجه سه 
بر يك پيروز ميدان ش��د تا عنوان قهرماني اين دوره از 
رقابت ها را به خود اختصاص دهد. تيم واليبال جوانان 
ايران امس��ال در بحرين هفدهمين حض��ور خود در 
اين رقابت ها را تجربه كرد و ملي پوشان اين رده سني 
كشورمان در شانزده دوره قبلي موفق به كسب ۱۱ مدال 
شامل شش طال، سه نقره و دو برنز شده اند. سروقامتان 
واليبال اي��ران با قهرماني در اين دوره از مس��ابقات به 
هفتمين مدال طال و قهرماني خود در اين رده سني آسيا 
دست يافت تا تعداد مدال هايش نيز به عدد ۱۲ برسد. 
همراه اول به عنوان حامي رسمي تيم هاي ملي واليبال 
كشورمان، اين پيروزي و قهرماني را به ملي پوشان و 

مردم ورزش دوست ايران تبريك گفته است.

فعاالن رمزارز در دو سوي مرز مخالف و موافق ريال ديجيتالي

رمزارزها در آستانه به رسميت شناخته شدن

واكنش دولتمردان قبل به اظهارات رييسي: قضاوت هميشه با مردم است
گفته هاي رييس جمه��ور درباره مقصر ب��ودن دولت 
قبل در مش��كالت اينترنت باعث شد مسووالن وزارت 
ارتباطات دولت پيشين در شبكه هاي اجتماعي واكنش 
نشان دهند. ابراهيم رييسي هفتم شهريور در نشست 
مطبوعاتي تمام مش��كالت فعلي اينترنت را ناش��ي از 

عملكرد نامطلوب دولت قبل دانست و گفت: »كارهايي 
در س��نوات گذشته بايد انجام مي ش��د كه انجام نشده 
اس��ت؛ اگر زيرساخت ها كامل شده بود، االن ما مشكل 
نداشتيم.« پس از اين س��خنان، وزير ارتباطات دولت 
پيش��ين و معاون او واكنش نش��ان دادند. محمدجواد 
آذري جهرمي در اينستاگرام از مخاطبان نظرسنجي كرد 
و نوشت: »چند مدتي است كه اينترنت و به ويژه برخي 
ش��بكه هاي اجتماعي پرطرفدار در ايران با اختالالتي 
جدي مواجه است. در پاسخ به اعتراضات مردم و سوال 
خبرنگاران، رييس جمهور محترم، جناب آقاي رييسي 
در بياناتي علت اختالالت را ك��م كاري قبلي ها عنوان 
كردند. آيا ش��ما با ديدگاه ايش��ان موافقيد؟« جهرمي 
س��پس در كانال تلگرام خود نوشت در مدت ۸ ساعت 
۲۰۰ هزار نفر در اين نظرسنجي مشاركت كردند و ۸۸ 
درصد آنها مخالفتش��ان را با گفته هاي رييس جمهور 
اعالم كردند. وزير پيش��ين ارتباطات به دستاوردهاي 
دولت دوازدهم اشاره كرد: »براي ما همين دستاورد كه 
انگاره هايي چون: اينترنت ۱۲۸ كيلوبيت بر ثانيه براي 
مردم ايران كافي دانس��ته مي شد يا اينكه توسعه  نسل 
سوم و چهارم تلفن همراه خالف شرع مقدس پنداشته 
مي شد يا بردن اينترنت به روستاها اجراي برنامه  ۲۰3۰ 
خوانده مي شد را به تفكرات انقالبي »اينترنت چندصد 
مگابيتي براي منازل« تغيير داديم، كافي اس��ت. جاي 

بسي خوشحالي است كه دولت سيزدهم اقدامات دولت 
قبل را ناكافي مي دانند، خداوند در اجراي آنچه به زبان 
آورده اند ايش��ان را ياري كند.« همچنين امير ناظمي 
معاون جهرمي و رييس سابق سازمان فناوري اطالعات 
در توييتر نوشت قضاوت هميشه با مردم است چه آنان 
را نادي��ده بگيريد و چه آگاه. او گفت با توجه به اينكه بار 
بزرگ آم��وزش آنالين ديگر بر دوش ش��بكه اينترنت 
نيست و در چند ماهه اخير هم پيك پهناي باند مصرفي 
اپراتورها و بار شبكه كاهشي بوده است چگونه شكايت 
مردم از كيفيت اينترنت را به كم كاري دولت گذش��ته 
حواله مي كنيد: »زيرساخت هاي ش��بكه اينترنت در 
كشور آنگونه توسعه داده شده بود كه در شرايط دشوار 
كرونا، بار همه امور زندگي مردم، از سالمت تا آموزش و از 
كسب وكار تا سرگرمي و بازي را بر دوش كشيد، هرچند 
آرزوي ما ه��م براي ايران بيش از آن بود اما آن وضعيت 
هم بار خاطر و چالشي بزرگ نبود.« معاون ارتباطات و 
اطالع رساني دفتر رييس جمهور دولت دوازدهم هم در 
واكنش به ادعاهاي اخير دولت سيزدهم مخاطبانش را 
به مصاحبه وزير پيشين ارتباطات با پادكست سكه ارجاع 
داد. عليرضا معزي در توييتر نوشت: »همواره گام اول در 
حل هر مشكلي، پذيرش آن مشكل است. اينكه پس از 
مدت ها نفي وجود هر گونه اشكالي در كيفيت اينترنت، 
امروز رييس دولت س��يزدهم به آن اق��رار و البته دليل 

را به كاس��تي هاي دولت قبل حواله داده؛ به طور كلي، 
يك گام مثبت رو به جلو ارزيابي مي ش��ود. آنچه در اين 
ميان اهميت دارد، توجه به خواست عموم مردم و رفع 
اختالالت اينترنت است.« عالوه بر مسووالن دولت قبل، 
صادق زيباكالم استاد علوم سياسي دانشگاه تهران در 
يادداشتي در روزنامه آرمان در اين باره به رويه دولت ها 
در مقصر دانس��تن دولت هاي پيش از خود اشاره كرد و 
گفت: »آقاي رييسي  به جاي متهم ساختن گذشتگان و 
اينكه نابساماني ها، گراني، تورم، امروز همه جملگي ناشي 
از سياست هاي دولت روحاني است،  اي كاش مي گفتند 
كه خودشان چه كرده اند. به عالوه اين سوال باقي مي ماند 
كه پس مس��ووليت نهادهاي حاكميتي چون مجلس 
چه بوده است؟ رييس دولت سيزدهم پس از انداختن 
بار مش��كالت اينترنت به دوش دولت قب��ل، وعده داد 
مشكالت اينترنت تا پايان دولت سيزدهم برطرف شوند. 
اين در حالي است كه تجربه كاربران از اينترنت، كاهش 
مداوم كيفيت دسترسي را نشان مي دهد. به تازگي آماري 
از فروش فروشگاه هاي اينستاگرامي نشان داده آنها به 
دليل اختالالت اينترنت بي��ن ۱۰ تا 5۰ درصد فروش 
خود را در يك ماه گذشته از دست داده اند. كاربران فضاي 
مجازي پيش از اين بارها انتقاد خود را نسبت به ادعاهاي 
اين دولت در خصوص افزايش س��رعت اينترنت، ايجاد 
محدوديت هاي جديد و قطعي هاي مكرر مطرح كرده اند. 

فراخوان تجديد مناقصه عمومی / يک مرحله ای / دو نوبته
 شرکت انتقال گاز ایران

منطقه یک

مدت قرارداد :   180روز 
زمان توزیع اسناد مناقصه : توزیع اسناد مناقصه و کاربرگ استعالم ارزیابی کیفی بین مناقصه گران از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول در روزنامه کثیراالنتشار به مدت 5 روز کاری خواهد بود.

زمان ارائه پیشنهاد : حداکثر تا ساعت 13:00   روز دوشنبه           1401/06/28
زمان بازگشایی پاکت ها :         ساعت 10:00    روز سه شنبه         1401/06/29

شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه : 
ارائه مجوز خرید، فروش یا ساخت در زمینه موضوع مناقصه از مراجع ذیصالح یا داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری                )رتبه 5 رشته نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه (.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 675،000،000 ریال ضمانت نامه بانکی  مطابق با آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659هـ تاریخ 1394/09/22 )واریز وجه نقد به حساب سیبا 
بانک ملی به شماره حساب 4101090571214734 نزد بانک مرکزی و در وجه شرکت انتقال گازایران – منطقه یک انجام گیرد.(

مدت اعتبار پیشنهادها : پیشنهاد مناقصه گران و ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار به مدت 3 ماه از آخرین تاریخ بازگشت پاکات معتبر بوده و در صورت درخواست مناقصه گذار تا 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد.
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

مرکز تماس: 41934 – 021                         دفتر ثبت نام: 88969737 – 021 / 85193768 – 021 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام  در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

نوبت دوم

شناسه آگهي : 1370717

موضوع : خريد اکچويتر "20 الين بريک 
 شماره  2001091871000022

140122

روابط عمومي منطقه یك عمليات انتقال گاز
آدرس:  خوزستان - اميدیه - ميانکوه - شرکت انتقال گاز ایران- منطقه یک

صندوق پستی : 315                    کدپستی:  11484- 63781                  تلفن امور پيمانها :  52654511 - 061
نوبت اول : 1401/06/08    نوبت دوم : 1401/06/09

تجديد آگهي فراخوان انتخاب مشاور )ارزيابي كيفي(
شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

شرکت سهامی آب منطقه ای بوشـهر در نظر دارد در اجرای قانون برگزاری مناقصات نسبت به انتخاب مشاور ذی صالح جهت انجام خدمات به شرح جدول ذیل اقدام نماید. لذا از 
کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت می شود که از تاریخ  1401/06/08تا تاریخ  1401/06/10ساعت 12 برای خرید اسناد ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  

www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

توضیحات:
- قیمت خرید اسناد ارزیابی مبلغ2/000/000  ریال می باشد که می بایست به حساب شماره IR 630100004001103403018818 به نام تمرکز وجوه درآمد شرکت آب منطقه ای بوشهر 

نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و شناسه حساب 315103473295010000000000000000 واریز و فیش واریزی آن همراه با درخواست شرکت در ارزیابی تحویل گردد. 
- آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1401/06/19 می باشد.

- حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاددهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادها آزاد است. 
- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده فراخوان می باشد. 

- کلیه اسناد و مدارک ارائه شده می بایست به مهر )الکترونیکی( و امضاء مجاز تعهدآور برسد.
- به پیشنهادات فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت سهامي آب منطقه اي بوشهر- مدت اعتبار پیشنهادات: 90 روز

تاریخ گشایش پاكاتمحل تامين اعتبارمدت انجامگواهی صالحيتموضوع خدماتشماره فراخوانردیف

گشت و بازرسي منابع آب و مهندسي 12001001431000015
1401/6/19 ساعت منابع داخلي12 ماه1 آبياري زهكشيرودخانه و سواحل استان بوشهر

10 صبح

نوبت دوم

ب�ه اطالع مي رس�اند مجم�ع عموم�ي عادي ب�ه طور 
فوق العاده ش�ركت سبدگردان س�رآمد بازار )سهامي 
خاص( ساعت 10 روز شنبه مورخ 1401/06/19 به نشاني 
تهران چه�ارراه جهان ك�ودك، بلوار نلس�ون ماندال، 
خيابان پدیدار، پالك 54، طبقه س�وم با دستور جلسه 

زیر برگزار مي گردد:
٭ انتخاب اعضاي هيات مدیره.

بدین وسيله از كليه سهامداران محترم دعوت مي گردد 
تا در جلسه مجمع یادشده حضور به هم رسانند.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت سبدگردان سرآمد بازار )سهامي خاص(

به شماره ثبت 474850 و شناسه ملي 14005048711

هيات مدیره شركت سبدگردان سرآمد بازار

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320



تعادل | سعيد تركاشوند |
چند روزي از مهلت دو ماهه مجلس به دولت در خصوص 
تعيين تكلي��ف اليحه تفكيك صمت و احي��اي وزارت 
بازرگاني مي  گذرد، اما تاكنون تصميم نهايي در رابطه با 
اين موضوع از سوي رييس پاستور اتخاذ نشده است. دولت 
كه در  ماه هاي گذشته رابطه         اي توام با تنش را با مجلس 
تجربه ك��رده، حال به نظر مي رس��د در بحث »تفكيك 
صمت« نيز چالش          جديدي را با بهارستاني ها داشته باشد. 
هرچند برخي »تفكيك صمت« را نمايشي براي رهايي 
سيدرضا فاطمي امين از بحران استيضاح يا عزل محترمانه 
او مي         دانند، اما اخباري كه از درون مجلس از سوي برخي 
نمايندگان مخابره مي شود تا حدي نشان از مخالفت آنها 
با طرح تفكي��ك دارد. در همين حال، در صحن علني 
روز گذشته مجلس يك بار ديگر بحث استضياح وزير 
صمت پيش كشيده شد، كه رييس مجلس در پاسخ 
به نمايندگان مخالف فاطم��ي امين، تاكيد كرد كه 
رييس جمهور دو وزير را براي صمت به مجلس معرفي 
كند. از س��خنان قاليباف مي توان اينطور استنباط 
كرد كه طرح تفكيك جدي است و گويا توافقي بين 
مجلس و دولت در اين زمينه صورت گرفته است. با 
اين حال هنوز جزييات بيشتري از توافق يا عدم توافق 
بين دولت و مجلس بر سر تفكيك صمت، به بيرون 
درز نكرده است. از س��وي ديگر، سرنوشت فاطمي 
امين در وزارت صمت نيز در هاله اي از ابهام قرار دارد. 

    طرح يا اليحه تفكيك ؟
اوايل تيرماه سال جاري بود كه »علي بهادري جهرمي« 
س��خنگوي دولت در توئيتي از موافق��ت  دولت با طرح 
تشكيل وزارت بازرگاني خبر داد؛ همزمان با انتشار اين 
خبر، فش��ار فزاينده اي كه از مدت ها قبل از سوي برخي 
نمايندگان مجلس بر روي فاطمي امين وزير صمت اعمال 
شده بود، به يك باره فروكش كرد. دو روز پس از اعالم اين 
موافقت، »محمد باقر قاليباف« در جلس��ه صحن علني 
روز سه شنبه هفتم تير ماه، مجلس شوراي اسالمي طي 
سخناني در خصوص استيضاح وزير صمت در اظهاراتي 
گفت: من از نمايندگان درخواست كننده استيضاح وزير 
صمت، از جمله آقاي سياهكلي )نماينده موافق استيضاح 
وزير صمت( كه اولين نفر درخواس��ت كننده استيضاح 
بودند خواهش��ي دارم. در آخرين صحبت��ي كه با آقاي 
رييس جمهور داش��تيم، به اين جمع بندي رسيديم كه 
وزارت صمت نيازمند تفكيك است لذا چون دولت اين 
مساله را پذيرفته بهتر اس��ت فرصتي دو ماهه به دولت 
بدهيم و مطمئن هستيم كه اين كار انجام مي شود. از زمان 
داغ شدن بحث تفكيك وزارت صمت و بروز اختالف ميان 
بهارستان نش��ينان و اهالي پاستور، ماهيت حقوقي اين 
سند وارد حاشيه كرد؛ در حال حاضر نمايندگان مجلس 
اصرار بر ارايه اليحه تفكيك وزارت صمت از سوي دولت 
دارند، اما در طرف مقبال دولت با پافشاري بر طرح تدوين 
شده مجلس دهم خواهان بررسي تفكيك وزارت صمت 
در ساختمان سه گوش مجلس است.  در تشريح بيشتر 
اين موضوع بايد خاطرنش��ان كرد كه همزمان با انتشار 
نامه موافقت هيات دولت با بررسي طرح تفكيك وزارت 

صمت و احياي بازرگاني برخي حس��اب  هاي توئيتري 
و كانال  هاي خبري نس��بت به ع��دم آگاهي دولتمردان 
دولت س��يزدهم در تش��خيص تف��اوت حقوقي طرح و 
اليحه مطالبي تند و انتقادات متعددي را منتشر كردند 
كه البته اين مساله به سرعت از سوي برخي افراد مطلع 
به ضوابط حقوقي دو سند اليحه و طرح رد شد. »هادي 
طحان نظيف« سخنگوي شوراي نگهبان درباره موضوع 
تفكيك س��اختاري وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، 
گفت: »از اليحه دولت اطالعاتي ندارم اما در مجلس دهم، 
طرحي در همين رابطه تصويب و در آن همان مقطع به 
شوراي نگهبان ارسال شد و شورا مثل هر طرح و اليحه اي 
موضوع را در آن زمان بررس��ي كرد«. مس��اله رسيدگي 
به موضوع تفكيك وزارت صم��ت تنها به موضع گيري 
س��خنگوي ش��وراي نگهبان ختم نش��د و نمايندگان 
مجلس همچنان بر ارايه اليحه دولت براي آغاز بررسي 
موضوع تفكيك وزارت صمت اصرار دارند. »حسينعلي 
حاجي دليگاني« عضو هيات رييسه مجلس هم در رابطه 
با اين موضوع مي گويد: تصميم اخير دولت مبني بر اكتفا 
به طرح مجلس دهم در خصوص تفكيك وزارت صمت 
اين ذهنيت را ايجاد مي كند كه قوه مجريه درباره انجام 
اين سياست هيچ ايده يا مالحظه خاصي نداشته و تنها 
از سر اداي تكليف به دنبال تفكيك وزارت صمت است. 
به نظر مي رسد كه امتناع دولت در ارايه اليحه و تكيه بر 
طرح تفكيك وزارت صمت اس��تراتژي باشد كه بتوان از 
طريق آن فاطمي امين را از روند اس��تيضاح دور كرد.  در 
اين ميان علي جدي نايب رييس كميسيون صنايع مجلس 
هم پيشتر در اظهاراتي گفته بود كه به سه دليل تفكيك 
»صمت« در مجلس به نتيجه نخواهد رس��يد. نخست 
اينكه كميسيون         هاي تخصصي نظير صنايع و معادن يا 
كشاورزي با تفكيك موافقتي ندارند، بنابراين طرح فاقد 
پشتيباني كميسيون         هاي تخصصي است، مورد دوم اينكه 
اس��تدالل موافقان تفكيك حول بحث جدايي بازرگاني 
از وزارت »صم��ت«، ضعيف         تر از انتظار بود و نتوانس��ت 
نمايندگان را اقناع كند، ديگر اينكه با توجه به فضاي كنوني 
كشور كه شرايط اضطراري دارد و دالر۴۲۰۰ حذف شده، 

تفكيك ضرورتي ندارد. اين كشمكش ها در حالي است 
كه در طول ماه هاي  اخير »سيد رضا فاطمي امين« سعي 
بر آن داشته كه دخالتي در كشمكش مجلس و دولت در 
تفكيك وزارت صمت نداشته باشد، اما در نهايت او نيز با 
تاكيد بر موضع دولت، بررسي طرح تفكيك وزارت صمت 
را بهترين مس��ير براي حل اين موضوع بيان كرد. عالوه 
وزير صمت، »كاوه اشتهاردي« دستيار ويژه معاون اول 
رييس جمهور نيز در توئيتي با اشاره به اينكه هر طرحي كه 
نمايندگان ارايه دهند، براي جمع بندي در هيات وزيران 
مطرح مي شود تا هنگام بررسي طرح در صحن مجلس به 
عنوان نظر دولت اعالم شود، خاطرنشان كرد: در جلسه ۵ 
تير دولت نيز همين روال درباره چند پيشنهاد نمايندگان، 

از جمله طرح تشكيل وزارت بازرگاني طي شد.

    شمارش معكوس استيضاح وزير صمت 
همزمان ب��ا تداوم تاخير تعيين تكليف تفكيك وزارت 
صمت، بسياري از نمايندگان مخالف فاطمي امين ساز 
استيضاح وزير را براي باري ديگر كوك كرده اند. از اين 
رو، بالتكليفي وضعيت فاطمي امين در ساختمان خيابان 
سميه عمال جايگاه وي در وزارت صمت را متزلزل كرده 
است. به نظر مي رسد ادامه شرايط كنوني وزير صمت 
و همچنين پاس كاري دولت و مجلس در قبال تعيين 
و تكليف مساله تفكيك وزارت صمت، فاطمي امين را 
با سر نوشتي مواجه مي كند كه چندي پيش حجت اهلل 
عبدالملكي نخستين وزير مستعفي دولت سيزدهم در 
وزارت كار با آن رو به رو شد.  »لطف اهلل سياهكلي« عضو 
كميس��يون صنايع مجلس به عنوان يكي از مخالفان 
سر س��خت رضا فاطمي امين در اين باره مي گويد: اگر 
رييس جمهور دو وزير را معرفي نكند قطعا استيضاح وزير 
صمت در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت، علت 
هم اين است كه وزير صمت در عملكرد خود واقعا موفق 

نبوده و در اين مدت كاري هم نكرده است. 
عضو كميس��يون صنايع مجلس افزود: در نمايش��گاه 
خودروي��ي هم كه به تازگ��ي برگزار ش��د، ديديم كه با 
استقبالي مواجه نش��د و كسي هم بازديد نكرد. مگر چه 

تحولي در خودرو ايجاد شده، كه حاال نمايشگاهش ديده 
شود؟ االن رسانه ها اطالع رساني مي كنند و آگاهي مردم 
باال رفته است و اينها را مي فهمند. امروز ديگر نمي توان 
پنه��ان كاري كرد بلكه بايد با م��ردم صادقانه گفت وگو 
و ك��رد و خدمات خوبي به آنها اراي��ه داد. ما كه نماينده 
مردم هس��تيم، به طور دايم در مردم مي بينيم كه وقتي 
با آنها صادق باش��يم، مردم هم پاسخ اين رفتار صادقانه 
را مي دهند. وي خاطرنش��ان كرد: »من فكر مي كنم كه 
وزير صمت همچنان در مجلس اقناع الزم را ايجاد نكرده 
است. ما در مجلس مصمم هستيم كه اگر دو وزير معرفي 
نشود، استيضاح وزير صمت را در دستور كار مجلس قرار 
دهيم. چراكه ما به طور موقت و به درخواست آقاي رييسي 
لبيك گفتيم.  البته بايد اين نكته را نيز خاطرنشان كرد 
كه در جلسه علني روز گذشته مجلس شوراي اسالمي 
سياهكلي خطاب به قاليباف در خصوص تعلل دولت در 
تفكيك وزارت صمت گفت: آقاي رييس به محض اينكه 
شما از تريبون مجلس اعالم كرديد رييس جمهور خواستار 
مهلتي براي استيضاح وزير اس��ت، ما كوتاه آمديم ولي 
استيضاح از بين نرفته است و پابرجاست اگر دو وزير معرفي 
نشوند من به عنوان يكي از استيضاح كنندگان خواستار 
اعالم وصول اين موضوع هستم. محمدباقر قاليباف رييس 
مجلس شوراي اسالمي نيز در پاسخ به تذكر سياهكلي در 
رابطه با آيين نامه واردات خودرو گفت: تكليف آيين نامه ها 
روشن است و هر آيين نامه اي كه در دولت تصويب شود 
حتماً به هيات تطبيق مي آيد و اگر مغايرتي با قانون داشته 
باشد اشكاالت آن گرفته شده و به دولت منعكس مي شود 
تا اصالح شوند كما اينكه موارد متعددي همچون قوانين 
مربوط به بازنشستگي اين اتفاق درباره آنها افتاده است. 
او همچنين در رابطه با موضوع اس��تيضاح وزير صمت و 
مهلت مجلس به دولت عنوان كرد: حرف رييس جمهور 
همان نكته اي است كه من از تريبون مجلس به آن اشاره 
كردم. با آقاي حس��يني معاون پارلماني رييس جمهور 
صحبت كرديم و او گفت آنچه من درباره وزارت صمت به 
رسانه ها گفتم معرفي يك وزير نبوده و تيتر مصاحبه اين 
طور انتخاب شده است و بنا شد اين صحبت اصالح شود.

    ماموريت هاي ناتمام فاطمي امين
 در صمت

با توجه به اختالف نظر هاي دو كميسيون  تخصصي صنايع 
و اقتصاد مجلس شوراي اسالمي، چندان نمي توان انتظار 
داشت كه موضوع تفكيك وزارت صمت يا احياي وزارت 
بازرگاني تا پايان سال 1۴۰1 به سرانجام نهايي منتج شود. 
در حال حاضر آغاز فرايند خصوصي س��ازي سهام دولتي 
دو شركت ايران خودرو و سايپا و همچنين تكميل سامانه 
جامع تجارت از جمله ماموريت هاي مهم وزارت صمت است 
كه به دليل بالتكليفي وزير صمت، متوقف شده است چرا 
كه قرار بر اين بود كه تكميل سامانه جامع تجارت تا پايان 
مرداد سال جاري و همچنين فرايند واگذاري سهام دولتي 
اين دو خودروساز از ابتداي شهريور ماه انجام شود كه البته 
هيچ كدام از اين موارد اجرايي نشده است. حال بايد ديد و 
منتظر بود كه سرنوشت وزارت صمت و وزير آن تا پايان 

نيمه نخست سال 1۴۰1 چگونه رقم خواهد خورد.
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واردات گندم از سوي
بخش خصوصي اجرايي شد

رييس انجمن تامين كنندگان غالت ايران گفت: با 
نامه مديركل دفتر مقررات وزارت صمت به استان ها 
و گمرك، از اين پس بخش خصوصي نيز مي تواند 
در كنار دولت نسبت به واردات و تامين گندم اقدام 
نمايد. به گزارش انجمن تامين كنندگان غالت ايران، 
كاوه زرگران با اشاره به ارايه پيشنهاد اين انجمن در 
جلسه مشترك با معاون اول رييس جمهور مبني بر 
صدور مجوز واردات گندم از سوي بخش خصوصي 
گفت: با پذيرش اين پيش��نهاد از س��وي دولت و 
تصويب در س��تاد هماهنگي اقتصادي، هم اكنون 
ثبت سفارش واردات گندم معمولي و دروم از سوي 
بخش خصوصي مجاز اس��ت. وي اف��زود: بر اين 
اساس مكاتبه مديركل دفتر مقررات صادرات و 
واردات وزارت صمت واردات گندم از سوي بخش 
خصوصي هم اكنون مجاز بوده و گروه كااليي دو 
تعرفه مربوط به گندم معمولي و دروم از ۴ به ۲1 

اصالح و ثبت سفارش آن فعال گرديده است. 

 مسافران ايراني 
مي توانند  به كشور بازگردند

سخنگوي گمرك با بيان اينكه تمام مرزهاي تجاري 
با عراق فعالند، گفت: در مرزهاي مسافري خروج اتباع 
ايراني فعاًل تا اطالع ثانوي انجام نمي شود ولي ورود 
اتباع ايراني و عراقي به ايران امكانپذير است. روح اهلل 
لطيفي در گفت وگو با مهر در مورد وضعيت مرز عراق، 
اظهار كرد: عبور زوار و مسافران به سمت عراق براي 
اتباع ايراني به دليل شرايط پيش آمده در اين كشور 
و مالحظات در نظر گرفته ش��ده تا عادي تر ش��دن 
شرايط در عراق، فعاًل متوقف شده است. سخنگوي 
گمرك ايران افزود: همچنين گمركات آماده پذيرش 
بازگشت مسافرين عراقي و ايراني به ايران هستند. وي 
ادامه داد: البته الزم به ذكر است كه بازگشت مسافرين 
عراقي به كشورش��ان از ايران نيز امكانپذير اس��ت. 
لطيفي در مورد مرزهاي تجاري نيز گفت: فعاليت هاي 
تجاري و انتقال كاال در مرزها بدون وقفه در حال انجام 

است و تمام مرزهاي تجاري فعال هستند.

كشف ۱۰ ميليارد تومان
لوازم خانگي قاچاق در تهران

معاون نظارت و بازرسي سازمان صمت استان تهران 
از كشف 1۰ ميليارد تومان لوازم خانگي قاچاق در 
شرق تهران خبر داد. سعيد محمدي پور در گفت وگو 
با ايسنا، از كشف كاالي قاچاق در گشت مشترك 
بازرس��ي و نظارت تهران خبر داد. به گفته وي طي 
گشت مشترك عوامل بازرس��ي و نظارت سازمان 
صمت استان تهران و دستگاه هاي قضايي و انتظامي 
كه امروز برگزار شده، يك واحد صنفي مظنون به 
عرض��ه كاالي قاچاق و همچنين تقلب در ش��رق 
تهران پلمب شده اس��ت. اين مقام مسوول با بيان 
اينكه طي مراحل قانوني، با حضور عوامل پليس 
امنيت اقتص��ادي و اداره كل تعزيرات حكومتي، 
صورتجلسه تنظيم ش��ده، تصريح كرد: كاالهاي 
مكشوفه شامل لوازم خانگي به ارزش 1۰۰ ميليارد 
ريال به اداره كل اموال تمليكي تحويل داده شد. 

جهش چشمگيري در برق رساني 
به روستاهاي استان بوشهر

ايجاد شده است
مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق استان بوشهر 
گفت: جهش چشمگيري در برق رساني به روستاهاي 
استان بوشهر ايجاد ش��ده است غالمرضا حشمتي 
در حاش��يه برنامه هاي هفته دولت در دشتستان با 
گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر اظهار 
كرد: به منظور توسعه شبكه برق رساني و تأمين برق 
پايدار در شهرستان دشتستان تالش هاي گسترده اي 
صورت گرفته است. وي خاطرنشان كرد: در راستاي 
تقويت و پايداري ش��بكه برق شهرستان دشتستان 
۴۰۰ ميليارد ريال اعتبار در حوزه تأسيس��ات برق 
رساني توس��عه و احداث و اصالح و بهينه سازي اين 
شهرستان هزينه شد. مديرعامل شركت توزيع نيروي 
برق استان بوشهر اضافه كرد: اعتبار ۶۷ ميليارد ريال 
در ش��هر دالكي در بخش تعويض پايه ها و اصالح و 
بهينه سازي شبكه، توسعه و احداث و روشنايي معابر 
هزينه شده است. وي بيان كرد: امسال با وجود تمام 
محدوديت ها و كاهش 1۵ هزار مگاواتي برق در كشور 
با اعمال مديريت صورت گرفته هيچ گونه خاموشي در 
حوزه برق خانگي استان بوشهر رخ نداد كه اين مهم 
نشأت گرفته از تدابير صورت گرفته در سطح كالن 
دولت خدمتگزار آيت اهلل رييسي و حمايت هاي وزارت 
نيرو و ش��ركت توانير، و در استان نيز حمايت هاي 
استاندار، امامان جمعه معزز و همه دست اندركاران 

خدوم مردم شريف استان محقق شد.

اعطاي تسهيالت ۱۰۰۰ ميليارد 
ريالي به زوج هاي دانشجوي 

داراي فرزند
توافق نامه جواني جمعيت ويژه زوج هاي دانشگاهي، 
بين بنياد 1۵ خرداد ستاد اجرايي فرمان حضرت امام 
)ره( و معاونت فرهنگ��ي نهاد نمايندگي مقام معظم 
رهبري در دانشگاه ها به امضا رسيد. به گزارش روابط 
عمومي بنياد 1۵ خرداد، حميدرضا عليان زادگان با بيان 
اينكه در فاز اول اين طرح ملي، پنج هزار زوج دانشگاهي 
مشمول حمايت هستند، اضافه كرد: برنامه ريزي ما 
به گونه اي اس��ت كه با همكاري شركاي اجتماعي و 
خيرين عزيز، اين آمار در آينده تا ۴۰ هزار زوج افزايش 
يابد.  مديرعامل بنياد 1۵ خرداد ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره( با اش��اره به اعتب��ار 1۰۰۰ ميليارد 
ريالي اين مرحله از طرح، به بيان جزييات حمايت از 
زوج هاي دانشجو پرداخت و گفت: اعطاي تسهيالت 
قرض الحسنه به مبلغ 1۵۰ ميليون ريال به زوج هاي 
دانشگاهي با اولويت داراي فرزند سوم به بعد، اهداي 
كارت هديه به مادر، افتتاح دفترچه حساب پس انداز 
بلندمدت به نام فرزند به مبلغ ۲۰ ميليون ريال و اهداي 
بسته »لبخند مادري« به زوج هاي دانشجو با شرايط 
من��درج در توافق نامه براي متولدين 1۴۰1 به بعد، از 
جمله مفاد طرح ملي »ايراِن جوان« است. مديرعامل 
بنياد 1۵ خرداد با بيان تهديدهاي پيري جمعيت اظهار 
داش��ت: همه مردم ايران به ايراِن جوان و جواني ايران 
مي انديشند و ما براي داشتن كشوري آباد و سرآمد در 
دنيا، به يك نسل مسووليت پذير و با استعداد و مجهز 
به علم روز نيازمنديم و در اين زمينه، زوج هاي جوان 
دانشگاهي براي تربيت چنين نسلي به يقين شايستگي 
دارند. عليان زادگان در ادام��ه به كارويژه هاي بنياد 
1۵ خرداد ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در 
حوزه جمعيت اش��اره كرد و گفت: طرح ملي ايراِن 
جوان، طرح ملي لبخند مادري، طرح ملي حمايت 
از چند قلوها )سه قلو و بيشتر(، رويداد ملي طراحي 
براي ك��ودك، راه اندازي باش��گاه هاي مثبت پنج، 
طراحي پلتفرم مادر و كودك، برگزاري رويدادهاي 
روايت محور جمعيت )تد( و رويدادهاي حل مساله 
جمعيت، جشنواره س��ينماجمعيت، مشاركت در 
توليد يك سريال پرمخاطب براي پخش از تلويزيون 
و نمايشگاه ملي جمعيت از جمله اين اقدامات است.

هم انديشي براي طراحي 
جديد ساختارهاي فرهنگي

در كالن شهرهاي كشور
معاون فرهنگي ش��هردار اصفهان با اشاره به برگزاري 
نشست هاي هم انديشي مشترك با مسووالن فرهنگي 
شهرداري مشهد گفت: اميدواريم راه حل هاي مشترك ما 
به طراحي جديد ساختارهاي فرهنگي در كالن شهرهاي 
كش��ور كمك كند. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي 
شهرداري اصفهان، مجتبي شاه مرادي با بيان اين مطلب 
گفت: تبادل نظر هاي خوبي در حوزه هاي مختلف، در 
نشست هاي هم انديشي مشترك با مسووالن فرهنگي 
شهرداري مشهد صورت گرفته است. او افزود: در بازديدها 
و هم انديشي ها تالش كرديم با ظرفيت هاي كالن شهر 
مشهد كه در حوزه هاي مختلف فرهنگي پيشرو است، 
آشنا ش��ويم و از فعاليت ها و زيرساخت هاي خوبي كه 
در حوزه ه��اي اجتماعي، فرهنگي، هنري و حمايت از 
مجموعه هاي دانش بنيان  فراهم شده بود بازديد كنيم.  
ش��اه مرادي با بيان اينكه كالن شهرهاي كشور به 
رغم تفاوت ها، مس��ائل و مشكالت مشابهي دارند، 
تصريح كرد: به نظر مي رسد كه بررسي راه حل هايي 
كه براي مسائل يكسان در كالن شهرها وجود دارد، 
راهگشاست. معاون فرهنگي شهردار اصفهان با بيان 
اينكه تبادل نظر هاي خوبي در حوزه هاي مختلف 
با شهرداري مشهد صورت گرفته، خاطرنشان كرد: 
اين تبادل نظرها كمك مي كند كه مسيرهاي طي 
ش��ده را تكرار نكنيم و ضمن اطالع از ظرفيت هاي 

يكديگر به هم افزايي بيشتر نيز كمك كنيم.

اجراي عمليات مبارزه مكانيكي 
با آفات در عرصه هاي

فضاي سبز شهر اصفهان
مديرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري 
اصفه��ان از اجراي عمليات مب��ارزه مكانيكي در 
عرصه هاي فضاي سبز با هدف كنترل و مديريت 
آفات و بيماري هاي گياهان غيرمثمر و زينتي خبر 
داد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري 
اصفهان، مجي��د عرفان منش با اع��الم اين خبر 
گفت: يكي از برنامه هاي شاخص سازمان پارك ها 
پيشگيري، كنترل و مديريت آفات و بيماري هاي 
گياهان غيرمثمر و زينتي اس��ت ك��ه براي انجام 
هرچه بهتر آن نيازمند فعاليت تيمي و تخصصي 
با مهارت، تجربه، برنامه و هدف مشخص هستيم. 
او افزود: سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري 
اصفهان با اعالم دس��تورالعمل مشخصي در اين 
زمينه به مديران مناطق و سازمان هاي وابسته به 
شهرداري، نسبت به اجراي اين عمليات هماهنگي 
الزم را به عم��ل آورد. عرفان من��ش توضيح داد: 
عملي��ات مبارزه مكانيك��ي در عرصه هاي فضاي 
سبز از هشتم تيرماه 1۴۰1 آغاز شده است؛ چنانكه 
مبارزه مكانيكي با سوسك هاي شاخك بلند بر روي 
درختان نارون، بيد، چنار و صنوبر، مبارزه مكانيكي 
با پروانه فري )ك��رم خراط( روي درختان نارون و 
زبان گنجش��ك و مبارزه مكانيكي با پروانه زنبور 

مانند بر روي درختان چنار در حال انجام است.

مجلس: دولت براي صمت دو وزير معرفي كند!/ فاطمي امين به آخر خط رسيد؟

پاس كاري تفكيك صمت بين دو قوه

سهم ايران از اقتصاد ۳۰۰۰ ميليارد دالري هند
اتاق بازرگاني تهران گزارش داد

جلوگيري از دوگانگي قانون كار در مناطق آزاد

اتاق بازرگاني ته��ران در جديدترين گزارش خود به 
بررسي ابعاد مختلف تجارت مش��ترك ميان ايران و 
هندوس��تان پرداخته كه نشان از س��هم كم ايران در 
تجارت ششمين اقتصاد بزرگ جهان دارد. به گزارش 
ايسنا، برآوردها نشان مي دهد كه ميزان توليد ناخالص 
داخلي اقتص��اد هند به بي��ش از ۳1۰۰ ميليارد دالر 
در سال ۲۰۲1 رس��يده كه اين كشور را به ششمين 
اقتصاد برتر دنيا تبديل مي كند. اين كشور با حدود يك 
ميليارد و ۴۰۰ ميليون نفر جمعيت يكي از اصلي ترين 
وارد كنندگان در اقتصاد جهان نيز به ش��مار مي رود 
و ب��ا واردات ۵۷۰ ميلي��ارد دالري يكي از اصلي ترين 
كشورها در اين بازار بوده است. در سال ۲۰۲1 چين، 

امارات متحده عربي، اياالت متحده امريكا، سوييس، 
عربستان سعودي و عراق اصلي ترين صادركنندگان 
كاال به هند بودند و اين كشور حدود ۲۴ درصد از كل 
واردات خود را از كشورهاي خاورميانه انجام داده است. 
همچنين در سال ۲۰۲۲ پيش بيني مي شود واردات 
هند ح��دود ۷.۴ درصد افزايش پيدا كند. براس��اس 
آمارهاي رسمي ارايه شده در نيمه نخست سال ۲۰۲۲ 
ميزان تجارت مش��ترك ايران و هند افزايش يافته اما 
همچنان س��هم ايران در اين بازار مهم وارداتي بسيار 
محدود اس��ت. در نيمه نخست س��ال جاري ايران به 
هند حدود ۳۳۴ ميلي��ون دالر كاال صادر كرده كه در 
قياس با عدد ۲1۷ ميليون دالر سال قبل افزايشي ۵۴ 

درصدي را نشان مي دهد. همچنين ميانگين قيمت 
كاالهاي صادراتي ايران در هر تن به ۲۸۴ دالر رسيده 
كه افزايشي 11 درصدي را نشان مي دهد. اين عدد در 
حالي ثبت شده كه رشد واردات هند در نيمه نخست 
سال جاري حدود ۴۰ درصد بوده و به عدد ۳۶۲ ميليارد 
دالر رسيده است. در اين مدت امارات متحده عربي 
۲۶ ميليارد دالر، عربستان سعودي ۲۴ ميليارد دالر 
و عراق ۲۲ ميليارد دالر صادرات به هند داشتند. به 
اين ترتيب ايران تنها ۰.۰۹ درص��د از واردات هند 
را به خود اختص��اص داده و در جايگاه ۷۲ در ميان 
صادر كنندگان به هند قرار دارد. در طول اين مدت 
هند نيز به ايران حدود ي��ك ميليارد دالر صادرات 

كاال داش��ته كه در قياس با مدت مش��ابه سال قبل 
افزايش��ي ۵۲ درصدي را نش��ان مي دهد. ميانگين 
قيمت كاالهاي وارداتي از هند نيز ۹۴۳ دالر در هر 
تن بوده كه افزايشي 1۷ درصدي را ترسيم مي كند. 
به اين ترتيب ايران در رده ۴۳ وارد كنندگان كاال از 
هند قرار گرفته است.  امريكا، امارات متحده عربي، 
بنگالدش، هند و چين اصلي ترين مقاصد كاالهاي 
صادراتي هند به شمار مي آيد. در طول اين مدت تراز 
تجاري ايران با هند منفي ۷۰۳ ميليون دالر بوده كه 
نشان از افت جايگاه ايران در اين تجارت دارد. پيش 
از تحريم ها هند يكي از وارد كنندگان نفت ايران بود 
اما در سال هاي گذشته اين آمار كاهش داشته است.

با هدف ارتقاي ش��رايط ايمني و پيش��گيري از بروز 
حوادث ناش��ي از كار و صيانت از كارگران ش��اغل و 
منابع مادي در كارگاه هاي مس��تقر در مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي، تفاهم نام��ه همكاري بين دبيرخانه 
ش��ورايعالي مناطق آزاد و وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي امضا شد. به گزارش فرينا، اين تفاهم نامه 
همكاري، بين »سعيد محمد« مشاور رييس جمهور و 
دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري � صنعتي و ويژه 
اقتصادي و »علي حس��ين رعيتي فرد« معاون وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي به امضاء رس��يد. مش��اور 
رييس جمهور در اين مراس��م كه ب��ا حضور رييس 
كميسون عمران مجلس شوراي اسالمي برگزار شد 
گفت: خوش��بختانه در اين 11 ماه همكاري خوبي با 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي داشتيم، مسائل بايد 
در جلس��ات و بين مسووالن حل و فصل شود و نبايد 
به جامعه كارگري و پايين دست كشيده شود. سعيد 
محمد اظهار داشت: قشر كارگر از اقشار ضعيف جامعه 
هستند كه با مشكالت معيشتي زيادي مواجه اند، بايد 
تالش كنيم مشكالتشان را به حداقل برسانيم. وي با 
بيان اينكه با امضاي اين تفاهم نامه بايد اقدام موثري 
جهت حل مسائل و مشكالت في مابين برداريم، افزود: 
در تعامل نزديك بين دبيرخانه شوراي عالي و وزارت 

كار اين مسائل حل و فصل ش��د، اين تفاهم نامه كار 
مشتركي است تا بتوانيم در كنار هم تسهيلگري را براي 
قشر كارگر و قش��ر كارفرما كه جزو بخش خصوصي 
هس��تند فراهم كنيم. مش��اور رييس جمهور گفت: 
طي 11 ماه گذشته با تالش همكاران ما در دبيرخانه 
شوراي عالي، بخشي از موانع موجود در مناطق آزاد 
و ويژه اقتصادي شناس��ايي و احصا ش��د. علي رقم 
عدم رعايت مش��وق ها و معافيت ه��اي مالياتي در 
مناطق آزاد موفق شديم تا خرداد ماه امسال ۳۵ هزار 
ميليارد تومان سرمايه گذاري داخلي در مناطق آزاد 
داشته باش��يم كه حدود ۵۸ درصد نسبت به دوره 

مشابه سال قبل افزايش داشته است.
وي در ادامه با اشاره به حذف مشوق هاي سرمايه گذاري 
در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي افزود: اين مش��وقات 
دركوتاه مدت ش��ايد موجب كاهش درآمدها شود اما 
در دراز م��دت اثرات مثبت و خوب��ي را به جا خواهد 
گذاشت. حذف مش��وق هاي مالياتي آسيب جدي به 
مناطق وارد كرده اس��ت، متاس��فانه شاهد مهاجرت 
معك��وس نخبگاني كه ب��ه دليل معافي��ت مالياتي 
برحقوق به مناطق آزاد آمده بودند هستيم. وي افزود: 
اجراي ماده ۶۵ قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه 
كش��ور، بورس بين الملل، بانك آفشور و بيمه آفشور 

ظرفيت هايي اس��ت كه در قانون آم��ده ولي اجرايي 
نمي شد، خوش��بختانه هفته گذشته ش��وراي عالي 
بورس با راه ان��دازي بورس بين الملل در مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي موافقت كرد.  در خصوص اجراي ماده ۶۵ 

قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور با توجه به 
دستور رييس محترم جمهور به احياي آن و ابالغ معاون 
حقوقي رييس جمهور به وزارت كشور و وزارت اقتصاد 
همچنان با مقاومت دستگاه هاي دولتي روبرو هستيم. 
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خبرروز

ارجاع۳۳نوزادرهاشدهازسال۹۹تاكنونبهشيرخوارگاهها
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي استان تهران آماري درخصوص نوزادان رها شده طي سال هاي گذشته اعالم كرد. فاطمه ارزانيان 
معاون اجتماعي بهزيستي استان تهران درباره نوزادان رها شده در تهران گفت: آمارهاي كودكان رها شده در سال هاي اخير حكايت از 
اين دارد كه تعداد كودكان رها شده افزايش نداشته است. او ادامه داد: براساس آمار اخذ شده در سطح استان تهران در سال ۹۹، ۱۲ نوزاد، 
درس��ال ۱۴۰۰، ۱۳ نوزاد و در ۵ ماهه گذشته از سال ۱۴۰۱ هشت نوزاد در سطح استان رها شده اند كه پس از ورود اورژانس اجتماعي 
سازمان بهزيستي و اخذ حكم قضايي، اين نوزادان به شيرخوارگاه هاي سطح استان انتقال داده شده اند. معاون اجتماعي بهزيستي استان 

تهران تصريح كرد: از سال۱۳۹۹ تا به امروز ۳۳ نوزاد در استان تهران رها و به شيرخوارگاه ها ارجاع داده شده اند.

ادامهازصفحهاول

تفكيكهاوادغامهايبيهوده
بالفاصله صادرات ممنوع اعالم مي شود.توليدكننده 
ايراني دارد زار مي زند، دام هايش در حال تلف ش��دن 
است، نمي تواند خوراك دام خويش را تامين كند، قيمت 
داخلي اش هم به صرفه نيست، بعد دولت اجازه صادرات 
دام را هم نمي دهد.اين روند توليد براي تجارت نيست. 
وقتي در ايران تفكر توليد براي تجارت وجود ندارد، چه 
دليلي دارد، وزارتخانه صمت از دل ادغام حوزه تجارت 
و توليد ايجاد ش��ود. صنعت كار خود را انجام مي دهد 
و تج��ارت هم كار خ��ود را. اگر قرار اس��ت توليد براي 
تجارت نداشته باشيم و دولت تصور مي كند مسوول 
تنظيم بازار خودش اس��ت و از محل توليدات داخلي 
بايد نيازهاي بازارش را تامين كند و كمبودهاي خود 
را نيز از خارج وارد كند، آيا بهتر نيست وزارت بازرگاني 
داشته باشد؟ من مخالف تفكيك وزارت صمت هستم، 
از نظر من راهكار معقول اين است كه توليدات كشور 
براي بازار جهاني باش��د اما وقتي دولت ها يك چنين 
رويكردي ندارند و توليد براي تجارت نيست، چرا يك 
چنين ادغامي صورت گيرد. جدا از مس��ائل زيربنايي 
فكري، اين موضوع به لحاظ مديريتي و تشكيالتي هم 
اش��كال دارند. وقتي دو وزارتخانه ادغام شدند اين دو 
بخش يكي نش��دند و حوزه هاي اضافه اصالح نشدند. 
حذف دستگاه هاي موازي صورت نگرفت و فقط يك 
معاونت جداگانه شكل گرفت. يعني رستمي را شكل 
دادند كه حتي مي ترسيدند صدايش كنند.ساختاري 
شكل گرفت كه هم مي بايست به توليد خودرو بپردازد 
و هم توليد رب گوج��ه فرنگي.هم بايد به توليد فوالد 
توجه كنند هم بازار سيب زميني را مدنظر قرار دهند. 
بر اين اساس بعد از مدتي اعالم شد كه بهتر است ادغام 
صورت گيرد. از سوي ديگر ما تحريم هستيم و كاالهاي 
مورد نياز كشور بايد تامين شوند. وزارت صمت يك سر 
دارد و هزار سودا و فرصتي براي تأمين نيازهاي كشور 
را ندارد. بنابراين تصميم گرفتند ساختاري ويژه براي 
واردات شكل دهند. البته اين گزاره ها مرتبط با مقوالت 
كوتاه مدت اس��ت. در نگاه بلندمدت شما بايد كااليي 
توليد كنيد براي تجارت جهاني. توليد كننده ايراني بايد 
توليداتش را براي بازارهاي منطقه اي و جهاني توليد 
كند. فقط بازار اوراسيا و كشورهاي منطقه، ۵۰۰ميليون 
مفر است، كدام فرد عاقلي، بازار ۵۰۰ ميليوني را فداي 
بازار ۸۰ ميليوني مي كند؟ البته ش��ايد اگر من جاي 
مسووالن بودم و با مصائب تحريم دست به گريبان بودم 
اين تصميم را مي گرفتم. يعني در شرايط راهبردي و 
وجود مشكالت استراتژيك مثل تحريم چاره اي جز 
توجه به تصميمات كوتاه مدت وجود ندارد. در اقتصاد 
بحثي اساسي وجود دارد به نام ناسازگاري زماني، يعني 
تصميمات كوتاه مدت با تصميمات بلندمدت همخواني 
ندارند. در اين شرايط چه بايد كرد؟به جاي فكر كردن به 
اين ادغام ها و تفكيك ها، بهتر است ارتباطات بين المللي 
خود را ساماندهي كنيم، پس از درست شدن اين مشكل 
باالدستي و كاهش ريسك ها، بررسي مي شود كه آيا 
وزارتخانه اي احتياج داريم كه صنعت را در راس��تاي 
تجارت به كار بگيرد يا اينكه وزارتخانه هايي تفكيك 

شده در هر كدام از اين حوزه ها بخواهيم؟

رويداد

كشف۱۲۰الشهطاعونزده

مدي��ركل محي��ط زيس��ت اس��تان الب��رز با اش��اره 
به  عدم مش��اهده الش��ه هاي جديد ناش��ي از طاعون 
نش��خوار كنندگان در طبيعت اين استان، تلفات اين 
بيماري را ح��دود ۱۲۰ رأس حيوان اعالم كرد. مجيد 
درگي با بيان اينكه از زمان مش��اهده اولين الشه هاي 
حيوانات مردار در اثر طاعون نشخواركنندگان كوچك 
در محيط زيست شهرستان طالقان در اواسط مردادماه 
پروتكل هاي حفاظت از حيات وحش را براي پيشگيري 
از انتقال اين بيماري به ساير حيوانات آغاز كرديم، گفت: 
در اين مدت بيست و س��ه روزي كه از مشاهده اولين 
الشه گذشته است سه نوبت كميته بحران شهرستان 
و يك بار جلسه بحران استاني با حضور نهادهاي مرتبط 
مانند جهاد كشاورزي، امور عش��ايري، دامپزشكي و 
مديريت بحران استانداري تشكيل و تصميمات الزم 
مانند قرنطينه كان��ون آلودگي وعدم اجازه خروج گله 
دام اهلي بيمار و همچنين ورود دام اهلي و حيات وحش 
س��الم به اين منطقه انجام شده اس��ت. او افزود: براي 
قرنطينه منطقه دو كمپ ثابت و يك كمپ سيار را 
ايجاد كرده و پرسنل محيط زيست را در آنجا اسكان 
داديم و با تفاهم نامه اي كه با س��پاه پاسداران انجام 
داديم نيروهاي بسيجي بومي منطقه كه با محيط 
آنجا آشنا هستند به كمك ما آمدند و به صورت مرتب 

نقاط مختلف مورد رصد و بازرسي قرار مي گيرد.

ايمنشدنگلهنسبتبهبيماري
درگي بيان كرد: در طول ۵ روز اخير هيچ الشه جديدي 
از حيوانات تلف شده از طاعون نشخواركنندگان كوچك 
پيدا نكرديم و بعضا الش��ه هاي قديمي مربوط به دو تا 
س��ه هفته اخير را در دره ها مشاهده كرديم كه بخش 
عمده اي از آنها توسط حيوانات گوشتخوار خورده شده 
بودند كه اين نش��انه خوبي است از اينكه به مرحله اي 
رسيده ايم كه گله ها نس��بت به بيماري ايمن شده اند. 

اگر با همين روند پيش برويم ش��ايد بتوانيم طي چند 
روز آينده عمليات پايش منطقه را به اتمام برسانيم اما 
براي اينكه خيال خود را راحت كرده و اطمينان حاصل 
كنيم روند پاي��ش را ادامه خواهيم داد. او با بيان اينكه 
منطقه اي كه بيماري در آن مش��اهده شود به عنوان 
كانون آلودگي مي شناسيم، گفت: در منطقه اي به نام 
باالطالقان و پايين طالقان كه بين سه تا چهار روستا را 
در بر مي گيرد به عنوان كانون آلودگي شناخته شده 
است. در باالتر از اين منطقه و پايين تر از آن هيچ اثري 
از آلودگي و بيماري مش��اهده نشده است و گله هاي 
حيات وحش در صحت و سالمت بوده و محيط بانان 
هر روز از آنه��ا گزارش هاي تصويري تهيه مي كنند. 
تمامي الش��ه هايي ك��ه از ۱۲ مردادماه ك��ه اولين 
الشه هاي ناشي از بيماري طاعون نشخوار كنندگان 
كوچك مشاهده شده، كمتر از ۱۲۰ الشه بوده است.

سيلبيسابقهدرطالقان
درگي بيان كرد: ما يك سيل بزرگ را در طالقان پشت 
سر گذاشتيم كه در ۱۰۰ س��ال اخير بي سابقه بوده 
است، كانون بيماري طاعون نشخواركنندگان كوچك 
هم يكي از كانون هاي سيل خيز طالقان بوده است. با 
بررسي ميداني كه از منطقه داشتيم به بررسي ارتباط 
بين سيل و طغيان بيماري پرداختيم. ما در منابع علمي 
داريم ك��ه تغييرات ناگهاني آب و ه��وا يكي از داليل 
اصلي بيماري ها در حيات وحش است، با استرسي كه 
در نتيجه اين تغييرات ناگهاني به حيات وحش وارد 
مي شود، سيس��تم ايمني بدن تضعيف و سد دفاعي 
بدن در برابر بيماري ها شكس��ته خواهد شد و خيلي 
راحت تر بيماري مي تواند شيوع پيدا كند، به همين 
دليل قطعا سيل در شيوع اين بيماري تأثير گذاشته 
است. مديركل محيط زيست استان البرز يادآور شد: 
نكته ديگر اينكه امس��ال بي��ش از ۷۰ درصد تلفات 

طاعون نشخواركنندگان كوچك بزغاله هايي هستند 
كه امسال به دنيا آمده اند. يكي از داليل اين موضوع 
هم همان سيلي است كه در شهرستان طالقان رخ داد 
و اين حيوانات را از مادر خود دور كرد و به دليل عدم 
توانايي ماندن در طبيعيت در اين س��نين موجبات 
م��رگ آنها را فراهم ك��رد. درگي يادآور ش��د: االن 
حدود يك ماه از سيل طالقان مي گذرد اما همچنان 
آبشخورهاي حيات وحش در اين منطقه گل آلود و 
بعضا حاوي مواد معدني ناسالم است كه اين موضوع 

نيز مي تواند از جمله داليل باال بودن تلفات باشد.

استرسزاييعاملبيمارشدن
حياتوحش

او با بيان اينكه هر عامل استرس زايي مي تواند بر بيمار 
شدن حيات وحش تأثير بگذارد، يادآور شد: كم آبي 
و خشكس��الي هم مي تواند در بيمار ش��دن حيات 
وحش تأثير داشته باشد. كم آبي مي تواند در زايش 
و سالمتي آنها موثر است. در سال هاي خشكسالي 
احتمال تضعيف سيس��تم ايمني و بيماري، سقط 
جنين و نازايي و تك قلوزايي بسيار زياد خواهد شد.

او يادآور ش��د: تغذي��ه حيوانات گوش��تخوار از اين 
الش��ه ها خط��ري را در پي ندارد. وي��روس طاعون 
نشخوار كنندگان كوچك ويروسي است كه قدرت 
انتقال به انس��ان، حيوانات گوشتخوار و پرندگان را 
ندارد و از طرف ديگر ويروس بس��يار ضعيفي بوده 
كه حداكثر ۷۲ س��اعت در الش��ه حيوان��ات زنده 
خواهد ماند. به همين دليل بسياري از كشورها در 
پروتكل هاي خود دخالت انساني و امحاي الشه را 
رد مي كنند. با اين حال به دليل اينكه زيستگاه هاي 
اين حيوانات بعضا نزديك روستاها هستند و از منظر 
انساني حضور الشه هاي حيوانات جالب نيست ما در 

پروتكل هاي خود جمع آوري اين الشه ها را داريم.

بحرانكمآبيجدياست
يك كارشناس آب را جزو دغدغه هاي اصلي مردم 
دانست و گفت: تنها راه عبور از اين مساله شكل گيري 
»گفت وگوي ملي« بين تمامي دس��تگاه ها است. 
سيد عليرضا شريعت موضوع  آب و محيط زيست 
را جزو دغدغه هاي اصلي مردم كش��ور دانس��ت و 
اظهار كرد: در هشت سال گذشته پيمايشي براي 
بيان ۱۰ دغدغه اصلي مردم برگزار شد. در نتيجه 
اين پيمايش بسياري از مردم، مساله آب و محيط 
زيس��ت را جزو ۱۰ اولويت خود دانستند و به طور 
قطع با توجه به شرايط فعلي كشور به لحاظ تغيير 
اقليم و گرماي بي سابقه و كم آبي شديد، دغدغه آب 
و محيط زيست در كمترين حالت جزو پنج دغدغه 
اصلي امروزه مردم كش��ور ماست. او تاكيد كرد: در 
حال حاضر مساله كم آبي و خشكسالي عارضه اي 
است كه سراسر امريكا و جنوب اروپا را هم  فرا گرفته و 
حتي شرق آسيا را در نورديده است. خاورميانه هم كه 
از ديرباز با كم آبي مواجه بوده است، بيشترين تاثير 
منفي را از اين وضعيت به خود ديده است و خواهد 
ديد. در اين ش��رايط و با عنايت به اينكه دوره هاي 

خشكسالي و توالي آن سرعت بي سابقه اي گرفته 
است، تنها كشورهاي پيشرفته و داراي توان مالي 
و مديريتي قادر به سازگاري با اين شرايط هستند 
و كش��ورهاي فقير در مقابل اين پديده به ش��دت 
آسيب پذير مي شوند.  شريعت اضافه كرد: متاسفانه 
كشور ما از اين قاعده مستثني نيست چراكه عالوه 
بر كم آبي و خشكس��الي با مشكالت ديگري چون 
تحريم، ركود تورمي، بيكاري، فقر و كمبود منابع 
مالي ناش��ي از تحريم مواجه ايم و سوءمديريت در 

منابع آب هم بايد به آن افزود.

توليدكيتهايتشخيصآبلهميمونيدركشور
دانش��يار ويروس شناس��ي و عضو هيات علمي 
انس��تيتو پاس��تور ايران، ب��ا بيان اينك��ه قطعا 
جهش هاي��ي در ويروس آبل��ه ميموني به وجود 
آم��ده اما ش��رايط به گون��ه اي نبوده ك��ه رفتار 
ويروس خطرناك تر شده باش��د، گفت: درحال 
حاضر كيت هاي تشخيصي آبله ميموني در كشور 
ساخته مي ش��ود و وارداتي در اين زمينه نداريم. 
دكتر مصطفي صالحي وزيري درباره روند شيوع 
آبله ميموني، گفت: فكر نمي كنيم پاندمي از اين 
بيماري مش��ابه آنچه كه با كرونا اتفاق افتاد را در 
دنيا تجربه كنيم. از ماه مي ۲۰۲۲ كه موارد ابتال 
به آبله ميموني در كشورهاي جهان گزارش شده 
اس��ت، علي رغم تعداد باالي ابتال، تعداد مرگ و 
مير اندك و انگشت شماري )حدود ۰.۰۳ درصد 
تاكنون( در دنيا داشته ايم. از سوي ديگر سرعت 
انتش��ار آبله ميموني به اندازه كرونا نيست، زيرا 
ماهيت آن به گونه اي نيس��ت كه ب��ه راحتي از 
طريق تنفس منتقل شود. اگرچه افراد در تماس 
طوالني مدت هم در معرض خطر انتقال تنفسي 
ويروس هس��تند. در كل بر اساس اطالعات چند 
ماه گذشته نمي توان به اين نتيجه رسيد كه قرار 
است دچار چالش بهداشتي با آبله ميموني، مشابه 
چالش هاي كوويد۱۹ شويم. او با تاكيد بر اينكه 
به هيچ عنوان نبايد ويروس ها را دست كم گرفت، 
تصريح كرد: يكي از درس هاي بزرگي كه از كرونا 
گرفتيم اين بود كه هيچگاه عوامل عفوني به ويژه 
ويروس ها را دست  كم نگيريم. بايد تمام تالشمان 
را انجام دهيم تا بهتري��ن عملكرد را در مقابله با 

عوامل عفوني داشته باش��يم. او در پاسخ به اين 
سوال كه آيا طي چندماه گذشته كه هشدارها در 
خصوص آبله ميموني افزايش يافت، اين ويروس 
جهش خطرناكي داشته است يا خير، بيان كرد: 
قطعا جهش هايي در ويروس به وجود آمده است 
اما ش��رايط به گونه اي نبوده ك��ه رفتار ويروس 
خطرناك تر شده باش��د. صالحي وزيري با اشاره 
به اينكه عمده علت ابتال به بيماري آبله ميموني 
تماس جنسي است، گفت: بيش��تر مواردي كه 
از مبتالي��ان در دنيا گزارش مي ش��ود در ميان 
مرداني بوده است كه روابط جنسي با مردان ديگر 
داشتند هرچند كه موارد بيماري در خانم ها هم 
گزارش شده است. عمده ترين راه انتقال بيماري 
از طريق تماس فيزيكي طوالني مدت اس��ت. بر 
اين اساس ش��رايط در كش��ور ما چندان به نفع 
انتشار اين ويروس نيست، در كشورهاي خارجي 
شكل گيري تجمعات چندين هزار نفري مرتبط 
با افراد ذكر ش��ده سبب تسريع س��رعت انتشار 

ويروس مي شود.

رويخطخبر

تعادل|
 صن��دوق تامي��ن اجتماعي ش��رايط 
مس��اعدي ندارد، همين امر باعث شده 
تا دولت به فكر افزايش سن بازنشستگي بيفتد، تغيير 
پارامتريكي كه براي نجات انتخاب ش��ده اما سوال 
اينجاس��ت كه آيا تنها راه حل براي برون رفت از اين 
شرايط افزايش س��ن بازنشستگي و تغيير محاسبه 
مستمري بازنشس��تگي و در نهايت كاهش سنوات 
ارفاقي اس��ت؟ راه حل هايي كه ش��ايد براي دولت و 
تامين اجتماعي خوب باشد اما قطعا به ضرر كارگران 
و بازنشستگان خواهد بود. در واقع بدهي هاي معوقه 
دولت يكي از داليل به ورشكس��تگي كشيده شدن 
صندوق بازنشستگي تامين اجتماعي است. در حالي 
كه دولت باي��د ديون خود به اين صندوق را پرداخت 
كند به دنبال راهي براي فرار از پرداخت اين بدهي هاي 
معوقه اس��ت و همين امر باعث ش��ده تا راهكارهاي 
پارامتري��ك را در نظر بگيرد. اين در حالي اس��ت كه 
اگر بدهي انباشته ۴۵۰ هزار ميلياردي دولت به اين 
صندوق پرداخت شود، تمامي مشكالت حل خواهند 
ش��د و ديگر نيازي به اصالحات پارامتريك نخواهد 
بود. مس��اله اينجاست كه مس��اله بدهي دولت به 
صندوق هاي تامين اجتماعي هم مثل ساير موارد 
از جمله سرانه بهداشت و درمان و ... در اولويت قرار 
ندارند. در واق��ع دولت ها هيچ وقت در بودجه هاي 
ساالنه خود پرداخت اين بدهي را لحاظ نكرده اند 
و همين امر باعث شده تا چنين مبلغ كالني سهم 

بدهي دولت به صندوق هاي بازنشستگي باشد. 

دولتهاهميشهبهدنبالفراراز
پرداختبدهيبودهاند

پرويز عزيزي، كارش��ناس تامي��ن اجتماعي در اين 
باره به »تعادل« مي گويد: متاسفانه سال هاست كه 
دولت ها از پرداخ��ت بدهي خود به تامين اجتماعي 
ش��انه خالي كرده اند و همين امر باعث شده تا امروز 
بازنشستگان در چنين وضعيت بدي به سر ببرند. حاال 

دولت براي اينكه پرداخت اين بدهي را يك بار ديگر 
به تعويق بيندازد، دست به دامان تغييرات پارامتريك 
شده است، تغييراتي كه در اصل ماجرا هيچ تاثيري 
نخواهد داش��ت، تامين اجتماعي در حال حاضر به 
پول نياز دارد تا بتواند حقوق بازنشستگان را بر اساس 
آنچه در شوراي عالي كار مصوب شده است پرداخت 
كند، اين همه تعلل ب��راي اجرايي كردن اين مصوبه 
هم يكي ديگر از اقداماتي است كه دولت براي رهايي 
از پرداخت اين بدهي انجام داده اس��ت. او مي افزايد: 
سال هاست كه دولت ها به اين مساله بي توجه بودند 
و همين امر باعث شده تا بدهي دولت به اين صندوق 
رقم غير قابل جبراني بش��ود. در واقع پرداخت ۴۵۰ 
هزار ميليارد تومان در توان هيچ دولتي نيست اما اگر به 
بودجه هاي غيرضروري نگاهي بيندازيم درمي يابيم كه 
دولت مي تواند با كسر كردن از اين بودجه ها ميزان قابل 
توجهي از بدهي خود را پرداخت كند. در شرايط كنوني 
كه تامين معيش��ت يكي از دغدغه هاي اصلي مردم 
به ش��مار مي رود بي توجهي به شرايط بد اقتصادي 

بازنشستگان بي مهري دولت به اين قشر است. 

ناديدهگرفتنآسيبهاي
مشاغلسختوزيانآور

عزيزي در مورد بازنشستگي پيش از موعد و مشاغل 
سخت و زيان آور كه قانون آن به درستي اجرا نمي شود 
نيز مي گويد: طبق قانون، كارهاي سخت و زيان آور 
كارهايي هستند كه در آنها عوامل فيزيكي، شيميايي، 
مكانيك��ي و بيولوژيكي محيط كار، غيراس��تاندارد 
بوده و در اثر اش��تغال كارگر، تنشي به مراتب باالتر 
ازظرفيت هاي طبيعي )جسمي و رواني( در وي ايجاد 
مي شود كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي 
از آن است. از سوي ديگر مشاغل سخت و زيان آور به 
دو نوع تقسيم مي شوند؛ گروه اول، مشاغلي هستند 
كه صفت سخت و زيان آوري را مي توان با به كارگيري 
تمهيدات بهداشتي، ايمني و تدابير مناسب توسط 
كارفرما حذف كرد؛ و گروه دوم نيز مش��اغِل ماهيتًا 

سخت و زيان آور هستند كه با به كارگيري تمهيدات 
بهداشتي، ايمني و تدابير فني توسط كارفرما، صفت 
س��خت و زيان آوري آنها كاهش يافته ولي كماكان 
سخت و زيان آوري آنها پابرجاس��ت.  او مي افزايد: با 
اين اوصاف، كارگراني كه مشمول سنوات ارفاقي بابِت 
سختي كار خود مي شوند، در طول دوره كاري خود 
آسيب هاي بسياري متحمل مي شوند. اين كارگران 
اگر از حوادث ناشي از كار جان سالم به در برند، معموال 
به خاطر بيماري هاي ناشي از كار، دوراِن بازنشستگي 
سختي را مي گذرانند. پس ارفاقي كه در قانون براي 
اين كارگران در نظر گرفته ش��ده است در واقع يك 
حِق كامال به جاست و نمي توان به بهانه تقويت بنيه 
مالي و پايداري منابع صندوق هاي بازنشس��تگي از 
آن گذشت. آنها كه چنين ارفاقي را يك باِر تحميل 
شده بر سازمان و يكي از عوامل اصلي بحراِن صندوق 
مي دانند، چه جوابي براي كارگراني دارند كه جاِن 

خود را پاي كار در چنين مشاغلي گذاشته اند؟ 

كاردرمشاغلسختوزيانآور
بازيباجاناست

اكبر شوكت )عضو س��ابق هيات امناي سازمان تأمين 
اجتماعي( نيز بازنشستگي پيش از موعد را حِق مسلم 
كارگران مشاغل س��خت و زيان آور مي داند و مي گويد: 
بايد يادآوري كنم كه آم��ار بيماري ها و فوتي ها در اين 
بخش بسيار باالس��ت و كارگران به هيچ وجه تمايل به 
كار در محيط هاي س��خت و زي��ان آور ندارند. بنابراين 
اينكه كارگران بخواهند براي بازنشس��تگي زودهنگام 
با جانشان بازي كنند تقريبا بعيد است اما وقتي كارگر 
مجبور به انجام كاِر سخت و زيان آور مي شود و كارفرما هم 
هيچ تمهيدي براي خروج از اين وضعيت نمي انديشد، 
پس بازنشستگي پيش از موعد حق كارگر است. شوكت 
مي گوي��د: طبق قانون، كارفرما تا دو س��ال مهلت دارد 
محيط خود را از مشاغل سخت و زيان آور خارج كند كه 
اگر خارج نكند، تبعات اين را كارفرما بايد پرداخت كند. 
يكي از روش هاي پرداخِت اين تبعات، سخت و زيان آور 

اعالم كردن ش��غل و پرداخِت ۴ درصد اضافه حق بيمه 
است تا كارگر زودتر ازموعد بازنشست شود. به گفته اين 
فعال كارگري؛ كارگر مش��اغل س��خت و زيان آور براي 
بازنشستگي خود مسير بسيار سختي را بايد طي كنند. 
او مي گويد: پرونده اين كارگران گاهي ۳ تا ۴ س��ال در 
ادارات كار و تأمين اجتماعي باال و پايين مي شود تا كارگر 
بتواند مشمول بازنشستگي پيش از موعد شود. با چنين 
سختگيري هايي چگونه عده اي مي توانند از اصالحاِت 
قانون��ي در اين حوزه صحبت كنن��د و به دنبال گرفتِن 
اين حق از كارگر باشند؟! به جاي حذف سنوات ارفاقي 
بازنشستگي پيش از موعد، ۴درصدها را ماه به ماه بگيريد!

سازمانتاميناجتماعي
بهوظايفخودعملنميكند

مازي��ار گيالني نژاد )فعال كارگري( ني��ز در رابطه با 
بحران موجود در سازمان تامين اجتماعي مي گويد: 
يكي از عوامل اصلي بحران سازمان تأمين اجتماعي 
عمل نكردن اين س��ازمان به وظايف خود است. در 
مورد بحران تأمين اجتماعي دايم برعدم تعادل بين 
منابع و مصارف تأكيد مي شود اما به جرأت مي توان 
گفت ك��ه تأمين اجتماعي در جايي ك��ه بايد، براي 
افزايش اين منابع تالشي نمي كند. يكي از اين موارد، 

موضوع ۴درصد پرداخت حق بيمه مشاغل سخت و 
زيان آور است. مديران سازمان تأمين اجتماعي پاسخ 
بدهند كه چرا ۴ درصد مش��اغل سخت و زيان آور را 

از كارفرمايان به صورِت ماهانه دريافت نمي كنند؟ 
او مي افزايد: در حال حاضر حتي در واحدهاي بزرگ 
نيز اين ۴درصدها به صورت ماهانه پرداخت نمي شود 
درحالي كه اگر اين اتفاق بيفتد، پوِل قابل توجهي هر 
ماه به حساب س��ازمان واريز مي شود و اين مي تواند 
بخشي از مساله عدم تعادل منابع و مصارف سازمان 
تأمين اجتماعي را حل كند. اين فعال كارگري با اين 
پرسش كه »چرا اين ۴ درصدها پرداخت نمي شود و 
در صندوق اين كارخانه ها مي ماند؟« ادامه مي دهد: 
چه كسي دستور داده كه درآمد ماهانه صندوق بعد 
از ۲۰ سال پرداخت شود؟ با اين كار تأمين اجتماعي 
از بخشي از درآمدش محروم ش��ده است، درآمدي 
كه مي توانست بخشي از مشكِل سازمان را حل كند. 

باقيماندنپولدرجيبكارفرما
گيالني نژاد مي گويد: وقتي ۴درصِد مش��اغل سخت 
و زيان آور ماه به ماه پراخت نش��ود، در اين صورت اگر 
كارگري بعد از س��ال ها كار اخراج ش��ود يا فوت كند، 
اين ۴درصدها در جيب كارفرما مي ماند. س��وال من 

اين اس��ت كه چرا اصل و س��ود اين پول هايي كه بايد 
گره گشاي مشكالت صندوق تأمين اجتماعي باشد، 
۲۰س��ال در جيب كارفرمايان مي ماند و كس��ي هم 
اعتراضي نمي كند؟ گرفتِن اين ۴ درصد به صورت ماه 
به ماه سبب مي شود كه هم كارگر براي بازنشستگي 
مشكالِت كمتري متحمل شود و هم سازمان تأمين 
اجتماعي بخشي از مشكالت مربوط به عدم تعادل بين 
منابع و مصارف خود را حل كند. به هر حال يا ش��غل، 
سخت و زيان آور است يا نيست؛ اگر سخت و زيان آور 
اس��ت چرا بايد تا آخرين روز بازنشستگي اين پول در 
جيب كارفرما بماند و بعد به حساب سازمان واريز شود؟  
او مي گويد: خيلي از كارگران در طول دوران كاري خود 
با چند پيمانكار كار مي كنند و در زمان بازنشس��تگي 
نمي توانند آن پيمانكار را پيدا كنن��د تا اين ۴ درصد 
حق بيم��ه را از او بگيرند، يا حتي گاهي پيش مي آيد 
كه كارفرما فوت كرده يا خارج از كش��ور است يا موارد 
بسياري از اين دست اتفاق مي افتد كه باعث مي شود 
كارگر نتواند اين ۴ درص��د را از كارفرما بگيرد. در اين 
صورت كارگر يا خود بايد آن را پرداخت كند يا اگر تواِن 
پرداخِت آن را نداشت بايد از قيد بازنشستگي پيش از 
موعد بگذرد. بنابراين تأكيد ما اين است كه اين ۴درصد 
ماه به ماه به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز شود.

گزارش

چرادولتبدهي45۰هزارميلياردتومانيخودبهصندوقبازنشستگيراپرداختنميكند

تغييرات پارامتريك راه حل مشكالت بازنشستگان نيست
4درصِدمشاغلسختوزيانآورماهبهماهپرداختنميشود
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