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يادداشت- 1

 آمارهاي واقعي
ادعاهاي غيرواقعي

اي��ن روزها تناقض��ي در بطن 
اطالع رس��اني ش��اخص هاي 
اقتص��ادي كش��ور رخ نموده 
است كه امكان تحليل شفاف 
را از كارشناسان مي گيرد. يك 
ضرب المثل قديمي و عاميانه 
در فرهنگ ايران��ي وجود دارد 
كه وصف الح��ال امروز ايرانيان 
است. در اين مثل گفته مي ش��ود: »هيچ ماست فروشي 
نمي گويد ماست من ترش است.« يك چنين رويكردي را 
هرچند شايد بتوان در برخي بخش هاي عادي تحمل كرد، 
اما چنانچه مقامات ارشد يك دولت و چهره هاي اقتصادي 
و اجرايي در ش��رايط بحران اقتصادي و نزول شاخص ها و 
ظهور باالترين نرخ رشد تورم، ناگهان اعالم كنند كه اوضاع 
بر وفق مراد است و »ماست ما شيرين است« هشدار دهنده 
است. اما آيا واقعا اوضاع بر وفق مراد است؟ اگر در اينجا منظور 
»مردم« باشد كه اوضاعشان حقيقتا بر وفق مراد نيست! اما 
يكي از گزاره هاي مهمي كه از طريق آن مي توان عملكرد 
دولت ها را مورد ارزيابي قرار داد، نحوه بودجه ريزي و مهم تر 
از آن اجراي بودجه مورد نظر در يك سال است. برخالف 
تصور دولتمردان، تصوير واقعيت عملكرد دولت نه از دل 
صحبت هاي سخنگوي دولت و چهره هاي اجرايي، بلكه 
از بطن واقعيت هاي بودجه، تصميم سازي هاي اقتصادي 
و متعاقب آن ش��اخص هاي اقتصادي نمايان مي ش��ود. 
بودجه س��ال1401 بودجه اي اس��ت كه دولت سيزدهم 
صفر تا صد آن را بر عهده داشته است. وقتي ابعاد و زواياي 
گوناگون بودجه مورد بررسي قرار مي گيرد، روشن مي شود 
واقعيت هاي بودجه هيچ تناسبي با اهدافي كه دولت ارايه 
كرده است، ندارد. شخص آقاي رييس جمهوري، سخنگوي 
دولت و تيم اقتصادي دولت، بارها اعالم كرده اند، مهار تورم، 
مهم ترين هدف دولت است. حاال بايد ديد، در بودجه 1401 
چه برنامه هايي براي مهار تورم تدارك ديده ش��ده است و 
آيا با اين بودجه مي ت��وان تورم را مهار كرد و فقر را كاهش 
داد؟ مهم ترين مش��كل بودجه 1401 )مانند بسياري از 
بودجه هاي ديگر( كسري بودجه باال است. وقتي بودجه اي 
با كسري مواجه شود، روند استقراض از بانك مركزي براي 
جبران حفره هاي بودجه آغاز مي ش��ود. اين استقراض با 
روش هاي مختلفي انجام مي ش��ود. ممكن است، دولت 
اقدام به چاپ اسكناس كند. ممكن است از بانك مركزي 
قرض بگيرد و ممكن اس��ت از طريق برداشت از سيستم 
بانكي اين چاله ُپر شود. هركدام از اين روش ها كه در پيش 
گرفته شود، نتيجه يك چيز است. رشد نقدينگي، افزايش 
پايه پولي و نهايتا ب��روز تورم. بنابراين دولت با اين بودجه، 
تورم را افزايش داده اس��ت. بايد توجه داشت نمونه مثالي 
تورم در هر جامعه اي مانند زلزله است. ممكن است زلزله 5 
ريشتري و 6 ريشتري خطر كمتري را همراه داشته باشد. 
اما زماني كه اين تكانه ها به باالي 6 و 7 ريش��تر مي رسند، 
ديگر جز ويراني چيزي به دنبال نخواهند داش��ت و حتي 
ساختمان هاي محكم نيز فرو مي ريزند. در خصوص تورم 
نيز ممكن اس��ت تا 50 درصد، بتوان تبعات مخرب آن را 
تحمل كرد، اما زماني كه نرخ تورم در اقتصادي به باالي 50 
و 60 درصد مي رسد، ديگر جز ويراني و خسارت، خروجي 
ديگري نخواهند داش��ت. مبتني بر اين واقعيت ها است 
كه نرخ تورم در خرداد ماه ركوردش��كني كرده و به باالي 
50 درصد رسيده اس��ت. وقتي تورم رخ نمايان كند، فقر 
افزايش پيدا مي كند، بيكاري بيشتر مي شود، آسيب هاي 
اجتماعي در شؤون مختلف ظهور مي كند و نهايتا قدرت 
خريد مردم كاهش پيدا مي كند و ويراني هاي دهشتناك 
آغاز مي شود. بنابراين دولت در مهم ترين عملكرد اقتصادي 
خود كه ارايه و اجراي بودجه است، نمره قبولي نمي گيرد. 
شخصا معتقدم به هيچ  وجه نمي توان به آمارهاي اقتصادي 
مقامات دولتي اطمينان كرد. هر دولتي كه روي كار مي آيد 
ضريب جيني پايين تري را تصويرسازي مي كنند و اعالم 
مي كنند كه شكاف طبقاتي را كاهش داده است. اما وقتي 
تفريغ بودجه ارايه مي شود و ديوان محاسبات گزارش هاي 
خود را ارايه مي كند، مشخص مي ش��ود كه هيچ كدام از 
ادعاهاي مطرح شده، ريش��ه در واقعيت نداشته است. نه 
تنها آمارهاي نهادهاي داخلي، بلكه حتي در برخي موارد 
آمارهاي نهادهاي خارجي مانند صندوق بين المللي پول، 
بانك جهاني و... نيز ممكن است با خطا همراه باشند. چرا 
كه اين تحليل ها با داده هاي اطالعاتي انجام مي گيرند كه 
ممكن است نسبي بوده باشند. موضوع ديگر برنامه هاي 
عمراني ميان مدت و بلندمدتي است كه دولت ها از طريق 
آن بازار كسب و كار را بهبود مي بخشد. برنامه هاي عمراني 
هر دولتي در حكم موتور محرك اقتصادي آن دولت است. 
با اين برنامه ها است كه توليد، رونق مي گيرد و محيط هاي 
كس��ب و كار بهبود مي يابند. متاس��فانه از اين منظر نيز 
دولت عملكرد مطلوبي نداشته است. با ركود در پروژه هاي 
عمراني، بخش خصوصي هم انگيزه كمتري براي ورود به 
حوزه اقتصادي خواهد داش��ت. چرا كه مشاهده مي كند، 
دولت برنامه اي در اين بخش ندارد. بنابراين آمار بيكاري باال 
مي رود و مردم در تامين حداقل هاي معيشتي دچار مشكل 
مي شوند. از سوي ديگر اين روند باعث افزايش ريسك در 
اقتصاد ايران مي شود. افزايش ريسك، يعني كشور با مشكل 
سرمايه گذاري روبه رو مي شود و براي بازسازي و نوسازي 
خود با دش��واري هاي فراواني روبه رو خواهد شد. بنابراين 
طي يك سال گذشته، دولت در زمينه بهبود شاخص هاي 
اقتصادي نه تنها نمره قابل قبولي نمي گيرد، بلكه بخشي از 
ادامه در صفحه 8 ركوردهاي منفي را... 

عباسعلي ابونوري

يادداشت-2

يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3

شايد و بايدهاي وزارت 
بازرگاني

مرگ كسب و كار ما شدهمعيشت يا زندگيچرا نقدينگي وارد بورس نشد؟

از ح��دود 11 س��ال پيش 
كه وزارت صم��ت از ادغام 
دو وزارتخانه تش��كيل شد 
تا امروز، مش��كالت مهمي 
باقي مانده كه هيچ وزيري 
نيز توان برطرف كردن آنها 
را نداشته است. وزير فعلي 
صمت، اولين فردي بود كه 
ساختار دقيق اين وزارتخانه را تعريف كرد اما با اين 
وجود، همچنان بحث مس��ووليت ها و اختيارات در 
حوزه هاي مختلف به جاي خود باقي مانده اس��ت. 
بازرگاني هرگز در مي��ان اولويت هاي اصلي وزارت 
صمت قرار نداشته است. با توجه به اهميت موضوع 
تولي��د، وزراي صمت بخش مهمي از تمركز خود را 
ب��ر روي اين موضوع قرار داده ان��د و همين موضوع 
باعث شده حوزه مهم بازرگاني با بي توجهي مواجه 
شود. اين در حالي اس��ت كه بازرگاني ادامه توليد 
اس��ت و اگر ما اين حوزه را سامان ندهيم، توليد نيز 

با آسيب هاي جدي مواجه مي شود.
قاچاق در اقتصاد ايران به ش��دت رش��د كرده و در 
سال هاي گذشته بخش مهمي از بازارهاي كاالهاي 
داخل��ي را گرفته اس��ت. در برخ��ي بازارها بيش از 
70 درصد س��هم بازار را كاالهاي قاچ��اق به خود 
اختص��اص داده اند و قاچاق نف��س برخي بازارها را 
گرفته اس��ت. اين وظيفه وزارت بازرگاني است كه 
اين معض��ل را مديريت كند. بح��ث قيمت گذاري 
كاالها، نحوه نظارت بر توزيع آنها، چگونگي حمايت 
از مردم و بس��ياري از ديگر مس��ائل ني��ز به حوزه 
بازرگاني مرتبط است كه در تمام سال هاي گذشته 
فراموش شده است. در حوزه بازرگاني خارجي نيز 
صادركنندگان ما سال هاس��ت با مشكالتي درباره 
قوانين صادرات، نحوه بازگش��ت ارز و اس��تفاده از 
ظرفيت ه��اي بين الملل��ي رو به رو هس��تند. از اين 
رو قطعا ب��ا تفكيك وزارتخانه ها و تاس��يس وزارت 
بازرگاني مي توان انتظار داش��ت ك��ه برخي از اين 
مش��كالت برطرف ش��وند. پيش از تفكي��ك بايد 
قوانين اجرايي به ش��كل دقيق تعريف شوند. اينكه 
اجراي كدام سياس��ت ها به وزارت بازرگاني منتقل 
مي ش��ود، نحوه جابه جايي اموال، اسناد، كارمندان 
و حتي س��اختمان هاي وزارتخانه ها چگونه خواهد 
ب��ود موضوعات مهمي هس��تند كه اگر ب��راي آنها 
چاره انديشي نش��ود، خود به معضلي بدل مي شود 
كه چند سال وقت كشور را مي گيرد. انتظار مي رود 
در صورت��ي كه دول��ت و مجلس در اي��ن زمينه به 
جمع بندي نهايي رسيده اند، با محوريت نهادهايي 
چون س��ازمان برنامه و بودجه، مسير اين تفكيك 
به طور دقيق مشخص شود، تا به جاي حل مشكالت 

فعلي، بستر ايجاد مشكالت جديد فراهم نشود.

نرخ س��ود بي��ن بانك��ي از 6 
ماهه دوم سال گذشته از 1۸ 
درصد، امروز در آستانه عبور 
از ۲1 درصد قرار گرفته است. 
اگر ن��گاه تك بعدي داش��ته 
باش��يم قاعدت��ا نمي توانيم 
در ريش��ه يابي شكل گيري 
وضعيت امروز بازار س��رمايه 
به يك يا دو عامل برس��يم و عوامل متعددي از جمله 
بي ثباتي در تصميمات اقتصادي و تصميمات اثرگذار 
در اقتصاد، افزايش نرخ بهره بين بانكي، سررس��يد و 
اس��تمهال اوراق بدهي كه به روايتي گفته مي شود باز 
خريد مي شوند اما در واقعيت اينگونه نيست و به طور 
دقيق مفهوم اس��تمهال را دارد چراكه پولي به چرخه  
بازار سرمايه برنمي گردد از جمله عوامل مهم در ايجاد 
وضعيت امروز بازار س��رمايه است. همچنين يكسري 
تصميمات اقتصادي ديگر مانند وضع عوارض صادرات 
و واردات، قطعي برق، رشد بازار موازي در اين وضعيت 

بازار سرمايه اثرگذار بودند.
بايد توجه داش��ته باشيم كه قطعي برق سود صنايع و 
شركت ها را كاهش داده اس��ت و در گزارش سه ماهه 
شركت هاي سيماني و فوالدي به طور مشهود مي بينيم 
كه يكي از داليل افت عملكردها نسبت به مدت مشابه، 
همين موضوع قطعي برق بوده اس��ت. نكته مهم اين 
اس��ت كه 4 ماه را در سال پشت سر گذاشتيم و شاهد 
نوساناتي در بازار سرمايه بوديم؛ در دو ماه ابتداي سال 
شاخص كل 17 درصد بازدهي كسب كرد و شاخص 
هم وزن هم تا ۳0 درصد بازدهي داشت اما بايد ديد چه 
اتفاقي افتاد كه در دو ماه بعد شاخص كل به بازدهي 7.5 
درصد و ش��اخص هم وزن به كمتر از 15 درصد رسيد 

و كاهش پيدا كرد. 
معتقدم دلي��ل آن، تصميم دولتمردان و مس��ووالن 
س��ازمان بورس براي خاموش ك��ردن عطش تقاضا 
بود تا بتوانند از ش��كل گيري تهاجم نقدينگي به بازار 
سرمايه جلوگيري كنند و در حقيقت اين تصميم گذر 
از خطوط قرمزي بود كه وقايع سال ۹۹ را تكرار نكند. 
اساس��ا به همين دليل در خردادماه از سوي دولت 10 
هزار ميليارد تومان عرضه اوراق بدهي در بازار اول انجام 
شد و شاهد عرضه هاي اوليه پي در پي دولت در بورس 

و فراب��ورس بوديم. البته هر چند ۳ الي 4 هزار ميليارد 
تومان عددي براي بازار س��رمايه نيس��ت كه بخواهد 
بازار را تحت تاثير بگذارد اما اين روند نش��ان مي دهد 
كه سياس��تي مبني بر سركوب تقاضاهايي كه تمايل 
وارد كردن نقدينگي به بازار سرمايه دارند را گرفته اند. 
افزايش نرخ بهره بين بانكي يكي از عوامل آش��فتگي 
امروز بازار سرمايه است كه البته نسبت به ساير عوامل 
اثر كمي داشته چراكه رابطه معكوسي با نرخ بازده مورد 
انتظار دارد و موجب افزايش اين نرخ مي شود اما نكته 
مهم اين است كه ما شاهد بي ثباتي تصميمات اقتصادي 
هستيم و در حالي كه وزير اقتصاد اعالم مي كند با انجام 
عمليات بازار باز ساز وكاري فراهم كرديم كه نرخ بهره 
بين بانكي از ۲0 درصد تجاور نكند و گذر نرخ سود بين 
بانكي از اين عدد، نش��ان مي دهد كه بانك مركزي در 
تصميمات اقتدار و سلطه بيشتر و كامل تري نسبت به 
بازار سرمايه دارد و بالفاصله كه ديد در معرض تهديد 
خروج نقدينگي از شبكه بانكي قرار گرفته، نرخ بهره بين 

بانكي را با نيت مهار تورم، افزايش داد.
اين در حالي اس��ت كه با افزايش نرخ بهره بين بانكي، 
بهاي تمام ش��ده تولي��د افزايش پي��دا مي كند و اين 
نمي تواند گزين��ه اولي براي كنترل نرخ تورم باش��د. 
معتقدم اثر افزايش نرخ بهره بين بانكي بر بازار سرمايه از 
طريق نوسان و تالطم هاي ناشي از بي ثباتي تصميمات 
اقتصادي خود را نشان مي دهد و اثر رواني دارد. از سوي 
ديگر اقدام بانك مركزي در افزايش نرخ سود بين بانكي 
براي حفظ نقدينگي در شبكه بانكي است كه با عنوان 
مهار تورم مطرح كرده اند. معتق��دم از داليل مهم در 
ريزش بازار سرمايه نسبت به بازارهاي موازي نداشتن 
حامي و نبود تش��كل هاي خودانتظام به معناي نبود 
وجود تشكل هاي حقيقي نهادهايي است كه بتوانند 
خواسته س��هامداران را مانند انجمن هايي خودرويي 
تا مجمع تش��خيص مصلحت پيش ببرند و به كرسي 
بنشانند. دقيقا بانك ها هم تا ديدند در معرض تهديد 
خروج نقدينگي قرار دارند نسبت به افزايش نرخ بهره 
بين بانكي اقدام كردند اما در بازار سرمايه نتيجه نبود 
تشكل هاي خودانتظام صنفي براي پيگيري مطالبات 
و جلوگيري از آسيب هاي احتمالي، اين بوده كه شاهد 
يأس در بازار س��رمايه و خشكاندن انگيزه هاي تامين 

مالي از طريق بازار سرمايه هستيم.

در نگاه اول شايد اين دو كلمه 
خيلي هم جدا از هم نباشند، 
در واقع اگ��ر بخواهيم به طور 
كامال منطقي ب��ه ماجرا نگاه 
كنيم جدا كردن معيش��ت از 
زندگي اصال درست نيست، اما 
در شرايط كنوني با توجه به نوع 
زندگي كه مردم با آن دست به 
گريبان هستند و از سويي هم اهدافي كه مسووالن براي 
جامعه تعريف كرده اند گويا اين دو مقوله كامال جدا از هم 
تعريف شده اند. وقتي ما در مورد فرزند آوري صحبت به 
ميان مي آوريم و در مورد پيري جمعيت هشدار مي دهيم، 
بايد ش��رايطي را فراهم كنيم ك��ه خانواده ها بتوانند به 
اين مهم اهتمام ورزي��ده و فرزند آوري را در برنامه هاي 
زندگي خود قرار دهند، اما در واقعيت فشارها اقتصادي 
و معيشتي به قدري افزايش پيدا كرده كه زوج ها ديگر 
نه زماني براي فكر كردن به اين مساله دارند و نه پولي كه 
بتوانند به پشتوانه آن آينده اي را براي خود و فرزندانشان 
متصور شوند. وقتي بسياري از زنان هنگام استخدام تعهد 
مي دهند كه در صورت بارداري استعفا مي دهند و در واقع 
شغل خود را ترك مي كنند اين نشان از عدم امنيت شغلي 
براي زناني دارد كه حتي اگر هم به فكر فرزندآوري باشند، 
از دست دادن شغل آنها را از اين فكر منصرف كند. اين 
مساله اغراق آميز نيست و حتي برخي شركت هاي بزرگ 
دولتي همچنين تعهدي را از زنان در موقع اس��تخدام 
مي گيرند. بسياري از كارفرمايان سعي مي كنند با زناني 
كه متاهل هستند قرارداد نبندند چرا كه افزايش مرخصي 
زايمان را به ضرر خود مي دانند و از سوي ديگر به اين فكر 
مي كنند كه تمام اين مدت هم بايد نيروي كار خود را از 
دست بدهند و هم بايد حقوق او را پرداخت كنند كه البته 
با توجه به شرايط كنوني حتي براي بسياري از كارفرمايان 
هم به صرفه نيست. از سوي ديگر در شرايط اقتصادي 
فعلي، زنان نيز مجبورند س��اعات طوالني دور از خانه و 
خانواده باش��ند و درنتيجه اگر در يك خانواده كارگري 
فرزندي در كار باش��د، محروم از حمايت هاي درست و 
كامل پدر و مادر مي ماند. يكي از مهم ترين مشكالتي كه 
در خانواده هاي كارگري با سرعتي مضاعف رو به افزايش 
است، شكاف هاي عميق اقتصادي ناشي از تورم و ركود 
ادامه در صفحه 6 است كه...  

اي��ن روزها يك بار ديگ��ر از در 
و دي��وار اين س��رزمين مرگ 
مي بارد، اوج گرفتن دوباره كرونا 
و باال رفتن ميزان مبتاليان به وبا 
و تب كريمه كنگو بس نبود، حاال 
سيل از شمال تا جنوب از شرق 
تا غرب كش��ور را درنورديده و 
باعث مرگ هموطنانمان شده 
است. اين غافلگيري ها تا كي قرار است ادامه داشته باشد. 
چرا وقتي سازمان هواشناسي هشدار مي دهد، هيچ كدام 
از نهادهاي مربوطه آماده باش اعالم نمي كنند، چرا كسي 
به مردم هشدار دقيق و درس��ت نمي دهد، چرا بايد جان 
انسان ها اينقدر در سرزمين ما بي ارزش باشد. مگر اولين بار 
است كه ما دچار سيل مي شويم، چند بار ديگر اين اتفاق بايد 
رخ بدهد تا مسووالن بدانند كه در اين شرايط چه كارهايي 
بايد انجام بدهند، چند نفر ديگر بايد جان عزيزش��ان را از 
دست بدهند تا آنها به اين نتيجه برسند كه با كت و شلوار 
نمي توان به داد مردم سيل زده رسيد. نماينده هاي مجلس 
و شهردار تهران و بقيه مسووالني كه به مناطق سيل زده 
سر زده اند و عكس يادگاري انداخته اند در حالي كه حتي 
لباس مناسب براي حضور در اين مناطق به تن نداشتند، 
فكر مي كنند اين تصاوير براي مردم چه پيامي به ارمغان 
مي آورد. وقتي مسووالن ابتدايي ترين تجهيزات را براي 
حضور در مناطق سيل زده به همراه ندارند، وقتي با كت 
و ش��لوار و كفش معمولي تا زانو در گل فرو مي روند تنها 
يك واقعيت را نشان مي دهد و آن بحران در ستاد بحراني 
است كه سال هاست تاسيس شده اما هميشه در شرايط 
بحراني غافلگير مي شود و اين مشخصه بارز ستادي شده 
كه قرار است در مواقع اضطراري به داد مردم برسد. چرا 
بايد مس��ووالن فكر كنند كه عكس يادگاري انداختن با 
ويرانه هايي كه بر س��ر مردم خراب شده مي تواند به آنها 
آرامش بدهد. در ش��رايطي كه حتي كالنشهري مانند 
تهران نيز بر اثر بارش يك باران معمولي خيابان هايش به 
رودخانه تبديل مي شوند، چه انتظاري مي رود كه شهرها و 
روستاهاي دور از مركز شرايط مقابله با سيالب ها را داشته 
باش��ند. در مدت اين چند روز ميليون ها خسارت به اين 
سرزمين وارد شده است، جان شهروندان به خطر افتاده، 
بي��ش از 60 نفر جان باخته اند و بي��ش از ۲0 نفر مفقود 
ادامه در صفحه 8 شده اند تازه اين... 

خسرو فروغان گران سايه

مريم شاهسمنديسيمين يعقوبيانفردين آقابزرگي

 صورت هاي مالي خودروسازان 
از افت توليد حكايت دارد

»تعادل« بررسي مي كند

بازار خودرو هفته اول مردادم��اه را با افت قيمت به 
پايان رساند. برخي از فعاالن بازار عنوان مي كنند در 
روزهاي گذشته ميزان عرضه خودرو به بازار افزايش 
يافت و عرضه و تقاضا مقداري در حالت تعادلي قرار 
گرفت. به نظر مي رس��د، در روزهاي آينده نيز اين 
روند كاهش��ي در بازار خودروي كشور ادامه داشته 
باش��د. اگرچه قيمت ها تا حدودي كاهشي گزارش 
مي شود، اما بررسي صورت هاي مالي خودروسازان 
بزرگ كشور از افت توليد حكايت دارد. تيراژ توليد 
خودرو از س��وي خودروسازان در پايان تيرماه سال 
جاري به حدود ۳11 هزار و 145 دستگاه رسيد. سه 
صفحه 7 را بخوانيد خودروساز ياد شده تا ...  

شاخص كل بورس در سطح ناامني قرار دارد و هر 
روز شاهد افت بورس هستيم. ديروز شاخص كل 
بورس تهران توانست افت دو هزار و 7۹5 واحدي 
را ثبت كند و به س��طح يك ميليون و 440 واحد 
برسد. از س��وي ديگر ش��اخص كل هم وزن نيز 
در محدوده ۳۸7 هزار واحدي تثبيت ش��ده و به 
عقيده كارشناس��ان اين س��طح شاخص هم وزن 
ب��راي معامالت بازار كمي نگران كننده اس��ت. از 
ميانه معامالت روز شنبه شاهد افزايش فشار فروش 
و عقب نشيني ش��اخص بوديم؛ اما معامالت شبريز 
پس از بازگشايي و همچنين معامالت خودرو، افت 
صفحه 4 را بخوانيد شاخص را...  

 قيمت خودرو 
در الين كاهشي

 جاده  يك طرفه 
بورس تمام مي شود؟

در ميانه صعود تورم، دولت از رشد باالي اقتصاد مي گويد

 عادل آذر، رييس موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت 
و برنامه ريزي دار فاني را وداع گفت

 متوسط قيمت مسكن در تهران با افزايش 3.4 ميليون توماني 
به مرز متري 4۵ ميليون تومان رسيد

اقتصاد ايران در دنياهاي موازي!

درگذشت مرد آمار ايران  بازگشت حباب به قيمت ملك

در ش��رايطي كه بس��ياري از كارشناسان و فعاالن 
اقتصادي از ش��رايط دش��وار كش��ور براي عبور از 
بحران ه��ا و مش��كالت فعل��ي س��خن مي گويند، 
مس��ووالن دولت س��يزدهم همچنان معتقدند كه 
رش��د و پيش��رفت در اقتصاد ايران آغاز شده و در 

آينده نزديك، كشور با پيشرفت هاي جدي در اين 
حوزه همراه خواهد شد، موضوعي كه به نظر مي رسد 

اقتصاد ايران را دچار دنياهاي موازي مي كند.
بر اس��اس گزارش هاي رس��مي كه از س��وي مركز 
آمار ارايه ش��ده، نرخ تورم در خرداد ماه امسال چه 

در ح��وزه نرخ ماهانه و چه در ت��ورم نقطه به نقطه، 
ركورده��اي جديدي را به ثبت رس��انده و با وجود 
كاهش نس��بي س��رعت در تير ماه، همچنان روند 
صعودي در نخس��تين ماه تابستان نيز ادامه داشته 
است. با وجود آنكه دولت مي گويد آنچه كه در دو ماه 

گذشته رخ داده، حاصل از شوك حذف ارز 4۲00 
توماني بوده اما به نظر مي رس��د معضل تورم الاقل 
فعال با اقتصاد ايران هم��راه خواهد بود و باال رفتن 
نرخ ت��ورم ماهانه قطعا در آينده تاثير خود را بر نرخ 
صفحه 2 را بخوانيد نهايي ساالنه نيز مي گذارد.  

مرد آمار ايران درگذشت، خبري بهت آور كه فعالين 
اقتصادي كشور را متاثر كرد، شايد كمتر كسي در 
دانشگاه هاي كش��ور در دو سه دهه اخير تحصيل 
كرده باشد و نام عادل آذر به گوشش نرسيده باشد، 
كتاب آمار سال هاي اوليه دانشگاه در اكثر رشته هاي 
تحصيلي با نام عادل آذر شناخته مي شود. عادل آذر، 
رييس موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت 
و برنامه ري��زي كه بابت جراحي ديس��ك كمر در 
بيمارس��تان خاتم تهران بستري ش��ده بود، روز 
جمعه 7 مرداد 1401 پس از عمل جراحي در بخش 

ريكاوري به هوش نيامد و جان خود را از دست داد. 
وي متولد 1۳45 دهلران، دانش آموخته دكتراي 
مديريت و عضو هيات علمي دانشگاه بود. مرحوم 
دكتر عادل آذر عالوه بر آثار و تأليفاتي كه داشت، 
در مسووليت هاي مهمي همچون رياست ديوان 
محاس��بات كش��ور، رياس��ت مركز آمار، رياست 
موسس��ه عالي آم��وزش و پژوه��ش مديريت و 
برنامه ريزي خدمت ك��رد و همچنين نمايندگي 
مجلس ش��وراي اس��المي  را در كارنامه اجرايي و 
صفحه 6 را بخوانيد مديريتي خود داشت.  

مجيد اعزازي| پس از يك س��ال تخليه تدريجي 
حباب قيمت مسكن، براي دومين بار در سال جاري، 
تورم مل��ك از تورم عمومي پيش��ي گرفت و قيمت 
آپارتمان حبابي ش��د. پيش از اين در ارديبهشت ماه 
اين حالت تجربه شده بود. در تازه ترين آمار منتشره 
از وضعيت بازار مسكن شهر تهران، متوسط قيمت هر 
متر مربع واحد مسكوني در تهران طي تير ماه امسال 
با افزايش ۳ ميليون 400 هزار توماني متوسط قيمت 
هر مترمرب��ع آپارتمان به 44 ميلي��ون و ۸00 هزار 
تومان رس��يد و به اين ترتيب، تورم ۸.۳ درصدي را 

در ماه گذشته ثبت كرد.  اين در حالي است كه تورم 
ماهان��ه عمومي در تيرماه 7.6 درصد گزارش ش��ده 
است. آخرين بار، در اسفند و خرداد سال 1400 نرخ 
تورم ماهانه ملك از تورم ماهانه عمومي سبقت گرفته 
بود و در ساير ماه هاي سال 1400 همواره تورم ماهانه 
مسكن از تورم ماهانه عمومي كمتر بود و به عبارتي 
ديگر، حباب قيمتي شكل گرفته در اين بازار به تدريج 
در سال گذشته تخليه و حدود ۲0 درصد كوچك تر 
شد. اما به نظر مي رس��د، در سال جاري، روند تخليه 
صفحه 5 را بخوانيد حباب با...  

صفحه 3      

پيام تسليت رهبر معظم انقالب
 به مصيبت  ديدگان سيل

از مسووالن تدابير الزم 
را براي ترميم آسيب ها 

مطالبه مي نمايم

مومني بر نشانه شناسي تجربه هاي 
آخرين دهه قرن گذشته تاكيد كرد

هشدار درباره تكرار 
فرصت سوزي هاي 

دهه 1390
      صفحه 6



در ش��رايطي كه بس��ياري از كارشناس��ان و فعاالن 
اقتصادي از شرايط دشوار كشور براي عبور از بحران ها 
و مشكالت فعلي س��خن مي گويند، مسووالن دولت 
س��يزدهم همچنان معتقدند كه رشد و پيشرفت در 
اقتصاد ايران آغاز ش��ده و در آينده نزديك، كش��ور با 
پيشرفت هاي جدي در اين حوزه همراه خواهد شد، 
موضوعي كه به نظر مي رس��د اقتصاد اي��ران را دچار 

دنياهاي موازي مي كند.
بر اساس گزارش هاي رسمي كه از سوي مركز آمار ارايه 
شده، نرخ تورم در خرداد ماه امسال چه در حوزه نرخ 
ماهانه و چه در تورم نقطه به نقطه، ركوردهاي جديدي 
را به ثبت رسانده و با وجود كاهش نسبي سرعت در تير 
ماه، همچنان روند صعودي در نخستين ماه تابستان 
نيز ادامه داشته است. با وجود آنكه دولت مي گويد آنچه 
كه در دو ماه گذش��ته رخ داده، حاصل از شوك حذف 
ارز 4200 توماني بوده اما به نظر مي رسد معضل تورم 
الاقل فعال با اقتصاد ايران همراه خواهد بود و باال رفتن 
نرخ تورم ماهانه قطعا در آينده تاثير خود را بر نرخ نهايي 

ساالنه نيز مي گذارد.
بررس��ي وضعيت تورم در تير ماه نش��ان مي دهد كه 
ش��رايط اس��تان ها نيز چندان متفاوت نيست و روند 
افزايشي در تمام استان هاي كشور ادامه دارد. در اعالم 
اخير مركز آمار ايران از تورم تيرماه، تورم نقطه به نقطه 
به ۵4 درصد و تورم س��االنه ب��ه 40.۵ درصد افزايش 
يافته و تورم ماهانه با كاهش به 4.۶ درصد رسيده است. 
در تازه ترين گزارش منتشر شده درباره وضعيت تورم 
استان ها در تير ماه ١٤٠١، بيشترين نرخ تورم ماهانه 
خانوارهاي كشور مربوط به استان   همدان با ۷.۱ درصد 
و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان     گيالن با 
۳.۳ درصد است. همچنين بيشترين نرخ تورم نقطه 
به نقطه )تغيير شاخص نسبت ماه مشابه سال قبل( 
متعلق به اس��تان آذربايجان غربي ب��ا ٦٣.٩ درصد و 
كمترين آن مربوط به استان خوزستان با 4۷.۳ درصد 
است. بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان 
كهگيلويه و بويراحم��د با نرخ ٤٧.٦ درصد و كمترين 
آن متعلق به استان  سيستان و بلوچستان با نرخ ٣٥.٤ 
درصد است. بررسي تغييرات قيمت در استان ها نشان 
مي دهد كه باالتري��ن افزايش هزينه در »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« مربوط به قزوين با متوسط 
۹۸.۳ درصد و البرز با ۹۷.۹ درصد بوده است. بوشهر با 
۷0.۵ درصد و خراسان جنوبي با ۷0.۷ درصد كمترين 

افزايش هزينه را داشته اند.
كارشناس��ان اقتصادي نيز نگاهي مشابه با آمارهاي 
فعل��ي دارند. كامران ندري، در مورد آينده ش��رايط 
اقتصادي ايران گفت: اگر توافق انجام نشود گشايشي 
در وضعيت اقتصاد رخ نمي دهد و در بهترين حالت 
مي توانند وضعي��ت موجود را حفظ كنند و وضعيت 
موجود نيز وضعيت مطلوبي نيس��ت زيرا نرخ تورم 
به ش��دت باال بوده و نرخ رشد اقتصادي نيز نرخ قابل 
قبولي ك��ه بتوان گفت منجر ب��ه افزايش رفاه مردم 
مي شود نيست. وي اضافه كرد: لذا وضعيت اقتصاد از 

منظر كالن مناسب نيست؛ تازه اگر بدتر از اين نشود 
و من به نظرم مي آيد دولت بايد به مساله برجام توجه 
و اهتمام ويژه داشته باشد؛ زيرا اگر برجام به سرانجام 
خوبي برسد قطعا مي تواند روي اقتصاد آثار و تبعات 

خوب و مثبتي داشته باشد؛ البته در كوتاه مدت.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به آنكه در ميان مدت 
مش��كالت اقتصادي ما چندان مرب��وط به تحريم ها 
نيست، اظهار داشت: بخش عمده مشكالت اقتصادي 
به كيفيت سطح سياست گذاري و مديريت در اقتصاد 
برمي گردد؛ شرايط از مديريت خرد مثل بنگاه ها گرفته 
تا مديريت كالن بسيار ضعيف است و چالش هاي بسيار 
جدي وجود دارد كه مزمن شده و حل اين چالش ها كار 
آساني نيست؛ بايد توجه داشته باشيم كه در بلندمدت 
ما با اين مس��ائل و مشكالت دس��ت به گريبانيم ولي 
اگر مذاكرات به نتيجه برس��د و برجام احيا ش��ود در 
كوتاه مدت مي تواند گشايش��ي را ايجاد كند البته اگر 

سياست گذار به دنبال اين موضوع باشد.
ندري تصريح كرد: ما طي س��ال  هاي گذشته به ويژه 
در س��ال جاري تورم بااليي داشتيم كه قدرت خريد 
عمده حقوق بگيران ثابت را كاهش داده و دولت هيچ 
اقدامي براي جبران كاهش قدرت خريد مردم نكرده 
و اگر بخواهد قدري از فش��ار روي مردم كاسته شود، 
برجام در كوتاه مدت مي تواند فرصت مناسبي باشد و 
كمك كند؛ البته بستگي دارد مسووالن دولتي چگونه 
بخواهند از اين فرصت استفاده كنند و آيا اصال توانش را 
داشته باشند يا خير. ندري در پاسخ به اينكه نرخ تورم را 

تا پايان سال چگونه پيش بيني مي كند گفت: نرخ تورم 
امسال به احتمال خيلي زياد باالي 40درصد خواهد 
بود و حتي با حصول توافق احتمال اينكه زير 40درصد 
بيايد چندان افزايش پيدا نمي كند و من آن را خيلي 
بعيد مي دانم؛ اما اگر دولت اراده داشته باشد مي تواند 

تا حدودي كاهش قدرت خريد مردم را ترميم كند. 
وي پيش بيني خود در مورد رشد اقتصادي را اينگونه 
توضيح داد: اگر بتوانيم توليد نف��ت را افزايش دهيم 
احتمال اينكه رشد اقتصادي پس از احياي برجام به 
باالي 4درصد برود وجود دارد اما بستگي دارد كه چه 
زماني برجام احيا شود؛ مثال اگر در زمستان احيا شود 
روي متغيرهاي ۱40۱ اثر نمي گذارد. اين كارشناس 
اقتصادي در پاس��خ به اين پرس��ش كه وضعيت بازار 
سهام با احياي برجام چه خواهد شد نيز اظهار داشت: 
در مجموع برجام روي كل اقتصاد از جمله بورس اثر 
مثبت مي گذارد مگر شركت هايي كه ممكن است از 

شرايط تحريمي نفع ببرند.
اين اظهارات و گزارش ها اما با حرف مسووالن دولت و 
همراهان آن متفاوت است. برخي نمايندگان مجلس 
در روزهاي گذش��ته از اين گفت��ه بودند كه مردم اگر 
ش��رايط را تحمل كنند ظ��رف دو س��ال آينده تورم 
به ش��دت كاهش پيدا خواهد كرد و حاال س��خنگوي 
دولت نيز اين مي گويد كه ركورد شكني هايي در حوزه 
رشد اقتصادي ثبت شده كه در سال هاي گذشته سابقه 
نداشته است. بهادري جهرمي با اشاره به لزوم انتشار 
دستاوردهاي دولت طي يك سال گذشته، افزود: دولت 

دستاوردهاي خوبي در حوزه هاي مختلف مثل تجارت 
خارجي، ديپلماسي همسايگي، مهار بيماري كرونا و 
غيره داشته كه الزم است با همكاري رسانه هاي دولتي 
و خصوصي، شيريني اين دستاوردها به مردم اطالع 
داده شود. در ۱0 سال گذشته ميانگين رشد اقتصادي 
كشور صفر بود، اما اكنون رشد اقتصادي فصلي به ۵/4 
يا۵ درصد رسيده است. اگر ماهواره پرتاب مي كنيم، 
كش��تي مي س��ازيم يا دس��تاوردهاي علمي داريم، 
الزم اس��ت شيريني آن توس��ط مردم چشيده شود. 
تلخي برخي از مشكالت باعث از بين رفتن شيريني 
دستاوردها نشود. پا به پاي اينكه دنبال حل مشكالت 
مردم هستيم، بايد شيريني دس��تاوردها هم توسط 
مردم چشيده شود و مانع رسيدن خبرهاي خوب به 
مردم نشويم. در كنار پيگيري حل مشكالت، بايد يك 
مسابقه خوب براي انتشار خبرهاي خوب داشته باشيم 

تا دستاوردهاي خوب خودمان را ببينيم .
با گذش��ت ح��دود يك س��ال از آغاز ب��ه كار دولت 
سيزدهم، بخش مهمي از شعارهاي اصلي اقتصادي 
دولت هنوز به نتيجه نرسيده و برخي از آنها حتي هنوز 
مسير مشخصي براي رسيدن به هدف نيز ندارند. در 
چنين شرايطي دولت تالش مي كند روي آمارهاي 
جاري اقتص��ادي مانور دهد و چ��ه در حوزه ركود و 
چه در تورم، ش��رايطي را تجربه مي كند كه به نظر با 
نگاه كارشناسان مستقل فاصله اي قابل توجه دارد، 
فاصله اي كه بايد ديد آي��ا در ماه هاي پيش رو راهي 

براي كاهش آن پيدا خواهد شد يا خير.

تحلیلسیاست ايـران2   Sun. July 31. 2022  2275   يكشنبه 9 مرداد 1401    2 محرم 1444  سال نهم    شماره

براي احياي برجام
بايد تصميماتي گرفته شود

مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا با تكرار موضع 
اخيرش درباره احياي برجام تاكيد كرد كه اكنون زمان 
تصميم گيري اس��ت. جوزپ بورل مس��وول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا ديروز )شنبه( طي پيامي در حساب 
كاربري خود در توييتر خواستار استفاده از فرصت كنوني 
براي حفظ برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( شد.وي 
نوشت: اكنون بايد تصميماتي گرفته شود تا از اين فرصت 
منحصر به فرد براي موفقيت و آزاد كردن پتانسيل بزرگ 
اجراي كامل اين توافق استفاده شود.بورل هفته گذشته 
نيز در يك يادداشت در روزنامه فايننشال تايمز توافق 
هسته اي 20۱۵ را يك دستاورد ديپلماتيك برجسته 
توصيف و تاكيد كرد: اگر مي خواهيم توافق هسته اي را 
حفظ كنيم، اكنون زمان تصميم گيري است.وي افزود: 
هم اكنون بايد براي غنيمت بردن از اين فرصت بي مانند 
جهت رس��يدن به موفقيت تصميماتي اتخاذ كنيم و 
پتانسيل بزرگ اجراي كامل اين توافق نشان داده شود. 
من هيچ جايگزين موثر يا جامع در دسترسي نمي بينم.

مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا همچنين نوشت: 
هر روزي كه توافقي در وين حاصل نش��ود، رسيدن به 
منافع اقتصادي ملموس براي مردم ايران از طريق رفع 
تحريم هاي امريكا و همچنين منافع عدم اشاعه هسته اي 
براي جهان را به عقب مي اندازد. به پايان رساندن توافق در 
اين زمان مزاياي اقتصادي و مالي چشم گيري به همراه 
خواهد داش��ت و همچنين امنيت منطقه اي و جهاني 
را تقويت خواهد كرد.س��فير آلمان در تهران خواستار 
حمايت از موضع مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
براي حفظ برجام و اتخاذ تصميمات الزم در اين زمينه 
شد.س��فارت آلمان در ايران با انتشار پيامي در حساب 
كاربري خود در توئيتر به نقل از سفير اين كشور در تهران 
خواستار حمايت از موضع جوزپ بورل، مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا براي حفظ برجام شد.در اين پيام 
به نقل از هانس ادو موتسل آمده است: بياييد همگي از 
خواسته دلسوزانه جوزپ بورل مسوول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا حمايت كنيم؛ »اكنون زمان حفظ برجام 
است. اين مسووليت مشترك ماست كه اين توافق مهم 

را بازگردانيم. تصميمات بايد همين حاال گرفته شود.«

وزارت اطالعات اعالم كرد 

يك تبعه سوئد بازداشت شد
وزارت اطالعات اع��الم كرد كه س��ربازان گمنام امام 
زمان )عج(، يك تبعه كشور پادشاهي سوئد را به اتهام 

جاسوسي، شناسايي و بازداشت كردند.
متن اطالعيه وزارت اطالعات به اين شرح است: 

سربازان گمنام امام زمان)عج(، يك تبعه كشور پادشاهي 
سوئد را به اتهام جاسوسي، شناسايي و بازداشت كردند. 
متهم سوئدي كه در سفرهاي چندگانه پيشين به ايران، 
به دليل برخي رفتارها و ارتباطات مشكوك، در ليست 
مظنوني��ن واحد ضدجاسوس��ي وزارت اطالعات قرار 
گرفته بود، هميشه از لحظه ورود به كشور، كليه تحركات، 
ارتباطات، سفرهايش به شهرهاي مختلف كشور )كه كاًل 
خارج از مقاصد و رويه هاي گردشگري انجام مي شدند( تا 
هنگام خروج از مرزهاي جمهوري اسالمي ايران، دقيقًا 
تحت نظر مامورين زبده ضدجاسوسي اين وزارتخانه قرار 
مي گرفت. يافته هاي ساختار ضدجاسوسي وزارت اين 
بود كه متهم سوئدي در همه سفرهاي قبلي، با رعايت 
اصول حرفه اي ارتباطي، حفاظت��ي و پنهان كاري، با 
تعدادي از عناصر مظن��ون اروپايي و غيراروپايي كه در 
ايران تحت نظر قرار داش��تند؛ ارتب��اط برقرار مي كرد. 
متهم مورد بحث، چند ماه پيش و درپي دس��تگيري 
يك جاس��وس ديگر اروپايي، با ماموريت كسب اطالع 
از چگونگي افش��اي هويت آن جاسوس و نوع و ميزان 
اطالعاتي كه به ت��ور اطالعاتي اي��ن وزارتخانه افتاده 
بود، مجدداً وارد كش��ور ش��د. اين بار نيز و در كل مدت 
ماموري��ت آخر، تماس ه��اي وي با مرتبطيِن اش��اره 
شده، تحت كنترل مس��تمر سربازان گمنام امام زمان 
)عجل اهلل تعالي فرجه الش��ريف( قرار داشت و باالخره 
با تكميل مستندات؛ در هنگام خروج از كشور با حكم 
مرجع قضايي بازداشت شد.شايان ذكر است كه متهم 
مذكور داراي سابقه سفر به اراضي اشغالي رژيم غاصب 
صهيونيستي پيش از عزيمت به ايران مي باشد. وزارت 
اطالعات هم چنان كه پيش از اين به كرات اعالم كرده 
است؛ امنيت كش��ور و آرامش مردم را خط قرمز خود 
دانسته و كوچك ترين تعدي نسبت به مرزهاي امنيتي 
كشور را قاطعانه و فارغ از هياهوي آوازه گران حرفه اي 
و همخواِن غربي-صهيونيستي پاسخ مي گويد. به ويژه 
به رژيم بدسابقه س��وئد كه تاكنون چندين جاسوس 
نيابتي براي رژيم اش��غالگر قدس را پش��تيباني كرده 
است )همچون احمدرضا جاللي؛ جاسوس مسلم رژيم 
صهيونيستي و مجرم قطعي در شناسايي و ترور برخي 
از دانشمندان هسته اي كشور( و مأمن تروريست هاي 
جنايتكاري همچون منافقين و قاتالن مردم و كودكان 
بي گناه در رژه خونبار اهواز بوده است، هشدار مي دهد 
كه در صورت ادامه رويه جاسوسي نيابتي از سوي نهاد 
اطالعاتي آن كشور و استمرار حمايت از قاتالن و جانياِن 
سابقه دار؛ واكنش متناسب با آن را دريافت خواهد كرد.

آمادگي پكن 
براي پيشرفت روابط با تهران

س��خنگوي وزارت امور خارجه چي��ن تاكيد كرد كه 
كش��ورش آمادگي دارد با تشريك مساعي بي وقفه با 
طرف ايراني، پيشرفت جديد را در مشاركت راهبردي 
چين و ايران به دست بياورد. هوآ چوينينگ، سخنگوي 
وزارت ام��ور خارجه چين با اش��اره به مكالمه تلفني   
شي جين پينگ، رييس جمهور چين با رييس جمهور 
كش��ورمان در توييتي نوش��ت: »چين و ايران ضمن 
تقويت همدلي و همكاري، از حقوق و منافع عادالنه 
كشور هاي در حال توسعه دفاع كردند. چين آمادگي 
دارد با تشريك مساعي با طرف ايراني بي وقفه پيشرفت 
جديد را در مشاركت راهبردي چين و ايران به دست 
بياورند و از انصاف و عدالت بين المللي صيانت كنند.«

اكونوميست بررسي كرد
سايه روشن هاي يك ركود

و تورم
پيش بيني يك ركود جهاني معموال به معناي متمايز 
شدن از س��ايرين اس��ت. امروز افرادي كه مي گويند 
اقتصاد جهاني وارد ركود نمي شود، خود را در معرض 
ريس��ك قرار مي دهند. فدرال رزرو امري��كا در حال 
اعمال فشار گسترده براي تشديد سياست هاي پولي 
اس��ت و از ماه مارس تاكنون نرخ بهره را 2.2۵ درصد 
افزايش داده اس��ت. انتظار مي رود كه تا ماه دس��امبر 
يك س��ري سياس��ت هاي انقباضي ديگر هم اعمال 
شود. اروپا با كمبود گاز طبيعي به دليل كاهش عرضه 
از روسيه مواجه است. رشد اقتصادي چين در نتيجه 
قرنطينه هاي ناشي از سياست كوويد به شدت كاهش 
يافته و نگراني ها در مورد بازارهاي دارايي شكننده اين 
كشور افزايش يافته اس��ت. به گزارش اكونوميست، 
اي��ن وضعيت آنقدر تيره و تار اس��ت كه بس��ياري از 
سرمايه گذاران مي پرسند آيا ركود در حال حاضر فرا 
رسيده است يا خير. پاسخ به اين سوال سخت است. 
همه گيري كرونا، ش��اخص هاي اقتص��ادي را ويران 
كرده است. تورم باعث كاهش اعتماد مصرف كنندگان 
شده، اما وقتي از مردم در مورد امور مالي شخصي آنها 
به جاي كل اقتصاد س��وال مي شود، آنها بسيار شادتر 
هس��تند. ارقام نااميدكننده تولي��د ناخالص داخلي 
امريكا با ساير معيارهاي توليد يا حقوق و دستمزد رو 
به رش��د كارفرمايان مطابقت ندارد. نظرسنجي هاي 
توليدي ضعيف ترين نتايج خود را از روزهاي آغازين 
شيوع همه گيري نشان مي دهند، اما اين ممكن است 
به اين دليل باش��د كه مصرف كنندگان همچنان در 
حال متعادل كردن هزينه ه��اي خود پس از بدترين 
مرحله همه گيري هس��تند )تجهيزات باشگاه هاي 
خانگي كمتر خريداري مي ش��ود ام��ا در فرودگاه ها 
صفوف طوالني تري مشاهده مي شود.( حتي كاهش 
رشد اقتصادي چين مي تواند با كاهش تقاضاي جهاني 
براي گاز طبيعي مايع به اروپا كمك كند. صرف نظر از 
اينكه آيا اقتصادها روند انقباضي در پيش گرفته اند يا 
نه، دشوار است كه ببينيم مقامات چگونه مي توانند از 
ركود اقتصادي در سال آينده جلوگيري كنند، چرا كه 
انقباض هاي پولي باعث افزايش فشار اقتصادي مي شود 
و در نتيجه اروپا زمستاني تيره و تار را پيش روي خود 
خواهد داشت. نكته مهم اين است كه هم نرخ بهره باالتر 
و هم ش��وك انرژي، دستاوردهايي را به دنبال خواهد 
داش��ت كه در بلندمدت باعث تقويت اقتصاد جهاني 
خواهد ش��د. برخي ركودها خود را تقويت مي كنند 
چرا كه خانوارهاي بدهكار هزينه هاي خود را كاهش 
مي دهند يا نكولها از طريق سيس��تم مالي شكننده 
تشديد مي شوند. به استثناي چند مورد، مانند بازار پر 
حباب مسكن در كانادا، اقتصادهاي بزرگ امروزي از 
آسيب پذيري كمتري رنج مي برند. در واقع، خانوارها 
و شركت ها قوي به نظر مي رس��ند. موجودي بانكي 
فقيرترين خانوارهاي امريكايي حدود ۷0 درصد بيشتر 
از سال 20۱۹ است. حتي تهديد يك بحران مالي در 
بازارهاي نوظهور – نگراني معمول هنگامي كه فدرال 
رزرو نرخ بهره را افزايش مي دهد – آن چيزي نيست 
كه قبال بود. اين تا حدودي به دليل تغيير به س��مت 
بدهي هاي ارزهاي محلي به جاي دالر است. خط گسل 
اصلي اقتصاد جهاني، تورم است. خوشبختانه تورم هنوز 
به اوج خود نرسيده است. آخرين باري كه فدرال رزرو 
سياست هاي پولي را به شدت تشديد كرد، در اوايل دهه 
۱۹۸0 بود كه قيمت ها نسبت به دهه قبل، بيش از دو 
برابر شده بود. اين افزايش امروز تنها 2۹ درصد است، 
زيرا تورم فقط در سال گذشته روند افزايشي در پيش 
گرفته بود. اگرچه اقتصاد امريكا به شدت داغ شده، اما 
انتظارات تورمي بلندمدت كم است. بهترين تشبيه 
تاريخي احتماال نبرد طوالني م��دت با ركود تورمي 
دهه ۱۹۷0 نيست، بلكه انفجار قيمت مصرف كننده 
است كه به دنبال اختالل گسترده زنجيره تامين در 
جنگ جهاني دوم ايجاد ش��د. ركودي كه اين تورم را 
به پايان رساند، سطحي بود و زخم هاي كمي بر جاي 
گذاشت. يك ركود خفيف بايد اين افزايش قيمت ها را 
نيز از مدار اقتصادي خارج كند. در حال حاضر، بازارها 
بر اين باورند كه قيمت هاي امريكا در سال آينده حدود 
۳.۸ درصد افزايش خواهد يافت كه كمتر از نصف نرخ 
تورم كنوني است. در نقاط ديگر نيز منشأ اصلي تورم، 
افزايش قيمت جهاني غذا و انرژي و اختالل در زنجيره 
تامين اس��ت كه قيمت كاالهاي واردات��ي را افزايش 
مي دهد. برخي از كمبودها در حال كاهش است. قيمت 
گندم نس��بت به اوج خود در ماه مه، حدود 40 درصد 
كاهش يافته است. قيمت نفت نيز اخيرا كاهش يافت. 
به نظر مي رسد زنجيره هاي تامين روند بهبود در پيش 
گرفته اند. متاسفانه كمبود گاز اروپا در حال بدتر شدن 
است. اگرچه دولت ها تمام تالش خود را به كار مي بندند 
تا از مصرف كنندگان در برابر عواقب اين اتفاق محافظت 
كنند، اگر جيره بندي ضروري شود، توليد صنعتي و در 
نتيجه توليد ناخالص داخلي كاهش مي يابد. شايد در 
اقتصادهاي در معرض خطر مانند آلمان اين موضوع 
بيش از سايرين مشهود باشد؛ نكته ديگر اينكه حتي با 
كاهش توليد، تورم هم بيشتر خواهد شد. با اين حال، 
همانط��ور كه وقوع يك ركود ب��راي زدودن تورم از 
اقتصاد امريكا الزم است، اروپا نيز مي تواند با غلبه بر از 
خود راضي بودن در مورد عرضه انرژي، از ركود خارج 
شود. سياس��ت گذاران با كمي تاخير به اين نتيجه 
رس��يده اند كه تغيير مديريت محتاطانه به سمت 
انرژي پاك، وابستگي آنها را به رژيم هاي خودكامه 
را كاهش مي دهد. در سراسر جهان، سرمايه گذاران 
در انرژي هاي تجديدپذير در حال افزايش اس��ت و 
دولت هايي كه پيش��تر در مورد انرژي هسته اي – 
بخشي ضروري از يك شبكه انرژي كم كربن – شك 
داشتند، در مخالفت خود با آن تجديدنظر مي كنند. 
حتي ژاپن كه در سال 20۱۱ از فاجعه فوكوشيما رنج 
برد، اميدوار است كه رآكتورهاي هسته اي بيشتري 
راه اندازي كند. اگر جهان از ركود آتي با تورم تحت 
كنترل خارج شود و در مسير منابع انرژي سبزتر و 

مطمئن تر باشد، رنج امروز بيهوده نخواهد بود.

در ميانه صعود تورم، دولت از رشد باالي اقتصاد مي گويد

سردار حاجي زاده: رييس جمهور: 

اقتصاد ايران در دنياهاي موازي!

در حوزه فضايي به سرعت در حال پيشرفت هستيمدولت مصمم به امر به معروف و نهي از منكرات است
رييس جمهور يكي از پيام هاي قيام عاشورا را احياي 
امر به معروف و نهي از منكر در جامعه اسالمي دانست 
و با تاكيد بر اس��تفاده از ظرفيت مردم در اجراي اين 
فريضه، گفت: هر جا به مردم ميدان داده شد، موفقيت 
حاصل شده اس��ت. اساس��ًا هنر امام خميني)ره( و 
رهبري انقالب اس��المي آوردن مردم به ميدان بود 

بنابراين نبايد از اين ظرفيت بزرگ غفلت شود.
آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي در ديدار اعضاي ستاد 
احياي امر به معروف و نهي از منكر، با اشاره به همزماني 
برگزاري اين نشست با آغاز ايام سوگواري محرم، امام 
حسين)ع( را پرچمدار اين فريضه مهم ديني خواند 
 و گفت: حركت عظيم حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( 
و شهادت مظلومانه ايشان، گواِه اهميت باالي امر به 

معروف و نهي از منكر در دين اسالم است.
رييس جمه��ور پرداختن به امر ب��ه معروف و نهي از 
منكر را وظيفه همه آحاد امت اس��المي دانس��ت و 
تصريح كرد: جامعه اي كه نسبت به اين فريضه بسيار 
مهم ديني حساس نباش��د، جامعه زنده اي نيست. 
براي داشتن جامعه تراز انقالب اسالمي نبايد امر به 
معروف و نهي از منكر در جامعه سست شود. رييسي با 
اشاره به وظيفه قانوني دولت و دستگاه هاي اجرايي در 
اجراي قانون امر به معروف و نهي از منكر، گفت: همه 
دولتمردان و دس��تگاه هاي در اين رابطه مسووليت 
دارن��د و بايد با دقت و جديت وظاي��ف خود را انجام 
دهند.وي در ادامه توجه به ظرفيت عظيم مردمي در 
كشور و سازمان هاي مردم نهاد را در راستاي احياي 
فريضه امر به معروف و نهي از منكر مورد تأكيد قرار 
داد و تصري��ح كرد: هر جا به مردم ميدان داده ش��د، 
موفقيت حاصل شده است. اساسًا هنر امام خميني 
)ره( و رهبري آوردن مردم به ميدان بود بنابراين نبايد 

از اين ظرفيت بزرگ غفلت شود.
رييس جمهور در ادامه با تأكي��د بر لزوم بي توجهي 
به فضاس��ازي هاي باطل در مس��ير امر به معروف و 
نهي از منكر افزود: متأسفانه گاهي مشاهده مي شود 
برخي افراد تحت تأثير جوسازي ها، از وظايف قطعي 
و قانوني خود سر باز مي زنند كه اين امري خطرناك 
است چرا كه دش��من از همين اهرم استفاده كرده و 
براي عقيم ماندن بس��ياري از مسائل مهم كشور، با 
ايجاد جوس��ازي برخي مدي��ران را منفعل مي كند.

رييسي در بخش ديگري از سخنان خود بر ضرورت 

كار تبييني و تنوير افكار عمومي در زمينه معروف ها 
و منكرات تأكيد كرد و از صاحبان نفوذ كالم خواست 
تا براي مردم تمايز ميان حق شخصي با حقوق جامعه 
را به روشني تبيين كنند.رييس جمهور با بيان اينكه 
اگر امنيت اجتماعي، اقتصادي و اخالقي در جامعه 
نباشد، همه ضرر مي كنند، افزود: بايد همه در مسير 
تأمين امنيت اقتصادي و اخالقي باشند تا جامعه از 
ناهنجاري ها دور باش��د. رييسي با بيان اينكه دولت 
مصمم به امر ب��ه معروف و نهي از منك��رات به ويژه 
در مس��ائل اقتص��ادي و اجتماعي اس��ت، افزود: در 
اين زمينه وظيفه دولت از همه نهادها بيش��تر است 
و قدردان س��تاد احياي امر به معروف و نهي از منكر 
هستيم كه در راستاي اجراي اين فريضه مهم ديني 

به دولت كمك مي كند.
وي در ابتداي سخنان خود ضمن تسليت به خانواده 
جانباختگان حادثه س��يل در نقاط مختلف كشور از 
زحمات و اقدامات امدادي و جهادي دس��تگاه هاي 
مختلف در كمك رساني به سيل زدگان قدرداني كرد.

پي��ش از س��خنان رييس جمهور حجت االس��الم 
والمس��لمين كاظ��م صديق��ي رييس و هاش��مي 
گلپايگاني دبير س��تاد احياي امر به معروف و نهي از 
منكر و همچنين سردار احمد وحيدي وزير كشور، 
دكتر محمدمهدي اس��ماعيلي وزير ارش��اد، سردار 
حسين اشتري فرمانده كل انتظامي كشور و آيت اهلل 
كعبي عضو مجلس خبرگان رهبري به عنوان اعضاي 
اين س��تاد ضمن ارايه گزارشي از عملكرد و اقدامات 
مجموعه تحت مديريت خود در زمينه امر به معروف و 
نهي از منكر به بيان نظرات، ديدگاه ها و پيشنهادهاي 

خود پرداختند.
نحوه تعامل دولت با ستاد احياي امر به معروف و نهي 
از منكر، تش��كيل ش��وراهاي امر به معروف و نهي از 
منكر در دستگاه هاي دولتي، اجراي قانون حمايت از 
آمران به معروف و ناهيان از منكر، مقابله با آسيب هاي 
فضاي مجازي و ناهنجاري هاي سازمان يافته در حوزه 
فرهنگ، پرهيز از ايجاد دو قطبي در جامعه در زمينه 
امر به معروف و نهي از منكر و همچنين نياز به پيوست 
فرهنگي براي تمامي فعاليت ها در اين حوزه و تقويت 
تشكل هاي مردمي در احياي اين فريضه مهم ديني 
از مهم ترين مسائل مطرح شده از سوي سخنرانان 

قبل از رييس جمهور در اين جلسه بود.

س��ردار حاجي زاده با تاكيد بر اينك��ه در حوزه قدرت 
بازدارندگي پس از گذشت چهار دهه امروز قوي تر از هر 
زمان ديگري هستيم گفت: در حوزه فضايي با اقدامات 
مطلوبي كه صورت گرفته و دس��تاوردهاي ارزش��مند 
حاصل ش��ده، كار روي ريل افتاده و به سرعت در حال 
پيشرفت هستيم و نويدبخش آينده روشن و اميدآفرين 
اس��ت.به گزارش سپاه نيوز؛ سردار سرتيپ پاسدار امير 
علي حاج��ي زاده فرمانده نيروي هوا فضاي س��پاه در 
ديدار با دانش��جويان دفتر تحكيم وحدت كه در پايان 
بازديد آنان از پارك علم و فناوري اين نيرو برگزار شد، از 
جهاد تبيين به عنوان يكي از مهم ترين تاكيدات رهبر 
معظم انقالب اس��المي ياد كرد و با بيان اينكه محور و 
اساس انقالب و نظام اسالمي ما مردم هستند، گفت: در 
شرايطي كه دشمنان قسم خورده ايران اسالمي باور و 
اعتقاد مردم را هدف قرارداده و با بهره گيري از رسانه هاي 
پر تعداد به بمباران اذه��ان مي پردازند؛ جهاد تبيين با 
هدف بيان واقعيات موجود، ايجاد وحدت رويه و تحليل 
مشترك نس��بت به موضوعات مختلف به ويژه از سوي 
جامعه نخبگان از اهميت بااليي برخوردار است.وي علت 
دشمني هاي بيش از چهار دهه استكبار جهاني با انقالب 
و نظام جمهوري اسالمي را ناشي از خوي استكباري و 
اس��تعماري آنان توصيف و با بيان اينكه تغيير رفتار ما 
تغييري در ماهيت پليد و راهبرد خصمانه دشمن ايجاد 
نمي كند، اظهار كرد: عالوه بر تجربيات روشن تاريخي از 
گذشته تا امروز كه در آن به صورت كامال واضح و روشن 
ماهيت استكباري امريكا عليه كشور هاي مختلف نمايان 
است، با توجه به اهميت ژئوپلتيكي ايران و برخورداري 
از مناب��ع و ذخاير عظيم خ��دادادي، اگر وقوع انقالب و 
مواضع حكيمانه و دور انديشانه امام راحل و مقام معظم 
رهبري و پيگيري مسير عزت، استقالل و خود كفايي 
نبود، ايران اسالمي نيز امروز از چنين جايگاهي برخوردار 
نبود و درگير چالش ها و مخاطرات زيادي مي ش��د.وي 
با اش��اره به دنبال كردن راهبرد ايجاد قدرت بازدارنده 
دفاعي از سوي نيرو هاي مسلح جمهوري اسالمي اظهار 
ك��رد: روندي كه با مديريت جه��ادي و انقالبي و اتخاذ 
راهبردها و روش هاي مناس��ب در حوزه نظامي دنبال 
شد و امروز حتي دشمنان نيز به توان بازدارنده دفاعي 
ما اذعان دارند و قدرت هاي بزرگ و صاحب تكنولوژي 
دنيا حركت صنايع نظامي ايران در لبه فناوري را تحسين 
مي كنند، مي بايست در س��اير عرصه ها اعم از اقتصاد و 

فرهنگ نيز دنبال ش��ود تا با رفع كاستي ها و خأل هاي 
موجود، ش��اهد پيش��رفت در اين عرصه ها نيز باشيم 
.فرمانده نيروي هوافضاي س��پاه ايستادگي و مقاومت 
برابر مشكالت، سختي ها و مخالفت ها، يافتن مسير هاي 
ميان بر براي پيشرفت و دستيابي به استقالل همه جانبه 
و نيز تالش مس��تمر در عرصه هاي نياز كشور را راه حل 
مشكالت موجود عنوان و تاكيد كرد: شهداي واالمقام 
ما اعم از حاج قاس��م سليماني، ش��هيد تهراني مقدم و 
ديگر س��تاره هاي پرفروغ عزت آفرين ايران اسالمي نه 
تنها در دف��اع مقدس بلكه پس از آن نيز با شناس��ايي 
مش��كالت و كاس��تي ها در عرصه هاي ديگ��ر درصدد 
رفع مش��كالت بر مي آمدند و امروز اين رسالت مهم بر 
عهده نسل جوان است.حاجي زاده با تاكيد بر اينكه در 
حوزه قدرت بازدارندگي پس از گذشت چهار دهه امروز 
قوي تر از هر زمان ديگري هستيم گفت: امروز به فضل 
الهي با كار و تالش مس��تمر و جهادي در حوزه نظامي 
در عرصه هاي مختلف اعم از موش��كي، پهپ��ادي و. .. از 
قابليت ها و امكان هاي ويژه و برتر سازي برخورداريم كه 
مانع تحقق هرگونه خيال باطل از سوي دشمنان شده 
است.وي عرصه فضا را بسيار مهم توصيف و آن را نيازي 
مبرم و ضروري براي تمامي حوزه ها عنوان كرد و افزود: 
امروز به فضل الهي در حوزه فضايي با اقدامات مطلوبي 
كه صورت گرفته، دستاوردهاي ارزشمندي حاصل شده 
و كار روي ريل افتاده اس��ت به گونه اي كه در اين حوزه 
به س��رعت در حال پيشرفت و نويدبخش آينده روشن 
و اميدآفرين هس��تيم.حاجي زاده با بيان اينكه سرريز 
فناوري و توانمندي هاي حوزه نظامي به كمك س��اير 
صنايع آمده است، گفت: امروز در تعامل با مجموعه هاي 
صنعتي و بخش هاي مختلف با هدف بومي سازي دانش 
و رفع انحصار و مش��كالت ناشي از تحريم هاي ظالمانه 
دشمنان، سرريز فناوري و توانمندي هاي حوزه دفاعي 
به كمك صنعت و س��اير حوزه ها آم��ده و موجب رفع 
بسياري از مشكالت شده است.فرمانده نيروي هوافضاي 
سپاه در پايان با تاكيد بر بهره گيري مطلوب از پتانسيل و 
ظرفيت هاي تعيين كننده نخبگان دانشگاهي و جوانان 
اظهار كرد: نيروي هوافضاي سپاه ساليان سال است 
كه با ايجاد قرارگاهي به نام »پرديس شهيد تهراني 
مقدم« ارتب��اط تنگاتنگي با نخبگان جوان و جامعه 
دانشگاهي ايجاد كرده و در حوزه هاي مختلف از توان 

و دانش فرزندان عزيز اين سرزمين بهره مي گيرد.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
با وجود بيش از 420 ميليون حساب بانكي، حدود 35 
بانك و موسس��ه اعتباري بزرگ در كشور، حساسيت 
نرخ سود بين بانكي كه باالي 21 درصد رسيده است و 
همچنين كنترل بانك مركزي بر رشد پايه پولي، رشد 
تس��هيالت دهي بانك ها، افزايش نرخ س��پرده قانوني 
بانك ها ب��ه 15 درصد، حجم نقدينگ��ي 5000 همت 
در كش��ور و ميزان باالي بدهي دولت به بانك ها و بانك 
مركزي حدود 640 همت، مطالبات معوق 180 همت و 
بدهي بانك ها باالي 140 همت و ساير اقالم شاخص هاي 
پولي و بانكي، مي توان درك كرد كه اقتصاد بانك محور 
ايران از چه وضعيتي برخوردار است و حساسيت باالي 
آن موجب شده كه مشكالت تورم، ركود، توليد، كسري 
بودجه دولت و مخارج دولت و... همگي به اين شاخص ها 
و بازار پول و بانكداري مرتبط باش��د. براين اس��اس، در 
ماه هاي اخير نيز عالوه بر موض��وع تورم 40 درصدي 
و ت��ورم نقطه به نقط��ه باالي 54 درص��د، حذف دالر 
4200 توماني و مسائل ديگر، اكنون مشكالت كنترل 
تسهيالت دهي بانك ها و نياز بازار به نقدينگي و رشد 
سود بين بانكي از اهميت و حساسيت بيشتري برخوردار 
شده و حتي س��بز پوشي و قرمز پوش��ي بورس و نياز 
واحدهاي توليدي به نقدينگي به اين شاخص ها وابسته 
شده است و هر روز خبر از نوسان و تغيير در متغيرهايي 

پولي و نرخ هاي سود و سپرده قانوني و... مي شنويم. 

    نرخ بهره بين بانكي بعد از ۱۵ هفته 
كاهشي شد

نرخ بهره بين بانكي كه در هفته هاي اخير با قدرت سير 
صعودي را طي مي كرد و واكنش فعاالن بازار سرمايه را 
به همراه داش��ت، بعد از 15 هفته وارد مدار نزولي شده 
اس��ت.افزايش نرخ بهره بين بانك��ي در ماه هاي اخير 
موجب ش��د تا با واكنش فعاالن بازار س��رمايه، بانك 
مركزي وارد عمل ش��ود و اعالم كند كه نرخ سود بين 
بانكي ازاين پس مديريت خواهد شد.رييس كل بانك 
مركزي در جلسه با بورسي ها قول داد كه نرخ بهره بين 
بانكي را مديريت خواهد كرد و اين نرخ كاهشي مي شود؛ 
برهمين اساس نيز نرخ بهره بين بانكي بعد از 15 هفته 
باالخره كاهشي شد.در هفته منتهي به 6 مرداد ماه نرخ 
بهره بين بانكي با 0.18 درصد كاهش به 21.13 درصد 
رس��يد؛ اين نرخ در هفته منتهي به 30 تير ماه 21.31 
درصد بود.اما با توجه به نرخ هاي زير 20 درصد و تا 18 
درصد در دو سال قبل، همچنان نرخ بااليي محسوب 
مي شود و نش��ان دهنده كاهش رشد تسهيالت دهي 
بانك ها، كنترل اضافه برداشت و پايه پولي و سياست هاي 
كنترل دولت و بانك مركزي بر فعاليت بانك هاست كه 
موجب شده بانك ها به سمت قرض گرفتن از منابع مازاد 
ساير بانك ها در بازار بين بانكي تمايل داشته باشند.  اين 
اتفاق پس از نشست مشترك رييس كل بانك مركزي 
و رييس س��ازمان بورس رخ داده ك��ه در آن طرفين بر 
تنظيم نرخ بهره بين بانكي در چارچوب كانال مصوب 
شوراي پول و اعتبار و با رعايت مالحظات مربوط به بازار 
سرمايه تأكيد كردند. علي صالح آبادي سه شنبه هفته 
قبل در ديدار با مجيد عش��قي، با اشاره به موضوع نرخ 
سود بين بانكي به عنوان يكي از دغدغه هاي فعاالن بازار 

سرمايه اظهار كرد: »نرخ سود در بازار بين بانكي طبيعتًا 
متناسب با عرضه و تقاضا و مكانيزم بازار تعيين مي شود، 
اما بان��ك مركزي به عن��وان بازارس��از و در چارچوب 
سياست پولي ضدتورمي كه به تأييد دولت نيز رسيده 
اس��ت، در اين بازار حضور دارد و نرخ سود در اين بازار 
را در چارچوب مش��خصي، كنترل مي كند و در همين 
راستا نيز در جلسه با رييس سازمان بورس، تصميماتي 
دراين خصوص اتخاذ شده كه با اجراي اين تصميمات، 

نرخ سود در بازار بين بانكي كنترل خواهد شد«.

    420 ميليون كارت و حساب بانكي در كشور
مانده انواع كارت هاي بانكي در كشور تا پايان خردادماه 
سال جاري، از 420 ميليون عدد گذشته است.مانده 
كارت هاي بانكي صادر ش��ده بانك ها تا پايان خرداد 
امسال حاكي از آن است كه در حال حاضر معادل 420 
ميليون و 355 هزار و ۹53 عدد كارت بانكي در قالب 
كارت برداشت، اعتباري، هديه و كارت پول الكترونيك 
در كشور وجود دارد.در اين زمينه، بررسي آمار بانك 
مركزي نش��ان مي دهد كه بانك ملي ب��ا صدور انواع 
كارت بانكي در رده نخس��ت صدور انواع كارت بانكي 
قرار دارد. همچنين، تا پايان خردادماه سال جاري بالغ 
بر 2۷2 ميليون و ۹86 هزار و ۹65 عدد كارت بانكي از 
نوع برداشت در كشور وجود دارد كه بانك ملي ايران با 
تعداد 48 ميليون و ۹61 هزار و 153 كارت، بيشترين 
صدور كارت برداش��ت در ميان بانك ها و موسس��ات 
اعتباري كشور را داشته است. بانك هاي صادرات، ملت 
و سپه در رده هاي بعدي قرار دارند و بانك خاورميانه 
كمترين تعداد كارت برداشت را در شبكه بانكي صادر 
كرده اس��ت.عالوه بر اين، طبق آخري��ن اعالم بانك 

مركزي معادل چهار ميليون و 304 هزار و 346 عدد 
كارت بانك��ي از نوع اعتباري در ش��بكه بانكي وجود 
دارد كه بانك ملت با تع��داد يك ميليون و 1۷8 هزار 
و 56۷ عدد كارت، بيش��ترين صدور كارت اعتباري 
در ميان بانك ها و موسسات مالي و اعتباري كشور را 
داشته است.از سوي ديگر، اين آمار نشان مي دهد كه 
140 ميليون و 840 هزار و 620 عدد كارت خريد يا 
هديه در سطح كشور توسط شبكه بانكي وجود دارد 
كه بانك ملي ايران با صدور 3۷ ميليون و 1۷6 هزار 
و ۷4۹ عدد كارت هديه در رتبه نخس��ت اين جدول 
قرار گرفته و پس از آن نيز بانك هاي پارسيان و ملت 
قرار دارند. همچنين، معادل دو ميليون و 224 هزار و 
22 عدد كارت پول الكترونيك نيز تا پايان خردادماه 
سال جاري در كشور وجود دارد كه عمده بازار كارت 

پول الكترونيك در اختيار بانك ملت است.

    رييس كل بانك مركزي: 
آرامش در نظام پولي برقرار مي شود

از سوي ديگر، رييس كل بانك مركزي گفت: مجموعه 
اقداماتي كه در حال انجام است در راستاي انضباط بخشي 
و ساماندهي ناترازي بانك هاس��ت كه اميدواريم تداوم 
داشته باشد و باعث آرامش در نظام پولي و در نهايت كنترل 
متغيره��اي كالن اقتصادي ش��ود.»علي صالح آبادي« 
درباره نرخ سپرده قانوني بانك ها اظهارداشت: بر اساس 
مصوبه ش��وراي پول و اعتبار در گذش��ته حداكثر بين 
10 ت��ا 13 درصد بود كه در حال حاض��ر از 13 درصد به 
15 درصد درباره بانك ها و موسسه هاي مالي كه مقررات 
بانك مركزي به ويژه در كنترل ترازنامه بانك ها را رعايت 
نمي كنند، افزايش يافته است. بانك مركزي در راستاي 

مديريت تورم براي هر بانك در چارچوب سياس��ت هاي 
پولي خودش، كنترل مقداري ترازنامه را در دس��تور كار 
دارد و مشخص اس��ت كه ترازنامه هر بانك، متناسب با 
اهداف كالن اقتصادي چه مقدار بايد رشد كند.بانك هايي 
كه اين نسبت رشد را رعايت نكنند، مشمول اضافه سپرده 
قانوني خواهند ش��د. بر همين اساس  اين مصوبه جديد 
شوراي پول و اعتبار كمك مي كند انضباط پولي خوبي در 
شبكه بانكي كشور ايجاد شود و آنچه را كه بانك مركزي 
به عنوان كنترل مقداري ترازنامه به بانك ها ابالغ مي كند، 
مد نظر قرار گيرد و رعايت كنند كه اگر رعايت نكنند، اين 
اضافه س��پرده قانوني به صورت خودكار اعمال خواهد 
ش��د.رييس كل بانك مركزي همچنين درباره كاهش 
بدهي بانك ها به بانك  مركزي گفت: يكي از سازوكارهايي 
كه بانك مركزي دارد، تقويت بازار بين بانكي است؛ بازاري 
كه كمك مي كند بانك ها نيازهاي نقدينگي خودشان را 
بتوانند در آن تامين كنند.در واقع بانك ها مي توانند در 
اين بازار با استفاده از اوراق دولتي كه در اختيار مي گيرند، 
اين اوراق را مورد معامل��ه قراردهند و به نهادهاي ديگر 
بفروشند و از طريق آن تامين مالي انجام دهند.  همچنين 
ساماندهي بانك ها و اصالح نظام بانكي يكي از محورهاي  
جدي است كه در بانك مركزي شروع شده و براي هر يك 
از بانك ها در چارچوب كنترل ترازنامه اي كه اتفاق مي افتد 
برنامه مشخصي وجود دارد تا براي رفع ناترازي و مديريت 
ترازنامه خود چه اقداماتي بايد انجام دهد كه توسط حوزه 
نظارت بانك  مركزي پيگيري و دنبال  مي شود. مجموعه 
اقداماتي كه در حال انجام است در راستاي انضباط بخشي 
و ساماندهي ناترازي بانك هاس��ت كه اميدواريم بتواند 
تداوم داشته باشد و باعث ش��ود آرامش را در نظام پولي 

و نهايتا كنترل متغيرهاي كالن اقتصادي داشته باشيم.
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كاهش نرخ بهره با مهار رشد 
پايه پولي سازگاري ندارد

عام��ل قرمزپوش��ي بازار 
و نوس��انات بازار بورس و 
بازار سرمايه در چندوقت 
گذشته افزايش نرخ بهره 
بين بانكي نيست. چرا كه 
عامل قاب��ل مالحظه اي 
نيست.تاثير افزايش نرخ 
به��ره بين بانك��ي در حد 
يكي دو درصد بر بازار سرمايه قابل مالحظه نيست 
ضمن اينكه به ساير نرخ هاي بهره به ويژه نرخ هاي 
بهره بانكي نيز س��رايت پيدا نكرده است. وضعيتي 
كه در شاخص بورس ش��اهد بوديم ريزش يا افت 
شديد تلقي نمي شود و دليلي نمي بينم كه نوسانات 
بازار س��رمايه را به نرخ بهره بازار بين بانكي نسبت 
دهيم چرا كه افزايش قابل مالحظه اي نبوده است و 
مي توان گفت نوساناتي در بازار سرمايه داريم كه آن 
هم تا حدودي طبيعي است. ممكن است برحسب 
تصادف در چند روز گذش��ته تع��داد روز هايي كه 
بازار قرمز بوده از سبزپوشي بازار بيشتر بوده باشد.

در يك سال گذشته حتي روز هايي كه بازار مثبت 
بوده است هم نرخ بهره بين بانكي حدود 18 تا 1۹ 
درصد بوده و در حال حاضر 20 تا 21 درصد ش��ده 
است بنابراين اين افزايش يك درصدي قابل مالحظه 
نيست.عوامل ديگر به مراتب مي تواند در نوسانات 
بازار سرمايه اعم از اخبار منفي موثرتر باشد، اما گويا 
افرادي كه مي خواهند توجيحي براي منفي شدن 
بازار ذكر كنند عامل نرخ بهره بين بانكي را پررنگ 
مي بينند. بانك مركزي در ش��رايط كنوني از يك 
قاعده پولي تبعيت مي كند، يعني با توجه به شرايط 
تورمي كه در اقتصاد است تصميم گرفته پايه پولي 
از حدي باالتر نرود. وقتي هم بانك مركزي در حال 
كنترل رشد پايه پولي است طبيعتا كنترل و مهار 
تزريق پايه پولي به بازار بين بانكي منجر به افزايش 
نرخ بهره در اين بازار مي شود. اگر بخواهيم نرخ بهره 
بين بانكي افزايش نياب��د بانك مركزي بايد منابع 
جديدي به بازار بين بانكي تزريق كند و اجازه دهد 
رشد پايه پولي افزايش پيدا كند.اگر بانك مركزي 
بخواهد برنامه كنترل رشد پايه پولي را كنار بگذارد 
نرخ بهره در بازار بي��ن بانكي كاهش پيدا مي كند، 
اما با اين سياس��ت، تورم باال تداوم و استمرار پيدا 
مي كند بنابراين بايد نگاه كالن تري داشت.كاهش 
نرخ بهره بين بانكي با برنامه كنترل و مهار رشد پايه 
پولي توسط بانك مركزي سازگاري ندارد، بنابراين 
بان��ك مركزي يا بايد با تزريق جدي��د به بازار بين 
بانكي اجازه دهد رش��د پايه پولي باال برود يا اينكه 
سياست هاي كالن تري را دنبال كند. بانك مركزي 
كه نبايد به نوسانات جزئي در بازار سهام توجه كند 
بلكه آنچه مهم اس��ت اين اس��ت كه وظيفه اصلي 
بانك مركزي كنترل نرخ تورم و پايه پولي اس��ت. 
نرخ بهره بين بانكي كه دستوري تعيين نمي شود؛ 
بلكه بستگي به عرضه ذخائر و ميزان تزريق منابع 
جدي��د دارد. بان��ك مرك��زي با توجه به ش��رايط 
اقتصادي كشور تصميم دارد كه رشد پايه پولي را 
كنترل كند؛ بنابراين اگر بانك مركزي اين سياست 
انقباضي را دنبال نكند ممكن است نرخ تورم هاي 
باال در اقتصاد ما پايدار شود كه فشار سنگيني را به 
مردم وارد خواهد كرد و اين در حالي است كه نرخ 
تورم در چند ماه گذشته از سقف تاريخي خود عبور 
كرد. اين سياست ها هرچند در كوتاه مدت ممكن 
است اثر منفي روي بازار مالي داشته باشد، اما در 
بلندمدت، كنترل ت��ورم روي اقتصاد و بازار هاي 

مالي مختلف اثر مثبت خواهد داشت.

مخابره پيام گذر از سلطه دالر
با پيمان پولي ايران و روسيه

اصل ماجراي پيمان هاي 
پولي در زمان تحريم بسيار 
مهم اس��ت، به ويژه آنكه 
دو كش��ور ايران و روسيه 
تصميم گرفته اند س��طح 
روابط تجاري خود را ارتقا 
دهند. از ط��رف ديگر اين 
كار براي كاهش س��لطه 
دالر در س��طح تبادالت بين المللي شروعي تازه و 
كمك كننده خواهد بود.  ميزان موفقيت پيمان پولي 
بين ايران و روس��يه بين همين دو كشور فعال باقي 
خواهد ماند و گسترش آن بستگي به ديگر كشورها 
دارد. برفرض، اينكه چين تا چه اندازه به اين بحث 
بپيوندد، اهميت دارد زي��را مبادالت تجاري ايران 
و چين زياد اس��ت، در صورت موافقت چين، ايران 
دست باال را خواهد داش��ت زيرا از دو كشور به سه 
كش��ور تبديل خواهند ش��د. ولي در كل دو كشور 
روس��يه و ايران با انجام اين كار ب��ه دنيا اين پيام را 
مخابره مي كنند كه امكان عبور از سلطه ارزي دالر 
وج��ود دارد.در صورتي كه روس ه��ا اين قابليت را 
داشته باشند تا ساير طرف هاي تجاري ايران مانند 
آذربايج��ان، ارمنس��تان و ... را در مبادالت تجاري 
با كش��ورمان در برابر ارز روبل مجاب سازند، سهم 
بيشتري از تجارت با اين كشورها به دست خواهيم 
آورد.نگاه بخشي زيادي ازجامعه به دالر ذخيره اي 
است. در ديگر كش��ورها وقتي مردم به سراغ تهيه 
ارزمي روند، براس��اس نياز است، اما در ايران جهت 
حفظ دارايي اين كار انجام مي ش��ود.پيمان پولي 
براي دو كشوري كه از طرف امريكا مورد تحريم 
قرارگرفته اند به ويژه براي مبادالت تجاري مفيد 
واقع خواهد شد و اساسا حركت به سمت استفاده 
از ارزهاي متنوع ترايده درس��تي است و اين كار 

يك ابزار دفاع از خود محسوب مي شود.

شهردار نيويورك: وال استريت 
در حال فروپاشي است

اريك آدامز ش��هردار نيويورك ب��ا ادعاي بايدن 
رييس جمه��ور امري��كا مبني بر اينكه ش��رايط 
اقتصاد خوب اس��ت، مخالف��ت كرد.به گزارش 
راشاتودي، اريك آدامز، شهردار نيويورك گفت 
كه اياالت متحده وارد ركود شده، كه در تناقض 
با ادعاهاي قبلي جو بايدن اس��ت مبني بر اينكه 
اقتصاد در مس��ير درستي قرار دارد.وي افزود: ما 
در بحران مالي هستيم كه هرگز نمي توانيد تصور 
كنيد، وال استريت در حال فروپاشي است. نقل 
شده، آدامز در رويدادي در نيويورك، گفت: ما در 
ركود هستيم.اظهارات اين مقام ارشد شهرداري 
در تضاد با تضمين هايي است كه بايدن ارايه كرد 
و اظهار داشت كه علي رغم اينكه رشد اقتصادي 
در حال كند شدن اس��ت، تالش هاي واشنگتن 
براي مبارزه با تورم رو به رش��د در كش��ور، آن را 
در مس��ير درست قرار داده اس��ت.آدامز و بايدن 
هر دو در مورد ارقام رس��مي منتشر شده در روز 
پنجشنبه اظهارنظر كردند كه نشان داد اقتصاد 
اياالت متحده براي دو فصل متوالي كوچك شده 
كه نش��انه ركود است. شهردار نيويورك سخنان 
خود را اصالح كرد، اما اظهار داش��ت كه اين حق 
رييس جمهور است كه وضعيت اقتصاد را توصيف 
كند.رييس جمه��ور تعيين كنن��ده اس��ت و من 
پيرو رييس جمهور هس��تم. ما با شرايط سخت 
اقتصادي روبرو هس��تيم، اما از آن عبور خواهيم 

كرد، زيرا من به رييس جمهور اعتماد دارم.

گزارش فوربس از اقدامات ايران و 
روسيه براي حذف دالر و سوييفت

نش��ريه امريكايي فورب��س در تحليل��ي درباره 
راه اندازي نماد مبادله ارزي روبل-ريال در ايران، 
اذعان كرد ايران و روسيه گامي هرچند كوچك، 
اما به طور بالقوه مهم براي ح��ذف دالر از روابط 
تجاري دوجانبه برداشته اند.مركز مبادالت ارزي 
ايران در ماه جوالي و به دنبال س��فر رييس كل 
بانك مركزي ايران به مس��كو، نماد جفت روبل-

ريال را راه اندازي كرد.اين ترتيبات جديد به آن 
معنا است كه دو كشور مي توانند مبادالت تجاري 
دو طرف را بر اس��اس پول هاي مل��ي هر يك از 

طرفين تسويه كنند. 
نخس��تين فعاليت تجاري در اي��ن چارچوب در 
1۹ جوالي انجام شد كه طي آن 3 ميليون روبل 
معادل 48 هزار دالر تسويه گرديد. در همان روز 
والديمير پوتين رييس جمهور روسيه وارد ايران 
ش��د تا با ابراهيم رييس��ي رييس جمهور ايران و 
رهبر انقالب ايران ديدار داشته باشد.رسانه هاي 
ايران��ي گ��زارش داده اند كه اين سيس��تم مالي 
جديد مي تواند تقاضاي دالر در ايران را به ميزان 

3 ميليارد دالر در سال كاهش دهد. 
تج��ارت دوجانبه بين ايران و روس��يه در س��ال 
2021 بالغ بر 4 ميليارد دالر ارزش داشت، اما دو 
كشور كه در مواجهه با غرب زمينه هاي مشترك 
همكاري پيدا كرده اند گفته اند اميدوارند تجارت 
دوجانب��ه را ب��ه 8 ميلي��ارد دالر در كوتاه مدت 
برسانند.اين ترتيبات تجاري جديد، نياز ايران و 
روسيه به دالر امريكا در مبادالت تجاري را از بين 
مي برد و تأثير برخي تحريم ها عليه اين دو كشور 
را خنثي مي كند. هر دو كش��ور ايران و روس��يه 
تحت طيف گس��ترده اي از تحريم هاي امريكا و 

كشور هاي ديگر قرار دارند.
مقامات ايران از تمايل خود براي توسعه سيستم 
جديد تس��ويه مبادالت با روس��يه و وارد كردن 
ارز هاي مل��ي طرف هاي ثالث مث��ل لير تركيه، 
روپيه هند و درهم امارات به اين سيس��تم خبر 
داده اند.صالح آبادي رييس كل بانك مركزي ايران 
در اين باره گفت: ما ارز هاي ملي ديگر كش��ور ها 
را ني��ز در آينده پيش��نهاد مي كنيم تا س��بدي 
متنوع داش��ته باشيم و نفوذ ارز هايي مثل دالر را 

كاهش دهيم.
اگ��ر اين اتفاق بيفتد مجموع��ه اي از توافقاتي را 
ش��اهد خواهيم بود كه به ايران اجازه مي دهند 
بدون متوس��ل ش��دن به دالر و ي��ورو مبادالت 
تجاري خود را انجام ده��د. در عين حال آنهايي 
كه در طرف ديگر معامله قرار دارند ممكن است 
از افتادن در دام تحريم هاي ثانويه امريكا نگران 

باشند.

شاخصهايناترازيدراقتصادبانكمحورايرانهرروزبزرگترميشود

افزايشقيمتاونسجهانيطالبه1767دالر

نرخ بهره بين بانكي بعد از 1۵ هفته صعود به 21.13 درصد رسيد

سكه در كانال ۱۵ ميليون تومان 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

روز شنبه 8 مرداد 1401 قيمت دالر در بازار آزاد به 31۹80 
تومان رس��يد و به دنبال افزايش قيمت هر اونس جهاني 
طال به 1۷6۷ دالر، قيمت س��كه نيز در كانال 15 ميليون 
توماني قرار گرفته و به قيمت 15 ميليون و 50 هزار تومان 
معامله شد.  قيمت فروش دالرشنبه، هشتم مرداد 1401 
در صرافي هاي بانكي با 2۷ تومان افزايش نس��بت به روز 
گذشته 2۷ هزار و 825 تومان مبادله مي شود.هر اسكناس 
يورو در صرافي هاي بانكي با 12 تومان كاهش نسبت به روز 
گذشته، 28 هزار و ۷۷1 تومان معامله شد.قيمت خريد هر 
دالر توسط صرافي هاي بانكي 2۷ هزار و 548 تومان و نرخ 
خريد هر يورو نيز 28 هزار و 484 تومان اعالم شد.عالوه بر 
اين، قيمت خريد دالر در بازار متشكل ارزي 28 هزار و 368 
تومان و نرخ ف��روش آن 28 هزار و 626 تومان بود، اين در 
حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 28  هزار و ۹3۹ 
تومان و نرخ فروش آن نيز 2۹ هزار و 202 تومان اعالم شد. 
همچنين، در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت 
2۷ هزار و 52 تومان فروخته و حواله دالر به بهاي 26 هزار 
و 51۹ تومان معامله شد. قيمت طالي 18عيار هر گرم يك  
ميليون و 380 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم 14 ميليون و 200 هزار تومان و قيمت سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد نيز 15 ميليون و 50 هزار تومان است.
قيمت نيم سكه بهار آزادي 8 ميليون و 200 تومان، ربع سكه 
بهار آزادي 5 ميليون و 200 هزار تومان و سكه يك گرمي 3 
ميليون و 150 هزار تومان تعيين شده است و به فروش 
مي رسد.هر مثقال طال در بازار داخلي، 5 ميليون و ۹۷0 
هزار تومان ارزش گذاري شده است، ضمن اينكه قيمت 

هر اونس طال در بازارهاي جهاني 1۷66 دالر است.

    معامالت توافقي دالر با ۳0 هزار تومان 
شروع شد 

معامالت توافقي دالر در بازار ارز ش��نبه ، هشتم مردادماه 
در كانال قيم��ت 30 هزار توم��ان كار خ��ود را آغاز كرد. 
اواخر خردادم��اه بود كه بانك مركزي براي س��اماندهي 
بازار ارز در تعامل با كانون صرافي ها، صرافي هاي معتبر و 
صادركنندگان به اين جمع بندي رس��يد كه بازار توافقي 

عرضه و تقاضا راه اندازي شود. سپس امكان معامالت توافقي 
ارز در صرافي ها و بازار متشكل ارزي فراهم شد.شنبه، هشتم 
مردادماه در آغاز به كار فعاليت بازار توافقي بازار ارز، دالر با 
قيمت 30 هزار و 338 توم��ان و با حجم 10 هزار معامله 
شد.معامالت توافقي دالر در روز كاري گذشته )پنجشنبه، 
6 مردادماه( كار خود را با 30 هزار و 280 تومان شروع و با 
نرخ 30 هزار و 380 تومان به پايان رساند. حجم معامالت 

دالر توافقي در پايان روز گذشته 8۹8 هزار و 800 بود.

    افزايش موج خوش بيني
در بازار طالي جهاني

تغيير جزئي فدرال رزرو در سياس��ت پولي باعث افزايش 
قيمت طال در هفته آينده خواهد ش��د. بر اساس آخرين 
نظرسنجي هفتگي كيتكو نيوز، تحليلگران وال استريت و 
سرمايه گذاران مين استريت پتانسيل افزايش قيمت ها را 
در هفته آينده مي بينند. احساس صعودي جديد در حالي 
است كه قيمت طال هفته را با افزايش دو درصدي به پايان 
مي رساند كه نقطه مقاومت بحراني را آزمايش مي كند. هر 
اونس طال در ماه دس��امبر آخرين بار با قيمت 1۷83 دالر 
و 30سنت معامله شد.پس از سه ماه كاهش شديد، بازار 

طال ش��اهد حركت صعودي جديدي است. اين در حالي 
است كه اقتصاد اياالت متحده براي دومين سه ماهه متوالي 
كاهش يافته است.دانيل پاويلونيس، كارگزار ارشد كاال در 
RJO Futures گفت كه او يك چيدمان عالي براي طال 
در كوتاه مدت مي بيند كه منجر به افزايش قيمت خواهد 
شد. او خاطرنشان كرد كه جهش طال در حالي رخ مي دهد 
كه احساسات به طور قابل توجهي نزولي بوده است.جروم 
پاول، رييس فدرال رزرو گفت كه انقباض تهاجمي بيشتر، 
همچنان امكان پذير است و افزود كه بانك مركزي به داده ها 
وابس��ته خواهد ماند. در همان زم��ان، او همچنين گفت 
كه در مقطعي، فدرال رزرو بايد سرعت انقباض را كاهش 
دهد زيرا اقتصاد تأثير افزايش نرخ بهره را احساس مي كند. 
پاويلونيس گفت: فدرال رزرو نشان مي دهد كه قرار نيست 
به اندازه گذش��ته در مورد نرخ بهره رفتار كند. اين هفته 
16 تحليلگر وال استريت در نظرسنجي طالي كيتكو نيوز 
شركت كردند. در ميان شركت كنندگان، 11 تحليلگر يا 
6۹ درصد نسبت به طال در كوتاه مدت خوش بين بودند. 
در همان زمان، سه تحليلگر يا 1۹ درصد نسبت به طال نگاه 
نزولي داشتند و دو تحليلگر يا 13 درصد در اين هفته رأي 
بي طرف دادند.اگر تورم همچنان داغ بماند، فدرال رزرو به 

افزايش شديد نرخ هاي بهره ادامه خواهد داد كه رشد طال 
را محدود مي كند. مارك چندلر گفت كه در مورد طال براي 
هفته آينده پس از دو هفته عملكرد مثبت قيمت، بي طرف 
اس��ت. س��رمايه گذاران بايد به گزارش حقوق و دستمزد 
غيركشاورزي روز جمعه توجه كنند. بازدهي 10 ساله پس 
از رسيدن به 3.5 درصد به حدود 2.65 درصد كاهش يافت. 
اين ممكن است براي اولين بار از ماه مي باعث تثبيت طال 
پس از تجميع سودهاي هفتگي متوالي شود.سوكي كوپر، 
تحليلگر فلزات گرانبها در موسس��ه تحقيقات استاندارد 
چارترد گفت كه قيمت ها طي هفت ركود گذشته به طور 

متوسط، به صورت ساالنه 15 درصد افزايش يافته است.

    قانون بي سابقه بريتانيا
در مورد ذخاير طالي كشور ونزوئال

دادگاه عال��ي بريتاني��ا درخواس��ت نيكالس م��ادورو 
رييس جمه��ور ونزوئال ب��ه منظور بازگردان��دن دارايي 
كشورش را رد كرد.روز جمعه رويترز گزارش داد كه دادگاه 
عالي بريتانيا درخواست دولت ونزوئال براي دسترسي به 
ذخاير طالي اين كش��ور به ارزش يك ميليارد دالر را كه 
در حال حاضر در بانك انگلستان است، رد كرد.بر اساس 
اين گزارش، دادگاه عالي بريتانيا تصميم اخير دادگاه عالي 
ونزوئال را كه از درخواست نيكالس مادورو، رييس جمهور 
اين كشور براي بازگرداندن طال از بريتانيا حمايت كرده 
بود، رد كرد.م��ادورو و گوايدو ه��ر دو هيات مديره اي را 
براي بانك مرك��زي ونزوئال )CBV( منصوب كردند، اما 
دستورالعمل هاي متناقضي براي ذخاير طال صادر كردند. 
وكالي هيات مديره اي��ن بانك به عنوان نماينده مادورو 
گفتند كه او قصد دارد مقداري از طال را براي تامين مالي 
كمپين ونزوئال عليه همه گيري كرونا و حمايت از سيستم 
مراقبت هاي بهداشتي اين كشور بفروشد. با اين حال، به 
گفته گوايدو، مادورو به دنبال طال براي پرداخت بدهي هاي 
خارجي دولت خود است.كارشناسان مي گويند تصميم 
دادگاه بريتانيا بي سابقه است، زيرا به معناي تفسير قانون 
اساسي يك كشور توسط دادگاه يك كشور ديگر است. در 
حال حاضر حدود 31 تن طالي ونزوئال به ارزش تقريبي 

1.5 ميليارد دالر در بانك انگلستان نگهداري مي شود.

كامران ندري 

عباس علوي راد

پيامتسليترهبرمعظمانقالب
بهمصيبت ديدگانسيل

»بسم  اهلل الرحمن الرحيم
حادثه مهيب و خسارت بار س��يل در بسياري از 
نقاط كش��ور، جمعي از م��ردم عزيزمان را دچار 
آس��يب هاي جاني و مالي و عاطفي كرده است. 
اينجانب به هم��ه مصيبت دي��دگان اين حادثه 
تس��ليت عرض مي كنم و از مس��ووالن محترم 
كش��ور تدابي��ر الزم را ب��راي ترميم آس��يب ها 
مطالبه مي نمايم. الزم مي دانم از حضور س��ريع 
مس��ووالن در مناطق س��يل زده و ني��ز از تالش 
گروه هاي امدادي مردمي يا موظف براي كمك 
به س��يل زدگان تش��كر كنم. ادامه اين اقدامات 
خداپس��ند و تالش مستمر براي كاهش آثار اين 
حوادث دردناك وظيفه همه ماس��ت. توفيقات 

همگان را از خداوند متعال مسالت مي نمايم.«
سيد علي خامنه اي- ۸ مرداد ۱۴۰۱

از مسووالن تدابير الزم را براي 
ترميم آسيب ها مطالبه مي نمايم



گروه بازار سرمايه|
شاخص كل بورس در س��طح ناامني قرار دارد و هر 
روز شاهد افت بورس هس��تيم. ديروز شاخص كل 
بورس تهران توانس��ت افت دو هزار و 795 واحدي 
را ثبت كند و به س��طح يك ميلي��ون و 440 واحد 
برس��د. از س��وي ديگر ش��اخص كل ه��م وزن نيز 
در مح��دوده 387 هزار واحدي تثبيت ش��ده و به 
عقيده كارشناسان اين سطح شاخص هم وزن براي 

معامالت بازار كمي نگران كننده است.
از ميانه معامالت روز شنبه شاهد افزايش فشار فروش و 
عقب نشيني شاخص بوديم؛ اما معامالت شبريز پس از 
بازگشايي و همچنين معامالت خودرو، افت شاخص را 
شدت بخشيد؛ به گونه اي كه شبريز با ۲٬۱39 و خودرو 
با 475 واحد بيشترين نقش را در كاهش شاخص كل 
داش��تند. در نقطه مقابل اين فلزات اساسي بودند كه 
برخالف هفته هاي گذش��ته از افت بيش��تر شاخص 
جلوگيري كردند؛ فملي با ۱٬3۶3 واحد و فوالد با 845 
واحد بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل داشتند. 
ش��اخص هم وزن هم مانند ش��اخص كل هرچند در 
ابتداي معامالت با افزايش حدود 500 واحدي همراه 
شد اما در نهايت با كاهش ۲٬۲50 واحدي تا ارتفاع 387 

هزار واحدي عقب نشيني كرد.
اما ش��اخص فرابورس تحت تاثير معامالت ش��راز 
توانست رشد ۱9 واحدي را تجربه كند و سطح 387 
هزار واحدي را حفظ كرد. شراز با 39 واحد بيشترين 
تاثير مثبت را داش��ت و در نقطه مقابل، ش��اوان با 
۱0 واحد بيش��ترين تاثير منفي را بر روي شاخص 

فرابورس به جا گذاشت.
ديروز ارزش معامالت خرد )سهام و حق تقدم( حدود 
۲هزار و ۲00 ميليارد تومان بود كه هرچند نس��بت 
به روز چهارشنبه افزايش ديروز اما همچنان نسبت 
به ميانگين سال فاصله چشمگيري دارد. ميانگين 
ارزش معامالت خرد روزانه از ابتداي س��ال تا به روز 
شنبه حدود چهار هزار و 500 ميليارد تومان بوده و 
تا زماني كه اين رقم حداقل به ميانگين سال نزديك 
نشود، به نظر نمي رسد كه شاهد تغيير محسوسي در 
روند معامالت باشيم. بايد توجه داشت كه ميانگين 
ارزش معامالت خرد در دو ماه ابتدايي امس��ال به ۶ 

هزار ميليارد تومان هم رسيده بود.

    حقيقي ها همچنان به سمت درب خروج
حقيقي ها در جريان معامالت دي��روز حدود ۲87 
ميليارد تومان از بازار خارج كردند كه اواًل نسبت به 
روز چهارشنبه افزايشي بوده است و ثانيًا براي چهل 
و دومين روز معامالتي متوالي و از هفتم خرداد ماه 
شاهد خروج پول حقيقي باشيم. شراز با بيش از 3۱ 
ميليارد تومان، بيش��ترين ورود پول حقيقي در بازار 
ديروز را ثبت كرد؛ فوالد با حدود 7 ميليارد و سامان با 
بيش از ۶ ميليارد تومان در رتبه هاي بعدي ورود پول 
حقيقي بودند. در نقطه مقابل، شپنا با حدود ۱7 ميليارد 
تومان بيش��ترين خروج پول حقيقي در بازار شنبه را 
ثبت كرد؛ دي با ۱5 ميليارد و شستا با ۱4 ميليارد تومان 
در رتبه هاي بعدي خروج پول حقيقي قرار گرفتند. در 
مجموع حدود ۶4 درصد از نمادهاي معامله شده در 
بازار ديروز، خروج پول حقيقي را ثبت كردند و تنها ۲0 

درصد نمادها شاهد ورود پول حقيقي بودند.

    بورس پس از برجام
با وجود اين افت و اخيرها كارشناسان و تحليلگران 
بازار س��رمايه عقيده دارند كه با شنيده شدن اخبار 
مش��خص و دقيق از برجام وضعيت ب��ورس تغيير 

مي كند. به عقيده اين افراد اگر توافقي صورت نگيرد 
و مذاكرات به بن بس��ت برس��د ش��اهد سبزپوشي 
معام��الت در بلندمدت خواهيم بود از س��وي ديگر 
افزاي��ش تورم و قيم��ت دالر نيز تمام��ي صنايع را 
يكپارچه سبز مي كند. اما اگر در مذاكرات به توافق 
برس��يم و تحريم ها كاهش پيدا كن��د با افت قيمت 
دالر ب��ورس كمي نزول مي ش��ود، يعن��ي در ميان 
مدت مي توان انتظ��ار كاهش بورس را داش��ت اما 
در بلندمدت بازار س��رمايه سبز مي شود و صنايع به 
حداكثر سودآوري خود مي رسند. در هر دوسناريو 
بازار سرمايه مي تواند يك بازار برنده و سودآور باشد.

در شرايطي كه بورل مسوول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا در فايننشال تايمز از شكست فشار حداكثري عليه 
ايران پرده      برداري كرد و از قدرت هاي خارجي خواست 
براي نجات برجام اقدام كنند، اما در عين حال پايان فضا 

براي مصالحه هاي مهم اضافي را نيز اعالم كرد.
با اينكه گمانه      زني      ها در فضاي پيرامون برنامه جامع 
اقدام مشترك از در دسترس نبودن جايگزين جامع 
خبر مي دهند، كارشناسان نيز پيش بيني مي كنند 
كه اين آخري��ن فرصت در راس��تاي احياي برجام 
خواهد بود. به گفته باقري مذاكره      كننده ارشد كشور 

ايده هايي براي جمع      بن��دي مذاكرات، هم از لحاظ 
ش��كلي و هم محتوايي آماده اس��ت كه به اشتراك 
گذاشته خواهد شد. به نظر مي رسد بازار      هاي مالي 
همچنان در انتظار بازگشت اميد در پروسه مذاكرات 
با قدرت هاي جهاني هستند. نبايد فراموش كرد كه 
حصول توافق با غرب مي تواند در بازگشت ايران به 
بازار نفت جهاني مثمرثمر واقع شود. در اين حالت 
و با توج��ه به بروز جنگ ميان روس��يه و اوكراين و 
تش��ديد بحران انرژي      ، يقينا ايران مي تواند كسري 
منابع انرژي غرب را تامين كند. به واسطه اين مهم 
يقينا مس��ير براي مبادالت پولي و مالي كشور نيز 
تس��هيل خواهد ش��د. صنايع صادرات محور نيز با 
هزينه كمتري نقدينگي حاصل از فروش محصوالت 
خود را در عرصه بين المللي به كشور برمي      گردانند. 
صنعت بانك نيز در صورت حصول توافق با تسهيل 
ش��رايط مبادالت پولي مي تواند ب��ه بهبود فرآيند 
معامالتي صنايع داخلي نيز كمك ش��اياني داشته 
باشد. شكست مذاكرات نيز سناريوي ديگري است 
كه تمامي بازار      هاي مالي كشور را يقينا با تعديالت 

منفي همراه خواهد كرد.
رويدادي كه حداقل در بورس كشور داراي پيامد            هاي 
ناگواري خواهد بود؛ از تشديد تحريم ها و افزايش هزينه 
دورزدن تحريم گرفته تا ازدست رفتن فرصت تامين 
انرژي بازار      هاي غربي كه همگي مي توانند عالوه بر ايجاد 
خسارت به صنايع، مانع از دست      يابي به منابع مالي حتي 
با ساير كشور      هاي دنيا در قبال فروش محصوالت شوند. 
در عين حال مس��ير ورود علم، تكنولوژي، مديريت، 
تجهيزات و... نيز با دست      انداز            هاي جدي مواجه خواهد 
شد. مستهلك شدن تجهيزات داخلي و افزايش هزينه 
تعمير و نگهداري ديگر موضوعاتي اس��ت كه تمامي 
صنايع بورسي كشور را در معرض تهديد قرار مي دهد. 
در عي��ن حال دولت نيز به واس��طه از دس��ت دادن 
فرصت تامين انرژي غرب با كمبود منابع مالي ناشي 
از فروش نفت در راستاي جبران كسري بودجه يقينا 
به افزايش ماليات      گيري از صنعت و بخش توليد روي 
مي      آورد. افزاي��ش نرخ بهره مالكانه معادن، افزايش 
نرخ خوراك و مواداوليه و... يقينا مسير      هايي خواهند 
بود كه سياس��ت گذار در راس��تاي عب��ور از بحران 
كسري بودجه و تامين مالي مالي خود بر      مي      گزيند.
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 دخالت در بازار و قيمت 
به زيان توليد است

تجارت نيوز| عبدالرضا شيخان، دبير انجمن صنفي 
كارفرمايان صنعت س��يمان گفت: دخالت دولت در 
بازار و قيمت كاالها و همچنين اعمال محدوديت هاي 
برق، گاز و و انرژي، توليد را تضعيف مي كند و به جايي 
مي رساند كه شايد ناچار شويم توليد را متوقف كنيم 
لذا براي حفظ و تداوم تولي��د از وزارت صمت انتظار 
داري��م ادامه روند توليد و هزينه ه��اي توليد را در ك 
كند. عبدالرضا شيخان دبير انجمن صنفي كارفرمايان 
صنعت سيمان به عملكرد وزارت صمت در خصوص 
بازار س��يمان اشاره كرد و گفت: تا قبل از خراد ۱400 
قيمت سيمان به صورت دس��توري و از سوي وزارت 
صمت و سازمان حمايت تعيين مي شد ولي بعد از اينكه 
سيمان وارد بورس كاال شد قيمت در مكانيسم عرضه و 

تقاضا تعيين شد و شرايط صنعت نيز بهبود پيدا كرد.
وي با بي��ان اينكه اما در چند ماه اخير ش��اهد برخي 
دخالت ها در بازار س��يمان بوديم، گفت: قوانين بازار 
سرمايه حكم مي كند كه با ورود محصوالت به بورس، 
قيمت نبايد دستوري باشد و عرضه و تقاضا قيمت را 
كش��ف كند اما دولت هم به عنوان متولي بازار كشور 
ناچارا برخي دخالت ها را انجام مي دهد. وي با بيان اينكه 
توليد نياز به هزينه دارد و مس��ووالن بايد اين موضوع 
را درك كنند كه ب��راي تامين هزينه ها بايد فروش با 
قيمتي انجام شود كه هزينه ها را پوشش دهد، گفت: 
دخالت دولت در معام��الت كاالها همچنين اعمال 
محدوديت هاي ب��رق، گاز و و انرژي، توليد را تضعيف 
مي كند و به جايي مي رس��اند كه ش��ايد ناچار شويم 
تولي��د را متوقف كنيم لذا براي حف��ظ و تداوم توليد 
بايد تمهيداتي در نظر گرفته ش��ود.وي تصريح كرد: 
در اين راستا انجمن سيمان راهكار اصلي را ورود اين 
محصول به بورس كاال دانست كه با موفقيت همراه شد 
به طوري با ورود سيمان به بورس كاال قيمت ها واقعي 
ش��د و هزينه اي كه در جيب دالل ها مي رفت، نصيب 
كارخانجات شد.شيخان عنوان كرد: اين راهكار بسيار 
مثبت و مفيد بود زيرا هم باعث رضايت توليدكنندگان، 
مصرف كنندگان و سهامداران شد و هم اينكه قيمت ها 
به صورت شفاف در بورس معامله شد و بسياري از دالل 
بازي ها كاهش پيدا كرد؛ عالوه بر اين برخي از مشكالت 
كارخانجات از جمله كمبود نقدينگي تا حدود زيادي 
برطرف شد و اين مسائل با ورود سيمان به بورس كاال 
رخ داد.دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان 
به اعمال محدوديت برق براي صنعت سيمان اشاره كرد 
و گفت: با محدوديت برق و انرژي كه از س��وي وزارت 
نيرو براي كارخانجات سيمان اعمال شد، طبيعي است 
كه توليد كاهش مي ياب��د و وقتي توليد كاهش يابد، 
فشار و هجوم به بورس و بازار سيمان براي خريد وارد 
مي شود و اين باعث مي شود تا قيمت محصول صعودي 
شود؛ اين موضوع در مورد ساير صنايع همچون فوالد 
و پتروشيمي هم مطرح است و بايد دولت اين نكته را 
در نظر بگيرد كه اين موارد مقطعي است لذا دخالت ها 
را كاهش دهد.دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت 
سيمان تصريح كرد: بنابراين آن چه كه از وزارت صمت 
انتظار داريم درك ادامه روند توليد اس��ت و بايد همه 
تالش وزارت صمت به عنوان متولي توليد اين باش��د 
كه روند تولي��د ادامه پيدا كند.وي ادام��ه داد: در اين 
راستا بايد وزارت صمت جلساتي با تشكالت تخصصي 
و بورس كاال برگزار كند تا راهكاري درنظر گرفته شود 
كه هم قيمت محصوالت به طور كاذب باالتر نرود، هم 
كارخانجات دچار زيان نشوند، هم دولت به مقاصدش 
برسد، همچنين توليد با روندي مطلوب جريان داشته 
باشد و مصرف كننده نيز بتواند محصول مورد نظر خود 
را خريداري كند.ش��يخان با بيان اينكه مازاد بر نياز 
كشور توليد سيمان صورت مي گيرد، خاطرنشان 
كرد: واقعيت اين است كه با افزايش هزينه ها، توليد 
دشوار شده و اگر درآمد خوبي نداشته باشيم قطعا 
نمي توانيم تعميرات اساس��ي انجام دهيم از سوي 
ديگر محدوديت هاي برق و گاز باعث مي ش��ود تا 
هزينه ها افزايش يابد و زماني هم كه توليد كاهش 
يابد، هزينه توليد بيشتر شده و موجب مي شود تا به 
سمت تعديل نيرو و مشكالت ديگر حركت كنيم.

ش��يخان با اش��اره به اينكه اين مشكالت با تعامل 
قابل حل ب��وده و با تعامل مي توانيم توليد و فروش 
با قيمت هاي مناسب داشته باشيم، عنوان كرد: به 
عنوان مثال اخير تعاملي با وزارت نيرو صورت گرفت 
و با جلسه اي كه صنعت سيمان با وزير نيرو برگزار 
كرد، قدم هاي مثبتي برداش��ته و توافقاتي صورت 
گرفت تا روند توليد سيمان متوقف نشود لذا با اين 

رويكرد حتما مشكالت به حداقل مي رسد.

عرضه ۴۰ هزار ميليارد ريال صكوك 
اجاره سازمان تامين اجتماعي

با مجوز س��ازمان بورس و اوراق بهادار، صكوك اجاره 
س��ازمان تامين اجتماعي به مبلغ 40 هزار ميليارد 
ريال از طريق فرابورس ايران از روز يكشنبه نهم مرداد 
۱40۱ به مدت سه روز كاري در نماد تامين05 عرضه 
عمومي خواهد شد. سازمان تامين اجتماعي به عنوان 
باني، در نظر دارد بخشي از منابع مالي مورد نياز خود را 
در قالب اوراق اجاره و از طريق فروش بخشي از سهام 
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي به نهاد واسط 
)شركت واس��ط مالي مهر( و س��پس اجاره به شرط 
تمليك آنها، تامين كند.اين اوراق 4 ساله و با نرخ ۱9 
درصد اس��ت كه اجاره بهاي آن هر شش ماه يك بار از 
طريق شركت س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و 
تسويه وجوه پرداخت مي شود. صكوك اجاره يادشده 
از طريق شركت كارگزاري امين آويد به عنوان عامل 
فروش و با استفاده از خدمات شركت تأمين سرمايه 
امين به عنوان متعهد پذيره نويس و بازارگردان توسط 
ش��ركت واسط مالي مهر )با مس��ووليت محدود( در 
فرابورس ايران منتشر خواهد شد.به منظور تضمين 
پرداخ��ت اجاره به��ا و اصل اين اوراق در سررس��يد، 
پرتفويي از سهام شركت هاي سرمايه گذاري تامين 

اجتماعي و پااليش نفت الوان توثيق شده است.

سازمان جمع آوري اموال تمليكي 
عرضه كننده جديد بورس انرژي

س�نا| علي نقوي، مديرعام��ل بورس ان��رژي گفت: 
فرآورده هاي نفتي متعلق به سازمان جمع آوري و فروش 
امالك تمليكي براي نخستين بار در بورس انرژي ايران 
پذيرفته ش��د.وي افزود: در جلسه كميته عرضه بورس 
انرژي ايران با درخواست س��ازمان جمع آوري و فروش 
امالك تمليكي مبني بر پذي��رش و عرضه فرآورده هاي 
نفتي متعلق به اين سازمان در بازار فرعي بورس انرژي 
ايران موافقت شد.نقوي اظهار كرد: فرآورده هاي متعلق 
به اين سازمان شامل »حالل 40۲«، »بلندينگ نفتا«، 
»نفت سفيد«، »رافينيت«، »برش هيدروكربن سنگين« 
و »ميعانات گازي« هس��تند.به گفته مديرعامل بورس 
انرژي بر اساس تبصره ماده 5۶ قانون مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز مصوب س��ال ۱40۱ در مجلس ش��وراي اسالمي، 
ظرفيتي فراهم شد تا كاالهاي سازمان اموال تمليكي در 
بورس انرژي و بورس كاال عرضه شوند و در همين راستا اين 
فرآورده ها براي نخستين بار در بورس انرژي ايران پذيرفته 
ش��دند.به گفته نقوي؛ فرآورده هاي مذك��ور به صورت 
تك محموله اي عرضه خواهند ش��د و زمان عرضه آنها 
پس از ارسال اطالعيه عرضه توسط كارگزار عرضه كننده 
س��ازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و تكميل 
مستندات انجام مي شود.مديرعامل بورس انرژي ايران 
همچنين گفت: عرضه محصوالت سازمان جمع آوري و 
فروش اموال تمليكي در بورس هاي كااليي از برنامه هاي 
اي��ن دوره وزارت امور اقتصادي و دارايي اس��ت كه در 
راستاي شفافيت بيشتر و رقابت پذيري فروش كاالهاي 

متعلق به اين سازمان در دستور كار قرار گرفته است.

گندم به بورس كاال باز مي گردد؟
باش�گاه خبرنگاران| گندم، محصول اس��تراتژيك 
كش��اورزي و راهبردي در كل دنيا به ش��مار مي رود كه 
طي ماه هاي اخير با جنگ اوكراين و روسيه شاهد كمبود 
اين محصول و اهميت تامين آن براي دولت ها هستيم.

در كش��ور ما نيز همواره بازار گندم با وجود حساسيت 
باالي اين محصول، با مشكالت ديرينه اي مواجه هست؛ 
به طوري كه در امر خريد تضميني گندم از سوي دولت، 
پرداخت به موقع مبالغ گندم از سوي دولت به كشاورزان، 
كيفيت محصول، وجود دالالن و واسطه ها و از همه مهم تر 
قيمت اعالمي از س��وي دولت از جمله چالش هاي اين 
بازار به شمار مي رود؛ چالش هايي كه برخي كارشناسان 
اقتصاد كشاورزي راهكار مناسب، آزمايش شده و شفاف 
را براي حل آنها پيشنهاد مي دهند و آن، سازوكار بورس 
كاالي ايران است.گندم محصولي است كه در سال هاي 
گذش��ته در مواقع مختلف در بورس كاال عرضه شده و 
حتي در برهه اي حجم معامالت آن ميليون تني شده، 
اما به دليل سياست هاي قيمت گذاري دستوري دولت، 
گندم فعال روي تابلوي ب��ورس كاال نمي رود.به منظور 
بررسي تاريخچه معامالت گندم در بورس كاال و امكان 
از س��رگيري عرضه اين محصول در راستاي حمايت از 
كش��اورزان و مدرن سازي معامالت و حذف واسطه ها با 
معين محمدي پور، سرپرست مديريت مطالعات اقتصادي 
و امور بين الملل بورس كاال به گفت وگو پرداخته ايم كه 
مشروح آن در پي مي آيد.گندم از سال ۱38۶ در بخش 
محصول هاي كشاورزي بازار فيزيكي پذيرش و معامله 
شده است. در سال هاي اخير نيز در راستاي اجراي ماده 
33 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي نيز شركت 
مادر تخصصي بازرگاني دولتي اقدام به عرضه گندم در 
سال ۱39۶ كرد كه عرضه گندم در قالب ماده 33 قانون 
مذكور تنها در همين س��ال انجام شده و از ابتداي سال 
۱397 محموله اي تحت اين عنوان عرضه نشده است. 
البته عرضه گندم در سال ۱397 در خارج از چارچوب اين 
ماده همچنان توسط شركت بازرگاني دولتي ادامه داشت 
و نهايتا از ابتداي سال ۱398 معامله گندم در بورس كاال 
متوقف شد.گندم در كدام بازار بورس كاال معامله مي شد؟ 
گندم عرضه شده در بورس كاال چه بر مبناي موضوع ماده 
33 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و چه خارج از 
آن در بازار فيزيكي اصلي بورس كاال در قالب قراردادهاي 
نقد معامله شده است. معامالت موضوع ماده 33 به اين 
صورت انجام مي شد كه كشاورزان از طريق مباشر فروش 
)شركت بازرگاني دولتي( گندم خود را به بورس كاال عرضه 
كرده و پس از انجام معامله و كشف قيمت، ثمن معامله به 
حساب كشاورز واريز مي شد. مابه التفاوت قيمت تضميني 
تصويبي براي س��ال مربوطه و قيم��ت معامله از طريق 
وزارت جهاد كشاورزي به كش��اورزان تعلق مي گرفت.

روند معامالت و استقبال از معامالت گندم چگونه بود؟ 
همانطور كه قابل مشاهده است در سال هاي آخر معامالت 
گندم رونق گرفته كه متاسفانه پس از آن متوقف شده 
اس��ت. در خصوص معامالت ماده 33 قان��ون افزايش 
بهره وري بخش كشاورزي در بازار فيزيكي هم قابل ذكر 
است كه با وجود مزايايي كه اين طرح چه براي خريداران، 
چه براي كشاورزان و چه براي دولت داشت، نظير تضمين 
كيفيت گندم، امكان دريافت ثمن معامله در بازار در بازه 
زماني بسيار كوتاهي پس از انجام معامله توسط كشاورز و 
كاهش بار مالي دولت از اجراي سياست قيمت تضميني، 
اما معامالت اين محصول در بورس كاال متوقف شد.دليل 
توقف معامالت گندم چه بود؟ با بازگش��ت تحريم ها از 
نيمه دوم س��ال ۱397 و افزايش نرخ ارز، شاهد جهش 
در قيمت بسياري از اقالم بوديم. به منظور كنترل قيمت 
كاالهاي اساسي كشاورزي نظير گندم، دولت معامالت 
اين محصول در بورس كاال را متوقف كرد و گندم مشمول 
قيمت گذاري هاي دستوري دولت )خريد تضميني( شد. 
به عبارت ساده تر، كشف نرخ باالتر از ميزان مورد نظر 
سياست گذار در يك تابلوي رسمي مورد قبول نبود 
و عمال عرضه ها متوقف ش��د و به اين ترتيب در آن 
زمان به دليل سياست هاي جديد دولت امكان بازار 
محور شدن فرآيندهاي تنظيم بازار از بين رفت.آيا 
برنامه اي براي برگش��ت گندم به بورس كاال وجود 
دارد؟ بورس كاال آمادگي از سرگيري همكاري هاي 
انجام شده، ش��روع مجدد معامالت گندم صنف و 
صنعت و به طور كلي مدرن سازي بازار محصول هاي 
كش��اورزي را دارد. در صورت آمادگي وزارت جهاد 
كشاورزي، بورس كاال مي تواند در قالب بازار فيزيكي 
يا گواهي سپرده كااليي اقدام به پذيرش گندم كند.

»تعادل«بررسيميكند

جادهيكطرفهبورستمامميشود؟

مديريت استقالل و پرسپوليس توسط سهامدار عمده
خصوصي س�ازي باش�گاه هاي اس�تقالل و 
پرسپوليس و حضورش�ان در فرابورس، اتفاق 
مهمي بود كه ب�راي اين ۲ باش�گاه رخ داد. اين 
اتفاق مي تواند مديريت سرخابي ها را هم دچار 
تغييراتي كن�د. حس�ين قرب�ان زاده، رييس 
س�ازمان خصوصي س�ازي با حض�ور در ايرنا، 
پاسخگوي سواالتي پيرامون فرآيند واگذاري 
سهام استقالل و پرسپوليس بود. اين گفت وگو 

را در ادامه مي خوانيد.

   با وج�ود اينكه پيش از اين ه�م در خصوص 
چگونگي قيمت گذاري استقالل و پرسپوليس 
شفاف س�ازي ش�ده ب�ود؛ ام�ا هنوز ح�رف و 
حديث هاي زيادي در خصوص اين موضوع وجود 

دارد. درباره اين قيمت گذاري توضيح دهيد.
قيمت گ��ذاري اس��تقالل و پرس��پوليس و س��اير 
شركت هايي كه در ليست واگذاري قرار دارند بايد بر 
اساس دستورالعملي كه آيين نامه شيوه قيمت گذاري 
است انجام شود. ارزش گذاري شركت ها اگر در بورس 
نباش��ند بر اس��اس ارزش روز خالص دارايي ها انجام 
مي شود. در مورد استقالل و پرسپوليس هم اين اتفاق 
افتاد. حدود سه چهارم ارزش استقالل و پرسپوليس، 
ارزش برندي آنهاست. دارايي هاي منقول و غيرمنقول 
س��رخابي ها تاثير كمي در قيمت گذاري شان داشته 
است. شبهه اي كه وجود داشت در خصوص چگونگي 
ارزش گذاري برند اس��تقالل و پرسپوليس بود. ما در 
اين خصوص جلسات متعددي با كارشناسان رسمي 
دادگس��تري داش��تم تا ارزش گذاري برند بر اساس 
يك اصول و مبنايي انجام ش��ود و خوش��بختانه اين 
اتفاق افتاد. ارزش گذاري برند بستگي به اين دارد كه 
شركت چقدر از اين برند سودآوري داشته است. يعني 
اينكه اين موضوع در نظر گرفته ش��ده كه استقالل و 
پرسپوليس در قراردادهايي كه با اسپانسرها و كارگزاران 
داشته اند چقدر درآمد كسب كرده اند. چنين برندي را 
مثاًل باشگاه هاي پيكان يا شهرخودرو در اختيار ندارند 

تا بتوانند با استفاده از آن درآمدزايي كنند.
با اين اوصاف مصاديق ارزش گذاري برند نسبتي از آنچه 
كه شركت درآمد كسب كرده است و اين موضوع را با 
يك ضريبي به پنج سال آينده تسري مي دهند و نرخ 
تنزيلي را قائل مي شوند و ارزش برند مشخص مي شود. 
اين ارزش گذاري توسط يك هيات كارشناسي رسمي 
دادگس��تري 3 نفره به صورت جداگانه براي هر كدام 
از باشگاه هاي اس��تقالل و پرس��پوليس رخ داد. اين 
ارزش گذاري به هيات واگذاري ارس��ال ش��د. هيات 
واگذاري مي تواند در ارزش گذاري ش��ركت ها تغيير 
ايجاد كند؛ اما در خصوص ارزش گذاري اس��تقالل و 
پرسپوليس به نظر هيات كارشناس��ي اعتماد شد و 
قيمت ۲ هزار و هشتصد ميليارد تومان براي استقالل 
و سه هزار و دويست ميليارد تومان براي پرسپوليس 

تصويب شد.
  پ�س اينكه گفته مي ش�ود تعداد ه�واداران 
استقالل و پرس�پوليس به صورت مستقيم در 

قيمت گذاري آنها تأثير داشته درست نيست؟

به اين شكل خير. چون تصور مي ش��د تعداد جام ها، 
قهرماني ها و همينطور تعداد هواداران در ارزش گذاري 
استقالل و پرسپوليس نقش داشته است. البته اين موارد 
در بروز و ظهور ميزان درآمد برندهاي اين ۲ باشگاه تاثير 
داشته است. وقتي يك باشگاه ۱0 ميليون هوادار دارد 
نسبت به باشگاهي كه هواداران كمي دارد درآمدهاي 
بيشتري از تبليغات كس��ب مي كند. ضمن اينكه هر 
باشگاهي طرحي براي درآمدزايي دارد. اين درآمدزايي 
مي تواند از حق پخش و تبليغات محيطي و... باش��د. 
باشگاه هاي استقالل و پرسپوليس در طرح توجيهي 
خود درآمدهاي ش��ان را لحاظ كرده اند و كارش��ناس 
رسمي دادگستري هم به اين موارد توجه كرده است. 
به صرف اينكه مثاًل تعداد فالوئرهاي اينستاگرامي يك 

باشگاه چه تعداد است قيمت گذاري انجام نمي شود.
  با ورود ۲ باش�گاه اس�تقالل و پرسپوليس به 
فرابورس، طبيعتا بايد مجامع آنها را سهامداران 
اين ۲ باشگاه تشكيل دهند و رييس مجمع هم 
بايد از سهامداران باشد. آيا از اين پس رياست 
مجامع سرخابي ها از وزير ورزش سلب خواهد 

شد؟
اس��تقالل و پرسپوليس بايد قوانين و مقررات مربوط 
به بورس را رعايت كنند و بر همين اس��اس س��ازمان 
خصوصي س��ازي بر فعاليت هاي آنها نظارت خواهد 
كرد. البت��ه تا االن ۱0 درصد س��هام اين ۲ باش��گاه 
واگذار شده است. پس كماكان 90درصد استقالل و 
پرسپوليس دولتي است.  اميدوارم تا شهريور بخشي از 
سهام استقالل و پرسپوليس را به صورت بلوكي واگذار 
كنيم. اگر مجامع استقالل و پرسپوليس برگزار شود 
اين مجامع بايد مطابق قانون تجارت و مقررات بورس 
و فرابورس باشد. س��هامداران همان ۱0 درصد سهام 
واگذارشده اس��تقالل و پرسپوليس هم مي توانند در 
مجمع شركت كنند؛ اما چون حداكثر آرا با دولت است 
تصميم گيري ها بر اساس دستوري است كه دولت به 

مجمع مي آورد.
   وزير ورزش همچنان رييس مجمع خواهد بود؟

رييس مجامع استقالل و پرس��پوليس، وزير اقتصاد 

است. مطابق بند 3 ماده ۱8 قانون اجراي سياست هاي 
اصل 44 هر شركتي كه در ليست واگذاري است حقوق 
مالكانه آن با وزارت اقتصاد اس��ت. ش��ركت هايي كه 
بيشتر از 50 درصد سهام شان دولتي است در ابتداي 
هر س��ال وزير اقتصاد به وزير مربوطه تفويض اختيار 
مي دهد و اعضاي مجمع آن متش��كل از وزير اقتصاد، 
وزير دادگستري و وزير ذي ربط هستند كه در موضوع 
استقالل و پرسپوليس وزير ذي ربط، وزير ورزش است. 
با بورسي ش��دن استقالل و پرسپوليس، عالوه بر اين 
3 عضو كساني كه ۱0 درصد سهام را خريده اند عضو 

مجمع اين ۲ باشگاه هستند.
اعض�اي  و  انتخ�اب مدي�ران عام�ل     
هيات مديره ه�اي اس�تقالل و پرس�پوليس 

همچنان توسط وزير ورزش انجام مي شود؟
هر دستوري كه مجمع داشته باش��د بايد در مجمع 
مطرح ش��ود. فعال دولت مي تواند مدي��ران عامل و و 
اعضاي هيات مديره هاي اس��تقالل و پرسپوليس را 
تغيير دهد؛ چون 90درصد س��هام اين ۲ باش��گاه را 
در اختيار دارد؛ اما نمي تواند اين كار را تنها توس��ط 3 
وزير انجام دهد؛ بلكه بايد در مجامع ش��ان و با حضور 

سهامداران در اين خصوص تصميم گيري كند.
  ش�ما در مصاحبه اي عنوان ك�رده بوديد كه 
قرارداده�اي مربوط به ۲ باش�گاه اس�تقالل و 
پرسپوليس بايد شفاف سازي شود؛ اما تا االن اين 
اتفاق نيفتاد. حتي گفته مي شود قرارداد مربي 

يكي از اين ۲ باشگاه رقم بسيار بااليي است.
نكته اي كه من گفته بودم اين بود كه نسخه اي از تمام 
قراردادهاي اس��تقالل و پرس��پوليس بايد در اختيار 
شركت هاي خصوصي س��ازي و فرابورس قرار بگيرد؛ 
اما چون رقباي اس��تقالل و پرس��پوليس در بورس يا 
فرابورس نيس��تند نبايد اين ش��فافيت به ضرر اين ۲ 
باشگاه تمام ش��ود. باشگاه هايي مثل گل گهر، فوالد، 
مس و ... در محيط غيرش��فاف عمل مي كنند. اگر ما 
استقالل و پرسپوليس را مجبور كنيم كه قراردادهاي 
خود را با ذكر جزييات در س��ايت كدال منتشر كنند 
اين مس��اله باعث ايجاد يك رقاب��ت نابرابر بين آنها و 

باشگاه هايي كه با بازيكنان به شكل هاي ديگري توافق 
مي كنند مي شود. فعال توافق اينگونه شده كه مجموع 
ارقام قرارداد بازيكنان و مجموع قراردادهاي كادرفني 
در س��ايت كدال افشا شود. فعال امكان افشاي قرارداد 
بازيكنان و مربيان به صورت مجزا نيس��ت. البته اگر 
قراردادهاي خارج از عرف و با ارقام نجومي بسته شود 
چون مصداق رويداد عمده مالي محسوب مي شود به 
اقتضاي مصداق بايد اين اتفاق برايش رخ دهد و حتي 

اگر الزم باشد بدون ذكر نام افشا شود.
  در خصوص درآمد حاصله از فروش ۱۰ درصد 
سهام استقالل و پرسپوليس هم صحبت كنيد. 
آيا امكان برداشت اين مبلغ توسط مديران اين 

۲ باشگاه وجود دارد؟
كميته مصارف با هماهنگي و توافق وزير اقتصاد و وزير 
ورزش تشكيل شده و من مسوول اين كميته هستم. 
مديران عامل استقالل و پرسپوليس و معاون قهرماني 
وزارت ورزش هم در اين كميته حضور دارند. در كميته 
مص��ارف در خصوص اينكه مناب��ع حاصل از افزايش 
سرمايه صرف چه اموري شود تصميم گيري مي شود. 
چون اين منابع بايد بيشتر صرف سرمايه گذاري باشد 
و نه براي پرداخت هزينه ها. بر همين اساس در اولين 
جلسه كميته مصارف تصميم گيري شد كه از منابع 
حاصل از افزايش س��رمايه بين ۶5 ت��ا 70 درصد آن 
صرف سرمايه گذاري، بين ۲0 تا ۲5 درصد آن صرف 
بازپرداخ��ت بدهي هاي معوق و بي��ن 5 تا ۱0 درصد 
صرف بازارگرداني س��هام باشگاه ش��ود. تا زماني كه 
سرمايه گذاري بلندمدت در اين كميته تصويب نشده 

اين پول بايد صرف سرمايه گذاري كوتاه مدت شود.
يعني االن پولي كه اس��تقالل و پرسپوليس از فروش 
۱0درصد سهام شان به دست آورده اند سرمايه گذاري 
كوتاه مدت كرده اند؟ در حال حاضر پول هر ۲ باشگاه 
به صورت سپرده سرمايه گذاري شده و سود آن را كه 

حدود چهار ميليارد تومان است دريافت مي كنند.
   استقالل و پرس�پوليس مي توانند سهامدار 

عمده هم داشته باشند؟
در مذاكراتي كه داشتيم در شهريور سهام مديريتي 4۱ 
درصد سهام بايد واگذار شود كه با ۱0 درصد سهامي 
كه پيش از اين عرضه شده بود سهام عرضه شده به 5۱ 
درصد مي رسد. هر كدام از بلوك هاي سهام مديريتي 

۲۱ درصد كل سهام است.
  با اين اوصاف سهامداراني كه به صورت عمده 
سهام استقالل و پرسپوليس را خريداري كنند 
مي توانند مديريت اين ۲ باش�گاه را در اختيار 

بگيرند؟
صد در صد مي شود. هر شركتي 5 سيت مديريتي 
دارند. ۱7 تا ۲0 درصد س��هام ش��ركت يك سيت 
مديريتي محسوب مي شود و هر كسي كه 3 سيت 
مديريتي را در اختيار داشته باشد مي تواند كنترل 
ش��ركت را در اختيار بگيرد. با اي��ن اوصاف پس از 
عرضه س��هام در ش��هريور ماه س��هامداران عمده 
استقالل و پرسپوليس، مديريت اين ۲ باشگاه را بر 
عهده خواهند گرفت. بعد از شهريور كنترل دولت 

روي استقالل و پرسپوليس به حداقل مي رسد.



مجيد اعزازي|
پس از يك س��ال تخلي��ه تدريجي حب��اب قيمت 
مسكن، براي دومين بار در سال جاري، تورم ملك از 
تورم عمومي پيشي گرفت و قيمت آپارتمان حبابي 
شد. پيش از اين در ارديبهشت ماه اين حالت تجربه 
شده بود. در تازه ترين آمار منتشره از وضعيت بازار 
مسكن ش��هر تهران، متوس��ط قيمت هر متر مربع 
واحد مس��كوني در ته��ران طي تير ماه امس��ال با 
افزايش 3 ميليون 400 هزار توماني متوسط قيمت 
هر مترمربع آپارتمان ب��ه 44 ميليون و ۸00 هزار 
تومان رس��يد و به اين ترتيب، تورم ۸.3 درصدي را 

در ماه گذشته ثبت كرد. 
اين در حالي است كه تورم ماهانه عمومي در تيرماه 
7.6 درصد گزارش شده است. آخرين بار، در اسفند 
و خرداد س��ال 1400 نرخ تورم ماهانه ملك از تورم 
ماهانه عمومي سبقت گرفته بود و در ساير ماه هاي 
س��ال 1400 همواره تورم ماهانه مس��كن از تورم 
ماهانه عموم��ي كمتر بود و به عبارتي ديگر، حباب 
قيمتي ش��كل گرفته در اين بازار به تدريج در سال 
گذشته تخليه و حدود 20 درصد كوچك تر شد. اما 
به نظر مي رسد، در سال جاري، روند تخليه حباب 
با شرايط ايجاد ش��ده در فضاي اقتصاد كالن دچار 

اختالل شده است.
تازه ترين گزارش مركز آمار ايران همچنين حاكي 
اس��ت، حجم معامالت ملكي در تيرماه افت كرده 
اس��ت و از قله 14 هزار و ۸3 فقره در خردادماه به ۸ 
هزار و 6۸5 فقره در تيرماه رسيده است. اگر چه اين 
حجم معامله ملكي از اغلب ماه هاي س��ال گذشته 
بيشتر است، اما با توجه به فصل تابستان و داغ شدن 
خريد و ف��روش آپارتمان ك��ه در دوران رونق بازار 
مسكن حتي به 25 هزار فقره در ماه نيز مي رسيد، 

اندك به نظر مي رسد. 
بر اساس گزارش مركز آمار ايران متوسط تورم نقطه 
به نقطه مس��كن در تير ماه امسال نسبت به تير ماه 
سال گذشته 45.2 درصد بوده است. همچنين تورم 
ساالنه )12 ماهه منتهي به تير ماه 1401( نيز 27.1 

درصد اعالم شده است.
اين گ��زارش همچني��ن حاكي اس��ت، گران ترين 
منطقه تهران، منطقه يك با متوس��ط هر متر مربع 
۸4 ميليون و 522 هزار تومان و پس از آن، منطقه 3 
با متري 75 ميليون و ۸13 هزار تومان و ارزان ترين 
منطقه نيز منطقه 17 با متوسط هر متر 22 ميليون 
و ۸90 هزار تومان اس��ت. در حالي كه مناطق 19 و 
20 هر كدام كمتر از 10 فقره معامله ملكي در تيرماه 
ثبت كرده اند، منطقه 5 همچون هميشه با 1393 
فقره معامله آپارتمان در صدر فهرس��ت بيشترين 
معامله در مناطق تهران ايس��تاده است.منطقه 10 
نيز با ۸24 فقره معامله آپارتمان پس از منطقه 5 در 

رتبه دوم اين فهرست نشسته است.

    علل حبابي شدن قيمت ملك؟
رش��د قابل توجه قيمت اس��مي مس��كن به همراه 
جهش حج��م معامالت ملكي در خردادماه س��ال 
جاري نشانه اي قوي از بازگشت سفته بازان به بازار 
مسكن ارزيابي ش��د، اما از آنجا كه حجم معامالت 

ملك��ي در تيرماه با افت 3۸ درصدي مواجه ش��ده 
است، به نظر مي رسد، سفته بازي در بازار آپارتمان 
در تيرم��اه تا حدي تعديل ش��ده اس��ت. چه آنكه 
ت��وان مالي متقاضي��ان مصرفي مس��كن در كوره 
تورم س��ال ها و البته ماه هاي اخير ذوب و به همين 
دليل، اي��ن نوع تقاضا از بازار معامالتي ملكي خارج 

شده است. 
س��بقت تورم ماهانه مس��كن از تورم عمومي طي 
ماه هاي اس��فند 1400 و ارديبهشت 1401 زمينه 
الزم را براي بازگشت سفته بازان ملكي فراهم كرده 
بود. البته اين ش��رايط قيمت��ي در تيرماه نيز تكرار 
شده است، اما با توجه به كاهش حجم معامالت به 
نظر مي رسد كه سفته بازي در بازار مسكن تا حدي 
كاهش يافته است. ناامن شدن فعاليت در بازارهاي 
ارز و طال از سوي دولت و همچنين چشم انداز مبهم 
بازار س��هام و خ��روج قابل توجه پول س��هامداران 
حقيقي طي ماه هاي گذش��ته از اين بازار، بخش��ي 
از نقدينگي س��رگردان در اقتصاد را به سوي ملك 

روانه كرده است. 
عود بيماري هلندي و تشديد عاليم و نشانه هاي آن 
به هنگام رشد قابل توجه تورم و انتظارات تورمي كه 
در خرداد ماه سال جاري ركوردي تاريخي جديدي 
را ثبت كرد، نيز مزيد بر علت ش��د و مس��كن را به 
عنوان يك كاالي غيرقابل تجارت به عنوان پناهگاه 
نقدينگي جذاب كرد. اين در حالي است كه به دليل 
عدم تغيير چشم انداز در پارامترهاي غيراقتصادي و 
همچنين تداوم رشد انتظارات تورمي طي خردادماه 
سال جاري، انتظار مي رفت، قيمت مسكن متناسب 
با رشد نرخ دالر به عنوان نشانه اي از رشد انتظارات 
تورمي روندي صع��ودي در پيش گي��رد. در عين 

حال، به دليل نبود تقاضاي موثر قابل توجه از سوي 
متقاضيان مصرف��ي، پيش بيني مي ش��د، قيمت 
مس��كن در عددهاي��ي كمتر از نرخ ت��ورم عمومي 
صعود كند و به روند تخليه حباب قيمتي كه از سال 
1400 آغاز شده بود، ادامه دهد - البته اينچنين نيز 
شد- اما از آنجا كه رشد 32 درصدي تعداد معامالت 
طي يك ماهه خرداد نيز به ثبت رسيد، مشخص شد 
كه تقاضاي سفته بازي در بازار مسكن دوباره جان 
گرفته اس��ت. در چنين فضايي، و البته در ش��رايط 
تورمي كم نظير خرداد ماه، رشد منفي 4 درصدي 
قيمت واقعي مس��كن از سوي ش��هروندان لمس و 
احساس نشد، چه آنكه نرخ تورم عمومي در اين ماه 
ركورد تاريخي جديدي ثبت كرد و سقف رشد تورم 

ماهانه مسكن را نيز باال برد.

    سبقت مركز آمار از بانك مركزي
با توجه به سابقه انتش��ار آمار تحوالت بازار مسكن 
از سوي بانك مركزي در روزهاي نخستين هر ماه، 
ديروز انتظار مي رفت كه بار ديگر بانك مركزي اين 
آمار را منتشر كند. اما چنين نشد و مركز آمار گوي 
س��بقت را از مرجع رسمي انتش��ار تحوالت ماهانه 

بازار مسكن ربود.
ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، مركز آم��ار اي��ران براي 
نخس��تين بار، تحوالتي قيمت ماهانه مسكن شهر 

تهران را 25 مهر 1400 گزارش كرد. 
البته گزارش تحوالت ماهانه مسكن از سوي مركز 
آمار اي��ران به صورت مرتب منتش��ر نمي ش��ود و 
به جز يك ماه، طي ماه هاي گذش��ته، انتش��ار اين 
گزارش انجام نش��ده اس��ت. اين مركز پيش از مهر 
1400 و خ��رداد 1401، صرف��ا تح��والت فصلي 

قيم��ت و معامالت مس��كن كل كش��ور و از جمله 
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 اس��ت و 
هر دو با اس��تفاده از اطالعات ثبتي سامانه امالك 
و مس��تغالت كشور انجام مي شود، اما مركز آمار در 
گ��زارش خود از روش متفاوتي ب��ه نام »هدانيك« 
استفاده كرده است. در اين روش، به جاي تجزيه و 
تحليل »ميانگين قيمت« در شهر تهران از »شاخص 

قيمت« استفاده مي شود. 
آنگون��ه كه مركز آم��ار گزارش كرده اس��ت، براي 
محاسبه درصد تغييرات قيمت واحدهاي مسكوني، 
ش��اخص قيمت نسبت به متوسط قيمت، تغييرات 
قيمت را بهتر نش��ان مي دهد. چون ممكن اس��ت، 
مش��خصه واحدهاي ف��روش رفت��ه در دوره هاي 
مختل��ف تغيي��رات زيادي داش��ته باش��ند كه در 
محاسبه متوس��ط قيمت قابل شناس��ايي نباشد. 
به عنوان مث��ال، ممكن اس��ت تع��داد واحدهاي 
فروش رفته نوس��از در يك دوره بس��يار بيش��تر از 
دوره قبل باشد كه در اين حالت متوسط قيمت دو 
دوره متوالي قابل مقايس��ه با يكديگر نخواهد بود. 
شاخص قيمت محاسبه شده به روش هدانيك اين 
مش��كل را برطرف مي كند و اثر تغييرات كيفي در 
طول دوره هاي مختلف را از بين مي برد. بنابراين، با 
وجود اينكه متوسط قيمت امالك مسكوني نسبت 
به ش��اخص قيمت ب��راي عامه جامع��ه 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.

ايرانشهردر شهر  5 يكشنبه 9 مرداد 1401    2 محرم 1444  سال نهم    شماره   Sun. July 31. 2022  2275  راهوشهرسازي

4 روز جلوتر مي توان
وقوع سيل را پيش بيني كرد 

رييس س��ازمان مديريت بحران ش��هر تهران در 
خصوص آخرين وضعيت س��يل ام��ام زاده داوود 
توضيحاتي ارايه كرد و گفت: امام زاده داوود جزو 
تهران نيست اما شهرداري به كمك حادثه ديدگان 
رفت.  علي نصيري رييس سازمان مديريت بحران 
ش��هر تهران در گفت وگو با ف��ارس، با بيان اينكه 
مشكالتي در حوزه پيش بيني وجود دارد، اظهار 
كرد: سازمان هواشناسي هش��دار داده بود و اين 
هش��دار بايد به صورت محلي از طريق بلندگوها 
به اطالع مردم مي رسيد كه اين امر به درستي رخ 

نداد و مردم غافلگير شدند.
زائراني كه ب��راي زيارت آمده و خانه هايي را اجاره 
كرده بودند بيشتر در معرض آسيب قرار گرفتند. 
مردم از ساعت يازده و نيم شب با حجم وسيعي از 
گل و الي مواجه ش��دند؛ از ساعت يك و نيم شب 
به بعد تيم هاي آتش نش��اني ش��هرداري تهران و 
خدمات شهري در محل مستقر و چندين دستگاه 
ماشين آالت مختلف از جمله لودر، باب كت ماشين 
آالت آتش نشاني و غيره به محل حادثه اعزام شد.

نصيري در پاسخ به اينكه س��امانه هشدار سريع 
س��يل در تهران كار مي كند؟ در تهران چه ميزان 
كانال هاي عبور سيل س��اخته شده است؟ گفت: 
سامانه هشدار س��ريع سيل را داريم. تهران حجم 
بااليي از جمعيت را دارد؛ ما تفاهم نامه با سازمان 
هواشناسي داريم و اطالعات خود را در اين زمينه 
در اختيار آنها قرار مي دهيم. اقدامات انجام شده 
در تهران بيشتر از ساير استان ها است. كالن شهر 
تهران مس��تعد سيل است؛ مشكالت ما نسبت به 
بقيه جاهاي كشور كمتر است. بايد براي پيشگيري 
از وقوع سيل اقداماتي انجام شود كه در حال حاضر 
اين كارها صورت مي گيرد مثل شركت خاكريزآب 
كه در سال هاي گذشته اين شركت ذيل معاونت 
فني و عمران ش��هرداري تهران فعاليت مي كرد و 
كار اين ش��ركت ايجاد مس��ير در زير زمين براي 
عبور سيل اس��ت. حدود 70 درصد از كانال هاي 
عبور سيل ساخته شده و 30 درصد باقي مانده هم 
طبق برنامه هاي سنواتي در حال اجراست. هرچند 
وقت يك بار هم بخشي از اين كانال ها افتتاح و آماده 
بهره برداري مي شود .كارها بر اساس برنامه پيش 
مي رود. رييس سازمان مديريت بحران شهر تهران 
اظهار كرد: اطالعات ما در روي س��امانه هش��دار 
س��ريع هر 10 دقيقه يك بار به روز مي شود و اگر 
ميزان پرش��دگي آب به 15 درصد برسد هشدار 
مي دهيم. در كنار اين موارد بارن سنج هم داريم كه 
حجم آب را حساب و كتاب مي كند. ما مي توانيم 

4 روز قبل از وقوع سيل آن را پيش بيني كنيم.
او افزود: م��ا رودخانه قوري چ��اي را در منطقه 
21 و 1۸ داريم. تعرضاتي به حريم اين رودخانه 
صورت گرفته است. ما سيل هاي در تهران با دوره 
بازگشت 25 ساله، 50 س��اله و بعضا 100 ساله 
داريم. اگر سيل 25 ساله رخ دهد به دليل ساخت 
و س��از هايي كه برخي نهادها در مسير رودخانه 
قوري چاي انجام دادند و مسير تغيير كرده، بروز 
س��يل باعث ايجاد مشكالتي مي ش��ود. كار غير 
اصولي در مورد قوري چاي صورت گرفته اس��ت 
اخطار هاي داده ش��ده اس��ت و اگر توجه نكنند 
پرونده به قوه قضاييه مي رود. در خصوص تعريض 
كانال ها و مسيرهاي س��يل در ساير مناطق هم 
موضوعاتي مطرح ش��د. تا روز دوشنبه بارش ها 
وجود دارد و ما در حال آماده باش كامل هستيم. 

 تداوم بارش باران 
در تهران

بر اساس بررس��ي داده ها و نقشه هاي پيش يابي 
هواشناس��ي، تداوم فعاليت س��امانه بارش��ي و 
در تمام نق��اط به ويژه نيمه  ش��مالي و ارتفاعات 
نيمه اب��ري همراه با رگبار و رعد وبرق پيش بيني 
مي ش��ود. به گزارش ايس��نا، بر اس��اس بررسي 
داده ه��ا و نقش��ه هاي پيش يابي هواشناس��ي، 
وضعيت جوي استان تهران طي روزهاي آينده، 
با تداوم فعاليت سامانه بارشي، آسمان در بيشتر 
نواحي استان به ويژه نيمه شمالي و ارتفاعات در 
بعضي س��اعات نيمه ابري تا ابري همراه با رگبار 
و رعدوبرق و در مناطق مس��تعد با بارش تگرگ 
و گاهي وزش باد ش��ديد به خص��وص در غرب و 
نيمه جنوبي با خيزش موقت گردوخاك و كاهش 
ديد و كيفيت هوا پيش بيني مي شود. با توجه به 
ويژگي اين سامانه، آبگرفتگي معابر و جاري شدن 
روان آب در مسيل ها و باال آمدن آب رودخانه ها 
مورد انتظار اس��ت.از امروز تا پاي��ان هفته روند 

تدريجي افزايش دما خواهيم داشت.

سقوط از پله برقي مترو 
۷ مصدوم بر جاي گذاشت

بر اثر عدم تعادل و افتادن يكي از مسافران مترو بر 
روي ساير مسافران در هنگام حركت پله برقي در 
ايستگاه دروازه دولت، 7 نفر از مسافران مصدوم 
شدند. به گزارش تس��نيم، مديريت ارتباطات و 
امور بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه اعالم كرد: ساعت ۸: 02 صبح شنبه بر اثر 
عدم تعادل و افتادن يكي از مسافران بر روي ساير 
مس��افراني كه بر روي پله برقي ايس��تگاه دروازه 
دولت بودند، 7 نفر مصدوم ش��دند. پس از اعالم 
اين حادثه به اورژانس، بالفاصله چند دس��تگاه 
آمبوالنس جهت اقدامات درماني به محل اعزام 
و هفت نف��ر از مصدومان ب��راي تكميل مراحل 
درمان به بيمارستان منتقل شدند. گفتني است، 
اين حادثه فوتي نداشته و حال عمومي مسافران 

مساعد گزارش شده است.

رفتار خودسرانه خلبان پاكستاني 
عامل تقريب با هواپيماي ديگر

 محم��د محمدي بخش، رييس س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري با اعالم »هواپيماهاي مسافربري 4 كشور را 
در ايران تعمير مي كنيم«، گف��ت: خلبان هواپيماي 
پاكستاني خودسرانه ارتفاع هواپيما را كاهش داده بود. 
به گزارش تسنيم محمدي بخش در واكنش به ادعاي 
پاكس��تاني ها درباره خطر برخ��ورد دو هواپيماي اين 
كشور در آس��مان ايران به دليل خطاي كنترلر ايراني، 
تصريح كرد: اظهارات س��خنگوي سازمان هواپيمايي 
پاكس��تان غيركارشناس��ي و غيرواقعي بود، اينگونه 
مسائل با توجه به محل رويداد بايستي توسط سازمان 
هواپيمايي كشور مربوطه پيگيري شود. وي تأكيد كرد: 
نوار مكالمات خلبان هواپيماي پاكستاني با برج مراقبت و 
كنترل تهران را پياده سازي كرديم و اطالعات اوليه نشان 
مي دهد خلبان به دليل عدم درك مفاهمه درست برج 
مراقبت، اقدام به كاهش ارتفاع به صورت خودسرانه كرده 
است. وي بيان كرد: اتفاقاً اين كاهش ارتفاع با تذكر خلبان 
هواپيماي روبرويي كه پاكستاني بوده است مواجه شده 
است. معاون وزير راه و شهرسازي اضافه كرد: درخواست 
بازخواني FDR هواپيماي پاكستاني را به مراجع قانوني 
داده ايم و اقدامات الزم در اين زمينه را انجام خواهيم داد. 
او درباره تعمير هواپيماهاي ساير كشورها و تأمين اقالم 
مورد نياز ش��ركت هاي هواپيمايي اظهار كرد: در زمان 
حاضر هواپيماهاي مسافربري 4 كشور را در ايران تعمير 
مي كنيم كه البته به داليلي نمي توانم اسامي اين كشورها 
را اعالم كنم. وي ادام��ه داد: در رابطه با اقالم مورد نياز 
هواپيما كه بايد الزامات ماهانه سازنده هواپيما را داشته 
باشد، بخشي را به سختي تأمين مي كنيم. وي با اشاره به 
برنامه ريزي براي تأمين قطعه هواپيما در داخل كشور، 
افزود: سازمان هواپيمايي كشوري براي مديريت بخش 
تعمير و نگهداري هواپيما با اس��تفاده از شركت هاي 
دانش بني��ان نهضت تعمير قطعه با اس��تانداردهاي 
جهاني را براي بخش��ي از اقالم و توليد آنها در داخل 
راه اندازي كرده اس��ت. رييس س��ازمان هواپيمايي 
كشوري همچنين با اشاره به مديريت پروازهاي چارتر، 
اضافه كرد: در اين خصوص نيز مس��يرهاي چارتري 
مشخص شده است و به دنبال حذف كامل پروازهاي 
چارتري نيستيم. حذف برخي از پروازهاي چارتري 
به ايرالين ها ابالغ شده است و آنها اجازه فروش بليت 
اين مسيرهاي پروازي را ندارند. محمدي بخش با ابراز 
اينكه »هفته آينده درباره پروازهاي اربعين نشست 
خبري برگزار مي كنيم «، گفت: به دليل محدوديت 
فرودگاه نجف، هزينه 2.5 ميليون توماني به ازاي 
هر نفر به شركت هاي هواپيمايي تحميل مي شود. 
براي حل اين مشكل پيگيري هاي فراواني داشتيم 

كه هنوز توفيقي در كاهش هزينه ها نداشته ايم.

رفع تصرف ۱۰ هزار متر
از اراضي ملي در پرديس

بيژن ك��ي ش��مس، ريي��س اداره مناب��ع طبيعي و 
آبخيزداري شهرستان پرديس گفت: با پيگيري هاي 
صورت گرفته يگان حفاظت شهرستان از ابتداي سال 
تاكنون 10 هزار متر از اراضي ملي كه توسط سودجويان 
و متصرفين اراضي ملي مورد تصرف، نهال كاري و فنس 
كشي شده بود، به حكم دادستان شهرستان رفع تصرف 
و به دولت بازگردانده شد. به گزارش ايسنا، كي شمس 
افزود: پيش بيني مي شود تا مهرماه سال جاري كليه 
اراضي ملي در شهرستان پرديس داراي اسناد كاداستر 
شود. در پايان مهر ماه در اين شهرستان جشن كاداستر 
خواهيم داشت. وي افزود: برنامه ريزي شده است تا كليه 
پالك هاي شهرستان پايش، تخلفات سنواتي استخراج 
و از طري��ق تبصره 1 ماده 55 اعمال قانون ش��ود.  كي 
شمس گفت: هم اكنون 37 پرونده قضايي در پالك هاي 
عباس آباد، سعيد آباد، خس��روآباد و ترقيان تشكيل 
و به مراجع قضايي ارجاع ش��ده اس��ت. وي ادامه داد: 
پرديس شايد شهرستان كوچكي به نظرآيد اما از لحاظ 
اراضي ملي و ارزش اقتصادي زمين داراي حساسيت 
بااليي است كه باعث مي شود سودجويان و متصرفان 
اموال متعلق به نسل آينده به دنبال تاخت و تاز در اين 
اراضي باشند. رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري 
شهرس��تان پرديس اضافه كرد: اداره منابع طبيعي و 
آبخيزداري شهرستان پرديس به صورت 24 ساعته با 
تمام توان و قوا ازانفال حفاظت و با متخلفان و متجاوزان 
به بيت المال ب��ه صورت قانوني برخ��ورد مي كند.  به 
گزارش پايگاه اطالع رساني اداره كل منابع طبيعي 
و آبخيزداري اس��تان تهران كي ش��مس از عموم 
مردم درخواست كرد، در صورت مشاهده هرگونه 
تخريب و تصرف اراضي مناب��ع طبيعي مراتب را 
سريع از طريق شماره تلفن 1504 و سامانه 139 

به يگان حفاظت منابع طبيعي اطالع دهند.

ساخت وساز غيرمجاز عامل تشديد 
خسارت سيل امامزاده داوود

ب��ر اس��اس بررس��ي ها، ساخت وس��از غيرمجاز در 
حريم رودخانه عامل اصلي خسارات سيل امامزاده 
داوود اس��ت. به گزارش ايرنا، بر اساس بررسي هاي 
س��ازمان مديريت بحران كش��ور، افزايش ساخت و 
ساز غيرمجاز در بس��تر تنگه آب گذر حرم امامزاده 
داوود يكي از مهم ترين داليل افزايش خسارات ناشي 
از سيل به حساب مي آيد. بر اس��اس اين اطالعات، 
ساخت وسازهاي واقع در حياط شمالي حرم امامزاده 
داوود كه توس��ط افراد غيربومي و به طور غيرقانوني 
در حريم رودخانه انجام ش��ده، زمينه كاهش فضاي 
حرك��ت آب و باالزدگي را مهيا ك��رده و به دنبال آن 
خسارات ناشي از سيل افزايش يافته است. اين گزارش 
با اشاره به نقش مساله اليروبي رودخانه هاي باالدست 
امامزاده داوود تاكيد مي كند، با توجه به شيب بسيار 
زياد رودخانه ها، اساس��ا گل و اليي در مس��ير باقي 
نمي ماند و در اين راستا مساله اليروبي و تاثير آن بر 
سيل عمال اثر بر شدت و ضعف سيالب نداشته است.

متوسط قيمت مسكن در تهران با افزايش 3.۴ ميليون توماني به مرز متري ۴۵ ميليون تومان رسيد

همزمان با حبابي شدن قيمت مسكن، حجم معامالت ملكي نسبت به خرداد 38 درصد افت كرد

مقام مسوول در وزارت راه: قيمت پايه حق العمل مشاورين امالك تعيين شد

بازگشت حباب به قيمت ملك

سفره مشاورين امالك كوچك مي شود
مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي 
اعالم ك��رد: قيمت پايه حق العمل مش��اورين امالك 
مشخص شده است اما نرخ آن بايد در كميسيون نظارت 
هر استان و شهرستان مشخص شود كه تا 15 روز آينده 
ابالغ خواهد ش��د. در همين حال، عضو هيات مديره 
اتحاديه مش��اورين امالك با بيان اينكه ش��اغالن در 
بنگاه هاي معامالتي به همراه خانواده هايشان جمعيتي 
5 ميلي��ون نفري دارند، اظهار ك��رد: با اجراي مصوبه 

دولت سفره مشاورين امالك كوچك مي شود.
به گزارش ايرن��ا، پروانه اصالني مديركل دفتر اقتصاد 
مس��كن وزارت راه و شهرسازي در ميزگرد اقتصادي 
ش��بكه يك س��يما با موضوع حق العمل مش��اورين 
امالك پيرامون تغييرات صورت گرفته در نحوه تعيين 
حق العمل مشاورين امالك، بر ضرورت اتصال سامانه 
كد رهگيري مشاورين امالك به سامانه سازمان امور 

مالياتي تاكيد كرد.
وي با اش��اره به اينكه الزم االجرا شدن اين قانون مثل 
تمامي مصوبات ديگر 15 روز پس از ابالغ است، افزود: 
براي دريافت حق العمل مش��اورين امالك از طريق 
دستگاه هاي پوز هم ضروري اس��ت كه سازمان امور 
مالياتي تمهيداتي بينديشد با اين هدف كه بنگاه هاي 
مش��اوره امالك به دس��تگاه هاي پوزي كه متصل به 

سازمان امور مالياتي است، مجهز شوند.
اصالني با اشاره به اينكه قيمت هاي معامالتي و اجاري 
تقويم امالك س��االنه اس��ت، تاكيد كرد: كميسيون 
تقويم امالك هر سال طي چند جلسه كه در سازمان 
امور مالياتي برگزار مي شود، قيمت هاي مذكور را براي 
هر سال مشخص مي كند. امسال هم جلسه مربوطه 
برگزار شد. قيمت هاي كميسيون تقويم امالك همان 
قيمت هايي است كه دفاتر اسناد رسمي نيز براي ارايه 

خدماتشان آنها را مورد استفاده قرار مي دهند.
مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي با 
بيان اينكه اين چيز جديدي نيست و سال هاست كه 

توسط سازمان امور مالياتي و ديگر اعضاي كميسيون، 
تعيين و هر سال اعالم مي شود و مبناي عمل در يك 
س��ال قرار مي گيرد، در عين حال گفت: آنچه در اين 
مصوبه بسيار مهم است، اين است كه اين قيمت ها طي 
يك سال ثابت است و طي سال افزايش يا كاهش پيدا 
نمي كند. وي تاكيد كرد: فرايند مورد اشاره در واقع يك 
فرايند اصالح ساختاري و نهادي در حوزه واسطه گري 
در بازار مسكن است و آثار آن در بلندمت در بازار مسكن 
خود را نش��ان خواهد داد و موجب ايجاد ش��فافيت و 

اعتماد خواهد شد و نظم به اين بازار خواهد داد.
وي همچنين درب��اره آخرين وضعي��ت تعيين نرخ 
حق العمل مش��اورين امالك در شهرس��تان ها براي 
س��ال جديد هم ضمن تاكيد بر اينكه نرخ مربوطه در 
كميسيون هاي تقويم امالك هر شهرستان و بسته به 
شرايط هر شهرس��تان تعيين مي شود، اعالم كرد: در 
حال حاضر قيمت پايه محاسبه حق الزحمه مشاورين 
امالك مشخص شده است اما نرخ بايد در كميسيون 

نظارت هر استان و شهرستان مشخص شود.
اصالني افزود: ما مي پذيريم كه قيمت تقويم امالك با 
قيمت بازار اختالف دارد اما آنچه در اين مصوبه اهميت 
دارد ثابت و مشخص بودن پايه محاسبه حق الزحمه 
مشاورين است. اساسا موضوع كاهش حق كميسيون 

مشاورين امالك نيست.
وي اضافه كرد: س��از و كار نظارتي در خصوص اجراي 
اين مق��رره در خود اين مصوبه آمده اس��ت؛ اوال نرخ 
حق العمل باي��د در پرينتي كه مردم به عنوان قرارداد 
مي گيرند، درج ش��ود و پول آن هم از طريق دستگاه 
پوز كه متصل به سازمان امور مالياتي است، پرداخت 
شود. لذا از نظر من بزرگ ترين كنترل كننده و ناظر بر 
اجراي اين مصوبه، خود مردم هستند؛ از اين حيث كه 
آنها همان مبلغي را پرداخت كنند كه در برگه قرارداد 

چاپ شده است.
مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي 

افزود: نكته دوم اينكه در همين مصوبه آمده است 
كه اتحاديه مشاورين امالك و اتاق اصناف مكلف اند 
به صورت دوره اي گزارش هاي نظارتي خودشان را 
از هر يك از مشاورين امالك در سامانه كد رهگيري 
بارگذاري كنند و اين مبناي رتبه بندي مش��اورين 
امالك خواهد شد كه سال به سال اين اطالعات در 
اختيار مردم قرار مي گيرد و اينطور در ميان مدت، 
در انتخاب مشاورين امالك جهت عقد قراردادهاي 
اجاره يا فروش توس��ط مردم قطعا تاثيرگذار است 
و مردم به سراغ مشاوريني خواهند رفت كه داراي 
رتبه باالتري هستند؛ در عين حال اين فرايند سبب 
مي شود كه س��اير مشاورين امالك رفتار معامالتي 

خود را مطابق قانون اصالح كنند.

    سفره ۵  ميليون نفر كوچك مي شود
در واكنش به مصوبه دولت ب��راي تعيين حق العمل 
مش��اورين امالك، عبداهلل اوتادي عضو هيات مديره 
اتحاديه مشاوران امالك استان تهران در گفت وگو با 
مهر اظهار كرد:آيي��ن نامه مصوب دولت در خصوص 
س��اماندهي بازار مسكن و اجاره بها هنوز از سوي اتاق 
اصناف به اين اتحاديه ابالغ نشده است. بايد ابتدا نحوه 
محاس��به كميسيون مش��اوران امالك نهايي شود و 
سپس به مشاوران ابالغ شود. اين فعال صنعت امالك 
يادآور شد: 1 ميليون و 700 هزار نفر مستقيماً در بخش 
مشاوران امالك كشور فعالند كه با خانواده هايشان به 
حدود 5 ميليون نفر مي رس��ند كه از اين محل ارتزاق 
مي كنند. آيين نامه مصوب دولت س��بب مي شود تا 
معيشت و سفره 5 ميليون نفر در كشور كوچك تر شود. 
وي معتقد است: با كاهش كميسيون مشاوران امالك، 
تغييري در بازار مسكن ايجاد نخواهد شد كما اينكه در 
دو سال گذشته، درصد كميسيون مشاوران امالك به 
بهانه ساماندهي بازار مسكن، كاهش يافته اما قيمت 

مسكن رشد 300 درصدي داشته است.

    ملك 4 ميلياردي
 4۰ ميليون تومان ارزش گذاري مي شود

عضو هيات مديره اتحاديه مش��اوران امالك اس��تان 
تهران بيان كرد: در كميسيون تقويم امالك ملكي كه 
4 ميليارد تومان ارزش واقعي آن اس��ت، 40 ميليون 
تومان به عنوان ارزش معامالتي امالك، ارزش گذاري 
شده است. اين ارقام كميسيون تقويم امالك، معيشت 
فعاالن صنف مشاوران امالك را به مخاطره مي اندازد.

وي خاطرنش��ان ك��رد: در حال حاضر كميس��يون 
مشاوران امالك باال نيست مثاًل يك قرارداد فروش 
مس��كن به ارزش يك ميليارد توم��ان حق الزحمه 
مش��اور امالك 5 ميليون تومان يعني 2.5 ميليون 
تومان از هر طرف معامله اس��ت كه ب��ه اين رقم، 9 
درص��د ماليات بر ارزش افزوده نيز اضافه مي ش��ود. 
ضمن اينك��ه 40 درصد را مش��اوري كه مش��تري 
براي بنگاه ام��الك آورده برم��ي دارد و نهايتًا كمتر 
از 30 درصد درآمد از محل كميس��يون معامالت به 
دارنده پروانه كسب مشاوري امالك مي رسد. اوتادي 
تصريح كرد: ما خودمان يك��ي از مدعيان عليه زياد 
بودن پروانه هاي مشاور امالك هستيم؛ در كشور ما 
به دليل ساختار اقتصادي اشتباه، فعاليت توليدي به 
اندازه داللي سود ده نيست لذا بسياري از افراد براي 
گذراندن معيشت خود به شغل مشاوري امالك روي 
مي آورند.وي ادامه داد: دولت بارها ما را تهديد كرده 
كه اگر پروانه كس��ب به متقاضيان مشاوري امالك 
ندهيد، خودمان مستقيمًا به آنها جواز كسب خواهيم 
داد؛ طبق قانون داشتن سواد خواندن و نوشتن براي 
دريافت پروانه كسب در مشاغل داللي امالك كافي 
است. به گفته اوتادي، بخشي از پرونده هاي قضايي 
بخش ام��الك مربوط به نا آگاهي برخي مش��اوران 
امالك اس��ت كه ب��ه دليل نداش��تن س��واد كافي، 
قراردادهاي اشتباه تهيه مي كنند و سبب مي شوند 

تا پرونده هاي مختلفي در دادگاه ها تشكيل شود.



به باور فرش��اد مومني، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه عالمه 
طباطبايي، »تمكين به علم اقتص��اد«، »رعايت حقوق 
مالكيت مردم« و »گفت وگوي ملي« رويكردهايي است 
كه سياست گذاران بايد سرلوحه كار خود كنند تا تجربه 

دهه از دست رفته 1390 تكرار نشود.
به گفت��ه اين اقتصاددان، »طنز تلخي اس��ت كه اكنون 
عزيزان دنبال بانيان وضع موجود مي گردند. در دهه 90 
چيزي حدود 700 ميليارد دالر و هزاران ميليارد تومان 
از منابع بين نسلي كش��ور را هزينه كردند كه برآيند آن 
اين شده كه در گزارش هاي رسمي نام آن را دهه از دست 
رفته گذاشته اند. يعني جمع جبري نرخ رشد اقتصادي 
در اين سال ها صفر بوده است، لذا اين دهه يك دهه براي 
عبرت آموزي است. اگر شما ارزيابي تحليلي عالمانه راجع 
به اين دهه از دست رفته نداشته باشيد در معرض تكرار 
آن سياست هاي فرصت سوز قرار مي گيريد.« او همچنين 
در بخشي از س��خنان خود گفت: »در برنامه هفتم اداي 
برنامه ريزي را در مي آوريم. هيچ راه گريزي براي نجات 
ايران با شيوه برنامه ريزي كنوني نيست. ما بيشتر شاهد 

الف زني تا برنامه ريزي هستيم.«
آنگونه كه پاي��گاه خبري جماران گزارش كرده اس��ت، 
مومني در سخنراني خود با موضوع »واكاوي تجربه اقتصاد 
ايران در دهه 90 و داللت هاي آن براي آينده كشور« در 
مسجد ميرنشانه كاشان گفت: شهيد بهشتي مي فرمايند 
هر وقت ديديد اوضاع و احوال يك جامعه اي خوب نيست 
و آنهايي كه به دنبال چرايي اين مساله هستند به سراغ 
مسائل حاشيه اي مي روند، فريب نخوريد. ريشه اصلي آن 
نابساماني اين است كه س��ردمداران آن جامعه حامالن 

حق و عدل نيستند. اين يك دريچه نجات دهنده است.

  عدالت، راه نجات 
وي افزود: ما نيازمند هستيم راه نجات خود را پيدا كنيم. 
همه تجارب جهاني و ايراني مي گويد بهترين دريچه در 
اين زمينه مبحث عدالت اس��ت. در سطح حكومتگران 
همه ادعا مي كنند آمده اند كه عدال��ت را رعايت كنند. 
هم در س��طح توس��عه و هم در معرفت ديني يكس��ري 
معيار ها براي تفكيك ش��عارها از ادعاهاي واقعي وجود 
دارد. يكي از مهم ترين نكاتي كه ش��هيد بهشتي مطرح 
كرده اند اين اس��ت كه عدالت را با هدف استفاده ابزاري 
از دين، به حاش��يه مي رانند. حضرت علي)ع( در يكي از 
خطابه هاي خود به مردم مي فرمايند در اين س��ه سالي 
كه من حكومت كرده ام، سه دستاورد قابل اعتنا حاصل 
شده است. مي فرمايند اولين دستاورد اين است كه در كل 
پهنه هاي اين سرزمين تحت حكومت من، هيچ فقيري 
شب را گرسنه سر به بالين نمي گذارد. ما امروز اين مهم را 
رفع فقر مي ناميم. حضرت علي)ع( همچنين مي فرمايند 
در اين س��رزمين هيچ كسي نيست كه ش��ب را در يك 
محيط مس��قف نخوابد. به بيان امروزي عالوه بر مساله 
فقر، مساله مسكن هم حل ش��ده بود. در مورد دستاورد 
سوم اميرالمونين علي)ع( مي فرمايند هيچ كس نيست 
كه دسترسي به آب گوارا و بهداشتي نداشته باشد. اگر ما 
به سيره موال علي)ع( عمل كنيم از اين گيجي كه گرفتار 
آن شده ايم خالص مي شويم لذا اگر مي خواهيم بفهميم 

كه چرا در اين مس��ير افتاده ايم، بايد از دريچه عدالت به 
موضوع بنگريم. 

  از الف زني تا برنامه ريزي!
عضو هيات علمي دانش��گاه عالمه طباطبايي در بخش 
ديگري از سخنان خود بيان كرد: امسال سال تدوين برنامه 
هفتم توسعه است و پيش بيني تاسف بار من اين است كه ما 
همانند برنامه هاي قبلي، در برنامه هفتم اداي برنامه ريزي 
را درمي آوريم. هيچ راه گريزي براي نجات ايران با شيوه 
برنامه ريزي كنوني نيست. ما بيش��تر شاهد الف زني تا 
برنامه ريزي هستيم. شما كشور را به شرايطي رسانده ايد 
كه بي شمار بحران هاي كوچك و بزرگ شده دارد و مرتبا 
پيوند اين بحران ها با هم در حال افزايش است. در چنين 
شرايطي شيوه اداره كشور بدون برنامه ريزي قطعا شكست 
است. مسائل كشور را به صورت جزيره اي و بدون برنامه 
مطرح مي كنند و در تك تك آنها نيز شكست مي خورند. 
وقتي سند اليحه بودجه سال 1401 تقديم مجلس شد 
ما هشدار داديم كه شيوه هاي تامين هزينه هاي دولت و 
شيوه ماليات س��تاني در اين سند فاجعه ساز خواهد بود. 
با عدد و رقم و جزييات نش��ان دادي��م كه اينها بار اصلي 
فشارهاي مالياتي را روي توليدكننده ها و مردم گذاشته اند 
و معافيت هاي مالياتي را به س��مت غير مولدها كاناليزه 
كرده اند اما عزي��زان اعتنا نكردند در نتيجه ش��ما االن 
مي بينيد در پايان چهار ماه از سال جاري 10 مورد تناقض 
در عملكرد اينها مشاهده مي كنيد. براي مثال همان هايي 
كه مي گفتند توان تامين يارانه 45 هزار توماني را ندارند 
بعد از آن كاري كه با نرخ ارز كردند مجبور شدند بگويند تا 
چندماه يك يارانه 300 هزار توماني هم پرداخت مي كنند.

طنز تلخ جست وجوي بانيان وضع موجود
وي اف��زود: ما ده��ه 1390 را به اين خاط��ر براي مرور 
تجربه ها انتخ��اب كرده ايم كه بيخ گوش مان اس��ت و 
تقريبا همه اين كس��اني كه االن سركار هستند در آن 
دهه هم سمت هايي داشته اند. خيلي طنز تلخي است 
كه اكنون عزيزان دنبال بانيان وضع موجود مي گردند. 
در دهه 90 چيزي حدود 700 ميلي��ارد دالر و هزاران 

ميليارد تومان از منابع بين نسلي كشور را هزينه كردند 
كه برآيندش اين شده كه در گزارش هاي رسمي نام آن 
را دهه از دست رفته گذاشته اند. يعني جمع جبري نرخ 
رشد اقتصادي در اين سال ها صفر بوده لذا اين دهه يك 
دهه براي عبرت آموزي است. اگر شما ارزيابي تحليلي 
عالمانه راجع به اين دهه از دست رفته نداشته باشيد در 
معرض تكرار آن سياست هاي فرصت سوز قرار مي گيريد. 
وقتي وارد جزييات مي ش��ويم، متوجه مي ش��ويم كه 
روندهاي قهقرايي شكل و شمايل خيلي وحشتناك تري 
به خودش گرفته است. در حدود يك سوم از اين دهه ما 
با يك پديده استثنايي و بي سابقه اي مواجه شديم مبني 
بر اينكه سرمايه گذاري هاي صورت گرفته در ايران قادر 
به جبران استهالك س��رمايه هاي همان سال ها نبوده 
اس��ت.حداقل 5 دليل تحليلي اقتصاد سياس��ي تحت 
همين مساله وجود دارد كه در چه شرايطي مردم انگيزه 
سرمايه گذاري را از دس��ت مي دهند؟ در شرايطي كه 
دولت به جاي ثبات در اقتصاد، بي ثباتي ايجاد كرده باشد. 
در سال 1390 سرمايه هاي خارج شده از ايران به تركيه، 
به اندازه 10 ساله قبل از آن صرف خريد خانه شده است. 
در همان سال قيمت مسكن در ايران بيش از 2.5 برابر 
افزايش پيدا كرد يعني اگر اينها به جاي سرمايه گذاري 
در تركي��ه، در همين ج��ا س��رمايه گذاري مي كردند، 
س��ودهاي غيرعادي مي توانس��تند كس��ب كنند اما 
شوك هاي آينده هراسانه باعث مي شود سرمايه گذاران 
حتي از س��ودهاي كالن صرف نظر مي كنند و ريسك 
سرمايه گذاري در يك كش��ور خارجي نه چندان امن 

را مي پذيرند. 

  نكته اميدبخش براي دولت
مومن��ي خاطرنش��ان ك��رد: در ي��ك اقتص��ادي ك��ه 
جهت گيري هاي سياست هاي اقتصادي دولت در جهت 
تنبيه فرودستان و تشويق دالل ها و سوداگران است، تعداد 
واسطه هايي كه نيازهاي مردم را به دست آنها مي رسانند 
افزايش مي يابد و در ه��ر رد و بدلي كه صورت مي گيرد 
يك ارزش صوري خلق مي شود اما در سرمايه گذاري ها 

نمي توان فريب داد چون اگر يك چيزي را صد بار هم دست 
به دست كنيد، سرمايه گذاري جديد نام نمي گيرد. اين 
تلخي ها يك نكته اميدبخش دارد مبني بر اينكه دولت به 
جاي اينكه دنبال هم باندي هاي خود برود، به دامن علم 
پناه بياورد. اگر دولت به علم تمكين كند مي توان كشور 
را نجات داد. ركن ديگر ماجرا به رسميت شناختن حقوق 
مردم است. وقتي شما در مشاركت سياسي اختالل ايجاد 
مي كنيد و نام آن را يكدست كردن حكومت مي گذاريد، 
آثار آن در اقتصاد ديده مي ش��ود. در سه دهه گذشته كه 
سياست هاي اقتصادي كشور را به انحطاط برده، داده هاي 
سرش��ماري مي گويد نزديك به دو سوم از كل جمعيت 
در سنين فعاليت ايران، در توليد ملي هيچ نقشي ندارند. 
يكي از بزرگ ترين افتخارات جمهوري اسالمي اين است 
كه در اين دوره روي انسان ها سرمايه گذاري كرده. داده ها 
نشان مي دهد در سال 1365 كل جمعيت دانشگاه رفته 
ما حدود 180 هزار نفر بوده اس��ت اما االن اين رقم از مرز 
13 ميليون نفر عبور كرده است. يك حكومتي به همراه 
مردمش اين همه س��رمايه گذاري روي افزايش دانايي 
نيروي انساني كرده است اما رباخوارها و دالل ها تقويت 
مي ش��وند و چون سرمايه گذاري نمي شود، اين جوان ها 
كشور را ترك مي كنند. تلخ تر اين است كه بخش زيادي 
از اين جوانان به همان جاهايي مي روند كه ش��ما به آنها 
اس��تكبار جهاني مي گوييد. يعني به صورت مجاني به 

استكبار سرويس مي دهي! 

  پيامدهاي فهم نادرست از عدالت
اي��ن اقتصاددان با بي��ان اينكه فهم نادرس��ت از عدالت 
همه چيز را دس��تخوش تغيير مي كند، گفت: به اس��م 
خصوصي سازي سوبسيد به يك افرادي بدهيم اشكالي 
ندارد؟! به اسم افزايش نرخ ارز، دارايي هاي ثروتمندان را 
بدون هيچ زحمتي چندبرابر كني اشكال ندارد اما اگر براي 
نان مردم سوبسيد بدهي اشكال دارد و برخي را عصباني 
مي كند! اينها همه به اين خاطر اس��ت كه از مدار عدالت 
خارج شده اند. ما در دهه 90 با يك سقوط 36 درصدي در 
درآمد سرانه مردم مواجه بوديم يعني سفره مردم بيش از 
يك سوم كوچك شده است. براي اولين  بار در اين دهه، 
اندازه جمعيت فقير ايران در س��ال هاي 1397 تا 1399 
سه برابر ش��د. موتور فقير سازي جامعه با سرعتي پمپاژ 
مي كند كه با شيوه هاي سنتي خيررساني، نمي شود گره 
از كار فقرا بگشاييم. ما بايد بفهميم چه سياست هايي اتخاذ 
كرده اي��م كه ما را به اين روز انداخته و همه اينها نيازمند 

گفت وگوهاي ملي جدي است.
مومني گفت: جايگاه جامعه اي كه با چنين شرايطي روبرو 
مي شود در روابط بين الملل هم متزلزل مي شود. وقتي 
حكومت فشارهاي گوناگون به توليدكنندگان مي آورد، 
امنيت ملي را هم به خطر مي اندازد. چه شده كشورهايي 
كه تا چند س��ال پيش ما آنها را به حس��اب نمي آورديم 
االن براي ما ش��اخ و شانه مي كشند؟! چكار كرده ايم كه 
ميانگين تورم ما در اين 10 ساله بيش از سه برابر ميانگين 
تورم در عراق و افغانس��تان شده است؟! لذا جامعه اي كه 
اين چنين مشكالت زيادي دارد بايد باب گفت وگوهاي 

عالمانه را باز كند.

اخباردنياي فناوري

ادامه از صفحه اول

ويژه
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شكايت متقابل ايالن ماسك
از توييتر

ايالن ماسك از توييتر ش��كايت متقابل كرد و دعوا 
با اين ش��ركت ش��بكه اجتماعي كه قرار بود توسط 
اين ميلياردر كارآفرين خريداري شود، تشديد شد. 
معلوم نيست چرا ايالن ماسك كه مديرعامل شركت 
اسپيس ايكس و تسال است، از دادگاه درخواست كرده 
است جزييات شكايت از توييتر را محرمانه نگه دارد. 
وي در مصاحبه هاي مطبوعاتي كه در ماه هاي اخير 
داشته، آش��كارا از توييتر انتقاد كرده است. توييتر و 
ماسك 25 آوريل سال 2022 اعالم كردند ماسك اين 
شركت شبكه اجتماعي را در قراردادي به ارزش حدود 
44 ميليارد دالر خريداري خواهد كرد. مدت كوتاهي 
پس از اعالم اين قرارداد، افت بازار باعث ريزش ارزش 
سهام شركت هاي فناوري از جمله تسال و توييتر شد. 
بالفاصله پس از امضاي قرارداد، ماسك توييتر را متهم 
كرد درباره آمار حساب هاي هرزنامه و جعلي در اين 
پلتفرم، دروغ گفته و مانع دسترسي وي به اطالعات 
درباره اين حس��اب هاي كاربري شده است. ماسك 
اوايل ماه ميالدي گذشته رسما اعالم كرد مي خواهد 
به اين قرارداد خاتمه ده��د و توييتر از وي در دادگاه 
ِدالور شكايت كرد تا ماسك را وادار كند قرارداد خريد 
را تكميل كند. تيم حقوقي ايالن ماسك روز جمعه 
يك ش��كايت متقابل محرمانه در دادگاهي در ِدالور 
تنظيم كردند و به اين ترتيب محتواي اين ش��كايت 
بالفاصله در اختيار عموم قرار نخواهد گرفت اما ممكن 
است در آينده نزديك با حذف جزييات مهم، منتشر 
شود. بر اساس گزارش شبكه سي ان بي سي، كاتلين 
سنت جي مك كورميك، قاضي رسيدگي كننده به 
اين پرونده با صدور دستوري، برنامه اي را تعيين كرد 
كه ش��امل دادگاه پنج روزه اي است كه در 17 اكتبر 
آغاز مي شود. همچنين روز جمعه يك سهامدار توييتر 
از ايالن ماسك شكايت كرد و از دادگاه خواست به اين 
ميلياردر دس��تور دهد قرارداد خريد را نهايي كرده و 

براي ضرري كه باعث شده، خسارت پرداخت كند.

شناسايي ۳۰۰ فرصت 
هوشمندسازي در شركت ملي پست

معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات و مديرعامل 
شركت ملي پست گفت: 300 فرصت هوشمندسازي 
در عمليات  اصلي شركت ملي پست شناسايي شده 
است و مي طلبد كه متخصصان فناوري اطالعات براي 
پياده سازي اين فرصت ها به بهترين شكل به ما كمك 
كنند. محمود ليايي روز ش��نبه در همايش »تجارت 
الكتروني��ك« در مركز همايش هاي ات��اق بازرگاني 
اصفهان افزود: هرچه فرصت هاي هوشمندسازي به 
درستي اجرا شود و شاهد گسترش آن به عنوان يك 
بحث لجس��تيكي )ترابري( در پست باشيم، تجارت 
الكترونيك نيز رون��ق خواهد يافت. وي با بيان اينكه 
حركت هاي خوبي براي هوشمندسازي در بخش هاي 
رهس��پاري، توزيع و تجزيه مبادالت در شركت ملي 
پست انجام شده است، اظهار داشت: چند ماه گذشته 
سورتينگ هوشمند در مركز تجزيه مبادالت پست 
با اس��تفاده از فناوري هاي جديد و توان متخصصان 
داخلي افتتاح شد و در اين زمينه در بين كشورهاي 
منطقه، حرف اول را براي گفتن داريم. ليايي با بيان 
اينكه آماده انتقال دانش و تجربه سورتينگ هوشمند 
پست به كشورهاي همسايه هستيم، اضافه كرد: اين 
سيس��تم در اصفهان نيز به عنوان يكي از پنج ش��هر 
اصلي اجرا كننده طرح مذكور، پياده شده و نتايج آن 
گوياي تجربه موفقي در استفاده از اين ابزار بمنظور 
رونق تجارت الكترونيك است. وي با اشاره به اينكه 
اميدواريم اين تجربه در سراس��ر كش��ور توسعه 
يابد، ادامه داد: م��ا در بخش حمل و نقل و توزيع 
در شركت ملي پس��ت نيز فرصت هاي زيادي در 
زمينه هوشمندسازي داريم كه از فعاالن فناوري 
اطالعات كشور مي خواهيم تا براي استفاده از آنها 
به ما كمك كنند. مديرعامل شركت ملي پست با 
بيان اينكه مهم ترين وظيفه اين شركت، مباحث 
لجستيكي اس��ت، خاطرنشان كرد: سرانه پستي 
يكي از شاخص هاي توس��عه يافتگي در كشورها 
به ش��مار مي آيد اما ما جايگاه چندان مطلوبي در 
اين زمينه نداريم زيرا سرانه پستي كشورمان هفت 
مرسوله در س��ال است درحالي كه در كشورهاي 

توسعه يافته بين 700 تا 800 مرسوله است.

واتس اپ: براي هيچ دولتي 
امنيت را پايين نمي آوريم

مدير واتس اپ در مصاحبه اي تاكيد كرد اين سرويس 
پيام رسان امنيت را كاهش نمي دهد. به گزارش ايسنا، 
ويل كت كارت، مدير واتس اپ در گفت وگو با ش��بكه 
بي بي سي گفت: اگر دولت ها درخواست كنند رمزنگاري 
واتس اپ را ضعيف كنيم، پذيرش آن معقول نخواهد 
بود. برنامه هاي دولت انگليس براي شناسايي تصاوير 
كودك آزاري شامل اسكن پيام هاي خصوصي است. 
دولت انگليس اعالم كرده كه شركت هاي فناوري بايد 
با محتواي كودك آزاري در فضاي آنالين مقابله كنند. 
پيشنهادهاي دولت، بخش��ي از اليحه ايمني آنالين 
هستند كه تا پاييز به تعويق افتاده است. گروه انگليسي 
NSPCC كه حامي حقوق كودكان اس��ت، از مواضع 
واتس اپ انتقاد و اعالم كرده پيام رسان مستقيم، خط 
مقدم كودك آزاري است. يك سخنگوي دولت انگليس 
اعالم كرد آنها نبايد اين ريسك واضح را ناديده بگيرند 
كه رمزنگاري سر به س��ر مي تواند آنها را از اين محتوا 
بي اطالع نگه داش��تند و مانع تالشها براي دستگيري 
مجرمان ش��وند. ما به همكاري با بخش فناوري براي 
حمايت از توسعه فناوري هاي نوآورانه اي كه از ايمني 
عمومي حمايت مي كنند، بدون اينكه حريم خصوصي 
را به مخاطره بيندازند، ادامه مي دهيم.رمزنگاري سر به 
سر )E2EE( قوي ترين سطح امنيت را فراهم مي كند 
زيرا تنها دريافت كننده پي��ام، كليد خارج كردن پيام 
از رمز را دارد كه ب��راي ارتباطات خصوصي بااهميت 
محسوب مي شود. اين فناوري شالوده امنيت ارتباطات 
در اپليكيشن هايي نظير واتس اپ، سيگنال و تلگرام و 
مسنجر فيس بوك را تشكيل مي دهد. تنها فرستنده 
و دريافت كننده پيام مي توانند آن را بخوانند و مقامات 
اجرايي يا غول هاي فناوري قادر به دسترس��ي به اين 
پيام ها نيستند. وضعيتي كه جامعه فناوري با آن روبرو 
شده است، وعده دولت انگليس براي حمايت از طراحي 
ابزارهايي اس��ت كه مي توانند تصاوير غيرقانوني را در 
فضاي رمزنگاري س��ر به سر شناسايي كرده و در عين 
حال، حريم خصوصي را رعايت كنند. كارشناس��ان 
امكان پذير بودن اين راهكار را زير سوال برده اند و اكثر 
آنها بر اين باورند كه اسكن پيام ها، اساس رمزنگاري سر 
به سر را از بين مي برد زيرا پيام ها ديگر محرمانه نيستند. 
مدير واتس اپ گفت: ميليون ها نفر از واتس اپ استفاده 
مي كنند و اين پيام رسان بايد استانداردهاي يكسان 

حريم خصوصي را در هر كشوري حفظ كند.

 آغاز پويش »نذر آب« 
همزمان با شروع ماه محرم

همزمان با فرارس��يدن ماه محرم، همراه اول پويش 
مردمي »نذر آب« با هدف آبرس��اني به روستاهاي 
محروم كش��ور را آغاز ك��رد. به گ��زارش اداره كل 
ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار ايران، مشتركان 
اپراتورهاي تلفن همراه مي توانند با ش��ماره گيري 
رايگان 9998 در پويش »نذر آب« كه به مناسبت ماه 
محرم تدارك ديده شده است، ضمن گوش سپردن به 
تالوت آيات نوراني »سوره نور« در قرعه كشي كمك 
هزينه س��فر به »كربالي معلي« نيز شركت كنند. 
مش��تركان مي توانند با دعوت از دوستان و عزيزان 
خود به مشاركت در اين پويش، زمينه آبرساني هر 
چه بيشتر به روستاهاي محروم كشور توسط همراه 
اول را فراهم سازند. سوره نور بيست و چهارمين سوره 
قرآن كريم، از سوره هاي مدني و در جزء 18 اين كتاب 
نوراني است. اين سوره را از آن جهت نور ناميدند كه 

كلمه »نور« هفت مرتبه در آن به كار رفته است.

معيشت يا زندگي
 بنيان خانواده ه��اي كارگري را تهدي��د مي كند. پدر 
خانواده كه براي تامين معيش��ت مجبور است حداقل 
دو شيفت كار كند و از خانواده دور باشد، چگونه مي تواند 
نقش كامل سرپرست خانوار را ايفا كند؛ او وقتي به خانه 
مي رس��د از پا درآمده و ناي نفس كش��يدن ندارد! اين 
شرايط، ارتباط هاي سالم خانوادگي را به هم مي ريزد و 
مقدمه كمرنگ شدن استحكام خانواده است و به تبع 
آن، »اميد به زندگي واقعي« در چارچوب خانواده كاهش 
مي يابد كه اين امر رشد منفي جمعيت را به دنبال دارد؛ 
خانواده هاي كارگري آينده روشني براي خود متصور 
نيستند كه اقدام به فرزندآوري كنند؛ اين يك زنگ خطر 
جدي براي خانواده هاي كارگري اس��ت. خانواده هاي 
كارگري بايد از يك رفاه نسبي برخوردار باشند تا والدين 
بتوانند به تربيت صحيح فرزندانه بپردازند؛ وقتي دغدغه 
معيشت جدي است، وقتي خانواده حتي يك سرپناه 
امن ندارد، همه چيز به ه��م مي ريزد؛ اميدواريم دولت 
به مس��اله دستمزد و معيش��ت به خصوص در ارتباط 
با زنان، نگاه فرايندي داش��ته باشد و تبعات اجتماعي 
بحران معيشت را جدي بگيرد؛ امروز زنگ خطر براي 
خانواده هاي كارگري و به خصوص براي زنان كارگر به 
صدا درآمده اس��ت. دولتمردان نمي توانند بي توجه به 
اين وضعيت به دنبال رسيدن به اهدافي باشند كه هيچ 
زير ساخت مناسبي براي به ثمر نشاندن آن هدف ها در 
نظر نگرفته اند. مس��اله فقط افزايش جمعيت نيست، 
مساله استحكام خانواده است كه در شرايط اقتصادي 
كنوني دشوار به نظر مي رسد و بسياري افراد را به سمت 
و سويي سوق مي دهد كه در نهايت يا تنهايي را انتخاب 
كنند و هيچ وقت به فكر ازدواج نباشند يا اگر هم ازدواج 
كرده اند به اين فكر كنند كه فرزند آوري در شرايط كنوني 
نمي تواند براي آنها مناسب باشد و در نتيجه يا كال ايده 
فرزند داشتن را رها مي كنند يا اگر بخواهند تا بهتر شدن 
اوضاع صبر كنند ش��ايد زمان مناسب فرزند آوري را از 

دست بدهند.

مومني بر نشانه شناسي تجربه هاي آخرين دهه قرن گذشته تاكيد كرد

هشدار درباره تكرار فرصت سوزي هاي دهه 1390

درگذشت مرد آمار ايران
مرد آمار ايران درگذش��ت، خبري به��ت آور كه فعالين 
اقتصادي كش��ور را متاثر كرد، ش��ايد كمتر كس��ي در 
دانشگاه هاي كش��ور در دو سه دهه اخير تحصيل كرده 
باشد و نام عادل آذر به گوشش نرسيده باشد، كتاب آمار 
سال هاي اوليه دانشگاه در اكثر رشته هاي تحصيلي با نام 
عادل آذر شناخته مي شود. عادل آذر، رييس موسسه عالي 
آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي كه بابت جراحي 
ديسك كمر در بيمارستان خاتم تهران بستري شده بود، 
روز جمعه 7 مرداد 1401 پس از عمل جراحي در بخش 

ريكاوري به هوش نيامد و جان خود را از دست داد. 
وي متولد 1345 دهلران، دانش آموخته دكتراي مديريت 
و عضو هيات علمي دانشگاه بود. مرحوم دكتر عادل آذر 

عالوه بر آثار و تأليفاتي كه داش��ت، در مس��ووليت هاي 
مهمي همچون رياست ديوان محاسبات كشور، رياست 
مركز آمار، رياس��ت موسس��ه عالي آموزش و پژوهش 
مديريت و برنامه ريزي خدمت كرد و همچنين نمايندگي 
مجلس شوراي اسالمي  را در كارنامه اجرايي و مديريتي 

خود داشت. 
وي استاد دانشكده مديريت و اقتصاد در دانشگاه تربيت 
مدرس بود و دكتراي مديريت را در سال 1374 از دانشگاه 
تهران، كارشناسي ارشد مديريت صنعتي را در سال 1370 
از دانشگاه تربيت مدرس و كارشناسي مديريت را در سال 

1367 از دانشگاه عالمه طباطبايي، دريافت كرد.
آيت اهلل دكتر س��يدابراهيم رييس��ي رييس جمهور در 

شهريور ماه 1400 با صدور حكمي، دكتر عادل آذر را به 
سمت مشاور رييس جمهور و رييس موسسه عالي آموزش 

و پژوهش مديريت و برنامه ريزي منصوب كرد.
دكتر ع��ادل آذر )زاده 1345، دهل��ران( دانش آموخته 
كارشناسي مديريت صنعتي از دانشگاه عالمه طباطبايي، 
كارشناسي ارش��د مديريت از دانش��گاه تربيت مدرس 
و دكت��راي مديريت از دانش��گاه تهران بود. او مش��اور 
رييس جمهور و رييس موسسه عالي آموزش و پژوهش 
مديريت و برنامه ريزي وابسته به نهاد رياست جمهوري 
اسالمي ايران در دولت سيزدهم از 14 شهريور 1400 بود. 
وي نماينده مجلس هفتم و رييس سابق ديوان محاسبات 
كشور و مركز آمار ايران و استاد دانشگاه تربيت مدرس بود.

  سوابق شغلي
مرح��وم آذر سياس��تمدار ايراني و مدرس دانش��گاه و 
عضو گروه مديريت سيس��تم ها در دانشگاه امام صادق 
عليه السالم بود. او نماينده مجلس از حوزه انتخابيه دهلران 
در دوره هفتم مجلس شوراي اس��المي بود و در فاصله 
س��ال هاي 1389 تا 1395 براي مدت بيش از 6 س��ال، 
رياست مركز آمار ايران را برعهده داشت كه برجسته ترين 

دوران مديريت وي در مركز آمار ايران بود.
عادل آذر دانش آموخته دكتراي مديريت و عضو هيات 
علمي دانشگاه بود و س��ابقه نمايندگي مجلس شوراي 
اسالمي، رياست مركز آمار ايران و رياست ديوان محاسبات 

كشور را در كارنامه اجرايي و مديريتي خود داشت.
نماينده ح��وزه انتخابيه دهلران، دره ش��هر و آبدانان در 
دوره هفتم مجلس ش��وراي اسالمي و عضو كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس، رياست مركز آمار ايران، رييس 
دانشكده علوم انساني دانش��گاه تربيت مدرس، رييس 
مركز مطالعات مديريت و به��ره وري ايران، عضو هيات 
امناي دانش��گاه تربيت مدرس، عضو هيات علمي گروه 
مديريت صنعتي دانشگاه تربيت مدرس و مدير گروه رشته 
مديريت صنعتي دانشگاه امام صادق)ع( از جمله سوابق 

اجرايي ايشان است.
وي پس از اتمام دوره تحصيالت دبيرستان، در سال 1363 
وارد دانشگاه عالمه طباطبايي ش��د و در سال 1367 با 
موفقيت دوره ليسانس مديريت صنعتي را به پايان برد 
و دوره كارشناس��ي ارش��د را از دانشگاه تربيت مدرس و 
دوره دكتراي مديريت را با گرايش پژوهش عملياتي طي 

سال هاي 1370 تا 1374 از دانشگاه تهران اخذ كرد.

  عضو هيات موسس انجمن 
علمي سيستم هاي پويا، ۱۳۹۵

محمدعلي زلفي گل، وزير عل��وم، تحقيقات و فناوري با 
صدور پيامي درگذشت عادل آذر، رييس پيشين ديوان 
محاسبات كش��ور و مركز آمار ايران و از اساتيد دانشگاه 

تربيت مدرس را تسليت گفت.
مهرداد بذرپاش در توييتر نوشت: »دو سال پيش در چنين 
روزهايي ديوان محاس��بات را از انس��اني شريف تحويل 
گرفتم. در سالگرد آن ايام، خبر تلخي قلبم را به درد آورد. 
 دكتر عادل آذر در شب اول محرم به ديدار اربابش شتافت. 
روحش شاد و تسليت به خانواده محترم اين دوست عزيز 

سفر كرده.«
از آثار و تاليفات ايش��ان مي ت��وان به آم��ار و كاربرد آن 
در مديري��ت، آم��ار و كارب��رد آن در مديريت )تحليل 
آماري(، كاربرد تحليل آماري چند متغيره در مديريت، 
بودجه ري��زي بخ��ش عموم��ي: مفاهي��م و نظريه ها، 
پارادايم هاي مدلس��ازي و اجراي بودجه ريزي بر مبناي 
عملك��رد و مدل اجراي��ي نظام بودجه ري��زي بر مبناي 
عملكرد در س��ازمان هاي خدماتي )بانك��داري و بيمه( 

اشاره كرد. 

  نشان ها و جوايز
استاد نمونه، دانشگاه تربيت مدرس؛ در سال هاي 1379، 
1381، 1382، 1383، 1389، 1391، 1393 و 1396، 
استاد راهنماي برگزيده كشور، 1383، پژوهشگر برتر در 
دانش��گاه تربيت مدرس 1384، ديپلم افتخار، آكادمي 
ملي نخب��گان، 1386، رتبه دوم دانش��مندان پرتأليف 
ايران در حوزه علوم انس��اني، توس��ط پايگاه اس��تنادي 
عل��وم جهان اس��الم، 1392، مولف برگزي��ده در اولين 
نمايش��گاه آثار علم��ي، معاونت برنامه ري��زي و نظارت 
راهبردي رييس جمه��ور، 1392 و... از جمله افتخارات 

عادل آذر است.

  عضويت در مجامع علمي
رييس هيات مديره انجمن علوم مديريت ايران، 1391–

1394، رييس هيات مديره انجمن مديريت صنعتي ايران، 
س��ردبير مجله پژوهش هاي مديريت در ايران، سردبير 
مجله پژوهش ه��اي نوين در تصميم گيري، دبير علمي 
كنگره بين المللي بودجه ري��زي عملياتي و دبير علمي 

كنفرانس بين المللي مديريت صنعتي ايران.

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

مناقصه عمومی يک مرحـله ای شماره  م م/01/0155مربوط به  پروژه اصالح و آماده سازي 5 رشته خط لوله نفت و گاز كريدور اهواز بمنظور انجام توپكراني هوشمند 
الف- شرح مختصر خدمات

انجام عمليات الزم  )مانند خاكبرداري، خاكريزي، نصب تجهيزات ارسال و دريافت توپك، اصالح خطوط مورد نياز جهت انجام توپكراني حسب نياز، انجام كارهاي سيويل ، خريد كاال( جهت توپكراني هوشمند مطابق شرح خدمات
ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در كريدور اهواز و مدت انجام آن 12م�اه  می باشد.
ج-   برآورد کارفرما

برآورد كارفرما جهت انجام خدمات   -/54.107.417.919ريال  وتعديل پذير می باشد
د-شرايط مناقصه گران متقاضی

- داشتن ظرفيت آزاد)تعدادي و ريالي( در رشته مربوطه 
مناقصه گران داراي  حداقل پايه 5 گرايش نفت و گاز و شركتهاي پيمانكاري نفت وگاز داراي حداقل پايه 5  رشته نفت وگاز

- در تعيين برنده مناقصه و در شرايط برابر،اولويت با شركت هاي بومي استاني مي باشد.-داشتن گواهينامه تاييد صالحيت ايمني از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارائه گواهي نامه مذكور به همراه مستندات ارزيابي كيفي مي بايست در سامانه ستاد ايران بارگذاري گردد. 
عدم ارائه گواهي نامه صالحيت ايمني بمنزله حذف از مناقصه مي باشد . 

-ارائه صورتحساب مالي سال 1399 كه توسط موسسات حسابرسي عضو سامانه پرديس انجام شده باشد الزامي است ، عدم ارائه بمنزله حذف از مناقصه خواهد بود . صورتحساب هاي مذكور مي بايست به همراه مستندات ارزيابي كيفي در سامانه ستاد ايران بارگذاري گردد. 
- پس از اعالم واگذاري پيمان از طرف كارفرما، پيمانكار برنده بايد ضمانتنامه بانكي انجام تعهدات را از بانك هاي معتبر كشور كه مبلغي معادل 5درصد  مبلغ ريالي كل پيمان  مي باشد به كارفرما-داشتن گواهينامه تاييد صالحيت ايمني از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
توانايي ارائه تضمين شرکت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ -/2.705.370.896. ريال  همچنين توانايي ارائه 5% مبلغ پيمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمين انجام تعهدات-ارائه يك نسخه تأييد شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی يا اعضای 

جامعه حسابداران رسمی الزاميست
مناقصه گر جهت تحويل تضمين ش��رکت در فرآيند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصوير تضمين از طريق س��امانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کميسيون مناقصات در اهواز، کوی فدائيان اسالم مجتمع تندگويان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و 

ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمين را تسليم نمايند.
  هـ-محل و  مهلت دريافت اسناد

از کليه متقاض�يان واجد ش��رايط دع�وت بهعمل ميآيد ظرف مهلت مقرر در اين فراخوان جهت دريافت اس��ناد و اعالم آمادگی از طريق سامانه ستاد و به نشاني www.setadIran.ir مراجعه نمايند تا ارزيابيهاي الزم وفق آييننامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري 
مناقصات)ارزيابي کيفی(بر روي مدارك ارسالي مناقصه گران بهعمل آيد.

1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونيکی )غير حضوری و( از ساعت 8:00 تاريخ  1401/05/09 لغايت  ساعت 19:00  تاريخ   1401/05/13
www.setadIran.ir 2- مبلغ خريد اسناد و شماره حساب: واريز مب�لغ  7.616.000ريال از طريق درگاه موجود در سامانه به نشانی

ضمنًا می بايستی حداکثر ظرف مدت 14روز مدارک ارزيابی کيفی خود را مطابق با اطالعات درخواست شده در استعالم ارزيابی کيفی از طريق سامانه ستاد بارگذاری نمايند. بديهی است کارفرما اين حق را برای خود محفوظ ميدارد به مدارکی که شرايط مندرج در متن آگهی 
و استعالم ارزيابی کيفی را لحاظ ننموده اندترتيب اثر ندهد.

محل، زمان تحويل و گشايش پيشنهادها 
متقاضيان واجد الشرايط در مرحله ارزيابی کيفی مكلفند پيشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 

13:00روز  سه شنبه مورخ  1401/06/29 به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه ستاد تسليم نمايند. ضمنَا پيشنهادات در ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ  1401/06/30 گشايش و قرائت خواهد شد و حضور نماينده مناقصه گران با معرفي نامه و كارت شناسايي معتبر 
بالمانع است.

همچنين مناقصه گران می بايست ضمن بارگذاری الکترونيکی تصوير تضمين شرکت در فرايند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 13:00روز سه شنبهمورخ 1401/06/29 اصل تضمين مذکور را به صورت فيزيکی به كميسيون مناقصات شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در 
آدرس: اهواز- کوی فدائيان اسالم مجتمع تندگويان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسليم نمايند.

همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضيان شرکت در مناقصه و نمايندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذكر: حسب مورد ارائه يك نسخه اصلي از اساسنامه شركتها، آگهي تاسيس، آخرين تغييرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرايط بودن شركت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 

امور حقوقي و قراردادها - مناطق نفتخيز
WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

نوبت دوم
شناسه آگهي :1355484

شركت ملي مناطق نفتخيز



تعادل |
بازار خ��ودرو هفت��ه اول مردادماه با اف��ت قيمت به 
پايان رساند. برخي از فعاالن بازار عنوان مي كنند در 
روزهاي گذشته ميزان عرضه خودرو به بازار افزايش 
يافت و عرضه و تقاضا مق��داري در حالت تعادلي قرار 
گرفت. به نظر مي رسد، در روزهاي آينده نيز اين روند 
كاهشي در بازار خودروي كش��ور ادامه داشته باشد. 
اگرچه قيمت ها تا حدودي كاهشي گزارش مي شود، 
اما بررسي صورت هاي مالي خودروسازان بزرگ كشور 
از افت توليد حكايت دارد. تيراژ توليد خودرو از سوي 
خودروسازان در پايان تيرماه سال جاري به حدود 311 
هزار و 145 دستگاه رسيد. سه خودروساز ياد شده تا 
پايان اولين ماه از فصل تابستان سال گذشته در مجموع 
توليد حدود 289 هزار و 120 دس��تگاه از محصوالت 
خود را در خطوط توليد نهايي كردند. اين تيراژ توليد 
رشدي حدود 7.5 درصدي نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته را نشان مي دهد. مقايسه تيراژ توليد محقق 
شده تا پايان چهارمين ماه سال جاري با هدفگذاري 
خودرويي از افتي بيش از 33 درصد  حكايت مي كند. 

    بازار خودرو كاهشي شد؟
در حال��ي ب��ازار خ��ودرو در هفت��ه اول مردادماه در 
سراشيبي قيمتي قرار گرفت كه هنوز خريداران ترجيح 
مي دهند براي خريد خودرو دست نگه دارند. البته به 
نظر مي رس��د تامل متقاضيان خودرو در بازار بيشتر 
به دليل نبود قدرت خريد و قيمت هاي باالي خودرو 
است. با اين حال، برخي كارشناسان اعتقاد دارند، اين 
كاهش قيمت، به دور جديد قرعه كشي وزارت صمت 
و از سوي ديگر صحبت هاي مطرح شده در خصوص 
نهايي شدن واردات ارتباط دارد. همچنين فعاالن بازار 
ارز عنوان مي كنند شرايط تورمي كشور و آينده مبهم 
برجام به گونه اي اس��ت كه نمي توان انتظار داش��ت 
شرايط كنوني تغيير محسوسي چه از طرف عرضه و 

چه از طرف تقاضا داشته باشد. 
اما بررسي نوس��انات قيمتي در بازار خودرو در هفته 
گذشته نيز حاكي از افزايش قيمت برخي از خودروهاي 
پرايد و ريزش قيمت برخي ديگر داشت؛ به طوري كه 
پرايد 151 مدل 131 از 184 ميليون تومان در شنبه 
گذشته به 185 ميليون تومان رسيده است و پرايد 151 
مدل 1400 نيز از 179 ميليون تومان در شنبه گذشته 
به 177 ميليون تومان رسيده است و مدل 1401 اين 
خودرو نيز از 18۶ ميليون تومان در شنبه گذشته به 

183 ميليون تومان رسيده است.
خودروهاي پژو نيز در اين مدت ارزان شدند به طوري 
كه پژو 20۶ تيپ 2 مدل 1399 از 284 ميليون تومان 
در شنبه گذشته به 282 ميليون تومان رسيده است. 

س��اير خودروهاي پژو نيز در اين مدت ارزان شدند 
به ط��وري كه پژو 20۶ تيپ 2 م��دل 1401 از 303 
ميليون تومان در ش��نبه گذش��ته به 300 ميليون 
تومان رس��يده اس��ت و مدل 1400 آن نيز از 294 
ميليون تومان در شنبه گذشته به 292 ميليون تومان 
رسيده است.خودروهاي پژو پارس نيز در اين مدت 
ارزان ش��دند به طوري كه پژو پارس مدل 1400 از 
3۶7 ميليون تومان در شنبه گذشته به 3۶3 ميليون 
تومان رسيده اس��ت و مدل 1401 اين خودرو نيز از 
378 ميليون تومان در شنبه گذشته به 375 ميليون 
تومان رسيده است. خودروهاي دنا نيز در اين مدت 
ارزان شدند به طوري كه دنا معمولي مدل 1401 از 
407 ميليون تومان در شنبه گذشته به 403 ميليون 
تومان رسيده است. خودروهاي تيبا نيز در اين مدت 
از كاهش قيمت ها در امان نبوده اند به طوري كه تيبا 
2 مدل 1401 از 209 ميليون تومان در شنبه گذشته 

به 207 ميليون تومان رسيده است.
با اين حال برخي گزارش ها در روز گذش��ته نش��ان 
مي ده��د، در ح��ال حاض��ر در بازار خودرو س��مند 
ال ايكس م��دل 1401 در بازار 310 ميليون تومان، 
پژوپارس مدل 1401 ح��دود 375 ميليون تومان، 

پژو20۶ تيپ دو مدل 1401 در حدود 300 ميليون 
قيمت دارد. همچنين پژو 207 اتوماتيك مدل 1400 
با قيمت ۶10 ميليون تومان، رنو تندرپالس اتوماتيك 
۶40 ميلي��ون تومان و دنا معمول��ي مدل 1401 به 

قيمت 407 ميليون تومان به فروش مي رود.

    خودروسازان در توليد درجا زدند
رصد بازار خودرو در حالي است كه وزارت صمت براي 
سال جاري توليد يك ميليون و 400 هزار دستگاه را 
هدف گذاري كرده بود. اين درحالي است كه وضعيت 
خودروسازان نشان مي دهد، شركت هاي خودروساز 
بايد تا پايان تيرماه امس��ال ح��دود 4۶۶ هزار و ۶80 
دستگاه خودرو توليد مي كردند، اما حدود 311 هزار 
و 145 دستگاه از محصوالت خود را در خطوط توليد 
تكميل كردند. البته ايران خودرو با توليد حدود 1۶9 
هزار و 950 دس��تگاه خودرو، حدود 55 درصد از كل 
توليد را تا پايان بازه زماني ياد شده به خود اختصاص 
داده است. مقايسه آمار توليد اين خودروساز در پايان 
اولين ماه از فصل تابستان 1401 با مدت مشابه سال 
گذشته نش��ان مي دهد، آبي پوشان جاده مخصوص 
توانس��ته اند توليد خود را ح��دود 17 درصد افزايش 

دهند. در همين حال گروه خودروس��ازي س��ايپا تا 
پايان تيرماه سال جاري توليد حدود 102 هزار 500 
دستگاه از محصوالت خود را نهايي كرد. بنابراين سهم 
اين خودروس��از از توليد كل در بازه زماني ياد ش��ده 
حدود 33 درصد برآورد مي ش��ود. مقايسه آمار توليد 
اين خودروس��از در پايان تيرماه امسال با مدت مشابه 
سال گذش��ته از افت توليد حدود ۶ درصدي حكايت 
دارد. پارس خودرو نيز به عنوان س��ومين خودروساز 
بزرگ كش��ور توانست حدود 38 هزار و 375 دستگاه 
از محصوالت خود را تا پايان تيرماه امسال توليد كند. 
س��هم پارس خودرويي ها از توليد كل نيز حدود 12 
درصد بوده است. مقايسه تيراژ توليد پارس خودرو 
در پايان چهارمين ماه از س��ال جاري با مدت مشابه 
سال گذشته نشان مي دهد اين خودروساز توانسته 
 توليد خ��ود را حول و حوش 10 درصد رش��د دهد. 
پارس خودرويي ها س��ال گذش��ته در همين مدت 
حدود 35 هزار دستگاه خودرو توليد كردند. با توجه 
به گذشت چهار ماه از سال 1401 و افت بيش از 33 
درصد از تيراژ تعيين شده براي توليد در سال جاري 
به نظر مي رسد خودروسازان براي جبران اين عقب 

ماندگي مسير دشواري را در پيش دارند.
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قاچاق، نفس بازار را گرفته است
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران مي گويد 
مشكالتي از زمان تاس��يس وزارت صمت وجود 
داشته، باعث شده بازرگاني داخلي و خارجي ايران 
با معضالتي جدي مواجه شود. خسرو فروغان گران 
سايه در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: از حدود 11 
سال پيش كه وزارت صمت از ادغام دو وزارتخانه 
تشكيل شد تا امروز، مشكالت مهمي باقي مانده 
كه هيچ وزيري ني��ز توان برطرف ك��ردن آنها را 
نداشته است. وزير فعلي صمت، اولين فردي بود 
كه ساختار دقيق اين وزارتخانه را تعريف كرد اما با 
اين وجود، همچنان بحث مسووليت ها و اختيارات 
در حوزه ه��اي مختلف به جاي خ��ود باقي مانده 
اس��ت. وي با بيان اينكه بازرگان��ي هرگز در ميان 
اولويت هاي اصلي وزارت صمت قرار نداشته است، 
تش��ريح كرد: با توجه به اهمي��ت موضوع توليد، 
وزراي صمت بخش مهمي از تمركز خود را بر روي 
اين موضوع قرار داده اند و همين موضوع باعث شده 
حوزه مهم بازرگاني با بي توجهي مواجه شود. اين 
در حالي است كه بازرگاني ادامه توليد است و اگر ما 
اين حوزه را سامان ندهيم، توليد نيز با آسيب هاي 
جدي مواجه مي شود.عضو اتاق بازرگاني ايران به 
مشكالتي كه در حوزه بازرگاني داخلي وجود دارد 
اشاره كرد و گفت: قاچاق در اقتصاد ايران به شدت 
رشد كرده و در سال هاي گذشته بخش مهمي از 
بازارهاي كاالهاي داخلي را گرفته است. در برخي 
بازارها بيش از 70 درصد س��هم ب��ازار را كاالهاي 
قاچاق به خود اختص��اص داده اند و قاچاق نفس 
برخ��ي بازارها را گرفته اس��ت. اين وظيفه وزارت 
بازرگاني اس��ت كه اين معض��ل را مديريت كند. 
بحث قيمت گذاري كاالها، نحوه نظارت بر توزيع 
آنها، چگونگي حمايت از مردم و بسياري از ديگر 
مس��ائل نيز به حوزه بازرگاني مرتبط اس��ت كه 
در تمام س��ال هاي گذش��ته فراموش شده است. 
فروغان ادام��ه داد: در حوزه بازرگاني خارجي نيز 
صادركنندگان ما سال هاست با مشكالتي درباره 
قوانين صادرات، نحوه بازگش��ت ارز و استفاده از 
ظرفيت هاي بين المللي رو به رو هس��تند. از اين 
رو قطعا با تفكيك وزارتخانه ها و تاس��يس وزارت 
بازرگاني مي توان انتظار داش��ت كه برخي از اين 
مشكالت برطرف ش��وند. وي با بيان اينكه صرف 
تفكيك نمي توان��د تمام مش��كالت را حل كند، 
توضيح داد: پي��ش از تفكيك بايد قوانين اجرايي 
به شكل دقيق تعريف ش��وند. اينكه اجراي كدام 
سياس��ت ها به وزارت بازرگاني منتقل مي شود، 
نح��وه جابه جايي ام��وال، اس��ناد، كارمندان و 
حتي ساختمان هاي وزارتخانه ها چگونه خواهد 
بود موضوعات مهمي هس��تند كه اگر براي آنها 
چاره انديشي نشود، خود به معضلي بدل مي شود 
كه چند س��ال وقت كش��ور را مي گيرد.فروغان 
خاطرنش��ان كرد: انتظار م��ي رود در صورتي كه 
دولت و مجلس در اين زمينه به جمع بندي نهايي 
رس��يده اند، با محوريت نهادهايي چون سازمان 
برنامه و بودجه، مسير اين تفكيك به طور دقيق 
مشخص ش��ود، تا به جاي حل مشكالت فعلي، 

بستر ايجاد مشكالت جديد فراهم نشود.

 خدمات پس از فروش 
لوازم خانگي اجباري مي شود

يك مقام مس��وول در سازمان اس��تاندارد گفت: 
خدمات پس از ف��روش در لوازم خانگي اختياري 
بود از اين رو پس از مطرح ش��دن در شوراي عالي 
اس��تاندارد، اجباري شدن اين مولفه ابالغ خواهد 
شد. اسماعيل اميني در گفت وگو با »خبرگزاري 
مهر« در مورد ن��رخ كيفيت كاال و خدمات، اظهار 
كرد: ابتدا طرح پايلوت نرخ كيفيت را در 11 استان 
كشور انجام داديم. سازمان ملي استاندارد در فاز 
مطالعاتي اين طرح وارد ش��د و بر اساس رضايت 
مش��تري و س��نجش اين رضايت جهت تبديل 
شدن به شاخص كالن اقتصاد كشور، پيش رفتيم. 
وي افزود: در س��ازمان ملي استاندارد، زنجيره اي 
تحت عنوان زنجيره تأمين استانداردس��ازي كه 
اين زنجيره 5 حلق��ه دارد. حلقه اول كنترل مواد 
اوليه خط توليد، حلقه دوم كنترل فرآيند توليد، 
حلقه س��وم بازار )اج��راي طرح طاه��ا از طريق 
خريد نمونه از بازار(، حلقه چهارم خدمات پس از 
فروش و حلقه پنجم نظرسنجي از مردم در مورد 
كيفيت كاالهاست. در طرح پايلوت نرخ كيفيت، 
حلقه پنج��م را رصد مي كرديم كه در حال حاضر 
حلقه هاي قبلي را هم رص��د مي كنيم. وي ادامه 
داد: در س��ال 1401 اين طرح را در 31 استان به 
مرحله اجرا درآوردي��م، در فروردين ماه كارهاي 
پرسشگري انجام ش��د و اخيراً هم در حال تجزيه 
و تحليل هستيم كه نتايج آن منتشر خواهد شد. 
اميني تصريح كرد: طي يك فراخوان پژوهشي از 
تمام دانشگاه هاي كشور خواستيم كه با توجه به 
اين زنجيره تأمين استانداردس��ازي به ما مدلي را 
بدهند كه هر 5 حلقه را همزمان و در طول همديگر 
بررسي كنيم. در اين صورت نرخ كيفيت زنجيره 
تأمين استانداردس��ازي را به ص��ورت ويژه اعالم 
خواهيم كرد. وي در مورد خدمات پس از فروش، 
اظهار كرد: خدمات پس از فروش يكي از حلقه هاي 
مفقوده استانداردسازي اس��ت كه تاكنون به آن 
پرداخته نش��ده بود؛ از اين رو اخيراً خدمات پس 
از فروش خودرو الزامي ش��د و با برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته خدمات پس از فروش لوازم خانگي 
نيز الزامي خواهد ش��د. پيش از اين خدمات پس 
از ف��روش در اين دو بخش به ص��ورت اختياري 
بود. اي��ن مقام مس��وول گفت: چك ليس��ت ها 
و اس��تانداردهاي خدمات پس از ف��روش لوازم 
خانگي را در مرحله بازرسي داريم و پس از مطرح 
شدن در جلسه بعدي شوراي عالي استاندارد، اين 
مولفه طي سال جاري اجباري و ابالغ خواهد شد.

تا پايان سال و با ساخت
 30 مركز جديد محقق مي شود 

بهره مندي مردم مناطق محروم از 
250 مركز بهداشتي و درماني بركت

تعداد مركز بهداشتي و درماني بنياد بركت ستاد اجرايي 
فرم��ان امام تا پايان امس��ال به 250 مركز مي رس��د. 
مديرعامل بنياد بركت ضمن بيان اين مطلب افزود: با 
ساخت 30 مركز جديد در س��ال جاري، تعداد مراكز 
بهداش��تي و درماني برك��ت تا پايان س��ال 1401 به 
250 مركز مي رس��د.  محمد تركمانه تاكيد كرد: اين 
مراكز بهداشتي و درماني شامل خانه و مركز بهداشت، 
مركز جامع سالمت، آزمايشگاه، پايگاه اورژانس، مركز 
تجهيزات پزشكي، پايگاه سالمت و... مي شوند.  به گفته 
مديرعامل بنياد بركت، اين بنياد نس��بت به س��اخت 
275 مركز بهداشتي و درماني در كشور تعهد دارد كه 
تا به امروز 230 مركز به بهره برداري رس��يده و افتتاح 
شده است. تركمانه يادآور شد: ۶50 منطقه روستايي 
تحت پوش��ش طرح هاي بهداش��تي و درماني بنياد 
بركت قرار دارند و سهم بنياد براي ساخت مراكز تعهد 
ش��ده، يك هزار و 300 ميليارد ريال است. وي با اشاره 
به س��اخت مراكز بهداشتي و درماني بركت در مناطق 
محروم و روس��تايي 21 اس��تان بيان كرد: استان هاي 
سيستان و بلوچستان، خوزستان و لرستان بيشترين 
سهم را از پروژه هاي پروژه هاي بهداشتي و درماني بركت 
به خود اختصاص داده اند. مديرعامل بنياد بركت يادآور 
شد: مراكز بهداشتي و درماني بركت بر اساس اعالم نياز 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي و بر اساس 
شاخصه هاي سالمت اين وزارتخانه در مناطق روستايي 
و كم برخوردار كشور ساخته مي شوند. تركمانه تاكيد 
كرد: بني��اد بركت با هدف توانمندس��ازي اقتصادي و 
اجتماعي، ارتقاي شاخصه هاي سالمت و بهداشت و ارايه 
خدمات درماني به مردم مناطق محروم و كمتر توسعه 
يافته، اجراي و تكميل پروژه هاي بهداش��تي و درماني 
را در مناطق محروم و روس��تايي كشور دنبال مي كند. 
مديرعامل بنياد بركت در تش��ريح اقدامات جديد اين 
بنياد در حوزه عمراني گفت: امسال تكميل و ساخت 
10 هزار پروژه عمراني و زيربنايي را در مناطق روستايي 
و محروم سراسر كشور در دستور كار داريم كه تا پايان 
سال به بهره برداري كامل خواهند رسيد. وي ادامه داد: 
اين طرح ها در 31 استان كش��ور اجرا مي شوند و 4 
هزار و 500 روستا تحت پوشش فعاليت هاي بنياد 
در حوزه هاي عمراني و زيربنايي قرار دارند. تركمانه 
خاطرنش��ان كرد: بنياد بركت نس��بت به ساخت و 
تكميل حدود 57 هزار پروژه عمراني و زيربنايي شامل 
مدرسه، بيمارستان، كتابخانه، دارالقرآن، آزمايشگاه، 
مس��جد، پايگاه اورژانس، مصلي، خانه بهداش��ت، 
حوزه علميه، خانه عالم، مركز تجهيزات پزش��كي، 
پايگاه سالمت، مركز بهداشت، مركز جامع سالمت، 
احداث پل، راه سازي و آب رساني در مناطق محروم و 
روستايي كشور تعهد دارد كه از اين تعداد، بيش از 42 
هزار طرح را تكميل و به بهره برداري رسانده است. به 
گفته مديرعامل بنياد بركت، مجموع سهم اين بنياد 
براي 58 هزار و 700 پروژه عمراني و زيربنايي تعهد 
ش��ده بالغ بر 28 هزار ميليارد ريال است كه تاكنون 
21 هزار و 800 ميليارد ريال آن پرداخت شده است.

مديركل راه و شهرسازي استان خبر داد 
 تحويل اولين واحدهاي

 نهضت ملي مسكن
استان مركزي در دهه فجر

مديركل راه و شهرسازي استان مركزي از تخصيص 
پروژه براي 15 هزار واحد طرح نهضت ملي مس��كن 
اس��تان خبر داد و گفت: اولين واحدهاي شهر ساوه 
در اس��تان مركزي دهه فجر سال جاري تحويل داده 
مي شود.  حميد انعامي مديركل راه و شهرسازي استان 
مركزي درباره پيشرفت طرح نهضت ملي مسكن در 
اين استان و نحوه اجراي پروژه ها اظهار كرد: سهميه 
استان مركزي از طرح نهضت ملي مسكن ۶1 هزار و 
127 واحد است كه تاكنون براي 30 هزار واحد تامين 
زمين انجام شده اس��ت. وي همچنين از تخصيص 
پروژه و تعيين پيمانكار براي 15 هزار واحد خبر داد 
و اف��زود: از اين ميزان براي 8 هزار واحد نيز وام بانكي 
تخصيص يافته است. انعامي تعداد ثبت نام كنندگان 
در طرح نهضت ملي استان را 140 هزار نفر اعالم كرد 
و گفت: 39 هزار نفر از ثبت نام كنندگان واجد شرايط 
چهار گانه شناخته شدند و 15 هزار نفر از متقاضيان نيز 
از شهر اراك ثبت نام كردند. مديركل راه و شهرسازي 
استان مركزي خاطرنشان كرد: پيش از طرح نهضت 
ملي مس��كن در اراك زمين كافي وجود نداش��ت و 
با پيگيري ه��اي مختلف دو پروژه يك ه��زار و 320 
واحدي انتهاي هپكو و ۶00 واحدي كوثر، كه مجموعا 
يك هزارو 920 واحد مي ش��ود، در اراك تعريف شد. 
انعامي با اشاره به طرح آمايش سرزميني اراك و سرريز 
شهر اراك به شهرهاي جديد، گفت: دو شهر اقماري 
مهاجران و امير كبير از شهرهاي اقماري اراك هستند 
و مقرر شده اس��ت از سهميه ۶0 هزار واحدي استان 
مركزي در طرح نهضت ملي مس��كن، 15 هزار واحد 
در دو شهر جديد مهاجران و اميركبير ساخته شود. 
وي ادامه داد: در شهر مهاجران آماده سازي زميني به 
مساحت ۶5 هكتار آغاز شد كه در حال حاضر فاز يك 
آن با ظرفيت دو هزار واحد به صورت 100 در صدي 
آماده بوده و در شهر اميركبير نيز آماده سازي زميني به 
مساحت 98 هكتار شروع شده كه با پيشرفت فيزيكي 
۶5 درصدي همراه ش��ده است. انعامي خاطرنشان 
كرد: با توجه به افزايش متقاضيان ش��هر اراك و 
نبود زمين كافي در داخل شهر با كاربري مسكوني 
مناسب، زميني به مساحت 70 هكتار با مالكيت 
اوقاف كه در طرح جامع به محدوده الحاق ش��ده 
ب��ود، براي طرح نهضت ملي در نظر گرفته ش��د. 
مديركل راه و شهرسازي استان مركزي ظرفيت 

اين زمين را 8 هزار و 12 واحد اعالم كرد. 

صورت هاي مالي خودروسازان از افت توليد حكايت دارد

قيمت خودرو در الين كاهشي

سخنگوي گمرك اعالم كرد 

ظن قاچاق درباره خودروهاي پشت گمرك 
در روزه��اي اخير فليم ها و تصاويري در ش��بكه هاي 
اجتماعي دس��ت به دست شد كه نش��ان از دپو انواع 
خودرو خارجي در گمرك بوشهر داشت. خودروهايي 
كه ارزش آنها بيش از 100 ميليارد تومان تخمين زده 
مي شود. رييس قوه قضاييه نيز در سفر به اين استان 
پيگير آزادسازي خودروهاي خاك خورده شد. اما نكته 
جالب در اين تصاوير اين ب��ود كه برخي خودروهاي 
دپوشده داراي پالك ملي ايران بودند. از اواخر سال 9۶ 
كه واردات خودرو ممنوع ش��د، تعدادي خودرو طبق 
روال گذشته وارد كشور ش��دند. اما به دليل تصميم 
يك شبه دولِت وقت اين خودرو ها نتوانستند از گمرك 
عبور كنند. توجيه اين تصميم ناگهاني سياستي بود 
كه امريكا در قبال ايران اخ��ذ و تحريم ارزي، بانكي و 
انتقال پول را وضع كرد. در مقابله با تصميم امريكا ورود 
كاالهاي ارزبر و لوكس به ايران ممنوع شد كه شامل 
خودرو نيز مي شد.تصميم دولت ايران زماني اخذ شد 

كه بس��ياري از اين كاالها در مس��ير رسيدن به ايران 
بودند. اما هنوز تشريفات واردات را انجام نداده بودند. 
البته برخي واردكنندگان هم به هر دليلي مي خواستند 
ديرتر ثبت سفارش كنند. دولت وقت چهار دوره مهلت 
داد تا اين خودروها تش��ريفات واردات را طي كنند و 
در نهاي��ت حدود 10 هزار خ��ودرو از 12 هزار خودرو 
ترخيص شدند. حاال با انقضاي قانون ممنوعيت خودرو 
در بهار 1401، اين اميد وجود دارد كه واردكنندگان 
بتوانند اموال خ��ود را ترخيص كنند.روح اهلل لطيفي، 
س��خنگوي گم��رك، د در خص��وص ترخيص اين 
خودروها به » تجارت نيوز« گفت: حدود 1000 دستگاه 
از اين خودروها داراي پرونده قضايي هستند. بسياري 
از اين خودروها شاكي خصوصي دارند يا ظن قاچاق در 
مورد آنها وجود دارد. هر وقت اين خودروها راي برائت 
بگيرند، ترخيص مي ش��وند. درب��اره آنها محدوديت 
زماني وجود ندارد.او در ادامه بيان كرد: اما تعدادي از 

اين خودروها ثبت سفارش ندارند. تنها در بوشهر 880 
خودرو فاقد ثبت سفارش هستند. صاحبان اين كاالها 
مي توانند خودرو خود را مرجوع يا صبر كنند تا امكان 
ثبت سفارش براي آنها ايجاد شود. در اين صورت بايد 
تا آزاد شدن واردات خودرو صبور باشند. لطيفي اشاره 
كرد: از آنجايي كه اين خودروها توليدات سال 2017 به 
قبل هستند، مالكان از مرجوع كردن آنها زيان بسياري 
مي بينند. بنابراين ما هم اميدواريم اين خودروها به بازار 
خود ايران وارد شوند.سخنگوي گمرك در اظهاراتي 
ديگري عنوان كرده كه بخشي از خودروها اظهارنامه 
متروكه صادر شده است. در حال حاضر نيز جزو اموال 
تمليكي هستند. اما از آنجا كه سازمان اموال تمليكي 
انبارهاي كمي دارد، اين اموال را در مبادي ورودي نگاه 
داشته اند. اين خودروها بر اساس قوانين سازمان اموال 
تمليكي سازماندهي خواهند شد. در واقع به گمرك 
ارتباطي ندارد. همچني��ن تصميم گيري در مورد آن 

900 دستگاه كه ثبت سفارش ندارند، با وزارت صمت 
و دولت است. ما با دستور آنها يا با دستور مقام قضايي 
مي توانيم آنها را ترخيص كني��م. بنابه اظهارات وي، 
خودروهاي باال 2500 سي.سي يا خودروهاي ساخت 
كشور امريكا از قبل هم اجازه ورود به كشور نداشتند 
كه شامل چندين خودرو در اين اموال مي شود. راجع به 
آنها ساير دستگاه ها تصميم مي گيرند. لطيفي افزود: 
تمام اين خودروه��ا در مبادي ورودي و انبارهاي آن 
هس��تند. ما در گمرك انبار نداريم. اين س��وءتفاهم 
پيش نيايد كه گمرگ اين اموال را نگهداري مي كند. 
او درباره ماشين آالت راهسازي نيز يادآور شد: حدود 
301 دس��تگاه ماشين راهس��ازي وجود دارد. 201 
دستگاه جز دارايي سازمان اموال تمليكي است. 1۶ 
دستگاه شرح قبض انباري سالم ندارند. 44 دستگاه 
از مرجع تحويل گيرنده به گمرك اعالم نشده اند. به 

محض اعالم اين دستگاه ها ترخيص مي شوند.

انجمن واردكنندگان برنج در واكنش به برنج هاي باران زده اعالم كرد

هشدار داده  بوديم!
انجمن واردكنن��دگان برنج در اطالعيه اي ضمن اظهار 
تاسف از آس��يب ديدن حجم قابل توجهي از كاالهاي 
معطل مانده در گمرك زاهدان در اثر بارندگي و سيالب 
اعالم كرد كه قبال در مورد ش��رايط نامناسب نگهداري 
محموله هاي برنج در گمرك زاهدان هش��دار داده  شده 
بود. به گزارش ايسنا، به دنبال بارندگي شديد در زاهدان 
در روز سه ش��نبه 4 مردادماه، تصاويري منتشر شد كه 
حاكي از آبگرفتگي در گمرك زاهدان بود و نشان داد كه 
بخشي از محموله هاي برنج دچار آبگرفتگي شده است. 
موضوعي كه واكنش برخي از مسووالن مربوطه، صاحبان 

كاال و انجمن واردكنندگان برنج را در پي داشت. 
در متن اطالعيه انجمن واردكنندگان برنج  آمده است: 
از آس��يب ديدن حجم قابل توجهي از كاالهاي معطل 
مانده در گمرك زاهدان در اثر بارندگي و سيالب از جمله 
ميزان قابل توجهي از برنج هاي وارداتي متاس��فيم. اين 
تاسف زماني بيشتر مي شود كه انجمن واردكنندگان برنج 
طي ماه هاي اخير چندباره نسبت به شرايط نامناسب و 
فاقد استانداردهاي حداقلي انبارداري و نگهداري كاال در 
گمرگ زاهدان هشدار داده بود.  وجود گمركات در استان 
محروم سيستان و بلوچس��تان موجب رونق اقتصادي 
و كمك به توس��عه منطقه در مس��ير بهبود معيش��ت 
هموطنان مي ش��ود، اما بر عهده مس��ووالن است كه با 

اتخاذ سياست  درس��ت و تدابير الزم، شرايطي را فراهم 
كنند كه بر اثر يك اتفاق ميلياردها تومان سرمايه كشور 
آسيب نبيند. پيش از اين انجمن واردكنندگان برنج ايران 
به صورت حضوري و همچنين ارسال درخواست مكتوب 
خدمت مديران ارشد دولت در خصوص شرايط و فضاي 
نامناسب نگهداري محموله هاي برنج در گمرك زاهدان 
هشدار داده بود و تأكيد شده بود اگر امكان تجهيز محوطه 
گمرك و ايجاد شرايط استاندارد نگهداري محموله هاي 
تجاري فسادپذير و آسيب پذير نيست، تمهيدي انديشيده 
شود تا زمان توقف برنج هاي وارداتي به حداقل كاهش 
يابد.  متاسفانه بي توجهي به هشدارها و انتقادات انجمن 
واردكنندگان برنج ايران و بي اعتنايي به درخواست هاي 
مكرر واردكنندگان براي سرعت گرفتن روند ترخيص، 
موجب شد تا ميلياردها تومان سرمايه كشور آسيب ببيند 
و برنج هايي كه در شرايط س��خت فعاليت در بازارهاي 
جهاني براي قرار گرفتن در س��بد مصرف  خانوار ايراني 
تأمين شده بود، در بستر سيالب از بين رفت.  از طرفي در 
چنين شرايطي اين انتظار مي رفت تا مديران اقتصادي 
دولت با اين باور كه همه فعاالن اقتصادي و بدنه اقتصادي 
دولت، اعضاي يك خانواده هستند، در كنار فعاالن بخش 
خصوصي قرارگرفته و س��تاد بحراني از دس��تگاه هاي 
ذيربط ايج��اد و با تفويض اختيار به مس��ووالن محلي 

شرايطي فراهم شود كه با حداقل فرصت سوزي بحران 
مديريت شود، اما متأسفانه حتي در اين شرايط همچنان 
بروكراسي اداري حاكم و فعاالن بخش خصوصي گرفتار 
پروسه هاي طوالني تصميم گيري هستند. با اين تفاسير 
از مسووالن دولت درخواست مي كنيم با اتخاذ تمهيدات 
الزم در دو بخش كوتاه و بلندمدت جهت حل مشكالت 
واردكنندگان برنج كشور و تجهيز گمرك زاهدان اتخاذ 
كنند.  1. كميته بحران با حضور و مشاركت دستگاه هاي 
ذيربط تشكيل و دولت براي كمك به بخش خصوصي 
در كنار ايش��ان قرارگيرد؛ 2. از آنجايي كه محموله هاي 
برنج وارداتي در مح��دوده محوطه گمرك زاهدان قرار 
داشته اند، نس��بت به برآورد خسارت و پرداخت بيمه از 
محل بيمه انبارداري و گمرك اقدام شود؛ 3. شرايط به 
گونه اي فراهم ش��ود كه برنج هاي باقيمانده در گمرك 
زاهدان در كوتاه ترين زمان ممكن ترخيص ش��وند؛ 4. 
باتوجه به كمبود امكانات و حداقل تجهيزات مورد نياز 
براي انبار و توقف موقت محموله هاي وارداتي فسادپذير 
مانند برن��ج در گمرك زاهدان، تجهي��ز اين گمرك به 
زيرساخت هاي مورد نياز در اولويت قرارگيرد و در صورت 
وجود محدوديت منابع، بخش خصوصي كشور آمادگي 
مشاركت و سرمايه گذاري در اين بخش را دارد؛ 5. يكي 
از بزرگ ترين مشكالت تجار و بازرگانان وجود قوانين، 

بخشنامه ها و دستورالعمل هاي متعددي است كه حتي 
برخي از آنها در تضاد و نافي يكديگر هس��تند و تجار را 
گرفتار پروسه طوالني و زائد ترخيص كاال كرده است كه 
درخواست مي شود اين قوانين با هدف تسهيل و تسريع 
روند تجارت خارجي كشور بازنگري و به روز رساني شوند. 
در پايان متذكر مي شود، در شرايطي كه تحريم هاي 
خصمانه و ظالمانه از يك سو و تبعات جنگ روسيه و 
اوكراين از سوي ديگر، واردات مواد غذايي و محصوالت 
كشاورزي را با مش��كالت و سختي هاي متعدد روبرو 
كرده اس��ت، حداقل انتظار فع��االن بخش خصوصي 
كش��ور از مديران و مسووالن تيم اقتصادي دولت اين 
است كه با تسهيل شرايط و رفع موانع به تسهيل فعاليت 
ايشان كمك كنند، نه اينكه موانع و مشكالت داخلي 
سدي محكم تر از شرايط تحميلي خارجي پيش روي 
كسب و كار بخش خصوصي باشد. بديهي است با تداوم 
شرايط كنوني و حفظ روش هاي فعلي، هيچ اميدي به 
تحقق برنامه هاي اقتصادي و توافقنامه هاي تجاري در 
س��طوح عالي و با اعتبار باال تحقق نخواهد يافت، چرا 
كه مجري اين برنامه ها بخش خصوصي است و با اين 
شرايط حاضر به پذيرفتن خطر و مواردي كه سرمايه 
ايشان را تهديد مي كند، نيس��ت و در نهايت توافقات 

تجاري با ديگر كشورها بي نتيجه رها خواهد شد. 
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خبرروز

ركورد كوتاه ترين شبانه روز زمين شكسته شد
دانشمندان مي گويند اخيرا سرعت چرخش زمين افزايش يافته و اين سياره در تاريخ ۲۹ ژوئن ۲۰۲۲ ركورد سريع ترين چرخش به دور خود 
را شكسته است. زمين در موضوع كوتاه ترين روز خود، ركورد جديدي را ثبت كرده است. به گفته كارشناسان، سياره ما روز ۲۹ ژوئن ۲۰۲۲ 
يك چرخش كامل را در مدت ۱.۵۹ ميلي ثانيه -كمي بيش از يك هزارم ثانيه- كمتر انجام داد كه كوتاه تر از چرخش استاندارد ۲۴ ساعته آن 
است. اين دومين بار در اين ماه است كه زمين ركورد خود را مي شكند؛ چرا كه در تاريخ ۲۶ ژوئيه، اين زمان معادل ۱.۵۰ ميلي ثانيه كمتر از 
۲۴ ساعت بود. كارشناسان مي گويند مدتي است كه سرعت چرخش زمين افزايش يافته است. گفتني است كه اگر در دوره هاي طوالني تر 
بررسي كنيم، چرخش زمين رو به كندي مي رود. زمين در هر قرن، چند ميلي ثانيه بيشتر طول مي كشد تا يك دور كامل به دور خود بچرخد. 

ادامهازصفحهاول

مرگ كسب و كار ما شده
 آمارهايي است كه در حين جست وجو و امداد رساني 
اعالم مي شود و آمارهاي نهايي مي تواند خيلي بيشتر 
از اين باش��د. به همين راحتي كسب و كارمان شده 
مردن! مگر مي شود تا اين حد بي توجهي و بي تدبيري 
در جامعه وجود داش��ته باشد و آن وقت ادعاي ارايه 
دانش به كش��ورهاي ديگر را داشته باشيم. هر روز 
اتفاق تازه اي رخ مي دهد كه نش��ان از بي توجهي به 
زيرساخت هايي است كه در تمام اين سال ها از بين 
رفته اند. چرا كالن شهري مانند تهران بايد دچار سيل 
شود، چرا در تمام اين سال ها مسووالن اجازه ساخت 
و ساز در حريم رودخانه ها را صادر كرده اند كه حاال 
مردم دچار چنين مصيبتي بش��وند. چه كساني با 
گرفتن رشوه بناي خانه هاي مردم را بر آب گذاشته اند 
و رفته اند و حاال اين مردمند كه خانه ها بر سرش��ان 
ويران مي شود، آواره مي شوند، عزيزانشان را با دست 
خود به خاك مي سپارند و... آن پدري كه ۴ كودك 
و همسرش را در س��يل اليگودرز از دست داده قرار 
اس��ت بعد از اين چطور زندگي كند؟ كسي به اين 
سواالت پاسخ نمي دهد، همانطور كه بعد از فاجعه 
متروپل هيچ كس سراغ آن پرستاري كه همسر و 
دو پسرش را از دست داد، خانه اش سوت و كور شد 
آن مادري كه دختر و پس��ر جوانش را به دل خاك 
سپرد و براي هميشه داغ عزيزانشان را بايد به دوش 
بكشد، نگرفته است. كدام مسوول به اين فكر كرد 
كه اگر اين فاجعه ب��راي خانواده او رخ مي داد االن 
چه وضعي داشت، آنهايي كه مجوز ساخت متروپل 
را دادند، آنهايي كه مجوز س��اخت خانه در حريم 
رودخانه ها را داده اند، همه آنها در بروز اين فجايع 
نقش دارند. همه آنها در از بين رفتن اين جان هاي 

عزيز مسوولند.

 آمارهاي واقعي 
ادعاهاي غيرواقعي

 در تاريخ معاصر اقتصادي به خود اختصاص مي دهد. 
در اين شرايط اگر نشانه هاي»آگاهي« و »درك باال« در 
اظهارات و برنامه هاي دولت، هويدا شود، مي توان نسبت 
به آينده اميدوار شد چرا كه دولت از مشكالت آگاه است 
و بخشي از آن را با مردم در ميان مي گذارد. اما اگر با دولت 
و ساختاري طرف باشيد كه نه تنها نسبت به مشكالت 
آگاه نيست، بلكه آمارهاي خالف واقع ارايه مي كند و از 
اوضاع گل و بلبل اقتصادي سخن مي گويد، اينجاست كه 
چشم انداز مقابل نيز خطرناك جلوه مي كند. بايد اميدوار 
باشيم كه دولتي ها متوجه واقعيت هاي اقتصادي باشند 
و تالش براي حل مش��كالت را در دستور كار قرار داده 
باش��ند. اقتصاد ايران نيازمند استفاده از رويكردهاي 
تخصصي است. نيازمند شايسته ساالري است. نيازمند 
بهب��ود ارتباط با جهان اس��ت. نيازمند لغو تحريم ها، 
پيوستن به FATF، احياي بخش خصوصي، استفاده از 
فناوري هاي نوين، جذب سرمايه هاي خارجي و... است. 
تا زماني كه اين شاخص ها تهيه نشود، نمي توان به اعداد و 

ارقام ارائه شده از سوي مسووالن اعتماد كرد.

رويداد

رفع ايرادات رتبه بندي معلمان، يك پله به سوي اجرايي شدن اين قانون

روزهاي گذشته وزير آموزش و پرورش از رفع ايرادات 
آيين نامه رتبه بندي معلمان خبر داد كه بر اين اساس 
با تصويب نهايي در جلس��ه هيات دولت اجراي اين 
كار آغاز مي ش��ود. خبر ابالغ آيي��ن نامه رتبه بندي 
معلمان ۱۲تيرماه امسال پس از چندين ساله مطالبه 
 فرهنگي��ان در دولت س��يزدهم ابالغ ش��د، در اين 
آيين نامه دولت نهاي��ت تالش خود را به كار گرفت 
تا با دقت و حمايت از جامعه فرهنگيان در وهله اول 
ارتقاي كيفيت نظام آموزشي و سپس بهبود معيشت 
فرهنگيان را م��ورد توجه قرار دهد. در واقع مباحث 
مربوط به رتبه بندي معلمان از زمان تصويب س��ند 
تحول بنيادين يعني سال ۹۰ به عنوان يكي از اركان 
كيفيت بخش��ي به نظام تعليم و تربيت مطرح بوده 
است تا معلمان در رقابت با يكديگر صالحيت هاي 
حرفه اي و شايستگي ها عمومي و اختصاصي را كسب 
كنند. اليحه رتبه بندي فرهنگيان در شرايطي ابالغ 
شد كه فرهنگيان براس��اس وعده هاي داده شده از 
سال ۹۷ در انتظار اجرايي شدن آن بودند. اين اليحه 
كه از دولت گذش��ته در مجلس ش��وراي اسالمي 
قرار داش��ت و در نهايت با همدلي دولت و مجلس و 
همچنين پذيرش بار مالي اين اليحه توسط دولت 
ميسر شد تا امكان حمايت موثر از فرهنگيان ايجاد 
شود.وزارت آموزش و پرورش بررسي و رفع ايرادات 
لوايح طرح رتبه بندي معلمان را در چند ماه گذشته 
براي همه معلمان رس��مي و پيماني به كار گرفت و 
اين طرح با تغييرات بسياري به سود فرهنگيان در 
نهايت ابالغ شد. رييس دولت در آغاز فعاليت دولت 
سيزدهم با صراحت از تصويب اين قانون رتبه بندي 
معلم��ان در جمع فرهنگيان صحب��ت كرده بود؛ 
بنابراين دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ۲۵هزار 
ميليارد تومان براي عملياتي شدن اين طرح اعتبار 

در نظر گرفت اما در مجل��س اين مبلغ به ۳۸هزار 
ميليارد تومان افزايش يافت. همچنين در سال هاي 
گذشته ۲۰هزار ميليارد تومان براي اجراي سه ساله 
رتبه بندي در نظر گرفته  ش��ده بود، درحالي كه در 
دولت سيزدهم براي ۱۸ماه ۳۸هزار ميليارد تومان 

براي رتبه بندي معلمان در نظر گرفته  شده است.

    نيروي هاي مازاد 
مشمول رتبه بندي نخواهند شد

همچنين براين اساس قرار است كه ۸۰۰هزار نفر از 
نيروهاي آموزش و پرورش شامل قانون رتبه بندي 
معلمان شوند و فقط معلماني كه در مرخصي هستند 
يا در دس��تگاه ديگري به جز آم��وزش و پرورش در 
ماموريت و در حال خدمت هستند و نيروهاي مازاد 
مشمول رتبه بندي نخواهند شد كه مطابق گفته هاي 
يوسف نوري وزير آموزش و پرورش به دليل كمبود 
معلم درآموزش و پرورش، نيروي مازادي وجود ندارد 
كه شامل قانون رتبه بندي معلمان نشود. چنانچه 
معلم��ي نتواند كف امتيازات ج��دول رتبه بندي را 
بياورد و احراز رتبه نشود، به مدت يك سال رتبه يك 
به وي تعلق خواهد گرفت تا در اين مدت بتواند رتبه 
خود را كسب كند. او همچنين درباره معلمان تازه 
استخدام ش��ده، گفت: معلمان جديداالستخدام 
تبديل وضعيتشان مشروط به كسب رتبه »مربي« 
اس��ت و اگر بعد از دو دوره ارزيابي، رتبه مربي را 
كسب كنند، تبديل وضعيت مي شوند. البته اين 

معلمان در جريان رتبه بندي قرار مي گيرند.

    همهمه در فضاي مجازي
هرچند كه آموزش و پرورش در ظرف زماني قانوني 
مراحل بررس��ي و رفع ايرادات لواي��ح را انجام داده 

و در نهايت مصوب ش��ده كه از ۳۱ش��هريور ۱۴۰۰ 
پرداختي معلمان صورت مي گيرد اما برخي در اين 
ميان تا زمان اجرايي شدن اين قانون با كوچك ترين 
موانعي در ش��بكه هاي مجازي همهم��ه اي ايجاد 
كردند كه گاهي موج��ب دل نگراني برخي معلمان 
شده است. قانون رتبه بندي معلمان هدف را ارتقاي 
كيفيت، شايستگي هاي عمومي و تخصصي دانست 
كه ما ب��ه ازاي مادي هم دارد و باعث ايجاد انگيزه در 
ميان فرهنگيان ش��ود. همچنين اعتبار پايدار براي 
 اين طرح پيش بيني ش��ده اس��ت. از زمان ابالغ اين 
آيين نامه تاكنون، با توجه به برخي ابهامات در قانون 
تازه مصوب شده و بررس��ي همه جانبه آن نيازمند 
پيگيري اس��ت تا در نهايت به مرحله اجرا برسد. در 
واقع برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در 
كميس��يون تلفيق قوانين مقررات مجلس در چند 
وقت اخير ايراداتي را به آيين نامه رتبه بندي معلمان 
وارد كرده بودند كه در نهايت چهارم مرداد ماه وزير 
آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران اعالم كرد كه 
ايراداتي را كميسيون تلفيق قوانين مقررات مجلس در 
خصوص اين آيين نامه داشتند كه در چند روز گذشته 
به ما ارج��اع دادند. در كميس��يون مربوطه ايرادها 
برطرف شد و در اين كميسيون به توافق رسيدند كه 

در اولين جلسه هيات دولت، آيين نامه نهايي شود.

    قانون رتبه بندي در مرحله نهايي شدن
عليرضا منادي سفيدان رييس كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس شوراي اسالمي در خصوص آخرين 
وضعيت طرح رتبه بندي معلمان اظهارداشت: همه 
مباحث طرح رتبه بندي از جمله آيين نامه آن در حال 
نهايي شدن است و طي چند روز آينده از سوي دولت 

نهايي و وارد مرحله اجرايي خواهد شد.

مرگ 46 نفر ديگر بر اثر كرونا
بنابر اعالم وزارت بهداش��ت، ۴۵۰۵ نفر مبتال به 
بيماري كرونا در كشور شناسايي شده و ۴۶ بيمار 
نيز جان خود را از دس��ت داده ان��د. همچنين بر 
اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۴۵۰۵ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي و 
۱۰۷۰ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كش��ور به ۷ ميليون و ۳۸۱ هزار و 
۲۹۹ نفر و مجموع ج��ان باختگان اين بيماري، 
به ۱۴۱ هزار و ۹۳۷ نفر رسيد. تاكنون ۷ ميليون 
و ۷۹ ه��زار و ۲۳۹ نفر از بيم��اران، بهبود يافته 
يا از بيمارس��تان ها ترخيص شده اند.۱۱۹۸ نفر 
از بيم��اران مبتال ب��ه كووي��د۱۹ در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت 
قرار دارند. تاكنون ۵۳ ميليون و ۱۷۶ هزار و ۲۲۷ 
آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده 
اس��ت. بنابر اعالم وزارت بهداش��ت، تاكنون ۶۴ 
ميليون و ۷۸۳ هزار و ۲۲۲ نفر ُدز اول، ۵۸ ميليون 

و ۱۵۵ هزار و ۸۷۰ نفر ُدز دوم و ۳۰ ميليون و ۱۹۶ 
هزار و ۴۶ نفر نيز ُدز س��وم و باالتر واكسن كرونا 
را در كشور تزريق كرده اند. مجموع واكسن هاي 
تزريق شده در كشور به ۱۵۳ ميليون و ۱۳۵ هزار 
و ۱۳۸ ُدز رسيد. در حال حاضر ۱۲۰ شهرستان 
در وضعيت قرمز، ۱۱۲ شهرس��تان در وضعيت 
نارنجي، ۱۶۶ شهرس��تان در وضعيت زرد و ۵۰ 

شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

رويخطخبر

درمان رايگاِن سيل زدگان
رييس مركز مديريت بيمارستاني و خدمات تعالي 
باليني وزارت بهداشت وضعيت بيمارستان هاي 
مناط��ق س��يل زده و نح��وه اراي��ه خدم��ت به 
سيل زدگان را تش��ريح كرد. دكتر حسن واعظي 
درباره وضعيت بيمارستان ها در مناطق سيل زده 
كش��ور، گفت: خوش��بختانه در بيمارس��تان ها 
آبگرفتگي ناشي از سيل يا چالش هاي اينچنيني 
نداش��ته ايم. چند مورد نش��تي جزئي داش��تيم 
كه رفع ش��ده و خ��دا را ش��كر آبگرفتگي عمده 
نداش��ته ايم. او با بيان اينكه در بيمارستان هاي 
مناطق سيل زده خس��ارت عمده اي نداشته ايم، 
اف��زود: معموال بع��د از حادثه و بالي��ا يا حوادث 
ج��وي، گزارش��ات را جمع آوري ك��رده و بحث 
تعداد بيماري كه به آنه��ا خدمات ارايه داديم يا 
اگر آس��يبي به تجهيزات مان رسيده باشد را بعد 
از حادث��ه جمع آوري و اع��الم مي كنيم. واعظي 
درباره اراي��ه خدمت به س��يل زدگان نيز گفت: 
ارايه خدمت به مردم سيل زده بدون قيد و شرط 
و ب��ه صورت راي��گان در بيمارس��تان ها و مراكز 
درماني استان هاي سيل زده در حال انجام است 
كه معموال گزارش جمع بن��دي آن را بعدا اعالم 

مي كنيم. 
باتوج��ه به اينكه همچنان بارش ها را در كش��ور 
شاهديم و ظاهرا سازمان هواشناسي هشدارش 
را در سطح قرمز نگه داشته و معموال بعد از اينكه 
فرآيند بحران تمام مي شود، گزارش جمع بندي 
را اع��الم مي كنيم. در حال حاضر هم در كش��ور 
بيمارس��تاني نداريم كه از زنجيره خدمت خارج 
شده باش��د و بيمارستان ها در حال ارايه خدمت 
هس��تند. او ادام��ه داد: عمدتا خدمات��ي كه به 

س��يل زدگان ارايه ش��ده، مربوط ب��ه تروما بوده 
اس��ت. در عين حال مراجعاتي را به دليل گزش 
هم داشته ايم، اما عمده مراجعات مربوط به تروما 
مانند شكس��تگي، ضرب ديدگي، ضربه به سر و 
اندام ها و ... اس��ت. همچنين مراجعاتي به دليل 
آلودگي مسير گوارش و بحث بيماري هاي عفوني 
اس��ت كه بعد از ۷۲ س��اعت خودش��ان را نشان 
مي دهند. ريي��س مركز مديريت بيمارس��تاني 
و خدمات تعالي باليني وزارت بهداش��ت گفت: 
معموال در حوادث اينچنين��ي حادثه ديدگان از 
س��وي هالل احمر يا اورژانس پيش بيمارستاني 
به بيمارس��تان منتقل مي شوند و معموال درمان 
در محل به صورت حداقل اس��ت و براي ارزيابي 
كامل پزشكي، آس��يب ديدگان را به بيمارستان 
منتقل مي كنند. واعظي درباره وضعيت اش��غال 
تخ��ت و بس��تري هاي كرونايي در اس��تان هاي 
سيل زده نيز گفت: خوشبختانه در زمينه بستري 
بيماران كرونايي در استان هاي سيل زده مشكلي 
نداريم. در عين حال خدا را شكر تعداد بستري در 
اين موج كرونا، نس��بت به پيك هاي قبلي آنقدر 

افزايش نيافته است.

گليماندگار|
 اولين موارد مرگ و مير بر اثر آبله ميمون در 
امريكاي جنوبي و اروپا تاييد شد اين در حالي 
است كه سازمان بهداشت جهاني هم براي اين بيماري 
سطح هشدار را مطرح كرده است. حال سوال اين است كه 
سرعت انتقال بيماري آبله ميمون چقدر است، اين بيماري 
تا چه اندازه مي تواند باعث مرگ شود و ده ها سوال بي پاسخ 
ديگر كه سازمان بهداشت جهاني سعي مي كند به صورت 
كامال محتاطانه به آنها پاسخ بدهد. اما در حالي كه كل دنيا ۳ 
سال است كه با پاندمي كرونا دست و پنجه نرم مي كنند از 
راه رسيدن يك بيماري تازه كه از قضا مي تواند باعث مرگ 
و مير هم شود خبر بسيار بدي است. اما خبر اميدوار كننده 
اين است كه سرعت انتقال آبله ميمون به مراتب كمتر از 
سرعت انتقال كرونا و نحوه انتقال آن هم بسيار متفاوت 
است. اما اين امر باعث نمي شود تا مردم هشدارهايي را كه 

در اين زمينه به آنها داده مي شود ناديده بگيرند. 

    تاييد اولين موارد مرگ آبله ميمون 
در برزيل و اسپانيا

مقامات بهداشتي برزيل و اسپانيا روز جمعه اولين موارد 
مرگ ناشي از ابتال به آبله ميموني را در اين كشورها تاييد 
كردند، اولين مورد مرگ ناشي از ابتال به آبله ميموني در 
مركز ايالت »ميناز ژرايس« در برزيل تاييد شده است. 
فرد قرباني مردي ۴۱ ساله و مبتال به سرطان بوده كه ابتال 
به آبله ميموني موجب وخيم تر شدن وضعيت جسماني 
او شده بود. با اين حال هويت اين فرد تاكنون فاش نشده 
است. مقامات بهداشتي ايالت ميناز ژرايس اعالم كردند 
كه ۴۴ مورد تاييد ش��ده و ۱۳۰ مورد مشكوك ابتال به 
آبله ميموني در اين ايالت شناسايي شده است. همچنين 
گزارش ها حاكي است كه تا روز چهارشنبه هفته گذشته 
۹۸۷ مورد تاييد ش��ده ابتال به آبل��ه ميموني در برزيل 
 )WHO( گزارش شده است. سازمان جهاني بهداشت
نيز اخيرا ش��يوع بيماري آبله ميموني را يك وضعيت 
اضطراري بهداشت جهاني اعالم كرد. همچنين وزارت 
بهداشت اسپانيا نيز اولين مورد مرگ ناشي از ابتال به آبله 

ميموني در اين كشور را تاييد كرده اما تاكنون جزييات 
بيشتري در اين مورد ارايه نكرده است. بر اساس گزارش 
وزارت بهداشت اسپانيا، تاكنون ۴۲۹۸ مورد تاييد شده 

ابتال به اين بيماري در اين كشور ثبت شده است.

    آمادگي بدون ايجاد نگراني
اما بنا بر آخرين اخبار خوش��بختانه هنوز هيچ موردي از 
ابتال به آبله ميمون در كشور ما گزارش نشده است. البته 
اين مساله باعث نمي شود تا نسبت به انتشار اين بيماري 
بي توجه بوده و نكات بهداش��تي را كه بايد رعايت نكنيم 
به هر حال وقتي س��ازمان بهداشت جهاني بيماري را در 
سطح هشدار قرار مي دهد تمام كشورها بايد براي مقابله 
با آن حالت آماده باش داش��ته باشند. دكتر رضا پروازي، 
متخصص بيماري هاي عفوني در اين ب��اره به »تعادل« 
مي گوي��د: ما در مورد كرونا بس��يارضعيف عمل كرديم، 
از انكار به غافلگيري رس��يديم و شرايط بدي را پشت سر 
گذاشتيم اما حاال مي توانيم با تجربياتي كه از كرونا كسب 
كرده ايم با ديگر پاندمي هاي احتمالي مقابله كنيم. البته آبله 
ميمون نمي تواند به اندازه كرونا قدرت سرايت و فراگيري 
داشته باشد، اما ابتال هر فرد به اين بيماري مي تواند باعث 
انتقال اين ويروس به داخل يك كشور شده و عده ديگري 
را مبتال كند. به همين خاطر است كه نبايد در زمينه انجام 
تست هاي مربوطه در مورد افرادي كه به مناطق مشكوك 
به اين بيماري رفت و آمد دارند، كوتاهي انجام ش��ود.  او 
مي افزايد: در مورد كرونا با تجربه زيادي نداشتيم، باور اينكه 
در قرن حاضر چنين بيماري ناگهان كل دنيا را درگير كند 
براي خيلي ها غير قابل باور بود، اما بايد از اين ماجرا درس 
بگيريم. ما نسبت به جمعيت كشورمان تلفات زيادي براي 
كرونا داده ايم. نبايد اجازه دهيم كه يك قصور ديگر باعث 
بروز چنين مرگ و ميرهايي شود. البته اين را هم فراموش 
نكنيم كه آبله ميمون مانند كرونا بيماري ناش��ناخته اي 

نيست و از سال هاي بسيار دور شناسايي شده است.

      آبله ميمون چرا و چگونه؟!
دكتر حميد سوري، اپيدميولوژيست درباره وضعيت آبله 

ميموني در جهان، گفت: عامل بيماري زاي آبله ميموني 
در ۱۹۸۵ شناخته شد كه به اين بيماري آبله جوندگان هم 
گفته مي شود، اما از آنجايي كه اولين بار در ميمون گزارش 
شده، نام آن را آبله ميموني گذاشتند، اما در جوندگان هم 
مانند خرگوش، خوكچه هندي و... مشاهده شده است. او 
با بيان اينكه راه انتقال آن هم از طريق ترشحات تنفسي 
است، گفت: عمدتا اين بيماري به صورت بومي در آفريقاي 
مركزي بود. از آنجايي كه در كشورهاي آفريقاي مركزي 
امكانات مراقبتي و درماني ضعيف است، نسبتا مرگ ومير 
آن هم بيشتر اس��ت. در اوايل بهار امسال مواردي از آبله 
ميموني در خارج از آفريقا ديده شد و اولين مورد آن هم 
مربوط به يك مسافر انگليسي بود كه از آفريقا به بريتانيا 
رفته بود و به بيماري مبتال ش��ده بود. با س��ردرد و تب و 
تاول هاي كوچك مراجعه ك��رده بود كه بعد از چند روز 
مشخص ش��د كه آبله ميمون اس��ت. در اين فاصله هم 

عده اي مبتال شده بودند و بيماري منتقل شده بود.

      راه هاي انتقال آبله ميموني
س��وري با بيان اينكه انتقال آبله ميموني هم از طريق 
ترشحات تنفسي و هم از طريق تماس پوستي به ويژه 
تاول هاي پوستي است، گفت: البته خوشبختانه تاكنون 
مورد مرگي از آبله ميم��ون در خارج از آفريقا گزارش 
نش��ده اس��ت. در عين حال در منطقه ما هم چندين 
مورد از آبله ميموني در امارات و ... تاييد شده داشتيم 
كه خوشبختانه فوتي نداشته اس��ت. او با بيان اينكه 
كال ميزان كشندگي آبله ميموني خيلي باال نيست، 
گفت: ميزان انتقال آن هم نسبت به بيماري هايي مانند 
سارس، مرس و كوويد پايين تر است. البته به هر حال 
بايد مراقبت هاي الزم انجام شود، اما از بزرگنمايي بيش 
از حد مساله بايد اجتناب شود. زيرا ممكن است باعث 

غفلت ما از مسائل جدي تر مانند كوويد ۱۹ شود.

      آبله ميموني در بيش از 60 كشور
سوري با بيان اينكه در بيش از ۶۰ كشور آبله ميموني ديده 
شده است، گفت: تاكنون در كشور ما مورد تاييد شده اي 

از آبله ميموني نداشتيم. در عين حال عالئم آن هم آشكار 
است و عالئمي مانند تب، خارش، سردرد و تاول هاي پوستي 
است. در عين حال شانسي كه در آبله ميموني داريم، اين 
است كه خوشبختانه آبله ميموني در دوره پنهان بيماري 
قابليت انتق��ال و بيماري زايي ندارد، بلكه از زماني قابليت 

انتقال بيماري وجود دارد كه عالئم بيماري ظاهر شود.

     تاييد واكسن اختصاصي آبله ميموني 
در اروپا

وي ادامه داد: در عين حال افرادي كه واكسن آبله تزريق 
كردند كه در كش��ور ما افراد باالي ۵۰ سال هستند، اين 
افراد تا ح��دود ۹۰ درصد در برابر اي��ن بيماري مصون 
هستند. بنابراين واكسن آبله بين ۸۵ تا ۹۰ درصد مي تواند 
ايجاد مصونيت كند. در عين حال اخيرا واكسن اختصاصي 
آبله ميموني هم در اروپا و انگليس تاييديه گرفته است. 
بنابراين ايجاد نگراني زياد درب��اره اين بيماري چندان 
خوب نيست. اين اپيدميولوژيست با بيان اينكه بسياري از 
كشورها ذخيره واكسن آبله را ندارند، گفت: زيرا نگهداري 
اين واكسن بسيار خطرناك است و نگهداري واكسن آبله 
فقط در چند كشور محدود و شايد كمتر از انگشتان يك 

دست است. در سال ۱۹۷۸ آبله ريشه كن شد و در ۱۹۸۰ 
س��ازمان جهان بهداشت ريش��ه كني آن را رسما اعالم 
كرد. اكنون حتي اگر يك مورد ويروس آبله پخش شود، 
احتمال پاندمي هاي بزرگ در دنيا وجود دارد و به همين 

دليل روي نگهداري اين واكسن حساسيت وجود دارد.

      نبايد اين بيماري را ناديده بگيريم
سوري با بيان اينكه سازمان جهاني بهداشت چند سطح 
آگاهي دهنده يا هش��داري دارد، گفت: زماني كه بحث 
هشداردهنده بودن يك بيماري است، به اين معنا است كه 
بايد اقداماتي در برخي كشورها انجام شود و سطح خطري 
را كه عامل بيماري زا مي تواند يك جامعه را تهديد كند، 
نشان مي دهد. سطح هشدار هم مربوط به كشورهايي 
است كه تعامالت زيادي دارند. نبايد آبله ميموني را ناديده 
گرفت، بلكه بايد متناس��ب با اهميت موضوع اقدامات 
الزم را انجام دهيم و در عين حال با بزرگنمايي بيش از 
اندازه موضوع، باعث غفلت از مسائل اساسي تر نشويم و 
وحشت عمومي ايجاد نكنيم. او گفت: سازمان جهاني 
بهداشت براي آبله ميموني سطح هشدار را مطرح كرده، 
به ويژه براي كش��ورهايي كه تعامالت زيادي با آفريقا 

دارند. كش��ورهاي آفريقايي و اروپايي در اين زمينه 
بايد به هشدارها توجه كنند. ما هم بايد هوشيار بوده و 
آمادگي داشته باشيم، اما نگراني عمومي ايجاد نكنيم.

    آخرين وضعيت آبله ميموني
رييس انجمن عفوني اي��ران نيز در رابطه با وضعيت آبله 
ميموني در ايران نيز اظهار كرد: در حال حاضر با توجه به 
اينكه تمامي موارد مشكوك را ما در پاستور چك مي كنيم 
خوشبختانه در حال حاضر هيچگونه مورد مثبت و قطعي 
را مشاهده نكرده ايم. ما بايد بدانيم كه كشورهاي اطراف 
ما درگير اين بيماري شده و با توجه به اين ما هم بايد آماده 
باشيم چرا كه امكان دارد اين بيماري به ايران هم وارد شود.

آميتيس رمضاني بيان كرد: در حال حاضر آمادگي هايي 
براي اين موضوع انجام شده و وزارت بهداشت اقدام به 
خريد واكسن اين بيماري كرده است.البته اين واكسن 
براي عموم نبوده و براي ش��رايط خاص در نظر گرفته 
خواهد شد. مثال اگر مش��اهده شود كه در يك استان 
تعداد موارد باال باشد براي كساني كه با افراد آلوده تماس 
داشته و كمتر از چهار روز تماس داشته باشند تزريق 

شده و آن فرد ديگر عالمت دار نخواهد شد. 

گزارش

سازمان بهداشت جهاني براي »آبله ميمون« سطح هشدار اعالم كرد

آمادگي قبل از غافلگيري
افزايش مبتاليان در اروپا و امريكاي جنوبي
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