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ركوردهاي جديد تورم نقطه به نقطه

يادداشت-1

 وعده هاي بورس 
عملي نشد!

مصوبات شوراي پول و اعتبار، 
سياست ها بايد مربوط به حفظ 
نرخ بهره به زير ۲۰ درصد باشد 
اما به نظر مي رسد كه توجهي 
نسبت به اين مهم وجود ندارد. 
فارغ از اينكه ت��ورم چه ميزان 
ب��وده و سياس��ت صحي��ح يا 
اشتباهي است، سياست گذاران 
وعده و قول هايي را به فعاالن بازار سهام دادند اما در عمل 
مطابق سياست هاي تعيين شده پيش نرفتند و وعده هاي 
گفته شده عملياتي نشد. براساس وعده داده شده نرخ بهره 
بين بانكي بايد كمتر از ۲۰ درصد باشد اما از ۱۹ درصد به 
حدود ۲۱ درصد )۲۰.۹۵ %( رسيده است. متخصصان بازار 
پولي و بانكي پيش بيني رقم هاي باالتري را دارند و مطابق 
گمانه زني آنه��ا اين نرخ به حدود ۲۳ ال��ي ۲۴ درصد نيز 
مي رسد؛ بازار سهام نيز به اين روند رو به رشد و تغييرات نرخ 
بهره واكنش منفي نشان مي دهد. نرخ بهره واقعي از تفاضل 
تورم و نرخ بهره اسمي به دست مي آيد؛ در واقع اگر تورم را 
۴۰ درصد در نظر بگيريم و آن را از نرخ بهره اسمي يعني ۲۰ 
درصد كم كنيم، عدد منفي ۲۰ درصد به دست مي آيد و اين 
عدد براي سپرده گذاري جذاب نيست اما اگر اين نرخ باالتر 
برود، س��پرده گذاري جذاب شده و سرمايه گذاران تمايل 
خود را نسبت به بازار سهام از دست مي دهند. طي سال هاي 
گذشته نرخ بهره حدود ۲۰ درصد و»پي بر اي« بازار حدود 
۵ بوده است و زماني كه نرخ بهره افزايش پيدا مي كند به طور 
محسوس تاثير آن را در بازار مشاهده مي كنيم؛ به بيان ديگر 
هر ميزان كه نرخ بهره بيشتر مي شود، بازار سهام نيز واكنش 
منفي تري را نشان مي دهد. البته عده اي هم معتقدند كه اين 
موضوع اثر چنداني بر بازار سهام ندارد و نمي توان قاطعانه 
اين ادعاي آنها را رد كرد؛ هرچند كه گذشته تاريخي از اين 
موضوع وجود ندارد اما يكي از موثرترين داليل ريزش بزرگ 
سال ۹۹ مربوط به افزايش نرخ بهره و تاثيرگذاري ملموس 
آن مي شود. عده اي با اين گفته مخالفند و بر اين باورند كه 
نرخ بهره ساالنه و تورم به ميزان قابل توجه و معناداري باال 
بوده و تغييرات اندك چند درصدي، نبايد بازار را نگران كند. 
در كشورهاي پيشرفته تغييرات نيم درصدي حائز اهميت 
است و بازار نيز متاثر مي شود اما در ايران به قدري اين اعداد 
باال بوده و تناسب ناسالمي را شكل داده كه ديگر تاثيري بر 
بازارهاي مالي ندارد اما بازار س��هام متفاوت از ساير بازارها 
عمل كرده و همواره شاهد واكنش نشان دادن آن بوده ايم.

بازار س��هام همواره مطابق يك سيكل مشخص حركت 
مي كند و با بررسي معامالت سال هاي قبل متوجه خواهيم 
شد كه از س��ال ۹۲ الي ۹۹ با سيكل نزولي رو به رو بوديم، 
همچنين از سال ۸۴ تا ۹۲ نيز مجددا سيكل نزولي تشكيل 
شد. اكنون به نظر مي رسد كه وارد سيكل جديد و صعودي 
شده ايم كه بازه آن را مي توان به طور تخميني از ۱۴۰۱ تا 
۱۴۰۵ در نظر گرفت كما اينكه اگر روند بازار را از ابتداي سال 
تاكنون مورد بررسي قرار بدهيم، متوجه عكس العمل هاي 
ادامه در صفحه 8 مثبت و... 

مسكن

يادداشت -2

پيامدهاي كوچ سال هاي اخير متقاضيان آپارتمان از تهران آشكارتر شد

افزايش فشار تقاضاي مسكن در شهرهاي اطراف پايتخت

اهميت بررسي آسيب هاي روحي در امدادگران

گروه راه و شهرسازي|از اوايل سال ۱۳۹7 كه متوسط 
قيمت هر متر مربع مسكن در پايتخت حدود ۵ ميليون 
تومان بود تا انتهاي خرداد سال جاري كه اين شاخص به 
حدود ۴۰ ميليون تومان رسيد، قيمت مسكن رشدي 
در حدود 7۰۰ درصد را تجربه كرده است. به عبارتي در 
طي ۴ سال گذشته، به طور متوسط، قيمت آپارتمان در 
تهران طي هر سال بيش از ۱۰۰ درصد رشد كرده است. 
همين نس��بت كم و بيش در بازار اجاره نيز برقرار است. 
از اين رو، طبيعي اس��ت كه تقاض��اي مصرفي در هر دو 
بازار معامالتي و رهن واجاره به انحاي مختلف از س��وي 
مصرف كنندگان تعديل ش��ده است. برخي قيد خريد 
يا اجاره خانه در محله دلخ��واه را زده اند، برخي از متراژ 
كاسته اند. برخي هم به ناچار به حاشيه شهر كوچ كرده اند 
و برخي نيز راهي ش��هرهاي اقماري پايتخت رفته اند. 
مساله اي كه بازار مس��كن در شهرهاي كوچك اطراف 
تهران را نيز دستخوش تغييرات قيمتي كرده است.  در 
همين رابطه، سعيد لطفي، كارشناس بازارمسكن گفت: 
به دنبال رشد قيمت مسكن كه در دوره هاي گذشته اتفاق 
افتاد بسياري مستاجران از تهران به حومه كوچ كردند 
كه همين عامل باعث فش��ار تقاضا و رشد قيمت در اين 
مناطق شده است. لطفي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
اگر توليد و عرضه مس��كن به اندازه كافي باشد نوسانات 
بازار مسكن تا حدي كنترل مي شود. وضعيت سفته بازي 
و سوداگري كه هم اكنون در بازار ملك مشاهده مي كنيم 
ناشي از عواملي همچون تورم، رشد قيمت ارز، تالطمات 
بازارهاي موازي و كمبود س��اخت و ساز، به خصوص در 

هشت سال اخير است.
وي افزود: چه بسا اگر توليد مسكن به اندازه كافي صورت 
مي گرفت تا اين حد بازار دچار تغييرات قيمتي نمي شد. 
آمار و ارقام نش��ان مي دهد كه اوضاع س��اخت و ساز در 
بخش خصوصي مناسب نيست. كارنامه دو طرح دولتي 
شامل مسكن مهر و اقدام ملي هم چندان قابل دفاع نبوده 
است. به طوري كه هنوز بعد از گذشت ۱۵ سال مسكن 
مهر در بعضي مناطق به اتمام نرسيده است. طرح اقدام 
ملي هم بعد از دو س��ال كه پيش��رفت چنداني نداشت 
با نهضت ملي تلفيق شد. اين كارشناس بازار مسكن با 

اش��اره به وضعيت سفته بازي و سوداگري در اين بخش 
گفت: اقداماتي همچون ماليات خانه هاي خالي و ماليات 
برعايدي سرمايه مي تواند تا حدودي جلوي سفته بازي را 
بگيرد. اما قطعا اين برنامه ها بايد با مكمل عرضه متناسب با 
تقاضا تلفيق شود. يعني ساخت و ساز رشد كند تا تعادل 

در بازار ايجاد شود.

  فشار تقاضاي مسكن 
به شهرهاي اطراف كشيده شد

لطفي تاكيد كرد: آنچه در كف بازار مس��كن مش��اهده 
مي كنيم اين است كه فشار تقاضايي در كالن شهرها به 
خصوص شهر تهران براي مسكن وجود دارد. اين تقاضا 
اگر به صورت خريد يا اجاره پاس��خ داده نشود منجر به 
پديده هايي مثل حاشيه نشيني، بدمسكني، بافت هاي 
ناكارآم��د، مهاجرت به حومه و غيره مي ش��ود. البته به 
نظر مي رسد ظرفيت شهرهاي اطراف هم تكميل شده 
و قيمت مسكن در اين مناطق نيز افزايش قابل توجهي 

داشته است.
وي، انكار افت توليد مس��كن از سوي برخي مسووالن 
را پاك كردن صورت مس��اله دانست و گفت: طبق آمار، 

ساخت و ساز در شهر تهران افت محسوسي در مقايسه با 
سال هاي ۹۱ و ۹۲ داشته است. رشد سنگين قيمت زمين 
و مسكن و كاهش توان طرف تقاضاي مصرفي از عوامل 
پايين آمدن آمار ساخت و س��از است؛ به طوري كه آمار 
رسانه ها درخصوص صدور پروانه هاي ساختماني نشان 
مي دهد ساخت و س��از از حدود ۲۰ هزار واحد در اوايل 

دهه ۹۰ به حدود ۲۰۰۰ واحد كاهش پيدا كرده است.

  متقاضيان نهضت مسكن 
توان پرداخت آورده را ندارند

به گفته لطفي، دولت طرح نهضت ملي مسكن با هدف 
ساخت ساالنه يك ميليون واحد را برنامه ريزي كرده اما 
ظاهرا اين برنامه با چالشهايي مواجه است كه مهم ترين 
آن به عدم واريز آورده ناش��ي از كمبود توان متقاضيان 
مربوط مي شود. اين در حالي است كه با تورم بيش از ۵۰ 
درصدي در نهاده هاي ساختماني مواجه هستيم. دولت 
اعالم كرده در ماه هاي آينده ۱۰۰ هزار واحد را به مرحله 
افتتاح مي رساند اما شايد اين تعداد جوابگوي تقاضاي موثر 

در بازار مسكن نباشد.
اين كارش��ناس بازار مس��كن با طرح اين پيشنهاد كه 

دولت تسهيالت مناسبي در اختيار بخش خصوصي به 
منظور توليد مسكن قرار دهد گفت: كاهش هزينه هاي 
صدور پروانه، كاهش ماليات، كنترل قيمت نهاده هاي 
ساختماني و ارايه مشوقهايي به سازندگان مي تواند روند 
ساخت و ساز را از حالت نزولي به صعودي برساند. در آن 
صورت مي توان اميدوار بود كه در ميان مدت، ثبات نسبي 

در بازار مسكن ايجاد شود.

  سرريز جمعيتي معطوف به شهرهاي 
جديد است 

معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت عمران 
ش��هرهاي جديد ايران نيز در اين رابطه گفت: س��رريز 
جمعيتي معطوف به ش��هرهاي جديد است و تامين و 
ارايه خدمات عمومي و اجتماعي شهروندان به صورت 
مطلوب امري ضروري است . عليرضا جعفري در حاشيه 
سفر رييس جمهور به استان مركزي گفت وگو با ايرنا افزود: 
موضوع ايجاد و تامين مسكن به عنوان طرح اولويت دار 
وزارت راه و شهرس��ازي اس��ت اما مسكن سازي صرف 
دستور كار نيست و اجراي طرح سكونتگاه مطلوب مبتني 
بر الگوي تحول و پيشرفتي كه در الگوي ايراني اسالمي 
مطرح است دستور كار است. وي تاكيد كرد: همزمان با 
ايجاد سكونتگاه فردي به دنبال ايجاد مسكن اجتماعي نيز 
هستيم كه ارايه خدمات مورد نياز شهر، در كنار ساخت 
مسكن شهرسازي مورد توجه و اولويت دار است. معاون 
وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت عمران شهرهاي 
جديد ايران اظهار داشت: تكميل كمبود سرانه ها كه در 
دولت هاي قبل شكل گرفته در دستور كار است و همزمان 
با اولويت ساخت مسكن، تامين زيرساخت ها و سرانه هاي 
خدماتي عمومي آموزشي و فرهنگي نيز در دستور كار 
قرار دارد. جعفري بيان ك��رد: واگذاري قطعه زمين ۹۸ 
هكتاري شهر مهاجران در حوزه نهضت ملي مسكن است 
كه بر اساس طرح تفضيلي اين منطقه و در كنار طرح هاي 
مسكوني در حال اجرا است و تهيه زيرساخت هاي عمومي 
دستور كار اس��ت. وي بيان كرد: براي اجراي اين طرح، 
اس��تفاده از تعريف بسته هاي س��رمايه گذاري و جذب 

سرمايه گذار بخش خصوصي مورد استقبال است.

وقتي حادث��ه اي رخ مي دهد، 
گرفت��ه  آتش س��وزي  از 
تا س��يل و زلزله و... هميش��ه 
افرادي هس��تند ك��ه از جان 
ماي��ه مي گذارند ت��ا به كمك 
افراد آس��يب ديده بش��تابند، 
امدادگ��ران ه��الل احم��ر، 

آتش نشانان و... اينها كساني هستند كه در هر ماموريت با 
انواع و اقسام اتفاق هاي تلخ مواجه مي شوند و عالوه بر اينكه 
بايد بر روي نجات جان افراد تمركز كنند، با مصيبت هايي 
مواجه مي شوند كه شايد تحمل آن براي خيلي از ما ميسر 
نباشد. اين افراد هميش��ه و در اكثر ماموريت هاي خود 
متحمل ضربه هاي روحي مي شوند و آسيب هاي روحي 
و رواني مي بينند. اما متاسفانه رسيدگي به اين وضعيت 

به صورت يك روند اصولي رعايت نمي شود. در بسياري از 
كشورهاي دنيا افرادي كه با انواع حوادث سر و كار دارند، از 
پليس تا آتش نشان و دكتر و پرستار و... همه و همه وقتي 
با يك تروما مواجه مي ش��وند، حتم��ا دوره هاي درماني 
روانكاوي را بايد پشت سر بگذارند تا بتوانند دوباره به سر 
كار خود باز گردند، مساله اي كه در كشور ما متاسفانه توجه 
زيادي به آن نمي شود. اين افراد در اوج حوادث و اتفاقات 

بايد آن وجهه انساني خود را كه ممكن است غمگين شود، 
نياز به خالي كردن خش��م و ناراحتي خود داشته باشد 
ناديده مي گيرند و بر وظيفه اي كه دارند تمركز مي كنند، 
اما بعد از انج��ام اين وظيفه هيچ كس از آنها نمي خواهد 
كه به سالمت روحي و رواني خود فكر كنند. جاي خالي 
خدمات روانكاوي و روانشناسي براي افرادي كه شغل هاي 
ادامه در صفحه 8 اينچنيني دارند و... 

پيام   الياس كردي

ليال بهرام پور

پيامدهاي كوچ سال هاي اخير متقاضيان آپارتمان 
از تهران آشكارتر شد

 تفاوت در نرخ تورم اعالمي 
دو مرجع آماري )بانك مركزي و مركز آمار( بديهي است

 افزايش فشار تقاضاي مسكن 
در شهرهاي اطراف پايتخت

همين صفحه      صفحه 3    

صفحه 2 و 3    

 پاسخ بانك مركزي 
به گزارش قديمي »تعادل«

عضو هيات مديره كانون موسسات 
حمل ونقل: روسيه اجازه افزايش 
ناوگان ايران در خزر را نمي دهد

دولت با شيوه نامه جديد مي تواند 
جلوي رشد قيمت ها را بگيرد؟ 

در حالي كه مس��ووالن، رس��انه ها و مردم نسبت به 
تكميل خط ريلي رش��ت- آس��تارا به عنوان حلقه 
مفقوده كريدور شمال- جنوب كشور و فرصت هايي 
كه اين كريدور مي تواند براي اقتصاد ايران ايجاد كند، 
دغدغه دارند، به نظر مي رسد، درآمدزايي از اين كريدور 
به سادگي ممكن نيست به گونه اي كه حتي اگر ايران 
منابع مورد نياز تكميل مسير ريلي يادشده را تامين 
كند، باز تك خطه بودن راه آهن شمال به جنوب مانع 
صفحه 5 را بخوانيد حركت سريع قطارها در...  

صاحبنظران و فعاالن اقتص��ادي بارها از دولتمردان 
خواسته اند، دست از قيمت گذاري دستوري بردارد و 
اين كار را فسادزا و ضد روند توليد و توسعه واحدهاي 
صنعتي دانسته اند كه مي تواند باعث زيان انباشته و 
تعطيلي واحدهاي توليدي شود، اما سازمان حمايت 
ش��يوه جديد تعيين قيم��ت كاال را اع��الم كرد كه 
طبق آن هرگونه افزايش قيمت كاالها بايد به تاييد 
رييس جمهور برسد. اتفاقي كه به گفته كارشناسان، 
فرآيند قيمت گذاري را طوالني تر و بروكراس��ي ها را 
پيچيده تر خواهد كرد و بيش از گذش��ته واحدهاي 
صفحه 7 را بخوانيد صنعتي و توليدي را...  

 انحصار روس ها 
در ترانزيت 
دريايي خزر

تبعات قيمت گذاري 
دستوري در بازار 

رييس جمهوردر گفت و گ��وی تلفنی خطاب 
به امانوئل مکرون گفت: اگر نقش امنيت س��از 
ايران در منطقه به خصوص مبارزه با تروريسم 
و حماي��ت تمامي��ت ارض��ی و حاکميت ملی 
کشورها نبود امروز داعش در اروپا اعالم خالفت 

کرده بود.
به گزارش خبرگ��زاری فارس، آيت اهلل س��يد 
ابراهيم رييسی رييس جمهور و امانوئل مکرون 
رييس جمهور فرانس��ه ظهر امروز ش��نبه اول 
م��رداد در گفت وگويی تلفن��ی۱۲۰ دقيقه ای 
درب��اره راهکاره��ای تقوي��ت همکاری ه��ای 
دوجانب��ه و همچني��ن تح��والت منطقه ای و 
بين المللی و چالش های عمده جهانی از جمله 

امنيت غذايی و امنيت انرژی مذاکره کردند.
رييسی در اين گفتگو با اشاره به رشد چشمگير 
همکاری ه��ای سياس��ی و اقتص��ادی ايران با 
کش��ورهای مختلف جهان، تحريم های آمريکا 
ضد ايران را به ضرر اقتصاد جهانی به خصوص 

اروپا دانست.
وی با اش��اره به اينک��ه اگر نقش امنيت س��از 
جمهوری اسالمی ايران در منطقه به خصوص 
مبارزه با تروريس��م و حمايت تماميت ارضی و 
حاکميت ملی کش��ورها نبود امروز داعش در 
اروپا اعالم خالفت کرده بود، تاکيد کرد راه حل 
مسائل منطقه در دس��ت ملت ها و دولت های 
منطقه اس��ت و مداخله خارجی ض��د امنيت 
و ثبات اس��ت. ريي��س جمهور با نف��ی اصالت 
جن��گ در حل اختالفات بين کش��ورها و لزوم 
اعتمادس��ازی امنيتی تاکيد ک��رد جمهوری 
اس��المی ايران آم��اده نقش آفرين��ی در پايان 
بخش��يدن به درگيری ه��ا در اوکراين و حل و 
فصل مسائل از طريق گفتگوهای سياسی است.

رييس��ی همچنين با تقبيح اقدامات و مواضع 
غيرسازنده آمريکا و کشورهای اروپايی، اظهار 
داش��ت: صدور قطعنامه در آژانس انرژی اتمی 
اقدامی بحران س��از و با هدف ايجاد فشار عليه 
ملت ايران بود که موجب ضربه زدن به اعتماد 
سياس��ی اس��ت. رييس ش��ورای عالی امنيت 
ملی همچنين تاکيد کرد: جمهوری اس��المی 
ايران حص��ول توافق را در گ��روي حل و فصل 
کامل مس��ائل پادمان��ی و ارائ��ه تضمين های 
الزم از جمله در قبال اس��تمرار پايبندی معتبر 
طرف ه��ا به تواف��ق و تامين مناف��ع اقتصادی 
مل��ت ايران می دان��د. رييس جمهور فرانس��ه 
نيز در اين گفتگوی تلفن��ی با تاکيد بر اهميت 
نقش آفرينی جمهوری اسالمی ايران در به ثمر 
رسيدن روندهای سياس��ی در منطقه، تصريح 
کرد: فرانس��ه از موضع ايران مبنی بر مخالفت 
با عمليات نظامی برخی کشورهای منطقه ضد 
سوريه حمايت می کند. رييس جمهور فرانسه 
همچنين بر تداوم نقش آفرينی کش��ورش در 
مس��ير به نتيجه رس��يدن مذاکرات هسته ای 

تاکيد کرد.

رييسي در گفت وگوي 
 120 دقيقه اي 

با مكرون مطرح كرد 

 صدور قطعنامه در آژانس 
 انرژی اتمی اقدامی بحران ساز 
و با هدف ايجاد فشار عليه ملت 

 ايران بود که موجب ضربه زدن 
به اعتماد سياسی است

 حصول توافق 
 در گرو 

 حل و فصل 
 ارايه 

 تضمين هاي 
الزم است

سيل در استهبان بيش از 28  كشته و مفقود بر جاي گذاشت

ُسيل مرداد



با گذش��ت بيش از دو ماه از آغ��از حذف ارز 4200 
توماني، نرخ تورم در اقتصاد اي��ران همچنان روند 
صعودي داشته و جز تورم ماهانه كه كاهشي نسبي 
را تجربه كرده، روند افزاي��ش تورم نقطه به نقطه و 

تورم ساالنه ادامه داشته است.
دولت س��يزدهم در حال��ي كار خود را آغ��از كرد كه 
انتقادهايي گس��ترده از وضعيت اقتصادي كش��ور و 
عملكرد دولت دوازدهم در اين حوزه داش��ت. يكي از 
اصلي ترين حوزه هايي كه با انتقادهاي فراوان رو به رو 
بود بحث تورم و وضعيت خطرناك افزايش قيمت ها بود. 
تورم در مرداد ماه سال گذشته يعني زماني كه رييسي 
رسما دولت را تحويل گرفت به مرز 45 درصد رسيده 
بود. گزارش مركز آمار نشان مي دهد كه نرخ تورم نقطه 
به نقطه در اين ماه 43 درصد و تورم ماهانه 3.2 درصد 
بوده اس��ت. در ماه هاي بعد دولت سيزدهم توانست 
روند صعودي تورم را متوقف كند، هرچند سرعت اين 
كاهش آن قدر پايين بود كه عمال مردم تاثير چنداني از 
آن در زندگي خود احساس نكردند. در اسفند ماه سال 
گذشته، تورم ساالنه به 40 درصد، تورم نقطه به نقطه به 
34 درصد و تورم ماهانه به 1.3 درصد كاهش پيدا كرد.

اما همزمان با آغاز س��ال جديد، بحث ها درباره حذف 
ارز 4200 توماني نيز آغاز شد و همين مساله باعث آغاز 
يك موج جديد تورمي در فروردين ماه امسال شد. وقتي 
شايعات در ارديبهشت به واقعيت بدل شدند، نرخ تورم 
افزايشي قابل توجه را تجربه كرد و چند ركورد جديد 
را نيز به ثبت رساند. در خرداد ماه، تورم ماهانه به بيش 
از 12 درصد رسيد كه باالترين تورم در تمام دهه هاي 
گذشته بود، نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از مرز 52 درصد 
گذشت تا ركوردي تازه در اين حوزه نيز به ثبت برسد.

مسووالن دولت وعده داده اند كه شوك تورمي حاصل 
از حذف ارز 4200 توماني برطرف خواهد شد و تورم 
به روال عادي باز مي گردد، وعده اي كه بر اساس تورم 
تير ماه به نظر مي رسد كه الاقل در كوتاه مدت دست 
يافتني نخواهد ب��ود. منظور از نرخ ت��ورم نقطه اي، 
درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه مشابه 
سال قبل است. نرخ تورم نقطه اي در تير ماه ١٤٠١ 
به عدد ٥٤.٠ درصد رسيده است؛ يعني خانوارهاي 
كش��ور به طور ميانگين ٥٤.٠ درصد بيش��تر از تير 
١٤٠٠ ب��راي خريد يك »مجموعه كاالها و خدمات 

يكسان« هزينه كرده اند.
نرخ تورم نقطه اي تير ماه ١٤٠١ در مقايسه با ماه قبل 
١.٥ واحد درصد افزايش يافته است. نرخ تورم نقطه اي 
گروه عمده »خوراكي ها، آش��اميدني  ها و دخانيات« 
با افزايش ٤.٤ واحد درصدي ب��ه ٨٦.٠ درصد و گروه 
»كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« با افزايش ٠.١ واحد 

درصدي به ٣٦.٩ درصد رسيده است.
اي��ن در حالي اس��ت كه نرخ ت��ورم نقط��ه اي براي 
خانوارهاي شهري ٥٢.٨ درصد است كه نسبت به ماه 
قبل ١.٤ واحد درصد افزايش داشته است. همچنين 

اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ٦٠.٧ درصد بوده كه 
نسبت به ماه قبل ٢.٥ واحد درصد افزايش داشته است. 
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص 
قيمت، نس��بت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه تير 
١٤٠١ به ٤.٦ درصد رس��يده كه در مقايسه با همين 
اطالع در م��اه قبل، ٧.٦ واحد درصد كاهش داش��ته 
است. تورم ماهانه براي گروه هاي عمده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« و »كاالهاي غيرخوراكي و 
خدمات« به ترتيب ٥.٧ درصد و ٣.٨ درصد بوده است.

اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي 
ش��هري ٤.٥ درصد است كه نس��بت به ماه قبل ٧.٠ 
واحد درصد كاهش داش��ته است. همچنين اين نرخ 
براي خانوارهاي روستايي ٤.٨ درصد بوده كه نسبت به 
ماه قبل ١١.٠ واحد درصد كاهش داشته است. منظور 
از نرخ تورم ساالنه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص 
قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره 
مشابه قبل از آن مي باش��د. نرخ تورم ساالنه تير ماه 
١٤٠١ براي خانوارهاي كشور به ٤٠.٥ درصد رسيده 
كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل، ١.١ واحد درصد 
افزايش نش��ان مي دهد. همچنين نرخ تورم ساالنه 
براي خانوارهاي ش��هري و روستايي به ترتيب ٤٠.٠ 
درصد و ٤٣.٢ درصد مي باش��د كه براي خانوارهاي 
شهري ١.١ واحد درصد افزايش و براي خانوارهاي 

روستايي ١.٤ واحد درصد افزايش داشته است.

در گ��روه عم��ده »خوراكي ه��ا، آش��اميدني ها و 
دخانيات« بيش��ترين افزايش قيمت نسبت به ماه 
قبل مربوط به گروه »گوشت قرمز و گوشت ماكيان« 
)مرغ ماشيني، سوسيس و كالباس(، گروه »لبنيات و 
تخم مرغ« )دوغ پاستوريزه، خامه و تخم مرغ( و گروه 
»نان و غالت« )انواع برنج ايراني، كيك و بيسكويت( 
مي باش��د. در گروه عمده »كااله��اي غيرخوراكي 
و خدم��ات«، گروه »بهداش��ت و درمان« )خدمات 
طبي سرپايي و خدمات بيمارستاني(، گروه »هتل 
و رس��توران« )هزينه هتل و تاالر پذيرايي( و گروه 
»مبلمان و لوازم خانگي« )انواع شوينده( بيشترين 
افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. دامنه 
تغييرات نرخ تورم س��االنه در تير م��اه ١٤٠١ براي 
دهك هاي مختلف هزين��ه اي از ٣٨.٩ درصد براي 

دهك دهم تا ٤٤.٨ درصد براي دهك اول است.
گزارش مركز آمار نشان مي دهد كه نرخ تورم ماهانه 
كاهشي شده اما همچنان دومين ركورد باالترين تورم 
ماهانه در سال هاي گذشته پس از خرداد ماه را نشان 
مي دهد. ب��ه اين ترتيب در ماه هاي آينده نيز مي توان 
پيش بيني كرد كه روند صعودي نرخ تورم ادامه داشته 
باشد و احتماال در آينده نزديك تورم كمتر از 40 درصد 
در اقتصاد ايران ديده نخواهد شد. از سوي ديگر تورم 
نقطه به نقطه در باالترين عدد خود در تمام سال هاي 
گذشته قرار دارد. اين يعني مردم براي خريد يك سبد 

كااليي ثابت، در س��ال جاري مجبور شده اند بيش از 
54 درصد بيشتر هزينه كنند. اين در حالي است كه 
در پنجمين ماه سال، همچنان تكليف افزايش حقوق 
بازنشستگان مشخص نيست. دولت پيشنهاد داده كه 
افزايش حقوق آنها تنها 10 درصد باشد و به اين ترتيب 
ق��درت خريد اين گروه بيش از 40 درصد نس��بت به 
تورم تضعيف خواهد شد. هرچند مجلس فعال اليحه 
را برگردانده و مشخص نيست كه در نهايت دو طرف 
بر مبناي چه عددي با يكديگر به توافق برسند اما آنچه 
كه قطعي به نظر مي رسد كاهش مداوم قدرت خريد 

مردم و افزايش فشار معيشتي بر آنهاست.
با وجود آنكه دولت اعالم كرده كه اين افزايش تورم به 
دليل حذف ارز 4200 توماني بوده و در ازاي آن مبلغ 
يارانه را افزايش داده اما با ادامه يافتن اين روند، قطعا 
تاثيرگ��ذاري يارانه جديد نيز در مدت��ي كوتاه از بين 
خواهد رفت و بار ديگر دولت بايد به فكر حمايت هاي 
تازه باشد. با گذشت حدود يك سال از آغاز به كار دولت 
سيزدهم، نرخ نهايي تورم نسبت به زمان تحويل دولت 
تغيير خاصي نكرده و با توجه به تورم ماهانه ثبت شده در 
ماه هاي اخير، احتماال روند افزايشي نيز به خود خواهد 
گرفت. بايد ديد با فروكش كردن اثر تورمي حذف ارز 
دولتي، آيا در نيمه تابستان ثبات قيمتي جديدي در 
بازار مش��اهده مي شود يا دولت جديد در دستيابي به 

اين هدف اقتصادي خود نيز فعال ناكام خواهد ماند.
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تاكيد بر رعايت كامل 
دستورالعمل هاي كرونايي

رييس جمهور با اش��اره به افزاي��ش آمار مبتاليان 
و قرباني��ان كرون��ا و تغيير رنگ بندي ش��هرها در 
روزهاي اخير، پرهيز از عادي انگاري و رعايت كامل 
دس��تورالعمل هاي بهداش��تي را براي پيشگيري 
از ش��يوع س��ويه جديد و ضرورت يافت��ن اعمال 
محدوديت ها، ضروري دانست. آيت اهلل سيد ابراهيم 
رييسي در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا با اشاره 
شرايط جديد شيوع بيماري كرونا در كشور، گفت: 
همه مردم بايد در اماكن عمومي ضمن استفاده از 
ماسك به تمام ضوابط بهداش��تي و فاصله گذاري 
اجتماعي توجه ويژه داش��ته باش��ند و خصوصًا با 
توجه به نزديكي ايام محرم اين مالحظات با دقت 
بيشتر در هيئات و اماكن زيارتي رعايت شود. رييسي 
تزريق دوز يادآور واكسن را نيز مورد تأكيد قرار داد 
و از وزارت بهداش��ت خواس��ت كه به منظور ارايه 
خدمات بهتر به شهروندان، تأمين واكسن مورد نياز 
و افزايش مراكز واكسيناسيون را در اولويت قرار دهد. 
رييس جمهور همچنين با اشاره به افزايش سفرهاي 
خارجي و نيز سفرهاي زيارتي به عتبات عاليات در 
ايام محرم و اربعين حسيني، انجام تست در مبادي 
ورودي، براي جلوگيري از ورود سويه جديد بيماري 
به كشور را ضروري برشمرد. رييسي با قدرداني از 
دست اندركاران طرح ش��هيد سليماني در سراسر 
كش��ور، اجراي اين طرح را در حوزه هاي آموزش، 
پيشگيري و غربالگري موفقيت آميز خواند و لزوم 
تأمين اعتب��ارات الزم در اين زمينه و تداوم اجراي 
آن را م��ورد تأكيد ق��رار داد. وي در بخش ديگري 
از سخنانش با تأكيد بر اينكه مدارس و دانشگاه ها 
در موعد مقرر خود بازگش��ايي خواهند شد، اظهار 
داشت: همه الزامات براي بازگشايي به موقع مراكز 
آموزشي مورد توجه قرار گيرد؛ هيچ بهانه اي نبايد 
مانع از برگزاري حضوري كالس هاي آموزشي شود.

رفع ايرادات طرح شفافيت
در مجلس

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي گفت: 
رفع ايرادات ش��وراي نگهبان به طرح شفافيت قواي 
سه گانه، دستگاه هاي اجرايي و ساير نهادها، در دستور 
كار هفته جاري مجلس قرار دارد و در هفته جاري در 
صحن مجلس مورد بررسي قرار خواهد گرفت. محسن 
پيرهادي با اش��اره به رفع ايرادات شوراي نگهبان در 
طرح شفافيت آراي قواي س��ه گانه در نشست هاي 
كارگ��روه مربوطه و تصويب آن در كميس��يون امور 
داخلي كش��ور و ش��وراها، بيان كرد: پس از برگزاري 
چهار نشست مشورتي كارگروه با برخي حقوقدانان 
و كارشناسان شوراي نگهبان، متن نهايي كميسيون 
براي ارجاع به صحن آماده ش��ده و در دستور كار اين 
هفته مجلس قرار گرفته است.وي گفت: طرح مذكور 
بعد از جلسات مش��ترك و متعدد كارگروه شفافيت 
مجلس با حقوقدانان و كارشناسان شوراي نگهبان و 
مركز پژوهش هاي مجلس نهايي شده است.پيرهادي 
گفت: رفع اي��رادات طرح مذكور در جلس��ات هفته 
جاري به راي نمايندگان گذاش��ته خواهد شد و بعد 
از تصويب مانند هر ط��رح و اليحه ديگري مجدد به 
ش��وراي نگهبان ارجاع داده مي ش��ود. تالش بر رفع 
اي��رادات و ابهامات وارده با هدف ايجاد ش��فافيت در 
عملكرد قواي س��ه گانه، دستگاه هاي اجرايي و ساير 
نهادها بوده، شفافيت در عملكرد قواي سه گانه يكي از 
وعده هاي اصلي مجلس يازدهم به مردم است و عموم 
نمايندگان براي تحقق اين وع��ده عزم جدي دارند.

نماينده مردم تهران در پاسخ به اين سوال كه درصورت 
مخالفت مجدد شوراي نگهبان با برخي بندهاي طرح 
شفافيت، تصميم مجلس چه خواهد بود، تصريح كرد: 
آنچه در مجلس مصوب مي شود بر اساس راي اكثريت 
نمايندگان است، در اين طرح نيز بنا بر تشخيص قاطبه 
مجلس است اما اگر ش��وراي نگهبان باز هم مصوبه 
نمايندگان را داراي ايراد بداند در ابتدا ايرادات بررسي 
و اصالح خواهد ش��د و اگر نمايندگان بر مصوبه خود 
پافش��اري كنند طرح براي تعيين تكليف بر اساس 
روال قانوني به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع 
داده خواهد ش��د.وي در ادامه تاكيد كرد: با توجه به 
نشست هاي مشورتي كارگروه، اختالفات نظر شوراي 
نگهبان و مجلس در طرح شفافيت به حداقل رسيده 
و به واقع شوراي نگهبان همكاري مناسبي در فرآيند 
تصويب داشته است كه جاي تشكر دارد و اميدواريم 
كه با همراهي بيشتر مجلس و شوراي نگهبان به زودي 
شاهد شفافيت در عملكرد همه نهادها و دستگاه هاي 
اجرايي باشيم. مردم از ما مطالبه شفافيت دارند چرا كه 
مي خواهند در جريان روند اتفاقات و تصميمات باشند. 
مردم از ما سوال مي كنند كه شفافيت چه تاثيري در رفع 
تبعيض، رانت و فساد دارد؟ آنها مي پرسند در شوراها و 
شهرداري ها براي اراضي چه تصميمي گرفته مي شود 
و آيا اين تصميمات به منابع آنها خدشه وارد مي كند يا 
خير؟ براي پاسخگويي به اين سواالت نيازمند شفافيت 
درعملكرد قاطبه دس��تگاه ها و س��ازمان ها هستيم. 
پيرهادي در پايان با اش��اره به اينكه گفته مي ش��ود 
مجلس در بحث ش��فافيت، وعده خود را از شفافيت 
آراي نمايندگي به ش��فافيت در قواي سه گانه و ساير 
نهادها گسترده كرده است، گفت: در حوزه قانونگذاري 
و بر اس��اس هويت ذاتي قوه مقننه، مجلس در حوزه 
شفافيت پيشران و علمدار است و بر همين اساس براي 
كل كشور و تمام شؤونات اداري و اجرايي اعم از مجريه، 
قضاييه، مجمع تشخيص مصلحت و شوراها تصميم 
مي گيرد. ريل گذاري و قانونگذاري و نظارت بر اجراي 
قانون بر عهده مجلس است. در برخي موارد امنيتي 
براي حفظ مصالح و منافع ملت و نظام استثناهايي در 
حوزه عملكردي برخي نهادها و دستگاه ها وجود دارد 
كه در طرح شفافيت مجلس هم لحاظ شده  و به غير 
از اين استثنائات، نگاه مجلس حداكثري بودن دايره 
شفافيت عملكردي قواي سه گانه، دستگاه هاي اجرايي 

و ساير نهادهاست و بر اين اساس اقدام خواهد كرد.

وصول 140 هزار ميليارد تومان 
درآمد مالياتي

رييس كل س��ازمان امور مالياتي با بيان اينكه بالغ  بر 
140 هزار ميليارد تومان در چهار ماهه اول سال جاري 
وصول شد، گفت: با ثبت 4 ميليون و 300 هزار اظهارنامه 
اشخاص حقيقي در سال جاري نسبت به سال قبل، ارايه 
اظهارنامه هاي اشخاص حقيقي 4۷ درصد رشد داشته 
است. داوود منظور در ديدار با مديران سازمان هاي امور 
اقتصادي و دارايي سراسر كشور بابيان اينكه در دولت 
سيزدهم تغييرات در س��ازمان امور مالياتي با رويكرد 
تحولي در حال انجام است، گفت: نظام مالياتي با جديت 
در مسير تحقق رويكردهاي تحول آفرين و جديد است 
و اجراي اين سياس��ت ها و رويكردهاي جديد نهايتًا به 
تحقق عدالت مالياتي و افزايش تمكين مالياتي خواهد 
انجاميد. با اجراي اين تغييرات و برنامه هاي پيش رو به 
دنبال ايجاد يك نظام مالياتي پويا با درآمدهاي پايدار 
مالياتي در جهت عدالت اجتماعي، تأمين منابع دولت، 
حمايت از بخش هاي توليدي و شفاف اقتصاد و كنترل 
بخش هاي غير شفاف اقتصاد مي باشيم.وي افزود: در اين 
دوره، سازمان امور مالياتي با اجراي اقدامات تحول آفرين 
به دنبال اجراي مبارزه با فرار مالياتي به منظور كاهش 
فشار بر بخش رسمي اقتصاد، جايگزيني پايه هاي مالياتي 
جديد به جاي فشار بر بخش توليد، افزايش مؤدي مداري 
و رضايت موديان با ارايه خدمات الكترونيك و محوريت 
داده ها و س��امانه ها به جاي مميز مداري است.معاون 
وزير امور اقتص��ادي و دارايي ادامه داد: قانون ماليات بر 
ارزش افزوده مصوب س��ال 1400 با تدوين بيش از 40 
آيين نامه و دس��تورالعمل اجرايي، توليد سامانه ملي 
موديان و آغاز اجراي قانون پايانه فروش��گاهي، تدوين 
پيش نويس قانون ماليات بر جمع درآمد، تحقق 113 
درصدي درآمد وصولي در سال 1400 و وصول بالغ بر 
140 هزار ميليارد تومان در چهارماهه اول سال جاري 
و حمايت از توليد ازجمله اقدامات انجام ش��ده تاكنون 
بوده اس��ت. وي با تش��ريح تغيير رويكرد سازمان امور 
مالياتي در پرداخت ماليات، تأكيد كرد: شناس��ايي و 
دريافت ماليات از تمام فعاالن اقتصادي متناسب با درآمد 
رويكرد اصلي سازمان مي باشد و تمام فعاالن اقتصادي 
بايد ماليات متعلقه را پرداخت كنند. بر اساس همين 
رويكرد با اتفاقي بي س��ابقه در تاريخ ماليات ستاني در 
كشور مواجه بوده ايم و با ثبت 4 ميليون و سيصد هزار 
اظهارنامه اشخاص حقيقي در سال جاري نسبت به سال 
قبل ارايه اظهارنامه هاي اش��خاص حقيقي 4۷ درصد 
رشد داشته است.منظور بابيان اينكه سازمان مالياتي 
اطالعات كارت خوان ها، حساب هاي بانكي و كارت به 
كارت هاي بانكي را در اختيار دارد اظهار كرد: نظام مالياتي 
با هوشمندي، سامانه محوري و داده محوري مي تواند 
عدالت ماليات��ي را برقرار كن��د.وي در ادامه به تبيين 
برنامه هاي سازمان براي تحقق درآمد مالياتي 454 هزار 
ميليارد توماني برآوردي سال 1401 پرداخت و گفت: 
با اجراي برنامه ها و همراهي مردم مي توان يك ركورد 
بسيار مهم براي كشور رقم زد.رييس كل سازمان امور 
مالياتي كشور توسعه پايه هاي مالياتي از جمله ماليات بر 
عايدي سرمايه و ماليات بر مجموع درآمد را از برنامه هاي 
آتي س��ازمان دانس��ت كه باعث مقابله با سوداگري و 
افزاي��ش نقش تنظيم گري ماليات در اقتصاد كش��ور 
مي شود.منظور، اعطاي برخي معافيت هاي مالياتي را 
پاشنه آش��يل نظام مالياتي عنوان كرد و افزود: در طي 
ساليان گذشته تور مالياتي با برخي قوانين و معافيت هاي 
مختلف سوراخ ش��ده و يكي از برنامه هاي اصلي نظام 

مالياتي، ساماندهي معافيت هاي مالياتي است.

حذف رانت
از مزايده هاي اموال تمليكي

مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي 
با اش��اره به اصالح ساختاري در سازمان جمع آوري و 
فروش اموال تمليكي گفت: يكي از مهم ترين اقدامات 
ايجاد شفافيت در مزايده هاست كه باعث از بين رفتن 
رانت و رجوع عموم مردم و تجار در اين مزايده ها شده 
است. سيدعبدالمجيد اجتهادي - معاون وزير اقتصاد و 
مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي 
درباره برنامه هاي س��ازمان جمع آوري و فروش اموال 
تمليكي با اشاره به حضور رييس جمهور در انبارهاي 
سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي در استان 
بوشهر گفت: در آن زمان شاهد وضعيت بسيار نامطلوب 
نگهداري كاال و حجم انبوه كاالها بوديم. برخي از آن 
كاالها بيش از 10 سال دپو شده بود و همين امر موجب 
رييس جمهور دستور بدهد كه ظرف سه ماه ساختار 
اين سازمان اصالح شود و وضعيت كاال تعيين و تكليف 
شود. وي كه با يك برنامه راديويي گفت وگو مي كرد، 
اف��زود: مدتي بعد از حضور رييس جمهور، رييس قوه 
قضاييه نيز انبارهاي سازمان در تهران حضور پيدا كرد. 
امالك تمليكي يك موضوع بين دو قوه است و هم قوه 
مجريه و هم قوه قضاييه به جهت صدور آراي مربوط 
به پرونده هاي اين كاالها در اين زمينه داخلي هستند. 
در حقيقت تعامل دو قوه باعث تعيين و تكليف كاالها 
ش��د. مديرعامل س��ازمان جمع آوري و فروش اموال 
تمليكي از اعمال تغييرات مديريتي پس از دس��تور 
رييس جمهور گفت و بيان ك��رد: با كارهاي جهادي 
كه صورت گرفت و برنامه ه��اي دولت با حمايت قوه 
قضاييه، س��اختار اموال تمليكي كه از سال ۷0 بدون 
تغيير باقي مانده بود را اصالح كرديم. وي درباره تعيين 
و تكليف وضعي��ت كاالها اظهار ك��رد: آراي تعدادي 
زيادي از اين كاالها صادر نشده بود. آراي برخي ديگر 
از كاالها صادر شده بود اما ابالغ نشده بود يا ابالغ شده 
بود ولي به دليل آنكه نظمي وجود نداشتند در پرونده ها 
درج نشده بودند. اجتهادي ايجاد شفافيت در برگزاري 
مزايده ها يكي ديگ��ر از اقدامات عنوان كرد و گفت: تا 
پيش از اين شفافيت مورد نظر در اين امر وجود نداشت 
اما با همكاري صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 
حراج هاي حضوري به طور شفاف برگزار شد. اين ايجاد 
شفافيت و تبليغي كه صورت گرفت، سبب شد رانتي 
كه در اين زمينه وجود داش��ت از بين برود و عموم 
مردم و تجار بيشتري در مزايده ها شركت مي كنند.

شوك حذف ارز 4200 توماني فروكش كرد

گزارش مركز پژوهش هاي مجلس

ركوردهاي جديد تورم نقطه به نقطه

وضعيت نظام مالياتي مطلوب نيست
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در گزارشي 
اعالم كرد: مقايس��ه آمار مربوط به ماليات در ايران با 
كشورهاي هم تراز و توسعه يافته نشان دهنده وضعيت 

نامطلوب نظام مالياتي در ايران است.
دفتر مطالع��ات بخش عمومي مرك��ز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي طي گزارشي به بررسي تجربه 
تقنيني ماليات بر مجموع درآم��د در ايران پرداخته 

است.
در اين گزارش آمده اس��ت: در بسياري از كشورهاي 
جهان ماليات ب��ر مجموع درآمد روش��ي موثر براي 
افزايش درآمد دولت و بازتوزيع درآمد در جامعه تلقي 
مي شود. علي رغم فوايد نظام ماليات بر مجموع درآمد 
اين نظام مالياتي هنوز در ايران به مرحله اجرا درنيامده 
اس��ت. به گونه اي كه هم اكنون مالي��ات بر درآمد در 
ايران از پايه هاي مختلف درآمدي به صورت جداگانه 

اخذ مي شود.
مقايسه آمارهاي مربوط به ماليات در ايران با كشورهاي 
هم تراز و توسعه يافته نشان دهنده وضعيت نامطلوب 
نظام مالياتي در ايران اس��ت. سهم باالي ماليات هاي 
غيرمستقيم و ماليات بر شركت ها )اشخاص حقوقي( 
نسبت به سهم اندك ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي 
نشان دهنده تركيب نامناس��ب درآمدهاي مالياتي 
دولت و آسيب  زا بودن ماليات ها براي توليد است. اين 
در حالي اس��ت كه ماليات بر مجموع درآمد اشخاص 
حقيقي در نظام هاي مالياتي پيش��رفته دنيا س��هم 

بااليي دارد.
در اين گزارش با اش��اره به موض��وع تقنين ماليات بر 
مجموع درآمد، تصريح شده است: در طول نزديك به 
يكصد سال گذشته موضوع تقنين ماليات بر مجموع 
درآمد در ايران فراز و نشيب هاي بسياري را طي كرده 
و درمجموع هيچگاه به نتيجه مطلوب نرسيده است. 
اولين قانون ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي در ايران، 
قانون »ماليات بر شركت ها و تجارت و غيره« بود كه 
در فروردين س��ال 130۹ به تصويب مجلس شوراي 

ملي رسيد.
از آن زمان تاكنون مهم ترين قوانين مرتبط با ماليات 
بر درآمد را مي توان هفت قان��ون ماليات بر عايدات و 
حق تمبر، مصوب سال 1312، قانون ماليات بر درآمد، 
مصوب س��ال 1322، قانون ماليات امالك مزروعي و 
ماليات بر درآمد، مصوب سال 132۸، قانون ماليات بر 
درآمد، مصوب سال 1334، قانون ماليات بر درآمد و 

امالك مزروعي و مستغالت و حق تمبر، مصوب سال 
1335، قانون ماليات هاي مس��تقيم، مصوب س��ال 
1345 و قانون ماليات هاي مس��تقيم، مصوب س��ال 
13۶۶ دانست كه در ادوار مختلف مجلس به تصويب 
رسيده است. البته قانون ماليات هاي مستقيم، مصوب 
س��ال 13۶۶ دو بار در سال هاي 13۸0 و 13۹4 مورد 
بازنگري جدي قرار گرفت كه با اندكي تسامح مي توان 
اين دو بازنگ��ري را نيز به نوعي در ش��مار قانون هاي 

ماليات بر درآمد به شمار آورد.
در ادامه گزارش مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي 
اس��المي با اش��اره به قان��ون ماليات بر درآمد س��ال 
1322، آمده است: از ميان اين قوانين و بازنگري هاي 
10گان��ه تنها قانون ماليات بر درآمد س��ال 1322 را 
مي توان يك قانون استاندارد منطبق با اصول ماليات 
بر مجموع درآمد فراگير دانس��ت. در ماده )14( اين 
قانون تأكيد شده بود كه »مؤدي مالياتي مكلف است 
در اظهارنامه اي كه تسليم مي نمايد ميزان كل درآمد 
غيرويژه و هزينه هايي كه از آن كسر مي شود و ميزان 
درآمد ويژه و بخشودگي هايي كه به موجب اين قانون 
تعيين شده و ميزان درآمد مش��مول ماليات و مبلغ 

بدهي مالياتي خود را صريحًا تعيين و درج نمايد«.
اگر از قانون مصوب س��ال 1322 � كه نوعي اس��تثنا 
در س��ير تحول قانونگ��ذاري مالياتي در اي��ران بود � 
چشم پوش��ي ش��ود بايد اذعان ك��رد در همه قوانين 

ديگري كه از س��ال 130۹ تا سال 13۹4 به تصويب 
قانونگذار رسيده اس��ت، اصل بر اخذ ماليات از منابع 

مختلف درآمدي به صورت جداگانه بوده است.
در ادامه اين گزارش ذكر شده است: با اين حال پس از 
قوانين مالياتي مصوب سال هاي 132۸ و 1334 كه 
به صراحت تأكيد داشتند از »مؤدياني كه درآمدهاي 
مختلف مشمول ماليات دارند از هريك از درآمدهاي 
آنها جداگان��ه ماليات وصول مي ش��ود و درآمدهاي 
مختلف جمع نشده و به آنها مابه التفاوت تعلق نخواهد 
گرفت«، قانونگذار رويكرد جديدي را در موضوع ماليات 

بر مجموع درآمد اتخاذ كرد.
در اين رويكرد كه از قان��ون ماليات بر درآمد، مصوب 
س��ال 1335 آغاز شد و به نوعي در قانون ماليات هاي 
مس��تقيم س��ال 1345 و حتي قان��ون ماليات هاي 
مستقيم، مصوب س��ال 13۶۶ نيز دنبال شد اصل بر 
اخذ ماليات جداگانه از منابع درآمدي افراد قرار دارد. با 
اين حال نوعي ماليات بر مجموع درآمد به صورت مازاد 
)Surtax( از آن دسته از اشخاص حقيقي كه مجموع 
درآمد آنان از عدد مشخصي باالتر است، اخذ مي شود.

اين ش��يوه درواق��ع همان اخ��ذ مالي��ات از منابع 
درآمدي به صورت مجزاس��ت و ب��ا رويكرد ماليات 
بر مجموع درآمد ك��ه بنا را بر تجميع درآمدها قرار 
مي دهد فاصله زيادي دارد. ممكن است اين سوال 
مطرح ش��ود كه چرا قانونگ��ذار چنين رويكردي را 

اتخاذ كرده و از ابتدا بنا را بر تجميع درآمدهاي افراد 
نگذاشته است. به نظر مي رسد مهم ترين مساله اي 
كه باعث شد قانونگذار چنين رويكردي را انتخاب 

كند سهولت اجراي اين شيوه باشد.
در اين گزارش بيان شده است: شايد قانونگذار بر اين 
عقيده بوده است كه با اين رويكرد اواًل، از ويژگي هاي 
مثبت ماليات بر مجموع درآمد ازجمله افزايش درآمد 
دولت و گسترش عدالت اجتماعي منتفع مي شود و 
ثانيًا، با توجه به آنكه تعداد نسبتًا اندكي از كل موديان 
مشمول اين نوع ماليات مي شوند، اجراي آن سهولت 

بيشتري خواهد داشت.
با وجود اينچنين رويكردي بارها با شكست مواجه شده 
است. شكست اول در س��ال 133۷ بود كه قانونگذار 
ماده )15( قانون ماليات بر درآمد سال 1335 را � كه 
به ماليات بر مجموع درآمد اشاره داشت � حذف كرد. 
شكست دوم اين رويكرد در سال 13۸0 با حذف ماده 
)12۹( قانون ماليات هاي مستقيم، مصوب سال 13۶۶ 
اتفاق افتاد و شكست سوم با رد ماده )24( اليحه اصالح 
قانون ماليات هاي مستقيم، مصوب سال 13۹1 � كه 
به دنبال تجديد حيات ماليات بر مجموع درآمد بود � 
اتفاق افتاد. در تحليل داليل شكست اين رويكرد بايد 

به دو موضوع اشاره كرد.
اواًل، موديان مشمول اين قرائت از ماليات بر مجموع 
درآمد انگيزه اي براي پرداخت مجدد ماليات � فراتر 
از آنچه از درآمدهاي جداگان��ه خود پرداخته اند � 
ندارند و ثانيًا، حتي س��ازمان ماليات��ي نيز )از آنجا 
كه عمده درآمد م��ورد انتظار دولت در بودجه هاي 
ساالنه از طريق درآمدهاي جداگانه محقق مي شود( 
انگيزه اي براي ورود به اي��ن فرآيند پيچيده ندارد. 
در اين گزارش با اش��اره به موانع اجراي ماليات بر 
مجموع درآمد، تصريح ش��ده است: از جمله موانع 
اج��راي مالي��ات بر مجم��وع درآم��د در تاريخچه 
مالياتي اي��ران مي توان به »عدم توج��ه به ارتقاي 
فرهنگ مالياتي در ميان مردم«، »ضعف بسترها و 
زيرساخت هاي اجرايي در فرآيند رصد و شناسايي 
درآمدها، رس��يدگي و راس��تي آزمايي پرونده هاي 
مالياتي و عدم اهتمام مجريان و سياس��ت گذاران 
در ارتقاي بس��ترهاي اجرايي«، »وقفه هاي قانوني 
و اجرايي در جمع آوري ماليات«، »ضمانت اجراي 
ضعيف در برخورد با متخلفان مالياتي« و »تعارض 

منافع در اليه سياست گذاري« اشاره نمود.



گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري|
در حالي ك��ه در خردادماه 1401، تورم س��االنه ٣٩.٤ 
درصد، نقطه به نقطه ۵۲.۵ و ماهانه 1۲.۲ درصد گزارش 
ش��ده بود، در تيرماه 1401 تورم ساالنه 40.۵ درصد، 
نقطه به نقطه ۵4 و ماهانه 4.6 درصد رسيده است كه 
نشان مي دهد تورم س��االنه و نقطه به نقطه نسبت به 
خرداد ماه افزايش قابل توجهي داشته است.   همچنين 
نرخ تورم نقطه اي گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني  ها 
و دخانيات« با افزايش ٤.٤ واحد درصدي به ۸6 درصد 
و گروه »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« با افزايش ٠.١ 
درصدي به ٣٦.٩ درصد رسيده است. اين آمارها نشان 
مي دهد كه به دنبال حذف دالر 4۲00 توماني از كاالهاي 
اساس��ي و معيش��تي، تورم در خرداد و تيرماه افزايش 
قابل توجهي داشته است و سطح عمومي قيمت ها در 
يكسال گذشته به طور ميانگين ۵4 درصد بوده است و 
در مورد مواد خوراكي رشد ميانگين ۸6 درصدي داشته 
است.  شاخص كل تورم در تيرماه به ۵04.3 رسيد و در 
نتيجه تورم يك ماهه 4.6 درصد، نقطه به نقطه ۵4 درصد 
و دوازده ماهه 40.۵ درصد اعالم شده است. شاخص كل 
تورم مواد غيرخوراكي و خدمات نيز به 401.6 رسيده و 
در نتيجه تورم يك ماهه 3.۸ درصد، نقطه به نقطه 36.9 
درصد و دوازده ماهه 33.۲ درصد براي مواد غيرخوراكي 

و خدمات اعالم شده است.

    رشد 86  درصدي قيمت مواد خوراكي 
در يك سال اخير 

شاخص كل تورم مواد خوراكي نيز به 77۸.۵ رسيده و 
در نتيجه تورم يك ماهه ۵.7 درصد، نقطه به نقطه ۸6 
درصد و دوازده ماهه ۵4.6 درصد براي مواد خوراكي 
اعالم شده است. قيمت گوشت قرمز و مرغ با 1۲ درصد 
رش��د باالترين افزايش قيمت يك ماهه را در تيرماه 
نسبت به خرداد داشته اند. در يك سال اخير نيز باالترين 
رش��د قيمت مربوط به روغن ب��ا ۲93 درصد افزايش 
قيمت در يك سال منتهي به تير 1401 نسبت به تير 

1400 بوده اس��ت.  تورم نقطه به نقطه مواد خوراكي 
نش��ان مي دهد كه در تيرماه 1401 نسبت به تيرماه 
1400 يعني در يكس��ال اخير، خوراكي و آشاميدني 
۸7 درصد، خوراكي ها 90.۲ درصد، نان و غالت 101.1 
درصد، گوشت و فرآورده گوشتي 6۵.7 درصد، گوشت 
قرمز و مرغ 69.6 درصد، ماهي 41.4 درصد، شير و پنير 
و تخم مرغ 119.۲ درص��د، روغن ۲93 درصد، ميوه 
و خش��كبار ۵0.1 درصد، سبزيجات و حبوبات 71.6 
درصد، شكر و مربا و عسل و شيريني و قند و شكر7۵.۲ 
درصد، چاي و قهوه و نوش��ابه 30.۲ درصد، دخانيات 
46.7 درصد، پوشاك و كفش 49 درصد، اجاره 31.4 
درصد، خدمات مسكن ۵۲.4 درصد، مبلمان و لوازم 
خانگي 37 درصد، بهداش��ت و درم��ان 36.6 درصد، 
حمل و نق��ل 41.7 درصد، تفري��ح و فرهنگ 31.9 
درصد، آموزش 30.9 درصد، هتل و رس��توران ۸4.7 
درصد رشد قيمت داش��ته اند.  طبق اعالم مركز آمار، 
نرخ تورم ساالنه تير ماه 1401 براي خانوارهاي كشور 
به 40.۵ درصد رسيده كه نسبت به همين اطالع در ماه 
قبل، 1.1 واحد درصد افزايش نشان مي دهد. نرخ تورم 
ساالنه تير ماه 1401 براي خانوارهاي كشور به 40.۵ 
درصد رسيده كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل، 
1.1 واحد درصد افزايش نش��ان مي دهد. طبق اعالم 
مركز آمار، نرخ ت��ورم ماهانه تير 1401 به 4.6 درصد 
رسيده كه در مقايسه با همين اطالع در ماه قبل، 7.6 
واحد درصد كاهش داش��ته است.  به نظر مي رسد كه 
پس از جهش قيمت هاي ماه گذشته به دليل حذف ارز 
4۲00 توماني، تورم به روند ميان مدت خود بازگشته 
است. بر اس��اس اين گزارش، نرخ تورم ساالنه تير ماه 
١٤٠١ براي خانوارهاي كشور به ٤٠.٥ درصد رسيده 
كه نسبت به ماه قبل، 1.1 درصد افزايش دارد.همچنين 
تورم نقطه به نقطه )تغيير شاخص نسبت به ماه مشابه 
سال قبل( با رش��د 1.۵ درصدي، ۵4 درصد گزارش 
شده است. نرخ تورم نقطه اي گروه عمده »خوراكي ها، 
آشاميدني  ها و دخانيات« با افزايش ٤.٤ واحد درصدي 

به ۸6 درصد و گروه »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« 
با افزايش ٠.١ درصدي به ٣٦.٩ درصد رس��يده است.

اما وضعيت تورم ماهانه نشان مي دهد كه اين شاخص 
با كاهش 4.6 درصدي، ٧.٦ درصد ثبت شده است.

   افزايش نرخ تورم 
نقطه اي خانوارهاي كشور 

منظور از نرخ تورم نقطه اي، درصد تغيير عدد شاخص 
قيمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل مي باشد. نرخ تورم 
نقطه اي در تير ماه 1401 به عدد ۵4 درصد رسيده است؛ 
يعني خانوارهاي كشور به طور ميانگين ۵4 درصد بيشتر 
از تير 1400 براي خريد يك »مجموعه كاالها و خدمات 
يكسان« هزينه كرده اند. نرخ تورم نقطه اي تير ماه 1401 
در مقايسه با ماه قبل 1.۵ واحد درصد افزايش يافته است. 
نرخ تورم نقطه اي گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني

 ها و دخانيات« با افزاي��ش 4.4 واحد درصدي به ۸6 
درصد و گروه »كااله��اي غيرخوراكي و خدمات« با 
افزايش 0.1 واحد درصدي به 36.9 درصد رسيده است. 
اين در حالي است كه نرخ تورم نقطه اي براي خانوارهاي 
شهري ۵۲.۸ درصد مي باشد كه نسبت به ماه قبل 1.4 
واحد درصد افزايش داش��ته است. همچنين اين نرخ 
براي خانوارهاي روستايي 60.7 درصد بوده كه نسبت 

به ماه قبل ۲.۵ واحد درصد افزايش داشته است.

    كاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور 
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد ش��اخص 
قيمت، نسبت به ماه قبل مي باشد. نرخ تورم ماهانه تير 
1401 به 4.6 درصد رس��يده كه در مقايسه با همين 
اطالع در ماه قب��ل، 7.6 واحد درصد كاهش داش��ته 
است. تورم ماهانه براي گروه هاي عمده »خوراكي ها، 
آش��اميدني ها و دخانيات« و »كاالهاي غيرخوراكي و 
خدمات« به ترتيب ۵.7 درصد و 3.۸ درصد بوده است. 
اين در حالي است كه نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي 
شهري 4.۵ درصد مي باشد كه نسبت به ماه قبل 7 واحد 

درصد كاهش داشته اس��ت. همچنين اين نرخ براي 
خانوارهاي روستايي 4.۸ درصد بوده كه نسبت به ماه 

قبل 11 واحد درصد كاهش داشته است.

   افزايش نرخ تورم ساالنه خانوارهاي كشور 
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغيير ميانگين اعداد 
شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت 
به دوره مشابه قبل از آن مي باشد. نرخ تورم ساالنه تير 
ماه 1401 براي خانوارهاي كش��ور ب��ه 40.۵ درصد 
رس��يده كه نس��بت به همين اطالع در ماه قبل، 1.1 
واحد درصد افزايش نشان مي دهد. همچنين نرخ تورم 
ساالنه براي خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب 
40 درصد و 43.۲ درصد مي باشد كه براي خانوارهاي 
ش��هري 1.1 واحد درصد افزايش و براي خانوارهاي 
روس��تايي 1.4 واحد درصد افزايش داشته است. در 
گروه عمده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« 
بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به 
گروه »گوشت قرمز و گوشت ماكيان« )مرغ ماشيني، 
سوسيس و كالباس(، گروه »لبنيات و تخم مرغ« )دوغ 
پاس��توريزه، خامه و تخم مرغ( و گروه »نان و غالت« 
)انواع برنج ايراني، كيك و بيس��كويت( مي باش��د. در 
گروه عمده »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات«، گروه 
»بهداشت و درمان« )خدمات طبي سرپايي و خدمات 
بيمارستاني(، گروه »هتل و رستوران« )هزينه هتل 
و تاالر پذيرايي( و گروه »مبلم��ان و لوازم خانگي« و 
»انواع شوينده« بيشترين افزايش قيمت را نسبت به 

ماه قبل داشته اند.

    درصد تغييرات شاخص قيمت 
در دهك ه�اي هزين�ه اي كل كش�ور در ماه 

جاري
دامن��ه تغييرات نرخ تورم س��االنه در تير ماه 1401 
براي دهك هاي مختلف هزين��ه اي از 3۸.9 درصد 
براي دهك دهم تا 44.۸ درصد براي دهك اول است.

يادداشت

خبر كوتاه
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طرح اصالح قانون بانك مركزي تا 
دو ماه آينده در صحن علني مجلس

با تصويب نهايي طرح اصالح قانون بانك مركزي، قدرت 
اين نهاد سياست گذار افزايش پيدا خواهد كرد و عملكرد 
بانك ها به طور مستقيم مورد بررسي قرار مي گيرد. مهدي 
طغياني، سخنگو كميسيون اقتصادي درمجلس شوراي 
اسالمي و نماينده مردم اصفهان درباره طرح اصالح قانون 
بانك مركزي گفت: اصالح قانون بانك مركزي درنوبت 
دستور صحن علني قرار دارد و در يك يا دو ماه آينده وارد 
دستور خواهد شد. علت اصلي ضرورت طرح اصالح 

بانك مركزي انضباط بخشي به نظام بانكي است.

تورم تيرماه با عبور از شوك قيمتي حذف ارز ۴۲۰۰ توماني ۴۰،۵ درصد شد

رشد 86 درصدي مواد خوراكي در يك سال اخير

پاسخ بانك مركزي به گزارش قديمي »تعادل«
جناب آقاي الياس حضرتي

مديرمسوول محترم روزنامه تعادل
باسالم؛ 

احترامًا، به اطالع مي رساند، روزنامه تعادل با انتشار 
مطلبي مورخ 07 /04      /1401 تحت عنوان »بازهم به 
جاي پاسخ به انتقادات كارشناسان از تورم موجود، 
از دولت قبل انتقاد كردند  / ادع��اي بانك مركزي از 
تورم بي سابقه 70 س��اله در دولت روحاني« به طرح 
مطالبي در خصوص روند افزايش نرخ تورم پرداخته 
است. در اين زمينه پاس��خ مربوطه به منظور تنوير 
افكار عمومي به شرح زير ارايه مي شود كه طبق قانون 
مطبوعات مي بايست در همان صفحه و با همان اندازه 

قلم منتشر شود.
*در بخشي از مطالب مندرج اشاره شده كه در خرداد 
1401 فشار شديدي بر اثر سياست هاي جديد بر سطح 
زندگي و سفره خانوار ها و قدرت خريد مردم وارد شده 
و قيمت خوراكي ها به طور ميانگين باالي ۲۵ درصد در 
يك ماه و ۸1 درصد در يك  س��ال رشد كرده است. در 
ادامه عنوان ش��ده تورم نقطه به نقطه ۵۲.۵ درصدي 
خرداد 1401 حتي از تورم نقطه به نقطه ۵۲.1 درصدي 
حاصل از خروج امريكا از برجام در ارديبهشت 9۸ و در 

دوره دولت روحاني نيز بيشتر شده است.
*در جاي ديگري از گزارش منتش��ره اشاره شده كه 
طبق اعالم بانك مركزي، نرخ تورم متوس��ط دوازده 
ماهه در پايان شهريور 1400 حدود 60 درصد بوده 
اس��ت. اين ش��اخص طبق آمار بانك مركزي به 4۲ 
درصد در ارديبهشت سال جاري رسيده است. براين 
اساس اين پرسش وجود دارد كه چگونه ممكن است 
تورم شهريور 1400 مركز آمار از تورم بانك مركزي 
كمتر باشد اما در ارديبهشت 1401 تورم مركز آمار از 

تورم بانك مركزي بيشتر شده باشد؟
در ادامه در خصوص مطال��ب مذكور توضيحاتي به 

شرح زير ارايه مي شود. 
پاسخ

1  در ارتباط با مورد اول و در خصوص افزايش قيمت 
برخي اق��الم خوراكي در ماه هاي اخير مي بايس��ت 
خاطرنشان ش��ود، با توجه به چالش هاي موجود در 
خصوص تداوم تامين ارز ترجيحي و نيز با توجه به بند 
)ص( تبصره )1( قانون بودجه سال 1401 كل كشور، 
دولت ملزم به اجراي اين مصوبه قانوني بوده اس��ت. 
طبيعتًا سياست حذف ارز ترجيحي در قالب اجراي 
طرح مردمي س��ازي يارانه ها به محض اجرا موجب 

اصالح و افزاي��ش قيمت كاالهاي اساس��ي مرتبط 
با تخصيص ارز ترجيح��ي در كوتاه مدت مي گردد. 
بر همين اس��اس، دولت با پيش بين��ي و اختصاص 
يارانه كاالهاي اساس��ي درصدد جبران زيان رفاهي 
خانوارها ناش��ي از افزايش قيم��ت كاالهاي مذكور 
)از محل اجراي اين سياس��ت( بوده و تالش نموده 
تا با جب��ران نقدي وضعيت رفاهي دهك هاي پايين 
درآمدي نيز نسبت به قبل بهبود يابد. لذا در اجراي 
اين طرح، يارانه كاالهاي مذكور حذف نش��ده بلكه 
صرفًا سازوكار اختصاص آن از ابتداي زنجيره تامين 
به انتهاي زنجيره و به صورت مستقيم به مصرف كننده 
نهايي تغيير يافته است. بر اين اساس، مقايسه تورم 
نقطه به نقط��ه ۵۲.۵ درصدي خرداد 1401 با تورم 
۵۲.1 درصدي ارديبهشت 139۸ با توجه به تورم قابل 
پيش بيني و معنادار ناشي از اجراي سياست مذكور 

مقايسه اي غيرعلمي و نادرست است.
۲  در ارتباط با موضوع دوم بايد اش��اره نمود كه نرخ 
تورم بانك مركزي و مركز آمار ايران )مناطق شهري( 
در پايان ش��هريور ماه 1400 به ترتيب معادل ۵9.3 
و 4۵.1 درصد به ثبت رس��يد. در اين ارتباط الزم به 
توضيح است كه به دنبال سياست هاي به كارگرفته 

ش��ده و اقدامات اجرايي در زمين��ه مديريت موثرتر 
روند تحوالت كل هاي پولي، ثبات بخشي به بازار ارز، 
نظارت بر قيمت كاالها و خدمات و تامين مناس��ب 
كاالهاي اساسي، نرخ تورم از شهريور ماه سال 1400 
روند نزولي ب��ه خود گرفت؛ به طوري ك��ه نرخ تورم 
دوازده ماهه منتهي به ارديبهش��ت ماه سال جاري 
بانك مرك��زي و مركز آمار ايران به ترتيب به 41.9 و 
3۸.3 درصد رس��يده است. بنابراين برخالف ادعاي 
مطروحه اگرچه نرخ تورم اعالمي هر دو مرجع آماري 
فوق نزول��ي بوده، ليكن نرخ ت��ورم بانك مركزي در 
ارديبهشت ماه سال جاري نيز كماكان باالتر از رقم 
تورم اعالمي مركز آمار تحقق يافته است. ضمن آنكه 
اساس��ًا امكان اختالف و تفاوت در نرخ تورم اعالمي 
دو مرجع آماري )بانك مركزي و مركز آمار( به دليل 
وجود برخي تفاوت هاي فني در محاسبه نرخ تورم، 
همچون وجود اخت��الف در ضرايب اهميت، تفاوت 
در دوره هاي قيمت گيري و نظام جمع آوري داده ها، 

بديهي و قابل توضيح مي باشد. /
اداره روابط عمومي

رونوشت: 
 شوراي اطالع رساني دولت جهت اطالع

نوسان سكه در مرز 15 ميليون 
تومان 

گروه بانك و بيمه |   قيمت فروش دالر شنبه، يكم 
مرداد 1401 در بازار آزاد به 3۲040 تومان رسيد و با 
اعالم هر اونس طال به قيمت 17۲۸ دالر، قيمت سكه 
نيز افزايش يافت و به 14 ميليون و 9۸0 هزار تومان 
رسيد. دالر در صرافي هاي بانكي با 3۲ تومان كاهش 
نسبت به روز كاري گذشته )پنجشنبه، 30 تيرماه( 
۲7 هزار و ۸14 تومان است.نرخ فروش هر اسكناس 
يورو در صرافي هاي بانكي ب��ا ۵7۲ تومان افزايش 
نسبت به روز كاري گذشته )پنجشنبه، 30 تيرماه(، 
۲۸ هزار و ۸39 تومان معامله شد. قيمت خريد هر 
دالر توسط صرافي هاي بانكي ۲7 هزار و ۵34 تومان 
و نرخ خريد هر يورو نيز ۲۸ هزار و ۵۵۲ تومان اعالم 
شد. عالوه بر اين، قيمت خريد دالر در بازار متشكل 
ارزي ۲۸ هزار و 96 تومان و نرخ فروش آن ۲۸ هزار 
و 3۵1 تومان بود، اين در حالي است كه نرخ خريد 
يورو در اين بازار ۲۸  هزار و 7۲9 تومان و نرخ فروش 
آن نيز ۲۸ هزار و 990 تومان اعالم شد. همچنين، 
در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت ۲6 
هزار و 966 تومان فروخته و حواله دالر به بهاي ۲6 
هزار و 37۲ تومان معامله شد.قيمت سكه طرح جديد 
)ش��نبه، يكم مردادماه( با ۲10 هزار تومان افزايش 
قيمت نسبت به روز كاري گذشته )پنجشنبه، 30 
تيرماه( به 14 ميليون و 960 هزار تومان رسيد.سكه 
تمام به��ار آزادي طرح قديم نيز 14 ميليون و 300 
هزار تومان معامله ش��د.همچنين نيم سكه هشت 
ميليون و 1۵0 هزار تومان، ربع سكه پنج ميليون و 
1۵0 هزار تومان و سكه يك گرمي سه  ميليون و ۵0 
هزار تومان قيمت خ��ورد. عالوه بر اين، در بازار طال 
نيز نرخ هر گرم طالي 1۸ عيار به يك ميليون و 3۵9 
هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال پنج ميليون 
و ۸90 هزار تومان شد.قيمت اونس جهاني طال با 43 
دالر افزايش قيمت به يك هزار و 7۲۸ دالر و 1۵ سنت 
شد. معامالت توافقي دالر در كانال 30 هزار تومان 
معامالت خود را شروع كرد. شنبه، يكم مردادماه در 
آغاز به كار فعاليت بازار توافقي بازار ارز، دالر با قيمت 
30 هزار و ۲40 تومان و با حجم 64 هزار معامله شد. 
معامالت توافقي دالر در روز جمعه كار خود را با 30 
هزار و 600 تومان ش��روع و با 30 هزار و 6۵0 تومان 
به پايان رساند. حجم معامالت دالر توافقي در پايان 
10 هزار بود. از سوي ديگر، قيمت طال پس از رسيدن 
به پايين ترين رقم در روز پنجش��نبه يعني حدود 
16۸1 دالر، براي دومين روز پياپي افزايش داشت. 
قيمت هر اونس طال با 0.۵1 درصد افزايش به 17۲7 
دالر و 64 سنت رسيد. افزايش نرخ بهره بانك هاي 
مركزي بزرگ دنيا جهت مبارزه با افزايش تورم تمايل 
سرمايه گذاران به طال را طي هفته گذشته پايين آورد 
و باعث سقوط قيمت آن شد. اما افزايش نگراني در 
مورد دورنماي رشد اقتصاد دنيا و فشار تورم قيمت 
آن را دوب��اره باال آورد. پايين آم��دن ارزش دالر هم 
تمايل به خريد طال را در سطوح پايين تر افزايش داده 
است. نرخ بيكاري در امريكا براي سومين هفته پياپي 
افزايش يافته، درحالي كه شاخص توليد براي دومين 
ماه پياپي پايين آمده و نگراني در مورد رشد اقتصاد 
را افزايش داده اس��ت. مهم تري��ن رخداد اقتصادي 
هفته گذشته اجالس بانك مركزي اروپا براي تعيين 
سياست هاي پولي اين اتحاديه بود كه در نهايت در 
اقدامي غيرمنتظره نرخ بهره را جهت مقابله با افزايش 
تورم باال برد. رييس بان��ك مركزي اروپا همچنين 
درمورد خطر ادامه تورم باال به خاطر طوالني شدن 
جنگ اوكراين و تاثير آن بر قيمت انرژي هش��دار 
داد. در حال حاضر نگاه س��رمايه گذاران به اجالس 
فدرال رزرو امريكا در اين هفته دوخته شده است كه 
مي تواند بر ارزش دالر تاثير گذاشته  و تمايل براي طال 
را باال ببرد. از طرف ديگر، بهبود بحران انرژي در اروپا با 
ازسرگيري جريان گاز روسيه از طريق خط لوله نورد 

استريم حساسيت بازار را باال برده است.

پرداخت ماهانه 1۰ هزار
ميليارد تومان از بدهي  دولت 

در پاس��خ به اين س��وال كه 
آيا دول��ت از بان��ك مركزي 
اس��تقراض مي كند يا خير، 
بايد گفت ك��ه در طول چند 
سال گذشته ش��يوه تامين 
كسري بودجه توسط دولت 
تغيير كرده و دولت از طريق 
استقراض از مردم منابع خود 
را تامين مي كند. دولت گذش��ته نيز از همين طريق در 
حدود ۵00 هزار ميليارد تومان بدهي براي دولت سيزدهم 
گذاشت و اكنون دولت سيزدهم در حال جبران همين 
اس��تقراض اس��ت. فكر مي كنم ماهيانه حدود 10 هزار 
ميليارد تومان از اين بدهي ها جبران مي شود.بنابراين تاكيد 
مي كنم كه مثل گذشته شاهد استقراض مستقيم از بانك 
مركزي نيستيم؛ البته ممكن است در مقاطعي، دولت ناچار 
شود موقتا استقراض بگيرد. با اين حال، گزارشي كه دولت 
سيزدهم ارايه كرد نشان مي داد كه از تنخواه نيز استفاده 
نكرده است. امسال بودجه ما حدود 139۲ هزار ميليارد 
تومان است كه مقرر ش��ده است نزديك به 400 تا ۵00 
هزار ميليارد تومان آن از طري��ق فروش و صادرات نفت 
تامين شود. همچنين مقرر شده است كه به همين اندازه از 
طريق ماليات تامين شود و بخشي ديگر نيز از ساير درآمدها 
خواهد بود.  بايد ديد چه ميزان از درآمدهاي نفتي محقق 
مي شود و چه ميزان از طريق فروش اوراق اسالمي خواهد 
بود تا بتوانيم بگوييم كسري بودجه داريم يا خير.   گزارش ها 
حاكي از آن است كه از زمان استقرار دولت سيزدهم هم 
فروش نفت بيشتر ش��ده، هم وصول مطالبات حاصل از 
فروش نفت و گاز باالتر رفته و هم وصول درآمدهاي مالياتي 
افزايش پيدا كرده است. البته واگذاري سهام به مردم هم 
داريم. در مدتي كه دولت س��يزدهم مستقر شده است، 
با فعال كردن ديپماسي اقتصادي و ارتباط با كشورهاي 
همسايه توانسته عالوه بر افزايش درآمدهاي نفتي خود، 
فروش ميعانات گازي را نيز باالتر ببرد. تالش دولت بر اين 
اس��ت كه از طريق فعال كردن ظرفيت هاي ترانزيتي با 
كشورهاي همسايه و تعريف كريدورهاي جديد، صادرات 
غيرنفتي را نيز باال ببرد.البته بايد بگويم كه درآمد حاصل 
از صادرات غيرنفتي به دولت نمي رسد و مربوط به بخش 
غيردولتي است اما حتما بر ثبات قيمت ارز اثرگذار خواهد 
بود.  دقت داش��ته باش��يد كه هر ماليات، يك نرخ دارد و 
يك پايه مالياتي؛ نرخ مالياتي به هيچ وجه تغيير نمي كند 
اما پايه هاي مالياتي توس��عه پيدا مي كند. براي مثال تا 
سال هاي گذشته يكسري فرارهاي مالياتي داشتيم كه 
شناسايي نشده اند. اكنون از طريق سامانه هاي اطالعاتي 
كه در اختيار دولت قرار دارد، مي توان موديان مالياتي را 
دقيق تر شناسايي كرد.  سامانه اي كه وضعيت مالكيت 
اتومبيل، امالك و ساختمان ها را نشان دهد در اختيار دولت 
است و از طريق كنار هم قرار دادن آنها مي توان به ثروت و 
وضعيت درآمدي افراد پي برد. با اين حال، براي اصالح نظام 
مالياتي بايد چند كار ديگر انجام شود؛ يكي ماليات بر عايدي 

سرمايه است تا سرمايه ها به بخش توليد كشانده شود. 

جعفر قادري

جوابيه



پنج شركت اپل، مايكروسافت، آمازون، فيس بوك و 
گوگل به تنهايي داراي وزن ۵/۲۲ درصدي در شاخص 
S&P۵00 هستند. اين در حالي است كه شركت هاي 
ديجيتال ديگري نيز در اين شاخص حضور دارند. رشد 
شركت هاي ديجيتال در عرصه جهاني در حدي است 
كه پيش بيني ش��ده در كمتر از سه سال آتي، بيش از 
نيمي از توليد ناخالص دنيا، حاصل از اقتصاد ديجيتال 
خواهد بود. به گفته حميد اسكندري كارشناس بازار 
س��رمايه اما متاس��فانه در حال حاضر هيچ يك از ده 
ش��ركت بزرگ بورس اوراق بهادار ته��ران مربوط به 
حوزه ديجيتال نيست. اين امر نشان از وجود فرصت 
رشد و حضور فعال اين شركت ها در بازار سرمايه دارد.

اقتصاددان��ان بر اي��ن باورند كه در عصر كش��اورزي، 
داش��تن زمين و سرباز مبناي قدرت بود. پس از پايان 
اين دوره، عصر صنعتي آغاز ش��د. در اين عصر با رشد 
فناوري و تجميع سرمايه، شركت هاي بزرگ صنعتي 
ظاهر شدند. در اين دوره كشورهايي كه داراي صنايع 
بزرگ نفتي، خودرو، فوالد و امثال آن بودند، توانستند 
در اقتص��اد دنيا جاي��گاه باالي��ي را از آن خود كنند و 
صاحب قدرت شوند. با توس��عه فناوري هاي نوين به 
ويژه فناوري هاي ديجيتال، كسب وكارها از شكل سنتي 
خود فاصله گرفتند و نوع جديدي از آنها شكل گرفت. 
به عبارت ديگر با توسعه فناوري هاي ديجيتال، دوران 
اقتصاد صنعتي به پايان رسيد و عصر پساصنعتي يا عصر 
ديجيتال آغاز شد. در اين دوره شركت هاي ديجيتال 
متع��ددي در حوزه هاي مختلف تاس��يس ش��دند و 
همچنين بخشي از كسب وكارهاي موجود نيز با تغيير 
شكل به ديجيتال تبديل شدند. شركت هاي ديجيتال 
توانستند رشد بااليي را ثبت كنند و سهم قابل توجهي 
از اقتصاد را به خود اختصاص دهند. در عصر ديجيتال 
دسترسي به اينترنت، داراي نقش كليدي در توسعه 
كس��ب و كارهاي ديجيتال اس��ت. بررس��ي ها نشان 
مي ده��د كه در س��ال ۲0۲۱ ميالدي ح��دود ۱/۵ 
ميليارد گوشي هوشمند در دنيا به فروش رفته است. 
در اين س��ال ضريب نفوذ اينترنت در دنيا حدود ۶۲ 
درصد بود. پيش بيني مي ش��ود فروش گوشي هاي 
هوشمند در س��ال هاي آتي نيز با رشد همراه باشد و 
در سال ۲0۲۵ ميالدي به ۱/۶۴ ميليارد عدد برسد. 
در اين سال ضريب نفوذ اينترنت در دنيا نيز با رشد ۹ 
درصدي به ۷۱ درصد خواهد رسيد. براي درك بهتر 
اين موضوع، روند فروش گوش��ي هوشمند و ضريب 

نفوذ آن در دنيا در شكل زير ترسيم شده است.

     جهان در سيطره اقتصاد ديجيتال
به گفته اسكندري، كارشناس بازار سرمايه گسترش 
اس��تفاده از گوشي هاي هوش��مند منجر به افزايش 
ضريب نفوذ اينترنت نيز شده اس��ت. مطابق آمار در 
سال ۲0۲0 ميالدي ۵۹ درصد از مردم دنيا با استفاده 
از اين گوشي ها و ۲ درصد با استفاده از ساير تجهيزات 

به اينترنت متصل بودند. بنابراين در اين سال، ضريب 
نفوذ اينترن��ت در دني��ا ۶۱ درصد ب��ود. پيش بيني 
مي شود كه در س��ال ۲0۲۵ ضريب نفوذ اينترنت در 
دنيا به ۷۲ درصد برس��د ك��ه ۷۱ درصد آن مربوط به 
اينترنت گوشي هاي هوشمند است. براي درك بهتر 
چگونگي رشد ضريب نفوذ اينترنت در دنيا، شكل زير 
پيش بيني روش هاي اتصال به اينترنت در سال هاي 
۲0۲۵ و ۲0۳0 را نشان داده است. همانطور كه اشاره 
شد، در دهه گذشته شاهد رشد چشمگير شركت هاي 
ديجيتال بوده ايم. براي درك بهتر ميزان رش��د آنها، 
مي توان به روند تغيير بزرگ ترين ش��ركت هاي دنيا 
اشاره كرد. در سال ۲00۶ تنها يكي از ۵ شركت بزرگ 
دنيا، ديجيتال بود، اما در سال ۲0۲۱ از ۵ شركت بزرگ، 
فقط يك ش��ركت غيرديجيتال )آرامكو عربس��تان( 
در اين فهرس��ت جاي داش��ت. ش��كل زير فهرست 
ش��ركت هاي بزرگ دنيا در مقاطع زماني مختلف را 
نشان داده است. در اين شكل، شركت هايي كه با رنگ 
آبي مشخص شده اند، شركت هاي ديجيتال هستند. از 
سال ۲0۱۷ حداقل چهار شركت از ۵ شركت بزرگ 
دنيا، شركت هاي ديجيتال بوده اند. در سال ۲0۲۱ 
ميالدي، ش��ركت اپل بزرگ ترين شركت دنيا بوده 
و مايكروس��افت، آرامكو، آمازون و گوگل رتبه هاي 
بعدي را به خ��ود اختصاص دادند. اين ش��ركت ها 
توانستند درآمدهاي بسيار بااليي نيز كسب كنند.

. به عنوان نمونه، درآمد دالري هر دقيقه فعاليت برخي 
از شركت هاي ديجيتال در شكل زير نشان داده شده 
است. شركت آمازون در سال ۲0۲۱ در هر دقيقه ۸۳۷ 
هزار دالر درآمد داش��ته و توانسته در مجموع در اين 
س��ال درآمدي حدود ۴۴0 ميليارد دالر كسب كند. 
شركت فيلمساز نت فيليكس نيز در اين سال درآمدي 
حدود ۲۹ ميليارد دالر داش��ته است. به علت درآمد 
باالي اين شركت ها، ارزش بازاري آنها نيز بسيار بزرگ 
است و عملكرد آنها داراي اثر زيادي بر بازارهاي مالي 
است. به عنوان نمونه پنج شركت اپل، مايكروسافت، 
آمازون، فيس ب��وك و گوگل به تنهاي��ي داراي وزن 
۲۲/۵ درصدي در ش��اخص S&P۵00 هستند. اين 
در حالي است كه شركت هاي ديجيتال ديگري نيز در 
اين شاخص حضور دارند. رشد شركت هاي ديجيتال 
در عرصه جهاني در حدي است كه پيش بيني شده در 
كمتر از سه سال آتي، بيش از نيمي از توليد ناخالص 

دنيا، حاصل اقتصاد ديجيتال خواهد بود.

     پتانسيل هاي ايران براي رشد شركت ها
اسكندري عنوان مي كند در ايران نيز بر اساس آخرين 
آمار منتش��ره وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات، 
در پاي��ان س��ال ۱۴00 ضريب نفوذ تلف��ن همراه به 
۱۶۶ درصد و ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت به ۱۱۴ 
درصد رسيده اس��ت. او بر اين باور اس��ت كه اين امر 

نشان دهنده دسترسي مناسب عموم مردم كشور به 
اينترنت پرسرعت اس��ت. از سوي ديگر شاهد حضور 
موفق كسب و كارهاي ديجيتال در ايران در حوزه هاي 
مختلف از جمله خرده فروشي آنالين، توليد و انتشار 
محتوا، درخواست خودرو، اعطاي وام اينترنتي، خريد 
آنالين بليت سفرهاي هوايي و زميني، مسيرياب هاي 
آنالين، صدور انواع بيمه  نامه آنالين، فروش كاال، تهيه 
دارو، خدمات پزش��كي آنالي��ن، بازي هاي اينترنتي 
و غيره هس��تيم. با وجود تالش موفقيت آميز بخش 
خصوصي در توس��عه اقتصاد ديجيتال كشور، هنوز 
شركت هاي ديجيتال در بازار سرمايه حضوري پررنگ 
ندارن��د. به گفته اين كارش��ناس بازار س��رمايه بازار 
سرمايه ايران مي تواند با تامين مالي به رشد و توسعه 
كسب و كارهاي ديجيتال كمك بسزايي كند. در اين 
راستا ش��ركت بورس اوراق بهادار تهران با همراهي 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار ت��الش دارند تا زمينه 
حضور اين شركت ها در بازار را تسهيل كنند. از جمله 
مشكالت اصلي حضور اين شركت ها در بازار، وجود 
موانع قانوني است كه سازمان بورس نيز با همكاري 
بورس ته��ران در حال تدوين مق��ررات جديد براي 
پذيرش شركت هاي ديجيتال در بازار هستند. اميد 
است با ورود اين شركت ها به بازار، شاهد رشد همزمان 
كسب و كارهاي ديجيتال، افزايش تنوع فرصت هاي 
سرمايه گذاري و توسعه اقتصاد ديجيتال كشور باشيم.
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 طرح مجلس
متهم اصلي ريزش اخير بورس

ايرنا| علي تيموري، كارشناس بازار سرمايه با ارزيابي 
روند اين روزهاي بازار س��هام، اظهار ك��رد: طرح اخير 
مجلس با عنوان »طرح تنظيم بازار كاالهاي مشمول الزام 
به عرضه در بورس هاي كااليي«، به عنوان يك عقبگرد 
كامل تلقي مي ش��ود و نمي توان آن را به عنوان اقدام و 
تصميم مثبت قلمداد كرد.وي افزود: مس��ووالن بارها 
اعالم كردند كه به دنبال ايجاد شفافيت در معامالت و 
قيمت گذاري ها هستند؛ اين در حالي است كه به طور 
حتم اين طرح مجلس زمينه ساز از بين رفتن شفافيت ها 
خواهد شد و بعد از مدتي شاهد مشكالت وسيع در كشور 
خواهيم بود.تيموري خاطرنشان كرد: واقعيت امر اين 
اس��ت كه طرح در نظر گرفته شده به هيچ عنوان طرح 
خوبي نيست و اجرايي شدن اين طرح نقش مخربي در 
توليد، استمرار توليد و حفظ حقوق سهامداران خواهد 
داشت.اين كارش��ناس بازار سرمايه تاكيد كرد: ممكن 
است اين طرح در كوتاه مدت براي برخي موارد كاربرد 
مثبتي داشته باشد، اما در بلندمدت اثري جز از بين رفتن 
توليد، تاثير منفي بر روند سودآوري شركت ها و افزايش 
ركود در بازار سهام نخواهد داشت.وي با بيان اينكه اين 
اتفاق به طور حتم منجر به ايجاد زمينه براي ريزش بازار 
خواهد ش��د، گفت: طرح اخير مجلس در وضعيت اين 
روزهاي بازار س��رمايه و نيز ريزش اخير شاخص بورس 
بي تاثير نبوده است.به گفته تيموري، با چنين اتفاقي 
س��رمايه گذاران ديگر هيچ برآورد درس��ت و منطقي 
از چشم انداز س��ودآوري ش��ركت ها نخواهند داشت.

اين كارش��ناس تاكيد كرد: با توجه به اينكه اكنون بازار 
سرمايه در وضعيت نوساني شديد قرار گرفته، بهتر است 
سهامداران نسبت به اين بازار ديد بلندمدت داشته باشند 
و با خودداري از رفتاره��اي هيجاني خود مانع از ايجاد 
ريزش بيشتر شاخص بورس در بازار شوند.وي ادامه داد: 
در سال هاي گذشته هميشه در كوتاه مدت طرح هايي 
مانند طرح اخير مجلس و ني��ز چنين تهديدهايي در 
بازار وجود داش��ته و تاثيرگذار بر روند معامالت بورس 
بوده است، اما در بلندت سياس��ت گذار مجبور شده تا 
تصميمات منطقي تري را اتخاذ و از هرگونه اقدامي كه 
منجر به بهم ريختگي بازار مي ش��ود؛ خ��ودداري كند.

تيموري اضافه كرد: اتفاقي كه به تازگي تحت تاثير تصميم 
مجل��س رخ داده، منجر به رفتار هيجاني س��هامداران 
ش��ده كه اميدواريم با رفتار منطقي خود در انتظار رفع 
مشكالت ايجاد در بازار بمانند.اين كارشناس بازار سرمايه 
با بيان اينكه معامالت بورس از آينده اي مثبت برخوردار 
است، گفت: افزايش قيمت ارز نيمايي و نزديكي قيمت 
آن با نرخ ارز در بازار آزاد مي تواند باعث بهبود چشم انداز 
سودآوري شركت ها شود.اخيراً طرحي در كميسيون 
صناي��ع و معادن مجلس با عنوان »ط��رح تنظيم بازار 
كاالهاي مشمول الزام به عرضه در بورس هاي كااليي« 
به تصويب رسيده و كماكان در مجلس در حال پيگيري 
است. طرح تنظيم بازار كاالهاي مشمول الزام به عرضه در 
بورس هاي كااليي در دستور كار صحن علني مجلس قرار 
دارد.معاون اول رييس جمهور با ارسال نامه اي به وزارت 
اقتصاد ضمن اعالم مخالف��ت دولت با اين طرح، وزارت 
اقتصاد را مسوول پيگيري اين موضوع كرده است.مجيد 
عشقي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه اي به 
»محمدباقر قاليباف«، رييس مجلس شوراي اسالمي 
درخواست كرد تا طرح تنظيم بازار كاالهاي مشمول الزام 
به عرضه در بورس هاي كااليي از دستور كار مجلس خارج 
و به كميس��يون اقتصادي مجلس ارجاع و با اصالحات 
اساسي و رفع ابهام به طرح اصالح قانون بازار اوراق بهادار 
الحاق شود. جمعي از فعاالن بازار سرمايه نيز نامه اي 
به رييس كميسيون اصل ۹0 مجلس نسبت به اثرات 
سوء »طرح تنظيم بازار كاالهاي مشمول الزام به عرضه 
در بورس هاي كااليي« هشدار دادند و خواستار ورود 
اين كميسيون در اين رابطه و جلوگيري از اثرات سوء 

اين طرح بر كليت اقتصاد و بازار سرمايه شده اند.

احتساب متوسط بهاي دريافتي 
ECA برق از صنايع با نرخ

س�نا| مالك ش��ريعتي، نماينده مردم ته��ران، ري، 
شميرانات، اسالمش��هر و پرديس در مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه نمايندگان به بررسي آخرين ماده از 
طرح توسعه و مانع زدايي از صنعت برق كشور پرداخته 
و ب��ا اكثريت آرا به آن رأي مثبت دادند گفت: در ماده ۳ 
اين طرح، اصالح تعرفه برق صنايع به نحوي پيش بيني 
شده كه متوسط بهاي دريافتي از صنايع مختلف نرخ 
ECA قراردادهاي خريد تضميني برق يا تبديل انرژي 
خواهد بود. گفتني است؛ براساس ماده )۳( »طرح توسعه 
و مانع زدايي از صنعت برق كشور«، متوسط بهاي برق 
مصرفي مشتركان صنعتي )به جزو استخراج رمزارزها( 
 )ECA( معادل متوسط نرخ قراردادهاي تبديل انرژي
با توجه به بهاي س��وخت مصرفي نيروگاه ها و هزينه 
انتقال تعيين و دريافت مي شود، منابع حاصل از اجراي 
اين ماده در بودجه هاي سنواتي به حساب شركت مادر 
تخصصي توانير نزد خزانه داري كل كش��ور واريز و به 
صورت صددرصدي بابت هزينه هاي توليد و تامين برق 
حمايت از توسعه فناوري هاي مورد نياز صنعت برق و 
طرح هاي بهينه س��ازي و اصالح الگوي مصرف انرژي 
و طرح هاي نيمه تمام صنعت برق با اولويت نوس��ازي 
شبكه فرسوده، انتقال برق اختصاص مي يابد.سخنگوي 
كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: در 
ماده ۲0 همين طرح، وزارت نيرو مكلف شده كنتورهاي 
برق را هوشمندسازي و منابع آن را نيز از محل افزايش 
تعرفه برق مشتركان پرمصرف و اصالح تعرفه برق صنايع 
تأمين كند. وي در ادامه افزود: البته در تبصره ۱۵ قوانين 
بودجه س��ال هاي ۱۴00 و ۱۴0۱ اين مهم پيش بيني 
شده است. در سال ۱۴00مبلغ ۸ هزار ميليارد تومان و 
سال ۱۴0۱ مبلغ ۱۶ هزار ميليارد تومان درآمد از محل 
اصالح تعرفه برق صنايع براي وزارت نيرو حاصل شده اما 
مجلس تصميم گرفت هزينه نصب كنتورهاي هوشمند 
از مردم دريافت نشود و در كميسيون مقرر شد؛ اين مبلغ 
از همان محل ماده ۳ -كه يك منبع ايجاد شده است- 
تامين شود تا بار مالي بيشتري به صنايع تحميل نشود.

زمان واريز سود جاماندگان 
سهام عدالت اعالم شد

ف�ارس| محم��ود حس��نلو، مع��اون ش��ركت 
س��پرده گذاري مركزي گفت: س��ود سهام عدالت 
سهامداراني كه قباًل دريافت نكرده و شماره حساب 
جديد در س��جام اعالم كرده اند، از روز شنبه واريز 
مي شود. محمود حسنلو در مورد سود سهام عدالت 
براي كس��اني كه در نوبت قبلي دريافت نكرده اند، 
گفت: تاكنون ۱.۹ ميليون نفر از سهامداران عدالت 
شماره شباي صحيح در سامانه سجام اعالم نكرده 
بودند، در نتيجه س��ودي بابت سهام عدالت كه در 
اسفندماه سال گذشته واريز شد دريافت نكرده بودند. 
وي افزود: براي دريافت س��ود سهام عدالت مهلتي 
مقرر كرديم كه قرار شد تا پايان تيرماه شماره شباي 
حس��اب بانكي اين افراد از طريق سامانه اطالعات 
جامع مشتريان، سجام اعالم ش��ود كه تعدادي از 
سهامداران عدالت شماره شباي خود را اعالم كردند. 
معاون عمليات شركت سپرده گذاري مركزي گفت: 
كساني كه ش��ماره ش��باي خود را اعالم كردند به 
تدريج از اول مرداد سود جامانده آنها به حسابشان 
واريز مي شود. وي گفت: برخي افراد يا اصاًل شماره 
ش��با اعالم نكرده بودند يا اينكه شماره حساب آنها 
مشترك بوده يا داراي حساب هاي بلندمدت يا ناقص 
بوده است، بنابراين امكان واريز سود سهام عدالت در 
نوبت قبلي فراهم نبود. حسنلو اين را هم گفت: هنوز 
تعداد زيادي از سهامداران عدالت شماره شباي خود 
را در سامانه سجام اعالم نكرده اند. به گفته وي، طبق 
قانون بودجه سال جاري، س��ود همه شركت هاي 
بورسي و فرابورس��ي از جمله سود سهام عدالت به 
صورت متمركز و از طريق شماره حساب هاي اعالمي 
در سامانه سجام به حساب ذينفعان واريز مي شود. 
وي اين را هم گفت: در سال جاري هم تعداد زيادي 
از شركت ها سود سهام خود را از طريق سجام براي 
س��هامداران اعالم كرده اند. همچنين سودهاي 
رس��وبي از س��ال هاي گذشته در ش��ركت هاي 
بورسي و فرابورسي به تعداد ۳۹ شركت امسال از 
طريق سجام به حساب ذينفعان واريز شد. معاون 
شركت س��مات همچنين گفت: سود كساني كه 
شماره حس��اب آنها ايراد داشته باشد، در شركت 
سپرده گذاري محفوظ است و هر موقع كه شماره 
شبا در سامانه س��جام اعالم كنند، در نوبت هاي 

بعدي واريز سود، سود آنها نيز واريز خواهد شد.

خروج تدريجي خودروسازان 
از زيان دهي

آرش محبي نژاد، دبير انجمن صنايع همگن نيرو 
محركه و قطعه س��ازان خودروي كش��ور با اشاره 
به جلسه اخير قطعه س��ازان با وزير صمت، افزود: 
آن طور كه وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت اعالم 
كرده، قيمت گذاري سهام شركت هاي ايران خودرو 
و سايپا و دارايي هايشان از سوي تيم هاي مختلف 
كارشناسي با سرعت در حال انجام بوده و در مراحل 
پاياني خود اس��ت.به گفته اين مقام صنفي، طي 
روزهاي آينده ارزش��گذاري سهام خودروسازان و 
شركت هاي وابسته آنها انجام مي شود.وي ادامه داد: 
با اين حال، اينكه واگذاري ها به چه شكل انجام شده، 
سهام شركت هاي اقماري خودروسازان كم كم يا 
يك ج��ا واگذار ش��ود، بحث اهليت س��هامداران، 
در نظر داش��تن قوانين ضد انحصار، رفع تعارض 
منافع در كنار برنامه تعهدات متقابل بين خريدار 
و دولت و...، همه و همه مسائلي است كه در وزارت 
صمت در حال نهايي ش��دن اس��ت. دبير انجمن 
صنايع همگن نيرو محركه و قطعه سازان خودروي 
كشور پيش بيني كرد كه طي يكي دو هفته آينده 
شاهد قيمتگذاري سهام خودروسازان و اعالم آن 
به بورس باش��يم و واگذاري س��هام مطابق برنامه 
وزارت صنعت تا مهر ماه امس��ال اجرايي شود. وي 
خاطرنشان كرد: در صورت تحقق اين مهم، با عرضه 
خودروها در بورس و قيمتگذاري آنها، ايران خودرو 
و سايپا از زيان خارج شده و به تدريج به سود دهي 
مي رسند. محبي نژاد تصريح كرد: با واگذاري سهام 
ش��ركت هاي خودروس��ازي، تصدي گري دولتي 
حذف شده و تقريبا كار به بخش خصوصي سپرده 
مي شود. وي ادامه داد: همچنين نقدينگي خوبي به 
سمت اين خودروس��ازان سرازير شده و نقدينگي 
م��ورد نياز توليد نيز مي تواند تا ح��د زيادي از اين 
طريق فراهم ش��ود. پي��ش از اين وزي��ر صنعت، 
معدن و تجارت اعالم كرده بود: در صنعت خودرو 
۲ مافي��ا وج��ود دارد كه با واگذاري س��هام ايران 
خودرو و سايپا بخش عمده اي از مافيا حل و فصل 
مي شود. سيدرضا فاطمي امين افزود: سال ۱۴0۱ 
اين س��هام به صورت بلوكي در بورس كاال عرضه 
خواهد ش��د كه گام بلندي در اين راس��تا است و 
وزارت صمت از اتهام دولتي بودن خودروس��ازان 
خالص خواهد ش��د. وي بيان  كرد: م��ا به دنبال 
آن هس��تيم تا ۲۵ درصد سهام ايران خودرو و ۴0 
درصد سهام سايپا كه در حقيقت خودسهامداري 
اس��ت واگذار و همانطوري ك��ه رييس جمهوري 
اعالم كرد واگذاري مديريت ايران خودرو و سايپا 
انجام شود. وزير صمت خاطرنشان كرد: هر كسي 
كه بتواند ۲ صندلي از ايران خودرو يا س��ايپا را در 
اختيار بگيرد مديرعامل اين ش��ركت ها را تعيين 
خواهد ك��رد، امروز نيازي نيس��ت كه ۱۷ درصد 
باقي مانده س��هام س��ايپا يا ۶.۷ درصد باقي مانده 
س��هام ايران خودرو را واگذار كنيم، بلكه با حل و 
فصل مس��اله خودس��هامداري در اين شركت ها 
پول وارد آنها شده و س��اختار سهامداري اصالح 
خواهد شد. اين مقام مسوول يادآور شد: امروز ۴0 
درصد سهام س��ايپا براي خود اين شركت است و 
اگر پول آن آزاد ش��ود و نقدينگي به شركت هاي 
زيرمجموعه برود بي��ن ۶ تا ۷ هزار ميليارد تومان 
كمتر به تسهيالت نياز خواهد داشت و قيمت تمام 

شده توليد خودرو كاهش خواهد يافت.

يك كارشناس  بازار سرمايه  مطرح كرد

شركتهايديجيتالمحوردربورسرشدميكنند؟

پيشتازي بورس مالزي در جهان
بورس كواالالمپور، بورس اوراق بهادار مالزي اس��ت 
كه به نام بورس مالزي ش��ناخته مي شود. اين يكي از 
بزرگ تري��ن بورس ها در انجمن كش��ورهاي جنوب 
شرقي آسيا و كامال خودكار است. سهام، صندوق هاي 
قابل معامله در بورس، دارايي هاي اسالمي فراساحلي 
و س��اير اوراق بهادار در اين بورس فهرس��ت شده اند.

براساس گزارش سنا، بورس مالزي اولين بورس بازار 
نوظهور است كه شاخص زيست محيطي، اجتماعي و 
حكومت داري ESG را در سطح جهاني معرفي مي كند. 
اين بورس با ارزش بازار ۵.0۶ ميليارد رينگيت پيشتاز 
در بازار اوراق جهان اسالم و ابداع كننده ابزارهاي مالي 

اسالمي در بازار مالي دنيا است.
بورس مال��زي Bursa Malaysia، اين بورس كه 
پيشتر با عنوان بورس اوراق بهادار كواالالمپور شناخته 
مي شد، فعاليت خود را از سال ۱۹۳0 آغاز كرده است. 
اين بورس همزمان با انجمن كارگزاران سهام سنگاپور 
به عنوان يك سازمان رس��مي اوراق بهادار در مالزي 
تاسيس شد؛ از سال ۱۹۶0 كه معامالت عمومي سهام 
آغاز شد از دو هيات مديره يكي در مالزي و ديگري در 
سنگاپور برخوردار بود. در س��ال ۱۹۶۵ با جدا شدن 
سنگاپور از مالزي، بازار بورس سهام به مالكيت مالزي 

كار خود را به طور مستقل آغاز كرد.

    اقتصاد مالزي در ۲۰۲۱
مالزي با جمعيتي حدود ۳۳ ميليون نفر از قدرت هاي 
بزرگ و اقتصادهاي منطقه جنوب شرق آسيا است و 
براساس آمارهاي جهاني سي و پنجمين اقتصاد جهان 
شمرده مي ش��ود. بر اس��اس داده هاي رسمي بانك 
جهاني، ارزش توليد ناخالص داخلي )GDP( مالزي 
در س��ال ۲0۲۱ معادل 0.۳۱ درصد از اقتصاد جهان 
را نش��ان مي دهد. در اين س��ال ارزش توليد ناخالص 
داخلي در سراس��ر جهان ۹۴ هزار ميليارد دالر بوده، 
ارزش توليد ناخالص داخلي اين كشور، ۳۷0 ميليارد 

دالر بوده است.
براساس آمارهاي رسمي در سال ۲0۲۱، اقتصاد مالزي 
با عبور از شوك ناش��ي از كرونا در سال ۲0۲0، موفق 
به ثبت باالترين مازاد تجاري و عملكردي مطلوب در 
تجارت خارجي خود شد. براين اساس تجارت خارجي 
مالزي براي اولين بار از مرز ۲ تريليون رينگيت )حدود 
۴۷۵ ميليارد دالر( فراتر رفت و سريع ترين رشد را از 
سال ۱۹۹۴ به ثبت رس��اند. ارزش صادرات مالزي با 
۲۶ درصد افزايش به ركورد ۱.۲ تريليون رينگيت در 
سال ۲0۲۱ رسيد. مهم ترين بازار صادرات مالزي در 

سال گذش��ته، عبارتند از: چين با ۱۹۲.0۵ ميليارد 
رينگيت، س��نگاپور با ۱۷۳.۳۹ ميلي��ارد رينگيت، 
و امريكا ب��ا ۱۴۲.۲۴ ميلي��ارد رينگيت. همچنين، 
مهم ترين شركاي وارداتي اين كشور عبارت بودند از 
چين با ۲۲۹.0۲ ميليارد رينگيت، سنگاپور با ۹۳.۷۲ 
ميليارد رينگيت، و تايوان با ۷۵.۲0 ميليارد رينگيت.

    گاه شمار بورس مالزي
۱۹۳۰: تاسيس نخستين سازمان رسمي تجارت اوراق 
بهادار در مالزي با عنوان بورس اوراق بهادار كواالالمپور

۱۹۳۷: ثبت انجمن كارگزاران به نام بورس مااليا
۱۹۶۰: تأس��يس ب��ورس اوراق به��ادار ماالي��ا و آغاز 
به كار معامالت عمومي س��هام؛ در اين دوره، سيستم 
هيات مدي��ره داراي اتاق هاي معامالتي در س��نگاپور 
و كواالالمپور بود كه با خطوط تلفن مس��تقيم به هم 

متصل مي شدند
۱۹۶4: تأسيس بورس اوراق بهادار مالزي

۱۹۶۵: جدا شدن بورس مالزي از سنگاپور
۱۹۷۶: تشكيل بورس كواالالمپور به عنوان يك شركت 
با ضمانت محدود و به عهده گرفتن عمليات »بورس 

كواالالمپور برهاد«
۱۹۸۰: راه اندازي قرارداد آتي نفت خام پالم FCPO به 
منظور ارايه آنچه كه به عنوان معيار قيمت جهاني نفت 
خام درنظر گرفته ش��ده براي معامله گران در صنايع 
روغن خوراكي فيزيكي، انرژي بيودي��زل و بازارهاي 

معامالت آتي كاال
KLSE Composite ۱۹۸۶: راه اندازي شاخص

۱۹۸۹: جايگزين��ي سيس��تم مس��يريابي و اجراي 
س��فارش هاي كامپيوتري SCORE براي سيس��تم 

اعتراض باز
۱۹۹۰: راه اندازي شركت سپرده گذاري مركزي مالزي 
Sdn Bhd براي پياده س��ازي و راه اندازي سيس��تم 
س��پرده گذاري مركزي CDS پس از معرفي سيستم 
تحويل و تس��ويه ثابت FDSS براي سيستم تسويه و 

تسويه كارآمدت
۱۹۹4: تغيير نام به بورس كواالالمپور

۱۹۹۷: معرفي فهرست اوراق بهادار مطابق با شريعت 
توسط شوراي مش��ورتي شريعت SAC كميسيون 
اوراق بهادار مالزي SC؛ اوراق بهادار منطبق با شرع، 
اوراق بهاداري هس��تند ك��ه در براب��ر مجموعه اي 
مشخص و دقيق منطبق با اصول شريعت غربالگري 

مي شوند.
 KLSI۱۹۹۹: راه اندازي شاخص شريعت كواالالمپور

براي پاسخگويي به تقاضاهاي سرمايه گذاراني كه به 
دنبال سرمايه گذاري هاي مطابق با شريعت بودند؛ اين 
شاخص به عنوان يك معيار براي رديابي عملكرد اوراق 

بهادار مطابق با شريعت عمل مي كند.
KLSE در شاخص MESDAQ ۲۰۰۲: راه اندازي بازار

۲۰۰4: تغيير نام بورس مالزي به »بورسا مالزي برهاد« 
Bursa Malaysia Berhad در پ��ي ي��ك اقدام 
غيرمتعارف س��ازي با هدف ارتقاي موقعيت رقابتي و 
پاسخگويي به روندهاي جهاني در بخش مبادالت از 

طريق مشتري مداري و بازار محور بودن بورس
۲۰۰۵: قرار گرفتن بورسا مالزي در هيات مديره اصلي 

بورس اوراق بهادار مالزي برهاد
۲۰۰۹: مش��اركت با بورس كاالي شيكاگو CME با 
هدف بهبود دسترس��ي به عرضه هاي مش��تقات در 
س��طح جهاني؛ CME داراي ۲۵ درصد سهام بورسا 
مالزي مشتقات برهاد اس��ت، در حالي كه ۷۵ درصد 
باقي مانده در اختيار بورسا مالزي برهاد است. راه اندازي 
»بورسا سوق السيله«؛ يك پلتفرم تجارت الكترونيكي 
كاال مبتني بر شريعت؛ اين پلتفرم، اولين پلتفرم تجارت 
كااليي منطبق با شريعت سرتاسر جهان، براي تسهيل 
تامين مالي اسالمي و معامالت سرمايه گذاري مبتني 
بر كاال تحت اصول شريعت مرابحه، تواروق و موسومه 

طراحي شده است.
۲۰۱۱: راه اندازي آسه آن ASEAN؛ همكاري بين بورسا 
مالزي، بورس هانوي، بورس اوراق بهادار هوچيمين، 
بورس اندونزي، ب��ورس اوراق بهادار فيليپين، بورس 
س��نگاپور و بورس تايلند با ماموري��ت ايجاد يك بازار 
س��رمايه بهم پيوس��ته ASEAN از طري��ق متقابل 

نزديك تر
۲۰۱۲: تش��كيل گ��روه FTSE: راه ان��دازي پيون��د 
تجاري آس��ه آن؛ پيون��د بورس مالزي و س��نگاپور و 
 FTSE Bursa تايلند و راه اندازي “ش��اخص شرعي
Malaysia Small Cap Shariah “؛ معي��اري 
ب��راي س��رمايه گذاري هاي مطاب��ق با ش��ريعت در 

شركت هاي با سرمايه كوچك در بازار سهام مالزي
۲۰۱۳: نقطه عطف تاريخي براي بازار سرمايه مالزي: 
راه ان��دازي اوراق قرض��ه و صكوك قاب��ل معامله در 
 DanaInfra با اولين انتش��ار توسط ETBSبورس
Nasional Berhad در بورس؛ اين اقدام يك طبقه 
دارايي جديد در بورس ايجاد كرد تا مالزي را به عنوان 

صكوك پيشرو در جهان تقويت كند.
۲۰۱4: راه ان��دازي نخس��تين بازار مج��ازي به نام 
BURSAMKTPLC؛ اين بازار با هدف دسترسي 

منحصر به ف��رد كاربر به اطالعات غني بازار، بينش 
و ايده هاي تجاري با هدف افزايش سواد مالي آنها، 

راه اندازي شد.
۲۰۱۵: امضاي تعهد داوطلبانه بورس هاي اوراق بهادار 
پايدارSSE براي ارتقاي عملكرد پايدار و شفافيت در 
بازارهاي س��رمايه؛ اين تعهدنامه بر حمايت از ابتكار 
پايداري SSE ب��ر تعهد بورس ملي براي باقي ماندن 
يكي از رقابتي ترين بازارهاي جهان با ادغام بهترين 
شيوه هاي جهاني در بازار محلي تاكيد مي كند. براين 
اساس، چارچوب جديد گزارش دهي پايداري معرفي 
شد كه ش��امل اصالحاتي در الزامات فهرست بندي 
است كه صادركنندگان فهرست شده را ملزم مي كند 

در گزارش ساالنه خود بيانيه پايداري صادر كنند.
۲۰۱۶: ايجاد شاخص FTSE۴Good ASEAN ۵ با 
همكاري انجمن مبادالت كشورهاي جنوب شرقي آسيا 
)ASEAN(؛ اين معيار جديد شامل شركت هايي است 
كه در پنج بورس ASEAN از بازارهاي توسعه يافته و 
نوظهور فهرست ش��ده اند: سنگاپور، اندونزي، مالزي، 
فيليپي��ن و تايلند. به ص��دا در آوردن زن��گ برابري 
جنسيتي توس��ط بورس��ا مالزي به همراه ۳۴ بورس 
ديگر در سراسر جهان؛ اين سي و چهار بورس به ابتكار 
بورس هاي پايدار )SSE(، پيمان جهاني سازمان ملل 
ETF زنان س��ازمان ملل متحد، زنان در ،IFC ،متحد

ها و فدراس��يون جهاني بورس ها پيوستند تا »زنگ را 
براي برابري جنس��يتي به صدا درآوريم« را برجسته 
كنند. هدف از اين اقدام، توانمندسازي اقتصادي زنان 
و همچنين ايجاد فرصت هايي براي بخش خصوصي 
براي پيش��برد برابري جنسيتي و توسعه پايدار است. 
راه اندازي نخس��تين پلتفرم سرمايه گذاري سراسري 
شريعت در جهان اسالم؛ اين پلتفرم به سرمايه گذاران 
امكان س��رمايه گذاري و تج��ارت محصوالت مطابق 
با ش��ريعت را از طريق يك پلتفرم منطبق با شريعت 

مي دهد.
۲۰۱۷: راه ان��دازي پلتف��رم ش��تاب دهنده كارآفرين 
SME ؛ يك پلتفرم جايگزي��ن برايLEAP پيش��رو

ها ب��راي افزاي��ش س��رمايه و اولين در ن��وع خود در 
ASEAN. راه اندازي چارچوب معامالت توافقي خريد 
و فروش اوراق بهادار اس��المي ISSBNT؛ نخستين 
جايگزين مطابق با شريعت در جهان براي استقراض 
و وام دادن اوراق به��ادار؛ ISSBNT براي فعال كردن 
فعاليت هاي پوشش ريسك و مديريت ريسك توسط 
شركت كنندگان نهادي بازار سرمايه كه وجوه اسالمي 

قابل توجهي را مديريت مي كنند، توسعه يافته است.



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه مس��ووالن، رس��انه ها و مردم نسبت به 
تكميل خط ريلي رش��ت- آس��تارا به عن��وان حلقه 
مفقوده كريدور شمال- جنوب كشور و فرصت هايي 
كه اين كريدور مي تواند براي اقتصاد ايران ايجاد كند، 
دغدغه دارند، به نظر مي رسد، درآمدزايي از اين كريدور 
به سادگي ممكن نيست به گونه اي كه حتي اگر ايران 
منابع مورد نياز تكميل مسير ريلي يادشده را تامين 
كند، باز تك خطه بودن راه آهن شمال به جنوب مانع 
حركت سريع قطارها در اين مسير خواهد بود. حتي اگر 
اين راه آهن دو خطه شود، باز مشكل كمبود لكوموتيو 
و واگن باري در كشور وجود دارد. اگر تمام معضالت 
حمل و نقل ريلي و جاده اي داخلي در مس��ير شمال 
به جنوب نيز حل شوند، باز مشكل حمل و نقل كاالها 
در درياي خزر وج��ود دارد. جايي كه ناوگان دريايي 
روس ها از نظر تعداد بر ناوگان ساير كشورها مسلط 
است و به همين واسطه قيمت حمل و نقل را بيش از 
2.5 برابر قيمت هاي جهاني تعيين مي كند و به اين 
ترتيب مزيت حمل دريايي خزر را به چالش مي كشد. 
افزون بر اين س��ه چالش دست ساخت روسيه، آنها 
در مس��ير ولگا- دن كه خزر را به درياي سياه پيوند 

مي دهند نيز دست برتر و در واقع انحصار دارند.
اين مس��ائل را مسعود دانش��مند، عضو هيات مديره 
كانون موسس��ات حمل ونقل به خوبي تشريح كرده 
است. دانشمند در گفت وگو با ايلنا درباره همكاري هاي 
ايران و روسيه و اثر گذاري آن در عملكرد بنادر شمالي 
كشورمان اظهار كرد: عمده بار در بنادر شمال توسط 
كشتي هاي روسي جابه جا مي ش��ود و اگر بخواهيم 
عملكرد بنادر شمالي را افزايش دهيم، بايد روي تقويت 
پسكرانه اين بنادر سرمايه گذاري شود. وي ادامه داد: 
در حال حاضر 4 پس��ت اسكله در بندر انزلي، 2 پست 
اسكله در بندر كاسپين، 2 پست اسكله در بندر نوشهر، 
2 پست اسكله در بندر فريدون كنار و 6 پست اسكله 
در بندر اميرآباد فعال است و جمعا 16 پست اسكله در 
بندر شمالي كشورمان وجود دارد كه اگر از تمام اين 
اسكله روزانه 1000 تن عمليات انجام شود، روزانه 16 
هزار تن كاال جابه جا مي شود كه در حالت خوشبينانه 
365 روِز س��ال به عدد 6 ميليون تن مي  رسيم كه اگر 
آن را به 7 ميليون تن ه��م افزايش دهيم، باز هم اين 
ظرفيت اسمي عدد قابل توجهي محسوب نمي شود. 
عضو هيات مديره كانون موسسات حمل ونقل با اشاره 
به افزايش توافق با روسيه براي حمل 10 ميليون تن 

كاال گفت: با توجه به ظرفيت بنادر شمالي كشورمان، 
با چه منطق و اساسي درباره افزايش حمل كاال از بنادر 
شمالي صحبت مي كنند؟ واقعيت اين است كه اگر خط 
منظم كشتيراني هم در اين مسير وجود داشته باشد، 
بنادر شمالي كشورمان ظرفيت حمل بار بيش از اين 
اعداد و ارقام را ندارند وگرنه كه روس ها به صورت مرتب 
در اين مسير در تردد هستند.  دانشمند با تاكيد بر اينكه 
روس ها نرخ حمل بار در مس��ير درياي خزر را تعيين 
مي كنند، اظهار كرد: قيمت گذاري در درياي خزر در 
اختيار روس ها است چراكه اكثريت كشتي هاي فعال 
در منطقه متعلق به روس هاست و در برآورد قيمت ها، 
هزينه ها و زمان هاي رفت و برگش��ت را تعيين و براي 
مثال عدد 45 دالر را اعالم مي كنند، در حالي كه قيمت 
واقعي حمل هر تن كاال در اين مسير 17 دالر بيشتر 
نيست و ما هم امكان اعتراض نداريم چراكه قيمت گذار 
روسيه است. وي افزود: از سوي ديگر قيمت ها به طور 
مداوم در حال تغيير است و صاحبان بار اطالع دقيقي 
از قيمت ه��اي حمل در هفته هاي آين��ده را ندارند و 
همچنان روند كار در بنادر شمالي به اين شكل است 
كه بدون برنامه ريزي دقيق بار براي حركت بدون نظم 
كشتي ها تجميع مي ش��ود. با اين روند هيچ تجارتي 
شكل نمي گيرد.  اين فعال حوزه حمل و نقل با تاكيد 
بر اينكه از آنجايي كه عمده ناوگان در اختيار روس ها 
است نرخ حمل بار را هم روسيه تعيين مي كند، ادامه 
داد: روسيه اجازه افزايش ناوگان دريايي كشورمان در 
درياي خزر را نمي دهد. بايد توجه داش��ته باشيم كه 
كشتي متعلق به ناوگان ايران بايد از درياي سياه وارد 
خزر ش��ود و بايد از ولگا-دن عبور كنند چراكه سطح 
آب خزر 28 متر و سطح آب درياي سياه پايين تر است. 
اما روس ها خطي را در اين مسير راه اندازي كردند و با 
7 دريچه احداث شده توانستند سطح آب اين مسير را 
همتراز درياي خزر كنند كه اين مسير به طور انحصار در 
اختيار روسيه است.  دانشمند گفت: اگر بخواهيم چند 
فروند كشتي از مديترانه و يونان خريداري و وارد خزر 
كنيم بايد از روس ها اجازه بگيريم تا از كانال ولگا-دن 
عبور كند. از س��وي ديگر بايد توجه داشته باشيم كه 
افزايش ناوگان ايراني در درياي خزر درآمدهاي روسيه 
را تحت تاثير قرارمي دهد و هر چند روس ها در ظاهر 
هيچ مخالفتي با افزايش ناوگان ايراني ندارند اما در عمل 
اجازه كار به كشتي هاي ايراني را نمي دهند به طوري كه 
صاحب بار از قبل بايد حمل بار با كشتي ايراني را اعالم 
كرده باشند و به تاييد مقامات محلي روسيه برسد تا 

اجازه ورود كشتي و تخليه بار داشته باشند و اين فرآيند 
بروكراسي بس��يار پچيده اي دارد، از اين رو ترجيح بر 
اين اس��ت كه از ناوگان روس��ي و با مديريت روس ها 
براي جابه جايي بار اس��تفاده شود. عضو هيات مديره 
كانون موسس��ات حمل ونقل با اشاره به هزينه خريد 
ناوگان دريايي اظهار كرد: قيمت كشتي هايي كه در 
خزر كار مي كنن��د، حداكثر 5 ميليون دالر اس��ت و 
دولت ايران اگر 10 فروند كشتي خريداري كند براي 
آن، 50 ميليون دالر عددي نيست اما موضوع مهم اين 
اس��ت كه بايد روس ها اجازه دهند كه اين كشتي ها 
وارد بندر آس��تاراخان ش��وند و مخالفت خود را هم با 
ايجاد تاخير در ورود كش��تي ها و پهلودهي آنها نشان 
مي دهد و در اين زمينه بنادر حوزه خزر بسيار متفاوت 
از بنادر جنوبي هس��تند. وي با اشاره به ظرفيت بنادر 
شمالي ايران و روسيه گفت: نه بنادر شمال ايران و نه 
بنادر روس ها ظرفيت باال و كاملي ندارند به طوري كه 
آستاراخان 9 بندر فعال است كه در مجموع بين 20 تا 
30 پست اسكله تخصصي در اين بنادر فعال هستند. 
حداكثر ظرفيت بنادر شمال هم 7 ميليون تن است اما 
علت اينكه بنادر شمالي ظرفيت بااليي ندارند، ضعيف 
بودن پسكرانه ها بوده  است.  عضو هيات مديره كانون 
موسسات حمل ونقل ادامه داد: در حالي كه بايد بر روي 
تقويت پسكرانه ها تمركز شود، با فاصه 5 كيلومتري از 
بندرانزلي، بندر كاسپين را احداث كردند در حالي كه 
اين هزينه بايد صرف تقويت و توس��عه ترمينال هاي 
بندر انزلي مي ش��د و مس��ير جاده اي اين بندر ارتقا 
پيدا مي كرد. دانش��مند افزود: بندر اميرآباد 6 پست 
اسكله دارد اما جاده دسترسي ندارد و براي دسترسي 
اين بندر به تهران فقط ج��اده فيروزكوه گزينه مورد 
استفاده است. قرار بود خط آهني از گرمسار تا اميرآباد 
با سرمايه گذاري چيني ها س��اخته شود كه فقط در 
حد كاغذ باقي ماند. وي تاكيد كرد: اگر معجزه ش��ود. 
همين امسال خط آهن رشت –انزلي به بهره برداري 
برسد به دليل مشكالتي مانند عدم ظرفيت خطوط، 
كمبود واگن و سرعت بسيار پايين، نمي توان از اين راه 
آهن هم بهره ب��رد. راه آهن تهران – بندرعباس كه از 
گذشته وجود داشته، مگر چه ميزان حمل بار را جابه جا 
مي كند؟ وزن بار جابه جا شده در كشور با راه آهن در 
حال حاضر نزديك 15 درصد است و مابقي بار از طريق 
كاميون جابه جا مي شود و دليل عدم تمايل به استفاده 

از حمل ريلي بار، تك خطه بودن راه آهن است.
عضو هيات مديره كانون موسسات حمل ونقل گفت: 

صاحب بار حتي اگر هزينه حمل دربست در اين مسير 
را بپردازد، تا يك هفته بار در مس��ير است چراكه بايد 
در ايس��تگاه ها براي تردد قطار رو به رو مدام متوقف 
ش��ود و همين تك خطه بودن عامل تاخير در س��ير 
بار است.  دانش��مند گفت: براي افزايش چند برابري 
فعاليت بنادر بايد پس كرانه ها را تقويت كنيم و براي 
بندري مانند نوشهر كه جاده و راه آهن ندارد، كاربري 
تجاري فايده اي ندارد. وي اشاره به پتانسيل هاي بندر 
آس��تارا كه به دليل مشكالت زيرس��اختي اين بندر 
مغفول مانده، اظهار كرد: بندر آستارا در اختيار بخش 
خصوصي است اما به دليل ضعف زيرساختي اين بندر، 

تالش هاي بخش خصوصي نتيجه قابل توجهي ندارد. 
اين بندر با مشكل عدم اليروبي مواجه است و دستگاه 
اليروبي مناسب در اين بندر وجود ندارد در حالي كه 
ساحل بندر آستارا سنگي است، اليروب لجن كش را به 
كار گرفته اند و همين باعث عدم استفاده از فرصت هاي 
اين بندر شده است.  عضو هيات مديره كانون موسسات 
حمل ونقل گفت: بندر آستارا يك فرصت بسيار خوبي 
براي افزايش حمل بار به اقليم كردس��تان از مس��ير 
اردبيل اس��ت و در حالي كه اقليم كردستان خواستار 
افزايش همكاري هاي تجاري و ارس��ال بار ش��ده اما 

امكانات و زيرساخت هاي حمل و نقلي نداريم. 
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ماسكدراتوبوسهاي
بينشهرياجباريشد

درپي شيوع موج تازه اي از ويروس كرونا، مديركل 
حمل ونقل مسافر سازمان راهداري و حمل ونقل 
جاده اي اعالم كرد كه از اين بعد نظارت بر رعايت 
شيوه نامه ها و پروتكل هاي بهداشتي مقابله با كرونا 
در سفرهاي جاده اي با وسايل حمل ونقل عمومي 
مانند استفاده از ماسك تشديد خواهد شد و مردم 
اگر تخلفي مش��اهده كردن��د آن را گزارش كنند. 
داريوش باقر جوان در گفت وگو با ايسنا در اين باره 
گفت: همه پروتكل هاي بهداشتي مقابله با كرونا 
در ماه هاي اخير نيز به روال سابق اجرا مي شد كه 
مي توان به استعالم كد ملي مسافران از سامانه ايران 
من براي بررسي وضعيت بيماري و واكسيناسيون 
آنها، اجباري بودن اس��تفاده از ماسك رانندگان و 
مسافران در همه فضاهاي سر بسته از جمله وسايل 
حمل ونقل عمومي )اتوبوس، ميني بوس و سواري 
كرايه پالك عمومي(، ضدعفوني س��طوح و ... در 
طول سفرهاي بين شهري اشاره كرد. وي افزود: در 
ماه هاي اخير با فروكش كردن آمار ابتال و تلفات 
كرونا در كشور از يك س��و و با افزايش آمارهاي 
مرتبط با واكسيناسيون، سفرهاي جاده اي رشد 
قابل توجهي داشته اس��ت و تقاضا براي سفرها 
باالس��ت، بنابراين با توجه به ش��يوع موج هفتم 
ويروس كرونا در كش��ور رعايت شيوه نامه هاي 

بهداشتي كرونا الزامي است.
مديركل حمل ونقل مسافر س��ازمان راهداري و 
حمل ونقل ج��اده اي ادامه داد: در همين راس��تا 
ستاد ملي مقابله با كرونا بر رعايت و نظارت جدي تر 
پروتكل هاي سابق تاكيد و توصيه كرد و در همين 
راس��تا بايد به اين نكته اشاره كرد كه رعايت همه 
مواردي كه از قبل به آن اشاره كرده بوديم الزامي و 
ضروري است و در صورت تخلف قطعا با آن برخورد 
خواهيم كرد. باقرجوان تاكيد كرد: به عنوان مثال 
استفاده از ماس��ك براي مس��افران، رانندگان و 
همه فعاالن حوزه حمل ونقل در همه محيط هاي 
سر بس��ته مانند پايانه هاي مس��افربري و وسايل 
حمل ونق��ل عمومي اجباري ب��وده و به هيچ وجه 
قابل مس��امحه نيس��ت مردم مي توانند تخلفات 
احتمالي صورت گرفته دراي��ن زمينه را از طريق 
بنرهايي كه داخل اين وس��ايل نقليه نصب شده 
اطالع رساني كنند تا با آنها برخورد كنيم. وي اعالم 
كرد: مس��افران از طريق شماره  تماس پايانه هاي 
مسافربري مبدا، س��امانه پيام كوتاه 2000141، 
تلفن گوياي 141 و سايت س��ازمان راهداري به 
نش��اني IR.141 تخلفات احتمالي را به ما اطالع 
دهند و مسلما با جديت و سرعت با همه متخلفان 
كه در رعايت پروتكل هاي بهداشتي مقابله با كرونا 

سهل انگاري كنند، برخورد جدي خواهيم كرد.
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انحصار روس ها در ترانزيت دريايي خزر

ب�ه گ�زارش روابط عمومی ش�رکت ب�رق منطقه ای 
خوزس�تان، نشس�ت پای�ش کنت�رل بار ش�بانه و 
روش�نایی معابر و محیط، با حضور معاون وزیر نیرو، 
مدیرعامل و معاونین ش�رکت توانی�ر و مدیران برق 
منطق�ه ای و توزیع کش�ور ش�امگاه سه ش�نبه ) ۷ 
 تیرم�اه( به ص�ورت ویدئ�و کنفرانس برگزار ش�د.

همایون حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
در این نشس�ت با بیان اینکه تا اینجای کار اقدامات 
مناسبی برای پایداری شبکه برق انجام گرفته، گفت: 
۷ هزار مگاوات با مدیریتی که داشته ایم صرفه جویی 
 صورت گرفته که باعث پایداری شبکه برق شده است.

وی با بیان اینکه روزهای س�ختی ب�رای هماهنگی 
مدیریت بار پش�ت س�ر گذاش�ته ایم، تصریح کرد: 
مدیریت مصرف در بخش روش�نایی و پیک ش�بانه 
مهم است که باید با پایش و بازدید و تمرکز همکاران 
در این بخش که سهم مهمی از پیک برق و انرژی را به 
 خود اختصاص داده، نیز صرفه جویی داشته باشیم.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به روزهای 
گرم در پیش، گفت: با توجه به افزایش دما و برگزاری 
کنکور سراسری باید برنامه های مدیریت مصرف به 
 خوبی اجرایی ش�ود تا از این مرحله نیز عبور کنیم.

معاون هماهنگی توزیع ش�رکت توانی�ر نیز در این 
نشست با بیان اینکه ۸۰ درصد برنامه های مدیریت بار 
در روز گذشته محقق شده است، گفت: برای کنترل 
پیک شبانه الزم است که تا س�اعت ۱۱ شب پایش و 
اقدامات الزم مانند همکاری صنایع، کنترل روشنایی 
 معاب�ر، پارک ه�ا و حوضچه های ن�ور انجام ش�ود.
حمیدرضا پیرپیران تصریح کرد: پنج شنبه و جمعه 
هفته جاری بار ش�بکه باال خواهد بود که نیاز اس�ت 

مراقبت های ویژه برای مدیریت بار انجام شود.
وی اف�زود: ب�ا تمام ت�وان مراقبت ش�ود که مصرف 
ادارات بع�د از س�اعت ۱۳:۳۰ کم ش�ود و در صورت 
مص�رف ادارات دی�زل ژنراتورها از س�اعت ۱۴:۳۰ 
 ت�ا ۱۷ ب�رای کم�ک ب�ه ش�بکه وارد مدار ش�وند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز در این 
نشست با ارائه گزارشی از وضعیت شبکه و اقدامات 
انجام ش�ده در مدیریت بار، گفت: هماهنگی  خوبی 
بین مدیران صنعت برق از اس�فندماه ش�کل گرفته 
که با مشارکت موثر اس�تانداری خوزستان منجر به 
 اجرای مدیریت مصرف و پایداری شبکه شده است .
محمود دشت بزرگ بیان کرد: علی رغم وقوع دماهای 
باالی 5۰ درج�ه و ثبت دمای 5۲ درج�ه در روزهای 
پایانی خردادماه با مدیریت بار صورت گرفته )مانند 
یک روز تعطیلی ادارات( ش�بکه ب�رق پایدار بوده و 
پیک ش�بکه برق ک�ه در ۱۹ خرداد ب�ا مصرف ۸۱۱۸ 
 م�گاوات و دمای ۴۹ درجه رخ داد، شکس�ته نش�د.
وی با بیان اینکه وقتی دما ۴۹ و باالتر شود مشترکین 
همه بار سرمایش�ی را وارد سیستم می کنند، اضافه 
ک�رد: ب�ا توجه ب�ه پیش بین�ی افزایش دم�ا و پیک 
مصرف برق در کش�ور و برگزاری کنکور سراسری، 
درخواست کاهش فعالیت ادارات در روز چهارشنبه 

 )۸ تی�ر( را ب�ه اس�تانداری خوزس�تان داده ای�م.
مدیرعام�ل ش�رکت ب�رق در ارتب�اط ب�ا فعالی�ت 
نیروگاه ه�ای تولی�د ب�رق گف�ت: نی�روگاه غ�رب 
کارون و فج�ر ۷۱5 م�گاوات به ش�بکه ب�رق کمک 
می کنن�د، واح�د بخ�ار غ�رب کارون نیر با ش�بکه 
س�نکرون و از ش�نبه وارد م�ی ش�ود. نیروگاه های

 DG نی�ز با ظرفی�ت ۱۰۰ درص�د در مدار هس�تند.
دش�ت بزرگ تاکید ک�رد: مدیریت بار ش�بکه برق 
منطق�ه ای خوزس�تان مطابق س�همیه ابالغی قرار 
دارد و از الگ�و پی�روی می کن�د. همای�ون حائ�ری 
مع�اون وزیر نیرو در پاس�خ ب�ه گزارش ارائه ش�ده 
از س�وی مدیرعام�ل ش�رکت ب�رق منطق�ه ای 

خوزس�تان گف�ت: از کارهای بس�یار خوب�ی که در 
رابطه با مدیری�ت بار، نظارت و پش�تیبانی از بخش 
 تولی�د انج�ام داده ای�د قدردانی و تش�کر می کنم.
آرش کردی مدیرعامل ش�رکت توانی�ر نیز در پایان 
این نشست از مجموعه صنعت برق برای مدیریت بار 

و حفظ پایداری شبکه برق، تشکر ویژه کرد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: 
۲ ب�ی در پس�ت ب�رق ۲۳۰ کیلوولت س�اران این 
ش�رکت برای تامین برق پتروش�یمی گچساران 
اح�داث و برق دار ش�د.  به گ�زارش روابط عمومی 
ش�رکت ب�رق منطق�ه ای خوزس�تان، محم�ود 
دش�ت بزرگ بیان کرد: این تجهیزات با مشارکت 
پتروش�یمی گچس�اران ب�ا ه�دف تامی�ن ب�رق 
ای�ن پتروش�یمی با دیمان�د 5۰ مگاول�ت آمپر در 

 پس�ت برق س�اران نصب و راه اندازی شده  است.
وی با بیان اینکه ارزش سرمایه گذاری صورت گرفته 
در این پروژه 5۰۰ میلیارد ریال بوده، تصریح کرد: با 
این اقدام زیرساخت الزم برای تامین برق پتروشیمی 
 در ح�ال احداث گچس�اران فراهم ش�ده اس�ت.
شرکت برق منطقه ای خوزستان مسئولیت تامین و 
انتقال برق در شبکه انتقال و فوق توزیع در دو استان 
خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

مدیرعام�ل ش�رکت ب�رق منطق�ه ای خوزس�تان از 
مح�ل اح�داث پس�ت ب�رق فوق توزی�ع صی�دون و 
خط�وط ارتباط�ی آن بازدی�د و از ش�روع عملی�ات 
 اجرای�ی ای�ن پس�ت در آین�ده نزدی�ک خب�ر داد.
ب�ه گ�زارش رواب�ط عمومی ش�رکت ب�رق منطقه ای 
خوزس�تان، محمود دش�ت بزرگ به همراه معاونین و 
مدیران ارشد این شرکت از محل احداث پست برق ۱۳۲ 
 به ۳۳ کیلوولت صیدون و خطوط ارتباطی آن بازدید کرد.

پس�ت برق ۱۳۲ به ۳۳ کیلوولت صیدون که بنا اس�ت 
در چن�د کیلومت�ری ورودی ای�ن ش�هر )در منطق�ه 
پش�ت پر( اح�داث ش�ود اولی�ن پس�ت فوق توزیع 
بخش صی�دون ب�ا ظرفی�ت ۳۰ مگاولت آمپ�ر در فاز 
اول خواه�د ب�ود که ب�رای تقوی�ت زیرس�اخت های 
 ب�رق این منطق�ه  طراحی و برنامه ریزی ش�ده اس�ت.
برای برقداری این پست نیز بنا است یک خط دو مداره 
۱۳۲ کیلوولت از پس�ت ۴۰۰ کیلوولت باغملک احداث 

شود. کارهای مطالعاتی پس�ت برق صیدون و خطوط 
ارتباطی آن انجام ش�ده و بازدی�د مدیرعامل از زمین 
محل احداث پس�ت که قبال ش�رکت ب�رق منطقه ای 
خوزس�تان آن را به این مناسبت خریداری کرده، برای 

 بررسی های اولیه احداث پست برق صیدون بوده است.
بخش صی�دون ب�ه مرکزیت ش�هر صی�دون از توابع 
شهرستان باغملک و در امور بهره برداری ناحیه مارون 

شرکت برق منطقه ای خوزستان قرار دارد.

مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق 
منطقه ای خوزستان گفت: برای تسهیل در رسیدگی 
به پرونده های دعاوی حقوقی و امالک، سامانه سحاب 
 خری�داری و در مراحل پایانی بهره ب�رداری قرار دارد.
به گ�زارش رواب�ط عمومی ش�رکت ب�رق منطقه ای 
خوزس�تان، جلیل وکیلی�ان بیان ک�رد: ب�ا توجه به 
حج�م فعالیت ها و گس�تردگی اقدام�ات حقوقی در 
ش�رکت برق منطقه ای خوزس�تان، ای�ن نرم افزار به 
الکترونیک�ی ش�دن ای�ن ام�ور و سرعت بخش�ی 
 ب�ه ح�ل آنه�ا کم�ک ش�ایانی خواه�د ک�رد.
وی اف�زود: ای�ن س�امانه ام�کان ایج�اد پرونده های 
الکترونیکی دع�اوی و ام�الک، بایگانی الکترونیکی 

اس�ناد و مدارک، دسترسی به گزارش�ات لحظه ای و 
آمار الکترونیک�ی، تولید خ�ودکار اوراق قضایی و در 
 نهایت مطالعه الکترونیکی پرونده ها را فراهم می کند.

مدیر دفتر حقوقی و رس�یدگی به ش�کایات شرکت 

برق منطقه ای خوزس�تان تصریح ک�رد: از مهم ترین 
دس�تاوردهای س�امانه س�حاب می ت�وان ب�ه  رف�ع 
مش�کالت و چالش هایی نظیر احتم�ال از بین رفتن 
اس�ناد و جلوگی�ری از ات�الف وق�ت منابع انس�انی 
ب�رای رج�وع به ای�ن اس�ناد، کن�دی پاس�خگویی 
ب�ه مراجعه کنن�دگان و زمان ب�ر ب�ودن دسترس�ی 
 به س�وابق پرونده های دع�اوی و امالک، اش�اره کرد.

وکیلیان اضافه کرد: با همکاری دفتر فناوری ارتباطات 
و اطالعات به زودی این سامانه مورد بهره برداری قرار 
خواهد گرفت و در این راس�تا با حضور شرکت مشاور، 
کالس های آموزش�ی چگونگی بهره برداری از آن نیز 

برگزار شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با اشاره به 
تعویض هادی خط ۱۳۲ کیلوولت حد فاصل پست ۴۰۰ 
کیلوولت باغملک تا محل پست ۱۳۲ کیلوولت سیمان 
کارون، گفت: این اقدام باع�ث افزایش امکان مانور 
 میان شبکه فوق توزیع باغملک و رامهرمز خواهد شد.
به گ�زارش روابط عمومی ش�رکت ب�رق منطقه ای 
خوزس�تان، محم�ود دش�ت بزرگ اظه�ار ک�رد: 
عملی�ات تعوی�ض ه�ادی خ�ط ۱۳۲ کیلوولت حد 
فاص�ل پس�ت ۴۰۰ کیلوول�ت باغمل�ک ت�ا مح�ل 
تیاف پس�ت ۱۳۲ کیلوولت س�یمان کارون ش�امل 
تامین تجهی�زات، نصب و سیم کش�ی ب�ه طول ۲۱ 
 کیلومت�ر م�دار ب�ه پای�ان رس�ید و برقدار ش�د.

وی با بیان اینکه این اقدام باعث افزایش امکان مانور 

در شبکه برق فوق توزیع باغملک و رامهرمز خواهد 
شد، افزود: افزایش امکان ترانزیت توان، بهبود قابلیت 
اطمینان شبکه ناحیه مارون و افزایش امکان بارگیری 
از ظرفیت منصوب�ه پس�ت ۴۰۰ کیلوولت باغملک 

 از دیگ�ر اه�داف بهره ب�رداری از این پروژه اس�ت.
ب�ه گفت�ه مدیرعام�ل ش�رکت ب�رق منطق�ه ای 
ی�ن  ا ری  یه گذا س�رما رزش  ا خوزس�تان 
اس�ت. ب�وده  ری�ال  میلی�ارد   ۱5۰  پ�روژه 

دش�ت بزرگ تصری�ح ک�رد: از مهرماه س�ال ۱۴۰۰ 
تاکن�ون 5۱ کیلومت�ر م�دار خ�ط، ۳۳ کیلومت�ر 
ه�ادی پرظرفی�ت و ۲۹ کیلومتر م�دار فیبرنوری 
ب�ه بخ�ش انتق�ال و فوق توزی�ع ش�بکه تح�ت 
نظ�ارت این ش�رکت در اس�تان های خوزس�تان و 
 کهگیلوی�ه و بویراحم�د اضاف�ه ش�ده اس�ت.
شرکت برق منطقه ای خوزستان مسئولیت تامین و 
انتقال برق در شبکه انتقال و فوق توزیع در دو استان 

خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

پايشکنترلپيکبارشبانهدردستورکارمديرانصنعتبرق

تقدیرمعاونوزیرازصنعتبرقخوزستان

تامينبرقپتروشيمیگچسارانازپستساران

ازمحلاحداثپستبرقفوقتوزیعصيدونبازدیدشد

ازسامانهحقوقیسحابدربرقمنطقهایخوزستانبهرهبرداریمیشود

افزایشامکانمانورميانشبکهبرقفوقتوزیعباغملکورامهرمز

معاونوزيرنيرودراموربرقوانرژیازاقداماتخوبیکهبرایپايداریشبکهبرقخوزستان
صورتگرفتهاست،تقديرکرد

عباس خطيبي، عضو هيات مديره شركت ساخت 
و توس��عه زيربناه��اي حمل و نقل كش��ور گفت: 
برنامه ريزي تأمين منابع مالي راه آهن رشت-آستارا  
 از ظرفيت هاي بودجه خصوص��ًا تهاتر نفت انجام 
شده است كه اميدواريم به نتيجه برسد تا كل 160 
كيلومتر اين خط ريلي كارگاه عمراني شود. خطيبي 
در گفت وگو با فارس درباره آخرين وضعيت پروژه  
راه آهن رش��ت - آستارا به عنوان بخشي از كريدور 

ريلي ترانزيتي ش��مال - جنوب ك��ه مقام معظم 
رهبري اخيراً در ديدار پوتين با ايشان مورد تأكيد 
قرار دادند، اظهار ك��رد: تكميل كريدورهاي ريلي 
ترانزيتي از اولويت هاي مهم وزارت راه و شهرسازي 
است، اجراي پروژه ةاي ريلي بر اساس اولويت در حال 
انجام است در اين راستا اولويت دارترين پروژه هاي 
ريلي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل 

كشور، در گام اول 2 پروژه است.

تأثيرخطآهنرشت-آستاراورشت-كاسپيندرحملتركيبيايرانوروسيه

 تأمين مالي با تهاتر نفت

برش



اس��تفاده از رمزارز و رمزارزهاي پاي��دار در آينده نزديك، با 
مقررات و كيفيت هر حوزه قضايي رابطه مس��تقيم دارد. از 
آنجا كه قطعيت قانوني بر رفتار اقتصادي تاثيرگذار اس��ت، 
مناطق بزرگ اقتصادي مثل اتحاديه اروپا و اياالت متحده 
در پي پيش��تازي در اين حوزه هس��تند. ارزيابي به موقع و 
محتاطانه تاثيرات رمزارزه��ا و رمزارزهاي پايدار بر اقتصاد 
كالن و سياس��ت هاي مربوط به آنها، اهميتي حياتي دارد. 
پيشرفت هاي اخير رگوالتوري از جمله انتشار توافق بازارهاي 
دارايي هاي كريپت��و )MiCA( در اتحاديه اروپا و انتش��ار 
چارچوب مش��اركت بين المللي دارايي هاي ديجيتالي، در 
اياالت متحده، نشانگر عزمي جدي براي شفاف سازي قوانين 
كريپتو است.  هدف اصلي مقررات امور مالي، حمايت از ثبات 
و شفافيت، محافظت از مشتريان و سرمايه گذاران و ايجاد يك 
زمين بازي برابر براي بازيگران مختلف بازار است. مقررات 
آينده بايد از ضوابط تصريح ش��ده اي پيروي كنند. پارلمان 
اروپا و رياست شوراي اتحاديه اروپا در پايان ژوئن ۲۰۲۲ به 
توافقي موقت در زمينه پيشنهاد بازارهاي دارايي هاي كريپتو 
)MiCA( دست پيدا كرد. اين توافق، نهاد هاي صادركننده 
دارايي هاي كريپتو بدون پشتوانه، رمزارزهاي پايدار، مجاري 
معامالتي و كيف  پول هاي كريپتو را پوش��ش مي دهد. قرار 
است اين چارچوب قانوني در عين محافظت از سرمايه گذاران 
و حفظ ثبات مالي، امكان نوآوري در حوزه كريپتو را فراهم و 
به جذابيت بيشتر اين دارايي ها كمك كند. با اينكه برخي از 
دولت هاي عضو اتحاديه اروپا در سطح ملي قوانين مختلفي 
براي كريپتو تعيين كرده اند، اما پيش از اين چارچوب قانوني 
مشخصي در س��طح اتحاديه اروپا وجود نداشت و هدف از 
 MiCA، شفاف سازي بيش��تر در حوزه اتحاديه اروپاست. 
قوانينMiCA تصريح مي كند: »اكثر دارايي هاي كريپتو 
خ��ارج از محدوده قوانين خدمات مال��ي اتحاديه اروپا قرار 
مي گيرند و هيچ قانوني براي خدمات مربوط به دارايي هاي 
كريپتو، از جمله معامله دارايي هاي كريپتو با ارزهاي مالي 
يا نگهداري از دارايي هاي كريپت��و وجود ندارد.« اين توافق 
بر خدماتي مثل نگهداري و مديريت دارايي هاي كريپتو در 
جهت مديريت يك پلتفرم معامالتي دارايي هاي كريپتو و 
خدمات مربوط به تعيين سطح، معامله و قيد تذكر در مورد 
دارايي هاي كريپتو تمركز دارد. مقررات MiCA به تاثيرات 
مثبتي در اقتصاد كالن منتهي مي شوند. از جمله اين تاثيرات 
مي توان به اين موارد اشاره كرد: ثبات مالي؛ اين قوانين امكان 
صدور توكن هاي پول الكترونيكي را تنها براي موسس��ات 
اعتباري و موسسات پول الكترونيكي فراهم مي كند؛ هم ترازي 
مقررات موسسات اعتباري با موسسات پول الكترونيكي و 
ديگر ارايه دهندگان خدمات دارايي كريپتو؛ خزانه هاي مالي 

بانك  مانند براي رمزارزهاي پايدار و يك سرحد ۲۰۰ ميليون 
يورويي براي تراكنش هاي روزانه. ب��راي مثال هم ترازي با 
موسسات اعتباري مي تواند خطرات احتمالي ثبات مالي و 
نوساني را كه بازار كريپتو، به ويژه دريك سال و نيم گذشته، 
تجربه كرده كاهش دهد. شاخص سرمايه بازار بخش هاي 
مختلف اكوسيس��تم كريپتو. نوآوري؛ ايجاد مقررات واحد 
در س��طح اتحاديه اروپا براي خدمات دارايي هاي كريپتو؛ 
صادركنندگان كريپتو بايد اسنادي رسمي را درمورد جوانب 
فني پروژه خود منتشر كنند و نزد مقامات به ثبت برسانند. 
پايداري؛ شفاف سازي مصرف انرژي و تاثير دارايي ها بر محيط 
زيس��ت. افزايش اعتبار، ترويج استفاده در بانك ها و اعطاي 
مجوز واحد براي فعاليت شركت هاي كريپتو در اتحاديه اروپا 
باعث استقبال گسترده صنعت كريپو از MiCA شده است. 
به گفته مريد مك گينس از كميسيون اروپا: »از پيشتازي 
در اين حوزه خرسنديم، از نظر ما به همكاري بين المللي 

نياز است و ما نبايد به تنهايي قانون گذاري كنيم.«

    چارچوب هاي رگوالتوري اياالت متحده
وزارت خزانه داري اياالت متحده نيز تقريباً به صورت همزمان 
چارچوبي را براي فعاليت بين المللي دارايي هاي ديجيتالي 

منتشر كرده است كه همكاري بين G۲۰ ،G7، هيات ثبات 
مالي )FSB(، گ��روه ويژه اقدام مالي )FATF( و گروه اگونت 
واحد هاي اطالعات مالي )FIUs(، سازمان همكاري و توسعه 
اقتص��ادي )OECD(، ديگر نهاد هاي تنظيم اس��تاندارد 
)SSBs(، صن��دوق بين المللي پول )IMF(، بانك جهاني و 
ديگر بانك هاي توسعه چند جانبه )MDBs( و ديگر فعاالن 
منطقه اي و دوجانبه را سازماندهي مي كند. اين چارچوب هاي 
رگوالتوري و چگونگي همكاري، نش��انگر اين است كه گام 
محكمي به سمت ايفاي نقش قانون مند دارايي هاي كريپتو 
در اقتصاد برداشته شده. به عالوه اين چارچوب ها به ترويج 
همكاري هاي بين المللي در راس��تاي ايجاد استانداردهاي 
جديد كمك مي كند و در نتيجه شاهد هماهنگي بيشتري 
خواهيم بود. اگ��ر اين چارچوب  ها با توج��ه به مالك هاي 
اقتصاد كالن اجرايي شوند، مي توان تاثيرات اقتصاد كالن 
را پيش بيني كرد. به همين منظ��ور، در تمامي توافق هاي 

رگوالتوري آينده، تاثيرات اقتصاد كالن بايد مد نظر گيرند.

    ديده بان G20 اولين قوانين
 رمزارزي خود را در اكتبر معرفي مي كند

از جمله اينكه هيات ثبات مالي )FSB( در پي آشفتگي هاي 
اخير بازار كريپتو، روز دوشنبه )۱۱ جوالي( اعالم كرد اولين 
قوانين قدرتمند رمزارزي خود را در اكتبر براي قانون مند سازي 
اين ب��ازار پرمخاطره ارايه مي ده��د، FSB كه از رگوالتورها، 
مقامات خزانه داري و بانك هاي مركزي گروه ۲۰ تشكيل شده 
است، پيش از اين بازار كريپتو را ريسك بنيادين سيستماتيك 
نمي دانس��ت و در نتيجه خود را به مشاهده اين بازار محدود 
كرده بود. اما بر اساس بيانيه جديد  FSB، آشفتگي هاي اخير 
به نوسان بااليي منتهي شده و حاكي از نقاط ضعف ساختاري 
و افزايش ارتباط رمزارزها با سيس��تم مالي اس��ت و همين 

مساله باعث توجه بيشتر FSB شده است، FSB در بيانيه اي 
گفت: »شكست يك بازيگر بازار در كنار ضرر گسترده اي كه 
مي تواند براي سرمايه گذاران به دنبال داشته باشد و اعتبار بازار 
را خدشه دار كند، ممكن است به ديگر بخش هاي اكوسيستم 
كريپتو نيز سرايت كند و خطرساز شود.« ارزش بيت كوين، 
بزرگ ترين رمزارز جهان، نس��بت به ركورد ۶۹ هزار دالري 
خود در نوامب��ر ۲۰۲۱ تا 7۰ درصد ريزش داش��ت و امروز 
يازدهم جوالي با قيمت ۲۰ هزار و ۴۲۲ دالر معامله مي شود. 
اين ريزش قيمت بسياري از سرمايه گذاران را متضرر كرده 
اس��ت. از ديگر فجايع جهان كريپتو مي توان به فروپاش��ي 
TerraUSD در اوايل سال جاري ميالدي و توقف برداشت و 
انتقال دارايي از شركت هايي مثل سلسيوس و وييجر  ديجيتال 
)Voyager Digital( اشاره كرد، FSB مي گويد اگر بخواهيم 
از رمزارزهاي پايدار به عنوان ابزاري براي پرداخت اس��تفاده 
كنيم، قانون گذاري يكي از ضروريات است. طبق اعالم هيات 
ثبات مالي FSB، » در اكتبر در مورد رويكرد قانوني و نظارتي 
خود نسبت به رمزارزهاي پايدار و ديگر دارايي هاي رمزارزي 
به وزراي اقتصاد G۲۰ و روس��اي بانك هاي مركزي گزارش 
مي دهد.« هرچند FSB قدرتي براي قانون گذاري ندارد، اما 
اعضاي آن مي توانند در حوزه قضايي خود قانون  گذاري كنند. 
اين نهاد نظارتي در حوزه قوانين كريپتو از اتحاديه اروپا عقب 
مانده كه در ماه جاري با قوانين فراگير بازار كريپتو موافقت 
كرد. FSB مي گويد دارايي هاي كريپتو عمدتًا براي »اهداف 
پرمخاطره« استفاده مي شوند اما در »فضاي آزاد قانوني« قرار 
ندارند و بايد از قوانين فعلي پيروي كنند. بسياري از كشور ها 
اجراي قوانين ضدپولشويي را براي شركت هاي رمزارزي 
  FSB اعضاي« FSB اجباري كرده اند و در نهايت طبق اعالم
متعهد ند در حوزه قضايي خود و با اس��تفاده از چارچوب 

قانوني، تبعيت از قانون و نقض آن را زيرنظر بگيرند.«
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برخي از شركت هاي خصوصي 
پست مجوز فعاليت ندارند

مديركل كيفيت و امور مش��تريان ش��ركت پس��ت 
خاطرنشان كرد: برخي از شركت هاي خصوصي مجوز 
فعاليت از سازمان تنظيم و مقررات را دريافت نكرده اند 
كه الزم اس��ت در اين خص��وص نهادهاي حاكميتي 
مطابق مقررات موضوعه اقدام كنند. محمد اخالقي در 
گفت وگو با ايلنا، تعهدات شركت ملي پست نسبت به 
مشتريان را در ۲ حوزه دانست و افزود: تمامي مرسوله ها 
و كاالهاي پستي در زمره تعهد غرامت اجباري شركت 
پست محسوب مي شوند به عبارت ديگر اگر در فرآيند 
پست به مرسوالت مشتريان آس��يبي وارد شود اين 
ش��ركت تا س��قف يك ميليون تومان به مش��تريان 
غرامت پرداخت مي كند. وي با بيان اينكه مشتريان 
بايد مستندات خود را درباره ارزش بسته هاي خود به 
شركت پست ارايه بدهد، خاطرنشان كرد: اگر مشتري 
به شركت پست مراجعه كند و ارزش مرسوله اش را با 
ارايه مستندات بيش از يك ميليون تومان اعالم كند 
با درخواست مش��تري، واحد هاي پس��تي دولتي يا 
خصوصي مي توانند تا سقف ۲۰ ميليون تومان متعهد 
شود كه در صورت بروز مشكل براي مرسوله مشتري 
تا س��قف اظهار ش��ده به واحد قبول غرامت دريافت 
كنند. اين مقام مسوول ادامه داد: استانداردهايي كه 
سازمان تنظيم مقررات براي كاالها و بسته هاي پستي 
تعريف كرده عبارتند از؛ دس��ت خوردگي، مفقودي، 
آس��يب دگي و خس��ارت در تاخير بسته هاي پستي. 
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا شركت ملي پست 
بر عملكرد پست هاي خصوصي نظارت دارد؟ اذعان 
كرد: واحدهاي خصوصي مجوز دار ارايه خدمات پستي 
۲ گروه مي باش��ند، واحدهايي كه  فعاليت مشترك با 
شركت ملي پست دارند مانند دفاتر پيشخوان دولتي 
نمايندگي هاي شركت ملي پست و... كه اين دفاتر با 
شركت ملي پس��ت قرارداد مشترك دارند و به عنوان 
نماينده شركت پست در فرآيند قبول مرسوالت ايفاي 
نقش مي كنند و تمام تعهدات��ي كه در حوزه غرامات 
ابن واحدها متقبل مي شوند عينا متوجه شركت ملي 
پست است. مديركل كيفيت و امور مشتريان شركت 
ملي پست گروه دوم را واحدهاي ارايه خدمات پستي 
داراي پروانه اپراتوري خدمات پستي برشمردند مانند 
پس��ت اول و... كه از نظر مقررات اداري و  نظارتي زير 
مجموعه شركت پست نيس��تند. اين مقام مسوول 
افزود: طبق قانون اساس��نامه ش��ركت ملي پست 
س��ازمان تنظيم مقررات متولي نظارت بر فعاليت 
شركت هاي خصوصي است و اين سازمان بر عملكرد 
اين پست ها در زمينه ايفاي تعهد به مشتريان نظارت 
دارد. به گفته اخالقي؛ برخي از شركت هاي خصوصي 
مجوز فعاليت از سازمان تنظيم و مقررات را دريافت 
نكرده اند كه الزم اس��ت در اي��ن خصوص نهادهاي 

حاكميتي مطابق مقررات موضوعه اقدام كنند.

ويژه

مدير مخابرات منطقه مركزي عنوان كرد
طلب الوصولي 20 ميليارد توماني 
مخابرات منطقه مركزي از مشتركين

لطفي با اشاره به اقدامات مخابرات استان در سال گذشته 
اظهار كرد: بيش از ۲۳۰ كيلومتر از ش��بكه مخابراتي در 
روس��تاهاي استان به فيبر نوري مجهز ش��د. وي افزود: 
بهسازي ۵7 لينك و ارتقا و توسعه ۱۳۳۰ سايت در شبكه 
مخابراتي از ديگر اقداماتي است كه در سال گذشته انجام 
شده است.  مدير مخابرات منطقه مركزي ادامه داد: ۶۰۳ 
هزار خط ثابت فعال در استان وجود دارد كه ضريب نفوذ 
آن ۴۱.77 درصد است كه از متوسط كشوري باالتر است. 
لطفي بيان كرد: تعداد مشتركين همراه اول دو ميليون و 
۱۰۶ هزار نفر است كه ضريب نفوذ آن ۹7.۶ درصد است.

تأمين 35 ميليون سيم كارت 
و 75 هزار مودم G4  بومي

در راستاي حمايت از توليد داخل
امروز هم��راه اول تنها يك اپراتور با ه��دف ارتقاي خدمات 
و ايجاد درآمد اقتصادي براي يك بنگاه تجاري محس��وب 
نمي شود، چراكه اين اپراتور، بزرگ ترين ارايه دهنده خدمات 
ارتباطي ايران است كه هر گونه تغيير، تحول و حتي اختاللي 
در آن، ب��ر تمامي بخش هاي اقتصادي، بانكي، آموزش��ي، 
امنيتي، اجتماعي و تداوم فعاليت ديگر كس��ب وكارها و در 
يك كالم اقتصاد ديجيتال كش��ور و رتبه هاي بين المللي 
ايران در عرصه ه��اي مختلف تاثيرگذار اس��ت. به گزارش 
آي تي آناليز، از اين رو برنامه ها و اقدامات همراه اول در توسعه 
زيرس��اخت هايش، مترادف با توسعه بخش هاي مختلف 
كشور بوده و يكي از اهرم هاي كليدي و پيشران اقتصاد ايران 
محسوب مي شود. به همين جهت بررسي مستمر و اطالع از 
كم و كيف پروژه هاي زيرساختي انجام شده از سوي همراه 
اول در سال ۱۴۰۰ اهميت بااليي دارد. در همين حال بررسي 
گزارش هاي منتش��ره از سوي اين اپراتور نشان مي دهد كه 
همراه اول س��ال قبل اقدامات كالن و مهم��ي را در بخش 
»پروژه هاي زيرساختي« به اجرا درآورده است كه از آن جمله 

مي توان به مواردي نظير: 
   بهره برداري از فاز اول احراز هويت بيومتريك

    بهره برداري از سامانه مديريت ارتباطات با مراكز فروش و 
 )DRM( خدمات

    آغ��از فروش محص��والت همراه اول از بس��تر كيف پول 
الكترونيكي مراكز فروش و خدمات حضوري

    فراهم سازي دسترس پذيري تمامي محصوالت در شبكه 
فروش و خدمات حضوري در راستاي ايجاد تجربه يكسان در 

 )Omnichannel( تمامي نقاط ارتباطي همراه
   بازطراحي و توس��عه سامانه فروش ش��ماره هاي رند به 

روش حراج 
   ايجاد آزمايشگاه اس��تاندارد براي تست فني مودم ها در 
داخل كشور اشاره كرد. اما در همين حال مرور اقدامات غول 
ارتباطي ايران و منطقه در بحث مهم و استراتژيك حمايت از 
توليد داخل نيز نشان مي دهد كه اين اپراتور در دو بخش مهم 
يعني حمايت از توليدكنندگان داخلي و تامين ۳۵ميليون 
سيم كارت خام از محل درآمد توليد و همچنين تامين 7۵هزار 
دستگاه مودم روتر G۴  بومي سازي شده در سال ۱۴۰۰ نيز 
دستاورد داشته است. و در نهايت اينكه همان طور كه ذكر شد، 
اهميت اين اقدامات نه تنها به منزله تداوم و ارتقاي پشتيباني و 
خدمات دهي به ده ها ميليون مشترك خدمات ارتباطي كشور 
است بلكه به منزله پيشرفت و تضميني براي تداوم ميليون ها 
خدمت الكترونيكي، شغل و كسب وكار در كشور است كه بر 

بسترهاي اين اپراتور مشغول به كار و فعاليت هستند.

رگوالتوري مناطق مختلف، مي خواهد قوانين حوزه رمزارز را شفاف كند

فراز و نشيب هاي مقررات بين المللي رمزارزي

آگهی ) تجديد پنجم( مناقصه عمومی يک مرحله ای

کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه
موضوع )تجدید پنجم (مناقصه : پروژه اجرای تعمیرات ولکه گیری و روکش حفاظتی اسالری سیل حوزه راه های غیر شریانی شهرستان سنقر 

سال 1401 استان کرمانشاه
مدت اجرا: 24 ماه شمسی.

مبلغ برآورد: 100،550،822،561   ریال 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  5،027،542،000  ریال 

تاریخ درج در سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه مورخ 1401/05/02 می باشد.
شرایط مناقصه گر : کلیه شرکت کنندگان می بایستی دارای گواهینامه حداقل پایه 5 راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند.
مهلت دریافت اسناد :  متقاضیان می توانند حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 1401/05/05  ساعت 13:00 جهت دریافت اسنادمناقصه به نشانی سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه کنند. ) الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی،مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه  محقق سازند.(
 مهلت تحویل اس�ناد تکمیل شده : تا روزشنبه مورخ 1401/05/15  س�اعت 13:00  جهت ارائه اسناد به نشانی سامانه تدارک الکترونیک دولت 

)ستاد( مراجعه نمایند.
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 10  صبح  روز سه شنبه   مورخ  1401/05/18

اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات وارائه پاکت الف ) ضمنانتنامه شرکت در مناقصه : کرمانشاه – بلوار بنت الهدی صدر – روبروی 
فرمانداری – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  استان کرمانشاه – طبقه هم کف – دبیرخانه – تلفن: 083-38249912-14

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت درسامانه : مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

نوبت دوم

 )چاپ: در دو نوبت به شماره 2001001111000044(
) احتياط و گذشت را در هنگام رانندگی فراموش نکنيم (

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

جمهوری اسالم ایران
سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای

اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای 
استان کرمانشاه

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه عمومي يک مرحله اي
 شماره 1401/17 تحت عنوان انجام تعميرات ساختماني و گودبرداري 

ش�ركت پاالیش نفت امام خمیني)ره( ش�ازند در نظر دارد فراخ�وان ارزیابي كیفي جهت برگ�زاري مناقصه عمومي یک مرحله اي صدراالش�اره به ش�ماره فراخ�وان  2001092447000101  را از 
طریق س�امانه تداركات الکترونیکی دولت )س�تاد( برگزار نماید. ضمنًا خاطر نش�ان مي س�ازد كلیه مراحل برگزاري فراخوان ارزیابي كیفي اعم از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابي كیفي 
 تا ارس�ال دعوتنامه و س�ایر مراحل مناقصه ، از طریق درگاه س�امانه تداركات الكترونیكي دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د.ضمنًا تاریخ انتش�ار فراخوان در سامانه ستاد 

مورخ 1401/05/03مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومي مورد نظر پس از برگزاري فرآیند ارزیابي كیفي از طریق سامانه ستاد به اطالع مناقصه گران واجد شرایط خواهد رسید. 
1- موضوع مناقصه :

الف( شرح مختصركار:

شركت پاالیش نفت امام 
 خمیني)ره( شازند

)سهامي عام(

نوبت دوم

شناسه آگهي :1351749

مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار)ریال(مدت زمان انجام كارموضوع مناقصه شماره مناقصهردیف

1,650,000,000یكسال شمسيانجام تعمیرات ساختماني و گود برداري11401/17

ب( شرایط متقاضي:
1- داشتن شخصیت حقوقي ، شماره اقتصادي و شناسه ملي.

2- داشتن امكانات، توانایي مالي، نیروي انساني ، تجربه كافي ، سوابق كار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهي حسن انجام كار ازكارفرمایان قبلي. 
3- داشتن رتبه حداقل3 ابنیه و داشتن گواهي نامه تائید صالحیت ایمني ویژه پیمانكاران.

4- توان ارائه تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار و همچنین توان ارائه تضمین انجام تعهدات مطابق آئین نامه تضمین براي معامالت دولتي.
ج( برآورد هزینه انجام موضوع مناقصه معادل 33,000,000,000 )به حروف: سي و سه میلیارد ( ریال مي باشد.

2(كلیه اشخاص حقوقي واجد شرایط بند » ب « میتوانند مطابق تاریخهاي مندرج درآگهي فراخوان جهت دریافت اسناد استعالم ارزیابي كیفي به آدرس اینترنتي سامانه تداركات الکترونیکی دولت 
)ستاد( مراجعه نمایند و پس از دریافت اسناد استعالم ارزیابي كیفي ، كلیه مدارك و مستندات مندرج در آن را مطالعه، تكمیل و در مهلت مقرر در سامانه ستاد بارگذاري نمایند. ضمنًا ارزیابي كیفي 
متقاضیان بصورت غیرحضوري و صرفًا از طریق سامانه ستاد صورت خواهد پذیرفت.بدیهي است بارگذاري اسناد و مدارك جهت ارزیابي كیفي از سوي متقاضیان بعد از مهلت مقرر مقدور نمي باشد.

خاطرنشان مي سازد متقاضیاني كه اسناد ومدارك ارزیابي كیفي رادرمهلت مقرربارگذاري ننمایندازفرآیند مناقصه حذف مي گردند.
3( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار:  شركت پاالیش نفت امام خمیني )ره(شازند واقع در استان مركزي، اراك، كیلومتر20جاده بروجرد- تلفن تماس:33491092-086               نمابر: 086-33673701

آخرین مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي كیفي: روز دوشنبه تاریخ:1401/05/10
آخرین مهلت ارسال استعالم ارزیابي كیفي:  روز دوشنبه تاریخ :1401/05/24

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مركز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 
WWW.IKORC. IR                       WWW. SHANA.IR : روابط عمومي شركت پاالیش نفت امام خمیني )ره(شازند        آدرس اینترنتي

شماره مجوز : 2563 - 1401

   آگهي فراخوان 
مزايده     2001001054000003

شركت شهركهاي صنعتي فارس در نظر دارد تعدادي قطعه زمین از طریق مزایده عمومي با ارزیابي كیفي و طبق ضوابط و مقررات و دستورالعمل 
حق بهره برداري سازمان صنایع كوچك و شهركهاي صنعتي ایران به اشخاص حقیقي و حقوقي واجد شرایط تخصیص دهد. لذا بدینوسیله از كلیه 
متقاضیان دعوت مي شود نس�بت به ثبت نام  در سامانه تداركات الكترونیك دولت بخش مزایده سپس نسبت به دریافت اسناد از طریق سامانه 

اقدام نمایند.
1- تاریخ اخذ اسناد در سامانه تداركات الكترونیكي دولت : از 1401/05/02 لغایت 1401/05/08  )ساعت 18(

2-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها، در س�امانه تداركات ساعت 13 مورخ 1401/05/19 و فیزیكي پاكت الف )ضمانت نامه یا فیش نقدي( تا پایان 
ساعت اداري مورخ 1401/05/19  دبیرخانه شركت.

3- تاریخ كمیته بازگشایي پاكت ها :ساعت 9 مورخ  1401/05/22
4- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد فراخوان درج شده است.

تلفن تماس : 32360570

نام بلوكقطعهردیف
متراژكاربريشهرك

)متر مربع(
مبلغ كارشناسي

مبلغ ودیعه مبلغ كل )ریال(هر متر مربع )ریال(
)ریال(

1eXb24044,116,8001,764,672,00088,233,600سوپرماركت )تجدید(شیراز

22Ts12243,558,484,00019,034,278,200951,713,910فلزي شیمیایي)تجدید(شیراز

7844,116,8003,441,110,400172,055,520خدماتي فروشگاهيشیرازEa1خ37

436Xw4174,7216,968,0002,964,648,960148,232,448فلزي سلولزي شیمیایيشیراز

انبار با كاربري مورد تائید شیرازC7خدماتي5
40044,116,80017,646,720,000882,336,000معاونت برنامه ریزي شركت

61Ec414768,484,00012,522,384,000626,119,200سلولزي بهداشتيشیراز

717Ty4 -1صنایع كوچك بدون شیراز
8008,484,0006,787,200,000339,360,000آلودگي

430044,116,800189,702,240,0009,485,112,000انبار پخش مواد غذایيشیراز9Ph8و810

939Hb24033,936,0001,357,440,00067,872,000سوپر ماركتشیراز

1020kh1خدماتي و فروشگاهي خرمبید
12024,684,4002,962,128,000148,106,400)تجدید(

115df17054,994,747,00033,490,037,5301,674,501,877كاني غیرفلزي)تجدید(خرمبید

خدماتي 1214
صنعت

تیمارجان 
اقلید

خدماتي و 
10023,108,8002,310,880,000115,544,000فروشگاهي)تجدید(

1318Kh-mخدماتي و ملوسجان
30,4426,785,200815,341,48840,767,074فروشگاهي)تجدید(

141Z1245,847,615,4001,872,169,93693,608,497صنایع كوچك - خدماتيخرامه

152Z1245,897,615,4001,872,550,70693,627,535صنایع كوچك - خدماتيخرامه

غذایي – خوراك دام و اقلید1ن162
2699,663,494,6009,434,231,836471,711,592طیور

شركت  شهركهاي صنعتي فارس

    شناسه آگهي :1353234



تعادل |
صاحبنظ��ران و فعاالن اقتص��ادي باره��ا از دولتمردان 
خواسته اند، دست از قيمت گذاري دستوري بردارد و اين 
كار را فسادزا و ضد روند توليد و توسعه واحدهاي صنعتي 
دانس��ته اند كه مي تواند باعث زيان انباش��ته و تعطيلي 
واحدهاي توليدي شود، اما سازمان حمايت شيوه جديد 
تعيين قيمت كاال را اعالم كرد كه طبق آن هرگونه افزايش 
قيمت كاالها بايد به تاييد رييس جمهور برسد. اتفاقي كه 
به گفته كارشناسان، فرآيند قيمت گذاري را طوالني تر و 
بروكراس��ي ها را پيچيده تر خواهد كرد و بيش از گذشته 
واحدهاي صنعتي و توليدي را با مشكل مواجه مي سازد. 
منتقدين مي گويند: دولت تصور مي كند با اين شيوه نامه 
جدي��د بتواند جلوي رش��د قيمت ها را گرفت��ه و تورم را 
كنترل كند؛ درحالي كه از نگاه كارشناسي و اقتصادي با 
قيمت گذاري دس��توري نه تنها مشكلي حل نمي شود، 
بلكه به التهاب بيش��تر بازار دامن زده مي شود. در همين 
راستا، اعضاي كميسيون كش��اورزي اتاق ايران با انتقاد 
از قيمت گذاري دس��توري انواع نهاده ها و عدم پرداخت 
مابه التفاوت آن از س��وي دولت به واردكنندگان خواستار 

به روز شدن قيمت ها در اين حوزه شدند.

شيوهنامهجديدقيمتگذاري
چهميگويد؟

حس��ين فرهي��دزاده، سرپرس��ت س��ازمان حماي��ت 
توليدكنندگان و مصرف  كنندگان، در نامه      اي به معاونان 
وزير صمت، فرآيند جديد قيمت  گ��ذاري كاالها را اعالم 
كرد. فرهيدزاده در اين نامه مطرح كرده است: »بر اساس 
تصميمات  س��تاد تنظيم  ب��ازار درباره روند درخواس��ت 
افزاي��ش قيمت كاالها از طري��ق دفاتر تخصصي مرتبط 
در وزارت صم��ت، مقرر ش��ده در فرآين��د قيمت  گذاري 
پيشنهادات صنوف و كارخانه  داران از سوي دفاتر تخصصي 
وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و صنعت، معدن و تجارت به 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان منتقل 
شود. اين پيشنهادات بعد از بررسي در سازمان حمايت به 
كميسيون اقتصادي دولت ارجاع مي شود و بعد از بررسي 
و تاييد، در ستاد تنظيم  بازار تصويب و سپس به استحضار 
رياست جمهوري مي رسد. بعد از تاييد رييس جمهور نيز 
قيمت جديد اعالم رسمي مي شود.« در حال حاضر شير، 
برنج، مرغ و انواع گوشت، نان، نهاده هاي دامي، الستيك، 
لوازم  خانگي و پالستيك و... از جمله كاالهاي اساسي و پر 

مصرفي هستند كه شامل قيمت گذاري شده اند.
در شيوه نامه جديد دفاتر تخصصي وزارت صمت و جهاد 
كشاورزي كه تا پيش از اين ماهيت كارشناسي داشتند، 
در پروسه جديد بخش��ي از عوامل تعيين  كننده قيمت 
كاال محسوب مي ش��وند. به اعتقاد فعاالن اقتصادي اين 
ش��يوه نامه نش��ان مي دهد كه دولت نه تنها عزمي براي 
كاهش دخالت در بازار ندارد، بلكه به دنبال مداخله بيشتر 
با بوروكراسي طويل  تر است. بر اساس شيوه جديد تعيين 
قيمت كاال، فرآيند قيمت گذاري بعد از پيشنهاد هاي صنوف 
و كارخانه  داران توس��ط دفاتر تخصص��ي وزارتخانه هاي 
جهادكش��اورزي و صنعت، معدن و تجارت به س��ازمان 
حمايت مصرف  كنندگان و توليد كنندگان اعالم مي شود و 
بعد از بررسي سازمان حمايت به كميسيون اقتصادي دولت 
ارجاع و بعد از بررسي مجدد و تاييد محتواي پيشنهادي 
در ستاد تنظيم بازار تصويب مي شود و سپس به استحضار 
رياست  جمهوري رسيده و بعد از تاييد نهايي اعالم رسمي 

خواهد شد؛ اين روند بسيار پيچيده و طوالني خواهد بود و 
به اعتقاد كارشناسان نه تنها به مصرف كننده كمك نمي كند 
كه در طوالني مدت باعث كاهش توليد در كشور شده و به 
كمبود كاالها منجر مي شود. به اعتقاد كارشناسان دولت 
تصوير مي كند با اين شيوه نامه جديد بتواند جلوي رشد 
قيمت ها را گرفته و تورم را كنترل كند درحالي كه از نگاه 
كارشناسي و اقتصادي با قيمت گذاري دستوري نه تنها 
مشكلي حل نمي شود بلكه به التهاب بيشتر بازار دامن زده 
مي ش��ود. پيش از اين قيمت گذاري در ستاد تنظيم بازار 
به  دنبال پيشنهاد توليدكنندگان و نظر كارشناسي دفاتر 
تخصصي و تعيين قيمت سازمان حمايت انجام مي شد اما 

در شيوه جديد مراحل كار طوالني تر شده است. 

قيمتگذاريدستورينهادهها
تامينغذارامختلكرد

واردكنندگان نهاده هاي دامي با اشاره به وعده اجرا نشده 
دولت مبني بر تامين نقدينگي الزم اين شركت ها بعد از 
حذف ارز ترجيحي، تعلل سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان در اعالم قيمت به روز نهاده ها را معضل 
جدي اي��ن بخش مي دانند و در نشس��ت كميس��يون 
كشاورزي اتاق ايران كه با حضور نايب رييس كميسيون 
كش��اورزي مجلس و سرپرس��ت دفتر بازرگاني داخلي 
محصوالت كشاورزي وزارت كش��اورزي برگزار شد، به 
تشريح اين مساله پرداختند. بر اساس آنچه در اين نشست 
عنوان ش��د، رحمت اهلل نوروزي، نايب رييس كميسيون 
كش��اورزي از پيگيري چالش هاي موجود در نشستي با 
مسووالن دولتي مربوطه و نمايندگان بخش خصوصي 
خبر داد. بر اساس اظهارات اعضاي كميسيون كشاورزي 
ات��اق ايران يكي از گرفتاري ها بعد از آزادس��ازي نرخ ارز، 
اتخاذ سياس��ت هاي تكليفي در حوزه نهاده هايي است 
كه امروز با ارز نيمايي وارد مي ش��وند و آثار اين تصميم را 

روي كاهش واردات اين محصوالت شاهد هستيم. از يك 
طرف قيمت  نهاده ها همچنان به روز نشده و از طرفي ارز 
ترجيحي حذف ش��ده است. در اين وضعيت طبق قانون 
اگر سياست قيمت گذاري دستوري پيش گرفته مي شود، 
بايد مابه التفاوت آن را دولت به واردكننده بپردازد در غير 
اين صورت در روند واردات اختالل ايجاد شده و با كمبود 
در بازار مواجه مي شويم، اتفاقي كه امروز افتاده و آسيب 
آن را در باال رفتن مداوم قيمت ها مي بينيم. اين درحالي 
است كه قيمت اين كاالهاي وارداتي براي دولت مشخص 
است چون شركت پشتيباني امور دام همين كاالها را وارد 
مي كند و از قيمت ها آگاهي كامل دارد. بخش خصوصي 
از وعده دولت سخن مي گويد؛ اينكه قرار بود با آزاد شدن 
نرخ ارز به اين صنف كمك ريالي  كند تا نياز مالي آنها تامين 
شود و اين صنف اعتماد كرد و ۲۰ شركت در ارديبهشت 
ماه ۲۷۰ ميليون يورو معادل ۸ هزار ميليارد تومان، نهاده در 
اختيار دام داران قرار دادند و قرار بود سه روزه ارز آن تامين 
شود. از آن زمان تاكنون هيچ كس پاسخ گوي اين ميزان 
منابع مالي خارج شده از صنف نيست. نكته ديگري كه بايد 
مورد توجه باشد اين است كه هزينه هاي واردات در كنار 
بهاي ارز افزايش پيدا كرده و اين طور نيست كه فقط ارز از 
۴۲۰۰ تومان به ارز نيمايي افزايش پيدا كرده، بلكه ساير 
هزينه هاي واردات هم باال رفته است. اگر دولت خواستار 
مديريت روند افزايش قيمت هاست مي تواند اجازه افزايش 
هزينه روند واردات را ندهد. نبود نقدينگي الزم براي تامين 
علوفه موردنياز در مرغ داري ها موجب شده تا حدود يك 
ماه، جوجه ريزي تا ۲۰ درصد كاهش پيدا كند و به اعتقاد 
فعاالن اين بخش تداوم اين روند يعني افزايش قيمت مرغ 
در ماه هاي آينده. مشكل ديگري كه در اين نشست مورد 
توجه قرار گرف��ت دريافت عوارض ۷۰ توماني به ازاي هر 
كيلو انواع نهاده و محصوالتي چون برنج، دانه سويا، كنجاله، 
روغن و غيره از ۲۱ فروردين در گمرك است تا آنجا كه از 

كليه كاالهايي كه از سال ۱۴۰۰ و با قيمت قبل وارد شده 
و در ۱۴۰۱ ترخيص ش��ده است اين عوارض گرفته شده 
و اين يعن��ي ۱۲۰۰ ميليارد توم��ان هزينه كه به بودجه 
خانوار تحميل مي شود. در اين بين مجيد حسني مقدم، 
سرپرس��ت دفتر بازرگاني داخلي محصوالت كشاورزي 
وزارت كش��اورزي تصريح كرد: تعيي��ن قيمت به عهده 
سازمان حمايت است و تعلل اين سازمان، وزارت كشاورزي 
را مجبور كرد تا براي امكان تداوم روند واردات پس از حذف 
ارز ترجيحي، قيمتي را براي نهاده ها اعالم كند. در وزارت 
كشاورزي عنصر زمان بسيار مهم است، بنابراين مجبور 
بوديم منتظر س��ازمان حمايت نمانيم و قيمت هايي را 
تعيين كنيم. با اين حال پيگيري ها همچنان ادامه دارد و 
از سازمان خواستيم تا قيمت هاي جديد را اعالم كند. اين 
مقام مس��وول درباره روند پرداخت ۲۷۰ ميليون يورو به 
شركت هاي واردكننده نيز گفت: در اين رابطه هم استعالم 
كرديم و هم كمك خواستيم تا اين منابع پرداخت شود. 
طبق آخرين گزارش ها، كارهاي اداري آن انجام ش��ده و 
اميدواريم در اسرع وقت پرداخت شود. در ادامه رحمت اهلل 
نوروزي، نايب رييس كميس��يون كشاورزي با نگاه به 
تجربيات و دانشي كه در كميس��يون كشاورزي اتاق 
ايران وجود دارد، حضور و مشاركت اعضا در روند تدوين 
برنامه هفتم را ضروري خواند و ضمن تاكيد بر ضرورت 
استفاده از ديدگاه هاي بخش خصوصي در كارگروه هاي 
برنامه هفتم، گفت: متاس��فانه با وجود اهميت باالي 
امنيت غذايي كشور، متاسفانه روند توليد گوشت مرغ 
و گوشت قرمز و ديگر محصوالت غذايي دچار افت شده 
و اين تامين غذا در آينده را دچار خدشه خواهد كرد. اين 
وضعيت نگران كننده است و در حال پيگيري موضوع 
هس��تيم. او از پيگيري موضوعات مطرح شده در اين 
نشست طي جلسه اي با حضور نمايندگان دستگاه هاي 

اجرايي و بخش خصوصي در اسرع وقت خبر داد.
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ممنوعيتوارداتبرنجلغوشد
طبق اعالم معاون گمرك ايران ممنوعيت فصلي واردات 
برنج در س��ال جاري لغو و اجرايي نخواهد شد؛ بر اين 
اس��اس واردات اين كاال به روال قبل ادامه دارد. معاون 
امور گمركي گمرك ايران  از ابالغ لغو ممنوعيت فصلي 
واردات برنج از اول مردادماه خبر داد و گفت: واردات اين 
كاال طبق روال قبل ادامه دارد. آن طور كه فرود عسگري، 
 معاون امور گمركي گمرك ايران  به »ايسنا« اعالم كرده: 
طبق تصميم سي امين نشست ستاد تنظيم بازار و بر 
اساس پيشنهاد وزارت كشاورزي، ممنوعيت فصلي برنج 
در سال جاري لغو شد. به گفته وي لغو ممنوعيت فصلي 
واردات برنج اول مردادماه به گمركات اجرايي ابالغ شد. 
در اين رابطه يادآور مي شود براساس بند ۸ مندرجات 
ذيل يادداش��ت فصل دهم قانون مق��ررات صادرات و 
واردات، ترخيص برنج در فصل برداشت ممنوع و زمان 
اين ممنوعيت از اول مردادماه هر سال تا پايان آبان ماه 
همان سال تعيين شده است. اما با توجه به وضعيت بازار 
داخ��ل و افزايش قيمت ها از مدتي قبل مذاكرات براي 
لغو ممنوعيت واردات در س��ال جاري در جريان بود و 
واردكنندگان خواستار ادامه روند واردات بودند. در سال 
گذشته نيز با توجه به وضعيت واردات برنج و هشدارهايي 
كه در مورد افزايش قيمت وجود داشت، رايزني بسياري 
در مورد لغو ممنوعيت انجام ولي با آن موافقت نشده بود.

آغازثبتنامبراي
انتخابصادركنندگاننمونه

سازمان توس��عه تجارت از آغاز نام نويسي براي انتخاب 
صادركنندگان نمونه س��ال ۱۴۰۱ خب��ر داد. ثبت نام 
انتخاب صادركننده نمونه ملي در سال ۱۴۰۱ در وبگاه 
رسمي سازمان توس��عه تجارت ايران آغاز شده است و 
صادركنندگان مي توانند با مراجعه به اين وبگاه فرم هاي 
الزم جهت ثبت نام را ب��ه صورت آنالين تكميل كنند. 
با توجه به اينكه در تقويم رس��مي كش��ور ۲۹ مهرماه 
به عنوان روز )ملي( صادرات نامگذاري ش��ده اس��ت و 
طبق مصوبه هيات وزيران، سازمان توسعه تجات ايران 
موظف است هر سال با تشكيل كارگروه ويژه مركب از 
نمايندگان بانك مركزي، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران، وزارت جهاد كشاورزي، 
گمرك ج.ا.ايران، سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان 
برنامه و بودجه كشور نس��بت به تعيين شاخص هاي 
ارزيابي و انتخ��اب صادركنندگان نمونه ملي و معرفي 
آن در روز مل��ي صادرات اقدام كن��د، فرايند ثبت نام از 
صادركنندگان آغاز شده است. سامانه ثبت نام متقاضيان 
 در پرتال رسمي سازمان توسعه تجارت ايران به نشاني

 tpo.ir/expo۱۴۰۱ فع��ال اس��ت و صادركنندگان 
مي توانند تا تاريخ ۵ مرداد نس��بت به ثب��ت نام در اين 
رويداد ملي اقدام كنند. مهم ترين شاخص هاي انتخاب 
در هر گروه، آمار صادرات و رشد آن، تنوع بازارهاي هدف 
صادراتي، نام و نشان تجاري و كيفيت كاالي صادراتي، 
سطح فناوري و ارزش افزوده محصوالت صادراتي، حضور 
در كنسرس��يوم هاي صادراتي، اشتغال مولد و دايمي و 
مهارت هاي فني و تخصصي بنگاه هاي صادراتي در حوزه 
بازاريابي و صادرات است. در سال جاري بيش از هفتاد 
گروه كااليي و خدماتي در زيرمجموعه هاي كشاورزي 
و صنايع غذايي، محصوالت صنعتي، معدني، خدمات 
فني و مهندس��ي، فناوري اطالعات و ارتباطات و ... 
به رقاب��ت پرداخته كه در نهايت ب��ا توجه به تعداد 
متقاضيان و عملكرد صادراتي سال ۱۴۰۰ در گروه ها، 
حداكثر ۵۰ صادركننده نمونه ملي انتخاب مي شوند.

ايرانوعراق؛بزرگترين
شركايتجاريمنطقه

رييس ات��اق بازرگاني ايران و ع��راق مي گويد ظرف 
۱۵ س��ال آينده، تجارت مش��ترك اي��ران و عراق به 
بزرگ ترين محي��ط فعاليت هاي اقتص��ادي تبديل 
خواهد ش��د. يحيي آل اس��حاق در نشست مشترك 
با هيات تجاري عراقي، با بيان اينكه ش��رايط ايران و 
عراق امروز به گونه اي است كه دورنماي بسيارخوبي 
براي فعاالن اقتصادي دو كشور ترسيم مي كند گفت: 
عراق در اين سال ها همواره شريك تجاري دوم يا سوم 
ايران بوده است. تا ۱۵ س��ال آينده بازار ايران و عراق 
بزرگ تري��ن محيط فعاليت اقتص��ادي براي فعاالن 
دو كش��ور خواهد ب��ود و در زمينه همه ان��واع كاال تا 
پروژه هاي بزرگ اقتصادي امكان فعاليت وجود دارد. 
بنابراين كساني كه امروز شروع كننده و در خط مقدم 
باشند ۱۵ سال بعد موفق ترين خواهند بود. او با تاكيد 
بر اينكه عزم مسووالن رده باالي هر دو كشور بر توسعه 
روابط اقتصادي است بيان كرد: در برخي مقاطع حجم 
معامالت دو كشور به ۱۳ ميليارد دالر رسيده و قرار بر 
اين است كه اين ميزان را به ۲۰ ميليارد دالر در سال 
برس��انيم. چرا كه در اس��تان ها و بخش هاي مختلف 
صنعتي ايران و بازار عراق اين ظرفيت وجود دارد. آل 
اسحاق با اش��اره به اينكه در حال حاضر در تجارت دو 
كشور توازني وجود ندارد و كفه صادرات ايران به عراق 
سنگيني مي كند گفت: توافق شده تا اين توازن برقرار 
شود. لذا فرصت خوبي براي تجار دو كشور خواهد 
بود.ع��ال ولي علي رييس ات��اق بازرگاني العماره با 
بيان اينكه اي��ران در تخصيص تعرفه هاي تجاري 
در عراق سوم است گفت: از اين جهت رقابتي بين 
ايران و چين وجود دارد و ما درخواست مي كنيم با 
اختصاص تعرفه هاي تجاري بيشتر از سوي ايران 
روابط تجاري ايران و عراق توسعه بيشتري پيدا كند.

توسعهكارآفرينيواشتغالزايي
نيازمندنوآورياست

اعض��اي هيات مديره كانون كارآفريني اس��تان 
ته��ران ديدار با دبيركل ات��اق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي تهران در خصوص توس��عه 
كارآفرين��ي، اش��تغال و چالش ه��اي اين حوزه 

گفت وگو كردند.
 به گزارش واحد اطالع رس��اني كانون، دبيركل 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران 
در اي��ن ديدار با اش��اره به فضاي مس��اعد براي 
راه اندازي اكوسيستم نوآوري در كشور گفت: در 
حال حاضر ديگر ظرفيت هاي استاتيك شناخته 
ش��ده نظير آب و خاك و هوا قابليت پاسخگويي 
به نيازهاي توسعه كشور را ندارند و بايد به دنبال 

راه هاي جديد براي توسعه كشور بود.
عشقي مش��كل ديگر كش��ور نبود جريان مولد 
انديش��ه در كش��ور عنوان كرد و گف��ت: كانون 
موقعي مي تواند اثر گذار و نقش آفرين باش��د كه 

مولد جريان انديشه در كشور باشد.
وي همچنين پيش��نهاد كرد: كان��ون با توجه به 
ماهيت خود، بحث كارآفريني متكي بر نوآوري 
را به طور ج��دي مطرح و روي آن تبليغ كند چرا 
كه جامعه ايران به شنيدن حرف جديد نياز دارد.

دبي��ركل ات��اق بازرگان��ي، صناي��ع، مع��ادن و 
كش��اورزي ته��ران در ادام��ه هم��كاري كانون 
كارآفريني با مدرسه تكاپو را جهت هم افزايي دو 

مجموعه مفيد توصيف كرد .
علي نقيب رييس هيات مديره كانون كارآفريني 
استان تهران نيز در اين ديدار ضمن ارايه گزارشي 
از نحوه ش��كل گيري و س��اختار كانون از جمله 
وظايف كميس��يون هاي چهارگانه اظهار داشت: 
ش��رايط حاكم جامعه كانون را بيش��تر به سمت 

تسهيل گري كسب و كار سوق داده است.
بهروز حبيبي نايب رييس هيات مديره كانون هم 
با بي��ان دغدغه هاي حوزه كارآفريني، تش��كيل 
باشگاه صد ساله ها را مطرح و تصريح كرد هدف 
از اي��ن كار را تعهد اعض��اي آن مبني بر افزايش 
عمر بنگاه خود را به صد س��ال و بيشتر است كه 
اي��ن كار نياز به مقدمات و تمهي��دات زيادي در 
زمينه آم��وزش و ... دارد و مي تواند در برنامه كار 

كانون قرار بگيرد.

ايراندهمينفوالدسازدنيا
درنيمهاول2022شد

انجمن جهاني توليد فوالد كل توليد فوالد ايران در 
نيمه نخست سال جاري ميالدي را ۱۳.۶ميليون 
تن اعالم كرد و از حفظ جايگاه دهمي ايران ميان 
بزرگ تري��ن توليدكنندگان ف��والد دنيا طي اين 

دوره خبر داد.
به گزارش خبرگزاري تس��نيم، جديدترين آمار 
منتشرشده از س��وي انجمن جهاني توليد فوالد 
نشان مي دهد كل توليد فوالد دنيا در نيمه نخست 
سال جاري ميالدي ۵.۵ درصد كاهش يافته و به 
۹۴۹ ميليون تن رسيده اس��ت. در نيمه نخست 
س��ال قبل ۱۰۰۴ ميليون تن فوالد در دنيا توليد 

شده بود.
بر اس��اس اين گ��زارش كل توليد ف��والد ايران 
در ماه ه��اي ژانويه تا ژوئن امس��ال بالغ بر ۱۳.۶ 
ميلي��ون تن بوده ك��ه اين رقم نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل ۱۰.۸ درصد كاهش داشته 
اس��ت. ايران با توليد ۱۳.۶ ميليون تن، دهمين 
توليدكنن��ده بزرگ فوالد دنيا در نيمه نخس��ت 

۲۰۲۲ بوده است.
چين با توليد ۵۲۶ ميليون تن، به عنوان بزرگ ترين 
توليدكننده فوالد دنيا در اين دوره شناخته شده 
اس��ت، با اين حال، توليد فوالد چين در اين دوره 

۶.۵ درصد كاهش داشته است. 
هند نيز با تولي��د ۶۳.۲ ميليون تن و ژاپن با توليد 
۴۶ ميليون تن به ترتيب در رتبه هاي دوم و س��وم 
از اين نظر قرار داش��ته اند. توليد ف��والد امريكا به 
عنوان چهارمين توليدكنن��ده فوالد دنيا نيز ۲.۲ 
درصد كاهش يافته و به ۴۱.۱ ميليون تن رسيده 
است. روس��يه، كره جنوبي، آلمان، تركيه و برزيل 
به ترتيب رتبه هاي پنجم تا نهم را از اين نظر به خود 

اختصاص داده اند.

دولت با شيوه نامه جديد مي تواند جلوي رشد قيمت ها را بگيرد؟ 

تبعات قيمت گذاري دستوري در بازار 

بالتكليفيوارداتموبايلهايباالي۶00دالر
در حالي كه ق��رار بود تكليف تخصيص ارز موبايل هاي 
باالي ۶۰۰ دالر تا ۲۱ تير مشخص شود، پيگيري هاي 
ايسنا نش��ان مي دهد كه هنوز خبري از تعيين تكليف 
واردات موبايل هاي باالي ۶۰۰ دالر نيست. به گزارش 
ايسنا، اواخر ارديبهشت ماه اخباري مبني بر ممنوعيت 
واردات آيفون منتشر شد، اما چند روز بعد اين وضعيت 
به اختالل سيس��تمي نسبت داده ش��د و اعالم شد كه 
ممنوعيتي در واردات هيچ كدام از برندهاي موبايل وجود 
ندارد. اما در همان روزهايي ك��ه اخبار حاكي از انتقال 
گوش��ي آيفون به گروه ۲۷ و ممنوعيت واردات آن بود، 
رييس اتحاديه دستگاه هاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم 
جانبي با ادعاي افزايش چند ميليوني قيمت اين مدل 
گوشي ها در يك روز گفته بود كه در اين شرايط برخي 
آژانس هاي مسافرتي اطالعات مسافران را بدون اطالع 
آنها مي فروشند و موبايل به اسم آنها )به صورت قاچاق( 
وارد كشور مي شود. اين موبايل ها رجيستر مي شوند، اما 
خدمات پس از فروش ندارند كه باعث مي شود مردم در 
سطح عرضه به مشكل بربخورند. اما اين ماجرا همين جا 
تمام نشد و اوايل تيرماه انجمن واردكنندگان موبايل، 
تبلت و لوازم جانبي گفت كه واردات آيفون قانوني است، 
اما به دليل مشكالت مربوط به تامين ارز، شدني نيست 
و در مقابل، واردات غيرقانوني، ممنوع، اما شدني است. به 
عبارت دقيق تر طبق اعالم اين انجمن از ۲۴ ارديبهشت، 
واردات موبايل هاي باالي ۶۰۰ دالر تامين ارز نش��ده و 
واردات موبايل هاي زي��ر ۶۰۰ دالر هم به صورت قطره 
چكاني در حال انجام است. البته در همان گفت وگو اين 

نكته هم مطرح شده بود كه قرار است تكليف تخصيص 
ارز موبايل هاي باالي ۶۰۰ دالر تا يك هفته بعد )يعني 
۲۱ تير( معلوم ش��ود. اما پيگيري هاي ايسنا از انجمن 
واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي نشان مي دهد 
كه هنوز خبري از تعيين تكلي��ف واردات موبايل هاي 
باالي ۶۰۰ دالر نيس��ت. البت��ه اين روزه��ا تجارت با 
بالتكليفي ه��اي ديگ��ري هم مواجه اس��ت و احتماال 
تخصيص ندادن ارز به موبايل هاي باالي ۶۰۰ دالر تنها 
مشكل موجود نيست. يكي از مهم ترين بالتكليفي هاي 
واردكنندگان در حال حاضر مربوط به حقوق گمركي 
اس��ت.  بر اس��اس بند )ه( تبصره ۷ قانون بودجه سال 
۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمركي كاالهاي وارداتي 
در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودي بر اساس 
نرخ ارز اعالم ش��ده بانك مركزي، نرخ س��امانه مبادله 
الكترونيك��ي )اي تي اس( در روز اظه��ار و مطابق ماده 
۱۴ قانون امور گمركي است. همچنين در سال ۱۴۰۱ 
نرخ چهار درصد حقوق گمركي ياد ش��ده در صدر بند 
)د( ماده )۱( قانون امور گمركي براي كاالهاي اساسي، 
دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي و همچنين 
نهاده هاي كشاورزي و دامي به يك درصد تقليل مي يابد. 
نرخ سامانه اي. تي. اس بانك مركزي، نرخي نزديك به 
بازار است. در بودجه سال ۱۴۰۰ هم مشابه همين قانون 
تصويب شد، اما به دليل انتقادات فراوان و برخي ابهامات 
اجرايي نشد. اين موضوع طيف وسيعي از توليدكنندگان 
و وارد كنندگان را تحت تاثير قرار مي دهد و اوايل امسال 
هم اعتراض هاي زيادي را به دنبال داشت و بسياري از 

فعاالن اقتصادي پيش بيني كرده بودند كه اجراي اين 
مصوبه قيمت كاالها را افزايش خواهد داد.  در پي همين 
اعتراضات و همچنين افزاي��ش قيمت برخي كاالها، 
وزير صنعت، مع��دن و تجارت )صمت(، اوايل تير طي 
نامه اي به رييس جمهوري ب��ا بيان اينكه افزايش نرخ 
مبناي محاسبه تعرفه، افزايش مضاعف ماليات بر ارزش 
افزوده كاالهاي وارداتي را در پي داشته كه در مجموع 
باعث افزايش هزينه هاي توليد، افزايش قاچاق، افزايش 

نياز به نقدينگي، كاهش توليد و افزايش تورم خواهد 
شد، خواستار كاهش حقوق گمركي براي مواد اوليه، 
واسطه اي اجرا و قطعات بخش توليد شد. درخواستي 
كه هنوز نتيجه آن مش��خص نيس��ت.  البته گمانه 
زني هايي هم از برگش��ت نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني به 
عنوان نرخ پايه حقوق گمركي مطرح ش��د كه بعدا 
تكذيب ش��د. اما همين موضوع ه��م چند روزي به 

سرگرداني واردكنندگان افزوده بود. 
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خبرروز

شناسايي ۶۹۲۱  بيمار جديد كرونا در كشور
بنابر اعالم وزارت بهداش��ت، ۶۹۲۱ بيمار مبتال به كرونا در كشور شناسايي شده و ۲۶ نفر نيز جان خود را از دست دادند. بر اساس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، ۶۹۲۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي و ۷۲۶ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كشور به ۷ ميليون و ۳۱۹ هزار و ۳۲۲ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري، به ۱۴۱ هزار و ۶۵۰ نفر رسيد. تاكنون 
۷ ميليون و ۷۲ هزار و ۳۵۹ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند.۸۳۴ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در 
بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. همچنين در حال حاضر ۵۷ شهرستان در وضعيت قرمز، ۸۶ 

شهرستان در وضعيت نارنجي، ۱۹۹ شهرستان در وضعيت زرد و ۱۰۶ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.
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اهميت بررسي  آسيب هاي 
روحي در امدادگران

 در بيشتر موارد با حوادثي دست و پنجه نرم مي كنند كه 
ممكن است آسيب هاي روحي فراواني برايشان به همراه 
داشته باشد، هميشه احساس مي شود. به همين خاطر 
است كه تاكيد اكثر روانشناسان بر اين مساله است كه 
افراد داراي ش��غل هاي پر خطر كه حوادث بي شماري 
را تجربه مي كنند، بايد بع��د از هر حادثه مورد ارزيابي 
روحي و رواني قرار بگيرند و آس��يب هاي احتمالي كه 
اين حوادث بر آنها داش��ته است بررسي شود.  اختالل 
رواني پس از حادثه مساله اي نيست كه بتوان به راحتي 
از كنار آن گذشت، مثال در مورد اتفاقي كه در پالسكو 
رخ داد و آتش نشانان همكاران خود را از دست دادند، آن 
زمان برخي از همكاران ما به صورت داوطلب به مراكز 
آتش نشاني مراجعه كردند تا بتوانند كمي از درد و رنجي 
را كه اين افراد شريف به واسطه از دست دادن همكاران 
خود متحمل شده بودند، تقليل دهند، اما اين كارهاي 
جسته و گريخته نمي تواند تاثير مثبتي داشته باشد.  
اكثر افرادي كه در حوزه امداد و نجات فعاليت مي كنند، 
چكاپ ساالنه مي ش��وند، اما از نظر جسمي نه روحي. 
مساله اينجاست كه ما هنوز به اين باور نرسيده ايم كه 
روح انسان هم به اندازه جس��م او احتياج به مراقبت و 
نگهداري دارد و ما نمي توانيم به اين مس��اله بي توجه 
باشيم. امدادگران زيادي هستند كه بعد از حوادث تلخي 
كه آمار كشته ها و زخمي هاي آن زياد بوده اند تا مدت ها با 
تروما بعد از حادثه دست و پنجه نرم مي كردند و بسياري 
از آنها حتي به دليل عدم توانايي مالي نتوانسته اند براي 
درمان خود اقدام كنند، در صورتي كه اين خدمات بايد 
به صورت رايگان براي اين افراد فراهم باشد تا توان خود 
را بازيابي كنند و با انرژي درست در ديگر ماموريت هايي 
كه به آنها محول مي شود حضور داشته باشند.  هر گونه 
بي توجهي به اين مساله مي تواند در دراز مدت باعث بروز 
انواع و اقسام بيماري هاي روحي و رواني در اين افراد شود 
و كار را به جايي برساند كه مجبور به استفاده از دارو در 
طوالني مدت شده يا نياز به سال ها خدمات مشاوره اي 
داشته باشند، در حالي كه اگر به موقع اين وضعيت آنها 
رسيدگي شود بروز چنين مشكالتي به حداقل مي رسد.

رويداد

مجوزسقطقانونيبارأيقاضيصادرميشود

رييس گروه كنترل كيفي س��ازمان پزشكي قانوني با 
اش��اره به اينكه مجوز سقط قانوني با رأي قاضي صادر 
مي شود، گفت: پس از صدور جواز سقط كه در قالب رأي 
قاضي است، مادر باردار مي تواند به بيمارستان  هايي كه 
فهرست آنها را پزشكي قانوني در اختيار او قرار مي دهد 
مراجعه و اقدام به س��قط كند. آس��يه جعفري درباره 
فرايند جديد صدور مجوز سقط قانوني با تأكيد بر حفظ 
فوريت در بررسي درخواست هاي سقط قانوني، افزود: 
در صورت محدوديت زماني و وجود فوريت در صدور 
مجوز سقط )به دليل س��ن بارداري و نزديكي آن با 
س��قف زماني براي صدور مجوز(، كميسيون سقط 
با حضور قاضي، پزشك متخصص متعهد و پزشك 
قانوني در همان روز مراجعه تش��كيل و درخصوص 

صدور يا نبود صدور جواز تصميم گيري مي شود.

     روند جديد بررسي درخواست هاي 
سقط قانوني در پزشكي قانوني

او در توضيح روند جديد بررسي درخواست هاي سقط 
قانوني در پزش��كي قانوني گفت: نخس��تين مرحله 
براي دريافت مجوز سقط مراجعه مادر باردار به اداره 
پزشكي قانوني مركز استان است البته در برخي مراكز 
اس��تان هاي بزرگ كه داراي چند اداره هستند فقط 
يكي از اداره ها اين متقاضيان را پذيرش مي كند. رييس 
گروه كنترل كيفي سازمان پزشكي قانوني افزود: در 
استان هاي پهناوري مثل سيس��تان و بلوچستان و 
كرمان به دليل وسعت و پراكندگي شهرستان هاي 
اس��تان، امكان مراجعه مادر باردار به ادارات پزشكي 
قانوني برخي از ش��هرهاي آن استان )به غير از مركز 
استان( نيز وجود دارد كه البته تعداد اين شهرها بسيار 
محدود است. او ادامه داد: همچنين در موارد نادري 
كه مادر به دليل بيماري بستري است، همسر يا يكي 

ديگر از بستگان نزديك مي توانند با معرفي نامه پزشك 
معالج به اداره پزشكي قانوني مراجعه كنند و تقاضاي 

سقط را از جانب مادر باردار مطرح كنند.

     مدارك مورد نياز 
براي مراجعه به پزشكي قانوني

جعفري درباره مدارك مورد نياز براي مراجعه به پزشكي 
قانوني گفت: در زمان مراجعه به پزش��كي قانوني، الزم 
اس��ت مداركي از س��وي متقاضي ارايه ش��ود از جمله 
اين مدارك كارت شناس��ايي معتبر، سونوگرافي اوايل 
بارداري، م��دارك الزم دال بر ناهنجاري جنين مانند 
سونوگرافي ناهنجاري جنين، اكوكارديوگرافي يا گزارش 
آزمايش ژنتيك است و در صورتي كه علت تقاضاي مادر 
براي سقط، بيماري خود مادر است ارايه مدارك دال بر 
بيماري مادر به همراه گواهي پزشك معالج الزم است. 
اين كارشناس معاينات باليني سازمان پزشكي قانوني 
ادامه داد: پس از پذيرش و تشكيل پرونده، مادر باردار 
توسط يكي از پزشكان مورد مصاحبه و بعضي اوقات 
معاينه مي شود و در صورتي كه مدارك ارايه شده كامل 
نباشد مدارك تكميلي نظير سونوگرافي، درخواست و 

گاه نيز مشاوره با متخصصين انجام مي گردد.

     صدور مجوز تنها قبل از چهار ماهگي 
انجام مي شود

جعفري درباره مواردي ك��ه محدوديت زماني ندارد 
گف��ت: در صورت��ي كه با اح��راز همه ش��رايط الزم، 
محدوديت زماني براي صدور مجوز وجود نداشته باشد 
)صدور مجوز سقط قانوني فقط قبل از چهار ماهگي 
امكان پذير است(، پس از تشكيل و تكميل پرونده از مادر 
خواسته مي  شود تا در روز معيني )طي حداكثر ۷ روز 
آينده( مجددا مراجعه كند و در جلسه كميسيون سقط 

حضور يابد، در آن جلسه براساس نظر قاضي كميسيون 
در خصوص امكان صدور يا عدم صدور جواز س��قط 
قانوني تصميم  گيري مي ش��ود. رييس گروه كنترل 
كيفي سازمان با اشاره به اينكه مجوز سقط قانوني با 
رأي قاضي صادر مي ش��ود، افزود: پس از صدور جواز 
سقط كه در قالب رأي قاضي است، مادر باردار مي تواند 
به بيمارستانهايي كه فهرست آنها را پزشكي قانوني 

در اختيار او قرار مي دهد مراجعه و اقدام به سقط كند.

     جواز صادرشده براي سقط 
حداكثر ۱5 روز اعتبار دارد

او خاطرنشان كرد: البته توجه به اين نكته ضروري است 
كه جواز صادرشده براي سقط حداكثر ۱۵ روز اعتبار دارد 
و در صورتي كه از اعتبار آن بگذرد اين جواز باطل مي  شود، 
برخي اوقات اعتبار رأي از اين هم كمتر است زيرا انجام 
سقط قانوني فقط قبل از چهار ماهگي امكان پذير است و 
اگر سن جنين نزديك به ۴ ماهگي باشد گاه مجوز سقط 
صادرشده فقط يك روز اعتبار دارد و مادر باردار بايد هرچه 
سريعتر به بيمارستان مراجعه كند.تهيه دارو براي انجام 
سقط وظيفه بيمارستان است. جعفري تأكيد كرد: تهيه 
دارو براي انجام سقط وظيفه بيمارستان است و فقط با 
مجوز س��قط قانوني )صادرشده توسط قاضي( و نسخه 
پزشك، داروي الزم از داروخانه بيمارستاني كه مادر در 
آن بستري است توسط مسووالن بخش تهيه شده و مورد 
استفاده قرار مي گيرد. او خاطرنشان كرد: در مواردي كه 
مادر يا همسر وي به رأي صادره دال بر جواز يا عدم جواز 
سقط اعتراض داشته باشند، مي توانند به دادگاه تجديد 
نظر ويژه سقط قانوني مراجعه كنندو امكان اعتراض تا 
حداكثر يك هفته بعد از زمان صدور رأي است ولي الزم 
است به سن جنين توجه شود، زيرا اگر سن بارداري بيش 
از چهار ماه باشد امكان تغيير در رأي صادره وجود ندارد.

حقآبههيرمندبهنتيجهنرسيدهاست
رييس سازمان محيط زيست با اشاره به آخرين وضعيت 
رهاس��ازي حق آبه رودخانه هيرمند گفت: مسووالن 
افغانستان زير بار اعداد و ارقام ايران در خصوص حق آبه 
هيرمند نمي روند. علي سالجقه درباره آخرين پيگيِرها 
درباره رهاسازي حق آبه هيرمند اظهار كرد: وزارت نيرو 
با همتايان خود در كشور افغانستان جلسه داشته است 
اما متاسفانه اين جلسات به نتيجه نرسيده است چون 
طرف مقابل زير ب��ار اعداد و ارقام ما نمي رود. او در ادامه 
در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا در جلسات با اردوغان 
- رييس جمهوري تركيه -در تهران درباره موضوعات 
زيست محيطي و سدهاي س��اخته شده در اين كشور 

صحبت ش��د؟ گفت: با اردوغان در اين زمينه صحبت 
نشده اس��ت اما مباحثي كه در اجالس محيط زيست 

مطرح شد، در حال پيگيري است. 

رويخطخبر

گليماندگار|
 تنها سه س��ال از خاطره تلخ سيل شيراز 
گذشته است. سيلي كه بر اثر آن خسارات 
جاني و مالي سنگيني به جا ماند و خانواده هاي زيادي در 
غم از دست دادن عزيزانشان سوگوار شدند. آخرين آمار 
رسمي جان باختگان س��يل ۱۳۹۸ به نقل از سرپرست 
اورژانس كشور ۲۱ نفر اعالم شد. مديركل پزشكي قانوني 
استان فارس اعالم كرد در ميان كشته شدگان ۶ مرد، ۷ زن 
و ۴ كودك، ۳ پسر و يك دختر بودند. همچنين بر اساس 
اين آمار سيل ۱۱۹ مصدوم برجاي گذاشت. اين در حالي 
بود كه بنا به گفته شاهدان عيني و منابع غير رسمي ميزان 
تلفات اين سيل بيش از ۲۱ نفر بود. از سوي ديگر رييس 
مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس راهور ناجا اعالم 
كرد كه طغيان مسيل در شيراز بيش از ۲۰۰ خودرو را با 
خود برده است. در نتيجه سيالب دوم، در محالت شرق 
شيراز از جمله محله سعدي خانه هاي بيشتري آسيب 
ديده و دچار آب گرفتگي ش��دند. سيالب ۵ فروردين در 
ش��يراز و ديگر شهرهاي اس��تان فارس به ۳ هزار و ۸۵۰ 
واحد شهري خسارت جزئي و به ۲۸۹ واحد خسارت كلي 
وارد كرده است، خسارت هاي جزئي دراين برآوردها براي 
واحدهايي كه نياز به تعميرات دارند و خسارت هاي كلي 
براي واحدهايي كه بايد از ابتدا تخريب و احداث ش��وند 
تعريف شده است. همچنين بر اساس اين آمارها در مناطق 
روستايي شهرستان شيراز و ديگر روستاهاي استان فارس 
س��يل به يك هزار و ۴۵۰ واحد خسارت جزئي و به ۴۵۰ 
واحد خسارت كلي وارد كرده است. حاال آمار جانباختگان 
سيل استهبان هم به عدد ۲۳ رسيده و معلوم نيست بعد از 
فروكش كردن اين حادثه طبيعي آمار فوتي ها و مفقودي ها 

كه حاال ۵ نفر اعالم شده چقدر افزايش پيدا كند. 

    كسي به هشدارها توجه نمي كند
همين هفته گذشته بود كه سازمان هواشناسي احتمال 
وقوع سيالب در حريم رودخانه ها را اعالم كرد، هشدار زرد 
كه در آن از مردم خواسته شده بود در مناطقي كه اعالم 
شده از رفتن به حريم رودخانه ها خودداري كنند. اما اين بار 
هم كسي هشدارها را جدي نگرفت. بيشتر كساني كه بر 
اثر اين سيل آسيب ديده اند، گردشگراني هستند كه در 

مسير رودخانه بودند و ناگهان غافلگير شده اند. بنا به گفته 
مقامات اين شهر سيل استهبان خارج از محدوده شهري 
و روس��تايي رخ داده و بنابراين به هيچيك از واحدهاي 
مسكوني شهري و روستايي آسيبي وارد نشده است. در 
واقع بيشترين آسيب متوجه خودروهاي متعلق به افرادي 

است كه در حريم رودخانه مشغول گردش بوده اند. 

     دادستان فارس به موضوع سيل ورود كرد
حجت االسالم والمسلمين سيدكاظم موسوي با اشاره به 
سيل روز گذشته در شهرستان استهبان حوالي سلطان 
شهباز، اظهار كرد: دادستان فارس به موضوع سيل اخير 
ورود كرده و پرونده قضايي براي افراد خاطي تشكيل شده 
است. بالفاصله پس از وقوع حادثه سيل، دادستان استهبان 
مامور شد كه در محل وقوع اين رويداد حضور داشته باشد.
رييس كل دادگستري استان فارس تصريح كرد: با توجه 
به اينكه حوزه آبريز رودخانه اي كه براثر سيل سرريز شده 
است در سه شهرستان ني ريز، فس��ا و داراب قرار دارد، به 
حوزه هاي قضايي اين سه شهرستان ابالغ شده كه امورات 
به پزشكي قانوني نزديك محل حادثه ارجاع داده شود تا 
خانواده هاي جانباختگان به زحمت نيفتند. او با اشاره به 
اينكه اكثر جان باختگان سيل اخير در شهرستان داراب 
هستند، گفت: دادستان هاي شهرستان داراب و استهبان 
مامور ش��دند تا قصوري كه از سوي اشخاص و نهادهاي 
متولي رخ داده را سريع اعالم كنند تا اقدامات قضايي الزم 
درباره افرادي خاطي، صورت گيرد. سيد كاظم موسوي 
افزود: با اش��اره به فوت ۲۳ نفر در اين حادثه، اظهار كرد: 
۲۱ نفر به پزشكي قانوني منتقل شده اند و پنج نفر مفقود 

شده اند و سه خودرو هم در گل والي گرفتارشده است.

     تعداد جان باختگان سيالب به ۲3 نفر رسيد
معاون ام��داد و نجات جمعيت هالل احمر اس��تان 
ف��ارس، اظهار كرد: ۳۰ تيم ام��داد و نجات جمعيت 
هالل احمر فارس در قالب تيم هاي عملياتي، امداد 
هوايي، سگ هاي نجات و تيم مديريت مركز با حضور 
مديرعامل، معاون امداد و نجات و مدير روابط عمومي 
اين جمعيت در منطقه حض��ور و كار پايش را انجام 
مي دهند. او افزود: ۱۴۰ نيروي امدادي به همراه يك 

فروند بالگرد امدادي در منطقه حضور دارند و مشغول 
جس��ت وجو هس��تند. همچنين دو تيم سگ هاي 
جست وجو و نجات نيز در محل حضور دارند. در فصل 
تابس��تان زماني كه بارندگي ه��اي اينچنيني اتفاق 
مي افتد احتمال به وجود آمدن چنين مشكالتي وجود 
دارد. نيروهاي امدادي در محل حضور دارند و حاال كار 
ديگري به جز جست وجو نمي توان انجام داد. مهم اين 
است كه پيش از وقوع چنين حوادثي به هشدارهاي 

اعالم شده از سوي هواشناسي توجه كنيم.

     دستور رييس سازمان بازرسي 
در خصوص سيل استهبان

ذبيح اهلل خداييان رييس سازمان بازرسي كل كشور 
نيز ضمن تسليت به خانواده جان باختگان و آرزوي 
سالمتي براي مصدومين، با صدور دستوري به كاظم 
اكرمي بازرس كل استان فارس، ماموريت داد با حضور 
در در مناطق سيل زده، ابعاد و زواياي مختلف حادثه و 
روند امدادرساني به سيل زدگان را مورد نظارت جدي 
و دقيق قرار دهد. او اف��زود: در صورت وجود قصور يا 
تقصير احتمالي از سوي هر يك از دستگاه ها، مراتب 

را جهت رسيدگي هاي بعدي گزارش كند.

    نجات 55 نفر از مرگ حتمي
خليل عبداللهي مديركل مديريت بحران استانداري 
فارس، ني��ز در اظهارنظري گف��ت: به طور كلي در 
اين حادثه ۲۳ نفر گرفتار س��يالب شدند و ۵۵ نفر 
توسط نجاتگران از مرگ حتمي نجات پيدا كردند. 
همچنين ۱۵ خودرو نيز در رودخانه گرفتار شدند 
كه نيروهاي امدادي براي كمك به آنها ورود كردند.

   5۱  خانواده اسير سيالب
درپي بارندگي شديد منطقه پهنابه - سد استهبان تحت 
تأثير س��يل و آبگرفتگي قرار گرفت ك��ه در اين حادثه 
۵۱ خانوار درگير سيالب ش��دند. بنا به گفته مسووالن 
روس��تاهاي درگير حادثه عبارتند از: امام زاده س��لطان 
شهباز، باغ ش��اد، دهويه، بخنو، درب قعله، انجيرك عليا 
و سفال، آب بند، بردنو و مهدي آباد. همچنين مسووالن 

هالل احمر اعالم كرده اند كه پنج بسته غذايي ۷۲ ساعته 
براي حادثه ديدگان ارسال و بين آنها توزيع شده است.

     چه عواملي باعث وقوع و تشديد سيل 
مي شوند؟

پدرام عبدالهي، كارشناس منابع طبيعي و آبخيزداري 
در رابطه با عوامل به وجود آورنده س��يل به »تعادل« 
مي گويد: متاسفانه ما سال هاست كه دست به تخريب 
محيط زيست زده ايم و در اين زمينه از هيچ كوششي 
فروگذار نكرده ايم و حاال نتيجه اين تخريب ها به شكل 
بالياي طبيعي رخ نموده است. وقتي ما در مورد از بين 
بردن، پوش��ش گياهي هر منطقه صحبت مي كنيم، 
وقتي از فرس��ايش خاك و سدس��ازي هاي بي ضابطه 
انتقاد مي كنيم، وقتي از بحران هاي محيط زيس��تي 
حرف مي زني��م در واقع مي خواهيم براي وقوع چنين 
اتفاقات دردناكي هشدار بدهيم. متاسفانه هيچ كس 
نه مردم و نه مس��ووالن اين هشدارها را جدي نگرفته 
و نمي گيرند و نتيجه مي ش��ود اين مصيبت هايي كه 
هر از گاهي دام��ن عده اي از هموطنانمان را مي گيرد.  
او مي افزايد: هر س��اله با بالياي طبيعي از جمله سيل 
و خشكسالي مواجه مي شويم اما تنها مساله اي كه در 

اين زمينه مطرح مي شود وعده جبران خسارات وارد 
شده است درحالي كه برخي موارد مانند تلفات انساني 
و از بين رفتن برخي گونه هاي گياهي و جانوري قابل 
جبران نيستند. كارشناسان محيط زيست بارها و بارها 
به اين مساله اشاره كرده اند كه توجه به باالدست حوضه 
آبريز ضروري است. احياي جنگل ها و مراتع و تقويت 
پوشش گياهي در باالدست حوضه آبريز باعث نفوذ آب 
باران به اندام گياه و از طريق ريشه گياه به اعماق خاك 
مي شود و ديگر آب باران به روان آب تبديل نمي شود. 
عبدالهي با اشاره به اينكه آب به تنهايي قدرت تخريبي 
دارد، مي گويد: زماني كه قطرات باران با خاك عاري از 
پوش��ش گياهي برخورد مي كند كلوخه هاي خاك و 
خاك سنگيني كه روان آب توانايي حمل آنها را ندارد، 
متالشي مي شوند و اين نوع فرسايش دو پيامد به همراه 
دارد؛ يكي از پيامدها اين است كه ذرات متالشي شده 
كلوخه ها منافذ خاك را مي پوشانند و مانع از نفوذ آب به 
خاك مي شوند همچنين زماني كه كلوخه هاي سنگين 
به ذرات سبك تبديل مي ش��وند به راحتي مي توانند 
تبديل ب��ه گل و الي و در نتيجه باعث افزايش چگالي 
روان آب و افزايش قدرت تخريب و قدرت فرسايندگي 
سيالب شوند بنابراين پوشش گياهي مي تواند نقش 

اليه محافظ خاك را ايف��ا و از بروز چنين پديده هايي 
چلوگيري كند و مانع از افزايش سرعت روان آب شود.

    آنها براي تفريح رفتند اما...
كساني كه گرفتار سيالب استهبان شدند، اكثرا افرادي بودند 
كه عصر جمعه براي تفريح به حريم رودخانه رفته بودند، 
كسي هشدارهاي اعالم شده توسط سازمان هواشناسي 
در عصر چهارش��نبه را جدي نگرفته بود. هيچ كس فكر 
نمي كرد كه بارش باران بتواند چنين سيلي عظيمي را به راه 
بيندازد. حاال خانواده هاي گرفتار در سيالب، يا عزيزانشان 
را از دست داده اند يا چشم انتظار عزيزان مفقود شده شان 
در سيل مانده اند. تفريح عصر جمعه آنها به مصيبتي ختم 
شد كه هيچ وقت از يادشان نخواهد رفت. مساله اين است 
كه آنها چيز زيادي نمي خواستند، يك بعدازظهر شاد در 
كنار خانواده و در حاشيه رودخانه اي كه هوايشان را خنك 
مي كرد. اما حاال براي همين بعد ازظهر هزينه زيادي 
پرداخت كرده اند و البته مسووالن هم فقط به گفتن اين 
حرف كه خسارت ها را جبران مي كنند اكتفا كرده اند. 
خسارت هايي كه براي خيلي از خانواده ها آنقدر سنگين 
و زجر آور اس��ت كه هيچگاه قابل جبران نيست، مگر 

مي شود از دست دادن عزيزي را جبران كرد؟

سيلدراستهبانبيشاز28كشتهومفقودبرجايگذاشت

آنها يك بعد از ظهر شاد مي خواستند
گزارش

حقپرستاريمعلوالن20درصدافزايشيافت
معاون امور توانبخش��ي س��ازمان بهزيس��تي كشور 
از افزايش ۲۰ درصدي حق پرس��تاري اف��راد داراي 
معلوليت با ش��دت معلوليت ش��ديد و خيلي شديد 
كه در دهك ي��ك تا هفت قرار دارند، خبر داد و گفت: 
مصوب شده است كمك هزينه حق پرستاري در سال 
جاري به يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان برسد. اصغر 
كاظمي با اشاره به ميزان كمك هزينه حق پرستاري 
به مددجويان مش��مول تحت پوش��ش بيان كرد: در 
حال حاضر يك ميليون تومان به حس��اب حدود ۷۱ 
هزار فرد داراي معلوليت كه با شدت معلوليت شديد و 
خيلي شديد در دهك يك تا هفت قرار دارند به عنوان 
كمك هزينه حق پرستاري واريز مي شود. او با اشاره 
به افزايش ۲۰ درصد حق پرستاري طي سال جاري و 
با بيان اينكه سازمان بهزيستي برحسب ميزان توان و 
بودجه موجود براي ميزان افزايش كمك هزينه حق 
پرستاري تصميم گيري مي كند، گفت: مصوب شده 
است كمك هزينه حق پرستاري در سال جاري به يك 
ميليون و ۲۰۰ هزار تومان برسد و همچنين ۳۰ هزار 

نفر از افراد پش��ت نوبتي نيز از پشت نوبت خارج شده 
و به تعداد افراد مشمول حق پرستاري اضافه خواهند 
شد كه اين اتفاق در ماه جاري )مردادماه( رخ مي دهد. 
كاظمي در ادامه از پش��ت نوبت بودن ۱۲۶ هزار فرد 
داراي معلوليت مش��مول براي دريافت كمك هزينه 
حق پرس��تاري خبر داد و يادآور ش��د: براي پرداخت 
كمك هزينه حق پرس��تاري به مش��موالن، نيازمند 
۱۲۶ ميلياردتومان اعتبار هستيم. البته از اين ماه ۳۰ 
هزار نفر از افراد پشت نوبتي وارد چرخه دريافت كمك 

هزينه حق پرستاري خواهند شد.

وعده هاي بورس عملي نشد!
 روند پرقدرت تري نس��بت به س��ال هاي گذش��ته 
مي شويم.در حقيقت اكنون در يك سيكل بلندمدت 
و بسيار پرس��ود قرار داريم اما در حال حاضر شرايط 
صعود مهيا نشده است. اگر سيكل هاي گذشته را مورد 
بررس��ي قرار بدهيم، خواهيم دريافت كه مابين اين 
بازه ها بازار اصطالحا دچار درجا زدن و كاهش حجم 
معامالت شده و اين امري طبيعي و مطابق واقعيت 
بازار سرمايه اس��ت. به طور كلي فكر مي كنم بازار با 
ريزش عجيب و هنگفتي مواجه نشود و جاي نگراني 
براي س��هامداران وجود ندارد اما بايد توجه داش��ت 
كه سيكل صعودي مذكور به نحوي نيست كه تمام 

زيان هاي سال هاي گذشته را جبران كند.
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