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يادداشت- 1

مسير بازارها تغيير مي كند؟
در اسفند س��ال ۱۴۰۰ ركورد 
خلق نقدينگي ب��ا افزايش ۴.۵ 
درصدي زده ش��ده است. اين 
مقدار رش��د معادل ۲۰۸ هزار 
ميليارد تومان است و همانطور 
كه مي دانيم رشد نقدينگي يكي 
از عوامل اصلي رشد نقدينگي در 
بازار سرمايه است. اگر بخواهيم 
شرايط موجود را سناريو بندي كنيم، بايد سه شرايط آتي به 
۳ دسته تقسيم شود. شرايط بدبينانه همچون اسفند سال 
۱۴۰۱ كه رش��د نقدينگي ۴.۵ درصدي را تجربه كرديم. 
در اين ش��رايط نقدينگي ۲۵۰۰ همت رشد خواهد كرد. 
)در حدود ۳۰ درصد كل ارزش بازار سرمايه(  در سناريوي 
متع��ادل در نظر مي گيريم كه نقدينگي تقريب��ا به اندازه 
متوسط سال ۱۴۰۰ رشد مي كند، يعني ۳۹ درصد، معادل 
۳.۲۵ درصد ماهانه كه برابر اس��ت ب��ا ۱۸۰۰ همت ورود 
نقدينگي جديد. اما براي سناريوي خوش بينانه اي نرخ رشد 
نقدينگي ۲.۵ درصدي را لحاظ مي كنيم كه معادل افزايش 
۱۴۰۰ همت نقدينگي است. در كنار لحاظ رشد نقدينگي 
بايد به رشد اقتصادي هم توجه كرد، در سناريوي متعادل 
رشد اقتصادي ۵ درصدي مانند سال قبل، رشد اقتصادي 
بدبينانه كمتر از ۵ درصد و در سناريوي خوش بينانه رشد 
اقتصادي بيش از ۵ درصد متصور هس��تم. هر كدام از اين 
س��ناريوها مي تواند ديد س��رمايه گذاري را به شكل كلي 
تغيير دهد.بعد از انتشار گزارش هاي رشد اقتصادي و رشد 
نقدينگي  كه در ماه هاي گذشته منتشر مي شود مي توان نظر 
دقيقي در خصوص سناريوهاي پيش رو داشت. اگر رشد 
اقتصادي بيش از ۵ درصدي داشته باشيم و نقدينگي بيش از 
۴ درصدي را تجربه كنيم در حقيقت بايد به انتظار تورم بيش 
از ۶۰ درصد باشيم. اگر فرد محافظه كاري باشد و مسكن 
داشته باشد، بهتر است در حوزه مسكن سرمايه گذاري كند 
و اجاره مسكن دريافت كند. اما اگر فرد محافظه كاري است 
و مسكن ندارد بهتر است كه در حوزه مسكن سرمايه گذاري 
كند. در غير اين صورت بهتر است يك سبد چيده شود كه 
شامل: ۶۰ درصد در بازار سهام، ۳۰ درصد در بازارهاي طال 
ادامه در صفحه 5 يا مسكن و ۱۰ درصد بازارهاي آتي. 

پيمان مولوي

واكنش وزارت نفت به گزارش »تعادل«

صادراتنفتبارعايتمنافعمليانجامميشود

يادداشت-3يادداشت-2

جوابيه

 دارو 
و ارز4200 توماني

فاصله زياد حقوق بازنشستگان با 
هزينه هاي زندگي

صادرات نفت با رعايت منافع ملي انجام مي شود

با توجه به اينك��ه هنوز راه حلي 
براي انجام حمايت هاي جايگزين 
از مردم و بيماران نهايي نش��ده، 
ارز دارو قطع نشده و در ماه هاي 
گذشته نيز تخصيص يافته است. 
در واق��ع در رابطه ب��ا كاالهايي 
مانند مرغ و تخم م��رغ، روغن و 
نان امكان طراح��ي برنامه هاي 
حمايتي مانند حمايت نقدي يا كاالبرگ وجود دارد و از اين 
رو اعمال سياست هاي اصالحي راحت تر است اما با توجه به 
اهميت قيمت تمام شده دارو براي مردم تا زماني كه راه حل 
جايگزيني وجود نداشته باش��د، احتماال اين ارز همچنان 
تخصيص خواهد يافت. فعال هيچ زمان بندي مشخصي وجود 
ندارد اما برآورد ما اين است كه تا نيمه سال جاري زمان نياز 
خواهد بود تا زيرساخت هاي الزم براي طرح هاي جايگزين 
طراحي و قابل اجرا ش��ود و از اين رو اگر شرايط براي حذف 
فراهم ش��ود نيز اين موضوع به چند ماه بعد موكول خواهد 
شد. فعال كه در دو ماهه ابتدايي سال اين ارز تخصيص پيدا 
كرده و احتم��اال همين روند در ماه هاي پي��ش رو نيز ادامه 
خواهد داشت. همانطور كه ما در سال هاي گذشته بارها اعالم 
كرده ايم، بهترين گزينه موجود براي انتقال حمايت ها، استفاده 
از ظرفيت بيمه ها خواهد بود. در واقع با تغيير اين سياست، به 
جاي اينكه حمايت در حلقه نخست و زمان توليد اجرايي شود، 

به حلقه پاياني انتقال يافته و مستقيما به دست مصرف كننده 
نهايي مي رسد. به اين ترتيب قيمت دارو براي مردم تغييري 
نخواهد كرد و مابه التفاوت قيمت را بيمه ها پرداخت مي كنند. 
اصلي تري��ن بخش اين طرح زماني اجرايي خواهد ش��د كه 
دولت منابعي كه تا امروز براي ارز ۴۲۰۰ توماني دارو در نظر 
مي گرفته را به شكل ريالي در اختيار بيمه ها قرار دهد. به اين 
ترتيب هم راه رانت و فساد بسته مي شود و هم حمايت نهايي 
از مردم بدون مشكل ادامه خواهد يافت. البته بايد به اين نكته 
توجه كرد كه تاخيرها و تعلل هايي كه تا امروز در تخصيص ارز 
۴۲۰۰ توماني داشتيم، نبايد در بحث حمايت ريالي از بيمه ها 
ادامه پيدا كند. در ماه هاي گذشته بارها شاهد آن بوديم كه 
تاخير در تخصيص ارز، واردكنندگان با مشكالت جدي مواجه 
شده اند و همين موضوع بر بازار دارو تاثيرات منفي گذاشته 
است. اگر بنا باشد همين روال در رابطه با تامين مالي بيمه ها 
نيز ادامه پيدا كند، كار دش��وار خواهد شد. در واقع دولت به 
عنوان اصلي ترين مصرف كننده دارو و تجهيزات پزشكي در 
سال هاي گذشته مشكالت زيادي را براي پرداخت هزينه ها 
به فعاالن صنعت دارو به وجود آورده است. اين موضوع چه در 
رابطه با سازمان هاي دولتي و چه در رابطه با بيمارستان هاي 
دولتي وجود داشته است. اين در حالي است كه براي فعاالن 
صنعت دارو، تامين منابع مالي و تداوم توليد بيشترين اهميت 
را دارد و اين موضوع نيز بايد به عنوان يكي از اولويت هاي اصلي 

در دستور كار قرار بگيرد.

علي رغم گذشت دو ماه و نيم از 
سال جديد و با وجود اينكه بيش 
از ي��ك ماه اس��ت هيات مديره 
سازمان تامين اجتماعي، مصوبه  
افزايش مستمري ها را به هيات 
دولت فرس��تاده اس��ت هنوز 
خبري از تصويب و ابالغ نيست 
و اين در ش��رايطي است كه در 
همين مدت هزينه هاي زندگي بازنشستگان به شدت افزايش 
يافته است. در حالي كه هزينه هاي زندگي هر روز بيشتر 
مي شود، تصويب مصوبه افزايش مستمري بازنشستگان چرا 
بايد در هيات دولت مسكوت بماند و كسي هم پاسخي براي 
اين قشر ضعيف جامعه نداشته باشد. هر روز كه مي گذرد 
فاصله حقوق بازنشس��تگان با هزينه هاي زندگي و سبد 
معيشت بيشتر و بيشتر مي شود و قدرت خريدشان كاهش 
پيدا مي كند، در حالي كه مسووالن خط فقر را ۱۲ ميليون 
اعالم مي كنند چطور انتظار دارند يك بازنشسته با درآمد 
ماهي ۴ ميليون بتواند گذران زندگي كند؟ با توجه به تورم 
۴۰ درصدي در سال ۱۴۰۱ سطح هزينه هاي زندگي بسيار 
بيشتر از قبل مي شود؛ تورم ۴۰ درصدي يعني افزايش چند 
ميليون توماني هزينه هاي زندگي در حالي كه ۴۰ درصد 
افزايش متوسط حقوق به معني ۲ ميليون تومان افزايش آن 
ادامه در صفحه 8 است.  

بسمه تعالي
جناب آقاي حضرتي

مديرمسوول محترم روزنامه »تعادل«
با سالم 

نظر به انتشار گزارشي با عنوان »صادرات يا مفت فروشي 
نفتي؟« مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ در روزنامه تعادل و طرح پاره اي 
مطالب خالف واقع، توضيحاتي جهت اطالع و تنوير افكار 
مخاطبان آن جريده ارسال مي گردد. لذا خواهشمند است 
مقرر فرماييد وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، توضيحات 

ارسالي در روزنامه »تعادل« انتشار يابد.
   علي فروزنده

   مديركل

صادرات نفت با رعايت منافع ملي انجام مي شود
نظر به انتشار گزارشي با عنوان »صادرات يا مفت فروشي 
نفت« م��ورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ در روزنام��ه »تعادل« و طرح 
پاره اي مطالب خ��الف واقع، توضيحات��ي جهت اطالع 
نويسنده گزارش و آگاهي مخاطبان روزنامه ارايه مي شود: 
۱- كاهش يا افزايش حجم صادرات نفت كشور در بازه هاي 
زماني گوناگون با توجه به ش��رايط ب��ازار و ميزان عرضه 
و تقاضاي فصلي ب��راي انواع خاص نفت خ��ام مورد نياز 

پااليشگران متغير است.
۲- با توجه به شرايط بازار، استفاده از تكنيك هاي معامالتي 
براي حفظ سهم بازار با رعايت صرفه و صالح و منافع كشور 
انجام شده و درنظر گرفتن تس��هيالتي در اين زمينه در 
چارچوب ضوابط و مجوزهاي الزم و حسب روال مرسوم، 
امكان پذير اس��ت. بديهي است بدون اطمينان از حصول 

منافع كشور هيچگاه فروش نفت انجام نخواهد شد.
۳- در شرايط جنگ تمام عيار اقتصادي نظام استكبار عليه 
ايران عزيز و به ويژه صنع��ت نفت، فروش و صادرات نفت 
كشور تحت ش��رايط خاص و با تالش جهادگونه پرسنل 
خدوم صنعت نفت بدون يك روز تعطيلي انجام گرفته كه 
ثمرات و بركات اين تالش در ماه هاي اخير سبب تقويت بنيه 
اقتصادي دولت در عمل به تكاليف خود شده است و امروز به 
حمداهلل از اين حيث كشور نگراني نداشته و در آرامش قرار 
دارد. بديهي است با توجه به امكان سوءاستفاده دشمنان 
نمي توانيم هيچ يك از اين تالش هاي صورت گرفته و در 

حال انجام را به صورت عمومي بيان كنيم.
۴- ميزان عرضه و تقاضاي جهاني نف��ت خام با توجه به 
سياست هاي كشورهاي صادركننده و واردكننده، ميزان 
رش��د اقتصادي و ساير عوامل متغيير فصلي، يك نسبت 
مشخص داشته و الزاما با كنار گذاشتن يك عرضه كننده از 

يك بازار خاص، اين نسبت دچار تغيير فاحش نخواهد شد 
و صرفا جغرافياي بازار ممكن است تغيير كند. جمهوري 
اسالمي ايران به مدد سال ها تجربه و تخصص و در اختيار 
داشتن پتانسيل كم نظير لجس��تيكي، ضمن حضور در 
بازارهاي سنتي و تامين نياز مشتريان قديمي خود، امكان 
حضور در هر جغرافيايي از ب��ازار جهاني نفت را دارد. كما 
اينكه در چند ماه اخير افزايش فروش نفت و ميعانات در 
كنار افزايش قيمت، كس��ري س��نگين بودجه ۱۴۰۰ را 
جبران كرده و دست دولت را در مديريت بازار ملتهب ارز، 
بازتر كرده است. چنانكه دولت براي اولين  بار در سال هاي 
اخير براي اداره خود در ماه هاي نخست سال از بانك مركزي 

تنخواه نگرفته است.
۵- وزارت نفت به عنوان قلب تپنده نظام اقتصادي كشور در 
دشوارترين تحريم هاي ظالمانه، با صالبت به انجام ماموريت 
خود پرداخته و همين موضوع نقطه قوت و باعث تقويت 
موضع ديپلماسي ايران عزيز در مذاكرات بين المللي برجام 
بوده است. صنعت نفت به عنوان يك صنعت بين المللي 
هرچند از رفع زنجيره تحريم هاي ظالمانه نظام استكبار و هر 
نوع گشايشي استقبال مي كند ولي در عين حال ديپلماسي 
انرژي و پيشبرد برنامه هاي صنعت نفت را نيز فارغ از نتيجه 

مذاكرات با جديت در دستور كار خود دارد. 

حسين باقريمحمود نجفي عرب

 يك گزارش پژوهشي هشدار داد 
دالر 31 هزار و 500 تومان 

معامله شد

ضمانت جديد براي دريافت وام بانكي اعالم شد

 قيمت اقالم خوراكي 
فراتر از مرز بحراني 

صفحه7 صفحه3

همينصفحه

 سكه به  كانال 
15 ميليون 
تومان رسيد

بورس تغيير ماهيت مي دهد

توضيحات دولت
درباره اصالحات اقتصادي

 چرا و چگونه شهرداري 
به »عامل توليد رانت« تبديل مي شود؟

چند هفته پس از آغاز طرح اصالحات اقتصادي دولت، 
معاون اول رييس جمهور توضيحاتي را درباره چگونگي 
اجراي اين طرح و گام هاي بعدي ارايه كرده اس��ت. 
توضيحاتي كه هرچند برخي نگراني ها درباره آينده 
صفحه 2 را بخوانيد كاالهايي مانند بنزين را...  

 ارز 
حذف نمی شد 

هم گرانی 
داشتيم

 پشت پرده 
 »متروپل« 
به روايت 
حناچي

كس��ري بودجه چه در سطح كش��ور و چه در سطح 
ش��هر، خانمان برانداز است. اگر در كشور هزينه ها با 
خاصه خرجي هاي دولتيان از منابع مالي پيشي بگيرد 
و كسري بودجه ايجاد شود، در نهايت با »خلق پول«، 
رشد باالي نقدينگي، افزايش حجم پول و تورم دست 
صفحه 5 را بخوانيد به گريبان خواهيم بود.   

 ميالد
 با سعادت 
حضرت 

معصومه )س( 
و آغاز

 دهه كرامت 
مبارك باد 

ايام سوگواري ارتحال امام خميني) ره( راتسليت مي گوييم و ياد و خاطره شهداي قيام 15 خرداد را گرامي مي داريم



چند هفته پس از آغاز طرح اصالحات اقتصادي دولت، 
معاون اول رييس جمهور توضيحاتي را درباره چگونگي 
اجراي اي��ن طرح و گام هاي بعدي ارايه كرده اس��ت. 
توضيحاتي كه هرچند برخي نگراني ها درباره آينده 
كاالهايي مانند بنزين را برطرف مي كند اما همچنان 
تبعات احتمالي اين طرح براي مردم نامشخص است.

در ش��رايطي كه دولت اعالم كرده ب��ود كه تنها با 
ح��ذف ارز 4200 تومان��ي، افزاي��ش قيمت چهار 
كاالي روغن، لبنيات، مرغ و تخم مرغ گران خواهد 
شد و اجازه افزايش قيمت ساير كاالها صادر نشده 
است اما در عمل با افزايش قيمت اين كاالها، ديگر 
محصوالت ني��ز در حوزه هاي ديگر افزايش قيمتي 
جديد را تجربه كردند و همين موضوع باعث شد نرخ 

تورم با شوك قيمتي جديدي مواجه شود.
هرچند نرخ تورم در ماه ه��اي ابتدايي فعاليت دولت 
رييسي كاهشي نسبي را تجربه كرده بود اما از فروردين 
ماه و همزم��ان با آغاز گمانه زني ه��ا درباره حذف ارز 
4200 توماني، تورم ماهانه و نقطه به قطع افزايش��ي 
ش��د و اين روند در ارديبهش��ت نيز ادامه پيدا كرد. به 
نظر مي رسد با توجه به اينكه نتيجه اعمال اصالحات 
اقتصادي دولت خود را به تازگي نشان داده احتماال اين 
روند در خرداد ماه نيز ادامه پيدا خواهد كرد و در نهايت 
به افزايش دوباره تورم ساالنه منجر مي شود. موضوعي 
كه دولتي ها نيز آن را تاييد كرده اند اما هنوز مشخص 

نيست تا حد اين افزايش قيمت قطعي خواهد بود.
با وجود بروز نخستين نش��انه ها از گراني هاي تازه، 
معاون اول رييس جمه��ور گفته كه اقدام اصالحي 
دولت تالش براي بهبود ش��رايط اقتصادي كش��ور 
ب��وده و حت��ي در صورتي كه ارز حذف نمي ش��ده 
امكان افزايش قيمت هاي جديد وجود داشته است. 
وي درباره اصالح نظام يارانه ها گفت: يارانه ماه اول 

واريز شد و مردم آن را برداشت كردند.
ماه دوم هم در حساب مردم اس��ت و به موقع اجازه 
برداشت داده خواهد ش��د. اضافه هزينه اي كه براي 
بعضي مردم اتفاق افتاده است، جبران مي شود. براي 
بعضي دهك ها هزينه هايي تحميل مي شود. يارانه ها 
بايد هدفمند مي شد. عده اي از اين هدفمندي حداكثر 
استفاده را مي كردند اما بعضي از اين خانواده ها يك 

شانه تخم مرغ هم نمي توانستند بخرند.
معاون اول رييس جمهور درباره تأثير گراني ها روي 
كاالهاي ديگر تاكيد كرد: گراني ها آثاري روي همه 
كاالها دارد كه داريم روي آن كار مي كنيم. در عين 
حال م��ردم بايد بدانند كه حت��ي اگر ارز ترجيحي 
حذف هم نمي ش��د، به لحاظ تغييرات بين المللي 
و منطقه اي، يك موج گراني داش��تيم. وضعيت در 
حال مديريت است. تنها يكي از پازل هاي نقشه راه 
ما حذف ارز ترجيحي بود. مردم در اين ماجرا بسيار 
همكاري كردند و از آنها تش��كر مي كنم. خواهش 
بنده اما اين است كه عسر قبل از فرج را تحمل كنند؛ 
ان شاءاهلل يسر انفاق مي افتد. مخبر درباه سرنوشت 
كاالبرگ اساسي گفت: به لحاظ قانوني موظف بوديم 

كه اصالح را از ابتداي فروردين انجام دهيم. از آنجا 
كه هنوز كاالبرگ آماده نشده است، يارانه مي دهيم. 

دستگاه هاي مسوول در حال تالش و كار هستند.
مع��اون اول رييس جمهور همچنين درب��اره اجراي 
آزمايشي توزيع يارانه آرد در زنجان و قزوين گفت: تا 
مطمئن نشويم كه اين كار بدون مشكل در حال انجام 
است، به همه كش��ور آن را تسري نخواهيم داد. نان و 
دارو جزو خط قرمز دولت است؛ تا يك قران هم گران 
نشود. قيمت نان نبايد براي مردم تغيير كند. با تغييرات 
منطقه اي و مش��كل آرد، ارزان��ي آرد در ايران اتفاق 
افتاده بود و اين موضوع قاچاق را به صرفه مي كرد. در 
كشورهاي هم جوار ما قيمت كاالها چند برابر شد. اما 
امروز مي بينيم كه نان براي مردم گران نشده است. وي 
در پاسخ به پرسي درباره احتمال گراني بنزين گفت: 

اصال بنزين گراني مطرح نيست.
مع��اون اول رييس جمهور دولت س��يزدهم درباره 
نظارت بر بازار گفت: تاكنون پنج گروه كاال را قيمت 
زده ايم كه تا هفته ديگر اجرايي مي ش��ود. چهار تا از 
آنها اساسي هستند. توس��ط توليد كنندگان قيمت 
مصرف كننده زده مي شد. مردم هر جا تخلف ديدند، 
با س��امانه ۱24 تماس بگيرند. مجوز براي تعزيرات 
گرفته ايم كه برخوردها را شديدتر خواهد كرد. تعداد 
كاالهاي گروه پنجم بيشتر است، برنامه داريم. همه 
اي��ن گراني ها به لحاط حذف ارز ترجيحي نيس��ت. 
حقوق ورودي و عوارض باال رفته است. ارزش افزوده 

و قيمتهاي جهاني هم تأثيرگذار بوده است.

معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه به لحاظ كاالي 
اساسي، جزو كشورهايي هستيم كه كاالهاي اساسي 
بدون هيچ اختاللي تأمين و توزيع شده است؛ گفت: 
اميداريم برنامه تصويب قيمت ها را داش��ته باشيم. 
هم��كاري مردم بس��يار خوب بوده اس��ت. مردم با 
فرهنگ بااليي عمل كردند. كشورهاي اروپايي رفتند 
فروشگاه ها را غارت كردند. سهيمه بندي كردند، اما 
مردم ما همكاري داش��تند و دولت تدبير ديده بود، 
كمبود هيچ كااليي را نداشتيم. تغيير قيمت باعث 
ش��د كاالها فقط و فقط كمي دير برسد. اميدوار به 

تثبيت قيمت ها هم هستيم.
بخشي از اين اصالحات اقتصادي دولت براي كاهش 
فشار بودجه اي اجرايي شده كه در اين سال ها وجود 
داشته است. با وجود تالش هاي انجام شده، همچنان 
وابس��تگي به پول نف��ت در بودجه باالس��ت و عدم 
دسترس��ي به منابع نفتي در اين سال ها، كار را دشوار 
كرده است، با اين وجود رييس سازمان برنامه و بودجه 
اعالم كرده كه الاقل در كوتاه مدت امكان قطع اتكاي 
بودجه به پول نفت وجود نخواهد داشت. سيدمسعود 
ميركاظمي درباره اصالح ساختار بودجه دولت و اينكه 
آيا شاهد هستيم كه نفت از ساختار بودجه كنار برود؟ 
گفت: در كوتاه مدت خروج نفت از بودجه امكان پذير 
نيست و اصالح ساختار بودجه فقط خروج نفت نيست 
و اصالحات ديگري الزم است كه صورت گيرد. اينكه 
بودجه س��اده و قابل فهم و رصد باش��د و دستگاه ها و 

استان ها در قبال بودجه پاسخگو باشند مهم است. 

وي افزود: وزير علوم مي گويد دانشگاه ها هيات امنا 
دارند و بودجه مي گيرند و من كاره اي نيستم. ما هم 
در پيشنهادي كه به مجلس داديم يك رديف براي 
وزير گذاش��تيم و گفتيم وزير بايد پاسخگوي رشد 
علمي كشور باشد و دوباره دوستان آن را برگرداندند 
و گفتند كه خير همه دانشگاه ها بايد رديف داشته 
باشند. وزير ماه گذشته اعتراض داشت كه من دخل 
و تصرفي در تخصي��ص بودجه ن��دارم؛ لذا اصالح 
س��اختار بودجه ابع��اد مختلف��ي دارد و بحمداهلل 

جلسات مشتركي شروع شده است.
ميركاظم��ي تصريح ك��رد: يك��ي از ماموريت  هاي 
جلسات شوراي اقتصادي سران، ماموريتي است كه 
مقام معظم رهبري ارايه داده بودند و آن هم اصالح 
ساختار بودجه اس��ت، لذا كاري را شروع كرديم و 
اميدواريم با كمك مجلس و دست اندركاران بتوانيم 
در صحن شوراي عالي اقتصاد سران آن را تصويب 
و بع��د به مجلس ببري��م. رييس س��ازمان برنامه و 
بودجه در پايان گفت: كار ش��روع شده و اميدواريم 
در كوتاه مدت انجام شود و ما در حال بررسي قانون 
برنامه هس��تيم و باي��د زودتر آن را برس��انيم، زيرا 

بودجه سال ۱402 مبتني بر قانون برنامه است. 
در شرايطي كه دولت اعالم كرده پس از دو ماه سيستم 
حمايت فعلي را متوقف كرده و كاالبرگ الكترونيك را 
جانشين آن مي كند، بايد ديد در نهايت وضعيت افزايش 
قيمت ها به چه شكل خواهد بود و در نهايت اصالحات 

اقتصادي تا چه ميزان به اهداف خود خواهند رسيد
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حل مشكل گرد و غبار
با دستور رييسي

رييس جمهور پيگيري معضل آالينده ها و گرد و غبار را 
تا حصول نتيجه مطلوب ضروري دانست. آيت اهلل سيد 
ابراهيم رييسي در جلسه هيات دولت بر رعايت انضباط 
مالي از سوي دستگاه هاي دولتي تأكيد كرد و با اشاره 
به ضرورت توجه به حقوق اقشار مختلف جامعه، گفت: 
رعايت انضباط مالي توسط مديران بسيار مهم است، 
اما نبايد موجب تضييع حقوق مردم شود. وي با بيان 
اينكه تأخير در پرداخت حقوق نيروي انس��اني براي 
يك ساعت هم مجاز نيست، افزود: اگر كسي ذي حق 
نيست، بايد توجيه و تبيين شود، نه آنكه بالتكليف بماند. 
رييس جمهور در بخش ديگري از س��خنانش گفت: 
پيگيري اقدامات سازمان حفاظت محيط زيست براي 
حل مش��كل آالينده ها و معضل گرد و غبار تا حصول 
نتيجه مطلوب ضروري است. رييسي در بخش ديگري 
از سخنان خود با تسليت ش��هادت دو محيط بان در 
استان فارس در درگيري با شكارچيان غيرمجاز و آرزوي 
بهبودي محيط بان ديگر كه در اين حادثه مجروح شده 
است، بر لزوم حمايت قاطع از محيط بانان كه در مقابل 
متعرضين به قانون و حقوق عمومي مي ايستند، تأكيد 
كرد. رييس جمهور در ابتداي سخنان خود با تبريك 
والدت با س��عادت حضرت فاطمه معصومه)س( و 
آغاز دهه كرامت، هجرت حضرت علي بن موس��ي 
الرض��ا)ع( از مدينه به طوس را مبدأ ش��كل گيري 
تمدن رضوي دانست و بر لزوم تبيين اين تمدن و 
معرفي شخصيت و سيره ائمه اطهار)ع( تأكيد كرد.

امام راه حل هيچ مشكلي را
لوله تفنگ نمي دانست

سيد حسن خميني در ادامه با اشاره به فعاليت گروه هاي 
مقاومت مثل حماس و جهاد اسالمي اظهار كرد: اين بار 
فرياد »اهلل اكبر« در مبارزه با صهيونيسم متولد شد. اين 
كار بزرگي بود كه امام خميني )ره( اين مرد خدا در دوره 
ما نسبت به مساله فلسطين انجام داد. البته اين مشي فقط 
در فلس��طين نبود. امام )ره( دين را به زندگي آميخته با 
مادياِت بشريت آورد. وي تاكيد كرد: فرياد »نه شرقي نه 
غربي« يعني ما از منظر خدا عدالت خواه هستيم. آخوند 
امريكايي يعني كسي كه فريادگر سرمايه داري وابسته 
است؛ كشيش امريكايي يعني كسي كه پشت دروازه هاي 
كاپيتاليسم معبد و كليساي خودش را برقرار مي كند. 
داستان انقالب اين بود كه در دوگانه اينكه بايد يا عدالت 
خواه و ماركسيست يا ديندار و كاپيتاليست باشي، يك خط 
سوم را ايجاد كرد كه بر مبناي آن، شما مي توانيد آزادي 
خواه و ديندار، خدامحور و عدالت خواه باشيد؛ مانند ابوذري 
كه هم عدالت خواه و هم پشت سر اميرالمومنين )ع( است. 
سيد حسن خميني با اشاره به اينكه راه حل امام تغيير 
گفتمان هاي رايج آن دوران در بحث فلسطين بود، يادآور 
شد: امام راه حل هيچ مشكلي را از لوله تفنگ نمي دانست.

وي با بيان خاطره اي ازمنظر امام )ره( در رابطه با بيداري 
مردم فلسطين و انتفاضه شان، گفت: خودم در ايام بيماري 
ايشان كه به رحلت شان منجر شد در بيمارستان شاهد 
بودم كه وقتي تلويزيون نشان مي داد كه مردم فلسطين در 
انتفاضه بزرگ خودشان با سنگ به جنگ گلوله رفته اند، 
چنان لبخند و نشاطي در چشم و صورت امام )ره( مشهود 
بود كه گويي اين اثر انقالب ما است؛ و اين راه حل نهايي 
است. وي خاطرنشان كرد: همين جمله كه امام در ايران 
هم فرمودند »همه با هم« امروز در فرمايشات رهبر انقالب 
به عنوان راه حل رهايي فلسطين مطرح است كه بر اساس 
آن رفراندومي كه همه گروه هاي فلس��طيني را شامل 
شود برگزار شود؛ در آن صورت مردم فلسطين خودشان 
بلدند چه كار كنند. بعد از امام )ره( در داستان فلسطين 
آن پرچم، پيام و صدا از زبان و بيان و دست مبارك رهبر 
انقالب پررنگ و پرتوان ادامه پيدا كرد و جمهوري اسالمي 
با افتخار در موضوع دفاع از فلسطين، قدس و مظلوميتي 
كه امروز مظلوميت پيامبر اسالم است، وارد محاسبات 

غلطي نشد كه البته نتايج دنيوي هم نخواهد داشت.

اخطار ايران به شوراي حكام
س��عيد خطيب زاده، س��خنگوي وزارت امور خارجه 
جمهوري اس��المي ايران در واكنش به موضع گيري 
وزارت خارجه فرانسه كه با اس��تناد به گزارش جديد 
آژانس بين المللي انرژي اتمي صورت گرفت، اظهار داشت 
همان گونه كه قبال همه گفته شد هرچند گزارش جديد 
آژانس به هيچ روي بازتاب دهنده واقعيت تعامالت ايران 
و اين نهاد بين المللي نيست، اما اينگونه اظهارنظرهاي 
شتاب زده و مبتني بر جهت گيري هاي سياسي نيز كه 
همكاري هاي فني گسترده و سازنده جمهوري اسالمي 
ايران با آژانس را كامال ناديده مي گيرد، مداخله جويانه 
و بي ارزش است. سخنگوي دستگاه ديپلماسي افزود، 
شكل و ماهيت اظهارات و اقداماتي از اين دست كه در 
راستاي عمليات رواني و فراهم آوردن زمينه اعمال فشار 
بر جمهوري اسالمي ايران در آستانه نشست هاي شوراي 
حكام آژانس صورت مي گيرند، كامال براي ما شناخته 
شده است. البته همزماني و همنوايي چنين اظهاراتي با 
تحركات اخير رژيم جعلي صهيونيستي، جاي پاي رژيم 
صهيونيس��تي را بيش از پيش در آنها پررنگ مي كند. 
سعيد خطيب زاده در ادامه گفت: همانطور كه همواره به 
آژانس توصيه كرده ايم به مسير همكاري هاي فني وفادار 
بماند، به كشورهايي مانند فرانسه هم توصيه مي كنيم از 
موضعگيري و مداخالتي كه باعث مي شود همكاري ها از 
مسير صحيح خودش خارج شود، اجتناب كرده و به جاي 
آن به تعهدات پادماني خود در خلع س��الح اتمي و نيز 
مسوول كردن رژيم آپارتايد اسراييل كه صدها كالهك 
هسته اي را در اختيار دارد، عمل كنند. سخنگوي وزارت 
امورخارجه خاطرنش��ان كرد، برنامه هسته اي ايران 
تماما صلح آميز است و ما طبيعتا به هر اقدام غير سازنده 
در شوراي حكام پاسخ محكم و متناسب را خواهيم داد 
و مسووليت پيامدهاي آن بر عهده آنهايي است كه به 
شوراي حكام و گزارش مديركل به عنوان اهرم فشار و 

ابزار بازي هاي سياسي عليه ايران نگاه مي كنند.

شرايط جديد امهال
تسهيالت و سرمايه گذاري

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي از سه مصوبه 
مهم جهت تعيين تكليف استمهال تسهيالت پرداختي 
و همچنين ورود صندوق به س��رمايه گذاري داخلي و 
خارجي خبر داد و گفت كه طرح ايجاد يا تملك بانكي 
تخصصي براي صندوق توسعه ملي جدي است. مهدي 
غضنفري جزييات جلسه هيات امناي صندوق توسعه 
ملي كه روز گذشته )دهم خرداد( برگزار شد را تشريح 
كرد؛ ۱0 پيشنهاد مطرح و مصوب شده است كه سه مورد 
براي صندوق بسيار حايز اهميت بوده است. رييس هيات 
عامل صندوق توسعه ملي، در اين باره به مصوبه اي براي 
نحوه استمهال تسهيالت دريافتي از صندوق اشاره كرد و 
توضيح داد: به دنبال بررسي هاي صورت گرفته، صندوق 
توسعه ملي دست به خوشه بندي درخواست هاي مطرح 
ش��ده زد و چهار قاعده براي آن تعيين كرد. در قاعده 
اول اگر بنگاهي وام گرفته و درخواست استمهال كند، 
بررسي خواهد شد كه اگر به طور جدي و با قاطعيت به 
دنبال تكميل پروژه باش��د و از سويي عوامل سياسي، 
اجتماعي و اقتصادي موجب كندي پيش��رفت پروژه 

باشد، صندوق با اين درخواست موافقت خواهد كرد.
    اگر كار رها شده باشد

صندوق پولش را قانوني مي گيرد
غضنفري ادامه داد: در قاع��ده دوم اگر منابع صندوق 
تسهيالت گرفته شده ولي پروژه نيمه كاره رها شده يا 
اينكه تحركي در آن نيست، ساخت و ساز متوقف باشد يا 
حتي اگر منابع به سمت محلي غير از پروژه هدايت شده 
باشد، آنگاه صندوق توسعه ملي، با درخواست استمهال 
موافقت نكرده و خواهان برگشت منابع خواهد شد، در 
اين صورت ورود مستقيم براي بازگشت منابع داشته يا 

از كانال قوه قضاييه پيگير خواهد شد.
    استمهال به شرط دريافت بخشي از منابع

او در تشريح قاعده سوم براي درخواست كنندگان 
استمهال تس��هيالت يادآور ش��د: اگر درخواست 
استمهال براي تسهيالتي باشد كه پروژه به مرحله 
بهره برداري رسيده و فروش ارزي و ريالي دارد، تنها 
زماني مورد موافقت قرار مي گيرد كه بخشي از طلب 
صندوق از سوي تسهيالت گيرنده پرداخت شود، اما 
اگر استنكاف كند، آنگاه صندوق وثايق در اختيار را 

به اجرا گذاشته و طلب خود را تملك مي كند. 
    تسهيالت دولت به هيات امنا مي رود

به گفته وي، قاعده چهارم به تسهيالت دريافتي 
دول��ت اختصاص دارد، پروژه هايي كه مقرر ش��د 
بررسي درخواس��ت اس��تمهال، در هيات امناي 

صندوق مطرح و بررسي شود.
    شرايط ورود به سرمايه گذاري خارجي 

مصوب شد
 اين مقام مس��وول در صندوق توسعه ملي در ادامه، به 
يكي ديگر از مصوبات هيات امناي صندوق در رابطه با 
سرمايه گذاري در بازار پولي و مالي و پروژه هاي خارج از 
كشور اشاره كرد و گفت: طي آن نحوه ورود به اين نوع 
سرمايه گذاري اعم از مستقيم يا غيرمستقيم و همچنين 
با اس��تفاده از نهادهاي مشاوره اي و غيره مطرح بود كه 
هيات امناي صندوق با پيشنهاد سرمايه گذاري خارجي 
مستقيم و غيرمستقيم در حوزه هاي مختلف موافقت و 

در عين حال بر جذب سرمايه خارجي نيز تاكيد كرد.
    بانك و وام گيرنده سود مي كنند

صندوق ضرر!
موضوع ديگر مصوب در جلس��ه هيات امناي صندوق 
توسعه ملي به اقدامي جهت حفظ دارايي هاي صندوق 
در مسير سرمايه گذاري داخلي بدون ورود به بنگاه داري 
بر مي گردد. رييس هيات امناي صندوق توسعه ملي در 
اين رابطه به جريان همكاري بانك ها با صندوق اشاره كرد 
و توضيح داد: يكي از علل طوالني شدن پروژه هايي كه 
از كانال صندوق تامين مالي مي شود همكاري ضمني 
يا ناگفته و نانوش��ته بانك ها با وام گيرندگان است. به 
هر حال در هر پروژه اي كه طوالني مي شود، بانك ها و 
وام گيرندگان سود مي كنند اما ضرر آن براي صندوق 
مي ماند، اين در حالي اس��ت ك��ه بانك ها انگيزه  كافي 
براي دنبال كردن بازگش��ت معوقات صندوق ندارند و 
مي توان گفت كه يكي از داليل عدم وصول مطالبات، 
ناشي از همكاري نامناسب بانك هاست و بايد از مسير 

تسهيالت دهي صندوق توسعه ملي حذف شوند. 
    صندوق بايد براي خودش

 بانك داشته باشد  
غضنفري گفت كه پيش��نهاد ايجاد يا تملك يك 
بان��ك توس��عه اي و خاص صندوق توس��عه ملي 
مطرح شده است و صندوق بايد بتواند از اين كانال 
تس��هيالت را پرداخت كند كه توجيه كافي براي 
اين موضوع نيز از س��وي صندوق وج��ود دارد و 
نمي خواهد منابع خود را به اسم تسهيالت رها كند.

    سود صندوق به صفر رسيده است
وي در اين رابطه با اشاره به اينكه به اينكه سود صندوق 
توسعه ملي در ۱0 سال گذشته حدود صفر بوده است و 
اگر ضرر ناشي از ريالي كردن منابع ارز را در نظر نگيريم، 
حداكثر نرخ بازده تشكيالت صندوق نيم درصد بوده 
در حالي كه در صندوق هاي ثروت جهان متوس��ط 
نرخ بازده به ۶ درصد مي رسد يادآور شد كه اين شيوه 
حكمراني صندوق، آن را با مشكالتي مواجه كرده و اگر 
قرار باشد بانك ها و تسهيالت گيرنده ها با همين رويه 
پيش برود، همان باليي كه سر حساب ذخيره ارزي آمد 
سر صندوق توسعه ملي هم خو اهد آمد. اين در حالي 
است كه هيات امنا به خطرات تهديد كننده صندوق 
واقف بوده و بر همين اس��اس اجازه س��رمايه گذاري 

بخش هاي مختلف را براي صندوق صادر كرد.
    نقش منابع صندوق عوض مي شود

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي يادآور شد: 
بر اين اساس از اين پس صندوق توسعه ملي مانند 
گذشته منابع را در اختيار سرمايه گذاران قرار خواهد 
داد، اما نقش منابع صندوق، تسهيالت نيست بلكه 
مشاركت است و در پايان پروژه با فروش سهام خود، 
از طرح خارج شده و منابع را به سرعت وارد طرح هاي 
جديد مي كند كه گامي در مسير دستيابي به نرخ 

هشت درصد رشد اقتصادي خواهد بود.

توضيحات دولت درباره اصالحات اقتصادي

سخنگوي دولت:

ارز حذف نمی شد هم گرانی داشتیم

با هر تخلفي در متروپل به شدت برخورد مي كنيم
سخنگوي دولت اعالم كرد كه اعتباري بنا به پيشنهاد 
وزارت كشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه براي 
پوشش بخش��ي از هزينه هاي  حادثه متروپل در نظر 
گرفته ش��د. علي بهادري جهرمي در حاشيه جلسه 
هي��ات دولت در جمع خبرنگاران با تس��ليت حادثه 
متروپل آبادان و تبريك روز دختر، اظهار كرد: دولت 
با جديت با هرگونه كوتاهي از سوي هر يك از مقامات 
محلي و با هرگونه فس��ادي درباره تخلفات متروپل 
ص��ورت گرفته باش��د، برخورد خواهد ك��رد. امكان 
رسيدگي به اين تخلفات وجود دارد و دستگاه قضايي 
هم با رسيدگي الزم را خواهد كرد و حتمًا دستگاه هاي 

مربوطه بايد پاسخگويي الزم را داشته باشند.
سخنگوي دولت افزود: امروز در هيات دولت مصوبه اي 
در خصوص حادثه متروپل داش��تيم و اعتباري را بنا 
به پيشنهاد وزارت كش��ور و موافقت سازمان برنامه و 
بودجه براي پوش��ش بخشي از هزينه هاي اين حادثه 
در نظر گرفته ش��د. البته هزينه اصلي بايد از مسببان 
يا همان مالكان دريافت شود. وي افزود: در خصوص 
واحدهاي صنعتي و صنفي اطراف تهران مش��كالتي 
از چندين سال گذشته وجود داشته و بسياري از اين 
واحدها ساماندهي نشده بودند و برخي ممكن بود با 
حوادثي مانند متروپل براي كارگرانشان مواجه شوند 
و بعضًا نظارت كافي روي اقدامات آنها نبود و در عين 
حال از حمايت كافي هم نمي توانستند برخوردار شوند.

بهادري جهرمي يادآور ش��د: از حدود سه ماه پيش 
موضوعي در دستور كار هيات وزيران مطرح شد كه 
بخش هاي مرتبط با اين مس��اله بحث هاي الزم را 
درباره اش انجام دادند و بر همين اساس امروز آيين 
نامه ساماندهي واحدهاي صنفي صنعتي كارگاهي 

اطراف تهران به تصويب رسيد.
سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه 
تدوي��ن آيين نامه اجراي��ي رتبه بن��دي معلمان در 
كميسيون هاي مربوطه دولت در چه مرحله اي است و 
تا چه زماني تصويب خواهد شد، گفت: كميسيون امور 
عمومي دولت در حال بررسي متن آيين نامه اجرايي 
قانون رتبه بندي معلمان اس��ت؛ كميسيون حتي در 
روزهاي تعطيل هم در اين ايام تش��كيل جلسه داده 
اس��ت. اين آيين نامه براي دولت حائز اهميت اس��ت 
كه اين آيين نامه سريع تر تدوين شود و در عين حال 

دقت نظر الزم به منظور اتقان آيين نامه و بهره برداري 
از مزايايي كه رتبه بندي براي نظام آموزش��ي كشور 
مي تواند داشته باشد، با دقت تنظيم شود. وي تاكيد 
ك��رد: تدوين اين آيين نام��ه كار زيادي برده اس��ت. 
آيين نامه اجرايي در مراحل پاياني اس��ت و اميدواريم 
هرچه سريع تر متن نهايي و تقديم صحن دولت شود.

سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي درباره مبلغ در نظر 
گرفته شده از سوي دولت براي آسيب ديدگان متروپل 
آبادان و برنامه دولت براي رفع نگراني مردم در زمينه 
ساختمان هاي پرخطر در كش��ور، اظهار كرد: امروز 
دولت فعال مبلغ ۷00 ميليارد ريال، مطابق پيشنهادي 
كه شده بود در نظر گرفت. اگر چنانچه هزينه بيشتري 
نياز باشد طي پيشنهادهاي بعدي ممكن است مطرح 
شود. البته يادآوري مي كنم كه هزينه هاي ناشي از اين 
واقعه از سوي مسببان اصلي آن بايد محاسبه و پس از 

رسيدگي از اموال آنان تامين شود.
بهادري جهرمي ادامه داد: بانيان وضع موجود آنقدر 
مشكل پيش پاي مردم و دولت گذاشته اند كه هر روز 
چندي��ن كار جدي و مهم و در س��طح ملي داريم كه 
واقعًا نمي شود در پيگيري آنها وقفه انداخت. يكي از 
اين مسائل همين ساختمان هايي است كه با نظارت 
ضعيف در سطح شهرداري ها و نهادهاي متولي در اين 
حوزه، مجوز گرفته اند ي��ا بدون مجوز پيش رفته اند. 

وي افزود: در جلس��ه اخير دولت گزارش مشروحي 
از س��وي وزير كشور ارايه شد و يكي از موارد تأكيدي 
رييس جمهوري ماموريتي بود كه به وزارت كش��ور 
با همكاري س��اير نهادهاي مربوطه دادند كه تمامي 
ساختمان هاي مشابهي كه ممكن است آسيب هاي 
مشابهي از آنها شاهد باشيم هم شناسايي شوند و هم 
راهكاري براي حل بحرانش ارايه شود كه اميدواريم با 

جديت آقاي وحيدي اين امر پيگيري شود.
سخنگوي دولت در پاس��خ به پرسشي درباره اينكه 
دولت براي حل مش��كل تحريم و تورم چه راهكاري 
در نظر دارد، تصريح كرد: دولت در حال عادالنه سازي 
يارانه ها يا مردمي سازي آن است. يعني يارانه ها به جاي 
اينكه به عده خاص��ي اختصاص يابد و به جاي اينكه 
يارانه فقط به واردكنندگان يا افرادي كه رانت خاصي 
براي بهره برداري از ارز ترجيحي داش��تند اختصاص 
يابد، به تمام مردم به استثناي دهك باالي جامعه كه 
تمول كافي دارد، اختصاص پيدا كند كه نزديك به ۸0 

ميليون نفر از جمعيت ما را در بر مي گيرد.
وي افزود: من تا به حال نديدم كارشناسي  اين اذعان 
را نداش��ته باش��د كه اين نوع نظ��ام پرداخت اتفاقا 
به كاهش ش��كاف طبقاتي كم��ك مي كند و حتي 
كارشناس��ان منتقد معترف هستند كه اين طرح به 
كاهش شكاف طبقاتي كمك مي كند و قدرت خريد 

دهك هاي پايين را افزايش مي دهد. بهادري جهرمي 
يادآور شد: ميزان دريافتي دهك هاي پايين در اين 
طرح بيش از ساير دهك ها در نظر گرفته شده است 
و همچنين سبد مصرفي دهك هاي پايين از كاالهاي 
مشمول ارز ترجيحي به مراتب كمتر از سبد مصرفي 
دهك هاي باال بود. با اين نوع توزيع عادالنه يارانه ها 

قدرت خريد دهك هاي پايين افزايش مي يابد.
سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي درباره رايزني براي 
حل مشكل ريزگردها با كشورهاي همسايه اظهار كرد: 
رييس جمهوري پيش از اين از رييس سازمان محيط 
زيست پيگيري مجدانه حل آن را داشته اند و پيرو اين 
پيگيري ها در ابتداي اين هفته س��فر رييس سازمان 
محيط زيست به س��وريه و عراق را داشتيم كه البته 

سفرهاي ديگري هم در دستور است.
بهادري جهرمي يادآور ش��د: توافقات بسيار خوبي با 
وزراي اين دو كش��ور صورت گرفته است و مذاكرات 
ديگري هم در س��اير وزارتخانه هاي دو كشور در حال 
انجام است و اميدواريم اين مساله تا حدودي كاهش 
يابد كه البته نيازمند همكاري كشورهاي همسايه براي 
حل آن است. وي در پاسخ به پرسشي درباره اقدامات 
دولت براي افزايش فروش نفت، گفت: در زمينه برجام، 
مذاكرات در روند خودش جريان دارد و متوقف نشده 
است. ايران حسن نيت خود را نشان داده و جديت خود 
را هم نشان داده و مذاكرات در مسير خود استمرار پيدا 
مي كند. سخنگوي دولت ادامه داد: در زمينه فروش 
نفت، آمارهايي از سوي متوليان امر ارايه مي شود كه 
نشان مي دهد فروش نفت به نسبت شرايط تحريمي 

در دولت مردمي از ميزان قابل قبولي برخوردار است.
بهادري جهرمي يادآور شد: طبيعي است در بازارهاي 
جهاني در هر حوزه اي به ويژه با شرايط كرونايي كه 
البته در كشورمان با همياري مردم و مديريت خوبي 
كه ص��ورت گرف��ت، آن بحران را خيلي احس��اس 
نمي كنيم، اما اين بحران در سطح جهاني همچنان 
نوس��اناتي را در بازارها ايجاد مي كند، ولي اين نبايد 
به سوءتعبيرهايي منجر شود. سخنگوي دولت تاكيد 
كرد: ايران بازار فروش نف��ت خودش را دارد و آن را 
از دست نداده و اتفاقا بازارهاي جديد جهاني هم در 
اين زمينه در حال توس��عه است و از اين حيث اميد 

به پيشرفت روزافزون در توليد و فروش را داريم.



گروه بانك و بيمه |
 در حالي كه برخي صاحب نظران در مورد آثار ارز 4200 
توماني بر اقتصاد ملي، از رانت ۵00 هزار ميليارد توماني 
در سال هاي اخير انتقاد كرده اند، برخي كارشناسان در 
مورد ح��ذف آن نيز معتقدند كه اين اقدام صرفه جويي 
200 ه��زار ميليارد توماني ايج��اد مي كند. اما در عين 
حال، مخالفان اين برنامه مي گويند كه افزايش قيمت ها 
و رشد هر روزه قيمت بس��ياري از كاالها، افزايش نرخ 
مبناي واردات گمرك به 2۵ هزار تومان، رش��د قيمت 
دالر به باالي 31 هزار تومان، همگي آثار اين سياس��ت 
بوده و عمال با رشد انتظارات تورمي، تورم و رشد قيمت ها 
به يك روند مستمر تبديل شده است و معلوم نيست كه 
اين شوك قيمتي در كجا خواهد ايستاد. زيرا با توجه به 
خلق پول بانك ها و نقدينگي كه هر روز حجم نقدينگي 
و تقاضاي پول را افزايش مي دهد، قيمت ها نيز متناسب 
با آن افزايش مي يابد و با افزايش قيمت ارز در بازار آزاد و 
رها شدن لنگر نرخ ارز ثابت 4200 توماني، قيمت كاالها 
متناسب با نقدينگي و تورم وانتظارات تورمي و شرايط 
اقتصاد و تاخير در احياي برجام و... افزايش خواهد يافت 
و يارانه نقدي پرداخت شده به مردم نيز نمي تواند قدرت 
خريد خانواره��ا را حفظ كند.  اين منتقدان حذف دالر 
4200 معتقدند ك��ه ارز 4200 توماني براي كاالهاي 
اساسي به نوعي لنگر ثبات قيمت ها بود و اگرچه باز هم 
شاهد افزايش قيمت ها و تورم بوده ايم، اما شتاب و رشد 
آن محدودتر بوده اس��ت و در شرايط تحريم نمي توان 
انتظار داشت كه آزادسازي نرخ ارز، و حذف دالر 4200 
منجر به رشد توليد و صادرات شود و قدرت خريد مردم 
را حفظ كرده و به ثبات قيمت ها در آينده منجر ش��ود. 
براين اساس روشن است كه انتظار افزايش قيمت ارز و 
قيمت ساير كاالها در آينده وجود دارد و همين موضوع 

انتظارات تورمي و رشد قيمت ها را بيشتر خواهد كرد. 

    نقشكمترحذفارزترجيحيدرگرانيها 
نسبتبهسايرعوامل

احس��ان خاندوزي وزير اقتصاد گف��ت: پس از گذر از 
افزايش هاي ماه هاي اول سال، از اين به بعد، با مديريت 
بهتري قيمت ها تحت كنترل در خواهد آمد. آمارهاي 
بانك مركزي حكايت از اين دارد كه در ماه گذش��ته 
نسبت به ماه قبل و اسفند سال 1400 دچار افزايش 
سطح عمومي قيمت ها شده ايم. خاندوزي با بيان اينكه 
دو دسته عوامل داخلي و خارجي موثر در اين ارتباط 
وجود دارد، افزود: گاهي به دليل عدم تفكيك الزم در 
اين خصوص، مردم احساس مي كنند افزايش سطح 
عمومي قيمت ها تنها ناش��ي از ح��ذف ارز ترجيحي 
مربوط به هم��ان چند قلم محدود كاال و مش��تقات 
آنها است، درحالي كه واقعيت اين طور نيست و سهم 
كمي از گراني ها به اين موضوع مربوط مي شود. بخش 
بسيار مهم تري از اين گراني ها برمي گردد به اينكه ما 
در داخل كشور، عواملي مثل افزايش قيمت نهاده هاي 
توليد، دستمزد كارگران، انرژي و آب و برق و… داريم 
كه به صورت طبيعي، همواره در ابتداي سال، موجب 

باال رفتن هزينه توليد و محصوالت نهايي مي شوند.

نرختورمماهگذشتهدرايران
كمترازكشورهايباثباتاقتصاديبود

يك دسته عوامل خارجي را هم داشتيم كه نه تنها ايران، 
بلكه بر روي كشورهاي همسايه، منطقه و اصواًل تمام دنيا 
تأثيرگذار بودند به نحوي كه موجب شد، ماه آوريل گذشته 
)ميالدي(، ماهي ويژه براي همه دنيا باشد. تورم ماه گذشته 
در ايران، كمتر از بسياري كشورهاي با ثبات مثل روسيه 
با 1۷ درصد تورم، برزيل 12، هلند ۹.۶، انگليس ۹، امريكا 
۸، آلمان ۷ و ايتاليا ۶ درصد افزايش تورم بوده است. در ماه 
گذش��ته، يك افزايش عمومي قيمت كاالها در همه دنيا 
داشته ايم كما اينكه همين كشور همسايه، تركيه، در طول 
يك سال بيش از ۷0 درصد تورم داشته است . همچنين بايد 
در نظر داشته باشيم، ما در داخل كشور، برخالف خيلي 
كشورها، با مساله كمبود و كميابي كاالهاي اساسي مواجه 
نيستيم، درحالي كه هم اكنون برخي اقالم در كشورهايي 
مثل س��وئد و انگليس، به يك معنا، جيره بندي شده اند. 
خاندوزي با بيان اينكه ما در ايران در زمينه تأمين كاالهاي 
اساسي مشكلي نداريم، گفت: اين در حالي است كه قيمت 

يك دسته از كاالها ازجمله ذرت، جو و گندم حتي روزانه 
تغيير مي كند و همه كشورها در حال رقابت براي خريد 
اين دسته از كاالها هس��تند. بناي ستاد اقتصادي دولت 
اين است كه حتمًا بتواند از طريق اعمال قيمت هاي كاماًل 
كارشناسي و منطقي و عدم اجازه افزايش هاي بي ضابطه 
و افسارگسيخته، قيمت ها را براي ماه هاي تير و مردادماه 
امسال به شكل موثرتري، كنترل كند. وزير اقتصاد دست 
كردن دولت ه��ا در جيب بانك مرك��زي و بي انضباطي 
شديد شبكه بانكي در طول تصدي دولت هاي گذشته را 
به عنوان عوامل بلندمدت تورم مورد اشاره قرار داد و گفت: 
با سياست هاي دولت، اين موارد بسيار كنترل شده و اميدوار 
هستيم اين سياست ها در كنار ساير تصميمات كوتاه مدت 
دولت، به نحوي پيش برود كه در ماه هاي آينده، ش��اهد 
كاهش در سرعت افزايش سطح عمومي قيمت ها باشيم و 
هدف گذاري هاي بانك مركزي براي كاهش تورم، محقق 
شود. مساله خيلي مهم اين است كه با توجه به سياست هاي 
كاماًل شفاف دولت براي ماه هاي آينده اقتصاد كشور و بناي 
آن براي كنترل صريح و جدي بازار ارز و نيز ابالغ رسمي 
قانون بودجه 1401، بايد انتظارات تورمي ماه هاي آينده 
را كاماًل مديريت كنيم. بنابراي��ن نبايد به هراس مردم و 
فعاالن اقتصادي از مواجهه احتمالي با شوك هاي جديد 
تورمي در ماه هاي آينده، دامن زده شود، كما اينكه اعتقاد 
داريم، پس از گذر از افزايش هاي ماه هاي اول سال، از اين 
به بعد، با مديريت بهتري قيمت ها تحت كنترل در خواهد 
آمد. خاندوزي با بيان اينكه ما هم اكنون صرفًا نگران مساله 
خارجي و تورم وارداتي هستيم، گفت: اگر بتوانيم اثر اين 
عوامل خارجي را كمتر كنيم و وابس��تگي توليد داخل و 
س��فره مردم به ارز را كاهش دهيم اميدواريم در ماه هاي 
آينده، شاهد كنترل بهتر سطح عمومي قيمت ها باشيم. 
وحيد ش��قاقي شهري، كارش��ناس اقتصادي كه موافق 
حذف دالر 4200 توماني است مي گويد: اگر دولت فرآيند 
كاالبرگ را آغاز نكند و همين روند پرداخت يارانه اخير كه 
ناشي از حذف دالر 4200 توماني بود را ادامه دهد، 200 
همت هزينه سال 1401 خواهد بود كه در نتيجه به نفع 
دولت اس��ت و 200 همت صرفه جويي را به همراه دارد. 
ش��جاعت در اجرا يا تصميم عجوالن��ه؛ به هر حال دولت 
سيزدهم تير خالص را زد و ارز 4200 توماني را از اقتصاد 
ايران بيرون كشيد. ارزي كه در اين 4 سال اخير جز رانت 
و فساد و هدررفت منابع ارزي، عايدي براي مردم نداشت 
و صرفا پول بيشتري به جيب عده اي سودجو سرازير شد؛ 
چه آنهايي كه ارز را گرفتند و كااليي نياوردند؛ چه كساني 
ك��ه ارز ارزان را گرفتند و كاال را با قيم��ت ارز آزاد به بازار 
عرضه كردند و چه افرادي كه كااليي غير از كاالي مشمول 
تخصيص ارز ترجيحي را به كشور آوردند. در نهايت پس 
از فراز و نشيب هاي بس��يار و اما و اگرهاي فراوان، دولت 
س��يزدهم تصميم به حذف ارز 4200توماني گرفت كه 

البته به اعتقاد برخي كارشناسان زمان مناسبي براي اجراي 
اين تصميم ارزشمند نبود. برهمين اساس دولت به تازگي 
يارانه 400 و 300 هزار توماني براي ۷۷ ميليون نفر درنظر 
گرفت و به حس��اب سرپرس��ت خانوار ۹ دهك درآمدي 
واريز كرد كه بنا به گفته علي صالح آبادي رييس كل بانك 
مركزي براي پرداخت يارانه هاي معيش��تي جديد خلق 
پولي صورت نگرفته و از منابع خود س��ازمان هدفمندي 
يارانه ها تامين شده اس��ت. اين در حالي است كه برخي 
رس��انه ها ادعا مي كنند كه اين ميزان از يارانه كه براي دو 
ماه پرداخت شده از منابع بانك ها بوده كه اين فرآيند هم 
آسيب به بانك ها مي زند و هم به تورم بيشتر مي انجامد.  
اين موض��وع را بايد بانك مركزي اع��الم كند كه مبنا را 
همان گفته آقاي صالح آبادي قرار مي دهيم كه گفته اند از 
محل منابع سازمان هدفمندي يارانه ها تامين شده است. 
همه دولت ها بع��د از بانك مركزي، قلك دوم را بانك ها و 
صندوق توسعه ملي مي دانند و اين موضوع هميشه تكرار 
شده كه به بانك ها آس��يب خواهد زد و اين صحبت ها به 
معني اين نيست كه منابع پرداختي يارانه اخير حتما از 
محل بانك ها بوده است. در مابه التفاوت دالر نيمايي كه 
حدود 2۵ هزار تومان اس��ت و ارز 4200 توماني منابعي 
آزاد مي شود كه مي توان از اين طريق يارانه هاي 300هزار 
تومان را هم تا پايان سال پرداخت كرد.  اگر دولت تصميم 
داشت تخصيص ارز 4200 توماني را ادامه دهد، با توجه 
به افزايش قيمت اين ۷قلم كاال در دنيا كه مشمول دريافت 
ارز ارزان بودن��د، حداقل 20 ميليارد دالر نياز داش��تيم. 
س��ال 1400 حدود 1۵ ميلي��ارد دالر ارز 4200 توماني 
تخصيص داده شد كه سال 1401 به دليل افزايش قيمت 
مواد غذايي و ديگر اقالم سبد مصرفي، اين رقم به بيش از 
20 ميليارد دالر خواهد رسيد.  مابه التفاوت نرخ ارز نيما با 
دالر 4200 توماني حدودا 21 هزار تومان مي شود كه در 
واقع با درنظرگرفتن واردات 20ميليارد دالري كاالهاي 
اساسي و دارو در اين گروه، دولت بايد حدود 400 همت 
هزينه مي ك��رد كه حاال با حذف اي��ن ارز ترجيحي،  اين 
ميزان مبلغ عمال به تدريج آزاد مي شود و در اختيار اقتصاد 
قرار مي گيرد. در واقع دولت بايد دالر نيمايي مي خريد و 
به واردكننده با نرخ 4200 تومان ارز را تخصيص مي داد. 
اگر در حال حاضر فرض كنيم قرار باشد به ۶0 ميليون نفر 
يارانه 300هزار توماني تا پايان سال پرداخت شود، ماهي 
1۸ همت خواهد ش��د كه در س��ال هزينه دولت در اين 
بخش حدود 200 همت مي شود. يعني اگر دولت فرآيند 
كاالبرگ را آغاز نكند و همين روند پرداخت يارانه اخير كه 
ناشي از حذف دالر 4200 توماني بود را ادامه دهد، 200 
همت هزينه سال 1401 خواهد بود كه در نتيجه به نفع 
دولت است و 200 همت صرفه جويي را به همراه دارد. با 
حذف تخصيص ارز 4200 ديگر ش��اهد انحراف منابع و 
قاچاق معكوس و فساد و رانت نخواهيم بود و از همه مهم تر 

حتي با پرداخت يارانه 300هزار توماني تا پايان سال هم 
دولت به ميزان 200 همت هم صرفه جويي خواهد كرد.  
متاسفانه سال هاست شاهد دست درازي دولت ها به منابع 
بانك مركزي، بانك ها يا صندوق توسعه ملي هستيم و اين 
منابع بارها و بارها توس��ط دولت ها به تاراج برده شده كه 
نتيجه اش هم تورم باالي فعلي اقتصاد است. براي تامين 
يارانه اخير نيز برخي تصور مي كنند كه منابع پرداختي از 
محل بانك ها يا بانك مركزي و صندوق توسعه ملي بوده كه 
بنا به گفته مسووالن چنين تصوري صحت ندارد.  دولت ها 
براي س��لطه مالي خود نبايد به منابع بانك ها و صندوق 
توسعه ملي دست درازي كنند و اين در حالي است كه بعد 
از بانك مركزي، بانك ها و صندوق توسعه ملي قلك دوم 
دولت ها شده اند. بانك مركزي بايد مراقبت كند كه دولت  
به منابع بانك ها دست درازي نكند و مديرعامل صندوق 
هم بايد تالش كند تا دولت از منابع صندوق توسعه ملي 
برداشت نابجا و به صورت ريالي و بازگشت ريالي نداشته 
باشد. اين دو گزاره بايد انجام شود كه اگر خالف آن باشد، 
تورم در اقتصاد را به همراه خواهد داشت.  دولت بايد تالش 
كنند برخالف روند گذشته كه دولت ها هم به منابع بانك ها 
و هم صندوق توسعه ملي دست درازي داشتند، از اين دو 
نهاد تامين مالي نداشته باشد كه ماحصل هر دوي اينها 
تحميل تورم به ۸۵ ميليون ايراني خواهد بود. در واقع اگر 
از اين دو قلك استفاده شود، تمام تالش دولتمردان براي 
حمايت هاي رفاهي با خلق ت��ورم از بين خواهد رفت.  با 
تالش رييس كل بانك مركزي رويه اشتباهي كه قرار بود 
در بودجه رخ دهد و آن هم دست درازي به منابع بانك ها 
بود، جلويش گرفته شد كه همين مقاومت بايد ادامه 
داشته باشد تا سلطه مالي دولت به روش سياست هاي 
پولي نباشد و به نوعي شاهد تحميل سلطه مالي دولت به 
بانك مركزي نباشيم. بايد مراقب باشيم كه بحث تامين 
مالي مسكن و ساير نيازها را هم ممكن است در آينده 
داشته باشيم بنابراين بانك مركزي بايد كمربندهايش 
را س��فت ببندد اگر مي خواهد تورم را مه��ار كند. ما 
چاره اي جز سختگيري در مصرف منابع بانك مركزي 
و بانك ها نداريم و نبايد اجازه دهيم دولت سلطه مالي 
و كسري مالي و تامين مالي را به هر نحوي به صندوق 
توسعه ملي يا منابع بانك ها و بانك مركزي تحميل كند.

رانت۵۰۰هزارميلياردتومانيارز۴۲۰۰ 
در عين حال عده اي از كارشناسان معتقدند كه در حدود 
سه س��ال رياس��ت عبدالناصر همتي بر بانك مركزي، 
حدود ۵00 هزار ميليارد تومان رانت با توزيع ارز 4200 
توماني براي عده اي از تجار و دالالن خاص، ايجاد شد. 
تأمين ارز واردات كاالها با ن��رخ هر دالر 4200 تومان، 
سياستي است كه در 20 فروردين سال 13۹۷ از سوي 
دولت دوازدهم تصويب شد و هدف از آن هم جلوگيري 

از افزايش نرخ ارز اعالم ش��د. اص��رار دولت دوازدهم بر 
ادامه سياس��ت ارز 4200 توماني ادامه داش��ت اما نرخ 
دالر در بازار آزاد همچنان افزايشي بود و در اواخر تيرماه 
13۹۷ به باالي ۸ هزار تومان رسيد. دولت هم به جاي 
اصالح سياست ارزي خود، اقدام به تغيير رييس كل بانك 
مركزي كرد تا ش��ايد بدين ترتيب در بازار شوك ايجاد 
كرده و نرخ ارز را مهار كند كه اين اقدام هم موفق نبود. 
بدين ترتيب عبدالناصر همتي رياست بانك مركزي را 
بر عهده گرفت و تا خ��رداد 1400 در اين جايگاه باقي 
ماند. در دوره رياست او بر بانك مركزي، قيمت دالر 3 تا 
4 براب��ر افزايش يافت. اما درحالي كه دولت دوازدهم بر 
حفظ سياست توزيع ارز واردات با قيمت 4200 تومان 
اصرار داشت، نرخ ارز در بازار آزاد روز به روز افزايش يافت 
به طوري كه در س��ال 13۹۷ قيم��ت دالر در بازار آزاد 
به طور متوس��ط 10۷۸0 تومان شد يعني بابت هر يك 
دالر 4200 تومان��ي كه دولت به واردكنندگان مي داد، 
به طور ميانگين ۶۵۸0 تومان سود به جيب افراد دخيل 
در زنجيره واردات تا توزيع كاالهاي وارداتي با ارز 4200 
توماني مي رفت. در سال 13۹۸ قيمت دالر در بازار آزاد 
به طور متوسط به 12۹1۸ تومان رسيد تا رانت ارز 4200 
توماني به ۸۷1۸ تومان به ازاي هر يك دالر برس��د. در 
سال 13۹۹ هم اين رانت به 1۸۶۸۷ تومان بابت هر يك 
دالر 4200 تومان رس��يد زيرا متوسط قيمت دالر در 
بازار آزاد به 22۸۸۷ تومان افزايش يافت. برآوردها نشان 
مي دهد در دوره نزديك به س��ه سال رياست همتي بر 
بانك مركزي نزديك به ۵00 هزار ميليارد تومان رانت 
از مابه التفاوت ارز 4200 توماني و نرخ دالر در بازار آزاد، 
ايجاد شده كه به جيب عده اي واردكننده و تاجر بزرگ و 
دالالن رفته است. اما اين همه تبعات سياست ارز 4200 
توماني در دوره رياست همتي بر بانك مركزي نيست. 
در مقاطعي در دولت قبل، منابع ارزي در دسترس براي 
تأمي��ن ارز 4200 توماني كم آمد. بانك مركزي هم در 
دوره همتي اقدام به چاپ پول ك��رد و با آن پول از بازار 
آزاد يا س��امانه نيما ارز خريداري كرده و آن را در اختيار 
واردكنندگان كاالهاي مشمول ارز 4200 توماني قرار 
داد. بدين ترتيب با افزايش شديد پايه پولي، نقدينگي 
و تورم هم در جامعه رش��د سريع تري پيدا كرد و كاالها 
دوباره گران شدند كه به زيان اقشار متوسط و كم درآمد 
جامعه ش��د؛ يعني دولت براي تأمين چند قلم كاالي 
موردنياز مردم با ارز 4200 توماني، سياس��تي را اتخاذ 
كرد كه تورم فراگي��ر را در همه كاالها حاكم كرد. علي 
صالح آبادي رييس كل بانك مركزي فاش كرده كه دولت 
روحاني در سال 13۹۹ فقط 4 ميليارد دالر درآمد نفتي 
به دست آورد اما 10 ميليارد دالر ارز 4200 توماني نياز 
داشت. به همين دليل ۶ ميليارد دالر ارز را از سامانه نيما 
به قيم��ت نزديك به نرخ آزاد خريداري كرد و به قيمت 
4200 تومان به واردكنندگان فروخت. به اندازه ۶ ميليارد 
دالر مابه التفاوت نرخ ارز 4200 توماني و ارز نيما، دولت 
در س��ال 13۹۹ پول چاپ كرد و پايه پولي را باال برد كه 
س��بب افزايش نقدينگي و متعاقبًا تورم شد. برآوردها 
نش��ان مي دهد حدود 100 هزار ميليارد تومان از 10۶ 
هزار ميليارد تومان رشد پايه پولي سال 13۹۹ صرفاً ناشي 
از خريد ارز در سامانه نيما براي تأمين ارز 4200 توماني 
بوده است كه با ضريب فزاينده حدود ۷، موجب ايجاد 
۷00 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد شده است كه 
تمامي اين فاجعه در زمان رياست همتي بر بانك مركزي 
رخ داده است. در حالي كه حجم نقدينگي در پايان سال 
13۹۹ به حدود 34۷0 هزار ميليارد تومان رسيد، 20 
درصد آن فقط س��هم چاپ پول بابت تأمين ارز 4200 
توماني در سال 13۹۹ بوده است، يعني حدود يك پنجم 
تورم فعلي محصول ارز 4200 توماني است. به عبارت 
دقيق تر، طي ساليان اخير و اصرار و پافشاري دولت 
قبل و مديريت ضعيف همتي در بانك مركزي، اجراي 
سياست تخصيص ارز 4200 توماني منجر به تشديد 
كس��ري بودجه و افزايش پايه پولي شده، اتفاقي كه 
نهايت��ًا منجر به افزايش تورم ش��د. درواقع در حالي 
كه ه��دف از تخصيص ارز 4200 توماني، جلوگيري 
از گراني كاالهاي اساسي بوده، افزايش پايه پولي از 
طريق چاپ پول براي خريد ارز از سامانه نيما و تأمين 
ارز 4200، خ��ودش ت��ورم ش��ديدتري را به جامعه 
تحميل كرد كه تبعات آن هنوز در اقتصاد ادامه دارد.

يادداشت

اخبار
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عامل افزايش قيمت ها حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بود يا انتظارات تورمي و رشد قيمت نهادهاي توليدي و دستمزد؟

    برنامه ريزي براي كاهش نرخ تورم در ماه هاي آينده                                             صرفه جويي ۲۰۰ هزار ميليارد توماني با حذف ارز ۴۲۰۰ توماني

خاندوزي: نرخ تورم ماه گذشته در ايران كمتر از كشورهاي با ثبات اقتصادي بود

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
قيمت ف��روش دالر آزاد روز چهارش��نبه، 11 خردادماه 
1401 به قيمت 31230 تا 31۵00 تومان معامله ش��د. 
همچنين با اعالم هر اونس طال به قيمت 1۸33 دالر، سكه 
به 1۵ ميليون و 400 هزار تومان دادو ستد شد.  فعاالن بازار 
معتقدند كه به دنبال اخبار و تحوالت سياسي روزهاي اخير، 
بازار واكنش نشان داده و با افزايش قيمت ها مواجه شده 
است و حال بايد ديد كه در روزهاي آينده در مسير احياي 
برجام و بهبود شرايط كسب وكار چه گام هايي برخواهيم 
داش��ت. برخي كارشناس��ان معتقدند كه سياست هاي 
واردات و صادرات و همچنين عدم كنترل انتظارات تورمي 
توسط دولت، موجب شده كه افزايش قيمت ها متاثر از جو 
رواني موجود و چشم انداز آينده و ارتباط كمتر با موضوع 
نقدينگي و تورم رشد كند.  همچنين دالر در صرافي هاي 
بانكي با ۷۵ تومان افزايش نسبت به روز گذشته 2۶ هزار و 

34 تومان معامله شد.نرخ يورو در صرافي هاي بانكي با ۸۸ 
تومان افزايش نسبت به روز گذشته با 2۸ هزار و 2۸0 تومان 
معامله شد. قيمت خريد هر دالر توسط صرافي هاي بانكي 
2۵ ه��زار و ۷۷۵ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 2۷ هزار و 
۹۹۹ تومان اعالم ش��د.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در 
بازار متشكل ارزي 2۵ هزار و 4۹۶ تومان و نرخ فروش آن 
2۵ هزار و ۷2۸ تومان بود.اين در حالي است كه نرخ خريد 
يورو در اين بازار 2۷ هزار و 3۶1 تومان و نرخ فروش آن نيز 
2۷ هزار و ۶10 تومان اعالم شد.همچنين، در سامانه نيما 
در معام��الت، حواله يورو به قيمت 2۶ هزار و 222 تومان 
فروخته و حواله دالر به بهاي 24 هزار و 434 تومان معامله 
شد. افزايش قيمت دالر در صرافي هاي بانكي از ابتداي سال 
1400 شروع شد و خردادماه وارد كانال 2۶  هزار تومان شد و 
نوسان قيمت دالر در صرافي هاي بانكي ادامه يافت. قيمت 
دالر به طور مش��خص 24 آذرماه در كانال 2۷ هزار تومان 

ثابت ماند. در روزهاي سرد زمستاني نرخ ارز سير نزولي 
را ش��روع كرد و پس از ۶ ماه دوباره به كانال 2۶ هزار 
تومان بازگشت و در آخرين روزهاي دي ماه دوباره به 
كانال 2۵ هزار تومان بازگشت. سير نزولي قيمت ها 
ادامه داشت تا اينكه در 1۷ بهمن ماه در كانال 24 هزار 
تومان نوسان داشت. با شروع سال جديد قيمت دالر 
در صرافي هاي بانكي در قيمت 2۵ هزار تومان نوسان 

داشت و بعد از ماه ها وارد كانال 2۶ هزار تومان شد.

سكه۱۵ميليونو۳۵۰هزارتومانشد
قيمت س��كه طرح جديد )چهارش��نبه، 11 خردادماه 
1401( با 3۵0 هزار تومان افزايش نسبت به روز گذشته 
به 1۵ ميليون و 3۵0 هزار تومان رس��يد. سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز با قيم��ت 14 ميليون و ۷00 هزار 
تومان معامله شد.همچنين نيم سكه هشت ميليون و ۵00 

هزار تومان، ربع سكه پنج ميليون و ۵00 هزار تومان و سكه 
يك گرمي سه ميليون و 100 هزار تومان قيمت خورد. 
عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 1۸ عيار 
به يك ميليون و 43۶ هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال 
طال ۶ ميليون و 222 هزار تومان شد.اُنس جهاني طال نيز 

با قيمت يك هزار و ۸2۹ دالر و 24 سنت معامله شد.

تبادلارزيروسيهوچين
بيشاز۱۰۰۰درصدافزايشيافت

روس��يه و چين در حالي به ح��ذف دالر امريكا از تجارت 
دوجانبه خود ادامه مي دهند كه ارزش مبادله ماهانه روبل 
و يوان طي سه ماه گذشته 10۶۷ درصد افزايش يافته و به 
حدود 4 ميليارد دالر رسيده است. به گزارش راشاتودي، 
روس��يه و چين در حالي به ح��ذف دالر امريكا از تجارت 
دوجانبه خود ادامه مي دهند كه ارزش مبادله ماهانه روبل 
و يوان طي سه ماه گذش��ته 10۶۷ درصد افزايش يافته و 
به حدود 4 ميليارد دالر رسيده است. بر اساس محاسبات 
بلومبرگ، حدود 2۵.۹1 ميليارد يوان يا 3.۹ ميليارد دالر 
تاكنون در ماه مه در بازار نقدي مسكو با روبل مبادله شده 
است كه در مقايسه با حجم ثبت ش��ده در فوريه، زماني 
كه روس��يه عمليات نظامي خود را در اوكراين آغاز كرد، 
12 برابر افزايش نش��ان مي دهد. اين افزايش همزمان با 

باالرفتن ارزش روبل به باالترين سطح خود طي پنج سال 
اخير در برابر يوان و دالر امريكا صورت گرفته است. در عين 
حال، گزارش ها حاكي است كه حجم مبادالت ارزي دالر و 
روبل به پايين ترين سطح خود در يك دهه گذشته رسيده 
است.ارزش روبل بين اوايل ماه مارس تا اواخر ماه مه 11۸ 
درصد در برابر دالر افزايش يافت، حتي در شرايطي كه اكثر 
معامله گران به دليل كنترل سرمايه و فروش اجباري دالر 
اس��تفاده از اين جفت ارز را كنار گذاشتند.  يوري پوپوف، 
استراتژيست نرخ ارز در اسبربانك روسيه، طي اظهاراتي 
گفت: بازيگران اصلي در بازار يوان-روبل، شركت ها و بانك ها 
هستند، اما عالقه فزاينده اي از سوي سرمايه گذاران خرد 
نيز وجود دارد.حجم )اين مبادالت( در بازار نقدي بورس 
مسكو افزايش يافته است. اين امر به دليل نگراني هاي ناشي 
از تحريم و همچنين قصد روسيه و چين براي تشويق به 
استفاده از ارزهاي ملي در تجارت دوجانبه صورت گرفته 
است. خروج دسته جمعي برندهاي بين المللي از روسيه 
پس از تحريم هاي ش��ديد، شركت هاي اين كشور را 
وادار كرده اس��ت كه به كاالهاي چيني روي آورند تا 
جايگزين واردات غربي كنند. در عين حال، يوان چين 
ممكن است به نيروي جديدي براي بين المللي شدن 
دست پيدا كند، درست زماني كه تنش هاي فزاينده 

بين واشنگتن و پكن اين روند را كند مي كند.

دالر 31 هزار و 5۰۰ تومان معامله شد

تبادل ارزي روسيه و چين بيش از 1۰۰۰ درصد افزايش يافت

سكهبه۱۵ميليونو۴۰۰هزارتومانرسيد

تورمسنگينحاصلارز۴۲۰۰
مهم ترين ض��رر ارز 4200 
تومان��ي ايجاد ران��ت براي 
يك ع��ده و تورم س��نگين 
براي م��ردم ب��ود و به دليل 
قيمت گذاري ساير كاالها با 
اين دالر اشتباه )ارز 4200( 
ياران��ه اي كه به م��ردم داده 
مي ش��د، ارزش نداش��ت. 
درب��اره ارز 4200 تومان��ي 
چند سوال كليدي وجود دارد. ارز 4200 از كجا آمد؟ آيا 
معيار انتخاب آن درست بود؟ برفرض كه درست باشد، 
آيا در اين چند س��ال نبايد تغيير مي كرد؟ آيا به هدف 
تعيين شده، رسيد؟  ارز 4200 براي جلوگيري از افزايش 
قيمت ها تعيين شد، اما شاهد بدترين افزايش قيمت ها 
پس از آن بوديم، حتي تورم كاالهاي اساسي از ميانگين 
كشور هم باالتر رفت. به اين معنا، نه تنها قيمت ها كاهش 
نيافت، بلكه نوسان قيمت كاالهاي اساسي نسبت به ساير 
كاالها كه با دالر آزاد خريداري مي شد، بيشتر شد. اين 
مساله نشان دهنده شكست طرح فوق است. مهم ترين 
ضرر ارز 4200 توماني به كشور ايجاد رانت براي يك عده 
و تورم سنگين براي مردم بود. بنابراين يارانه اي كه به 
مردم داده مي شد، ارزش نداشت زيرا قيمت گذاري ساير 
كاالها با اين دالر اشتباه صورت مي گرفت. برهمين اساس 
گاوداري ها رو به ورشكستگي رفتند، گندمكار دست به 
توليد نمي زد، مرغداري و دامپروري ها در حال نابودي 
بودند، پس ادامه اين روش سبب مي شد يك عده به اندازه 
كل ايران يارانه بگيرند و مردم فقير، فقيرتر شوند و اندك 
توليد هم در كشور به تعطيلي كشيده شود.بهينه سازي 
پرداخت يارانه ها يك اقدام انقالبي در دولت سيزدهم به 
حساب مي آيد كه در نتيجه آن درآمد دولت باال مي رود. 
يك قس��مت از آن براي جبران تورم هزينه مي شود و 
قسمت ديگر هم به توليدكنندگان جهت رونق توليد داده 
مي شود و از اين طريق اشتغال به وجود مي آيد. بنابراين 
بهينه سازي پرداخت يارانه ها جاي اينكه به چند دالل 
سود برساند، كل ايران را منتفع مي سازد.  يارانه نقدي و 
كارت الكترونيكي فرقي با هم ندارد زيرا دولت در هر دو 
مورد تصميم دارد قدرت خريد را باال ببرد، اما از اين جهت 
كه مردم با يارانه نقدي براي خريدشان تصميم مي گيرند 
و حق انتخاب شان سلب نمي ش��ود، بهتر است. البته 
تصميم بر آن است تا با كارت الكترونيكي نيازهاي 
پروتئيني و كالري الزم تامين شود و مصرف غذايي 
مردم بهبود پيدا كند، با اين حال استدالل طرفداران 

هر دو راه درست است و ايرادي بر آن وجود ندارد.

محمد حسن نژاد
كارشناس اقتصادي

افزايش۶۰درصدي
وصوليصادراتغيرنفتيكشور

علي صالح آبادي روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات 
دولت در جمع خبرنگاران گف��ت: تالش خواهيم كرد 
آنهايي كه در بخش حواله و اسكناس تقاضاي واقعي در 
بازار دارند پوشش كامل عرضه در بازارهاي نيما و بازارهاي 
متشكل ارزي را داشته باشيم. بزودي اختيارات ويژه اي 
هم براي بانك مركزي اضافه مي شود و مي تواند به تعادل 
در بازار كمك زيادي كن��د. صالح آبادي درباره افزايش 
قيمت دالر در بازار گفت: با پوشش كاملي كه در اين بازارها 
انجام مي دهيم قطعاً آرامش در بازار ايجاد مي شود؛ البته 
بانك مركزي از ظرفيت قوانين موجود استفاده مي كند 
و بزودي اختيارات ويژه اي هم براي بانك مركزي اضافه 
مي شود و مي تواند به تعادل در بازار كمك زيادي كند. وي 
با بيان اينكه وضعيت منابع ارزي كشور امسال نسبت به 
سال گذشته در تمام حوزه ها به مراتب بهتر شده است، 
گفت: در دو ماهه ابتدايي امسال نسبت به دو ماهه ابتدايي 
سال گذش��ته، حدود ۷.۵ ميليارد دالر نفت، فرآورده، 
ميعانات، گاز و پتروشيمي داشتيم كه سال گذشته در 
همين مدت حدود 4.۵ ميليارد دالر بوده؛ يعني بيش 
از ۶0 درصد رشد در وصولي ها و نه فقط درآمد داشتيم 
چون درآمد به معناي فروش نيست بلكه به معناي وصول 
است.در بانك مركزي و در حوزه صادرات غيرنفتي با توجه 
به توان خوبي كه داريم و عرضه خوبي كه در بازار انجام 
مي دهيم تعادل را در بازار ايجاد مي كنيم. صالح آبادي با 
اشاره به كم شدن حجم نقدينگي در فروردين ماه يادآور 
ش��د: حدود ۷ هزار ميليارد تومان اوراق از س��وي بانك 
مركزي در بازار فروخته شده است كه اين موضوع يكي از 
عوامل منفي شدن رشد نقدينگي است.در چند ماهي 
كه از شروع دولت جديد گذشته، شتاب رشد نقدينگي 

كاهش پيدا كرد و در فروردين 1401 منفي شد.

مابهالتفاوتديهبانوانزيانديده
متروپلآبادانپرداختميشود

صندوق تامين خس��ارت هاي بدني اعالم كرد: پرداخت 
فوري مابه التفاوت دي��ه بانوان زيان ديده حادثه متروپل 
آبادان تا سقف ديه يك مرد مس��لمان خارج از نوبت و با 
س��رعت پرداخت مي ش��ود. به گزارش صندوق تامين 
خس��ارت هاي بدني، در پي حادثه ريزش س��اختمان 
متروپل آبادان »مهدي قمصريان« مديرعامل صندوق 
با ابراز همدردي با خانواده هاي جان باختگان اين حادثه 
و تسليت به مردم آبادان، اظهار داشت : در راستاي تاكيد 
رييس جمهوري و وزير اقتصاد مبني بر حمايت حداكثري، 
تسريع و تسهيل در ارايه خدمات به بانوان زيان ديده اين 
حادثه ناگوار و در اجراي تكليف مقرر در تبصره ماده ۵۵1 
قانون مجازات اسالمي مصوب س��ال 13۹2 نسبت به 
رسيدگي و پرداخت فوري مابه التفاوت ديه بانوان زيان ديده 
اين حادثه تلخ تا سقف ديه يك مرد مسلمان اعالم آمادگي 
كرد.  وي با اشاره به وظايف و تكاليف قانوني صندوق تامين 
خسارت هاي بدني تاكيد كرد: با توجه به اهميت و ابعاد اين 
حادثه، موضوع به صورت ويژه در دستور كار مديران ستادي 
و استاني صندوق قرار گرفته است. پس از دريافت مدارك 
و مستندات مربوط به زيان ديدگان حادثه تلخ متروپل 
آبادان از سوي مراجع ذي صالح در كمترين زمان و قبل 
از صدور دادنامه مابه التفاوت ديات پرداخت خواهد شد.



از آنجا كه سهام شركت هاي س��هامي عام پذيرفته شده 
در بورس به عنوان نقد ش��ونده ترين دارايي ها محسوب 
مي شوند، به نظر مي رسد امكان توثيق از طريق سهام بتواند 
بر افزايش اعتبار بازارهاي مالي و جذابيت هاي فرصت هاي 
سرمايه گذاري در بازار سرمايه اثرگذار بوده و امكان تازه تري 
براي گرفتن تضامين الزم براي تامين مالي، گرفتن وام و... 
فراهم كند. در دنياي امروز اموال اعتباري مانند اوراق بهادار 
به عنوان دارايي هاي نوين، بخش مهمي از سرمايه اشخاص 
محسوب مي ش��وند و در كنار س��اير انتفاعاتي كه از اين 
اموال مي شود، امكان وثيقه گذاشتن آنها اهميت ويژه اي 
دارد، به طوري كه اكنون در بسياري از نظام هاي حقوقي، 
امكان وثيقه سهام استفاده مي شود. در اين رابطه قوانين و 
دستورالعملي براي توثيق اوراق بهادار نيز در قانون بازار 
سرمايه كشور فراهم شده است، هدف از اين دستورالعمل 
فراهم كردن شرايطي به منظور رفاه حال سهامداران بوده 
تا سهامداراني كه قصد دريافت تسهيالت از نهادهايي 
حتي خارج از نهادهاي بازار سرمايه مثل بانك ها دارند، 
بتوانن��د در برابر اخذ تس��هيالت، اوراق بهادار پذيرفته 
ش��ده در بورس را به عنوان وثيق��ه دين خود به مرجع 
تسهيالت دهنده بسپارند و متقابال متولي بازار سرمايه، 
اين اطمينان را به طلبكار بدهد كه اوراق بهادار بدهكار را 
از نقل و انتقال به نفع طلبكار مصون داشته و صرفا وفق 

قانون از اوراق بهادار مسدودي رفع انسداد مي كند.

   توثيق مكانيزه سهام
امكان توثيق مكانيزه سهام، جهت دريافت كارت اعتباري 
و تسهيالت بانكي براي تمام سهامداران اسفند ماه سال 
گذشته فراهم شد. مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تس��ويه وجوه در اين خصوص گفته بود كه 
مجوز استفاده از امكان توثيق مكانيزه سهام جهت دريافت 
كارت اعتباري و تس��هيالت بانكي، پيش از اين تنها براي 
مشموالن سهام عدالت راه اندازي شده بود و هيات مديره 
سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز استفاده از اين امكان را 
براي ساير سهامداران نيز صادر كرد. بر اين اساس، تمامي 
بانك ها و موسسات مالي اعتباري قادر شدند با استفاده از 
زيرساخت توثيق مكانيزه سهام در شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، امكان وثيقه سهام بدون 
مراجعه حضوري و مدارك كاغذي را براي مشتريان خود 
فراهم كرده و نسبت به ارايه كارت اعتباري يا تسهيالت به 
مشتريان خود اقدام كنند. امكان استفاده بانك هاي عامل 
با اين روش و بر اساس برنامه زمان بندي و ميزان منابع در 
اختيار خود فراهم شد. بنابراين سهامداران بورس قادر 
خواهند بود به جاي فروش سهام جهت تامين نقدينگي 
مورد ني��از خ��ود از كارت هاي اعتباري و تس��هيالت 
اعطايي بانك ها اس��تفاده كنند و مدت زمان بيشتري 
براي مديريت فروش سهام خود در اختيار داشته باشند.

   توثيق سهام چيست؟
در حال حاضر اگر شخص سهامداري )حقيقي يا حقوقي( 
قصد وثيقه گذاري نزد شخص ديگري داشته باشد مي تواند 
طي مراحلي و تحت نظارت شركت سپرده گذاري مركزي، 
س��هام خود را به عنوان وجه الضمان نزد شخص ديگري 
)حقيقي يا حقوقي( توثيق كند. توثيق اوراق بهادار در واقع، 
فرآيند درخواست مسدود كردن اوراق بهادار تحت مالكيت 
يك ش��خص وثيقه گذار )حقيقي يا حقوقي( به نفع فرد 

وثيقه گير )حقيقي يا حقوقي( نزد شركت سپرده گذاري 
مركزي اس��ت. فرد مالك دارايي ط��ي مدت توثيق، حق 
فروش دارايي تعيين شده را نداشته و هرگونه درخواست 
در خصوص رفع توثيق، درخواست اقدام به فروش دارايي 
توثيق شده، و .. بايد به همراه مدارك و مستندات كافي كه از 
سوي سپرده گذاري تعيين شده است، به صورت مكتوب 
به آن نهاد ناظر اعالم شود. عايدات حاصل از دارايي در طي 
دوره توثيق )از قبيل تقسيم سود نقدي، سهام جايزه و حق 
تقدم و...( به صورت توافق بين وثيقه گير و وثيقه گذار تعيين 
مي شود كه در حين درخواست توثيق، مسير اين عايدات 
بايد تعيين شود. در صورت درخواست رفع توثيق از سوي 
هر كدام از طرفين، اين درخواست بايد بصورت مكتوب 
به همراه فرم هاي تكميل شده مرتبط به سپرده گذاري 

جهت بررسي و انجام اقدامات مربوطه اعالم شود.

   فرآيند توثيق سهام
رويه كلي انجام معام��الت عمده با طي مراحل زير امكان 
پذير اس��ت: در صورتي كه وثيقه گذار نسبت به تعهدات 
خود كه بابت آن اوراق بهادار را وثيقه كرده، اقدامي نكند، 
ش��خص وثيقه گير مي تواند با اعالم درخواست فروش به 
ش��ركت س��پرده گذاري مركزي جهت وصول مطالبات 
خود اقدام به فروش دارايي تحت وثيقه كند. رس��يدگي 
به درخواس��ت هاي توثيق اوراق بهادار، منوط به ارس��ال 
درخواس��ت كتبي وفق فرم هاي از پيش تعيين شده، از 
سوي وثيقه گذار به شركت سپرده گذاري مركزي است. در 
صورتي كه وثيقه گذار شخص حقوقي باشد، فرم درخواست 
توثيق بايد توسط صاحبان امضاي مجاز، امضاشود و آخرين 
روزنامه رسمي مويد صاحبان امضاي مجاز ضميمه شود. 
چنانچه درخواست توثيق از سوي شخص حقوقي براي 
اوراق بهادار متعلق به اشخاص ديگر و به نيابت از ايشان به 
شركت س��پرده گذاري مركزي ارايه شود، وي بايد ضمن 
تكميل فرم  درخواست توثيق، گواهي كند كه درخواست 
كتبي اشخاص مذكور مبني بر اعطاي اختيار به شخص 
حقوقي جهت توثيق اوراق بهادار را دريافت نموده است. 
در صورتي كه وثيقه گذار شخص حقيقي باشد، سهامدار 
بايد به صورت مراجعه حضوري به دفاتر اس��ناد رس��مي 
جهت اخذ گواهي امضا يا با مراجعه به اين شركت جهت 
احراز هوي��ت اقدام كنند. به منظور توثي��ق اوراق بهادار، 

ضروري است در هنگام ارس��ال فرم درخواست، كارمزد 
معين توسط وثيقه گذار پرداخت و مستندات آن به همراه 
ساير مدارك به شركت سپرده گذاري مركزي ارسال شود. 
در غير اين صورت عمليات توثيق انجام نمي شود و مراتب 
به متقاضي اطالع داده مي شود. ميزان كارمزد در چارچوب 
سقف هاي اعالمي توسط سازمان تعيين و اعالم مي شود. 
در صورت تكميل و ارسال مدارك مطابق مواد قبل، شركت 
سپرده گذاري مركزي نسبت به انتقال دارايي اوراق بهادار 
مورد درخواس��ت توثيق، از كد مالكيت وثيقه گذار به كد 
وثيقه در پايگاه داده ها اقدام مي كند. پس از توثيق اوراق 
بهادار، شركت سپرده گذاري مركزي نتيجه اقدامات 
را به صورت كتبي به ناش��ر اوراق بهادار، وثيقه گذار 
و وثيقه گير اط��الع مي دهد. گواهينامه موقت اوراق 
به��ادار وثيقه نزد ش��ركت س��پرده گذاري مركزي 

نگهداري مي شود.

   توثيق سهام چه فوايدي دارد؟
مديرعامل شركت مولدسازي و مديريت دارايي تجارت، 
فراهم شدن امكان توثيق سهام را مثبت دانست و در اين 
خصوص گفت: امكان فراهم ش��دن وثيقه گذاري سهام 
ش��ركت ها و انواع اوراق بهادار نزد بانك ها موضوعي است 
كه از س��ال هاي پيش براي سهامداران عمده شركت ها و 
سهامداران نهادي تا حدي وجود داشت؛ اما متاسفانه به رغم 
اينكه اين نوع اوراق بهادار از نقد شوندگي بااليي برخوردار 
هستند به داليل مختلف از سمت اشخاص حقيقي پذيرفته 
نشده و هنوز به عنوان يك وسيله موجه و كاربردي در نظام 

بانكي براي اشخاص حقيقي كاربرد زيادي ندارند.
احس��ان رضاپور در گفت وگو با س��نا افزود: البته ممكن 
است اين اتفاق به دليل نوسانات بازار سرمايه و مالحظات 
و محدوديت هايي كه در ش��بكه بانكي وجود دارد، پيش 
آمده باشد. در حال حاضر بواسطه نفوذي كه بازار سرمايه 
در سال هاي اخير بين مردم به دس��ت آورده و به موجب 
آن اكنون گروه هاي زيادي از مردم به شكل هاي مختلف 
سهامدار شركت ها محسوب مي شوند، امكان استفاده و 
اقبال به استفاده از سهام به عنوان توثيق افزايش يافته است.

او تصريح كرد: سهامداران براي تامين مالي هاي خود و 
گرفتن اعتبار و تسهيالت مختلف در نظام بانكي بعضا 
نيازمند وثيقه گذاري مي ش��وند. در اين روش، سهام 

شركت هاي مختلف مي تواند به ميزان هاي مختلفي 
سپرده و وثيقه ش��ود و آن ميزان مي تواند متناسب با 
اندازه تسهيالت و اعتباراتي مورد احتياج فرد تخصيص 
پيدا كند؛ موضوعي كه از نش��انگر قابليت ويژه توثيق 
توسط س��هام اس��ت. اين موضوع در سهام شركت ها 
خيلي راحت تر اتفاق مي افتد و مي تواند سهام به نسبت 

متناسب تري با تسهيالت تخصيص پيدا كند.

    سهام را به جاي ملك وثيقه كنيد
اين كارشناس بازارسرمايه ادامه داد: اين موضوعي است كه 
قطعا مورد توجه قرار مي گيرد و حتي مي تواند در گرايش 
بيشتر مردم به سهامداري هم اثرگذار باشد، زيرا در فضاي 
عمومي جامعه و بين اشخاص حقيقي، يكي از انگيزه ها براي 
قرار دادن ِملك در س��بد دارايي ها استفاده از آن به عنوان 
وثيقه و ضمانت است؛ بنابراين با اضافه شدن اين ويژگي به 
سهام شركت ها و امكان استفاده از آنها به عنوان ضمانت و 
وثيقه تمايل بيشتري براي سرمايه گذاري در سهام ايجاد 
خواهد شد؛ حتي اين موضوع مي تواند به گرايش افراد 

از سمت بازارهاي ديگر به بازارسرمايه منجر شود.
رضاپور تصريح كرد: الزم است امكان توثيق قرار دادن، 
شامل گروه بيشتري از شركت ها شود و محدود نباشد. 
مشكلي كه پيش تر در اين خصوص وجود داشت اين بود 
كه بانك ها يا موسسات اعتباري تعداد محدودي از سهام 
شركت ها را كه ويژگي هاي خاص و متمايزي داشتند 
براي توثيق مي پذيرفتند )مانند شركت هاي بزرگ تر 
فلزي معدني و پتروش��يمي ي��ا هلدينگ هاي بزرگ 
كشور( . او اضافه كرد: اين در حالي است كه شركت هاي 
زي��ادي وجود دارند ك��ه حتي ممكن اس��ت در بازار 
فرابورس مورد داد و ستد قرار بگيرند اما از ويژگي هاي 
پايداري، ثبات و س��ودآوري مناس��بي هم برخوردار 
باشند. براين اساس به نظر مي رسد در صورتي كه آيين 
نامه خوبي در اين خصوص تدوين شود و گروه زيادي از 

سهام شركت ها را شامل شود، رويه بهتري باشد.

    سهام شركت ها ضامن مي شوند
اين كارشناس بازار س��رمايه اظهار كرد: به نظر مي رسد 
اگر به ميزان درصدي از ارزش روز سهام شركت ها امكان 
وثيقه گذاري فراهم شود )اين درصد مي تواند براي بازارهاي 
مختلف و بورس هاي مختلف متفاوت باشد(، اتفاق بهتري 
براي توثيق سهام اس��ت. درواقع مناسب تر است به جاي 
محدود ش��دن توثيق به فقط سهام شركت هاي بزرگ يا 
فقط نوع خاصي از بازار )مانند بازار اوليه بورس( اين موضوع 
شامل جميع سهام شركت هاي عام بورسي باشد. رضاپور 
بيان كرد: به تناسب طبقه بندي نمادها در بازارهاي مختلف 
و به واسطه شرايط ريسك پذيري و شفافيت اطالعات شان 
ممكن است س��هام مختلف دسته بندي ش��ده و ارزش 
تضمين هاي متفاوتي داشته باشند. بنابراين از اين طريق 
سهام شركت هايي كه در بازار پايه هم هستند مي توانند 
به ميزان��ي از درصد ارزش روز خود به عنوان وجه الضمان 
قرار بگيرند. او افزود: در مجموع چون س��هام شركت هاي 
سهامي عام پذيرفته شده در بورس به عنوان نقد شونده ترين 
دارايي ها محسوب مي شوند، به نظر مي رسد امكان توثيق 
از طريق سهام بتواند روي افزايش اعتبار بازارهاي مالي و 
جذابيت هاي فرصت هاي سرمايه گذاري در بازار سرمايه 

اثرگذار باشد.
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عرضه فيدليتي و ديگنيتي
در بورس كاال

براساس اطالعيه عرضه بازار فيزيكي بورس كاال، ۴۳۰ 
دستگاه فيدليتي و ديگنيتي ۱۸ خرداد در تاالر حراج 
باز عرضه مي ش��ود كه براساس جزييات، عرضه براي 
۱۵۰ دستگاه فيدليتي ۷ نفره، ۱۵۰ دستگاه فيدليتي 
۵ نفره و ۱۳۰ دستگاه ديگنتي خواهد بود. قيمت پايه 
فيدليتي ۷ نفره؛ ۸۰۳ ميلي��ون و ۵۰۰ هزار تومان و 
فيدليتي ۵ نفره؛ ۷۸۹ ميليون تومان در نظر گرفته شده 
است و بهمن موتور ديگنيتي را با قيمت ۸۴۳ ميليون 
و ۵۰۰ هزار تومان روي تابلوي معامالتي خواهد برد. 
همچنين به قيمت هاي پايه ۹ درصد ماليات بر ارزش 
افزوده بر مبناي قيمت نهايي فروش، هزينه هاي ماليات 
و عوارض شماره گذاري، هوشمندسازي كارت خودرو، 
خدمات پست، توليد پالك و ش��ماره گذاري و بيمه 
شخص ثالث اضافه مي ش��ود. از ابتداي عرضه خودرو 
در بورس كاال در مجموع ۱۳۹ كارا شامل ۸۱ دستگاه 
كارا دو كابين و ۵۸ دستگاه كارا تك كابين معامله شد. 
پيش دريافت براي خريد خودرو در بورس كاال فعال ۳۰ 
درصد از طريق همان حساب وكالتي تعيين شده است.  
معامالت عرضه خودرو در بورس كاال در تاالر حراج باز 
صورت مي گيرد و هر كدملي تنها مي تواند يك ثبت 
س��فارش ايجاد كند. ثبت سفارش عرضه جديد دو 
خودروي ُپرطرفدار فيدليت��ي و ديگنيتي از امروز 
۱۱ خرداد آغاز مي ش��ود و تا ساعت ۰۸:۳۰ صبح 

روز چهارشنبه ۱۸ خرداد )روز معامله( ادامه دارد.

حضور شركت هاي دانش بنيان 
در بازار سرمايه تسهيل شد

شبكه خبر| امين قهرماني، معاون ناشران و اعضاي 
شركت بورس با اشاره به مصوبه ۲۱ ارديبهشت امسال 
براي شركت هاي فعال در حوزه اقتصاد ديجيتال و نوپاي 
دانش بني��ان اظهار كرد: اين موض��وع براي مدت  هاي 
مديدي مطرح ش��ده بود و در س��ال جاري نيز با توجه 
به شعار سال كه »توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين« 
نام گذاري شده، ش��ركت  هاي بورس تهران و فرابورس 
ايران، پيوس��تي به آن مصوبه افزودند. معاون ناش��ران 
و اعضاي ش��ركت بورس اوراق بهادار تهران افزود: اين 
مصوبه، راه را براي آن دسته از شركت ها كه براي تامين 
مالي خود اقدام به عرضه س��هام خود در بازار س��رمايه 
مي كنند، هموار كرده است. قهرماني خاطرنشان كرد: 
نكته كليدي، ضوابط خاص در دس��تورالعمل است كه 
براساس آن، عرضه اوليه سهام اين دسته از شركت ها بايد 
از محل سلب حق تقدم انجام شود و منابع حاصل از عرضه 
اوليه دوباره به خود ش��ركت باز مي گردد و در راستاي 
توسعه و فعاليت هاي شركت استفاده مي شود؛ بنابراين، 

مي توان از آن به عنوان يك نوع تامين مالي ياد كرد.

بورس به ثبات رسيد
حسين سالح ورزي، عضو شوراي عالي بورس به اقدامات 
انجام شده از سوي دولت سيزدهم در حوزه بازار سرمايه 
اشاره كرد و افزود: دولت سيزدهم از زمان روي كار آمدن 
خود رفتار معقول و منطقي را نس��بت به معامالت بازار 
سرمايه و كاهش هيجانات ايجاد ش��ده در اين بازار در 
پيش گرفت. وي با بيان اينكه شاهد تصميمات درست 
اتخاذ شده از سوي دولت در خصوص بازار سرمايه بوديم، 
اظهار داشت: عماًل دولت س��يزدهم با يك رفتار كاماًل 
منطقي در زمينه عدم دخالت در بازار، انجام اقداماتي با 
صبر و طمانينه و نيز خارج از دخالت اجازه داد تا بازار روند 
طبيعي خود را در پيش بگيرد و نيز وضعيت معامالت بازار 
سرمايه رو به بهبود پيش برود. عضو شوراي عالي بورس به 
حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و تاثير آن بر اقتصاد كشور اشاره 
كرد و گفت: در كشور ايران و همچنين تجربيات مشابه 
بين المللي به كار گرفته شده را در هيچ كجا نديده ايم و 
هيچگاه توزيع ارز ترجيحي به صورت گسترده نتوانست 
منجر به رفاه ش��ود و از اقشار آسيب پذير حمايت كند. 
س��الح ورزي گفت: با توجه به وجود چنين مساله اي از 
همان ابتدا استفاده از ارز ترجيحي اشتباه بود و بايد تدبير 
بيشتري از سوي مسووالن س��ابق براي استفاده از اين 
ارز در اقتصاد كشور صورت مي گرفت. اين ارز نتوانست 
نشانه اي از اصابت دقيق اين سياست ها را به هدف ايجاد 
كند. وي به تبعات اس��تفاده از ارز ترجيحي در اقتصاد 
كشور اشاره و بيان كرد: از سال هاي گذشته شواهد زيادي 
را در زمينه معضالت استفاده از ارز ۴۲۰۰ توماني شاهد 
باشيم. توزيع ارز ترجيحي در بسياري از حوزه ها منجر به 
توزيع رانت قاچاق و نيز از بين رفتن منابع و ثروت ملي شد 
.نايب رييس اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان كرد: استفاده 
از اين ارز ترجيحي در همه سال هاي گذشته زمينه ساز 
چندنرخي شدن ارز بود كه اين اتفاق هم به مراتب به همراه 
خود نااطميناني و غير پيش بيني پذيري اقتصاد كشور را 
به همراه داشت. سالح ورزي ادامه داد: اغلب دولت ها بعد 
از روي كار آمدن خود چنين وعده اي را مي دادند كه نرخ 
ارز را تك نرخي مي كنند و بساط يارانه هاي آشكار و نهاني 
در اقتصاد كشور را جمع مي كنند اما هيچگاه در عمل 
اين اتفاق رخ نداد. وي ادامه داد: به دنبال بدعهدي هاي 
انجام شده از سوي مسووالن دولت قبل، اكنون شاهد 
قيمت هاي مختلف ارز نيماي��ي، ارز حواله اي، قيمت 
فردايي و نيز ده ها قيمت هستيم كه اين امر باعث ايجاد 
مشكالت مختلف در اقتصاد كشور شد. عضو شوراي عالي 
بورس اظهار داشت: با توجه به ايجاد چنين معضالتي 
در كشور اكنون دولت اقدام مهمي را مبني بر حذف ارز 
ترجيحي به منظور بهبود وضعيت اقتصادي كشور انجام 
داد كه تاكنون انتقادات زيادي را با خود به همراه داشت. 
سالح ورزي خاطرنشان كرد: دولت بايد بتواند اين 
طرح خود را از طريق برنامه هاي مختلفي كه برخي 
از آنها را وزارت اقتصاد براي قشر آسيب پذير در نظر 
گرفته به درستي پيش ببرد و اقدامات اصالحي را 
به سرانجام برساند. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران 
تاكي��د كرد: در اين صورت مي ت��وان گفت كه اين 
اقدام دولت سيزدهم بس��يار موثر بوده و در آينده 
شاهد منافع و ثمرات آن در اقتصاد ملي خواهيم بود.

علت محدوديت سفارش 
چيست؟

بورس پ�رس| روح اهلل دهق��ان، مديرعام��ل 
ش��ركت مديريت فناوري بورس تهران درباره 
توقف نماد سيمان آبيك توسط بورس به دليل 
محدوديت در تعداد شمارنده سفارش )حداكثر 
۶ رقم( در س��امانه معامالت، گفت: اين رويه در 
گذشته هم بوده و به بورس و فرابورس هم اعالم 
شده كه تعداد سفارش هاي يك نماد در يك روز 
معامالتي نبايد از يك ميليون بيشتر باشد و قبل 
از رسيدن به اين عدد، نماد شركت بايد بسته تا 

از اختالل سامانه جلوگيري شود.
وي اف��زود: اي��ن محدوديت اس��مي س��امانه 
معامالت و عدم توانايي در حمل شمارنده بيش 
از ۶ رقم از جمله مش��خصات شناسامه اي بوده 
و به س��ال ۸۴ و زمان راه اندازي باز مي گردد و از 
جمله متغيرهاي بنيادي بشمار مي رود كه طي 
سال هاي گذشته با وجود به روز رساني چند بار 
به هيچ عن��وان امكان تغيير در افزايش ظرفيت 
اس��مي س��امانه وجود ندارد و حتي در صورت 
تالش با ريس��ك بس��يار زياد، ممكن است كل 

سامانه مختل شود .
اين مقام مسوول ادامه داد: تا قبل از اعالم رويه 
توقف نماد داراي بيش از يك ميليون س��فارش 
و چند روز بعد از عرضه اوليه س��هام شركت ها، 
ارسال سفارش هاي سنگين و يكي دو ميليوني 
منجر به اختالل سامانه و سپس انجام دادوستد 
پس از پاي��ان معامالت مي ش��د، ام��ا با هدف 
جلوگيري از اين مشكل تصميم گرفته شد براي 
مواردي مانند »س��ابيك« كه حجم سفارش ها 
به ۹۶۱ هزار مورد رس��يد )با آمار خريد حدود 
دو ميلي��ون س��هامدار در روز عرض��ه اولي��ه( 
به منظور اجتناب از اختالل كل س��امانه، نماد 
 متوقف و انجام معامله به روز كاري بعد موكول

 شود.
دهق��ان گفت: هر چند س��امانه معامالت فعلي 
جوابگوي نيازهاي موجود بازار س��رمايه است، 
اما امكان تغيير چارچوب هاي اصلي نبوده و بايد 
سامانه هاي جديد و استاندارد وجود داشته باشد 
تا بورس ايران با به كارگيري ابزارهاي مش��تقه، 
سرمايه گذاران مايل به فعاليت در بازارهاي مالي 

خارجي را جذب كند و توسعه يابد.
وي ادامه داد: س��امانه بومي معامالت هم جاي 
خود مي تواند قابل اس��تفاده باشد، اما به دليل 
نياز ب��ه دانش مال��ي و معامالتي و اس��تفاده از 
اس��تانداردهاي متع��دد و قوانين بايد س��امانه 
استاندارد جايگزين ش��ود؛ چرا كه در بازارهاي 
مالي دنيا ثابت شده س��امانه هاي جديد، بازار و 

دانش را مي سازند.
براس��اس اين گزارش، ب��ورس ته��ران ديروز 
اعالم كرد: ادام��ه معامالت در ۳۰ دقيقه پاياني 
شركت س��يمان آبيك با توجه به اعالم شركت 
مديريت فن��اوري مبني بر وجود مش��كل فني 
ناشي از محدوديت در تعداد شمارنده سفارش 
)حداكثر۶ رقم( در س��امانه معام��الت و ورود 
و ويرايش س��فارش بيش از اي��ن تعداد در روز، 
امكانپذي��ر نب��وده و با اعالم ش��ركت مديريت 

فناوري، نماد »سابيك« متوقف شد.

شفافيت در بازار سرمايه
با نظارت مردمي

بورس نيوز| فس��اد و تقلب از اتفاقات اجتناب 
ناپذير تمام��ي بازارهاي مالي اس��ت. به منظور 
كاه��ش فس��اد و تقل��ب و سوءاس��تفاده در 
بازار س��رمايه، س��ازمان ب��ورس و اوراق عالوه 
ب��ر راه ان��دازي واحد دي��ده بان س��المت بازار، 
از هم��ه فع��االن بازار س��رمايه دعوت ك��رده تا 
ناهنجاري ه��اي عم��ده و موثق و قاب��ل اثبات 
 را گ��زارش كنن��د و بابت س��وت زن��ي، جايزه

 بگيرند.
غالمرضا مرحبا سخنگوي كميسيون اقتصادي 
مجلس سوت زني و گزارش تخلفات در بورس را 
يكي از راهكارهاي ايجاد شفافيت دانست و بيان 
كرد: »شفافيت« جزيي از خصلت بازارهاي مالي 
به ويژه بازار سرمايه اس��ت؛ بايد كاري كنيم كه 

اين مهم تحقق يابد.
مرحبا اضافه كرد: نظارت مردم بر بازار سرمايه و 
احساس مسووليت آنها در صورت مشاهده تخلف 
يا انحراف و گ��زارش آن به مراج��ع ذي صالح، 
في نفس��ه بسيار خوب اس��ت اما بايد مراقب بود 
با گزارش اطالعات خالف واقع با آبروي كس��ي 

بازي نشود.
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد 
بر اينكه در بررسي گزارش تخلفات از سوي مردم 
بايد كارشناس��ان مراجع اين اطالعات را با دقت 
پااليش كنند چرا كه ممكن اس��ت اين اطالعات 
توسط افراد فاقد تخصص گزارش شده يا با منافع 
ش��خصي و گروهي يا غرض ورزي توامان باشد، 
گفت: قوه قضاييه، سازمان بورس و اوراق بهادار 
و ساير سازمان هاي مقصد اين گزارش هاي، بايد 
ساز و كار تحليل و رسيدگي قوي داشته باشند تا 

اطالعات به درستي پااليش شود.
وي در ادامه به حمايت از س��وت زنان هم اشاره 
كرد و گفت: حمايت از س��وت زنان و احس��اس 
مسووليت مردم باعث مي ش��ود كه افراد مقابل 
فساد، رانت و تخلف بايستند و همچنين متخلفان 
خ��ود را در معرض نظارت تك ت��ك افراد جامعه 
ببينند، از ط��رف ديگر نيز مراج��ع مقصد نيز با 
حمايت از نظارت مردمي بايد گزارش هاي سوت 
زني، اين اطالعات را به دور از هر گونه احس��اس 
فشار، البي و... بررسي و پااليش كرده و اطالعات 

صحيح را مورد استناد قرار دهند.

ضمانت جديد براي دريافت وام بانكي اعالم شد

بورستغييرماهيتميدهد

مجامع شركت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت چه زماني برگزار مي شود؟

فروش برق صرفه جويي شده مشتركين خانگي در بورس انرژي

بنابر اعالم دستيار رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، تا 
زماني كه آيين نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت اصالح 
نشود، مجامع شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام 
عدالت برگزار نمي شود. ٣ خردادماه سال جاري بود كه 
شركت بورس اوراق بهادار تهران با صدور اطالعيه اي، از 
تداوم تعليق نماد معامالتي شركت هاي سرمايه گذاري 
اس��تاني س��هام عدالت در بورس، حداقل تا تاريخ ٣١ 
ش��هريورماه امس��ال خبر داد. همچنين بنابر جلسه ۹ 
اسفندماه سال ١۴٠٠ شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، 
بازگشايي نماد معامالتي همه شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني سهام عدالت پس از ارايه مدل پيشنهادي جهت 
بازبيني آيين نامه اجرايي آزاد س��ازي س��هام عدالت به 
شورا، انجام خواهد شد و خريد و فروش سهام عدالت تا 
زمان تغيير آيين نامه معامالت سهام عدالت در شوراي 
عالي بورس و تعيين نحوه برگزاري مجامع شركت هاي 
استاني سهام عدالت، امكان پذير نيست. بنابر اعالم پيمان 
حدادي، دستيار رييس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز، 

با توجه به اختالفات بين نهاد هاي مرتبط و سازمان هاي 
مربوطه در مورد نوع مالكيت و مديريت در شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني كه نياز به بررسي بيشتر و اصالحات 
احتمالي آيين نامه اجرايي آزاد سازي سهام عدالت دارد، 
تصميم شوراي عالي بورس بر اين شد فعال نماد هاي اين 
شركت ها بسته باشند و تا زماني كه اين آيين نامه اصالح 
نش��ود، مجامع برگزار نخواهد ش��د. به گفته وي، يك 
كارگروه ويژه از آذرماه س��ال گذشته ذيل شوراي عالي 
بورس تشكيل ش��ده كه اين كارگروه حدودا از ۱۰ نهاد 
و سازمان مرتبط با سهام عدالت تشكيل شده و تاكنون 
چندين جلسه تشكيل داده است. اين كارگروه تاكنون 
برخي از بند هاي آيين نامه اجراي سهام عدالت را اصالح 
كرده است و در جلسات آينده، ديگر بند هاي آيين نامه 
بررسي و در مورد آنها تصميم گيري خواهد شد. الزم به 
ذكر است كه سال گذش��ته، مجامع نوبت اول برخي از 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت برگزار 
شد، اما به حد نصاب نرسيدند. يعني ۵۰درصد به عالوه 

يك سهم در مجمع حاضر نشدند. بنابراين، اين مجامع به 
نوبت دوم رسيد. درواقع، بازگشايي نمادهاي شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني سهام عدالت زماني رخ مي دهد كه 
مجامع اين ش��ركت ها به درستي برگزار شود و در مورد 
سهامداران عدالت با روش مديريت مستقيم نيز، سازمان 
بورس و اوراق بهادار بايد تعيين تكليف كند. مرجع اصلي 
تعيين مقررات سهام عدالت، شوراي عالي بورس بوده و از 
۳۱ شهريورماه سال ۱۴۰۰ به بعد، هيات مديره آن دسته 
از شركت هاي سهام عدالت استاني كه مجامع آنها برگزار 
نشده است، از سوي شوراي عالي بورس تعيين مي شود. 
حدود ۳۰ ميليون نفر از مشموالن سهام عدالت، مديريت 
غيرمستقيم را انتخاب كرده اند و از طريق شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني سهام عدالت، مالكيت سهام خود را 
در اختيار دارند. اما مديريت سهام آنها بر عهده شركت هاي 
مذكور است. با اين وجود، هنوز تكليف برگزاري مجامع 
شركت هاي سرمايه گذاري اس��تاني مشخص نيست. 
بنابراين تعليق نماد معامالتي شركت هاي سرمايه گذاري 

عدالت اس��تان گي��الن )وس��گيال(، س��رمايه گذاري 
استان گلستان )وسگلس��تا(، س��رمايه گذاري استان 
همدان )وس��همدا(، سرمايه گذاري اس��تان هرمزگان 
)وسهرمز(، سرمايه گذاري استان مازندران )وسمازن(، 
سرمايه گذاري استان كرمان )وسكرمان(، سرمايه گذاري 
عدالت استان ايالم )وس��يالم(، سرمايه گذاري استان 
خراسان جنوبي )وسخراج(، س��رمايه گذاري استان 
خراسان رضوي )وس��رضوي(، سرمايه گذاري استان 
سيس��تان و بلوچستان )وسيستا(، س��رمايه گذاري 
استان قم )وسقم(، س��رمايه گذاري استان كرمانشاه 
)وسكرشا(، سرمايه گذاري عدالت استان كهگيلويه 
و بويراحمد )وس��كهبو(، س��رمايه گذاري اس��تان 
كردس��تان )وس��كرد(، س��رمايه گذاري استان يزد 
)وسيزد(، سرمايه گذاري استان لرستان )وسلرستا(، 
سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي )وساشرقي(، 
سرمايه گذاري استان مركزي )وسمركز(، حداكثر تا 

تاريخ ۳۱ شهريور ۱۴۰۱ تداوم مي يابد.

محمدرضا پورابراهيمي رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس در نامه اي ب��ه رييس جمهور خواس��تار امكان 
فروش برق صرفه جويي ش��ده توسط مشتركان خانگي 
از طريق گواهي هاي صرفه جويي انرژي در بورس ش��د. 
متن نام��ه محمدرضا پورابراهيمي رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس خطاب به آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي 

رييس جمهور به شرح ذيل است: سالم عليكم
احترامًا با توجه به اينكه در چند سال اخير رهبر معظم 
انقالب اسالمي در شعار ابتداي هر سال تأكيد ويژه اي بر 
امر توليد داشته اند و با عنايت به اين موضوع كه جهش 
توليد داخلي س��بب افزايش توان سياسي و اقتصادي 
كش��ور در كنار كاهش بيكاري و بهبود ش��اخص هاي 
رفاهي جامعه مي ش��ود، ضروت توجه ب��ه امر توليد و 
مانع زدايي در اين خصوص دوچندان ش��ده است. در 
اين خصوص، يكي از نهادهاي اصلي توليد كاال، انرژي 
مي باشد و امنيت انرژي نقش تعيين كننده اي در حيات 

اقتصادي كشور ايفا مي نمايد و الزم است اركان مختلف 
كشور اعم از وزارتخانه ها و ساير نهادهاي ذي ربط توجه 
ويژه اي به اين موضوع داشته باشند، به ويژه در شرايطي 
كه براس��اس گزارش هاي داخلي و بين المللي جايگاه 
ايران از نظر شاخص هاي مربوط به شدت انرژي و مصرف 
سرانه حامل هاي انرژي در جايگاه مطلوبي قرار ندارد. 
كاالي برق يكي از حامل هاي مهم انرژي اس��ت كه در 
شرايط موجود به علت كند شدن روند سرمايه گذاري 
در بخش توليد در دولت قبل طي س��ال هاي گذشته، 
تقاضاي آن از عرضه پيش��ي گرفته اس��ت و هر ساله 
شاهد بروز خاموشي در ايام اوج مصرف سال در كشور 
هستيم به نحوي كه براس��اس اعالم وزير محترم نيرو 
در فاصله يك ساله ابتداي س��ال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ بالغ 
بر ۱۷ هزار مگاوات كسري توان عملياتي برق در كشور 
ايجاد گرديده كه با توجه به ارقام موجود در صورت عدم 
اصالح الگوي مصرف در سال هاي آينده نيز اين موضوع 

با شدت بيش��تر تكرار خواهد شد. در كنار اين موضوع 
افزايش حجم بدهي هاي وزارت نيرو به بخش خصوصي 
)بالغ بر ۶۰ هزار ميليارد تومان( س��بب كمبود منابع 
دولتي الزم به منظور توس��عه بخش توليد و همچنين 
عدم رغبت پيمانكاران به مش��اركت ب��ا دولت جهت 
جهش توليد برق شده است. يكي از روش هاي پذيرفته 
شده و معمول در اقتصاد به منظور اصالح الگوي مصرف 
و بهبود شرايط موجود اس��تفاده از بسترهاي مبتني 
بر بازار اس��ت كه تجربيات موجود در دنيا بيانگر موثر 
بودن اين روش در مديريت سمت تقاضا مي باشد. بازار 
سرمايه و به صورت خاص بورس انرژي ايران به عنوان 
يك تشكل خود انتظام كه فضاي رقابتي و منصفانه به 
منظور كش��ف قيمت حامل هاي انرژي را فراهم آورده 
اس��ت، مي تواند به عنوان يك بازوي اجرايي در زمينه 
كمك به قيمت گذاري منصفانه حامل هاي انرژي نقش 
بااهميتي در كاهش شدت انرژي و همچنين حركت 

صنعت انرژي كشور به سمت خصوصي سازي و كاهش 
تصدي گري دولت شود.لذا با توجه به در پيش بودن ايام 
اوج مصرف برق در كشور، پيشنهاد مي شود با استفاده از 
ظرفيت بازار سرمايه، طرح پيشنهادي مهم كميسيون 
اقتصادي به شرح ذيل كه در پيوست به صورت كامل 
تشريح شده اس��ت مورد توجه قرار گرفته و با دستور 
جنابعالي عملياتي گردد تا بهينه سازي مصرف برق و 
تس��هيل تأمين برق صنايع در شرايط اوج مصرف را به 
ارمغان آورد. محورهاي مهم اين طرح به شرح زير است: 
۱- امكان ف��روش برق صرفه جويي ش��ده توس��ط 
مشتركين خانگي از طريق گواهي هاي صرفه جويي 

انرژي در بورس انرژي ايران
۲- فراهم سازي امكان واردات برق توسط نيروگاه هاي 

بخش خصوصي و عرضه آن در بورس
۳- ايجاد تابلو برق سبز در بورس انرژي ايران به منظور 

فروش برق نيروگاه هاي تجديدپذير به صنايع



گروه راه و شهرسازي |
كسري بودجه چه در سطح كشور و چه در سطح شهر، 
خانمان برانداز است. اگر در كشور هزينه ها با خاصه 
خرجي هاي دولتيان از منابع مالي پيش��ي بگيرد و 
كسري بودجه ايجاد شود، در نهايت با »خلق پول«، 
رشد باالي نقدينگي، افزايش حجم پول و تورم دست 
به گريبان خواهيم بود. درست مثل اقتصاد ايران طي 
50 سال اخير كه البته پيامدهاي تورمي آن طي چند 
ساله اخير، بيش از هميشه آزاردهنده شده است. در 
اين حال، اگر بودجه يك شهر بنا به داليل مشابه مانند 
خاصه خرجي مديران ش��هري، مازاد نيروي انساني 
و مواردي از اين دس��ت، دچار كسري شود، »تراكم 
فروش��ي« و دور زدن قوانين و مق��ررات و طرح هاي 
تفصيل��ي رخ خواه��د داد. چه آنكه ب��ه گفته پيروز 
حناچي، شهردار سابق تهران، »تراكم« در مديريت 

شهري در حكم »اسكناس« است. 

   به احوال چه كسي بايد گريست؟
 حناچي در گفت وگو با ايس��نا، با بيان اينكه در قانون 
نظام مهندسي وآيين نامه اجرايي آن، ساختمان هايي 
كه مس��احت آنها بيش از ۲000 متر مربع باش��د، با 
حساس��يت بيش��تري دنبال مي ش��وند و بايد توجه 
بيشتري به آنها شود، مي گويد: حاال اگر اين ساختمان ها 
جنبه عمومي پيدا كنند؛ يعني مجتمع تجاري يا مال 
باش��ند كه جمعيت زيادي روزانه به آن مراجعه كند، 
طبيعتا از حساسيت بيشتري برخوردار است و براي 
كنترل كيفيت آنها مي بايست توجه ويژه اي صورت 
گيرد. او با تاكيد بر اينكه آبادان از مشكالت كالن شهرها 
برخوردار نيست؛ اما قطعا به مانند ديگر شهرهاي مياني 
با موضوع دخل و خرج در مديريت شهري مواجه است، 
مي گويد: معموال هزينه هاي چنين شهرهايي بيش از 
درآمد آنهاس��ت و حاال در اين ميان اگر بخواهيم يك 
وظيفه اصلي براي شوراي ش��هرها نام ببريم كه روح 
قانون شهرداري ها و قانون تشكيل شوراها هم هست، 
آن وظيفه، ايجاد تعادل بي��ن هزينه ها و درآمدها در 
ش��هرداري اس��ت؛ همان موضوعي كه تحت عنوان 
منابع مالي پايدار هم از آن نام مي بريم و چون در طول 
سال هاي متمادي، به آن بي توجهي شده، سال به سال 

اين موضوع حادتر و حادتر شده است. 
اين اس��تاد دانش��گاه ادامه مي دهد: مصداق وضعيت 
شهرداري هاي ش��هرهاي كوچك و مياني اين بيت از 
س��عدي اس��ت كه مي گويد »به احوال آن كس ببايد 
گريس��ت/ كه دخلش بود نوزده  خرج بيس��ت«؛ پس 
طبيعي است كه اگر اين مشكل را حل نكنيم مجددا با 
مواردي مانند متروپل مواجه مي شويم؛ يعني شهردار 
منتظر است كه كس��ي از در وارد شود و بگويد چنين 
مجوزي مي خواهد و آن مجوز لزوما با طرح هاي تفصيلي 
و طرح هاي جامع و طرح هايي كه براي شهر تعيين كرده 
و در شوراي عالي شهرسازي تصويب مي كنيم، همخواني 
ندارد و در چنين شرايطي براي عبور از ضوابط و عدول 
از آن، پول هاي سنگيني از مالكين گرفته مي شود كه 
اين كار ش��هرداري توليد رانت خواه��د كرد و اينگونه 

شهرداريها را »رانتير يا توليد كننده رانت « مي ناميم.
حناچي با بيان اينكه طبيعي اس��ت كه نمي توان همه 
پالك ها و پارس��ل هاي موجود ش��هر آب��ادان را مانند 
متروپ��ل افزايش تراك��م داد، مي افزاي��د: اصلي ترين 
وظيفه اعضاي شوراي شهر، ايجاد تعادل بين رديف هاي 
درآمدي شهر با هزينه هاي آن است والبته ايده آل اين 
است كه رديف هاي درآمدي از محل هاي سالم و پايدار 
تامين ش��ود و نه به هر قيمتي؛ لذا از آنجا كه اين اتفاق 
نمي افتد و چنين كنترل��ي صورت نمي گيرد و چنين 
حسابكشي از ش��هرداري ها صورت نمي گيرد يا كمتر 
صورت مي گيرد، به مرور، مديريت ش��هري تبديل به 
قطاري مي شود كه از ريل خارج شده و در مسير انحرافي 
حركت مي كند؛ اين در حالي است كه مديريت شهري 
و شهرداري ها بايد حافظ منافع شهروندان باشند، ولي 
به داليل ذكر شده، در برخي موارد، ماموريت هاي شان 
را برعكس انجام مي دهند و تصميماتي مي گيرند كه به 

سود منافع شهروندان نيست.
شهردار سابق تهران با تاكيد بر اينكه وضعيت نابسامان 
درآمد و هزينه در نظام مديريت شهري و بي توجهي به 
اين موضوع آنها را به شهرداري هاي رانتير تبديل كرده 
است يا خواهد كرد، ادامه مي دهد: در چنين وضعيتي 
اين امكان به وجود مي آيد كه شهرداري ها در جريان زد 
و بند با مالكين و كساني كه سرمايه هاي درشتي دارند 
و معموال ارتباطات سياسي خوبي هم دارند و قادرند از 
ابزارهايي مثل كمك به خيريه ها، نظر مسووالن استان را 
هم جلب كنند، مجوزهايي را صادر كنند كه صدورشان 
به طور طبيعي براي ش��هروندان ع��ادي امكان پذير 
نيست؛ دقيقا مشابه آنچه ما در پروژهاي مشابه شاهدش 
بوده ايم. وي با بيان اينكه جلب موافقت شهرداري هاي 
رانتير، با استفاده از اهرم سرمايه هاي سنگين و روابط 
قوي محقق مي شود، گفت: به طور طبيعي براي تمام 
افراد جامعه و به خصوص براي كساني كه سرمايه هاي 
كالن و روابط قوي دارند، نيازمند ذره بين دقيق نظارتي 
هستيم تا اطمينان پيدا كنيم كه اين سرمايه مالي كالن 
و روابط قوي، منجر به تخلفات س��نگين نمي ش��ود؛ 
چراك��ه وقتي مي گوييم در كنت��رل حاكميتي همه 
آحاد مردم ايران با هم برابرند، نمي توان انتظار داشت 
با ۲ متر خالفي يك پالك كوچك برخورد شود ولي با 
تخلفات سنگين مالكان قدرتمند هيچ برخوردي نشود.

    »اسكناس« در مديريت شهري
 »تراكم« است

حناچي با تاكيد بر ضرورت برنامه ريزي دقيق براي 
متعادل كردن دخل و خرج مديريت شهري به منظور 

جلوگيري از شكل گيري فساد مي گويد: اين مشكل 
تنها براي ش��هرداري آبادان نبوده و نيست و ممكن 
اس��ت در شهرداري ديگر ش��هرها نيز رخ دهد. شما 
ببينيد، س��ازنده هاي بزرگ در شهرها مي دانند كه 
شب عيد، شهرداري ها مي خواهند به تسويه حساب 
خود با پيمانكاران شان بپردازند و بودجه و پول كافي 
ندارند؛ خب در چنين شرايطي امكان دارد هر اتفاقي 
در ش��هرداري بيفتد و ممكن اس��ت در اين شرايط 
ش��هرداري ها با هر چيزي در ازاي تامين نقدينگي و 
پول به منظور پرداخت ديون ش��ان موافقت كنند و 

اين همان نقطه بسيار خطرناك است.
وي با بيان اينكه در موضوع كسر بودجه، »اسكناس« 
در مديريت ش��هري، »تراكم« است اظهار مي كند: 
اگر بخواهيم زيربناي��ي عمل كنيم بايد تعادل را به 
ش��هرهاي مان برگردانيم. اگر ش��هرداري ها دچار 
كسري بودجه شوند و دخل و خرج شان با هم جور 
نباشد تراكم و همه ارزش هاي خود را مي فروشند؛ 
به جاي آنك��ه هزينه هاي جاري خود را كم كنند يا 
به جاي اينكه بر تعداد پرسنل تمركز داشته باشند. 
شما ببينيد اين وضعيت در بقيه شهرهاي ايران هم 
به همين شكل است و طبيعي است كه عدم كنترل 
و نظارت بر اين روند، باعث مي شود كه در هر دوره بر 
تعداد اين نيروها نيز افزوده شود؛ البته در چند سال 
اخير وزارت كشور نسبت به اين موضوع حساسيت 
نشان داده ولي كافي نيست و نيازمند حساسيت و 

دقت بيشتري در اين بخش هستيم.
حناچي با بي��ان اينك��ه طراحان اين پروژه ش��عار 
مي دادن��د كه مي خواهند چهره ش��هر آب��ادان را با 
پروژه ه��اي اينچنيني تغيير دهن��د و مدرن كنند، 
مي افزايد: س��اختماني كه در نگاه اول ديده مي شود 
اين است كه پروژه به لحاظ معماري داخلي، وضعيت 
جذاب��ي دارد؛ ولي وقت��ي از بيرون ن��گاه مي كنيد، 
مي بينيد حداكثر بارگذاري روي يك پالك در منطقه 
متراكم است. پروژه هايي كه مي خواهند چهره شهر را 
عوض كنند اول بايد متعادل شوند؛ مثال وقتي چنين 
بارگذاري س��نگيني صورت مي گيرد بايد حداقل از 
عرض پياده رو عقب نش��يني كند تا سازه قابل درك 
باشد. به نظر من اين انتفاع حداكثر از زمين موجود 
است و اين براي سازندگان سود دارد. حرف من اين 
نيست كه سازندگان سود نبرند، ولي سازندگان نبايد 
به تنهايي سود ببرند و شهر هم بايستي از اين قضيه 

سود ببرد و اين مانند يك معادله رياضي مي ماند.

   شعار نمي دهم، 33 ماه تراكم نفروختيم
شهردار س��ابق تهران ادامه مي دهد: اينكه كجا چقدر 
بارگ��ذاري مي كني��د، ارتب��اط مس��تقيمي با عرض 
شريان هاي شهري و تامين زيرساخت هايي مثل آب، 
برق، گاز و غيره دارد. در طرح هاي جامع و تفصيلي به اين 
موارد توجه مي كنيم كه رعايت قانون و ضابطه را براي 
همه به شكل يكس��ان تعقيب مي كند. حرف هايي كه 
مي زنم شعار نيست و ۳۳ ماه در تهران اين كار را كرديم 
و ۳۳ ماه در اوج كرونا تراكم نفروختيم و با تراكم فروشي 
شهر را اداره نكرديم و اين نشان مي دهد كه اگر بخواهيم، 
مي شود. البته قدرت مقابله تهران نسبت به شهرهاي 
كوچك بيشتر اس��ت. در شهرهاي كوچك دولت بايد 
كمك بيش��تري بكند و بخش بيشتري از ماليات هاي 
محلي را به شهرداري ها اختصاص دهند و به شهرداري ها 
اجازه دهند كه فعاليت بكنند و بابت فعاليت هايش��ان 
عوارض بگيرند و بتوانند دخل و خرج شان را يكي كنند. 
اينكه مي گويم فقط خطابم به دولت نيست؛ بايد تعادل 

بين درآمدها و هزينه ها با ديوان محاسبه شورا به طور 
كامل و س��الم صورت بگيرد و عملك��رد آنها هم مورد 
نظارت دستگاه هاي نظارتي قرار بگيرد تا از ريل خارج 

نشود، چون اينگونه جاها بسيار مستعد فساد هستند.

     جنايت پيمانكاران در تركيه
وي مي افزايد: حادثه متروپل قطعا مي تواند يك نقطه 
عطف براي اصالح امور باشد و بايد از اين حادثه درس 
بگيريم و به نقاط ضعف مان توجه كنيم. در سال ۱۹۹۹ 
در تركيه زلزله اي اتفاق افتاد و حدود ۲5 هزار نفر كشته 
شدند و خيلي از زيرساخت ها تحت تاثير قرار گرفتند و 
بيش از ۹5 درصد ساختمان هايي كه تخريب شده بودند 
ساختمان هاي بتني بودند و مطبوعات و روزنامه هاي 
تركيه از اين به عنوان جنايت پيمانكاران نام بردند. علت 
اين امر كيفيت پايين بتن، ضعف در آيين نامه اجرايي 
سازه هاي بتوني و كم كاري و كم گذاشتن پيمانكاران 
بود. كاري كه تركيه بع��د از زلزله انجام داد اين بود كه 
بيمه اجباري س��اختمان را تصويب ك��رد. البته بيمه 
اجباري س��اختمان نيازمند بيمه هاي اتكايي جهاني 
است كه پشت شركت هاي بيمه اي محلي قرار بگيرند 
تا اين قضيه به نتيجه برسد چون هيچ شركت بيمه اي به 
تنهايي از عهده انجام تعهدات جبران خسارت برنمي آيد. 
ما به س��راغ اين مكانيزم ها نرفتيم ام��ا بايد برويم. هم 
سيستم كنترلي ما دچار ضعف است و هم شهرداري ها 
كه وظيفه كنترل دارند دچ��ار عارضه اند. اين حوادث 
فرصت هايي هس��تند كه بايد كاله خودمان را قاضي 
كنيم و مشكالت را حل سازيم. اگر از اين حادثه ها درس 

نگيريم دايم بايد شاهد چنين حوادثي باشيم.

   پيامد كاهش پروسه صدور پروانه
حناچي مي گويد: معادله ساده است شهرداري منابع نياز 
دارد و مي خواهد طول پروسه صدور پروانه ساختماني 
را كم كند تا تعداد پروانه بيش��تري صادر كند و بتواند 
عوارض بيش��تري بگيرد و مثال اگر برداش��تن كنترل 
آتش نش��اني يا ضعيف ش��دن كنترل آتش نشاني در 
ساختمان ها منجر به كنترل كيفي ضوابط حريق شود 
بايستي انتظاري غير از اين داشته باشيم؟ درست است 
اين كنترل پروس��ه را ق��دري طوالني تر مي كند، ولي 
نبايد اين كنترل حذف يا تضعيف شود و بايستي ساز 
و كار تس��ريعش فراهم گردد و اگر اين مسووليت فقط 
به ش��خص مهندس ناظر داده شود، نتيجه اش همين 

مي شود كه االن مي بينيد.
وي مي افزايد: حادثه متروپل ي��ك حادثه تلخ بود و 
خانواده هاي زيادي داغدار شدند، اما خسارت بزرگ تر 
اين اس��ت كه از اين حوادث درس نگيريم. بايد از اين 
حوادث درس بگيريم و نقاط ضعف را جبران كنيم و به 
ياد داشته باشيم كه ساختمان هاي غير متعارف كه غير 
قابل كنترل هستند يا كنترل قوي در آنها وجود ندارد، 
در شهرداري هايي كه ساز و كار كنترل ساخت چنين 
س��اختمان هايي را ندارند، نبايد ساخته شود و دادن 
پروانه عاقالنه نيست؛ اما در يك كالم علت اينكه چنين 
كارهايي صورت مي گيرد و چنين س��اختمان هايي 
ساخته مي شود، اين است كه دخل و خرج شهرداري 
يكي نيس��ت و هيچ كس كنترل نمي كند كه اساسا 
چنين پروانه اي در اختيارات ش��هردار بوده و مراحل 

قانوني را به درستي طي كرده يا نه؟

   آسيب مناطق آزاد به مناطق شهري
ش��هردار س��ابق تهران با تاكيد بر اينكه س��اخت و ساز 
در متروپ��ل به وضوح خارج از قاعده انجام ش��ده، ادامه 

مي دهد: اين ش��رايط چه موقعي كه شش طبقه بوده و 
چه بعدا كه توافق كردند سه طبقه اضافه ساخته شود، 
كامال واضح است. نكته ديگري در مناطق آزاد و مناطق 
تجاري به وجود آمده كه به اين قضيه دامن زده و اساسا 
نظام مديريت شهري را دچار خلط كرده و اين نكته آن 
است كه در منطقه آزاد اروند و برخي از مناطق آزاد ديگر 
شهر را در منطقه آزاد تعريف كرده اند و به واسطه گران 
شدن زمين ها در اين منطقه، زندگي مردم عادي دچار 
اختالل شده اس��ت؛ اين در حالي است كه لزومي ندارد 
يك شهر را به داخل منطقه آزاد ببريم چراكه منطقه آزاد، 
يك كريدور براي صادرات و واردات كاالس��ت و طبيعي 
است كه بايد از شهر جدا باشد. البته مجاورت مناطق آزاد 
با شهرها نيز عارضه هايي دارد؛ مثال بندرعباس كه يك 
شهر بندري اس��ت و زمين در آن محدود است، يكي از 
گران ترين شهرهاي ايران است و مردمي كه در اين شهر 
زندگي مي كنند بايد هزينه هاي ناشي از گراني اين مناطق 
را تحمل كنند و لذا به همين خاطر جزو وظايف حاكميتي 
اس��ت كه در اين قضيه هم اثر داش��ته است؛ يعني قرار 
گرفتن آبادان در منطقه آزاد و خلط مباحث حاكميتي 

و مديريت شهري نيز در اين قضيه دخالت داشته است.

    شهردار در منطقه آزاد، استقالل ندارد
وي با اشاره به اينكه شهرداري آبادان به واسطه قرارگيري 
اين شهر در منطقه آزاد، به طور مستقل نمي تواند عمل 
كند، مي افزايد: طبق قانون، مناطق آزاد زيرنظر رييس 
منطقه آزاد بايد عمل كند. مثال براي كميسيون ماده 
5 كه مطمئنم اين پالك كميسيون ماده پنج نداشته، 
مسير ديگري براي آن تدوين كرده اند كه ممكن است 
در ش��رايط عادي اتفاقي نيفتد ولي در شرايط بحراني 
خود را نش��ان مي دهد؛ مثال شما در همين ساختمان 
متروپل، ب��ا گزارش هاي نظارتي مواجه هس��تيد كه 
ناظرش يك شخص حقيقي است؛ درحالي كه اساسا 
اين ساختمان در ابعادي بوده كه نظارت بر آن از عهده 
يك نفر خارج است؛ البته با اين وجود، ناظر اين ساختمان 
نظرات فني و ايراداتش به اين مجموعه در گزارش هاي 
خود به شهرداري را نوشته، اما به جهت روح قانون نظام 
مهندسي كه يكي از وظايفش تنسيق امور مهندسي، 
كنترل ظرفيت وتعيين حدود صالحيت نظارت است، 
در اين پالك مخدوش ش��ده اس��ت. لذا اين انتظاري 
منطقي اس��ت كه با توجه به اينك��ه يك مهندس 
ناظر ب��ه تنهايي ق��درت كنترل و نظ��ارت بر اين 
مجموعه را ندارد، الزم بود اين نظارت توس��ط يك 
مجموعه حقوقي مانند مشاورين يا شركت هايي كه 
مجموعه اي از ديسيپلين هاي گوناگون مهندسي را 

دارند، مورد نظارت و پايش قرار گيرد.

    رابطه آب شور و بتن ريزي 
در شهرهاي كوچك

حناچي مي گويد: از سوي ديگر نكته حايز اهميت آن 
اس��ت كه كنترل و اجراي صحيح سازه هاي پيچيده 
بتوني و س��ازه هاي پيچيده مهندس��ي در شهرهاي 
كوچك تر كار س��ختي اس��ت. به عنوان مثال وقتي 
مي خواهيم در يك سازه اينچنيني، از بتن با مقاومت 
باال استفاده كنيم، الزم است كه آب مورد استفاده در 
ساخت بتن، آب عاري از امالح و نمك باشد و نظارت 
بر اين امر، يك موضوع حياتي اس��ت؛ لذا در جاهاي 
دورافتاده كه نظ��ارت كمتري بر روند كار امكان پذير 
است بايد از كارهاي پيچيده، حجيم و عجيب و غريب 
در س��ازه ها اجتناب كرد، مگر اينكه مطمئن ش��ويم 
لوازم كنترل فني ساختمان به طور كامل موجود است.

در شهر

ادامه از صفحه اول
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روشنگري درباره وعده
افتتاح متروي پرند تا پايان سال 

روابط عمومي متروي تهران و حومه اعالم كرد، علي رغم 
پيگيري هاي متعدد و اخذ مجوزهاي قانوني جهت تأمين 
منابع مالي پروژه خط متروي تهران-پرند، هنوز اقدامي 
كه منج��ر به پرداخت پول يا تهات��ر زمين به پيمانكار 
مربوطه شود، صورت نپذيرفته و اين مساله باعث بروز 
نگراني هايي در خريد تجهيزات الزم براي راه اندازي فاز 
نخست اين خط شده است. به گزارش ايلنا، روابط عمومي 
و امور بين الملل شركت راه آهن شهري تهران و حومه 
)مترو( اعالم كرد: طبق توافق نامه اي كه روز 5 بهمن سال 
گذشته به امضاء رسيد، قرار بود در صورت امكان، مبلغ 
500 ميليارد تومان از محل منابع داخلي شركت عمران 
شهر جديد پرند به اين پروژه اختصاص يابد يا زميني 
به مس��احت ۲5 هكتار با تغيير كاربري صورت گرفته 
به پيمانكاران واگذار ش��ود. اما چنين نشد. در ادامه و با 
تأخيري حدوداً ۳ ماهه، صورتجلسه ديگري بين شركت 
عمران شهر جديد پرند و شركت راه آهن شهري تهران 
و حومه )مترو( امضاء شد كه طبق آن مي بايست اراضي 
در نظر گرفته شده براي تحويل به پيمانكار پروژه تهاتر 
گردد، اما اين امر نيز ظاهراً به نتيجه عملي نينجاميده 
است. با اين اوصاف و از آنجايي كه امكان فشرده سازي 
مجدد برنامه زمان بندي پروژه وجود نداشته و از طرفي 
وعده بهره برداري از خط متروي تهران-پرند تا قبل از 
پايان سال جاري توسط مسووالن امر بارها عنوان شده 
است، نگراني هايي بابت خريد و نصب تجهيزات الزم اين 
خط كه بخشي از آن بايد از خارج از كشور تهيه شود و 
ثبت سفارش، ساخت، حمل و نصب آنها زمانبر است، 
به وجود آمده است. البته باوجود تمام مشكالت مالي 
موجود، پروژه همچنان فعال بوده و در كنار ادامه فرآيند 
نازك كاري ايس��تگاه، مراحل تكميلي روسازي مسير 
خط متروي تهران-پرند شامل تثبيت، زيركوبي خط و 
ريل ها با استفاده از تجهيزات مكانيزه در حال انجام است. 
ضمن اينكه ريل گذاري كل مسير نيز انجام شده است.

استنكاف پليس در همكاري
براي تخريب ساختمان گالبدره

ساختمان سنگ دوقلوي محله گالبدره با ۲500 متر 
مربع خ��الف داراي راي قطعي كميس��يون ماده ۱00 
است و شهرداري منطقه يك و دادستاني آماده اعمال 
راي و تخريب هستند، ولي پليس همكاري نمي كند. به 
گزارش مهر، شهرداري منطقه در طي اطالعيه اي اعالم 
كرد: س��اختمان گالبدره كه در جوار حريم و به صورت 
كوهپايه اي در سنوات گذشته احداث شده در قسمت 
جنوبي به صورت 8 طبقه روي همكف به انضمام دو طبقه 
زيرزمين، در شمال شرقي بيش از ۱0 طبقه روي همكف 
به صورت تجميع با ملك جنوبي بوده و در قسمت جنوب 
غربي نيز با تخريب كامل كوه و فضاي سبز اقدام به تجميع 
با دو ملك ديگر و احداث در ورودي راه پله دسترسي به 
كوچه شكيبايي و گل محمدي كرده است كه در حال 
حاضر اكثر واحدها واگذار و فروخته شده و ساكن هستند 
كه با هرگونه حادثه غيرمترقبه اي امكان ريزش و سانحه 
براي ساكنان آن وجود دارد. ملك فوق فاقد هرگونه مجوز 
بوده و هيچ گونه اس��تحكام بنا و نظارت ناظر نيز ندارد و 
داراي رأي قطعي كميس��يون ماده ۱00 به شماره رأي 
۱۴000۳0۱5۹ مورخ ۲۷ تير ۱۴00 اس��ت. سازنده با 
جمع آوري نيروه��اي بومي و افغاني و ايجاد درگيري از 
اواخر سال ۹8 و ابتداي سال ۹۹ در دوره مديريت شهري 
سابق در سه قسمت اقدام به س��اخت و ساز كرده و در 
هنگام مراجعه مامورين، افراد فوق باالي ملك مستقر 

شده و با سنگ پراني مانع از اجراي حكم مي شوند.

مسير بازارها تغيير مي كند؟
استراتژي سرمايه گذاري در سال ۱۴0۱ بايستي متفاوت 
با سال هاي قبل باشد، به نظر مي رسد كه سال ۱۴0۱ 
سال سرمايه گذاري فقط مبتني بر سود تقسيمي است. 
در اين سال بايد سرمايه گذاري روي شركت هايي انجام 
شود كه سود خوبي داشته باشند و درصد بااليي از اين 
سود را تقسيم كنند. به دليل رشد نقدينگي، تورم داخلي 
و تورم جهاني، همچنين رش��د قيمت ها در بازارهاي 
كااليي عواملي كه بتواند ش��اخص كل را تقويت كند 
وجود دارد، ولي اين رشد به وسيله ريسك هاي سياسي 
تهديد مي شود. رشد اقتصادي مناسب يا شرايط تورمي 
وخيم دو وضعيتي هستند كه منجر به صعود قيمت ها 
در بورس مي شوند. متاس��فانه در شرايط كنوني تورم 
افسار گسيخته را در قيمت ها شاهد هستيم. اما آيا اين 
تورم افسار گسيخته حتما به رشد قيمت ها در بورس 
منجر مي شود؟ به نظر مي رس��د بدون در نظر گرفتن 
ريسك هاي سياسي جواب اين سوال چندان درست 
نباشد. ريسك سياسي مي تواند ورود نقدينگي به بازار 
سرمايه را از جانب دانه درشت هاي اقتصاد ضعيف كند.

جريمه عدم پرداخت
عوارض ساخت در مهلت مقرر

مهدي عباسي، رييس كميسيون شهرسازي شوراي 
شهر تهران گفت: مودياني كه از ۲۱ اسفند سال ۱۴00 
فيش عوارض دريافت كردند، اگر تا پايان خرداد مبلغ 
فيش خ��ود را پرداخت نكنند، ع��وارض آنها به روز 
محاسبه خواهد شد. به گزارش فارس، عباسي با بيان 
اينكه برخي مودياني كه از ۲۱ اسفند فيش عوارض 
س��اخت و س��از دريافت كردند، زمان مناسب براي 
پرداخت مبلغ فيش خود نداشتند، اظهار كرد: با توجه 
به اين موضوع منطق حكم مي كرد كه طرح ارايه مهلت 
به اين افراد تا پايان خردادماه در شورا تصويب شود. 
او با تأكيد بر اهميت پرداخت به موقع فيش عوارض 
تصريح كرد: بخشي از تعهدات درآمدي كه از محل 
عوارض براي تحقق درآمد ساالنه پيش  بيني شده، با 
پرداخت ديرهنگام فيش ها با مشكل مواجه مي شود.

 تحريم مهم ترين عامل
 تاخير پروازها

سخنگوي س��ازمان هواپيمايي كشوري با بيان اينكه 
تحريم و كمبود قطعات در صنعت هوانوردي از عوامل 
موثر در تاخير هاي پروازي هستند، اظهار كرد: عالوه بر 
اين، عواملي مانند شرايط جوي نامناسب، ديد افقي ناشي 
از گرد وخاك، نقص فني، عوامل انساني، عوامل عمليات 
ش��ركت هواپيمايي در افزايش تاخير پروازها اثر گذار 
هستند. به گزارش ايلنا، روز سه شنبه دادستان تهران 
اعالم كرد كه دو شركت هواپيمايي ايران اير و تابان در 
چند ماه اخير بيشترين تاخير را داشتند و تذكر گرفتند 
و براي جلوگيري از روند افزايشي تاخير پروازها قرار بر 
اين شده كه فروش بليت با برنامه ريزي دقيق و براساس 
ظرفيت ناوگان صورت بگيرد و شركت ها هواپيماهاي 
جايگزين براي پروازهايي با تاخي��ر نامتعارف در نظر 
بگيرند. ميراكبر رضوي، سخنگوي سازمان هواپيمايي 
در گفت وگو با ايلنا با اشاره به برخورد با ايرالين هايي كه 
بيشترين تاخير را داش��ته اند، اظهار كرد: به طور قطع 
س��ازمان هواپيمايي هم اقداماتي ب��راي جلوگيري از 
افزايش تاخيرها انجام داده و مي دهد و در حال حاضر 
جريمه ايرالين هايي كه تاخير بااليي دارند، محدوديت 
در صدور مجوز پرواز س��اعات پروازي است.  وي درباره 
ميزان متوسط و ميانگين تاخير شركت هاي هواپيمايي 
گفت: ساالنه ميانگين تاخير پروازهاي داخلي ۲0 دقيقه 
بوده و سهم دو شركت هواپيمايي ايران اير و تابان در اين 
تاخيرها به ترتيب ۹.۱ درصد و ۹.۷ درصد بوده اس��ت.  
سخنگوي س��ازمان هواپميايي كشوري با بيان اينكه 
تحريم و كمبود قطعات در صنعت هوالنوردي از عوامل 
موثر در تاخير هاي پروازي هستند، ادامه داد: عالوه بر اين، 
عواملي مانند شرايط جوي نامناسب، ديد افقي ناشي از 
گرد وخاك، نقص فني، عوامل انساني، عوامل عمليات 
ش��ركت هواپيمايي در افزايش تاخير پروازها اثر گذار 
هستند. رضوي درباره عملكرد ايرالين ها براي جبران 
خسارت ناشي از تاخيرها تاكيد كرد: براساس شيوه نامه 
۲0۴0 در پروازهاي داخلي و براساسا شيوه نامه ۱۹۴0 
در پروازهاي خارجي، تمام مقررات مرتبط با خسارت 
ابطال و تاخير پروازها با نظارت مستقيم كارشناس هاي 
دفتر نظ��ارت بر فرودگا ه ها و ش��ركت و موسس��ات 
هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري رعايت مي شود.

تعطيلي ۵ ساعته فرودگاه هاي 
استان تهران در ۱۴ خرداد

معاون عمليات هوانوردي شركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران از بسته شدن 5 ساعته فرودگاه هاي پايانه 
هوايي مهرآباد در شنبه ۱۴ خرداد به مناسبت برگزاري 
مراسم س��الگرد ارتحال امام خميني)ره( خبر داد. به 
گزارش مهر، مسعود نيكبخت با اعالم اين خبر گفت: با 
صدور نوتام )اطالعيه هوانوردي( از ساعت 8 تا ۱۳ روز 
۱۴ خرداد فرودگاه هاي واقع در استان تهران از جمله 
فرودگاه بين المللي امام خميني)ره(، فرودگاه مهرآباد، 
پيام، آزادي، مهرش��هر كرج، آبيك، مجموعه آسمان 
ري و مجموعه سپهر بسته مي شود. وي افزود: بر اساس 
نوتام )اطالعيه هوانوردي( بسته شدن اين فرودگاه ها به 
تمامي شركت هاي هواپيمايي داخلي و خارجي اعالم 
شده است. معاون عمليات هوانوردي يادآور شد: از آنجا 
كه بسته شدن فرودگاه ها در نشريه اطالعات هوانوردي 
)AIP( گنجانده ش��ده است، شركت هاي هواپيمايي 
موظف هستند با توجه به لحاظ كردن اين موضوع نسبت 
به تنظيم برنامه پروازي خود اقدام كنند. به گفته وي، بر 
همين اس��اس با برگزاري جلسات متعدد برنامه پرواز 
هواپيماها در خارج از ساعات يادشده تنظيم شده است.

آغاز ثبت نام وام وديعه مسكن 
از امروز

 وزارت راه و شهرس��ازي اعالم كرد: ثبت نام متقاضيان 
دريافت وام وديعه مس��كن از پنجشنبه ۱۲ خردادماه 
در سامانه جامع طرح هاي حمايتي مسكن وزارت راه 
و شهرسازي شروع مي ش��ود. به گزارش ايرنا، معاونت 
مس��كن و س��اختمان در اطالعيه اي از آغ��از ثبت نام 
متقاضيان تس��هيالت كم��ك  وديعه مس��كن از روز 
پنجش��نبه ۱۲ خردادماه از طريق ثبت درخواست در 
سامانه طرح هاي حمايتي مس��كن خبر داد. بر اساس 
اعالم معاونت مسكن و ساختمان، پيرو تصميم دولت 
براي پرداخت تس��هيالت كمك وديعه اجاره مسكن 
در سال ۱۴0۱ به مس��تاجران، ثبت نام براي دريافت 
تسهيالت مذكور از ساعت ۱0 صبح روز پنجشنبه ۱۲ 
خردادماه از طريق س��امانه وزارت راه و شهرس��ازي به 
نشاني http: //saman.mrud.ir آغاز مي شود. به 
موجب مصوبه شوراي پول و اعتبار و از محل تسهيالت 
ماده ۴ قانون جهش توليد مسكن به منظور حمايت 
از مستاجران در سال جاري تا سقف ۴0 هزار ميليارد 
تومان تسهيالت كمك وديعه مسكن از طريق معرفي 
وزارت راه و شهرسازي توسط بانك هاي عامل پرداخت 
مي شود. سقف تس��هيالت كمك وديعه مسكن در 
تهران، مراكز استان ها و ساير نقاط شهري به ترتيب 
۱00، ۷0 و ۴0 ميليون تومان مصوبه و به شبكه بانكي 
كشور ابالغ شده اس��ت. نرخ سود تسهيالت وديعه 
مسكن ۱8 درصد و طول دوره بازپرداخت 5ساله است.

اثرگذاري شرايط روسيه در 
افزايش ۴3 درصدي ترانزيت ايران
مقام مسوول وزارت راه و شهرسازي اظهار داشت: 
روند ترانزيت در دو ماه اول امسال افزايشي است 
و روند ترانزيت دو ماه اول س��ال، نسبت به مدت 
مشابه در سال گذش��ته و ماه هاي منتهي به سال 
گذشته افزايشي بوده به طوري كه ترانزيت در ٢ ماه 
اول امسال نسبت به ٢ ماه اول پارسال ٤٣ درصد 
افزايش پيدا كرده و حتما محدوديت مس��يرهاي 
شمالي در افزايش ترانزيت ايران اثرگذار بوده  است.

چرا و چگونه شهرداري به »عامل توليد رانت« تبديل مي شود؟

پشت پرده »متروپل« به روايت حناچي

حناچي: معادله ساده است شهرداري منابع نياز دارد و مي خواهد طول پروسه صدور پروانه ساختماني را كم كند تا تعداد پروانه بيشتري صادر كند و 
بتواند عوارض بيشتري بگيرد و مثال اگر برداشتن كنترل آتش نشاني يا ضعيف شدن كنترل آتش نشاني در ساختمان ها منجر به كنترل كيفي ضوابط 
حريق ش�ود بايستي انتظاري غير از اين داشته باشيم؟ درست اس�ت اين كنترل پروسه را قدري طوالني تر مي كند، ولي نبايد اين كنترل حذف يا 
تضعيف شود و بايستي ساز و كار تسريعش فراهم گردد و اگر اين مسووليت فقط به شخص مهندس ناظر داده شود، نتيجه اش همين مي شود كه االن 
مي بينيد. حادثه متروپل يك حادثه تلخ بود و خانواده هاي زيادي داغدار شدند، اما خسارت بزرگ تر اين است كه از اين حوادث درس نگيريم. بايد از 
اين حوادث درس بگيريم و نقاط ضعف را جبران كنيم و به ياد داشته باشيم كه ساختمان هاي غير متعارف كه غير قابل كنترل هستند يا كنترل قوي 
در آنها وجود ندارد، در شهرداري هايي كه ساز و كار كنترل ساخت چنين ساختمان هايي را ندارند، نبايد ساخته شود و دادن پروانه عاقالنه نيست؛ 
اما در يك كالم علت اينكه چنين كارهايي صورت مي گيرد و چنين ساختمان هايي ساخته مي شود، اين است كه دخل و خرج شهرداري يكي نيست 

و هيچ كس كنترل نمي كند كه اساسا چنين پروانه اي در اختيارات شهردار بوده و مراحل قانوني را به درستي طي كرده يا نه؟

برش



ترابرد يا انتقال شماره تلفن همراه )MNP( قابليتي 
اس��ت كه به كاربران امكان مي دهد بتوانند با حفظ 
ش��ماره، اپراتور تلفن همراه خ��ود را تغيير دهند، با 
اين قابليت، كاربر ب��راي تغيير اپراتور خود، نيازي به 
تغيير ش��ماره تلفن همراه و اطالع رس��اني هاي پس 
از آن ندارد. متقاضيان اس��تفاده از س��رويس ترابرد 
ش��ماره تلفن همراه مي توانند ب��ا مراجعه حضوري 
به دفاتر امور مش��تركين يا پايگاه اينترنتي اپراتوري 
كه قصد مهاجرت و اس��تفاده از ش��بكه اش را دارند، 
از ش��رايط ترابرد ش��ماره مطلع ش��ده و درخواست 
خ��ود را ثبت كنند، اما مش��ترك بايد ب��ه نكاتي كه 
براي ترابردپذيري مهم اس��ت، توجه داش��ته باشد. 
اگر از هزينه، كيفيت، تنوع خدمات و پوش��ش دهي 
اپراتور خود راضي نيس��تيد، مي توانيد بدون دغدغه  
تغيير ش��ماره، از س��رويس هاي جذاب و كاربردي 
 س��اير اپراتورهاي تلفن همراه اس��تفاده كنيد. طرح 
)Mobile Number Portability( پي��ش از 
بهره برداري تجاري، به منظور ارزيابي دقيق شرايط 
و پارامترهاي مورد نظر و بررسي اشكاالت احتمالي، 
به مدت يك ماه و نيم به صورت آزمايشي اجرا شد. در 
اين بازه زماني اشكاالت نرم افزار و ميزان قابليت اعتماد 
آن در فرايند اجرا مورد بررسي قرار گرفته و در تعامل 
با اپراتورهاي تلفن همراه ، اشكاالت فني برطرف شد. 
با تس��ت نس��خه نهايي نرم افزار، طرح ترابردپذيري 
شماره هاي تلفن همراه، از شهريور سال ۱۳۹۵ به طور 

رسمي  در كشور مورد بهره برداري قرار گرفت. 

   سواالتي كه ممكن است 
درباره طرح ترابردپذيري پيش بيايد

متقاضيان براي انجام ترابرد شماره تلفن همراه خود 
چگونه بايد اق��دام كنند؟ متقاضيان ترابرد ش��ماره 
مي توانند با مراجعه حضوري به دفاتر امور مشتركين يا 
پايگاه اينترنتي اپراتوري كه قصد مهاجرت و استفاده از 
شبكه اش را دارند، از شرايط ترابرد شماره مطلع شده 
و پس از تأييد شرايط و ارايه اطالعات الزم، درخواست 
خود را ثبت كنند. مشتركان پيش از ثبت تقاضا براي 
ترابرد شماره بايد به چند نكته توجه كنند، مشتركان 
سيم كارت هاي دايمي  براي مهاجرت به اپراتور ديگر، 
بايد بدهي كاركرد خ��ود را پرداخت كنند چون پس 
از آن، اپرات��ور فرآيند انتقال را انج��ام خواهد داد. لذا 
بايد به صورت حساب اوليه اعالم شده از سوي اپراتور 
فرستنده و پرداخت آن در مهلت۲۴ ساعت توجه كنند. 
همچنين ميزان اعتبار سيم كارت هاي اعتباري، بعد از 
ترابرد صفر مي شود لذا مشتركان سيم كارت اعتباري 
بايد اعتبار س��يم كارت خود را پيش از ترابرد مصرف 
كنند. هر مش��ترك براي هر شماره مي تواند حداكثر 
دوبار در سال تقاضاي ترابرد شماره داشته باشد. براي 
اولين درخواست ترابرد به اپراتور ديگر، فرد متقاضي 
مي بايست حداقل سه ماه مشترك اپراتور فعلي بوده و از 
فعال  بودن سيم كارت وي نيز سه ماه سپري شده باشد. 
درخصوص درخواس��ت هاي بعدي ترابرد مشترك، 

تنها فعال  بودن سيم كارت )بدون قيد بازه زماني سه 
ماهه( كافي است. شماره مشترك پس از ترابرد تغيير 
نمي كند و پس از ترابرد، مش��ترك مي تواند همانند 
ساير مشتركين اپراتور جديد )اپراتور پذيرا( از تمامي  
محصوالت و خدمات اپراتور بهره مند شود. همچنين 
سيم كارت دايمي  تنها به سيم كارت دايمي  و سيم كارت 
اعتباري تنها به سيم كارت اعتباري امكان ترابرد دارد. 
پس از درخواست ترابرد و تا زمان فعال سازي سيم كارت 
جديد در اپراتور پذي��را، رومينگ بين الملل و تماس 
با خارج از كش��ور براي س��يم كارت قبلي مشتركين 
دايمي  مسدود خواهد شد. از آنجايي كه هر مشترك 
در هر اپراتور نهايتًا مي تواند ۱۰ ش��ماره تلفن همراه 
)اعم از اعتباري و دايمي( را در اختيار داش��ته باشد، 
لذا امكان ترابردپذيري مش��تركي كه در اپراتور پذيرا 
۱۰ سيم كارت دارد، وجود ندارد. دريافت درخواست 
مشتركين توسط اپراتورها در خارج از ساعات و روزهاي 
كاري، مي تواند انجام ش��ود، اما بررس��ي درخواست 
ترابرد شماره توسط مركز مديريت ترابرد، در ساعات و 
روزهاي كاري يعني شنبه تا چهارشنبه از ۸ صبح تا ۵ 
بعدازظهر انجام مي شود. از زمان ثبت تقاضاي مشترك 
براي انجام ترابردپذيري تا فعال س��ازي سيم كارت، 
فرايند ترابرد براي سيم كارت هاي اعتباري حداكثر تا 
دو روز و براي سيم كارت هاي دايمي، حداكثر تا سه روز 
انجام مي شود. همچنين براساس سند قواعد تجاري 
طرح ترابردپذيري، پس از ارسال درخواست مشترك 
در ساعات اداري توسط اپراتورمقصد، مرحله تاييد اوليه 
براي مشتركين اعتباري توسط اپراتور مبدا حداكثر ۲۴ 
ساعت و براي مش��تركين دايمي  حداكثر ۴۸ ساعت 
انجام خواهد شد تا چنانچه مشكالت حقوقي و مالي 
براي انجام طرح، وجود دارد توسط مشترك، حل شود.

   داليل رد درخواست مشترك 
براي ترابرد شماره 

درخواس��ت ترابرد شماره ممكن است به پنج دليل رد 
شود كه در صورت وجود هر كدام از اين داليل اپراتور بايد 

علت رد درخواست را به مشترك اعالم كند. اولين دليل، 
عدم احراز هويت مانند عدم تطابق مشخصات اعالم شده 
با مشخصات دارنده شماره؛ عدم تطبيق ماهيت حقوقي 
و حقيقي؛ شماره مجوزدار و شماره گروه دار است. شماره 
مجوزدار، ش��ماره هاي مربوط به مشتركيني است كه 
برابر قراردادهاي منعقده با اپراتور، براي خروج از اپراتور 
فعلي بايد نسبت به عمل به تعهدات برابر با شرايط فسخ 
قرارداد خود اقدام كنند. اپراتور به منظور اس��تفاده از 
اين كد جهت رد درخواست ترابرد مشترك، بايد قبل 
از ارايه اين نوع ش��ماره ها از سازمان تأييديه مربوطه را 
اخذ كرده باشد. شماره گروه دار، شماره هاي مربوط به 
مشتركيني است كه سيم كارت آنها به دستور سازمان يا 
نهاد خاصي جهت بهره برداري فعال شده است و بدون 
تأييد آن نهاد امكان خروج از ش��بكه اپراتور را ندارند. 
شماره هاي گروه دار شامل شماره هاي تست، كاركنان 
اپراتورها و نمايندگان فروش اپراتورها كه توسط اپراتور 
به آنها واگذار شده، است. عدم رعايت ترابرد نظير به نظير 
مثل درخواست ترابرد از سيم كارت دايمي به اعتباري و 
بالعكس هم يكي  ديگر از داليل رد درخواس��ت ترابرد 
است. دليل ديگر، احكام صادره از سوي مراجع ذيصالح؛ 
از جمله مسدودي با نامه قضايي؛ يا مسدودي به داليل 
اعالم شده از سوي سازمان تنظيم مقررات. يكي  ديگر 
از داليل در درخواست ترابرد، فعال بودن كمتر از ۳ ماه 
سيم كارت شماره مورد درخواست براي ترابرد )اين ۳ 
ماه به فعال بودن شماره مربوطه با مالكيت يك شخص 
حقوقي/ حقيقي و تنها براي اولين ترابرد لحاظ مي شود(؛ 
همچني��ن در صورت دايمي  بودن س��يم كارت و عدم 
پرداخت به موقع صورت حساب اوليه صادره از اپراتور 
فرستنده توسط مش��ترك )اين مورد براي مشتركين 
اعتباري اعمال نخواهد شد( اين درخواست رد مي شود.

   آيا امكان انصراف از ترابرد وجود دارد؟
درصورت انصراف مشترك از درخواست خود در حين 
مراحل ترابرد، مشترك مي تواند تا قبل از شروع فرايند 
اجرا يعني ۱۵ دقيقه قبل از قطع س��يم كارت قبلي، 

با مراجعه به اپراتور پذيرا درخواس��ت انصراف خود را 
اعالم كند. گزينه انصراف براي مشترك از طريق كد 
رهگيري تا زمان فرآيند اجرا روي پرتال اپراتور پذيرا 
فعال اس��ت. درصورت انصراف پ��س از انجام ترابرد، 
مشترك مي تواند درخواست بازگشت به اپراتور قبلي را 
با مراجعه به آن اپراتور به عنوان ترابرد جديد انجام دهد 
كه در اين صورت مشترك مي تواند بدون محدوديت 
زماني به ش��بكه اپراتور قبلي بازگردد. در صورتي كه 
اپراتور قبلي، اپراتور پايه مشترك نباشد، محدوديت 
تعداد ترابرد در سال )دو بار در سال( رعايت مي شود. 
در فرآيند ترابرد، پس از طي مراحل ثبت درخواست و 
احراز هويت، بايد سيم كارت اپراتور جديد به مشترك 
تحويل داده شود و بعد از آنكه سيم كارت قبلي مشترك، 
غيرفعال شد، س��يم كارت جديد فعال مي شود. نحوه 
تحويل سيم كارت بنا بر تصميمات اپراتورها متفاوت 
است. فرآيند تحويل سيم كارت خام به مشترك، به دو 
صورت انجام مي شود، مشترك مي تواند به دفاتر امور 
مشتركان مراجعه كرده و بعد از ثبت درخواست خود 
و طي كردن مراحل احراز هويت، س��يم كارت جديد 
را فعال كند يا اپراتور پذيرا از طريق ش��ركت پست يا 
شركت هاي طرف قرارداد خود، سيم كارت جديد را، 
پس از احراز هويت، تحويل مش��ترك دهند تا پس از 
تاييد دريافت، سيم كارت قبلي غيرفعال شود. مشترك 
دو بار در سال مي تواند از سرويس ترابرد شماره استفاده 
كند و هزينه ها و تعرفه هاي خدمات پس از ترابرد تغيير 
مي كند، پس از ترابرد، مطابق با تعرفه هاي اپراتور پذيرا 
)جديد( هزينه هاي تمامي  خدمات محاسبه مي شود. 
با ترابرد شدن شماره تلفن همراه، تمامي  اطالعاتي كه 
از قبل روي سيم كارت وجود داشت مانند دفترچه تلفن 
حذف مي شود، زيرا تعويض سيم كارت مانند سوزاندن 
سيم كارت قبلي و دريافت سيم كارت جديد است. عالوه 
بر اينكه براي سيم كارت هاي اعتباري، ميزان اعتبار نيز 
صفر خواهد شد. متقاضيان استفاده از سرويس ترابرد 
شماره، براي اطالع از جزييات سرويس و مزايا و معايب 
آن بايد بدانند اپراتورهاي تلفن همراه موظف هستند 
قبل از اجراي ترابردپذيري، جزييات اين طرح و نحوه 
استفاده از سيم كارت جديد را از طريق درج در پورتال يا 
ارايه اطالعات در دفاتر امور مشتركين براي متقاضيان، 
اطالع رساني كنند. در حال حاضر نيز اطالعات الزم در 
قالب راهنما و سواالت متداول در پورتال اپراتورهاي 
تلفن همراه بارگذاري ش��ده اس��ت. متقاضياني كه 
در صورت برخورد با مش��كل در فرايند درخواست 
سرويس ترابرد شماره، با مشكل مواجه مي شوند در 
گام اول بايد از طريق تماس با مركز تماس يا مراجعه 
به امور مشتركين اپراتور پذيرا، پيگيري الزم را انجام 
دهند و اپراتور پذيرا موظف است براي رفع اشكاالت 
به وجود آمده اق��دام الزم را انجام دهد. در گام دوم 
مي توانند از طريق تماس با سامانه پاسخگويي ۱۹۵ 
يا مراجعه به پايگاه اينترنتي اين س��امانه به آدرس 
www.195.ir مشكالت خود را منعكس كنند 

تا پيگيري الزم براي رفع آن صورت گيرد.
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همكاري ايران با ژاپن براي 
انتقال دانش و فناوري اطالعات

وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات با اش��اره به 
همكاري هاي گذشته با كش��ور ژاپن گفت: اين 
همكاري در سال هاي متمادي ادامه داشته و در 
حال حاضر هم زمينه آن به ويژه در حوزه انتقال 
دانش و فناوري اطالعات و برگزاري كارگاه هاي 
مشترك فراهم اس��ت. به گزارش ايسنا، عيسي 
زارع پ��ور در اينس��تاگرام خ��ود نوش��ت: از روز 
دوشنبه براي ش��ركت در اجالس جهاني جامعه 
اطالعاتي به ژنو آمده ام. تالش مي كنم در حاشيه 
اين اجالس ب��ا وزراي ديگر كش��ورها و مقامات 
س��ازمان هاي مرتبط رايزني كنم. در روز اول با 
معاون وزير ام��ور داخلي و ارتباطات ژاپن و وزير 
ارتباطات و اقتصاد ديجيتال نيجريه ديدار كردم. 
ديدارهايي س��ازنده كه ان ش��اءاهلل نتيجه بخش 
هم خواهد ب��ود. آقاي يوجي ساس��اكي، معاون 
وزير امور داخلي و ارتباطات ژاپن، باالترين مقام 
حوزه ارتباطات و فناوري اطالع��ات در ژاپن به 
حساب مي آيد. ژاپني ها در اين ديدار درخواست 
حمايت ايران از نام��زدي ژاپن براي عضويت در 
شوراي ITU را مطرح كردند. ما سوابق خوبي در 

همكاري با ژاپني ها داريم.
وي ادامه داد: مركز تحقيقات مخابرات كه حاال به 
نام پژوهشگاه ارتباطات تغيير نام يافته با همكاري 
ژاپني ها راه اندازي ش��ده است. اين همكاري در 
س��ال هاي متمادي ادامه داشته و در حال حاضر 
هم زمين��ه آن به ويژه در حوزه انتق��ال دانش و 
فناوري اطالعات و برگزاري كارگاه هاي مشترك 
فراهم است. بخشي از اين همكاري مي تواند در 
حمايت متقابل ايران و ژاپن در كسب كرسي هاي 
س��ازمان هاي بين المللي متجلي ش��ود. ما هم 
متقاضي حمايت ژاپن از نامزدي ايران در شوراي 
ITU براي دوره چهارس��اله جديد شديم. وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات خاطرنش��ان كرد: 
همچنين با عيسي علي ابراهيم، وزير ارتباطات 
 WSIS ۲۰۲۲ و اقتصاد ديجيتال نيجريه و دبير
ديدار كردم. مسائل فراواني در همكاري ايران با 

WSIS وجود دارد.
موضوع اي��ن ديدار بيش��تر ح��ول »حكمراني 
سايبري« بود، موضوعي كه بستر طرح و پيشبرد 
آن در اجالس حاضر فراهم اس��ت. در اين ديدار 
برخي از ظرفيت ه��اي بومي در اقتصاد پلتفرمي 
و دس��تاوردهاي فضايي كشورمان را معرفي و به 
ظرفيت همكاري ايران و نيجريه، به ويژه در ايجاد 

و توسعه پارك هاي علم و فناوري اشاره كردم.
زارع پور اف��زود: وزير نيجريه اي عالق��ه زيادي به 
گس��ترش روابط با جمهوري اس��المي به ويژه در 
حوزه هاي فضايي و ارتباطي داش��ت و از من براي 
سفر به آن كش��ور به منظور رس��يدن به تفاهم و 
توافق ه��اي عملياتي دعوت ك��رد. من هم طبق 
عرف ديپلماتيك و به منظور معرفي ظرفيت هاي 
جمهوري اس��المي در حوزه خدم��ات ارتباطي و 
فضاي مجازي از علي ابراهيم براي سفر به جمهوري 
اسالمي ايران دعوت كردم. اميدوارم در ادامه اين 
س��فر و برنامه هاي فشرده اي كه پيش بيني شده 
دستاوردهاي اميدبخشي براي حوزه ارتباطات و 

فناوري اطالعات كشورمان به ارمغان  آيد.

محققان چيني به جنگ ماهواره هاي 
اينترنتي استارلينك مي روند

محققان نظامي چين معتقدند كشورشان بايد قابليت هايي 
براي غيرفعالسازي و حتي از بين بردن اينترنت ماهواره اي 
استارلينك توسعه دهد. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل 
از انگجت، اين بخشي از پژوهش محققان چيني است كه 
در ژورنال» مدرن دفنس تكنولوژي« منتشر شده است. 
به عقيده مولفان پژوهش، ممكن اس��ت از ماهواره هاي 
استارلينك براي مقاصد نظامي استفاده شود كه هدف 
آن كمك به كشورهاي ديگر و تهديد امنيت ملي چين 
باشد. طبق گزارش نشريه ساوت چاينا مورنينگ پست، 
محققان خواهان توس��عه قابليت هاي ضدماهواره اي از 
جمله روش هاي از بين بردن سخت و نرم هستند. روش 
از بين بردن سخت اين ماهواره شامل نابود كردن فيزيكي 
آنها به وسيله موشك است. از سوي ديگر روش نرم از بين 
بردن ابزارهاي مذكور هدف گرفتن نرم افزار و سيس��تم 
عامل ماهواره است. عالوه بر آن محققان معتقدند بايد يك 
سيستم نظارتي با توانايي رديابي هريك از ماهواره هاي 
استارلينك توسعه يابد. چنين سيستم يكي از نگراني هاي 
محققان چيني درباره احتمال ارسال بار نظامي به فضا 
همراه ماهواره هاي مذكور را برطرف مي كند. در بخشي 
از گزارش آمده اس��ت: هرچند استارلينك ادعا مي كند 
يك برنامه غيرنظامي است كه اينترنت پرسرعت فراهم 
مي كند، اما پس زمينه نظامي قدرتمندي دارد. سايت هاي 
پرتاب آن در مقرهاي نظامي س��اخته شده اند. اسپيس 
ايكس قبال بودجه هايي از نيروي هوايي امريكا دريافت كرد 
تا شيوه برقراري ارتباط بين ماهواره استارلينك با هواپيماي 
نظامي در شرايط رمزگذاري شده را بررسي كند. محققان 
چيني هشدار داده اند پروژه استارلينك سرعت ارتباطات 
جت هاي جنگنده و پهپادها را تا ۱۰۰ بار افزايش مي دهد. 
آنها در بخ��ش ديگري از گزارش خود هش��دار داده اند: 
ماهواره هاي پروژه استارلينك پس از تكميل شدن قادر 
به حمل ابزارهاي شناسايي، ناوبري و آب و هواشناسي 
هستند كه قابليت هاي جنگي ارتش امريكا در حوزه هايي 
مانند شناس��ايي مناطق دورافتاده، ارتباطات، ناوبري و 
مكان يابي، حمله و غيره افزايش دهد. در اين ميان محققان 
روش از بين بردن نرم ماهواره ها را ترجيح مي دهند زيرا 
نابود كردن ماهواره ها زباله هاي فضايي به و جود مي آورد 

كه در فعاليت هاي چين تداخل ايجاد مي كند.

ارايه گام نخست نسل سوم 
آيگپ و رونمايي از شعار جديد

آيگپ در پي ارايه گام نخست نسل سوم اين اپليكيشن 
به بازار اندرويد، از شعار جديد خود نيز رونمايي كرد. به 
گزارش روابط عمومي آيگپ، اين اپليكيشن به دنبال 
رونمايي از نخس��تين گام در حوزه هوش مصنوعي و 
ارايه نسخه ۳.۰.۰ به بازار اندرويد، سرويس شعاري خود 
را به »آيگپ، در ارتباط بمانيد...« تغيير داد. اين تغيير با 
شعار جديد »آيگپ، در ارتباط بمانيد...« به آيگپ كمك 
مي كند تا با كالمي شيواتر پيام خود مبني بر اهدافش 
از ارايه سرويس هايي هوشمندانه و تغييراتي ارزشمند 
در مسير توس��عه را به مخاطب خود منتقل كرده و به 
رشد نشان خود نيز كمك كند. علي محمد كردنايج، 
مدير ارتباطات آيگپ در اين خصوص اظهار داش��ت: 
تبديل شدن به سوپر اپليكيشني در حد رقابت با ساير 
پيامرسان هاي مطرح دنيا و ارايه سرويس هايي كاربردي 
به مخاطبان ايراني از اهداف هميش��گي آيگپ بوده و 
هست و توسعه گام به گام و بهبود و ارتقاء اين پيام رسان 
در سال هاي گذشته، خود مويد اين مطلب است. وي در 
ادامه گفت: آيگپ در همين راستا طي سال هاي گذشته 
روز به روز تغييرات زيادي را در نسخه هاي مختلف خود 
به وجود آورده و س��رويس هاي جدي��دي را در جهت 
چشم اندازهاي خود راه اندازي كرده است و امروز با گام 
نهادن در مسير هوشمند شدن و رونمايي از نسل سوم 
خود، »آيگپ، همراه هر روز من« را با شعار جديد »آيگپ، 
در ارتباط بمانيد...« جايگزين كرده است. مي گويند: 
هرجا قرار است كار مهمي انجام شود، يك شعار خلق 
مي شود! آيگپ با تغيير شعار خود نشان داده است كه 
قرار است باز هم كارهاي مهمي انجام دهد و همچون 

گذشته در مسير توسعه و بهبود گام بردارد.

معرفي بسته هاي اينترنت 
و مكالمه پرتخفيف همراه اول 

ويژه دهه كرامت
همراه اول با آغاز دهه كرامت، بسته هاي ويژه تركيبي و 
اينترنت را براي تمامي مشتركان دايمي و اعتباري خود 
تدارك ديده است.  به گزارش اداره كل ارتباطات شركت 
ارتباطات س��يار ايران، همراه اول به مناس��بت والدت 
حضرت معصومه)س( و آغاز دهه كرامت، از امروز ۱۱ 
تا ۲۱ خردادماه مصادف با ميالد امام رضا)ع(، بسته هاي 
ويژه تركيبي ش��امل مكالم��ه و اينترنت و همچنين 
بسته هاي ويژه اينترنت را براي تمامي مشتركان خود 
در نظر گرفته اس��ت.  طراحي اين بسته هاي ويژه با در 
نظر گرفتن عمده نياز مش��تركان دايم��ي و اعتباري 
صورت گرفته است كه با درخواست متقاضيان به شكل 
تصادفي به آنها تخصيص مي يابد. برخي از بسته هاي در 
نظر گرفته شده شامل »اينترنت ۱.۵ گيگابايت 7 روزه با 
7۰۰ مگابايت اينترنت هديه«، »اينترنت ۲.۵ گيگابايت 
7 روزه ب��ا ۱.۱ گيگابايت اينترنت هديه«، »اينترنت ۱ 
گيگابايت ي��ك روزه با ۵۰۰ مگابايت اينترنت هديه«، 
»يك گيگابايت اينترنت و 6۰ دقيقه مكالمه درون شبكه 
و تلفن ثابت« و... است كه به صورت تصادفي به مشتركان 
اختصاص مي يابد. تمامي مشتركان دايمي و اعتباري 
مي توانند با شماره گيري »ستاره ۱۰۰ ستاره 67 مربع« 
نسبت به خريداري اين بسته هاي با قيمت ويژه اقدام 
كنند و همچنين در صورت اتمام حجم يا زمان بسته ها، 
مشتركان مي توانند در بازه زماني اجراي اين طرح، نسبت 

به انتخاب و خريداري در دفعات بعدي نيز اقدام كنند.

با ترابرد يا انتقال شماره تلفن همراه، كاربران مي توانند با حفظ شماره، اپراتور تلفن همراه خود را تغيير دهند

صفر تا صد فرآيند ترابردپذيري

۶۷  درصد كسب وكارها
 هيچ شناختي از رايانش ابري ندارند

مديركل دفتر خدمات كس��ب وكار وزارت صمت با اش��اره 
به مطالعاتي ك��ه در اتحاديه اروپا در زمين��ه رايانش ابري 
انجام شده، گفت: 67 درصد كسب وكارها هيچ شناختي از 
اين مباحث ندارند و در ايران نيز طي پژوهش��ي، مشخص 
ش��د ميزان آش��نايي كس��ب وكارها با حوزه رايانش ابري 
بسيار كم اس��ت. رويداد »رايانش ابري، دولت الكترونيك و 
هوشمندسازي كسب وكارها« توسط كميسيون خدمات 
مراكز داده و ابري سازمان نظام صنفي رايانه اي تهران برگزار 
شد. در اين رويداد، اميرحسين اسدي، مديركل دفتر خدمات 
كسب وكار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مطالعاتي 
كه در اتحاديه اروپا در زمينه رايانش ابري انجام ش��ده بود، 
گفت: بر اس��اس اين مطالعه اعالم شده است كه 67 درصد 
كسب وكارها هيچ شناختي از اين مباحث ندارند. در ايران 
نيز طي پژوهشي كه روي ۴۰۰۰ نفر انجام شده بود، مشخص 
شد ميزان آشنايي كسب وكارها با حوزه رايانش ابري بسيار كم 
است. وي با بيان اينكه استفاده از مراكز خدمات داده و رايانش 
ابري صرفه جويي قابل توجهي در هزينه ها ايجاد مي كند، 
تأكيد كرد: در عين حال در اين زمينه به قوانيني كه امنيت 
نگهداري و حفظ اطالعات را مورد توجه قرار دهد، نياز مبرمي 
داريم. نكته ديگري كه در اين حوزه بايد مورد توجه قرار بگيرد 
اين اس��ت كه بايد در تمامي ادارات و موسسات خصوصي، 
نحوه  ي استفاده از اين خدمات را جا انداخته و در اين زمينه 
فرهنگ سازي كنيم. مديركل دفتر خدمات كسب وكار وزارت 
صمت با اعالم اينكه نياز است ميثاقي با يكديگر ببنديم، افزود: 
اول اينكه شركت ها و كسب وكارهاي مرتبط در وزارتخانه ها 
را براي استفاده از خدمات مراكز داده و ابري توانمند كنيم. 
دوم اينكه ايين نامه ها و قوانين حمايتي در اين زمينه ايجاد 
كنيم و سوم اينكه شركت هاي رايانش ابري را توانمند سازيم.

   اول فرهنگ سازي، بعد تنظيم گري
محمدرض��ا قلعه نويي - عضو هيات مديره ، رييس رس��ته 
خدمات فناوري اطالعات و رييس كميسيون خدمات مراكز 
داده و ابري - نيز طي س��خناني گفت: از حدود سال ۱۳۸7 
كه موضوع مراكز داده مطرح ش��د، اين حوزه با دغدغه هاي 
متعددي نظير تنظيم گري، تعرفه گذاري، خدمات قابل ارايه 
و استانداردهاي مرتبط با آن مواجه بود و رفته رفته با ظهور و 
بروز خدمات نوين همچون رايانش ابري، شبكه هاي توزيع 
محتوا و ديگر فناوري هاي روز دنيا موارد فوق اهميت ويژه تري 
پيدا كرد. او ادامه داد: مبحث محاس��بات ابري از حدود ۲۰ 
س��ال پيش در دنيا مطرح شد و حجم درآمدي حدود 6۸۰ 

ميليارد دالري تا سال ۲۰۲۵ براي آن پيش بيني شده است. 
اما علي رغم وجود زيرساخت ها و خدمات مناسب در كشور 
اين حوزه هنوز جايگاه خود را به دست نياورده و كماكان با 
محدوديت هايي در بهره برداري آن در سازمان هاي دولتي 
و برخي ش��ركت هاي خصوصي مواجه است. در اين زمينه 
خالء هايي در ايران وجود دارد، در گام اول به فرهنگ سازي 
جدي در اين زمينه هم در بخش خصوصي و هم در بخش 
حاكميتي نياز داريم. اين فرهنگ سازي بايد از خود ما آغاز 
شود و پس از آن گام هاي ديگري از جمله استانداردسازي و 
تنظيم گري دنبال شود. عضو هيات مديره نصر تهران ضمن 
معرفي اجمالي سازمان متبوع خود گفت: ما به عنوان نماينده 
حدود ۲۰ هزار عضو در نصر كشور و حدود ۸۰۰۰ عضو در نصر 
تهران در اينجا حضور داريم. در سازمان نظام صنفي رايانه اي 
استان تهران ظرفيت هاي متعدد و متنوعي در حوزه  هاي 
سخت افزار، نرم افزار و خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات 
و همچنين فناوري هاي مالي در قالب ۲۲ كميسيون وجود 
دارد و اميدواريم مسيري كه در زمينه خدمات مراكز 

داده و رايانش ابري آغاز كرده ايم، ادامه دار باشد.

   رايانش ابري چيست؟
پس از سخنراني هاي آغازين، پنلي آموزشي با عنوان »مفاهيم 
رايانش ابري، ويژگي ها، مدل هاي خدمات و ...« توسط رضا 
حيدري، يك شركت ارايه دهنده خدمات ابري ارايه شد. در اين 
پنل او به ارايه تعريفي از رايانش ابري پرداخت و گفت: رايانش 
ابري مدلي اس��ت كه در آن دسترسي به فضاي مشتركي از 
منابع پردازشي قابل تنظيم )شبكه ها، سرورها، ذخيره سازها، 
برنامه هاي كاربردي و سرويس ها( به راحتي، از همه جا و طبق 
درخواست استفاده كننده فراهم شده است. او با بيان اينكه هر 
فردي مي تواند از سرويس رايانش ابري استفاده كند، تأكيد 
كرد: اين موضوع صرفا به صنف فن��اوري اطالعات محدود 
نيست و تمامي اصناف و صنايع توانايي بهره مند شدن از اين 
سرويس را دارند و مي توانند به وسيله آن هزينه هاي راه اندازي 
و نگهداري از سيستم هاي رايانه اي خود را تا حد زيادي كاهش 
دهند. حيدري با مرور تاريخچه ظهور رايانش ابري، ويژگي  هاي 
اصلي رايانش ابري را برشمرد: سرويس دهي براساس تقاضا، 
دسترسي به شبكه گسترده، ادغام منابع، قابليت انعطاف 
سريع؛ به شكلي كه در صورت نياز سرويس دهنده ميزان 
سرويس دهي را بنا به در خواست مشتري بيشتر يا كمتر 
كند و قابليت اندازه گيري و محاسبه دقيق هزينه استفاده 

از رايانش ابري بسته به اندازه استفاده سرويس گيرنده.

 آگهی تجديد مناقصه عمومي يک مرحله اي 
شماره : 52438985 

مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه : عمليات تخليه وپاکسازي وکف روبي انبارهاي کشتي سنگ آهن به ميزان 100 هزار تن

نوع مناقصه : عمومي يک مرحله اي
مدت زمان : 12 ماه

مهلت اعالم آمادگی : تا پايان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1401/03/19 )با ارسال  ايميل به نشانی زير(
داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسايت pim.ksc.ir  ، ضمن ثبت نام و درج کليه اطالعات عمومی و تکميلی خود ، مستندات و مدارک 

الزم خود را پيوست نمايند .
دريافت اسناد مناقصه )پس از تائيد کميته ارزيابی تامين کنندگان( از تاريخ  1401/03/24 به مدت دو روز در قبال واريز مبلغ  500,000 ريال )غير 
قابل استرداد( به صورت آنالين از طريق آدرس pim.ksc.ir )پس از ورود به سيستم با نام کاربری و رمز عبور / منوی مناقصات / عمليات / خريد 

اسناد تخصصی (
دريافت الکترونيک فايل اسناد تخصصی مناقصه از طريق آدرس pim.ksc.ir )پس از ورود به سيستم با نام کاربری و رمز عبور / منوی مناقصات/ 

عمليات / اسناد تخصصی (
تاريخ تحويل پيشنهادات : روز دو شنبه مورخ 1401/04/06

تاريخ گشايش پاکات پيشنهاد قيمت / فنی : روز سه شنبه مورخ 1401/04/07
مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 500,000,000 ريال

نوع تضمين :   1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمينی و يا واريز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

نشانی شرکت : اهواز - کيلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مديريت : خريد خدمات و قراردادها
KO.NARIMANI@KSC.IR : کارشناس: کبری نريمانی                      تلفن: 6435-3213-061           ايميل  

نوبت اول

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

جهت دريافت اسناد و کسب اطالعات بيشتر در خصوص  فراخوان های عمومی، ارزيابی کيفی، مناقصات و مزايدات به وبسايت شرکت 
به نشانی   www.msc.ir، منوی خريد و تامين کنندگان، مناقصات مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر 
از طريق سيستم ارتباط با تأمين كنندگان )SRM( ا قدام نمائيد. اطالعات ساير فراخوان ها از طريق سايت شرکت، قسمت اطالعيه ها 

روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه اصفهانقابل دسترس می باشد.
1401-12

مهلت ارسالموضوعشمارهنوع فراخوانرديف
مدارک

مديريت
مرتبط

48552082 و آگهی فراخوان1
48552083

خريد ،ساخت و تامين تجهيزات مورد نياز جهت نوسازی و به روزرسانی کوره های پاتيلی 1,2,3,4 واحد 
قراردادهای 1401/04/04 عمليات پانويه در ناحيه فوالدسازی و ريخته گری مداوم به همراه قطعات يدکی دو ساله

خريد

طراحي ، تهيه و تامين تجهيزات و قطعات يدكي مربوط به پروژه اجراي بانك خازني )FCB(  پست 48540130آگهی فراخوان2
قراردادهای 1401/03/28  63 كيلو ولت شهيد خرازي

خريد

انجام عمليات اکتشاف ذخاير معدنی شامل شناسايی ، پی جوئی ، اکتشاف عمومی و اکتشاف 48556427آگهی فراخوان3
ارزيابی و 1401/03/20  تفصيلی ) به غير از حفر گمانه های اکتشافی (

اکتشاف معادن

رويداد



تعادل|
 مركز آم��ار و اطالعات راهب��ردي وزارت كار گزارش 
بررسي روند متوس��ط قيمت اقالم خوراكي منتخب 
در مناطق شهري در ارديبهشت ماه 1401 را منتشر 
كرد. بررس��ي قيمت اقالم منتخب در مقايسه با روند 
تغيي��رات آن با حدود مطل��وب، هش��دار و بحراني 
قيمت ها نش��ان مي دهد، در ارديبهشت ماه 1401، 
متوس��ط قيمت حدود 87.5 درص��د اقالم منتخب 
شامل برنج ايراني درجه يك، برنج خارجي درجه يك، 
مرغ ماشيني، شير پاستوريزه، ماست پاستوريزه، پنير 
ايراني پاستوريزه، تخم مرغ ماشيني، كره پاستوريزه، 
 روغن مايع، موز، پرتقال، سيب، خيار، گوجه فرنگي، 
س��يب زميني، لوبيا چيتي، عدس، قند، ش��كر، رب 
گوجه فرنگ��ي و چاي خارجي بس��ته اي فراتر از حد 
بحراني قيمت ها قرار دارند و افزايش مجدد قيمت 
اين كاالها، دور از انتظار نيست. همچنين متوسط 
قيمت اقالم خوراكي مانند گوشت گوسفند، گوشت 

گاو يا گوساله و پياز در محدوده هشدار قرار دارند.

    روند قيمت كاالها در ارديبهشت
مركز آمار ايران در اولين روز س��ومين ماه سال  جاري، 
گزارش تورم ارديبهش��ت را منتشر كرد. بر اساس اين 
گزارش، نرخ تورم نقطه به نقطه ارديبهش��ت   ماه روند 
افزايش��ي را كه از ماه قبل آغاز ش��ده بود ادامه داد و به 
3/ 39 درصد رس��يد. اين در حالي اس��ت كه در نيمه 
دوم س��ال گذش��ته تورم روندي نزولي به خود گرفته 
بود و در اس��فندماه به كف 7/ 34درصدي رسيد. نرخ 
تورم كاالهاي خوراكي نيز روندي مش��ابه را طي كرده 
 و از ك��ف 40/7درصدي خود از اس��فندماه به س��طح

 4/ 49درصدي در ميانه بهار سال  جاري رسيد. با توجه به 
حذف ارز ترجيحي كاالهاي اساسي پيش بيني مي شود 
در خردادماه نيز شاهد افزايش نرخ تورم نقطه به نقطه 
كل و خوراكي   ها باشيم، اما پس از گذر اين موج افزايشي 
موقت تورم به نرخ ميانگين بلندمدت خود نزديك خواهد 
شد. تغيير موضع شاخص تورم در سال جديد مي تواند به 
عنوان يك هشدار به سياست گذار تلقي شود؛ هشداري 
كه در صورت عدم واكنش مناسب به آن،    تورم به سطوح 
باالتري كه در س��ال هاي اخير تجربه ك��رده بازگردد. 
درهمين راستا، مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت 
كار گزارش بررسي روند متوسط قيمت اقالم خوراكي 
منتخب در مناطق شهري در ارديبهشت ماه 1401 را 
منتشر كرده است.طبق اين گزارش، مقايسه متوسط 
قيمت اق��الم خوراكي در ماه جاري با ماه قبل نش��ان 
مي دهد در 2 قلم از كاالهاي منتخب تغييرات بيش از 
10 درصد بوده و بيشترين افزايش قيمت دركاالهاي 

منتخب مرب��وط به روغن مايع )22.3 درصد(، ش��كر 
)103 درصد( و قند )9.4 درصد( است. همچنين در 4 
قلم از كاالهاي منتخب، تغييرات منفي بوده و بيشترين 
كاه��ش در قيمت ها مربوط به گوج��ه فرنگي )منفي 
16.6 درصد(، خيار )منفي 9.2 درصد(، سيب زميني 
)منف��ي 0.6 درصد( و موز )منفي 0.4 درصد( اس��ت . 
براس��اس اين گزارش، مقايسه متوسط قيمت اقالم 
خوراكي در ماه جاري با ماه مشابه سال قبل در 4 قلم 
از كاالهاي منتخب تغيير قيمت بيش از 100 درصد 
 بوده و بيشترين افزايش قيمت در اقالم سيب زميني 
)175.1 درص��د(، برن��ج ايران��ي درج��ه ي��ك 
)126.8درصد(، رب گوجه فرنگي )108.8 درصد( 
و گوجه فرنگي )102.9درصد( مشاهده شده است. 
عالوه بر اين، كمترين افزايش قيمت ها مربوط به اقالم 
چاي خارجي بس��ته اي )20.4 درصد(، موز )22.4 

درصد(، و گوشت گوسفند )23.8 درصد( است.

    قيمت كدام كاالها 
در مرز بحراني قرار دارد؟

درادامه اي��ن گزارش، جهت بررس��ي روند تغييرات 

قيمت اقالم خوراكي از س��ه حد مطلوب، هش��دار و 
بحراني استفاده شده اس��ت: »حد مطلوب: حدي از 
قيمت كاالي منتخب اس��ت كه با توجه به ش��رايط 
كشور، نوسانات قيمت در اطراف آن براي مصرف كننده 
قابل قبول به نظر مي رس��د و كنترل قيمت ها در اين 
محدوده منجر به كاهش تورم خواهد شد. اين حد بر 
اساس افزايش ماهانه حداكثر يك درصد براي قيمت 
هر كاال در نظر گرفته شده است كه براي يك دوره يك 
ساله 12 درصد خواهد بود. حد هشدار: حدي از قيمت 
كاالي منتخب است كه نوسانات قيمت از حد مطلوب 
خارج شده است و در صورت ادامه منجر به افزايش تورم 
خواهد شد. اين حد بر اساس افزايش ماهانه حداكثر 
1.5 درصد براي قيمت هر كاال در نظر گرفته شده است 
كه براي يك دوره يك ساله 18 درصد خواهد بود. عبور 
قيمت ها از اين حد، بيانگر ضرورت برنامه ريزي خاص 
براي كنترل قيمت ها است. حد بحراني: حدي از قيمت 
كاالي منتخب است كه نشان مي دهد قيمت اقالم از 
كنترل خارج شده است و اين امر منجر به ايجاد تورم 
جهشي خواهد شد. اين حد بر اساس افزايش ماهانه 
حداكثر 2 درصد براي قيم��ت هر كاال در نظر گرفته 

شده اس��ت كه براي يك دوره يك س��اله 24 درصد 
خواهد بود. در اين ش��رايط اتخاذ تصميمات س��ريع 
و اقدام عاجل و حتي مداخله مس��تقيم در بازار براي 
كاهش قيمت ها ضروري است.« با اين تعاريف، بررسي 
قيمت اقالم منتخب در مقايسه با روند تغييرات آن با 
حدود مطلوب، هشدار و بحراني قيمت ها نشان مي دهد 
در ارديبهشت ماه 1401، متوسط قيمت حدود 87.5 
درصد اقالم منتخب شامل برنج ايراني درجه يك، برنج 
خارجي درجه يك، مرغ ماش��يني، شير پاستوريزه، 
ماست پاس��توريزه، پنير ايراني پاستوريزه، تخم مرغ 
ماشيني، كره پاس��توريزه، روغن مايع، موز، پرتقال، 
سيب، خيار، گوجه فرنگي، سيب زميني، لوبيا چيتي، 
عدس، قند، ش��كر، رب گوجه فرنگي و چاي خارجي 
بس��ته اي فراتر از حد بحراني قيمت ها قرار دارند.  در 
خصوص بيشتر اقالم مانند برنج درجه يك ايراني، مرغ 
ماشيني، روغن مايع، قند و شكر، و رب گوجه فرنگي 
روند صعودي مشاهده مي شود و افزايش مجدد قيمت 
اين كاالها، دور از انتظار نيس��ت. همچنين متوسط 
قيمت اقالم خوراكي مانند گوشت گوسفند، گوشت گاو 

يا گوساله و پياز در محدوده هشدار قرار دارند.
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نتايج قرعه كشي خودرو 
در سامانه يكپارچه اعالم شد

اسامي خريداران خودرو در سامانه يكپارچه خودرو 
با يك روز تأخير اعالم شد. براس��اس اعالم وزارت 
صنعت، عرضه خودرو در س��امانه عرضه يكپارچه 
تخصيص خودرو از تاريخ 27 ارديبهشت تا 3 خرداد 
آغاز ش��د و متقاضيان خريد خودرو تحت نظارت 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
اقدام به پيش ثبت نام نمودند. در اين س��امانه چهار 
ميليون و 157 هزار و سيصد و پنجاه و دو نفر متقاضي 
خريد خ��ودرو ثبت نام كردند كه از اين تعداد س��ه 
ميليون و 878 هزار و س��يصد و ي��ك نفر در طرح 
عادي و 297 ه��زار و 51 نفر نيز در طرح حمايت از 
خانواده و جواني ثبت نام كردند.  مجموع ظرفيت در 
نظر گرفته ش��ده در خودروهاي عرضه شده توسط 
خودروسازان در سامانه يكپارچه تخصيص خودرو 
براي اين دوره، 176 هزار و 911 دستگاه بود كه در 
قالب 115 طرح فروش متنوع شامل فروش فوري، 
فروش فوق العاده، طرح جواني جمعيت، فروش هاي 
كمتر از يك س��ال و مشاركت در توليد ارايه شد كه 
بنابر اعالم وزارت صنعت پس از استعالم اطالعات 
اسامي متقاضيان ديروز چهارشنبه 11 خردادماه در 
سامانه درج شد. البته براساس اعالم وزارت صنعت، 
معدن و تجارت قرار بود سه شنبه رأس ساعت 9 صبح 
اسامي منتخبان در اولين مرحله قرعه كشي سامانه 
فروش يكپارچه خودرو اعالم ش��ود، اما بنابر اعالم 
»حسين زاده قشمي« رييس مركز ارتباطات وزارت 
صنعت، به دليل زمان بر بودن اس��تعالم اطالعات 
متقاضيان خريد خ��ودرو و احراز هويت آنها، اعالم 
اسامي به ديروز چهارش��نبه 11 خردادماه موكول 
شد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به صفحه اصلي 
سامانه sale.iranecar.com  ليست منتخبان 
را مش��اهده كنند. البته از طرف خودروس��ازان به 
منتخبان پيامك هم ارس��ال خواهد ش��د و آنها با 
مراجعه به سايت خودروس��ازان روند واريز وجه را 
انجام خواهند داد. توجه داشته باشيد منتخبين به 

مدت 72 ساعت فرصت واريز وجه خواهند داشت.

شوراي رقابت 
درباره جوجه كشي مدعي شد

ش��وراي رقابت مدعي ش��ده كه جريان جوجه كشي 
مصداق تباني بوده اس��ت، با اين حال اين شورا هيچ 
سند و توضيحي در مورد آن ارايه نكرده است. توكلي- 
مدير روابط عمومي شوراي رقابت- در توييتي اعالم 
كرده است: »ش��وراي رقابت به موضوع جوجه كشي 
ورود كرده و آن را مص��داق تباني مي داند. همانگونه 
كه پيش از اين در س��ال 1399 تم��ام تالش خود را 
براي محكوميت و توقف اين رفت��ار انجام داد. اين در 
حالي است كه پيگيري ايس��نا از شوراي رقابت براي 
دريافت توضيح بيش��تر در مورد ادعاي مطرح شده و 
اينكه شورا بر اساس كدام دليل به تباني بودن ماجراي 
جوجه كشي رسيده است با توضيحي همراه نبود. ماجرا 
از اين قرار اس��ت كه اخيرا فيلم��ي در فضاي مجازي 
منتشر ش��د كه نش��ان مي داد يك واحد مرغداري با 
ادعاي كمب��ود و گراني نهاده هاي تولي��د و دان مرغ 
اقدام به معدوم سازي هزاران قطعه جوجه كرده است. 
در همين رابطه نامه اي منتش��ر شدكه در آن انجمن 
جوجه يكروزه اعالم كرده بود »واحدهايي كه به دليل 
 كاهش تقاضاي جوجه ريزي، جوجه هاي توليدي شان

 به ف��روش نرفت��ه و در جوجه كش��ي مي ماند براي 
جلوگيري از معدوم ش��دن جوجه ها ط��ي نامه اي با 
عن��وان معاونت امور دام يا مديركل طيور يا رياس��ت 
سازمان جهادكشاورزي استان و رونوشت به انجمن 
جوجه يكروزه، تعداد جوجه جذب نش��ده را اعالم تا 
در صورت امكان با كمك دستگاه هاي ذيربط نسبت 
به جذب جوجه يكروزه اقدام شود.« همچنين تاكيد 
شده بود از انتشار هر گونه عكس و فيلم معدوم سازي 
در فضاي مجازي خودداري ش��ود كه با سوءاستفاده 
عوامل فرصت طلب موجب تضييع شدن حق و حقوق 
توليدكنندگان اين بخش نشود. اين جريان در حالي 
همچنان مبهم باقي مانده و وزارت جهاد كشاورزي در 
اين رابطه توضيحي ارايه نكرده است، كه بحث كمبود 
نهاده نيز مطرح بوده اس��ت. اما بهادري -سخنگوي 
دولت- در واكنش��ي ب��ه اين اتفاق خواس��ته بود كه 
جوجه كشي را متوقف كنند. وي گفته بود كه   دولت 
مرغ مازاد توليدي را مي خرد. به منظور تامين سرمايه 
در گردش مرغ داران و دام داران 20 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت مناسب  تصويب شده و عوارض صادرات مرغ 
و تخم مرغ صفر و ممنوعيت صادرات برداشته شد. با 
اين اوص��اف حتي بهانه اي هم ب��راي كار خالف 
شرع و ضدحقوق حيوانات، جوجه كشي نيست.

 آخرين وضعيت بازار رب
گوجه فرنگي، ماكاروني و روغن

دبير اتحادي��ه بنكداران موادغذايي ضمن اش��اره 
ب��ه وضعيت توزيع روغن، ماكارون��ي و رب در بازار 
گف��ت كه علي رغم موج��ود بودن م��واد اوليه، اما 
كارخانه هاي توليدكننده رب عرضه آن را محدود 
كرده اند. قاسمعلي حسني در گفت وگو با ايسنا، از 
توزيع محدود رب گوجه فرنگي خبر داد و گفت: علي 
رغم اينكه مواد اوليه موجود است، هيچ كمبودي 
وجود ن��دارد و فصل گوجه فرنگي نيز هس��ت، اما 
به نظر مي رس��د كارخانه هاي توليدكننده رب از 
اقدام ساير كارخانه ها در ماه هاي قبل الگوبرداري 
كرده اند و رب گوجه فرنگي توزيع نمي كنند. دبير 
اتحاديه بنك��داران موادغذايي در بخش ديگري از 
صحبت هايش به وضعيت روغن نيز اش��اره كرد و 
گفت: روغن نيز در بازار به ان��دازه نياز وجود دارد، 
ولي كارخانه ه��ا در ازاي 3 كارتن روغن يك كارتن 
كيك نيز به خرده فروشي ها تحويل مي دهند. وي در 
پايان گفت: ماكاروني نيز در بازار به وفور وجود دارد.

صادركنندگان داراي تعهدات 
ارزي وسرنوشت كارت بازرگاني

كميته اقدام ارزي در مصوبه اي، چگونگي رفع تعهد 
ارزي ايفا نشده سال 98 تا پايان 1400 را اعالم كرد. 
محمود اسكندري سرپرس��ت دفتر خدمات ارزي 
و مالي س��ازمان توس��عه تجارت ايران در نامه اي به 
مديران صمت اس��تان ها، چگونگي رفع تعهد ارزي 
ايفا نش��ده س��ال 98 تا پايان س��ال 1400 را اعالم 
كرد. در اين بخشنامه آمده است: مصوبات عمومي 
هفتاد و دومين جلس��ه كميته اقدام ارزي سازمان 
توسعه تجارت در راس��تاي تسهيل ايفاي تعهدات 
ارزي صادركنندگان به ش��رح زير جهت استحضار، 
بهره برداري و اطالع رساني به ذينفعان ايفاد مي گردد: 
   رف��ع تعلي��ق و تمدي��د اعتب��ار كارت بازرگان��ي 
صادركنندگان داراي تعهدات ارزي ايفا نش��ده س��ال 
1398 تا پايان 1400، در صورت ورود كاال به كش��ور و 
ارايه قبض انبار تا پايان خردادماه 1400 منوط به ارايه 
تعهد محضري به اداره كل صنعت استان صادركننده 
كارت بازرگاني، دال بر عدم انجام صادرات تا ايفاي كامل 
تعهدات ارزي معوقه، به منظور ثبت سفارش، اظهار و 

ترخيص كاال مجاز خواهد بود.
   با توجه به مصوبه هيات وزي��ران واردات مواد اوليه و 
قطعات مورد نياز توليد از محل ارز حاصل از صادرات خود 
يا ديگران به مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي، 
موضوع مصوبه مذكور در بازه زماني مربوطه )31 خرداد 
98 تا 29 اس��فند 99( با تايي��د ارزش و مصرف اقالم 
موصوف توسط سازمان مناطق ذيربط پذيرفته مي شود.

افزايش عوارض صادرات 
گوجه فرنگي از صفر به ۶۰۰۰ تومان

به دنبال اعالم وزارت جهاد كش��اورزي، گمرك ايران 
افزايش عوارض صادرات گوجه فرنگ��ي كه از صفر به 
شش درصد افزايش داشته را ابالغ كرد. ابالغيه اخير دفتر 
صادرات گمرك به گمرك هاي اجرايي نشان مي دهد 
كه عوارض صادرات گوجه فرنگي افزايش يافته است. بر 
اين اساس اعالم شده است كه »اين ابالغيه به پيوست 
نامه وزير جهاد كشاورزي در خصوص وضع عوارض بر 
صادرات گوجه فرنگي ب��ه ازاي هر كيلو 6000 تومان، 
جهت اجرا از تاريخ ابالغ اين نامه )دوم خرداد 1401(، با 
رعايت كليه قوانين و مقررات و ضوابط جاري سال ارسال 
شده است.« اين افزايش عوارض در حالي اتفاق افتاده كه 
در مكاتباتي كه از سوي وزارت جهاد و هم گمرك ايران 
صورت گرفته، جريان وضعيت و حقوق صادركننده با 
اين تصميم يك باره، مطرح است. پيگيري ايسنا از وزارت 
جهاد كشاورزي با توضيح سرپرس��ت دفتر بازرگاني 
داخلي اي��ن وزارت خانه و تاييد اين موضوع همراه بود. 
مجيد حسني مقدم در پاسخ به چرايي تعيين عوارض 
براي صادرات گوجه فرنگي گفت: اين عوارض 6000 
توماني فقط براي گوجه فرنگي هاي خارج از گلخانه 
و مزرعه اي تعيين شده و فرآيند صادرات گوجه 

فرنگي هاي گلخانه اي به روال قبل است.

مسابقه »از باغشهر تا باِغ شهر«
 به ايستگاه پاياني رسيد

جلس��ه تبيين طرح هاي برتر مس��ابقه »از باغشهر تا 
باغ ش��هر« روز 9 خرداد برگزار و طي آن آثار رسيده به 
دبيرخانه اين مسابقه مورد بررسي قرار گرفت.   به گزارش 
اداره ارتباطات رس��انه اي شهرداري اصفهان، به دنبال 
برگزاري مسابقه »از باغشهر تا باِغ شهر« در سال گذشته و 
به همت سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان 
و مشاركت اداره خالقيت و نوآوري شهرداري اصفهان، 
جلسه تبيين طرح هاي برتر اين مسابقه برگزار شد. در 
جريان اين جلسه، دبير مسابقه به جزييات آثار رسيده 
به دبيرخانه اش��اره كرده و توضي��ح داد: در اين دوره از 
مسابقات 294 نفر-گروه ثبت نام كردند كه در نهايت 90 
طرح از 41 دفتر و 49 گروه معماري به دبيرخانه ارسال 
شد. مهدي شماعي زاده افزود: نگاه خالقانه در مواجهه 
با موضوع ورودي و سردر باغ گل ها، سياست خوانايي و 
هدايتگري در مسيرهاي حركت، نگاه ويژه به ديدها و 
چشم اندازها از درون به بيرون، اثربخشي طرح در هرچه 
زنده تر و فعال كردن فضا براي اقش��ار مختلف در طول 
شبانه روز از جمله معيارهاي ارزيابي در اين مسابقه بوده 
است. مديرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري 
اصفهان نيز با بيان اينكه حيات و بقاي باغ گل ها در گرو 
توجه به ابعاد اقتصادي آن است، گفت: توجه به طراحي 
س��ردر ورودي باغ گل ها براي جلب نظر شهروندان و 
گردشگران و همچنين افزايش بازديدكننده بسيار حائز 
اهميت است. مجيد عرفان منش با بيان اينكه شهرها 
به دست معماران ساخته مي شود، تاكيد كرد: هدف از 
برگزاري اين مسابقه خوانا كردن سردِر ورودي باغ گل ها 
و ايجاد يك ظرفيت جديد براي شهر است، زيرا اصفهان 
هميشه به ظرفيت سازي در عرصه هاي مختلف مشهور 
بوده است. وي با بيان اينكه در اغلب طرح هاي دريافت 
شده از سوي شركت كنندگان به مقررات شهرسازي 
از جمله نقاط بي دفاع شهر تاكيد و توجه نشده، اظهار 
كرد: طراحي ها بايد خود گوياي هويت ش��هر، تاريخ و 
شاخص هاي اصفهان باش��د. رييس مركز خالقيت و 
نوآوري ش��هرداري اصفهان نيز در اين جلسه با اشاره 
به ارزيابي طرح ها از سوي داوران گفت: در اين نشست 
ايده ها و فيلم هاي سه بعدي طرح ها براي متخصصاني 
از س��ازمان پارك ها به نمايش در آمد و حوزه بهره بردار 
ابهامات و سواالتي كه نسبت به طرح ها داشتند را مطرح و 
نمايندگان گروه هاي برتر طراحي و معماري، از طرح هاي 
خود دفاع كردند. محسن معصومي افزود: زماني مسابقه 
اهميت پيدا مي كند كه طرح ها اجرايي و عملياتي شود، 
لذا برگزاري اين جلسات بر اين اساس است تا طرح ها 
تعريف و تبيين شده و فارغ از رتبه بندي، طرح  نزديك به 
دغدغه ها و ذهنيت حوزه بهره بردار به مرحله اجرا برسد.

 يك گزارش پژوهشي هشدار داد 

در دو ماهه امسال 

قيمت اقالم خوراكي فراتر از مرز بحراني 

تراز تجاري مثبت ۴۰۱ ميليون دالر شد

 سكوت  سازمان حمايت در قبال افزايش قيمت  برخي كاالها

تا پايان ارديبهش��ت ماه ارزش تج��ارت خارجي به 16 
ميليارد و 631 ميليون دالر رس��يد كه سهم صادرات 
كاالهاي غيرنفتي با رش��د 37 درصدي به 8 ميليارد و 
516 ميليون دالر رس��يد و تراز تجارت خارجي كشور 
401 ميليون دالر مثبت ش��د. مطاب��ق جدول آماري 
گمرك در دوماهه نخست سال 1401، ميزان صادرات 
قطعي كاالهاي غيرنفتي كشور )به استثناي نفت خام، 
نفت كوره، نفت سفيد و همچنين بدون صادرات از محل 
تجارت چمداني(، بالغ بر 17 هزار و 14 تن كاال به ارزش 
هشت ميليارد و 516 ميليون دالر بوده كه در مقايسه با 

مدت مشابه سال 1400، افزايش 1.6 درصدي در وزن 
و 37 درصدي در ارزش داش��ته اس��ت. ميزان واردات 
كشور در دو ماهه نخست سال با كاهش 3.37 درصدي 
در وزن و افزايش 24 درصدي در ارزش در مقايس��ه با 
مدت مش��ابه سال 1400، به رقم 5 هزار و 182 تن به 
ارزش هشت ميليارد و 115 ميليون دالر رسيده است.

   كشورهاي عمده صادراتي و وارداتي 
كدامند؟

طي دو ماه نخست سال 1401، بيشترين ميزان صادرات 

كشور به مقصد كشور چين با رقم 2 ميليارد و 720 هزار 
دالر و سهم 32 درصدي از كل ارزش صادرات، امارات 
متحده عربي با يك ميليارد و 502 هزار دالر و س��هم 
17.63 درصدي، عراق با ي��ك ميليارد و 312 ميليون 
دالر و سهم 15.41 درصدي، تركيه با 766 ميليون دالر 
و سهم 9 درصدي و هند با 290 ميليون دالر و سهم 3.41 
درصدي از كل ارزش، صورت گرفته اس��ت. طي دو ماه 
نخست سال 1401، كشور امارات با اختصاص 2 ميليارد 
و 247ميليون دالر و سهمي در حدود 27.69 درصد از 
كل ارزش واردات، در جايگاه نخست طرف معامله قرار 

گرفته است. همچنين كش��ورهاي چين با دو ميليارد 
و 117 ميليون دالر و سهم 26 درصدي، تركيه با 875 
ميليون دالر و سهم 10.78 درصدي، هند با 2 ميليارد 
و 117 ميليون دالر و س��هم 26 درصدي، فدراسيون 
روسيه با 319 ميليون دالر و سهم 3.39 درصدي از كل 
ارزش واردات در جايگاه دوم تا پنجم قرار گرفتند. با توجه 
به صادرات 8 ميليارد و 516 ميلي��ون دالري و واردات 
هش��ت ميليارد و 115 ميليون دالر در دو ماه نخست 
امس��ال، صادرات از واردات پيشي گرفت و تراز تجارت 

خاركي كشور بيش از 401 ميليون دالر مثبت شد.

در حالي كه طبق ادعاي انجمن ها، مصوبه س��ازمان 
حمايت باب��ت افزايش قيمت كاالهاي��ي نظير تاير، 
روغن موتور و ش��وينده وجود دارد، سازمان حمايت 
از توليدكننده بابت تأييد يا رد اين ادعا، پاس��خگوي 
رسانه نيست، سامانه 124 هم كه طبق گفته قائم مقام 
وزير صمت مرجع اصلي اعالم قيمت است، در برخي 
ساعات از دسترس خارج است. به گزارش خبرگزاري 
فارس اين روزها در فضاي مجازي و برخي رس��انه ها، 
اخبار مختلفي به نقل از روساي انجمن ها يا با انشتار 
نامه اي، درباره افزايش قيمت كاالهاي مختلف منتشر 
مي ش��ود. همين خبر افزايش قيمت ها  خود موجب 
بروز تورم انتظاري است و بازار بالفاصله نسبت به اين 
اخبار واكنش نشان مي دهد، تقاضاي مردم براي تهيه 
كاال  با قيمت قبلي افزايش مي يابد با وجود واكنش بازار 
به اين اخبار و تغيير سريع قيمت ها،  متوليان مربوطه 
از جمله سازمان حمايت هيچ واكنشي نسبت به اين 
اخبار ندارند و سكوت اختيار كرده اند. به تازگي طبق 
اطالعيه اي كه توليد كنندگان تاير در فضاي مجازي 
منتش��ر كرده اند اعالم شده اس��ت كه قيمت تاير از 
روز 8 خرداد افزايش يافته اس��ت و براساس اطالعيه 

مذكور قيمت تايرهاي رادي��ال به ميزان 30 درصد و 
قيمت تايرهاي باياس نيز بين 15 تا 25 درصد افزايش 
يافت.   اين افزايش قيمت ها طي روزهاي اخير در بازار 
اعمال شده است و خريداران از افزايش قيمت ها خبر 
مي دهند و فعاالن صنفي نيز اين افزايش قيمت ها را 
تاييد مي كنند. به گفته يكي از فعاالن صنفي، قيمت 
يك جفت الستيك خودروي پژو پرشيا كه تا هفته 
پيش يك ميليون و 100 هزار تومان بوده اكنون در 
بازار به يك ميليون و 500 هزار تومان رسيده است. 
همچنين در روزهاي گذشته نامه اي از سوي انجمن 
پااليش��گاه داران روغن سازي به رييس اداره نظارت 
بر ناشران گروه ش��يميايي و غذايي ارسال شد كه از 
دريافت مجوز افزايش قيم��ت روغن موتور ديزلي و 

بنزيني به ميزان 25 درصد حكايت دارد.  
دليل اين افزايش قيمت نيز باال رفتن هزينه هاي توليد 
شامل قيمت لوبكات، نرخ ارز و به تبع آن مواد افزودني، 
مواد اوليه وارداتي، مواد بس��ته بندي و ساير هزينه ها 
بيان شده است.  البته اعالم اخبار افزايش قيمت ها فقط 
محدود به  تاير و روغن موتور نبوده و  در روزهاي گذشته 
افزايش قيمت مواد شوينده، تن ماهي، سس مايونز و 

حتي افزايش قيمت برخي از برندهاي   بيسكويت و پفك 
نيز از طريق انجمن هاي مربوطه در فضاي مجازي و بعضا 
از طريق رسانه ها اعالم شده است.  موضوع قابل توجه 
اين اس��ت كه با وجود حجم گسترده تالش رسانه اي 
انجمن  ها براي اعالم افزايش قيمت، سازمان حمايت به 
عنوان متولي تعيين قيمت، هنوز هيچ پاسخي نسبت 
به نامه هاي منتشر شده در رسانه ها و فضاي مجازي در 
ارتباط با افزايش قيمت انواع كاالها نشان نداده و اين در 
حالي است كه قيمت اغلب اين كاالها به خصوص تاير 
و روغن موتور در بازار افزايش يافته اس��ت و مردم نيز 
ناچارند تا كاالهاي مورد نياز خود را به قيمت هاي جديد 
خريداري كنند، مسووالن سازمان حمايت نيز مانند 
روال سابق در سال هاي گذشته هيچ گونه پاسخگويي 
ندارند و با وجود تماس هاي مكرر خبرنگار فارس در اين 
رابطه هيچ توضيحي ارايه ندادند.  روز گذشته محمد 
صادق مفتح، قائم مقام وزير صمت، در پاسخ به سوال 
خبرنگار فارس مبني بر اينكه آيا اين افزايش قيمت ها 
مجاز است يا خير؟ گفت: هرگونه تغيير قيمت  در مورد 
كاالهاي مختلف بايد توسط سازمان حمايت از طريق 
اطالعيه يا درج در سامانه 124 اعالم شود، بنابراين تا 

زماني كه سازمان حمايت تغييرات قيمت ها را از طريق 
اطالعيه اعالم نكرده يا در سامانه 124 ثبت و درج نكرده 
است به اين معناست كه فرآيند تصميم گيري در مورد 
قيمت كاال هايي كه توليدكنندگان درخواست افزايش 
قيمت داده اند تكميل نشده است.  به گفته قائم مقام وزير 
صمت در امور بازرگاني، مالك قيمت كاالها قيمت هاي 
مندرج در سامانه 124 سازمان حمايت است. اگرچه 
قائم مق��ام وزير صمت اعالم كرده اس��ت كه مالك 
قيم��ت كاالها، قيمت هاي مندرج در س��امانه 124 
سازمان حمايت است اما نكته قابل توجه اين است كه 
سايت سامانه 124 سازمان حمايت در برخي ساعات 
اصال در دسترس نيس��ت مخاطب امكان دسترسي 
به اين س��امانه را ندارد . بنابراين در حالي كه قيمت 
كاالها در بازار پيرو اعالم انجمن هاي توليد كنندگان 
كاالهاي مختل��ف، تغيير كرده اس��ت، قيمت كاال 
در س��امانه 124 س��ازمان حمايت نيز كه قائم مقام 
وزيرصمت از آن به عنوان مرجع رسمي اعالم قيمت 
كاالها ياد مي كند قابل مشاهده نيست و اين درحالي 
است كه وزارت صمت تاكيد دارد كه افزايش قيمت 

كاال بدون اعالم سازمان حمايت تخلف است.

آمار مقدماتي مقايسه اي صادرات قطعي كاالهاي غيرنفتي )بدون احتساب نفت و تجارت چمداني( و واردات طي دو ماهه نخست سال هاي 1400-1401

فعاليت

درصد تغييرات نسبت به مدت مشابه سال گذشتهدو ماهه نخست سال 1400دو ماهه نخست سال 1401

ارزشوزنارزشوزن
دالروزن

)ميليون دالر(هزار تن)ميليون دالر()هزار تن(
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خبرروز

دستگيري سارقان مسلح طالفروشي جنوب تهران
رييس پليس پيشگيري تهران بزرگ از دستگيري ۲ سارق مسلح طال فروشي محله خاني آباد لحظاتي پس از سرقت خبر داد. جليل 
موقوفه اي گفت: از سارقان يك قبضه سالح جنگي كالش و ۴۳ تير جنگي كشف شد. او افزود: در پي اعالم مركز فوريت هاي پليسي 
۱۱۰ مبني بر يك فقره سرقت مسلحانه طالفروشي در محله »خاني آباد« سريعا تيم عمليات كالنتري خاني آباد با تجهيزات كامل 
به محل اعالمي اعزام شدند. با حضور به موقع و هوشمندانه ماموران در محل، ۲ سارق مسلح كه در حال درگيري با شهروندان و 
تيراندازي بودند، به سرعت خلع سالح شده و يك قبضه سالح جنگي كالش و ۴۳ تير جنگي از آنها كشف شد. در اين رابطه ۳ تن 

از شهروندان كه مانع متواري شدن متهمان شده بودند، در اثر اصابت گلوله متهمان به صورت سطحي زخمي شده اند.

ادامهازصفحهاول

فاصله زياد حقوق بازنشستگان 
با هزينه هاي زندگي

پس در صورت افزايش ۴۰ درصد حقوق، بازنشستگان 
نسبت به سال گذشته فقير تر مي شوند؛ اين وضع قبل از 
هرچيز به دليل عقب ماندگي حقوق از سطح هزينه ها 
طي سال هاي متوالي اس��ت. هر سال افزايش حقوق و 
مستمري بازنشس��تگان طبق ماده ۱۱۱ قانون تأمين 
اجتماعي از افزايش حقوق كارگران تبعيت مي كند كه 
توسط شوراي عالي كار تعيين مي شود. بر طبق مصوبه 
ش��وراي عالي كار، افزايش حقوق بازنشس��تگان براي 
حداقل بگيران 57 درصد و براي ساير سطوح ۳8 درصد 
به عالوه 5۱5 هزار تومان تعيين شد. طبق روال، سازمان 
تأمين اجتماعي، افزايش حق��وق را تأييد و در بودجه 
ساالنه لحاظ مي كند. با تصويب وزارت كار اليحه به هيات 
دولت براي تصويب نهايي فرستاده مي شود و پس از طي 
روال قانوني فوق، دولت ها همان را براي اجرا تصويب و 
ابالغ مي كنند اما ماجراي افزايش مستمري ۱۴۰۱ از 
همان زمستان سال قبل به موانع برخورد كرد. ابتدا يك 
ويرگول در اليحه بودجه دردسرساز شد و وقتي بعد از 
مطالبه گري بازنشستگان، آن ويرگول مشكل ساز حذف 
شد، دولت با افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي 
كه هم��ه مراحل قانون��ي را طي ك��رده و فقط به يك 
امضاي نهايي نياز دارد، مخالفت كرد و برخي مي گويند 
بازنشستگان مخصوصاً بازنشستگان ساير سطوح بايد با 
همان افزايش ده درصدي مستمري بازنشستگان دولت 
بسازند! درحالي كه حتي افزايش مصوب شوراي عالي كار 
نمي تواند افزايش هزينه هاي زندگي و گراني هاي چند 
ماه اخير را جبران كند، اين مخالفت هم غيرقانوني است 
و هم ناعادالنه. اوال قانون زير پا گذاشته شده، در واقع اين 
سوگيري خالف قانون بودجه و خالف استقالل نهادي 
سازمان تامين اجتماعي اس��ت و درثاني، مگر ماده 96 
نمي گويد افزايش مستمري بازنشستگان بايد متناسب 
با ميزان افزايش هزينه هاي زندگي باش��د؛ هزينه هاي 
زندگي امروز واقعًا چقدر است؛ آيا مي توان يك خانواده 
۳ يا چهار نفره را با كمتر از ۱5 يا ۲۰ ميليون تومان در ماه 
اداره كرد. بانك مركزي براي س��ال ۱۴۰۰ تورم ساالنه 
را ۴6 درص��د اعالم كرد؛ و م��ا مي دانيم كه تورم واقعي 
دهك هاي فرودست كه بازنشستگان كارگري هم جزو 
آنها هستند، حدود ۲5 درصد بيشتر از تورم دهك دهم 
يعني ثروتمندان اس��ت؛ بنابراين تورم واقعي زندگي 
بازنشستگان حدود 7۱ درصد است؛ وقتي تورم واقعي 
حداقل 7۱ درصد است، چرا با افزايش مصوب شوراي 
عالي كار مخالفت مي ش��ود و مي گويند بازنشستگان 
ساير سطوح بايد فقط ده درصد افزايش حقوق داشته 
باشند؛ همان ارزش افزوده اندوخته ما بازنشستگان در 
طول اين س��ال ها واقعًا چقدر است؛ چرا نمي گذارند از 
»جيب خودمان« دستمزد شايسته بگيريم؟ مخالفت با 
مصوبه تامين اجتماعي به معناي به رسميت نشناختن 
قانون و بازي ندادن مديران تامين اجتماعي و همچنين 
بي احترامي به استقالل سازمان تامين اجتماعي است؛ 
حتي شوراي عالي كار و تصميمات آن را نيز به رسميت 
نمي شناسند؛ اين روند اگر عرف شود، همين حقوق ناچيز 

بازنشستگان نيز زير سوال مي رود.

رويداد

راه اندازي قرارگاه پيشگيري از سرقت در همه استان ها

قائم مقام معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه 
قضاييه با اشاره به راه اندازي قرارگاه پيشگيري از سرقت 
در همه اس��تان ها گفت: يكي از بخش هاي مهمي كه 
مي تواند در كاهش سرقت تاثير داشته باشد از بين بردن 
فرصت خريد و فروش اموال مس��روقه است و بازارهايي 
كه به ص��ورت غيرمجاز و غيرقانوني ايجاد مي ش��ود و 
همچنين در برخي جاها تجمعاتي ش��كل مي گيرد و 
خريد و فروش انجام مي شود كه ان شاءاهلل در اين قرارگاه 
اجازه شكل گيري نخواهيم داد. رضا مسعودي فر درباره 
برخورد با مالخران و بازارهاي خريد و فروش اموال مسروقه 
در راستاي پيشگيري از وقوع جرم گفت: در همه استان ها 
بازارهاي اموال مسروقه شناسايي ش��ده اند و از طريق 
 اتحاديه ها و س��ازمان صنعت و معدن و از طريق پليس 

يك سري نظارت ها را بر اين بازارها اعمال مي كنيم.

   تدوين برنامه ملي
 پيشگيري و مقابله با سرقت در سال ۱۴۰۱

او همچنين درباره اقدامات س��ال ۱۴۰۱ ادامه داد: 
در حقيقت يك برنامه ملي تحت عنوان پيشگيري 
و مقابله با سرقت براي سال ۱۴۰۱ تعريف كرده ايم 
بخش��ي از اقداماتي كه در اين برنامه انجام مي شود 
همين س��اماندهي اين بازارها و همچنين محدود 
كردن خريد و فروش اموال مسروقه است. قائم مقام 
معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه 
با بيان اينكه اين برنامه در قالب يك قرارگاه اجرايي 
خواهد شد، ادامه داد: قرارگاه پيشگيري از سرقت در 
همه استان ها راه اندازي خواهد شد و همه دستگاه ها 
در حوزه مسووليت خودشان درگير كار خواهند شد.

    خريداران مال مسروقه
 مرتكب جرم مي شوند

مسعودي فر با بيان اينكه نظارت بر بازارهاي خريد و 

فروش اموال دس��ت دوم و برخورد با مالخران يكي از 
برنامه هاي قرارگاه پيشگيري و مقابله با سرقت است، 
تصريح كرد: يكي از بخش هاي مهمي كه مي تواند در 
كاهش سرقت تاثير داشته باشد از بين بردن فرصت 
خريد و فروش اموال مسروقه است و بازارهايي كه به 
صورت غيرمجاز و غيرقانوني ايجاد مي شود و همچنين 
در برخي جاها تجمعاتي ش��كل مي گيرد و خريد و 
فروش انجام مي شود كه انشاهلل در اين قرارگاه اجازه 
ش��كل گيري نخواهيم داد چراكه كسي هم كه مال 
مسروقه را مي خرد هم مرتكب جرم شده است و طبيعتا 

اين افراد هم مي توانند قابل تعقيب باشند.

    نظارت بر بازار دست دوم فروش ها 
و كددار كردن كاالهاي داراي ارزش

به گفته او، از بين بردن اين فرصت ها و نظارت بر بازار 
دست دوم فروش ها و كددار كردن و ثبت يك سري 
از كاالها كه ارزش بيشتري دارد مي تواند به كاهش 
وقوع س��رقت به ما كمك كند. قائ��م مقام معاونت 
اجتماعي و پيش��گيري از وقوع جرم قوه قضاييه در 
بخش ديگري از صحبت هاي خود در پاس��خ به اين 
سوال كه درصد بيشتري از سارقان سابقه دار هستند 
و بعد از سپري كردن دوران محكوميت بعضا دوباره 
اقدام به سرقت مي كنند، چه اقدامي مي توان براي 
جلوگيري از سرقت مجدد اين س��ارقان سابقه دار 
انجام داد، خاطرنشان كرد: بانك اطالعات مجرمان 
س��ابقه دار، حرفه اي و خطرناك ايجاد شده است و 
دسترسي ها به دستگاه هاي مربوطه داده مي شود. 
طبيعتا از اين به بعد هم پليس و هم دستگاه قضايي 
يك س��ري نظارت ها و پايش ها و كنترل ها را روي 
اين افراد خواهد داش��ت. يعني اگر كس��ي سابقه 
محكوميت و س��رقت دارد حتي اگر آزاد هم شده 
باشد يك سري كنترل ها و نظارت هاي نامحسوس 

روي اين افراد اتفاق مي افتد كه اگر به سمت ارتكاب 
جرم رفتند قبل از اينكه مرتكب جرم شوند پليس و 

دستگاه قضايي بتواند اقدامات الزم را انجام دهد.

    جمع آوري اطالعات افرادي كه
 به صورت حرفه اي مرتكب جرم مي شوند

مسعودي فر با بيان اينكه تشكيل بانك اطالعاتي و انجام 
اقدامات نظارتي و كنترلي قطعا مي تواند مانع از تكرار 
جرم توسط اينگونه افراد شود، تاكيد كرد: هر كسي كه 
سابقه ارتكاب جرم و محكوميت داشته باشد و همچنين 
افرادي كه مرتكب جرايم خشن مي شوند و افرادي كه به 
صورت حرفه اي مرتكب جرم مي شوند اطالعات شان 
در اي��ن بانك اطالعات��ي جمع آوري و با دسترس��ي 
الكترونيكي كه داده مي شود نظارت بر اين افراد اتفاق 
مي افتد. ممكن است در مقاطع مختلفي اين افراد دعوت 
و احضار شوند يا به صورت پيامكي يك سري توصيه ها، 

تذكرات و هشدارها به اين افراد داده شود.

   پيشگيري از وقوع جرم
 با تكميل بانك هاي اطالعاتي مجرمان

او همچنين درباره سرانجام تهيه اطلس وقوع جرم 
گفت: در حال حاضر پيگير مقدمات كار هس��تيم 
اين كار يك اقدام بزرگ و گس��ترده اس��ت. اما در 
حال حاضر موضوع ثبت هوش��مند داده ها در قوه 
قضاييه در حال انجام اس��ت ك��ه مي تواند به ما در 
بح��ث پيش��گيري از وقوع جرم ني��ز كمك كند و 
همه اطالعاتي كه از ش��اكي و همه اطالعاتي كه از 
متهم نياز اس��ت در همان مراح��ل اوليه به صورت 
الكترونيك ثبت مي شود و بانك اطالعاتي تشكيل 
مي ش��ود كه مي تواند در مباحث پيش��گيري به ما 
كمك كند. تا زماني كه اين اطلس جرم ايجاد نشده 
است مي توانيم از اين بانك اطالعاتي استفاده كنيم.

تعادل|
 هر س��ال در فصل گرما گزارش هايي از 
شيوع برخي بيماري ها منتشر مي شود 
كه ت��ب خونريزي دهنده كريمه كنگ��و يكي از آنها 
اس��ت. اين يك بيماري ويروسي است كه نوعي كنه 
س��خت، هم مخزن و هم ناقل آن است. اين ويروس 
مي تواند بسياري از حيوانات اهلي و وحشي را مبتال 
كند. انسان هم در صورت تماس با حيوان مبتال يا كنه 
آلوده به ويروس ممكن است مبتال شود. اين ويروس 
بيش��تر حيوانات را مبتال مي كند، اما موارد تك گير 
يا اپيدمي انساني هم مي تواند اتفاق بيفتد. پرندگان 
به جز شترمرغ در مقابل اين ويروس مقاوم هستند. 
تماس با فرد مبتال هم مي تواند باعث بيماري شود. اين 
بيماري در ايران اولين بار در كتاب گنجينه خوارزمشاه 
جرجاني در حدود سال ۱۱۱۰توصيف شد و در سال 
۱97۰وجود بيماري در ايران ثابت ش��د. عالئم اين 
بيماري در انسان عبارت است از سردرد، تب شديد، 
كمردرد و درد مفاصل و عضالت، دل درد، اسهال، 
استفراغ، قرمزي چشم و سرخي گونه، خونريزي، 
يرق��ان. عالئم بيماري يك تا س��ه روز بعد از نيش 
كنه آلوده يا پنج تا شش روز بعد از تماس با حيوان 
آلوده ايجاد مي ش��ود. بعد از چند روز بيماري وارد 
مرحله خونريزي مي ش��ود. خونريزي خطر اصلي 
براي بيمار اس��ت و موارد منجر ب��ه مرگ اكثرا به 
دليلي خونريزي هاي ش��ديد داخلي است. مرگ و 
مير بر اثر بيماري زياد است و به سي درصد مي رسد. 
مس��اله خطرناك اين است كه بيماري تب كريمه 
كنگو واكسن ندارد و تنها درمان آن با داروهاي ضد 

ويروس امكان پذير است. 

    اعالم آخرين آمار فوتي و مبتاليان
 به تب كريمه كنگو در كشور

رييس گروه مديري��ت بيماري هاي قابل انتقال بين 
انس��ان و حيوان مركز مديري��ت بيماري هاي واگير 
وزارت بهداشت ضمن هشدار نسبت به آغاز فعاليت 
كنه ها در فصل گرما، درباره موارد بيماري تب كريمه 
كنگو تا اين مقطع زماني از س��ال، گفت: طي س��ال 

جاري و تاكنون ۱۳ نفر در كشور به تب كريمه كنگو 
مبتال ش��دند كه متاسفانه يك نفر نيز جان خود را از 
دست داده است. دكتر بهزاد اميري افزود: در فاز حاد 
بيماري، ۱۰ ت��ا ۴۰ درصد احتمال فوت بيمار وجود 
دارد. بنابراين تش��خيص و درم��ان به موقع بيماري 
بسيار مهم اس��ت. او بيشترين گروه سني در معرض 
ابتال به تب كريمه كنگو را گروه سني جوان و ميانسال 
و جمعيت مولد كشور معرفي كرد و ادامه داد: برخي از 
مشاغل در معرض خطر انتقال ويروس CCHF قرار 
دارند؛ به عنوان مثال افرادي كه مشاغلي در حيطه دام، 
دامداري، قصابي و كشتارگاه دارند، بيشترين جمعيت 
در معرض خطر هستند.  اميري افزود: از آنجايي كه 
فعاليت كنه ها با ش��روع گرماي هوا آغاز مي ش��ود، 
بنابراين بيش��ترين موارد ابتال به بيماري CCHF را 
در انتهاي فصل بهار و تابس��تان مشاهده مي كنيم، 
به همين علت توصيه مي ش��ود در فصول گرم سال 

توصيه هاي بهداشتي بيشتر رعايت شود.

    فوت ۱3 درصد از مبتاليان 
وي در ادامه با بي��ان اينكه بيماري تب كريمه كنگو 
اولين ب��ار در س��ال ۱۳78 به طور رس��مي و قطعي 
در كش��ور ما تاييد و شناسايي ش��د، تصريح كرد: از 
ابتداي شناس��ايي اولين مورد ابتال ب��ه بيماري تب 
خونريزي دهنده كريمه كنگو در سال ۱۳78 تاكنون 
۱6۰9 مورد بيمار مبتال در كشور شناسايي و ثبت شده 
است و از آن زمان تاكنون ۲۰9 نفر يعني ۱۳ درصد به 
علت ابتال به اين بيماري در كشور فوت كردند. او اظهار 
كرد: امكانات تشخيص و درمان بيماري تب كريمه 
كنگو در كشور مهيا شده است و در هر نقطه اي از كشور 
امكان انتقال نمونه و تشخيص نهايي بيماري وجود 
دارد. بيماران بايد در صورت مشاهده اولين عالمت، به 
مراكز بهداشتي و درماني مراجعه كنند. اميري درباره 
آمار ابتال به اين بيماري طي سه سال گذشته، تصريح 
كرد: در سال ۱۳99 تعداد ۴۰ مورد مبتال به تب كريمه 
كنگو در كشور شناسايي شدند كه 5 نفر به علت ابتال 
به اين بيماري جان خود را از دست داده اند. همچنين 
در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۳ بيمار مبتال شناسايي شدند 

كه از اين تعداد ۲ نفر جان خود را از دس��ت دادند. در 
سال جاري نيز تاكنون ۱۳ نفر مبتال به تب كريمه كنگو 
در كشور شناسايي شدند و يك نفر نيز جان خود را به 

دليل ابتالي به اين بيماري از دست داده است.

   پرهيز از خريد 
گوشت هاي خارج از نظارت دامپزشكي

او ب��ا تاكيد بر پرهيز از خريد گوش��ت هايي كه خارج 
از نظارت شبكه س��ازمان دامپزش��كي ذبح و عرضه 
مي شوند، گفت: مردم بايد از تهيه گوشت دام و ساير 
محصوالت دامي همچون جگر خصوصا از كنار جاده ها 
و معابر خودداري كنند و اين امر جز با آگاهي رس��اني 
نسبت به عوارض مصرف گوشت آلوده، ميسر نيست. 
بهت��ر اس��ت دام را از ميادين عرضه مج��از دام خريد 
كنند؛ چراكه اين مراكز تحت نظر سازمان دامپزشكي 
است. ذبح دام بايد در كشتارگاه ها انجام شود، چراكه 
در تمام��ي كش��تارگاه هاي مجاز دام، دامپزش��كان 
حضور دارند و دام را قبل و بعد از ذبح بررسي و معاينه 
 CCHF مي كنند. برخي از انواع بيماري در دام ها نظير
عالئم ظاهري مشخصي ندارند و فقط دامپزشكان و 
كارشناسان بهداش��تي قادر به تشخيص آن هستند. 
او افزود: همچنين به هيچ عنوان مردم نبايد دام را در 
من��ازل و معابر عمومي ذبح كنند؛ چراكه خونابه هاي 
جاري مي تواند منجر به آلودگي محيط و افزايش بروز 
و شيوع بيماري هاي منتقله از دام به انسان شود. براي 
اعياد اسالمي يا ساير مناسبت هاي مذهبي نيز توصيه 
مي كنيم ذبح دام را به كشتارگاه ها واگذار كنند. افرادي 
هم كه به ذبح دام مش��غول هس��تند، بايد از وس��ايل 
محافظت كننده مانند دستكش، چكمه و لباس مناسب 
استفاده كنند و ابزارشان را بعد از ذبح، ضدعفوني كنند 
و همچنين خونابه ها نيز به طريق بهداشتي دفع شود.

    تعداد مبتاليان به تب كريمه كنگو
 بيشتر از آمار اعالمي است

مس��عود مرداني، متخصص بيماري هاي عفوني اما 
با بيان اينكه ساالنه 5۰ تا ۱5۰ مورد ابتال به كريمه 
كنگو در ايران داريم، ب��ه »تعادل« مي گويد: تعداد 

مبتاليان به تب كريمه كنگو بيشتر از آمار اعالمي 
اس��ت. زيرا افراد ب��ا توجه به عالئ��م اوليه آن فكر 
مي كنند به كرونا مبتال ش��دند. بايد توجه داشته 
باش��يم كه تب كريمه كنگو مس��ري است و افراد 
مبتال مي توانند بي آنكه بدانن��د اين بيماري را به 
ديگران منتقل دهند. به همين دليل مبتاليان به 
اين بيماري بايد به صورت كامل ايزوله ش��وند. اما 
عالئم اين بيماري چيست و مبتاليان از كجا بدانند 
كه مبتال ش��دند؟ او مي افزايد: ش��يوع تب كريمه 
كنگو در ارديبهشت بيشتر مي شود. اين ويروس در 
كنه هايي كه روي پوست گوسفند و گاو فعال است. 
در فصل بهار اين كنه ها از محل اختفاي خود بيرون 
مي آيند. اين بيماري بسيار آلوده كننده است. افراد 
در تم��اس با اعضاي خون��ي و فرآورده هاي خوني 
آلوده از انس��ان يا حيوان آلوده يا گزش كنه مبتال 
مي ش��وند. اين متخصص بيماري هاي عفوني در 
مورد عاليم اين بيماري مي افزايد: عالئم فرد مبتال 
در ابتدا مانند سرماخوردگي است. ابتدا بدن درد و 
سر درد دارد. پس از آن كم كم خونريزي در بيني 
اتفاق مي افتد. بعد از آزمايشات مشخص مي شود 
كه پالك��ت و گلبول هاي س��فيد خون ب��ه مقدار 

چشمگيري كاهش پيدا كرده است.

    تعداد مبتاليان بيشتر از آمار اعالمي است
مطمئنا تعداد واقعي مبتاليان نس��بت به آمارهاي 
اعالمي بيشتر اس��ت. به اين دليل كه افراد با داشتن 
عالئمي مانند بدن درد و تب، فكر مي كنند كه به كرونا 
مبتال شدند. اين ويروس با توجه به شرايط بين ۳۰ تا 

5۰ درصد ممكن است موجب مرگ ومير شود.

    بيشترين مبتاليان در كدام استان هاست؟
اين متخصص بيماري هاي عفوني در مورد دسترسي به 
دارو براي درمان اين بيماري مي گويد: خوشبختانه داروي 
مناسب براي اين بيماري در كشور وجود دارد. داروي آن 
به صورت خوراكي و تزريقي در همه مراكز درماني كشور 
پيدا مي شود. دس��تورالعمل برخورد با بيماران مبتال به 
تب كريمه كنگو نيز به تصويب رسيده است كه در حال 
بازنگري آن هستيم. مرداني در مورد تراكم مبتاليان به اين 
بيماري در شهرها و استان ها مي افزايد: از ابتداي تشخيص 
اي��ن بيماري كه در س��ال 78 بود تاكنون، اس��تان هاي 
سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبي، كرمان و اصفهان 

بيشترين موارد ابتال به اين بيماري را داشتند.

    هشدارها را جدي بگيريد
هر سال با آغاز فصل گرما احتمال ابتال به بيماري تب 

كريمه كنگو افزايش مي يابد. از آنجايي كه استفاده 
از گوش��ت دام يكي از عادت هاي غذايي ما ايرانيان 
است، رعايت نكات بهداشتي مي تواند تا حد زيادي 
مانع از افزايش تعداد مبتاليان به اين بيماري شود. 
اين بيماري واكسن ندارد، اما داروهاي درماني آن به 
راحتي پيدا مي شود، مساله اينجاست كه در دوران 
كرونا بس��ياري از افراد هر گونه ناخوش احوالي را به 
كرونا ربط مي دهند و اين بيماري هم چون عاليمي 
مانند سرماخوردگي دارد، افراد را به اشتباه مي اندازد، 
در حالي كه اگر به موقع براي درمان اين بيماري اقدام 
نشود ممكن است فرد جان خود را از دست بدهد، چرا 
كه اين بيماري با خونريزي همراه است و بر اثر آن به 
سرعت تعداد گلبول هاي سفيد و قرمز خون پايين 
مي آيند. حاال كه آمار مبتاليان به كرونا و مرگ و مير 
به دليل اين بيماري به ميزان چش��مگيري كاهش 
پيدا كرده است، ضروري است كه ضمن ادامه رعايت 
پروتكل ها در مورد تب كريمه كنگو هم محتاط باشيم 
و با رعايت بهداشت فردي و جمعي از شيوع گسترده 
آن جلوگيري كني��م، تب كريمه كنگ��و هم مانند 
بسياري ديگر از بيماري هاي ويروسي قابليت انتقال 
از ف��رد مبتال به افراد ديگر را دارد پس جدي گرفتن 

هشدارها و رعايت پروتكل ها را فراموش نكنيد.

گزارش

تاكنون ۱۳ نفر در كشور به تب كريمه كنگو مبتال شده اند و يك نفر جان باخته

تعداد مبتاليان به تب كريمه كنگو بيشتر از آمار اعالمي است

اعالم محدوديت هاي ترافيكي در تعطيالت پيش رو
ريي��س مرك��ز اطالع��ات و كنترل 
ترافيك پليس راهور انتظامي كشور 
محدوديت هاي ترافيكي در تعطيالت 
پيش رو را اعالم كرد. سرهنگ احمد 
شيراني با اش��اره به محدوديت هاي 
ترافيكي در پاي��ان هفته گفت: تردد 
موتورس��يكلت از س��اعت ۱۲ ظه��ر 
روز چهارش��نبه م��ورخ ۱۱ خ��رداد 

۱۴۰۱ الي س��اعت 6 روز دوش��نبه م��ورخ ۱6 
خ��رداد ۱۴۰۱ از محوره��اي ك��رج - چالوس، 
هراز، فيروزكوه و محور تهران س��منان مش��هد 
و بالعكس ممنوع اس��ت. او ادامه داد: همچنين 
تردد موتورسيكلت هاي انتظامي و امدادي براي 
انج��ام ماموريت ه��اي ضروري در مس��ير مجاز 
جريان ترافيك بالمانع خواهد بود. رييس مركز 
اطالع��ات و كنترل ترافيك پلي��س راهنمايي و 
رانندگي كشور گفت: تردد انواع تريلر- كاميون و 
كاميونت از محور كرج - چالوس كماكان ممنوع 
است همچنين تردد انواع وسيله نقليه از ساعت 
۱۳ تا ۲۴ روز چهارش��نبه ۱۱ خ��رداد ۱۴۰۱ از 

مرزن آباد به س��مت ترجمه ممنوع 
ب��وده و در ص��ورت اع��الم ماموران 
پليس راه در محل تردد انواع وسايل 
نقليه از س��اعت ۱6 تا س��اعت ۲۴ از 
كرج ميدان اميركبير و آزادراه تهران 
شمال به س��مت برنامه مرزن آباد به 
صورت يكطرفه خواهد بود . سرهنگ 
ش��يراني درباره ت��ردد در محور هراز 
گفت: تردد كليه تريلره��ا از محور هراز كماكان 
ممنوع اس��ت همچنين تردد كليه كاميون ها و 
كاميونت ها به استثناي حاملين مواد سوختي و 
فاسد شدني از ساعت ۱۲ الي ۲۴ روز چهارشنبه 
تاريخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ و همچنين از س��اعت 6 
الي ۲۴ روزهاي پنجشنبه، جمعه، شنبه، يكشنبه 
و دوشنبه از تاريخ ۱۱خرداد تا ۱6 خرداد ۱۴۰۱ 
از محور هراز ممنوع است. اجراي محدوديت هاي 
مذكور منوط ب��ه افزايش حجم تردد در محور ها 
خواهد بود و چنانچه وضعيت ترافيك عادي باشد 
ب��ا هماهنگي اجراي محدوديت ه��ا كان لم يكن 

تلقي مي شود.

شناسايي كمتر از ۳۰ قالده يوزپلنگ آسيايي در كشور
يوزپلن��گ  نجم��ن  ا مديرعام��ل 
ايراني با اش��اره به آخري��ن وضعيت 
يوزپلنگ ه��اي آس��يايي موجود در 
زيس��تگاه هاي طبيعي حيات وحش 
گفت: با احتساب يوزهايي كه احتماال 
شناسايي نشده اند، جمعيت اينگونه 
در ايران زير ۳۰ فرد برآورد مي ش��ود. 
مرتضي پورميرزاي خاطرنشان كرد: 

براس��اس آخرين آمار مربوط به يوزه��اي بالغ و 
جدا از مادر، در س��ه سال اخير تعداد اين يوزها به 
۱۲ فرد مي رس��د همچنين مدتي بعد نيز يكي از 
يوزها كه چند وقتي مشاهده نشده بود، شناسايي 
ش��د و اين تعداد به ۱۳ فرد رس��يد. در اين مدت 
از ميان توله هاي متولد ش��ده، اس��تقالل يا مرگ 

ش��ش توله به اثبات نرسيده بنابراين 
همچنان ممكن اس��ت به آمار افزوده 
شوند. او با اش��اره به استان هاي محل 
زندگ��ي اين يوزهاي آس��يايي گفت: 
يك يوز در خراس��ان جنوبي، سه يوز 
در يزد و 9 يوز در توران سمنان زندگي 
مي كنند. پورميرزاي اظهاركرد: امكان 
دارد يوزهاي بيشتري خارج از مناطق 
حفاظت ش��ده و ديد دوربين هاي ما وجود داشته 
باشند. اين يوزهايي كه وضعيت آنها گزارش شده 
در مناطق حفاظت شده ديده شده اند و يوزهايي 
در خارج از زيستگاه ديده مي شوند با تصويربرداري 
دقيقي گزارش نمي شوند. لذا نمي توانيم آنها را با 

دقت با شناسنامه يوزهاي خود مطابقت دهيم.

رگبار و رعد و برق در برخي استان ها
رييس مركز ملي پيش بيني و مديريت 
بح��ران مخاطرات وضع ه��وا از وقوع 
رگب��ار، رعد و برق و وزش باد ش��ديد 
موقت در برخي استان ها و خيزش گرد 
و خاك در شرق كشور خبر داد. صادق 
ضياييان اف��زود: در پنج روز آينده در 
س��اعات بعداز ظهر و اوايل ش��ب در 
برخي نقاط استان هاي واقع در شمال 

غرب، ارتفاعات البرز مركزي و ارتفاعات زاگرس 
مركزي رگبار ب��اران، گاهي رع��د و برق و وزش 

باد شديد موقت پيش بيني مي شود. 
اي��ن وضعي��ت روز ۱۱ خردادماه در 
جنوب سيستان و بلوچستان و شرق 
هرمزگان نيز پيش بيني مي ش��ود. او 
افزود: روزهاي جمعه تا يكشنبه )۱۳ 
تا ۱5 خردادماه( در نيمه شرقي كشور 
در برخي س��اعات وزش باد ش��ديد 
و خي��زش گ��رد و خ��اك پيش بيني 
مي ش��ود كه در منطقه زابل با توفان گرد و خاك 

همراه خواهد بود.

رويخطخبر
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