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يادداشت- 1

متنوع سازي اعتبارات دولتي
متاسفانه با وجود صحبت هاي 
ه  ر ب��ا در ك��ه  ن��ي  ا و ا فر
خصوصي س��ازي در اقتص��اد 
ايران مطرح شده، ما همچنان 
با مشكلي به نام اقتصاد بزرگ 
دولت��ي مواجه هس��تيم. اين 
اقتصاد براي دوراني طوالني با 
ما همراه بوده و براي عبور از اين 
شرايط بايد برنامه هاي گسترده و همه جانبه را به كار بست. 
وقتي خصوصي سازي به شكل جدي دنبال نشده، عمال 
شركت هاي بخش خصوصي نيز توان زيادي ندارند و از اين 
رو حتي اگر بنا باشد دولت از اقتصاد كنار برود، شركت هاي 
غير دولتي كار دشواري براي نقش آفريني در عرصه هاي 
بزرگ دارند و اين در حالي است كه بسياري از كشورهاي 
توسعه يافته جهان، امروز نقش دولت را در تصدي گري 
اقتصادي محدود كرده و به شركت هاي بخش خصوصي 
كه امروز بس��يار بزرگ شده اند ميدان داده اند. نگاهي به 
وضعيت اقتصاد ايران در سال هايي كه قيمت جهاني نفت 
پايين آمده يا به دليل تحريم ها، دسترسي به آنها دشوار 
شده، نشان مي دهد كه ما بحران هاي اقتصادي متنوعي 
مواجه شده ايم و فشار چه بر دولت و چه بر مردم افزايش 
يافته است. عدم توجه به منابع پايدار تامين مالي، باعث 
شده اين بخش ها نيز در اقتصاد ما كوچك باقي بمانند. 
براي مدت��ي طوالني، بانك ها با اس��تفاده از منابعي كه 
دولت در اختيار آنها قرار داده اقدام به تسهيالت دهي در 
حوزه هاي مختلف كرده اند و از اين رو اقتصاد ما اساسا يك 
اقتصاد بانك محور به شمار مي رود. از طرف ديگر همين 
موضوع به دولتي ماندن بدنه اقتصادي كشور و عدم توجه 
به ظرفيت بخش خصوصي نيز منجر شده است. در كنار 
آن، ابزارهاي مالي مانند بازار سرمايه نيز در اقتصاد ما مورد 
بي توجهي قرار گرفته اند. در ش��رايطي كه در بسياري از 
كشورهاي توسعه يافته، شركت ها و نهادهاي بزرگ بودجه 
و منابع مالي مورد نياز خود را از طريق بورس به دس��ت 
مي آورند، اين بازار در اقتصاد ما براي س��ال هاي طوالني 
مورد بي توجهي قرار مي گرفت و وقتي در مركز توجه بود 

نيز با توجه به سياست هاي بد به حال امروز دچار شد.

مرتضي دلخوش

ازبحرانصندوقهايبازنشستگيتاشركتهايدولتيزيانده

دولت درمحاصره بدهي هاي نجومي

يادداشت-4يادداشت-2

جان هاي  بي ارزشديپلماسي اقتصادي  ايران و عمان 
با پايان يافتن جنگ تحميلي 
عراق عليه ايران نگرش��ي در 
حكمراني جمهوري اسالمي 
ايران ب��ه وقوع پيوس��ت كه 
خواستار بازس��ازي و توسعه 
در سياست خارجي و داخلي 
بود. اين نگرش خود را در ابعاد 
و سايزهاي مختلفي نشان داد 
و چون اين برهه زماني مصادف شد با فروپاشي شوروي 
و همچنين آغاز عصر نوين جهاني ش��دن، ديپلماسي 
اقتصادي هم به كم��ك اين نگرش آمد و يكي از اولين 
مقاصد سياست خارجي توسعه گرا وقت، كشور عمان 
بود.  با تغيير دولت در جمهوري اس��المي ايران و روي 
كار آمدن دولت سيزدهم تغييراتي هم در عرصه مهم 
منطقه گرايي ايران آغاز گرديد كه تقويت بيش از پيش 
رابطه با كش��ور عمان نيز يكي از اي��ن تغييرات مهم و 
راهبردي بود. در نگاه حكمراني جمهوري اسالمي ايران 
كشورعمان يكي از مهم ترين شركاي منطقه اي است كه 
اين امر نيز سبب ساز اين نكته مهم شده است كه رابطه 
في مابين، رابطه اي مبتني بر احترام دوطرفه باشد. در 
طرف مقابل هم كشور ايران در اذهان ملت و دولت عمان 
چه از ديرباز و چه اكنون يك كشور عامل توازن در منطقه 
بوده اس��ت از اين رو از اهميت فزاينده اي نيز برخوردار 
اس��ت.  در زمان سلطان قابوس حاكم قبلي اين كشور 
ارتباطات در ابعاد گوناگون از جمله سياسي، اقتصادي، 
فرهنگي و... رش��د فزاينده اي را تجربه كرده اس��ت اما 
در بين ابعاد رشد يافته ميزان همكاري هاي اقتصادي 
في مابين نيز چشمگير اس��ت. اين نكته بسيار مهم و 
كليدي است كه ديپلماسي اقتصادي موثر حاصل يك 
سياست خارجي توسعه گراست كه در رابطه با ارتباط 

اين دو كشور اين مهم نيز رخداده است. 
رابطه اين دو كشور به قدري عميق است كه در مذاكرات 
ميان ايران و غرب بر سر مساله هسته اي، كشور عمان 
هم��واره ي��ك بازيگر مه��م و ميانجي بوده اس��ت كه 
حكمرانان جمهوي اس��المي ايران نيز اين كش��ور را 
يكي از محترمين منطق��ه خوانده اند كه بر همگرايي 
بيشتر تمركز كرده اس��ت اين دو كشور از سال 1367 
شمسي كميس��يون همكاري هاي اقتصادي و فني را 
تش��كيل داده اند كه در بقاي اين رابطه تاكنون نقش 
بسيار زيادي داشته است.  پرسشي كه در اين مقاله به 
دنبال پاسخگويي به آن خواهم بود اين است كه با سفر 
رياست محترم جمهور به اين كشور فرصت ها و موانع 
در ديپلماسي اقتصادي ميان جمهوري اسالمي ايران و 

كشور عمان چگونه ديده مي شوند. 
فرصت ها: 

1- نزديكي بنادر جنوب شرقي ايران به بنادر شمالي اين 
كشور: يكي از موارد مهم در يك ديپلماسي اقتصادي 
موثر مس��افت ژئوپولتيكي ميان دو كش��ور است، اين 
نزديكي س��بب پايين آمدن ميزان هزينه حمل و نقل 
مي شود.  ادامه در صفحه 8

هن��وز معل��وم نيس��ت در 
حادثه فروريختن ساختمان 
10 طبق��ه در آب��ادان چن��د 
خانواده عزادار ش��ده اند، هنوز 
آوار ب��رداري ادام��ه دارد و اين 
اتفاق بي شك همه ما را به ياد 
فاجعه پالسكو انداخت با اين 
تفاوت كه پالسكو ساختماني 
بود با بيش از 50 س��ال قدم��ت و برج متروپ��ل آبادان 
ساختماني نو س��از بود كه هنوز به طور كامل هم افتتاح 
نش��ده بود. آمارها مي گويند بيش از 80 نفر زير آوار اين 
ساختمان مانده اند، بيش از 11 نفر جان باخته اند و تا به 
حال بيش از 30 نفر از مصدومان به مراكز درماني فرستاده 
ش��ده اند. پيمانكار اين ساختمان كيست؟ چه كسي به 
اين ساختمان كه هيچ كدام از شرايط ايمني در ساخت 
و ساز را رعايت نكرده بود پايان كار داده است؟ چه كسي 
قرار است بر كيفيت ساختمان هايي كه ساخته مي شوند 
نظارت داشته باش��د؟ از كي تا به حال جان انسان ها در 
كشور ما اينقدر بي ارزش شده كه افرادي براي سودجويي 
خود و رسيدن هر چه سريع تر به پول هاي كالن چنين 
بي پروا آنها را به كام مرگ مي فرستند. مگر جان هايي كه 
در پالسكو از دست داديم كم بود، مگر جان هايي كه در 
دو س��ال كرونا از دست داديم كم بود؟ چرا ما اينقدر بايد 
مرگ را مشق كنيم؟ طي اين چند سال اخير چه حوادثي 
را كه از سر نگذرانديم، چه جان هاي عزيزي كه راهي ديار 
باقي نشدند، چه خانواده هايي كه تا ابد داغدار عزيزانشان 
ماندند. مرگ حق است، اما نه مرگي كه بر اثر سودجويي 
و سهل انگاري عده اي فرصت طلب براي يك سري افراد 
بيگناه رقم بخورد. مرگ حق است اما نه مرگي كه مي شود 
اتفاق نيفتد و زير سايه بي توجهي مسووالن رخ مي دهد. 
هنوز آوار برداري در آبادان تمام نش��ده، حاال خرمشهر و 
آبادان يك بار ديگر سياه پوش شده اند، شهري كه نفس 
كش��يدن هم در آن سخت است بايد شاهد بيرون آمدن 
جن��ازه جوانانش از زي��ر آوار بي تدبيري و فرصت طلبي 
باشد. اين روزها ديگر خنديدن را از ياد برده ايم، اين روزها 
كه حتي نفس كشيدن در هواي شهرهايمان هم دشوار 
شده، شنيدن اخباري مانند ويراني يك ساختمان نو ساز 
كه پيمانكارش هيچ نشاني از وجدان نداشته خيلي زياد 
است، تحمل اين غم ها برايمان هر روز سخت تر مي شود. 
حاال كه آلودگي هوا راه نفس هايمان را بس��ته اين بغض 
لعنتي را چگونه تاب بياوريم در اين هياهوي بي ساماني 
دستگاه هايي كه آمدند با ش��عار خدمت اما... غم عظيم 
ساختمان متروپل آبادان را هم مي گذاريم كنار غمي كه 
پالسكو بر سينه مان گذاشت، ياد جان هاي عزيزي كه در 
اين فاجعه از دست رفتند را تا ابد در كنار ياد آتش نشانان 
از جان گذشته پالسكو زنده نگه مي داريم، اما هيچ كدام 
از اينها براي خانواده هاي داغداري كه بايد منتظر بيرون 
آمدن جسد عزيزانشان از زير آوار باشند، تسلي نيست. 
اينكه عزاي عمومي اعالم كنيم، اينكه حاال مالك و سازنده 
ادامه در صفحه 8 ساختمان را دستگير كنيم،  

پرهام پوررمضان 

يادداشت-3

آينده تجاري ايران و عمان
س��فر اخير رييس جمهوري 
عمان مي توان��د براي آينده 
اقتصادي ما نتايج مثبتي به 
همراه داشته باشد، هرچند تا 
زماني كه نتايج اين مذاكرات 
به طور دقيق روش��ن نشود، 
نمي ت��وان در رابط��ه با آن 
به طور دقيق اظهارنظر كرد.

اي��ران و عمان از س��ال هاي دور ب��ا يكديگر روابط 
سياس��ي خوبي دارند و اصوال عماني ها براي ايران و 
كاالهاي ايراني احت��رام قائل اند اما در عمل با توجه 

به مشكالتي كه در مسير حضور قدرتمند كاالهاي 
ايران��ي در عم��ان وجود داش��ته، امكان اس��تفاده 
حداكثري از ظرفيت بازار اين كش��ور وجود نداشته 
است. عمان بخش مهمي از نيازهاي خود را از طريق 

واردات تامين مي كند.
اين كاالها حتي از مقاصد دور نيز به عمان مي آيند. 
مثال بخشي از نياز عمان به شير خوراكي از انگليس 
تامين مي شود يا سس كچاپ از امريكا وارد مي شود. 
به اين ترتي��ب مي بينيم كه ب��راي كاالهاي ايراني 
ظرفيت مناسبي وجود دارد كه در اين بازار فعاليت 
كنند اما به شرط اينكه كاالهاي ايراني كيفيت خود 

را باال برده و در حوزه قيمتي نيز توان رقابت با ساير 
كاالها را داشته باشند.

هر چند هنوز جزييات دقيقي از برنامه هاي اقتصادي 
اين س��فر منتش��ر نش��ده اما اين اميد وج��ود دارد 
ك��ه دو طرف بتوانن��د در حوزه هاي��ي مانند كاهش 
تعرفه هاي تج��اري، افزايش همكاري هاي اقتصادي 
و فراهم كردن بس��تر افزايش صادرات ايران به عمان 
به جمع بندي هاي جديد برس��ند ت��ا امكان افزايش 
صادرات فراهم شود. امارات متحده عربي در سال هاي 
گذشته توانسته خود را به عنوان هاب تجاري منطقه 
تعريف كند و از اي��ن رو بس��ياري از كاالهايي كه از 

مبدا يا به مقصد كشورهاي مختلف منطقه بارگيري 
مي ش��وند، ابتدا در امارات متحده عربي تحويل شده 
و سپس به س��مت مقاصد نهايي بارگيري مي شوند. 
قطعا عمان چنين جايگاهي از نظر اقتصادي ندارد اما 
در عين حال ظرفيت هاي خ��اص خود را نيز خواهد 
داشت. اگر كاالهاي ايراني امكان صادرات به عمان را 
پيدا كنند يا امكان توليد مشترك آنها در عمان فراهم 
شود، مي توان انتظار داش��ت كه بستر مطلوبي براي 
صادرات به ساير كشورهاي منطقه و حتي كشورهاي 
آفريقايي فراهم ش��ود و از اين طريق مسيري جديد 

براي كاالهاي ايراني باز شود.

مهدي عليپور

فاجعه آبادان

نظاممهندسي:قبلازريزشساختمانمتروپل،هشداردادهبوديم

طمع ساخت و ساز بيشتر، عامل حادثه متروپل!
حمزه شكيب، سرپرست سازمان نظام مهندسي كشور 
اظهار كرد: حتي چند روز قبل از وقوع اين س��انحه و 
ريزش ساختمان و در ارديبهشت ماه هشدارهاي الزم و 
تذكرات به مالك و شهرداري آبادان درباره خطرات اين 

ساختمان داده شد اما باز هم توجهي نكردند.
شكيب در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به اينكه چرا هشدار 
سازمان نظام مهندس��ي به عنوان نهاد مرجع درباره 
ساخت س��اختمان متروپل آبادان ناديده گرفته شده 
است، گفت: پيش ساخت اين ساختمان در سال 95 
آغاز شد و يك سال بعد از آن، مالك ساختمان خارج از 

روال معمول پروانه ساخت دريافت مي كند.
وي در پاس��خ به اينكه منظور از خارج از روال معمول 
چيست، ادامه داد: قاعدتا وقتي شهرداري مي خواهد 
پروانه س��اخت صادر كند، قبل از آن بايد نس��بت به 
معرفي طراح و مهندس ناظر اقدام كرده باشد اما اين 
مراحل براي صدور مجوز انجام نش��ده بود. زماني كه 
دستور نقشه دريافت شود بايد مالك طراحان و مهندس 
ناظر را انتخاب و به شهرداري معرفي كند. اما وقتي كه 
پروانه صادر شده و كار ساخت شروع شده، سازمان نظام 
مهندسي متوجه مي شود كه اين ساختمان بدون اطالع 

نظام مهندسي در حال ساخت است.
او تاكيد كرد: سازمان نسبت به اين تخلف به شهرداري 
نام��ه اي ارس��ال مي كن��د و در ضمن رونوش��تي به 
دادگس��تري و فرمانداري ارسال ش��د، سازمان نظام 
مهندس��ي حتي به نماينده مجلس آبادان هم اطالع 
مي دهد اما نسبت به هشدار سازمان نظام مهندسي 

بي اعتنايي شد.
ش��كيب افزود: در نهايت در مراحل پروس��ه ساخت 
مالك مجبور مي ش��ود كه مهندس ناظر را مشخص 
كند و وقتي كه ناظر سازمان در مرحله اول بازديدي 
از پروژه انجام داد، 13 تذكر به س��ازنده مي دهد و در 
مراحل بعدي اين تذك��رات و تخلفات افزايش يافته 

است اما قاعدتا سازمان نظام مهندسي نمي تواند كه 
پروژه را متوقف س��ازد و اين اقدام بر عهده شهرداري 
است و شهرداري از طريق مراجع قانوني بايد پروژه را 
متوقف كند اما به هرحال ساخت ساختمان متروپل 
ادامه پيدا كرد. وي گفت: حتي چند روز قبل از وقوع 
اين س��انحه و ريزش س��اختمان و در ارديبهشت ماه 
گذشته هشدارهاي الزم و تذكرات به مالك و شهرداري 
آبادان درباره خطرات اين ساختمان داده شد اما باز هم 
توجهي نكردند. سرپرست س��ازمان نظام مهندسي 
كشور با بيان اينكه سانحه س��اختمان آبادان هزينه 
بسيار سنگيني داش��ته، ادامه داد: متاسفانه اين روند 
در بس��ياري از اس��تان ها وجود دارد و اين تخلفات به 
شهرداري ها بر مي گردد شهرداري ها موظف هستند 
به تذكرات مهندس��ان ناظر توجه داش��ته باشند اما 
معموال بي اعتنا به اين تذكرات هستند و شاهد بروز اين 
فاجعه ها هستيم. كيفيت كار بايد در اولويت باشد اما 

شاهد هستيم يك باره فتوا مي دهند كه كنترل نقشه 
بايد از س��ازمان نظام مهندسي گرفته شود تا سرعت 
افزايش شود اما كيفيت و ايمني را نبايد فداي سرعت 
كنيم و همين تصميمات منجر به بروز چنين سوانح و 

حوادثي خواهد شد.
از س��وي ديگر سيامك صادقي هفش��جاني، رييس 
انجمن سازندگان مسكن و س��اختمان خوزستان با 
بيان اينكه متروپل س��اختمان 7 طبقه اي بود كه 10 
طبقه س��اخته ش��د، گفت: طمع براي ساخت و ساز 
بيش��تر و بي قانوني براي عدم توقف س��اخت و ساز از 
جمله اصلي ترين عواملي هستند كه باعث شد متروپل 

ريزش كند.
صادقي هفشجاني در  گفت وگو با ايسنا، در خصوص 
حادثه ريزش س��اختمان متروپل آبادان اظهار كرد: 
گروه هاي كارشناسي سازمان نظام مهندسي و ديگر 
بخش ها در منطقه در حال تهيه گزارش و جمع آوري 

اطالعات براي بررسي دقيق علت حادثه هستند.
وي افزود: آنچه كه تاكنون مشخص است اين است 
كه ساختماني كه بايد 7 طبقه احداث مي شد، 10 
طبقه ساخته ش��ده و به اين معنا است كه 3 طبقه 
اضافه بر روي ساختمان ساخته شده است.  رييس 
انجمن سازندگان مسكن و س��اختمان خوزستان 
گفت: اينكه چرا شهرداري نيز اين مساله را پذيرفته 
و روند س��اخت را متوقف نكرده مساله اي است كه 
جاي س��وال دارد اما احداث 3 طبقه اضافه بر روي 
س��اختمان از نظر وزن و ديگر م��وارد يكي از علل 
بسيار مهمي است كه در حادثه متروپل نقش داشته 
است. صادقي هفش��جاني عنوان كرد: بار اضافه بر 
روي ساختمان متروپل كه در اثر احداث سه طبقه 
غيرقانوني ايجاد شده است يكي از عوامل بسيار موثر 

در حادثه ريزش است.
وي ب��ا اش��اره به كج ش��دن و لهيدگي س��تون هاي 
ساختمان افزود: ناظر س��اختمان تذكراتي را در اين 
زمينه پي��ش از وقوع حادث��ه ارايه كرده ب��ود اما كار 
ساخت و ساز متوقف نشد و در نهايت شاهد يك رخداد 
بسيار تلخ در آبادان بوديم كه منجر به مرگ دردناك 
هموطنان ما شد. رييس انجمن سازندگان مسكن و 
ساختمان خوزس��تان گفت: سازمان نظام مهندسي 
در چنين مواردي قدرت اجرايي ندارد و شهرداري ها 
بايد روند ساخت و ساز را متوقف كنند و به نظرات ناظر 
ساخت توجه داشته باشند اما در ساختمان متروپل 
علي رغم تذكرات داده ش��ده، كس��ي به اين تذكرات 
توجه نكرده اس��ت. صادقي هفش��جاني ادامه داد: در 
توليد فلز، بتن و ديگر مصالح س��اختماني در كشور و 
استان خوزستان مشكالتي وجود دارد و از اين رو بايد 
پيش از استفاده از نظر كيفي كنترل شوند. در اين راستا 
استفاده از مصالح نامرغوب و نامناسب نيز مي تواند يكي 

ديگر از عوامل ريزش متروپل باشد.
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بسياري عقيده دارند كه رشد شاخص بورس همگام 
با رش��د پرتفوي ها رقم مي خورد ام��ا در هفته اخير 
ش��اخص كل بورس ركورد دو ساله خود را شكست 
و وارد محدوده يك ميليون و 600 هزار واحدي شد. 
مقاومت مشهوري كه بيش از يك سال بود اهالي بازار 
سهام در انتظار شكستن آن بودند. شاخص كل بارها 
به س��مت اين قله حمله برده و ناكام بازگشته بود اما 
روز سه شنبه بازگشايي نماد پارس با ۲5 درصد مثبت 
توانست شاخص را از ميانه هاي راه بازگردانده و به قله 
برساند. اين نماد با رشد هفت هزار واحدي موثرترين 
نماد بورسي در روند صعودي نماگر بود. پتروشيمي 
پارس البته روز گذش��ته در مدار منفي قرار گرفت و 
صفحه 4 را بخوانيد 1/38 درصد افت كرد.   

تع�ادل | بررس��ي آم��ار ارايه ش��ده از س��وي 
خودروس��ازان به بورس در فروردين ماه نش��ان 
مي دهد كه س��ه ش��ركت ايران خودرو، سايپا و 
پارس خودرو در مجموع ۴3 هزار و ۴77 دستگاه 
انواع محصول س��واري را تولي��د كرده اند كه در 
مقايس��ه با تيراژ حدوداً 63 هزار دس��تگاهي در 
فروردي��ن 1۴00، توليد خودروس��ازان حدود 
31  درصد با كاهش همراه بوده اس��ت. بر اساس 
تجارت س��ال هاي گذشته، كاهش توليد خودرو 
در فروردي��ن ماه به عنوان ماه نخس��ت س��ال تا 
حدي طبيعي است، اما افت 31 درصدي بيشتر از 
صفحه 7 را بخوانيد پيش بيني ها بود و ...  

تطبيق  بورس  با 
آب وهواي جديد

افت  توليد  
خودروسازان



بر خالف تمام شعارها و برنامه هايي كه در سال هاي گذشته 
براي خصوصي س��ازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي در 
دستور كار قرار گرفته، نه تنها در عرصه عمل، تغيير جدي 
رخ نداده كه همچنان دولت ايران بزرگ ترين بنگاه اقتصادي 
كشور و بزرگ ترين مصرف كننده منابع اعتباري به شمار 
مي رود. نگاهي به تجربه تحريم هاي اخير نش��ان مي دهد 
كه اقتصاد ايران فاصله اي قابل توجه به عملكرد اقتصادي 
بسياري از كشورها پيدا كرده است. در شرايطي كه بسياري از 
دولت ها رسما اقدام دولت ترامپ در خروج از برجام و بازگشت 
تحريم ها عليه ايران را محك��وم و اعالم آمادگي كردند كه 
برنامه هايي براي دور زدن تحريم ها در دستور كار قرار دهند 
اما در عمل با توجه به محوريت بخش خصوصي در اقتصاد 
اين كش��ورها، امكان تداوم حضور بسياري از شركت هاي 
خارجي در ايران فراهم نش��د. در داخل نيز در شرايطي كه 
بس��ياري از صادركنندگان بخش خصوصي توانستند به 
فعاليت خود ادامه داده و حت��ي ارز حاصل از صادرات را به 
كشور بازگردانند، دولت يا در صادرات ناموفق بود يا مشكالتي 
كليدي در بازگشت ارز حاصل از آن داشت. در كنار مشكالت 
روزمره، حض��ور طوالني مدت دولت در اقتصاد ايران باعث 
شده، بحران هاي جديد اقتصادي نيز در نقاط مختلف خود 
را نشان دهند. يكي از اين معضالت به بحث زيان ده بودن 
ش��ركت هاي دولتي باز مي گردد. شركت هايي كه بودجه 
 و منابع اعتباري گس��ترده اي دريافت مي كنند اما نه تنها 
سود ده نيستند كه حتي با زيان انباشته بسيار بزرگي نيز 
مواجه ش��ده اند. حس��يني، معاون امور بانكي و  بيمه اي و 
شركت هاي دولتي وزير اقتصاد تاكيد كرد: در ايران بخش 
دولتي يكي از مهم ترين بازيگران حوزه اقتصاد كشور است و 
بعضا با بخش عمومي متشابه فرض مي شوند. در بخش دولتي 
ما، س��ال ها مجامع چه براي خودشان و براي شركت هاي 
تابعه خودشان برگزار مي شد و كمتر اطالعات آن در اختيار 
مردم قرار مي گرفت. اما در اين دولت هم به پشتوانه قوانين 
و هم اراده دولت باعث شد اين نياز پاسخ داده شده و فرصت 
بهتري براي بررسي عملكرد اين شركت ها فراهم شود. 4۵۱ 
ش��ركت دولتي، بانك ها و بيمه هاي دولتي داريم كه ۳۷۹ 
ش��ركت داراي رديف بودجه اي هس��تند و ۷۲ فاقد رديف 
بودجه اي هستند. وي ادامه داد: ۶۰ درصد از بودجه عمومي 
كشور مربوط به بانك هاي دولتي و موسسات انتفاعي بوده 
و اين عدد طي ۶ سال گذشته حدود ۲۳درصد رشد داشته 
درحالي كه كل بودجه رشدش ۲۶درصد بوده است. حسيني 
ادامه داد: ۹ش��ركت دولتي در س��ال ۱4۰۰، ۷۸۲همت از 
بودجه كل كش��ور را شامل مي شدند كه ۵۰ درصد بودجه 
كل شركت هاي دولتي و جمعا ۲۷درصد بودجه كل كشور 
بوده است. بخش زيادي از فعاليت شركت هاي مادر تخصصي 
دولتي نيز در بخش خدمات است. وي افزود: از مجموع ۶۲ 
شركت مادر تخصصي در ۵ سال گذشته ۸ شركت تجديد 
ارزيابي دارايي داشتند و بقيه اطالعاتشان همچنان قديمي 
است. بيش��ترين تجديد ارزيابي ش��ركت هاي دولتي هم 
در سال ۹۸ انجام شده است. حسيني در رابطه با وضعيت 
بررسي صورت هاي مالي در س��ال هاي گذشته گفت: در 
سال ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹، 4۰درصد صورت هاي مالي مقبول 

بوده، ۵۹درصد هم مشروط بوده كه برخي بندها بايد اصالح 
يا تكميل مي شده است.  معاون وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: 
بيش��ترين ايراداتي كه حسابرس مستقل در سال گذشته 
از صورت هاي مالي ش��ركت هاي دولتي گرفته مربوط به 
مطالبات راكد و سنواتي است. بيشترين ايرادات بازرس قانوني 
نيز مربوط به عدم رعايت تكاليف مجمع و عدم رعايت قانون 
بودجه بوده است. وي تاكيد كرد: تالش ما اين است وزارتخانه 
در تمام مجامعي كه حضور دارد هيچ گزارش مردود يا عدم 
اظهارنظري نباشد و گزارش هاي مشروط هم تعداشان كم 
شود.حسيني ادامه داد: در بخش بدهي هاي شركت هاي 
دولتي در پايان سال ۹۹ به ۳۱۰۰هزارميلياردتومان رسيده 
و نسبت به سال گذشته ۷۷درصد رشد داشته است. بيشترين 
زيان نيز بزاي شركت بازرگاني دولتي ايران و بيشترين سود 
متعلق به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني 
ايران بوده است. حسيني همچنين در پاسخ به اقتصادآنالين 
در رابطه با آخرين وضعيت وصول بدهي ابربدهكاران بانكي 
گفت: ۳۰نفر از ابربده��كاران براي پرداخت بدهي خود به 
بانك ها مراجعه كرده و در حال مذاكره هستند. اسامي اين 
۳۰نفر در دست من هست اما چون در مرحله مذاكره است 
آن را اعالم نمي كنم. گزارش ها نش��ان مي دهد بسياري از 
بدهكاران براي پرداخت بدهي هاي خود به بانك ها مراجعه 
كردند. در كن��ار وضعيت نامطلوب ش��ركت هاي دولتي، 
صندوق هاي بازنشستگي نيز در سال هاي گذشته به دليل 
تعهدات معوق دولت با بحران هاي جدي مواجه شده اند و به 
نظر مي رسد براي سرپا نگه داشتن آنها نياز به منابع دولتي 

بسيار سنگيني خواهد بود كه بعيد است الاقل در كوتاه مدت 
منابع الزم براي آن در دسترس قرار بگيرد. محسن رضايي 
- معاون اقتصادي رييس جمهور - در اين رابطه گفته: دولت 
به دنبال تحول است و خوشبختانه رييس جمهور چندين 
انديشكده را بسيج كرده تا براي تدوين و سند تحول كشور 
همفكري و همكاري كنند. رضايي با اشاره به اينكه انتظار 
رهبر معظم انقالب تدوين س��ند تحول سياسي و اجراي 
سياس��ت هاي اصل 44 اس��ت ادامه داد: هر جامعه اي كه 
مي خواهد متحول شود بايد در تمام جنبه ها متحول شود، 
عدم توازن در يك بخش و نديدن تعادل در بخش هاي ديگر 
باعث مي شود تا آرام آرام موتور سياست كم تحرك شود. از 
نظر تاريخي هم بايد اين انقالب يك توازن همه جانبه داشته 
باشد. وي با اش��اره به اينكه بعد از ۳۰۰ سال ايران اقتدار و 
امنيت و استقالل پيدا كرده است افزود: انباشتگي و تراكم 
مشكالت در مس��اله اقتصادي و فرهنگي روز به روز اوضاع 
كشور را با خطر مواجه كرده است به همين دليل بايد تحول 
و انقالبي در كشور ايجاد شود. رضايي با بيان اينكه كساني 
كه باعث تاخير در اقتصاد و ايجاد مش��كل در ايران شده اند 
بايد پاسخگو باشند گفت: از محورهاي تحول اين است كه 
در توليد تحول ايجاد شود، توليد بدون سرمايه گذاري امكان 
پذير نيست و اشتغال بدون توليد امكان ندارد. دوران اشتغال 
دولتي تمام شده است و بايد به فكر توليد اشتغال بود. وي 
افزود: بايد براي صندوق هاي بازنشستگي فكري شود، اگر 
با همين شرايط ادامه يابد دولت تا سه سال آينده بايد ۸۰۰ 
هزار ميليارد تومان پرداخت كند تا اين صندوق ها پا برجا 

بمانند. رضايي از ديگر محورهاي تحول در سرمايه گذاري 
را توليد و اشتغال دانست و اظهار داشت: محور ديگر تحول 
بحث تجارت است، متاسفانه در بخش تجارت از فرصت هاي 
سرمايه گذاري به خوبي استفاده نشده است. وي با اشاره به 
اينكه اصالح نقدينگي و تورم از ديگر محورهاي اين تحول 
است افزود: به دنبال اين هستيم يارانه به دست مردم برسد، 
اگر گراني و تورم را حل نكنيم تمامي اين اقدامات مشكلي را 
حل نخواهد كرد، بايد بين نقدينگي كشور و تامين كاال توازن 
ايجاد شود. معاون اقتصادي رييس جمهور با بيان اينكه در 
چند سال اخير تورم 4۰ درصدي را تجربه كرديم و امسال 
هم شرايط سختي خواهيم داشت ادامه داد: در پنجاه سال 
اخير فروش دالرهاي نفتي به بانك مركزي مشكالت زيادي 
را براي اقتصاد كش��ور ايجاد كرد. دولت جلوي اين اقدام را 
گرفت و تصميم گرفته ش��ده اين دالرها به تمامي بانك ها 
فروخته شود. وي با اشاره به كسري بودجه دولت قبل اظهار 
داشت: دولت قبل ۵۰۰ هزار ميليارد ريال به عنوان تنخواه از 
بانك مركزي دريافت كرده بود كه اين پول بدون پشتوانه وارد 
بازار شد و مشكل نقدينگي در كشور ايجاد كرد. دولت هاي 
گذش��ته نس��بت به فروش دالر نفتي جهش داشته و در 
خصوص كسري بودجه ناتوان بودند. در صورتي كه برنامه ها 
براي سرعت گرفتن خصوصي سازي و كوچك كردن دولت 
راه به جايي نبرد، احتماال بحران هاي مالي كه دولت ايران با 
آنها رو به روست در آينده نزديك افزايش نيز خواهد يافت، 
هرچند به نظر مي رسد حتي حل كردن معضالت اعتباري 

فعلي نيز نياز به اعتبار گسترده و البته زماني طوالني دارد.
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 ترور شهيد خدايي
 بي پاسخ نمي ماند

سرلشكر باقري با صدور پيامي شهادت مظلومانه مدافع 
حرم سردار رشيد اسالم »س��رتيپ دوم پاسدار صياد 
خدايي« را تبريك و تس��ليت گفت و تاكيد كرد: ترور 
شهيد پاسدار صياد خدايي مطمئنا بي پاسخ نخواهد ماند. 
به گزارش سپاه نيوز: سردار سرلشكر پاسدار محمد باقري 
رييس ستادكل نيروهاي مسلح در پيامي به مناسبت 
شهادت سردار رشيد اسالم سرتيپ صياد خدايي گفت: 
ترور اين شهيد واالمقام نشانه زبوني و خواري مدعيان 
دروغين حقوق بش��ر و تالش مذبوحانه شان در جهت 
سرپوش گذاشتن به شكست هاي مفتضحانه برابر جبهه 

مقاومت است و مطمئناً بي پاسخ نخواهد ماند.
متن پيام بدين شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شهادت مظلومانه و پرافتخار مدافع حرم سردار رشيد 
اسالم »سرتيپ دوم پاسدار صياد خدايي« را به محضر 
مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا )مدظله العالي(، 
پاس��داران انقالب اسالمي و مجاهدان مومن مقاومت 
اسالمي و خانواده معظم تبريك و تسليت عرض مي نمايم 
. بي شك صياد عزيز كه عمر خود را با مجاهدت در مسير 
نوراني واليت و عشق به اهل بيت عصمت و طهارت)ع( و 
دفاع از آرمان هاي بلند انقالب و نظام اسالمي و امنيت، 
عزت و سربلندي ايران عزيز سپري كرد، براي هميشه 
الگوي مهاجران الي اهلل و پاسداران فداكاري و سلحشور 
است كه در اخالص، گمنامي و ساده زيستي در سپهر 
شرافت و مردانگي اوج مي گيرند. ترور اين شهيد واالمقام 
نش��انه زبوني و خواري مدعيان دروغين حقوق بشر و 
تالش مذبوحانه ش��ان در جهت سرپوش گذاشتن به 
شكس��ت هاي مفتضحانه برابر جبهه مقاومت است و 
مطمئنًا بي پاس��خ نخواهد ماند. از درگاه خداوند منان 
براي آن س��ردار عاليقدر و شهيد واال مقام رضوان الهي 
و همنشيني با حضرت اباعبداهلل الحسين عليه السالم 
و براي خانواده معظم و بازماندگان و همرزمان مكرم او 

ثبات قدم در تداوم راه شهيدان طلب مي كنم .

    انتقام خواهيم گرفت
سردار سرلش��كر حسين س��المي، فرمانده كل سپاه 
پاسداران با اشاره به جنايت اخير ترور شهيد صياد خدايي، 
تاكيد كرد: خون شهيد صياد خدايي بي پاسخ نخواهد 
ماند. سرلشكر سالمي در گفت وگويي با شبكه المسيره 
يمن گفت: هر اقدامي از س��وي دش��من با پاسخ قاطع 
مواجه خواهد شد. ما دشمن را به حال خود رها نمي كنيم 
و همواره به دنبال آنها هستيم. حساب ما ما با دشمنان 
پابرجاست و قوي تر و مستحكم تر مي شود. خون شهيد 
صياد خدايي بي پاس��خ نخواهد ماند. فرمانده كل سپاه 
پاسداران با تاكيد بر اينكه انتقام خون شهيد صياد خدايي 
را به سختي خواهيم گرفت، گفت، همه مي دانند كه مردم 
ايران و سپاه پاسداران انقالب اسالمي انتقام خون همه 
عزيزانشان را خواهند گرفت و تاكيد كرد كه پاسخ هاي 
ما تند خواهد بود و قطعا دشمن را از كرده خود پشيمان 
خواهيم كرد. روز يكش��نبه دو عنصر تروريستي موتور 
سوار با شليك به سرهنگ پاسدار حسين صياد خدايي 
در تهران هنگام ورود به منزلش وي را به شهادت رساندند.

پنجره ملي خدمات
ابزار مبارزه با فساد

معاون اول رييس جمهور راه اندازي پنجره ملي خدمات 
دولت هوشمند را باالترين ابزار مقابله با فساد و همچنين 
بهترين امكان ايجاد رضايتمندي در بين مردم دانست 
و تاكيد كرد: راه اندازي پنجره ملي خدمات هوش��مند 
اقدامي ماندگار و اساسي براي كشور خواهد بود كه تاثير 
بسزايي در افزايش بهره وري و كاهش هزينه هاي دولت و 
مردم دارد. محمد مخبر در جلسه شوراي اجرايي فناوري 
اطالعات تصريح كرد: با راه اندازي پنجره ملي خدمات 
هوشمند مردم به راحتي و بدون حضور در دستگاه هاي 
دولتي و اجرايي از خدمات دولت بهره مند مي شوند كه 
اين مهم مي تواند به كاهش هزينه، زمان و انرژي مردم 
منجر شود و در عين حال با يكپارچه سازي خدمات دولتي 
در سامانه هوشمند، تمامي خدمات دولتي براي مردم به 
راحتي قابل مشاهده و دسترسي است.  وي خاطرنشان 
كرد: با راه اندازي دولت هوش��مند از امضاهاي طاليي و 
برخي فسادها و رانت كاماًل جلوگيري مي شود و ضمن 
شفافيت اطالعات، دستگاه هاي نظارتي و مردم مي توانند 
از چگونگي پيشبرد امور در قوه مجريه و ساير دستگاه ها و 
قواي كشور آگاه شوند.  معاون اول رييس جمهور با اشاره 
به عزم جدي دولت سيزدهم و همچنين اهميت راه اندازي 
هر چه سريعتر پنجره ملي خدمات دولت هوشمند تا 
پايان سال جاري تاكيد كرد: دولت هوشمند يك موضوع 
فراقوه اي اس��ت كه تمامي دس��تگاه ها و قوا مي توانند 
خدمات خود به مردم را در بستر آن عرضه نمايند.  در اين 
جلسه كه با حضور وزراي ارتباطات و فناوري اطالعات، 
دادگستري، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، رييس كل بانك مركزي و دبير شوراي عالي 
فضاي مجازي برگزار شد، عيسي زارع پور وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات ضمن ارايه گزارشي از اقدامات انجام 
شده و روند شكل گيري شوراي اجرايي فناوري اطالعات، 
بر ضرورت شتاب بخشي به توسعه فناوري و اطالعات 
در دس��تگاه هاي اجرايي و دولتي تاكي��د كرد و گفت: 
راه اندازي دولت هوشمند از دغدغه هاي دولت سيزدهم 
و همچنين تاكيدات رييس جمهور محترم بوده است كه 
با اجراي موفقيت آميز خدمت رساني هوشمند به مردم 
بسياري از مشكالت دولت و اقشار مختلف حل مي شود.  
وي افزود: تمامي دستگاه هاي دولتي موظف هستند تا 
پايان نيمه اول سال جاري پنجره واحد خدمات هوشمند 
خود را راه اندازي كنند تا پس از يكپارچه سازي تمامي 
اين پنجره ها در پنجره ملي خدمات دولت هوش��مند، 
تا پايان س��ال جاري مردم به راحتي بتوانند تمام امور و 
نيازمندي هاي خود به خدمات دولتي از جمله كس��ب 
مجوزها، مشاهده ابالغيه ها و نامه ها، امور مالياتي و دريافت 
خدمات دولتي را به راحتي و با استفاده از تلفن همراه و 

رايانه به صورت شبانه روزي دريافت كنند.

مهلت قانوني 3500 مجوز
 تمام شد

سيد احسان خاندوزي در جلسه شوراي اسالمي پس 
از ارايه دومين گزارش كميس��يون ويژه جهش و رونق 
توليد و نظارت بر اجراي اصل )44( قانون اساس��ي در 
مورد ارزيابي عملكرد دس��تگاه هاي اجرايي در اجراي 
ماده )۷( قانون اجراي سياس��ت هاي كلي اصل )44( 
قانون اساس��ي، اظهار داش��ت: به طور خاص در وزارت 
امور اقتصادي و دارايي رويداد بررس��ي دو دهه كارنامه 
خصوصي سازي را در دستوركار داشتم كه با همكاري 
نمايندگان به س��رانجام رس��يد. وي تصريح كرد: در 
راستاي اجراي مصوبه مجلس در زمينه تسهيل صدور 
مجوزهاي كسب و كار موفق شديم گام اول را در حضور 
رييس جمهور افتتاح كني��م و گ��زارش گام اول را در 
فروردين ماه به تفصيل در مجلس شوراي اسالمي ارايه 
كرديم. اعم تكاليف قانوني كه درباره مجوزهاي كسب 
و كار داشتيم، شفاف و س��هل كردن شرايط، مدارك، 
زمان و هزينه صدور مجوزها بود. گام بعدي الكترونيكي 
و غيرحضوري شدن فرآيند صدور مجوزهاي كسب و كار 
و سپس ثبت محور كردن مجوزها و اعمال نظارت پسيني 
بود. مرحله بعد گرفتن استعالم متقاضيان و در نهايت هم 
اتصال دستگاه ها به درگاه ملي مجوزها و صدور مجوز با 
شناسه يكتا بود. وزير امور اقتصادي و دارايي بيان كرد: در 
اين راستا مردم مي توانستند با ورود به يك پنجره واحد 
تمامي مجوزهايي را كه امكان صدور آن از دستگاه هاي 
مختلف وجود دارد، اخذ كنند. ۱۷ فاز براي درگاه صدور 
مجوز تعريف شد تا مردم بتوانند نسبت به اخذ مجوز 
خود اقدام كنند. امروز درگاه ملي مجوز به مرجعي براي 
توليد اطالعات، داده و شكايت و تخلف تبديل شده است. 
خاندوزي تصريح كرد: ما مي دانيم كه كدام دستگاه ها 
توانس��تند مجوزها را در موعد قانون صادر و كدام يك 
تأخير داشتند. امروز قريب به ۶۲ هزار درخواست مجوز 
طي ۵۵ روز در درگاه ملي مجوزها ثبت شده كه فقط در 
حوزه مشاغل خانگي وزارت تعاون، ۳4 هزار درخواست 
مجوز ثبت شده اس��ت كه از اين تعداد، ۱۲ هزار مجوز 
صادر و تعدادي همچنان در مرحله اخذ مدارك است و 
تعدادي ديگر نيز در انتظار صدور مجوز قرار دارند. وزير 
امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: در حال حاضر مهلت 
قانوني ۳۵۰۰ مجوز گذشته، اما هنوز مجوز صادر نشده 
است كه بايد طبق قانون زودتر تعيين تكليف شود. بر 
اساس آمار درگاه ملي مجوزها، ۱۰ درصد از مجوزهاي 
وزارت تعاون، ۶ درصد از مجوزه��اي وزارت ورزش، ۲ 
درصد از مجوزهاي سازمان ملي استاندارد، ۲ درصد از 
مجوزهاي سازمان حفاظت از محيط زيست، ۳ درصد از 
مجوزهاي سازمان نظام مهندسي و ساير دستگاه ها هنوز 
صادر نشده است. وي ادامه داد: از مجموع ۶۲ هزار مجوز 
درخواستي طي ۵۵ روز اول ۳ درصد از مجوزها توسط 
خود متقاضي ملغي شده است. ۶۱ درصد از مجوزهاي 
درخواستي در انتظار تكميل مدارك است و اين نشان 
مي دهد كه فرهنگ عمومي همراه داشتن مدارك در 
ادارات در فضاي مجازي وجود ندارد. از ميان ۶۲ هزار 
مجوز درخواس��تي فقط ۱۳ درصد در انتظار تأييد 
دستگاه اجرايي قرار دارد و بر اساس بررسي ها حدود 
۶ درصد از دستگاه ها نيز در اين زمينه متخلف هستند. 
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: به لحاظ پيشرفت 
مجوزهاي صدور كس��ب و كار با هم��كاري خوب 
وزارتخانه ها فقط در حوزه وزارت بهداشت و درمان، 
سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و 
بانك مركزي ضع��ف و عقب افتادگي جدي داريم و 
ساير دستگاه ها تالش مناسبي در اين عرصه داشتند.

اعطاي سهام تكليفي
 به صندوق بازنشستگي

سيد احسان خاندوزي با حضور در جلسه كميسيون 
اقتصادي مجلس در مورد احكام مستمري بازنشستگان 
و اعطاي سهام تكليفي دولت بابت رد ديون به صندوق 
بازنشستگي كشور گفت: براساس قانون بودجه ۱4۰۱ 
دولت مكلف است، براي رد ديون خود به مجموعه تأمين 
اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري بخشي از سهام 
ش��ركت ها را به صندوق بازنشستگي واگذار كند. وي 
افزود: آيين نامه مس��تقلي براي صندوق بازنشستگي 
كش��وري آماده ش��ده اس��ت كه ظرف ۳۰ تا 4۰ روز 
آينده در دولت نهايي مي شود. وي گفت: بازنشستگان 
كشور سال گذشته متأثر از مصوبه مردادماه دولت قرار 
گرفتند، زيرا سهامي كه بايد به بازنشستگان اختصاص 
مي يافت، ايراد داشت و اين سهام منجر به گره گشايي 
براي صندوق تأمين اجتماعي و بازنشستگي كشوري 
نشد، اما امس��ال تالش مي كنيم بخش هايي از سهام 
ارزشمند ش��ركت هاي دولتي را بابت ديون دولت به 
تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي بدهيم كه بتواند 
گره اي از كار آنها را باز كند. وزير اقتصاد گفت: امسال در 
ماه هاي اول شاهد خبرهاي خوبي براي بازنشستگان 
كش��ور خواهيم بود. در اين جلسه همچنين محسن 
عليزاده نماينده عضو كميس��يون اقتصادي مجلس 
گفت: نمايندگان خود را نوكر بازنشستگان مي دانند، از 
جمله مشكالتي كه بازنشستگان با آن روبرو هستند اين 
است كه بايد بخشي از تسهيالت كسب و كار در اختيار 
بازنشس��تگان قرار گيرد تا بتوانند به اين وسيله براي 
اشتغال جوانان خود گره گشايي كنند. وي تأكيد كرد: 
منابع صندوق بازنشستگي متعلق به بازنشستگان است 
و ما در مجلس تمام قد ايستاده ايم، از افزايش حقوق و 
مستمري بازنشستگان كه متأثر از مصوبه شوراي عالي 
كار است دفاع كنيم. عليزاده همچنين گفت: متأسفانه 
به خاطر افزايش ۵۷ درصدي حداقل حقوق كارگران، 
برخي واحدهاي توليدي كوچك به تعديل نيرو روي 
مي آورن��د و از دولت مي خواهيم با امهال تس��هيالت 
عقب افتاده واحدهاي توليدي كوچك، به ماندگاري آنها 
كمك كنند تا منجر به تعديل نيرو نشود. وي همچنين 
گفت: افزايش حداقل حقوق كارگران حق آنان است و 
از سال هاي قبل به خاطر تورم اين حداقل حقوق عقب 
مانده بود و بنابراين بايد كاري كنيم از بنگاه هاي كوچك 

حمايت شود.

ازبحرانصندوقهايبازنشستگيتاشركتهايدولتزيانده

سخنگويوزارتخارجهمطرحكردسخنگويقوهقضاييه:

دولت در محاصره بدهي هاي نجومي

توصيههاييبهدولتكانادادربارهمسابقهفوتبالباايرانبحثمبادلهجالليونوريمطرحنيست
سخنگوي جديد قوه قضاييه با ابراز همدردي با مردم 
آبادان قول داد: با هر كسي كه در اين فرآيند مرتكب 
جرم شده اس��ت با قاطعيت برخورد مي شود تا شاهد 

چنين حوادثي نباشيم.
مسعود ستايش��ي در اولين نشست خبري در سمت 
س��خنگويي قوه قضاييه با اش��اره به حادثه متروپل 
آبادان و ريزش يك ساختمان چند طبقه اظهار كرد: 
تعداد ۱۰ نفر از عزيزان ما از ساكنين شهرستان مقاوم 
آبادان در اين حادثه فوت كردند و تعدادي هم زخمي 
شدند. اين حادثه را خدمت همه شهروندان آباداني و 
عزيزاني كه در آن خطه استمرار دارند از طرف رياست 
قوه قضاييه تسليت عرض مي كنيم. با شما آباداني هاي 
عزيز همدرديم و قول مي دهيم هر كسي در اين فرآيند 
مرتكب جرم شده است با قاطعيت برخورد مي شود و 
فرآيند پيشگيرانه براي دستگاه هاي اجرايي يك اصل 

است تا شاهد چنين حوادثي نباشيم.
ستايشي ادامه داد: در اين يكي دو روز ما غصه دار شديم 
و شهيد بزرگواري را از دست داديم و شاهد بوديم كه 
دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوري اسالمي 
ذات شرارت بارشان را دوباره نمايان كردند و موجب شد 
كه عزيزي را در راستاي خدمتگزاري از دست داديم. 
ان شاءاهلل ما بتوانيم كساني كه اين ترور را انجام دادند 
را با قاطعيت بسزاي اعمال شان برسانيم. براي مدعيان 
دروغين حمايت از حقوق بشر پيامي دارم، براي آنهايي 
كه مي گويند ما دغدغه داريم مي گويم كه قطعا كساني 
كه مرتكب اين جنايت شدند سزاي عملشان را خواهند 
ديد. كوردالن ب��ا تصور باطل تالش مي كنند حركت 
بزرگ ملت ايران را متوقف كنند اما بدانند امت اسالمي 

در تحقق آرمان هايش كم نخواهد گذاشت.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ايسنا درباره 
زمان اجراي حكم اعدام احمدرضا جاللي يا احتمال 
مبادله وي با حميد نوري مطرح گفت: فرآيند رسيدگي 
به اتهامات احمدرضا جاللي به پايان رس��يده و حكم 
شرعي در خصوص ايشان صادر شده و پرونده در مرحله 
اجراي راي است و مساله مبادله نيست؛ لذا بحث اجرا را 

داريم و در اختيار دادستان مربوطه است.
وي با طرح اين پرسش كه وضعيت احمدرضا جاللي 
مش��خص اس��ت ولي حميد نوري كجاس��ت و چه 
سرنوشتي پيدا كرده است؟ ادامه داد: موازين قانوني 
و حقوقي در حوزه داخل��ي و بين المللي در خصوص 
حميد ن��وري صورت نگرفته و جاي اعتراض اس��ت. 

شرايط حميد نوري تحت تاثير القائات گروهك منفور 
معاندين با جمهوري اسالمي با انگيزه سياسي است.  از 
آقاي نوري حق دسترسي به وكيل را منع كردند كه جزو 
حقوق مسلم دادرسي هاست.  ما در زندان دغدغه چه 
داريم و ديگران چه مي كنند؟ براي جامعه بين الملل 
متاسفم. قريب ۲۰ روز تماس تلفني آقاي نوري را قطع 
كردند و دو سال در انفرادي است و اجازه مالقات ندادند 
و منع كردند. اينها حقوق بشري است كه از آن تعريف 

مي كنند و تعريف آن را در شرايط نوري مي بينيم.
ستايشي تاكيد كرد: مبادله اي وجود ندارد. وضعيت 
حميد نوري وخيم است؛ چشم هايش ناراحتي دارد. 
مظلوميت آقايان نوري و اس��دي را بايد تبيين كنيم . 
وظيفه ذاتي ماس��ت. روز، روز شهادت مظلوم است. 
بياييم مظلوميت ها را تبيين كني��م؛ چراكه آنهايي 
كه دم از حقوق بشر مي زنند، موجبات شرمندگي را 

فراهم  آوردند.
وي در پاسخ به سوالي درباره بازداشت اسداهلل اسدي 
ديپلمات كش��ورمان گفت: بايد بيانيه داد؛ زيرا بدن 
انسان به تكان ميفتد.  آقاي اسدي بازداشت و تعقيب 
جزايي اش و صدور حكم قضاي��ي او و هرآنچه در اين 

حكم صورت گرفته قانوني نيست. 
وي افزود: آقاي اسداهلل اسدي ديپلمات كشور است و 
براساس طراحي از پيش طرح شده و استفاده ابزاري 
گروهك تروريس��تي نفاق اورا بازداش��ت كردند كه 
دقيقا خالف مقررات بين المللي و خالف كنوانسيون 
وين اس��ت. در مقاط��ع مختلف اعتراضات رس��مي 
ايران به كشورهاي آلمان و اتريش و بلژيك داده شده 
است. فرايند دادرس��ي در آلمان و بلژيك را ناعادالنه 
مي دانيم. عالوه بر اينكه آقاي اسدي مثل آقاي نوري 
از ابتدايي ترين حقوق برخوردار نبوده اس��ت حتي به 
حقوق بنيادين براي ايشان بي توجه بودند. نظام مقدس 
جمهوري اس��المي از ظرفيت حقوقي و ديپلماتيك 
بصورت فعاالنه براي اين موضوع استفاده خواهد كرد. از 
دولت بلژيك مي خواهيم كه بدون درنگ و بدون قيد و 
شرط نسبت به آزادي ايشان اقدام كند. نگهداري ايشان 

وجاهت قانوني ندارد و مكلفند آن را جبران كنند. 
 وي افزود: بايد اقدام متقابل صورت گيرد و نيابتي 
در بلژيك داديم و توقع داريم كه اين نيابت به تعويق 
نيفتد. ان ش��ااهلل ب��ه زودي بعضي ها به خودش��ان 
بيايند و موجب آزادي اين برادر عزيز ما كه ديپلمات 

در اتريش بوده فراهم  آيد.

سخنگوي وزارت امور خارجه تاكيد كرد: با ايجاد همگرايي 
در بين كشورهاي منطقه، اين اميدواري وجود دارد كه در 
ميان  مدت بتوان به يكسري از ترتيبات منطقه اي دست 
يافت تا مقابله با معضالت گرد و غبار در چارچوب همكاري 
و مشاركت كشورهاي منطقه پيش برده شود. سخنگوي 
وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالي پيرامون اقدامات وزارت 
امور خارجه درخصوص دستور رييس جمهوري مبني بر حل 
بحران ريزگردها از طريق ديپلماسي و مجامع بين المللي و نيز 
تعامل با كشورهاي همسايه، اظهار داشت: در كمتر از دو ماه 
گذشته با وقوع و تشديد بحران ريزگردها در كشور، وزارت 
امور خارجه همكاري با كشورهاي همسايه را به منظور بسط 
مشاركت منطقه اي و نهايتا پياده كردن ترتيبات منطقه اي 
براي مقابله با گرد و غبار در دستوركار خود قرار داده است. 
وي افزود: ما اين مسير را با عراق شروع كرده ايم و درنظر داريم 
در گام بعدي سوريه و تدريجا ساير كشورهاي منطقه را به 
تشريك مساعي در اين ترتيبات منطقه اي ترغيب كنيم. در 
اين چارچوب به طرف عراقي پيشنهاد شده است در قالب 
همكاريهاي دوجانبه براي كنت��رل كانون هاي غبارخيز، 
ميزبان هيات ايران باشد يا اعزام هيات عراقي به كشورمان 
را داشته باشيم تا نقشه راه همكاريهاي دو كشور در زمينه 
موضوعات زيست محيطي، از جمله مقابله با گرد و غبار مورد 
بحث دو كشور قرار گيرد. خطيب زاده در ادامه تصريح كرد: در 
صحنه بين المللي، وزارت امور خارجه از سال هاي گذشته، در 
مجمع عمومي سازمان ملل، برنامه محيط زيست ملل متحد 
)UNEP(، سازمان همكاريهاي اسالمي و ساير نهادهاي 
بين المللي اقدام به طرح، تدوين و تصويب قطعنامه  هايي 
كرده كه مشخصا بر مقابله با ريزگردها و ضرورت همكاريهاي 
منطقه اي به منظور مقابله با معضالت زيست محيطي، از 
جمله گرد و غبار، متمركز هستند. لذا ادبيات بين المللي 
اين موضوع با تالش چندين س��اله وزارت امور خارجه در 

سازمان هاي بين المللي با اجماع شكل گرفته است.
وي تاكيد كرد: با ايجاد همگرايي در بين كشورهاي منطقه، 
اين اميدواري وجود دارد كه در ميان  مدت بتوان به يكسري از 
ترتيبات منطقه اي دست يافت تا مقابله با معضالت گرد و غبار 
در چارچوب همكاري و مشاركت كشورهاي منطقه پيش 
برده شود. خطيب زاده خاطرنشان كرد: در صحنه داخلي 
نيز، وزارت امور خارجه در جلسات ستاد مقابله با گرد و غبار 
)به رياست سازمان حفاظت محيط زيست( و ساير نهادهايي 
كه در ارتباط با موضوع گرد و غبار هستند، به صورت فعال 
مشاركت مي كند. سخنگوي دستگاه ديپلماسي در پاسخ 
به س��والي پيرامون حمله هوايي اخير رژيم صهيونيستي 

به مواضعي در س��وريه اظهار داشت: متأسفانه بي تفاوتي 
جامعه جهاني در قبال تجاوزات مكرر رژيم اشغالگر قدس 
به جمهوري عربي س��وريه و نقض آشكار تمامي قوانين و 
مقررات بين المللي باعث جري تر شدن و افسارگسيختگي 
س��ران اين رژيم شده است. شكي نيست كه حمايت هاي 
آشكار و پنهاني رژيم حاكم بر اياالت متحده امريكا، نقش 
مهمي در افزايش جسارت و وقاحت هاي اين رژيم اشغالگر 
دارد، به طوري كه نه تنها به اشغال بلندي هاي جوالن سوريه 
ادامه داده، بلكه به طور مكرر زيرساخت هاي دولت و ملت 
سوريه را مورد حمالت هوايي و موشكي خود قرار مي دهد.  
خطيب زاده ادامه داد: بر اساس اخبار واصله، در حمله اخير 
رژيم صهيونيستي، پاركينگ وسايل نقليه عمومي در شهرك 
زينبيه و نزديكي حرم مطهر حضرت زينب عليها السالم 
هدف حمله موشكي قرار گرفت كه به موجب آن به جان و 
مال مردم خساراتي وارد شد. وي افزود: نيروي هوايي رژيم 
صهيونيستي در سال هاي اخير و در طول بحران سوريه، 
معموالً نقش نيروي هوايي گروه هاي تروريستي در سوريه را 
ايفا كرده است و هر زماني كه ارتش سوريه و نيروهاي متحد، 
شكستي بر اين گروه ها وارد مي كنند، بالفاصله هواپيماهاي 
رژيم صهيونيستي وارد عمل شده و حمالت تجاوزكارانه اي 

را به عمل مي آورند.
وي تاكيد كرد: جمهوري اسالمي ايران ضمن محكوم كردن 
اين اقدامات تجاوزكارانه رژيم صهيونيستي، بر لزوم پاسخ 
مناسب و قاطع به اين تجاوزات، چه در ميدان و چه در مجامع 
بين المللي تأكيد دارد. سخنگوي وزارت امور خارجه در ادامه 
به پرسشي پيرامون اظهارات سياسي برخي از دولتمردان 
كانادايي درخصوص ديدار تداركاتي تيم هاي ملي ايران و 
كانادا پاسخ داد و گفت: هماهنگي اين ديدار مستقال از سوي 
فدراسيونهاي فوتبال دو كش��ور، در چارچوب ديدارهاي 
معم��ول تداركاتي فوتب��ال صورت گرفته و فدراس��يون 
فوتبال كانادا در اين خصوص اعالم كرده كه مصمم است با 
جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده سياسي گروه هاي شناخته 
ش��ده ضد ايران، اين رويداد صرفا ورزشي را ميزباني كند. 
خطيب زاده افزود: متاسفانه به نظر ميرسد برخالف ادعاهاي 
نمايشي، ورزش��ي ترين امور هم بازيچه جهت گيري هاي 
حزبي و جبهه بندي هاي سياسي در داخل كانادا شده است. 
موضع  گيري ها و اظهارنظرهاي منفي نخست وزير كانادا و 
برخي افراد ديگر، حاكي از تفوق نگاه صرف سياسي و حزبي 
بر همه وجوه حكمراني در كانادا بوده و به همين دليل رفتار 
مقامات اين كشور در علن به راحتي بازيچه گروه هاي مخالف 

و ايران ستيز مي شود.



گروه بانك و بيمه| 
معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزير اقتصاد با 
بيان اينكه ۹۸ درصد از زيان شركت هاي دولتي و همچنين 
۹۶ درصد از سود شركت هاي دولتي مربوط به هفت شركت 
بوده است، از مراجعه ۳۰ بدهكار بانكي به بانك مركزي براي 

مذاكره خبر داد.
معاون امور بانكي و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: 
در ۶ سال گذشته بودجه سنواتي كشور ۲۶ درصد و بودجه 

شركت هاي دولتي ۲۳ درصد رشد داشته است.
»عباس حسيني« در نشست تشريح سياست ها و اقدامات 
انجام ش��ده پيرامون ش��فافيت مالي در بخش عمومي 
اظهار داشت: در دولت سيزدهم تجزيه و تحليل عملكرد 
ش��ركت هاي دولتي در قالب صورت ه��اي مالي به مردم 

ارايه شده است. 
وي در گزارش��ي از آخرين وضعيت عملكرد شركت هاي 
دولتي، گفت: هم اكنون ۴۵۱ شركت دولتي در كشور وجود 
دارد كه ۳۷۹ شركت داراي رديف بودجه و ۷۲ شركت بدون 

رديف بودجه هستند.
از كل ۴۵۱ شركت موجود ۳۵۴ شركت فعال، ۶۲ شركت 

در حال تسويه و ۳۵ شركت غيرفعال هستند. 
به گفته وي، از سال گذشته از شركت هاي دولتي مشمول 
واگذاري ۹ شركت مادر تخصصي و ۳۷ شركت در فهرست 

شركت هاي دولتي هستند. 
بودجه عمومي دولت در سال جاري ۳۷ هزار و ۵۸۷ هزار 
ميليارد ريال اس��ت كه از اين رقم ۲۲ ه��زار و ۳۱۴ هزار 
ميليارد ريال مربوط به ش��ركت هاي دولت��ي، بانك ها و 
موسسات دولتي است كه ۵۹.۴ درصد بودجه عمومي را 

شامل مي شود.
در حالي كه بودجه كل كشور در ۶ سال گذشته با ۲۶ درصد 
رشد همراه شده، اما بودجه شركت هاي دولتي با ۲۳ درصد 

رشد همراه شده است.
به گفته حسيني، پارس��ال ۹ شركت بيشترين بودجه را 
به خود اختصاص دادند و ۵۰ درصد بودجه ش��ركت هاي 
دولتي و ۲۷ درصد كل درآمد بودجه ساالنه مربوط به اين 

شركت هاست. 
۶۲ ش��ركت مادرتخصصي دولتي بر اساس گزارش هاي 
حسابرسي اعالم شده در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت 
هستند، يعني ميزان زيان انباشته آنها بيش از ۵۰ درصد 
سرمايه ثبت شده آنها است كه در واقع ورشكسته و زيان ده 

به شمار مي روند.
۴۰ درصد صورت هاي مالي اعالم شده مورد قبول سازمان 

حسابرسي قرار گرفته و ۵۵ درصد مشروط بوده است.
معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد با بيان اينكه براي اولين بار 
در كش��ور اطالعات مالي مربوط به ش��ركت هاي دولتي 
تجميع شده است، گفت: در دو ماهه پاياني سال ۱۴۰۰ در 
مجموع شش هزار ميليارد تومان تسهيالت خرد به ۲۰۳ 

هزار نفر پرداخت شده است.
سيد عباس حسيني معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد و امور 
دارايي با بيان اينكه در ايران بخش دولتي يكي از مهم ترين 
بازيگران حوزه اقتصادي است، گفت: اطالعات اين حوزه 
مربوط به حوزه دولتي و نهاده��اي عمومي غير دولتي و 
شركت هاي تابع آنها است. در بخش دولتي، سال هاي سال 
مجامع شركت ها برگزار مي شد اما اطالعات آن در اختيار 
عموم قرار نمي گرفت و مصوبات مجامع مورد بررسي قرار 

نمي گرفت.
وي افزود: در دولت سيزدهم تالش شده تا با پشتوانه قوانين 
اين امكان فراهم شود تا فرصت بهتري براي بررسي عملكرد 

و تنظيم گري آنها به منظور انجام بهتر خدمات فراهم شود. 
امروز و با انتشار اطالعات اين شركت ها بررسي و تجميع 
اطالعات آنها ممكن شده اس��ت. اين براي اولين بار است 
كه اطالعات شركت ها به اين شكل جمع آوري شده است.

حسيني با بيان اينكه در كل ۴۵۱ شركت دولتي كه بانك ها 
و بيمه هاي دولتي نيز شامل آنها است وجود دارند، گفت: 
از اين تعداد ۳۷۹ شركت داراي رديف بودجه و ۷۲ شركت 
فاقد رديف بودجه هستند. ۲۹۷ شركت فرعي و ۸۱ شركت 
اصلي را در بين شركت هاي داراي رديف در بودجه داريم. 
از بين كل شركت هاي دولتي ۳۵۱ شركت فعال هستند 
كه مابقي يا در حال تس��ويه يا غير فعال هس��تند. از بين 
شركت هايي كه فاقد رديف در بودجه هستند. ۸ شركت 

مادر تخصصي و ۶۴ شركت تابعه وجود دارد. 
وي با اش��اره به كل بودجه كش��ور گفت: در بودجه كل 
كشور در سال ۱۴۰۱، ۲ هزار و ۲۰۰ هزار ميليارد تومان 
كه شامل ۶۰ درصد بودجه مي شود مربوط به شركت هاي 
دولتي است. متوسط بودجه شركت هاي دولتي در پنج 
س��ال اخير برابر ۶۶ درصد بودجه كل كشور بوده است. 
همچنين رشد بودجه شركت هاي دولتي در اين سال ها 
كمتر از بودجه عمومي بوده اس��ت. ۹ ش��ركت دولتي 
در س��ال ۱۴۰۰ چيزي حدود ۷۸۲ همت از كل بودجه 
كشور را شامل مي شوند كه رقمي برابر نيمي از كل بودجه 
شركت هاي است. اطالعات ۶۲ شركت مادر تخصصي 

نيز منتشر شده است.
معاون وزير اقتصاد تاكيد كرد: بخش زيادي از حوزه فعاليت 
اين شركت ها نيز مربوط به خدمات است. از مجموع اين 
ش��ركت هاي مادر تخصصي در ۸ سال اخير پنج شركت 
تجديد ارزيابي شده اند. بيش��ترين تجديد ارزيابي ها نيز 
در س��ال ۱۳۹۸ انجام شده است. متوسط سه سال ۹۷ تا 
۹۹، ۴۰ درصد صورت هاي مالي حسابرسي مقبول بوده 
و مابقي دچار نقص بوده اس��ت. تالش ما اين است كه در 
تمام مجامع گزارشات مردود وجود نداشته باشد و حتي 
گزارشات مشروط نيز به حداقل برسد. در سال ۹۹ حدود 
۱۴۹ گزارش تكراري در جريان حسابرسي هاي مستقل 
داده ش��ده اس��ت. بندهاي تكراري در صورت هاي مالي 
شركت هاي دولتي بسيار زياد است كه نشان مي دهد كه 
بودجه اي به صورت سنواتي پرداخت مي شود. اگر بتوانيم 
در جهت حذف اين بندها حركت كنيم گزارشات مردود و 
مشروط را كاهش خواهد داد. مهم ترين ايرادات مربوط به 
۶۲ ش��ركت مادر تخصصي در صورت هاي مالي براساس 
حسابرسي هاي مستقل، به مطالبات راكد و سنواتي )حدود 

۱۵ درصد(، عدم دريافت تاييديه ها و عدم مستند سازي 
مربوط مي شود. حل اين موارد شفافيت را در شركت هاي 

دولتي افزايش خواهد داد.
وي افزود: در سال ۱۳۹۹ مجموع دارايي هاي دولت برابر 
چهار هزار ميليارد تومان بوده است كه ۷۰ درصد دارايي هاي 
نيز مربوط به دارايي هاي غير جاري اس��ت. ارزش دفتري 
دارايي هاي غير جاري در پايان سال ۹۹ چيزي حدود ۲۷۰۰ 
هزار ميليارد تومان بوده است. كل بدهي هاي شركت هاي 
دولتي در سال ۱۳۹۹ برابر سه هزار هزار ميليارد تومان بوده 
است كه نسبت به سال قبل ۷۷ درصد رشد داشته است. 
۴۴ درصد بدهي شركت هاي دولتي را بدهي هاي جاري 
و چيزي ح��دود ۵۶ درصد آن را بدهي ه��اي غير جاري 

تشكيل مي دهد.
حسيني با بيان اينكه در سال ۱۳۹۹ مجموع شركت هاي 
دولتي۳۷ هزار ميليارد تومان سود كسب كردند در حالي 
كه طي س��ال قبل از آن زيان ده بوده اند، گفت: براس��اس 
صورتهاي مالي ۱۰۱ هزار ميليارد تومان از سود شركت هاي 
دولتي كه ۹۶ درصد كل سود را شامل مي شد متعلق به هفت 
شركت است. ضمن اينكه شركت بازرگاني دولتي و شركت 
توليد نيروي برق حرارتي در كنار پنج شركت ديگر ۶۷ هزار 
ميليارد تومان زيان داده اند كه بخش عمده زيان شركت هاي 

دولتي را شامل مي شود.
وي اظهار داش��ت: در سال ۱۳۹۹ درآمد كل شركت هاي 
دولتي برابر دو هزار همت بوده اس��ت. همچنين نسبت 
بازدهي دارايي ها حدود يك درصد و نسبت بازدهي حقوق 
صاحبان سهام پنج درصد بوده است. جمع سپرده بانك هاي 
دولتي بابر ۲۲۵ هزار ميليارد تومان است كه ۸۶ درصد كل 
منابع شبكه بانكي را شامل مي شود. ضمن اينكه مجموع 
بدهي بانك هاي دولتي ۶۲ درصد بدهي كل نظام بانكي 
را شامل مي ش��ود. ۷۲ درصد پرداخت تسهيالت در سال 
۱۴۰۰ مربوط به بانك ها دولتي اس��ت كه برابر سه هزار و 

۲۰۰ ميليارد تومان بوده است.
معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد گفت: بدون شك سال هاي 
سال عدم دسترس��ي به داده ها و اطالعات تاثيرات منفي 
داشته است اما امروز انتشار اطالعات بخش دولتي و انتشار 
بخش هاي عمومي مي تواند روند گذش��ته را اصالح كند. 
اخيرا اطالعات ۱۳۲ شركت بخش عمومي نيز منتشر شده 
است. قانون شهرداري ها را تكليف كرده است تا اطالعات 
مربوط به شركت هاي تبعه خود را منتشر كند اما اين اتفاق 
به تازگ��ي رخ داده و اطالعات كل نهادهاي زير مجموعه 
نهادهاي عمومي منتشر نشده امكان ارايه گزارش تجميع 

شده آنها وجود ندارد. از بين ۱۳۲ شركت مربوط به نهادهاي 
عمومي اطالعات يك شركت در بنياد شهيد، شهرداري ها 
سه شركت، مناطق آزاد ۱۵ شركت، بانك هاي دولتي ۳۹ 
شركت و فدراسيون هاي ورزشي ۳۱ شركت منتشر شده 
است. اميدوار هستيم با انتشار اطالعات شركت هاي بيشتر 
شاهد مشاركت بيشتر جامعه و در نهايت تقويت سرمايه 

اجتماعي  باشيم.
وي در پاسخ به سوالي در مورد تأثير اطالعات سود و زيان 
ش��ركت هاي در آينده و تخلفات مالي گفت: عملكرد هر 
شركت بايد با توجه به شرايط همان شركت در نظر گرفته 
شود. طبيعي است كه ارزيابي عملكرد شركت هاي دولتي 
كه وظايف حاكميتي دارند، صرف زيان ده بودن نمي توان 
معيار خوبي براي بررسي عملكرد آنها باشد. طبيعي است 
كه اگر اعضاي مجمع با مواردي از سوءاستفاده مالي مواجه 
ش��وند براس��اس قانون برخوردهاي الزم انجام مي شود. 
مواردي از اين قبيل وجود داشته كه رسيدگي هاي الزم نيز 

صورت گرفته است.
حسيني درمورد اتصال حساب هاي شركت هاي دولتي به 
بانك مركزي گفت: همچنان شركت ملي پااليش و پخش 
كه بخشي از آن مي تواند به دليل تحريم ها باشد به بانك 
 مركزي متصل نشده است كه در اين زمينه رايزني هايي

در حال انجام اس��ت ام��ا تمام ش��ركت هاي دولتي بايد 
حساب هاي خود را در بانك مركزي متمركز كنند تا قابل 

رصد و پيگيري باشد. 
وي در خصوص اعتبارسنجي و پرداخت تسهيالت خرد 
گفت: براس��اس تصميم دولت بانك ها متعهد به تسهيل 
پرداخت وام هاي خرد ش��دند. بر اين اساس ظرف مدت 
كوتاهي اين مس��اله به بانك ها ابالغ شد و در حال حاضر 
واحد هاي نظارتي وزارتخانه و بانك ها اين موضوع را بررسي 
مي كنند. با توجه به حجم ب��االي كار بانك ها در دو ماهه 
پاياني سال ۱۴۰۰ چيزي حدود شش هزار ميليارد تومان 
بابت وام هاي خرد به ۲۰۳ هزار نفر از متقاضيان پرداخت 

شده است و همان روند ادامه دارد.
معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد در مورد آخرين وضعيت 
ابر بدهكاران بانكي گفت: تمام فعاالن اقتصادي در كشور كه 
مبتني بربانك تامين مالي انجام مي دهند از وام هاي بانكي 
اس��تفاده مي كنند در نتيجه اين به معناي آن نيست كه 
بدهي به خودي خود بد باشد، بلكه تاكيد ما بر انتشار ليست 
ابر بدهكاران بد حساب بوده است. براساس تكليف قانون 
بانك مركزي انتشار اطالعات بدهكاران بانكي را انجام خواهد 
داد. اما با توجه به گزارشات بانك هاي دولتي مراجعات به 
بانك ها دولتي براي تعيين تكليف بدهي ها افزايش يافته 
است. تا امروز حدود ۳۰ نفر از بدهكاران بزرگ براي پرداخت 

و تعيين تكليف بدهي ها به بانك ها مراجعه كرده اند.
وي در مورد تسهيالت امهال شده گفت: براساس متن قانون 
بودجه سال ۱۴۰۱ اطالعات مربوط به تمامي تسهيالت 
جاري و غيرجاري مورد تاكيد قرار گرفته است اما اينكه بانك 
مركزي بخواهد در مورد امهال تصميم جداگانه اي بگيرد تا 

امروز چيزي اعالم نشده است.
حسيني در پاسخ به س��والي در مورد ارزيابي عملكرد 
ش��ركت هاي دولتي گفت: معيارهاي مختلفي در اين 
خصوص مطرح است. به طور مثال در بحث قيمت گذاري 
دس��توري و حمايت هاي��ي كه دولت انج��ام مي دهد 
يارانه هايي پرداخت مي شود كه در عملكرد شركت ها 
تاثيرگذار است. اميدوار هستيم با بهبود فضاي كسب 
و كار، انتقال تكنولوژي و افزايش تعامالت بين المللي 

عملكرد شركت هاي نيز بهبود يابد.

نگاهاخبار
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بانك هاي استان  تهران
تعطيل نيست

تمامي بانك ها در اس��تان  تهران تا ساعت ۱۲ باز 
بوده و به خدمت رس��اني مش��غول خواهند بود. 
براس��اس تصميم ش��وراي هماهنگي بانك هاي 
دولت��ي و كان��ون بانك ها و موسس��ات اعتباري 
خصوصي، چهارش��نبه ۴ خ��رداد ۱۴۰۱، تمام 
ش��عب بانك ها در اس��تان تهران تا س��اعت ۱۲ 
ب��ه ارايه خدمت به مش��تريان مي پردازند. بانك 

مركزي نيز تا ساعت ۱۴ فعاليت خواهد كرد.
بر اس��اس مصوبه كميته اضط��رار آلودگي هواي 
استان تهران، ادارات، مدارس و دانشگاه هاي استان 
تهران چهارش��نبه چهارم خ��رداد تعطيل اعالم 
شد.اما محسن منصوري - استاندار تهران اعالم كرد 
كه بانك ها ب��ا توجه به ارتباطي كه با اصناف دارند، 

خدمت رساني شان انجام خواهد شد.

قيمت سكه به 14 ميليون و
440 هزار تومان رسيد

سه شنبه، س��وم خرداد ماه نرخ دالر در بازار آزاد به 
۳۰۱۰۰ تومان معامله ش��د و با اعالم هر اونس به 
قيمت ۱۸۵۷ دالر، قيمت سكه به ۱۴ ميليون و ۴۴۰ 
هزار تومان رسيد. نرخ دالر )۱۴۰۱( در صرافي هاي 
بانكي با ۷۳ تومان افزايش نسبت به روز گذشته ۲۵ 

هزار و ۸۹۵ تومان معامله شد.
قيمت فروش يورو نيز در اين صرافي ها با ۹۳ تومان 
كاهش نس��بت به روز كاري گذش��ته براب��ر با ۲۸ 
هزار و ۸۹ تومان بود.قيمت خريد هر دالر توس��ط 
صرافي هاي بانكي ۲۵ هزار و ۶۳۷ تومان و نرخ خريد 
هر يورو نيز ۲۷ هزار و ۸۰۹ تومان اعالم شد.عالوه بر 
اين، بهاي خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۵ هزار 
و ۲۴۴ تومان و نرخ فروش آن ۲۵ هزار و ۴۷۴ تومان 
بود.اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 
۲۶ هزار و ۹۳۹ تومان و نرخ فروش آن نيز ۲۷ هزار 

و ۱۸۴ تومان اعالم شد.
همچنين، در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به 
قيمت ۲۶ هزار و ۲۳۴ تومان فروخته و حواله دالر 
به بهاي ۲۴ هزار و ۵۸۳ تومان معامله ش��د. قيمت 
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد به ۱۴ 
ميليون و ۴۴۰ هزار تومان رسيد.س��كه تمام بهار 
آزادي طرح قديم ني��ز با قيمت ۱۴ ميليون تومان 

معامله شد.
همچنين نيم سكه هشت ميليون تومان، ربع سكه 
پنج ميليون تومان و س��كه يك گرمي ۲ ميليون و 
۸۵۰ هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار 
طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار به يك ميليون و 
۳۸۱ هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال طال پنج 
ميليون و ۹۸۳ هزار تومان شد. اونس جهاني طال نيز 
با قيمت يك هزار و ۸۵۷ دالر و ۱۷ سنت معامله شد.

الزامات يكسان سازي نرخ ارز
سيدبهاء الدين حسيني هاشمي|

 كارشناس مسائل اقتصادي |
ارز ۴۲۰۰ توماني منجر به اضافه نمايي در واردات و 
كم اظهاري در صادرات ش��د و در نتيجه آن پول بد 

پول خوب را از اقتصاد خارج كرد.
ارز ۴۲۰۰ توماني مشكالتي را به وجود آورده است 
كه نمي توان دور از نظر داشت. مهم ترين تاثير آن 
هم در ابتدا ورود به يك نظ��ام توزيع ناعادالنه بود 
زيرا اقتصاد را از حالت رقابتي خارج كرد. همچنين 
كسري بودجه زيادي را براي دولت به ارمغان آورد 
دليل آن هم كاهش درآمد ريالي بود، عالوه بر اينها 
تراز خارجي را به هم ريخ��ت و زمينه خروج ارز از 

كشور را فراهم ساخت.
چند نرخي بودن مشكالت بزرگي ايجاد كرد و ارز 
۴۲۰۰ توماني يك اضافه نمايي را در واردات شكل 
داد. به اين معنا؛ برخي از فعاالن در اين حوزه چنانچه 
درصدد بودند تا يك ميليون دالر ارز دريافت كنند 
و ارزش خريدشان ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دالر مي شد، 

فاكتور يك ميليون دالري ارايه مي كردند. 
عالوه بر موارد اشاره شده اين اقدام باعث خروج ارز 
با نرخ يارانه اي شد كه سود آن بايد به مصرف كننده 
برسد. صادرات هم به شكل ديگري تحت تاثير قرار 
گرفت زيرا اظهار كمتر انجام مي شد تا ارز كمتري 
هم وارد ش��ود. اصطالحي در عل��م اقتصاد وجود 
دارد كه پول ب��د )پول تورم دار( پول خوب را خارج 
مي سازد، بنابراين ريال باعث خروج دالر مي شد و 
با وجود حجم صادرات در اين چند سال )نفت وگاز 
و پتروشيمي( ميزان ذخاير صندوق ذخيره ارزي 
به شدت كاهش يافت زيرا ارز تبديل به ريال و ريال 
هم تبديل به نقدينگي شد و مشكالتي كه اكنون 

كشور دچار آن شده، نتيجه همين تصميم است.
با تمام اينها وقتي يك رژيم اقتصادي تغيير مي كند، 
بايد الزامات آن فراهم شود. بر فرض چنانچه در حال 
يكسان س��ازي ارز هستيم، نياز است تا تفاوت بين 
نرخ ارز آزاد با دولتي حداقل باشد. افزون بر اين در 
شرايطي بايد دست به اين كار زد كه اقتصاد در حال 
تحريم نباشد زيرا در هر حال يكسان سازي نرخ ارز 
موجي از تورم را به وجود مي آورد و در اين صورت اين 
موج تشديد مي شود، اقتصاد نبايد انحصاري باشد 
يعني اكنون كه اقتصاد كشور به صورت انحصاري 
در اختيار دولت قرار دارد، انجام اين كار س��خت به 
نظر مي رس��د. عالوه بر اينها بايد درآمدهاي مردم 
مقداري افزايش پيدا مي كرد و حداقل ش��اهد يك 
رشد يا رونق اقتصادي بوده باشيم تا انجام اين كار به 

نتيجه دلخواه برسد.
منظور از صحبت هاي فوق اين اس��ت كه در نياز به 
انجام يكسان سازي نرخ ارز هيچ شكي وجود ندارد، 
ولي زمان خوبي ب��راي آن مورد توجه قرار نگرفت، 
وقت��ي در حالت جنگ اقتصادي به س��ر مي بريم، 
چنين اصالحاتي باعث نارضايتي عمومي مي شود 
و كنترل آن براي دولت هزينه در برخواهد داشت، 
وگرنه بسيار كار درستي است و بايد از پيش از انقالب 

صورت مي گرفت.
كاال برگ در واقع برگشت به عقب است و به حيثيت، 
شخصيت و اقتدار ملي لطمه مي زند، مردم احساس 
خوبي در اين رابطه ندارند ولي در هر صورت اقشاري 
كه در نتيجه اين تصميم دچار آس��يب مي ش��وند 
بايد تحت حمايت دولت قرار گيرند، اما متاس��فانه 
دهك ها و افراد آسيب پذير مشخص نيستند و جز 
سه يا چهار دهك نياز به كمك وجود ندارد، ولي به 
اين دليل كه شناسايي نشده اند به ۹۰ درصد از افراد 
يارانه داده مي ش��ود كه اين كار معضل ديگري به 

وجود آورده است.

۲۷0 هزار ميليارد تومان 
مطالبات معوق نظام بانكي

گروه بانك وبيم�ه | مديركل دفتر امور بانكي 
و بيم��ه وزارت اقتصاد كل مطالب��ات غيرجاري 
)مع��وق( ش��بكه بانك��ي را ۲۷۰ ه��زار ميليارد 
توم��ان اعالم ك��رد و گف��ت: اس��تمهال بدهي 
تس��هيالت گيرندگان مهم تري��ن دلي��ل ايجاد 

بدهكاران بانكي است.
»قربان اس��كندري« در نشس��ت بررسي انتشار 
اس��امي بدهكاران بانك��ي؛ چالش ها و فرصت ها 
اظهار كرد: كل مطالبات غيرجاري شبكه بانكي 
۲۷۰ هزار ميلي��ارد تومان و كل دارايي ش��بكه 
بانكي ۷۶۰۰ هزار ميليارد تومان است كه نتيجه 

تقسيم اين دو عدد ۳.۵ درصد مي شود.
وي ادامه داد: تسهيالت غيردولتي بانك ها ۳۴۰۰ 
هزار ميلي��ارد تومان )۴۵ درصد دارايي ش��بكه 
بانكي( است و تس��هيالت غيرجاري ۲۷۰ هزار 
ميليارد تومان و ساير دارايي شبكه بانكي ۱۸۰۰ 
هزار ميليارد تومان اس��ت كه ۲۳ درصد، بدهي 
بخش دولتي به نظام بانك��ي ۴۳۰ هزار ميليارد 

تومان و ۵.۵ درصد كل دارايي بانك ها است.
مديركل دفتر امور بانك��ي و بيمه وزارت اقتصاد 
گفت: مجموع رقم هاي ذكرش��ده ۷۴ درصد كل 
دارايي بانك ها اس��ت، در حالي كه كل نقدينگي 

۴۶۰۰ تا ۴۷۰۰ هزار ميليارد تومان است.
اين مقام مس��وول ب��ا طرح اين س��وال كه بنگاه 
زي��ان ده چگونه خلق نقدينگ��ي مي كند، افزود: 
چرخه امحاي نظام بانكي خراب است و علت اين 
خلق نقدينگي در شرايط فعلي و ساختار موجود 
به اين صورت اس��ت كه ۱۱ تا ۱۳ درصد رش��د 
نقدينگي نتيجه وضع موجود است و بايد بررسي 
كرد كه ۳۰ ت��ا ۳۳ درصد مابق��ي چگونه ايجاد 
مي ش��ود. وي تاكيد كرد: بايد به اين سوال پاسخ 
دهيم كه براي رشد اقتصادي ۱ تا ۲ درصد كه در 
كشور داريم، اگر ۱۰ درصد نقدينگي نياز داريم 
چرا اقدام الزم براي ايجاد اين مقدار از نقدينگي 

انجام نمي دهيم؟
اسكندري ادامه داد: در اين شرايط چرا مطالبات 
غيرجاري ايجاد مي ش��ود و برخي مديران نظام 
بانكي حاضر به پرداخت مطالباتي مي ش��وند كه 

مي دانند بازگشتي ندارد.
مديركل دفتر امور بانك��ي و بيمه وزارت اقتصاد 
درباره دليل ايجاد بدهكار بانكي گفت: استمهال 
بدهي تسهيالت گيرندگان مهم ترين دليل ايجاد 

بدهكاران بانكي است.
وي اظهار داشت: چنانچه نرخ سود بانكي افزايش 
يابد توليد ضرر نمي كند، زيرا با افزايش نرخ سود 
بين بانكي تقاضا براي تس��هيالت كم خواهد شد 
و درنتيجه فش��ار بر منابع بانكي كم مي شود و با 
كم ش��دن فش��ار بر منابع بانكي نقدينگي ايجاد 
نمي شود و درنتيجه تورم نيز رشد نخواهد داشت.

برگزاري مجامع عمومي
 عادي ساالنه، عمومي عادي 
به طور فوق العاده و عمومي 

فوق العاده همراه اول
مجامع عمومي عادي س��االنه، عمومي عادي به طور 
فوق العاده و عمومي فوق العاده شركت ارتباطات سيار 
ايران، روز يكش��نبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ برگزار مي ش��ود. 
به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار 
ايران، مجامع »عمومي عادي ساالنه«، »عمومي عادي 
به طور فوق العاده« و »عموم��ي فوق العاده« صاحبان 
سهام شركت ارتباطات س��يار ايران از ساعت ۹ صبح 
روز يكشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱، در ساختمان ستاره ونك 
تهران برگزار مي شود. براس��اس اين گزارش، استماع 
گزارش هيات مديره درباره عملكرد سال مالي منتهي 
به۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ، استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانوني شركت، بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود 
و زيان سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، اتخاذ تصميم 
درباره ميزان سود تقسيمي، تعيين حسابرس و بازرس 
قانوني شركت، انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج 
آگهي هاي مجامع شركت و همچنين ساير مواردي كه در 
صالحيت »مجمع عمومي عادي ساالنه« باشد، از موارد 
دستور جلسه ذكر شده است. »مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده« همراه اول نيز از ساعت ۱۱ به تعيين 
اعضاي حقوقي هيات مديره خواهد پرداخت. همچنين 
»مجمع عمومي فوق العاده« اين ش��ركت بورسي نيز 
از س��اعت ۱۱:۳۰ به اصالح ماده ۱۹ اساسنامه و ساير 
مواردي كه در صالحيت تصميم گيري مجمع عمومي 
فوق العاده اس��ت، مي پردازد. بنا بر اعالم اين شركت، با 
توجه به ابالغيه مورخ  ۱۴۰۰/۱۰/۴سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حضور سهامداران در مجمع با شرط رعايت شيوه 
نامه هاي بهداشتي جديد و ارايه كارت واكسن امكانپذير 
خواهد بود. همراه اول به سهامداران خود توصيه كرده 
است تا نسبت به مشاهده برخط )آنالين( جلسه از طريق 

سايت اين اپراتور به نشاني live.mci.ir اقدام كنند.

شركتهايدولتيدارايبيشترينسودوزيانمشخصشدند

رشد ۲۳ درصدي بودجه شركت هاي دولتي در ۶ سال گذشته

كنترلرشدنقدينگيوتورمازمسيراصالحنظامبانكي

خلق نقدينگي بانك ها كنترل مي شود
بخش مهمي از خلق نقدينگي طي ساليان گذشته توسط 
بانك ها صورت گرفته است كه اصالح نظام بانكي مي تواند 
نقش مهمي در كاهش رشد نقدينگي و تورم داشته باشد 
و اقدامات در نظر گرفته شده نويدبخش شرايط اقتصادي 

بهتر در آينده است.
اقتصاد ايران در سال هاي اخير به داليل متعددي چون 
تحريم، جهش قيمت ارز، بلوكه شدن درآمدهاي نفتي 
و همچنين افزاي��ش حجم نقدينگي ت��ورم باالتري از 
سطح ميانگين بلندمدت را تجربه كرده است و باعث بروز 
مشكالت اقتصادي براي مردم به خصوص دهك هاي با 

درآمدي پايين جامعه شده است.
دولت سيزدهم و بانك مركز با هدف كاهش اثرات تورم 
بر زندگي روزمره مردم كنترل رش��د نقدينگي و تورم را 
از جمله مهم ترين اولويت هاي سياست اقتصادي خود 

قرار داده است.
در اين ميان تاكيد دولت بر كاهش رشد نقدينگي با هدف 
كنترل آثار تورمي آن با جديت پيگيري مي شود. مقايسه 
تحوالت پول��ي به طور خاص براي مقاصد سياس��تي و 
تحليلي متكي بر مقايسه رشد متغيرهاي مذكور نيز مويد 

اين نكته است.

    روند كاهشي
 آمار نرخ رشد دوازده ماهه نقدينگي

بر اساس آمار نرخ رشد دوازده ماهه نقدينگي در نيمه دوم 
سال ۱۴۰۰ روند كاهشي را دنبال نمود به طوري كه نرخ 
رشد نقدينگي از ۴۰/۵ درصد در پايان شهريورماه ۱۴۰۰ 
به ۳۹.۰درصد در پايان سال ۱۴۰۰ كاهش يافت، البته 
۲/۷ واحد درصد از رش��د ۳۹/۰درص��دي نقدينگي در 
پايان سال ۱۴۰۰ به افزايش پوشش آماري )اضافه شدن 
اطالعات بانك مهر اقتصاد در آمارهاي پولي، به واس��طه 
ادغام بانك هاي متعلق به نيروهاي مسلح در بانك سپه( 
مربوط بوده كه در صورت عدم لحاظ افزايش پوشش آماري 
مذكور، رشد نقدينگي در پايان سال ۱۴۰۰ به ۳۶/۳ درصد 

كاهش مي يافت؛ اين در حالي است كه رشد نقدينگي در 
پايان سال ۱۳۹۹ معادل ۴۰.۶درصد تحقق يافته بود.

   كاهش روند رشد پايه پولي
همچني��ن، پاي��ه پول��ي در پاي��ان س��ال ۱۴۰۰ 
معادل۳۱.۴درصد رشد يافت كه نس��بت به رشد دوره 
مشابه سال قبل )۳۰/۱ درصد(، ۱.۳واحد درصد افزايش 
نشان مي دهد، البته روند رشد دوازده ماهه پايه پولي در 
شش ماهه دوم س��ال ۱۴۰۰ نيز به طور قابل مالحظه اي 
كاهشي بود و از ۳۹/۵ درصد در پايان شهريورماه ۱۴۰۰ به 

۳۱.۴ درصد در پايان اين سال رسيد.

    بهبود تركيب نقدينگي 
و كاهش انتظارات تورمي

بررسي روند اجزاي نقدينگي  )پول و شبه پول( در سال 
۱۴۰۰ نيز نشان دهنده بهبود تركيب نقدينگي و انتظارات 
تورمي است. رشد دوازده ماهه پول در سال ۱۴۰۰ روند 
كاهش��ي را تجربه كرد و از ۶۱/۷ درصد در پايان س��ال 
۱۳۹۹ به ۴۲/۸ درصد در پايان س��ال ۱۴۰۰ رسيد كه 
اين امر بيانگر كاهش سياليت پول بوده و سازگار با روند 
تحوالت شاخص هاي قيمتي و كنترل انتظارات تورمي 
است. كاهش به ترتيب ۱۳/۱ و ۲۵/۴ واحد درصدي نرخ 
تورم دوازده ماهه و نقطه به نقطه از شهريورماه سال ۱۴۰۰ 

تا اسفندماه سال ۱۴۰۰ حاكي از اين موضوع است.

   كاهش روند خلق نقدينگي در شبكه بانكي
بررسي روند تحوالت مانده س��پرده ها و تسهيالت 
ريالي و ارزي بانك ها و موسس��ات اعتباري در سال 
۱۴۰۰ نيز نشان مي دهد كه رشد هر دو متغير مذكور 
در سال ۱۴۰۰ نس��بت به سال ۱۳۹۹ كاهش يافته 
است. به گونه اي كه نرخ رشد دوازده ماهه تسهيالت 
از ۵۵/۵ درص��د در پايان ارديبهش��ت ماه ۱۴۰۰ به 
۴۸/۳ درصد در پايان اسفندماه ۱۴۰۰ كاهش يافته 

است؛ همچنين، رش��د دوازده ماهه سپرده ها نيز از 
۴۷/۳ درصد در پايان ارديبهشت ماه سال گذشته به 
۴۲/۷ درصد در پايان اسفندماه ۱۴۰۰ رسيده است.

    اصالح نظام بانكي
 در دستور كار بانك مركزي

از آنجا كه بخش مهمي از خلق نقدينگي طي س��اليان 
گذشته در اقتصاد كش��ور توسط بانك ها صورت گرفته 
است. كنترل خلق پول و نقدينگي توسط بانك ها مي تواند 
نقش مهمي در كاهش رشد نقدينگي و تورم داشته باشد.

بر همين اساس و مبني بر اظهارات چند باره رييس كل 
بانك مركزي، اين بانك در دوره جديد اصالح نظام بانكي 
در سه محور اصالح رابطه دولت با بانك مركزي و بانك ها، 
اصالح رابطه بانك مركزي با بانك ها و اصالح رابطه بانك ها 

با مشتريان را با جديت دنبال مي كند.
در همين راستا و در يكي از مهم ترين گام هاي مسير اصالح 
رابطه دولت با بانك مركزي مديريت تنخواه گردان دولت 
آغاز شده و طبق اعالم رييس كل بانك مركزي خوشبختانه 
دولت در سال جاري تاكنون از تنخواه استفاده نكرده است.

به گفته »علي صالح آب��ادي « دولت هاي قبل در ابتداي 
س��ال طبق قانون بودجه درصدي را از بانك مركزي به 
عنوان تنخواه اخذ مي كردند، اما با توجه به اينكه  دولت و 
سازمان هاي دولتي حساب هاي متمركزي در نزد بانك 
مركزي دارند، بر اساس مصوبه سران قوا مقرر شده است 
خزانه داري كل كش��ور ابتدا از آن منابع رسوب  شده در 
حساب بانك مركزي استفاده كند و در نهايت اگر ضرورت 
داشت دريافت تنخواه آخرين راهكار دولت براي تامين 

منابع مالي خود باشد.
در راس��تاي اصالح رابطه بانك مرك��زي با بانك ها نيز 
مديريت اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي با وثيقه دار 
كردن اضافه برداشت ها و تامين مالي قاعده مند در دستور 
كار بانك مركزي قرار گرفته و بنا به اعالم صالح آبادي در 
حال حاضر بانك مركزي در حوزه نظام بانكي نسبت به 

كنترل بدهي بانك ها ب��ه بانك مركزي اهتمام ويژه اي 
دارد به گونه اي كه روند دريافت خطوط اعتباري بانك ها 
از بانك مركزي نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد كاهش 
يافته است. نظارت هوشمند بانك مركزي بر تسهيالت 
و تراكنش ها در ش��بكه بانكي، اصالح ساختار دارايي و 
سرمايه بانك ها، ارتقاي نظام مديريت ريسك، شفافيت 
گزارش��گري مالي در بانك ها، ساماندهي فعاليت هاي 
غيربانكي بانك ها و شركت هاي تابعه آنها و جلوگيري 
از ورود منابع به فعاليت هاي س��وداگرانه و فروش اموال 
مازاد بانك ها از جمله مهم ترين محورهاي اصالح رابطه 
بانك مركزي با به ش��مار مي رود. از س��وي ديگر بانك 
مركزي اقدامات خود در خصوص اصالح رابطه بانك ها 
با مشتريان را از تدوين چارچوب ارتقاي نظام تامين مالي 
خرد مشتريان حقيقي و توسعه شموليت مالي آغاز كرده 
و در همين راستا طي سال جاري »دستورالعمل اجرايي 
اعطاي تسهيالت خرد به شبكه بانكي« و »دستورالعمل 
حدود و چگونگي ارايه غيرحضوري خدمات پايه« را به 

شبكه بانكي ابالغ كرده است.
بر اين اساس و از آنچه تاكنون توسط بانك مركزي اعالم 
شده اصالح س��ازوكارهاي وثيقه گذاري مشتريان براي 
دريافت تس��هيالت و تاكيد بر ارايه تسهيالت مبتني بر 
اعتبارسنجي از رويكردهاي اصلي بانك مركزي در اين 
خصوص است و اين بانك در تالش است تا دسترسي عموم 
مردم به خدمات بانكي را تسهيل و نظارت سيستماتيك 
خود را بيش از پيش گس��ترده س��ازد تا از سويي توزيع 
تسهيالت در كشور عادالنه تر شود و از سوي ديگر ريسك 
ناشي از عدم ايفاي تعهدات افراد بدحساب براي بانك ها 
كاهش يافته و از حجم مطالبات معوق بانك ها كاسته شود.

در مجموع مجموعه اقدامات و تدابير در نظر گرفته شده 
براي كنترل رش��د نقدينگي و تورم نويدبخش شرايط 
اقتصادي بهتر در آينده اس��ت، البته بايد تاكيد شود كه 
دولت و بانك مركزي در اين مسير سخت نيازمند همراهي 

ساير نهادها به ويژه مجلس شوراي اسالمي هستند.



بسياري عقيده دارند كه رشد ش��اخص بورس همگام با 
رش��د پرتفوي ها رقم مي خورد اما در هفته اخير شاخص 
كل بورس ركورد دو ساله خود را شكست و وارد محدوده 
يك ميليون و 600 هزار واحدي شد. مقاومت مشهوري كه 
بيش از يك سال بود اهالي بازار سهام در انتظار شكستن آن 
بودند. شاخص كل بارها به سمت اين قله حمله برده و ناكام 
بازگشته بود اما روز سه شنبه بازگشايي نماد پارس با ۲۵ 
درصد مثبت توانست شاخص را از ميانه هاي راه بازگردانده 
و به قله برساند. اين نماد با رشد هفت هزار واحدي موثرترين 
نماد بورسي در روند صعودي نماگر بود. پتروشيمي پارس 
البته روز گذشته در مدار منفي قرار گرفت و ۱/۳۸ درصد افت 
كرد. برخي ديدگاه ها در بازار سهام مبتني بر آن است كه 
مجددا مسير شاخص سازي آغاز شده و گاهگاه تالش هايي 
براي رشد شاخص كل بورس صورت مي گيرد. با اين حال 
اما تحليلگران بازار سرمايه بر اين باورند حتي در بازاري كه 
ممكن است دستكاري هايي در آن صورت گيرد، همچنان 
مي توان روند سرمايه گذاري موفق را به شرط انتخاب هاي 
درست و مبتني بر تحليل طي كرد. از سوي ديگر بازار اين 
روزها مجددا با حاشيه ديگري روبرو شده است. بررسي ها 
نشان مي دهد از ابتداي فروردين ماه تا هفته اخير شاخص 
هم وزن ۲6/۲6 درصد رش��د كرده است؛ در همين حال 
ش��اخص كل بورس نيز مع��ادل ۱۴/6۷ درصد باال رفته 
است. اين روند نشان از رشد نمادهاي كوچك بازار و پيشي 
گرفتن روند صعودي آنها از نمادهاي بزرگ بورسي است. 
برخي ديدگاه ها قائل بر آن است كه عدم تناسب رشد اين 
دو شاخص مي تواند به عدم توازن در بازار منتهي شود. بر 
همين اس��اس اهالي بازار سرمايه نسبت به رشد خالي از 

تحليل نمادهاي غيرنقدشونده هشدار داده اند.
 سال ۹۹ نيز همزمان با رشد بي سابقه بازار برخي نمادهاي 
كوچك با س��طح ارزندگي پايين، غيرنقدشونده و بنياد 
ضعيف، رش��دي غيرعادي را تجربه كردند كه نتيجه آن، 
حبس پول هاي سرمايه گذاران و ناتواني آنها براي خروج از 
سهم طي بيش از ۱/۵ سال اخير بود. بررسي فضاي مجازي 
نيز نشان مي دهد برخي كانال هاي تلگرامي مجددا روند 
سيگنال دهي را آغاز كرده اند و تمركز ويژه آنها بر نمادهاي 
كوچك بوده است. كارشناسان بازار نسبت به سرمايه گذاري 
در نمادهاي بازار پايه و كوچك بدون انجام مطالعه و تحليل 

و با تكيه بر سيگنال هاي فضاي مجازي هشدار داده اند.

   تاثير دالر روي بازار
مهدي رضايتي، تحليلگر و كارش��ناس بازار س��رمايه 
مي گويد: ريسك مداخالت دولت در سودآوري شركت ها 
طي س��ال هاي اخير پررنگ تر از گذش��ته شده است و 
اين مس��اله را مي توان در موضوعاتي همچون اقدامات 
دستوري، تغيير مداوم فرمول ها و نرخ خوراك و... مشاهده 
كرد و متاسفانه به نظر مي رسد اين شرايط پايدار مي ماند. 
دولت با قيمت گذاري دستوري اجازه نمي دهد قيمت ها 
به اندازه حاشيه سود معقول رشد كند؛ اقدامات دستوري 
دولت در تحميل طرح هاي سرمايه اي نيز ديده مي شود 
به طوري كه در برخي از پروژه ها كه ابهاماتي در خصوص 
توجيه س��رمايه گذاري آن وج��ود دارد و طرح هايي كه 
به علت نبود منابع مالي كافي بازده معقولي را به وجود 
نمي آورند، دولت مداخله كرده و نس��بت به اجراي آنها 
دستوري اقدام مي كند، چنين س��ازوكاري در صنايع 
باالدس��تي و توليد برق و گاز وجود دارد. كارشناس بازار 
سرمايه ادامه مي دهد: ريسك انرژي و خوراك پتروشيمي 
و پااليشي ها نيز همچنان باقي مانده و كف و سقف نرخ آنها 
تنها براي يك سال تعيين شده است لذا با نزديك شدن به 
تدوين بودجه اين ريسك افزايش پيدا مي كند. هرچند كه 
ريسك تامين انرژي در برق، گاز و خوراك ساالنه شديدتر 
مي ش��ود اما اين موضوعات قابل پيش بيني بوده و بازار 

سهام نيز تا حدي خود را با واقعيت هاي مربوطه تطبيق 
داده است. در راستاي آزادسازي نرخ ترجيحي نيز افزايش 
قيمت محصوالت در برخي از صنايع به اندازه كافي نبوده 
و به همين علت حاشيه سود شركت هاي توليدي تحت 
تاثير قرار گرفته است؛ اين مداخالت بزرگ ترين ريسك 

بازار سهام بوده كه از كسري بوجه دولت ناشي مي شود.
وي توضيح مي دهد: عالوه بر موضوعات ياد ش��ده نرخ 
بهره مالكانه شركت ها، كاهش معافيت هاي مالياتي و 
افزايش عوارض صادراتي و ... نيز از جمله مواردي بوده كه 
براي بازار سهام نوعي ريسك محسوب مي شوند و دولت 
مي تواند با تغيير در اين موارد به سودسازي شركت ها 
دس��ت اندازي كند. عمده ريسك هاي خارجي بازار به 
قيمت هاي جهاني باز مي گ��ردد اما در اين برهه زماني 
نگراني عمده اي از اين بابت وجود ندارد و بازار همواره در 
طول زمان هاي مختلف با اين ريسك رو به رو بوده و به 
نحوي خود را هماهنگ كرده است اما در شرايط حاضر 

برجام مساله اي مهم و حساس تر به حساب مي آيد.
رضايتي تصريح مي كند: در حقيقت به علت كسري بودجه 
دولت و مش��كالت زيربنايي در اين خصوص، عدم تحقق 
برجام ريسك جدي  را به بازار تحميل مي كند؛ به بياني ديگر 
عدم تحقق برجام عالوه بر به وجود آمدن مشكالت جدي 
براي دولت، چالش هايي را براي شركت ها به وجود مي آورد 
و متاسفانه با دست اندازي در منافع صنايع رو به رو مي شويم. 
بديهيست كه با نهايي شدن برجام، نرخ دالر كاهش بيابد اما 
بايد توجه داشت كه كاهش آن به قدري نيست كه سودآوري 
شركت ها تحت الشعاع قرار بگيرند افت شديدي را براي آن 
متصور نيستيم؛ در حال حاضر بازارهاي مالي خود را با دالر 
۲۵ الي ۲6 هزار توماني تطبيق داده اند و فكر نمي كنم دالر 
به نرخي كمتر از اين مقدار برسد اما اگر برجام به ثمر نرسد 
با ريسك جدي رو به رو خواهيم بود كه تمام بازارهاي مالي 

را متاثر مي كند.
وي بيان مي كند: در صورتي كه توافقي در مذاكرات برجامي 
حاصل نش��ود، نرخ دالر افزايش پيدا كرده و به دنبال آن 
ريسك هاي تورمي نيز افزايش مي يابد كه اين موضوع به 
ضرر بازار سهام است. اگر مذاكرات برجامي به نتيجه نرسد 
در فروش نفت دچار مشكالت جدي مي شويم و به علت 

تشديد مشكالت مالي دولت، قدرت مالي مردم نيز ضعيف تر 
ش��ده و با كاهش قدرت خريد مردم دولت مانع از افزايش 
نرخ  محصوالت مي ش��ود كه اين موضوع در س��ودآوري 
ش��ركت ها آثار زيان باري را اعمال مي كند. ناآرامي عالوه 
بر تاثيرگذاري در كاهش سودآوري شركت ها باعث عدم 
اطمينان سرمايه گذاران نيز مي شود و سرمايه گذاران ترجيح 
مي دهند كه دارايي خود را به بازارهاي مطمئن تري همچون 
دالر و ط��ال وارد كنند؛ از اي��ن رو در صورت عدم توافق در 
مذاكرات برجامي به مراتب با ريسك هاي بيشتري رو به رو 
خواهيم شد. رضايتي با اشاره بر اينكه چه صنايعي در آينده 
پتانسيل بيشتري براي رشد در بازار سهام را دارد؟ مي گويد: 
بازار سرمايه پس از يك اصالح عميق، رشدي را در ماه هاي 
اخير تجربه كرده و اكثر صنايع بازدهي معقولي را طي اين 
مدت داشتند، از اين رو نمي توان صنعتي را متمايز با صنعت 
ديگري دانست اما با اين حال افزايش نرخ برخي از گروه ها 
همانند تايزسازها و صنعت نيروگاهي هنوز اعالم نشده كه با 
اين اتفاق مي توانيم در آينده شاهد رشد نمادهاي اين گروه ها 
باشيم. صنعت سيمان نيز بنا بر طرح هاي مسكوني دولت 
و افزايش تقاضا و همچنين افزايش نرخ فروش محصوالت 

آنها مي تواند گزينه مناسبي براي سرمايه گذاري باشد.

   تضاد منافع در بورس
حسين بوستاني، كارشناس بازار س��رمايه در گفت وگو 
رادار اقتصاد مي گوي��د: بازارگرداني به عنوان عاملي مهم 
در نقدشوندگي سهام در كشورهاي پيشرفته به حساب 
مي آيد كه فعاالن اين حوزه طبق اصول سرمايه گذاري اقدام 
به معامله كرده و سهامي را خريداري يا مي فروشند اما در 
كشورما بازارگردان ها مطابق بخشنامه سازمان بورس معامله 
مي كنند و فعاليت آنها محدود است؛ در حقيقت آنها طبق 
يك دامنه تغيير و مظنه مشخص شده فعاليت كرده و كف و 
سقف هاي قيمتي سهامي را معامله مي كنند. بازارگردان ها 
عمدتا به سهام با نقدشوندگي و حجم معامالت باال تمايل 
نشان مي دهند و اگر به ميزان حداقل تعهد معامالت روزانه 
سهام معامله كنند، عمليات بازارگرداني از گردن آنها ساقط 
شده و تكليفي بر درگير كردن منابع خود نخواهند داشت.

وي اضاف��ه مي كند: در زماني كه بازار س��هام ش��رايط 

مساعدي را ندارد، صندوق ها مطابق همين بخشنامه 
دست و پا شكسته نيز عمل نخواهد كرد و مدعي هستند 
كه منابع كافي ب��راي اين موضوع ندارن��د و در چنين 
ش��رايطي مدير صندوق و ديگر مسووالن آن متخطي 
محسوب شده و به همين ترتيب پرونده هاي تخلف براي 
آنها شكل مي گيرد. در كشور ما هزينه عمليات بازارگرداني 
و تأمين مالي عموما به عهده س��هامدار عمده بوده و در 
بيشتر مواقع به عنوان فعاليت حمايتي از نقدشوندگي 
كاربرد دارد اما در كش��ورهاي پيشرفته بازارگرداني به 

عنوان يك عمليات سودآور به حساب مي آيد.
بوستاني اظهار مي كند: در بازارهاي مالي پيشرفته شرايط 
پايداري براي بازارگردان هاي بازارهاي بين المللي وجود 
دارد و مطابق اختيار خود بازارگردان ها ارزش ذاتي تعيين 
شده و در حدود كف و سقف ارزش ذاتي سهام، سودي 
از محل اسپرد )spread -اختالف قيمت ها( به وجود 
مي آيد و از اين محل كسب انتفاع مي كنند اما متاسفانه 
در ايران عمليات بازارگرداني به شكل دستوري بوده و 
به منظور گرفتن كارمزد انجام مي شود. اگر بازار اندكي 
از تعادل خارج بش��ود، ديگر كسب منفعتي نمي شود، 
بنابراين تا زماني كه اي��ن فعاليت خودجوش و مبني 
براقتصاد واقعي نباشد نمي توان به كاركرد و نقش اصلي 

آن در عمق بخشي به بازار اميدوار بود.
بوستاني در تكميل سخنان خود مي گويد: به طور فرضي 
اگر در يك روز بازار با صف فروش سنگيني مواجه بشود 
نمي توان انتظار داشت كه يك بازارگردان قوي بتواند هر 
ميزان عرضه اي ك��ه وجود دارد آن را خريداري كند يا به 
تمامي تقاضاها پاسخ بدهد؛ چنين اقدامي منطقي و ممكن 
نيست؛ از اين رو سال گذشته كه چنين شرايطي به وجود 
آمده بود، بازارگردان ها معتقد بودند كه بازار ارزنده نيست 
و كارايي الزم را ن��دارد. در بازار كارا قيمت به ارزش ذاتي 
نزديك است و بازارگردان ها دقيق تر و راحت تر مي توانند 
به فعاليت خود بپردازند بنابراين نبود زيرساخت مناسب 
در بازار سهام داخلي انتقادي قابل قبول بوده و طرح اين 
مشكالت از جانب بازارگردان ها صحيح است؛ به طور كلي 
مشكالت بازرگرداني همچون كالفي سردرگم بوده كه 

نمي توان مجزا آن را تحليل و بررسي كرد.
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اصالح ريزساختارها
 و قوانين بازار

س�نا| مصطف��ي اميدقائم��ي، مديرعامل اس��بق 
فرابورس ايران با بي��ان اينكه اقدامات اخير س��ازمان 
بورس نش��ان دهنده عملكرد مثبت سازمان در زمينه 
تصميم گيري ها براي ايجاد روند صعودي در بازار بوده 
است به خبرنگار پايگاه خبري بازار سرمايه )سنا( گفت: 
اين اقدامات در ابتدا منجر به ايجاد ثبات و كاهش نوسان ها 
در بازار ش��د و پس از آن به دنبال اين اس��ت تا با تداوم 
تصميم گيري هاي خود، بازار را به سمت رونق سوق دهد. 
مصطفي اميدقائمي اظهار داشت: اكنون بازار در حال طي 
كردن دوران رونق ۳ ماهه خود است و اگر بتوان اقدامي 
انجام داد تا دوران رونق بازار را طوالني و دوره هاي ركود 
را كوتاه كرد، مي توان امتياز مثبت بيشتري را نسبت به 
سياست گذاري ها و تصميم سازي هاي مديريت جديد 
سازمان بورس داد. وي در ادامه ابراز اميدواري كرد: اگر 
مسووالن فعلي سازمان بورس، حركتي را كه از ابتداي 
تصدي پيش گرفتند ادامه دهند و بتوانند مديريت بازار 
را از طريق ابزارهاي متنوع، تغيير و اصالح ريزساختارها 
و حتي برخي قوانين دس��ت و پاگير ادامه دهند، بدون 
شك رونق خوبي كه طي ماه هاي اخير در بازار شاهد آن 
بوديم براي مدت طوالني حفظ مي شود. قائمي گفت: 
بازار سرمايه از سال ها قبل به صف نشيني عادت كرده 
اس��ت، در حالي كه اگر بتوان اقدامي انجام داد تا سهام 
شركت ها باصف همراه نشوند، شاهد اثر قابل مالحظه آن 
در معامالت بازار خواهيم بود. وي اظهار كرد: مسائلي كه 
در گذشته تجربه شده اين بوده هز زمان كه دامنه نوسان 
با افزايش همراه شد زمينه ايجاد رونق نسبي در اين بازار 
فراهم شده اس��ت. به گفته مديرعامل اسبق فرابورس 
ايران؛ به احتمال زياد نامحدود كردن دامنه نوسان ممكن 
است به يك رونق قابل مالحظه اي منجر شود اما نمي توان 
اكنون با قطعيت اثر نهايي آن را در بازار مورد بررسي قرار 
داد و بدون در نظر گرفتن جوانب آن را عملياتي كرد. وي 
خاطرنشان كرد: براي اجراي اين اقدام بايد بررسي هاي 
دقيق نسبت به رفتارهاي مالي و نيز انعكاس آن در ذهن 
سرمايه گذاران و سهامداران انجام شود چراكه ممكن 

است مشكالتي را با خود به همراه داشته باشد.

لزوم آزادسازي توثيق
سهام دولت  در ايران خودرو

و سايپا قبل از واگذاري  
ش�بكه خبر| حس��ين امير رحيمي، معاون سازمان 
خصوصي سازي گفت: آنچه كه در اختيار دولت به عنوان 
سهام از شركت هاي س��ايپا و ايران خودرو است حدود 
۱۷.۳۱صدم درصد از ش��ركت س��ايپا و ۵.۷۲ درصد از 
ايران خودرو است كه در فهرست واگذاري سال ۱۴0۱ 
س��ازمان خصوصي ق��رار دارد. حس��ين امير رحيمي 
سرپرست شركت ها و آماده س��ازي بنگاه هاي سازمان 
خصوصي س��ازي گفت: واگذاري اين دو شركت بحث 
۱0 س��ال هاي در اقتصاد ايران است و از سال هاي ۸۹ و 
۹0 بخش��ي از سهام اين دو ش��ركت از طريق بورس به 
عنوان بلوكي حتي رد ديون واگذار شدند. رحيمي درباره 
آن بخش از سهام دولت كه وثيقه است و امكان واگذاري 
ندارد هم گفت: اين موضوع قابل حل است، اما بايد فرصتي 
به دولت داد كه در برنامه واگذاري جدي باشد كه البته 
با توجه به دستور رييس جمهور، متقاضي اصلي سهام 
دولت، خود ش��ركت هاي ايران خودرو و سايپا هستند. 
چند ماهي اصالح ساختار و آزاد سازي توثيق سهام دولت 
زمان الزم است تا به جاي اينكه سهام در توثيق بانك باشد 
دارايي هاي ديگر از شركت را در توثيق بگذاريم تا بتوانيم 
سهام را واگذار كنيم. وي درباره علت توثيق سهام دولت 
نيز گفت: به اين دليل است كه در خوشبينانه حالت قابليت 
نقدشوندگي بااليي دارد و بانك ها مشتاق هستند كه با 
اين روش به شركت ها تسهيالت دهند و در بدبينانه ترين 
حالت اين است كه فرصتي يك تا دو ساله براي واگذاري 
آنها كسب كنيم. رحيمي با اشاره به انتقادات درباره نحوه 
خصوصي سازي و مديريت آن هم توضيح داد: وقتي بيش 
از ۵0 درصد سهام دولت در يك شركت به بخش خصوصي 
واقعي واگذار شود، كامال خصوص سازي اتفاق افتاده است 
اما هرچه واگذاري ها انحصاري تر بوده، خروج دولت از آن 
با سختي و يك س��ري مقاومت هايي همراه بوده است. 
رحيمي ادامه داد: همچنان قوانين جاري شركت هاي 
خودروساز توسط دولت و مجموعه دولتي ارايه مي شود 
و عمال ۵ درصد و ۱۸ صدم درصد سهام در اين شركت ها 
به طور مستقيم متعلق به دولت اس��ت و اگر به قوانين 
خصوصي سازي توجه مي شد شايد االن هيچ دستور و 
هيچ قانوني از طرف مجموعه هاي دولتي در اين نهادها 
به چشم نمي خورد. سازمان خصوصي سازي به عنوان 
مجري دولت در امر واگذاري ها، ابتدا بايد براساس صالح 
سازمان اولويت بندي كند كه در دوره و سال جديد يك 
فهرست حداكثري از تمام بنگاه هايي كه واقعا مي تواند در 
فهرست قرار گيرد تهيه شده و مصوبه واگذاري آنها گرفته 
شده اس��ت. وي ادامه داد: ايران خودرو و سايپا از جمله 
شركت هايي هستند كه دولت داراي سهام درصدي است 
در اين فهرست وجود دارد. براساس وضعيت اين صنعت و 
جايگاه آن در چرخه توليد، اولويت بندي در واگذاري اين 
شركت ها و شركت هاي مرتبط با وزارت صنعت، معدن 
و تجارت است.بايد خروجي واگذاري سهام دو شركت 
خودروس��ازي ايران خودرو و س��ايپا به نفع مردم باشد. 
واگذاري سهام دو ش��ركت خودروسازي ايران خودرو و 
س��ايپا از گام هايي است كه بايد خيلي پيش تر برداشته 
مي شد و هر ا قدامي كه صورت مي گيرد بايد خروجي آن 
به نفع مردم باشد. وي ادامه داد: مساله اصلي اين است 
كه بايد در اين موضوع انحصار شكسته شود و يكي 
از كمك هايي كه به صنعت خودرو مي شود مي توان 
انجام داد، خصوصي سازي است. دولت بايد در حوزه 
نظارتي واگذاري ها حضور جدي داشته باشد، به ويژه 
مجموعه وزارت صمت كه باي��د كنترلي روي بازار 
ايجاد كند و با شكستن انحصار، فرصت رقابت ايجاد 
كند تا بخش خصوصي و خودروسازهاي خصوصي 
بتوانند كيفيت و تنوع محص��ول را باال ببرند كه در 

نهايت رضايت مندي براي مردم به وجود بيايد.

وقف سهام به آستان قدس 
امكان پذير شد

غالمرضا مصباحي مقدم، رييس كميته فقهي سازمان 
بورس و اوراق بهادار گفت: س��ال گذشته كميته فقهي 
بورس مسائلي را مورد بررسي قرار داد و نخستين موضوع 
مساله بررسي و تصويب معامالت كپي و انعكاسي بود. در 
بازار س��رمايه برخي معتقد به دانش و تجربه طوالني در 
بورس هس��تند و دانش آنها از قابليت استفاده در بورس 
برخوردار است. مصباحي مقدم گفت: افرادي كه تازه وارد 
هستند و نسبت به دانش بورس آشنايي ندارند، مي توانند 
از كساني كه از اين دانش برخوردارند تبعيت كنند. رييس 
كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: از طريق 
كارگزار، اطالعات افراد ماهر كه طرف قرارداد آنها هستند، 
دان��ش را در اختيار افراد تازه وارد قرار مي دهند. وي ادامه 
داد: اين هماهنگي بين نهاد واسط، كسي كه مورد رفتار 
سرمايه گذاري آن مورد تبعيت قرار مي دهد با كسي كه 
مي خواهد تبعيت كند انجام مي شود. مصباحي مقدم با 
بيان اين اينكه اين اقدام در بورس جهان انجام مي شود و ما 
هم به دنبال انجام اين روش بوديم، خاطرنشان كرد: تبعًا 
اين اقدام با منافعي براي سرمايه گذار و نهاد واسط همراه 
است. رييس كميته فقهي س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
افزود: انتخاب فرد راهبر بر اس��اس كارنامه واقعي وي در 
انجام معامالت انجام مي شود كه از طريق اين اقدام پرتفوي 
سرمايه گذاري متنوع و ريس��ك سرمايه گذاري كاهش 
مي يابد كه در نهايت كميته فقهي آن را بررسي و مشروعيت 
آن را تاييد كرد. وي به اقدام ديگر كميه فقهي سازمان بورس 
اش��اره كرد و گفت: اوراق وكالت براي تامين مالي دولت 
است، در گذشته تامين مالي دولت از طريق اوراق مرابحه 
انجام مي شد كه براي گندم از اين اوراق استفاده كرده بود. 
مصباحي مقدم اظهار كرد: افرادي كه اقدام به خريد اوراق 
مرابحه مي كنند به دولت اين وكال��ت را مي دهند تا هر 
نوع خريدي را انجام دهند. رييس كميته فقهي سازمان 
بورس و اوراق به��ادار با تاكيد بر اينكه اين اوراق مي تواند 
كمك كننده به بودجه دولت باشد، اظهار داشت: اين اوراق 
دست دولت را باز مي گذارد تا خريد كاالهاي موردنياز را از 
طريق سرمايه هاي خرد و نيز اوراق مرابحه انجام دهد وي 
خاطرنشان كرد: در چند سال گذشته كه استاد خزانه مورد 
تصويب قرار گرفت دولت از آن براي پرداخت بدهي خود 
اس��تفاده كرد و پيمانكاران از اين طريق قادر به پرداخت 
بدهي خود بودند. وي خاطرنشان كرد: مساله اي كه از سال 
۹۹ مطرح شد، موضوع سرمايه گذاري در بورس بود كه باز 
استقبال گسترده مردم همراه شد و شاخص بورس را با رشد 
زيادي همراه كرد، اما بعد از مدتي در بازار با مشكل سقوط 
شاخص بورس مواجه شديم و سرمايه آنها در اين بازار از 
دست رفت. مصباحي مقدم عنوان كرد: اين موضوع باعث 
شد تا سازمان بورس، پيشنهادي را تحت عنوان صندوق 
تضمين با هدف تضمين اصل مبلغ سرمايه گذاري داد كه 
اين صندوق مي تواند كمك كننده به سهامداران باشد. اين 
صندوق تضمين كننده سرمايه مردم در بورس خواهد بود. 
وي گفت: اگر سود سهام در اين صندوق از مقدار تضمين 
شده فراتر برود، مازاد آن را نزد صندوق در راستاي كنترل 
هيجانات بازار نگه خواهيم داشت. مصباحي مقدم گفت: 
اين صندوق مطابق با شرايط نوساني بازار است كه اصل 
سرمايه در اين صندوق تضمين مي شود اما نسبت به سود 
آزاد خواهد بود. رييس كميته فقهي سازمان بورس در ادامه 
اين نشست خبري گفت: در چند وقت گذشته آستان قدس 
رضوي از سازمان بورس تقاضاي تاسيس يك صندوق در 
س��ازمان بورس داشت تا از اين طريق كساني كه مايل به 
سرمايه گذاري هستند، بتوانند سهام خود را وقف كنند. به 
گفته مصباحي مقدم، اين  مساله مورد ارزيابي قرار گرفت، 
با رهبر معظم انقالب و ساير مراجع عالي قدر مشورت و در 
نهايت با وقف سهام موافقت شد. عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام اعالم كرد: اف��راد در صورت تمايل قادر به 
واگذاري سهام خود در اين صندوق هستند و سهامداران 
وقف كننده مي توانند چنين درخواستي داشته باشند كه 
در صورت كاهش ارزش س��هام، سهام تغيير پيدا كند و 
تبديل به احسن شود. رييس كميته فقهي سازمان بورس 
در ادامه به قرارداد آتي تاكيد كرد و افزود: قرارداد آتي از 
سال ها قبل در كميته فقهي مورد بررسي قرار گرفته بود و 
در كاالهايي مثل سكه و زعفران مورداستفاده قرار  گرفت؛ 

اكنون قرارداد آتي با شرايط خاص مورد بررسي است.

 احراز هويت حضوري 
و الكترونيك سجام

سهامداران بازار سرمايه مي توانند با استفاده از ۱۱ هزار و 
۳۷۸ مركز »حضوري و الكترونيك« احراز هويت سامانه 
سجام كه ش��امل ۱۱ هزار و ۳۲۵ مركز »حضوري« و ۵۳ 
سرويس غيرحضوري »الكترونيك« مي شود نسبت به 
احراز هويت خود اقدام كنند تا از منافع ويژه آنكه شامل 
دريافت سود سهام عدالت، سود سنواتي و ساالنه، حضور در 
مجامع الكترونيك و ... مي شود، بهره مند شوند. اين گزارش 
در ادامه مي افزايد: مراكز منتخب احراز هويت حضوري در 
سراسر كشور شامل ۴ هزار و ۴66 دفتر منتخب پيشخوان 
دولت، يك هزار و ۹۹۳ شركت كارگزاري و ۲ هزار و ۸66 
شعبه بانك هاي منتخب است كه براي انجام خدمت احراز 
حضوري به سهامداران فعال هستند. همچنين براي احراز 
هويت غير حضوري »الكترونيك«، سهامداران مي توانند 
از ۵۳ سرويس آنالين كه توس��ط كارگزاري ها، بانك ها، 
سبدگردان ها و اپليكيشن ها راه اندازي شده، استفاده كنند 
تا بدون خارج شدن از منزل و صرف وقت نسبت به احراز 
هويت »الكترونيك« اقدام كنند. بر اين اساس سهامداران 
مي توانند براي مشاهده ليست مراكز منتخب احراز هويت 
»حضوري و الكترونيك« به روي اين لينك كنند. سجام 
يك سامانه زير ساختي براي شناسايي مشتريان جهت 
ورود به باشگاه بزرگ بازار سرمايه ايران است كه تمام 
فعاالن اين بازار اعم از سرمايه گذاران، مشتريان و مديران 
نهادها در اين سامانه، فقط يك بار براي هميشه اطالعات 
خ��ود را در آن ثبت خواهند كرد و پس از احراز هويت 
حضوري و غير حضوري قادر به دريافت خدمات مبتني 
بر داده هاي تاييد شده خواهند بود. بر اساس اين گزارش، 
از طريق اين سامانه اطالعات هويتي، شماره حساب، 
شماره موبايل، آدرس الكترونيكي و اقامت دايمي فرد 
ثبت مي ش��ود و از آن به بعد هيچ نهاد مالي نيازي به 

دريافت مجدد اطالعات آن سهامدار را ندارد.

»تعادل«گزارشميدهد

تطبيق  بورس  با آب وهواي جديد

بازدهي بيش از 10 شاخص هاي بورسي
شاخص كل بورس نيز در ماه گذش��ته رشد كرد. بورس 
اسفند ۱۴00 را در س��طح يك ميليون و ۳۴۵ هزار و ۳0 
هزار واحدي به پايان رساند. اين در حالي است كه شاخص 
كل بورس در آخري��ن روز كاري فروردين، يك ميليون و 
۵۱۲ هزار و ۲۱۹ واحد بود. اين ارقام به معناي رشد ۱۲/۴۳ 
درصدي شاخص كل است. شاخص كل فرابورس ايران در 
ارديبهشت ماه جاري روند ماليمي را پشت سر گذاشت و 
در آخرين روز معامالتي اين ماه به س��طح ۲۱ هزار و ۵۳۸ 
واحد رسيد كه رش��د ۳.۷ درصدي را نسبت به روز پاياني 
ماه قبل نش��ان مي دهد. در ارديبهشت ماه ۱۴0۱، ارزش 
بازار فرابورس با رسيدن به رقم ۱۹6۹ هزار ميليارد تومان، 
به ارزش ۲ هزار هزار ميليارد توماني نزديك ش��د. ارزش 
معامالت فرابورس نيز با رسيدن به ۷۷۳ هزار و ۴6۳ ميليارد 
تومان، رشد ۴۲۹ درصدي را نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ثبت كرد. حجم معامالت نيز به بيش از ۸0 ميليارد 
ورقه رسيد كه بالغ بر ۳۴۹ درصد افزايش را نشان مي دهد.

   نيمي از بازار در تملك بازار دوم
اطالعات منتشر شده در خصوص ارزش كل بازار فرابورس 
به تفكيك بازار نش��ان مي دهد كه در دومين ماه سال و با 
بزرگ تر شدن بازار فرابورس، بازار دوم با ارزشي بالغ بر ۹6۷ 
هزار ميليارد تومان، سهمي ۴۹ درصدي از كل ارزش بازار 
فرابورس را به خود اختصاص داد. در ماهي كه گذشت بازار 
پايه با ارزش ۳۷6 هزار ميليارد تومان و اوراق مالي اسالمي 
با ارزش ۳۵۸ هزار ميليارد تومان نيز هركدام به ترتيب ۱۹ 

و ۱۸ درصد از ارزش بازار را در اختيار داشتند.

   ارزش معامالت بازارها به تفكيك
بررس��ي آمارهاي منتشرش��ده از س��وي فرابورس 
ايران حاكي از آن است ارزش معامالت طي ۱۸ روز 
معامالتي به ۷۷۳ هزار و ۴6۳ ميليارد تومان رسيده 

كه افزايش ۴۲۹ درصدي را نسبت به ارديبهشت ماه 
سال گذشته نشان مي دهد. همچنين ميانگين روزانه 
ارزش معامالت در ۱۸ روز معامالتي ارديبهشت ماه 
۴۲ هزار و ۹۷0 ميليارد تومان بوده اس��ت. بررس��ي 
ارزش معامالت ارديبهشت ماه فرابورس به تفكيك 
بازارها نيز نش��ان مي دهد ك��ه ارزش معامالت بازار 
سهام در اين ماه با رشدي قابل توجه روبروشده است 
و ارزش بازار اول با ۴۸۲ درصد رشد نسبت به مدت 
مشابه سال ۱۴00 بر ۱۵ هزار و ۳۵۱ ميليارد تومان 
بالغ شده است. در روزهاي پررونق ارديبهشت ماه، 
ارزش معامالت ب��ازار ابزارهاي نوي��ن مالي نيز در 
امت��داد حركت صع��ودي خود در فروردين رش��د 
كرد، به ط��وري كه ۷۳۴ ه��زار ميلي��ارد تومان از 

دادوستدهاي اين ماه به اين بازار اختصاص يافت.

   رشد چشمگير ارزش اوراق بدهي
نگاهي به آم��ار معامالت ابزارهاي نوي��ن مالي از اين 
حكايت دارد كه افزاي��ش ۴۵۴ درصدي ارزش اوراق 
بدهي در ارديبهشت ماه نس��بت به ارديبهشت سال 
قبل، نقش مهم��ي را در رش��د ارزش ابزارهاي نوين 
مالي بازي كرده اس��ت. ارزش اوراق بدهي در دومين 
ماه س��ال جاري به بيش از ۷۲0 هزار ميليارد تومان 
رسيد كه س��همي بزرگ در ارزش كل معامالت دارد. 
ارديبهشت، ماهي پرماجرا براي اوراق گواهي تسهيالت 
مسكن بود به شكلي كه ارزش معامالت در نمادهاي 
»تس��ه« و »تملي« در مجموع با ۲۵۸ درصد رش��د 
نسبت به ارديبهش��ت سال گذشته همراه بود. ارزش 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله نيز با رشد 
۹۹ درصدي به ۱۳ هزار و ۳۱۵ ميليارد تومان رسيد.

   بيشترين حجم معامالت در بازار اول
نگاهي به آمارها نش��ان مي دهد حجم معامالت در كل 
روزهاي معامالتي ارديبهشت حدود ۸0 ميليارد ورقه بوده 
است كه رشد ۳۴۹ درصدي نسبت به مدت مشابه سال 
قبل از آن را نشان مي دهد. در اين ماه حجم معامالتي بازار 
سهام نيز صعودي بود و در بازارهاي اول و دوم به ترتيب 
بي��ش از ۲۴ ميليارد و ۷۷0 ميليون ورقه و ۱۳ ميليارد و 
۱۷۴ ميليون ورقه معامله شده است كه رشدي قابل توجه 
نسبت به ارديبهشت سال گذشته را نشان مي دهد. از سوي 
ديگر حجم معامالت بازار شركت هاي كوچك و متوسط 
با 6۳ درصد افت روبرو ش��د. در ماهي كه گذشت، حجم 
معامالت بازار پايه در رقابتي تنگاتنگ با بازار اول به ۲۳ 
ميليارد و 6۱۹ ميليون ورقه رسيده است تا بازار پايه با ۷۳۳ 
درصد رشد بيشترين رشد حجم معامالت در ميان بازارها 
را در ارديبهش��ت به خود اختصاص دهد. از سوي ديگر 
بيش از ۱۸ ميلي��ارد و ۵00 ميليون ورقه ابزارهاي نوين 
مالي در ارديبهشت ماه دادوستد شد تا رشد ۲۷۱ درصدي 
نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته را به ثبت برساند. 
همچنين ميانگين حجم معامالت روزانه ارديبهشت ماه 
شامل ۱۸ روز معامالتي، ۴ ميليارد و ۴۵0 ميليون ورقه 
بوده است. بر اساس داده هاي معامالت خرد بازار سهام، 
ارزش معامالت خرد بازار در ارديبهشت ماه ۳۳ هزار و ۳۵۸ 
ميليارد تومان بوده است. نگاهي به داده هاي تفكيكي اين 
بخش بر اساس گروه هاي صنعت نشان مي دهد گروه هاي 
محصوالت شيميايي و سرمايه گذاري ها هر كدام با ۱۱ 
درصد س��هم، بيشترين س��هم از دادوستدهاي دومين 
ماه سال جاري را داشته اند. دو گروه »زراعت و خدمات 
وابسته« و »محصوالت غذايي و آشاميدني به جز قند 
و ش��كر« نيز هر كدام با س��همي ۷ درصدي از ارزش 
معامالت خرد بازار سهام و اختيار سهام، در جايگاه هاي 

سوم و چهارم رده بندي زيرگروه ها ايستادند.



گروه راه و شهرسازي|
حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي رييس قوه 
قضاييه در نشس��ت با شهردار و اعضاي شوراي شهر 
 تهران خطاب به مديران شهري گفت، از فرصت سوزي

 بپرهيزيد.
او همچنين با بيان اينكه جايگاه قوه قضاييه يا شوراي 
شهر يا ش��هرداري يا هر نهاد و دستگاه ديگري بايد 
مص��ون بماند، اظهار ك��رد: مصون مان��دن آنها نيز 
در گ��روي »اهتمام نس��بت به جلوگي��ري از رخنه 
شيطان صفتان«، »نظارت بر زيرمجموعه« و »اتخاذ 

تصميمات پخته، تخصصي و پايدار« است.
به گ��زارش ايس��نا، حجت االس��الم والمس��لمين 
محسني اژه اي در نشست با اعضاي شوراي اسالمي 
شهر تهران، شهردار پايتخت و مديران شهري با اشاره 
به فلسفه تأسيس شوراهاي اسالمي شهر و روستا و 
درج اين مهم در قانون اساس��ي و قوانين موضوعه، 
اظهار كرد: اس��تفاده حداكث��ري از توان، تخصص، 
تجربه و مشاركت مردم در پيشبرد امور زيستگاه شان 
و همچنين پيش��برد س��ريع برنامه هاي  اجتماعي ، 
اقتصادي ، عمراني ، بهداش��تي ، فرهنگي ، آموزشي  و 
ساير امور رفاهي با مشاركت مردم و شهروندان، نقطه 
كانوني و اصلي ايجاد و شكل گيري شوراهاي اسالمي 

شهر و روستاست.
رييس دستگاه قضا با برشمردن برخي شاخصه هايي 
كه براي تحقق يك كالن ش��هر مطلوب وجود دارد، 
گفت: امنيت، آرامش، زيبايي، بهبود فضاي زيستي، 
توسعه س��رمايه هاي طبيعي و انساني، ارتقاي ابعاد 
زيست محيطي، سهولت در رفت وآمد و رفع نيازهاي 
شهروندان از جمله شاخصه هايي است كه وجود آنها 
براي تحقق يك كالن شهر مطلوب ضروري است؛ در 
اين راس��تا بايد ارزيابي دقيقي صورت گيرد كه چه 
ميزان از اين ش��اخصه ها در كالن شهر تهران محقق 
ش��ده اس��ت و به هر ميزان كه در اين موارد ضعف و 
نقصان وج��ود دارد، بايد براي خدم��ت به مردم در 
جهت رفع اين ضعف ها و نقصان ها، تالش و مجاهدت 

صورت گيرد.

    از فرصت سوزي بپرهيزيد
ريي��س عدليه خطاب به اعضاي ش��وراي اس��المي 
ش��هر تهران و مديران شهري پايتخت اين مهم را نيز 
يادآور ش��د كه قدر فرصت موجود ب��راي خدمت به 
مردم و شهروندان را بدانند و از فرصت سوزي ها كه در 

مقاطعي گريبانگير دستگاه هاي مختلف كشور شده 
است، بپرهيزند.  رييس قوه قضاييه با اشاره به موارد و 
موضوعات مطرح شده از جانب اعضاي شوراي اسالمي 
شهر تهران و شهردار و مديران اين كالن شهر از جمله 
ضرورت ايجاد و اصالح قانون و اصالح رويه ها در برخي 
از زمينه هاي مرتبط با مديريت شهري و همچنين ارج 
نهادن به تصميمات و مصوبات تخصصي شوراي شهر 
و ش��هرداري در ش��ؤون مختلف مديريت كالن شهر 
تهران، اظهار كرد: با توجه به محدوديت زماني و ساير 
محدوديت هاي موجود، ضرورت دارد براي رفع مسائل 
و مشكالت كالن ش��هر تهران و همدلي و هم افزايي با 
يكديگر در جهت غلبه بر اين مس��ائل و مشكالت در 
راستاي خدمت رس��اني مطلوب تر به شهروندان، به 
اولويت بندي مس��ائل و موضوعات مب��ادرت ورزيم و 

معيارهاي اين اولويت بندي را نيز تعيين كنيم.
»داش��تن درك و تشخيص مشترك در قبال مسائل 
و چالش ه��اي مرتبط ب��ا اداره كالن ش��هر تهران« 
توصيه ديگ��ر رييس قوه قضاييه خط��اب به اعضاي 
ش��وراي اسالمي ش��هر و مديران ش��هري پايتخت 
بود؛ قاضي القض��ات در همين رابطه يادآور ش��د كه 
چنانچه فهم و درك مشتركي درخصوص موضوعات 
و چالش هاي مرتبط با اداره شهر وجود نداشته باشد، 
پيش��برد امور جهت رفع چالش ها ب��ا اخالل مواجه 

مي شود.

   اعالم آمادگي
 براي ايجاد شوراي حل اختالف 

رييس عدليه بر آمادگي دس��تگاه قضايي براي ايجاد 
شوراي حل اختالف مخصوص امور مربوط به مديريت 
شهري تاكيد كرد و گفت: قوه قضاييه اين آمادگي را 
دارد كه بر حس��ب ضرورت، يك شوراي حل اختالف 
ديگري، جداي از شوراي حل اختالف موجود، با يك 
تركيب خاص، متش��كل از متخصصين و آشنايان به 

حوزه مديريت شهري ايجاد كند.
رييس قوه قضاييه همچنين با اشاره به مقوله اهميت 
توس��عه پايدار ش��هر تهران، بيان كرد: ما در دستگاه 
قضايي اين آمادگي را داريم كه در راستاي نيل به توسعه 
پايدار كالن شهر تهران، ضمن تشكيل كارگروه هاي 
مش��ترك با اعضاي شوراي اسالمي ش��هر و مديران 
شهري پايتخت، نسبت به احصاء مسائل و مشكالت 
و اصالح قانون و رويه هاي مرتبط با مديريت شهري، 

اقدامات و ترتيبات الزم را اتخاذ كنيم.

  تاكيد بر ضرورت 
صيانت از مجموعه و نيروها

رييس عدلي��ه در همين زمينه، مش��خصًا برخي از 
مراجع و مراكز قضايي از جمله »سازمان بازرسي«، 
»ديوان عدالت اداري«، »دادگس��تري و دادستاني 
ته��ران«، »معاونت اجتماعي و پيش��گيري از وقوع 
جرم« و »س��ازمان ثبت اس��ناد« را مكلف كرد تا به 
منظور برگزاري نشس��ت هاي مش��ترك با اعضاي 
شوراي اسالمي ش��هر و مديران شهري پايتخت در 
راستاي تش��كيل كارگروه مركزي احصاء مسائل و 
مشكالت و اصالح قانون و رويه هاي مرتبط با مديريت 

شهري، اقدامات مقتضي را به عمل آورند.
»ض��رورت صيانت از مجموع��ه و نيروها«؛ توصيه 
مهمي بود كه حجت االسالم والمسلمين محسني 
اژه اي خطاب به اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران و 
مديران شهرداري پايتخت مطرح كرد؛ رييس عدليه 
در همين زمينه گفت: چنانچه جايگاه قوه قضاييه يا 
شوراي شهر يا شهرداري يا هر نهاد و دستگاه ديگري 
در افكار عمومي بش��كند، امور و مس��ووليت هاي 
دس��تگاه مربوطه به س��ختي پيش خواهد رفت و 
مردم آن طور كه شايسته است همكاري نمي كنند؛ 
لذا اين جايگاه ها بايد مصون بمانند و مصون ماندن 
آنها نيز در گروي »اهتمام نس��بت به جلوگيري از 
رخنه شيطان صفتان«، »نظارت بر زيرمجموعه« و 
»اتخاذ تصميمات پخته، تخصصي و پايدار« است.

رييس قوه قضاييه با اش��اره به ضرورت رسيدگي به 
تخلفات و جرايم و برخورد با مفاس��د در بخش هاي 
مختلف، اظهار ك��رد: عالوه بر مقوله رس��يدگي به 
تخلفات و جرايم و برخورد با مفاس��د، موضوع مهم 
ديگر، جلوگيري و پيش��گيري از پيدايش مفاسد و 

ايجاد لغزش ها در دستگاه ها و سازمان ها است.

  آثار زيان بار احساس وجود فساد
 در دستگاه ها 

وي در همين راستا افزود: بعضي از مقاطع مالحظه 
مي شود كه بيش از آنچه در يك دستگاه يا نهاد عيب و 
ايراد يا خدايي ناكرده لغزش باشد، در ذهن  مردم تلقي 
نسبت به وجود نقطه ضعف يا فساد در دستگاه يا نهاد 
مربوطه وجود دارد و اين احساِس به شدت نامطلوبي 
است و مي تواند در پيشبرد امور و همكاري و تعامل 

مردم خلل ايجاد كند.
رييس عدليه ادامه داد: در چنين شرايطي، فرد هنگام 

مراجعه به دستگاه مربوطه، در نخستين گام به اين 
فكر مي افتد ك��ه چگونه راه خالف و اصطالحًا پارتي 
را براي پيش��برد كارش بيابد؛ علي ايحال وقتي اين 
احساس غلط در مردم ايجاد شود، به تدريج اين تلقي 
به وجود مي آيد كه غير از راه خالف، مس��ير ديگري 
وجود ندارد؛ در اين صورت خروجي كار پيش��اپيش 
معلوم و مشخص است؛ لذا صيانت از زيرمجموعه و 
صيانت از خودمان به عنوان متوليان و مسووالن امر، 
و همچنين تبيين درست مسائل براي مردم مقوله اي 
بسيار حائز اهميت است. قاضي القضات تصريح كرد: 
چنانچه يك مسوول انضباط اداري نداشته باشد و 
وقت شناس نباش��د و به غير از مسووليت اصلي به 
كارهاي متفرقه ديگري مش��غول باشد، به تدريج و 
به مرور زيرمجموعه او ني��ز همين رويه را در پيش 
مي گيرد و از همين نقطه اس��ت ك��ه ناكارآمدي و 
آسيب در مجموعه پديدار مي شود. حجت االسالم 
والمس��لمين محس��ني اژه اي در پايان س��خنانش 
در جري��ان اين نشس��ت تاكيد كرد: ام��روز مردم از 
نهادهاي مختلف نظام و هر س��ه قوه و دستگاه هاي 
عمومي كشور اين انتظار و توقع را دارند تا در راستاي 
هم افزاي��ي ظرفيت ها و بس��يج امكانات عمل كنند 
و براي غلبه بر مش��كالت، بي��ش از پيش همدلي و 

همفكري داشته باشند.

    رويه طوالني و مستمر
 اعتراض به حكم ماده ۱۰۰

پيش از سخنان حجت االسالم والمسلمين محسني 
اژه اي، مهدي چمران رييس ش��وراي اس��المي شهر 
تهران از آمادگي ش��وراي اسالمي ش��هر تهران براي 
همكاري صميمانه و نزديك با دستگاه قضا در جهت 
پيش��برد هرچه بهتر امور قضايي خبر داد. وي افزود: 
شوراهاي اسالمي شهر و روستا با همكاري قوه قضاييه 
مي توانند به گونه اي عمل كنند كه ش��كاياتي نظير 
اعتراض به حكم ماده ۱۰۰ در ديوان عدالت اداري كه 
امروز به شكايات جاري تبديل شده اند، از برنامه هاي 
دستگاه قضايي حذف شود. چمران با اشاره به توقف 
و لغو بس��ياري از احكام ماده ۱۰۰ در دادگاه يا ديوان 
عدالت اداري، گفت: در صورت وضع سازوكار و قانون 
جديد يا اصالح قوانين موجود از طريق مجلس شوراي 
اسالمي، هم مسير بسياري از تخلفات مسدود مي شود 
و هم اينكه ديگر شاهد رويه طوالني و مستمر اعتراض 

به حكم ماده ۱۰۰ نخواهيم بود.

    قوه قضاييه به مساله حريم تهران ورود كند
عليرضا زاكاني ش��هردار تهران نيز در اين جلس��ه با 
اش��اره به رويكرد جديد و اقدامات قاطعانه عدليه در 
مقول��ه صيانت از حقوق عامه گف��ت: رويكرد جديد 
دس��تگاه قضا در مقوله صيانت از حقوق عامه، براي 
ش��هرداري تهران نويدبخش و به مثابه يك فرصت 

ويژه است.
وي ضمن تقدير از ارايه تذكرات پيشگيرانه سازمان 
بازرس��ي كل كش��ور به ش��هرداري تهران، عنوان 
كرد: تالش مديريت ش��هري تهران بر آن اس��ت كه 
زمينه هاي فساد را بخشكاند و در اين باب، شهرداري 
تهران همكاري، كم��ك و صيانت مجموعه قضايي 

كشور را يك موهبت براي خود مي داند.
زاكاني همچنين تقويت مركز حقوقي ش��هرداري 
تهران را يكي از رويكردهاي اصلي شهرداري پايتخت 
در م��دت اخي��ر عنوان ك��رد. وي در ادام��ه، برخي 
موضوعات مهم در كالن ش��هر تهران نظير آلودگي 
ه��وا، تخلفات مرب��وط به ساخت وس��از و صيانت از 
حريم ش��هري را نيازمند ورود و اِعمال اراده دستگاه 

قضايي دانست.
ش��هردار تهران با اش��اره به نقش و مس��ووليت ۲۳ 
دستگاه در موضوع كاهش آلودگي هواي شهر تهران 
كه متاسفانه در اغلب مواقع كار را به گردن يكديگر 
مي اندازند، گف��ت: تالش ما اين اس��ت كه اقدامات 
دستگاه هاي متولي در موضوع كاهش آلودگي هوا را با 

تشكيل يك قرارگاه و از طريق تفاهم پيگيري كنيم اما 
در مواردي كه دستگاهي حاضر به انجام وظيفه خود 

نيست، قطعا نيازمند ورود دستگاه قضايي هستيم.
پرويز سروري رييس ش��وراي عالي استان ها نيز در 
اين جلس��ه با اشاره به ظرفيت عظيم مجموعه ۱۲۶ 
هزار نفري شوراهاي اسالمي شهر و روستا در كشور، 
اظهار كرد: همه دستگاه ها مي توانند از اين ظرفيت 

عظيم به شكل مفيدي استفاده كنند.
وي رويك��رد كنون��ي ق��وه قضايي��ه را رويك��ردي 
اميدواركننده دانست و گفت: امروز مردم به صورت 
توأمان هم احس��اس مي كنند كه قوه قضاييه خانه 
امني براي رس��يدگي ب��ه مطالبات آنهاس��ت و هم 
مشاهده مي كنند كه عدليه نسبت به عملكرد خود 

پاسخگوست.
رييس شوراي عالي استان ها، اقدامات صورت گرفته 
در حوزه گمرك و سازمان اموال تمليكي و همچنين 
مبارزه با زمين خواران و كوه خواران را از جمله اقدامات 
اميدبخش دس��تگاه قضايي طي ماه هاي گذش��ته 
دانست. س��روري در ادامه، خواس��تار ورود جدي و 
قاطعانه دستگاه قضايي به مسائل و مشكالت مربوط 
به اس��ناد قولنامه اي ش��د. وي همچنين خواستار 
تشكيل كارگروه هاي ويژه استاني متشكل از اعضاي 
شوراهاي اس��المي شهر و روستا و مسووالن قضايي 
جهت حل و فصل مسائل و مشكالت پيش از كشانده 

شدن آنها به مراجع و محاكم قضايي شد.
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توصيه به پرهيز از فرصت سوزي در مديريت شهر



در يك هفته گذش��ته هياهوي زيادي بر سر ممنوعيت 
ورود گوش��ي آيفون به پا ش��د و حتي گزارش ها حاكي از 
افزايش چند ميليون توماني قيمت اين محصول در بازار 
است، اما مسووالن بعد از يك هفته، در نهايت اين وضعيت 
را به اختالل سيستمي نسبت دادند. اين در حالي است كه 
اعالم به موقع چنين خبري مي توانست از التهاب در بازار 

موبايل جلوگيري كند.
در يكي دو روز گذش��ته اخبار عجي��ب و غريبي درباره 
ممنوعي��ت واردات آيفون به گوش رس��يد و بازار در هر 
دقيقه نسبت به آن واكنش خاصي داد. صبح يكشنبه، اول 
خرداد ماه بود كه تصاوير ممنوعيت ثبت سفارش جديد 
موبايل به دس��ت رسانه ها رس��يد و فعالين بازار موبايل 
در گفت وگوهاي رسانه اي خود اذعان داشتند كه عمال 
واردات آيفون ممنوع شده است. در همان ساعات اوليه، 
انواع آيفون از فروشگاه هاي اينترنتي حذف شد و بازار نيز 
شروع به جهش قيمت كرد به طوري كه نرخ بعضي مدل ها 
۱۰ ميليون تومان بيشتر شد. اكثر مغازه داران باور دارند 
كه وضعيت بهتر مي شود و چند فروشنده خاص اما تاكيد 
دارند كه اوضاع بدتر مي ش��ود. اين صحبت ها در زماني 
مطرح مي ش��ود كه هنوز خبر آزاد شدن ثبت سفارش 
جديد نيامده است. عدم امكان ثبت مسافري گوشي در 
روز ۱ خرداد ماه كه تا بعد از ظهر دوم خرداد ادامه داشت، 
باعث شد كه شايعه »ممنوع شدن به طور كلي آيفون« قوت 
بگيرد. گوشي هاي آيفون در روز يكم خرداد اين سرنوشت 
را پيدا كرده بودند كه نه ثبت سفارش جديد داشتند و نه 
به صورت مسافري ثبت مي شدند، اين وضعيت ترسناكي 
را در بازار ايجاد كرده بود. فروش��نده اي در اين باره گفت: 
»از ديروز كه زمزمه هاي ممنوعيت شنيده شد، قيمت 
پاسپورت باال رفت و تعدادي گوشي كه هنوز وقت نكرده 
بوديم رجيستر كنيم را آورديم كه ثبت كنيم. من و چند 
تن ديگر از كس��به بازار تعداد زيادي گوشي داشتيم كه 
بايد ثبت مي ش��دند اما پنجره واحد گمركي بسته بود و 

نمي توانستيم هيچ گوشي را ثبت كنيم.«

   وحشت در بازار
فروش��ندگان موبايل آنقدر از وضعيت اول خرداد واهمه 
داشتند كه همگي مي گويند قصد داشتند آيفون ها سريع تر 
فروش برود؛ آيفون هايي كه حاال گران تر هم شده بودند و 
برخالف تصور، خريداران بيش��تري هم پيدا كرده بودند. 

فروشنده اي در مورد چرايي افزايش درخواست آيفون با 
وجود رشد شديد قيمت ها مي گويد: »گران شدن آيفون 
روي قشري كه خريدار اين گوشي هستند تاثيري ندارد. 
مگر شخصي كه ۴۵ ميليون پول گوشي مي دهد، نمي تواند 
۵۵ ميليون پول گوش��ي بدهد؟« اين فروشنده در ادامه 
صحبت هاي خود مي گويد: »خيلي ها مي خواستند براي 
بچه شان بعد از امتحانات گوشي بخرند و االن كه روز اول 
امتحانات اس��ت آمده اند تا اين خريد را انجام دهند. فرد 
ديگري هم داش��تيم كه كادوهاي تولد يكي دو ماه بعد را 
آمدند و از االن مي خرند. يك عده هم از ترس اينكه نكند 
فردا گران تر نشود همين االن آمدند و خريدشان را انجام 

مي دهند، عده اي كه تعدادشان بسيار كم است.«

   گوشي هاي دست دومي كه 
گران مي شوند

قيمت آيفون هاي قديمي و دس��ت دو هم گران تر ش��ده 
به ط��وري كه آيفون6S كه قيمتي مع��ادل دو تا دو و نيم 
ميليون تومان در ارديبهش��ت ماه داشت، حاال زير چهار 
ميليون تومان فروخته نمي شود. يك فروشنده گوشي هاي 
دست دو آيفون، درباره چرايي گران شدن مدل هاي دست 
دو مي گويد: »اتفاقا مدل هاي دست دو معتبرتر هستند تا 
اين گوشي هاي آكبند. اين مدل ها آنتن مي گيرند، رجيستر 
شدند، مشكلي ندارند و قطعا برايتان كار مي كند. اما معلوم 
نيست اگر گوش��ي آكبند بخريد، برايتان صد درصد كار 

كند.« او معتقد است كه قيمت ديگر گوشي ها نيز به زودي 
گران تر مي ش��ود: »همين االن يك سري پرچمدار گران 
شده و گران تر هم مي شود.« از سوي ديگر، دزدي بيشتر، 
جلوي بازار اتفاق افتاده است. فروشنده اي مي گويد دزدي 
گوش��ي در همان روز اول و دوم خرداد نيز در جلوي پاساژ 
بيشتر از روزهاي پيشين بوده است: »هر چند ساعت يك بار 
اين اتفاق مي افتد و ما به همه خريداران تاكيد مي كنيم كه 
جعبه گوشي را درون كيفشان بگذارند و از پاركينگ بيرون 
بروند.« حرفي كه امير اسحاقي، دبير انجمن واردكنندگان 
موبايل پيش تر گفته بود كه »با گران شدن آيفون، خطر 
جاني و مالي بيشتري متوجه دارندگان اين گوشي است.«

    دغدغه خريداران آيفون چيست؟
خانم و آقاي جواني هستند كه دو آيفون خريدند، در پاسخ به 
اينكه چرا در اين گراني خريد مي كنند، مي گويند: »آنقدري 
كه مي گويند هم گران نش��ده. قصد داشتيم تابستان اين 
خريد را انجام دهيم و االن با اين وضعيت ديديم كه بهتر است 
همين االن خريد كنيم تا گران تر نشده.« شخص ديگري كه 
در صف ايستاده تا گوشي آخرين مدل آيفون خود را بخرد، 
مي گويد: »اينكه اين خبره��ا و تصميم گيري ها ناگهاني 
انجام مي شود و به دست مردم مي رسد، نشان مي دهد كه 
هيچ چيز قطعي در تصميم گيري مسووالن وجود ندارد و 
نمي توان به هيچ چيز اعتماد كرد. همين اعتماد نكردن به 
حرف ها است كه باعث شده مردم االن به خريد آيفون هجوم 

بياورند.« او تاكيد مي كند كه قصد خريد آيفون داشته اما 
مي خواسته زماني كه حقوق گرفته اين كاال را بخرد و حاال 
زودتر با قرض آمده تا گوش��ي مورد نظرش را بخرد. چند 
خريدار ديگر اما از دغدغه اي صحبت مي كنند كه بيشترين 
نگراني خريداران به شمار مي رود، آنها هم صدا از اين مساله 
واهمه دارند كه نكند خدمات رس��اني به آيفون شان قطع 
شود. در واقع نگراني بيشتر خريداران در اينجا نه قيمت هاي 
رش��د پيدا كرده بلكه وضعيت آينده آيفون هايي است كه 
خريداري مي شود، يكي از خريداران مي گويد: »مي ترسم 
ناگهان آنتن دهي به آيفون را قطع كنند يا گارانتي گوشي ام 

به اصطالح بپرد و ديگر خدمات ندهد.«

   آزادسازي ثبت سفارش
درنهايت خبر آزادسازي ثبت سفارش جديد آيفون در 
بازار منتشر ش��د، خبري كه پس از انتشار در رسانه ها، 
وارد بازار شد؛ يكي از فروشندگان فعاالن مي گويد: »نه 
اتحاديه نه انجمن نه هيچ نهاد ديگري نمي توانست بگويد 
قرار اس��ت چه بشود. ما هم يك پا در هوا مانده بوديم كه 
وضعيت چه مي شود و باور دارم اين فشار رسانه اي بوده 
كه باعث شد عقب نش��يني درباره اين تصميم صورت 
بگيرد.« عصر دوم خرداد، ب��ازار در حالي رو به تعطيلي 
مي رفت كه خبر آزادسازي ثبت سفارش آيفون همه جا 
منتشر شده بود اما قيمت ها نه باال مي رفت و نه پايين. در 
حال حاضر، قيمت ها هنوز در بازار موبايل اعالم نش��ده 
است، با اينكه معموال قيمت هاي موبايل در ظهر هر روز 
مشخص مي شود ولي به نظر مي رسد كه خبرهاي جديد 
باعث شده كه فروشندگان ندانند بايد چه كنند. هم آنها 
نگران سرمايه شان هستند و هم خريداران، هرچند، به نظر 
مي رسد خريداران چندان با تفاوت قيمت گوشي مشكل 
ندارند و بازار آيفون به هر شكلي كه باشد در كشور ادامه 
دارد و در جامعه آماري خريداران و عشاق اين برند، اين 
بازار هميشه داغ است. با وجود اين، پيش بيني مي شود 
كه از اين پس روندي كاهشي پيدا كنند، هرچند به قول 
برخي مغازه داران و فعالين بازار موبايل، واقعا هيچ چيزي 
مشخص نيست و بعيد نيست دوباره همه چيز عوض شود. 
در حال حاضر فعالين بازار موبايل كماكان نمي توانند ثبت 
سفارش جديد آيفون انجام دهند و با وجود وعده هايي 
كه مسووالن داده بودند، به نظر مي رسد چالش آيفون در 

كشور همچنان ادامه داشته باشد.
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تحليل داده هاي شبكه هاي 
اجتماعي با هوش مصنوعي  

رييس مرك��ز نوآوري و توس��عه ه��وش مصنوعي 
از پيش��گامي ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت براي 
پياده سازي برنامه عمليات هوش مصنوعي خبر داد و 
گفت: فناوري هوش مصنوعي براي باالبردن بهره وري 
به كمك شركت ها مي آيد. محمد شهرام معين، در 
گفت وگو با خبرنگار مهر از اجراي پروژه اي در گروه 
توسعه علمي و پژوهشي مركز نوآوري و توسعه هوش 
مصنوعي پژوهش��گاه ارتباطات و فناوري اطالعات 
خبر داد كه مربوط به توسعه خدمات مبتني بر هوش 
مصنوعي در شركت ارتباطات زيرساخت و پايلوت 
داده كاوي سبد محصول است. وي گفت: اين پروژه 
در فاز س��وم و پاياني در مرحله اجرا قرار دارد. معين 
در مورد اين پروژه توضيح داد: بسياري از سازمان ها و 
شركت ها به دنبال مهاجرت به سمت هوش مصنوعي 
هس��تند و مي خواهند از توانمندي ها و قابليت هاي 
اين فناوري براي باالبردن بهره وري اس��تفاده كنند. 
رييس مرك��ز نوآوري و توس��عه ه��وش مصنوعي 
پژوهش��گاه ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره به 
تاكيد ش��ركت ها بر استفاده بهينه از منابع و تحليل 
نياز كاربران و تدوين س��بد خدم��ات و محصوالت 
متناس��ب با نيازها مبتني بر هوش مصنوعي، افزود: 
يكي از شركت هايي كه در اين زمينه پيشگام شده، 
ش��ركت ارتباطات زيرساخت اس��ت. معين با بيان 
اينكه توانمندسازي شركت ها و دستگاه ها مبتني بر 
هوش مصنوعي در دستور كار قرار دارد، افزود: برنامه 
عمليات هوش مصنوعي شركت ارتباطات زيرساخت 
تجربه خوبي در حوزه تلكام محس��وب مي ش��ود و 
مي توان از نتايج آن براي تدوين نقشه راه حوزه هاي 
مختلف ديگ��ر در عرصه هوش مصنوعي اس��تفاده 
كرد. وي گفت: ما آماده هستيم كه با توجه به تجربه 
تدوين نقشه راه »كالن داده ها« كه همسو با نقشه راه 
»هوش مصنوعي« است، به سازمان ها و شركت هاي 
خصوصي و دولتي كم��ك كنيم تا از موهبت هوش 
مصنوعي به نحو مناس��ب اس��تفاده ك��رده و عقب 
نمانند. به گفته رييس مركز نوآوري و توسعه هوش 
مصنوعي پژوهش��گاه ارتباطات و فناوري اطالعات، 
هم اكنون به دلي��ل روندي كه در دني��ا وجود دارد، 
ش��ركتي كه از كاربردهاي هوش مصنوعي استفاده 
نكند عقب افتاده محسوب خواهد شد. در سال هاي 
بعد نتايج اين عقب ماندگي بيشتر نمايان خواهد شد 
به شكلي كه اين شركت ها ديگر نمي توانند با سايرين 
رقابت كنند. معين تاكيد كرد: در سطح ملي هم اين 
عقب ماندگي دير يا زود خود را نش��ان خواهد داد؛ به 
همين دليل شركت هايي كه در حوزه هوش مصنوعي 
سرمايه گذاري كرده و براي اهداف خود نقشه راه تهيه 
مي كنند، قطعًا پيشرفته خواهند بود. وي با اشاره به 
اينكه برنامه عمليات هوش مصنوعي براي هر شركت 
متف��اوت خواهد بود، افزود: مركز نوآوري و توس��عه 
هوش مصنوعي پژوهشگاه ICT، سفارشات سازماني 
را درياف��ت كرده و با توجه به س��اختار و نياز و داده و 
فرآيندهاي هر سازمان، نقش��ه راه و برنامه عمليات 
توسعه هوش مصنوعي را در اختيار آنها قرار مي دهد.

   تحليل ترافيك كاربران فضاي مجازي
 با هوش مصنوعي

وي با اشاره به ديگر اقدامي كه در گروه توسعه علمي و 
پژوهشي مركز نوآوري و توسعه هوش مصنوعي انجام 
مي ش��ود، گفت: برخي پروژه هاي شركت ارتباطات 
زيرس��اخت در اين گروه تعريف و پيگيري مي شود. 
در همين حال ما پروژه تحليل داده هاي ش��بكه هاي 
اجتماعي را در گروه توسعه خدمات دنبال مي كنيم 
كه سابقه اي ۴ ساله دارد و هم اكنون تحليل هايي را در 
شبكه هاي اجتماعي خارجي و داخلي با كاربردهاي 
مختلف انجام مي دهيم. اي��ن تحليل ها بر پايه كالن 
داده است و در آن هوش مصنوعي كاربرد پررنگي دارد. 

فيس بوك اطالعاتي درباره 
توزيع تبليغات سياسي افشا مي كند

ش��ركت متا مالك فيس بوك وع��ده داده كه در مورد 
نحوه انتخاب گزينه هاي هدف تبليغات سياس��ي در 
اين ش��بكه اجتماعي اطالعات بيشتري را به اشتراك 
بگذارد. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، مالك 
فيس بوك متا داده هاي بيش��تري را در مورد كاربران 
انتخاب شده براي مشاهده تبليغات سياسي و اجتماعي 
و نحوه اين انتخاب ها افش��ا مي كند و اين اطالعات در 
پايگاه داده تبليغات عمومي اين ش��ركت به اشتراك 
گذاشته مي شود. متا همچنين گفت كه اطالعات دقيق 
مربوط به نحوه انتخاب افراد براي نمايش تبليغات فردي 
در پايگاه داده »پژوهش و شفافيت باز فيس بوك« كه 
توسط محققان دانشگاهي مورد استفاده قرار مي گيرد و 
سال گذشته راه اندازي شد، درج خواهد كرد. فيس بوك 
در سال هاي اخير براي ايجاد شفافيت در مورد تبليغات 
هدفمند در پلتفرم هاي خود، به ويژه در مورد انتخابات، 
با فشار مواجه بوده است. اين شبكه اجتماعي در سال 
۲۰۱۸، يك پايگاه اطالع رساني در مورد تبليغات عمومي 
راه ان��دازي كرد، اگرچه برخي از محققان آن را به دليل 
اشكاالت و فقدان داده هاي هدفمند دقيق مورد انتقاد 
قرار دادند. قرار است در اين بخش به زودي خالصه اي از 
اطالعات هدفمند براي موضوعات اجتماعي، تبليغات 

انتخاباتي يا سياسي كه اجرا مي شود نشان داده شود.

وضع ماليات بر سرويس هاي پخش 
محتواي خارجي در دانمارك

قانونگذاران دانمارك توافق كرده اند س��رويس هاي 
پخش محتوا مانند نتفليكس، آمازون و ديسني بايد 6 
درصدي از درآمدشان در كشور را به عنوان ماليات براي 
پشتيباني از توليدات تلويزيون هاي محلي بپردازند. 
به گ��زارش خبرگزاري مهر به نق��ل از رويترز، توافق 
نمايندگان درباره اين اليحه در زماني اتفاق مي افتد 
كه با افزايش محبوبيت سرويس هاي پخش محتوا، 
دولت هاي سراس��ر اروپا سعي دارند براي توليد فيلم 
و محتواي تلويزيون محلي پش��تيباني فراهم كنند. 
وزارت فرهنگ دانمارك در بيانيه اي در اين خصوص 
اعالم كرد: دانمارك بايد تا حد ممكن براي فراهم كردن 
سرويس هاي عمومي مناسب براي كودكان و نوجوانان 
فعاليت كند كه مي توانند به عنوان جايگزيني واقعي 
براي محتواي خارجي و پلتفرم هاي بزرگ عمل كنند.

اجراي قانون شبكه هاي 
اجتماعي در فلوريدا لغو شد

طبق راي ي��ك دادگاه تجديدنظر فدرال امريكا بخش 
اعظم قانون��ي در ايالت فلوريدا كه هدف آن جلوگيري 
از محدود كردن محتواي سياسي انتشاريافته كاربران 
است، ناقض قانون آزادي بيان است و قابل اجرا نيست. 
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، اما اين دادگاه 
تجديد نظر كه پنلي شامل ۳ قاضي در آن حضور داشتند، 
بخش��ي از قانون را احيا كرد كه طبق آن شركت هايي 
مانند فيس ب��وك، گوگل و توئيتر مجبور مي ش��وند 
استانداردهاي بازبيني محتوا در پلتفرم هايشان را فاش 
كنند. براساس راي دادگاه بخش هايي از قانون فلوريدا كه 
مربوط به محتواي سياسي است، حق شركت ها )براساس 
متمم اول قانون اساس��ي امريكا( براي تصميم گيري 
درباره محتواي انتش��ار يافته را نق��ض مي كند. برايان 
گريفين سخنگوي فرماندار ايالت فلوريدا تصميم دادگاه 
را گيج كننده خواند و اعالم كرد دفتر فرماندار خواستار 
تجديدنظر است. قانون مذكور در مي ۲۰۲۱ ميالدي 
توسط فرماندار امضا شده بود. »نت چويس« يك گروه 
صنعت فناوري كه فيس بوك، گوگل و توئيتر عضو آن 
هستند، از اين قانون شكايت كرده بود. در بيانيه معاون 
مدير گروه مذكور آمده است: متمم اول قانون اساسي 
امريكا از پلتفرم ها و حقوقش��ان ب��راي بازبيني محتوا 
براساس صالحديد خودشان محافظت مي كند. دولت 
نمي تواند آنها را مجبور كند محتوايي كه نمي خواهند را 
منتشر كنند. اين در حالي است كه قباًل فرماندار فلوريدا 
اعالم كرد بود قانون بايد از سانسور توسط شركت هاي 
بزرگ فناوري جلوگيري كند. او در حقيقت به حذف 
حس��اب كاربري دونالد ترامپ در توئيتر و فيس بوك 
پس از حمله حاميان وي به كنگره امريكا اشاره داشت. 
چندي قبل نيز يك دادگاه تجديدنظر ديگر از اجراي 

قانوني مشابه در ايالت تگزاس جلوگيري كرد.

اخبارممنوعيتوارداتآيفونچهبالييسربازارموبايلآورد؟

جنجال آيفون؛ بنويسيد ممنوعيت، بخوانيد گراني

جوالن دهي با ۲۷  !
اينكه توجيه و منطق تغيير گروه كااليي گوشي هاي آيفون 
براي چند روز و برگش��ت آن به روال قبل، چيست را بايد 
مسووالن مربوطه پاسخ بدهند، اما ظاهرا التهاب در بازار اين 
برند، جهش  قيمت و سودجويي عده اي در اين ميان، از جمله 
 نتايج چرخش لحظه اي آيفون به گروه پرحاشيه »۲۷ «

 بوده است؛ اين اولين جنجال گروه ۲۷ در چرخه تجاري 
نبوده و به نظر نمي رسد پايان آن هم باشد. به گزارش ايسنا، 
بحث ممنوعيت واردات آيفون جديد نيس��ت و هر چند 
وقت يك بار مطرح و بعد از ايجاد حواش��ي و چند واكنش 
و تنش در بازار، كنار گذاش��ته شده و روال قبلي ادامه پيدا 
مي كند. در اين رابطه مي توان اشاره كرد به تصميمي در 
وزارت صمت در تيرماه سال ۱۳۹۹ كه ممنوعيت واردات 
گوشي هاي باالي ۳۰۰ دالر بود و فقط انتشار آن خبر كافي 
بود تا بازار واكنش منفي نشان داده و قيمت هاي ۵۰ تا 6۰ 
ميليون توماني براي برخي انواع گوشي هاي آيفون ثبت و 
بعد از آن مصوبه لغو شد. در سال گذشته خبري به نقل از 
مسووالن گمرك منتشر شد مبني بر اينكه ممكن است 

براي سال ۱۴۰۱، واردات گوشي باالي 6۰۰ دالر ممنوع 
شود،  گر چه به فاصله چند ساعت، گمرك اين خبر را رد 
كرد ولي همان، فرصتي براي س��ودجويي عده اي در بازار 
و افزايش قيمت بود. چند هفته پيش نيز اظهارات يكي از 
نمايندگان در مورد ممنوعيت گوشي هاي باالي 6۰۰ دالر 
و تاكيدي كه بر پيگيري موضوع داشت و البته داليل اعالمي 
از منطق محكمي پيروي نمي كرد، كافي بود تا بازار را ملتهب 
كند. اما اين بار اقدامي ديگر صورت گرفت و آن تغيير گروه 
كااليي آيفون به گروه ۲۷ بود كه اخبار ممنوعيت واردات را 
به همراه داشت و به دنبال آن روند افزايشي قيمت در بازار 
شروع شد. در حالي گمانه زني ها در اين رابطه ادامه داشت 
و مخالفت هايي مطرح بود كه گمرك ايران اعالم كرد هيچ 
ابالغي از س��وي وزارت صمت مبني بر ممنوعيت واردات 
آيفون و انتقال به گروه ۲۷ دريافت نكرده است. سرانجام 
روز گذشته )دوشنبه( وزارت صمت اطالعيه اي منتشر كرد 
كه ضمن تاييد جابه جايي گروه اين كاال اين طور توضيح 
داد »پيرو به روزرس��اني برخي گروه هاي كااليي و برخي 

اولويت بندي ها براي تامين كاالهاي اساسي، برخي اولويت 
بندي هاي كااليي مقطعي يا برخي اختالالت پيش مي آيد 
كه امري طبيعي است. بنابراين با رفع اين اختالالت و تعيين 
اولويت بندي هاي جديد، از روز آينده، ثبت سفارش اين كاال 
از سرگرفته مي شود.« هر چند كه اين اعالم مبهم بود ولي 
به هر ترتيب نتيجه آن باز شدن ثبت سفارش آيفون و ختم 
ماجراي ممنوعيت واردات اين برند بود. اين اطالع رساني 
البته مي توانس��ت از همان روزهاي ابتدايي انتش��ار خبر 
ممنوعيت واردات و در جريان واكنش هاي متفاوت و مواضع 
انجمن واردات كنندگان و فعالن حوزه و جهت ممانعت از 
آشفتگي بازار با سواستفاده از تغيير گروه به ۲۷، انجام شود.

   تكليف ۲۷ با خودش هم روشن نيست
اما در مورد گ��روه ۲۷ كه خبر ورود آيفون ب��ه آن، در اين 
چند روز حواشي بسياري ايجاد و عاملي براي جوالن دهي 
سودجويان ش��د، بايد گفت كه خود، مدت زمان طوالني 
نيس��ت كه پا به چرخه تجارت گذشته و به نوعي هويت 
مشخصي هم ندارد. معموال اين طور بوده كه وقتي كااليي 
در گروه ۲۷ قرار مي گيرد، ديگر امكان ثبت سفارش جديد 
نداشته و تامين ارز نمي شود، به عبارتي گروه ارزي غيرفعال 
دارد و در اين حالت نه كاال ممنوعه است و نه امكان واردات 
دارد در حال��ي كه مواردي هم بوده ك��ه كاال با وجود قرار 
گرفتن در گروه ۲۷، واردات آن انجام شده است. در دو سال 
اخير نيز در مورد كاالهاي دپو شده در گمرك كه در گروه ۲۷ 
قرار داشتند، بارها بين وزارت صمت و گمرك اختالف نظر 
و چالش وجود داشت؛ اقالمي كه ارزش آنها در سال ۱۳۹۹ 

ح��دود ۴۰ ميليون دالر برآورد ش��ده و عمدتا قبل از قرار 
گرفتن در گروه ۲۷ وارد شده بود ولي با تصميم يكدفعه اي 
وارد اين گروه شد و امكان ترخيص پيدا نكرد و حتي بخشي 
از اقالم در آستانه فس��اد قرار گرفت يا فاسد شد. ارونقي-
معاون سابق گمرك- معتقد بود با توجه به تعريفي كه قانون 
از واردات ممنوعه دارد، گروه ۲۷ يك گروه »من درآوردي« 
است، با اين توضيح كه طبق قانون كاالهاي ممنوعه به سه 
گروه ممنوعه قانوني، شرعي و دولتي تقسيم مي شوند كه 
كاالهاي گروه ۴ كاالهاي ممنوعه دولتي هستند كه عمدتا 
به دليل شرايط ارزي، اين ممنوعيت ايجاد شده است ولي 
گروه ۲۷ مشمول اين سه ممنوعيت نبوده و وزارت صمت 
نمي تواند به خودي خود اينگونه، كااليي را محدود و ممنوع 
كند. وي همچنين با انتقاد از تبعيض در ترخيص كاالهاي 
گروه ۲۷، اعالم كرده بود كه با وجود غيرفعال بودن اولويت 
ارزي اين گروه، گمرك گاهي ب��ا اظهارنامه هايي مواجه 
مي ش��ود كه كد رهگيري بانك براي آنها صادر و قابليت 
ترخيص پيدا مي كنند، در حالي كه اگر قرار اس��ت طبق 
مقررات اقدام شود بايد اين رويه براي تمامي واردكنندگان 
رعايت شود نه اينكه رفتارهاي دوگانه و تبعيض آميز صورت 
بگيرد. اين ماجراي گروه ۲۷ است كه با يك تصميم ناپايدار و 
يك باره و فقط رفت و آمد چند روزه گوشي هاي آيفون به آن، 
توانست جنجالي در بازار موبايل و تنش بين وارد كنندگان و 
متقاضيان اين برند ايجاد كند و خروج از گروه ۲۷، پايان اين 
حواشي باشد، همانطور كه پيش از اين براي تعداد زيادي از 
كاالها اين اتفاق افتاده و در ادامه نيز مي تواند براي كاالهاي 

ديگر در برخورد با اين گروه تكرار شود.
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را دریافت و پس از تكمیل، همراه با اسناد و مدارك خواسته شده در سامانه تداركات الكترونیكي دولت بارگذاری نمایند. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلی در سامانه ، مراحل ثبت  نام در سامانه و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود ، ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات 

مورد نیاز به شرح ذیل اعالم می گردد. 
۱-تاریخ اولین انتشار اسناد در سامانه : از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/3/۴

۲-آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه : تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/3/9
3-آخرین مهلت بارگذاري اسناد در سامانه: تا ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/3/۲۴

۴- تاریخ گشایش پاکات ارزیابی: ساعت ۱۲:3۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/3/۲۴ خواهد بود . 
5- آخرین مهلت تحویل اصل پاكات پیشنهاد)الف،ب،ج( : ساعت ۱۲روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/3/۲5

6-تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد ها: پس از کسب امتیاز الزم در ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اطالع رسانی می گردد.
7-نوع کمیت و کیفیت کاالی مورد نظر: وفق اسناد مناقصه خواهد بود.

8- نحوه برگزاری مناقصه: عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران )به صورت فشرده(
9- مدت انجام کار: 9 ماه هجري شمسي

۱۰-مبلغ برآورد انجام کار : ۴3.7۱۴.۰۲۲.7۲۴ ریال
۱۱- ن�وع و مبلغ تضمین ش�ركت در فرایند ارج�اع كار: به صورت یك یا تركیبي از تضامین بندهاي ال�ف، ب، پ، ج، چ، ح و خ ماده ۴ آئی�ن نامه تضمین معامالت دولتي به 
ش�ماره۱۲3۴۰۲/ت5۰659ه�   مورخ9۴/9/۲۲و اصالحیه ش�ماره 5۲۱۱/ت5759۲ه�   مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲مصوب هیات وزیران به مبلغ دو میلیارد و یکصد و هشتاد و پنج 
میلیون وهفتصد و یک هزار و یکصد و سی و شش )۲.۱85.7۰۱.۱36( ریال مي باشد. به پیشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از میزان مقرر، 

چك شخصي و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۲- مدت اعتبار پیشنهادها: پیشنهادها باید از هرحیث براي مدت 9۰ روز بعد از تاریخ تعیین شده براي صدور ضمانتنامه معتبر باشند و این مدت براي 9۰ روز دیگر قابل 

تمدید مي باشد.
۱3- نشاني این شركت جهت ارسال پاكتهاي»الف«،»ب« و »ج«: شیراز- خیابان زند – نبش خیابان فلسطین - شركت برق منطقه اي فارس- دبیرخانه مركزي )تذكر مهم، 
ارسال یك نسخه از اصل پاكتهای »الف )اصل ضمانتنامه(« و»ب به صورت CD « و »ج  )برگ پیشنهاد قیمت موجود در اسناد به صورت فیزیکی و جداول مقادیر و قیمتها به 

صورت CD ( به صورت الك و مهر شده الزامي است(
۱۴- محل برگزاري مناقصه: شیراز، خیابان زند، نبش خیابان فلسطین، شركت برق منطقه اي فارس، امور تداركات و قراردادها

۱5- نام و نشانی مشاور: شركت خدمات مهندسی برق مشانیر به آدرس تهران، میدان ونک ، خیابان شهید خدامی، کوچه شادی ۲، پالک ۱
۱6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنًا چنانچه در مورد مفهوم قسمتي از اسناد مناقصه ابهام یا سئوالي وجود داشته باشد مي توانند با 

شماره فكس 3۲359۰۴7- ۰7۱ دبیرخانه مركزي شركت برق منطقه اي فارس )امور تداركات و قراردادها( مكاتبه نمایند.
۱7- به پیشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  شرکت برق منطقه ای فارس۱8-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : تلفن مركز راهبري و پشتیباني سامانه ۱۴56مي باشد.

وزارت نیرو
شركت برق منطقه اي فارس

شناسه آگهي :1323127



تعادل |
بررسي آمار ارايه شده از سوي خودروسازان به بورس 
در فروردين ماه نش��ان مي دهد كه سه شركت ايران 
خودرو، سايپا و پارس خودرو در مجموع ۴۳ هزار و ۴۷۷ 
دستگاه انواع محصول سواري را توليد كرده اند كه در 
مقايسه با تيراژ حدوداً ۶۳ هزار دستگاهي در فروردين 
۱۴۰۰، توليد خودروسازان حدود ۳۱  درصد با كاهش 
همراه بوده است. بر اساس تجارت سال هاي گذشته، 
كاهش توليد خ��ودرو در فروردين م��اه به عنوان ماه 
نخست سال تا حدي طبيعي است، اما افت ۳۱ درصدي 
بيشتر از پيش بيني ها بود و بر خالف روال معمول در 
سال هاي گذشته است. بررسي دقيق تر نشان مي دهد، 
در فروردين ماه سال جاري خودروسازان طبق دستور 
دول��ت، اقدام به تكميل و تجاري س��ازي محصوالت 
ناقص انباشت ش��ده در پاركينگ هاي خود كرده اند؛ 
به گونه اي كه بخشي از قطعات را كه براي توليد جديد 
بود را جهت تكميل خودروهاي ناقص، به كار گرفته اند. 

  آبي پوشان جاده مخصوص
چقدر توليد كردند؟ 

براس��اس اعالم مديران ايران خ��ودرو، از روز پاياني 
ارديبهشت ماه، توليد خودروهاي ناقص متوقف شده 
و روزانه حداقل 25۰۰ دس��تگاه خودرو كامل توليد 
خواهد شد. در روز ۳۱ ارديبهشت ماه نيز 2۷5۱ خودرو 
كامل سواري و ۴۱ دستگاه خودرو تجاري سنگين و 
نيمه سنگين توليد شد. بنابراين با در پيش گرفتن اين 
روند، ايران خودرو 5 درصد جلوتر از برنامه توليد ۷25 
هزار دس��تگاه در سال جاري اس��ت. طبق گفته هاي 
كيانوش پورمجيب، قائم مقام توس��عه و توليد گروه 
صنعتي ايران خودرو، ، از ابتداي س��ال جاري تا پايان 
ارديبهشت ماه، تعداد 8۴ هزار و ۳85 دستگاه خودرو 
سواري كامل در كارخانه ايران خودرو توليد شده كه 
افزايش ۶5 درصدي را نس��بت به سال گذشته نشان 
مي دهد. اسناد صادر ش��ده خودروها در سال جاري 
نيز ۴5 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته كه 
نشان مي دهد خودروهاي بيشتري عرضه شده است. 
آمار توليد ماهانه ايران خودرو در فروردين ماه ۱۴۰۱ 
چنين نشان مي دهد كه اين شركت، بيش از 25 هزار 
دستگاه از انواع خودروهاي خانواده پژو، سمند، دنا، رانا، 

هايما و تارا را به توليد رسانده است. 
طبق دس��تورات مقام معظم رهب��ري در خصوص 
افزايش توليد خودروس��ازان، ش��ركت ايران خودرو 
توليد ۷5۰ هزار دس��تگاه خودرو س��واري، وانت و 
تجاري سنگين و نيمه س��نگين را براي سال ۱۴۰۱ 
در دستور كار خود قرار داده است. با توجه به توليدات 
سال گذش��ته ايران خودرو )۴۷۱ هزار دستگاه( اين 
خودروس��از قصد دارد رش��د بيش  از 59 درصدي را 
رق��م بزند. از تع��داد هدف گذاري ش��ده، ۷25 هزار 
دس��تگاه خودرو س��واري و وانت و 25 هزار دستگاه 
خودرو تجاري خواهد بود. اگر ايران خودرو به هدف 
خود دس��ت  يابد، 25۶ درصد در توليد خودروهاي 

تج��اري س��نگين و نيمه س��نگين و 5۶ درصد در 
تولي��د خودروه��اي س��واري و وانت رش��د خواهد 
كرد. ايران خودرو در س��ال ۱۴۰۰ در مقايسه با ساير 
خودروسازهاي داخلي بيشترين تعداد خودرو را توليد 
كرد و آم��ار توليداتش به ۴۷۱ هزار و ۳9۷ دس��تگاه 
خودرو رسيد. البته در مقايس��ه با سال 99، توليدات 
ايران خودرو با افت ۶.۷ درصدي همراه بوده است. در 
اس��فندماه نيز تعداد 29 هزار و 8۱5 دستگاه خودرو 

توليد كرد، كه افت 25.۶ درصدي را نشان مي دهد.
با انتشار آمارهاي سال مالي ۱۴۰۰ ايران خودرو، ميزان 
توليد هر كدام از محصوالت اين شركت نيز مشخص 
ش��ده اس��ت. گروه پژو با بيش از 29۷ هزار دستگاه، 
همچنان پرتيراژترين محصول ايران خودرو در سال 
۱۴۰۰ بوده. بعد از فرانسوي ها، گروه سمند و گروه دنا 
نيز با اختالفي بسيار زياد از پژو، توليدي در حدود 5۰ 
هزار دستگاه داشته اند و هر دوي آنها نيز در جايگاه دوم 
توليد ايستاده اند. درميان خودروهاي داخلي، گروه رانا 
نيز با توليد ۳5 هزار دستگاه، سومين محصول پرتيراژ 
ايران خودرو در سال ۱۴۰۰ بود. از خودرو تارا دستي 
نيز حدود 8.5 هزار دستگاه به توليد رسيده است. در 
ميان محصوالت مونتاژي نيز شاهد صفرشدن توليدات 
سوزوكي و تندر9۰ در سال ۱۴۰۰ بوديم. گروه هايما 
نيز با توليدي نزديك به 8.۶ هزار دستگاه، تنها محصول 
مونتاژي ايران خودرو در ميان خودروهاي سواري بوده 
است. بعد از اين چيني، خودرو پژو 2۰۰8 با توليد ۱۰۳ 

دستگاه در رتبه دوم قرار دارد.

    وضعيت توليد نارنجي پوشان
تع��داد خودروهاي ناق��ص گروه صنعتي س��ايپا در 
ارديبهش��ت ماه ۱۴۰۱، حدود ۶۰۰۰ هزار دس��تگاه 
كاهش يافته و از ۳۱ هزار دستگاه به 25 هزار دستگاه 
رسيده است. تعداد اين خودروها به زودي به عدد 2۰ 
هزار دستگاه خواهد رسيد. سايپا در سال ۱۴۰۱ به طور 
كلي معادل ۱9۴ هزار و 9۱۳ دس��تگاه خودرو تعهد 
دارد. تعداد تعهدات معوق نيز به ۶ هزار و ۱9۰ دستگاه 
مي رسد كه كاهش چشمگيري را نشان مي دهد. اين 
خودروساز در سال جاري تعداد 5۶ هزار دستگاه خودرو 
توليد كرده كه طبق برنامه وزارت صمت، 99 درصد آن 
محقق شده است. 9۰ درصد توليدات نيز عبور مستقيم 

بوده اند و تعداد آنها برابر 5۰ هزار دستگاه است.
آمار توليد سايپا در فروردين ماه ۱۴۰۱ چنين نشان 
مي دهد كه اين ش��ركت، بيش از ۱5.۴ هزار دستگاه 
از انواع خودروهاي خانواده X2۰۰، ش��اهين و وانت 
۱5۱ را به توليد رس��انده و توليد خودروهاي خانواده 
X۱۰۰، آريو و چانگان نيز متوقف بوده است. جزييات 
كامل توليدات س��ايپا در سال ۱۴۰۱ را در جدول زير 

مشاهده كنيد: 
شركت سايپا در برنامه تجمعي خود، توليد تعداد ۴5۴ 
هزار و ۶۰۶ دستگاه خودرو را هدف گذاري كرده بود؛ 
اما اين خودروساز در نهايت توانست 8۷.۳5 درصد از 
اين برنامه را تحقق بخش��د و ۳9۷ هزار و 8۱ دستگاه 
خودرو توليد كند. مهم ترين علت كامل انجام نشدن 
اين برنامه، خودروهاي ناقص هستند . زيرا 8۰ درصد 

از خودروهاي توليد شده در سال گذشته، دچار نقص 
قطعه بودند. اما اكن��ون 9۰ درصد محصوالت توليد 
شده به مش��تريان تحويل داده مي ش��وند. بنابراين، 
احتمال دارد كه س��ايپا بتواند از برنامه تدوين ش��ده 
پيشي بگيرد. روند توليدي سال گذشته سايپا، حركت 
به سمت كاهش انحراف از توليد است. اين موضوع در 
محصوالت تيبا )۱۰۶.۷ درصد(، ايكس ۱5۱ )9۰.۴ 
درصد( و تجاري سبك )9۳.5 درصد( قابل مشاهده 
اس��ت. اكنون سايپا قصد دارد در سال جديد، انحراف 
از توليد را در محصوالت اقتصادي شاهين و كوييك 
به ش��دت كاهش دهد و بر اساس برنامه تدوين شده، 

توليد اين دو محصول پيگيري شود.
آمار توليدات سايپا نش��ان مي دهد كه در سال ۱۴۰۰ 
تعداد ۳9۷ هزار و ۴۴9 دستگاه خودرو توليد شده و با 
افت 5.5 درصدي، نسبت به سال 99، همراه بوده است. 
سايپا در اسفندماه ۱8 هزار و ۷59 دستگاه خودرو توليد 
كرد، كه در مقايسه با اسفند 99 با كاهش ۴۷.۴ درصدي 
همراه بوده است. به طور كلي ۳۳5 هزار و ۶۷۳ دستگاه 
خودرو سواري توسط سايپا در سال ۱۴۰۰ توليد شد، 
كه افت ۶ درصدي را نش��ان مي دهد. تعداد وانت هاي 
توليد شده به ۶۰ هزار و ۳28 دستگاه مي رسد كه ۴.۱ 
درصد كاهش داشته اس��ت. ميزان توليدات سايپا در 
بخش كاميون، كاميونت و كش��نده به يك هزار و 92 
دستگاه مي رسد، كه رش��د ۱۱۷.5 درصدي را نشان 
مي دهد. عالوه براين ۳5۶ دستگاه ون توليد شده، كه در 

اين بخش سايپا ۳5۶ درصد رشد داشته است.

اخبار
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ايران هاب عبور 
غالت روسيه است

رييس كانون انجمن هاي صنايع غذايي در پاسخ به اين 
پرسش كه تصويري بر روي جلد مجله اكونوميست 
منتشر شد كه صورتك هاي خشك انساني جايگزين 
دانه هاي خوشه گندم شده اند؛ به عبارتي اين تصوير 
گ��واه فاجعه غذايي آينده را مي دهد آيا از ديد ش��ما 
چنين پيش بيني هايي محقق خواهد  شد؟ به »ايلنا« 
گفت: من موافق طرح چنين سخناني نيستم چرا كه 
ميزان توليد غله در جهان كاهش چشمگيري نداشته 
است. عمليات كاشت در اوكراين انجام شده، اما امكان 
بارگيري و حمل ونقل آن بعد از س��قوط ماريوپول و 
بسته شدن راه آبي آن متوقف ش��د و اوكرايني ها به 
دنبال راه هاي جايگزين هستند تا از مرز اروپاي شرقي 
غله خ��ود را خارج كنند. بنا ب��ه اظهارات محمدرضا 
مرتضوي حدود ۱۴ تا ۱5 ميليون تن غالت در اوكراين 
دپو شده كه به دنبال راهي است كه در جهان عرضه 
شود. به گفته او، سال جاري، سال گراني غالت است 
هر چند روس ها روند صادرات گندم در دنيا را متوقف 
نكردند و قزاقس��تان نيز گندم خود را صادر مي كند 
و ممنوعيت��ي در اين زمينه وضع نكرده اس��ت. اما از 
آنجايي كه ميزان تقاضا ب��راي خريد غالت در جهان 
باال رفته است شاهد افزايش نرخ جهاني آن هستيم. 
مرتضوي با اشاره به صادرات آرد از ايران به عراق، تاكيد 
كرد: تجار گندم و آرد از روسيه و قزاقستان خريداري 
و به لبنان عراق، افغانستان و هر كشور كه خريدار باشد 
ترانزيت مي كنند؛ اين اقدام يك تجارت محس��وب 
مي شود و بازرگانان و تجار مبادرت به اين كار مي كنند 
و سود قابل توجهي نيز نصيب آنها مي شود. وي درباره 
صادرات گندم به لبنان نيز گفت: اين مس��اله كامال 
به صورت تجاري انجام مي شود و پشت پرده سياسي 
ندارد تا ب��ه امروز خبري مبني بر هديه دادن گندم از 
ايران به لبنان نش��نيدم. وي در ادامه گفت: ميانگين 
واردات گندم در س��ال جاري به ۷.5 ميليون خواهد 
رس��يد؛ ايران هاب عبور غله روسيه است و مي توان 
اين گندم را به هر كشوري كه بخواهد ترانزيت كند از 
آنجايي كه ميزان خريد غله در خليج فارس افزايش 
چش��مگيري پيدا كرده اس��ت ما به عنوان كشوري 
كه مابين روس��يه، قزاقستان و خليج فارس هستيم 
مي توانيم و بايد از اين فرصت براي توس��عه تجارت 
خود استفاده كنيم.  وي با بيان اينكه بيشترين سهم 
تجارت گندم روسيه در اختيار شركت هاي اروپايي بود، 
گفت: اين شركت ها از اين منطقه خارج شدند و اين 
بهترين فرصت است براي شركت هاي ايراني كه بر انبار 
غله دنيا تسلط پيدا كنند. ۳۰ درصد گندم، 8۰ درصد 
روغن آفتابگردان و 25 درصد ذرت جهان را روس��يه 
تامين مي كند. ماكاروني توليد شده در روسيه ۳۰ تا 
۴۰ درصد ارزان تر از ساير ماكاروني ها در دنياست پس 
مي توان و بايد امكان تجارت با روسيه را فراهم كنيم. 

 شيرخام مازاد روانه
 كارخانجات شيرخشك مي شود

مديرعامل اتحاديه دامداران گفت: قرار است شيرخام 
توليدي مازاد با نرخ مصوب توسط تشكل هاي اتحاديه 
دامداران خريداري و پس از تبديل آن به شيرخشك، 
صادر شود. مجتبي عالي گفت: با اصالح نظام يارانه و 
افزايش قيمت شيرخام، كارخانه ها از 2۰ ارديبهشت 
مكلف به خريد هر كيلو محصول با نرخ ۱2 هزار تومان 
شدند. عالي مي گويد: س��ال گذشته ۱۱ ميليون تن 
شيرخام در كشور توليد ش��د كه امسال پيش بيني 
مي ش��ود با تامين به موقع نهاده هاي دامي، توليد به 
همين ميزان برس��د. مديرعامل اتحادي��ه دامداران 
گفت: شيرخام مازاد پس از تبديل شيرخشك و خامه 
به بازارهاي هدف صادر مي شود. تا قبل از اصالح نظام 
يارانه قيمت مصوب هر كيلو ش��يرخام ۶ هزار و ۶5۰ 

تومان بود كه اكنون به ۱2 هزار تومان رسيده است.

جمعيت زيرپوشش شبكه گاز 
طبيعي در چهارمحال و بختياري 

به ۹۶،7 درصد رسيد
مديرعامل شركت گاز چهارمحال و بختياري با اشاره 
به سرمايه گذاري انجام ش��ده براي گازرساني به نقاط 
مختلف استان گفت: هم اكنون 9۶.۷ درصد جمعيت 
اين استان زيرپوشش گاز طبيعي قرار دارد.جهانبخش 
سليميان تاكيد كرد: 99.5 درصد از جمعيت ساكن در 
شهرها و 9۱.5 درصد از جمعيت ساكن در روستاهاي 
چهارمحال و بختياري به شبكه سراسري گاز طبيعي 
متصل ش��ده اند. وي اظهار كردن��د هم اكنون تمامي 
شهرهاي چهارمحال و بختياري به شبكه گاز متصل 
هستند و تنها نيم درصد براي توسعه گازرساني ساالنه 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت و از مجموع 9۴۶ روستاي 
استان گازرساني به 5۳۷ روس��تا انجام شده است كه 
گازرساني به ۱5 روس��تاي آن مربوط به سال گذشته 
بود و عمليات اجرايي گازرس��اني به ۱۳ روستاي ديگر 
در دست اقدام است. مديرعامل شركت گاز استان چهار 
محال و بختياري تصريح ك��رد: هم اكنون ۱95 هزار و 
۷25 انشعاب گاز در استان وصل شده كه از اين تعداد 
۱۱۶ هزار و 5۴۶ انش��عاب مختص شهرها و ۷9 هزار و 
۱۷9 انشعاب مربوط به روستاهاي استان است.وي يادآور 
شد: از اين تعداد سه هزار و 9۴۶ انشعاب شامل يك هزار و 
55۱ انشعاب شهري و دو هزار و ۳95 انشعاب روستايي 
در سال گذشته وصل ش��ده است وي اظهار داشت: در 
استان ۳۴8 هزار و 9۴9 مشترك گاز شامل 2۴2 هزار 
و 8۶۳ مش��ترك ش��هري و ۱۰۶ هزار و 8۶ مشترك 
روس��تايي وجود دارد كه از اين تع��داد ۱۰ هزار و 5۰9 
مشترك شامل ۶ هزار و ۶2 مشترك شهري و چهار هزار 
و ۴۴۷ مشترك روستايي در سال گذشته زيرپوشش 
گاز طبيعي قرار گرفته اند. سليميان تاكيد كرد: تاكنون 
شش هزار و ۱۱9 كيلومتر ش��بكه گاز شامل 2 هزار و 
92۶ كيلومتر شبكه شهري و سه هزار و ۱9۳ كيلومتر 
شبكه روستايي در استان اجرايي شده است كه از اين 
ميزان ۱۳۴ كيلومتر شامل 8۰ كيلومتر شبكه شهري و 
5۴ كيلومتر شبكه روستايي در سال گذشته اجرا شد. 
مديرعامل شركت گاز چهارمحال و بختياري تصريح 
كرد: هم اكنون دو هزار و 2۶۷ مصرف كننده صنعتي 
و كش��اورزي وجود دارد كه ۱9۱ مورد آن در سال 
گذشته به اين چرخه افزوده شده اند. وي يادآور شد: 
كه حجم گاز جايگزين صنايع در سال گذشته ۳2 

هزار و ۶۴۰ مترمكعب در ساعت بوده است.

تعمير گيربكس ولو 2۶ اينچ 
 ورودي تراپ مركز انتقال 

نفت شازند
به همت واحد نگهداري و تعميرات مكانيك منطقه 
مركزي، عمليات تعمير گيربكس ولو پيگ رو ورودي 
تراپ دريافت مركز انتقال نفت ش��ازند انجام شد. به 
گزارش روابط عمومي شركت خطوط لوله و مخابرات 
نفت اي��ران – منطقه مركزي، ميرزا جالل س��امي، 
مهندس ارشد واحد نگهداري و مكانيك اين منطقه 
هدف از اين عمليات را س��هولت در انجام پيگراني و 
تسريع در باز و بسته كردن ولو عنوان كرد. وي با اشاره 
به افزايش بهره وري از خ��ط 2۶ اينچ و كاهش زمان 
توقف هاي ناخواسته گفت: پس از آماده كردن تراپ 
ش��امل تخليه و هواگيري و ...، مجموعه اكچوايتور و 
گيربكس و درايو بوش با عمليات سنگ زني و برشكاري 
بيرون آورده ش��د. وي ادام��ه داد: گيربكس جديد با 
گيربكس قديمي تعويض ش��د و سپس مجموعه بر 
روي بدنه ولو و استم نصب شد. سامي گفت: حركت 
عمودي استم )دو نقطه ابتدايي و انتهايي باز و بسته 
بودن ولو( تنظيم ش��د و ولو مورد بهره ب��رداري قرار 
گرفت. مهندس ارشد نگهداري و تعميرات مكانيك 
منطقه مركزي گفت: به علت شكس��تگي پوسته، 
و هزينه باالي ترمي��م، از يك گيربكس جايگزين 
استفاده شد كه از لحاظ اندازه و قيمت مناسب تر از 
نمونه قبلي است. وي با اشاره به همكاري واحدهاي 
نگهداري و تعميرات برق طراحي گيربكس جديد 
به گونه اي مي باشد كه عالوه بر باالتر بودن ظرفيت 
نيروي گيربكس جديد به گيربكس قبلي، تعميرات 
آن آسان تر بوده و فقط درايو »بوش« كه فداشونده 
مي باشد تعويض خواهد شد و به قسمت هاي اصلي 

شير مثل ساقه آن )stem( آسيبي نميرسد.

تدوين اهداف و برنامه هاي 
عملياتي شركت گاز 

 استان چهار محال و بخياري
در راستاي تحقق شعار سال

جهانبخش سليميان مديرعامل ش��ركت گاز استان 
چهارمحال و بختياري، بر راهكار هاي زيرساختي توسعه 
همه جانبه و عدالت محور استان، در راستاي نام گذاري و 
تحقق بخشيدن به شعار سال ۱۴۰۱، به نام سال توليد، 
دانش بنيان و اشتغال آفرين، تاكيد كرد و افزود: توسعه 
زيرساخت هاي گازرساني، محرك اصلي توسعه اقتصادي 
مي باشد و ظرفيت گازرس��اني چهارمحال و بختياري 
زيرساخت مهمي براي رونق توليد و اشتغالزايي ايجاد 
مي كند.سليميان با اشاره به سرمايه گذاري انجام شده 
براي گازرساني به نقاط مختلف استان گفت: هم اكنون 
9۶.۷ درصد جمعيت اين استان زيرپوشش گاز طبيعي 
قرار دارد. وي در ادامه اظهار داشت در برنامه سال ۱۴۰۱ 
و با توجه به نام گذاري سال به نام » توليد ملي، پشتيباني 
و مانع زدايي «، مي��زان اعتبار تخصيص يافته را بالغ بر 
۴8۷۷۰۰۰ ميليون ريال عنوان نمود و افزود تعداد 5۰۰۰ 
انشعاب گاز در استان اجرا مي گردد كه از اين تعداد 29۰۰ 
انشعابات مختص به روستاها مي باشند و اين امرملزم به 
اجراي ۶8 كيلومتر ش��بكه توزيع در روستاهاي استان 
خواهد بود. مديرعامل ش��ركت گاز استان چهار محال 
و بختياري تصريح كرد: مي��زان فروش گاز طبيعي در 
سال جاري بالغ بر 2۱۰۰ ميليون مترمكعب پيش بيني 
شده و حجم گاز جايگزين صنايع ۳۰۰۰۰ مترمكعب بر 
ساعت خواهد بود. همچنين طبق اهداف سال ۱۴۰۱ 
تخصيص ۱۰۰ انش��عاب به صناي��ع در جهت جهش 
توليد صورت مي پذيرد. سليميان افزود: تالش ها براي 
توس��عه گازرس��اني، بهره مندي مردم از گاز طبيعي و 
جذب سرمايه گذاران براي س��رمايه گذاري در بخش 
كارگاه هاي زود بازده تداوم دارد و با توجه به برنامه ريزي 
دقيق و چشم انداز شركت گاز پيش بيني مي شود تا پايان 
سال بخش زيادي از اهداف پيش رو محقق شده و عالوه 
بر گازرساني به صنايع داراي شرايط، شاهد بهره مندي 

روستاهاي بدون گاز از اين نعمت خدادادي باشيم.

مديرشركتمليپخشفرآوردههاي
نفتيمنطقهساريخبرداد

ترويج فرهنگ بهينه سازي 
مصرف سوخت در منطقه ساري

مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
ساري گفت: امور بهينه سازي مصرف واحد برنامه ريزي 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري با 
هدف صيانت از حقوق شهروندي و با برنامه ريزي هاي 
انجام ش��ده توانس��ت رتبه نخس��ت بهينه سازي در 
ارزياب��ي مناطق ش��ركت ملي پخ��ش فرآورده هاي 
نفت��ي اي��ران را از آن خ��ود كند . به گ��زارش روابط 
عمومي، سبحان رجب پور مدير شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه ساري در جمع كاركنان 
واحد برنامه ريزي و كنترل با تبريك يكم خرداد روز 
بهره وري و بهينه سازي مصرف، گفت: روز بهره وري 
و بهينه س��ازي مصرف، بهانه اي براي تكرار اهميت 
اس��تفاده موثر و مطلوب از زمان، امكانات، سرمايه، 
فرصت ها و نيروي انساني در جهت توليد، بهينه سازي 
مصرف و در نتيجه، رس��يدن به رش��د و شكوفايي 

همه جانبه اقتصادي و اجتماعي در جامعه است.

چراشركتهايخودروسازدرفروردينماهخودرويكمتريتوليدكردند؟

رييساتحاديهتوليدكنندگانوصادركنندگاننانايران:

رييسسازمانتوسعهتجارتخبرداد

افت  توليد  خودروسازان

فروش كيلويي نان جدي شد

آغازصادراتگستردهداروهايايراني

رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان نان ايران 
از جدي ش��دن اجراي طرح فروش كيلويي نان و آماده 
ش��دن زيرس��اخت هاي آن خبر داد. محسن لزوميان، 
رييس اتحاديه توليدكنن��دگان و صادركنندگان نان 
ايران با تاكيد بر اينكه بار اولي نيست كه فروش كيلويي 
نان مطرح مي ش��ود، اظهار كرد: فروش كيلويي نان به 
جاي فروش عددي، به عنوان پيشنهادي براي مقابله با 
كم فروشي و بهبود كيفيت نان چند باري در كشور مطرح 
شده اما، هيچگاه تا اين اندازه جدي نبوده است. وي ادامه 
داد: دليل جدي شدن اجراي طرح فروش كيلويي نان، 
اصالح نظام يارانه و آزادسازي قيمت آرد است.به گفته 
لزوميان؛ آزادسازي قيمت آرد منجر به افزايش تخلفاتي 
مانند كم فروشي شده اس��ت كه به زيان مصرف كنند 
است. وي با اش��اره به آماري كه توسط بازرسي وزارت 
جهاد كشاورزي اعالم ش��ده است، گفت: بر اساس اين 
آمار در طول ۳ ماه گذش��ته ح��دود ۱5۰۰ پرونده كم 
فروشي نان به س��ازمان تعزيرات حكومتي ارجاع شده 
اس��ت.لزوميان با بيان اينكه بهانه تخلف كم فروش��ي 
نانوايان افزايش هزينه ها است، افزود: نانوايان از افزايش 
مولفه هاي توليد همچون هزينه هاي كارگري، آب، برق، 
گاز و سربار و بيمه ناراضي هستند و تاكيد دارند با افزايش 
هزينه توليد، سود كافي عايدشان نمي شود.وي معتقد 
است، با توجه به اينكه در اصالح نظام يارانه اي در حوزه 
آرد و نان، يارانه به مصرف كننده مي رسد، فروش كيلويي 

نان يك فض��اي رقابتي بين نانوايان از نظر كيفي ايجاد 
مي كند. رييس اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان 
نان ايران، همچنين از آماده ش��دن زير ساخت ها براي 
اجراي اين طرح خبر داد. به گفته لزوميان؛ براي اجراي 
طرح فروش كيلويي نان، ش��ركت هاي فعال در زمينه 
توسعه سيس��تم هاي يكپارچه پرداخت اعالم آمادگي 
كردند تا، ترازو و دس��تگاه پز كه متصل به هم هستند 
را در اختيار نانوايان قرار دهند. وي در توضيح بيش��تر 

گفت: عملكرد اين شكل از فروش همانند فروش بنزين 
در جايگاه هاي پمپ بنزين با كارت هاي بنزيني اس��ت 
كه در اختيار مردم ق��رار دارد.لزوميان عنواني كه براي 
يكپارچه س��ازي فروش نان در نانوايي ه��ا اجرا خواهد 
ش��د را طرح »مهيا« اعالم كرد. وي تاكيد كرد: تمامي 
زواياي اين طرح با مشورت كارشناسان مربوطه در حال 
شكل گيري است و با توجه به آماده شدن زير ساخت هاي 
آن، انتظار مي رود بسيار زودتر از آنچه تصور مي شود به 

مرحله اجرا برسد.لزوميان اظهار كرد: با توجه به اينكه 
اصالح نظام يارانه اي نان در حال انجام است اجراي سريع 

اين طرح شدني و با نتايج مثبت است.
وي يادآور شد: در حال حاضر نان هاي صنعتي بر اساس 
وزن قيمت گذاري و به فروش مي رسند و فضاي رقابتي 
بااليي در بين آنها براي افزايش رضايت مصرف كننده با 
بهبود كيفيت و قيمت مقرون به صرفه وجود دارد، طرح 
فروش كيلويي نان سنتي مي تواند همين سرنوشت را 
براي نان هاي سنتي رقم بزند.گفتني است؛ در سال 9۷ 
سازمان صمت استان تهران از پيشنهاد تغيير مبناي 
فروش نان از هر عدد نان به هر كيلوگرم خبر داد و اعالم 
كرد كه، اين پيشنهاد براي تصميم گيري نهايي به دولت 
ارسال شده است.جزييات پيشنهاد اين بود كه، مبناي 
فروش از هر ع��دد نان به هر كيلو نان تغيير پيدا كند و 
قيمت آن متناس��ب با افزايش هزينه ها مصاحبه شود 
كه هم براي توليدكننده و هم براي مصرف كننده قابل 
قبول باشد. اما، اين پيشنهاد به نتيجه نرسيد و مسكوت 
باقي ماند. حاال به نظر مي رسد با اصالح نظام يارانه اي 
آرد و نان زمينه هاي اجراي آن بيش از هر زمان ديگري 
فراهم باش��د.البته در آن زمان اين طرح منتقداني نيز 
داشت، از جمله انتقادهاي وارده اين بود كه، با اجراي اين 
طرح، ممكن است، واحدهاي نانوايي براي افزايش وزن 
نان خميرتري در اختيار مشتري قرار دهند و به سبب 

افزايش وزن پول بيشتري از مردم مي گيرند.

رييس س��ازمان توس��عه تج��ارت مي گويد ب��ا اصالح 
سياست هاي ارزي، شرايط براي صادرات كاالهايي فراهم 
مي شود كه تاكنون امكان عرضه گسترده نداشته اند. علي 
رضا پيمان پاك، اظهار كرد: ارز ۴2۰۰ توماني در برخي 
حوزه ها، محدوديت هايي را براي صادرات به وجود آورده 
بود كه اميدواريم با اصالحات انجام ش��ده، بخشي از اين 
محدوديت ها كنار بروند. در سال هاي گذشته بسياري از 
فعاالن اقتصادي درخواست تغيير در اين سياست ها براي 
توسعه صادرات را داشتند كه قطعا با تغييرات انجام شده، 
دست آنها براي اعمال سياست هاي جديد باز خواهد شد.

وي با بيان اينكه با اصالحات ارزي، سبد صادراتي ايران 
تغييراتي خواهد داش��ت، بيان كرد: ما در اين س��ال ها 
شاهد صادرات كاالهايي بوديم كه ارز ترجيحي دريافت 
مي كردند و در واقع با يارانه ارايه ش��ده از س��وي دولت، 
امكان صادرات كاال را پيدا مي كردند. در واقع ما در رابطه 
با اين كاالها مزيت رقابتي نداشتيم و صرفا با توجه به يارانه 
دولتي امكان صادرات آنها به وجود مي آمد كه با اصالحات 

انجام شده متوقف خواهد شد.
رييس س��ازمان توس��عه تجارت كه در حاشيه يكي از 
جلسات مشترك با اعضاي اتاق بازرگاني صحبت مي كرد، 

ادامه داد: در مقابل ما كاالهايي داشتيم كه به دليل دريافت 
ارز دولتي، از صادرات منع شده  بودند. اين در حالي بود كه 
فعاالن اين حوزه بارها اعالم كرده بودند در صورت تغيير 
سياست هاي ارزي و آزاد شدن صادرات امكان حضور در 

بازارهاي بين المللي را خواهند داشت.
پيمان پاك درب��اره حوزه هاي جديدي كه در آنها امكان 
صادرات كاال وجود خواهد داشت، گفت: در حوزه اي مانند 
دارو، ما ظرفيت قابل قبولي ب��راي صادرات داريم كه به 
دليل سياست هاي ارزي امكان صادرات آن وجود نداشت. 
با اين تغييرات مي توان انتظار داشت كه داروهاي ايراني 

امكان قابل توجهي براي حضور در بازارهاي بين المللي 
پيدا كنند. در حوزه هايي مانند خوراك آبزيان نيز بر اساس 
آمارها بخش قابل توجهي از ظرفيت بال استفاده مانده كه با 
فراهم شدن امكان صادرات، مي توان انتظار داشت كه در 

اين حوزه ها نيز آمارهاي جديدي به دست بيايد.
وي خاطرنشان كرد: هر چند با اعمال سياست هاي جديد، 
تغييراتي در س��بد صادراتي ايران به وجود مي آيد اما در 
بلندمدت اين تغييرات به نفع صادرات ايران خواهد بود و 
به ما اين امكان را مي دهد كه در حوزه كاالهايي كه مزيت 

رقابتي داريم وارد عرصه صادرات شويم.
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خبرروز

ترمز بريدن اتوبوس شركت واحد در كرج حادثه آفريد
سخنگوي اورژانس كشور از خرابي ترمز يك دستگاه اتوبوس شركت واحد در كرج و ورود آن به الين مقابل خبر داد كه باعث 
برخورد با ۲۰ دس��تگاه خودرو شد. مجتبي خالدي گفت: در س��اعت حدود ۷.۳۰ روز سه شنبه يك دستگاه اتوبوس شركت 
واحد در پل حصارك كرج به دليل اش��كال در ترمز وارد الين مقابل ش��ده اس��ت. در اين حادثه ۳ نفر مصدوم شده اند كه با 
حضور عوامل اورژانس به بيمارس��تان مدني منتقل شده اند. او افزود: بررسي هاي اوليه نشان مي دهد كه اين اتوبوس مربوط 
به بخش خصوصي بوده كه به علت نقص فني و خارج ش��دن كنترل آن از دست راننده با گذر از بلوار شهيد بهشتي وارد خط 

مقابل شده و به ۱۹ دستگاه خودرو خسارت وارد كرده است. 

ادامهازصفحهاول

جان هاي بي ارزش

 ديپلماسي اقتصادي
  ايران و عمان 

اينها ديگر آب رفته را به ج��وي باز نمي گردانند، 
ما هميشه به جاي اينكه پيشگيري كنيم به فكر 
درمان هستيم، مسووالن ما هميشه وقتي عرض 
ان��دام مي كنند كه كار از كار گذش��ته، مي آيند با 
پيام هاي تس��ليت، مي آيند تا روي آوارها عكس 
يادگاري بگيرن��د و بروند... هيچ كدام از اينها براي 
خانواده اي كه از حاال تا ابد عزادار عزيزش مي ماند، 
نمي تواند تسلي باشد. مسووالن  اي كاش يك بار 
ديگر فيلم هاي رسيده از آبادان را نگاه كنيد، صداي 
زجه هاي مادري را كه به دنبال فرزندش مي گردد، 
بشنويد، تصوير آن پدري را كه بر سر زنان مي آيد تا 
ببيند جگرگوشه اش كجاي اين آوار مانده در ذهن 
بسپاريد، اينها يادش��ان نمي رود، چه بر سرشان 
آمده است، اينها فراموش نمي كنند كه بي تدبيري 
و بي توجهي مسووالن شهري شان چه بر سرشان 

آورده است.

۲- تسهيالت ويژه عماني ها: از آنجا كه عماني ها در 
برنامه هاي خود مخصوصا در بخش توسعه اتفاقات 
خوبي را رقم زده اند و مي خواهند در س��ال ۲۰4۰ 
به يكي از قطب هاي تاثيرگ��ذار و هژمون منطقه 
تبديل شوند امتياز هاي ويژه اي را به سرمايه گذاران 
مي دهند كه از آنها مي توان به ثبت شركت و داشتن 
سهام ۱۰۰ درصدي بدون شريك عماني اشاره كرد.

۳- نيازمندي عمان به انرژي، كاال و خدمات: يكي 
از مواردي كه كشور عمان هم در برنامه هاي توسعه 
به آن نياز دارد و هم اكنون مساله مهم انرژي است 
كه جمهوري اسالمي ايران با صادرات برق مي تواند 
هم آورده اقتصادي داشته باشد هم مازاد نياز خود 

را صادر كند.
موانع:

مهم ترين مانع بر سر راه يك ديپلماسي اقتصادي 
موثر از منظر اقتصادي در طرفين اين مساله، چالش 
مهم انتقال پول است و اين بدان معناست كه به دليل 
تحريم ظالمانه اياالت متحده امريكا امكان انتقال 
جابه جايي پول از طريق مبادي رسمي تقريبا نيست 
و همين امر بر ديپلماس��ي اقتصادي اين دو كشور 

تاثير شايان مي گذارد .
نتیجهگیري:

در پايان اين يادداشت مي توان ذكر كرد كه سفر اخير 
مقام رياست جمهوري به ايران به اين كشور بسيار 
حائز اهميت اس��ت و دليل اين امر در اين است كه 
باتوجه به خبرهايي كه از مذاكرات هسته اي ايران 
با غرب به گوش مي رس��د و اين امكان وجود دارد 
كه در تسهيل مبادالت بانكي ايران اتفاقات خوبي 
رقم بخورد از اين رو اين سفر مي تواند ريل گذاري 

مناسبي در اين عرصه باشد.

رويداد

تدوينبستهجامعاشتغالزاييبرايافراددارايمعلوليت

سرپرست دفتر امور توانمندسازي معلوالن سازمان 
بهزيستي كشور از تدوين بسته جامع اشتغالزايي براي 
افراد داراي معلوليت خبر داد و گفت: اين بسته جامع 
براساس نظام اليه بندي افراد داراي معلوليت شامل 
افراد غيرقابل توانمندسازي و افراد قابل توانمندسازي 
خواه��د بود. محس��ن ايرواني افزود: براس��اس نظام 
اليه بندي برخي افراد داراي معلوليت، كساني هستند 
كه به علت شدت آسيب ها و مشكالت، در گروه افراد 
غيرقابل توانمندس��از قرار مي گيرند. اي��ن افراد بايد 
براس��اس نظام اليه بندي تامي��ن اجتماعي در گروه 
دريافت كننده بسته خدمات حمايتي كامل قرار گيرند 
و مورد مراقبت دايمي قرار گيرند. او اضافه كرد: اين افراد 
بايد از كمك هزينه هاي مستمري بهره مند شوند تا 
خانواده بتواند از آنها نگهداري كند و در كنار آن نيز لوازم 
بهداشتي و معيشتي ديگري را دريافت كنند. به جز اين 
دسته، بقيه افراد داراي معلوليت كساني هستند كه در 
دسته قابل توانمندسازي قرار مي گيرند. اگر ما اين دسته 
از افراد را مشمول برنامه هاي آموزش، حرفه آموزي و 
اشتغالزايي قرار دهيم، اين افراد مي توانند از يك زندگي 

مستقل همراه با كرامت برخوردار شوند.

    ضرورت اشتغالزايي معلوالن
سرپرست دفتر امور توانمندس��ازي معلوالن سازمان 
بهزيستي كشور گفت: اما اگر چنين تدبيري را براي آنها در 
نظر نگيريم اين افراد طبيعتا به علت اينكه از حداقل درآمد 
برخوردار نيستند جزو افراد گروه حمايتي قرار مي گيرند 
و دولت ه��ا بايد هزينه زي��ادي را صرف پرداخت كمك 
هزينه ها، مستمري ها و كمك هاي معيشتي كنند. اين 
امر نشان مي دهد كه ضرورت دارد كه بحث اشتغالزايي 
جزو اولويت هاي اصلي برنامه هاي مربوط به افراد داراي 

معلوليت قرار گيرد.
ايرواني افزود: در اين راستا دفتر توانمندسازي معلولين 
طي دو ماه گذشته، بسته جامع اشتغالزايي را براي افراد 
داراي معلوليت تدوين كرده ك��ه هدف آن، حمايت 

از اش��تغال و ايجاد فرصت هاي برابر براي افراد معلول 
اس��ت كه بتوانند مهارت ياد بگيرند و معيشت خود را 
تامين كنند. اين امر موجب مي ش��ود مشاركت آنان 
در زندگي اجتماعي باال برود و احس��اس عزت نفس و 
خودارزشمندي كنند و اين رضايت از زندگي آنها را باال 
مي برد. او ادامه داد: طبيعتا ما در اين راستا الزم است كه 
وضع موجود خود را بشناسيم و فرصت هاي شغلي آسان 

را كه معلولين قادر به انجام آنها باشند، فراهم كنيم. 

    طبقه بندي ۳ مسير شغلي
 در بسته جامع اشتغالزايي معلوالن

سرپرست دفتر امور توانمندسازي معلوالن سازمان 
بهزيستي كشور گفت: همچنين ما بايد موانع و نيازهاي 
خود را هم بشناسيم كه بتوانيم در آن راستا برنامه ريزي 
كنيم و بتوانيم آموزش هايي را در زمينه مهارت هاي پايه 
براي آماده سازي رواني در زمينه اشتغال، مهارت هاي 
فني و حرفه اي و مهارت هاي كارآفريني ارايه دهيم. 
ايرواني تاكيد كرد: بايد زيرس��اخت هاي الزم را ايجاد 
كنيم و پش��تيباني و حمايت هاي الزم را انجام دهيم 
و همچنين اطالع رساني كافي به گروه هدف خود را 
داشته باشيم كه قوانين و مقررات را بشناسند و بتوانند 
فرصت هاي شغلي را شناس��ايي كنند. در اين بسته 
جامع، اشتغالزايي افراد داراي معلوليت ما سه تا مسير 
شغلي اصلي شامل استخدام، خوداشتغالي و كارآفريني 

براي افراد داراي معلوليت را طبقه بندي كرديم.

    تربيت ۶۰ تسهيل گر شغلي در سال جاري
سرپرست دفتر امور توانمندسازي معلوالن سازمان 
بهزيستي كش��ور گفت: براي رس��اندن معلوالن به 
پرداخت حق بيمه، قرار است ما اقداماتي را انجام دهيم 
از جمله اينكه ۶۰ تس��هيل گر شغلي در سال ۱4۰۱ 
تربيت مي كنيم كه هر استان حداقل يك نفر را داشته 
باشند كه اين تسهيل گران شغلي كارشان اين است 

كه هدايت مسير شغلي را برعهده بگيرند.

ايرواني با اش��اره به اينكه در كنار اينها اقدامات ديگري 
مي خواهيم ص��ورت دهيم، افزود: در نظر اس��ت مراكز 
پشتيباني شغلي اجتماع محور را فعال كنيم، راه بيندازيم 
و همچنين بتوانيم تسهيل دسترسي براي افراد داراي 
معلوليت به س��ايت هاي اس��تخدامي و پلت فرم هاي 
دوركاري ويژه اف��راد داراي معلولي��ت را فراهم كنيم. 
او ادامه داد: در نظر اس��ت از تس��هيل گران و داوطلبان 
برنامه هاي حوزه توانبخش��ي از طريق تسهيالت بيمه 
سهم خويش فرمايي، حمايت بيمه اي كنيم و مي خواهيم 
فرصت هاي م��اده ۱۲ قانون حمايت از حقوق معلوالن 
كه مربوط به طرح ارتقاي كاران��ه افراد داراي معلوليت 
مي شود، ماده ۱۳ كه مربوط به پرداخت حق بيمه سهم 
كارفرما مي ش��ود و ماده ۱۵ كه مربوط به استخدام سه 
درصد افراد داراي معلوليت مي شود را فراهم كنيم كه افراد 

داراي معلوليت بتوانند از آنها بهره مند شوند.

    نمي توان فقط يك مدل
 براي استخدام معلوالن داشت

سرپرست دفتر امور توانمندس��ازي معلوالن سازمان 
بهزيستي كشور با اشاره به سهميه استخدام سه درصد 
براي افراد داراي معلوليت، گفت: اين س��هميه در سال 
حدود ۱۷۰۰ نفر است كه همين سهميه به طور كامل 
تكميل نمي شود به علت اينكه ممكن است افراد داراي 
معلوليت در آزمون كتبي قبول نش��وند يا در مصاحبه 
آن نتوانند پذيرفته شوند. ايرواني خاطرنشان كرد: اين 
امر به آن معنا است كه سالي ۱۷۰۰ سهميه نمي تواند 
مشكل معلولين را برطرف كند و الزم است كه ما به سمت 
گزينه هاي مختلفي برويم كه هر گزينه بتواند افرادي كه 
توانايي هاي متفاوتي را دارند، پوشش دهد. او افزود: يعني 
ما نمي توانيم فقط يك مدل استخدام داشته باشيم و آن 
مدل را به همه افراد داراي معلوليت تسري بدهيم بلكه 
الزم است كه براي اشتغال گزينه سازي كنيم و افرادي 
كه نيازمند اشتغال حمايت شده هستند در ساختارهاي 

موجود از طريق مراكزي كه وجود دارد، به كار گيريم.

گليماندگار|
 از ته��ران تا خرمش��هر، از زاه��دان تا 
اصفهان هوا گرفته و غبار آلود اس��ت. 
تنفس در اين هوا يعن��ي تمرين مردن. آلودگي هوا 
در كالن شهرهاي ايران يكي پس از ديگري به قدري 
زياد ش��ده اس��ت كه مدارس و ادارات را به تعطيلي 
مي كشاند اما در همين تهران ترافيك در اين روزهاي 
آلوده هم بيداد مي كند. ادارات دولتي و دانش��گاه ها 
شايد تعطيل باشند، اما بخش خصوصي تعطيلي بردار 
نيست. مثل همان روزهايي كه كرونا بيداد مي كرد 
و مردم مجبور بودند براي تامين معاش خود سركار 
حاضر ش��وند وگرنه اخراج و بيكاري در انتظارشان 
بود. حاال هم فرق نمي كند، شاخص آلودگي هوا ۱۵۰ 
يا ۳۱۶ يا حتي ۵۰۰ باش��د كه از مرز خطر و هشدار 
گذشته و اگر قرار باش��د همه چيز درست سر جاي 
خودش قرار بگيرد اين ميزان آلودگي هوا براي تخليه 
شهر كافي است اما خيابان ها پر از رفت و آمد آدم هايي 
است كه بين سالمت جسم و جان و روانشان با معاش 
خود بر سر جانشان معامله مي كنند. آنها جان و روان 
را مي دهند تا لقمه اي نان بر سر سفره هاي كوچكشان 
داش��ته باش��ند. اين آلودگي هوا مي تواند آدم ها را 
از بين بب��رد، مي تواند باعث مرگ ش��ود، مي تواند 
انواع بيماري هاي تنفس��ي را در افراد ايجاد كند، اما 
كس��ي به اين چيزها توجه نمي كند، در ش��رايطي 
كه معيشت باالتر از تمام اولويت ها قرار گرفته ديگر 
سالمت جسمي و روحي چندان هم به كار نمي آيد. 
حاال ديگر فق��ط اهالي اهواز و زاهدان نيس��تند كه 
نفس شان به شماره افتاده پايتخت نشينان هم براي 
نفس كش��يدن هوا ندارند. در اين بين اما هيچ كس 
هيچ كاري نمي كند، انگار جان انسان ها ارزش خود 
را از دس��ت داده، حتما همين طور است وگرنه آن 
س��اختمان كزايي در آبادان با همه تخلف پايان كار 
نمي گرفت و نمي ش��د قتلگاه ده ها انسان بي گناه. 
ديگر چيزي كه در اين س��رزمين كمترين ارزش را 
دارد جان انسان هايي است كه يا از كرونا مي ميرند، يا 
از آلودگي هوا يا از آوار شدن ساختمان هاي نا ايمن. 

اين روزها ما مرگ را مشق مي كنيم. 

    لزوم توجه به تاثيرات آلودگي هوا 
بر سالمت جامعه

دكتر محمدرضا سعادتي، متخصص ريه درباره تاثيرات 
آلودگي هوا بر سالمت جسمي افراد به »تعادل« مي گويد: 
هواي سالم از اساسي ترين نيازها براي سالمت جامعه به 
شمار مي رود، آلودگي هوا مختص كشور ما نيست و تعداد 
قابل توجهي از كش��ورها با اين معضل دست و پنجه نرم 
مي كنند، اما مساله اينجاست كه ما براي از بين بردن اين 
وضعيت كه به قيمت س��المت جامعه تمام مي شود چه 
كارهايي انجام داده ايم.  او مي افزايد: طي دهه گذش��ته 
مطالعات اپيدميولوژيكي نشان داده كه به دليل افزايش 
مي��زان مرگ و مير مرتبط با آلودگ��ي هوا، تعيين اثرات 
آلودگي هوا بر بهداشت عمومي به طور قابل مالحظه اي 
در نقطه توجه قرار گرفته است. سازمان جهاني بهداشت 
)WHO( گزارش داده كه ساالنه بيش از ۷ ميليون مرگ 
در رابطه با آلودگي هوا رخ مي دهد. همچنين مطالعات 
اپيدميولوژي نشان مي دهد ساالنه بيش از 8۰۰ هزار نفر 
در جهان بر اثر بيماري هاي قلبي-عروقي و تنفسي ناشي 
از آلودگي هوا جان خود را از دست مي دهند. اين مرگ و 
مير به طور خاص مربوط به آسم، برونشيت، تنگي نفس و 

حمالت قلبي و آلرژي هاي مختلف تنفسي است.

    افزايش بيماري هاي قلبي 
و كاهش عملكرد ريه

اين متخص��ص بيماري ه��اي ريوي مي گوي��د: طبق 
مطالعات ثابت ش��ده اس��ت كه مواجهه با ذرات معلق، 
منجر به گستره اي از اثرات بهداشتي نظير افزايش خطر 
بيماري هاي قلبي، كاهش عملكرد ريه، افزايش مراجعه به 
بيمارستان، مشكالت تنفسي و ريوي مي شود. نتايج برخي 
مطالعات بر اين نكته تاكيد دارد كه تماس طوالني مدت 
با ذرات معلق مي تواند منجر به كاهش طول عمر ش��ود. 
گزارش شده است كه افزايش ميزان اين ذرات معلق در هوا، 
كاهش عملكرد ريه، افزايش عالئم تنفسي مانند سرفه، 
تنگي نفس، خس خس س��ينه و حمالت آسم، بيماري 
مزمن انسدادي ريه، بيماري هاي قلبي- عروقي و ريوي 
را به همراه دارد. دكتر سعادتي مي افزايد: مطالعات متعدد 
در سراسر جهان نشان مي دهد كه رابطه تنگاتنگي بين 

افزايش غلظت آالينده هاي هوا و كاهش سطح سالمت 
و رفاه جوامع، افزايش مرگ و مير، كاهش وس��عت ديد، 
افزايش صدمه به س��اير موجودات و ساير مسائل زيست 
محيطي وجود دارد. همچنين مساله آلودگي هوا با افزايش 
روزافزون جمعيت، پيشرفت صنايع و فناوري، وضعيت 
اقتصادي مردم، شرايط ويژه جوي، توپوگرافي، دخانيات 
و ترافيك نيز در ارتباط است. عوامل محيطي مانند باد، باران 
و گياهان قادرند آالينده هاي هوا را تصفيه كنند، ولي امروزه 
در اثر فعاليت هاي انس��اني آلودگي هوا به حدي رسيده 
كه گاهي طبيعت قادر به پاك سازي و تصفيه آن نيست. 

    اثرات مخرب آلودگي هوا بر روان انسان
آلودگي ه��وا به هم��ان ميزان ك��ه در ب��روز و افزايش 
بيماري هاي جسمي و مرگ و مير تاثيرگذار است، منجر 
به آسيب هاي روحي و رواني متعدد مي شود و شكايت هاي 
مبني بر احس��اس غمگيني، تنش و بيقراري در افراد را 
بيشتر مي كند و مش��اهده اين عالئم كيفيت زندگي و 

رضايت افراد را كاهش مي دهد.
پروانه خورشيدي، روانشناس در اين باره به تعادل مي گويد: 
آلودگي هوا بر شخصيت برخي افراد اثرگذار است، به طوري 
كه افرادي كه به انجام برخي فعاليت ها عالقه مند و برونگرا 
بودند، درون گرا مي ش��وند، همچني��ن مي تواند ميزان 
خودكشي در افراد به ويژه افراد داراي اختالالت رواني را 
افزايش دهد، آلودگي هوا بر سالمت روان اثرات منفي دارد 
و به طور كلي موجب افزايش اضطراب، افزايش ورم مغز، 
كم خوني، كاهش ديد، كاهش توان فكري، افسردگي و 
استرس، تنش هاي عضالني و روحي، اختالالت روان تني 
و ذهني، خشونت و پرخاشگري كاهش يادگيري و تمركز 
مي شود. همچنين موجب افزايش زودرنجي مي شود كه 
در اين حالت فرد دچار خودبيمارانگاري شده و احساس 
نوعي ترس در او شكل مي گيرد و وسواس به ميزان قابل 

توجهي افزايش مي يابد.
او مي افزايد: اضطراب، زودرنجي، خشونت و پرخاشگري 
و همچنين افسردگي از جمله آسيب هاي روحي و رواني 
ناش��ي از آلودگي هوا است و حتي آسيب هاي جسمي 
ناش��ي از روان تني را تقويت مي كن��د؛ »اختالل هاي 
روان تني« ب��ه برخي از بيماري ه��اي رواني كه به طور 

مستقيم به آس��يب هاي مغزي و وضعيت غيرعادي در 
محيط شيميايي اس��ت مغز اشاره مي كند و همچنين 
خشونت و پرخاشگري را تقويت و سازگاري با محيط هاي 
اجتماعي را كاهش مي دهد، اگرچه واكنش افراد بر اساس 
ژنتيك، تربي��ت خانوادگ��ي و... در مقابل محرك هاي 
محيط��ي متفاوت اس��ت، اما به طور كل اي��ن آلودگي 
با تقويت اضط��راب، تاب آوري اجتماع��ي را در مقابل 
فش��ارهاي محيط اجتماعي كاهش مي دهد. آلودگي 
هوا خشونت و پرخاشگري را رواج مي دهد و اين موضوع 
امروزه يكي از مهم ترين چالش هاي جوامع صنعتي است، 
چرا كه منجر به آس��يب هاي جس��مي، روحي و رواني 

متعددي و حتي گاهي جبران ناپذير و عميق مي شود.

   آلودگي هوا و اختالالت روان تني
اين روانشناس مي گويد: به طور كلي آلودگي هوا عالوه بر 
موارد ذكر شده باعث اختالالت روان تني و ذهني و اختالل 
در تمركز و موجب افزايش زودرنجي مي شود كه در اين 
حالت فرد دچار خودبيمارانگاري خواهد شد و احساس 
نوعي ترس در فرد شكل مي گيرد و وسواس به ميزان قابل 
توجهي افزايش مي يابد، البته خود بيماري انگاري كه يكي 
از آسيب هاي مهم روحي و رواني آلودگي هوا است، چرا 

كه اين آسيب سبب اضطراب بيماري مي شود، به عبارت 
ديگر » خودبيمارانگار « علي رغم برخورداري از سالمت 
جسماني نگران بيماري است و به طور مداوم به پزشك 
مراجعه مي كند و خواس��تار ارزيابي اس��ت و اين نگراني 
زندگي فرد را دچار مشكالت فراواني خواهد كرد. پروانه 
خورشيدي مي افزايد: سرب بر روح و روان اثرات مخربي 
دارد، بر اساس پژوهش هاي انجام شده، عالوه بر اختالالتي 
كه در اثر آلودگي هوا بر روان انس��ان ها ايجاد مي ش��ود، 
چنانچه س��رب در هوا افزايش يابد، كاهش كارآيي، افت 
عملكرد، افزايش استرس، كاهش شنوايي حسي و حركتي، 
اختالالت عصب شنوايي و اختالالت يادگيري را به همراه 
دارد و در صورتي كه س��رب به علت س��وخت نامناسب 
توليد شود، موجب افزايش عالئم اوتيسم و بيش فعالي 
در كودكان و كاهش چشم گير اعتماد به نفس و فراموشي 

و بروز رفتارهاي غيرسازگارانه در بزرگساالن مي شود.

    گردوخاك اورژانس را 
به ميادين تهران كشاند

اما حاال آلودگي هواي تهران به قدر افزايش پيدا كرده كه 
طي روزهاي گذش��ته اورژانس تهران در ميادين اصلي 
شهر مستقر شده است. دكتر يحيي صالح طبري درباره 

تمهيدات اورژانس تهران با توجه به افزايش ميزان آلودگي 
هواي شهر تهران گفت: در پي افزايش ميزان آلودگي هواي 
شهر تهران ناوگان مركز اورژانس تهران در ميادين اصلي 
شهر مستقر شدند. عوامل اورژانس در ميادين اصلي شهر 
از جمله آزادي، انقالب، تجريش، شهدا، امام خميني)ره(، 
راه آهن، خراسان، شهدا و ميدان نماز اسالمشهر مستقر 
خواهند شد. رييس مركز اورژانس تهران با بيان اينكه 
شهروندان مي توانند در صورت احساس تنگي نفس، 
دو بيني، سردرد، سرگيجه، تهوع و... به عوامل اورژانس 
مراجعه كنند يا با ش��ماره تلفن ۱۱۵ تماس بگيرند، 
اظهار كرد: در صورت مراجعه ش��هروندان به مشكل 
آنها رسيدگي و اقدامات الزم انجام مي شود، همچنين 
در صورت نياز به خدمات بيش��تر، عوام��ل اورژانس 
ش��هروندان را به مراكز درماني انتقال مي دهند. بنا به 
گفته اين مقام مسوول آلودگي هواي ناشي از گرد و غبار 
روي چشم، ريه و قلب تأثير مي گذارد و در چنين حالتي 
كودكان، سالمندان و افراد داراي بيماري هاي تنفسي، 
قلبي و زنان باردار گروه هاي آسيب پذير هستند و امكان 
دارد دچار مشكالت عديده اي شوند. در پيك قبلي گرد 
و غبار ۳۷ درصد بر ميزان مراجعه بيماران قلبي نسبت به 

مدت مشابه در سال قبل افزوده شده است.

گزارش

شاخصآلودگيهوايتهرانعدد316رانشانميدهد

تنفس در غبار

كشف6۹هزارليترگازوييلقاچاقدرقشم
جانش��ين مرزباني هرمزگان از كشف 
يك مشك ماري با حجم ۶۹ هزار ليتر 
گازويي��ل در آب هاي قش��م خبر داد. 
»سردار عبداهلل لش��كري«، جانشين 
مرزبان��ي هرم��زگان گفت: س��واحل 
شهرستان قشم همواره با موضوع قاچاق 
س��وخت به س��مت مرزهاي خارجي 
درگير اس��ت كما اينكه م��ا در نيروي 

مرزباني با دقت و اشراف كامل اين موضوع را دنبال 
مي كنيم به نحوي كه همواره در اين راستا كشفيات 
قابل توجهي داشته  و داريم. او با بيان اينكه هر اندازه 
كه نظارت ها و كنترل ها بيشتر مي شود قاچاقچيان 
كالن سوخت به سمت روش هاي جديدتر مي روند، 
اضافه كرد: انتقال و نگهداري سوخت با استفاده از 
محفظه هاي ماري ش��كل كه به مش��ك ماري نيز 

شناخته مي ش��ود يكي از اين روش ها 
است كه با هوشمندي ماموران مرزباني 
اغلب كشف و ضبط مي شود. جانشين 
مرزباني هرمزگان با تاييد خبر كشف 
يك مشك ماري با حجم ۶۹ هزار ليتر 
گازوييل قاچاق در آب هاي قش��م طي 
ساعات گذش��ته، گفت: اين محموله 
در پي كار اطالعاتي و آگاهي از مقصد 
و هدف قاچاقچيان كش��ف و سپس طي عملياتي 
توقيف شده است. وي با بيان اينكه افراد مرتبط با 
اين محموله از محل متواري شده اند، افزود: ارزش 
تقريبي اين محموله بيش از دو ميليارد تومان برآورد 
مي ش��ود كه به مقامات مربوطه تحويل مي شود از 
طرفي نيز بررسي براي دس��تگيري صاحبان اين 

محموله ادامه مي يابد.

نيميازبازماندگانازتحصيل،روستاييوعشايريهستند
وزي��ر آم��وزش و پ��رورش گف��ت: 
در  مي ده��د  نش��ان  بررس��ي ها 
استان هاي مرزي حدود ۵۰ درصد از 
بازمان��دگان از تحصيل دانش آموزان 
روستايي و عشايري هستند. يوسف 
نوري اظهار ك��رد: در بخش هايي در 
توزي��ع امكان��ات، ضعف هايي وجود 
دارد كه بايد ترميم ش��ود، بررسي ها 

نشان مي دهد در اس��تان هاي مرزي حدود ۵۰ 
درص��د از بازماندگان از تحصي��ل دانش آموزان 
روستايي و عشايري هستند. او افزود: ممكن است 
در منطقه اي مدرسه وجود داشته باشد اما موانع 
تحصيلي مانند مش��كالت اجتماعي، اقتصادي 
و... نيز باش��د لذا در قالب عدال��ت ترميمي اين 
مشكالت بايد حل و موانع تحصيل دانش آموزان 

رفع شود. يوس��ف نوري خاطرنشان 
كرد: اعتبارات ما پاس��خگوي سرعت 
رش��د دانش آموزان نيست از طرفي 
فرسودگي و از سوي ديگر مهاجرت و 
ورود اتباع خارجي مشكالت آموزشي 
را همچنان افزايش مي دهد. او اضافه 
ك��رد: علي رغم تالش ه��اي صورت 
گرفت��ه، همچن��ان در برخي مناطق 
مدارس فرس��وده وجود دارد به طوري كه حدود 
۲۰ درص��د مدارس كش��ور فرس��وده، نيازمند 
بازس��ازي اس��ت. وزير آموزش و پرورش گفت: 
همچنان فاصله اعتبارات موجود با نيازها بيشتر 
مي شود لذا در اين شرايط جز با مساعدت مردم 
مش��كالت قابل حل نخواهد ب��ود بنابراين همه 

بايد كمك كنند.

توقيف۵هزاردستگاهفلزياب
فرمان��ده ي��گان حفاظ��ت از ميراث 
فرهنگ��ي از توقيف ۵ هزار دس��تگاه 
فلزي��اب خب��ر داد و گف��ت: قوانين 
تنها به ما اج��ازه توقي��ف و برخورد 
با خري��د و فروش اين دس��تگاه ها را 
مي دهد. س��ردار حسن مهري درباره 
رواج تبلي��غ فلزياب ه��ا در بناه��ا و 
محوطه هاي تاريخي و باستاني گفت: 

در حال حاض��ر خريد و ف��روش فلزياب ممنوع 
اس��ت اگر كس��ي را ببينيم كه اين دستگاه ها را 
 عرضه مي كند حتمًا با او برخورد مي ش��ود ولي 
قانون گذار تنها ضبط و توقيف را مجاز دانس��ته 
اس��ت. با اين وجود مي توانيم در زمان توقيف، تا 
س��ه برابر قيمتي كه آن دستگاه دارد؛ جريمه در 

نظر بگيريم. او افزود: تاكنون ۵ هزار 
فقره فلزياب توقيف شده و در اختيار 
يگان حفاظت از ميراث فرهنگي قرار 
گرفته است. تعدادي از دارندگان اين 
افراد نيز دس��تگير ش��ده اند. سردار 
مهري درباره اينكه ب��ا وجود قوانين 
چرا باز هم ش��اهد تبليغ ب��راي اين 
دستگاه ها در بناهاي تاريخي هستيم 
گفت: ش��ايد اين موضوع به ش��رايط اقتصادي 
كش��ور برمي گردد. برخي از افراد تصور مي كنند 
از اين راه مي توانند معيشت خود را تأمين كنند به 
همين سراغ اشياي عتيقه مي روند. آنها هيچ وقت 
ساكت نيستند به همين دليل براي برخورد با اين 

رفتارها قوانين به بازنگري بيشتري نياز دارد.

رويخطخبر
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