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يادداشت- 1

 زير و بم افزايش
درآمدهاي خزانه دولت

احسان خاندوزي به عنوان 
وزي��ر اقتصاد و س��خنگوي 
س��تاد اقتص��ادي دول��ت 
روز گذش��ته  س��يزدهم 
در جري��ان گفت وگ��و ب��ا 
خبرن��گاران، آمارهاي��ي را 
درب��اره افزايش درآمدهاي 
نفتي كش��ور و س��از و كار 
وصول اين درآمده��ا مطرح كرد ك��ه بازتاب هاي 
فراواني در فضاي رس��انه ها نيز پيدا كرد. خاندوزي 
اعالم ك��رد »اتفاقات اخي��ر بين الملل��ي در حوزه 
انرژي موجب افزاي��ش 580 درصدي درآمدهاي 
خزانه دولت در 4 ماهه نخس��ت امس��ال به نسبت 
سال قبل شده است.« به  طور كلي در خصوص اصل 
اين اعداد و ارقام، نمي توان بحث يا نقدي را مطرح 
كرد چرا كه اين مسووالن اقتصادي دولت هستند 
كه به اين آمارها دسترس��ي دارند، نه كارشناسان و 
تحليلگران اقتصادي. اما درباره اين واقعيت كه دليل 
اين افزايش قيمت ها چيست، چگونه شكل گرفته 
و چه چش��م اندازي در انتظار اقتصاد كشور خواهد 
بود، مي توان به تحليل نشست. واقعيت آن است كه 
بعد از تحوالت برآمده از جنگ روس��يه و اوكراين و 
تاثيراتي كه اين جن��گ در حوزه انرژي جهاني )در 
كنار ساير بخش هاي اقتصادي( ايجاد كرد، قيمت 
نفت و س��اير اقالم ان��رژي )گاز، فرآورده هاي نفتي 
و...( با افزاي��ش قابل توجهي مواجه ش��د. افزايش 
قيمت نفت در س��طح جهان باعث ش��د تا به  طور 
طبيعي درآمده��اي نفتي كش��ورمان نيز افزايش 
پيدا كند. بنابراين احتماال اص��ل اين اظهارات كه 
وصول درآمدهاي نفتي كشور با رشد بيش از 580 
درصدي مواجه شده، درس��ت است. يعني با توجه 
به افزايش بيش از دوبرابري قيمت نفت، درآمدهاي 
نفتي ايران نيز با افزايش چش��مگيري مواجه شده 
است. به عبارت روش��ن تر، اگر افزايش قيمت نفت 
را در افزاي��ش ص��ادرات نفتي اي��ران ضرب كنيم، 
ع��دد نهايي احتماال ح��ول و حوش همي��ن ارقام 
خواهد ش��د. براي محاس��به دقيق ميزان افزايش 
درآمدهاي نفتي كش��ور نيز بايد ديد ايران در دوره 
تحريم ها چه ميزان نفت مي فروش��د؟ اما آمارهاي 
دقي��ق ميزان فروش نفت اي��ران در دوره تحريم ها 
محرمانه اس��ت و هرگز اشاره نمي شود كه ايران در 
زمان تحريم ه��ا چه ميزان ص��ادرات نفت به كدام 
كشورها دارد. درس��ت هم همين است؛ به هر حال 
ايران تحت تحريم هاي ش��ديد غربي ها قرار دارد و 
هرگونه شفاف س��ازي در خصوص آمارهاي مرتبط 
با فروش نفت، ممكن است، تبعات مخربي را براي 
كش��ور به همراه داشته باشد. بنابراين متوليان امر، 
معموال مش��خص نمي كنند كه چند بشكه نفت را 
به كدام مش��تريان، با چه قيمتي و تحت چه ساز و 
كاري به فروش مي رس��انند. در صورتي كه ايران، 
اطالعات راهبردي اين ح��وزه را علني كند، بدون 
ترديد دشمنان كشور از اين آمارها براي فشار بيشتر 
به كشور اس��تفاده خواهند كرد. شك نكنيد امريكا 
با شناسايي مشتريان و متقاضيان نفت ايران تالش 
خواهد كرد اين ش��اهراه هاي ارتباطي براي فروش 
نفت ايران را مسدود سازد. برخي اما اين پرسش را 
مطرح مي كنند كه چرا اث��رات افزايش درآمدهاي 
نفت��ي در اقتصاد كش��ور نمايان نمي ش��ود. يعني 
نشانه اي از بهبود در وضعيت معيشتي پيدا نيست 
و همچنان تورم، افسارگسيخته است و قيمت اقالم 
مصرفي رو به س��مت صعود دارد؟ در پاسخ به اين 
پرسش ها بايد به اين نكته اشاره كرد كه درآمدهاي 
ارزي برآمده از ص��ادرات نفت��ي، بالفاصله تبديل 
بودجه جاري نمي شوند. بر اساس قانون بايد مراحلي 
طي شود تا اثرات اين بهبود در شمايل نهايي اقتصاد 
كشور و نظم و نظامات بازارها هويدا بشود. معموال 
در مكانيس��م فعلي درآمدهاي نفتي كش��ور وارد 
خزانه مي ش��ود و اين مجلس اس��ت كه در جريان 
بررسي و تصويب بودجه مشخص مي كند، هر ريال 
از درآمدهاي كش��ور بايد صرف چه اموري ش��ود. 
يك بخش را صرف يارانه هاي نقدي مي كنند، يك 
بخش را صرف آموزش، فرهنگ، ورزش و... بنابراين 
براي داوري كارشناس��انه درباره اثرات اين افزايش 
درآمدي بايد منتظ��ر ماه هاي آينده و زمان تدوين 
و ارايه بودجه1402كل كش��ور بمانيم تا مشخص 
ش��ود، اوضاع ذخاير ارزي كشور چگونه است. ابهام 
مهم بعدي، نحوه وصول اين درآمدها است. برخي 
مي خواهند بدانند، آيا ايران جدا از فروش و صادرات 
نفت، امكان وصول نق��دي و عيني درآمدهايش را 
دارد يا ن��ه؟ معتقدم از يك طرف ب��ا توجه به عدم 
پيوس��تن به كنوانس��يون FATF و از س��وي ديگر 
با توج��ه به تحريم ه��اي دامنه دار، ام��كان انتقال 
درآمدهاي نفتي به داخل كش��ور بسيار بعيد است. 
مگر اينكه راهكارهاي جايگزيني براي اين موضوع 
انديشيده شده باشد. در شرايط فعلي موضوع مهم 
براي اقتص��اد ايران پايان دادن به تحريم ها و تالش 
براي پيوس��تن به ش��اهراه پولي و مالي بين المللي 
است. ضرورتي كه متوليان و سياستگذاران كشور 

تا دير نشده بايد زمينه تحقق آن را فراهم كنند.

نرسي قربان

در گزارش مجمع جهاني اقتصاد آمده است

نتايج نظرسنجي اتاق ايران
از ۱۱۵ بنگاه توليدي و خدماتي نشان مي دهد

وزير اقتصاد مي گويد نشانه هاي بهبود شرايط 
خود را نشان خواهند داد

اشتغال و معيشت، سرخوردگي جوانان، ركود اقتصادي طوالني مدت
بحران منابع طبيعي، از دست دادن تنوع زيستي و فروپاشي اكوسيستم 

پنج ريسك بزرگ اقتصاد ايران

پرش قيمت ها 
با حذف ارز ترجيحي!

رشد 580 درصدي
درآمدهاي نفتي ايران

يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 ماجراي نرخ بهره 
و بازار سرمايه

اقتصاد ايران يكي از ديرپاترين 
اقتصادهاي توام با تورم در جهان 
است. نزديك 5 دهه اقتصاد ايران 
با تورم هاي دو رقمي مواجه بوده 
كه اين تورم كه ريش��ه در مازاد 
درآمد نفتي، بيماري هلندي، 
تورم جهاني و در نهايت كسري 
بودجه و ناترازي بانك ها داشته 
است. همواره دغدغه سياستگذاران در ايران، بحث تورم و 
نحوه مقابله با آن بوده؛ يكي از روش هاي مهار تورم كاهش 
هزينه واردات )تثبيت نرخ ارز( و افزايش واردات بوده است. 
اين روش عموما با تقويت موقت طرف عرضه به بروز بيماري 
هلندي و كمبود توليد و از دست رفتن بازارهاي صادراتي 
و داخلي بنگاه ها منجر شده است؛ اين روش در سال هاي 
دهه 50 و در دوره نهم و دهم رياس��ت جمهوري بيشتر از 
موارد ديگر استفاده شد و غالبا در كوران رشد درآمدهاي 
ارزي- نفتي بيشتر ديده مي شود. قيمت گذاري دستوري 
يكي ديگر از روش هاي مهار تورم است؛ عموما سياستگذار با 
هدف شانه خالي كردن از مسووليت مستقيم خود در ايجاد 
تورم به آن روي مي آورد. به عبارتي از طريق مازاد تبديل 
درآمد ارزي و انبساط پولي و استقراض از بانك مركزي و 
بانك هاي عمومي و خصوصي به دنبال مقصر دانستن شبكه 
توليد و توزيع بوده كه اين مساله از دهه پنجاه با ايجاد مركز 
بررسي قيمت ها و صندوق حمايت مصرف كنندگان شروع 
ش��ده و در بعد از انقالب بر دامنه ابعاد حقوقي آن با ايجاد 
سازمان تعزيرات حكومتي و تقويت سازمان حمايت افزوده 
شد؛ همچنين شالوده اين روش بر پايه دستكاري قيمتي، 
قيمت تعادلي استوار شده تا در حال حاضر بدترين مشكالت 
اقتصادي را در كشور ايجاد كند. قيمت گذاري آنهم عموما 
زير قيمت تعادلي، با ايجاد حاش��يه سود غيرمنطقي در 
بنگاه هاي خصوصي آنه��ا را از توليد باز مي دارد. بر همين 
اساس ميزان توليد در كشور كاهش مي يابد و زمينه قاچاق 
و فعاليت بدون توجيه اقتصادي و فرس��ودگي بنگاه هاي 
دولتي را رقم مي زند؛ نمونه بارز اين مساله را در چهار حوزه 
مواد غذايي، مواد سوختي، برق و آب قابل مشاهده است. 
تله قيمت گذاري دستوري بعد از زيان دهي و ايجاد مشكل 
براي بنگاه ها گريبانگير خود دولت ش��ده و همين مساله 
منجر به اعتراضات جامعه در حوزه حامل هاي انرژي كه دژ 
مستحكم قيمت گذاري دستوري در 4دهه اخير بوده منجر 
شده است. يكي ديگر از عوامل مهم جهت مهار تورم افزايش 
نرخ بهره است و يكي از چالش برانگيزترين روش هاي مهار 
تورم در ايران افزايش نرخ بهره بوده كه متاسفانه به دليل 
ريشه تورم در ايران كه عموما از بعد كمبود عرضه و افزايش 
هزينه توليد اس��ت، كارايي ندارد. افزايش بهره بانكي به 
افزايش شديد نقدينگي، تشديد ناترازي بانك ها و به رشد 
بيشتر بهاي كاالها و كاهش ارزش پول ملي منجر مي شود؛ 
در واقع دولت با باال ب��ردن نرخ بهره، مجبور به چاپ پول 
بيشتر براي پرداخت نرخ بهره بوده و اين پول بيشتر با سرازير 
شدن با بازارها از جمله ارز و مسكن خود تورم را مجددا باال 

مي برد. در همين حال با وجود مشكالت متعدد اقتصادي و 
اجتماعي سياستگذار در خالل سال هاي اخير به روش هاي 
نادرست مهار تورم روي آورده كه حتي توان مهار تورم براي 
مدت قابل قبول را ندارد و هيچ گونه تغييري در سياست ها 

و ساختار صورت نمي دهد.
در سال جاري كه براي سومين سال پياپي نرخ تورم باالي 
50 درصد ثبت ش��ده؛ مجددا دولت هر ۳ روش اش��تباه 
گذشته را در پيش گرفته است، از يك سو به دنبال كاهش 
عوارض و حقوق گمركي براي واردات ارزان است. با وجود 
اينكه ارز چنداني در اختيار دولت وجود ندارد، ولي تحت 
فشار مجبور به افزايش واردات شده كه خبري دردناك براي 
صنايع رو به اضمحالل كش��ور است؛ در كنار آن نرخ بهره 
نيز مجددا در سطح بين بانك ها به مرز 22 درصد رسيده و 
در نهايت دولت ابتدا با تغيير قيمت مصرف كننده به قيمت 
توليد كننده و در گام بعدي با تالش براي قيمت گذاري با 
سختگيري ش��ديد تالش دوباره اي را براي تكرار گذشته 
صورت داده است. اين تالش شكست خورده متاسفانه با 
حالتي از عقبگرد به دنبال ضربه زدن به بورس كاال و انرژي 
به عنوان تنها كانال هاي باقي مانده از ارتباط اقتصاد كشور 
با واقعيت ها و روش هاي درست مديريت اقتصادي بنگاه ها 
است. تجربه بورس كاال و انرژي در سال هاي اخير در سه 
حوزه فوالد، پتروشيمي و اينك سيمان نشان داده است 
كه در سايه حداقل هاي آزادسازي اقتصادي، شركت ها و 
بنگاه هاي ايراني پتانسيل رشد و رقابت در سطح بين الملل 
را يافته و توانستند بار توسعه اقتصادي را به دوش بكشند؛ در 
حالي كه كل اقتصاد در رشد صفر قرار دارد اما شركت هاي 
اين سه صنعت به صادر كنندگان قوي در منطقه تبديل 
ش��ده اند؛ حال آنكه در اين حوزه به خصوص فوالد ايران 
س��ه دهه وارد كننده بوده اس��ت. دولت در حال حاضر به 
جاي تقويت اين مسير در عقبگردي شديد به دنبال كور 
كردن اين مجاري افتاده است؛ امري كه در صورت تحقق 
ضربه اي بدتر از تحريم هاي جهاني به صنعت و توليد ايران 
وارد خواهد ساخت. در شرايط كنوني آنچه مي توان براي 
مهار تورم به عنوان نسخه قابل قبول پيش روي دولت 
گذاش��ت مواردي همچون تالش براي كاهش كسري 
بودجه دولت و افزايش تس��ويه بده��ي دولت از طريق 
واگذاري دارايي بجاي پول نقد - افزايش آزادي اقتصادي 
و حذف محدوديت ها در حوزه بخش خصوصي از طريق 
بورس كاال و انرژي و رفع قيمت گذاري محصوالت بخش 
خصوصي - واگذاري تمامي بنگاه هاي اقتصادي دولت از 
طريق بورس و خروج دولت از حوزه اقتصاد؛ به ويژه در سه 
حوزه نفت و گاز و پتروشيمي و كاهش نرخ سود بانكي از 
طريق افزايش سرمايه دولت در بانك ها و ايفاي تعهدات 
انباشته دولتي كه موجب افزايش نرخ بهره شده است. 
در صورت اجراي اين موارد مي توان اميد داشت حداقل 
شرايط از وضعيت كنوني بدتر نخواهد شد؛ در حالي كه 
تاكيد دولت به اجراي سه روش اشتباه گذشته مي تواند 
در سال آينده كشور را با ابرتورم مواجه سازد؛ امري كه 

چندان دور از تصور نيست. 

همايون دارابي

 خيانت؛ رازي پنهان
يا حرفي آشكار

براي بعضي اف��راد خيانت 
همسر تير خالص به زندگي 
مش��ترك اس��ت، اي��ن در 
حالي است كه عده اي ديگر 
تصمي��م مي گيرند فرصت 
جبران به طرف مقابلش��ان 
داده و به دنبال راه حل براي 
ساختن دوباره زندگي خود 
باشند. اما بايد به اين نكته آگاهي داشته باشيم كه 
تعريف ما از خيانت با آنچ��ه در واقعيت وجود دارد 
فرق مي كن��د، افراد زيادي خيان��ت را فقط ارتباط 
برقرار كردن همس��ر با يك فرد ديگر خارج از دايره 
ازدواج مي دانن��د در حال��ي كه ه��ر عملي كه جزو 
خط قرمزهاي همسر به شمار آيد و به صورت پنهاني 
و بدون اطالع همس��ر انجام ش��ود و ف��رد بداند كه 
انجام اين كار منجر به ناراحتي همسرش مي شود، 
خيانت محس��وب مي ش��ود. اما اساس��ًا در متون و 
قوانين مرب��وط به حوزه خان��واده كلمه »خيانت« 
وجود ن��دارد و به ج��اي آن از كلماتي مانند س��وء 
معاشرت و س��وءرفتار استفاده شده است. در قانون 
مجازات اس��المي نيز موضوع خيان��ت زوجين به 
يكديگر به صورت مستقل جرم انگاري نشده وليكن 
ارتكاب هر يك از جرايم منافي عفت مانند انواع زنا، 
لواط، مساحقه، رابطه نامشروع يا منافي عفت غير 
زنا به صورت فيزيك��ي و در مواردي حتي به صورت 
تلفني يا مجازي توس��ط هر يك از زوجين مصداق 
بارز سوءمعاشرت محسوب مي شود كه البته در اين 
موارد صرف ادعا در دادگاه خان��واده كافي نبوده و 
اثبات تحقق هر يك از جرايم فوق آن هم در دادگاه 

صالح مالك عمل است.
قطعًا زن يا مردي كه از همسر خود خيانت مي بيند 
وارد يك بحران بزرگ مي شود، انواع احساسات بد را 
تجربه مي كند و فكرهاي زيادي مانند تالفي كردن، 
آبروريزي يا طالق به ذهنش خطور مي كند اما اين 
 يك امر ثابت شده است كه تصميم گيري در شرايط 
بحراني نتيجه اي جز پش��يماني به ب��ار نمي آورد؛ 
پس در چنين شرايطي چه بايد كرد؟ بعد از افشاي 
خيانت، فرد آسيب ديده نياز به تخليه هيجان منفي 
مثل غم يا خشم دارد و انكار فرد خيانت كار آسيب 
رواني بيش��تري را متوجه فرد آسيب ديده مي كند. 
لذا توصيه مي كنم زوجين در اولين فرصت با همين 
بحران اقدام به مش��اوره كنند. تا زماني كه خيانت، 
علت هاي خيانت، افكار، ذهنيت ها و طرح واره هاي 
هر دو و رابطه دو نفر بررسي نشود، زوج براي بخشش 
يا طالق نمي توانند تصميم بگيرند. متأسفانه گاهي 
فرد آسيب ديده به دليل ش��رايط بحراني و ناتواني 
در حل مش��كل بهترين راه حل را در ميان گذاشتن 
مس��اله خيانت با اطرافيان مي داند درحالي كه اين 
ادامه در صفحه 8 كار اشتباه است.  

زهره شفيعي

 كريدور چين- ايران
 عراق- عربستان به غرب آفريقا

اخبار خوشايندي از مذاكرات 
اي��ران و عربس��تان ب��ه گوش 
مي رس��د به طوري كه وليعهد 
عربس��تان تنه��ا ي��ك هفته 
پس از س��فر جوباي��دن به اين 
كشور، خواستار افزايش سطح 
مذاك��رات ايران و عربس��تان 
و علني ش��دن آن ش��ده كه با 
استقبال ايران روبرو شده اس��ت. به نظر مي رسد اين امر 
مي تواند تبعات بسيار مناسبي در همه زمينه ها و ازجمله 
حمل و نقل داشته باشد مشروط به اينكه فارغ از منازعات 
بين المللي و صرفا در چارچوب اقتصاد بين المللي عربستان 
بتواند خود را به عنوان دروازه ورود به آفريقا براي تبادالت 
حمل و نقلي با كش��ور هاي آفريقايي و به خصوص مصر 
قلمداد كرده و نقش آفرين باشد. آفريقا بازاري يك ميليارد 
و ۳00 ميليون نفري است كه حجم مبادالت تجاري ساالنه 
آن به ح��دود يك هزار ميليارد دالر بالغ مي ش��ود. چين 
به شدت به دنبال بازار آفريقاست به همين خاطر است كه 
همايش همكاري هاي چين و آفريقا   )FOCAC( از سال 
2000 ميالدي تاكنون بيش از ۷ بار تشكيل شده است. 
نمايندگان اقتصاد و بازرگاني چين عالوه بر اين در س��ال 
2004 در قاهره با نمايندگان 22 كش��ور عربي كه بخش 
عمده اي از آنها در آفريقا قرار دارند ديدار و از بازتعريف نوع 
جديد از همكاري ها برپايه تجارت دوجانبه تاكيد كردند. 
همچنين چين با ديگر كشورهاي آفريقا نظير گينه، آنگوال، 
نيجريه، آفريقاي مركزي، چاد، كنگو، ليبي، نيجر و سودان 
نيز براي افزايش حجم مبادالت تجاري وارد مذاكره شده 
است. افزايش حجم سرمايه گذاري چين در آفريقا از ۷5 
ميليون دالر در سال 200۳ به 4.2 ميليارد دالر در 2020 
خود گواه اين مدعاست.   ناوگان دريايي چين درحالي براي 
حمل كاال به بازارهاي اروپا و آفريقا از درياي چين جنوبي 
استفاده مي كند كه اين كشور در اين دريا با ديگر كشورها 
مش��كالت ارضي و مرزي دارد به طوري كه بس��ياري بر 
اين باورند ك��ه درياي چين و تنگه ماالكا در آينده يكي از 
كانون هاي اخت��الف جهاني خواهد بود.  تنگه ماالكا بين 
اقيانوس هند و آرام اس��ت و گلوگاه اصلي تجارت جهاني، 
بيش از نيمي از ترافيك كانتينري جهان و يك سوم ترافيك 
دريايي در اين منطقه است.  بيش از دوسوم منابع انرژي 
كره جنوبي، ۶0 درصد از منابع انرژي ژاپن، 80 درصد نفت 
خام وارداتي چين از تنگه ماالكا مي گذرد. هم اكنون به نظر 
مي رسد كنترل تنگه ماالكا در اختيار مالزي و سنگاپور 
هستند كه رابطه بس��يار نزديكي با امريكا دارند.  به نظر 
مي رسد چين به ش��دت به دنبال كاهش وابستگي خود 
به تنگه ماالكا براي باالبردن ضريب امنيت تامين انرژي 
و منابع اوليه صنايع خود است و شايد يكي از داليل طرح 
عظيم يك كمربند يك راه چين كه عمدتا بر پايه حمل و 
نقل ريلي و جاده اي است همين كاهش وابستگي باشد. 
افزايش واردات نفت و گاز چين از روس��يه، قزاقستان و 
ادامه در صفحه 3 تركمنستان در همين راستا است.  

سيد عبدالكريم محقق

 تقاطع صنعت
 و متاورس

متاورس نمايي از يك دنياي 
غيرمتمركز است كه كنترل 
و ش��كل دهي آن در دس��ت 
كارب��ران و ش��هروندان آن 
اس��ت؛ نه يك نهاد دولتي يا 
بين المللي. اين شهروندان هم 
نيازمند پلتف��رم و ارزي براي 
خريدوف��روش محص��والت 
ديجيتال خود هستند كه مبتني بر رمزارزها و تكنولوژي 
بالك چي��ن خواهد بود. متاورس از نظري وابس��ته به 
ارزهاي ديجيتال است. هر دنيايي چندين پايه ثابت و 
اساسي دارد؛ يكي از اين پايه ها مساله اقتصادي است. 
در واقع متاورس مانند دنياي واقعي مي خواهد امكان 
خريدوفروش و مبادله را براي كاربران خود فعال كند. 
اين موضوع زماني امكان پذير است كه ارزي براي مبادله 
مشخص شود. در متاورس خبري از دولت ها و نهادهاي 
نظارتي نيس��ت و اين وظيفه فناوري بالك چين است 
تا امنيت تراكنش ه��ا و هويت كاربران را تضمين كند. 
عالوه بر اين، توكن هاي NFT به كاربران متاورس امكان 
مي دهد تا درست شبيه دنياي واقعي، مالك آيتم هاي 
خاص و سفارش��ي خود باش��ند و آنها را از پلتفرمي به 
پلتفرم ديگر جابه جا كنند. شايان ذكر است كه در اين 
ميان رمزارزها به عنوان تنها پول قانوني مورداستفاده در 
متاورس محسوب خواهند شد و نقشه راه شكل گيري 
ساختار اقتصادي متاورس را ترسيم خواهند كرد. البته 
اين اقتصاد متاورسي هم اكنون در حال شكل گيري است؛ 
برخي از شركت ها از همين االنNFTهاي برند خود را 
باارزش بيش از صد ها هزار دالر به حراج گذاش��ته اند. 
كارشناسان و تحليل گران پيش بيني مي كنند كه تأثير 
متاورس در همه ابعاد زندگي متبلور خواهد شد و صنعت 
نيز از آن مس��تثنا نيست. مايكروس��افت، فيس بوك، 
نايك و ديزني همگي اعالم كرده اند كه درحال توسعه 
متاورس به عنوان اولويت صنعت خود هس��تند. اين 
مفهوم از يك دنياي كاماًل ديجيتال كه هنوز براي بسياري 
نامشخص است، مي تواند تأثير تعيين كننده اي بر فناوري 
ديجيتال مصرف كننده و همچنين در كل صنعت داشته 
باشد. بر اس��اس مطالعه هوش بلومبرگ، بازار ساالنه 
متاورس مي تواند تا سال 2024 به ارزش 800 ميليارد 
دالر )۶88 ميليارديورو( برسد. به عنوان نمونه، در آوريل 
2021، برند لوكس گوچي كفش هاي ويژه اي را عرضه 
كرد كه صاحبانشان مي توانند از اين كفش هاي مجازي 
به عنوان فيلتري روي عكس ها يا ويدئوها استفاده كنند. 
درمثالي ديگر، يك توليدكننده خودرو مي تواند نسخه هاي

NFT هر يك از مدل هاي جديد خود را به محض عرضه 
در متاورس بفروش��د و مش��تريانش را قادر س��ازد تا 
به صورت مجازي و واقعي به سراغ همان وسيله نقليه 
بروند.  مثال هاي فوق نشان دهنده تغيير شيوه مصرف 
در دنياي متاورس به عنوان منابع درآمدي جديد براي 
ادامه در صفحه 3 صنايع مي باشد.  

محمد كاوه باغبادراني

واكنش پارلمان شهري پايتخت به اطالعيه
 حراست شهرداري عليه اظهارات ناصر اماني

به گفته يكي از نمايندگان مجلس رييس جمهور
 وزراي كار  صمت و بازرگاني را همزمان به مجلس معرفي مي كند

اختالف شهرداري و شوراي شهر
 باال گرفت 
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صفحه 3    

پايان كار 
وزير صمت در دولت سيزدهم!

صمت 
به 3 گزارش خودروي

 تعادل  با موضوع 
»مشكل بازار خودرو 

چيست؟«
 »افشاي پشت پرده

واردات خودرو!«
 »نقشه ايران خودرو

براي گران كردن پژو!« 
در يك روز پاسخ داد

جناب آقاي حضرتي مدير مسوول محترم روزنامه 
تعادل موضوع: روشنگري

با سالم؛  احتراما پيرو درج خبري با عنوان »نقشه 
ايران خودرو براي گران كردن پژو!« كه در روز 1۳تير 
1401 روي خروجي روزنامه تع��ادل قرار گرفت 
به استحضار مي رس��اند؛ هيچگونه مجوزي براي 
افزايش خودروهاي دو خودروساز بزرگ داخلي در 
سال جاري صادر نشده است و گمانه زني هاي اين 

يادداشت برپايه واقعيت ها نيست...
در صفحه 3 بخوانيد

موضوع:
روشنگري 
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با رسيدن به نيمه مرداد ماه، دقيقا يك سال از آغاز به كار 
دولت سيزدهم مي گذرد و به اين ترتيب 25 درصد از عمر 
اين دولت نيز به پايان خود مي رسد. هرچند تيم اقتصادي 
دولت معتقد است كه يك سال زمان كافي براي محقق 
شدن اهداف و برنامه ريزي هاي كالن نيست و نشانه هاي 
بهبود ش��رايط در آينده خود را نش��ان خواهن��د داد اما 
مقايس��ه عملكرد دولت فعلي با دوره هاي گذشته نشان 
مي دهد كه حتي در ماه هاي ابتدايي اين دولت نيز تغيير 
چنداني در وضعيت اقتصادي كشور به وجود نيامده است. 
در س��ال 92 و همزمان با آغاز به كار دولت روحاني، اميد 
به رسيدن به توافق هسته اي و كنار رفتن تحريم ها باعث 
ش��د اقتصاد نيز به دولت وقت روي خوش نشان بدهد و 
وضعيت شاخص ها بهبودي نسبي پيدا كنند. اين موضوع 
اما در يك س��اله ابتدايي فعاليت دولت سيزدهم نمايان 
نشده است. در ميان شاخص هاي كالن، احتماال تنها نرخ 
تورم بود كه در ماه هاي ابتدايي دولت كاهشي شد اما در 
ارديبهشت امسال، همزمان با آغاز اصالحات اقتصادي و 
يارانه اي، اين نرخ نيز بار ديگر صعودي شد و تحت تاثير اين 
شرايط، اين شاخص نيز شرايط دشواري را تجربه مي كند. 
وضعيت رش��د اقتصادي و آمار بي��كاري تغيير خاصي 
نسبت به گذشته نداشته، افقي براي رفع تحريم ها وجود 
ندارد و وعده هاي بزرگ رييس جمهور مانند ساخت يك 
ميليون واحد مسكوني در سال نيز هنوز فاصله اي طوالني 
تا عملياتي ش��دن دارد. تحت تاثير اين موضوع، در ميان 
اقشار مختلف مردم اين س��وال به وجود آمده كه برنامه 
دولت چيس��ت و چه زماني دست يابي به اهداف ممكن 
خواهد بود.احسان خاندوزي - وزير اقتصاد و سخنگوي 
اقتصادي دولت -  اما مانند رويه ماه هاي پيش، وعده آينده 
را داده و معتقد است در آينده نزديك، مردم نشانه هايي 
از بهبود اوضاع را خواهند ديد. سخنگوي اقتصادي دولت 
تصريح كرد: براي كنترل تورم و جلوگيري از برداشتن از 
جيب مردم و فعاالن اقتصادي تالش هايي صورت گرفت 
كه به مرور نتايج آن را مي بينيم. خاندوزي همچنين تاكيد 
كرد: وصولي خزانه از فروش نفت خام و ميعانات در چهار 
ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
5۸۰ درصد رشد داشته است. سخنگوي اقتصادي دولت 
درباره آخرين وضعيت صدور مجوز در درگاه ملي، گفت: 
يكي از نقاط مورد تاكيد دولت در س��ال كمك به توليد، 
كاهش هزينه ها و رفع موانع توليد از جمله در مجوزهاست 
كه پيگيري مي ش��ود و تاكنون ۱۷5 هزار درخواس��ت 
مجوز موجه به دستگاه هاي دولتي وصول شده است كه 
يك سوم اين درخواس��ت ها منجر به صدور مجوز شد و 
درخواس��ت كننده بدون عبور از مسير مراجعه حضوري 
تنها از طريق دولت الكترونيكي مجوز خود را دريافت كرد. 

وي افزود: ۷۰ درصد ديگر در حال بررسي هستند و برخي 
دس��تگاه ها تخلف كردند و برخي هم در اتصال به شبكه 
ملي درگاه ها دچار مشكل هستند. خاندوزي با اشاره به 
طرح هوشمندس��ازي يارانه نان، گفت: 9۰ درصد خريد 
نان كشور ذيل اين طرح انجام مي شود و روزانه ۷۰ ميليارد 
تومان خريد نان ثبت مي شود كه شامل ۱۰۰ ميليون قرص 
نان است. وي ادامه داد: با س��امانه محيا اين امكان براي 
نخستين بار فراهم شد تا دولت نظارت كند كه هر كيسه 
آرد چقدر مصرف مي شود و چقدر انحراف در مسير دارد، 
چون بسياري از اين آردها پخت نمي شد و با تكميل اين 
سامانه شاهد كاهش 25 تا ۳۰ درصدي مجموعه آرد توزيع 
ش��ده در خبازي ها باشيم تا به مسير اصلي خود برگردد. 
خاندوزي افزود: بيش از ۶5 ه��زار واحد صنفي ما تحت 
پوشش اين سامانه قرار دارد. سخنگوي اقتصادي دولت 
در پاسخ به پرسش ايسنا در زمينه اجراي طرح بازتوزيع 
يارانه بنزين كه در كيش انجام شد و موفقت آميزبودن آن 
و اينكه آيا زماني براي اجراي اين طرح در كل كش��ور در 
نظر گرفته شده، تصريح كرد: اين طرح از ابتداي اسفند به 
شكل آزمايشي انجام شد و بعد از پنج ماه دوره آزمايشي، از 
ابتداي مردادماه متوقف شد و نتايج ارزيابي اين دوره قرار 
شد كه در جلسه اي خدمت رييس جمهوري و اعضاي ستاد 
اقتصادي مطرح و بعد تصميم گيري شود كه اگر ايراداتي 
آشكار شده چه اصالحاتي بايد انجام شود. خاندوزي يادآور 
شد: همچنين اگر قرار است اين طرح توسعه پيدا كند يا 
همينطور به شكل آزمايش��ي متوقف باقي بماند، هنوز 
تصميمي در اين زمينه گرفته نشده است اما هر تصميمي 
كه باش��د ناقض اين امر كه در سال جاري افزايش قيمت 

بنزين نداريم، نخواهد بود. وي درب��اره ورود روبل به بازار 
متشكل ارزي، تاكيد كرد: مسووليت پيگيري اين  محور 
مهم برعهده بانك مركزي است و اقدامات خوبي هم شروع 
شده است. در سال هاي گذشته عليرغم اينكه تكليف قانون 
برنامه ششم بود، درصد عملكرد و تحقق پاييني را شاهد 
بوديم. س��خنگوي اقتصادي دولت افزود: با توجه به اراده 
دولت اعم از انعقاد پيمان هاي پولي دوجانبه و چندجانبه 
اولين گام را با روس��يه برداشتيم و در عمل منجر به ورود 
روبل به بازار متشكل ارزي شد. گام هاي بعد چه با روسيه و 
با ساير شركاي اقتصادي در پيش است و اميدواريم امسال 
سال خبرهاي متناوبي در اين محور باشد. وزير اقتصاد در 
پاسخ به پرسش��ي درباره نرخ سود بين بانكي اظهار كرد: 
به شايعات بي پايه دامن نزنيد. استعفايي از سوي رييس 
بانك مركزي در كار نبوده است و سياست ستاد اقتصادي 
دولت هماني است كه در بهمن سال گذشته توسط معاون 
اول ابالغ شد كه تكاليف متعددي براي دستگاه ها وجود 
داشت؛ از جمله سود بين بانكي و موضوع جديدي دنبال 
نمي شود. بنا است موضوع در جلسه شوراي پول و اعتبار 
مطرح شود. وي در پاسخ به پرسشي درباره آخرين وضعيت 
بازماندگان سهام عدالت هم گفت: در بين بازماندگان دو 
سطح را داريم كه س��طح اول برمي گشت به گروه هايي 
كه تحت پوش��ش نهادهاي حمايتي قرار دارند، س��طح 
دوم در مورد ساير ش��ش دهكي بود كه در قانون اجراي 
سياست هاي اصل ۴۴ آمده كه آنها هم مي توانند مشمول 
دريافت س��هام عدالت قرار گيرند اما تع��داد اين افراد در 
سطح دوم بيشتر است. خاندوزي ادامه داد: با توجه به اينكه 
دولت بايد تكاليف ديگري را هم در زمينه واگذاري سهام 

امسال انجام مي داد، اولويت را در دولت بر اين قرار داديم 
كه در سريع ترين زمان ممكن براي گروه اول يعني افراد 
تحت پوشش نهادهاي حمايتي اين كار را انجام دهيم كه 
طبق اطالعاتي كه بين دستگاه ها رد و بدل شده قريب به 
سه ميليون نفر افراد بازمانده  از سهام عدالت هستند كه 
اطالعاتشان در نهادهاي تحت پوشش كشور وجود دارد 
و مشمول دريافت سهام هم هستند، ابتدا در خصوص اين 
عده با فوريت مصوبه آماده شد كه در كميسيون اقتصادي 
دولت هم تصويب شده و در صف طرح در هيات دولت قرار 
دارد. اميدواريم كه در همين مردادماه مصوبه هيات دولت را 
در اين زمينه داشته باشيم. وزير اقتصاد گفت: در خصوص 
سطح دوم كه تعداد زيادي از مردم هستند كه در ۶ دهك 
اول درآمدي قرار دارند، الزم است اطالعات دقيق تري را از 
اين افراد داشته باشيم. در مورد افراد تحت پوشش نهادهاي 
حمايتي بانك اطالعاتي نسبتًا خوبي در دستگاه ها وجود 
دارد اما در خصوص جمعيت دوم تا تكميل بانك اطالعات 
و اينكه ببينيم غي��ر از ميزاني كه باي��د به صندوق هاي 
بازنشستگي كشوري و لشكري و سازمان تامين اجتماعي 
سهام اختصاص دهيم چه ميزان سهام باقي خواهد ماند، 

براي دسته دوم هم مصوبه را دنبال خواهيم كرد.
خاندوزي درباره موضوع واردات بنزين نيز گفت: با توجه 
به دقت آماري توليد فراورده ها از جمله بنزين، وضعيت 
توليد خوب اس��ت. با توجه به دستور رييس جمهوري 
براي عدم افزايش قيمت بنزين در س��ال جاري، دولت 
با ابزارهاي غيرقيمتي و روش هايي همچون گازس��وز 
كردن خودروها دنبال اين است كه مصرف را كنترل كند 
تا امس��ال را به شكلي خاتمه دهيم كه نيازي به واردات 
بنزين و فرآورده وجود نداشته باشد يا به شكل حداقل 
باشد. وزير اقتصاد در خصوص نرخ سود بين بانكي و اينكه 
نامه نگاري هايي در زمينه جلوگيري از افزايش نرخ سود 
بين بانكي باعث طرح استعفاي صالح آبادي شده است، 
گفت: خواهش مي كنم به شايعات بي پايه دامن نزنيد. 
اس��تعفايي از س��وي رييس بانك مركزي در كار نبوده 
است. سياست ستاد اقتصادي دولت هماني است كه در 
بهمن سال گذشته توسط معاون اول ابالغ شد كه تكاليف 
متعددي براي دستگاه ها وجود داش��ت؛ از جمله نرخ 
سود بين بانكي و موضوع جديدي دنبال نمي شود. بنا 
است موضوع در جلسه شوراي پول و اعتبار مطرح شود. 
صحبت از برنامه هاي همه جانبه دولت براي اقتصاد ايران 
در ماه هاي گذشته بارها از سوي مسووالن مختلف دولت 
تكرار شده اما در عمل هنوز نشانه اي از بهبود اوضاع ديده 
نمي شود. بايد ديد در سال دوم آيا آنچه كه تاكنون بارها 
وعده اش داده شده رخ خواهد داد يا همچنان مسووالن 

دولتي بهبود اوضاع را به آينده موكول مي كنند.
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شرايط امنيتي كشور مطلوب است
وزير اطالعات تصريح ك��رد: با هم افزايي و هماهنگي 
و همكاري مناسب و همه جانبه كه بين دستگاه هاي 
نظامي، انتظامي، قضايي و اطالعات��ي به وجود آمده 
است، شاهد اقتدار امنيتي مطلوبي در كشور هستيم. 
به گزارش مركز ارتباطات و رس��انه نهاد نماز جمعه، 
حجت االسالم والمسلمين سيداسماعيل خطيب، وزير 
اطالعات طي سخناني در بيست و پنجمين گردهمايي 
سراسري ائمه جمعه كشور اظهاركرد: دولت مردمي و 
انقالبي آيت اهلل رييسي تصميم جدي دارد كه فرامين، 
بيان��ات و رهنمودهاي رهبر فرزان��ه و حكيم انقالب 
اسالمي را عملياتي كند كه اين امر با ياري امامان جمعه 
و جماعات و صبر و اس��تقامت مردم امكان پذير است.

وزير اطالعات گفت: علي رغم سرمايه گذاري دشمن و 
كارزار جنگ هاي همه جانبه عليه امنيت كشور، شرايط 
امنيتي كشور مطلوب اس��ت و در اين دولت مردمي و 
انقالبي با هم افزايي و هماهنگي و همكاري مناسب و 
همه جانبه كه بين دستگاه هاي نظامي، انتظامي، قضايي 
و اطالعاتي به وجود آمده اس��ت، شاهد اقتدار امنيتي 
مطلوبي در كشور هستيم.خطيب همچنين حركت ها و 
اقداماتي كه رژيم صهيونيستي در راستاي ايجاد ناامني 
و خرابكاري در كشور دنبال مي كند را مورد اشاره قرار 
داد و تصريح كرد: سربازان گمنام امام زمان )عج( موفق 
شدند يكي از تيم هاي عملياتي رژيم صهيونيستي را، 
بر خالف اعالم يكي از رسانه هاي داخلي، قبل از اينكه 
موفق به بمب گذاري شوند دس��تگير و توطئه آنها را 
خنثي كند.وزير اطالعات با اشاره به اقدامات اطالعاتي 
جمهوري اسالمي ايران براي تامين امنيت ملي كشور 
گفت: هر كشوري كه النه اي عليه امنيت كشور ما داشته 
باشد، بداند كه از اقدام ما در امان نخواهد بود. وي افزود 
اكنون رژيم صهيونيستي هر روز يك حادثه را تجربه 
مي كند و اي��ن از توفيقات جبهه مقاوم��ت و بركاتي 
است كه از مكتب س��ردار شهيد حاج قاسم سليماني 
به جاي مانده است. وزير اطالعات اظهاركرد: دولت 
قدم هاي بزرگ و ستودني را براي ساماندهي معيشت 
مردم برداشته است كه انش��ااهلل شرايط اقتصادي 
كشور به سمت مطلوبي پيش خواهد رفت.خطيب 
درخصوص تعامل با همسايگان گفت: دولت تمام 
توان خود را به كار گرفته است كه ارتباط و تعامل با 
كشورهاي همسايه را گسترش دهد.وي همچنين 
به سفرهاي اس��تاني دولت اشاره كرد و گفت: يكي 
از عواملي كه مردم همراه��ي خوبي با دولت دارند، 
رويكردهاي مردمي اين دولت است كه حضور ميداني 

رييس جمهور محترم از نشانه هاي آن مي باشد.

وزير صمت از كابينه مي رود
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي در 
رابطه با عدم معرفي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از 
س��وي رييس جمهور گفت: با بررسي كه انجام داديم 
گفتند كه قرار است رييس جمهور سه وزير كار، صمت 
و بازرگاني را با هم به مجلس معرفي كند. سيدكريم 
حسيني در گفت وگو با ايس��نا، در رابطه با اينكه چه 
زماني قرار اس��ت وزي��ر تعاون، كار و رف��اه اجتماعي 
به مجلس معرفي ش��ود، اظهار ك��رد: از نظر قانوني 
رييس جمهور سه ماه وقت دارد تا گزينه پيشنهادي 
خود را معرفي كند. وي افزود: با پرس و جويي كه صورت 
گرفته و اطالعي كه داريم گفتند آقاي رييس جمهور 
مي خواهد س��ه وزير را با هم معرفي كند، البته بعد از 
اينكه وضعيت وزارت صمت و تشكيل وزارت بازرگاني 
مشخص شد. عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي 
اسالمي در پاسخ به اين سوال كه آيا تا تعيين تكليف 
وزارت صمت و بازرگاني مهلت معرفي وزير تعاون به 
پايان نمي رسد، گفت: بايد مهلت گذاشت چون دولت 
هنوز اليحه نياورده و تكليف را مشخص نكرده است، 
همچنين وضعي��ت وزارت كار هم اگر به اين ش��كل 
بماند وضعيت مناسبي نيست و تقريبا حالت جمود 
و سكوني در وزارتخانه و در همه شاخه هاي آن وجود 
دارد و تحركي هم از سوي سرپرست وزارتخانه ديده 
نمي شود. نماينده مردم اهواز در مجلس در پاسخ به اين 
سوال كه آيا كميسيون اجتماعي در اين رابطه تذكري 
داشته اس��ت، اظهار كرد: هم رييس كميسيون و هم 
برخي از اعضاي كميس��يون اجتماعي مجلس تذكر 
شفاهي و تذكر در جلسات دادند كه جواب اين است كه 
در حال بررسي گزينه ها هستند. حجت اهلل عبدالملكي 
با راي نمايندگان مجلس در جلسه راي اعتماد به وزراي 
پيشنهادي دولت سيزدهم به عنوان وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي انتخاب ش��ده بود كه با استعفاي او در 
2۴ خردادماه س��ال جاري، رييس جمهور در حكمي 
محمدهادي زاهدي وفا را به سمت »سرپرست وزارت 

تعاون، كار و رفاه اجتماعي« منصوب كرد.

خريد نفت و گاز ايران را 
افزايش مي دهيم

رييس جمهور تركيه از قصد اين كش��ور براي افزايش 
خريد نف��ت و گاز از ايران خبر داد. رجب طيب اردوغان 
رييس جمه��ور تركيه در گفت وگو با ش��بكه تي آرتي 
در پاسخ به س��والي درباره نشست اخير ايران، روسيه و 
تركيه كه در چارچوب مذاكرات آستانه در تهران برگزار 
شد، گفت كه در جريان اين سفر فرصت داشته است تا 
با مقامات ايراني درباره تمامي جنبه هاي روابط دوجانبه 
ميان دو كش��ور بحث و رايزني كند. اردوغان همچنين 
درباره امضاي هشت سند همكاري ميان ايران و تركيه در 
زمينه هاي مختلف اقتصادي، امنيتي و اجتماعي تصريح 
كرد: در طول گفت وگوهاي مان تصميم گرفتيم كه حجم 
تبادالت تجاري ميان دو كشور به ۳۰ ميليارد دالر در سال 
برسد اما در حال حاضر اين مبادالت به دليل همه گيري 
كرونا و مسائل ديگر كاهش داشته است. حجم مبادالت 
اكنون هفت ونيم ميليون دالر است و بايد هرچه زودتر 
به ۳۰ ميليون دالر برسد.وي ادامه داد: ما براي رسيدن 
به اين هدف )با ايران( همكاري خواهيم كرد. ما از ايران 
نفت و گاز خريداري مي كنيم و آن را افزايش خواهيم داد. 
اگر خريد نفت و گاز را افزايش دهيم به اين رقم خواهيم 

رسيد. بنابراين، مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.

انتظارات بورسي مجلس از دولت
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: انتظار ما 
از دولت توجه ويژه به بورس و بازار س��رمايه براي حل 
مشكالت مردم است كه به زودي نيز نشست مشترك 
دولت و كميسيون اقتصادي در ارتباط با اين موضوع در 
خصوص آخرين اجراي تعهدات دولت در دستوركار 
قرار خواهد گرفت. محمدرضا پورابراهيمي در نطق ميان 
دس��تور خود در جلسه علني ديروز سه شنبه مجلس 
شوراي اسالمي بيان كرد: موضوعات مهمي كه امروز 
در فضاي كشور در خصوص مباحث اقتصادي مطرح 
است نيازمند اهتمام و تالش دولت و پشتيباني مجلس 
براي حل مش��كالت كنوني كشور اس��ت. وي افزود: 
اعتقاد ما بر اين است كه امروز در كشور علي رغم همه 
كارشكني هاي دشمنان نظام مقدس جمهوري اسالمي 
و شرايطي كه در دولت قبل داشتيم، موضوعات مربوط 
به حل مشكالت اقتصادي با دستان پر توان مجاهدان 
اين كشور همانند عرصه هاي مختلف امكان پذير است 
و خوشبختانه بخشي از نماگرهاي اقتصادي در كشور 
در طول ماه هاي اخير وضعيتي را نش��ان مي دهد كه 
به تدريج مي توانيم در شرايط بهتر اقتصادي حركت 
كنيم. رييس كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان 
كرد: با وجود همه تالش ها نكات و مسائلي در خصوص 
مباحث كالن وجود دارد. وضعيت نامناسب بازار سرمايه 
كشور يكي از اين مباحث است كه انتظار ما از وزارت امور 
اقتصادي و دارايي رسيدگي جدي به مصوبات مرتبط 
با حمايت از بازار سرمايه است. در كميسيون اقتصادي 
مجلس بارها اين مطالب را مدنظر قرار داده ايم كه بدون 
حمايت از بازار س��رمايه كشور توليد واقعي در اقتصاد 
رقم نخواهد خورد، لذا از رييس جمهور و تيم اقتصادي 
دولت انتظار داريم از اتخاذ تصميماتي كه در حوزه هاي 
مختلف به ويژه در خصوص قيمت گذاري دستوري كه 
مغاير با قوانين بازار سرمايه كشور است، اجتناب كرده و 
شرايطي را فراهم كنندكه بتوانيم انتفاع را به بازاري كه 
بيش از 5۰ ميليون نفر در آن ذي نفع هستند برسانيم. 
پورابراهيمي افزود: زماني كه نهايتا دو ميليون نفر در 
بازار سرمايه حضور داشتند گذشته و امروز دارندگان 
س��هام عدالت ذي نفعان بازار سرمايه كشور هستند، 
لذا انتظار ما از دولت توجه ويژه به بورس و بازار سرمايه 
براي حل مشكالت مردم است كه به زودي نيز نشست 
مشترك دولت و كميسيون اقتصادي در ارتباط با اين 
موضوع در خصوص آخرين اجراي تعهدات دولت در 
دستوركار قرار خواهد گرفت. وي يادآور شد: موضوع 
ديگر اجراي قوانين، مق��ررات و مصوبات در ارتباط با 
اجاره بها است كه شرايط اجاره بها در كشور نامطلوب 
اس��ت و از وزارت مربوطه و از تي��م دولت انتظار داريم 
در اين خصوص س��ريعا اقدام كند. رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس همچنين تاكيد كرد: از دولت و سازمان 
برنامه و بودجه مي خواهيم ك��ه پاداش پايان خدمت 
بازنشستگان كش��وري و لشگري را به شكل جدي در 
دستور كار قرار دهند و همچنين مستمري بازنشستگان 
تامين اجتماعي كه ماه ها درگير هستند بايد پرداخت 
شود، مصوبه دولت در هيات تطبيق مصوبات مجلس 
با پيگيري ها لغو شد، انتظار ما از دولت، سازمان تامين 
اجتماعي و وزارت رفاه اين اس��ت كه همكاري كنند، 
چراكه وضعيتي كه براي بازنشستگان تامين اجتماعي 
پيش آمده زيبنده نظام و كشور نيست. پورابراهيمي 
اظهار كرد: اجراي رتبه بندي معلمان از مباحث ديگر 
بوده كه تدوين آيين نامه اجرايي آن در مراحل پاياني 
قرار دارد و از وزير آموزش و پرورش درخواست مي كنم 
با پيگيري مجدانه هر چه سريع تر قانون رتبه بندي را 
براي معلمان اجرا كنند و اگر با تاخير انجام مي ش��ود 
مابه التفاوت را از زمان اجراي قانون در دستوركار قرار 
دهند. نماينده مردم كرمان در مجلس گفت: از تالش 
جوانان تيم فوتبال صنعت مس براي حضور در ليگ 
برتر تشكر مي كنم، اما انتظار داريم شركت ملي مس 
حمايت جدي خود را از اين تي��م به عمل بياورد و در 
كنار رشته فوتبال ساير رشته ها بالتكليف است كه از 
مجموعه تيم مديريتي شركت ملي مس انتظار داريم 
همانطور كه به س��اير استان ها توجه كردند به استان 

كرمان توجه ويژه كنند تا شاهد اتفاقات مثبت باشيم.

وضعيت افزايش هزينه در 10 دهك
گزارش هاي رسمي حاكي از افزايش هزينه بين ۴9 تا 
بيش از ۶۶ درصدي بين ۱۰ دهك اس��ت؛ تورم براي 
دهك دهم ثابت مانده ولي ب��راي دهك اول افزايش 
داشته است.در تيرماه امسال نرخ تورم ساالنه با روندي 
افزايشي به ۴۰.5 و تورم نقطه به نقطه )تغيير شاخص 
نسبت به ماه مشابه س��ال قبل( با رشد ۱.5 درصدي، 
5۴ درصد گزارش شد. بررس��ي تازه ترين آمار مركز 
آمار ايران در رابطه با ت��ورم بين دهك هاي هزينه اي 
نشان مي دهد كه تورم نقطه به نقطه در بين دهك ها 
با افزايش نسبت به ماه قبل همراه بوده است؛ به طوري 
كه در خرداد بين ۴9 ت��ا ۶۴ درصد متغير بود ولي در 
تيرماه بين ۴9 تا ۶۶.۷ درصد بوده است.بر اين اساس 
براي دهك دهم كه پردرآمدترين دهك است، افزايش 
هزينه نس��بت به ماه قبل ثابت بوده ولي براي س��اير 
دهك ها افزايش داشته است.طبق اين گزارش افزايش 
هزينه براي دهك اول از ۶۴ در خرداد به ۶۶.۷ درصد در 
تيرماه، دهك دوم از ۶۱ به ۶۳.5، دهك سوم 5۸.۳ به 
۶۰.۷ درصد، دهك چهارم 5۶.9 به 59.2 درصد، دهك 
پنجم 55.2 به 5۷.۴ درصد، دهك ششم 5۴.۱ به 5۶.2 
درصد، دهك هفتم 52.۸ به 5۴.۷ درصد، دهك هشتم 
از 5۱.2 ب��ه 52.9 درصد، دهك نه��م 5۰.۴ به 5۱.۶ 
درصد و دهك دهم در ۴9 درصد ثابت باقي مانده است.

فاصله تورم بين دهك اول تا دهك دهم در ش��اخص 
نقطه به نقطه به ۷.۷ درصد رس��يده كه نسبت به ماه 
قبل افزايش دارد.شاخص تورم بر اساس دهك هاي 
هزينه اي در ۱۰ دهك تقسيم مي شود كه دهك 
دهم پردرآمدترين و دهك اول كم درآمدترين اين 
تقسيم بندي است. تغيير تورم دهك ها بستگي به 
تركيب درآمد و اينكه در ماه مورد نظر، كدام كاال 
افزايش قيمت بيشتري داشته، متفاوت است، مثال 
وقتي خوراكي ها افزايش بيشتري داشته باشند، 

براي دهك هاي پايين تر، تورم باالتري دارد.
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رييسجمهور:

رييسقوهقضاييه:

رشد 580 درصدي درآمدهاي نفتي ايران

مذاكرات مي تواند به نتيجه برسد

بايدآرامشروانيجامعهتامينشود

رييس جمهور آيين عبادي  - سياس��ي نم��از جمعه را از 
مهم ترين تريبون هاي تبيين مواضع اصولي نظام اسالمي 
خواند و بر نقش آفريني جدي ائمه جمعه در تحكيم ارتباط 
ميان دولت و ملت، تاكيد كرد. آيت اهلل سيدابراهيم رييسي 
در بيست وپنجمين گردهمايي سراسري ائمه جمعه كشور، 
در تبيين جايگاه و اهميت واالي آيين عبادي - سياسي نماز 
جمعه در كشور گفت: امروز تريبون نماز جمعه محلي براي 
تبيين مسائل كشور و كانون ايجاد اميد و بيان دغدغه هاي 
مردم است. ائمه جمعه حلقه واسط ميان مردم و مسووالن 
به شمار مي آيند و بر همين اساس مي توان گفت كه اين 
علماي بزرگوار نقش بسيار حائز اهميتي در كارآمدي نظام 

حكمراني دارند و در توفيقات دولت سهيم هستند.
رييس جمهور ب��ا تاكيد بر نق��ش مهم ائم��ه جمعه در 
شكل گيري ارتباط موثر و مفيد و ميان دولت و ملت، افزود: 
ائمه محترم جمعه از فرماندهان جهاد تبيين در اقصي نقاط 
كشور هس��تند و به دليل ارتباط وثيقي كه با بدنه جامعه 
دارند، زبان گوياي مردم به شمار مي آيند لذا نقش مهمي را 
انتقال مطالبات مردم به مسووالن ايفا مي كنند. از اين منظر، 
نقش ائمه جمعه در ساختار نظام حكمراني كامال مبنايي 
و راهبردي است.رييس��ي در دومين بخش از سخنراني 
خود، به تبيين عملك��رد دولت در عرصه هاي مختلف در 
يك سال گذشته پرداخت و با اشاره به توفيقات به دست 
آمده در حوزه ديپلماسي، اذعان داشت: از ابتداي استقرار 
دولت اعالم كرديم كه تقويت سياست همسايگي، اصل 
مبنايي دولت در حوزه ديپلماسي است و در همين راستا 
گام برداشتيم. خوشبختانه اين تغيير ريل راهبردي، سبب 
شد كه تراز تجاري ايران با همسايگان مثبت شود و ارزش 
مبادالت به چندين برابر گذشته ارتقا يابد.رييس جمهور 

برنامه ريزي براي تامين امنيت غذاي��ي و افزايش حجم 
توليدات كشاورزي را ديگر توفيق دولت در ماه هاي گذشته 
خواند و گفت: در بخش كشاورزي در اثر برنامه ريزي هاي 
ص��ورت گرفته، ش��اهد افزايش قابل توجه��ي در حجم 
توليدات بوده ايم و تا به امروز قريب ۷ ميليون تن محصول 

از كشاورزان خريداري شده است.
رييس جمهور در ادامه در تشريح برنامه هاي دولت در 
حوزه جذب سرمايه گذاري، گفت: رونق اقتصاد ملي 
و ارتقاي شاخص هاي اقتصادي در كشور بدون جذب 
سرمايه گذاري داخلي و خارجي ممكن نيست. دولت 
برنامه هاي متنوعي در اين حوزه دارد و تالش مي كند 

از طريق جذب س��رمايه گذاري در راس��تاي توسعه 
اش��تغال پايدار، رونق توليد و رشد اقتصادي گام هاي 
مستحكمي بردارد.رييسي همچنين با اشاره به تالش 
دولت براي عدالت محور كردن بودجه ۱۴۰۱ براساس 
سند آمايش س��رزميني، اظهار داشت: جهت گيري 
مبنايي دولت، در راس��تاي مردمي ك��ردن اقتصاد و 
عدالت محوري در همه عرصه هاست. بر همين اساس 
چه در قانون بودجه س��االنه و چ��ه در تدوين برنامه 
هفتم توس��عه، تالش داريم به سمت تحقق عدالت و 
مردم محوري حركت كنيم. رييس جمهور با اشاره به 
برخي مطالب مطرح شده از سوي ائمه جمعه، مبناي 

انتصابات در دولت را جذب نيروهاي كارآمد، پرتالش 
و باانگيزه عنوان كرد و گف��ت: بارها تأكيد كرده ايم و 
دولت از نيروهاي كارآمد، جوان و انقالبي استفاده شود 
و نيروهاي بي انگيزه و ناكارآمد كنار گذاش��ته شوند. 
رييس��ي همچنين با اش��اره به بحث عفاف و حجاب 
گفت: اجراي قانون مالك اس��ت و در اين زمينه نبايد 
بر اساس ساليق شخصي عمل كرد. رييس جمهور در 
بخش پاياني س��خنان خود به موضوع مذاكرات براي 
رفع تحريم ها اش��اره كرد و گفت: جمهوري اسالمي 
ايران هرگ��ز از ميز مذاكره كنار نرف��ت. اين غربي ها 
بودند كه در حين انج��ام مذاكرات با صدور قطعنامه 
در شوراي حكام آژانس بين المللي انژري اتمي در اين 
مذاكرات بحران ايجاد كردند. رييسي با بيان اينكه به 
نتيجه رسيدن مذاكرات بيش از همه چيز نيازمند اراده 
طرف مقابل است، خاطرنشان كرد: موضوع جمهوري 
اس��المي ايران منطقي و عقالني است و بديهي است 
طرف مقابل ه��م اگر منطقي و عقالن��ي رفتار كند، 
مذاكرات مي تواند منتج به نتيجه شود.رييس جمهور 
اميدآفريني در ميان مردم را اولويت اصلي كشور خواند 
و گفت: امروز از هر زمان ديگري نسبت به آينده كشور 
اميدوارتريم و با اتكا به داشته هاي خود و همچنين به 
پشتوانه ملت و رهبري معظم انقالب شرايط را به نفع 
مردم تغيير خواهيم داد.پيش از سخنان رييس جمهور 
حجت االسالم والمسلمين موسوي فر، حجت االسالم 
والمسلمين محامي و حجت االسالم والمسلمين شعباني 
نمايندگان ولي فقيه در استان هاي خوزستان، سيستان 
و بلوچستان و همدان به نمايندگي از 9۰۰ امام جمعه 
كشور به بيان برخي مسائل و موضوعات كشور پرداختند.

در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه كارگروه پيشگيري 
از سرقت دبيرخانه شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم 
مكلف شد اجراي مصوبات اين ش��وراي عالي از ناحيه 
دستگاه هاي مسوول و ذيربط را پيگيري كند و بر نحوه 
اجراي اين مصوبات توسط آن دستگاه ها نظارت داشته 
باشد.به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، نشست شوراي 
عالي پيشگيري از وقوع جرم صبح روز سه شنبه ۴ مرداد 
به رياست حجت االس��الم والمسلمين محسني اژه اي 
رييس دستگاه قضا و با سه دستور جلسه »مرور مصوبات 
قبلي شوراي عالي پيش��گيري از وقوع جرم«، »بررسي 
س��يماي جرايم و آس��يب هاي اجتماعي« و »بررسي 
و تصويب تقس��يم كار مل��ي در چهارچ��وب وظايف و 
ماموريت هاي قواي سه گانه در امر پيشگيري از سرقت« 

برگزار شد.رييس قوه قضاييه طي سخناني با اشاره به آثار 
سوء روحي و رواني كه جرم سرقت در جامعه و براي افراد 
جامعه ايجاد مي كند، گفت: بايد تمهيداتي همه جانبه 
انديشيده ش��ود كه آرامش رواني جامعه و مردم از ُبعد 
اطمينان نسبت به رسيدگي به جرم سرقت و مجازات 
قانوني سارقين، تحكيم شود و هيچگونه نگراني از اين 
ناحيه براي مردم وجود نداش��ته باشد.جهانگير معاون 
اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه نيز در اين 
جلسه به ارايه آماري از ميزان و نوع آسيب هاي اجتماعي 
در استان هاي مختلف كشور پرداخت.همچنين ساير 
اعضاي ش��وراي عالي پيش��گيري از وق��وع جرم نيز به 
تناس��ب موضوعات مطرح شده و دس��تور كار جلسه، 
پيشنهادات و نقطه نظرات خود را ارايه كردند.در جريان 

جلسه شوراي عالي پيش��گيري از وقوع جرم به رياست 
حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي، مصوب شد 
كارگروه پيشگيري از س��رقت دبيرخانه شوراي مزبور، 
نسبت به تدوين سازوكاري جهت هماهنگي، هم افزايي 
و جلوگي��ري از موازي كاري دس��تگاه هاي ذي ربط در 
راستاي پيشگيري از سرقت، اقدامات مقتضي را ترتيب 
دهد.همچنين در جريان نشس��ت فوق الذكر، كارگروه 
پيشگيري از سرقت دبيرخانه شوراي عالي پيشگيري 
از وقوع جرم مكلف شد اجراي مصوبات اين شوراي عالي 
از ناحيه دستگاه هاي مسوول و ذيربط را پيگيري كند و 
بر نحوه اجراي اين مصوبات توسط آن دستگاه ها نظارت 
داشته باشد.در پايان اين جلسه، رييس قوه قضاييه با اشاره 
به اهميت و ضرورت پيش بيني، شناسايي و ارزيابي خطر 

وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات الزم براي از ميان بردن 
يا كاهش آن، بر كم كردن فاصله زماني برگزاري جلسات 
شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم و برگزاري منظم و 
مستمر جلسات اين شورا وفق قانون تاكيد كرد.در اين 
جلسه، معاون اول رييس جمهور، معاون اول قوه قضاييه، 
نايب رييس نخست مجلس شوراي اسالمي، دادستان كل 
كشور، وزير اطالعات، وزير كشور، وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي، وزير آموزش و پرورش، رييس سازمان بازرسي 
كل كشور، رييس ديوان محاسبات، رييس كميسيون 
حقوقي و قضايي مجلس، معاون حقوقي رييس جمهور، 
نايب رييس كميسيون اصل 9۰ مجلس، رييس سازمان 
امور اجتماعي و جمعي ديگر از معاونين دس��تگاه هاي 
عضو شوراي  عالي پيشگيري از وقوع جرم حضور داشتند.



اقتصاد ايران در طول س��ال هاي گذشته با مشكالت و 
محدوديت هاي بزرگي مواجه ش��ده كه در كنار ايجاد 
آسيب هاي كالن در شرايط فعلي، تصوير آينده اقتصادي 
كشور را نيز با اما و اگر مواجه كرده است. مشكالتي كه اگر 
براي آنها راه حلي قطعي پيدا نشود، مي تواند دسترسي 
به تمام اهداف بلندمدت آينده را نيز تحت الشعاع خود 
قرار بدهد. برآرودهاي رسمي نشان مي دهد كه در 10 
سال گذشته، ميانگين رشد اقتصادي ايران نزديك به 
صفر بوده اس��ت. ميانگين نرخ تورم در اين سال ها نيز 
ح��دود 25 درصد برآورد مي ش��ود. ج��داي از آن نرخ 
باالي بيكاري، نرخ باالي فرار سرمايه و پيشي گرفتن 
استهالك سرمايه از سرمايه گذاري هاي جديد و محدود 
شدن ارتباط با اقتصاد جهاني بخش ديگري از مشكالتي 
است كه دولت سيزدهم با آنها مواجه است. در چنين 
بستري، جديدترين گزارش مجمع جهاني اقتصاد نيز 
نشان مي دهد كه پنج ريس��ك بزرگ اقتصاد ايران را 
تهديد كرده و در اين حوزه مشكل آفرين شده اند؛ اين در 
كنار مشكالت عمده اي است كه در سراسر جهان براي 
اقتصادهاي ملي به وجود آمده است. گزارش سال 2022 
ريسك هاي جهاني، با نگاهي به مخاطرات جهان در سال 
پيش رو و نيز شناسايي پنج ريسك اصلي و مهم براي 
كشورهاي مختلف، توسط مجمع جهاني اقتصاد منتشر 
شده اس��ت. بر اس��اس نتايج اين گزارش، نگراني هاي 
عمده در س��طح جهاني عبارتند از: مسائل اجتماعي و 
محيطي، كاهش همكاري در حل چالش هاي جهاني 
ناشي از بهبود اقتصادي متفاوت، تشديد نابرابري ها در اثر 
تغييرات نامنظم آب و هوايي، افزايش تهديدات سايبري 
در اثر افزايش وابستگي ديجيتالي، تشديد ناامني جهاني 
در اثر موانع وضع ش��ده بر جابه جايي افراد بين مرزها، 
مشكالت در استفاده از فرصت هاي فضايي و تاثيرات 
همه گيري بر تاب آوري كش��ورها. انتشار و همه گيري 
كوويد - 1۹ و بعد از آن سرعت و ميزان واكسيناسيون 
در كشورهاي مختلف روندهاي يكساني را طي نكرده 
و كش��ورهاي در حال  توسعه به نس��بت اقتصادهاي 

توسعه يافته آسيب بيشتري از وضع پيش آمده، متحمل 
شدند؛ به  طوري  كه چشم انداز رشد در اين كشورها به 
استثناي چين، به نسبت برآوردهاي پيش از پاندمي به 

ميزان قابل  توجهي كاهش نشان مي دهد.
اين مس��اله جه��ان را با ش��كاف درآمدي بيش��تري 
روبرو خواهد كرد و همكاري ه��اي بين المللي را براي 
كاهش مشكالت در سطح جهاني كاهش خواهد داد. 
همه گيري، اثرات متفاوتي بر تاب آوري كشورها به  جا 
گذاشته است، تغييرات ساختار توليد و وابستگي بيشتر 
به فناوري هاي ديجيتال، خطر حمات س��ايبري را به 
همراه آورده و تش��ديد فاصله ميان كشورها، ريسكي 
براي تقويت انسجام و همدلي در سطح جهاني است. در 
بخشي از اين گزارش آمده است: وضع موانع بيشتر بر 
سر راه جابه جايي نيروي انساني در بين مرزها، اميد به 
آينده اي باثبات را در سطح اقتصادهاي نوظهور كاهش 
مي دهد و با تشديد آسيب هاي اجتماعي و افت سامت 
روان همراه خواهد شد. در اين ميان تغييرات نامنظم 

آب و هوايي و شكست اقدامات اقليمي نيز تهديد مهم 
ديگري براي جهان به ش��مار مي رود. اقتصاد ايران در 
كنار مواجهه با اين مش��كالت بين المللي، بايد خود را 
براي مقابله با بحران ه��ا و تهديدهاي داخلي نيز آماده 
كند. بر اس��اس نتايج اين گزارش، پنج ريس��ك اصلي 
شناسايي  شده براي اقتصاد ايران شامل بحران اشتغال 
و معيشت، سرخوردگي گسترده جوانان، ركود اقتصادي 
طوالني مدت، بح��ران منابع طبيعي، از دس��ت دادن 
تنوع زيس��تي و فروپاشي اكوسيستم هستند. بررسي 
روندهاي آماري ايران با هدف سنجش صحت و اعتبار 
ريسك هاي شناسايي  شده، نشان از تاييد نگراني هاي 
فوق دارد. بر اس��اس آمارهاي موجود هرچند كه نرخ 
بيكاري، از س��ال 1۳۹5 كاهش  يافته است، اما به نظر 
نمي رس��د اين كاهش از محل افزايش مش��اغل تمام  
وقت نتيجه شده باشد. درزمينه بررسي معيشت، ارقام 
شاخص فالكت نشان مي دهد از سال 1۳۹5 تا 1۴00 
رقم اين شاخص بيش از دو برابر شده كه به  نوعي ناشي 

از ركود تورمي حاكم بوده است و تركيب بيكاري و تورم 
باال معيش��ت جامعه را با بحران جدي مواجه مي كند. 
متوسط درآمد خانوار ش��هري به متوسط قيمت يك 
مترمربع زيربناي مسكوني در نقاط شهري نيز در سال 
1۳۹۸ كمترين رقم را در دهه 1۳۹0 داش��ته و نسبت 
هزينه خالص مسكن به  كل هزينه هاي خانوار شهري 
در فاصله 1۳۹۶ تا 1۳۹۹، 1,۳ برابر شده است. افزايش 
هزينه هاي مسكن، توانايي خانوارها را براي انجام ساير 
مخارج ضروري زندگي كاهش مي دهد و تامين معيشت 
را دش��وارتر مي كند.در اين گزارش تاكيد شده كه در 
دهك هاي اول تا پنجم روس��تايي و اول تا سوم شهري 
متوسط درآمد خانوار از هزينه هاي آن كمتر است. اين 
مساله ضمن آنكه نابرابري در توزيع درآمد را در سطح 
جامعه نشان مي دهد، دشواري تامين معيشت و پرداخت 
هزينه ها را براي درصد قابل  توجهي از جمعيت گوشزد 
مي كند. بنابراين از مجموع بررسي آماري صورت گرفته 
اين گونه نتيجه گيري مي شود كه ريسك هاي شناسايي 
شده براي اقتصاد ايران معتبر بوده و اتخاذ سياست هاي 
صحيح براي كاهش اثرات آنها بر اقتصاد ضروري است. 
همچنين دو نگراني ديگري كه در گزارش مجمع جهاني 
اقتصاد به آنها اشاره نش��ده، اما طبق روندهاي موجود 
مطرح هستند، افزايش بي رويه سطح عمومي قيمت ها 
و افت رابطه مبادله هستند. اين گزارش نشان مي دهد 
كه سرخوردگي جوانان ايراني كه در سال هاي گذشته 
با سرعت گرفتن روند مهاجرت خود را نشان داده، يكي 
از موضوعاتي اس��ت كه اقتصاد ايران را تهديد مي كند. 
در صورت��ي كه دولت نتواند در حوزه محيط كس��ب و 
كار و بهبود ش��رايط براي جذب س��رمايه اقتصادي و 
انساني گام هاي مثبتي بردارد، احتماال تبعات منفي اين 
موضوع گريبان اقتصاد ايران را خواهد گرفت. در كنار آن 
بحران هاي محيط زيستي كه شرايط را در حوزه هايي 
مانند كشاورزي يا انرژي دشوار كرده نيز اقتصاد ايران را 
تهديد مي كند و احتماال نياز به راهكارهايي جدي خواهد 

داشت كه الاقل فعال نشانه اي از آن ديده نمي شود.
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 كريدور چين- ايران
 عراق- عربستان به غرب آفريقا

به نظر مي رس��د چي��ن در اس��تراتژي كالن خود 
درصدد استفاده از مسيرهاي جايگزين تنگه ماالكا 
اس��ت و ايران مي تواند در اين راه يكي از گزينه هاي 
مهم باش��د . جنگ روس��يه عليه اوكراين و بحران 
غذايي ايجاد شده، عقد قراردادهاي نفتي عربستان 
با چين و همچنين عدم حمايت عربستان از بلوك 
غرب در جنگ اوكراين عليرغم سفر چندي پيش 
رييس جمهور امريكا به عربس��تان، پيش��رفت در 
مذاك��رات ايران و عربس��تان همه نش��انه هايي از 
نزديكي بيش از پيش اين كشور حوزه خليج فارس 
به قدرت هاي شرقي آسيا را نشان مي دهد.  فقدان 
زيرس��اخت هاي حمل و نقلي بين ايران و آفريقا و 
همچنين عدم شناخت بازرگانان ايراني از بازار بزرگ 
آفريقا باعث شده است كه حجم مبادالت ايران با بازار 
يك هزار ميليارد دالري ناچيز باشد. حجم تجارت 
ايران با آفريقا در سال 1۴00 با افزايش دوبرابري تنها 
1.2 ميليارد دالر بوده اس��ت. بازرگانان ايراني براي 
تجارت با كش��ورهاي آفريقايي ناچار به طي كردن 
مسير دريايي خليج فارس، درياي عمان، اقيانوس 
هند و درياي سرخ هستند كه اين امر عالوه بر بعد 
مسافت و زمان حمل كاال مخاطرات فراواني از جمله 
مش��كالت تحريم و راهزني دريايي را براي ناوگان 
دريايي ايران ايجاد كرده و مي كند. بازار آفريقا، تنها 
بازار مصرفي نيس��ت و بازاري است كه مي توان در 
شرايط تحريمي، به عنوان منبع تامين مواد اوليه به 
آن نگاه كرد.  به نظر مي رسد زيرساخت هاي حمل و 
نقلي ريلي و آزادراهي ايران در شرايط فعلي توانايي 
ارايه نقش��ي فعال در تجارت چين، آسياي ميانه و 
روسيه با آفريقا ايفا كنند . ايران مي تواند در راستاي 
همگرايي بيشتر منطقه اي، كريدوري با حضور چين، 
كشورهاي آس��ياي ميانه، روسيه، عراق، عربستان 

و مصر و كشورهاي غرب آفريقا را راه اندازي كند.

بانك مركزي: اثر تورمي
حذف ارز ترجيحي تخليه شد

بانك مركزي اعالم كرد ت��ورم ماهانه اقالم خوراكي 
از 25.۴ درصد در خردادم��اه به 5.۷ درصد در تيرماه 
كاهش ياف��ت. كاهش ح��دود 20 واح��د درصدي 
تورم اق��الم خوراكي از خرداد تا تي��ر، به وضوح پايان 
اثر تورم��ي حذف ارز ۴200 را نش��ان مي دهد. بانك 
مركزي در توضيحاتي اعالم كرد: در خصوص ادعاي 
مطرح شده مبني بر تناقض كاهش رشد پايه پولي و 
افزايش تورم الزم به توضيح است كه مهم ترين اجزاي 
تشكيل دهنده تورم شامل تورم از ناحيه عرضه، تورم 
از ناحيه تقاضا و انتظارات تورمي هس��تند و بنابراين 
كنترل متغيرهاي پولي اعم از پايه پولي و نقدينگي كه از 
اجزاي مهم تورم از ناحيه تقاضا به شمار مي روند بخشي 
از روند كنترل تورم به ش��مار مي روند.  بر اين اساس و 
همان گونه كه پيش از اين توس��ط مقامات اقتصادي 
دولت و كارشناسان اقتصادي بيان شده بود، سياست 
حذف ارز ترجيحي با ايجاد ش��وك از جانب عرضه به 
صورت موقت در ماه هاي ارديبهشت و خرداد موجب 
افزايش نرخ تورم ماهانه شد. اما بر اساس گزارش مركز 
آمار در تير ماه با تخليه اثر حذف ارز ترجيحي ش��اهد 
كاهش كم سابقه نرخ تورم ماهانه از 12,2 خرداد به ۴,۶ 
در تيرماه هستيم. لذا تفكيك اجزاي تورم شامل تورم 

از ناحيه عرضه و تقاضا امر مهمي است.

   كاهش كم سابقه نرخ تورم ماهانه
در تير ماه

الزم به توضيح اس��ت پيش از اين و در گزارش تورم 
خرداد ماه مركز آمار، اثر تورم��ي حذف ارز ۴200 
توماني مشخص ش��ده بود، چراكه نرخ تورم ماهانه 
به عنوان سريعترين نش��انگر تورم از ۳,5 درصد در 
ارديبهشت به 12,2 درصد در خرداد افزايش يافته 
بود.  به طور خاص تورم اقالم خوراكي كه مركز ثقل 
تورم ناش��ي از حذف ارز ۴200 ب��ود، پس از اجراي 
طرح مردمي س��ازي يارانه ها از ۳. ۳ درصد به 25,۴ 
افزايش يافت. گزارش اخير مركز آمار نشان داد تورم 
ماهانه كه به نوعي حس��گر آني تورم است، به ارقام 
پيش از حذف ارز ۴200 توماني بازگشته و در نتيجه 
پيش بيني دولت مبني بر موقتي بودن شوك تورمي 
اين طرح، درس��ت بوده است. بر اساس اين گزارش 
تورم اقالم خوراكي از 25,۴ درصد در خرداد ماه به 
5,۷ درصد در تير ماه كاهش يافت. كاهش حدود 20 
واحد درصدي تورم اقالم خوراكي از خرداد تا تير ماه، 
به وضوح پايان اثر تورمي حذف ارز ۴200 را نشان 
مي دهد. همچنين تورم اق��الم غيرخوراكي از ۴,۴ 
درصد در خرداد به ۳,۸ درصد در تيرماه كاهش يافت. 
در نهايت تورم ماهانه كل از 12,2درصد در خرداد به 
۴,۶ درصد در تير ماه كاهش يافت. همچنين در تير 
ماه سال جاري تورم نقطه به نقطه معادل 5۴ درصد 

و تورم ساالنه معادل ۴0,5درصد به ثبت رسيد.

   چشم انداز تورم در ماه هاي پيش رو
با توجه به پايان تدريجي ش��وك تورمي حذف ارز 
۴200 تومان��ي، اكنون مولفه هاي پولي مهم ترين 
عامل باقي مانده تورم در كشور هستند. نقدينگي 
و به ويژه پايه پولي در ش��رايط فعلي اقتصاد ايران، 
عامل عمده تورم باالي فعلي هستند كه كنترل آنها، 
كاهش تورم در ماه هاي آينده را تضمين مي كند. اين 
موضوع البته از ابتدا مورد توجه دولت بوده، به طوري 
كه دولت پس از واكسيناس��يون عمومي و كنترل 
كرونا، مهم ترين اولويت خود را كنترل تورم عنوان 
كرده است. دولت در مسير كنترل رشد شاخص هاي 
پولي البته تاكنون موفق بوده به طوري كه آمارهاي 
بانك مركزي هم از كند شدن آهنگ رشد نقدينگي 
و پايه پولي در ماه هاي اخير حكايت دارد.  در همين 
رابطه به طور خاص كند شدن س��رعت رشد پايه 
پولي در ماه هاي اخير از جمله نش��انه هاي توفيق 
دولت در مسير كنترل تورم در ماه هاي آينده است. 
كاهش سرعت رشد پايه پولي از ۹,2 درصد در سه 
ماهه ابتدايي سال گذشته به ۶ درصد در سه ماهه 
ابتدايي س��ال جاري، جديدترين ش��اهد از ميسر 
صحيح دولت در كنترل تورم است. تداوم اين مسير 
و كاهش بيشتر سرعت رشد پايه پولي و نقدينگي، 
تورم را در نيمه دوم س��ال ناگزير از كاهشي شدن 
مي كند. همچنين خاطرنشان مي شود، طبق پيش 
بيني ها اجراي طرح مردمي سازي يارانه ها و سياست 
حذف ارز ترجيحي در ماه هاي نخست اجراي طرح 
موجب اصالح و افزايش قيمت كاالهاي اساس��ي 
مرتبط با تخصيص ارز ترجيحي شد، ليكن با توجه 
به تقليل و حتي ح��ذف مولفه هاي افزايش دهنده 
نرخ تورم از اين محل، روند افزايش��ي تورم ماهانه 
ش��اخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در تيرماه 
متوقف و معكوس شد و لذا انتظار مي رود اين روند 
كاهشي تورم ماهانه استمرار داشته باشد.  عالوه بر 
اين با توجه به اينكه نرخ تورم ساالنه معادل ميانگين 
تورم 12 ماهه است، با كند شدن روند افزايشي تورم 
ماهانه ناشي از تخليه اثر حذف ارز ترجيحي، كاهش 

تورم ساالنه نيز محتمل خواهد بود.

  روند كاهنده رشد نقدينگي و پايه پولي
از آنجا كه كنترل رشد نقدينگي و پايه پولي به عنوان 
يكي از اركان ايجاد تورم مطرح است، بانك مركزي 
با همكاري دولت سيزدهم اقدامات موثري را براي 
كنترل رشد اين دو متغير مهم انجام داده است كه 
بر اس��اس آن حجم پايه پولي در پايان خردادماه 
نس��بت به رقم پاي��ان ارديبهش��ت )2۸,۴ هزار 
ميليارد ريال( كاهش يافته و رشد ماهانه پايه پولي 
نيز در خردادماه سال جاري منفي )معادل 0,۴ - 
درصد( بوده اس��ت و همچنين رشد نقدينگي در 
سه ماهه اول امسال در مقايسه با مدت مشابه سال 
قبل يك درصد كاهش يافته است. براساس گزيده 
آمارهاي اقتصادي خردادماه 1۴01، بررسي رشد 
نقدينگي در اين ماه حاكي از تداوم روند كاهشي 

اين متغير همچون ماه هاي گذشته بوده است.

ازسرخوردگيجوانانتافروپاشياكوسيستم

پنج ريسك بزرگ اقتصاد ايران 

قيمتدالردرصرافيهايبانكيافزايشويوروكاهشيافت

سكه 14 ميليون و 900 هزار تومان 

تقاطعصنعتومتاورس

گروه بانك و بيمه |
 قيمت فروش دالر سه ش��نبه، چهارم مرداد 1۴01 
در بازار آزاد به قيمت ۳1۹۷0 تومان رسيد و با اعالم 
هر اونس طال به قيمت 1۷25 دالر، س��كه به قيمت 
1۴ ميليون و ۹00 هزار تومان معامله ش��د.  دالر در 
صرافي هاي بانكي با 2۶ تومان افزايش نسبت به روز 
گذش��ته 2۷ هزار و ۷۹1 تومان مبادله مي شود. هر 
اس��كناس يورو در صرافي هاي بانكي ب��ا 2۸ تومان 
كاهش نسبت به روز گذشته، 2۸ هزار و ۷5۷ تومان 
معامله شد.قيمت خريد هر دالر توسط صرافي هاي 
بانكي 2۷ هزار و 515 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 
2۸ هزار و ۴۷0 تومان اعالم شد.عالوه بر اين، قيمت 
خري��د دالر در بازار متش��كل ارزي 2۸ هزار و 22۶ 
تومان و نرخ فروش آن 2۸ هزار و ۴۸2 تومان بود، اين 
در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 2۸  هزار 
و ۸1۳ تومان و نرخ فروش آن نيز 2۹ هزار و ۷5 تومان 
اعالم شد. همچنين، در س��امانه نيما در معامالت، 
حوال��ه يورو به قيمت 2۷ هزار و 50 تومان فروخته و 
حواله دالر به بهاي 2۶ هزار و ۴۹۹ تومان معامله شد. 

   سكه 150 هزار تومان ارزان شد
قيمت سكه طرح جديد )سه شنبه، چهارم مردادماه( 
ب��ا 150 هزار توم��ان كاهش قيمت نس��بت به روز 

گذش��ته به 1۴ ميليون و ۹00 هزار تومان رس��يد. 
قيمت هر قطعه س��كه طرح جديد در س��اعت 1۴ و 
۳5 دقيقه سه شنبه، 1۴ ميليون و ۹00 هزار تومان 
داد و س��تد شد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 
1۴ ميليون و 150 هزار تومان معامله شد.همچنين 
نيم سكه هشت ميليون و 150 هزار تومان، ربع سكه 
پنج ميليون و 150 هزار تومان و سكه يك گرمي سه  
ميليون و 100 هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، 
در بازار طال نيز نرخ هر گ��رم طالي 1۸ عيار به يك 
ميليون و ۳۶۳ هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال 
طال پنج ميليون و ۹0۷ هزار تومان شد. قيمت اونس 
جهاني طال با هفت دالر كاهش قيمت نسبت به روز 
گذشته به يك هزار و ۷20 دالر و ۳۷ سنت باقي ماند.

   آغاز معامالت توافقي دالر
 با نرخ ۲9 هزار تومان 

معامالت توافقي دالر در بازار ارز )سه ش��نبه ، چهارم 
مردادماه( از كانال ۳0 هزار تومان عقبگرد داش��ت و 
با رقم 2۹ هزارتومان آغاز ش��د.  اواخر خردادماه بود 
كه بانك مركزي براي ساماندهي بازار ارز در تعامل با 
كانون صرافي ها، صرافي هاي معتبر و صادركنندگان 
به اين جمع بندي رسيد كه بازار توافقي عرضه و تقاضا 
راه اندازي شود. سپس امكان معامالت توافقي ارز در 

صرافي ها و بازار متشكل ارزي فراهم شد.  )سه شنبه، 
چهارم مردادماه( در آغاز به كار فعاليت بازار توافقي 
بازار ارز، دالر با قيمت 2۹ هزار و ۸00 تومان و با حجم 
چهار هزار معامله ش��د. معامالت توافقي دالر در روز 
قبل كار خود را با ۳0 هزار و 200 تومان شروع و با ۳0 
هزار و 1۶1 تومان به پايان رساند. حجم معامالت دالر 
توافق��ي در پايان 10 هزار بود. معامالت توافقي دالر 
در روز گذشته كار خود را با ۳0 هزار تومان شروع و با 
۳0 هزار و 5۶0 تومان به پايان رساند. حجم معامالت 

دالر توافقي در پايان پنج هزار بود.

   پوند در سراشيبي سقوط است؟
ارزش پون��د در برابر دالر روز 25 جوالي در س��طح 
1.20 حفظ ش��د زيرا معامله گران نگران چشم انداز 
ارز بريتانيا پس از داده هاي نااميدكننده اخير قبل از 
افزايش گسترده نرخ بهره امريكا در اين هفته بودند. به 
گزارش ايسنا و به نقل از اكونوميك، پوند در مقابل دالر 
امريكا حدود 1.20۴0 دالر قرار گرفت، اندكي كمتر 
از باالترين سطح روز جمعه يعني 1.20۶۴ دالر كه 
باالترين سطح نزديك به سه هفته گذشته بود. پوند 
براي مدت كوتاهي نيم درصد رشد كرد و به باالترين 
حد خود در روز و در رقم 1.20۸5 دالر قرار گرفت قبل 
از اينكه رشد خود را بازگرداند. پوند در برابر يورو، در 

۸5.02 پنس ثابت بود. استراتژيست هاي سيتي بانك 
در يادداشت مشتري اظهار كردند: بهبودي بريتانيا 
پس از همه گيري در ساير اقتصادهاي گروه 10 عقب 
مانده است و تورم احتماال به دليل برگزيت سخت تر 
 )BoE( خواهد بود و سياست بانك مركزي انگلستان
را پيچيده تر مي كند. بر اساس نظرسنجي صنعت در 
هفته گذشته، كس��ب وكارهاي بريتانيا در جوالي با 
كمترين سرعت خود در 1۷ ماه گذشته رشد كردند 

و فشارهاي تورمي كاهش يافت.
 اقتصاد بريتانيا فش��ار تورمي را احساس مي كند كه 
در مس��ير دو رقمي ش��دن قرار دارد و تا حد زيادي 
ناشي از افزايش ناگهاني قيمت سوخت است. اگرچه 
مخارج مصرف كننده و كسب وكارها با مشكل مواجه 
هس��تند، انتظار مي رود بانك انگلستان در نشست 
سياس��ت گذاري در چهارم آگوست، نرخ بهره را 50 
واحد افزايش دهد. آخري��ن داده هاي موقعيت يابي 
نش��ان مي دهد كه س��رمايه گذاران پيش بيني هاي 
نزولي خ��ود را روي پوند در ۴.۳ ميليارد دالر تثبيت 
كرده ان��د كه فاصل��ه چنداني ب��ا اوج نزديك به ۶.2 
ميلي��ارد دالر در ماه مه طي دو س��ال اخي��ر ندارد. 
س��رمايه گذاران به طور گس��ترده انتظ��ار دارند كه 
فدرال رزرو در پايان نشست سياست دو روزه در روز 
چهارشنبه، نرخ بهره را ۷5 واحد ديگر افزايش دهد.

به اين ترتيب و تحت تأثي��ر ابزارهاي غيرمتمركزي مانند 
DeFi، ارزهاي ديجيتال، NFTها و Web۳، صنعت رنگ 
ديگري به خود خواهد گرفت؛ رقابت در حال حاضر براي 
صنايع، به دست آوردن آينده از طريق متاورس است. اولين 
شركت هايي كه اين گام را برمي دارند به بازارهاي آينده وارد 
خواهند شد و چشم انداز رشد بسيار خوبي خواهند داشت.

    چالش هاي احتمالي متاورس
همه فناوري ها با تم��ام فوايد و پيچيدگي هايي كه دارند 
متأسفانه سطح دغدغه افراد را نسبت به بروز مشكالت و 
خطرات احتمالي افزايش مي دهند. پيش از گسترش عميق 
فناوري متاورس در جهان الزم است مشكالت احتمالي 
آن تبيين شود تا افراد بتوانند هوشمندانه تر نسبت به ورود 
به دنياي جديد )متاورس( تصميم بگيرند. در زير به بيان 
بخشي از مشكالت احتمالي در موضوع متاورس پرداخته 
شده است:  متاورس و چالش حريم شخصي كاربران: الزم 
است جهانيان درك كنند كه نبايد از مخاطراتي كه اين 
فناوري نوين همراه دارد، غافل شد. در همين راستا نيك 
كلگ معاون ارشد ارتباطات و امور جهاني متا )فيس بوك( 
در مورد حفظ امنيت شبكه مجازي متاورس اظهار نگراني 
ك��رد و افزود در تالش براي يافتن راه هايي براي حفاظت 
از كاربران آن اس��ت. او بيان مي كند كه به بلوغ رس��يدن 
متاورس حداقل به 15 س��ال زمان نياز دارد و شركت متا 
بايد بتواند امنيت و حريم شخصي كاربران را تأمين كند.  
همچنين كلگ معتقد اس��ت متاورس يك اكوسيستم 
تعاملي است و محتواي توليد شده توسط متا بايد با محتواي 
ساير شركت ها كه براي اين دنياي مجازي توليد مي شوند، 
سازگار باشد. به گفته وي تعيين پروتكل ها و استانداردهاي 

اين همكاري »يكي از س��خت ترين و مهم ترين كارهاي 
ضروري براي سياس��ت گذاري« خواهد بود.ازآنجاكه در 
بحث فناوري پيشتاز بودن بس��يار اهميت دارد، رقابت 
سختي بين شركت ها براي اولين بودن در جذب جامعه 
هدف براي متاورس به وجود آمده است؛ ازاين رو نگراني ها 
از اراي��ه خدمات زودرس و عدم حفظ حريم ش��خصي و 
حقوق انساني افراد وجود دارد. به دليل ماهيت ديجيتال 
متاورس، اعمال در اين فناوري به توليد داده هاي خصوصي، 
بيومتريك، مالي و حتي احساس��ي منجر مي شوند كه 
نگراني هايي درب��اره امنيت، محرمانه ب��ودن و مالكيت 
معنوي به وجود مي آورد.نگراني مهم ديگر در اين فناوري 
هويت افراد است. هنگامي كه از آواتارها براي احراز هويت 
استفاده مي شود، ممكن است فرد و اطالعات شخصي وي 
كپي، سرقت، حذف يا دس��ت كاري شود. هرچند احراز 
هويت بيومتريك ممكن است راه حلي براي اين چالش ها 
باشد، اما احتمال وقوع كالهبرداري هاي ديگر در اين فضا 
همچنان وجود دارد. آثار روان شناختي و حقوقي اينترنت 
آينده: ازآنجا كه متاورس يك فناوري تازه است، تحقيقات 
طوالني مدتي درباره تأثيرات فيزيكي و روان شناختي آن 
بر انسان انجام نشده است. بازي هايي كه با هدست هاي 
واقعيت مجازي و واقعيت افزوده انجام مي شوند، ممكن 
است به افسردگي، تنها شدن فرد يا خشونت و آزار به خود 
منجر شود. بيان اين نكته ضروري است كه متاورس چون 
مرزهاي فيزيكي ن��دارد، تابع هيچ قانون يا حوزه قضايي 
نيست؛ پس هيچ مسووليتي براي اعمال افراد وجود ندارد. 
همچنين ممكن است اين فناوري مشكالت اجتماعي 
جدي��دي را به وجود بي��اورد. ازآنجاكه متاورس با كمك 
فناوري هاي غوطه ور ش��دن در فضاي مجازي )واقعيت 

افزوده و واقعيت مجازي( توسعه مي يابد، اين امر ممكن 
است روي نوجوانان تأثير منفي بگذارد و اعتيادآور باشد. 
مانع جدي بر س��ر راه امنيت ملي: نشريهس��اوث چاينا 
مورنينگ پس��ت)1( به تحقيق يك انديش��كده دولتي 
درباره متاورس اشاره كرده كه طبق آن فناوري متاورس 
ريسك هايي براي امنيت ملي كشورها در بر دارد.به گفته 
اين محققان ريسك هاي بالقوه مرتبط با متاورس شامل 
طيفي از خطرات امنيت س��ايبري و »هژموني فناوري« 
است، زيرا كشورهاي درحال توس��عه به طور فزاينده اي 
به فناوري هاي كش��ورهاي توسعه يافته تكيه مي كنند.

همچنين اين فناوري ريس��ك هايي براي سيستم هاي 
سياسي، اقتصادي و جوامع در كشورهاي مختلف دارد. 
به عنوان مثال ممكن است متاورس تأثيري نامحسوس بر 

امنيت فرهنگي و سياسي يك كشور داشته باشد.

    مزيت ها و قابليت هاي جهان ماورايي
علي رغم اين تهديدها، متاورس همچنين پتانسيل تغيير 
امور جهاني را به سمت بهترشدن دارد. از جمله مزيت هاي 

دنياي جديد مي توان به موارد زير اشاره كرد: 
تداوم هويت: در دنياي متاورس يك شخص مي تواند 
در سراسر آن شخصيت واقعي خود را حفظ كند. نيازي 
نيست فرد در هر پلتفرمي به صورت مجزا شركت كند. 
مثاًل نيازي نيس��ت فردبه صورت جداگانه يك اكانت 
فيسبوك، يك پروفايل توييتر و...  داشته باشد و با داشتن 

يك آواتار مي تواند در همه جا حضور داشته باشد.
محدوديت هاي اينترنت فعلي: متاورس قرار اس��ت 
به عنوان جايگزين اينترنت عم��ل كرده و تمام محتواي 
آن را به كاربرانش در سراس��ر دنيا عرضه كند، بدون آنكه 

محدوديت هاي كنوني اينترنت را داشته باشد، متاورس به 
كاربران خود امكان توزيع محتواي دلخواهشان را به صورت 
آزادانه و در سراسر پلتفرم مي دهد. يعني افراد مي توانند 
محتواي دلخواه را ك��ه در يك پلتفرم مبتني بر متاورس 

ايجادكرده اند به پلتفرمي ديگرانتقال بدهند.
تداوم و قابليت تعامل پذيري: دردس��ترس بودن هر 
تغييري كه در آن اتفاق مي افتد. به اين معنا كه اگر يك كاربر 
متاورس تغييري در آن ايجاد كند، ازآنجاكه تغيير ايجاد 

شده دايمي است براي همه نيزقابل مشاهده خواهد بود.
از ديگر مزايا و حوزه هاي فعاليتي متاورس به موارد متعدد 
مي توان اشاره كرد: مالقات هاي مجازي و قرارهاي كاري؛ 
آموزش مجازي؛ كسب درآمد از بازي كردن؛ خريد آنالين؛ 
گردشگري و سفر؛ كنسرت و جشن ها؛ مالكيت ديجيتال؛ 
تفريح؛ تعامل با رايانه؛ اقتصاد؛ عادت ها و هنجارهاي زندگي.

تعمق در تاريخ فناوري نش��ان مي دهد با همه تالش ها 
انسان توان مقابله با فناوري هاي جديد را ندارد و به صورت 
تدريجي حتي وابستگي شديد به آنها نيز پيدا مي كند. با 
توجه به اينكه يكي از مهم ترين وظيفه دولت ها، روشنگري 
و فرهنگ سازي در استفاده از فناوري هاي جديد مي باشد، 
پيش از گسترش و وابستگي مردم به متاورس نياز است 
دولت ها جهت آموزش و تبيي��ن اين فناوري جديد در 
جامعه روشنگري كرده تا درنهايت افراد متضرر از استفاده 
آن نشوند. دولت در كنار آموزش به مردم بايد ورود صنايع 
به نسل جديد فناوري را تسهيل بخشد تا توليدكنندگان 
داخلي نسبت به صنايع خارجي بتوانند رشد متوازن داشته 

و بازارهاي داخلي و خارجي را از دست ندهند.
پاورقي
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موضوع: روشنگري
جناب آقاي حضرتي مديرمسوول محترم روزنامه 

تعادل موضوع: روشنگري
با سالم؛  احتراما پيرو درج خبري با عنوان»مشكل 
بازار خودرو چيس��ت؟«  كه در روز ۳0 تير 1۴01 
روي خروجي روزنامه تعادل قرار گرفت به استحضار 
مي رساند؛ رصد قيمت هاي خودرو در بازار و حتي 
كاهش قيمت هاي برخي از خودروهاي پرطرفدار 
در ب��ازار آن هم در زماني كه اغلب كاالها با افزايش 
قيمت مواجه بودند نشان از برنامه روشن در حوزه 
خودرو و ثمربخشي اقدامات انجام شده دارد. از اين 
رو برنامه هاي روش��ني در حوزه خودرو با تمركز بر 
روي سه محور قيمت، كيفيت و مقياس توليد وجود 
دارد كه براساس دانش بنيان شدن اين صنعت شكل 
گرفته اس��ت و در سه فاز طراحي شده است كه فاز 
اول آن تثبيت جريان توليد و ساماندهي به عرضه 
بوده است كه هم اكنون شاهد ثمرات آن هستيم. 
رش��د چهاربرابري توليد خودروهاي كامل نسبت 
به مدت مشابه سال قبل و كاهش تعهدات معوقه 
خودروسازان همچنين خالي شدن پاركينگ هاي 
خودروسازان )نسبت به سال قبل كه باالي دويست 
هزار خ��ودروي ناقص در آن انبار ش��ده بود( همه 
نشان از موفقيت برنامه هاي فاز اول دارد در فاز دوم 
كه تا پايان س��ال 1۴02 ادامه دارد رفتن به سوي 
محصوالت جدي��د روي پلتفرم ه��اي كليدي و با 
كيفيت مدنظر است و در فاز سوم گسترش بازارهاي 
صادراتي برنامه ريزي شده است بنابراين هيچ گونه 
بالتكليفي در حوزه خودرو وجود ندارد و مسير دقيق 
و روشني براي توسعه اين صنعت در وزارت صمت 

برنامه ريزي شده است.

    موضوع: روشنگري
جناب آقاي حضرتي مدير مسوول محترم روزنامه 

تعادل  موضوع: روشنگري
با سالم؛  احتراما پيرو درج خبري با عنوان »افشاي 
پشت پرده واردات خودرو!« كه در روز 2۶ تير 1۴01 
روي خروجي روزنامه تعادل قرار گرفت به استحضار 
مي رس��اند؛ آيين نامه تدوين ش��ده توسط وزارت 
صمت يك��ي از كامل تري��ن آيين نامه هاي تدوين 
ش��ده در خصوص واردات خ��ودرو در تمامي اين 
سال هاست، يعني آيين نامه واردات به گونه اي نوشته 
شده است كه از واردات به مثابه ابزار سياست گذاري 
در راستاي منافع ملي استفاده شده است و به شدت 
قابل دفاع اس��ت اما ابالغ آيين نامه عالوه بر وزارت 
صمت الزم اس��ت مالحظات ديگري نيز توس��ط 
ساير اركان دولت درنظر گرفته شود كه ان شاءاهلل 
پس از ابالغ در خصوص تبيي��ن اهداف آيين نامه 

اطالع رساني مناسبي صورت مي پذيرد.

    موضوع: روشنگري
جناب آقاي حضرتي مدير مسوول محترم روزنامه 

تعادل  موضوع: روشنگري 
با س��الم؛  احتراما پيرو درج خبري با عنوان »نقشه 
ايران خودرو براي گران كردن پژو!« كه در روز 1۳تير 
1۴01 روي خروج��ي روزنامه تع��ادل قرار گرفت 
به استحضار مي رس��اند؛ هيچگونه مجوزي براي 
افزايش خودروهاي دو خودروس��از بزرگ داخلي 
در س��ال جاري صادر نشده است و گمانه زني هاي 
اين يادداش��ت برپاي��ه واقعيت ها نيس��ت، حتي 
خودروس��ازان داخلي قصد دارند ب��ا راهكارهاي 
مختلف كه در طرح تحول خودرويي وزارت صمت 
بيان شده است به كاهش پانزده درصدي هزينه هاي 
تمام شده خود بپردازند اگرچه كه امسال تورم ناشي 
از خريد م��واد اوليه افزايش دس��تمزد و تغييرات 
حقوق گمرك��ي بر پاي��ه ارز ETS باع��ث افزايش 

هزينه هاي خودروساز مي گردد.

ادامه از صفحه اول



دوشنبه فعاالن بازار سرمايه در اعتراض به افزايش 
ن��رخ س��ود بين بانكي هش��تگ رب��ا آب��ادي را در 
شبكه هاي اجتماعي ترند كردند و اعتراض خود را 
به رشد بي رويه نرخ سود بين بانكي اعالم كردند. در 
حالي كه دولت وعده حمايت از بازار س��رمايه را در 
بس��ته ده بندي خود داده بود و در يكي از آن ده بند 
اعالم كرده بود كه قرار است س��قف نرخ سود بين 
بانكي حداكثر ۲۰ درصد باش��د، اما اين نرخ س��ود 
بين بانكي رش��د كرد و در هفته گذشته به ۲۱.۳۱ 

درصد رسيد.
اعتراض��ات فعاالن بازار س��رمايه به رش��د بي رويه 
نرخ س��ود بين بانكي ب��اال گرفت. مجيد عش��قي 
رييس س��ازمان بورس نيز بيكار ننشس��ته و ديروز 
جلس��ه اي را با علي صالح آب��ادي رييس كل بانك 
مركزي برگزار كرد. پس از اين جلسه محمدهادي 
س��ليمي زاده مدير روابط عمومي س��ازمان بورس 
طي توئيتي نوشت: »جلسه رياست سازمان بورس 
و اوراق بهادار با ريي��س كل بانك مركزي در حال 
برگزاري است. ضرورت كنترل نرخ بهره بين بانكي 
و كنت��رل تورم به ص��ورت توامان، يكس��ان بودن 
سياس��ت اعمالي و اعالمي و انعكاس آن به فعالين 
اقتصادي از اصلي ترين موضوعات مطرح ش��ده در 

اين جلسه بود.«
مصطفي قمري وفا، مدي��ركل روابط عمومي بانك 
مركزي نيز درباره اين جلس��ه طي توئيتي نوشت: 
»رييس كل بانك مركزي در جلسه مشترك با رييس 
س��ازمان بورس: دغدغه بازار سرمايه، دغدغه بانك 
مركزي هم هس��ت و تمام تالش م��ا تقويت بورس 
اس��ت. نرخ بهره بين بانكي با سياس��ت مشخصي 
كنترل خواهد ش��د و تصميماتي در روز گذشته در 

اين خصوص اتخاذ شده است.«
صالح آبادي اظهار داش��ت: دغدغه بازار س��رمايه، 
دغدغه بانك مركزي هم هست، نرخ بهره بين بانكي 
با سياست مشخصي كنترل خواهد شد و تصميماتي 
در روز گذش��ته در اين خصوص اتخاذ شده است. 
مجيد عش��قي نيز در اين جلسه گفت: تصميمات و 
سياست هاي اركان مختلف اقتصادي كشور همسو 
و يكپارچه و در راستاي منافع كالن اقتصادي همه 

مردم باشد.
صالح آبادي رييس كل بانك مركزي اظهار داشت: 
صنعت بانك��داري كه در بورس هم فعال هس��تند 
دچار مشكالتي هس��ت، نرخ فعلي بهره بين بانكي 
ناشي از عرضه و تقاضاي عادي ذخاير بانك ها است 
كه در ش��رايط تورمي اجتناب ناپذير بوده، كنترل 
اين نرخ در كريدور مشخص دنبال خواهد شد تا از 
افزايش بيشتر پيشگيري و روند كاهشي آغاز شود. 
به واس��طه افزايش قيمت هاي جهاني و تورم نهفته 
در حذف ارز ۴۲۰۰، كشور با تورم مواجه شد كه با 
همراهي مردم از آن عبور كرديم. اين اطمينان را به 
بازار سرمايه مي دهم كه نرخ بهره بين بانكي كنترل 
و مديريت شده و بازار نرخ هاي باالتر را نخواهد ديد. 

روند كاهشي به زودي آغاز خواهد شد.  بانك مركزي 
در راس��تاي حمايت از توليد، در حال برنامه ريزي 
ويژه جهت تامين مالي صنايع با سياس��ت هدايت 
اعتباري براي ش��ركت هاي بازار س��رمايه اس��ت. 
همچنين تس��هيل در صدور مج��وز صندوق هاي 
وابسته به بانك ها در دس��تور كار كميته مشترك 

بانك مركزي و بازار سرمايه قرار خواهد گرفت.
ريي��س كل بانك مركزي گف��ت: در بحث اختالف 
قيمت نرخ ارز نيما و بازار آزاد، با توجه به روان بودن 
معامالت در بازار متشكل ارزي و در دسترس بودن 
منابع ارزي كافي در كشور، در آينده با كاهش نرخ 
ارز بازار آزاد، اختالف ن��رخ نيما و بازار آزاد به مرور 

كاهش خواهد يافت.

نرخسودبانكيكنترلميشود
ريي��س كل بانك مركزي در نشس��ت مش��ترك با 
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن تأكيد 
بر لزوم يكپارگي سياست هاي پولي و مال�ي، تأكيد 
كرد نرخ سود بين بانكي در چارچوب سياست هاي 
پولي كنترل خواهد ش��د. علي صالح آبادي با اشاره 
به موضوع نرخ س��ود بين بانكي به عن��وان يكي از 
دغدغه هاي فعاالن بازار سرمايه گفت: نرخ سود در 
بازار بين بانكي طبيعتا متناس��ب با عرضه و تقاضا 
و مكاني��زم بازار تعيين مي ش��ود، اما بانك مركزي 
به عنوان بازارس��از و در چارچوب سياس��ت پولي 
ضدتورمي كه به تاييد دولت نيز رس��يده است، در 

اي��ن بازار حضور دارد و نرخ س��ود در اين بازار را در 
چارچوب مش��خصي، كنترل مي كن��د و در همين 
راستا نيز در جلسه روز گذشته، تصميماتي در اين 
خصوص اتخاذ ش��ده كه با اجراي اين تصميمات، 

نرخ سود در بازار بين بانكي كنترل خواه�د شد.
رييس كل بانك مركزي در عين حال، رويدادهاي 
اثرگذار بر بازار سرمايه را موضوعات چندگانه دانست 
كه مي بايست مورد توجه قرار گيرد و در همين راستا 
افزود: دغدغه فعاالن بازار سرمايه، مورد توجه تيم 
اقتصادي دولت و بانك مركزي اس��ت و تدابير الزم 
در اين خصوص اتخاذ خواهد ش��د، البته بايد توجه 
داشت كه هرگونه سياست در زمينه حمايت از بازار 
سرمايه مي بايست همراس��تا با ساير سياست هاي 
دولت به ويژه سياس��ت كنترل تورم و اصالح نظام 

بانكي باشد.
صالح آب��ادي در ادام��ه، با تأكيد بر ل��زوم پايبندي 
بانك ها و نهادهاي مالي به نرخ هاي س��ود مصوب 
ش��وراي پول و اعتبار افزود: س��ازمان بورس ساز و 
كارهاي حمايت نظام بانكي از شركت ها و نهادهاي 
مالي فعال در بازار س��رمايه، از جمل��ه بازنگري در 
برخي مقررات در حوزه نهادهاي مالي، سياست هاي 
هدايت اعتباري با هدف تسهيل و ايجاد مشوق براي 
تأمين مالي ش��ركت هاي فعال در بازار س��رمايه از 
بانك ها را بررسي و به بانك مركزي پيشنهاد كند و 
بانك مركزي براي همكاري با بازار س��رمايه در اين 

زمينه آمادگي كامل دارد.

رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار نيز در اين 
جلسه، با ارايه تحليلي از وضعيت فعلي بازار سرمايه 
و عوامل متعدد اثرگذار بر روند شاخص بورس طي 
ماه ه��ا و روزهاي اخير، از اهتم��ام رييس كل بانك 
مركزي به منظور رسيدگي به دغدغه فعاالن بورس 
قدرداني كرد و افزود با تصميم بانك مركزي مبني 
بر كنترل نرخ سود بين بانكي، يكي از اين دغدغه ها 

برطرف خواهد شد.
مجيد عش��قي ادامه داد: البته متغيرهايي همچون 
افت قيمت جهاني كاالها يا برخي تصميمات ازجمله 
نرخ گذاري دستوري كاالها نيز بر وضعيت درآمدي 
ش��ركت هاي بورس��ي و كاهش پيش بيني پذيري 
و اطمين��ان در ب��ازار س��رمايه اثرگذار اس��ت كه 
اميدواريم براي حل اين موضوعات نيز تدابير الزم 
اتخاذ و اطمينان فعاالن بازار س��رمايه به اين بازار 

تقويت شود.
وي همچنين به برخ��ي راهكارها به منظور تقويت 
هم افزايي بازار پول و س��رمايه، از جمله رفع برخي 
محدوديت ها در تراكنش متقاضيان سرمايه گذاري 
در صندوق هاي سرمايه گذاري، اصالح مقررات در 
حوزه نهادهاي مالي وابسته به بانك ها، تسهيل ارايه 
خدمات شبكه بانكي به شركت ها و نهادهاي فعال 
در بازار س��رمايه اش��اره كرد كه با استقبال رييس 
كل بانك مركزي مواجه ش��د و مق��رر گرديد تدابير 
پيشنهادي در كميته مشترك بانك مركزي و سازمان 

بورس مورد بررسي و تصميم گيري قرار گيرد.
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سهمناچيزغيردولتيهااز
تأمينماليدربستراوراقبدهي

سنا| پيام افضلي كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه 
سال ۹۹ حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان انتشار اوراق انجام 
گفت: دليل اصلي انتشار اوراق ناشي از نياز دولت به منابع 
نقدي است كه در سال جاري حجم انتشار به مراتب كمتر 
از سال ۹۹ بوده است. وي عنوان كرد: فشار تحريم ها در 
سال ۹۹ و همچنين پايين بودن قيمت نفت، نياز كشور 
به انتشار اوراق را شدت داد كه دو سال بعد، با رونق دوباره 
مذاكرات و گران شدن قيمت نفت، نياز به انتشار اوراق 
كاهش يافت. به گفته اين كارشناس ارشد بازار سرمايه؛ 
در سال گذشته ۱۳۰ هزار ميليارد تومان در بودجه اجازه 
انتشار اوراق وجود داشت آما با مجوز شوراي هماهنگي 
اقتصادي سران سه قوه ۵۰ هزار ميليارد مازاد بر آن نيز 
منتشر كرد. افضلي ادامه داد: همزمان با بحران نقدينگي در 
كشور، اضافه بر آنچه در بودجه مصوب شده مجوز انتشار 
اوراق صادر و اوراق منتشر مي شود. وي گفت: براي سال 
جاري از ۱۵۰ هزار ميليارد تومان محل دارايي هاي مالي، 
حدود ۱۲۰ هزار ميليارد تومان انتشار اوراق پيش بيني 
شده است كه اگر شرايط و معادالت بين المللي رو به بهبود 
باشد مي توان به همان ميزان تعيين شده، انتشار اوراق را در 
برنامه داشت. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه 
وقتي نرخ بهره واقعي منفي است تاثير زيادي بر رفتار مردم 
در بازارهاي مختلف خواهد گذاشت، اظهار كرد: باال ماندن 
نرخ بهره واقعي احتمال ركود را باال مي  برد به طوري كه 
بزرگ ترين و موفق ترين اقتصادهاي دنيا هم از اين مساله 
ايمن نيستند. زماني كه خواهان افزايش نرخ بهره هستند 
به پيامدهاي آن توجه كرده و بدون رويه باال ماندن آن را 
عامل تاثيرگذار بر رشد نرخ بيكاري و تشديد كننده ركود 
مي دانند. وي در ادامه تصريح كرد: سياس��ت هاي بانك 
مركزي به منظور انقباضي ش��دن و باال بردن نرخ بهره 
در طوالني مدت پيامدهايي براي اقتصاد كشور خواهد 
داشت كه بايد براي مقابله با آن آمادگي داشت. افضلي 
اعالم كرد: شناوري نرخ اوراق از سال ۹۴ اين بازار را به روند 
بازارهاي بين المللي نزديك  كرده اما هنوز بخش زيادي از 
اقتصاد كشور وارد بازار سرمايه نشده و سهم شركت ها از 
انتشار اوراق بدهي بسيار ناچيز است. وي خاطرنشان كرد: 
تا زماني كه شناوري اوراق و حجم معامالت اوراق افزايش 
پيدا نكند، فرآيند انتشار ساده تر نشود و ابزار متنوع وارد 
بازار نشود با چالش هاي بسياري در امكان تامين مالي 

اقتصاد كشور از محل بازار سرمايه مواجه خواهيم بود.

انتقالبورسكاالبهوزارتصمت
تصميمياشتباه

صداوس�يما| جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و 
بودجه مجلس با بيان اينكه عرضه كاالها در بورس كاال 
موجب حذف رانت و شفافيت مبادالت مي شود، گفت: 
متاسفانه از آنجايي كه در بسياري از زنجيره هاي توليد، 
يارانه پرداخت مي شود، اين موضوع عماًل تبديل به رانت 
ش��ده و مش��كالت زيادي را براي اقتصاد و توليد كشور 
ايجاد كرده اس��ت؛ در اين ميان ام��ا عرضه هاي جديد 
در بورس كاال از جمله س��نگ آهن و س��اير محصوالت 
معدني با قيمت مناسب مطابق با قيمت جهاني، منجر 
به ساماندهي كل زنجيره فوالد و ارتقاي شفافيت شده 
است. اين نماينده مجلس با بيان اينكه روش هاي سنتي 
كه براي عرضه كاالها اجرا مي شود، غلط است، تصريح 
كرد: بايد رانت را مهار و حذف كنيم تا شاهد توليد رقابتي 
باشيم بنابراين با عرضه محصوالت معدني در بورس كاال 
مي توانيم مهم ترين گام را در اين حوزه برداريم تا رقابت در 
اقتصادمان جاي دريافت يارانه و رانت را بگيرد. وي درباره 
طرح تنظيم بازار مجلس و انتقال بورس كاال از زيرمجموعه 
وزارت اقتصاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت، عنوان 
كرد: انواع و اقسام بورس اجزاي ساختارهاي بازار سرمايه 
هستند كه زير مجموعه وزارت اقتصاد فعاليت مي كنند. 
ممكن اس��ت بخش��ي از اين بازارها با وزارت صمت و 
بخشي با وزارت كش��اورزي در ارتباط باشند، اما اين 
دليل نمي شود كه زير مجموعه اين وزارتخانه ها قرار 
گيرند؛ چراكه طبق قانون، زير مجموعه وزارت اقتصاد 
بايد باشند. اين نماينده مجلس گفت: ساختار بورس 
كاال بايد زير مجموعه وزارت اقتصاد باشد و انتقال آن به 
ساير وزارتخانه ها غيركارشناسي است. وي تاكيد كرد: 
مجموعه بازار سرمايه به وزارت اقتصاد ربط دارد؛ بنابراين 
اينكه بخواهيم هر كدام از اين مجموعه ها را از وزارت 
اقتصاد جدا كنيم توجيه منطقي ندارد. نماينده مردم 
شيراز در مجلس گفت: اگر طرحي در مورد بازار سرمايه 
در مجلس مطرح مي شود، بايد در كميسيون اقتصادي 
به عنوان كميسيون اختصاصي مورد بررسي قرار گيرد.

اجتنابازهرگونهتصميمي
كهبهبازارسرمايهلطمهبزند

خانهملت| محمدرضا پورابراهيمي با تاكيد بر اينكه 
ابزارهاي مالي دربازار س��رمايه و بازار پول به طور موازي 
مديريت شود، گفت: اينكه ما در يك بازار تصميمي بگيريم 
كه به بازار ديگر صدمه بزند قابل قبول نيست و بدون شك 
آنچه كه امروز بايد مورد توجه باشد، تقويت توليد در كشور 
 است. وي با اش��اره به اينكه تقويت توليد در كشور بايد 
مد نظر باشد، اظهار كرد: امروزه جايي كه مي تواند عمليات 
واقعي اقتصاد را پشتيباني كند، حوزه بازار سرمايه است 
زيرا اقتصاد واقعي در اين بخش است و اقتصاد داللي در 
جاي ديگري شكل مي گيرد. اگر دولت خواهان نرخ رشد 
واقعي اقتصادي در كشور است بايد به بازار سرمايه توجه 
كند. وي با اشاره به مشاركت جمعيت بيش از ۵۰ ميليوني 
 در بازار سرمايه گفت: جمعيت عظيمي در بازار سرمايه 
ذي نفع هستند و در هيچ كشوري چنين جمعيتي درگير 
بازار سرمايه نيستند و پس از توزيع سهام عدالت شاهد اين 
موضوع بوديم كه افراد زيادي درگير بازار سرمايه شدند.  
نماينده مردم كرمان تاكيد كرد: توصيه به بانك مركزي 
و ش��وراي پول و اعتبار اين است كه تصميماتي بگيرند 
كه خروجي آن تقويت بازار سرمايه باشد و توجه داشته 
باشيم تقويت بازار سرمايه كمك به مردم نيست كمك به 
اقتصاد كشور است چرا كه هركسي كه پول خود را در اين 
بازار حفظ مي كند از يك واحد توليد پشتيباني مي كند 
و اين واحد توليد براي اقتصاد كشور سود آور خواهد بود.

شاخصرويمدارنزولماند
شاخص كل بورس تهران ديروز سه شنبه، ۴ مردادماه 
با ۹۶۸ واحد كاهش در ارتفاع يك  ميليون و ٤۳۸ هزار 
واحدي قرار گرفت. ش��اخص هم وزن با ۲ هزار و ۸۳۱ 
واحد كاهش ب��ه ۳۸۸ هزار و ۲۹۹ واحد و ش��اخص 
قيمت با يك ه��زار و ۶۹۹ واحد افت ب��ه ٢۳۳ هزار و 
چهار واحد رس��يد. ش��اخص بازار اول، ۲ هزار و ۳۶۵ 
واحد كاهش و ش��اخص بازار دوم سه هزار و ۴۴ واحد 
افزايش را ثبت كرد. در اين روز بيش از چهار ميليارد و 
۳۹۱ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۲۷ هزار و ۹۰۷ ميليارد ريال معامله ش��د. همچنين 
صنايع پتروش��يمي خليج فارس »ف��ارس« با ۶۴۳ 
واحد، كشتيراني جمهوري اسالمي ايران »حكشتي« 
با ۵۷۸ واحد، پتروشيمي نوري »نوري« با ۴۰۷ واحد، 
پااليش نفت اصفهان »شپنا« با ۳۹۹ واحد و پااليش 
نفت بندرعباس »شبندر« با ۲۴۷ واحد با تاثير مثبت 
بر شاخص بورس همراه شدند. در مقابل ملي صنايع 
مس اي��ران »فملي« با يك ه��زار و ۲۶۲ واحد، فوالد 
كاوه جنوب كيش »كاوه« با ۲۰۱ واحد، گروه مديريت 
سرمايه گذاري اميد »واميد« با ۱۷۸ واحد، معدني و 
صنعتي گل گهر»كگل« با ۱۵۷ واحد و توسعه معادن 
و صنايع معدني خاورميانه »ميدكو« با ۱۴۷ واحد تاثير 
منفي بر شاخص بورس داشتند. ديروز نماد پااليش 
نفت اصفهان »شپنا«، شركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي »شستا«، كشتيراني جمهوري اسالمي ايران 
»حكشتي«، گسترش س��رمايه گذاري ايران خودرو 
»خگستر«، پااليش نفت بندرعباس »شبندر«، ايران 
خودرو »خودرو« و سيمان كردس��تان »سكرد« در 
نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در 
معامالت ديروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه ۷۰۷ ميليون و ۹۷۸ هزار برگه سهم 
به ارزش ۲ هزار و ۹۸ ميليارد ريال دادوس��تد ش��د. 
شاخص فرابورس نيز ديروز بيش از ۵۵ واحد كاهش 
داش��ت و به ۱۸ هزار و ۸۱۸ واحد رسيد. در اين بازار 
يك ميليارد و ۶۳۱ ميليون برگه س��هم و اوراق مالي 
دادوستد شد و تعداد دفعات معامالت امروز فرابورس 
بيش از ۱۳۴ هزار و ۵۸۰ نوبت بود. نمادهاي پخش البرز 
»پخش«، پويا زركان آق دره »فزر«، پليمر آرياساسول 
»آريا«، حمل و نقل گهر ترابر سيرجان »حگهر«، بهمن 
ديزل »خديزل« با تاثير مثبت بر ش��اخص فرابورس 
همراه بودند. همچنين صنعتي مينو »غصينو«، توليد 
نيروي برق دماوند »دماوند«، گروه سرمايه گذاري 
ميراث فرهنگي »سمگا«، اعتباري ملل »وملل« و 
توليد برق عسلويه مپنا »بمپنا« و بانك دي »دي« 

تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

۳مصوبههياتمديرهسازمان
بورسبرايكمكبهكارگزاريها

س�نا|تمديد فرصت يك ساله تطبيق شركت هاي 
كارگزاري با اس��تانداردهاي موضوع دس��تورالعمل 
صدور مجوز تاس��يس و فعاليت كارگ��زاري، تمديد 
اعتب��ار مجوزهاي فعاليت ش��ركت هاي كارگزاري و 
اعطاي مجوز ۵ ساله فعاليت به شركت هاي كارگزاري 
در صورت احراز استانداردهاي موضوع دستورالعمل، 
س��ه محوري اس��ت كه در هيات مديره س��ازمان به 
تصويب رسيد كه به زودي به شركت هاي كارگزاري 
ابالغ خواهد ش��د. منوچهر ميرزايي، مدير نظارت بر 
كارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به سه 
مصوبه اي كه به تازگي هيات مديره س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار در ارتباط با ش��ركت هاي كارگزاري به 
تصويب رس��انده اس��ت، عنوان كرد: اين مصوبات به 
زودي به ش��ركت هاي كارگزاري ابالغ خواهد ش��د. 
ميرزايي با اشاره به مصوبه نخست، اظهار كرد: براساس 
مصوبه هيات مديره سازمان در تاريخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ 
با موضوع تصويب دستورالعمل صدور مجوز تاسيس 
و فعاليت ش��ركت هاي كارگزاري، به ش��ركت هاي 
كارگزاري كه پيش از دس��تورالعمل يادش��ده مجوز 
تاسيس و فعاليت خود را از سازمان اخذ كرده بودند، به 
منظور تطبيق وضعيت شان با استانداردهاي موضوع 
اين دستورالعمل، يك سال از ابالغ اين مصوبه فرصت 
داده شد. او با مدنظرقرار دادن مهم ترين استانداردهايي 
كه در اين دستورالعمل عنوان شده، اذعان كرد: تأمين 
حداقل سرمايه ثبت و پرداخت شده يك هزار ميليارد 
ريالي، تأمين دفتر اداري در مالكيت با كاربري اداري � 
 OMS تجاري حداقل به متراژ ۵۰۰ متر مربع و تأمين
اختصاصي، سه استاندارد يادشده در اين دستورالعمل 
بوده است. به گفته اين مدير ارشد در سازمان بورس، بر 
اساس مصوبه هيات مديره در تاريخ يادشده، مقرر شد 
در فرصتي يك ساله، كارگزاري ها تا تاريخ ۱۹ خرداد 
۱۴۰۱، سه استاندارد يادشده را در شرايط خود تأمين 
كنند. مدير نظارت بر كارگزاران سازمان بورس با اشاره 
به مصوبات اخير هيات مديره س��ازمان در اين ارتباط 
گفت؛ ب��راي تطبيق ش��رايط كارگزاري هاي موجود 
با اس��تانداردهاي موضوع دستورالعمل، مهلت قبلي 
يكسال ديگر تمديد شد و بر اين اساس، كارگزاري هاي 
موجود تا تاريخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ فرصت دارند تا شرايط 
خود را با استانداردهاي موضوع دستورالعمل تطبيق 
دهند. او با اشاره به موضوع دومي كه در هيات مديره 
سازمان ضمن موضوع اول به تصويب رسيد، ابراز كرد: 
اعتبار مجوزهاي فعاليتي كه پيش��تر به صورت يك 
ساله براي ش��ركت هاي كارگزاري صادر شده بود هم 
تا تاريخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ تمديد شد؛ به بياني ديگر، 
كارگزاري هايي كه پيش��تر مجوز فعاليت يك ساله را 
دريافت كردند و تاريخ انقضاي آنها در حال اتمام است، 
نيازي نيس��ت براي تمديد به سازمان بورس مراجعه 
كنن��د و تاريخ انقضاي مجوز آنها ت��ا تاريخ ۱۹ خرداد 
۱۴۰۲ تمديد شد. ميرزايي موضوع سوم را اعطاي مجوز 
۵ ساله فعاليت در صورت احراز استانداردهاي سه گانه 
برشمرد و افزود: براين اساس، شركت هاي كارگزاري 
اگر مجوز فعاليت هاي خود را با شرايط سه گانه يادشده 
در دس��تورالعمل صدور مجوز تاس��يس و فعاليت 
كارگزاري، درياف��ت يا تمديد كنند، به جاي مجوز 
يك ساله، به آنها مجوز فعاليت ۵ ساله داده مي شود.

»تعادل«بررسيميكند

تعيين نرخ سود بانكي به كجا رسيد؟

درجلسهفعاالنبازارسرمايهبارييسسازمانبورسچهگذشت؟
روز دو مرداد ۱۴۰۱ مجيد عش��قي رييس سازمان 
بورس جلس��ه اي را با فعاالن بازار س��رمايه برگزار 
كرد و در اين جلس��ه به ش��نيدن نقطه نظرات آنها 
پرداخت. در اين جلس��ه چه گذشت و فعاالن بازار 

سرمايه چه گفتند؟
سياوش وكيلي كارشناس و تحليلگر بازار سرمايه در 
گفت وگو با خبرنگار نبض بورس درباره جلس��ه روز 
گذش��ته فعاالن بازار سرمايه با مجيد عشقي رييس 
س��ازمان بورس گفت: روز گذش��ته مورخه ۲ مرداد 
۱۴۰۱ جلس��ه اي با حضور فعاالن بازار سرمايه من 
جمله اصحاب رسانه در محل سازمان تشكيل شد كه 
حدود ۲۵ نفري در اين جلسه حاضر بودند و مباحث 
بسيار كاملي در رابطه با وضعيت بازار و پيشنهادات 
و انتقاداتي كه مطرح بود توس��ط حاضرين بيان شد 
و نكته قابل توجه اين بود كه ب��ا توجه به اينكه قرار 
بود سقف جلسه دو س��اعته و ۱۵ تا ۱۷ برگزار شود، 
ولي رييس س��ازمان بورس و آقاي خدابخش عضو 
هيات مديره س��ازمان با س��عه صدر و حوصله تمام 

نشستند و جلسه تا ساعت ۱۹ و ۳۰ ادامه پيدا كرد.
وي اف��زود: مهم ترين موضوعي كه م��ن با ديدگاه 
خودم مي توانم درباره با شرايط بازار مطرح كنم اين 
بود كه به اعتقاد من با توجه به اقداماتي كه توس��ط 
بيش��تر دولت در قس��مت هاي مختلف اقتصادي 
انجام مي شود، خروجي آنها منجر به اثرات مخرب 
براي بازار سرمايه مي گردد. شايد در بسيار از موارد 
نيت خير باش��د، اما ب��ه قول دكتر ه��ادي زنوزي 
)اقتص��اددان( همه ما با نيت خير به س��مت جهنم 
مي رويم. اگر دقت بفرماييد از حدود آذرماه س��ال 
۱۴۰۰ با غائله بودجه و مباحثي كه بر س��ر افزايش 
نرخ خوراك و گاز پتروشيمي ها و پااليشي ها مطرح 
شد و يك كماي دو الي سه ماهه بازار سرمايه را فرو 
برد و اين برخالف صحبت هايي بود كه درباره پيش 
بيني پذير بودن بازار مطرح مي شد و عمال بازار را با 

تنش فوق العاده اي رو به رو كرد.
وكيلي ادامه داد: تا اين غائله خاتمه يافت و بازار در 
حال جان گرفتن بود و س��هامداران در حال اعتماد 
كردن به بازار بودند كه بحث عوارض صادراتي پيش 
آمد. بعد از اين مس��اله هم با نرخ س��ود بين بانكي 
مواجه شديم. بعد نرخ نيمايي و فاصله اي كه با نرخ 
آزاد وجود دارد و تحت الشعاع قرار گرفتن سودآوري 
شركت ها. س��يكل معيوبي كه در رابطه با واگذاري 

بلوك خودرويي ها توسط سازمان خصوصي سازي 
و وزارت صم��ت مطرح ش��د و باز ب��ر ابهامات بازار 
افزود. قطعي برق و محدوديت در توليد برق موضوع 
ديگري بود كه بر بازار اثر گذاش��ت. قيمت گذاري 
دس��توري بر روي كاال ها و خدمات ط��رح تعيين 
مصاديق كاال ها و خدمات قابل عرضه در بورس كاال 
كه عمال موجب خروج بس��ياري از كاال ها از بورس 
كاال مي ش��د و باعث قيمت گذاري دستوري كاال ها 
و خدمات مي ش��د. وضعي��ت صندوق هاي دولتي 
پااليش و دارا كه اين همه درباره آنها صحبت ش��د. 
همچنين برجام كه مس��ائل مربوط ب��ه آن آينده 
سرمايه گذاري را با ابهام مواجه كرده است. اين فعال 
بازار سرمايه به نبض بورس گفت: همه اين مسائل 
نش��ان مي دهد كه ما با دو دس��ته از عوامل در بازار 
س��رمايه رو به رو هستيم: عوامل خارج از سازمان و 
عوامل درون س��ازمان. عوامل خارج از سازمان اين 

مواردي بود كه عرض كردم.
وكيلي اظهار داشت: شرايط حال حاضر بازار سرمايه 
به مانند يك جاده مه آلود اس��ت ك��ه در اين جاده يا 
رانندگان س��رعت خود را كاهش مي دهند يا توقف 
مي كنند. سپهر حاكم بر بازار سرمايه از حيث عوامل 
خارجي همچنين فضايي را در بازار ايجاد كرده است و 
طبيعي است كه با اين دسته از عوامل و چنين اتمسفر 

و اكوسيستمي نمي توان زياد انتظار داشت كه اقدامات 
خاصي بتوان در بازار از طريق عوامل داخلي و در اختيار 
سازمان رقم زد. تمركز بر روي موضوعاتي مثل دامنه 
نوسان و افزايش آن و... و آنها را به عنوان فرشته نجات 

ديدن به نظر من آدرس غلط دادن است.
اين تحليلگر بازار سرمايه ادامه داد: موضوع ديگري 
كه من مي توانم اش��اره كنم اين اس��ت كه رويكرد 
سازمان در سنوات قبل به صورتي بود كه نزد فعاالن 
بازار اينگونه تلقي مي ش��د كه نسبت به اعتراضات و 
موضوعاتي كه از طرف نهاد هاي خارج از بازار سرمايه 
اتفاق مي افتد سازمان واكنش نشان نمي دهد و فعاالن 
هم نس��بت به آن انتقاد جدي داش��تند. در رويكرد 
تيم جديد س��ازمان شاهد اين هس��تيم كه سازمان 
در اندازه هايي ك��ه در اختيار دارد و حتي فراتر اقدام 
مي كند و به كليه عواملي كه بر بازار اثرگذار هستند 
معترض است. به عنوان نمونه حتي به صورت مكتوب 
رييس سازمان بورس با رييس مجلس مكاتباتي را بر 

سر مسائل بورس كاال داشته است.
آنچه كه مي توانم من بگويم اين است كه االن وظيفه 
است كه هم فعاالن بازار س��رمايه و هم رسانه هاي 
بورسي نس��بت به اين مطالبه گري اقدام بيشتري 
كنند و اين جوري نش��ود ك��ه همه را از س��ازمان 
بخواهيم ك��ه انجام دهد. س��ازمان ب��ه اعتقاد من 

زورش تا اينجا مي رسد و نقشي كه مي تواند سازمان 
داش��ته باش��د و در آن مقداري ضعيف اس��ت اين 
اس��ت كه ما در بازار سرمايه نهاد هاي غيردولتي كه 
تخصصي باش��ند نداريم. اين موضوع از آنجا حادتر 
مي شود كه اگر گروهي از فعاالن هم به فكر تشكيل 
همچنين نهاد هايي مي افتند طبق بخشنامه اي كه 
بين سازمان بورس و س��ازمان ثبت اسناد و امالك 
كشور توافق ش��ده است هر س��اختار، تشكيالت و 
شركتي كه در اساسنامه و موضوع فعاليت آن اشاره 
به بورس و سرمايه گذاري باشد بايد كه تاييد سازمان 
را داشته باش��د كه قابل ثبت شود و در سنوات قبل 
در اين ب��اره هيچ گونه همكاري صورت نمي گرفت. 
من معتقدم كه هم اكنون بايد سازمان بستر تشكيل 
كانون ها و انجمن هاي صنفي مختلف را فراهم كند 
تا اينها بيايند از موضوعات بازار سرمايه دفاع كنند و 
سياسيون و دولتي ها را با موضوع بازار سرمايه بيشتر 
آشنا كنند. امروز بازار سرمايه مربوط به تعداد قليلي 
از سهامداران نيست و نزديك به ۵۰ ميليون سهامدار 

مستقيم از اين بازار تاثير مي پذيرند.
عل��ي عص��اري از فع��االن ب��ازار س��رمايه نيز طي 
صحبت هايي گفت: بحث درباره ش��اخص كل بود 
و اينكه ش��اخص كل يك چيزي را نشان مي دهد و 
پرتفوي سهامداران چيز ديگري را. نكته جالبي كه در 
جلسه ديروز مطرح شد درباره مجامع و شأن سهامدار 
بود. اكثر فعاالن معتقد بودند كه شأن سهامداران در 
مجامع رعايت نشده و مشخصا از دو مجمع شتران 
و دي ياد ش��د كه در آنها شأن س��هامداران رعايت 
نش��ده بود.  وي افزود: ما از س��ازمان خواستيم كه 
نظارت بيشتري را بر مجامع داشته باشد اما رييس 
سازمان فرمودند كه دخالت مس��تقيم نمي توانند 
داشته باشند و خود مسووالن كه مسووليت تامين 
اي��ن مجامع را دارند بايد ورود كنند.  عصاري گفت: 
در مجموع تمام دغدغه ها در اين جلسه چهار ساعته 
بيان شد. وي درباره مطرح شدن كانون سهامداران 
حقيقي هم گفت: كانون سهامداران حقيقي موضوع 
جديدي نبود و سال هاست كه در گير و دار تاسيس 
و ش��رف تاسيس است. به ش��دت كار سختي است 
جمع كردن كانون و خود آقاي عش��قي هم اعتقاد 
داشتند كه عالوه بر كانون سهامداران و كانون هاي 
ديگري كه به صورت كلي مي تواند نماينده بخشي از 

سهامداران باشند، مي تواند راه اندازي شود. 



گروه راه و شهرسازي|
در پي اظهارات چندي پيش ناصر اماني، عضو شوراي 
شهر تهران مبني بر عدم مشاهده اقدام عملي شهرداري 
در زمينه مبارزه با فس��اد، حراس��ت ش��هرداري در 
اطالعيه اي بدون ذكر نام اماني، طرح چنين مسائلي را 
ناشي از »ناآگاهي و اطالعات نادرست« توصيف كرد كه 
موجب سوءاستفاده عناصر فرصت طلب در جريان هاي 
خرد رسانه اي مختلف ش��ده است. اين اطالعيه »بي 
سابقه« اما با واكنش اماني، مهدي چمران و تني چند 
از اعضاي شوراي شهر تهران در جلسه علني ديروز اين 
شورا مواجه شد. لطف اهلل فروزنده، معاون شهردار كه 
در جلسه يادشده حضور داشت، اظهار كرد: زماني كه 
يك موضوع در رس��انه مطرح مي شود شهرداري نيز 
بايد از خود دفاع كند. او همچنين گفت: جرياني بزرگ 
به دنبال تخريب شهرداري و ش��وراي شهر است و از 
اعضاي شوراي شهر مي خواهيم پيش از مطرح كردن 

موضوعي، آن را با شهرداري تهران مطرح كنند.

     واكنش اماني به اطالعيه شهرداري تهران
ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران ديروز در جلسه 
علني اين شورا در تذكر پيش از دستور خود با اشاره به 
حواشي ايجاد شده گفت: مصاحبه تفصيلي داشتم كه 
در اين مصاحبه از عملكرد مديريت شهري دفاع كردم 
اما از مديران شهرداري خواس��تم كه اعضاي شورا را 
در جريان اقداماتشان به خصوص مبارزه با فساد قرار 
دهند و گفتم كه اقدام عملي در اين زمينه نديدم و در 
كمال تعجب شاهد صدور بيانيه عليه خودم بودم كه 
در ابتدا باور نكردم و با نهاد مربوطه تماس گرفته و آنها 
نيز محكم تاييد كردند كه بيانيه كار آنها بوده است اما 
الزم است كه نكاتي را در راستاي تنوير افكار عمومي 
عرض كنم. وي صدور اين بيانيه را اقدامي بي سابقه از 
سوي مجموعه اي خواند كه خودش هم مسوول نظارت 
برعملكرد شهرداري است و با ادعاي اينكه در اين بيانيه 
تالش داشتند بين اعضاي شورا تفرقه بيندازند عنوان 
كرد: در ابتداي بيانيه با آيه اي صحبت ش��ان را شروع 
كردند و اين در حالي است كه ما دو عضو شوراي شهر 
هس��تيم و هر دو آزاد هستيم كه صحبت كنيم و اين 

تالش براي ايجاد تقابل ميان اعضاء خوب نيست.
عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه در متن بيانيه 
س��خناني را نوش��تند كه صحبت از كاهش فساد و 
تخلفات اداري در شهرداري داش��ت اما وقتي وارد 
مصاديق ش��دند همان گزارش عملكرد ۲۰۰ روزه 

شهرداري را بيان كردند، گفت:  اي كاش مي گذاشتند 
خودم بيانيه مي نوش��تم و مش��كل اينجاس��ت كه 
»ُمشك آن است كه خود ببويد نه آنكه عطار بگويد« 
و مساله اينجاست كه فساد يك مساله اي نيست كه 
با حرف و تصميم كم يا زياد ش��ود؛ بلكه مثل حس 
امنيت بايد توس��ط مردم احس��اس شود و از طريق 

روش هاي علمي نيز قابل سنجش است.

     حراست اجازه انتشار اين مطالب را 
نداشت 

مهدي چمران رييس شوراي شهر تهران نيز با اشاره 
به اطالعيه حراست شهرداري تهران گفت: اگر عضو 
شوراي شهر تهران نظري را مطرح كرده است قطعًا 
با نظر خير بوده است و درست نيست عضو شوراي 
ش��هر موضوعي را مطرح كند و موجي از انتقادات 
ايجاد شود.وي ادامه داد: سازمان حراست و روزنامه 
همش��هري اجازه انتش��ار اين مطالب را نداشتند و 
ادامه انتش��ار اين مطلب صحيح نيس��ت و ما آماده 
حل مسائل در بستر صحبت منطقي هستيم. البته 
من به صحبت هاي آقاي اماني مبني بر اينكه شاهد 

اتفاقي نبوده ايم هم انتقاد داشته ام.

     نظارت شورا بر عملكرد شهرداري
حق مردم است 

علي اصغر قائمي، عضو شوراي اسالمي شهر تهران 
نيز طي تذكري ش��ورا شهرداري تهران را به عنوان 
نهاد تحت نظارت شوراي از موضع گرفتن در قبال 
حق ذاتي اعضاي ش��ورا براي اعمال نظارت و بيان 
تذكر بر حذر داش��ت. اين عضو شوراي شهر تهران 
اعالم كرد كه نبايد فضاي آزادانديشي اعضاي شورا 
به سمتي برود كه كم كم دچار خودسانسوري بشوند 

چرا كه حق نظارتي اعضا حق مردم است.

     حراست را تطهير نمي كنم
لطف اهلل فروزنده معاون برنامه ريزي توس��عه سرمايه 
انساني و امور شوراهاي شهرداري تهران اما در هشتاد 
 و يكمين جلسه ش��وراي اسالمي شهر تهران با اشاره 
به اطالعيه س��ازمان حراست شهرداري تهران گفت: 
بنده به دنبال تطهير سازمان حراست شهرداري نيستم 
اما زماني كه يك موضوع در رس��انه مطرح مي ش��ود 
شهرداري نيز بايد از خود دفاع كند.در بيانيه حراست 
اقدامات صورت گرفته بيان شده است و شوراي سالمت 

هر دو هفته يك بار جلسه اي برگزار مي كند.فروزنده 
تصريح كرد: به طور قطع مديريت شهري جديد با فساد 
مبارزه كرده است و ادله آن انتخاب مديران پاكدست و 
مقابله با عوامل فساد است.هدف شهرداري به هيچ وجه 
مقابله با ش��وراي شهر تهران نيس��ت و بناي ما حل و 
 فصل اختالفات است و ش��هردار تهران آماده جلسه 
هم انديشي با شوراي شهر است.وي اظهار كرد: جرياني 
بزرگ به دنبال تخريب شهرداري و شوراي شهر است 
و از اعضاي شوراي ش��هر مي خواهيم پيش از مطرح 
كردن موضوعي، آن را با شهرداري تهران مطرح كنند.

     اطالعيه حراست شهرداري تهران 
متن سازمان حراس��ت كل ش��هرداري تهران در پي 
اظهارات ناصر اماني، عضو شوراي اسالمي شهر تهران 
چه بوده اس��ت. بر اس��اس اين گزارش، در ابتداي اين 
اطالعيه آيه 8 سوره مائده به زبان عربي و همراه با ترجمه 
فارسي آن درج شده است. ترجمه آيه چنين است: »اي 
اهل ايمان، براي خدا پايدار و استوار بوده و به عدالت و 
راستي و درستي گواه باشيد، و البته شما را نبايد عداوت 
گروهي بر آن دارد ك��ه از راه عدل بيرون رويد، عدالت 
كنيد كه به تقوا نزديك تر )از هر عمل( اس��ت، و از خدا 

بترسيد، كه البته خدا به هر چه مي كنيد آگاه است.«
در ادامه اطالعيه حراست شهرداري تصريح شده است: 
نظر به مواضع دلگرم كننده عضو محترم شوراي شهر، 
جناب آقاي حجت االسالم آقاميري مبني بر اينكه: »در 

دوره مديريت شهري جديد هيچگونه فساد خاصي در 
شهرداري تهران مشاهده نمي شود و يكي از اقدامات 
مهمي كه در اين دوره مديريت شهري براي مبارزه با 
فساد انجام شده است، انتخاب افراد صالح در سمت هاي 
مديريتي شهرداري بوده است.« و همچنين علي رغم 
سياست ها و برنامه هاي اجرايي كه در راستاي مبارزه با 
فساد تدوين، ابالغ و اقدامات مهم صورت گرفته در اين 
دوره مديريت شهري )كه در ادامه به بخشي از آن اشاره 
مي گردد(، متاسفانه شاهد اظهارنظر احدي از اعضاي 
محترم شوراي شهر تهران مبني بر اينكه »هنوز اقدام 
عملي براي مبارزه با فساد مشاهده نكرده ايم« هستيم 
و اين سخنان موجب سوءاستفاده عناصر فرصت طلب 
در جريان هاي خرد رسانه اي مختلف شده است. اين 
در حالي است كه علي رغم ابعاد پيچيده مبارزه با فساد 
اعم از اصالح فرآيندهاي آسيب زا و فسادخيز، انتخاب 
مديران پاكدست و كارآمد، برخورد با افراد خاطي در 
محيط شهرداري تهران، پيمانكاران، اشخاص حقيقي 
و حقوقي طرف قرارداد و غي��ره در اين دوره قريب به 
يك ساله مديريت شهري اقدامات ويژه و شايسته اي 
اجرايي و عملياتي شده اس��ت كه در طول دوره هاي 
مديريت شهري گذشته بي سابقه بوده و بعضا مديران 
اجرايي گذشته به جهت هزينه هاي مديريتي انضباط 
بخش��ي، از اين رويكرد پرهيز داشته اند. در اين ميان 
گمان مي رود طرح مسائل و موضوعات فوق الذكر كه 
از روي ناآگاهي و اطالعات نادرست صورت مي پذيرد، 

منجر به نا امي��دي افكار عمومي، دلس��ردي مردم، 
كاركنان محترم و خدمتگزاران به شهر و شهروندان 
بوده و از سويي محيط خدمت رسان شهرداري تهران 
را در مظان سياه نمايي و آلودگي نمايان مي سازد كه 
اين سازمان به عنوان متولي صيانت از سالمت محيط 
و پرس��نل خدوم، هرگونه اس��تيفاي حقوق ايشان و 
دفاع از سالمت محيط را بر خود فرض مي داند. اين در 
حالي است كه در پي برخي اقدامات اخير دستگاه هاي 
نظارتي شهرداري و انتظامي شهري همواره اتهاماتي 
نظير سياس��ي خواندن آن را در پي دارد. به استحضار 
مخاطبان ارجمند مي رساند، اينگونه اظهارنظرها باعث 
عدم حركت يا كندي ماموريت هاي نهادهاي اجرايي و 
نظارتي نشده و همواره كارآمدي در كنار اصالح فرآيندها 
و مبارزه با فساد در دستور كار توأمان نهادهاي اجرايي و 
نظارتي قرار دارد.سازمان حراست شهرداري تهران به 
عنوان يكي از دستگاه هاي مسوول در مجموعه مديريت 
شهري، ضمن حمايت از مطالبه مبارزه با فساد، اعالم 
مي دارد با عنايت به حفظ كرامت انساني و آبروي افراد و 
گروه ها و برخي مالحظات حفاظتي اقدامات عملي اين 
سازمان در باب مبارزه با مفاسد قابليت انتشار عمومي 
ندارد لكن مصاديق ذيل به عنوان بخش��ي از اقدامات 
انجام شده از س��وي مديران متعهد شهرداري تهران 

مزيد خاطر و اطمينان بخش دلسوزان خواهد بود.

     اقدامات غيرقابل انتشار
بر اساس اين گزارش، بخش قابل توجهي از اطالعيه 
حراست شهرداري به عملكرد حوزه ها و معاونت هاي 
مختلف اين سازمان اختصاص يافته است. پس از اعالم 
اين عملكرد، تصريح شده اس��ت: در مبارزه با فساد و 
ارتقاي سالمت اداري در ش��هرداري تهران، اقدامات 
قابل توجهي نيز از سوي حراست و بازرسي شهرداري 
تهران با همراهي كاركنان خدوم و زحمتكش صورت 
پذيرفته ك��ه به جه��ت رعايت طبقه بن��دي و اصل 
محرمانگي، قابل انتشار عمومي نيست لكن در قالب 
كميته هاي تخصصي و طي نظارتهاي صورت گرفته 
از سوي اعضاي محترم شوراي شهر به ايشان گزارش 
شده است. سازمان حراست شهرداري تهران هرگونه 
حمايت و پش��تيباني از مديران و كاركنان جهادي و 
كارآمد را در راس��تاي اجراي ماموريت هاي ابالغي بر 
خود فرض دانسته و به ياري خداوند متعال و استمداد 
از اهل بيت عصمت و طهارت صلوات اهلل عليهم اجمعين 

به مثابه دستگاهي امين و بصير عمل خواهد كرد.
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پيشنهاد افزايش وام نهضت ملي 
مسكن به ۷۰۰ ميليون تومان

رس��تم قاس��مي وزير راه و شهرس��ازي از ارايه 
پيش��نهاد افزاي��ش وام نهضت ملي مس��كن به 
۷۰۰ميليون تومان به شوراي پول و اعتبار خبر 
داد، وام اين طرح در زم��ان حاضر ۴۵۰ميليون 

تومان است.
به گ��زارش تس��نيم، قاس��مي در ي��ك برنامه 
تلويزيون��ي با بي��ان اينكه به دليل ت��ورم امكان 
پيش بيني قيمت تمام شده ساخت وجود ندارد، 
تصريح كرد: هزينه س��اخت ه��ر مترمربع 6 تا ۷ 
ميليون با تورم امروز تمام مي شود اگر تسهيالت 
نهضت ملي مسكن به ۷۰۰ ميليون تومان برسد 
بخشي از مشكل رفع مي شود كه ما اين موضوع را 
به دولت و شوراي پول و اعتبار پيشنهاد داده ايم.

قاس��مي گفت: اقساط تس��هيالت نهضت ملي 
مس��كن ۲۰س��اله و پلكاني اس��ت و براس��اس 
۵۰ درص��د از هزينه ه��اي درآم��دي خانواده ها 

پيش بيني شده است.
وزير راه و شهرس��ازي همچنين ب��ا بيان اينكه 
6۵ هزار واحد مسكوني مهر به دليل عدم تامين 
خدمات زيربنايي و روبنايي تحويل نشده است، 
گف��ت: تا پايان س��ال جاري تمام��ي واحدهاي 
مس��كن مهر نيمه تمام و در دست اجرا تكميل و 
پيگيري هاي الزم جهت تامين خدمات زيربنايي 
و روبنايي واحدهاي تكميل شده و فاقد خدمات 

نيز صورت مي پذيرد.
او درب��اره عل��ت تاخي��ر در تحوي��ل واحدهاي 
باقيمان��ده طرح مس��كن مهر گف��ت: تعداد كل 
واحدهاي مس��كن مهر حدود ۲.۱ ميليون واحد 
مس��كوني بوده اس��ت كه از اين تعداد صرفا يك 
ميليون و 6۰ هزار واحد مس��كوني در زمين هاي 
دولتي اج��را ش��ده اس��ت و مابقي مرب��وط به 
خودمالكي��ن و در زمين ه��اي بخش خصوصي 

اجرا شده است.
وي اضافه كرد: از تعداد كل واحدهاي مسكن مهر 
اجرا شده در زمين هاي دولتي، بالغ بر ۹6۵ هزار 
واحد مس��كوني تكميل و ب��ه متقاضيان تحويل 
شده است و حدود ۹8 هزار واحد باقيمانده است. 
از واحدهاي باقيمانده اجرا ش��ده در زمين هاي 
دولتي، حدود ۲8 هزار واحد مسكوني در دست 
س��اخت اس��ت و عمليات اجرايي آنها در دست 
پيگيري است ولي حدود ۷۰ هزار واحد مسكوني 
داراي مشكالت حقوقي است و مي بايست جهت 
ادامه روند تكميل اين واحدها، مشكالت حقوقي 
اين واحده��ا مرتفع ش��ود. به گفته وزي��ر راه و 
شهرسازي، از واحدهاي تكميل شده مسكن مهر 
حدود 6۵ هزار واحد مسكوني به دليل عدم تامين 

خدمات زيربنايي و روبنايي تحويل نشده است.
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اختالف شهرداري و شوراي شهر باال گرفت 

 مديرعامل و ريي�س هيات مديره ش�ركت ملي حفاري 
ايران بر لزوم هم افزايي و نظارت بيشتر افسران ايمني در 
موقعيت هاي عملياتي اس�تقرار دستگاه هاي حفاري در 
راستاي به كار گيري استانداردها و صيانت و حفظ سالمت 
نيروهاي انساني به عنوان ارزشمندترين سرمايه سازمان 

تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي شركت ملي حفاري ايران دكتر 
حميد رضا گلپايگاني در نشس�ت ب�ا معاونين، مديران و 
روس�اي عملياتي و ستادي ش�ركت گفت: در اين زمينه 
انتظار مي رود ميان روساي دستگاه هاي حفاري، كاركنان 
عملياتي و افسران ايمني تعامل و ارتباط تنگاتنگ و بيش 
از پيش حاصل و با توجه به اس�تانداردهاي تعريف شده 
براي هر كار، با اولويت بخشي به ضوابط و مقررات، اجراي 

برنامه هاي عملياتي در شرايط ايمن انجام شود.
وي افزود: صنعت حفاري در رديف صنايع پرخطر، داراي 
ريسك باال و دشواري هاي مختص به خود از نظر سختي 
كار در مواجهه با طبيعت ناشناخته، شرايط اقليمي و نوع 

ابزار و تجهيزات اس�ت كه بي ترديد رعايت نكات ايمني 
فردي و جمعي مي تواند در به حداقل رساندن مخاطرات 

تاثيرگذار باشد.
گلپايگاني اظهار كرد: بايد ش�عار اول ايمن�ي و بعد كار و 
 )HSE( تقويت فرهنگ ابمني، بهداشت و محيط زيست
در بخش هاي مختلف شركت مورد اهتمام ويژه قرار گيرد 
تا كارها در كمال س�المت، اثر بخ�ش و در جهت افزايش 

راندمان و كيفيت كار و بهره وري مطلوب به نتيجه برسد.
مديرعامل شركت ملي حفاري ايران در همين حال بروز 
ح�وادث احتمالي در حين كار را اجتن�اب ناپذير اما قابل 
پيشگيري دانس�ت و گفت: در صورت بروز حادثه ضمن 
اطالع رس�اني به مديريت هاي مرتب�ط از جمله خدمات 
پزشكي و بهبود روابط كار در حوزه مديريت منابع انساني، 
مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست، مي بايست در 
نزديكترين زمان ممكن با اس�تفاده از خدمات اورژانس 
از جمله خدم�ات هلي كوپتري در ص�ورت نياز، مصدوم 
در س�ريع ترين زمان به مراكز درماني انتقال و تا بهبودي 

كامل و ترخيص، مس�ائل مربوط به درمان وي به طور جد 
پي جويي گردد.

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اهميت بهينه 
س�ازي هزينه ها، تعميرات دوره اي و دق�ت عمل در كار 
و اس�تفاده از تجهيزات به منظور پيش�گيري از وقفه در 
عمليات حفاري، افزود: تقويت بخ�ش عمليات و تامين 
نيروي انساني اين بخش در راستاي افزايش راندمان كار 
بس�يار مهم و براي شركت حائز اهميت مي باشد و در اين 
ارتباط ضروري اس�ت كاركنان عملياتي كه هم اكنون در 
مديريت ها و واحدهاي ستادي مش�غول كار هستند در 
حوزه هاي عمليات ساماندهي و در سمت هاي تعريف شده 

انجام وظيفه نمايند.
گلپايگاني در ادامه از مديران عملياتي خواست تا با هدف 
رضايتمندي و ايجاد انگيزش بيشتر با حضور مستمر در 
مناطق عملياتي از نزديك مش�كالت كاري و ش�خصي 
كاركنان اقماري را بررسي، پيگيري و در محل اخذ تصميم 
نمايند و در صورت نياز به مديريت ارشد شركت گزارش 

كنند ت�ا در كوتاه ترين زمان ممكن رس�يدگي و منتج به 
نتيجه گردد.

مديرعامل شركت ملي حفاري ايران با قدرداني از همكاري 
و همياري سازندگان، صنعتگران و تامين كنندگان اقالم 
مورد نياز كارب�ردي در صنعت حف�اري، از مديريت هاي 
پژوهش، فناوري و مهندسي ساخت و تداركات و امور كاال 
خواست تا نسبت به شناسايي شركت هاي سازنده قطعات و 
تجهيزات و مجموعه هاي دانش بنيان اقدام و ضمن بررسي 
ظرفيت هاي س�اخت داخل، از توان فني آنها در توس�عه 

همكاري ها استفاده به عمل آورند.
وي در پايان رايزني مستمر و هماهنگي ميان مديريت هاي 
تداركات و امور كاال و خدمات براي تامين و ارسال به موقع 
اقالم مورد نياز دس�تگاه هاي حفاري در مناطق عملياتي 
را ي�ادآور و خاطرنش�ان ك�رد: اين امر موجب س�رعت 
بخشيدن به كارها، جلوگيري از ايجاد توقف در عمليات و 
در نتيجه پاسخگويي به موقع به شركت هاي كارفرمايي و 

درآمدزايي مي شود.

مديرعاملشركتمليحفاريايرانتاكيدكرد

لزوم هم افزايي و نظارت بيشتر افسران ايمني در موقعيت هاي عملياتي در راستاي كاربست استانداردها و صيانت از نيروي انساني

 با هدف آشنايی بيشتر ارزيابان مرکز ارزيابی و توسعه 
مديران با روند عملي�ات حفاری، رئيس طرح و برنامه 
ريزی نيروی انسانی  شرکت ملی نفت ايران  از دستگاه 
حفاری ۶۴ فتح شرکت ملی حفاری  ايران بازديد کرد.
به گزارش روابط عمومی ش�رکت مل�ی حفاری ايران 
دکتر قاسمی در حاشيه اين برنامه  توضيح داد: در اين 
بازديد يک روزه رؤسا و کارشناس�ان مرکز ارزيابی و 

توسعه مديران  ش�رکت ملی نفت ايران حضور دارند.
وی گف�ت: هدف از اي�ن بازدي�د،  آش�نايی ارزيابان 
مرک�ز ارزياب�ی و توس�عه مديران ب�ا رون�د عمليات 
حفاری و س�طح وظيفه کارکنان برای تعديل و تبيين  

شاخص های ارزيابی پرس�نل عمليات حفاری اس�ت.
در جري�ان اين بازديد که  رؤس�ا وکارشناس�ان اداره 

مطالع�ات وبرنام�ه ري�زی ني�روی انس�انی،  معاون و 
رؤس�ای عمليات و مناطق مديري�ت عمليات حفاری 
در خشکی دو شرکت ملی حفاری نيز حضور داشتند، 

نساج سرپرست مديريت منابع انسانی شرکت گفت؛  
اين برنام�ه درقالب ط�رح مديريت اس�تعداد پس از 
شناس�ايی کارکنان واجد شرايط درحال برنامه ريزی 
برای حضور همکاران رده سرپرس�ت عمليات حفاری 

در مرکز ارزيابی و توس�عه مديران می باش�د.
وی افزود؛ اين اقدام به منظ�ور تکميل و ترميم خزانه   
کار راه�ه مديري�ت عمليات حفاری ش�رکت صورت 
گرفته است. در جريان اين  برنامه  رييس، مسووالن و  
کارشناسان دستگاه  ۶۴ فتح درباره  معرفی بخش های 
دکل حف�اری و  وظايف هر ي�ک  از نيروهای  عملياتی  
توضيحاتی  ارائه و  حساسيت ،  کار توام با ريسک باال،   
ش�رايط  اقليمی موقعيت های عملياتی و سختی ها و 

تبعات کار اقماری را يادآور ش�دند.

باهدفآشنايیبيشترباروندکاردرصنعتحفاری
رييسطرحوبرنامهريزینيرویانسانیشرکتملینفتايران

ازدستگاهحفاری۶۴فتحبازديدکرد

 مديرمنابع انسانی ش�رکت ملی حفاری ايران گفت: با 
تاکيد و پی جويی مستمر مديرعامل شرکت، دو هزار و 
29۶ نفر کارکنان خدمات غذايی و اردوگاهی شاغل در 
مناطق عملياتی در سامانه اطالعات پيمانکاران نيروی 

انسانی صنعت نفت )ساپنا( ثبت نام شدند.
به گزارش روابط عمومی ش�رکت ملی حف�اری ايران، 
عبدالرحمان نس�اج روز ش�نبه )18 تيرم�اه 1۴01( در 
توضيح بيش�تر در اين باره افزود: اين افراد بخش�ی از 
کارکنان ش�اغل واجد شرايط عملياتی در قراردادهای 
مستمر غير پروژه ای هستند که ثبت نام آنان در ساپنا 

محقق گرديد. وی صدور کارت شناسايی از سوی اداره 
حراست شرکت ، بيمه تکميلی ) 80 درصد سهم شرکت 
و 20 درصد سهم کارگر( و همچنين استفاده از بند )د( 
ايثارگری برای تبديل وضعيت ايثارگران به رسمی را از 
جمله مزيت های ثبت اطالعات مربوط به اين همکاران 

در سامانه ساپنا عنوان کرد.
نساج  با قدردانی از زحمات  کارکنان سختکوش  شرکت 
در بخش های عملياتی،  فنی ، س�تادی ، پش�تيبانی و 
خدماتی اظهار کرد:  از س�وی مديريت منابع انس�انی  
اقدامات متعددی در راس�تای تکري�م و  رضايتمندی 

همکاران و  افزايش راندمان و بهره وری کار شرکت و در 
نتيجه رشد و  تعالی سازمان در دست  پيگيری است که 
در اين ارتباط مواردی  از جمله اجرای کامل طرح  طبقه  
بندی  مشاغل کارکنان  پيمانکاری  تحقق  يافته  است.

مدير منابع انس�انی  شرکت ملی حفاری  ايران،  اجرای  
به موقع  دس�تورالعمل ها  و  بخش�نامه  های  ش�رکت 
مل�ی نفت  ايران؛  توجه  به امر  آموزش های  تخصصی و  
عمومی  کارکنان  در جهت  افزايش  س�طح  دانش  فنی  
 آن�ان را  از جمله  اقدامات  مورد اهتم�ام  اين  مديريت

  برشمرد.

مديرمنابعانسانیشرکتملیحفاریايران:

دوهزارو29۶نفرکارکنانخدماتغذايیواردوگاهیشرکت
درسامانهساپناثبتنامشدند

 از سوی مديريت تدارکات و امور کاالی شرکت ملی حفاری 
ايران نس�بت به تامي�ن و خريد 528 دس�تگاه کولرهای 
گازی پنج�ره ای 50 و ۶0 هرتز و دو تکه  برای اس�تفاده در 
مناطق عملياتی استقرار دکل ها و اردوگاه های حفاری در 
نقاط گرمسير کش�ور اقدام شد. به گزارش روابط عمومی 
ش�رکت ملی حفاری ايران، رامتين طهماسبی پور مدير 
تدارکات و امور کاال شرکت روز دوشنبه )13 تيرماه 1۴01( 
در توضيح بيشتر در اين باره گفت: با توجه به فعاليت تعداد 
قابل توجهی از دکل های حفاری ناوگان شرکت در مناطق 
نفتخيز جنوب غربی و جنوب کشور و شرايط آب و هوايی در 
اين موقعيت ها در فصول گرم سال، براساس دستور  و تاکيد 
مديرعامل شرکت مبنی بر تامين سامانه های سرمايشی 
مورد نياز ، اين امر در دس�تور کار قرار گرفت. وی افزود: از 

مجموع  528 دستگاه کولر در چند هفته اخير ۴89 دستگاه 
آن به دکل ها و اردوگاه های حفاری مديريت های عمليات 
حفاری خش�کی يک،  2 و 3 توزيع و 39 دستگاه ديگر در 

مراحل انتقال و نصب قرار دارد. طهماسبی پور اظهار کرد: 
بخش های عملياتی حفاری به عنوان پيشران توليد نفت، 
در اولويت تامين کاال و اقالم مورد نياز می باش�ند و تالش 
اين مديريت بر اين است که به درخواست های اعالم شده 
از س�وی حوزه معاونت مديرعام�ل در عمليات حفاری با 
همکاری مديريت مالی در نزديکترين زمان ممکن پاسخ 
داده ش�ود. مديرت�دارکات و امور کاالی ش�رکت تامين 
سيستم های سرمايشی و گرمايشی در فصول گرم و سرد 
سال و خريد ملزومات جديد در جهت تجهيز اردوگاه ها از 
نظر خدمات رفاهی و امکانات الزم  برای اسکان کارکنان را 
از جمله ضروريات مناطق عملياتی در جهت ايجاد رفاه و 
رضايتمندی کارکنان به ويژه  همکاران اقماری عنوان کرد 
که  از سوی اين مديريت پيگيری و استمرار  خواهد  داشت.

ازسویمديريتکاالیشرکتملیحفاریايرانصورتپذيرفت
تامين528دستگاهکولرهایگازیپنجرهایودوتکه

برایاستفادهدرمناطقعملياتی

 مدير ايمنی، بهداشت و محيط زيست، پدافند غير عامل 
و مديريت بحران ش�رکت ملی حفاری ايران از يکسان 
س�ازی و متحد الشکل شدن البس�ه استحفاظی فردی 
)PPE( مجموعه کارکنان عملياتی و فنی شرکت از ابتدای 

سال 1۴02 خبر داد.
به گ�زارش روابط عمومی ش�رکت ملی حف�اری ايران 
فرزين کاوش روز چهار شنبه )15 تيرماه 1۴01(  با اشاره 
به نشس�ت با مديرعامل و مديران ارشد شرکت، گفت: 
براساس دستور دکتر گلپايگانی اين اقدام شامل کارکنان 
رسمی، قراردادی و پيمانکاری می شود و پيگيری و انجام 

 HSE آن به عه�ده مديريت های تدارکات و ام�ور کاال و
شرکت می باشد. وی با بيان اينکه در زمان حاضر البسه 
کارکنان ارکان ثالث با هزينه شرکت از سوی پيمانکاران 
طرف قرارداد تامين می شود، افزود: البسه استحفاظی 
فردی شامل لباس کار، کاپشن، کاله، عينک، دستکش، 
کفش و ... می گردد و همانند بودن، کيفيت و فرم مطلوب 
اجن�اس مورد تاکيد اس�ت. کاوش اظهار ک�رد: تامين و 
توزيع ب�ه موقع اين اق�الم، عالوه بر اهمي�ت آن از نظر 
ضوابط و مق�ررات ايمنی، موجب رضايتمندی همکاران 

سختکوش عملياتی و فنی خواهد شد.

مديرايمنی،بهداشتومحيطزيستشرکتملیحفاریايرانخبرداد

البسهاستحفاظیفردی)PPE(کارکنانعملياتیوفنیشرکت
يکسانومتحدالشکلمیشود



عضو هيات مديره اتحاديه فن��اوران رايانه تهران با بيان 
اينكه سود فروش قطعات كامپيوتر و لپ تاپ نزديك به 
يك درصد رسيده، گفت: اين روزها فروش اقالم فناوري 
به دليل رشد تكنولوژي، سقوط قيمت جهاني و كاهش 
قدرت خريد اقش��ار مردم كاهش قابل توجهي داشته و 
تعمير و به روزرس��اني دس��تگاه هاي قديمي، جايگزين 
اقالم نو ش��ده است، اين در حالي اس��ت كه پيش از اين 
هم ريي��س اتحاديه فناوران رايانه ته��ران از محدوديت 
در ب��ازار فناوري خبر داده و گفته ب��ود كه وزارت صمت 
در زمينه ثبت س��فارش اقالم حوزه فناوري محدوديت 
جديدي را اعمال ك��رده و واردكنندگان از اين پس بايد 
نصف سال هاي گذش��ته اقالمي مانند لپ تاپ، تبلت و 
پرينت��ر وارد كنند. بازار فروش��ندگان اقالم آي تي راكد 
اس��ت و اين روزها شرايط ركود بازار و فشارهاي مالياتي 
س��بب اعتراض اعضاي فناوران رايانه تهران شده است. 
در اين زمينه به نقل از اتحاديه فناوران رايانه تهران، ناصر 
جاللي، عضو هيات مديره اتحاديه فناوران رايانه مي گويد: 
فروش��ندگان اقالم آي تي در بهترين حالت بابت فروش 
كاال حدود چهار درصد از مردم سود دريافت مي كنند. در 
شرايط كنوني با توجه به سقوط قيمت ها بسياري از اقالم 
سخت افزاري حوزه فناوري با زيان روبرو شده و از طرفي 
اين روزها استقبال مردم از خريد اقالم نو كمتر شده است 
و مصرف كنندگان به جاي خريد كاالهاي نو با يك سري 
تعميرات مانند نصب هاردديسك اس اس دي يا افزايش 
حافظه، دس��تگاه خود را ارتقا مي دهن��د. وي  با انتقاد از 
شيوه ماليات ستاني توس��ط دولت توضيح داد: سازمان 
امور مالياتي بدون توجه به هزينه هاي سربار مانند هزينه 
اجاره مغازه، ش��ارژ، آب، برق، گاز و بيمه، ماليات را تنها 
بر اس��اس فروش ناخالص دريافت مي كند كه اين اقدام 
منطقي نيست. در حوزه آي تي مصرف كننده هنگام خريد 
كاال مستقيما وجه مورد نياز را از طريق دستگاه هاي پوز 
تسويه مي كند. بنابراين عملكرد صنوف فناوران رايانه 
شفاف است و هرگونه تراكنش آنها از طريق سازمان 
امور مالياتي رصد مي ش��ود. اصناف مخالف پرداخت 
كردن ماليات نيستند اما سازمان امور مالياتي اخيرا 
هر نوع تراكنش مانند پرداخت اقس��اط بانكي، وجوه 
قرض الحسنه و ساير تراكنش هاي بانكي را نيز مشمول 
ماليات دانسته كه اين ماليات ستاني از اصناف ضعيف 
باعث تعطيلي بنگاه ها و بيكاري اقشار جامعه مي شود.

    سود پايين كاال در واحدهاي صنفي
عضو هيات مديره اتحاديه فن��اوران رايانه تهران گفت: 
در پاس��اژها و واحدهاي صنفي فروش لپ تاپ و قطعات 
رايانه اي، صدها مغ��ازه وجود دارد كه ه��ر يك در كنار 
يكديگر كاالي مش��ابهي مي فروش��ند و در حال رقابت 
هستند. بنابراين در اين شرايط نمي شود يك واحد صنفي 
از محل فروش لپ تاپ ۳۰ درصد سود دريافت كند و يك 
واحد صنفي ديگر از مردم يك درصد سود بگيرد. در اين 
بازار رقابتي به طور طبيعي سود كاال در كمترين درصد 
ممكن قرار مي گيرد. جاللي ادامه داد: با توجه به هوشمند 
بودن خري��داران اقالم كامپيوتري و وجود س��ايت هاي 

فروش اين اقالم قيمت اقالم كامپيوتر بسيار شفاف است، 
به عنوان مثال با يك جس��ت وجوي ساده از سايت هاي 
اينترنت��ي قيمت م��دل لپ تاپ ها با برنده��اي تجاري 
مختلف از سايت هاي اينترنتي قابل دستيابي است. البته 
در آن سايت ها هم رقابت شديد و اختالف قيمت ها بسيار 
ناچيز است، بديهي است كه اگر تفاوت قيمت زياد باشد، 
به صورت اتوماتيك سايت ها با قيمت باالتر از گردونه رقابت 
حذف مي شوند. يكي از نقدهاي جدي كسبه اين است كه 
ماليات نبايد از كل ارزش يك كاال بلكه بايد از سود حاصل 
از فروش كاال با كسر هزينه ها دريافت شود. وي با اشاره 
به كاهش قيمت لپ تاپ گفت: واردكنندگان شب 
عيد امسال يك لپ تاپ را با دالر ۲۷ هزار توماني با 
قيمت ۲۴ ميليون تومان مي فروختند، اين در حالي 
است كه اكنون چهار ماه از ابتداي سال مي گذرد و 
قيمت اين لپ تاپ با وجود دالر ۳۰ هزار توماني به 
۲۱ ميليون تومان رسيده است. علت كاهش قيمت 
لپ تاپ اين اس��ت كه اقالم مربوط به حوزه فناوري 
سريعا در جهان به روزرساني مي شود. از اين رو تجار 

بايد براساس نياز روز بازار، كاال را بفروشند.

    اقالم آي تي قابل احتكار نيست
اين فعال صنفي با اش��اره به رون��د نزولي قيمت اقالم 
آي تي در جهان و با بيان اينكه كاالي آي تي قابل احتكار 
نيست، گفت: چنانچه واحدهاي صنفي نسبت به فروش 
اقالم حوزه آي تي طمع كنند و نفروشند، در آينده ضرر 
هنگفتي خواهند كرد. به عنوان مثال اگر يك طالفروش 

مغازه خود را ببندد و ۱۰ كيلو طال داشته باشد و بعد از ۱۰ 
سال همان مغازه را باز كند، سرمايه اش با تورم رشد كرده 
و سود هم مي كند، ولي اگر يك فروشگاه كامپيوتري به 
مدت دو س��ال تعطيل شود، همان لوازم بعد از دو سال 
بيش از ۵۰ درصد ارزشش را از دست مي دهد. چنانچه 
نوسان ارز و قوانين گمركي را در فروش لپ تاپ، تبلت 
قطعات كامپيوتر و موبايل لحاظ نكنيم قيمت كاالهاي 
آي تي در ايران و در كل جهان روند نزولي دارد. جاللي 
در توصيه اي به سازمان امور مالياتي اظهار كرد: پيشنهاد 
ما به نمايندگان س��ازمان امور اين اس��ت كه چنانچه 
ابهامي در برگه تش��خيص مالياتي اصناف داش��تند، 
براي به عدالت رس��اني امور ماليات��ي حتما از نظرات 
كارشناس��ان اتحاديه ها و اصناف استفاده كنند، زيرا 
يكي از وظايف اتحاديه ها وصول عوارض و ماليات است.

    عدم توجه دولت
 قاچاق كاال را زياد مي كند

بررسي ها نشان مي دهد اخيرا در بازار آي تي اتفاق جديدي 
رخ داده است و از اين پس واردكنندگان تا سقفي كه تعيين 
ش��ده، اجازه واردات اقالم آي تي را دارند. البته سال هاي 
گذشته هم در مواردي محدوديت براي ثبت سفارش اقالم 
فناوري اعمال مي شد. پيش از اين محمدرضا فرجي تهراني 
-رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران- با اش��اره به آخرين 
وضعي��ت بازار اجناس مرتبط با ح��وزه فناوري اطالعات 
گفته بود: در ش��رايط تحريم و كرونا، تجار به فكر تامين 
اقالم مورد نياز ش��ركت ها و ادارات هستند، اين در حالي 

است كه هنوز سقف سابقه تجار آي تي افزايش داده نشده 
است. وزارت صمت اعالم كرده كه از اين پس واردكنندگان 
بايد نصف سال هاي گذشته اقالمي مانند لپ تاپ، تبلت و 
پرينتر وارد كنند. اين تصميم عالوه بر نوسان قيمت ها سبب 
ضرر و زيان تجار هم شده است كه با شركت هاي خارجي 
صاحب نام قرارداد بسته اند. رييس اتحاديه فناوران رايانه 
تهران همچنين اظهار كرد: در دوران كرونا از طرفي شاهد 
دوركاري ادارات بودي��م و از طرف ديگر آموزش و پرورش 
سبك آنالين را در پيش گرفت. اين شيوه فعاليت  شرايط 
تهدي��د كرونا را براي تجار آي تي ب��ه فرصت تبديل كرد، 
به طوري كه تقاضا براي خريد اقالم آي تي باال گرفت. اكنون 
وارد موج هفتم كرونا شده ايم و وزارت صمت ثبت سفارش 
اقالم فناوري را محدود كرده است. چنانچه اين محدوديت 
ادامه دار باشد واردات كاالهاي غير رسمي به كشور رونق 
مي گيرد. فرجي تهراني با اش��اره به شرايط بازار گفت: در 
شرايط فعلي با انبوهي از كاالهاي قاچاق روبرو هستيم. علت 
اين مساله عدم توجه به درخواست فعاالن بخش خصوصي 
است. در شرايطي كه تقاضا براي خريد اقالم فناوري وجود 
دارد، واردات كاالهاي غيررسمي افزايش پيدا مي كند كه 
نخستين آسيب آن قاچاق ارز است. از طرفي با گسترش 
قاچاق واردات كاالهاي دست دوم و تقلبي بيشتر مي شود كه 
مصرف كننده نهايي متضرر اصلي آن است. اين فعال صنفي 
با بيان اينكه كشور هنوز در حوزه لپ تاپ، تبلت و پرينتر به 
خودكفايي نرسيده است توصيه كرد چنانچه مي خواهيم 
شعار سال عملياتي ش��ود، دولت بايد همكاري الزم را با 

تجار آي تي داشته باشد تا جلوي قاچاق كاال گرفته شود.
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شركتي به نام متا از فيس بوك
به دليل سرقت نامش شكايت كرد

تص��ور كني��د روزي از خواب بيدار ش��ويد و ببينيد نام 
كسب وكاري كه بيش از يك دهه پيش تاسيس كرده ايد 
از سوي يكي از قدرتمند ترين شركت هاي جهان دزديده 
شده است. جاستين بولوگنينو با تغيير نام  فيس بوك به 
متا همين اتفاق برايش افتاد. كس��ب وكار كوچك با نام 
كامل METAx LLC كه به متا معروف بود س��بقه اي 
۱۰ ساله دارد. او در مصاحبه اي انحصاري به CNBC در 
مورد حس و حالش، زماني كه اولين بار اين خبر را شنيد، 
گفت: »سوررئال بود. شبيه يك فيلم.« بولوگنينو كه حاال 
از متا، ش��ركت مادر فيس بوك، به دليل تخلف و رقابت 
غيرمنصفانه شكايت كرده، مي گويد: »من اين سناريو 
را نمي خواستم. اين سناريو را براي بدترين دشمنم  هم 
آرزو نمي كنم. وقتي فيس بوك برند مت��ا را از ما دزديد، 
كس��ب وكار ما به طور كامل نابود شد.« او ادامه مي دهد: 
»]خدمات ما[ شبيه به هم هستند، هدف ما هم رسيدن به 
تعامل در فضاهاي مجازي است.« دايان فينگورا-دوچارم، 
وكيل بولوگنينو و از وكالي شركت حقوقي پريور كشمن، 
مي گويد پس از تغيير نام فيس بوك، سريعًا سعي كرده 
نقض اموال ذهني موكلش را به اطالع آنها برساند. او به 
CNBC گفته است: »مشكل يك سردرگمي معكوس 
است، در يك سو بازيگر كوچكي داريم كه مدتي به اين 
كار مشغول است و از سوي ديگر شركتي عظيم و متكبر 
كه مي گويد از اين پس من از اين نشان استفاده مي كنم و 
مهم نيست شما پيشتر از من اينجا بوده ايد، و من كارم را 
انجام مي دهم.« فينگورا-دوچارم مي گويد اين دو شركت 
مذاكراتي هش��ت ماهه را با هم پشت سر گذاشته اند. با 
وجود ارايه هزاران صفحه از اطالعات موجود، ش��ركت 
متا هنوز پاي ميز مذاكره حاضر نشده است. او مي گويد: 
»در حال حاضر وقتي موكل من براي بازاريابي و تبليغ 
به كس��ي مراجعه مي كند، مش��تريان به اشتباه تصور 
مي كنند خدمات متعلق به فيس بوك است.« به گفته او، 
به همين دليل گزينه اي جز شكايت براي موكلش باقي 
 META نمانده است. بر اساس متن شكايت، كسب وكار
 CNBC ».آسيب جبران ناپذيري متحمل شده است«
براي اظهارنظر با پلتفرم متا ارتباط گرفته اما هنوز پاسخي 
دريافت نكرده است. بولوگنينو مي گويد با تمام وجود به 
مبارزه ادام��ه مي دهد: »ما مي خواهيم هزينه برندي به 
اين خوبي را كه برايش ۱۲ سال وقت گذاشتيم و يكي از 
بزرگ ترين شركت هاي جهان يعني فيس بوك به دنبالش 
است پرداخت كنند.« در اين شكايت به مبلغ خسارت 
مالي اشاره اي نشده است. جسيكا ليتمن، استاد حقوق 
دانشگاه ميشيگان مي گويد: » META  ادعايي كاماًل 
منطقي عليه ]پلتفرم متا[ دارد و احتمال پيروزي وجود 
دارد.«او مي گويد: »نام اين شركت METAx LLC است، 
اما نام META در سال ۲۰۱۷ به عنوان نشان خدمات به 
ثبت رسيده و در اين شكايت ادعا شده كه آنها META  را 
به عنوان نشان خدمات كسب وكارشان استفاده كرده اند. 
در بحث نقض نشان تجاري، نام شركتي طرفين اهميتي 
ندارد؛ موضوع مهم، نشان تجاري يا نشان خدماتي است 
كه شركت براي كسب وكارش استفاده مي كند. ليتمن 
 META مي گويد پلتفرم متا باي��د مراقب توافقش با
باشد، زيرا كسب وكارهاي زيادي هستند كه در بخشي 
از نش��ان خود از عبارت »Meta« استفاده كرده اند و 
شايد نتيجه شكايت آنها را نيز مجاب به پيگيري قضايي 
كند. او مي گويد: »اما از طرف ديگر، گزينه ارزان اين 
است كه به جاي تكميل روند قضايي، آنقدري پول 
به META بدهند كه بتواند نامش را تغيير دهد.«

تالش رييس جمهور امريكا
براي ارتقاي توليد تراشه

جو بايدن براي تصويب اليحه اي در راستاي ارتقاي صنعت 
تراشه سازي امريكا تالش مي كند. به گزارش مهر به نقل از 
رويترز، جوبايدن رييس جمهور امريكا تماسي ويدئويي 
با مديران ارشد شركت هاي الكهيد مارتين، مدترونيك 
پي ال سي و كامينز وهمچنين رهبران كارگران برقرار كرد. 
اين اقدام در جهت تالش دولت براي تصويب اليحه اي براي 
ارتقاي صنعت نيمه رساناي امريكا است. بايدن در اين ديدار 
گفت: كنگره بايد اين اليحه را هر چه سريع تر تصويب كند. 
اين يك ضرورت اقتصادي است. اليحه مذكور تالش ها 
براي توليد نيمه رسانا را تقويت مي كند. چاك شومر رهبر 
اكثريت دموكرات سناي امريكا، اعالم كرد به دليل شرايط 
نامس��اعد آب وهوايي فرايند راي گيري درباره اليحه را تا 
ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه به تعويق انداخته است. اين 
اليحه شامل يارانه ۵۲ ميليارد دالري براي توليد نيمه 
رسانا در امريكا و همچنين ۲۵ درصد اعتبار مالياتي به 
مدت ۴ سال است تا شركت ها به ساخت كارخانه هاي 
تراشه سازي در امريكا ترغيب شوند. تخمين زده مي شود 
ارزش اعتبار مالياتي به حدود ۲۴ ميليارد دالر برسد. هفته 
گذشته سنا از نسخه تعديل شده اين اليحه پشتيباني 
كرد. هدف اي��ن اليحه بهبود وضعيت كمبود تراش��ه 
است كه اكنون توليد در صنايع مختلف از خودروسازي 
و محصوالت الكترونيك��ي مصرفي گرفته تا تجهيزات 

پزشكي و اسلحه هاي فناورانه را مختل كرده است.

تالش دولت محلي
»شنژن« چين براي كنترل كرونا 

در شركت هاي فناوري
طبق اسنادي جديد مقامات شهر شنژن واقع در چين 
كه مشغول مبارزه با شيوع كرونا هستند، به ۱۰۰ شركت 
بزرگ از جمله فاكس��كان )توليد كننده آيفون( اعالم 
كرده اند سيستم هاي »حلقه بسته «اي بسازند. به گزارش 
خبرگزاري مهر به نق��ل از رويترز، منظور از حلقه هاي 
بسته حالتي است كه كارمندان در يك محل كار و زندگي 
مي كنند. هرچند رويترز به طور مستقل نمي تواند اسناد 
مذكور را تاييد كند، اما طبق پيام هشداري كه به شركت 
نفتي CNOOC شنژن فرستاده شده، ساختمان دفتر 
اين شركت تا ۳۱ جوالي و به مدت ۷ روز تعطيل خواهد 
بود و كارمندان بايد از خانه دوركاري كنند و همچنان 
تس��ت هاي روزانه كوويد ۱۹ انجام دهند. سخنگوي 
CNOOC و دولت محلي ش��هر ش��نژن هنوز در 
اين باره اظهارنظري نكرده اس��ت. شركت تايواني 
فاكسكان نيز اعالم كرد فعاليت در واحدهاي شنژن 
به طور نرمال جريان داد و از دستورالعمل هاي دولت 

براي تضمين توليد ايمن پيروي خواهد كرد. 

ويژه

حمايت مركز تحقيق وتوسعه 
همراه اول از برگزاري بوتكمپ 

تخصصي بالكچين
»بوتكم��پ تخصصي بالكچي��ن« با حماي��ت مركز 
تحقيق وتوسعه همراه اول و توسط شتاب دهنده تخصصي 
اكتا، برگزار مي  ش��ود. به گ��زارش اداره كل ارتباطات 
ش��ركت ارتباطات سيار ايران، شتاب دهنده تخصصي 
»اكتا« با حمايت مركز تحقيق و توسعه همراه اول اقدام 
به برگزاري بوتكمپ تخصصي بالكچين مي كند. اين 
بوتكمپ به صورت حضوري و س��ه روزه در تاريخ هاي 
۵، ۶ و ۷ مردادماه س��ال جاري در دانش��كده مديريت 
دانش��گاه تهران برگزار مي ش��ود. كارگاه آموزشي اين 
بوتكمپ زيرنظر مديران و اس��اتيد ح��وزه بالكچين از 
جمله سهيل نيكزاد، حجت عباس��ي، محمدابراهيم 
احمدي، نويد مددي، حميد طهماس��بي و امير بيات 
برگزار مي شود. اين بوتكمپ با هدف رفع نيازهاي همراه 
اول در ح��وزه بالكچين برگزار و ب��ه موضوعاتي مانند 
»مباني بالكچين«، »قراردادهاي هوشمند«، »معماري 
غيرمتمركز«، »توسعه محصول بالكچيني«، »متاورس« 
و »اقتصاد غيرمتمركز« پرداخته مي شود. عالقه مندان 
به شركت در اين بوتكمپ مي توانند حداكثر تا روز 
 سه ش��نبه ۴ مرداد ۱۴۰۱ در سايت ايوند به نشاني
 https: //evnd.co/cyHjk  ثبت نام خود را انجام دهند.

تعميروبهروزرسانيلپتاپهايقديمي،جايگزينخريدلپتاپجديد

زورمردمبهخريدلپتاپنميرسد

وعدهحريمخصوصي
ومحافظتازدادههاييوانديجيتالي

 يكي از مقامات ارش��د بانك مركزي چين اعالم كرد كه 
به حريم خصوصي كاربران يوان ديجيتالي كاماًل احترام 
مي گذارد و از اطالعات شخصي آنها محافظت مي كند. به 
گزارش پيوست، به نقل از رويترز، مو چانگ چون، مديركل 
موسس��ه تحقيقات ارز ديجيتالي بانك مركزي چين، با 
اشاره به تضمين گمنامي معقول براي تراكنش ها گفت، 
گمنامي محدود يكي از ويژگي هاي اصلي يوان ديجيتالي 
است. روزنامه چيني سكيوريتيز تايمز به نقل از مو نوشت: 
»البته اين ارز ديجيتالي از فعاليت هاي غيرمجازي مثل 
پول شويي، تامين مالي تروريست و فرار مالياتي جلوگيري 
مي كند و با مبارزه با آنها، امنيت امور مالي را فراهم خواهد 
كرد.« بانك خلق چين پيشتاز توسعه و صدور ارز ديجيتالي 
بانك مركزي )CBDC( است و e-CNY يا يوان ديجيتالي 

جايگزيني قابل رديابي براي اسكناس و سكه هاي اين كشور 
به شمار مي رود. ديگر بانك هاي مركزي نيز درصدد توسعه 
CBDC هستند و هدف آنها، مدرن سازي سيستم هاي امور 
مالي، محافظت در برابر رقابت رمزارزهايي مثل بيت كوين و 
افزايش سرعت پرداخت هاي داخلي و خارجي است. چين 
يكي از پيشرفته ترين اقدامات در اين حوزه را رهبري 
مي كند و در چند سال اخير، چندين سناريوي مختلف 
پرداخ��ت را آزمايش و الگو هاي مختلفي را بررس��ي 
كرده اس��ت. به گفته مو، قدرت خريد e-CNY ۰ يا 
همان نس��خه ديجيتالي ارز ص��ادره PBOC )بانك 
خلق چين(، با پول نقد و سكه  برابر است. او مي گويد: 
»اس��كناس و س��كه امكان خريد طال و تبديل به ارز 
خارجي را دارند، e-CNY هم دقيقاً همين طور است.« 

 آگهی  فراخوان مناقصه عمومی
 همزمان با  ارزيابی کيفی )يکپارچه( مناقصه گران

شرکت پاالیش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه( خرید پکیج سیار تزریق ماده بازدارنده خوردگی ) ساخت داخل(  به شماره 2001092416000043 از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس    www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1401/05/12 می باشد .
 آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 30: 18  روز    پنجشنبه       تاریخ 1401/05/20

 آخرین مهلت ارسال پیشنهادها: ساعت 30: 18  روز      پنجشنبه       تاریخ 1401/06/03
بازگشایی و ارسال اسناد ارزیابی کیفی به کمیته فنی بازرگانی: ساعت 00 : 19 روز پنجشنبه       تاریخ 1401/06/03

زمان توضیح و تشریح اسناد : ساعت 00 : 10    روز     دوشنبه     تاریخ 1401/06/21
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 00 : 10    روز     دو شنبه     تاریخ 1401/07/25

برآورد مناقصه: 18.000.000.000
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 900.000.000  ریال

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت های الف: به آدرس: اس�تان فارس– شهرستان مهر– شركت پاالیش گاز پارسیان - کد پستي:  
 7449184831

شماره تماس: 36 الي 071-52724134
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس  : 41934- 021 
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

روابط عمومی شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیاننوبت اول: 1410/05/05                  نوبت دوم:   1401/05/08

نوبت اول

شركت ملي گاز ایران
شركت دولتی پاالیش گاز پارسیان

شناسه آگهي :1355161
آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای با ارزيابی کيفی فشرده

 ) چاپ: در دو نوبت به شماره 2001001111000048 (
٭  کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

٭ موضوع مناقصه : اصالح -  ايمن سازی و بهره برداری مطلوب دوربرگردان های استان کرمانشاه سال ۱۴۰۱
٭ مدت اجرا: ۱8 ماه شمسی.

٭ مبلغ برآورد: ۲۰۱.۵۷8.۹۶۵.۰۰۲  ريال 
٭ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :  ۱۰.۰۳۱.۵8۰.۰۰۰  ريال 

تاریخ درج در سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه مورخ 1401/05/08 می باشد.
٭ شرایط مناقصه گر : کليه شرکت کنندگان می بايستی دارای گواهينامه حداقل پايه ۵ راه و ترابری از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور باشند.

٭ مهلت دریافت اسناد :  متقاضيان می توانند حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱  ساعت ۱۳:۰۰ جهت دريافت اسنادمناقصه به نشانی سامانه 
تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه کنند. ) الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلی،مراحل 

ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه  محقق سازند.(
٭  مهلت تحویل اس�ناد تکمیل شده : تا روزسه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵  ساعت ۱۳:۰۰  جهت ارائه اسناد به نشانی سامانه تدارک الکترونيک 

دولت )ستاد( مراجعه نمايند.
٭ تاریخ بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی : ساعت ۱۰  صبح  روز چهار شنبه   مورخ  ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

٭ اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات وارائه پاکت الف ) ضمنانتنامه شرکت در مناقصه( : کرمانشاه -  بلوار بنت الهدی 
صدر -  روبروی فرمانداری -  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  استان کرمانشاه -  طبقه هم کف -  دبيرخانه -  تلفن: ۰8۳-۳8۲۴۹۹۱۲-۱۴
٭ اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضويت درسامانه : مرکز تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱ دفتر ثبت نام 88۹۶۹۷۳۷ و 8۵۱۹۳۷۶8 

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

نوبت اول

جمهوری اسالمي ایران
سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای

اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای 
استان کرمانشاه

) بارعایت قوانین به خود و دیگران احترام بگذارید (

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي - ) ارزيابي ساده(
موضوع: تجديد مناقصه خدمات سرويس، تعميرو نگهداري خودروهاي آتش نشاني

 سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس -  شماره مناقصه: 1401/04
سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس در نظر دارد انجام خدمات با موضوع فوق را طبق مشخصات و شرایط كلي زیر، از طریق مناقصه عمومي یک مرحله ای و پس از ارزیابي ساده به پیمانكار 

واجد شرایط واگذار نماید )اطالعات تكمیلي در اسناد مناقصه مي باشد( :
1- نام و نشاني مناقصه گزار: سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس - استان بوشهر، عسلویه، ساختمان مركز همایش هاي خلیج فارس  

2-مبلغ برآورد اولیه : 17.140.200.000 ریال
3- نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: ضمانت نامه معتبر بانكي یا وجه نقد  به مبلغ858.000.000 ریال كه قابل تمدید به مدت سه ماه با درخواست مناقصه گزار مي باشد. 

4-شرایط شركت در مناقصه: 1- دارا بودن گواهینامه صالحیت از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در كد) تعمیر و نگهداري(2- دارا بودن گواهینامه صالحیت از اداره كل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي

 5- فرآیند انتخاب برنده مناقصه به صورت ارزیابي س�اده انجام مي گردد لذا مناقصه گران بایس�تي عالوه بر بارگذاري اسناد مورد درخواست و مستندات در سامانه تداركات الكترونیكي 
دولت )ستاد( به آدرس اینترنتي www.setadiran.ir ، صرفًا )پاكت  الف( را كه حاوي ضمانتنامه فرآیند ارجاع كار مي باشد به صورت فیزیكي به دبیرخانه كمیسیون مناقصات ارائه نمایند. 

6-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد : یك هفته پس از تاریخ چاپ آگهي نوبت دوم 
7-زمان و محل برگزاري جلسه توجیهي: متعاقبًا از طریق سامانه تداركات الكترونیكي دولت ) ستاد( در قسمت توضیحات اعالم مي گردد.

8-مهلت بارگذاري  استعالم ها و پاكت هاي پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد : متعاقبًا از طریق سامانه تداركات الكترونیكي دولت ) ستاد( اعالم مي گردد. 
9-زمان گشایش پاكت هاي پیشنهاد مالي مناقصه )پاكت هاي الف، ب و ج( : متعاقبًا از طریق سامانه تداركات الكترونیكي دولت ) ستاد( اعالم مي گردد. 
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انرژي پارس

آقای فیض اله قلی پور با تس�لیم استشهادیه محلی مدعی است یک جلد سند مالکیت شش�دانگ یک باب خانه پالک 
7352/2048 واقع در حوزه ثبتی شبانکاره شهر شبانکاره که به نام آقای فیض اله قلی پور صادر و تسلیم گردیده و به دلیل 
جابه جایی مفقود گردیده و درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده لذا مراتب طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت اعالم می شود، هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای نموده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شبانکاره مراجعه و اعتراض خود را ضمن اصل سند 
مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 

المثنی سند ، طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف 220
تاریخ انتشار:  1401/05/05

آگهی فقدان سند مالکيت ششدانگ يک باب خانه پالک 7352/2048 
حوزه ثبتی شبانکاره شهر شبانکاره

سامانهپيامكيروزنامهتعادل
بهشماره30005320دردسترسشماست

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي خود 
 درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به این 

سامانه پیامك نمایند.  داریوش جالل منش - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک واحد شبانکاره



تعادل  |
 نتايج نظرس��نجي اتاق ايران از ۱۱۵بن��گاه توليدي و 
خدماتي درباره »آثار اجراي سياست حذف ارز ترجيحي« 
منتش��ر ش��د. نتايج اين نظرسنجي نش��ان مي دهد، 
حدود ۹۳ درصد از فعاالن اقتصادي ش��ركت كننده در 
نظرس��نجي، انتظار دارند كه به واسطه اجراي سياست 
حذف ارز ترجيح��ي، قيمت تمام ش��ده محصوالت يا 
خدمات شركت به طور متوسط افزايش ۱۳۴ درصدي 
را تجربه كند. همچنين، بر اساس نتايج حاصل شده از 
اين نظرسنجي، پيش بيني مي ش��ود در اثر اجراي اين 
سياست، قيمت تمام ش��ده برخي از كاالهاي اساسي و 
نهاده هاي كشاورزي، افزايش قابل توجهي را تجربه كند 
)بين ۷۰ درصد تا ۴۳۸ درصد.( ديگر داده هاي به دست 
آمده نيز نشان مي دهد، ۷۷ درصد از شركت كنندگان در 
نظرسنجي، انتظار دارند به واسطه اجراي سياست حذف 
ارزترجيحي، ميزان فروش آنها نسبت به قبل از اجراي اين 
سياست، به طور متوسط با كاهش ۴۸ درصدي مواجه 
ش��ود. همچنين داده هاي به دست آمده از بنگاه هاي 
توليدي و خدماتي كه سهم بااليي از مواد اوليه آنها با 
ارز ترجيحي تأمين مي شد، از انتظار شركت كنندگان 
براي افزايش قابل توجه قيمت تمام شده محصوالت و 

نياز آنها به سرمايه در گردش حكايت دارد.

   آثار سياست حذف ارز ترجيحي بر توليد
نظرسنجي اتاق ايران، درباره »آثار اجراي سياست حذف 
ارز ترجيح��ي« بر زنجيره تولي��د ۱۱۵ بنگاه توليدي و 
خدماتي فعال در حوزه هاي »فرآورده هاي لبني«، »انواع 
روغن«، »ن��ان و فرآورده هاي آردي«، »انواع گوش��ت، 
مرغ و فرآورده هاي آن« و... كه بيش از ۹۱ درصد از آنها، 
به طور متوسط ۵۵ درصد از مواد اوليه مورد نياز خود را با 
ارز ترجيحي تأمين مي كنند، بالفاصله بعد از اجراي اين 
سياست انجام شد.  نتايج اين نظرسنجي نشان مي دهد 
كه حدود ۹۳ درصد از فعاالن اقتصادي ش��ركت كننده 
در نظرسنجي، انتظار دارند كه به واسطه اجراي سياست 
حذف ارز ترجيح��ي، قيمت تمام ش��ده محصوالت يا 

خدمات شركت به طور متوسط افزايش ۱۳۴ درصدي 
را تجربه كند. همچنين، بر اساس نتايج حاصل شده از 
اين نظرسنجي، پيش بيني مي ش��ود در اثر اجراي اين 
سياس��ت، قيمت تمام ش��ده برخي از كاالهاي اساسي 
و نهاده هاي كش��اورزي، افزايش قابل توجهي را تجربه 
كند )بين ۷۰ درصد تا ۴۳۸ درصد.(  بررس��ي ها نشان 
مي دهد: ۸۹ درصد از فعاالن اقتصادي ش��ركت كننده 
در اين نظرس��نجي، پيش بيني مي كنند در اثر اجراي 
اين سياست، ميزان س��رمايه در گردش مورد نياز آنها 
با افزاي��ش ۲۰۷ درصدي مواجه گ��ردد. همچنين، بر 
اساس نتايج حاصل از اين نظرسنجي پيش بيني مي شود 
ميزان سرمايه در گردش مورد نياز براي توليد يا تأمين 
برخي از كاالهاي استراتژيك و نهادهاي اساسي توليد 
محصوالت دامي و كشاورزي، نسبت به قبل از حذف ارز 
ترجيحي افزايش قابل توجهي داشته باشد. به عنوان مثال، 
پيش بيني مي شود به واسطه اجراي اين سياست، ميزان 
سرمايه گردش مورد نياز براي توليدكنندگان انواع روغن 
به طور متوسط با افزايش ۴۸۲ درصد، پرورش حيوانات 
)توليد گوشت، مرغ و...( به طور متوسط با افزايش ۲۶۵ 
درصد، فرآورده هاي لبني به طور متوس��ط با افزايش 
۲۱۹ درصد، توليد سموم كشاورزي با متوسط افزايش 
۲۰۹ درص��د، ن��ان و فرآورده هاي آردي با متوس��ط 
افزاي��ش ۱۸۸ درصد، خوراك حيوانات با متوس��ط 
افزايش ۸۰ درصد و محصوالت كشاورزي و گلخانه اي 
با متوسط افزايش ۳۸ درصد، مواجه شود و از اين گذر 
مشكل تأمين سرمايه درگردش براي توليدكنندگان 

اين كاالها، حادتر از ساير فعاليت هاي توليدي گردد.

   ميزان فروش پس از حذف دالر 4200
بر اس��اس نتايج نظرس��نجي اتاق اي��ران، ۷۷ درصد از 
شركت كنندگان در نظرسنجي، انتظار دارند كه به واسطه 
اجراي سياست حذف ترجيحي، ميزان فروش آنها نسبت 
به قبل از اجراي اين سياست، به طور متوسط با كاهش 
۴۸ درصدي مواجه ش��ود. همچنين، بر اس��اس نتايج 
حاصل شده، توليدكنندگان كاالي اساسي و نهاده هاي 

كشاورزي نظير »پرورش حيوانات )توليد گوشت، مرغ 
و...( «، »توليد سموم كشاورزي«، »فرآورده هاي لبني«، 
»انواع روغن« و »نان و فرآورده هاي آردي« انتظار كاهش 
قابل توجه در فروش را دارند.  نتايج اين پژوهش همچنين 
نشان مي دهد، حدود ۱۶ درصد از مشاركت كنندگان در 
نظرس��نجي، پيش بيني مي كنند كه در اثر اجراي اين 
سياست دسترسي به مواد اوليه، دشوارتر از گذشته گردد، 
درحالي كه ۳۷ درصد انتظار بهبود دسترس��ي به مواد 
اوليه مورد نياز را دارند و ۳۹ درصد پيش بيني مي كنند، 
در اثر اجراي اين سياست تغييري در دسترسي به مواد 
اوليه حاصل نخواهد شد. درنهايت، از مشاركت كنندگان 
در نظرس��نجي در خصوص نحوه مديريت آثار و تبعات 
اجراي سياست حذف ارز ترجيحي و اقدامات حمايتي 
دولت سوال پرسيده ش��د. بر اساس نتايج حاصل شده 
از پاس��خ به اين س��وال، ۸۳ درصد از فع��االن توليدي 
مشاركت كننده در نظرسنجي، در وهله نخست، از دولت 
درخواست »حذف محدوديت و ممنوعيت بر صادرات« 
دارند و ۲۹ درصد از فعاالن اقتصادي بخش خدماتي، در 
وهله نخست، از دولت، درخواست »عدم مداخله در تعيين 

قيمت ها« بعد از اجراي اين سياست داشته اند.

   پيشنهادهاي مطرح شده
س��اير پيش��نهادهاي ارايه ش��ده به منظور كاهش 
تبع��ات و پيامدهاي اج��راي سياس��ت حذف ارز 

ترجيحي شامل موارد زير است: 
۱- حمايت از زنجيره توليد محصوالت كشاورزي: در اين 
بخش پيشنهادهايي چون »تسهيل واردات مواد اوليه، بذر 
و نهال ها و نيز كودها و سموم كشاورزي با ارز ارزان قيمت، 
اختصاص تسهيالت ويژه براي خريد و بيمه محصوالت 
كشاورزي، تجميع مرغداران جزء در قالب زنجيره هاي 
موجود، خريد تضميني توس��ط دولت، توزيع كاالبرگ 
الكترونيك��ي خريد كاالهاي اس��تراتژيك و حمايت از 
زنجيره توليد نان و فرآورده هاي آردي« مطرح شده اند. 

۲- تصميم گي��ري واحد در خصوص تخصيص يارانه 
براي صن��ف نان هاي س��نتي و صنعت��ي و فانتزي: 

»اختصاص گندم به كارخانه هاي آرد به شيوه اماني، 
صدور مج��وز واردات گندم و ذرت م��ورد نياز جهت 
واردات قطعي يا عبور موقت، صدور مجوز واردات عبور 
موقت مواد اوليه ش��امل انواع نشاسته طبيعي« نيز از 

پيشنهادهاي عنوان شده دراين بخش است. 
۳- توس��عه صادرات و مديريت واردات: پيشنهادهايي 
كه از سوي صاحبان بنگاه ه ها در اين زمينه مطرح شده، 
شامل مواردي چون »رفع تحريم ها، افزايش مشوق هاي 
صادراتي، تعديل تعرفه هاي صادرات، ايجاد هماهنگي 
بين سازمان هاي دخيل در امر صادرات به منظور تسهيل 
امور گمركي، تسهيل امور مربوط به ترخيص مواد اوليه، 
صدور مجوز واردات كاالهاي اساس��ي توس��ط بخش 
خصوصي، كاهش تعرفه هاي گمركي و عوارض واردات 

مواد اوليه و واسطه اي به نرخ حداكثر ۳ درصد.« است. 
۴- ساماندهي بازار ارز و سياست هاي ارزي: در اين زمينه 
هم مواردي چون »ثبات بخشي به نرخ ارز، كاهش زمان 

تخصيص ارز، تعيين تكليف نرخ بازپرداخت تسهيالت 
ارزي صندوق توسعه ملي، كاهش ميزان رفع تعهد ارزي 
و تنوع در روش هاي عرضه ارز حاصل از صادرات، حذف 
الزام در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصاد كشور، سهولت خريد ماشين آالت، تجهيزات و 
قطعات يدكي از كشورهاي خارجي، امكان انتقال ارز 
بابت خريد ماشين آالت، تجهيزات و قطعات يدكي از 
كشورهاي خارجي، حذف ارز بازار نيما و سنا، همگام با 
حذف ارز ترجيحي.« مورد نظر بنگاه هاي توليدي براي 

ساماندهي بازار ارز بوده است.  
۵- حمايت ه��اي ماليات��ي و تأمين مال��ي: در اين 
بخش نيز »كاهش ماليات بر ارزش افزوده و ماليات 
بر درآمد ش��ركت ها، مخصوصًا براي ش��ركت هاي 
كوچك و متوسط، تخصيص معافيت هاي مالياتي، 
ارايه خدمات ب��ا ضمانتنامه بانك.« به عنوان موارد 

پيشنهادي مطرح شده است. 

س��اير پيش��نهادها كه از س��وي بنگاه هاي توليدي 
شركت كننده در اين نظر سنجي مطرح شده شامل 
»توس��عه زيرس��اخت هاي توليد در بخش خدمات 
انرژي و حمل ونق��ل و ارتباطات، پرداخت مطالبات 
ش��ركت هاي دارويي از س��وي دولت و دانشگاه ها، 
اختصاص مواد اوليه ش��امل روغن خ��ام و دانه هاي 
روغني و دارو با ضمانتنام��ه بانكي ۳ ماهه و ۶ ماهه 
ب��ه كارخانه ها، تعامل س��ازنده ارگان ه��اي دولتي 
)خصوصًا وزارت بهداشت( با انجمن شير خشك نوزاد 
جهت برنامه ريزي بلندمدت تأمين بازار و طرح هاي 
جايگزين با توجه به نگراني ه��ا در خصوص كمبود 
مواد اوليه ناشي از بحران جنگ اروپا )مواد اوليه لبني 
و روغن(« است. الزم به ذكر است كه طبق اعالم اتاق 
ايران، اين نظرسنجي در مقاطع سه ماهه تكرار خواهد 
شد تا اين پيش بيني ها با آنچه در عمل روي داده است 

و شركت ها تجربه كرده اند مقايسه شود.

ويژه
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مديركلراهداريوحملونقلجادهاي
استانمركزياعالمكرد

۷2 ميليون تردد در سه ماهه اول 
امسال در راه هاي استان مركزي

مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي اس��تان 
مركزي از ۷۲ ميليون و ۱۰۳ هزار و ۶۴۲ تردد در 
راه هاي اس��تان مركزي خبر داد. مهرداد جهاني با 
اشاره به افزايش ۳۱ درصدي تردد در شبكه راه هاي 
استان مركز اظهار كرد: از ابتداي سال جاري تا پايان 
خرداد م��اه ۷۲ ميليون و ۱۰۳ ه��زار و ۶۴۲ تردد 
توس��ط ۶۸ سامانه تردد ش��مار آنالين در راه هاي 
شرياني اس��تان مركزي به ثبت رسيد. وي افزود: 
با توجه به كنترل بيماري كرونا در كشور و افزايش 
تردد خودروهاي سواري و سفرهاي جاده اي طي 
ماه هاي اخير، سهم تردد خودروهاي سبك به ۸۰ 
درصد افزايش يافته و حكايت از سهم ۲۰ درصدي 
تردد وسايل نقليه سنگين در محورهاي مواصالتي 
اس��تان دارد. مديركل راه��داري و حمل و نقل 
جاده اي استان مركزي عنوان كرد: سال گذشته 
سهم تردد وسايل نقليه سنگين در راه هاي استان 
مرك��زي ۲۵ درصد ب��ود كه امس��ال ۲۰ درصد 
كاهش داشته است. جهاني تصريح كرد: در اين 
بازه زماني ۱۵ ميليون و ۸۹ هزار و ۱۲۹ وس��يله 
نقليه به اس��تان وارد و ۱۵ ميليون و ۲۲۶ هزار و 
۹۰۸ وسيله از استان خارج ش��ده كه به ترتيب 

رشد ۳۷ و ۳۸ درصدي را در پي داشته است.

سرپرستمنطقههفتشهرداري
اصفهانخبرداد

 مرمت و ساماندهي خانه جوان
با ۳0 ميليارد ريال اعتبار

سرپرست منطقه هفت شهرداري اصفهان گفت: 
پروژه مرمت و س��اماندهي خان��ه جوان به  منظور 
شاخص سازي عناصر معماري و شهرسازي با صرف 
اعتب��اري بالغ بر ۳۰ ميليارد ري��ال در حال انجام 
است. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري 
اصفهان، محسن گلي با اعالم اين خبر گفت: اين 
پروژه با مس��احت ۳۱۰۰ متر مرب��ع و اعتباري به 
ارزش ۳۰ ميليارد ريال در حال انجام است و تاكنون 
۶۰ درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. او با اشاره 
به نوع معماري، س��اخت منحصر به  فرد و قدمت 
خانه جوان، تأكيد كرد: با مرمت و ساماندهي اين 
مركز مي توانيم هويت تاريخي منطقه را زنده نگه 
داش��ته و حلقه پيوند با گذشتگان و فرهنگ غني 
آنها را بازگو كنيم. به گفته سرپرست منطقه هفت 
ش��هرداري اصفهان، احياي حمام دوران صفوي، 
بخشي از ضلع شمالي خانه جوان كه از دوران قاجار 
به يادگار مانده و ساختمان كوشك مركزي يادگار 
دوران پهلوي از جمله اقداماتي است كه در قالب 
پروژه هاي مرمت و احيا در منطقه ۷ انجام مي شود.

ويژه

پادكست »ارزيابي و مديريت 
ريسك حريق در بناهاي تاريخي« 
در اختيار پژوهشگران قرار گرفت

 مجموعه پادكس��ت مديريت پژوه��ش، خالقيت و 
فناوري هاي نوين به عنوان اولين مجموعه شنيداري 
پژوهشي شهرداري اصفهان به ارايه خالصه مديريتي 
طرح ها و پروژه هاي مطالعاتي و پژوهش��ي پرداخته 
اس��ت. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري 
اصفهان، س��ومين پادكس��ت صوتي اداره پژوهش با 
عنوان »ارزيابي و مديريت ريس��ك حريق در بناهاي 
تاريخي«، س��عي بر ارايه يافته هاي علمي پژوهش��ي 
دارد كه مي تواند مباني تصميم گيري درباره مس��ائل 
شهري را تقويت كند. اين مباني شامل مبحث هاي 
مقررات ملي ساختمان، استانداردهاي ان.اف.پي.اي 
ضواب��ط حريق در بناهاي تاريخي در كش��ورهاي 
ديگر، شناسايي موقعيت هاي احتمالي بروز حريق، 
عوامل خطرآفري��ن، اولويت هاي اطفاي حريق در 
بناهاي تاريخي و دستورالعمل هاي نحوه مداخله 
آتش نش��انان به منظور اطفاي حريق، به تفكيك 
بناهاي مختلف در مجموعه مي��دان نقش جهان 
هس��تند.  عالقه مندان و پژوهشگران براي آگاهي 
 كامل از اين طرح پژوهش��ي مي توانند به س��امانه
 http: //knowledge.isfahan.ir مراجعه نمايند.
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پرش قيمت ها با حذف ارز ترجيحي!

درمراسميباحضورمعاوناولرييسجمهوراعالمشد

آغاز كشت ديم در ۵،2 ميليون هكتار از اراضي كشاورزي توسط ستاد اجرايي فرمان امام
اجراي طرح جهش توليد در ديمزارهاي كشور در سال 
زراعي جديد با هدف تحت پوشش قراردادن ۵ ميليون 
و ۲۰۰ هزار هكتار زمين كش��اورزي آغاز ش��د. صبح 
ديروز در مراسمي با حضور معاون اول رييس جمهور، 
وزير جهادكش��اورزي، سرپرست و معاونان و مديران 
استاني ستاد اجرايي فرمان امام، نماينده ولي فقيه و 
جمعي از مس��ووالن مربوطه، همايش آغازين سال 
زراعي جديد طرح جهش توليد در ديمزارهاي كشور 
در محل س��اختمان وزارت جهادكش��اورزي برگزار 
ش��د. معاون اول رييس جمهور دراين مراسم با اشاره 
به تأكي��دات و حمايت هاي مقام معظم رهبري براي 
اجراي طرح جهش توليد در ديمزارهاي كشور تصريح 
كرد: جلب اعتماد مردم و كشاورزان مهم ترين عامل 
اج��راي موفقيت آميز اين طرح اس��ت. محمد مخبر 
افزود: عزم جدي ستاد اجرايي فرمان امام در خصوص 
طرح ديمزارها به واس��طه اهميت امني��ت غذايي و 
كشاورزي در كش��ور است. معاون اول رييس جمهور 
ضمن تاكيد بر اس��تفاده از ظرفيت ه��اي مردمي در 
كشور، گفت: تعامل مردم و دولت بسيار حائز اهميت 
است و هر جا اعتماد مردم را در هر زمينه اي به دست 
آورديم به موفقيت رسيديم. مخبر ادامه داد: بايد ضمن 
اس��تفاده از ظرفيت هاي مختلفي كه در كشور وجود 
دارد، فناوري ه��اي روز دنيا ب��راي افزايش بهره وري 
و درآمدزايي در حوزه كش��اورزي و ساير حوزه ها در 
كش��ور نيز مورد توجه قرار داش��ته باش��د.  مخبر در 
خصوص اهميت كش��ت ديم در كشور ادامه داد: بايد 
به س��متي حركت كرد كه حتي يك متر زمين ديم 
در كشور نباشد كه زير كشت نرفته باشد و اگر زمين 
كشاورزي بدون استفاده بماند، حتما به دليل ضعف 
مديريتي است.  معاون اول رييس جمهور همچنين 
با اشاره به دسترسي كش��ور به دريا و اقيانوس، ادامه 
داد: پس از اجراي موفقيت آميز طرح جهش توليد در 
ديمزارهاي كشور توسط س��تاد اجرايي فرمان امام و 
همكاري وزارت جهادكشاورزي، بايد به دنبال اجراي 
طرح جهش توليد در ش��يالت باشيم كه مي تواند به 
اشتغالزايي و درآمد پايدار براي مردمان ساحل نشين 
منجر شود. وزير جهادكشاورزي نيز در اين نشست با 
بيان اينكه امروز اقتدار تأمين غذا از اقتدار نظامي در 
دنيا باالتر رفته و جنگ اوكراين اين اهميت را نمايان 
كرد، گفت: دولت در اولين جلسه امسال تصميم مهمي 
در راس��تاي فرمايش رهبرانقالب درخصوص اصالح 
نرخ گندم انجام داد. سيدجواد ساداتي نژاد افزود: ستاد 
اجرايي فرمان امام يك ستاد استراتژيك است و هرجا 
وارد شده تحول در كشور آفريده است. بركتي كه در 
حوزه كش��اورزي هست در ساير حوزه هاي اقتصادي 
نيس��ت، طرح ديمزار از پربركت تري��ن و موفق ترين 
طرح هايي است كه ستاد اجرايي در آن ورود كرده كه 
جادارد بابت عملكرد خوب شان از همه همكاران ستاد 
اجرايي به ويژه دكتر نوروزي و سيدهاشمي تشكر كنم.

وزير كشاورزي با بيان اينكه طرح ديمزارها يك ميليون 

و دويست هزار كشاورز را شامل مي شود، گفت: ديمزار 
يكي از بخش هاي مغفول در كشور بود، در كنار جهش 
توليد در ديمزار، س��تاد اجرايي فرم��ان امام مي تواند 
طرح جهش توليد در شيالت را هم رقم بزند و ما آماده 
همكاري دراين زمينه هستيم. سرپرست ستاد اجرايي 
فرمان امام نيز دراين گردهمايي گفت: ايجاد زنجيره 
امنيت غذايي و داروي��ي از اصلي ترين ماموريت هاي 
ستاد اجرايي فرمان امام درس��ال هاي اخير بوده و در 
بحث امنيت دارويي و داخلي سازي مواد اوليه حداقل 
۳۵۰ ميليون دالر صرفه جويي ارزي براي كشور ايجاد 
كرده ايم.  عارف نوروزي افزود: دربحث امنيت غذايي 
نيز با اجراي طرح هاي متع��ددي مانند جهش توليد 
ديمزاره��ا و اج��راي طرح هاي اش��تغالزايي درحوزه 
توليد گوشت قرمز و سفيد دستاوردهاي خوبي داشته 
و راهبرد س��تاد اجرايي عبور از مين هاي اقتصادي و 
بازكردن معبر است. سرپرست س��تاد اجرايي فرمان 
امام با بيان اينكه ب��راي ايجاد مهاجرت معكوس بايد 
كش��اورزي را اقتصادي كنيم، گفت: بايد با همكاري 
دولت و وزارت جهادكشاورزي، همانند خريد تضميني 
گندم، محصوالت ديمزارها نيز خريد تضميني شوند 
تا مشوق هاي اجراي اين طرح گسترش يابد. نوروزي 
با اش��اره به جزييات طرح جهش تولي��د در ديمزارها 
بيان داشت: با اجراي اين طرح در سال اول ۶۷۰ هزار 
هكتار و در س��ال دوم ۲ميليون و۶۷۰ هزار هكتار و در 
سال سوم برنامه اين اس��ت كه ۵ ميليون و ۲۰۰ هزار 
هكتار از اراضي ديم را تحت پوشش كشت ببريم و ستاد 
اجرايي فرمان امام براي تامين بذر، كود، ماشين آالت 
و كمك گرفتن از شركت هاي دانش بنيان يارانه هاي 
الزم را ازطريق س��ازمان هاي ذيربط در وزارت جهاد 
كش��اورزي پرداخت مي كند. وي افزود: عمده اهداف 
اين برنامه تحقق پيدا كرده و در سال دوم كه پيش بيني 
مي ش��د يك ميليارد دالر صرفه جويي ارزي داش��ته 
باش��يم، عليرغم خشكسالي ها در كش��ور، به بيش از 

۸۰۰ميليون دالر صرفه جويي ارزي دست پيدا كرديم 
و بقيه اهداف برنامه نيز به همين ترتيب دنبال مي شود. 
نوروزي با اشاره به پيشنهادي درخصوص طرح جهش 
شيالت گفت: در اين رابطه قرار شد متن مشتركي بين 
ستاد اجرايي فرمان امام و وزارت جهادكشاورزي تهيه 

ش��ود و عزم دو طرف بر اجرايي شدن اين طرح است. 
معاون هماهنگ كننده ستاد اجرايي فرمان امام نيز در 
اين برنامه با بيان اينكه اين طرح به پيشنهاد ستاد و با 
حمايت قاطع رهبرانقالب آغاز شد، گفت: سامانه بسيار 
ارزشمندي براي اين مساله آماده شده است كه تك تك 
كشاورزان در اراضي با تناوب كشت مشخص شده اند. 
س��يدمصطفي سيدهاش��مي با بيان اينكه در س��ال 
گذشته ۲۳۲ هزار كشاورز در اين طرح مشغول به كار 
شدند، افزود: در سال زراعي جديد ۴۲۰هزار نفر در ۲۱ 
استان مشمول اين طرح خواهند شد، اين كشاورزان 
قبل از طرح ۳۰۰ تا ۴۰۰ كيلو به طور ساالنه برداشت 
مي كردند كه اين راندمان امسال به ۹۸۰ كيلو رسيده 
و اين يعني راندمان ۳۲درصد افزايش يافته است. وي 
با بيان اينكه در اين طرح چند مولفه تشويقي داشتيم 
كه مهم ترين آن بيمه اراضي كشاورزي هست، گفت: 
امسال ۵۳ درصد كشاورزان اراضي خود را تحت پوشش 
بيمه قرار دادند و ستاد اجرايي دو سوم اين حق بيمه را 
پرداخت كرده است. سيدهاشمي به تحويل كودهاي 
مورد نياز كشاورزان به عنوان طرح تشويقي ديگر اشاره 
كرد و گفت: بحث ديگر دادن سموم آفات مختلف براي 
اراضي هست و بحث چهارم از طريق آموزش كشاورزان 

و به خدمت آوردن شركت هاي دانش بنيان هست.

برابر رای شماره 1401۶03104۵۶001۹۷3 مورخ 1401/3/28که در هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه 2 ساری تصرفات مالکانه خانم فاطمه کول فرزند سعید خان به شماره ملی 
20۹04400۷4 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۹3/82متر 

مربع قسمتی از پالک 3 اصلی واقع در قریه آزادگله بخش چهار .ثبت ساری
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف 1348۹۵۶
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/4/21
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/۵/۵

بهنام سراج پور  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 

شهرستان ساری

س�ند کمپانی ،برگ س�بز و کارت و گواهینامه خودرو سواری پژو 
20۶ س�فید مدل 13۹۶با ش�ماره موتور 1۶۵A011۵4۵4و شماره 
شاس�ی :HJ08۶31۹با ش�ماره پالک :ایران 1۹  ۶۶۹ ل ۶4 متعلق 
به حجت اله امینی موسی نارنجی فرزند رحمت اله به شماره ملی 

32۵82۵۷۷44مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودي

ويژه

۷
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خبرروز

امدادرساني به ۳۰۴ نفر در سيل ۴ استان جنوبي 
رييس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر آخرين وضعيت امدادرساني به افراد متاثر از سيل در برخي از مناطق جنوبي كشور 
را تشريح كرد. مهدي وليپور در خصوص خدمات امداد و نجات ارايه شده در پي وقوع سيل و آبگرفتگي در جنوب و جنوب شرقي 
كشور اظهار كرد: پس از دريافت هشدار قرمز آب و هوايي از سوي سازمان هواشناسي كه در آن براي سه استان سيستان و بلوچستان، 
 كرمان و هرمزگان وضعيت خطرناك جوي را پيش بيني كرده بود، تيم هاي سازمان امدادونجات جمعيت هالل احمر به حالت 
آماده باش درآمدند. او با اشاره به جاري شدن سيل در برخي از نقاط جنوبي كشور، گفت: در اين عمليات ها ۹۸ نيروي عملياتي 

در قالب ۲۷ تيم در مناطق متاثر از سيل حضور دارند كه در اين استان ها به ۳۰۴ نفر امدادرساني شد. 

ادامهازصفحهاول

 خيانت؛ رازي پنهان 
يا حرفي آشكار

خيانت همسر بايد پنهان بماند تا زوج تصميم 
نهايي ب��راي رابطه را بگيرند؛ اگ��ر بنا بر ادامه 
رابطه بود، اين موضوع براي هميشه بايد پنهان 
بماند. متأس��فانه ما ش��اهد آن هستيم كه در 
خانواده هاي ج��وان، زوجين به خصوص زنان 
به محض مشاهده  اولين خطاي همسرانشان 
حتي در ح��د رابطه كالمي در فضاي مجازي، 
آن را ج��ار مي زنند و با خان��واده خود مطرح 
مي كنن��د و من��زل را ت��رك كرده و ب��ا رفتار 
احساس��ي و هيجاني و عجوالنه  خود، زندگي 
خود را به فروپاشي مي كش��انند. درحالي كه 
اصل مهم حفظ زندگي است و نبايد به محض 
مش��اهده  خيانت همس��ر، قيد همه چيز زده 
شود بلكه بايد رابطه زن و شوهر ترميم گردد؛ 
به ويژه اگر اولين بار است كه چنين خطايي از 
همسر سر مي زند و تكرارش��ونده نيست.اين 
توصيه درصورتي كه پاي فرزند در ميان باشد، 
به مراتب مهم ت��ر و الزم تر اس��ت. خيانت در 
برخي مواقع قابل بخشش و اغماض است و در 
برخي مواقع خير. از سوي ديگرخيانت منجر 
به بي اعتمادي بين زوجين مي شود و نمي توان 
انتظار داش��ت كه بعد از خيانت بخش��ش به 

سرعت اتفاق بيفتد.
تا زماني كه مراح��ل زوج درماني كامل ادامه 
پيدا نكند، بخشش اتفاق نخواهد افتاد. عالوه 
بر زوج درماني، همسر خيانت كار تا زماني كه 
زخم هاي خيانت را ترميم نكند و تا زماني كه 
تالش ب��راي اثبات خود و جبران اش��تباهش 
نداشته باشد، پايه بخش��ش خيانت بي فايده 
است اما با رعايت زوج درماني، ترميم زخم هاي 
خيان��ت و جب��ران اش��تباه در طوالني مدت، 
بخش��ش و اعتماد قابل بازگشت است. به هر 
حال بعضي افراد بعد از متوجه ش��دن خيانت 
همسر خود، به خاطر حفظ آبرو يا وجود فرزند 
آن را مخفي كرده و گذش��ت مي كنند، بعضي 
هم خيانت را خط قرمزي نابخشودني مي دانند 
و بدون دادن فرصت جبران به طرف مقابل به 
دنبال اجراي حكم حقوق��ي خيانت مي روند 
اما زوجيني كه به س��مت طالق مي روند، بايد 
نس��بت به اثب��ات خيانت و آث��ار حقوقي آن 

مطلع باشند.
ام��ا در اين زمين��ه آن چيزي كه بيش��ترين 
اهميت را دارد، حفظ اين اتفاق مانند يك راز 
است تا زماني كه فرد تصميم نهايي خود براي 
بخش��ش يا عدم بخشش همسر خطاكار خود 
را بگيرد، هر گونه بيان آن قبل از تصميم گيري 
مي تواند باعث ب��روز اتفاق ها و اظهارنظرهاي 
غيركارشناس��ي از سوي افرادي ش��ود كه با 
راهنمايي هاي اش��تباه ممكن است شما را به 
بيراهه برده و باعث يك تصميم اشتباه شوند.

رويداد

تالشبرايتامينحقآبهدرياچهاروميه

زمان زيادي باقي نمانده اس��ت، درياچه اروميه در 
حال خشك شدن اس��ت و نفس هايش به شماره 
افتاده، احيا كردن آن نياز به تامين حق آبه اي دارد 
كه باره��ا و بارها وعده تامين آن داده ش��ده اما در 
واقعيت هيچ اتفاقي رخ نداده است. رييس سازمان 
حفاظت محيط زيست از ايجاد دو تصفيه خانه در 
شهرهاي اروميه و تبريز و پرداخت حق آبه  درياچه 
اروميه طي دو هفته آينده خبر داد. علي سالجقه 
اظهار كرد: تاكنون رايزني هاي بس��ياري در خارج 
از كش��ور صورت گرفته و امروز با ۱۱ كشوري كه 
در اجالس اخير ش��ركت كرده بودن��د، مكاتباتي 
انجام شد. هم اكنون گروه هاي كارشناسي در حال 
شكل گيري اس��ت و از هفته آينده كار را به صورت 
عملياتي آغاز خواهيم كرد. او افزود: در اين زمينه 
استفاده از سيستم هاي هليكوپتري در كانون هاي 
گرد و غبار انجام خواهد ش��د و سعي مي كنيم در 
عراق و س��وريه به عنوان منش��أ اصلي گرد و غبار 
كار را به صورت عملياتي ش��روع كني��م كه اتفاق 
خوبي است چون با راه حل هايي كه ارايه مي دهيم، 
سطح وسيعي از كشورها را در يك بازه زماني كوتاه 
با هزينه ه��اي كمتر تحت تاثير ق��رار مي دهيم و 

مي توانيم مشكل گرد و غبار را حل كنيم.

     سد سازي در كشور تركيه
 افزايش گرد و غبار

س��الجقه درب��اره مس��اله ريزگرده��ا و تاثي��ر 
سدسازي هاي كشور تركيه بر افزايش اين پديده 
و برنامه هاي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: 
رايزني هاي انجام شده در خارج از كشور عالي بود 
و در اج��الس تهران كه منجر به صدور يك بيانيه 
شد، تركيه هم حضور داش��ت. سه موضوع ايجاد 
سازمان منطقه اي محيط زيست، ايجاد دبيرخانه 
و ايجاد صندوق منطقه اي در اين نشس��ت مطرح 

شد كه در حال ش��كل گيري است و مكاتبات آن 
نيز انجام ش��ده اس��ت. درحال حاضر نيز تبادل 
كارشناسان بين كشورهاي عراق و سوريه در حال 
انجام اس��ت تا به صورت ميداني عمليات در منشأ 
گرد و غبار آغاز شود. خوشبختانه طرف هاي مقابل 
از خروجي نشست اظهار رضايت كردند و نسبت 

به انجام تكاليف قول مثبت دادند.

     احياي درياچه اروميه دو هفته ديگر
رييس سازمان حفاظت محيط زيست درباره احياي 
درياچه اروميه گف��ت: براي احياي درياچه اروميه 
پيگيري هاي الزم انجام شده است و خوشبختانه 
طي دو هفته آينده تصفيه خانه هاي شهر اروميه و 
تبريز وارد مدار مي شوند تا بخشي از حق آبه محيط 
زيس��تي درياچ��ه اروميه را تامي��ن كنند و تالش 
مي كنيم كه درياچه اروميه را با توجه به ش��رايط 
جوي به ثبات برسانيم. او درباره احياي زاينده رود 
اظهاركرد: با نمايندگان استان اصفهان در مجلس 
جلساتي داشتيم كه اولين بحث اين است كه عالوه 
بر حق آبه تاالب گاوخوني، حق آبه زاينده رود را هم 
از وزارت ني��رو مطالبه كنيم كه اي��ن كار منجر به 
افزايش تحقق مجموع حق آبه تاالب ها مي ش��ود. 
س��الجقه افزود: حق آبه تاالب گاوخوني و حق آبه 
زاينده رود بعد از حق آبه شرب در اولويت است و با 
وزارت نيرو صحبت كرديم تا دريچه ها را باز كند و با 

حداقل آب موجود اين كار را انجام دهيم.

     چاه هاي عميق آب ژرف 
او در پاسخ به اين سوال كه آيا مساله آب هاي ژرف 
سيستان و بلوچس��تان فقط در حد مطالعه است 
يا وارد مرحله اجرايي شده اس��ت؟ و آيا همچنان 
برنامه اي براي رفع كمبود آب سيستان و بلوچستان 
ب��ا افزايش چاه ه��اي عمي��ق آب ژرف وجود دارد 

ياخير؟ گفت: اين طرح صرفا در مرحله آزمايش��ي 
اس��ت و بايد بررسي ش��ود كه آيا از لحاظ كميت، 
كيفيت، درجه حرارت و استفاده در بحث كشاورزي 
مناسب است يا خير و تاكيد مي كنم كه در مرحله 
آزمايشي قرار دارد. رييس سازمان حفاطت محيط 
زيس��ت درباره آخرين وضعيت تخصيص حق آبه 
تاالب هاي داخلي توس��ط وزارت ني��رو براي مهار 
كانون هاي گرد و غبار، اظهاركرد: هم جدولي براي 
رودخانه ها و هم جدولي ب��راي تاالب ها به وزارت 
نيرو ارايه شده است و وزارت نيرو بايد در سه سطح 
كم آبي، ميان آب��ي و پرآبي تكليف خ��ود را انجام 
دهد. خوشبختانه تاكنون نيز همكاري خوبي را از 
طرف وزارت نيرو در بحث درياچه اروميه داشتيم 
كه اميدواري��م در بقيه موارد هم اين اتفاق افتد. ما 
وظايف خود را انجام مي دهيم و اين مطالبه اساسي 
را از وزارت نيرو داريم. او درباره س��اخت و س��از در 
حريم رودخانه ها اظهار كرد: براي رودخانه ها حريم 
اكولوژي��ك، حريم كمي و حري��م كيفي داريم كه 
حتما اين موارد را از طريق شهرداري ها و دهياري ها 
و وزارت راه و شهرس��ازي پيگي��ري مي كني��م و 
همانطور كه دولت براي اولين بار آزادسازي سواحل 
را به عنوان يك فعاليت محيط زيس��تي انجام داد 
و آزادسازي حريم رودخانه كرج هم از خود دولت 
شروع و انجام شد، باقي موارد نيز انجام خواهد شد. 

     ايجاد تصفيه خانه در سراوان
سالجقه در پايان درباره آخرين وضعيت عمليات  مربوط 
به كنترل شيرابه هاي سراوان گفت: آخرين بحثي كه 
درباره شيرابه ها وجود دارد ايجاد تصفيه خانه است كه 
در آخرين جلسه پس��ماندهاي كشور كه چهارشنبه 
هفته گذشته داشتيم معين كرديم كه تصفيه خانه 
تا ش��هريورماه راه اندازي شود و بحث شيرابه هايي 
كه آب و خاك را نابود مي كند، تعيين تكليف شود.

۴۱بيمارمبتالبهكوويد۱۹جانخودراازدستدادند
بنا بر اعالم وزارت بهداشت و درمان ۴۱ بيمار مبتال 
به كوويد۱۹ در كش��ور جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان اين بيم��اري، به ۱۴۱ هزار و 
۷۵۸ نفر رسيد. تاكنون ۶۴ ميليون و ۷۶۰ هزار و ۱۸۷ 
نفر ُدز اول، ۵۸ ميليون و ۱۲۵ هزار و ۲۰۸ نفر ُدز دوم 
و ۲۹ ميليون و ۹۸۷ هزار و ۱۸۴ نفر، ُدز سوم و باالتر 
واكسن كرونا را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي 
تزريق شده در كشور به ۱۵۲ ميليون و ۸۷۲ هزار و 
۵۷۹ ُدز رسيد. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي 
تشخيصي، ۱۱۰۳۵ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ 
در كشور شناسايي و ۱۵۳۳ نفر از آنها بستري شدند. 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به ۷ ميليون 

و ۳۴۸ ه��زار و ۹۶۳ نفر رس��يد. در حال حاضر ۵۷ 
شهرس��تان در وضعي��ت قرمز، ۸۶ شهرس��تان در 
وضعيت نارنجي، ۱۹۹ شهرستان در وضعيت زرد و 

۱۰۶ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند.

فعاليت»حضوري«مدارسدرمهر
وزير آموزش و پرورش درباره نحوه تداوم آموزش ها 
در س��ال تحصيلي جدي��د در ص��ورت احتمال 
شيوع دوباره بيماري كرونا، اظهار كرد: درصورت 
همه گيري بيماري چه در سطح ملي و چه درسطح 
جهاني، آخرين جايي كه تعطيل مي شود مدرسه 
و اولين جايي كه باز مي شود باز هم مدرسه است؛ 
البته كه ما بايد رعايت كنيم اما روز ش��نبه نيز در 
جلس��ه س��تاد ملي مقابله با كرونا اعالم ش��د كه 
مدارس و دانشگاه ها با قوت، »حضوري« خواهند 
شد و اگر موردي هم باشد ستاد ملي مقابله با كرونا 
اعالم خواهد ك��رد و ما نيز تابع آن خواهيم بود. او 
همچنين درباره تخصيص اعتب��ار جهت تامين 
س��رانه مدارس در سال تحصيلي ۱۴۰۲ � ۱۴۰۱ 
گفت: بخش��ي از اعتبارات اختصاص يافته است 
و بخش عظيمي از آن ني��ز طبق تبصره ۲۴ براي 
مناطق محروم و بخشي نيز براي تكميل مدارس 
خيرساز است. هم امسال و انتهاي سال گذشته در 

سفرهاي دولت، بيش از ۳ برابر اعتبارات آموزش و 
پرورش براي تكميل واحدهاي آموزش و پرورش 
تخصي��ص يافت. ن��وري درباره ايجاد جلس��ات 
مردمي گفت: با توجه به ش��عار دول��ت، يكي از 
راهبردهاي اصلي دولت مردمي كه در سند تحول 
دولت آمده، مردمي س��ازي اس��ت و م��ا نيز اين 
موضوع را با جديت پيگيري مي كنيم. جلس��ات 
مختلف��ي را نيز با اين عزي��زان برگزار كرديم. ما 

هميشه از تمام ظرفيت ها استفاده مي كنيم.

مشموالنغيرغايبميتوانندبدونوثيقهبهعتباتبروند
ريي��س س��ازمان وظيفه عمومي گف��ت: تمامي 
مشموالن غير غايب مي توانند در محرم و صفر به 
ويژه در ايام اربعين حسيني بدون سپردن وثيقه 
به عتبات عاليات بروند. سردار تقي مهري افزود: 
منظور از مشموالن غير غايب افرادي است كه در 
حال اعزام به خدمت سربازي هستند و هنوز وارد 
غيبت نشدند به عنوان مثال دانشجو هستند و از 
فرجه تحصيلي استفاده مي كنند يا طالبي كه در 
حين تحصيل هستند و براي آنها معافيت تحصيلي 
صادر شده اس��ت. به گفته سردار مهري اين افراد 
 https: //epolice.ir مي توانند از طريق سايت
درخواست خروج از كشور را ثبت كنند و استثنائًا 
در محرم و صفر بدون سپردن وثيقه مي توانند از 
كش��ور به مقصد عتبات عاليات خارج شوند. او با 
اشاره به اينكه عدم س��پردن وثيقه براي خروج از 

كشور مشموالن غير غايب فقط براي سفر به عراق 
است و براي كشورهاي ديگر نياز به وثيقه هست، 
گفت: افرادي كه گذرنامه دارند كه بعد از ثبت در 
س��ايت مربوطه مي توانند از كشور خارج شوند و 
افرادي كه گذرنامه ندارند يا بايد تمديد كنند بعد از 
ثبت نام در سايت بايد براي طي كردن ساير مراحل 

به پليس +۱۰ مراجعه كنند.

رويخطخبر

تعادل|
 روزي نيست كه آماري از مرگ و مير در 
كشور منتشر نش��ود، از مرگ و مير كرونا 
گرفته كه طي سه سال اخير تعداد قابل توجهي از مردم 
را عزادار كرده تا حوادث جاده اي، ريزش س��اختمان و 
وقوع س��يل و زلزله. اما آمار مرگ و مير ساالنه ايرانيان 
حداقل در تصادفات رانندگي دو برابر كشورهاي اروپايي 
است. مساله اي كه مدت ها حتي ديگر مسووالن هم به 
آن اذعان دارند كه عالوه بر بي احتياطي در رانندگي و 
غير استاندارد بودن جاده ها اين خودروهاي بي كيفيت 
س��اخت داخل هس��تند كه به ارابه هاي مرگ تبديل 
ش��ده اند. كنار آمدن با اين همه مرگ و مير كار راحتي 
نيست. در حالي كه مي دانيم خيلي از اين موارد مي تواند 
با پيش��گيري و البته توجه و اهميت دادن به ارزشمند 
بودن جان انس��ان ها رخ ندهد و مرگي را در پي نداشته 
باشد. اما همانطور كه در تمام اين سال ها پليس نتوانسته 
خودروسازان را به ساخت ماشين هايي با كيفيت مناسب 
مجبور كند، مردم هم تالش��ي ب��راي حفظ جان خود 
نكرده اند. اينكه بعد از هش��دارهاي هواشناسي باز هم 
براي تفريح به حاشيه رودخانه ها مي روند، اينكه قوانين 
راهنمايي و رانندگي را ناديده گرفته باعث بروز حادثه 
براي خود و ديگران مي شود يا حتي همين از بين بردن 
طبيعت كه به قيمت جان خودش��ان تمام مي ش��ود و 
البته حضور سودجوياني كه تنها به ساخت خانه هاي 
غير استاندارد و انباشت سرمايه خود فكر مي كنند تا به 
جان مردمي كه قرار است در اين ساختمان ها زندگي و 
كار كنند يا به آن رفت و آمد داشته باشند. كم نيستند 
حوادثي كه در كشور ما بر اثر غفلت مردم و مسووالن و 
البته سودجويي برخي افراد رخ داده و جان عزيز عده اي 
از هموطنانمان را گرفته اس��ت. از حادثه پالس��كو، تا 
گودبرداري هاي غير اصولي در ش��هرهاي مختلف كه 
هر از گاهي باعث ويراني ساختمان هاي مجاور و مرگ 
افراد شده اس��ت تا ساختمان متروپل كه مردم قرباني 
سودجويي فردي شدند كه تنها به دنبال كسب شهرت و 
افزايش ثروت بود يا همين بي توجهي مسووالن به مساله 
كرونا و ساده انگاري آن كه باعث شد تا در يك بازه زماني 
شاهد مرگ بيش از ۷۰۰ نفر به صورت روزانه بر اثر ابتال 

به اين بيماري باشيم. مرگ هايي كه به سادگي اتفاق 
مي افتند و اغلب بر اثر بي توجهي و عدم پيشگيري رخ 
مي دهند، مثل همين سيل استهبان كه بنا بر برخي 
آمار ۳۲ كشته و در برخي آمار ديگر ۲۲ كشته و بيش 
از ۵ مفقود به جاي گذاش��ت در حالي كه ۲۴ ساعت 
قبل از آن سازمان هواشناسي در مورد وقوع سيل در 
آن منطقه هش��دار داده بود اما طبق معمول كسي به 
اين هشدارها توجهي نكرد و البته هيچ نظارتي هم بر 
حضور مردم در حاشيه رودخانه ها نبود. مساله اي كه 
اين مواقع بيش از هر چيز عنوان مي شود بي ارزش بودن 
جان مردمي است كه بر اثر سهل انگاري و بي توجهي 
جان مي بازند و اين جان باختن هم قبل از هر چيز به 
دليل اين است كه مساله پيشگيري در كشور ما به يك 
اولويت دست چندم بدل شده و هيچ كس نه مردم و نه 

مسووالن اين مساله را جدي نمي گيرند. 

     اقدام اساسي براي پيشگيري
حس��ن مهدوي، كارش��ناس ايمني، در اي��ن باره به 
»تعادل« مي گويد: س��وانح يك بحث علمي است، اما 
متاسفانه تصور مي شود با تجربه هاي خام يا اطالعات 
سطحي كه افراد در طول زندگي شان به دست مي آورند، 
مس��اله س��وانح را مي ش��ود حل كرد، حتي با همين 
اطالعات س��طحي براي كش��ور و س��ازمان ها نسخه 
مي پيچند، در صورتي كه سوانح يك مساله علمي است 
و ما متاسفانه درس نمي گيريم تا براي پيشگيري اقدام 
اساسي انجام دهيم. سوانح از مهم ترين علل مرگ ومير 
در كش��ور است، اما متاس��فانه آنقدر كه بر روي بعد از 
يك رخداد تاكيد وجود دارد درباره قبل از وقوع رخداد 

تاكيدي نيست.
او در بخش ديگري از سخنانش مي افزايد: متاسفانه ما 
اين جمله »پيشگيري بهتر از درمان است« را در هيچ 
زمينه اي جدي نمي گيريم، اما وقتي گرفتار حادثه اي 
مي شويم كه مي دانيم قابل پيش��گيري بوده است به 
اهميت اين جمله پي مي بريم، اما هميشه دير به اين فكر 
مي افتيم. وقتي سوانحي را كه در كشور ما رخ مي دهد 
مورد بررسي قرار بدهيم مي بينيم كه اگر تصميمات 
درست تري اتخاذ مي كرديم يا بررسي هاي دقيق تري 

در زمينه هاي مختلف انجام مي داديم مي توانس��تيم 
درصد بسيار زيادي از اين س��وانح را قبل از وقوع مهار 
كنيم و هزينه هاي جاني و مالي براي آن نپردازيم. مثال 
در بحث س��يل اگر مجوز ساخت ساختمان در مسير 
رودخانه ه��ا و روي زمين هايي كه نه��ر آب از زير آن 
مي گذرد داده نمي ش��د، فاجعه اي سال ۹۸ در شيراز 
رخ نمي داد و آن همه تلفات و خسارات به بار نمي آمد. 
بي توجه��ي به تمام اين مس��ائل باعث مي ش��ود تا ما 
هميشه باالترين ميزان هزينه جاني و مالي را پرداخت 
كنيم در حالي كه با كمي درايت مي توان اين هزينه ها 

را به حداقل كاهش دهيم.
او ادام��ه مي دهد: در بحث ارتق��اي ايمني بايد برنامه 
جامعي داش��ته باش��يم و نظارت كافي انجام بگيرد، 
اما متاس��فانه در خيلي از زمينه ها كه دچار خس��ارت 
مي ش��ويم نه نظارت كافي انجام مي گي��رد نه پايش 
درستي انجام مي شود تا متوجه شويم در طول زمان چه 
تغييراتي حاصل شده است، و نه همه اين موارد به طور 
مستمر ارزشيابي مي شود تا متوجه شويم مداخله هايي 
كه انجام داديم چقدر موثر بوده اند. متاسفانه به جاي 

پيشگيري بعد از حادثه اشك مي ريزيم.

     عدم سرمايه گذاري براي افزايش ايمني
رييس مركز ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت ها 
نيز چندي پيش در اين رابطه گفته بود: يكي از مشكالت 
عدم سرمايه گذاري كافي براي تحقيق و آموزش است، 
منظور از س��رمايه فقط مسائل مالي نيست بلكه مثاًل 
متناسب با نيازهايي كه داريم رشته هاي تحصيلي ايجاد 
نشده است، دانشگاه هاي ما نسبت به ايمني كمتر توجه 
كرده اند درصورتي كه ايمني يك مساله ميان رشته اي 

است و رويكرد جزيره اي به آن داشتن كافي نيست.

     سهم 2۰ درصدي كيفيت خودروها 
در بروز حوادث رانندگي

يكي از موارد رعايت نشدن ايمني، توليد خودروهاي 
داخلي است، مس��اله اي كه مدتي است مورد توجه 
پليس قرار گرفته و هر از چند گاهي سبب افزايش 
اختالف پليس با شركت هاي خودروساز مي شود، 

به خصوص باز نش��دن كيس��ه هواي خودروها طي 
ماه هاي اخير مورد توجه كارشناس��ان ايمني قرار 
گرفته است. حميد سوري با بيان اين مطلب افزود: 
رخداد س��وانح ترافيكي علت ه��اي چندگانه دارد، 
علت هاي��ي كه بر يكديگر اثرگذار هم هس��تند، اما 
وقتي اين اثرگذاري را محاس��به مي كنيم طبيعي 
اس��ت كه خطاي انس��اني عمده ترين علت در بروز 
حوادث رانندگي باشد، اما درخصوص سهم خودرو 
با توجه به بررس��ي عوامل ح��وادث، چيزي حدود 
۲۰ درصد علت حوادث رانندگي كه در كش��ور رخ 
مي دهد به خاطر خودروهاي نا ايمن است، به همين 
دليل خودروهاي نا ايمن نقش جدي تري نس��بت 

به جاده نا ايمن در بروز تصادفات رانندگي دارند.
او در مقايسه  استاندارد ايمني ايران با كشورهاي حوزه 
اتحاديه اروپا بيان كرد: متاس��فانه عليرغم تالش هاي 
گذشته كه سبب كاهش حوادث شده است همچنان 
جاي��گاه خوبي در جهان از نظر بروز س��وانح و حوادث 
نداريم، بنابراين خيلي كارها بايد انجام شود تا به سطح 
استاندارد جهاني برسيم، در خصوص سوانح ترافيكي 
از ميانگين جهاني باالتر هس��تيم اما اگر در مقايسه با 

كشورهاي موفق محاسبه كنيم وضعيت خوبي نداريم، 
مثاًل در اروپا ميزان مرگ ناش��ي از س��وانح ترافيكي 
چيزي حدود ۱۰ نفر در ۱۰۰ هزار نفر اس��ت اما اين 
رقم در كشور ما حدود ۲۰ نفر در ۱۰۰ هزار نفر است، 
اين يعني دو برابر كشورهاي اروپايي در كشور ما مرگ 

و مير ناشي از سوانح ترافيكي وجود دارد.

      نقش تحريم ها در كاهش استاندارد ايمني 
در كشور چقدر است؟

ريي��س مرك��ز ارتق��اي ايمن��ي و پيش��گيري از 
مصدوميت هاي دانشگاه ش��هيد بهشتي، در پاسخ 
به اين پرسش كه نقش تحريم ها در كاهش كيفيت 
ايمني در كش��ور چقدر اس��ت، گفت: تحريم ها در 
خصوص عدم تهيه تجهيزات در بروز س��وانح تاثير 
داش��ته اما به نظرم قبل از تجهيزات و تحريم، ما در 
مديريت س��وانح به خصوص در پيشگيري از رخداد 
مشكل داريم. در اين باره دانش كافي و سازوكارهاي 
به روز ش��ده وجود ندارد، ما هنوز در س��ازوكارهاي 
مديريت س��وانح مش��كل داريم، بنابراين در چنين 
شرايطي تعميم دادن بروز حوادث به خطاي انساني 

كار درستي نيست، احساس مي كنم مشكل عمده ما 
در مديريت رخداد به خصوص در مرحله پيشگيري 
اس��ت، اما در بعد از وقوع رخ��داد در امكاناتي مانند 
پزشكي، جراحي و موارد ديگر خوب هستيم، اما در 

مرحله پيش رخداد ايراد اساسي داريم.

     حرف هايي كه ناتمام مي مانند
اما مساله اينجاست در عمل هيچ كدام از اين مراحلي 
كه به آنها اشاره شد رعايت نمي شود، هميشه هم مردم 
و هم مسووالن براي رفتارهاي سهل انگارانه خود در 
برابر حوادث توجيحاتي دارند كه از نبود بودجه گرفته 
و به نبود اعتبار ختم مي شود و مردم هم هميشه سعي 
مي كنند در مورد بي دقتي ها و بي توجهي هايي كه در 
نهايت ممكن است به قيمت جان خود يا ديگران تمام 
شود، به نحوي از زير بار مسووليت شانه خالي كنند. در 
حالي كه همين االن تمام كارشناسان در مورد موج 
جديد كرونا در كشور هشدار مي دهند تعداد فوتي ها 
هر روز بيشتر مي شود، اما اگر نگاهي به درصد رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي بيندازيم متوجه مي شويم 

مردم هم به اين هشدارها هيچ اعتنايي نمي كنند. 

مردمقربانيسهلانگاريخودوبيتوجهيمسووالنميشوند
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