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و  تحقیق  گزارش  انتشار  از  ماهی  چند  هنوز 
خصوص  در  اسالمی  شورای  مجلس  تفحص 
باز  که  گذرد  نمی  اصفهان  مبارکه  فوالد  شرکت 
در حال پخش شدن  این شرکت  از  اخباری  هم 
است که نشان می دهد برخی مدیران این شرکت 
تمایلی برای حل و فصل موضوعات مطرح شده 

در گزارش مجلس ندارند.
میزان  تا چه  منتشر شده  اینکه گزارش  از  فارغ 
درباره فسادها، حیف و میل کردن ها و عدم النفع 
های رخ داده در این شرکت، دقیق بوده است یا 
خیر، باید به این مساله توجه کرد که هنوز در بر 
همان پاشنه قبلی می چرخد و برخی مدیران فوالد 

قصدی برای تغییر رویه های گذشته ندارند.
پایان  تا  و  سال   7 مدت  به  سازمان حسابرسی 
شرکت  قانونی  حسابرس  عنوان  به   1400 سال 
بوده  فعالیت  به  مشغول  اصفهان  مبارکه  فوالد 

است.
سازمان  قوانین  و  تجارت  قانون  در  آنچه  طبق 
سازمان  فقط  است،  آمده  ناشران  برای  بورس 
عنوان  به  سال   4 از  بیش  می تواند  حسابرسی 
البته  باشد.  حسابرس در شرکت ها فعالیت داشته 
تغییر  از گذشت 4 سال  بعد  باید  تیم حسابرسی 
کند که در شرکت فوالد این اتفاق رخ نداده است.
مجمع عمومی عادی شرکت فوالد به طور فوق 
العاده در تاریخ 11 مرداد سال جاری برگزار شد  و 
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر  با رای اکثریت 
سهامداران از جمله ایمیدرو، سهام عدالت و گروه 
قانونی  بازرس  و  حسابرس  عنوان  به  ایرانیان 

انتخاب شد.
شرکت های  بورس،  سازمان  قانون  طبق 
عمومی  مجامع  در  شده  انتخاب  حسابرسی 
چهارساله  دوره  یک  حداقل  باید  شرکت ها، 
در  تبصره  یک  طبق  دهند.  انجام  را  حسابرسی 
موسسه  عملکرد  از  شرکت  مجمع  که  صورتی 
حسابرسی راضی نباشد می تواند بعد از گذشت 
را  بورس  سازمان  محکم،  دالیل  ارائه  با  سال،   2

قانع به تغییر حسابرس کند.
از  پس  فوالد  شرکت  عمده  سهامداران  اما 
قصد  نامشخص  دالیل  به  و  ماه   3 تنها  گذشت 
دارند در جلسه چهارشنبه خود )25 آبان( اقدام به 

تغییر موسسه حسابرسی کنند.
این  سهامداران  چرا  نیست  مشخص  هنوز 
شرکت خواستار برگزاری مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده شده اند تا موسسه حسابرسی که 

تنها 3 ماه از فعالیت آن می گذرد و هنوز گزارش 
رسمی و غیررسمی از فعالیت های شرکت فوالد 

منتشر نکرده است را  تغییر دهند.
دالیل  درباره  فوالد  شرکت  در  آگاه  منبع  یک 
از یک  فعلی، گفت:  تغییر حسابرس  پرده  پشت 
دنبال  به  فشار  ایجاد  با  حسابرسی  سازمان  سو 
این  حتی  و  است  فوالد  شرکت  به  بازگشت 
که  است  شده  داده  شرکت  این  به  نیز  اطمینان 

حسابرس  عنوان  به  چهارشنبه  روز  مجمع  در 
که  قبلی  تیم  همان  و  شد  خواهد  انتخاب  فوالد 
اند،  داده  انجام  را  گذشته  های  سال  حسابرسی 

آماده بازگشت به شرکت فوالد هستند.
نیک  وانیا  موسسه  حسابرسان  داد:  ادامه  وی 
اند،  شده  مستقر  فوالد  شرکت  در  که  تدبیر 
های  سال  مالی  اطالعات  به  دسترسی  خواستار 
نمی  ظاهرا  فوالد  شرکت  مدیران  و  شده  قبل 
خواهند اطالعات گذشته آنها افشا شود و به دنبال 

تغییر حسابرس قانونی شده اند.
به تازگی مدیران شرکت فوالد با نامه نگاری با 
سازمان بورس درخواست تغییر حسابرس را داده 
اند که سازمان بورس در پاسخ به این درخواست 
این  قانونی  حسابرس  تغییر  با  اند،  کرده  اعالم 

شرکت موافقت نمی شود.
حاال معلوم نیست با توجه به مخالفت سازمان 
خواهند  می  فوالد  شرکت  مدیران  چرا  بورس 
موسسه  و  کرده  اقدام  خود  اساسنامه  خالف 

حسابرسی خود را تغییر دهند.
مبارکه  فوالد  شرکت  اساسنامه   54 ماده  طبق 
اصفهان، همه ارکان این شرکت باید طبق قوانین 

سازمان بورس اداره شده و از این قوانین تخطی 
نشود. یعنی سهامداران عمده، اعضای هیات مدیره 
و اعضای مجمع برای برگزاری این جلسه دچار 
تخلف شده و باید دید چه دلیلی باعث انجام این 

تخلف شده است.
نیک  وانیا  شرکت  می دهد  نشان  بررسی های 
موسسات  رتبه بندی  در  الف  رتبه  دارای  تدبیر 
رتبه  جامعه حسابداران رسمی،  حسابرسی عضو 
یک موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و 
اوراق بهادار و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران است.
بیمه  تایید  مورد  سو،  دیگر  از  شرکت  این 
مرکزی ایران، مورد تایید انجمن حسابداران خبره 
انگلستان و عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران 

است.
گذشته  سال های  در  تدبیر  نیک  وانیا  شرکت 
حسابرسی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، 
)سهامی  سپه  گذاری  سرمایه  ایران،  فرابورس 
عام(، سرمایه گذاری توسعه گوهران امید )سهامی 
ایمن  سنا  پارسیان،  ایریک  ایرانیان،  کیان  عام(، 
ارتباطات  آوران  ایده  انزلی،  آزاد  منطقه  مبادله 
فهام ایرانیان، بیمه معلم، لیزینگ پارسیان، سرمایه 
ها،  بانک  کارکنان  بازنشستگی  صندوق  گذاری 
سرمایه گذاران همگامان تجارت، شرکت خدمات 
بیمه ای آتیه دنا، کارگزاری آریا بورس، کارگزاری 
سبد  پویا،  ملل  کارگزاری  شرق،  گستران  سهام 
صندوق  هدف،  سبدگردان  ایران،  بیمه  گردان 
صندوق  شرق،  گستران  سهام  گذاری  سرمایه 
صندوق  سینا،  بورس  مشترک  گذاری  سرمایه 
سرمایه گذاری مشترک کارآفرینان آینده، آلومینیوم 
اراک، سنگ آهن گهر زمین، تراکتورسازی ایران، 
معدنی  و  سپاهان، صنعتی  نفت  فوالد خوزستان، 
پاکبان،  غذایی  صنایع  ترانسفو،  ایران  چادرملو، 
الکتریک خودرو  کوروش،  گذاری  گروه سرمایه 
و  نورد  شرکت  فیروزا،  مهندسی  شرکت  شرق، 
لوله اهواز، چرم مشهد، تولیدی زعفران سحرخیز، 
پتروشیمی اوره لردگان، ایران خودرو خراسان و 

غیره بوده است.
فوق  به طور  گزارش، مجموع عمومی  بنابراین 
العاده شرکت فوالد مبارکه اصفهان قرار است در 
روز چهارشنبه هفته جاری برگزار شود، حال باید 
مبارکه  فوالد  شرکت  مدیران  و  سهامداران  دید 
یا  انجام تخلفات عنوان شده دارند  برای  پاسخی 

خیر؟

اقتصاد

جوسازی برای توقف افشای اطالعات سنوات گذشته 
فوالد مبارکه

سه شنبه 24 آبان  1401      شماره  6412      سال بیست و پنجم

درخواست غرامت 
کشورهای فقیر

 ازکشورهای ثروتمند
در  کشورهای  سران  راشاتودی،  گزارش  به 
توسعه  حال 
کشورهای توسعه 
ثروتمند  و  یافته 
جهانی  صنعت  و 
به  را  انرژی 
بحران  تشدید 
آب  تغییرات 
متهم  هوایی  و 
خواستار  و  کرده 
این  که  شدند  آن 
کشورها به خاطر آسیب هایی که زده اند غرامت 
بپردازند. آنها می گویند در حالی که شرکت های 
می برند،  خوبی  سودهای  گازی  و  نفتی 
جزیره های کوچک به خاطر افزایش سطح آب 

در طوفان ها نابود می شوند.
گاستون برون، نخست وزیر آنتی گوآ و باربودا، 
 COP در اجالس آب و هوایی  طی سخنانی 
گازی  و  نفتی  شرکت های  گفت:  مصر  در   27
در مجموع روزانه 3 میلیارد دالر سود می کنند و 
این در شرایطی است که زمین در حال سوختن 
ملزم  شرکت ها  این  که  رسیده  آن  وقت  است. 
پول  این  و  بدهند  کربن  بر  مالیات  که  شوند 
منبعی برای تأمین زیان ها و خسارت ها ناشی از 

این اتفاق شود.
کشورهای فقیر با اشاره به دو رویی کشورهای 
بیشترین  کشورها  همین  که  حالی  در  ثروتمند، 
آالیندگی در جهان ایجاد می کنند و در عین حال 
خود را مدعی مقابله با آالیندگی نشان می دهند، 
می گویند این کشورها باید به خاطر خشکسالی 
و سیل هایی که در نتیجه تغییرات آب و هوایی 
ایجاد می شود، به کشورهای ضعیف و در حال 

توسعه غرامت بپردازند.
طی  باهاماس،  نخست وزیر  دیویس،  فیلیپ 
شما  از  تا  نیامده ام  اینجا  به  من  گفت:  سخنانی 
بخواهم که مردم کشور من را آن گونه که من 
شما  از  من  باشید.  داشته  دوست  دارم،  دوست 
که  داشت  خواهد  هزینه  چقدر  که  می پرسم 
خاطر  به  پناهنده  میلیون ها  شدن  تبدیل  شاهد 
تغییرات آب و هوایی به ده ها میلیون نفر باشیم 
و این مسئله چقدر فشار اقتصادی و سیاسی به 

نظام ها در جهان وارد خواهد آورد.
ماکیسال، رئیس جمهور سنگال هم اعالم کرد 
که کشورش نمی تواند به این زودی ها استفاده از 
سوخت فسیلی را کنار بگذارد، اما در عین حال 
آفریقا  در  توسعه  حال  در  کشورهای  که  گفت 
نیاز دارند تا برای وفق دادن خود با شرایط آب 
است،  شدن  بدتر  حال  در  که  کنونی  هوایی  و 

از کشورهای ثروتمند کمک مالی دریافت کند.
طرفدار  هم  ما  که  است  پرواضح  گفت:  وی 
کاهش آالیندگی گازهای گلخانه ای هستیم اما ما 
در آفریقا نمی توانیم قبول کنیم که منافع حیاتی 

ما نادیده گرفته شود.

سه دستور بانک مرکزی 
برای کنترل دارایی بانک ها 
بخشنامه ای  در  به تازگی  مرکزی  بانک 
مقداری  کنترل  بر  ناظر  ضوابط  بانک ها  به 
کرده  ابالغ  را  کشور  بانکی  شبکه  دارایی های 
ارسال  بارگذاری و  که طبق آن، حداکثر مهلت 
اطالعات توسط مؤسسه اعتباری از »حداکثر 15 
روز پس از پایان هر ماه« به » حداکثر یک هفته 

پس از پایان هر ماه« تغییر می کند.
همچنین، در این بخشنامه آمده است که طبق 
آن،  ذیل   )1( تبصره  و  ضوابط   )۶( ماده  مفاد 
تاکنون ارزیابی رعایت حدود مقرر و به تبع آن 
تعدیل نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری به 
صورت فصلی محاسبه و اعمال می شد که مقرر 
به صورت  نیز  ماده  این  در  مندرج  تکالیف  شد 

ماهانه اجرایی شود.
عالوه بر این، طبق اعالم بانک مرکزی، سایر 
موارد مندرج در ضوابط ناظر بر کنترل مقداری 
دارایی های شبکه بانکی کشور، موضوع بخشنامه 
شماره 421۹2۹ / ۹۹ مورخ 27 / 12 / 13۹۹ و 
بخشنامه شماره 127050 / 01 مورخ 24 / 05 / 

1401 ، کماکان به قوت خود باقی است.

شرکت های  برخی  مالی  صورت های  بررسی 
داروسازی بورسی در سامانه کدال حاکی از تغییر 
قیمت برخی از اقالم دارویی است که این امر به 
دلیل حذف ارز ترجیحی دارو و جایگزین شدن 
ارز نیمایی است؛ البته قیمت دارو برای بیمار به 
تغییری  داروخانه،  در  پزشک  نسخه  ارائه  شرط 

نسبت به قبل ندارد.
افشای  بررسی  نمونه  طور  به  راستا  این  در 
اطالعات با اهمیت نماد دیران )شرکت ایران دارو( 
که در تاریخ 17 آبان ماه در سامانه کدال منتشر 
امپرازول  کپسول  که  می دهد  نشان  است،  شده 
و  داشته  افزایش  درصد   73 از  بیش  عددی،   2۸
از ۹۶۶2 تومان به 1۶ هزار و ۸00 تومان رسیده 
است. همچنین قرص فاموتیدین 30 عددی، 30 
عددی از ۶210 تومان به ۸400 تومان رسیده که 

افزایشی بیش از 35 درصدی داشته است.
در  که  است  آمده  شرکت  این  اطالعیه  در 
راستای رعایت مفاد ماده 13 دستورالعمل افشای 
محصوالت  از  تعدادی  فروش  نرخ  اطالعات، 
این شرکت به جهت پوشش هزینه های ناشی از 
اولیه و بر اساس مجوزهای  افزایش قیمت مواد 

سازمان غذا و دارو افزایش یافته است.
با  اطالعات  افشای  گزارش  در  همچنین 
امین(، به دریافت  اهمیت نماد دامین)داروسازی 
فروش  نرخ  در  درصد   10 از  بیش  تغییر  مجوز 
محصوالت یا ارائه خدمات - گروه الف منتهی به 
سال مالی 2۹ اسفند سال 1401 اشاره شده است.
در صورت  این شرکت  که  به جدولی  نگاهی 
مالی خود منتشر کرده است، نشان می دهد قیمت 
تاریخ  در  تومان  هزار  از  ب1  ویتامین  مصرف 
دوم  در  تومان    1300 به  گذشته  سال  آبان   2۹
آبان سال جاری رسیده که افزایشی 30 درصدی 

داشته است.
قرص  عدد   30 کننده  مصرف  قیمت  همچنین 
سال  تیرماه   20 تاریخ  در  تومان   ۸70 از  بروپین 
ماه  آبان  دوم  تاریخ  در  تومان   11۶0 به  گذشته 
افزایش قیمت  سال جاری رسیده که 33 درصد 

داشته است.
در این راستا، شربت دیفن هیدرامین کامپاند در 
سال جاری دو بار افزایش قیمت را تجربه کرده 
است. قیمت مصرف کننده این شربت در تاریخ 
22 تیرماه بیش از 11 هزار و ۹00 بود که در دوم 
آبان ماه به 15 هزار و 400 تومان رسیده است. 
درحالی که شربت دیفن هیدرامین در تاریخ 2۶ 

مرداد سال گذشته 10 هزار تومان قیمت داشت.

قرص  بسته  هر  قیمت  اساس،  این  بر 
سال  مهرماه   27 در  بزرگساالن  سرماخوردگی 
1400 معادل 15 هزار تومان بوده که با افزایشی 
بیش از ۶5 درصدی به 24 هزار و 7۸0 تومان در 

تاریخ هشتم آبان ماه سال جاری رسیده است.
قیمت قرص ستیریزین با افزایشی بیش از ۸1 
درصدی از ۸500 تومان در تاریخ 2۹ آبان سال 
گذشته به 15 هزار و 410 تومان در دوم آبان ماه 

سال جاری رسیده است.
نماد  اهمیت  با  اطالعات  افشای  اطالعیه  در 
دتولید)داروسازی تولید( نیز با افزایش نرخ برخی 
اشاره شده که علت آن  از محصوالت گروه ب 
افزایش قیمت مواد  از  ناشی  پوشش هزینه های 
اولیه و بر اساس مجوزهای سازمان غذا و دارو 

ذکر شده است.
اهمیت  با  اطالعات  افشای  اطالعیه  طبق 
نرخ  تغییر  از  آن  در  که  دالبرز  نماد  با  البرزدارو 
جهت  شرکت  این  محصوالت  از  برخی  فروش 
مواد  قیمت  افزایش  از  ناشی  هزینه های  پوشش 
اولیه بر اساس مجوز سازمان غذا و دارو خبر داده 
است، جعبه صدتایی کپسول مفنامیک اسید۶000 
تومان، جعبه صدتایی قرص استامینوفن 500، 23 
از  بیش  هیدرامین  دیفن  شربت  و   250 و  هزار 

3500 تومان افزایش قیمت داشته اند.
دفارا،  نماد  با  فارابی  داروسازی  شرکت 
دارویی  شرکت  دکوثر،  نماد  با  کوثر  داروسازی 
به  هرکدام  نیز  دلقما  نماد  با  لقمان  بهداشتی  و 
افشای  های  اطالعیه های  در  جداگانه  صورت 
اطالعات خود از دریافت مجوز تغییر بیش از 10 
درصد در نرخ فروش محصوالت یا ارائه خدمات 

-گروه الف خبر داده اند.
در کشور  "دارویاری"  تیرماه طرح  از 23  البته 
کلید خورده که به این ترتیب در اجرای این طرح 
ارز  )حذف  دارو  ارزی  سیاست های  اصالح  با 
از طریق  دارو  یارانه  مستقیم  انتقال  و  ترجیحی( 
افزایش  داروها  بیمه ای  پوشش  مردم،  به  بیمه ها 
بیمه ها  چتر  زیر  داروها  از  بیشتری  اقالم  یافته، 
رفته و در عین حال تالش شده تا قیمت دارو به 
سمت واقعی شدن سوق یابد که برای تولیدکننده 

نیز صرفه اقتصادی داشته باشد.
البته با این شرط که »پرداختی از جیب بیمار« 
افزایش نیابد؛ بنابراین باوجود حذف ارز ترجیحی 
دارو  قیمت  نیمایی،  ارز  شدن  جایگزین  و  دارو 
در  پزشک  نسخه  ارائه  شرط  به  بیمار  برای 

داروخانه، تغییری نسبت به قبل نداشته است.

نگاهی به افشای اطالعات شرکت های دارویی 
و تغییر قیمت داروها

امری  مصرفی  آب  از  شرب  آب  سازی  جدا 
مرسوم در بسیاری از کشورهای جهان و اقدامی 
است که دولت باید به آن توجه ویژه ای داشته 
از  بتوانند  باید  نیز  آینده  نسل های  که  چرا  باشد 
این منابع خدادادی استفاده کنده و ما به درستی 
بحران آبی را پشت سر بگذاریم. اما آیا اقدام زیر 
ساختی در این راستا صورت گرفته است؟ محمد 
پاسخ  تهران در  آبفای  بختیاری مدیر عامل  رضا 
از  آب شرب  جداسازی  می گوید:  سوال  این  به 
آب مصرفی توجیه اقتصادی ندارد، زیرا آب خام 

تهران با کیفیت است.
از لحاظ زیر  تهران  اینکه  به  اشاره  با  بختیاری 
ندارد  وجود  اقدامی  چنین  امکان  هم  ساختی 
توضیح داد: اگر بخواهیم در تهران دو نوع لوله 
کیلومتر  هزار   ۹ باید  یعنی  باشیم  داشته  کشی 
شبکه آب مجزا ایجاد کنیم که به لحاظ اقتصادی 
۹ هزار کیلومتر باالی 70-۸0 هزار میلیارد تومان 
نه  و  است  دولت  توان  در  نه  که  دارد  هزینه 

زیرساخت های تهران چنین اجازه را می دهد.
کیفیت  دلیل  به  تهران  خام  آب  داد:  ادامه  وی 
آب  از  شرب  آب  سازی  جدا  دارد  که  مناسبی 
نیست.  صحیح  مهندسی  فنی  لحاظ  به  مصرفی 
جهان  و  کشور  مناطق  از  برخی  در  شاید  البته 
نظیر  کشوری  در  مثال  عنوان  به  باشد  اقتصادی 

لندن آب خام این کشور از کیفیت الزم برخوردار 
نیست به همین دلیل مردم مجبورند از آب بسته 
بندی یا آب های دیگر استفاده کنند، در حالی که 
در تهران به یمن نوع موقعیتی که دارد آب خام با 
کیفیت بوده و فاصله آب خام و آب تصفیه شده 
این تفکیک صورت بگیرد.  آن قدری نیست که 
تقریبًا 40 تا 45 درصد مردم تهران هر خانواده به 
پول  تومان  ماهیانه کمتر است 1۸ هزار  صورت 

آب پرداخت می کنند.
آپارتمان نشینی یکی از معضالتی است که بی 
ارتباط به مصرف بی رویه آب نیست در چنین 
شرایطی برای این مساله نباید تدابیر جدی تری 
این  به  پاسخ  در  بختیاری  شود؟  گرفته  نظر  در 
سوال می گوید: جدا سازی کنتور آب در مناطقی 
جدا  زیرا  است  انجام  حال  در  دارد  ظرفیتی  که 
فضای الزم  آنکه  یکی  دارد؛  پارامتر  سازی چند 
اجازه  این  منطقه  فشار  دوم  باشد،  داشته  وجود 
را دهد زیرا در برخی از مناطق تهران فشار آب 
اجازه این جدا سازی را نمی دهد، زیرا آب افت 
ایجاد  پیدا کرده وبرای ساکنان آن منطقه مشکل 
می شود، اکنون با نظام مهندسی مذاکراتی صورت 
که  مناطقی  جدید  ساختمان های  برای  که  گرفته 
فشار آب مناسب است و اجازه چنین اقدامی را 

به ما می دهند ملزم به جداسازی هستند.

جداسازی آب شرب از آب مصرفی
 ۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد

علی حسینی با بیان اینکه برنامه ریزی رویدادهای 
نیازمند زمان است، گفت: شرکت های  بین المللی 
در دنیا وجود دارند که از طریق مناقصه برگزاری 
و مدیریت رویدادهای مهم جهانی از جمله جام 
برگزاری  برای  قطر  می گیرند؛  برعهده  را  جهانی 
جام  جهانی برنامه ریزی بلندمدت انجام داد و به 
نظر می رسد که در این زمینه نیز موفق بوده است.
تفاهم نامه ها  انعقاد  و  توافق ها  به  اشاره  با  وی 
از  قطر  در  ایران  سفیر  گفت:  قطر،  و  ایران  بین 
توافق های بین این دو کشور خبر داد و حتی وزیر 
راه  و شهرسازی ایران به قطر سفر کرد اما در عمل 
این تفاهم ها به نتیجه نرسید و عملیاتی نشد این 
در حالیست که ما می توانستیم از فرصت نزدیکی 
ایران به قطر استفاده کنیم و این کشور می توانست 
بنادر و  ایران در بخش  از زیرساخت های خوب 

فرودگاه ها استفاده کند.
کنار  قطر  برنامه  از  ایران  اینکه  بیان  با  حسینی 
در  می خواست  ایران  اگر  گفت:  شد،  گذاشته 
بازار جام جهانی دوحه سهمی داشته باشد باید با 
این تورنمنت  شرکت هایی که مدیریت و اجرای 
را برعهده گرفتند وارد مذاکره می شد و بخشی از 

تدارکات را از طریق آنها انجام می داد.
اتاق  لجستیک  و  نقل  و  رئیس کمیسیون حمل 
کروز  کشتی  یک  مستقر شدن  اشاره  با  بازرگانی 
به  کروز  کشتی  ورود  گفت:  دوحه،  سواحل  در 
در  و  دارد  اساسی  زیرساخت  به  نیاز  بندری  هر 

من  بگیرد،  پهلو  نمی تواند  کشتی  این  بندری  هر 
که  دارد  وجود  بندری  ایران  در  آیا  که  نمی دانم 
مشخص  زمان  یک  در  مسافر  هزار   4 به  بتواند 
خدمات ارائه بدهد؛ این کار نیازمند فراهم کردن 
متاسفانه  که  است  لجستیکی  پیچیده  فرآیند  یک 
ما در این زمینه تجربه پهلوگیری این کشتی ها را 

نداریم.
جام  از  بعد  برای  می تواند  ایران  وی؛  گفته  به 
این  مقصدها  از  یکی  و  کند  برنامه ریزی  جهانی 

کشتی ها بنادر جزیره کیش و قشم شود.
می رسد  نظر  به  کرد:  تاکید  اقتصادی  فعال  این 
این  در  غذایی  مواد  صادرات  زمینه  در  جهشی 
از  نداشتیم در حالی که می توانستیم  قطر  به  دوره 
این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم؛ ایران با 
محصوالت  از  بخشی  می توانست  دریایی  حمل 

در  ضعف  اما  کند  تامین  را  دوحه  بازار  غذایی 
به  ما در رسیدن  مانع  نقل دریایی  زمینه حمل و 

این مهم شد.
حسینی با اشاره به سهم دریایی ایران در خلیج 
فارس، گفت: اگر بتوانیم این سهم را پس بگیریم 
در رونق اقتصادی بنادر جنوب، به خصوص بنادر 
کوچک کمک می کند. ایران با کشورهای حاشیه 
فارس رابطه سنتی و دیرینه دارد و به نظر می رسد 
که این ارتباط به دلیل مشکالت سیاسی کم شده 
باشد و اگر به این موضوع برگردیم سهمی که از 
بازار این منطقه از دست دادیم به ما باز می گردد.

ابعاد  در   ۸ والفجر  کشتیرانی  اینکه  بیان  با  وی 
این کشتیرانی  ما کمک می کرد، گفت:  به  بزرگی 
این  که  داریم  تقاضا  ما  و  داشت  ثابتی  خطوط 
خطوط بازگردد تا ما سهم خود را از بازار منطقه 

به دست بیاوریم.
لجستیک  و  نقل  و  حمل  کمیسیون  رئیس 
سوی  از  قطر  تحریم   به  اشاره  با  بازرگانی  اتاق 
کشورهای حوزه خلیج فارس، گفت: در یک بازه 
با  می توانست  که  بود  کشوری  تنها  ایران  زمانی 
استفاده  فرصت  این  از  ما  اما  کند  همکاری  قطر 
بیشتر  و  است  ثروتمندی  کشور  قطر  نکردیم؛ 
اقالمی که در این کشور مصرف می شود وارداتی 
نکردیم.  استفاده  نیز  فرصت  این  از  ما  که  است 
نیاز  ما  و  است  زیاد  بنادر  در  ما  ناهماهنگی های 

داریم که بنادر را تجهیز کنیم.

ایران از برنامه قطر کنار گذاشته شد

سخنگوی دولت اعالم کرده است: پول فروش 
نقدینگی  سرسام آور  خلق  جایگزین  هم  نفت 

می شود.
از  است  مهمی  اعتراف  این  علی اکبری-  زهرا 
سوی سخنگوی رسمی دولت که در بردارنده دو 
اتفاق مهم است. اول اذعان به این نکته که خلق 
از  ناشی  دلیل محدودیت  به  نقدینگی  سرسام آور 
به  افتخار  دیگری  و  است  داده  رخ  نفت  فروش 

افزایش وابستگی به صادرات نفت .
استناد به آمار و ارقام ناشی از افزایش درآمدهای 
مقامات  طوالنی  سالیان  که  است  حالی  در  نفتی 
نفت  به  وابستگی  کاهش  بابت  تالش  بر  ایران 
یافتن  و  خام فروشی  از  فرار  کرده اند.  تاکید 
مسیرهایی برای کاهش وابستگی به نفت، در همه 
سالیان گذشته از سوی مقامات رسمی و روسای 
جمهوری پیگیری شده است اما در یک سال اخیر 
بارها وزرای امور اقتصادی و دارایی، وزیر نفت 
و سایر وزرا به این نکته استناد کرده اند که ایران 

در صادرات نفت به توفیقاتی دست یافته است.
تفاوت اینجاست که جزییاتی از میزان صادرات 

محدودیت های  دلیل  به  نفتی  مشتریان  و  نفت 
ناشی از تحریم قابل اعالم نیست و این موضوع 

نیز در فهرست محرمانه ها قرار گرفته اند.
کرد صادرات  اعالم  رئیس جمهور  گذشته  سال 
نفت در دولت او 40 درصد افزایش یافته و پول 
حاصل از آن در حال بازگشت به کشور است، اما 
سخنگوی دولت در پاسخ به سئوالی درباره آمار 
دقیق فروش نفت، مقاصد آن و نحوه وصول پول 
گفت: آمار و ارقام در این مورد باید از دولت که 
متولی آن است پرسیده شود اما در شرایط جنگ 

اقتصادی جزئیات فروش قابل انتشار نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مرداد ماه بود که 
خبر داد درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات 
گازی 5۸0 درصد افزایش یافته است. این موضوع 

از سوی سایر مقامات نیز اعالم شده است .
نفتی  درآمدهای  توجه  قابل  افزایش  به  استناد 
این سئوال را از سوی برخی پدید آورد که چرا 
مردم  زندگی  در  تاثیری  نفتی  درآمدهای  افزایش 
و  مجازی  فضای  در  سئوال  این  است.  نداشته 
رسانه ای به حدی پرتکرار شد که رییس سازمان 

برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس پاسخی به 
این سئوال داد. وی اعالم کرد: امسال تنها سالی 
است که 40 درصد درآمدهای صادرات نفت به 
حساب صندوق توسعه ملی می رود، به این معنا 
که از هر 100 دالر نفتی که می فروشیم 45.5 دالر 

به دولت می رسد.
در شرایط کنونی، بررسی اخباری که در خصوص 
افزایش بودجه سال آینده منتشر می شود نیز نشان 
می دهد نه تنها برنامه ای برای کاهش وابستگی به 
نفت در دستور کار دولت نیست بلکه پیش بینی های 
صورت گرفته داللت بر این دارد که میزان صادرات 
بعد  سال  بودجه  الیحه  در  میعانات  و  خام  نفت 
حدود 1.2 میلیون بشکه در روز تعیین شده است. 
ایران 70 دالر در  همچنین قیمت هر بشکه نفت 

الیحه بودجه 1402 پیشنهاد شده است.
این مساله نشان می دهد دولت برنامه مشخصی 
برای ورود به اقتصاد بدون وابستگی به نفت ندارد 
 ، تحریمی  در شرایط  نفت، هر چند  و صادرات 
همچنان یکی از مهمترین منابع قابل اتکای دولت 

برای تامین بودجه است.

جایگزین خلق سرسام آور نقدینگی چیست؟


