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واكنش مقامهاي رسمي ايران به ايجاد مزاحمت
جنگندههاي امريكايي براي ايرباس ماهان

نقض حقوق هوانوردي ايران
در آسمان سوريه

نيـازاقتـصادايـران

صفحه 5

دادستان تهران:

 25میلیارد
دالر ارز
صادراتي
بازنگشتهاست

يادداشت1 -

غريبانههاي
آخرين پرايد

آخرين پرايد روز س��ييك
تي��ر نودون��ه تولي��د ش��د.
خودروه��ا در اي��ران گويي
وجه نمادين عجيبي دارند و
فراتر از خودرو بودن ،معاني
و داللتهاي بسيار در خود
محمد فاضلي٭ پنهان ميكنند .پ��رده اول.
آخرينپيكاندربيستوپنج
ارديبهشتهشتادوچهارباحضوراسحاقجهانگيريكه
آن موقع وزير صنايع و معادن بود به موزه ميپيوندد .او
روي كاپوت آن پيكان نوش��ت« :پيكان ارابهاي بود كه
صنعت خودرو بر دوش آن شكل گرفت و امروز ميرود
تا نظارهگر اعتالي اين صنعت باشد ».معصومه ابتكار
هم كه آن زمان رييس سازمان حفاظت محيطزيست
بود روي كاپوت مينويسد «توقف توليد پيكان نمادي
از عصر نوين تحوالت سبز در صنايع كشور و نشانهاي
از عزم ملي براي حفاظت از محيطزيست است ».پرده
دوم .س��يويك تير نودونه ،آخرين پرايد از خط توليد
خارج ش��ده و از سرنوش��ت نامبرده اطالعي در دست
نيست .روي كاپوت آخرين پرايد جز خداحافظي هيچ
چيز نوشته نشد و ظاهرا هيچ مقامي در مراسم حضور
نداشت و پرايد غريبانه رفت .پيكان و پرايد فقط خودرو
نيس��تند بلكه جلوههايي از تاريخ سياسي ،اقتصادي و
صنعتيش��دن ايران در اين دو مجسم ميشود .خوب
كه به چش��مان آخرين پراي��د بنگري درب��اره خيلي
چيزها حرف ميزند.چش��مانش ميگويند :پيكان كه
ميرفت آقاي صنايع و معادن اميد داش��ت كه در موزه
بنش��يند و نظارهگر اعتالي صنعت خودرو باشد .خانم
محيطزيس��ت هم عزم ملي براي حفظ محيطزيست
را جس��توجو ميكرد .پژو  206خودرويي كمفاصله
با دنيا توليد ميش��د .مش��اركت با خودروس��ازهاي
معتبري در دني��ا در جريان و اميد به بهتر ش��دن زنده
بود.دوباره ميگويد :كس��ي روي من جز خداحافظي
چيزي ننوشت .گويي اميدي نيست من نظارهگر هيچ
اعتاليي ،عزمي براي بهتر شدن يا حفظ چيزي باشم؛
آره اين جوري است؟ كسي جرأت ندارد چيزي بنويسد.
آن نوشتههاي قبلي به آرزو تبديل شدند تا واقعيت؛ و
حاال حال و حوصله آرزو كردن هم نداريد؟بيچاره بغض
دارد و ميگويد :آيا شما قرني را كه پيكان در ميانهاش
رسيد،پسازشصتسالباخداحافظيمن،جمعبندي
ميكنيد؟ اين دستاورد شما در نيم قرن صنعتيشدن
است؟ ش��رم نميكنيد؟دوباره كه به چشمان آخرين
پرايد خيره شوي ،بغض در گلو ميگويد« :موضوع اص ً
ال
شخصي نيس��ت ،فرد خاصي مد نظرم نيست ،حرفم
س��اختاري اس��ت .پيكان كه ميرفت همه اين آدمها
بودند .آقاي جهانگي��ري و خانم ابت��كار بودند ،آمدند
بدرقه پيكان ،االن هم هس��تند .آنها ك��ه بدرقه پيكان
نيامده بودندهمهمههستند .آنهاكه بعد از پيكان زمان
محموداحمدينژادآمدندهمهستند.گزارشتحقيقو
تفحص مجلس دهم از خودروسازي را هم كه ديدهاي
كه چه افتضاحي است؟ آن ساختارها هم هستند .اين
وسط فقط من اضافيام؟ فقط من بايد اين طور غريبانه
بروم؟گيريم من رفتم ،شما با مكررها ،بدون هيچ ايده
نويي ،به جايي ميرسيد؟» س��رت را پايين مياندازي
و دوب��اره آخرين پرايد بغ��ضاش ميترك��د« :وقتي
جهانگيري روي كاپوت پيكان مينوش��ت ،س��ال اول
سند چشمانداز ايران 1404بود.يك ماشين چيني كه
سري ميان سرها باش��د تو خيابانهاي شهر نبود؛ پنج
سال ديگر ميرسيد به  ،1404خيابانها را ديدهاي؟ پر
ازماشينچينيشدهاست.ايروزگار»...بيچارهازدست
خودش هم شاكي است ،خودمونيتر هم شده و ميگه:
«بيستوششسالپيشآمدمقاتقنونتونبشم،بالي
ادامه در صفحه2
جونتونشدم.
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اينترنت يكماهه تا سهماهه اپراتورها
جزو بستههاي پرمخاطب است

بستههاي حذفشده اينترنتي
هنوز برنگشتهاند

صفحه 6

مرتضي افقه در گفتوگو با «تعادل» مطرح كرد

خطر طرحهاي شعاري براي اقتصاد
شعارهاي مجلس ،يادآور تثبيت قيمتهاي مجلس هفتم است

اگر بنا باشد مجلس نیز با نیمنگاهی
به انتخابات سال آینده ،بهدنبال شعار و
تبلیغات باشد ،تبعات منفی این شعارها
در اقتصاد ایران بروز خواهد کرد

صفحه 3

برايچالشبازاروتقاضا
درفناوريهاينو

بزرگتري��ن چال��ش
اينترن��ت اش��يا و  5Gدر
ايران ،نبود تقاض��ا و بازار
است و سياس��تگذاران و
تصميمگي��ران اين حوزه
بايد براي استفاده از فوايد
مهديراستي٭ اي��ن فن��اوري و توس��عه
كاربردهايآنبرنامهريزي
كنند .يك بعد فن��اوري 5Gكه مردم با آن آش��نا
هس��تند ،تحول در نرخ دادهها اس��ت كه بهدليل
حجم بس��ياري از دادهها كه مردم در شبكه توليد
ميكنند نيازمند نرخ داده باالتر هس��تند و  5Gبه
اين نيازمندي پاسخ ميدهد .بعد ديگر اين فناوري،
اتصال انسانها ،اش��يا و ماشينهاست .براي مثال
در اين بخش زماني كه فردي از محل كار به سمت
منزل حركت ميكند سيس��تمهاي سرمايش��ي
يا گرمايشي منزل شروع بهكار ميكند كه تجربه
جديدي اس��ت .در حوزه س�لامت هوشمند نيز
مشكلي براي اجرا وجود ندارد ،اما بستر شبكه مورد
نياز براي ارس��ال اين داده در اين حوزه هنوز ايجاد
نشده است .طبق برآوردها ،در سال  2022حدود
 50ميليارد اشيا و انس��ان به هم متصل ميشوند،
با اين حساب تقريبا  560ميليون دستگاه در ايران
بايد به اينترنت متصل شوند كه اين اتصال نياز به
شبكه خاص خود را دارد و نميتوان بر بستر شبكه
 4Gاين دادهها انتق��ال داده را صورت داد .در ورود
فناوريهاي نو همواره نگرانيهايي درباره كاهش
اش��تغال وجود دارد و با ورود فناوري  5Gهم اين
موضوعمطرحميشود.
اين در حالي اس��ت كه با از بين رفتن ش��غلهايي
س��نتي ،اش��تغال در حوزههاي تخصص��ي مانند
تبادل و تحلي��ل دادهها و ش��ركتهاي اين حوزه
افزايش پيدا ميكن��د و تعداد ش��غلهايي كه به
وجود ميآيد از تعداد شغلهايي كه از بين ميرود
بيشتر ميشود .از طرفي در اين حوزه بزرگترين
چالش ،نبود بازار اس��ت ،درواقع م��ا از نظر نيروي
انس��اني و فهم موضوع به بلوغ مناس��بي رسيديم
اما در موضوع بازار مش��كل داري��م .از طرف ديگر
موضوع شفافيت دادهها و ديتاهاي باز مطرح است،
زيرا براي حوزه اينترنت اش��يا نياز به دسترس��ي
ب��ه دادهها و س��نجشها وجود دارد ام��ا به داليل
مختلف در اي��ران در اين حوزه مش��كالتي وجود
دارد .درواقع مقاومتهايي در سازمانها براي ارايه
اطالعات وجود دارد و برخي از اين دادهها ،دادههاي
فراسازماني هستند و مديريت واحدي در اين حوزه
ب��راي ارايه آنها وج��ود ندارد و اگر اين مش��كالت
حل نشود ما به همان سرنوش��تي دچار ميشويم
كه در مورد 4Gو  3Gدچار ش��ديم كه بيشتر يك
استفادهكنندههستيم.
اينترنت اش��يا نيز از فناوريهايي اس��ت كه براي
بس��ياري از چالشهاي كش��ور در حوزه مصرف
انرژي ،آلودگي هوا ،حمل و نقل و اشتغال ،راهحل
برد -ب��رد دارد .ح��وزه اينترنت اش��يا و  5Gبراي
ما مزيت رقابتي دارد و ما اين فرص��ت را داريم كه
اگر تاكنون از فناوري انقالبي مانند اين فناوريها
عقب ماندهايم ،به دليل اينكه بيش��تر رويكردهاي
اين فناوريهاي جديد ،نرمافزاري اس��ت و ما نيز
در حوزه نرمافزار وضعيت خوبي داريم ،ميتوانيم
با اينترنت اش��يا و  5Gاين عقبافتادگي را جبران
كنيم .بايد توجه داشته باش��يم كه دنيا منتظر ما
نميماند و در اين حوزه فرص��ت كمي داريم و اين
پنجره در حال بسته شدن است.
ادامه در صفحه2

گروه پش�تيباني توليد | با آغاز به كار رسمي
مجل�س يازده�م ،تغيي�ر در ش�اكله اصلي
نمايندگان باعث شد بس�ياري از تازه واردان
ب�ه بهارس�تان ،رويكردهاي انتق�ادي جدي
نس�بت به نحوه مديري�ت دول�ت دوازدهم و
سياس�تهاي اقتص�ادي اين دولت داش�ته
باشند .در ماههاي گذشته شدت گرفتن تاثير
تحريمها و كاهش صادرات غيرنفتي زير سايه
ش�يوع كرونا ،كار را براي اداره اقتصاد كشور
دشوار كرده و همين مساله فشار معيشتي بر
روي طبقات كمدرآمد را افزايش داده است.
دش�واريهاي به وج�ود آمده در كن�ار زاويه
سياس�ي نماين�دگان و دول�ت باعث ش�ده،
بس�ياري از نمايندگان از پيگي�ري طرحهاي
فوري اقتصادي براي كاهش فشار بر معيشت
مردم و بهبود اوضاع خب�ر دهند ،طرحهايي
كه هرچند تعدادي از آنها معرفي نيز شدهاند
اما هنوز مشخص نيست با چه پشتوانه قانوني
قرار اس�ت تصويب ش�وند؟ منابع مالي آنها
چگون�ه تامين خواهد ش�د؟ و چ�ه تضميني
وجود دارد كه با صرف نيت خير ،طرحي كليد
نخورد كه در سالهاي آينده نتايج منفي آن،
خود را نشان دهد؟ مرتضي افقه – كارشناس
اقتص�ادكالن -در گفتوگو با «تع�ادل» از اما
و اگرهاي افكار اقتص�ادي نمايندگان مجلس
ميگويد.اومعتقداستبسياريازراهكارهاي
موجود براي كنترل شرايط در ماههاي گذشته
از س�وي دول�ت در دس�تور كار ق�رار گرفته
و مش�خص نيس�ت با ابزارهاي موج�ود چه
برنامههاي جديدي را قصد اج�را دارند؟ افقه
اين هش�دار را نيز ميدهد كه اگ�ر طرحهاي
اقتصادي با هدف سياس�ي و تبليغاتي مطرح
ش�وند ،نه تنها نتيجه مثبت ندارند كه جنبه
منفي آن ت�ا دوراني طوالني اقتص�اد ايران را

رييس دانش��كده اقتصاد دانش��گاه لوترن كاليفرنيا
گفت« :باال رفت��ن بيروي��ه ن��رخ ارز ميتواند آتش
تورم را دامن زند و در اين ش��رايط الزم اس��ت بانك
مركزي كه قطعا اين ش��رايط را به دقت زيرنظر دارد،
به آرام كردن بازار ارز اقدام كند ».به گزارش تسنيم،
جمش��يد دموئي با بيان اينكه باال رفت��ن نرخ ريالي
ارز باعث ميش��ود ك��ه درآمد ريالي دول��ت از محل
درآمدهاي ارزي آن بيشتر ش��ود ،گفت« :دولت بايد
دو هدف مهم را مدنظر قرار دهد ايجاد ثبات اقتصادي
(كنترل تورم) درمرحل��ه اول و ايجاد زمينههاي الزم
براي رش��د و توس��عه اقتصادي در مرحله دوم با اين
يادآوري كه روشهاي مورد اس��تفاده در اين مس��ير
تا حد ممكن تورمزا نباش��ند ».وي ب��ه دولت توصيه

رهانميكند،مانندتجربهتلختثبيتقيمتها
در مجلس هفتم كه هنوز اثرات آن در اقتصاد
ايرانباقياست.
با همزماني شيوع كرونا و تداوم تحريمهاي
امريكا ،ش�رايط در اقتصاد ايران دش�وارتر از
گذشته شده و در اين ميان نمايندگان مجلس
از پيگي�ري طرحهايي ميگوين�د كه با هدف
بهبود وضعيت معيشت مردم اجرايي خواهند
ش�د .چقدر ميت�وان ب�ه چني�ن طرحهايي
اميدواربود؟
براي بررس��ي اين موض��وع بايد چند مس��اله را در
كنار يكديگر تحليل و بررس��ي كرد .براي مثال ،در
شرايط تحريمي اقتصاد ،اساسا چه راهكارهايي براي
اثرگ��ذاري كوتاهمدت وج��ود دارد؟ وقتي با دولتي
مواجه هستيم كه بخش قابل توجهي از درآمدهاي
خود را از دس��ت داده و عمال كس��ري بودجه بسيار
گس��تردهاي دارد ،چه بار اجرايي جديدي ميتوان
روي دوش اين دولت گذاش��ت؟ از س��وي ديگر در
ماههاي گذشته ،با وجود تمام محدوديتها ،دولت
بس��ياري از راهكارهاي موجود و ممكن را كليد زده
كه برخي اثر مثبت داشتهاند و برخي خير .در شرايط
فعلي تعداد گزينههايي كه ميتواند در اقتصاد ايران
اجرا شود نيز محدود اس��ت .از اين رو وقتي از تغيير
فوري در شرايط معيش��ت مردم صحبت ميكنيم،
بايد اين مقدمات را در نظر داشته باشيم.
يعن�ي از نظر ش�ما نميتوان ب�ه طرحهاي
مجلساميدچندانيداشت؟
براي كار اجرا نش��دن نميتوان تحليلي ارايه كرد و
بايد ديد در نهايت چه بسته يا راهكاري ارايه ميشود
اما وقتي مقدمات كار را نگاه ميكنيم ،مثبت شدن
نتايج قدري دشوار است .از س��ويي بايد ديد از نظر
قانوني مجلس ت��ا چه حد ت��وان طراحي يك طرح
اقتصادي را دارد و در اين طرح نيز نيازي به همكاري

دولت ندارد .بعيد است بسياري از اين قوانين بدون
همكاري يا پيشنهاد دولت راه به جايي ببرد .از سوي
ديگر برخي طرحها مانند توزيع دوب��اره كوپن نيز
مطرح ش��ده كه نحوه اجرا و برنامهريزي آن بسيار
مهم اس��ت .اينكه اقش��ار جامعه چگونه شناسايي
شوند ،كوپن به چه طريقي و براي چه مدتي توزيع
شود و بس��ياري از مس��ائل ديگر كه قطعا زمان بر
خواهند ب��ود و نياز به مش��اركت و هم��كاري تمام
نهادهادارد.
يعن�ي پيش�نهادات ارايه ش�ده از س�وي
نمايندگان ب�ا واقعيتهاي اقتص�ادي امروز
ايرانسازگاريندارد؟
ما بايد به يك مساله بس��يار مهم توجه كنيم و آن
تاثير منفي سياس��ت و تبليغات بر روي مس��ائل
اقتصادي است .در س��ال  ،84مجلس هفتم كه از
نظر فكري با دولت اصالحات زاويه داش��ت ،طرح
تثبيت قيمته��ا را مطرح و تصويب كرد و ش��عار
آن زمان اين بود كه با طرح مجلس فش��ار بر مردم
كاهش خواهد يافت .در حالي كه ما ديديم كه اين
طرح چه مش��كالتي را در تمام سالهاي بعد براي
اقتصاد ايجاد كرد و برخي از آنها هنوز خود را نشان
ميدهند .در آن زمان مجل��س وقت نيم نگاهي به
انتخابات رياستجمهوري سال  84داشت و براي
پيروزي در آن ش��عارها و تبليغات خ��اص خود را
پيگيري كرد .ما بايد از اي��ن تجربه تاريخي درس
بگيريم و اگر بنا باشد مجلس فعلي نيز با نيم نگاهي
به انتخابات رياستجمهوري سال آينده ،به دنبال
شعار و تبليغات باشد ،نهتنها در كوتاهمدت كه در
بلندمدت نيز تبعات منفي اين ش��عارها با اقتصاد
ايران خواهد ماند.
دولت در راس�تاي بهبود وضعيت اقتصادي
كش�ور چه همكاريهايي ميتواند با مجلس
داشتهباشد؟
ما در ابتدا باي��د توجه كنيم كه دول��ت در ماههاي

افزايش نرخ ارز به تورم دامن ميزند

كرد از دخالت در بازار ب��ورس خودداري كند و اظهار
كرد« :اين مساله سبب ايجاد حباب شده و شكستن
حباب نابس��امانيهاي خ��ود را دارد.وضعيت كنوني
اقتصاد ايران با دالر باالتر از  22ه��زار توماني عوامل
مختلف دارد نرخ تورم ،نرخ به��ره ،تراز پرداختهاي
خارجي يا تج��اري ،بدهكاري دول��ت ،رابطه مبادله
تجاري (كه عبارت اس��ت از نس��بت شاخص قيمت
صادرات ب��ر واردات) ،ركود يا رش��د اقتصادي ،ثبات
اقتصادي و سياس��ي يك كش��ور ،نظر مردم و عوامل
اقتصادي در هر دو زمينههاي اقتصادي و سياس��ي.
نكته عمده اينكه تقريبا تمامي اي��ن عوامل تأثيرات
متقابل بر يكديگر دارند .در ش��رايط كنوني باال رفتن
نرخ دالر بيش از هر چيز موجب افزايش تورم خواهد

شد و از سوي ديگر درست است كه بگوييم ،افزايش
آن يا به عبارت ديگر اج��ازه دادن بانك مركزي براي
افزايش آن تا حدودي ميتواند به خاطر تورم باش��د.
به عبارت ديگ��ر ،در اقتصادهايي ك��ه تعيين قيمت
ارز به صورت مشخص دردس��ت دولت است يا دولت
در آن تأثير بس��يار دارد ،خواسته دولت يا توان دولت
براي اي��ن تغييرات حائ��ز اهميت فراوان اس��ت .باال
رفتن بيروي��ه آن ميتواند آتش ت��ورم را دامن زند.
بانك مركزي اين تغييرات را زيرنظر دارد و در شرايط
حاضر ممكن اس��ت بپذيرد كه باال رفتن آن اجباري
است .ولي تا چه حد ،اين س��وال عمده ديگري است.
به نظر م��ن بانك مركزي تا آنجا ك��ه بتواند در جهت
جلوگيري از افزايش ن��رخ ارز برخواهد آمد ».دموئي

گذش��ته بخش قابل توجهي از درآمدهاي��ش را از
دست داده و بهش��دت تحت فشار اس��ت .از اين رو
راهكارهايي كه توان اجراي آن را داشته كم و بيش
اجرايي كرده ،هرچند بسياري از آنها موفقيت آميز
نبودهاند و اگر بناست در مجلس طرحي براي كاهش
فشارهاي اقتصادي بر مردم تصويب شود ،بايد قبل
از هرچيز به اين سوال پاس��خ داد كه منابع مالي آن
از كجا تامين خواهد شد؟ اگر بنا بر چاپ پول باشد
كه اثر تورمي آن در آينده نزديك ،فش��ار دو چندان
ايجاد خواهد كرد و اگر بناس��ت از جاي ديگري اين
منابع تامين شود بايد به شكل دقيق در رابطه با آن
شفافس��ازي كرد .در غير اين صورت اين طرحها
يا جنب��ه اجرايي پيدا نميكنند يا در نهايت فش��ار
مضاعفبرجامعهميآورند.
با وجود تم�ام اين مش�كالت ،راهكار براي
برونرفتازشرايطچيست؟
ما در تمام اين س��الها تجرب��ه محدوديت و بركنار
مان��دن از اقتصاد جه��ان را تجربه كردهاي��م .امروز
اقتصاد كشورها نميتوانند بدون همكاري و حضور
در فضاي بينالمللي به ش��كل خود بس��نده ادامه
حيات بدهن��د .از اين رو در كنار تم��ام اين طرحها
و برنامهها به نظر ميرس��د نخس��تين و مهمترين
اولويت اقتصاد كش��ور بايد بهبود روابط بينالمللي
با جهان ،افزايش تج��ارت ،صادرات و همكاريهاي
اقتصادي باشد .تا تحريمها هستند و راه براي تعامل
بسته اس��ت ،نميتوان انتظار اجرايي شدن طرحي
را داش��ت كه به شكل معجزهآس��ايي اقتصاد ايران
را دگرگون كن��د .از اين رو ابتدا باي��د به فكر ترميم
رابطه با اقتصاد جهاني باشيم و در كنار آن به سمت
اصالح س��اختارهاي اقتصادي غلط داخلي و بهبود
زيرس��اختها حركت كني��م ،در غي��ر اين صورت
طرحهاي��ي كه با اه��داف بزرگ مطرح ميش��وند،
بيش از آنكه جنبه اجرايي داشته باشند ،شعارهايي
تبليغاتيخواهندبود.

خاطرنش��ان كرد« :تاثير بانك مركزي در تعيين اين
نرخ به روشهاي مختلف ميس��ر است .تغيير شرايط
اقتصادي در جه��ت مه��ار عواملي كه به آن اش��اره
كرديم كه در شرايط كنوني بسيار دشوار است .روش
مس��تقيم آن فروش ارز در بازار ارز اس��ت يا كوشش
در جه��ت افزايش عرضه ارز در س��امانه نيم��ا .ادامه
اين روند تأثيرات زيادي ب��ر افزايش نرخ تورم خواهد
گذاش��ت كه آثار منفي آن بس��يار زياد است .به نظر
من بانك مركزي تا آنجا كه بتواند در جهت جلوگيري
آن برخواهد آمد .اما روش فروش ارز بيش��تر در بازار
نياز به تأمين ارز دارد كه در اين مورد مشكل است به
صورت مشخص و بدون داش��تن اطالعات كافي ابراز
نظر كرد».

اخبار
اصالح آييننامه تشكيل ستاد
تسهيل و رفع موانع توليد

هيات دولت براي تامين نظر مجلس ش��وراي
اسالمي ،آيين نامه اجرايي قانون رفع موانع توليد
رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كش��ور درباره
تشكيل ستاد تسهيل و رفع موانع توليد را اصالح
كرد.به گزارش پايگاه اطالعرساني دفتر هيات
دولت ،هيات وزيران در جلس��ه  ۲۹تير ۱۳۹۹
به پيش��نهاد معاونت حقوق��ي رييسجمهور،
آييننامه اجرايي م��اده ( )۶۱الحاقي به قانون
رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي
كشور ،موضوع تشكيل ستادتسهيل و رفع موانع
توليد را اصالح كرد .ب��ه موجب اين اصالحيه،
وظايف و اختيارات س��تاد تسهيل و رفع موانع
توليد با رعايت قوانين و مقررات تعيين ميشود.

مرز خسروي بازگشايي شد
س��خنگوي گمرك گفت :با اعالم طرف عراقي ،مرز
خسروي باز شد.س��يد روحاهلل لطيفي ،سخنگوي
گمرك اظهار داشت :مسووالن مرز منذريه عراق با
اعالمپذيرشكااليصادراتيايرانبهمديرانگمرك
خسروي ،اعالم كردند ،محدوديتي در پذيرش كاال
از طريق اين مرز ندارند.اين مرز كه بين استانهاي
كرمانش��اه ايران و ديالي عراق واقع شده است ،از روز
پنجش��نبه دوم مرداد ،بازگشايي شد و تا اين لحظه
محدوديتي براي پذيرش كاال از ايران از طرف عراقي
اعالم نش��ده اس��ت .گفتني اس��ت مرز خسروي از
قديميترينمرزهايرسميكشوربهشمارميآيد.

چرا ايدرو و ايميدرو بورسي
نميشوند؟
معاون شركتها و قيمتگذاري بنگاههاي سازمان
خصوصيس��ازي با بيان اينكه بورسي شدن ايدرو
و ايميدرو فعال متوقف شده اس��ت ،توضيحاتي در
اين رابطه ارايه كرد .ابوالقاس��م شمسي جامخانه در
گفتوگوباايسنا،درموردعرضهنشدنسازمانهاي
ايدرو(گسترشونوسازيصنايع)وايميدرو(توسعه
و نوس��ازي معادن و صنايع معدني) در بازار سرمايه
توضيحداد«:درموردعرضهايدرووايميدروبحثهايي
مطرح ش��ده بود كه فعال مس��كوت مان��ده و دولت
مصوبهاي در اين باره نداده است .اين موضوع داليل
مختلفي داشت .نخست آنكه نيازمند مصوبه هيات
وزيران بود و از سوي ديگر اين موضوع مطرح شد كه
ايندوسازمانتوسعهايهستندوباتوجهبهتكاليفي
كه قانون اصل ۴۴بر عهده س��ازمانهاي توسعهاي
گذاشتهبودونيزباتوجهبهاساسنامهايندوشركت،
تصميم براي واگذاري را با مسائل و ابهاماتي مواجه
كرد .در نهايت قرار شد ش��ركتهاي زيرمجموعه
ايدرو و ايميدرو به صورت مجزا واگذار ش��وند و اين
در دستور كار سازمان خصوصيسازي قرار دارد.دو
سازمان هم همكاريهاي خوبي داشتند ».بر اساس
اينگزارش،پيشازاينعليرضاصالح،رييسسازمان
خصوصيسازي،اعالمكردهبودكهعرضهسهامايدرو
وايميدروبهمصوبههياتوزيراننيازداردودرصورت
اخذاينمصوبهتاپايانارديبهشت،مراحلآمادهسازي
آنهابرايعرضهدربورسانجامميشودكهاميدواريم
زمينهپذيرشاينمجموعههادرنيمهنخستامسال
دربازارسرمايهفراهمشود؛بنابرايندرصورتتصويب
هيات وزيران ،سهام ايدرو و ايميدرو تا پايان شهريور
عرضهميشود.اماطبقگفتههايشمسيفعالپاي
ايدرووايميدروبهبورسبازنخواهدشدوقراراستسه
شركتزيرمجموعهايميدروودوشركتزيرمجموعه
ايدروبورسيشوند.

ادامهازصفحهاول
براي چالش بازار و تقاضا
در فناوريهاي نو

فناوري منتظر ما نميماند و اما اگر چابك عمل
كنيمهمميتوانيمچالشهايبزرگكشورراحل
كنيم و هم ميتوانيم در حوزه فناوري به صادرات
برسيمواقتصادديجيتالرابربستراينترنتاشياو
 5Gداشتهباشيم.البتهاينترنتاشيايكموضوع
فراس��ازماني و وزارتخانهاي است .كل حاكميت
بايد در موضوع فناوريهاي جديد از جمله ،5G
اينترنت اشيا ،ديتاهاي حجيم و هوش مصنوعي
كه بسياري از جوانب زندگي ما را در آينده تغيير
ميدهندبرنامهريزيداشتهباشدوايناميدوجود
دارد كه با همكاري بخش خصوصي و دانشگاهها
شاهد اتفاقات خوبي در اين حوزه باشيم.
٭استاددانشكدهمهندسيكامپيوتر
اميركبير

غريبانههاي آخرين پرايد
ش��ما هم درست سوار من نشديد اما منم كم از شما
نكش��تم و لت و پار نكردم .خدا از سر تقصيرات منم
بگذره».داش��تم با عكس آخرين پرايد خداحافظي
ميكردمكهگفت«:ازماكهگذشت،عمرماراكههدر
كرديد ،سورنتو و سراتو و اسپورتيج و اپتيما نشديم،
همونپرايديكهبوديممونديم؛اماشمايهفكريبه
حالخودتونكنيد،اينجوريبهجايينميرسيد؛از
ماكرهايهاكهيادنگرفتيد،ازاينچينيهايادبگيريد،
البته چينگير نشيد ».خداحافظي كرديم .بيچاره
نميدانستچقدرحقبزرگيبرگردنمندارد.كلي
ايده بر محور پرايد ساخته و پرداختهام .نميدانست
چقدرجايگاهمهميدرتاريخ،ذهنوساختارمعاصر
مادارد.حالوحوصلهخواندنوگوشكردننداشت،
واال متن و صوتهاي زير را برايش ميفرستادم تا در
غربتخداحافظي،بهاهميتخودشپيببرد.
٭عضوهياتعلمي
دانشگاهشهيدبهشتي
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ايران

هزينه خانوارهاي ايراني دريكسال اخير تا  ۲۷درصد باال رفت

رشد  11تا  13درصدي قيمت گوشت ،لبنيات و تخم مرغ در تيرماه
تورم ماهانه و رشد هزينه زندگي تيرماه  6.4درصد

گروه كالن | محسن شمشيري|
براس�اس اعالم مركز آمار ايران ،ش�اخص
تورم در تيرماه  99به عدد  227.9رسيده كه
نسبت به عدد  214.2خرداد ماه  6.4درصد
رشد كرده و به اين معني است كه تورم ماهانه
يا رش�د هزينه زندگي خانوار ايراني در يك
ماهه تير  99باالي  6درصد بوده است .رشد
خوراكيه�ا نيز در اين يك م�اه  6.7درصد
رشد داش�ته اما قيمت برخي مواد خوراكي
رشد بااليي داش�ته و از جمله گوشت قرمز
و س�فيد و فرآوردههاي گوشتي  12درصد،
گوش�ت قرمز و مرغ  13درص�د ،ماهي 5.4
درصد ،شير و پنير و تخممرغ  11.4درصد و
اجاره مسكن  7.2درصد رشد كرده است.
نرخ تورم ماهانه ،درصد تغيير عدد ش��اخص قيمت،
نسبت به ماه قبل اس��ت .نرخ تورم ماهانه تير ١٣٩٩
برابر ۶.۴درصد رسيده كه در مقايسه با همين اطالع
در ماه قبل ٤.٤ ،واحد درصد افزايش داشته است .تورم
ماهانه براي گروههاي عمده «خوراكيها ،آشاميدنيها
و دخانيات» و «كاالهاي غير خوراكي و خدمات» به
ترتيب  ٦.٧درصد و  ٦.٣درصد بوده است.
تغييرات قيمت كاال و خدمات نش��اندهنده رش��د
قيمتها در تيرماه اس��ت؛ بهطوري ك��ه خانوارهاي
ايراني نسبت به همين ماه پارس��ال بهطور متوسط
 ۲۷درصد بيش��تر هزين��ه كردهاند و در مقايس��ه با
خرداد امسال هم بيش از چهار درصد افزايش هزينه
داش��تهاند .گرچه اعالم نرخ تورم در ماههاي اخير با
كاهش در برخي ش��اخصها همراه بوده ،ولي رش��د
هزينهها متوقف نش��ده و فقط از س��رعت آن كاسته
شده است.
اخيرا مركز آمار ايران گزارش��ي از وضعيت شاخص
قيمت كاال و خدمات در تيرماه امسال منتشر كرد كه
نشان داد تورم ساالنه (تغييرات در  ۱۲ماهه منتهي
به تير ماه) در روند نزولي قرار داش��ته و براي تيرماه
نيز با كاهش  ۱.۴درصدي نس��بت به خرداد به ۲۶.۴
درصد رسيده است .اما از سوي ديگر تورم نقطهاي كه
نشاندهنده تغيير قيمت نس��بت به ماه مشابه سال
قبل اس��ت با افزايش همراه بود؛ بهطوري كه با رشد
 ۴.۴درصدي به  ۲۶.۹درصد رسيده است.
بر اين اساس خانوارها براي تهيه مجموعهاي از كاالها
بهطور متوس��ط حدود  ۲۶.۹درصد بيشتر از پارسال
هزينه كردهاند .گرچه ميزان هزينه كرد خانوارها در
تيرماه امسال افزايش داش��ته است ،ولي در قياس با
تير سال گذش��ته كه تورم نقطه به نقطه  ۴۸درصد

عالوهبررشدبااليميانگينقيمتهادرتيرماه،رشدبااليهزينهخوراكيهاازجملهگوشتومرغولبنياتوتخممرغبين 11تا 13درصدقابلتوجهاست
گزارش شده بود حدود ۲۰درصدي كاهش دارد .در
مجموع شواهد از اين حكايت دارد كه از فاصله خرداد
تا تيرماه امسال تورم رشد داش��ته و خانوارها با موج
جديد افزايش قيمت مواجه بودهان��د ،اين در حالي
است كه نوس��ان تورم ماهانه كه نشاندهنده تغيير
قيمت تير نسبت به خرداد اس��ت .افزايش ميانگين
رش��د قيمت كاالها و خدمات يا تورم ماهانه در يك
ماه تير  99نشاندهنده شتاب گرفتن قيمت كاالها
و خدمات پس از رشد نرخ ارز ،شاخص بورس و اعالم
رشد نقدينگي و پايه پولي در ماههاي اخير است .عالوه
بر رش��د باالي ميانگين قيمتها ،قيمت خوراكيها
افزايش زيادي داشته است و رشد قيمت  ٦.٧درصدي
بخش خوراكيها و آشاميدنيها باالتر از ساير كاالها
بوده اس��ت .همچنين قيمت گوشت ،مرغ و شير نيز
باالترين رشد را تجربه كرده است.
س��طح عمومي قيمتها يا تورم تيرماه  99به دليل
رشد نرخ ارز ،رشد پايه پولي و نقدينگي در يكسال
اخير ،مشكالت افزايش هزينه توليد ،مواد اوليه توليد
و قيمت كاالها و خدمات مصرفي ،در يكسال اخير

بيسابقه بوده و مانند تورمهاي باالي ماهانه سال 97
بروز كرده است .نرخ تورم نقطهاي تير  ۹۹رشدي ۴.۴
درصدي داش��ت .منظور از نرخ تورم نقطهاي ،درصد
تغيير عدد شاخص قيمت ،نسبت به ماه مشابه سال
قبل است .نرخ تورم نقطهاي در تير ماه  ١٣٩٩به عدد
 ۲۶.۹درصد رسيده اس��ت؛ يعني خانوارهاي كشور
بهطور ميانگي��ن  ٢٦.٩درصد بيش��تر از تير ١٣٩٨
براي خريد يك «مجموعه كاالها و خدمات يكسان»
هزينه كردهاند.
نرخ تورم نقطهاي تير ماه  ١٣٩٩در مقايسه با خرداد
م��اه  ۴.۴واحد درصد افزايش يافته اس��ت .نرخ تورم
نقطهاي گ��روه عمده «خوراكيها ،آش��اميدنيها و
دخانيات» ب��ا افزايش  ۶.۱واح��دي درصدي به ٢١
درصد و گروه «كااله��اي غير خوراكي و خدمات» با
افزايش  ٣.٤واحد درصدي به  ٢٩.٨درصد رس��يده
است.
اي��ن در حالي اس��ت كه نرخ ت��ورم نقط��هاي براي
خانوارهاي ش��هري  ۲۷درصد است كه نسبت به ماه
قبل  ۴.۳واحد درصد افزايش داشته است .همچنين

اين نرخ براي خانوارهاي روستايي  ۲۵.۹درصد بوده
كه نسبت به ماه قبل  ۴.۸واحد درصد افزايش داشته
است.
نرخ تورم س��اليانه تير ماه  ١٣٩٩ب��راي خانوارهاي
كش��ور  ۲۶.۴درصد رس��يد كه نس��بت به ماه قبل
(خرداد  ١.٤ )۹۹درصد كاهش يافته است.همچنين
نرخ تورم ساليانه براي خانوارهاي شهري و روستايي
 ۲۶.۴درصد است كه به ترتيب  ۱.۳و  ١.٨واحد درصد
نسبت به ماه قبل كاهش داشته است.
نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي شهري  ۶.۵درصد
است كه نسبت به ماه قبل ٤.٥ ،واحد درصد افزايش
داشته است .اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ٥.٩
درصد بوده كه نس��بت به ماه قب��ل  ٣.٧واحد درصد
افزايش داشته است.
گوشتولبنياتبيشترينرشدقيمتدرتيرماه
در گروه عمده «خوراكيها ،آشاميدنيها و دخانيات»
بيشترين افزايش قيمت تيرماه  ۹۹نسبت به ماه قبل
مربوط به گروه «گوشت قرمز و گوشت ماكيان» (مرغ

ماشيني) ،گروه «شير ،پنير و تخممرغ» (تخممرغ)،
و گروه «نان و غالت» (ماكاروني و انواع برنج خارجي)
اس��ت .در گ��روه عم��ده «كاالهاي غي��ر خوراكي و
خدمات» ،گروه «حمل و نقل» (قيمت انواع خودرو و
الستيك خودرو) ،گروه «تفريح و فرهنگ» (قطعات
كامپيوتر ،دوچرخه بچهگانه ،لپتاپ) و گروه «مسكن
و آب ،برق گاز» (اجاره) بيش��ترين افزايش قيمت را
نسبت به ماه قبل داشتهاند.همچنين دامنه تغييرات
نرخ تورم س��االنه در تير ماه  ١٣٩٩براي دهكهاي
مختلف هزين��هاي از ۲۴.۲درصد ب��راي دهك اول
تا  ٢٨.٩درصد براي دهك دهم است.كارشناس��ان
اقتصادي معتقدند ،با تدوام رشد فزاينده تورمنقطهاي،
تحقق ت��ورم هدف گ��ذاري ش��ده ۲۲درصدي در
پايان س��ال جاري دور از انتظ��ار خواهد بود.گزارش
شاخص قيمت مصرف كننده (كل كشور) مركز آمار
ايران در تيرماه  1399پيامه��اي را ارايه ميكند كه
سياستگذار اقتصادي كشور الزم است جدي بگيرد.
نتيج��ه اول اينكه در ماه چهارم س��ال  ،99نرخ تورم
ماهانه و نقطهاي در شاخص كل افزايش يافته و نرخ
تورم دوازده ماهه كاهش يافته است.
ن��رخ تورم ماهانه در تيرم��اه  99معادل  6.7درصد
(نرخ تورم ماهانه خرداد  99معادل  2.4درصد) نرخ
تورم نقط��هاي در تيرماه  99معادل  21درصد (نرخ
تورم نقطهاي خرداد  99معادل  14.9درصد)  .نرخ
ت��ورم  12ماهه در تيرماه  99مع��ادل  23.9درصد
(نرخ تورم دوازده ماهه خرداد  99معادل  27درصد).
نتيجه اينكه در ماه چهارم سال  ،99نرخ تورم ماهانه
و نقطهاي در گروه خوراكيه��ا افزايش يافته و نرخ
تورم دوازده ماهه كاهش يافته است.
گروه غير خوراكي و خدمات
نرخ تورم ماهانه در تيرماه  99معادل  6.3درصد (نرخ
تورم ماهانه خرداد  99مع��ادل  1.8درصد) نرخ تورم
نقطهاي در تيرم��اه  99معادل  29.8درصد (نرخ تورم
نقطهاي خرداد  99معادل  26.4درصد)  .نرخ تورم 12
ماهه در تيرماه 99معادل 37.7درصد (نرخ تورم دوازده
ماهه خرداد  99معادل  28.2درصد) .
س��ومين نكته اينكه در تيرماه  ،99ن��رخ تورم ماهانه،
نقطهاي در گروه غير خوراكي و خدمات افزايش و نرخ
تورم دوازده ماهه اندكي كاهش يافته است .علوي راد
كارشناساقتصاديمعتقداست،باتوجهبهجنبهميان
مدتي و بلندمدت��ي حافظه نرخ تورم  12ماهه ،به نظر
ميرسد ادامه افزايش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه
رخ داده در تيرماه  ،99تحقق تورم هدفگذاري شده
براي سال جاري را دشوارتر خواهد كرد.

همتي :كمك وديعه مسكن است نه وام وديعه مسكن

وام كمك وديعه مسكن  18درصدي براي اقشار كم درآمد

گروه كالن |
رييس كل بانك مركزي نكاتي را در خصوص
كمك وديعه مسكن مطرح و اعالم كرد :اين
وام ،كمك وديعه مس�كن است نه وام وديعه
مس�كن و مش�موالن اين طرح اگر توانايي
پرداخت اصل و س�ود وام به صورت ماهانه را
داشتهباشند،ميتوانندباانتخابخوداينوام
را با اقس�اط ۳۰ماهه و نرخ ۱۲درصد دريافت
كنن�د .وي از تامين يك س�وم از اعتبار وام
وديعه مسكن از محل ذخيره قانوني بانكها
نزد بانك مرك�زي خبر داد وگفت :با توجه به
محدوديتهايي كه كرونا به سيستم بانكي
تحميلكرده،امكاناختصاصبيشاز ۲۰هزار
ميلياردتوماناعتباربراياينوامممكننبود.

عبدالناصرهمتي،گفت:اينوام«كمكوديعهمسكن»
اس��ت وهدف كمك به تأمين افزايش تحقق يافته در
وديعه اجارههاي مسكن اقشار كم درآمد و آسيب پذير
در سال جاري ميباشد.
وي اف��زود :با توجه به محدودي��ت اعتبار تخصيص
يافته براي جبران و كنترل آثار ش��يوع كرونا براي
سيس��تم بانكي (حداكثر  ۷۵هزار ميليارد تومان)
اختصاص بي��ش از  ۲۰هزار ميلي��ارد تومان با نرخ
۱۳درصد ،آن هم با موكول كردن بر گرداندن اصل
وام به پايان دوره يك س��اله ،با درنظر گرفتن ساير
تعهدات كرونايي ،مقدور نب��ود .افرادي كه با تاييد
وزارت راه و شهر سازي واجد شرايط استفاده از اين

وام باش��ند ،اگر به جاي پرداخت ماهانه س��ود وام و
پرداخت اصل آن در پايان س��ال ،توانايي پرداخت
اصل و س��ود وام به صورت ماهانه را داش��ته باشند،
ميتوانن��د با انتخاب خود ،اين وام را با اقس��اط ۳۰
ماهه و نرخ  ۱۲درصد دريافت كنند.
وي اظهار داش��ت :محدوديت منابع اختصاص يافته
ب��راي مقابله با آثاركرونا به علت تأمين يك س��وم آن
منابع ،از ذخي��ره قانوني بانكها نزد بانك مركزي ودر
جهت فراهم س��ازي امكان تعديل نرخ سود آن بوده
است .بانك مركزي ضمن جهتگيري براي كمك به
اقشار كم درآمد و آس��يب پذير ،تمام تالش خود را بر
كنترل نقدينگي و نيز آثار تورمي آن ،در شرايط سخت
اقتصادي كشور متمركز كرده است.جامعه هدف اين
طرح ،اقشار كم درآمد و آس��يب پذير جامعه است از
كليه بانكها ميخواهم دركنار تالش خود براي تأمين
مالي واحدهاي توليدي ،براي ساير متقاضيان محترم
نيز با نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار (۱۸درصد) وام
كمك وديعه مسكن پرداخت كرده و اولويت الزم را به
آن بدهند.
به گزارش ايسنا ،با توجه به اينكه سال گذشته وزير
اقتصاد وامي به عنوان «رهن مستاجران» را به منظور
تامين رهن مسكن براي اجارهنشينها مطرح كرده
بود كه تاكنون خبري از آن نشده بود ،اما اين روزها
كه در پي ش��يوع كرونا و حمايتهاي مالي دولت از
اقش��ار نيازمند ،طرح “كمك وديعه مسكن “ بر سر
زبانها افت��اده ،اين گمان را به ذهن منتقل ميكند
كه وديعه مسكن ميتواند همان وام رهن مستاجران

باشد اما با شكل و شرايطي متفاوت كه اكنون به اجرا
شدن نزديك شده است.پيش از طرح وديعه مسكن،
وامي براي حمايت مستاجران در سال گذشته از سوي
وزير اقتصاد مطرح شده بود كه طبق گفته وي قرار بود
صندوقي براي پرداخت وام به مستاجران براي تامين
رهن مس��كن آنها ايجاد شود و در آن زمان پيشبيني
ميش��د كه تا  ۷۰درصد از مبلغ ره��ن خانه از محل
اعتبارات اين صندوق پرداخت شود.
در اين زمينه بانك مس��كن هم به عنوان عامل اجراي
اين طرح دو ش��يوه براي عملياتي ك��ردن وام رهن به
مس��تاجران درپيش گرف��ت كه راهان��دازي صندوق
حمايت از مس��تأجران به عنوان يك��ي از روشهاي
اجراي اين طرح در بانك مس��كن ب��ود كه بنابر اعالم
اين بانك ،منابع اين صندوق بدون اتكا به منابع دولتي
و از محل پساندازهاي مردمي تأمين خواهد ش��د و
تسهيالت براي پرداخت تمام يا بخشي از وديعه (مبلغ
رهن) واحدهاي مسكوني به مستأجران واجد شرايط و
سپردهگذاران اين صندوق اختصاص مييابد.
روش ديگري كه مورد بررس��ي و مطالعه قرار گرفت،
افتتاح حس��اب براي متقاضيان به منظور استفاده از
امكاناتي همچون دريافت سود سپردهگذاري با هدف
توانمندس��ازي مالي در جهت افزايش توان پرداخت
در بازار اجاره بود؛ به اين معنا كه مستأجران بتوانند با
پسانداز كردن مبالغي در بانك مسكن و دريافت سود،
توانمندي مالي بيش��تري براي حضور در بازار اجاره
كسبكنند.
دراينراستاپسازمدتي،مديرعاملوقتبانكمسكن

به ايسنا گفت كه اين طرح آماده شده و به بانك مركزي
رفت��ه ،اما بانك مركزي ايراداتي را به آن وارد كرده و به
بانك مسكن بازگردانده تا اين ايرادات برطرف شود كه
يكيازمشكالتاصلياينپيشنويس،نوععقددرنظر
گرفته شده براي تسهيالت بوده كه بانك مسكن عقد
مرابحه را در نظر گرفته ،اما بانك مركزي با آن مخالفت
كرده است.
بعد از سپري شدن مدت زماني اين بانك اعالم كرد كه
ايرادات طرح برطرف و اصالح و به بانك مركزي ارسال
شده اس��ت كه تاكنون هيچ خبر اميدواركنندهاي در
اين زمينه اعالم نشد؛ تا اينكه اوايل تيرماه سالجاري
رييسجمهوري در ستاد اقتصادي دولت موضوعاتي
همچون بسته حمايتي براي مس��تاجران و پرداخت
وديعه به خانوارهاي اجاره نش��ين كمدرآمد را مطرح
كرد كه در پي آن وزارت راه و شهرسازي نيز براي كمك
به اجارهنشينها بستهاي در جهت كمك وديعه اجاره
مسكن آماده كرد.
سرانجام ،روحاني در اول مرداد از تاييد و تصويب اين
طرح خبر داد و جزئيات اي��ن كمك وديعه را اينگونه
توصيف كرد كه براي آن دسته از مستاجراني كه داراي
حقوق ثابت هس��تند و خانوارهايي كه تحت حمايت
كميته امداد امامخميني (ره) و بهزيستي هستند ،در
تهران ۵۰ميليونتومان،درشهرهايبزرگ ۳۰ميليون
تومانودرشهرهايكوچكتر ۱۵ميليونتومانكمك
وديعه مسكن پرداخت ميشود و مشموالن اين طرح
ميتوانند مبلغ مورد نظر را با سود ۱۳درصد تا يك سال
باوثيقهاجارهنامهازبانكدريافتكنندوسودراماهانهو

در پايان كار اصل پول را به بانك پرداخت كنند.
همچنين ،مدير كل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسكن
وزارت راه و شهرسازي منابع اين تسهيالت را  ۲۰هزار
ميليارد تومان و شرايط دريافت اين كمك وديعه را دارا
بودن قرارداد ثبت شده در سامانه امالك و مستغالت
و كد رهگيري ،عدم دريافت تسهيالت مسكن از سال
 ۱۳۸۹و استفاده نكردن از هيچ يك از تسهيالت دولتي
مسكن مانند خانه سازماني اعالم كرد.
در نهايت ،رييس كل بانك مركزي روز پنجشنبه دوم
مرداد با اعالم اينكه به دليل جبران خسارتهاي شيوع
وي��روس كرونا و محدوديت در تخصي��ص اعتبارات،
اختصاص بيش از  ۲۰هزار ميلي��ارد تومان با نرخ ۱۳
درصد و بازگرداندن اصل مبلغ پس از يكسال ممكن
نبود ،گفت :مش��موالن اين طرح اگر توانايي پرداخت
اصل و س��ود وام به صورت ماهانه را داش��ته باش��ند،
ميتوانند با انتخاب خود اين وام را با اقساط  ۳۰ماهه و
نرخ ۱۲درصد دريافت كنند.
عالوه براين ،همتي از بانكها خواس��ت كه براي ساير
متقاضيانكمكوديعهمسكننيزبانرخمصوبشوراي
پول و اعتب��ار ( ۱۸درصد) اين كمك را پرداخت كنند
و در اولوي��ت قرار دهند كه در پ��ي طرح اين موضوع،
پيگيريهاي ايس��نا از مس��ووالن بانكهاي دولتي و
خصوصي درباره جزئيات و ش��رايط دريافت آن با اين
پاس��خ مواجه شد كه تاكنون بخشنامه و اطالعاتي در
اين زمينه از سمت بانك مركزي به آنها ابالغ نشده و از
هفته آينده شرايط چگونگي دريافت اين كمك وديعه
مشخصميشود.

ورود قضايي براي برگشت ارز
با توجه به ضرورت تعديل بازار ارز و گذشت
دو روز از مهل�ت صادركنن�دگان ب�راي
بازگشت ارزهاي صادراتي و همچنين تاكيد
كارشناس�ان بر تنگتر ك�ردن عرصه براي
متخلفان ارزي ،بانك مركزي از تحت پيگرد
قضاي�ي قرار گرفت�ن  ۲۵۰متخلف ارزي كه
بخش�ي از  ۲۷ميلي�ارد دالر ارز صادراتي را
برنگرداندهاند ،خبر داده تا به صورت جدي
بدين منظور وارد عمل شود.
به گزارش ايس��نا ،بانك مركزي ب��ه صادركنندگان
براي برگرداندن ارزهاي صادراتي خود و رفع تعهدات
ارزي تا پايان تيرماه فرصت داده بود كه براساس بسته
سياستي نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹

و رفع تعهدات ايفا نشده سالهاي  ۹۷و  ،۹۸آنها بايد
حدود  ۸۰درصد از ارز حاص��ل از صادرات خود را به
صورت حواله ارزي و حداكثر  ۲۰درصد را به صورت
اسكناس در بازار ثانويه به بانكها و صرافيهاي مجاز
بفروشند كه تاكيد ش��ده تا فروش ارز بايد به صورت
حوالههاي ارزي در سامانه نيما و به صورت اسكناس
در سامانه نظارت ارز «سنا» ثبت شوند.
در اين بين كارشناسان اقتصادي و بانكي از آنجا كه
ارز دارايي مردم است ،معتقد هستند كه نميتوان ارز
حاصل از صادرات را با خواهش و تمنا از صادركننده
مطالبه كرد ،بلكه او بايد بداند در صورت عمل نكردن
ب��ه تعهدش تنبي��ه خواهد ش��د.عالوه براين ،دبير
كميسيون حقوقي بانكها و موسسات اعتباري نيز
موفقيت در سياست جديد ارزي را مستلزم همكاري

كليه نهادهاي درگير از جمله وزارت صمت ،گمرك
و شبكه بانكي كشور ميداند و پيگيري مستمر رفع
تعهد ارزي در موعد مقرر ،پيگرد قضايي يا تعزيراتي
متعهدي��ن ارزي در ص��ورت عدم ايف��اي تعهدات
ارزي در موعد مقرر خواه بخش دولتي باش��د خواه
بخش غير دولتي ،پايش مداوم نقل و انتقال ارزهاي
صادراتي در صرافيها و سيس��تم بانكي كش��ور به
منظ��ور جلوگي��ري از ورود اين ارزها ب��ه بازارهاي
داخلي ي��ا انجام عمليات پولش��ويي از اين طريق و
در نهايت در نظر گرفتن مشوقهاي مطلوب و قابل
توجه صادراتي براي آن دسته از صادر كنندگاني كه
تعهدات ارزي خود را با حس��ن نيت و به نحو كامل
ايفا ميكنند را در تحقق سياس��تهاي جديد رفع
تعهدات ارزي موثر اعالم كرد.

در بسته سياستي چگونگي بازگشت ارزهاي صادراتي
راههاي مختلفي براي تنبي��ه و برخورد با متخلفان
ارزي درنظر گرفته شده كه ميتوان از بين آنها عدم
صدور يا تمديد كارت بازرگاني ،سلب امكان صدور يا
تمديد ثبت سفارش ،عدم امكان استفاده از تسهيالت
و خدماتي نظير مس��ير س��بز ،پذيرش ضمانتها و
نظاير آن و استرداد حقوق و عوارض گمركي نام برد.
همچنين ،سازمان امور مالياتي نيز تمامي معافيتها و
مشوقهاي مالياتي صادركنندگان را براي كساني كه
ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانند ،لغو ميكند
و بانك مركزي هم گواهي ثبت آماري (تخصيص ارز)
را صادر نميكند و بانكهاي عامل نيز تس��هيالت و
ضمانتهاي ريالي و ارزي را ب��راي اين افراد متوقف
خواهند كرد.

در اين زمين��ه ،بانك مركزي در جديدترين اطالعيه
خ��ود درب��اره ارزه��اي صادرات��ي اعالم ك��رده كه
برخ�لاف توليدكنن��دگان و صادركنندگان��ي كه با
برگرداندن ارزهاي خود به تامين ارز مواد اوليه توليد
و تهيه كاالهاي اساس��ي كمك كردهان��د ،عدهاي از
صادركنندگان هس��تند كه هيچ مدركي از برگشت
ارزهاي آنها به چرخه اقتصادي كشور موجود نيست.
همچنين ،از آنجاكه ارس��ال اطالعات  ۲۵۰شخص
حقيقي و حقوقي به مراجع قضايي و برگزاري جلسات
با آنها توس��ط بانك مركزي كه سهمي در برنگشتن
بخش��ي از  ۲۷ميليارد دالر ارز داش��تهاند ،نتيجهاي
نداشته است؛ بانك مركزي برخورد با ساير افرادي كه
تعهدات ارزي خود را رفع نكردهاند ،را از سمت مراجع
قضايي پيگيري خواهد كرد.

بانك و بيمه
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دادستان تهران 25 :میلیارد دالر ارز صادرات برنگشته است

اولتیماتوم بیجواب ارزی
پرواز اونس جهاني طال به سمت  1900دالر

دارد؛ امیدوار هس��تیم با اتفاقاتی که برای کنترل بازار ارز
افتاده است ،این بحث حباب و فاصله قیمتی نیز کم شود؛
چراکه در حقیقت به دلیل اینکه سکه ،فلز طال و از جنس
طالست ،باید به همان قیمت طال با اندک اختالف  ۴۰تا
نهایت ۱۰۰هزارتومانیبهدلیلحقضربباشدومابقیبه
تعبیر ما اضافه است .با افزایش عرضه متناسب با تقاضایی
که وجود دارد ،فاصله و حباب نیز برداشته میشود.

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |
به دنبال انتشار اطالعیه بانک مرکزی مبنی بر
معرفی ۲۵۰شخص حقیقی و حقوقی به مراجع
قضایی که بخش�ی از مجموع  ۲۷میلیارد دالر
ارز صادرات�ی را برنگرداندهان�د ،علی القاصی
دادستانتهراناعالمکرد:مجموعتعهداتیکه
حاصل از صادرات رفع تعهد ارزی نشده حدود
 25میلیارددالراستومجموعتعهد 250نفری
که به قوه قضاییه معرفی شده اند  6.8میلیارد
اس�ت که یک میلیارد و  200میلیون دالر را در
مرحلهبازپرسیبازگرداندیمودرتیرماهنیزیک
میلیارد و 700میلیون دالر بازگشت.
به گزارش «تعادل» ،این خبر نشان می دهد که با وجود
چند ماه پیگیری موضوع ،اولتیمات��وم و ضرب االجل و
تعیین وقت برای صادرکنندگان ،مذاکره از طریق اعضای
اتاق بازرگانی ،انتشار اخبار مختلف در رسانه ها و ...تنها 2
میلیارد دالر از رقم قبلی اعالم شده  27میلیارد دالری ،به
کشوربازگشتهوهمچنان 25میلیارددالربازنگشتهاست
و احتماال در پیگیری های اخیر 2.9میلیارد دالر بازگشته
است .به عبارت دیگر ،تنها  7درصد از کل رقم تعهد ارزی
 27میلیارد دالری به کشور بازگشته است
از سوی دیگر ،لیست معرفی شده 250نفری تنها بخشی
از صادرکنندگان را شامل می شود و مشخص نیست که
بقیهصادرکنندگانچهتعدادیراشاملمیشودوهریک
چه ارقام ریز و درشتی را بدهکار هستند.
این نکات نشان می دهد که اولتیماتوم دادن بیهوده بوده
و صادرکنندگان احتماال مش��کالت و محدودیت های
مختلفی برای بازگشت ارز به کشور داشته اند ودر خارج
کشور یا در کانال های مالی و پولی و بانکی داشته اند و یا در
نحوه مخارج ومحاسبه بازگشت ارز ،مشکالتی وجود دارد
که عمال باعث ش��ده ارقام محاسبه شده و ارقام بازگشت
شده فاصله قابل توجهی از هم داشته باشد.
بانک مرکزی در این مدت تنها به دادن اولتیماتوم اکتفا
کرده و دالیل عدم بازگش��ت و مشکالت صادرکنندگان
را ریشه یابی نکرده و مشکالت نقل و انتقال ارز در داخل
و خارج کش��ور را م��ورد توجه قرار نداده اس��ت و تنها به
ضرباالجل و معرفی به قوه قضاییه اکتفا کرده و اکنون
نیز که اولتیماتوم به سر آمده و افراد به قوه قضاییه معرفی
میش��وند ،ارقام قابل توجهی در بازگش��ت ارز ش��نیده
نمیشود .دادستان تهران در این زمینه تصریح کرد :چه
 250نفرکهبانکمرکزیاعالمکردهوچهکسانیکههنوز
به ما اعالم نکرده اند خودشان مراجعه کنند قطعا با رجوع
خودشان مسوولیت قانونی از آنها برداشته میشود .در
غیر این صورت مس��وولیت قانونی متوجه آنها خواهد
شد و اسامی آنها هم اعالم میشود.اگر ارزها را برنگردانند
اتهام این افراد اخالل در نظام اقتصادی و ارزی کشور است
که جرم بسیار سنگینی است و رسیدگی به جرم آنها در
دادگاههای علنی است.
وی افزود :یکی از مشکالتی که امروز در حوزه نظام ارزی
با آن مواجه هس��تیم مربوط به تعه��دات ارزی حاصل از
کاالهایی اس��ت که ارز آن ها به چرخه اقتصادی کش��ور
بازنگش��ته اس��ت .راجع به ارزهای حاص��ل از صادرات،
بانک مرکزی در طی دو مرحله دو لیست جداگانه به قوه
قضاییه ارس��ال کرده که مجموعا  250نفر از کسانیکه از
صادرکنندگان کاال بودند را تش��کیل می دهد که ارز را
به چرخه اقتصادی برنگردانده اند .لیست اول که یکصد
و پنجاه نفر بودند را بالفاصله در دس��تور کار بازپرس��ی
ق��رار دادیم .اقدامات خوبی در جهت تکمیل تحقیقات و
شناسایی و اطالعات آنها صورت گرفت .در همان مرحله
بازپرسی یک میلیارد و  200میلیون یورو از این ارزها رفع
تعهد شد و برگشت.
راجع به کس��انیکه ارزها را برنگردانده اند مسیر قضایی
را طی کردیم و با صدور کیفرخواس��ت ،پرونده آن ها در
دادگاههای ویژه رسیدگی و احکام بسیار خوبی در مورد
این افراد صادر شد .تعدادی که از آن  150نفر باقی مانده،
به لحاظ اینکه اطالعات ناقص بوده و در مکاتباتی با بانک
مرکزی ،در حال تحقیقات هستیم.
دادستانتهراندرپاسخبهسوالیمبنیبراینکهاگرتخلف
محرزشودقانونچهپیشبینیهاییانجامدادهاست،بیان
داشت :کمیته ویژه ای از نهادهای مختلف برای پیگیری
و استرداد این ارزهای حاصل از صادرات تشکیل داده ایم
در این کمیته تمهیدات خوبی پیش بینی شده است که
به این افراد در ضرب االجلی که تعیین شده مراجعه کرده
و ارز را برگردانند .بر اساس لیستی که بانک مرکزی اعالم
کرده به صورت پیامکی اطالع داده شد که مراجعه کنند و
خودشان ارز را برگردانند.
بان��ک مرکزی در راس��تای اجرای سیاس��تهای کالن
کش��ور و با توجه به اهمیت و ضرورت برگشت ارز حاصل
از ص��ادرات به چرخه اقتصادی کش��ور به منظور تأمین
مواد اولیه و کاالی واسطهای بخشهای تولیدی/صنعتی

 ۱۳۱درصد رشد عرضه در نیما
رش��د قابل توجه عرضه ارز در سامانه نیما طی روزهای
گذش��ته تداوم یافت .ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک
مرکزی ،روز دوشنبه مورخ  ۳۰تیرماه  ۱۳۹۹حدود ۳۴۲
میلیوندالردرسامانهنیماعرضهشدکهنسبتبهروزقبل
از آن ،حدود ۱۳۱درصد رشد داشته است .بخش عمده ای
از عرضه به درهم اختصاص داشت که ۴۸۱میلیون درهم
در حدود قیمتی  ۴۸۰۰تومان بوده است.

فاصله دالر نیما و صرافی که تا 6هزار تومان باال رفته بود اکنون به 2649تومان کاهش یافته است
کشور در جهت حفظ اشتغال ،تولید و رفاه مردم ،بر اساس
سیاستهای تعیین شده توسط کمیته ماده ( )۲مصوبه
شورای عالی هماهنگی اقتصادی ،دستورالعملهای الزم
برای برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را تنظیم و از
سال  ۱۳۹۷ابالغ کرده است .بانک مرکزی اعالم کرد که
اینبانکطیدوسالگذشتهجلساتمتعددیبااتاقهای
بازرگانی و فعاالن اقتصادی در رابطه با تش��ریح اوضاع و
شرایط و اهمیت برگش��ت ارز صادراتی در این شرایط به
منظور کمک به رشد تولید و اشتغال کشور و تقویت ثبات
اقتصادیبرگزارکردهاست.خوشبختانهطیدوسالاخیر،
با وجود شدیدترین تحریمهای ظالمانه و محدودیتهای
اعمالشدهدرقالبجنگتمامعیاراقتصادیعلیهکشور،
با همراهی و همکاری فعاالن دلسوز و متعهد بخشهای
مختلف اقتصادی و هماهنگی دولت و سایر دستگاههای
حاکمیتی ،حتی علیرغم بروز و ش��یوع بیماری کرونا،
روال تأمین ارز مواد اولیه تولید و تهیه کاالهای اساسی به
نحو نسبتاً مناسبی اجرا شده است که این مهم ماحصل
تالش و همراه��ی بخش عم��دهای از تولیدکنندگان و
صادرکنندگان اصیل و متعهد به جامعه و دوستدار کشور
عزیزمان بوده اس��ت .لذا بانک مرکزی ضمن قدردانی از
تمامی تالشهای این عزیزان انتظار دارد که با تداوم این
وضعیت به خدمترسانی به مردم عزیز کشورمان اهتمام
داشته باشند.
در کنار این موضوع عدهای در شرایط جنگ تمام عیار بر
علیه کش��ور ،بدون توجه به سیاستهای کالن ابالغی با
بهرهمندیازمنابعوامکاناتکشورمبادرتبهصادراتکاال
از کشور کرده و هیچگونه مدارک و مستنداتی درخصوص
برگشت ارز حاصله به چرخه اقتصادی ارائه نکردهاند .بانک
مرکزی در مرحله اول اطالعات مربوط به ۲۵۰نفر شخص
حقیقی و حقوقی ،که بخشی از مجموع  ۲۷میلیارد دالر
ارز صادراتی را برنگرداندهاند ،را به مرجع محترم قضایی
ارسال کرده و حتی بعد از شکایت نیز به منظور مساعدت،
جلسات متعدد به منظور برگشت ارز حاصل از صادرات با
آنها برگزار کرده ،لیکن متأسفانه کماکان از برگشت ارز
اجتناب کردهاند .ضمن تشکر از همکاری و پیگیریهای
بسیار موثر مراجع محترم قضایی و دستگاههای نظارتی
در تح��ت پیگرد قرار دادن اف��راد متخلف ،بانک مرکزی
به منظور پیگرد س��ایر افراد که در برگشت ارز حاصل از
صادرات برابر سیاستهای ابالغی اقدام نکردهاند ،از طریق
مراجع قضایی اقدام خواهد کرد.
خاطرنشانمیکندباعنایتبهبستهسیاستیمصوب24
تیر  99همه صادرکنندگان مکلف هس��تند برابر ضوابط
ابالغینسبتبهبرگشتوعرضهارزصادراتخودبهچرخه
اقتصادی اقدام کنند.
تقاضای ارزی بازار داخلی تامین میشود
از س��وی دیگر ،مدی��رکل بینالملل بان��ک مرکزی که
برای انجام مذاکرات بانکی به هم��راه هیئت وزارت امور
خارجه به عراق سفر کرده بود ،از گسترش بیش از پیش
همکاریهای ارزی و بانکی میان دو کشور خبر داد.
به گزارش روابط عموم��ی بانک مرکزی ،حمید قنبری،
مدیرکل بینالملل بانک مرکزی که روز یکش��نبه هفته
جاری ب��ه همراه وزیر امور خارجه ب��رای انجام مذاکرات
بانکی به عراق سفر کرده بود ،گفت :در این دیدار مذاکرات
مفید و سازندهای با طرف عراقی انجام گرفت که نتایج آن
در سفر نخستوزیر عراق و هیئت همراه به تهران نهایی

میشود.انتظارمیروددرصورتتحققاینامر،حجمقابل
توجهی از منابع ارزی که به چندین میلیارد دالر میرسد،
وارد بازار ش��ده و بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل
پوشش داده خواهد شد.
گفتنی است سال گذشته تفاهمنامه روابط بانکی و مالی
میانروسایبانکهایمرکزیدوکشوربهامضارسیدهبود
وبهگفتهقنبری،مذاکراتروزیکشنبه،درادامهتفاهمنامه
یاد شده و سفر ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی صورت
گرفته است.
قیمت سکه ،طال و ارز
روز جمعه  3مرداد  ،99قیم��ت هر اونس جهانی طال به
 1893دالر رسید و کارشناسان پیش بینی می کنند که با
توجه به ریزش بورس های جهان ،قیمت طال به زودی به
باالی  1900دالر می رسد وبراین اساس پیش بینی می
شود که با وجود کاهش قیمت دالر در بازار ایران ،قیمت
طال همچنان باال باشد .روز پنج شنبه در بازارهای جهانی،
آخرین قیمت ه��ر اونس طالی جهانی ب��ه  ١٨٧٨دالر
رسیده و به دنبال آن ،با وجود کاهش قیمت دالر صرافی
درکانال 20هزارتومان،قیمتسکهروزپنجشنبه 2مرداد
 99به باالی ١٠میلیون تومان رسیده و هرگرم طال نیز در
محدوده زیر یک میلیون تومانی مانور می دهد .از سوی
دیگر در بازار ارز نیز تداوم روند کاهش��ی قیمتها گزارش
شده است .براس��اس اعالم اتحادیه صنف فروشندگان و
س��ازندگان طال ،جواهر ،نقره و سکه تهران ،قیمت سکه
تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار به  ١٠میلیون و ٣٥٠
هزار تومان رسیده و هر گرم طالی  ۱۸عیار نیز ٩٥٨هزار
و  ٤٨٩تومان قیمت دارد.
س��که طرح قدیم با قیمتی معادل  ۹میلیون و  ٦٠٠هزار
تومان داد و ستد میش��ود .این در حالی است که قیمت
نیمس��که پنج میلیون و  ١٣٠هزار تومان ،ربع سکه سه
میلی��ون و  ٥٠هزار تومان و س��که گرمی یک میلیون و
٦٩٠هزار تومان است .صرافیهای بانکی هر دالر آمریکا
را به قیمت ۱۹هزار و ۶۰۰تومان میخریدند و معادل۲۰
هزار و  ۳۰۰تومان میفروختن��د که نرخ خرید و فروش
دالر در مقایسه با معامالت چهارشنبه  ۵۰تومان کاهش
نشان می دهد .همچنین ،این صرافیها هر یورو را معادل
 ۲۲هزار و ۶۰۰تومان میخرند و به قیمت ۲۳هزار و۳۰۰
تومان میفروشند که نرخ خرید و فروش این نوع ارز نیز با
 ۵۰تومان کاهش قیمت مواجه شده است.
عالوه براین ،بانکها نیز هر دالر آمریکا را به قیمت ۱۹هزار
و  ۳۰۰تومان و هر یورو را مع��ادل  ۲۱هزار و  ۸۰۰تومان
میخرندکهتغییرینکردهاست .سامانهسنانرخمیانگین
ارزهای معامله شده در تاریخ  1مرداد ماه  99را برای دالر
 ،20734یورو  ،23807درهم  ،5463یوان  ،2900پوند
 ،26157لیر ترکیه ،3226دالر کانادا 16238تومان اعالم
کرد .همچنین سامانه نیما نرخ میانگین حواله ارزی در1
مرداد ماه 99را ب��رای دالر  ،18085یورو  ،20699درهم
 ،4960یوان  2885تومان اعالم کرد.
براین اس��اس ،فاصله نرخ حواله نیما و صرافی ها کاهش
یافتهوفاصلهدالرنیماوصرافیکهتا 6هزارتومانباالرفته
بود اکنون به 2649تومان کاهش یافته است.
فعاالن بازار می گویند :بهای ارزهای دالر و یورو در بازار غیر
رسمی و صرافیهای بانکی روز پنجشنبه همچنان روند
کاهشی خود را ادامه داد .بازار طال امروز با افزایش قیمت به
دلیلرشدبهایطالدربازارهایجهانیهمراهوسکهتمام

حراج  15700ميليارد تومان اوراق بدهي دولت در  7مرداد
وزارتاقتصادباعامليتبانكمركزي ۱۵هزار
و  ۷۰۰ميليارد توم�ان اوراق بدهي در تاريخ
۷مرداد ۹۹منتشرميكند.

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ي بانك مرك��زي ،پيرو
اطالعيه روز سه شنبه  31تير ماه  1399در خصوص
فهرست اوراق عرضه ش��ده در مرحله بعدي حراج
اوراق بدهي دولتي به آگاهي ميرساند؛ اين بانك در
راستاي عرضه تدريجي اوراق در تواترهاي هفتگي،
مرحله نهم حراج اوراق بدهي دولتي جهت فروش به
بانكها ،موسسات اعتباري غيربانكي ،صندوقهاي

سرمايهگذاري ،شركتهاي بيمهاي و شركتهاي
تأمين سرمايه را در روز سهشنبه 7مرداد ماه 1399
اجرا ميكند .اوراق عرضه شده در اين حراج ،مرابحه
عام ،كوپندار و با تواتر پرداخت س��ود ش��شماهه
(پرداخ��ت كوپن دوبار در س��ال) اس��ت بانكها و
موسس��ات اعتباري غيربانكي متقاضي شركت در
اين حراج ميتوانند نس��بت به ارسال سفارشهاي
خود تا س��اعت  12:00روز يكش��نبه  5م��رداد ماه
 1399تنها از طريق س��امانه ب��ازار بينبانكي اقدام
كنند .صندوقهاي س��رمايهگذاري ،ش��ركتهاي
بيم��هاي و ش��ركتهاي تأمين س��رمايه متقاضي

ش��ركت در اين حراج نيز ميتوانند س��فارشهاي
خود را تا س��اعت  12:00روز يكش��نبه  5مرداد ماه
 1399از طريق سامانه مظنهيابي شركت مديريت
فناوري بورس تهران ثبت كنند .معامالت مربوط به
اين حراج در روز سهشنبه  7مرداد ماه  1399انجام
خواهد ش��د .كليه نهادهاي مالي متقاضي شركت
در اين حراج ميتوانند س��فارشهاي خود را در هر
چهار نماد بهطور جداگانه ارسال نمايند .همچنين
به نهادهاي مالي شركتكننده در اين حراج توصيه
ميش��ود ،تنوعبخشي به س��بد داراييهاي مالي را
در س��فارشگذاري مد قرار دهند .ذك��ر اين نكته

بهار آزادی به بهای  ۱۰میلیون و  ۲۰۰هزار تومان معامله
شد .بهای طال و سکه در بازار پنجشنبه ،دوم مرداد هرچند
تحت تاثیر کاهش نرخ ارز قرار داشت اما نتوانست در برابر
رشد قیمت اونس جهانی مقاومت کند و با رشد همراه شد.
در این بازار ،بهای هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح
جدید با رشدی  ۱۴۰هزار تومانی نسبت به روز گذشته،
به قیمت  ۱۰میلیون و  ۲۰۰هزار تومان به فروش رسید.
سکه تمام طرح قدیم نیز با قیمت  ۹میلیون و  ۶۰۰هزار
تومان معامله شد .نیم سکه  ۵میلیون و  ۱۸۰هزار تومان،
ربع سکه ۳میلیون و ۱۴۰هزار تومان و هر قطعه سکه یک
گرمی یک میلیون و ۶۲۰هزار تومان تعیین قیمت خورد.
یک گرم طالی خام  ۱۸عیار افزایش قیمت  ۲هزار و ۶۰۰
تومانی داشت و به قیمت  ۹۶۹هزار تومان معامله شد .هر
مثقال طال نیز با بهای چهار میلی��ون و  ۱۴۳هزار تومان
به فروش رس��ید.این در حالی اس��ت که اونس جهانی با
افزایشی  ۱۶دالری به بهای یک هزار و  ۸۸۳دالر معامله
شد در بازار ارز رسمی نیز ،بانک مرکزی پنجشنبه با اعالم
بهای رسمی  ۴۷ارز عمده و اصلی از افزایش ارزش  ۱۶ارز،
کاهش قیمت ۲۰ارز و ثبات نرخ دیگر ارزها خبر داد .بر این
اساس هر دالر آمریکا  ۴۲هزار رالی ،هر پوند انگلیس ۵۳
هزار و  ۴۸۰رال و هر یورو  ۴۸هزار و  ۶۱۴رال نرخ گذاری
شدند .طبق تحلیل رییس اتحادیه طال و جواهر تهران ،با
کنترل بازار ارز طی روزهای اخیر ،روند بازار س��که و طال
نیز نزولی بوده است اما همچنان حباب سکه در محدوده
 ۸۰۰هزار تومان است.
ابراهیممحمدولیدرگفتوگوباایسنا،دررابطهباوضعیت
فعلی بازار سکه و طال داخلی اظهار کرد :زمانی که اعالم
میکنیم بازار ارز مس��تقیما بر قیمت طال و سکه دخیل
و تاثیرگذار اس��ت و باید کنترل و مدیریت شود ،بررسی
قیمتها نشان میدهد که با همین کنترل نرخ ارز و بازار
آن که طی چند روز اخیر صورت گرفت ،روند قیمتها در
بازار سکه و طال نیز کاهشی شد و مشخص شد که چندان
بیراهنمیگوییم.
رییس اتحادیه ط�لا و جواهر تهران خاطر نش��ان کرد:
ارز که از الته��اب  ۲۵هزار تومانی خود فاصله گرفت و در
اکنون در محدوده ۲۲هزار تومان قرار گرفته است ،به تبع
قیمت طال هم که به بیش از یک میلیون تومان به ازای هر
گرم رسیده بود ،در محدوده  ۹۶۷هزار تومان قرار گرفت.
وی افزود :این در حالی است که تابلو قیمتهای جهانی
نشان میدهد اونس جهانی نیز به  ۱۸۶۱دالر و  ۴۰سنت
رسیدهوافزایشداشتهاست.درستاستکهاونسجهانی
تاثیرگذار است اما اگر بازار ارز به درستی مدیریت شود و به
آرامشبرسد،طبیعتااثرگذاربربازارسکهوطالخواهدبود
که نتیجه آن طی روزهای اخیر مشهود است و هر قطعه
سکه از ۱۱میلیون تومان در دو روز گذشته به ۱۰میلیون
و ۲۵۰هزارتومانرسیدهاست.رییساتحادیهطالوجواهر
تهران پیشبینی کرد :علیرغم اینکه نمیتوان پیشبینی
 ۱۰۰درصدیداشتاماپیشبینیماایناستکهچنانچه
همین شیوهی اتخاذ شده برای کنترل بازار ارز در دو روز
اخیر ،ادامه دار باشد ،طبیعتا آرامش بیشتری در صنعت
طال و بازار آن و همچنین دادوستدها وجود خواهد داشت.
بنابراین کمتر شاهد نوسانات و التهابات خواهیم بود.
رییس اتحادیه ط�لا و جواهر ته��ران در رابطه با حباب
فعلی س��که ،گفت :در حال حاضر علیرغم اینکه س��که
روند کاهش��ی به خود گرفته؛ اما متاسفانه قیمت سکه
همچنان بین ۷۵۰تا ۸۰۰هزار تومان با قیمت طال فاصله

ضروري اس��ت كه وزارت امور اقتص��ادي و دارايي
الزامي به پذيرش كليه پيش��نهادات دريافت شده
يا فروش كليه اوراق عرضه ش��ده در ح��راج ندارد.
بانك مرك��زي سفارش��ات دريافت ش��ده را براي
تصميمگي��ري ب��ه وزارت امور اقتص��ادي و دارايي
ارس��ال ميكند و وزارتخانه مزبور ،نسبت به تعيين
سفارشهاي برنده از طريق مشخص كردن حداقل
قيمت پذيرفته شده در سازوكار حراج اقدام ميكند.
در نهايت ،عرضه اوراق به تمامي برندگان به قيمت
يكسان انجام ميشود .همچنين بر اساس جزو ()4
بند «ك» تبص��ره ( )5قانون بودجه س��ال ،1399

پیگیر بازگشت 27میلیارد دالر هستیم
نایب رییس کمیس��یون اجتماعی مجل��س تاکید کرد
که مجلس پیگیر قاطعانه بازگش��ت  ۲۷میلیارد دالر ارز
حاصل از ص��ادرات بوده و بانک مرکزی نیز ملکف به این
امر است .ولی اس��ماعیلی در صفحه توییتر خود نوشت:
«افزایش قیمت ارز و دالر تاثیر مس��تقیم بر گرانیهای
وحشتناک یک ماه گذشته داشته هم تاثیر اقتصادی و هم
روانی .پیگیر قاطعانه بازگشت ۲۷میلیارد دالر ارز حاصل
از صادرات خواهی��م بود و بانک مرکزی مکلف به این امر
است .مجلس انقالبی برای تعادل و آرامش بازار لحظهای
درنگ نخواهد کرد».
بازار ارز به ثبات میرسد
عضوکمیسیونبرنامه،بودجهومحاسباتمجلس،گفت:
بزودی و با اقدام��ات در حال انجام بان��ک مرکزی برای
بازگرداندن ارز حاصل از ص��ادرات ،بازار به ثبات قیمتی
نزدیک خواهد ش��د .رحیم زارع در گفتگو با ایبِنا با اشاره
به وضعیت بازار ارز ،گفت :متاسفانه در ماه های اخیر عدم
بازگش��ت میلیاردها دالر ارز حاصل از صادرات به کشور
باعث شده نرخ ارز در نتیجه برهم خوردن عرضه و تقاضا
هر روز گرانتر شود .نماینده مردم آباده در مجلس شورای
اسالمی با تاکید بر اینکه بزودی با اقدامات در حال انجام
بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ،بازار
به ثبات قیمتی نزدیک خواهد شد ،افزود :تب و تاب خرید
ارز در بروز وضعیت فعلی بی تاثیر نبوده ،از اینرو الزم است
مردم با آینده نگری نسبت به دوری از این بازار اقدام کنند.
این نماینده مردم در مجل��س یازدهم با بیان اینکه باید
با همکاری قوه قضاییه عدم بازگش��ت ارزهای حاصل از
صادرات به کشور بررس��ی و تعیین تکلیف شود ،گفت:
خوشبختانه طبق ش��نیده ها اقداماتی در این راستا آغاز
شده و بزودی بس��یاری از ارزهای انباشت شده در دست
برخی به بازار روانه خواهد شد.
زارع با تاکید بر اینک��ه اگر موانع قانونی برای بازگرداندن
ارز حاصل از صادرات وجود داش��ته باشد مجلس آماده
تصویب قانون اس��ت ،افزود :استفاده از ظرفیت صادرات
یکی از محل های تامین ارز مورد نیاز کش��ور است ،اما با
توجه به تحریم ها باید از مسیرهای دیگری کریدورهای
پولی در اینباره ایجاد شود.
این عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
شورای اسالمی ،یادآور شد :مجلس آماده کمک به دولت
و قوه قضاییه برای بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات
بوده و در این رابطه در صورت لزوم آماده تصویب هر نوع
قانون مورد نیازی است.
سرمایهگذاران ارز متضرر می شوند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد :مردم باید
بدانند سرمایهگذاری در بازار ارز صرفا گام نهادن در مسیر
متضرر شدن است.
مسلم صالحی در گفتگو با ایبِنا با تاکید بر ضرورت تسریع
در س��اماندهی بازار ارز ،گفت :متاس��فانه شیوع کرونا و
همچنین کاهش صادرات و در نتیجه کاهش ورودی ارز به
کشور در وضعیت فعلی بازار نقش داشته است .همچنین
عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و تحریم های ظالمانه
اعمال ش��ده بر کشور ،شرایط فعلی ارز را در بازار رقم زده
اس��ت .این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اش��اره به
برنامه های دولت در مس��یر س��اماندهی وضعیت بازار،
گفت :دولت باید برای منابع در اختیار مردم برنامه داشته
باشد ،در غیر اینصورت سرمایه گذاری در امور غیرمولد را
شاهد خواهیم بود .این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
یازدهم با تاکید بر اینکه مردم باید بدانند سرمایه گذاری
در بازار ارز صرفا گام نهادن در مسیر متضرر شدن است،
ادامه داد :کمیس��یون اقتصادی با کمک گرفتن از مرکز
پژوهش های مجلس و برگزاری نشست های مستمر با
بانکمرکزیوتیماقتصادیدولتسعیدربهبودوضعیت
اقتصادی کشور دارد.

بانك مركزي تنها مجاز به خريد و فروش اوراق مالي
اس�لامي دولت در بازار ثانويه اوراق است .بنابراين
در چارچوب قوانين ،بانك مرك��زي مجاز به خريد
اوراق مالي اس�لامي در بازار اوليه نبوده و نميتواند
در فرآيند برگزاري ح��راج ،اوراق بدهي دولتي را با
هدف تامين مالي دولت خريداري كند .همچنين،
كارگ��زاري بانك مركزي تامينكننده زيرس��اخت
معامالت و برگزاركننده حراج فروش اوراق به بانكها
و موسسات اعتباري غيربانكي عضو بازار بينبانكي
اس��ت و تعهدي نس��بت به حجم و قيمت اوراق به
فروش رفته در بازار اوليه ندارد.

خبر
خدمات امانتداري رمزارز
مجاز ميشود
براس��اس اعالم يك رگوالتور پيشتار بانكي در امريكا،
تداري
بانكهاياينكشوراحتماالبتوانندخدماتامان 
برايرمزارزهاارايهدهند.بهگزارشرويترز،ادارهنظارت
ب��ر ارز امري��كا در نامهاي جديد اعالم ك��رد كه فراهم
كردن خدمات امانت داري رمزارزها از جمله نگهداري
كليدهاي مورد نياز براي دسترس��ي ب��ه داراييهاي
ديجيتال ،نسخه مدرن فعاليتهاي بانكداري سنتي
بوده و بايد مجاز باشد« .برايان بروكس» سرپرست اين
اداره در بيانيهاي اعالم ك��رد :ما بايد اطمينان حاصل
كنيم كه بانكها ميتوانند خدم��ات و نيازهاي مالي
را براي مش��تريان امروز خود فراه��م كنند؛ خدماتي
از صندوقهاي امانات گرفته ت��ا گاوصندوق مجازي.
نظراتجديداينادارهدروازههايبيشتريرابرايورود
بانكهايسنتيبهتجارترمزارزهابازميكند؛حوزهاي
كهقوانيندرخصوصمجازوغيرمجازبودنموضوعات
مرتبط با آن همواره مبهم بوده است .بروكس پيش از
پيوستنبهايناداره،بهعنوانمامورارشدحقوقيصرافي
رمزارز كوينبيس فعاليت ميكرد .اي��ن اداره در نامه
توصيهايخوداضافهكردهاستكهدسترسيحفاظت
ش��ده به رمزارزها در حوزه اختيارات ديرپاي بانكها
مبني بر انجام فعاليتهاي امانت داري جاي ميگيرد.
بانكهاماداميكهاطمينانحاصلنمايندكهازمقررات
مربوطه از جمله قوانين حيطه پولشويي پيروي كنند،
ميتوانند با استفاده از رمزارزها چنين خدماتي را براي
مشتريانفراهمكنند.
بورس امريكا ريزش كرد
ش��اخصهاي بورسي امريكا و بيش��تر شاخصهاي
بورسياروپاريزشيشدند.بهگزارشبلومبرگ،دورتازه
تنشهاي بين دو اقتصاد نخست جهان بار ديگر باعث
نگراني معامله گران شده است .امريكا از طرف چيني
خواسته است تا كنسولگري خود در شهر هوستون را
تعطيل كند و دونالد ترامپ از احتمال تعطيل ش��دن
تعدادبيشتريازكنسولگريهايچينخبردادهاست.
ازطرفديگرسخنگويوزارتخارجهچينضمنانتقاد
شديد از اين تصميم امريكا گفته است كشورش اقدام
متقابلانجامخواهدداد.دروالاستريت،همهشاخصها
نزوليبودندتاجاييكههرسهشاخصاصليبورسيدر
سطح پايينتري از روز قبل خود بسته شدند .شاخص
«داوجونز ايدانس��تريال اوريج» با ۱.۳۱درصد كاهش
نسبت به روز قبل و در سطح  ۲۶هزار و  ۶۵۲.۳۳واحد
بستهشد.طبقاعالممركزآماراروپا،متوسطنرختورم
در ۱۹كش��ور عضو منطقه ي��ورو در۱۲ماه منتهي به
ژوئن با ۰.۲درصد افزايش نسبت به رقم مشابه منتهي
به ماه قبل به ۰.۳درصد رس��يد اما ن��رخ تورم هنوز در
فاصله زيادي از س��طح دو درصدي هدفگذاري شده
توس��ط بانك مركزي اين منطقه باقي مانده است .در
معامالتبورسهايآسيا،شاخصهاعملكردمختلفي
داشتند؛ تا جايي كه شاخص «نيك كي  »۲۲۵بورس
توكيو ژاپن با ريزش  ۰.۵۸درصدي تا سطح  ۲۲هزار و
 ۷۵۱.۶۱واحدي پايين رفت .شاخص «هانگ سنگ»
بورس هنگكنگ ۰.۸۲درصد باال رفت و در سطح۲۵
هزارو ۲۶۳واحدبستهشد.درچينشاخص«شانگهاي
كامپوزيت» ري��زش ۰.۰۴درصدي را تجربه كرد و در
سطح  ۴۷۱۲.۴۴واحد بسته شد .در بازار طالي سياه
روندقيمتهانزوليبود.هربشكهنفت«وستتگزاس
اينترمديت»با ۰.۵۷درصدكاهشبه ۴۱.۰۳دالررسيد
و نفت خام برنت درياي شمال با افت ۰.۶۳درصدي به
ازاي ۴۳.۳۱دالر درهر بشكه مبادله شد.
همچنين در بازار فلزات گرانبها ،بهاي هر اونس طال
با كاهش  ۰.۱۲درصدي نس��بت به روز قبل در سطح
 ۱۸۸۷.۸۰دالر معامله شد .هر اونس نقره با افت۰.۰۲
درصدي به ازاي ۲۲.۸۰دالر مبادله شد.
عقبگرد دالر در بازارهاي جهاني
براي سومين روز متوالي ارزش دالر در برابر بسياري از
ارزهاكاهشيافت.بهگزارشرويترز،پسازچندينماه
بحثسرانجامسران ۲۷كشورعضواتحاديهاروپابرسر
اليحهحمايتماليبرايتقويترشداقتصاديوكاستن
از تبعات ناش��ي از كرونا با يكديگر به توافق رس��يدند.
كميسيوناروپااعالمكرد ۷۵۰ميليارديوروبهمجموع
اعتباراتقبليخواهدافزودكهاينمنابعصرفحمايتاز
بخشهايمختلفاقتصاديبهشكلوامياكمكهزينه
خواهدشدوميزانتخصيصآنبههركشورنيزبستگي
بهشدت شيوع كرونا در آن خواهد داشت .بدينترتيب
مجموعاعتباراتتخصيصيافتهاتحاديهاروپابرايمقابله
با پيامدهاي كرونا به رقم دو تريليون يورو رسيد .خوان
پرز،معاملهگرارزيدرواشنگتنگفت:ازمدتهاپيش
همهمنتظرنهاييشدناينبستهمحركبودندوحاالكه
درخصوصاجراييشدنوبازهزمانيآنبينكشورهاي
اروپاييوحدتنظربهوجودآمدهاست،كسانيكهروي
يوروشرطبستهبودندخوشحالهستند.اينبستهازاين
جهت هم اهميت دارد كه كشورهاي اروپايي بار ديگر
بر سر مسالهاي مهم و بزرگ با يكديگر به اشتراك نظر
رسيدندووحدتخودرانشاندادند.درامريكااستيون
منوچين ،وزير خزانه داري با ارسال نامهاي به اعضاي
كنگره از آنها خواس��ته است تا مقدمات اجرايي شدن
يكبستهحمايتيديگرراتسهيلكنند.بهزودياعتبار
اليحه حمايتي فعلي كه مج��وز پرداخت يارانه نقدي
مستقيم به ش��هروندان را ميدهد ،به پايان ميرسد.
منوچين گفته است تمركز بسته جديد كماكان روي
حمايتازخانوارهايبادرآمدپايينومتوسطوكسبو
كارهايخردخواهدبود.درآسيا،هرچندرشداقتصادي
چين در س��طح مثبت باقي مانده اس��ت ،اما آمارهاي
منتشرشدهنشانميدهدكهبرايپنجمينماهمتوالي،
رشد بخش خردهفروش��ي در سطح منفي باقي مانده
است و اين مساله ميتواند بر ضعيف باقي ماندن سطح
تقاضا در يكي از بزرگترين بازارهاي مصرفي جهان و
در نتيجه تجارت جهاني اثر منفي بگذارد .نشانههايي
از وقوع جنگ ارزي بين پكن و واشنگتن باعث نگراني
فعالينبازارارزشدهوهمينمسالهبهتقويتارزهايامن
نظيرفرانكمنجرشدهاست.شاخصدالركهنرخبرابري
آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه ميگيرد،
در معامالت ديروز با ۰.۲۱درصد كاهش نسبت به روز
قبلودرسطح ۹۴.۷۲۷واحدبستهشد.نرخبرابريهر
فرانكسوييسمعادل ۱.۰۸۰دالراعالمشد.

اخبار
قطع تسهيالت صادركنندگاني
كه ارز خود را برنميگردانند

معاون فني گمرك ايران گفت :تمامي تس��هيالت
ص��ادرات صادركنندگان��ي ك��ه ارز صادرات��ي را
بازنگرداندهاند متوقف ميشود و صادرات كاالي آنها
در مس��ير قرمز قرار ميگيرد .مهرداد ارونقي گفت:
صادراتمحصوالتكشاورزيدر ۳دستهطبقهبندي
ميشود .كاالهاي اساس��ي كه صادرات آنها ممنوع
است.كاالهايضروريكهصادراتبادريافتمجوزها
انجام ميشود و كاالهاي استراتژيك كه صادرات آنها
مجاز است ،اما مجوزهاي قانوني هم نياز دارد .معاون
گمركايرانادامهداد:صادراتمحصوالتكشاورزي
امس��ال از نظر وزني ۳۰.۴درصد و از نظر ارزشي۶.۸
درصد رش��د داشته است .ارونقي در خصوص برخي
بخشنامهها و تصميمات يك شبه در حوزه صادرات
گفت:گمركمجريبخشنامههاهست،البتهبرخي
بخشنامهها ايستاييهاييبراي صادرات رقم ميزند.
اين مقام مس��وول بيان كرد :كاالهايي كه در مسير
سبز اظهارنامه قرار گيرند مجاز به صادرات هستند.
برخي از كاالها نياز به اخذ مجوز از سوي سازمانهاي
ديگردارند.طبقبستهسياستيبانكمركزيتمامي
تسهيالتصادراتصادركنندگانيكهارزصادراتيرا
بازنگرداندهاند متوقف ميشود و صادرات كاالي آنها
درمسيرقرمزقرارميگيردكهبرخيكاالهافسادپذير
هستندوگمركسعيبررفعمشكلايننوعكاالهاو
صادراتآنهاقبلازفاسدشدندارد.ويافزود:ارزيابي
كاالدرمحل،شبانهروزيكردنصدوركاالهاورايزني
با كش��ورهاي طرف در زماني ك��ه محدوديتهاي
كروناييوجودداردازجملهاقداماتگمركدرجهت
تسهيلصادراتاست.

كارت اعتباري سهام عدالت
هفته آينده ارايه ميشود

ايرنا|نايبرييساولاتاقبازرگاني،صنايعومعادنو
كشاورزيايرانازارايهكارتاعتباريدارندگانسهام
عدالتازهفتهآينده،خبرداد.حسينسالحورزيروز
جمعه در حساب كاربري خود در توييتر نوشت« :از
هفته بعد با حمايت و موافقت دولت و بانك مركزي،
كارت اعتباري در اختيار دارندگان سهام عدالت قرار
ميگيرد».ويافزود:بااينتصميمسهامدارانمجبور
بهفروشزودهنگامسهامباارزشخودنيستندوبورس
هم از تالطم و نوسان در امان ميماند .اعطاي كارت
اعتباريبهمشمولينسهامعدالتازجملهتصميماتي
است كه بعد از جلس��ه شوراي هماهنگي اقتصادي
رييسجمهوريواعالمرييسكلبانكمركزياتخاذ
شد تا در اختيار مشموالن سهام عدالت قرار گيرد .با
توجهبهاينتصميماتخاذشدهمشموالنسهامعدالت
ميتوانندازطريقنظامبانكيتاسقف ۵۰تا ۶۰درصد
از ارزش دارايي س��هام عدالت خ��ود ،كارت اعتباري
دريافتكنندوبااستفادهاز آن ميتوانندبا مراجعهبه
مراكزخريد،بهصورتاعتباريخريدكنند.براساس
اين طرح در نظر گرفته شده مشموالن سهام عدالت
تايكسالفرصتدارندوجهرابابانكتسويهكنند.

تشديدكمبود نهادههاي دامي
با بروكراسيجهادكشاورزي

دبير اتحاديه واردكنندگان نهادهه��اي دام و طيور
ايران معتقد است :بروكراسي توزيع در وزارت جهاد
كشاورزيباعثرسوبكاالوكنديعرضهنهادههاي
داميشدهواينبروكراسيباتأخير 20روزهدرصدور
مجوز عرضه نهادهها در سامانه بازارگاه ،كمبود اين
نهادهها در بازار را تشديد ميكند .عباس حاجيزاده
با اس��تقبال از مصوبه اخير وزارت صنعت در ايجاد
امكان ترخيص اعتباري كاالهاي رسوبي براي همه
واردكنندگانيكهدرانتظار تأمينارزهستند،افزود:
اينمصوبهبخشيازمشكالتبازارنهادههايدايمي
را رفع ميكند؛ اما در حال حاضر بروكراسي توزيع در
وزارت جهاد كش��اورزي باعث رسوب كاال و كندي
عرضهنهادههايداميشدهاست.اوادامهداد:متأسفانه
بر اساس رويههاي ابالغي ،هر واردكننده براي اينكه
كااليخودرااظهارودرسامانهبازارگاهعرضهكندبايد
از معاونت امور توليدي وزارت جهاد كشاورزي مجوز
بگيردكهصدوراينمجوزبعضاًتا ۲۰روززمانميبرد.
دبيراتحاديهواردكنندگاننهادههايداموطيورايران
تصريح كرد :البته پسازاينكه واردكنندگان مجوز
اظهار و عرضه نهادههاي دامي در س��امانه بازارگاه را
اخذكردندمراجعهدارندگانحوالههايخريدوحمل
نهادههايداميبهسامانهبازارگاهگاهيبينچندروز
تا چند هفته زمان ميبرد .حاجيزاده خاطرنش��ان
كرد :در حال حاضر بازار بهشدت با كمبود نهادههاي
دامي مواجه است و هيچ دليلي براي ايجاد اينهمه
ايستگاهغيرضروريومانعدرمسيرعرضهنهادههاي
دامي وجود ندارد .او تصري��ح كرد :وقتي كاال تحت
كليد وزارت جهاد كشاورزي و صرفاً به افراد معرفي
شده توس��ط اين وزارتخانه توزيع ميشود اينهمه
اتالف زمان در روند توزيع نهادههاي دامي نتيجهاي
جز تحميل هزينههاي س��نگين به اقتصاد كشور و
كندي جريان عرضه نهادههاي دامي كه مواد اوليه
برايصنايعداموطيوراسترادرپينخواهدداشت.

اصالح آييننامه تشكيل
ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

هياتدولتبرايتاميننظرمجلسشوراياسالمي،
آييننامه اجرايي قانون رفع موانع توليدرقابتپذيرو
ارتقاينظام ماليكشوردربارهتشكيل ستاد تسهيل
و رفع موانع توليد را اصالح كرد .به گزارش مهر به نقل
از پايگاه اطالعرساني هيات دولت ،هيات وزيران در
جلس��ه  ۲۹تير  ۱۳۹۹به پيشنهاد معاونت حقوقي
رييسجمهور ،آيين نامه اجرايي ماده ( )۶۱الحاقي
به قانون رفع موان��ع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام
ماليكشور،موضوعتشكيلستادتسهيلورفعموانع
توليد را اصالح كرد .به موجب اين اصالحيه ،وظايف
و اختيارات ستاد تسهيل و رفع موانع توليد با رعايت
قوانينومقرراتتعيينميشود.
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صنعت،معدنوتجارت

اگر تخصيص ارز به واردات كاهش نيابد ،چه اتفاقي رخ ميدهد؟

مسير دالر ۴۲۰۰توماني در سال ۹۹

تعادل  -گروه تجارت |
حذفدالر ۴۲۰۰تومانيبرايواردات،همچنان
يكي از دغدغهه�اي اصلي منتق�دان به اين
سياست يارانهاي دولت است .ارزيابيها نشان
ميده�د ،كل مي�زان ارز تخصي�ص يافته به
كااله�اي اساس�ي بهعلاوه دارو و كااله�اي
پزش�كي در س�ال  98بالغ بر  15ميليارد دالر
بوده كه ارزش واردات « ذرت ،جو ،سويا ،روغن
و دانه روغني بهعالوه دارو و كاالهاي پزشكي»
با ارز  4200توماني در س�ال گذشته ،مجموعا
ح�دود  8ميليارد دالر تخمين زده ميش�ود.
البته قرار ب�ود كه رقم ارز اختص�اص يافته به
اين كااله�ا از  15ميليارد دالر در س�ال  98با
كاهش�ي  30درصدي ،به  10.5ميليارد دالر در
سالجاري برسد .هرچند برخي خبرها حاكي
از اين اس�ت كه دولت تصميم دارد تخصيص
ارز  4200توماني در س�الجاري را از  10.5به 8
ميليارد دالر كاهش دهد ،اما هنوز اين موضوع
رسما اعالم نشده اس�ت .در اين بين دو نكته
قابل طرح است؛ اگر درآمد ارزي دولت ،از رقم
دالر  4200توماني كه قرار اس�ت براي واردات
كاالهاي اساس�ي اختصاص يابد ،كمتر باشد،
دولت ناگزير است كه دالر را به قيمت نيمايي
و به نرخ روز خريداري كرده ،اما به قيمت ۴۲۰۰
تومان به واردكننده بفروشد .پرداخت همين
مابهالتفاوت،كسريمضاعفيبهبودجهكشور
تحميل ميكند ك�ه براي تامين اين كس�ري
تصميمبرايناستكهازبانكمركزياستقراض
ش�ود كه نتيجه آن افزايش تورم خواهد بود.
حال چنانچه دولت نس�بت ب�ه كاهش ميزان
دالر  4200توماني اختصاص يافته به كاالهاي
اساس�ي به حدود  5.6ميليارد دالر در س�ال
جارياقدامكند،شايدديگرنيازنباشدكهبانك
مركزيبخشيازارزمذكورراباخريدارزازبازار
ثانويهياهماننيماتامينكندودرنتيجه،ديگر
شاهدافزايشپايهپوليونهايتاافزايشتورمبه
خاطر اجراي اين سياست نخواهيم بود.

يارانه دولت به واردات
ارزيابيها نش��ان ميدهد ،دولت در سال گذشته براي
پرداخ��ت ارز  4200تومان��ي باب��ت واردات كاالهاي
اساسي حدود  7ميليارد دالر كمبود داشته است .ازاين
رو ،بانك مركزي براي تامين ارز 4200توماني مورد نياز
بابت واردات كاالهاي اساسي در سال گذشته ،اين نياز
مازاد ارز دولتي يعني حدود  7ميليارد دالر را با خريد ارز
از بازار ثانويه يا همان نيما تامين كرده است .به عبارت
ديگر ،بانك مركزي در نيما ارز را به قيمتي حدود 11.5
هزار تومان خريده و براي واردات كاالهاي اساس��ي به

حداكثر ارز  4200توماني مورد نياز براي واردات  ۵قلم كاالي اساسي در سال جاري  8ميليارد دالر است
قيم��ت  4200تومان به واردكنن��ده فروخته و به ازاي
هر دالر  7300تومان متحمل زيان ش��ده است .به اين
ترتيب بانك مركزي در سال گذشته مجموعا 51هزار و
 100ميليارد تومان بابت واردات كاالهاي اساسي يارانه
پرداخت كرده اس��ت .در واقع ،در سال گذشته بيش از
 51هزار ميليارد تومان از محل خريد ارز در سامانه نيما
به قيمت حدود  11.5هزار توم��ان و فروش آن به نرخ
 4200تومان به واردكننده كاالهاي اساسي به پايه پولي
كشور افزوده شده است .به عبارت دقيقتر ،اصرار دولت
بر اجراي سياست تخصيص ارز  4200توماني در سال
گذشته منجر به تشديد كس��ري بودجه و افزايش پايه
پولي شده ،اتفاقي كه نهايتا منجر به افزايش تورم خواهد
شد .هرچند اين موضوع انتقاد بسياري از كارشناسان را
در پي داشت ،اما اين پرسش نيز قابل طرح است كه اگر
اگر درآمد ارزي دولت كمتر از رقم ارز  4200توماني كه
قرار است براي واردات كاالهاي اساسي اختصاص يابد،
باشد؛ چه اتفاقي رخ ميدهد؟ پاسخ اين پرسش كامال
واضح است دولت بايد دالر را به قيمت نيمايي (نرخ روز)
خريداري كرده ،اما به قيمت ۴۲۰۰تومان به واردكننده
بفروشد.پرداختهمينمابهالتفاوت،كسريمضاعفيبه
بودجهكشورتحميلميكندكهبرايتاميناينكسري
تصميم گرفته شده از بانك مركزي استقراض كنند كه

نتيجه آن افزايش تورم خواهد بود .در همين حال ،مركز
پژوهشهاي مجلس ،اين سياست پرهزينه دولت براي
تامين ارز  4200توماني كاالهاي اساس��ي و تبعات آن
يعني شديد كس��ري بودجه و تورم ،كه در سال  99هم
ادامه دارد ،را مورد اش��اره قرار داده اس��ت .بهطوريكه
مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي با عنوان «بررسي
اليحه بودجه سال  1399كل كشور كه آذرماه پارسال
منتشر شد ،با اشاره به اين موضوع كه منابع ارزي كافي
براي اختصاص به واردات كاالهاي اساسي در سال 99
(10.5ميليارد دالر اعالم شده توسط دولت با نرخ دالر
 4200تومان) وجود ن��دارد ،اعالم كرد :اين معضل در
سالجارينيزوجودداشتهواحتماالازمحلايجادبدهي
به بانك مركزي يا استفاده از ذخاير ارزي بانك مركزي
در حال تأمين است.
دايره ارزبگيران محدود شود
ناگفته نماند كه در بهار سال جاري شاهد حذف برخي
كاالها از ليست دريافت كنندگان ارز  4200توماني در
بهار امسال توسط دولت بوديم به گونهاي كه پيگيريها
نشان ميدهد صرفا «نهادههاي دامي ،روغن خام ،كاغذ
براي كتاب دانشآموزان و دارو و تجهيزات پزش��كي»
همچنان در اين ليس��ت قرار دارند و ارز  4200توماني

ميگيرند .موضوعي كه سرپرست وزارت صمت بر آن
صحه گذاشته و در يك اظهارنظر رسمي ،درباره كاهش
چش��مگير تعداد كاالهاي دريافت كنن��ده ارز 4200
توماني در س��ال جاري خبر داد .به عبارت ديگر ،تعداد
كاالهاي دريافت كننده ارز  4200توماني كه در ابتداي
سال ،98بالغ بر 25رقم بود ،در ظرف يك سال و سه ماه،
به 5رقم رسيده است؛ البته جز دارو و كاالهاي پزشكي .با
اين حال اين پرسش همچنان قابل طرح است كه براي
واردات  5قلم كاالي اعالم شده بهعالوه دارو و كاالهاي
پزشكي كه همچنان ارز  4200توماني ميگيرند ،چه
مقدار ارز مورد نياز است؟ ارزيابيها نشان ميدهد ،در
 9ماه ابتدايي سال گذشته ،ميزان كل ارز 4200توماني
تخصيصيافتهبابتوارداتكاالهاياساسيبهعالوهدارو
و كاالهاي پزشكي ،حدود  10ميليارد دالر بوده و ارزش
واردات «ذرت ،جو ،س��ويا ،روغن و دانه روغني»؛ يعني
 ۵قلم كاالي مورد اشاره مدرس خياباني ،بهعالوه دارو
و كاالهاي پزشكي با ارز  4200توماني ،مجموعا حدود
 5.3ميليارد دالر بوده است .با توجه به اينكه براساس
آمارهاي اعالم شده توسط رييسجمهور و معاون اول
رييسجمهور،كلميزانارزتخصيصيافتهبهكاالهاي
اساس��ي بهعالوه دارو و كاالهاي پزشكي در سال 98
بالغ بر  15ميليارد دالر بوده است ،ارزش واردات ذرت،

جو ،سويا ،روغن و دانه روغني بهعالوه دارو و كاالهاي
پزشكي با ارز  4200توماني در سال گذشته ،مجموعا
حدود  8ميليارد دالر تخمين زده ميشود .همانطور
كه اشاره شد مطابق با اظهارات مقامات ارشد دولتي در
ماههاي پاياني  98و بهار امسال ،قرار بود رقم ارز 4200
توماني اختصاص يافته به كاالهاي اساسي بهعالوه دارو
و كاالهاي پزشكي حدود  10.5ميليارد دالر باشد .به
عبارت ديگر ،قرار بود رقم ارز  4200توماني اختصاص
يافت��ه به اين كاالها از  15ميليارد دالر در س��ال  98با
كاهش��ي  30درصدي ،به  10.5ميليارد دالر در سال
جاري برسد .با تكيه بر همين دادهها ميتوان گفت كه
حداكثر ارز 4200توماني مورد نياز براي واردات «ذرت،
جو ،سويا ،روغن و دانه روغني بهعالوه دارو و كاالهاي
پزشكي» در سال جاري حدود 8ميليارد دالر و حداقل
ارز  4200توماني مورد نياز ب��راي واردات آنها ،بالغ بر
 5.6ميليارد دالر يعني كاهش  30درصدي نسبت به
سالگذشتهخواهدبود.البتهدراينميانخبرهايينيز
منتشرشد،مبنيبراينكهدولتتصميمداردتخصيص
ارز 4200توماني در سال جاري را از 10.5به 8ميليارد
دالر كاه��ش دهد .حال چنانچه اي��ن اتفاق در عرصه
تجارتخارجيرخدهدودولتنسبتبهكاهشميزان
ارز 4200توماني اختصاص يافته به كاالهاي اساسي به
حدود  5.6ميليارد دالر در سال جاري اقدام كند ،شايد
ديگر نياز نباشد كه بانك مركزي بخشي از ارز مذكور
را با خريد ارز از بازار ثانويه يا همان نيما تامين كند و در
نتيجه ،ديگر شاهد افزايش پايه پولي و نهايتا افزايش
تورم به خاطر اجراي اين سياست نخواهيم بود.
دو راه پيش روي دولت
حال با توجه به انتقادها نسبت به تبعات تداوم اجراي
سياست ارز  4200توماني با وجود كمبود درآمدهاي
نفتي كه نهايتا منجر به تشديد كسري بودجه و تورم
خواهد ش��د ،دولت در س��ال جاري هم قصد دارد اين
سياس��ت را اجرايي كند و بارها اعالم كرده كه 10.5
ميلي��ارد دالر ارز  4200تومان��ي باب��ت اختصاص به
كاالهاي اساسي درنظر گرفته است .اين در حالي است
كه با توجه به شيوع كرونا در جهان و كاهش قابل توجه
قيمت جهاني نفت ،بعيد است دولت موفق شود مشابه
س��ال گذشته ،حدود  500هزار بش��كه نفت در روز با
قيمت 50دالر صادر كند و انتظار ميرود شاهد كاهش
حداقل  20درصدي درآمدهاي نفتي در س��ال جاري
باشيم .به عبارت ديگر ،حداكثر درآمد ارزي دولت در
سال  ،99حدود  6.5ميليارد دالر تخمين زده ميشود.
بنابراين دولت مجددا ب��راي تامين ارز  4200توماني
كاالهاي اساسي حدود  4ميليارد دالر كسري خواهد
داش��ت و مجبور ميشود مشابه سال گذشته اين نياز
را از طري��ق خريد ارز از بازار ثانويه يا همان نيما تامين
كند .مگر اينكه دايره ارز بگيران دولتي را محدود كند.

معاون اقتصادي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد:

معافيت مالياتي موجب رشد تجارت در مناطق آزاد ميشود
معاوناقتصاديدبيرخانهشورايعاليمناطق
آزاد تج�اري ـ صنعتي گفت :مق�ررات اداره
مناطق ويژه اقتصادي با علم به توانايي ايجاد
اش�تغال و رش�د تجارت براي اي�ن مناطق
پيشبيني ش�دهاند ك�ه يكي از اي�ن موارد،
معافيتمالياتيمناطقآزاداست.

«احمد جمالي» روز جمعه در گفتوگو با ايرنا با اشاره
به حك��م ديوان عدال��ت اداري در خصوص پرداخت
ماليات كاركنان مناط��ق آزاد ،تصريح كرد :پيش از
اين كاركنان بنگاههاي اقتصادي و واحدهاي مشغول
فعاليت در اين محدودهه��ا معاف از ماليات بودند اما
پس از طرح يك ش��كايت ،اين مرجع حكمي مبني
بر كس��ر ماليات از حقوق كارمندان شركتها صادر
كرده است.
وي افزود :اين حك��م ديوان عدال��ت اداري ،قوانين
تصويب ش��ده پيش��ين را نقض ك��رده در حالي كه
شوراي عالي مالياتي به عنوان باالترين تصميمگيرنده
در اين زمينه اين حق را لغو نكرده اس��ت و بر همين
اساس بنگاهها و دستگاههاي اجرايي براي رفع شبهه
راي ص��ادره از معاون��ت حقوقي رياس��تجمهوري
نظرخواهي كردهاند تا درباره اين حكم ديوان عدالت

اداري تصميمگيري شود .به گفته جمالي ،در جلسه
صدور حكم از سوي ديوان هيچ نمايندهاي از دبيرخانه
مناطق آزاد حضور نداش��ته كه به اعتقاد ما به دليل
شرايط ويژه و توسعه و رشد اين محدوده همه نهادهاي
تحت تاثير منطقه آزاد بايد معاف از ماليات باشند.
معاون اقتصادي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد
با اشاره به قانون مصوب ش��وراي عالي امور مالياتي
جهت كس��ر نش��دن ماليات از حق��وق كاركنان در
مناطق آزاد ،تاكيد كرد :در چارچوب قوانين و مقررات
دي��وان عدالت اداري راهحلهايي وج��ود دارد تا اگر
دستگاهي به احكام صادر شده معترض باشد از طريق
رياست قوه قضاييه يا ساير نهادهاي ذي ربط موضوع
را پيگيري كند و ما نيز براي رسيدگي به اين موضوع
اقدام كردهايم.
وي با بيان اينكه مقررات اداره مناطق ويژه اقتصادي
قوانين ويژهاي محسوب ميشوند ،اظهار داشت :اين
قواني��ن با علم به اينكه مناط��ق آزاد خاص تجارت و
اشتغال هستند تدوين ش��دهاند ،معافيت از ماليات
در اين مناط��ق نيز براي جذب مش��اركت مردم در
اين مناطق اس��ت .جمالي افزود :قوانيني مانند ماده
 ۶۵قانون احكام دايمي برنامه توس��عه كش��ور همه
اختيارات مديريت دس��تگاههاي اجرايي در مناطق

آزاد را به مديرعامل منطقه واگذار كرده است تا بتواند
به مشكالتي مانند پرداخت ماليات از حقوق كارمندان
با كمك نهادهاي مربوطه رسيدگي كند ،البته سازمان
مناطق آزاد در چارچوب اين ماده فعاليت نميكنند
كه اين موضوع موجب كندي فعاليتها شده است.
معاون اقتصادي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد با
اش��اره به ماده يك قانون چگونگي اداره مناطق آزاد،
گفت :امور زيربنايي ،عمران و آباداني رش��د و توسعه
اقتصادي ،س��رمايهگذاري و افزايش درآمد عمومي،
ايجاد اش��تغال س��الم و مولد ،تنظيم بازار كار و كاال،
حضور فعال در بازاره��اي جهاني و منطقهاي ،توليد
و صادرات كاالهاي صنعتي و تبديلي و ارايه خدمات
عمومي از اهداف اصلي اداره اين محدودهها هستند.
وي افزود :ب��ر همين اس��اس اقدامات مناس��ب در
زمينه گردشگري ،درماني ،آموزشي در ابعاد توسعه
اجتماعي،فرهنگي،اقتصادي،حملونقلولجستيك
در مجموعه عملكرد هفت ساله دبيرخانه شوراي عالي
مناطق آزاد به چشم ميخورد.
جمالي خاطرنش��ان كرد ۶ :ميليارد و  ۲۹۲ميليارد
تومان بودجه عمراني از منابع س��ازمانهاي مناطق
آزاد در حوزه رش��د و توس��عه اقتصادي و واحدهاي
خدماتي دربرگيرنده فعاليتهاي مالي ،گردشگري

و لجس��تيكي هزينه شده اس��ت و بر همين اساس
يكهزار و  ۴۰۰واح��د خدماتي در مناطق آزاد فعال
ش��دند و  ۴۷هزار واحد صنفي نيز در اين محدودهها
مستقر هس��تند .وي با بيان اينكه افزايش درآمدها،
رشد و توس��عه اقتصادي و تالش براي توليد و ايجاد

اش��تغال ،مبناي اصلي فعاليت در مناطق آزاد است،
تصريح كرد :تا پايان س��ال  ۹۸يك هزار و  ۳۰۰واحد
توليدي در اين محدودهها فعاليت كردند كه موجب
فراهم ش��دن  ۳۰۰هزار اشتغال در مناطق آزاد شده
است.

مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران اعالم كرد

سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت صمت تشريح كرد

پرداخت  22هزار ميليارد تومان يارانه آرد و نان در كشور

شرايط دريافت لوازم خانگي ارزان قيمت

معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت در همدان گفت ۲۲:هزار ميليارد
تومان س��االنه دولت يارانه آرد و نان پرداخ��ت ميكند تا مردم نان
ارزان در دسترس داشته باشند .به گزارش شاتا ،يزدان سيف تصريح
كرد :دولت محدوديتي براي ن��ان مردم ندارد ،اما بايد صيانت و آرد
يارانهدار در مسير درست مصرف شود .مديرعامل شركت بازرگاني
دولتي ايران از توزيع  ۱۵۰هزارتن ش��كر خبر داد و گفت :به تازگي
اين ميزان با نرخ  ۶۳۰۰تومان براي خانوار و  ۶۷۰۰تومان براي صنف
و صنعت توزيع شد .سيف اضافه كرد :از اسفند  ۳۰۰هزارتن روغن
و  ۲۵۰هزارتن برنج از طريق شركت بازرگاني دولتي در سطح كشور
توزيع شده است.
وي با بيان اينكه ذخاير كشور در زمينه كاالهاي اساسي كافي است،
افزود :كمبودي وجود ندارد و مردم عجلهاي براي خريد ندارند و اين
نشانه آرامش در بازار است .معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت گفت:
با تدبير ويژه دولت براي شتاب گرفتن پرداخت بهاي گندم تا امروز
 ۱۳هزار و  ۱۰۰ميليارد تومان به كش��اورزان كشور پرداخت شده و
اين روند ادامه دارد .سيف اظهار كرد :تا امروز  ۶ميليون و  ۳۰۰هزار
تن گندم در سراسر كش��ور از كشاورزان به صورت قيمت تضميني

خريداري شده اس��ت .وي تصريح كرد :خريد گندم تا امروز رشد ۹
درصدي در مقايسه با س��ال قبل دارد .معاون وزير صنعت ،معدن و
تجارت گفت :در زمينه توليد گندم وضعيت خوبي در كشور داريم و
فراواني اين محصول در همه استانها ديده ميشود .سيف افزود :از
اسفند سال  ۹۶تشويق به خريد كاالهاي اساسي وجود داشت اما با
گذشت دو سال و اندي نه تنها قحطي نديديم بلكه تجربه فراواني را
در دوران كرونا كسب كرديم كه در دنيا كم نظير بود.

سرپرس��ت معاونت بازرگاني داخلي وزارت صمت از شروع طرح توزيع
مستقيم لوازم خانگي به صورت سبدهاي ارزان قيمت خبرداد و شرايط
دريافت اين ۵قلم لوازم خانگي پرمصرف را تشريح كرد.
محمدرضاكالميدرگفتوگوباتسنيمدرخصوصطرحتوزيعمستقيم
لوازم خانگي س��بدهاي ارزان قيمت ،اظهار داشت :طبق مصوبه ستاد
تنظيم بازار ،اقشار هدف اين طرح ،با اولويت زوجهاي جوان تحت پوشش
كميته امداد و بهزيستي يا فرزندان اين افراد است كه اجرايي ميشود.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر  105هزار نفر معرفي شدهاند ،گفت:
سومينگروهيكهدراولويتاينطرحهستند،مزدوجينتحتپوشش
سازمانبازنشستگياست.بهطوركليطيفراخواناعالمشده،دنبالاين
هستيم كه واحدهاي توليدكننده لوازم خانگي كه توانايي و عالقهمندي
الزمرابرايعرضهمستقيماين 5قلمكاالبهمصرفكنندهواقعيرادارند،
به دليل مش��اركت در اين طرح ،دولت نسبت به تأمين ارز و ورق فوالد
اين كارخانجات با اولويت اقدام شود .سرپرست معاونت بازرگاني داخلي
وزارت صمت خاطرنش��ان كرد :در مقابل نيز اين واحدهاي توليد بايد
نسبت به عرضه  ٥قلم كاالي لوازم خانگي اصلي جهيزيه از جمله اجاق
گاز،تلويزيون،يخچال،ماشينلباسشوييوجاروبرقياقدامكنند.كالمي

با اشاره به اينكه هدف از اين كار حذف واسطهها و عرضه مستقيم كاال با
قيمت مناسب به دست مصرفكننده واقعي است گفت :اين طرح قرار
است با مشاركت پاكشوما و شركت انتخاب شروع شود .گروه انتخاب در
مرداد ما  ٣٥هزار بسته را آماده كرده و پاكشوما نيز قرار است نرخ خود را
براي اين بسته اعالم كند .وي افزود :قرار است بهزيستي و كميته امداد
به صورت وب سرويسي سامانه خود را به سامانه اين دوشركت متصل
كنند و مزدوجين تحت پوش��ش اين دو نهاد بايد درخواست خود را به
نهادهاي مربوطه اعالم كنند .سپس به صورت سيستمي يك كد رمزدار
براي مشمولين تعيين و به واحدهاي توليدي اعالم ميشود تا بر اساس
آن افراد در درگاه الكترونيكي واحدهاي توليدي ،مراجعه و محصوالت
را اينترنتي خريداري كنند .سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت
صمت گفت :حتي اگر اين دو نهاد موافقت داشته و استانها نيز آمادگي
الزم را داش��ته باش��ند ،اين امكان وجود دارد كه محصوالت به صورت
نمونه امكان مش��اهده حضوري اين  5قلم فراهم شود .كالمي در پايان
گفت :مشمولين اين طرح پس از انتخاب محصول مورد نظر و واريز وجه
ميتوانند كاال را تحويل بگيرند .در بس��ته نخست اسنوا اين  ٥قلم كاال
را به ارزش  ٩ميليون و پانصد هزار تومان در اختيار اقشار قرار ميدهد.

راهو شهرسازي
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واكنش مقامهاي رسمي ايران به ايجاد مزاحمت جنگندههاي امريكايي براي ايرباس ماهان

نقض حقوق هوانوردي ايران در آسمان سوريه

گروه راه و شهرسازي|
ايج�اد مزاحم�ت دو فروند جنگن�ده اف15
امريكاييبراييكفروندهواپيمايمسافري
متعلقبهشركتايرانيماهان،واكنشمعاون
حقوقي رييسجمهور ،وزير راه و شهرسازي
و سخنگوي وزارتخانه كشورمان را به دنبال
داشت.همچنينسازمانهواپيماييكشوري
تعرضجنگندهامريكاييبههواپيمايماهان
را مصداق بارز نقض حقوق بينالملل دانست
و خواستار بررسي اين حادثه در ايكائو شد.

به گزارش خبرگزاريهاي داخلي ،در س��اعات پاياني
پنجشنبه ايرباس  310ماهان در مسير تهران -بيروت
در آسمان دمشق با تهديد  2فروند جنگنده امريكايي
مواجه ش��د .جنگندههاي امريكايي اف  15ابتدا از باال
و زير هواپيماي مسافري ماهان به اين هواپيما نزديك
ميش��وند ،مكالماتي بين خلبان ايرباس مس��افري و
جنگنده انجام ميشود .با تغيير زاويه جنگنده ،خلبان
بالفاصله كاهش ارتفاع ميدهد .از آنجا كه هواپيما در آن
لحظه در حالت تثبيت ارتفاع بوده است برخي مسافران
كمربند ايمني صندلي خود رو باز كرده بودند كه كاهش
سريعارتفاعموجبميشودازناحيهسربهدليلبرخورد
با جدار كناري يا سقف دچار صدمه شوند.
خلباناينپروازپسازتهديداينجنگندههايامريكايي
باكاهشارتفاعبهسمتفرودگاهبيروتحركتميكندو
بهسالمتدرفرودگاهبيروتهواپيمابهزمينمينشيند.
چند تن از مس��افران مصدوم اين پرواز با آمبوالنس به
بيمارستان منتقل ش��دند و حال بقيه مسافران خوب
است.اينهواپيماپسازتخليهمسافرانخوددرفرودگاه
بيروت س��وختگيري و به س��مت ايران حركت كرد.
ايرباس  310ماهان در ساعت  45 :2جمعه در فرودگاه
امام خميني (ره) به زمين نشست.
زير پا گذاشتن اصول حقوق بينالملل
در پي اي��ن رويداد ،لعي��ا جنيدي ،مع��اون حقوقي
رييسجمهورگفت:ايجادمزاحمتبراييكهواپيماي
مسافربري،زيرپاگذاشتناصولمسلمحقوقبينالملل
اس��ت .به گزارش مه��ر ،جنيدي طي يادداش��تي به
مزاحمتاخيريكجنگندهبرايهواپيمايمسافربري
ايراني واكنش نشان داد و نوشت :ايجاد مزاحمت براي
يك هواپيماي مسافربري ،زير پا گذاشتن اصول مسلم
حقوق بينالملل اس��ت .وي افزود :رفتار هواپيماهاي
جنگنده در قب��ال پ��رواز  ۱۱۵۲هواپيمايي ماهان و
ايجاد مزاحمت براي يك هواپيماي مسافربري آن هم
در خاك كش��ور ثالث نقض آشكار امنيت هوانوردي،
تخل��ف از اصل آزادي پ��رواز هواپيماهاي غير نظامي
و به ع�لاوه در مغايرت ب��ا مواد  ۳مك��رر و  ۴۴پيمان
هواپيمايي كشوري بينالمللي (كنوانسيون شيكاگو)
و ضميمههاي مربوطه و كنوانس��يون مونترال ۱۹۷۱
ونيززيرپاگذاشتناصولمسلمحقوقبينالمللاست.
جنيدي تاكيد كرد :توضيحاتي كه تا كنون ارايه شده
غيرموجه و فاقد وجه اقناعي است ،از اين رو ،اقدامات
صورت گرفته توسط اين جنگندهها موجب مسووليت
بينالملل��ي دولت متبوع آنها ب��وده و قابليت تعقيب
حقوقي را از جمله در شوراي ايكائو و دادگاه دادگستري
بينالمللي به دنبال خواهد داشت.
وزير راه :يك اقدام تروريستي بود
محمد اسالمي ،وزير راه وشهرسازي نيز گفت :از ايكائو
انتظار داريم عليه اين اقدام امريكا بيانيه بدهد و نسبت

در ساعات پاياني پنجشنبه ايرباس 310ماهان در مسير تهران -بيروت در آسمان دمشق با تهديد 2فروند جنگنده امريكايي مواجه شد
واكنشديپلماتيك

اقدامات الزم سياسي و حقوقي بهعمل ميآيد

سيد عباس موسوي ،س�خنگوي وزارت امور
خارجه ايران در واكنش به مزاحمت پنجشنبه
ش�ب دو جنگنده براي يك فروند هواپيماي
مس�افري ماهان در آس�مان س�وريه گفت:
جزييات اين حادثه در دس�ت بررس�ي است.
موسوي در رابطه با حادثه پنجشنبه شب براي

هواپيمايماهانكهعازمبيروتبود،اظهاركرد:
جزييات اين حادثه در دس�ت بررسي است و
پس از تكميل اطالعات ،اقدامات الزم سياسي
وحقوقيبهعملخواهدآمد .سخنگويوزارت
خارج�ه افزود :در عين ح�ال در تماس مجيد
تختروانچي سفير و نماينده دايم كشورمان

نزدسازمانمللمتحدباآقايگوترشدبيركل
آنسازمانصراحت ًاتأكيدشدهاستكهچنانچه
هرحادثهايدرمسيربرگشتبراياينهواپيما
اتفاق افتد ،جمهوري اسلامي ايران امريكا را
مسوولآنخواهدشناخت.اينپيامهمچنين
بهسفيرسوييسدرتهراننيزدادهشدهاست.

به اين اقدام اعتراض كند .ما هم بهطور جدي پيگيري
ميكنيم تا ايكائو وادار ش��ود و نس��بت به اين تعرض
امريكا ،اعتراض كند.
اسالمي در گفتوگو با ايلنا درباره مزاحمت دو جنگنده
امريكاييبرايهواپيمايمسافريماهانبرفرازآسمان
سوريه كه منجر به فرود اضطراري و مصدوم شدن چند
مسافر از جمله دو كودك شد ،گفت :هواپيماي ماهان
در مسير تجاري بينالمللي در حال حركت بوده و اين
تعرض امريكا اقدام تروريس��تي اس��ت .وي ادامه داد:
جهان بايد اين اق��دام امريكا را محكوم كند و اعتراض
رسميايرانبهاينبرخورد تروريستيامريكا راازطريق
نماينده كشورمان در ايكائو پيگيري ميكنيم.
وزير راه وشهرسازي با تاكيد بر اينكه مزاحمتهاي دو
جنگندهامريكاييبرايهواپيمايمسافربريكشورمان
تعرضآشكاربهحقوققانونيوواضحبينالملليوعليه
امنيت مسافران بوده است ،گفت :طبق ضوابط ايكائو
همهكشورهاوظيفهدارندكهايمنيپروازهارادرفضاي
كشورهارعايتكنندواينالزامبرايهمهكشورهاست.
اسالمي با بيان اينكه اين تعرضات محكوم است و همه
كش��ورها بايد اين اقدام را محكوم كنند ،ادامه داد :هر
كش��وري كه اين اتفاق در فضاي آن رخ داده هم بايد
معترض باشد و از آنجايي كه اين اقدام در فضاي آسمان
تحت مديريت آن كشور (سوريه) رخ داده ،انتظار داريم
آنها هم اعتراضات خود را دنبال و پيگيري كنند.

امريكاييها غلط كردهاند
وزير راه وشهرسازي درباره اظهارات مقامات امريكايي
مبني بر اينكه جنگندهها فاصله استاندارد از هواپيماي
ماهان را رعايت كردهاند ،تاكيد كرد :آنها غلط كردهاند،
هيچ حقي نداش��تند كه وارد مسير هواپيماي تجاري
شوند .وي با تاكيد بر اينكه هيچ جنگندهاي حق ندارد
واردمسيرتجاريهواپيماهاشود،اظهاركرد:مسيرهاي
پروازهاي تجاري و بينالمللي شناخته شده هستند و
هيچجنگندهايحقتعرضواجازهورودبهمسيرتجاري
را ندارد .اس�لامي افزود :هواپيماي ماهان مجوز پرواز
داش��ته و هواپيماي تجاري و مسير آن كامال مشخص
اس��ت ،هيچ چيز مبهمي در اين پرواز وجود نداشته و
تمام موضوعات در اين پرواز روشن بوده است .وزير راه
و شهرسازي تاكيد كرد :از ايكائو انتظار داريم عليه اين
اقدام امريكا بيانيه بدهد و نسبت به اين اقدام اعتراض
كند .ما هم بهطور جدي پيگيري ميكنيم تا ايكائو وادار
شود و نسبت به اين تعرض امريكا ،اعتراض كند.

پنجشنبه دوم تيرماه ۱۳۹۹در كريدورهاي بينالمللي
هوايي در آسمان س��وريه ،از فرودگاه بينالمللي امام
خميني (ره) عازم بيروت بود ،تعدادي از مسافرين به
دليل عكس العمل خلبان براي پيشگيري از تصادم با
پروازهايمتعرض،دچارجراحاتشدند.پسازحصول
اطمينانازايمنبودنهواپيما،متعاقبفروددرفرودگاه
بيروت ،تصميم در خصوص بازگشت هواپيماي مذكور
به تهران اتخاذ ش��د .س��ازمان هواپيمايي كشوري بر
اساس مفاد ضميمه ۱۳پيمان شيكاگو ضمن برقراري
تماس با طرف سوري ،خواستار بررسي سريع و دقيق
رويداد شد و تيم فني بررسي سوانح ايران نيز از دقايق
اوليه پ��س از ورود هواپيماي ماهان ب��ه فرودگاه امام
خميني (ره) ،بررسي فني رويداد را آغاز كرد.
جزئيات اين رويداد پس از بررسي تمامي دادههاي فني
واطالعاتبهدستآمدهبراساسفرآيندبررسيسانحه
همچنين برخي اطالعات مس��تند و متقن از مقامات
هواپيمايي كشوري سوريه منتشر خواهد شد.
سازمان هواپيمايي كشوري ايران ،اقدام هواپيماهاي
جنگنده امريكايي در تعرض به هواپيماي مسافربري
ايراني را مصداق بارز نقض حقوق بينالملل و مقررات
و اس��تانداردهاي هوانوردي ميداند و مراتب اعتراض
جدي خود را رس��ما به شوراي س��ازمان بينالمللي
هواپيمايي كش��وري (ايكائو) ارايه كرده و خواس��تار
رسيدگي فوري به موضوع است.

اطالعيه رسمي سازمان هواپيمايي
س��ازمان هواپيمايي كش��وري در اطالعيهاي نيز به
تعرض جنگنده امريكايي به هواپيماي ماهان واكنش
نش��ان داد .در اين اطالعيه آمده است :در پي تعرض
هواپيماهايجنگندهاياالتمتحدهامريكابرفرازخاك
سوريه به پرواز ۱۱۵۲شركت هواپيمايي ماهان كه روز

نقض آشكار پيمان شيكاگو
نماينده اسبق ايران در سازمان جهاني هواپيمايي با
بيان اينكه رهگيري تهديدآميز هواپيماي مسافري
خالف پيمان ش��يكاگو اس��ت ،گفت :طب��ق قانون،
سازمان هواپيمايي سوريه در حادثه پنجشنبه شب
ايرباس تهران-بيروت ماهان كميته بررس��ي حادثه
تشكيلميدهد.عليرضامنظريدرگفتوگوبافارس،
درباره تهديد نظامي ايرباس مسافري تهران-بيروت
متعلق به ماهان از سوي جنگندههاي امريكايي اظهار
كرد :طبق كنوانسيون ش��يكاگو اين يك اصل است
كه هواپيماهاي مس��افري در رابطه با س��امانههاي
نظامي ،امنيت داشته باشند و طبق اين كنوانسيون
سامانههاي نظامي نبايد حالت تهديد براي هواپيماي
مسافري داشته باشند و مسافران بايد در امنيت كامل
باشند .وي ادامه داد :اتفاق پنجشنبه شب در فضاي
كشور سوريه رخ داده است آن اطراف هم پايگاههاي
نظامي غيررسمي وجود دارد ،هواپيماهاي نظامي با
ادعاي «رهگيري» ارتباطي با هواپيماي مس��افري
برقرار كردهاند ك��ه البته هنوز از مكالمات هواپيماي
مسافري با جنگندهها و برج مراقبت دمشق اطالعي
نداريم و نميتوان دقيق اظهارنظر كرد اما اگر فرض
كنيم هواپيماي غيرنظامي فقط «رهگيري» ش��ده
است كه بايد طبق دستورالعمل ،عمل كنند ولي اگر
حالت رهگيري به صورت تهديد بوده باشد ،اين قانوني
نيست و با رهگيري فرق دارد.
نماينده اسبق ايران در س��ازمان جهاني هواپيمايي
اف��زود :به هر حال از ش��واهد اينگون��ه برميآيد كه
جنگندهها حال��ت تهديد آميز داش��تهاند و خلبان
وضعيت را تهديد آميز تش��خيص داده است و طبق
دستورالعمل نشسته است و از آن وضعيت تهديد آميز
خارج شده است .منظري ادامه داد :از آن منظر كه اين
حادثه در آسمان كشور سوريه رخ داده است اين كشور
ميتواند جعبه سياه ايرباس ماهان را بگيرد ،مكالمات
را درياف��ت كند ،همچنين مكالم��ات جنگندههاي
نظامي را بگيرد و مكالمههاي برج مراقبت دمشق را
هم دريافت كند.
نماينده اسبق ايران در س��ازمان جهاني هواپيمايي
اضافه كرد :فع ً
ال از جزييات خب��ر نداريم و نميتوان
كارشناس��ي صحبت كرد ،بررسي اين حادثه وظيفه
سازمان هواپيمايي كشور سوريه است كه بايد در اين
باره كميته بررسي حادثه تشكيل دهد ،مكالمات برج
مراقبت ،خلبان ايرباس ماهان و جنگندهها همچنين
جزييات اتفاقات را جمعآوري و در نهايت موضوع را
اع�لام كند .وي گفت:بايد ري��ز جزييات و مكالمات
استخراج تا مشخص شود كدام بخش طبق مقررات
عمل نكرده اس��ت .منظري تاكيد كرد:اگر اين رفتار
جنگندههاي امريكايي از سوي كميته بررسي سانحه
تهديد تشخيص داده شود و در واقع رهگيري تهديد
بوده باشد ،تخلف است و طبق ماده 3مكرر كنوانسيون
شيكاگو نبايد هيچ تهديدي براي هواپيماي مسافري
رخ دهد.
وي در پاسخ به اينكه آيا كشور ايران بايد درخواست
تش��كيل كميته بررس��ي حادثه ايرباس ماهان را به
دمش��ق بدهد؟ گفت :ما ميتوانيم به عنوان يكي از
ذينفعان اين حادثه ،درخواس��ت تش��كيل كميته
بررسي سانحه بدهيم اما اين جزو وظايف اوليه سازمان
هواپيمايي سوريه است كه كميسيون بررسي سانحه
تش��كيل دهد و پيگيري كند اما كش��ور ايران نيز به
عنوان كش��ور درگير و ناظر به بررس��ي اين كميته
دعوت ميشود.

معاون وزير راه و شهرسازي خبر داد

ثبت نام وام وديعه در سايت مسكن ملي از امروز

گروه راه و شهرسازي|
در پي اعلام دولت براي پرداخ�ت وام وديعه
مس�كن به مس�تاجران ،محمود محمودزاده،
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه افراد
در ش�رف ازدواج نيز مش�مول دريافت كمك
وديعه اجاره ميشوند ،گفت :متقاضيان از روز
شنبه 4مرداد به سامانه طرح اقدام ملي مسكن
مراجعهكنند.

به گزارش «تعادل» ،بنا به اعالم دولت ،براي مس��تاجران
تهراني ،كالنشهرها و ساير شهرها به ترتيب 25،50و15
ميليونتومانواموديعهمسكندرنظرگرفتهشدهاستكه
مستاجرانميتوانندبااستفادهازاينوام،پولپيشيابخشي
ازآنراتامينكردهوصرفابهبانكسودپولراپرداختكنند
ودرپايانموعداجارهاصلمبلغبهبانكمستردخواهدشد.
محمودزادهدراينبارهدرگفتوگوباايسنااظهاركرد:براي
ثبت نام كمك وديعه اجاره ،صفحهاي را در س��ايت طرح
اقدام ملي مسكن به نشاني tem.mrud.irايجاد كرديم
كه افراد ميتوانند براي ثبت نام مراجعه كنند .كساني هم
كهتحتپوششكميتهامدادوبهزيستيهستنداطالعات
الزم و نحوه ثبتنام را از طريق سايت دستگاههاي مربوطه
پيگيريكنند.ويافزود:كسانيكهازطريقسايتمسكن
ملي نام نويس��ي ميكنند پااليش و افراد واجد شرايط به
سيستمبانكيمعرفيميشوند.
شروط دريافت كمك وديعه
محمودزادهبااشارهبهشروطثبتنامكمكوديعهاجاره
گفت :گروهبندي اوليه براي كارگران و حقوق بگيران
ثابت اعم از دولتي و بخش خصوصي است .در اين بين
اولويت با كساني است كه امسال ازدواج كردهاند يا در
شرفازدواجهستند.خانوارهاييكهسه فرزنديابيشتر
دارند همچنين كارگراني كه حقوق پايينتري دريافت
ميكنند در اولويت قرار دارند.

احتماال ثبت نام تا دوشنبه ادامه دارد
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي درباره
مهلت ثبت نام تصري��ح كرد :آنچه فع ً
ال مدنظر داريم اين
است كه تا پايان روز دوشنبه  6مرداد نام نويسيها نهايي
ش��ود .فرآيند ثبت نام نياز به هماهنگي با دو ،سه مرجع
دارد كه آنها نيز بايد برنامه زمانبندي خود را اعالم كنند.
وي ادام��ه داد :ت�لاش ميكنيم كه از طري��ق اتصال به
س��امانههاي مش��ترك كارها را پيش ببريم تا نيازي به
مراجعه حضوري افراد نباشد؛ مثل كاري كه در ثبت نام
طرح اقدام ملي مس��كن انجام داديم؛ ب��ا اين تفاوت كه
آنجا فقط يك بانك كامل داش��تيم ولي تسهيالت اجاره
با مش��اركت چند بانك انجام ميش��ود و همين موضوع
مقداريكارراپيچيدهتركردهاست.بههرترتيباميدواريم
در سه روز اول هفته اين اتصال بين بخشي برقرار شود .او
در پاس��خ به اينكه كمك وديعه چه تاثيري در بازار اجاره
خواهدداشت؟گفت:طبيعتاًاينتسهيالتبرايباالبردن
توان افرادي است كه از قبل اجاره پرداخت ميكردند .در
تهران  ۵۰ميليون تومان ،در شهرهاي بزرگ  ۳۰ميليون
تومان و س��اير ش��هرها  ۱۵ميليون تومان با نرخ س��ود
 ۱۳درص��د پرداخت ميش��ود .اي��ن ارقام ب��ا توجه به
بررس��يهاي كارشناس��ي صورت گرفته ،ل��ذا ميتواند
پاسخگوي بخشي از نياز مستاجران باشد.
افزايش  ۸۰۰درصدي كد رهگيري
معاون وزير راه و شهرسازي همچنين درباره اثرات تعيين
س��قف ۲۰،۲۵و ۱۵درصدي به ترتيب در تهران ،س��اير
كالنشهرها و شهرهاي كوچك براي افزايش اجارهبها در
سال جاري كه مدتي قبل در ستاد مقابله با كرونا انجام شد
اظهاركرد:بهدنبالاينمصوبهكهيكيازشروطآندريافت
كدرهگيرياست،دربرخياستانهاازجملهتهرانشاهد
افزايش ۱۰۰درصدي و در بعضي استانها مثل كرمانشاه
شاهدافزايش ۸۰۰درصدياخذكدرهگيريهستيم.
وي گفت :بعضي س��ايتهاي خبري به اشتباه از قول من

نوشتندكهاجارهبها ۸۰۰درصدافزايشداشته،درحاليكه
منرشدتعدادكدرهگيريرااعالمكردهبودم.

اولويت دريافت وام با چه كساني است؟
وزيرراهوشهرسازيخانوادههاي ۵نفرهوزوجهايخانهاولي
را اولويت نخس��ت تسهيالت كمكوديعه مسكن خواند و
گفت :كد رهگيري اجارهنامه و برخورداري از حقوق ثابت از
شروط پرداخت اين تسهيالت است .محمد اسالمي ،وزير
راهوشهرسازي،درگفتوگوباشبكهخبرتلويزيونبهتشريح
جزييات تسهيالت كمكوديعه مسكن پرداخت و گفت:
اين طرح از هفته آينده قابل اجرا است و ثبتنام متقاضيان
درسامانهوزارتراهوشهرسازيانجامميشود.اونكتهمهم
در خصوص اين تس��هيالت را ،پرداخت كارمزد تسهيالت
توسط مستاجران عنوان كرد و افزود :اصل اين تسهيالت از
طريقمستاجردراختيارموجرقرارميگيردودرپايانمدت
قرارداد اجاره ،تسهيالت به بانك برگردانده ميشود .وزير
راه و شهرسازي ،حقوقبگيران ثابت را ،جامعه واجد شرايط
دريافتاينتسهيالتخواندوعنوانكرد:خانوادههاي5نفره،
زوجهاي خانهاولي و كساني كه بهتازگي ازدواج كردهاند در
اولويتاخذاينتسهيالتقراردارند.درگروهدومنيزافرادي
قراردارندكهتحتپوششسازمانهايحمايتيقراردارند.
او در خصوص مبلغ اين تسهيالت نيز عنوان كرد :اين مبلغ
دركالنشهرتهران ۵۰ميليونتومان،درسايركالنشهرها
 ۳۰ودرشهرهايكوچكتر ۱۵ميليونتوماندرنظرگرفته
شدهاست.اسالميبرخورداريمتقاضيانازاجارهنامهرسمي
ملكي و ساير موارد مربوط به تسهيالت مسكن ملكي (به
استثنايمحلتولدمتقاضي)راازديگرشروطپرداختاين
تسهيالتعنوانوخاطرنشانكرد:تسهيالتبامعرفينامه
بنگاهامالكونيزكارفرماييكهحقوقمتقاضيراپرداخت
ميكندبهاوپرداختميشودوضامنديگريبراياخذاين
تسهيالتاحتياجنيست.درخصوصكارفرمايمتقاضينيز،
دارابودنكدبيمهياكدكارگاهيكهنشاندهندهفعاليتآن
كارگاهباشد،ضرورياست.

 ۶۰۰هزارنفردراولويت نخست
او همچني��ن از احصا  ۶۰۰هزار نفر ب��ه عنوان اولويت
نخست و واجد دريافت كسب اين تسهيالت خبر داد و
گفت:اينتعدادباتوجهبهاطالعاتيازسامانهوزارترفاه
و نيز شناسايي آمار خانوارها شناسايي شدهاند .وزير راه و
شهرسازيتاكيدكرد:باتوجهبهشرايطكروناومشكالت
اقتصاديكهبرمستاجرانبهويژهمستاجراندارايعائله
و نيز زوجهاي تازه ازدواجكرده خانهاولي عارض ش��ده
است ،اين دو گروه در اولويت دريافت تسهيالت كمك
وديعه مسكن قرار داده ش��دهاند .او در پاسخ به سوالي
در خصوص اينكه اين تسهيالت تا چه اندازه مشكالت
مستاجران را حل خواهد كرد ،پاسخ داد :اساس كمك
وزارتراهوشهرسازيدراينخصوصمصوبهسياستي،
براي كنترل لجامگسيخته رش��د مبلغ اجارهبها بود.
پايشي كه پس از تصويب و اجراي اين مصوبه انجام شده
است نش��ان ميدهد كه اين مصوبه بهخوبي افزايش
لجامگسيخته را مهار و كنترل كرده است .البته موارد
نادري نيز بوده كه بين مالك و مس��تاجر توافق نشده
اس��ت .بر اس��اس آن مصوبه موجر ،زماني ميتواند با
حكم قضايي خواهان تخليه واحد شود كه مستاجر به
تعهدات خود عمل نكرده باشد و شوراي حل اختالف
نيز اين موضوع را احراز كرده باشد .همچنين زماني كه

موجر واحد را بهصورت رسمي فروخته و كد رهگيري
دريافتكردهباشدنيزحكمتخليهمنزلصادرميشود.
بنابراينرشدحبابگونهايكهقيمتاجارهبهاپيداكرده
بود با آن مصوبه مهار شد .او گفت :ليست اولويتهاي
نخست دريافت تس��هيالت كمكوديعه مسكن را تا
جاييكه زمان و منابع اجازه دهد ،به جلو ميبريم و اگر
منابعي داشتيم ،به ليست اولويت دوم ورود ميكنيم كه
خانوادههاي با جمعيت كمتر را پوشش ميدهد.
 ۲۰هزارميلياردتومانمنابعمالي
اس�لامي منابع اين طرح را  ۲۰هزار ميليارد تومان اعالم
و عنوان كرد :اين مبلغ از محل منابعي كه براي كس��ب و
كارهايآسيبديدهازكروناتخصيصدادهشد،تامينشده
است.نكتهمهمنيزايناستكهكارمزدتسهيالت ۱۳درصد
استواينعددنيزبهمالحظاتنظامبانكيمربوطميشود.
او با اش��اره به اينكه مبلغ در نظر گرفتهشده براي پرداخت
تس��هيالت در تهران ابتدا  ۷۰ميليون تومان بود ،افزود :با
توجه به مالحظات بانك و نياز به دو ضامن براي پرداخت
اينمبلغونيزبراياينكهشرايطسهلتريبرايمتقاضيان
ايجادكنيم،اينعددبه ۵۰ميليونتومانتغييركردوتالش
شد كه شرايط سادهتري براي پرداخت در نظر گرفته شود
تامردمزودترتسهيالترادريافتكنند.

ايرانشهر
رمزگشايي جعبههاي سياه
هواپيماي اوكرايني پايان يافت
معاون وزير خارجه اوكراين گفت :فرآيند تحليل
دادههاي جعبه س��ياه هواپيماي س��انحه ديده
خطوط هواپيمايي اوكراين در ايران در كش��ور
فرانسه به پايان رس��يده است .به گزارش فارس
به نقل از اينترفك��س ،يوجين انين ،معاون وزير
خارجه اوكراي��ن گفت :فرآيند تحليل دادههاي
جعبه س��ياه هواپيماي س��انحه ديده خطوط
هواپيمايي اوكراين در ايران ،در كشور فرانسه به
پايانرسيدهاست.اودرمصاحبهباشبكهراديويي
«هرومادسك» توضيح داد« :تمامي اطالعات دو
دستگاه ضبطكننده بازيابي و رمزگشايي شده
است.به رغم آسيب وارد شده به جداره خارجي
هر دو دستگاه ،اما فرآيند رمزگشايي با موفقيت
انجام شده .تحقيقات فني به سرعت پس از وقوع
حادثه انجام شد و رمزگشايي يكي از مراحل آن
است».ويافزود:پيشبينياينكهتحقيقاتفني
چقدرزمانميبرد،ممكننيست.همچنيندفتر
تحقيقات و تحليل امنيت هواپيمايي كش��وري
فرانسه نيز كه در اين فرآيند حضور دارد ،از اتمام
تحليل دادههاي دستگاههاي ضبطكننده پرواز
خبر داده است .بر اس��اس اين گزارش ،سازمان
ايمني حملونقل كانادا ني��ز اعالم كرد كه يك
تيمبينالملليبررسيجعبههايسياههواپيماي
س��قوط كرده اوكرايني در تهران را انجام داده و
تحليل اوليه اطالعات اين جعبههاي س��ياه در
فرانسه تكميل شده است« .كتي فاكس» رييس
اين موسس��ه طي بيانيهاي اعالم كرد« :كار در
پاريس به پايان رسيد اما بررسيها هنوز فاصله
زيادي تا به س��رانجام رس��يدن دارد .همچنان
سواالت كليدي زيادي وجود دارد كه بايد پاسخ
داده شود».

شهادت يكي از آتشنشانان
در تهران
پيروز حناچي ،شهردار تهران ،شهادت مرتضي
حيدري ،يك��ي از ماموران آتشنش��اني را كه
پنجش��نبه ش��ب در جريان عملياتي به فيض
شهادت رسيد ،تسليت گفت .به گزارش فارس،
پنجشنبهشب ماموران سازمان آتشنشاني شهر
تهران در جريان وقوع يك فقره آتشسوزي در
جنوب ش��هر تهران قرار گرفتند.آتشس��وزي
در ي��ك مغ��ازه رخ داده بود كه آتشنش��انان
پ��س از باز كردن درب مغازه قص��د ورود به آن
را داشته تا آتش ايجاد ش��ده را خاموش كنند.
دود غليظ ناشي از آتشسوزي باعث شد تا يكي
از آتشنش��انان بدون اطالع از حفره يك چاله
مخصوص باالبر داخل اين چاله بيش از  4متري
سقوط كرده و به فيض شهادت نايل شود .حاال
شهردار تهران در پستي اينستاگرامي با انتشار
تصوير اين آتشنش��ان ش��هيد نوش��ته است:
همكار آتشنش��ان فداكارم مرتضي حيدري از
ايس��تگاه  ۹۱حين عمليات به شهادت رسيد.
اين ضايعه دردناك را به خانواده محترم ايشان و
همكاران آتشنشان تهران و جامعه آتشنشانان
كشور تسليت عرض ميكنم و از خداوند متعال
براي او آمرزش و براي بازماندگان صبر مسالت
مينمايم.روحش شاد و يادش گرامي.

طرح ساماندهي سگهاي
بدون صاحب الزماالجراست
مدي��ركل بازرس��ي س��ازمان ش��هرداريها و
دهياريها گف��ت :به منظور ارتقاء س�لامت و
بهداش��ت ش��هروندان همچنين رعايت اصول
حقوقي در برخ��ورد با حيوانات بدون صاحب از
ش��هرداريها خواسته ش��ده ،طرح ساماندهي
سگهاي بدون صاحب را بهطور دقيق اجرا كنند.
به گزارش روابط عمومي س��ازمان شهرداريها
و دهياريهاي كش��ور ،رمضان اميني مديركل
دفتر ارزيابي عملكرد ،بازرسي و پاسخگويي به
شكايات سازمان ش��هرداريها و دهياريهاي
كشور از معرفي شهرداري سلماس در آذربايجان
غربي به هيات تخلفات استان و برخورد قانوني
با ش��هرداري گوراب زرميخ در گيالن در زمينه
عدم رعايت مفاد دستورالعمل كنترل جمعيت
س��گهاي بدون صاحب خب��ر داد .وي افزود:
تمامي ش��هرداريها موظفند دس��تورالعمل
ابالغي س��ازمان ش��هرداريها و دهياريهاي
كش��ور در س��ال  ۱۳۸۷در زمينه ساماندهي و
كنترل جمعيت س��گهاي ب��دون صاحب به
روش زندهگي��ري در محدوده ش��هرداريها و
دهياريها را با جدي��ت و بهطور دقيق رعايت و
پيگيري كنند و در صورت تخطي از آن با خاطيان
برخورد قانوني و قاطع ميشود .مديركل بازرسي
سازمان ش��هرداريها و دهياريها ضمن اشاره
به دريافت گزارشهاي واصله از برخي ش��هرها
و پايش صورت پذيرفته مبن��ي بر عدم رعايت
برخي از ضوابط مقرر در دستورالعمل ساماندهي
س��گهاي بدون صاحب ،ادامه داد :در راستاي
تحقق بند  ۱۵ماده  ۵۵قانون شهرداري مبني بر
وظيفهمندي شهرداريها در جلوگيري از شيوع
امراض س��اريه انس��اني و حيواني و ساماندهي
حيواناتي كه در شهرها بدون صاحب هستند و
به منظور ارتقاي سالمت و بهداشت شهروندان
همچنين رعايت اصول حقوق��ي در برخورد با
حيوانات بدون صاحب ،از شهرداريها خواسته
شده اين دستورالعمل را بهطور دقيق اجرا كنند.
امينيهمچنينگفت:ازاستانداريهاوشوراهاي
اسالمي ش��هرها و روستاها نيز خواسته شده بر
اجراي صحيح مفاد اين دس��تورالعمل نظارت
دقيقي ب��ه عمل آوردند و در ص��ورت تخطي از
ل با خاطيان برخورد قانوني
ضوابط دستورالعم 
صورت گيرد.

خبرويژه
حمايتازطرحهايتوسعهفوالد
مباركهدرمجلسشوراياسالمي

نماينده مردم تبريز ،آذرش��هر و اسكو و رييس
كميس��يون برنامه و بودجه در مجلس شوراي
اس�لامي ،پ��س از بازدي��د از خط��وط توليد
ش��ركت فوالد مباركه ،ضمن ابراز خرسندي از
دستاوردهاي اين شركت گفت :امروز براي من
روزي خاطرهانگيز و ماندگار بود؛ چراكه توانستم
فرآيند تبديل س��نگآهن به انواع محصوالت
تخت فوالدي را در اين شركت از نزديك نظارهگر
باشم.حجتاالسالم محمدرضا ميرتاجالديني
در ادامه با تأكيد بر اينكه فوالد مباركه از صنايع
مادر است ،اظهار داش��ت :ورقهايي كه در اين
شركت توليد ميشود موجب خودكفايي است
و چرخ بسياري از صنايع پاييندست را به گردش
درميآورد.وي افزود :بس��ياري از صنايع كشور
براي توليد محصوالت نهايي به ورق توليدشده
در فوالد مباركه نيازمند و بهنوعي با اين شركت
مرتبطان��د؛ ازاينرو اگر ش��ركت فوالد مباركه
وجود نداش��ت ،در اين ش��رايط سخت تحريم
بهيقين محتاج كش��ورهاي بيگانه ميشديم؛
همچنانكه در حوزه انتخابيه بنده ،بس��ياري
از صنايع ازجمل��ه توليدكنندگان لوازمخانگي
از محصوالت اين ش��ركت اس��تفاده ميكنند.
نماينده مردم تبريز ،آذرشهر و اسكو در مجلس
شوراي اسالمي با اشاره به اهميت و لزوم اجراي
طرحهاي توسعه فوالد مباركه خاطرنشان كرد:
با اجراي اين طرحها توليد انواع ورقهاي ديگر
نيز محقق ميش��ود و نياز صنايع پاييندستي
بهخوبي تأمين خواهد شد.
وي ضمن قدرداني از عملكرد مديريت و كاركنان
ف��والد مباركه تصريح ك��رد :اج��را و راهاندازي
طرحهاي توسعهاي كه در دستور كار اين شركت
ق��رار دارد ،مصداق واقعي عمل به فرمايش مقام
معظم رهبري و تحقق شعار جهش توليد است؛
ازاي��نرو از همه اين عزي��زان تقاضا ميكنم كه
نگذارند وقفهاي در اج��را و راهاندازي پروژه نورد
گرم شماره ۲ايجاد شود.بايددرنظرداشتهباشيم
كه فوالد مباركه نماد استقالل و توسعه صنعتي
كشور است؛ همانگونه كه ظرفيت اين شركت
ابتدا حدود  2.4ميليون تن بوده و اكنون به 7.2
ميليون تن رس��يده است .اين ش��ركت الگوي
موفقي براي ساير صنايع كشور است.
حجتاالس�لام محمدرض��ا ميرتاجالديني اين
قبيل بازديده��ا را مفيد خوان��د و گفت :بازديد
از صنايع ،تصوير ذهني نمايندگان را ش��فافتر
ميكند و باعث ميش��ود در تصميمگيريهاي
مجلس و نشس��تها و كميسيونها افق بهتري
ديده ش��ود؛ همچنانكه در اين بازديد به نقش
و اهميت توس��عههاي اين شركت بيشازپيش
واقف شديم .ازاينرو در مجلس شوراي اسالمي،
به اتفاق س��اير همكاران ،از طرحهاي توس��عه
فوالد مباركه حمايت خواهي��م كرد و مديران و
كاركنان اين شركت حتما اين پشتيباني مجلس
را خواهند ديد.
وي تصريح كرد :هر نوع قانوني كه به اين صنايع
كمك ميكند بايد در مجلس ش��وراي اسالمي
در اولوي��ت قرار گي��رد .اين موض��وع را بايد در
نشس��تهايي كه با مديران ارشد وزارت صمت
داريم مورد تأكيد قرار دهيم.
ويدربخشپايانيسخنانخودخاطرنشانكرد:
درحالحاضرتأمينمواداوليهصنايعفوالدسازي
كشورازمهمتريننيازهاياينكارخانجاتاستو
بايد از سوي وزارت صنعت ،معدن و تجارت مورد
عنايت وي��ژه قرار گيرد .اين كار باعث ميش��ود
نيازهاي داخلي تأمين شود ،چرخ صنايع كشور
در همه بخشها بهخوبي بچرخد و درعينحال
ارزشاف��زوده و ارزآوري بيش��تري براي اقتصاد
كشور ايجاد گردد.
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دانش و فن

اينترنت يك ماهه تا سه ماهه اپراتورها جزو بستههاي پرمخاطب است

بستههاي حذفشده هنوز برنگشتهاند

بس�تههاي اينترنتي ي�ك ماهه تا س�ه ماهه جزو
بستههاي پر مخاطب هس�تند و 80درصد مردم از
ايننوعبستههااستفادهميكنند،امااينبستههابه
يكبارهازسوياپراتورهايهمراه،ازدسترسخارج
شدندوايندرحالياستكهبهگفتهرييسسازمان
تنظيممقرراتوارتباطاتراديويي،درحاليكهاين
تغييراتبهتاييدرگوالتورينرسيدهواينسازمان
بهاپراتورهااخطاردادهاست،اپراتورهايتلفنهمراه
هنوزاينبستههارابرايخريدبازنگرداندهاند.

از نيمه تيرماه س��ال جاري ،كارب��ران در فضاي مجازي از
افزايشقيمتبستههاياينترنتيدراپراتورهايهمراهخبر
دادند.اينموضوعمنجربهواكنشحسينفالحجوشقاني،
رييسسازمانتنظيممقرراتوارتباطاتراديويي،شدكه
اعالمكردباالبردنقيمتاينترنتهمراهبدونهماهنگيبا
رگوالتوريتخلفاست.اوهمچنينبااشارهبهمصوبه۲۶۶
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ،اظهار كرد :براساس
اينمصوبهاپراتورهايمسلط()SMPبرايتغييرتعرفههاي
عادي و تش��ويقي سرويسهايشان بايد تاييد رگوالتوري
را دريافت كنند .با توجه به اينكه افزايش قيمت در برخي
اپراتورهاي تلفن همراه بدون تاييد رگوالتوري انجام شده،
اينافزايشقيمتهابرخالفمقرراتبودهوتماميقيمتها
بايد به قبل باز گردد ».محمدج��واد آذري جهرمي ،وزير
ارتباطاتوفناورياطالعات،نيزبابياناينكهاپراتورهابدون
رعايتقوانينوباتبانيتعرفهبستههاياينترنتيراافزايش
دادند،گفت«:برخيبستههاراحذفكردند،برخيرااضافه
كردندواعالمكردنددرسايتمااينبستههاوجودداردامادر
اپليكشنهاجابهجاشدهاست.مابهاپراتورهااخطاردادهايم
و بايد ظرف  ۱۰روز رفع اثر كنن��د در غير اين صورت وارد
كميته جرايم ميشوند ،اين موضوع را به سازمان حمايت
از مصرفكنندگان و تعزيرات حكومتي هم ارجاع داديم».
درنهايتدرحاليكهمهلت ۱۰روزهايكهبهاپراتورهاداده
بودند ،تمام شده بود ،فالح جوش��قاني از ابالغ جريمه دو
ميليارد توماني به اپراتورها خبر داد و گفت« :در جلسه روز
شنبه( ۲۸تيرماه)كميسيونتخلفات،جريمهدوميلياردي

پس از افزايش تعرفههاي بستههاي اينترنتي ،مردم مجبور به خريد بستههاي اينترنتي گران با بيش از دو برابر قيمت قبل شدند
رادرپروانههاياپراتورهااعمالوبهآنهاابالغكرديم.جريمه
نقديقدماولبرايبرخوردباتخلفصورتگرفتهاستودر
صورتاستمراراينمساله،قطعاروالهايديگررادرپيش
خواهيمگرفت.تعليق،كاهشمدتاعتبارپروانهومواردي
ازايندست،مصوبههايقانونياستكهميتوانيمبااستناد
بهآنهاتخلفاتراپيگيريكنيم».
پروندهاپراتورهابهتعزيراتارجاعشد
در آخري��ن اخبار درب��اره وضعيت بس��تههاي اينترنتي

حذفشده از س��وي اپراتورها ،فالح جوشقاني در پاسخ به
سوالي مبني بر اينكه آيا ميتوان بستههاي اينترنتي يك
ماهه تا س��ه ماهه را از اپراتورها خريد ،گفت« :اپراتورهاي
تلفنهمراههنوزبستههاياينترنتي يك ماهه تا سه ماهه
را براي خري��د بازنگرداندهاند اما م��ا روال قانوني را دنبال
ميكنيمتاهمانطوركهبهمردمقولدادهبوديماينبستهها
را برگردانيم .براي بازگش��ت اين بستهها مقاومتهايي از
سوياپراتورهاشدهاستوداليليازجملهافزايشهزينهها
مطرحميشود،روشيكهپيشگرفتهاندبرايماقابلقبول

نيست».ويدرپاسخبهاينسوالكهآياطبققانون،هرگونه
تغييرقيمتنبايدباموافقتسازمانتنظيممقرراتباشد،
گفت« :تا به حال چنين اتفاقي رخ نداده و حركت اپراتورها
نوعي سركش��ي در مقابل قانون اس��ت و ما با آن برخورد
ميكنيم.اوايلهفتهجاريمرحلهاولجريم هكهدرپروانه
پيشبيني شده را به اپراتورها ابالغ كرديم كه اعمال شد،
در صورت ادامه اين رون��د در مراحل بعدي ،كاهش مدت
اعتبار پروانه و محدوديتهاي ديگر نيز اعمال ميشود».
معاون وزير ارتباطات با اشاره به ضرباالجل 24ساعته به

اپراتورها ،اظهار كرد« :از س��وي سازمان حمايت از حقوق
مصرفكننده به اپراتورها اولتيماتوم داده شده و براي آنها
ضرباالجل 24ساعتهتعيينشد.اگراقداميصورتنگيرد
پرونده از سوي اين س��ازمان به تعزيرات حكومتي ارجاع
داده ميشود .البته ما هم پرونده شكايتي عليه اپراتورها در
سازمانتعزيراتبازكردهايم.مادربرابربيقانونيايستادگي
ميكنيم .هفته آينده ،هفته رس��يدگي به اين بيقانوني
است كه عالوه بر بازگش��ت تعرفهها به قبل ،حقوق مردم
را به آنها برميگردانيم ».فالح جوشقاني درباره كساني كه
در اين بازه زماني از اپراتورها خريد كردهاند نيز توضيح داد:
«از تاريخ  13تير كه افزايش قيمت اعمال ش��ده تا لحظه
بازگرداندهشدنتعرفههابهقيمتقبل،هزينههامحاسبه
و در خريدهاي بعدي مشتركان اعمال ميشود ».رييس
سازمانتنظيممقرراتوارتباطاتراديوييدرپاسخبهاين
سوال كه آيا امكان افزايش تعداد اپراتورها در كشور وجود
دارد؟ بيان كرد« :در حال حاضر ما س��ه اپراتور داريم و سه
اپراتورديگرهمبهصورتمجازيفعالهستندوسيمكارت
بهمردمعرضهميكنند».ويدربارهافزايشقيمتازسوي
دو اپراتور تلفن همراه نيز افزود« :پس از افزايش تعرفهها از
سوي دو اپراتور تلفن همراه ،مشتركان آنها كاهش يافتند
و در حوزه سرويس و ديتا به اپراتور سومي كه اين افزايش
قيمت را اعمال نكرد مراجعه كردند بنابراين اين موضوع
در بلندمدت به نفع اپراتورها نيست .اپراتورها بدون اطالع
قيمتهاراافزايشدادهاندكهاينكارنوعيبيقانونياست.
بستههاياينترنتييكماههتاسهماههجزوبستههايپر
مخاطب هستند بهطوري كه باالي 80درصد مردم از اين
نوعبستههااستفادهميكنندامابهيكبارهازدسترسخارج
شدند.اگرچهاپراتورهااعالمكردندكهبستههاياينترنتي
گران نشده است اما ش��اهد افزايش قيمت در چند بسته
اينترنتي ديگر بوديم كه با اعتراض ما و سازمان حمايت از
حقوقمصرفكنندهاينافزايشقيمتاعمالنشد.پساز
افزايشتعرفهها،مردممجبوربهخريدبستههاياينترنتي
گران با بيش از دو برابر قيمت قبل شدند ،اين روش كامال
غلط و برخالف حقوق مردم است .بنابراين ميتوانم بگويم
اينافراددانشبازاريابيندارند».

دنياي فناوري
حمله باجافزاري به اطالعات
دانشجويان  ۱۰دانشگاه

هكره��ا در حملهاي باجافزاري اطالعات دانش��جويان۱۰
دانشگاهراسرقتكردند.بهگزارشمهربهنقلازبيبيسي،
درنتيجهحملهباجافزاريبهيكشركتتهيهكنندهنرمافزار
اطالعاتفارغالتحصيالن،دانشجويانوكارمندانحداقل۱۰
دانشگاهدرانگليس،امريكاوكاناداسرقتشدهاست.دراين
حملهسايبري،هكرهابهشركت«بلكباد()Blackbaud
» نفوذ كردند .بلكباد يك��ي از بزرگترين تهيهكنندگان
نرمافزارهاي مديريت مالي ،جمعآوري سرمايه و مديريت
آموزشيدرجهاناست.هرچنداطالعاتسيستمهاياين
شركتدرماهمههكشدهبود،امابلكباددرماهجواليفاش
كردباجيبهمقدارنامعلومبههكرهاپرداختكردهاست.البته
هنوزمشخصنيستچنددانشگاههدفحملهسايبريقرار
گرفتهاند.اماتاكنونتاييدشدهدانشگاهيورك،دانشگاهلندن،
دانشگاه ريدينگ ،دانشگاه الگ بروگ ،دانشگاه آكسفورد
بروكس و دانشگاه ليدز ،دانش��گاه اكستر و يانگ مايندز از
جملهموسساتآموزشعاليدرانگليسهستندكههدف
حملهسايبريقرارگرفتهاند.دانشكدهطراحيدررودآيلند
امريكاودانشگاهآمبروزدرايالتآلبرتاكانادانيزهدفحمله
سايبري بودهاند .در برخي فقط اطالعات فارغالتحصيالن
سرقت ش��ده و در برخي ديگر شماره تماس دانشجويان و
كارمنداننيزفاششدهاست.

توليد و عرضه آيفون ويژه اپل
مخصوصهكرها

اپل س��الها مدعي بوده كه ايمنترين گوشيهاي دنيا
را عرضه ميكند ،اما هكرها گاهي به اين گوش��يها نفوذ
كردهاند.حاالاينشركترويكردخودراتغييردادهوآيفون
ويژههكرهاعرضهميكند.بهگزارشمهربهنقلازانگجت،
آيفون توليدي براي استفاده هكرها به اختصار سيآردي
نام گرفته كه مخفف وس��يله تحقيقات امنيتي اس��ت.
محققان امنيتي ميتوانند با استفاده از اين گوشي نقاط
ضعف و قوت و آسيبپذيريهاي آيفون را بررسي كنند
و يافتههاي خ��ود را در اختيار اپل قرار دهند .آيفونهاي
اسآردي تنه��ا با تنظيمات كنترلش��ده در دس��ترس
محققان امنيتي قرار ميگيرند البته داراي دسترسيهاي
خاصي به نرمافزارها و سختافزارهاي اپل هستند كه در
آيفونهايعاديممكننيست.اينگوشيهابراياستفاده
عاديعرضهنشدهاندواگرمحققانآسيبپذيريهاييرااز
طريق آنها بيابند بايد آن را به اپل يا يكي از شركاي تجاري
تأييدشده اين شركت گزارش كنند .سپس اپل زماني را
نيز براي رفع نقص و حل مشكل اعالم ميكند .تا آن زمان
محققان حق ندارند يافتههاي خود را در اختيار اشخاص
ثالثقراردهند.اجراياينبرنامهموجبتوقفاجرايطرح
اعطاي جايزه به افراد شناساييكننده ضعفهاي امنيتي
آيفون نميشود.

پخش زنده تماس ويديويي
گروهي به فيسبوك آمد

ش��ركت فيسبوكي ويژگي را عرض��ه ميكند كه به
كاربران اين ش��بكه اجتماعي اج��ازه ميدهد تماس
ويديوي��ي با حداكثر  ۵۰نف��ر را بهصورت زنده پخش
كنند .به گزارش ايس��نا به نق��ل از رويترز ،فيسبوك
اعالم كرد كاربران ميتوانند افراد از جمله كساني كه
حساب فيسبوك ندارند را براي تماسهاي ويديويي
به «مس��نجر رومز» دعوت كنند س��پس اين تماس
زنده را در هر پروفايل ،صفحه يا گروهي در فيسبوك
به صورت زنده پخش كنند .اي��ن اقدام فيسبوك در
راستاي تالش براي كسب سهمي از تقاضاي باال براي
خدمات كنفرانس ويديويي در دوران ش��يوع پاندمي
ويروسكروناصورتميگيرد.سايرشركتهايفناوري
امكانات مشابهي براي جذب كاربران عرضه كردهاند،
به عنوان نمونه ،گوگل به كاربرانش اجازه ميدهد در
 Meetبهصورترايگانكنفرانسهايويديوييبرگزار
كنند.طبقاعالمفيسبوك،اينويژگيازروزپنجشنبه
دربرخيازكشورهادرپلتفرمومسنجرفيسبوكفعال
شده و به زودي به ساير كشورهايي كه در آنجا «مسنجر
رومز» فعال است ،توسعه پيدا خواهد كرد .پخشهاي
زنده از صفحات فيسبوك در ژوئن نس��بت به مدت
مشابه سال گذشته دو برابر شده است.

گوگل اع�لام كرده ك��ه رتبهبندي جديد س��ايتها را در
جستوجوگر خود بر مبناي كارايي نسخه تلفن همراه تا
مارسسال ۲۰۲۱بهتأخيرانداختهاست.بهگزارشمهربه
نقلازانگجت،گوگلقصدداردبهزوديتماميسايتهارابر
مبنايوضعيتوكيفيتنسخهتلفنهمراهآنهارتبهبندي
كند .اين شركت قب ً
ال اعالم كرده بود اين كار را در سپتامبر

نظربهدستورمواد1و 3قانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمصوب90/9/20
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داشتهباشندبایدازتاریخانتشاراولینآگهیودرروستاهاازتاریخالصاقدرمحلتادوماهاعتراض
خودرابهادارهثبتمحلوقوعملکتسلیمورسیداخذنمایند.معترضبایدظرفیکماهازتاریخ
تسلیماعتراضمبادرتبهتقدیمدادخواستبهدادگاهعمومیمحلنمایدوگواهیتقدیمدادخواست
بهادارهثبتمحلتحویلدهدکهدراینصورتاقداماتثبتموکولبهارائهحکمقطعیدادگاهاست
ودرصورتیکهاعتراضدرمهلتقانونیواصلنگرددیامعترضگواهیتقدیمدادخواستبهدادگاه
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تاریخانتشارنوبتاول 99/4/21:تاریخانتشارنوبتدوم99/5/4:

کفیلادارهثبتاسنادوامالکچمستان-سیدمحمدحسینی

ياشهريورماهامسالانجامميدهد.اماباتغييرتصميمخود
ميگويد قصد دارد تا مارس س��ال  ۲۰۲۱به گردانندگان
سايتهايمختلفامكاندهدتااينكارراانجامدهند.گوگل
با صدور اطالعي��هاي در اين زمينه تصريح كرده« :ما درك
ميكنيمكهدراينشرايطنامشخص،آساننيستكهبتوانيم
روي كارمان مانند هميشه تمركز كنيم .بنابراين تصميم

گرفتهايمچارچوبزمانياينتحولراتامارسسال۲۰۲۱
به تعويق بيندازيم ».بر مبناي محتواي اين بيانيه ميتوان
نتيجهگرفتكهگوگلبهخاطرشيوعگستردهكروناچنين
تصميميگرفتهاست.گوگلاز 5سالقبلبهطورجديدر
حال تالش براي وادار كردن سايتهاي مختلف به ارتقاي
نسخهتلفنهمراهشاناست.

شناسه آگهي923024:

جمهوري اسالمي ايران
وزارت نيرو
شركتوليدنيرويبرقاصفهان

فرم شماره ( -)6آگهي مناقصه عمومي دومرحلهاي

کفیلادارهثبتاسنادوامالکچمستان-سیدمحمدحسینی

نظربهدستورمواد1و3قانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمصوب90/9/20و
برابررایشماره...139960310013002509مورخ.99/3/11هیاتقانونتعیینتکلیف.....موضوعماده
یکقانونمذکورمستقردرواحدثبتی....چمستان.......تصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضیآقای/
خانم...عبدالرضاشجاعی....فرزند....لطفعلی....نسبتبهششدانگیکقطعهزمینبابنایاحداثی
/بهمس�احت 163.55.....مترمربعبهشمارهپالک....293...فرعیاز....24....اصلیواقعدر...قریه
مرداب...بخش... 11...خریداریازآقای/خانم...اسماعیلنائیجیمالکرسمیمحرزگردیدهاستلذا
بهموجبماده 3قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیوماده13
آئییننامهمربوطهایناگهیدردونوبتبهفاصله 15روزازطریقاینروزنامهومحلی/کثیراالنتشار
درشهرهامنتشرودرروستاهارایهیاتالصادقتادرصورتیکهاشخاصذینفعبهآرایاعالمشده
اعتراضداشتهباشندبایدازتاریخانتشاراولینآگهیودرروستاهاازتاریخالصاقدرمحلتادوماه
اعتراضخودرابهادارهثبتمحلوقوعملکتسلیمورسیداخذنمایند.معترضبایدظرفیکماه
ازتاریختسلیماعتراضمبادرتبهتقدیمدادخواستبهدادگاهعمومیمحلنمایدوگواهیتقدیم
دادخواستبهادارهثبتمحلتحویلدهدکهدراینصورتاقداماتثبتموکولبهارائهحکمقطعی
دادگاهاستودرصورتیکهاعتراضدرمهلتقانونیواصلنگرددیامعترضگواهیتقدیمدادخواست
بهدادگاهعمومیمحلراارائهنکندادارهثبتمبادرتبهصدورسندمالکیتمینمایدوصدورسند
مالکیتمانعازمراجعهمتضرربهدادگاهنیست.مالف19902729
تاریخانتشارنوبتاول 99/4/21:تاریخانتشارنوبتدوم99/5/4:

اپراتور امريكايي ايتياندتي ،ايميلي نگرانكننده براي
مشتركان خدمات خود فرستاده و به آنها اعالم كرده كه
بايد تا فوريه سال ۲۰۲۲گوشيهاي قديمي خود را بهروز
كنند .به گزارش مهر به نق��ل از انگجت ،ايتياندتي در
ايميل خود علت اين تصميم را بهروزرسانيهاي فناورانه
اع�لام كرده و افزوده اگر كاربران از گوش��يهاي قديمي
استفاده كنند ،قادر به بهرهگيري از خدمات ايتياندتي
نخواهند ب��ود .زيرا اين اپراتور ميخواه��د فناوري مورد
استفاده در شبكه تلفن همراه خود را بهروز كند .در بخشي
از اين ايميل تصريح شده اگر كاربران گوشيهاي جديد
خريدارينكنند،تافوريهسال ۲۰۲۲حتيقادربهبرقراري
تماسهايصوتينيزنخواهندبود.البتهمتنايميلمذكور
به گونهاي تنظيم ش��ده كه مخاطبان به درستي متوجه
نميشوند تا فوريه س��ال  ۲۰۲۲براي تغيير گوشي خود
فرصت دارند و همين مساله نارضايتي مشتركان خدمات
ايتياندتي را افزايش داده اس��ت .در ايميل يادش��ده به
لينك��ي در صفحه پش��تيباني ايتياندت��ي ارجاع داده
ش��ده كه در آن به كاربران توصيه ش��ده براي پشتيباني
از خدمات تماس صوتي با كيفيت باال بايد گوش��يهاي
قديمي خود را تعويض كنند و براي اين كار تا فوريه سال
 ۲۰۲۲فرصت دارند.

طب��ق راي جديد دادگاه ف��درال در ايالت ايلينوي امريكا
فيسبوكبايدبراياستفادهبدوناجازهازفناوريشناسايي
صورتدرتصاويركاربران ۶۵۰ميليوندالرغرامتبپردازد.
به گزارش مهر به نقل از ديجيتال ترندز ،قاضي يك دادگاه
فدرال به فيس بوك دس��تور داد تا ۶۵۰ميليون دالر براي
تسويه يك ش��كايت مربوط به فناوري شناسايي صورت
پرداخت كند .اين در حالي اس��ت كه مبلغ ذكرشده۱۰۰
ميليوندالربيشازرقم توافقشدهاست .قاضي فدرالاين
پرونده اعالم كرد غرامت ۵۵۰ميليون دالري كه قب ً
ال روي
آن توافق شده بود ،براي تنبيه اشتباهات فيسبوك كافي
نيست .شكايت مذكور در ايالت ايلينوي امريكا ثبت شده
است.اينايالتيكيازسختگيرانهترينقوانيندراينحوزه
راداردوشركتهاموظفهستند قبلازاستفادهاز فناوري
شناساييصورتازكاربراناجازهبگيرند.امادرشكايتيكه
در سال  ۲۰۱۵ميالدي ثبت شده ،فيسبوك متهم است
با استفاده از فناوري شناسايي صورت در قابليتphoto
 tagقوانين مذكور رانقضوبدون اجازه افراد از اين فناوري
استفادهكردهاست.طبقرايجديددادگاهفيسبوكبايد
به آن دسته از كاربرانش در ايالت ايلينوي كه پس از۲۰۱۱
ميالديازويژگيمذكوراستفادهكردهاند ۶۵۰ميليوندالر
جريمهپرداختكند.

گوگل رتبهبندي سايتها بر مبناي نسخه همراه را به تأخير انداخت

آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمی

اجبار اپراتور امريكايي به
تعويض گوشيهاي قديمي

جريمه  ۶۵۰ميليون دالري
فيسبوك

مفقودی

برگ پای�ان کار یک باب خانه به مس�احت 241/65متر مرب�ع واقع در
خیاباننوابصفویکوچهشهدایحیدریکوچهپرستومتعلقبهآقای
محمدرضاعیناللهیبهشمارهملی4500700900مفقودوازدرجهاعتبار
ساقط میباشد.

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

به شماره   30005320در دسترس شماست

مخاطبان عزيز ميتوانند نظرها ،انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند.

شماره  99/1006و 99/1007
شركتمناقصهگزار:شركتتوليدنيرويبرقاصفهان

شمارهمناقصه

شرايط و الزامات ورود به مناقصه

موضوعمناقصه

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (شركت در مناقصه) -ريال

99/1006

خريد لوازم يدكي والوهاي اصلي توربين نيروگاه اصفهان

1.100.000.000

 -با ارزيابي انجام ميشود.

99/1007

خريد خدمات تعميرات دورهاي واحد 5نيروگاه اصفهان

4.900.000.000

 -با ارزيابي انجام ميشود.
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و پاكتهاي (ب) و (ج) صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت بارگذاري گردد.
زمان و محل بازگشايي پاكتهاي مناقصه :ساعت 10:00صبح روز دوشنبه مورخ 1399/05/27سالن جلسات شركت توليد نيروي برق اصفهان
سايرشرايطمناقصه:
 -1به پيشنهادهايي كه فاقد سپرده يا امضاء ،مشروط و مخدوش بوده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
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 -5ضمنا ميتوانيد اين آگهي را در سايتهاي اينترنتي ذيل مشاهده كنيد.
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سومين جلسه قرارگاه سازندگي و محروميتزدايي
شهداي شركت فوالد خوزستان برگزار شد

س�ومين جلس�ه ق�رارگاه س�ازندگي و
محروميتزداييشهدايشركتفوالدخوزستان
با حض�ور س�رهنگ عبدالرضا حاجت�ي معاون
ي عصر (عج)
هماهنگكننده س�پاه حضرت ول 
خوزس�تان ،علي محم�دي مديرعامل و جمعي
از معاونان ،مديران و روس�اي فوالد خوزستان و
ميثم شهنياني مديرعامل شركت ايده پردازان
صنعت فوالد روز چهارشنبه يكم مردادماه۱۳۹۹
در سالن كنفرانس ساختمان سپهبد شهيد حاج
قاسمسليمانياينشركتبرگزارشد.
به گزارش خبرن�گار روابط عموم�ي ،عبدالرضا
حاجت�ي معاون هماهنگكننده س�پاه حضرت
وليعصر(عج)خوزستاناظهارداشت:خوشحالم
كه در يك ش�ركت ب�زرگ صنعتي ب�ا ماموريت
مش�خص توليد پايدار و رونق اقتصادي گردهم
جمع ش�ده ايم؛ مديرعامل فوالد خوزس�تان و
مسووالناينشركت،يكروزدرلباسخدمتبه
اقتصاد مملكت و توليد پايدار و يك روز در لباس
خدمت به محرومان و ايفاي مسووليت اجتماعي
تالشميكنند.
وي افزود :تامين امنيت اقتصادي كشور بر دوش
سربازان سلحش�ور در ارگانهاي مختلف است
كه با تالش خود معادلههاي شوم دشمن را به هم
ميزنند.دربدترينشرايطپيچيدهاقتصاديدنيا
م دستان آن در
و ايران و با تحريمهاي امريكا و ه 
منطقه،عملكردمثبتفوالدخوزستاننسبتبه
سالهاي گذشته ،جاي تقدير و تشكر دارد .اين
عملكردمرهونيكتفكرانقالبيونترسبودهكه
در اين مجموعه قابل مشاهده است.
ض ورزيهايي كه در
حاجتي گفت :با وجود غ�ر 
بيرون ازشركتفوالدخوزستان،برايلطمه زدن
به بدنه اين مجموعه توانمن�د وجود دارد ،يقين
بدانيددسيسههايآنانبهخودشانبازميگردد.

اين شركت با وجود تمامي مشكالت و تحريمها
ت رس�اني به مردم
امروز ركورددار توليد و خدم 
شريف در مناطق محروم ميباشد.
وي گف�ت :روحي�ه خدم�ت رس�اني در ف�والد
خوزس�تان موج ميزند و اين شركت با تاسيس
قرارگاه س�ازندگي و محروميت زدايي شهداي
فوالد خوزستان كه گستره خدمات رساني آن از
خوزستانتاسيستانوبلوچستاناست،باارسال
و توزيع بس�تههاي معيش�تي و بهداشتي براي
گروههاي مختلف در مناطق محروم و دور افتاده
اس�تان و كشور ،نقش بس�زايي در حفظ امنيت
منطقهايفامينمايد.
مع�اون هماهنگكنن�ده س�پاه حض�رت
وليعصر(عج)استانخوزستاندرپايانسخنان
خود با تشكر از تالشهاي مديرعامل و كاركنان
فوالد خوزس�تان گفت :س�پاه همواره پشتوانه
مس�تحكمي براي ماموريته�اي خيرخواهانه
شماميباشد.
علي محم�دي مديرعامل فوالد خوزس�تان در
اين نشس�ت اظهار داشت :ش�ركتهاي بزرگ
ب�ا پرداخت�ن ب�ه مس�ووليتهاي اجتماع�ي و
تاثيرگذاريبرمحيطپيرامونخودوپاسخگويي
به اجتماع ،ب�ه بخش اصلي وظاي�ف خود يعني
خدمت به مردم عزيز ميپردازند.
وي با اشاره به وظيفه شرعي و قانوني شركتها
افزود :ب�ا وجود ش�ركتهاي ب�زرگ توليدي و
صنعتي ،نفت ،پتروشيمي و انرژي ،بخش اعظمي
از سرمايههاي كش�ور در استان خوزستان قرار
دارد .اين اس�تان داراي مردماني خوب ،فداكار و
زحمتكش بوده كه پاي انقالب خود ايستادهاند.
ل�ذا بنابر تاكيد امام راح�ل و مقام معظم رهبري
خدمت به مردم مستلزم توفيق بوده و در شرايط
كنون�ي از وظاي�ف اصلي م�ا ب ه ش�مار ميآيد و

اميدوارم خداوند اين توفيق را نصيب ما كند كه
خادمانيشايستهبرايمردمعزيزباشيم.
محمديدرادامهگفت:قسمتيازسودهرشركت
صنعتي بايد در خدم�ت جامعه پيرامون آن قرار
بگيرد .البته شركت فوالد خوزستان از سالهاي
گذشته بر اين امر همت ويژه گمارده و بايد تالش
شود كه در سال جديد ،اين فعاليتها بيشتر و با
ن دهي دقيق پيش رود.
سازما 
وي اف�زود :آث�ار و ب�ركات تلاش ب�راي
محروميتزدايي به خود شركتها باز ميگردد.
ما ش�اهد بوديم كه در س�ال گذش�ته ب�ا گذر از
مشكالتي همچون تحريمها ،مسائل اقتصادي،
س�يالب ،بيماري كرونا و اتفاقات ديگر ،توليد و
صادرات شركت فوالد خوزستان به خوبي انجام
شدهوكسبركوردهايپيدرپيوموفقيتهاي
سالجارينيز،نويدساليپرباروسراسرموفقيت
را براي اين مجموعه بزرگ صنعتي ميدهد .اين
امر نتيج�ه تالشهاي كاركن�ان و دعاي مردمي
است كه به آنها خدمت رساني ميشود؛ آثار اين
دعاي خير مردم به شركت بازگشته و با كم شدن
حوادث ،رشد توليد و صادرات مجموعه توسعه
خواهديافت.
مديرعامل در پايان سخنان خود تاكيد داشت:
ش�ركت فوالد خوزس�تان همچون گذش�ته در
حوزهه�اي اجتماعي و خدمت رس�اني به مردم
نقشآفرينيخواهدكردودرانجاممسووليتهاي
اجتماعي به بركت امام خميني (ره) و خون شهدا
و بر اساس فرمايشات و رهنمودهاي مقام معظم
رهبري گام به گام به پيش م�يرود و اميدواريم
ذخيره اخروي براي ما قرار گيرد.
گزارش خبرنگار ما حاكي اس�ت ،در ابتداي اين
نشست مهران عباسزاده معاون منابع انساني و
امورجتماعيفوالدخوزستانبااشارهبهبيانيهگام

مديرعامل جديد شركت حملو نقل چند وجهي فوالد
لجستيكمنصوبشد

به گزارش خبرنگار روابط عمومي ،روز س�ه ش�نبه
س�ي و يكم تيرم�اه  ۱۳۹۹و طي جلس�هاي با حضور
س�يد علي فتاح�ي مديرعامل گروه توس�عه فراگير
ف�والد خوزس�تان و محمدمهدي موم�نزاده رييس
هياتمدي�ره ،مديرعامل جديد ش�ركت حمل و نقل
چند وجهي فوالد لجستيك منصوب شد.
فتاح�ي مديرعام�ل گ�روه توس�عه فراگي�ر فوالد
خوزس�تان در اين جلس�ه ضمن تس�ليت س�الروز
ش�هادت مظلومانه امام جواد (ع) ،از همكاري جواد
صادقي مجد در م�دت تصدي در مديريت ش�ركت
چن�د وجهي فوالد لجس�تيك تش�كر و ب�ا معرفي

س�يد محمد رضا موس�وي از نيروهاي ارزش�مند و
پرتالش به عنوان مديرعامل جديد اين شركت ابراز
امي�دواري كردند كه با تعامل و هم�كاري مضاعف و
سازنده كاركنان با مديريت و حمايتهاي هياتمديره
محترم در پيشبرد اهداف و اس�تراتژي اين شركت
گامهاي موثري برداشته شود.
وي حوزه حمل و نقل را نبض صنعت فوالد و نقش آن
را در زنجيره تامين و به تبع آن چرخه توليد و تحقق
جهش توليد ،موثر دانست .گفتني است ،شركت حمل
و نقل چند وجهي فوالد لجستيك از شركتهاي تابعه
فوالد خوزستان به شمار ميآيد.

دوم انقالب و همچنين تاكيد مقام معظم رهبري
نسبتبهرفعمحروميتهاوكمكرسانيبهمردم
عزيز نكاتي را بيان نمود.
وي ه�دف از ايج�اد ق�رارگاه س�ازندگي و
محروميتزدايي ش�هداي فوالد خوزس�تان را
خدمت رساني مس�تمر به مردم محروم دانست
و افزود :اين قرارگاه از مردادماه س�ال گذش�ته
فعاليت جهادي خود را با حمايتهاي مديرعامل
محترم آغ�از نموده و اميدواريم با تالش ش�بانه
روزي همكاران در قسمتهاي مختلف شركت و
پشتيباني از اين قرارگاه ،خدمات شايستهاي به
مردم عزيز ارايه نماييم.
گفتني است در اين نشست ،ايمان عيدي رييس
ارتباطات منطقهاي ش�ركت فوالد خوزس�تان
گ�زارش جامع�ي از فعاليتهاي يك س�اله اين
قرارگاه ارايه نمود.
وي با اشاره به حوزههاي خدمت رساني به مردم
در اين قرارگاه اظهار داش�ت :فعاليت قرارگاه در
سه حوزه كلي :عمران و سازندگي ،امور فرهنگي
و آموزشي و پزشكي تعريف شده است.
عيدي ادامه داد :حوزه سازندگي و عمران شامل
ساخت و ترميم ساختمان منازل براي محرومان،
احداث درمانگاه پزش�كي ،راهس�ازي و ترميم
مس�يرهاي ارتباطي ،احداث و ترميم ساختمان
مدارس،تامينآبشربمناطقمحروموروستاها
نظيربخشغيزانيه،توزيعارزاقدرمناطقمحروم
ت ديگر اس�ت؛ در حوزه فرهنگي
و صدها فعالي 
و آموزش�ي نيز ميتوان به اج�راي برنامههايي
نظير برگزاري جشنها و مناسبتها و همچنين
مراس�مهاي مذهب�ي ،توزيع اقلام فرهنگي و
آموزش�ي و نوش�ت افراز براي دانشآم�وزان و
ساكنان مناطق محروم ،تامين سرويس مدارس،
اعزام س�اكنان به س�فرهاي زيارتي در كشور و

تبليغات محيطي فرهنگ�ي در مناطق محروم و
روستاهاي اطراف شركت اشاره كرد.
ريي�س ارتباط�ات منطقهاي فوالد خوزس�تان
افزود :در حوزه پزش�كي نيز به صورت مس�تمر
اعزام گروههاي جهادي پزشكي را در برنامه قرار
دادهايم و اين گروهها با حضور در مناطق محروم
و روستاها اقدام به ويزيت بيماران و تامين اقالم
دارويي آنان ميكنند ،همچني�ن در مواردي كه
بيماران نياز به اعزام خارج از استان براي درمان
دارند،قرارگاههزينههاياعزامودرمانرابرعهده
گرفتهاست.شايانذكراستاززمانبروزويروس
كرون�ا ،قرارگاه س�ازندگي و محرومي�ت زدايي
شهدايفوالدبهطورمستمراقالمبهداشتي،مواد
ضدعفوني و ماسك تنفسي را براي پيشگيري از
اين بيماري در مناطق محروم و روس�تاها توزيع
نموده است و فوالد خوزستان اين افتخار را دارد
كه در پيشگيري از شيوع اين ويروس خط توليد
ماسك تنفسي و البسه بهداشتي بيمارستاني را
راهاندازيكردهاست؛همچنينباافتتاحدرمانگاه
مجهزپزشكيقلعهچنعانكهباهمكاريقرارگاه
در حال تكميل نهايي اس�ت ،ني�ز گام بلندي در
راستاي سالمت مردم برداشته خواهد شد.
عيدي در پايان س�خنان خود تاكيد داشت:
هدف م�ا خدمت رس�اني مطلوب ب�ه مردم
مناط�ق مح�روم و روس�تاها اس�ت؛ در اين
راس�تا به عن�وان مثال در خصوص س�يالب
س�ال گذش�ته بي�ش از  ۲۸۰ميلي�ارد ريال
و در مب�ارزه ب�ا وي�روس كرونا بي�ش از ۱۸۰
ميليارد ريال تاكنون از س�وي شركت فوالد
خوزس�تان هزينه شده اس�ت و اين خدمات
رساني گوشهاي از فعاليت جهادي مديرعامل
محترم و ساير همكاران در قرارگاه سازندگي
و محروميتزدايي شهداي فوالد است.

تمديد استانداردهاي ( )ISO 10002و ()ISO 10004
ب ه مدت يكسال ديگر براي شركت فوالد خوزستان

به گزارش خبرنگار روابط
عمومي ،هم راستا با تمديد
دو گواهينام�ه راهنم�اي
ياد شده ،نخس�تين دوره
مميزي مراقبتي ش�خص
ثال�ث در اس�تانداردهاي
(رسيدگي به ش�كايتها
 )ISO 10002و (پاي�ش
و س�نجش ر ضا ي�ت
مش�تري )ISO 10004
در جلسهاي با سرمميزي
محمدرض�ا حس�ينيان از
ش�ركت  SGSتهران ب�ا مكاني�زم ارتب�اط از راه دور
( ،)skypeبه رياست محمود اكابر مدير تضمين كيفيت
و با حضور معصومه شهنياني مدير تحقيقات فروش و
بازاريابي ،الهام ثمرباف و مهدي چرخاب كارشناسان
واحد فروش ،ناديا ناركي رييس فرآيندها ،رضا وكيلي
ك انديش
رييس فروش محصوالت ،محمد س�عيد ني 
ريي�س فروش ص�ادرات و كريم ش�يالي كارش�ناس
تضمين كيفيت برگزار شد .اين جلسه ،روز يكشنبه ۲۹
تيرماه  ۹۹در سالن كنفرانس معاونت فروش و بازاريابي
فوالد خوزس�تان و با رعايت پروتكلهاي بهداش�تي

برگزار ش�د .محمود اكابر
مدير تضمين كيفيت فوالد
خوزس�تان در گفتوگ�و
ب�ا خبرن�گار م�ا اظه�ار
داش�ت :موضوعات مورد
بررس�ي در اي�ن مميزي،
انطب�اق فرآين�دكاري
و ش�اخصهاي مربوط�ه،
اه�داف ،اس�تــراتژي،
خ�ط مش�ــي و تعهـ�د
مديري�ت ،انطباق فرآيند
ب�ا بن�د اس�تانداردهاي
 ISO 10002و  ISO 10004مورد پايش قرار گرفت.
وي افزود :گواهي اين دو اس�تاندارد راهنما در س�ال
گذشته ب ه وس�يله فوالد خوزس�تان با هدف افزايش
سطح رضايت مشتري و توسعه فرآيندهاي كسب و كار
مرتبط با بهبود كيفيت فرآيندهاي ارتباط با مشتري
به دست آمده است.
گزارش خبرنگار ما حاكيست ،بر اساس نتايج و تحليل
يافتههاي به دس�ت آمده از انجام اي�ن دوره مميزي
ي نامه ب ه مدت يكسال با تاييد
شخص ثالث ،هر دو گواه 
سازمان مميزي شخص ثالث تمديد گرديد.
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از چاله پنير
تا يخچالهاي چند ميليوني

سرداب و آب انبار و چاله پنير ...سالها پيش بود
كه خوردن يك ليوان آب خنك دردس��رهايي
داش��ت كه حاال برايمان عجيب و غريب است.
در هر محله يك آب انبار بود و بعضي خانهها هم
خودشان آب انبار داشتند و همسايهها هم از آن
استفاده ميكردند.
آب خنك بود و وس��ط پلهه��اي آب انبار جايي
تعبيه شده بود به نام چاله پنير .البته اينجا فقط
جاي پنيركهنه نبود ،ميوه و كره حيواني و خيلي
از چيزهايي كه حاال در يخچال فريزر نگه داشته
ميشوند ،آن روزها جايش��ان در چاله پنير بود.
چاله پنير ،هم��ان يخچال آن روزها بود؛ البته نه
به راحتي اس��تفاده از يخچال .سرداب هم كه در
زيرزمين خيلي از خانهها بود و اتاقكي خنك بود
همين نقش را داشت و البته در روزهاي سرد بهار
و پاييز ،يك سبد كه ميوه و كره و پنير و گاهي هم
گوشت را داخلش ميگذاشتند و در يك بلندي
ميگذاش��تند ،نقش يخچال ام��روزي را بازي
ميكرد .البته اين اواخر كه در ايران شرايط براي
سرد نگه داشتن آب و خوراكي به اين شكل بود،
يخچال اختراع شده بود و هنوز به ايران نرسيده
بود 45 .س��ال پس از توليد نخستين يخچال در
جهانيعنيسال 1960ميالديمصادفبا1339
شمسي نخستين يخچال توسط وزارت صنايع
ايران وارد كش��ورمان ش��د .راهاندازي نخستين
خط توليد يخچال درايران در سال  1343انجام
شد يعني 4سال پس از ورود نخستين يخچال به
كشورمان .اوليور ايوانس ،مخترع امريكايي ،كه
به عنوان پدر يخچال شناخته ميشود ،مخترع
يخچال بخار فشردهاست ،گرچه او دستگاهي كه
بتواند فرآيند مربوطه را طي كند نساخت ،اما در
سال  ۱۸۳۴ميالدي ،ژاكوب پركينز با تغيير در
طرح اوليه ايوانس ،توانست اولين يخچال جهان
را بس��ازد و جان گوري ،يك دكتر امريكايي اهل
فلوريدا ،نخس��تين يخچال مكانيكي را در سال
 ۱۸۴۱ميالدي بر پايه طرح ايوانس س��اخت كه
از آن براي س��اختن يخ براي خنكنگاهداشتن
مبتاليان تب زرد استفاده ميكرد .در سال۱۸۵۳
نخستين يخچالي كه ميتوانست روزانه يك تن
يخ توليد كند ازسوي يك استاد امريكايي به ثبت
رسيد.كارخانهفيلورباناميتركيبيازدوكمپاني
فيلكوي امريكا و هوور انگليس توانست نخستين
يخچالهاي برقي را با استفاده از مونتاژ قطعات
وارد بازار ايران كند .پس از آن كارخانههاي متعدد
لوازم خانگي خ��ط توليد يخچ��ال را راهاندازي
كردند .حاال ،پس از سالها ،انواع و اقسام يخچال
فريزر با برندهاي مختلف توليد شده و نميتوان
خانهاي را بدون يخچال تص��ور كرد .هر كدام از
اين يخچالها هم امكاناتي دارند و البته قيمتي
متفاوت .س��ال  90يعني  9س��ال پيش ،قيمت
گرانقيمتترين يخچال فري��زر برند ال جي ،دو
ميليون تومان بود .حاال سادهترين يخچالهاي
همين برند كمتر از  14ميليون تومان نيستند و
در مدلهاي باالتر سايد باي سايد ،تا  90ميليون
تومان هم ميرسند.

جامعه

چندين بار به آشپزخانه سركشي نكنند و از آشپز ايراد
نگيرند ».رضا خان هر بهانهاي را ميآورد تا از اصل ترس
و اضطراب بگريزد .اما مرگ سرانجام در نيمههاي شب
به سراغش آمد .علي ايزدي در خاطراتش مينويسد كه
ويدرحالبرخاستنازجايخوددچارحملهقلبيشد:
«دچار حمله قلبي شديدي ميشوند و به زحمت خود
را تا نزديك تختخواب ميرسانند و در آن جا به سختي
زمين ميخورند بهطوري كه يك دس��ت و صورتشان
مجروح ميش��ود و از هوش ميروند ».س��رانجام رضا
خان ساعت ش��ش صبح روز چهارشنبه ،چهارم مرداد
 1323از دنيا رفت.

مرگ  215مبتال به كرونا در يك روز

سخنگويوزارتبهداشتازشناساييدوهزارو۴۸۹
بيمار جديد مبتال به كرونا در كشور طي  ۲۴ساعت
خبرداد.سيماالريگفت:ازپنجشنبهتاجمعهسوم
مرداد ۱۳۹۹وبراساسمعيارهايقطعيتشخيصي،
دو هزار و  ۴۸۹بيمار جدي��د مبتال به كوويد ۱۹در
كشور شناس��ايي شد كه يك هزار و  ۵۰۴نفر از آنها
بستري شدند .مجموع بيماران كوويد ۱۹در كشور
به  ۲۸۶هزار و  ۵۲۳نفر رسيد .الري گفت :متاسفانه
در طول اين  ۲۴ساعت ۲۱۵ ،بيمار كوويد ۱۹جان
خود را از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان اين
بيماري به  ۱۵هزار و  ۲۸۹نفر رسيد .وي ادامه داد:
خوشبختانه تاكنون ۲۴۹هزار و ۲۱۲نفر از بيماران،
بهبود يافته يا از بيمارس��تان ها ترخيص شدهاند.
س��خنگوي وزارت بهداش��ت گف��ت ۳۶۵۳ :نفر از
بيماران مبتال به كوويد ۱۹در وضعيت ش��ديد اين

بيماري تحت مراقبت قرار دارند .الري گفت :تاكنون
دو ميليون و  ۲۷۸هزار و  ۳۸۴آزمايش تش��خيص
كوويد ۱۹در كشور انجام شده است .تازهترين آمارها
حاكي از آن است كه شمار مبتاليان كروناويروس
جديددرجهاننيز تاكنونبه ۱۵ميليونو ۶۵۴هزار
و  ۶۴۹نفر رسيده و مرگ  ۶۳۶هزار و  ۴۷۹نفر در اثر
اين بيماري نيز تأييد شده است.

طرح ويژه پليس براي نظارت بهداشتي بر اماكن

معاون نظ��ارت بر اماكن عموم��ي پليس امنيت
تهران بزرگ از اجراي طرح ويژه نظارت بر اماكن
عمومي و صنوف با همراهي كارشناسان بهداشتي
خب��ر داد .نادر مرادي در اين ب��اره گفت :از زمان
ش��يوع كرونا تاكنون ماموران پلي��س اماكن در
راستاي حفظ س�لامت مردم و اجراي مصوبات
س��تادملي مقابله با كرونا اقدامات زيادي را انجام
دادند كه از جمله آن ميتوان به نظارت بر صنوف
و برخورد با موارد تخلف اشاره كرد كه البته عمده
صن��وف همراهي خوبي با پليس داش��ته و موارد
تخلف در مقايسه با ميزان همراهي صنوف بسيار
كم بود .وي ادامه داد :با توجه به ش��يوع موج دوم
كرون��ا و ابالغ يكس��ري محدوديته��اي دوباره
از س��وي س��تادملي مقابله با كرونا ،در جلساتي
مشترك با مسووالن بهداشتي شهر تهران بنا شد
تا ط��رح ويژه نظارت بر اماكن عمومي و صنوف با
مشاركت ادارات بهداش��ت مناطق 22گانه شهر
تهران اجرا ش��ود كه بر اس��اس اجراي اين طرح
كارشناسان بهداشت نيز بر روند اجراي پروتكلها
نظارت داشته و اگر آنها متوجه موارد تخلفي شوند

پليس با آن برخورد خواه��د كرد .معاون نظارت
بر اماكن عمومي پليس امني��ت پايتخت با بيان
اينكه در اجراي اين طرح از باشگاههاي ورزشي،
قليانس��راها و ديگر صنوف بازديد ميش��ود ،به
ايسنا گفت :اين طرح از چند روز پيش آغاز شده
و خوشبختانه با همراهي كارشناسان بهداشتي،
نظارت بر نحوه اجراي پروتكلها دقيقتر نيز شده
اس��ت .مرادي در عين ح��ال از همراهي اكثريت
صنوف با مقررات و ابالغيههاي ستادملي مقابله
با كرونا قدرداني كرد و گفت :خوش��بختانه اكثر
صنوف همراهي خوبي با ما داشتند كه الزم است
از آنها قدرداني كنيم.

«آب بندان» حيدركالي بابل يا همان س�ادات محله با مس�احتي بالغ بر ۳۹هكتار در كمربندي ش�رقي بابل قرار دارد و يكي از بزرگترين آب بندانهاي
كشورمحسوبميشودكهمحلرويشاللهآبييالوتوسهندياستكهدركشورمابهاشتباهبهاسمنيلوفرآبيشناختهميشود.آغازدورهگلدهياللههاي
آبياواخرخردادماهتااوايلتيروپاياندورهگلدهياواخرتابستاناست.اللهآبيازگياهانشناوريمحسوبميشودكهريشهآنداخلآبقرارداردوساقه
وبرگهاوگلدرخارجازآباست،وليدرتماسباآنيعنيبهشكلشناوردرسطحآبمشاهدهميشود.اللهآبيگياهمليكشورهايينظيرهندوويتنام
است.دراينآببندانپرندگانبيشمارينظيرچنگرنوكسرخونوكسفيد،حواصيلكوچكياگاوچرانك،سسكبزرگوكوچك،پرستوهايدريايي،
چلچله،ماهيخورك،طاووسكوكشيمياپرالزندگيميكنند.
ميراثنامه

كند؟
چرا تركيه مرز هوايي با ايران را باز نمي
تركيهشنبهگذشتهمجوزهمهپروازهاازتهرانراباطل
كرد .اعالم شد اين تصميم به دس��تور وزارت حمل و
نقل و وزارت بهداش��ت تركيه گرفته شده است .حاال
شركتهواپيماييتركيهدرنامهجديديبهآژانسهاي
مسافرتي ايران اطالع داده علت توقف پروازها بين دو
كشور ،در ادامه شيوع ويروس كرونا بوده است .تركيه از
اسفندماه ۹۸همزمان با تاييد سرايت ويروس كرونا به
ايران ،تمام مرزهاي مشترك را بست .اواخر خردادماه
كه محمدجواد ظريف ،وزير امور خارجه كشورمان به
تركيهرفت،برايبازگشاييمرزهايزمينيوهواييدو
كشورگمانهزنيهاييشدتااينكهروزنامههايتركيهبه
نقلازوزيرامورخارجهاينكشورنوشتند:مرزهواييدو
كشورازاولماهآگوستبرابربا ۱۱مردادماهبازميشود.
با اين وجود شركتهاي هواپيمايي ايراني زودتر از آن
موعد ،يعني از اوايل تيرماه بليت فروشي را آغاز كردند
و در اطالعيههايي هم اع�لام كردند اين پروازها فقط
برايشهروندانتركيه،افراددارايكارتاقامتوويزاي
كار اين كشور است .تركيش ايرالين هم اعالم كرد كه
پروازهايتركيهبهتهراناز ۱۶جوالي( ۲۶تيرماه)ازسر
گرفتهميشود،هرچندچندينباراينتاريخراتغييرداد
وهرگزپروازيرابرقرارنكرد.گمانهزنيهايغيررسمي
درباره علت لغو پروازهاي تهران ـ استانبول زياد است؛
از خبري ك��ه درباره عبور ۲۵ميليون ايراني از ويروس
كرونا كه در ۲۸تيرماه اعالم ش��د تا تشكيك در صدور
مجوز پروازهاي تهران ـ استانبول .با اين حال تعدادي
ازآژانسهايايرانيبهايسناخبردادهاندكههواپيمايي

تركيهدرنامهجديدي،لغوناگهانياينپروازهارابرگردن
ويروس كرونا انداخته اس��ت .مقامات تركيه تا كنون
اظهارنظري در اين رابطه نداش��تهاند .در نامه شركت
هواپيمايي تركيه (تركيش ايرالين) نيز نوش��ته شده
است«:درادامهشيوعويروسكرونا،تمامپروازهاياين
شركت از مبدا ايران تا تاريخ ۱۵آگوست ۲۰۲۰برابر با
 ۲۵مردادماه كنسل است ».اين آژانسها براي حفظ
منافع كاري ،به رقم بدهي شركتهاي هواپيمايي در
ماههايگذشتهاشارهدقيقنميكننداماميگوينداين
ش��ركت هواپيمايي ترك و يكي از ايرالينهاي ايراني
هنوز بدهي بليتهاي كنسل شده در ماههاي گذشته

را كامل ندادهاند ،يك بدهي جديد باال آوردهاند و مردم
را بار ديگر س��رگردان كردهاند .آم��ار وزارت فرهنگ و
گردشگريتركيهنشانميدهد:ايراندرسهماهنخست
سال،۲۰۲۰پيشازمسدودشدنمرزهايدوكشوربه
دنبال شيوع ويروس كرونا ،جزو پنج كشور نخست بود
كهبيشترينتعدادگردشگررادرتركيهداشتند.دولت
تركيهازاولماهجوالي( ۱۱تير)،مرزهايخودرابهروي
تعدادي از كشورها كه ويروس كرونا را كنترل كردهاند،
بازكرد،اما هنوزمرزهواييوزمينيايرانوتركيهبسته
است و دسترس��ي به دو كشور از طريق پروازهاي قطر
امكانپذيراست.

كتابخانه

پول

كتاب«پول؛۷قدمتارسيدنبهآزاديمالي»كهدرپايانسال ۲۰۱۴منتشرشده،كتابياستبسيارمتفاوتازآنتونيرابينز.كتابيكهدرآن،
رابينزبراياولينباروبهشكلتاموتمامبهموضوعپولميپردازدوتماماحساساتيرابررسيميكندكهاينموضوعدرذهنماانسانهابهوجود
ميآورد.اودراينكتاب،صرفادرمقاميكآموزگارموفقيتوخودياريظاهرنشده.اودراينكتابيكژورناليستكاملاستكهبانابغهترين
افراد دنياي مالي مصاحبه ميكند تا آنها به ما راهكارهايي ارايه دهند كه امنيت و آزادي مالي را در زندگي خود جاري كنيم .پيشنهادهاي
بسياريازبزرگاناقتصادجهانكهدراينكتابمطرحشدهبهكارهركسيميآيدكهميخواهدآيندهايمطمئنودرعينحالبلندپروازانه
ازنظرماليبرايخودايجادكند.نويسندهاينكتابآنتونيرابينزومترجمانآندرساعظيمي،سمانهكاونديوشاديحسنپورهستند.
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مجلس در گذر تاريخ

قانون تشكيل سازمان تحقيقات زمينشناسي و معدني

دوم م��رداد  ،1356نماين��دگان مجلس بيس��ت و
چهارم شوراي ملي قانون تشكيل سازمان تحقيقات
زمينشناسي و معدني كشور را به تصويب رساندند.
براساسمادهيكاينقانون،بهمنظورتمركزوتوسعه
فعاليتهاي تحقيقاتي وزارت صنايع و معادن در امور
مربوط به زمينشناس��ي و شناسايي ذخاير معدني
كشوروهماهنگكردناينفعاليتهاباپيشرفتهترين
برنامهه��اي تحقيقاتي جهاني همچنين انتش��ار
نقشههاي زمينشناسي كش��ور و تبادل اطالعات
زمينشناسيس��ازماني به نام س��ازمان تحقيقات
زمينشناسي و معدني كشور تشكيل ميشود.طبق
ماده  ،2س��ازمان تحقيقات زمينشناسي و معدني
كشور وابسته به وزارت صنايع و معادن ميباشد و در
اين قانون سازمان ناميده ميشود .رييس سازمان از
بينكارشناسانيكهدارايتحصيالتعاليدريكياز
رشتههاي زمينشناسي يا معدني و حداقل 10سال
سابقه خدمت دررشته تخصصي مربوط به وظايف
سازمان باشد بنا به پيش��نهاد وزير صنايع و معادن
و تصويب شورا به موجب فرمان همايوني براي سه
سالمنصوبميشودوانتصابمجدداوبالمانعاست.
اين سازمان مجاز است با تأييد شورا و تصويب هيات
وزيران روابط تحقيقاتي و علمي و فني با موسسات
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كه حتي در اتاق قادر به راه رفتن نيس��تند و به سختي
طول اتاق را ميپيمايند .متاسفانه اين بيماري كه هرگز
نميخواس��تند وجود آن را هم باور نمايند و آن را مورد
اعتماد قرار دهند روز به روز زيادتر ميشد و رفته رفته از
قواي جسمي ايشان ميكاست .هر وقت بيماري قلبي
رو بهش��دت مينهاد ،بيش از همه جهاز هاضمه ايشان
را ناراحت ميكرد از اي��ن رو اينبار هم از دل درد اظهار
تالم ميكردند ،ولي چون از بيماري خود آگاه نبودند و
نميخواستند قبول هم كنند كه كسالتي دارند اين دل
دردهاي پي در پي را ناشي از بدي غذا ميدانستند و از
غذا و طبخ آن ايراد بس��يار ميگرفتند و روزي نبود كه

درگذشت هنرمند پيشكسوت بلوچ

مرزپرگهر

مرگرضاشاه درتبعيد
قدرت گرفت��ن هيتلر در اروپ��ا و تصرف
كشورهاييمانندلهستانوفرانسهوتهديد
تاريخ
نگاري جدي انگليس ،اين توهم را براي رضاخان
ايجاد كرد كه با در پيش گرفتن سياس��ت نزديكي به
آلمان ،ش��رايط را براي بلندپروازي هايش فراهم كند؛
اما محاسبات رضاخان اشتباه از آب درآمد .انگليسيها
چنين رفتاري را ،آن هم از كسي كه در دستيابي وي به
قدرت نقش اصلي را ايفا كرده بودند ،بر نميتابيدند .با
اين حال رضاخان گمان ميكرد ميتواند طرح خود را
عملي كند ،اما او از يك مس��اله غافل بود :مردمي كه او
بر آنها حكومت ميكرد عالقهاي به بقاي او نداش��تند
ت��ا در اين بلندپ��روازي همراهياش كنند .س��رانجام
خطاي استراتژيك رضاش��اه ،كار را براي او تمام كرد،
متفقين او را ناچار به كنارهگيري از قدرت كردند و او را
به جزيره موريس تبعيد كردند .تنها شانس او ،تصميم
متفقين مبني بر ادامه حكومت پهلوي توسط پسرش
محمدرضا بود .رضا پهلوي سه س��ال پس از سرنگون
شدن حكومتش ،در تبعيدگاه خود ،شهر ژوهانسبورگ
آفريق��اي جنوبي در س��ن  66س��الگي درگذش��ت.
رضا خان از مدتها قبل از تبعيد ،دچار بيماري بود اما از
پذيرفتن پزشك و قبول بيمارياش خودداري ميكرد.
علي ايزدي ،آج��ودان رضاخان مينويس��د« :تامالت
روحي و عدم اعتنا به طبيب و دوا باعث اشتداد بيماري
بود .كم كم اغلب روزها احساس دل دردهاي شديدي
ميكردند و چشم ايشان روز به روز ضعيفتر ميشد .از
آغاز بيماري ايش��ان صبح را فقط در اتاق قدم ميزدند.
در يك��ي از روزها كه من در خدمت ايش��ان بودم ديدم
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و س��ازمانهاي خارجي و بينالملليبرقرار نمايد يا
به عضويت موسسات و سازمانهاي مذكور درآيد.
همچنين،اينسازمانميتواندبراساسضوابطيكه
به تصويب شورا خواهد رسيد براي انجام تحقيقات
علمي مورد ني��از از كارشناس��ان خارجي دعوتو
حداكثر براي مدت شش ماه از خدمات آنان استفاده
كند و هزينههاي مربوط را در حدود بودجه مصوب
س��ازمان پرداخت كند و اش��تغال بيش از ششماه
منوط به رعايت قانون اس��تخدام متخصصان فني
خارجي مصوب تير ماه  2529( 1349شاهنشاهي)
خواهد بود.از طرفي ،س��ازمان مجاز است به منظور
تشويق محققان و كارشناساني كه نتيجه تحقيقات
آنهادر مطالعه و پژوهشهاي زمينشناسي و معدني
كشور نقش موثري داشته باشد جوايز نقدي بپردازد.
ميزان جايزه در هر مورد با توجه به آييننامه مربوط
وپيشنهادرييسسازمانوتصويبكميتهفنيتعيين
و از اعتبار سازمان پرداخت خواهد شد.طبق ماده17
اين قانون ،وزارتخانهها و موسس��ات و شركت هاي
دولتي و خصوصي كه نقشه يا گزارش زمينشناسي
يا معدني از هر يك از نواحي كش��ور تهيهمينمايند
مكلفند يك نسخه از نقشه يا گزارش تهيه شده را در
اختيار سازمان قرار دهند.

بررسيآمارفروشفيلمهايرويپردهنشانميدهدكهتعدادبليتهايفروختهشدهدر
گيشهازفروشآنالينبيشتربودهاستواينموضوعدربارهتنهافيلمجديداينروزهايعني
«زنهافرشتهاند»۲نيزصدقميكند.براساسآماردرجشدهدرسامانهمديريتفروش
و اكران سينماي ايران (سمفا) ،فيلم «زنها فرشتهاند  »۲به كارگرداني آرش معيريان
پسازيكهفتهاكرانبهفروش ۱۲۵ميليونتومانيرسيد.اينفيلمتالحظهارسالاين
گزارش حدود هشت هزار بليت فروخته كه به نظر ميرسد همانند ديگر فيلمها ،بيشتر
خريدارهايشاحتماالبدونبرنامهريزيقبليوباگذرازمقابلسينمابرايتماشاترغيب
شدهاند.فيلم«شنايپروانه»بهكارگردانيمحمدكارتكهاخيراشورايصنفينمايش
به درخواست تهيهكننده  -رسول صدرعاملي  -براي توقف اكران رضايت داد ،پس از۳۰
روزنمايش،باحدود ۱۴۰هزارنفرتماشاگرفروشدوميلياردو ۳۴۰ميليونتومانيرادر
پايان اكران خود ثبت كرده است .فيلم «خوب ،بد ،جلف :۲ارتش سري» به كارگرداني
پيمان قاسمخاني هم در اين حدود يك ماهي كه پس از بازگشايي سينماها روي پرده
رفته،حدوديكميلياردو ۲۰۰ميليونتومانفروختهاست«.يلدا»يمسعودبخشيپس
از چهار هفته اكران حدود ۹ميليون تومان ،مستند «جايي براي فرشتهها نيست» سام
كالنتريحدود ۶.۵ميليونتومانومستند«صحنههاييازيكجدايي»وحيدصداقت
چهارميليونتومانفروشداشتهاند.قراربودازچهارشنبهيكممردادماهفيلم«آنجاهمان

ساعت» سيروس الوند نيز در سينماها اكران شود ولي اين فيلم هنوز آماده نيست .با اين
حالمرتضيشايسته-دبيرشورايصنفينمايش-ازاعالمآمادگيچندفيلمجديدبراي
اكرانخبردادهكهدرجلسههفتهآيندهاينشورا،وضعيتاكرانآنهامشخصخواهدشد.

يكي از قديميترين سينماهاي تهران با حدود  ۷۰سال قدمت ،به فروش گذاشته
شده است .سينما «شهر قشنگ» كه سال  ۱۳۳۲توسط گروه سينماهاي مولن
روژ تاسيس شد ،يكي از سينماهاي درجه يك تهران بوده كه حدود ۱۲سال است
بهطور كامل تعطيل شده است و حاال تابلويي براي اعالم فروش بر سردر آن نصب
شده است .يكي از آشنايان مالك اين سينما درباره فروش اين ملك گفت :حدود
يك ماه است كه اعالم فروش كردهايم ،اما هنوز مشتري پيدا نشده است .او تاكيد

كردكهشهرداريمجوزتغييركاربريسينماشهرقشنگراصادركردهاست.مالك
اين سينماي متروك مرحوم رضا حجت بود كه به گفته دخترش ،سينما را در سال
 ۱۳۵۴به قيمت هفت ميليون تومان خريداري كرده بود .در آن زمان س��ينماها
جزو امالك تجاري محسوب ميشدند و ارزش مالي بااليي داشتند .سينما «شهر
قشنگ» زيربنايي حدود ۲۷۰۰مترمربع و ۶۷سال عمر دارد كه از بيش از يك دهه
قبل تقريبا به يك خراب ه متروك تبديل شده است.

فروش سينما «شهر قشنگ» با خاطراتش

