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 نقض حقوق هوانوردي ايران 
در آسمان سوريه

 بسته هاي حذف شده اينترنتي
 هنوز  برنگشته اند

 واكنش مقام هاي رسمي ايران به ايجاد مزاحمت 
جنگنده هاي امريكايي براي ايرباس ماهان

 اينترنت يك ماهه تا سه ماهه اپراتورها 
جزو بسته هاي پرمخاطب است

 صفحه 3  

يادداشت- 1

 غريبانه هاي
 آخرين پرايد

آخرين پرايد روز س��ي يك 
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 داللت هاي بسيار در خود 
پنهان مي كنند. پ��رده اول. 
آخرين پيكان در بيست وپنج 
ارديبهشت هشتادوچهار با حضور اسحاق جهانگيري كه 
آن موقع وزير صنايع و معادن بود به موزه مي پيوندد. او 
روي كاپوت آن پيكان نوش��ت: »پيكان ارابه اي بود كه 
صنعت خودرو بر دوش آن شكل گرفت و امروز مي رود 
تا نظاره گر اعتالي اين صنعت باشد.« معصومه ابتكار 
هم كه آن زمان رييس سازمان حفاظت محيط زيست 
بود روي كاپوت مي نويسد »توقف توليد پيكان نمادي 
از عصر نوين تحوالت سبز در صنايع كشور و نشانه اي 
از عزم ملي براي حفاظت از محيط زيست است.« پرده 
دوم. س��ي ويك 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 جلوه هايي از تاريخ سياسي، اقتصادي و 
صنعتي ش��دن ايران در اين دو مجسم مي شود. خوب 
كه به چش��مان آخرين پراي��د بنگري درب��اره خيلي 
چيزها حرف مي زند.چش��مانش مي گويند: پيكان كه 
مي رفت آقاي صنايع و معادن اميد داش��ت كه در موزه 
بنش��يند و نظاره گر اعتالي صنعت خودرو باشد. خانم 
محيط زيس��ت هم عزم ملي براي حفظ محيط زيست 
را جس��ت وجو مي كرد. پژو 206 خودرويي كم فاصله 
با دنيا توليد مي ش��د. مش��اركت با خودروس��ازهاي 
معتبري در دني��ا در جريان و اميد به بهتر ش��دن زنده 
بود.دوباره مي گويد: كس��ي روي من جز خداحافظي 
چيزي ننوشت. گويي اميدي نيست من نظاره گر هيچ 
اعتاليي، عزمي براي بهتر شدن يا حفظ چيزي باشم؛ 
آره اين جوري است؟ كسي جرأت ندارد چيزي بنويسد. 
آن نوشته هاي قبلي به آرزو تبديل شدند تا واقعيت؛ و 
حاال حال و حوصله آرزو كردن هم نداريد؟بيچاره بغض 
دارد و مي گويد: آيا شما قرني را كه پيكان در ميانه اش 
رسيد، پس از شصت سال با خداحافظي من، جمع بندي 
مي كنيد؟ اين دستاورد شما در نيم قرن صنعتي شدن 
است؟ ش��رم نمي كنيد؟دوباره كه به چشمان آخرين 
پرايد خيره شوي، بغض در گلو مي گويد: »موضوع اصاًل 
شخصي نيس��ت، فرد خاصي مد نظرم نيست، حرفم 
س��اختاري اس��ت. پيكان كه مي رفت همه اين آدم ها 
بودند. آقاي جهانگي��ري و خانم ابت��كار بودند، آمدند 
بدرقه پيكان، االن هم هس��تند. آنها ك��ه بدرقه پيكان 
نيامده بودند هم همه هستند. آنها كه بعد از پيكان زمان 
محمود احمدي نژاد آمدند هم هستند. گزارش تحقيق و 
تفحص مجلس دهم از خودروسازي را هم كه ديده اي 
كه چه افتضاحي است؟ آن ساختارها هم هستند. اين 
وسط فقط من اضافي ام؟ فقط من بايد اين طور غريبانه 
بروم؟ گيريم من رفتم، شما با مكررها، بدون هيچ ايده 
نويي، به جايي مي رسيد؟« س��رت را پايين مي اندازي 
و دوب��اره آخرين پرايد بغ��ض اش مي ترك��د: »وقتي 
جهانگيري روي كاپوت پيكان مي نوش��ت، س��ال اول 
سند چشم انداز ايران 1404 بود.  يك ماشين چيني كه 
سري ميان سرها باش��د تو خيابان هاي شهر نبود؛ پنج 
سال ديگر مي رسيد به 1404، خيابان ها را ديده اي؟ پر 
از ماشين چيني شده است. اي روزگار...« بيچاره از دست 
خودش هم شاكي است، خودموني تر هم شده و ميگه: 
»بيست وشش سال پيش آمدم قاتق نون تون بشم، بالي 
جون تون شدم.  ادامه در صفحه 2

محمد  فاضلي٭

يادداشت- 2

 براي چالش بازار و تقاضا 
در فناوري هاي نو

چال��ش  بزرگ تري��ن 
اينترن��ت اش��يا و 5G در 
ايران، نبود تقاض��ا و بازار 
است و سياس��ت گذاران و 
تصميم گي��ران اين حوزه 
بايد براي استفاده از فوايد 
اي��ن فن��اوري و توس��عه 
كاربردهاي آن برنامه ريزي 
كنند. يك بعد فن��اوري5G كه مردم با آن آش��نا 
هس��تند، تحول در نرخ داده ها اس��ت كه به دليل 
حجم بس��ياري از داده ها كه مردم در شبكه توليد 
مي كنند نيازمند نرخ داده باالتر هس��تند و 5G به 
اين نيازمندي پاسخ مي دهد. بعد ديگر اين فناوري، 
اتصال انسان ها، اش��يا و ماشين هاست. براي مثال 
در اين بخش زماني كه فردي از محل كار به سمت 
منزل حركت مي كند سيس��تم هاي سرمايش��ي 
يا گرمايشي منزل شروع به كار مي كند كه تجربه 
جديدي اس��ت. در حوزه س��المت 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 2022 حدود 
50 ميليارد اشيا و انس��ان به هم متصل مي شوند، 
با اين حساب تقريبا 560 ميليون دستگاه در ايران 
بايد به اينترنت متصل شوند كه اين اتصال نياز به 
شبكه خاص خود را دارد و نمي توان بر بستر شبكه 
4G اين داده ها انتق��ال داده را صورت داد. در ورود 
فناوري هاي نو همواره نگراني هايي درباره كاهش 
اش��تغال وجود دارد و با ورود فناوري 5G هم اين 

موضوع مطرح مي شود. 
اين در حالي اس��ت كه با از بين رفتن ش��غل هايي 
س��نتي، اش��تغال در حوزه هاي تخصص��ي مانند 
تبادل و تحلي��ل داده ها و ش��ركت هاي اين حوزه 
افزايش پيدا مي كن��د و تعداد ش��غل هايي كه به 
وجود مي آيد از تعداد شغل هايي كه از بين مي رود 
بيشتر مي شود. از طرفي در اين حوزه بزرگ ترين 
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 داده ها و ديتاهاي باز مطرح است، 
زيرا براي حوزه اينترنت اش��يا نياز به دسترس��ي 
ب��ه داده ها و س��نجش ها وجود دارد ام��ا به داليل 
مختلف در اي��ران در اين حوزه مش��كالتي وجود 
دارد. درواقع مقاومت هايي در سازمان ها براي ارايه 
اطالعات وجود دارد و برخي از اين داده ها، داده هاي 
فرا سازماني 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 مي شويم 
كه در مورد4G و 3G دچار ش��ديم كه بيشتر يك 

استفاده كننده هستيم. 
اينترنت اش��يا نيز از فناوري هايي اس��ت كه براي 
بس��ياري از چالش هاي كش��ور در حوزه مصرف 
انرژي، آلودگي هوا، حمل و نقل و اشتغال، راه حل 
برد- ب��رد دارد. ح��وزه اينترنت اش��يا و 5G براي 
ما مزيت رقابتي دارد و ما اين فرص��ت را داريم كه 
اگر تاكنون از فناوري انقالبي مانند اين فناوري ها 
عقب مانده ايم، به دليل اينكه بيش��تر رويكردهاي 
اين فناوري هاي جديد، نرم افزاري اس��ت و ما نيز 
در حوزه نرم افزار وضعيت خوبي داريم، مي توانيم 
با اينترنت اش��يا و 5G اين عقب افتادگي را جبران 
كنيم. بايد توجه داشته باش��يم كه دنيا منتظر ما 
نمي ماند و در اين حوزه فرص��ت كمي داريم و اين 

پنجره در حال بسته شدن است. 
ادامه در صفحه 2

مهدي راستي٭

مرتضي افقه در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرددادستان تهران:

شعارهاي مجلس، يادآور تثبيت قيمت هاي مجلس هفتم است

خطر طرح هاي شعاري براي اقتصاد   25 میلیارد
دالر    ارز 
صادراتي 

بازنگشته است

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�ت هاي اقتص�ادي اين دولت داش�ته 
باشند. در ماه هاي گذشته شدت گرفتن تاثير 
تحريم ها 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 كم درآمد را افزايش داده است.
دش�واري هاي 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 طرح هاي 
فوري اقتصادي براي كاهش فشار بر معيشت 
مردم و بهبود اوضاع خب�ر دهند، طرح هايي 
كه هرچند تعدادي از آنها معرفي نيز شده اند 
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 سال هاي آينده نتايج منفي آن، 
خود را نشان دهد؟ مرتضي افقه – كارشناس 
اقتص�ادكالن- در گفت وگو با »تع�ادل« از اما 
و اگرهاي افكار اقتص�ادي نمايندگان مجلس 
مي گويد. او معتقد است بسياري از راهكارهاي 
موجود براي كنترل شرايط در ماه هاي گذشته 
از س�وي دول�ت در دس�تور كار ق�رار گرفته 
و مش�خص نيس�ت با ابزارهاي موج�ود چه 
برنامه هاي جديدي را قصد اج�را دارند؟ افقه 
اين هش�دار را نيز مي دهد كه اگ�ر طرح هاي 
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 

رها نمي كند، مانند تجربه تلخ تثبيت قيمت ها 
در مجلس هفتم كه هنوز اثرات آن در اقتصاد 

ايران باقي است.

  با همزماني شيوع كرونا و تداوم تحريم هاي 
امريكا، ش�رايط در اقتصاد ايران دش�وارتر از 
گذشته شده و در اين ميان نمايندگان مجلس 
از پيگي�ري طرح هايي مي گوين�د كه با هدف 
بهبود وضعيت معيشت مردم اجرايي خواهند 
ش�د. چقدر مي ت�وان ب�ه چني�ن طرح هايي 

اميدوار بود؟
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 كوتاه مدت 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��ترده اي دارد، چه بار اجرايي جديدي مي توان 
روي دوش اين دولت گذاش��ت؟ از س��وي ديگر در 
ماه هاي گذشته، با وجود تمام محدوديت ها، دولت 
بس��ياري از راهكارهاي موجود و ممكن را كليد زده 
كه برخي اثر مثبت داشته اند و برخي خير. در شرايط 
فعلي تعداد گزينه هايي كه مي تواند در اقتصاد ايران 
اجرا شود نيز محدود اس��ت. از اين رو وقتي از تغيير 
فوري در شرايط معيش��ت مردم صحبت مي كنيم، 

بايد اين مقدمات را در نظر داشته باشيم.
   يعن�ي از نظر ش�ما نمي توان ب�ه طرح هاي 

مجلس اميد چنداني داشت؟
براي كار اجرا نش��دن نمي توان تحليلي ارايه كرد و 
بايد ديد در نهايت چه بسته يا راهكاري ارايه مي شود 
اما وقتي مقدمات كار را نگاه مي كنيم، 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 طرح ها مانند توزيع دوب��اره كوپن نيز 
مطرح ش��ده كه نحوه اجرا و برنامه ريزي 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 

نهادها دارد.
   يعن�ي پيش�نهادات ارايه ش�ده از س�وي 
نمايندگان ب�ا واقعيت هاي اقتص�ادي امروز 

ايران سازگاري ندارد؟ 
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 84، مجلس هفتم كه از 
نظر فكري با دولت اصالحات زاويه داش��ت، طرح 
تثبيت قيمت ه��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 سال هاي بعد براي 
اقتصاد ايجاد كرد و برخي از آنها هنوز خود را نشان 
مي دهند. در آن زمان مجل��س وقت نيم نگاهي به 
انتخابات رياست جمهوري سال 84 داشت 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 رياست جمهوري سال آينده، به دنبال 
شعار و تبليغات باشد، نه تنها در كوتاه مدت كه در 
بلندمدت نيز تبعات منفي اين ش��عارها با اقتصاد 

ايران خواهد ماند.
   دولت در راس�تاي بهبود وضعيت اقتصادي 
كش�ور چه همكاري هايي مي تواند با مجلس 

داشته باشد؟
ما در ابتدا باي��د توجه كنيم كه دول��ت در ماه هاي 

گذش��ته بخش قابل توجهي از درآمدهاي��ش را از 
دست داده و به ش��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 
نبوده اند 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 
شفاف س��ازي كرد. در غير اين صورت اين طرح ها 
يا جنب��ه اجرايي پيدا نمي كنند يا در نهايت فش��ار 

مضاعف بر جامعه مي آورند.
   با وجود تم�ام اين مش�كالت، راهكار براي 

برون رفت از شرايط چيست؟
ما در تمام اين س��ال ها تجرب��ه محدوديت و بركنار 
مان��دن از اقتصاد جه��ان را تجربه كرده اي��م. امروز 
اقتصاد كشورها نمي توانند بدون همكاري و حضور 
در فضاي بين المللي به ش��كل خود بس��نده ادامه 
حيات بدهن��د. از اين رو در كنار تم��ام اين طرح ها 
و برنامه ها به نظر مي رس��د نخس��تين و مهم ترين 
اولويت اقتصاد كش��ور بايد بهبود روابط بين المللي 
با جهان، افزايش تج��ارت، صادرات و همكاري هاي 
اقتصادي باشد. تا تحريم ها هستند و راه براي تعامل 
بسته اس��ت، نمي توان انتظار اجرايي شدن طرحي 
را داش��ت كه به شكل معجزه آس��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��اخت ها حركت كني��م، در غي��ر اين صورت 
طرح هاي��ي كه با اه��داف بزرگ مطرح مي ش��وند، 
بيش از آنكه جنبه اجرايي داشته باشند، شعارهايي 

تبليغاتي خواهند بود.

رييس دانش��كده اقتصاد دانش��گاه لوترن كاليفرنيا 
گفت: »باال رفت��ن بي روي��ه ن��رخ ارز مي تواند 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 مي ش��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 زمينه هاي الزم 
براي رش��د و توس��عه اقتصادي در مرحله دوم با اين 
يادآوري كه روش هاي مورد اس��تفاده در اين مس��ير 
تا حد ممكن تورم زا نباش��ند.« وي ب��ه دولت توصيه 

كرد از دخالت در بازار ب��ورس خودداري كند و اظهار 
كرد: »اين مساله سبب ايجاد حباب شده و شكستن 
حباب نابس��اماني هاي خ��ود را دارد.وضعيت كنوني 
اقتصاد ايران با دالر باالتر از 22 ه��زار توماني عوامل 
مختلف دارد نرخ تورم، نرخ به��ره، تراز پرداخت هاي 
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 زمينه هاي 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 مي تواند 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 بي روي��ه آن مي تواند 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 

خاطرنش��ان كرد: »تاثير بانك مركزي در تعيين اين 
نرخ به روش هاي 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.«

افزايش نرخ ارز به تورم دامن مي زند

  اگر بنا باشد مجلس  نيز با نيم نگاهی 
به انتخابات سال آينده، به دنبال شعار و 
 تبليغات باشد، تبعات منفی اين شعارها 

در اقتصاد ايران بروز خواهد کرد



اخبار

اصالح آيين نامه 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 اطالع رساني دفتر هيات 
دولت، هيات وزيران در جلس��ه ۲۹ تير ۱۳۹۹ 
به پيش��نهاد معاونت حقوق��ي رييس جمهور، 
آيين نامه اجرايي م��اده )۶۱( الحاقي 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 مي شود.

چرا ايدرو و ايميدرو بورسي 
نمي شوند؟

معاون شركت ها و قيمت گذاري بنگاه هاي سازمان 
خصوصي س��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 
گفت وگو با ايسنا، درمورد عرضه نشدن سازمان هاي 
ايدرو )گسترش و نوسازي صنايع( و ايميدرو )توسعه 
و نوس��ازي معادن و صنايع معدني( در بازار سرمايه 
توضيح داد: »درمورد عرضه ايدرو و ايميدرو بحث هايي 
مطرح ش��ده بود كه فعال مس��كوت مان��ده و دولت 
مصوبه اي 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 
اين دو سازمان توسعه اي هستند و با توجه به تكاليفي 
كه قانون اصل ۴۴ بر عهده س��ازمان هاي توسعه اي 
گذاشته بود و نيز با توجه به اساسنامه اين دو شركت، 
تصميم براي واگذاري را با مسائل و ابهاماتي مواجه 
كرد. در نهايت قرار شد ش��ركت هاي زيرمجموعه  
ايدرو و ايميدرو به صورت مجزا واگذار ش��وند و اين 
در دستور كار سازمان خصوصي سازي قرار دارد.   دو 
سازمان هم همكاري هاي خوبي داشتند.« بر اساس 
اين گزارش، پيش از اين عليرضا صالح، رييس سازمان 
خصوصي سازي، اعالم كرده بود كه عرضه سهام ايدرو 
و ايميدرو به مصوبه هيات وزيران نياز دارد و در صورت 
اخذ اين مصوبه تا پايان ارديبهشت، مراحل آماده سازي 
آنها براي عرضه در بورس انجام مي شود كه اميدواريم 
زمينه پذيرش اين مجموعه ها در نيمه نخست امسال 
در بازار سرمايه فراهم شود؛ بنابراين در صورت تصويب 
هيات وزيران، سهام ايدرو و ايميدرو تا پايان شهريور 
عرضه مي شود. اما طبق گفته هاي شمسي فعال پاي 
ايدرو و ايميدرو به بورس باز نخواهد شد و قرار است سه 
شركت زيرمجموعه ايميدرو و دو شركت زيرمجموعه 

ايدرو بورسي شوند.

ادامه از صفحه اول

 براي چالش بازار و تقاضا 
در فناوري هاي نو

فناوري منتظر ما نمي ماند و اما اگر چابك عمل 
كنيم هم مي توانيم چالش هاي بزرگ كشور را حل 
كنيم و هم مي توانيم در حوزه فناوري به صادرات 
برسيم و اقتصاد ديجيتال را بر بستر اينترنت اشيا و 
5G داشته باشيم. البته اينترنت اشيا يك موضوع 
فراس��ازماني و وزارتخانه اي است. كل حاكميت 
 ،5G بايد در موضوع فناوري هاي جديد از جمله
اينترنت اشيا، ديتا هاي حجيم و هوش مصنوعي 
كه بسياري از جوانب زندگي ما را در آينده تغيير 
مي دهند برنامه ريزي داشته باشد و اين اميد وجود 
دارد كه با همكاري بخش خصوصي و دانشگاه ها 

شاهد اتفاقات خوبي در اين حوزه باشيم.
٭ استاد دانشكده مهندسي كامپيوتر 
امير كبير

غريبانه هاي  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 
مي كردم كه گفت: »از ما كه گذشت، عمر ما را كه هدر 
كرديد، سورنتو و سراتو و اسپورتيج و اپتيما نشديم، 
همون پرايدي كه بوديم مونديم؛ اما شما يه فكري به 
حال خودتون كنيد، اين جوري به جايي نمي رسيد؛ از 
ما كره اي ها كه ياد نگرفتيد، از اين چيني ها ياد بگيريد، 
البته چين گير نشيد.« خداحافظي كرديم. بيچاره 
نمي دانست چقدر حق بزرگي بر گردن من دارد. كلي 
ايده بر محور پرايد ساخته و پرداخته ام. نمي دانست 
چقدر جايگاه مهمي در تاريخ، ذهن و ساختار معاصر 
ما دارد. حال و حوصله خواندن و گوش كردن نداشت، 
واال متن و صوت هاي زير را برايش مي فرستادم تا در 

غربت خداحافظي، به اهميت خودش پي ببرد.
 ٭ عضو هيات علمي
 دانشگاه شهيد بهشتي

مرز خسروي بازگشايي شد
س��خنگوي گمرك گفت: با اعالم طرف عراقي، مرز 
خسروي باز شد.س��يد روح اهلل لطيفي، سخنگوي 
گمرك اظهار داشت: مسووالن مرز منذريه عراق با 
اعالم پذيرش كاالي صادراتي ايران به مديران گمرك 
خسروي، اعالم كردند، محدوديتي در پذيرش كاال 
از طريق اين مرز ندارند.اين مرز كه بين استان هاي 
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 

قديمي ترين مرزهاي رسمي كشور به شمار مي آيد.

ايران2

هزينه خانوارهاي ايراني دريك سال اخير تا ۲۷ درصد باال رفت

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

گروه كالن | محسن شمشيري|
براس�اس اعالم مركز آمار ايران، ش�اخص 
تورم در تيرماه 99 به عدد 227.9 رسيده كه 
نسبت به عدد 214.2 خرداد ماه 6.4 درصد 
رشد كرده و به اين معني است كه تورم ماهانه 
يا رش�د هزينه زندگي خانوار ايراني در يك 
ماهه تير 99 باالي 6 درصد بوده است. رشد 
خوراكي ه�ا نيز در اين يك م�اه 6.7 درصد 
رشد داش�ته اما قيمت برخي مواد خوراكي 
رشد بااليي داش�ته و از جمله گوشت قرمز 
و س�فيد و فرآورده هاي گوشتي 12 درصد، 
گوش�ت قرمز و مرغ 13 درص�د، ماهي 5.4 
درصد، شير و پنير و تخم مرغ 11.4 درصد و 

اجاره مسكن 7.2 درصد 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 گروه هاي عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها 
و دخانيات« و »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« به 

ترتيب ٦.٧ درصد و ٦.٣ درصد بوده است.
تغييرات قيمت كاال و خدمات نش��ان دهنده رش��د 
قيمت ها در تيرماه اس��ت؛ به طوري ك��ه خانوارهاي 
ايراني نسبت به همين ماه پارس��ال به طور متوسط 
۲۷ درصد بيش��تر هزين��ه كرده اند و در مقايس��ه با 
خرداد امسال هم بيش از چهار درصد افزايش هزينه 
داش��ته اند. گرچه اعالم نرخ تورم در ماه هاي اخير با 
كاهش در برخي ش��اخص ها همراه بوده، ولي رش��د 
هزينه ها 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 ۱۲ ماهه منتهي 
به تير ماه( در روند نزولي قرار داش��ته و براي تيرماه 
نيز با كاهش ۱.۴ درصدي نس��بت به خرداد به ۲۶.۴ 
درصد رسيده است. اما از سوي ديگر تورم نقطه اي كه 
نشان دهنده تغيير قيمت نس��بت به ماه مشابه سال 
قبل اس��ت با افزايش همراه بود؛ به طوري كه با رشد 

۴.۴ درصدي به ۲۶.۹ درصد رسيده است.
بر اين اساس خانوارها براي تهيه مجموعه اي از كاالها 
به طور متوس��ط حدود ۲۶.۹ درصد بيشتر از پارسال 
هزينه كرده اند. 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 ۴۸ درصد 

گزارش شده بود حدود۲۰ درصدي 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 بوده ان��د، اين در حالي 
است كه نوس��ان تورم ماهانه كه نشان دهنده تغيير 
قيمت تير نسبت به خرداد اس��ت. افزايش ميانگين 
رش��د قيمت كاالها و خدمات يا تورم ماهانه در يك 
ماه تير ۹۹ نشان دهنده شتاب گرفتن قيمت كاالها 
و خدمات پس از رشد نرخ ارز، شاخص بورس و اعالم 
رشد نقدينگي و پايه پولي در ماه هاي اخير است. عالوه 
بر رش��د باالي ميانگين قيمت ها، قيمت خوراكي ها 
افزايش زيادي داشته است و رشد قيمت ٦.٧ درصدي 
بخش خوراكي ها و آشاميدني ها باالتر از ساير كاالها 
بوده اس��ت. همچنين قيمت گوشت، مرغ و شير نيز 

باالترين رشد را تجربه كرده است. 
س��طح عمومي قيمت ها يا تورم تيرماه ۹۹ به دليل 
رشد نرخ ارز، رشد پايه پولي و نقدينگي در يك سال 
اخير، مشكالت افزايش هزينه توليد، مواد اوليه توليد 
و قيمت كاالها و خدمات مصرفي، در يك سال اخير 

بي سابقه بوده و مانند تورم هاي باالي ماهانه سال ۹۷ 
بروز كرده است. نرخ تورم نقطه اي تير ۹۹ رشدي ۴.۴ 
درصدي داش��ت. منظور از نرخ تورم نقطه اي، درصد 
تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه مشابه سال 
قبل است. نرخ تورم نقطه اي در تير ماه ١٣٩٩ به عدد 
۲۶.۹ درصد رسيده اس��ت؛ يعني خانوارهاي كشور 
به طور ميانگي��ن ٢٦.٩ درصد بيش��تر از تير ١٣٩٨ 
براي خريد يك »مجموعه كاالها و خدمات يكسان« 

هزينه كرده  اند.
نرخ تورم نقطه اي تير ماه ١٣٩٩ در مقايسه با خرداد 
م��اه ۴.۴ واحد درصد افزايش يافته اس��ت. نرخ تورم 
نقطه اي گ��روه عمده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و 
دخانيات« ب��ا افزايش ۶.۱ واح��دي درصدي به ٢١ 
درصد و گروه »كااله��اي غير خوراكي و خدمات« با 
افزايش ٣.٤ واحد درصدي به ٢٩.٨ درصد رس��يده 

است.
اي��ن در حالي اس��ت كه نرخ ت��ورم نقط��ه اي براي 
خانوارهاي ش��هري ۲۷ درصد است كه نسبت به ماه 
قبل ۴.۳ واحد درصد افزايش داشته است. همچنين 

اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ۲۵.۹ درصد بوده 
كه نسبت به ماه قبل ۴.۸ واحد درصد افزايش داشته 

است.
 نرخ تورم س��اليانه تير ماه ١٣٩٩ ب��راي خانوارهاي 
كش��ور ۲۶.۴ درصد رس��يد كه نس��بت به ماه قبل 
)خرداد ۹۹( ١.٤ درصد كاهش يافته است.همچنين 
نرخ تورم ساليانه براي خانوارهاي شهري و روستايي 
۲۶.۴ درصد است كه به ترتيب ۱.۳ و ١.٨ واحد درصد 

نسبت به ماه قبل كاهش داشته است.
 نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي شهري ۶.۵ درصد 
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 ٣.٧ واحد درصد 

افزايش داشته است.

  گوشت و لبنيات بيشترين رشد قيمت در تيرماه
در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« 
بيشترين افزايش قيمت تيرماه ۹۹ نسبت به ماه قبل 
مربوط به گروه »گوشت قرمز و گوشت ماكيان« )مرغ 

ماشيني(، گروه »شير، پنير و تخم  مرغ« )تخم  مرغ(، 
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 بچه  گانه، لپ  تاپ( و گروه »مسكن 
و آب، برق گاز« )اجاره( بيش��ترين افزايش قيمت را 
نسبت به ماه قبل داشته اند.همچنين دامنه تغييرات 
نرخ تورم س��االنه در تير ماه ١٣٩٩ براي دهك هاي 
مختلف هزين��ه اي از ۲۴.۲درصد ب��راي دهك اول 
تا ٢٨.٩ درصد براي دهك دهم است.كارشناس��ان 
اقتصادي معتقدند، با تدوام رشد فزاينده تورم نقطه اي، 
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 ۱۳۹۹ پيام ه��اي را ارايه مي كند كه 
سياست گذار اقتصادي كشور الزم است جدي بگيرد. 
نتيج��ه اول اينكه در ماه چهارم س��ال ۹۹، نرخ تورم 
ماهانه و نقطه اي در شاخص كل افزايش يافته و نرخ 

تورم دوازده ماهه كاهش يافته است. 
 ن��رخ تورم ماهانه در تيرم��اه ۹۹ معادل ۶.۷ درصد 
)نرخ تورم ماهانه خرداد ۹۹ معادل ۲.۴ درصد( نرخ 
تورم نقط��ه اي در تيرماه ۹۹ معادل ۲۱ درصد )نرخ 
تورم نقطه اي خرداد ۹۹ معادل ۱۴.۹ درصد( . نرخ 
ت��ورم ۱۲ ماهه در تيرماه ۹۹ مع��ادل ۲۳.۹ درصد 
)نرخ تورم دوازده ماهه خرداد ۹۹ معادل ۲۷ درصد(. 
نتيجه اينكه در ماه چهارم سال ۹۹، نرخ تورم ماهانه 
و نقطه اي در گروه خوراكي ه��ا افزايش يافته و نرخ 

تورم دوازده ماهه كاهش يافته است. 

  گروه غير خوراكي و خدمات
نرخ تورم ماهانه در تيرماه ۹۹ معادل ۶.۳ درصد )نرخ 
تورم ماهانه خرداد ۹۹ مع��ادل ۱.۸ درصد( نرخ تورم 
نقطه اي در تيرم��اه ۹۹ معادل ۲۹.۸ درصد )نرخ تورم 
نقطه اي خرداد ۹۹ معادل ۲۶.۴ درصد( . نرخ تورم ۱۲ 
ماهه در تيرماه ۹۹ معادل ۳۷.۷ درصد )نرخ تورم دوازده 

ماهه خرداد ۹۹ معادل ۲۸.۲ درصد( .
س��ومين نكته اينكه در تيرماه ۹۹، ن��رخ تورم ماهانه، 
نقطه اي در گروه غير خوراكي و خدمات افزايش و نرخ 
تورم دوازده ماهه اندكي كاهش يافته است.  علوي راد 
كارشناس اقتصادي معتقد است، با توجه به جنبه ميان 
مدتي و بلندمدت��ي حافظه نرخ تورم ۱۲ ماهه، به نظر 
مي رسد ادامه افزايش نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه 
رخ داده در تيرماه ۹۹، تحقق تورم هدف گذاري شده 

براي سال جاري را دشوارتر خواهد كرد.

همتي: كمك وديعه مسكن است نه وام وديعه مسكن

ورود قضايي براي برگشت ارز 

وام كمك وديعه مسكن 18 درصدي 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 
داشته باشند، مي توانند با انتخاب خود اين وام 
را با اقس�اط 3۰ ماهه و نرخ 12 درصد دريافت 
كنن�د. وي از تامين يك س�وم از اعتبار وام 
وديعه مسكن از محل ذخيره قانوني بانك ها 
نزد بانك مرك�زي خبر داد و  گفت: با توجه به 
محدوديت هايي كه كرونا به سيستم بانكي 
تحميل كرده، امكان اختصاص بيش از 2۰ هزار 
ميليارد تومان اعتبار براي اين وام ممكن نبود.

عبدالناصر همتي، گفت: اين وام »كمك وديعه مسكن« 
اس��ت وهدف كمك به تأمين افزايش تحقق يافته در 
وديعه اجاره هاي مسكن اقشار كم درآمد و آسيب پذير 

در سال جاري مي باشد.
وي اف��زود: با توجه به محدودي��ت اعتبار تخصيص 
يافته براي جبران و كنترل آثار ش��يوع كرونا براي 
سيس��تم بانكي )حداكثر ۷۵ هزار ميليارد تومان( 
اختصاص بي��ش از ۲۰ هزار 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، 
مي توانن��د با انتخاب خود، اين وام را با اقس��اط ۳۰ 

ماهه و نرخ ۱۲ درصد 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 بانك ها نزد بانك مركزي ودر 
جهت فراهم س��ازي امكان تعديل نرخ سود آن بوده 
است. بانك مركزي ضمن جهت گيري 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 بانك ها مي خواهم 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 اجاره نشين ها مطرح كرده 
بود كه تاكنون خبري از آن نشده بود، اما اين روزها 
كه در پي ش��يوع كرونا و حمايت هاي مالي دولت از 
اقش��ار نيازمند، طرح “كمك وديعه مسكن “ بر سر 
زبان ها افت��اده، اين گمان را به ذهن منتقل مي كند 
كه وديعه مسكن مي تواند 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 پيش بيني 
مي ش��د كه تا ۷۰ درصد 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 راه ان��دازي صندوق 
حمايت از مس��تأجران به عنوان يك��ي از روش هاي 
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 پس اندازهاي مردمي تأمين خواهد ش��د و 
تسهيالت براي پرداخت تمام يا بخشي از وديعه )مبلغ 
رهن( واحدهاي مسكوني به مستأجران واجد شرايط و 

سپرده گذاران اين صندوق اختصاص مي يابد.
روش ديگري كه مورد بررس��ي و مطالعه قرار گرفت، 
افتتاح حس��اب براي متقاضيان به منظور استفاده از 
امكاناتي همچون دريافت سود سپرده گذاري با هدف 
توانمندس��ازي مالي در جهت افزايش توان پرداخت 
در بازار اجاره بود؛ به اين معنا كه مستأجران بتوانند با 
پس انداز كردن مبالغي در بانك مسكن و دريافت سود، 
توانمندي مالي بيش��تري براي حضور در بازار اجاره 

كسب كنند.
در اين راستا پس از مدتي، مديرعامل وقت بانك مسكن 

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 
يكي از مشكالت اصلي اين پيش نويس، نوع عقد در نظر 
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 اميدواركننده اي در 
اين زمينه اعالم نشد؛ تا اينكه اوايل تيرماه سال جاري 
رييس جمهوري در ستاد اقتصادي دولت موضوعاتي 
همچون بسته حمايتي براي مس��تاجران و پرداخت 
وديعه به خانوارهاي اجاره نش��ين كم درآمد را مطرح 
كرد كه در پي آن وزارت راه و شهرسازي نيز براي كمك 
به اجاره نشين ها بسته اي 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 امام خميني )ره( و بهزيستي هستند، در 
تهران ۵۰ ميليون تومان، در شهرهاي بزرگ ۳۰ ميليون 
تومان و در شهرهاي كوچك تر ۱۵ ميليون تومان كمك 
وديعه مسكن پرداخت مي شود و مشموالن اين طرح 
مي توانند مبلغ مورد نظر را با سود ۱۳ درصد تا يك سال 
با وثيقه اجاره نامه از بانك دريافت كنند و سود را ماهانه و 

در پايان كار اصل پول را به بانك پرداخت كنند.
همچنين، مدير كل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن 
وزارت راه و شهرسازي منابع اين تسهيالت را ۲۰ هزار 
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 
۱۳۸۹ و 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 خسارت هاي شيوع 
وي��روس كرونا و محدوديت در تخصي��ص اعتبارات، 
اختصاص بيش از ۲۰ هزار ميلي��ارد تومان با نرخ ۱۳ 
درصد و بازگرداندن اصل مبلغ پس از يك سال ممكن 
نبود، گفت: مش��موالن اين طرح اگر توانايي پرداخت 
اصل و س��ود وام به صورت ماهانه را داش��ته باش��ند، 
مي توانند با انتخاب خود اين وام را با اقساط ۳۰ ماهه و 

نرخ ۱۲ درصد دريافت كنند.
عالوه براين، همتي از بانك ها خواس��ت كه براي ساير 
متقاضيان كمك وديعه مسكن نيز با نرخ مصوب شوراي 
پول و اعتب��ار )۱۸ درصد( اين كمك را پرداخت كنند 
و در اولوي��ت قرار دهند كه در پ��ي طرح اين موضوع، 
پيگيري هاي ايس��نا از مس��ووالن بانك هاي 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 

مشخص مي شود.

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 تنگ تر ك�ردن عرصه براي 
متخلفان ارزي، بانك مركزي از تحت پيگرد 
قضاي�ي قرار گرفت�ن 25۰ متخلف ارزي كه 
بخش�ي از 27 ميلي�ارد دالر ارز صادراتي را 
برنگردانده اند، 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 سال هاي ۹۷ و ۹۸، آنها بايد 
حدود ۸۰ درصد از ارز حاص��ل از صادرات خود را به 
صورت حواله ارزي و حداكثر ۲۰ درصد را به صورت 
اسكناس در بازار ثانويه به بانك ها و صرافي هاي مجاز 
بفروشند كه تاكيد ش��ده تا فروش ارز بايد به صورت 
حواله هاي 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 نمي توان 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 بانك ها و موسسات اعتباري نيز 
موفقيت در سياست جديد ارزي را مستلزم همكاري 

كليه نهادهاي درگير از جمله وزارت صمت، گمرك 
و شبكه بانكي كشور مي داند 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 صرافي ها 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 مشوق هاي 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 مي كنند را در تحقق سياس��ت هاي جديد رفع 

تعهدات ارزي موثر اعالم كرد.

در بسته سياستي چگونگي بازگشت ارزهاي صادراتي 
راه هاي مختلفي براي تنبي��ه و برخورد با متخلفان 
ارزي درنظر گرفته شده كه مي توان 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 ضمانت ها و 
نظاير آن و استرداد حقوق و عوارض گمركي نام برد.  
همچنين، سازمان امور مالياتي نيز تمامي معافيت ها و 
مشوق هاي مالياتي صادركنندگان را براي كساني كه 
ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانند، لغو مي كند 
و بانك مركزي هم گواهي ثبت آماري )تخصيص ارز( 
را صادر نمي كند و بانك هاي عامل نيز تس��هيالت و 
ضمانت هاي 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��الف توليدكنن��دگان و صادركنندگان��ي كه با 
برگرداندن ارزهاي خود به تامين ارز مواد اوليه توليد 
و تهيه كاالهاي اساس��ي كمك كرده ان��د، عده اي از 
صادركنندگان هس��تند كه هيچ مدركي از برگشت 
ارزهاي آنها به چرخه اقتصادي كشور موجود نيست. 
همچنين، از آنجاكه ارس��ال اطالعات ۲۵۰ شخص 
حقيقي و حقوقي به مراجع قضايي و برگزاري جلسات 
با آنها توس��ط بانك مركزي كه سهمي در برنگشتن 
بخش��ي از ۲۷ ميليارد دالر ارز داش��ته اند، نتيجه اي 
نداشته است؛ بانك مركزي برخورد با ساير افرادي كه 
تعهدات ارزي خود را رفع نكرده اند، را از سمت مراجع 

قضايي پيگيري خواهد كرد.
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خبر 3 بانك و بيمه

دادستان تهران: 25 میلیارد دالر ارز صادرات برنگشته است

 پرواز اونس جهاني طال به سمت 1900 دالر 

اولتیماتوم بی جواب  ارزی

حراج 15700 ميليارد تومان اوراق بدهي دولت در 7 مرداد

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |
به دنبال انتشار اطالعیه بانک مرکزی مبنی بر 
معرفی۲۵۰ شخص حقیقی و حقوقی به مراجع 
قضایی که بخش�ی از مجموع ۲۷ میلیارد دالر 
ارز صادرات�ی را برنگردانده ان�د، علی القاصی 
دادستان تهران اعالم کرد: مجموع تعهداتی که 
حاصل از صادرات رفع تعهد ارزی نشده حدود 
۲۵ میلیارد دالر است و مجموع تعهد ۲۵۰ نفری 
که به قوه قضاییه معرفی شده اند 6.8 میلیارد 
اس�ت که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر را در 
مرحله بازپرسی بازگرداندیم و در تیرماه نیز یک 

میلیارد و ۷۰۰ میلیون 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  27 میلیارد دالری، به 
کشور بازگشته و همچنان 25 میلیارد دالر باز نگشته است 
و احتماال در پیگیری های اخیر 2.9 میلیارد دالر بازگشته 
است. به عبارت دیگر، تنها 7 درصد از کل رقم تعهد ارزی 

27 میلیارد دالری به کشور بازگشته است
 از سوی دیگر، لیست معرفی شده 250 نفری تنها بخشی 
از صادرکنندگان را شامل می شود و مشخص نیست که 
بقیه صادرکنندگان چه تعدادی را شامل می شود و هر یک 

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 
ضرب االجل و معرفی به قوه قضاییه اکتفا کرده و اکنون 
نیز که اولتیماتوم به سر آمده و افراد به قوه قضاییه معرفی 
می ش��وند، ارقام قابل توجهی در بازگش��ت ارز ش��نیده 
نمی شود.  دادستان تهران در این زمینه تصریح کرد: چه 
250 نفر که بانک مرکزی اعالم کرده و چه کسانی که هنوز 
به ما اعالم نکرده اند خودشان مراجعه کنند قطعا با رجوع 
خودشان مسوولیت قانونی از آن ها برداشته می شود. در 
غیر این صورت مس��وولیت قانونی متوجه آن ها خواهد 
شد و اسامی آنها هم اعالم می شود.اگر ارز ها را برنگردانند 
اتهام این افراد اخالل در نظام اقتصادی و ارزی کشور است 
که جرم بسیار سنگینی است و رسیدگی به جرم آن ها در 

دادگاه های 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 250 نفر 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 200 میلیون یورو از این ارزها رفع 

تعهد شد و برگشت.
راجع به کس��انی که ارزها را برنگردانده اند مسیر قضایی 
را طی کردیم و با صدور کیفرخواس��ت، پرونده آن ها در 
دادگاه های ویژه رسیدگی و احکام بسیار خوبی در مورد 
این افراد صادر شد. تعدادی که از آن 150 نفر باقی مانده، 
به لحاظ اینکه اطالعات ناقص بوده و در مکاتباتی با بانک 

مرکزی، در حال تحقیقات هستیم.
دادستان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر تخلف 
محرز شود قانون چه پیش بینی هایی انجام داده است، 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��ت های 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 واسطه ای بخش های تولیدی/صنعتی 

کشور در جهت حفظ اشتغال، تولید و رفاه مردم، بر اساس 
سیاست های تعیین شده توسط کمیته ماده )2( مصوبه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستورالعمل های الزم 
برای برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را تنظیم و از 
سال 1۳97 ابالغ کرده است. بانک مرکزی اعالم کرد که 
این بانک طی دو سال گذشته جلسات متعددی با اتاق های 
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 
اقتصادی برگزار کرده است. خوشبختانه طی دو سال اخیر، 
با وجود شدیدترین تحریم های ظالمانه و محدودیت های 
اعمال شده در قالب جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشور، 
با همراهی و همکاری فعاالن دلسوز و متعهد بخش های 
مختلف اقتصادی و هماهنگی دولت و سایر دستگاه های 
حاکمیتی، حتی علی رغم بروز و ش��یوع بیماری کرونا، 
روال تأمین ارز مواد اولیه تولید و تهیه کاالهای اساسی به 
نحو نسبتًا مناسبی اجرا شده است که این مهم ماحصل 
تالش و همراه��ی بخش عم��ده ای از تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان اصیل و متعهد به جامعه و دوستدار کشور 
عزیزمان بوده اس��ت. لذا بانک مرکزی ضمن قدردانی از 
تمامی تالش های این عزیزان انتظار دارد که با تداوم این 
وضعیت به خدمت رسانی به مردم عزیز کشورمان اهتمام 

داشته باشند.
در کنار این موضوع عده ای در شرایط جنگ تمام عیار بر 
علیه کش��ور، بدون توجه به سیاست های کالن ابالغی با 
بهره مندی از منابع و امکانات کشور مبادرت به صادرات کاال 
از کشور کرده و هیچ گونه مدارک و مستنداتی درخصوص 
برگشت ارز حاصله به چرخه اقتصادی ارائه نکرده اند. بانک 
مرکزی در مرحله اول اطالعات مربوط به 250 نفر شخص 
حقیقی و حقوقی، که بخشی از مجموع 27 میلیارد دالر 
ارز صادراتی را برنگردانده اند، 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 کرده اند. ضمن تشکر از همکاری و پیگیری های 
بسیار موثر مراجع محترم قضایی و دستگاه های 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 سیاست های ابالغی اقدام نکرده اند، از طریق 

مراجع قضایی اقدام خواهد کرد.
خاطر نشان می کند با عنایت به بسته سیاستی مصوب 24 
تیر 99 همه صادرکنندگان مکلف هس��تند برابر ضوابط 
ابالغی نسبت به برگشت و عرضه ارز صادرات خود به چرخه 

اقتصادی اقدام کنند.

    تقاضا ی ارزی بازار داخلی تامين می شود
 از س��وی دیگر، مدی��رکل بین الملل 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 

همکاری های ارزی و بانکی میان دو کشور خبر داد.
به گزارش روابط عموم��ی بانک مرکزی، حمید قنبری، 
مدیرکل بین الملل 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 سازنده ای با طرف عراقی انجام گرفت که نتایج آن 
در سفر نخست وزیر عراق و هیئت همراه به تهران نهایی 

می شود.انتظار می رود در صورت تحقق این امر، حجم قابل 
توجهی از منابع ارزی که به چندین میلیارد دالر می رسد، 
وارد بازار ش��ده و بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل 

پوشش داده خواهد شد.
گفتنی است سال گذشته تفاهم نامه روابط بانکی و مالی 
میان روسای بانک های مرکزی دو کشور به امضا رسیده بود 
و به گفته قنبری، مذاکرات روز یکشنبه، در ادامه تفاهم نامه 
یاد شده و سفر ماه گذشته رئیس کل بانک مرکزی صورت 

گرفته است.

    قيمت سکه، طال و ارز 
روز جمعه ۳ مرداد 99، قیم��ت هر اونس جهانی طال به 
189۳ دالر رسید و کارشناسان پیش بینی می کنند که با 
توجه به ریزش بورس های جهان، قیمت طال به زودی به 
باالی 1900 دالر 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 ١٨٧٨ دالر 
رسیده و به دنبال آن، با وجود کاهش قیمت دالر صرافی 
در کانال 20 هزار تومان، قیمت سکه روز پنج شنبه 2 مرداد 
99 به باالی ١٠ میلیون 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 ١٠ میلیون و  ٣٥٠ 
هزار تومان رسیده و هر گرم طالی 18 عیار نیز  ٩٥٨هزار  

و  ٤٨٩ تومان قیمت دارد.
س��که طرح قدیم با قیمتی معادل 9 میلیون و  ٦٠٠ هزار 
تومان داد و ستد می ش��ود. این در حالی است که قیمت 
نیم س��که پنج میلیون و ١٣٠ هزار تومان، ربع سکه سه 
میلی��ون و  ٥٠ هزار تومان و س��که گرمی یک میلیون و 
٦٩٠هزار تومان است. صرافی های بانکی هر دالر آمریکا 
را به قیمت 19 هزار و ۶00 تومان می خریدند و معادل 20 
هزار و ۳00 تومان می فروختن��د که نرخ خرید و فروش 
دالر در مقایسه با معامالت چهارشنبه 50 تومان کاهش 
نشان می دهد. همچنین، این صرافی ها هر یورو را معادل 
22 هزار و ۶00 تومان می خرند و به قیمت 2۳ هزار و ۳00 
تومان می فروشند که نرخ خرید و فروش این نوع ارز نیز با 

50 تومان کاهش قیمت مواجه شده است.
عالوه براین، بانک ها نیز هر دالر آمریکا را به قیمت 19 هزار 
و ۳00 تومان و هر یورو را مع��ادل 21 هزار و 800 تومان 
می خرند که تغییری نکرده است.  سامانه سنا نرخ میانگین 
ارزهای معامله شده در تاریخ 1 مرداد ماه 99 را برای دالر  
207۳4،  یورو 2۳807، درهم 54۶۳، یوان 2900، پوند 
2۶157، لیر ترکیه ۳22۶، دالر کانادا 1۶2۳8 تومان اعالم 
کرد.  همچنین سامانه نیما نرخ میانگین حواله ارزی در 1 
مرداد ماه99 را ب��رای دالر 18085، یورو 20۶99، درهم 

49۶0، یوان 2885 تومان اعالم کرد. 
براین اس��اس، فاصله نرخ حواله نیما و صرافی ها کاهش 
یافته و فاصله دالر نیما و صرافی که تا ۶ هزار تومان باال رفته 

بود اکنون به 2۶49 تومان کاهش یافته است.
فعاالن بازار می گویند: بهای ارزهای دالر و یورو در بازار غیر 
رسمی و صرافی های بانکی روز پنجشنبه همچنان روند 
کاهشی خود را ادامه داد. بازار طال امروز با افزایش قیمت به 
دلیل رشد بهای طال در بازارهای جهانی همراه و سکه تمام 

بهار آزادی به بهای 10 میلیون و 200 هزار 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 140 هزار تومانی نسبت به روز گذشته، 
به قیمت 10 میلیون و 200 هزار تومان به فروش رسید. 
سکه تمام طرح قدیم نیز با قیمت 9 میلیون و ۶00 هزار 
تومان معامله شد. نیم سکه 5 میلیون و 180 هزار تومان، 
ربع سکه ۳ میلیون و 140 هزار تومان و هر قطعه سکه یک 
گرمی یک میلیون و ۶20 هزار تومان تعیین قیمت خورد.

یک گرم طالی خام 18 عیار افزایش قیمت 2 هزار و ۶00 
تومانی داشت و به قیمت 9۶9 هزار تومان معامله شد. هر 
مثقال طال نیز با بهای چهار میلی��ون و 14۳ هزار تومان 
به فروش رس��ید.این در حالی اس��ت که اونس جهانی با 
افزایشی 1۶ دالری به بهای یک هزار و 88۳ دالر معامله 
شد در بازار ارز رسمی نیز، بانک مرکزی پنجشنبه با اعالم 
بهای رسمی 47 ارز عمده و اصلی از افزایش ارزش 1۶ ارز، 
کاهش قیمت 20 ارز و ثبات نرخ دیگر ارزها خبر داد. بر این 
اساس هر دالر آمریکا 42 هزار رالی، هر پوند انگلیس 5۳ 
هزار و 480 رال  و هر یورو  48 هزار و ۶14 رال  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 

800 هزار تومان است.
ابراهیم محمدولی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت 
فعلی بازار سکه و طال داخلی اظهار کرد: زمانی که اعالم 
می کنیم بازار ارز مس��تقیما بر قیمت طال و سکه دخیل 
و تاثیرگذار اس��ت و باید کنترل و مدیریت شود، بررسی 
قیمت ها نشان می دهد که با همین کنترل نرخ ارز و بازار 
آن که طی چند روز اخیر صورت گرفت، روند قیمت ها در 
بازار سکه و طال نیز کاهشی شد و مشخص شد که چندان 

بیراه نمی گوییم.
رییس اتحادیه ط��ال و جواهر تهران خاطر نش��ان کرد: 
ارز که از الته��اب 25 هزار تومانی خود فاصله گرفت و در 
اکنون در محدوده 22 هزار تومان قرار گرفته است، به تبع 
قیمت طال هم که به بیش از یک میلیون تومان به ازای هر 
گرم رسیده بود، در محدوده 9۶7 هزار تومان قرار گرفت.    
وی افزود: این در حالی است که تابلو قیمت های جهانی 
نشان می دهد اونس جهانی نیز به 18۶1 دالر و 40 سنت 
رسیده و افزایش داشته است. درست است که اونس جهانی 
تاثیرگذار است اما اگر بازار ارز به درستی مدیریت شود و به 
آرامش برسد، طبیعتا اثرگذار بر بازار سکه و طال خواهد بود 
که نتیجه آن طی روزهای اخیر مشهود است و هر قطعه 
سکه از 11 میلیون تومان در دو روز گذشته به 10 میلیون 
و 250 هزار تومان رسیده است. رییس اتحادیه طال و جواهر 
تهران پیش بینی کرد: علیرغم اینکه نمی توان پیش بینی 
100 درصدی داشت اما پیش بینی ما این است که چنانچه 
همین شیوه ی 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��ال 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 750 تا 800 هزار تومان با قیمت طال فاصله 

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 40 تا 
نهایت 100 هزار تومانی به دلیل حق ضرب باشد و مابقی به 
تعبیر ما اضافه است. با افزایش عرضه متناسب با تقاضایی 

که وجود دارد، فاصله و حباب نیز برداشته می شود.

    1۳1 درصد رشد عرضه در نيما
 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 ۳0 تیرماه 1۳99 حدود ۳42 
میلیون دالر در سامانه نیما عرضه شد که نسبت به روز قبل 
از آن، حدود 1۳1 درصد رشد داشته است.  بخش عمده ای 
از عرضه به درهم اختصاص داشت که 481 میلیون درهم 

در حدود قیمتی 4800 تومان بوده است.

    پيگير بازگشت 27 ميليارد دالر هستيم
نایب رییس کمیس��یون اجتماعی مجل��س تاکید کرد 
که مجلس پیگیر قاطعانه بازگش��ت 27 میلیارد 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 گرانی های 
وحشتناک یک ماه گذشته داشته هم تاثیر اقتصادی و هم 
روانی.  پیگیر قاطعانه بازگشت 27 میلیارد دالر ارز حاصل 
از صادرات خواهی��م بود و بانک مرکزی مکلف به این امر 
است.  مجلس انقالبی برای تعادل و آرامش بازار لحظه ای 

درنگ نخواهد کرد.«

    بازار ارز به ثبات می رسد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، 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 ایِبنا 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.

    سرمایه گذاران ارز متضرر می شوند 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: مردم باید 
بدانند سرمایه گذاری در بازار ارز صرفا گام نهادن در مسیر 

متضرر شدن است.
مسلم صالحی در گفتگو با  ایِبنا 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 
بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت سعی در بهبود وضعیت 

اقتصادی کشور دارد.

وزارت اقتصاد با عاملیت بانك مركزي ۱۵ هزار 
و ۷۰۰ میلیارد توم�ان اوراق بدهي در تاریخ 

۷مرداد ۹۹ منتشر مي كند.

 ب��ه گ��زارش روابط عموم��ي بانك مرك��زي، پیرو 
اطالعیه روز سه شنبه ۳1 تیر ماه 1۳99 در خصوص 
فهرست اوراق عرضه ش��ده در مرحله بعدي حراج 
اوراق بدهي دولتي به آگاهي مي رساند؛ این بانك در 
راستاي عرضه تدریجي اوراق در تواترهاي هفتگي، 
مرحله نهم حراج اوراق بدهي دولتي جهت فروش به 
بانك ها، موسسات اعتباري غیربانكي، صندوق هاي 

سرمایه گذاري، شركت هاي بیمه اي و شركت هاي 
تأمین سرمایه را در روز سه  شنبه 7مرداد ماه 1۳99 
اجرا مي كند. اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه 
عام، كوپن دار و با تواتر پرداخت س��ود ش��ش ماهه 
)پرداخ��ت كوپن دوبار در س��ال( اس��ت بانك ها و 
موسس��ات اعتباري غیربانكي متقاضي شركت در 
این حراج مي توانند نس��بت به ارسال سفارش هاي 
خود تا س��اعت 12:00 روز یكش��نبه 5 م��رداد ماه 
1۳99 تنها از طریق س��امانه ب��ازار بین بانكي اقدام 
كنند. صندوق هاي س��رمایه گذاري، ش��ركت هاي 
بیم��ه اي و ش��ركت هاي تأمین س��رمایه متقاضي 

ش��ركت در این حراج نیز مي توانند س��فارش هاي 
خود را تا س��اعت 12:00 روز یكش��نبه 5 مرداد ماه 
1۳99 از طریق سامانه مظنه یابي شركت مدیریت 
فناوري بورس تهران ثبت كنند. معامالت مربوط به 
این حراج در روز سه شنبه 7 مرداد ماه 1۳99 انجام 
خواهد ش��د. كلیه نهادهاي مالي متقاضي شركت 
در این حراج مي توانند س��فارش هاي خود را در هر 
چهار نماد به طور جداگانه ارسال نمایند. همچنین 
به نهادهاي مالي شركت كننده در این حراج توصیه 
مي ش��ود، تنوع بخشي به س��بد دارایي هاي مالي را 
در س��فارش گذاري مد قرار دهند.  ذك��ر این نكته 

ضروري اس��ت كه وزارت امور اقتص��ادي و دارایي 
الزامي به پذیرش كلیه پیش��نهادات دریافت شده 
یا فروش كلیه اوراق عرضه ش��ده در ح��راج ندارد. 
بانك مرك��زي سفارش��ات دریافت ش��ده را براي 
تصمیم گی��ري ب��ه وزارت امور اقتص��ادي و دارایي 
ارس��ال مي كند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین 
سفارش هاي برنده از طریق مشخص كردن حداقل 
قیمت پذیرفته شده در سازوكار حراج اقدام مي كند. 
در نهایت، عرضه اوراق به تمامي برندگان به قیمت 
یكسان انجام مي شود. همچنین بر اساس جزو )4( 
بند »ك« تبص��ره )5( قانون بودجه س��ال 1۳99، 

بانك مركزي تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالي 
اس��المي دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین 
در چارچوب قوانین، بانك مرك��زي مجاز به خرید 
اوراق مالي اس��المي در بازار اولیه نبوده و نمي تواند 
در فرآیند برگزاري ح��راج، اوراق بدهي دولتي را با 
هدف تامین مالي دولت خریداري كند. همچنین، 
كارگ��زاري بانك مركزي تامین كننده زیرس��اخت 
معامالت و برگزاركننده حراج فروش اوراق به بانك ها 
و موسسات اعتباري غیربانكي عضو بازار بین بانكي 
اس��ت و تعهدي نس��بت به حجم و قیمت اوراق به 

فروش رفته در بازار اولیه ندارد. 
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خدمات امانت داري رمزارز 
مجاز مي شود

براس��اس اعالم یك رگوالتور پیشتار بانكي در امریكا، 
بانك هاي این كشور احتماال بتوانند خدمات امانت داري 
براي رمزارزها ارایه دهند. به گزارش رویترز، اداره نظارت 
ب��ر ارز امری��كا در نامه اي جدید اعالم ك��رد كه فراهم 
كردن خدمات امانت داري رمزارزها از جمله نگهداري 
كلیدهاي مورد نیاز براي دسترس��ي ب��ه دارایي هاي 
دیجیتال، نسخه مدرن فعالیت هاي بانكداري سنتي 
بوده و باید مجاز باشد. »برایان بروكس« سرپرست این 
اداره در بیانیه اي اعالم ك��رد: ما باید اطمینان حاصل 
كنیم كه بانك ها مي توانند خدم��ات و نیازهاي مالي 
را براي مش��تریان امروز خود فراه��م كنند؛ خدماتي 
از صندوق هاي امانات گرفته ت��ا گاوصندوق مجازي. 
نظرات جدید این اداره دروازه هاي بیشتري را براي ورود 
بانك هاي سنتي به تجارت رمزارزها باز مي كند؛ حوزه اي 
كه قوانین در خصوص مجاز و غیرمجاز بودن موضوعات 
مرتبط با آن همواره مبهم بوده است. بروكس پیش از 
پیوستن به این اداره، به عنوان مامور ارشد حقوقي صرافي 
رمزارز كوین بیس فعالیت مي كرد. ای��ن اداره در نامه 
توصیه اي خود اضافه كرده است كه دسترسي حفاظت 
ش��ده به رمزارزها در حوزه اختیارات دیرپاي بانك ها 
مبني بر انجام فعالیت هاي امانت داري جاي مي گیرد. 
بانك ها مادامي كه اطمینان حاصل نمایند كه از مقررات 
مربوطه از جمله قوانین حیطه پولشویي پیروي كنند، 
مي توانند با استفاده از رمزارزها چنین خدماتي را براي 

مشتریان فراهم كنند.
   بورس امریكا ریزش كرد

ش��اخص هاي بورسي امریكا و بیش��تر شاخص هاي 
بورسي اروپا ریزشي شدند. به گزارش بلومبرگ، دور تازه 
تنش هاي بین دو اقتصاد نخست جهان بار دیگر باعث 
نگراني معامله گران شده است. امریكا از طرف چیني 
خواسته است تا كنسولگري خود در شهر هوستون را 
تعطیل كند و دونالد ترامپ از احتمال تعطیل ش��دن 
تعداد بیشتري از كنسولگري هاي چین خبر داده است. 
از طرف دیگر سخنگوي وزارت خارجه چین ضمن انتقاد 
شدید از این تصمیم امریكا گفته است كشورش اقدام 
متقابل انجام خواهد داد.  در وال استریت، همه شاخص ها 
نزولي بودند تا جایي كه هر سه شاخص اصلي بورسي در 
سطح پایین تري از روز قبل خود بسته شدند. شاخص 
»داوجونز ایدانس��تریال اوریج« با 1.۳1 درصد كاهش 
نسبت به روز قبل و در سطح 2۶ هزار و ۶52.۳۳ واحد 
بسته شد. طبق اعالم مركز آمار اروپا، متوسط نرخ تورم 
در 19 كش��ور عضو منطقه ی��ورو در 12ماه منتهي به 
ژوئن با 0.2 درصد افزایش نسبت به رقم مشابه منتهي 
به ماه قبل به 0.۳ درصد رس��ید اما ن��رخ تورم هنوز در 
فاصله زیادي از س��طح دو درصدي هدف گذاري شده 
توس��ط بانك مركزي این منطقه باقي مانده است.  در 
معامالت بورس هاي آسیا، شاخص ها عملكرد مختلفي 
داشتند؛ تا جایي كه شاخص »نیك كي 225« بورس 
توكیو ژاپن با ریزش 0.58 درصدي تا سطح 22 هزار و 
751.۶1 واحدي پایین رفت. شاخص »هانگ سنگ« 
بورس هنگ كنگ 0.82 درصد باال رفت و در سطح 25 
هزار و 2۶۳ واحد بسته شد. در چین شاخص »شانگهاي 
كامپوزیت« ری��زش 0.04 درصدي را تجربه كرد و در 
سطح 4712.44 واحد بسته شد. در بازار طالي سیاه 
روند قیمت ها نزولي بود. هر بشكه نفت »وست تگزاس 
اینتر مدیت« با 0.57 درصد كاهش به 41.0۳ دالر رسید 
و نفت خام برنت دریاي شمال با افت 0.۶۳ درصدي به 

ازاي 4۳.۳1 دالر در هر بشكه مبادله شد.
همچنین در بازار فلزات گران بها، بهاي هر اونس طال 
با كاهش 0.12 درصدي نس��بت به روز قبل در سطح 
1887.80 دالر معامله شد. هر اونس نقره با افت 0.02 

درصدي به ازاي 22.80 دالر مبادله شد.
    عقبگرد دالر در بازارهاي جهاني 

براي سومین روز متوالي ارزش دالر در برابر بسیاري از 
ارزها كاهش یافت. به گزارش رویترز، پس از چندین ماه 
بحث سرانجام سران 27 كشور عضو اتحادیه اروپا بر سر 
الیحه حمایت مالي براي تقویت رشد اقتصادي و كاستن 
از تبعات ناش��ي از كرونا با یكدیگر به توافق رس��یدند. 
كمیسیون اروپا اعالم كرد 750 میلیارد یورو به مجموع 
اعتبارات قبلي خواهد افزود كه این منابع صرف حمایت از 
بخش هاي مختلف اقتصادي به شكل وام یا كمك هزینه 
خواهد شد و میزان تخصیص آن به هر كشور نیز بستگي 
به شدت شیوع كرونا در آن خواهد داشت. بدین ترتیب 
مجموع اعتبارات تخصیص یافته اتحادیه اروپا براي مقابله 
با پیامدهاي كرونا به رقم دو تریلیون یورو رسید. خوان 
پرز، معامله گر ارزي در واشنگتن گفت: از مدت ها پیش 
همه منتظر نهایي شدن این بسته محرك بودند و حاال كه 
در خصوص اجرایي شدن و بازه زماني آن بین كشورهاي 
اروپایي وحدت نظر به وجود آمده است، كساني كه روي 
یورو شرط بسته بودند خوشحال هستند. این بسته از این 
جهت هم اهمیت دارد كه كشورهاي اروپایي بار دیگر 
بر سر مساله اي مهم و بزرگ با یكدیگر به اشتراك نظر 
رسیدند و وحدت خود را نشان دادند. در امریكا استیون 
منوچین، وزیر خزانه داري با ارسال نامه اي به اعضاي 
كنگره از آنها خواس��ته است تا مقدمات اجرایي شدن 
یك بسته حمایتي دیگر را تسهیل كنند. به زودي اعتبار 
الیحه حمایتي فعلي كه مج��وز پرداخت یارانه نقدي 
مستقیم به ش��هروندان را مي دهد، به پایان مي رسد. 
منوچین گفته است تمركز بسته جدید كماكان روي 
حمایت از خانوارهاي با درآمد پایین و متوسط و كسب و 
كارهاي خرد خواهد بود. در آسیا، هر چند رشد اقتصادي 
چین در س��طح مثبت باقي مانده اس��ت، اما آمارهاي 
منتشر شده نشان مي دهد كه براي پنجمین ماه متوالي، 
رشد بخش خرده فروش��ي در سطح منفي باقي مانده 
است و این مساله مي تواند بر ضعیف باقي ماندن سطح 
تقاضا در یكي از بزرگ ترین بازارهاي مصرفي جهان و 
در نتیجه تجارت جهاني اثر منفي بگذارد.  نشانه هایي 
از وقوع جنگ ارزي بین پكن و واشنگتن باعث نگراني 
فعالین بازار ارز شده و همین مساله به تقویت ارزهاي امن 
نظیر فرانك منجر شده است. شاخص دالر كه نرخ برابري 
آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گیرد، 
در معامالت  دیروز با 0.21 درصد كاهش نسبت به روز 
قبل و در سطح 94.727 واحد بسته شد. نرخ برابري هر 

فرانك سوییس معادل 1.080 دالر اعالم شد.  

فاصله دالر نيما و صرافی که تا 6 هزار تومان باال رفته بود اکنون به 2649 تومان کاهش یافته است



اخبار

اگرتخصيصارزبهوارداتكاهشنيابد،چهاتفاقيرخميدهد؟

مسير دالر ۴۲۰۰ توماني در سال  ۹۹
تعادل - گروه تجارت |

حذف دالر ۴۲۰۰ توماني براي واردات، همچنان 
يكي از دغدغه ه�اي اصلي منتق�دان به اين 
سياست يارانه اي دولت است. ارزيابي ها نشان 
مي ده�د، كل مي�زان ارز تخصي�ص يافته به 
كااله�اي اساس�ي به ع�اوه دارو و كااله�اي 
پزش�كي در س�ال 98 بالغ بر 15 ميليارد دالر 
بوده  كه ارزش واردات » ذرت، جو، سويا، روغن 
و دانه روغني به عاوه دارو و كاالهاي پزشكي« 
با ارز ۴۲۰۰ توماني در س�ال گذشته، مجموعا 
ح�دود 8 ميليارد دالر تخمين زده مي ش�ود. 
البته قرار ب�ود كه رقم ارز اختص�اص يافته به 
اين كااله�ا از 15 ميليارد دالر در س�ال 98 با 
كاهش�ي 3۰ درصدي، به 1۰.5 ميليارد دالر در 
سال جاري برسد. هرچند برخي خبرها حاكي 
از اين اس�ت كه دولت تصميم دارد تخصيص 
ارز ۴۲۰۰ توماني در س�ال جاري را از 1۰.5 به 8 
ميليارد دالر كاهش دهد، اما هنوز اين موضوع 
رسما اعام نشده اس�ت. در اين بين دو نكته 
قابل طرح است؛ اگر درآمد ارزي دولت، از رقم 
دالر ۴۲۰۰ توماني 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 
مابه التفاوت، كسري مضاعفي به بودجه كشور 
تحميل مي كند ك�ه براي تامين اين كس�ري 
تصميم براين است كه از بانك مركزي استقراض 
ش�ود  كه نتيجه آن افزايش تورم خواهد بود. 
حال چنانچه دولت نس�بت ب�ه كاهش ميزان 
دالر ۴۲۰۰ توماني اختصاص يافته به كاالهاي 
اساس�ي به حدود 5.6 ميليارد دالر در س�ال 
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.

   يارانه دولت به واردات
ارزيابي ها نش��ان مي دهد، دولت در سال گذشته براي 
پرداخ��ت ارز 4200 تومان��ي باب��ت واردات كاالهاي 
اساسي حدود 7 ميليارد دالر كمبود داشته است. ازاين 
رو، بانك مركزي براي تامين ارز 4200 توماني مورد نياز 
بابت واردات كاالهاي اساسي در سال گذشته، اين نياز 
مازاد ارز دولتي يعني حدود 7 ميليارد 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 

قيم��ت 4200 تومان به واردكنن��ده فروخته و به ازاي 
هر دالر 7300 تومان متحمل زيان ش��ده است. به اين 
ترتيب بانك مركزي در سال گذشته مجموعا 51 هزار و 
100 ميليارد تومان بابت واردات كاالهاي اساسي يارانه 
پرداخت كرده اس��ت. در واقع، در سال گذشته بيش از 
51 هزار ميليارد تومان از محل خريد ارز در سامانه نيما 
به قيمت حدود 11.5 هزار توم��ان و فروش آن به نرخ 
4200 تومان به واردكننده كاالهاي اساسي به پايه پولي 
كشور افزوده شده است. به عبارت دقيق تر، اصرار دولت 
بر اجراي سياست تخصيص ارز 4200 توماني 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 4200 توماني كه 
قرار است براي واردات كاالهاي اساسي اختصاص يابد، 
باشد؛ چه اتفاقي رخ مي دهد؟ پاسخ اين پرسش كامال 
واضح است دولت بايد دالر را به قيمت نيمايي )نرخ روز( 
خريداري كرده، اما به قيمت 4200 تومان به واردكننده 
بفروشد. پرداخت همين مابه التفاوت، كسري مضاعفي به 
بودجه كشور تحميل مي كند كه براي تامين اين كسري 
تصميم گرفته شده از بانك مركزي استقراض كنند كه 

نتيجه آن افزايش تورم خواهد بود.  در همين حال، مركز 
پژوهش هاي مجلس، اين سياست پرهزينه دولت براي 
تامين ارز 4200 توماني كاالهاي اساس��ي و تبعات آن 
يعني شديد كس��ري بودجه و تورم، كه در سال 99 هم 
ادامه دارد، را مورد اش��اره قرار داده اس��ت. به طوري كه 
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي با عنوان »بررسي 
اليحه بودجه سال 1399 كل 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 
4200 تومان( وجود ن��دارد، اعالم كرد: اين معضل در 
سال جاري نيز وجود داشته و احتماال از محل ايجاد بدهي 
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 4200 توماني در 
بهار امسال توسط دولت بوديم به گونه اي كه پيگيري ها 
نشان مي دهد صرفا »نهاده هاي دامي، روغن خام، كاغذ 
براي كتاب دانش آموزان و دارو و تجهيزات پزش��كي« 
همچنان در اين ليس��ت قرار دارند و ارز 4200 توماني 

مي گيرند. 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 4200 توماني كه در ابتداي 
سال 98، بالغ بر 25 رقم بود، در ظرف يك سال و سه ماه، 
به 5 رقم رسيده است؛ البته جز دارو و كاالهاي پزشكي. با 
اين حال اين پرسش همچنان قابل طرح است كه براي 
واردات 5 قلم كاالي اعالم شده به عالوه دارو و كاالهاي 
پزشكي كه همچنان ارز 4200 توماني مي گيرند، چه 
مقدار ارز مورد نياز است؟ ارزيابي ها نشان مي دهد، در 
9 ماه ابتدايي سال گذشته، ميزان كل ارز 4200 توماني 
تخصيص يافته بابت واردات كاالهاي اساسي به عالوه دارو 
و كاالهاي پزشكي، حدود 10 ميليارد دالر بوده و ارزش 
واردات »ذرت، جو، س��ويا، روغن و دانه روغني«؛ يعني 
5 قلم كاالي مورد اشاره مدرس خياباني، به عالوه دارو 
و كاالهاي پزشكي با ارز 4200 توماني، مجموعا حدود 
5.3 ميليارد دالر بوده است.  با توجه به اينكه براساس 
آمارهاي اعالم شده توسط رييس جمهور و معاون اول 
رييس جمهور، كل ميزان ارز تخصيص يافته به كاالهاي 
اساس��ي به عالوه دارو و كاالهاي پزشكي در سال 98 
بالغ بر 15 ميليارد دالر بوده است، ارزش واردات ذرت، 

جو، سويا، روغن و دانه روغني به عالوه دارو و كاالهاي 
پزشكي با ارز 4200 توماني در سال گذشته، مجموعا 
حدود 8 ميليارد دالر تخمين زده مي شود.  همان طور 
كه اشاره شد مطابق با اظهارات مقامات ارشد دولتي در 
ماه هاي پاياني 98 و بهار امسال، قرار بود رقم ارز 4200 
توماني اختصاص يافته به كاالهاي اساسي به عالوه دارو 
و كاالهاي پزشكي حدود 10.5 ميليارد دالر باشد. به 
عبارت ديگر، قرار بود رقم ارز 4200 توماني اختصاص 
يافت��ه به اين كاالها از 15 ميليارد دالر در س��ال 98 با 
كاهش��ي 30 درصدي، به 10.5 ميليارد دالر در سال 
جاري برسد. با تكيه بر همين داده ها مي توان گفت كه 
حداكثر ارز 4200 توماني مورد نياز براي واردات »ذرت، 
جو، سويا، روغن و دانه روغني به عالوه دارو و كاالهاي 
پزشكي« در سال جاري حدود 8 ميليارد دالر و حداقل 
ارز 4200 توماني مورد نياز ب��راي واردات آنها، بالغ بر 
5.6 ميليارد دالر يعني كاهش 30 درصدي نسبت به 
سال گذشته خواهد بود. البته در اين ميان خبرهايي نيز 
منتشر شد، مبني بر اينكه دولت تصميم دارد تخصيص 
ارز 4200 توماني در سال جاري را از 10.5 به 8 ميليارد 
دالر كاه��ش دهد. حال چنانچه اي��ن اتفاق در عرصه 
تجارت خارجي رخ دهد و دولت نسبت به كاهش ميزان 
ارز 4200 توماني اختصاص يافته به كاالهاي اساسي به 
حدود 5.6 ميليارد 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 4200 توماني 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 4200 تومان��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 500 هزار بش��كه نفت در روز با 
قيمت 50 دالر صادر كند و انتظار مي رود شاهد كاهش 
حداقل 20 درصدي درآمدهاي نفتي در س��ال جاري 
باشيم. به عبارت ديگر، حداكثر درآمد ارزي دولت در 
سال 99، حدود 6.5 ميليارد دالر تخمين زده مي شود. 
بنابراين دولت مجددا ب��راي تامين ارز 4200 توماني 
كاالهاي اساسي حدود 4 ميليارد دالر كسري خواهد 
داش��ت و مجبور مي شود 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. 
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قطع تسهيالت صادركنندگاني 
كه ارز خود را برنمي گردانند

معاون فني گمرك ايران گفت: تمامي تس��هيالت 
ص��ادرات صادركنندگان��ي ك��ه ارز صادرات��ي را 
بازنگردانده اند متوقف مي شود و صادرات كاالي آنها 
در مس��ير قرمز قرار مي گيرد. مهرداد ارونقي گفت: 
صادرات محصوالت كشاورزي در 3 دسته طبقه بندي 
مي شود. كاالهاي اساس��ي كه صادرات آنها ممنوع 
است. كاالهاي ضروري كه صادرات با دريافت مجوزها 
انجام مي شود و كاالهاي استراتژيك كه صادرات آنها 
مجاز است، اما مجوزهاي قانوني هم نياز دارد. معاون 
گمرك ايران ادامه داد: صادرات محصوالت كشاورزي 
امس��ال از نظر وزني 30.4 درصد و از نظر ارزشي 6.8 
درصد رش��د داشته است. ارونقي در خصوص برخي 
بخشنامه ها و تصميمات يك شبه در حوزه صادرات 
گفت: گمرك مجري بخشنامه ها هست، البته برخي 
بخشنامه ها ايستايي هايي براي صادرات رقم مي زند. 
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 سازمان هاي 
ديگر دارند. طبق بسته سياستي بانك مركزي تمامي 
تسهيالت صادرات صادركنندگاني كه ارز صادراتي را 
بازنگردانده اند متوقف مي شود و صادرات كاالي آنها 
در مسير قرمز قرار مي گيرد كه برخي كاالها فسادپذير 
هستند و گمرك سعي بر رفع مشكل اين نوع كاالها و 
صادرات آنها قبل از فاسد شدن دارد. وي افزود: ارزيابي 
كاال در محل، شبانه روزي كردن صدور كاالها و رايزني 
با كش��ورهاي طرف در زماني ك��ه محدوديت هاي 
كرونايي وجود دارد از جمله اقدامات گمرك در جهت 

تسهيل صادرات است.

كارت اعتباري سهام عدالت 
هفته آينده ارايه مي شود 

ايرنا| نايب رييس اول اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و 
كشاورزي ايران از ارايه كارت اعتباري دارندگان سهام 
عدالت از هفته آينده، خبر داد. حسين سالح ورزي روز 
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 
مي گيرد.« وي افزود: با اين تصميم سهامداران مجبور 
به فروش زودهنگام سهام با ارزش خود نيستند و بورس 
هم از تالطم و نوسان در امان مي ماند. اعطاي كارت 
اعتباري به مشمولين سهام عدالت از جمله تصميماتي 
است كه بعد از جلس��ه شوراي هماهنگي اقتصادي 
رييس جمهوري و اعالم رييس كل بانك مركزي اتخاذ 
شد تا در اختيار مشموالن سهام عدالت قرار گيرد. با 
توجه به اين تصميم اتخاذ شده مشموالن سهام عدالت 
مي توانند از طريق نظام بانكي تا سقف 50 تا 60 درصد 
از ارزش دارايي س��هام عدالت خ��ود، كارت اعتباري 
دريافت كنند و با استفاده از آن مي توانند با مراجعه به 
مراكز خريد، به صورت اعتباري خريد كنند. براساس 
اين طرح در نظر گرفته شده مشموالن سهام عدالت 

تا يك سال فرصت دارند وجه را با بانك تسويه كنند.

 اصالح آيين نامه تشكيل 
ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

هيات دولت براي تامين نظر مجلس شوراي اسالمي، 
آيين نامه اجرايي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و 
ارتقاي نظام مالي كشور درباره تشكيل ستاد تسهيل 
و رفع موانع توليد را اصالح كرد. به گزارش مهر به نقل 
از پايگاه اطالع رساني هيات دولت، هيات وزيران در 
جلس��ه 29 تير 1399 به پيشنهاد معاونت حقوقي 
رييس جمهور، آيين نامه اجرايي ماده )61( الحاقي 
به قانون رفع موان��ع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام 
مالي كشور، موضوع تشكيل ستاد تسهيل و رفع موانع 
توليد را اصالح كرد. به موجب اين اصالحيه، وظايف 
و اختيارات ستاد تسهيل و رفع موانع توليد با رعايت 

قوانين و مقررات تعيين مي شود.

تشديد كمبود  نهاده هاي  دامي 
با بروكراسي جهاد كشاورزي 

دبير اتحاديه واردكنندگان نهاده ه��اي دام و طيور 
ايران معتقد است: بروكراسي توزيع در وزارت جهاد 
كشاورزي باعث رسوب كاال و كندي عرضه نهاده هاي 
دامي شده و اين بروكراسي با تأخير 20 روزه در صدور 
مجوز عرضه نهاده ها در سامانه بازارگاه، كمبود اين 
نهاده ها در بازار را تشديد مي كند. عباس حاجي زاده 
با اس��تقبال از مصوبه اخير وزارت صنعت در ايجاد 
امكان ترخيص اعتباري كاالهاي رسوبي براي همه 
واردكنندگاني كه در انتظار تأمين ارز هستند، افزود: 
اين مصوبه بخشي از مشكالت بازار نهاده هاي دايمي 
را رفع مي كند؛ اما در حال حاضر بروكراسي توزيع در 
وزارت جهاد كش��اورزي باعث رسوب كاال و كندي 
عرضه نهاده هاي دامي شده است. او ادامه داد: متأسفانه 
بر اساس رويه هاي ابالغي، هر واردكننده براي اينكه 
كاالي خود را اظهار و در سامانه بازارگاه عرضه كند بايد 
از معاونت امور توليدي وزارت جهاد كشاورزي مجوز 
بگيرد كه صدور اين مجوز بعضاً تا 20 روز زمان مي برد. 
دبير اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران 
تصريح كرد: البته پس ازاينكه واردكنندگان مجوز 
اظهار و عرضه نهاده هاي دامي در س��امانه بازارگاه را 
اخذ كردند مراجعه دارندگان حواله هاي خريد و حمل 
نهاده هاي دامي به سامانه بازارگاه گاهي بين چند روز 
تا چند هفته زمان مي برد. حاجي زاده خاطرنش��ان 
كرد: در حال حاضر بازار به شدت با كمبود نهاده هاي 
دامي مواجه است و هيچ دليلي براي ايجاد اين همه 
ايستگاه غيرضروري و مانع در مسير عرضه نهاده هاي 
دامي وجود ندارد. او تصري��ح كرد: وقتي كاال تحت 
كليد وزارت جهاد كشاورزي و صرفًا به افراد معرفي 
شده توس��ط اين وزارتخانه توزيع مي شود اين همه 
اتالف زمان در روند توزيع نهاده هاي دامي نتيجه اي 
 جز تحميل هزينه هاي س��نگين به اقتصاد كشور و 
كندي جريان عرضه نهاده هاي دامي كه مواد اوليه 
براي صنايع دام و طيور است را در پي نخواهد داشت.

حداكثر ارز 4200 توماني مورد نياز براي واردات ۵  قلم كاالي اساسي در سال جاري 8   ميليارد دالر است

معاوناقتصاديدبيرخانهشورايعاليمناطقآزاد:

معافيت مالياتي موجب رشد تجارت در مناطق آزاد مي شود
معاون اقتصادي دبيرخانه شوراي عالي مناطق 
آزاد تج�اري � صنعتي گفت: مق�ررات اداره 
مناطق ويژه اقتصادي با علم به توانايي ايجاد 
اش�تغال و رش�د تجارت براي اي�ن مناطق 
پيش بيني ش�ده اند ك�ه يكي از اي�ن موارد، 

معافيت مالياتي مناطق آزاد است.

»احمد جمالي« روز جمعه در گفت وگو 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 بنگاه هاي اقتصادي و واحدهاي مشغول 
فعاليت در اين محدوده ه��ا معاف از ماليات بودند اما 
پس از طرح يك ش��كايت، اين مرجع حكمي مبني 
بر كس��ر ماليات از حقوق كارمندان شركت ها 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 تصميم گيرنده 
در اين زمينه اين حق را لغو نكرده اس��ت و بر همين 
اساس بنگاه ها و دستگاه هاي اجرايي براي رفع شبهه 
راي ص��ادره از معاون��ت حقوقي رياس��ت جمهوري 
نظرخواهي كرده اند تا درباره اين حكم ديوان عدالت 

اداري تصميم گيري شود. به گفته جمالي، در جلسه 
صدور حكم از سوي ديوان هيچ نماينده اي 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 راه حل هايي 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 كرده ايم.
وي با بيان اينكه مقررات اداره مناطق ويژه اقتصادي 
قوانين ويژه اي محسوب مي شوند، اظهار داشت: اين 
قواني��ن با علم به اينكه مناط��ق آزاد خاص تجارت و 
اشتغال هستند تدوين ش��ده اند، معافيت از ماليات 
در اين مناط��ق نيز براي جذب مش��اركت مردم در 
اين مناطق اس��ت.  جمالي افزود: قوانيني مانند ماده 
65 قانون احكام دايمي برنامه توس��عه كش��ور همه 
اختيارات مديريت دس��تگاه هاي 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 نمي كنند 

كه اين موضوع موجب كندي فعاليت ها 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��رمايه گذاري و افزايش درآمد عمومي، 
ايجاد اش��تغال س��الم و مولد، تنظيم بازار كار و كاال، 
حضور فعال در بازاره��اي جهاني و منطقه اي، توليد 
و صادرات كاالهاي صنعتي و تبديلي و ارايه خدمات 
عمومي از اهداف اصلي اداره اين محدوده ها هستند.

وي افزود: ب��ر همين اس��اس اقدامات مناس��ب در 
زمينه گردشگري، درماني، آموزشي در ابعاد توسعه 
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، حمل و نقل و لجستيك 
در مجموعه عملكرد هفت ساله دبيرخانه شوراي عالي 

مناطق آزاد به چشم مي خورد.
جمالي خاطرنش��ان كرد: 6 ميليارد و 292 ميليارد 
تومان بودجه عمراني از منابع س��ازمان هاي مناطق 
آزاد در حوزه رش��د و توس��عه اقتصادي و واحد هاي 
خدماتي دربرگيرنده فعاليت هاي مالي، گردشگري 

و لجس��تيكي هزينه شده اس��ت و بر همين اساس 
يك هزار و 400 واح��د خدماتي در مناطق آزاد فعال 
ش��دند و 47 هزار واحد صنفي نيز در اين محدوده ها 
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 98 يك هزار و 300 واحد 
توليدي در اين محدوده ها فعاليت كردند كه موجب 
فراهم ش��دن 300 هزار اشتغال در مناطق آزاد شده 

است.

سرپرستمعاونتبازرگانيداخليوزارتصمتتشريحكرد

شرايطدريافتلوازمخانگيارزانقيمت
سرپرس��ت معاونت بازرگاني داخلي وزارت صمت از شروع طرح توزيع 
مستقيم لوازم خانگي به صورت سبدهاي ارزان قيمت خبرداد و شرايط 

دريافت اين 5 قلم لوازم خانگي پرمصرف را تشريح كرد.
محمدرضا كالمي در گفت وگو با تسنيم در خصوص طرح توزيع مستقيم 
لوازم خانگي س��بدهاي ارزان قيمت، اظهار داشت: طبق مصوبه ستاد 
تنظيم بازار، اقشار هدف اين طرح، با اولويت زوج هاي جوان تحت پوشش 
كميته امداد و بهزيستي يا فرزندان اين افراد است كه اجرايي مي شود. 
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر 105 هزار نفر معرفي شده اند، گفت: 
سومين گروهي كه در اولويت اين طرح هستند، مزدوجين تحت پوشش 
سازمان بازنشستگي است. به طور كلي طي فراخوان اعالم شده، دنبال اين 
هستيم كه واحدهاي توليد كننده لوازم خانگي كه توانايي و عالقه مندي 
الزم را براي عرضه مستقيم اين 5 قلم كاال به مصرف كننده واقعي را دارند، 
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 ٥ قلم كاالي لوازم خانگي اصلي جهيزيه از جمله اجاق 
گاز، تلويزيون، يخچال، ماشين لباسشويي و جارو برقي اقدام كنند. كالمي 

با اشاره به اينكه هدف از اين كار حذف واسطه ها و عرضه مستقيم كاال با 
قيمت مناسب به دست مصرف كننده واقعي است گفت: اين طرح قرار 
است با مشاركت پاكشوما و شركت انتخاب شروع شود. گروه انتخاب در 
مرداد ما ٣٥ هزار 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 مي شود 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 استان ها نيز آمادگي 
الزم را داش��ته باش��ند، اين امكان وجود دارد كه محصوالت به صورت 
نمونه امكان مش��اهده حضوري اين 5 قلم فراهم شود.  كالمي در پايان 
گفت: مشمولين اين طرح پس از انتخاب محصول مورد نظر و واريز وجه 
مي توانند كاال را تحويل بگيرند. در بس��ته نخست اسنوا اين ٥ قلم كاال 

را به ارزش ٩ ميليون و پانصد هزار تومان در اختيار اقشار قرار مي دهد.

مديرعاملشركتبازرگانيدولتيايراناعالمكرد

پرداخت22هزارميلياردتومانيارانهآردوناندركشور
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در همدان گفت: 22 هزار ميليارد 
تومان س��االنه دولت يارانه آرد و نان پرداخ��ت مي كند 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 
يارانه دار در مسير درست مصرف شود. مديرعامل شركت بازرگاني 
دولتي ايران از توزيع 150 هزارتن ش��كر خبر داد و گفت: به تازگي 
اين ميزان با نرخ 6300 تومان براي خانوار و 6700 تومان براي صنف 
و صنعت توزيع شد. سيف اضافه كرد: از اسفند 300 هزارتن روغن 
و 250 هزارتن 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 عجله اي 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 
13 هزار و 100 ميليارد تومان به كش��اورزان كشور پرداخت شده و 
اين روند ادامه دارد. سيف اظهار كرد: تا امروز 6 ميليون و 300 هزار 
تن گندم در سراسر كش��ور از كشاورزان به صورت قيمت تضميني 

خريداري شده اس��ت. وي تصريح كرد: خريد گندم تا امروز رشد 9 
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 استان ها ديده مي شود. سيف افزود: از 
اسفند سال 96 تشويق 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.



5 ايرانشهر راه  و شهرسازي

واكنش مقام هاي رسمي ايران به ايجاد مزاحمت جنگنده هاي امريكايي براي ايرباس ماهان

نقض حقوق هوانوردي ايران در آسمان سوريه
گروه راه و شهرسازي|

ايج�اد مزاحم�ت دو فروند جنگن�ده اف 15 
امريكايي براي يك فروند هواپيماي مسافري 
متعلق به شركت ايراني ماهان، واكنش معاون 
حقوقي رييس جمهور، وزير راه و شهرسازي 
و سخنگوي وزارتخانه كشورمان را به دنبال 
داشت. همچنين سازمان هواپيمايي كشوري 
تعرض جنگنده امريكايي به هواپيماي ماهان 
را مصداق بارز نقض حقوق بين الملل دانست 

و خواستار بررسي اين حادثه در ايكائو شد.

به گزارش خبرگزاري هاي داخلي، در س��اعات پاياني 
پنجشنبه ايرباس 310 ماهان در مسير تهران- بيروت 
در آسمان دمشق با تهديد 2 فروند جنگنده امريكايي 
مواجه ش��د.  جنگنده هاي امريكايي اف 15 ابتدا از باال 
و زير هواپيماي مسافري ماهان به اين هواپيما نزديك 
مي ش��وند، مكالماتي بين خلبان ايرباس مس��افري و 
جنگنده انجام مي شود. با تغيير زاويه جنگنده، خلبان 
بالفاصله كاهش ارتفاع مي دهد. 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 
سريع ارتفاع موجب مي شود از ناحيه سر به دليل برخورد 

با جدار كناري يا سقف دچار صدمه شوند. 
خلبان اين پرواز پس از تهديد اين جنگنده هاي امريكايي 
با كاهش ارتفاع به سمت فرودگاه بيروت حركت مي كند و 
به سالمت در فرودگاه بيروت هواپيما به زمين مي نشيند.  
چند تن از مس��افران مصدوم اين پرواز با آمبوالنس به 
بيمارستان منتقل ش��دند و حال بقيه مسافران خوب 
است. اين هواپيما پس از تخليه مسافران خود در فرودگاه 
بيروت س��وخت گيري و به س��مت ايران حركت كرد. 
ايرباس 310 ماهان در ساعت 2: 45 جمعه در فرودگاه 

امام خميني )ره( به زمين نشست.

    زير پا گذاشتن اصول حقوق بين الملل 
در پي اي��ن رويداد، لعي��ا جنيدي، مع��اون حقوقي 
رييس جمهور گفت: ايجاد مزاحمت براي يك هواپيماي 
مسافربري، زير پا گذاشتن اصول مسلم حقوق بين الملل 
اس��ت. به گزارش مه��ر، جنيدي طي يادداش��تي به 
مزاحمت اخير يك جنگنده براي هواپيماي مسافربري 
ايراني واكنش نشان داد و نوشت: ايجاد مزاحمت براي 
يك هواپيماي مسافربري، زير پا گذاشتن اصول مسلم 
حقوق بين الملل اس��ت. وي افزود: رفتار هواپيماهاي 
جنگنده در قب��ال پ��رواز 1152 هواپيمايي 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��الوه در مغايرت ب��ا مواد 3 مك��رر و 44 پيمان 
هواپيمايي كشوري بين المللي )كنوانسيون شيكاگو( 
و ضميمه هاي مربوطه و كنوانس��يون مونترال 1۹۷1 
ونيز زير پا گذاشتن اصول مسلم حقوق بين الملل است.

جنيدي تاكيد كرد: توضيحاتي كه تا كنون ارايه شده 
غيرموجه و فاقد وجه اقناعي است، از اين رو، اقدامات 
صورت گرفته توسط اين جنگنده ها موجب مسووليت 
بين الملل��ي دولت متبوع آنها ب��وده و قابليت تعقيب 
حقوقي را از جمله در شوراي ايكائو و دادگاه دادگستري 

بين المللي 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 

به اين اقدام اعتراض كند. ما هم به طور جدي پيگيري 
مي كنيم تا ايكائو وادار ش��ود و نس��بت به اين تعرض 

امريكا، اعتراض كند.
اسالمي در گفت وگو با ايلنا درباره مزاحمت دو جنگنده 
امريكايي براي هواپيماي مسافري ماهان بر فراز آسمان 
سوريه كه منجر به فرود اضطراري و مصدوم شدن چند 
مسافر از جمله دو كودك شد، گفت: هواپيماي ماهان 
در مسير تجاري بين المللي 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 
رسمي ايران به اين برخورد تروريستي امريكا را از طريق 

نماينده كشورمان در ايكائو پيگيري مي كنيم.
وزير راه وشهرسازي با تاكيد بر اينكه مزاحمت هاي دو 
جنگنده امريكايي براي هواپيماي مسافربري كشورمان 
تعرض آشكار به حقوق قانوني و واضح بين  المللي و عليه 
امنيت مسافران بوده است، گفت: طبق ضوابط ايكائو 
همه كشورها وظيفه دارند كه ايمني پروازها را در فضاي 
كشورها رعايت كنند و اين الزام براي همه كشورهاست.

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. 

    امريكايي ها غلط كرده اند 
وزير راه وشهرسازي درباره اظهارات مقامات امريكايي 
مبني بر اينكه جنگنده ها فاصله استاندارد از هواپيماي 
ماهان را رعايت كرده اند، تاكيد كرد: آنها غلط كرده اند، 
هيچ حقي نداش��تند كه وارد مسير هواپيماي تجاري 
شوند.   وي با تاكيد بر اينكه هيچ جنگنده اي حق ندارد 
وارد مسير تجاري هواپيماها شود، اظهار كرد: مسيرهاي 
پروازهاي تجاري و بين المللي شناخته شده هستند و 
هيچ جنگنده اي حق تعرض و اجازه ورود به مسير تجاري 
را ندارد.  اس��المي 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 به طور جدي پيگيري مي كنيم تا ايكائو وادار 

شود و نسبت به اين تعرض امريكا، اعتراض كند. 

    اطالعيه رسمي سازمان هواپيمايي 
س��ازمان هواپيمايي كش��وري در اطالعيه اي نيز به 
تعرض جنگنده امريكايي به هواپيماي ماهان واكنش 
نش��ان داد.  در اين اطالعيه آمده است: در پي تعرض 
هواپيماهاي جنگنده اياالت متحده امريكا بر فراز خاك 
سوريه به پرواز 1152 شركت هواپيمايي ماهان كه روز 

پنجشنبه دوم تيرماه13۹۹ در كريدورهاي بين المللي 
هوايي در آسمان س��وريه، از فرودگاه بين المللي امام 
خميني )ره( عازم بيروت بود، تعدادي از مسافرين به 
دليل عكس العمل خلبان براي پيشگيري از تصادم با 
پروازهاي متعرض، دچار جراحات شدند. پس از حصول 
اطمينان از ايمن بودن هواپيما، متعاقب فرود در فرودگاه 
بيروت، تصميم در خصوص بازگشت هواپيماي مذكور 
به تهران اتخاذ ش��د.  س��ازمان هواپيمايي كشوري بر 
اساس مفاد ضميمه 13 پيمان 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 داده هاي فني 
و اطالعات به دست آمده بر اساس فرآيند بررسي سانحه 
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 بين الملل و مقررات 
و اس��تانداردهاي هوانوردي مي داند و مراتب اعتراض 
جدي خود را رس��ما به شوراي س��ازمان بين المللي 
هواپيمايي كش��وري )ايكائو( ارايه كرده و خواس��تار 

رسيدگي فوري به موضوع است.

    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 
تشكيل مي دهد. عليرضا منظري در گفت وگو با فارس، 
درباره تهديد نظامي ايرباس مسافري تهران-بيروت 
متعلق به ماهان از سوي جنگنده هاي امريكايي اظهار 
كرد: طبق كنوانسيون ش��يكاگو اين يك اصل است 
كه هواپيماهاي مس��افري در رابطه با س��امانه هاي 
نظامي، امنيت داشته باشند و طبق اين كنوانسيون 
سامانه هاي 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 پايگاه هاي 
نظامي غيررسمي وجود دارد، هواپيماهاي نظامي با 
ادعاي »رهگيري« ارتباطي با هواپيماي مس��افري 
برقرار كرده اند ك��ه البته هنوز از مكالمات هواپيماي 
مسافري با جنگنده ها و برج مراقبت دمشق اطالعي 
نداريم و نمي توان 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 برمي آيد كه 
جنگنده ها حال��ت تهديد آميز داش��ته اند 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 
مي تواند جعبه سياه ايرباس ماهان را بگيرد، مكالمات 
را درياف��ت كند، همچنين مكالم��ات جنگنده هاي 
نظامي را بگيرد و مكالمه هاي برج مراقبت دمشق را 

هم دريافت كند. 
نماينده اسبق ايران در س��ازمان جهاني هواپيمايي 
اضافه كرد: فعاًل از جزييات خب��ر نداريم و نمي توان 
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 جنگنده ها  همچنين 
جزييات اتفاقات را جمع آوري و در نهايت موضوع را 
اع��الم 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 
جنگنده هاي امريكايي از سوي كميته بررسي سانحه 
تهديد تشخيص داده شود و در واقع رهگيري تهديد 
بوده باشد، تخلف است و طبق ماده 3 مكرر 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 مي توانيم به عنوان يكي از 
ذي نفعان 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 مي شود.
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رمزگشايي جعبه هاي سياه 
هواپيماي اوكرايني پايان يافت

معاون وزير خارجه اوكراين گفت: فرآيند تحليل 
داده هاي 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 داده هاي 
جعبه س��ياه هواپيماي س��انحه ديده خطوط 
هواپيمايي اوكراين در ايران، در كشور فرانسه به 
پايان رسيده است. او در مصاحبه با شبكه راديويي 
»هرومادسك« توضيح داد: »تمامي اطالعات دو 
دستگاه ضبط كننده 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.« وي افزود: پيش بيني اينكه تحقيقات فني 
چقدر زمان مي برد، ممكن نيست. همچنين دفتر 
تحقيقات و تحليل امنيت هواپيمايي كش��وري 
فرانسه نيز كه در اين فرآيند حضور دارد، از اتمام 
تحليل داده هاي دستگاه هاي ضبط كننده پرواز 
خبر داده است. بر اس��اس اين گزارش، سازمان 
ايمني حمل ونقل كانادا ني��ز اعالم كرد كه يك 
تيم بين المللي بررسي جعبه هاي سياه هواپيماي 
س��قوط كرده اوكرايني در تهران را انجام داده و 
تحليل اوليه اطالعات اين جعبه هاي س��ياه در 
فرانسه تكميل شده است. »كتي فاكس« رييس 
اين موسس��ه طي بيانيه اي اعالم كرد: »كار در 
پاريس به پايان رسيد اما بررسي ها هنوز فاصله 
زيادي تا به س��رانجام رس��يدن دارد. همچنان 
سواالت كليدي زيادي وجود دارد كه بايد پاسخ 

داده شود.« 

شهادت يكي از آتش نشانان
 در تهران

پيروز حناچي، شهردار تهران، شهادت مرتضي 
حيدري، يك��ي از ماموران آتش نش��اني را كه 
پنجش��نبه ش��ب در جريان عملياتي به فيض 
شهادت رسيد، تسليت گفت. به گزارش فارس، 
پنجشنبه شب ماموران سازمان آتش نشاني شهر 
تهران در جريان وقوع يك فقره آتش سوزي در 
جنوب ش��هر تهران قرار گرفتند.آتش س��وزي 
در ي��ك مغ��ازه رخ داده بود كه آتش نش��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 آتش سوزي باعث شد تا يكي 
از آتش نش��انان بدون اطالع از حفره يك چاله 
مخصوص باالبر داخل اين چاله بيش از 4 متري 
سقوط كرده و به فيض شهادت نايل شود. حاال 
شهردار تهران در پستي اينستاگرامي با انتشار 
تصوير اين آتش نش��ان ش��هيد نوش��ته است: 
همكار آتش نش��ان فداكارم مرتضي حيدري از 
ايس��تگاه ۹1 حين عمليات به شهادت رسيد. 
اين ضايعه دردناك را به خانواده محترم ايشان و 
همكاران آتش نشان تهران و جامعه آتش نشانان 
كشور تسليت عرض مي كنم و از خداوند متعال 
براي او آمرزش و براي بازماندگان صبر مسالت 

مي نمايم.روحش شاد و يادش گرامي.

طرح ساماندهي سگ هاي 
بدون صاحب الزم االجراست

مدي��ركل بازرس��ي س��ازمان ش��هرداري ها و 
دهياري ها گف��ت: به منظور ارتقاء س��المت و 
بهداش��ت ش��هروندان همچنين رعايت اصول 
حقوقي در برخ��ورد با حيوانات بدون صاحب از 
ش��هرداري ها خواسته ش��ده، طرح ساماندهي 
سگ هاي بدون صاحب را به طور دقيق اجرا كنند. 
به گزارش روابط عمومي س��ازمان شهرداري ها 
و دهياري هاي كش��ور، رمضان اميني مديركل 
دفتر ارزيابي عملكرد، بازرسي و پاسخگويي به 
شكايات سازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي 
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��گ هاي بدون صاحب خب��ر داد. وي افزود: 
تمامي ش��هرداري ها موظفند دس��تورالعمل 
ابالغي س��ازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي 
كش��ور در س��ال 13۸۷ در زمينه ساماندهي و 
كنترل جمعيت س��گ هاي ب��دون صاحب به 
روش زنده گي��ري در محدوده ش��هرداري ها و 
دهياري ها را با جدي��ت و به طور دقيق رعايت و 
پيگيري كنند و در صورت تخطي از آن با خاطيان 
برخورد قانوني و قاطع مي شود. مديركل بازرسي 
سازمان ش��هرداري ها و دهياري ها ضمن اشاره 
به دريافت گزارش هاي واصله از برخي ش��هرها 
و پايش صورت پذيرفته مبن��ي بر عدم رعايت 
برخي از ضوابط مقرر در دستورالعمل ساماندهي 
س��گ هاي بدون صاحب، ادامه داد: در راستاي 
تحقق بند 15 ماده 55 قانون شهرداري مبني بر 
وظيفه مندي شهرداري ها 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 شهرداري ها خواسته 
شده اين دستورالعمل را به طور دقيق اجرا كنند. 
اميني همچنين گفت: از استانداري ها و شوراهاي 
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 
ضوابط دستورالعمل  با خاطيان برخورد قانوني 

 صورت گيرد.

معاون وزير راه و شهرسازي خبر داد

ثبت نام وام وديعه در سايت مسكن ملي از امروز
گروه راه و شهرسازي|

 در پي اع�ام 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 مي شوند، گفت: متقاضيان از روز 
شنبه 4 مرداد به سامانه طرح اقدام ملي مسكن 

مراجعه كنند.

به گزارش »تعادل«، بنا به اعالم دولت، بر اي مس��تاجران 
تهراني، كالن شهرها و ساير شهرها به ترتيب 50، 25 و 15 
ميليون تومان وام وديعه مسكن در نظر گرفته شده است كه 
مستاجران مي توانند با استفاده از اين وام، پول پيش يا بخشي 
از آن را تامين كرده و صرفا به بانك سود پول را پرداخت كنند 
و در پايان موعد اجاره اصل مبلغ به بانك مسترد خواهد شد. 
محمودزاده در اين باره در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: براي 
ثبت نام كمك وديعه اجاره، صفحه اي را در س��ايت طرح 
اقدام ملي مسكن به نشاني tem.mrud.ir ايجاد كرديم 
كه افراد مي توانند براي ثبت نام مراجعه كنند. كساني هم 
كه تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي هستند اطالعات 
الزم و نحوه ثبت نام را از طريق سايت دستگاه هاي مربوطه 
پيگيري كنند. وي افزود: كساني كه از طريق سايت مسكن 
ملي نام نويس��ي مي كنند پااليش و افراد واجد شرايط به 

سيستم بانكي معرفي مي شوند.

    شروط دريافت كمك وديعه 
محمودزاده با اشاره به شروط ثبت نام كمك وديعه اجاره 
گفت: گروه بندي اوليه براي كارگران و حقوق بگيران 
ثابت اعم از دولتي و بخش خصوصي است. در اين بين 
اولويت با كساني است كه امسال ازدواج كرده اند يا در 
شرف ازدواج هستند. خانوارهايي كه سه فرزند يا بيشتر 
دارند  همچنين كارگراني كه حقوق پايين تري دريافت 

مي كنند 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 فعاًل مدنظر داريم اين 
است كه تا پايان روز دوشنبه 6 مرداد نام نويسي ها 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��الش مي كنيم كه از طري��ق اتصال به 
س��امانه هاي 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 مي ش��ود و همين موضوع 
مقداري كار را پيچيده تر كرده است. به هر ترتيب اميدواريم 
در سه روز اول هفته اين اتصال بين بخشي برقرار شود. او 
در پاس��خ به اينكه كمك وديعه چه تاثيري در بازار اجاره 
خواهد داشت؟ گفت: طبيعتاً اين تسهيالت براي باال بردن 
توان افرادي است كه از قبل اجاره پرداخت مي كردند. در 
تهران 50 ميليون تومان، در شهرهاي بزرگ 30 ميليون 
 تومان و س��اير ش��هرها 15 ميليون تومان با نرخ س��ود 
13 درص��د پرداخت مي ش��ود. اي��ن ارقام ب��ا توجه به 
بررس��ي هاي كارشناس��ي صورت گرفته، ل��ذا مي تواند 

پاسخگوي بخشي از نياز مستاجران باشد.

    افزايش ۸۰۰  درصدي كد رهگيري 
معاون وزير راه و شهرسازي همچنين درباره اثرات تعيين 
س��قف 25، 20 و 15 درصدي به ترتيب در تهران، س��اير 
كالن شهرها و شهرهاي كوچك براي افزايش اجاره بها در 
سال جاري كه مدتي قبل در ستاد مقابله با كرونا انجام شد 
اظهار كرد: به دنبال اين مصوبه كه يكي از شروط آن دريافت 
كد رهگيري است، در برخي استان ها از جمله تهران شاهد 
افزايش 100 درصدي و در بعضي استان ها مثل كرمانشاه 

شاهد افزايش ۸00 درصدي اخذ كد رهگيري هستيم.
وي گفت: بعضي س��ايت هاي خبري به اشتباه از قول من 

نوشتند كه اجاره بها ۸00 درصد افزايش داشته، در حالي كه 
من رشد تعداد كد رهگيري را اعالم كرده بودم.

    ا ولويت دريافت وام با چه كساني است؟
وزير راه و شهرسازي خانواده هاي 5 نفره و زوج هاي خانه اولي 
را اولويت نخس��ت تسهيالت كمك وديعه مسكن خواند و 
گفت: كد رهگيري اجاره نامه و برخورداري از حقوق ثابت از 
شروط پرداخت اين تسهيالت است.  محمد اسالمي، وزير 
راه و شهرسازي، در گفت وگو با شبكه خبر تلويزيون به تشريح 
جزييات تسهيالت كمك وديعه مسكن پرداخت و گفت: 
اين طرح از هفته آينده قابل اجرا است و ثبت نام متقاضيان 
در سامانه وزارت راه و شهرسازي انجام مي شود. او نكته مهم 
در خصوص اين تس��هيالت را، پرداخت كارمزد تسهيالت 
توسط مستاجران عنوان كرد و افزود: اصل اين تسهيالت از 
طريق مستاجر در اختيار موجر قرار مي گيرد و در پايان مدت 
قرارداد اجاره، تسهيالت به بانك برگردانده مي شود.  وزير 
راه و شهرسازي، حقوق بگيران ثابت را، جامعه واجد شرايط 
دريافت اين تسهيالت خواند و عنوان كرد: خانواده هاي 5 نفره، 
زوج هاي خانه اولي و كساني كه به تازگي ازدواج كرده اند در 
اولويت اخذ اين تسهيالت قرار دارند. در گروه دوم نيز افرادي 
قرار دارند كه تحت پوشش سازمان هاي حمايتي قرار دارند. 
او در خصوص مبلغ اين تسهيالت نيز عنوان كرد: اين مبلغ 
در كالن شهر تهران 50 ميليون تومان، در ساير كالن شهرها 
30 و در شهرهاي كوچك تر 15 ميليون تومان در نظر گرفته 
شده است. اسالمي برخورداري متقاضيان از اجاره نامه رسمي 
ملكي و ساير موارد مربوط به تسهيالت مسكن ملكي )به 
استثناي محل تولد متقاضي( را از ديگر شروط پرداخت اين 
تسهيالت عنوان و خاطرنشان كرد: تسهيالت با معرفي نامه 
بنگاه امالك و نيز كارفرمايي كه حقوق متقاضي را پرداخت 
مي كند به او پرداخت مي شود و ضامن ديگري براي اخذ اين 
تسهيالت احتياج نيست. در خصوص كارفرماي متقاضي نيز، 
دارا بودن كد بيمه يا كد كارگاهي كه نشان دهنده فعاليت آن 

كارگاه باشد، ضروري است.

  ۶۰۰ هزار نفر در اولويت  نخست
او همچني��ن از احصا 600 هزار نفر ب��ه عنوان اولويت 
نخست و واجد دريافت كسب اين تسهيالت خبر داد و 
گفت: اين تعداد با توجه به اطالعاتي از سامانه وزارت رفاه 
و نيز شناسايي آمار خانوارها شناسايي شده اند. وزير راه و 
شهرسازي تاكيد كرد: با توجه به شرايط كرونا و مشكالت 
اقتصادي كه بر مستاجران به ويژه مستاجران داراي عائله 
و نيز زوج هاي تازه ازدواج كرده خانه  اولي عارض ش��ده 
است، اين دو گروه در اولويت دريافت تسهيالت كمك 
وديعه مسكن قرار داده ش��ده اند. او در پاسخ به سوالي 
در خصوص اينكه اين تسهيالت تا چه اندازه مشكالت 
مستاجران را حل خواهد كرد، پاسخ داد: اساس كمك 
وزارت راه و شهرسازي در اين خصوص مصوبه سياستي، 
براي كنترل لجام گسيخته رش��د مبلغ اجاره بها بود. 
پايشي كه پس از تصويب و اجراي اين مصوبه انجام شده 
است نش��ان مي دهد كه اين مصوبه به  خوبي افزايش 
لجام گسيخته 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 مي تواند 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 به صورت رسمي فروخته و كد رهگيري 
دريافت كرده باشد نيز حكم تخليه منزل صادر مي شود. 
بنابراين رشد حباب گونه اي كه قيمت اجاره بها پيدا كرده 
بود با آن مصوبه مهار شد. او گفت: ليست اولويت هاي 
نخست دريافت تس��هيالت كمك وديعه مسكن را تا 
جايي كه زمان و منابع اجازه دهد، به جلو مي بريم و اگر 
منابعي داشتيم، به ليست اولويت دوم ورود مي كنيم كه 

خانواده هاي با جمعيت كمتر را پوشش مي دهد.

  ۲۰ هزار ميليارد تومان منابع مالي
اس��المي منابع اين طرح را 20 هزار ميليارد تومان اعالم 
و عنوان كرد: اين مبلغ از محل منابعي كه براي كس��ب و 
كارهاي آسيب ديده از كرونا تخصيص داده شد، تامين شده 
است. نكته مهم نيز اين است كه كارمزد تسهيالت 13 درصد 
است و اين عدد نيز به مالحظات نظام بانكي مربوط مي شود.

او با اش��اره به اينكه مبلغ در نظر گرفته شده براي پرداخت 
تس��هيالت در تهران ابتدا ۷0 ميليون تومان بود، افزود: با 
توجه به مالحظات بانك و نياز به دو ضامن براي پرداخت 
اين مبلغ و نيز براي اينكه شرايط سهل تري براي متقاضيان 
ايجاد كنيم، اين عدد به 50 ميليون تومان تغيير كرد و تالش 
شد كه شرايط ساده تري براي پرداخت در نظر گرفته شود 

تا مردم زودتر تسهيالت را دريافت كنند.

در ساعات پاياني پنجشنبه ايرباس 31۰ ماهان در مسير تهران- بيروت در آسمان دمشق با تهديد ۲ فروند جنگنده امريكايي مواجه شد

اقدامات الزم سياسي و حقوقي به عمل مي آيد 
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 

هواپيماي ماهان كه عازم بيروت بود، اظهار كرد: 
جزييات اين حادثه در دس�ت بررسي است و 
پس از تكميل اطاعات، اقدامات الزم سياسي 
و حقوقي به عمل خواهد آمد.  سخنگوي وزارت 
خارج�ه افزود: در عين ح�ال در تماس مجيد 
تخت روانچي سفير و نماينده دايم كشورمان 

نزد سازمان ملل متحد با آقاي گوترش دبيركل 
آن سازمان صراحتاً تأكيد شده است كه چنانچه 
هر حادثه اي در مسير برگشت براي اين هواپيما 
اتفاق افتد، جمهوري اس�امي ايران امريكا را 
مسوول آن خواهد شناخت. اين پيام همچنين 
به سفير سوييس در تهران نيز داده شده است.

 واكنش    ديپلماتيك



دانش و فن6خبر ويژه

اينترنت يك ماهه تا سه ماهه اپراتورها جزو بسته هاي پرمخاطب است

بستههايحذفشدههنوزبرنگشتهاند
بس�ته هاي اينترنتي ي�ك ماهه تا س�ه ماهه جزو 
بسته هاي پر مخاطب هس�تند و 80 درصد مردم از 
اين نوع بسته ها استفاده مي كنند، اما اين بسته ها به 
يك باره از سوي اپراتورهاي همراه، از دسترس خارج 
شدند و اين در حالي است كه به گفته رييس سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، در حالي كه اين 
تغييرات به تاييد رگوالتوري نرسيده و اين سازمان 
به اپراتورها اخطار داده است، اپراتورهاي تلفن همراه 

هنوز اين بسته ها را براي خريد بازنگردانده اند. 

از نيمه تيرماه س��ال جاري، كارب��ران در فضاي مجازي از 
افزايش قيمت بسته هاي اينترنتي در اپراتورهاي همراه خبر 
دادند. اين موضوع منجر به واكنش حسين فالح جوشقاني، 
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، شد كه 
اعالم كرد باالبردن قيمت اينترنت همراه بدون هماهنگي با 
رگوالتوري تخلف است. او همچنين با اشاره به مصوبه ۲۶۶ 
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، اظهار كرد: براساس 
اين مصوبه اپراتورهاي مسلط )SMP( براي تغيير تعرفه هاي 
عادي و تش��ويقي سرويس هايشان بايد تاييد رگوالتوري 
را دريافت كنند. با توجه به اينكه افزايش قيمت در برخي 
اپراتورهاي تلفن همراه بدون تاييد رگوالتوري انجام شده، 
اين افزايش قيمت ها برخالف مقررات بوده و تمامي قيمت ها 
بايد به قبل باز گردد.« محمدج��واد آذري جهرمي، وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات، نيز با بيان اينكه اپراتورها بدون 
رعايت قوانين و با تباني تعرفه بسته هاي اينترنتي را افزايش 
دادند، گفت: »برخي بسته ها را حذف كردند، برخي را اضافه 
كردند و اعالم كردند در سايت ما اين بسته ها وجود دارد اما در 
اپليكشن ها جابه جا شده است. ما به اپراتورها اخطار داده ايم 
و بايد ظرف ۱۰ روز رفع اثر كنن��د در غير اين صورت وارد 
كميته جرايم مي شوند، اين موضوع را به سازمان حمايت 
از مصرف كنندگان و تعزيرات حكومتي هم ارجاع داديم.« 
درنهايت در حالي كه مهلت ۱۰ روزه اي كه به اپراتورها داده 
بودند، تمام شده بود، فالح جوش��قاني از ابالغ جريمه دو 
ميليارد توماني به اپراتورها خبر داد و گفت: »در جلسه روز 
شنبه )۲۸ تيرماه( كميسيون تخلفات، جريمه دو ميلياردي 

را در پروانه هاي اپراتورها اعمال و به آنها ابالغ كرديم. جريمه 
نقدي قدم اول براي برخورد با تخلف صورت گرفته است و در 
صورت استمرار اين مساله، قطعا روال هاي ديگر را در پيش 
خواهيم گرفت. تعليق، كاهش مدت اعتبار پروانه و مواردي 
از اين دست، مصوبه هاي قانوني است كه مي توانيم با استناد 

به آنها تخلفات را پيگيري كنيم.« 

    پرونده اپراتورها به تعزيرات ارجاع شد
در آخري��ن اخبار درب��اره وضعيت بس��ته هاي اينترنتي 

حذف شده از س��وي اپراتورها، فالح جوشقاني در پاسخ به 
سوالي مبني بر اينكه آيا مي توان بسته هاي اينترنتي يك 
ماهه تا س��ه ماهه را از اپراتورها خريد، گفت: »اپراتورهاي 
تلفن همراه هنوز بسته هاي اينترنتي يك ماهه تا سه ماهه 
را براي خري��د بازنگردانده اند اما م��ا روال قانوني را دنبال 
مي كنيم تا همانطور كه به مردم قول داده بوديم اين بسته ها 
را بر گردانيم. براي بازگش��ت اين بسته ها مقاومت هايي از 
سوي اپراتورها شده است و داليلي از جمله افزايش هزينه ها 
مطرح مي شود، روشي كه پيش گرفته اند براي ما قابل قبول 

نيست.« وي درپاسخ به اين سوال كه آيا طبق قانون، هرگونه 
تغيير قيمت نبايد با موافقت سازمان تنظيم مقررات باشد، 
گفت: »تا به حال چنين اتفاقي رخ نداده و حركت اپراتورها 
نوعي سركش��ي در مقابل قانون اس��ت و ما با آن برخورد 
مي كنيم. اوايل هفته جاري مرحله اول جريمه  كه در پروانه 
پيش بيني شده را به اپراتورها ابالغ كرديم كه اعمال شد، 
در صورت ادامه اين رون��د در مراحل بعدي، كاهش مدت 
اعتبار پروانه و محدوديت هاي ديگر نيز اعمال مي شود.« 
معاون وزير ارتباطات با اشاره به ضرب االجل ۲4 ساعته به 

اپراتورها، اظهار كرد: »از س��وي سازمان حمايت از حقوق 
مصرف كننده به اپراتورها اولتيماتوم داده شده و براي آنها 
ضرب االجل ۲4 ساعته تعيين شد. اگر اقدامي صورت نگيرد 
پرونده از سوي اين س��ازمان به تعزيرات حكومتي ارجاع 
داده مي شود. البته ما هم پرونده شكايتي عليه اپراتورها در 
سازمان تعزيرات باز كرده ايم. ما در برابر بي قانوني ايستادگي 
مي كنيم. هفته آينده، هفته رس��يدگي به اين بي قانوني 
است كه عالوه بر بازگش��ت تعرفه ها به قبل، حقوق مردم 
را به آنها برمي گردانيم.« فالح جوشقاني درباره كساني كه 
در اين بازه زماني از اپراتورها خريد كرده اند نيز توضيح داد: 
»از تاريخ ۱3 تير كه افزايش قيمت اعمال ش��ده تا لحظه 
بازگردانده شدن تعرفه ها به قيمت قبل، هزينه ها محاسبه 
و در خريدهاي بعدي مشتركان اعمال مي شود.« رييس 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در پاسخ به اين 
سوال كه آيا امكان افزايش تعداد اپراتورها در كشور وجود 
دارد؟ بيان كرد: »در حال حاضر ما س��ه اپراتور داريم و سه 
اپراتور ديگر هم به صورت مجازي فعال هستند و سيم كارت 
به مردم عرضه مي كنند.« وي درباره افزايش قيمت از سوي 
دو اپراتور تلفن همراه نيز افزود: »پس از افزايش تعرفه ها 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 
قيمت ها را افزايش داده اند كه اين كار نوعي بي قانوني است. 
بسته هاي اينترنتي يك ماهه تا سه ماهه جزو بسته هاي پر 
مخاطب هستند به طوري كه باالي ۸۰ درصد مردم از اين 
نوع بسته ها استفاده مي كنند اما به يك باره از دسترس خارج 
شدند. اگرچه اپراتورها اعالم كردند كه بسته هاي اينترنتي 
گران نشده است اما ش��اهد افزايش قيمت در چند بسته 
اينترنتي ديگر بوديم كه با اعتراض ما و سازمان حمايت از 
حقوق مصرف كننده اين افزايش قيمت اعمال نشد. پس از 
افزايش تعرفه ها، مردم مجبور به خريد بسته هاي اينترنتي 
گران با بيش از دو برابر قيمت قبل شدند، اين روش كامال 
غلط و برخالف حقوق مردم است. بنابراين مي توانم بگويم 

اين افراد دانش بازاريابي ندارند.«
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حمايت از طرح هاي توسعه فوالد 
مباركه در مجلس شوراي اسالمي

نماينده مردم تبريز، آذرش��هر و اسكو و رييس 
كميس��يون برنامه و بودجه در مجلس شوراي 
اس��المي، 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 خاطره انگيز و ماندگار بود؛ چراكه توانستم 
فرآيند تبديل س��نگ آهن به انواع محصوالت 
تخت فوالدي را در اين شركت از نزديك نظاره گر 
باشم.حجت االسالم محمدرضا ميرتاج الديني 
در ادامه با تأكيد بر اينكه فوالد مباركه از صنايع 
مادر است، اظهار داش��ت: ورق هايي كه در اين 
شركت توليد مي شود موجب خودكفايي است 
و چرخ بسياري از صنايع پايين دست را به گردش 
درمي آورد.وي افزود: بس��ياري از صنايع كشور 
براي توليد محصوالت نهايي به ورق توليدشده 
در فوالد مباركه نيازمند و به نوعي با اين شركت 
مرتبط ان��د؛ ازاين رو اگر ش��ركت فوالد مباركه 
وجود نداش��ت، در اين ش��رايط سخت تحريم 
به يقين محتاج كش��ورهاي بيگانه مي شديم؛ 
همچنان كه در حوزه انتخابيه بنده، بس��ياري 
از صنايع ازجمل��ه توليدكنندگان لوازم خانگي 
از محصوالت اين ش��ركت اس��تفاده مي كنند. 
نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس 
شوراي اسالمي با اشاره به اهميت و لزوم اجراي 
طرح هاي توسعه فوالد مباركه خاطرنشان كرد: 
با اجراي اين طرح ها توليد انواع ورق هاي ديگر 
نيز محقق مي ش��ود و نياز صنايع پايين دستي 

به خوبي تأمين خواهد شد.
وي ضمن قدرداني از عملكرد مديريت و كاركنان 
ف��والد مباركه تصريح ك��رد: اج��را و راه اندازي 
طرح هاي توسعه اي كه در دستور كار اين شركت 
ق��رار دارد، مصداق واقعي عمل به فرمايش مقام 
معظم رهبري و تحقق شعار جهش توليد است؛ 
ازاي��ن رو از همه اين عزي��زان تقاضا مي كنم كه 
نگذارند وقفه اي در اج��را و راه اندازي پروژه نورد 
گرم شماره ۲ ايجاد شود. بايد در نظر داشته باشيم 
كه فوالد مباركه نماد استقالل و توسعه صنعتي 
كشور است؛ همان گونه كه ظرفيت اين شركت 
ابتدا حدود ۲.4 ميليون تن بوده و اكنون به 7.۲ 
ميليون تن رس��يده است. اين ش��ركت الگوي 

موفقي براي ساير صنايع كشور است.
حجت االس��الم محمدرض��ا ميرتاج الديني اين 
قبيل بازديده��ا را مفيد خوان��د و گفت: بازديد 
از صنايع، تصوير ذهني نمايندگان را ش��فاف تر 
مي كند و باعث مي ش��ود در تصميم گيري هاي 
مجلس و نشس��ت ها و كميسيون ها افق بهتري 
ديده ش��ود؛ همچنان كه در اين بازديد به نقش 
و اهميت توس��عه هاي اين شركت بيش ازپيش 
واقف شديم. ازاين رو در مجلس شوراي اسالمي، 
به اتفاق س��اير همكاران، از طرح هاي 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 مي كند بايد در مجلس ش��وراي اسالمي 
در اولوي��ت قرار گي��رد. اين موض��وع را بايد در 
نشس��ت هايي كه با مديران ارشد وزارت صمت 

داريم مورد تأكيد قرار دهيم.
وي در بخش پاياني سخنان خود خاطرنشان كرد: 
در حال حاضر تأمين مواد اوليه صنايع فوالدسازي 
كشور از مهم ترين نيازهاي اين كارخانجات است و 
بايد از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد 
عنايت وي��ژه قرار گيرد. اين كار باعث مي ش��ود 
نيازهاي داخلي تأمين شود، چرخ صنايع كشور 
در همه بخش ها به خوبي بچرخد و درعين حال 
ارزش اف��زوده و ارزآوري بيش��تري براي اقتصاد 

كشور ايجاد گردد.

پس از افزايش تعرفه هاي بسته هاي اينترنتي، مردم مجبور به خريد بسته هاي اينترنتي گران با بيش از دو برابر قيمت قبل شدند

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

 نظر به دستور مواد1و3 قانون تعيين تکليف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 90/9/20 
و برابر رای شماره13996031001300066 ...مورخ 99/2/9 هيات قانون تعيين تکليف .....موضوع ماده 
يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ....چمستان....... تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/
خانم...مژگان جهرمی زاده ....فرزند....سهراب... .نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی 
/ به مساحت .....360.00 متر مربع به شماره پالک ...178....فرعی از ....36.... اصلی واقع در ...قريه شيخ 
عليکال بخش...11 ...خريداری از آقای /خانم...صادق کيا مالک رسمی محرز گرديده است لذا به موجب 
ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئين نامه 
مربوطه اين اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه و محلی/کثيراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها رای هيات الصادق تا در صورتيکه اشخاص ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی و درروستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض گواهی تقديم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت می نمايد و صدور سند مالکيت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.  م الف 19902693
  تاريخ انتشار نوبت اول: 99/4/21      تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/5/4

کفيل اداره ثبت اسناد و امالک چمستان- سيد محمد حسينی

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

 نظر به دستور مواد1و3 قانون تعيين تکليف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 90/9/20 و 
برابر رای شماره139960310013002509 ...مورخ 99/3/11.هيات قانون تعيين تکليف .....موضوع ماده 
يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ....چمستان....... تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/
خانم...عبدالرضا شجاعی....فرزند....لطفعلی....نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی 
/ به مس�احت .....163.55 متر مربع به شماره پالک ...293....فرعی از ....24.... اصلی واقع در ...قريه 
مرداب ...بخش...11 ...خريداری از آقای /خانم...اسماعيل نائيجی مالک رسمی محرز گرديده است لذا 
به موجب ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 
آئيين نامه مربوطه اين اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه و محلی/کثيراالنتشار 
در شهرها منتشر و در روستاها رای هيات الصادق تا در صورتيکه اشخاص ذينفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی و درروستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا معترض گواهی تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت می نمايد و صدور سند 

مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. م الف 19902729
  تاريخ انتشار نوبت اول: 99/4/21       تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/5/4

کفيل اداره ثبت اسناد و امالک چمستان- سيد محمد حسينی

برگ پاي�ان کار يک باب خانه به مس�احت241/65 متر مرب�ع واقع در 
خيابان نواب صفوی کوچه شهدای حيدری کوچه پرستو متعلق به آقای 
محمدرضا عين اللهی به شماره ملی4500700900مفقود واز درجه اعتبار 

ساقط  می باشد.

مفقودی

شناسه آگهي: 923024

شركت مناقصه گزار: شركت توليد نيروي برق اصفهان

فرم شماره )6(- آگهي مناقصه عمومي دومرحله اي
 شماره 99/1006 و 99/1007

شركت توليد نيروي برق اصفهان

جمهوري اسالمي ايران 
وزارت نيرو 

شرك توليد نيروي برق اصفهان 

شرايط و الزامات ورود به مناقصهمبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )شركت در مناقصه(- ريالموضوع مناقصه شماره مناقصه 
- با ارزيابي انجام مي شود.1.100.000.000خريد لوازم يدكي والوهاي اصلي توربين نيروگاه اصفهان 99/1006
- با ارزيابي انجام مي شود.4.900.000.000خريد خدمات تعميرات دوره اي واحد 5 نيروگاه اصفهان99/1007

نحوه دريافت و تحويل اسناد مناقصه: كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به »سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir امكان پذير خواهد بود. )تماس با كارفرما 
در صورت لزوم در ساعات اداري با شماره هاي تماس 37۸7۱7۸۱ و 37۸7۱7۸5-۰3۱ داخلي ۸۰۱7( 

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از روز يكشنبه مورخ ۱399/۰5/۰5 لغايت روز دوشنبه مورخ ۱399/۰5/۱3 
نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )شركت در مناقصه(: ضمانت نامه بانكي معتبر يا فيش واريزي وجه نقد به حساب شماره 4۱۰۱۱۲۱۱3۰۲3۲۱۶۲ نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به نام پرداخت درآمد شركت توليد نيروي برق اصفهان 
مهلت و محل تحويل پاكت هاي مناقصه: نسخه الكترونيكي كليه مدارك و مستندات مناقصه بايستي حداكثر تا ساعت 9:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ 99/۰5/۲7 در سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( بارگذاري گردد. ضمنا الزم است 
صرفا پاكت )الف( به صورت فيزيكي تحويل امور تداركات و قراردادهاي شركت توليد نيروي برق اصفهان به نشاني اصفهان، ابتداي اتوبان ذوب آهن، بلوار شفق، خيابان نيروگاه، جنب ساختمان معاونت بهره برداري، كدپستي ۸۱7۸۶۱5۶5۱ گردد 

و پاكت هاي )ب( و )ج( صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت بارگذاري گردد. 
زمان و محل بازگشايي پاكت هاي مناقصه: ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱399/۰5/۲7 سالن جلسات شركت توليد نيروي برق اصفهان 

ساير شرايط مناقصه: 
۱- به پيشنهادهايي كه فاقد سپرده يا امضاء، مشروط و مخدوش بوده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۲- به درخواست ها و مدارك ارسالي بعد از ساعت 9:۰۰ صبح روز دوشنبه 99/۰5/۲7 ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
3- اطالعات تماس »سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( جهت انجام مراحل عضويت در سامانه و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي )توكن(: مركز تماس: ۲73۱3۱3۱-۰۲۱، دفتر ثبت نام: ۸۸9۶9737 و ۸5۱937۶۸-۰۲۱ )اطالعات تماس 

دفاتر ثبت نام ساير استان ها در سايت سامانه www.setadiran.ir بخش »ثبت نام/ پروفايل تامين كننده/ مناقصه گر« موجود است.( 
4- ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه موجود مي باشد. 

5http://iets.mporg.ir                     www.tpph.ir                                 www.setadiran.ir- ضمنا مي توانيد اين آگهي را در سايت هاي اينترنتي ذيل مشاهده كنيد. 

سامانهپيامكيروزنامهتعادل

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

بهشماره30005320دردسترسشماست

دنياي  فناوري
حمله باج افزاري به اطالعات 

دانشجويان ۱۰ دانشگاه
پخش زنده تماس ويديويي 

گروهي به فيس بوك آمد
توليد و عرضه آيفون ويژه اپل 

مخصوص هكرها
اجبار اپراتور امريكايي به 
تعويض گوشي هاي قديمي

جريمه ۶۵۰ ميليون دالري 
فيس بوك 

گوگل رتبه بندي سايت ها بر مبناي نسخه همراه را به تأخير انداخت

هكره��ا در حمله اي باج افزاري اطالعات دانش��جويان ۱۰ 
دانشگاه را سرقت كردند. به گزارش مهر به نقل از بي بي سي، 
در نتيجه حمله باج افزاري به يك شركت تهيه كننده نرم افزار 
اطالعات فارغ التحصيالن، دانشجويان و كارمندان حداقل ۱۰ 
دانشگاه در انگليس، امريكا و كانادا سرقت شده است. در اين 
 )Blackbaud( حمله سايبري، هكرها به شركت »بلك باد
« نفوذ كردند. بلك باد يك��ي از بزرگ ترين تهيه كنندگان 
نرم افزارهاي مديريت مالي، جمع آوري سرمايه و مديريت 
آموزشي در جهان است. هرچند اطالعات سيستم هاي اين 
شركت در ماه مه هك شده بود، اما بلك باد در ماه جوالي فاش 
كرد باجي به مقدار نامعلوم به هكرها پرداخت كرده است. البته 
هنوز مشخص نيست چند دانشگاه هدف حمله سايبري قرار 
گرفته اند. اما تاكنون تاييد شده دانشگاه يورك، دانشگاه لندن، 
دانشگاه ريدينگ، دانشگاه الگ بروگ، دانشگاه آكسفورد 
بروكس و دانشگاه ليدز، دانش��گاه اكستر و يانگ مايندز از 
جمله موسسات آموزش عالي در انگليس هستند كه هدف 
حمله سايبري قرار گرفته اند. دانشكده طراحي در رود آيلند 
امريكا و دانشگاه آمبروز در ايالت آلبرتا كانادا نيز هدف حمله 
سايبري بوده اند. در برخي فقط اطالعات فارغ التحصيالن 
سرقت ش��ده و در برخي ديگر شماره تماس دانشجويان و 

كارمندان نيز فاش شده است. 

ش��ركت فيس بوكي ويژگي را عرض��ه مي كند كه به 
كاربران اين ش��بكه اجتماعي اج��ازه مي دهد تماس 
ويديوي��ي با حداكثر 5۰ نف��ر را به صورت زنده پخش 
كنند. به گزارش ايس��نا به نق��ل از رويترز، فيس بوك 
اعالم كرد كاربران مي توانند افراد از جمله كساني كه 
حساب فيس بوك ندارند را براي تماس هاي ويديويي 
به »مس��نجر رومز« دعوت كنند س��پس اين تماس 
زنده را در هر پروفايل، صفحه يا گروهي در فيس بوك 
به صورت زنده پخش كنند. اي��ن اقدام فيس بوك در 
راستاي تالش براي كسب سهمي از تقاضاي باال براي 
خدمات كنفرانس ويديويي در دوران ش��يوع پاندمي 
ويروس كرونا صورت مي گيرد. ساير شركت هاي فناوري 
امكانات مشابهي براي جذب كاربران عرضه كرده اند، 
به عنوان نمونه، گوگل به كاربرانش اجازه مي دهد در 
Meet به  صورت رايگان كنفرانس هاي ويديويي برگزار 
كنند. طبق اعالم فيس بوك، اين ويژگي از روز پنج شنبه 
در برخي از كشورها در پلتفرم و مسنجر فيس بوك فعال 
شده و به زودي به ساير كشورهايي كه در آنجا »مسنجر 
رومز« فعال است، توسعه پيدا خواهد كرد. پخش هاي 
زنده از صفحات فيس بوك در ژوئن نس��بت به مدت 

مشابه سال گذشته دو برابر شده است. 

اپل س��ال ها مدعي بوده كه ايمن ترين گوشي هاي دنيا 
را عرضه مي كند، اما هكرها گاهي به اين گوش��ي ها نفوذ 
كرده اند. حاال اين شركت رويكرد خود را تغيير داده و آيفون 
ويژه هكرها عرضه مي كند. به گزارش مهر به نقل از انگجت، 
آيفون توليدي براي استفاده هكرها به اختصار سي آردي 
نام گرفته كه مخفف وس��يله تحقيقات امنيتي اس��ت. 
محققان امنيتي مي توانند با استفاده از اين گوشي نقاط 
ضعف و قوت و آسيب پذيري هاي آيفون را بررسي كنند 
و يافته هاي خ��ود را در اختيار اپل قرار دهند. آيفون هاي 
اس آردي تنه��ا با تنظيمات كنترل ش��ده در دس��ترس 
محققان امنيتي قرار مي گيرند البته داراي دسترسي هاي 
خاصي به نرم افزارها و سخت افزارهاي اپل هستند كه در 
آيفون هاي عادي ممكن نيست. اين گوشي ها براي استفاده 
عادي عرضه نشده اند و اگر محققان آسيب پذيري هايي را از 
طريق آنها بيابند بايد آن را به اپل يا يكي از شركاي تجاري 
تأييد شده اين شركت گزارش كنند. سپس اپل زماني را 
نيز براي رفع نقص و حل مشكل اعالم مي كند. تا آن زمان 
محققان حق ندارند يافته هاي خود را در اختيار اشخاص 
ثالث قرار دهند. اجراي اين برنامه موجب توقف اجراي طرح 
اعطاي جايزه به افراد شناسايي كننده ضعف هاي امنيتي 

آيفون نمي شود. 

اپراتور امريكايي اي تي اندتي، ايميلي نگران كننده براي 
مشتركان خدمات خود فرستاده و به آنها اعالم كرده كه 
بايد تا فوريه سال ۲۰۲۲ گوشي هاي قديمي خود را به روز 
كنند. به گزارش مهر به نق��ل از انگجت، اي تي اندتي در 
ايميل خود علت اين تصميم را به روزرساني هاي فناورانه 
اع��الم كرده و افزوده اگر كاربران از گوش��ي هاي قديمي 
استفاده كنند، قادر به بهره گيري از خدمات اي تي اند تي 
نخواهند ب��ود. زيرا اين اپراتور مي خواه��د فناوري مورد 
استفاده در شبكه تلفن همراه خود را به روز كند. در بخشي 
از اين ايميل تصريح شده اگر كاربران گوشي هاي جديد 
خريداري نكنند، تا فوريه سال ۲۰۲۲ حتي قادر به برقراري 
تماس هاي صوتي نيز نخواهند بود. البته متن ايميل مذكور 
به گونه اي تنظيم ش��ده كه مخاطبان به درستي متوجه 
نمي شوند تا فوريه س��ال ۲۰۲۲ براي تغيير گوشي خود 
فرصت دارند و همين مساله نارضايتي مشتركان خدمات 
اي تي اند تي را افزايش داده اس��ت. در ايميل يادش��ده به 
لينك��ي در صفحه پش��تيباني اي تي اند ت��ي ارجاع داده 
ش��ده كه در آن به كاربران توصيه ش��ده براي پشتيباني 
از خدمات تماس صوتي با كيفيت باال بايد گوش��ي هاي 
قديمي خود را تعويض كنند و براي اين كار تا فوريه سال 

۲۰۲۲ فرصت دارند. 

طب��ق راي جديد دادگاه ف��درال در ايالت ايلينوي امريكا 
فيس بوك بايد براي استفاده بدون اجازه از فناوري شناسايي 
صورت در تصاوير كاربران ۶5۰ ميليون دالر غرامت بپردازد. 
به گزارش مهر به نقل از ديجيتال ترندز، قاضي يك دادگاه 
فدرال به فيس بوك دس��تور داد تا ۶5۰ ميليون دالر براي 
تسويه يك ش��كايت مربوط به فناوري شناسايي صورت 
پرداخت كند. اين در حالي اس��ت كه مبلغ ذكرشده ۱۰۰ 
ميليون دالر بيش از رقم توافق شده است. قاضي فدرال اين 
پرونده اعالم كرد غرامت 55۰ ميليون دالري كه قباًل روي 
آن توافق شده بود، براي تنبيه اشتباهات فيس بوك كافي 
نيست. شكايت مذكور در ايالت ايلينوي امريكا ثبت شده 
است. اين ايالت يكي از سختگيرانه ترين قوانين در اين حوزه 
را دارد و شركت ها موظف هستند قبل از استفاده از فناوري 
شناسايي صورت از كاربران اجازه بگيرند. اما در شكايتي كه 
در سال ۲۰۱5 ميالدي ثبت شده، فيس بوك متهم است 
 photoبا استفاده از فناوري شناسايي صورت در قابليت
tag قوانين مذكور را نقض و بدون اجازه افراد از اين فناوري 
استفاده كرده است. طبق راي جديد دادگاه فيس بوك بايد 
به آن دسته از كاربرانش در ايالت ايلينوي كه پس از ۲۰۱۱ 
ميالدي از ويژگي مذكور استفاده كرده اند۶5۰ ميليون دالر 

جريمه پرداخت كند.

گوگل اع��الم كرده ك��ه رتبه بندي جديد س��ايت ها را در 
جست وجوگر خود بر مبناي كارايي نسخه تلفن همراه تا 
مارس سال ۲۰۲۱ به تأخير انداخته است. به گزارش مهر به 
نقل از انگجت، گوگل قصد دارد به زودي تمامي سايت ها را بر 
مبناي وضعيت و كيفيت نسخه تلفن همراه آنها رتبه بندي 
كند. اين شركت قباًل اعالم كرده بود اين كار را در سپتامبر 

يا شهريور ماه امسال انجام مي دهد. اما با تغيير تصميم خود 
مي گويد قصد دارد تا مارس س��ال ۲۰۲۱ به گردانندگان 
سايت هاي مختلف امكان دهد تا اين كار را انجام دهند. گوگل 
با صدور اطالعي��ه اي در اين زمينه تصريح كرده: »ما درك 
مي كنيم كه در اين شرايط نامشخص، آسان نيست كه بتوانيم 
روي كارمان مانند هميشه تمركز كنيم. بنابراين تصميم 

گرفته ايم چارچوب زماني اين تحول را تا مارس سال ۲۰۲۱ 
به تعويق بيندازيم.« بر مبناي محتواي اين بيانيه مي توان 
نتيجه گرفت كه گوگل به خاطر شيوع گسترده كرونا چنين 
تصميمي گرفته است. گوگل از 5 سال قبل به طور جدي در 
حال تالش براي وادار كردن سايت هاي مختلف به ارتقاي 

نسخه تلفن همراهشان است.
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و  س�ازندگي  ق�رارگاه  جلس�ه  س�ومين 
محروميت زدايي شهداي شركت فوالدخوزستان 
با حض�ور س�رهنگ عبدالرضا حاجت�ي معاون 
هماهنگ كننده س�پاه حضرت ولي  عصر )عج( 
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 مردادماه ۱۳۹۹ 
در سالن كنفرانس ساختمان سپهبد شهيد حاج 

قاسم سليماني اين شركت برگزار شد.
به گزارش خبرن�گار روابط عموم�ي، عبدالرضا 
حاجت�ي معاون هماهنگ كننده س�پاه حضرت 
ولي عصر )عج( خوزستان اظهار داشت: 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 
مسووالن اين شركت، يك روز در لباس خدمت به 
اقتصاد مملكت و توليد پايدار و يك روز در لباس 
خدمت به محرومان و ايفاي مسووليت اجتماعي 

تالش مي كنند. 
وي افزود: تامين امنيت اقتصادي كشور بر دوش 
سربازان سلحش�ور در ارگان هاي مختلف است 
كه با تالش خود معادله هاي شوم دشمن را به هم 
مي زنند. در بدترين شرايط پيچيده اقتصادي دنيا 
و ايران و با تحريم هاي امريكا و هم  دستان آن در 
منطقه، عملكرد مثبت فوالد خوزستان نسبت به 
سال هاي گذشته، جاي تقدير و تشكر دارد. اين 
عملكرد مرهون يك تفكر انقالبي و نترس بوده كه 

در اين مجموعه قابل مشاهده است.
حاجتي گفت: با وجود غ�رض  ورزي هايي كه در 
بيرون از شركت فوالد خوزستان، براي لطمه زدن 
به بدنه اين مجموعه توانمن�د وجود دارد، يقين 
بدانيد دسيسه هاي آنان به خودشان باز مي گردد. 

اين شركت با وجود تمامي مشكالت و تحريم ها 
امروز ركورد دار توليد و خدمت  رس�اني به مردم 

شريف در مناطق محروم مي باشد.
وي گف�ت: روحي�ه خدم�ت رس�اني در ف�والد 
خوزس�تان موج مي زند و اين شركت با تاسيس 
قرارگاه س�ازندگي و محروميت زدايي شهداي 
فوالد خوزستان كه گستره خدمات رساني آن از 
خوزستان تا سيستان و بلوچستان است، با ارسال 
و توزيع بس�ته هاي معيش�تي و بهداشتي براي 
گروه هاي مختلف در مناطق محروم و دور افتاده 
اس�تان و كشور، نقش بس�زايي در حفظ امنيت 

منطقه ايفا مي نمايد.
حض�رت  س�پاه  هماهنگ كنن�ده  مع�اون 
ولي عصر )عج( استان خوزستان در پايان سخنان 
خود با تشكر از تالش هاي مديرعامل و كاركنان 
فوالد خوزس�تان گفت: س�پاه همواره پشتوانه 
مس�تحكمي براي ماموريت  ه�اي خيرخواهانه 

شما مي باشد.
علي محم�دي مديرعامل فوالد خوزس�تان در 
اين نشس�ت اظهار داشت: ش�ركت هاي بزرگ 
ب�ا پرداخت�ن ب�ه مس�ووليت هاي اجتماع�ي و 
تاثيرگذاري بر محيط پيرامون خود و پاسخگويي 
به اجتماع، ب�ه بخش اصلي وظاي�ف خود يعني 

خدمت به مردم عزيز مي پردازند. 
وي با اشاره به وظيفه شرعي و قانوني شركت ها 
افزود: ب�ا وجود ش�ركت هاي ب�زرگ توليدي و 
صنعتي، نفت، پتروشيمي و انرژي، بخش اعظمي 
از سرمايه هاي كش�ور در استان خوزستان قرار 
دارد. اين اس�تان داراي مردماني خوب، فداكار و 
زحمتكش بوده كه پاي انقالب خود ايستاده  اند. 
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 به  ش�مار مي آيد و 

اميدوارم خداوند اين توفيق را نصيب ما كند كه 
خادماني شايسته براي مردم عزيز باشيم.

محمدي در ادامه گفت: قسمتي از سود هر شركت 
صنعتي بايد در خدم�ت جامعه پيرامون آن قرار 
بگيرد. البته شركت فوالد خوزستان از سال هاي 
گذشته بر اين امر همت ويژه گمارده و بايد تالش 
شود كه در سال جديد، اين فعاليت  ها بيشتر و با 

سازمان  دهي دقيق پيش رود. 
وي اف�زود: آث�ار و ب�ركات ت�الش ب�راي 
محروميت زدايي به خود شركت ها باز مي گردد. 
ما ش�اهد بوديم كه در س�ال گذش�ته ب�ا گذر از 
مشكالتي همچون تحريم ها، مسائل اقتصادي، 
س�يالب، بيماري كرونا و اتفاقات ديگر، توليد و 
صادرات شركت فوالد خوزستان به خوبي انجام 
شده و كسب ركوردهاي پي در پي و موفقيت هاي 
سال جاري نيز، نويد سالي پربار و سراسر موفقيت 
را براي اين مجموعه بزرگ صنعتي مي دهد. اين 
امر نتيج�ه تالش هاي كاركن�ان و دعاي مردمي 
است كه به آنها خدمت رساني مي شود؛ آثار اين 
دعاي خير مردم به شركت بازگشته و با كم شدن 
حوادث، رشد توليد و صادرات مجموعه توسعه 

خواهد يافت. 
 مديرعامل در پايان سخنان خود تاكيد داشت: 
ش�ركت فوالد خوزس�تان همچون گذش�ته در 
حوزه ه�اي اجتماعي و خدمت رس�اني به مردم 
نقش آفريني خواهد كرد و در انجام مسووليت هاي 
اجتماعي به بركت امام خميني )ره( و خون شهدا 
و بر اساس فرمايشات و رهنمودهاي مقام معظم 
رهبري گام به گام به پيش م�ي رود و اميدواريم 

ذخيره اخروي براي ما قرار گيرد.
گزارش خبرنگار ما حاكي اس�ت، در ابتداي اين 
نشست مهران عباس زاده معاون منابع انساني و 
امور جتماعي فوالد خوزستان با اشاره به بيانيه گام 

دوم انقالب و همچنين تاكيد مقام معظم رهبري 
نسبت به رفع محروميت ها و كمك رساني به مردم 

عزيز نكاتي را بيان نمود.
وي ه�دف از ايج�اد ق�رارگاه س�ازندگي و 
محروميت زدايي 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 حمايت هاي مديرعامل 
محترم آغ�از نموده و اميدواريم با تالش ش�بانه 
روزي همكاران در قسمت هاي مختلف شركت و 
پشتيباني از اين قرارگاه، خدمات شايسته اي به 

مردم عزيز ارايه نماييم.
گفتني است در اين نشست، ايمان عيدي رييس 
ارتباطات منطقه اي ش�ركت فوالد خوزس�تان 
گ�زارش جامع�ي از فعاليت هاي يك س�اله اين 

قرارگاه ارايه نمود.
وي با اشاره به حوزه هاي 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، تامين آب شرب مناطق محروم و روستاها 
نظير بخش غيزانيه، توزيع ارزاق در مناطق محروم 
و صدها فعاليت  ديگر اس�ت؛ در حوزه فرهنگي 
و آموزش�ي نيز مي توان به اج�راي برنامه هايي 
نظير برگزاري جشن ها و مناسبت ها و همچنين 
مراس�م هاي مذهب�ي، توزيع اق�الم فرهنگي و 
آموزش�ي و نوش�ت افراز براي دانش آم�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 منطقه اي فوالد خوزس�تان 
افزود: در حوزه پزش�كي نيز به صورت مس�تمر 
اعزام گروه هاي جهادي پزشكي را در برنامه قرار 
داده ايم و اين گروه ها با حضور در مناطق محروم 
و روستاها اقدام به ويزيت بيماران و تامين اقالم 
دارويي آنان مي كنند، همچني�ن در مواردي كه 
بيماران نياز به اعزام خارج از استان براي درمان 
دارند، قرارگاه هزينه هاي اعزام و درمان را بر عهده 
گرفته است. شايان ذكر است از زمان بروز ويروس 
كرون�ا، قرارگاه س�ازندگي و محرومي�ت زدايي 
شهداي فوالد به طور مستمر اقالم بهداشتي، 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 
راه اندازي كرده است؛ همچنين با افتتاح درمانگاه 
مجهز پزشكي قلعه چنعان كه با همكاري قرارگاه 
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 ۲۸۰ ميلي�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 گوشه اي از فعاليت جهادي مديرعامل 
محترم و ساير همكاران در قرارگاه سازندگي 

و محروميت زدايي شهداي فوالد است.

 سومين جلسه قرارگاه سازندگي و محروميت زدايي 
شهداي شركت فوالد خوزستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار روابط 
عمومي، هم راستا با تمديد 
دو گواهي نام�ه راهنم�اي 
ياد شده، نخس�تين دوره 
مميزي مراقبتي ش�خص 
ثال�ث در اس�تانداردهاي 
)رسيدگي به ش�كايت ها 
ISO 10002( و )پاي�ش 
ي�ت  ضا ر س�نجش  و 
 )ISO 10004 مش�تري
در جلسه اي با سرمميزي 
محمدرض�ا حس�ينيان از 

ش�ركت SGS تهران ب�ا مكاني�زم ارتب�اط از راه دور 
)skype(، به 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 
رييس فروش محصوالت، محمد س�عيد نيك  انديش 
ريي�س فروش ص�ادرات و كريم ش�يالي كارش�ناس 
تضمين كيفيت برگزار شد. اين جلسه، روز يكشنبه ۲۹ 
تيرماه ۹۹ در سالن كنفرانس معاونت فروش و بازاريابي 
فوالد خوزس�تان و با رعايت پروتكل هاي بهداش�تي 

برگزار ش�د. محمود اكابر 
مدير تضمين كيفيت فوالد 
خوزس�تان در گفت وگ�و 
ب�ا خبرن�گار م�ا اظه�ار 
داش�ت: موضوعات مورد 
بررس�ي در اي�ن مميزي، 
فرآين�دكاري  نطب�اق  ا
و ش�اخص هاي مربوط�ه، 
اه�داف، اس�ت��راتژي، 
خ�ط مش���ي و تعه��د 
مديري�ت، انطباق فرآيند 
ب�ا بن�د اس�تانداردهاي 
ISO 10002 و ISO 10004 مورد پايش قرار گرفت. 
وي افزود: گواهي اين دو اس�تاندارد راهنما در س�ال 
گذشته به  وس�يله فوالد خوزس�تان با هدف افزايش 
سطح رضايت مشتري و توسعه فرآيندهاي كسب و كار 
مرتبط با بهبود كيفيت فرآيند هاي ارتباط با مشتري 

به دست آمده است.
گزارش خبرنگار ما حاكيست، بر اساس نتايج و تحليل 
يافته هاي به دس�ت آمده از انجام اي�ن دوره مميزي 
شخص ثالث، هر دو گواهي  نامه به  مدت يكسال با تاييد 

سازمان مميزي شخص ثالث تمديد گرديد.

)ISO 10004( و )ISO 10002( تمديد استانداردهاي 
 به  مدت يك سال ديگر براي شركت فوالد خوزستان

    به گزارش خبرنگار روابط عمومي، روز س�ه ش�نبه 
س�ي و يكم تيرم�اه ۱۳۹۹ و طي جلس�ه اي با حضور 
س�يد علي فتاح�ي مديرعامل گروه توس�عه فراگير 
ف�والد خوزس�تان و محمدمهدي موم�ن زاده رييس 
هيات مدي�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 حمايت هاي هيات مديره 
محترم در پيشبرد اهداف و اس�تراتژي اين شركت 

گام هاي 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 شركت هاي تابعه 

فوالد خوزستان به شمار مي آيد.

مديرعامل جديد شركت حمل و نقل چند وجهي فوالد 
لجستيك منصوب شد
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درگذشت هنرمند پيشكسوت بلوچ 
رسولبخش زنگشاهي ـ پيشكسوت موسيقي سيستان و بلوچستان و قيچك نواز چيره دست بلوچ ـ صبح ديروز جمعه ـ  سوم مرداد ماه ـ از دنيا رفت. 
نديم زنگشاهي، فرزند پهلوان رسولبخش زنگشاهي به ايسنا گفت كه پدرش به بيماري ديابت مبتال بوده و امروز صبح)ديروز( به علت سكته قلبي در 
منزل از دنيا رفته است . اين نوازنده كه سال ها پيش به واسطه شركت در يكي از جشنواره هاي معتبر موسيقي در فرانسه دكتراي افتخاري دريافت 
كرده بود، با اتفاق نظر تمام نوازندگان بلوچ، بهترين نوازنده »سرود« مخصوصا در سبك موسيقي حماسي بلوچي شده بود. او در جواني به دليل توانايي 
قابل توجهش در نوازندگي، مدت ها با مرحوم پهلوان بلند زنگشاهي در اجراي برنامه هاي مختلف همكاري داشته و بعدها با نوازندگان ديگري چون 

مالغالم قادر رحماني، مال جان محمد، شهداد نصرت و مال كمال خان كه بهترين خوانندگان حماسي معاصر بلوچستان بودند به اجرا پرداخت.

مرگ رضا شاه در تبعيد 
ــا و تصرف  ــن هيتلر در اروپ قدرت گرفت
كشورهايي مانند لهستان و فرانسه و تهديد 
جدي انگليس، اين توهم را براي رضاخان 
ــت نزديكي به  ايجاد كرد كه با در پيش گرفتن سياس
ــرايط را براي بلندپروازي هايش فراهم كند؛  آلمان، ش
اما محاسبات رضاخان اشتباه از آب درآمد. انگليسي ها 
چنين رفتاري را، آن هم از كسي كه در دستيابي وي به 
قدرت نقش اصلي را ايفا كرده بودند، بر نمي تابيدند. با 
اين حال رضاخان گمان مي كرد مي تواند طرح خود را 
ــاله غافل بود: مردمي كه او  عملي كند، اما او از يك مس
ــتند  بر آنها حكومت مي كرد عالقه اي به بقاي او نداش
ــرانجام  ــروازي همراهي اش كنند. س ــا در اين بلندپ ت
ــاه، كار را براي او تمام كرد،  خطاي استراتژيك رضاش
متفقين او را ناچار به كناره گيري از قدرت كردند و او را 
به جزيره موريس تبعيد كردند. تنها شانس او، تصميم 
متفقين مبني بر ادامه حكومت پهلوي توسط پسرش 
ــال پس از سرنگون  محمدرضا بود. رضا پهلوي سه س
شدن حكومتش، در تبعيدگاه خود، شهر ژوهانسبورگ 
ــت.  ــالگي درگذش ــن 66 س ــاي جنوبي در س  آفريق
رضا خان از مدت ها قبل از تبعيد، دچار بيماري بود اما از 
پذيرفتن پزشك و قبول بيماري اش خودداري مي كرد. 
ــد: »تامالت  ــودان رضاخان مي نويس علي ايزدي، آج
روحي و عدم اعتنا به طبيب و دوا باعث اشتداد بيماري 
بود. كم كم اغلب روزها احساس دل دردهاي شديدي 
مي كردند و چشم ايشان روز به روز ضعيف تر مي شد. از 
ــان صبح را فقط در اتاق قدم مي زدند.  آغاز بيماري ايش
ــان بودم ديدم  ــي از روزها كه من در خدمت ايش در يك

ــتند و به سختي  كه حتي در اتاق قادر به راه رفتن نيس
طول اتاق را مي پيمايند. متاسفانه اين بيماري كه هرگز 
ــتند وجود آن را هم باور نمايند و آن را مورد  نمي خواس
اعتماد قرار دهند روز به روز زيادتر مي شد و رفته رفته از 
قواي جسمي ايشان مي كاست. هر وقت بيماري قلبي 
ــدت مي نهاد، بيش از همه جهاز هاضمه ايشان  رو به ش
ــن رو اين بار هم از دل درد اظهار  را ناراحت مي كرد از اي
تالم مي كردند، ولي چون از بيماري خود آگاه نبودند و 
نمي خواستند قبول هم كنند كه كسالتي دارند اين دل 
دردهاي پي در پي را ناشي از بدي غذا مي دانستند و از 
ــيار مي گرفتند و روزي نبود كه  غذا و طبخ آن ايراد بس

چندين بار به آشپزخانه سركشي نكنند و از آشپز ايراد 
نگيرند.« رضا خان هر بهانه اي را مي آورد تا از اصل ترس 
و اضطراب بگريزد. اما مرگ سرانجام در نيمه هاي شب 
به سراغش آمد. علي ايزدي در خاطراتش مي نويسد كه 
وي در حال برخاستن از جاي خود دچار حمله قلبي شد: 
»دچار حمله قلبي شديدي مي شوند و به زحمت خود 
را تا نزديك تختخواب مي رسانند و در آن جا به سختي 
ــت و صورتشان  زمين مي خورند به طوري كه يك دس
ــرانجام رضا  ــود و از هوش مي روند.« س مجروح مي ش
ــش صبح روز چهارشنبه، چهارم مرداد  خان ساعت ش

1323 از دنيا رفت.  
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تاريخچه

 از چاله پنير 
تا يخچال هاي چند ميليوني 

سرداب و آب انبار و چاله پنير... سال ها پيش بود 
ــرهايي  كه خوردن يك ليوان آب خنك دردس
ــت كه حاال براي مان عجيب و غريب است.  داش
در هر محله يك آب انبار بود و بعضي خانه ها هم 
خودشان آب انبار داشتند و همسايه ها هم از آن 

استفاده مي كردند. 
ــاي آب انبار جايي  ــط پله ه آب خنك بود و وس
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 
ــان در چاله پنير بود.  مي شوند، آن روزها جايش
ــان يخچال آن روزها بود؛ البته نه  چاله پنير، هم
ــتفاده از يخچال. سرداب هم كه در  به راحتي اس
زيرزمين خيلي از خانه ها 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 مي گذاشتند و در يك بلندي 
ــروزي را بازي  ــتند، نقش يخچال ام مي گذاش
مي كرد. 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 
ــال پس از توليد نخستين يخچال در  بود. 45 س
جهان يعني سال 1960 ميالدي مصادف با 1339 
شمسي نخستين يخچال توسط وزارت صنايع 
ــد. راه اندازي نخستين  ــورمان ش ايران وارد كش
خط توليد يخچال درايران در سال 1343 انجام 
شد يعني 4 سال پس از ورود نخستين يخچال به 
كشورمان. اوليور ايوانس، مخترع امريكايي، كه 
به عنوان پدر يخچال شناخته مي شود، مخترع 
يخچال بخار فشرده  است، گرچه او دستگاهي كه 
بتواند فرآيند مربوطه را طي كند نساخت، اما در 
سال 1۸34 ميالدي، ژاكوب پركينز با تغيير در 
طرح اوليه ايوانس، توانست اولين يخچال جهان 
ــازد و جان گوري، يك دكتر امريكايي اهل  را بس
ــتين يخچال مكانيكي را در سال  فلوريدا، نخس
ــاخت كه  1۸41 ميالدي بر پايه طرح ايوانس س
ــاختن يخ براي خنك نگاه داشتن  از آن براي س
مبتاليان تب زرد استفاده مي كرد. در سال 1۸53 
نخستين يخچالي كه مي توانست روزانه يك تن 
يخ توليد كند ازسوي يك استاد امريكايي به ثبت 
رسيد. كارخانه فيلور با نامي تركيبي از دو كمپاني 
فيلكوي امريكا و هوور انگليس توانست نخستين 
يخچال هاي برقي را با استفاده از مونتاژ قطعات 
وارد بازار ايران كند. پس از آن كارخانه هاي متعدد 
ــال را راه اندازي  ــط توليد يخچ لوازم خانگي خ
كردند.  حاال، پس از سال ها، انواع و اقسام يخچال 
فريزر با برندهاي مختلف توليد شده و نمي توان 
ــور كرد. هر كدام از  خانه اي را بدون يخچال تص
اين يخچال ها هم امكاناتي دارند و البته قيمتي 
ــال پيش، قيمت  ــال 90 يعني 9 س متفاوت. س
ــزر برند ال جي، دو  گرانقيمت ترين يخچال فري
ميليون تومان بود. حاال ساده ترين يخچال هاي 
همين برند كمتر از 14 ميليون تومان نيستند و 
در مدل هاي باالتر سايد باي سايد، تا 90 ميليون 

تومان هم مي رسند. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

قانون تشكيل سازمان تحقيقات زمين شناسي و معدني 
ــت و  ــدگان مجلس بيس ــرداد 1356، نماين دوم م
چهارم شوراي ملي قانون تشكيل سازمان تحقيقات 
زمين شناسي و معدني كشور را به تصويب رساندند. 
بر اساس  ماده يك اين قانون، به منظور تمركز و توسعه 
فعاليت هاي تحقيقاتي وزارت صنايع و معادن در امور 
ــي و شناسايي ذخاير معدني  مربوط به زمين شناس
كشور و هماهنگ كردن اين فعاليت ها با پيشرفته ترين 
ــار  ــاي تحقيقاتي جهاني همچنين انتش برنامه ه
ــور و تبادل اطالعات  نقشه هاي زمين شناسي كش
ــازمان تحقيقات  ــازماني به نام س زمين شناسي س
زمين شناسي و معدني كشور تشكيل مي شود.  طبق 
ــازمان تحقيقات زمين شناسي و معدني  ماده 2، س
كشور وابسته به وزارت صنايع و معادن مي باشد و در 
اين قانون سازمان ناميده مي شود. رييس سازمان از 
بين كارشناساني كه داراي تحصيالت عالي در يكي از 
رشته هاي زمين شناسي يا معدني و حداقل 10 سال 
سابقه خدمت در رشته تخصصي مربوط به وظايف 
ــنهاد وزير صنايع و معادن  سازمان باشد بنا به پيش
و تصويب شورا به موجب فرمان همايوني براي سه 
سال منصوب مي شود و انتصاب مجدد او بالمانع است. 
 اين سازمان مجاز است با تأييد شورا و تصويب هيات 
وزيران روابط تحقيقاتي و علمي و فني با موسسات 

ــازمان هاي خارجي و بين المللي برقرار نمايد يا  و س
به عضويت موسسات و سازمان هاي مذكور درآيد. 
همچنين، اين سازمان مي تواند بر اساس ضوابطي كه 
به تصويب شورا خواهد رسيد براي انجام تحقيقات 
ــان خارجي دعوت و  ــاز از كارشناس علمي مورد ني
حداكثر براي مدت شش ماه از خدمات آنان استفاده 
كند و هزينه هاي مربوط را در حدود بودجه مصوب 
ــتغال بيش از شش ماه  ــازمان پرداخت كند و اش س
ــتخدام متخصصان فني  منوط به رعايت قانون اس
خارجي مصوب تير ماه 1349 )2529 شاهنشاهي( 
ــازمان مجاز است به منظور  خواهد بود.  از طرفي، س
تشويق محققان و كارشناساني كه نتيجه تحقيقات 
آنها در مطالعه و پژوهش هاي زمين شناسي و معدني 
كشور نقش موثري داشته باشد جوايز نقدي بپردازد. 
ميزان جايزه در هر مورد با توجه به آيين نامه مربوط 
و پيشنهاد رييس سازمان و تصويب كميته فني تعيين 
و از اعتبار سازمان پرداخت خواهد شد.  طبق ماده 17 
ــات و شركت هاي  اين قانون، وزارتخانه ها و موسس
دولتي و خصوصي كه نقشه يا گزارش زمين شناسي 
ــور تهيه مي نمايند  يا معدني از هر يك از نواحي كش
مكلفند يك نسخه از نقشه يا گزارش تهيه شده را در 

اختيار سازمان قرار دهند.  

طرح ويژه پليس براي نظارت بهداشتي بر اماكن 
ــي پليس امنيت  ــارت بر اماكن عموم معاون نظ
تهران بزرگ از اجراي طرح ويژه نظارت بر اماكن 
عمومي و صنوف با همراهي كارشناسان بهداشتي 
ــاره گفت: از زمان  ــر داد. نادر مرادي در اين ب خب
ــس اماكن در  ــيوع كرونا تاكنون ماموران پلي ش
ــالمت مردم و اجراي مصوبات  راستاي حفظ س
ــتادملي مقابله با كرونا اقدامات زيادي را انجام  س
دادند كه از جمله آن مي توان به نظارت بر صنوف 
و برخورد با موارد تخلف اشاره كرد كه البته عمده 
ــته و موارد  ــوف همراهي خوبي با پليس داش صن
تخلف در مقايسه با ميزان همراهي صنوف بسيار 
ــيوع موج دوم  كم بود. وي ادامه داد: با توجه به ش
ــاي دوباره  ــري محدوديت ه ــا و ابالغ يكس كرون
ــتادملي مقابله با كرونا، در جلساتي  ــوي س از س
مشترك با مسووالن بهداشتي شهر تهران بنا شد 
ــرح ويژه نظارت بر اماكن عمومي و صنوف با  تا ط
ــت مناطق 22گانه شهر  مشاركت ادارات بهداش
ــاس اجراي اين طرح  ــود كه بر اس تهران اجرا ش
كارشناسان بهداشت نيز بر روند اجراي پروتكل ها 
نظارت داشته و اگر آنها متوجه موارد تخلفي شوند 

ــد كرد. معاون نظارت  پليس با آن برخورد خواه
ــت پايتخت با بيان  بر اماكن عمومي پليس امني
اينكه در اجراي اين طرح از باشگاه هاي ورزشي، 
ــود، به  ــراها و ديگر صنوف بازديد مي ش قليانس
ايسنا گفت: اين طرح از چند روز پيش آغاز شده 
و خوشبختانه با همراهي كارشناسان بهداشتي، 
نظارت بر نحوه اجراي پروتكل ها دقيق تر نيز شده 
ــال از همراهي اكثريت  ــت. مرادي در عين ح اس
صنوف با مقررات و ابالغيه هاي ستادملي مقابله 
ــبختانه اكثر  با كرونا قدرداني كرد و گفت: خوش
صنوف همراهي خوبي با ما داشتند كه الزم است 

از آنها قدرداني كنيم. 

مرگ 215 مبتال به كرونا در يك روز 
سخنگوي وزارت بهداشت از شناسايي دو هزار و 4۸9 
بيمار جديد مبتال به كرونا در كشور طي 24 ساعت 
خبر داد. سيما الري گفت: از پنجشنبه تا جمعه سوم 
مرداد 1399 و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
ــد مبتال به كوويد19 در  دو هزار و 4۸9 بيمار جدي
ــايي شد كه يك هزار و 504 نفر از آنها  كشور شناس
بستري شدند. مجموع بيماران كوويد19 در كشور 
به 2۸6 هزار و 523 نفر رسيد. الري گفت: متاسفانه 
در طول اين 24 ساعت، 215 بيمار كوويد19 جان 
ــت دادند و مجموع جان باختگان اين  خود را از دس
بيماري به 15 هزار و 2۸9 نفر رسيد. وي ادامه داد: 
خوشبختانه تاكنون 249 هزار و 212 نفر از بيماران، 
ــتان ها ترخيص شده اند.  بهبود يافته يا از بيمارس
ــت: 3653 نفر از  ــت گف ــخنگوي وزارت بهداش س
ــديد اين  بيماران مبتال به كوويد19 در وضعيت ش

بيماري تحت مراقبت قرار دارند. الري گفت: تاكنون 
ــخيص  دو ميليون و 27۸ هزار و 3۸4 آزمايش تش
كوويد19 در كشور انجام شده است. تازه ترين آمارها 
حاكي از آن است كه شمار مبتاليان كروناويروس 
جديد در جهان نيز تاكنون به 15 ميليون و 654 هزار 
و 649 نفر رسيده و مرگ 636 هزار و 479 نفر در اثر 

اين بيماري نيز تأييد شده است.

میراثنامه

چرا تركيه مرز هوايي با ايران را باز نمي كند؟
تركيه شنبه گذشته مجوز همه پروازها از تهران را باطل 
ــتور وزارت حمل و  كرد. اعالم شد اين تصميم به دس
ــت تركيه گرفته شده است. حاال  نقل و وزارت بهداش
شركت هواپيمايي تركيه در نامه جديدي به آژانس هاي 
مسافرتي ايران اطالع داده علت توقف پروازها بين دو 
كشور، در ادامه شيوع ويروس كرونا بوده است. تركيه از 
اسفندماه 9۸ همزمان با تاييد سرايت ويروس كرونا به 
ايران، تمام مرزهاي مشترك را بست. اواخر خردادماه 
كه محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان به 
تركيه رفت، براي بازگشايي مرزهاي زميني و هوايي دو 
كشور گمانه زني هايي شد تا اينكه روزنامه هاي تركيه به 
نقل از وزير امور خارجه اين كشور نوشتند: مرز هوايي دو 
كشور از اول ماه آگوست برابر با 11 مردادماه باز مي شود. 
با اين وجود شركت هاي هواپيمايي ايراني زودتر از آن 
موعد، يعني از اوايل تيرماه بليت فروشي را آغاز كردند 
ــالم كردند اين پروازها فقط  و در اطالعيه هايي هم اع
براي شهروندان تركيه، افراد داراي كارت اقامت و ويزاي 
كار اين كشور است. تركيش ايرالين هم اعالم كرد كه 
پروازهاي تركيه به تهران از 16 جوالي )26 تيرماه( از سر 
گرفته مي شود، هرچند چندين بار اين تاريخ را تغيير داد 
و هرگز پروازي را برقرار نكرد. گمانه زني هاي غير رسمي 
درباره علت لغو پروازهاي تهرانـ  استانبول زياد است؛ 
ــه درباره عبور 25 ميليون ايراني از ويروس  از خبري ك
ــد تا تشكيك در صدور  كرونا كه در 2۸ تيرماه اعالم ش
مجوز پروازهاي تهرانـ  استانبول. با اين حال تعدادي 
از آژانس هاي ايراني به ايسنا خبر داده اند كه هواپيمايي 

تركيه در نامه جديدي، لغو ناگهاني اين پروازها را بر گردن 
ــت. مقامات تركيه تا كنون  ويروس كرونا انداخته اس
ــته اند. در نامه شركت  اظهارنظري در اين رابطه نداش
ــته شده  هواپيمايي تركيه )تركيش ايرالين( نيز نوش
است: »در ادامه شيوع ويروس كرونا، تمام پروازهاي اين 
شركت از مبدا ايران تا تاريخ 15 آگوست 2020 برابر با 
25 مردادماه كنسل است.«  اين آژانس ها براي حفظ 
منافع كاري، به رقم بدهي شركت هاي هواپيمايي در 
ماه هاي گذشته اشاره دقيق نمي كنند اما مي گويند اين 
ــركت هواپيمايي ترك و يكي از ايرالين هاي ايراني  ش
هنوز بدهي بليت هاي كنسل شده در ماه هاي گذشته 

را كامل نداده اند، يك بدهي جديد باال آورده اند و مردم 
ــار وزارت فرهنگ و  ــرگردان كرده اند. آم را بار ديگر س
گردشگري تركيه نشان مي دهد: ايران در سه ماه نخست 
سال 2020، پيش از مسدود شدن مرزهاي دو كشور به 
دنبال شيوع ويروس كرونا، جزو پنج كشور نخست بود 
كه بيشترين تعداد گردشگر را در تركيه داشتند. دولت 
تركيه از اول ماه جوالي )11 تير(، مرزهاي خود را به روي 
تعدادي از كشورها كه ويروس كرونا را كنترل كرده اند، 
باز كرد، اما هنوز مرز هوايي و زميني ايران و تركيه بسته 
ــي به دو كشور از طريق پروازهاي قطر  است و دسترس

امكان پذير است.

كتابخانه

پول
كتاب »پول؛ 7قدم تا رسيدن به آزادي مالي« كه در پايان سال 2014 منتشر شده، كتابي ا ست بسيار متفاوت از آنتوني رابينز. كتابي كه در آن، 
رابينز براي اولين بار و به شكل تام و تمام به موضوع پول مي پردازد و تمام احساساتي را بررسي مي كند كه اين موضوع در ذهن ما انسان ها به وجود 
مي آورد. او در اين كتاب، صرفا در مقام يك آموزگار موفقيت و خودياري ظاهر نشده. او در اين كتاب يك ژورناليست كامل است كه با نابغه ترين 
افراد دنياي مالي مصاحبه مي كند تا آن ها به ما راهكارهايي ارايه دهند كه امنيت و آزادي مالي را در زندگي خود جاري كنيم. پيشنهادهاي 
بسياري از بزرگان اقتصاد جهان كه در اين كتاب مطرح شده به كار هر كسي مي آيد كه مي خواهد آينده اي مطمئن و در عين حال بلندپروازانه 

از نظر مالي براي خود ايجاد كند. نويسنده اين كتاب آنتوني رابينز و مترجمان آن درسا عظيمي، سمانه كاوندي و شادي حسن پور هستند. 

هنر

تازه ترين آمار گيشه سينماها
بررسي آمار فروش فيلم هاي روي پرده نشان مي دهد كه تعداد بليت هاي فروخته شده در 
گيشه از فروش آنالين بيشتر بوده است و اين موضوع درباره تنها فيلم جديد اين روزها يعني 
»زن ها فرشته اند 2« نيز صدق مي كند. براساس آمار درج شده در سامانه مديريت فروش 
و اكران سينماي ايران )سمفا(، فيلم »زن ها فرشته اند 2« به كارگرداني آرش معيريان 
پس از يك هفته اكران به فروش 125 ميليون توماني رسيد. اين فيلم تا لحظه ارسال اين 
گزارش حدود هشت هزار بليت فروخته كه به نظر مي رسد همانند ديگر فيلم ها، بيشتر 
خريدارهايش احتماال بدون برنامه ريزي قبلي و با گذر از مقابل سينما براي تماشا ترغيب 
شده اند. فيلم »شناي پروانه« به كارگرداني محمد كارت كه اخيرا شوراي صنفي نمايش 
به درخواست تهيه كننده - رسول صدرعاملي - براي توقف اكران رضايت داد، پس از 30 
روز نمايش، با حدود 140 هزار نفر تماشاگر فروش دو ميليارد و 340 ميليون توماني را در 
پايان اكران خود ثبت كرده است. فيلم »خوب، بد، جلف 2: ارتش سري« به كارگرداني 
پيمان قاسمخاني هم در اين حدود يك ماهي كه پس از بازگشايي سينماها روي پرده 
رفته، حدود يك ميليارد و 200 ميليون تومان فروخته است. »يلدا«ي مسعود بخشي پس 
از چهار هفته اكران حدود 9 ميليون تومان، مستند »جايي براي فرشته ها نيست« سام 
كالنتري حدود 6.5 ميليون تومان و مستند »صحنه هايي از يك جدايي« وحيد صداقت 
چهار ميليون تومان فروش داشته اند. قرار بود از چهارشنبه يكم مردادماه فيلم »آنجا همان 

ساعت« سيروس الوند نيز در سينماها اكران شود ولي اين فيلم هنوز آماده نيست. با اين 
حال مرتضي شايسته - دبير شوراي صنفي نمايش - از اعالم آمادگي چند فيلم جديد براي 
اكران خبر داده كه در جلسه هفته آينده اين شورا، وضعيت اكران آنها مشخص خواهد شد.

فروش سينما »شهر قشنگ« با خاطراتش
يكي از قديمي ترين سينماهاي تهران با حدود 70 سال قدمت، به فروش گذاشته 
شده است. سينما »شهر قشنگ« كه سال 1332 توسط گروه سينماهاي مولن 
روژ تاسيس شد، يكي از سينماهاي درجه يك تهران بوده كه حدود 12 سال است 
به طور 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 كرده ايم، اما هنوز مشتري پيدا نشده است. او تاكيد 

كرد كه شهرداري مجوز تغيير كاربري سينما شهر قشنگ را صادر كرده است. مالك 
اين سينماي متروك مرحوم رضا حجت بود كه به گفته دخترش، سينما را در سال 
ــينماها  1354 به قيمت هفت ميليون تومان خريداري كرده بود. در آن زمان س
جزو امالك تجاري محسوب مي شدند و ارزش مالي بااليي داشتند.  سينما »شهر 
قشنگ« زيربنايي حدود 2700 مترمربع و 67 سال عمر دارد كه از بيش از يك دهه 

قبل تقريبا به يك خرابه  متروك تبديل شده است.  
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