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يادداشت- 1 چرا تركيه در توليد فوالد از ايران سبقت گرفت؟

داليل عقب ماندگي توليد فوالد 

يادداشت-2

از اقتصاد خارج شويد
قيمت  نهاده هاي توليد اعم 
از حقوق و دستمزد، كرايه 
حمل، نرخ مواد اوليه، مدام 
در ح��ال افزايش اس��ت و 
توليدكنندگان نيز نقشي در 
اين افزاي��ش قيمت ندارند؛ 
حال آنكه اگر متناس��ب با 
افزايش قيم��ت  نهاده هاي 
توليد، قيمت محصول نهايي تعديل نش��ود، توليد 
كاالها توجيه اقتصادي خود را از دست خواهد داد. 
بنابراين من��وط كردن افزايش قيمت ه��ا به تاييد 
رييس جمهور كه به دشوار شدن اين تعديل قيمتي 

مي انجامد تصميمي نادرست است.
پيشنهاد ما اين اس��ت كه دولت از دخالت هايي كه 
تاكنون راه به جايي نبرده، دست بردارد و اجازه دهد 
كه مكاني��زم عرضه و تقاضا، تعادل را در بازار برقرار 
كند. نتيجه اعتم��اد به اين مكاني��زم نيز برقراري 
رقابت است و در اين شرايط، ديگر كسي نمي تواند 
قيمت كاالي خود را به صورت بي رويه و غيرمنطقي 

افزايش دهد.
ما ش��بيه به همي��ن موقعيت را در خودروس��ازي 
ديدي��م. جاي��ي ك��ه اص��رار ب��ر حض��ور دولت و 
قيمت گذاري دستوري كار را براي توليدكنندگان و 
سرمايه گذاران در اين بخش دشوار كرده است. براي 
آنكه مشكالت اينچنيني كنار بروند، بايد دولت يك 
تصميم جسورانه گرفته و قيمت گذاري دستوري را 
متوقف كند. مانند تجربه دهه ۷۰ اگر قيمت خودرو 
بر اساس حاشيه بازار تعيين شود، هم خودروسازان 
از اين زيان خارج مي شوند و هم تقاضاي غيرواقعي 
موجود به حداقل مي رسد. ما در حال حاضر در كنار 
افزايش قيمت دالر با افزايش قابل توجه دستمزدها 
نيز طرفيم كه قطعا هزينه هاي توليد را باال مي برد. 
از اين رو با تغيير سياست هاي دولت و اصالح نحوه 
قيمت گذاري، مي توان انتظار داشت كه اين شرايط 

در بازار تغيير كند.
بازگشت به تجربه هاي گذش��ته و البته استفاده از 
تجربه ساير كشورهاي موفق در اين حوزه موضوع 
مهمي اس��ت كه مي تواند براي اقتص��اد ايران نيز 
تكرار شود. در صورت خروج دولت از قيمت گذاري 
دس��توري و به وجود آوردن ش��رايط ب��راي ورود 
سرمايه گذاران مي توان انتظار داشت كه دالل بازي 
و س��ودجويي ش��خصي پايان يابد و عرضه و تقاضا 
در بازار خود بهترين تعيين كننده ش��رايط خواهد 
بود. وقتي ش��ركت هاي مختلف با هم رقابت كنند، 
آن وقت ديگر براي حفظ مش��تري و سهم از بازار، 
قيمت ها را به ش��كل افسارگس��يخته باال نخواهند 
برد و از س��وي ديگر بحث زيان دهي شركت ها نيز 
به پايان مي رس��د. اتخاذ اين تصميم ها نياز به عزم 
جدي دولت دارد كه اميدواري��م در تيم اقتصادي 

دولت جديد آن را مشاهده كنيم.

نرگس رسولي|  قطع اينترنت در ايران اتفاق جديدي 
نيست. از روزي كه اينترنت رسما يكي از اعضاي جديد 
خانوارهاي ايراني ش��د تا امروز روزي نبوده كه كاربران 
ش��بكه اينترنت از ضعيف بودن، اختالل هاي گسترده 
وقطعي هاي پي درپي گاليه مند نباشند. كاربران ايراني 
كه تجربه تلخ قطع گسترده اينترنت را نيز در سال هاي 
گذش��ته دارند حاال چند روزي است كه با اختالل هاي 
دوباره، كندي و حتي قطع اينترنت برخي شبكه ها مواجه 
هس��تند.  امري كه نخس��تين حدس دليل آن از سوي 
كاربران اجراي در س��كوت فيلترينگ جديد در شبكه 
اينترنت است.  با روي كار آمدن دولت سيزدهم يكي از 
جدي ترين بحث هاي مطرح شده از سوي دولت كاهش 
سرعت اينترنت، محدوديت هاي جديد، فيلترينگ گوگل 
و… بوده است آن هم در شرايطي كه كشورهاي ديگر 
بر گس��ترش و همگاني شدن اينترنت تالش مي كنند.  
روالي كه موجب ش��ده تا اختالل مهمان هميش��گي 
كاربران باش��د و ديگر خب��ري از كمپين هاي اعتراضي 
به كندي اينترنت و حتي قطعي هاي هميشگي وجود 
ندارد و تنها راه چاره كاربران استفاده همزمان از چندين 
اپراتور اينترنت است تا در صورت لزوم با شيفت كردن به 
اپراتور ديگر كمي از بار اختالل اينترنت شان كم كنند.  اما 
در طي چند روز گذشته اختالل ها از اينترنت فراتر رفته 
و ش��بكه تلفن همراه هم با اختالل هايي همراه شدند و 
رسما صداي اعتراض كاربران به هوا برخاسته؛ اعتراضي 
كه هر چند ابتداي امر از سوي شركت مخابرات رد شد و 
گردن گرفته نمي شد اما با گسترش آن به معضلي جدي 
مخصوصا براي كاربران فعال و كسب و كارهاي اينترنتي 
مبدل شد و زمان پاسخگويي فرا رسيد.  از حدود ساعت 
٢ بعد از ظهر ديروز 1۰ مرداد اختالل گسترده اينترنت 
برخي از شركت  هاي اينترنتي و اپراتورها به صورت كلي 
قطع ش��د و مابقي با كندي همراه شدند. وبسايت هاي 
نمايش دهنده وضعيت اينترنت هم همگي اين اختالل 
گسترده را نمايش مي دادند و خبر از كاهش ٢١ درصدي 

سرعت اينترنت دادند. 
 رادار نت بالكس، كاهش ۲1 درصدي سطح دسترسي 
و اختالل در اينترنت ثابت و همراه و گيت وي ش��ركت 

ارتباطات زيرس��اخت را نش��ان مي دهد. نت بالكس به 
عنوان يكي از مراجع پيگيري محدوديت هاي اينترنتي 
در سراس��ر جهان نيز لحظاتي پيش، قطعي محسوس 
اينترنت در خطوط ثابت و اينترنت ايرانس��ل و شركت 
ارتباطات زيرساخت را تاييد كرده است. بنابر داده هاي 
اين وب سايت، سطح دسترس��ي به اينترنت به نسبت 
مي��زان عادي، ۲1  درصد كاهش داش��ته اس��ت. آرش 
كريم بيگي، مديرعامل ش��اتل موباي��ل در واكنش به 
اختالل گس��ترده ش��بكه اينترنت كش��ور در توييتي 
نوش��ته: »متاس��فانه به علت قطع يكي از نقاط حياتي 
شبكه فيبرنوري ش��ركت ارتباطات زيرساخت، تقريبا 
تمام اپراتورهاي كش��ور ب��ا اختالل ش��ديدي مواجه 
هستند. با وجود اينكه اين اختالل خارج از شبكه و توان 
#شاتل_موبايل هس��تش؛ ولي به نوبه خودم الزمه از 
همه مش��تركين بابت اين تجرب��ه عذرخواهي كنم.« 
البته اين اخت��الالت در اپراتورهاي همراه تنها محدود 
به قطعي اينترنت نبود و ظاهرا برخي از كاربران در نقاط 
مختلف كشور در برقراري تماس و آنتن دهي سيم كارت 
خود نيز دچار مشكل شدند. اما بدون هيچ عذرخواهي 
يا اطالع رس��اني خاصي . در نهايت نخس��تين واكنش 
شركت مخابرات اين بود كه »دليل مشكالت پيش آمده 
آتش سوزي در يكي از حوضچه هاي ارتباطي منطقه 8 
مخابرات است و كارشناسان اين شركت مشغول فعاليت 

براي رفع س��ريع اين اختالالت هستند.« آتش سوزي 
اولين باري نيست كه موجب اختالل در وضعيت اينترنت 
مي شود. پيش از اين در 13 اسفند 14۰۰ هم آتش سوزي 
در مركز LCT زيرس��اخت وضعيت اينترن��ت را دچار 
مشكل كرده بود. همچنين برخي از كاربران مخابرات، 
ها ي وب، شاتل، رايتل، مبين نت و برخي ديگر از اپراتورها 

از كندي شديد اينترنت خود خبر داده اند.
خبرگزاري رسمي دولت، ايرنا، نيز خبر داده شبكه تلفن 
همراه براي بعضي كاربران در برخ��ي مناطق تهران از 
دسترس خارج شده و به رغم نمايش آنتن، امكان برقراري 
تماس وجود ن��دارد. رادار ابرآروان نيز نش��ان مي دهد 
اينترنت اپراتورهاي مختلف با اختالل روبرو شده است. 
جالب اينجاست كه اين اختالل هاي گسترده در روزي 

اتفاق مي افتد كه روز تولد www است. 
عيس��ي زارع پور، وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات، 
روز چه��ارم مرداد دليل اين اخت��الل را قديمي بودن و 
فرسودگي كابل هاي برق داخلي مركز مخابراتي انقالب، 

ذكر كرد.
با اين حال ش��ركت برق تهران گزارش ها درباره ارتباط 
اختالل در اينترنت كشور با قطعي برق را رد و اعالم كرده 
بود كه هيچ گونه اختاللي در تامين برق شركت ارتباطات 

زيرساخت رخ نداده است.
در اسفند گذش��ته و در پي تصويب »طرح صيانت« در 

يك كميسيون مشترك در مجلس، بسياري از كاربران 
اينترنت در ايران اعالم كردند كه همزمان با بحث درباره 
اين طرح، اجراي آن نيز عمال آغاز شده و سرعت اينترنت 

به شدت كاهش يافته است.
شايد اختالل هاي اينترنت در دهه گذشته خيلي قابل 
توجه نبود اما اين روزها كه بس��ياري از كس��ب و كارها 
حيات شان وابس��ته به اينترنت است هر روز اختالل در 

اينترنت زيان قابل توجهي متوجه اين گروه مي كند. 
گزارش هاي مختل��ف گردش مالي كس��ب و كارهاي 
اينترنتي را بيش از ٣٠٠ ه��زار ميليارد تومان مي دانند 
كه هم براي كسب و كارها و هم براي شبكه بانكي قابل 
توجه است. اين در حالي است برخي گزارش ها اين ارقام 
را تنها براي نزديك ٤٠٠سايت مي خوانند و معتقدند كه 
كل تراكنش مالي حاصل از كس��ب و كارهاي اينترنتي 
به بيش از هزار هزار ميليارد تومان مي رسد.  چرا كه هم 
چنان براي خريدها بر اساس پرداخت درب منزل صورت 
مي گيرد كه در تراكنش هاي حاصل از فروش اينترنتي 
محاسبه نمي ش��ود.  به همين جهت در طي سال هاي 
گذشته بارها هم بخش كسبي  ماركت هاي اينترنتي و 
هم برخي نمايندگان مجلس بر حمايت از اين كسب و 
كارها تاكيد كرده اند.  مهدي عبادي كارشناس اين حوزه 
در اين باره معتقد بود كه قطعي اينترنت روي كس��ب و 
كارهاي اينترنتي تأثير منفي گذاش��ته و خسارت هاي 
جبران ناپذيري را به خصوص به كسب و كارهاي كوچك 
و نوپا وارد كرده، به طوري كه اگر اين محدوديت تا چند 
روز ديگر ادامه يابد مرگ آنها فرا مي رسد. عبادي گفته 
بود: در اين ميان كس��ب و كارهاي بزرگ داراي اعداد و 
ارقام بزرگي هستند نيز متضرر شده اند ولي از آنجايي كه 
داراي توان بااليي هس��تند بعد از اتصال اينترنت و رفع 
محدوديت مي توانند با قدرت بيشتري به نقطه اوليه خود 
بازگردند ولي كسب و كارهاي كوچك نمي توانند و از بين 
مي روند. وي علت مرگ را نيز جاري بودن هزينه هاي اين 
دس��ته از كسب و كارها دانسته و معتقد است: اين گروه 
از كسب و كارها درآمدي ندارند و با اين اقدام روند رشد 
آنها متوقف شده است بنابراين بازگشت آنها به نقطه اوليه 

بسيار سخت خواهد بود.

يادداشت -4 يادداشت -3

مدارس آماده چالش هاي تازه باشند مشكل بورس چيست؟
چندين س��ال پيش محققان 
دانش��گاه نيوكاس��ل ط��ي 
تحقيقاتي به اين نتيجه رسيدند 
كه جابه ج��ا كردن مدرس��ه 
بچه ها مي تواند آس��يب هاي 
روان��ي جبران ناپذيري به آنها 
وارد كند، به خصوص اگر فرزند 
شما نش��انه هايي از اختالالت 
رواني را در خود داشته باشد، حال با توجه به اين مطلب 
اگر بخواهيم شرايط كنوني جامعه خود را مورد بررسي قرار 
دهيم متاسفانه ماجرا پيچيده تر هم مي شود، در بسياري 
از موارد جابه جايي مدرسه به دليل رفتن از يك شهر به 
شهر ديگر كه آن هم مي توانس��ت داليلي از جمله 

جابه جايي شغلي پدر و مادر را داشته باشد، رفتن از 
يك محله ب��ه محله ديگر كه البته آن هم هر دليلي 
مي توانست داشته باشد جز داليلي كه امروز بچه ها 

با آن مواجه شده اند. 
در حال حاضر بيش��ترين تغيير در مدارس به دليل 
تغيي��ر در مح��ل زندگ��ي خانواده اس��ت و آن هم 
بيش��تر به اين دليل كه والدين ديگر توان پرداخت 
هزينه هاي زندگ��ي در محله اي را ك��ه قبال در آن 
ساكن بودند ندارند، افزايش بي رويه نرخ اجاره بها، 
افزايش بي رويه هزينه هاي زندگي و... در حال حاضر 
خانواده ها آنقدر درگير مسائل معيشتي هستند كه 
خواه ناخواه بچه هاي زير س��ن مدرسه را هم با اين 
ادامه در صفحه 8 مسائل درگير مي كنند...  

تمام اين مصائب و مش��كالت 
نتيجه ادغام وزارتخانه ها بوده 
است كه با توجه به اين تجربه ها 
تصميم اشتباهي بوده است؛ 
چون كه به طور ملموس شاهد 
فرسايشي شدن فضاي اقتصاد 
كشور هستيم. اگر هرچه زودتر 
اين وزارتخانه ها تفكيك شوند، 
ديگر ش��اهد اعمال س��ليقه ها و نگاه اب��زاري در فضاي 

اقتصادي كشور نخواهيم بود.
هدف از تشكيل وزارت صمت اين بود كه سياست گذاري      ها 
در اقتصاد كشور بهينه ش��ود و مردم، فعاالن اقتصادي 
و س��رمايه      گذاران بهت��ر بتوانن��د فضاي كس��ب وكار و 

س��رمايه گذاري خود را مديريت كنند، اما متاس��فانه با 
برداشت اشتباهي كه مسووالن اين وزارتخانه از اقتصاد 
و بعد ه��م توليد و صنع��ت دارند، اهداف تش��كيل اين 
وزارتخانه به درس��تي در فضاي اقتصادي كش��ور اجرا 
نشده اس��ت. وزارتخانه بايد سياس��ت گذاري كند و در 
پساسياس��ت گذاري وظيفه نظارت را انج��ام بدهد، اما 
در فضاي كنوني كشور، ش��اهد اين موضوع هستيم كه 
نه تنها وزارت صمت در سياس��ت گذاري موفق نيست، 
بلك��ه حتي در بعد عملياتي هم در حال مداخله اس��ت.  
حاال سوال پيش مي آيد كه چرا در بعد عملياتي مداخله 
مي كند؟ دليل اين دخالت اين است كه با تعيين مديران 
و هيات مديره ها كه زيرمجموعه خود وزارتخانه هستند، 
ادامه در صفحه 3 وزارتخانه اين قدرت را... 

محمدرضا نجفي منش

اشرف روحبخش بهمن  فالح

 ابهام 
در سرنوشت تبصره 14 بودجه

 سازمان هواپيمايي: مشكل از باند است
فرودگاه مشهد: باند هيچ مشكلي ندارد

اختالل گسترده در شبكه اينترنت در موبايل كشور

نت بالكس: 21درصد از اينترنت ايران دچار اختالل شده است
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در فرودگاه مشهد

 آتش 
به جان اينترنت 

 افتاد 

»تعادل« بررسي مي كند

جوابيه هايي از دولت
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افزايش قيمت ها  
متأثر از تورم 

جهاني

 پاسخ وزارت جهاد 
 به گزارش سايه سنگين تورم 

بر سر كم درآمدها

 وزارت صنعت به دو گزارش 
»مقصر برنج هاي باران زده كيست؟«

و »فساد زير پوست تنظيم بازار«
پاسخ داد

روز گذشته براي فعاالن 
اقتصادي، دانشجويان، 
دانش آموزان، اس��اتيد و 
در كل مجموعه كاربران 
كش��ور روز عجيبي بود. 
بالفاصل��ه پ��س از بروز 
مش��كل، بس��ياري از 
كارب��ران ب��راي اجراي 
كاره��اي روزان��ه و عادي خود با مش��كل مواجه 
شدند. يك دانشجوي اين مملكت براي دانلود و 
ارس��ال يك فايل عادي با مصائب فراواني روبه رو 
است و فريادش به آسمان بلند است. واقع آن است 
كه اينترنت امروز ب��ه يك بخش الينفك حيات 
انسان پسامدرن بدل شده اس��ت. اين ارتباط به 
اندازه اي نزديك و تنگاتنگ است كه تصور انسان 
بدون اين ابزارهاي نوين ارتباطي ممكن نيست. در 
گذشته فردي كه فاقد سواد خواندن و نوشتن بود، 
بي سواد خوانده مي شد، اما امروز فردي كه سواد 
رسانه اي و ارتباطي نداشته باشد، بي سواد شناخته 
مي ش��ود. با ي��ك چنين اهميت و پيش��ينه اي، 
هر كش��وري در دنياي جديد ت��الش مي كند بر 
دامنه هاي وس��يع تري از علوم ارتباطي مس��لط 
ش��ود و از آن بهره بگيرد. بس��ياري از كشورهاي 
همسايه ايران با سرمايه گذاري هاي زيرساختي 
بر روي علوم ارتباطي نوين، تالش مي كنند خود 
را به عنوان كانون مناسبات ارتباطي و علوم و فنون 
ارتباطي در منطقه بدل كنند. امارات، عربستان، 
قطر و تركيه از جمله اين كش��ورها هس��تند كه 
چشم اندازهاي وس��يعي براي سرمايه گذاري در 
اين حوزه ايج��اد كرده اند. اين روند اما براي ايران 
متفاوت اس��ت. تحريم هاي اقتص��ادي دامنه دار 
يك دهه اخير همراه با مش��كالتي كه در اثر عدم 
س��رمايه گذاري  روي زيرساخت ها شكل گرفته 
باعث شده ايران در زيرساخت هاي ارتباطي اش 
با مشكالت عديده اي مواجه باشد.  اين در حالي 
اس��ت كه طي دهه هاي اخير حج��م انبوهي از 
مش��اغل آنالين و نوين در بستر فضاي اينترنتي 
كشور ش��كل گرفته و ميليون ها ايراني، معيشت 
خود را از اين طريق تامين مي كنند. با يك چنين 
حجم انبوهي از كس��ب و كارهاي اينترنتي الزم 
اس��ت متوليان امر زيرساخت هاي مطلوبي براي 
اينترنت در كشور فراهم سازند. روز  گذشته اعالم 
شد كه دليل بروز مشكل اينترنت در كشور ناشي 
از مشكل زيرس��اخت ها و آتش سوزي در يكي از 
مناطق كليدي تهران است. طبيعي است زماني كه 
ساختارهاي ارتباطي و تجهيزاتي دچار فرسودگي 
شوند و سرمايه گذاري هاي الزم بر روي آنها انجام 
نش��ود، يك چنين حوادثي ني��ز رخ مي دهد. بر 
اساس اعالم نت بالكس روز گذشته ۲1درصد از 
ظرفيت اينترنتي كشور با اختالالت مواجه شده 
است. اين حجم يعني بيش از يك پنجم  اينترنت 
كل كشور. بدون ترديد اين اختالل صدها ميليون 
دالر و ش��ايد ميلياردها دالر خسارت به كسب و 
كار م��ردم وارد كرده اس��ت. بايد ديد يك چنين 
اختالالتي در ساير كش��ورها نيز در اين حجم و 
اندازه رخ مي دهد؟ همانطور كه اشاره شد مسووالن 
كشور بايد زمينه جذب سرمايه هاي خارجي براي 
توسعه زيرساخت ها در كشور را فراهم سازند. اما 
يك چنين نگاهي در كشور وجود ندارد. نه تنها اين 
رويكرد وجود ندارد، بلكه برخي افراد و جريانات 
در كشورمان اساسا اينترنت را امري غير ضروري و 
مازاد مي دانند كه بايد مورد صيانت و محدوديت 

قرار بگيرد.
متاس��فانه در غفلت برخي اف��راد و جريانات اين 
رقباي منطقه اي ايران هس��تند كه از حفره هاي 
موجود سوءاس��تفاده مي كنند. بر اس��اس اخبار 
مس��تند، امارات برنامه ريزي هاي گس��ترده اي 
صورت داده اس��ت تا فعاالن حوزه برنامه نويسي 
و صاحبان اس��تارتاپ و مش��اغل آنالين ايران را 
جذب كند. دانش��جو و فعال كس��ب و كار ايراني 
هم وقت��ي مي بيند در ايران مس��ووالن به دنبال 
طرح صيانت و محدودسازي فضاي كسب و كار 
هستند، طبيعي است كه به اين فراخوان ها پاسخ 
مثبت بدهند. دردآور اينجاس��ت كه ديگر فرد يا 
اشخاص نيس��تند كه جذب كشورهاي خارجي 
مي شوند، بلكه ش��ركت ها و تيم هاي حرفه اي و 
تخصصي ايراني هستند كه راهي ساير كشورها 
مي شوند. اين گزاره ها يادآور مي شود كه مسووالن 
هرچه سريع تر بايد زمينه جذب سرمايه، حفاظت 
از س��رمايه هاي تخصص��ي و حرفه اي كش��ور و 
افزاي��ش پهناي باند در كش��ور را فراهم س��ازند 
تا نس��ل هاي جوان ايراني بتوانن��د در خاك اين 
كش��ور و در بستر اين س��رزمين به كسب و كار و 
رش��د و نمو بپردازند. غفلت از اين بايدها، زمينه 
را براي افزايش مهاجرت ها و خروج سرمايه ها از 
كشور فراهم مي كند و كيست كه نداند، مهم ترين 
سرمايه هاي اين كشور دانشجويان، برنامه نويسان 
و استعدادهايي هستند كه با هيچ گوهر و جواهري 

نمي توان آنها را معامله كرد.

علي قنبري

 قطعي اينترنت 
و مهاجرت نخبگان

ارزيابي ها نشان مي دهد، ميزان توليد فوالد تركيه 
در سال ۲۰۲۰ برابر با 8,35 ميليون تن بوده است 
كه در رتبه بندي جهاني توليدكنندگان فوالد اين 
كش��ور را در رده هشتم و دو رتبه باالتر از ايران قرار 

مي دهد. توليد ايران در همين سال ۲9 ميليون تن 
گزارش شده اس��ت. اين مهم در حالي اتفاق افتاده 
كه هزينه ه��اي صنايع ف��والدي در تركيه با وجود 
قيمت هاي جهاني انرژي )برق و گاز( كه در حدود 

1۰ برابر قيمت حامل هاي انرژي در ايران اس��ت، 
محاسبه مي ش��ود. كميسيون صنايع اتاق ايران در 
گزارشي ضمن واكاوي اين موضوع، »تأمين نشدن 
به موقع مواد اوليه و قيمت گذاري دس��توري« را به 

عنوان دو عام��ل عقب ماندن صنعت ف��والد ايران 
از هدف گذاري توليد 55 تني س��ند چش��م انداز و 
همچنين عقب ماندن از كش��ورهاي همسايه نظير 
صفحه 7 را بخوانيد تركيه معرفي كرده است.  

صفحه 4 و 7    
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از س��ال 1389 و همزمان با گام نخس��ت هدفمندي 
يارانه ها، بحث ه��اي زيادي درباره چگونگي اجراي اين 
طرح، نحوه حمايت از مردم و چگونگي هزينه كرد منابع 
حاصل از آن مطرح ش��ده و با وجود گذشت بيش از 11 
سال همچنان بحث بر سر آن ادامه دارد. در قانون ابتدايي 
اين طور آمده بود كه پس از تغيير در قيمت حامل هاي 
انرژي، دولت مي تواند منابع حاص��ل از اين اقدام را در 
چند حوزه خاص هزينه كند. بخش مهمي از درآمدها 
به موضوع يارانه نقدي اختصاص داشت كه از سوي دولت 
به حساب سرپرس��تان خانوار واريز مي شد. اين پول در 
ابتدا 45 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شد كه براي 11 
سال ادامه داشت اما سرانجام در دولت سيزدهم با اعمال 
اصالحاتي تازه تمام پرداخت هاي نقدي يك جا ش��د و 
با رقم 400 و 300 هزار تومان به حساب خانوارها واريز 
شد. از سوي ديگر بنا بود بخش ديگري از منابع حاصل 
از هدفمندي يارانه ها نيز به حمايت از توليد و توس��عه 
زيرساخت هايي مانند صنعت ريلي اختصاص پيدا كند.

در سال هاي گذشته بودجه اي كه بايد براي يارانه نقدي 
در نظر گرفته شده به هر ش��كل كه بود از سوي دولت 
تامين شده و به حساب مردم واريز شد اما نحوه هزينه 
كرد بودجه در ساير حوزه ها با مشكالت و البته ابهام هايي 
مواجه شد. آنچه كه در تبصره 14 قانون بودجه ساالنه 
در رابطه با آن بحث هايي مطرح ش��ده و حاال در ميان 

نمايندگان مجلس نيز با ابهام هايي مواجه شده است.
در سال 98 و پيش از اصالح قيمت بنزين از سوي دولت 
وقت، بحث هاي زيادي مطرح بود كه ميزان يارانه پنهان 
در اقتصاد ايران به مرز 1000 هزار ميليارد تومان رسيده 
و اين در حالي اس��ت كه عدالت به عن��وان اصلي ترين 
مولفه نظام پرداخت يارانه در آن ديده نش��ده است. در 
واقع در اين نظام پرداخت يارانه، اقش��اري كه پولدار تر 
بودند، واحدهاي مسكوني بزرگ تري داشتند يا صاحب 
خودروهاي شخصي بيشتري بودند، استفاده باالتري از 
يارانه دولتي مي بردند و از س��وي ديگر اقشار كم درآمد 
كه گروه هدف در اجراي چنين طرح هايي به حس��اب 
مي آيند، كمتر توانستند از اين منابع استفاده كنند و به 
همين دليل موافقان اصالح معتقد بودند كه بايد راه را 

براي تغيير شرايط به نفع كم درآمدها باز كرد.
با اين وجود و پ��س از انجام اصالحات اقتصادي جديد 
از س��وي دولت س��يزدهم، هنوز مش��خص نيست كه 
منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها به چه شكل مصرف 
مي شود، موضوعي كه از سوي تعداد زيادي از نمايندگان 
مجلس نيز به آن پرداخته شده است. جعفر قادري - عضو 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس- در اين زمينه گفته: 
پس از آغاز اجراي طرح هدفمندي يارانه ها اين تصميم 
بر اين ش��د تا منابع حاصل از صرفه جويي در انرژي در 
راستاي مصارف هدفمندي يارانه ها به كار گرفته شود؛ بر 
همين اساس يك تبصره از قانون بودجه ساالنه كشور 
به اين موضوع اختصاص داده شد. وي با اشاره به توسعه 
مصارف از محل منابع ماده 14 قانون بودجه تاكيد كرد: 
در اين زمينه عماًل ش��ايد منابعي از اين تبصره كه به 
مردم پرداخت مي شود تا حدودي قابل توجيه باشد اما 
متاسفانه مابقي آن به مرور ساختار جديدي در كنار 
بودجه ايجاد كرده كه امروز خيلي بزرگ ش��ده و در 

حال تنه زدن به بودجه ساالنه كشور است.

محس��ن زنگنه - نايب رييس كميس��يون برنامه و 
بودجه- نيز مي گويد: تبصره 14 قانون بودجه )منابع 
حاصل از هدفمندي يارانه ها( از اهداف اصلي خود دور 
شده و طي سال هاي اخير به بودجه اي مكمل تبديل 
شده اس��ت. قطعًا يكي از مباحث اصالح ساختاري 

بودجه يك كاسه كردن همه منابع و مصارف است.
وي با بي��ان اينكه »اتفاقي كه در تبصره 14 در حال رخ 
دادن است و متاسفانه هر سال نيز تشديد مي شود، اصاًل 
اتفاق خوبي نيست«، خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد 
تبصره 14 قانون بودجه به ويژه در حوزه مصارف از اهداف 
قانون گذار در قانون هدفمندسازي يارانه ها دور شده و 
به يك بودجه حاشيه اي تبديل شده است. نايب رييس 
كميس��يون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: 
ان ش��اءاهلل در بحث اصالح س��اختار بودج��ه موضوع 
تبصره 14 بودجه مورد توجه قرار خواهد گرفت؛ يكي 
از بندهايي كه در طرح جديد آورده ايم همين است كه 
همه منابع اعم از منابع تبصره 14، منابع هدفمند سازي 
يارانه ها، هدايا، درآمدهاي اختصاصي و غيره همه بايد 
در سقف بودجه لحاظ و در آنجا در اختيار مجلس و دولت 

قرار بگيرد و از محل آن نيز هزينه شود.
زنگن��ه تاكيد كرد: هدف قانون گ��ذار از تعيين تبصره 
14 قان��ون بودج��ه اين بوده ك��ه از مناب��ع حاصل از 
هدفمندس��ازي كه منظور اختالف مبلغي است كه از 
مردم بابت فرآورده ها گرفته مي ش��ود يا منابع حاصل 
از صادرات فرآورده ها در سه جا هزينه شود؛ يك بخش 
آن در قالب يارانه نقدي به مردم پرداخت شود، بخش 
ديگ��ر آن در زمينه حمايت از توليد و بخش خصوصي 
تخصيص يابد و بخش ديگر آن نيز به خود دستگاه هاي 
متولي براي ارتقا و توسعه زيرساخت هاي شان داده شود.

وي اف��زود: وقت��ي هرينه س��وخت افزاي��ش مي يابد 
توليد كننده بايد حمايت ش��ود ت��ا هزينه هاي او يك 
مرتبه افزايش پيدا نكند؛ همچنين وزارت نيرو يا نفت 
بايد زيرساخت هاي شان را به روز كنند و در نهايت نيز 
بايد مبلغي به عنوان يارانه نقدي به مردم پرداخت شود؛ 
اگر اين سه امر اتفاق نيفتد، عماًل با چالش هايي جدي 
مواجه هستيم. اين سه حوزه مصرف براي منابع تبصره 
14 تعيين تكليف شده اس��ت. اين نماينده مجلس در 
پايان با تاكيد بر اينكه امروز تبصره 14 قانون بودجه از 
اهداف خود دور شده اس��ت، اظهار كرد: قانون گذار در 
موادي از قانون هدفمندي اين اختيار را داده تا بخشي 
از منابع حاصل از هدفندي با تشخيص دولت و مجلس 
براي برخي موارد ضروري هزينه شود اما متاسفانه امروز 
اين موارد ضروري، بخش عم��ده اي از مصارف تبصره 
14 قانون بودجه را شامل مي شوند و مي توان گفت كه 
مصارف اين تبصره از اهداف اصلي خود دور شده است.

روح اهلل متفكر آزاد - عضو كميس��يون آموزش- نيز 
مي گويد: با تاكيد بر اينكه بايد در مسير تدوين بودجه 
كشور، به سمت بودجه اي عملياتي، انقباضي و موثر 
مبتني بر عملكرد و حل مسائل كشور حركت كنيم، 
گفت: بايد س��اختار بودجه را به س��مت س��اختاري 
پاس��خگو و موثر حرك��ت دهيم و به جاي س��اختن 
اولويت هاي متكثر براي بودجه به سمت اولويت هاي 
واقعي و تمركز بر آنها حرك��ت كنيم تا دولت مجبور 
به خلق پول نش��ود. وي با اشاره مصارف تعيين شده 
در قانون بودجه ب��راي منابع تبصره 14 قانون بودجه 
)مناب��ع حاصل از هدفمندي يارانه ه��ا( با بيان اينكه 
»اسمًا منابع تبصره 14 قانون بودجه در راستاي اهداف 
خود در حال تخصيص است«، اظهار كرد: اگر بخواهيم 

نگاه درستي به منابع و مصارف تبصره 14 قانون بودجه 
داشته باشيم، بايد بگويم كه در هر كجا كه كم آورده ايم 
به سمت منابع اين تبصره حركت كرده ايم، در حالي 
كه نبايد اين اتفاق بيفتد. اين عضو كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس همچنين درباره تحقق پذير بودن 
يا نبودن منابع تبصره 14 قانون بودجه خاطرنش��ان 
كرد: منابع تبصره 14 قانون بودجه از تبصره هايي است 
كه معمواًل به ويژه در سال هاي اخير تحقق يافته است؛ 
از س��وي ديگر نيز منابع اين تبصره به ويژه در دوران 
تحريم ها منابع در دسترس تري نسبت به ساير منابع 
هستند؛ همين موضوع نيز عاملي وسوسه كننده براي 
مراجعه به منابع اين تبصره است. من فكر مي كنم كه 
منابع اين تبصره بايد به سمت مصارف واقعي حركت 
كنند. متفكر آزاد در پاسخ به اين پرسش كه آيا تصويب 
بودجه هايي براي نهاده��اي مختلف در قالب تبصره 
14 قانون بودجه، موج��ب افزايش انتظارات از دولت 
نمي شود؟ گفت: نه لزومًا؛ ممكن است موجب افزايش 
انتظارات از دولت شود اما البد انتظاراتي وجود داشت 
كه محل خروج از آن، تبصره 14 تعيين ش��ده است 
در جامعه انتظاراتي براي حل مش��كالت وجود دارد 
و نمايندگان مجلس نيز به دنبال آنها هس��تند. اين 
صحبت ها نشان مي دهد كه دولت رييسي در كنار 
بح��ث درباره اصالح نح��وه پرداخ��ت يارانه كه در 
ماه هاي گذشته كليد خورده، بايد راهي را نيز براي 
ش��فاف كردن نحوه هزينه ك��رد اجراي تبصره 14 
بودجه به درآمدهاي هدفمندي يارانه ها اختصاص 
دارد پيدا كند زيرا در غير اين صورت در س��ال هاي 
آينده ميزان انح��راف از اجراي اين بودجه، خود به 

مشكلي تازه براي اقتصاد ايران تبديل خواهد شد.
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بهترين شرايط 
براي زائران اربعين

رييس جمهور بر ضرورت مديريت س��فر از سوي زائران 
اربعين براي خدمات دهي بهتر تأكيد كرد و گفت: قطعًا 
دولت و مسووالن وظيفه دارند شرايط را به بهترين وجه 
براي زائران حسيني فراهم آورند، اما مردمي نگه داشتن 
اين مراسم و استفاده از ظرفيت مردم، هيئات و تشكل هاي 
مردمي در اين زمينه بس��يار مهم اس��ت. آيت اهلل سيد 
ابراهيم رييس��ي در ديدار اعضاي ستاد مركزي اربعين 
حسيني ضمن قدرداني و تشكر از اقدامات همه دستگاه ها، 
سازمان ها و وزارتخانه ها براي برگزاري هر چه باشكوه تر 
اين مراسم، اربعين را ضامن بقاي عاشورا و عاشورا را مظهر 
همه تحوالت در عالم بشريت عنوان كرد و گفت: حركت 
امام زين العابدين)ع( در بنيانگذاري حركت اربعين باعث 
شد هدف قيام حضرت ابا عبداهلل الحسين )ع( و شخصيت 
جامع ايشان براي بشريت تبيين و منشأ تحول براي همه 
انسان ها شود. رييس جمهور در ادامه راهپيمايي باشكوه 
اربعين را كانون جبهه مقاومت بين المللي در منطقه و 
جهان عنوان كرد و گفت: همه موظ��ف به تالش براي 
برگزاري منظم و به دور از هرگونه عيب و نقص اين مراسم 
به عنوان حركت عظيمي از سوي مسلمانان همه كشورها، 
هستيم. رييسي با بيان اينكه كساني كه تحمل برگزاري 
يك س��رود در ميان اقش��ار مختلف مردم ي��ا برگزاري 
جش��ن غدير را ندارند، تالش خواهند كرد كه مراس��م 
اربعين شكل نگيرد، افزود: بي ترديد با لطف خدا و عنايت 
حضرت ابا عبداهلل )ع( و همچنين عزم و اراده دلدادگان 
خاندان اهل بيت)ع( و تسهيل گري همه دستگاه ها، اين 
مراسم هر چه باشكوه تر برگزار خواهد شد. رييس جمهور 
در ادامه تأمين حمل و نقل، اس��كان، تغذيه و س��المت 
زائران حسيني را مورد تأكيد قرار داد و گفت: سفر ارزان و 
دسترسي آسان به وسايل نقليه در مراسم اربعين بسيار 
مهم اس��ت و اين توقع از ما وجود دارد كه چه در زمينه 
حمل و نقل و چه اسكان تالش كنيم اين سفر براي زائران 
پرهزينه نباشد. رييسي بر ضرورت برنامه ريزي و مديريت 
سفر از سوي زائران براي خدمات دهي بهتر تأكيد كرد و 
گفت: قطعًا دولت و مسووالن وظيفه دارند شرايط را به 
بهترين وجه براي زائران حسيني فراهم آورند، اما مردمي 
نگه داشتن اين مراسم و استفاده از ظرفيت مردم، هيئات 
و تش��كل هاي مردمي در اين زمينه بس��يار مهم است. 
رييس جمهور اس��تفاده از تجربيات سنوات گذشته در 
پيش بيني و پيشگيري از برخي مشكالت به وجود آمده 
در برگزاري مراسم اربعين را مورد تأكيد قرار داد و گفت: 
كار خوب صدا و س��يما در راه اندازي راديو محرم و راديو 
اربعين بايد توسعه يابد، به نحوي كه ارتباط با زائران از اين 
طريق براي انتقال پيام ها و هشدارهاي بهداشتي در طول 
مراسم اربعين قطع نشود. رييسي افزود: قطعاً برگزاري 
هر چه باش��كوه تر اين مراسم هم آثار بسيار مثبتي 
براي كشور اس��المي خواهد داشت و هم دوستان 
انقالب اس��المي را اميدوارتر و دشمنان را مأيوس 
خواهد كرد. پيش از سخنان رييس جمهور وزير راه 
و شهرسازي، استانداران ايالم، خوزستان و كرمانشاه، 
نماينده نيروهاي مسلح، فرمانده فراجا و رييس هالل 
احمر گزارشي از اقدامات انجام شده براي تسهيل در 

سفر و رفاه حال زائران اربعين حسيني ارايه كردند.

پوتين به دنبال خريد پهپاد 
از ايران است

يك مقام كاخ سفيد مدعي شد كه روسيه در تالش است 
تا از ايران پهپاد نظامي براي استفاده در جنگ اوكراين 
خريداري كند. جان كربي، هماهنگ كننده ارتباطات 
راهبردي شوراي امنيت ملي در كاخ سفيد در گفت وگو 
با ش��بكه MSNBC گفت: پوتين در تالش است تا از 
ايران پهپاد دريافت كند كه اين نشانه اي براي اين موضوع 
است كه او نمي خواهد جنگ در اوكراين را پايان دهد. 
وي در عين حال گفت كه كشورش به زودي بسته جديد 
كمك هاي نظامي خود را در اختيار دولت اوكراين قرار 
خواهد داد. ادعاي چندين باره مقامات امريكايي درباره 
فروش پهپاد از س��وي ايران به روسيه براي استفاده در 
جنگ اوكراين در حالي اس��ت كه مقامات كشورمان 
تاكنون چندين بار اين ادعا را تكذيب و تاكيد كرده اند كه 
تنها از راهكار گفت وگو براي حل بحران اوكراين حمايت 
مي كنند. حس��ين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه 
كشورمان چندي پيش در گفت وگوي تلفني با دميتري 
كولبا وزير ام��ور خارجه اوكراين، ضم��ن رد اتهامات 
بي پايه و اساس مشابه مشاور امنيت ملي امريكا عليه 
كشورمان، مبني بر ارسال پهپاد ايراني به روسيه براي 
براي به كارگيري در جنگ عليه اوكراين، طرح اينگونه 
ادعاها را در راس��تاي اهداف و اغراض سياس��ي خاص 
خواند. وزير امور خارجه كشورمان اظهار داشت: موضع 
اصولي و صريح جمهوري اسالمي در مخالفت با جنگ 
و حمايت از توقف جنگ، همانند رويكرد دوگانه برخي 

كشورهاي غربي مبتني بر استاندارد دوگانه نيست.

بازداشت اعضاي
حزب جاسوس بهاييت

وزارت اطالع��ات در اطالعيه اي اعالم كرد: س��ربازان 
گمنام امام زمان )عج(، اعضاي هس��ته مركزي حزب 
جاسوس بهاييت را بازداشت كردند. در اطالعيه وزارت 
اطالعات آمده است: س��ربازان گمنام امام زمان )عج( 
شماري از اعضاي هسته مركزي حزب جاسوس بهاييت 
را بازداش��ت كردند. متهمان بازداشت شده مستقيمًا 
با كانون صهيونيستي موسوم به بيت العدل مستقر در 
فلسطين اشغالي در ارتباِط تشكيالتي بودند. يافته هاي 
مستند اطالعاتي حكايت دارند كه كانون پيش گفته، 
سال گذشته راهبرد احياي تشكيالت فرقه ضاله بهاييت 
در ايران را تحت عنوان »خط تبليغ تهاجمي« و ماموريت 
ويژه جمع آوري هدفمند اطالعاتي به شبكه بازداشت 
ش��ده ابالغ نموده بود. همچنين ماموريت هاي تبليغ 
گسترده آموزه هاي استعمار ساخته بهاييت و نفوذ در 
محيط هاي آموزشي در سطوح مختلف و به طور خاص 

مهدكودك هاي سراسر كشور را محّول كرده بودند.

تحقق 157 درصدي
ماليات امالك اجاري

رييس كل س��ازمان امور مالياتي كشور از تحقق 15۷ 
درصدي ماليات بخش درآمد امالك اجاري نسبت به 
سال گذشته خبر داد و گفت: اين ميزان تحقق، حاصل 
اجراي برنامه هاي هوشمندسازي نظام مالياتي و مبارزه 
با فرار مالياتي در يك س��ال گذش��ته است. به گزارش 
سازمان امور مالياتي، داوود منظور با بيان اينكه ماليات 
ابرازي صاحبان درآمد امالك اجاري بابت عملكرد سال 
1400، حدود 15۷ درصد تحقق نسبت به سال گذشته 
داشته است، گفت: مجموع ماليات ابرازي صاحبان درآمد 
امالك اجاري در تيرماه امسال، رقمي معادل 13 هزار و 
8۲4 ميليارد ريال بوده است. وي همچنين خاطرنشان 
كرد: تعداد اظهارنامه ارايه شده از سوي صاحبان درآمد 
امالك اجاري در تيرماه امس��ال )بابت عملكرد س��ال 
1400( حدود 431 هزار اظهارنامه بوده كه به صورت 
الكترونيكي به سازمان ارسال شده و مربوط به 885 هزار 
ملك در سراسر كشور بوده است. در سال گذشته بابت 
عملكرد سال 1399، رقمي معادل 8 هزار و ۷90 ميليارد 
ريال ماليات از بابت درآمد امالك اجاري وصول شده بود. 
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور درباره طرح ها و 
برنامه هاي اين سازمان بر كنترل سوداگري در بخش 
مسكن نيز گفت: نظام مالياتي در تالش است تا با اجراي 
دو پايه مالياتي در سال جاري، شامل ماليات بر خانه هاي 
خالي و ماليات بر واحدهاي مس��كوني گران قيمت، تا 
حد امكان از س��وداگري در بازار مسكن كاسته و ثبات 

و وضعيت پايدار را براي حوزه مسكن به ارمغان بياورد.

آخرين وضعيت حقوق 
بازنشستگان

 عل��ي اكبر عيوضي گف��ت: مقرر ش��ده افزايش حقوق 
بازنشستگان و بحث چالشي اخير مستمري بگيران ساير 
سطوح، عين قانون انجام شود و همه در برابر قانون بايد 
تابع باشند. علي اكبر عيوضي )عضو هيات مديره كانون 
بازنشستگان تامين اجتماعي تهران( با اعالم اين مطلب 
كه روز چهارشنبه و پنجشنبه همراه با اعضاي هيات مديره 
كانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي با مديرعامل 
سازمان تامين اجتماعي و سرپرست وزارت كار به همراه 
معاونان وزارتخانه و سازمان ديداري داشتيم، اظهار كرد: 
در جلس��ه قرار شد افزايش حقوق بازنشستگان و بحث 
چالشي اخير مستمري بگيران ساير سطوح، عين قانون 
انجام ش��ود و همه در برابر قانون بايد تابع باشند. وي در 
پاسخ به اين سوال كه »منظور از عين قانون در جلسات 
مطرح شده چه بوده است؟« جواب داد: منظور از قانون 
در زمينه افزايش حقوق بازنشس��تگان آن چيزي است 
كه مجلس تاييد كرده و از طريق رييس مجلس به دولت 
ابالغ شده است. آنچه مجلس تاييد كرده است، مصوبه 
هيات امناي تامين اجتماعي به تبعيت از مصوبه شوراي 
عالي كار اس��ت كه ضامن افزايش 38درصدي به عالوه 
515 هزارتومان حقوق مس��تمري بازنشستگان ساير 
سطوح يا همان متوسط بگيران است.  عيوضي در پايان 
با بيان اينكه »قرار بوده است امروز زاهدي وفا، سرپرست 
وزارت كار، به طور رسمي تر از طريق رسانه ها اين خبر را 
اعالم كند.« افزود: ما نيز اميدوار هس��تيم كه ايشان در 
اسرع وقت امروز خبر رسمي اين الزم االجرا بودن مصوبه 
مجلس و اجراي آن توس��ط دولت را اعالم كند. به ويژه 
اينكه در جلسه به ما قول داده شده در همين مرداد ماه 
احكام حقوقي جديد بازنشستگان در پروفايل هاي آنها 
قرار داده شود. رييس كميسيون آموزش مجلس درباره 
افزايش حقوق بازنشس��تگان توضيحات��ي داد. منادي 
اظهار كرد: رييس مجلس پيشنهاد 10 درصدي افزايش 
حقوق بازنشستگان ساير سطوح تامين اجتماعي را رد 
كرد. رييس كميسيون آموزش مجلس گفت: پيشنهاد 
مجلس براي افزايش حقوق بازنشستگان ميزاني است 
كه شوراي عالي كار تصويب كرده است يعني 38 درصد 
به اضاف��ه  515 هزار تومان. گفتني اس��ت 5 روز پيش، 
مهلت يك هفته اي براي تعيين تكليف افزايش حقوق 
بازنشستگان تامين اجتماعي به پايان رسيد. براساس 
مصوبه ش��وراي عالي كار، قرار بود حقوق بازنشستگان 
حداقل بگير 5۷ درصد و س��اير س��طوح نيز 38 درصد 
افزايش پيدا كند. يك منبع آگاه گفت: رييس جمهور براي 
رسيدگي به حقوق و دستمزد بازنشستگان سه بار دستور 
داده كه به همين دليل جلساتي با اقاي مخبر، سرپرست 
وزارت كار و آقاي قاليباف برگزار شد. وي ادامه داد: روز 
پنجشنبه آخرين جلسه را برگزار كرديم و مقرر شد شنبه 
يا يكشنبه سرپرست وزارت كار مصاحبه اي داشته باشد 
و خبري را به مردم بدهد حتي به ما گفتند صحبت نكنيد 
تا بگويم، اما تا به امروز ايشان صحبتي نكرده، 4 ميليون 
بازنشسته منتظر خبر بودند، اما هيچ كس اعالم نكرده 
است. وي تاكيد كرد: شايد اگر ما مستقيم صحبتي كنيم 
و مصاحبه اي انجام دهيم همان 515 هزار تومان را هم 
پرداخت نكنند. منبع آگاه گفت: در جلسه به نتيجه خوبي 
رسيديم، اما براي رقم به توافق نرسيديم انتظار اين است 
كه رييس جمهور وقتي دستور مي دهد زير مجموعه به 
آن عمل كند . دولت بايد اعتماد مردم را جلب كند، چرا 

دستور رييس جمهور دچار كش و قوس شده است.

رشد انگليس صفر شد
نظرسنجي ماهانه نشان داد كه كسب وكارهاي بريتانيا 
هيچ رشدي را در سه ماه آينده انتظار ندارند زيرا افزايش 
هزينه هاي زندگي باعث كاهش تقاضاي مصرف كننده 
مي شود. كنفدراسيون صنعت بريتانيا )CBI( اعالم كرد 
كه اعضا در س��ه ماه منتهي به پايان جوالي رشد باالتر از 
ميانگين را گزارش كردند كه كمي سريعتر از سه ماه منتهي 
به ژوئن است اما انتظار مي رود اين رشد در ماه هاي آينده 
كاهش يابد. آلپش پالجا، اقتصاددان كنفدراسيون صنعت 
بريتانيا گفت: »از آنجايي كه شركت ها و مصرف كنندگان 
همچنان تحت تاثير افزايش قيمت ها قرار دارند، فعاليت 
بخش خصوصي تا حدودي متوقف شده است«. به طور 
گسترده انتظار مي رود بانك انگلستان بزرگ ترين افزايش 
نرخ بهره خود از سال 1995 را در روز پنجشنبه اعالم كند 
و نرخ ها را از 1.۲5 درصد به 1.۷5 درصد افزايش دهد تا 
تورم را مهار كند ك��ه در حال حاضر به باالترين حد 

در 40 سال گذشته يعني 9.4 درصد رسيده است.
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سخنگويوزارتخارجه:

منابعهدفمندييارانههاكجاهزينهميشود؟

نظرمان درباره طرح بورل را ارايه كرده ايم
س��خنگوي وزارت امور خارجه كشورمان اظهار كرد: 
بعد از تب��ادل پيام ها و ديدگاه ه��ا در روزهاي اخير و 
بررسي هايي كه روي متون پيشنهادي انجام شده است 
اين احتمال وجود دارد كه در آينده نزديك در خصوص 
زمان مذاكرات )مذاكرات براي رفع تحريم ها( به نتيجه 

برسيم و احتماال دور جديد مذاكرات را شاهد باشيم.
س��خنگوي وزارت خارج��ه در ادامه در پاس��خ به 
سوال خبرنگاري مبني بر اينكه روز گذشته يكي از 
نمايندگان مجلس در مصاحبه اي اعالم كرده كه با 
توجه به اظهارات آقاي باقري در كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس احتماال به زودي دور 
جديد مذاكرات ب��راي رفع تحريم ها در وين برگزار 
مي شود، تصريح كرد: در پاسخ به اين سوال در ابتدا 
بايد تاكيد كنم كه ايران همواره مبدع بوده و با ابتكار 

عمل در ميز مذاكرات حضور داشته است.
اين ديپلمات ارش��د كش��ورمان با بيان اينكه ما روند 
مذاك��رات را روند منطقي و معقول براي رس��يدن به 
توافقي جامع، پايدار و توافقي كه تضمين كننده منافع 
ايران در چارچوب برجام باشد مي دانيم، تصريح كرد: 
در اين چارچوب آخرين وضعيت اين اس��ت كه طي 
روزهاي گذش��ته به طور جدي پيام هاي مختلفي رد 
و بدل شده اس��ت و همانطور كه مي دانيد آقاي بورل 
متني را مبتني بر مذاكرات گذش��ته ارايه و پيشنهاد 
داده اس��ت، طرفين نيز اين متن را دريافت كرده اند، 
جمهوري اس��المي ايران ني��ز اين مت��ن را دريافت 
كرده و بررسي كرده و نقطه نظرات خود را ارايه كرده 
اس��ت. وي ادامه داد: در اين ارتباط ش��اهد تالش ها و 
گفت وگوهاي ديگري ني��ز بوده ايم، چنانكه چند روز 
پيش شاهد گفت وگوي مفصل روساي جمهور ايران 
و فرانسه بوديم كه بخشي از اين گفت وگو ناظر به اين 
مذاكرات بود. طرف فرانس��وي تالش هاي��ي را براي 
نزديك كردن ديدگاه ه��اي دو طرف )ايران و امريكا( 
انجام داده، تالش هايي از سوي وزراي خارجه برخي 
از كش��ورها از جمله كش��ورهاي منطقه نيز صورت 
گرفته و آنه��ا در تماس تلفني با وزي��ر خارجه ايران 
ديدگاه هاي خود را بيان كرده اند. واقعيت امر اين است 

كه ايران از هر ابتكاري كه در اين مسير كمك كننده 
باشد استقبال مي كند. همواره به اين ابتكارات واكنش 
مثبت نشان داده، ما همواره در مسير مذاكرات مبدع و 
منعطف بوده ايم و در ميز مذاكره حضور داشته ايم. وي 
ادام��ه داد: بعد از تبادل پيام ها و ديدگاه ها در روزهاي 
اخير و بررسي هايي كه بر روي متون پيشنهادي انجام 
شده است اين احتمال وجود دارد كه در آينده نزديك 
بتوانيم در خصوص زمان مذاكرات به نتيجه برسيم و 
احتماال دور جديد از مذاكرات را شاهد باشيم. البته اين 
بستگي كامل به اراده طرف مقابل مشخصا امريكايي ها 
دارد كه براي دس��تيابي به تواف��ق منطقي، معقول و 
پايدار آمادگي خود را نشان دهند و از طرح موضوعات 
انحرافي خودداري كنند. سخنگوي وزارت خارجه در 
ادامه گفت وگوي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال 
خبرنگاري مبني بر اينكه برخي از نمايندگان مجلس 
معتقدند كه تي��م مذاكره كننده ايران در جلس��ات 
مشترك با نمايندگان مجلس آنها را در جريان دقيق 
مذاكرات و جزيي��ات اين موضوع ق��رار نمي دهند و 
گاليه نمايندگان در اين ارتباط، گفت: وزارت خارجه 
هم��كاري و تعامل مثبتي با مجل��س دارد، نگاه ما به 
مجلس و نمايندگان مجلس نگاه توام با همكاري است. 
ما نقش مجلس را نقش پشتيبان، مقوم و روحيه بخش 
براي تيم مذاكره كننده مي دانيم و نظرات و ديدگاه هاي 

نمايندگان مجلس براي ما مهم و قابل توجه است.
سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به سوال 
ديگري در م��ورد چين در روند احي��اي برجام و رفع 
تحريم ها و اينكه به نظر مي رس��د چين در اين زمينه 
نق��ش فعالي را ايفا نمي كند، گف��ت: ما نقش چين را 
در اين مسير س��ازنده مي دانيم، چين در اين حوزه با 
حسن نيت عمل كرده است و در جريان مذاكره تلفني 
اخير روساي جمهور دو كشور در مورد اين مذاكرات 
صحبت شد و آنها حسن نيت و نگاه سازنده خود را در 
اين زمينه اعالم كردند. ما نقش چين را در اين مسير 

سازنده و مكمل مي دانيم.
س��خنگوي وزارت خارجه در پاسخ به سوال ديگري 
در ارتب��اط با روابط اي��ران و آژانس و انتخاب نماينده 

جديد ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي، گفت: 
آقاي نذيري اصل به عنوان سفير جديد ايران نزد دفتر 
اروپايي سازمان ملل و نماينده جمهوري اسالمي ايران 
در آژانس بين المللي انرژي اتمي انتخاب شده است. 
سفير جديد ايران فردي مجرب و ديپلماتي با تجربه 
اس��ت و كار خود را در محل ماموريت شان آغاز كرده 
است و اميدواريم با اين انتخاب و استقرار نماينده جديد 
ايران، همكاري با آژانس با اهتمام بيشتري دنبال شود.

كنعاني گفت: همكاري با آژانس براي ما حائز اهميت 
است. ايران كشوري مسووليت پذير است و همواره به 
مسووليت خود عمل كرده اس��ت و اميدواريم آژانس 
و مدي��ركل آژان��س بين الملل��ي انرژي اتم��ي نيز در 
موضوعات مرتب��ط با ايران به ص��ورت حرفه اي عمل 
كنند و بتوانند نقش تس��هيل گر خود را در مذاكرات و 
روند رفع تحريم ها ايفا كنند. سخنگوي وزارت خارجه 
همچنين در ادامه گفت وگوي خ��ود با خبرنگاران در 
پاسخ به سوال ديگري در مورد روابط ايران و اردن، اظهار 
كرد: رابطه مستقيمي بين دو كشور ايران و اردن برقرار 
است. س��فارتخانه هاي دو كشور در تهران و امان فعال 
است و امكان گفت وگوهاي ديپلماتيك بين دو كشور 
وجود دارد. ارتباطات تلفني بين وزيران امور خارجه دو 
كشور برقرار بوده و ما از هر تالش و اقدام عملي از سوي 
كشورهاي منطقه و همسايه براي گسترش مناسبات 
استقبال مي كنيم. سخنگوي وزارت خارجه همچنين 
در پاس��خ به س��وال ديگري در ارتباط ب��ا تالش هاي 
قطر و عمان ني��ز در ارتباط با مذاكرات رفع تحريم ها و 
تالش هاي آنها براي نزديك كردن ديدگاه هاي ايران و 
امريكا در روند اين موضوع، گفت: برخي از كشورهاي 
دوست در منطقه در ارتباط با اين مذاكرات انگيزه هاي 
مثبتي داش��ته و دارند و در اين زمين��ه نقش آفريني 
كرده و پيشنهاداتي را ارايه مي كنند و قطر و عمان نيز 
از جمله كشورهايي هستند كه ما با آنها روابط خوب و 
نزديكي داريم و عالقه مند هس��تند كه نقش مثبتي را 
در اين مسائل ايفا كنند. همانطور كه اشاره شد اين دو 
كشور جزو كشورهايي هستند كه در اين زمينه فعال 
هس��تند و ما ارتباطات و تعامالت مثبتي با آنها داريم. 

سخنگوي وزارت خارجه همچنين در پاسخ به سوال 
ديگري در ارتباط با زمان برگزاري دور ششم مذاكرات 
ايران و عربستان در بغداد گفت: همانطور كه در جلسات 
قبل اش��اره كردم اين اراده مثبت وجود دارد كه ما فاز 
جديدي از گفت وگوها را بين دو كش��ور با نقش مثبت 
برادرانمان در عراق آغاز كنيم. زمان دقيقي براي مرحله 
جديد گفت وگوها هنوز تعيين نشده است. اميدواريم 
ش��رايط داخلي در عراق به صورت مثبت پيش برود و 
دوستانمان در عراق بتوانند نقش سازنده قبلي خود را 
در اين چارچوب ايفا كنند. سخنگوي وزارت خارجه در 
ادامه گفت وگوي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي 
در ارتباط با ارس��ال سوخت از س��وي ايران به لبنان و 
همچنين اظهارات اخير وزير انرژي اين كشور مبني بر 
اينكه ايران بايد درخواست رسمي براي ارسال سوخت 
به لبنان اراي��ه دهد، اظهار كرد: ما در جريان ش��رايط 
سخت مردم عزيز لبنان در اين ارتباط هستيم كه اين 
شرايط سخت ناشي از سياس��ت هاي غلطي است كه 
برخي از دولت ها در ارتباط با اين كشور در پيش گرفتند. 
بر اساس اين سياست هاي غلط شرايط اقتصادي لبنان 
به گونه اي رقم خورده كه مردم اين كشور در بند هستند. 
ما از اين وضعيت متاثر و ناراحت هس��تيم. وي افزود: 
چنانچه درخواست رس��مي از سوي دولت لبنان براي 
ارسال سوخت به اين كشور به جمهوري اسالمي ايران 
ارايه شود ايران با ديد مثبت در راستاي كمك به مردم 
لبنان، اين درخواست و موضوع را بررسي خواهد كرد. 
سخنگوي وزارت خارجه همچنين در همين راستا در 
پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا ايران قرار است 
كه سوخت را به صورت رايگان، به لبنان ارسال كند، 
گفت: آنچه كه در اين زمينه مطرح است يك موضوع 
بين دولتي اس��ت و در صورتي كه ايران درخواست 
رسمي از س��وي دولت لبنان در اين زمينه دريافت 
كند در چارچوب رسمي اين درخواست بين مقامات 
ذي ربط دو كشور بررسي خواهد شد. وي ادامه داد: 
آن چه كه سيد حسن نصراهلل دبيركل حزب اهلل لبنان 
گفتند كه اگر دولت لبنان انگي��زه و اراده اي در اين 
زمينه داشته باشند مي توانند اين كار را انجام دهند.



گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري|
قيمت فروش دالر روز دوش��نبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ در 
بازار آزاد به 3۱67۰ تومان كاهش يافت و به دنبال اعالم 
افزايش هر اونس طال به ۱77۴ دالر، سكه به ۱۴ ميليون 
و 85۰ هزار تومان رسيد.  همچنين در صرافي هاي بانكي 
با ۲6 تومان افزايش نسبت به روز گذشته ۲7 هزار و 867 
تومان مبادله مي شود.هر اسكناس يورو در صرافي هاي 
بانكي بدون تغيير قيمت نسبت به روز گذشته، ۲8 هزار 
و 7۹۹ تومان معامله شد.قيمت خريد هر دالر توسط 
صرافي هاي بانكي ۲7 هزار و 5۹۰ تومان و نرخ خريد هر 
يورو نيز ۲8 هزار و 5۱8 تومان اعالم ش��د.عالوه بر اين، 
قيمت خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲8 هزار و ۴5۰ 
تومان و نرخ فروش آن ۲8 هزار و 7۰۹ تومان بود، اين در 
حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار ۲۹ هزار و 87 
تومان و نرخ فروش آن نيز ۲۹ هزار و 35۲ تومان اعالم 
شد.در س��امانه نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت 
۲7 هزار و ۲۰۹ تومان فروخته و حواله دالر به بهاي ۲6 
هزار و 6۱3 تومان معامله شد. قيمت سكه طرح جديد 
)دوشنبه، ۱۰ مردادماه( بدون تغيير قيمت نسبت به روز 
گذشته ۱۴ ميليون و 8۰۰ هزار تومان معامله شد.قيمت 
هر قطعه س��كه طرح جديد در ساعت ۱۴ و ۴5 دقيقه 
)دوش��نبه( ۱۴ ميليون و 8۰۰ هزار تومان دادوس��تد 
شد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۴ ميليون و 
۱۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه هشت 
ميليون و ۱5۰ هزار تومان، ربع سكه پنج ميليون و ۱5۰ 
هزار تومان و س��كه يك گرمي سه  ميليون و ۱۰۰ هزار 
تومان قيمت خورد. عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر 
گرم طالي ۱8 عيار به يك ميليون و 36۰ هزار تومان 
رسيد و قيمت هر مثقال طال پنج ميليون و 8۹5 هزار 
تومان شد.قيمت اونس جهاني طال با پنج دالر افزايش 
بها نسبت به روز كاري گذشته به يك هزار و 77۱ دالر 

و ۱7 سنت رسيد.
ارزش دالر در روز دوشنبه نزديك به پايين ترين سطح 

خود در سه هفته اخير در مقايسه با ديگر همتايان اصلي 
متوقف شد، زيرا بازارها همچنان به پيش بيني ارتباط 
كمتر عملكرد فدرال رزرو ب��ا اقتصاد اياالت متحده در 
معرض خطر ركود، ادامه مي دهند. به گزارش كارنسي، 
ش��اخص دالر كه اين ارز را در برابر 6 همتا اندازه گيري 
مي كن��د، ۰.۱ درصد كاه��ش يافت و ب��ه ۱۰5.8۹ و 
پايين ترين س��طح روز جمعه يعني ۱۰5.53 سقوط 
كرد، س��طحي كه از پنجم جوالي مشاهده نشده بود. 
داده هاي پايان هفته گذش��ته، دالر امريكا را در هر دو 
جهت قرار داد و در ابتدا پس از اينكه ش��اخص قيمت 
هزينه هاي مصرف شخصي )PCE( سريع ترين تورم 
را از سال ۲۰۰5 نش��ان داد ارزش آن افزايش يافت اما 
پس از گزارش نهايي دانش��گاه ميشيگان كه كاهش 
انتظارات تورمي مصرف كننده را نشان مي دهد و به دقت 
توسط سياس��ت گذاران فدرال رزرو تحت نظارت بود 
ارزش دالر كاهش يافت. تمركز بزرگ اقتصادي براي 

اين هفته، گزارش ماهانه مشاغل اياالت متحده در روز 
جمعه خواهد بود. معامله گ��ران در حال حاضر حدود 
3۱ درصد احتمال مي دهند كه فدرال رزرو در نشست 
بعدي خود در ۲۱ س��پتامبر، نرخ فعلي 75 واحد پايه 
افزايش نرخ را با 6۹ درصد احتمال افزايش نيم واحدي 
كمتر حفظ كند. تيلور نوجنت، اقتصاددان بازار در بانك 
ملي استراليا سيدني در يادداشتي براي مشتري نوشت: 
»به نظر مي رسد بازارها پيش بيني مي كنند كه فدرال 
رزرو س��هم بزرگي از وظيفه خود در مورد تورم را انجام 
داده اس��ت و پذيراي كاهش داده هاي فعاليت خواهد 
بود«. دالر با كاهش ۰.۲۲ درصدي به ۱3۲.۹۲5 ين و 
به پايين ترين رقم 6 هفته اخير يعني ۱3۲.5۰5 رسيد 
كه در روز جمعه ثبت ش��د. اين جفت ارز به ش��دت به 
تغييرات در بازدهي بلندمدت خزانه داري اياالت متحده 
حساس است، به طوري كه معيار ۱۰ ساله پس از سقوط 
به كمترين ميزان از اوايل آوريل به ۲.6۱8 درصد در پايان 

هفته گذشته رس��يد كه حدود ۲.67 درصد در نوسان 
بود. با اين حال، يورو با ۰.۰7 درصد كاهش به ۱.۰۲۱8 
دالر رسيد و به تثبيت نزديك به ميانه محدوده خود در 
يك هفته و نيم گذشته ادامه داد. پوند پس از رسيدن به 
باالترين رقم از ۲8 ژوئن با ۱.۲۲۴5 دالر در روز جمعه، 
تقريبا ثابت در ۱.۲۱86 دالر بود. بازارها انتظار افزايش 
نرخ بهره را در روز پنجشنبه دارند. بانك مركزي استراليا 
نيز در روز سه شنبه سياست هاي خود را تعيين مي كند. 
دالر اس��تراليا در روز دوشنبه با ۰.۱۹ درصد كاهش به 
۰.6۹775 دالر رسيد اما پس از اينكه به باالترين سطح 
6 هفته اخير يعني ۰.7۰3۲ دالر در جلسه قبل رسيد. 
وي افزود: در صورتي كه بازار همچنان به پيروي از فدرال 
رزرو ادامه دهد، استراليا مي تواند به راحتي بهره باالي 
۰.7۰ دالر را بررسي كند اما ۰.65 تا ۰.7۰ دالر همچنان 

بيشترين روند نرخ در ماه هاي آينده است.

    انتشار بيش از ۴ تريليون يوان اوراق قرضه
چين بيش از ۴.۰۲ تريليون ي��وان اوراق قرضه دولتي 
محلي در نيمه اول سال منتشر كرده است.به گزارش 
چاينا، داده هاي وزارت دارايي چين نشان مي دهد كه 
دولت ه��اي محلي چين بي��ش از ۴.۰۲ تريليون يوان 
)حدود 5۹6.۱۱ ميليارد دالر امريكا( اوراق قرضه در نيمه 
اول سال جاري منتشر كرده اند. داده ها حاكي از آن است 
كه از مجموع، انتشار اوراق قرضه عمومي 6۱۴.8 ميليارد 
يوان بوده، در حالي كه انتشار اوراق خاص در اين دوره 
نزديك به 3.۴۱ تريليون يوان ثبت شده است. به گفته 
اين وزارتخانه، اين اوراق با ميانگين مدت انتشار ۱۴.۱ 
سال و متوس��ط نرخ سود 3.۰8 درصد در دوره ژانويه تا 
ژوئن منتشر شده است. تنها در ماه ژوئن، اين كشور ۱.58 
تريليون يوان اوراق قرضه دولتي محلي منتشر كرد.اين 
وزارتخانه اظهار كرد: در پايان ماه گذشته، بدهي معوق 
دولت محلي چين در ح��دود 3۴.75 تريليون يوان در 

محدوده رسمي امسال بود.
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رشد سپرده هاي ايران
نزد بانك ها و موسسات خارجي 

بانك تسويه حساب هاي بين المللي از رشد ۲ درصدي 
سپرده هاي ايران نزد بانك ها و موسسات مالي ۴۴ كشور 
دنيا طي س��ه ماهه اول ۲۰۲۲ خبر داد و كل مراودات 
مالي ايران با اين بانك ها و موسس��ات را ۱۹ ميليارد و 
63۴ ميليون دالر اعالم كرد. بانك تسويه حساب هاي 
بين المللي در جديدترين گزارش خود اعالم كرد: ميزان 
سپرده هاي ايران نزد بانك ها و موسسات مالي خارجي 
در پايان سه ماهه اول ۲۰۲۲ بالغ بر ۱7.8۹ ميليارد دالر 
بوده است. سپرده هاي ايران نزد اين بانك ها و موسسات 
نس��بت به پايان سال ميالدي گذش��ته 3۲7 ميليون 
دالر يعني حدود ۲ درصد افزايش داش��ته است. از كل 
سپرده هاي ايران نزد بانك ها و موسسات مالي خارجي در 
پايان سه ماهه اول ۲۰۲۲ بالغ بر ۹.۱۱6 ميليارد دالر نزد 
بانك هاي خارجي و بقيه نزد موسسات مالي غيربانكي 
قرار داشته است. بر اس��اس اين گزارش تعهدات ايران 
در برابر بانك ها و موسسات مالي خارجي نيز در پايان 
سه ماهه اول ۲۰۲۲ رشد ۴ درصدي داشته و به ۱.7۴۴ 
ميليارد دالر رسيده است. از اين رقم ۹۱5 ميليون دالر 
مربوط به تعه��دات ايران در براب��ر بانك هاي خارجي 
بوده و بقيه شامل تعهدات ايران در برابر موسسات مالي 
غيربانكي بوده است. بر اين اساس كل مراودات مالي 
ايران با بانك ها و موسسات مالي خارجي در پايان سه 
ماهه ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۹.63۴ ميليارد دالر بوده است 
كه اين رقم نسبت به پايان سال ميالدي گذشته رشد 
۲ درصدي داشته است. آمار بانك تسويه حساب هاي 
بين المللي نشان مي دهد از كل سپرده هاي ايران نزد 
اين بانك ها و موسسات، 6.36۲ ميليارد دالر به يورو 
و ۱.666 ميليارد دالر به ين ژاپن نگهداري مي شود، 
سهم دالر از كل سپرده هاي ايران فقط ۲8۰ ميليون 
دالر اعالم ش��ده اس��ت. از كل تعه��دات ايران نيز 
۱.387 ميليارد دالر به يورو بوده و سهم دالر از اين 
تعهدات فقط ۹ ميليون دالر محاسبه شده است.

هيچ كس اموال مسروقه
بانك ملي را نگرفته است

درحالي كه بيش از يك ماه از دستگيري سارقين بانك 
ملي و اعالم برگشت بخش قابل توجهي از اموال گذشته 
است، هنوز كسي موفق به دريافت اموال خود نشده و 
اين اموال در خزانه بانك ملي قرار دارد تا دادس��تاني 
براي تحويل آنها به بانك نامه بزند. در اواسط خردادماه 
امسال معادل ۱68 صندوق اجاره اي از شعبه دانشگاه 
بانك ملي به سرقت رفت و سرانجام پليس اعالم كرد 
كه حدود ۴8 ساعت بعد سارقان را شناسايي و بازداشت 
كرده است.  براساس اعالم پليس، عامالن اين سرقت 
۱۰ نفر بوده و دو متهم ديگر اين پرونده نيز در كشور 
همسايه شناسايي و بازداشت شدند كه به زودي از طريق 
اينترپل وارد كشور خواهند شد. همچنين، پليس بيش 
از ۹۰ درصد اقالم مس��روقه از اين صندوق ها را نيز از 
سارقان كشف و ضبط كرد. اكنون پس از گذشت بيش 
از يك ماه از دستگيري س��ارقين بانك ملي، آخرين 
وضعيت و اقدامات براي بازگشت اموال به سرقت رفته به 
صاحبان آنها مورد سوال است. در اين زمينه، بانك ملي 
به ايسنا توضيح داد كه در حال حاضر، صاحبان اموال 
مسروقه بانك به اداره امور شعب مركزي بانك در تهران 
دعوت مي شوند كه در آنجا با حضور نماينده حقوقي و 
ارزياب بانك، تصاوير اموال و اجناس موردنظر تطبيق 
داده و صحت س��نجي شوند تا سرانجام با كد و شماره 
اعالمي جنس و مال مربوطه به دادستاني مراجعه كنند.

    اموال مسروقه در خزانه بانك است
در ادام��ه توضيحات بانك آمده اس��ت كه اين مرحله 
رسيدگي به اموال سرقت رفته بانك همچنان در حال 
انجام است و هنوز مال و جنسي به صاحبان تحويل داده 
نشده است. بانك ملي همچنين اعالم كرده كه در حال 
حاضر، اموال مسروقه بانك ملي در خزانه بانك قرار دارد 
و دادستاني بايد به بانك نامه بدهد تا براساس اين نامه 
اموال به صاحبان تحويل داده شود. همچنين، برخي 
از صاحبان اموال مسروقه بانك ملي نيز در گفت وگو با 
ايسنا اعالم كردند: براساس اسناد و مداركي كه مالكيت 
اموال مس��روقه را تاييد مي كرد، فرآيند شناس��ايي و 
كدگذاري اموال را انجام داديم اما از آنجا كه هنوز همه 
صاحبان اين اموال مراجعه نكرده اند، به ما گفته اند كه 
پس از مراجعه تمامي صاحبان، براي تحويل و تعيين 
تكليف اموال مربوطه تصميم گرفته مي شود. يكي از 
صاحبان اموال به سرقت رفته بانك ملي مي گويد كه 

تاكنون كسي نتوانسته اموال خود را تحويل بگيرد.

نرخ ريپو در عمليات بازار باز
به ۲۰ درصد كاهش يافت

با توجه به پيش بيني بانك مركزي از وضعيت نقدينگي 
در بازار بين بانكي، موضع عملياتي بانك مركزي در اين 
هفته توافق بازخريد ب��ود. از اين رو، اين بانك به اجراي 
عمليات بازار باز در قالب توافق بازخريد به مبلغ 65۰.۱ 
هزار ميليارد ريال اقدام كرد. بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي مي توانند در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از 
اعتبارگيري قاعده مند )دريافت اعتبار با وثيقه از بانك 
مركزي( مشروط به در اختيار داشتن اوراق مالي اسالمي 
دولت��ي و در قالب توافق بازخريد با نرخ س��قف داالن 
نرخ سود )۲۲ درصد( استفاده كنند. بانك مركزي در 
چارچوب مديريت نقدينگي مورد نياز بازار بين بانكي 
ريالي، عمليات بازار ب��از را به صورت هفتگي و موردي 
اجرا مي كند. موضع عملياتي اين بانك )خريد يا فروش 
از طريق ابزارهاي موجود( بر اساس پيش بيني وضعيت 
نقدينگي در بازار بين بانكي و با هدف كاهش نوسانات 
ن��رخ بازار بين بانكي حول نرخ هدف، از طريق انتش��ار 
اطالعيه در سامانه بازار بين بانكي اعالم مي شود. متعاقب 
اطالعيه مزبور، بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 
مي توانند در راستاي مديريت نقدينگي خود در بازار 
بين بانكي، نسبت به ارسال سفارش ها تا مهلت تعيين 

شده از طريق سامانه بازار بين بانكي اقدام كنند.

ماليات بر عايدي سرمايه؛ مانع 
تبعيض بين فعاالن اقتصادي

محمد رضا مير تاج الديني| 
 پرداخت ماليات براي تمام فعاالن اقتصادي با شفافيت 
مالي يكس��ان مي ش��ود. با ماليات بر عايدي سرمايه، 
پرداخت ماليات به كارمندان، كسبه و توليدكنندگان 
محدود نمي شود و اين طرح مانع تبعيض بين فعاالن 
اقتصادي خواهد ش��د. طرح اص��الح بانك مركزي در 
كميسيون اقتصادي آماده شده و به زودي براي بررسي 
به صحن علني ارس��ال خواهد شد. نكته مثبت آن هم 
استقالل نسبي بانك مركزي است كه در نتيجه اين طرح 
به دست مي آيد. دولت ها پس از تصويب نهايي اين طرح 
در مجلس ديگر نمي توانند به بانك مركزي مانند پول تو 
جيبي خود نگاه كنند كه اين مساله قدم بسيار مهمي 
محسوب مي شود. البته بايد توجه داشت كه استقالل 
مورد اش��اره صد در صد نيست، ولي نسبت به گذشته 
تغيير قابل توجهي به حساب مي آيد. ماليات برعايدي 
سرمايه سبب شفافيت مالياتي كساني كه شغل نبودن 
فعاليت اقتصادي خود را براي عدم پرداخت ماليات بهانه 
مي كنند، خواهد شد. واقعيت اين است عملياتي شدن 
طرح فوق سيستم ماليات دهي را عادالنه تر مي كند، زيرا 
براساس قانون همه بايد در آن مشاركت داشته باشند 
و ديگر چنين نخواهد بود كه ماليات بر دوش يك عده 
خاص )كارمندان و كسبه( باشد و كساني كه درآمد آنان 
حداقل از كارمندان بيشتر است، نسبت به اين مساله 
بي توجهي نشان دهند.   موضوع مرتبط ديگر با بحث 
ماليات برعايدي سرمايه، بحث سوداگري است كه در 
نتيجه قانوني شدن اين طرح به تعريف در مي آيد و بنا 
برآن افرادي كه در اين زمينه )خودرو، زمين، س��كه و 
...( مش��غول به كار هستند، مجبور به پرداخت ماليات 
مي شوند. به اين معنا كه فعاالن امور خدماتي، كارگزاري، 
داللي و ... كه درعرضه كااليي مديريت انجام مي دهند 
بايد كارشان با توجه به س��ودي كه به دست مي آورند 
به صورت معقول، ش��فاف و عادالنه مشمول پرداخت 
ماليات شود. اين كار با منطق اقتصادي جور در مي آيد و 
بسيار پسنديده است.  زماني كه شفافيت مالي به وجود 
 آيد، پرداخت ماليات براي تمام فعاالن اقتصادي يكسان 
مي شود. همانطور كه در باال هم مطرح شد، ماليات به 
كارمندان، كسبه و توليدكنندگان محدود نمي شود و 
اين طرح مانع تبعيض بين فعاالن اقتصادي خواهد شد.

برگزاري نخستين دوره آزمون 
»گواهينامه اصول بانكداري« 

نخس��تين دوره آزمون مربوط ب��ه »گواهينامه اصول 
بانكداري ۱«  چهارشنبه )۲6 مرداد ماه( امسال ساعت 
۹ صبح در محل موسسه عالي آموزش بانكداري ايران 
 برگزار شود. پيرو بخشنامه  قبلي اين بانك موضوع ابالغ 
عناوين گواهينامه هاي حرفه اي مورد نياز به عنوان يكي 
از شرايط تخصصي الزم براي داوطلبان تصدي سمت 
مديريتي در موسسات اعتباري؛ طبق هماهنگي هاي 
انجام ش��ده با مبادي ذي ربط، مقرر اس��ت اولين دوره 
آزم��ون مربوط ب��ه »گواهينامه اصول بانك��داري ۱« 
 چهارش��نبه )۲6 مرداد ماه( سال جاري رأس ساعت ۹ 
صبح در محل موسسه عالي آموزش بانكداري ايران به 
نشاني خيابان پاسداران، ايستگاه ضرابخانه، پالك ۱۹5، 
 برگزار شود. داوطلبان شركت در آزمون ياد شده از تاريخ 
8 تا ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۱ ثب��ت نام و از تاريخ ۲3 مرداد 
ماه سال جاري نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه 
https: //azmoon.ibi. با مراجعه به نشاني اينترنتي

ac.ir/main اقدام كنند. آزمون مورد اش��اره، داراي 
نمره منفي )حذف يك پاسخ صحيح به ازاي سه پاسخ 
نادرست( است و تأكيد مي شود شركت در آزمون مذكور 
داراي هزينه بوده و داوطلبان بايد هنگام ثبت نام، هزينه 
مربوط را پرداخت كنند. گفتني است پس از آزمون فوق، 
آزمون مربوط به ساير گواهينامه هاي حرفه اي بانكداري 
به طور ماهانه و هر ماه يك آزمون به ترتيب »گواهينامه 
اصول بانكداري ۲«، »گواهينامه حسابرس��ي داخلي 
موسس��ات اعتباري« و »گواهينامه مديريت فناوري 
اطالعات موسسات اعتباري« برگزار شود. بديهي است 
زمان دقيق برگزاري آزمون هاي كه در پايان به آنها اشاره 

شد، متعاقباً اطالع رساني و اعالم خواهد شد.  

نقش مهم بازار متشكل ارزي
در تسهيل تجارت

نماينده سابق مجلس با بيان اينكه بازار  متشكل در 
شرايط فعلي توانايي تسهيل روابط تجاري ايران با 
ديگر كشور ها را دارد، گفت: از طرف ديگر در نتيجه 
اين كار تقاضا براي دالر در بازار كاهش پيدا خواهد 
كرد و نوس��انات آن كمتر مي شود. معصومه آقاپور 
عليشاهي، نماينده سابق مجلس و كارشناس مسائل 
اقتصادي در گفت وگو با خبرنگار ايِبنا درباره مزاياي 
اقتصادي پيمان هاي پولي گفت: بازار  متشكل در 
شرايط فعلي توانايي تسهيل روابط تجاري ايران با 
ديگر كشور ها و صرفه جويي زماني انجام اين كار را 
دارد اما درصورتي كه زمينه الزم براي تجارت ايران 
و روس��يه در رابطه با بخش گمركات، بازارسنجي 
و تبادل كاال از طريق هوايي و دريايي به درس��تي 
صورت نگيرد، پيمان پولي بين اين دو كش��ور در 
واقع يك مسكن موقت خواهد بود. عضو كميسيون 
اقتصادي در مجلس دهم درباره مديريت تحريم ها 
از اين طريق اظهار داشت: تحريم در اين چند سال 
به قدري آزار رسانده كه تقريبا كم اثر شده است، اما 
با اين وجود شكل گرفتن اين بازار بسيار مهم است. 
البته ابزار هم بايد در اين مس��ير به كمك ايد. به 
اين معنا؛ نياز اس��ت تا بخش گمركات يا حمل و 
نقل يا استاندارد هاي كاال ها بيش از گذشته مورد 
توجه قرار گيرد تا اتفاق برگش��ت خوردن فلفل 

دلمه اي ها و گوجه فرنگي ها مجدد تكرار نشود.

ثباتقيمتانواعسكهبرايدومينروزمتوالي

اجارهبها۸۳درصدطي۲سالاخيرافزايشيافت

كاهش نرخ دالر و افزايش قيمت اونس جهاني طال

سند ساالنه از شكست تعيين سقف براي رشد اجاره

مشكل بورس چيست؟

در دو سال اخير اجاره بهاي مسكن در تهران 83.3 
درصد افزايش يافته حال آنكه مي بايست بر اساس 
دستور و بخش��نامه هاي دولتي حداكثر ۴5 درصد 

رشد مي كرد .
بان��ك مركزي در آخري��ن گزارش وضعي��ت بازار 
مسكن در تير ماه امسال از افزايش ۴7.۴ درصدي 
اجاره مس��كن در شهر تهران نسبت به تير ماه سال 
گذشته و 5۲.3 درصدي در همه مناطق شهري خبر 
داده است. رشد ماهانه اجاره مسكن در تير ۱۴۰۱ 
نسبت به خرداد امسال نيز چه در شهر تهران و چه 

در همه مناطق شهري ۴.5 درصد بوده است.
اين در حالي اس��ت كه س��تاد ملي مقابل��ه با كرونا 
در خ��رداد ۱3۹۹ حداكثر س��قف مج��از افزايش 
اجاره بهاي مس��كن را ۲۰ درصد اعالم كرده بود كه 
اين مصوبه تنها ۴ ماه يعني تا پايان ش��هريور همان 
سال )۱3۹۹( س��بب توقف رش��د ماهانه يا حتي 
در ش��هريور ۱3۹۹ س��بب كاهش متوسط ماهانه 

اجاره بهاي مسكن شده بود.
س��تاد ملي مقابله با كرونا در تير م��اه ۱۴۰۰ نيز با 
افزايش حداكثر ۲5 درصدي اجاره بهاي مسكن در 
تهران، ۲۰ درصدي در كالن شهرها و ۱5 درصدي 
در ساير مناطق ش��هري نسبت به رقم اجاره همان 
واحد مس��كوني در ماه مش��ابه س��ال قب��ل از آن 

موافقت كرد.
براي سومين س��ال متوالي نيز در دولت سيزدهم 
مجدداً سياست تعيين سقف اجاره بهاي مسكن به 
تصويب شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا 
رسيد كه نرخ آن براي تهران حداكثر ۲5 درصد بود.

  قرار بود اجاره مسكن ۴۵ درصد رشد كند 
به گزارش مهر، بنابراين در تير ماه امسال مي بايست 
حداكثر اجاره مسكن نسبت به تير ۱3۹۹ به رقم ۴5 

درصد در تهران مي رسيد.
حال آنكه بر اس��اس گزارش هاي بانك مركزي در 
تير ۱۴۰۱ نس��بت ب��ه تير ۱3۹۹ مي��زان افزايش 
اجاره بهاي مسكن در شهر تهران اجاره مسكن 3۴.۹ 
درصد در تهران و 38.7 درصد در كل مناطق شهري 

افزايش يافته است.
به عبارت ديگر در دو سال اخير اجاره بهاي مسكن 
در ته��ران 83.3 درص��د افزايش يافت��ه حال آنكه 
مي بايس��ت حداكثر ۴5 درصد رش��د مي كرد كه 
نش��ان دهنده افزايش 37.3 درصدي اجاره مسكن 
بي��ش از س��قف تعيين ش��ده از س��وي نهادهاي 

سياست گذار بخش مسكن بوده است.
البته در شهريور ۱3۹۹ علي رغم ممنوعيت افزايش 
بيش از ۲۰ درصدي اجاره بهاي مسكن، اين شاخص 
)اجاره مسكن( طبق اعالم بانك مركزي نسبت به 
ماه مشابه سال قبل از آن )شهريور ۱3۹8( افزايش 
۲7.3 درصدي در ش��هر تهران و 3۰.۱ درصدي در 

همه مناطق شهري شده بود.

  تعيين سقف اجاره مسكن موثر نبود!
با اين حال از شهريور ۱3۹۹ تاكنون تا آبان ۱۴۰۰ 
طي ۱۴ ماه متوالي اجاره بهاي مسكوني رشد ماهانه 
داشته ولي از مرداد ۱۴۰۰ تا آبان همان سال ناگهان 
اين رشد اجاره بها، با سرعت بااليي صورت مي گيرد 
و در آبان ۱۴۰۰ به سقف رشد اجاره مسكن طي ۲5 
ماهي كه همواره نهادهاي سياست گذار سقف براي 

اجاره مسكن تعيين كرده اند، رسيد.
نقطه جوش اجاره مس��كن در ۲5 م��اه اخير آبان 
۱۴۰۰ با رقم 5۱.6 درصد براي شهر تهران و حدود 
55 درصد )5۴.۹ درصد( براي همه مناطق شهري 
بود. از آبان سال گذشته تا اسفند ۱۴۰۰ تورم ماهانه 
اجاره مسكن روند نزولي يافت اما مجدداً از ابتداي 
امسال اين شاخص )اجاره مسكن( با روندي نزولي 
هر ماه افزايش مي يابد ولي هنوز نتوانس��ته به قله 

آبان ۱۴۰۰ دست يابد.

  وزي�ر راه: تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد مس�تأجران 
جابه جا شدند 

رستم قاس��مي وزير راه و شهرسازي هفته گذشته 
در برنامه زنده تلويزيوني در خصوص سياست هاي 
اجاره بهاي مس��كن اظهار كرد: قيمت گذاري براي 
بخش خصوصي و مردم در بس��ياري از كشورهاي 

دنيا كه دچار بحران مي شوند وجود دارد.
وي افزود: در وزارت راه و شهرسازي قرارگاه اجاره 
مسكن راه اندازي كرده ايم اما در سال هاي گذشته 
اين وزارت وارد بازار اجاره نش��ده ب��ود و در صنف 
وزارت صمت قرار داش��ت اما در اين قرارگاه از قوه 
قضايي��ه، اتاق اصناف، اتحاديه مش��اوران امالك و 

دستگاه هاي ديگر دعوت كرده ايم.
وي خاطرنش��ان كرد: با مصوبه شوراي عالي سران 
قوا تنها ۱۰ تا ۱5 درصد مردم جابه جا شدند و بخش 
زيادي از مردم حدود 85 تا ۹۰ درصد واحد مسكوني 

اجاره اي را تخليه نكردند.

  وعده براي سال آينده
به گفته وزير راه و شهرس��ازي حدود ۲5۰ تا 3۰۰ 
هزار مش��اور امالك در كشور داريم كه تعداد كمي 
از آنها به سامانه كد رهگيري متصل هستند اما اين 
سامانه به وزارت راه و شهرسازي منتقل شده و همه 
بنگاه ها را به كد رهگي��ري وصل مي كنيم؛ اگر اين 
اتفاق رخ دهد به ص��ورت آنالين مي توانيم متوجه 
شويم كه چه موجر يا مشاور امالكي نسبت به سال 
قبل س��قف اجاره بها را رعايت ك��رده يا خير؛ اگر از 
س��قف مجاز رقم قرارداد اجاره بيشتر بود، سامانه 
كد رهگيري به سامانه وزارت راه آالرم مي دهد. اين 

اتفاق براي سال آينده حتمًا عملياتي خواهد شد.

 پيدا مي كند كه در بعد عملياتي هم خود را دخيل 
بداند. در حال حاضر وزارت صمت خودش را درگير 
مرحل��ه عملياتي كرده اس��ت، به اين معن��ا كه از 
آنجا كه سياس��ت گذاري و نظارت را با ُبعد اجرايي 
اش��تباه گرفته، باعث شده اس��ت كه تعارض      هايي 
بين سياس��ت گذاري و مرحله اجرا به وجود بيايد. 
بخشنامه ها، دستورالعمل      ها و وضع قوانين متعدد 
و... همه      وهم��ه در حمايت از اقتص��اد دولتي صادر 
مي ش��وند. به بيان ديگر در فضاي اقتصادي امروز 
كش��ور، قيمت گذاري دولتي جاي خود را به صدور 
بخشنامه ها و گس��ترش اقتصاد دولتي در زنجيره 
توليد كش��ور داده اس��ت. همچنين وزارت صمت 
گم��ان مي كند كه اگ��ر در زنجي��ره توليد بخواهد 
دخالت كن��د، مي تواند قيمت گذاري دولتي را اجرا 
كند؛ به بيان س��اده      تر در حال مهندس��ي معكوس 
است. مداخله مي كند كه اقتصاد دولتي را گسترش 
بدهد. حاال هم در فضاي اقتصادي كش��ور با وجود 
ش��عارها و اظهارنظره��ا درباره خصوصي      س��ازي 
و حمايت از آن، ش��اهد گس��ترش اقتص��اد دولتي 

هستيم. اقتصادي كه با بخش��نامه ها، دخالت      ها و 
دس��تورها در حال ضربه زدن ب��ه بخش خصوصي 
اس��ت كه در نهايت ه��م به بخش دولتي آس��يب 
خودش را خواهد زد. از طرفي رفتارهاي سليقه      اي 
ه��م باعث ايجاد فض��اي بي      اعتمادي و دلس��ردي 
درميان س��هامداران و س��رمايه      گذاران در اقتصاد 
كش��ور ش��ده و اگر اين روند ادامه      دار باش��د، اين 
دلس��ردي و بي      اعتمادي بيشتر هم مي شود. عمده 
اين ناكارايي      ها برمي گردد به عدم دركي كه متولي 
از وزارتخانه دارد. او گمان مي كند كه اگر در توليد 
مداخله كن��د، مي تواند اقتصاد كش��ور را بهينه      تر 
كند در صورتي كه مداخله ها و بخش��نامه ها منجر 
به روند فرسايش��ي در توليد و اقتصاد شده است و 
صنعت كش��ور رو به تضعيف رفته اس��ت. براي اين 
پرسش      ها كه مطرح شده است، چند فرضيه وجود 
دارد؛ فرضيه اول اين است كه عده       اي از كارشناسان 
بر اي��ن تصورند كه در بدنه دول��ت عده      اي درصدد 

حاكم كردن ركود در تمام بازارها هستند.
هدف از اين ركود اين است كه دولت بتواند فروش 

اوراق خ��ود را انج��ام بدهد، يعني وقت��ي كه تمام 
بازارها راكد باشند، نرخ بهره اسمي اوراق جذابيت 
پي��دا مي كند و دولت مي توان��د اوراق خودش را به 
فروش برساند و كسري بودجه      اش را پوشش بدهد 
كه اين موض��وع يك راه      حل كوتاه مدت و مس��كن 
موقتي براي گذران روزها اس��ت اما در ميان مدت 
ضرر و زيان      هاي سنگيني به صنايع و اقتصاد كشور 
وارد مي كن��د. فرضي��ه دوم برمي گ��ردد به نظريه 
محدودكردن صادرات كشور با هدف پوشش دادن 
تقاضا و اشباع عرضه در بازار داخلي، يعني وقتي در 
زنجيره توليد كاالهايي چون سيمان، كاشي، فوالد، 
س��راميك و... مداخله مي كنند و ب��ا وضع عوارض 
و مالي��ات، جذابيت ص��ادرات را از بي��ن مي      برند، 
اتفاقي كه اينجا مي      افتد اين است كه سياست گذار 
مي خواهد بازار داخل را از عرضه اش��باع كند، پس 
چون توليدكننده موفق به صادرات نمي شود و ديگر 
برايش جذابيتي ندارد، توليداتش روانه بازار داخلي 
مي شود و در بازار داخلي هم عرضه از تقاضا پيشي 
مي گيرد، در نتيجه سياست گذار تا حدودي موفق 

مي شود كه به نوعي از افزايش قيمت كاالها در بازار 
داخلي جلوگيري كند اما اين جلوگيري به صورت 
مصنوعي و موقتي اس��ت. بزرگ ترين آسيب را در 
مقطع فعلي ش��ركت هاي خودروي��ي مي      بينند و 
متاس��فانه روزبه روز هم با اين روند و قيمت گذاري 
دستوري ارزششان كاهش پيدا مي كند و در نهايت 
با قيمت هايي كه ش��ايد اصال عادالنه نباش��د و در 
سطوح كارشناسي نباشند، واگذار مي شوند، چراكه 
كه قاعدتا با اين سياس��ت گذاري و با ادامه داشتن 
اين نوع مديريت در فاز عملياتي هيچ سرمايه گذاري 
اش��تياق و رغبتي براي خريد بلوك اين دو شركت 
خودروساز نخواهد داشت. در نهايت هم بايد به اين 
موضوع پرداخت كه تمام اين مصائب و مش��كالت 
نتيجه ادغام وزارتخانه ها بوده اس��ت كه با توجه به 
اين تجربه ها تصميم اشتباهي بوده است؛ چون كه 
به طور ملموس شاهد فرسايشي شدن فضاي اقتصاد 
كشور هس��تيم. اگر هرچه زودتر اين وزارتخانه ها 
تفكيك شوند، ديگر ش��اهد اعمال سليقه ها و نگاه 

ابزاري در فضاي اقتصادي كشور نخواهيم بود.

ادامه از صفحه اول



در روزه��اي اخير ن��رخ بهره صعودي بوده اس��ت و 
 YTM اوراق ب��ا درآمد ثابت در بورس ب��ا نرخ هاي
حدود ۲۳ و باالتر و در بازار بين بانكي به ۲۱ درصد 
رسيده است. يكي از نگراني هاي روزهاي اخير بازار 
انتش��ار اخباري در خصوص افزايش ن��رخ بهره به 
محدوده هاي ۲۵ درصد است هرچند حضور رييس 
س��ازمان بورس در بانك مركزي و مذاكرات در اين 
خصوص و واكنش هاي وزي��ر اقتصاد و معاونان وي 
در خصوص نرخ بهره اندكي ترمز رش��د نرخ بهره را 
گرفته است اما به نظر مي رسد در شرايط تورمي فعلي 
ناگزير به افزايش بهره شوند. بازار با بي رمقي و كمبود 
نقدينگي دس��ت و پنجه نرم مي كند. ريس��ك هاي 
سياس��ي و اخبار ضد و نقيض برجام��ي، نگراني از 
دخالت دولت در سودآوري شركت ها و قيمت گذاري 
دس��توري و رش��د نرخ به��ره براي كنت��رل تورم و 
سياس��ت هاي انقباضي دولت از يك س��و و ريسك 
ركود جهاني و كاهش قيمت ه��اي كاموديتي ها از 
سوي ديگر باعث ش��ده كه خريدار قوي در سهم ها 

وجود نداشته باشد و نقدينگي از بازار خارج شود.
در روزهاي اخير نرخ بهره صعودي بوده است و اوراق 
ب��ا درآمد ثابت در بورس با نرخ هاي YTM حدود ۲۳ 
و باالتر و در بازار بين بانكي به ۲۱ درصد رسيده است. 
يكي از نگراني هاي روزهاي اخير بازار انتشار اخباري 
در خص��وص افزايش نرخ بهره ب��ه محدوده هاي ۲۵ 
درصد است هرچند حضور رييس سازمان بورس در 
بانك مركزي و مذاكرات در اين خصوص و واكنش هاي 
وزير اقتصاد و معاونان وي در خصوص نرخ بهره اندكي 
ترمز رش��د نرخ بهره را گرفته است اما به نظر مي رسد 

در شرايط تورمي فعلي ناگزير به افزايش بهره شوند.
بر اساس گزارش صداي بورس؛ بازار جهاني آرام است 
اما آرامش بازار تا زماني است كه فدرال رزرو در خصوص 
افزايش نرخ بهره تصميم بگيرد. انتظارات افزايش نرخ 
بهره ۰.۷۵ اس��ت كه اين فضا در قيمت هاي جهاني 
اعمال ش��ده و آثار آن وجود دارد ام��ا در صورتي كه 
سناريوي افزايش بيشتر يعني يك درصدي رخ دهد، 
مي تواند به نزولي در قيمت هاي جهاني منجر شود. در 
بازارهاي جهاني طال در محدوده بيش از ۱۷۰۰ دالر 
معامله مي شود، سكه ۱۵ ميليون تومان و دالر رسمي 
و آزاد اندكي افزايش داش��ته و بان��ك مركزي وعده 
كاهش اختالف دالر نيما و آزاد را داده است كه به نفع 
شركت هاي صادرات محور بورسي است. تتر در باالي 
۳۲ هزار تومان معامله مي شود و خود سيگنالي براي 
قيمت دالر است. در عين حال حباب سكه نسبت به 
معامالت اسكناس غيررسمي بيش از ۱۲ درصد است.

گزارش هاي فصلي در آخرين روزها منتش��ر شد كه 
بخش��ي از آن در گزارش هفته قبل پوشش داده شد. 
در اين خصوص فوالد مباركه گزارش خوبي داش��ت 
اگر بتواند به صورت خطي اين روند را ادامه دهد عمال 
P/E كمتر از ۳ دارد. در بازگشايي ها، پااليشي ها به رقم 
گزارش هاي خوب اما بد باز شدند و نگراني از كاهش 
كرك اسپرد و همچنين تغيير فرمول قيمت گذاري 
منجر به اين نگاه بازار و روند نزولي شده است. معاونت 
مال��ي و اقتصادي اي��ران خ��ودرو در اقدامي عجيب 
فراخوان تأييد صالحيت خريداران را داده اس��ت در 
شرايطي كه بر اساس قوانين اين معاونت نقشي نداشته 
بلكه باتوجه به بورسي بودن، سازمان بورس و تا حدي 

سازمان خصوصي سازي به عنوان متولي سهام دولت 
مي تواند تصميم گير باشد اما چنين حركتي نگراني 

از ايجاد محدوديت ها در واگذاري را تشديد مي كند.
در نگاهي دوباره به گزارش هاي ماهانه، در گزارش هاي 
فصلي بانكي ها بي نظيركار كردند. برخي بانك ها مانند 
ملت، شهر و سامان درصورتي كه بتوانند اين سود را در 
فصول بعد تكرار كنند احتماال P/E كمتر از ۳ خواهند 
داشت. با اين حال بررسي صورت هاي مالي و گزارش ها 
نشان مي دهد كه احتماال بخشي از سود غيرقابل تكرار 
و ناشي از برگش��ت ذخاير، وصول مطالبات يا فروش 
دارايي هاست. از سويي، در حالي كه صنعت بانكي بازده 
خاصي در فصل بهار نداشتند اما سودآوري شركت هاي 
اين صنعت در بين همه  شركت ها حدود هفت برابر و 

در بين بانك هاي سودده بيش از دو برابر شده است.
در بازارهاي صادراتي فوالد صادراتي ايران به زير ۵۰۰ 
دالر رسيده است و بازار چين همچنان روند نزولي دارد 
انتظارات از تداوم قرنطينه ها در چين و بحران مسكن 
و بانكي س��بب كاهش رشد اقتصادي چين و كاهش 
تقاضاي فلزات شده است. در عين حال قيمت گندله 
در بورس كاال كاهشي بوده و تا ۲۳ درصد آمده است، 
رقابت در س��يمان كاهش يافته و مجموع عرضه ها 
بيش از مجموع تقاضا بوده است. در ساير قيمت هاي 
جهاني اوره باالي ۵۰۰ دالر معامله مي شود و متانول 
۳۱۰ دالر است قيمتي كه عمال براي متانول سازها 
زيان اس��ت. مس تا حدود ۷۴۰۰ دالر رش��د كرده و 
آلومينيوم در محدوده ۲۵۰۰ دالر است. نگاه اين دو 
فلز نيز برنامه سياستي نرخ بهره اياالت متحده است.

   حال خوب معامالت بعد از مجامع
در اولين روز هفته ش��اخص كل با رش��د جزيي به 
كانال يك ميليون و ۴۷۳ هزار واحد رسيد. با اتمام 

فصل مجامع انتظار بهب��ود معامالت در اولين روز 
كاري احساس مي شد و باتوجه به برگزاري مجامع، 
ارزش معام��الت در س��طح پايين قرار داش��ت. در 
نمادهاي وبملت، شستا، شپديس، پارسان و تاپيكو 
قدرت خريدار باال بود و در درصدهاي مثبت معامله 
شدند اما با اين حال باز هم خروج نقدينگي حقيقي 
حدود ۸۰ ميليارد تومان ثبت شد. در بازار روز شنبه 
عرضه ها در گروه فلزي و معدني به چشم مي خورد 
كه هنوز ابهامات جهان��ي در اين گروه وجود دارد. 
افزايش نرخ بهره توس��ط فدرال رزرو از يك طرف و 
اقدامات چين و تأثير بر قيمت كاموديتي ها مي تواند 

موجب ريسك در اين صنايع شود.
در دومين روز هفته فش��ار فروش ب��ر بازار بر خالف 
انتظارات بود و با بازگشايي پااليشي ها در درصدهاي 
مثبت از منفي ش��اخص كاسته ش��د كه در نهايت 
ش��اخص با ري��زش ۱۰ هزار واحدي به س��طح يك 
ميلي��ون و ۴۶۳ هزار واحد رس��يد. خب��ر واگذاري 
خودروس��ازها بر اين گروه تأثير نداشت و در منفي 
معامله مي ش��دند. رفتار حقوقي ه��ا به خصوص در 
نمادهاي پااليشي كه بازگشايي شده بودند تعجب 
برانگيز بود، فروش هاي س��نگين را انجام دادند كه 
باعث شد تأثير گزارش هاي خوب كوتاه مدت تر از آنكه 
انتظار مي رفت، باشد و عرضه در اين گروه ها باال رفت.

در س��ومين روز هفته ش��اخص با ري��زش ۲۴ هزار 
واحدي يكي از بدترين روزهاي معامالتي را رقم زد و 
شاخص كل به يك ميليون و ۴۳۹ هزار واحد رسيد. 
بازار با خروج س��نگين نقدينگي ها همراه بود. فشار 
فروش بر بازار و ركود عميق باعث ترس و نااميدي در 
بازار شد. با توجه به ارزش معامالت ۲۴۰۰ ميليارد 
توماني، خروج سنگين ۶۰۰ ميلياردي ثبت شد كه 
يكي از خروج هاي سنگين باتوجه به ركود را در بازار 

ش��اهد بوديم. بازار با ش��ايعات افزايش نرخ بهره به 
باالي ۲۱ درصد بهانه اي براي ريزش بيشتر پيدا كرد.

   كورسوي اميد در بازار
در روز سه شنبه هفته گذشته ابتداي بازار مثبت و اميد به 
بازگشت بازار بود كه در ادامه بازار روند نزولي گرفت و با 
كاهش جزيي در كانال يك ميليون و ۴۳۸ هزار واحد به 
كار پايان داد. بازار به نسبت روز گذشته اش از هيجانات 
فروشش كاس��ته ش��ده بود و با اظهارات رييس بانك 
مركزي در خصوص كنترل نرخ بهره معامالت بهتري 
پيدا كرد. با افزايش قيمت هاي جهاني باز خريداران براي 
خريد ترغيب نشدند و حجم معامالت خرد همچنان 
در محدوده ۲۳۰۰ قرار گرف��ت و ۳۵۰ ميليارد تومان 
خروج نقدينگي حقيقي ها ثبت شد. در آخرين روز هفته 
شاخص كل با رش��د ۵۲۰۰ واحدي توانست به سطح 
يك ميليون و ۴۴۳ هزار واحد رشد كند. بازار متعادل 
و روبه بااليي داشتيم اما به حدي نقدينگي حقيقي ها 
كاهش داشته كه ارزش معامالت ۱۹۰۰ ميليارد تومان 
ثبت ش��د. گروه حمل و نقل و شيميايي ها نيز با ورود 
پول همراه بودند، گروه خودرويي ها در ميانه بازار جان 
گرفتن و با خبر انتش��ار فراخ��وان دوم خودرويي ها و 
همچنين رسيدن به حمايت هاي قوي توانستند كه اين 
نقاط حمايتي را حفظ كنند. در نمادهاي شاخص ساز 
فوالد، فملي و فارس ش��اهد رنج كشي هايي بوديم 
كه اين رنج ها براي مثبت ش��دن و بازگشت شاخص 
به روند صعود خود نمي تواند موثر باش��د. با توجه به 
نزديك شدن تسويه اعتبارات و ابهامات و ريسك هاي 
موجود انتظار رشد زياد شاخص نمي رود و اميدواريم 
كه در هفته آتي در صورت نداشتن تغييرات خاصي 
در قيمت هاي جهاني ناش��ي از تغيي��رات نرخ بهره 

فدرال رزرو، بازار متعادلي را داشته باشيم.

رويداد

جوابيه
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مسووليت قيمت گذاري  
دستوري با مديران شركت ها است

ايلن�ا| مجيد عشقي، رييس س��ازمان بورس درباره 
داليل ريزش شاخص در ماه گذشته اظهار داشت: در 
روند بازار متغيرهاي مختلفي تاثيرگذار بودند كه يكي 
از آنها تغيير قيمت هاي جهاني بود. محاسبه كنيد فقط 
از ابتداي خردادماه تا به امروز قيمت جهاني كاالهاي 
اساس��ي به چه اندازه اي تغيير كرده  است. بايد توجه 
داشته باشيم كه بازار سرمايه، بازار انتظارات است.وي 
افزود: درست است كه در ۳ ماه ابتداي سال گزارش هاي 
بس��يار خوبي از بازار و شركت ها داشتيم اما با توجه به 
كاهش قيمت هاي جهاني بازار دقيقا هوشمندانه عمل 
كرد و اثري كه كاهش قيمت ه��اي جهاني روي بازار 
سرمايه  گذاش��ت اثر كمي نبود. در برخي از كاالها با 
كاهش محسوس قيمت ها مواجه ش��ديم كه بر بازار 
سرمايه اثر قابل توجهي داشت.رييس سازمان بورس 
ادامه داد: در همين مدت قيمت محصوالت فوالدي، 
مس و پتروش��يمي در بورس كاال كاهش محسوسي 
را تجرب��ه كرد، البت��ه هر چند كه قيم��ت برخي اين 
محصوالت هن��وز از قيمت هاي س��ال ۱۴۰۰ باالتر 
است اما روند كاهش��ي داشتند و نمي توان اثر كاهش 
قيمت هاي جهاني برخي از كاال را بر بازار سرمايه انكار 
كرد.عشقي با بيان اينكه دولت هرگز چنين انگيزه اي را 
ندارد كه جلوي رشد بازار سرمايه را بگيرد و مانع از رشد 
شاخص شود، اظهار داشت: بازار براساس متغيرهاي 
موثر رفتار مي كند. البته قبول دارم يك سري تصميمات 
مانند افزايش نرخ بهره بانكي در بازار سرمايه اثرگذار بود 
از اين رو به رييس بانك مركزي گفتم كه وقتي در ستاد 
اقتصادي دولت تصميمي مبني بر تعيين نرخ بهره بين 
بانكي گرفته شده، عبور از اين عدد باعث بي اعتمادي 
مي شود از اين رو درخواست كرديم نرخ بهره بين بانكي 
را كاهش دهند و پايبند به تصميمات اقتصادي باشند.

وي با اشاره به ساير مولفه هاي تاثيرگذار در بازار سرمايه 
گفت: موارد اثرگ��ذار ديگري مانند تصميمات درباره 
خودرو و خودروس��ازان، قيمت گذاري دس��توري در 
ساير صنايع را هم پيگيري مي كنيم، هر چند پيگيري 
فقط نبايد از طريق سازمان بورس انجام شود. مسووليت 
اصلي در قيمت گذاري هاي دستوري شركت ها هستند 
و مديران ش��ركت ها بايد توجه داشتند كه نسبت به 
مراقبت از اموال مردم مس��ووليت دارند و بايد منافع 
سهامداران را حفظ كنند.رييس سازمان بورس در پاسخ 
به اين سوال كه چرا مانند سال هاي گذشته قيمت ها 
در بازار سرمايه و شاخص همراه با افزايش نرخ دالر باال 
نرفت، گفت: اين دو نسبت به يكديگر تناظر يك به يك 

ندارند و نبايد يك متغير را در نظر گرفت. 

روشنگري
جناب آقاي حضرتي

مدير مسوول محترم روزنامه تعادل 
موضوع: روشنگري

با سالم؛ 
احتراما پيرو درج خبري با عنوان »فس��اد زير پوست 
تنظيم بازار« ك��ه در روز ۴ مرداد ۱۴۰۱ روي خروجي 

روزنامه تعادل قرار گرفت به استحضار مي رساند؛ 
-روزنامه مذكور بدون اطالع كافي از فهرست كاالهاي 
مش��مول و ضوابط عرضه آنها در بورس به اشتباه درج 
نموده كه سيمان در دولت دوازدهم مشمول عرضه در 
بورس گرديده و دولت سيزدهم مدعي ادامه روند عرضه 
كاالها در بورس بوده است و حاال اينگونه عمل نمي نمايد. 
خاطرنش��ان مي گردد يكي از مهم ترين سياست هاي 
دولت س��يزدهم و وزارت صمت در طي مدت شروع به 
كار رقابتي نمودن بازارها و حداكثر نمودن تعداد و شرايط 
عرضه كاالها در بورس بوده اس��ت، شاهد اين موضوع 
كاالي سيمان است كه از سال ۱۴۰۰ مشمول عرضه در 
بورس گرديده و اين در حالي است كه در دولت قبل اين 

مهم انجام نگرديده بود.
- در گذش��ته علي رغم اينكه فوالد و مواد پتروشيمي 
مشمول عرضه در بورس بوده اند ولي به داليل متعدد از 

جمله تعيين سقف قيمتي
- عدم اشراف دولت قبل بر زنجيره توزيع و مصرف اين 

كاالها بعد از بورس 
- عدم عرض��ه كل توليد در ب��ورس و ... هم��واره بازار 
كاالهاي فوالدي و پتروشيمي با بازارسازي و نوسانات 
قيمتي غيرمتعارف روبرو بوده است. اين در حالي است 
كه وزارت صمت در دولت سيزدهم با تشكيل كارگروه 
مديريت كاالهاي پايه )بورس��ي( و با دع��وت از تمام 
ذينفعان در همكاري نزديك با بورس توانسته است ضمن 
مديريت موثر تنظيم بازار اين كاالها و با حداقل مداخله 
در سازوكارهاي بورس و با اجراي نظرات دستگاه هاي 
نظارتي كه همواره بر دو موضوع تاكيد داش��ته اند اول 
الزامات اجرايي مناسب جهت ورود و عرضه كل توليدات 
در بورس و دوم رصد زنجيره ارزش كاالها بعد از بورس 
دستاورد بزرگي در ايجاد شفافيت، حمايت از بازار سهام و 
سرمايه گذاران )رشد سهام شركت هاي سيماني در طي 
۱ سال اخير شاهد و تاييدكننده اين ادعاست( و تعادل 

عرضه و تقاضا و كنترل نرخ ها را داشته است.
- خاطرنش��ان مي گ��ردد در حال حاض��ر با تكميل 
زيرس��اخت ها و اطالعات فعالين اقتصادي در سامانه 
جامع تجارت تم��ام كاالهايي كه در ب��ورس عرضه و 
خريداري مي شوند در زنجيره هاي بعدي در سامانه جامع 
ثبت و فاكتورها بارگذاري مي شود كه با اين مهم از داللي، 
واسطه گري و اجحاف در حقوق مصرف كننده جلوگيري 
و رانت ناشي از اختالف نرخ عرضه توليدكننده و فروش 
به مصرف كننده كه قباًل به جيب دالل و واسطه مي رفت 
به حداقل كاهش يافته يا به نفع توليد بازار سهام موجب 
رونق اين بخش گرديده است. لذا ضمن رد كامل موضوع 
مطروحه از سوي روزنامه مذكور مجددا اعالم مي گردد 
عالوه بر س��يمان وزارت صمت به دنبال مش��موليت 
بسياري از كاالهاي ديگر از جمله شيشه،  ام دي اف و... 
)كه داراي شرايط عرضه در بورس را داشته( بوده و اين 

موضوع را دنبال مي نمايد.

چرا تايرسازان زيان ده شدند؟
اقتصادآنالين| فرهنگ حسيني، مديرعامل گروه 
صنعتي و معدني امير در خصوص ارزيابي فعلي صنعت 
تاير گفت: صنعت الستيك كشور، صنعتي است كه در 
دهه هاي اخير خ��ود را بروز و منطبق با تكنولوژي روز 
دنيا فعاليت كرده است. طرح هاي توسعه خوبي در اين 
زمينه اجرا شده و عمال كشور را از واردات الستيك بي نياز 
و زمينه صادرات را نيز فراهم كرده است.به گفته حسيني 
از نكات مهم اين اس��ت كه پنج شركت الستيك ساز 
اصلي حاضر در بازار سرمايه، همگي در يك دهه اخير 
طرح ه��اي افزايش ظرفيت يا ارتقا تكنول��وژي اجرا و 
خود را با تكنولوژي روز دنيا همگام كرده اند.اين فعال 
بازار سرمايه با اشاره اينكه بيش از ۸۰ درصد بهاي تمام 
شده در صنعت الستيك در ايران و جهان مواد مستقيم 
اس��ت، گفت: مواد اوليه اين صنعت عمدتًا تحت تاثير 
قيمت كائوچوي طبيعي، كائوچوي مصنوعي و دوده قرار 
دارد.حسيني با تاكيد اينكه قيمت اين مواد اوليه خارج 
از اختيار ش��ركت هاي الستيك ساز است و در صورت 
افزايش اين مواد، بهاي تمام ش��ده به سرعت افزايش 
مي يابد، تصريح كرد: در ماه هاي اخير ش��اهد افزايش 
قيمت اين مواد تحت تاثير افزايش قيمت نفت بوده ايم.

كارشناس ارشد بازار سرمايه در ادامه عنوان كرد: بهاي 
تمام شده توليد در بهار حدود ۴۵ درصد افزايش نسبت 
به مدت مشابه سال قبل نشان مي دهد، انرژي و دستمزد 
نيز در اين مدت افزايش بيش��تري داش��ته و به دليل 
مشكالت نقدينگي خودروسازان، دوره وصول مطالبات 
فروش الستيك به خودروسازان طوالني تر و هزينه مالي 
صنعت نيز تشديد شده است. حسيني با بيان اينكه در 
مقابل نرخ هاي بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۰ افزايش 
۱۰ تا ۲۰ درصدي داشته است، توضيح داد: بدين ترتيب 
شاهد افزايش ۱۵ درصدي نرخ فروش در مقايسه با رشد 
۵۰ درصدي هزينه هاي توليد بوده ايم. به عبارت ديگر، 
۳۵ درصد از حاشيه سود شركت ها كاسته شده است. 
در ش��رايطي كه صنعت الستيك كشور حاشيه سود 
۱۰ تا ۲۵ درصدي داشته است، همه الستيك سازان 
 وارد حاش��يه زي��ان ش��ده و فص��ل به��ار زي��ان ده 
شدند. موضوعي كه مي تواند زنگ خطر مهمي در اين 
صنعت و براي كشور باش��د.مديرعامل گروه صنعتي 
و معدني امير با بيان اينكه نخستين موضوع، كاهش 
توليد است، اظهار كرد: ش��ركت هاي الستيك ساز با 
ظرفيت كام��ل كار مي كنند و در ص��ورت زيان دهي 
در اين ش��رايط، نقدينگي كافي براي خريد مواد اوليه 
و توليد را نمي توانند از فروش محصول ها كسب كنند 
و تداوم اين چرخ��ه، اين صنعت را دچار كاهش توليد 
مي كند. موضوعي كه از يك سو سبب كاهش اشتغال، 
كاهش توليد ملي، توقف احتمالي كارخانه ها و از سوي 
ديگر سبب انتقال رانت به جيب دالالن و گسترش بازار 
سياه الستيك مي شود.وي تصريح كرد: عالوه براين، 
سرمايه گذاري هاي جديد در اين صنعت چه در بخش 
بروز نمودن فناوري و چ��ه در بخش افزايش ظرفيت 
متوقف شده و كشور در بلندمدت از يك صادركننده 
الس��تيك، به واردكننده الس��تيك تبديل مي شود.

حسيني پيشنهاد مي كند، به منظور حفظ و تداوم 
توليدات صنايع مختلف از جمله صنعت الستيك، 
بايد حاشيه سود معقولي در حدود ۲۰ درصدي در 
قيمت گذاري ها لحاظ شود يا حتي با توجه به مازاد 
عرضه به تقاضا، نس��بت به قيمت گذاري براساس 
حاش��يه بازار و عرضه و تقاضا و آزادسازي صادرات و 
واردات اقدام شود، چرا كه قيمت هاي الستيك هاي 
توليد داخلي به مراتب كمتر از محصول هاي مشابه 
وارداتي است.اين كارش��ناس ارشد بازار سرمايه در 
پايان هش��دار داد، عدم تعديل ب��ه موقع قيمت ها، 
چرخه معيوبي را آغاز خواهد كرد كه توليدكننده و 
مصرف كننده و نيروي انساني شركت ها بازندگان آن و 
دالالن و واردكننده الستيك برندگان آن خواهند بود.

چرا بايد شركت ملي صنايع 
پااليشي و پتروشيمي تشكيل شود؟

خانه ملت| عليرضا ورناصري، درباره »طرح تشكيل 
شركت ملي صنايع پااليشي و پتروشيمي« گفت: اين 
طرح با هدف ايجاد تنوع در محصوالت و ارزش آفريني 
در صنعت پتروشيمي و اقتصاد صنعت پااليش و ايجاد 
يكپارچگي صنايع مذكور به تصويب كميسيون انرژي 
رسيده است. اين مسوول ادامه داد: صنعت نفت دنيا در 
دو دهه اخير به داليل مختلفي به س��وي ادغام صنايع 
پتروش��يمي و پااليش حركت كرده است در كشور ما 
نيز توسعه صنايع پااليشي و پتروشيمي جهت تأمين 
پايدار انرژي و تكميل زنجيره ارزش نفت و گاز از اهداف 
هميشگي سياست هاي كلي نظام و اسناد باالدستي 
اس��ت اما در حقيقت، هم افزايي در نظام برنامه ريزي و 
توسعه دو صنعت پااليش و پتروشيمي مطلوب نيست 
و اين امر براي هر دو صنعت چالش هايي را ايجاد كرده 
است. وي با بيان اينكه طرح هاي متعددي درخصوص 
تغيير ساختار وزارت نفت و ش��ركت هاي تابعه آن در 
مجلس شوراي اسالمي در دست بررسي است، افزود: 
در جريان بررسي طرح ها هم موكدا اصرار دارم تمامي 
طرح ها به ص��ورت يكپارچه بر مبن��اي اصول صحيح 
حكمراني طبق قوانين باالدستي مورد بررسي تخصصي 
قرار گيرد، در اين ميان آنچه بايد مورد توجه واقع شود 
اين است كه اگر توسعه هر يك از اين صنايع به صورت 
مجزا محقق شود، سبب عدم توسعه متوازن پتروشيمي 
كش��ور و پايين بودن حاش��يه س��ود پااليشگاه هاي 
كشور به دليل تمركز بر تأمين سوخت مي شود. عضو 
كميس��يون انرژي مجل��س توضيح داد: اي��ن طرح و 
ساير طرح هاي مش��ابه چنانچه ضمن رفع ايرادات، بر 
هم افزايي در برنامه ريزي، تنظيم گري، سياست گذاري، 
تس��هيل گري و ارايه خدمات تمرك��ز كنند در نهايت 
مشروط به استانداردسازي مولفه هاي عملي طرح، به 
توسعه پااليشگاه هاي كشور در قالب پتروپااليشگاه و 
ارتقاي سطح تكنولوژي در آنها، جلوگيري از هدررفت 
مواد و توليد محصوالت با ارزش افزوده بيش��تر و در 
نهايت افزايش سودآوري در مجموعه هاي يكپارچه 

صنايع پااليشي و پتروشيمي منجر خواهد شود.

»تعادل«بررسيميكند

كورسوي اميد در دل بازار سرمايه

سبز كمرنگ بورس تهران

امكانگزارشدهيتخلفاتاحتماليناظرتوسطسهامدارانبورسي

معامالت بورس ۱۰ م��رداد ۱۴۰۱، با صعود چهار 
هزار و ۱۱۲واحدي ش��اخص كل به پايان رسيد. با 
اين صعود ۰٫۳درصدي، تابلوي معامالت عدد يك 
ميليون و ۴۲۷هزار واحدي را براي شاخص كل به 
نمايش گذاشت. ش��اخص هموزن نيز در معامالت 
ديروز صعودي بود و توانست رشدي ۳۸۶واحدي، 
مع��ادل ۰٫۱درص��د را ثب��ت كند. به اي��ن ترتيب 
شاخص كل هموزن در عدد ۳۸۰هزار و ۳۶۲واحد، 

معامالت روز دوشنبه را به پايان برد.

نماد فارس تاثير مثبت ۶۴۱واحدي را بر ش��اخص 
كل بجا گذاش��ت و اصلي ترين ش��تاب دهنده رشد 
بازار بود. نمادهاي نوري، فملي، شس��تا، ش��بندر 
و حكش��تي، نيز ديگر نمادهايي بودند كه بر رش��د 
ش��اخص كل اثر مثبت داش��تند. از سوي ديگر نيز 
ش��فن تاثير منف��ي ۳۶۵واحدي را روي ش��اخص 

كل داشت.
بورس ديروز در حالي به پايان رسيد كه تنها هزار و 
۷۰۰ميليارد تومان سهام بين معامله گران جابه جا 

ش��د. به اين ترتيب ارزش معامالت خرد با كاهش 
۴۰درصدي نسبت روز گذشته مواجه شد. از سويي 
ديگر، اش��خاص حقيقي حدود ۳۰۰ميليارد تومان 
از معامالت خارج كردند و به اين ترتيب روند خروج 

پول حقيقي از بورس ادامه يافت.

   ركودي كه در بازار رخنه كرده
به عقيده كارشناسان بورس��ي، رشد بازار تا زماني 
كه با رش��د ارزش معام��الت خرد همراه نباش��د، 

نمي تواند اميدبخش باش��د. روند كاهش��ي ارزش 
معام��الت كه در ماه هاي گذش��ته وجود داش��ته، 
هم اكنون به اوج خود رس��يده اس��ت. به طوري كه 
 ارزش معام��الت خرد به زير دو هزار ميليارد تومان

 رسيده است.
اين ركود در بازار س��رمايه، به خوب��ي عدم اعتماد 
معامله گران به اين بازار و بي رغبتي آنها به خريد و 
فروش سهام را نش��ان مي دهد. موضوعي كه شايد 

مهم ترين دليل حال بد بورس اين روزها باشد.

حميد اسكندري، مديرعامل شركت توسعه مديريت 
و آموزش بورس در نشس��ت خبري روز گذش��ته با 
اشاره به اقداماتي كه طي مدت اخير در اين شركت 
رخ داده، اظهار كرد: در سال جاري صورت هاي مالي 
شركت توسعه مديريت سرمايه و آموزش بورس براي 
نخستين بار منتشر شد. او با بيان اينكه موضوعات در 
حوزه فرهنگ سازي و توسعه فرهنگ سهامداري در 
دستور كاري جدي اين شركت قرار گرفته، تصريح 
كرد: طي ۳ سال اخير و با افزايش كمي بازار سرمايه، 
تركيب سهامداران نيز تغيير كرده و بنابراين نياز بود 
كه به حوزه عمومي فرهنگ و هنر نيز توجه ش��ود تا 
اصحاب اين حوزه در كنار بازار سرمايه قرار گيرند تا 
با عموم مردم در ارتباط قرار گيريم و بنابراين مفاهيم 
مهم در اين حوزه اطالع رساني و آموزشي داده شود. 
مديرعامل شركت توسعه و آموزش بورس سواد مالي 
و تربيت اقتص��ادي را از جمله فعاليت هاي مهم اين 
شركت برشمرد و ادامه داد: در همين راستا برگزاري 
جش��نواره هاي متعددي در دس��تور كار قرار گرفته 
و برگزاري جشنواره س��واد مالي كندو در ايام نوروز 
در اراضي عباس آباد از جمل��ه اين اقدامات بوده كه 
ادامه دار است. او با اش��اره به در اولويت قرار گرفتن 
س��واد مالي گفت: در همين راس��تا تغيي��ر رويكرد 
انتشارات بورس و تغيير تركيب انتشارات شركت در 

دستور كار قرار گرفته تا ترتيب اقتصادي و افزايش 
سواد مالي مورد توجه جدي قرار بگيرد.اسكندري 
با اش��اره به حوزه ش��ركت هاي دانش بنيان عنوان 
كرد: ارتباط ميان ش��ركت هاي دانش بنيان با بازار 
س��رمايه از جمله اقدامات ديگر اين شركت بوده و 
برنامه ريزي هايي براي همكاري شركت هاي دانش 
بنيان با اركان بازار س��رمايه در نمايش��گاه بورس، 
بانك و بيمه كيش شده تا امكاناتي در حوزه تامين 

مالي در اختيار اين شركت ها قرار گيرد.

   افزايش مراكز آزمون هاي حرفه اي
 بازار سرمايه 

او در ادامه صحبت ه��اي خود با اش��اره به برگزاري 
آزمون ه��اي حرف��ه اي ب��ازار س��رمايه ب��ه صورت 
الكترونيكي گفت: در حال حاضر ظرفيت آزمون ها به 
صورت گسترده اي افزايش يافته و متقاضيان در دوره 
زماني كمتر از ۱۰ روز قادر هس��تند در آزمون بعدي 
ش��ركت كنند. به گفته مديرعامل ش��ركت توسعه 
مديري��ت و آموزش بورس، در ح��ال حاضر افزون بر 
ش��هر تهران، آزمون گواهي نامه ه��اي حرفه اي بازار 
سرمايه در سه شهر اصفهان، مشهد و تبريز نيز برگزار 
مي ش��ود و از ۲۰ امرداد كرمان نيز به جمع شهرهاي 
برگزار كننده آزمون اضافه مي شود تا منطقه جنوب 

كش��ور با راه اندازي اين مركز آزمون نيز پوشش داده 
شود. او اظهار اميدواري كرد تا پايان سال شمار مراكز 
آزمون گواهي نامه هاي حرفه اي بازار سرمايه به ۱۰ 
مركز برسد.اس��كندري با مدنظر قرار دادن محتواي 
آزمون هاي تخصصي بازار س��رمايه خاطرنشان كرد: 
تغيير محتواي آزمون بر اساس نيازهاي بازار سرمايه 
در دستور كار قرار گرفته و به زودي شاهد تغييراتي در 
محتواي آزمون ها هستيم كه اطالع رساني خواهد شد.

   صدور موافقيت اصولي 
براي برگزاري دوره MBA بازار سرمايه

او با بيان اينكه اكنون دانشگاه هاي عالمه طباطبايي 
و خوارزمي و مركز مديريت صنعتي از جمله مراكزي 
هستند كه دوره هاي MBA بازار سرمايه را برگزار 
مي كنند، گفت: موضوعي كه با دانشگاه الزهرا پيش 
آمده بود اكنون برطرف شده و مشكلي براي صدور 
گواهي نامه هاي فارغ التحصيالن اين دانشگاه وجود 
ندارد و درخواس��ت اين مركز علمي براي برگزاري 
مجدد اين دوره ها در دس��ت بررس��ي اس��ت و اين 

دانشگاه نيز به جمع ساير مراكز خواهد پيوست.
به گفته مديرعامل شركت توسعه مديريت و آموزش 
ب��ورس، موافق��ت اصول��ي ۴ مركز ب��راي برگزاري 
دوره هاي MBA بازار سرمايه صادر شده كه دو مركز 

در تهران و دو مركز ديگر در شهرس��تان هستند.اين 
مقام مسوول با اش��اره به راه اندازي مركز ارتباط بازار 
سرمايه با ظرفيت پاس��خگويي به ۳ ميليون تماس 
در س��ال اظهار كرد: اين مركز با تاكيد شنيده شدن 
صداي مردم در س��ال گذش��ته راه اندازي شد و پس 
از طي كردن دوره آزمايش��ي س��ه ماهه، اكنون آغاز 
به فعاليت كرده و اين امكان وجود دارد تا براس��اس 
نياز بازار ظرفيت تماس ها افزايش يابد. اس��كندري، 
كس��ب اطالعات از س��هامداران، ثبت پيشنهادات و 
انتقادات، گزارش تخلف، پيگيري درخواس��ت ها از 
به نهادهاي مالي، پشتيباني از سامانه هايي همچون 
كدال و پش��تيباني گواهي نامه هاي حرف��ه اي بازار 
سرمايه را از جمله گستره فعاليت اين مركز برشمرد. 
وي ادامه داد: سهام داران از طريق اين مركز مي توانند 
تخلف��ات احتمال��ي نهاد ناظ��ر را گ��زارش دهند و 
درخواست هاي خود را پيگيري كنند. همچنين اين 
مركز از س��امانه هايي كه در اختيار س��هام داران قرار 
دارد، مانند سامانه كدال پشتيباني مي كند.شايان ذكر 
است، مركز تماس بازار سرمايه به صورت ۲۴ ساعته و 
۷ روز هفته فعال است تا نيازهاي فعاالن بازار سرمايه 
را پاس��خ دهد. در فاز اول پاسخگويي به تماس هاي 
اين مركز در دستور كار است و در فاز دوم، سامانه هاي 

الكترونيكي به اين مركز افزوده خواهد شد.



گروه راه و شهرسازي|
 ب��ه فاصل��ه دو روز پس از انتش��ار گزارش س��ازمان 
هواپيمايي كش��وري با عنوان »ح��وادث تركيدگي 
الستيك و صدمه به موتور پروازها در فرودگاه مشهد«، 
ديروز پرواز تهران به مشهد در فرودگاه اين شهر دچار 
تركيدگي الستيك شد. حسن جعفري، مدير روابط 
عمومي فرودگاه بين المللي مشهد در گفت وگو با ايسنا 
اعالم كرد: پرواز ش��ماره ۴۳۱۰ شركت هواپيمايي 
س��پهران كه با ۱۳۰ مسافر از تهران عازم مشهد بود، 
پس از فرود در فرودگاه مش��هد و خزش به س��مت 
پاركينگ، در هنگام تاكسي دچار نقص فني شد. هر 
۲ الستيك عقب اين هواپيما در اين نقص فني دچار 
تركيدگي شده اس��ت. جعفري در پاسخ به اينكه آيا 
بروز نقص فني در فرودگاه شهيد هاشمي نژاد مشهد 
به دليل نقص و خرابي باندهاي فرودگاه است يا خير، 
گفت: اگر باندهاي فرودگاه مش��هد مشكلي داشت، 
اي��ن هواپيما در بان��د دچار نقص فني مي ش��د. اين 
هواپيما تمام طول باند يعني ۴ كيلومتر را طي كرده 
و در هنگام خزش به س��مت پاركين��گ دچار نقص 
فني شده است. اين در حالي است كه شامگاه شنبه 
هفته جاري، دفتر بررسي س��وانح و حوادث سازمان 
هواپيمايي در پ��ي تكرار نقص فني خاص تركيدگي 
الستيك هواپيما، گزارشي منتش��ر كرد و بر اساس 
آن توصيه هايي را خطاب به شركت هاي هواپيمايي، 
ش��ركت  فرودگاه ها و موسس��ات تعمير و نگهداري 
ابالغ كرد تا از تكرار اين حوادث جلوگيري ش��ود. در 
ماه هاي گذشته نقص فني هواپيماهاي مسافري در 
فرودگاه هاي كشور به نظر بيشتر از گذشته شده است 
كه البته به گفته كارشناسان صنعت هوايي اين مساله 
به عوامل مختلفي بس��تگي دارد. فرسودگي ناوگان 
هوايي و تحريم خريد قطعات هواپيما دو علت عمده 
براي نواقص فني هواپيماهاي ايران به شمار مي روند. 
البت��ه از آنجا كه تجهي��ز فرودگاه ها نيز وابس��ته به 
شركت هاي خارجي است، به نظر مي رسد، تحريم ها 
نه تنها ناوگان هوايي بلكه زيرس��اخت هاي هوايي را 
نيز دچار فرسودگي كرده است. در اين حال، سازمان 
هواپيمايي كشور در گزارشي، علت تركيدگي پياپي 
الستيك هواپيماها در يكي از دو باند فرودگاه مشهد 
را نامناس��ب بودن »كيفيت نقاشي روي باند اصلي« 
كه »برجستگي هايي نيز به وجود آورده« به گونه اي 
كه »الستيك چرخ هاي هواپيماها را در وزن و سرعت 

زياد دچار مشكل« مي كند اعالم كرد.

    بسامد باالي تركيدگي الستيك 
در فرودگاه مشهد

عصر روز ش��نبه هفته ج��اري اين گ��زارش با عنوان 
»حوادث تركيدگي الستيك و صدمه به موتور پروازها 
در فرودگاه مشهد« منتشر شد. در ابتداي اين گزارش 
درباره س��ابقه رويدادها اينگونه توضيح داده شده كه 
»س��ازمان هواپيمايي كش��وري داراي سامانه ثبت 
اطالعات س��وانح و حوادث بوده و كليه ش��ركت هاي 
ارايه دهنده خدمات هوانوردي ضمن رعايت مقررات 
گزارش دهي رويدادهاي ايمني، رويدادهاي كشور را 
به اطالع سازمان رسانده كه در اين سامانه ثبت و ضبط 
مي شود. با مراجعه به اين سامانه رويدادهاي متفاوتي 
با موضوع تركيدگي الستيك هواپيماها در فرودگاه 
مشهد به ثبت رسيده است. البته به ندرت هم سابقه 
تركيدگي الستيك هواپيماها در فرودگاه هايي مثل 
مهرآباد تهران، شيراز، ماهش��هر و... مشاهده گرديد 
ولي تعداد آن در فرودگاه مشهد فراواني بيشتر دارد. 
اين موضوع مي تواند حاصل از ترافيك باالي فرودگاه، 
حجم مسافر زياد، دما و ارتفاع فرودگاه به عنوان عامل 
كمكي باش��د. رويدادهاي مختلف عنوان شده داراي 
نتيجه گيري خاص خود متناسب با اطالعات آن پرواز 
داشته و ممكن اس��ت نتيجه گيري مشابهي نداشته 
باشند ولي در اين تحقيق سعي شده تا با تمركز به نكات 
مشترك، يافته هاي ايمني الزم حاصل شود. الزم به ذكر 
است در برابر رويدادهاي مستحدثه قبلي با هماهنگي 
به عمل آمده بين سازمان و فرودگاه مذكور مقرر شده 
كه بازديدهاي باند دو برابر ش��ده و به ش��ركت هاي 
هواپيمايي نيز ابالغ ش��ده ت��ا محدوديت هايي براي 
وزن برخاس��تن هواپيماها و نحوه نگهداري چرخ ها 
اعمال نمايند. دفتر بررسي سوانح و حوادث سازمان 
هواپيمايي كشوري همچنين درباره كيفيت ساخت، 
نگه��داري و تعمير تاكيد كرده اس��ت كه براس��اس 
بررسي از اسناد مربوطه مش��خص گرديد كه در اين 
رويدادها انواع مختلف��ي از محصوالت كارخانه هاي 
سازنده مشاهده شده كه توليدات شركت گهر ايران 
 Bridgestone، Dunlop، ،)صنايع بني هاش��م(
Goodyear، Michelin و... بوده اند، پس مبحث 
كارخانه و مواد سازنده مورد تمركز قرار نگرفت. چرخ ها 
 )LLP( و الس��تيك هواپيماها جزو قطعات عم��ردار
نيستند و متناس��ب با نحوه اس��تفاده از آن فرسوده 
مي ش��وند و مورد تعويض قرار مي گيرند. اين چرخ ها 
ممكن است به صورت توليد جديد )New( يا به صورت 

اورهال شده )Recap( استفاده شوند كه تعداد دفعات 
پ��روازي آنها حدودا از ۲۰۰ تا ۱۰۰ س��يكل متفاوت 
مي باشد. سابقه اين رويدادها نشان مي دهد كه برخي 
چرخ هاي ن��و و برخي اورهال ش��ده در اين رويدادها 
صدمه ديده اند كه احتمال تاثير ش��رايط خارجي بر 
الستيك را محتمل تر مي س��ازد. در بازديد سرزده از 
چرخ هاي هواپيماهاي خارجي و داخلي در فرودگاه 
مشهد مشخص شد كه كيفيت چرخ ها كامال متفاوت 
مي باش��د كه اين موضوع نش��ان مي ده��د دريافت 
الس��تيك هااز منابع معتبر و مس��تقيم از كارخانه 
س��ازنده و بازديد مطابق با اس��تانداردهاي كارخانه 

شرط مهمي براي كار كرد مناسب آنها مي باشد.

    زمان وقوع تركيدگي؟
بخش ديگر اين گزارش به شرايط بهره برداري هواپيما 
پرداخته كه در اين زمينه آمده است: »تعداد زيادي از 
اين رويدادها به هنگام خزش هواپيما روي باند براي پرواز 
)قبل از بلند شدن( و در سرعت باالي هواپيما و چرخ ها 
حادث ش��ده اس��ت كه خلبانان برابر دستورالعمل ها 
موظف به پرواز بوده اند و با توجه به وزن زياد هواپيماها 
در اين مرحله، خلبان مجبور به حفظ ارتفاع ثابت براي 
سوزاندن س��وخت و كاهش وزن هواپيما شده اند. در 
برخي از پروازهاي خارجي و داخلي مشاهده شده است 
كه به منظور سوخت گيري كم در ايستگاه هاي خارجي 
يا ذخيره زمان در ايستگاه هاي مقصد، خلبانان نسبت به 
 Fuel( درخواست حمل سوخت اضافه براي مسير بعد
Tankering( اقدام نموده ان��د. اين رفتار در صورت 
رعايت بيشترين وزن مجاز هواپيما، غيرمجاز نيست. 
ش��رايط گرما و ارتفاع زياد فرودگاه هاي كشور به طور 
مس��تقيم در وقوع رويدادها تاثير داش��ته كه عالوه بر 
وقوع اين حوادث به عنوان يك مخاطره براي موتورهاي 
هواپيماها نيز فرض مي شود. زمان خنك شدن چرخ ها 
و توجه خلبانان به درجه حرارت ترمزها نكته بس��يار 
مهمي است كه بايد توسط ش��ركت هاي هواپيمايي 
مورد توجه قرار گيرد. بعضي از شركت هاي هواپيمايي 
براي جلو گيري از خس��ارت به موتوره��ا و هواپيماها، 
محدوديت هايي از قبيل كم كردن تعداد مس��افران، 

شرايط عملياتي خاص در نظر گرفته اند.

    فرودگاه مشهد 
گواهينامه فرودگاهي ندارد

در ادامه اين گ��زارش درباره اطالع��ات بهره برداري 

فرودگاه مش��هد اينگونه توضيح داده ش��ده است كه 
فرودگاه ش��هيد هاشمي نژاد مش��هد توسط شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران بهره برداري مي شود. 
اين فرودگاه يك��ي از پر رفت و آمدترين فرودگاه هاي 
كش��ور بوده كه ارايه خدمت به پروازه��اي داخلي و 
خارجي را انجام مي دهد. تاكن��ون اين فرودگاه برابر 
الزامات جديد مقررات فرودگاهي سازمان هواپيمايي 
كشوري موفق به دريافت گواهينامه فرودگاهي نشده 
كه دفاتر نظارتي سازمان برنامه دارند تا پس از تكميل 
فرآينده��اي قانوني صدور گواهينامه ف��رودگاه را در 
دستور كار خود بررسي نمايند. اين فرودگاه داراي دو 
باند پرواز با ساختار آسفالت در راستاي ۳۱-۱۳ چپ 
 ۳۱R-۱۳l براي باند ILS و راس��ت است كه س��امانه
فراهم اس��ت كه باند اصلي و غالب فرودگاه مش��هد 
فرض مي ش��ود. به دليل نزديكي باند ۳۱l-۱۳ R به 
س��اختمان هاي فرودگاه و همچني��ن موانع پروازي 
شهري، اين باند به صورت معمول استفاده نمي شود. 
به همين دليل فرودگاه محدوديت براي بسته شدن 
باند اصلي به مدت طوالني و انجام تعميرات الزم دارد.

    علل تكرار تركيدگي الستيك 
در فرودگاه مشهد

در ادامه اين گزارش درباره وضعيت فرودگاه ش��هيد 
هاشمي نژاد مشهد كه تركيدگي الستيك در آن بيشتر 
از ساير فرودگاهي تكرار شده، آمده است: »بازديد باند 
و كنترل FOD باند روزانه سه مرتبه انجام مي گرفته 
ك��ه هم اكنون افزايش يافته اس��ت. همچنين ارتفاع 
فرودگاه از سطح دريا باال بوده و در هواي گرم هواپيماها 
در آن محدوديت راندم��ان دارند. خلبانان پروازها به 
دليل موانع موجود در آستانه باند ۱۳ و ظرفيت كامل 
مسافران، به طور معمول تمايل دارند از باند ۱۳ چپ به 
پرواز در آيند.تمامي حوادث تركيدگي چرخ ها در باند 
اصلي )۱۳ چپ/۳۱ راست( به وقوع پيوسته كه مورد 
دقت دفتر بررسي سوانح و حوادث سازمان بوده است. 
گزارش هاي بررس��ي حوادث سازمان نشان مي دهد 
كه كيفيت نقاش��ي روي باند اصلي مناس��ب نبوده و 
عالوه بر توليد FOD، برجس��تگي هايي نيز به وجود 
آورده كه الس��تيك چرخ هاي هواپيماها را در وزن و 
سرعت زياد دچار مشكل مي سازد. پس از وقوع سانحه 
خروج از باند هواپيماي MD ۸۳  شركت هواپيمايي 
زاگرس در س��ال ۱۳۹۴ و حادثه تركيدگي الستيك 
هواپيماي B۷۳۷ شركت هواپيمايي سپهران در سال 

۱۴۰۰، توصيه ايمني براي ارتقاي كيفيت سطح باند 
اصلي فرودگاه مشهد )قدرت ترمزگيري و رنگ آميزي( 
صادر شده كه با توجه به اظهارات مديران فرودگاهي، به 
دليل زمان بر بودن و حجم زياد پروژه، تاكنون موفق به 
اقدام اصالحي نشده اند. در نهايت دفتر بررسي سوانح و 
حوادث سازمان هواپيمايي كشوري توصيه هاي جديد 
ايمني خود براي پيشگيري از اين حوادث را اينگونه در 
پايان گزارش خود آورده است: »باتوجه به يافته هاي باال 
و به منظور ارتقاي ايمني پروازها توصيه هاي ايمني زير 
صادر شده تا دفاتر نظارتي سازمان هواپيمايي كشوري 

با پيگيري الزم، زمينه اجراي آنها را فراهم آورند.

    توصيه ايمني 
به كليه شركت هاي هواپيمايي

۱- تا رفع مشكل باند فرودگاه مشهد، از حمل سوخت 
اضافي در ايستگاه مشهد ممانعت به عمل آورده و حمل 
سوخت اضافي در هواي گرم و فرودگاه هاي مرتفع را 

كنترل و محدود نمايند.
۲- در ب��ازه زماني الزم مابين زم��ان توقف هواپيما و 
ش��روع حركت آن در پاركينگ فرودگاه هاي كشور 
)Ground time( در دس��تورالعمل هاي خ��ود 

اطمينان حاصل نموده و اجراي آن را پايش نمايند.
۳- بخش عمليات شركت متناسب با راندمان هواپيماها و 
ارتفاع و درجه حرارت فرودگاه ها، محدوديت هاي عملياتي 

خود و نحوه كنترل دماي ترمزها را ابالغ و اجرا نمايند.

۴- سيس��تم هاي كيفي و تضمين مرغوبيت، نحوه 
خريد قطعات، نگهداري و تعمير چرخ ها را بيش��تر 

مورد پايش قرار دهند.«

    2 تكليف براي شركت فرودگاه ها
در ادام��ه اين گزارش، دفتر بررس��ي س��وانح و حوادث 
سازمان هواپيمايي كش��وري در بخش »توصيه ايمني 
به شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران« آورده است 
كه اين شركت موظف است »در سريع ترين زمان ممكن 
نسبت به ارزيابي ريسك و تدوين برنامه بازسازي سطح 
باند اصلي فرودگاه مشهد برابر مقررات فرودگاهي كشور 
اقدام نموده و در اين راستا براي دريافت هرگونه معافيت 
خاص موافقت سازمان هواپيمايي كشوري را كسب نمايد. 
همچنين باتوجه به وارد شدن خسارت به شركت هاي 
هواپيمايي، هماهنگي الزم براي نحوه جبران خسارت در 
خصوص سهم عوامل فرودگاهي نيز انجام پذيرد.«  از سوي 
ديگر در بخش پاياني اين توصيه هاي ايمني به موسسات 
تعمير و نگهداري اينگونه توصيه شده است كه »نگهداري 
و تعمير چرخ ها، ترمزها و تعويض الستيك ها مطابق با 
استاندارد كارخانه س��ازنده صورت پذيرفته و از پذيرش 
درخواست هاي نامتعارف شركت هاي هواپيمايي پرهيز 
شود. همچنين تامين و دريافت مواد مصرفي و قطعات 
مطابق با اس��تانداردهاي مربوطه صورت پذيرفته و در 
صورت مشاهده تخلف شركت هاي هواپيمايي، مراتب 

سريعا به سازمان هواپيمايي كشوري اعالم گردد.«
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سازمانهواپيمايي:مشكلازبانداست،فرودگاهمشهد:باندهيچمشكليندارد

معماي تركيدن الستيك هواپيماها در فرودگاه مشهد

معاون بهره برداري ش�ركت برق منطقه اي خوزستان گفت: در 
س�ه ماهه اول س�ال جاري ۹ هزار و ۴55 گيگاوات ساعت برق 
در خوزستان توليد شده و انرژي مصرفي در اين بازه زماني ۲.5 
درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل كاهش داشته است. 
به گ�زارش روابط عمومي ش�ركت برق منطقه اي خوزس�تان، 
سيدمهرداد بالدي موس�وي بيان كرد: از اين مقدار توليد برق، 
سهم نيروگاه هاي برق آبي ۲ هزار و ۳۹۰ گيگاوات ساعت معادل 
۲۴ درصد، س�هم نيروگاه هاي حرارتي و سيكل تركيبي برابر 
ب�ا ۶ هزار و ۹۱۸ گيگاوات س�اعت معادل ۷۴.5 درصد و س�هم 
نيروگاه هاي توليد پراكنده نيز ۱۴۷ گيگاوات ساعت، حدود ۱.5 
درصد از كل انرژي توليدي بوده است. وي افزود: ۴۰ درصد توليد 
برق نيروگاه هاي حرارتي و گازي در استان توسط بخش دولتي 
)نيروگاه رامين و ماهشهر( و ۶۰ درصد توسط نيروگاه هاي بخش 
خصوصي )زرگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان و فجر( توليد و به 
شبكه تحويل داده شده است. معاون بهره برداري شركت برق 
منطقه اي خوزس�تان بيان كرد: پيك خرداد ماه ۱۴۰۱ به ميزان 
هش�ت هزار و ۱۱۶ مگاوات بوده كه نسبت به پيك بار سال قبل 
۳.۴ درصد افزايش داشته است. وي اضافه كرد: انرژي مصرفي در 
سه ماهه اول ماه سال ۱۴۰۱ برابر با يك هزار و ۱۱۴ گيگاوات ساعت 
بوده كه نش�ان دهنده حدود ۲.5 درص�د كاهش مصرف انرژي 
نسبت به مدت مشابه در سال قبل اس�ت. معاون بهره برداري 

شركت برق منطقه اي خوزس�تان تاكيد كرد: با توجه به شروع 
پيك بار، مديريت مصرف برق و جابه جايي مصارف غير ضروري 
از س�اعات اوج مصرف )۱۴ تا ۱۸ و ۲۱ الي ۲۳( به س�اير ساعات 
شبانه روز توس�ط كليه مصرف كنندگان امري الزم و ضروري 
است. گفتني اس�ت، ظرفيت منصوبه توليد نيروي برق استان 
خوزستان در بخش انتقال برابر با ۱۳ هزار و ۱۹۶ مگاوات بوده كه از 
اين ميزان ظرفيت منصوبه در بخش آبي برابر با هشت هزار و ۱۶۹ 
مگاوات و در بخش حرارتي پنج هزار و ۲۷ مگاوات است. ظرفيت 

بخش DG )نيروگاه هاي توليد پراكنده( نيز ۱۶۴ مگاوات است.

توليدبيشاز۹هزارگيگاواتساعتبرقدرسهماهه
نخست۱۴۰۱درخوزستان

رييس هيات مديره و مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان در 
پيامي، عيد سعيد قربان و آغاز دهه امامت و واليت را تبريك گفت. 
به گزارش روابط عمومي شركت برق منطقه اي خوزستان، در پيام 

محمود دشت بزرگ آمده است: 
 » بسم اهلل الرحمن الرحيم« 

بار ديگر موس�م دو عيد بزرگ مسلمانان جهان، يعني عيد سعيد 
قربان و عيد سعيد غديرخم كه دهه واليت و امامت ناميده مي شود، 
فرا رسيد تا دوباره شادي و سروري وصف ناپذير جهان اسالم را در 
برگيرد. عيد سعيد قربان، آزمون عظيم و واالي بندگي و اطاعت در 
پيشگاه حق تعالي و از اعياد بزرگ و خجسته اسالمي است كه يادآور 
تسليم رضايتمندانه حضرت ابراهيم خليل اهلل )ع( در برابر خواست 
و اراده الهي و واجد پيامي مهم براي جامعه در راستاي قرباني كردن 
خواهش ها و هوي هاي نفساني در مسير الي اهلل و اتصال به حق است. 
انسان در مسير معرفت و شناخت و رسيدن به معبود نيازمند گذشتن 
از همه خواهش هاست و در اين راستا چه الگويي واالتر و آموزنده تر 
از امتحاني است كه حضرت ابراهيم و اسماعيل در پيشگاه او و در 
محضر و آس�تان حق پس دادند و جان را به قربانگاه رضايت الهي 
بردند. عيد سعيد غدير، عيد واليت، عيد جشن و سرور و شكرگزاري 
براي اكمال دين و اتمام نعمت است. عيد خجسته اي كه نبوت حضرت 
محمد رسول اهلل )ص( خاتم المرسلين در امامت حضرت علي )ع( 
تداوم يافت و مكتب انسان ساز و آگاهي بخش غدير شكل گرفت.  

اينجانب فرارسيدن اعياد خجسته قربان و غدير و دهه پرنور امامت 
و واليت را به عموم مسلمانان جهان و محبان و دوستداران خاندان 
نبوت و امامت؛ مردم مومن ايران اس�المي به ويژه مردم واليتمدار 
استان خوزستان و همكاران شريف و گرامي در شركت برق منطقه اي 
خوزس�تان تبريك و تهنيت عرض مي نمايم و توفيق همگان را در 
سايه بهره مندي از آموزه هاي اهل بيت )عليهم السالم( و فيوضات 
معنوي اين اعياد باش�كوه همراه با شادي سراسر معنوي و زندگي 
سرش�ار از بركت را براي همه هم ميهنان گرامي ب�ه ويژه خانواده 

بزرگ صنعت برق ايران از آستان خداوند قادر متعال مسالت دارم.
محمود دشت بزرگ- رييس هيات مديره و مديرعامل

 پيامتبريكمديرعاملشركتبرقمنطقهايخوزستان
بهمناسبتآغازدههامامتوواليت

مديرعامل ش�ركت برق منطقه اي خوزس�تان از احداث 
خ�ط دو م�داره ۲۳۰ كيلوولت ب�ا ارزش س�رمايه گذاري 
يكه�زار و 5۹۰ ميلي�ارد رال  ب�راي انتقال ب�رق توليدي 
نيروگاه دوكوهه انديمشك، به شبكه خبر داد. به گزارش 
روابط عمومي ش�ركت برق منطقه اي خوزستان، محمود 
دشت بزرگ اظهار كرد: عمليات احداث خط دو مداره ۲۳۰ 
كيلوولت نيروگاه انديمشك تا محل اتصال خطوط شوش 
 - هفت تپه با ه�ادي پرظرفيت ش�امل تأمين تجهيزات، 
عمليات ساختماني، نصب برج و سيم كشي به طول ۲ .۳5 
كيلومتر مدار به اتمام رس�يد و آماده برق�داري و اتصال 
به ش�بكه اس�ت. وي با بيان اينكه ارزش سرمايه گذاري 
اين پروژه يكهزار و 5۹۰ ميليارد راال بوده اس�ت، تصريح 
كرد: بهره برداري از اين پروژه باعث انتقال توان توليدي 
نيروگاه دوكوهه انديمش�ك به ش�بكه سراسري خواهد 
شد كه بنا است در آينده نزديك به ظرفيت ۳۰۷ مگاوات 
وارد مدار شود. كاهش وابستگي به توليد نيروگاه آبي در 
بخش ۲۳۰ كيلوولت )ني�روگاه دز(، بهبود ولتاژ در بخش 
۲۳۰ كيلوولت ناحيه شمال خوزستان به ويژه پست هاي 
هفت تپه و شوش و بهبود پايداري و قابليت اطمينان شبكه 

از ديگر اهداف برنامه ري�زي و بهره برداري از احداث اين 
خط دوم�داره بوده كه مديرعامل ش�ركت برق منطقه اي 
خوزس�تان به آنها اشاره كرد. دش�ت بزرگ تصريح كرد: 
از مهرماه سال ۱۴۰۰ تاكنون ۸۶.۲ كيلومتر مدار خط، ۳۳ 
كيلومت�ر مدار هادي پرظرفي�ت و ۲۹ كيلومتر مدار فيبر 
نوري به بخش انتقال و فوق توزيع شبكه تحت نظارت اين 
شركت در استان هاي خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد 

اضافه شده است. 

 احداثخطدومدارهانتقالبرقنيروگاهدوكوههانديمشك
بهارزشسرمايهگذارييكهزارو۵۹۰ميلياردراله

مدير عامل ش�ركت برق منطقه اي خوزس�تان با اشاره به 
افزايش مصرف برق، گفت: پيك مصرف ش�بكه برق تحت 
پوشش اين ش�ركت در سال جاري شكس�ته شد و به اوج 
خود رسيد. به گزارش روابط عمومي شركت برق منطقه اي 
خوزس�تان، محمود دش�ت بزرگ اظهار كرد: روز گذشته 
)س�ه ش�نبه ۲۱ تير( مصرف ش�بكه برق در ش�بكه تحت 
پوش�ش اين ش�ركت از ۸۲۶۱ مگاوات عبور كرد و ركورد 
مصرف س�ال ج�اري كه هفدهم تي�ر ماه ج�اري با ۸۱۳5 
مگاوات ثبت شده بود، را شكست. وي افزود: اين افزايش 
مصرف در حالي رخ داده اس�ت كه مديريت مصرف صنايع 
بزرگ و متوسط مطابق س�هميه هاي ابالغي اجرايي شده 
و بيش�تر بار مصرفي صنايع به ساعات پاياني شب منتقل 
ش�ده و عمال ميزان كاهش بار مصرفي صنايع به خصوص 
در س�اعت هاي اوج بار به بيشترين مقدار ممكن رسيده و 
نياز به همكاري ساير بخش هاي مصرفي )تجاري، اداري و 
خانگي( وجود دارد. رييس شوراي پايايي منطقه اي شبكه 
برق خوزستان تصريح كرد: با توجه به دماي نزديك به 5۰ 
درجه، رطوبت باالي هوا و گرد و غبار، افزايش مصرف برق 
رخ داده مربوط به بخش خانگي و استفاده از بار سرمايشي 
بوده و همين هم موجب شكسته شدن پيك مصرف شده 

است. دشت بزرگ با درخواست از مشتركين خانگي براي 
مديريت مصرف برق و همكاري با صنعت برق، تاكيد كرد: با 
توجه به پرباري شبكه و شرايط جوي حاكم، از عموم مردم 
تقاضا مي كنيم كه در س�اعات اوج بار به ويژه ساعت هاي 
۱۲ تا ۱۸، با كاهش روشنايي و عدم استفاده از وسايل برقي 
پرمصرف، همكاري الزم را جهت عبور موفق از پيك بار سال 
جاري داشته باشند. وي گفت: پايداري شبكه برق به رفتار 
مشتركين در اوج مصرف بستگي دارد و مشتركين به ويژه 
در بخش خانگي با همكاري در اين زمينه مي توانند پايداري 

شبكه برق را تضمين  كنند.

ركوردمصرفشبكهبرقخوزستانشكستهشد
مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزس�تان گفت: با تالش 
شبانه روزي كاركنان اين شركت، ظرف چند روز آينده طرح 
آبرس�اني غدير از طريق پست س�بزآب برق دار مي شود. به 
گ�زارش روابط عمومي ب�رق منطقه اي خوزس�تان، محمود 
دشت بزرگ س�حرگاه امروز با حضور در محل پست سبز آب 
انديمش�ك بيان كرد: نيروهاي فني اين ش�ركت در پس�ت 
۲۳۰ كيلوولت س�بزآب حضور دارند تا در آس�تانه ثبت يك 
ركورد جديد در كمترين زمان و قبل از عيد غدير، برق طرح 
آبرس�اني غدير را تامين كنند. وي اف�زود: در حال حاضر با 
هماهنگي و اقدامات انجام شده، برق ورودي پست سبزآب 
از خط ۲۳۰ كيلوولت انديمشك_ دهلران تامين شده و تا سه 
روز آينده فيدرهاي خروجي تامين برق طرح آبرساني غدير 

نيز برق دار مي شود. 
وي تصريح كرد: براي تامين برق طرح آبرساني غدير بنا است 
دو فيدر ۳۳ كيلوولت در پست سبزآب احداث شود كه اكنون 
عمليات اجرايي آن به صورت ش�بانه روز در حال انجام است 
تا در كوتاه ترين زمان وارد مدار شود. مديرعامل شركت برق 
منطقه اي خوزستان تاكيد كرد: اين عمليات در نوع خود يك 
نوع ركوردزني در انجام عمليات اجرايي اس�ت و زمان انجام 
اين پروژه كه در حالت نرمال يك ماه زمان نياز دارد را در يك 

اقدام جهادي به كمتر از پنج روز كاهش داده است. بر اساس 
اين گزارش، فاز اول پست ۲۳۰ كيلوولت سبزآب به ظرفيت 
۱۷5 مگاولت آمپر در آينده نزدي�ك به بهره برداري خواهد 
رسيد. ويژگي اين پست امكان اتصال نيروگاه در حال احداث 
دوكوهه انديمشك به شبكه سراس�ري است. ويژگي ديگر 
اين پست امكان تامين برق مصارف عمومي منطقه به ميزان 
۱۰۰ مگاولت آمپر و همچنين تامين برق صنايع متعدد وفعال 
در منطقه انديمشك اس�ت. از جمله اين مصارف تامين برق 
پروژه ملي غدير است كه آب شهرهاي خوزستان را از شمال 

استان تامين مي كند. 

مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان با بيان اينكه روند اقدامجهاديدرتامينبرقطرحآبرسانيغدير
افزايش مصرف برق كماكان سير صعودي دارد، گفت: رقم جديد 
اوج مصرف ۸۷۰۸ مگاوات در شبكه تحت نظارت اين شركت به 
ثبت رسيده است. به گزارش روابط عمومي شركت برق منطقه اي 
خوزستان، محمود دشت بزرگ اظهار كرد: روز گذشته )سه شنبه 
۲۸ تير( پيك مصرف برق در شبكه خوزستان به عدد تاريخي 
۸۷۰۸ مگاوات رس�يد و از پيك مصرف ۸۶۲۷ مگاواتي كه در 
يكشنبه ۲۶ تيرماه به ثبت رسيده بود، عبور كرد. وي افزود: اين 
ميزان افزايش مصرف برق نس�بت به مدت مشابه در سال قبل 
رشد بيش از ۸ درصدي را نشان مي دهد. رييس شوراي پايايي 
و عبور از پيك بار تابستان ۱۴۰۱ خوزستان تصريح كرد: وقوع 
دماهاي 5۰ درجه و باالتر از آن به همراه رطوبت هوا و ماندگاري 
آن از ش�روع هفته جاري باعث ش�ده كه مي�زان مصرف برق 
افزايشي باشد و شبكه در شرايط پربار قرار بگيرد. دشت بزرگ 
با درخواست از مشتركين براي كاهش مصرف برق براي حفظ 
پايداري شبكه برق، بيان كرد: شبكه برق براي چند روز متوالي 
اس�ت كه در دماي باالي 5۰ درجه در نهايت پرباري بوده كه اگر 
مديريت و كاهشي نشود، باعث مي شود عمر تجهيزات كوتاه و 
حوادث ناخواسته و خاموشي در شبكه رخ دهد. وي با بيان اينكه 

صنعت برق همه تالش خود را به كار گرفته تا شبكه در پايداري 
كامل باشد و حوادث ناخواسته ناشي از پرباري و گرما در كمترين 
زمان ممكن برطرف  شوند، گفت: راه حفظ پايداري شبكه برق 
از مديريت مصرف مي گذرد و مش�تركين با كاهش ۱۰ درصدي 
مصرف خود مي توانند مانع خاموشي سرماي منزل خود شوند. 
مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان اضافه كرد: در اين 
شرايط كه توده هواي گرم ماندگار شده، لزوم صرفه جويي مصرف 
برق بيشتر از قبل احس�اس مي گردد تا در جريان برق رساني 

خللي وارد نشود.

شبكهبرقخوزستانهمچناندراوجقلهمصرف

با حضور مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان 
در پست برق س�بزآب انديمشك در چند روز متوالي 
و تش�كيل جلس�ات بصورت روزانه در مح�ل پروژه، 
عمليات اح�داث و راه اندازي دو في�در خروجي براي 
برق دار كردن طرح آبرس�اني غدي�ر در حال پيگيري 
و انجام اس�ت. به گزارش روابط عمومي ش�ركت برق 
منطقه اي خوزستان، محمود دشت بزرگ با حضور در 
پست برق ۲۳۰ كيلوولت سبزآب بر احداث و راه اندازي 
دو فيدر ۳۳ كيلوولت براي تامين برق طرح آبرس�اني 

غدير نظارت كرد.
علي رغ�م اس�تقرار توده ه�واي گرم در خوزس�تان 
نيروهاي ش�ركت برق منطقه اي خوزس�تان به همراه 
مش�اورين و پيمانكار پس�ت برق س�بزآب در تالش 
هستند تا در كمترين زمان ممكن و قبل از عيد غدير 

بتوانند ب�رق مورد نياز طرح آبرس�اني غدير را تامين 
كنند. در حال حاضر برق ورودي پست سبزآب تامين 
شده و احداث دو فيدر ۳۳ كيلوولت خروجي به صورت 
شبانه روزي در جريان است تا در موعد مقرر به پايان 

و بهره برداري برسد. 

عملياتتامينبرقطرحآبرسانيغديردرمراحلپاياني
مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان گفت: پيك مصرف 
تاريخ شبكه برق خوزس�تان با ركورد مصرف ۸۶۲۷ مگاوات 
شكسته شد. به گزارش روابط عمومي شركت برق منطقه اي 
خوزستان، محمود دش�ت بزرگ بيان كرد: پيك مصرف برق 
شبكه تحت نظارت اين شركت روز گذشته )يكشنبه ۲۶ تير( 
به ركورد تاريخي ۸۶۲۷ مگاوات در دماي 5۱ درجه سانتيگراد 
رس�يد كه بيش�ترين ميزان مصرف ش�بكه ب�رق منطقه اي 
خوزس�تان تاكنون بوده اس�ت. وي تصريح كرد: پيش از اين 
ركورد مصرف مربوط به ۱۱ مرداد س�ال ۱۳۹۹ با ميزان مصرف 
۸5۱۸ مگاوات بوده كه در دماي 5۰ درجه رخ داد. رييس شوراي 
پايايي و عبور از پيك بار تابس�تان ۱۴۰۱خوزستان ادامه داد: 
افزايش دما و ماندگاري آن در چند روز گذشته و پيش بيني اين 
افزايش دما براي روزهاي پيش رو باعث افزايش مصرف شده و 
شبكه برق استان را پربار كرده است. دشت بزرگ با درخواست 
از مشتركين بخش خانگي براي رعايت الگوي مصرف، تاكيد 
كرد: بيش از ۸۰ درصد ميزان مصرف برق در تابستان در بخش 
خانگي بوده كه مربوط به استفاده از بار سرمايشي و استفاده از 
وسايل خنك كننده است. وي افزود: كليد پايداري شبكه برق 

در دست مشتركين بخش خانگي است و شهروندان با تنظيم 
دماي كولر خود و از مدار خارج كردن كولرهاي اضافي در اوج 
پيك، مي توانند پايداري ش�بكه را تضمين كنند. مديرعامل 
شركت برق منطقه اي خوزس�تان با بيان اينكه با افزايش دما 
مصرف برق نيز به صورت پلكاني افزايش پيدا مي كند، اضافه 
كرد: مش�تركين با تعامل و همكاري با صنع�ت برق و كاهش 
مصرف خود كمك كنند كه اين پرباري ش�بكه در اين گرماي 
طاقت فرس�ا باعث ايجاد حادثه در ش�بكه و خاموش�ي هاي 

ناخواسته نشود.
دشت بزرگ با تش�كر از صنايع در همراهي و كنترل پيك بار 
شبكه در تابستان امس�ال با درخواست از مشتركين خانگي 
براي رعايت الگوي مصرف )ساعت پرباري شبكه ۱۲تا ۱۸ و ۲۰ تا 
۲۳( تاكيد كرد: با درخواست اين شركت و همكاري استانداري 
براي كنترل پيك بار ادارات و دستگاه هاي اجرايي خوزستان 
در روز سه شنبه )۲۸ تيرماه( تعطيل اعالم شد اما بايد بدانيم كه 
براي پايداري شبكه برق به رفتار مسووليت پذيرانه و همكاري 
همه مشتركين در كاهش مصرف برق در ساعت هاي اوج پيك 

نيازمنديم تا بتوانيم تابستان آرامي را پشت سر بگذاريم. 

ثبتباالتريناوجمصرفتاريخبرقخوزستان

مديرعامل ش�ركت ب�رق منطقه اي خوزس�تان گفت: با يك 
برنامه زمان بندي يك هفت�ه اي دو فيدر خروجي تامين برق 
طرح آبرس�اني غدير در پست برق س�بزآب انديمشك اين 
شركت احداث و برق دار شد. به گزارش روابط عمومي شركت 
برق منطقه اي خوزس�تان، محمود دشت بزرگ اظهار كرد: با 
تالش ش�بانه روزي و در يك اقدام جه�ادي عمليات احداث 
دو فيدر خروجي ۳۳ كيلوولت تامين برق آبرساني غدير در 
مدت زمان يك هفته با يك برنامه ريزي دقيق و منس�جم به 

پايان رسيد و برق دار شد. 
وي با بيان اينكه در شرايط عادي اجرايي كردن اين پروژه به 
بيش از يك ماه زمان نياز داشت، افزود: با بسيج همه نيروهاي 
عملياتي ش�ركت، پيمانكار و مش�اور و رعايت اصول فني و 
ايمني الزم احداث دو فيدر خروجي ۳۳ كيلوولت از پس�ت 
۲۳۰ كيلوولت س�بزآب به پايان رس�يد و آماده بهره برداري 
است. مديرعامل ش�ركت برق منطقه اي خوزستان تصريح 

كرد: در حال حاضر برق مورد نياز ايس�تگاه پمپاژ آبرس�اني 
غدير از پس�ت برق سبزآب اين ش�ركت تامين و در صورت 
آم�اده بودن ش�رايط ايس�تگاه پمپاژ توس�ط س�ازمان آب 
و برق خوزس�تان جه�ت اتصال به ش�بكه قابل اس�تفاده و 

بهره برداري است. 

برقطرحآبرسانيغديرتامينشد



بيت كوين اخيراً به باالترين قيمت خود در ۶ هفته گذشته 
رسيده است و يك شاخص مهم و از نظر تاريخي دقيق هم 
پايان روند نزولي اين ارز ديجيتال را پيش بيني مي كند؛ با 
وجود اين، تنها با درنظرگرفتن اين دو نش��انه نمي توان به 
ش��روع روند صعودي بيت كوين اميدوار بود، زيرا با اينكه 
قيمت اي��ن ارز ديجيتال در ماه ژوئيه بي��ش از ۲۰درصد 
افزايش داشته است، نوسان هاي متعدد همچنان تحليلگران 
را سردرگم مي كند. بيت كوين، اوج ۶۸ هزار دالر تا سقوط 
به ۱۷ هزار دالر را تجربه كرد و نيمه اول سال ۲۰۲۲ بازتابي 
آشكار از روند نوسانات اقتصاد رمزنگاري بوده است. در اين 
دوره، هم عوامل داخلي و هم عوامل خارجي براي به دست 
آوردن يكي از بدترين عملكردهاي ۶ ماهه بيت كوين نقش 
داشتند. به رغم آسيب هاي وارد شده به اين رمزارز، بازار نزولي 
كنوني از منظر كاهش كمترين شدت را در تاريخ بيت كوين 
دارد اما مقياس و بزرگي ضربه تا به امروز بزرگ ترين بوده 
است. از نظر درصدي، ساير بازارهاي نزولي بيت كوين در 
گذش��ته وضعيت ش��ديدتري ثبت كردند و از ۹۳ درصد 
در س��ال ۲۰۱۱، ۸۴ درصد در س��ال ۲۰۱۵ همچنين در 
سال ۲۰۱۸ و ۷۵ درصد در مارس ۲۰۲۰ متغير بوده است. 
خرس هاي تاريخي بيت كوين براي يك دوره متوسط  ۱۸۰ 
روزه )به استثناي مارس ۲۰۲۰ كه فقط هفت روز به طول 
انجاميد( قيمت ها را به زي��ر قيمت واقعي كاهش داده اند. 
هنگامي كه قيمت هاي لحظه اي زير قيمت واقعي معامله 
مي شوند، نسبت شاخص MVRV زير مقدار يك معامله 
مي شود كه معمواًل نشان مي دهد متوسط  سرمايه گذاران 
بيت كوين، س��كه ها را كمتر از هزينه هاي زنجيره اي نگه 
مي دارند به اين معني كه آنها متحمل يك ضرر غير واقعي 
هستند. از لحاظ تاريخي، بازارهاي نزولي بيت كوين شاهد 
كاهش قيمت بيت كوين به زير قيمت واقعي براي حدود ۶ 
ماه هستند )به استثناي چرخه نزولي مارس ۲۰۲۰( . در عين 
حال، دارندگان بيت كوين به طور متوسط  زيان هاي غيرقابل 
درك را متحمل مي شوند. پس از اوج قيمت بيت كوين در 
نوامبر ۲۰۲۱ تاكنون، بيت كوين چهار روز مهم تسليم را 
تجربه كرده است. در دسامبر ۲۰۲۱ و ژانويه ۲۰۲۲، بازار 
شاهد دو رويداد كاهش ارزش بود كه ضرر خالص ۲.۱۸ و 
۲.۵۱ ميليارد دالر ثبت شد سپس دوباره، در طول سه ماهه 
دوم، دو رويداد عمده كاهش موقت رخ داد. سرمايه گذاران 
بيت كوين متوجه ضرر خالص بيش از منفي ۶.۲۱ ميليارد 
دالر در يك دوره سه روزه شدند سپس مجددا در ژوئن، 
با كاهش قيمت به ۱۷.۶ ه��زار دالر، ركورد جديدي از 

ضررهاي واقعي روزانه ۴.۲۳ ميليارد دالر ثبت شد.

    نشانه صعودي در يكي از شاخص هاي مهم
بيت كوي��ن در حال تجرب��ه وضعيتي اس��ت كه برخي 
تحليلگران آن را »جهش درون ب��ازار نزولي« مي نامند. 
ب��ا اينكه قيمت اي��ن ارز ديجيتال در م��اه ژوئيه بيش از 
۲۰درصد افزايش داشته است، نوسان هاي متعدد همچنان 
تحليلگران را سردرگم مي كند. با  نزديك شدن به پايان ماه 
ژوئيه )۹ مرداد(، شاخص مضرب پوئل از منطقه پاييني 
خود جدا ش��ده و اين اميد را ايجاد كرد كه ش��ايد بخش 
اصلي روند نزولي قيمت بيت كوين به پايان رسيده باشد. 
ش��اخص پوئل يكي از شناخته ش��دن ترين معيارها در 

تحليل آنچين يا درون زنجيره اي بيت كوين اس��ت. اين 
ش��اخص، ارزش بيت كوين هاي استخراج شده در يك 
روز معين را در مقايسه با متوسط ارزش بيت كوين هاي 
استخراج شده در ۳۶۵ روز گذشته اندازه گيري مي كند. 
از اين شاخص به دست آمده براي تعيين بيشتر يا كمتر 
بودن مقدار كوين هاي استخراج شده در يك روز نسبت 
به ميانگين يك سال گذشته استفاده مي شود. همچنين، 
بررسي اين ش��اخص مي تواند دركي از ميزان سودآوري 
ماينينگ و برداشتي كلي از شرايط اشباع فروش يا اشباع 
خريد در بازار، براي معامله گران فراهم كند. شاخص پوئل 
پس از رسيدن به محدوده اي كه عمدتاً با شكل گيري كف 
قيمت بيت كوين همراه مي شود، اكنون سطوح باالتري را 
هدف قرار داده اس��ت. به طور معمول، اين اتفاق مي تواند 
نشانه اي از آغاز روند صعودي قيمت باشد. گريزلي، يكي 
از نويسندگان پلتفرم تحليل آنچين كريپتوكوانت، روز 
۲۵ ژوئيه )۳ مرداد( در بخش تحليل بازار كوئيك تيك 
اين پلتفرم، نوشت: »داده هاي تاريخي نشان مي دهند 
خروج مضرب پوئل از اين منطقه همواره با شكل گيري 
حركتي صعودي روي نمودار قيمت همراه بوده است.« 
ش��اخص پوئل تنها نشانه از ش��روع روند صعودي در 
شرايط فعلي نيست و روند انباشت هولدرها نيز حاكي از 
آن است كه قيمت به كف بلندمدت خود رسيده است.

   شرايط بي سابقه در اقتصاد جهان
بيت كوين پس از رشد غيرمنتظره ارزش خود در نيمه دوم 
اين ماه، اكنون به باالترين س��طح قيم��ت خود در ۶ هفته 
گذشته رس��يده و از كف قيمت جديد خود فاصله گرفته 
اس��ت. خروج احساس��ات معامله گران از منطقه »ترس« 
نيز باعث شده تا تحليلگران بازار به پديده منحصربه فردي 
اشاره كنند كه پيش بيني قطعي تغييرات روند قيمت در 
بازار نزولي سال ۲۰۲۲ را بسيار دشوار مي كند. يكي ديگر 
از تحليل هاي بخش كوئيك تيك كريپتوكوانت به اين نكته 
اشاره مي كند كه در اين شرايط حتي خطوط روند قيمت نيز 
به صورت معمول عمل نمي كنند. به طور خاص، بيت كوين 
در هفته هاي اخير چندين بار سطح قيمت  تحقق يافته خود 
را قطع كرده است، چيزي كه پيش از اين در بازارهاي نزولي 
رخ نداده بود. قيمت تحقق يافته بيت كوين در واقع چيزي 

شبيه به ميانگين قيمت خريد آدرس هاي شبكه است كه 
بر اس��اس قيمت لحظه آخرين انتقال هر واحد محاس��به 
مي شود و در حال حاضر كمتر از ۲۲.۰۰۰ دالر است. آن طور 
كه كريپتوكوانت توضيح مي دهد، در چرخه هاي قبلي بازار، 
قيمت تحقق يافته به عنوان ابزاري براي تشخيص كف قيمت 
مطرح بوده است. نكته مهم اين است كه قيمت بيت كوين 
در دو دوره گذش��ته )۱۳۴ روز در س��ال ۲۰۱۸ و ۷ روز در 
سال ۲۰۲۰( از آستانه قيمت تحقق يافته عبور نكرده بود. 
با اين حال، قيمت از ۱۳ ژوئن )۲۳ خرداد( تا كنون س��ه بار 
از اين سطح عبور كرده كه نشان دهنده منحصر به فردبودن 
اين چرخه )قيمت بيت كوين( به دليل حاكم بودن شرايطي 
بي سابقه در اقتصاد كالن است. اين شرايط خود را به شكل 
باالترين نرخ تورم ۴۰ سال گذشته در اياالت متحده، افزايش 
بي رويه نرخ بهره بانكي توسط فدرال رزرو و نشانه هايي از ورود 
اقتصاد امريكا به ركود نشان داده اند. در همين زمان، عالوه بر 
قيمت تحقق يافته، قيمت بيت كوين در اين بازار نزولي، رابطه 
غيرمعمولي با ميانگين متحرك ۲۰۰هفته اي خود ايجاد 
كرده است. در حالي كه ميانگين متحرك ۲۰۰هفته اي در 
گذشته به عنوان محدوده حمايت بيت كوين عمل مي كرد، 
قيمت براي اولين بار در س��ال ۲۰۲۲ توانس��ت ميانگين 
متحرك ۲۰۰هفته اي را به يك مقاومت جديد تبديل كند. 

   آيا صنعت استخراج بيت كوين
 در حال فروپاشي است؟

با وجود كاهش حدود ۶۵درصدي قيمت بيت كوين نسبت به 
اوج تاريخي خود، اكثريت استخراج كنندگان توافق نظر دارند 
كه در عين حفظ آرامش خود به جمع آوري منظم مقادير كم 
بيت كوين ادامه دهند، گرچه اين بدان معنا نيست كه بازار 
اكنون لزوماً به پايين ترين  كف قيمتي خود رسيده باشد. نيك 
هنسن، مديرعامل مجموعه الكسور كه در حوزه استخراج 
ارزه��اي ديجيتال فعال اس��ت، در ميزگ��رد اختصاصي 
استخراج كنندگان بيت  كوين كه كوين تلگراف آن را ميزباني 
مي كرد، گفت: »در آينده ش��ركت هاي سهامي عام حوزه 
استخراج يا حداقل نه فقط شركت هاي سهامي عام، به طور 
قطع با بحران سرمايه مواجه خواهند شد. خريد آن دسته از 
دستگاه هاي استخراج اي سيك )ASIC( جديد كه دارند 
روانه بازار مي شوند، احتماالً نزديك به ۴ميليارد دالر پول نياز 

دارد و چنين سرمايه اي ديگر در دسترس شركت ها نيست.« 
هنسن در ادامه توضيح داد: »صندوق هاي سرمايه گذاري 
پوشش ريسك، به سرعت دچار مشكل مالي مي شوند. فكر 
مي كنم ۳ تا ۶ ماه طول بكشد تا استخراج كنندگان هم به 
همين روز بيفتند. بنابراين، با گذشت زمان خواهيد ديد كه 
چه كس��ي عملكرد خوبي دارد و چه كسي مي تواند از اين 
حاشيه سود كم استخراج بيت كوين جان سالم به  در ببرد.« 
زماني كه از ماگدالنا گرونوسكا، مشاور شركت پي آرتي آي 
درباره چالش ها و انتظاراتش از آينده صنعت اس��تخراج 
بيت كوين سوال شد، او پاس��خ داد: »يكي از بزرگ ترين 
چالش هايي كه در گذار به »اقتصاد بدون كربن« و كاهش 
انتشار گازهاي گلخانه اي داشته ايم، سرمايه گذاري ناكافي 
بخش دولتي و خصوصي در حوزه فناوري و زيرساخت بوده 
است. تصور مي كنم نكته شگفت انگيز درباره استخراج 
بيت كوين اين اس��ت كه اين صنعت براي تأمين مالي يا 
پرداخت يارانه براي توسعه زيرساخت هاي مديريت انرژي 
يا پسماند، روشي كاماًل جديد ارايه مي كند. اين روش 
فراتر از مسيرهاي تأمين مالي رايج مالياتي يا دريافت 
هزينه برق است؛ زيرا بر اساس يك سيستم هوشمندانه 

اما ساده از مشوق هاي اقتصادي عمل مي كند.«

    آيا بيت كوين به محيط زيست 
آسيب مي زند؟

پس از آنكه بحث ميزگرد تغيير كرد و به تأثير زيست محيطي 
استخراج بيت كوين و اين فرض عمومي كه مصرف انرژي 
بيت كوين تهديدي براي سياره زمين است پرداخت، جو 
برنت، تحليلگر بالك ور سلوشنز گفت: »باور دارم استخراج 
بيت كوين براي محيط زيست بد نيست. تصور مي كنم در هر 
صورت، اين صنعت انگيزه بيشتري براي توليد انرژي ايجاد 
مي كند، اعتبار و تاب  آوري شبكه را بهبود مي بخشد و فكر 
مي كنم در طوالني مدت قيمت برق در بخش خرده فروشي 
را هم كاهش خواهد داد.« به گفته برنت، استخراج بيت كوين 
موهبتي براي توليد انرژي ارزان است و اين براي همه افراد 
جهان خوب خواهد بود. تاد اس��ي، مديرعامل هش وركز، 
درباره نفوذ استخراج بيت كوين، آينده اين صنعت و اينكه 
آيا رشد استخراج صنعتي در نهايت مي تواند به پذيرش انبوه 
ارزهاي ديجيتال منجر شود، گفت: »معتقدم بسته به اينكه 
در نهايت بازدهي استخراج چقدر مي تواند باشد، اين صنعت 
در خاورميانه، امريكاي شمالي و تا حدودي در آسيا متمركز 
خواهد شد. اين امر گوياي دردسترس بودن منابع طبيعي 
و )پايين بودن( هزينه هاي برق در اين مناطق است.« با اين 
حال، هنسن مخالف اين نظر بود كه هم افزايي در حال رشد 
ميان شركت هاي بزرگ حوزه انرژي و استخراج بيت كوين 
مي تواند اعتبار اين ارز ديجيتال را به عنوان يك دارايي براي 
س��رمايه گذاري افزايش دهد و پذيرش انبوه آن را آسان تر 
كند. او در اين باره گفته است: .نه، قطعًا نه، در هر حال مردم 
چه بدانند و چه ندانند، اين اتفاق چيزي است كه زندگي همه 
را تغيير مي دهد. چه شما يا ديگران، اولين يا آخرين گزينه 
براي تأمين انرژي اين بخش باشيد. بيت كوين مفهوم 
انرژي، بازارهاي انرژي و نح��وه توليد و مصرف آن را در 
اياالت متحده متحول خواهد كرد و در نهايت، بايد به طور 
قابل توجهي شرايط انسان  را در طول زمان بهبود بخشد.«

دنياي فناورياخبار
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ضرورت حل مشكالت پلتفرم هاي 
بومي براي افزايش كيفيت خدمات

وزير ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات بر ضرورت 
حل مش��كالت پلتفرم هاي برخط كشور و لزوم 
توج��ه ويژه به آنه��ا در جهت توس��عه و افزايش 
كيفي��ت ارايه خدم��ات به مردم تأكي��د كرد. به 
گزارش ايسنا، به نقل از وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، سيزدهمين جلسه كميسيون راهبري 
اقتصاد ديجيتال ذي��ل كارگروه ويژه ديجيتال با 
محوريت مشكالت و موانع پلتفرم هاي ارايه دهنده 
خدمات بيمه برخط و پيشنهاد ارايه شده توسط 
بيم��ه مركزي ب��راي راه ان��دازي س��وئيچ بيمه 
مرك��زي و با حضور دس��تگاه هاي عضو در محل 
جلس��ات س��اختمان وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات برگزار ش��د. عيس��ي زارع پور -رييس 
كميسيون راهبري اقتصاد ديجيتال- بر ضرورت 
حمايت كارگروه وي��ژه اقتصاد ديجيتال دولت از 
ش��كل گيري پلتفرم هاي بومي خدمات رسان در 
همه حوزه ها در كش��ور و نيز حل مشكالت آنان 
براي توسعه و بهبود كيفيت خدمات رساني آنها به 
مردم تاكيد كرد. وي افزود: موضوعاتي نظير داير 
بودن دفاتر كارگزاري ي��ا نمايندگي هاي فروش 
كه به شكل س��نتي در حوزه هاي مختلف به ويژه 
صنعت بيمه به مردم ارايه خدمت مي كنند، نبايد 
مانع از ارايه خدمات صحيح برخط و الكترونيكي 
به مردم و به تبع آن محروم ش��دن طيف وسيعي 
از م��ردم از خدم��ات باكيفي��ت پلتفرم ه��اي 
 برخ��ط ارايه خدمات بيمه اي در كش��ور ش��ود. 
وزي��ر ارتباط��ات و فناوري اطالعات با اش��اره به 
مقاومت هميش��گي حوزه هاي س��نتي در برابر 
ارايه خدمات نوين توس��ط پلتفرم ها گفت: بايد 
ضمن در نظر گرفتن مناف��ع بيمه هاي تجاري و 
محوريت نظ��ارت و تنظيم گ��ري بيمه مركزي، 
موضوعاتي مانند ايج��اد رقابت، بهبود كيفيت و 
توسعه دسترسي به اين سرويس ها نيز مورد توجه 
ويژه قرار گيرد. به گزارش ايسنا، چندي پيش در 
جلسه ش��وراي  عالي فضاي مجازي و در بررسي 
حوزه هاي زيرساختي نيز اعضاي اين شورا تصميم 
گرفتن��د اراي��ه خدمات دولت روي ش��بكه هاي 
پيام رس��ان داخلي افزايش يابد. بر اين اس��اس با 
توجه به افزايش كاربران ش��بكه هاي پيام رسان 
داخلي در ماه هاي اخير مقرر ش��د ارايه خدمات 
ديجيتال دولتي روي اين شبكه ها افزايش يابد و 
خدماتي از قبيل مرورگرهاي داخلي و موتورهاي 

جست وجوي داخلي نيز راه اندازي شوند. 

آتش سوزي علت اختالل
در شبكه اينترنت و موبايل تهران

شبكه اينترنت و موبايل روز گذشته، دچار اختالل 
ش��ده كه علت آن وقوع آتش س��وزي در يكي از 
حوضچه هاي ارتباطي منطقه ۸ مخابرات تهران 
اعالم شد. به گزارش ايسنا، شبكه اينترنت همراه 
و ثابت چندين شركت با اختالل روبرو و بعضا قطع 
شده است. ش��بكه تلفن همراه نيز براي بعضي از 
كارب��ران در برخي از مناطق تهران از دس��ترس 
خارج شده و امكان برقراري تماس وجود ندارد. به 
دنبال اين اختالل، ارتباط مخابراتي ثابت و سيار، 
در بخش هايي از مناطق تهران داراي اختالل براي 
برخي از مشتريان خانگي و تجاري است. اداره كل 
ارتباطات و امور بين الملل شركت مخابرات ايران 
در اطالعيه اي اعالم كرد كه اين اختالل در برخي 
از خطوط ارتباطي به علت آتش سوزي در يكي از 
حوضچه هاي ارتباطي منطقه ۸ مخابرات تهران 
ب��وده و در نتيجه ارتباط مخابراتي ثابت و س��يار 
در مناطقي از ش��هر، مختل ش��ده و كارشناسان 
مخابراتي مشغول فعاليت به منظور رفع سريع اين 
اختالالت هستند. شركت ارتباطات زيرساخت هم 
درباره علت اين اختالل اعالم كرد كه اين موضوع 
در حال بررس��ي است. روز س��وم مردادماه هم بر 
اثر فرسودگي خطوط و تجهيزات انتقال برق، در 
ش��بكه اينترنتي برخي از مناطق تهران اختالل 
ايجاد شده بود كه ش��ركت ارتباطات زيرساخت 
اعالم كرد كه با استفاده از مسيرهاي جايگزين در 
خطوط انتقال نيرو اين مشكل حل و ارايه سرويس 

در سطح شبكه به حالت عادي برگشت.

اپراتور ژاپني ۷،۳ ميليارد ين
به مشتريانش غرامت مي دهد

اپراتور مخابراتي ژاپني پس از يك اختالل وسيع شبكه 
در اوايل ماه جاري كه ۳ روز طول كشيد، ۷.۳ ميليارد ين 
خسارت به تمام مشتريان موبايل خود پرداخت مي كند. 
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ژاپن تايمز، اين اپراتور 
مخابراتي اعالم كرد غرامتي به ۲.۷۱ ميليون كاربر خود 
پرداخت مي كند كه به شدت تحت تاثير قطعي شبكه 
قرار گرفته اند و در همين راس��تا مبلغي معادل هزينه 
۲ روز از س��رويس ماهانه را به آنه��ا پرداخت مي كند. 
همچنين اين ش��ركت تصميم دارد ۲۰۰ ميليون ين 
به تمام ۳۵.۸۹ ميليون مش��تري خود از جمله افرادي 
كه غرامت مضاعف دريافت مي كنند نيز بپردازد. مبلغ 
بازپرداخت از صورتحساب ماهانه مشتريان پس از ماه 
سپتامبر كسر مي شود. ماكاتو تاكاهاشي مدير KDDI در 
اين باره مي گويد: به عنوان يك اپراتور شبكه ارتباطي كه 
بايد سرويس هاي با ثبات براي حفظ زيربناي احتماعي 
فراهم كند، ما با اين نوع رويدادها خيلي جدي برخورد 
مي كنيم. مبلغ ۲۰۰ ميليون ين براين اساس محاسبه 
شده كه متوسط بازپرداخت براي كاربراني كه هنگام 
برقراري تماس صوتي با اختالل روبرو شده اند به ازاي هر 
روز ۵۰ ين بوده است. به گفته تاكاهاشي اختالل شبكه 
۳ روز طول كشيد و شركت مخابراتي ۵۰ ين اضافي به 

عنوان عذرخواهي به كاربران اضافه كرده است.

راه اندازی سرويس ويژه 
کارگران در آيگپ

س��رويس ويژه کارگران با امکان��ات متنوع در آيگپ 
راه اندازی ش��د. به گ��زارش روابط عموم��ی آيگپ، 
کارگران از شريف ترين اعضای جامعه هستند و چرخ 
قسمت های بزرگی از صنعت، کشاورزی و... در کشور 
با دس��تان اين قش��ر زحمتکش و پرتوان می چرخد.  
س��رويس »آيکار« که به تازگی در آيگ��پ راه اندازی 
شده است در واقع محلی است برای تجمع و دورهمی 
کارگران ايران زمين که ش��امل بخش ه��ا و امکانات 
متنوعی است.  قس��مت های مختلف »آيکار« شامل 
موارد زير است: کارتی وی، کارنال، کار و بار، کارنما، ربات 
جامع، کلينيک فناوران صنايع، الله های آسمانی، فقط 
به عشق علی و ارتباط با ما. در ادامه به شرح مختصری 
از برخی امکانات س��رويس اختصاص��ی کارگران در 
آيگپ می پردازيم.  کار تی وی بخشی جالب و سرگرم 
کننده در آيکار است. کاربران می توانند با کليک بر روی 
نشان مذکور از برنامه های متنوع اين قسمت همچون: 
کارخنده، دست های بوسيدنی، مردان آهنين صنعت، 
کارخانجات در جنگ و... اس��تفاده کنند و از تماشای 
اين برنامه ها لذت ببرند.  اين قسمت شامل کانال های 
متنوعی در حوزه کار و جامعه کارگری است. با کليک 
بر روی هر کدام از کانال ها همچون خبرکار، جهادگران، 
فرهنگس��رای کار و کارگ��ر و ... می ت��وان از محتوای 
کاربردی اين کانال ها اس��تفاده کرد. جامعه کارگری 
با ورود به »کار و بار« خدم��ات مالی و پرداختی را در 
اختيار خواهند داشت و به راحتی می توانند برای خريد 
شارژ و بسته اينترنتی، کارت به کارت، پرداخت قبوض، 
پرداخت جرائم رانندگی، ثبت و نام و احراز هويت سجام 
و ... از اين قسمت استفاده کنند.  »کارنما« درگاهی برای 
انتخاب بهترين و برترين عکس های نمای کارخانجات 
و کارگران است. نحوه انتخاب عکس ها به اين صورت 
است که بعد از ارسال بهترين عکس از سوی کارگران 
از محيط کار خود و انتخاب از س��وی ادمين و داوران 
و بارگ��ذاری در کانال مرتبط با اي��ن بخش، کاربران 
می توانند عکس های منتخ��ب را تبليغ و اليک های 
بيشتری برای جمع آوری آراء مردمی دريافت کنند.  
عکس های برتر به صورت هفتگی انتخاب می شوند و در 
نهايت در فينال از بين عکس های با اليک باال تصاوير 
برنده انتخاب می ش��وند. در پايان هر فصل، برندگان 
نهايی از بين تمامی عکس ه��ای هفتگی، با نمايش 
۳ عکس برتر معرفی می ش��ود. جايزه های ارزنده ای 
نيز به منتخبين هفته و فينال هر فصل اهدا خواهد 
شد.  ربات جامع دستيار هوشمند در آيگپ است که 
کاربران می توانند برای ثبت نام در کلينيک فناوران 
صنايع، ثبت نام در مسابقات فرهنگی مناسبتی، ثبت 
نام در کارنما و ثبت نام تخصصی هنری پرسنل از اين 
ربات هوشمند اس��تفاده کنند. کاربران با کليک بر 
روی نشان »ارتباط با ما« می توانند با تيم پشتيبانی 
جامعه کارگری در ارتباط بوده و نظرات، انتقادات و 
پيشنهادات خود را در زمينه های مختلف اين حوزه 
مط��رح کنند.  عالقه من��دان و مخاطبان در جامعه 
کارگری ايران زمين برای استفاده از سرويس »آيکار« 
و همچنين ساير امکانات آيگپ می توانند عدد ۱ را به 
۱۰۰۰۴۴۲۷ ارسال کنند و يا از مارکت های مختلف 

داخلی برای دانلود و نصب آيگپ استفاده کنند.
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روزشماريبرايپايانروندنزوليبيتكوين

موبايل ها در گمرك مانده اند؛ بازار موبايل در آستانه ورود به بحراني جديد
صدها ه��زار موبايل بي��ش از يك ماه اس��ت در گمرك 
مانده اند و با مشكل ترخيص مواجه ش��ده اند. به گزارش 
ديجيات��و، در هفته هاي اخير واردات موبايل به كش��ور با 
اختالل جدي مواجه ش��ده است. فارغ از بحث تخصيص 
ارز ب��ه واردكنندگان، چالش هاي جدي��دي نيز به وجود 
آمده كه حاصل ناهماهنگي بين دستگاه هاي دولتي، بانك 
مركزي و ساير بانك هاست. اثري كه اين ناهماهنگي در 
صورت ادامه دار ش��دن از خود به جاي مي گذارد احتماال 
مي تواند بازار موبايل كشور را وارد يك بحران جديد كند؛ 
چرا كه مدتي اس��ت كه همه موبايل هاي وارد ش��ده در 
 گمرك مانده اند. تغييرات كد تعرفه گمركي كاالي موبايل 
)HS Code( باعث شده كه جلوي ترخيص سفارش هاي 
قبلي موبايل هاي واردشده به كش��ور گرفته شود. بانك 

مركزي به واردكنندگان موبايل مي گويد نامه اي از وزارت 
صمت مبني بر تغييرات پيش آمده در اطالعات گوشي هاي 
وارداتي دريافت نكرده و وزارت صمت مي گويد تمامي كارها 
را انجام داده؛ اين شرايط پيچيده باعث شده نزديك به يك 
ماه، هيچ موبايلي به بازار تزريق نشود و ادامه دار شدن آن 
 HS مي تواند به بازار آس��يب جدي بزند. كد تعرفه كاال يا
Code يك سيستم كد گذاري، استاندارد سازي، كنترل 
شناسايي و طبقه بندي بين المللي محصوالت است كه 
با توجه به سياس��ت هاي مالياتي، قيمت گذاري، بودجه 
بندي و اقتصاد طراحي مي ش��وند. كد تعرفه ها و مقررات 
تجارت بين المللي و انواع فعاليت هاي اقتصادي بين المللي 
و همچنين نگهداري از آمار گمرك سراس��ر دنيا در اين 
سيستم جاي گرفته است. مساله اينجاست كه مدتي است 

كد تعرفه هاي موبايل تغيير پيدا كرده است. از همين رو 
به همه شركت هاي واردكننده موبايل اعالم شده كه ثبت 
سفارش ها بايد بر اساس كد تعرفه كاالي جديد انجام شود، 
اين در حالي است كه وارد كننده بار خودش را پيش از اين 

تغييرات وارد كرده و حاال به بن بست خورده است.

    بانك مركزي و وزارت صمت
مي توانند مشكل را در يك روز حل كنند

در وهله اول اجازه ويرايش كدهاي تعرفه كاال به شركت ها 
داده نش��ده و در نهايت با پيگيري هاي فراوان، بعد از چند 
هفته اين مشكل حل شده و واردكنندگان كدهاي تعرفه 
جديد را در سامانه گمركي وارد كردند اما بازهم ترخيص 
كاالها انجام نمي شود چرا كه كدهاي تعرفه كاال در بانك 
مركزي بروزرساني نشده. بانك مركزي هم به واردكنندگان 
»كد ساتا« نمي دهد تا كاالهايشان را ترخيص كنند؛ براي 
ترخيص كاال از گمرك بايد حتما كد ساتا به گمرك ارايه 
شود. در حقيقت بدون كد ساتا، امكان ترخيص كاال وجود 
ندارد. با وجود پيگيري هاي شركت هاي واردكننده موبايل، 
اين ناهماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي كماكان ادامه دارد 
و مشكلي كه احتماال مي تواند طي يك روز و با هماهنگي 
بيشتر حل ش��ود، باعث افزايش اندك قيمت موبايل در 
بازار كشور شده است چرا كه فروشندگان خرد نيز متوجه 

كمبود تزريق موبايل به بازار ش��ده اند. بيش از ۱۲ انبار در 
گمرك مملو از گوشي هاي موبايل وارد شده به كشور است 
و با اينكه بازار كماكان توانسته از گوشي هاي وارد شده به 
كشور طي ماه هاي گذشته، نياز مردم را تامين كند اما اين 
موضوع در آينده به چالش��ي بزرگ تر تبديل خواهد شد. 
ضمن آنكه احتمال احتكار گوشي هاي موجود فعلي وجود 
دارد. واردكنندگان موبايل براي پرداخت كارمزد در روزهاي 
اخير و سفارش هاي تازه، بايد مبلغي چند برابر پرداختي 
پيشين خود هزينه كنند و اين موضوع نيز احتماال اثر خود 
را بر قيمت تمام شده موبايل در فروشگاه ها خواهد گذاشت.

    عواقب اين ناهماهنگي
 براي مشتريان بازار موبايل

آنطور كه واردكنن��دگان مي گوين��د، وزارت صمت به 
آنها اعالم كرده كه تغييرات مورد نياز داده ش��ده اس��ت 
اما از س��وي ديگر بانك مركزي اع��الم كرده كه اعالميه 
اين تغييرات را دريافت نكرده است در نتيجه كد ساتا به 
شركت ها براي ترخيص نمي دهد. در حال حاضر قيمت 
گوشي در حال افزايش است. از طرفي بازار با كمبود مواجه 
شده و شركت هاي واردكننده هم به طور كلي فلج شده اند. 
همه اين ها مي تواند تبديل به بحراني براي بازار موبايل 

شود كه در نهايت خريدار را تحت تاثير قرار مي دهد. 

 فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی کيفی 
)يک مرحله ای(

 شرکت گاز استان کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی به شماره 2001001339000021  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
موضوع مناقصه: واگذاری خدمات پشتیبانی منطقه اورامانات.

شرکتهای متقاضی دارای گواهی نامه صالحیت معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران می توانند درصورت داشتن ظرفیت مجاز 
کاری ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها را، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( پیگیری نمایند.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه:166.952.542.699ریال.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:.8.450.000.000ریال.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه1401/05/04 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت16:00روز شنبه مورخ1401/05/15.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 16:00 روز شنبه مورخ1401/05/29.

زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی:ساعت 9:30 روز یکشنبه مورخ1401/05/30.
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس:کرمانشاه، میدان آزادی، ابتدای بلوار شهید بهشتی شرکت گازاستان کرمانشاه طبقه اول اتاق 215 

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاهیا پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی )WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه نمایند.

نوبت دوم
شناسه آگهي :1356830

شركت ملي گاز ایران
 شرکت گاز استان کرمانشاه

)سهامي خاص(
FR-CO-37/00

آگهی مناقصه عمومی) دو مرحله ای (
 شماره 1401/162-1۵

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران 
موضوع مناقصه: خرید انواع کلمپ های کابل خودنگهدار فشار ضعیف و رابط 1 به 4 به تعداد 148۷0 عدد به شرح زیر:

 مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه:
داوطلبان می توانند از روز دوشنبه مورخ1401/5/10 لغایت روز شنبه مورخ 1401/5/15به منظور دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس Www.setadiran.irمراجعه نمایند. 

مبلغ خرید اسناد مناقصه:
مبلغ 545،000ریال بابت خرید اسناد در مدت زمان تعیین شده در بند فوق به حساب سپهر )شماره 101853۷65005( بانک صادرات کد 2008 تضمین شرکت در مناقصه )فرایند ارجاع کار( به 
مبلغ 1/111/1۷5/000ریال به شرح زیر می باشد: - ضمانت نامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر - اصل فیش واریز وجه به حساب جام به شماره5/50 16۷2040 

بانک ملت شعبه مرکزی چالوس 
- ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران

کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداری از محل مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی 
- چک تضمین شده بانکی )چک شخصی مورد قبول نمی باشد( 

تاریخ بارگذاری پاکات مناقصه: روز سه شنبه )ساعت08:00 ( مورخ1401/06/01
تاریخ گشایش پاکات مناقصه: زمان بازگشایی ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/06/01در محل ستاد شرکت دفتر معاون مالی و پشتیبانی 

سایر شرایط: 
- هزینه آگهی مناقصه )هر دو نوبت( به عهده خریدار می باشد. - حضور یک نفر از طرف پیشنهاددهندگان با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات آزاد می باشد. 

- اعتبار موضوع مناقصه از منابع داخلی می باشد. 
- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نمی شود. - سایر اطالعات و جزییات مربوط در 

اسناد مناقصه مندرج است.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندرانچاپ نوبت دوم: روز سه شنبه  مورخ1401/5/11

نوبت دوم
شناسه آگهي :1357730

شرکت توزیع نیروی برق 
غرب مازندران

تعدادواحد کاالشرح کاالردیف
۷،000عددکلمپ ارتباط کابل به کابل خود نگهدار فشار ضعیف ایرانی 1
910عددکلمپ انتهایی کابل خود نگهدار فشار ضعیف جهت مسنجر 50و۷0 با بدنه آلومینیوم از نوع گوه ای2
910عددکلمپ عبوری کابل خود نگهدار فشار ضعیف ایرانی 3
1،050عددکلمپ ارتباطی کابل خود نگهدار فشار ضعیف به سیم هوایی – ایرانی 4
5،000عددکلمپ رابط 1 به 4 انشعاب مشترکین بدون کنکتور دندانه دار5



تعادل|
ارزيابي ها نش��ان مي دهد، ميزان توليد فوالد تركيه در 
س��ال 2020 برابر با 8,35 ميليون تن بوده است كه در 
رتبه بندي جهاني توليدكنندگان فوالد اين كشور را در 
رده هش��تم و دو رتبه باالتر از اي��ران قرار مي دهد. توليد 
ايران در همين سال 29 ميليون تن گزارش شده است. 
اين مهم در حال��ي اتفاق افتاده ك��ه هزينه هاي صنايع 
فوالدي در تركيه با وجود قيمت هاي جهاني انرژي )برق 
و گاز( كه در حدود 10 برابر قيمت حامل هاي انرژي در 
ايران است، محاسبه مي شود. كميسيون صنايع اتاق ايران 
در گزارش��ي ضمن واكاوي اين موضوع، »تأمين نشدن 
به موقع مواد اوليه و قيمت گذاري دستوري« را به عنوان 
دو عامل عقب ماندن صنعت فوالد ايران از هدف گذاري 
توليد 55 تني سند چشم انداز و همچنين عقب ماندن 
از كشورهاي همسايه نظير تركيه معرفي كرده است. 

    داليل عقب ماندگي صنعت فوالد
كميس��يون صنايع اتاق ايران در گزارشي به موضوع 
قيمت گذاري در زنجيره فوالد ايران و مقايسه صنعت 
فوالد ايران و تركيه پرداخته است. اين گزارش با اشاره به 
اينكه بر اساس سند چشم انداز در افق 1۴0۴ ايران بايد 
به توليد 55 ميليون تن فوالد در س��ال برسد يادآوري 
كرده: وضعيت كنوني توليد فوالد در كش��ور، بالغ بر 
32 ميليون تن فوالد در س��ال اس��ت. در اين گزارش 
»تحريم ها و انحصار فناوري نزد كشورهاي پيشرفته، 
مداخل��ه دولت در قال��ب قيمت گذاري دس��توري و 
عدم ايفاي نقش تنظيم گ��ري، پايين بودن ظرفيت 
حمل ونقل، بحران بي آبي، كمبود برق و گاز و در نهايت 
تأمي��ن به موقع مواد اوليه« كه ب��ه عنوان بزرگ ترين 
چالش از آن ياد شده، از جمله داليل فاصله توليد فعلي 
فوالد با سند چشم انداز 1۴0۴ است. آن طور كه در اين 
گزارش آمده براي دس��تيابي به برنامه افق 1۴0۴، به 
استخراج 155 تا 1۶8 ميليون تن سنگ آهن نياز است 
كه در حال حاضر تأمين نمي شود. كميسيون صنايع 
اتاق ايران، ۶ دليل عمده براي عدم تأمين به موقع مواد 
اوليه توليد فوالد برشمرده است: عدم توليد مواد اوليه 
)گندل��ه( به ميزان توليد و نياز ب��ه واردات، كمبود در 
كنستانتره داخلي و نياز به واردات، نياز به سرمايه گذاري 
در بخش اكتشاف، وجود انحصار در توليد و فروش مواد 
اوليه، قيمت گذاري دستوري و ميزان سود در مراحل 
زنجيره فوالد. بر اساس اين گزارش مارجين زنجيره از 
قراضه به شمش معادل ۴7 درصد و مارجين زنجيره 
از ش��مش به ميلگرد معادل 7,8 درصد است. اين در 
حالي است كه بر اساس قيمت هاي مصوب در بورس 
كاال سود حاصل از توليد محصوالتي همچون ميلگرد 
حدود ۶ درصد و سود حاصل از توليد پروفيل حدود 13 
درصد است. اين اعداد در شرايطي به توليدكنندگان 
پايين زنجيره اجبار مي ش��ود كه افزايش هزينه هايي 
همچون حمل ونقل، نيروي كار و غيره از ميزان س��ود 
حاصل از سرمايه گذاري در اين صنايع به صورت مضاعف 
مي كاهد. در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: 
به نظر مي رس��د، در بورس كاال فشار زنجيره فوالد به 
شكل نامتوازني به نفع فوالدسازان مهندسي شده وسهم 

بيشتر ريسك ها به نوردكاران تخصيص يافته است. 

    چند پرسش كليدي 
در اين بخش از گزارش، چند پرسش كليدي مطرح شده 
كه پاسخ به آنها مي تواند راهگشاي گره موجود در صنعت 
فوالد كشور شود: 1. چرا با وجود تجربيات گذشته در مورد 
قيمت گذاري دستوري و پيامدهاي منفي آن همچنان 
اين روند ادامه دارد؟ 2. مدل محاسبه ارقام قيمتي با توجه 
به تغييرات چشم گير در ديگر متغيرهاي هزينه سربار 
 توليد بر چه اساس بوده و با چه هدفي انتخاب مي شود؟

 3. چ��را مدل قيمتگ��ذاري با اختالف به س��ود صنايع 
باالدستي زنجيره توليد فوالد است؟ )اختالفي كه باعث 
ركود توليد صنايع تكميلي شده و به تضعيف چرخه فوالد 
و در نهايت صادرات مواد پايه مي انجامد، فرايندي كه جز 

باعث خروج ارز از كش��ور و اجبار به واردات محصوالت 
تكميلي چرخه فوالد نخواهد شد( . ۴. چرا با وجود كمبود 
مواد پاي��ه توليد صنايع تكميلي همچ��ون ورق، وجود 
انحصار توليد مواد اوليه )از سنگ آهن گرفته تاميلگرد(، 
توزيع قطره چكاني آن بين صنايع مصرف كننده و اعمال 
نف��وذ در قيمتگذاري توس��ط تامين كنندگان بزرگ 
)همچون فوالد مباركه( كه باعث ايجاد رانت و كاهش 
توليد و سرمايه گذاري در اين صنايع مي شود، راهكاري 
انديش��يده نمي ش��ود؟ 5. چرا با توجه به نياز صنايع 
تكميلي و كمبود ورق براي عرض��ه و با وجود معادن 
موجود و قابل برداشت در كشور، تنها به ميزان 5 ميليون 

تن از نياز مواد اوليه كشور درداخل توليد مي شود؟

    مقايسه صنعت فوالد ايران و تركيه 
در بخ��ش ديگري از اين گزارش با مقايس��ه صنعت 
فوالد ايران و تركي��ه آمده: ميزان توليد فوالد تركيه 
در سال 2020 برابر با 35,8 ميليون تن بوده است كه 
در رتبه بندي جهاني توليدكنندگان فوالد اين كشور 
را در رده هشتم و دو رتبه باالتر از ايران قرار مي دهد. 
توليد ايران در همين س��ال 29 ميليون تن گزارش 
شده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه تركيه برخالف 
ايران، بدون داش��تن معادن و س��نگ آهن و با تكيه 
بر تأمين فوالد پايه با خريد قراضه آهن )بزرگ ترين 
وارد كننده قراضه آه��ن در جهان( تبديل به يكي از 
قطب هاي توليد فوالد در جهان ش��ده است؛ آن هم 
با وجود قيمت هاي جهاني انرژي )برق و گاز( كه در 
حدود 10 براب��ر قيمت حامل هاي ان��رژي در ايران 
است، محاسبه مي شود. اين گزارش يكي از مهم ترين 
داليل اي��ن ميزان تفاوت توليد در اي��ران و تركيه را 
تفاوت در مدل قيمت گذاري مي داند: زماني كه ميزان 
عرضه و تقاضا مشخص كننده قيمت در بازار خريد و 
فروش است، ميزان حاشيه سود صنايع در هر قسمت 
از زنجيره فوالد بر اساس نياز به محصوالت مرتبط با 
آن مشخص مي شود، در نتيجه ميزان سرمايه گذاري 
در بخش هاي سودآور بيش��تر شده و موتور صنعت 
فوالد حركتي رو به رشد خواهد داشت. حركتي كه با 
مدل قيمت گذاري دستوري با كندي يا توقف همراه 
است. جايي كه سرمايه گذاران امنيت سرمايه گذاري 
را پايين ديده و سود خود را گره خورده با سياست هاي 
انحصاري يك يا چند شركت بزرگ مي بينند، محل 
مناسبي براي س��رمايه گذاري نخواهد بود فلذا رشد 

اين صنايع نيز در هاله اي از ابهام قرار مي گيرد.

اخباررويداد

ويژه

جوابيه
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قانوني كه در گمرك
 مسكوت ماند

رييس كل گمرك ايران گفت: بر اساس ماده 12 
قانون امور گمركي، مديريت هماهنگ مرزي در 
مرزها بايد به گمرك س��پرده شود كه اين قانون 
اكنون مسكوت مانده اس��ت. به گزارش گمرك 
ايران، عليرضا مقدسي در يك برنامه تلويزيوني، 
اجرايي نش��دن ماده 12 قانون امور گمركي را از 
مهم ترين چالش هاي گمرك دانست و اظهار كرد: 
بر اس��اس ماده 12 قانون امور گمركي مديريت 
واحد م��رزي بين دس��تگاه هاي دخي��ل در امر 
تج��ارت در مرزها با گمرك اس��ت كه اين قانون 

اكنون مسكوت مانده است.
رييس كل گمرك ايران با اشاره با اهميت اجراي 
اين قانون براي هماهنگي بيش��تر و تس��هيل و 
تس��ريع و انضباط بخش��ي به تج��ارت خارجي 
افزود: اجرايي نش��دن اين قانون سبب كندي در 
كار تجارت و عدم هماهنگي بين س��ازمان هاي 
دخيل در امر تجارت و تصميمات موازي از سوي 
دس��تگاه هاي مختلف خواهد شد. بنابراين براي 
س��رعت در كار تجارت تصميم��ات بايد به طور 
متمركز در يكجا و بر اساس ماده 12 قانون امور 

گمركي توسط گمرك اتخاذ شود.
وي گفت: چنانچه اين تصميمات به طور متمركز 
توسط يك سازمان انجام نشود، گمرك نمي تواند 
به عنوان س��ازماِن مجري سياست هاي تجاري 
كشور در خط مقدم اقتصادي كشور، وظايف خود 

را به خوبي انجام دهد.
رييس كل گمرك ايران با اش��اره به اينكه در 10 
س��ال اخير براي گمرك مجوز اس��تخدام صادر 
نشده است از سازمان هاي متولي خواست براي 
استمرار در خدمات رساني مطلوب و به هنگام در 

اين خصوص اقدامات الزم انجام شود.

برنج هاي  آب گرفته
آزمايش مي شوند

دبير انجمن واردكنندگان برنج گفت: بر اس��اس 
مصوبه شوراي تامين قرار است تمامي برنج هاي 
گمرك زاهدان چه آنهايي كه ثبت سفارش شده اند 
و چه آنهايي كه نشده اند توسط وزارت بهداشت، 
سازمان استاندارد نمونه برداري و آزمايش شوند و 
تا زمان مشخص شدن نتيجه آزمايش در انبارهاي 
تحت كليد نگهداري و پس از مشخص شدن نتايج 

براي مصرف وارد بازار شوند.
مسيح كشاورز در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 
ب��ا توجه به تجرب��ه تل��خ 1۴00، دولت و بخش 
خصوصي امس��ال اقدامات خوبي در اين زمينه  
انج��ام داده اند، گفت: دولت امس��ال ممنوعيت 
واردات برن��ج را لغو كرد و بخ��ش خصوصي هم 
اقدام ب��ه ثبت س��فارش و واردات برنج كرد. وي 
ادامه داد: بخش خصوصي سراغ خريد برنج هاي 
جديد رفت، زيرا قيمت برنج در ابتداي فصل باال 
نيس��ت و خريدهاي خوبي هم توسط اين بخش 
انجام ش��د. قطعا اين خريدها ب��ه رفع كمبود و 

جلوگيري از گراني برنج كمك خواهد كرد.
دبي��ر انجمن واردكنن��دگان برن��ج اضافه كرد: 
س��يل اخير زاهدان به بخش��ي از محموله هاي 
برنج آسيب زد كه توانس��تيم با كمك استاندار، 
استاندارد، وزارت بهداشت، گمرك، وزير كشور 
و س��تاد بحران بخش ديگر را به مكان هاي امني 
منتقل كنيم كه آسيبي به آنها وارد نشود. حاال كه 
قصد داريم اين برنج ها را وارد بازار كنيم متاسفانه 
محدوديت هايي ايجاد ش��ده است. وي تصريح 
كرد: برنج هايي كه ثبت س��فارش شده اند اجازه 
ورود به كشور را دارند، اما به دليل محدوديت هاي 
ايجاد شده در س��امانه جامع تجارت امكان ثبت 
سفارش جديد نيس��ت. از طرفي امكان ويرايش 
و تمديد ثبت سفارش هاي قبلي نيز وجود ندارد 
كه در نهايت اي��ن تصميم به نوعي به ممنوعيت 

واردات دوره اي سال هاي قبل ختم مي شود.
كش��اورز در ادامه گفت: در اين خصوص با وزارت 
جهاد و صمت مكاتب��ات الزم را انجام داديم، ولي 
تاكنون نتيجه اي حاصل نشده است. دبيرانجمن 
واردكنندگان برنج اظهار كرد: اگر قرار باشد برنج  
وارد كشور نش��ود و برنج هاي خريداري شده نيز 
وارد بازار نشود قطعا مجدد قيمت برنج ايراني باال 
مي رود و از طرفي با كمبود برنج خارجي نيز مواجه 
خواهيم شد. وي در پاسخ به اين سوال كه مصوبه 
شوراي تامين براي تعيين تكليف برنج هاي وارداتي 
در گمرك زاهدان چه بوده  است؟ گفت: هر جايي 
كه قوانين امكان انجام كاري را به ما ندهد شوراي 
تامين فراقانون��ي عمل مي كند. گمرك نمي تواند 
اجازه دهد بدون ثبت سفارش محموله اي از آنجا 
حتي به انبار تحت كليد خودش منتقل ش��ود. در 
اين مصوبه براي تمامي برنج ها تعيين تكليف شده 
است و اين محموله ها به گمركات ديگر مانند چابهار 
منتقل شده اند. كش��اورز در ادامه گفت: بر اساس 
مصوبه شوراي تامين قرار است تمامي برنج هاي 
گم��رك زاهدان چ��ه آنهايي كه ثبت س��فارش 
شده اند و چه آنهايي كه نش��ده اند توسط وزارت 
بهداشت، سازمان استاندارد نمونه برداري شوند و 
تا زمان مشخص شدن نتيجه آزمايش در انبارهاي 
تحت كليد نگهداري و پس از مشخص شدن نتايج 
براي مصرف وارد بازار شوند. قبال تمام اين موارد 
در گمرك انجام مي شد، ولي با مساعدت شوراي 
تامين اين انتقال صورت گرفت. وي در پاس��خ به 
اين سوال كه چرا ثبت سفارش ها نياز به ويرايش 
دارند؟ گفت: گاهي ممكن اس��ت تاريخ، كدهاي 
مربوط��ه و افزاي��ش و كاهش قيم��ت برنج هاي 
وارداتي نياز به ويرايش داشته باشند، كه با توجه 
به اينكه قبال انجام ش��ده و حقوق مكتسبه است 
وزارت جهاد بايد س��ريعا آنها را تمديد و ويرايش 

كند تا محموله ها سريعا ترخيص شود.

تصميات جديد
براي جلوگيري از رسوب كاال 

اعضاي ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ساز و كارهاي 
جديد جلوگيري از رس��وب كاال در گمرك و تسريع در 
تعيين تكليف اموال تمليكي را تصويب كردند. به گزارش 
ايسنا، در جلسه يكشنبه شب ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت كه به رياست آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي برگزار 
شد، ساز و كار جديدي براي جلوگيري از رسوب كاالهاي 
وارداتي در گمركات كش��ور و تسريع در تعيين تكليف 
اموال تمليكي تصويب و مقرر شد در جلسه آينده هيات 
وزيران به تصويب برسد. از جمله اين تمهيدات افزايش 
س��رعت عمل از طريق اتصال و به روز رس��اني تبادل 
اطالعات در م��ورد كاالهاي وارداتي و اموال تمليكي به 
صورت زنجيره اي و هماهنگ ميان دستگاه هاي ذيربط 
است. همچنين تسريع در ثبت سفارش و تخصيص ارز 
براي كاالهاي اولويت دار از جمله تصميمات اين جلسه 
بود و مقرر گرديد عملكرد دستگاه ها در اين زمينه بدون 
انفصال و به صورت زنجيره اي متصل ساماندهي و انضباط 
الزم را پيدا كند كه در اين دولت هيچ وقفه اي نسبت به 
تعيين تكليف صورت نگرفته و به صورت جهادي تعيين 
تكليف اموال انجام شده است. در اين جلسه همچنين 
گزارشي از آخرين وضعيت موجودي كاالها در گمركات 
كشور و اقداماتي كه در دولت فعلي در جهت ساماندهي 

گمركات و كاهش رسوب كاالها انجام شده ارايه شد.

قيمت مرغ به كمتر از
۵۰  هزار تومان رسيد

قيمت هر كيلوگرم مرغ به كمت��ر از 50 هزار تومان 
رس��يد و بر اساس مش��اهدات ميداني در تهران ۴7 
هزار و 900 تومان تا ۴9 هزار و 900 تومان به فروش 
مي رسد. به گزارش خبرگزاري تسنيم قيمت مرغ در 
روزهاي گذشته كاهش يافته است به طوري كه قيمت 
مصرف كننده اين محصول در تهران كمتر از 50 هزار 
تومان در هر كيلوگرم است و به قيمت هاي ۴9 هزار و 
900 تومان تا ۴7 هزار و 900 تومان به فروش مي رسد 
هرچند ممكن است قيمت اين محصول در برخي از 

فروشگاه ها باالتر باشد.

جناب آقاي حضرتي
مدير مسوول محترم روزنامه تعادل 

موضوع: روشنگري
   

با سالم؛ 
احتراما پي��رو درج خبري با عنوان »مقصر برنج هاي 
باران زده كيس��ت؟« كه در روز 8 مرداد 1۴01 روي 
خروجي روزنامه تع��ادل قرار گرفت به اس��تحضار 
مي رس��اند؛ اين موضوع مرتبط با ش��رح وظايف اين 
س��ازمان نبوده و تاكنون بخشنامه يا دستورالعملي 
پيرامون موضوع مطروحه از جانب اين سازمان صادر 
نگرديده است لذا مراتب مي بايست از ناحيه ساير مراجع 

ذيربط پيگيري گردد.

مديرشركتمليپخشفرآوردههاي
نفتيمنطقهساري:

۵3۰ هزار ليتر سوخت به 
پروازهاي حج تمتع تحويل شد

مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري 
گفت: با تالش شبانه روزي كاركنان مركز سوختگيري 
هواپيمايي منطقه ساري، عمليات سوخت رساني به 
ناوگان هوايي زائرين حج تمتع 1۴01 با موفقيت انجام 
شد. به گزارش روابط عمومي، سبحان رجب پور مدير 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري، 
بيان كرد: س��وخت رس��اني به ناوگان هوايي فرودگاه 
بين المللي دشت ناز س��اري به منظور اعزام زائرين به 
مكه معظمه به صورت شبانه روزي و با پشتيباني فني، 
تداركاتي و لجستيكي شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه ساري به بهترين نحوه ممكن انجام شد و در 
مجموع با 12 پرواز رفت و برگشت به پايان رسيد. سبحان 
رجب پور اظهار كرد: تعداد پروازهاي حجاج در مرحله 
رفت به مقصد مدينه با ۶ پرواز انجام ش��د و در مرحله 
برگشت نيز با همين تعداد پرواز، حجاج را از مدينه به 
ساري باز گرداندند كه در مجموع 151۴ نفر زائر جابه جا 
شد . سبحان رجب پور از روند سوخت رساني ايمن به 
پروازها در فرودگاه بين المللي ساري ابراز خرسندي 
نموده و ادامه داد: با توجه به 12 پرواز انجام ش��ده در 
مرحله رفت و برگشت حدود 530 هزار ليتر سوخت 

به هواپيماهاي زائرين حج تمتع امسال تحويل شد.

چراتركيهدرتوليدفوالدازايرانسبقتگرفت؟

داليل عقب ماندگي توليد فوالد ايران 

افزايش قيمت ها  متأثر از تورم جهاني
وزارت جهاد با صدور جوابيه اي به گزارش سايه سنگين 
تورم بر سر كم درآمدها پاسخ داد كه در زير مي خوانيد

سردبير محترم روزنامه تعادل
با سالم

 احتراما نظر به مطلب منتشر شده درآن روزنامه مورخ 
1۴01/0۴/12 كدخب��ر 190۴72 با عنوان »س��ايه 
سنگين تورم بر سر كم درآمدها« مقتضي است دستور 
فرماييد، طبق قانون مطبوعات، توضيحات موسسه 
پژوهش ها و برنامه ريزي اقتصاد كشاورزي اين وزارت را 
در آن روزنامه در همان صفحه و ستون براي روشنگري 

افكار عمومي منتشر نمايند.
 در سال اخير چندين رويداد در اقتصاد داخلي و جهاني 
رخ داده كه به تبع آن بازار داخلي محصوالت اساسي را 
با تغييرات اساسي مواجه ساخته است. بنابراين، به نظر 
مي رسد مقايسه قيمت با مدت مشابه سال قبل، بدون 
اشاره به اين تغيير و تحوالت )كه در ادامه بدان پرداخته 

خواهد شد(، صحيح نباشد: 
اجراي طرح مردمي سازي يارانه ها طبق جزو )1( بند 

الحاقي )1( تبصره )1( ماده واحده قانون بودجه سال 
1۴01 در 22 ارديبهشت 1۴01. طبيعي است كه با 
حذف ارز ترجيحي، قيم��ت نهاده ها افزايش و به تبع 
آن هزينه هاي توليد نيز افزايش يافته است و در نهايت 
قيمت نهايي مصرف كننده نيز افزايش مي يابد. اما تا 
زمان فراهم شدن زيرساخت هاي كاالبرگ الكترونيكي 
و امكان خريد محصوالت اساس��ي به قيمت شهريور 
1۴00، دولت با پرداخت يارانه نقدي تالش مي كند تا 

هزينه هاي افزايش يافته خانوار را جبران نمايد. 
اصالح توزيع يارانه آرد به منظور جلوگيري از فس��اد 
و قاچاق، دولت ب��ا اجراي طرح كاالبرگ الكترونيكي 
)براي نان(، دسترس��ي مردم كشور را به نان يارانه اي 

فراهم نموده است.
افزايش شديد و بي س��ابقه قيمت هاي جهاني در پي 
تنش ميان كش��ورهاي روس��يه و اوكراين. بر اساس 
گزارش فائو، شاخص قيمت غذا در ماه مارس 2022 
به باالترين مقدار خود )159,7( رسيده كه در 30 سال 
گذشته بي سابقه بوده است. در ماه ژوئن، عدد شاخص 

مذكور 15۴,2 بوده است. با توجه به وابستگي باالي 
كش��ور به واردات نهاده هاي دامي، طبيعي است كه 
افزايش قيمت هاي جهاني، بازار محصوالت داخلي را 

نيز متاثر مي سازد.

روند شاخص قيمت جهاني غذا 
در سال هاي 199۰-2۰22

مشاهدات ميداني درشهر تهران و اعالم قيمت هاي 
100-80 هزار تومان براي هر ش��انه تخم مرغ و ۶۶ 
هزار تومان براي گوش��ت مرغ )بيشتر از قيمت هاي 
مصوب( شده است. آنچه بايد بدان توجه كرد، در شهر 
تهران قيمت هاي محصوالت در مناطق مختلف )حتي 
در يك منطقه( بسيار متفاوت است. بديهي است كه 
قيم��ت در منطقه 1 تهران كامال متف��اوت و باالتر از 
قيمت در منطقه 18 مي باش��د. بنابراين، مشاهدات 
ميداني در ته��ران نمي تواند مرجع مناس��بي براي 
مقايسه قيمت بازار با قيمت مصوب و سنجش عملكرد 
وزارت جهاد كشاورزي در تنظيم بازار باشد. ضمن آنكه 

امكان دارد، مشاهدات ميداني در يك شهر كوچك در 
يك استان ديگر، بسيار متفاوت با مشاهدات ميداني 
در مناطق مختلف تهران باش��د. از س��ويي ديگر در 
ش��رايط تورمي افزايش قيمت كاالها طبيعي است 
و نمي توان انتظار داش��ت كه محصوالت كشاورزي 
از اين قاعده مستثني باش��د. ضمن آنكه بسياري از 
عوامل تاثيرگ��ذار بر قيمت محصوالت كش��اورزي 
متاثر از متغيرهاي اقتصاد كالن بوده كه مديريت آن 
خارج از بخش كشاورزي مي باشد. مانند افزايش نرخ 
دستمزد )57 درصد( و افزايش هزينه هاي حمل و نقل 
)35 درصد( كه هزينه هاي توليد و توزيع محصوالت 
كشاورزي را طي زنجيره ارزش افزايش خواهد داد. بر 
اساس اطالعات سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان و دفتر بازرسي و نظارت بر كاالهاي 
اساس��ي وزارت جهاد كشاورزي، در هفته اول تيرماه 
قيمت محصوالت پروتئيني، روغن و لبنيات مطابق 
جدول زير بوده كه هنوز تا قيمت مصوب ستاد تنظيم 

بازار فاصله دارد.

گواهینامه موقت پایان تحصیالت مقطع کارشناسی رشته 
مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسالمی واحد الیگودرز متعلق 
به پیام تاشک فرزند پرویز به شماره ملی ۳۲۴۱۳۹۰۹۶۹ و 
ش�ماره گواهینامه ۵۳۳۱7۲مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد .

مفقودي

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

جوابيه

 قیمت در هفته اول تیر
ماه منتهي به ۱۰ تیرماه

 سقف قیمت
مصوب واحد كاالهاي اساسي

۵۶7۲۵ ۵۹8۰۰ تومان به كیلوگرم گوشت مرغ
۳7۱۵۲ ۳۹8۰۰ تومان به كیلوگرم تخم مرغ

۱8۹۹۹ ۱8۰۰۰ تومان به بطري
۱ لیتري  شیر كم چرب

۳7۴7۵ ۳7۰۰۰ تومان به
بسته ۴۰۰ گرمي  uf پنیر

۵۰۴۹۵ ۴۹8۰۰ تومان به
دبه ۲.۵ كیلویي  ماست دبه اي كم چرب

۱7۳۲۶۲ - تومان به كیلوگرم گوشت گوسفند

۱8۳۱۲۰ - تومان به كیلوگرم گوشت گوساله

۶۳۶۹۲ ۶۳۰۰۰   تومان به
بطري 8۱۰ گرمي روغن مایع آفتابگردان
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خبرروز

آماده سازي سايتي در پرديسان براي »پيروز«
سرپرست دفتر حفاظت و مديريت حيات  وحش ضمن اشاره به احتمال باردار شدن »ايران« - يوزپلنگ ماده پارك ملي توران- در فصل 
جفت گيري امسال از وضعيت نسبتا پايدار »پيروز« - توله يوز- در سه ماهگي خبر داد البته تا شش ماهگي نيازمند توجه ويژه است. غالمرضا 
ابدالي بااشاره به وضعيت تغذيه »پيروز« گفت: اين توله يوز در روز پنج وعده و در هر وعده ۵۰ گرم گوشت مخلوط از فيله مرغ، گوساله و 
بعضي از ديگر گوشت ها را مصرف مي كند اما عمده اين ۲۵۰ گرم مصرف گوشت روزانه از تركيب فيله مرغ و گوساله است. دو نفر به صورت 
۲۴ ساعته از »پيروز« در فضاي بسته اي نگهداري مي كنند. او به آماده سازي سايت فضاي باز در پارك پرديسان اشاره كرد و گفت: براي 
آشنايي »پيروز« با نور آفتاب و هواي فضاي باز در حال آماده سازي سايتي در پارك پرديسان هستيم تا شش ماهگي در اين سايت رشد كند.

ادامهازصفحهاول

 مدارس آماده
چالش هاي تازه باشند

چه برسد به بچه هايي كه در سنين مدرسه هستند، 
يعني ديگر مسائل معيشتي در خفا و دور از چشم 
بچه ها مورد بررس��ي قرار نمي گيرد، پ��در و مادر، 
ممكن اس��ت بارها در اين م��ورد با يكديگر بحث و 
 جدل داش��ته باشند، اما هيچ نمي دانند كه با هر بار

بحث و ج��دل در اين رابطه و ي��ادآوري كردن اين 
موضوع كه ب��ه داليل مالي مجب��ور به جابه جايي 
خانه و مدرسه شده اند، چه ضربه هاي عميقي را بر 
روح و روان فرزند خود وارد مي كنند. از سوي ديگر 
عموما اين خانواده ها مجبورند به محله هاي پايين 
يا حاشيه شهر نقل مكان كنند كه البته همين امر 
باعث بروز مش��كالت عديده اي ب��راي آنها خواهد 
شد، تفاوت فرهنگي يكي از آن مشكالتي است كه 
مي تواند در دراز مدت چالش هاي سختي را برايشان 
به وجود بياورد. از س��وي ديگر سرخوردگي بچه ها 
خود عامل ديگري مي ش��ود براي بروز چالش ها و 
ظهور رفتارهايي كه شايد تا قبل از آن در فرزند خود 
نديده بودند، اما اين رفتارها تنها سپر دفاعي براي 
فردي اس��ت كه ازمحله و دوستانش جدا شده و به 
جايي نقل مكان كرده كه هيچ تعلق خاطري به آن 
ندارد و البته هيچ سنخيتي هم با ديگر اعضاي اين 
محله احساس نمي كند. اما مساله اينجاست كه براي 
جلوگيري از بروز اين تقابل ها چه بايد كرد، آيا درواقع 
آموزش و پرورش براي اين اتفاق هيچ برنامه اي دارد، 
اينكه دانش آموزان تازه چطور بايد خود را با محيط 
جديد وفق دهند و مدرس��ه چه كارهايي مي تواند 
براي گذراندن راحت تر اين دوران انجام دهد. مساله 
فقط اين نيست كه در زمينه ثبت نام دانش آموزان 
همكاري هاي الزم انجام ش��ود مساله اين است كه 
براي روح و روان زخم خورده اين دانش آموزان چه 
مرحمي را در نظر گرفته اند. آيا معلم ها و ديگر اوليا 
مدرس��ه اين مهم را در اولويت ق��رار داده اند و براي 
هماهنگ ك��ردن دانش آموزان ت��ازه وارد با ديگر 
دانش آموزان مدرسه برنامه اي مدون دارند؟ شايد 
به نظر خيلي ها اين مساله آنقدرها هم مهم نباشد، 
اما وقتي بعد از سه سال دوري از مدرسه قرار است 
ش��ما به جاي اينكه به مكاني بازگرديد كه آن را از 
قبل مي شناختيد و دوس��تاني داشتيد كه با آنها 
حتي به طور مجازي س��ر و كار داشته ايد و ناگهان 
متوجه مي شويد كه ديگر از آن دوستان قديمي و 
مدرسه اي كه به آن عادت كرده بوديد خبري نيست 
و مجبوري��د در يك محله تازه به مدرس��ه اي تازه 
برويد و با آدم هايي مواجه شويد كه هيچ شناختي 
از آنها نداريد و در واقع بايد همه چيز را از صفر شروع 
كنيد، ضربه اي س��خت خواهد بود كه هر كسي از 
پس آن به راحتي بر نخواهد آمد. هر جابه جايي نياز 
به مقدماتي دارد كه با توجه به سن و سال افراد بايد 
مورد توجه قرار گيرد و جابه جايي هايي از اين دست 
بدون هيچ مقدماتي آن هم براي س��نين حساس 

كودكي و نوجواني بسيار شكننده خواهد بود.

رويداد

سيالبسفرههايزيرزمينيراسيرابميكند؟

سيل ها تنها زماني كه شدت كمي داشته و زالل باشند 
و گل و الي و سازه ها را همراه با خود حمل نكنند، قدرت 
نفوذ به خاك و ذخيره سازي دارند اما سيالب اخير شديد 
بود بنابراي��ن آب آن در س��فره هاي زيرزميني ذخيره 
نمي شود. يك كارشناس منابع طبيعي و آبخيزداري با 
بيان اين مطلب اظهاركرد: اين س��يل ها تنها زماني كه 
شدت كمي داشته و زالل باش��ند و گل و الي و سازه ها 
را همراه با خ��ود حمل نكنند، قدرت نف��وذ به خاك و 
ذخيره س��ازي دارند اما در سيل اخير، باران شديد بوده، 
قدرت تخريب بااليي نيز داشته و ساختمان ها و ديوارهاي 
رودخانه را نيز تخريب كرده است. اين سيل حتي خاك 
حاصلخيز و خاك نباتي را - كه ايجاد يك سانتي متر آن 
۳۰۰ تا ۸۰۰ س��ال زمان مي برد- شسته و همراه خود 
پايين كشيده است. ابوالفضل ميرقاسمي افزود: وقتي 
قدرت س��يل تا حدي افزايش مي يابد ك��ه ديواره هاي 
رودخانه ها و س��اختمان ها را خراب مي كند، در مسير 
حركت، توانايي تخريب آن تشديد مي شود اما هنگامي 
كه به دشت مي رسد از سرعت آن كاسته مي شود و شروع 
به رسوب گذاري مي كند. اين كارشناس منابع طبيعي 
و آبخيزداري با اش��اره به اينكه ريزدانه هاي حامل گل و 
الي منافذي كه محل نفوذ آب هستند را كور مي كنند، 
گفت: در اين شرايط آب در سطح زمين باقي مي ماند و 
به جاي نفوذ در خاك تبخير مي شود. درصورتي كه اگر 
آب گل  آلود نباشد و زالل و سرعت حركت آن كم باشد 
به داخل خاك نفوذ مي كند اما به دليل گل آلود بودن و 
رسوب هايي كه همراه خود مي آورد، موجب شده است 

كه مواد رسي بسيار ريز معلق و آب ها گل آلود شوند.

     احياي پوشش گياهي 
براي كاهش خسارات ناشي از سيل

او درباره راهكارهاي كاهش خس��ارات ناشي از سيل 

گفت: براي اينكه در پايين دست خسارت ناشي از سيل 
نداشته باشيم اقداماتي همچون ايجاد و احياي پوشش 
گياهي در باالدست؛ چه به صورت جنگل و چه به صورت 
مرتع بايد در دستور كار قرار بگيرد. بايد كاري كنيم كه 
با آبخيزداري و استحصال آب، آب باران را در خاك نفوذ 
دهيم تا هم خاك شسته نشود و خاك حاصلخيز از بين 

نرود و هم اين آب ها تبديل به سيل نشود.
به گفته ميرقاس��مي اگر آب حفظ شود، به تبع آن 
خاك نيز حفظ مي شود چراكه بايد آب جاري شود 
تا خاك را با خود حمل كند اما اگر آب در خاك نفوذ 
كند، آب تبديل به روان آب نمي شود و فرسايش ايجاد 
نمي كند و موجب تقويت پوشش گياهي و دبي آب 
رودخانه ها مي شود. او افزود: متاسفانه در باالدست 
به آبخيزداري و استحصال آب باران به اندازه كافي 
توجه نمي شود بنابراين هنگام بارندگي شديد آب به 

سرعت جمع و تبديل به سيل مخرب مي شود

     ايجاد سدهاي تاخيري در ميان دست
 از ديگر اقدامات محافظتي دربرابر سيل

اين كارشناس منابع طبيعي و آبخيزداري درباره اقدامات 
الزم در »ميان دست« براي مهار سيالب گفت: سدهاي 
تاخيري بايد در اين محدوده احداث ش��ود. اين سدها 
به هم رس��يدن آب رودخانه هاي مختل��ف را به تاخير 
مي اندازد. به طور مثال اگر رودخانه ها ۱۰ سرشاخه دارد، 
سه سرشاخه اول جاري شوند، ساعتي بعد چند سرشاخه 
ديگر و ساعتي بعد سرشاخه ديگر و اين روند ادامه دار باشد 
تا يكدفعه همه جريان ها به هم وصل نشوند. به اين اقدام 
»زمان تمركز« گفته مي شود كه با تغيير زمان تمركز، 
قدرت تاخير افزايش يابد. ميرقاسمي ادامه داد: سومين 
اقدام مورد نياز اين است كه در پايين دست روي آبرفت ها 
و مخروط  افكنه ها حوضچه هاي پخش سيالب بسازيم تا 

آب هاي ناشي از سيل را به درون اين حوضچه ها هدايت 
كنيم و به تدريج آب نفوذ كند و از خسارت در پايين دست 
كاسته شود. او افزود: متاسفانه هميشه اختالف نظري 
ميان وزارت جهاد كش��اورزي و وزارت نيرو وجود دارد 
چراكه وزارت نيرو معتقد است سد احداث كرده است تا 
آب را جمع آوري و برق توليد كند و آب كشاورزي اراضي 
پايين دست تامين ش��ود اما آبخيزداري با فعاليت هاي 
خود آب را نفوذ مي دهد و پش��ت سدها خالي مي ماند. 
اين كارشناس منابع طبيعي و آبخيزداري ادامه داد: اگر 
از منظر محيط زيستي به مساله نگاه كنيم حفظ تاالب ها 
و دريچه ها هدف نهايي سازمان حفاظت محيط زيست 
اس��ت اما نكته قابل توجه اين است كه اگر فعاليت هاي 
آبخيزداري انجام نشود، آب گل آلود وارد تاالب ها مي شود 
كه هم بر بس��تر تاالب ها و هم كيفيت آب تاثير منفي 

مي گذارد و هيچ استفاده اي از آب آلوده نمي توان كرد.

     خشك شدن تاالب گاوخوني
 يك فاجعه است

او افزود: يك ن��گاه جامع هم به باالدس��ت، هم به 
ميان دس��ت و هم به پايين دس��ت بايدداش��ت. به 
دليل خشك ش��دن زاينده رود مي بينيم كه تاالب 
گاوخوني نيز خشك مي ش��ود كه اين يك فاجعه 
اس��ت چرا كه اصفهان يك ش��هر صنعتي است و 
فاضالب كارخانج��ات ف��والد و كارخانجات ديگر 
همراه با زايندرود در تاالب گاوخوني جاري مي شود 
و اگر اين تاالب خشك شود، توفان ها سالمت همه 
را به خط��ر مي اندازند و اين ش��رايط فقط مختص 
اصفهان نيس��ت و اين توفان ه��ا مي توانند حتي تا 
تهران نيز حركت كنند. ميرقاسمي ادامه داد: مساله 
مهم اين است كه برخي از دخالت هاي انسان موجب 

شده تا خودش چوب اين دخالت ها را بخورد. 

بدهيبيمهسالمتبهداروخانههاپرداختشد
سازمان بيمه س��المت درباره پرداخت مطالبات 
داروخانه ها به دنبال اج��راي طرح دارويار اعالم 
كرد: مطالب��ات داروخانه هاي ط��رف قرارداد با 
سازمان بيمه سالمت تا پايان تير امسال پرداخت 
ش��ده و انتقادات مربوط به بدهي معوقه متوجه 
اي��ن س��ازمان نيس��ت. اداره كل روابط عمومي 
و امور بين الملل س��ازمان بيمه س��المت اعالم 
كرد: » اولين مرحله پرداخت هزينه هاي ناش��ي 
از تغيير سياس��ت هاي ن��رخ ارز ترجيحي دارو، 
به داروخانه هاي طرف قرارداد با س��ازمان بيمه 
س��المت ايران در سراس��ر كش��ور انجام شده و 
بدين ترتيب هم��ه مطالبات داروخانه هاي طرف 
قرارداد با س��ازمان بيمه سالمت تا پايان تير ماه 
۱۴۰۱ پرداخت ش��ده اس��ت. بنابراين سازمان 
بيمه س��المت تا پايان تير ماه ۱۴۰۱ هيچگونه 
بدهي ب��ه داروخانه هاي طرف ق��رارداد ندارد و 
بهتر است افراد در مصاحبه هاي خود از اصطالح 
»س��ازمان هاي بيمه گر« به طور شفاف استفاده 
كرده و مش��خص كنند كدام س��ازمان بيمه گر 
ب��ه داروخانه ه��ا بده��ي دارد و كدام س��ازمان 
پرداختي ها را انجام داده است. الزم به ذكر است 
كه صورتحس��اب داروخانه ها به ويژه نسخه هاي 
الكترونيك، در پايان هر ماه از س��وي س��ازمان 
بيمه س��المت تس��ويه مي شود. س��ازمان بيمه 
س��المت حس��اب جداگانه اي براي اعتبار طرح 
دارويار ايجاد كرده و اين مجوز را نداريم كه مبالغ 

تخصيص داده ش��ده را جاي ديگر هزينه كنيم. 
در اين زمينه نظارت الزم از طرف دس��تگاه هاي 
نظارت��ي نيز وجود دارد. همچنين س��قف ريالي 
داروخانه ها در هفته گذش��ته از طرف س��ازمان 
بيمه سالمت حذف شده و از طرفي بيماران براي 
بهره مندي از مزاياي طرح دارويار ديگر نيازي به 
تاييد دوباره نس��خه هاي خود ندارند.« سازمان 
بيمه س��المت همچنين اعالم كرد: » طرح ملي 
دارويار از ٢٣ تير آغاز ش��ده اس��ت؛ اين طرح به 
منظور اصالح سياس��ت هاي ارزي دارو اجرايي 
ش��ده و هدف آن منطقي ش��دن قيم��ت دارو، 
رسيدن يارانه دارو به دست مصرف كننده اصلي 
و افزاي��ش پيدا نكردن پرداخت��ي از جيب مردم 
است. در اين طرح ٣۶۶ قلم داروي ضروري، يارانه 
سالمت مي گيرند و ١١٩ قلم داروي بدون نسخه 
كه پيش از اين تحت پوشش بيمه نبودند، تحت 

پوشش بيمه قرار گرفته اند.«

رويخطخبر

آخرينآمارجانباختگانومفقودشدگانسيلدراستانتهران
اس��تاندار تهران آخري��ن آم��ار جانباختگان و 
مفقودش��دگان در اس��تان تهران را اعالم كرد. 
»محس��ن منصوري« اس��تاندار ته��ران درباره 
آخرين وضعيت امدادرساني در فيروزكوه گفت: 
در شهرس��تان فيروزك��وه و روس��تاي مزداران 
عمليات امداد و نجات در حال انجام است اما شب 
گذشته نيز با توجه به بارندگي دوباره سيل ايجاد 
شد و اين س��ومين سيلي اس��ت كه در روزهاي 
گذشته در اين منطقه اتفاق افتاده است. او ادامه 
داد: دوباره مسيرهاي اصلي را باز كرديم و در حال 
بازگش��ايي مسيرهاي فرعي هس��تيم. استاندار 
تهران خاطرنشان كرد: براساس اعالم فقط يك 
نفر در روستاي مزداران با هويت شناسايي شده 
مفقودي است. منصوري درباره منطقه امامزاده 
داوود گف��ت: در امام��زاده داوود مراح��ل امداد 
ونجات در روزهاي پاياني است. فراخوان داديم به 
گروه هاي جهادي كه وارد خانه هاي مردم شوند 
و الي روب��ي را انجام دهند. او ادامه داد: ليس��ت 
برآورد خسارات نيز در حال نهايي شدن است تا 
به دولت اعالم شده و كار بهسازي را انجام دهيم. 
استاندار تهران درباره آخرين آمار مفقودشدگان 

در پي وقوع سيل در اس��تان تهران گفت: به جز 
يك نفر در منطقه فيروزكوه و روستاي مزداران 
دو نف��ر ديگر ني��ز در پرديس همچن��ان مفقود 
هستند و س��ه نفر در مجموع مفقودي در استان 
تهران داريم ك��ه اميدواريم زودتر تعيين تكليف 
شوند. او با اشاره به آمار جانباختگان در پي وقوع 
سيل اخير گفت: ۱۵ نفر در فيروزكوه و ۲۲ نفر در 
امامزاده داوود جان خود را از دست داده اند البته 
احتمال دارد اين تعداد به ۲۳ نفر نيز افزايش پيدا 
كند.همچنين در دماوند يك نفر، در شميرانات 
يك نفر و ۴ نفر نيز در پردي��س جان باخته اند و 
اين آمار نهايي است كه به دست ما رسيده است.

تعادل|
 طي روزهاي گذش��ته مديركل آموزش و 
پرورش شهرستان هاي اس��تان تهران از 
افزايش آمار دانش آموزاني كه از تهران به سمت حاشيه 
مهاجرت كرده و حاال زير پوش��ش آم��وزش و پرورش 
شهرستان هاي اس��تان تهران قرار مي گيرند خبر داد، 
برآوردي كه براي سال جديد تحصيلي 7۰ هزار نفر بوده 
اس��ت. اما آيا اين تغيير و جابه جايي براي دانش آموزان 
هم به همين راحتي كه مسووالن از آن صحبت مي كنند 
خواهد ب��ود. اينكه دانش آموزان زي��ادي به خاطر عدم 
توانايي خانواده در تامين هزينه هاي اجاره بها مس��كن 
مجبور به مهاجرت از محله اي شده اند كه چندين سال 
در آن زندگي كرده و به مدرسه هاي آن عادت كرده اند 
تغيير آس��ان براي آنه��ا نخواهد بود.  زم��ان زيادي به 
بازگشايي مدارس نمانده است و بعد از سه سال كه خيلي 
از دانش آموزان سال هاي تحصيلي ش��ان را به صورت 
مجازي شروع كردند و خيلي هاي ديگر هم به دليل عدم 
دسترسي به فضاي مجازي دست از تحصيل كشيدند، 
حاال بعد از پشت سر گذاشتن تمام اين مشكالت بسياري 
از آنها مجبورند س��ال تحصيلي را در مدرسه اي شروع 
كنند كه هيچ چيزي در مورد آن نمي دانند، هيچ دوستي 
در آن ندارند و قرار اس��ت همه چيز از صفر شروع شود، 
آشنايي با مدرسه، آشنايي با همكالسي و البته آشنايي 
با فرهنگ قالب بر آن مدرسه و منطقه كه ممكن است 

خيلي هم با روحيات تازه واردها سازگار نباشد. 

    آسيب هايي كه در راهند
افراد وقتي از س��ن كم، دوران كودكي خود را در محله 
يا مدرس��ه اي مي گذرانند كه دوستان زيادي دارند به 
بودن در كنار آنها عادت مي كنن��د و از لحاظ فكري و 
عقايد با يكديگر همدل و همفكر مي ش��وند. به تدريج 
تضادها و اختالف ساليق در آنها كمرنگ تر مي شود تا 
جايي كه فكر جدايي و دور شدن از دوستان در محله و 
همكالسي ها در مدرسه آنها را آزار مي دهد. آسيب هاي 
روحي و رواني همچنين مشكالت اجتماعي در پي اين 
جدايي ها به وجود مي آيد و تا يافتن گروه هاي دوستي 
جديد ممكن اس��ت احس��اس تنهايي و انزوا به افراد 

غلبه كند و آينده خانوادگي، ش��غلي و اجتماعي شان 
را با چالش روبه رو سازد. همانطور كه محيط مدرسه و 
گروه همساالن نقش سازنده اي در ساختن شخصيت 
افراد دارد محل سكونت و زندگي نيز در كامل تر كردن 
شخصيت تاثيرگذار است. از اين رو هر گونه جابه جايي 
و تغيير در اين دو محيط مه��م اگر بدون فكر و درنظر 

گرفتن روحيات كودكان باشد آسيب زا مي شود.

    دور شدن از تعلقات 
دكتر س��وده مرادي، روانپزشك و اس��تاد دانشگاه در 
مورد تغيير محل سكونت يا محل تحصيل به »تعادل« 
مي گويد: اي��ن تغييرات و جابه جايي ها ممكن اس��ت 
تاثيرات مهمي بر روحي��ه دانش آموزان بگذارد هر چه 
اين تغييرات بيشتر و عميق تر باشد آسيب هاي روحي 
ناشي از آن افزايش پيدا مي كند. گاهي اوقات تغييرات 
در سطح يك كالس يا مدرسه است اما در برخي موارد 
جابه جايي در محل س��كونت پي��ش مي آيد كه باعث 
استرس در كودكان مي شود. از پيامدهاي منفي اين نوع 
جابه جايي مي توان به از دست دادن دوستان قديمي و 
نيز ارتباط��ات اجتماعي و فقدان حمايت هاي عاطفي 
دوستان، استرس ناشي از رو به رو شدن با افراد غريبه و 
ناشناس )معلمان، همكالسي ها و همسايه( اشاره كرد. 
استرس ناشي از جدايي از دوستان و فقدان ارتباط موثر 
با آنها موجب تنش و ايجاد اضطراب از جدايي در كودكان 
مي شود. همچنين اگر اين جابه جايي ها در سطح شهر يا 
كشور باشد آسيب هاي روحي عميق تر بوده و تغييرات 
فرهنگي، تفاوت هاي گويش و لهجه و زبان باعث مي شود 
اضطراب افراد چند برابر شود. او مي افزايد: عالئم اختالل 
جدايي وابسته به سن افراد متغير است. در كودكان زير 
سن مدرسه عالئم به ش��كل بهانه گيري، گريه كردن، 
بي قراري، اختالل خواب، دردهاي پراكنده و به شكل 
كابوس هاي شبانه با موضوع از دست دادن والدين بروز 
مي كند. اما در كودكان و نوجوانان در سنين مدرسه به 
شكل بي قراري و تمايل نداشتن رفتن به مدرسه، افت 
تحصيلي، پرخاش��گري و به شكل تخيالت و روياهاي 
آشفته و با نگراني شديد هراس از دست دوستان همراه 
اس��ت.  دكتر م��رادي تصريح مي كند: بخش��ي از اين 

اس��ترس ها طبيعي به نظر مي رسد و با گذشت زمان و 
با آشنايي كودك با افراد غريبه اين اضطراب ها كاهش 
پيدا مي كن��د. يكي از اقدامات مه��م والدين در جهت 
پيشگيري از اضطراب ايجاد آمادگي ذهني و روحي قبل 
از جابه جايي محل زندگي يا مدرس��ه است همچنين 
حضور والدين در كنار فرزندان در روزهاي اول مدرسه 
و تش��ويق قاطعانه حضور كودك در مدرس��ه تا حدي 
استرس ناش��ي از جدايي را در آنها كاهش مي دهد. در 
صورت ترس و امتناع كودك از رفتن به مدرس��ه انجام 
يك برنامه افزايش تدريجي زمان ماندن كودك در محل 
تحصيل و كاهش تدريجي زمان خود والدين در مدرسه 
پيشنهاد مي شود تش��ويق و ترغيب والدين، مربيان و 

معلمان زمينه اضطراب را كاهش مي دهد.

    محيط هاي اجتماعي و تعلقات مربوط به آن
كوروش باباپور، جامعه شناس نيز در اين باره به »تعادل« 
مي گويد: به طور طبيعي قرار گرفتن افراد در محيط هاي 
اجتماعي باعث ايجاد يك سري تعلقات در آنها مي شود 
و بر اساس اين تعلقات روابط اجتماعي برقرار مي شود 
و شبكه هاي گروهي ش��كل مي گيرد.  اين شبكه هاي 
گروهي تحت عنوان دوس��تان، خانواده، همكالسي ها 
در مدارس و افراد يك محله شكل مي گيرد. همه افراد 
روي اين روابط اجتماعي حساب مي كنند و اين روابط 
را امروزه به عنوان سرمايه هاي اجتماعي مي شناسند. 
آن دس��ته از افرادي ك��ه روي رواب��ط اجتماعي خود 
حساب باز كرده اند و س��رمايه هاي اجتماعي زيادي را 
اندوخته اند از دس��ت دادن آنها برايشان دور از انتظار و 
آسيب زا به ش��مار مي رود. از دست دادن روابط بايد در 
شرايط مقتضي و خاص پيش آيد تا آسيب هاي كمتري 
را بر جا گذارد. اين جامعه شناس در ادامه بيان مي كند: 
وقتي افراد با يكديگر در قالب همسايه، دوست، همكار 
يا همكالس��ي قرار مي گيرند به خاطر رابطه اجتماعي 
اعتماد ميانش��ان به وجود مي آيد از اين رو اگر اعتماد 
به راحتي از دست برود تا ارتباط جديدي شكل بگيرد 
و شبكه هاي ارتباطي در مدرسه جديد ساخته شود و 
در اثر آن اعتماد توليد شود افراد در اين ميان به فرصت 
و زمان زيادي نياز دارن��د در اين فاصله گذار از محله و 

مدرسه به مكان جديد افراد به ويژه كودكان در سنين 
مدرسه احساس خالمي كنند و نداشتن سرمايه هاي 
اجتماعي به طور طبيعي اين احساس خالرا در آنها به 
وجود مي آورد. امروزه به دليل پيچيده تر و بزرگ تر شدن 
جامعه و كاهش روابط خانوادگي همچنين دور شدن 
افراد از يكديگر به دليل شرايط و نحوه زندگي تعامالت به 
ويژه ارتباطات صميمي كمي در سن و سال دانش آموزان 
و در مدرسه كاهش پيدا كرده است و به راحتي نمي توان 
اعتماد و سرمايه اي جديد را شكل داد. برخي افراد توانايي 
تش��كيل گروه هاي جديد را دارند و ب��ه راحتي ارتباط 
برقرار مي كنند و ارتباط سريع با ديگران باعث مي شود 

خالهاي عاطفي آنها در زمان كوتاه تري پر شود.

    عوامل استرس زا 
ويژگي هاي سرش��تي كودكان يك��ي از عوامل موثر و 
تشديد كننده اضطراب جدايي از دوستان يا تغيير در 
محل سكونت به شمار مي رود. معمواًل دانش آموزاني 
كه كمرو هستند و از جمع و گروه كناره گيري مي كنند 
يا به والدين خود وابسته هستند بيشتر در معرض اين 
نوع استرس ها قرار مي گيرند و نمي توانند به راحتي به 

محيط مدرس��ه يا محل سكونت جديد عادت كنند از 
اين رو مدام اين نوع استرس و اضطراب را با خود دارند. 
يكي ديگر از عوامل موثر عوامل محيطي است برخي 
والدين به خاطر اضطرابي كه دارند به شكل افراطي از 
فرزندان خود محافظت مي كنند و كودكان را وابسته به 
خود بار مي آورند آنها اغلب در موقعيت هاي استرس زا 
اضطراب خود را به فرزندان منتقل مي كنند و دانش آموز 
هنگام رفتن به مدرسه عالئم شديد مانند خلق غمگين 
و افسرده و ترس را از خود نش��ان مي دهد.  باباپور، در 
همين حال مي گويد: برخي از كودكان توانايي ضعيفي 
در برقراري ارتباط دارند و ديرتر مي توانند دوست جديد 
انتخاب كنند و چون توانايي تشكيل گروه را ندارند از 
اين رو پايه هاي اعتماد در آنها سس��ت مي شود و اين 
آسيب ها مانع از رسيدن آنها به اهداف خود مي شود. اگر 
كودكان در محيط مدرسه دنبال كسب موفقيت باشند 
داشتن دوستان صميمي براي رسيدن آنها به اهدافشان 
كمك كننده اس��ت. همچنين برخي معلمان ارتباط 
دوستانه اي با شاگردان خود دارند و اين صميميت باعث 
پيشرفت درسي در آنها مي شود. اما اگر براي برقراري 
رابطه دير اقدام كنند ممكن است در طول زمان دچار 

افسردگي شوند و در محيط خانواده، مدرسه و محله در 
روابط بين فردي دچار مشكل شوند. اين جامعه شناس 
با اشاره به نقش والدين و اعضاي بزرگ تر خانواده در پر 
كردن خالهاي دانش آموزان در تغيير مدرسه يا محل 
سكونت مي افزايد: والدين بايد تالش كنند شبكه هاي 
روابط فرزندان كمتر از دست برود و جابه جايي مدرسه 
يا محل زندگي تا جايي كه امكان دارد كمتر اتفاق بيفتد 
مگر در شرايطي كه خانواده مجبور به تغيير است.به هر 
حال اگر اين روابط به هر دليلي گسسته شود كساني 
كه توانمندي بيشتري دارند مي توانند با شرايط جديد 
كنار آيند اما والدين بايد به نحوي تا شكل گرفتن روابط 
جديد نق��ش آفريني كرده و ارتباطش��ان با فرزندان 
قوي تر ش��ود. همچنين در كس��ب اعتماد ديگران 
كودكان را ياري كنند تا دچار اش��تباه نشوند گاهي 
اوقات ممكن است به دليل همين اعتماد زود هنگام 
دچار آسيب شوند. همواره كمك گرفتن از نهادهايي 
كه در مدرسه متولي آموزش و تربيت كودكان هستند 
در اين خصوص كمك كننده اس��ت تا دوست يابي و 
اعتماد به شبكه هاي جديد به شكل صميمي شكل 
گرفته و احساس تنهايي و انزوا در آنها كاهش پيدا كند.

گزارش

بازگشاييمدارسواضافهشدن70هزاردانشآموزجديدبهشهرهاياستانتهران

از تحصيل مجازي تا رفتن به مدرسه هايي تازه
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