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يادداشت-2يادداشت-1

 سرمايه گذاري 
در صنعت برق

 نياز جدي قانون تجارت
به بازنگري

متاسفانه در ۱۰ سال گذشته، 
ما عمال سرمايه گذاري جديد 
در ح��وزه توليد ني��روگاه و 
تولي��د ب��رق را متوق��ف و 
فراموش كرده اي��م و همان 
طور كه كارشناسان از سال ها 
قبل هشدار داده بودند، اين 
موضوع سرانجام گريبان ما 
را گرفت و كار را به جايي رساند كه ميزان مصرف برق 
از ظرفيت توليد باالتر رفت و از سال گذشته ما تبعات 
اين موضوع را ديديم و خاموشي هاي گسترده تحت 

تاثير اين شرايط به وجود آمد.
در س��ال جاري دولت و وزارت نيرو از چند ماه قبل 
برنامه ريزي ها براي مديريت عرضه برق را در دستور 
كار قرار داده بودند. براي آنكه خاموشي ها به حداقل 
برسد، چند موضوع به شكل همزمان در دستور كار 
قرار گرفت. نخست اعالم شد كه ساعات كار ادارات، 
زودتر از زمان هميش��گي تمام خواهد ش��د و به اين 
ترتيب از ظهر به بعد، مصرف برق نهادها، سازمان ها 
و شركت هاي عمومي به حداقل رسيد كه به مديريت 
مصرف كمك مهمي كرد. از سوي ديگر يك جدول 
از پيش طراحي ش��ده در اختيار واحدهاي صنعتي 
قرار گرفت تا قطعي يا مديريت ش��بكه از پيش براي 
آنها مش��خص شده باش��د و بر اس��اس آن تصميم 
بگيرند. در نهايت بخش��ي از نيروگاه هاي نيمه تمام 
نيز توانس��تند بخشي از ظرفيت خود را فعال كرده و 

به شبكه برسانند.
مجموع اين اقدامات و البته برنامه ريزي براي واردات 
برق از تركمنس��تان كه البته در س��طحي محدود 
انجام شد، باعث ش��د كه ميزان خاموشي ها در سال 
جاري به شكل قابل توجهي كاهش پيدا كند و ديگر 
موقعيت س��ال گذشته تكرار نش��ود. تا زماني كه ما 
سرمايه گذاري ها در صنعت برق را افزايش نداده و در 
يك فرآيند مداوم، ظرفي��ت جديد ايجاد نكرده و به 
مدار وارد نكنيم، نمي توان انتظار داشت كه مشكل 
حل شود. خوشبختانه وزير فعلي نيرو در برنامه ريزي 
براي توسعه و رش��د نيروگاه ها از خود نگاهي مثبت 
نشان داده و اميدواريم كه در آينده اين نگاه مثبت به 

يك نتيجه ملموس بدل شود.
اين صحبت كه ماينرهاي رمزارز باعث خاموشي هاي 
سال گذش��ته شده بود و امس��ال با توجه به كاهش 
تقاضا براي آنها، خاموش��ي كمتر ش��ده نيز چندان 
دقيق نيس��ت. قطعا بخش��ي از ظرفيت ش��بكه در 
س��ال هاي گذش��ته به ماينرها اختصاص داشت اما 
اينكه بگوييم با كاهش فعاليت آنها، امروز شرايط برق 
بهبود يافته قطعا درست نيست و بايد ساير عوامل را 
نيز در چارچوب آن بررسي كنيم. در واقع با يا بدون 
ماينر، سرمايه گذاري نكردن در صنعت برق ما را در 

سال هاي آينده بار ديگر با مشكل مواجه مي كند.

در رابط��ه با جراي��م حاصله در 
اين بازار بايد ديد آيا مش��كل از 
عدم بازدارندگي قوانين اس��ت 
يا آنكه مرب��وط به ابهام در نحوه 
تعيين مصاديق مربوط به جرايم 
مي ش��ود. به اعتق��اد او، نياز به 
اصالح قانون تجارت به ش��دت 
احساس مي شود. به هر ميزان كه 
مصاديق مربوط به جرايم در دستورالعمل هاي سازمان به طور 
كامل و مشخص تعريف شوند، تخلفات نيز كاهش مي يابند. 
از سوي ديگر به نظر مي رسد پيش از تشديد مجازات، بايد به 
اقدامات فني پيشگيرانه سازمان و ساير بخش هاي نظارتي 
توجه كرد. براساس تعارضات منافعي كه در بازارسرمايه در 
برخي مواقع مشاهده مي ش��ود، امكان وقوع جرايم در بين 
اشخاص حقوقي بيش از اش��خاص حقيقي است. دليل را 
مي توان دسترس��ي آنها به برخي اطالعات نهاني دانست. 
مقصود از تعارض منافع، سهامدار بودن شركت هاي مختلف 
به صورت متقابل و وجود ش��ركت هاي مادر با شركت هاي 
فرعي متعدد است. همچنين تصدي سمت برخي از اشخاص 
دخيل در امر نظارت در شركت هاي تابعه نيز نوعي تعارض 
منافع محسوب مي شود. با توجه به گذشت حدود ۵۰ سال 
از اليحه اصالحي قانون تجارت در خصوص ش��ركت هاي 
سهامي و توسعه و پيشرفت فناوري و سامانه هاي الكترونيك، 
بنابراين بسياري از امور مربوط به ثبت شركت و اداره آنها نيز 
بايد اصالح شود. ازنظر نظم حقوقي تخلفات و جرايم مربوط 
به بازار س��رمايه در قانون بازار اوراق به��ادار مورد توجه قرار 
مي گيرد. در نتيجه احاله آن به قانون تجارت صحيح نيست. 
اما در مورد تخلفات و جرايم مربوط به اش��خاص مرتبط با 
شركت هاي س��هامي قاعدتًا نظام موجود در قانون تجارت 
فعلي نياز به بازنگري دارد. س��ازمان بورس به عنوان شاكي 
و ضابط قضايي پرونده هاي مربوط به جرايم تا رس��يدن به 
نتيجه نهايي در محاكم صالح پيگيري مي كند. به همين دليل 
سازمان عالوه  بر گزارش پرونده هاي نهايي شده بايد فرآيند 
رس��يدگي به اين پرونده ها را نيز شفاف كند. در اين صورت 
فعاالن بازار با اطالع از اين شفاف سازي از تحقق حقوق خود 
مطمئن مي شوند. ضمن اينكه از حمايت سازمان نسبت به 
سالمت و تماميت بازار نيز اطمينان حاصل مي كنند. عالوه 
بر موضوع قانون تجارت، در خصوص محاكم رسيدگي كننده 
به پرونده هاي جرايم بورسي قاعدتاً اتكا به نظرات كارشناسان 
مستقل است. همچنين در نظر گرفتن گزارش هاي سازمان 
بورس به عنوان نهاد ناظر بر بازارسرمايه مي تواند دقت آرا را 
افزايش دهد. اين موضوع حقوق متهم را نيز تا سطح بااليي 
تامين مي كند. بنابراين فعاالن و كارشناسان بازار سهام از قوه 
قضاييه و سازمان بورس و اوراق بهادار اين انتظار را نيز دارند 
كه در مقاطعي از زمان، پس از صدور آرا  با حذف مشخصات 
اشخاص، راي صادره را منتشر كنند. در اين صورت، وكال و 
حقوقدانان نيز مي توانند در تحليل و بررسي اين آرا به دستگاه 
قضا و سازمان بورس كمك كنند. اين امر باعث مي شود در 

نهايت نقصاني در رويه حاكم وجود نداشته باشد.

يادداشت -3

رواج خشونت در جامعه
متاسفانه طي هفته هاي اخير 
اتفاقات��ي رخ داده ك��ه رواج 
بيشتر خش��ونت در جامعه 
را دامن مي زند. در شرايطي 
كه وضعيت اقتصادي مردم 
ب��ه گونه اي رقم خ��ورده كه 
بسياري از افراد براي تامين 
معيش��ت خود با مشكالت 
بسياري مواجه اند، دامن زدن به اتفاقاتي كه مي تواند 
خشونت را در جامعه رواج دهد كامال اشتباه است. در 
واقع مسووالن بايد به اين موضوع واقف باشند كه وقتي 
مردم در شرايط اقتصادي مناسبي قرار ندارند، نبايد با 
رفتارهاي اشتباه خشم آنها را افزايش داد، برخوردهاي 
غيراصولي با افرادي كه از نظر حجاب مش��كل دارند، 
در اين چند وقت خود به تقابل افراد جامعه انجاميده 
كه اگر اين روند افزايش پيدا كند مي تواند باعث بروز 
مشكالتي تازه در س��طح جامعه شود، اما انتشار خبر 
كشتن سگ ها در دماوند نيز به اين خشونت دامن زد. 
چنين رفتارهايي جز رواج خش��ونت در جامعه هيچ 

نتيجه ديگري در بر نخواهد داش��ت. ما هم به عنوان 
مخلوقات خداوند بخشي از جانداراني هستيم كه در 
اين كره خاكي زندگي مي كني��م و حق نداريم جان 
را كه خداوند به موجودات��ش داده با داليل واهي از او 
بازستانيم. اينكه حاال خبرها به سمت تكذيب تعداد 
سگ هاي كشته شده رفته خود اشتباه ديگري است 
كه باعث مي ش��ود جامعه نس��بت به آنچه مسووالن 
مي گويند بي اعتماد شود. سگ هاي بيمار را هم به اين 
روش نمي كشند و از بين نمي برند. كار سختي نيست 
اگر از كشورهايي كه در اين زمينه موفق عمل كرده اند، 
الگو برداري كنيم. مگر در تركيه كه كشوري مسلمان 
است در اين زمينه چه اتفاقي رخ داده و چطور مي شود 
كه سگ ها آنجا به كسي حمله نمي كنند و هيچ كس 
بر اثر حمله اين سگ ها آسيب نمي بيند؟ در واقع آنها به 
زندگي مسالمت آميز در كنار انسان ها عادت كرده اند. 
تركيه هم مانند ايران كشوري است كه مذهب رسمي 
آن اسالم است، بيش از 9۰ درصد مردم آن مسلمان 
هستند و بر اساس آموزه هاي ديني خود با حيوانات به 
مهرباني رفتار مي كنند. آموزه هايي كه در دين اسالم 

اس��ت و ما هم معتقد به آن هس��تيم. چطور مي شود 
كه ناگهان مسووالن ما تصميم مي گيرند در يك روز 
تعداد قابل توجهي سگ را با اين روش دردناك به قتل 
برسانند، در حالي كه در كشور همسايه ما همين سگ ها 
در آرامش به زندگي خ��ود ادامه مي دهند. چه فرقي 
مي كند ۵۰ قالده سگ را كشته باشيد يا هزار قالده؛ 
مهم نفس عملي است كه باعث مي شود مردم نسبت 
به شما بي اعتماد شده و خشمگين شوند. مساله كشتار 
س��گ ها بار اولي نيست كه در كش��ور اتفاق مي افتد. 
بي توجهي به رعايت حقوق حيوانات سال هاست كه 
اعتراض حاميان حيوانات را در پي داش��ته و در تمام 
اين سال ها مس��ووالن در اين رابطه هيچ كاري انجام 
نداده اند. اينكه سگ هاي عقيم شده و با پالك را به بهانه 
بيماري بكشيم يعني رواج خشونتي پنهان در جامعه. 
همين رفتارهاست كه باعث مي شود افرادي هم دست 
به حيوان آزاري بزنند، براي اينكه مي دانند قانوني در 
اين رابطه وجود ندارد كه آنها را وادار به پاس��خگويي 
كند. هيچ كدام از ما حق نداريم حق حيات را از جاندار 
ديگري سلب كنيم. هيچ بهانه اي براي اين كار وجود 

ندارد و نمي تواند اين رفتار غيرانساني را توجيه كند. 
اگر شهرداري در اين زمينه خود را مسوول مي دانست 
همان طور كه در كشور تركيه اين گونه است و هزينه اي 
براي عقيم كردن و غذارس��اني به اين سگ ها در نظر 
مي گرفت اكنون شاهد اين آشفته بازار و اتفاقات تلخ 
اين چنيني نبوديم. سوال اينجاست كه چه كسي به ما 
اين حق را داده تا بتوانيم جاندار ديگري را بكشيم بدون 
اينكه در مقابل اين عمل خود پاسخگو باشيم؟ كساني 
كه به بهانه مريضي مي خواهند اين رفتار غيرانساني 
را توجيه كنند، كساني هستند كه تنها به قوه قهريه 
اعتقاد دارند در حالي كه رفتارهايي از اين دس��ت هم 
اعتماد عمومي را از بين مي برد و هم باعث بروز خشونت 
در جامعه مي شود و هم افراد را در نااميدي بيشتري فرو 
مي برد. هزينه اي كه براي كشتار اين سگ ها استفاده 
ش��د مي توانس��ت براي عقيم كردن و شناسنامه دار 
كردن آنها استفاده شود. به هر حال چنين رفتارهايي 
مي تواند پيامدهاي ناخوشايندي در جامعه داشته باشد 
و مس��ووالن هر چه زودتر بايد مانع از بروز بيشتر اين 

رفتارها در جامعه شوند.

رهبر معظم انقالب اس��المي در دي��دار ائمه جمعه 
سراسر كشور، نماز جمعه را در سلسله قدرت نرم نظام 
اسالمي، حلقه اي بسيار مهم و فريضه اي استثنايي 
خواندند و تأكيد كردند: امام جمعه سخنگوي انقالب 
اس��المي است و يكي از وظايف اساس��ي او بازتوليد 
مفاهي��م معرفتي و مباني انقالبي و پاس��خگويي به 
ش��ب هات با زبان روز و تبيين مس��تدل آنها و رفتار 
پدرانه با همه اس��ت. حضرت آي��ت اهلل خامنه اي در 
ابتداي س��خنان خود با گرامي داشت ايام متعلق به 
اهل بيت عليهم السالم، به بيان اهميت جايگاه نماز 
جمعه پرداختند و با اشاره به جايگاه استثنايي آن در 
ميان فرائض ديني گفتند: »پيوند ميان توجه به خدا 
و حضور و اجتماع مردمي«، »ذكر و ياد خدا به صورت 
دسته جمعي و نزول بركات آن بر جمع«، »استمرار 
بدون توقف نم��از جمعه در هر هفت��ه«، »پايگاهي 
مهم براي طرح مسائل مختلف جامعه اعم از مسائل 
فكري، خدم��ات اجتماعي، همكاري هاي عمومي و 
آمادگي ها و بس��يج نظامي« و »آميختن معنويت با 
سياست« از مهم ترين ويژگي هاي نمازجمعه است 
كه آن را تبديل به ظرفيت عظيم و فرصت فوق العاده 
كرده اس��ت. ايش��ان افزودند: نماز جمع��ه با چنين 
ويژگي هاي��ي، حلقه اي مهم در سلس��له قدرت نرِم 
ُمفصل و طوالني نظام اس��المي است. رهبر انقالب 
اسالمي سپس با طرح اين سوال كه »آيا در جمهوري 
اسالمي توانس��ته ايم، نماز جمعه را در جايگاه رفيع 
و شايس��ته خود قرار دهيم« گفتند: به نظر مي آيد 
كوتاهي هايي داش��ته ايم كه بايد همت كنيم تا اين 
كوتاهي ه��ا برطرف ش��ود كه در اين مي��ان، برخي 
مس��ائل بر عهده ش��خص ائمه جمعه است و برخي 
هم بر عهده مديريت كالن ائمه جمعه. رهبر انقالب 

اس��المي درخصوص ائمه جمعه به دو موضوع اشاره 
 كردند: ۱- منش و روش و شيوه زندگي امامان جمعه

 ۲- محتواي خطبه هاي نماز جمعه. 
حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي درباره من��ش و روش 
امام جمعه گفتن��د: امامان جمع��ه همان گونه كه در 
خطبه هاي نماز جمعه، همه را امر به تقوا مي كنند، خود 
نيز بايد در تحصيل تقوا و عمل به آن حداكثر تالش خود 
را انجام دهند زيرا اگر غير از اين باش��د، نتيجه عكس 
خواهد داد. ايش��ان »رفتار پدرانه با هم��ه« را از ديگر 
الزامات رفتار و منش امام جمعه دانستند و افزودند: در 
نماز جمعه قشرها و ساليق مختلف حضور دارند، رفتار 

امام جمعه بايد همانند رفتار پدر با فرزندان خود باشد 
و بايد همه را بر سر سفره معنويت و دين بنشاند. رهبر 
انقالب اسالمي با اشاره به جشن ميليوني غدير در تهران 
و حضور قشرها و ظواهر مختلف، آن را پديده اي عجيب 
خواندند و خاطرنشان كردند: در اين جشن همه جور 
آدمي حضور داش��تند و همه نيز با وجود تفاوت هاي 
ظاهري طرفدار دين هستند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
افزودن��د: من در يكي از س��فرهاي اس��تاني در جمع 
علماي آن اس��تان به حضور افراد مختلف در مراس��م 
استقبال اش��اره كردم و گفتم در ميان مردم، افرادي 
گريه مي كردند كه شايد شما در برخورد با آنها احتمال 

دهيد كه حتي اعتقادي به دين ندارند در حالي كه همه 
آنها معتقد به دين هستند. حضرت آيت اهلل خامنه اي در 
توصيه بعدي، امامان جمعه را به سلوك مردمي يعني 
حضور در بين مردم و گفت وگو با آنان توصيه كردند و 
افزودند: ِصرِف رفتن بين مردم كار مهمي است بنابراين 
از مردم فاصله نگيريد و ارتباطات خود را به يك گروه 
خاص محدود نكنيد، البته در طول اين سال ها، شبكه 
امامت جمعه جزو مردمي ترين نهادهاي انقالبي بوده 
است. »ارتباط با جوانان و تدارك ديدن سازوكار مناسب 
براي آن« توصيه ديگر رهبر انقالب بود. ايشان افزودند: 
امام جمع��ه در روز جمعه مردم را امر به تقوا مي كند با 
گفتار خود؛ من ميگويم شما در روز شنبه و يكشنبه و 
دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه مردم را امر 
به تقوا كنيد با رفتار خود. واالاّ اگر ما روز جمعه دعوت به 
تقوا كرديم اما روز شنبه يك عملي از ما سر زد كه اين با 
تقوا سازگار نيست، اين اصاًل به كلي باطل مي كند. يعني 
نه حاال فقط باطل مي كند، اصاًل، يك اثر به عكس دارد. 
مستمع را سر لج مي آورد كه چه دارند مي گويند اينها. 
كمترين كاري كه ممكن است بكند اين است كه ديگر 
نماز نيايد، اين كمترين كاري است كه مي تواند بكند. 
از اين بيشتر هم كارهايي مي كنند. آمر به تقوا بايستي 
در امر تحصيل تقوا در خود كوش��نده باشد. ايشان با 
اشاره به فعاليت گروه هاي ُپر شمار جوان، خودجوش، 
گمنام و بي ادعا در سراسر كشور، وظيفه ائمه جمعه را 
ارتباط با اين گروه ها و حمايت از آنان خواندند و گفتند: 
شركت در خدمات اجتماعي، همچون كمك به مردم 
در ح��وادث طبيعي و در مقابله ب��ا كرونا و جمع آوري 
كمك هاي مومنانه براي نيازمندان جزو كارهاي الزم 
امامان جمعه است كه بعضي از ائمه جمعه نيز انصافًا در 
ادامه در صفحه 2 اين زمينه خوش درخشيده اند.  

حميدرضا صالحي

امان اهلل قرايي

سيد محمدرضا حسيني

 طرح دارويار چقدر مي تواند
در رفع مشكالت دارويي كشور موثر باشد

شاخص بورس ديروز با پنج هزار و ۲۶۱ واحد افزايش در ارتفاع 
يك  ميليون و ۴۴۳ هزار واحدي قرار گرفت

 رهبر معظم انقالب اسالمي 
در ديدار ائمه جمعه سراسر كشور:

 كمبود دارو 
به كودكان سرطاني هم رسيد

صفحه 8     صفحه 4    

صفحه 7    

 سبزكمرنگ 
شاخص كل بورس تهران

امام جمعه 
مطلقا وارد 

 مسائل اقتصادي 
نشود

 اتاق تهران، صادرات تركيه 
به اتحاديه اروپا را 87  برابر ايران اعالم كرد

 ايران ايمن ترين آسمان منطقه 
براي تردد پروازهاي بين المللي است

تجارت غير نفتي تا پايان تيرماه س��ال جاري به 
۳۴ميليارد و ۴۸۰ ميليون دالر رسيد. اين آمار 
نشان از رش��د۱9درصدي تجارتمان نسبت به 
مدت مشابه سال گذش��ته دارد. بنابر آمارهاي 
گمرك، س��هم واردات و ص��ادرات از اين ميزان 
در ارزش يكس��ان بوده و هر كدام ۱۷ميليارد و 
۲۴۰ميليون دالر را نش��ان مي دهند كه با رشد 
۲۲درصدي صادرات و ۱۷درصدي واردات همراه 
صفحه 7 را بخوانيد بوده است.   

در پي ادعاي پاكس��تان مبني بر نزديك شدن دو 
هواپيماي اين كشور در آس��مان ايران، مسووالن 
ايراني اين ادعا را رد و تاكيد كردند، آسمان كشورمان 
امن ترين آسمان براي تردد پروازهاي بين المللي 
اس��ت. پيش از اين، رييس س��ازمان هواپيمايي 
كشوري پاكستان در اظهارنظري عجيب از احتمال 
برخ��ورد دو هواپيما در آس��مان اي��ران خبر داده 
ب��ود. طي روزه��اي اخير اخبار ض��د و نقيضي در 
خصوص رويداد احتمال برخورد دو فروند هواپيماي 
صفحه 5 را بخوانيد پاكستاني بر...  

 كفه واردات 
 با صادرات 

برابر شد

تكذيب  تقريب 
حادثه ساز دو  

هواپيماي  پاكستاني

 كاالبرگ الكترونيكي 
شهريور ماه نهايي مي شود

 با وجود صراحت حكم بودجه
در ۳ ماه اخير به جاي كاالبرگ 
يارانه نقدي پرداخت شده است

كاهش قيمت تمام شده كاالهاي مصرف مردم، يكي 
از اصلي ترين شعارهايي بود كه تيم اقتصادي دولت 
س��يزدهم بر مبناي آن كار خود را آغاز كرد. ابراهيم 
رييس��ي در صحبت ه��اي خود در زم��ان تبليغات 
انتخاباتي اعالم كرد كه امكان آن وجود دارد كه نرخ 
تورم ابتدا نصف و سپس تك رقمي شود، وعده اي كه 
با گذشت حدود يك سال از آغاز به كار دولت سيزدهم 
نه تنها اجرايي نشده كه حتي نرخ هاي ثبت شده در 
خرداد و تير ماه نشان مي دهد كه احتماال روند صعودي 
تورم در ماه هاي پيش رو ادامه خواهد داشت. در چنين 
شرايطي مسووالن دولتي تنها وعده بهبود نسبي اوضاع 
صفحه 2 را بخوانيد در روزهاي آينده را...  

عقب  نشيني 
 دولت 

 از بازگشت 
به قيمت هاي 

شهريور 
1400؟

   نماز جمعه يك فريضه صددرصد  استثنايي است حتي استثنايي تر از حج

گزيده سخنان

    تفاوت گفتار و رفتار امام جمعه مستمع را سر لج مي آورد
كمترين كاري كه ممكن است بكند اين است كه ديگر نماز نيايد

   عدالت بدون كمك و رسيدگي به طبقه مستضعف و محروم معنا ندارد

   خطباي جمعه در مسائلي مثل حجاب به جاي رويارويي با پادوهاي حقير غربي ها، 
منطق استعماري غربي را تبيين كنند

   امام جمعه سلوك و رفتار مردمي و ارتباط با جوانان داشته باشد

   مردم دين دار و در ميدان هستند ما نيز بايد با عمل به وظايف در ميدان بمانيم

   هنر امام جمعه بازتوليد و تبيين مباني انقالب با زبان امروز است

   جشن ميليوني و مردمي غدير نشان داد كه مردم طرفدار دين هستند



ادامه از صفحه اول|
 رهبر انقاب اس��امي در اين زمين��ه تأكيد كردند: ما 
طرفدار عدالت هس��تيم و پرچم آن را بلند كرده ايم اما 
تحقق عدالت بدون كمك به طبقه محروم و مستضعف 
معنا ن��دارد. حضرت آيت اهلل خامن��ه اي در توصيه اي 
ديگر، با قدردان��ي از تاش هاي س��تادهاي برگزاري 
نماز جمعه در سراسر كشور، ائمه جمعه را به نظارت بر 
سامت اين ستادها سفارش كردند و با تأكيد بر پرهيز 
از ورود در فعاليت هاي اقتصادي، خاطرنشان كردند: از 
فعاليت اقتصادي حتي به عنوان تأمين هزينه هاي نماز 
جمعه بايد اجتناب شود چرا كه آثار منفي ورود بعضي 
از آقايان محترم ب��ه اين فعاليت ها، هنوز هم دامن گير 
نظام اسامي است. ايشان اداره تشكيات روحانيت و 
حوزه هاي علميه را همواره مردمي خواندند و افزودند: 
حوزه هاي علميه، مراجع و فضاي حوزه، وابس��ته به 
مردم هستند و احتياجي به دولت ها و قدرت ها ندارند 
و اين يك افتخار و امتياز است. به همين علت است كه 
حوزه هاي علميه در قضاياي مختلف توانسته اند بدون 
رودربايستي با دولت ها در كنار مردم بايستند. بنابراين 
نمازجمعه نيز بايد به همين شكل و با كمك هاي مردمي 
اداره شود. رهبر انقاب در ادامه به بيان چند نكته درباره 
خطبه هاي نمازجمعه و محتواي آنها پرداختند. ايشان، 
خطبه نمازجمعه و خطيب آن را س��خنگوي انقاب 
اسامي و تبيين كننده و مطالبه گر مباني انقاب خواندند 
و افزودند: هنر بزرگ خطيب جمعه اين باشد كه مفاهيم 
معرفتي و انقابي همچون مس��اله بسيار مهم عدالت، 
استقال، حمايت از مستضعفين و پيروي از شريعت را 
متناسب با نيازهاي روز و با ادبيات جديد بازتوليد كند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي ب��ا تأكيد بر اينكه خطبه ها 
بايد ُپر مغز، آموزنده و پاسخگوي سواالت عمومي باشد، 
گفتند: ادبيات خطبه بايد گرم، صميمي، اتحادآفرين، 
اميدبخش، بصيرت افزا و آرامش بخش به مردم باش��د 
نه آنكه موجب اضطراب، حاشيه سازي، تاطم روحي، 
بدبيني به وض��ع كنوني و آينده ش��ود و براي هجمه 
معاندان نيز دستاويز ايجاد كند. ايشان يك ماموريت مهم 
خطبه هاي نماز جمعه را مقابله با شبهه پراكني هاي دايم 
بدخواهان دانستند و گفتند: ميدان رزم امروز، ميدان 
قدرت نرم است و دشمن در اين ميدان با شبه هافكني 

به دنبال رخنه در دژ مس��تحكم ايم��ان مردم و از بين 
بردن آنان است چرا كه عامل پيروزي انقاب اسامي 
و ايستادگي مردم در دفاع مقدس و فتنه ها و هر عرصه 
ديگر، ايمان مردم بوده اس��ت. رهبر انقاب، كار بزرگ 
جمهوري اسامي را باطل كردن نقطه مركزي هويِت 
تمدن غرب يعني »تفكيك دين از سياست« خواندند 
و افزودند: جمهوري اسامي با شعار دين، نه تنها خود 
را حفظ كرد، بلكه با پيش��رفت اي��ران تاش طوالني 
غربي ها براي ناسازگار نشان دين و سياست را به چالش 
كش��يد بنابراين مافياي قدرت هاي غربي كه در رأس 
آن صهيونيستها و سرمايه داران آن هستند و امريكا نيز 
ويترين آنها اس��ت، از اين حقيقت درخشان عصباني، 
و دايمًا در حال طراح��ي براي ضربه زدن به جمهوري 
اسامي هستند. رهبر انقاب در ادامه به مسائلي كه در 
روزهاي اخير درباره موضوع زن و حجاب مطرح است 
اشاره كردند و گفتند: اين موضوعات از ابتداي پيروزي 
انقاب اسامي همواره مطرح بوده است و اخيرا هم بار 
ديگر به بهانه حج��اب، همان تاش هاي ناكام در حال 
تكرار اس��ت. حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: چند 
سال قبل، در جلسه اي، از من سوال شد كه در موضوع 
زن، در مقابل غرب چه دفاعي داريد كه من گفتم »دفاع 
ندارم، حمله دارم. آنها كه زن را تبديل به كاال كرده اند، 

بايد دفاع كنند و پاسخ دهند«. ايشان با طرح اين سوال 
كه »چرا به يك باره و بار ديگر رسانه هاي رسمي و دولتي 
امريكا و انگليس و مزدورانشان به بهانه حجاب، موضوع 
زن را مورد هجوم قرار داده اند؟ و آيا واقعًا غربي ها مدافع 
حقوق زن ايراني هستند؟«، گفتند: غربي ها همان هايي 
هستند كه اگر مي توانس��تند آب را به روي ملت ايران 
ببندند، مي بستند، همانطور كه داروي كودكان پروانه اي 
را تحريم كرده اند و اجازه نمي دهند به اين كودكان دارو 
برسد؛ حاال غربي ها واقعا دلسوز زن ايراني هستند؟ رهبر 
انقاب اسامي خاطرنشان كردند: حقيقت قضيه اين 
است كه زِن با شرف و با استعداد ايراني يكي از بزرگ ترين 
و مهم ترين ضربه ها را به ادعاها و دروغ هاي تمدن غربي 
زده است و آنها از اين موضوع به شدت عصباني هستند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند: غربي ها سال ها است 
كه مي گويند تا زماني كه زن از قيود اخاقي و ش��رعي 
رها نش��ود، نمي تواند پيش��رفت كند و به مدارج عالي 
علمي، سياسي و اجتماعي برسد اما زن ايراني در بيش 
از چهل سال گذشته توانسته است با حجاب اسامي و 
چادر در ميدان هاي مختلف علمي، اجتماعي، ورزشي، 
سياس��ي، مديريتي، اقتصادي و فرهنگي حاضر شود 
و به موفقيت ها و س��ربلندي هاي بزرگ دس��ت يابد. 
ايشان تأكيد كردند: موفقيت هاي زن مسلمان ايراني 

باطل كننده تاش هاي دويست، سيصد ساله غربي ها 
بوده و به همين علت آنها از زن ايراني عصباني هستند 
و به بهانه حجاب، اقدام به ش��به هافكني و فضاسازي 
مي كنند. رهبر انقاب با اشاره به مطرح شدن موضوع 
حجاب در خطبه هاي نماز جمعه در هفته گذش��ته و 
همچنين در فضاي مجازي و رس��انه ها، خاطرنش��ان 
كردند: در اين موضوعات بايد بسيار متين و منطقي و 
به دور از احساس��اِت بي مورد، ورود كرد و بايد با داليل 
روشن، آن منطق استعماري غربي افشا و تبيين شود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، تبييِن همراه با متانت و اِتقان 
را در موارد ديگر نيز ضروري دانستند و افزودند: ممكن 
اس��ت در منطقه اي ناهنجاري وجود داشته باشد كه 
امام جمعه با در نظر گرفتن همه ماحظات، تصميم به 
مطرح ك��ردن آن در نمازجمعه دارد كه بايد با كيفيت 

مناسب و متناسب با جايگاه امام جمعه باشد. 
رهبر انقاب با تأكيد مجدد بر مقابله با شب هات دشمن 
و لزوم جدي گرفتن وظيفه جهاد تبيين، گفتند: برخي 
اف��راد در جنگ س��خت و در مقابل ضربات شمش��ير 
ايس��تادگي كردند اما در ميدان جنگ نرم و در مقابل 
ش��ب هات زمين خوردند كه البته يك��ي از داليل اين 
اتفاق، دنياطلبي اس��ت. ايشان، توصيه هاي بيان شده 
خطاب به ائمه جمعه را براي سخنراني هاي ايام محرم 
نيز صادق دانستند و با تأكيد بر ضرورت جذب مخاطب 
و تاش براي ارتقاي اجتماع مردم در نمازهاي جمعه، 
افزودند: بر خاف برخي افراد كه مدعي ضعيف شدن 
اعتقادات مردم هس��تند، مراسم هاي بزرگي همچون 
جش��ن غدير، عزاداري هاي محرم و صفر، راهپيمايي 
اربعين و كمك هاي مالي مردم ب��ه حوزه هاي علميه 
نشان دهنده قوي تر ش��دن ايمان و دين داري عمومي 
است و نبايد ناتواني فردي در جذب مردم به يك اجتماع 
به حساب بي ديني مردم گذاش��ته شود چرا كه مردم 
در ميدان هستند و اين ما هس��تيم كه بايد با عمل به 
وظايف، خود را از ميدان كنار نكش��يم. در ابتداي اين 
ديدار، حجت االس��ام والمس��لمين حاج علي اكبري 
رييس شوراي سياس��ت گذاري ائمه جمعه با اشاره به 
برگزاري فريضه نماز جمعه در ۹۰۰ پايگاه در سراس��ر 
كشور، گزارشي از رويكردها، برنامه ها و فعاليت هاي ناظر 

به افزايش كيفيت نمازهاي جمعه بيان كرد.
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تاكيد بر لزوم بازگشت نخبگان
رييس جمهور تجاري س��ازي دس��تاوردهاي علمي و 
توليد ثروت از توسعه دانش و پژوهش را جزو مهم ترين 
اولويت هاي كش��ور در گام دانست و از نقش ويژه جهاد 
دانشگاهي در اين حوزه قدرداني كرد. آيت اهلل سيدابراهيم 
رييسي در مراسم چهل و دومين سالروز تشكيل جهاد 
دانش��گاهي كه در محل پژوهش��گاه رويان برگزار شد، 
با گراميداشت ياد ش��هداي جهاد دانشگاهي و مرحوم 
كاظمي آشتياني موس��س پژوهش��گاه رويان، جهاد 
دانش��گاهي را مولود انقاب اس��امي و منشأ خدمات 
علمي ارزشمند براي كشور دانست. رييسي با تاكيد بر 
نقش اميدآفرين مجموعه جهاد دانشگاهي در كشور، 
گفت: نكته مهم درباره اين مجموعه علمي اين است كه 
توانسته به خوبي انديشه ها و نظريه هاي علمي را تبديل 
به ثروت كرده و در بخش هايي از كش��ور كه نيازمند كار 
علمي و نوآورانه است، گره گشايي كند. اين همان الگويي 
است كه بايد در بخش هاي ديگر نيز آن را دنبال كنيم. 
رييس جمهور با بيان اينكه جهاد دانشگاهي بسياري از 
آرزوها و خواسته هاي كش��ور در حوزه علم و فناوري را 
محقق كرده است، تصريح كرد: اگر علم و دانش در كنار 
منابع و ظرفيت هاي كش��ور قرار گيرد و دانايي منجر به 
توانايي  شود، در همه عرصه ها شاهد دستاوردهاي عظيم 
خواهيم بود. رييس��ي در ادامه با اشاره به دستاوردهاي 
ارزشمند جهاد دانش��گاهي در زمينه هاي ژن درماني و 
سلول درماني، اظهار داش��ت: اين دستاوردها منجر به 
خودكفايي در بخش هاي مهمي از نظام سامت و درمان 
شده و بر همين اساس جزو مظاهر مهم استقال و قدرت 
كشور به شمار مي رود. رييس جمهور با تاكيد بر ضرورت 
برنامه ريزي و تاش براي بازگش��ت نخبگان به كشور 
و حماي��ت جدي دولت از اين روند، اف��زود: افزود: جهاد 
دانش��گاهي پيشتاز و پيش��ران اقتصاد دانش بنيان و از 
مهم ترين نقش آفرينان در زيست بوم نوآوري كشور است 
كه مي تواند با برنامه ريزي درست و كنشگري حساب شده، 
زمين��ه را براي مهاجرت معكوس و بازگش��ت نخبگان 
به كشور را فراهم كند. رييس��ي در ادامه تجاري سازي 
دستاوردهاي علمي را از مهم ترين مسووليت هاي جهاد 
دانشگاهي دانست و با تاكيد بر نقش مهم اين مجموعه در 
تحقق نامگذاري سال، گفت: جهاد دانشگاهي مي تواند با 
انتقال تجارب و تبيين دستاوردهاي خود، براي توسعه 
توليد دانش بنيان و اشتغالزا الگوسازي كند و نقش مهمي 
را در تحقق اين شعار ارزشمند ايفا نمايد. رييس جمهور 
بومي كردن دانش در عرصه هاي مختلف از سوي جهاد 
دانشگاهي را خدمتي بزرگ به كشور عنوان كرد و افزود: 
در شرايطي كه دشمن ما را در زمينه هاي مختلف از جمله 
در حوزه علم و فناوري تحريم كرده است، دستاوردهاي 
ارزشمند جهاد دانشگاهي در دستيابي به دانش  روز دنيا 
در عرصه هاي مختلف و بومي  كردن آن به ويژه در موضوع 
درم��ان ناباروري و همچنين پيش��گيري و درمان انواع 
سرطان، اقدامي بزرگ و شايسته قدرداني است. وي در 
بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر ضرورت كادرسازي 
در حوزه علم و ن��وآوري، تاكيد ك��رد: مرحوم كاظمي 
آشتياني موسس پژوهشگاه رويان نماد جهاد دانش بنيان 
در كشور بود. ايشان توانست با اتكاي به ظرفيت هاي كشور 
و نيروهاي متعهد، كارآمد و خاق تحول بزرگي را در حوزه 
علم و نوآوري رقم بزند و اين ويژگي آن مرحوم بارها از سوي 
رهبر معظم انقاب مورد تجليل قرار گرفت. رييس جمهور 
در ادامه بر ضرورت حمايت از اقدامات جهاد دانشگاهي 
در مسير پيشرفت و خودكفايي كشور تاكيد كرد و گفت: 
در حوزه توسعه صنعتي، واردات بايد مشروط بر انتقال 
تكنولوژي و به دقت به اين فرآيند نظارت شود. نظارت 
در اين حوزه را مي توان به جهاد دانشگاهي سپرد. رييسي 
در بخش پايان سخنان خود با اشاره به اينكه پيشرفت و 
عدالت، محور كار دولت است و دانشگاه ها اتاق فكر دولت به 
شمار مي آيند، اظهار داشت: نهادهاي علمي از جمله جهاد 
دانشگاهي در اين زمينه مي توانند به تواني مضاعف ياريگر 
دولت باشند و با تعريف نظام مسائل كشور و اولويت بندي 
آنها، مشكات كشور را به صورت علمي و فناورانه حل كند.

شبكه ملي اطالعات
هرچه زودتر نهايي شود

رييس قوه قضاييه ب��ا بيان اينكه رها ك��ردن مديريت 
فضاي مجازي به ضرر مردم تمام مي شود، گفت: تا امروز 
قدم هاي بلندي براي ايجاد شبكه ملي اطاعات برداشته 
شده و تاكيد ما نيز آن است كه هر چه زودتر شبكه ملي 
اطاعات به سرانجام برسد. رييس دستگاه قضا در ادامه با 
اش��اره به قول وزير ارتباطات در خصوص ايجاد و توسعه 
شبكه ملي اطاعات، تصريح كرد: تا امروز قدم هاي بلندي 
براي ايجاد ش��بكه ملي اطاعات برداشته شده و وزير و 
مديران وزارت ارتباطات نيز براي تحقق اين مهم، مصمم 
هستند؛ تاكيد ما نيز آن است كه هر چه زودتر شبكه ملي 
اطاعات به سرانجام برسد و اعتقاد داريم تحقق اين امر به 
منزله انجام يك كار ماندگار و بزرگ است. محسني اژه اي 
تصريح كرد: هر مقدار هزينه كرد در بخش ايجاد شبكه ملي 
اطاعات و توسعه زيرساخت ها در اين عرصه، به منزله يك 
سرمايه گذاري محسوب مي شود و چنانچه اين مهم تحقق 
نيابد، در آينده هزينه هاي زيادي به كشور تحميل مي شود. 
وي به اهميت تبيين ضرورت ايجاد و توسعه شبكه ملي 
اطاعات براي عموم مردم و مس��ووالن اشاره كرد و بيان 
داشت: يكي از وظايف شما مديران وزارت ارتباطات آن 
است كه اهميت ايجاد شبكه ملي اطاعات و توسعه آن را 
براي عموم مردم و مسووالن تبيين و تشريح كنيد. رييس 
قوه قضاييه با بيان اينكه ما بايد در عرصه ايجاد ش��بكه 
ملي اطاعات و توسعه زيرساخت هاي اين مقوله حركت 
پرشتابي داشته باشيم، گفت: اميدوارم در اين دوره بتوانيم 
تحقق شبكه ملي اطاعات را شاهد باشيم و زيرساخت هاي 
ناظر بر توسعه شبكه اطاعاتي و ارتباطي كشور را به منصه 
ظهور برسانيم تا بدين واسطه دستاوردها و پيشرفت هاي 
فرهنگي و اقتصادي براي كشور نائل آيد. رييس دستگاه 
قضا در ادامه سخنانش در جمع مديران وزارت ارتباطات 
اظهار كرد: تاكنون به ميزان س��رمايه گذاري صورت 
گرفته براي تحقق دولت هوشمند، بهره برداري هاي 
الزم تحقق نيافته اس��ت و داليل اين امر نيز مي تواند 
ناشي از فقدان سياست و مديريت واحد و عدم اشتراك 
زيرساخت ها و داده هاي دستگاه ها ميان يكديگر باشد. 

طرح كاالبرگ
در انتظار تصميم نهايي

وزير ام��ور اقتص��ادي و دارايي درباره ط��رح كاالبرگ 
الكترونيك و اينكه دولت هنوز تصميم قطعي در اين رابطه 
نگرفته است، گفت: قرار بود بعد از آماده شدن مقدمات اين 
موضوع در يكي از جلس��ات رسمي دولت مطرح شود و 
رييس جمهوري تصميم نهايي را اباغ كنند، اما بهتر است 
پاسخ اين سوال بعد از آن جلسه داده شود تا پاسخ درستي 
باشد. احس��ان خاندوزي، در حاشيه اختتاميه مدرسه 
تابستانه سياست گذاري اقتصادي، در جمع خبرنگاران، 
اظهار كرد: با توجه به حركت به سمت انضباط بخشي نظام 
پرداخت ها و نظام مالي كه در دستور كار قانون گذار بوده، 
جلساتي با رييس كل بانك مركزي برگزار شده است. اراده 
مشترك وزارت اقتصاد و بانك مركزي مبني بر اين است 
كه در سال ۱۴۰۱ ماجراي تفكيك حساب هاي شخصي 
و تجاري كه براي خيلي از مردم نارضايتي و مساله ايجاد 
كرده بود، به سرانجام برسد. وي همچنين درباره قانون 
سامانه موديان و پايانه هاي فروشگاهي، گفت: اين قانون 
بايد خردادماه سال گذشته اجرا مي شد. اما زماني كه ما 
شروع به كار كرديم، هنوز بخش هاي زيادي از مقدمات 
فني كار و اتصال بخش هاي اقتصادي به س��امانه انجام 
نشده بود. بنابراين مهلتي از مجلس گرفته شد تا ابتداي 
امسال عقب ماندگي هاي قبلي جبران شد. او ادامه داد: 
از ابتداي تيرم��اه عما اجراي قانون س��امانه موديان و 
پايانه هاي فروشگاهي شروع شده هم اطاعيه هايي براي 
فراخوان گروه هاي مختلف ارسال شده تا عضويت خود را 
در سامانه مؤديان تكميل كنند، از زماني كه اطاعات افراد 
بر آن بستر بارگذاري مي شود، محاسبه ماليات بر ارزش 
افزوده مودياني كه عضو شدند، بر اساس سامانه موديان و 
پايانه هاي فروشگاهي صورت خواهد گرفت؛ اين موضوع به 
زودي از سوي سازمان امور مالياتي اعام خواهد شد. وزير 
اقتصاد، درباره اينكه آيا طرح كاالبرگ الكترونيك تا 
پايان امسال اجرا مي شود؟ تصريح كرد: دولت هنوز 
تصميم قطعي در اين رابطه نگرفته است. قرار بود بعد 
از آماده شدن مقدمات اين موضوع در يكي از جلسات 
رسمي دولت مطرح شود و رييس جمهوري تصميم 
نهايي را اباغ كنند. بهتر است پاسخ اين سوال بعد از 

آن جلسه داده شود تا پاسخ درستي باشد.

تمام دولت به دنبال
وصول مطالبات بانك ها

معاون وزير اقتصاد گفت: سياس��ت هاي اصاح ساختار 
مالي و حمايت از سهام بانك ها با جديت پيگيري مي شود 
و پيگيري وصول مطالبات بانك ها نيز با هماهنگي كامل 
تمامي اركان دولت در حال انجام اس��ت. س��يدعباس 
حسيني اظهار كرد: سياست هاي اصاح ساختار مالي و 
حمايت از سهام بانك ها با جديت پيگيري مي شود و هر 
تصميمي براي بهبود شاخص هاي مالي و بهبود عملكرد 
مورد حمايت و پشتيباني وزارت اقتصاد خواهد بود و در 
اين راستا پيگيري وصول مطالبات بانك ها با هماهنگي 
كامل تمامي اركان دولت در حال انجام است. وي گفت: 
سياست دولت در مجامع بانك ها اعم از بانك هاي دولتي 
كه مجامع آنها مستقيمًا توسط دولت برگزار مي شود و 
بانك هاي خصوصي شده و بخشي از بانك هاي خصوصي 
كه در اج��راي تكاليف قانوني و حد نصاب هاي مالكيتي 
اداره آن بانك ها يا اداره س��هام مازاد آنها در اختيار وزارت 
امور اقتصادي و دارايي قرار گرفته، تاش ش��ده اس��ت 
كه در مجامع آنها چند موضوع م��ورد توجه جدي قرار 
گيرد. حسيني افزود: ناترازي بانك ها يا مشكات كفايت 
سرمايه آنها يك مشكل جدي است. بحث افزايش سرمايه 
بانك ها در مجامع به دقت مورد توجه اس��ت. در مواردي 
كه آورده سهامدار وجود ندارد، تقسيم سود حداقلي را در 
پيش گرفته ايم تا در سر فصل سود انباشته قرار گرفته و 
از محل اين سود انباشته با استفاده از ظرفيت هاي قانوني 
سهام جايگزين يا افزايش سرمايه از محل انباشته ها بتوان 
افزايش سرمايه در نظام بانكي را محقق كرد. معاون بانك، 
بيمه و ش��ركت هاي دولتي وزارت اقتصاد با بيان اينكه 
بانك هاي ملت، پس��ت بانك و حتي اقتصاد نوين نيز با 
استفاده از همين شيوه افزايش سرمايه داده اند، تصريح 
كرد: ع��اوه بر اين ب��راي برطرف كردن نات��رازي مالي 
بانك ها يا به عبارتي اصاح ساختار مالي، افزايش سرمايه 
۳۵ هزار ميليارد توماني بانك هاي دولتي در قانون بودجه 
امسال پيش بيني شده كه اين امر با هماهنگي سازمان 
خصوصي سازي در حال پيگيري است. وي تاكيد كرد: 
افزايش سرمايه بانك هاي خصوصي شده و خصوصي كه 
احتمااًل واگذاري مديريت آنها توس��ط وزارت اقتصاد در 
حال انجام است نيز از طريق تقسيم سود تقويت خواهد 
شد. وي اصاح س��اختار مالي بانك ها را نيز مورد توجه 
قرار داد و گفت: مطالبات بانك ها از دولت چندين بار در 
معاونت اقتصادي، بانك مركزي و وزارت اقتصاد مطرح 
شده و پيشنهادهاي مختلفي در حال پيگيري است. اگر 
امسال بتوان واگذاري ها را به سرانجام رساند، مي توانيم 
بخش زي��ادي از اين ناترازي را جبران كنيم. حس��يني 
بحث واگذاري بانك ها در قالب تكاليف قانوني در مجامع 
بانك ها را نيز خاطرنشان كرد و افزود: اميد داريم واگذاري 
بخش هايي از اموال مازاد بانك ها را در سال جاري شاهد 
باش��يم. اين اقدامات كمك خواهد كرد ناترازي بانك ها 
بهبود يافته و بهبود يابد. يكي از سياست هايي كه وزارت 
اقتصاد به ط��ور جدي دنبال مي كن��د، كمك به اصاح 
ساختار مالي بانك ها است تا توان و امكان تسهيات دهي 
آنها افزايش يابد. وي در پاس��خ به پرسشي در خصوص 
نحوه پرداخت وام فرزندآوري توسط بانك ها گفت: تكاليف 
قانوني بانك ها بر اساس ضوابط اباغي بانك مركزي تحقق 
خواهد يافت. بخشي از مشكات به دليل ناترازي و كسري 
و همچنين عدم تعادل منابع و مصارف بانك ها اس��ت. 
بانك ها براي جلوگيري از تورم، اجازه اضافه برداش��ت از 
منابع بانك مركزي را ندارند اما پرداخت تكاليف قانوني 
توسط واحدهاي نظارتي رصد مي شود. آمار پرداخت هاي 
اين وام ها تا پايان سال اصاح خواهد شد.حسيني با اعام 
اينكه نظام بانكي در سال گذشته ۸۰ هزار ميليارد تومان 
وام قرض الحسنه پرداخت كرده و بيش از ۹۵۰ هزار نفر 
از اين تسهيات استفاده كرده اند، از پرداخت ۲۰۰ هزار 
وام قرض الحسنه در سه ماهه اول امسال خبر داد و گفت: 
نسبت پرداخت تسهيات قرض الحسنه به سپرده هاي 

قرض الحسنه در سال گذشته ۱۰۵ درصد بوده است.

رهبر معظم انقالب:

كاالبرگ الكترونيكي شهريور ماه نهايي مي شود

وزارت اطالعات با انتشار اطالعيه اي اعالم كرد

تفاوترفتاروگفتارامامجمعه،مستمعراسرلجميآورد

عقب نشيني دولت از بازگشت به قيمت هاي شهريور1400؟

دستگيري تيم تروريستي رژيم صهيونيستي 

كاهش قيمت تمام ش��ده كاالهاي مصرف مردم، يكي از 
اصلي ترين شعارهايي بود كه تيم اقتصادي دولت سيزدهم 
بر مبن��اي آن كار خ��ود را آغاز كرد. ابراهيم رييس��ي در 
صحبت هاي خود در زمان تبليغات انتخاباتي اعام كرد 
كه امكان آن وجود دارد كه نرخ تورم ابتدا نصف و س��پس 
تك رقمي شود، وعده اي كه با گذشت حدود يك سال از آغاز 
به كار دولت سيزدهم نه تنها اجرايي نشده كه حتي نرخ هاي 
ثبت شده در خرداد و تير ماه نشان مي دهد كه احتماال روند 
صعودي تورم در ماه هاي پيش رو ادامه خواهد داشت. در 
چنين شرايطي مسووالن دولتي تنها وعده بهبود نسبي 
اوضاع در روزهاي آينده را مي دهند و اين در حالي است كه 
به نظر مي رسد حتي اجراي وعده هاي گذشته نيز امكان 
پذير نخواهد بود. در بخش��ي از قانون بودجه امسال آمده 
بود كه با اجراي برخي سياست هاي حمايتي، قيمت تمام 
شده كاالهاي اساسي براي مردم به قيمت شهريور ۱۴۰۰ 
بازگردد، ايده اي كه مدت ها بر روي آن تبليغ شد و اين اميد 
را به وجود آورد ك��ه دولت قصد دارد در اين فضا اقداماتي 
جدي داشته باشد اما حاال برخي رسانه هاي گزارش داده اند 
كه احتماال دولت از كل اين ايده عقب نشيني خواهد كرد. 
اليحه اصاح قانون بودجه ۱۴۰۱ كه به  پيشنهاد سازمان 
برنامه و بودجه، اداري و استخدامي و بانك مركزي در جلسه 
هيات وزيران به تصويب رسيده است براي انجام تشريفات 
قانوني با امضاي رييس جمهور به مجلس شوراي اسامي 
ارسال ش��د. در مقدمه توجيهي اين اليحه آمده است، به  
منظور رفع اش��كاالت برخي احكام قانون بودجه ۱۴۰۱، 
در زمينه كنترل قيمت كاالها و افزايش عادالنه حقوق و 

دستمزد و برقراري معافيت مالياتي نسبت به سود متعلق 
به حس��اب هاي بانكي و نظارت بر تسهيات غيرجاري، 
اليحه زير ارايه مي ش��ود. بر اساس اليحه جديد دولت، با 
حذف بند »ر« تبصره ۶ قان��ون بودجه، معافيت مالياتي 
سود سپرده هاي اشخص حقوقي مجدداً برقرار خواهد شد. 
براساس اصاحيه تبصره ۱۲ نيز شوراي حقوق و دستمزد، 
مجدداً مجوز افزايش حقوقها را دريافت مي كند. همچنين 
براساس اصاحيه بند يك قسمت »س« تبصره يك قانون 
بودجه، عما دولت از تامين اقام اساسي كه پيش از اين 
مشمول ارز ترجيحي بودن و پيش بيني شده بود كه با قيمت 
شهريور ۱۴۰۰ به دست مصرف كننده برسند، عقب نشيني 
كرده است. براساس اليحه اصاحي دولت، عبارت به قيمت 
شهريور ۱۴۰۰ از متن قانون بودجه حذف خواهد شد و در 
صورت موافقت مجلس، دولت در اين خصوص مسووليتي 
نخواهد داشت. گفتني است: با وجود صراحت حكم بودجه، 
در ۳ ماه اخير به جاي كاالبرگ يارانه نقدي پرداخت شده 
است. يكي از اصلي ترين موارد اختافي ميان دو طرف در 
مجلس و دولت دقيقا به همين موضوع باز مي گردد. با توجه 
به روند صعودي تورم در اقتصاد ايران، پيشبيني شده بود 
كه براي جلوگيري از كاهش دوب��اره قدرت خريد مردم، 
يارانه نقدي تنها براي دو ماه پرداخت شود و پس از آن يارانه 
در قالب كاالبرگ الكتروني��ك در اختيار مردم قرار گيرد، 
موضوعي كه با گذشت بيش از دو ماه هنوز سرنوشتش معلوم 
نيست و دولت زمان دقيقي براي تغيير در اجراي اين پروژه را 
اعام نكرده است. اين در حالي است كه هنوز بحث با كساني 
كه به حذف نامشان از فهرست يارانه اعتراض داشتند نيز 

ادامه دارد.  معوقه يارانه ها مربوط به دو گروه است؛ كساني 
كه تا ارديبهشت امسال يارانه نقدي دريافت مي كردند ولي 
با واريز مبالغ جديد، به عنوان دهك پردرآمد يارانه آنها قطع 
شد و در سامانه hemayat.mcls.gov.ir اعتراض خود 
را ثبت كرده و درخواست بازبيني دهك بندي را داشتند. 
گروه ديگر كساني كه تا پيش از اين يارانه اي دريافت نكرده و 
از ارديبهشت ماه براي ثبت نام در سامانه my.gov.ir اقدام 
كردند. درنهايت درخواست هاي هر دو گروه بررسي و افرادي 
كه بين دهك اول تا نهم قرار گرفتند، به ليست يارانه بگيران 
اضافه شدند. بر اين اساس براي افراد معترض، همراه با يارانه 
تيرماه، اولين پرداخت انجام ش��د و حدود يك هفته بعد 
براي ثبت نام كنندگان نيز به تناسب دهكي كه در آن قرار 
داشتند، يك پرداخت پرداخت صورت گرفت. قرار بود كه 
يارانه ارديبهشت و خرداد )مبالغ جديد( نيز به عنوان معوقه 
براي آنها پرداخت شود كه در اعام اوليه اواخر تيرماه مطرح 
بود ولي تاكنون واريز نشده است. در رابطه با آخرين وضعيت 
پرداخت معوقات يارانه و زمان آنكه مورد سوال افراد مشمول 
قرار دارد، حسيني- سخنگوي سازمان هدفمندي يارانه ها 
- گفته است كه اين تاخير به معني عدم پرداخت معوقات 
نيست و حتما اتفاق خواهد افتاد. وي با بيان اينكه بررسي 
وضعيت مشموالن در حال انجام است، توضيح داد: در مورد 
افرادي كه نسبت به قطع يارانه خود اعتراض كرده بودند، 
قبا يك مرحله يارانه ۳۰۰ هزار توماني واريز و مسدود شده 
بود كه اين رقم متعلق به دهك چهار تا ۹ است، بنابراين بايد 
براي كساني كه دهك اول تا سوم تشخيص داده شده اند، 
اين مبلغ به تناسب پرداختي براي آنها كه هر نفر ۴۰۰ هزار 

تومان است، تغيير كند. از اين رو بايد فرايند بررسي و انجام 
محاسبات طي ش��ده و پرداخت هاي انجام شده در قالب 
دهك بندي صورت گرفته انجام شود. به گفته سخنگوي 
سازمان هدفمندي يارانه ها، به محض تكميل جريان بررسي 
و محاسبات، معوقه ارديبهشت و خرداد به حساب مشموالن 
واريز مي ش��ود. در رابطه با زمان نهايي ش��دن كاالبرگ 
الكترونيك نيز همچنان اين مجلس است كه زمان هايي 
را تعيين مي كند اما دولت هنوز اين برنامه ها را تاييد نكرده 
است. مهدي طغياني كاال برگ الكترونيك را مصوب بودجه 
ساالنه مجلس دانست و يادآوري كرد كه دولت در اجرا، به 
دليِل اتفاقات ارديبهشت ماه و نيز اجراي حذف ارز ۴۲۰۰ 
توماني، تفاوت هايي صورت داد چ��ون اوضاع آنگونه كه 
تصور مي شد، پيش نرفت. سخنگوي كميسيون اقتصادي 
مجلس با اشاره به اينكه زير ساخت كاال برگ الكترونيك 
در حال آماده سازي است، ادامه داد: بر اساس وعده داده 
شده، زير ساخت كاال برگ الكترونيك در شهريور ۱۴۰۱ 
آماده مي شود و كاالي اساسي و ضروري با توجه به قول 
دولت، به صورت كاال برگ ارايه مي شود. طغياني با اشاره به 
اينكه مشمولين يارانه در قانون مشخص شده است، ادامه 
داد: همين دامنه اي كه مشمول يارانه هدفمندي شدند، 
كاال برگ نيز دريافت مي كنند. با اين اظهارات بايد ديد 
كه آيا در شهريور ماه امسال، يارانه نقدي به پايان عمر 
خود خواهد رسيد يا دولت سيزدهم مانند ترديدهايي 
كه در عمل به برنامه بازگش��ت به قيمت هاي س��ال 
گذشته داشته، در رابطه با ايجاد زيرساخت كاالبرگ 

الكترونيك نيز به مشكل خواهد خورد.

وزارت اطاع��ات جزييات بيش��تري از دس��تگيري و 
تجهي��زات تي��م تروريس��تي شناس��ايي  ش��ده رژيم 
صهيونيستي را منتش��ر كرد. متن اطاعيه دوم وزارت 
اطاعات درباره اين تيم تروريس��تي به اين شرح است: 
»بس��م اهلل الرحمن الرحي��م؛ به دنبال اع��ام گزارش 
بازداش��ت يك تيم تروريستي وابس��ته به رژيم غاصب 
صهيونيس��تي، بخشي از اطاعات به دس��ت آمده را به 

استحضار ملت شريف ايران مي رساند.
۱- هدف تروريست هاي وابسته به رژيم صهيونيستي، 

انفجار يك مركز صنايع حساس دفاعي كشور بود.
۲- صهيونيس��ت هاي تبهكار، متناس��ب ب��ا اهميت و 
حساس��يت مركز موردنظر، پيچيده ترين ش��يوه هاي 
تركيبي براي شناسايي جغرافياي هدف و تخريب وسيع 

آن را طراحي كرده بودند.
۳- عناصر عملياتي تيم عمل كننده از اعضاي گروهك 
تروريس��تي و مزدور كومله هستند كه مستقيما توسط 
عبداهلل مهتدي، سركرده آن گروهك براي اين ماموريت 
انتخاب و به افسران موساد معرفي شده بودند. شايان ذكر 
است مزدوري گروهك كومله براي رژيم صهيونيستي از 
گذشته كشف و مستند شده بود اما اين ارتباط در سال هاي 

اخير كاما نزديك و نيمه علني شده است تا آنجا كه انجام 
عمليات نيابتي از طرف رژيم صهيونيس��تي به كاركرد 

شناخته شده آن گروهك مزدور تبديل شده است.
۴- س��ربازان گمنام امام زمان)عج( پس از بازداش��ت 
تروريست ها و در مرحله اول با هدِف حفظ ارتباط آنها با 
افسراِن عملياتي موساد، دستگيري ها را به صورت كاما 
سفيد انجام دادند. اين رهيافت موجب فراهم آمدن امكان 
شناسايي كليه اعضاي تيم هاي عملياتي، پشتيباني و 
شيوه هاي راهبري عملياتي سازمان موساد و كشف زمان 
دقيق اجراي عمليات شد. آن سازمان تروريستي پس از 
شكست بزرگ در اجراي عمليات و بي اطاعي از وضعيت 
تيم عملياتي، مرتبطين و تجهيزات حّساس همراه آنها، 
يكشنبه گذشته به گروهك مزدور كومله دستور دادند 
ضمن اقدام بي سابقه، بازداشت تعدادي از عناصر خود را 
اعام كند! اين وزارتخان��ه در روزهاي آينده و با برطرف 
ش��دن برخي ماحظات اطاعاتي و حفاظتي، تعداد و 
هويت عوامِل عملياتي بازداشت شده و نيز عناصِر مرتبِط 

مقيم خارج از كشور را اعام خواهد كرد.
۵- گستردگي و تعدد تجهيزاِت همراه تروريست ها در 
حدي بوده كه امكان حمل مستقيم آنها توسط اعضاي 

تيم عملياتي وجود نداش��ته اس��ت، بنابراين در قالب 
جاسازي در لوازم پوشش��ي و از مسير كولبري، از اقليم 

كردستاِن عراق وارد كشور كرده بودند.
۶- بخشي از تسليحات و تجهيزاِت كشف و ضبط شده از 

تروريست ها به شرح ذيل است: 
۶/۱- ۸ بمب بسيار قوي براي انفجار هدف اصلي و ۸ بمب 
كوچك مخصوص تخريب تجهيزات همراه تيم پس از 

اجراي عمليات اصلي.
۶/۲- ۴ قبضه ساح كمري ويژه همراه با صدا خفه كن و 

تعداد زيادي فشنگ مربوط.
۶/۳- آخرين نسخه هاي سيستم هاي ارتباطي ويندوز 
قرمز، تعداد قابل توجهي لپ تاپ و گوشي هاي تلفن همراه 

و روترهاي مخصوص.
۶/۴- ابزارهاي فني ويژه براي اخال در سيس��تم هاي 

كنترلي محيط هدف و نيز براي انفجار از راه دور.
۶/۵- مجموعه كامِل ابزار گريم، كاه گيس و وس��ايلي 

براي تغيير اثر انگشت.
۶/۶- مقادير قابل توجهي ارزهاي خارجي و ريال ايراني.

۶/7- اسناد هويتي مختلِف جعلي ايراني و غيرايراني.
7- وزارت اطاع��ات ضم��ن س��پاس خاضعان��ه ب��ه 

درگاه بيك��ران الهي كه همواره ه��ادي، حامي و حافِظ 
مجاهداِن گمنام اس��ام و اي��ران در عرصه هاي خطير 
ماموريت هاي ش��ان بوده اس��ت، اعام مي دارد كه تيم 
عملياتي دستگير شده نه تنها موفق به كارگزاري بمب ها 
در محيط هدف نشدند، بلكه پيش از دستگيري اعضاي 
آن و در حالي كه ب��ه  طور كامل در محاصره تور امنيتي 
دالوراِن گمنام قرار داش��تند و به عن��وان اقدامي كاما 
احتياطي، اطاعات و هشدارهاي الزم به مراكز مرتبط 
داده شده بود تا در صورت بروز هرگونه رخداِد پيش بيني 
نشده در مراحل دستگيري ها، تروريست ها نتوانند حتي 

به اطراِف محيط هدف نيز دسترسي پيدا كنند.
در پاي��ان وزارت اطاع��ات به غاصباِن رس��واي قدس 
ش��ريف و حاميان عمال تروريس��تي آنها صريحا و قويا 
اعام مي كند گرچه در انجام هدف جنايتكارانه خويش 
با شكست بزرگ مواجه ش��دند، اما صرِف »اعزام تيم به 
حريم مقدس جمهوري اس��امي ايران« نيز بي پاسخ 
نخواه��د ماند، همچنانكه پيش از اي��ن هم هيچ يك از 
اقدامات تروريس��تي آنها بي جواب نمان��ده، اما مصالح 
»صهيونيزم بين الملل« در سكوت و كتماِن مصائب وارده 

به آنها بوده است.



صندوق بين المللي پول اعالم ك��رد كه اياالت متحده با 
توجه به خطرات زيادي كه با آن مواجه اس��ت، ش��انس 
كمي ب��راي اجتناب از ركود اقتص��ادي دارد. به گزارش 
اكونوميك، پير-اوليويه گورينش��اس، اقتصاددان ارشد 
صندوق بين المللي پول گفت: در واقع اوضاع فعلي نشان 
مي دهد كه احتمال اينكه اقتصاد اياالت متحده بتواند از 
ركود جلوگيري كند بسيار كم است. وي هشدار داد كه 
حتي يك شوك كوچك مي تواند اقتصاد اياالت متحده 
را وارد رك��ود كند. صندوق بين الملل��ي پول در آخرين 
به روزرساني چشم انداز اقتصاد جهاني، پيش بيني رشد 
امريكا را در سال جاري به ۲.۳ درصد كاهش داد كه ۱.۴ 
درصد كمتر از پيش بيني ماه آوريل اس��ت. پيش بيني 
مي شود كه رشد اقتصادي اياالت متحده در سال آينده، با 
رشد تنها ۱ درصد كندتر شود. بانك مركزي اياالت متحده 
نرخ هاي بهره را به ش��دت افزايش داده است تا تورم داغ 
كه باعث كند شدن فعاليت اقتصادي مي شود را كاهش 
دهد. افزايش ديگري در روز چهارشنبه در پايان نشست 
سياست دو روزه فدرال رزرو انتظار مي رود كه در ماه هاي 
آينده افزايش خواهد يافت. گورينشاس گفت در حالي 
كه ب��ازار كار اياالت متحده در حال حاضر قوي اس��ت و 
نرخ بيكاري بس��يار پايين و ۳.۶ درصد اس��ت، صندوق 
بين المللي پول انتظار دارد كه با ادامه اين سياست هاي 
پولي انقباضي، بازار كار نيز به تدريج سرد و باعث افزايش 
بيكاري شود. گورينچاس افزود: پيش بيني هاي كنوني 
كاهش س��رعت را مي طلبد اما نه ركود البته نشانه هايي 
از كند شدن اقتصاد وجود دارد. صندوق بين المللي پول 
پيش بيني رش��د اقتصاد جهاني خود را براي سال هاي 
۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ در بحبوح��ه ت��ورم باال، كاهش رش��د 
اقتص��ادي در چين و ادامه جنگ روس��يه عليه اوكراين 
كاهش داد. به گزارش ايسنا، بر اساس آخرين چشم انداز 
اقتصاد جهاني صن��دوق بين المللي پ��ول، پيش بيني 
مي شود، اقتصاد جهاني امسال ۳.۲ درصد رشد كند كه 
۰.۴ درصد نس��بت به پيش بيني قبلي در آوريل كاهش 
يافته اس��ت. همچنين انتظار مي رود رشد اقتصادي در 
سال ۲۰۲۳ تعديل شود و به ۲.۹ درصد يعني ۰.۷ كمتر 
از پيش بيني آوريل برس��د. كاهش رتبه براي دو اقتصاد 
بزرگ جهان، چين و اياالت متحده همچنين براي هند، 
موجب تجديدنظر نزولي در رشد جهاني در دوره دو ساله 
شده است. پيش بيني مي شود اقتصاد اياالت متحده در 
سال ۲۰۲۲ به ميزان ۲.۳ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ميزان 
يك درصد رشد كند كه به ترتيب ۱.۴ درصد و ۱.۳ درصد 
كاهش يافته است. علت اين كاهش، رشد نااميدكننده 
در ۶ ماهه اول همراه با مصرف خصوصي ضعيف و كاهش 
قدرت خريد خانوارها و تاثير م��ورد انتظار يك انقباض 
شديدتر در سياس��ت پولي بود.صندوق بين المللي پول 
پيش بيني رشد خود را براي چين در سال هاي ۲۰۲۲ و 
۲۰۲۳ به ترتيب ۱.۱ درصد و ۰.۵ درصد كاهش داد كه 
ناشي از محدوديت هاي طوالني مدت و عميق تر شدن 
بحران امالك و مستغالت بود. پيش بيني مي شود توليد 
ناخالص داخلي چين در سال جاري ۳.۳ درصد و در سال 
آينده ۴.۶ درصد افزايش يابد. پيش بيني رشد تركيه از 
۲.۵ درصد در گزارش قبلي به چهار درصد در سال ۲۰۲۲ 
بازنگري شد. داده هاي موسسه مستقر در واشنگتن نشان 
مي دهد كه انتظار مي رود اقتصاد تركيه در سال ۲۰۲۳ به 
ميزان ۳.۵ درصد رشد كند كه از پيش بيني سه درصدي 
آوريل بيشتر است. رش��د منطقه يورو نيز با ۰.۲ درصد 
كاهش به ۲.۶ درصد در س��ال جاري و ب��ا ۱.۱ درصد به 
۱.۲ درصد در سال آينده بازبيني شده كه منعكس كننده 

پيامدهاي جنگ در اوكراين همچنين فرض شرايط مالي 
سخت تر است. چش��م انداز هند با كاهش ۰.۸ درصدي 
به ۷.۴ درصد در س��ال ۲۰۲۲ بازنگري شده كه به دليل 
شرايط خارجي كمتر مساعد و تشديد سريع سياست ها 
انجام ش��ده اس��ت. صندوق بين المللي پول تاكيد كرد: 
تورم مصرف كننده سريع تر از حد انتظار افزايش مي يابد 
كه عالوه بر عدم تعادل عرضه و تقاضا به دليل قيمت هاي 
مواد غذايي و انرژي اس��ت. اين صندوق پيش بيني تورم 
خود را براي سال هاي ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ميزان ۰.۸ درصد 
ارتقا داد و به ترتيب به ۸.۳ و ۵.۷ درصد رسيد. به گفته پير 
اوليويه گورينشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بين المللي 
پول، چشم انداز از آوريل به طور قابل توجهي تيره شده و 
جهان ممكن است به زودي در آستانه يك ركود جهاني 

قرار گيرد كه تنها دو سال پس از ركود گذشته است.

  ت�ورم در اس�تراليا ب�ه باالترين رقم ۲۱ س�ال 
گذشته رسيد

نرخ تورم س��االنه در اس��تراليا به ۶.۱ درصد رسيده كه 
باالترين رقم از ۲۰۰۱ را نش��ان مي ده��د و ۲ برابر نرخ 
افزايش دستمزد ها در اين كشور است. به  گزارش رويترز، 
تورم در استراليا در سه ماهه دوم سال جاري ميالدي به 
باالترين رقم طي ۲۱ سال گذشته رسيد و افزايش قيمت 
مواد غذايي و انرژي احتمااًل آن را باالتر خواهد برد. به نظر 
مي رسد نياز به افزايش بيشتر نرخ بهره جهت تحت كنترل 
درآوردن تورم در اين كشور باشد. جبم چالمرز، خزانه دار 
اس��تراليا اعالم كرد نرخ تورم در اين كشور باالتر خواهد 
رفت. اطالعات اداره آمار استراليا نشان مي دهد شاخص 
قيمت مصرف كننده در اين كشور ۱.۸ درصد در سه ماهه 
دوم افزايش يافته است. نرخ تورم ساالنه در استراليا به ۶.۱ 

درصد رسيده كه باالترين رقم از ۲۰۰۱ را نشان مي دهد 
و ۲ برابر نرخ افزايش دستمزد ها در اين كشور است. بانك 
مركزي استراليا مانند بسياري از بانك هاي مركزي دنيا 
نرخ به��ره را جهت مهار تورم افزايش داده اس��ت. بانك 
مركزي اس��تراليا تا امروز ۳ بار افزايش نرخ بهره را اعالم 
كرده كه سختگيرانه ترين سياست پولي طي چند دهه 
گذشته بوده است. رييس بانك مركزي استراليا اعالم كرد 
نرخ بهره احتمااًل تا ۲.۵ درصد افزايش مي يابد. اما باالتر 
بردن اين رقم مي تواند باعث ركود اقتصاد ش��ود و پايين 
آوردن آن مشكل تورم را تشديد مي كند. قيمت گاز و برق 
در استراليا به باالترين رقم رسيده و سيل هاي گسترده 

قيمت مواد غذايي تازه را هم باال برده است.
به اين ترتيب انتظار مي رود تورم در اس��تراليا تا پايان سال 

جاري ميالدي به ۷ يا حتي ۸ درصد برسد.

يادداشت

 خبر كوتاه
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امكان استفاده از »سهام«
به عنوان »وثيقه«

دادس��تان كل كش��ور از امكان توثيق »س��هام« براي 
جلوگيري از بازداش��ت متهمان خبر داد. محمدجعفر 
منتظري در مراس��م رونمايي از فاز اول سامانه توثيق 
الكترونيك ستاره، با تاكيد بر اينكه يكي از اصول مهم در 
سند تحول قضايي استفاده از فناوري هاي هوشمند و به 
روز است، اظهار كرد: هرچه اين امكان بيشتر فراهم شود 
براي مردم و دستگاه قضا بهتر است و انتظار داريم دولت 
و مجلس در حوزه گسترش اين موضوع مساعدت كنند.

اوراق بدهي دولت
يك ريال هم معوق ندارد

خزانه دار كل كش��ور اعالم كرد حت��ي يك ورقه 
اوراق بدهي منتشره در دولت جمهوري اسالمي 
اي��ران وجود ندارد كه در زمان مقرر اصل و س��ود 
آن تسويه نش��ده باش��د. خزانه دار كل كشور در 
خصوص ارسال زودهنگام صورتحساب عملكرد 
بودجه سال ١۴٠٠ كل كشور به ديوان محاسبات 
اظهار كرد: يكي از كار هايي كه ما بايد انجام دهيم 
تهي��ه و تدوين صورت حس��اب عملك��رد بودجه 
اس��ت كه طبق قوانين و مقررات بايد تا پايان آذر 
ماه اي��ن كار را انجام مي داديم. س��يد رحمت اهلل 
اكرم��ي در بازدي��د از چهاردهمي��ن نمايش��گاه 
صنعت مالي )بورس، بانك و بيم��ه(، ادامه داد: با 
آقاي بذرپاش رييس ديوان محاس��بات جلساتي 
داش��تيم مبني براينكه صورت حساب عملكرد را 
زماني تهيه كنيم كه مجلس و دولت بتوانند از آن 
براي بودجه سال بعد به درس��تي استفاده كنند، 
طبيعتًا بايد در ارس��ال گزارش تسريع مي شد و با 
تالش شبانه روزي در اداره كل گزارش گري مالي 
و حس��ابداري بخش عمومي توانس��تيم چندين 
ماه زودتر، صورت حساب را تنظيم و تدوين كنيم 
و همه را به صورت سيس��تمي و مكانيزه خدمت 
ديوان محاسبات بدهيم و آنها هم توانسته اند زودتر 
گزارش تفريغ بودجه ۱۴۰۰ را بدهند، به طوري كه 
در رسانه ها نيز منتشر شده، اين كار حدوداً ۶ ماه 
زودتر انجام شده است كه طبيعتًا دولت و مجلس 
در تدوين و تصويب بودجه سال آينده مي توانند 
با اطالعات اين گزارش عملكرد دقيق تر و بهتري 
داشته باش��ند. خزانه دار كل كش��ور در خصوص 
اقدامات دولت براي كاهش كسري بودجه اظهار 
كرد: اين موضوع را س��ازمان برنامه و بودجه بايد 
پاس��خ دهد، علي ايحال براي رفع كسري بودجه 
در سال ۱۴۰۱ دو كار مي توانيم انجام دهيم يكي 
اينكه كسري منابع را از پول پرقدرت بانك مركزي 
تامين كنيم كه اين بدترين راه ممكن براي اقتصاد 
كشور است و راه ديگر اين است كه با انتشار اوراق 
مالي اس��المي، كس��ري بودجه را تامين كنيم و 
كاري كه ما در مركز مديريت بدهي هاي عمومي 
و روابط مالي دولت وزارت اقتص��اد انجام داديم، 
تامين كس��ري از طريق اوراق است. وي توضيح 
داد: نهاد هاي مالي بازار سرمايه نظير صندوق هاي 
درآمد ثابت خريداران عمده اوراق دولت هستند. 
اكرم��ي ادامه داد: يكي از ويژگي هاي اين ش��يوه 
تامي��ن مالي اين اس��ت كه دولت ها بتوانند س��ر 
موعد بازپرداخت اوراق را داش��ته باشند و يكي از 
كليدي ترين پيش نياز هاي انتشار اوراق، موضوع 
بازپرداخت اوراق س��ر موعد مقرر اس��ت. معاون 
وزير اقتصاد تاكيد كرد: امروز مي توانم بگويم كه 
حتي يك ورقه اوراق منتشره در دولت جمهوري 
اسالمي ايران وجود ندارد كه در زمان مقرر اصل و 
سود آن تسويه نشده باشد. وي گفت: بنابراين يك 
روش تامين مالي اين است كه دولت پول پرقدرت 
چاپ كند و نوع ديگر تأمين مالي اين اس��ت كه از 
طريق اوراق، تامين مالي كني��م و ما راه دوم را در 
دستوركار قرار داده ايم. اكرمي در ابتداي سخنان 
خود ب��ا آرزوي موفقيت براي هم��كاران وزارت 
اقتصاد در مركز مديري��ت بدهي هاي عمومي و 
روابط مالي دولت اين وزارتخانه گفت: استقبالي 
كه از غرفه وزارت اقتصاد در نمايشگاه شده است، 

استقبال بسيار خوبي است.

 تامين برق كشور 
ارتباطي به قيمت بيت كوين ندارد

يك كارشناس حوزه برق گفت: با همان استداللي 
كه خاموشي برق در س��ال گذشته را نمي توان بر 
گردن اس��تخراج رمز ارز انداخت، در سال جاري 
نيز نمي توان تامي��ن برق بدون خاموش��ي براي 
بخش خانگي را ناش��ي از كاهش استخراج رمزارز 
تلقي كرد. صادق صفاري، كارشناس حوزه برق در 
گفت وگو با تسنيم ضمن اشاره به نقش استخراج 
رمزارزها در مصرف برق كشور گفت: تا اين لحاظ 
هيچ نهاد رسمي و بين المللي با ارايه سند و مدرك 
عدد دقيقي از ميزان استخراج رمز ارز غيرمجاز در 
كشور ارايه نداده و كليه اظهارنظرها در اين زمينه 
بيش��تر در حد يك برآورد اس��ت. اين كارشناس 
حوزه برق با اش��اره به عدد و رقم هاي مطرح شده 
پيرامون مساله استخراج رمز ارز گفت: تا اين لحظه 
بيشترين عددي كه در رابطه با مصرف برق مرتبط 
با استخراج رمز ارز عنوان شده، عدد ۲۰۰۰ مگاوات 
است كه توسط وزير نيرو دولت قبل بيان شد.اين 
عدد نمي تواند دقيق تلقي ش��ود، زيرا زماني وزير 
نيرو گذشته مصرف رمزارز را حدود ۲۰۰۰ مگاوات 
برآورد كه ما در كشور مس��اله خاموشي گسترده 
را داش��تيم و احتمال مي رود، اس��تخراج رمز ارز 
به عنوان يك بهانه براي توجيه خاموش��ي به كار 
رفته باشد.صفاري، ضمن تشريح نقش استخراج 
رمزارز در مصرف برق كشور گفت: اگر فرض كنيم، 
اطالعات ارايه شده توس��ط وزير نيرو دولت قبل، 
بدون جانب داري سياس��ي بوده و بپذيريم ميزان 
حداكثر مصرف برق براي استخراج رمزارز ۲۰۰۰ 
مگاوات بوده اس��ت، مقايسه اين عدد با اوج بار ۶۹ 
هزار مگاواتي يعني، كمتر از ۳ درصد مصرف برق 
كشور ناشي از استخراج رمز ارز است.استخراج رمز 
ارز در مقابل مص��ارف بزرگي نظير بخش خانگي، 
اداري، صنايع و كشاورزي عمال بسيار ناچيز است 
و عمال اتصالي ميان اين مس��اله يا مس��ائلي نظير 
قيمت بيت كوين با خاموشي ها به طور قابل توجهي 
وجود ندارد. با همان اس��تداللي كه خاموشي برق 
 در س��ال گذش��ته را نمي توان بر گردن استخراج 
رمز ارز انداخت، در سال جاري نيز نمي توان تامين 
برق بدون خاموشي براي بخش خانگي را ناشي از 

كاهش استخراج رمزارز تلقي كرد.

اياالت متحده بر لبه پرتگاه ركود اقتصادي قرار دارد

دالر در مرز 32  هزار تومان، سكه 14 ميليون و 860 هزار تومان 

جهان در آستانه ركود اقتصادي

كاهش قيمت انواع سكه و طال
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

دالر چهارشنبه، پنجم مردادماه در بازار آزاد به ۴۲۹۶۰ 
تومان دادو ستد شد. همچنين با اعالم قيمت اونس 
جهاني طال كه با سه دالر افزايش قيمت به يك هزار 
و ۷۲۳ دالر رسيده، سكه با قيمت ۱۴ ميليون و ۸۶۰ 
هزار تومان معامله شد. در ساعات صبح، قيمت سكه 
طرح جديد با ۵۰ هزار تومان كاهش نس��بت به روز 
 گذش��ته به ۱۴ ميليون و ۸۵۰ هزار تومان رس��يد.

هر قطعه س��كه طرح جديد ۱۴ ميليون و ۸۵۰ هزار 
تومان داد و ستد شد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز ۱۴ ميليون و ۱۵۰ هزار تومان معامله شد. همچنين 
نيم سكه هشت ميليون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع سكه 
پنج ميليون و ۱۵۰ هزار تومان و سكه يك گرمي سه  
ميليون و ۱۰۰ هزار تومان قيمت خورد. عالوه بر اين، 
در ب��ازار طال نيز نرخ هر گرم ط��الي ۱۸ عيار به يك 
ميليون و ۳۶۰ هزار تومان رس��يد و قيمت هر مثقال 

طال پنج ميليون و۸۹۵ هزار تومان شد.

   كاهش قيمت دالر و يورو
 در صرافي هاي بانكي ادامه يافت

قيمت فروش دالر چهارش��نبه، پنجم مرداد ۱۴۰۱ در 
صرافي ه��اي بانكي با ۶۲ تومان كاهش نس��بت به روز 
گذشته ۲۷ هزار و ۷۵۷ تومان مبادله مي شود. هر اسكناس 
يورو در صرافي هاي بانكي با ۲۹ تومان كاهش نسبت به 
روز گذش��ته، ۲۸ هزار و ۷۲۸ تومان معامله شد.قيمت 
خريد هر دالر توسط صرافي هاي بانكي ۲۷ هزار و ۴۸۰ 
تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲۸ هزار و ۴۴۳ تومان اعالم 
شد.عالوه بر اين، قيمت خريد دالر در بازار متشكل ارزي 
۲۸ هزار و ۲۵۸ تومان و ن��رخ فروش آن ۲۸ هزار و ۵۱۵ 
تومان بود، اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار 
۲۸  هزار و ۵۹۰ تومان و نرخ فروش آن نيز ۲۸ هزار و ۸۴۹ 
تومان اعالم شد.همچنين، در سامانه نيما در معامالت، 

حواله يورو به قيمت ۲۶ هزار و ۹۵۵ تومان فروخته و حواله 
دالر به بهاي ۲۶ هزار و ۶۴۲ تومان معامله شد.

  آغاز معامالت توافقي دالر 
با نرخ ۳۰ هزار تومان 

معام��الت توافقي دالر در بازار ارز )چهارش��نبه ، پنجم 
مردادماه( در كانال قيمت ۳۰ هزار تومان كار خود را آغاز 
كرد.  اواخر خردادماه بود كه بانك مركزي براي ساماندهي 
بازار ارز در تعامل با كانون صرافي ها، صرافي هاي معتبر و 
صادركنندگان به اين جمع بندي رسيد كه بازار توافقي 
عرضه و تقاضا راه اندازي ش��ود. سپس امكان معامالت 
توافقي ارز در صرافي ها و بازار متشكل ارزي فراهم شد. 
چهارشنبه، پنجم مردادماه در آغاز به كار فعاليت بازار 
توافقي بازار ارز، دالر با قيمت ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان و با 
حجم ۱۰۰ هزار معامله شد. معامالت توافقي دالر در روز 
گذشته كار خود را با ۲۹ هزار و ۸۰۰ تومان شروع و با نرخ 
۳۰ هزار و ۲۷۰ تومان به پايان رساند. حجم معامالت دالر 

توافقي در پايان روز گذشته ۲۰۰ هزار بود.

     مسير صعود طالي جهاني هموار شد
قيمت طال چهارشنبه با كاهش اندك ارزش دالر افزايش 
يافت در حالي كه سرمايه گذاران منتظر تصميم كليدي 
ف��درال رزرو امريكا در م��ورد نرخ بهره بودن��د، مي تواند 
چش��م انداز طال را تحت تاثير قرار دهد. به گزارش ايسنا، 
بهاي هر اونس طال ب��ا ۰.۲ درصد كاهش به ۱۷۱۷ دالر و 
۱۰ سنت رسيد و قيمت طالي امريكا نيز با ۰.۰۱ درصد 
كاهش به ۱۷۱۸ دالر و ۱۰ سنت رسيد. سهام وال استريت 
سقوط كرد و اوراق خزانه اياالت متحده در روز سه شنبه، يك 
روز قبل از افزايش احتمالي نرخ بهره فدرال رزرو افزايش 
يافت زيرا سرمايه گذاران با نگراني هاي اقتصادي فزاينده 
و نشانه هايي از بحران عرضه گاز در اروپا دست به گريبان 
بودند. انتظار مي رود بانك مركزي اياالت متحده در پايان 

نشست سياس��ت خود در روز چهارشنبه، نرخ بهره را ۷۵ 
واحد ديگر افزايش دهد. نرخ بهره باالتر و بازده اوراق، هزينه 
فرصت نگهداري شمش هاي بدون بازده را افزايش مي دهد.

دالر پس از افزايش شديد در روز سه شنبه اندكي كاهش 
يافت. دالر ضعيف تر به جذابيت طال در ميان خريداراني كه 
ارزهاي ديگ��ر دارند كمك مي كند. اعتماد مصرف كننده 
اياالت متحده در جوالي در بحبوحه نگراني هاي مداوم در 
مورد افزايش تورم و نرخ هاي باالتر كه مي تواند هزينه ها را 
كاهش دهد، به پايين ترين حد در يك تا يك و نيم س��ال 
اخير سقوط كرد كه نش��ان دهنده كاهش رشد اقتصادي 
در آغاز سه ماهه سوم است. بر اساس نظرسنجي رويترز از 
اقتصاددانان، اقتصاد جهاني در چنگال ركود جدي است، 
به طوري كه برخي از اقتصادهاي كليدي در معرض خطر 
باالي ركود هس��تند و تنها كاهش معني داري در تورم در 
سال آينده وجود دارد. در بازار ساير فلزات ارزشمند، بهاي هر 
اونس نقره با ۰.۴ درصد افزايش به ۱۸.۶۸ دالر رسيد، پالتين 
۰.۳ درصد افزايش يافت و به ۸۷۶.۲۲ دالر رسيد و پاالديوم با 

۰.۴ درصد افزايش به ۲۰۱۷ دالر و ۵۶ سنت رسيد.

     دالر جهاني از ركورد ۲۰ ساله فاصله گرفت
 در روز چهارش��نبه و در آستانه نشس��ت سياست گذاري 
فدرال رزرو امريكا ك��ه در آن بانك مركزي انتظار مي رود 
براي مهار تورم فزاينده، نرخ ها را ۷۵ واحد پايه ديگر افزايش 
دهد، دالر از باالترين سطح ۲۰ سال اخير فاصله گرفت. به 
گزارش بيزنس، تالطم در بازارهاي ارز بس��يار كم بود زيرا 
معامله گران منتظر اعالم نرخ بهره فدرال رزرو هس��تند. 
بازارهاي پول پيش بيني  كردند كه ف��درال رزرو نرخ ها را 
۷۵ واحد پاي��ه bps افزايش مي ده��د و احتمال افزايش 
 ۱۰۰ واحدي نيز وجود دارد. معامله گران انتظار دارند كه 
فدرال رزرو تا پايان س��ال نرخ را به ۳.۴ درصد برس��اند تا 
به بازگش��ت تورم به هدف كمك كن��د. پيش بيني روي 
افزايش هاي بيش از حد نرخ ها باعث شد تا در اوايل اين ماه 

ش��اخص دالر به باالترين سطح خود تقريبا طي ۲۰ سال 
گذشته و رقم ۱۰۹.۲۹ برسد و در حال حاضر ۲.۳ درصد در 
ماه جوالي افزايش يافته است. يورو ۰.۳ درصد باالتر رفت و 
به ۱.۰۱۴۴ دالر رسيد اما نتوانست بخش عمده اي از افت ۱ 
درصدي روز سه شنبه را جبران كند كه بزرگ ترين سقوط 
آن در بيش از دو هفته گذش��ته پس از تشديد نگراني ها از 
ركود اقتصادي اروپا با كاهش بيش��تر عرضه گاز به اروپا از 
طريق خط لوله نورد استريم يك است.كالين آشر، اقتصاددان 
ارشد در ميزوهو در يادداشتي گفت: ما انتظار داريم كه يورو 
در حالي كه قيمت بنزين در اين حد باال باقي بماند با مشكل 
روبرو شود. در همين حال، دالر استراليا ۰.۲ درصد كاهش 
يافت و به ۰.۶۹۲۶ دالر رسيد، حتي در حالي كه تورم اصلي 
ساالنه به ۴.۹ درصد در ژوئن رسيد كه بسيار باالتر از هدف 
بانك مركزي استراليا بود. معامله گران اكنون با احتمال ۸۶ 
درصدي افزايش ۵۰ واحدي نرخ بهره توسط بانك مركزي 
استراليا در هفته آينده و ۱۴ درصد از افزايش متوسط  ۲۵ 
واحدي قيمت گذاري مي كنند. دالر در ۱۳۷ ين ثابت و در 
برابر فرانك سوييس در ۰.۹۶۲۸ بود. در ارزهاي رمزنگاري 

شده، بيت كوين در ۲۱هزار و ۴۱۰ دالر ثابت بود.

     پوند در بازارهاي جهاني صعودي شد
پوند انگليس به دليل تثبيت گسترده دالر افزايش يافت 
اما با توجه به آمارهاي ضعيف جديد كه مش��كالت پيش 
روي اقتصاد را برجس��ته مي كرد رشد آن محدود شد. به 
گزارش كارنسي، كارفرمايان بريتانيايي نسبت به استخدام 
و سرمايه گذاري از زمان بحران همه گيري ويروس كرونا 
در سال ۲۰۲۰ بدبين ترين احس��اس را دارند. مغازه ها و 
سوپرماركت ها در بريتانيا قيمت ها را در ۱۲ ماه منتهي به 
ج��والي ۴.۴ درصد افزايش دادند كه بزرگ ترين افزايش 
در بيش از يك دهه گذشته است. مجموعه اي از داده هاي 
اقتصادي ضعيف بر بانك انگلستان فشار آورده است تا مسير 

سخت گيري سياست پولي خود را نرم كند. 

انتظار عدم تحقق
درآمدهاي مالياتي و نفتي 

امس��ال نمي ت��وان انتظار 
تحقق درآمدهاي مالياتي و 
نفتي داشت، دولت اگر قادر 
به تأمين كس��ري بودجه از 
طريق عمليات بازار باز، فروش 
سهام و دارايي هاي دولتي و 
س��اير ابزارهاي پولي و مالي 
نش��ود، نمي توان به كاهش 
شيب نقدينگي و تداوم آن اميدوار بود. مهم تر از كاهش 
نرخ رشد نقدينگي در دو ماهه نخست امسال، تداوم اين 
روند كاهش��ي تا پايان سال است. از آنجا كه افزايش در 
نقدينگي ناشي از افزايش پايه پولي و قدرت خلق پول 
بانك هاست و در حال حاضر، ضريب فزاينده نقدينگي 
عدد ۸ است، اگر فقط يك واحد به پايه پولي افزوده شود، 
هش��ت برابر واحد بر حجم نقدينگي اضافه مي شود. 
همچنين براساس اعالم مركز پژوهش هاي مجلس، 
كس��ري بودجه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار ميليارد تومان است 
و اين كسري در نيمه اول سال خود را آشكار نمي كند 
كه نياز به افزايش نقدينگي باشد بلكه در نيمه دوم سال 
خود را نشان مي دهد كه دولت بايد به روشي اين كسري 
را تامين كند تا مجبور به چاپ پول نش��ود.  كس��ري 
بودجه هنگامي خود را آشكار مي سازد كه منابع بيش 
برآوردشده در بودجه محقق نشوند كه از جمله مهم ترين 
اين منابع، درآمدهاي نفتي و مالياتي است. با استمرار 
جنگ روسيه و اوكراين كه انتظار مي رود به يك جنگ 
فرسايشي تبديل ش��ود و افزايش فشارهاي تحريمي 
بين المللي، بخش قابل توجهي از درآمدهاي نفتي ما را 
برخي كشورها از طريق اعطاي تخفيف هاي ۲۰ تا ۳۰ 
درصدي به مشترياني كه با دور زدن تحريم ها خريدار 
نفت ايران بودند، تصاحب كرده اند؛ بنابراين تحقق ۴۸۴ 
هزار ميليارد تومان درآمدهاي برآورد شده نفتي، هرچند 
بهاي بين المللي نفت هم افزايش يافته ترديد آميز است 
و بخشي از كسري بودجه از همين محل اتفاق مي افتد. 
در خصوص تحقق درآمدهاي مالياتي ۵۷۲ هزار ميليار 
توماني بودجه كه حدود ۶۲ درصد نسبت به سال گذشته 
بيشتر برآورد شده است نيز ترديد وجود دارد زيرا نظام 
مالياتي كشور كارآمد نيست و برخي بنيادها و بنگاه هاي 
فرادولتي كه مالك صدها شركت و نهاد اقتصادي و مالي 
اقماري هستند، بر اساس ميزان درآمدهاي نجومي خود 
به پش��توانه قدرت هاي رانتي، ماليات كافي پرداخت 
نمي كنند و برخي نيز مش��مول معافيت هاي مالياتي 
هستند؛ از اين رو فشار مالياتي بر بخش خصوصي مولد 
و اصناف بدون ضابطه افزايش يافته اس��ت. آنان كه از 
فراگيري ويروس مهلك كويد ۱۹ از يكسو و تحريم ها 
و شرايط ركود تورمي و عدم حمايت هاي مالي و قانوني 
دولت و بانك ها از ديگر سوي متحمل زيان هاي فاحش 
شده اند، قادر به پرداخت ماليات تعييني دولت نخواهند 
بود و در مقابل فشار مالياتي تاب نخواهند آورد و بيشتر 
تضعيف خواهند شد كه آثار آن در كاهش رشد اقتصادي 
و افزاي��ش بيكاري و درآمد ملي آش��كار خواهد ش��د.  
بيشترين حجم درآمد مالياتي دولت از طريق ماليات هاي 
غير مستقيم از جمله ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر 
مصرف تأمين خواهد ش��د كه آحاد مردم، خريداران و 
مصرف كنندگان نهايي مشمول پرداخت آن هستند، اين 
ماليات در شرايط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدي اعالمي از سوي 
مركز آمار ايران به ميزان تورم افزايش خواهد يافت و دولت 
از منظر تورم رو به افزايش به بهاي فقيرتر ش��دن مردم 
درآمد بيشتري كسب خواهد كرد اما به هرحال كسري 
بودجه از محل درآمدهاي مالياتي بيش برآورد شده در 
بودجه سال جاري، درحالي كه شرايط اقتصادي از رونقي 
نسبت به سال گذشته برخوردار نشده نيز دور از انتظار 
نيست.  بنابراين، دولت اگر قادر به تأمين كسري بودجه از 
طريق عمليات بازار باز، فروش سهام و دارايي هاي دولتي 
و س��اير ابزارهاي پولي و مالي نشود، از آنجا كه دريافت 
وام از بانك مركزي خط قرمز دولت است، گزينه اي جز 
استقراض از بانك هاي دولتي در پيش رو ندارد كه منجر 
به اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي و افزايش پايه 
پولي و نقدينگي خواهد شد؛ بنابراين به طور زود هنگام 
نمي توان به كاهش شيب نقدينگي چندان اميدوار بود.  
در حال حاضر هيچ نشانه اي از سرمايه گذاري در داخل 
كشور وجود ندارد، به دليل بي اعتمادي سرمايه گذاران، 
پيش بيني پذير نبودن اقتصاد، افزايش انتظارات تورمي 
تحت تاثير افزايش نرخ ارز، به نتيجه نرسيدن مذاكرات 
و نظاير آن حجم سرمايه گذاري داخلي در كشور روند 
كاهشي يافته است و برنامه اي هم براي جذب سرمايه هاي 
خارجي وجود ندارد؛ بنابراين درآمدهاي ملي افزايش قابل 
توجهي نخواهد يافت كه بر ميزان ماليات تأثيرگذار است.  
چرا تاكنون ماليات قابل توجهي از ثروت و خانه هاي خالي 
اخذ نشده اس��ت؟ يكي از اصول ماليات ستاني درست، 
عادالنه و به دور از فس��اد اين است كه مبتني بر اصول 
درس��ت حكمراني و موازين علمي باشد اما همواره در 
روند حضوري اخذ ماليات، بر اساس توافق نانوشته اي 
مبتني بر رشاء و ارتشاء بين برخي از مميزين و موديان 
مالياتي، مبالغ قابل توجهي از ماليات ها كاهش مي يابد. با 
فعالسازي سامانه الكترونيكي كه عدم مواجهه حضوري 
مودي و مميز را در پي دارد، انتظار مي رود حجم فس��اد 
كاهش يابد كه قدمي در مسير اصالح نظام مالياتي است.

محمود جامساز 

رييس دوماي روس��يه ۵ دليل براي افول بيش از پيش 
جايگاه دالر در جهان را برشمرد و گفت ارز صدرنشين 
بعدي متعلق به كشور هاي داراي اقتصاد مستقل خواهد 
بود. به گزارش روسيا اليوم، »وياچسالو ولودين« رييس 
مجلس ملي روسيه )دوما(، توضيح داد كه پنج دليل وجود 
دارد كه ثابت مي كند دالر موقعيت جهاني خود را بيش 
از پيش از دست مي دهد. ولودين در كانال تلگرامي خود 
اين پنج دليل را برشمرد و گفت: دليل نخست اين است 
كه دالر هيچ پوششي براي كاال ها يا منابع اساسي ندارد. 
پس از خروج اياالت متح��ده امريكا از توافقنامه برتون 
وودز، دالر ديگ��ر به طال گره نخ��ورد و چاپ دالر امريكا 
نامحدود شد، از اين رو بدهي ملي عظيم اياالت متحده 
و تورم بي سابقه اي در اين كشور به نام بايدن رقم خورد. 
)برتون وودز )Bretton Woods( توافقي اس��ت كه 
در س��ال ۱۹۴۴ ميان كشور هاي بزرگ جهان امضا و به 

موجب آن دالر به عنوان ارز ذخيره جهاني به رس��ميت 
شناخته ش��د. اين توافقنامه، يك سيستم جديد پولي 
جهاني را پايه گذاري و دالر را به عنوان ارز جهاني جايگزين 
استاندارد طال كرد و به اين ترتيب، جايگاه امريكا به عنوان 
قدرت غالب در عرصه اقتصاد جهان تثبيت شد.(  ولودين 
دليل دوم را استفاده از دالر به عنوان ابزار جنگ سياسي 
برشمرد و گفت: تحريم هاي غيرقانوني، محدوديت هاي 
پرداخت و س��رقت ذخاير ارزي، اعتماد ساير كشور ها 
را مبني بر امن بودن پولش��ان افزايش نمي دهد. رييس 
دوماي روسيه دليل سوم از دست رفتن موقعيت جهاني 
 دالر را تغييرات ژئوپليتيكي خواند و گفت: مدل جهان 
تك قطبي خ��ود را تضعيف كرده اس��ت و تقاضا هاي 
فزاينده اي براي چند قطبي بودن در جهان وجود دارد؛ 
در نتيجه تقاضا براي جايگزيني دالر افزايش يافته است. 
شاهد اين امر افزايش تسويه حساب هاي متقابل با ارز هاي 

محلي است. ولودين دليل چهارم را عدم تمايل واشنگتن 
به اعتراف به اشتباهات خود و سپس تالش براي حل آنها 
و دليل پنجم را چرخه اي بودن تاريخ خواند و گفت: يك 
الگوي تاريخي تكراري در جهان وجود دارد: هر واحد پول 
جهاني دوره خاص خود را كه حدود ۱۰۰ س��ال است، 
دارد. ريال پرتغالي با اسپانيايي جايگزين شد. سپس به 
ترتيب گيلدر هلند، فرانك فرانسه، پوند انگليس و دالر 
امريكا غالب شدند. همين دالر هم با يك ارز جديد مبادله 
خواهد شد. امروز مي توانيم بگوييم كه واحد پول جديدي 
كه صدرنشين خواهد شد، يورو نيست؛ زيرا يورو هم بيشتر 
و بيشتر ضرر مي كند، بلكه آن ارز متعلق به كشور هاي 
داراي اقتصاد مس��تقل خواهد بود. اين سوال كه اتفاق 
مذكور با چه سرعتي رخ خواهد داد بي جواب است؛ اما 
روشن اس��ت كه فرآيند افول جايگاه دالر در جهان آغاز 

شده و توقف آن ديگر ممكن نيست.

۵ دليل افول بيش از پيش جايگاه دالر در جهان
دالر



فاز اول طرح توثيق الكترونيك هوشمند دارايي ها ظهر 
امروز چهارش��نبه، پنجم امرداد ماه، با حضور دادستان 
كل كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون راهبردي 
قوه قضاييه و روساي بانك هاي عامل )ملي، رسالت، مهر 
ايران( و به ميزباني سازمان بورس و اوراق بهادار و شركت 
سپرده گذاري مركزي آغاز به كار كرد. مجيد عشقي در 
ابتداي آيين رونمايي از سامانه »ستاره«، اظهار كرد: يكي از 
برنامه هاي مهم سازمان بورس اين است تا جايي كه ممكن 
اس��ت با بهره گيري از بستر الكترونيك، خدمات در بازار 
سرمايه را در اختيار سرمايه گذاران به ويژه سرمايه گذاران 
خرد قرار دهد. رييس سازمان بورس با اشاره به گام هايي 
كه در اين راستا توسط سازمان بورس با همكاري شركت 
سپرده گذاري مركزي و مديريت فناوري برداشته شده، 
تصري��ح كرد: پرداخت س��ود نقدي از طريق س��جام به 
صورت متمركز كه بار س��نگيني را از دوش سهامداران 
خرد برداشته است، از جمله اين موارد است. با اين اقدام، 
سود نقدي سهامداران به صورت الكترونيك و متمركز 
به حساب انها واريز مي شود. عشقي، توثيق الكترونيك و 
هوشمند انواع دارايي هاي مالي را اقدام ديگر برشمرد كه 
از سال گذش��ته آغاز شد و عنوان كرد: از امروز به صورت 
رسمي افراد مي توانند از اين سامانه استفاده كنند كه اين 
س��امانه در سيستم بانكي نيز از امروز عملياتي مي شود. 
او با اشاره به اهميت سامانه توثيق الكترونيك هوشمند 
»ستاره« خاطرنشان كرد: سهامداران به ويژه سهامداران 
خرد مي توانند با بهره گيري از اين سامانه، نياز به نقدينگي 
فوري خود را بدون اينكه مجبور به فروش سهام يا دارايي 
خود ش��وند، مرتفع كنند. به بياني ديگ��ر، از طريق اين 
سامانه امكان دريافت وام كوتاه مدت ميسر شده و پس از 
اتمام بازپرداخت وام، اين وثيقه به صورت الكترونيك آزاد 
خواهد شد. عشقي ادامه داد: اگرچه امكان وثيقه گذاري 
نيز پيش تر فراهم بوده، اما اين امكان در ارقام و اعداد 
باال و توسط اشخاص حقوقي و با روال سنتي و دستي 
بوده و اكنون امكان وثيقه گذاري سهام و دارايي ها به 
صورت الكترونيك و در مقادير پايين نيز فراهم شده 
است. رييس سازمان بورس كاركرد ديگر اين سامانه 
را در دستگاه قضايي برشمرد و ادامه داد: اكنون امكان 
بهره گيري اين سامانه در دستگاه قضايي فراهم شده 
تا توثيق هوشمند در عرض چند دقيقه امكان پذير 
شود، اقدامي كه پيشتر چند روز زمان مي برد. او تاكيد 
كرد: در فازهاي بعد امكان توثيق گواهي سپرده سكه، 
اوراق بدهي و يونيت هاي صندوق هاي سرمايه گذاري 

يا همان  اي تي اف ها نيز فراهم خواهد شد.

    »ستاره«؛ نوآوري نهادي
در فضاي اقتصاد كشور

همچني��ن در اين مراس��م، وزير امور اقتص��اد و دارايي 
رونمايي از سامانه توثيق الكترونيك را آغاز يك حركت 
بزرگ در اقتصاد كش��ور برش��مرد و ادامه داد: س��امانه 
ستاره يك نوآوري نهادي است و اميد مي رود با استمرار 
اين حركت، ثمرات آن نصيب مردم ايران ش��ود. احسان 
خاندوزي تصريح كرد: اين نوآوري نهادي پيونددهنده 
ظرفيت هايي است كه در اقتصاد كشور وجود داشته اما 
بنا به داليلي تاكنون از آنها استفاده نشده است. امروز از 
طريق بستر سامانه ستاره اميد مي رود اتفاق مباركي رخ 
دهد و مردمي كه از دارايي هايي برخوردار هستند بتوانند 
از آنها به عنوان وثيقه استفاده كنند. از طريق اين سامانه 
افراد مي توانند به صورت برخط و بدون تشريفات حضوري 
و مسيرهاي پرپيچ و خم اداري و كاغذبازي هاي رايج در 
شبكه اداري كشور، از امكان وثيقه گذاري دارايي هاي خود 
بهره مند شوند. وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه امكان توثيق 
سهام فقط شامل دارندگان سهام عدالت نمي شود، گفت: 
دارندگان اوراق مشاركت، اوراق خزانه، گواهي سپرده طال 
و هر اوراق بهادار ديگري نيز مي توانند از اين امكان استفاده 
كنند تا هم در سيستم قضايي كشور و هم در شبكه بانكي 
كشور به عنوان وثيقه استفاده شود. خاندوزي ادامه داد: 
امروز فقط بانك ملي و دو بانك قرض الحسنه به صورت 
برخط به اين سامانه متصل هس��تند، اما در ماه هاي 
آينده تمام ش��بكه بانكي كش��ور با دامنه وسيع تري 
مي توانند اين نقش را ايفا كنند و وزارت اقتصاد نيز به 

صورت ويژه به توسعه اين سامانه اهتمام خواهد كرد.

    اهتمام دستگاه قضايي
از بهره گيري از فناوري هاي هوشمند

در بخش ديگري از آيين رونمايي از فاز نخس��ت سامانه 

وثيقه گ��ذاري الكترونيك )س��تاره(، حجت االس��الم 
والمسلمين محمد جعفر منتظري اظهار كرد: از سازمان 
بورس و اوراق بهادار درخواست مي كنيم تا اين سامانه را 
به قوه قضاييه متصل كند تا رصد و دسترسي به اطالعات 
متقاضيان توثيق سرمايه و سهام فراهم شود و قوه قضاييه 
در راستاي توسعه اين سامانه از هيچ همكاري اي كوتاهي 
نخواهد كرد. دادس��تان كل كشور ادامه داد: سهامداران 
حقيقي ي��ا حقوقي كه قصد وثيقه گذاري نزد ش��خص 
ديگري را داشته باش��د، مي توانند طي مراحلي و تحت 
نظارت شركت س��پرده گذاري مركزي، س��هام خود را 
به عنوان وجه الضمان نزد ش��خص ديگري كه مي تواند 
حقيقي يا حقوقي باش��د، توثيق كن��د. او تصريح كرد: 
اين موضوع درباره دريافت وام از بانك هاي عامل )ملي، 
رس��الت، مهر ايران( هم امكان پذير است و سهامداران با 
توجه به مراحل تعريف شده در اين بانك ها هم مي توانند 
ب��ا توثيق از دريافت تس��هيالت به��ره ببرند. منتظري 
خاطرنشان كرد: در مساله توقيق سهام نياز به وجود 
سند نيست و مي توان از خودرو و طال مي توان استفاده 
كرد، هر آنچه كه مالكيت داشته باشد و قاضي بتواند 
حق طرف را تامين كند قابل اس��تفاده خواهند بود. 
با راه اندازي توثيق الكترونيك در بازار سرمايه شاهد 
ايجاد يك تحول تاريخي در ارايه خدمات نوين براي 
جامعه چند ميليوني سهامداران در كشور خواهيم بود.

    مزيت هاي توثيق الكترونيك
محمد باغس��تاني اظهار كرد: براي اولين بار در كشور 
سرويس هوشمند توثيق الكترونيك توسط شركت 
س��پرده گذاري مركزي با همراه��ي وزارت اقتصاد، 
سازمان بورس و اوراق بهادار و شركت مديريت فناوري 
بورس تهران، تعريف و پياده س��ازي ش��ده است. وي 
با اعالم اينكه با بهرمن��دي از نيروهاي متخصص در 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و 
همراهي وزارت اقتصاد، قوه  قضاييه، سازمان بورس و 
اوراق بهادار و بانك مركزي توانستيم اين خدمت نوين را 
در جهت سهولت كار هموطنان عزيز ارايه نماييم گفت: 
در طي يك سال توسعه اين پروژه با تالش متخصصين 
فناوري اطالعات، بستر الزم جهت ارتباط سيستم هاي 
سپرده گذاري با اركان مختلف به صورت كامال مكانيزه 
برقرار شد كه سازمان ها و ارگان هاي مختلف مي توانند 
با دريافت اين س��رويس و توسعه محصوالت خود به 
صورت آنالين، اقدام به ثبت آني درخواس��ت توثيق 
س��هام متقاضيان و ارايه خدمت به صورت لحظه اي 
كنند. مديرعامل سمات تصريح كرد: سرويس توثيق 
هوشمند در اولين فاز انتشار، با همكاري بانك مركزي 
در اختيار بانك هاي »ملي، مهر و رسالت« قرار گرفت 
كه به موجب تفاهمنامه في ما بين، بانك هاي عامل 
مي توانند با انجام فرايند توثيق س��هام متقاضيان به 
صورت آنالين، خدمات اعتبارس��نجي و وام دهي به 

مشتريان خود را تسهيل و تسريع بخشند.

     فرآيند آنالين توثيق
باغس��تاني با بيان اينكه با پياده س��ازي اين سرويس 
با تالش و همراهي متخصصين ق��وه قضاييه، امكان 
استعالم و انجام فرايند توثيق سهام متقاضيان برقرار 
ش��ده گفت: بر اساس تفاهم صورت گرفته في ما بين 
قوه قضاييه و شركت سپرده گذاري مركزي متقاضيان 
مي توانند درخواست ارايه وثيقه از محل سرمايه موجود 
در بورس را به صورت آنالين اعالم كنند و بدون انجام 
فرايند فروش س��هام، دارايي سهمي خود را بر اساس 
ارزش روز به عنوان ضمانت نزد قوه قضاييه قرار دهند 
ك��ه همه اين فرايند به صورت آني و در بس��تري امن 
بين شركت سپرده گذاري مركزي و قوه قضاييه انجام 
مي شود. وي در ادامه اظهار داشت: در سال هاي گذشته 
توثيق س��هام به صورت سنتي، كاغذي و بسيار زمان 
بر بود كه اين موارد از داليل مهم براي عدم اس��تقبال 
سهامداران از اين مزيت بود و به همين دليل شركت 
سپرده گذاري مركزي از سال گذشته توثيق مكانيزه 
سهام عدالت را با همكاري چند بانك آغاز كرد و تا امروز 
حدود 300 هزار نفر از سهامداران موفق شده اند از اين 
مزيت استفاده كنند و همچنين در مجموع 6 هزار نفر 
به صورت مكانيزه رفع توثيق را انجام داده اند. مديرعامل 
سمات در خصوص مزيت هاي توثيق الكترونيك نيز 
گفت: بايد به اين نكته مهم هم اش��اره كرد كه توثيق 
الكترونيك سهام براي دريافت وام از سيستم بانكي به 
يك عدالت سراسري براي مردم در سراسر كشور منجر 
مي شود به طوري كه بر خالف گذشته كه دريافت وام 
از اين طريق ش��امل صرف زمان و هزينه زيادي براي 
مردم بود، با الكترونيكي شدن اين فرايند همه مردم 
مي توانند از سراسر ايران به صورت آنالين و همگاني 
از اين س��رويس با استفاده از بس��ترهاي الكترونيك 
براحتي اس��تفاده كنند. الزم به ذكر است مردم براي 
دريافت سرويس توثيق الكترونيك سهام براي دريافت 
وام از سيستم بانكي مي بايست در سامانه سجام ثبت 
نام و احراز هويت كنند تا در كنار ده ها خدمت آنالين 
ك��ه از طري��ق درگاه ذينفعان بازار س��رمايه دريافت 
مي كنند بتوانند از سرويس توثيق الكترونيك سهام 
براي دريافت وام از سيس��تم بانكي برخوردار شوند. 
با رونماي��ي از اين ط��رح در گام اول، مردم مي توانند 
از س��هام خود در بازار س��رمايه به عنوان وثيقه براي 
دريافت تسهيالت و ضمانتنامه بانكي استفاده كنند. 
همچنين در گام هاي بعدي پذيرش س��اير دارايي ها 
نظير سكه، اندوخته بيمه عمر، گواهي كسر از حقوق و 
... براي انجام اموري كه نياز به وثيقه گذاري وجود دارد، 
به اين س��امانه افزوده خواهد شد. ملي، رسالت و مهر 
ايران؛ بانك هايي هس��تند كه در سامانه توثيق سهام 
حضور دارند و متقاضيان حقيقي و حقوقي مي توانند 
براي دريافت تسهيالت از اين طريق اقدام كنند. براين 
اساس، تنها ش��رط اين است كه فرد در سامانه سجام 
ثبت نام و احراز هويت شده باشد. در واقع فرايندي كه 

شركت سپرده گذاري مركزي درنظر گرفته اين است 
كه س��هامدار به اپليكيشن هاي بانكي يا شعب بانكي 
مراجعه و درخواست توثيق س��هام خود را ارايه  دهد. 
پس از اين فرد از طريق س��امانه س��جام احراز هويت 
مي ش��ود. متقاضيان پس از طي اين فرايند، شركت 
سپرده گذاري مركزي دارايي قابل وثيقه متقاضي را به 
بانك اعالم مي كند و بانك هم در اپليكيشن به سهامدار 
نشان مي دهد. پس از آن سهامدار مي تواند نمادهايي 
كه قصد توثيق آنها را دارد انتخاب و تاييد كند.  در واقع 
شركت سپرده گذاري درخواستي كه از سمت بانك 
آمده را به س��هامدار نمايش مي ده��د و پس از احراز 
هويت دوباره درخواست متقاضي ثبت شده و فرايند 
توثيق بعد از اعمال معامالت صورت مي گيرد. اگر اين 
فرايند موفقيت آميز باشد؛ بانك تسهيالت را پرداخت 
خواهد كرد. در مراسم رونمايي از سامانه ستاره عالوه 
بر وزير اقتصاد و دارايي، دادس��تان كل كشور، معاون 
راهبردي ق��وه قضاييه و روس��اي بانك هاي عامل و 

جمعي از فعاالن بازار سرمايه نيز حضور داشتند.

    توثيق سهام چيست؟
اگر سهامداري )حقيقي يا حقوقي( قصد وثيقه گذاري نزد 
شخص ديگري را داشته باشد، مي تواند طي مراحلي و 
تحت نظارت شركت سپرده گذاري مركزي، سهام خود 
را به عنوان وجه الضمان نزد ش��خص ديگري )حقيقي 
يا حقوقي( توثيق كن��د.  توثيق اوراق به��ادار، فرآيند 
درخواست مس��دود كردن اوراق بهادار تحت مالكيت 
يك شخص وثيقه گذار به نفع فرد وثيقه گير نزد شركت 
سپرده گذاري مركزي است. طي مدت توثيق، فرد مالك 
دارايي حق فروش دارايي تعيين شده را نداشته و هرگونه 
درخواس��ت درخصوص رفع توثيق، درخواست اقدام 
به فروش دارايي توثيق ش��ده و... بايد به همراه مدارك 
و مس��تندات كافي كه از سوي س��پرده گذاري تعيين 
شده است، به صورت مكتوب به آن نهاد ناظر اعالم شود 
عايدات حاصل از دارايي طي دوره توثيق )تقسيم سود 
نقدي، س��هام جايزه و حق تق��دم و...( به صورت توافق 
بين وثيقه گير و وثيقه گذار تعيين مي ش��ود كه حين 

درخواست توثيق، مسير اين عايدات بايد تعيين شود. 

    ثبت نام در سامانه سجام
شرط دريافت تسهيالت

الزم به ذكر است كه احراز هويت سهامداران، به صورت 
الكترونيكي انجام خواهد شد و نيازي به مراجعه حضوري 
نيست و همه اشخاصي كه قصد استفاده از تسهيالت 
بانكي را دارند، بايد در س��امانه س��جام ثبت نام كنند. 
تنها شرط براي دريافت وام اين است كه فرد در سامانه 
س��جام ثبت نام و احراز هويت كند. درواقع سهامدار به 
اپليكيشن هاي بانكي يا ش��عب بانكي مراجعه كرده و 
درخواست توثيق س��هام خود را ارايه مي دهد. پس از 

اين، فرد از طريق سامانه سجام احراز هويت مي شود.
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افزايش نرخ بهره بين بانكي
هشداري براي سرمايه گذاران

ايمنا| نرخ بهره بين بانكي در حالي طي آخرين روزهاي 
تيرماه ۱۴0۱ به ۲3.3۱ درصد رسيد كه نسبت به هفته 
سوم تيرماه رش��د 0.۱۷ واحد درصدي ثبت كرده است. 
اين نرخ يكي از ابزارهاي كنترل تورم بوده و با افزايش آن، 
نرخ بهره افزايش يافته و حجم نقدينگي موجود در بازارها 
كاهش مي يابد كه در كاهش تورم موثر است. اين باالترين 
رقمي است كه در س��ال جاري براي نرخ بهره بين بانكي 
ثبت شده و اعتراض فعاالن بازارهاي مالي را به دنبال داشته 
است. نرخ بهره بين بانكي تأثير مستقيمي بر بازار سرمايه 
ندارد. اين نرخ در واقع يك نرخ شبانه است و بر پول هايي 
كه بانك ها به يكديگر قرض مي دهند، تعيين مي ش��ود. 
مي توان گفت نرخ بهره بين بانكي، نرخ استقراض بين بانكي 
است كه در مدت كوتاهي تسويه مي شود. ساير نرخ هاي 
بهره ازجمله سود سپرده هاي بانكي بر بازار سرمايه تأثير 
مستقيم دارد. افزايش نرخ بهره بين بانكي با وجود تأثير نه 
چنداني كه در بازار سرمايه دارد، نشان دهنده موفق نبودن 
بانك ها در جذب نقدينگي اس��ت. اين در حالي است كه 
حجم معامالت بازار سرمايه در اين روزها نشان مي دهد 
كه نقدينگي، جذب بازار سرمايه هم نشده است. در چنين 
شرايطي، نقدينگي جذب بازارهاي موازي شده است و در 
اين بازارها شاهد رشد هستيم و همين موضوع تورم موجود 
در كشور را تشديد مي كند. نقش دولتمردان در كنترل اين 
نرخ بسيار موثر است، زيرا افزايش آن ممكن است در بين 
سهامداران منجربه اين تصور شود كه دولت به نرخ بهره 
بين بانكي بي توجه بوده و قرار است سياست هاي انقباضي 
به كار گرفته شود. بنابراين درمجموع مي توان گفت تأثير 
نرخ بهره بين بانكي بر بازار سرمايه بيشتر جنبه رواني دارد. 
درحالي كه سيداحس��ان خاندوزي، وزير اقتصاد و امور 
دارايي پيش از اين درخصوص كنترل نرخ بهره بين بانكي 
در سطح ۲0 درصد و در قالب بسته حمايت از بورس وعده 
داده بود، اين نرخ به بيش از ۲۱ درصد رسيد و در واكنش 
به عبور آن از ۲۱ درصد گفته اس��ت كه همچنان دولت 
مصمم به نگه داشتن نرخ بهره بين بانكي در محدوده ۲0 
درصد است و براي حل اين مساله در جلسه شوراي پول و 
اعتبار، تصميم گيري خواهد شد. در اين راستا روز گذشته 
متوليان بازار سرمايه ازجمله بانك مركزي و رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار تهران، جلسه تشكيل دادند كه در آن 
علي صالح آبادي، رييس كل بانك مركزي با اشاره به موضوع 
نرخ سود بين بانكي به عنوان يكي از دغدغه هاي فعاالن 
بازار سرمايه گفته است نرخ سود در بازار بين بانكي طبيعتًا 
متناسب با عرضه و تقاضا و مكانيزم بازار تعيين مي شود، 
اما بانك مركزي به عنوان بازارساز و در چارچوب سياست 
پولي ضدتورمي كه به تأييد دولت نيز رس��يده است، در 
اين بازار حضور دارد و نرخ سود در اين بازار را در چارچوب 
مشخصي، كنترل مي كند؛ در همين راستا نيز در جلسه روز 
گذشته تصميماتي در اين خصوص اتخاذ شده كه با اجراي 
اين تصميمات، نرخ سود در بازار بين بانكي كنترل خواهد 
شد. وي درعين حال، رويدادهاي اثرگذار بر بازار سرمايه را 
موضوعات چندگانه دانست كه بايد مورد توجه قرار گيرد 
و در همين راستا افزود: دغدغه فعاالن بازار سرمايه، مورد 
توجه تيم اقتصادي دولت و بانك مركزي است و تدابير الزم 
در اين خصوص اتخاذ خواهد شد، البته بايد توجه داشت 
كه هرگونه سياست در زمينه حمايت از بازار سرمايه بايد 
هم راستا با ساير سياست هاي دولت به ويژه سياست كنترل 
تورم و اصالح نظام بانكي باشد. رييس كل بانك مركزي با 
تأكيد بر لزوم پايبندي بانك ها و نهادهاي مالي به نرخ هاي 
سود مصوب ش��وراي پول و اعتبار افزود: سازمان بورس 
ساز و كارهاي حمايت نظام بانكي از شركت ها و نهادهاي 
مالي فعال در بازار س��رمايه، ازجمل��ه بازنگري در برخي 
مقررات در حوزه نهادهاي مالي، سياس��ت هاي هدايت 
اعتباري با هدف تسهيل و ايجاد مشوق براي تأمين مالي 
شركت هاي فعال در بازار سرمايه از بانك ها را بررسي و به 
بانك مركزي پيشنهاد كند و بانك مركزي براي همكاري با 
بازار سرمايه در اين زمينه آمادگي كامل دارد. شهرام معيني، 
اقتصاددان در اين خصوص مي گويد: نرخ بهره بين بانكي 
يكي از نرخ هاي بهره از جمله نرخ بهره تس��هيالت و نرخ 
سود سپرده است. به طور كلي هر قدر نرخ بهره بين بانكي 
پايين تر باش��د، به نفع بورس است زيرا صاحبان سرمايه 
براي سرمايه گذاري بازده آن دارايي را با بازده دارايي بدون 
ريسك مقايسه مي كنند. س��پرده گذاري بانكي و خريد 
اوراق خزانه و مشاركت نوعي دارايي بدون ريسك است. 
هرچقدر بازده دارايي هاي بدون ريسك، پايين تر باشد، 
انگيزه براي سرمايه گذاري در ساير بازارها از جمله بورس 
بيشتر مي ش��ود. همچنين هر قدر نرخ بازده دارايي هاي 
بدون ريسك افزايش يابد، انگيزه افراد براي خروج از بازار 
سرمايه افزايش مي يابد و به اين دارايي ها رو مي آورند. وي 
اضافه مي كند: اكنون نرخ بهره بين بانكي تغيير مختصري 
داشته است. بايد توجه داشت با وجود اين افزايش، همچنان 
نرخ بهره واقعي نسبت به تورم، منفي است؛ درحالي كه 
تورم بيش از ۵0 درصد است، نرخ بهره بين بانكي ۲۱.3۱ 
درصدي در حقيقت منفي است. با اين وجود، افزايش نرخ 
بهره بين بانكي تأثير مختصري بر رفتار سرمايه گذاران دارد 
و انتخاب پورتفوي افراد را تحت تأثير قرار مي دهد، به نحوي 
كه سرمايه خود را از دارايي هاي ريسك پذير به دارايي هاي 
بدون ريس��ك همچون بانك انتقال داده مي ش��ود. اين 
اقتصاددان مي گويد: درمجموع به نظر مي رسد با افزايش 
نرخ بهره بين بانكي، »پي« بر »اي« سهام مختلف در بورس 
كاهش مي يابد. البته درحال حاضر اين نرخ تغيير چنداني 
نداشته است بنابراين تأثير محدودي بر بازار سرمايه داشته 
است. افزايش نرخ بهره بين بانكي عامل جدي در اتفاقاتي 
كه در بورس مي افتد نبوده است و اگر به ارقام بيش از ۲۵ 
درصد برسد مي تواند تأثير جدي تري بر بازار سرمايه داشته 
باشد. معيني همچنين درخصوص نقش بانك مركزي در 
كنترل نرخ بهره بين بانكي، مي گويد: پايين و باال رفتن اين 
نرخ نتايج متفاوتي دارد. به طور كلي زماني كه تورم افزايش 
مي يابد نرخ بهره بين بانكي را نيز افزايش مي دهند تا كمي 
انقباض در تسهيل مالي ايجاد شود. با اين اقدام مسير تورم 
كمي كاهشي مي شود. در مقابل، زمان هايي كه خطر 
تورم وجود ندارد، پايين آوردن نرخ بهره بين بانكي در 
كشورهاي پيشرفته نوعي سياست انبساطي است كه 
رشد و رونق را در پي دارد. وي ادامه مي دهد: از طرفي با 
افزايش نرخ بهره بين بانكي عالوه بر نقش ضدتورمي، 
ركود نيز به وجود خواهد آمد و با كاهش اين نرخ عالوه بر 

رونق، احتمال افزايش تورم را نيز به دنبال دارد.

از عرضه اوليه دو شركت
تا تاسيس رصد خانه فناوري

و شبكه نوآوري تيتانيوم
حجت اهلل انصاري، مديرعامل ش��ركت تامين سرمايه 
دماوند در نشست خبري با اهالي رسانه با اشاره به عملكرد 
اين شركت، اظهار كرد: اين شركت طبق برنامه ها و اهداف 
تعريف شده و بر اساس آنچه در مجامع شركت مطرح و 
به سهامداران وعده داده شده بود، در سال ۱۴00 اهداف 
و برنامه هايي را در دستور كار خود قرار داده بود. در حوزه 
مديريت دارايي و در بخش  صندوق هاي سرمايه گذاري 
و سبدگرداني، تاس��يس ۱0صندوق س��رمايه گذاري 
هدف گذاري ش��ده بود كه در سال جاري پيش بيني  ما 
فعال ش��دن ۹صندوق اس��ت. در حال حاضر ۴صندوق 
)صندوق قابل معامله درآمد ثابت سپيد دماوند، صندوق 
سرمايه گذاري سهامي اوج دماوند، صندوق سرمايه گذاري 
مختلط گنبدميناي دماوند و صندوق س��رمايه گذاري 
اختصاصي بازارگرداني الجورد دماوند( فعاليت دارند. وي 
تصريح كرد: مجموعه دارايي تحت مديريت صندوق ها 
هم اكنون ۱3۵ ميليارد ريال اس��ت و از ش��روع فعاليت 
)فروردين س��ال ۱۴00( صندوق ه��اي تحت مديريت 
اين شركت رشد بي سابقه اي را تجربه كرده اند. صندوق 
ش��اخصي و صندوق طال نيز صندوق ه��اي نهم و دهم 
هستند كه تا پايان سال راه اندازي خواهند شد. انصاري 
خاطرنشان كرد: حجم تامين مالي شركتي انجام شده به 
صورت مستقيم ۵ هزار و ۷00ميليارد تومان بوده و در سال 
۱۴00رتبه سوم تامين مالي شركتي را در بين ۱0 شركت 
تامين س��رمايه فعال در كشور كسب كرديم. همچنين 
۲هزار ميليارد تومان تامين مالي در دست انتشار بوده و در 
مرحله اخذ مجوز هستيم كه ظرف دو هفته آينده به مرحله 
انتشار خواهد رس��يد و ۸00ميليارد تومان نيز موافقت 
اصولي دريافت كرديم و مجموع درخواست هاي تامين 
مالي نزديك ۱0 هزار ميليارد تومان است. وي افزود: در 
بحث اوراق دولتي نيز حدود ۴ هزار ميليارد تومان تا پايان 
سال ۱۴00 تامين مالي انجام داده ايم و در سال جاري نيز 
با مذاكراتي كه انجام شده، چند هزار ميليارد تومان تامين 
مالي در حوزه اوراق دولت��ي ورود خواهيم كرد. در مورد 
تامين مالي هاي انجام ش��ده در تماوند نگاه مان به درون 
مجموعه نبوده بلكه بخشي از اين تامين مالي نيز خارج از 
مجموعه بوده و در حال حاضر حدود 3هزار ميليارد تومان 
در خواست از شركت هاي خارج از مجموعه داريم. انصاري 
گفت: گروه مالي غدير تحت عنوان ش��ركت گسترش 
صنعت نوين ايرانيان در سال ۱3۹۲ تشكيل شد و از ابتدا 

قصد بر اين بوده كه به عنوان نهاد مالي پذيرفته شود.

پاي خودرو به بورس مي رسد؟
تجارتنيوز| عرضه خودرو در بورس كاال در تاريخ ١٨ 
خرداد با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت تعليق 
شده بود. در آن زمان مدير بازرسي و امور اعضا بورس كاالي 
ايران در نامه اي به شركت هاي كارگزاري اعالم كرده بود 
كه عليرغم آماده س��ازي زيرساخت هاي الزم براي انجام 
معامالت خودرو در ب��ورس كاال، با توجه به نامه معاونت 
صنايع حمل و نقل وزارت صمت مبني بر مصوبات شصت 
و سومين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، عرضه 
خودرو در بورس كاال تعليق مي شود. پس از آن در روز ۲۱ 
تير محسن عليزاده، عضو ناظر در شوراي عالي بورس در 
توئيتي نوشت: ش��وراي عالي بورس و اوراق بهادار، امروز 
عرضه خودرو در بورس كاال را با هماهنگي وزارت صمت 
مصوب كرد. در آن روز وزير صمت با ارزش گذاري سهام 
شركت هاي ايران خودرو و ساپيا خبر داد و با عرضه برخي 
از خودروها در بورس كاالي ايران موافقت كرد. پس از اين 
موضوع اميد قاليباف، س��خنگوي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت كه عرضه تمامي خودروها با تاييد وزارت 
صمت خواهد بود. اين فرآيند براي خودروهايي كه ميزان 
عرضه آنها برابر يا بيش از تقاضا باشد، شكل مي گيرد. براي 
برخي خودروها كه توليد آنها بيش از تقاضا است، امكان 
خروج از فرآيند قرعه كشي وجود دارد و امكان عرضه آنها 
در بورس كاال نيز فراهم است. اين مسوول در ادامه اظهار 
كرد كه خودروهايي كه توليد آنها برابر يا بيش از ميزان تقاضا 
براي آنهاست، بالقوه مي توانند در بورس هم عرضه شوند. 
اما اين بالقوه بودن بدان معنا نيست كه حتما وزارت صمت 
اجازه دهد؛ لذا نياز به بررسي دارد. پس از اتمام اين موضوع 
توسط وزارت صمت چند وقت پيش و در جريان مجامع 
عمومي ساالنه شركت هاي ايران خودرو و ساپيا، مديران 
اين دو شركت از عرضه محصوالت خود در بازار سرمايه خبر 
دادند. در وهله اول در مجمع عمومي ساالنه سايپا اعالم شد 
كه عرضه محصوالت اين شركت در بورس كاال، با خودروي 
شاهين و چند محصول ديگر به زودي آغاز مي شود. مهدي 
خطيبي، مديرعامل ايران خودرو نيز در مجمع عمومي 
عادي ساالنه اين شركت، از موافقت با عرضه محصوالت 
ايران خودرو و س��اپيا در بورس كاال خبر داد و گفت: اين 
موضوع كمك شاياني به افزايش درآمدهاي گروه صنعتي 
ايران خودرو مي كند. در ابتدا بايد بررس��ي كرد كه كدام 
خودروها از قرعه كشي خارج شده  اند. بر اساس اطالعيه 
سامانه يكپارچه تخصيص خودرو، تاكنون سايپا شاهين 
)همه شرايط فروش(، كوئيك R )پيش فروش، مشاركت 
در توليد(، كوئيك )پيش فروش، مش��اركت در توليد(، 
كوئيك اتومات )پيش فروش(، كوئيك S )پيش فروش، 
مشاركت در توليد(، ساينا S )پيش فروش، مشاركت در 
تولي��د(، پرايد ۱۵۱ )پيش ف��روش(، محصوالت كرمان 
موتور شامل جك اس ۵ )پيش فروش و فروش فوق العاده( 
و جك J۴ ب��ه همراه محصوالت مديران خودرو ش��امل 
 ام وي ام، چري و فونيكس از روند قرعه كشي خارج شده اند. 
همچنين طبق آخرين اخبار از هيات پذيرش بورس كاال 
تاكنون محصوالتي مانند شاهين گروه خودروسازي 
سايپا، كارا تك كابين و دو كابين، فيدليتي و ديگنيتي 
توليد شركت بهمن موتور پذيرش ش��ده اند. خودرو 
سواري JAC-J۴، خودرو سواري JAC-S۵ و خودرو 
وانت KMC-T۸ توليد شركت كرمان موتور نيز در بازار 
سرمايه همين وضعيت را دارند. البته ساير خودروسازان 
نيز تمايل خود به عرضه در بورس كاال را اعالم كرده اند. 
كارشناسان و فعاالن بازار سرمايه عقيده دارند كه عرضه 
خودرو در بازار سرمايه به نفع اقتصاد كشور است. چراكه 
در وهله اول نقدينگي وارد بورس مي شود و در مرحله 

دوم رانت، فساد و قيمت گذاري كاهش پيدا مي كند.

»تعادل«بررسيميكند

»ستاره«؛ پيونددهنده بازار پول، سرمايه و نظام حقوقي كشور

سبزكمرنگ شاخص كل بورس تهران
ش��اخص كل بورس تهران ديروز چهارش��نبه، پنجم 
مردادماه با پنج هزار و ۲6۱ واحد افزايش در ارتفاع يك 
 ميليون و ۴۴3 هزار واحدي قرار گرفت. شاخص هم وزن 
با يك هزار و ۱6۴ واحد افزايش به 3۸۹ هزار و ۴6۵ واحد 
و شاخص قيمت با 6۹۸ واحد رشد به ٢33 هزار و ۷0۴ 
واحد رسيد. ش��اخص بازار اول، چهار هزار و ۸3۱ واحد 
و ش��اخص بازار دوم هفت هزار و 6۲۲ واحد افزايش را 
ثبت كرد. ديروز در معامالت بورس تهران، بيش از چهار 
ميليارد و ۴۷۹ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۲6 هزار و ۸۷3 ميليارد ريال معامله شد. همچنين 
فوالد مباركه اصفهان »فوالد« با يك هزار و ۸۲۲ واحد، 
پتروشيمي نوري »نوري« با يك هزار و ۲۸ واحد، صنايع 
پتروش��يمي خليج فارس »فارس« با ۵0۷ واحد و ملي 
صنايع مس ايران »فملي« با ۴۱۴ واحد با تاثير مثبت بر 
شاخص بورس همراه شدند. در مقابل توسعه معادن و 
فلزات »ومعادن« با ۱۴۹ واحد، توسعه معادن و صنايع 
معدني خاورميانه »ميدكو« با ۱۴۵ واحد، كش��تيراني 
جمهوري اس��المي ايران »حكش��تي« با ۱00 واحد، 

توليدي فوالد س��پيد فراب كوير »كوير« با ۵۲ واحد و 
گروه مپنا »رمپنا« با ۵۱ واحد تاثير منفي بر ش��اخص 
بورس داش��تند. بر پايه اين گزارش، دي��روز نماد ملي 

صنايع مس ايران »فملي«، پتروشيمي نوري »نوري«، 
فوالد مباركه اصفهان »فوالد«، گسترش سرمايه گذاري 
ايران خودرو »خگستر«، شركت سرمايه گذاري تامين 

اجتماعي »شس��تا«، پااليش نفت اصفهان »شپنا« و 
سايپا »خس��اپا« در نمادهاي ُپرتراكنش قرار داشتند. 
گروه خودرو هم در معامالت ديروز صدرنشين برترين 
گروه هاي صنعت ش��د و در اين گ��روه 6۲۷ ميليون و 
3۴3 هزار برگه سهم به ارزش يك هزار و ۹۵3 ميليارد 
ريال دادوستد ش��د. شاخص فرابورس نيز ديروز يعني 
چهارش��نبه بيش از ۴۲ واحد افزايش داش��ت و به ۱۸ 
هزار و ۸6۱ واحد رسيد. در اين بازار يك ميليارد و ۷۵۹ 
ميليون برگه س��هم و اوراق مالي دادوستد شد و تعداد 
دفعات معامالت امروز فرابورس بيش از ۱۲۴ هزار و 66۱ 
نوبت بود. نمادهاي پليمر آرياساسول »آريا«، پتروشيمي 
زاگرس »زاگرس«، بهمن ديزل »خديزل«، پويا زركان 
آق دره »فزر«، حمل و نقل گهر ترابر سيرجان »حگهر« 
و صنعتي مين��و »غصينو« با تاثير مثبت بر ش��اخص 
فرابورس همراه بودند. همچنين توليد نيروي برق دماوند 
»دماوند«، پااليش نفت الوان »شاوان«، بيمه پاسارگاد 
»بپاس«، توليد برق عسلويه مپنا »بمپنا« و اعتباري ملل 

»وملل« تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.



گروه راه و شهرسازي|
در پي ادعاي پاكستان مبني بر نزديك شدن دو هواپيماي 
اين كشور در آسمان ايران، مسووالن ايراني اين ادعا را رد 
و تاكيد كردند، آسمان كشورمان امن ترين آسمان براي 
تردد پروازهاي بين المللي اس��ت. پي��ش از اين، رييس 
سازمان هواپيمايي كشوري پاكس��تان در اظهارنظري 
عجيب از احتمال برخورد دو هواپيما در آسمان ايران خبر 
داده بود. طي روزهاي اخير اخبار ضد و نقيضي در خصوص 
رويداد احتمال برخورد دو فروند هواپيماي پاكس��تاني 
بر فراز آس��مان ايران در سطح رس��انه هاي بين المللي و 
داخلي منتشر شد. خبري كه نخستين بار رييس سازمان 
هواپيمايي كشوري پاكس��تان در سطح رسانه ها اعالم 
كرد. پس از ادعاي رييس سازمان هواپيمايي پاكستان 
درخصوص اينكه دو هواپيماي پاكس��تاني در آس��مان 
ايران در آستانه برخورد بودند و علت اين حادثه »خطاي 
انساني« مسووالن كنترل هوايي ايران اعالم شد، هادي 
يوسف پور آذري، عضو هيات مديره شركت فرودگاه ها و 
ناوبري هوايي ايران در پاسخ به اين ادعا در صفحه توييتر 
خود نوشت: گزارش عجيب رييس هواپيمايي پاكستان 
از رويداد بين دو پرواز پاكستاني در آسمان ايران اسالمي 
برخالف مق��ررات و قوانين ايكائو اس��ت. به هموطنان 
گزارش مي دهم اين ادعا صحت نداشته و آسمان ايران 
به همت همكاران تالشگر كنترلر ترافيكي ايمن ترين 

آسمان منطقه براي تردد پروازهاي بين المللي است.

  تكذيب رسمي ادعاي پاكستان
حسن رضايي فر، مديركل دفتر بررسي سوانح وحوادث 
سازمان هواپيمايي كشوري نيز ادعاي سخنگوي شركت 
هواپيمايي پاكستان درباره رويداد همجواري دو پرواز در 
آسمان ايران را رد كرد.رضايي فر كه در يكي از برنامه هاي 
خبري سيما س��خن مي گفت، اظهار كرد: رويدادهاي 
فضاي كشوري به طور معمول به س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري گزارش ش��ده و دريك كارگ��روه تخصصي 
خود بررسي مي ش��ود.وي افزود: گزارش ها يا از طريق 
ش��ركت هاي هواپيمايي يا مركز كنترل هوايي كشور 
اعالم مي شود و خبري كه ديروز درباره رويداد هواپيماي 
پاكستاني منتشر ش��د صحت ندارد و اين خبر از سوي 
سخنگوي هواپيمايي پاكس��تان به صورت غيرعادي و 
غير تخصصي اطالع رساني شده است.رضايي فر گفت: 
مسووليت بررس��ي اين رويداد با س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري ايران اس��ت كه بايد به س��ازمان هواپيمايي 
كشوري پاكستان اعالم شود. مديركل دفتر بررسي سوانح 
وحوادث سازمان هواپيمايي كشوري افزود: در پي دريافت 
اين خب��ر، اقدامات مقتضي براي دريافت اس��ناد مركز 
كنترل فضاي كشور صورت پذيرفت و موضوع در كارگروه 
حوادث ترافيك هوايي دفتر بررس��ي سوانح و حوادث 
سازمان هواپيمايي كشوري بررسي مي شود و هرگونه 

نتيجه گيري قبل از نظريه اين كميته، معتبر نيست.

    بررسي هاي اوليه
 ادعاي پاكستان را رد مي كند

رضايي فر افزود: بررسي اوليه مدارك فضاي كشور 
نشان مي دهد ادعاي سخنگوي شركت هواپيمايي 
پاكس��تاني صحيح نب��وده و به همي��ن دليل بايد 
گزارش خلبان پرواز شماره ۲۱۱ پاكستاني بررسي 

شود كه علت برداشت ناصحيح از مجوز واحد كنترل 
پرواز ايران و خطاي ايش��ان چه بوده است. به گفته 
اين مقام مس��وول در سازمان هواپيمايي كشوري، 
بر اس��اس مقررات بين المللي مس��ووليت بررسي 
رويدادها؛ نهاد بررس��ي سوانح و حوادث ايران بوده 
كه نتيجه گيري را با مس��تندات اعالم نمايد و ساير 
نظريه ها بدون اش��راف به مدارك معتبر نيس��ت.

وي تاكيد ك��رد: هماهنگي و رابطه خوبي مابين دو 
سازمان هواپيمايي كشوري ايران و پاكستان وجود 
دارد و تنها ادعاي سخنگوي يك شركت هواپيمايي 
مالك نظريه تخصصي مابين دو مرجع نخواهد بود.

    فرافكني پاكستان 
درباره امنيت آسمان ايران چه بود؟

بر اساس اين گزارش، رييس سازمان هواپيمايي كشوري 
پاكستان در اظهارنظري عجيب از احتمال برخورد دو 
هواپيما در آسمان ايران خبر داده بود كه با پاسخ قاطع 
مقامات هوانوردي ايران روبه رو شد. طي روزهاي اخير 
اخبار ضد و نقيضي در خصوص رويداد احتمال برخورد 
دو فروند هواپيماي پاكس��تاني بر فراز آسمان ايران در 
سطح رسانه هاي بين المللي و داخلي منتشر شد. خبري 
كه نخستين بار رييس س��ازمان هواپيمايي كشوري 
پاكس��تان در سطح رس��انه ها اعالم كرد. در اين ميان 
اگرچه سكوت معنادار سازمان هواپيمايي كشورمان و 
اظهارنظرهاي برخي مقامات رسمي براي صاحبنظران 
عرصه هواپيمايي قابل تأمل است، اما با پاسخ قاطع عضو 
هيات مديره شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران روبه 
رو شد.به گزارش مهر، اگرچه مديريت پروازهاي عبوري 
و مركز كنترل فضاي كشور در اختيار شركت فرودگاه ها 
و ناوبري هوايي ايران اس��ت، اما مس��ووليت اتفاقات 

بين المللي در صنعت هوانوردي با سازمان هواپيمايي 
كشوري است و اين سازمان بايد در مقام پاسخگويي به 

اظهارنظر مقام مسوول پاكستاني بربيايد.

    سازمان هواپيماي گزارش رسمي بدهد
در همين ارتباط محمد س��عيد ش��رفي كارشناس 
حق��وق بين المللي حمل و نقل هواي��ي در گفت وگو 
با مهر اظهار كرد: بر اس��اس رويه هاي بين المللي، در 
صورت بروز چنين رويدادهايي ارايه دهندگان خدمات 
ناوبري هوايي موظف هستند در اولين فرصت ممكن، 
موضوع را به نهاد حاكميتي هواپيمايي در كشور متبوع 
اطالع رس��اني كنند.وي ادامه داد: اين اقدام عالوه بر 
ورود بخش بررسي سوانح سازمان هواپيمايي كشوري 
به بررسي شفاف، مستقل و حرفه اي رويداد، فرصت 
مناسبي در اختيار بخش مديريتي سازمان قرار خواهد 
داد تا با مذاكرات اوليه و اطمينان بخش��ي به سازمان 
همتراز خود در كش��ور ثالث عالوه بر اينكه از مطرح 
كردن شتابزده موضوع از سوي مقام مسوول خارجي 
در سطح رسانه ها جلوگيري مي كند، امكان بررسي 
دقيق و به دور از حاشيه هاي بعدي را فراهم مي سازد.

مقام مسوول اسبق سازمان هواپيمايي كشوري يادآور 
ش��د: از منظر ديگر عدم اطالع رساني و شفاف سازي 
رس��مي موضوع )پس از مطرح ش��دن در رسانه هاي 
داخلي و خارجي( توسط سازمان هواپيمايي كشوري 
و اظهارات غيركارشناس��ي برخي مقامات ديگر، اما و 
اگرها را نزد نخبگان صنعت و بهره بردار نهايي خدمات 
هواپيمايي كشور افزايش داده كه جاي دارد، حداقل 
گزارش اوليه مختصري در خص��وص تأييد يا رد اين 
رويداد توسط بخش نظارتي و بررسي سوانح صنعت 
هوانوردي و در راستاي تنوير افكار عمومي صادر شود و 

پرداختن به جزييات و نكات فني را به بررسي هاي فني 
دقيق تر در فرصت مناس��ب منوط و موكول كند. وي 
اظهار كرد: مش��اركت در بررسي سوانح و رويدادهاي 
هوايي از حقوق نه��اد حاكميتي هوانوردي كش��ور 
متبوع هواپيماي سانحه ديده يا درگير در رويداد است 
كه مي بايست در سوانح هوايي محترم شمرده شده و 
در صورت درخواست از حضور مديران و كارشناسان 
متبوع آن كش��ور را در بررسي سوانح و رويدادها بهره 
گرفت و گزارش نهايي نيز عالوه بر ارسال براي سازمان 
هواپيمايي كشور مذكور، به منظور پيشگيري از وقوع 
مجدد رويدادها به اطالع عموم برسد. شرفي تصريح 
كرد: به نظر مي رس��د عدم اطالع رساني رسمي اوليه 
توسط س��ازمان هواپيمايي كشوري، علي رغم وجود 
فرآيندها و دستورالعمل هاي متقن در اين غائله مغفول 
مانده است؛ همچنين از تعامل با مقامات پاكستاني و 
اطمينان بخش��ي در خصوص بررسي سريع و دقيق 
سانحه و تاكيد بر دعوت از كارشناسان پاكستاني در 
بررس��ي رويداد نيز غفلت شده است.در همين حال، 
برخي كارشناس��ان صنعت هوان��وردي معتقدند با 
توجه به اينكه ايران يكي از امن ترين فضاهاي منطقه 
را در اختيار دارد، سكوت سازمان هواپيمايي كشوري 
مي تواند به ضرر پروازهاي عبوري باشد.به خصوص 
كه در ماه هاي اخير )از آب��ان ۱۴۰۰ به بعد( آژانس 
ايمني هوانوردي اتحاديه اروپا هش��دار اين اتحاديه 
در خصوص نا ايمن بودن آس��مان ايران را لغو كرده 
و همين موضوع س��بب افزايش پروازهاي عبوري از 
آسمان كشورمان شده است. در صورتي كه سازمان 
هواپيمايي كشوري گزارش جامعي در اين خصوص 
منتش��ر نكند، ممكن است دش��منان از اظهارنظر 
عجيب مقامات مسوول پاكستاني سوءاستفاده كنند.
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پنجشنبه و جمعه »باراني«
استان تهران

بر اساس بررسي داده ها و نقشه هاي پيش يابي هواشناسي 
وضعيت جوي استان تهران، آسماني ابري همراه با وزش 
باد و گاهي وزش باد شديد و احتمال توفان گرد و خاك 
در غرب و جنوب استان پيش بيني مي شود. به گزارش 
ايسنا، بر اساس بررسي داده ها و نقشه هاي پيش يابي 
هواشناسي، وضعيت جوي استان تهران تا ۴ روز آينده، 
آسمان قس��متي ابري تا نيمه ابري در بعضي ساعات و 
به ويژه ارتفاعات ابري همراه ب��ا وزش باد گاهي همراه 
با وزش باد نسبتا ش��ديد به ويژه عصر امروز ۶مردادماه 
در غ��رب و جنوب اس��تان وزش باد ش��ديد و خيزش 
گردوخاك و احتمال توفان گردوخاك، كاهش ديد و 
كيفيت هوا پيش بيني مي شود.تا ۴ روز آينده در اكثر 
نواحي استان افزايش ابر، گاهي همراه با رگبار و رعدوبرق 
به ويژه نيمه ش��مالي، ارتفاعات و در مناطق مستعد با 
احتمال بارش تگرگ دور از انتظار نيست.عمده بارش ها 
در روزهاي پنجش��نبه و جمعه )۶ و ۷ مردادماه( است. 
امروز افزايش دما و از پنج شنبه شب كاهش نسبي دما 
پيش بيني مي شود.آسمان تهران امروز قسمتي ابري 
و غبار صبحگاهي در بعد از ظهر افزايش ابر و گاهي 
وزش باد شديد و گرد و خاك با احتمال رگبار باران با 
حداقل دماي ۲۶ و حداكثر دماي ۳۸ درجه سانتيگراد 
و طي  جمعه )۷ مردادماه( نيمه ابري تا ابري و وزش باد 
و گاهي رگبار و رعد وبرق با حداقل دماي ۲۶ و حداكثر 

دماي ۳۵ درجه سانتيگراد پيش بيني مي شود.

اختصاص ۲،۵ درصد بودجه 
شهرداري براي نوسازي معابر 

حميدرض��ا صارمي، مع��اون شهرس��ازي و معماري 
ش��هرداري تهران با بيان اينكه براي نوسازي معابر ۲.۵ 
درصد بودجه را داريم، گفت: براي عبور از مش��كالت، 
بخش خصوصي بايد ورود كند.به گزارش مهر، صارمي 
اظهار ك��رد: در حوادثي كه رخ مي ده��د عالوه بر خود 
حادثه، اتفاقات بعد از حوادث هم مهم است. مثاًل بعد از 
زلزله بم عالوه بر تعداد باالي كشته ها، چند صد كودك 
نيز بدون سرپرست ماندند. بنابراين هرچقدر براي ايمني 
تالش كنيم هزينه نيس��ت و سرمايه گذاري محسوب 
مي شود.وي افزود: هر روز به فناوري جديد مي رسيم و در 
سيستم زيرساخت هزينه داريم ولي متأسفانه يا قدرت 
به كارگيري به نفع مردم را نداريم يا صرفه اقتصادي براي 
پياده سازي گسترده وجود ندارد. شركت هاي دانش بنيان 
بايد كاري كنند تا ايده ها صرفه اقتصادي براي اجرايي 
شدن داشته باشند.صارمي گفت: براي نوسازي معابر ۲.۵ 
درصد بودجه داريم و براي صد درصد كردن آن نياز است 
بخش خصوصي وارد شود تا از اين مشكالت عبور كنيم.

محالت تهران
با مشاركت مردم اداره شود

رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسالمي 
ش��هر تهران بر ضرورت اداره امور محالت با مشاركت 
مردم تاكيد كرد.به گزارش فارس، نرگس معدني پور 
در جلسه اي با مديران محالت با بيان اينكه كليات نظام 
نامه مديريت محالت تصويب و قرار شده تا شيوه نامه ها 
و دستورالعمل هاي آن تدوين شود، گفت: با شناسايي 
مشكالت مي توان در ش��يوه نامه ها و دستورالعمل ها 
بهتر عم��ل كرد و نتاي��ج عملياتي را به دس��ت آورد.

معدني پور خاطرنشان كرد: همگي مي بايست در يك 
مسير قدم برداريم تا مديريت محله را به نقطه مطلوبي 
برسانيم. اما توجه به اين نكته ضروري است كه رسيدن 
به مطلوب ها و ايده آل ها زمان بر اس��ت و در طول يك 
سال امكان پذير نيست.وي با بيان اينكه مي بايست از 
مش��اركت مردم در اداره امور محله در حوزه مديريت 
شهري استفاده كرد، گفت: كار مردمي پايدار و بادوام 
اس��ت و بايد مديريت محالت مردمي باقي بماند. به 
همين منظور نظام نامه مديري��ت محالت با تالش و 
كوشش كميسيون فرهنگي و اجتماعي به ويژه كميته 
مشاركت هاي مردمي تهيه ش��ود و تالش شد تا حد 

امكان رويكرد مشاركتي در اين حوزه اتفاق بيفتد.

حذف بدبيني مردم
به مديران شهري با شفافيت

س��يدمجتبي ش��فيعي، معاون حمل و نقل ترافيك 
ش��هرداري تهران گفت: فضا به گونه اي ش��ده كه در 
جامعه نس��بت به همه حوزه ها و مديران نگاه بدبينانه 
وجود دارد كه بايد با عملكرد ش��فاف و تبيين خدمات 
اين نگاه را از بين ببريم. به گزارش مهر، معاون شهردار با 
تاكيد بر ضرورت توجه به آموزه هاي ديني و اخالقي در 
كنار دانش و تخصص فني گفت: خداوند را شاكريم كه 
مديران مجموعه ما سالم، پرتالش و فسادستيز هستند. 
ش��ايد در حين كار در يك گوشه اي، بخشي از قانون يا 
مقررات رعايت نش��ود كه با نظارت سازمان بازرسي و 
مديران ارشد، اين نوع قصورها جبران مي شود اما مهم اين 
است كه هيچ يك از مديران ما دنبال فساد و سوءاستفاده 
مالي نيستند و انحرافات اخالقي و سياسي ندارند. شفيعي 
افزود: متأسفانه فضا به گونه اي شده كه در جامعه نسبت 
به همه حوزه ها و مدي��ران نگاه بدبينانه وجود دارد كه 
بايد با عملكرد شفاف و تبيين خدمات و اقدامات خود و 
پاسخگويي مناسب به ارباب رجوع و رسانه ها اين فضاي 
بدبيني را از بين ببريم. مع��اون حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران تاكيد كرد: همه مديران شركت ها و 
سازمان هاي زيرمجموعه معاونت بايد تمام تالش خود 
را براي عملياتي شدن برنامه هاي مصوب قرارگاه توسعه 
حمل و نقل عمومي و پاك به كار بگيرند. وي افزود: ما 
ضمن اينكه بايد درآمدزايي را به طور جدي دنبال كنيم 
اما بايد توجه داشته باشيم كه برخي اقدامات و خدمات 
هستند كه چندان وابسته به اعتبارات مالي نيستند يا با 
هزينه هاي كم قابل اجرا هستند كه بايد اينها را دنبال 
كنيم. براي مثال در ۲۹ ايستگاه مترو، رمپ ويژه معلولين 
وجود ندارد كه با هزينه كمي مي ش��ود اين مشكل را 

برطرف كرد كه ارزش انساني و اجتماعي بااليي دارد.

نبود منابع مالي مشكل اصلي 
خط ريلي رشت-آستارا

معاون وزير راه و شهرسازي علت اصلي تكميل نشدن 
خط ريلي رشت آستارا را نبود منابع مالي مورد نياز آن 
دانست كه حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان است.خيراله 
خادمي، مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي 
حمل ونق��ل كش��ور در گفت وگو با ايس��نا در اين باره 
اظهاركرد: برخي پروژه ها مانند خط ريلي رشت- آستارا 
كه ايران را به روسيه، آذربايجان و اروپا متصل مي كند 
از اهميت و اولويت بسيار بااليي برخوردار است. چرا كه 
سبب مي شود  ۱۴هزار  كيلومتر مسير ريلي ايران به اروپا 
متصل شود و اين مساله اهميت بسيار زيادي براي ايران 
از نظر مالي و درآمدي خواهد داشت.وي افزود: اميدواريم 
اعتبارات مورد نياز حوزه حمل ونقل به ويژه حوزه ريلي از 
طريق منابع داخلي مانند صندوق توسعه ملي يا اعتبارات 
ويژه و مورد تاكيد سازمان برنامه و بودجه تامين شود تا 
بتوانيم از اين طريق طرح هاي اولويت دار و بسيار مهمي 

مانند خط ريلي رشت-آستارا را تكميل كنيم.

 هشدار قرمز براي 
9 استان مونسون در راه است

مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي گفت: 
روزهاي پنجشنبه و جمعه در ۹ استان، وقوع سيالب، 
طغيان رودخانه ها، آبگرفتگي گسترده، آبگرفتگي منازل، 
كاهش شعاع ديد، احتمال تخريب پل، مسدود شدن 
جاده ها و اختالل در تردد ناوگان حمل و نقل پيش بيني 
مي ش��ود.صادق ضياييان در گفت وگو با فارس، درباره 
آخرين وضعيت جوي كش��ور و فعالي��ت پديده جوي 
»مونسون« در كشور اظهار داشت: امروز با ادامه بارش هاي 
موسمي در استان هاي فارس، يزد، سيستان و بلوچستان، 
هرمزگان و كرمان رگبار و رعد و برق و در برخي مناطق 
خيزش گرد و خاك داريم و شدت بارش ها در استان هاي 
هرمزگان، جنوب سيستان و بلوچستان، شرق فارس و 
جنوب غرب يزد خواهد بود.وي ادامه داد: روز پنجشنبه ۶ 
مرداد در شمال سيستان و بلوچستان، كرمان، هرمزگان، 
فارس، اصفهان، يزد، بوشهر، برخي مناطق چهارمحال 
و بختياري، جنوب سمنان، كهگيلويه و بويراحمد، قم، 
تهران، قزوين، البرز، زنجان، گيالن، مازندران، گلستان، 
اردبيل، آذربايجان شرقي و استان مركزي رگبار و رعد 
و ب��رق و در برخي مناطق خيزش گ��رد و خاك داريم.

مديركل پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي افزود: 
روز پنجشنبه هفته جاري شدت بارش ها درغرب كرمان، 
ش��رق فارس، ش��رق اصفهان و غرب ي��زد خواهد بود.

ضياييان ادامه داد: روز جمعه ۷ مرداد در جنوب سيستان 
و بلوچس��تان، غرب كرمان، ش��رق خوزستان، شمال 
سمنان، شرق لرس��تان، همچنين استان هاي فارس، 
بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري، 
يزد، اصفهان و برخي مناطق اس��تان هاي البرز، تهران، 
مركزي، قم، قزوين، زنجان، همدان، گلستان، مازندران 
و گيالن رگبار و رعد و برق، وزش باد ش��ديد موقت و در 
برخي مناطق خيزش گرد و خاك داريم.وي ادامه داد: روز 
جمعه شدت بارش ها در غرب كرمان، فارس، چهارمحال 
و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، ش��رق خوزستان، 
غرب يزد همچني��ن جنوب و غرب اصفه��ان خواهد 
بود.مديركل پيش بيني و هش��دار سازمان هواشناسي 
گفت: روز پنجش��نبه در غرب كرمان،  غرب  اصفهان، 
 شمال  فارس، بوشهر، سيستان و بلوچستان، غرب يزد، 
شرق كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري  و 
همچنين روز جمعه در شمال شرق خوزستان، كهگيلويه 
و بويراحمد، فارس، جنوب اصفهان، جنوب كرمان و مركز 
سيستان و بلوچستان، وقوع سيالب، طغيان رودخانه ها، 
آبگرفتگي گسترده، آبگرفتگي منازل در مناطق مستعد، 
اخت��الل در ن��اوگان حمل و نقل، كاهش ش��عاع ديد، 
احتمال تخريب پل و مسدود شدن جاده و خسارت به 
صنعت كشاورزي و شكس��تن درختان و تيرهاي برق 
پيش بيني مي شود.ضياييان افزود: در اين راستا ضمن 
تأكيد بر ضرورت آماده باش همه دستگاه هاي امدادي 
و اجرايي مانند فرمانداري  ها، شهرداري ها، راهداري، 
وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي و ... جهت مقابله 
با خسارت احتمالي، تخليه هموطنان از نواحي حادثه 
خيز مانند بس��تر رودخانه ها و مسيل ها، پاك سازي 
كانال ها و آبراه ها، بازگشايي دهانه پل ها و پاك سازي 
آبروهاي منازل، توصيه مي ش��ود كه  اجتناب از تردد 
و توقف در حاشيه مس��يل ها و جمع آوري وسايل و 
تجهيزات از اطراف رودخانه ها، اجتناب از سفر به مناطق 
حادثه خيز، عدم جابه جايي عشاير كوچ رو و جمع آوري 
دام ها از حاشيه رودخانه ها، در دستور كار باشد.  وي 
گفت: در ۴ روز آينده در نوار شرقي كشور به ويژه زابل 
باد ش��ديد و خيزش گ��رد و خاك همچنين كاهش 
كيفيت هوا پيش بيني مي ش��ود و از جمعه ۷ مرداد 
سرعت وزش باد در نوار شرقي كشور افزايش مي يابد.

اطالعيه وزارت راه
درباره مالكان خانه هاي خالي

اداره كل راه و شهرسازي استان تهران طي اطالعيه اي 
اعالم كرد: مالكان خصوصي خانه هاي خالي مشمول 
ماليات بايد در اس��رع وقت در س��امانه ملي امالك و 
اس��كان وضعيت ملك خود را ثبت كنند. به گزارش 
تسنيم، اطالعيه راه و شهرسازي به اين شرح است: قابل 
توجه هموطناني كه ملك يا امالك آنها به عنوان خانه 
خالي مش��مول ماليات قرار گرفته و پيامكي از سوي 
سازمان امور مالياتي كشور دريافت كرده اند ضروري 
است به نكات زير توجه كنند: ۱- جهت جلوگيري از 
ارسال اطالعات ملك / امالك به سازمان امور مالياتي 
كشوردر فهرست هاي آتي، الزم است در اسرع وقت 
نسبت به تعيين وضعيت مالكيت و سكونت امالك 
ثبت شده در س��امانه ملي امالك و اسكان كشور به 
آدرس amlak.mrud.ir اقدام كنند.۲- در سامانه 
my.tax.gov.ir، وضعيت پذيرش يا عدم پذيرش 
ماليات متعلقه را تعيين كنند.۳- براي هرگونه اعتراض 
نس��بت به خالي بودن فهرست اعالم ش��ده بايد به 

هيات هاي حل اختالف مالياتي مراجعه شود.

ايران ايمن ترين آسمان منطقه براي تردد پروازهاي بين المللي است

نخستين اپراتور هوشمند سيستم اطفاي حريق رونمايي شد

تكذيب  تقريب حادثه ساز دو  هواپيماي  پاكستاني

آژير خطر در ساختمان جديد پالسكو
مانور اطفاي حريق در ساختمان جديد پالسكو جهت 
رونمايي از نخستين اپراتور هوشمند سيستم اطفاي 

حريق انجام گرفت.
اولين اپراتور سيس��تم اطفاي حريق در س��اختمان 
پالسكو با حضور جمعي از اعضاي شوراي شهر تهران، 
مديران سازمان آتش نشاني و شركت مبين نت رونمايي 
شد. براي رونمايي از اين اپراتور هوشمند، مانور اطفاي 
حريق پس از دودگرفتگي در ساختمان جديد پالسكو 
انجام و آتش نشانان در اسرع وقت به محل شدند. اين 
مانور با همكاري سه جانبه سازمان آتش نشاني تهران، 
سازمان فاواي شهرداري و شركت ارتباطات مبين نت 

انجام گرفت.
به گزارش فارس، در اين مراسم، قدرت اهلل محمدي، 
مديرعامل سازمان آتش نشاني شهرداري تهران با اشاره 
به اينكه اپراتور هوشمند سيستم اعالم اطفاي حريق در 
پيشگيري از حوادث و كاهش خطرات ناشي از حريق 
بسيار موثر است گفت: در حال حاضر ميانگين زمان 
رسيدن نيروهاي آتش نشاني تهران به محل حادثه ۴ 

دقيقه و ۱۳ ثانيه است.
وي با بيان اينكه با همكاري شركت هاي دانش بنيان 
گام هاي بسيار موثري را در حوزه ارتقاي ايمني شهر 
و س��اختمان ها مي توان برداش��ت گفت: اميدواريم 
حوادث در سطح ش��هر بسيار اندك باشد و اگر هم به 
وقوع پيوست با رويكردهاي هوشمندسازي كمترين 

خسارات را داشته باشيم.
مديرعامل سازمان آتش نشاني شهرداري تهران ادامه 
داد: رنكينگ ش��هرهاي دنيا را امروزه با پارامترهايي 
مانند امنيت و ايمني مي س��نجند و م��ا براي تحقق 
شعار واقعي هوشمندس��ازي شهر گام هاي موثري را 

برداشته ايم.
وي با اش��اره به رونمايي از اولين اپراتور هوش��مند 
سيس��تم اطفاي حريق گفت: اين سيس��تم مزاياي 
بسيار زيادي دارد از جمله اينكه اعالم حريق در مدت 
زمان بس��يار كوتاهي پس از وقوع آن به دس��تگاه ها 
و واحدهاي عملياتي مانند آتش نش��اني اطالع داده 

مي ش��ود و اين قضي��ه در جهت كمك رس��اني به 
حادثه ديدگان و نجات جان آنها بسيار حائز اهميت 
است. همچنين خسارات كمتري به لحاظ مالي براي 
افراد در زمان حادثه را ش��اهد خواهيم بود.محمدي 
بيان داشت: همچنين بسياري از افراد مانند بيماران 
يا سالمندان پس از وقوع حادثه ارتباط با دستگاه هايي 
مانند س��ازمان آتش نشاني براي آنها زمان بر است يا 
مقدور نيس��ت كه راه اندازي سيستم اطفاي حريق 

هوشمند در اين زمينه كمك رسان خواهد بود.
مديرعامل س��ازمان آتش نشاني ش��هرداري تهران 
خاطرنشان كرد: همچنين بس��ياري از اماكن مانند 
بازارها، شب هنگام تعطيل است و نه تنها كسي ممكن 
است در بازار نباشد و حريق را اطالع دهد بلكه ممكن 
است حريق مدت ها طول بكشد و اطالع رساني جهت 
امدادرس��اني زمان بر ش��ود. لذا اين اپراتور هوشمند 
سيستم اطفاي حريق بسيار موثر خواهد بود و اعزام 
سريع به محل حادثه را توسط آتش نشانان به همراه 
دارد.وي گفت:  همچنين از طريق اين اپراتور هوشمند 
سيستم اطفاي حريق دسترسي آتش نشانان به پلن 
معماري و نقش��ه محل حادثه نيز امكانپذير اس��ت و 
نيروهاي آتش  نشاني در حين اعزام به مسير نيز امكان 
تحليل خواهند داش��ت و اين مس��اله راندمان كار را 

افزايش مي دهد.
محمدي گفت: ساختمان هاي تهران در حال حاضر به 
سامانه هاي اطفاي حريق در حال اتصال هستند ولي 
برخي از ساختمان ها در تعمير و نگهداري اين سيستم 

مشكل دارند و بايد اين قضايا برخط شود.
مديرعامل سازمان آتش نشاني ش��هرداري تهران با 
اشاره به اينكه در زمان وقوع حريق اعزام و رسيدن به 
محل دست ما است ولي كش��ف حريق و اعالم آن بر 
عهده ما نيست گفت: بر اساس استاندارد جهاني مدت 
زمان رسيدن به محل حادثه توسط آتش نشانان ۴ تا 
۶ دقيقه است كه اكنون نيروهاي آتش نشاني پس از 
۴ دقيقه و ۱۳ ثانيه به ط��ور ميانگين به محل حادثه 
مي رس��ند كه به روزرساني تجهيزات و سيستم هاي 

هوشمند در كاهش بيشتر اين زمان حائز اهميت است.
وي گفت: بايگاني هاي محرمانه،  انبارهاي پرخطر، 
س��اختمان هاي عمومي و مراكز دولت��ي از جمله 
بخش هايي هس��تند كه راه اندازي اپراتور هوشمند 
سيستم اطفاي حريق براي آنها در كاهش حوادث 

و خطرات ناشي از آن بسيار حائز اهميت است.

     ارتقاي ايمني با همكاري بخش خصوصي
حميدرض��ا صارمي مع��اون شهرس��ازي و معماري 
شهرداري تهران نيز در مراسم رونمايي از اولين اپراتور 
هوشمند سيستم اعالم اطفاي حريق اظهار داشت: در 
حوزه امنيت و ايمني هر چه سرمايه گذاري انجام دهيم 
در جهت حفظ ج��ان و مال مردم خواهد بود و هزينه 
محسوب نمي شود.بنابراين توجه به اين حوزه ها جهت 
پيشگيري از خسارات جاني، مالي، اقتصادي، اجتماعي 

و... اهميت دارد.
وي به راه اندازي ساختمان جديد پالسكو به همت بنياد 
مستضعفان اش��اره كرد و گفت: اين اقدام با همكاري 
ش��هرداري گام بزرگي بود و ياد و خاطره آتش نشانان 

شهيد در حادثه پالسكو را گرامي مي داريم.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران با اشاره 
به اينكه دسترس��ي به فناوري ه��اي جديد و در نظر 
گرفتن زيرساخت هاي مناسب براي آن بسيار اهميت 
دارد گفت: بايد تالش كنيم كه از ظرفيت هاي بخش 
خصوصي در جهت ارتقاي ايمني و هوشمندس��ازي 

شهر بهره مند شويم.
صارم��ي گف��ت:  اخي��را گزارش��ي را در ارتب��اط با 
مناسب سازي معابر به عليرضا زاكاني شهردار تهران 
ارايه داديم كه اعالم شد اگر بخواهيم مناسب سازي 
معابر را به ۱۰۰درصد برس��انيم به ۲۰ هزار ميليارد 
توم��ان اعتبار نياز داريم كه به گفته ش��هردار راهي 
براي تأمين اي��ن اعتبار به غير از مش��اركت بخش 
خصوصي و مردم نداريم.وي گفت: ش��وراي ش��هر 
مي تواند س��اختمان ها را با مصوب��ه اي ملزم به تهيه 
اپراتور هوشمند سيس��تم اعالم اطفاي حريق كند 

ولي بايد توجه داش��ت كه خدمات بايد دائم باشد و 
دامنه وسيعي را در برگيرد.همچنين نظارت بر پايش 
هوشمند حريق مدنظر باش��د.از طرفي اين موضوع 

بايد براي شهروندان مقرون به صرفه و گران نباشد.

     سهم آتش نشاني تهران از بودجه شهرداري
مهدي بابايي رييس كميس��يون ايمني شوراي شهر 
تهران نيز در مراسم رونمايي از اولين اپراتور هوشمند 
سيستم اطفاي حريق اظهار داشت: توسعه شهرنشيني 
در دني��ا روز ب��ه روز در حال پيش��رفت اس��ت ولي 
پيوست هاي ايمني همراه با آن به خوبي انجام نگرفته 
لذا توجه جدي به اين قضيه بسيار حائز اهميت است.

وي با بيان اينكه در حوزه آتش نشاني پيشگيري بايد در 
اولويت باشد، گفت: ۴ درصد بودجه شهرداري اكنون به 
آتش نشاني اختصاص يافته كه بخش اعظم آن در حوزه 

عمليات ها مصرف مي شود.
رييس كميسيون ايمني شوراي شهر تهران خاطرنشان 
كرد: انتظار اس��ت كه رويكرد آتش نش��اني به سمت 
اقدامات پيش��گيرانه انجام گيرد تا ش��اهد اقدامات 
موثرتري در جهت ارتقاء ايمني ساختمان ها و اماكن 
تهران باشيم.بابايي گفت:  ۹۰ درصد سرمايه انساني 
آتش نشاني در حوزه عمليات و حدود ۵ تا ۱۰ درصد در 
حوزه پيشگيري است كه به نظر ما بايد اين ميزان تغيير 
كند.چرا كه هر چه در حوزه پيش��گيري عمل كنيم 
سرمايه گذاري در حفظ جان و مال مردم انجام داده ايم.

اين عضو ش��وراي ش��هر تهران به اصالح اساسنامه 
آتش نش��اني اش��اره كرد و گفت: كاهش حوادث با 
اين اصالح اساسنامه ملزم شده و ان شاءاهلل با اجراي 
كامل آن نتايج خوبي را ش��اهد خواهيم بود. وي بر 
ضرورت اتصال اپراتور هوشمند سيستم اعالم اطفاي 
حريق اشاره كرد و گفت: توسعه هوشمندسازي شهر 
اهميت دارد و ساختمان ها ش��هرداري بايد در گام 
نخس��ت مدنظر قرار گيرند همچنين نظارت توسط 
بازرس��ان در زمين��ه پايش س��اختمان ها با اتصال 

سيستم جديد هوشمند صورت گيرد.



گزارش ش��اخص هاي آماري بخش ارتباطات و فناوري 
اطالعات در دوره به��ار 1401 نش��ان از افزايش اندك 
مشتركين اينترنت همراه نسبت به سه ماه پاياني سال 
1400 دارد؛ همچنين ميزان مصرف اينترنت همراه از 3.2 
ميليارد گيگابايت عبور كرده است. نكته قابل تامل ديگر 
روند كند عرضه فيبر نوري است، در مقايسه با زمستان 
سال گذشته تنها 4 هزار مشترك به تعداد مشتركين فيبر 
نوري افزوده شده است؛ رقمي كه با توجه به تالش وزارت 
ارتباطات براي توسعه فيبر نوري تا حدودي نااميد كننده به 
نظر مي رسد. رگوالتوري در اين گزارش آمار جديدي ارايه 
كرده و به ميزان مصرف اينترنت همراه در گزارش خود 
اشاره كرده است. آمارهايي كه البته به نظر مي رسد از نظر 
اپراتورها آنچنان دقيق نيست. مصرف اينترنت اپراتورهاي 
همراه در بهار 1401 حدود 3 ميليون و 285هزار ترابايت 
معادل حدود 3.3 ميليارد گيگابايت بوده است كه همراه 
اول و ايرانسل سهم 93 درصدي از آن دارند. در اين آمار 
ايرانس��ل بيشترين س��هم را در حجم اينترنتي مصرف 
كارب��ران دارد. آن طور كه در گ��زارش رگوالتوري آمده 
است، كل مشتركين اينترنت 3Gو 4G ايرانسل حدود 
41 ميليون و 593 هزار مش��ترك ب��وده و اين رقم براي 
همراه اول حدود 51 ميليون و 908هزار مشترك است. 
رايتل نيز بيش از 4 ميليون و 330 هزار مشترك اينترنت 
داشته است. جدول منتشرشده از سوي سازمان تنظيم 
مقررات نش��ان مي دهد تعداد مشتركين اينترنت ثابت 
نسبت به زمس��تان 1400 كاهش اندكي را تجربه كرده 
و 11 ميليون و 33هزار مشترك رسيده است. نكته قابل 
تامل نيز تعداد مشتركين فيبر نوري است كه طي سه ماه 
گذشته تنها 4 هزار مشترك به آن اضافه شده است. اين در 
حالي است كه وزير ارتباطات بارها بر نهضت فيبر نوري در 
كشور تاييد كرده اما به نظر مي رسد همچنان كمتر كسي 
امكان دسترس��ي به اين سرويس را دارد. اين گزارش در 
زمينه مشتركان FTTH نشان مي دهد مخابرات بيش 
از 207 هزار مشترك س��رويس FTTH  در كشور دارد 
در حالي كه 17 شركت FCP در مجموع 529 مشترك 
دارند. شايد اين انحصار پيش آمده دليلي بر عدم رشد 
تعداد مشتركين اينترنت فيبر نوري باشد، گرچه وزارت 
ارتباطات اين فرصت را در اختيار تمامي ش��ركت هاي 
عالقه مند براي توسعه فيبر نوري قرار داده است. همچنان 
 ADSL مشتركان اينترنت ثابت بيشتر از سرويس هاي
و VDSL اس��تفاده كرده كه 5 ميليون آنها مش��ترك 
مخابرات و 3 ميليون نيز مشترك ساير FCPها هستند. 
تعداد اشتراك هاي ارتباطات ثابت به تفكيك سرعت 
تا پايان س��ه ماهه اول سال 1401 نيز نشان مي دهد 
سرعت 2 تا 10 مگابيت بر ثانيه بيشترين مشترك را 
دارد. اين البته بدان معنا نيست كه سرويس هايي با اين 
سرعت از طرفداران بيشتري برخوردار هستند بلكه 

احتماال علت آن عدم امكان استفاده از سرويس هاي 
پرسرعت تر بنا به داليل نبود زيرساخت باشد.

    رشد ضريب نفوذ تلفن همراه
همچنان ادامه دارد

آمارهاي رگوالت��وري در بخش تلفن همراه خبر از عبور 
ضريب نف��وذ موبايل در كش��ور از 167 درصد مي دهد؛ 
اگرچه روند رشد آن ادامه دارد اما كند شده است. همچنان 
همراه اول ب��ا 75 ميليون و 437هزار مورد، بيش��ترين 
خط فعال را داش��ته و پس از آن ايرانسل با 60 ميليون و 
725هزار خط فعال و رايتل با 5 ميليون و 281هزار خط 
فعال در رتبه ه��اي بعدي قرار گرفته اند. اما از نظر ميزان 
رشد خطوط فعال نسبت به زمستان 1400، همراه اول 
با رشدي 1.2درصدي باالتر از دو اپراتور ديگر قرار گرفته 
است. طبق آمارها نيز تعداد سايت هاي فعال 4G و 3G هر 
سه اپراتور نسبت به مدت مشابه قبل افزايش داشته است. 
 4G رتبه بندي اپراتورها از حيث درصد پوشش جمعيتي
نشان مي دهد همراه اول با 81 درصد در صدر ايستاده و 
ايرانسل با 61 در رتبه  دوم قرار دارد. اين آمار براي رايتل 
ذكر نشده است. مشتركين همراه اول حدود 69 ميليارد 
پيامك، مشتركين ايرانسل حدود 7 ميليارد و رايتل حدود 

609 ميليون پيامك در سه ماه ابتداي سال ارسال كرده اند. 
آخرين آمار سازمان تنظيم مقررات نشان مي دهد اكنون 
207 ميلي��ون و 987 هزار و 209 خ��ط تلفن همراه در 
كشور فعال است. سهم همراه اول بيش از 106 ميليون، 
ايرانسل بيش از 93 ميليون و رايتل 8 ميليون و 513 هزار 
و 907 خط اس��ت. از اين تعداد، همراه اول 75 ميليون و 
437 هزار و 666، ايرانسل 60 ميليون و 725 هزار و 489 
و رايتل 5 ميليون و 281 ه��زار و 833 خط فعال دارند. 
اكنون 44 هزار و 595 سايت نسل دوم اينترنت، 39 هزار 
و 610 سايت نسل سوم اينترنت و 35 هزار و 853 سايت 
نسل چهارم اينترنت در كشور فعال بوده و به خدمت رساني 
مشغول است. وضعيت پوشش شهرها، روستاها و جاده ها 
تا پايان س��ه ماه اول سال 1401 نيز در اين گزارش آمده 
است. بر اساس آن تعداد شهرها و روستاهاي تحت پوشش 
نسل دو، س��ه و چهار اينترنت به تفكيك اپراتورها از اين 
قراراس��ت؛ اپراتور همراه اول چهار هزار و 100 س��ايت، 
اپراتور ايرانس��ل 4 هزار و 53 سايت و اپراتور رايتل 480 
سايت در كشور احداث كرده اند. شبكه پهن باند )سيار و 
ثابت(، بخش ديگري از اين گزارش را به خود اختصاص 
داده است. بر اساس آمار مربوط به اين گزارش، وضعيت 
توسعه ارتباطات پهن باند سيار و ثابت تا پايان سه ماهه 

اول 1401، نشان مي دهد جمع مشتركين پهن باند ثابت 
اكنون به بيش از 11 ميليون اشتراك رسيده و ضريب نفوذ 
اين فناوري را در كشور به بيش از 13 درصد رسانده است. 
در حوزه اينترنت سيار اما وضعيت بهتري را شاهد هستيم. 
اكنون 97 ميليون و 839 هزار و 831 مشترك پهن باند 
سيار در كشور فعال هستند كه ضريب نفوذ اينترنت سيار 
را به بيش از 115 درصد رسانده اند. مجموع اشتراك هاي 
ثابت و س��يار در ايران اكنون 108 ميليون و 873 هزار و 
473 مشترك است. همچنين ضريب نفوذ اينترنت سيار 

و ثابت در كشور به بيش از 128 درصد عبور كرده است.

   آخرين وضعيت تلفن ثابت در كشور
در بخش انتهايي گزارش رگوالتوري به بررسي وضعيت 
ارتباطات ثابت طي بهار 1401 مي پردازيم. ضريب نفوذ 
تلفن ثابت در كشور حدود 34.64 درصد گزارش شده 
كه نسبت به سه ماهه آخر 1400 كاهش اندكي را تجربه 
مي كند. حدود 29 ميليون و 343هزار مشترك فعال 
تلفن ثابت در كشور هس��تند كه نزديك به 99 درصد 
آنها از مخابرات خط دريافت كرده اند. همچنين تعداد 
تلفن همگاني در كشور چيزي حدود 83هزار مورد 

ذكر شده كه نسبت به دوره قبل كاهش يافته است.

دنياي فناوري رويداد

ويژه
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محسني اژه اي: شبكه ملي اطالعات 
هر چه زودتر به سرانجام برسد

رييس قوه قضاييه با بيان اينكه رها كردن مديريت فضاي 
مجازي به ضرر مردم تمام مي شود، گفت: تا امروز قدم هاي 
بلندي براي ايجاد شبكه ملي اطالعات برداشته شده و 
تاكيد ما نيز آن است كه هر چه زودتر شبكه ملي اطالعات 
به سرانجام برس��د. به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، 
حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي، از مركز ملي 
تبادل اطالعات سازمان فناوري اطالعات ايران، بازديد 
كرد. در جريان اين بازديد، عيسي زارع پور وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات، عدم تحقق كامل مقوله اش��تراك 
اطالعات و داده ها ميان دس��تگاه ها را يكي موانع ايجاد 
دولت الكترونيك و هوشمند منسجم دانست و به تشكيل 
كارگروه تعامل پذيري دستگاه ها كه مصوب شوراي عالي 
فضاي مجازي است، اشاره كرد. محسني اژه اي، با اشاره 
به قول وزير ارتباطات در خصوص ايجاد و توسعه شبكه 
ملي اطالعات، تصريح كرد: تا ام��روز قدم هاي بلندي 
براي ايجاد شبكه ملي اطالعات برداشته شده و وزير و 
مديران وزارت ارتباطات نيز براي تحقق اين مهم، مصمم 
هستند؛ تاكيد ما نيز آن است كه هر چه زودتر شبكه ملي 
اطالعات به سرانجام برسد و اعتقاد داريم تحقق اين امر 
به منزله انجام يك كار ماندگار و بزرگ است. محسني 
اژه اي تصريح كرد: هر مقدار هزينه كرد در بخش ايجاد 
شبكه ملي اطالعات و توسعه زيرساخت ها در اين عرصه، 
به منزله يك سرمايه گذاري محسوب مي شود و چنانچه 
اين مهم تحقق نيابد، در آينده هزينه هاي زيادي به كشور 
تحميل مي شود. وي به اهميت تبيين ضرورت ايجاد و 
توسعه شبكه ملي اطالعات براي عموم مردم و مسووالن 
اشاره كرد و بيان داشت: يكي از وظايف شما مديران وزارت 
ارتباطات آن است كه اهميت ايجاد شبكه ملي اطالعات و 
توسعه آن را براي عموم مردم و مسووالن تبيين و تشريح 
كنيد. رييس قوه قضاييه با بيان اينكه ما بايد در عرصه 
ايجاد شبكه ملي اطالعات و توسعه زيرساخت هاي اين 
مقوله حركت پرش��تابي داشته باشيم، گفت: اميدوارم 
در اين دوره بتوانيم تحقق شبكه ملي اطالعات را شاهد 
باشيم و زيرساخت هاي ناظر بر توسعه شبكه اطالعاتي و 
ارتباطي كشور را به منصه ظهور برسانيم تا بدين واسطه 
دس��تاوردها و پيشرفت هاي فرهنگي و اقتصادي براي 
كشور نائل ايد. رييس دستگاه قضا اظهار كرد: تاكنون به 
ميزان سرمايه گذاري صورت گرفته براي تحقق دولت 
هوش��مند، بهره برداري هاي الزم تحقق نيافته است و 
داليل اين امر نيز مي تواند ناش��ي از فقدان سياس��ت و 
مديريت واحد و عدم اشتراك زيرساخت ها و داده هاي 
دستگاه ها ميان يكديگر باشد. رييس قوه قضاييه با اشاره به 
ايجاد شوراي عالي فضاي مجازي با تدبير صورت گرفته از 
ناحيه مقام معظم رهبري، گفت: متأسفانه ما نتوانسته ايم 
به طور مطلوب از ظرفيت شوراي عالي فضاي مجازي 
در راستاي سياست گذاري واحد، حذف بخشي نگري، 
ايجاد نگاه ملي و مديريت واحد در عرصه فضاي مجازي 
و شبكه اطالعات، بهره بگيريم. محسني اژه اي در ادامه 
با بيان اينكه توجه مردم و استفاده انها از پيام رسان هاي 
داخلي ملزوماتي دارد، گفت: بدخواهان چنين ترويج 
مي كنند كه اگر مردم از ش��بكه ها و پيام رس��ان هاي 
داخلي استفاده كنند امنيت و حريم خصوصي آنها به 
مخاطره مي افتد لذا بايد به مردم اطمينان داده شود كه با 
بهره گيري از اين شبكه هاي بومي حريم خصوصي شان 
حفظ مي شود؛ اين مقوله نياز به تبيين دارد و ضروري 
است دغدغه مردم در اين رابطه به صورت واقعي رفع 
شود تا بيشتر به سمت پيام رسان هاي داخلي بيايند. 
رييس قوه قضاييه بيان داش��ت: ادعا مي ش��ود كه 
هزينه هاي ناظر بر شبكه ها و پيام رسان هاي اطالعاتي 
و ارتباطي در كشور ما گران تر از ساير كشورهاي دنيا 
اس��ت، اگر اين ادعا مقرون به واقعيت است بايد در 
راس��تاي ارزان كردن ارايه خدمات اقداماتي صورت 
گيرد و چنانچه ادعاي گ��ران بودن هزينه هاي اين 
عرصه در كشور ما مطابق با واقعيت نيست، بايد در 
اين زمينه اطالع رساني و شفاف سازي صورت گيرد. 

سناي امريكا بودجه ۵۲ ميليارد 
دالري توليد تراشه را تاييد كرد

سناي امريكا اليحه اي را تاييد كرد كه به ميزان قابل 
توجهي توليد نيمه رس��اناي اين كش��ور را افزايش 
مي دهد تا قدرت اين صنعت داخل كشور را در رقابت 
با چين افزايش دهد. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل 
از رويترز، اين اليحه بودجه اي 52 ميليارد دالري براي 
اعطاي يارانه جهت توليد نيمه رسانا و اعتبار مالياتي 
24 ميليارد دالري براي كارخانه هاي تراشه سازي 
تاييد مي كند. پيش بيني مي ش��ود سنا در روزهاي 
آينده به طور نهايي اليحه را تصويب كند و مجلس 
نمايندگان نيز در روزهاي آينده آن را تاييد خواهد 
كرد. جينا ريموندو وزير بازرگاني امريكا تاييد اليحه 
را نشانه اي از توافق قدرتمند دو حزب اين كشور براي 
ساخت تراشه هاي بيشتر در امريكا دانست. به گفته 
او اين تراشه ها عالوه بر تقويت قدرت اقتصادي ايمني 
كش��ور را حفظ مي كنند. اليح��ه مذكور در حالي 
ارايه شده كه كمبود مداوم تراشه توليد در صنايع 
مختلف از جمله خودروسازي، محصوالت مصرفي 
الكترونيكي، تجهيزات پزشكي، تسليحات فناورانه 
را محدود كرده و برخي توليدكنندگان نيز مجبور 

به كاهش فعاليت هاي خود شده اند.

 برگزاري بوتكمپ »پايتون و
هوش مصنوعي« توسط همراه اول

ثبت نام حضور در بوتكمپ »پايتون و هوش مصنوعي« 
كه توسط آكادمي همراه اول و براي انتقال تجارب واقعي 
متخصصان تراز اول جهاني در حوزه هوش مصنوعي 
برگزار مي شود، آغاز شد.  به گزارش اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات سيار ايران، بوتكمپ آنالين تابستاني 
»پايتون و هوش مصنوعي« 22 مردادماه سال جاري 
توس��ط آكادمي همراه اول و با همكاري مركز تحقيق 
و توس��عه همراه اول آغاز به كار خواهد كرد و بعد از سه 
هفته آموزش پايتون، پنج هفته به صورت عملياتي با 
س��ه پروژه در حوزه هاي »پردازش تصوير«، »پردازش 

متن« و »پردازش صوت« به كار خود ادامه خواهد داد.
در اين بوتكمپ، شركت كنندگان با برنامه نويسي به زبان 
پايتون و همچنين مفاهيم اساسي يادگيري ماشين 
و شبكه هاي عصبي عميق آشنا خواهند شد؛ در پايان 
اين رويداد نيز آمادگي الزم براي ورود به بوتكمپ هاي 
پيشرفته و كاربردي در بينايي ماشين، پردازش گفتار و 
صوت و همچنين پردازش زبان هاي طبيعي آكادمي 
همراه را كسب خواهند كرد. همچنين در طول اجراي 
بوتكمپ، براي آشنايي شركت كنندگان با تجارب واقعي 
متخصصان تراز اول جهاني در حوزه هوش مصنوعي، 
چندين وبينار با بيش از 80 س��اعت محتواي آموزش 
تئوري و كدنويسي برگزار خواهد شد. مدرسان و اساتيد 
مطرح و صاحب نظر از دانشگاه هاي مختلف جهان در 
اين رويداد حضور خواهند داشت؛ در بخش وبينار نيز 
س��خنرانان بين المللي نظير »محمد شكوهي يكتا« 
دانشمند ارشد علوم كاربردي داده در مايكروسافت و 
دكتراي علوم كامپيوتر از دانشگاه كاليفرنيا ريورسايد، 
»بهرام وزير نژاد« دكتراي مهندسي بيوالكتريك دانشگاه 
صنعتي اميركبير و مدير ارش��د متخصص يادگيري 
ماشين در شركت دلويت استراليا و همچنين »دو في« 
دكتراي مديريت علوم و مهندسي از دانشگاه صنعتي 
هيفي و مدير مالكيت معنوي هوآوي در كانادا به ارايه هاي 
ويژه و تخصصي خواهند پرداخت. عالقه مندان شركت 
در اين بوتكمپ تخصصي فقط تا روز چهارش��نبه 
19 م��رداد 1401، فرصت ثبت نام از طريق لينك 
 https: //hamrah.academy/course/122
را دارند كه پيش از آن بهتر است نسبت به مزاياي 

حضور در اين دوره مطلع باشند.

ضريب نفوذ اينترنت در كشور از ۱۲۸ درصد عبور كرد

مشتركين 3 ميليارد گيگابايت اينترنت مصرف كردند

بزرگ ترين شركت هاي اينترنت ماهواره اي اروپا ادغام مي شوند
اپراتورهاي اينترنت ماهواره اي وان وب )OneWeb( و 
يوتل ست )Eutelsat( سرگرم برنامه ريزي براي ادغام 
هستند تا به رقيب قوي تري در برابر استارلينك اسپيس 
ايكس تبديل شوند. به گزارش ايسنا، اين ادغام كه بايد 
از س��وي رگوالتورها و سهامداران يوتل ست تاييد شود، 
احتماال تا اواسط سال 2023 نهايي خواهد شد و ارزش 
وان وب را به 3.4 ميليارد دالر مي رساند. سهامداران وان وب 
و يوتل ست هر كدام مالك نيمي از شركت تشكيل شده 
از اين ادغام خواهند بود. يوتل ست 36 ماهواره مدار گرد 
زمين دارد كه با ماهواره هاي مدار پاييني زمين وان وب 

كه دسترسي به اينترنت را از آسمان ها فراهم مي كنند، 
ادغام خواهند ش��د. وان وب از 648 ماهواره برنامه ريزي 
در شبكه نسل اول خود، در حال حاضر 428 ماهواره در 
مدار دارد. انتظار مي رود وان وب و يوتل ست در سال مالي 
2023-2022 مجموعا 1.2 ميليارد يورو )1.56 ميليارد 
دالر( درآمد داشته باشند. دومينيك دهينين، رييس و 
اوا برنيكه، مديرعامل يوتل س��ت، سمت هاي خود را در 
نهاد يكپارچه ش��ده حفظ خواهند كرد. سونيل بهاراتي 
ميتال، سرمايه گذار وان وب، يكي از رييسان هيات مديره 
اين شركت خواهد بود. اين ادغام پس از آن صورت گرفت 

كه وان وب در رقابت با استارلينك و پروژه كويپر آمازون، 
ناكام ماند و در مارس س��ال 2020 خواستار حمايت در 
برابر ورشكستگي شد و همزمان در جست وجوي خريدار 
بود. دولت انگليس و ش��ركت بهاراتي گلوبال ميتال هر 
كدام 500 ميليون دالر براي 45 درصد سهم در وان وب 
پرداخت كردند. اين ش��ركت اوايل سال 2021 سرمايه 
بيش��تري براي پرتاب صدها ماهواره جذب كرد. اخيرا 
وان وب در خط آتش بين روس��يه و غ��رب در پي حمله 
نظامي مسكو به اوكراين، گرفتار شد. تحريم هاي انگليس 
باعث شد روسيه مانع پرتاب ماهواره هاي وان وب شده و 

خواستار فروش سهم انگليس در اين شركت و تضمين 
عدم استفاده از اين ماهواره ها براي اهداف نظامي شود. در 
نهايت، وان وب به اسپيس ايكس، رقيب خود متوسل 
شد تا ماهواره هاي باقي مانده از نسل اول ماهواره هاي 
خود را پرتاب كند. بر اساس گزارش وب سايت انگجت، 
پس از ادغام وان وب و يوتل س��ت، انگليس سهم ويژه 
در وان وب و همچنين حقوق انحصاري در اين شركت 
را حفظ خواهد كرد. اين س��هم كنترل امنيت ملي از 
سوي دولت انگليس در اين شبكه و حق وتوي بعضي 

از تصميمات مانند مقر وان وب را تضمين مي كند.

نوبت دومآگهی مناقصه عمومی

شماره : 11139

مبلغ اعتبار مصوبموضوع مناقصهردیف
مبنای قیمت محل تأمین اعتبار)ریال(

مبلغ تضمین شرکت مدت اجراپیشنهادی
توضیحاتدر مناقصه )ریال(

1

اجرای پروژه 
ترمیم نوارهای 
حفاری سطح 

شهر

25،000،000،000
ردیف 40102005 

بودجه داخلی 
شهرداری

بر اساس فهرست 
بهای راهداری 

سال 1401
31،250،000،000 ماه

داشتن حداقل 
صالحیت پیمانکاری 
در رشته راه و ترابری 

رتبه 5

 شهرداری رباط کریم در نظر دارد به استناد مجوز شماره 01/410 مورخ 1401/04/16 شورای محترم اسالمی شهر، اجرای پروژه ذیل را 
از طریق مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به پیمانکاران واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت و رتبه بندی از سازمان برنامه 

و بودجه واگذار نماید.

شرایط:
1-  هزینه درج دو نوبت آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

2-   به پیشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد سپرده الزم جهت شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 3-  سپرده شرکت در مناقصه می بایس�ت بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری رباط کریم و یا واریز نقدی به شماره حساب 
 )IR. 2801700000001066252060080106625206008 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی رباط کریم کد 2354 )شماره حساب شبا
تهیه و برابر دستورالعمل مندرج در کاربرگ مناقصه به همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد. الزم به ذکر است سپرده نفرات اول، دوم و 
سوم مناقصه تا انعقاد پیمان نزد شهرداری نگهداری و هرگاه حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط 

خواهد شد.
 4- مهلت دریافت اس�ناد مناقصه از تاریخ انتش�ار این آگهی و محل دریافت آن صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

WWW.SETADIRAN.IR می باشد.
5-  متقاضیان می بایست پاکت های پیشنهاد قیمت خود را که برابر شرایط مندرج در کاربرگ مناقصه تنظیم شده است را حداکثر تا 

ساعت 13/30 روز پنجشنبه مورخ 1401/05/20در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت WWW.SETADIRAN.IR تسلیم نمایند.
6-  متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست فیش واریزی به حساب جاری به شماره  0106624819004 نزد بانک ملی ایران شعبه 

مرکزی رباط کریم کد 2354 به مبلغ 1/000/000 ریال )غیر قابل استرداد( بابت خرید اسناد مناقصه به شهرداری رباط کریم تسلیم نماید.
7-  زمان بازگشایی پاکت های مناقصه در ساعت 13/30روز شنبه مورخ 1401/05/22 می باشد.

8- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 9-  سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.168/ص/01

 یوسف غفاری - شهردار رباط کریمآدرس: رباط کریم، بلوار امام خمینی )ره(، شهرداری رباط کریم. تلفن 021-56213141-4

 شهرداری رباط کریم

آگهی مناقصه عمومی رنگ آميزی سنگ 
جدول، نرده های بلوار ها و نقاشی ديواری

موضوع مناقصه: رنگ آميزی سنگ  جدول، نرده های  بلوار ها  و  نقاشی ديواری  در سطح  منطقه  دو  شهرداری  يزد) اجرا(
مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت ش��رکت در مناقصه به صورت مقطوع و به ميزان 230.000.000 ريال 
که می تواند به صورت واريز وجه نقد به حساب سپرده 2025146685 بانک تجارت به نام منطقه دو شهرداری يزد و يا به صورت 

ضمانت نامه بانکی)دارای اعتبار سه ماهه( در وجه حساب مذکور باشد.
مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام  تعهدات  در هنگام عقد قرارداد معادل10% مبلغ کل قرارداد می باشد.

نحوه تأمین اعتبار: از محل بودجه سال 1401 منطقه دو شهرداری يزد تأمين اعتبار می شود.
مهلت خرید و تحویل اسناد: زمان خريد اسناد مناقصه از تاريخ  1401/05/06 تا  تاريخ 1401/05/10 و حداکثر تاريخ ارائه پيشنهاد 
قيمت در سامانه ستاد)سامانه تدارکات الکترونيکی دولت( به آدرسsetadiran.ir و تسليم مدارک)ضمانت نامه بانکی( به دبيرخانه 
محرمانه حراست شهرداری يزد تا پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/05/24 می باشد و کليه پيشنهادات در ساعت  11:00 
صبح روز سه شنبه مورخ 1401/05/25 در  دفتر مدير منطقه دو شهرداری يزد مفتوح و با حضور اعضاء تصميم گيری خواهد شد.
محل دریافت اسناد: تمامی متقاضيان می بايست جهت خريد اسناد به سامانه ستاد)سامانه تدارکات الکترونيکی دولت( به آدرس

setadiran.ir مراجعه نمايند. بديهی است در صورت عدم رعايت اين بند و واريز وجه، منطقه دو نسبت به استرداد آن هيچ گونه 
مسئوليتی ندارد.

مبلغ فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 1.000.0000 ريال که در سامانه ستاد درج گرديده)شماره حساب 2091512222 بانک 
تجارت به نام شهرداری منطقه دو يزد( ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

محل انجام کار: شهر يزد
چنانچه برنده اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداری منطقه دو ضبط خواهد شد.

شهرداری منطقه دو يزد در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار است.
شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تکاليف شهرداری يزد موضوع ماده 10 آيين نامه معامالت شهرداری های 

مراکز استان ها می باشد.
به اين پيمان پيش پرداخت و تعديل تعلق نمی گيرد.

 ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد هزينه چاپ و نشر آگهی و کارشناسی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شهرداري یزد

شناسه آگهي :1357505



تعادل |
تجارت غير نفتي تا پايان تيرماه سال جاري به ۳۴ميليارد و 
۴۸۰ ميليون دالر رسيد. اين آمار نشان از رشد۱۹درصدي 
تجارتمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. بنابر 
آمارهاي گمرك، سهم واردات و صادرات از اين ميزان در 
ارزش يكسان بوده و هر كدام ۱۷ميليارد و ۲۴۰ميليون 
دالر را نشان مي دهند كه با رشد ۲۲درصدي صادرات و 
۱۷درصدي واردات همراه بوده اس��ت. در همين حال، 
معاونت بررس��ي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران 
گزارشي را منتشر كرده كه با بررسي وضعيت تجارت 
سه كش��ور ايران، تركيه و عربس��تان با اتحاديه اروپا 
مشاهده مي كنيم كه صادرات تركيه به اتحاديه اروپا ۸۷ 
برابر صادرات ايران به اين منطقه و صادرات عربستان به 

اتحاديه اروپا ۲۸ برابر صادرات ايران است.

     جزييات تجارت در ماه چهارم
به گزارش گمرك ايران، تجارت غير نفتي كشور درچهار ماه 
نخست امسال با ۴۶ميليون و ۸۱۵ هزار تن كاال به ارزش 
۳۴ميليارد و ۴۸۰ميليون دالر رسيد، اين ميزان نسبت به 
مدت مشابه ۱۹درصد رشد داشته است. سهم صادرات از 
تجارت چهار ماهه ايران ۳۵ميليون و ۶۵۶هزار تن كاال به 
ارزش ۱۷ميليارد و ۲۴۰ميليون دالر بوده كه نسبت به چهار 
ماه نخست سال قبل با رشد ۲۲درصدي در ارزش همراه 
بوده است. بر اساس اين گزارش، چين با خريد ۱۰ميليون 
و ۶۳هزار تن كاال به ارزش پنج ميليارد و ۶۱۷ميليون دالر، 
عراق با ۶ميلي��ون و ۹۳۲هزار تن كاال به ارزش دو ميليارد 
و ۳۹۸ميليون دالر، امارات با سه ميليون و ۹۵۲هزار تن به 
ارزش دو ميليارد و ۲۶۴ميليون دالر، تركيه با سه ميليون و 
۳۶۳هزار تن به ارزش دو ميليارد و ۶۰ميليون دالر و هند با 
يك ميليون و ۳۲۷هزار تن كاال به ارزش ۵۶۷ميليون دالر، 
پنج مقصد اول كاالهاي صادراتي ايران در چهار ماه نخست 
امسال بودند. »پروپان مايع، متانول، گاز طبيعي مايع شده، 
اوره، بوتان مايع، پلي اتيلن، قير نفت، روغن هاي س��بك 
نفتي، شمش آهن و فوالد و فرآورده هاي سبك داراي بيش 
از ۷۰درصد نفت يا روغن هاي معدني قيري« ۱۰قلم كاالي 
اول صادراتي ايران از ابتداي فروردين تا پايان تيرماه بودند. 
بر اساس گزارش گمرك ايران، ۱۱ميليون و ۱۵۹هزار تن 
كاال به ارزش ۱۷ميليارد و ۲۴۰ميليون دالر نيز در چهار 
ماه ابتدايي سال وارد و از گمركات كشور ترخيص شدند كه 
نسبت به مدت مشابه با رشد ۱۷درصدي همراه بوده است.

امارات با فروش سه ميليون و ۶۰۰هزار تن كاال به ارزش 
چهار ميليارد و ۸۷۵ميليون دالر، چين با يك ميليون 
و ۱۸۶هزار تن به ارزش چهار ميليارد و ۴۲۲ميليون 
دالر، تركيه ب��ا ۹۸۳هزار تن ب��ه ارزش يك ميليارد 
و ۷۸۷ميلي��ون دالر، هند با ۵۲۸ه��زار تن به ارزش 
۸۵۹ميليون دالر و روسيه با ۹۳۰هزار تن كاال به ارزش 
۵۹۹ميليون دالر، پنج كشور اول فروش كاال به ايران در 
اين مدت چهار ماهه بودند. بر اساس اين گزارش، گندم 

معمولي، برنج سفيد، گوشي تلفن همراه، ذرت دامي، 
دانه سويا، روغن آفتابگردان، شكرخام، كنجاله سويا، 
تراكتورهاي جاده اي و كك هاي زغال سنگ ۱۰قلم 

اول كاالهاي وارده به كشور در چهار ماه اخير بودند.

     صادرات تركيه به اتحاديه اروپا
 ۸۷ برابر ايران

در همين راستا، معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني 
تهران با بررسي وضعيت تجارت سه كشور ايران، تركيه و 
عربستان با اتحاديه اروپا نشان مي دهد كه صادرات تركيه به 
اتحاديه اروپا ۸۷ برابر صادرات ايران به اين منطقه و صادرات 
عربستان به اتحاديه اروپا ۲۸ برابر صادرات ايران است. در 
اين بررسي، مجموع صادرات ايران در پنج ماه نخست سال 
۲۰۲۲ به اتحاديه اروپا مع��ادل ۴۶۴ ميليون يورو عنوان 
شده است. ارزش صادرات ايران به اروپا در پنجمين ماه سال 
جاري ميالدي )ماه مه( معادل ۱۰۳ ميليون يورو بوده و در 
مقابل واردات كشور ما از اتحاديه اروپا در همين ماه سه برابر 
صادرات يعني به ميزان ۳۰۱ ميليون يورو برآورد شده است.

با اين حال ارزش كاال و اقالمي كه عربستان در پنج ماه 
نخست سال به مقصد اروپا ارسال كرده ۱۳ ميليارد يورو 
برآورد شده و اين بدان معناست كه صادرات عربستان 
در اين بازه پنج ماهه به اين منطق��ه، ۲۸ برابر صادرات 
ايران به اتحاديه اروپاست. از صادرات ۱۳ ميليارد يورويي 

عربستان به اتحاديه اروپا، ۱۰ ميليارد يورو به اقالم نفتي 
اختصاص داش��ته و ۳ ميليارد يورو نيز سهم كاالهاي 
غيرنفتي است؛ ضمن آنكه، صادرات اين كشور به اتحاديه 
اروپا طي س��ه ماه منتهي به ماه مي ۲۰۲۲ رش��د قابل 
توجهي را تجربه كرده است. اما ارزش صادرات تركيه به 
اتحاديه اروپا بيش از صادرات ايران و عربستان بوده و اين 
كشور طي ۵ ماه نخست سال ۲۰۲۲ معادل ۴۰ ميليارد 
يورو كاال به اتحاديه اروپا صادر كرده است. رقم صادرات 
تركيه به اتحاديه اروپا فقط در پنجمين ماه سال ۲۰۲۲ 
معادل ۸ ميليارد و ۲۷۲ ميليون يورو بوده و ارزش واردات 
اين كشور از اتحاديه اروپا در اين ماه، معادل ۸ ميليارد و 
۲۹۵ ميليون يورو برآورد شده است. بدين ترتيب صادرات 
تركيه به اتحاديه اروپا در پنج ماه نخس��ت سال جاري 
ميالدي ۸۷ برابر صادرات ايران بوده اس��ت. همچنين 
ميزان تجارت ايران با اتحاديه اروپا در ماه مه سال ۲۰۲۲ 
معادل ۴۰۴ ميليون يورو بوده است در حالي كه اين رقم 
براي عربستان سعودي ۳.۸ ميليارد يورو و براي تركيه 
۱۶.۵ ميليارد يورو بوده است. در واقع تجارت دو كشور 
عربستان و تركيه با اتحاديه اروپا در اين ماه به ترتيب ۹ و 

۴۰ برابر تجارت كشور ما با اتحاديه اروپاست.

     جزييات جديد تجارت ايران با چين 
همچنين جديدترين آمار منتشرش��ده از سوي گمرك 

چين نش��ان مي دهد، صادرات ايران ب��ه چين در نيمه 
نخست سال جاري ميالدي با رشد ۳۱ درصدي مواجه 
شد و تجارت دو كشور در اين دوره از ۸ ميليارد دالر فراتر 
رفت. به گزارش »خبرگزاري تسنيم« مبادالت تجاري 
اين كشور با ايران در نيمه نخست سال جاري ميالدي با 
رشد ۲۳ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه 
شده و به ۸ ميليارد و ۲۶۳ ميليون دالر رسيده است. ارزش 
مبادالت دو كشور در ماه هاي ژانويه تا ژوئن سال قبل بالغ 
بر ۶ ميليارد و ۷۲۲ ميليون دالر اعالم ش��ده بود. واردات 
چين از ايران در ۶ ماهه نخست ۲۰۲۲ با رشد قابل توجه 
۳۱ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده 
و به ۴ ميليارد و ۸۱ ميليون دالر رس��يده است. چين در 
مدت مشابه سال قبل ۳ ميليارد و ۱۱۶ ميليون دالر كاال 
از ايران وارد كرده بود. صادرات چين به ايران در ماه هاي 
ژانويه تا ژوئن امسال نيز با رشد ۱۶ درصدي مواجه شده 
و به ۴ ميليارد و ۱۸۲ ميليون دالر رسيده است. چين در 
ماه هاي ژانويه تا ژوئن س��ال قبل چين ۳ ميليارد و ۶۰۶ 
ميليون دالر كاال به ايران صادر كرده بود. بر اس��اس اين 
گزارش كل تجارت جهاني چين در نيمه نخست سال 
جاري ميالدي ۳۰۷۹ ميليارد دالر بوده كه اين رقم با 
رشد ۱۰.۳ درصدي نسبت به نيمه نخست سال قبل 
مواجه شده است. چين در اين دوره ۱۷۳۲ ميليارد دالر 

كاال صادر و ۱۳۴۷ ميليارد دالر كاال وارد كرده است.
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قيمت جديد ۵ محصول لبني 
اعالم شد

قيمت مصوب ۵ محصول لبني شامل ماست با اوزان ۲.۵ 
كيلوگرم و ۲ كيلوگرم با قيمت هاي ۳۹ هزار و ۹۰۰ و ۴۹ 
هزار و ۸۰۰، پنيرUF ۴۰۰ گرمي با قيمت ۳۷ هزار تومان، 
شير بطري يك ليتر كم چرب با قيمت ۱۸ هزار تومان و 
شير نايلوني ۹۰۰ گرمي كم چرب با قيمت ۱۵ هزار تومان 
در جلسه اي با حضور نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي و 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان مورد 
توافق انجمن صنايع لبني و اتاق اصناف قرار گرفت. بر 
اين اس��اس رييس اتاق اصناف ايران با ارسال نامه اي به 
روساي اتاق هاي اصناف كش��ور تاكيد كرد كه عرضه 
محصوالت لبني مشمول طرح مردمي سازي يارانه ها با 
قيمت مصوب انجام شود. در اين نامه تاكيد شده است: 
»با توجه به سياست دولت مبني بر تامين و عرضه اقالم 
اساسي و ضروري اقشار مختلف جامعه با قيمت مناسب 
پيرو مباحث مطروحه در جلسه روز يكشنبه مورخ ۲۶ 
تير با حضور نمانيدگان وزارت جهاد كشاورزي، سازمان 
حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان نمايندگاني 
از اتاق اصناف ايران و نيز انجمن صنايع فراورده هاي لبني 
ايران مبني بر عرضه به ميزان مكفي محصوالت لبني 
مشمول طرح مردمي سازي يارانه ها با قيمت تعيين شده 
توس��ط كارگروه تنظيم بازار كشور، نرخها بشرح ذيل 
توافق گرديده و مورد انتظار اس��ت كليه اجزاي شبكه 

تامين و توزيع نسبت به رعايت آن اقدام كنند.«

 راه هاي جايگزين ايران 
براي دور زدن سوييفت

رييس سازمان توس��عه تجارت مي گويد برخالف اين 
تصور كه با وجود تحريم ها، امكان توسعه تجارت خارجي 
كشور وجود ندارد، در ماه هاي گذشته گام هاي مهمي 
در اين مسير برداشته شده است. عليرضا پيمان پاك در 
يك برنامه تلويزيوني، اظهار كرد: يكي از رس��الت هاي 
سازمان توسعه تجارت، توسعه صادرات و به نوعي ايجاد 
يك تراز تجاري مثبت است. وظيفه ديگر نيز مديريت 
واردات اس��ت. افزون بر اين، طبق اساس��نامه سازمان 
توسعه تجارت، انتظاري كه از آن مي رود، ايجاد فرماندهي 
واحد در حوزه تجارت خارجي است.  بنابه اظهارات اين 
 مقام مس��وول، رويكرد بعدي سازمان توسعه تجارت، 
مانع زدايي اس��ت. سياس��ت هاي ارزي بايد متوزان و 
هماهنگ با سياست هاي تجاري باشد. در حوزه ارزي، 
تجار در خصوص بازگشت ارز صادراتي مشكل داشتند. 
ارز صادراتي بايد به كشور برگردد، اما روش هاي آن بايد 
متنوع باشد و تسهيل شود؛ مخصوصًا در شرايطي كه 
تحريم هستيم. به اين موضوع ورود كرديم و با همكاري 
بانك مركزي اين سياس��ت ها اصالح ش��ده است. وي 
با بيان اينكه س��هم ايران از تجارت منطقه نس��بت به 
ظرفيت ها بسيار پايين اس��ت، بيان كرد: سهم ايران از 
بازارهاي تجارت جهاني بسيار كم است. در بازار ۱۲۵۰ 
ميليارد دالري كشورهاي هدف، سهم ما ۲۵ ميليارد 
دالر است. در بازارهاي هدف تنها يك تا دو درصد نقش 
داريم. ما صادرات محور نبوده ايم. اگر بوديم، دچار تعارض 
تنظيم بازار نمي شديم. اولين گام تسهيل قوانين بوده 
است. بايد به سمتي برويم كه تجار و بخش خصوصي 
احساس كنند تحت حمايت هستند.  پيمان پاك افزود: 
اصلي ترين مس��اله اي كه در س��ازمان توسعه تجارت 
داشتيم، استفاده از دانش و تجربه بخش خصوصي در 
برنامه ريزي ها و مانع زدايي ها بوده است. ما تقابل اتاق ها 
با دولت را به قرابت تبديل كرديم. منافع اتاق ها بايد طوري 
باشد كه به كل تجار برسد و نبايد تنها يك عده خاص 
از حمايت ها برخوردار باشند. كش��ورها را به اتاق هاي 
اس��تاني وصل كرده ايم. بايد به جايي برسيم كه دولت 
فقط تنظيم گر باشد و بازيگر اصلي، بخش خصوصي 
باش��د. رييس سازمان توس��عه تجارت با بيان اينكه 
ارتباط بس��يار نزديكي بين سازمان توسعه تجارت و 
معاونت ديپلماسي اقتصادي وزارت خارجه برقرار است 
و برنامه ريزي هاي مشترك و هماهنگي بين سازماني 
داريم، توضيح داد: سفارتخانه ها به ما كمك مي كنند، 
رايزنان بازرگاني ما عمومًا در س��فارتخانه ها مستقر 
هستند. در فضاي تجارت ممكن است برخي فعاالن 
تمايل نداشته باشند به داليل تحريمي به سفارتخانه ها 
نزديك ش��وند. ما با هماهنگي وزارت خارجه، مراكز 
تجاري ايجاد كرده ايم.  وي افزود: اين تصور بود كه با 
قطع سوئيفت ديگر كاري نمي توان كرد. در صورتي كه 
اين اصاًل مطرح نيست. بحث تهاتر، رمزارزها، بالكچين 
و استفاده از ظرفيت بيمه ها مثل صندوق هاي ضمانت 
صادرات در اولويت سازمان توسعه تجارت قرار گرفت. 
در گذشته هم تهاتر را داشتيم، اما مختص به معدن بود.

ايران خودرو براي فروش سهام 
خودش فراخوان داد 

شركت ايران خودرو به منظور دعوت از سرمايه گذاران 
داخلي و خارجي، براي خريد سهام شركت هاي متعلق 
به اين گروه، فراخوان صادر كرد. به گزارش »تسنيم«، 
در اين فراخوان آمده اس��ت؛ در راس��تاي راهبردهاي 
رياس��ت محترم جمهوري براي خصوصي سازي هاي 
شفاف و تحقق سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي و 
اهداف و ماموريت  وزارت صنعت، معدن و تجارت براي 
فروش سهام دولت، ش��ركت ايران خودرو در نظر دارد، 
س��هام ش��ركت هاي ايران خودرو فارس، ايران خودرو 
خراس��ان، ايران خودرو  تبريز، تولي��د خودرو صنعت 
خزر و ايران خودرو كرمانش��اه متعلق به گروه صنعتي 
ايران خودرو را به صورت بلوكي به اش��خاص حقيقي و 
حقوقي واجد شرايط با رعايت ضوابط و مقررات واگذار 
 كند. متقاضيان مي توانند، جهت اعالم آمادگي خريد و 
تكميل فرم هاي مربوط، براي احراز صالحيت عمومي 
و اهليت تخصصي، از امروز پنجم مردادماه، به مدت ۱۵ 
روز به معاونت مالي و اقتصادي گروه صنعتي ايران خودرو 
واقع در كيلومتر ۱۴ جاده مخصوص تهران-كرج، مراجعه 
كنند.. گفتني است، شرايط ويژه عرضه و واگذاري سهام 
شركت هاي گروه صنعتي ايران خودرو پس از تكميل 

فرآيند قانوني، به اطالع عموم خواهد رسيد.

پنج مطالبه دانش بنيان ها
ب��ه دنب��ال ط��رح و بررس��ي چالش ها و مش��كالت 
ش��ركت هاي دانش بنيان در هشتاد و ششمين جلسه 
ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي اس��تان 
تهران، رييس اتاق تهران در اواسط تيرماه، طي نامه نگاري 
با معاون اول رييس جمهور، پنج چالش عمده شركت هاي 
دانش بنيان را برش��مرده و خواستار رفع اين مشكالت 
با همفكري بخش خصوصي ش��د. پس از اين مكاتبه، 
حميد پ��اداش، معاون هماهنگي و نظ��ارت اقتصادي 
و زيربنايي معاون اول رييس جمه��ور نيز در نامه اي به 
سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رييس جمهوري، 
تكاليف پنج گان��ه اي را براي اين معاونت تعيين كرده و 
طي رونوشت به روساي سازمان هاي تامين اجتماعي، 
بانك مركزي و گمرك، رفع مش��كالت ش��ركت هاي 
دانش بنيان در موارد ذكر ش��ده توس��ط اتاق تهران را 
خواستار شده است. به گزارش روابط عمومي اتاق تهران 
در نشست هشتاد و ششم شوراي گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصي استان تهران كه خردادماه برگزار شد، 
سحر بنكدارپور، رييس مركز نوآوري و تحول ديجيتال 
اتاق تهران و تعدادي از نمايندگان تشكل هاي دانش بنيان 
به ارايه مشكالت عمده اين شركت ها در سالي كه با عنوان 
دانش بنيان نامگذاري شده است پرداختند و براي رفع 
اين مش��كالت نيز راهكارهايي پيشنهاد كردند. بعد از 
اين نشس��ت، رييس اتاق تهران طي نامه اي به معاون 
اول رييس جمهور اين مشكالت را در پنج محور »ارايه 
تسهيالت براي بيمه كاركنان شركت هاي دانش بنيان 
نوع يك«، »اس��تفاده از ظرفيت تشكل هاي تخصصي 
براي ارزيابي شركت هاي دانش بنيان كه توسط معاونت 
علمي و فناوري رييس جمهوري ص��ورت مي گيرد«، 
»ايجاد كريدور سبز واردات براي مواد اوليه شركت هاي 
دانش بني��ان پس از تايي��د معاونت علم��ي و فناوري 
رييس جمهور«، »كوتاه كردن زمان فرآيند تاييد گواهي 
ثبت آماري در بانك مركزي و استفاده از ابزارهاي ماده 
۷ گمركي به جاي س��پرده ۳۵ درص��دي« و در نهايت 
»استفاده از نظرات بخش خصوصي در تصميم گيري ها 
و به طور مشخص در تدوين آيين نامه هاي قانون جهش 
توليد دانش بنيان« مطرح كرد. مس��عود خوانساري از 
محمد مخبر خواست تا با توجه به نامگذاري سال ۱۴۰۱ 
به عنوان س��ال »توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين« 
اين مش��كالت و چالش ها كه به نوعي گريبان گير اكثر 
ش��ركت هاي دانش بنيان در كشور است توسط دولت 
مورد پيگيري قرار گيرد تا با حل آن فضاي كسب وكار 
دانش بنيان وضعيت بهتري پيدا كند. پس از آن، معاون 
هماهنگ��ي و نظارت اقتص��ادي و زيربنايي معاون اول 
رييس جمهور نيز در پاسخ به نامه اتاق تهران و پيگيري 
مطالبات دانش بنيان ها در نامه اي به سورنا ستاري، معاون 
علمي و فناوري رييس جمهور كه رونوشت آن به روساي 
سازمان  تامين اجتماعي، گمرك و بانك مركزي ارسال 
شده است، اجراي خواسته ها و مطالبات بخش خصوصي 
را در همان پنج عنوان درخواستي، ذكر كرده و خواستار 
ارايه نتايج آن شده اس��ت. حميد پاداش در اين نامه، با 
اشاره به اهميت حمايت و استفاده از ظرفيت شركت هاي 
دانش بنيان در زمينه توليد محصوالت و كاالهاي داخلي 
از سورنا ستاري خواسته است تا موارد مطرح شده در نامه 
اتاق تهران مورد پيگيري قرار گرفته و نتايج آن نيز اعالم 
شود. در اين نامه ارايه تسهيالت در مورد بيمه كاركنان 
فعال در ش��ركت هاي دانش بنيان با همكاري سازمان 
تامين اجتماعي، اس��تفاده از تشكل هاي اتاق بازرگاني 
جهت ارزيابي ش��ركت هاي دانش بنيان در حوزه هاي 
تخصصي مربوطه، ايجاد كريدور سبز واردات براي مواد 
اوليه محصوالت توليدي شركت هاي دانش بنيان، حذف 
و كوتاه سازي فرآيندهاي زمان بر تاييد گواهي ثبت آماري 
به جاي سپرده ۳۵ درصدي و اخذ نظرات و پيشنهادات 
بخش خصوصي و اتاق  بازرگاني )مركز نوآوري و تحول 
ديجيتال اتاق تهران( وفق م��واد )۲( و )۳( قانون بهبود 
محيط كسب وكار در تهيه آيين نامه هاي مرتبط با قانون 

جهش توليد دانش بنيان مورد تاكيد قرار گرفته است.

درآمد چهار ميليارد دالري 
ايران از صادرات گاز 

جواد اوجي، وزير نفت درباره موضوع جذب سرمايه گذاري 
در داخل و خارج كشور، اظهار كرد: در مورد قراردادهاي 
توسعه ميادين نفتي و گازي مصوبه اي در دولت داشتيم 
و آن مياديني كه ضريب بازيافتي شان زير ۲۰درصد بود، 
افزايش پيدا كرد تا ضري��ب ۳۴ - ۳۳درصد دولت اجازه 
داد كه از سرمايه گذاران داخلي و خارجي استفاده شود و 
اين نويد خوبي است. وزير نفت افزود: ما تا امروز نزديك 
به ۱۴ ميليارد دالر قرارداد و تفاهمنامه در موضوع توسعه 
ميادين نفتي و گازي امضا كرديم و بخشي از اين قراردادها 
كه امضا شده با كش��ور روسيه بوده و در موضوع توسعه 
ميادين نفتي و به ويژه ميادين مش��ترك نفتي و گازي.

اوجي درباره وضعيت صادرات گاز گفت: ما طي همين 
چهار ماه نزديك به چهار ميليارد دالر وصول از صادرات 
گاز را داشتيم كه تقريبا مي شود گفت معادل كل وصول 

صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ بوده است.

جزييات واگذاري هفت تپه به 
شركت توسعه نيشكر

مقرر شد شركت هفت تپه تا زماني كه مصوبه سران قوا 
درباره واگذاري هفت تپه به تاييد مقام معظم رهبري 
برسد، فعال به صورت پيمان مديريت دراختيار شركت 
توسعه نيش��كر و صنايع جانبي قرار گيرد. سهامداران 
شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي شامل ۴۰درصد 
بانك ملي، ۴۰درصد بانك صادرات و ۲۰درصد دولت 
اس��ت و در حال حاضر شركت كشت و صنعت نيشكر 
هفت تپه به صورت قرارداد پيمان مديريت بين سازمان 
گسترش و نوسازي صنايع ايران )ايدرو( و شركت توسعه 
نيشكر و صنايع جانبي واگذار شده است. در جلسه ياده 
شده اين موضوع مطرح شد كه انتقال مالكيت هفت تپه 
به شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي به دليل اينكه رد 
ديون به بانك ها نقض قانون است، نياز به مصوبه شوراي 

عالي هماهنگي اقتصادي سران دارد.

اتاق تهران، صادرات تركيه به اتحاديه اروپا را 87  برابر ايران اعالم كرد

كفه واردات با صادرات برابر شد

گمرك: »انبارهاي عمومي« پاسخگوي آبگرفتگي محموله هاي برنج باشد

مقصر برنج هاي باران زده كيست؟ 
تعادل |

روز سه شنبه چهارم مردادماه به دنبال بارندگي در زاهدان، 
بخشي از كاالهايي كه در محوطه باز گمرك زاهدان قرار 
داشت زير باران ماند و دچار خسارت شد. اين گمرك نيز با 
ارايه توضيحاتي اعالم كرد كه مسووليتي در مورد جريان 
پيش آمده نداشته و از سال گذشته به دستگاه هاي مرتبط 
از جمله »استانداري و وزارت صمت« براي محدود شدن 
ثبت سفارش به مقصد زاهدان به دليل نبود ظرفيت هشدار 
داده است. مسوول ناظر اين گمرك همچنين در اظهاراتي 
»انبارهاي عمومي« را مسوول اين اتفاق معرفي كرده و گفته 
بود كه از آنها خواسته شده كاال را در محوطه تخليه نكنند، 
اما با گرفتن تعهد از واردكننده، كاال در محوطه بوده است. 
در همين حال، روز گذشته مديركل دفتر واردات گمرك 
ايران هم در واكنش به اين اتفاق، عنوان كرد كه حفظ و 
نگهداري برنج هاي وارداتي در حوزه مسووليت شركت 
انبارهاي عمومي به عنوان مرجع تحويل گيرنده كاال بوده 
و چون برنج ها هنوز به گمرك اظهار نشده، مسووليتي 
متوجه گمرك نيست. تا لحظه تنظيم اين گزارش، هنوز 

كسي مسووليت اين اتفاق را نپذيرفته است!

    ماجراي برنج هاي باران زده 
عصر روز سه ش��نبه به دنبال بارندگي ش��ديد در زاهدان، 
تصاويري منتشر ش��د كه حاكي از آبگرفتگي در گمرك 
زاهدان بود و نشان داد كه بخشي از محموله هاي برنج دچار 
آبگرفتگي شده است. ناظر گمركات زاهدان ضمن تاييد 
آبگرفتگي بخش��ي از محموله برنج در اين گمرك اظهار 
كرده كه از مدت ها قبل طي مكاتباتي، در رابطه با ظرفيت 
گمرك به دس��تگاه هاي ذي ربط از اس��تانداري تا وزارت 
صمت و انبارهاي عمومي هشدار داده بوديم اما متاسفانه 
توجهي نشد. او در خالل گفت وگوي خود با خبرگزاري ها، 
انبارهاي عمومي كه وابس��ته به س��ازمان بازنشستگي و 
وزارت رفاه است را به عنوان مقصر اين اتفاق معرفي كرده 
بود.  علي وكيلي مديركل دفتر واردات گمرك ايران با اعالم 
اين خبر تشريح كرد: پس از اظهار كاال به گمرك، عمليات 
گمركي كه ش��امل اخذ مجوزهاي الزم و پرداخت حقوق 
ورودي اس��ت انجام و به مرحله ترخيص مي رسد. وكيلي 
گفت: به رغم اينكه گمرك تا زماني كه كاال اظهار نش��ده 
باشد به لحاظ قانوني قادر به انجام هيچ عمليات گمركي 
نيست، با اين حال حساسيت هاي الزم در اين خصوص به 
سازمان هاي مرتبط و مقامات استاني اعالم شد. مديركل 
دفتر واردات اظهار داش��ت: به منظور سرعت بخشيدن به 
ترخيص برنج از گمرك زاهدان و با توجه به پيش بيني هاي 

هواشناسي و محدوديت انبارها از چندين روز قبل، اقدامات 
و مكاتبه الزم در دستور كار گمرك زاهدان و گمرك ايران 
قرار گرفت. وي گفت: در اين خصوص مكاتبه با وزارت صمت 
به منظور اعمال محدوديت در ثبت سفارش برنج به مقصد 
زاهدان و هدايت برنج براي ترخيص به شهرهاي ديگر انجام 
شده است. در اين زمينه همچنين با استانداري و شوراي 
تامين استان هم براي اتخاذ تمهيدات الزم از سوي گمرك 
استان انجام گرفت. همچنين در اين راستا اختيارات الزم 
براي انجام حمل يكسره برنج ها به انبارهاي صاحب كاال و 
ترانزيت داخلي به شهرهاي ديگر به منظور اجتناب از دپوي 
برنج ها در زاهدان و نيز امكان ترخيص ۹۰ درصد كاال بدون 
اخذ كد رهگيري بانك و ساير تسهيالت قانوني به گمرك 
زاهدان تفويض شده است.  وي در خصوص علل تراكم و ورود 
برنج به مقصد زاهدان براي ترخيص گفت: يكي از اين علت ها 
لغو ممنوعيت فصلي واردات برنج توسط ستاد تنظيم بازار 
بوده كه موجب افزايش ورود برنج به انبارهاي مرزي از جمله 
شهر زاهدان شده است.  وكيلي همچنين لغو معافيت قانوني 
مناطق آزاد از جمله چابهار را از ديگر علت ها ذكر كرد و افزود: 
اين امر باعث كاهش انگيزه ترانزيت كاال به گمركات ديگر از 
جمله چابهار و تمركز برنج در شهر زاهدان شده است. وي 
گفت: چون مرجع تحويل گيرنده كاال در بحث واردات برنج 
در زاهدان ش��ركت انبارهاي عمومي از زيرمجموعه هاي 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است و كاالهاي دپو شده 
در محوطه اي كه تخليه، بارگيري و نگهداري آن با مسووليت 
شركت فوق است، پاسخگويي در خصوص ارايه اطالعات 
و آمار برنج موجود در محوطه و انبار يا برآورد خسارت 

احتمالي و مسووليت هاي مرتبط با اين شركت است.

     بارها مكاتبه و هشدار داديم كه كاال نفرستيد
در همين حال، خاشي ناظر گمركات و مديركل گمرك 
زاهدان نيز ضمن تايي��د آبگرفتگي در محوطه گمرك 
و تحت تاثير قرار گرفتن بخش��ي از كاالهاي موجود در 
آن به »ايس��نا« گفته بو د كه اين كاالها در فضاي باز قرار 
داشتند و ما بارها نسبت به آن هش��دار داده بوديم. او در 
ادامه به جريان گمرك زاهدان و آنچه كه موجب اين اتفاق 
شده اشاره كرده و گفته است: ظرفيت گمرك زاهدان در 
انبارهاي مسقف حدود ۱۴ هزار تن است كه هر انبار سه 
متر سكو با سايه بان هم دارد و در مجموع به ۲۰ هزار تن 
مي رسد. تا سال گذشته و قبل از ابالغ بخشنامه مربوط به 
حذف معافيت ماليات ارزش افزوده مناطق آزاد، مشكلي 
در رابطه با قرار گرفتن كاال در اين گمرك وجود نداشت و 
حجم كاالي ورودي با آنچه ترخيص مي شد در تعادل بود 
و عمدتا در انبار مسقف نگهداري مي شد، اما از زماني كه 
بخشنامه مربوطه حذف معافيت ماليات بر ارزش افزوده در 
مناطق آزاد در دي ماه ۱۴۰۰ ابالغ شد، شرايط تغيير كرد؛ 
به طوري كه حجم كاالهاي ورودي به انبارهاي گمرك 
زاهدان افزايش پيدا كرد. بنابر توضيحاتي كه خاشي ارايه 
كرده است: با توجه به اينكه معافيت مالياتي مناطق آزاد 
تحت تاثير قرار گرفت، صاحبان كاال به جاي اينكه بخواهند 
كاال را ب��ه انبارهاي منطقه آزاد چابهار ببرند، چون ديگر 
صرفي براي آنها از جهت ماليات ارزش افزوده نداش��ت، 
ترجيح دادند به جاي صرف هزينه براي اين مسافت، كاال 
را به گمرك زاهدان آورده و تخليه كنند، بنابراين حجم 
كااليي كه تا پيش از آن براي استفاده از معافيت مناطق آزاد 
به آنجا مي رفت، وارد گمرك زاهدان شد . در اين شرايط 

حدود ۱۴ هزار تن كاال )عالوه بر ظرفيت انبارهاي مسقف( 
به گمرك زاهدان افزوده و در فضاي باز انبارها نگهداري 
مي ش��ود. او با بيان اينكه گمرك زاهدان از اواخر س��ال 
گذشته در اين رابطه هشدارهاي الزم را داده بود، اين راهم 
گفته بود: مكاتباتي با استانداري و سازمان صمت داشتيم و 
از آنها خواستيم كه ثبت سفارش به آدرس زاهدان نداشته 
باشند اما متاسفانه قبول نكرده و به همان رويه ادامه دادند.

    مقصر كيست؟ 
ام��ا ناظر گمركات زاهدان موضوع ديگ��ري در اين رابطه 
مط��رح كرد و آن نق��ش انبارهاي عموم��ي در نگهداري 
كاالها در گمرك زاهدان بود. ناظر گمرك زاهدان، گفته 
كه مديريت انبارهاي زاه��دان بر عهده انبارهاي عمومي 
كه وابسته به سازمان بازنشستگي و وزارت رفاه است، قرار 
دارد. اين انبارها به موجب قراردادي كه با گمرك دارد، بايد 
در صورتي كه فضا كم باشد انبار مورد نياز را بسازد. از سويي 
ما از آنها خواس��ته بوديم كه   نبايد كاال در محوطه تخليه 
شود، ولي به هر ترتيب با رضايت صاحب كاال و تعهدي كه 
از صاحب كاال از سوي انبارهاي عمومي گرفته مي شد كاال 
را با مسووليت صاحب كاال در محوطه تخليه كردند. وي 
با بيان اينكه گمرك، با توجه به اينكه متولي اين بخش از 
سمت دولت بوده و نظارت را برعهده دارد، گفت كه ما سعي 
كرديم سرعت ترخيص را افزايش دهيم و روزانه تا هنگامي 
كه كاميون خالي وجود داشته باشد كاال ترخيص مي شود، 
اما آنقدر حجم ورود كاال باال است كه در مقاطعي پاسخگو 
نيست. بنابراين اين كاالهايي كه امروز در آب مانده مربوط 
به چند ماه گذشته نيست بلكه در گردش دايم بوده است. 
خاشي به اين هم اشاره كرد كه از يكماه پيش، پيش بيني 
اينچنين بارندگي را داشتيم و به تمام صاحبان كاال و شركت 
انبارهاي عمومي هشدار داديم كه حداقل حفاظت كافي در 
اين كاالهاي موجود در محوطه به عمل آيد ولي متاسفانه 
برخي كاالهاي در مكان نامناس��بي قرار داشت و موجب 
شد كه دچار آبگرفتگي شود. به گفته اين مقام مسوول در 
گمرك زاهدان، در مجموع حجم بااليي از كاالهاي موجود 
در گمرك دچار آبگرفتگي نشده اس��ت و در حال حاضر 
شركت انبارهاي عمومي و ساير بخش هاي مربوطه در حال 
تخليه آب از اين بخش هستند. البته اين نخستين بار نيست 
كه كاالها در محوطه باز، رها و دچار خسارت مي شوند و بارها 
اين اتفاق رقم خورده اس��ت؛ از زماني كه در سال گذشته 
محموله هاي جو وارداتي ب��ا ارز ۴۲۰۰ توماني در معرض 
توفان حاره اي قرار گرفت يا هنگامي كه جوهاي وارداتي در 

فضاي باز ماند و آنقدر ترخيص نشد كه زير باران جوانه زد.
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خبرروز

شمار بيماران جديد كرونايي همچنان »پنج رقمي«
بر اساس اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت، ۳۷ بيمار مبتال به كوويد۱۹ در كشور جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۴۱ هزار و ۷۹۵ نفر رسيد. بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۰۵۲۶ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي و ۱۴۴۱ نفر از آنها بستري شدند. بر اين اساس مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور 
به ۷ ميليون و ۳۵۹ هزار و ۴۸۹ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري، به ۱۴۱ هزار و ۷۹۵ نفر رس��يد.۱۱۰۱ نفر از بيماران 
مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۵۷ شهرس��تان در 
وضعيت قرمز، ۸۶ شهرستان در وضعيت نارنجي، ۱۹۹ شهرستان در وضعيت زرد و ۱۰۶ شهرستان در وضعيت آبي قرار دارند. 

نوبت اولآگهي مزايده اجاره اماکن ورزشی شماره 509800342900011

اداره كل ورزش و جوان��ان اس��تان كرمانش��اه در نظ��ر 
دارد   در راس��تاي دس��تور العمل ماده ۵ قانون بخشي از 
مقررات مالي دولت الحاق )۲(  تعدادی از  اماكن ورزش��ي 
مازاد خود را در س��طح استان و به ش��رح جدول پيوست  
ب��راي س��ال ۱۴۰۱ را  از طريق مزايده عموم��ي و با بهره 
 گيری از   س��امانه تدارکات  الکترونيکی دولت  به نشانی

مزاي��ده  ش��ماره  www.setadiran.irوب��ا 
۵۰۹۸۰۰۳۴۲۹۰۰۰۱۱ به ص��ورت الکترونيکی واگذار 
نمايد .  شرکت کنندگان بايد مدارک شناسايی و تخصصی 
مربوطه را  به ش��رح بند ۱۰ ش��رايط متقاضيان در پاکت 
ق��رارداده و تا تاري��خ     ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ س��اعت ۱۲:۰۰  به 
دبيرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان تحويل نموده و 
رسيد دريافت نمايند . ضمنا" دبيرخانه ماده ۸۸  )ماده ۵ ( 
اداره کل ورزش و جوانان استان  به  پيشنهاد  قيمت های  
متقاضيان  در سامانه ) تدارکات الکترونيکی دولت(  بدون  

ارائه مدارک ذکر شده ، ترتيب اثر نخواهد داد .  
زمانانتشاردرسايت:1401/05/09

مهلتدريافتاس�نادمزايده:اززمانانتش�اردر
سايتتاتاريخ1401/05/15
تاريخبازديد:1401/05/09

آخرينمهلتارسالپیشنهادقیمت:تاساعت12:00
مورخ1401/05/27

زم�انبازگش�ايی:1401/05/29س�اعت10صبح
زماناعالمبهبرنده:1401/05/31ساعت10صبح

شرايطمتقاضیان:
۱-  اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران و 

قانون اساسي و تابعيت ايراني 
۲-  انعقاد قرارداد با برندگان مزايده منوط به تاييد صالحيت 
برنده مزايده از سوي حراس��ت اداره كل ورزش و جوانان 
اس��تان می باش��د و همچنين برندگان ملزم به ارائه سوء 

پيشينه و عدم اعتياد از مراجع قانونی می باشند.  
۳-  اين اداره کل در قبول يا رد ، يک يا کليه پيش��نهادات 
واصله و همچنين تمديد مهلت مزايده يا ابطال آن به هر 

شکل مجاز و مختار  است . 
۴- مدت قراردادها به ش��رح جدول پيوست خواهد بود و 
در خصوص قراردادهای سه ساله ،  ادامه قرارداد در انتهای 
سال اول منوط به رضايتمندی اداره کل از نحوه نگهداری و 
انجام تعهدات مستاجر می باشد. همچنين اجاره بها اعالمی 
برنده با نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در ابتدای هر 

سال تغيير  خواهد نمود.   
۵- با توجه به برنامه ورزشی اين اداره کل جهت هيات های 
ورزشی ، برندگان مزايده اماکن با کاربری ورزشی  مكلف 
به ارائه  ۶ تايم تمريني در هفته  ) س��ه جلسه صبح ساعت 
۱۰.۳۰تا۱۲ و سه جلسه عصرساعت ۱۸.۳۰تا۲۰ ( جهت 
استفاده هيئت هاي ورزشي با هماهنگی معاونت ورزش 

اداره کل می باشند.   
۶- در س��الن های ورزشی با انش��عابات آب و برق و گاز و 
عوارض شهرداری مشترک و مشاعات ،   هزينه های يادشده 

با درصد تسهيم مشخص شده از سوی اداره ورزش و جوانان 
شهرستان مربوطه از مستاجر اخذ خواهد گرديد.

 ۷- متقاضي��ان ش��رکت در مزايده اماکن ورزش��ی برای 
مکان های  اختصاصی) استخر ها  (  افراد حقيقی بايستی 
دارای کارت مربيگ��ری يا داوری و يا دارای حکم قهرمانی 
رشته مربوطه و يا هيات ورزش��ی مربوطه باشد و تصوير 
مدارک مس��تند را در پاکت قراردهند در غير اينصورت از 

مزايده خارج می گردد.
۸- مبلغ تضمين ش��رکت در مزايده به حساب سپرده به 
 IR۱۰۰۱۰۰۰۰۴۰۵۶۰۰۵۵۰۷۵۹۵۴۷۲ شماره ش��با
بان��ک مرک��زی  بن��ام درياف��ت وج��وه س��پرده اداره 
ورزش و جوانان اس��تان کرمانش��اه با کد شناس��ه واريز 
۹۴۲۱۲۸۵۵۶۲۱۴۰۰۰۲۶۱۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ واريز و  
اصل فيش ) صاحب حساب ( را در پاکت قراردهند . بديهی 
است قراردادن هرگونه چک – سفته و... بجای فيش واريزی 

موجب ابطال و رد تقاضا خواهد شد.
9-متقاضیانمیبايستپسازپیشنهادقیمتدر
سامانهذکرشدهمدارکذيلرادرپاکتقراردادهو
تاتاريخ1401/05/27بهدبیرخانهادارهکلورزشو
جواناناستانتحويلنمودهورسیددريافتنمايند.
ال�ف-امض�ابرگ�هه�ایش�رايطعموم�یو
اختصاص�یش�رکتکنن�دگانوتعهدنامهعدم
ش�مولکارکن�اندول�تويکنس�خهق�رارداد
امضاش�ده،کهمیبايس�تمتقاضیانازس�ايت

ادارهکلورزشوجوان�اناس�تانب�هنش�انی
www.kermanshah.msy.gov.irاخ�ذ
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پاکتمزايدهنمیباشد.(
۱۰- شرکت کنندگان در مزايده جهت کسب اطالعات در 
خصوص دريافت توکن و نحوه ثبت نام ميتوانند با شماره 
۰۲۱۴۱۹۳۴ مرکز پش��تيبانی  و راهبری سامانه تماس 

حاصل نمايند . 
۱۱- تمامی هزينه های تعمير و بازسازی استخر شهرستان 
کنگاور جهت راه اندازی و حفظ و نگهداری به عهده برنده 
مزايده م��ی باش��د و اداره کل ورزش و جوانان هيچگونه 

تعهدی مبنی بر پرداخت هزينه ها ندارد .
  تغيير کاربری اماکن خالف قوانين و مقررات می باش��د و 

موجب ابطال قرارداد می گردد.
   اماکن با در نظر گرفتن ش��رايط فعلی به مزايده گذاشته 

شده است  و بعد از اعالم به برندگان تعميراتی از طرف اداره 
کل ورزش و جوانان صورت نخواهد گرفت و هرگونه تعميرات 
بعد از تحويل گرفتن مکان توسط مستاجر بدون اخد مجوز 
رس��می از اداره کل خالف مقررات بوده و اين ادره کل هيچ 
گونه تعهدی بابت پرداخت آن نداش��ته و بودجه  ای به آن 

تعلق نخواهد گرفت . 
  پرداخت هزينه چاپ آگهی روزنامه در دو نوبت و همچنين 

هزينه کارشناسی اماکن به عهده برندگان مزايده می باشد .
  پس از خاتمه يا فس��خ قرارداد مس��تاجر موظف است محل 
مورد اجاره را بهمراه اموال متعلقه بصورت صحيح و سالم ، طبق 
صورتجلسه تحويل در اختيار موجر قراردهد . در غير اينصورت 
از تاريخ خاتمه يا فس��خ قرارداد عالوه ب��ر ضبط ضمانت نامه 
مندرج در قرارداد توسط موجر ، مستاجر ميبايست روزانه مبلغ 
۵ برابر رقم پايه کارشناسی بعنوان جريمه عدم تخليه تا تاريخ 
تحويل و تخليه و تصرف به موجر پرداخت نمايد . بديهی است 
جريمه موصوف بدل از انجام تعهدات مستاجر نمی باشد . ضمنا" 
مستاجر با امضاء اين قرارداد به موجر اجازه داد در صورت تاخير 
در تخليه و تحويل مورد اجاره در پايان قرارداد يا فسخ ، موجر 
نسبت به تخليه و اعمال هرگونه تصرف مادی يا حقوقی در مورد 
اجاره راسا" اقدام و هزينه های مربوطه را از مستاجر وصول نمايد . 
در ضمن در راستای اختيار فوق موجر حق دارد اموال مستاجر را 
در پايان قرارداد يا فسخ آن به محل ديگری منتقل نمايد و هزينه 
های محل نگهداری از اموال مستاجر حسب نظر موجر به حساب 

بدهی مستاجر منظور خواهد شد.
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گليماندگار|
 به چهره كودكانه شان كه نگاه مي كني، 
غمي در عمق چشمانشان نمايان است كه 
از رنج بيماري است. نمي داند چرا ولي خوب مي داند 
كه در ساعت هايي در روز مجبور است روي تخت دراز 
بكشد و تكان نخورد تا آن سرم لعنتي قطره قطره وارد 
بدنش ش��ود، بعد از آن هم حال و روز خوش��ي ندارد. 
بي حال مي ش��ود، دلش هم مي خ��ورد و غذا خوردن 
برايش سخت مي ش��ود. دلش مي خواهد بخندد اما 
نمي تواند، دوس��ت دارد بازي كند اما بدن بيمارش به 
او اجازه نمي دهد. ديدن كودكان س��رطاني كه مات 
و مبهوت نگاهت مي كنند و به دنبال پاس��خي براي 
تمام اين دردها و رنج ها هستند، كار آساني نيست. اما 
حاال مساله فقط بي حوصلگي آنها و دردي كه تحمل 
مي كنند نيست، مساله االن نبود و كمبود داروهايي 
اس��ت كه زندگي اين بچه ه��ا به آنها بس��تگي دارد. 
داروهايي كه هر روز گران تر مي شوند، كمياب و ناياب 
مي شوند و در اين بين مس��ووالن فقط ياد گرفته اند 
همه چيز را تكذيب كنند. اما مگر بيماري را مي ش��ود 
تكذيب كرد، مگر رنج درمان تكذيب ش��دني اس��ت. 
وقتي دارويي به موقع به اين كودكان بيمار نرسد، رنج 
بيماري شان صد چندان مي شود، آنها درد مي كشند 
ام��ا نمي دانن��د چرا؟ آنه��ا گريه مي كنن��د اما وقتي 
مي بينند كسي كاري از دستش بر نمي آيد با نگاه هاي 
پرسشگرشان به دنبال پاس��خي مي گردند كه حتي 
بزرگ ترها هم توان پيدا كردن اين پاسخ ها را ندارند. 
بيمارستان »محك« اولين جايي است كه مي توانيم اين 
چشم هاي نگران و غمگين را در آن ببينيم، كودكاني 
بيمار و پدران و مادراني سر درگم. صداي گريه بچه ها 
گاه و بيگاه به گوش مي رسد. برخي ها بي تاب شده اند از 
اين همه تزريق و دلشان مي خواهد به خانه بروند، برخي 
ديگر بي حال چشم به سقف دوخته اند. انگار با آن جثه 
كوچك و نحيفشان سعي دارند تاب بياورند تمام اين 
ناماليمتي را كه زندگي بر آنها تحميل كرده است. اما 
رنج نبودن دارو را بچه ها درك نمي كنند. در واقع نبود 
دارو براي آنها اتفاق خوشايندي است چون مجبور 
نيستند درد تزريق و حال بدي بعد از آن تحمل كنند، 

اما براي پدر و مادرها نب��ودن دارو يعني عقب افتاد 
درمان فرزندي كه دوستش دارند و اين عقب افتادن 

مي تواند به قيمت جان كودك تمام شود. 

     زنگ خطر كمبود دارو كي به صدا درآمد
مساله مربوط به امروز و ديروز نيست، زنگ خطر كمبود 
دارو نزديك به دو سال است كه به صدا درآمده، آنهايي 
كه عزيزانش��ان به بيماري هاي خاص مبتال هستند، 
آنهايي كه بيمار س��رطاني يا مبتال به  ام اس و... دارند، 
خيلي وقت است كه از كمبود و نبود داروهاي موثر در 
رفع بيماري عزيزان خود شكايت دارند. اما هر بار اين 
مسووالن سازمان غذا و دارو بوده اند كه مساله را تكذيب 
كرده اند و زير بار كمبود، نبود و گراني دارو نرفته اند. براي 
خانواده اي كه بيمار سرطاني دارد، تهيه هزينه ميليوني 

ماهانه براي درمان بسيار سخت و طاقت فرساست. 

    رنج بيماري و عوارض دردآور 
داروهاي غير استاندارد

مينو مادر دختري ۷ س��اله اس��ت كه به سرطان غدد 
لنفاوي مبتالست. دختري زيبا به اسم نازنين كه يك 
سالي مي شود تحت درمان قرار گرفته و شيمي درماني 
موها و ابروهايش را از او گرفته. اما نازنين باز هم زيباست 
با چشماني درشت به رنگ كهربايي و لبخندي كه روي 
صورتش نقش مي بندد و باعث مي ش��ود تا چشم هاي 
مادرش پر از اشك شود. هزينه درمان نازنين در ماه بيش 
از ۳۰ ميليون تومان است. مينو مي گويد: خيلي سخت 
است كه بخواهيم هر ماه اين مبلغ را تامين كنيم، قبال 
داروها را راحت پيدا مي كرديم، از داروخانه هاي دولتي 
مي گرفتيم يا خود بيمارستان اين داروها را در اختيارمان 
قرار مي داد، اما االن بيشتر از ۱۰ ماه است كه ديگر داروها 
به راحتي پيدا نمي ش��وند، يا مجبوريم از بازار آزاد دارو 
را تامي��ن كنيم يا از تركيه بخري��م و وارد كنيم كه اين 
هزينه هايمان را چند برابر مي كند. در واقع حتي اگر آدم 
پولداري هم باشي وقتي با اين بيماري مواجه مي شوي 
در عرض چند ماه س��قوط مي كني زير خط فقر چون 
هزينه هاي درمان سرطان سرسام آور است و هيچ پدر و 
مادري هم راضي نمي شود با استفاده از داروهاي مشابه 

ايراني و هندي و... جان فرزندش را به خطر بيندازد. او 
مي افزايد: اين داروهاي مشابه به قدري غير استاندارد 
هستند كه حتي پزش��كان هم از تجويز آن خودداري 
مي كنند، بعد مس��ووالن مي گويند دارويي كه مشابه 
ايراني دارد وارد نمي كنيم، كسي نيست از آنها بپرسد 
شما اگر مشابه اين ايراني اين داروها را توليد مي كنيد 
چرا استانداردهاي الزم را رعايت نمي كنيد، چرا داروي 
ايراني اين ميزان عوارض وحشتناك دارد؟ اين كودكان 
چه گناهي كرده اند كه عالوه بر رنج بيماري بايد عوارض 

درد آور داروهاي غير استاندارد را هم تحمل كنند. 

    تصميم هايي كه 
به قيمت جان انسان ها تمام مي شود

زماني كه دولت تصميم گرفت ت��ا ارز دارويي را حذف 
كند به اين مساله فكر نكرده بود كه با اين كار خود باعث 
مي شود تا جان تعداد زيادي از افرادي كه بيماري هاي 
سخت مبتال هس��تند به خطر مي افتد، در واقع حذف 
ارز دارويي يعني عدم توانايي شركت هاي دارويي براي 
واردات داروهايي كه بود و نبودشان مي تواند به قيمت 
جان يك انسان تمام شود. به قيمت زجر كشيدن بيماري 
كه رنج بيماري به اندازه كافي او را از پا انداخته است. حتما 
بايد اين رويه اشتباه پيش گرفته مي شد، داروخانه ها با 
كمبود شديد داروهاي اساسي مواجه مي شدند، بيماران 
بسياري هزينه هاي هنگفتي براي تامين داروهاي مورد 
نظر پرداخت مي كردند تا دولت به اين نتيجه برسد كه 
ارز دارويي را نبايد ح��ذف كند. تا دولت به اين نتيجه 
برسد كه جان بيماران زيادي را با اين تصميم به خطر 
انداخته اس��ت. البته كه نمايندگان مجلس هم در 
اين تصميم دخيل بوده اند، آنها نبايد در اين رابطه با 
دولت همكاري مي كردند، آنها نبايد اجازه مي دادند تا 
اين طرح از قبل شكست خورده به مرحله اجرا برسد. 

    ارز دولتي براي داروهاي وارداتي 
پابرجاست

مدير قرارگاه اصالح سياست هاي ارزي دارو سازمان غذا 
و دارو گفت: براي داروهاي وارداتي همچنان ارز دولتي 
تعلق مي گيرد و براي داروهاي توليد داخل حذف شده 

اس��ت. حيدر محمدي افزود: در طرح داروياري تنها ارز 
دولتي داروهاي توليد داخل حذف شده و مابه التفاوت 
نرخ دارو توسط بيمه ها و يارانه دارو پوشش داده مي شود. 
وي ب��ا بيان اينكه س��ازمان غذا و دارو به طور مس��تمر 
كمبودهاي دارويي را رص��د مي كند، تصريح كرد: اين 
كار از طريق داروخانه هاي مرجع، دانش��گاه هاي علوم 
پزشكي و سامانه پيش بيني انجام مي شود، در اين سامانه 
شركت هاي داروسازي ميزان توليد را اعالم مي كنند و 
اگر ماده اوليه كم باشد، هشدار از طريق پيش بيني داده 

مي شود تا به سرعت كمبود دارويي برطرف شود.

    طرح دارويار و اما و اگرهايش
به گفته مسووالن وزارت بهداشت و درمان طرح دارويار 
مي تواند باعث شود تا هيچ بيماري به دليل كمبود دارو 
درمانش به تاخير نيفتد اما مساله اينجاست كه همين 
طرح دارويار كه وعده اجرايي شدن آن از يك ماه قبل 
بيان ش��ده چه زماني قرار است به طور درست و دقيق 
اجرايي شود. وقتي مسووالن مي گويند كه ارز دارويي 
براي داروهاي وارداتي را حذف نمي كنند و فقط براي 
داروهاي داخلي حذف مي شود اين يعني شركت هاي 

داروس��ازي مجبورند مواد مورد نياز ساخت داروها را 
با قيمت آزاد بخرند، يعني داروهاي ايراني قرار اس��ت 
افزايش قيمت چشمگيري داشته باشند كه البته طي 
دو سال گذشته هم چندين بار افزايش قيمت داشته اند. 
يعني باز هم هستند افرادي كه به دليل عدم توانايي در 
پرداخت هزينه هاي درماني و تامين داروي خود حتي 
داروي ايراني شايد مجبور شوند از چرخه درمان خارج 
ش��ده و در انتظار اتفاقات بعدي بمانند. اين كه طرح 
دارويار قرار است هزينه هاي تامين دارو را پوشش دهد، 
وعده اي است كه تا زمان اجرايي شدن آن نمي تواند در 

مورد چند و چون اجراي آن اظهارنظر كرد. 

     فدراسيون بيمارستان ها و مراكز درماني 
در كشور ايجاد مي شود

دبير مركز توس��عه گردشگري س��المت كشورهاي 
اس��المي از ايجاد فدراسيون بيمارس��تان ها و مراكز 
درماني براي نخستين بار در كش��ور خبر داد. مهدي 
زنگويي، دبير مركز توس��عه گردش��گري س��المت 
كشورهاي اسالمي با بيان اينكه ايجاد فدراسيون براي 
تعامالت بين المللي بيمارس��تان ها و مراكز درماني با 

ساير كشورهاست، گفت: در مركز توسعه گردشگري 
توسعه سالمت كش��ورهاي اس��المي ظرفيت هاي 
ويژه اي براي توانمندي بيمارستان ها و مراكز درماني 
در نظ��ر مي گيريم كه جدي ت��ر پرداخته ش��ود و از 
بسترها براي حضور جدي تر در عرصه هاي بين المللي، 
آموزش استفاده ش��ود. بيمارستان ها و مراكز درماني 
ما ظرفيت هاي زي��ادي دارند ك��ه مي توانند خوش 

بدرخشند و در عرصه هاي بين المللي مطرح شوند.

    تامين زيرساخت از شوآف مهم تر است
اما مس��اله اينجاس��ت در حالي كه هر روز اخباري 
از مش��كالت موجود در بيمارستان ها از جمله نبود 
تجهي��زات الزم، عدم پرداخت به موقع حقوق كادر 
درمان، عدم رسيدگي مناسب به بيماران و كمبود 
دارو منتشر مي شود، حرف زدن در مورد گردشگري 
سالمت كمي بلندپروازانه به نظر مي رسد. در واقع 
اگر قرار باشد ما از اين ظرفيت در كشور خود استفاده 
كنيم بايد قبل از هر چيز زيرساخت هاي الزم براي 
اين كار را فراهم كنيم و بعد از آن به فكر شوآف اين 

حركت در رسانه ها و جوامع جهاني باشيم.

طرح دارويار چقدر مي تواند در رفع مشكالت دارويي كشور موثر باشد

كمبود دارو به كودكان سرطاني هم رسيد
گزارش
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