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يادداشت- 1

 بوروكراسي تجاري 
و اموال دپو شده

ريي��س دس��تگاه قض��ا در 
بازديدي ك��ه از منطقه ويژه 
اقتصادي بوش��هر داشت با 
ابراز تأسف از اشكاالت فرايند 
اع��ام ورود كاال به گمرك تا 
جمع آوري كاال هاي متروكه، 
در خص��وص ۳۰ كانتين��ر 
كشف ش��ده در اين منطقه 
اقتصادي كه از سال ۸۸ باتكليف مانده است، دستور 
بررسي ويژه داد. بافاصله پس از اين دستور، بحثي در 
برخي محافل اقتصادي در خصوص چرايي دپوي اين 
ميزان كاال درگرفت كه ضرورت ارزيابي تقنيني در اين 
خصوص را يادآور مي شود. بايد توجه داشت، بر اساس 
قوانيني كه در خصوص موضوعات بازرگاني و تجاري 
كش��ور وجود دارد، هر نوع فعاليت تجاري و بازرگاني 
بايد با مورد توجه قرار دادن روند اداري انجام شود. به 
عبارت س��اده تر بايد قواعد مربوط به بخش بازرگاني 
كشور رعايت شود تا كااليي وارد يا صادر شود. به عنوان 
مثال اگر كااليي گواهي قرنطينه را به هر دليلي نداشته 
باشد و احراز نكرده باشد، گمرك نمي تواند پروانه سبز 
يا برگه ترخيص آن را صادر كند، بنابراين ممكن است 
در روند ترخيص با مش��كل مواجه ش��ود. حاال فرقي 
نمي كند كه آن كاال وارداتي باشد يا مختص صادرات 
باشد. يا به عنوان مثال اگر ال سي كااليي مشكل داشته 
باشد، ترخيص كاال با مشكاتي همراه است. يا قوانيني 
و اسنادي از اين دست كه وجود دارند و تا صاحب كاال 
آن را تحويل گمرك ندهد، امكان ترخيص اقام مورد 
نظر خود را نخواهد داش��ت. عمدت��ا چنانچه ورود و 
صدور كاالهايي كه از يك مهلت مقرر بگذرد و اسناد 
ترخيص كاال در اختيار گمرك قرار نگيرد، اصطاحا 
كاالي مذكور متروك مي گردد و در انبارهاي گمرك 
دپو مي شود. يا كااليي وارد كشور مي شود يعني وارد 
مرزهاي رس��مي و انبارهاي رسمي گمرك مي شود 
اما ممكن اس��ت در همان مقطع زماني بخش��نامه يا 
ادامه در صفحه 5 آيين نامه اي صادر شود كه...  

هادي حق شناس

يادداشت-3يادداشت-2

 جاماندن 
از اقتصاد جهاني

 كليد حل مشكالت 
در دست دولت

هرچن��د اقتصاد اي��ران در 
س��طوح خرد با مش��كات 
فراواني مواجه است و همين 
موضوع سبب شده كه مردم 
در زندگي و معيش��ت خود 
محدوديت ه��اي ج��دي را 
تجرب��ه كنن��د ام��ا در اين 
ترديدي نيست كه بسياري 
از اين مشكات خرد جز با تغيير و اصاحات در نگاه 

كان بهبود نخواهند يافت.
در دهه هاي قبل بسيار بودند دولت هايي كه اصرار 
داشتند كه مي توان با نگاه صرف به داخل، مشكات 
را حل كرد و به اهداف كان رسيد اما امروز بسياري 
از آن دولت ها نيز به اين نتيجه رس��يده اند كه بايد 
با اقتص��اد جهاني تعام��ل كرد. به اي��ن ترتيب كه 
حضور در زنجيره اقتصاد جهاني مي تواند بسياري 
از مش��كات را كنار بزند. هر كشوري بايد بر اساس 
مزيت هاي نسبي خود در عرصه جهاني حاضر شده، 
اقدام ب��ه صادرات كاالهاي مورد نياز خود كند و در 
مقابل، كاالهاي��ي كه ني��از دارد و هزينه توليد آن 

باالست را تامين كند. 
اين موضوع باعث مي ش��ود نقش و سهم كشور در 
اقتصاد جهان��ي افزايش پيدا كن��د و به اين ترتيب 
تحريم يا محدوديت هايي كه ما به آن دچار ش��ديم 

غيرقابل اجرا يا دشوار شود.
در عل��م اقتص��اد ام��روز عب��ور از ي��ك اقتص��اد 
تك محصولي به عنوان اولويت��ي غيرقابل انكار در 
نظر گرفته مي ش��ود. اقتصاد اي��ران براي دهه هاي 
طوالني به پول نفت وابس��ته بوده و بخش مهمي از 
نيازهاي خ��ود را از دل درآمدهاي همين محصول 
به دس��ت آورده اس��ت اما نفت نه ب��ازار انحصاري 
ايران است و نه دسترسي به درآمدهاي آن صرفا با 

مديريت داخلي امكان دارد. 
در همه اين س��ال ها ديده ايم كه وقتي قيمت نفت 
در بازارهاي جهاني افت مي كند يا بنا به تحريم ها، 
امكان دسترس��ي به اين درآمدها محدود مي شود، 
ش��رايط اقتصاد ما چگونه مي شود. از اين رو در اين 
ترديدي وجود ندارد كه ما بايد به توليد كاالهاي غير 
نفتي و با ارزش افزوده باالتر بها بدهيم و اجازه ايجاد 

بحران هاي كوتاه مدت به شكل فعلي را ندهيم.
سهم ما در اقتصاد جهاني محدود بوده و صرف نفت 
نمي تواند تمام نيازهاي كشور را پوشش بدهد. اگر 
ما در اين س��ال ها به دنبال توسعه زيرساخت هاي 
اقتصادي حركت مي كرديم و توليد خود را گسترش 
داده و متنوع مي كرديم قطعا امروز شرايط متفاوت 

بود. 
امروز نيز بايد همين سياست هاي كان تغيير كند 
زيرا در غير اين صورت كار در س��ال هاي آينده نيز 

همچنان براي دولت ها دشوار باقي خواهد ماند.

مرداد ماه را با رنگ نااميدي در 
بورس آغاز كرديم. يك جمله 
از بزرگي اس��ت كه مي گويد 
»صحبت مناس��ب در زمان 
مناسب ارزش دارد«؛حكايت 
اي��ن روزه��ا و گزارش ه��اي 
خوب س��ه ماهه است. بورس 
از ابتداي خرداد چشم انتظار 
گزارش هاي سه ماهه بود. اما هيچ فاكتوري به تنهايي 
نمي توان��د روي بازار اث��ر بگ��ذارد. آيتم هاي مختلف 
مي توانند اث��رات را خنثي كنند.  پس از مرداد ۹۹ و بعد 
از گذش��ت ۲۴ ماه از آن واقعه هنور نقش اول پارامترها 
را بي اعتمادي به بازار س��رمايه بازي مي كند. هر زمان 
دولت و تصميمات كان اقتصادي هم��راه با بازار بود، 
جان تازه ايي به فعاالن تزريق شد. هر زمان دولت مخالف 
بازار نه مصوبه بلك��ه حتي صحبت هم كرد نااميدي به 
بدترين شكل ممكن در بازار شكل گرفت. مشكل اصلي 
از همزماني شايعه افزايش نرخ سود بانكي با گزارش هاي 
سه ماهه و همزماني با گزارش ۱۲ ماهه پااليشي ها بود. 
گزارش��ي كه ماه ها بازار در چشم انتظار آن نشسته بود 
و هم اعداد و ارقام اعامي مورد توجه بودند. اما در زمان 
انتش��ار صحبت از افزايش نرخ بهره ترمزي نداشت كه 
اثر واقعي خ��ودش را در بورس بگذارد. ارزش معامات 
پايين است و به سختي به دو همت در روز افزايش پيدا 
مي كند. اين ارزش معامات اصا قابل توجه نيست. نكته 
قابل تامل تر به لحاظ تحليل آثار و تابلوخواني نس��بت 
خروج پول حقيقي به ارزش معامات خرد سهام است. 
متاسفانه اين روزها بيشترين ميزان اين نسبت را تجربه 
مي كنيم يعني افزايش قدرت خروج پول ازبورس. كليد 
اصلي حل اين مشكات در دست دولت است. حمايت 
از بازار سرمايه يعني حمايت از توليد. يعني به كارگيري 
درست نقدينگي سرگردان در غير اين صورت افزايش 
نرخ بهره كه راه حلي اس��ت كه س��ال ها در كش��ور ما 
امتحان ش��ده و از نتايج آن با خبري��م. در مرحله بعد از 
دولت سازمان بورس به عنوان ناظر معامات مي تواند 
فشارهايي را حداقل به بازارگردان ها بياورد. وظيفه اصلي 
بازارگردان حمايت از بازار در روزهاي قرمز بازار اس��ت. 
بنابراين نبايد اين روزها در نقش خريدار ظاهر شوند و اين 
توقع معقولي است.البته متاسفانه ديده شد كه نه تنها 
خريدار نبودند بلكه خودشان هم با فروش بيشتر به آتش 
عرضه دامن مي زنند. انتطار برخورد با اين بازارگردان ها 
انتظار معقول هر سهامداري است. با عقب نشيني حداقل 
لفظي بانك مركزي از افزاي��ش نرخ بهره و تاكيد بانك 
مركزي بر كاهش اختاف دالر نيمايي و آزاد بازار جان 
تازه اي گرفت. به طوري  كه آخرين روز كاري خودش را 
با رشد ۰.۳ درصدي تمام كرد. انتظار داريم هفته آينده 
هم  كمي از ش��دت فروش ها كمتر شود و در كل هفته 
متعادل تر را شاهد باشيم. روند غالب در شاخص كل روند 
ادامه در صفحه 5 نزولي است.  

سارا فالحعلي اكبر نيكواقبال

 افزايش سن بازنشستگي باز هم 
در دستور كار قرار گرفت

مديرعامل صرافي بايننس معتقد است بازار ارزهاي ديجيتال 
در مقايسه اوج بازار صعودي اخير، فضاي سالم تري دارد

سيل؛ ارمغان »مونسون« براي ايران

 بيش از 34 نفر در 18 استان درگير سيل كشته شدند 
مردم تا فردا از سفر غيرضرور خودداري كنند

 اصالحات يكجانبه 
به نفع دولت به ضرر كارگران

صفحه 8     صفحه 6    

 فريب روند 
صعودي بيت كوين را نخوريد

»تعادل« بررسي مي كند

كدام دستگاه مسوول بررسي وتعيين 
تكليف محموله هاي متروكه است؟

هفته اخير بود كه نرخ به��ره بين بانكي به محدوده 
۲۱ درصد رس��يد و اين موضوع اعتراض بسياري از 
سهامداران را در پي داشت. بر اساس مصوبه ۱۰ بندي 
كه در تاريخ ۲۸ آذر ۱۴۰۰ در...  صفحه 4 را بخوانيد

» ۳۰كانتينر كشف ش��ده در بوشهر تعيين تكليف 
مي شود.« كانتينرهايي كه سابقه و اطاعاتي از آنها در 
هيچكدام از سامانه  هاي اداره كل بنادر بوشهر وجود 
صفحه 7 را بخوانيد ندارد و حتي يكي از...  

 ديوار كوتاه 
 بورس

  در برابر 
نرخ بهره

 ماجراي 
 كشف 

 30 كانتينر 
مخفي!

گروه راه و شهرسازي|»تغييرات اقليمي«، »عدم 
اليروبي رودخانه ها و مسيل ها« در برخي از شهرها و به 
ويژه در مناطق شمالي شهر تهران و »بي توجهي مردم 
به هشدارهاي زرد و قرمز سازمان هواشناسي« مبني 
بر دوري از حاش��يه رودها و مسيل ها، دست به دست 
هم دادند تا آخر هفته دهش��تناك و غم انگيزي را در 
۱۸ استان كشور شاهد باشيم. به طوري كه تا ساعت 
۱۲ ديروز ۳۴ نفر از هموطنان در ۱۸ اس��تان كش��ور 
بر اثر س��يل و آبگرفتگي، فوت كردند و ۲۰ نفر مفقود 
شدند. شنبه هفته جاري نيز بر اثر سيل در استهبان 
استان فارس ۲۳ نفر كشته شدند. به گفته مسووالن 
هواشناس��ي، فعاليت »مونس��ون« تا فردا همچنان 
ادامه دارد، از همين رو، مردم تا فردا از سفر غيرضرور 

خودداري كنند. 
سامانه بارشي »مونسون«، در ميانه تابستان داغ مرداد، 
بارش هاي نابهنگامي را در ش��هرهاي مختلف ايران 
دامن زده است، بارش هايي كه در نبود يا كمبود برخي 
زيرساخت ها از جمله اليروبي رودخانه ها و مسيل ها 
توسط شهرداري ها، به سياب هاي خطرناكي تبديل 
شده و به گفته مسووالن دولتي تا ساعت ۱۲ ظهر ديروز 
جان 57 نفر از هموطنان را در ۱۸ استان ستانده است. 
بي توجهي برخي از شهروندان به استقرار در حاشيه 
رودخانه را نبايد از نظر دور داشت. در اين ميان، رييس 
كل ديوان محاس��بات از ورود اي��ن نهاد به ترك فعل 
صورت گرفته توسط سازمان هواشناسي درباره ايجاد 
شبكه ملي هشدار س��يل خبر داد.به گزارش تسنيم، 
مهرداد بذرپاش رييس كل ديوان محاس��بات كشور 
گفت: عليرغم گذشت 5 سال از تصويب قانون هواي 

پاك، مطابق ماده ۲6 قانون، سازمان هواشناسي مكلف 
بود ظرف دو سال ش��بكه ملي هشدار و پيش آگاهي 
رخدادهاي سيل، توفان و گردوغبار را تكميل كند كه 
اين مهم انجام نش��ده است. ترك فعل صورت گرفته، 
به زودي در دس��تور كار ديوان محاسبات قرارخواهد 

گرفت.

    مونسون چيست؟
ب��ه گفته كارشناس��ان، عل��ت اصلي ش��كل گيري 
سامانه بارش��ي مونسون، تغيير س��االنه بسيار زياد 
دما در مناطق بزرگ خش��كي در مقايسه با سطوح 
اقيانوس هاي همسايه است. ناحيه اقيانوسي حاره اي، 
به وي��ژه درياي عرب، خليج بن��گال و اقيانوس هند 
مهم ترين منبع دمايي و رطوبتي هس��تند كه انرژي 
الزم ب��راي ادامه گردش بزرگ مقياس مونس��ون و 
فعاليت پيوسته آن برروي ش��به قاره هند را فراهم 
مي كند. باران هاي موس��مي تابس��تاني آسيا، براي 
حدود يكص��د روز، تقريبا همزمان ب��ا بادهاي ۱۲۰ 
روزه سيستان، از روزهاي پاياني خرداد ماه آغاز شده 
و در روزهاي آغازين مهرماه به پايان مي رس��د كه با 
تأخير زماني چند هفته آث��ار فعاليت آن در جنوب 
شرقي ايران )سيستان و بلوچس��تان( نيز مشاهده 
مي ش��ود. چنانچه سيس��تم مونس��وني هند بسيار 
فعال باشد و از رطوبت خيلي زيادي برخوردار باشد 
به عرض هاي ش��مالي و غربي تر متمايل ش��ده و در 
اس��تان هايي مانند كرمان، هرمزگان، فارس، يزد و 
اصفهان نيز بارندگي رخ خواه��د داد اما در مواقعي 
كه رطوبت انتقالي كم باش��د، در اين نواحي با ايجاد 

ابرهاي جوششي كم ضخامت تر، توفان گرد و خاك 
و افزايش نسبي دما پديد مي آيد. در اين حال، به نظر 
مي رسد، با چاش��ني گرمايش زمين و تغيير اقليم، 
رفتار مونسون امسال به شكل تقريبا استثنايي تغيير 
كرده و موجب بارش هاي فراسنگين در قسمت هاي 
وس��يعي از نيمه جنوبي كشور مي ش��ود. با توجه به 
خشكي بيش از حد زمين و عدم وجود پوشش گياهي 
مناس��ب در اين مناطق، بارش هاي رگباري شديد 
مي تواند منجر به جاري شدن رواناب و حتي سياب 

در برخي نقاط شود.

   كشور در هشدار باش
احمد وحيدي، وزير كشور با بيان اينكه امدادرساني در 
مناطق سيل زده به صورت گسترده در حال انجام است، 
گفت: اكنون تمام كشور هم در هشدارباش است و هم 

بسيج ظرفيت ها براي همه مناطق انجام شده است.
به گزارش فارس، وحيدي درباره وضعيت امدادرساني 
به سيل زدگان در كشور، گفت: نزديك به ۱۸ استان 
با سيل درگير بودند كه استان هاي مازندران، گيان، 
البرز، مرك��زي، اصفهان، ي��زد، ته��ران و... از جمله 
استان هاي درگير با سيل بودند كه خدا را شكر مديريت 
خوبي انجام شد و با اينكه حجم بارش ها بسيار زياد بود، 
مديريت شد. به عنوان مثال در استان يزد كه معموال 
۴۰ ميلي متر در س��ال بارش دارد، در سيل نزديك به 
75 ميلي متر بارندگي داشت كه حجم بسيار بزرگي 
است. در استان هاي ديگر هم به همين صورت است. 
وي با بيان اينكه در چند منطقه مانند امامزاده داوود، 
فيروزكوه و يزد مقداري بيشتر مشكل داشتيم، گفت: 

البته در يزد عمدتا مش��كل آبگرفتگي معابر است كه 
در چند نقطه آبگرفتگي داريم كه بايد به س��رعت آن 
را برطرف كني��م. به ويژه در بافت تاريخي كه اهميت 
وي��ژه اي دارد كه اي��ن اقدامات در حال انجام اس��ت. 
وحيدي ب��ا بيان اينكه ميزان فوتي هاي ما در س��يل 
گس��ترده نبوده اس��ت، ادامه داد: در برخي استان ها 
تك و توك فوتي داشتيم كه شايد بيش از سه تا چهار 
نفر در مجموع استان ها نبوده اس��ت، اما در دو نقطه 
امامزاده داوود و فيروزكوه مقداري تعداد فوتي هايمان 
بيشتر بوده است كه آمار قطعي آن را بايد بعد از اينكه 
تكليف مفقودين در اين دو نقطه مشخص شد، اعام 
كنيم. خوشبختانه مديريت خوبي انجام شده و فوتي 

چنداني نداشتيم.
 وي با اش��اره به وضعيت امدادرس��اني در استان هاي 
س��يل زده، گفت: امدادرس��اني گس��ترده است و در 
همه مناطق استانداران با تمام توان پاي كار هستند. 
فرمانداران، بخشداران و دهياران، هال احمر، نيروهاي 
نظامي، س��پاه، ارتش، ني��روي انتظام��ي، اورژانس، 
گروه هاي مردمي و ... فعاليت بسيار خوبي دارند و تقريبا 
بسيج گس��ترده اي در همه مناطق داريم. همچنين 
عزي��زان راه��داري در راه ه��ا فعاليت دارن��د. اكنون 
تمام كشور هم در هش��دارباش قرار دارد و هم بسيج 
ظرفيت ها براي همه مناطق انجام شده است. مديريت 
به رغم اين حجم باالي ب��ارش كه بيش از چيزي كه 

پيش بيني شده بود، بارندگي داشتيم، خوب بود.
وزير كشور گفت: اميدواريم مردم هم رعايت كنند و در 
مجاورت رودخانه ها و مراكزي كه احتمال سيل در آنها 
ادامه در صفحه 5 وجود دارد، نروند.  

 سيالب 
مرگ



با وجود آنكه دولت هاي كشورهاي توسعه يافته اصرار 
دارند كه ش��رايط تحت مديريت است و جاي نگراني 
نيست اما آمارها و ارزيابي هايي كه در طول هفته هاي 
گذش��ته منتشر شده نش��ان مي دهد كه الاقل برخي 
كشورهاي غربي وارد دوره جديدي از تنش اقتصادي 
ش��ده اند و اگر اين روال ادامه پيدا كند، مي توان انتظار 

داشت كه جهان با ركودي تازه دست و پنجه نرم كند.
هرچند آخرين ركود جهاني كه اقتصاد را درگير خود 
كرد به سال 2008 ميالدي بازمي گردد اما در سال هاي 
گذشته نيز شرايط عادي نبوده اس��ت. از سال 2020 
و همزمان با ش��يوع جهاني ويروس كرونا، اقتصاد نيز 
آسيبي شديد را تجربه كرد. به طور خاص بخش خدمات 
در سال هاي شيوع كرونا آسيبي جدي را تجربه كرد و 
دولت ها چه در حوزه رش��د اقتصادي داخلي و چه در 
حوزه تجارت جهاني، شرايط دشواري را تجربه كردند.

از ابت��داي س��ال 2022 و به دنبال كاهش فش��ار 
كوويد پس از واكسيناسيون جهاني، دولت ها آماده 
مي شدند تا از اين دوران عبور كنند و پيش بيني ها 
و براوردها از آين��ده اقتصاد نيز ش��رايط بهتري را 
پيش بيني مي كرد اما كرونا همچنان جهش مي كند 
و همين موضوع كش��ورهاي مختلف را با موج هاي 
جديد كرون��ا مواجه مي كند و از اي��ن رو نمي توان 
به طور قاطع فرمان آزاد ش��دن تم��ام فعاليت هاي 
اقتصادي را داد. از س��وي ديگر اما جنگ روس��يه و 
اوكراين شرايط را به شكلي جدي تغيير داده است.

حمله يكي از بزرگ ترين صادركننده هاي نفت و گاز و 
غالت جهان به كشوري كه سهم مهمي در توليد مواد 
غذايي براي جهان دارد، باعث شد قيمت مواد غذايي و 
كاالهاي اساسي در جهان به شكل قابل توجهي افزايش 
پيدا كند و همين موضوع شرايط را براي افزايش تورم در 

بسياري از كشورها فراهم كرده است.
پس از آنكه امريكا و بسياري از كشورهاي اروپايي اقتصاد 
روس��يه را تحريم كردند، روند انتقال ان��رژي به اروپا با 
دشواري مواجه ش��ده و در كنار آن قيمت مواد غذايي 
نيز باال رفته و به اين ترتيب بسياري از غول هاي اروپايي، 
تحريم هايي را تجربه كرده اند كه در دهه هاي گذشته 
كم سابقه بوده اس��ت. امريكا نيز به عنوان بزرگ ترين 
اقتصاد جهاني، از تالطم ها آسيب فراواني ديده و تمام 
نقش��ه هايي كه دولت بايدن براي عبور از اين شرايط 
كش��يده الاقل تاكنون راه به جاي��ي نبرده اند و همين 

موضوع باعث شده در گزارش اخير صندوق بين المللي 
پول نيز بسياري از پيش بيني هاي گذشته تعديل شود.

صندوق بين المللي پول در گزارشي درخصوص اقتصاد 
جهان نوش��ت: بهبود موقت اقتصاد جهاني در س��ال 
گذش��ته با تحوالت تاريك فزاينده اي در سال 2022 
همراه ش��د. در اين گزارش آمده است: اقتصاد جهاني 
در س��ال جاري به دليل تاثير چندين شوك متوالي با 
خطراتي مواجه اس��ت، آن هم در شرايطي كه پيش از 
اين به دليل همه گيري »كوويد-19« دچار ضعف بود. 
صندوق بين المللي پول انتظار داشت كه كاهش رشد 
اقتصادي در سال 2023 به 2.9 درصد ادامه يابد كه 0.7 

واحد كمتر از پيش بيني گزارش قبلي است.
اين گزارش به افزايش ت��ورم جهاني به 6.6 درصد در 
اقتصادهاي پيش��رفته و 9.5 درص��د در اقتصادهاي 
در حال توسعه اش��اره دارد. اين صندوق پيش بيني 
خود از رشد اقتصاد امريكا را در سال جاري و آينده به 
 ترتيب ب��ه 2.3 و 1 درصد كاهش داد، در حالي كه در 
 پيش بيني آوريل خود رشد 3.7 درصدي و 2.3 درصدي را 
پيش بيني ك��رده بود. در اين گ��زارش همچنين در 
خصوص چين گفته شده است: پيش بيني رشد اقتصاد 
چين به 3.3 درصد كاهش داشته است كه 1.1 درصد 
كمتر از انتظارات قبلي بود. پيش بيني رشد اقتصادي 
منطقه يورو نيز در سال جاري به 2.6 درصد و سپس 

به 1.2 درصد در سال آينده كاهش يافت كه در مقايسه 
با انتظارات به ترتي��ب 2.8 و 2.3 درصد در انتظارات 
آوريل بود. در اين گزارش انتظار مي رود كه رشد اقتصاد 
آلمان – بزرگ ترين اقتصاد اروپا – در سال 2022 به 
1.2 درصد برسد. اين صندوق پيش بيني خود را براي 
اقتصاد بريتانيا 0.5 درصد كاهش داد و به 3.2 درصد در 
سال جاري و سپس به 0.5 درصد در سال 2023 رساند. 
اين گزارش نشان مي دهد كه توليد جهاني در سه ماهه 
دوم سال جاري به دليل ركود در چين و روسيه كاهش 
يافته است، در حالي كه هزينه هاي مصرفي در اياالت 

متحده كمتر از حد انتظار بوده است.
در رابطه با امريكا، ش��رايط بس��يار پيچيده است. دولت 
تالش كرده با افزايش نرخ بهره، تورم را كنترل كند اما حاال 
با خطر ركود مواجه شده است. بانكداران مركزي به اتفاق 
آرا به افزايش نرخ بهره راي دادند و كميته بازار آزاد فدرال 
تنظيم كننده سياست، در بيانيه پس از نشست خود در 
روز چهارشنبه نشان داد كه افزايش هاي بيشتري در راه 
است و گفت كه »پيش بيني مي كند كه افزايش مداوم 
كه در محدوده هدف ادامه يابد، مناسب خواهد بود.« نرخ 
فدرال رزرو اكنون در محدوده 2.25 تا 2.5 درصد تعيين 
شده است. فدرال رزرو در ماه مارس شروع به افزايش نرخ 
بهره از نزديك به صفر كرد و سياست گذاران از آن زمان 
اين رقم را افزايش دادن��د. پس از انجام يك افزايش يك 

چهارم درصدي براي شروع، آنها در ماه مه نيم درصد و در 
ژوئن سه چهارم يك درصد افزايش دادند كه بزرگ ترين 
افزايش از س��ال 1994 بود. مقامات فدرال رزرو دومين 
افزايش فوق العاده را در روز چهارش��نبه انجام دادند زيرا 

آنها در حال تالش براي مهار تورم باال هستند.
در حالي كه مقام��ات در بيانيه خ��ود اذعان كردند 
كه داده هاي هزينه و توليد بهتر ش��ده اس��ت، آنها 
همچنين خاطرنشان كردند كه دستاوردهاي شغلي 
»قوي« بوده و قيمت ها به س��رعت در حال افزايش 
است؛ باتوجه به عدم تعادل عرضه و تقاضا مرتبط با 
همه گيري، افزايش قيمت مواد غذايي و انرژي و فشار 
بيشتر بر قيمت هاي مصرف كننده در سال منتهي به 
ژوئن 9.1 درصد، بانك هاي مركزي نگران هس��تند 
كه پس از بيش از يك سال افزايش سريع هزينه ها، 

همچنان انتظارهاي تورمي ادامه داشته باشد.
اگر مردم و كس��ب و كارها شروع به تعديل رفتار خود 
با پيش بيني افزايش قيمت ها كنند - با درخواس��ت 
كارگران براي دس��تمزدهاي باالتر و ش��ركت ها كه 
افزايش هزينه هاي خود را به مشتريان منتقل مي كنند 
- مي تواند تورم را به يك ويژگي دايمي تر اقتصاد تبديل 
كند. اي��االت متحده در مبارزه عليه افزايش س��ريع 
قيمت ها تنها نيس��ت. تورم در سراسر جهان شتاب 
گرفته اس��ت زيرا همه گيري زنجيره ه��اي عرضه را 
متالشي كرده است و جنگ روسيه در اوكراين بازارهاي 
سوخت و مواد غذايي را مختل كرده است. بسياري از 
بانك هاي مركزي به منظور كاهش س��رعت اقتصاد 
خود، به اميد اينكه قيمت ه��ا را دوباره تحت كنترل 
درآورند، به سرعت نرخ هاي بهره را افزايش مي دهند. 
كند كردن اقتصاد يك فرآيند دردناك است - فرآيندي 
كه اغلب بيكاري را افزايش مي دهد - و خود فدرال رزرو 
اذعان مي كند كه ابزارهاي آن بي سر و صدا هستند و 
مبارزه اش براي كنترل تورم خط��رات اين را دارد كه 

اقتصاد را وارد ركودي مطلق كند.
همانند تجربه س��ال 2008، اگر امري��كا با فرايند ركود 
تورمي مواجه شود، احتماال ديگر كشورها نيز وارد بحراني 
تازه مي شوند و اين مي تواند اقتصاد جهان را پس از شوك 
كرونا، وارد دوره جديدي از بحران هاي تازه كند. اين در 
حالي است كه هنوز سرنوشت جنگ روسيه و اوكراين 
مشخص نيس��ت و اگر اين جنگ طوالني شود، قطعا 
اثرات منفي گسترده تري بر اقتصاد جهاني مي گذارد.
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هشدار به كشورهايي كه
با ايران دشمني مي كنند

وزير اطالعات با هش��دار نسبت به اينكه كشورهايي 
كه به دشمنان ملت ايران كمك كنند منتظر تالفي 
باشند، تاكيد كرد: گروهك كومله به عنوان مزدور رژيم 
صهيونيستي عمل مي كند. حجت االسالم والمسلمين 
سيداسماعيل خطيب وزير اطالعات در جلسه شوراي 
تامين اس��تان كردس��تان با بيان اينكه ايجاد امنيت 
مردم محور و اطالعات مردم پايه از راهبردهاي سند 
تحول وزارت اطالعات به ش��مار مي رود، افزود: همه 
تالش هاي دولت مردمي و انقالبي بر رفع مش��كالت 
و ارتقاي معيشت مردم متمركز ش��ده است. وي در 
ادامه جنگ كنوني عليه نظام اسالمي ايران را جنگ 
تركيبي خواند و گفت: امريكا با استفاده از جنگ نرم 
وتحريم هاي ظالمانه به دنبال احياي سلطه تضعيف 
شده خود در منطقه است كه با شكست مواجه شده 
است.وزير اطالعات با اشاره به تحركات گروهك هاي 
ضدانقالب، به كشورهايي كه زمينه و بستر اقدام عليه 
جمهوري اسالمي ايران را فراهم مي كنند هشدار داد و 
افزود: كشورهايي كه به دشمنان ملت ايران كمك كنند 
منتظر تالفي باشند.وي با اشاره به مزدوري گروهك ها 
براي رژيم صهيونيستي هم گفت: گروهك كومله به 
عنوان مزدور رژيم صهيونيستي عمل مي كند.خطيب 
استفاده از ظرفيت رسانه ملي و شخصيت هاي فرهنگي 
و فضاي مجازي را براي افشاي جنايات گروهك هاي 
ضد انقالب و تشريح خدمات و موفقيت هاي كشور در 
قالب جهاد تبيين را ضروري دانس��ت. وزير اطالعات 
تاكيد كرد: نيروهاي امنيت��ي و اطالعاتي از هرگونه 
تحركات دشمن به خوبي آگاهند و اقدامات تهاجمي 
و آفندي در دستور كار جامعه اطالعاتي است.اسماعيل 
زارعي كوشا استاندار كردس��تان هم در اين نشست 
با اش��اره به 227 كيلومتر مرز مشترك ميان استان 
كردس��تان با كش��ور عراق، امنيت كنوني را حاصل 
تالش نيروهاي نظامي وانتظامي و نيروهاي امنيتي 
عنوان كرد.در پايان جلس��ه ش��وراي تامين اس��تان 
از زحمات مديركل س��ابق تقدي��ر و مديركل جديد 
اطالعات استان معرفي ش��د. وزير اطالعات در ادامه 
س��فر خود با نماينده ولي فقيه در اس��تان، نماينده 
مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري و مشاور 
رييس جمهور در امور اقليت هاي ديني و مذهبي ديدار 
كرد.حجت االسالم والمسلمين خطيب در اين ديدار از 
مردم كردستان به عنوان مرزداران غيور ايران اسالمي 
نام ب��رد و گفت: ارتقاي امنيت پايدار كنوني اس��تان 
حاصل همراه��ي و همكاري مردم اس��ت.وي گفت: 
دشمن با ايجاد دوگانه سازي هاي كاذب با تمام توان 
خود به دنبال استفاده از قوميت ها و مذاهب به عنوان 
يك چالش در برابر ملت ايران اس��ت لكن استقامت 
و هوشياري مردم سبب خنثي س��ازي اين توطئه ها 
شده اس��ت. حجت االسالم والمس��لمين عبدالرضا 
پورذهبي نماينده ولي فقيه در استان هم با اشاره به 
امنيت مطلوب در استان كردستان، اظهار اميدواري 
كرد كه با اجرايي شدن مصوبات سفر رييس جمهور 
به كردس��تان موجبات تحول اقتصادي اين استان 
فراهم ش��ود.در اين جلسه همچنين ماموستا فايق 
رستمي امام جمعه سنندج هم از تالش هاي نيروهاي 
امنيتي و نظامي براي برقراري امنيت پايدار در استان 
قدرداني كرد.ماموستا عبدالس��الم كريمي مشاور 
رييس جمهور در ام��ور اقليت هاي ديني و مذهبي 
هم با بيان اينكه وزارت اطالعات بازوي توانمند نظام 
است، گفت: سربازان گمنام امام زمان )عج( با اشراف 
اطالعاتي خ��ود نقش مهمي در تصميم گيري هاي 
مهم كشور دارند.وزير اطالعات همچنين در مركز 
113 ستاد خبري اداره كل اطالعات استان حضورر 
يافت و به سواالت و درخواست هاي مردم پاسخ داد.

ايران در نامزدي السوداني 
دخالتي نداشت

رهبر جريان حكمت ملي عراق در گفت وگويي تاكيد 
كرد كه س��فر س��ردار قاآني به بغداد هي��چ ارتباطي 
با مس��اله اعتراضات ندارد. س��يد عم��ار حكيم، رهبر 
جري��ان حكم��ت مل��ي ع��راق در گفت وگ��و ب��ا 
بخش عربي ش��بكه بي بي س��ي در پاس��خ به سوالي 
 درخص��وص ارتب��اط »چارچ��وب هماهنگ��ي« 
)ائتالف جريان هاي شيعي عراق( با ايران و ادعاي فشار 
ايران بر اين ائتالف مبني بر توافق بر سر انتخاب محمد 
شياع الس��وداني به عنوان نامزد نخست وزيري گفت: 
اين امر بر هيچ كس پنهان نيست كه برخي نيروهاي 
چارچوب هماهنگي با جمهوري اسالمي ارتباط دارند و 
آن را به طور علني مي گويند و به آن افتخار هم مي كنند، 
همانطور كه ما در عراق نيروهايي داريم كه به روابطشان با 
كشورهاي ديگر مانند تركيه، كشورهاي خليج )فارس(، 
كشورهاي عربي و غيره افتخار مي كنند. بخشي از اين 
روابط به نفع عراق است و بخشي نيز از حد منافع ملي 
عبور مي كند بنابراين روابط تمام احزاب سياسي بايد 
به يك ش��كل ارزيابي شود. وي تاكيد كرد: خيانت كار 
خواندن ديگران و متهم كردن آنها بايد براي همه، حد و 
مرز و اساس منطقي داشته باشد. درخصوص اينكه ايران 
در انتخاب نامزد نخست وزيري دخالت داشته است من 
بر اين باورم كه هر ناظر منصفي اذعان مي كند كه اين 
اولين مرحله انتخاباتي و تشكيل دولت در عراق است كه 
طرف هاي خارجي و بين المللي كمترين دخالت را در آن 
داشته اند.عمار حكيم در پاسخ به اين سوال كه آيا سردار 
اسماعيل قاآني روز گذش��ته به بغداد آمد خاطرنشان 
كرد: آقاي قاآني همانند نمايندگان ديگر كشورها هر 
چند وقت يك بار به عراق مي آيد و با مسووالن دولتي 
و سياسي ديدار و مش��ورت و تبادل نظر مي كند.رهبر 
جريان حكمت ملي عراق در پاسخ به اين سوال كه آيا 
اعتراضات اخير عراقي ها ارتباطي با سفر سردار قاآني 
دارد تاكيد كرد: به هيچ وجه، اين س��فر هيچ ارتباطي 
با اعتراضات ندارد. او گاهي اوقات س��فرهايش را علني 
مي كند و گاهي اوقات به داليل امنيتي سفرش را به طور 
علني اعالم نمي كند اما در هر صورت در اين چند روز هيچ 

سفري كه با اعتراضات مرتبط باشد انجام نشده است.

مردم چقدر
ماليات بر ارزش افزوده دادند؟

مشموالن نظام ماليات بر ارزش افزوده بايد 15 روز پس 
از پايان هر فصل، ماليات آن فصل را بدهند كه براساس 
اعالم س��ازمان امور مالياتي 38 ه��زار ميليارد تومان 
ماليات براي دوره بهار امسال اخذ شده است.ماليات بر 
ارزش افزوده، ماليات غيرمستقيمي است كه بر تفاوت 
بين ارزش كاالها و خدمات عرضه شده با ارزش كاالها 
و خدمات خريداري يا تحصيل شده در يك دوره معين 
وضع مي ش��ود. قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 
1387 به صورت آزمايشي تصويب و هر ساله در بودجه 
تمديد شد تا اينكه براي بودجه سال 1399 اين قانون تا 
مهرماه آن سال اعتبار داشت اما در آبان ماه سال 1399 
تا زمان تصويب و الزم االجرا شدن اليحه اصالح و دايمي 
شدن اين قانون، توسط مجلس شوراي اسالمي به مدت 
يك سال تمديد شد.پس از اين، قانون دايمي ماليات بر 
ارزش افزوده در اوايل خرداد سال گذشته تصويب و در 
تيرماه نيز به رييس جمهوري ابالغ شد كه طبق اعالم 
سازمان امور مالياتي اجراي اين قانون از 13 دي ماه سال 
گذشته آغاز شد.اما در اين زمينه، سازمان امور مالياتي 
اعالم كرد كه تا زمان راه اندازي سامانه موديان، نحوه 
ارايه اظهارنامه مالياتي و رس��يدگي به آنها، حسب 
مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 
است. در اين بين، موديان مالياتي بايد حداكثر 15 روز 
پس از پايان هر فصل ماليات مربوطه در اين زمينه را 
پرداخت كنند كه براساس اعالم سازمان امور مالياتي، 
آخرين مهلت تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده 
فصل بهار س��ال 1401 و پرداخت ماليات متعلق، تا 
پايان 26 تيرماه بود. در اين زمينه، اعالم سازمان امور 
مالياتي درباره اظهارنامه هاي دريافتي بيانگر اين 
است كه در اين مدت معادل 370 هزار اظهارنامه 
ماليات بر ارزش افزوده دريافت شده و از اين محل 
معادل 38 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي عايد 
سازمان امور مالياتي شده است.  اين درحالي است 
كه در بهار سال گذش��ته حدود 30 هزار ميليارد 

تومان ماليات بر ارزش افزوده دريافت شده بود.

چرايي استمرار تورم
در اقتصاد ايران

در نشس��ت مركز پژوهش هاي توسعه و آينده  نگري 
ضمن تشريح چرايي استمرار تورم در كشور عنوان شد 
كه رشد مخارج جاري دولت، رشد حجم پول و انتظارات 
قيمتي، سه ركن هميشگي در اقتصاد ايران است و اگر 
مي خواهيم تورم را مهار كنيم بايد براي كنترل اين سه 
مساله فكر و ايده دقيقي داشته باشيم. محمد جعفري-

عضو هيات علمي دانشگاه و رييس امور اقتصاد كالن 
سازمان برنامه و بودجه كشور- در هشتاد و چهارمين 
نشست علمي_تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه 
و آينده نگري ضمن گراميداش��ت فرا رسيدن ايام ماه 
محرم اظهار كرد: موضوع نشست )واكاوي مساله تورم 
در اقتصاد ايران( را بايد به صورت جدي مورد دقت قرار 
دهيم چرا كه تورم به عنوان يك پديده مهم و تاثيرگذار 
در زندگي مردم مي بايس��ت به صورت اساسي تدبير 
شود.وي در تشريح موضوع اين نشست افزود: حذف 
ارز 4200 يك جراحي بزرگ بود كه دولت هاي قبل از 
اجرا و تبعات تورمي آن به شدت واهمه داشتند با اين 
وجود دولت سيزدهم تصميم گرفت اين جراحي را انجام 
دهد و ش��اهد اين بوديم كه در ماه ابتداي اجراي طرح 
تورم 12.2 نقطه اي را تجربه كرديم و در ماه گذش��ته 
تورم به 4.4 رسيد و اميدواريم تا دو الي سه ماه آينده اين 
وضعيت كنترل شود.جعفري ادامه داد: بايد با هم فكري 
به راه هاي بهتري براي كنترل تورم دست پيدا كنيم. 
همچنين بانك مركزي به عنوان بازيگر اصلي مهار تورم 
مشغول ايفاي نقش است و ما به عنوان سازمان برنامه در 
استفاده از ابزار تعديل قيمت ها مالحظات اجرايي داريم 
به هر ترتيب اقتصاد ما وضعيت خاصي را تجربه مي كند 
كه بايد به صورت دقيق به آن پرداخت.عضو هيات علمي 
دانش��گاه و رييس امور اقتصاد كالن سازمان برنامه و 
بودجه كشور معتقد است براي رشد 8 درصدي در سال 
آينده ما نيازمند 10 هزار همت سرمايه گذاري هستيم 
كه درحال حاضر با اين عدد فاصله داريم؛ همچنين به 
جهش سرمايه گذاري نياز داريم و اين جهش بي ترديد 
نيازمند رش��د سرمايه گذاري در كش��ور است.سجاد 
برخورداري- دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران 
در ادامه اين نشس��ت در تبيين عوامل تعيين كننده 
تورم در كشور گفت: در يك مدل كالن اقتصادي يك 
بخش تقاضا، يك بخش عرضه و يك بخش انتظارات 
وجود دارد هر ك��دام از اين بخش ه��ا دچار تحوالت 
مختلف است كه در خصوص تاثير گذاري اين بخش ها 
در تورم بايد بررسي هاي دقيقي انجام شود.اين استاد 
دانشگاه ادامه داد: شايد در بخش شكل گيري انتظارات 
بيشترين تحوالت اتفاق مي افتد كه ما داده هاي دقيقي 
در اين زمينه نداريم.وي در پاس��خ به اين پرسش كه 
تورم از چه عواملي تاثير مي گيرد؟ تش��ريح كرد: تورم 
پديده اي است كه از جانب مخارج دولت، حجم پول، 
شوك هاي سمت تقاضا و شوك سمت توليد، تغييرات 
در انتظارات قيمتي شكل مي گيرد كه اين شش عامل، 
بازيگر اصلي در حوزه تورم هستند و مجموع اين عوامل 
شرايط اقتصاد را تحت تاثير قرار مي دهند.برخورداري 
در ادامه سخنانش افزود: مخارج جاري دولت به صورت 
مستقيم بر تورم تاثير مي گذارد و رشد نقدينگي هم 
نسبت مستقيم روي تورم دارد. با اين وجود موضوع 
انتظارات تورمي در كشور ما مورد توجه پژوهشگران 
نيست و متاسفانه اصال ديتاهاي الزم در اين خصوص 
توليد نمي شود اين در حالي است كه انتظارات به شدت 
در شكل گيري تورم تاثيرگذار است؛ بنابراين با توجه 
به عدم وجود داده هاي قابل اتكا، قيمت طال در كشور 
مي تواند به عنوان يك نمودار از افزايش انتظارات تورمي 
مورد استفاده پژوهشگران باشد. نبايد از ياد برد كه در 
شكل گيري انتظارات تورمي، نظر آحاد مردم بسيار 
مهم است. لذا بر اساس نظر شخصي در نبود داده هاي 
دقيق آماري در خصوص ش��اخص انتظارات، قيمت 
سكه مي تواند نمايانگر اين شاخص در اقتصاد ما باشد.

اقتصاد امريكا باز هم كوچك تر شد

رييس جمهور: 

سايه سنگين ركود روي سر اقتصاد جهاني

ديگر فرصت آزمون و خطا نداريم
رييس جمهور با تاكيد بر جل��ب رضايت عموم مردم 
از سوي مديران گفت: با گذش��ت چهل و سه سال از 
پيروزي انقالب اس��المي ديگر فرصت آزمون و خطا 
نداريم.آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي در جلسه شوراي 
اداري اس��تان همدان و در جمع مسووالن اين استان 
مسووليت پذيري را امري مهم براي دولتمردان دانست 
و گفت: هش��ت هزار شهيد استان همدان مسووليت 
جدي براي همه مديران اين استان ايجاد مي كند كه 
شرايط را آنچنان كه شايسته مردم است،  رقم بزنند.

رييس جمهور با بيان اينكه در نظام اسالمي بايد همه 
اجزا بر مدار عدالت حركت كنند، تصريح كرد: قانون 
در مجلس بايد عادالنه تصويب شود، در قوه مجريه به 
ص��ورت عادالنه اجرا ش��ود و در داوري و قضاوت بايد 
امر دعاوي مردم عادالنه قضاوت ش��ود.دكتر رييسي 
بر جلب رضايت عموم مردم از س��وي مديران تأكيد 
كرد و گفت: با گذش��ت چهل و سه س��ال از پيروزي 
انقالب اس��المي ديگر فرصت آزمون و خطا نداريم و 
مديران با معدل تجربه مديريتي 2 تا 3 دهه مي توانند 
كاره��اي بزرگي را به ثمر برس��انند.رييس جمهور با 
اشاره به روحيه جهادي و خستگي ناپذير رزمندگان 
و شهيدان دوران دفاع مقدس كه با كمبود امكانات و 
تجهيزات دستاوردهاي بزرگي داشتند، گفت: مديران 
پيرو فرهنگ »ما مي توانيم« باشند و در ميدان عمل 
براي پيشرفت كشور تالش كنند. آيت اهلل رييسي در 
ادامه بر اقتضائات گام دوم انقالب از جمله اس��تقالل، 
عزت، سبك زندگي ايراني - اسالمي، توسعه فناورانه 
و اجراي عدال��ت تأكيد كرد و گفت: خواس��ته من از 
مديران دولت در س��طوح مختلف اين اس��ت كه در 
مسير تحقق اين مسائل مهم كه دغدغه و تاكيد رهبر 
انقالب است، حركت كنند.رييس جمهور با بيان اينكه 
گزينش، استخدام و ارتقاي رتبه در سازمان اداري بايد 
در بستر عدالت و به دور از هرگونه روابط ناسالم صورت 
گيرد، افزود: امروز انتظار مردم از ما يك سازمان اداري 
كارآمد با مديران تحول خواه و انقالبي اس��ت و در اين 
زمينه بايد به استفاده از نيروهاي كارآمد و تحول خواه 
توجه شود و نيروهاي بي انگيزه كه مانع كار هستند به 

حاشيه رانده شوند.
دكتر رييسي 17 س��ال عقب ماندگي در حل مساله 
آب اس��تان همدان را ناشي از بي انگيزگي و نبود اراده 
جدي برخي مديران در دوره هاي گذشته عنوان كرد 
و گفت: خوش��بختانه با تالش هاي صورت گرفته در 
مدت يكساله به اندازه 15 سال كار شده و در اين سفر 
از آقاي استاندار و مسووالن مربوطه خواسته ام كه ظرف 
مدت 2 ماه مشكل آب مردم اين استان را سامان دهند.

رييس جمهور در ادامه با اش��اره به بازدي��د از پايگاه 
شهيد نوژه و اقدامات بزرگ و ارزشمند صورت گرفته 
در بخش هاي نظامي اس��تان، گفت: نيروهاي مسلح 
جمهوري اسالمي ايران تحريم و تهديد را به فرصت 
تبديل كردند و پيش��رفت هاي بزرگي را رقم زدند كه 

اين نگاه بايد به ساير بخش هاي كشور گسترش يابد.

آيت اهلل رييسي همچنين با تاكيد بر تحقق شعار سال 
و اينكه موظف به رونق توليد در كشور هستيم، گفت: 
آقاي استاندار از بازگشت 80 واحد به چرخه توليد خبر 
داد كه بسيار ارزشمند و شايسته قدرداني است و بايد 
بقيه واحدهاي توليدي راكد يا نيمه تعطيل را نيز هر 
چه س��ريع تر فعال كنيم.رييس جمهور با بيان اينكه 
برغم وجود ظرفيت ها و زيرساخت هاي بزرگ در حوزه 
كشاورزي و گردش��گري نبايد دغدغه مردم مشكل 
بيكاري باش��د، افزود: خواسته ام از مديران استان اين 
است كه موضوع اشتغال را بسيار جدي پيگيري كنند 
و در اين مس��ير نگاهشان به يك دستگاه يا وزارتخانه 
خاص نباشد.دكتر رييسي در بخش ديگري از سخنان 
خود بر تح��ول در نظ��ام اداري تأكيد ك��رد و گفت: 
پيچيدگي نظام اداري موجب كندي كارها مي ش��ود 
و بايد بسياري از فرآيندهاي پيچيده و بروكراسي هاي 
اداري تغيير كند كه پيش نياز آن تغيير در نگرش و نگاه 

مساله محور به مشكالت است.
رييس جمه��ور از اقدامات صورت گرفت��ه در زمينه 
آسيب شناسي مسائل استان همدان قدرداني كرد و 
گفت: امروز نوبت آس��يب زدايي است و دولت مصمم 
است مبتني بر آسيب شناس��ي هاي صورت گرفته از 

مسائل استان آسيب زدايي كند.
آيت اهلل رييسي در ادامه بر نظارت جدي مديران استان 
بر عملكرد مجموعه تحت مديريت خود، حفظ هويت 
تاريخ��ي و اصيل همدان و فعال كردن گردش��گري 
ديجيت��ال ب��ا اس��تفاده از نيروه��اي تحصيلكرده و 
دانش آموخته استان تأكيد كرد و گفت: ديروز شهدا 
و خانواده معظم شان در آزمون و امتحان الهي سربلند 
ش��دند و امروز نوب��ت خدمتگزاران مردم اس��ت كه 
براي موفقيت در آزمون بزرگ خود يعني خدمت به 
مردم و رفع دغدغه ها و مشكالت آنها به ويژه در حوزه 
اشتغال و مسكن تالش كنند. رييسي با گراميداشت 
مجاهدت ه��اي افتخارآفرينان عملي��ات مرصاد، از 
اس��تمرار توطئه هاي جريان نفاق و نفوذ خبر داد و از 
مردم و نخبگان خواست نسبت به اين مساله هوشيار 

باشند.آيت اهلل س��يد ابراهيم رييسي ضمن يادآوري 
رش��ادت هاي رزمندگان اس��الم در عمليات مرصاد، 
گفت: اين ايام يادآور شهامت و شجاعت مردمي است 
كه در مقابل صداميان و منافقين ايس��تادگي كردند 
و حقيقتًا راه نفوذ را بر منافقين كوردل س��د كردند.

رييس جمهور با اش��اره به خباثت جريان نفوذ گفت: 
منافقين همان سربازان استكبار بودند كه مي خواستند 
با جنايت خودش��ان، راه را براي نظام سلطه باز كنند، 
اما مردم جلوي آنها را گرفتند.دكتر رييس��ي با تأكيد 
بر اينكه بايد رش��ادت و شجاعت رزمندگان اسالم در 
عمليات مرصاد در يادها زنده بماند و خباثت منافقين 
در تاريخ ثبت ش��ود، تصريح كرد: جريان نفاق زمان و 
مكان نمي شناسد و همواره به دنبال آن است كه نقش 
منافقانه خود را ايفا كند. لذا نخبگان و مردم هميشه 
بايد نسبت به اين مساله هوشيار بوده و مراقبت كنند.

آيت اهلل رييسي با تأكيد بر اينكه از اول پيروزي انقالب 
اسالمي ضربه هايي را كه از جريان نفاق خورديم، از كفار 
و ملحدين نخورديم، اظهار داش��ت: آن كساني كه در 
مقابل اهل بيت ايستادند همين جريان نفاق بودند و 
باعث تأسف است كه چگونه افرادي كه مدعي حقوق 
بشر هستند مهد قاتالن و منافقين شده اند و اروپايي ها 
بايد به اين سوال پاسخ دهند چطور منافقين را در دل 
خود جاي دادند.رييس جمهور با اشاره به تالش هاي 
دولت براي حل مش��كالت كشور، گفت: امروز دولت 
ماموريت بسيار خطيري بر عهده دارد كه رمز موفقيت 
آن همراهي، همكاري و مش��ورت مردم است.دكتر 
رييس��ي با توصيف چگونگي تحقق دولت مردمي در 
كشور، خاطرنش��ان كرد: دولت مردمي يعني همراه 
مردم بودن؛ بايد هم��واره همه دولتمردان ما در تمام 
سطوح خودش��ان را در اجتماع مردم بدانند و با مردم 
به ويژه نخبگان مشورت كنند.رييس جمهور با تأكيد 
بر اينكه هميشه در شوراهاي اداري در استان ها تاكيد 
كرده ام كه حلقه هاي مشورتي با نخبگان داشته باشند، 
تصريح ك��رد: رمز موفقيت دول��ت در همه عرصه ها 
ارتباط با جريان نخبگاني اس��ت.آيت اهلل رييس��ي با 

تأكيد بر لزوم ايجاد نگاه تحولي براي پيشرفت امور در 
مقابل تنگناهاي اداري و سازماني، خاطرنشان كرد: در 
چهل سال اول انقالب تجربيات ارزشمندي به دست 
آورديم، اما عقب ماندگي هايي از جمله در حوزه اجراي 
كامل عدال��ت و ارتقاي نظ��ام اداري همچنان وجود 
دارد.رييس جمهور بروكراس��ي كن��د و برخي موانع 
در س��اختار اداري كش��ور را از جمله مشكالت مردم 
دانست و گفت: حل مشكالت اداري نيازمند همكاري 
دولت و مجلس است. معتقديم بايد بسترهاي فسادزا 
اصالح ش��ود و اصالحات دولت هم در راس��تاي قطع 
دس��ت رانت خواران و مفس��دين است.دكتر رييسي 
با اش��اره به اينكه دولت اصالح اقتصادي را در كشور 
آغاز كرده است، گفت: استفاده از نيروهاي تحول گرا، 
جوان حزب اللهي و باانگيزه در بدنه اجرايي دولت يك 
ضرورت است. ما معتقد به استفاده از نظر كارشناسي 
براي حل مشكالت كشور هستيم.رييس جمهور با بيان 
اينكه دولت سيزدهم تنها دولتي است كه پس از چند 
ماه از آغاز فعاليتش مديران ارشد و وزراي خود را مورد 
ارزيابي كمي و كيفي قرار داده است، اظهار داشت: تنها 
دولتي هستيم كه داراي برنامه مدون، دقيق و تحولي 
اس��ت. اين برنامه مسائل كش��ور را شناخته و راه حل 
مش��كالت را ارايه مي دهد.دكتر رييس��ي در بخش 
ديگري از سخنان خود با اشاره به اهميت ساماندهي 
نظام مالياتي در كش��ور، اظهار داشت: اخذ ماليات از 
اصناف يك تكليف قانوني اس��ت اما دولت به اصناف 
و كارآفرينان اعتماد دارد و در سياس��ت گذاري هاي 
مالياتي بر همين مبنا حركت مي كند.آيت اهلل رييسي 
با اشاره به برخي از مشكالت استان همدان گفت: بايد 
به كشاورزي اس��تان همدان رسيدگي شود در يكي 
از برنامه هاي س��فر امروز دولت به اس��تان هم همين 
موضوع است.رييس جمهور خاطرنشان كرد: اقتصاد 
كشاورزي و توجه به معادن در استان همدان ضروري 
و مهم است. دستور كار دولت جلوگيري از خام فروشي 
در صنايع معدني است. اگر پروانه بهره برداري معدني 
صادر شده بايد فعال شود.دكتر رييسي افزود: دولت 
مصمم به فعال س��ازي واحده��اي توليدي غيرفعال 
است. گروهي را دولت زيرنظر معاون اول در استان ها 
براي فعال س��ازي واحدهاي توليدي ايجاد كرده ايم.

رييس جمهور با توجه به درخواست برخي از نخبگان 
براي ثبت روزي در تقويم به نام همدان، گفت: شوراي 
عالي انقالب فرهنگي آمادگي دارد در اولين جلس��ه 
يكي از روزهاي افتخارآفرين همدان را به عنوان روز اين 
شهر در تقويم ثبت كنند.آيت اهلل رييسي خاطرنشان 
كرد: مي خواهيم عقب ماندگي هاي قبلي را با رويكرد 
تحولي جب��ران كنيم. اين تحول در گرو احس��اس 
مس��ووليت همگاني اس��ت.رييس جمهور در پايان 
گفت: توليد، اميدآفريني، اقتصاد مقاومتي و مقاوم 
در مقابل تكانه ها، م��ردم متدين، توجه به آثار خون 
ش��هدا در جامعه، صنايع نظامي و موشكي و از همه 

مهم تر جايگاه رهبري از مولفه هاي قدرت هستند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
ميزان س��پرده ها از 4315 همت در خرداد 1400 
به 5531 اس��فند 1400 و 5841 همت در خرداد 
1401 رس��يده و براي��ن اس��اس 1526 همت در 
يكسال اخير افزايش داش��ته كه به معناي افزايش 
روزانه 4183 ميليارد تومان در يكسال اخير است. 
اما در س��ه م��اه اول 1401 متاثر از كاهش رش��د 
نقدينگي، رش��د پايه پولي و رشد تسهيالت دهي 
بانك ها، ميزان افزايش روزانه س��پرده ها نسبت به 

سال قبل كاهش قابل توجه داشته است. 
آماره��اي بانك مرك��زي در خرداد 1401 نش��ان 
مي دهد كه مانده س��پرده ها در 9 ماه پاياني س��ال 
1400 ب��ه مي��زان 1216 همت افزايش داش��ته 
اس��ت كه به معناي افزايش روزانه 4470 ميليارد 
تومان مانده س��پرده هاي بانك ه��ا در 9 ماه پاياني 
سال 1400 اس��ت. اما مانده س��پرده ها در سه ماه 
اول 1401 معادل 310 همت افزايش داش��ته كه 
به معناي رشد روزانه 3333 ميليارد تومان است. 

  كاهش 25 درصدي رشد روزانه سپرده ها 
در سه ماه اول 1401

براين اساس روش��ن اس��ت كه ميزان رشد روزانه 
سپرده ها در سه ماه اول 1401 از 9 ماه پاياني سال 
1400 كمتر بوده است. مقايسه اين دو عدد نشان 
مي دهد كه رش��د روزانه س��پرده ها در سه ماه اول 
1401 كه 3333 ميليارد تومان بوده نسبت به رشد 
روزانه سپرده ها در 9 ماه پاياني سال 1400 حدود 
1137 ميليارد تومان در روز كمتر بوده است. يعني 
رش��د روزانه سپرده ها در سه ماه اول 1401 نسبت 
به 9 ماه پاياني س��ال 1400 به ميزان 25.4 درصد 

كاهش داشته است. 
همچنين در سه ماه اول رش��د سپرده ها نسبت به 
يكسال قبل از آن كه بيش از 4 هزار ميليارد تومان 
در روز بوده اس��ت، كاهش قابل توج��ه دارد و اين 
موضوع متاثر از كاهش رشد نقدينگي، پايه پولي، و 

تسهيالت دهي بانك ها بوده است. 
مقايسه اين دو عدد نش��ان مي دهد كه رشد روزانه 
س��پرده ها در سه ماه اول 1401 كه 3333 ميليارد 
تومان بوده نس��بت به رش��د روزانه س��پرده ها در 
يكس��ال اخير، حدود 800 ميلي��ارد تومان در روز 

كمتر بوده اس��ت و مي تواند نش��ان دهنده كاهش 
رشد نقدينگي بانك ها باشد. اما البته بالفاصله اين 
پرسش مطرح مي ش��ود كه اين موضوع تا چه حد 
ممكن اس��ت موجب كمبود نقدينگي در اقتصاد، 
واحدهاي توليدي و اثرگذاري بر كاهش رشد توليد 

و اقتصاد شود.

  كاهش 54 درصدي رشد روزانه
 تسهيالت بانك ها در سه ماه اول 1401

از س��وي ديگر، ميزان تس��هيالت بانك ه��ا نيز از 
3175 همت در خ��رداد 1400 ب��ه 4141 همت 
در اس��فند 1400 و 4292 همت در خرداد 1401 
رسيده است. به عبارت ديگر، ميزان افزايش مانده 
تس��هيالت بانك ها معادل 1117 همت بوده كه به 
معناي رشد روزانه تسهيالت در يكسال اخير معادل 
3060 ميليارد تومان در روز بوده است. اما افزايش 
مانده تسهيالت در سه ماه اول 1401 معادل 151 
همت بوده اس��ت كه كاهش زيادي نسبت به روند 
يكسال اخير و سال 1400 داشته است. رشد روزانه 
مانده تسهيالت بانك ها در سه ماه اول روزانه معادل 
1623 ميليارد تومان در روز بوده است كه نسبت به 
رشد روزانه يكسال اخير يعني 3060 ميليارد تومان 
يا 9 ماه آخر س��ال 1400 كاهش قابل توجه حدود 

1400 ميليارد تومان در روز داشته است. 
مقايسه رشد مانده تسهيالت در سه ماه اول 1401 
نسبت به 9 ماه پاياني سال 1400 نيز نشان مي دهد 
كه مانده تس��هيالت در 9 ماه پاياني روزانه 3551 
ميليارد تومان بيش��تر ش��ده اس��ت. اما در سه ماه 
اول 1401 مانده تس��هيالت روزانه 1623 ميليارد 
تومان بيش��تر شده اس��ت. در نتيجه نسبت به رقم 
3551 ميليارد تومان رشد روزانه 9 ماه پاياني سال 
1400 به ميزان 1928 ميليارد تومان كمتر رش��د 
كرده است. يعني رشد روزانه تسهيالت در سه ماه 
اول 1401 به ميزان 54 درصد كمتر از رشد روزانه 

تسهيالت در 9 ماه پاياني سال 1400 بوده است. 
اگرچه اين كاهش مانده تس��هيالت نسبت به سال 
قبل، نش��ان دهنده سياس��ت هاي انضباط مالي يا 
انقباضي در بانك ها و كاهش رشد تسهيالت دهي 
بانك ها يا كاهش اضافه برداش��ت بانك ها و كنترل 
پايه پولي است. اما در عين حال بايد به اين پرسش 

توجه داشت كه اين كاهش رشد تسهيالت دهي، تا 
چه حد ممكن اس��ت روي توليد، تامين سرمايه در 
گردش و فعاليت واحده��اي اقتصادي و بنگاه هاي 

توليدي اثرگذار باشد. 
برخي كارشناس��ان با اش��اره به رش��د نرخ س��ود 
بازار بين بانك��ي كه به باالي 21 درصد رس��يده و 
روي هزينه هاي مالي و توليد اثر خواهد داش��ت و 
نشان دهنده افزايش تقاضاي واحدهاي اقتصادي و 
بانك ها براي دريافت تس��هيالت و تامين نقدينگي 
است مي گويند: اگر نياز بنگاه هاي اقتصادي تامين 
نشود ممكن اس��ت كه به كاهش رشد اقتصادي و 
رك��ود در برخي بخش هاي اقتصادي منجر ش��ود. 
زيرا وقتي بانك ها رشد تس��هيالت دهي را كنترل 
كرده اند عمال س��رمايه در گردش و نيازهاي مالي 
بنگاه ها به اندازه مورد انتظار آنها و متناسب با تورم 
40 درصدي تيرماه تامين نمي ش��ود و آنها مجبور 
هستند كه از بانك ها با نرخ باالتر وام بگيرند و خود 
بانك ها ني��ز به ج��اي مراجعه به بان��ك مركزي و 
دريافت خط اعتباري يا اضافه برداشت و رشد پايه 
پولي، مجبورند كه از ساير بانك هايي كه مازاد منابع 
دارند در بازار بين بانكي بان��رخ باالتر از 21 درصد 
قرض بگيرند تا مشكالت كمبود مالي خود را تامين 
كنند.  از اين رو، رشد نرخ سود بين بانكي و كاهش 
رشد تس��هيالت دهي مي تواند به كسري نقدينگي 
در اقتص��اد و ايجاد ركود نس��بي در بخش هايي از 

اقتصاد منجر شود. 
از سوي ديگر، از آنجا كه دولت با افزايش ماليات ها، 
تورم 40 درصدي تيرماه، حذف دالر 4200 توماني، 
افزايش ن��رخ ارز در بازار، تامين كس��ري بودجه از 
طريق برداش��ت از منابع بانك ها و كمك گرفتن از 
سپرده هاي بانك ها و ش��ركت هاي دولتي، فروش 
اوراق، عمال نوعي سياست انقباضي، افزايش هزينه 
توليد، جمع كردن منابع مالي از اقتصاد و بانك ها، 
كاهش عرضه پول و فش��ار بيشتر بر توليد و اقتصاد 
را به همراه داش��ته، در نتيجه تنگناي مالي حتي با 
اثر كاه��ش تورم حاصل ازكنترل رش��د نقدينگي، 
مي تواند به كاهش عرضه كاالها و خدمات، كاهش 
توليد، افزايش قيمت كاالها و خدمات عرضه شده 
در اقتصاد منجر ش��ود و نوعي ركود تورمي نسبي 

را تشديد كند. 

از اي��ن رو، دولت بايد متناس��ب با سياس��ت هاي 
انقباضي خ��ود، اث��ر آن را بر فرآين��د تامين مالي 
ش��ركت ها، بورس، تورم، ركود و كاهش عرضه در 
اقتصاد بررس��ي نمايد. زيرا كاهش نقدينگي به اين 
ش��كل لزوما به كاهش تورم منجر نخواهد شد بلكه 
تورم حاصل از كاهش عرضه و افزايش هزينه توليد 

را به همراه خواهد داشت. 
ب��ه گ��زارش بان��ك مركزي، مي��زان س��پرده ها و 
تس��هيالت بانكي تا پايان خرداد ماه س��ال جاري 
نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته معادل 35.4 

و 35.2 درصد افزايش يافته است.

     رشد 5.6  درصدي سپرده ها و3.6 درصدي 
تسهيالت بانكي در سه ماه اول 1401 

بر اس��اس گزارش بان��ك مرك��زي از وضعيت كل 
مانده سپرده ها و تس��هيالت ريالي و ارزي بانك ها 
و موسس��ات اعتباري به تفكيك اس��تان در پايان 
خرداد ماه س��ال جاري، مانده كل سپرده ها به رقم 
5841 هزار ميليارد تومان رسيده است كه نسبت به 
مقطع مشابه سال قبل و پايان سال گذشته معادل 

35.4 و 5.6 درصد افزايش را نشان مي دهد.
 همچنين، باالترين مبلغ سپرده ها مربوط به استان 
تهران با مانده 3164 هزار ميليارد تومان و كم ترين 

مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد معادل 
15.8 هزار ميليارد تومان است. عالوه بر اين، مانده 
كل تس��هيالت در اين زمان 4292 ه��زار ميليارد 
تومان است كه نس��بت به مقطع مشابه سال قبل و 
پايان سال گذشته معادل 35.2 و 3.6 درصد افزايش 

داشته است.
طبق اين گزارش، بيش��ترين مبلغ تس��هيالت نيز 
مربوط به اس��تان تهران ب��ا مان��ده 2626.3 هزار 
ميليارد توم��ان و كم ترين مبلغ مربوط به اس��تان 
كهگيلويه و بوير احمد مع��ادل 15.5 هزار ميليارد 
تومان است. نسبت تس��هيالت به سپرده ها بعد از 
كسر سپرده قانوني 81.7 درصد است كه نسبت به 
مقطع مشابه سال قبل، به ترتيب 0.2 واحد درصد 
افزايش و در مقايس��ه با پايان سال قبل 1.5 درصد 
كاهش را نشان مي دهد كه نسبت مذكور در استان 
تهران 91.1 درصد و استان كهگيلويه و بويراحمد 

110.5 درصد است.
در اي��ن گزارش، يك��ي از علل مهم ب��اال بودن رقم 
تسهيالت و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر 
مركزي بسياري از ش��ركت ها و موسسات توليدي 
ساير استان ها در اس��تان تهران بيان شده و عمده 
فعاليت ه��اي بانكي آنها از طريق ش��عب بانك ها و 

موسسات اعتباري استان تهران انجام مي شود.

يادداشت
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پذيرش سهام به عنوان وثيقه
در سه بانك

سهام متقاضيان تس��هيالت بانكي در سه بانك 
به عنوان وثيقه پذيرفته مي ش��ود. طي روزهاي 
گذش��ته با ابالغ و اج��راي دس��تورالعمل بانك 
مركزي، مراسم رونمايي از سامانه وثيقه گذاري 
الكتروني��ك در س��ازمان بورس برگزار ش��د.  با 
رونماي��ي از فاز اول ط��رح توثي��ق الكترونيك 
هوشمند دارايي ها، مردم مي توانند از سهام خود 
در بازار سرمايه به عنوان وثيقه در سه بانك ملي، 
رسالت و مهر ايران براي دريافت وام، تسهيالت و 

ضمانتنامه بانكي استفاده كنند.
همچني��ن در گام ه��اي بع��دي پذيرش س��اير 
دارايي ها نظير س��كه، اندوخته بيمه عمر، گواهي 
كس��ر از حقوق و... براي انجام ام��وري كه نياز به 
وثيقه گ��ذاري وجود دارد، به اين س��امانه اضافه 
خواهد ش��د. بانك مركزي دس��تورالعمل اجرايي 
اعطاي تسهيالت خرد با تنوع وثايق را 5 ارديبهشت 

1401 براي اجرا به شبكه بانكي ابالغ كرد.

خطر ركود در اروپا
ايگنازيو ويسكو، سياست گذار بانك مركزي ايتاليا و 
عضو شوراي راهبري بانك مركزي اروپا هشدار داد 
كه ممكن اس��ت ركود اقتصادي در اروپا رخ دهد. 
به گزارش بلومبرگ، ويسكو در يك رويداد آنالين 
در روز پنجش��نبه )28 جوالي( گفت: خطر ركود 
اقتص��ادي وجود دارد. اگر اي��ن اتفاق بيفتد، بانك 
مركزي اروپا بايد در مورد آنچه كه بايد انجام دهد 
بحث كند. تصميم بانك مركزي براي افزايش 50 
واحدي نرخ بهره در هفته گذشته، به سياست گذاران 
اين ام��كان را مي دهد كه اكنون در جلس��ات آتي 

انتخاب هاي وابسته به داده ها داشته باشند.
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محمدياسرطيبنيامديرعاملفوالدمباركهخبرداد

ايران به جمع توليدكنندگان تختال فوالدهاي الكتريكي پيوست 
محمدياس��ر طيب ني��ا مديرعامل فوالد مبارك��ه، اعالم 
كرد: هم زمان با عيد غدير و براي نخس��تين بار در كشور، 
توليد تختال موردنياز فوالدهاي الكتريكي با 1.8 درصد 
سيليس��يم، با اتكا به دانش فني و همت واالي مديريت و 
كاركنان فوالد مباركه ميس��ر شد و ايران به جمع معدود 
توليدكنندگان اين قبيل فوالدها پيوست.  وي اين دستاورد 
ارزشمند را گامي بزرگ و اس��تراتژيك در راستاي توليد 
محصوالت ب��ا ارزش افزوده باال دانس��ت و ادامه داد: رفع 
نيازهاي داخلي، رقابت با توليدكنندگان خارجي و شكستن 
حلقه تحريم ه��اي ظالمانه از مهم ترين دس��تاوردهاي 
اين موفقيت اس��ت. فوالدهاي الكتريكي در زمينه توليد 
ترانس��فورماتورها و موتورهاي الكتريكي و همچنين در 
توليد فوالدهايي با خواص مغناطيسي خاص كاربرد دارند 
و مقادير زياد سيليسيم و آلومينيوم و مقادير بسيار كم كربن 
و گوگرد از مشخصه هاي بارز اين نوع محصوالت فوالدي 
است. فوالدهاي الكتريكي با 1.8 درصد سيليسيم يكي 
از گريدهاي استراتژيك صنعت فوالد محسوب مي شود، 
توليد اين نوع فوالدها حتي در خارج از كشور هم به صورت 

محدود و توسط توليدكنندگان خاص انجام مي شود.

    غالمرضا سليمي، مدير ارشد توليد
فوالد مباركه: فوالدهاي الكتريكي بدون عيب
با موفقيت ذوب سازي و ريخته گري شده است

همچنين غالمرضا سليمي، مدير ارشد توليد فوالد مباركه 
با اشاره به اهميت توليد داخلي اين گريد فوالدي و تشريح 
جزئيات توليد اين محصول ارزش��مند اع��الم كرد: ازآنجا 
 كه مصرف اي��ن نوع ورق فوالدي در اي��ران هر روز در حال 
افزايش اس��ت، نياز به توليد اي��ن محصول جهت مصرف 
داخلي و نيز امكان رقابت با توليدكنندگان خارجي و صدور 
آن به كشورهاي ديگر به شدت احساس مي شد. در راستاي 
بومي س��ازي تكنولوژي توليد اين نوع فوالدها بر اس��اس 
تجهيزات موجود در شركت، جلسات متعدد كارشناسي 
بين قسمت هاي مختلف انجام شد و پس از مشخص شدن 
موارد بااهميت در روند توليد و ارايه راهكارهاي دقيق موردنياز 
براي رفع محدوديت هاي تجهيزاتي، تيم كارشناسي تشكيل 
و تست هاي اوليه در ناحيه فوالدسازي انجام گرفت و تحليل 
و بررسي شد. نهايتا يك دستورالعمل خاص براي توليد اين 
فوالد طراحي گرديد. توليد فوالد با مقادير زياد سيليسيم و 
آلومينيوم و درعين حال مقادير كم كربن و گوگرد نيازمند 
اس��تفاده از تجهيزاتي خاص مثل VOD در فوالدسازي 

و تنظيمات ماش��ين ريخته گ��ري و دس��تورالعمل هاي 
خنك سازي با حساسيت باال است كه با محاسبات كارشناسي 
در ذوب سازي، سرباره سازي و ريخته گري توسط كارشناسان 
ناحيه فوالدس��ازي، محدوديت هاي تجهيزاتي جبران و 
امكان توليد اين فوالد با تجهيزات موجود فراهم شد و نهايتا 
در روز عيد سعيد غدير خم، اين گريد فوالدي بدون عيب با 
موفقيت ذوب سازي و ريخته گري گرديد.  مدير ارشد توليد 
فوالد مباركه كسب اين موفقيت بزرگ را به تمامي واحدهاي 

توليدي، پشتيباني و ذي نفعان فوالد مباركه تبريك گفت.

    اولويت هاي فوالد مباركه 
در سال توليد دانش بنيان 

در سال 1401 كه با محوريت فعاليت هاي دانش بنيان است 
توليد 8 گريد جديد در دستور كار فوالد مباركه قرار دارد و 
در سال 1400 نيز گريدهاي مختلف در برنامه اين شركت 
قرار داشته است.  فوالد مباركه، سازماني دغدغه مند در حوزه 
بومي سازي توليد است تا در شرايط تحريم بتواند نيازهاي 
كشور را تامين و صادرات را افزايش دهد. براين اساس، توليد 
400 ه��زار تن تختال براي جلوگيري از خروج ارز و همگام 
با استانداردهاي بين المللي، بررسي 11 هزار استاندارد پايه 
براي توليد محص��ول در فوالد مباركه، طراحي محصوالت 
با محوريت كاهش مصرف انرژي، تضمين كيفيت به جاي 
كنترل كيفيت، توليد همگام با استانداردهاي بين المللي، 
از مهم ترين اولويت هاي اين شركت اعالم شده است.  فوالد 
مباركه منحصر به كنترل كيفي نيس��ت و اولويت تضمين 
كيفيت است؛ چراكه كنترل كيفيت به دنبال رفع نقايص 
موجود در محصول اس��ت، ولي تضمين كيفيت به بهبود 
فرايندها كمك مي كند. پس از ثبت درخواس��ت توس��ط 
مشتريان، با توجه به نياز دقيق مشتري، در كوتاه ترين زمان 
ممكن، اين محصوالت با استفاده از تجهيزات مربوطه توليد 
مي شود. عالوه بر اس��تانداردها كه حداقل هاي موردنظر را 
مشخص مي كند، شركت به سمت شخصي سازي محصوالت 
س��فارش داده شده در حال حركت اس��ت. به طور مثال، در 
ورق هاي توليدشده براي خودروس��ازان پس از تست هاي 
موردنياز از سوي مشتري، در حضور كارشناسان، محصوالت 
تأييد مي شوند. در سال نيز تعداد 8 محصول جديد در فوالد 
مباركه طراحي شد كه در زمينه هاي مختلف استفاده شد. 
گريد مقاوم به خستگي ST52، گريد HX220YD براي 
توليد خودرو تارا، گريد HE445D مطابق با استاندارد پژو 
كه حاوي ميكروآلياژهاي مختلف است، گريد S550YC با 

استاندارد پوسكو، APIX80 براي انتقال نفت و گاز شيرين، 
توليد تسمه هاي بسته بندي، گريد DP600 كه دوفازي است 
و به دليل استحكام زياد در صنعت خودرو استفاده مي شود، 

گوشه اي از دستاوردهاي فوالد مباركه است.

    مدير متالورژي و روش هاي توليد
 شركت فوالد مباركه: توليد محصول 

باكيفيت؛ اولويت شركت فوالد مباركه
عليرضا مول��وي زاده مدير متال��ورژي و روش هاي توليد 
شركت فوالد مباركه در خصوص وظايف و عملكرد امور 
تحت مديريت خود گفت: واحد متالورژي و روش هاي توليد 
فوالد مباركه تمامي امور متالورژيكي و روش هاي توليد 
مناسب را در اين شركت به عهده دارد. واحد »تروپروسس« 
و »كنترل استاندارد و مقادير فني« دو واحد زيرمجموعه 
است. تروپروس��س درواقع دفتر فني بهره برداري تلقي 
مي شود و فعاليت هاي متعددي در اين واحد انجام مي شود 
ك��ه در رأس آن طراحي و توس��عه محص��والت جديد، 

متناسب با نيازهاي بازار و سفارش مشتريان است.

    بررسي 11 هزار استاندارد پايه
براي توليد محصول در فوالد مباركه

اين واح��د همچنين از ب��روز هرگون��ه اختالل در 
نواح��ي مختلف ك��ه ممكن اس��ت به دلي��ل تنوع 
دس��تورالعمل هاي كاري به وجود آيد پيش��گيري 
مي كند. در اين واحد 30 نفر از كارشناس��ان مجرب 
در حال فعاليت هستند كه 11 هزار استاندارد پايه را 
براي توليد محصول در فوالد مباركه بررسي مي كنند.

    توليد 400 هزار تن تختال
 براي جلوگيري از خروج ارز 

و همگام با استانداردهاي بين المللي
در موضوع توليد لوله هاي موردنياز در خط لوله انتقال 
نفت و گاز ترش كه خورندگي بااليي دارد، فوالد مباركه 
با همكاري شركت هاي ديگر موفق شد 400 هزار تن 
تختال ويژه توليد كند و به شركت اكسين تحويل دهد. 
اين پروژه پس از تس��ت هاي صورت گرفته مورد تأييد 
ش��ركت نفت قرار گرفت. اجراي پروژه توليد لوله هاي 
ويژه خط انتقال نفت از گوره به جاسك كه به ازاي هر تن 
ورق، 1200 دالر صرفه جويي ارزي حاصل كرد كه اين 
موضوع دستاورد بزرگي براي كشور است. اين شركت، 

با همكاري شركت ورق خودرو در اين سال ها بسياري از 
گريدهاي موردنظر خودروسازان را روانه بازار كرده است. 

    توليد همگام با استانداردهاي بين المللي
در زمينه صادرات، موضوع انتقال تختال به كشورهاي 

اروپايي يكي از نكات مهم در سال هاي اخير بوده است 
كه البته محصوالت صادرش��ده تنها به تختال محدود 
نيست و ش��امل كالف گرم، گالوانيزه و... نيز مي شود.  
فوالد مباركه توليد خود را مطابق با استانداردهاي روز 

دنيا يعني din، astm، en، gis و ... انجام مي دهد. 

ويژه

مدیریت مخابرات منطقه مرکزی 

مخابرات منطقه مرکزی

مدیریت مخابرات منطقه مرکزی در نظر دارد از طریق این فراخوان نسبت به شناسایی ،انتخاب و جذب 
عامليت فروش و بازار یابی س�رویس های باند پهن به متقاضيان سطح اس�تان اقدام نماید.لذا از کليه 
متقاضيان واجد شرایط دعوت می گردد جهت مطالعه شرایط و طرح قرار داد مربوطه و شرکت در فراخوان 
به سایت مخابرات منطقه مرکزی به نشانی اینترنتی www.markazi.tci.irمراجعه و یا جهت کسب 

اطالعات بيشتر با شماره تلفن ۰۸۶3۲۲33۱۱۰حوزه مدیریت بازاریابی تماس حاصل نمایند . 
افراد عالقمند به شرکت در فراخوان پس از تکميل اسناد مذکور، پاکت های خود را حداکثر تا ساعت ۱۲ 

مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ به واحد قرار دادها تحویل نمایند.
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آگهی تجديد فراخوان 1

توثيق سهام، مسير تسهيالت را 
هموار مي كند

توثيق س��هام راهي براي 
تس��هيالت آسان است و 
بر اس��اس مصوب��ه اخير 
دولت توثيق سهام براي 
تس��هيالت بانك��ي قابل 
اس��تفاده اس��ت. سليقه 
بانك ها وثيقه هايي است 
كه قابليت نقد شوندگي 
باال داشته باشد و از آنجايي كه در طول سال هاي 
گذش��ته بده��كاران بانك��ي خ��وش حس��ابي 
نداشتند، از اين رو بانك ها عالقه دارند تضامين 
سهل الوصول تر را دريافت كنند. اكنون تسهيالت 
تكليف��ي بر دوش بانك ها زياد اس��ت و اگر روال 
به همين صورت باش��د ممكن اس��ت بدهكاران 
بانكي افزوده ش��ود. البته بايد توجه داشت اقدام 
اخير دولت مبني بر اينكه سهام بورس به عنوان 
تضمين استفاده شود مثبت است به اين دليل كه 
اگر در چند اخط��اري كه بانك به دريافت كننده 
تسهيالت مي دهد اقدامي نش��ود سهام خود به 
خود فروخته خواهد ش��د. تضامين معموال چند 
دس��ته هس��تند و اگر بخواهم خالصه توصيف 
كنم به دو دس��ته باكيفيت و كم كيفيت تقسيم 

مي شود.
وضعيت در مورد س��هام هم همينطور اس��ت و 
س��هامي كه مي تواند م��ورد وثيقه ق��رار بگيرد 
قطعا بايد س��هام با كيفيتي باشد، از اين رو افراد 
در خريد س��هام نيز بايد توجه كنن��د. در زماني 
كه بحث اعتبار س��نجي مطرح شد برخي افراد 
ب��ا مراجعه به بانك خواس��تار تس��هيالت 100 
ميليون توماني شدند در حالي كه دولت مصوب 
كرده بود افرادي كه داراي رتبه اعتبارسنجي باال 
هستند به تش��خيص بانك مي توانند از اين مزايا 
بهره مند ش��وند. در مورد توثيق سهام هم بانك 
تصميم گيرنده است و نبايد به دولت خرده گرفت. 
به اين دليل كه بان��ك به دنبال يك تضمين نقد 

شونده براي دستيابي به پول خود است.

بهاءالدین حسيني 



گروه بازار سرمايه| 
هفته اخير بود كه نرخ بهره بين بانكي به محدوده 21 
درصد رسيد و اين موضوع اعتراض بسياري از سهامداران 
را در پي داشت. بر اساس مصوبه 10 بندي كه در تاريخ 
28 آذر 1400 در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت 
اخذ شد قرار بر اين بود تا در سال 1401 بانك مركزي 
براي مداخله در بازار ثانويه اوراق نرخ سود بين بانكي را 
در سقف 20 درصد در نظر گيرد.حال با وجود گذشت 
پنج ماه از سال 1401 بانك مركزي حاضر به پايبندي 
به مصوبه نش��د و ب��ا اتخاذ سياس��ت هاي انقباضي به 
منظور كاهش تورم و تامين كسري ذخاير مالي بانك ها 
نرخ بهره بين بانكي را ب��ه 21.31 در صد افزايش داد، 
چندي بعد نيز اين تصميم خلق الساعه با واكنش هاي 
متعددي از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، 
كارشناسان بازارس��رمايه و فعاالن اين بازار مواجه شد 
كه به دنبال اين اعتراضات وزير اموراقتصاد نيز نامه اي 
را با مضمون تبعات رش��د نرخ بهره بين بانكي بر بدنه 
بازارسرمايه و سرمايه گذاري براي صالح آبادي رييس 
بانك مركزي ارسال كرد.اما واكنش ها و پيگيري ها به 
همين جا ختم نشد به نحوي كه مجيدعشقي رييس 
س��ازمان بورس در تاريخ 4 تير 1401 شخصا به بانك 
مركزي رفت و طي جلسه اي با صالح آبادي رييس بانك 
مركزي در خصوص زيان هاي وارده در صورت ادامه روند 
افزايش نرخ بهره بين بانكي بر بدنه بازارسرمايه مطالبي 
را ارايه كرد.حال مطابق گفته بسياري از كارشناسان با 
وجود عدم تاثيرگذاري مستقيم نرخ بهره بين بانكي بر 
بازارسرمايه، اما در شرايط فعلي اين اقدام خود مي تواند 
آثار زيانباري را افزون بر اين بازارس��هام بر س��ودآوري 
شركت ها داش��ته باشد.از س��وي ديگر با افزايش نرخ 
بهره بين بانكي به مرور شاهد افزايش رقابت بانك ها به 
منظور جذب سرمايه در شعبات زيرمجموعه خواهيم 
بود كه اين مس��اله افزون بر افزايش نرخ بهره در سطح 
شعب سبب كاهش اعتماد سرمايه گذاران در راستاي 
تزريق سرمايه به بدنه بازارسهام نيز مي شود. 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 شود. 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 س��پرده هاي بانكي بر بازار سرمايه تأثير 
مس��تقيم دارد. افزايش نرخ به��ره بين بانكي با وجود 
تأثير نه چنداني كه در بازار سرمايه دارد، نشان دهنده 
موفق نبودن بانك ها در جذب نقدينگي است. اين در 
حالي اس��ت كه حجم معامالت بازار س��رمايه در اين 
روزها نشان مي دهد كه نقدينگي، جذب بازار سرمايه 
هم نشده اس��ت.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.

    ركود در اقتصاد با افزايش نرخ بهره
مهدي دلبري كارشناس ارشد بازارسرمايه در گفت وگو با 
»تعادل« در رابطه با تاثيرات افزايش نرخ بهره بين بانكي 
بر بازارس��رمايه، اظهار كرد: نرخ بهره بين بانكي به طور 

مستقيم بر بازارسرمايه تاثير نمي گذارد اما از آن آنجايي 
كه نرخ بهره از چند بازار مختلف اس��تخراج مي شود به 
همين خاطر تاثيرات آن را نمي ت��وان ناديده گرفت.او 
اف��زود: ما در كنار نرخ بهره بين بانكي با س��اير نرخ ها از 
جمله نرخ سود سپرده بانكي، نرخ اوراق تامين مالي، نرخ 
فروش اوراق و ساير نيز مواجه هستيم كه سرمايه گذار با 
تركيب موارد مذكور به تحليلي از روند نرخ بهره دست 
مي يابد.اين كارشناس ارشد بازارسرمايه گفت: باتوجه به 
شرايط اقتصادي كشور نمي توان بازار مالي را از بازارپولي 
جدا دانس��ت به همين خاطر با افزايش نرخ بهره عالوه 
بر آسيب بر بدنه بازارسهام شاهد تشديد شرايط ركود 
در اقتصاد خواهيم بود. دلبري تاكيد كرد: افزايش نرخ 
بهره به علت عدم توازن تخصيص منابع مالي در بانك ها 
سبب افزايش نقدينگي و به مرور رشد تورم خواهد شد. 
افزايش نرخ بهره بين بانكي تاثير منفي بر س��ودآوري 
شركت هاي بورسي مي گذارد زيرا اغلب آنها به منظور 
توس��عه و گسترش فعاليتش��ان از بانك ها وام دريافت 
كرده اند.اين كارشناس ارشد بازارسرمايه گفت: افزايش 
نرخ بهره بين بانكي تنها تصميم بانك مركزي نيس��ت 
بلكه حاصل ش��رايط تورمي كه تمامي ابعاد اقتصاد را 
تحت تاثير قرارداده است.دلبري بيان كرد: روند نرخ بهره 
بانكي بسيار نگران كننده است به سبب آنكه طي يكسال 
اخير از 20 درصد به حدود 23 درصد افزايش داش��ته و 
بانك ها نيز به منظور جذب سرمايه گذار نرخ باالتري را 
به سپرده هاي خود پيشنهاد مي دهند.اين كارشناس 
ارشد بازارسرمايه در پايان گفت: حال انتظارمي رود تيم 
اقتصادي دولت به منظور كنترل شرايط فعلي اقتصاد 
از تصميم هاي خلق الساعه چون افزايش نرخ بهره بين 
بانكي، قيمت گذاري دستوري و غيره خود داري كند زيرا 
چنين سياست گذاري هايي نه تنها به نفع اقتصاد كشور 
نيست بلكه شرايط را به نسبت قبل ملتهب تر خواهد كرد.

    نرخ بهره جهاني باال رفت
طرفداران رويكرد كاهش نرخ بهره بازار بين بانكي به 

نفع بازار دارايي  ها معموال به اين نكته اشاره مي كنند 
كه تنه��ا وظيفه بانك مركزي كنترل تورم نيس��ت و 
وظيفه ديده بان��ي از بازارها و واكن��ش به ريزش  هاي 
شديد نيز از جمله وظايف سياست گذار پولي است. اين 
منتقدان با اش��اره به مواردي چون بحران سال2008 
و تالش   بانك هاي مركزي ب��زرگ جهان براي »فرود 
آرام بازارها« به ضرورت اهتمام سياست گذار به انجام 
اين وظيفه اشاره مي كنند. نكته مغفول در اين انتقاد 
بي  توجهي به اين نكته است كه مواردي كه بانك هاي 
مركزي اقتصادهاي پيشرفته جهان به حمايت از بازارها 
مي  پردازن��د، اولويت »تورم« و »توجه به بخش واقعي 
اقتصاد« را مورد توجه قرار مي دهند و نه صرفا حركت 
شاخص بازارها را. در واقع اين بانك هاي مركزي هميشه 
اولويت اول خود يعني تورم را مورد توجه قرار مي دهند و 
مواردي كه در حمايت از بازارها وارد عمل شده  اند، براي 
فرود آرام بخش هاي واقعي اقتصاد نرخ بهره را كاهش 
داده  اند.در اياالت متح��ده امريكا نيز چنين رابطه اي 
بين نوسانات نرخ بهره با انتظارات فعاالن بازارها وجود 
دارد. براي مثال در ش��رايطي كه تورم امريكا به شكل 
كم س��ابقه اي رو به افزايش گذاش��ته، فدرال رزور نيز 
اقدام به افزايش 0.۵ درصدي نرخ بهره كرد. بالفاصله 
بازارهاي سهام سيگنالي منفي دريافت كردند كه منجر 
به افت روند معامالت در اين حوزه شد.فدرال رزرو امريكا 
نرخ بهره خود را ۷۵ واحد پايه ديگر براي مبارزه با تورم 
افزايش داد. كميته بازار آزاد فدرال )FOMC( اعالم 
كرد كه تصميم دارد محدوده ه��دف براي نرخ وجوه 
فدرال را به محدوده 2.2۵ تا 2.۵ درصد افزايش دهد. اين 
تصميم به اتفاق آراء پس از آن اتخاذ شد كه بانك مركزي 
در 1۵ ژوئن نرخ به��ره را ۷۵ واحد پايه افزايش داد كه 
بزرگ ترين افزايش در 28 سال گذشته بود. كميته بازار 
آزاد فدرال تكرار كرد كه پيش بيني مي كند، افزايش 
مداوم نرخ بهره در محدوده هدف مناسب خواهد بود. 
همچنين اين كميته اعالم كرد كه به شدت متعهد به 
بازگشت تورم به هدف دو درصدي خود است. افزايش 

شديد نرخ بهره فدرال رزرو در بحبوحه افزايش قيمت 
مصرف كننده و توليدكننده ص��ورت مي گيرد كه در 
باالترين سطح خود در 40 سال اخير قرار دارند. تورم 
توليدكنندگان اياالت متحده در ماه ژوئن 11.3 درصد 
ب��ه صورت س��االنه افزايش يافت، در حال��ي كه تورم 
مصرف كننده ۹.1 درصد افزايش يافته اس��ت. جروم 
پاول، رييس فدرال رزرو امريكا گفت كه امكان افزايش 
نرخ بهره »غير معمول بزرگ« ديگري در نشست بعدي 
بانك مركزي در ماه سپتامبر وجود دارداين افزايش نرخ 
بهره باعث مي شود كه مشوق فعاليت هاي اقتصادي از 
بين برود.چهار ماه پيش نرخ بهره نزديك به صفر بود و 
فدرال رزرو ماهانه ميلياردها دالر از اوراق قرضه درآمد 
داش��ت تا بتواند اقتصاد را از ركود دوران كرونا نجات 
دهد. اما به رغم پيشرفت كم در مبارزه با تورم نشانه هاي 
تنش اقتصادي بيشتر مي ش��وند. تمركز بيش از حد 
سياست گذاران روي انقباضي تركردن سياست هاي 
پولي مي تواند ريس��ك ورود به يك رك��ود اقتصادي 
را افزايش دهد. وضعيت اوراق قرضه امريكا نش��ان از 
احتمال ركود اقتصادي و عدم باور به رشد اقتصادي در 
آينده نزديك دارند و اين احتمال را به وجود آورده اند 
كه فدرال رزرو مجبور باشد در مدت كوتاهي نرخ بهره 
را دوباره كاهش دهد. در پايان با توجه به نظرات ارايه 
شده توسط كارشناسان مبني بر معايب افزايش نرخ 
بهره بين بانكي بايد منتظر ماند و ديد كه آيا وعده هاي 
صالح آبادي رييس بانك مركزي مبني موقتي بودن 
افزايش نرخ بهره بانكي و از سرگيري روند كاهشي آن 
محقق مي شود ياخير؟ زيرا در صورت عدم پايبندي او 
بر صحبت هاي ارايه شده به نظر مي آيد وزير اقتصاد 
بايد با سرعت سريع تري نسبت به مساله پيش آمده 
ورود ك��رده و آن را براي يك بار رف��ع كند زيرا عدم 
پايبندي بر سياست هاي اتخاذشده و مصوبه 10 بندي 
مي تواند س��بب خروج س��رمايه  از بازارهاي مولد و 
حركت آن به سمت بازار هاي غير مولد اعم از خودرو، 

مسكن، ارز و تشكيل حباب در اين بازارها شود.
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 از زير و بم يك دستورالعمل 
تا تحوالت مهم با توثيق سهام

س�نا| محمدرضا معادي خ��واه، معاون دبيركل 
كان��ون نهادهاي س��رمايه گذاري اي��ران، گفت: 
روز چهارش��نبه، ۵ مردادماه از سامانه هوشمند 
ستاره رونمايي ش��د؛ بدين ترتيب زمينه اجراي 
دستورالعمل بهار 1401 بانك مركزي در خصوص 
اعطاي وام هاي خرد فراهم ش��د.وي افزود: طبق 
اين دستورالعمل؛ اوراق بدهي، سهام شركت هاي 
پذيرفته شده در بورس و واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق هاي قابل معامله در بورس جهت دريافت 
وام هاي خرد زير 200ميليون تومان قابل توثيق 
ش��دند؛ البته در اين دس��تورالعمل اقالم ديگري 
به تس��هيل وثيقه گذاري جهت دريافت وام هاي 
خرد كمك مي كند كه مي تواند كمك موثري در 
توانمندسازي بنيه خانوار در كشور باشد. معادي 
خواه بيان ك��رد: تجربه هاي جهاني نظير گرامين 
بان��ك محمد يونس نش��ان مي دهد ك��ه حتي با 
طراحي س��از و كارهاي درس��ت و هوش��مندانه 
درخصوص تقويت اعتبار فردي و جمعي مي توان 
به  سمت حذف وثيقه نيز گام برداشت و تحوالت 
مهمي را به ويژه در زندگي قشر مستضعف ايجاد 
كرد.وي ادام��ه داد: همچنين تجربه هاي داخلي 
نيز نش��ان مي دهد نكول وام هاي خرد نسبت به 
نك��ول وام ه��اي كالن از وضعيت بس��يار بهتري 
برخوردار اس��ت . با اين نگاه مي توان از تس��هيل 
وثيقه گذاري وام هاي خرد دفاع كرد، اما توس��عه 
دامن��ه ام��وال فيزيك��ي و مالي قاب��ل توثيق در 
صورتي كه پيش بيني هاي نه��ادي الزم براي آن 
صورت نپذيرفته باش��د، نمي تواند به كاس��تن از 
موانع تامين مالي كمك كند.معادي خواه تصريح 
ك��رد: در غياب اي��ن پيش بيني ها ممكن اس��ت 
مسائل و مشكالتي پديد ايد كه نه تنها مسير تأمين 
مالي خانوار يا فعاالن اقتصادي تس��هيل نش��ود 
كه اعتبارات مالي به ش��كلي غيربهينه و ناكارآمد 
تخصيص يافته و اين تخصيص با كژگزيني همراه 
شود؛ به ويژه درخصوص وام هاي تجاري توجه به 
اين نكته از اهميت ويژه برخوردار بوده كه در نقد 
طرح »تأمين مالي توليد و زيرس��اخت« مي توان 
تحليل جداگانه اي از آن ارايه كرد.معاون دبيركل 
كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران تصريح كرد: 
درخصوص وثيقه گ��ذاري دارايي هاي مالي ذكر 
ش��ده در دس��تورالعمل بانك مركزي بايد به اين 
نكته توجه داشت كه صلب اختيار در معامله آنها 
چنانچه در دستورالعمل ذكر شده است، مي تواند 
به كاه��ش ارزش و ايجاد ريس��ك هاي غير قابل 
كنترل براي وثيقه گذار و وثيقه پذير بينجامد.وب 
درباره راه حل جايگزين گف��ت: جايگزين كردن 
سبد س��هام تحت مديريت يك نهادمالي به جاي 
سهام مي تواند نسخه جايگزين باشد كه در آن در 
عين اينكه يك نهاد مالي ارزش س��بد را پايش و 
منافع حاصل از آن را بيشينه مي كند، در عين حال 
نقد كردن سبد سهام توس��ط وثيقه گذار و بدون 
اجازه وثيقه پذير محدود خواهدش��د و نهاد مالي 
مسوول به عنوان امين وثيقه گذار در اين جا عمل 
مي كند. اين كارشناس بازارسرمايه اظهار داشت: 
راه حل ديگر؛ البته توثيق واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق هاي س��همي است كه خود به خود تحت 
مديريت يك نهاد مالي قرار دارند تا ش��كل گيري 
چنين مكانيزمي اعالم و هش��دار به وثيقه گذاران 
درخص��وص مخاطرات صلب اختي��ار در معامله 
س��هام توثيق شده در س��امانه مذكور و توصيه به 
راه حل جايگزين؛ يعني تبديل سهم به واحدهاي 

سرمايه گذاري و توثيق آن به نظر ضروري است .

نرخ سود بين بانكي
به زير 20،5 درصد مي رسد

ايس�نا| مجيد عشقي، رييس س��ازمان بورس 
با تاكيد بر اينكه س��ازمان بورس بر اين موضوع 
تاكيد دارد كه سود بين بانكي طبق مصوبه ستاد 
اقتص��ادي دولت به ميانگين 20 درصد برس��د، 
اظهار كرد: اين درحالي اس��ت كه از طرف ديگر 
بان��ك مركزي هم سياس��ت هايي دارد. اين نرخ 
مخصوصا از ابتداي سال جاري افزايشي بود اما در 
جلسه اي كه با رييس كل بانك مركزي داشتيم 
قرار شد روند صعودي آن متوقف شود. وي ادامه 
داد: همچنين در جلسه مذكور قرار شد سود بين 
بانكي رون��د نزولي بگيرد و ب��ه زير 20.۵ درصد 
برسد. درمورد سود بين بانكي بحث هاي ديگري 
هم وجود دارد. درواقع دغدغه تورم مطرح است 
و ديدگاه هاي مختلفي درمورد ميزان اثر افزايش 
نرخ س��ود بانكي روي نرخ تورم وجود دارد. اين 
ديدگاه ه��ا در بحث هاي كارشناس��ي پيش مي 
رود. س��ود بين بانكي در هفته ه��اي اخير روند 
صعودي داشت و در اواخر ماه گذشته به 21.31 
درصد رسيد كه رش��د قابل توجهي را ثبت كرد، 
زيرا اين رقم، باالترين عدد ثبت شده از اين سود 
از بهمن س��ال 13۹۹ تاكنون است. اين نرخ كه 
به عنوان يكي از انواع نرخ هاي بهره در بازار پول 
به نرخ هاي س��ود يا بهره در س��اير بازارها جهت 
مي ده��د، در واقع قيمت ذخاير بانك هاس��ت و 
زماني كه آنه��ا در پاي��ان دوره مالي كوتاه مدت 
اع��م از روزانه ي��ا هفتگي، دچار كس��ري ذخاير 
مي شوند، از س��اير بانك ها در بازار بين بانكي يا 
از بانك مركزي استقراض مي كنند. كارشناسان 
اقتصادي، افزايش نرخ س��ود بين بانكي را به اين 
شرط كه متداوم و چشمگير باشد، عامل مهمي 
در كاهش تورم مي دانند اما كارشناسان بورسي 
يكي از عوامل تاثيرگذار بر شكل گيري روند منفي 
در بازار س��رمايه را افزايش اين ن��رخ مي دانند و 
معتقدند كاهش نرخ س��ود بانكي مي تواند نقش 
مهمي در حركت نقدينگي از بانك به بازار سرمايه 

داشته باشد و سبب رونق بازار سرمايه شود.

زوركي نمي توان
حال اقتصاد را خوب نشان داد!

رادار اقتصاد | كامران ندري، اقتصاد دان درخصوص 
چالش هاي شاخص سازي بورس و وضعيت مديريت 
بورس در ماه هاي اخير به رادار اقتصاد گفت: در بررسي 
وضعيت بورس بايد به اين نكته توجه كنيم كه نمي توان 
تفاوت چنداني بين وضعيت در بورس با وضعيت كلي 
اقتصاد گذاش��ت، چرا كه همه اين حوزه ها به نوعي با 
هم مرتبط هستند. در وضعيت رشد اقتصادي پايين و 
تضعيف تعامالت اقتصادي وتجاري با دنيا، در حالتي 
ك��ه بنگاه هاي اقتصادي چندان كارآمد نيس��تند و با 
بهره گيري از شرايط انحصاري قادر به باقي ماندن در 
بازار كار هستند و هنگامي كه چشم انداز آينده اقتصاد 
روشن نيست، نمي توانيم انتظار داشته باشيم بورس 
رشد واقعي داشته باش��د.وي در اين باره افزود: ممكن 
است به دليل نرخ تورم باال، ارزش سهام به صورت اسمي 
افزايش بيابد، اما اين افزايش معلول نرخ تورم است. به 
عنوان مثال اتفاقي كه در نيمه دوم سال ۹8 تا اوايل سال 
۹۹ توسط دولت با ايجاد يك هيجان كاذب در بورس 
رخ داد به گونه اي كه مردم به بورس فراخوانده شدند. 
در اين موضوع دولت وضعيت غير واقعي از بورس را به 
نمايش گذاشت به طوري كه يكباره قيمت ها به صورت 
حباب گونه اي افزايش ياف��ت، قيمت هايي كه پايدار 
نبود لذا حباب بع��د از مدتي تركيد و قيمت ها ريزش 
كرد.كامران ندري استاد اقتصاد توضيح داد: وقتي رشد 
بورس غير واقعي باش��د تركيدن حباب قيمتي امري 
عادي است. زماني بورس دچار رشد غير واقعي مي شود 
كه از وضعيت ركودي و چشم انداز نااميد كننده موجود 
خالص شويم و به يك رشد واقعي برسيم، چرا كه رشد 
واقعي اقتصاد روي رشد واقعي بورس هم تاثير مي گذارد 
بنابراين چون اتفاق خاصي در اقتصاد نيفتاده نمي توانيم 
انتظار رون��ق گرفتن بورس را داش��ته باش��يم.عضو 
پژوهشكده پولي و بانكي در ادامه تصريح كرد: به علت 
عدم چشم اندازبراي رسيدن به رشد واقعي در اقتصاد 
شاهد هستيم كه اينك فعاليت هاي بورس محدود به 
خريد وفروش سهام شده است، لذا در حوزه گسترش 
ابزارهاي مالي توسعه اي رخ نداده و تمام تمركز بورس 
روي بازار س��هام است اما بازار بدهي ها و اوراق مشتقه 
در بورس ايران آنگونه كه بايد وشايد رواج پيدا نكرده، 
بنابراين در چنين وضعيتي نمي توانيم انتظار چنداني از 
بورس داشته باشيم، ضمن اينكه افزايشي كه در بورس 
اتفاق افتاده كه شاخص را نزديك به 1 ميليون و 400 
رسانده در اثر تورم در اقتصاد است نه رشد واقعي بورس.

كامران ن��دري در خصوص اين موضوع كه چرا بورس 
شاخص سازي غير واقعي مي كند، گفت: اين موضوع 
را نبايد فقط به سازمان بورس نس��بت داد چرا كه در 
كل دولت چنين رويكردي ديده مي شود. به بيان بهتر، 
دولت سعي مي كند در حوزه هاي مختلف اعداد و ارقام 
مثبتي را از وضعيت اقتصاد ارايه كند در حالي كه دولت 
بايد از اين رويه عملكردي خود به سرعت فاصله بگيرد 
يعني دولت بايد شاخص ها را به صورت واقعي ارايه كند 
حتي اگر نقصان هايي در شاخص ها وجود دارد آنها را 
براي بيان واقعيت هاي موجود رفع كند، فارغ از اينكه 
شاخص ها بيانگر چه مسائلي هستند اگر وضعيت خوب 
است طبعا بايد شاخص ها خوب باشند اگر وضعيت بد 
است وشما شاخص را به نوعي بازآرايي كنيد كه وضعيت 
بد را كمتر نشان دهد يا وضعيت خوب را بزرگ نمايي 
كند به معناي خود فريبي اقتصادي است، لذا دولت بايد 
شاخص ها را درس��ت اندازه گيري كند تا براساس آنها 
بتوانيم چشم اندازهاي درستي از اقتصاد طراحي كنيم.

كامران ندري استاد اقتصاد در اين باره خاطر نشان كرد: 
در تمام دنيا تالش مي شود شاخص ها براساس متدهاي 
علمي و دقيق اقتصاد اندازه گيري شود تا واقعيت هر چه 
كه هست منعكس شود اگر شاخص درست طراحي 
واندازه گيري شده باشد بايد واقعيت موجود را بپذيريم، 
يعني سياست گذار نبايد شاخص را به صورت تصنعي 
مثبت نش��ان دهد بلكه به كمك شاخص درست بايد 
ارزيابي درستي از وضعيت اقتصادي كشور به مردم و 
فعالين اقتصادي نشان دهد. پس درمي يابيم كه دست 
كاري در ش��اخص ها فقط محدود به بورس نيس��ت؛ 
بلكه ش��اخص هاي ديگر اقتصاد كالن همواره دست 
كاري شده يعني اين روش فقط مربوط به دولت فعلي 
نيست، بلكه در دولت هاي قبلي نيز اين كار مانند كنار 
گذاشتن شاخص تورم بانك مركزي تكرار شده است. 
ب��ه اين دليل كه بانك مركزي ش��رايط تورمي را بدتر 
نشان مي داد به سراغ ش��اخص تورم مركز آمار رفتند 
كه تورم را تا حدودي پايين تر نشان مي دهد اين مدل 
تصميم گيري ها براي اين اس��ت كه به مردم بگويند 
وضعيت اقتصادي بد نيس��ت ودولت دس��تاوردهاي 
مثبتي داشته غافل از اينكه مردم خود اقتصاد هستند 
و با واقعيت هاي اقتصادي زندگي مي كنند. به گونه اي 
مي توان گفت شاخص هاي اقتصادي منعكس كننده 
درك و احساس مردم نسبت به وضعيت موجود است.

كامران ندري نظر خود را درباره مديريت فعلي بورس 
و مديريت كالن اقتصاد كش��ور مط��رح كرد و گفت: 
مديريت فعلي سازمان بورس مثل بقيه مديريت هاست. 
مگر بقيه مديران ما در وزارت صنايع و معادن عملكرد 
بهتري دارند يا در وزارت اقتصاد عملكرد و ساير حوزه ها 
كه بورس نيز زير مجموعه وزارت اقتصاد است عملكرد 
مديران بهتر گزارش ش��ده است؟ قطعا مسوولين ما 
بايد تواضع داشته باشند و واقعيت را آنگونه كه هست 
بپذيرند و منعكس كنند و متناسب با شرايط، بهترين 
سياست ها و تصميمات را براي برون رفت از اين شرايط 
اتخاذ كنند، چرا كه به ص��ورت زوري نمي توان حال 
اقتصاد را خوب نشان داد، به اين دليل كه مردم در بطن 
اقتصاد هستند و مي توانند پيش بيني كنند كه وضعيت 
اقتصاد به كدام سمت و سو مي رود و براي آينده اقتصاد 
خود برنامه ري��زي مي كنند، لذا معضل مديريت فقط 
مربوط به س��ازمان بورس بهادار نيست، بلكه در ساير 
زمينه ها اعم از محيط زيست، بيمه، فضاي كسب و كار، 
وزارت جهاد كشاورزي نمونه ها و مصاديق زيادي داريم 
كه ضعف مديريتي منجر به ضعف نهادي شده و نهادها 
روز به روز به مرور زمان تحليل مي روند بنابراين چالش 

ضعف مديريتي فقط مربوط به سازمان بورس نيست.

»تعادل«بررسيميكند

ديوار كوتاه بورس در برابر نرخ بهره

شاخص كل بورس روي مدار نزول
شاخص كل بورس هفته اخير روي عدد يك ميليون 
و 4۷1 هزار واحدي بس��ته شد و اين هفته به محدوده 
يك ميليون و 443 هزار واحدي رسيد. اين ارقام خبر 
از اف��ت 1٫۹0 درصدي ش��اخص كل بورس مي دهد. 
عليرضا محمدي زيوه، كارشناس بازار سرمايه گفت: 
بورس براي شش��مين هفته متوالي در روندي كامال 
نزولي به سر مي برد. تكنيكاليس��ت ها در اين شرايط 
مجددا به سراغ پيش بيني خود رفته اند. در سناريوي 
بدبينانه، با ترسيم حمايت ها و از دست رفتن هر كدام؛ 
ارتفاع پايين تري را براي شاخص كل اعالم مي كنند. 
وي ادامه داد: البته ك��ه حفظ حمايت ها نيز مي تواند 
اميد به بازگشت موقتي را تقويت كند. اما وضعيت اولين 
هفته مرداد ماه برخالف انتظار عمومي، يك نااميدي 
تمام عيار براي فعاالن بورس بود. با اتمام فصل مجامع 
و بازگشت اكثر نمادها به تابلو و همچنين گزارش قابل 
توجه فصل بهار ش��ركت ها؛ پيش بيني مي شد كه از 
ابتداي مرداد ماه شاهد بازگشت تعادل به بازار باشيم. 
اين كارشناس بازار سرمايه تشريح كرد: بر خالف انتظار، 
بورس در هفته جاري بدترين عملكر خود را از ابتداي 
سال 1401 به ثبت رساند. طوري كه شاخص كل بورس 
اوراق در اين هفته با افت بيش از 30 هزار واحدي و ثبت 
بازدهي منفي دو درصد در محدوده يك ميليون و 443 
هزار واحد به كار خود پايان داد. اين روند نزولي از آخرين 
هفته خرداد ماه و همزمان با ناكامي نماگر اصلي بازار 
براي ورود به كانال 1٫۶ ميليون واحد آغاز و همچنان 
ادامه دارد. وي اظهار كرد: شاخص هم وزن نيز شرايط 
مشابهي داشته و حتي افت بيشتري را ثبت كرده است.

در هجدهمين هفته معامالتي سال همچنان در مسير 
نزولي حركت كرده و ب��ا افت 1۵ هزار واحدي، معادل 
3٫۷ درصد افت كرده است. وي اضافه كرد: همزمان با 
افت نماگرهاي بازار سهام شاهد افت ارزش معامالت 
و حجم معامالت نيز هستيم. شرايط فعلي و اسفناك 
ارزش معام��الت كه از ابتداي س��ال و همزمان با روند 

صعودي بازار س��هام بارها به اهميت آن اش��اره ش��د. 
حاصل بي اعتمادي سهامداران به بازار سهام است. در 
واقع مجموعه اي از عوامل و تصميمات سياست گذار 
اقتصادي از جمله تداوم سياس��ت كنترل قيمت ها و 
عدم رفع بحث قيمت گذاري دستوري؛ سركوب نرخ ارز 
در سامانه نيما و به تازگي افزايش نرخ بهره بين بانكي 
دست در دست هم داده و بي اعتمادي سرمايه گذاران 
به بازار را رونق بخش��يده اند. ب��ا بي اعتمادي فعاالن 
بازار؛ بخش عمده اي از نقدينگي در مسير بورس قرار 
نگرفته اس��ت. همزمان با افت ارزش معامالت، روند 

ركودي بر فضاي كلي بورس حاكم است.

    بازار سرمايه مناسب سرمايه گذاري است؟
محمدي در ادامه گفت: شرايط ركودي حاكم بر بازار 
همچون پاييز و زمس��تان سال گذش��ته سبب شده 
اس��ت عليرغم ارزندگي قيمت ها؛ ش��اهد معامالت 
كم رمق و همچنين نزول قيمت ها باش��يم. عالوه بر 
ارزندگي قيمت ها، بررسي گزارش هاي فصل بهار خبر 

از بهبود وضعيت سودآوري شركت ها نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل مي دهد. در واقع عملكرد شركت ها 
در فص��ل بهار به گون��ه اي بوده كه با ف��رض تداوم آن 
در س��اير فصل ها مي توان بازار سهم را يكي از بهترين 
گزينه هاي سرمايه گذاري معرفي كرد. اما بي اعتمادي 
فعاالن به ب��ازار و عدم تزريق نقدينگ��ي و افت ارزش 
معامالت؛ بازار را از حالت كارايي خارج كرده است.وي 
تشرح كرد: در كنار عوامل داخلي موثر بر روند بورس؛ 
بحث قيمت هاي جهاني نيز قابل بررسي است. به نظر 
مي رس��د عدم ثبات در بازارهاي جهان��ي )به ويژه در 
محصوالت پااليشي( و احتمال نزول مجدد قيمت ها 
)با توجه به بس��ته هاي انقباضي بانك هاي جهاني به 
منظور كنترل تورم فزاينده( عامل اينكه س��هامداران 
عليرغم ارايه گزارش هاي مناسب و همچنين ارزندگي 
قيمت، فعال نظاره گر بازار باش��ند. اين كارشناس بازار 
سرمايه در نهايت گفت: تاثير نوسانات نرخ ارز از محل 
اخبار ديپلماسي نيز در روند بازارها دخالت دارد. بحث 
بازگشت طرفين مذاكرات و فرصت محدود براي احياي 

آن از طرف ه��اي غربي و اروپايي به گوش مي رس��د. 
موضع گيري تيم ديپلماسي كشورمان نيز مهم بوده 

و بازار ارز همچنان منتظر تصميم نهايي خواهد ماند.

    خروج نقدينگي از بازار قوت گرفت
مهدي قلي پور، كارش��ناس بازار س��رمايه به باش��گاه 
خبرنگاران گفت: در هفته اي كه گذشت، روند شاخص ها 
از همه نظر منفي بود، شاخص هم وزن بورس و شاخص 
كل فرابورس 3.۵ درصد افت كردند و س��ه روز ابتدايي 
هفته بازار ها به ش��دت منفي بودند، ول��ي دو روز آخر 
وضعيت بهبود يافت. در هفته اي كه گذشت مهم ترين 
اخبار تاثيرگذار بر بازار سرمايه، افزايش نرخ بهره بانكي 
و رسيدن آن به كانال 22 درصد بود. همچنين بي رمق 
بودن بازار هاي جهاني در كنار كاهش انتظارات از رشد 
اقتصادي جهان، تعميق كس��ري بودجه دولت و فشار 
ناش��ي از آن بر شركت هاي بورسي چه از نظر عوارض و 
ماليات و چه از نظر قيمت گذاري هاي دستوري مهم ترين 
اخبار موثر بر بازار بودند.محمودي، كارش��ناس بورس 
گفت: در هفته گذشته، صنعت وسايل ارتباطي با رشد 
10 درصدي كام��ال برعكس بازار حركت كرد و صنايع 
رايانه و خدمات پرداخت، پااليشي )فراورده هاي نفتي( و 
پتروشيمي )شيميايي( تنها صنايع با بازدهي مثبت طي 
هفته گذشته بودند كه بين 0.3 درصد تا 1 درصد رشد 
داشتند. از نظر ورود نقدينگي حقيقي، صنايع زراعت، 
حمل و نقل، الستيك و پالستيك، انبوه سازي، ساخت 
دستگاه ها و وسايط ارتباطي موفق به جذب نقدينگي 
حقيقي ب��ه ترتيب از 1۷ تا 3 ميليارد ش��دند. به گفته 
كارشناس بازار سرمايه، طي هفته گذشته نزديك به 
ه��زار و ۵00 ميليارد تومان پول حقيقي از بازار خارج 
شد، اين عدد براي يك ماه منتهي به ۵ مرداد، ۷هزار و 
۶00 ميليارد تومان بود. از شهريور 13۹۹ جمع خروج 
پول حقيقي از بازار به 1۵0 هزار ميليارد تومان رسيده 

است كه ناامني و عدم اطمينان را نشان مي دهد.



ادامه از صفحه اول| در برخي مناطق رانش كوه هم 
داشته ايم. به عنوان مثال در فيروزكوه در مرزداران كه 
يك روستا است، مشكل ما بيش��تر رانش كوه بود كه 
مردم اذيت شدند. بايد مردم در روزهايي كه حساسيت 
وجود دارد، مراقبت كنند و رعايت مردم كمك بزرگي 
است. وحيدي گفت: به همه مناطق هشدارباش داده 
ش��ده، امكانات تا حد زيادي گردآوري شده، مديران 
مستقر و پاي كار هستند و اميدواريم اين بارش ها هم به 
خوبي مديريت شود و كمترين خسارت را به مردم عزيز 
و اموال آنها داشته باشيم و مديريت شود كه مشكلي 

نداشته باشيم.

    سيل در كن، توقف قطار در فيروزكوه
پس از س��يل اوايل هفته در استهبان فارس، فعاليت 
مونس��ون طي بامداد پنجشنبه، سيالب بزرگي را در 
منطقه كن و در ام��ام زاده داوود ايجاد كرد. منطقه اي 
كه به باور برخي از كارشناسان به دليل عدم اليروبي 
مسيل، دچار خسارت مالي و جاني قابل توجهي شده 
است. اين حادثه منجر به حضور وزير كشور، شهردار 
تهران، برخي از اعضاي ش��وراي شهر تهران، وزير راه 
و شهرس��ازي و حتي برخي از نمايندگان مجلس در 
محل سيالب شد. فعاليت س��امانه بارشي جديد در 
روز پنجشنبه اما بخش هايي از مناطق شمالي استان 
تهران و استان مازندران را درگير كرد، به گونه اي كه 
قطار گردشگري خبرنگاران به مقصد شيرگاه نتوانست 
در ش��امگاه پنجش��نبه به تهران بازگردد. به گزارش 
خبرگزاري ها، سيالب در فيروزكوه باعث شد تا از عصر 
روز پنجش��نبه س��ير قطار در راه آهن تهران- شمال 

متوقف شود.

    آسيب به راه هاي استان سمنان و كرمان
در اين حال، سيد محمد رضا هاشمي، استاندار سمنان 
با اش��اره به جاري شدن سيالب در استان سمنان طي 
پنجش��نبه گفت: در برخي مناطق، س��يالب بر روي 
جاده هاي بين راهي قرار و موانعي را پديد آورده بود كه 
خوشبختانه با اقدام به موقع عوامل راهداري اين مورد 
رفع شد. در تحولي ديگر، مجتبي محمودي، مديركل 
راهداري و حمل و نقل جاده اي جنوب كرمان از خسارت 
۱۲۰ ميليارد توماني سيالب به جاده ها و ابنيه فني اين 
منطقه طي روزهاي اخير خبر داد. به گفته محمودي با 
جاري شدن سيالب در جنوب كرمان در طول روزهاي 
اخير، در اين س��يالب به ۴۰ كيلومت��ر راه اصلي، ۳۵ 
كيلومتر راه فرعي و ۲۷۰ كيلومتر راه روستايي خسارت 
وارد شد. در اين سيالب ۴۰ دستگاه آبنما در محورهاي 

ارتباطي جنوب كرمان دچار خسارت شد.

    علت انسداد محورهاي چالوس و هراز
در اين حال، غالمعب��اس بهرامي نيا، مديركل بحران 
و تجهيزات ماشين آالت س��ازمان راهداري و حمل و 
نقل جاده اي با اشاره به احتمال ريزش كوه و ترانشه به 
عنوان دليل انسداد محورهاي هراز، چالوس و آزادراه 
تهران-ش��مال اعالم كرد: بارش ش��ديد باران و وقوع 

س��يالب در اس��تان هاي مختلف از جمله سيستان و 
بلوچس��تان، كرمان، هرمزگان، بوشهر و تهران باعث 
انس��داد ۲۰ محور شرياني و غيرش��رياني شده است. 
بهرامي نيا در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: بر اساس 
آخري��ن گزارش هاي دريافت ش��ده در حال حاضر ۷ 
محور ش��رياني و ۱۲ محور غير شرياني به دليل بارش 
شديد باران و وقوع سيل در استان هاي مختلف مسدود 
شده اس��ت. وي افزود: محور هراز در استان تهران و ۷ 
محور شرياني ديگر در استان هاي كرمان، هرمزگان، 
بوش��هر و سيستان و بلوچس��تان به همراه ۱۲ محور 
غير شرياني مسدود شده است كه راهداران در سراسر 
كشور در آماده باش كامل قرار دارند و در محدوده هاي 

مختلف مستقر ش��ده و در حال بازگشايي محورهاي 
مذكور هس��تند. مديركل بحران و تجهيزات ماشين 
آالت س��ازمان راهداري و حمل و نق��ل جاده اي ادامه 
داد: ب��ه دليل ت��داوم بارش ها و فروك��ش نكردن آب 
در محورهاي فوق فعال نمي توانيم آنها را بازگش��ايي 
كنيم اما محور هايي كه بارش باران در آنها قطع شده 
و آب فروكش كرده، به س��رعت در حال بازگش��ايي و 
پاكسازي است. او درباره دليل انسداد محورهاي هراز، 
چالوس و آزادراه تهران-شمال گفت: در پي بارش هاي 
شديد صورت گرفته در محورهاي مواصالتي مختلف، 
تصميم بر اين شد با هماهنگي پليس راه، محورهاي 
هراز و چالوس و آزادراه تهران-ش��مال تا اطالع ثانوي 

مسدود ش��ود؛ چرا كه احتمال ريزش كوه و ترانشه ها 
در اين جاده ها وجود دارد و به دليل ايمني بيشتر اين 
كار را انجام داديم. بهرامي نيا تاكيد كرد: از همه مردم 
مي خواهيم تا روز يكشنبه هفته آينده كه اين سامانه 
بارشي در كشور وجود دارد، از هر گونه سفر غيرضرور 
خودداري كنند؛ چرا كه بر اس��اس گزارش هاي اعالم 
شده س��امانه بارشي مانسون كه از اقيانوس هند آمده 
اس��ت، بارش هاي دفعي و نقطه اي را به همراه خواهد 
داشت؛ بنابراين از همه مردم درخواست مي كنيم كه 
به اطالعيه هاي دستگاه هاي متولي از جمله راهداري، 
پليس راه و س��ازمان هواشناسي توجه ويژه كنند و به 

سفرهاي غيرضرور نروند.

در شهر
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آماده باش تهران
براي مقابله با سيل

مديركل مديريت بحران استانداري تهران ديروز با اشاره 
به احتمال باال آمدن آب رودخانه و جاري شدن رواناب در 
مسيل ها، اعالم كرد: مديريت بحران استان تهران تا ۷۲ 
ساعت آينده )تا روز يكشنبه( در آماده باش كامل خواهد 
بود. به گزارش ايرنا، حامد يزدي ديروز در جمع خبرنگاران 
از آماده باش كامل دستگاه هاي امدادي در پي پيش بيني 
بارش شديد باران و احتمال جاري شدن سيل در استان 
تهران تا س��ه روز آينده خبر داد و اظهار كرد: با توجه به 
بررسي هاي هواشناسي وضعيت جوي استان تهران تا 
سه روز آينده با تداوم فعاليت سامانه بارشي همراه خواهد 
بود. وي با بيان اينكه بر اساس اعالم هواشناسي طي دو روز 
آينده آسمان در اكثر نواحي استان به ويژه نيمه شمالي 
و ارتفاعات ابري تا نيمه ابري همراه با رگبار و رعد و برق 
و در مناطق مستعد با احتمال بارش تگرگ و نيز گاهي 
وزش باد ش��ديد همراه خواهد بود، گفت: بر اين اساس 
آبگرفتگي معابر و جاري شدن رواناب در مسيل ها و باال 
آمدن آب رودخانه ها مورد انتظار است كه در اين خصوص 
آمادگي كامل همه دستگاه هاي اجرايي ضروري است. 
مديركل مديريت بحران استانداري تهران با اشاره به اينكه 
تاكنون عوامل راهداري ۹۰ درصد از مسيرهاي سيل زده 
شرق استان تهران را پاكسازي كردند، بيان داشت: طبق 
اعالم اخطاريه ها و هشدارها به دستگاه ها با شفاف سازي 
ش��رايط بحراني به مالكان رس��توران هاي مناطقي از 
شميرانات موقتًا تعطيل ش��ده است. وي عنوان داشت: 
از همه مردم مي خواهيم هشدارهاي صادر شده را جدي 
بگيرند و از حضور در كنار رودخانه ها و مسيرهاي خطر و 
حادثه ساز خودداري كنند. بر اساس اين گزارش، بامداد 
روز پنجش��نبه ۶ مرداد عالوه بر وقوع سيل در امامزاده 
داود)ع( نقاط شرقي استان تهران از جمله شهرستان هاي 
فيروزكوه و پاكدشت در معرض سيل قرار گرفت. محمد 
مخبر، معاون اول رييس جمهور به همراه استاندار تهران 
ديروز از نقاط سيل زده شهرستان فيروزكوه بازديد كردند. 
استاندار تهران با اش��اره به وقوع سيالب در شهرستان 
فيروزكوه و خسارات وارده اظهار كرد: سيالب شب گذشته 
در منطقه حبله رود شهرستان فيروزكوه در روستاهاي 
زرين دشت، مزداران و آتشان، ۱۰ كشته، ۱۶ مفقودي و 
۱۲ مصدوم داشت.محسن منصوري افزود: خوشبختانه 
۱۰ نفر از مصدومان به صورت سرپايي درمان و ۲ نفر به 

بيمارستان منتقل شدند.

 بوروكراسي تجاري 
و اموال دپو شده

 واردات كاالي مورد بحث به داخل ممنوع اس��ت. اين 
روند به خصوص در خص��وص واردات خودرو به كرات 
اتفاق افتاده است. مثال ممكن است خودروي لوكسي 
باشد و وارد كننده آن كاال به هر دليلي از جمله افزايش 
هزينه حمل مجدد آن يا اينكه آن مدل خودرو در كشور 
مبدا امكان عرضه نداشته باشد، خودرو در گمرك باقي 
مي ماند. در نتيجه در اين واردات، اين نوع كاالها )خودرو( 
در انبار گمرك يا انبار سازمان اموال تكليكي و هر نهاد 
قانوني ديگر به عنوان كاالي انباري مي ماند. لذا قوانين 
مختلف وجود دارد كه ممكن اس��ت نه تنها كمك به 
ترخيص كاال نكند بلكه باعث ماندگاري كاال در انبارهاي 
رسمي كشور شود. در اينگونه موارد به نظر مي رسد نياز 
به اصالح قوانين اس��ت تا هر كااليي كه وارد مي شود يا 
صادر مي شود در يك زمان مقرر برنامه ريزي هاي الزم 
براي ترخيص آن انجام گيرد در غير اين صورت، صاحب 

كاال مكلف شود كاال را به مبدا نخست بازگرداند.
در مجموع در اقتصادي كه در ۴ماه نخست سال حجم 
صادرات و واردات آن حدود ۳۵ميليارد دالر شده است، 
كاالهايي كه به يك چنين سرنوشتي دچار مي شوند 
و به هر دليلي ترخيص نمي شوند، سهم آنها در حجم 
صادرات و واردات كش��ور عدد قابل توجهي نيست، اما 
در هر حال چون منبع تامين واردات يا صادرات اين نوع 
كاالها از اقتصاد ملي و سهم اقتصاد ملي است، تسريع 
در تعيين تكليف آنها به نفع اقتصاد ملي است و اصالح 
قوانين صادرات و واردات حتما به حل اين مشكل در انبار 
كاالهاي عمومي و...كمك مي كند. بايد منتظر بمانيم و 
ببينيم، نهادهاي مسوول در پاسخ به اظهارات رييس 
دستگاه قضا چه واكنشي نش��ان مي دهند و اينكه آيا 
اصالحات الزم در اين حوزه اعمال خواهد شد يا اينكه 

اين روند همچنان تداوم خواهد داشت؟

 كليد حل مشكالت 
در دست دولت

 فشار فروش بس��يار زياد فروشندگان بر خريداران را از 
انديكاتور آراس اي متوجه مي ش��ويم و در  ام اف اي هم 
شاهد حجم پايين حجم معامالت هستيم. اما قيمت در 
حال حاضر در محدوده حمايتي ۳۸ درصد فيبوناچي 
اصالحي  كه همزمان هست با سطح حمايت افقي قرار 
دارد. اگر يك كانال كوتاه مدت بكشيم مي بينيم قيمت 
در كف اين كانال قرار گرفته است. بنابراين انتظار واكنش 
مثبت در اين محدوده انتظار دور از ذهني نيست. اگر در 
روند بلندمدت در طول يك سال و نيم گذشته نگاه كنيم 
متوجه مي شويم سطح ۲۰ آراس اي براي نمودار بسيار 
مهم بوده است. هر زمان كه آراس اي به سطح ۲۰ رسيد 
واكنش موثري به آن نشان مي دهد. در حال حاضر هم 
آراس اي در س��طح ۲۰ قرار داره كه باز تاكيدي هست 
بر اصالح هرچند كوت��اه و در خالف جهت روند غالب. 
در شاخص هم وزن هم شاهد روند مشابه هستيم. روند 
غالب نزولي است و در حال حاضر قيمت به حمايت افقي 
و كف كانال نزولي كوتاه مدت برخورد كرده است. فاصله 
بين ميانگين متحرك ۳۵ روزه و قيمت افزايش يافته كه 
انتظار داريم كمي اصالح در اين ناحيه رخ دهد. سطح 
۲۰ آراس اي هم در اين نمودار مثل شاخص كل سطح 
مهمي است. هر بار به سطح ۲۰ رسيده قيمت واكنش 
مثبت نشان داده كه اين هم باز تاكيدي است بر اينكه 

انتظار اصالح جزيي در كوتاه مدت دور از ذهن نيست.

خشكسالي بسيار شديد گلستان 
در تيرماه ۱۴۰۱

مديركل هواشناسي گلستان از وقوع خشكسالي بسيار 
ش��ديد در اين اس��تان طي تيرماه امس��ال خبر داد. به 
گزارش تس��نيم، نوربخش داداشي با يادآوري اينكه در 
تيرماه امسال شاهد خشكسالي بسيار شديد در استان 
گلستان بوديم، اظهار كرد: در ماه گذشته ميانگين بارش 
استان ۱.۹ ميليمتر بود كه حاكي از كاهش ۸۹ درصدي 
بارش ها نسبت به ميانگين بارش است. وي با بيان اينكه 
در همه شهرستان هاي استان خشكسالي بسيار شديد 
حادث شده اس��ت، ادامه داد: بيشترين ميزان بارش در 
ايستگاه هاي همديدي استان در ايستگاه مينودشت به 
ميزان ۶.۲ ميليمتر در طي ۳ روز اتفاق افتاده است. وي 
ميانگين بارش از ابتداي سال زراعي )اول مهر ۱۴۰۰ تا 
پايان تيرماه(  را ۳۳۵.۵ ميليمتر اعالم كرد و افزود: ميزان 
بارش ۱۹ درصد )معادل ۷۸ ميليمتر( نسبت به متوسط 
اين مدت كاهش داشته است. مديركل هواشناسي استان 
گلستان يادآور شد: در تير ۱۴۰۱ ميانگين دماي استان 
۲۸.۱ درجه سانتيگراد به ثبت رسيد به طوريكه ۰.۷ درجه 
نسبت به متوسط تيرماه افزايش داشته است. حداكثر 
دماي ثبت شده ۴۴.۱ درجه در مراوه تپه و حداقل دماي 
ثبت شده ۱۷.۶ درجه در گنبد كاوس به ثبت رسيده 
است. ضمن اينكه ۱۰ روز متوالي هواي خيلي گرم در 
تير ماه امسال در استان گلستان ثبت شد. به طوريكه در 
دهه سوم تير ماه دماي بيشينه در استان در مقايسه با 

نرمال ۳.۸ درجه سانتيگراد افزايش داشته است.

»كدرهگيري« به منبع درآمد 
مشاوران امالك تبديل شده است

فرشيد ايالتي، كارشناس مسكن با اعالم اينكه بنگاه هاي 
امالكي رقم هاي ميليوني براي اخذ كدرهگيري دريافت 
مي كنند، گفت: بايد دسترس��ي عمومي به س��امانه 
كدرهگي��ري به مردم داده ش��ود تا ب��دون مراجعه به 
مش��اوران امالك بتوانند معامالت خود را ثبت كنند. 
ايالتي در گفت وگو با ايرنا افزود: مشاوران امالك هزينه 
چن��د برابر مالي��ات كدرهگيري را از خري��دار و حتي 
فروشنده دريافت مي كنند و كد رهگيري كه قرار بود 
رايگان صادر ش��ود به منبع جديد درآمدي مشاوران 
امالك تبديل شده است. وي با اشاره به افزايش شكايت 
مشتريان از دريافت هزينه صدور كدرهگيري از سوي 
بنگاه هاي امالكي، گفت: اكنون مس��تاجران عالوه بر 
پرداخت كميسيون اجاره مجبور هستند هزينه هاي 
ميليوني براي دريافت كد رهگيري پرداخت كنند. بايد 
ساماندهي جدي در بخش مش��اوران امالك صورت 
بگيرد كه مصوبه اخير دولت مي تواند تا حدودي مانع 
تخلفات شود. او تصريح كرد: براي بسياري از معامالت 
رهن، اجاره خريد و فروش كدرهگيري صادر نمي شود و 
در صورت تقاضاي خريدار، مشاوران پول گزافي دريافت 
مي كنند. بنگاه هاي امالكي بهتر اس��ت به موسسات 
حقوقي تبديل شوند تا شكايت مراجعان، خطر بسته 
شدن تمام دفاتر يك موسس��ه را داشته باشد. ايالتي 
گفت: اكنون شكايت از يك مشاور امالكي به معناي به 
خطر افتادن تمام شعبات شركت نيست و براي همين 
بازدارنده نيست. تش��كيل موسسات مشاوران امالك 
حقوقي به جاي حقيقي پاس��خگوي كاهش تخلفات 
است. وي گفت: براي دريافت كدرهگيري نيز الزم است 
تغييراتي ايجاد شود به اين شكل كه دسترسي دريافت 
كدرهگيري ب��راي عموم مردم ايجاد ش��ود. خريدار و 
فروشنده وارد سامانه كدرهگيري شوند و بدون واسطه 
بتوانند اطالع��ات معامله را ب��دون پرداخت هزينه به 
بنگاه امالكي ثبت كنند. اين كارشناس مسكن ادامه 
داد: اكنون ۱۰ س��ال است براي طراحي اين سامانه 
مقاومت مي شود و اتحاديه هم با آن مخالفت مي كند 
اما همزمان با اصالحيه در بخ��ش مقررات مربوط 
به فعاليت مشاوران امالك اين مطالبه نيز به زودي 
عملياتي خواهد شد و دسترسي عمومي به سامانه 
كدرهگيري به مردم داده خواهد شد تا بدون مراجعه 
به مشاوران امالك بتوانند معامالت خود را ثبت كنند.

قطار تهران-كربال
راه اندازي مي شود

مديرعامل راه آهن جمهوري اس��المي ايران گفت: با 
تاكيد رييس جمهور احداث مسير ريلي بصره به كربال 
مورد بررسي ميداني قرار خواهد گرفت. به گزارش مهر، 
ميعاد صالحي در حاشيه بازديد از پايانه مرزي شلمچه 
در جمع خبرنگاران بيان كرد: بالغ بر ۳۲ كيلومتر اين 
مسير فاقد ريل است، كه مس��افران به طور موقت به 
صورت تركيبي از تهران تا شلمچه با قطار، و از شلمچه 
با اتوبوس راهي بصره شده و سپس از بصره به كربالي 
معال منتقل مي شوند. وي گفت: تسهيل تردد زائراني 
كه از خطوط ريلي استفاده مي كنند در دستور كار قرار 
دارد و در س��فر امروز به عراق تالش مي كنيم تا تفاهم 
الزم براي تسهيل از سوي طرف عراقي نيز اعمال شود.
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علي بيت اللهي عضو هيات علمي مركز تحقيقات وزارت راه مطرح كرد

سيالِب مرگ

رهاشدگي قنات ها علت فرونشست ميدان سپاه

افزايش درآمد هاي نفتي ايران با وجود تحريم امريكا

علي بيت اللهي عضو هيات علم��ي مركز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي داليل فرونشس��ت ميدان سپاه را 
اعالم و بر ضرورت تعيين تكليف قنات هاي رهاشده تاكيد 
كرد. بنا بر اعالم خبرگزاري ها، در ساعت ۷:۴۰ صبح روز 
پنجشنبه و در پي بارش شديد باران در شب قبل، در مسير 
جنوب به شمال خيابان سپاه بعد از خيابان انقالب، نشست 
زمي��ن رخ داد. بيت اللهي در گفت وگ��و با پايگاه خبري 
وزارت راه و شهرسازي گفت: طبق اعالم پليس راهنمايي 
و رانندگي در ميدان سپاه مسير جنوب به شمال گزارش 
فرونشست اعالم شد كه بررسي عكس هاي منطقه حاكي 
است كه زير انحناي رويه آس��فالتي، حفره خالي وجود 
دارد و ناشي از آب شستگي هاي زيرسطحي است و در اثر 
وجود فضاي خالي و بزرگ ش��دن حفره در زير آسفالت، 

خمشي در سطح آسفالت و كناره آن به شكل حفره ايجاد 
ش��ده اس��ت. بيت اللهي در بيان داليل ايجاد اين پديده 
اعالم كرد: در مواقع بارندگي كه نفوذ آب هاي سطحي به 
زيرسطح زمين و جريان آنها در امتداد شكاف ها، تونل ها 
يا قنات هاي رهاش��ده در تهران شديدتر مي شود عمل 
آب شستگي هاي زيرس��طحي نيز شدت بيشتري پيدا 
مي كند. در اين ش��رايط اثر حركت آب هاي زيرسطحي 
و آب شستگي ها احتمال بروز حفره در زير معابر و حتي 
زير س��اختمان ها بيش��تر اس��ت. در برخي از موارد كه 
امتداد قنوات يا رگ اب ها با گودبرداري ها يا ديواره هاي 
ساختمان ها مسدود مي شود آب پشته مي كند و سبب 
گسترش فضاي حفره زيرسطحي مي شود كه در ادامه 
منجر به فروريزش خواهد شد كه فروريزش ميدان سپاه 

نيز به همين شيوه ايجاد شده است.  او توضيح داد: يكي از 
نكات مهمي كه در خصوص ايمني شهري همواره مورد 
تاكيد بوده تعيين تكليف قنوات رهاشده است. قنات هايي 
كه زماني انتقال آب از شمال به جنوب تهران را برعهده 
داش��تند و هم اكنون به دليل آنكه اراضي جنوبي تبديل 
به ساختمان شدند اين قنات ها از حيز انتفاع خارج و رها 
شدند و صيانتي از آنها به عمل نيامده است. وي افزود: از 
آنجايي كه اين قنات ها پيش تر داراي مالكيت شخصي 
بودند هم اكنون بالتكليف رها شدند، پيشنهاد اين است 
كه با رايزني و همفكري صيانت از قنات ها را شهرداري ها 
برعهده بگيرند چراكه شهرداري هم در آبياري فضاي 
سبز از آب قنات ها استفاده مي كنند و هم در خصوص 

ايمني شهري اين پيشنهاد مي تواند مفيد واقع بشود.

اويل پرايس با اش��اره به اينكه درآمد هاي نفتي ايران 
به شدت افزايش يافته اس��ت، نوشت: چين، روسيه، 
تركيه، ونزوئال و افغانستان بسيار مشتاقند تا نفت ايران 
را خريداري كنند و تحريم هاي امريكا كمترين تأثير 

را داشته است.
به گزارش اويل پرايس، با افزايش قيمت هاي جهاني 
نفت، صنعت نفت ايران ش��كوفاتر شده و درآمد هاي 

زيادي براي دولت ايران ايجاد مي كند.
براس��اس اين گزارش چين، روسيه، تركيه، ونزوئال و 
افغانستان بسيار مش��تاقند تا نفت ايران را خريداري 
كنند. در اين ميان تحريم هاي امريكا هم كمترين تأثير 

را در مقابله با آنها داشته است.
به نظر مي رسد كه صنعت نفت ايران به رغم تحريم هاي 
امريكا به ويژه در بخش انرژي هر روز قوي تر مي شود، 
اين در حالي است كه دولت هاي جهاني در مواجهه با 
كمبود عرضه و افزايش قيمت به دنبال ايجاد حاشيه 

امن براي تأمين انرژي خود هستند.
بر اس��اس اين گ��زارش روس��اي چندين كش��ور از 
تصميم ش��ان براي افزايش واردات نف��ت ايران خبر 
داده ان��د و به همين دليل ايران ني��ز توليدات خود را 
افزايش مي ده��د و در اين مي��ان تحريم هاي امريكا 
هم بي تأثير است. ايران به تازگي اعالم كرده كه ۵۸۰ 

درصد درآمد هاي نفتي و ميعانات گازي اش در فاصله 
ماه هاي مارس تا جوالي در مقايس��ه با مدت مشابه 
سال گذشته افزايش يافته و اين مشخص مي كند كه 
تحريم هاي امريكا كمترين تأثير را در دلس��ردي اين 
كشور ها براي خريد نفت و انرژي از ايران داشته است.

احسان خاندوزي وزير اقتصاد ايران اعالم كرده كه به 
دليل افزايش صادرات نفت و نيز نرخ جديد تبديل ارز 
رشد ۵۸۰ درصدي را در درآمد هاي نفتي و ميعانات 

گازي خود در نخستين چهار ماهه اول سال داشتيم.
اين گزارش مي نويسد ايران درآمد هاي نفتي خود را 
براي تقويت اقتصاد خود استفاده مي كند و روز به روز 

بر درآمد هاي نفتي اش اضافه مي كند.
قيمت نفت برنت از ۷۶ دالر در هر بشكه سال گذشته 
به ۱۰۴ دالر رسيده است. مفهوم آن اين است كه ايران 
مي تواند رقابت جدي تري با شركاي صادراتي و افزايش 

درآمد خود داشته باشد.
با وجود ناپاي��داري و بحران ان��رژي در جهان به نظر 
مي رسد كه هر كسي به دنبال خريد نفت از ايران باشد. 
به طوريكه بسياري از كش��ور ها ترجيح داده اند حتي 
تحريم هاي نفتي امريكا عليه ايران را نيز ناديده بگيرند 

و تنها به افزايش ذخاير نفت خود فكر مي كنند.
رجب طيب اردوغان ط��ي هفته جاري اعالم كرد كه 

تركيه قصد دارد تا واردات نفت و گاز از ايران را افزايش 
دهد. اظهارات اردوغان پس از ديدار با ابراهيم رييسي 
رييس جمهور ايران مطرح ش��د. البته رييس��ي هم 
ابراز امي��دواري كرده كه دو كش��ور بتوانند مبادالت 
تجاري خود را س��ه برابر كرده و به سطح ۲۰ ميليارد 

دالر برسانند.
عالوه بر اين وزير اقتصاد طالبان هفته گذشته اعالم كرد 
كه توافق نامه اي را با ايران براي خريد نفت امضا كرده 
است. طالبان قصد دارد كه ۳۵۰ هزار تن نفت ايران را 

ابتداي ماه جاري خريداري كند.
والديمير پوتين رييس جمهور روسيه اوايل ماه جاري 
براي دومين بار از زمان جنگ با اوكراين به ايران آمد. 
پيش ت��ر تفاهم نامه ۴۰ ميليارد دالري بين ش��ركت 
گازپروم روسيه و ش��ركت ملي نفت ايران امضا شده 
بود. گازپروم قرار است كه شركت ملي نفت ايران را در 
ميدان گازي پارس جنوبي حمايت كند كه پيش بيني 
مي كنند ۱۰ ميليون متر مكعب روزانه از اين ميدان 

گاز استخراج شود.
همچنين گاز پروم قرار است در چندين پروژه توليد 
گاز مايع )LNG( با ايران همكاري كند كه از جمله آنها 

ايجاد زيرساخت لوله هاي صادراتي است.
از س��وي ديگر ايران با ونزوئال همكاري نزديكي دارد 

و تالش مي كند تا در زمينه تقويت پااليش��گاه هاي 
فرس��وده به آنها كمك كند و مب��ادالت نفتي دارند. 
ونزوئال موافقت كرده كه تجارت نفت و ميعانات گازي 
با ايران داشته باشد كه نياز دارد تا نفت بسيار سنگين 
خود را براي مصرف كارخانه ها رقيق تر كند. نخستين 
محموله در ماه ژانويه به اين كشور با حجم ۲ ميليون 
بشكه ميعانات گازي به پايانه جوز ونزوئال منتقل شد و 
در ماه جاري ايران تصميم گرفته حمل محموله هاي 
نفتي به ونزوئال را افزايش دهد كه تا حدودي مي تواند 
به بهره وري پااليشگاه هاي فرسوده اين كشور كمك 
كند. اين توافقات در ماه »مي« صورت گرفت كه ايران 
پااليش��گاه ال پاليتوي ونزوئال را تعمير كند. از سوي 
ديگر پااليشگاه دولتي PDVSA ونزوئال انتظار دارد 
كه در ماه جاري ۴ ميليون بشكه نفت ايران را خريداري 

كند كه اين رقم در ماه ژوئن ۱.۷ ميليون بشكه بود.
در حالي كه بسياري از كش��ور هاي جهان با افزايش 
قيمت نفت و همچنين كمبود انرژي مواجه هستند 
در صورتي ك��ه ايران قيمت رقابتي ب��راي نفت خود 
تعيين كند مي تواند با افزايش صادرات خود و نيز رشد 
درآمد هاي نفتي هرچه سريع تر صنعت نفت خود را در 
سال آينده و سال هاي آينده رشد دهد و درآمد بيشتري 

را صاحب شود.

مديركل پيش بيني و هش��دار سازمان هواشناسي 
با اش��اره به صدور هش��دار نارنجي هواشناس��ي تا 
نهم م��رداد براي بس��ياري از نقاط كش��ور، گفت: 
تاكيد مي شود از تردد و اس��كان در حاشيه و بستر 
رودخانه ه��اي فصلي و اتراق در بس��تر رودخانه ها، 
همچنين پرواز با هواپيماهاي س��بك در اين مدت 
خودداري شود و دستگاه هاي امدادرسان براي مقابله 
با بحران آماده باشند. صادق ضياييان در گفت وگو 
با فارس، روز يكشنبه ۹ مرداد در مازندران، اردبيل، 
آذربايجان ش��رقي و گيالن، همچنين دامنه هاي 

جنوبي البرز در اس��تان هاي زنجان، قزوين، البرز و 
تهران بارش باران، گاهي رعدوبرق و وزش باد شديد 
داريم. در آن روز در جنوب ش��رق و جنوب بارش ها 
كاهش مي يابد و در ارتفاعات زاگرس، در غرب فارس، 
كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري، شرق 
خوزس��تان، غرب اصفهان و ش��رق لرستان، رگبار 

رعدوبرق پراكنده پيش بيني مي شود.
مديركل پيش بيني و هش��دار سازمان هواشناسي 
گفت: روز دوشنبه بارش در نوار شمالي كشور كاهش 
مي يابد و فقط در مازندران بارش ها قابل توجه است 

اما سامانه بارشي در جنوب كشور تقويت شده و در 
هرمزگان، فارس، جنوب كرمان، دامنه هاي زاگرس 
و شرق خوزستان، چهارمحال و بختياري و كهگيلويه 
و بويراحم��د، بارش ها ادامه دارد و ش��دت بارش ها 
در جنوب كرمان و برخي مناطق فارس اس��ت.روز 
سه ش��نبه در اين مناطق بارش خفيف داريم و روز 
چهارشنبه در اغلب نقاط كشور جوي نسبتا پايدار 
حاكم است. وي افزود: در ۴ روز آينده در نوار شرقي 
كش��ور، خصوصا زاب��ل، وزش باد ش��ديد، خيزش 

گردوخاك و كاهش كيفيت هوا داريم.

هشدار نارنجي هواشناسي تا فردا
تداوم بحران

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

آقاي مجيد پاپري فرد گيسكاني به موجب گواهي حصر وراثت 2۰۳/۹/ش ح ۶ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/2۱ 
احدي از ورثه يداله پاپري فرد گيس�كاني با ارايه دو برگ فرم استشهاديه اعالم نموده اند كه يك 
فقره سند دفترچه اي به ميزان ششدانگ يك باب خانه پالك ۱۹۷۱/2۴ واقع در برازجان بخش سه 
بوشهر كه در دفتر امالك2۷۶۰ صفحه ۱5 ذيل ثبت 2۷۶۰ بنام يداله پاپري فرد گيسكاني صادر و 
تسليم گرديده نامبرده به موجب درخواست شماره ۱۴۰۱/۱۱۱/۷۳۳5 – ۱۴۰۱/۰۴/8 اعالم نموده 
است كه سند مالكيت پالك مذكور در اثر جابه جايي مفقود گرديده است. اكنون نامبرده درخواست 
صدور المثني سند مالكيت مذكور را نموده لذا مراتب طبق اصالح تبصره يك اصالحي ماده ۱2۰ 
آيين نامه قانون ثبت اعالم مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي نموده يا مدعي 
وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد تا ده روز پس از انتشار اين آگهي به اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان دشتستان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارايه اصل سند مالكيت و ياسند معامله تسليم 
نمايد. چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارايه نشود المثني 

سند طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد. 
تاريخ انتشار آگهي:  ۱۴۰۱/۰5/۰8

  2۳۷/م الف

آگهي فقدان سند مالكيت پالك  ۲۰  /۳۳۲۲   
واقع در برازجان بخش سه بوشهر

حميدرضا باقر پور-  رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان دشتستان

قوه قضاييه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره  كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر



فراخوان  مناقصه عمومی)ارزیابی کیفی(
توجه: اعالم آمادگي جهت شركت در اين مناقصه صرفًا بصورت الكترونيكي)توکن( و از طريق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد.

مناقصه عمومی يک مرحـله ای شماره  م م/01/0155مربوط به  پروژه اصالح و آماده سازي 5 رشته خط لوله نفت و گاز كريدور اهواز بمنظور انجام توپكراني هوشمند 
الف- شرح مختصر خدمات

انجام عمليات الزم  )مانند خاكبرداري، خاكريزي، نصب تجهيزات ارسال و دريافت توپك، اصالح خطوط مورد نياز جهت انجام توپكراني حسب نياز، انجام كارهاي سيويل ، خريد كاال( جهت توپكراني هوشمند مطابق شرح خدمات
ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در كريدور اهواز و مدت انجام آن 12مـاه  می باشد.
ج-   برآورد کارفرما

برآورد كارفرما جهت انجام خدمات   -/54,107,417,919ريال  وتعديل پذير می باشد
د-شرايط مناقصه گران متقاضی

- داشتن ظرفيت آزاد)تعدادي و ريالي( در رشته مربوطه 
مناقصه گران داراي  حداقل پايه 5 گرايش نفت و گاز و شركتهاي پيمانكاري نفت وگاز داراي حداقل پايه 5  رشته نفت وگاز

- در تعيين برنده مناقصه و در شرايط برابر،اولويت با شركت هاي بومي استاني مي باشد.-داشتن گواهينامه تاييد صالحيت ايمني از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارائه گواهي نامه مذكور به همراه مستندات ارزيابي كيفي مي بايست در سامانه ستاد ايران بارگذاري گردد. 
عدم ارائه گواهي نامه صالحيت ايمني بمنزله حذف از مناقصه مي باشد . 

-ارائه صورتحساب مالي سال 1399 كه توسط موسسات حسابرسي عضو سامانه پرديس انجام شده باشد الزامي است ، عدم ارائه بمنزله حذف از مناقصه خواهد بود . صورتحساب هاي مذكور مي بايست به همراه مستندات ارزيابي كيفي در سامانه ستاد ايران بارگذاري گردد. 
- پس از اعالم واگذاري پيمان از طرف كارفرما، پيمانكار برنده بايد ضمانتنامه بانكي انجام تعهدات را از بانك هاي معتبر كشور كه مبلغي معادل 5درصد  مبلغ ريالي كل پيمان  مي باشد به كارفرما-داشتن گواهينامه تاييد صالحيت ايمني از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
توانايي ارائه تضمين شرکت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ -/2,705,370,896. ريال  همچنين توانايي ارائه 5% مبلغ پيمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمين انجام تعهدات-ارائه يك نسخه تأييد شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی يا اعضای 

جامعه حسابداران رسمی الزاميست
ــامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کميسيون مناقصات در اهواز، کوی فدائيان اسالم مجتمع تندگويان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و  ــرکت در فرآيند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصوير تضمين از طريق س مناقصه گر جهت تحويل تضمين ش

ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمين را تسليم نمايند.
  هـ-محل و  مهلت دريافت اسناد

ــناد و اعالم آمادگی از طريق سامانه ستاد و به نشاني www.setadIran.ir مراجعه نمايند تا ارزيابيهاي الزم وفق آييننامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري  ــرايط دعـوت بهعمل ميآيد ظرف مهلت مقرر در اين فراخوان جهت دريافت اس از کليه متقاضـيان واجد ش
مناقصات)ارزيابي کيفی(بر روي مدارك ارسالي مناقصه گران بهعمل آيد.

1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونيکی )غير حضوری و( از ساعت 8:00 تاريخ  1401/05/09 لغايت  ساعت 19:00  تاريخ   1401/05/13
www.setadIran.ir 2- مبلغ خريد اسناد و شماره حساب: واريز مبـلغ  7,616,000ريال از طريق درگاه موجود در سامانه به نشانی

ضمنًا می بايستی حداکثر ظرف مدت 14روز مدارک ارزيابی کيفی خود را مطابق با اطالعات درخواست شده در استعالم ارزيابی کيفی از طريق سامانه ستاد بارگذاری نمايند. بديهی است کارفرما اين حق را برای خود محفوظ ميدارد به مدارکی که شرايط مندرج در متن آگهی 
و استعالم ارزيابی کيفی را لحاظ ننموده اندترتيب اثر ندهد.

محل، زمان تحويل و گشايش پيشنهادها 
متقاضيان واجد الشرايط در مرحله ارزيابی کيفی مكلفند پيشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 

13:00روز  سه شنبه مورخ  1401/06/29 به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه ستاد تسليم نمايند. ضمنَا پيشنهادات در ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ  1401/06/30 گشايش و قرائت خواهد شد و حضور نماينده مناقصه گران با معرفي نامه و كارت شناسايي معتبر 
بالمانع است.

همچنين مناقصه گران می بايست ضمن بارگذاری الکترونيکی تصوير تضمين شرکت در فرايند ارجاع کار در سامانه تا ساعت 13:00روز سه شنبهمورخ 1401/06/29 اصل تضمين مذکور را به صورت فيزيکی به كميسيون مناقصات شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در 
آدرس: اهواز- کوی فدائيان اسالم مجتمع تندگويان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسليم نمايند.

همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضيان شرکت در مناقصه و نمايندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذكر: حسب مورد ارائه يك نسخه اصلي از اساسنامه شركتها، آگهي تاسيس، آخرين تغييرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شرايط بودن شركت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 

امور حقوقي و قراردادها - مناطق نفتخيز
WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

نوبت اول
شناسه آگهي :1355484

شركت ملي مناطق نفتخيز

ــت از يك مجموعه  ــت بيت كوين توانس نمودار قيم
مقاومت كليدي عبور كند و مديرعامل صرافي بايننس 
معتقد است كه بازار ارزهاي ديجيتال كنوني در مقايسه 
ــالم تري دارد. اما  ــودي اخير، فضاي س اوج بازار صع
ساختار بازار و تحليل هاي تكنيكال به ما نشان مي دهد 
ــت.  قيمت بيت كوين  كه جهش اخير دام ديگري اس
در 28 ژوئيه )6 مرداد( پس از افزايشي در حدود 10.5 
درصد به 24,200 دالر رسيد. اين افزايش قيمت پس 
از آن رخ داد كه جروم پاول، رييس بانك مركزي اياالت 
متحده، اعالم كرد كه قصد دارد از شتاب سياست هاي 
ــر براي برخي از  ــازمان بكاهد. اين ام انقباضي اين س
ــيگنالي مثبت در كوتاه مدت  تحليلگران به منزله س
تلقي شد تا جايي كه كريپتوهمستر تحليلگر مستعار، 
قيمت 26,000 دالر را براي بيت كوين پيش بيني كرد. 
كريپتوهمستر در توييتي نوشت: »به نظر مي رسد كه 
پيش بيني شكست روند افزايش قيمت اشتباه بوده و 
سيگنال صعودي تاييد شده است. بيايد بررسي كنيم 
ــرعتي مي تواند به اين اهداف  كه بيت كوين با چه س
صعودي برسد.« چانگ پنگ ژائو، مديرعامل صرافي 
بايننس معتقد است كه بازار ارزهاي ديجيتال كنوني 
در مقايسه اوج بازار صعودي اخير، فضاي سالم تري 
دارد. ژائو در گفت وگو با شبكه سي ان بي سي اظهار 
ــه با  ــت كه صنعت ارزهاي ديجيتال در مقايس داش
ــن و آلت كوين هاي برتر در  9 ماه پيش كه بيت كوي
سطوح اوج خود معامله مي شدند، در وضعيت بسيار 
بهتري قرار دارد. او گفت: »در واقع، من معتقدم كه 
ــيار سالم تر از 6  اكنون صنعت ارزهاي ديجيتال بس
ــت. افرادي كه در حال ساخت  ماه يا 9 ماه پيش اس
ــتند در اين  ــردي واقعي هس ــن هاي كارب اپليكيش
ــو همچنين گفت كه  ــي مي مانند.« ژائ صنعت باق
ارزهاي ديجيتال بسياري از افرادي كه اعتقادي به 
ــد را به خود جذب كرد كه به احتمال  اين فضا ندارن
زياد تنها به دنبال سفته بازي هستند و نبايد چنين 
ــاق مي افتاد؛ ازاين رو،  ــزي در مقياس بزرگ اتف چي
ــتمر بازار اجتناب ناپذير بود. اما 3 دليل  اصالح مس
ــوان گفت روند  ــه برمبناي آنها مي ت وجود دارد ك

بيت كوين هم چنان صعودي نشده است. 

    گاوهاي بیت كوین
 پیش از این نیز فریب خورده اند

ــود را در نوامبر  ــن ركورد باالترين قيمت خ بيت كوي

ــدوده 69,000 دالر  ــان 1400( و در مح 2021 )آب
ثبت كرد. از آن زمان تاكنون هر چند اندك روندهاي 
ــا در كل قيمت  ــد ام ــاهده مي ش ــودي نيز مش صع
بيت كوين بيش از 60 درصد كاهش يافته است. اگر در 
نماي روزانه به نمودار قيمت بيت كوين بنگريم خواهيم 
ديد كه از نوامبر 2021 )آبان 1400( تاكنون حداقل 
5 مرتبه قيمت روند نزولي خود را معكوس كرده و در 
هر مرتبه سودي بين 23 تا 40 درصد به ارمغان آورده 
است. با اين وجود هر بار پس از تشكيل سطح قيمتي 
ــقوط به  حول ميانگين متحرك نمايي )EMA( با س
ــاالنه اش، روند اصالح قيمت خود  پايين ترين حد س
ــت تفاوتي نكرده  ــت. حاال نيز وضعي را ادامه داده اس
ــته باشيم،  ــت كه بخواهيم انتظاري متفاوت داش اس
زيرا بيت كوين در ماه ژوئن )خرداد ماه( با رد صعودي 
مواجه شد اما قيمت ماه بعد 17 درصد بهبود يافت. قابل 
توجه است كه قيمت بيت كوين با مقاومت موقتي در 
خط متحرك نمايي 50 روزه )نمودار قرمز( در حدود 
23,150 دالر مواجه مي شود كه فقط در صورت عبور 
ــيدن به خط متحرك نمايي  از آن راه خود را براي رس
ــياه( در 27,000 دالر هموار  ــودار س 100 روزه )نم
ــطح 27,000 دالر قيمت همچنان در  مي كند. در س
ــه با نقاط صعودي مجاورش سقف پايين تري  مقايس
ــكيل مي دهد، بنابراين از نظر تكنيكال احتمال  تش

ادامه يافتن حركت نزولي قيمت پررنگ است.

    حجم فروش باال و خرید پایین
ــان داد كه  ــداوم قيمت بيت كوين نش اصالحات م
ــت كه  رفتار حجم خريد و فروش ها حاكي از آن اس
عالقه بيشتر به فروش ارزهاي ديجيتال در نقاط اوج 
محلي وجود دارد. رفتار حجم خريد و فروش ها طي 
ــه قيمت بيت كوين از  روندهاي نزولي و صعودي ك
ــده است،  نوامبر 2021 )آبان 1400( با آن روبرو ش
نشان مي دهد در زماني كه دو سقوط قيمتي كه در 
ماه هاي مه )ارديبهشت( و ژوئن )خرداد( رخ دادند، 
حجم فروش به شدت زياد شد. هنگام بازگشت دوباره 
قيمت ها حجم معامالت كمتر و پايين تر بود. به نظر 
مي رسد رفتار حجم خريد و فروش ها اينگونه باشد كه 
در طول روند نزولي حجم فروش به اوج خود رسيده 
ــته شود. اين امر مي تواند  و با بهبود قيمت از آن كاس
ــان دهنده تضعيف حركت صعودي قيمت تلقي  نش

شده و اصالح قيمتي ديگري را در پي داشته باشد.

    همبستگي فزاینده بیت كوین
 با بازار سهام امریكا

در اوايل جوالي )تير ماه( بود كه رفتار قيمت بيت كوين 
ــهام اياالت  ــا بازار س ــتگي خود ب تا حدودي همبس
ــد بار ديگر  ــت داد. اما به نظر مي رس متحده را از دس
اين همبستگي در حال برقرار شدن است. براي مثال 
ــتگي روزانه  در 28 جوالي )6 مرداد( ضريب همبس
بين بيت كوين و شاخص نزدك مبتني بر سهام هاي 
تكنولوژي، در حدود 0.66 بود. هر دو بازار پس از سقوط 
ــاالت متحده، براي  ــد ناخالص داخلي اي ميزان تولي
دومين فصل متوالي عملكردي نزولي ثبت كردند. اين 
مي تواند سندي باشد بر اينكه اياالت متحده وارد يك 
ــت كه مي تواند بر بازار سهام  ركود تكنيكال شده اس
اين كشور اثري منفي بگذارد. بنابراين در صورت ادامه 
همبستگي مثبت بين بيت كوين و بازار سهام امريكا، 

احتمال افت قيمت بيت كوين افزايش پيدا مي كند.

    نرخ بهره افزایش یافت 
اما نه بیش از  آنچه بازار انتظار داشت

سرمايه گذاران ارزهاي ديجيتال پيش از اين انتظار 
افزايش 0.75 واحد درصدي نرخ بهره بانك مركزي 
امريكا را داشتند. از همين رو افزايش نرخ بهره اخير، 
ــن امر موجب افزايش  آنان را غافل گير نكرد و همي

قيمت  ارزهاي ديجيتال شد. روز چهارشنبه قيمت 
بيت كوين در معامالت ابتدايي صبح 2 درصد افزايش 
يافت و پس از آنكه فدرال رزرو امريكا نرخ بهره را 0.75 
واحد درصد افزايش داد، ميزان اين افزايش را به 10 
درصد رساند. بيشتر اخبار مرتبط با ارزهاي ديجيتال 
ــنبه حول  ــنتي در روز چهارش ــاي مالي س و بازاره
افزايش نرخ بهره بوده كه مقدار اين افزايش با انتظار 
ــت. نمودار نقطه اي فدرال  فعاالن بازار مطابقت داش
رزرو نموداري است كه پيش بيني هر يك از مقامات 
فدرال رزرو درباره نرخ بهره كليدي كوتاه مدت بانك 
مركزي را ثبت مي كند. اين نمودار نشان مي دهد كه 
ــال جاري، نرخ بهره به 3.5 درصد افزايش  تا پايان س
پيدا خواهد كرد. فدرال رزرو در سال جاري سه جلسه 
ــپتامبر )شهريور ماه(، نوامبر )آبان ماه( و  ديگر در س
ــامبر )آذر ماه( در پيش دارد كه در اين جلسات  دس
ــد. در بازار  درباره نرخ بهره تصميم گيري خواهد ش
سهام اياالت متحده نيز شاخص هاي اس اندپي 500 
ــتر مبتني بر سهم هاي شركت هاي  و نزدك كه بيش
ــت، به ترتيب 1.34 درصد و 2.44  حوزه فناوري اس
ــت كه  ــش يافتند. دليل اين امر آن اس درصد افزاي
ــرخ بهره راضي  ــرمايه گذاران از مقدار افزايش ن س
بودند. همچنين شاخص ميانگين صنعتي داوجونز 
نيز كمتر از 0.5 درصد افزايش يافت. قيمت اتريوم 

نيز با توجه به نرخ بهره در حدود 16 درصد افزايش 
ــدو فورك يا به روزرساني  يافت. در همين حين، ش
ــي بالك چين اتريوم دو روز پيش  نرم افزار آزمايش
ــد. اين آزمايش اتريوم  از موعد با موفقيت انجام ش
ــبكه  ــه تغيير موردانتظارش از يك ش را يك قدم ب
ــبكه مبتني بر اثبات  مبتني بر اثبات كار به يك ش
سهام دوست دار محيط زيست، نزديك تر مي كند. 

    افزایش نرخ بهره قابل انتظار
رشد قیمت بیت كوین را در پي داشت

با توجه به افزايش 0.75 درصدي نرخ بهره، اظهارات 
ــده در 4 مه )14  ــك مركزي اياالت متح مقامات بان
ــت( درباره اندازه ترازنامه قابل توجه است.  ارديبهش
ــا قصد داريم  ــدرال رزرو گفته بود: »م در آن زمان ف
ــدازه ترازنامه خود را به طور قابل پيش بيني  به مرور ان
كاهش دهيم و اجازه دهيم به اندازه سقف ماهانه، اصل 
ــته شود.«  بدهي هاي اوراق بهادار ما از ترازنامه كاس
سقف ماهانه براي اوراق خزانه 30 ميليارد دالر و براي 
اوراق بهادار با پشتوانه وام مسكن 17.5 ميليارد دالر 
در نظر گرفته شده بود. يكي از تفاسيري كه مي توان 
از بيانيه ماه مه )ارديبهشت ماه( فدرال رزرو داشت اين 
بود كه ترازنامه فدرال رزرو هر ماه 47.5 ميليارد دالر 
كاهش پيدا مي كند؛ اما نمودار زير نشان مي دهد كه 
اين تفسير درست نبوده است و اندازه ترازنامه در حدود 
ــت. البته بايد توجه  8.9 تريليون دالر باقي مانده اس
داشت كه اين مبلغ 47.5 ميليارد دالر يك سقف است 
ــدف و بنابراين كاهش اندازه ترازنامه زماني رخ  و نه ه
ــيد اوراق خزانه داري برسد  مي دهد كه موعد سررس
ــرمايه گذاران به  ــود. س و متعاقبًا از ترازنامه خارج ش
ــس فدرال رزرو امريكا نيز  اظهارات جروم پاول ريي
در اين رابطه توجه مي كنند: »تصميمات ما درباره 
ترازنامه بر پايه دو هدف به حداكثررساندن اشتغال 
ــوند. در همين راستا  و ثبات قيمت ها گرفته مي ش
ما آمادگي داريم كه جزييات رويكرد هاي خود را با 
توجه به تحوالت اقتصادي و مالي پيش آمده تنظيم 
ــت كه فدرال رزرو اهدافي چون  كنيم.« درست اس
ثبات قيمت و به حداكثررساندن اشتغال را پيگيري 
ــرعت و نحوه دستيابي به اين اهداف  مي كند؛ اما س
نيز به وسيله تصميمات اين نهاد مشخص مي شود. 
ــت هاي فدرال رزرو بر دارايي هاي پرخطري  سياس

مانند سهام و ارزهاي ديجيتال اثرگذار است. 
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پروژه خودرویي شیائومي
به مانع رگوالتوري خورد

شيائومي براي دريافت موافقت رگوالتوري براي پروژه 
ــارد دالري خود در چين با  خودروي برقي 10 ميلي
مشكل روبرو شده است. به گزارش ايسنا، بلومبرگ به 
نقل از منابع آگاه نوشت: شيائومي ماه هاست سرگرم 
مذاكره با مقامات كميسيون اصالحات و توسعه چين 
براي دريافت مجوز است اما موفقيتي به دست نياورده 
است. شيائومي يكي از تازه واردهاي بخش خودروي 
برقي چين به شمار مي رود و پيش از اين با رقيبانش 
ــده اي مانند BYD و  ــناخته ش از جمله برندهاي ش
Nio Inc، همكاري كرده است. اما لي جون، يكي از 
موسسان شيائومي، اميدوار است تخصص شيائومي در 
فناوري هاي متصل و ايجاد جامعه وفادار از كاربران، به 
موفقيت اين شركت در بزرگ ترين بازار خودروي برقي 
ــه روند دريافت مجوز به  جهان كمك كند. اما هر چ
تاخير بيفتد، شاهد پيش افتادن رقيبانش خواهد بود. 
اين سازنده تلفن هوشمند و محصوالت الكترونيكي 
ديگر، پس از اينكه با نخستين كاهش فروش سه ماهه 
خود روبرو شد، درصدد برآمد حوزه هاي رشد جديدي 
را دنبال كند. اگرچه بعضي از مديران شيائومي اميدوار 
هستند مقامات چين باالخره با پروژه خودروي برقي 
ــايرين نگرانند كه  ــركت موافقت كنند اما س اين ش
اين فرآيند، برنامه هاي اين شركت را با تاخير مواجه 
كند. شيائومي در سپتامبر سال 2021 زيرمجموعه 
خودروي برقي خود را تاسيس كرد تا فرآيند دريافت 
مجوز را آغاز كند. پس از اينكه تب فعاليت در صنعت 
خودروي برقي، به چندين مورد ورشكستگي بزرگ 
منجر شد، چين نظارت بر اين بخش را تشديد كرده 
ــركت هايي كه قصد ورود به حوزه خودروي  است. ش
ــنادي را ارايه كنند  ــي را دارند، بايد مجموعه اس برق
ــي و فناوري آنها را ثابت كند و  كه توانمندي هاي مال
فرآيند بازبيني اين مدارك، ماه ها طول مي كشد. دولت 
همچنين گاهي درخواست ها را رد مي كند و شركت ها 
به نقطه اول برمي گردند. به گفته يكي از منابع آگاه، 
عدم دريافت مجوز، تاثير محدودي روي تالش هاي 
ــاخت خودروي برقي در شيائومي گذاشته است.  س
ــيائومي بيش از هزار كارمند  واحد خودروي برقي ش
دارد و شيائومي اعالم كرده است قصد دارد توليد انبوه 
نخستين خودروي برقي خود را در سال 2024 آغاز 
كند. اين شركت در مناطق جنوب شرقي پكن براي 
ــتارتاپ هاي  يك كارخانه مونتاژ، زمين خريده و اس
ــت تا به فناوري  خودروي برقي را خريداري كرده اس
خود اضافه كند. بر اساس گزارش بلومبرگ، بنيانگذار 
شيائومي اوايل سال 2021 اعالم كرده بود حدود 10 
ميليارد دالر در مدت 10 سال براي توليد خودروهاي 
ــرمايه گذاري خواهد كرد. اين  ــيائومي س برند ش
مدير 52 ساله از انظار عمومي فاصله گرفته تا زمان 
بيشتري را براي پروژه خودروي برقي خود بگذراند.

مديرعامل صرافي بايننس معتقد است بازار ارزهاي ديجيتال كنوني در مقايسه اوج بازار صعودي اخير، فضاي سالم تري دارد

فريب روند صعودي بيت كوين را نخوريد

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی فشرده
 ) چاپ: در دو نوبت به شماره 2001001111000048 (

٭  کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه
٭ موضوع مناقصه : اصالح -  ايمن سازی و بهره برداری مطلوب دوربرگردان های استان کرمانشاه سال 1401

٭ مدت اجرا: 18 ماه شمسی.
٭ مبلغ برآورد: 201,578,965,002  ريال 

٭ مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :  10,031,580,000  ريال 
تاريخ درج در سامانه ستاد جهت دريافت اسناد مناقصه مورخ 1401/05/08 می باشد.

٭ شرايط مناقصه گر : کليه شرکت کنندگان می بايستی دارای گواهينامه حداقل پايه 5 راه و ترابری از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور باشند.
٭ مهلت دريافت اسناد :  متقاضيان می توانند حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 1401/05/11  ساعت 13:00 جهت دريافت اسنادمناقصه به نشانی سامانه 
تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه کنند. ) الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلی،مراحل 

ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه  محقق سازند.(
٭  مهلت تحويل اسـناد تکميل شده : تا روزسه شنبه مورخ 1401/05/25  ساعت 13:00  جهت ارائه اسناد به نشانی سامانه تدارک الکترونيک 

دولت )ستاد( مراجعه نمايند.
٭ تاريخ بازگشايی پاکات ارزيابی کيفی : ساعت 10  صبح  روز چهار شنبه   مورخ  1401/05/26

٭ اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات وارائه پاکت الف ) ضمنانتنامه شرکت در مناقصه( : کرمانشاه -  بلوار بنت الهدی 
صدر -  روبروی فرمانداری -  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  استان کرمانشاه -  طبقه هم کف -  دبيرخانه -  تلفن: 083-38249912-14
٭ اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضويت درسامانه : مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

نوبت دوم

جمهوری اسالمي ايران
سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای

اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای 
استان کرمانشاه

 
) بارعایت قوانین به خود و دیگران احترام بگذارید (

 برگ سـبز خودرو سـواری پژوGlX _ XU7 405رنگ خاکستری 
متاليـک  بـا شـماره موتـور :K0940084 124 و شـماره 
شاسـی:NAAM01CE6GK430668   و شـماره پالک  ايران 19 
251 ل 22به نام صباح کوهی با شماره ملی 3258606102مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد .

مفقودي
برگ سـبز خـودرو پـژو 20۷ مـدل 139۷ خاکسـتری متاليک با 
شاسـی: شـماره  و   178B0015130 موتـور:   شـماره 
NAAR03FEXJJ635386 با شماره پالک ايران 19 321 و 5۷متعلق 
به محمد پارسـا جمشـيدی زاده فرزند محمدعلی به شـماره ملی 

3242204891مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

مفقودي

 آگهی  فراخوان مناقصه عمومی
 همزمان با  ارزیابی کیفی )یکپارچه( مناقصه گران

شرکت پااليش گاز پارسيان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزيابی کيفی )يکپارچه( خريد پکيج سيار تزريق ماده بازدارنده خوردگی ) ساخت داخل(  به شماره 2001092416000043 از 
طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه ارايه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها، از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی 
دولت )ستاد( به آدرس    www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور ودريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ 1401/05/12 می باشد .
 آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 30: 18  روز    پنجشنبه       تاريخ 1401/05/20

 آخرين مهلت ارسال پيشنهادها: ساعت 30: 18  روز      پنجشنبه       تاريخ 1401/06/03
بازگشايی و ارسال اسناد ارزيابی کيفی به کميته فنی بازرگانی: ساعت 00 : 19 روز پنجشنبه       تاريخ 1401/06/03

زمان توضيح و تشريح اسناد : ساعت 00 : 10    روز     دوشنبه     تاريخ 1401/06/21
زمان بازگشايی پاکت ها : ساعت 00 : 10    روز     دو شنبه     تاريخ 1401/0۷/25

برآورد مناقصه: 18.000.000.000
مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار: 900.000.000  ريال

اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشـتر در خصوص اسناد مناقصه و ارايه پاکت های الف: به آدرس: اسـتان فارس- شهرستان مهر-  شركت پااليش گاز پارسيان - کد پستي:  
 ۷449184831

شماره تماس: 36 الي 0۷1-52۷24134
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

مرکز تماس  : 41934- 021 
دفتر ثبت نام : 88969۷3۷ و 85193۷68

روابط عمومی شرکت دولتی پااليش گاز پارسياننوبت اول: 1410/05/05                  نوبت دوم:   1401/05/08

نوبت دوم

شركت ملي گاز ايران
شركت دولتی پااليش گاز پارسيان

شناسه آگهي :1355161

آگهي مناقصه  عمومي
 شماره 200100۵2۶۵000181

شهرداري كرج در نظر دارد برابر بودجه مصوب شوراي اسالمي شهر، پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد 
شرايط واگذار نمايد.

اداره امور قراردادها و پيمانها - شهرداري كرج

شهرداري كرج

 مبلغ پروژه شرح پروژهرديف
به ريال

 مبلغ سپرده 
نحوه پرداخت رتبه الزمبه ريال

قرارداد

1
تهيه مصالح و اجراي مناسب سازي گذرگاه هاي عرضي 
عابر پياده براي تردد معلولين و نابينايان سطح منطقه 

چهار- تا سقف اعتبار
نقدي5 ابنيه12/500/000/000625/000/000

1- سپرده شركت در مناقصه به يكي از روش هاي ذيل ارايه گردد: ضمانتنامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد 
باشد يا واريز فيش نقدي به مبلغ فوق به حساب ۷00۷86948623 بانك شهر 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 
سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 3- مبلغ  1/000/000ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب ۷00۷85313۷95 به نام شهرداري كرج 
از طريق سامانه الكترونيك دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مي بايست واريز گردد. 4-متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي تا 
ساعت 12:00 تاريخ  1401/5/13جهت خريد اسناد مناقصه به سامانه الكترونيك دولت )ستاد( مراجعه نمايند. 5-شركت كنندگان مي بايست ضمن 
بارگذاري ضمانتنامه شركت در مناقصه در سامانه ستاد، نسبت به تحويل اصل ضمانتنامه تاساعت 12:00 تاريخ  1401/5/23به آدرس كرج - ميدان 
توحيد - بلوار بالل- شهرداري كرج طبقه هفتم اداره امور پيمانها و قراردادها اقدام نمايند. 6- در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در 
آگهي با سامانه ستاد، مالك عمل سامانه ستاد خواهد بود. ۷- پيشنهادات رسيده در مورخ 1401/5/24 در كميسيون عالي معامالت شهرداري كرج 

مطرح و پس از بررسي و كنترل، برنده مناقصه اعالم خواهد شد. 8- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 
٭جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892423-026 تماس يا به سايت  www. karaj. ir مراجعه نماييد. /065



تعادل |
» 30كانتينر كشف شده در بوشهر تعيين تكليف مي شود.« 
كانتينرهايي كه سابقه و اطالعاتي از آنها در هيچكدام از 
سامانه  هاي اداره كل بنادر بوشهر وجود ندارد و حتي يكي 
از شركت هاي مالك اين كانتينر ها نيز از محتواي داخل 
اين كانتينر ها اظهار بي اطالعي كرده است. رييس دستگاه 
قضا در جريان اين بازديد ميداني، اقدام به شكستن پلمب 
برخي از اين كانتينر ها كرد كه از دهه ۸0 تاكنون بالتكليف 
مانده بودند. بنابر اعالم مس��ووالن، اين كانتينر ها ۲ گونه 
هستند؛ نخس��ت كانتينر هايي كه حاوي خوراكي فاسد 
شده هستند كه به گفته رييس دستگاه قضا ضروري است 
با ترتيبات قانوني نسبت به معدوم كردن آنها اقدام شود؛ 
دوم اين كانتينرها، داراي اموال بالتكليف هستند كه مالك 
آنها مشخص نيس��ت؛ برخي از اين محموله ها، بيش از 
۱3 سال است كه كسي به عنوان مالك و صاحب سراغ 
آنها نيامده؛ بنابراين تكليف اين نوع از محموله ها با حكم 
دادگاه به زودي معلوم مي شود. اژه اي در ادامه بازديد هاي 
ميداني خود از انبار هاي گمرك بوشهر نيز عنوان كرده كه 
۱۸0 رديف كاالي متروكه وجود دارد كه نسبت به اعالم 
آنها به سازمان اموال تمليكي اقدامي صورت نگرفته بود. 

كانتينرهايكشفشده،۲گونهاند!
رييس دس��تگاه قضا در بازديد ۴ س��اعت و نيم��ه از انبار 
جمع آوري اموال تمليكي بوش��هر واق��ع در منطقه ويژه 
اقتصادي بوشهر فرآيند هاي مختلف نظارت بر ورود و خروج 
كاال ها و نگهداري آنها را مورد نظارت، بررسي و ارزيابي قرار 
داد.  يكي از نكات جالب در اين بازديد مطرح شدن ابهاماتي 
در خصوص وضعيت 30 كانتينر بالتكليف دراين منطقه 
ويژه اقتص��ادي بود؛ بر اين اس��اس 30 كانتينر در جريان 
انبارگرداني هاي اداره بنادر و دريانوردي بوشهر كشف شده 
و نكته قابل تأمل آنكه س��ابقه و اطالعاتي از اين كانتينرها 
در هيچكدام از سامانه  هاي اداره بنادر و دريانوردي بوشهر 
وجود نداشت. در اين بازديد به گفته مسووالن از سال ۸۸ 
كه سامانه ثبت دستي انبار هاي منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 
به سامانه هاي الكترونيكي تبديل و تجهيز شد، نسبت به 
گنجاندن اين 30 كانتينر در آن سامانه هاي الكترونيكي 
اقدامي صورت نگرفت؛ بنابراين از سال ۸۸ تا انبارگرداني 
صورت گرفته در سال ۱۴0۱ هيچگونه اطالعي از وجود اين 
30 كانتينر در انبار هاي بنادر و گمركات بوشهر وجود نداشت 
واز مشخصات ناظر بر محتوا و مالك اين كانتينر ها اطالعي در 
دست نبود؛ بر همين اساس نسبت به اعالم متروكه شدن 
آنها نيز اقدامي صورت نگرفته بود.  در همين حال، رييس 
دستگاه قضا با اشاره به موضوع 30 كانتينر كشف شده در 
منطقه ويژه اقتصادي بوش��هر كه بالتكليف مانده است و 
هيچ سابقه و اطالعاتي از آنها در سامانه هاي اين منطقه ويژه 
اقتصادي وجود ندارد گفت: اين كانتينر ها ۲ گونه هستند؛ 

نخست شامل كانتينر هايي مي شود كه حاوي خوراكي فاسد 
شده مي باشند كه ضروري است با ترتيبات قانوني نسبت به 
معدوم كردن آنها اقدام شود؛ دوم اين كانتينرها، داراي اموال 
بالتكليف هستند كه مالك آنها مشخص نيست؛ برخي از 
اين محموله ها، بيش از ۱3 س��ال است كه كسي به عنوان 
مالك و صاحب سراغ آنها نيامده؛ بنابراين تكليف اين نوع از 
محموله ها با حكم دادگاه به زودي معلوم مي شود.  محسني 
اژه اي تصريح كرد: از اين كانتينر ها و محموله ها مواردي 
وجود دارد كه ديگر قابل استفاده نيستند يا بخش هاي 
قابل توجهي از آنها ديگر وجود ندارند كه رسيدگي به اين 
مقوله، نيازمند كار هاي تحقيقاتي است و ترديدي نيست 
كه چنانچه مقصري وجود داشته باشد، برخورد قانوني 
صورت خواهد گرفت. البته »خبرگزاري تسنيم«، عنوان 
كرده كه اقالمي مثل قابلمه و لوازم آشپزخانه، قطعات و 
تجهيزات مربوط به ماشين آالت و همچنين قطعات 

خودرو و كامپيوتر در اين كانتينرها وجود دارد. 

سهنكتهدرباره30كانتينركشفشده
به گفته اژه اي رييس دستگاه قضا، درباره اين 30 كانتينر، 
سه بحث اصلي وجود دارد؛ نخست آنكه چرا در ۱3 سال 
گذشته كشتيراني كه صاحب ۱۱كانتينر از اين 30كانتينر 
بوده و قاعدتًا مجوز س��اير كانتينر ه��ا را صادر كرده، هيچ 
موقع سراغي از آنها نگرفته است؟ نكته دوم اينكه مشخص 
نيست محتواي اين كانتينر ها از ابتدا همين بوده يا خير؟ و 
مواردي به آن اضافه يا كم شده است؟ چرا كه برخي از اين 
كانتينر ها حاوي محموله هاي متفرقه يا كارتن هاي خالي 
بوده است و نكته س��وم آنكه در حال حاضر كدام دستگاه 
مسوول بررس��ي و تعيين تكليف اين محموله هاست؟! 
اژه اي در ادامه بازديد هاي ميداني خود از انبار هاي گمرك 
بوشهر نيز بازديد كرد و در اين انبار ها نيز ۱۸0 رديف كاالي 
متروكه وجود داشت كه نسبت به اعالم آنها به سازمان اموال 

تمليكي اقدامي صورت نگرفته بود. رييس قوه قضاييه در 
همين راستا به مسووالن دادستاني بوشهر دستور داد تا 
در سريع ترين زمان بررسي كنند چه ميزان از اين ۱۸0 
رديف كاالي متروكه از ناحيه گمرك بوشهر، به سازمان 

اموال تمليكي جهت جمع آوري اعالم شده است؟

بازديدازخودروهايلوكسبالتكليف
محسني اژه اي همچنين در ادامه بازديد از انبار هاي گمرك 
بوشهر از بخش نگهداري خودرو هاي لوكس اين گمرك 
ديدن كرد و در اين بخش بيش از ۹۷۶ دستگاه خودروي 
لوكس وجود داش��ت كه ۲۲ دستگاه از آنها متروكه شده 
بودند و فقط ۹0 دستگاه از آنها به سازمان اموال تمليكي 
گزارش شده بودند. وي در اين بخش خطاب به مسووالن 
گمرك بوش��هر گفت: چنانچه پ��س از طي فرآيند هاي 
قضايي، اين خودرو ها رفع توقيف شوند، آيا قابليت ترخيص 
را خواهند داشت يا با موانع ديگري مواجه اند؟ مسووالن نيز 
در پاسخ گفتند: پس از رفع توقيف از اين خودروها، اقداماتي 
در قبال آنها بايد از ناحيه وزارت صمت صورت گيرد. رييس 
دس��تگاه قضا همچنين از بخش نگهداري ماشين آالت 
س��نگين راه س��ازي در اين گمرك بازديد ك��رد. در اين 
بخش بيش از 300 دس��تگاه ماشين آالت سنگين ويژه 
راه سازي كه مستعمل شده بودند نگهداري مي شدند كه 
مشكل ترخيص آنها نيز ناظر بر عدم برخورداري از مجوز 
كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي مقررات صادرات 
و واردات در راس��تاي حماي��ت از توليد بود. او همچنين 
در هنگام بازديد از اين بخش به گفت وگوي مس��تقيم و 
بي واسطه با صاحبان اين ماشين آالت پرداخت و در راستاي 

رفع مشكالت و مسائل آنها دستورات الزم را صادر كرد.

مشكلكجاست؟
رييس دستگاه قضا پس از بازديد از منطقه ويژه اقتصادي 

بوشهر با اظهار تأس��ف از وضع موجود در برخي ترتيبات 
ناظر بر واردات كاال، گفت: ما در فرآيند ها و ترتيبات ناظر 
بر ورود كاال به بندر با كشتي، اعالم اين موضوع به گمرك، 
اعالم متروكه ش��دن كاالها، ورود سازمان اموال تمليكي 
به جمع آوري اين كاال هاي متروكه و برخي جهات ديگر، 
مع االسف با اشكاالت بسياري مواجه هستيم.  محسني 
اژه اي اف��زود: ، اما ب��ا اين حال وضع موج��ود در انبار هاي 
گمركات، بنادر و سازمان اموال تمليكي از نظر ساماندهي 
كاال هاي متروكه قابل مقايسه با ۱0 ماه گذشته نيست. به 
گفته او، بايد اشكاالت و نواقص موجود در كار ساماندهي 
كاال هاي متروكه در انبار هاي گمركات، بنادر و سازمان اموال 
تمليكي برطرف شود و در اين مسير چنانچه خأل قانوني 
وجود دارد يا كوتاهي هايي از مسووالن و دست اندركاران 
چه در قوه قضاييه و چه در بخش ها و دستگاه هاي ديگر سر 
مي زند، موضوع مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار گيرد. 
رييس دستگاه قضا، كه در يكسال گذشته چندين بار از 
انبار هاي گمركات، بنادر و سازمان اموال تميلكي، چه 
در تهران و چه در نقاط ديگر كشور بازديد كرده است، 
بر استمرار اين سركشي ها از ناحيه مسووالن در دولت 
و قوه قضاييه تاكيد كرد. او افزود: در ۶ ماه آينده مجدد 
از منطقه ويژه اقتصادي بوش��هر بازديد خواهم كرد تا 
ببينم كه آيا ساماندهي كاال ها و محموله هاي بالتكليف 
و بالصاحب و ثبت آنها در سامانه هاي الكترونيكي محقق 
شده و مراتب اين موضوع از سوي اداره بنادر و دريانوردي 

بوشهر به اداره گمرك اعالم شده است يا خير؟

دستوررييسپسازبازديدچهبود؟
پ��س از بازدي��د چهار س��اعت و نيم حجت االس��الم 
والمسلمين محس��ني اژه اي از منطقه ويژه اقتصادي 
بوشهر و انبارهاي بندر، گمرك و سازمان اموال تمليكي 
اين استان، جلسه ويژه بررسي راهكارهاي تعيين تكليف 
و ساماندهي وضعيت انبارهاي بندر، گمرك و سازمان 
اموال تمليكي بوشهر با حضور همه دستگاه  هاي مسوول 
در حضور رييس قوه قضاييه، برگزار شد. در اين جلسه، 
مديرعامل سازمان اموال تمليكي، قائم مقام وزير صمت، 
استاندار بوشهر، مسووالن قضايي استان و متوليان بخش 
گمرك بوشهر حضور داشتند. يكي از دستوركارهاي اين 
جلسه، بررسي وضعيت و تعيين تكليف ۹۷۶ خودروي 
لوكس و 300 دس��تگاه ماش��ين آالت س��نگين ويژه 
راه سازي بود كه در انبارهاي گمرك بوشهر نگهداري 
مي شدند. در جلسه مزبور مشخص شد كه ترخيص اين 
خودروها و ماشين آالت با ۴ مانع مواجه است كه عبارتند 
از: »بحث س��نوات؛ ناظر بر نحوه واردات ماشين آالت 
مستعمل تا عمر حداكثر ۵ سال«؛ »مجوز استاندارد«؛ 
»مجاز نبودن واردات خودروي باالي ۲۵00 سي سي«؛ 
»عدم اجازه ترخيص به خودروهاي باالي ۴0 هزار دالر«.

رويداداخبار 7
شنبه 8 مرداد 1401    اول محرم 1444  سال نهم    شماره   Sat. July 30. 2022  2274  صنعت،معدن و تجارت

رايزناقتصاديايران
دربالروسمستقرميشود

وزير صنعت، مع��دن و تجارت درجمع تجار و فعاالن 
اقتصادي در بالروس موضوع تشكيل »انجمن تجار 
ايراني در بالروس« را با اهميت دانس��ت و اعالم كرد 
ب��ه زودي رايزن اقتصادي ايران در بالروس مس��تقر 
خواهد ش��د. س��يد رضا فاطمي امين در ادامه سفر 
خود به مينس��ك ب��ا حضور در جمع تج��ار و فعاالن 
اقتصادي ايراني در بالروس تجربه و ارتباطات ايرانيان 
مقيم بالروس براي رونق تجارت در اين كشور را حائز 
اهميت دانست و خطاب به تجار ايراني گفت: موضوع 
سرمايه گذاري و تجارت ايرانيان در بالروس حضور در 
اورآسيا و  عضويت ايران در آن از جمله مسائل مهمي 
است كه در تعامالت با دولت اين كشور مورد توجه قرار 
داده ايم. وي افزود: مس��اله توسعه اقتصادي دو كشور 
و ترانزيت  از ايران ب��راي بالروس جزو اتفاقات مهمي 
هست كه در حال پيگيري است و رايزن اقتصادي ايران 
به زودي در بالروس مستقر خواهد شد. فاطمي امين 
مساله همكاري مشترك ش��ركت هاي معدني ايران 
با شركت هاي ماش��ين آالت سنگين و نيمه سنگين 
بالروس براي توليدات مشترك را مورد اشاره قرار داد و 
بحث نظام رتبه بندي محصوالت صادراتي را براي برند 
ملي حايز اهميت دانس��ت. وي همچنين يادآورشد: 
مباحث مالي و ويزاي ايرانيان در بالروس مسائلي است 
كه مورد پيگيري وزارت صمت قرار دارد. در اين نشست 
فعاالن اقتصادي و تجار ايراني در بالروس نيز سواالت 
و دغدغه هاي خود را با وزي��ر صنعت معدن و تجارت 
درميان گذاشتند و وزير به سواالت آنها پاسخ داد. اهم 
سواالت و دغدغه هاي تجار ايراني در اين نشست مربوط 
به موضوعاتي چون »ويزاي ايرانيان در بالروس، نبود 
پرواز مستقيم ايران بالروس، مس��ائل پولي و  بانكي، 
گراني هزينه سفر به بالروس همچنين عدم كار فرهنگي 

در بالروس براي معرفي ايران در آن كشور« بود.

نحوهعرضهمحصوالتدخاني
نشست بررسي نحوه عرضه محصوالت دخاني در اتاق 
اصناف ايران برگزار شد. قاس��م نوده فراهاني با بيان 
اينكه مبارزه با عرضه دخانيات وكاالي قاچاق عزم ملي 
مي خواهد و الزم است همه مجموعه ها و ارگان ها براي 
مبارزه با كاالي دخاني و قاچاق همكاري داشته باشند 
اظهار كرد: به طور كلي ش��اهد هستيم كه بار كاالي 
قاچاق همراه با تريلي هزاران كيلومتر مسير را تا مرز 
استاني طي مي كنند اما هيچ گونه برخورد و توقيفي 
صورت نمي گي��رد و زماني كه ب��ه درب واحدصنفي 
مي رسد تخلف محسوب مي شود، بنابراين بايد همه 
مجموعه ها براي ريشه كن شدن كاالي قاچاق و دخاني 
تالش كنند و در اين راس��تا آموزش و فرهنگ سازي 
نيز نقش بسيار موثري خواهد داشت. به گزارش اتاق 
اصناف ايران، فراهاني با تاكيد بر اينكه تمامي واحدهاي 
عرضه كاالي دخاني بايستي پروانه كسب و QR كد 
داشته باشند تصريح كرد: چند سالي است كه موضوع 
ساماندهي واحد هاي فاقد پروانه كسب مطرح و در حال 
پيگيري است كه هنوز به نتيجه دلخواه نرسيديم امسال 
عزم جدي در ساماندهي فعاليت واحدهاي بدون پروانه 
كسب را در دستور كار داريم. در ادامه نشست هوشيار 
فقيهي دبيركل اتاق اصن��اف ايران اظهار كرد: مبارزه 
با قاچاق كاال از جمله ماموريت ها و اولويت هاي حائز 
اهميت اتاق اصناف ايران است و در اين راستا تعامل و 
همكاري جدي و مستمر با ديگر ارگان ها و سازمان هاي 
مرتبط داش��ته ايم و با جديت تم��ام مخالف هرگونه 
كاالي قاچاق هستيم و اعتقاد داريم اصناف به عنوان 
مجموعه اي كه به ص��ورت قانوني فعاليت مي كنند، 
بيمه و ماليات پرداخت مي كنند و س��هم بالغ بر ۴0 
درصد اشتغال مولد كشور را دارند به صورت محوري 
به دنبال مبارزه با كاالي قاچاق مي باشند. دبيركل اتاق 
اصناف ايران اظهار كرد: ايجاد فضاي اقتصادي سالم 
و عاري از كاالي قاچاق و ش��فافيت در كسب وكارها 
الزمه رونق اقتصادي كشور است و در اين زمينه برخي 
مشكالت ساختاري در فضاي كس��ب وكارها وجود 
دارد و اگر قرار است فعاليت گسترده و منسجم براي 
مبارزه با كاالي قاچاق صورت بگيرد بايد كل زنجيره 
تامين كشورهماهنگ باشند و نبايد آخرين زنجيره كه 
اصناف هستند مورد بيشترين قضاوت و برخورد قرار 
گيرند، در حالي كه در سراسر كشور اين محصوالت به 
وفور وجود دارد كه بيانگر ورود قابل توجه اين كاالها 
از مرزهاي كشور اس��ت و نياز مبرم است حاكميت با 
اس��تفاده از رويكردهاي نوين، عزم جدي در برخورد 
با كاالي قاچاق از مب��دا ورود تا آخرين زنجيره توزيع 
را به صورت يكپارچه داشته باشد. وي با بيان اينكه بر 
اساس قانون اتاق هاي اصناف از دستگاه هاي كاشف 
وضابطين اجرايي مبارزه با قاچاق كاال خارج شده اند 
افزود: تمامي قوانين و مقررات مبارزه با كاالي قاچاق 
را در دستور كار خود مي دانيم و حاكميت نيز بايد از 
تمامي ارگان هاي وابسته به مبارزه با كاالي قاچاق 
بخواهد كه عقبه زنجيره تامين و توزيع كاالي قاچاق 
را نظارت داشته باشند چرا كه به نظر مي رسد با حذف 
مسووليت كاشف بودن صنوف، فرآيند هماهنگي 
در اين زمينه نقص دارد و بايد در چارچوب قانون در 
جهت حمايت از توليد داخلي و اقتصاد كشور چنين 
مس��ووليت هايي را به عهده اتاق قرار دهند. در اين 
نشست ضمن تاكيد بر ضرورت اصالح قانون مبارزه 
با قاچاق كاال در خصوص احيا ماده ۶۲ قانون نظام 
صنفي و همچنين اصالح دستورالعمل موضوع ماده 
۷ مبارزه با قاچاق محصوالت دخاني مبني بر اضافه 
شدن اتحاديه دكه داران و جرايد به اتحاديه هاي مجاز 
و مرتبط محصوالت دخاني مقرر گرديد اتحاديه هاي 
صنفي بر اساس مصوبات سيزدهمين جلسه ستاد 
مبارزه با كااله��اي قاچاق و تقلب��ي محصوالت 
دخاني وزارت صمت با توجه به موافقت مهلت يك 
ساله از سوي وزارت بهداشت به واحدهاي صنفي 
دكه داران و جرايد هرچه سريع تر نسبت به استعالم 
از وزارت بهداشت، صدور پروانه كسب و ساماندهي 
فعاليت واحدهاي فاقد پروانه كسب اقدام نمايند.

قيمتجديدبرنج
بهزودياعالمميشود

معاون دفتر بازرگاني داخلي وزارت جهاد كشاورزي با 
بيان اينكه قيمت برنج در سال ۱۴00 بسيار منصفانه 
بود، گفت: قيمت برنج مصوب سال ۱۴0۱ را به زودي 
اعالم مي كنيم. به گزارش خبرگزاري تسنيم، مجيد 
حس��ني مقدم، معاون دفتر بازرگاني داخلي وزارت 
جهاد كش��اورزي با حضور در برنامه »ميز اقتصاد« 
با اش��اره به نياز كشور به برنج گفت: به طور متوسط 
ماهيانه به حدود ۲۵0 ه��زار تن برنج نياز داريم كه 
نزديك به دوس��وم آن از طريق توليد داخل )حدود 
۱۶0 تا ۱۶۵ هزار تن( و يك س��وم )حدود ۹0 هزار 
تن( از طري��ق واردات تأمين مي ش��ود.  وي با بيان 
اينكه برنج توليد داخل سال گذشته با نرخ مناسبي 
قيمت گذاري شده بود، افزود: هر چه از فصل برداشت 
برنج فاصله مي گيريم، حجم موجودي برنج كاهش 
مي يابد و طبيعتا به دليل آنكه عرضه كاهش مي يابد، 
قيمت ها افزايش پيدا مي كند. حسني مقدم با بيان 
اينكه برنج مرغوب داخلي جايگزين ندارد، تصريح 
كرد: برنج داخلي و برن��ج خارجي دو بازار متفاوت و 
مكمل هم هستند. معاون دفتر بازرگاني داخلي وزارت 
جهاد كشاورزي گفت: از دو هفته قبل كه وارد فصل 
برداشت شديم قيمت ها نزولي است و اميدواريم اين 
روند ادامه دار باشد و قيمت ها به نرخ هاي مناسب و 
متعادلي برسد. وي بيان كرد: طبق گزارش معاونت 
وزارت جهاد كشاورزي امس��ال حداقل ۲0 درصد 
افزايش توليد را خواهيم داش��ت به عبارتي س��ال 
گذش��ته حدود يك ميليون و ۸00 هزار تن ميزان 
توليد كشور بوده و امسال با توجه به شرايط مناسب 
حدود ۲ ميليون و ۲00 هزار تن توليد برنج خواهيم 
داشت. حسني مقدم تصريح كرد: امسال ميزان برنج 
توليد داخل در وضعيت مطلوب است و شاخص هاي 
بازار هم اين موضوع را نش��ان مي دهد كه قيمت ها 
نزولي اس��ت. معاون دفتر بازرگان��ي داخلي وزارت 
جهاد كشاورزي گفت: سال گذشته حدود ۴۵ هزار 
هكتار كش��ت قراردادي در قالب برنامه هاي توليد 
بازار محور، برنامه محور، افزايش بهره وري اجرا شد. 
وي با اشاره به توسعه مكانيزاسيون برداشت برنج با 
كمباين افزود: در اس��تان گيالن حدود ۷۵ درصد و 
مازندران بيش از ۹0 درصد برداشت با كمباين انجام 
مي ش��ود كه حداقل 3 تا ۵ درص��د توليد را افزايش 
مي دهد. حس��ني مقدم با بيان اينكه قيمت برنج در 
سال ۱۴00 بسيار منصفانه بود، گفت: قيمت برنج 
مصوب سال ۱۴0۱ را به زودي اعالم مي كنيم. جليل 
عليزاده ش��ايق، دبير انجمن برنج ايراني گفت: برنج 
برخالف بسياري از توليدات بخش كشاورزي معموال 
در اواخر مرداد و ش��هريور برداش��ت برنج از اراضي 
كشاورزي به پايان مي رسد و طبيعتا هزينه هايي كه 
كشاورز متحمل آن مي شود از فروردين تا شهريور 
است. وي بيان كرد: قيمت برنج مرغوب  و باكيفيت 
در سال ۱۴00 هر كيلو 3۵ تا 3۶ هزار تومان بود و از 
شهريور ماه به بعد اتفاق خاصي روي نداد كه هزينه 
برنج ايراني افزايش پيدا كند. عليزاده شايق با اشاره 
به داليل افزايش قيمت برنج ايراني و عدم نظارت و 
كنترل روي واسطه ها تصريح كرد: دالالن برنج ها را 
در زمان برداشت از كشاورزان خريداري مي كنند و در 
طول سال با قيمت برنج بازي مي كنند همچنين برنج 
فروشي كه برنج ها را ارزان خريداري كرده و اكنون 
گران مي فروش��د با خودش مي گويد من فروشنده 
برنج و مصرف كننده مرغ، تخم مرغ، گوشت و مابقي 
مواد غذايي هستم بنابراين نمي توانم برنج را با قيمت 
اول فصل بفروشم و هزينه هاي خود را تأمين كنم. 
معاون دفتر بازرگاني داخلي وزارت جهاد كشاورزي 
گفت: افزايش قيمت برنج در كشور تخصصي و علمي 
نيس��ت. محمد مختارياني كن��دري، نايب رييس 
انجمن واردكنندگان برنج گفت: طبق آمار اتحاديه 
توليدكنندگان برنج، توليد برنج سال گذشته حدود 
۴0 درصد كاهش داش��ت و متأسفانه هيچ اقدامي 
متناس��بي با اين موضوع صورت نگرفت و همزمان 
با كاه��ش توليد ۴0 درص��دي واردات برنج ممنوع 
و موجب افزايش قيمت برنج ش��د. صالح محمدي، 
رييس سازمان جهاد كشاورزي استان گيالن گفت: 
در استان گيالن ۲3۸ هزار هكتار شاليزار وجود دارد 

كه امسال تمام اين هكتار ها زيركشت برنج رفت.

رضاخواه:مسووالناتاق
دچارتناقضگوييشدند

عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس اعالم كرد: 
پولي كه االن اتاق بازرگان��ي در تاريخ دوم مرداد ماه 
امسال در حساب هاي مختلف دارد، يك هزار و سيصد 
و شصت و هفت هزار ميليارد تومان است. به گزارش 
خبرگزاري تسنيم، مجتبي رضاخواه، عضو كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس گفت: درآمد اتاق بازرگاني سه 
در هزار درآمد مش��مول ماليات است كه عدد بسيار 
بزرگي است. درآمد ديگري وجود دارد كه ۴ در هزار 
سود است كه اينها هر كدام مشخص شده اند كه بايد 
صرف چه موضوعي شوند. وي افزود: اتاق بازرگاني به 
هيچ جا پاسخگو نيست. يك نهادي كه انتظار داريم 
به بخش خصوصي كمك كند تا فضاي كسب و كار و 
تجارت بهبود پيدا كنن��د را صرف كارهايي كرده كه 
غيرقانوني بوده اس��ت. رضاخواه گفت: ما به اين امور 
ورود كرديم. در بودجه امسال مي خواستيم موضوع را 
شفاف كنيم اتاق بازرگاني مخالف بود در جلساتي كه 
گذاشته شد گفته شده بود كه به طور متوسط درآمد 
اتاق چقدر بوده اس��ت. در اينكه درآمد اتاق بازرگاني 
چقدر اس��ت اتاق بازرگاني اصرار داشت كه متوسط 
درآمد ما ۱۶0 ميليارد تومان است. گرچه اين عدد و اين 
ادعا بسيار غلط بود. پولي كه االن اتاق بازرگاني در تاريخ 
دوم مرداد ماه امسال در حساب هاي مختلف دارد، يك 
هزار و سيصد و شصت و هفت هزار ميليارد تومان است. 
به گفته وي، اتاق بازرگاني كه نماد بخش خصوصي 
است بايد شفاف باش��د اما در اعالم اينكه درآمدش 

چقدر است دچار تناقض و خالف گويي شده است.

كدام دستگاه مسوول بررسي وتعيين تكليف محموله هاي متروكه است؟

ماجراي كشف 30 كانتينر مخفي!

همايش مهارت آموزي و توسعه اشتغال پايدار در صنايع و صنوف برگزار شد

ايجاداشتغالومهارتآموزيبرايجوانان
روز چهارش��نبه همايش مهارت آموزي و توس��عه 
اشتغال پايدار در صنايع و صنوف همزمان با هفته ملي 
مهارت و ترويج آموزش هاي فني و حرفه اي در سالن 
اجالس اتاق بازرگاني صنايع معدن و كشاورزي ايران 
برگزار شد. در اين همايش نمايندگان محترم مجلس 
شوراي اسالمي، معاون وزير و رييس سازمان آموزش 
فني و حرفه اي كشور، دادستان ديوان محاسبات كل 
كشور، معاون قضايي دادستان كل كشور، مديركل 
تع��اون، كار و رفاه اجتماعي اس��تان تهران، رييس 
پليس اماكن عمومي پايتخت، روساي اتحاديه ها و 
كارآفرينان و ديگر مسووالن حضور داشتند.در ابتدا 
جواد روان بخش مدي��ركل آموزش فني و حرفه اي 
اس��تان تهران با تاكيد بر نهضت مه��ارت آموزي و 
تعامل آموزشي با صنعت گفت: كارگاه هاي آموزش 
در جوار صنعت به عنوان يك��ي از مهم ترين عوامل 
رشد مجموعه هاي صنعتي است. وي ادامه داد: رشد 
و توسعه اقتصادي در گرو ايجاد اشتغال و كارآفريني 
اس��ت و از ميان عوامل متعدد در اشتغال زايي، نقش 
مهارت آموزي بس��يار حائز اهميت اس��ت. اداره كل 
آموزش فني و حرفه اي استان تهران با هدف توسعه 
ارتباطات و تعامالت س��ازنده و به اشتراك گذاشتن 
تجربيات و توس��عه فرهنگ مهارت آموزي اقدام به 
برگزاري همايش مهارت آموزي و توس��عه اشتغال 

پايدار در صنايع و صنوف نموده است.
جواد روان بخش اين وعده را داد كه: مهارت آموزي 
در محل كار را به جد پيگيري مي كنيم تا فاصله بين 
آم��وزش و ورود به بازار كار را ك��م كنيم. افرادي كه 
مهارتي دارند مي توانند به مدت ۶ ماه در واحد صنفي 
يا صنعتي به عنوان كارورز حض��ور پيدا كنند و اگر 

شرايط مهيا بود در همان واحد صنفي شاغل شوند.
دكتر عمراني معاون دادستان كل كشور سخنران 

بعدي بود كه در همايش مهارت آموزي و توس��عه 
اش��تغال پايدار در صنايع و صنوف با تبريك هفته 
مهارت آموزي گفت: بس��ياري از افراد كه در سالن 
حضور دارن��د دغدغه مند هس��تند و من به عنوان 
مس��وول احساس ش��رمندگي مي كنم كه با وجود 
توانايي در تمام حوزه ها موانع زدايي نمي شويم. ما 
بايد اشتغال آفرين و دانش بنيان طبق سخنان مقام 

معظم رهبري ايجاد كنيم. 
در اين راستا غالمحسين حسيني نيا، معاون وزير كار و 
رفاه اجتماعي و رييس سازمان فني حرفه اي به پشت 
تريبون آمد و گف��ت: هر كارگاهي بدون نيروي ماهر 
هيچ ارزشي ندارد و اين نيروي انساني است كه باعث 
ارزش افزوده مي شود. وي در خصوص نيروي انساني 
ماهر توضيح داد: نيروي انساني يك ثروت مهم است. 

از نيروي جوان و سرمايه انساني خوبي بهره منديم. در 
ايران تعداد نيروي فعال بومي و تحصيلكرده نسبت به 
كشورهاي حاشيه خليج فارس بيشتر است كه در نوع 
خود نقطه عطف به حساب مي آيد. يكي از مشكالت 
امروز ما بيكاري است اما در عين حال به نيروي ماهر 
هم نياز داري��م؛ ما بايد با آموزش��گاه ها و كارگاه هاي 
آم��وزش نيروهاي بيكار را آم��وزش و  مهارت دهيم.

حسيني نيا از طرح مهم پيش رو گفت: يك طرح بسيار 
مهمي كليد زديم؛ طي بررسي ما ۱۴00000واحد اين 
قابليت را دارند كه در طرح مهارت آموزي در محيط 
واقعي كار آمادگي هولدينگ كنند و طي بازبيني ها 
دعوت ب��ه همكاري مي ش��وند و وارد چرخه مهارت 
آموزي مي ش��وند و پس از آزمون مدرك بين المللي 
فن��ي حرفه اي را درياف��ت مي كنند.عزت اهلل اكبري 

تاالرپش��تي نماينده مردم تهران با توجه به روز ملي 
كارآفريني ب��ه متوليان مهارتي گفت: در راس��تاي 
توس��عه و حماي��ت از كارآفريني و مه��ارت آموزي 
پيشنهاد سازنده اي مطرح نماييد كه در جهت پيشبرد 
اهداف ملي و شكوفايي كشور باش��د و با ارايه آن در 
مجلس با مشورت ساير اعضا به قانون تبديل مي شود.

وي ادامه داد: بايد چهره كشور را اقتصادي كنيم هم 
منافع ملي و هم امنيت ملي ما را تامين مي كند، بايد 
از بحث هاي بي حاصل در حوزه سياسي دوري كنيم 

و به نيروهاي داخلي اعتماد كنيم.
با حضور نمايندگان محترم مجلس؛ اقبال ش��اكري 
نماينده مردم تهران س��خنران بعدي ب��ود كه باب 
كش��ف اس��تعدادهاي خالق س��خن گفت و تاكيد 
كرد: توانمندسازي اقش��ار مختلف جامعه و كشف 
استعدادهاي خالق موجب رشد كارآفريني و نوآوري 
مي شود.  وي با ايجاد دانشگاه در جهت ايجاد اشتغال 
تصريح ك��رد: ۹۵ درصد از دانش آموخته هاي فني و 
حرفه اي وارد بازار كار مي شوند و با كارآفريني موجب 
توسعه اقتصادي و مش��اغل دانش بنيان مي شوند. 
شاكري نيز گفت: در وزارت علوم به دنبال ايجاد دانشگاه 
مهارت هستيم.غالمرضا منتظري ديگر نماينده حاضر 
در همايش كارآفريني اظهار كرد: ريشه فرهنگ از رشد 
و بالندگي است و هويت انسان ها را مي سازد. نهادينه 
ش��دن فرهنگ مهارت آموزي موجب پويايي جامعه 
مي شود. با فراگيري مهارت و بهره گيري و الگو قرار دادن 
بزرگان علمي كشور مي توانيد بر بام عزت و منزلت قرار 
بگيريد.در پايان اين مراس��م از فعاالن عرصه مهارت، 
خيرين مهارت��ي، مهارت آموخت��گان، كارآفرينان و 
برگزيدگان آموزش فني و حرفه اي با اهداي لوح و جوايز 
تقدير به عمل آم��د و همچنين تعداد ۲0 مجوز مركز 

كارآموزي جوار كارگاهي و بين كارگاهي اعطا شد.

ويژه
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خبرروز

هرمبتالبهBA5تا۱۸نفرراآلودهميكند
رييس مركز تحقيقات ويروس شناسي دانش��گاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با اشاره به سرايت پذيري باالي دو زيرسويه اخير 
اميكرون، در عين حال از شناس��ايي زيرش��اخه فرعي ديگري از س��ويه BA۲ اميكرون خبر داد و گفت: جديدترين شاخه آن 
BA.۲.۷۵ است كه به نظر مي رسد BA.۲.۷۵ از زيرسويه  BA۵ هم سرايت پذيري بيشتري داشته و هم ميزان گريزش از ايمني 
باالتر است. دكتر عليرضا ناجي با اشاره به اينكه در حال حاضر ۵ شاخه زيرواريانت از اميكرون شناسايي شده است، گفت: طي 
 BA۵ و BA۴ يك يا دو ماه اخير بيش از ۵۵ درصد از مواردي كه در دنيا مورد پايش ژنتيكي قرار گرفته اس��ت از زيرس��ويه هاي
است. اين زيرسويه ها بسيار انتقال پذير هستند كه اين يعني هر فرد مبتال به اين دو زيرسويه مي تواند حدودا ۱۸ نفر را آلوده كند.

نوبت دومآگهيمزايدهاجارهاماکنورزشیشماره509۸003429000۱۱

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 ۱۴0۱ 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 
۵09۸003۴۲9000۱۱ به ص��ورت الکترونيکی واگذار 
نمايد .  شرکت کنندگان بايد مدارک شناسايی و تخصصی 
مربوطه را  به ش��رح بند ۱0 ش��رايط متقاضيان در پاکت 
ق��رارداده و تا تاري��خ     ۱۴0۱/0۵/۲۷ س��اعت ۱۲:00  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.  
3-  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  6 تايم تمريني در هفته  ) س��ه جلسه صبح ساعت 
۱0.30تا۱۲ و سه جلسه عصرساعت ۱۸.30تا۲0 ( جهت 
استفاده هيئت هاي ورزشي با هماهنگی معاونت ورزش 

اداره کل می باشند.   
6- 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 
 IR۱00۱0000۴0۵600۵۵0۷۵9۵۴۷۲ 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 
9۴۲۱۲۸۵۵6۲۱۴000۲6۱۱۴0000000000 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
نمايند.وپسازامضاواثرانگشتدرپاکتقرارداده
وبهدبیرخانههمراهديگرمدارکتحويلنمايد.

ب-کپیمدارکشناس�ايیفردی)شناسنامه–
کارتملی-مدرکتحصیلی–کارتپايانخدمت(
ج–مدارکمبنیبرسوابقورزشیازقبیلمدرک
تحصیلیتربیتبدن�ی–کارتمربیگری–حکم

قهرمانیو...
د-اصلفیشواريزیبهحسابسپردهادارهکل

ه-ارس�القیم�تتنهاازطريقس�امانهس�تاد
میباش�د.)نیازبهارائهمبلغپیشنهادیدردرون

پاکتمزايدهنمیباشد.(
۱0- شرکت کنندگان در مزايده جهت کسب اطالعات در 
خصوص دريافت توکن و نحوه ثبت نام ميتوانند با شماره 
0۲۱۴۱93۴ 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.

جدولاماکنورزشیشهرستانروانسرارقامبهريال

مدتقرارداد مبلغسپرده قیمتكارشناسيماهانه)ريال) کاربری ناممکانورزشی رديف

3سال 30/000/000 30/000/000 تکواندو/آمادگیجسمانی/تنیسرویمیز/ژيمناستیک سالنججاب 1

3سال 30/000/000 33/000/000 ورزشهایرزمی سالنچندمنظورهقديمی 2

3سال 30/000/000 27/000/000 کشتی سالنسقفکوتاه 3

3سال 30/000/000 25/000/000 ورزشهایتوپی سالنواليتشاهو 4

جدولاماکنورزشیشهرستانسنقروکلیايیارقامبهريال

مدتقراردادمبلغسپردهقیمتكارشناسيماهانهکاربریناممکانورزشیرديف

سهسال9/000/00010/000/000بسکتبال/والیبال/آمادگیجسمانی/صخرهنوردیسالنچندمنظوره1

سهسال9/500/00010/000/000ورزشهایتوپیسالن2000نفرهشهدا2

سهسال3/000/00010/000/000کشتی/کاراته/تکواندووورزشهایرزمیسالنسقفکوتاه9دی3

سهسال3/000/00010/000/000کشتی/کاراته/تکواندووورزشهایرزمیسالنسقفکوتاهشهدایباوله4

جدولاماکنورزشیشهرستانکرمانشاهارقامبهريال

مدتقراردادمبلغسپردهقیمتکارشناسیماهانهکاربریناممکانورزشیرديف

فضایبینآکادمیپزشکیورزشیوبیمارستان1
3سال10/000/00050/000/000کافیشاپ/بوفهشهدا

يکسال120/000/000100/000/000فوتبالزمینچمنمصنوعیشماره2استاديومآزادی2

جدولاماکنورزشیشهرستانجوانرودارقامبهريال

مدتقراردادمبلغسپردهقیمتكارشناسيماهانهکاربریناممکانورزشیرديف

3سال100/000/000100/000/000ورزشهایتوپیسالنشهیدچمران1

سالنشهدایشعریو2
3سال50/000/00050/000/000ورزشهایتوپیمحمدی

جدولاماکنورزشیشهرستانگیالنغربارقامبهريال

مدتقراردادمبلغسپردهقیمتكارشناسيماهانهکاربریناممکانورزشیرديف

يکسال32/000/00080/000/000فوتبالزمینچمنفوتبال1

جدولاماکنورزشیشهرستانکنگاورارقامبهريال

مدتقراردادمبلغسپردهقیمتكارشناسيماهانهکاربریناممكانورزشيرديف

3سال38/000/000100/000/000شنا/ورزشهایآبیاستخرسرپوشیده1

ادارهكلورزشوجوانان
استانكرمانشاه

گليماندگار|
 زمزمه هاي افزايش سن بازنشستگي باعث 
ش��ده تا بس��ياري از صاحب نظران بر اين 
باور باش��ند كه ابتدا دولت بايد وضعيت تعهدات خود به 
صندوق هاي بازنشس��تگي را مشخص كند، بعد به فكر 
اصالح��ات پارامتريك بيفتد. بده��ي دولت به صندوق 
تامين اجتماعي بيش از ۴۲0 هزارميليارد تومان است. از 
سوي ديگر با گذشت ۵ ماه از سال جديد هنوز وضعيت 
افزايش حقوق هاي بازنشستگان مشخص نشده است، 
افزايش تورم به اوج خود رس��يده و بسياري از خانواده ها 
را با مشكالت معيشتي مواجه كرده اند. مساله اينجاست 
كه س��يل عظيمي از اين بازنشس��تگان مجبور شده اند 
به بازار كار بازگردند چرا كه حقوق بازنشس��تگي كفاف 
تامين هزينه هاي زندگي شان را نمي دهد. از سوي ديگر 
شغل هايي كه اين بازنشس��ته ها به آن روي مي آورند 
يا شغل هاي كاذب مثل دستفروشي و... است يا اينكه 
مجبورند در شغل هايي سخت مانند باربري و خدمات 
مشغول به كار شوند كه با توجه به سن و سالي كه دارند 
سالمتي شان را به خطر مي اندازد. در حالي كه جز حقوقي 
ك��ه دريافت مي كنند هيچ مزاي��اي ديگري نخواهند 
داشت. اما اينكه دولت بدون توجه به اين مسائل حتي 
اصالحات پارامتريك را در بودجه ۱۴0۱ هم لحاظ كرده 
بود و قصد داشت تا با افزايش سن بازنشستگي هزينه 
صندوق هاي بازنشس��تگي را كاهش دهد، مساله اي 
است كه تنها بر اساس منافع دولت و بدون در نظر گرفتن 

منافع كارگران و بازنشستگان ارايه شده بود.

حذفافزايشسنبازنشستگي
ازبودجه۱40۱

 يازدهم دي ماه سال گذشته، رييس كميسيون اجتماعي 
مجلس شوراي اسالمي از حذف افزايش سن بازنشستگي 
در بودجه س��ال ۱۴0۱ با پيشنهاد اين كميسيون خبر 
داد. در اليحه پيش��نهادي بودجه، دولت دو س��ال سن 
بازنشستگي را افزايش داده بود و نمايندگان مجلس با اين 
استدالل كه پايدارسازي صندوق ها نياز به زمانبندي و طرح 

و اليحه مشخص دارد و نمي توان در قانون بودجه چنين 
م��واردي را به يك باره گنجاند، اين بند را حذف كردند. با 
گذشت چند ماه، در مردادماه بازهم اصالحات پارامتريك و 
افزايش سن بازنشستگي، به صدر اخبار آمد؛ سوم مرداد در 
روز تكريم بازنشستگان، محمدهادي زاهدي وفا )سرپرست 
وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي( با بيان اينكه اميد به 
زندگي از ۵۵ به ۷6.۲ س��ال ارتقاء يافته است، گفت: اين 
افزايش ۲0 ساله اميد به زندگي دستاورد بزرگي است كه 
تكليفي را براي مجريان و قانون گذاران ايجاد مي كند. در 
سال ۵۵ حدود 3 درصد جمعيت در گروه سني سالمندان 
بودند. در سال 90 اين رقم به ۸ درصد و در سال ۱۴0۴ به 
۱0 درصد خواهد رس��يد. در همين راستا، سياست هاي 
كلي ابالغي تأمين اجتماعي و برنامه هفتم توسعه و اصالح 
وضعيت صندوق ها در دست طراحي و تدوين است. اشاره  
ابتدايي سرپرست وزارت كار به افزايش اميد به زندگي و 
باال رفتن نرخ سالمندان و اشاره بعدي او به اصالح وضعيت 
صندوق ها، نشان مي دهد كه دولت در پي افزايش سن و 
سابقه بازنشستگي است، همان مولفه  اصلي تقريبًا همه  
اصالحات پارامتريك سال هاي اخير. دولت به اين بهانه 
كه از زمان بازنشستگي تا زمان خاتمه  دريافت مستمري 
يا فوت و پايان مس��تمري بگيري، فاصله  زيادي است و 
پرداخت مس��تمري در اين بازه  طوالني موجب افزايش 
مصارف صندوق ها و ورشكستگي مي شود، مي خواهد چند 
سالي سن بازنشستگي را افزايش دهد؛ اما سوال اينجاست 
كه افزايش سن بازنشستگي و در كل اصالحات پارامتريك، 
در شرايط زيستي و معيشتي جامعه  گسترده  ذينفعان چه 
معنايي دارد و در عين حال، الزامات آن چيست؛ آيا دولت 
مي تواند صرفاً با يك اليحه يكجانبه از طرف خود، معادالت 
بيمه اي و بازنشستگي را براي جامعه  بيش از ۴۲ ميليون 
نفري بيمه شدگان و وابستگان تامين اجتماعي تغيير دهد؟

سنبازنشستگيوچالشهايآن
بدون ترديد، سن بازنشستگي در بيشتر كشورهاي اروپايي 
باالتر از ايران است؛ سن بازنشستگي در اكثر كشورهاي 
اروپايي و همچنين كشور آلمان 6۵ سال است. دقيقًا سه 

سال پيش در تابستان 9۸ شمسي، دولت آلمان پيشنهاد 
بانك مركزي اين كشور براي افزايش سن بازنشستگي 
به 69 س��ال را غيرعقالني دانست. مساله اينجاست كه 
افزايش سن بازنشستگي براي افرادي كه كارهاي غير 
يدي انجام مي دهند ش��ايد خيلي هم خوب باشد و با 
استقبال آنها مواجه شود يا حتي افرادي كه از طبقه مرفه 
جامعه هستند با اين موضوع مشكل نداشته باشند، اما 
مساله اينجاست كه آيا آن كارگري كه مجبور است هر 
روز در دماي ۵0 درجه كارهاي سخت و طاقت فرسا انجام 
دهد هم با اين افزايش سن بازنشستگي موافق است و 
اصال از نظر فيزيكي مي تواند چنين فشاري را تحمل كند. 

افزايشسنبازنشستگي
بدونبرنامهريزيامكانپذيرنيست

محسن احمدلو، كارش��ناس حوزه بيمه در اين باره به 
»تعادل« مي گويد: غيرممكن است كه در يك بازه زماني 
كوتاه مدت بتوان چنين تغيير پارامتريكي را در حوزه 
بازنشستگي ايجاد كرد. مساله اينجاست كه بايد شرايط 
تمامي افراد بازنشس��ته، نوع شغلي كه به آن مشغول 
هستند، ميزان سختي كار و ... همه و همه مورد بررسي 
قرار بگيرد. در حال حاضر برخي از مشاغل هستند كه 
هنوز با اينكه شرايط بسيار سختي دارند جزو مشاغل 
سخت و زيان آور قرار نگرفته اند. ما اگر بخواهيم چنين 
تغييراتي را ايجاد كنيم بايد در اين زمينه به يك بررسي 
دقيق و نتيجه درست برسيم. او مي افزايد: نمي توانيم 
بدون در نظر گرفتن ش��غل افراد، بدون در نظر گرفتن 
شرايط اجتماعي و اقتصادي كشور و... به يك باره تصميم 
به افزايش سن بازنشس��تگي گرفته و در مدت زماني 
ان��دك آن را اجرايي كنيم. بنابراين اين نوع قياس ها - 
صرفاً يك مولفه به نام سن بازنشستگي را مبناي مقايسه 
قرار دادن- از نوع قياساِت مع الفارق است و راه به جايي 
نمي برد. بدون ترديد صندوق هاي بازنشستگي ايران به 
خصوص صندوق تامين اجتماعي كهنسال شده اند و 
نياز به اصالحات پارامتريك دارند اما صرفنظر از اينكه 
»اين اصالحات چه بايد باش��د« كه بحثي جداگانه و 

بسيار گسترده است، مساله اصلي اين است كه »اين 
اصالحات چه زماني و چگونه بايد صورت بگيرد.«

چهپارامترهاييبايددرنظرگرفتهشود
رييس اتحاديه پيشسكوتان جامعه  كارگري در اين رابطه 
مي گويد: اصالحات پارامتريك جزو واجبات هر صندوق 
بيمه اي و بازنشستگي است، مخصوصًا صندوقي مانند 
تامين اجتماعي كه از س��ال ۵۴ تا امروز دچار كهولت و 
سالخوردگي شده اما اين اصالحات »اما و اگرهاي« بسيار 
دارد؛ دولت هاي بعد از انقالب هيچ كدام به تعهدات خود 
در قبال تامين اجتماعي عمل نكردند، 3 درصد س��هم 
بيمه دولت را براي بيمه شدگان عادي نپرداختند و بيش 
از ۲6 گروه ميهمان ناخوانده سر سفره تامين اجتماعي 
نشاندند؛ امروز براساس حداقلي ترين معيارها، بدهي دولت 
به سازمان بيش از ۴۲0 هزار ميليارد تومان است؛ دولت 
قبل از هر چيز بايد اين بدهي انباشته را با كيفيت و كميت 
مناسب بپردازد؛ مجلس و دولت بايد تعهد داشته باشند 
كه از اين به بعد قوانين و مصوبات بر خالف منابع تامين 
اجتماعي نداشته باشند، سپس مي توان به سراغ اصالحات 
پارامتريك رفت. حسن صادقي مي افزايد: قبل از اصالحات 
پارامتري��ك بايد مديريت س��ازمان تامين اجتماعي در 

حوزه هاي مختلف آن، از سرمايه گذاري گرفته تا مصارف، 
اصالح شود؛ مديران سازمان بايد بتوانند مصارف سازمان 
را مديريت كنند؛ بايد اصالحات پورتفويي در شركت هاي 
شستا صورت بگيرد؛ چرا اين ش��ركت ها عمومًا زيان ده 
هستند؛ چرا سازمان از بنگاه داري به سمت سهامداري 
حركت نكرده؛ چ��را مديران خوب عمل نكرده اند؛ بعد از 
همه اينها، پيش شرط مهم  اصالحات پارامتريك، احياي 
سه جانبه گرايي است؛ هر نوع اصالحاتي بايد سه جانبه 
صورت بگيرد و سپس در يك مجلس ملي كار متشكل 
از صاحبنظران، كارشناسان و دلسوزان به بحث گذاشته 
ش��ود و در نهايت در قالب اليحه ي��ا طرح در مجلس 
شوراي اسالمي مطرح شود؛ دولتي كه به تعهدات خود 
در قبال سازمان و بيش از ۴۲ ميليون بيمه شده آن عمل 
نكرده و نمي كند، نمي تواند يكجانبه دست به اصالحات 

پارامتريك و افزايش سن بازنشستگي بزند!

مخالفتبااصالحاتيكجانبه
رييس كانون بازنشستگان كارگري تهران نيز نظر مشابهي 
دارد؛ او در اي��ن رابط��ه مي گويد: در هرن��وع اصالحات 
پارامتريك، بايد نظر تشكل هاي كارگران و بازنشستگان 
لحاظ شود؛ اگر قرار باشد يكجانبه اصالحات كنند و سن 

بازنشستگي را افزايش دهند، حتماً مخالفت مي كنيم. در 
دولت قبل نيز با اصالحاتي كه قرار بود ميزان پرداخت حق 
بيمه و سن و سابقه بازنشستگي را افزايش دهد و شرايط 
بازنشستگي سخت و زيان آور را دشوارتر كند، مخالفت 
كرديم دقيقًا به همين دليل چون يكجانبه تنظيم شده 
بود.علي دهقان كيا ادامه مي دهد: دولت ۲6 گروه خاص 
را به عنوان ميهمان ناخوانده سر سفره تامين اجتماعي 
نشانده است؛ اين گروه ها ماهانه 6 هزار و ۷0 ميليارد تومان 
خرج روي دوش سازمان مي گذارند؛ پرداخت اين هزينه 
سنگين برعهده دولت است اما دولت به تعهدات قانوني خود 
عمل نمي كند؛ دولتي كه به تعهدات خود پايبند نيست، 
يك باره مي آيد مي گويد براي حفظ تعادل سازمان بايد 
اصالحات انجام شود و اين يعني تحميل فشار به جامعه 
ذينفعان، به كارگران و بازنشستگان. بنابراين اول بدهي 
سنگين خود را بپردازند بعد تعهد بدهند كه ميهمان 
ناخوانده سرسفره كارگران نمي نشانند و در مرحله بعدتر 
بيايند بنشينند با تشكل ها وذينفعان صحبت كنند و 
جلس��ه بگذارند تا اصالحات واقعي و عادالنه طراحي 
شود. در يك كالم، اول اصالح ساختار سازمان و احياي 
سه جانبه گرايي و البته انجام تعهدات دولت، و بعد صحبت 
در مورد منابع و مصارف و راهكارهاي اصالح صندوق ها.

افزايش سن بازنشستگي باز هم در دستور كار قرار گرفت

اصالحات يكجانبه به نفع دولت به ضرر كارگران

گزارش

بدهي دولت به صندوق تامين اجتماعي از مرز 420 هزار ميليارد تومان گذشته است
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