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يادداشت- 1

 ابهام هاي 
حذف ارز4200 توماني

در اين ترديدي وجود ندارد كه 
تداوم اجراي سياست ارز ۴۲۰۰ 
توماني به شكل س��ابق ديگر 
ممكن نبود و تقريبا هيچ كس 
با اعمال اصالحات تازه در اين 
فرايند مخالفتي نداش��ت اما 
اينكه اين ارز چگونه حذف شود، 
سوال مهمي بود كه در اين حوزه 
مطرح مي شد. دولت بايد ابهام هاي موجود در اين زمينه را 
با توضيحاتي شفاف برطرف كند. با توجه به موقعيتي كه 
اقتصاد ايران دارد و مشكالتي كه تورم براي اين اقتصاد به 
وجود آورده، هرگونه تصميم جديد بايد با اين پيش فرض 
اجرايي شود كه نرخ تورم افزايش جدي پيدا نكرده و فشاري 
تازه بر مردم وارد نشود. توجه به وضعيت معيشت مردم و 
انجام حمايت هاي الزم در اين حوزه را يكي از اصلي ترين 
اولويت ها در مسير اصالحات اقتصادي بيشترين اهميت را 
دارد. هر چند اصالحات ارزي تنها در چهار كاال اجرايي شد 
اما در عمل در ديگر بازارها نيز تاثير قيمتي خود را نشان داد 
كه تداوم اين شرايط مي تواند منجر به افزايش دوباره تورم 
شود. از اين رو ارايه توضيحاتي دقيق درباره نحوه اجراي اين 
اصالحات، تبعات احتمالي آن و چگونگي حمايت دولت از 
ادامه در صفحه 3 مردم اهميت بسيار زيادي دارد.  

مجيدرضا حريري

 بانك مركزي حداكثر سطح فعاليت موردانتظار براي افراد و شركت هاي غير فعال 
از بيكار تا بازنشسته را  از 500  ميليون تا  2 ميليارد تومان اعالم كرد

رصد  تراكنش هاي بانكي مشكوك

يادداشت-3

يادداشت-2

 سياست گذاري
 به روش آزمون و خطا

 خود را فريب 
ندهيم!

اساس��ا اين بخش��نامه ها و 
ابالغيه ها از سوي قانونگذار 
براي اقتصاد و بازار سرمايه 
كه سهامداران و ذي نفعان 
مس��تقلي دارد يك��ي از 
ريس��ك هاي بزرگ است. 
تغيير در نظام قانونگذاري و 
عملياتي شركت ها و صنايع 
از جمله اخذ عوارض صادراتي از شركت هاي صنعتي 
و معدن��ي كه ماه گذش��ته وضع ش��د و همچنين 
بخشنامه دي ماه،  جزو مواردي است كه مي تواند به 
عنوان يكي از بزرگ ترين ريسك هاي بازار سرمايه 
و حتي اقتصاد كشور ارزيابي شود. فكر مي كنم ايراد 
اساسي در عدم درك منافع كالن اقتصادي كشور 
است. در واقع اين ديدگاه در تصميم گيري ها لحاظ 
نمي شود و هر وزارتخانه اي به اقتضاي شرايط خاص 

براي خود تصميم گيري مي كند. 
بازه هاي زماني اين قوانين بسيار كوتاه مدت است. 
يعني يك مقطع زماني بس��يار كوتاه را پيش چشم 
خود مي بينن��د و در همين حال ه��ر وزارتخانه اي 
تنها سنگ دل خود را به سينه مي زند! اين در حالي 
است كه بانك مركزي، وزارت صمت و وزارت اقتصاد 
بايد در يك شورا كه البته موجود است با هماهنگي 
يكديگر اين مس��ائل را بررس��ي و نظ��ارت كنند تا 
چنين تناقضات و منافاتي با منافع سرمايه گذاران 
و سهامداران ايجاد نشود. در غيراين صورت شاهد 

تغييرات مكرر قانون خواهيم بود.
بخش��نامه تعرفه صادرات محصوالت پايين دستي 
صنايع مختل��ف نمونه اين قوانين مقطعي اس��ت 
كه البته با رايزني هاي بعدي كمرنگ ش��د. اما اين 
بخش��نامه در بازار ايجاد تنش كرد و عوارض آن در 

بازار مشاهده شد.
يك مقطع شاخص به ش��دت منفي مي شود و بعد 
تغيي��ر مي كند و اي��ن فضا به س��مت صنايع ديگر 
م��ي رود و پول در صناي��ع ديگر مانن��د اين روزها 
چرخش مي كند و به سمت صنايع بنيادين مي رود؛ 
ل��ذا عواقب اين دس��ت از تصميمات باي��د با دقت 
تحت نظر قرار داش��ته باش��د تا چنين تنش هايي 

ايجاد نكند. 
هرگون��ه پيش بين��ي و احتم��ال در اين خصوص 
وج��ود دارد اما نكته مهم اين اس��ت كه بايد روش 
سياس��ت گذاري تغيير كند. در حال حاضر با روش 
آزمون و خطا قوانين و مقررات را تعيين مي كنند و 
اگر ببينند وضعيت حاد شد، آن را تعديل مي كنند! 
در واقع اين همان ريسك است كه بر آن تاكيد كردم؛ 
تغيير مكرر قوانين! اميدواريم كار كارشناسي، دقت 
و اصالحات را در ابتداي امر انجام دهند تا نتيجه آن 
اينگونه نش��ود كه بالفاصله پس از ابالغ يك قانون 

بخواهند اصالحات آن را انجام دهند.

آقاي رييسي پس از چند روز 
ح��دس و گمانه زني باالخره 
منظور خود از »تصميم هاي 
سخت« را روش��ن ساخت. 
را  مقصودش��ان  ايش��ان 
»رشد اقتصادي... و افزايش 
به��ره وري« عن��وان كردند. 
هدفي ك��ه در اليحه بودجه 
سال جاري با تعيين نرخ 8 درصدي برآن تاكيد شده 
و در سفرهاي استاني نيز از سوي آقاي رييسي از اين 

ضرورت چندبار سخن گفته شده بود. 
قرار گرفتن رش��د اقتص��ادي در ص��در تصميمات 
س��خت رييس دولت آن هم در شرايطي كه احتمال 
توافق برجام كمتر از هر زمان ديگري ش��ده اس��ت و 
بسياري انجام جراحي اقتصادي دولت را آماده شدن 
براي شرايط س��خت و افزايش فش��ارهاي تحريمي 
آتي مي دانن��د، امري عجيب مي نماي��د؛ نوعي عدم 
همراستايي بين سياس��ت ها و اقدامات دولت و انجام 
حركت مش��خص در مسير ايجاد بس��ترها و لوازم و 

امكانات الزم براي تحقق اين هدفگذاري.
ط��ي چند ده��ه اخير س��ال هايي بوده ك��ه اقتصاد 
كشورمان رشدهاي 7 يا 8 و حتي 1۲ درصدي )سال 
95( را تجربه كرده اس��ت. طي برنامه هاي اول و سوم 
ميانگين رشدهاي 7.3 و 5.8 درصدي را شاهد بوده ايم. 
ميانگين رشد در س��اير برنامه ها پايين تر از ارقام فوق 
و عبارت بوده اس��ت از ۲.6 و ۴.8 و منفي ۰.6 درصد 
به ترتيب در برنامه هاي دوم و چهارم و پنجم و رش��د 
اقتصادي در حد صفر يا منفي در برنامه ششم توسعه 
)ميانگين رشد اقتصادي كشور در طي چهار دهه حدود 
۲ درصد برآورد مي ش��ود( . در همين تصوير خالصه، 
اقتصاد كشور زماني توانسته رشد كند و كارنامه قابل 
قبولي داشته باشد كه نظام حكمراني در تعامل مناسب 
با جهان بوده و سياست خارجي تنش زدا را پي گرفته 
و اعتماد و سرمايه اجتماعي را به همراه داشته و پاره اي 
اصالح��ات اقتصادي و انضباط مال��ي را پياده كرده و 

فضاي اقتصادي غير تورمي بوده است. 
سال هايي كه درآمدهاي نفتي و صادرات غيرنفتي تا 
حدي مطلوب بوده و رشد فقط در بنگاه هاي بزرگ و 
رشته هاي صنعتي منبع پايه و متكي به منابع انرژي 
واقع نشده و كار و كسب بنگاه هاي كوچك و متوسط 
نيز داراي رونق بوده و توان جذب نيروي انساني در اين 
بنگاه ها وجود داشته است )البته بايد رشد 1۲ درصدي 
سال 95 را استثنا كرد كه عمدتا ناشي از افزايش يك 
باره درآمدهاي نفتي پس از توافق برجام بوده اس��ت(  
در واقع مش��كل اصلي اقتصادي كش��ورمان در طي 
دهه ها نه فقط رش��د اقتصادي بلكه »رشد اقتصادي 
پايدار و اشتغالزا« بوده است. اين رشد نيازمند بسترها 
و مولفه هايي همچون: تضمين حقوق مالكيت و حق 
مبادله آزاد، اس��تحكام قراردادها، پيش بيني  پذيري 
رفتار دولت ها و ني��ز الزامات نه��ادي همچون نظام 
حكمراني معتبر، بخش خصوصي توانمند و پويا محيط 
با ثبات اقتصاد كالن، تعامل پايدار و متوازن با جهان، 
تامين مالي كارا، تجهيز و تخصيص مطلوب سرماي�ه 
انس��اني و به كارگيري دان��ش در اقتصاد، نظام موث�ر 
مقابله با فق�ر، محيط زيس��ت مت�وازن و بهره برداري 
بهينه از ذخاير معدني كشور و... است.   متاسفانه طي 
چند ماه سكانداري امور توسط دولت سيزدهم كمتر 
نش��انه و تمايلي براي ايجاد اين ضرورت ها و الزامات 
به چش��م مي خورد و در بر همان پاش��نه هميشگي 
مي چرخد. نقض حقوق مالكيت با تشديد قيمت گذاري 
دس��توري و اقدام��ات تعزيراتي و كنترل��ي، افزايش 
ادامه در صفحه 8 مداخالت دولتي و... 

 گروه راه و شهرسازي| 
فاجعه ريزش ساختمان »1۲ طبقه« متروپل همچون 
تلنگري، مديريت شهري پايتخت را براي شناسايي، 
معرفي و توقف فعاليت 1۲9 ساختمان بسيار پرخطر 
تهران به تكاپو انداخته اس��ت، به گونه اي كه جلس��ه 
ديروز ش��وراي ش��هر تهران تحت تاثي��ر اين فاجعه 
فني، اقتصادي و انس��اني قرار داشت. در اين نشست، 
مسووالن س��ازمان آتش نش��اني و برخي از اعضاي 
شوراي ش��هر بر لزوم معرفي ساختمان هاي پرخطر 
پايتخت تاكيد كردند. اين در حالي است كه تاكنون نه 
آتش سوزي و فروپاشي »پالسكو« در 3۰ دي 95 و نه 
انفجار »كلينيك سينا اطهر« در 1۰ تير 1399 منجر 
به افشاي نام س��اختمان هاي ناايمن پايتخت نشده 
است. چه آنكه به گفته معاون سابق شهرداري تهران، 
اعالم اسامي س��اختمان هاي ناايمن تهران به دليل 
محدوديت هاي امنيت ملي مقدور نيست. به گزارش 
»تعادل«، در آستانه چهارمين سالروز فاجعه پالسكو، 
احم��د خرم، رييس وقت س��ازمان نظام مهندس��ي 
ساختمان كشور در يك برنامه صبحگاهي تلويزيوني 
كه عبدالرضا گلپايگاني، معاون وقت شهردار تهران نيز 
در آن حضور داشت، گفت: بيش از 3۰ هزار واحد شبيه 
پالس��كو در تهران داريم كه در مقابل حريق از ايمني 
الزم برخوردار نيستند. اما مسووالن حقايق را به مردم 
نمي گويند تا نگران نشوند. بيش از 3۰۰ تا ۴۰۰ هزار 
واحد ساختمان با يك زلزله 6 تا 7 ريشتري در تهران 
نابود مي شوند. در زير بخش��ي از تهران، آب هاي زير 

سطحي وجود دارد كه به هنگام زلزله، موجب خواهد 
شد ساختمان ها به طور مستقيم به سمت پايين فرو 
برود. من نمي دانم چرا اين مسائل را مطرح نمي كنيم و 
نگران اين هستيم كه مردم از وضعيت خودشان نگران 
شوند. مردم وقتي بفهمند به سازمان نظام مهندسي، به 
شهرداري و به دولت فشار مي آوردند تا كار انجام شود. 

اطالعات ندادن درست يكي از ضايعات مساله است.

    محدوديت هاي امنيتي
 در افشاي نام ناايمن ها

در مقابل، اما گلپايگاني، معاون معماري و شهرسازي 
شهرداري تهران در پاسخ به اين سوال مجري كه چرا 
اسامي ساختمان هاي ناايمن براي مردم اعالم نمي شود، 
گفت: به خاطر امنيت ملي نمي توانيم نام ساختمان هاي 
نا ايمن پايتخت را اعالم كنيم. اعالم اينكه در شهري مثل 
تهران كدام ساختمان ها آس��يب پذيري بااليي دارند، 
درست است كه به افزايش حساسيت جامعه نسبت به 
مساله ايمني كمك مي كند، اما از منظر امنيت ملي هم 
محدوديت هايي وجود دارد و نمي شود همه اطالعات 
وضعيت موجود ش��هر را به صورت علن��ي اعالم كرد. 
قرار بود، در سامانه پايش ايمني ساختمان ها، فهرست 
ساختمان هاي ناايمن منتشر شود، اما محدوديت هاي 

امنيتي مانع اين كار شد.

   از حوادث پالسكو و متروپل عبرت بگيريم
ديروز اما مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران در 

جلسه اين شورا اظهار كرد: تلخي خرابي ها و داغي كه 
بر دل ها نشسته ديگر اجازه نخواهند داد كه تخلفات 
بر ساخت و س��ازها ادامه يابد. بايستي از اين حوادث 
درس عبرت بگيريم و مس��ووالن نباي��د اجازه دهند 
درخواس��ت هاي طبق��ات اضافي بالي ج��ان و مال 

مردم شود.

    متروپل 12 طبقه بود!
قدرت اهلل محمدي سرپرست س��ازمان آتش نشاني 
و خدمات ايمني ش��هرداري تهران اما در ش��صت و 
ششمين جلسه شوراي اس��المي شهر تهران با بيان 
اينكه متروپ��ل در 11 طبقه و يك طبق��ه منفي در 
كاربري تجاري، مس��كوني و پاركينگ ساخته شده 
اس��ت، اظهار كرد: 16 واحد تجاري در طبقه همكف 
و دفتر صاحب ملك و چند ملك اداري عملياتي شده 
بود و خوشبختانه هنوز به بهره برداري نرسيده بود و اگر 

افتتاح مي شد فاجعه انساني بزرگي رخ مي داد.
وي افزود: مشكل بزرگ براي امدادرساني اين بود كه 
بخشي از س��ازه باقي مانده و كامل تخريب نشده كه 
س��رعت در آواربرداري را دچار مشكل كرده است. به 
واسطه چند دوربين در ساختمان هاي اطراف، تمام 

حركات در سازه ها رصد مي شود.
محم��دي با بيان اينكه اگ��ر در حين عمليات ريزش 
انجام ش��ود تلفات بيش��تري از حادثه اصلي داشت، 
خاطرنشان كرد: روز اول هفت نفر زنده از زير آوار خارج 
شدند. عمليات از روز پنجم با جديت و سرعت بيشتري 

انجام مي شود و اگر اتفاق خاصي نيفتد جست وجوي 
مفقودين به پايان مي رسد و فاز بعدي آن تخريب كلي 

ساختمان و جمع آوري آوار است.

    سوداگران مرگ
وي افزود: س��ودگران و تاجران مرگ عنواني است كه 
بايد براي سازندگان ساختمان هاي پرخطر بايد به كار 
گرفت. حتما ليستي از ساختمان هاي پرخطر منتشر 
مي ش��ود و هيچ ترس��ي در اين زمينه نداري��م. با جان 
مردم معامل��ه نمي كنيم. دش��منان بهره برداري هايي 
 را انج��ام دادند و فيلم تهيه مي كردن��د تا در اين حادثه 
س��ياه نمايي كنند. محمدي با تأكيد ب��ر اينكه در اين 
خصوص پيش��گيري بهتر از درمان اس��ت، گفت: هنر 
اين اس��ت كه اج��ازه ندهي��م چنين اتفاق��ي بيفتد و 
پيشگيري كنيم. روزانه تعداد زيادي از مردم به چنين 
س��اختمان هايي مراجع��ه كنند و باي��د اقدامات الزم 

انجام شود.

    معطلي 8 ساله طرح جامع ايمني
 جالل بهرامي، معاون خدمات ش��هري و محيط زيست 
شهرداري تهران نيز در شصت و ششمين جلسه شوراي 
اسالمي شهر تهران با بيان اينكه يكي از موضوعات مهم 
طرح جامع ايمني اس��ت كه هشت س��ال در حال رفت 
و برگش��ت اس��ت، اظهار كرد: اگر اين طرح ابالغ ش��ود 
آتش نشانان ضابط قانوني خواهند بود و مي توانند برخورد 
ادامه در صفحه 5  الزم را داشته باشند.   

فردين آقابزرگي 

حسين حقگو

يادداشت-5يادداشت-4

جاي خالي اورژانس اجتماعي در آبادانفاصله بين صنعت و دانشگاه، مهم ترين عامل بحران نيروي انساني
 باوجود ثروتمند بودن ايران 
در حوزه نيروي انساني، يكي 
از مهم ترين داليل��ي كه در 
اي��ران افراد نتوانن��د پس از 
فارغ التحصيلي وارد بازار كار 
ش��وند، فاصل��ه بين صنعت 
و دانش��گاه اس��ت. معموال 
كش��ورهايي را ك��ه از منابع 
برخوردار هستند، كشورهاي ثروتمند تلقي مي كنند. 
كشور ما ايران عالوه بر اينكه با برخورداري از منابع نفت 
و گاز كشوري ثروتمند محسوب مي شود، با جمعيت 
خود به لحاظ نيروي انس��اني نيز كش��وري ثروتمند 
محسوب مي شود؛ ثروتي كه بس��ياري از كشورهاي 
دني��ا آن را در اختيار ندارند. با اين حال متاس��فانه با 
همه ثروتي كه در اختيار داريم، در زمره كش��ورهاي 
توسعه يافته و توانمند جا نداريم. اين درحالي  است كه 
رتب��ه خوبي در توليد علم و مقاالت داريم و از اين نظر 
قادر به رقابت با دنيا هستيم. در ساليان اخير همواره 
در كشور با چالش نيروي انساني مواجه بوده ايم، اين 
دغدغه در س��ال هاي اخير به اوج خود رسيده است؛ 
ما به عنوان واس��ط بين كارفرما و كارجو شاهديم كه 
كارفرما نمي تواند نيروي مد نظر خود را جذب كند و 
نيروي با مهارت وجود ندارد. يكي از مهم ترين داليلي 

كه باعث شده است افراد نتوانند بعد از فارغ التحصيلي 
از دانش��گاه وارد بازار كار شوند، فاصله بين دانشگاه و 
صنعت اس��ت. در حالي كه برگزاري نمايشگاه هايي 
در فضاي دانشگاه مي تواند به دانشجويان كمك كند، 
و روش هايي براي اشتغال پذير كردن دانشجويان در 
حين تحصيل است. بسياري از دانشجويان ما پس از 
فارغ التحصيلي با فرآيند كاريابي آش��نايي ندارند، اما 
هدف برگزاري نمايشگاه هايي كه با دانشگاه ها همكاري 
مي كنند، درگير و آش��نا كردن دانشجو با اين فرآيند 
اس��ت و با اين روش ارتباط بين دانشجويان و صنعت 
را كمتر كني��م. برگزاري نمايش��گاه هاي اينچنيني 
مي تواند در آشنا كردن دانشجويان با فضاي كار ايران و 
عالقه مند كردن آنها به فعاليت در ايران كمك كند، اما 
بايد توجه داشت كه صرف مهاجرت اتفاق بدي نيست، 
استفاده از ظرفيت مهاجران نكته كليدي است. اگر ما 
مهاجراني داشته باشيم كه ظرفيت را افزايش بدهند 
و به طور مثال اس��اتيدي داش��تيم كه ب��راي فرصت 
مطالعاتي به كشورهاي ديگر فرستاديم و ياد گرفتند 
و برگش��تند و ارزش افزوده توليد كردند. ما در سطح 
كشور و دانش آموختگاني كه داريم، اگر مهاجراني به 
كشورهاي ديگر داشته باشيم و كشور توان اين را داشته 
باشد كه از ظرفيت آنها استفاده كند، قطعا كشور توسعه 
ادامه در صفحه 6 يافته تري خواهيم داشت. 

تروما بع��د از حادث��ه يكي از 
مسائل مهمي است كه بايد به 
آن توجه شود، نزديك به يك 
هفته از فاجعه متروپل آبادان 
گذشته اس��ت، خانواده هاي 
بس��ياري داغدار عزيزانشان 
هستند، متاس��فانه برخي از 
خانواده ها بي��ش از يك نفر را 
در اين فاجعه از دس��ت داده اند، اما مساله اينجاست كه 
براي رس��يدگي به وضعيت اين افراد چه كاري صورت 
گرفته است، سازمان روانشناسي كشور، دولت، وزارت 
بهداشت و درمان و... چه گام مثتبي در جهت رسيدگي 
به وضعيت روحي اين عزيزان برداشته اند. مگر مي شود 
به همين راحتي از كنار فاجعه اي به اين تلخي عبور كرد. 
چه كسي قرار اس��ت با مادري كه فرزندانش را زير آوار 
ندانم كاري ها از دست داده صحبت كند، وضعيت روحي 
و رواني او را مورد بررس��ي و ارزيابي قرار بدهد، حتما باز 
نشسته ايم و منتظريم تا يكي از اين بازماندگان دست 
به خودكش��ي بزند تا يادمان بيايد كه اي داد بيداد بايد 
كاري براي اين افراد انجام مي داديم. در واقع مسووالن 
ما نشان داده اند كه يد طواليي در نوشدارو بودن پس از 
مرگ سهراب دارند،  اي كاش زماني كه مهندسان ناظر 
و خبرنگاران درباره سس��ت بودن پايه هاي ساختمان 

متروپل فرياد مي زدند كسي صدايشان را مي شنيد،  اي 
كاش هشدارهاي مهندسان ناظر در بروكراسي اداري 
ش��هرداري آبادان زير آوار بي توجهي و سهل انگاري 
دفن نمي شد كه حاال ش��اهد دفن شدن اين تعداد از 
جوان��ان آباداني زير اين آوار ندان��م كاري نمي بوديم. 
اما حاال كه اتفاق افتاده، حاال كه بسياري از خانواده ها 
داغدار عزيزانشان شده اند، كسي بايد وضعيت روحي 
و رواني اين افراد را مورد بررسي قرار بدهد، كسي بايد 
باشد تا با راهكارهاي درس��ت و علمي همراهي شان 
كند تا از اين مصيبت به درستي گذر كنند. اين خاطره 
تلخ، اين اتفاق ش��وم هيچ وقت فراموش نخواهد شد، 
حداقل براي آنهايي كه عزيزانشان را از دست داده اند، 
اما گذر كردن از وضعيت بحراني روحي اين ش��رايط 
نياز به كمك حرفه اي دارد. بايد كس��ي باشد تا با اين 
عزيزان همراهي كند. بي توجهي به اين مساله مي تواند 
بحران هاي ديگري را رقم بزند. بي توجهي به اين مساله 
مي تواند باعث بروز حوادث ديگري باشد. تا دير نشده 
بايد فكري به حال اين ماجرا ش��ود. كدام روانپزشك، 
كدام روان درمانگر اين روزها به آبادان فرستاده شده اند 
تا با خانواده هاي داغديده ديدار و گفت وگو كنند. جاي 
خالي اورژانس اجتماعي را در اين روزها چه كسي قرار 
است پر كند؟ همين كه اين ماجرا يك سانحه طبيعي 
ادامه در صفحه 8 نبوده، همين كه اين...  

مريم شاهسمنديآسيه حاتمي

اميرآبادي فراهاني: منتظر ترميم كابينه از سوي 
رييس جمهور هستيم 

 از كاهش بيكاري 
تا سردرگمي يارانه اي

متروپل پس از پالسكو و سينا اطهر بار ديگر به تهران تلنگر زد

روزها از فاجعه متروپل گذشته و هنوز 38  نفر مفقود هستند
صفحه 8گزارش دوم|

 لزوم تغيير4 وزير، يك معاون 
و چند استاندار 

صفحه 3     صفحه 2    

صفحه 3    

 شاخص هاي كالن اقتصادي
به كدام سمت مي روند؟

 معماي ساختمان هاي 
پرخطر پايتخت

آبادان؛ داغ بر دل نشسته

 توقف توليد سه خودرو 
رسما كليد خورد

چرا جوجه ها معدوم شدند؟ 

سازمان ملي استاندارد اخيرا اعالم كرد كه اعتبار و 
كيفيت خودروهاي تيبا و سمند ال ايكس را تاييد 
نمي كند و باي��د اين دو خودرو از خط توليد خارج 
ش��وند. وزير صمت در واكنش به اين موضوع، روز 
گذش��ته آب پاكي را روي دس��ت خودروس��ازان 
ريخت و اعالم كرد كه س��ازمان استاندارد مرجع 
رسمي ارزيابي كيفيت است وتمام توليدكنندگان 
موظفند ضواب��ط س��ازمان اس��تاندارد در مورد 
كيفيت را رعايت كنند؛ حرف س��ازمان استاندارد 
فصل الخطاب است.   صفحه 7 را بخوانيد

انتش��ار بحث برانگيز تصاوير معدوم سازي هزاران 
جوجه يكروزه و دفن آنه��ا زير خاك كه به ادعاي 
مسببان آن به دليل نبود دان انجام شده، اين سوال 
را در اذهان عمومي ايجاد كرده كه چرا نهاده هاي 
آنها تامين  نمي ش��ود و چرا دستگاه هاي مرتبط 
اقدامي براي جلوگيري از اين دست معدوم سازي ها 
نمي كنند؟ اين در حالي است كه وزارت كشاورزي و 
انجمن مربوطه مدعي هستند كه مشكل خاصي در 
اين رابطه وجود ندارد. البته وزير جهاد دراظهاراتي 
گفته كه معدوم س��ازي در همه جاي دنيا مرسوم 
صفحه 7 را بخوانيد است!   

انتقاد 
 خودروسازان
از استاندارد

صادرات آزاد شد 
جوجه كشي نكنيد



در شرايطي كه دولت از آغاز يك جراحي بزرگ اقتصادي 
خبر داده و در روزهاي گذش��ته اقتص��اد ايران با تحوالت 
حاصل از آن دست و پنجه نرم كرده است، به نظر مي رسد 
كه هنوز تصوير دقيقي از نحوه حركت شاخص هاي كالن 
اقتصادي در سال جاري و چگونگي برنامه ريزي دولت در 

اين زمينه وجود ندارد. 
هرچند پس از انج��ام اصالحات ارزي دولت اعالم كرد كه 
ياران��ه نقدي را افزايش داده و به اين ترتيب از وارد ش��دن 
فشارهاي جديد بر مردم جلوگيري مي كند اما نحوه تداوم 
اجراي اين سياست  و نحوه برنامه ريزي درباره آن همچنان 

به عنوان يك ابهام به جاي خود باقي مانده است.
دولت اعالم كرده كه پس از دو ماه، يارانه به شكل كاالبرگ 
الكترونيكي توزيع خواهد شد اما هنوز نه جزيياتي از اين 
موضوع ارايه ش��ده و نه مشخص است كه اين حمايت به 
چه نحوي انجام مي شود و همين موضوع آينده يارانه ها را 
در هاله اي از ابهام فرو برده است. هرچند صرف دست بردن 
به نظام يارانه ها باعث شده بار ديگر كارشناسان به ابعادي 
توجه و نسبت به آن هشدار دهند كه در سال هاي گذشته 
همواره ناديده گرفته شده است. حميد حاج اسماعيلي به 
ارزيابي اصالح نظام يارانه ها در كشور پرداخت و اظهار كرد: 
معتقدم نظام پرداخت يارانه در ايران موفق نبوده و مي توانيم 
بخشي از داليل آن را ريشه يابي كنيم. زماني كه پرداخت 
يارانه ها را به صورت جدي و گسترده شروع كرديم قرار بود 
قيمت هاي انرژي را در اي��ران واقعي كنيم و درعين حال 
از محل واقعي كردن قيمت انرژي بتوانيم در يك مس��ير 
هدفمند، يارانه هاي بخش تولي��د و گروه هاي هدف را به 

نسبت شرايط اقتصادي تامين كنيم.
وي ادامه داد: در بخش يارانه ها مس��اله حمايت از توليد و 
كارگاه ها معطل مان��د و هيچ وقت به دليل كمبود منابع، 
نتوانستيم منابعي را به بخش توليد تخصيص دهيم. عمده 
درآمدي كه به لحاظ مابه التف��اوت قيمت هاي انرژي به 
دست آمد صرف توزيع يارانه هاي نقدي شد، چون از همان 
اول هدفگذاري اشتباه بود و همه گروه ها در كشور يارانه را 
دريافت كردند. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: شرايط 
رفته رفته نشان داد كه اين طرح در اجرا مشكل دارد چون به 
گروه هاي هدف اصابت نكرده است و وضعيت زندگي گروه ها 
و دهك هاي ضعيف را ارتقا نداده است؛ در عين حال كه رشد 
تورم را در كشور داشتيم ولي مبلغ حمايت هاي يارانه اي 
هيچگاه افزايش پيدا نكرد و در حد ۴۵ هزار تومان باقي ماند. 
ما در مرحله دوم هم كار ديگري را وارد بحث يارانه ها كرديم 

كه مساله قيمت اختصاصي بنزين در كشور بود.
حاج اسماعيلي افزود: در بررسي هاي جديدي كه در بحث 
دهك هاي ضعيف مورد ارزياب��ي دولت وقت قرار گرفت، 
 بيش از ۶۰ ميليون نفر از جمعيت كشور مستحق دريافت 
يارانه معيشتي شناخته شدند. در بحث معيشت و پرداخت 
يارانه خانواده ها در حوزه بنزين متوجه ش��ديم كه يارانه 
بگيران و گروه هدف بزرگ تر ش��دند. نزديك به ۱۰ سال 
از پرداخت يارانه اول در بحث حامل هاي انرژي گذش��ته 
بود و در حوزه بنزين، جمعيت گس��ترده تري را ش��امل 
حمايت هاي اقتصادي يارانه ديديم كه نشان مي دهد اين 
روند با ضعف هاي جدي همراه بوده است. اين كارشناس 
اقتصادي با بيان اينكه در دولت س��يزدهم مبنا و فلسفه 

اصل��ي ارز ترجيحي چه در مبدأ چ��ه در مقصد، حمايت 
يارانه اي اس��ت، اظهار كرد: در حال حاضر نسبت به هر دو 
بخش انتقاد جدي وارد مي شود. كساني كه در مبدأ اين ارز 
را تخصيص دادند اكنون ادعا مي كنند كه به انحراف رفته 
است و عامل انحراف را هم برخي افراد نااهل مي دانند كه آن 
را گرفته اند و حساب ها را درست به دولت گزارش ندادند يا به 
كاالهايي تخصيص دادند كه مشمول هدفمندي يارانه ها يا 

حمايت هاي معيشتي براي مردم نبوده است.
وي افزود: مس��اله ديگري كه دولت ب��ر آن تاكيد دارد كه 
به نظر من درست است، ضعيف بودن نظارت ها به لحاظ 
قانوني بوده و ارز ترجيحي را به انحراف برده است. اكنون 
دولت درصدد اس��ت كه اين يارانه را به صورت مس��تقيم 
در مقصد به مردم بدهد. اين كارش��ناس به آمار پرداخت 
يارانه ها نيز اشاره كرد و گفت: در آمارها اعالم مي شود كه به 
حدود ۷۴ ميليون نفر يارانه داده شده كه بخشي ۳۰۰ هزار 
توماني و بخشي ۴۰۰ هزار توماني است اما از اكثر افراد كه 
سوال مي كنيم مي گويند يارانه جديد را دريافت نكردند و 
حتي كساني كه يارانه ۴۵ هزار توماني را مي گرفتند حذف 
ش��ده اند؛ لذا اين آمار و ارقام محل چالش است و واقعيت 
اين اس��ت كه در بحث يارانه ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار 
تومان، پوشش جمعيتي گس��ترده را شامل نشده است. 
حاج اسماعيلي ادامه داد: سوال اين است كه اگر دولت در 
حذف ارز ترجيحي كه اسمش را جراحي بزرگ اقتصادي 
گذاشته است، تناسب ميزان يارانه نقدي با شرايط تورمي 
را به نسبت  معيشت مردم حفظ نكند آيا يارانه نقدي موفق 
خواهد بود؟ تجربه نش��ان داده كه با شرايط روز جامعه به 
دليل مشكالت اقتصادي موجود در كشور و كمبود منابع 

اعتباري و كس��ري بودجه دولت، نمي توان آن را مداوم و 
مستمر به روز رساني كرد. در كنار ابهام ها درباره وضعيت 
يارانه ها، ديگر ش��اخص هاي اقتصادي نيز اوضاع نامعلوم 
دارند. صرف نظر از تورم كه با اصالحات دولت احتماال در 
ماه هاي آينده همچنان صعودي خواهد بود، مركز آمار در 
جديدترين گزارش خود به بررسي نرخ بيكاري پرداخته كه 
نشان از كاهش آن در سال گذشته دارد. بر اساس گزارش 
مركز آمار، بررسي نرخ بيكاري افراد ١٥ ساله و بيشتر نشان 
مي دهد كه ۹.۲ درصد از جمعيت فعال )شاغل و بيكار(، 
بيكار بوده اند. بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري حاكي از 
آن است كه اين شاخص، نسبت به سال قبل )١٣٩٩(، ۰.۴ 

درصد كاهش يافته است.
در سال ١٤٠٠، به ميزان ٤٠,٩ درصد جمعيت ١٥ ساله و 
بيشتر از نظر اقتصادي فعال بوده اند، يعني در گروه شاغالن 
يا بيكاران قرار گرفته اند. بررس��ي تغييرات نرخ مشاركت 
اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به سال قبل 
)١٣٩٩( ٠.٤ درصد كاهش يافته است. بنابراين هر چند 
نرخ بيكاري در س��ال گذشته كاهش يافته بود اما با توجه 
به كاهش نرخ مش��اركت در اين بازه زماني، اين موضوع را 
نمي تواند ناشي از بهبود بازار كار و افزايش اشتغال قلمداد 
كرد.جمعيت شاغلين ١٥ ساله و بيشتر در سال ١٤٠٠، برابر 
با ٢٣ ميليون و ٤٤٧ هزار نفر بوده كه نسبت به سال قبل 
بيش از ١٨٠هزار نفر افزايش يافته است. بررسي اشتغال در 
بخش هاي عمده اقتصادي نشان مي دهد كه در سال ١٤٠٠، 
بخش خدمات با ۴۹.۸ درصد بيش��ترين سهم اشتغال را 
به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش هاي 
صنعت با ٣٣.٨ درصد و كشاورزي با ۱۶.۳درصد قرار دارند. 

نرخ بيكاري جوانان ١٥ تا ٢٤ س��اله حاكي از آن است كه 
۲۳.۷ درصد از فعاالن اين گروه سني در سال ١٤٠٠ بيكار 
بوده اند. بررسي تغييرات ساالنه نرخ بيكاري اين افراد نشان 
مي دهد، اين نرخ نسبت به س��ال قبل )١٣٩٩( تغييري 
نداشته است. بررسي نرخ بيكاري گروه سني ١٨ تا ٣٥ ساله 
در سال ١٤٠٠ نشان مي دهد كه ۱۶.۵ درصد از جمعيت 
فعال اين گروه س��ني بيكار بوده اند. اين در حالي است كه 
تغييرات نرخ بيكاري اين افراد نشان مي دهد اين نرخ نسبت 

به سال ١٣٩٩، به ميزان ۰.۲ درصد كاهش يافته است.
بررسي سهم جمعيت ١٥ ساله و بيشتر داراي اشتغال ناقص 
در سال١٤٠٠ نش��ان مي دهد كه ۱۰.۲درصد جمعيت 
شاغل، به داليل اقتصادي )فصل غيركاري، ركود كاري، 
پيدا نكردن كار با ساعت بيشتر و…( كم تر از ٤٤ ساعت در 
هفته كار كرده و آماده براي انجام كار اضافي بوده اند. اين در 
حالي است كه ٣٧.٨ درصد از شاغلين ١٥ ساله و بيشتر، ٤٩ 
ساعت و بيشتر در هفته كار كرده اند. همچنين اين نتايج 
گوياي آن است كه در سال ١٤٠٠جمعيت شاغل كشور 

به طور متوسط ٤٣,٥ ساعت در هفته كار كرده اند.
اين آمارها نشان مي دهد كه دولت با موقعيتي نامعلوم در 
اقتصاد ايران دست و پنجه نرم مي كند. در واقع همانطور 
كه مي توان از كاهش نسبي آمار بيكاري راضي بود، در عين 
حال بايد توجه داشت كه اصالحات اقتصادي و افزايش 
دستمزد و كاهش سرمايه گذاري، مي تواند به پايين آمدن 
سطح اشتغال نيز منجر شود و در نهايت به تعداد بيكاران 
بيفزايد. در واقع تا زماني كه دولت طرح كالن و بلندمدت 
خود را براي آينده اقتصاد ايران مشخص نكند، احتماال ابهام 

در سرنوشت اين شاخص ها ادامه خواهد داشت.
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قتل شبه عمد
حكم مقصران متروپل

يك وكيل دادگستري گفت: كساني كه در متروپل به 
وظايف خود عمل نكرده اند از نظر حقوقي و كيفري در 
قتل و پرداخت خس��ارات سهيم هستند و اين موضوع 
قتل شبه عمد است. نعمت احمدي  حقوق دان و وكيل 
دادگستري با اشاره به حادثه تلخ متروپل آبادان و مقصران 
اين اتفاق، اظهار داشت: تشبيه اين موضوع به قتل عمد 
ش��رايط و ويژگي هاي خود را دارد اما از باب قاعده عدم 
رعايت نظامات دولتي و شرح وظايف افراد دست اندركار 
از ابت��داي امر تا وقوع اين حادثه كه در اين پرونده نقش 
داشته اند؛ يعني از نقشه اي كه داده شده و شرايط مجاز 
بودن تعداد طبقات و ضريب مقاومت آن را تعيين كرده 
است مهم اس��ت لذا هر فردي در اين قاعده دگرگوني 
ايجاد كرده مقصر محسوب مي شود.احمدي ادامه داد: 
سهم اينكه آيا اين منطقه از جهت نظامات شهري براي 
ساختن اين تعداد طبقه استاندارد بوده يا خير مهم است 
اما ظاهراً مشخص شده كه اين ساختمان به دليل وجود 
طبقه همكف و زيرزمين ۱۳ طبقه بوده است نه ۱۰ طبقه 
و بايد ديد نقشه جامع ش��هري اين اجازه را به آنها داده 
اس��ت يا خير و پروانه اوليه تا چقدر مجاز بوده است لذا 
نقش شهرداري در اين قضيه برجسته است چراكه آنها در 
تهران و ساير شهرها متولي صدور پروانه و رعايت قوانين 
و مقررات ساخت و ساز ها ش��ده اند و خودشان شريك 
هستند. اين وكيل دادگستري همچنين در خصوص 
نقش دولت و استانداري خوزستان در زمان ساخت اين 
پروژه گفت: اگر شما بخواهيد دولت را فارغ از شهرداري 
مسوول بدانيد از اين بابت مي توان مسوول دانست كه 
آنها از ابزار نظارتي خود مانند بازرسي استفاده نكرده و بر 
عملكرد شهرداري ها نظارت نداشته و باعث شدند يك 
ساختمان در مقابل چشم مردم باال برود و با وجود تذكرات 
متعدد كارشناسان درباره ريزش اين ساختمان، افرادي به 
خاطر منافع خود اين تذكرات را ناديده گرفتند.وي تاكيد 
كرد: بنابراين دولت و استانداري نيز در اينجا از اين نظر كه 
با داشتن ابزار قانوني مانند بازرسي كل كشور و نهادهاي 
نظارتي خود و معاونت سياس��ي امنيتي مي توانستند 
نظارت الزم را انجام دهند و ندادند، مقصر هستند چرا 
كه استانداري نماد دولت در هر استان است كه وظايف 
حاكميتي مهمي دارد از جمله اينكه بايد بر زير مجموعه 
خود نظارت داشته باشد. احمدي با بيان اينكه مي توان 
اين اتفاق را قتل شبه عمد دانست، تصريح كرد: كساني 
كه به وظايف خود عمل نكرده ان��د از نظر حقوقي و 
كيفري در قتل و پرداخت خس��ارات سهيم هستند 
و اين موضوع قتل شبه عمد است از اين رو محاكمه 
قضات، مديران كل و س��رتيپ به باال در دادگستري 
استان تهران و زيرنظر دادستاني آن صورت مي گيرد.

فرصت سفرهاي رييس جمهور 
براي اشتغال زايي

دس��تيار وزير امور خارجه با بيان اينكه در ازاي هر يك 
ميليارد دالر صادرات، ۷۵ هزار اش��تغال ايجاد مي شود، 
گفت: سفرهاي منطقه اي رييس جمهور فرصت بسيار 
خوبي است تا مشكل بيكاري و اشتغال جوانان در داخل 
كش��ور را با برنامه ريزي در حوزه زيرساخت ها حل كرد. 
عبداهلل سهرابي با اشاره به سفر رييس جمهور به عمان، 
گفت: پنجمين سفر منطقه اي آيت اهلل رييسي با هيات 
بلندپايه سياس��ي، اقتصادي و تجاري با توجه به اينكه 
كميسيون مشترك دو كش��ور به رياست وزير صنعت، 
مع��دن و تجارت اي��ران، آقاي فاطم��ي امين مديريت 
مي شود، با برنامه ريزي هايي كه وزارت خارجه انجام داد، 
اين سفر موفق و همراه با دستاوردهايي بود. دستيار وزير 
امور خارجه اضافه كرد: طبيعي است كه ما در يك سال 
گذشته به جهت تغيير سياست ها و روش هاي دستگاه 
سياست خارجي در دولت س��يزدهم، موفق شديم ۶۳ 
درصد افزايش صادرات به كش��ور عمان داشته باشيم. 
وي اظهار داشت: يك ظرفيت نهفته اي در همسايگي ما 
در حاشيه خليج فارس وجود دارد كه بايد نهايت استفاده 
را از آن داشته باشيم كه آن هم ظرفيت دريا است. ما با ۸ 
كشور همسايه مرز دريايي داريم كه يكي از اين كشورها 
عمان است.وي با بيان اينكه شايد عمان در نگاه اول با ۵ 
ميليون جمعيت كشور بزرگي به نظر نرسد، بيان داشت: 
اما اين كشور ۲۴ ميليارد دالر واردات دارد كه سهم ما از 
اين ۲۴ ميليارد دالر سهم بسيار ناچيزي است. همانطور 
كه آقاي رييس جمهور اش��اره ك��رد، روابط اقتصادي با 
عمان به گرمي روابط سياسي با اين كشور نيست.سهرابي 
اضافه كرد: اميدواريم با اين سفر و برنامه ريزي هايي كه 
انجام شده و امضاي موافقت نامه در عرصه هاي مختلف 
اقتصادي، تجاري، مسائل امنيتي، فرهنگي، اجتماعي 
و سياس��ي، بتوانيم ظرفيت هاي مغفول بر زمين مانده 
به ويژه در حوزه دريا و اقتصاد و مهم تر از همه استفاده از 
ظرفيت هاي تهاتر و بنادر و احياي راه ابريشم را فعال كنيم 
و يكي از اصلي ترين مسائلي كه سال هاي سال در مذاكرات 
به دليل بعضي از مشكالت به نتيجه نمي رسيد، موضوع 
انتق��ال گاز و فعاليت در حوزه ان��رژي بود كه اميدواريم 
بتوانيم در فضاي دولت سيزدهم آن را به نتيجه برسانيم.

دستيار وزير امور خارجه با بيان اينكه اميدواريم در دولت 
سيزدهم بتوانيم از اين روابط نهايت بهره را براي خدمت 
به مردم، اشتغال زايي و ايجاد درآمد ببريم، گفت: در ازاي 
هر ي��ك ميليارد دالر صادرات، ۷۵ هزار اش��تغال ايجاد 
مي ش��ود. انجام اين سفرها فرصت بسيار خوبي است تا 
مش��كل بيكاري و اش��تغال جوانان در داخل كشور را با 
برنامه ريزي در حوزه زيرس��اخت ها حل كرد.سهرابي 
همچنين با اشاره به سفر اخير امير قطر به تهران و موضوع 
جام جهاني ۲۰۲۲ قطر، گفت: سفر امير قطر به تهران نيز 
كه در هفته هاي گذشته انجام شد، در پاسخ به چهارمين 
سفر خارجي رييس جمهور به اين كشور انجام شد. اين 
سفر در شرايطي انجام شد كه ما در آستانه يك رويداد 
بين الملل به نام جام جهاني فوتبال ۲۰۲۲ قطر هستيم.

وي اضافه كرد: از عواملي كه مي تواند ما را به سرنوشت 
واحد و امنيت دسته جمعي و آرامش در همه عرصه ها 
برساند، كار با همسايگان است. برگزاري بازي هاي جام 
جهاني در كشور همسايه ايران، قطر پديده اي است كه 

جمهوري اسالمي بايد نهايت بهره را از آن ببرد.

فيش هاي حقوقي در آستانه انتشار
ظاهرا تكليف قانوني انتش��ار فيش هاي حقوقي، قرار 
اس��ت طي روزهاي آينده اجرايي ش��ود، در حالي كه 
شش سال از اين الزام قانون گذشته و در اين سال ها به 
هر دليلي از آن شانه خالي شده بود؛ هرچند اين اقدام 
به معناي پايان نابرابري حقوقي نيس��ت ولي مهم تر از 
انتشار فيش، رو شدن بدون استثناء و بدون مالحظه آن 
در اجراي قانون خواه��د بود. زمان اجراي قانون برنامه 
ششم توسعه كه از سال ۱۳۹۶ به اجرا درآمد، تمام شده 
و تا زمان ارايه برنامه هفتم، اجراي آن تمديد شده است، 
ولي شايد بندهاي زيادي از آن است كه حتي به مرحله 
اجرا در نيامده است. ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه 
از جمله همين بندهاست.طبق اين ماده قانوني، دولت 
مكلف به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزاياست و تمامي 
دستگاه هاي مشمول بايد نسبت به اعالم ميزان ناخالص 
پرداختي به هر ي��ك از كاركنان اقدام كنند، در همين 
ماده تاكيد ش��ده است كه دولت بايد امكان دسترسي 
براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم به اطالعات حقوقي 
كاركنان و مديران دستگاه ها و سازمان هاي مورد تاكيد 
در قانون را فراهم آورد. س��امانه ثبت حقوق و مزايا در 
پايان سال ۱۳۹۶ از سوي سازمان اداري و استخدامي 
راه اندازي شد ولي ورود دستگاه هاي مشمول به آن به 
كندي پيش رفت و ب��ا وجود كش و قوس هاي فراواني 
كه داش��ت در اواخر سال گذش��ته يعني زمان پاياني 
قانون برنامه ششم توسعه، گزارشي از سازمان اداري و 
استخدامي از وضعيت سامانه ثبت حقوق و مزايا نشان 
داد كه بيش از ۱۴۵۰ دستگاه در اين ليست وجود دارد 
كه اطالعات وارد شده تعدادي از آنها كمتر از ۵۰ درصد 
بود؛ به طوري كه از اين تعداد بيش از ۱۳۰۰ دس��تگاه 
صفر درصد است و هيچ گزارشي اعالم نكرده  و نزديك به 
۱۵۰ دستگاه ديگر نيز كمتر از ۵۰ درصد ورود اطالعات 
داش��تند. اما در اين بين تكليف دسترسي به فيش ها 
هم مطرح بود كه اجرايي نشد، در سال ۱۳۹۸، انصاري 
- رييس وقت س��ازمان اداري و استخدامي - در مورد 
دسترس��ي به اطالعات حقوقي مديران آن را مشروط 
به اجازه دولت دانس��ته و گفته بود كه اين اطالعات در 
پايگاه اطالعاتي دستگاه قرار مي گيرد و سازمان اداري و 
استخدامي با وجود اينكه مسوول راه اندازي سامانه بوده، 
اما نه مكلف به باز كردن دسترسي به اين اطالعات است 
و نه مجوز آن را دارد كه سامانه را براي عموم باز بگذارد. 
تصميم گيري در رابطه با دسترسي عموم به اطالعات 
حقوقي مديران به دولت بس��تگي دارد و هر زمان كه 
اين مجوز از س��وي آن صادر شود گزينه دسترسي به 
اطالعات پرداختي مديران فعال خواهد شد. به هر ترتيب 
نه اطالعات در س��امانه تكميل شد و نه دولت مجوزي 
براي انتشار فيش حقوقي صادر كرد، در سال گذشته 
لطيفي-رييس سازمان اداري و استخدامي- اعالم كرد 
كه دولت تصميم به اجراي قانون برنامه و ايجاد دسترسي 
براي مش��اهده فيش حقوقي كاركنان دارد. در همين 
راستا ظاهرا در مدت اخير ضوابط انتشار فيش ها هم به 
دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون ابالغ شده است و به 
زودي اين موضوع در دولت به جمع بندي نهايي خواهد 
رسيد، هرچند كه تاريخ انتشار و ايجاد دسترسي عمومي 
هنوز به طور دقيق مشخص نشده است.  انتشار فيش هاي 
حقوقي گرچه اجراي تكليف قانوني است ولي نمي تواند 
تضميني براي ساماندهي وضعيت پرداخت ها و اصالح 
اين نظام بوده و تفاوت هاي حقوقي را جبران كند، با اين 
حال انتشار تمامي فيش هاي صادره، بدون استثنايي )به 
غير از استثناء چند دستگاه در قانون( مورد توجه است 
كه آزمون سختي براي س��ازمان اداري و استخدامي و 
نهادهاي نظارتي خواهد بود. اين در حالي اس��ت كه 
در سال گذشته و به دنبال دستور رييس جمهوري 
براي رس��يدگي به وضعيت پرداخت ها، سازمان 
اداري و اس��تخدامي وعده تدوي��ن اليحه جامع 
حقوق و دس��تمزد كاركنان نظام اداري كشور را 
در راستاي اصالح نظام  پرداخت، داده بود كه فعال 

گزارشي از جريان اين اليحه ارايه نكرده است.

ارز چند نرخي عامل هرج و مرج
يك كارش��ناس اقتصادي با بيان اينكه سيس��تم ارز 
چندنرخي باعث ايجاد هرج و مرج در بازار مي ش��ود، 
گفت كه منابع ديگري از جمله ماليات اجاره خانه ها، 
خانه ها و خودروهاي لوك��س ثروتمندان و بنگاه هاي 
بزرگ خصولتي براي اداره كشور وجود دارد كه دولت به 
درستي و به اندازه كافي از آنها استفاده نمي كند. احسان 
س��لطاني اظهار كرد: به طور كلي كارشناسان با ارز دو 
نرخي مخالف هس��تند، هرچند كه اآلن ارز ١٠ نرخي 
است ! به طور كلي سيستم ارز چندنرخي درست نيست 
و باعث ايجاد هرج و مرج در بازار مي ش��ود. به گفته وي 
ارز ۴۲۰۰ توماني تا حدي زهر ارز ۲۵ تا ۳۰ هزار توماني 
را مي گرفت و باعث مي شد برخي اقالم اساسي با قيمت 
پايين تر به دست مردم برسد. از طرف ديگر ارز دولتي 
حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد ارز ورودي به كش��ور بود كه در 
ميانگين واردات كل، ن��رخ ارز موثر را حدود ۲۰ درصد 
كاهش مي داد اما حاال با افزايش بيش از ۱۰۰۰ توماني 
نرخ ارز نيما و اينكه نرخ ارز موزون و موثر كشور هم ۲۰ 
درصد باال رفته، به مردم شوك وارد شد. سلطاني با بيان 
اينكه دولت مي تواند از منابع ديگري هم استفاده كند، 
تصريح كرد: براي مثال ماليات يك منبع درآمدي مهم 
است. برآورد مي شود چند صد هزار ميليارد تومان اجاره 
خانه دريافت مي شود كه بايد مشمول ماليات شود، اما 
اين صاحب خانه ها ماليات پرداخت نمي كنند.  همچنين 
به گفته وي ۲۰ بنگاه اول، بنگاه هاي رانتي و خصولتي با 
سودهاي كالن كه عموما معدني، فوالدي، پتروشيمي 
و نفتي هستند، در سال گذشته فقط هفت درصد ماليات 
موثر نسبت به درآمدشان پرداخت كرده اند؛ پس ماليات 
كمي پرداخت مي كنند و باعث مي شود دولت كمبود 
منابع پيدا كند.  اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه 
س��هم ثروتمندان از افزايش ماليات ۱۴۰۱ فقط پنج 
درصد است، تصريح كرد: اين همه هياهو در مجلس براي 
دريافت ماليات از خانه هاي لوكس به وجود آمد اما كل 
سهم ماليات خانه و خودروي لوكس و خانه هاي خالي 

فقط ۰.۵ درصد از ماليات هاي امسال است.

از كاهش بيكاري تا سردرگمي يارانه اي

سفير سابق ايران در عراق: 

معاون عمليات ارتش خبر داد: 

شاخصهايكالناقتصاديبهكدامسمتميروند؟

اقليم كردستان، فرصتي براي توسعه روابط دو كشور است

توان توليد جنگنده هاي بسيار پيشرفته در ايران

سفير پيشين ايران در عراق تاكيد كرد: روابط ايران و اقليم 
كردس��تان در چار چوب قانون اساس��ي عراق بايد رابطه 
تكاملي باشد نه رابطه تقابلي.حسن دانايي فر در نشست 
»ايران و اقليم كردس��تان عراق، از چالش ها تا فرصت ها« 
كه با همكاري انجمن ايراني مطالعات غرب آسيا در خانه 
انديشمندان علوم انساني برگزار شده بود، با اشاره به سير 
روابط ايران و اقليم كردس��تان عراق اظهار كرد: ايران در 
مقاطع مختلف تالش كرده دو جري��ان عمده كردي در 
منطقه اقليم كردس��تان ع��راق را به يك نقط��ه تعادل و 
همكاري برساند.وي با بيان اينكه در مقطعي بر اساس روابط 
فرهنگي، اقتصادي، سياسي روابط ايران و اقليم كردستان 
به اوج خود رسيده بود و كمترين مشكل ناامني در مرزهاي 
طرفين وجود داشت گفت: ايران اصرار دارد كه كوچك ترين 
ناامني به اقليم نرود و اجازه ندهد كه ناامني ها در اين منطقه 
افزايش پيدا كند.سفير پيشين ايران در عراق گفت: اما به 
مرور حكومت اقليم و حكومت مركزي در عراق به خاطر 
موضوع داعش و حمله اين گروه تروريستي به عراق دچار 
مشكل شد و در پي اين اتفاق برخي تحليل هاي نادرست 
در بين رهبران كردستان ايجاد شد.وي همچنين با بيان 

اينكه فقدان آقاي جالل طالباني و درگذش��ت ايشان نيز 
باعث شد كه برخي واگرايي ها، يا تشكيك ها و ابهاماتي ايجاد 
شود افزود: بعضا اين تصور اشتباه در بين برخي سران اقليم 
ايجاد شد كه اراده اي در ايران وجود دارد كه مي خواهد اقليم 
ادامه ندهد در حالي كه اگر حمايت هاي ايران در طول اين 
سال ها نبود اقليم دچار مشكالت زيادي مي شد.وي با بيان 
اينكه برخي از تصورات نيز وجود دارد كه اقليم مي خواهد 
ناامني به ايران منتقل كند كه البته برخي از قرائن و رفتارها 
نيز در اين زمينه وجود دارد كه به اين ذهنيت دامن مي زند 
تصريح كرد: در مجموع روابط كنوني ما با اقليم كردستان 
در چارچوب قانون اساسي عراق روابط خوبي است و قطعا 
مي تواند بهتر از اين باشد. اقليم كردستان، فرصتي براي 
توسعه روابط ايران و عراق در چارچوب قانون اساسي اين 
كشور است و ما بايد برخي از موضوعاتي كه وجود دارد را 
حل كنيم و روابط ايران و اقليم مي تواند رابطه تكاملي باشد نه 
رابطه تقابلي.در ادامه اين برنامه حسن دانايي فر در واكنش 
به صحبت هاي محمد صديق احمد، ديپلمات ارشد اسبق 
اقليم كردستان در تهران كه معتقد بود ايران نگاه امنيتي به 
منطقه اقليم دارد و اين نگاه امنيتي باعث ايجاد مشكالتي 

در روابط دو كشور ش��ده و ذهنيت مردم اقليم نسبت به 
ايران را منفي كرده است اظهار كرد: ما در تنها جايي كه در 
عراق موفق نشديم مدارس خود را راه اندازي كنيم يا مجوز 
دانشگاه ر ا بگيريم در منطقه اقليم بود. اين تصور در برخي 
از مقامات اقليم بود كه آنجا مي خوا هد مكاني براي توسعه 
باشد.دانايي فر با انتقاد از سخنان مطرح شده از سوي اين 
ديپلمات اس��بق اقليم در تهران خاطرنش��ان كرد: وقتي 
ش��هروند عادي در اروميه وام مي گي��رد و براي يك مركز 
اقتصادي از اربيل مجوز مي گيرد ولي بعد از مدتي مي بيند 
مقامات امنيتي اربيل به آن مركز مي رون��د و آن مركز را 
مي بندند به بهانه هاي امنيتي در حالي كه اين ش��هروند 
عادي هيچ ارتباطي با مسائل امنيتي ندارد بايد گفت كه 
در برخي از سطوح اجرايي در داخل اقليم نگاه هاي امنيتي 
وجود دارد.وي با تاكيد بر اينكه در بخشي از سطوح اجرايي 
منطقه اقليم نگاه امنيتي نسبت به روابط با ايران حاكم است 
افزود: چرا بايد دستگاه هاي امنيتي در آنجا توافقات صورت 
گرفته در بين طرفين را وتو كنند. زماني كه ما مي خواهيم 
در آن منطقه ترانزيت كنيم مشكلي براي ديگر كشورها 
در اي��ن زمينه وجود ن��دارد ولي اين موضوع ب��راي ايران 

ممنوع مي شود.دانايي فر در بخشي ديگر از صحبت هاي 
خود اشاره كرد كه نخس��تين ارتباطش با رهبران اقليم 
كردستان به سال ۱۳۶۱ و در حين جنگ تحميلي صدام 
عليه ايران باز مي گردد در زماني كه رزمندگان ايراني و كرد 
عراقي دوشادوش هم در يك سنگر عليه رژيم بعث مبارزه 
مي كردند.او سپس با اشاره به روابط بسيار نزديك ايران با 
كردها و از جمله رهبران كرد چه از بعد فكري و چه از بعد 
عاطفي افزود: بهترين خاطره اي كه از شهيد باكري من 
تا به حال شنيدم از آقاي مسعود بارزاني نقل شده است، 
ايشان گفته اند در يكي از عمليات هاي مشترك نيروهاي 
كرد و رزمندگان ايراني كه در زمستان بود، شب هنگام 
موقع استراحت نيروهاي ايراني كه مجهزتر بودند هر يك 
در كيسه خواب خود خوابيدند و نيروهاي پيشمرگ اما 
با همان لباس ها و نهايتا پتو. دو سه ساعت كه گذشت 
آقاي باكري آمدند و وضع را ديدند، با صداي بلند همه را 
بيدار كردند، گفت خب تا اين ساعت نيروهاي ايراني در 
كيسه خواب خوابيدند، از اين لحظه هر نفر كيسه خواب 
خود را به يك پيشمرگ كرد بدهد و حاال نوبت آنهاست 

كه كمي بهتر در اين شب سرد استراحت كنند.

معاون عمليات ارتش ايران گفت: ارت��ش امروز مي تواند 
پرنده هاي با سرنش��ين و جنگنده هاي بس��يار پيشرفته 
توليد كند. امير دريادار س��يد محمود موسوي، با اشاره به 
پايگاه پهپادي راهب��ردي ۳۱۳ ارتش، گفت: اين پايگاه ها 
و پايگاه هاي مش��ابه، در نقاط مختلف كش��ور مس��تقر و 
مدت هاست عملياتي شده و مورد بهره برداري قرار گرفته 
اس��ت. وي ادامه داد: بازديد س��ردار سرلشكر باقري از اين 
پايگاه براي ارزيابي عملكرد و توانمندي هاي ارتش در اين 
حوزه انجام شد. ارتش جمهوري اسالمي ايران متناسب با 
ماموريت هايي كه به عهده دارد از اين پايگاه استفاده مي كند 
و سردار سرلشكر باقري در اين بازديد توانمندي هاي ارتش 
در حوزه پهپاد را در يكي از اين پايگاه ها ارزيابي كرد. همانطور 
كه در تصاوير مشخص بود، همه پهپادهايي كه در اين پايگاه 

بودند، عملياتي و آماده انجام ماموريت بودند و هر زمان كه 
نياز به آنها باش��د به پرواز درآمده و عملي��ات خود را انجام 
مي دهند. معاون عمليات ارتش اظهار داشت: پهپادهايي 
كه در اين پايگاه س��ري اس��تفاده و به كار گرفته مي شود، 
توان انجام عمومي ماموريت هاي بسيار پيشرفته را دارند 
تا بتوانند در موقع نياز، ضربه هاي كاري به دش��من بزنند. 
ماموريت هايي كه برعهده اين پايگاه هاي س��ري گذاشته 
مي شود، ماموريت هاي بسيار ويژه و عمدتاً برون مرزي است. 
تجهيزاتي كه در اين پايگاه ها به صورت مخفي نگهداري 
مي شوند، بايد از ديد دشمن پنهان باشد تا در صورت نياز از 
آنها استفاده  شود. امير دريادار موسوي با بيان اينكه توان توليد 
جنگنده هاي بسيار پيشرفته را داريم، افزود: توانمندي هاي 
امروز نيروهاي مسلح با دوران دفاع مقدس قابل قياس نيست. 

ما در حوزه نيروها از توانمندي بااليي برخوردار هس��تيم، 
به عنوان مث��ال در حوزه جنگال و توليد پهپادها همه اين 
دس��تاوردها بعد از پيروزي انقالب اسالمي به دست آمده 
اس��ت. ما در دفاع مقدس تجهيزاتي نداشتيم اما امروز در 
حوزه زيرسطحي به تجهيزات پيشرفته دست يافته ايم. در 
حوزه پهپادي نيز پرنده هاي بدون سرنشيني توليد كرديم 
كه مي توانند به راحتي اهداف دوردست را شناسايي و مورد 
هدف قرار دهند. امروز به قابليتي رس��يديم كه مي توانيم 
پرنده هاي با سرنشين و جنگنده هاي بسيار پيشرفته توليد 
كنيم. وي توان رزم نيروهاي مس��لح را غير قابل قياس با 
دوران دفاع مقدس دانس��ت و گفت: در تمامي حوزه هاي 
زميني، دريايي، هوايي و پدافند هوايي شاهد پيشرفت هاي 
چشمگيري هستيم اما ويژگي خاصي كه پهپادهاي ارتش 

دارد اين است كه در همه نيروها متناسب با نيازي ها مورد 
استفاده قرار مي گيرند. معاون عمليات ارتش، نيروي انساني 
را مهم ترين عامل تعيين كننده در نبرد دانست و تاكيد كرد: 
در طول دفاع مقدس شاهد بوديم كه رزمندگان جان بر كف 
ارتش، سپاه و بسيج با كم ترين امكانات بيشترين كارآمدي 
را از خود نشان مي دادند و با حداقل تجهيزات پيروزي را به 
دست مي آوردند. امروز نيز جواناني كه در مراكز آموزشي 
ارتش و س��پاه آموزش مي بينند رهروان گذشتگان خود 
هستند و توش��ه گرانقدر دفاع مقدس را در اختيار دارند و 
با تمام توان از ارزش هاي انقالب اس��المي دفاع مي كنند. 
دشمنان تمام توان و تالش خود را براي محدود كردن توان 
نظامي و دفاعي ما به كار گرفتند، اما تالش آنها نتيجه عكس 

داد و امروز توان دفاعي و نظامي ما بومي است.



گروه بانك و بيمه |  
بان��ك مركزي ب��ا ابالغ دس��تورالعملي در راس��تاي 
مقابل��ه ب��ا پولش��ويي، حداكث��ر س��طح فعالي��ت 
موردانتظ��ار ب��راي اف��راد غي��ر فع��ال را ب��راي 
 بازنشس��ته 2 ميلي��ارد توم��ان، مس��تمري بگي��ر

۱ميلي��ارد تومان، بي��كار 500 ميليون توم��ان، افراد 
غيرفعال مالياتي 500 ميليون تومان اعالم كرده است.

در اين دس��تورالعمل، الزامات اجرايي تعيين س��طح 
فعاليت بانكي اشخاص حقيقي فاقد شغل و اشخاص 
حقوقي غيرفعال ابالغ شد وبانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي بايد نسبت به تعيين سطح فعاليت موردانتظار 
اشخاص حقيقي فاقد شغل يا اشخاص حقوقي غيرفعال 
اقدام كرده و مراتب را مطابق با رويه اي كه بانك مركزي 

تعيين مي كند به اين بانك اعالم كنند.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، به موجب ماده 
)۶۷( آيين نامه اجرايي ماده )۱۴( الحاقي قانون مبارزه 
با پولشويي مصوب جلسه مورخ 2۱    /0۷    /۱398 هيات 
وزيران، بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي مكلفند 
به منظور پايش مستمر ارباب رجوع در فرآيند شناسايي 
معمول و نيز ارزيابي ريسك برقراري تعامالت كاري با 
آنها، نسبت به تعيين سطح فعاليت ارباب رجوع اقدام 

كنند. 
در ادام��ه و به عنوان گام دوم، تدوي��ن الزامات اجرايي 
تعيين س��طح فعاليت اش��خاص حقيقي فاقد شغل و 
اشخاص حقوقي غيرفعال در دستور كار قرار گرفت. بر 
اين اساس،  مقرراتي تحت عنوان »دستورالعمل الزامات 
اجرايي تعيين سطح فعاليت اشخاص حقيقي فاقد شغل 
و اشخاص حقوقي غيرفعال« تدوين گرديد كه پس از 
طرح و تصويب در جلس��ه مورخ 2۴ /02 /۱۴0۱ هيات 

عامل بانك مركزي، به شبكه بانكي ابالغ شد.
 بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي بايد سطح فعاليت 
مورد انتظار هر يك از اش��خاص حقيقي فاقد شغل يا 
حقوقي غيرفعال را به صورت سامانه اي نگهداري نمايند 
و سطح فعاليت محقق شده آنها نزد خود را حداكثر پس 
از ۴8 ساعت از زمان وقوع هر تراكنش محاسبه نمايند، 
به نحوي كه در صورت تخطي سطح فعاليت محقق شده 
شخص حقيقي فاقد شغل يا شخص حقوقي غيرفعال 
قبل از سررسيد يك ساله از سطح فعاليت مورد انتظار 

وي، مراتب به صورت خودكار اعالم گردد.
 اش��خاصي كه در چارچوب رويه فوق از سطح فعاليت 
م��ورد انتظار عبور مي نمايند، باي��د به طريق مقتضي 
از جمله ارس��ال دعوت نامه به نش��اني ارب��اب رجوع، 
ارسال پيامك يا ساير روش ها، براي ارايه توضيحات و 
عنداللزوم تسليم مدارك و اسناد مثبته به درگاه هاي 
حضوري يا غيرحضوري موسسه اعتباري دعوت شوند 
و فرم پيوست براي تكميل در اختيار آنها قرار گيرد. در 
اين شرايط، نحوه اقدام موسسات اعتباري متناسب با 
توضيحات ارايه شده از سوي شخص حقيقي فاقد شغل 
يا ش��خص حقوقي غيرفعال مربوط تبيين شده است. 
همچنين ضمانت اجرايي متقاضي براي عدم مراجعه 
اش��خاص مزبور در مهلت يك ماهه تعيين شده جهت 
مراجعه به درگاه هاي حضوري يا غيرحضوري موسسه 
اعتباري و ارايه توضيحات مذكور در نظر گرفته ش��ده 
است.  عالوه بر پايش سطح فعاليت اشخاص يادشده، 
بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي بايد از طريق 
اتصال اطالعات اقتصادي اش��خاص به س��امانه هاي 
عملياتي خود، از عدم ارايه خدمات بانكي شامل افتتاح 
حساب س��پرده تجاري، اعطاي هرگونه ابزار پذيرش 
و اعطاي تسهيالت و قبول انواع تعهدات با موضوعات 
تجاري به اشخاص حقيقي فاقد شغل و نيز افتتاح حساب 
س��پرده بانكي، اعطاي هرگونه اب��زار پذيرش، اعطاي 
هرگونه ابزار پرداخت، اعطاي انواع تس��هيالت و قبول 
انواع تعهدات و اعطاي دس��ته چك جديد به اشخاص 

حقوقي غيرفعال اطمينان حاصل كنند.

متن دستورالعمل ياد شده به شرح زير است: 
ماده 2- موسسه اعتباري مكلف است نسبت به تعيين 
سطح فعاليت موردانتظار شخص حقيقي فاقد شغل يا 
شخص حقوقي غيرفعال اقدام نموده و مراتب را مطابق 
با رويه اي كه بانك مركزي تعيين مي كند به آن بانك 

اعالم نمايد.
ماده ۳- حد مجاز س��طح فعاليت مورد انتظار بانك 
مركزي براي ش��خص حقيقي فاقد ش��غل يا شخص 
حقوقي غيرفعال به شرح زير است: بازنشسته 2 ميليارد 
تومان، مس��تمري بگير۱ميليارد توم��ان، بيكار 500 
ميليون تومان، افراد غيرفع��ال مالياتي 500 ميليون 

تومان
تبصره ۱- در صورتي كه س��طح فعاليت موردانتظار 
شخص حقيقي فاقد ش��غل به دليل وجود درآمدهاي 
غيرشغلي مستمر مانند دريافت اجاره از امالك يا سود 
دريافتي از سپرد ه هاي بانكي و ...، بيش از حد مجاز سطح 
فعاليت مورد انتظار مذكور در جدول فوق براي اشخاص 
فاقد شغل باشد، موسسه اعتباري در هر مورد بايد پس از 
دريافت اسناد مثبته داّل بر وجود درآمدهاي غيرشغلي 
مستمر در همان س��ال شمسي و به نام شخص مزبور، 
مراتب را پس از تأييد واحد رعاي��ت قوانين و مقررات 

موسسه اعتباري به بانك مركزي اعالم نمايد.
تبصره2- چنانچه ش��خص حقيقي فاقد ش��غل در 
شمول اشخاص محجور موضوع دستورالعمل اجرايي 
تعيين حدود ارايه خدمات بانكي به اشخاص محجور 
در موسسات اعتباري ابالغي به موجب بخشنامه مورخ 
۱۴00/08/22 نيز قرار داش��ته باش��د، تعيين سطح 
فعاليت موردانتظار آن شخص بايد مطابق با ماده )2( 

اين دستورالعمل انجام پذيرد.
ماده 4- اش��خاص حقيقي فاقد ش��غل مي توانند در 
صورت اعتراض به سطح فعاليت مورد انتظار تعيين شده 
توسط موسسه اعتباري براي آنها، حداكثر ظرف مدت 2 
ماه پس از اطالع از سطح فعاليت مورد انتظار تعيين شده، 
به موسسه اعتباري مراجعه نموده و با ارايه اسناد و مدارك 
مربوط، تقاضاي خود براي افزايش سطح فعاليت مورد 
انتظار تعيين شده را به موسسه اعتباري تسليم نمايند.

تبصره۱- عدم مراجعه شخص حقيقي فاقد شغل به 
موسسه اعتباري ظرف مهلت زماني مذكور، به منزله 

تأييد سطح فعاليت موردانتظار تعيين شده مي باشد. 
تبصره2- در صورت تأييد تقاضاي ش��خص حقيقي 
فاقد شغل توس��ط موسس��ه اعتباري، افزايش سطح 

فعاليت موردانتظار وي بالمانع خواهد بود.
ماده 5- موسسه اعتباري مكلف است سطح فعاليت 
مورد انتظار شخص حقيقي فاقد شغل يا شخص حقوقي 
غيرفعال را به صورت سامانه اي نگهداري نموده و سطح 
فعاليت محقق شده وي نزد خود را حداكثر پس از ۴8 

ساعت از زمان وقوع هر تراكنش محاسبه نمايد.

ماده 6- موسس��ه اعتباري موظف است سامانه هاي 
اطالعاتي خود را به نحوي طراحي نمايد كه در صورت 
تخطي س��طح فعاليت محقق ش��ده شخص حقيقي 
فاقد شغل يا شخص حقوقي غيرفعال قبل از سررسيد 
يك ساله از س��طح فعاليت مورد انتظار وي، به صورت 
خودكار، مراتب اعالم گردد. در اين صورت، موسس��ه 
اعتباري مكلف است پس از دريافت اعالميه سامانه اي 
عبور از س��طح فعاليت موردانتظار، از شخص مزبور به 
طريق مقتضي از جمله ارسال دعوتنامه  به نشاني ارباب 
رجوع، ارسال پيامك يا س��اير روش ها دعوت  نمايد تا 

براي ارايه توضيحات به موسسه اعتباري مراجعه كند.
تبصره ۱- موسس��ه اعتباري مي تواند از راهكارهاي 
غيرحضوري براي اخذ توضيحات از ش��خص حقيقي 
فاقد شغل يا شخص حقوقي غيرفعال نيز استفاده نمايد.

تبصره 2- مهلت مراجعه شخص حقيقي فاقد شغل 
يا ش��خص حقوقي غيرفعال به درگاه هاي حضوري و 
غيرحضوري مربوط نمي تواند بيش از يك ماه از زمان 
درياف��ت اعالميه س��امانه اي عبور از س��طح فعاليت 
موردانتظار باش��د. موسس��ه اعتباري مربوط بايد در 

دعوتنامه  ارسالي، مهلت يادشده را ذكر نمايد.
ماده 7- چنانچه اعالميه س��امانه اي عبور از س��طح 
فعاليت موردانتظار حاكي از تفاوت فاحش باشد، عالوه 
بر دعوت از شخص مزبور مطابق فرآيند مقرر در ماده )۶(، 
مراتب بايد بالفاصله به صورت محرمانه و بدون اطالع 
شخص مورد نظر، به واحد مبارزه با پولشويي موسسه 
اعتباري اطالع داده ش��ود. واحد مبارزه با پولش��ويي 
موسس��ه اعتباري نيز بايد پس از بررسي اوليه، نسبت 
به ارسال گزارش معامالت و عمليات مشكوك به مركز 

حداكثر تا پايان همان روز كاري اقدام نمايد.
ماده 8- پس از مراجعه ش��خص حقيقي فاقد شغل 
يا ش��خص حقوقي غيرفعال به درگاه هاي حضوري يا 
غيرحضوري موسس��ه اعتباري، »فرم مغايرت سطح 
فعاليت محقق شده با سطح فعاليت موردانتظار« به شرح 
پيوست بايد در اختيار آن شخص قرار داده شود. موسسه 
اعتباري بايد فرم تكميل شده مذكور را بررسي نموده 

و حسب مورد مطابق يكي از موارد ذيل اقدام نمايد: 
۱-8- چنانچه داليل يا مس��تندات اعالم ش��ده از 
سوي ش��خص حقيقي فاقد شغل يا شخص حقوقي 
غيرفعال مورد تأييد موسس��ه اعتباري قرار گيرد و 
ناشي از تراكنش )تراكنش هايي( باشد كه به صورت 
غيرمس��تمر )اتفاقي( و خ��ارج از عمليات متعارف 
شخص مذكور به وقوع پيوسته باشد، موسسه اعتباري 
بدون نياز به تغيير سطح فعاليت موردانتظار، مراتب 
را در پرونده شناسايي آن شخص ثبت مي نمايد. در 
اين شرايط، تراكنش هاي مربوط از شمول محاسبات 
سامانه اي خارج مي گردند و محاسبه سطح فعاليت 
محقق ش��ده ش��خص حقيقي فاقد شغل يا شخص 

حقوقي غيرفعال نزد موسسه اعتباري، با خارج كردن 
تراكنش هاي مزبور، مجدداً از ابتداي س��ال شمسي 

صورت مي پذيرد.
2-8- چنانچه داليل يا مستندات اعالم شده از سوي 
شخص حقيقي فاقد شغل يا شخص حقوقي غيرفعال، 
مورد تأييد موسسه اعتباري قرار گرفته و ناشي از تراكنش 
)تراكنش هايي( باشد كه به دليل تغيير وضعيت اقتصادي 
شخص حقيقي فاقد شغل يا شخص حقوقي غيرفعال 
به وقوع پيوسته است، موسسه اعتباري بايد نسبت به 
اخذ مستندات كافي از آن شخص اقدام نموده و عالوه بر 
اصالح سطح فعاليت موردانتظار با لحاظ حد مجاز مذكور 
در ماده )3(، اسناد و مدارك مرتبط را به  روزرساني  نمايد. 
در اين شرايط، محاسبات س��امانه اي بر مبناي سطح 

فعاليت موردانتظار جديد صورت مي پذيرد.
۳-8- چنانچه داليل يا مستندات اعالم شده از سوي 
شخص حقيقي فاقد شغل يا شخص حقوقي غيرفعال 
مورد تأييد موسسه اعتباري قرار نگيرد، موسسه اعتباري 
موظف اس��ت مراتب را به ص��ورت محرمانه و در قالب 
گزارش معامالت و عمليات مشكوك به انضمام »فرم 
تكميل شده مغايرت سطح فعاليت محقق شده با سطح 
فعاليت موردانتظار« و مس��تندات دريافتي از شخص 
مزبور، به مركز ارسال نمايد. داليل يا مستنداتي كه نشان 
دهد تراكنش هاي حساب هاي سپرده بانكي شخص 
حقيقي فاقد شغل يا شخص حقوقي غيرفعال مربوط به 
شخص ديگري است در شمول ضوابط اين بند مي باشد.

ماده 9- چنانچه شخص حقيقي فاقد شغل يا شخص 
حقوقي غيرفعال در مهلت يك ماهه تعيين ش��ده به 
درگاه هاي حضوري يا غيرحضوري موسسه اعتباري 
مراجعه ننمايد، موسس��ه اعتباري مكلف اس��ت همه 
ابزارهاي پرداخت آن ش��خص را غيرفعال نمايد. فعال 
نمودن مج��دد ابزارهاي پرداخت من��وط به مراجعه 
شخص حقيقي فاقد شغل يا شخص حقوقي غيرفعال 
و ارايه اسناد مثبته و بررسي و تأييد آنها توسط موسسه 

اعتباري مي باشد.
ماده ۱0- حساب هاي سپرده سرمايه گذاري بلندمدت 
تراكنش محور نمي باشند و مشمول محاسبات سطح 
فعالي��ت موردانتظار و س��طح فعاليت محقق ش��ده 
نمي گردند. ايج��اد قابليت درياف��ت و پرداخت براي 
حساب هاي سپرده مذكور يا اتصال كارت پرداخت به 

آنها به هر نحو مطلقًا ممنوع است.
ماده ۱۱- ارايه خدمات زير به اش��خاص حقيقي فاقد 
شغل يا اشخاص حقوقي غيرفعال مجاز نمي باشد. ارايه 
ساير خدمات بانكي به اش��خاص فاقد شغل/فعاليت، 
منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط بالمانع است: 

۱-۱۱- اش��خاص حقيقي فاقد شغل: اعطاي هرگونه 
ابزار پذيرش، اعطاي تس��هيالت و قبول انواع تعهدات 
با موضوعات تجاري از قبيل گشايش اعتبار اسنادي، 
تسهيالت در قالب مضاربه، خريد دين،  سلف و ... افتتاح 

حساب سپرده تجاري؛ 
2-۱۱- اشخاص حقوقي غيرفعال: افتتاح حساب سپرده 
بانكي، اعطاي هرگونه ابزار پذيرش، اعطاي هرگونه ابزار 
پرداخت، اعطاي انواع تسهيالت و قبول انواع تعهدات، 

اعطاي دسته چك؛ 
تبصره- ممنوعيت ارايه خدمات به اشخاص حقوقي 
غيرفعال مشمول خدماتي كه در دوره فعال بودن آنها 

اعطاء شده اند، نمي گردد.
م�اده ۱2- موسس��ه اعتباري پس از تعيين سطح 
فعاليت موردانتظار اشخاص حقيقي فاقد شغل، بايد 
با استفاده از روش هايي نظير ارسال پيامك يا درج 
در پايگاه اطالع رساني خود، اطالع رساني الزم را در 
اين خصوص انجام داده و تمهيدات مقتضي را براي 
دريافت اعتراض هاي احتمالي اشخاص مشمول به 
سطح فعاليت موردانتظار تعيين شده در چارچوب 

ماده )۴( اين دستورالعمل فراهم نمايد.

اخباريادداشت

اخبار
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تغيير ساعات كار ادارات تهران 
تكذيب شد

انوشيروان محسني بندپي، استاندار تهران گفت: ساعت 
كاري دس��تگاه هاي اجرايي دولتي و غيردولتي تغيير 
نمي كند. به گزارش استانداري تهران، انوشيروان محسني 
بندپي، استاندار تهران گفت: تغيير و كاهش ساعات كار 
ادارات استان تهران در گذشته برخي نارضايتي هايي را 
ايجاد كرده بود. وي عنوان كرد: ساعت كاري دستگاه هاي 
اجرايي دولتي و غيردولتي تغيير نمي كند. ساعت كاري 
ادارات تهران تغيير مي كند پيش از اين مطرح شده بود 
كه از دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴0۱ ساعت كاري ادارات تهران 
تغيير مي كند و اين اقدام در جهت صرفه جويي در مصرف 
برق خواهد بود. س��اعت كاري ادارات تهران از دوشنبه 

هفته آينده 30: ۶ تا  30: ۱3 خواهد بود.

 ابهام هاي 
حذف ارز4200 توماني

اگر برنامه ريزي دقيقي صورت نگيرد، حمايت نقدي نيز 
خ��ود مي تواند به افزايش نقدينگي و تورم دامن بزند. از 
اين رو بايد ديد در ماه هاي آينده طرح دولت براي اجراي 
سياست هايي چون كاالبرگ الكترونيك به چه نتيجه اي 
مي رسد و سياست هاي اجرايي چگونه تعريف خواهد 
شد. اقتصاد ايران با مشكالت ساختاري مواجه بوده كه 
قطعا حركت به سمت اصالح آنها، امري مثبت خواهد 
بود اما تشريح نحوه اجراي اين اصالحات، حمايت عملي 
از مردم و كاهش نگراني هاي جامعه نيز بايد به ش��كل 

همزمان پيگيري شود.

نرخ بيكاري ۹،2 درصد شد
مركز آمار اي��ران از افزايش ١٨٠ه��زار نفري جمعيت 
شاغالن در سال ۱۴00 خبر داد و اعالم كرد: نرخ بيكاري 
در سال گذشته 9.2 درصد بود كه نسبت به سال قبل از 
آن 0.۴ درصد كاهش يافته است. مركز آمار نرخ بيكاري 
سال ۱۴00 را منتشر كرد. بررسي آمارها نشان مي دهد 
كه 25 ميليون و 822 هزار نفر يعني معادل ۴0.9 درصد 
از جمعيت كش��ور در س��ال ۱۴00 و ج��زو گروه فعال 
هستند، يعني در گروه شاغالن يا بيكاران قرار گرفته اند، 
اين در حالي است كه جمعيت شاغلين ۱5 ساله و بيشتر 
در س��ال ۱۴00 نسبت به س��ال قبل از آن بيش از ۱80 
هزار نفر افزايش يافته است. براساس اين گزارش بررسي 
نرخ بيكاري افراد ١٥ ساله و بيشتر نشان مي دهد كه ٩, 
٢ درصد از جمعيت فعال )شاغل و بيكار(، بيكار بوده اند. 
بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري حاكي از آن است كه اين 
شاخص در سال گذشته نسبت به سال قبل )۱399(، 0.۴ 
درصد كاهش يافته است. خدمات باالترين سهم اشتغال 
در سال ۱۴00 را دارد. بررسي اشتغال در بخش هاي عمده 
اقتصادي نشان مي دهد كه در سال ١٤٠٠، بخش خدمات 
با ۴9.8 درصد بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص 
داده است. بر اساس آمار ۱۱ ميليون و ۶8۷ هزار و 583 نفر 
در اين بخش فعاليت مي كنند. شاغلين خدمات در سال 
۱۴00 نسبت به سال قبل 0.5 درصد افزايش يافته است. 
بر اساس آخرين داده هاي اطالعاتي هفت ميليون و 929 
هزار و ۴39 نفر معادل 23.۷ درصد جميعت ش��اغل در 
بخش صنعت و سه ميليون و 82۷ هزار و 2۴5 نفر برابر 
۱۶.3 درصد جمعيت شاغل كشور در بخش كشاورزي 
مشغول به كار هستند.ميزان اشتغال در بخش كشاورزي 
طي سال گذشته نسبت به س��ال قبل از آن ۱.۱ درصد 
كاهش يافته است اين در حالي است كه اشتغال صنعت 

همچون خدمات 0.5 واحد درصد رشد داشته است.

حداكثر سطح فعاليت موردانتظار براي افراد و شركت هاي غير فعال از بيكار تا بازنشسته از 500  ميليون تا  2 ميليارد تومان

نرخ دالر و سكه افزايش يافت

رصد  تراكنش هاي بانكي مشكوك

نوسان قيمت سكه در نزديكي مرز 15 ميليون تومان
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

نرخ دالر در بازار آزاد يكشنبه 8 خرداد ۱۴0۱ به 30۶50 
تومان رسيد و به دنبال اعالم هر اونس طال در بازار جهاني 
در سطح ۱853 دالر، سكه طال از ۱۴ ميليون و 830 هزار 
تا ۱۴ ميليون و 950 هزار تومان معامله شد و فعاالن بازار 
معتقدند كه سكه در مسير كانال ۱5 ميليون تومان قرار 
دارد و روز يكشنبه در نزديكي مرز ۱5 ميليون تومان در 
نوسان بود.  در س��اعات صبح، هر قطعه سكه تمام طرح 
قديم به قيمت ۱۴ ميليون و 200 هزار تومان و طرح جديد 
در دومين روز هفته به رقم ۱۴ ميليون و ۷۷0 هزار تومان 
رسيد. هر نيم سكه بهار آزادي 8 ميليون و ۱50 هزار تومان 
قيمت گذاري شده است. هر ربع سكه بهار آزادي نيز در 
معامالت روز يكشنبه، به رقم 5 ميليون و ۱50 هزار تومان 
رسيده است و يك گرم طالي ۱8 عيار نيز يك ميليون و 
399 هزار تومان قيمت گذاري شده است.قيمت طالي 
۱8عيار هر گ��رم يك  ميليون و 395 هزار تومان، قيمت 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم ۱۴ ميليون و ۱00 هزار 
تومان و قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد نيز ۱۴ 
ميليون و ۶۷0 هزار تومان اس��ت.قيمت نيم س��كه بهار 
آزادي 8 ميليون و ۱00 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 
5 ميليون و ۱50 هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون 
و 950 هزار تومان تعيين شده است و به فروش مي رسد. 
هر مثقال طال در بازار داخلي، ۶ ميليون و ۴۴ هزار تومان 
ارزش گذاري شده است؛ ضمن اينكه قيمت هر اونس طال 
در بازارهاي جهاني۱85۴ دالر اس��ت. عالوه بر اين، در 
صرافي هاي بانكي قيمت فروش دالر با افزايش نسبت به 

روز قبل 25 هزار و 9۴2 تومان و قيمت خريد دالر از مردم 
25 هزار و  ۶8۴ تومان تعيين ش��ده است. قيمت فروش 
يورو نيز با افزايش نسبت به ديروز معادل 28 هزار و ۱99 
تومان و قيمت خريد يورو نيز 2۷ هزار و 9۱9 تومان اعالم 
شده اس��ت.  نرخ دالر در صرافي هاي بانكي با ۱۱ تومان 
افزايش نسبت به روز گذشته 25 هزار و 92۷ تومان معامله 
شد. قيمت فروش يورو نيز در صرافي هاي بانكي با 2 تومان 
افزايش نسبت به روز كاري گذشته برابر با 28 هزار و ۱90 
تومان بود.قيمت خريد هر دالر توسط صرافي هاي بانكي 

25 هزار و ۶۶9 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 2۷ هزار و 
909 تومان اعالم ش��د. عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در 
بازار متشكل ارزي 25 هزار و 2۱5 تومان و نرخ فروش آن 
25 هزار و ۴۴۴ تومان بود.اين در حالي است كه نرخ خريد 
يورو در اين بازار 2۶ هزار و ۱5۷ تومان و نرخ فروش آن نيز 
2۷ هزار و 3۱۴ تومان اعالم شد. همچنين، در سامانه نيما 
در معامالت، حواله يورو به قيمت 2۶ هزار و ۱5۷ تومان 
فروخته و حواله دالر به بهاي 2۴ هزار و 3۶5 تومان معامله 
شد. افزايش قيمت دالر در صرافي هاي بانكي از ابتداي 

سال ۱۴00 شروع ش��د و خردادماه وارد كانال 2۶ هزار 
تومان شد و نوسان قيمت دالر در صرافي هاي بانكي ادامه 
يافت. قيمت دالر به طور مشخص 2۴ آذرماه در كانال 2۷ 
هزار تومان ثابت ماند. در روزهاي سرد زمستاني نرخ ارز 
سير نزولي را شروع كرد و پس از ۶ ماه دوباره به كانال 2۶ 
هزار تومان بازگشت و در آخرين روزهاي دي ماه مصادف 
با 2۷ اين ماه دوباره به كانال 25 هزار تومان بازگشت. سير 
نزولي قيمت ها ادامه داشت تا اينكه در ۱۷ بهمن ماه در 
كانال 2۴ هزار تومان نوسان داشت. با شروع سال جديد 
قيمت دالر در صرافي هاي بانكي در قيمت 25 هزار تومان 
نوس��ان داشت و تمايلي به خروج از اين كانال ندارد. نرخ 
خريد حواله دالر امريكا در سامانه نيما 2۴۱۴۶ تومان و 
نرخ فروش حوال��ه دالر امريكا نيز به رقم 2۴3۶5 تومان 
رسيده است. از سوي ديگر، نرخ خريد حواله يورو 2592۱ 
تومان و نرخ فروش حواله يورو نيز 2۶۱5۷ تومان تعيين 
شده است. همچنين نرخ خريد حواله درهم امارات نيز 
در معامالت دومي��ن روز كاري هفت��ه، ۶5۷۴ تومان و 
نرخ فروش حوال��ه درهم امارات نيز به رقم ۶۶3۴ تومان 
رس��يده اس��ت. نرخ دالر و يورو دربازار متشكل ارزي 
چقدر شد؟جديدترين نرخ هاي اعالم شده توسط بازار 
متشكل ارزي نشان مي دهد نرخ اسكناس دالر امريكا 
در بازار متشكل ارز ايران به رقم 258۱3 تومان و نرخ 
فروش اين ارز در صرافي ها نيز به رقم 2۶0۷۱ تومان 
رسيده است. از سوي ديگر، نرخ هر اسكناس يورو در 
بازار متشكل ارز ايران 28059 تومان و نرخ فروش اين 

ارز در صرافي ها نيز 28339 تومان تعيين شده است.

اميرآبادي فراهاني: منتظر ترميم كابينه 
از سوي رييس جمهور هستيم 

 لزوم تغيير4 وزير، يك معاون 
و چند استاندار

عضو هيات رييس��ه مجل��س گفت: هيات رييس��ه از 
نمايندگان خواس��ت براي استيضاح صبر كنند شايد 
رييس جمهور خودش كابين��ه را ترميم كند. البته اين 
دولت با دولت قبل قابل قياس نيست اما انتظار ما بيشتر 
اس��ت. به گزارش ايلنا، احمد اميرآب��ادي عضو هيات 
رييس��ه مجلس شوراي اس��المي در برنامه جهان آرا با 
موضوع بررسي عملكرد دوساله نمايندگان يازدهمين 
دوره مجلس گفت: گاهي يك وزي��ر يا نماينده كه هر 
كدام اهل ش��هر و استاني هس��تند، تمايل دارند براي 
همان شهر و استان هم كاري انجام بدهند و براي دوره 
بعد هم راي بگيرند؛ وقتي اين نگاه حاكم باشد در نظام 
بودجه ريزي با تحول مواجه نخواهيم شد. وي ضمن انتقاد 
از برخي خصوصي سازي هاي غلط تاكيد كرد: در بحث 
خصوصي سازي ، به عنوان مثال يك واحد پتروشيمي را 
از وزارت نفت كه متخصص همان مساله است مي گيرند 
و به ي��ك وزارتخانه غيرمرتبط مي دهند؛ تا روند حاكم 
اين چنين باشد، تامين۱30 هزار ميليارد تومان از محل 
فروش اموال تمليكي دولت محقق نمي شود. اميرآبادي 
تصريح كرد: اينكه نمايندگان مجلس احساس تكليف 
كردند كه كمك كنند و يك دولت انقالبي روي كار بيايد 
و مجلس و دولت براي حل مشكالت هماهنگ شوند، 
خوب است؛ ولي اگر سبب شود بحث نظارتي نمايندگان 
زير سوال برود خوب نيست. قبول ندارم كه نمايندگان 
با دولت تعارف دارند. عضو هيات رييسه مجلس شوراي 
اسالمي ضمن اشاره به موضوع اصالح سياست ارز دولتي 
بيان كرد: در قانون حذف ارز ترجيحي، اختياراتي را به 
دولت داده ايم ولي در نهايت نمايندگان مسووليت اين 
مصوبه را بايد بپذيرند. اين  طور نيست كه اگر وزيري در 
اجراي قانون عملكرد خوبي نداشته باشد و حقوق مردم 
ضايع شود، نمايندگان ساكت بنشينند بلكه وارد ميدان 
مي شوند. وي ضمن اشاره به عملكرد دولت يادآور شد: 
به نظرم الزم است س��ه، چهار وزير، يك معاون و چند 
استاندار تغيير كنند، چون حدود يك سال زمان براي 
نش��ان دادن عملكرد كافي بوده اس��ت. هيات رييسه 
مجلس از نمايندگان خواست براي استيضاح صبر كنند 
ش��ايد رييس جمهور بخواهد خودش كابينه را ترميم 
كند. نمايندگان، روي عملكرد وزي��ر ارتباطات حرف 
دارند گرچه اين دولت با دولت قبلي قابل مقايسه نيست 
ولي انتظار ما هم بيشتر است. اميرآبادي در رابطه با طرح 
شفافيت گفت: بنده جزو نويسندگان طرح اوليه شفافيت 
بودم و اولين نفر هم محمدباقر قاليباف آن را امضا كرد. 
البته برخي مخالفان داليلي داشتند اما آنها مخالف اصل 
شفافيت نبودند. معتقدم اصل بر شفافيت است و بقيه فرع 
است. طرح شفافيت قواي سه گانه نياز به 50+۱ راي دارد 
نه دوسوم نمايندگان! عضو هيات رييسه مجلس شوراي 
اسالمي تاكيد كرد: مقرر شده كه در امور صنفي، مجلس 
ابتدا راي گيري كند كه آيا مي خواهد درباره آن مساله 
راي گيري شفافي داشته باشد يا نه كه راي در مورد اول، 
شفاف خواهد بود يعني مشخص مي شود كدام نمايندگان 
موافق و كدام مخالف شفافيت هستند. وي در ادامه ضمن 
اش��اره به حقوق نمايندگان مجلس تاكيد كرد: حقوق 
نمايندگان مجلس در حال حاضر ۱8 ميليون تومان است 
ولي آنچه به عنوان دفتر و نيروها دريافت مي كنند جزو 
حقوق محسوب نمي شود چون بايد عين همان را هزينه 
كنند. برخي نمايندگان از اين محل صرفه جويي كرده و 
كارت هاي كمك معيشتي به برخي مراجعان مي دهند. 
اميرآبادي فراهاني در پايان ضمن اشاره به عملكرد زاكاني 
در مركز پژوهش هاي مجلس گفت: آقاي زاكاني كارهايي 
را در مركز پژوهش ها شروع و سپس رها كرد و رهاشدگي 
آثار زيان باري براي مركز پژوهش ها به دنبال داشت. مثل 
افزايش نيروها و تغيير ساختار بدون تصويب هيات امنا. 
من خود يك بار به تغييرات بدون تصويب اعتراض كردم. 
امروز نيز آقاي نگاهداري هنوز نتوانس��ته است كه اين 

وضعيت به وجود آمده را اصالح كند.

رييس جمهور تاجيكستان وارد 
تهران شد

امامعلي رحمان، رييس جمهور تاجيكس��تان دقايقي 
قبل با استقبال وزير نيرو وارد تهران شد. امامعلي رحمان 
كه در صدر هياتي بلندپايه به ايران س��فر كرده اس��ت، 
لحظاتي قبل در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال علي اكبر 
محرابيان، وزير نيرو قرار گرفت. سفر امامعلي رحمان با 
دعوت رسمي آيت اهلل رييس��ي انجام شد. سيدابراهيم 
رييس��ي، رييس جمهور اي��ران نيز ش��هريور۱۴00 به 
دعوت همتاي تاجيك خود و نيز به منظور ش��ركت در 
اجالس س��ران كشورهاي عضو ش��انگهاي به دوشنبه 
س��فر كرد كه در جريان آن هش��ت سند همكاري بين 
ايران و تاجيكستان به امضاي مقام هاي دو كشور رسيد و 
همچنين روند عضويت رسمي ايران در سازمان شانگهاي 
آغاز ش��د. گفت وگو و رايزني هيات هاي علي دو كشور، 
امضاي چند س��ند همكاري در حوزه ه��اي اقتصادي، 
علمي، سياس��ي و فرهنگي از جمله برنامه هاي س��فر 
رييس جمهور تاجيكستان به تهران است. وزير ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردش��گري در آستانه سفر 
رييس جمهور تاجيكستان به ايران تاكيد كرد: به دنبال 
گردشگري كم هزينه بين ايران و تاجيكستان هستيم. 
»س��يدعزت اهلل ضرغامي« با اش��اره به سفر »امامعلي 
رحمان« رييس جمهوري تاجيكستان به تهران گفت: 
بسياري از تاجيك ها به خاطر كيفيت و خدمات سطح 
باالي س��المت در ايران عالقه دارند به كشور ما بيايند. 
به دنبال هماهنگي بين كشورهاي عضو اكو هستيم كه 
گردش��گران منطقه اي بتوانند ارزان و حتي با اتوبوس و 
خودروي شخصي به كشورهاي هم سفر كنند. وزير ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري همچنين با اشاره به 
سفر سال گذشته آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي به دوشنبه، 
گفت كه در سفر رييس جمهور كشورمان به تاجيكستان 
تفاهمنامه اي با مسوول گردشگري اين كشور امضا شد. 
ضرغامي اعالم كرد: در سفر رييس جمهور تاجيكستان به 

كشورمان برنامه اجرايي آن اسناد را امضا خواهيم كرد.

مديرعامل صندوق بيمه سرمايه گذاري 
فعاليت هاي معدني مطرح كرد

مديرعامل صندوق بيمه فعاليت هاي معدني از برنامه 
افزايش س��رمايه صندوق تا 5000 ميلي��ارد تومان با 
حمايت ايميدرو خبر داد و گف��ت: اين رويكرد با هدف 
افزايش حمايت از فعاليت هاي معدني و بخش خصوصي 
انجام مي شود. فريد دهقاني در نشست خبري صندوق 
بيمه س��رمايه گذاري فعاليت هاي معدني، اعالم كرد: 
س��رمايه صندوق طي سال گذش��ته از 500 ميليارد 
تومان به ۱۶00 ميليارد توم��ان افزايش يافت و برنامه 
افزايش س��رمايه ت��ا 5000 ميليارد توم��ان، در حال 
ط��ي مراحل اداري اس��ت. مديرعام��ل صندوق بيمه 
فعاليت هاي معدني گفت: سال گذشته ۱9۶۷ ميليارد 
تومان بيمه نامه اعتباري صادر شد كه در جهت توسعه 
استخراج و معدنكاري هزينه ش��د. در سال 99 ميزان 
صدور بيمه نامه ها ۴۷9 ميليارد تومان بود كه در مقايسه 
با عملكرد س��ال گذشته، حاكي از رش��د چهار برابري 
صدور بيمه نامه است. وي با بيان اينكه ۱39 پرونده در 
بخش صدور بيمه نامه در دست بررسي است، گفت: ۷9 
پرونده در مرحله صدور بيمه نامه قرار دارد، همچنين، 
29۴۶ ميليارد تومان بيمه نامه آماده صدور و در مرحله 
مصوبه بانك براي پرداخت تسهيالت است.  مديرعامل 
صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني با اشاره 
به اقدامات توسعه اي صندوق، عنوان كرد: صندوق در 
حوزه »ساخت داخل ماشين آالت« حمايت هاي الزم از 
سازندگان همچون هپكو را در برنامه دارد. در اين زمينه 
با اعطاي يارانه سود تس��هيالت به ميزان چهار درصد 
براي خريد از سازندگان داخلي ماشين آالت را به جهت 
ارايه مشوق براي معدن كاران در دستور كار دارد.  دهقاني 
همچنين با اشاره به گسترش همكاري ها بين صندوق و 
مركز نوآوري معادن و صنايع معدني ايران )ايمينو(، اعالم 
كرد: در اين همكاري حمايت از دانش بنيان ها و ايده هاي 
ارزش آفرين منتخب، مورد توجه است. در بخش پوشش 
ريسك واحدهاي نيمه صنعتي، تجاري سازي ايده ها و 
تامين مالي، در حال همكاري با ايمينو هستيم. جهش 
تكنولوژي بر هيچكس پوشيده نيست و صندوق حمايت 

از اين مهم را در شمار راهبردهاي خود قرار داده است.

افزايش سرمايه صندوق بيمه 
معدني تا 5000 ميليارد تومان



مي توان گفت كه اغلب كش��ورهاي جهان براي فرار 
از تورم راهكارهاي خود را دارند. كش��ورها در مس��ير 
كنترل تورم و جلوگيري از از افزايش آن سياست هاي 
خاص خود را دارند و اين سياست ها در بلندمدت باعث 
مي شود كه اغلب بورس ها نزولي شود. بررسي ها نشان 
مي دهد كه افزايش نرخ تورم و بهره در بلندمدت به زيان 
بورس است و با اين وضعيت مي توان نزول بورس هاي 
جهان��ي را متصور بود. در ارديبهش��ت ماه امس��ال با 
افزايش نرخ تورم، بانك هاي مركزي در كش��ورهاي 
مختلف به دنبال اجراي سياست هاي پولي براي مقابله 

با تورم بودند.
در اين ماه نرخ بهره در اياالت متحده امريكا ۰.۵ درصد 
افزايش داش��ت، موضوعي كه بازارهاي مالي در نقاط 
مختلف جهان را تحت تأثير قرار داد، به طوري كه اغلب 

بازارهاي سرمايه روندي كاهشي را تجربه كردند.
بر اس��اس گزارش هاي منتشر و ترجمه شده عالوه 
بر افزاي��ش نرخ تورم و افزايش ن��رخ بهره، افزايش 
آم��ار مبتاليان به كرونا در كش��ور چي��ن و اعمال 
محدوديت ه��اي س��ختگيرانه در اين كش��ور هم 
چشم انداز رشد اقتصادي جهاني را تحت تأثير قرار 
داد. در اين ماه بسياري تحليلگران پيش بيني هايي 
در م��ورد احتمال وق��وع بحران مال��ي در اقتصاد 
جهاني در يك يا دو سال آينده را مطرح كردند. در 
ادامه، تحوالت بازار سرمايه در نقاط مختلف جهان 

بررسي مي شود.

    اياالت متحده امريكا
بازار سرمايه در اياالت متحده امريكا در ارديبهشت 
ماه تحت تأثير تصميمات فدرال رزرو براي مقابله با 
تورم قرار داش��ت و نگراني س��رمايه گذاران در مورد 
افزايش نرخ بهره در اياالت متحده امريكا بازار سرمايه 
در اين كش��ور را تحت تأثير قرار داد. نگراني در مورد 
اثرات اقتصادي اقدامات فدرال رزرو براي كنترل تورم 
همراه با افزايش شديد نرخ بازده اوراق قرضه در امريكا 
سهام شركت ها به خصوص شركت هاي فعال در حوزه 

تكنولوژي را به شدت تحت تأثير قرار داد.
عالوه ب��ر ت��ورم و افزاي��ش ن��رخ به��ره، افزايش 
محدوديت ها براي مقابله با كرونا در كش��ور چين 
ه��م نگراني هايي را در مورد احتم��ال وقوع بحران 
مالي ايجاد ك��رد و بازارهاي س��رمايه در جهان را 
تحت تأثير قرار داد. در مجموع در ارديبهش��ت ماه 
افزايش نرخ تورم، اقدامات فدرال رزرو براي مقابله 
با تورم و نگراني هاي ايجاد شده در مورد ادامه رشد 
اقتصادي در جهان از جمله عوامل مهم تأثيرگذار بر 

بازار سرمايه در اياالت متحده امريكا بودند.
ش��اخص S&P ۵۰۰ و ش��اخص مركب نزدك در 
ارديبهش��ت ماه ب��ه ترتي��ب ۱۱.۲ و ۱۳.۷ درصد 
كاهش داشتند. شاخص S&P۵۰۰ از ۴ هزار و ۳۹۳ 
واحد در ابتداي اين ماه ب��ه ۳ هزار و ۹۰۱ واحد در 
پايان ارديبهشت ماه رسيد و شاخص مركب نزدك 
هم در اي��ن بازه از ۱۳ هزار و ۷۲۰ واحد به ۱۱ هزار 

و ۸۳۵ واحد رسيد.

    منطقه خاورميانه و شمال آفريقا
در ارديبهش��ت ماه ۱۴۰۱ بورس هاي منطقه تحت 
تأثير نگراني ه��ا در مورد اقدامات ف��درال رزرو براي 
مقابله با تورم و افزايش نرخ بهره قرار داشتند. در اين 
ماه با افزاي��ش نگراني ها در مورد وق��وع بحران مالي 

در اقتصاد جهاني ش��اخص هاي ب��ورس در منطقه 
هم كاهش يافتند. نفت از جمل��ه مهم ترين عوامل 
موثر بر بازارهاي س��رمايه در منطق��ه خاورميانه و 
ش��مال آفريقا است. در ارديبهش��ت ماه با افزايش 
آمار مبتاليان به كرونا در كش��ور چي��ن به عنوان 
بزرگ ترين مصرف كننده نفت در جهان، چشم انداز 
رش��د تقاضا تحت تأثير قرار گرفت و كاهش قيمت 
نفت ش��اخص هاي س��هام در منطقه خاورميانه و 

شمال آفريقا را متأثر ساخت.
شاخص بورس دوبي )DFM( در اين ماه ۷.۳۶ درصد 
و ش��اخص بورس قطر ۹.۴ درصد كاهش داش��تند. 
شاخص بورس دوبي از ۳ هزار و ۶۶۲ واحد در ابتداي 
ارديبهشت ماه به ۳ هزار و ۳۹۳ واحد در پايان اين ماه 
رسيد و شاخص بورس قطر هم در اين بازه از هزار و ۵۱ 

واحد به ۱۲ هزار و ۷۳۰ واحد رسيد.

    منطقه آسياي شرقي و جنوبي ژاپن
در ارديبهشت ماه بازار س��رمايه ژاپن هم مانند ساير 
بازارهاي س��رمايه در جهان تحت تأثير نگراني ها در 
مورد افزايش تورم قرار داشت. عالوه بر باال بودن تورم، 
كاهش رش��د صادرات در چين هم اي��ن بازار را متأثر 
ساخت. در اين ماه افزايش محدوديت ها در چين براي 
مقابله با كرونا نگراني هايي در مورد احتمال وقوع بحران 
در جه��ان ايجاد كرد. در مجم��وع در اين ماه افزايش 
محدوديت هاي كرونايي در چين، اقدامات بانك هاي 
مركزي براي مقابله با تورم و افزايش نرخ بهره تأثيرات 
منفي بر بازارهاي سرمايه در جهان از جمله در ژاپن به 

همراه داشت.
عالوه بر موارد ذكر شده نگراني در مورد سالمت اقتصاد 
جهاني و ادامه رشد اقتصادي در جهان هم از عوامل موثر 
بر بازارهاي سرمايه در اين ماه بود. شاخص »نيكي« در 
ارديبهش��ت ماه نزديك به ۳ درصد كاهش يافت و از 

۲۷ هزار و ۵۵۳ واحد به ۲۶ هزار و ۷۳۹ واحد رسيد.

    چين
در ارديبهش��ت ماه اعالم داده هاي اقتصادي براي ماه 
آپريل در چين نش��ان داد ك��ه پيش بيني ها در مورد 
رشد اقتصاد چين محقق نشده است. محدوديت هاي 
كرونايي در كش��ور چين اقتصاد اين كشور و اقتصاد 
جهاني را تحت تأثير ق��رار داد. توليدات صنعتي براي 
ماه آپريل ۲.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
كاهش داشت و بيكاري در ۳۱ شهر بزرگ چين به ۶.۷ 
درصد رسيد. خرده فروشي براي ماه آپريل در اين كشور 
۱۱.۱ درصد نسبت به سال قبل كاهش داشت. عالوه 
بر محدديت هاي كرونايي، نگران��ي در مورد احتمال 
وقوع بحران مالي در اقتصاد جهاني هم بازار س��رمايه 
در چين را تحت تأثير قرار داد. در اين ماه دولت چين 
براي ايجاد محرك اقتصادي در اين كشور نرخ وام هاي 
پنج س��اله را كاهش داد كه تأثير مثبتي را بر بازارهاي 
سرمايه اين كشور به همراه داشت. عالوه بر كاهش نرخ 
بهره وام هاي پنج ساله در چين، تالش هاي اين كشور 
براي مقابله با كرونا نيز چشم انداز مثبتي در بازار سرمايه 
چين ايجاد كرد و در مجموع شاخص مركب شانگهاي 
در ارديبهشت ماه ۲.۱۶ درصد رشد داشت. اين شاخص 
از ۳ هزار و ۷۹ واحد در ابتداي ارديبهشت ناه به ۳ هزار 

و ۱۴۶ واحد در پايان اين ماه رسيد.

    روسيه
در ارديبهشت ماه ارزش روبل روسيه در مقابل يورو 
به بيشترين حد آن در پنج سال گذشته رسيد. لزوم 
اس��تفاده از روبل براي تجارت با روس��يه دليل اين 
افزايش ارزش روبل عنوان مي شود. شاخص بورس 
مسكو هم در اين ماه ۴.۵ درصد افزايش داشت و از 
۲ هزار و ۲۷۱ واحد در ابتداي ارديبهش��ت ماه به ۲ 
هزار و ۲ هزار و ۳۷۳ واحد در پايان اين ماه رس��يد. 
در اين ماه همچنان فروش سهام توسط خارجي ها 

در بازار سرمايه با محدوديت مواجه بود.

   اروپا
افزايش نگراني ها در مورد س��المت اقتصاد جهاني 
و احتم��ال وقوع بحران مالي بازارهاي س��رمايه در 
اتحادي��ه اروپا را نيز در تحت تأثير قرار داد. افزايش 
آمار مبتاليان به كرون��ا در چين، افزايش نرخ بهره 
و اقدامات بانك هاي مرك��زي براي مقابله با تورم و 
افزايش نرخ به��ره از جمله عوامل موثر بر بازارهاي 
سرمايه در اتحاديه اروپا طي ارديبهشت ماه ۱۴۰۱ 
عنوان شده اس��ت. شاخص »استاكس« در اين ماه 
۶.۸ درصد كاهش نشان داد و از ۳ هزار و ۹۲۸ واحد 

به ۳ هزار و ۶۵۷ واحد رسيد.

    صحراي آفريقا
بازار س��رمايه در كش��ورهاي قاره آفريقا وابسته به 
فعاليت هاي معدني در اين منطقه اس��ت. بسياري 
از شركت هاي اس��تخراج كننده طال، نفت و فلزات 
اساسي در بورس هاي كشورهاي اين منطقه پذيرش 
ش��ده اند و با افت )رش��د( قيمت كاالهاي مذكور، 

درآمد آنها كاهش )افزايش( مي يابد.
بازار س��رمايه در آفريقاي جنوبي در ارديبهش��ت 
م��اه ۱۴۰۱ و در پي كاهش قيمت فلزات اساس��ي 
تحت تاثير قرار گرفت و ش��اخص س��هام آفريقاي 
جنوب��ي )ALSH( در ح��دود ۷.۸ درصد كاهش 
ياف��ت. اين ش��اخص از ۷۳ ه��زار و ۳۵۰ واحد در 
ابتداي ارديبهش��ت ماه به ۶۷ هزار و ۵۷۵ واحد در 
پايان اين ماه رسيد.  به طور كلي به نظر مي رسد كه 
اگر دولت ها سياست هاي مشخص و واضحي را در 
پيش نگيرند ممكن است بورسهاي جهاني بيش از 
حد ممكن نزول داش��ته باشد كه اين موضوع روي 
اقتصاد جهاني نيز تاثير دارد. با نزول بورس هاي دنيا 
اقتصاد كشورهاي دنيا روند اصالحي پيش مي گيرد 
و ممكن است روندي جبران ناپذير براي كشورها و 

سرمايه شان در پي داشته باشد.
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توسعه اقتصادي تنها از طريق 
بورس اتفاق مي افتد

بورسان| حسين خزلي، كارشناس ارشد بازار سرمايه 
در پاسخ به اين س��وال كه آيا اعتماد و قوام كافي براي 
سرمايه گذاري در بازار سرمايه كشور ايجاد شده است 
به بورس��ان گفت: براي ايجاد اقتصاد مردمي در كشور 
و بازگش��ت جلب اعتماد مردم، بايد بيش از گذش��ته 
تالش كرد. خزلي عنوان كرد: خوش��بختانه مقام هاي 
ناظر بازارهاي مالي كشور جدا از تغييرات دولت، سعي 
در تغيير رفتار خود شدند و مديران سازمان بورس هم 
كنش��گري جديدي را در پيش گرفتند به طوري كه با 
برگزاري جلسه هاي مختلف با مراجع تصميم گيري 
كش��ور، تصميم هاي اجتماع ب��زرگ گرفته و اتفاقات 
خوبي را براي بازار سرمايه رقم زدند. اين استاد حوزه بازار 
سرمايه با بيان اينكه مدل حكمراني اقتصاد مبتني بر بازار 
مالي و بورس فرق مي كند، اظهار كرد: مدل حكمراني 
به اين صورت است كه سرمايه هاي خرد مردمي داخلي 
يا خارجي به سمت بازار سرمايه هدايت شده و توسعه 
اقتصادي از طريق بورس اتفاق مي افتد. وي با تاكيد به 
اينكه چراغ بورس و شعله بازار سرمايه از طريق اين مدل 
حكمراني توسط نهادهاي اقتصادي، مالي، سياسي و 
امنيتي بايد روشن نگه داشته ش��ود، افزود: با توجه به 
اتفاق مهم اين روزهاي بازار كه بسياري از بانك ها، بيمه ها 
و همچنين باشگاه هاي ورزش��ي كه وارد بازار شده اند 
باعث شده حكمرانان و مس��ووالن كشور نگاه خاصي 
به بازار داشته باشند. وي بيان كرد: با ورود باشگاه هاي 
ورزشي بعد از ۱۰۰ سال به بورس، فوتبال كشور عالوه 
بر ميليون ها طرفدار، صدها هزار سهامدار دارد و مدل 
تصميم گيري در فوتبال هم تغيير كرده است. خزلي 
تاكيد كرد: مسووالن و مديران كشور بايد ضمن هدايت 
س��رمايه ها به بازار س��رمايه، نگاه ويژه اي به اين حوزه 
داشته و براي تغيير و تحول اين حوزه تالش كنند. اين 
كارشناس ارشد بازار سرمايه اظهار كرد: يكي از عناصر 
مهم در بورس هاي دنيا اين اس��ت كه شركت ها صرفا 
محلي نيستند بلكه از سراسر دنيا پذيرش شده اند. عالوه 
بر اينكه شركت ها از سراسر دنيا هستند، سرمايه گذارها 
هم از سراسر دنيا هستند. بنابراين پيچيدگي و تو در تو 
شدن سرمايه گذارها، مصرف كننده ها و اقتصادها باعث 
شده كه براي سياست گذار آن كشور مهم باشد كه بازار 
چگونه عمل مي كند. وي با اعالم اينكه سياست گذاران 
كشور بايد تعامل با دنيا داشته باشند تا بتوانند اقتصاد 
كشور را حفظ كنند، گفت: به نظر مي رسد تغييرات 
اساس��ي بايد در اقتصاد كش��ور و ذهن حكمرانان 
كشور اتفاق بيفتد. با درهاي بسته و با تصميم گيري 
در اتاق هاي دربسته نه تنها اقتصاد بين الملل بلكه 
اقتصاد داخل كشور را نمي توان مديريت كرد و به آن 
اعتماد داد. اين استاد حوزه بازار سرمايه تاكيد كرد: 
مقام ناظر در بازار سرمايه بايد استاندارد و وحدت رويه 
داشته باشد و با توجه به اينكه ۹۰ درصد مردم كشور 
فرق بين س��ازمان بورس، شركت بورس يا بورس و 
فرابورس را نمي دانند باي��د با آموزش هاي متداول 
در رسانه ها، مطالبه گري حرفه اي افزايش و ميزان 

دانش، تجربه و مهارت در نخبگان كشور ارتقا يابد.

بازار در فصل گرما
داغ مي شود؟ 

ايس�نا| روزبه شريعتي، كارش��ناس بازار سرمايه 
با اش��اره به وضعيت بازار س��رمايه در زمستان سال 
گذشته، اظهار كرد: بازار تقريبا از اوايل زمستان سال 
گذشته راكد بود، حجم معامالت در آذر و اوايل دي 
ماه كم تر از ۳۰۰۰ ميليارد توم��ان بود درحالي كه 
ارزش معامالت به عنوان دماس��نج بازار محس��وب 
مي شود و زماني كه حجم معامالت كم تر از ۳۰۰۰ 
ميليارد تومان باش��د در ش��رايط ركودي قرار دارد. 
چنانچه حجم معامالت بين سه تا پنج هزار ميليارد 
تومان شرايط خنثي اس��ت و باالي ۵۰۰۰ ميليارد 
توم��ان مانند اين روزها، دوره رونق بازار محس��وب 
مي شود. وي ادامه داد: از دي ماه به بعد حجم معامالت 
بازار كم كم افزايش يافت كه داليل مختلفي داشت. 
رشد دالر بازار آزاد يكي از چاشني هاي اين اتفاق بود، 
همچنين صنعت خودرو متاثر از اخبار واگذاري ها 
مورد توجه قرار گرفت، تاثير برگشت ذخاير ماليات 
بانك ملت نيز تاثيرگذار بود، در اين ش��رايط صنايع 
كوچك پيشرو بازار بودند. اين تحليلگر بازار سرمايه با 
اشاره به اصالح نظام پرداخت يارانه ها گفت: در صنايع 
دارويي، لبني و غذايي سيگنال حذف ارز ترجيحي 
تاثيرگذار بود زيرا متناسب با حذف آن افزايش نرخ ها 
به شركت ها داده شد. هرچند افزايش نرخ ها به ميزان 
افزايش بهاي تمام شده نبود، اما از انجايي كه افزايش 
ريالي در حاشيه سود عملياتي اتفاق افتاد باعث شد 
بازار اقدام به خريد اين شركت ها كند. شريعتي به اين 
سوال كه چرا حجم معامالت در سال ۱۴۰۱ افزايش 
داشت و شاهد ۷۰۰۰ ميليارد تومان هم بوديم، پاسخ 
داد: شاخص كل از محدوده يك ميليون و ۲۰۰ هزار 
واحد به يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد رسيد درحال 
حاضر نيز يك مقاومت ساختگ ذهني دارد. بازار تا 
انتهاي ارديبهشت ماه منتظر اتفاقاتي بود كه بتواند 
محركي براي رش��د بعدي خود داش��ته باشد. دالر 
به محدوده ۳۰ هزار توم��ان و دالر نيمايي به باالي 
۲۵ هزار تومان رسيده است. وي افزود: بازار منتظر 
گزارش هاي ۱۲ ماهه بود اگر اين گزارش ها بيشتر از 
انتظار بازار بود و منجر به اين مي شد كه پي به اي هاي 
تي ت��ي ام بازار كاهش پيدا كند، ب��ازار اين قدرت را 
داش��ت كه بتواند محدوده يك ميليون و ۶۰۰ هزار 
واحد را رد كند اما تا حدي رش��د كرده بود. از طرف 
ديگر سيگنال هاي متناقض از سمت مذاكرات به 
بازار تزريق شد، گزارش هايي كه امد مخصوصا در 
صنعت پااليشي پايين تر از حد انتظار بود، شفافيت 
در نرخ مواد صادراتي و پيوست بودجه وجود نداشت 
و همه اين اتفاق ها باعث شد دوباره عدم اطمينان 
در بازار موج بزند و اين نگراني وجود داشته باشد كه 

دولت دوباره با شركت ها خلف وعده كند.

دور جديد
واريز سودهاي سنواتي

ايرنا| طي دو س��ال گذش��ته به دنب��ال افزايش ورود 
سرمايه گذاران به بازار سرمايه اعتراضات گسترده اي از 
سوي س��هامداران براي دريافت سودهاي محقق شده 
شركت ها )سود نقدي( در صف هاي طوالني بانك ها ايجاد 
شد كه اين امر مسووالن را بر آن داشت تا هر چه سريع تر 
تصميمات الزم را براي رفع اين معضل سرمايه گذاران 
حاضر در بازار س��رمايه اتخاذ كنند. با توجه به اقدامات 
انجام شده از س��وي مس��ووالن مربوطه، در نخستين 
روزهاي فروردين ماه ۱۴۰۱ بود كه »محس��ن انصاري 
مهياري«، مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق 
بهادار در نامه اي در راس��تاي اجراي قانون بودجه سال 
۱۴۰۱، اعالم كرد: همه ناش��رين ثبت شده نزد سازمان 
بورس و اوراق بهادار در راستاي تسهيل امور سهامداران 
موظف شدند سود تقسيمي مصوب مجمع عمومي را با 
همكاري شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه 
از طريق س��امانه جامع اطالعات مشتريان )سجام( به 
سهامداران پرداخت كنند. انجام اين پيگيري ها تا جايي 
پيش رفت كه مدير نظارت بر ناش��ران سازمان بورس و 
اوراق بهادار در اطالعيه اي از نهايي شدن زمان پرداخت 
سودهاي رسوب شده سهامداران خبر داد و اعالم كرد: 
از چهارشنبه )۱۴ ارديبهشت( مقارن با روز عيد سعيد 
فطر، شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 
وجوه )سمات( از طريق شركت ها و استفاده از اطالعات 
سجامي سهامداران، امكان پرداخت مطالبات سنوات 
قبل سهامداران را فراهم كند. انصاري مهياري در ادامه 
اين اطالعيه آمده بود: بر اين اس��اس همه ناش��راني كه 
سود سنوات گذشته س��هامداران را به داليل مختلف از 
جمله عدم اعالم شماره حساب سهامدار، عدم مراجعه 
سهامدار به بانك، سجامي نبودن و ساير موارد پرداخت 
نكردند، بايد از تاريخ اعالم شده فوق با هماهنگي سمات 
نسبت به پراخت سود سنوات گذشته سهامداران اقدام 
كنند و نتيجه اقدامات را در سامانه كدال منتشر كنند. 
اج��راي اين اقدام طبق وعده هاي داده ش��ده از س��وي 
مس��ووالن در زمان مقرر به مرحله اجرا رسيد و به گفته 
مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي، تا هفته پاياني 
ارديبهشت ماه مطالبات سنواتي هفت شركت از طريق 
سمات به حساب ۳۶۹ هزار سهامدار واريز شد. »محمد 
باغس��تاني« اعالم كرده بود: هم اكنون ۳۸ شركت نيز 
در صف تكميل مدارك براي پرداخت س��ود س��نواتي 
مطالبات سهامداران خود هستند كه اميدوارم بتوانيم 
هرچه س��ريع تر اين مطالبات را به حساب سهامداران 
واريز كنيم. همچنين بر اساس پيگيري هاي انجام شده 
در زمينه الزام شركت ها براي واريز سود شركت از طريق 
سجام به حساب سهامداران، آماري در اختيار ايرنا قرار 
گرفته كه بر اساس آن از ابتداي سال ۱۴۰۱ تا پايان روز 
دوم خردادماه، بيش از ۶۴ هزار ميليارد ريال سود سهام 
۲۷ شركت بورسي به حساب بالغ بر چهار ميليون و ۶۰۰ 
هزار سهامدار واريز شد. بر اساس اطالعات منتشر شده، 
شركت هاي ليزينگ پارسيان، پرداخت الكترونيك سامان 
كيش، گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي 
كشوري، س��رمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق 
بازنشستگي كشوري، سيمان شمال، صنايع كشاورزي و 
كود زنجان، سرمايه گذاري توسعه و عمران استان كرمان، 
نئوپان ۲۲ بهمن، سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران، 
سرمايه گذاري غدير، بازرگاني و توليدي مرجان كار، پليمر 
آرياساسول، سيمان مازندران، سرمايه گذاري توسعه ملي، 
سيمان شرق، مجتمع سيمان غرب آسيا، عمران و توسعه 
شاهد، فرآوري معدني اپال كاني پارس، مديريت انرژي 
اميد تابان هور، قند نيشابور، سرمايه گذاري خوارزمي، 
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند، سرمايه گذاري سپه، 
سرمايه گذاري بازنشس��تگي كاركنان بانك ها، تكادو، 
سرمايه گذاري مسكن پرديس و معدني دماوند ۲۷ ناشري 
بودند كه سود سهام آنها از طريق سامانه سجام واريز شده 
اس��ت. از س��وي ديگر، آمارها حاكي از آن است كه در 
خصوص انواع اوراق، سلف و صندوق هاي سرمايه گذاري 
سود تعداد ۲۸۵ نماد به مبلغ بالغ بر ۱۵۶ هزار ميليارد 

ريال براي تعداد ۱۰۵ هزار و ۷۷ سهامدار واريز شد.

بررسي روند عرضه خودرو
در بورس كاال

اقتصادآنالين| هفته گذشته، پس از كش و قوس هاي 
فراوان اولين خودرو ها در بورس كاالي ايران عرضه شد 
تا بازار خودروي ايران، تجربه جديدي در زمينه فروش 
محصوالت داشته باشد. با اين وجود، به نظر مي رسد كه 
وزارت صمت قصدي براي تغيير رويه خود ندارد و به فكر 
ايجاد س��امانه اي جديد براي قرعه كشي خودرو است. 
مدت هاست كه بحث قيمت گذاري دستور در اقتصاد 
ايران و به خصوص در صنعت خودروسازي به يك آفت 
تبديل شده است. اين رويه به همراه تكنولوژي پايين 
توليد خودرو سبب شده كه درآمد خودروسازان داخلي، 
از هزينه توليد محصوالتشان به مراتب پايين تر باشد. 
در نتيجه اين خودروسازان در سال هاي اخير، همواره 
زيان هاي س��نگيني را تجربه كرده اند. به طوري كه بر 
اس��اس آخرين گزارش هاي مالي خودروسازان، زيان 
انباشته سايپا معادل ۲۲هزار و ۲۹۰ميليارد تومان ثبت 
شد و اين رقم براي ايران خودرو به ۳۸هزار و ۸۳۰ميليارد 
تومان  رس��يد. با اين وجود، دولت در سال هاي گذشته 
تدبيري براي بهبود اين شرايط نينديشيده بود تا اينكه 
امسال معامالت خودرو در بورس كاال و با قيمتي مبتني 
بر تعادل عرضه و تقاضا كليد خورد. بسياري از كارشناسان 
حوزه خودرو، عقيده دارند كه تداوم معامالت خودرو در 
بستر بورس كاال، نه تنها باعث شفافيت اين معامالت 
مي ش��ود، بلكه تقاضاي كاذب را از بازار حذف مي كند. 
اين تقاضاي كاذب، در روش ف��روش خودرو از طريق 
قرعه كش��ي، يا بهتر بگوييم، »التاري خودرو« به اوج 
خود رسيده بود. اختالف قيمت شديد قيمت خودروهاي 
قرعه كشي شده با قيمت بازار، باعث شد كه بسياري از 
افراد، به اميد بهره  بردن از اين رانت در برنامه هاي فروش 
خودروسازان شركت كنند. در نتيجه، شانس افرادي 

كه واقعا متقاضي خريد خودرو بودند كاهش مي يافت.

»تعادل« در گزارشي بررسي مي كند

بورس هاي  جهان  در  انتظار  واكنش

شاخص بورس در آستانه تغيير كانال
ش��اخص كل بورس تهران در پايان معامالت ديروز 
يعني يكشنبه، هشتم ارديبهشت ماه با ۱۹ هزار و ۳۷۲ 
 واحد كاهش، در ارتفاع يك  ميليون و ۵۳۴ هزار واحدي 
قرار گرفت. براس��اس گزارش ايرنا معامله گران در دو 
بازار بورس و فرابورس بيش از ۳ ميليارد و ۳۴ ميليون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار را به ارزش ۴۶ هزار و 
۱۷۳ ميليارد ريال معامله كردند.شاخص كل بورس 
تهران در پايان معامالت ديروز با ۱۹ هزار و ۱۱۰  واحد 
كاهش، در ارتفاع يك  ميليون و ۵۵۳ هزار واحد ايستاد.

ش��اخص هم وزن با چهار هزار و ۲۵۲ واحد كاهش به 
۴۳۲ هزار و ۳۷۲ واحد و شاخص قيمت با ۴ هزار و ۷۴۲ 
واحد افت به ۲۶۱  هزار و ۸۵۵ واحد رس��يد. شاخص 
بازار اول، ۱۹ه��زار و ۳۶۰ واحد و ش��اخص بازار دوم 
۲۳ هزار و يك واحد كاهش را ثبت كردند. در اين روز در 
معامالت بورس تهران، بيش از ۹ ميليارد و ۳۴ ميليون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۶ هزار و ۱۷۳ 

ميليارد ريال و در ۵۹۷ هزار و ۴۰۵ نوبت معامله شد.
ف��والد مباركه اصفهان با نماد »ف��والد« با يك هزار و 
۶۹۶ واحد، معدني و صنعتي چادرملو با نماد »كچاد« 
با ۵۳۹ واحد، يك ه��زار و ۳۷۸ واحد، گروه مديريت 
س��رمايه گذاري اميد با نماد »واميد« بايك هزار و ۲۵ 
واحد، ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« با ۸۰۵ 
واحد، معدني و صنعتي گلگهر با نماد »كگل« با ۷۰۵ 
واحد، بانك ملت ب��ا نماد »وبملت« ب��ا ۵۹۴ واحد و 
كشتيراني جمهوري اسالمي با نماد »حكشتي« با ۵۸۶ 

واحد تاثير منفي بر شاخص بورس داشتند.
عالوه بر اين در بين همه نمادها، نماد پتروشيمي بوعلي 
با نماد »بوعلي« با ۳۰۹ واحد، پتروشيمي نوري با نماد 
»نوري« با ۲۰۸ واحد، سيمان آبيك با نماد »سابيك« 
با ۶۰ واحد، سيمان تهران با نماد »ستران« با ۵۴ واحد 
و سرمايه گذاري شفا دارو با نماد »شفا« با ۴۰ واحد با 

تاثير مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.
بر پايه اين گزارش، ديروز نماد انتقال داده هاي سيمان 
آبيك با نماد »سآبيك«، آسياتك با نماد »آسياتك«، 

شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد »شستا«، 
ايران خودرو با نماد »خودرو«، گسترش سرمايه گذاري 
ايران خودرو با نماد »خگستر«، سايپا با نماد »خساپا« 
و پااليش نفت اصفهان با نماد »ش��پنا« در نمادهاي 
ُپرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامالت 
روز يكشنبه صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد 
و در اين گروه دو ميليارد و ۳۳۰ ميليون برگه س��هم 

به ارزش يك هزار و ۹۶۳ ميليارد ريال دادوستد شد.

   آخرين وضعيت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نيز روز يكشنبه بيش از ۱۳۲ واحد 
كاهش داشت و به ۲۱ هزار و ۲۶۵ واحد رسيد.در اين 
بازار دو ميليارد و ۶۷۷ ميليون برگه سهم و اوراق مالي 
به ارزش ۳۹ هزار و ۷۱۵ ميليارد ريال دادوس��تد شد، 
تعداد دفعات معامالت ام��روز فرابورس بيش از ۲۷۳ 

هزار و ۸۹۲ نوبت بود.

   اوراق سلف در راه بورس
مجيد پيره از جمع بندي مالحظات فقهي مربوط به 
اوراق سلف مسكن خبر داد و گفت: اوراق سلف مسكن 
هفته گذشته در كميته فقهي جمع بندي شد، اما نهايي 
شدن سازوكار اس��تفاده از آن در بورس كاال، عالوه بر 
اينكه به تصميمات هيات مديره سازمان بورس و اوراق 
بهادار و بورس كاال بس��تگي دارد، تابعي از درخواست 

انتشار اين اوراق از سوي سازندگان ساختمان است.
وي اظهار كرد: در ابتدا، ابعاد شرعي پيشنهادها از طريق 
كميته فقهي سازمان بورس بررسي مي شود و اكنون 
مالحظات شرعي مربوط به دستورالعمل استفاده از اين 

ابزار نهايي شده است.
به گفته پيره در صورت تصويب دستورالعمل مربوطه، 
شركت هاي ساختماني قادر خواهند بود از طريق اوراق 
سلف پيش فروش مسكن داشته باشند و افراد با خريد 

اوراق سلف از نوسانات بخش مسكن منتفع شوند.
دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار پيرامون 

موضوع صندوق امالك و مستغالت و نيز صندوق زمين 
و ساختمان نيز توضيح داد: صندوق زمين و ساختمان 
در كميته فقهي تاييد شده و اكنون هم به مرحله اجرا 
رسيده است و موضوع صندوق امالك و مستغالت نيز 
بعد از تدوين طرح نهايي و بررسي ابعاد فقهي و حقوقي 

آن، قابل اجرا در بازار سرمايه خواهد بود.
دبير كميته فقهي سازمان بورس ادامه داد: شركت ها با 
استفاده از صندوق زمين و ساختمان يك ساختمان را 
ساخته و افرادي كه جزو دارندگان آن صندوق هستند 
در روند توليد و سودآوري شريك مي شوند. وي يكي 
از ظرفيت هاي اين صندوق را فراهم شدن امكان تامين 

مالي فعاليت هاي ساختماني عنوان كرد.

   پاي شهرداري به بورس كاال باز شد
معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران، بر ايجاد 
شفافيت مالي در شهرداري از طريق مسير خريد كاال 
از بورس كاالي ايران تاكيد كرد. ابوالفضل فالح با اعالم 
اين مطلب در هفتاد و س��ومين نشس��ت كميسيون 
معاونان مالي و اقتصاد شهري كالنشهرهاي ايران كه به 
صورت ويدئو كنفرانس برگزار شد، گفت: با هماهنگي 
انجام شده با بورس كاال، از اين پس سعي خواهيم كرد 
عمده خريد كاالهاي مورد نياز پروژه هاي شهرداري 

تهران را از طريق بورس كاال تامين كنيم.
وي با تاكيد بر اينكه خريد از بورس كاال، بستري شفاف 
در اقتصاد به شمار مي رود، گفت: مسير خريد از بورس 
كاال به صورت مس��تمر ادامه خواهد داشت و عالوه بر 
شفافيت، سالمت و صرفه جويي، باعث حذف واسطه ها 
خواهد شد و در نتيجه موجب كاهش چشمگير هزينه 

تمام شده جهت اجراي پروژه ها است.
به گفت��ه وي اين اق��دام بهترين اتفاق براي ش��هر و 
ش��هرداري تهران خواهد بود كه بتواند با منابع خود، 

حداكثر بهره وري و پيشرفت برنامه ها را محقق كند.
رييس كميس��يون مال��ي و اقتصاد ش��هري مجمع 
شهرداران كالنشهرها تصريح كرد: در راستاي تاكيد 

مديريت شهري كالن شهر تهران، مبني بر شفافيت 
در معامالت در ش��هرداري تهران، براي نخستين بار 
خريد، از بورس كاال با همكاري س��رمايه گذاري شهر 
صورت پذيرفت. فالح گفت: مرحله نخست در اسفند 
س��ال ۱۴۰۰، قير به ميزان ۱۹۰۰ ت��ن و ميلگرد به 
ميزان ۵۰۶ ت��ن جهت تكميل پروژه ه��اي عمراني 
ش��هرداري تهران خريداري شد. در مرحله دوم بيش 
از ۷ هزار تن قير خريداري و تحويل سازمان مهندسي 
و عمران ش��هرداري تهران شد؛ همچنين خريدهاي 
بعدي نيز با توجه به نياز اين س��ازمان در دست اقدام 
است. معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران، 
شفافيت بيشتر، امكان رصد قيمت ها، حذف واسطه ها، 
تضامين فروش��ندگان نزد سازمان بورس جهت الزام 
تحويل كاال، جريمه فروش��ندگان در صورت تاخير 
در تحوي��ل و امكان خريداري به ص��ورت اعتباري و 
مدت دار را از جمله مزاياي خريد از بورس كاال عنوان 
كرد. رييس كميسيون مالي و اقتصاد شهري مجمع 
شهرداران كالنش��هرها در بخش ديگري از سخنان 
خود با اشاره س��امانه »سادا« )س��امانه جامع اموال 
 دس��تگاه هاي اجراي��ي( گفت: نماين��دگان مجلس 
در مصوبه اي دس��تگاه هاي اجراي��ي را مكلف كردند 
اطالعات س��اختمان ها، فضاهاي اداري و غيراداري، 
امالك و ساير اموال و دارايي هاي غيرمنقول خود را در 
سامانه جامع اموال دستگاه هاي اجرايي )سادا( ثبت و 
تكميل كنند. در ادامه اين نشست، هادي عليرضايي، 
مديرعامل سرمايه گذاري ش��هر گزارشي از اقدامات 
انجام شده در دوره مديريت جديد شهري و خريدهاي 

انجام شده از بورس كاال ارايه داد.
وي با اشاره به اقدامات مجموعه در سال جاري گفت: 
خريد ۲ هزار عدد چرخ قطار مترو، خريد خدمات بروز 
رساني و پشتيباني نرم افزار كنترل آلودگي صوتي از 
آلمان به س��فارش شركت كنترل كيفيت هوا، خريد 
گازهاي كالبيراس��يون از كشور هلند و تحويل آن به 

شركت كنترل كيفيت هوا از جمله اين اقدام هاست.



 مهم ترین چالش های صنعت فوالد خوزستان 
از سوی مدیرعامل فوالد خوزستان تشریح شد

باید به سمت صنعت سازی روی بیاوریم تا قدرت تاثیرگذاری داشته باشیم

 کارکنان و امکانات گروه فوالد خوزستان تا پایان امدادرسانی
 در محل حادثه متروپل آبادان باقی می مانند   

در چهارمین روز از حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان، گروه فوالد 
خوزستان  در کنار سایر ارگان ها به امدادرسانی پرداخت

امکانات امدادی گروه فوالد خوزستان به محل حادثه متروپل گسیل می شود

معاون اقتصادی ريیس جمهور:با حضور معاون اقتصادی ريیس جمهور

مديرعامل شرکت ايده پردازان صنعت فوالد:

فوالد خوزستان پا به پای امدادگران در آواربرداری و کمک رسانی

معاون منابع انسانی و امور اجتماعی در جلسه ستاد بحران کشور در آبادان:

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان در جلسه هم اندیشی 
مدیران شرکت های فوالدی استان خوزستان که با حضور 
دکتر محسن رضایی معاون اقتصادی ریيس جمهور برگزار 
ش�د، مهم ترین چالش های این صنعت را تشریح کرد. به 
گزارش خبرنگار روابط عمومی، در این جلسه که شامگاه 
۲ خردادماه ۱۴۰۱ در سالن کنفرانس مهمانسرای نور شرکت 
فوالد خوزس�تان برگزار ش�د، مدیرعامل ش�رکت فوالد 
خوزستان گفت: صنعت فوالد به عنوان یک صنعت پيشران 
در جمهوری اسالمی ایران است. در دنيا در سال ۲۰۲۰ چين 
با توليد یک هزار و ۵۳ ميليون تن با سهم ۶۰ درصدی رتبه 
اول تولي�د فوالد را داش�ته و ایران با تولي�د نزدیک به ۲۹ 
ميليون ُتن، سهم ۲ دهم درصدی نسبت به صنعت فوالد 
در دنيا را داشته است. وی ادامه داد: جایگاه ایران به برکت 
انقالب اسالمی از ۸/۱ ميليون ُتن در قبل از انقالب به عدد 
نزدیک به ۲۹ ميليون تن رسيده و در حال حاضر ظرفيت 
توليد ميانی در کشور بالغ بر ۴۰ ميليون تن است که به واسطه 
این ظرفيت، کشور ایران رتبه دهم توليد کننده فوالد در 
دنيا را داراست.  ابراهيمی با مقایسه روند توليد فوالد ایران 
با توليد فوالد جهان افزود: در ۱۰ س�ال گذش�ته وضعيت 
رش�د فوالد در دنيا عدد معادل ۲ درصد بوده،  در حالی که 
در ایران یک رشد ۱۰ درصدی را داشته و این نشان می دهد 
که اقدامات خيلی خوبی را در این حوزه برای ایجاد ظرفيت 
ایجاد شده اس�ت.  وی بيان داشت: در مجموع ۴۰ ميليون 
تن ظرفيت قابل توليد در کشور برای صنعت فوالد در افق 
۱۴۰۴ تعریف شده و قرار است ظرفيت توليد به ۵۵ ميليون 
تن برسد که با توجه به پيش بينی جمعيت ۹۰ ميليونی در 
سال ۱۴۰۴ و مصرف سرانه ۴۰۰ کيلوگرم به ازای هر نفر، پيش 
بينی می شود ۳۶ ميليون تن از این ۵۵ ميليون تن در داخل 
کشور استفاده ش�ود و مابقی آن که حدود ۲۰ ميليون تن 
است برای مبحث صادرات استفاده شود، که این امر نزدیک 
به ۱۰ ميليارد یورو ارزآوری برای کش�ور را به دنبال خواهد 
داشت. وی با اش�اره به محل های اجرای طرح های توسعه 
ای برای صنعت فوالد تصریح کرد: اجرای طرح های توسعه 
فوالد در ناحيه جنوبی کش�ور و نزدیک ب�ه آب های آزاد 
پيشنهاد شده و به سبب مزیتی که این مناطق برای توليدات 
و صادرات بيش�تر دارند مورد توجه قرار دارند و تاکيد نيز 
بر این اس�ت که توسعه فوالد باید دریا محور باشد نه کویر 

محور. ابراهيمی گریزی به وضعيت عرضه و تقاضا در افق 
۱۴۰۴ داشت و گفت: یکی از چالش هایی که در صنعت فوالد 
مطرح شده است، فاصله بين عرضه و تقاضاست. از سال ۱۴۰۰ 
تا ۱۴۰۴ ظرفيت نصب ش�ده فوالد از ۴۵ تا ۵۵ ميليون تن 
پيش بينی می شود و بر اساس طرح های توسعه و اقداماتی 
که انجام خواهد شد ما تقریباً دو برابر نياز کشور را در صنعت 
فوالد تا س�ال ۱۴۰۴ توليد خواهيم کرد. وی افزود: در سال 
۱۴۰۰ نزدیک به ۴ ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون دالر در 
صنعت فوالد ارزآوری داشتيم. مجموعه فوالد خوزستان به 
واسطه موقعيت استراتژیکی که در استان خوزستان دارد 
توانسته ۴/۱ ميليارد دالر از این ارزآوری را به خود اختصاص 
دهد که نزدیک به ۳ درصد کل ارزآوری کشور محسوب می 
شود.  ابراهيمی بيان کرد: در استان خوزستان و مجموعه 
فوالد خوزستان نيروهای متخصص و ماهری وجود دارند، 
دسترسی بسيار خوبی به منابع انرژی در استان وجود دارد 
و نسبت به سایر استان ها دسترسی مناسب تری به آب ها 
داریم. عالوه بر آن ۱۸۰۰ کيلومتر مرز آبی و مرزهای خاکی در 
همجواری با کشورهای مثل عراق برای بحث صادراتی وجود 
دارد. وی اظهار داشت: متاسفانه در سنوات گذشته طرح 
های توسعه ای که در صنعت فوالد عمدتاً اتفاق افتاده به این 
صورت بوده که شرکت های معدنی به جای اینکه به کارهای 
اکتشافی بپردازند، به توليد فوالد روی آورده اند، در حالی که 
طرح های توسعه می بایستی در استان خوزستان متمرکز 
شود، ولی استان های معدنی مثل کرمان، خراسان و ... که 
باید بحث های اکتشافی را دنبال کنند به این صنعت روی 
آورده اند. ابراهيمی چهار چالش عمده صنعت فوالد را سنگ 
آه�ن، عدم توازن زنجيره، بحث ب�رق و گاز و عوارض های 
سنگين صادراتی و مباحث حمل و نقل دانست و گفت: ما 
نزدیک ۱۶۷ ميليون تن سنگ معدن نياز داریم که بر اساس 

طرح های موجود در کش�ور و طرح های فعال و طرح های 
جاری نزدیک به ۳۲ ميليون ُتن کسری داریم تا بخواهيم 
به این هدف برس�يم. وی افزود: ما اگر بخواهيم افق ۱۴۰۴ 
را ببينيم ۹۳۶۷ مگاوات برق نياز داریم. ما آنچه در صنعت 
فوالد به عنوان برق مصرف می کنيم ۶/۹ درصد مصرف برق 
در کشور است. به عبارتی تقریبًا ۱۰ درصد؛ ولی بيشتر این 
خاموشی ها و بيشترین توقفات را در صنعت فوالد مشاهده 
می کنيم. در سال گذشته معادل ۶ ميليارد دالر فرصت به 
واس�طه قطع برق در صنعت فوالد را از دست دادیم. قطع 
برق در این صنعت کاهش توليد را به دنبال خواهد داشت 
و واقعًا یک چالش بس�يار جدی اس�ت و متاسفانه اولين 
جایی که برق را قطع می کنند صنعت فوالد است. ابراهيمی 
درخصوص چالش انرژی گاز نيز گفت: ميزان ميانگين رشد 
ساليانه توليد گاز طی ۱۰ سال گذشته معادل ميانگين رشد 
مصرف بوده و تقریبًا ۳/۸ درصد است. در صنعت فوالد، گاز 
نقش خوراک را دارد و نه نقش سوخت؛ نقشی که کنار دست 
صنعت توليد است. مزیت رقابتی کشور برای توليد فوالد به 
روش کوره های احيا به واسطه داشتن منابع غنی گاز است، 
در حال حاضر این مزیت تبدیل به یک چالش بزرگ برای 
این صنعت شده و عمدتًا صحبت می شود که صنعت فوالد 
گاز زیاد مصرف می کند. وی چالش بعدی در صنعت فوالد 
را بحث آب دانس�ت و افزود: ميزان مصرف آب در صنعت 
فوالد ۲/۰ درصد کل کشور است. وضعيت مصرف در حال 
حاضر حدود ۲۵۵ ميليون متر مکعب آب مصرفی می باشد 
که پيش بينی می ش�ود تا افق ۱۴۰۴ یک رش�د ۱/۱ درصد 
مصرفی را داشته باش�يم. ابراهيمی تصریح کرد: در حوزه 
حمل و نقل ه�م در حال حاضر از لحاظ وضعيت جاده ای تا 
افق ۱۴۰۴ مشکلی نداریم ولی حمل و نقل ریلی ما با توجه به 
افزایش قيمت در حوزه حمل و نقل باعث شده که قيمت های 
تمام شده ما بين ۵ تا ۱۰ درصد افزایش پيدا کند. مدیرعامل 
شرکت فوالد خوزستان در پایان گفت: استفاده از مزیت های 
استان خوزستان برای طرح های توسعه، ایجاد شرکت های 
اکتشافی و زیرساخت، کمک به ادغام مجموعه های فوالدی 
در راستای یکپارچه سازی زنجيره ارزش، مدیریت بهتر در 
کشور به واسطه نهادهای دولتی و کاهش محدودیت ها و 
عوارض صادراتی، پيشنهاداتی است که اميدواریم جهت 

رفع مشکالت صنعت فوالد پيگيری و دنبال شوند.

دکتر محس�ن رضایی معاون اقتصادی رئيس جمهور در 
جلسه هم اندیشی مدیران ش�رکت های فوالدی استان 
خوزس�تان بر شتاب در عرصه صنعت س�ازی تاکيد کرد. 
به گزارش روابط عمومی ش�رکت فوالد خوزستان، معاون 
اقتصادی رئيس جمهور در این نشست گفت: دولت برنامه 
های مختلفی در زمينه تحول در اقتصاد دارد که یکی از این 
تحوالت این است که صنایع ایران ساماندهی شوند و ما از 
کارخانه داری به صنعت سازی روی بياوریم. دکتر محسن 
رضایی افزود: یکی از تعابير غلطی که در صنعت وجود دارد 
این است که صنعت را معادل کارخانه داری و کارخانه سازی 
می دانند که این امر کامال اشتباه است. وی ادامه داد: صنعت 
یک منظومه از فعاليت های به هم پيوسته است که زنجيره 
ارزش در آن فعاليت کامل می کند. ليکن در ایران هيچگاه ما 
به این سطح از پيشرفت و دانایی نرسيدیم و لذا کارخانجات 
مختلفی در کشور به صورت پراکنده دایر شد. نمونه اش در 
همين خوزستان است که فوالدسازی دارد اما صنعت فوالد 
در آن وجود ندارد.  دکتر رضایی افزود: در کشور باید صنعت 
سازی کنيم صنعت پتروشيمی نداریم ولی کارخانه های 
بسيار زیاد پتروشيمی داریم عماًل ما پتروشيمی را داریم 

خام فروش�ی می کنيم. زمانی که صنعت ایجاد شود دیگر 
خام فروشی وجود ندارد. ما می خواهيم در خوزستان صنعت 
فوالد را راه اندازی کنيم تا ثروت آفرین باشد؛ برای تحقق 
این امر باید حلقه های مفقودی شناس�ایی شوند. معاون 
اقتصادی رئيس جمهور اظهار داشت: کارخانه داری توليد 
ثروت نمی کند و ما االن به جایی رس�يدیم که این جهش 
را باید انجام دهيم یعنی از کارخانه داری به سمت صنعت 
سازی برویم. برخی از صنایع بسيار پراکنده اند برای مثال 
ده تا استان باید با همدیگر مرتبط شوند تا آن صنعت شکل 
بگيرد ولی در خوزستان ما هم می توانيم صنعت پتروشيمی 

و هم صنعت فوالد را به وجود بياوریم یعنی صنعت فوالد و 
پتروشيمی در خوزس�تان قابل برنامه ریزی هستند. وی 
گفت: بنشينيد فکر کنيد و حتی اگر الزم شد یک هلدینگ 
فوالد به وجود بياورید که وظيفه اش تاسيس صنعت فوالد 
خوزستان باشد. این هلدینگ که از همه شما شکل می گيرد 
کمک کند تا صنعت فوالد را بتوانيم کامل به وجود بياوریم. 
اگر بخش خصوصی هم باشد اشکالی ندارد، بخش دولتی و 
نيمه دولتی اشکالی ندارد ولی همه با هم دیگر صنعت فوالد 
را به وجود بياوریم. رضایی ادامه داد: وقتی صنعت ش�کل 
بگيرد قاعدتًا در قيمت گذاری و صادرات و توليد و واردات 
صاحب نظر می ش�وید و چون بخش مهمی از توليد ثروت 
در کشور را برعهده دارید اقتدار ایجاد خواهد شد. معاون 
اقتصادی رئيس جمهور در پایان گفت: صنعت سازی قدرت 
تاثيرگذاری در اقتصاد را ش�کل می ده�د ما باید از حالت 
جزیره های کوچک بيرون بيایم و صنعت سازی را به عنوان 
یکی از خط مشی ها و سياست های خود مدنظر قرار دهيم. 
گزارش خبرنگار ما حاکی است، این جلسه، شامگاه دوشنبه 
۲ خردادماه ۱۴۰۱ در سالن کنفرانس مهمانسرای نور شرکت 

فوالد خوزستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ابراهي�م دادرس مدیرعامل 
ش�رکت ایده پ�ردازان صنعت فوالد ک�ه از روز حادثه 
ری�زش س�اختمان متروپل آب�ادان در مح�ل حضور 
دارد، در گف�ت و گو ب�ا خبرن�گار روابط عمومی فوالد 
خوزس�تان اظهار داشت: از ساعات ابتدایی حادثه و با 
دستور مستقيم مدیرعامل فوالد خوزستان با کارکنان 
متخصص و ماش�ين آالت سنگين شامل لودر و چنگ 
در محل حاضر ش�دیم. با توجه به ش�رایط فوق العاده 
 و احتم�ال تش�دید بحران، ب�ا هماهنگی گ�روه های 
امداد و نجات، نس�بت به جداسازی س�ازه های فلزی 
و دور نم�ودن از مح�ل اق�دام ش�د. دادرس در ادامه 
گفت: تا ع�ادی ش�دن ش�رایط و اعالم پای�ان امداد 
رسانی به صورت شبانه روزی در محل باقی می مانيم. 
س�رعت، دقت، حفظ آرامش و ایجاد ش�رایط ایمنی، 
به تسریع در امداد رسانی و آوار برداری کمک شایانی 
می کند. مدیرعامل شرکت ایده پردازان صنعت فوالد 
از حضور در جلس�ه ی تخصصی مش�ترک به ریاست 
وزیر کش�ور خبر داد و افزود: با توجه به ش�رایط سازه 
موجود )آسيب دیدگی شدید، خميدگی و شکستگی 

ستون ها( و احتمال ریزش آن، ظهر روز چهارشنبه ۴ 
خردادماه ۱۴۰۱ جلسه ی فنی و تخصصی با حضور وزیر 
کشور، مدیر س�تاد بحران کشور، استاندار خوزستان 
و جمعی از اس�اتيد دانشگاه برگزار شد. شرایط بخش 
باقيمانده س�ازه به گونه ای اس�ت ک�ه احتمال ریزش 
طبقات باالیی وج�ود دارد و از طرف�ی طبقات زیرین 
نيز همجوار و متکی به آوارهاست. در چنين شرایطی 
ایم�ن نمودن س�ازه از اهميت ویژه برخوردار اس�ت.  
وی در ادامه گفت: تصميم بر آن ش�د که با بکارگيری 
سازه های کمکی و مهار س�ازه موجود، شرایط را برای 

ادامه ی آوار برداری و امدادرس�انی مهيا نمود. این کار 
نياز به تهيه نقشه های مهندسی و اجرای دقيق دارد.  
مدیرعامل ش�رکت ایده پردازان صنعت فوالد تاکيد 
داشت: گروه فوالد خوزس�تان در کنار دیگر ارگان ها 
عالوه بر مشاوره مهندسی، امکانات مورد نياز از جمله 
مصالح و ماشين آالت سنگين را در اختيار گروه امداد 
و نجات قرار داده است.  دادرس از ایجاد مسير فرعی 
برای تس�ریع در امدادرس�انی گفت و افزود: با گسيل 
ماش�ين آالت بيش�تر به محل و رعایت اصول ایمنی، 
ب�ه دنبال ایجاد مس�ير فرع�ی به منظور تس�ریع در 
امدادرسانی هس�تيم. از طرفی تامين بخشی از اقالم 
عملي�ات اجرایی مانند: تجهي�زات فنی )جهت برش 
بتن(، از س�وی س�تاد اجرایی بر عهده فوالد خوزستان 
گذاشته شد.  مدیرعامل شرکت ایده پردازان صنعت فوالد 
در پایان ضمن ابراز همدردی با بازماندگان حادثه، اظهار 
داشت: با تمام توان و به کارگيری تجهيزات، در کنار سایر 
گروه های امدادی نسبت به آوار برداری و نجات جان افراد 
زیر آوار تالش می کنيم. اميد که با درایت و همدلی، مسائل 

مربوط به این حادثه بزودی و به صورت موثر حل شود.

به گ�زارش خبرن�گار روابط عمومی فوالد خوزس�تان، در 
چهارمي�ن روز از آواربرداری س�اختمان متروپ�ل آبادان ، 
کارکنان فوالد خوزستان به همراه تجهيزات در کنار سایر 
نهاده�ا به امدادرس�انی و آوارب�رداری پرداختن�د.  اعزام 
ماشين آالت سنگين از جمله چنگ و لودر به همراه اپراتور، 
ارس�ال تجهيزات از قبيل: کاله ایمنی، دستکش صنعتی، 

موتور جوش، سنگ جت، عينک ایمنی، دستگاه برش گاز 
)برنال( و همچنين نيروهای متخصص ُبتن بر و ارائه خدمات 
مهندسی، بخشی از موارد انجام ش�ده از سوی گروه فوالد 
خوزستان است.  گفتنی است، گروه فوالد خوزستان از روز 
اول حادثه با حضور ميدانی ابراهيم دادرس مدیرعامل شرکت 
ایده پردازان صنعت فوالد در محل حاضر بوده و با گس�يل 

تجهيزات و امکانات اجرایی و پشتيبانی و همچنين نيروی 
انسانی، به کمک رسانی و تسریع در آواربرداری پرداخت.

معاون منابع انس�انی و امور اجتماعی فوالد خوزستان در 
جلسه س�تاد بحران کش�ور در خصوص حادثه ساختمان 
متروپل آبادان که به ریاست دکتر احمد وحيدی و با حضور 
دکت�ر صادق خليلي�ان اس�تاندار خوزس�تان و جمعی از 
مسئوالن کشوری و لشکری برگزار شد، از بسيج امکانات 
امدادی گروه فوالد خوزس�تان به محل حادثه خبر داد. به 
گزارش خبرن�گار روابط عمومی و به دنب�ال حادثه ریزش 
ساختمان متروپل آبادان، عباس�علی تقوی معاون منابع 
انسانی و امور اجتماعی فوالد خوزستان امروز ۴ خردادماه 
۱۴۰۱ در محل حادثه حاضر ش�د و ضمن اب�راز همدردی با 
بازماندگان و آرزوی صحت و س�المتی برای مصدمان، در 
جلسه س�تاد بحران با متوليان امدادی در مورد ملزومات 

مورد نياز امداد و نجات و آواربرداری به گفت و گو پرداخت. 
تقوی از پشتيبانی همه جانبه فوالد خوزستان از عمليات 
آوارب�رداری و امداد و نجات گفت و اف�زود: حادثه رخ داده 

عميقا مردم کش�ور را متاثر  ساخت. در شرایط فعلی ، باید 
تمامی عوامل تسریع در امدادرسانی مهيا شود. وی گفت: 
با توجه به تاکيد وزیر محترم کشور مبنی بر خدمات رسانی، 
تهيه ملزوماتی مانند:  سنگ جت، دستکش، کاله ایمنی به 
همراه چراغ اضطراری، دستگاه بتن بر و ماشين آالت سنگين 
از سوی فوالد خوزستان تامين خواهد شد و در اسرع وقت به 
محل حادثه ارسال می گردد. گزارش خبرنگار ما حاکی است،  
عالوه بر تامين تجهيزات مورد نياز از س�وی شرکت فوالد 
خوزستان، یک تيم عملياتی به سرپرستی ابراهيم دادرس 
 مدیرعامل ش�رکت ایده پردازان صنعت ف�والد به صورت 
شبانه روزی در محل حادثه حضور مستمر داشته و مشغول 

خدمات رسانی به مردم شریف آبادان هستند.

ادامه از صفحه اول|
معاون خدمات ش��هري و محيط زيست شهرداري تهران 
افزود: اين طرح هنوز ابالغ نشده و پيگيري هايي كه انجام 
مي شود عموما توصيه است و پش��توانه اجرايي ندارد. به 
نتيجه رسيديم كه ساختمان هاي پرخطر را شناسايي كنيم 
و بر اساس مهلت نواقص برطرف شود و در صورت عدم اقدام 
پلكاني برخورد شود. وي تأكيد كرد: ساختمان هاي مسكوني 
و تجاري قديمي به لحاظ ايمني دچار مشكل هستند و در 
مرحله بعدي بايد به سراغ اين بخش برويم. انتشار ليست 
۱۲۹ س��اختمان پرخطر جزو تاكيداتي بوده كه به آتش 
نشاني اعالم شده است. همچنين سيد محمد آقاميري عضو 
كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي اسالمي شهر تهران 
شوراي اسالمي شهر تهران در واكنش به گزارش سرپرست 
س��ازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران با 
بيان اينكه آتش نشاني جايگاه ضابط قانوني در كشورهاي 
ديگر دارد، اظهار كرد: متاسفانه در ايران، آتش نشاني اين 
جايگاه قانوني را ندارد و درخواست داريم در اين زمينه اقدام 
شده و اين اختيار به آتش نشاني داده شود. در ادامه مهدي 
بابايي، رييس كميته ايمني شوراي اسالمي شهر تهران با 
بيان اينكه اخطار به مالكين ۱۲۹ ساختمان پرخطر داده شده 
است، گفت: هفته اي مالكين سه ساختمان به قوه قضاييه 
دعوت مي شوند و اخطاريه دريافت مي كنند و مهلتي براي 
ايمن سازي ساختمان به آنها داده شود كه در صورت عدم 
اقدام در مرحله اول آب و برق قطع و در مرحله بعدي پلمپ 
مي ش��ود.  بابايي تأكيد كرد: بايد سرعت اين اقدام بيشتر 
ش��ود تا ظرف شش ماه اين ساختمان ها رفع خطر شود تا 
به سمت ساختمان هاي ميان خطر برويم. رييس شوراي 
 اسالمي شهر تهران نيز گفت: اولويت ما با ساختمان هاي 
پر خطر تر اس��ت. بايد ببينيم شكايتي از سوي شهرداري 
در خصوص اين ساختمان ها صورت گرفته كه دادستاني 
پيگيري كند؟ اگر صرفا رونوشت براي دادستاني باشد مبدأ 

عمليات براي دادستاني نخواهد بود.

    درخواست انتشار
 لیست ۱۲۹ ساختمان بسیار پرخطر 

مهدي عباسي رييس كميسيون شهرسازي و معماري 
ش��ورا در جريان شصت و ششمين جلس��ه شورا ضمن 
تسليت حادثه تلخ آبادان، با اشاره به وجود ۱۲۹ ساختمان 
بس��يار پر خطر در س��طح ش��هر ته��ران، متذكر ش��د: 
خواهشمندم كه اين ۱۲۹ ساختمان را بر اساس اهميت و 
حضور شهروندان در آن ساختمان ها، در اولويت كار خود 

قرار دهيد.  رييس كميسيون شهرسازي و معماري شورا در 
ادامه خواهان اولويت دادن به گودهاي رها شده در سطح 
شهر تهران شد. عباسي در همين راستا خواستار انتشار 
ليست ۱۲۹ ساختمان بسيار پرخطر تهران شد و گفت: اين 
از حقوق اوليه شهروندان تهران است كه اگر مالكي انگيزه 
ايمن سازي ساختمان خود را ندارند، نسبت به بي تفاوتي 
او واكنش نشان دهند. مهدي چمران نيز در ادامه سخنان 
عباسي اظهار داشت: اين ۱۲۹ ساختمان يكي از مسائلي 
است كه بايد در كارگروه مشترك شهرداري با قوه قضاييه، 
نيروي انتظامي و وزارت كار و رفاه اجتماعي مطرح شود 
چراكه شهرداري يا آتش نشاني به تنهايي توان رسيدگي 

به اين موضوع را ندارند.

    اول حفظ جان شهروندان
بعد صدور پروانه

 احمد صادقي، رييس كميته شفافيت و شهر هوشمند 

شوراي اسالمي ش��هر تهران نيز در شصت و ششمين 
جلسه ش��ورا و در تذكري كه تقديم هيات رييسه كرد 
نس��بت به واگذاري تاييديه ملزوم��ات ايمني ]براي 
س��اختمان هاي كمتر از 6 طبقه[ در ص��دور پروانه به 
دفاتر خدمات الكترونيك و طراح هش��دار داد و گفت: 
ش��هرداري تهران اخي��را موضوع تاييدي��ه ملزومات 
ايمني در ص��دور پروانه را به دفاتر خدمات الكترونيك 
ش��هر و طراح واگذار نموده و از 4 خرداد ماه امسال در 
سامانه هاي شهرس��ازي عملياتي كرده است. شمول 
اين بخش��نامه قاطبه صدور پروانه امالك شهر تهران 
خواهد بود.  وي گفت: نظر به اينكه امر تاييد ملزومات 
ايمني در طراحي نقشه هاي معماري يك امر تخصصي 
در حوزه سازمان آتش نشاني شهرداري تهران بوده و با 
وجود داشتن نهاد تخصصي، واگذاري اين امر به دفاتر 
خدمات الكترونيك كه در حال حاضر فاقد تخصص ويژه 
در اين حوزه بوده، صرف تسريع در صدور پروانه بدون 

لحاظ تامين ايمني و حفظ جان شهروندان در ساخت و 
ساز هاي جديد شهر تهران امري پذيرفته شده نيست. 
الزم به ذكر اس��ت كه در زمان بروز حادثه، حواله دادن 
موضوع تقصير به اين نهاد و آن ش��خص و دفتر، رافع 
مسووليت شهرداري تهران نخواهد بود. صادقي اظهار 
كرد: از اين رو مقتضي است ضمن توقف اين بخشنامه، 
با اخذ روش هاي نوين و هوشمندسازي، ضمن تسريع 
در فرايند صدور پروانه، اين موضوع از حوزه تخصصي 
سازمان آتشنشاني خارج نگردد.  اين عضو شورا گفت: 
ضروري است تا جهت جلوگيري از بي توجهي مالكين 
ساختمان به بحث ايمني، شهرداري تهران نسبت به 
اجراي ماده سوم مصوبه الزام شهرداري تهران به ايجاد 
سامانه برخط پايش ايمني ساختمان هاي موجود شهر 
تهران در برابر خطر آتش سوزي، مبني بر انتشار فهرست 
س��اختمان هاي داراي تأييديه ايمني )به همراه تاريخ 
اعتبار( و ساختمان هاي فاقد تأييديه ايمني اقدام نمايد.
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صدور مجوز ساخت ۱۲۷ برج 
روي گسل هاي تهران 

احمد خرم، رييس س��ابق س��ازمان نظام مهندسي 
كشور اظهار داشت: در تهران فقط در بازه زماني ۱0 
ساله شهرداري مجوز ساخت ۱۲7 برج بر روي گسل 
و مجوز ساخت ۱۲5 برج در بر معابر كمتر از ۱0 متر 

را داده است.
خرم در گفت وگو با ايلنا درباره تخلفات ساخت و ساز 
و امكان پرداخت جريمه آن تخلف و ادامه ساخت و 
ساز اظهار داشت: اين موضوع يكي از مشكالت اساسي 
در تخلفات ساختماني اس��ت. قانون قبل از انقالب 
شهرداري ها مصوب شده كه براي هر تخلفي از نقشه و 
پروانه، هر چند ناظر اخطار مي دهد اما شهرداري طبق 
كميسيون ماده ۱00 مي تواند راي به تخريب بدهد 
و همچنين مي تواند اين راي را ندهد. در اين شرايط 
قانوني معلوم است كه ش��هرداري ها راي به جريمه 
مي دهند چراكه هم نمي خواهند خود را درگير كنند 
و همچنين جريمه محلي براي درآمد است.  وي تاكيد 
كرد: اين امر در قانون گذاري جزو استثنائات است كه 
با تخلفي برخورد كنند. معتقد بوديم و اصرار داشتيم 
كه قوانين كميس��يون ماده ۱00 تغيير كند به اين 
صورت كه هر كسي مرتكب تخلفي شد، كميسيون 
ماده ۱00 مكلف به تخريب و پيشگيري از اجراي آن 
تخلف باشد. رييس سابق س��ازمان نظام مهندسي 
كشور ساختمان با بيان اينكه در حال حاضر اين امكان 
وجود دارد كه شهرداري بابت تخلف، جريمه كند و 
پول ان را درياف��ت كند، گفت: بايد اين امكان وجود 
دارد كه كميسيون ماده ۱00 ابزار تخلف را ضبط كند 
اما با قانون فعلي اين اختيار را دارد كه كار را متوقف 
كند يا نكند. خ��رم ادامه داد: اص��الح اين مقررات و 
قوانين را پيگيري كرديم اساسا 40 سال است كه اين 
موضوع را پيگيري مي كني��م اما اخيرا اصالحات در 
كميسيون دولت هم تصويب شده و به زودي از طريق 
دولت ابالغ خواهد شد. وي با اشاره به نظارت سازمان 
نظام مهندس��ي به نحوه ساخت و س��از در استان ها 
تاكيد كرد: خوشبختانه در اكثر موارد نظام مهندسي 
نظارت موثري داشته به طوري كه در زلزله كرمانشاه 
واحدهايي كه تحت نظارت سازمان نظام مهندسي 
ساخته شده بودند كمتر آسيب ديدند يا اصال آسيب 
نديدند. رييس سابق سازمان نظام مهندسي كشور 
ساختمان در پاسخ به اين سوال كه آيا برآوردي وجود 
دارد در تهران مشابه به ساختمان متروپل چه ميزان 
ساخت و س��از براس��اس رانت و البي و بدون توجه 
كردن به هشدار و تذكرات سازمان نظام مهندسي به 
اجرا رسيده، اظهار داشت: يك دنيا پرونده در اين بار 
وج��ود دارد. براي نمونه در تهران فقط در بازه زماني 
۱0 ساله ش��هرداري مجوز س��اخت ۱۲7 برج روي 
گسل و مجوز س��اخت ۱۲5 برج در بر معابر كمتر از 

۱0 متر را داده است.

سقف تسهیالت ساخت مسكن 
افزایش یافت

سقف تسهيالت مس��كن براي سازندگان حرفه اي در 
تهران و ساير كالن شهرها به 600 ميليون تومان افزايش 
يافت . به گزارش تسنيم، محمود شايان مديرعامل بانك 
مسكن با اعالم اين خبر اظهار كرد: اين شهر ها شامل: 
تهران، اصفهان، شيراز، مشهد، تبريز، قم، كرج، اهواز، 
بندرعباس، بوشهر، قم، س��اري، رشت، كيش و قشم 
مي شود. مديرعامل بانك مسكن افزود: رقم تسهيالت 
براي متقاضيان در مراكز استان ها و شهر هاي باالي ۲00 
هزار نفر جمعيت 500 ميليون تومان به ازاي هر واحد 
و ساير ش��هر ها 450ميليون تومان است.  اين افزايش 
شامل سازندگاني مي شود كه واحد هاي خود را با استفاده 
از مصاديق فناوري هاي نوين و با رعايت كاهش مصرف 
انرژي بسازند. پيش از اين در كالن شهر هاي باالي يك 
ميليون نفر سقف وام ساخت مسكن 400 ميليون تومان، 
در مراكز استان ها 350 ميليون تومان و در ساير شهر ها 

300 ميليون تومان در نظر گرفته شده بود.

آغاز طرح بهسازي سطح جاده ها 
با اطالع رساني به رانندگان

معاون راهداري س��ازمان راه��داري و حمل و نقل 
جاده اي از آغاز طرح واكنش س��ريع اين سازمان به 
اطالع رس��اني رانندگان براي بهس��ازي محورهاي 
برون ش��هري خبر داد. به گزارش مهر، رضا اكبري 
اظهار كرد: اين ط��رح به منظور ارتق��اي كيفيت و 
افزايش سرعت ارايه خدمات راهداري و اولويت دهي 
به نيازه��اي ضروري تأمين ايمن��ي راه ها و با هدف 
افزاي��ش رضايتمن��دي كاربران ج��اده اي و تحقق 
سياس��ت حكمراني و نظارت مردمي در پيش��برد 
اهداف دولت سيزدهم راه اندازي مي شود. وي افزود: 
تمامي هموطنان عزيز به وي��ژه رانندگان حرفه اي 
كه در جاده هاي برون شهري كشور تردد مي كنند، 
مي توانند از طريق سامانه جامع ۱4۱ نسبت به گزارش 
موارد نيازمند اقدام سريع در جاده ها شامل مشكالت 
اولويت دار مرتبط با ايمن��ي و رويه راه ها با محوريت 

اقدامات سريع موثر و زودبازده اقدام كنند.
وي با اش��اره به موضوعاتي كه در ف��از اول اين طرح 
قابل گزارش هس��تند، تصريح كرد: اين موارد در فاز 
اول اجراي طرح شامل لكه گيري و اصالح چاله هاي 
مخاطره آميز در جاده ها، پاكسازي و شستشوي عالئم 
و تابلوهاي ايمني موجود، پاكس��ازي اجسام زائد از 
سطح و شانه جاده ها، رفع نقص و عيب از تابلوها، عالئم 
و تجهيزات ايمني موجود، تكميل عالئم در پيچ هاي 
تند فاقد عالئم كاف��ي، رفع نقص حفاظ هاي ايمني 
آسيب ديده و مخاطره آميز، آشكارسازي موقعيت هاي 
غير منتظره و مخاطره آميز و ايمن سازي مخاطرات 

بالقوه منجر به حادثه يا انسداد جاده ها است.

متروپل پس از پالسكو و سینا اطهر بار ديگر به تهران تلنگر زد

معماي ساختمان هاي پرخطر پايتخت



وضعيت نرخ جهاني نفوذ اينترنت نش��ان مي دهد 
كه مردم دني��ا به طور ميانگين بي��ش از يك نقطه 
دسترس��ي به اينترن��ت دارند، از طرف��ي در حال 
حاضر رش��د تعداد كاربران در جه��ان دچار ركود 
شده اس��ت اما به كارگيري فناوري هاي ديجيتال 
رش��د فزاينده اي به همراه داشته است. با اين حال 
پيش بيني مي شود كه تا سال ۲۰۳۰، تقريبًا از هر 
۴ نفر در سطح دنيا، س��ه نفر كاربر اينترنت باشند. 
اين ميزان در حال حاضر از هر ۵ نفر، سه نفر اعالم 

شده است.
قطب نماي اقتص��اد ديجيتال كه مربوط به س��ال 
۲۰۲۱ مي ش��ود، نش��ان مي دهد كه مردم در دنيا 
به طور ميانگي��ن بيش از يك نقطه دسترس��ي به 
اينترنت دارند كه بيشتر اين نقاط دسترسي، از نوع 

موبايل هستند. 
طبق اين گزارش كه زيرساخت ديجيتال را »موتور 
محرك همه چيز« عنوان كرده، حضور اينترنت در 
همه جا فراگير شده است و به طور ميانگين، هر نفر 
در دنيا در حال حاضر بيش از يك نقطه دسترس��ي 
به اينترنت در اختيار دارد كه اين دسترسي مي تواند 

به صورت ثابت يا موبايل باشد. 
البته در برخي مناطق دنيا به ويژه در مناطق پايين 
صحراي آفريقا سطح دسترسي كماكان پايين است 
و حتي در كش��ورهايي با نرخ نف��وذ باال نيز كيفيت 
دسترسي از منظر ميزان تأخير، ميزان پهناي باند 
و پاي��داري ارتباطي در مناط��ق مختلف، متفاوت 

گزارش شده است.

آمارنرخنفوذاينترنتدرقارهها
گزارش ها نشان مي دهد كه در قاره آسيا به ازاي هر 
۱۰۰ نفر ۹۲ ارتباط از طريق موبايل و ۱۶ ارتباط از 
طريق ثابت صورت مي گيرد و تا ۵ س��ال آينده اين 
رقم به ۱۲۱ درصد ب��راي موبايل و ۱۸ درصد براي 

ارتباطات ثابت خواهد بود. 
اين در حالي اس��ت كه وضعيت تع��داد ارتباطات 
موبايل در اروپا ۹۸ درصد، در امريكا ۱۲۸ درصد، در 
آفريقا ۴۹ درصد و در اقيانوسيه ۱۱۲ درصد گزارش 
شده است و متوسط تعداد ارتباطات موبايل به ازاي 

هر ۱۰۰ نفر در جهان ۹۱ است.
پيش بيني مي شود اين رقم در جهان تا سال ۲۰۲۶ 
به ۱۱۳ درصد در موبايل و به ۱۸ درصد در ارتباطات 

ثابت برسد. 

اين گزارش نش��ان مي دهد كه مردم در دنيا به طور 
ميانگين بيش از يك نقطه دسترس��ي به اينترنت 
دارند كه بيش��تر اين نقاط دسترسي از نوع موبايل 
هستند. فروش تلفن هاي همراه كه به دليل پاندمي 
كرونا افت كرده بود به س��رعت بهبود يافته اس��ت؛ 
اما اش��باع بازار، مانعي در مقابل رشد بيشتر فروش 
به وجود آورده اس��ت. تنوع در سرعت دسترسي به 
اينترنت باعث ايجاد تجربه هاي متفاوت كاربري در 
كشورها و نواحي مختلف درون هر كشور شده است 
و بسياري از خانوارها به ويژه در آفريقا هنوز سرعت 

اينترنت بسيار پاييني دارند. 
براي مثال س��رعت متوس��ط اينترنت ثابت در كره 
جنوبي ۴۱ مگابيت و در امريكا ۷۱ مگابيت است و 
اين در حالي است كه متوسط سرعت در برزيل ۱۸ 

مگابيت اعالم شده است.
بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه اگر ميانگين سرعت 
دانلود براي هر ارتباط اينترنتي در سطحي معادل 
۲۴ مگابيت باقي بماند، مي تواند پاسخگوي پخش 
ويدئوهاي اينترنتي با كيفيت ۴ تا FHD ۵ باش��د. 
قاره آفريقا از س��هم جهاني »سرعت دانلود كمتر از 
۱۰ مگابيت ب��ر ثانيه«، در رتبه اول قرار دارد. گفته 
ش��ده است كه تنها ۵ درصد قاره آسيا به اينترنت با 

دانلود كمتر از ۱۰ مگابيت دسترسي دارند. 

رشدتعدادكاربراندرجهان
دچارركودشدهاست

در اين گ��زارش مي��زان تأخير در ش��بكه يكي از 
مشكالت انتقال داده ميان قاره هاي مختلف عنوان 
ش��ده اس��ت. اين گزارش نش��ان مي دهد كه رشد 
تعداد كاربران در جهان دچار ركود ش��ده است اما 
به كارگيري فناوري هاي ديجيتال رشد فزاينده اي 
به همراه داشته است. با اين حال پيش بيني مي شود 
كه تا سال ۲۰۳۰، تقريبًا از هر ۴ نفر در سطح دنيا، 
س��ه نفر كاربر اينترنت باش��ند. اين ميزان در حال 
حاضر از هر ۵ نفر، س��ه نفر اعالم شده است. آمارها 
نش��ان مي دهد كه ميانگين جهاني سرعت دانلود 
اينترنت ۲۴ مگابيت اس��ت كه اين رقم در آسيا ۲۳ 
مگابيت و در آفريقا ۱۲ مگابيت اعالم ش��ده است. 
در همي��ن حال ميانگين س��رعت اينترنت در قاره 
امريكا ۲۶ مگ و در اروپا ۳۲ مگ است. با اين وجود 
پيش بيني مي ش��ود كه ميانگين جهاني س��رعت 
دانلود اينترنت در س��ال ۲۰۲۶ به ۴۵ مگ برس��د 
و اين رقم در آس��يا به ۴۲ مگابيت خواهد رس��يد. 
البته س��رعت اين رش��د به واس��طه افرادي كه در 
نقاط دورافتاده دنيا زندگي مي كنند يا به واس��طه 
مسائل اقتصادي قادر به دسترس��ي نيستند يا هر 
دو مش��كل را دارند، با افت روبرو شده است. با اين 

وجود هم اكنون نرخ جهان��ي نفوذ اينترنت موبايل 
۵۹ درصد )آنالين( و ۴۱ درصد )آفالين( و نرخ نفوذ 
اينترنت ثابت ۶۱ درصد آنالين و ۳۹ درصد آفالين 
اعالم شده است. اين در حالي است كه پيش بيني 
شده كه تا سال ۲۰۳۰ نرخ جهاني نفوذ اينترنت به 
۷۶ درص��د در موبايل و ۷۷ درصد در اينترنت ثابت 
مي رس��د. بيش��ترين رش��د مورد انتظار به واسطه 
افزايش نرخ نفوذ در حوزه هاي خدمات ديجيتال در 
بازارهاي شناخته شده اتفاق خواهد افتاد. پاندمي 
كرونا با گسترش اس��تفاده از محصوالت ديجيتال 
در ميان مصرف كنندگان در اين مسير به مانند يك 
كاتاليزور عمل كرده است. اگرچه ميزان رشد تعداد 
كاربران با افول روبرو ش��ده است اما پيش بيني ها 
نش��ان مي دهد كه تا س��ال ۲۰۳۰، هند بيشترين 
تعداد كاربران جديد اينترنت را به دنيا خواهد افزود. 
از س��وي ديگر به رغم كاهش س��رعت رشد تعداد 
كاربران، اما پيش بيني مي شود كه كاربران جديد 
تا س��ال ۲۰۳۰ در مجموع رقمي حدود ۴ تريليون 
دالر براي فعاليت هاي آنالي��ن خرج خواهند كرد. 
اين آمار بيانگر آن اس��ت كه بين سال هاي ۲۰۲۱ 
و ۲۰۳۰، كاربران جديد اينترنت س��االنه رقمي در 
حدود ۴۰۰ ميلي��ون دالر براي فعاليت هاي آنالين 
صرف مي كنند و دو كش��ور هند و چين بيشترين 
تع��داد فعاليت هاي آنالين را خواهند داش��ت. اين 
ميزان هزينه كرد از س��وي كاربران جديد سرازير 
خواهد شد و به شكلي فزآينده روي تمامي خدمات 

ديجيتال صرف خواهد شد.

وضعيتنفوذاينترنتدرايران
اين آمار در حالي است كه در ايران، تعداد مشتركان 
اينترنت پهن باند طبق آخرين آمار منتشرشده در 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تا پايان 
سه ماهه پاياني سال ۱۴۰۰، به ۱۰۶ ميليون و ۹۱۹ 
هزار و ۲۷۶ رس��يده كه ش��امل ۹۵ ميليون و ۸۶۹ 
هزار و ۲۵۲ مش��ترك اينترنت پهن باند سيار و ۱۱ 
ميليون و ۵۰ هزار و ۲۴ مشترك اينترنت پهن باند 
ثابت مي ش��ود. همچنين طبق آخرين آمار منتشر 
ش��ده در اسپيدتس��ت، تا ماه آوريل سال ۲۰۲۲، 
ميانه سرعت دانلود اينترنت موبايل در ايران ۲۴.۹۵ 
مگابيت برثانيه و ميانه سرعت آپلود اينترنت موبايل، 
۹.۵۹ مگابيت برثانيه و تاخير ۳۱ ميلي ثانيه است كه 
رتبه ايران را به ۷۳ از ميان ۱۴۲ كشور رسانده است.

دنياي فناورياخبار

ادامه از صفحه اول
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تعرفههايپستي
٢٠درصدافزايشمييابد

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره به ثابت 
ماندن تعرفه هاي پستي از سال ۱۳۹۸ اعالم كرد 
كه خدمات پايه پس��تي، ش��امل ارس��ال عادي و 
سفارشي مرس��والت، ۲۰ درصد افزايش مي يابد. 
به گزارش ايسنا، عيسي زارع پور با تكذيب افزايش 
دو و سه برابري تعرفه هاي پستي، بيان كرد: طبق 
مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مقرر 
شده كه خدمات پايه پستي، عادي و سفارشي ۲۰ 
درصد براي مردم عادي، ۵۰ درصد براي حقوقي ها 
و دولتي ه��ا افزايش يابد؛ خدم��ات غيرپايه، ويژه 
و پيش��تاز نيز ۴۰ درصد، مطابق ب��ا تورم افزايش 
مي ياب��د؛ زيرا تعرفه هاي پس��تي از س��ال ۱۳۹۸ 
تغيير نك��رده بودند. وي همچنين خاطرنش��ان 
كرد: بايد طي ۲۴ س��اعت مكانيزم��ي راه اندازي 
شود و سامانه اي ايجاد كنيد كه اگر ريالي اضافه تر 
از قيمت مصوب گرفته ش��ده، به افراد برگردانده 
شود. زارع پور خطاب به محمود ليايي -مديرعامل 
شركت ملي پس��ت- اين ش��ركت را موظف كرد 
به دلي��ل زمان گير بودن فرآينده��اي اداري ثبت 
شكايات، س��امانه آناليني ظرف ۲۴ ساعت آينده 
راه اندازي كند كه افراد شماره مرسوله خود را وارد 
كرده تا اگر هزينه اضافه اي از آنها گرفته ش��ده، به 
صورت سيستمي بازگردانده شود. به گزارش ايسنا، 
در حالي كه روز شنبه اخباري مبني بر افزايش دو 
برابري تعرفه هاي پستي منتشر شده بود، مهدي 
س��الم -س��خنگوي وزارت ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات- در توئيتر گفته بود:  افزايش چند برابري 
هزينه  خدمات پستي تكذيب مي شود. جاي نگراني 
براي كسب وكارهاي خانگي و مشاغل بهره مند از 
خدمات پس��تي وجود ندارد. پي��ش از اين ليايي 
درباره تعرفه هاي پستي گفته بود: تعرفه هاي پستي 
در دي م��اه ۱۴۰۰ در مصوبه كميس��يون تنظيم 
مقررات مصوب ش��ده و ما اجازه پياده سازي آنها 
را داشتيم، اما به دليل تصميم ستاد تنظيم بازار 
كه تا انتهاي س��ال بنا به دستور رييس جمهوري 
هيچ تعرفه دولت��ي افزايش پي��دا نكند، اجراي 
اين مصوبه معلق ماند و به تش��كيل اولين جلسه 
ستاد تنظيم بازار بعد از سال جديد موكول شد. 
او همچنين با بي��ان اينكه با تغيي��ر تعرفه هاي 
پس��تي، از معضلي كه اكنون دست به گريبانش 
هس��تيم، رهايي پيدا مي كنيم، گفته بود: ما در 
حال حاضر بين ۱۰ ت��ا ۱۵ ميليارد تومان روزانه 
ضرر مي دهيم، اين ضرر هم بيشتر به اين خاطر 
است كه هزينه تمام شدن قبول مرسوله، تجزيه 
مبادالت، رهسپاري و توزيع، تقريبا دو برابر نرخ 
تعرفه فعلي است. هر چقدر كه ما بتوانيم جلوي 
اين ضرر را بگيريم، به سمت سوددهي مي رويم.

ارزشاپل
همچنانباالميرود؟

اپل همچنان با مش��كل تورم جهاني روبرو اس��ت و 
كارمندان خرده فروش��ي ها هم به صورت عمومي در 
حال تشكيل اتحاديه هاي كارگري هستند تا از حقوق 
خ��ود دفاع كنند. علي رغم اين ش��رايط، تحليلگران 
همچنان معتقدند كه سهام اين شركت باالتر مي رود. 
بسياري از سرمايه گذاران منتظرند تا ببينند اپل در 
رويداد بع��دي خود در كنفرانس توس��عه دهندگان 
۲۰۲۲ چه كار خواهد كرد. اين مراسم كه هفته آينده 
برگزار مي ش��ود، عالوه بر نسخه جديد نرم افزارهاي 
اين ش��ركت مي تواند ميزبان مك ب��وك يا آي مك 

جديد باشد. 

موفقيتاپل
باعثافزايشدرآمدتيمكوكشد

تي��م ك��وك، مديرعامل اپ��ل پس از ايالن ماس��ك، 
ثروتمندترين فرد جهان به دومين مديرعامل پردرآمد 
سال ۲۰۲۱ در فهرست فورچون تبديل شد. در شرايطي 
كه ماس��ك در منصب مديرعاملي ۲۳.۵ ميليارد دالر 
درآمد داشته، كوك از اپل ۷۷۰.۵ ميليون دالر حقوق 
گرفته اس��ت. بر اس��اس جديدترين رده بندي مجله 
فورچون، مديرعامل ارزشمندترين شركت جهان اين 
درآمد را نه از طريق دستمزد عادي بلكه به واسطه يك 
برنامه دريافت سهام ۱۰ س��اله به ارزش ۱.۷ ميليارد 
دالر به دست آورد. البته او در سال ۲۰۲۱ پاداش هاي 
ديگري هم دريافت كرده بود. ب��راي مثال، كوك ۸۲ 
ميليون دالر ديگر در قالب سهام، ۶۳۰.۶۳۰ دالر بابت 
هزينه هاي امنيتي و ۷۱۲.۴۸۸ دالر به خاطر استفاده 
از جت شخصي از شركت پول گرفت. در ماه مارس، در 
شرايطي كه منتقدان از سهام داران اپل خواسته بودند 
تا عليه اهداي يك پ��اداش ۹۹ ميليون دالري به تيم 
كوك راي بدهند، سرمايه گذاران با پرداخت اين پاداش 
موافقت كردند. ب��ا اين حال، فورچون مي گويد درآمد 
تيم كوك در سال ۲۰۲۱ با توجه به عملكرد اپل قابل 
توجيه است. كوك در اين فهرست با فاصله نسبتا زيادي 
با ايالن ماسك، مديرعامل تسال و اسپيس ايكس قرار 
گرفته كه در سال گذش��ته ۲۳.۵ ميليارد دالر درآمد 
داشته اس��ت. بخش عمده اين درآمد از محقق شدن 
سهامي كه در سال ۲۰۱۸ به او واگذار شده بود، حاصل 
شد. خود تسال امسال در رده ۶۵ام فورچون ۵۰۰ قرار 
گرفت و ۷۱ درصد بيش��تر از سال ۲۰۲۰ يعني حدود 

۵۳.۸ ميليارد دالر درآمد داشت. 

سرويسپوليتلگرامپريميوم
احتماالبهزوديازراهميرسد

ماه گذشته گفته ش��ده بود كه تلگرام در حال كار روي 
اشتراك پريميوم است تا برخي قابليت هاي ويژه را در 
دسترس مشتركين خود قرار دهد. حاال شواهد جديدي 
از سرويس اش��تراكي تلگرام توسط يك منبع معتبر 
فاش شده است. به گزارش ديجياتو، الساندرو پالوزي، 
مهندس معكوس شناخته شده كه گزارش قبلي در اين 
رابطه را نيز منتشر كرده بود، حاال تصوير جديدي را به 
اشتراك گذاشته كه نشان مي دهد سرويس اشتراكي 
تلگر ام پريميوم احتماال به زودي در دسترس قرار خواهد 
گرفت. تصوير به اش��تراك گذاشته توسط پالوزي، در 
واقع يكي از چندين صفحه اي است كه در هنگام نصب 
اپليكيشن به كاربران جديد نمايش داده مي شود. در اين 
تصوير نوشته شده: »تلگرام فضاي ابري نامحدود رايگان 
براي چت و فايل هاي رس��انه اي شما فراهم مي كند.« 
همانطور كه پالوزي اشاره مي كند، اين صفحه هم اكنون 
در هنگام نصب ب��ه كاربران نمايش داده نمي ش��ود و 
اطالعيه  جديدي است كه در كدهاي نسخه وب تلگرام 
فاش شده است. اين اطالعيه كامال جديد است و هنوز به 

كاربران نمايش داده نمي شود. 

فاصلهبينصنعتودانشگاه،
مهمترينعاملبحراننيرويانساني

 شكي در اين نيست كه اگر دانشجويان با فرآيندهاي 
اشتغال پذيري آشنا باش��ند و فرصت ها را ببينند و از 
آينده خود ديدي داش��ته باشند، قطعا اميدي در آنها 
ايجاد خواهد ش��د. در حال حاضر متاس��فانه فضاي 
نااميدي در همه  دانشگاه ها وجود دارد، از نظر من يكي 
از داليل آن اين است كه دانشجويان بايد گزينه هاي بعد 
از فارغ التحصيلي خود را بشاسند. شايد تنها گزينه اي 
كه در حال حاضر مي شناسند، مهاجرت است. اينكه 
من مي توانم بعد از دانشگاه در يك مجموعه استخدام 
شوم و به موفقيت برسم، مي تواند نقطه شروع اميدي 

باشد كه راه ديگري هم به جز مهاجرت وجود دارد.

آخرين آمارها از نرخ جهاني نفوذ اينترنت؛ سرعت دانلود ۲۳ مگابيتي و نفوذ ۹۲ درصدي موبايل در آسيا

رشد فزاينده به كارگيري فناوري هاي ديجيتال

چگونه مانع داغي بيش از حد آيفون شويم؟
گوشي آيفون شما ممكن است به داليل متعددي دچار 
داغي بيش از حد شود. به گزارش ايسنا، هنگامي كه آيفون 
بيش از حد داغ مي شود، به احتمال زياد شماري نشانه هاي 
هشداردهنده را مش��اهده خواهيد كرد. واضح است كه با 
لمس كردن گوشي، داغي آن را كامال احساس مي كنيد. 
همچنين گوشي كندتر كار مي كند، صفحه نمايش آن 
تاريك تر مي ش��ود، نمي تواند شارژ شود يا دوربين گاهي 
عكس نمي گيرد. اگر داغي گوش��ي شدت بيشتري پيدا 
كند، حتي ممكن است هشدار دما در صفحه گوشي ظاهر 
شود و تا زماني كه گوشي از داغي نيفتد، به جز تماس هاي 
اضطراري نمي توانيد از آن استفاده كنيد. داغي براي آيفون 
خوب نيس��ت و اگر براي مدتي طوالني داغ بماند، ممكن 
است به قطعات داخلي آن به خصوص باطري و پردازنده 
صدمه بزند. وب سايت بيزنس اينسايدر در گزارشي راه هاي 

مقابله با داغي بيش از حد آيفون را مرور كرده است.

چراآيفوندچارداغيبيشازحدميشود؟
اگر هواي بيرون گرم باش��د و شما گوش��ي آيفون خود 
را در معرض نور مس��تقيم آفتاب يا در خودرو بگذاريد، 
احتمال داغ ش��دن آن وجود دارد. همچنين اگر آيفون 
اعمال سنگيني مانند بازي يا پخش ويديوي كيفيت باال يا 
استفاده از جي پي اس را انجام دهد، احتمال داغي آن وجود 
دارد. اگر باطري گوش��ي معيوب يا قديمي باشد، توليد 
انرژي آن ناپايدار اس��ت و باعث آزاد شدن حرارت زيادي 
مي شود كه گوشي را داغ مي كند. با بررسي سالمت باطري 
آيفون، مي توانيد متوجه شويد چه زماني وقت تعويض 
باطري فرا رسيده است. همچنين اجراي اپليكيشن هاي 
متعدد، ممكن است فشار زيادي به پردازنده وارد كند و 
باعث شود سخت تر كار كند و حرارت بيشتري توليد كند. 
گاهي اين اتفاق به دليل اجراي اپليكيشن هاي قديمي كه 
حاوي باگ هستند و كار پردازنده را افزايش مي دهند، روي 
مي دهد. گاهي هم در هنگام انجام اعمال معمول، ممكن 

است گوشي شما داغ به نظر برسد. تا زماني كه هشدار دما 
دريافت نكرده ايد، وحشت نكنيد. به استفاده از دستگاهتان 
ادامه دهيد و احتماال وقتي كاري كه باعث داغ شدن آن 

شده بود را متوقف كرديد، از حرارت خواهد افتاد.

چطورجلويداغيبيش
ازحدگوشيرابگيريم؟

هنگامي كه متوجه مي شويد، آيفون بيش از حد داغ شده 
است، واكنش سريع، بهترين راه براي جلوگيري از صدمه 

ديدن قطعات گوشي است.
۱- همه اپليكيش��ن ها را ببنديد: سبك كردن حجم 
كار پردازن��ده، مانع از توليد بي��ش از حد داغي و خالي 
شدن سريع شارژ گوشي مي شود. بنابراين بستن همه 

اپليكيشن ها بايد اولين كاري باشد كه انجام مي دهيد.
۲- آيفون را ريستارت كنيد: اگر زمان يا صبر براي بستن 
همه اپليكيشن ها نداريد، مي توانيد به سادگي با ريستارت 
كردن آيف��ون، اين كار را انجام دهي��د. با اين حال اگرچه 
همه آيفون ها مشابه هم هستند، ريس��تارت كردن آنها 
ممكن است متفاوت باشد. براي ريستارت آيفون ايكس يا 
مدل هاي جديدتر از آن؛ ۱- دكمه پاور و يكي از دكمه هاي 
تنظيم صدا را براي چند ثانيه نگه داريد. يك اس��اليدر در 
باالي گوشي ظاهر مي شود كه به شما مي گويد )اساليد 
را( بكشيد تا خاموش شود. ۲- بگذاريد آيفون براي چند 
دقيقه خنك شود. ۳- دكمه پاور را براي چند ثانيه نگه داريد 
و هنگامي كه لوگوي اپل در صفحه ظاهر شود، انگشتتان را 
از روي آن برداريد. براي ريستارت كردن آيفون SE، آيفون 
۸ يا مدل هاي قديمي تر از آن: ۱- دكمه پاور را براي چند 
نگه داريد. ۲- هنگامي كه اساليدر خاموشي در باالي 
صفحه ظاهر مي ش��ود، آيكن پاور اساليدر را به سمت 
راست بكشيد. ۳- چند دقيقه صبر كنيد تا آيفون كمي 
از حرارت بيافتد. ۴- دكمه پاور را نگه داريد و هنگامي 

كه لوگوي اپل روي صفحه ظاهر شد، آن را رها كنيد.

فراخوانمناقصهعمومي)ارزيابيكيفي-فشرده(
شماره1401/0001

شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان در نظر دارد خدمات ذيل الذكر را طبق شرايط كلي آگهي حاضر و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه از طريق برگزاري 
مناقصه عمومي يك مرحله اي به صورت ارزيابي كيفي – فشرده به مناقصه گران واجد شرايط واگذار نمايد :

  از كليه متقاضيان واحد شرايط دعوت مي شود حداكثر ظرف 5 روز كاري پس از انتشار آگهي نوبت دوم ، آمادگي خود را بصورت كتبي به آدرس  ذيل الذكر اعالم و همزمان نسبت 
به دريافت فرم هاي استعالم ارزيابي  كيفي و اسناد مناقصه اقدام نمايند.

     فرم هاي ارزيابي كيفي مي بايس�تي ظرف مدت 14 روز تكميل و به آدرس ذيل در مقابل رس�يد تحويل گردند.  پس از بررسي هاي الزم و ارزيابي كيفي سوابق كاري متقاضيان ، 
پاكات پيشنهادي شركتهايي گشايش خواهد شد كه حداقل امتياز ارزيابي كيفي )50 ( را كسب نمايند و پاكات ساير شركتها مسترد مي شود . زمان تخميني گشايش پاكات روز 

سه شنبه مورخ    1401/04/14 مي باشد . 
     نشاني محل اعالم آمادگي و دريافت اسناد: مسجدسليمان ، خيابان چمران ، اداره مركزي شركت بهره برداري نفت و گاز ، امور حقوقي و پيمانها ، اتاق ب 18 .

   همزمان ارائه گواهي صالحيت / رتبه بندي خدمات مورد نظر به منظور تطبيق با تصوير آن الزامي و ارائه معرفي نامه و كارت ملي براي متقاضيان شركت در مناقصه و نمايندگان 
شركتها در همه  مراحل الزم و ضروري مي باشد. ضمنا كليه شركتهاي متقاضي ملزم به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا موسسات عضو جامعه 

حسابداران رسمي ايران مربوط به سال قبل    مي باشند .
    تذكر1 :  ارائه يك نسخه از اساسنامه ، شركتنامه و آگهي تأسيس و آخرين تغييرات ثبتي الزامي است.

    تذكر 2 : مناقصه گر ضمن اعالم آمادگي تائيد مي نمايد هيچ يك از اعضاي هيأت مديره و سهامداران آن شركت / پيمانكاري شاغل دولتي نبوده و مشمول قانون منع مداخله در 
معامالت دولتي   مصوب دي ماه 1337 نمي باشند . 

تاريخ انتشار نوبت اول :  1401/03/08     تاريخ انتشار نوبت دوم :   1401/03/09                                     
شماره ثبت در پايگاه ملي مناقصات : 53/118/003 
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 نوبت دوم
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روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان

شماره 
محل اجراي موضوعمناقصه

كار
مدت زمان 

مبلغ و نوع تضمين گواهي معتبر مورد نياز اجرا
برآورد كارفرما )ريال(شركت در مناقصه

14
01/

000
انجام خدمات نيروي انساني ، خدمات 1

عمومي ، متصدي پذيرايي و تشريفات  
انبار و جابجايي ملزومات اداري 

12ماهمسجدسليمان
صالحيت انجام كار از وزارت تعاون ، كا ر 

و رفاه اجتماعي 
گواهي نامه صالحيت ايمني پيمانكاري 

000ر000ر838ر6
507ر339ر897ر146 ريال

س�ند مج�وز اس�لحه س�اچمه زن�ی دول�ول رو 
هم ت�ه پر کوس�ه کاليبر 12 س�اخت ايران ش�ماره 
022203404سريال کارت 4925406 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل مفقودي
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به 

اين سامانه پيامك نمايند. 

نظر به اينكه آقاي احمدرضا احمديان بموجب وكالتنامه شماره 1401/02/26-345762 
بوكالت از حميد لطفعليان با ارائه دو برگ استشهاد محلی گواهی شده اعالم نموده سند 
دفترچه اي شماره 279721 –الف 82 مربوط به ششدانگ پالك 2709 فرعي از 11 اصلي 
كه در صفحه 49 دفتر 383 تحت ش�ماره 54304 بنام حميد لطفعليان ثبت گرديده 
و بموجب سند رهني ش�ماره 306045-86/03/07 دفتر 69 شهركرد در قبال مبلغ 
428000000 ريال دررهن بانك صادرات مي باش�د در اثر سهل انگاري مفقود گرديده 
و تقاضاي صدور سند مالكيت المثني نموده است لذا مطابق ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي 
ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت 
و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد 
گردد ، اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 

سند المثني صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.
هيبتي - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو شهرستان شهركرد  

آگهیفقدانسندمالکيت

شناسه آگهي : 1326871

قوه قضاييه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال و بختياري

  نظر به اينكه آقاي احمدرضا احمديان بموجب وكالتنامه ش�ماره 1401/02/26-345762 
بوكالت از حميد لطفعليان با ارائه دو برگ استش�هاد محلی گواهی شده اعالم نموده سند 
دفترچه اي شماره 279721 –الف 82 مربوط به ششدانگ پالك 2708 فرعي از 11 اصلي كه در 
صفحه 112 دفتر 383 تحت شماره 54326 بنام حميد لطفعليان ثبت گرديده و بموجب سند 
رهني شماره 12808-91/08/15 دفتر 8 شهركرد در قبال مبلغ 902000000 ريال و بموجب سند 
رهني شماره 16799-92/05/29 در قبال مبلغ 870000000 ريال دررهن شركت تعاوني اعتبار 
كارسازان آينده مي باشددر اثر سهل انگاري مفقود گرديده و تقاضاي صدور سند مالكيت 
المثني نموده است لذا مطابق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس 
مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت 
مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را 
كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه كننده مسترد گردد ، اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد يا در صورت اعتراض 

اصل سند ارائه نشود سند المثني صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.
هيبتي - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو شهرستان شهركرد  

آگهیفقدانسندمالکيت

شناسه آگهي : 1326872

قوه قضاييه
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال و بختياري



تعادل |
سازمان ملي اس��تاندارد اخيرا اعالم كرد كه اعتبار و 
كيفيت خودروهاي تيبا و س��مند ال ايكس را تاييد 
نمي كن��د و بايد اين دو خودرو از خ��ط توليد خارج 
ش��وند. وزير صمت در واكنش به اي��ن موضوع، روز 
گذشته آب پاكي را روي دست خودروسازان ريخت 
و اعالم كرد كه س��ازمان اس��تاندارد مرجع رسمي 
ارزيابي كيفيت است وتمام توليدكنندگان موظفند 
ضوابط سازمان استاندارد در مورد كيفيت را رعايت 
كنند؛ حرف سازمان استاندارد فصل الخطاب است. 
سيدرضا فاطمي امين، درعين حال تاكيد كرده كه 
خودروهايي نظير پژو ۴۰۵، سمند و تيبا كه ساليان 
س��ال از توليد آنها مي گذرد ب��ه دليل قديمي بودن 
پلتفرم ها با مش��كل كيفيت مواجه هس��تند و بايد 
توليد آنها متوقف ش��ود. البته تصميم سازمان ملي 
استاندارد به مذاق مديرعامل سايپا چندان خوش 
نيامده؛ چراكه روز گذش��ته درجريان بازديد وزير 
صمت از اين گروه خودروس��ازي ب��ا انتقاد از عدم 
تمديد اعتبار سه خودروي تيبا2، تيبا صندوقدار و 
سمند از سوي سازمان ملي استاندارد در اظهاراتي 
گفت: بايد تكليف پيش فروش 7 هزار خودروي تيبا 
باقي مانده از س��ال قبل وهمچنين وج��ود ۶ هزار 
دستگاه از آن در كف كارخانه مشخص شود. به گفته 
او، افرادي كه براي درياف��ت اين خودروها ثبت نام 
كرده بودند، كوئيك يا ش��اهين به عنوان خودروي 
جايگزين داده خواهد ش��د. سيدرضا فاطمي امين 
همچني��ن در م��ورد اينكه آي��ا در ش��رايط فعلي 
تصميمي براي افزايش قيمت خودرو داريد يا خير 
نيز عنوان كرده كه در شرايط فعلي تصميمي براي 
افزايش قيمت خودروها و گران شدن آنها نداريم. 

خودروگراننميشود!
وزير صمت روز يكش��نبه در جري��ان بازديد از گروه 
خودروسازي سايپا و ايران خودرو طي اظهاراتي گفت: 
وضعيت صنعت خودرو كشور هنوز قابل دفاع نيست، 
اما نس��بت به حدود ۶ ماه گذشته رشد قابل توجهي 
داشته و مش��كالت آن يك به يك در حال رفع است. 
وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد افزايش قيمت 
كارخانه اي خودرو، گفت: در شرايط فعلي تصميمي 
براي افزايش قيمت خودروها و گران شدن آنها نداريم. 
سيد رضا فاطمي امين در ادامه تصريح كرد: سكوهاي 
توليد خودروهايي مانند سمند و تيبا و همچنين پژو 
۴۰۵ قديمي هستند و ساليان زيادي از فناوري توليد 
آنها مي گذرد، بنابراين، اين خودروها به صورت خواه 
ناخواه بي كيفيت توليد مي شوند. به گفته او، با خروج 
خودروهاي بي كيفيت مانند سمند، تيبا و ۴۰۵ از خط 

توليد، توليد خودروهاي با كيفيت مانند تارا افزايش 
مي يابد. وي با تأكيد بر اينكه حرف سازمان استاندارد 
فصل الخطاب اس��ت، افزود: تم��ام توليدكنندگان 
موظفند ضوابط سازمان استاندارد را در مورد كيفيت 
رعايت كنند. فاطمي امين با اشاره به برنامه دو ساله 
تعريف شده براي صنعت خودرو، خاطرنشان كرد: 
امروز تا حدود زيادي مش��كل تولي��د خودرو حل 
شده است. س��ال گذشته 7۰ هزار خودرو ناقص در 
كف پاركينگ خودروسازان وجود داشت و متوسط 
عبور مستقيم خودرو در ش��ركتي نظير سايپا تنها 
۱۸ درصد بود كه مشكالت زيادي را ايجاد مي كرد. 
وزير صمت اضافه كرد: امروز عبور مستقيم خودرو 
از خط توليد به بازار در ايران خودرو به ۱۰۰ درصد 

و در سايپا به ۹7 درصد رسيده است.

انتقادازاستاندارد
در همين حال، مديرعامل س��ايپا در اظهاراتي گفت: 
اگر به هر دليلي اين تعداد خودروي تيبا شماره گذاري 
نشود، يا سياست گذاري وزارت صمت بر عدم توليد آن 
باشد، اين خودروها به عنوان خودروهاي فاقد گارانتي 
به مزايده گذاشته ش��ده و به فروش خواهد رفت. وي 

اضافه كرد: همچنين به افرادي كه براي دريافت اين 
خودروها ثبت نام كرده بودند، كوئيك يا ش��اهين به 
عنوان خودروي جايگزين داده خواهد شد. او با انتقاد 
از سازمان ملي استاندارد و با اشاره به عدم تمديد اعتبار 
س��ه خودروي تيبا2، تيبا صندوقدار و سمند از سوي 
سازمان ملي استاندارد، گفت: با توجه به پيش فروش 
7 هزار خودروي تيبا باقي مانده از س��ال قبل، ۶ هزار 
دستگاه از آن در كف كارخانه باقي مانده، كه همه آنها 
بايد تعيين تكليف شوند. تيموري با اشاره به ميزان توليد 
شركت س��ايپا، گفت: توليد خودرو در اين مجموعه 
به روزانه يك هزار و 7۰۰ تا يك هزار و ۸۰۰ دس��تگاه 
رسيده، كه سه درصد از برنامه هاي وزارت صمت جلو 
هستيم، اما هفت درصد نسبت به برنامه هاي همين 
گروه عقبيم كه تا پايان خرداد ماه جبران خواهيم كرد. 
وي گفت: اكنون تنها ۹7۰ دستگاه خودروي معوقه 
داريم، اين در حالي است كه تا چهار ماه پيش اين رقم 
حدود ۱2 هزار دستگاه بود. مديرعامل سايپا با اشاره 
به رس��يدن عدد عبور مستقيم اين خودروساز به ۹7 
درصد، افزود: تعطيلي هاي دو روزه هفته گذشته سبب 
شد برخي اجناس در گمرك باقي بماند و همين مساله 

عبور مستقيم را تا سه درصد كاهش داد.

توقفتوليدخودرويسمندتاماهآينده
مديرعامل ايران خودرو ه��م در جريان بازديد وزير 
صمت از اين خودروسازي عنوان كرد كه در مجموع 
2۶ هزار دستگاه ناقص در ايران خودرو وجود دارد كه 
۱۸ هزار دستگاه آن مربوط به سمند سورن در تبريز 
است كه بعد از تعطيالت تابستاني اعالم مي كنيم كه 
تعداد خودروهاي ناقص در كل سايت هاي ما حذف 
مي ش��ود و ديگر هيچ خودروي ناقصي به آن اضافه 

نخواهد شد. 
مهدي خطيبي با اش��اره به اينكه بر اس��اس مصوبه 
شوراي عالي اس��تاندارد ايران خودرو از سه ماه قبل 
اعالم كرد: سمند و پژو۴۰۵ از خط توليد ايران خودرو 
خارج خواهد شد، گفت:  البته اين خودروسازي تعهد 
دارد ۹ هزار دستگاه سمند به تاكسيراني تحويل دهد 
كه براي عمل به آن برنامه تعريف شده است بر اساس 
اقدامات س��ختگيرانه اي كه در م��ورد توليد اين ۹ 
هزار دس��تگاه وجود دارد، قطعًا اي��ن تعداد خودرو 
باكيفيت تر از توليدات قبل خواه��د بود. او تصريح 
كرد: بر اساس برنامه ريزي  انجام شده، اميدواريم تا 
ماه آينده با حضور وزير صمت در آذربايجان، سمند 

براي هميشه از خط توليد خارج شود.

خبراخبار

ويژه
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افزايش۱۷درصدي
توليدسنگآهندر۱۴۰۰

مديرعامل ش��ركت توس��عه ف��رآوري صنايع و 
معادن ماهان س��يرجان اعالم كرد: ميزان توليد 
سنگ آهن ش��ركت در س��ال ۱۴۰۰ در مجموع 
ب��ه 2 ميليون و ۸۰۰ هزار تن رس��يد كه عالوه بر 
ثبت باالترين ركورد، در مقايس��ه با سال قبل آن 
۱7 درصد افزايش داش��ت. مهدي بهرامي گفت: 
سال ۱۴۰۰ با وجود مشكالت براي همه صنايع و 
اقتصاد كشور، اين شركت سال خوبي را پشت سر 
گذاشت و توانست در توليد، فروش و اشتغال زايي 

ركوردهاي مختلف ثبت كند
وي افزود: ميزان باطله برداري در سال گذشته نيز 
۳۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تن بود كه باالترين ركورد 
از ابتداي شروع به كار در معدن تاكنون است. ميزان 
فروش ش��ركت نيز در س��ال ۱۴۰۰ به بيش از ۵۵ 
هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به مدت مشابه 
سال ۱۳۹۹ با رشد ۴۰ درصدي همراه بود و ركورد 
ساالنه فروش را ثبت كرد. وي اظهار كرد: در بخش 
اشتغال نيز شاهد رشد ۱۹ درصدي پرسنل نسبت 
به سال قبل بوديم به طوري كه جمع نيروهاي شاغل 
در شركت، پيمانكاران و مشاوران به ۸۶۰ نفر رسيد. 
بهرامي گفت: عالوه بر ثب��ت ركورد در بخش هاي 
تولي��د، فروش و اش��تغال، در آخري��ن رتبه بندي 
انجام شده توسط سازمان مديريت صنعتي ايران 
در همايش شركت هاي برتر ايران، موفق به كسب 
رتب��ه ۱۱۶ در بين ۵۰۰ ش��ركت برتر و همچنين 
كسب رتبه هشتم در بين برترين شركت ها در حوزه 
اكتشاف، اس��تخراج و خدمات جانبي شديم. وي 
افزود: شركت در حوزه ايمني نيز موفق شد با رشد 
عملكرد ۱۸درصدي نسبت به دوره گذشته، رتبه 
هفتم را در مميزي ساالنه سازمان توسعه و نوسازي 
معادن و صنايع معدني ايران )ايميدرو( در بين ۴۸ 

واحد تابعه اين سازمان در كل كشور كسب كند.

تجارت۱۳۱ميليوندالري
ايرانباتاجيكستان

س��خنگوي گمرك گف��ت: در س��ال ۱۴۰۰بيش از 
۱۳۹هزار تن كاالي غير نفتي به ارزش ۱۳۱ميليون 
دالر بين ايران و تاجيكستان تبادل شد كه نسبت به 
مدت مشابه، رشد ۴۸۹درصدي در وزن و ۴۶۳درصدي 

در ارزش را به همراه داشته است.
سيد روح اهلل لطيفي، س��خنگوي گمرك در آستانه 
سفر رييس جمهور تاجيكستان به ايران اظهار داشت: 
با وجود اش��تراكات فراوان تاريخي، زباني، فرهنگي و 
ديني بين ايران و تاجيكستان، تجارت بين دو كشور 
فاصله زيادي با انتظارات دو ملت دارد با اين وجود در 
سال گذشته ۱2۴هزار و 7۳7تن كاالي ايراني به ارزش 
۹۱ميليون و ۶۰۱هزار دالر به تاجيكستان صادر شده 
كه نس��بت به سال ۹۹رش��د ۵۳۵درصدي در وزن و 

۴۵۹درصدي در ارزش داشته است.
وي افزود: واردات از تاجيكس��تان در سال ۱۴۰۰ 
با رش��د 2۶۳درص��دي در وزن و ۴۳۹درصدي در 
ارزش، به ۱۴هزار و ۵۱2 تن كاال به ارزش ۳۹ميليون 
و ۴۳7هزار و ۶۵۵دالر رس��يد. سخنگوي گمرك 
در خصوص روابط تجاري دو كش��ور توضيح داد: با 
سفر رييس جمهور كش��ورمان به تاجيكستان در 
سال گذشته، روابط تجاري دو كشور در مسير رشِد 
چند برابري قرار گرفت و اميدواريم با س��فر امروز 
رييس جمهور تاجيكستان به تهران روابط سياسي، 
تجاري و اقتصادي ايران و تاجيكس��تان به جايگاه 

مورد انتظار دو ملت نزديك تر شود.
وي اف��زود: مجموع رواب��ط تجاري كش��ورمان با 
تاجيكستان در ۱۵سال گذشته )۱۳۸۶تا۱۴۰۰( 
تنها دو ميليون و 7۱۳هزار و ۹۳۳تن كاال به ارزش دو 
ميليارد و ۵۸۳ميليون و 7۳۵هزار و ۸۹دالر بود كه 
سهم صادرات كشورمان به تاجيكستان دو ميليون 
و ۵27 ه��زار و ۹۳7تن كاال ب��ه ارزش دو ميليارد و 
2۰7ميليون و ۳۶۹ه��زار و ۶۵۱دالر بوده و واردات 
از تاجيكستان نيز ۱۸۵هزار و ۹۹۶تن كاال به ارزش 
۳7۶ميلي��ون و ۳۶۵هزار و ۴۳۸ دالر بوده اس��ت. 
سخنگوي گمرك تاكيد كرد: اين ميزان تجارت طي 
۱۵ س��ال، مطمئنا مطلوب دو ملت نيست و دولت 
سيزدهم در تالش اس��ت تا با سياست همگرايي و 
توس��عه روابط با كشورهاي همس��ايه و نزديك، به 
توس��عه روابط تج��اري و اقتصادي در كنار س��اير 

مولفه ها در مسائل منطقه اي و بين المللي بپردازد.

فروردينامسال۳۰۶ميليوندالر
گندمواردكشورشد

ارزش واردات گندم در فروردين س��ال جاري در پي 
افزايش قيمت جهاني غالت ۳ برابر فروردين سال قبل 
بود و از ۱۰۳ ميليون دالر در فروردين ۱۴۰۰ با ۱۹7 
درصد افزايش به ۳۰۶ ميليون دالر در فروردين ۱۴۰۱ 
رس��يد. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ش��ركت 
بازرگاني دولتي ايران )مب��دا(، وزن واردات گندم در 
فروردين سال جاري نسبت به فروردين سال گذشته 
نيز به بيش از 2 برابر رسيد و با ۱2۰ درصد افزايش، از 
۳۴۶ هزار تن در سال ۱۴۰۰ به 7۶۳ هزار تن در سال 
۱۴۰۱ رسيد. با توجه به باال رفتن قيمت جهاني گندم، 
بحران اوكراين، خشكس��الي و كمبود و گراني آرد در 
كشورهاي همسايه، در صورت عدم واقعي سازي نسبي 
قيمت گندم در داخل كشور، ادامه روند صعودي واردات 
اين محصول استراتژيك در ماه هاي آينده و سه برابر 
شدن ورود گندم به كشور در فروردين ۱۴۰2، نسبت 
به فروردين ۱۴۰۱ قابل پيش بيني بود. گفتني است 
با اجراي سياست مردمي سازي يارانه ها و حمايت 
از گندمكاران كش��ور از طري��ق خريد تضميني 
گندم با نرخ بيش از دو برابر س��ال گذش��ته، اميد 
است شاهد توقف روند صعودي واردات اين كاالي 

راهبردي و ارتقاي امنيت غذايي كشور باشيم.

افزايش۳۰درصدي
قيمتالستيكازامروز

الستيك خودرو از امروز يكشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ در 
گروه تاير هاي راديال س��واري و تاير هاي كش��اورزي 
باياس بين 2۵ تا ۳۰ درصد افزايش يافت. براس��اس 
اطالعات و اس��ناد منتشر شده، الس��تيك خودرو از 
امروز يكشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ در گروه تاير هاي راديال 
س��واري و تاير هاي كش��اورزي باياس بين 2۵ تا ۳۰ 
درصد گران شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
پارسال اعضاي انجمن صنفي صنعت تاير طي نامه اي 
به وزارت صمت اعالم كرده بودند كه قيمت تاير بايد ۴۰ 
درصد گران شود چرا كه قيمت مواد اوليه افزايش يافته 
است و كارخانه هاي توليد كننده در حال زيان هستند، 
اما اين درخواست رد شد. آقاي مصطفي تنها كارشناس 
صنعت تاير گفته بود قيمت مصوبي كه در خصوص تاير 
اعالم ش��ده مربوط به دي ماه سال ۹۹ است و همين 

عامل باعث شده زيان كارخانه ها زياد شود.

سردار فدوي در مراسم بزرگداشت ۴ خرداد: 

جبههباطلدربرابرايرانحتي
يكپيروزيهمنداشتهاست

سردار فدوي در مراسم بزرگداشت ۴ خرداد كه در موزه 
دفاع مقدس برگزار شد با بيان اينكه در ۴۳ سال پس 
از پيروزي انقالب، دشمن همه نوع جنگي با كشورمان 
داشت، گفت: وقتي فهميدند از طريق جنگ سخت 
پيروزي نمي شوند رو به جنگ هاي ديگر آوردند. وي 
ادامه داد: هرچند عامل دنياي��ي در جبهه حق قابل 
مقايسه با جبهه باطل نيست، اما نتيجه آن ۱۸۰ درجه 
برعكس است و هر جبهه اي عليه جمهوري اسالمي 
ايران اقدام كرد، به حول و قوه الهي شكس��ت خورد و 
جبهه باطل حتي يك پيروزي نداشته است. وي افزود: 
همچنين جبهه باطل از پس دلداده هاي جمهوري 
اسالمي همانند يمن، لبنان و عراق نيز برنيامد. سردار 
فدوي ادامه داد: در يمن هم فقط س��عودي و امارات 
نيستند؛ و بسياري از كشورهاي ديگر نيز هستند اما 
چرا نتوانستند از پس آن برآيند.  سردار فدوي با اشاره 
به 2۶۰۰ شهيد دزفول اظهار داشت: كار سخت يعني 
جنگ ۸ س��اله ايران، يعني جنگ يمن، يعني اينكه 
بدانيم كه جانمان در خطر است اما وعده خدا را فراموش 
نكنيم. سردار فدوي با انتقاد از سياست هاي اقتصادي 
نظام سرمايه داري گفت: در بعضي مواقع كساني كه 
مسوول بودند بعد از جنگ گفتند با دستورات اقتصادي 
سرمايه داري و غرب مشكالت را حل كنيم و اين جزو 
عجايب است.  وي با بيان اينكه اين يعني خدايا در امور 
اقتصادي ما را به خودمان واگذار كن اظهار داش��ت: 
آنجايي كه به دستورات خدا عمل كرديم پيروز بوديم.  
سردار فدوي با اشاره به اعترافات رييس جمهور اسبق 
امريكا گفت: اوباما گفت »ما مي خواستيم رژيم سوريه 
نباشد ولي نتوانستيم چون ايران نخواست.« اين اعتراف 
دشمن براي چيست؟ براي اينكه در توان نظامي بيشتر 
بوديم؟ نه.  سردار فدوي با بيان اينكه انتقال نسلي به 
بهتري��ن وجه ممكن صورت گرفت��ه و فقط مربوط 
به دهه شصت نيس��ت افزود: در روزهاي اوج دفاع از 
حرم اصلي تري��ن دغدغه اين بود كه مي گفتند چرا 

مارا سوريه نمي بريد؛ اينها جوانان دهه هفتاد بودند.

پروژهارتقاي
روكشآسفالتمحور

خمين-اليگودرزعملياتيشد
مهرداد جهاني مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
اس��تان مركزي »  س��ال ۱۴۰۱« را س��ال شكوفايي 
پروژه هاي راهداري در استان مركزي برشمرد و افزود: 
در راس��تاي تحقق اهداف اداره كل راهداري و حمل و 
نقل جاده اي استان مركزي به منظور تسهيل در تردد 
كاربران جاده اي، پروژه ارتقاي روكش آسفالت محور 
خمين-اليگودرز با ۵۰ ميليارد ريال عملياتي شد. وي 
افزود: اين پروژه از محدوده روس��تاي دهنو در محور 
خمين-اليگودرز شروع شده و تا محدوده روستاي فرج 
آباد ادامه خواهد داشت. مديركل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي استان مركزي، راه هاي شرياني استان را داراي 
اولويت براي بهسازي آسفالت و افزايش سطح ايمني 
عنوان كرد و افزود: تمام تالش راهداران استان، تأمين 
آرامش و برقراري ايمني الزم براي كاربران جاده اي است. 
وي يادآور شد: سال گذشته نيز اقدامات قابل توجهي 
براي روكش آسفالت راه ها در شهرستان خمين به عمل 
آمد كه از آن جمله مي توان به اجراي روكش آسفالت 
محور خمين-گلپايگان به طول تقريبي چهار كيلومتر، 
روكش آسفالت مقطعي از محور خمين-اراك و روكش 
آسفالت محور خمين-اليگودرز به طول چهار كيلومتر 
اشاره كرد. جهاني خاطرنشان كرد: در راستاي تحقق 
اهداف دولت مردمي، طي يك س��ال اخير، در اقدامي 
جهادي براي ارتقاي ايمني در محور گلدشت-آشيانه، 
با به كارگيري تمام توان لجستيكي شامل نقشه برداري، 
تأمين نيروي انس��اني و ماش��ين آالت راهسازي، هم 
افزايي ب��ا بخش خصوصي، اجراي طرح مهندس��ي، 
كنترل و نظارت و تالش براي افزايش بهره وري در كليه 
فرآيندهاي اجرايي، اقدامات بسيار موثري به عمل آمده 
است كه در نوع خود بسيار ارزشمند و حائز اهميت به 
منظور كاهش تصادفات و تلفات ناشي از آن در محور 
مذكور بوده است. وي در ادامه گفت: اجراي واريانت 
ميان رودان در محور خمين-رباط مراد نيز از طرح هاي 
نيمه كاره اي بود كه با پيگيري هاي مستمر به عمل آمده  
و جذب اعتبار به منظور تكميل پروژه، عمليات اجرايي 
آن توس��ط پيمانكار مربوطه آغاز شده و اميدواريم با 
جديت تمام، مراحل اجرايي و تكميلي طرح طي سال 
جاري صورت پذيرد تا يك��ي ديگر از مطالبات مردم 

شهرستان خمين در حوزه راهداري محقق گردد.

توقف توليد سه خودرو رسما كليد خورد

چرا جوجه ها معدوم شدند؟ 

انتقاد خودروسازان از استاندارد

صادراتآزادشد،جوجهكشينكنيد

دست انداز جديد پاكستان براي تردد كاميون هاي ايراني

تعادل|
انتشار بحث برانگيز تصاوير معدوم سازي هزاران جوجه 
يكروزه و دفن آنها زير خاك كه به ادعاي مسببان آن 
به دليل نبود دان انجام شده، اين س��وال را در اذهان 
عمومي ايجاد ك��رده كه چرا نهاده ه��اي آنها تامين  
نمي ش��ود و چرا دس��تگاه هاي مرتبط اقدامي براي 
جلوگيري از اين دس��ت معدوم سازي ها نمي كنند؟ 
اين در حالي اس��ت ك��ه وزارت كش��اورزي و انجمن 
مربوطه مدعي هس��تند كه مش��كل خاصي در اين 
رابطه وجود ندارد. البته وزير جهاد دراظهاراتي گفته 
كه معدوم س��ازي در همه جاي دنيا مرسوم است! در 
همين حال اما سخنگوي دولت گفته است: به منظور 
تامين س��رمايه در گردش م��رغ داران و دام داران 2۰ 
هزار ميليارد تومان تسهيالت مناسب  تصويب شده 
و عوارض ص��ادرات مرغ و تخم مرغ صفر و ممنوعيت 

صادرات برداشته شده است. 

چراجوجههامعدومشدند؟
طي روزهاي گذشته فيلمي در فضاي مجازي منتشر 
ش��د كه نش��ان مي داد يك واحد مرغداري با ادعاي 
كمب��ود و گراني نهاده هاي تولي��د و دان مرغ اقدام به 
معدوم سازي هزاران قطعه جوجه كرده است. اين در 
حالي است كه روزهاي گذشته وزير جهادكشاورزي 
اعالم كرد كه شركت پشتيباني امور دام جوجه ريزي 
توس��ط مرغداران را پيش خريد مي كن��د، بنابراين 
مرغداران نگران فروش محصول خود در بازار نباشند.

وي همچنين گفت: با رشد تسهيالتي كه داشته ايم 

و از س��وي بانك  كشاورزي در سراس��ر كشور ارايه 
كرده اس��ت، مطمئن باشيد در هفته آينده سرمايه 
در گردش به س��رعت پرداخت خواهد ش��د و هيچ 
دغدغه اي وجود ن��دارد كه مرغدار م��ا بخواهد به 
س��متي برود كه جوجه ريزي را حذف كند و احيانا 

به سمت معدوم سازي آن برود.
حسين دماوندي نژاد معاون وزير جهاد كشاورزي نيز 
در روزهاي گذشته اعالم كرده بود كه هر هفته تعدادي 
جوجه  يكروزه گوشتي توليد مي شود و بايد در فضاي 
پرورش قرار گيرد. بر اين اساس شركت پشتيباني امور 
دام، توليد قراردادي با مرغداران را در دستور كار خود 
قرار داده اس��ت و مرغداران به تع��داد جوجه دريافت 
ش��ده، نهاده مدت دار را از شركت پشتيباني امور دام 
تحويل گرفته و مبادرت ب��ه توليد مي كنند. البته در 
مقطعي كه محصول به دس��ت مي آيد، توليدكننده 
مختار اس��ت كه محصولش را به ب��ازار عرضه كند يا 
شركت پشتيباني امور دام با نرخ مصوب، مرغ توليدي 
را خريداري مي كند. وي همچنين اعالم كرده بود كه 
پرورش دهندگان طيور گوشتي و تخم گذار مي توانند 
با درياف��ت دان مدت دار و خريد اعتباري از ش��ركت 
پش��تيباني امور دام كشور تسهيالت الزم را در جهت 
ادامه توليد و در بعد نياز تغذيه اي گله هاي تحت پوشش 
انجام دهند تا نگران��ي در توليد جوجه يك روزه براي 

توليدكنندگان آنها وجود نداشته باشد.
البت��ه محمدرضا صدي��ق پور، دبي��ر انجمن جوجه 
يكروزه نيز در نام��ه اي به تاريخ ۴خ��رداد به اعضاي 
انجمن جوجه يك��روزه اعالم كرده بود كه واحدهايي 

كه به دليل كاهش تقاضاي جوجه ريزي، جوجه هاي 
توليدي شان به فروش نرفته و در جوجه كشي مي ماند 
براي جلوگيري از معدوم شدن جوجه ها طي نامه اي 
با عنوان معاونت امور دام يا مديركل طيور يا رياس��ت 
سازمان جهادكشاورزي استان و رونوشت به انجمن 
جوجه يكروزه، تعداد جوجه جذب نشده را اعالم تا در 
صورت امكان با كمك دستگاه هاي ذيربط نسبت به 

جذب جوجه يكروزه اقدام شود.
همچنين در اين نامه ذكر شده بود كه از انتشار هرگونه 
عكس و فيلم معدوم سازي در فضاي مجازي خودداري 
شود كه با سوءاس��تفاده عوامل فرصت طلب موجب 
تضييع شدن حق و حقوق توليدكنندگان اين بخش 
نشود. البته س��اداتي نژاد با اشاره به خالف شرع بودن 
اقدام بعضي مرغداران براي معدوم كردن جوجه هاي 
يك روزه عنوان كرده كه معدوم سازي جوجه يك روزه 
در جريان ش��وك هاي عرضه از روش هاي جاري در 
همه دنيا اس��ت، اما رييس جمهور تأكيد داشتند كه 
اين اقدام هم از جهت ش��رعي و هم از جهت وجداني 
امري غيرقابل قبول است و به وزارت جهاد كشاورزي 
ماموريت دادند تا ضمن به كار بستن تدابير الزم براي 
جلوگيري از متضرر شدن توليدكننده، از معدوم شدن 

جوجه ها هم جلوگيري كند.
وي در همين راس��تا تصريح كرد: تمام تالش وزارت 
جهاد كشاورزي اين اس��ت كه با ارايه مجوز هاي الزم 
به س��ازمان هاي مرتبط و اتخاذ تدابير الزم به منظور 
جلوگيري از متضرر شدن توليد كننده، اين مجموعه ها 
با تم��ام توان اقدام به جوجه ري��زي كنند. وزير جهاد 

كش��اورزي با اعالم اينكه يك تيم بازرسي به اردبيل 
اعزام شده تا موضوع را رسيدگي كند و برخورد الزم با 
خاطي يا خاطيان صورت پذيرد، گفت كه با اين روند 
پيش رو، ديگر بهانه اي براي معدوم سازي جوجه هاي 
يك روزه وجود ندارد و در صورت مشاهده، از طريق قوه 

قضاييه به منظور برخورد با متخلف اقدام خواهد شد.
وزير جهاد كشاورزي با اشاره به آزادسازي صادرات مرغ 
و تخم مرغ گفت: نكته مهم ديگر برداشتن ممنوعيت 
صادرات مرغ و تخم مرغ است كه تمام اين ممنوعيت ها 
را برداشته ايم و دغدغه اي در اين زمينه وجود نخواهد 
داشت و اگر توليد مازاد صورت بگيرد، صادر مي شود و 

عوارض صادرات نيز صفر شده است.

ممنوعيتصادراتتخممرغبرداشتهشد
جوجهكشينكنيد

علي به��ادري جهرمي در حس��اب كاربري خود در 
توييتر نوشت: » دولت مرغ مازاد توليدي را مي خرد. 
ب��ه منظور تامين س��رمايه در گردش م��رغ داران و 
دام داران 2۰ هزار ميليارد تومان تسهيالت مناسب  
تصويب شده. عوارض صادرات مرغ و تخم مرغ صفر 
و ممنوعيت صادرات برداش��ته ش��د. با اين اوصاف 
حتي بهانه اي هم براي كار خالف شرع و ضدحقوق 
حيوانات، جوجه كشي نيس��ت.« با اين توضيحات 
مش��خص نيس��ت واحد مربوطه با چه هدفي اقدام 
به انتشار فيلم معدوم س��ازي جوجه ها كرده است؟ 
پيگيري ايس��نا از وزارت كش��اورزي و بخش هاي 

مرتبط براي شفاف سازي اين موضوع ادامه دارد.

صف طوالني كاميون پشت مرز ايران و پاكستان تشكيل 
شده؛ پاكستاني ها آبان سال گذشته تعرفه هاي سنگيني 
براي كامي��ون داران ايراني وضع كردن��د و حاال بهانه آنها 
براي عدم صدور ويزا براي كامي��ون داران، نبود هولوگرام 
عنوان شده اس��ت.  جواد هدايتي، مديركل دفتر ترانزيت 
و حمل ونقل بين المللي س��ازمان راهداري و حمل ونقل 
جاده اي گفته است: صدور ويزا براي كاميون داران ايراني 
در سفارت و كنسولگري هاي مشهد و زاهدان دچار مشكل 
شده و آن دسته از رانندگاني كه تاريخ ويزاي آنها به اتمام 

رسيده نمي توانند ويزاي خود را تمديد كنند.
هدايت��ي به خبرگ��زاري »ايس��نا« گفته اس��ت: پس از 
پيگيري هاي متعدد از طريق وزارت امور خارجه و سازمان 
راهداري، مسووالن كنسولگري هاي مشهد و زاهدان اعالم 

كردند كه هولوگرام صدور ويزا تمام شده و از پاكستان هنوز 
ارسال نشده است. البته راننده هايي كه ويزاي آنها اعتبار 
دارد، مي توانند به پاكستان بروند. به گزارش پايگاه خبري 
اتاق ايران، هفت ماه پيش از نشست حل اختالف ترانزيتي 
بين دو كشور نمي گذرد و اين بار گرفتاري طوالني تر شده 
و حدود يك ماه است رانندگان براي تردد به كشور جنوب 
شرقي ايران دچار مشكالت عديده شده اند.  پاكستاني ها 
آبان سال گذشته تعرفه هاي سنگيني براي كاميون داران 
ايراني وضع كردن��د و روزها رانندگان ايراني را معطل نگه 
داشتند. حاال دوباره مرز روي كاميون هاي ايراني بسته شده 
و بنا بر گفته محمدجواد هدايتي، مديركل دفتر ترانزيت و 
حمل ونقل بين المللي سازمان راهداري، حدود يك ماه است 
كه رانندگان ايراني گرفتار سخت گيري هاي پاكستان شده 

و عبور و مرور بار به اين كشور تقريبًا متوقف است. اين در 
حالي است كه رانندگان پاكستاني مطابق روال گذشته به 

ايران رفت وآمد دارند.
هدايتي گفته اس��ت: پاكس��تان به رانندگان ايراني ويزا 
نمي دهد و آنها را مجبور مي كند كه بار خود را در مرز تخليه 
كرده و تحويل كاميون داران پاكستاني دهند. اين موضوع 
موجب شده فرآيند تخليه و بارگيري مجدد بسيار طوالني 
شود و صفي از كاميون در مرز ايران و پاكستان شكل بگيرد.

هدايتي تأكيد مي كند تخليه و بارگي��ري مجدد كاالها 
خسارات زيادي به جا گذاشته و پاكستان حاضر نيست به 

رانندگان ايراني براي ورود به خاك اين كشور ويزا دهد.
در كنار مشكالتي كه براي كاميون داران ايران در مرزهاي 
پاكستان ايجادشده برخي از ديواركشي مرزي پاكستان 

در مرز ايران مي گويند كه هدايتي در اين باره گفته است: 
ديواركشيدن در مرزهاي مشترك مانند همان كاري كه 
ايران با افغانس��تان انجام داد و براي جلوگي��ري از تردد از 
مبادي غيررسمي و ترددهاي غيرمجاز شيوه مناسبي است. 
ديواركشي پاكستان از نظر امنيتي براي هر دو كشور خوب 
اس��ت و مشكلي در ترددهاي رسمي ايجاد نخواهد كرد و 
مي تواند جلوي بسياري از مشكالت مرزي مانند قاچاق مواد 

مخدر و تحرك گروه هاي تروريستي در منطقه را بگيرد. 
ايران و پاكستان ۹۰۹ كيلومتر مرز مشترك دارند؛ اولين 
مرز رسمي ميان ايران و پاكستان مرز »ميرجاوه-تفتان« 
اس��ت. آذرماه ۱۳۹۹ بود كه گذرگاه مرزي »ريمدان-

گبد« افتتاح شد و اول ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ »پيشين«، 
سومين مرز رسمي ايران و پاكستان افتتاح شد.
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خبرروز

۱۹،۵ درصد سهم تهران از كل سرقت هاي كشور
رييس سابق پليس آگاهي تهران بزرگ گفت كه سهم تهران از وقوع سرقت در كشور از ۲۴ درصد به ۱۹.۵ درصد رسيده است. 
لطفي با اشاره به برخي از اقدامات انجام شده در دوران رياستش در پليس آگاهي تهران بزرگ، اظهار كرد: اقدامات بسياري انجام 
شده كه تمام آنها در اين فرصت محدود قابل بيان نيست. اما بايد بگويم در نتيجه اقدامات انجام شده، امروز ديگر كمتر پرونده 
رس��وب شده اي در پليس آگاهي تهران بزرگ داريم تا جايي كه حتي درصد كش��ف به وقوع ما در سال ۱۴۰۰، به ميزان ۱۱۵ 
درصد بود كه نشان مي دهد پرونده هاي قبلي كشف شده است. در حوزه سرقت نيز كه عرصه بسيار مهمي است و پيچيدگي هاي 

فراواني هم دارد ما توانستيم قدرالسهم تهران از سرقت در كشور را از ۲۴ درصد به ۱۹.۵ درصد برسانيم.

ادامهازصفحهاول

جاي خالي اورژانس 
اجتماعي در آبادان

خود را فريب  ندهيم!

 اتفاق ش��وم تنها و تنها حاص��ل بي توجهي و 
زياده خواهي يك نفر بوده، همين كه افرادي 
ب��دون توجه ب��ه امني��ت جاني م��ردم اجازه 
بهره برداري از س��اختماني را داده اند كه ابتدا 
مج��وز 6 طبقه داش��ته و در نهايت ۱۱ طبقه 
س��اخته ش��ده، تمام اينها آتش خش��م را در 
درون اف��رادي كه اين روزها عزيزانش��ان را از 
دست داده اند شعله ور خواهد كرد. بي توجهي 
به اين خش��م، بي توجهي به اين ميزان از غم 
و اندوه نمي تواند عاقبت خوشي داشته باشد. 
م��ردم داغديده آبادان همي��ن روزها نيازمند 
كساني هستند كه با راهكارهاي علمي و دانش 
خود آنها را براي گ��ذر از اين فاجعه همراهي 
كنند. بي توجه��ي به تروما بع��د از حادثه آن 
هم حادث��ه اي در اين ابع��اد مي تواند عواقبي 
خطرناك به دنبال داش��ته باش��د. سوگواري 
ش��ايد تنها راه چاره س��بك ك��ردن غمي به 
اين عظيمي باش��د، اما نه براي مادري كه هم 
فرزندانش و هم همس��رش را در اين فاجعه از 
دس��ت داده، نه براي مادري كه در يك روز دو 
جوانش را به زير خاك گذاشته، سوگواري تنها 
راه حل كم ش��دن غمي به اين عظمت نيست، 
اين اف��راد نياز به رس��يدگي هاي پزش��كي و 
روانپزشكي دارند، بايد تيم متخصص براي هر 
خانواده در نظر گرفته شود. نبايد بگذاريم اين 
غم به وجود آورنده غم ها و فجايع ديگر باشد.

 تش��ديد نااطميناني ها و عدم حل تنش هاي 
سياس��ت خارجي و ايجاد اطمينان و آرامش 
در فض��اي ارتباط��ات بين الملل��ي و ارتقاي 
اعتماد و سرمايه اجتماعي. حتي حركت اخير 
دولت در حذف ارز ترجيحي نيز در چارچوب 
همان روش هاي معم��ول و امتحان پس داده 
و غير هم جهت با آزادسازي اقتصادي و ايجاد 
فضاي رقابتي به عنوان ضرورت هاي بنيادين 
جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي و رشد 
اقتصادي پايدار بوده اس��ت.  به نظر مي رس��د 
نوعي سردرگمي بر دولت و نظام تصميم سازي 
درب��اره آينده اقتصادي كش��ور وج��ود دارد. 
»رشد اقتصادي و ارتقاي بهره وري« به عنوان 
تصميم سخت دولت آنچنان كه آقاي رييسي 
از آن سخن گفته و قصد اتخاذ آن را دارد بدون 
حل برجام و تعامل خارجي مناس��ب و آشتي 
در داخ��ل و اصالح��ات واقعي اقتص��ادي و... 
امكان پذير نيست، آنچه بدون اين ضرورت ها 
واقع مي شود مس��ير نزول و سقوط اقتصادي 

است؛ خود را فريب ندهيم!

رويداد

مرگ ساالنه ۶۰   هزار ايراني به دليل مواد دخاني

استعمال دخانيات نيز يكي ديگر از معضالتي است كه 
سال هاي سال بر كش��ور ما حاكم بوده است، اينكه هر 
ساله اعالم مي شود سن استفاده از دخانيات رو به كاهش 
است و آسيب آن مي تواند به مرگ افراد بينجامد، يا مساله 
افزايش ماليات آن كه از نظر وزارت بهداش��ت و درمان 
يكي از راه هاي دور كردن مردم از استعمال آن است همه 
و همه مسائلي است كه هر ساله به مناسبت هفته ملي 

بدون دخانيات مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد اما....
معاون بهداش��ت وزارت بهداشت با بيان اينكه ايران در 
حوزه ماليات بر مواد دخاني تقريبا جزو آخرين كشورها 
اس��ت، گفت: اگر ماليات بر مواد دخاني بر اساس آنچه 
پيشنهاد داده بوديم، انجام مي شد، حدود ۳۰ هزار ميليارد 
تومان براي كشور حاصل مي شد. در حالي كه اكنون نظام 
سالمت بيش از ۱۰ برابر اين عدد را براي عوارض دخانيات 
در كشور هزينه مي كند. دكتر كمال حيدري در نشست 
خبري كه به مناسبت هفته ملي بدون دخانيات برگزار 
ش��د، گفت: وقتي صحبت از دخانيات مي شود، بيشتر 
غمگين مي ش��ويم. زيرا احساس مي كنيم كه همدلي 
الزم براي اقدام براي اين كاالي آس��يب رساني كه هم  
محيط زيست و هم سالمت انسان را تهديد مي كند، انجام 
نمي شود. اين درحالي است كه از نظر قانوني به اندازه كافي 
قانون داريم. هرچند در بحث ماليات بر دخانيات، بيش از 
اين براي وضع ماليات انتظار داشتيم؛ سياستي كه اكثر 
كشورهاي دنيا براي كاهش تقاضاي مواد دخاني در پيش 
گرفتند، اما متاسفانه ما به راحتي از اين موضوع گذشتيم. 
درحالي كه انتظار بود با اين سياس��ت بتوانيم تقاضا را 
كاهش دهيم كه به نتيجه نرسيد. او افزود: بر اين اساس 
بايد به سمت برنامه هايي رويم كه ظرفيت قانوني دارند. 
بايد به شكلي دستگاه ها، به ويژه دستگاه هاي فرهنگي، 
دستگاه هايي كه در توليد اين محصوالت مضر نقش دارند 

و اصناف و... بايد در اين زمينه كمك كنند.

    ميزان ماليات بر مواد دخاني كم است
حي��دري ادامه داد: ما در حوزه ماليات بر مواد دخاني در 
بين بسياري كشورها تقريبا جزو آخرين كشورها هستيم. 
اگر ماليات بر مواد دخاني بر اساس آنچه پيشنهاد داده 
بوديم، انجام مي شد، حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان براي 
كشور حاصل مي شد. در حالي كه اكنون نظام سالمت 
بيش از ۱۰ برابر اين عدد را ب��راي عوارض دخانيات در 
كشور هزينه مي كند. متاسفانه اين منبع ايجاد نشد. او 
افزود: چرا بايد ميانگين سني مصرف دخانيات كاهش 
يابد و مصرف در خانم ها بيشتر شود. چرا دانش آموزان 
ما به راحتي بايد به اين مواد دسترسي داشته باشند، چرا 
همه اصناف مي توانند مواد دخاني را عرضه كنند؟ چرا بايد 
بحث معطر و معسل كردن مواد دخاني را در دستور كار 
قرار دهيم و به اين اشتغال مجوز پشت مجوز داده شود؟ 
حيدري گفت: وقت��ي در مجلس بحث افزايش ماليات 
بر اين مواد شد، اعالم ش��د كه منجر به افزايش قاچاق 
مي شود؟ آيا در اين سال ها قاچاق تغيير كرده است؟ 
در حال حاضر از وضعيت موجود راضي نيستيم و ما به 
دنبال سالمت مردم و توسعه سالمت جامعه هستيم. 
بايد سوال كنيم چرا بايد قوانين احصا پيدا نكند؟ و چرا 
امروز بايد مصرف دخانيات در بانوان افزايش پيدا كند 
و چرا بايد براي جذب جوانان موضوع معطر و معسل 
كردن آنها در دستور كار قرار گيرد؟ در حال حاضر در 
اين حوزه بيشترين نگراني را براي جامعه جوانان داريم 
و از طرفي ميانگين سني مصرف هم پايين آمده است.

    وزارت بهداشت
 مدعي العموم سالمت مردم است

او درباره استفاده دانش آموزان از مواد دخاني مانند 
س��يگار و... گفت: وزارت بهداش��ت مدعي العموم 
سالمت مردم است. اين در حالي است كه هيچ مبلغي 

از بابت ماليات دخانيات كه بايد براي سالمت مردم 
خرج شود، عايد وزارت بهداشت نشد تا بتواند در حوزه 
وظايف خود اقداماتي انجام دهد. كشور ما كمترين 
ماليات را بر دخانيات مي گيرد. همه مستندات درباره 
اثر ماليات بر كاهش مصرف ارايه شده و حال مجلس 
بايد در اين باره پاسخگو باشد. حيدري افزود: ساالنه 
6۰ هزار نفر به دليل مصرف دخانيات در كشور جان 
خود را از دس��ت مي دهند. حال با توجه به اينكه در 
حوزه بهداشت در همه قسمت هاي سني و جنسيتي 
برنامه هايي براي مبارزه با دخانيات داريم، جلساتي 
با آموزش و پرورش، اصناف و... گذاشتيم و بسياري 
از استان ها به نتايج خوبي رسيدند. يكي از گروه هاي 
اصلي و هدف ما جوانان و نوجوانان هستند و در اين 
حوزه برنامه هايي داريم. مثال برخي تصور مي كنند 
چون دود قلي��ان از آب مي گذرد مضر نيس��ت، در 
صورتي كه همين امر باعث نفوذ سموم قليان به بدن 
مي شود و در اين زمينه اطالع رساني مي كنيم. يك 
وعده قليان به اندازه 6۰ تا ۷۰ نخ س��يگار ضرر دارد. 
او اظه��ار كرد: ع��دم اطالع از قوانين در مدرس��ه، 
در اصن��اف و... يكي از داليل ش��يوع مصرف مواد 
دخاني در افراد زير ۱۸ س��ال است. طبق بررسي 
كه در سال ۱۳۹۵ انجام شد، ۳.۴ درصد نوجوانان 
مصرف كننده س��يگار بودند ك��ه در دختران ۲.۱ 
درصد و پس��ران ۴.۸ درصد بوده است. ۵.۷ درصد 
نوجوانان هم مصرف كننده قلي��ان بودند كه ۷.۳ 
درصد در پسران و ۴.۳ در دختران بوده است. آمار 
نش��ان مي دهد دخترها به مصرف قليان و سيگار 
روي مي آوردند. بديهي است كه وقتي سن دريافت 
سموم مواد دخاني كه ۴ هزار ماده سمي و ۷۰ ماده 
سرطان زا دارد، كاهش يابد، مي تواند در كاهش سن 

سرطان و مشكالت ريوي و... سريع تر عمل كند.

گليماندگار|
 كاش مي ش��د كمي زم��ان را به عقب 
برگرداند به قبل از فرو ريختن ساختمان 
متروپل. كاش مي شد اين آوار عظيم را از روي دوش 
آبادان برداشت. مگر مي شود به نگاه نگران و ماتمزده 
مادران چش��م دوخت و نابود نش��د. مگر مي شود، 
صداي يزله خواني پدران را ش��نيد و زي��ر اين آوار 
مصيبت هزار بار نمرد. تو نمي داني يك مرد بايد چه 
باليي به سرش آمده باشد تا يزله بخواند. تو نمي داني 
يك تازه داماد بايد چه آواري بر سرش خراب شود تا 
بر مزار تازه عروسش باصداي سنج و دمام رقص كند 
و فرياد بكشد و آب شود. ما هيچ كدام نمي دانيم خانه 
خالي يعني چه، ما هيچ كدام نمي دانيم فوزيه چطور 
مي خواهد به زندگي اش بدون فرزندان و ش��وهرش 
ادامه بدهد، فوزيه همان پرس��تاري است كه در اين 
دو سال كرونا در بيمارستان از جان مايه گذاشت تا 
از بيماران كرونايي مراقبت كند و حاال. به چش��مان 
خالي فوزيه نگاه كني��م و ببينيم غم كجاي اين تن 
نحيف را قرار اس��ت هدف قرار بده��د. ما نمي دانيم 
بي صدا شدن خانه اي كه تا ديروز پر از هياهو و شادي 
دو پس��ر نوجوان و جوان به همراه پدرشان بود، حاال 
در س��كوت مرگبار چقدر مي تواند ب��راي مادر آوار 
مصيبت و غم باش��د. ما درك نمي كني��م برادري را 
كه با دست خالي آوار متروپل را جابه جا مي كند تا از 
برادرش نشاني بگيرد. سر هر حرفه كه مي رسد فرياد 
مي كشد، شايد صدايي بشنود و دلش آرام گيرد. آن 
پدر پيري كه توان گام برداش��تن در مقابل جس��د 
فرزند جوانش را نداش��ت، براي اينكه ما را به اعماق 
تاريك و سرد غمي بزرگ فرو ببرد كافي است. مگر 
مي ش��ود اين صحنه ها را ديد و دم بر نياورد. آبادان 
عروس ش��هرهاي خاورميانه بود. آبادان سرس��بز و 
ش��اد با جنگ رنگ و بوي غي��رت و فداكاري گرفت 
اما بعد از آن هميش��ه مهجور ماند. كسي اعتراضي 
نداشت، مردم داش��تند زندگي شان را مي كردند، با 
كم و زياد اين روزگار مي س��اختند، اما حاال مادري 
بايد در يك روز دو جوان دس��ته گل��ش را به همراه 
عروس زيبايش روانه خاك كند. حاال مريم و رامين 

تمام آرزوهايشان را كه قرار بود در »كافه مري« به آن 
برسند، با خود به زير خروارها خاك بردند، براي چه؟ 
چون يك نفر مي خواس��ت بهترين باشد، چون يك 
نفر زياده خواه بود و در اين بين بر سر جان انسان ها 
معامله كرد. ديدن صندلي خالي ميلكاي كوچك در 
مدرسه چقدر براي دوستانش غمبار بود. آن پدري 
كه پسر هفت ساله اش در آغوشش جان داد حاال بايد 
چكار كند تا اين غم فراموش شود، تا اين مصيبت از 
ميان برود. اين آدم هاي باقي مانده از قتلگاه متروپل 
ديگر به زندگي عادي خود باز نمي گردند، وقتي هر 
خانواده اي را مي بيني حداقل دو عزيزش را از دست 
داده ديگر نمي تواني انتظار روزهاي خوش داش��ته 
باشي. درد دار باشي و عزيزانت را با دست خودت زير 
خاك بگذاري، درد دارد كه هنوز هم بعد از گذشت 
6 روز چشم به راه پيدا شدن جسد عزيزت باشي. ۳۸ 
خانواده اعالم مفقودي كرده ان��د. ۳۸ خانواده هنوز 
هيچ سنگ قبري براي عزاداري بر سر آن ندارند. ۳۸ 
خانواده هنوز اندك كورسوي اميدي دارند كه شايد 
عزيزشان زنده از زير آوار بيرون بيايد. مگر مي شود؟ 

آري براي خدا كاري ندارد، اگر بخواهد مي شود؟

    پسرم هنوز زنده است
مادر است، بيقرار و بي تاب، سياهپوش اما نفس كه تازه 
مي كند، مي گويد: من مطمئنم پسرم هنوز زنده است، 
براي خدا كاري ندارد، ۱۰ روز هم بگذرد من اميد دارم، 
من مطمئنم پسرم هنوز زنده است. او هزار اميد و آرزو 
دارد، به اين راحتي از آنها دست نمي كشد. من هم از 
او دست نمي كشم. من هنوز چشم انتظارم تا از اين در 
تو بيايد و برايم بخندد. هيچ چيز غير ممكن نيست. 

حداقل براي من نيست.
باز بغ��ض راه گلويش را مي بن��دد و اين بار با صدايي 
لرزان مي گويد: بدون امي��دم زندگي برايم معنايي 
ندارد، اگر باليي س��رش آمده باشد من و پدرش هم 

دق مرگ مي شويم. 
بعد به يك باره خودش را دلداري مي دهد و مي گويد: 
نه چنين چي��زي امكان ن��دارد، اميد زنده اس��ت، 

برمي گردد، من مطئنم كه بر مي گردد. 

    هنوز يزله مي خوانند
گوش��ي تلفن را كه بر مي دارند صداي يزله خواني به 
گوش مي رسد، خانه پر از صداي شيون و زاري است، 
اينجا ديگر جز غم چيزي نيس��ت، مادر صدايش به 
سختي از آن س��وي خط مي آيد، آنقدر فرياد زده كه 
ديگر صدايي برايش باقي نمان��ده، فقط يك جمله 

مي گويد: من ديگر زنده نيستم. من مرده ام. 
خواهرش گوشي تلفن را مي گيرد و با صدايي پر از غم 
و اندوه توضيح مي دهد كه كسي توانايي صحبت كردن 
ندارد، اينجا صحراي كربالست. خواهرم يكشبه نابود 
شد، همسرش دو پسر نازنينش و حاال ديگر جز اشك 
و آه و فريادهاي گاه و بي گاهش چيزي در اين خانه به 

گوش نمي رسد. 

    همه ما زير آوار مانده ايم
يكي از امدادگران در ساختمان متروپل به »تعادل« 
مي گويد: همه ما اينجا زير آوار مانده ايم، تا نياييد و از 
نزديك نبينيد نمي توانيد عمق فاجعه اي را كه رخ داده 
است، درك كنيد، اينجا از صبح تا شب و از شب تا صبح 
صداي سنج و دمام مي آيد، صداي فريادهاي مادران و 
زناني كه عزيزانشان زير اين آوار جا مانده اند. اينجا درد 
آنقدر زياد است كه نمي توان در كلمه ها مهارش كرد 
و با زبان آورد. حتي نيمه شب ها هم مي تواني صداي 
يزله خواني مادران آبادان را بشنوي. شرايط بحراني 
اس��ت، هر لحظه ممكن اس��ت بقيه ساختمان هم 
روي سرمان آوار شود، اما تمام تالشمان را مي كنيم 
تا هيچ كس زير آوار جا نماند، هيچ خانواده اي چشم 
انتظار جسد عزيزش زير اين ساختمان نماند. براي 
ما كه هر روز شاهد شيون و زاري بازماندگان قربانيان 
اين فاجعه هستيم كار كردن راحت نيست، هر لحظه 
خودمان را به ج��اي يكي از اي��ن خانواده ها تصور 
مي كنيم و از درون نابود مي ش��ويم. شرايط خوبي 
نيست، اينجا آنقدر بغض و درد هست كه ديگر حتي 

لبخند زدن را هم از ياد برده ايم. 

    ريزش متروپل آبادان پيش بيني شده بود!
س��اختمان متروپل اما از ماه ها قبل با گزارش هايي 

مبني بر نشس��ت س��تون اصلي و شكم دادن سقف 
طبقات زيرين مواجه ش��ده بود و هر لحظه بيم فرو 
ريختن آن مي رفت. اما نه مس��ووالن شهرداري و نه 
مالك ساختمان هيچ كدام نخواستند با واقعيت تلخ 
خراب كردن اين ساختمان قبل از وقوع هر فاجعه اي 
كنار بيايند. در واقع مالك ساختمان تصميم گرفت 
با تقويت زيرساخت هاي ساختمان خطر ريزش آن 
را پايين بياورد، اتفاق��ي كه در عمل غيرممكن بود. 
طبق برخ��ي گزارش ها مجتم��ع برج هاي دوقلوي 
متروپل به قدري سست بود كه ستون اصلي و حمال 
مجتمع ها نشست كرده و ش��كم داده بود. تصاوير و 
ويدئوهاي منتشر شده در فضاي مجازي نيز چنين 
چيزي را نشان مي داد. مالك، داربست هايي در اطراف 
پروژه كش��يده بود كه برخي مدعي هستند با هدف 
پنهان كاري وضعيت وخيم پروژه ايجاد ش��ده بوده. 
گفته مي شود مهندسان س��ازمان نظام مهندسي 
آبادان هش��دار داده بودند كه اين مجتمع به افتتاح 
نخواهد رسيد. سال هاست كه به موضوع نظارت هاي 
صوري، زد و بند و احداث س��اختمان هاي ناايمن از 
سوي رسانه ها و كارشناس��ان پرداخته مي شود. بر 

اس��اس اذعان جامعه مهندسي، طي ۵۰ سال اخير 
عمر مفيد س��اختمان ها در ايران از ۳۲ سال به ۲6 
سال كاهش يافته است. ايجاد سازمان نظام مهندسي 
ساختمان در سال ۱۳۷۳ هم ظاهرا كمكي به بهبود 
اين معضل نك��رده و هر از گاهي با فجايعي همچون 

ريزش برج متروپل مواجهيم. 

    بي توجهي به هشدارهاي مهندس ناظر
اما يكي از اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان 
درباره علت وقوع اي��ن حادثه مي گويد: نظارت هاي 
صوري مهندس��ان و بي توجهي عوامل ش��هرداري 
ب��ه هش��دارهاي مهندس ناظ��ر از عوام��ل كاهش 
كيفيت س��اخت و س��ازها در تمام ايران اس��ت. در 
واقع س��اختمان هايي مانند متروپل كم نيس��تند و 
بايد تا فاجعه اي تازه رخ ن��داده از بهره برداري از اين 

ساختمان ها جلوگيري كرد. 
احمدرضا سرحدي مي افزايد: در مورد پروژه متروپل 
اط��الع دقيقي ندارم همواره پي��ش آمده كه تعداد 
اندكي از همكاران ما به وظايف قانوني خود در بحث 
نظارت بر س��اختمان ها عمل نكرده و كنترل هاي 

الزم را صورت نمي دهد. ش��هرداري به عنوان ناظر 
و حافظ منافع عمومي بايد به اين موارد رس��يدگي 
كند ولي معموال ترجي��ح مي دهد پولش را بگيرد و 
وقتي گزارش تخلفي از طرف مهندس سازمان نظام 
مهندسي دريافت مي كند توجهي نشان نمي دهد. 
ش��هرداري بيش��تر بر روي مواردي مثل اضافه بنا 
حساس اس��ت و عالقه اي به كنترل نقشه ها ندارد. 
اگر هم كنترلي صورت مي دهد درخصوص معماري 
اس��ت كه اگر پروژه اضافه بنا داش��ته باش��د بتواند 
عوارضش را بگيرد. كنترل نقش��ه هاي محاسباتي 

عمال توسط شهرداري انجام نمي شود.
او با بيان اينكه معموال نگاه منفعت جويانه باعث افت 
كيفيت ساختمان ها و بروز حوادثي مشابه متروپل 
مي ش��ود، مي گويد: آن چه در س��اختمان پالسكو 
اتفاق افتاد به دليل عدم توجه به مبحث ۲۲ مقررات 
ملي س��اختمان در بحث نگهداري بود كه هنوز هم 
به نتيجه نرس��يده و رها شده است. در قضيه آبادان 
هنوز گزارش تخلفات ارايه نش��ده و نمي توان صرفا 
شهرداري يا سازمان نظام مهندسي را مقصر دانست 

و بايد منتظر گزارش اين حادثه باشيم.

گزارش

روزها از فاجعه متروپل گذشته و هنوز 38  نفر مفقود هستند

آبادان؛ داغ بر دل نشسته

بررسي صالحيت هاي حرفه اي روانشناسان داراي مجوز 
مع��اون انتظام��ي، بازرس��ي و رس��يدگي ب��ه 
تخلف��ات س��ازمان نظام روانشناس��ي ب��ا بيان 
اينكه روانشناس��ان بايد خط قرمزهاي درمان را 
بشناسند، گفت: ما ۷ هزار فرد حقيقي و حقوقي 
را رص��د كرديم و ب��ه تعداد زي��ادي از آنها تذكر 
داديم و برخي را به مراجع قضايي معرفي كرديم. 
»حبي« معاون انتظامي و بازرسي و رسيدگي به 
تخلفات س��ازمان نظام روانشناس��ي در نشست 
خبري خود گفت: برطبق قانون هدف از تشكيل 
سازمان حمايت حق از مراجعان و حقوق صنفي 
مشاوران است در همين راس��تا دستورالعمل و 
قوانين الزم تنظيم و در مجلس شوراي اسالمي 
تصويب ش��ده اس��ت. او ادامه داد: ركن چهارم 
س��ازمان رس��يدگي به تخلفات صنفي اس��ت و 
اي��ن معاونت موظف اس��ت از مرزهاي حرفه اي 
صيانت كند. در دس��تورالعمل هايي كه مصوب 
ش��ده اخالق حرفه اي مرزه��اي صالحيت هاي 
حرفه اي است كه در ۴ مرز مشخص شده است. 
يك س��ري مرزهايي در اين ركن حرفه اي وجود 
دارد كه عدول از آنها جرم محس��وب مي ش��ود. 
معاون انتظامي، بازرسي و رسيدگي به تخلفات 
سازمان نظام روانشناسي گفت: ما در اين حيطه 
دو بخش داريم. بخش اول شامل مشاوراني است 
كه داراي مجوز هستند كه اگر از اين اركان عدول 
كنند جرايم آنان از تذكر كتبي ش��روع مي شود 
و ت��ا ابطال پرون��ده ادامه مي يابد. اي��ن اقدام در 
راستاي ايفاي حقوق مراجعان و مشاوران انجام 
مي ش��ود. او ادامه داد: يكي از مشكالت اساسي 
ما فعاليت هاي غيرمجاز اس��ت كه به س��اختار 
روانشناسي جامعه ما آس��يب فراوان زده است. 
ما براي رس��يدگي به صالحيت هاي حرفه اي در 

اين چهار رك��ن كميته هاي تخصصي راه اندازي 
كرده ايم و براساس اين بررس��ي ها پروانه صادر 
مي ش��ود.وقتي كس��ي وارد اين چارچوب نشده 
و اين قوانين را نپذيرد س��ازمان با اين افراد فاقد 
مج��وز برخ��ورد مي كند. حت��ي صالحيت هاي 
حرفه اي مشاوران و روانشناساني كه داراي مجوز 
هس��تند در اين چارچوب ها بررس��ي مي شود. 
»حبي« ادامه داد: بس��ياري از مراكز ما درآمدي 
ندارند و صرفا به دليل عشق و عالقه در اين زمينه 
ورود ك��رده و خدمات تخصص��ي ارايه مي دهند 
و از آن طرف افرادي ب��دون صالحيت حرفه اي 
وارد ش��ده و باعث آس��يب به جامعه مي ش��ود. 
معاون انتظامي، بازرسي و رسيدگي به تخلفات 
گفت: روانشناسان ما بايد خط قرمزهاي درمان 
را بشناس��ند. ما ۷ هزار فرد حقيقي و حقوقي را 
رصد كرديم و به تعداد زيادي از آنها تذكر داديم 
و برخ��ي را به مراج��ع قضايي معرف��ي كرديم. 
برخي صالحيت نداش��ته يا تمايلي براي ورود به 
اين چارچوب هاي حرفه اي نداشتند. تعدادي از 
افرادي ك��ه فاقد مجوز و صالحيت بودند معرفي 
شدند و به مرور نيز افراد ديگري در اين خصوص 

معرفي خواهند شد.

رويخطخبر

كيت  غربالگري آبله ميموني طراحي شد
رييس انس��تيتو پاس��تور اي��ران از طراحي كيت 
غربالگ��ري اوليه آبله ميموني ب��ه همت محققان 
اين موسس��ه تحقيقات��ي خب��ر داد. دكتر رحيم 
س��روري گفت: اين كيت غربالگ��ري آماده توزيع 
به آزمايش��گاه هاي منتخب ش��بكه آزمايشگاهي 
كشور است. با توجه به شيوع بيماري آبله ميموني 
در كش��ورهاي مختل��ف و لزوم آمادگي ش��بكه 
آزمايش��گاهي تش��خيص مولكولي كشور جهت 
تش��خيص به هنگام م��وارد مش��كوك احتمالي، 
انس��تيتو پاس��تور ايران كي��ت غربالگ��ري اوليه 
»اورتوپاك��س ويروس« را طراحي ك��رد كه آماده 
توزيع به آزمايشگاه هاي منتخب شبكه آزمايشگاهي 
كشور است. او يادآور شد: دانشگاه هاي علوم پزشكي 
منتخب در صورت تش��خيص موارد مشكوك در 
آزمايش��ات غربالگ��ري، نمونه ها را براي بررس��ي 
تكميلي به انستيتو پاستور ايران ارسال مي كنند. 

رييس انستيتو پاستور ايران تصريح كرد: اين انستيتو 
از زمان شروع همه گيري كرونا نيز مديريت كارگروه 
تشخيص آزمايشگاهي كوويد۱۹ را به عهده داشت 
و ضمن تدوين شيوه نامه هاي تشخيص و آموزش 
دانش��گاه هاي علوم پزشكي، مس��ووليت تامين و 
نظارت بر تش��خيص و كيت هاي تشخيصي مورد 

استفاده در كشور را انجام مي داد.
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