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يادداشت- 1

كانون هاي ثروت و نرخ ارز
حرف نخست( نرخ ارز همواره 
يكي از گزاره هايي اس��ت كه 
دولت ها در ماه هاي پاياني عمر 
خ��ود با اس��تفاده از آن تالش 
مي كنند، نات��رازي موجود در 
كارنامه اقتصادي و بدهي هاي 
خود را پوشش بدهند. در اغلب 
برهه هاي تاريخي كش��ور نيز 
دولت ها ت��الش كرده اند از طريق ايجاد نوس��ان در نرخ 
ارز بدهي ه��اي خود را جب��ران كرده و كارنامه نس��بتا 
مطلوب ت��ري از خود به جاي بگذارند. به نظر مي رس��د، 
ريشه اصلي افزايش اخير نرخ ارز در كشور نيز برآمده از يك 
چنين نگاهي به مقوله بدهي ها باشد. طي روزهاي اخير، 
نرخ ارز يك  بار ديگ��ر در اقتصاد ايران اعداد و ارقام باالي 
25 هزار توماني را پشت سر گذاشت و پس از آن نيز بازار 
اقالم مصرفي مردم با نوسانات قيمتي مواجه شد. پس از آن 
مردم يك  بار ديگر افزايش قيمت در اقالم اساسي را تجربه 
كردند و فشار معيشتي بر اقشار كمتربرخوردار بيشتر شد. 
دوم( به نظر مي رسد، دولت مستقر در هفته هاي پاياني 
فعاليت هاي خود همچنان اش��تباهات قبلي را در حوزه 
اقتصادي تكرار مي كند و دس��ت به اقداماتي مي زند كه 
نتيجه آن چيزي جز نوسان و تكانه هاي تورمي نيست. 
در اين دوره انتقال برزخي كه دولت قبلي در حال اتمام 
فعاليت هايش اس��ت و دولت جديد در حال آماده شدن 
براي به دس��ت گرفتن سكان هدايت س��اختار اجرايي 
كشور است، تصميماتي در حوزه اقتصادي اتخاذ مي شود 
كه نتيجه آن به ضرر اقتصاد و معيش��ت اقشار متوسط و 
محروم جامعه است. به عنوان مثال در اين فضاي هرج و 
مرج اقتصادي، قيمت مصالح ساختماني بدون هيچ دليل 
معقولي طي يك هفته رشدي حدود 25 درصدي را تجربه 
مي كند. افزايش قيمتي كه نتيجه آن در بازار مس��كن 
و س��اير بازارهاي اقتصادي منش��أ اثرات تورمي فراواني 
خواهد ش��د و نوسان ساز مي شود. به هر حال مردم براي 
تامين يك واحد مسكوني اجاره اي حداقلي با مشكالت 
فراواني روبه رو هستند، وقتي قيمت مصالح ساختماني و 
اقالم مرتبط با آن ناگهان 25 درصد افزايش پيدا مي كند، 
نتيجه مس��تقيم آن باعث گراني مس��كن براي طبقات 
محروم خواهد شد. از سوي ديگر بر اساس اصل همگرايي 
بازارها زماني كه نوسان قيمتي در يكي از بازارهاي 5گانه 
كش��ور )مس��كن، خودرو، طال، بورس و ارز( ايجاد شود، 
تبعات آن به سرعت ساير بازارها را نيز با تكانه هاي تورمي 
روبه رو مي سازد. معتقدم در اين شرايط نهادهاي نظارتي 
و قوه قضاييه بايد نقش خود را در فضاي اقتصادي كشور 
تقويت كنند. بايد با افراد يا جرياناتي باعث بروز يك چنين 
تكانه هايي مي ش��وند، برخورد قضايي صورت بگيرد تا 
مردم بيش از اين تحت فش��ارهاي كمرشكن معيشتي 

قرار نگيرند. 
سوم( دولت مس��تقر براي ارائه يك كارنامه مطلوب تر از 
خود تالش مي كند تا از هر ابزاري براي تلطيف بدهي هاي 
خود اس��تفاده كند. در ش��رايطي كه ابزار خاصي براي 
جبران بدهي هاي دولت وجود ندارد، نوسانات ارزي يكي 
از گزاره هايي اس��ت كه از طريق آن تالش مي ش��ود تا از 
طريق آن بهبودي در وضعي��ت بدهي هاي دولت ايجاد 
شود. در سال هاي قبل كه كارشناسان اقتصادي نسبت به 
بروز كسري هاي فزاينده در بودجه هشدار مي دادند، يك 
چنين روزهايي را پيش بيني مي كردند كه تبعات كسري 
بودجه مشكالت عديده اي را در اقتصاد كشور ايجاد كند. 
واقع آن است كه اقتصاد ايران طي سال هاي اخير با كسري 
بودجه هاي فزاينده اي مواجه است. امروز كه در ماه هاي 
پاياني فعاليت هاي ساختار اجرايي قرار گرفته ايم، دولت 
تالش مي كند تا تبعات اين كسري ها را از طريق افزايش 
نرخ ارز جبران كند. بدون ترديد اين وضعيت نوساني در 
خصوص نرخ ارز براي دولت آينده مشكالت جدي ايجاد 
خواهد كرد. چرا كه دولت آينده بايد بخش قابل توجهي 
از توان و ظرفيت هاي خود را صرف حل مشكالتي كند كه 
به دليل كسري هاي گسترده مالي ايجاد شده اند. بنابراين 
افزايش نرخ ارز مشكلي است كه نه تنها شرايط فعلي را 
مخاطره آميز مي كند، بلكه چشم انداز آينده پيش روي 

اقتصاد و معيشت كشور را نيز تيره و تار مي سازد. 
چهارم( معتق��دم وضعيت فعلي نتيجه ب��ازي دالالن، 
س��وداگران و س��فته بازان مرتبط با كانون هاي قدرت و 
ثروت است كه از فضاي انتقالي فعلي و مشكالت دولت 
سوءاستفاده كرده و تالش مي كنند تا بيشترين سود را از 
اقتصاد كشور برداشت كنند. كانون هايي كه پيش از اين 
مشخص شد در دوران تحريم ها سودهاي كالني را كسب 
كرده اند و در ايامي كه مردم با مشكالت معيشتي فراواني 
روب��ه رو بوده اند، هر روز بر ث��روت و نفوذ خود در اقتصاد 
كشور افزوده اند. اساسا يكي از مهم ترين دستور كارهاي 
دول آينده مقابله با اين كانون هاي قدرت و ثروت در كشور 
است. كانون هايي كه طي سال ها و دهه هاي متمادي در 
اقتصاد و بازارهاي كشور النه كرده اند و به قيمت گسترش 
فقر براي عموم مردم بر ثروت هاي نجومي خود افزوده اند. 
مقابله با اين كانون ها ب��دون ترديد نيازمند عزم جدي و 
هماهنگي مجموعه ظرفيت هاي كشور در يك راستا است. 
تداوم اين وضعيت باعث افزايش شكاف طبقاتي، گسترش 
فقر و رشد فزاينده آسيب هاي اجتماعي در كشور خواهد 
شد. دولت آينده بايد بداند كه مقابله با اين شرايط دشوار به 
برنامه هاي علمي و تخصص نياز دارد، چرا كه تجربه ثابت 
كرده زمان به سرعت برق و باد مي گذرد و تنها كارنامه ها 

و عملكردهاي مثبت و منفي است كه به يادگار مي ماند.

حسين  راغفر

بهبود رشد اقتصادي و ذخاير ارزي چشم انداز بازار ارز را روشن كرده است

اثر متغيرهاي   بنيادين  بر  بازار  ارز

يادداشت-2

يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3

 فضاي تعليق
 بازارها و شاخص ها

 نقش مولفه هاي سياسي 
در بورس

 مزايا و معايب
 آزادسازي دالرهاي بلوكه شده 

كار پنهان كودكان، زنگ 
خطري براي جامعه

موض��وع ثب��ات در اقتص��اد 
و نظام��ات تصميم س��ازي 
كش��ورهاي مختلف، يكي از 
گزاره هايي است كه آثار و نتايج 
عيني بر س��اير شاخص هاي 
اقتصادي به جاي مي گذارد. در 
واقع جدا از رويكردهاي بنيادين 
اقتصادي، نف��س ثبات باعث 
مي شود تا بخش هاي مختلف اقتصادي تصويري روشن تر 
از چشم انداز آينده در ذهن داشته باشند و متناسب با اين 
تصوير اقدام به برنامه ريزي و تصميم گيري كنند. در نقطه 
مقابل هر زمان كه اتمس��فر اقتصادي جوامع مختلف در 
يك فضاي معلق و غيرمنسجم قرار داشته باشند، به همان 
ميزان نيز بايد انتظار نوس��ان و تكانه هاي بيشتري را در 
اقتصاد داشته باشيم. در شرايطي كه ارزيابي هاي تحليلي 
پيش از اين حاكي از اين بود كه پرونده هسته اي و موضوع 
احياي برجام، قبل از پايان خردادماه تعيين تكليف خواهد 
شد و روند لغو تحريم هاي اقتصادي به سرعت آغاز خواهد 
شد، اما بر خالف پيش بيني ها، بنا به داليل گوناگون )كه 
موضوع اين بحث نيست( اين ضرورت تا به امروز محقق 
نشده اس��ت. عدم احياي برجام و پس از آن قرار گرفتن 
ساختار تصميم سازي كش��ور در دوران انتقالي از دولت 
دوازدهم به دولت سيزدهم باعث به وجود آمدن مفهومي در 
اقتصاد ايران شده است كه تحليلگران از آن با عنوان فضاي 
»عدم قطعيت«ياد مي كنند. اتمسفري كه باعث مي شود، 
بازيگران اقتصادي براي تصميم گيري و واكنش نسبت به 
موضوعات اقتصادي با احتياط بيشتري عمل كنند و نوعي 
ركود فضاي كلي اقتصادي را در بر بگيرد.  با اين توضيحات 
مي توان گفت كه امروز و در اين مقطع زماني، مهم ترين 
متغير اثرگذار بر روي شاخص هاي اقتصادي از جمله نرخ 
ارز، شاخص بورس و... واژه عدم قطعيت و فضاي تعليق در 
اقتصاد باشد. امروز در شرايطي كه دولت دوازدهم آخرين 
ماه هاي فعاليت هاي خ��ود را طي مي كند و از يك طرف 
فضاي انتقالي ميان دولت هاي قديم و جديد جريان دارد 
و از سوي ديگر نيز هنوز در خصوص احياي برجام نتيجه 
مورد نظر حاصل نشده است، نوعي فضاي تعليق در اقتصاد 
ايران جريان دارد كه تاثير اين اتمسفر بر روي شاخص هاي 
اقتصادي به روشني نمايان شده است. در كنار اين گزاره ها، 
ساير مشكالت ريشه اي اقتصاد مانند افزايش نقدينگي، 
كسري بودجه و بروز تورم هاي نقطه به نقطه، ميانگين و 
ماهانه مزيد بر علت شده اند تا شاخص هاي اقتصادي ايران 
در وضعيت باثبات و مساعدي قرار نداشته باشند. وضعيت 
ساير بازرهاي تاثيرگذار اقتصادي نيز به همين شكل است. 
به عنوان مثال بازار سرمايه كه مدت ها است در شرايط ركود 
به سر مي برد، نشانه اي از بهبود مستمر را نمايان نكرده است 
و به جز برخي بهبودهاي مقطعي وضعيت با ثباتي را تجربه 
نكرده است. يا به عبارت ساده تر انتظاراتي كه براي بهبود 
در اين بازار در سال جديد وجود داشت نيز رخ نداده است. 
ادامه در صفحه 3

دقيق��ًا پ��س از انتخاب��ات 
رياس��ت جمهوري نش��انه اي 
مثبت در بازارس��رمايه نمايان 
ش��د كه به عقيده بس��ياري از 
فعالين بازار س��رمايه، بورس با 
نشانه هاي سياسي روند مثبتي 
را در پي گرفت��ه البته اين روند 
ط��ي دو روز اخير ب��ه مخاطره 
افتاده است. در اين ميان س��واالت زيادي مطرح مي شود 
كه مهم ترين اين است كه آيا متغيرهاي اساسي اقتصادي 
تغيير كرده و بازارسرمايه به س��مت ثبات حركت كرده؟ 
تحوالت سياسي داخلي و خارجي كشور به ثبات رسيده 
است؟ در اينجا دو تحليل يا دو گزينه مطرح است. نخستين 
تحليل يا گزينه درخصوص نوسانات بازارها و فعاليت هاي 
سياسي است، در ش��رايط حال حاضر به نظر مي رسد كه 
سايه تصميم گيري هاي سياسي و برخي ابهامات، از سر بازار 
سرمايه كشورمان كم شده باشد. تعارض منافعي كه پيش 
از اين در بورس به طور كاماًل مشخص ديده مي شد پس از 
انتخابات كاهش مطلوبي پيدا كرده و اين موضوع اثر خود را در 
بازار و شاخص به جاي گذاشته است. به عبارت بهتر در شاهد 
يكپارچه شدن اركان قدرت در بازار سهام هستيم، بنابراين 
بازيگران اصلي بورس به قلمروي خود در سرمايه گذاري و 
كسب سود بازگشته اند و ...  ادامه در صفحه 3

بازگشت نقد و صرف آن براي 
واردات يا تبديل به ريال براي 
تامين بودجه دولت، مي تواند 
آث��ار تورمي به همراه داش��ته 
باشد و نوس��ان قيمت ها را به 
همراه داش��ته و به زيان توليد 
تمام شود و لذا تناسب تزريق 
دالرهاي بلوكه شده از اهميت 
زيادي برخوردار اس��ت. اما اگر ارزهاي بلوكه ش��ده، به 
ص��ورت تجهيزات، تكنول��وژي و دانش فني به كش��ور 
بازگردد، آثار مثبتي را در اقتصاد كشور شاهد خواهيم بود.  
ارزهاي بلوكه شده پشت سد تحريم، با احياي برجام و رفع 
تحريم، بايد به صورت تجهيزات، تكنولوژي، دانش فني 
به كشور بازگردد و به عبارت ديگر صرف توانمندسازي 
صنايع داخلي و توليدات داخلي شود، بسيار اتفاق ميمون 
و مباركي خواهد بود. حتي اگر طرف هاي خارجي حاضر 
شوند اس��كناس اين پول ها را به صورت وجه يعني مثال 
يورو يا حواله به حساب بانك مركزي ايران بدهند و اين 
ارزها به صندوق توس��عه ملي واريز شود و صرف تقويت 
زيرساخت ها شود و به توانمندسازي ساخت و خودكفايي 
كمك بكند، سياست و تصميمي مفيد بر آينده اقتصاد 
كشور است. در اين سال ها، با وجود تحريم هاي ظالمانه 
امريكا بر عليه ملت ايران، دس��تآوردهاي مهم و مفيدي 

در صنايع داخلي داشته ايم، در مقابل رويكرد گفته شد، 
اگر شاهد باش��يم كه فشار كشورهاي خارجي به فروش 
كاالهاي س��اخته شده خارجي از يك سو و تمايل دولت 
براي تهاتر اين ارزها و فش��ار مافياي واردات، دس��ت به 
دس��ت هم دهند و بخواهند اين ارزهاي آزادش��ده را با 
كاالي ساخته ش��ده خارجي به خصوص كاالي بادوام 
داخلي، از جمله قطع��ات خودرو، خود خ��ودرو و لوازم 
خانگي و غيره و حتي محصوالت كش��اورزي را به داخل 
ايران وارد كنند، مس��لما اين رويكرد آثار منفي بر توليد 
ملي و اقتصاد كشورمان خواهد داشت. يادمان است كه 
قبال به محض حذف تحريم ها، شاهد سيل ارزهاي بلوكه 
شده براي واردات اين كاالها بوديم كه در نهايت به نابودي 
صنايع داخلي و ملي كشورمان منجر شد و در نتيجه اين 
در صورت تك��رار اين روند، بايد هش��دار داد كه نهضت 
ساخت داخلي و توانمندسازي هاي انجام شده در عرصه 
خودكفايي، از بي��ن مي رود. لذا ما علي رغم اينكه مطلقا 
مدافع ممنوعيت واردات هيچ كااليي نيستيم، معتقد به 
لزوم ساماندهي واردات قطعاتي همچون خودرو هستيم، 
به اين معنا كه به صورت بي رويه كاال وارد نش��ود و آنچه 
ساخت داخلي ندارد يا مزيت توليد داخلي ندارد، مي تواند 
وارد ش��ود. ولي با اين شرط كه توليد داخل را با مخاطره 
روبرو نكند كه در نهايت مجموعه اين سياست، بتواند به 
ادامه در صفحه 3 رشد اقتصادي كمك كند.  

يكي از پديده هاي دنياي مدرن، 
پديده كودكان كار است كه فقط 
مختص ايران نيس��ت و در اكثر 
كش��ورهاي جهان وجود دارد. 
كودكان كار، قش��ري ضعيف و 
آس��يب پذيرند كه ناچار به كار 
اجباري هس��تند و بيشتر آنها 
به دليل فقر اقتص��ادي و اعتياد 
خانواده يا وضع نامناس��ب اقتصاد خانواده و فقر فرهنگي به 
صورت فصلي يا دايم مشغول كار مي شوند. نخست كودكاني 
هستند كه در خيابان دستفروشي و كار مي كنند. اين كودكان 
معمواًل خانواده دارند اما جبر، آنان را به اين س��مت كشانده 
است. دس��ته ديگر كودكان خياباني هستند كه در خيابان 
زندگي و كار تكدي گري مي كنند كه خانواده ندارند. دسته 
سوم هم كودكان كار كارگاهي هس��تند كه در كارگاه هاي 
توليدي، كشاورزي و خانگي و كوره پزخانه به كار مشغولند. 
زماني كودك مجبور به كار مي شود كه شرايط زندگي برايش 
سخت باشد و در درون خانواده تحت فشار قرار گيرد. در چنين 
شرايطي است كه او در معرض خطراتي مانند تكدي گري و 
حتي اعتياد و كارتن خوابي قرار مي گيرد و در نتيجه ترجيح 
مي دهد به دنبال كاري برود تا حداقل بتواند از طريق آن امرار 
معاش كند اما بازهم در معرض س��اير آسيب هايي است كه 
ادامه در صفحه 8 جامعه براي او رقم مي زند.  

هادي حق شناس

كوروش محمديآرش محبي نژادرقيه ندايي

 رييس بخش عفوني بيمارستان مسيح دانشوري 
هشدار داد 

برخي اعضاي پارلمان شهري پايتخت خواستار برگزاري 
نشست مشترك با منتخبان شوراي شهر شدند

اصناف: معترضيم؛ اگر قرار بر تعطيلي است 
بايد همه تعطيل شوند

بيمارستان ها تا يك هفته آينده 
ظرفيت شان تكميل مي شود

صفحه 8     صفحه 5    

صفحه 3    

 مناقشه ميان شوراي پنجم 
و شوراي منتخب

بازار تهران تعطيل شد!

تعادل | اتاق اصن��اف ايران در پي افزايش ابتال و موج 
پنجم شيوع كرونا و بر اساس آخرين مصوبات ستاد ملي 
كرونا طي اطالعيه اي اعالم كرد كه تنها گروه شغلي يك 
امكان فعاليت دارند و فعاليت مشاغل گروه هاي 2، ۳ و 
۴ در شهرهاي قرمز ممنوع است. براساس اين اطالعيه 
فقط گروه شغلي يك كه شامل 2۹ رسته شغلي هستند، 
در شهرهاي قرمز امكان فعاليت دارند. در همين حال، 
معاون بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران عنوان كرده 
كه با توجه به قرمز شدن وضعيت كرونايي تهران، بازار 
بزرگ تهران از ديروز به صورت رس��مي تعطيل شده 
اس��ت. در اين اطالعيه، اتاق اصناف ايران از »خانواده 
بزرگ اصناف« خواس��ته با افزايش مسووليت پذيري 
اجتماعي در رعايت پروتكل هاي بهداشتي و افزايش آن 
به سطح بيش از ۹۰ درصد، موجب قطع زنجيره انتقال 
اين ويروس در جامعه ش��وند. اتاق اصناف همچنين از 
تشديد بازرس��ي، نظارت و برخورد قاطع با واحدهاي 
اندك خاطي از سوي اتاقها و اتحاديه هاي صنفي خبر 
داده و گفته كه اين بازرسي ها موجب ضمانت در اجراي 
بيش از پيش رعايت دس��تورالعمل ها و پروتكل هاي 
بهداشتي خواهند بود. البته تعطيلي واحدهاي صنفي 
اعتراض واحدهاي صنفي را به دنبال داشت. به طوري 
كه رييس اتاق اصناف تهران در اظهاراتي عنوان كرده، 
اعتراض اصن��اف گروه هاي 1، 2، ۳ و ۴ اين اس��ت كه 
اگر قرار بر تعطيلي اس��ت بايد همه تعطيل شوند. آنها 
مي گويند، وقتي ادارات و بانك ها باز هستند اما كسبه 

مجبور به تعطيلي مي شوند، با مشكالتي مانند بدهي 
و فشارهاي مالي كه با اين تعطيلي ها به آنها وارد شده 

بايد چه كار كنند. 

   مشاغل مجاز به فعاليت گروه يك 
بر اس��اس اعالم اتاق اصناف، از ام��روز تا اطالع بعدي، 
در اين استان فقط مش��اغل گروه 1 كه ليست آنها در 
ادامه مي آيد مجاز به فعاليت هستند. گروه شغلي يك 
ش��امل » 1. داروخانه ها و كارگاه هاي توليدي، مراكز 
صنعتي و معدني، كشاورزي، شيالت، كشتارگاه، انبار 
و س��ردخانه عمومي؛ 2. مراكز زير س��اختي و حياتي، 
مراكز تامين و توزيع آب، برق، گاز، مديريت پس��ماند، 
فاضالب و فعاليت هاي تصفيه و تهويه هوا، پااليشگاه ها 
و جايگاه هاي س��وخت؛ ۳. حمل و نقل عمومي كاال و 
مسافر برونشهري شامل ريلي، هوايي، جاده اي و دريايي؛ 
۴. كراي��ه خودرو بدون رانن��ده، پاركينگ عمومي؛ 5. 
مراكز نظامي، انتظامي و امنيتي؛ ۶. فروشگاه هاي مواد 
غذايي، زنجيره اي، س��وپرماركت ها، ميوه فروشي ها و 
سبزي فروشي ها، ميادين ميوه و تره بار؛ ۷. مراكز توليد، 
نگهداري، توزيع و فروش محصوالت پروتئيني و خدمات 
وابس��ته؛ ۸. مراكز توليد و عرضه فرآورده هاي لبني و 
نانوايي )توليد فرآورده هاي نانوايي(؛ ۹. مراكز بهداشتي، 
درماني، اورژانس و تامين آمبوالنس دولتي و خصوصي 
و مشاغل مشابه؛ 1۰. داروخانه ها، مراكز و فروشگاه هاي 
دامپزش��كي، پخش دارو، عطاري و داروهاي س��نتي 

و ب��ذر؛ 11. مراكز تهي��ه، توليد و طبخ م��واد غذايي و 
خوراكي آماده و صرفا بيرون بر )شامل تمام گروه هاي 
غذايي سرد، گرم، آشاميدني، بستني و آبميوه، خشكبار، 
شيريني و مشاغل مش��ابه(؛ 12. خدمات اپراتورهاي 
ارتباطي، خدمات الكترونيك و فعاليت هاي پستي؛ 1۳. 
شركت هاي خدمات اينترنتي )اعم از تامين كنندگان 
اينترنت، فروشگاه هاي اينترنتي و شركت هاي خدماتي 
مبتني بر اينترنت(؛ 1۴. رسانه هاي مكتوب و بر خط و 
مشاغل مشابه؛ 15. مراكز نگهداري خدماتي سالمندان، 
 معلوالن، جانب��ازان، مراكز توانبخش��ي و مراقبتي و 
آسايش��گاه ها؛ 1۶. تعميرگاه هاي انواع خودرو، لوازم 
خانگي، الكتريكي، الكترونيكي، كامپيوتر، تاسيساتي، 
كليه خدمات فني و كارواش؛ 1۷. فروش��گاه هاي انواع 
قطعات، لوازم يدكي، الكتريكي، الكترونيكي، صيادي، 
كشاورزي و تاسيساتي و ساير ملزومات مورد نياز توليد؛ 
1۸. فروشگاه هاي انواع مصالح ساختماني از قبيل )گچ، 
سيمان، سراميك، لوله و اتصاالت(، محصوالت فوالدي 
)آهن و آلومينيوم( و پاساژهاي تخصصي نظير الستيك، 
قطعات يدكي، آهن آالت، كامپيوتر )به استثناء پوشاك، 
كيف، كفش و موباي��ل(؛ 1۹. كارگاه ه��اي صنعتي و 
س��اختماني )مانند جوشكاري و تراش��كاري و مشابه 
آن(؛ 2۰. چاپخانه ها، ليتوگراف، تايپ و تكثير و دفاتر 
فني مرتبط، دفاتر آگهي تبليغاتي فروشندگان كاغد و 
مقوا؛ 21. خشكشويي ها؛ 22. مراكز فروش عينك هاي 
طبي؛ 2۳. فروش گل و گي��اه تزييني و طبيعي و مواد 

اوليه كشاورزي، باغباني و دامداري؛ 2۴. فروشگاه هاي 
لوازم ايمني و آتش نش��اني؛ 25. سينما خودرو/ تئاتر 
خودرو؛ 2۶. مراكز اقامتي )شامل هتل، متل، مهمانپذير، 
پانس��يون و مشاغل مش��ابه(؛ 2۷. فروشگاه هاي مواد 
ش��يميايي با كاربرد صنعتي و كشاورزي؛ 2۸. فعاليت 
تيم هاي ملي و ليگ هاي وابسته در رشته هاي مختلف؛ 
2۹. غ��ذا و ملزوم��ات حيوانات خانگ��ي، ملزومات و 

تجهيزات دامپزشكي.« 

   مشاغل ممنوع فعاليت گروه دو 
مش��اغل گروه 2 نيز كه فعاليت آنها ممنوع اعالم شده 
شامل بوس��تان ها و مراكز تفريحي؛ پاساژهاي سرباز و 
سربس��ته، بازارهاي سرپوشيده، مراكز خريد و فروش 
بزرگ و بازارهاي موقت )بازارهاي روز و محلي؛ فروش 
انواع خودرو، موتور و دوچرخه؛ مراكز ش��ماره گذاري 
اتومبيل؛ آرايش��گاه هاي مردان��ه و زنانه؛ مراكز فروش 
لوازم آرايشي و بهداشتي؛ مراكز فروش فرش و موكت، 
كف پوش ها، لوازم خانگي، تشك، پتو و رو انداز، حوله و 
ملحفه، پارچه پرده، مبلمان و ملزومات مرتبط )اداري- 
منزل( لوس��تر و چراغ، كابين��ت، در و پنجره، تهويه، 
صنايع دستي، تزئينات داخلي ساختمان؛ مراكز فروش 
كادويي، اسباب بازي و سرگرمي لوازم التحرير، ظروف 
 )چيني، كريس��تال، پالس��تيك، بلورجات، مالمين( 
لوازم التحرير، كتاب و مجله، محصوالت فرهنگي و كمك 
آموزشي...  ادامه در صفحه 7

  نزول شاخص بازار 
پس از 10 روزرشد متوالي

بورس از نخس��تين روزهاي س��ال 1۴۰۰ روزهاي 
چندان معقولي را تجربه نك��رد، راهكارهاي زيادي 
ازجمله پيشنهادات ۷+۳ در بازار ارايه شد اما؛ كاري از 
پيش نبرد و همچنان تاالر شيشه اي نزول رو به صعود 
ترجيح مي دهد. اين طور كه به نظر مي رسد، بازار سهام 
صفحه 4 را بخوانيد پس از...  

كارش��ناس مركز پژوهش هاي مجلس، نظارت سه 
مرجع بر تصميمات كميسيون عالي تنظيم مقررات 
فضاي مج��ازي را از نقاط قوت در ط��رح حمايت از 
حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي 
عنوان كرد، اين درحالي است كه فعاالن حوزه فناوري 
صفحه 6 را بخوانيد اطالعات با...  

كارشناس مركز پژوهش هاي 
مجلس: جلوگيري از تضييع 

حقوق كاربران در فضاي مجازي با 
نظارت سه نهاد مرجع 

هواشناسي 
فصل مجامع 

بورسي

حقوق كاربران 
فضاي مجازي به 

مسلخ مي رود؟

تهران و بسياري از شهر ها در خاموشي هاي اعالم نشده فرو رفتند

وضعيت اضطراري برق تا  آينده



س��نت غافلگيري مسووالن و س��ورپرايز مردم همچنان 
ادامه دارد. در تهران و بس��ياري ديگر از ش��هرهاي كشور 
ش��اهد قطعي يك باره و خارج از برنامه زمان بندي اعالم 
ش��ده هس��تيم، برق مي رود و مردم با مش��كالت زيادي 
روبرو مي شوند . مديرعامل شركت توانير نه تنها توضيح 
قانع كننده اي در اعالم نكردن برنامه خاموشي ها نداشته 
بلكه آب پاكي را هم روي دستان مردم ريخته و مي گويد 
وضعيت اضطراري برق تا يك ماه ديگر ادامه خواهد داشت.
مردم پايتخت در دو روز گذشته بازهم با قطعي برق براي 
چندين بار در طول روز و در اوج گرما مواجه شدند كه همين 
موضوع دستمايه بسياري از نظرات كاربران فضاي مجازي 
ش��د. برخي به دنبال تاريخچه ورود برق به كشور رفتند، 
برخي با اشترك گذاشتن تصاوير جالب قصد اطالع رساني 
داشتند. ش��هر هم بدون برق تصوير ديگري از خود نشان 
مي داد، از خاموشي چراغ هاي راهنمايي و رانندگي گرفته 
تا آنتن ندادن موبايل و كالفه ش��دن مردم كه شغلشان و 
ارتباطاتشان مختل ش��ده بود و تصوير جالب خبر گزاري 
ميزان از واكسن زدن پيرمردي در زير نور موبايل. افزايش 
مصرف برق به دليل گرماي كم سابقه، استخراج قانوني و 
غيرقانوني رمزارز، كاهش آب ذخيره گاه سدها يا به دليل 
خشكسالي و محدوديت ظرفيت توليد و يا حتي داستان 
كنوانسيون پاريس و تعهد ايران براي محدوديت از استفاده 
از سوخت هاي فس��يلي از مهم ترين علت هايي هستند 
كه مسووالن و برخي كارشناس��ان براي توجيه افزايش 
ساعت هاي خاموشي بيان مي كنند. متولي زاده، مديرعامل 
شركت توانير يكشنبه  در يك نشست خبري گفت عالوه بر 
اين مشكالت »يكي- دو نيروگاه« هم از مدار خارج شدند كه 
باعث افزايش زمان خاموشي ها شده است. سرپرست شركت 
توزيع برق البرز اين مساله را مشخص تر توضيح داد و گفت: 
»ديروز به دليل اينكه دو نيروگاه توليد برق در كشور به دليل 
مصرف باال از مدار خارج و به اورهال نياز پيدا كردند، ناچار 
شديم بر اساس دستور ملي خاموشي برق را افزايش دهيم 
و قطعي برق خارج از زمانبندي اعالم شده داشته باشيم.«

   خاموش�ي هاي اعالم نش�ده در بسياري از 
كالن شهرها

رامين فرج به خبرگزاري ايسنا مي گويد شركت هاي توزيع 
برق بايد به دستورالعمل مركز كنترل عمل كنند ولي در 
وضعيت ناپايداري شبكه چاره اي جز افزايش خاموشي ها 
نيست. افزايش خاموش��ي هاي خارج از برنامه اعالم شده 
منحصر به اس��تان هاي تهران و البرز نبوده است. كاربران 
شبكه هاي اجتماعي از بس��ياري ديگر از كالن شهرهاي 

ايران از قطع برق فراتر از ساعت هاي اعالم شده خبر داده اند.
فصل تابستان تازه ش��روع شده و انتظار مي رود با افزايش 
دماي هوا ميزان مصرف برق و به تبع آن خاموشي ها افزايش 
يابد. مديركل مديريت بحران استانداري اصفهان با توجه 
به اين موضوع هش��دار داده كه بايد از هم اكنون »به فكر 

پيشگيري از خاموشي« بود.

  توضيح يا توجيه خاموشي هاي اعالم نشده؟
بر اساس اعالم وزارت نيرو تمام شركت هاي توزيع استان ها 
موظف به انتشار جداول خاموشي ش��ده اند و آن طور كه 
مديرعامل شركت توانير اعالم كرده تنها يك نوبت خاموشي 
براي مشتركان اعمال مي شود. شواهد و شنيده ها هم حاكي 
از اين است كه نه تنها خاموشي ها مطابق برنامه نيست بلكه 
در برخي نقاط حتي بيش از دو تا سه بار خاموشي اعمال 
مي ش��ود كه اين موضوع موجب ايجاد مش��كالتي براي 
مشتركان شده است. باتوجه به اينكه ميزان مصرف برق 
تمام مناطق به طور كامل در اختيار صنعت برق قرار دارد، 
حداقل كاري كه اين صنعت مي تواند انجام دهد اين است 
كه هيچ خاموشي را بدون اطالع قبلي اعمال نكند.  مصطفي 
رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق در نشست خبري 
مشترك با مديرعامل توانير در پاسخ به پرسشي درباره قطع 
برق در برخي استان ها به مدت پنج ساعت و خارج از برنامه 
گفت اگر مساله عدم توازن توليد و مصرف باشد مي توان 
درباره آن اطالع رساني كرد اما اگر »خاموشي به دليل نقص 

يا مشكل فني در شبكه« باشد اين كار امكان پذير نيست.
مديرعام��ل توانير مانند س��خنگوي صنع��ت برق علت 

خاموشي هاي اعالم نشده در روزهاي اخير را »مشكالت 
در شبكه برق« عنوان كرده است.

  مصرف بيش از ظرفيت توليد
با اين حال واقعيت اين است كه ظرفيت توليد برق در ايران از 
ميزان مصرف در ساعت هاي اوج بسيار بيشتر است. بخشي 
از اين مشكل به سوءمديريت، عدم سرمايه گذاري و بهينه و 
به روز نبودن دستگاه ها و تجهيزات پرمصرف در بخش هاي 
مختلف، از جمله صنايع و كشاورزي و خانگي بازمي گردد.

سخنگوي صنعت برق با اشاره به ارزيابي سازمان هواشناسي 
از افزاي��ش دماي ه��وا در روزهاي آينده به ايس��نا گفت: 
»پيش بين��ي ما اين اس��ت كه ميزان مص��رف اين هفته 
ركورد بزند و به عدد حدود ۵۶ هزار مگاوات برسيم و توان 
تامين نيروگاه هاي ما بيش از ۵۴ هزار مگاوات نيس��ت.« 
مديرعامل شركت توانير اوج ميزان مصرف برق را ۶۰ هزار 
مگاوات برآورد مي كند و مي افزايد حدود ۴۰ درصد آن به 
دستگاه هاي سرمايشي در خانه، اداره و واحدهاي توليدي 
اختصاص دارد. به اين ترتيب يكي از راه هاي حل معضل، 
افزايش ظرفيت توليد اس��ت. به گفته متول��ي زاده براي 
احداث ۱۰ هزار مگاوات نيروگاه ۲۰۰ هزار ميليارد تومان 
پول الزم است و اين ميزان سرمايه گذاري »براي صنعت 

برق مقدور نيست«.

  شرايط اضطراري برق در يك ماه آينده
مديرعامل توانير مي گويد ب��ه ازاي افزايش هر يك درجه 
دماي هوا حدود هزار و ۵۰۰ مگاوات به مصرف برق اضافه 

مي شود و شرايط در يك ماه آينده اضطراري خواهد بود. 
بخش بزرگي از نياز برق ايران از طريق نيروگاه هاي برقابي 
تامين مي شود و كاهش شديد آب ذخيرگاه سدها كار آنها را 
با محدوديت شديدي روبرو كرده است. حميد رضا جانباز، 
مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب )آبفا( ۱۳ تير مي گويد 
امسال به لحاظ كاهش بارندگي و افزايش دما »سالي خاص 
و بي سابقه« اس��ت و ورودي آب به پشت سدها به نسبت 
سال گذشته ۶۰ درصد كاهش يافته است. در كنار كمبود 
برق، تامين آب آشاميدني شهروندان نيز با معضالت زيادي 
روبرو اس��ت. به گفته سخنگوي آبفا سال گذشته آب پنج 
هزار و ۵۰۰ روستا از طريق آب رساني سيار تامين مي شد و 
برآورد مي شود اين تعداد امسال به هشت هزار روستا برسد. 
مديرعامل آبفا اعالم كرده ۳۰۴ شهر ايران در معرض تنش 
آبي قرار دارند و شرايط تامين آب در بيش از ۱۰۰ شهر »در 
وضعيت قرمز« است. يكي از مسائلي كه اخيرا زياد مطرح 
شده سهم استخراج رمزارزها در مصرف برق است. به دليل 
غيرقانوني بودن بخشي از فعاليت ها در اين زمينه برآورد 
دقيق و قابل اعتمادي در اين زمينه وجود ندارد. مديرعامل 
شركت توانيز مي گويد مراكز استخراج رمزارز بسيار گسترش 
يافته اند و ميزان مصرف برق آنها حدود ۲ هزار مگاوات است. 
مطابق برخي گزارش ها دولت خود در اس��تخراج رمزارز 
دخالت دارد و از آن س��ود مي برد. كميس��يون اقتصادي 
مجلس ارديبهشت امسال در گزارش��ي وزارت صنعت را 
مكلف دانست با همكاري وزارتخانه هاي مرتبط به گونه اي 
برنامه ريزي كند كه »مزارع استخراج رمزارز كشور منجر به 
توليد درآمد ناخالص ساالنه نيم ميليارد دالر در سال ۱۴۰۱ 
شده و بعد از آن حداقل ۱۰ درصد رشد ساالنه داشته باشد.«

   وزارت ني�رو باي�د پاس�خگوي وضعي�ت 
نابسامان قطعي برق باشد

يك عضو كميس��يون عمران مجلس ش��وراي اسالمي با 
بيان اينكه ضرر و زيان قطعي هاي پي در پي برق فقط به از 
كارافتادن لوازم خانگي منحصر نمي شود، تاكيد كرد: وزارت 
نيرو ملزم به پاس��خگويي در خصوص وضعيت نابسامان 
موجود است. كمال حسين پور نماينده مردم سردشت و 
پيرانشهر در مجلس شوراي اسالمي، در صفحه شخصي 
خود در توييتر، نوشت: »ضرر و زيان قطعي هاي پي درپي 
برق فقط به از كارافتادن لوازم خانگي و چاه هاي كشاورزي 
منحصر نمي شود. هزينه هاي سنگيني را هم به فرايند توليد، 
صنايع كوچك و بزرگ، كسبه و بازاريان تحميل مي كند. 
دولت ش��رعا و اخالقا ملزم به جبران خسارات مردم است. 

وزارت نيرو بايد پاسخگوي اين وضعيت نابسامان باشد.«
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روحاني: كاالهاي اساسي به ميزان 
كافي تامين و وارد شده است

رييس جمهوري گفت: به رغ��م همه محدوديت هاي 
ارزي، كاالهاي اساسي و ضروري، توليد و به ميزان كافي 

تامين و وارد شده است.
دويست وسي وهشتمين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت روز يكشنبه به رياست حجت االسالم والمسلمين 
حسن روحاني رييس جمهوري برگزار شد و در ابتداي 
اين جلس��ه گزارش��ي از وضعيت تامين و تس��ريع در 
ترخيص كاالهاي اساسي از گمرگات كشور ارايه و پس 

از بررسي در اين خصوص تصميمات الزم اتخاذ شد.
براس��اس تصميمات اتخاذ ش��ده مقرر شد با توجه به 
اقدام��ات فوري منطب��ق بر قوانين و مقررات كش��ور 
طبق مصوبه پيشين ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، 
كميته اي با مسووليت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و متش��كل از وزارتخانه هاي اقتص��اد و دارايي و جهاد 
كشاورزي و بانك مركزي با قيد فوريت و رعايت قوانين 
و مقررات مرتبط نس��بت به تامين، خريد و تسريع در 
ترخيص كاالهاي اساسي اقدام كنند. رييس جمهوري 
با تاكيد بر ضرورت ادامه اقدامات موثر و فوري در تامين 
كاالهاي اساس��ي گفت: دول��ت در دوران اوج جنگ 
اقتصادي با تالش و پيگيري هاي موثر اجازه نداده است 
تحريم هاي ظالمانه مانع از تامين كاالهاي اساسي شود 
و به همين جهت، علي رغم همه محدوديت هاي ارزي، 
كاالهاي اساسي و ضروري، توليد و به ميزان كافي تامين 
و وارد شده است. روحاني با اشاره به وظايف كميته تسريع 
ترخيص و تخليه، گفت: دستگاه هاي مرتبط، با جديت و 
سرعت براي برطرف كردن مشكالت تامين و ترخيص 
كاالهاي اساسي تصميمات و اقدامات موثري انجام و 
نبايد اجازه دهند موضوعات فرع��ي موجب كندي و 
ناهماهنگي ميان دستگاه ها شود، بنابراين بايد كاالهاي 
ضروري با سرعت در دسترس مصرف كنندگان و مردم 
قرار گيرد. در ادامه اين جلسه رييس كل بانك مركزي 
گزارشي از وضعيت رفع تعهدات ارزي صادركنندگان 
و وارد كنندگان ارايه كرد. رييس جمهوري با اش��اره به 
ابالغ بسته سياس��تي چگونگي ايفاي تعهدات ارزي از 
ابتداي سال گفت: اين بسته مي تواند پاسخي مناسب 
به دغدغه هاي صادركنندگان و واردكنندگان با هدف 
تسريع و تسهيل در ايفاي تعهدات ارزي باشد و تالش 
شده در تدوين اين بسته سياس��تي ضمن رفع موانع 
پيش روي صادركنندكان، حمايت هاي الزم از صادرات 
صورت گيرد. روحاني با بيان اينكه تجار و بازرگانان كشور 
چه در ش��رايط جنگ اقتصادي و چه در شرايط عادي 
به هيچ وجه نبايد در مسير فعاليت هاي اقتصادي خود 
درگير موانع اداري شوند، تصريح كرد: دركنار رفع موانع 
و ايجاد سهولت و سرعت براي فعاليت صادركنندگان و 
بازرگانان، دولت وظيفه خود مي داند براي صادركنندگان 
و واردكنندگان متعهد كشور مشوق هايي در نظر بگيرد.

وي با بيان اينكه در دوران جنگ اقتصادي و تحريم هاي 
ظالمانه عليه ملت ايران همه تالش امريكا بر اين بوده كه 
كشور در زمينه تامين ارز مورد نياز با مشكل مواجه شود، 
گفت: دولت با حمايت از صادركنندگان محصوالت غير 
نفتي كه بار تامين ارز مورد نياز كشور را در اين شرايط به 
دوش كشيدند، مانع از تحقق اهداف دشمن شده است.

معاون وزير خارجه: مراودات 
اقتصادي با افغانستان مختل نشده

معاون ديپلماس��ي اقتصادي وزير امور خارجه گفت: 
تحوالت اخير در افغانستان تغييري در روابط اقتصادي 
با ايران ايجاد نكرده و مراودات دو طرف از طريق مرزها 

در حال انجام است.
به گزارش ايرنا، رسول مهاجر روز يكشنبه در گفت وگويي 
در حاش��يه پنجمين جلسه س��تاد هماهنگي روابط 
اقتصادي خارجي در س��ال ۱۴۰۰ ب��ه تحوالت اخير 
افغانستان و تنش هاي به وجود آمده در اين كشور اشاره 
كرد و افزود: در اين جلسه، آخرين وضعيت افغانستان و 
اينكه ما به عنوان كشور همسايه افغانستان كه همكاري 
خوبي با اين كش��ور داش��ته ايم، چه بايد بكنيم، مورد 

بررسي قرار گرفت.
معاون ديپلماسي وزير امور خارجه ميزان تجارت ايران 
و افغانستان را بيش از ۳ ميليارد دالر عنوان كرد و گفت: 
به رغم مشكالت، به دليل عالقه اي كه در افغانستان به 
كاالهاي ايراني وجود دارد و بازار بي بديل افغانس��تان، 

مبادالت دو كشور پايدار بوده است.
وي افزود: در اين جلسه، همچنين درباره تداوم مبادالت 
با ديگر كشورها صحبت شد زيرا ايران مي خواهد روابط 
اقتصادي اش با ديگر كش��ورها با اولويت همس��ايگان 

افزايش پيدا كند.
مهاجر تصريح كرد: به رغم تنش ها در افغانستان، همه 
وزارتخانه ها تشويق ش��ده اند كه مراودات را براساس 
سياس��ت ها پيش ببرند. حداق��ل تا ام��روز، در روابط 
اقتصادي ايران با افغانستان هيچ تغييري ايجاد نشده و 
مراودات از طريق مرزها در حال انجام اس��ت. وي ادامه 
داد: نكته بسيار مهم اين است كه مراودات ما با افغانستان 
تقريبا از طريق بخش خصوصي انجام مي ش��ود و اين 
مراودات همچنان ادامه پيدا مي كند. معاون ديپلماسي 
وزير امور خارجه با اش��اره به اينكه در حوزه سياس��ي، 
وزارت خارجه ايجاد آرامش در افغانس��تان را پيگيري 
مي كند، تاكيد كرد: مراودات اقتصادي ما با افغانستان 
حتي در دوران تحريم ها و ناآرامي ها خللي نداش��ته و 
علل عمده آن هم شايد فعاليت بخش خصوصي در اين 
حوزه است. مهاجر همچنين درباره فعاليت هاي وزارت 
خارجه براي تامين واكسن كرونا، گفت: در مساله توليد 
داخل و ايجاد تجهي��زات و مواد اولي��ه وزارت خارجه 
نقش بي بديلي داشته است؛ در زمينه واردات واكسن 
هم همپاي توليدات داخلي فعال هستيم. وي با اشاره 
به اينكه تكنولوژي واكسن بسيار پيچيده است و هيچ 
كشوري حاضر نيست آن را در اختيار ديگران قرار دهد، 
افزود: جمهوري اسالمي توانسته است هم واكسن توليد 
كند و هر وقت كه وزارت بهداشت اعالم نياز كرد، وزارت 

خارجه براي تسهيل واردات، اقدامات الزم را انجام داد.
معاون ديپلماسي وزير امور خارجه اظهار كرد: تجارب 
كشورها در زمينه كرونا را هم به وزارت بهداشت منتقل 
كرديم و براساس اعالم وزارت بهداشت، به رغم تحريم ها 
توانستيم واكسن هايي را از كشورهاي مختلف وارد كنيم. 
همين هفته هم قرار است محموله جديدي وارد شود و 

مصاحبه در اين باره را بايد وزارت بهداشت انجام دهد.
مهاجر گفت: در زمينه سهميه واكسن كرونا كه بايد از 
كوواكس مي گرفتيم از دارايي هاي بلوكه شده ما در ديگر 
كشورها استفاده شد. معاون ديپلماسي وزير امور خارجه 
موضوع ديگر جلسه ديروز را مبادالت برقي با كشورهاي 
همسايه اعالم كرد و گفت: بعد از انقالب، پيشرفت هاي 
خوبي در زمينه برق داش��ته ايم و ميزان سدها و ميزان 
انرژي توليد شده با قبل از انقالب قابل مقايسه نيست. 
مهاجر با اشاره به اينكه برخي از كشورهاي دنيا خاموشي 
سراسري داشتند، افزود: ما هيچگاه در كشور خاموشي 
سراس��ري نداش��تيم و به رغم برخي از محدوديت ها، 
كشور ما در حال توليد برق است. وي با اشاره به گزارش 
وزارت نيرو از وضعيت برق كش��ور كه در جلسه ديروز 
قرائت شد، گفت: آنچه كه در اين جلسه بر آن تاكيد شد 
توسعه مراودات برقي با همسايگان ما است و قرار شد اين 

مراودات افزايش پيدا كند.
معاون ديپلماسي وزير امور خارجه افزود: همه كشورهاي 
همسايه به هم نيازمند هستند و در جلسه ديروز روي اين 
مساله و تالش هاي وزارت نيرو در زمينه مبادالت برق 
تاكيد شد. معاون ديپلماسي وزير امور خارجه همچنين 
درباره آزادشدن دارايي هاي ايران در عراق اظهار داشت: 
در سفري كه ماه قبل به عراق داشتيم، توافق شد يك 
هيات بلندپايه از عراق ب��ه ايران بيايد، دو وزير عراقي و 
مدير بانكي كه پول ما در آنجا جمع شده است به ايران 
آمدند، مالقات ها انجام شد و گشايش هاي خوبي صورت 
گرفت. مهاجر در ادامه گفت: يكي از موضوعات جلسه 
ديروز، حضور ايران در نمايشگاه بسيار مهم »اكسپو« 
بود كه مهرماه امسال در دبي برگزار مي شود. بسياري از 
كشورهاي دنيا در آن غرفه خواهند داشت و جمهوري 
اسالمي هم در اين نمايشگاه شركت مي كند و براساس 
س��تادي كه بهمن ماه تشكيل شده اس��ت در دو سال 
گذشته تالش هاي مستمري صورت گرفته و غرفه هاي 
زيادي به مساحت ۲ هزار متر مربع در نظر گرفته شده 
اس��ت. وي ادامه داد: گزارش��ي از آخرين وضعيت اين 
نمايشگاه ارايه شد و درباره هرچه باشكوه تر برگزار شدن 
اين رويداد كه نماد مجموعه كشورمان در اين نمايشگاه 
است تاكيد شد؛ همچنين مقرر شد نمادهاي سنتي 
ايراني به عنوان يك تمدن چندين هزار ساله به نمايش 
دربيايد. آقاي مهاجر با اشاره به پيشرفت هاي ايران در 
س��ال هاي بعد از انقالب گفت: تالش شد پيشرفت ها 
در اين نمايش��گاه به نمايش دربيايد؛ اين نمايش��گاه 
مجموع��ه اي از فعاليت ه��اي فرهنگ��ي، اقتصادي و 
سياسي- اجتماعي كشور است و مي تواند نشان دهد 

كشور ما در چه مرحله پيشرفت علمي قرار دارد.
معاون ديپلماسي وزير امور خارجه اعالم كرد: غرفه ايران 
آماده است كه در مهرماه شروع به كار كند و قرار شد همه 
وزارتخانه ها تالش خودشان را انجام دهند تا غرفه هاي 
پرباري شكل بگيرد و حتي زمينه هاي سرمايه گذاري 
را معرفي كنند كه زمينه س��از تعامالت هر چه بيشتر 

كشورما با ساير كشورها باشد.
مهاجر همچني��ن گفت: ش��ركت هاي دانش بنيان و 
فني - مهندسي ما در آنجا ظهور خوبي خواهند داشت و 
اميدوارم نمايشگاه بسيار خوبي را در مهرماه شاهد باشيم.

پيامدهاي حمالت سايبري
 بر اقتصاد امريكا

حمله اخير هكرها به ۲۰۰ ش��ركت امريكايي، تبعات 
و پيامدهاي ناگواري براي اقتصاد امريكا داشته است. 
به گزارش رويترز، در واقع يكي از بزرگ ترين حمالت 
باج افزارها در تاريخ در سراس��ر جهان گسترش يافته و 
فروشگاه هاي زنجيره اي »كوپ« سوئد را مجبور كرده 
است همه ۸۰۰ شعبه خود را تعطيل كند. اين تعطيلي 
گسترده در پي حمله پيچيده و غيرمعمول به شركت 
فناوري اطالعات »كاسيا« امريكا انجام شده است. فرض 
بر اين است كه باج افزار موسوم به »ريويل« ابزار مديريتي 
دسكتاپ شركت كاسيا VSA را ربوده و يك به روزرساني 
مخرب كرده است كه ارائه دهندگان مديريت فناوري 
فعال در امر تجارت را آلوده مي كند. بر اساس اعالم پليس 
فدرال امريكا، ريويل همچنين ماه گذشته در حمله به 
»جي. بي. اس« يكي از بزرگ ترين شركت هاي صنايع 
فناوري گوشت جهان نقش داش��ته است. اين حمله 
باعث شد كه شركت »جي.بي.اس« كه در برزيل مستقر 
اس��ت ۱۱ ميليارد دالر به صورت بيت كوين به هكرها 
پرداخت كند. شركت »هانترس لبز« كه يكي از اولين 
شركت هايي بود كه در مورد آلوده شدن مشتريان ارائه 
 دهنده خدمات هشدار داد، اعالم كرد كه ممكن است 
هزاران شركت كوچك تحت تاثير اين حمله سايبري قرار 
بگيرند. در همين حال، شركت كاسيا با اشاره به اينكه 
تنها حدود ۴۰ تن از مشتريانش به  طور مستقيم تحت 
تاثير حمله هكرها قرار گرفته اند، از همكاري با پليس 
فدرال امريكا )اف بي آي( براي تحقيق در اين مورد خبر 
داد. اين شركت نگفت كه چند تن از مشتريانش، ارايه 
 دهنده هس��تند كه در نتيجه اين بدافزار را به سايرين 
منتقل مي كنند. اف بي آي با صدور بيانيه اي اعالم كرد كه 
با همكاري با آژانس امنيت زيرساختي و امنيت سايبري 
امريكا، تحقيقات در اين زمينه را در دست انجام دارد. 
پيام هاي الكترونيكي براي پرداخ��ت باج هاي هزاران 
تا ميليون ها دالري گذاشته ش��ده است. كارشناسان 
مي گويند زمان بندي اين حمله در روز جمعه و قبل از 
تعطيالت اين هفته امريكا، با هدف گسترش آن در اسرع 
وقت درحالي كه كارمندان از محل كار دور بودند، انجام 
شده است. جو بايدن، رييس جمهوري امريكا گفت كه به 
نهادهاي اطالعاتي كشورش براي تحقيق در مورد يافتن 
عامل اين حمله دستور داده است. بر اساس اعالم شركت 
كوپ كه بزرگ ترين شركت زنجيره اي مواد غذايي در 
سوئد است، ابزار مورد استفاده براي به روزكردن از راه دور 
حساب هاي پرداختي اين شركت تحت تاثير اين حمله 
قرار گرفته است، از اين رو پرداخت ها امكان پذير نيست.

شركت كاسيا از طرف شركت سوئدي »ويسما اسكام« 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرد كه مديريت س��رورها و 
سيستم هاي شماري از ش��ركت هاي تجاري سوئدي 

را برعهده دارد. 

تهران و بسياري از شهر ها در خاموشي هاي اعالم نشده فرو رفتند

وضعيت اضطراري برق تا  آينده

وزير نفت: درآمد ۲ هزار ميليارد دالري با افزايش ۲ ميليون بشكه اي توليد نفت
وزير نفت با اش�اره به اينكه در ۴۳ س�ال گذشته 
افرادي در داخل و دشمناني در خارج اجازه ندادند 
توليد نفت ايران به ۴ ميليون بشكه در روز برسد، 
گفت: ما ب�ه راحتي مي تواني�م روزانه ۶ ميليون 
بشكه توليد نفت داشته باشيم كه به معناي 2 هزار 
ميليارد دالر درآمد جديد براي كش�ور است. به 
گزارش ايرنا، صدوهشتادويكمين نشست اوپك، 
اگرچه نام نشست عادي را به دوش مي كشيد اما 
فضايي براي خداحافظي با پرس�ابقه ترين وزير 
نفتي بود كه تا امروز در اين سازمان حضور داشته 
است. بيژن زنگنه كه نخس�تين بار آذرماه سال 
۷۶، در نشست صد و س�وم اوپك در جاكارتا، به 
عنوان وزير نفت ايران حاضر شده بود، حاال جلسه 
صدوهش�تادويكم آخرين آوردگاه وي در اوپك 
ب�ود. اوپك به همين مناس�بت، نماهنگي آماده 
كرده بود كه در آن به ۱۶ سال حضور زنگنه به عنوان 
وزير نفت ايران و شركت در جلسات اوپك اشاره 
داش�ت. نكته مهم در اين بين، مهر تاييد وزراي 
نفت ساير كشورهاي عضو اوپك بر ذكاوت و هوش 
زنگنه بود و حتي وزير نفت عربستان نيز از دوستي 
با وي گفت و خواست كه اين دوستي تا پايان عمر 
ادامه دار باشد. طوالني شدن جلسه كارشناسي 
اوپك پالس و تعويق آن به روزهاي آينده اما اين 
فرصت را فراهم كرد تا كمي غيررسمي تر با بيژن 
زنگنه كه حدود ۳۰ س�ال س�ابقه وزارت از جهاد 
سازندگي تا نفت را دارد به گفت وگو بنشينيم. در 
اين گفت وگو زنگنه از روزهاي سخت چانه زني در 
وين تا مخالفت با تصميم براي افزايش قيمت بنزين 
گفت. وي آرزو كرد كه ايران به جايگاه واقعي خود 
در جهان و منطقه برسد و تاكيد كرد كه همه عمر 
خود را صرف همين موضوع كرده است. متن كامل 
اين گفت وگو را كه با خبرنگاران ايرنا و شانا به انجام 

رسيده در ادامه مي خوانيد.

  آقاي وزير! شما ۱۶ سال سابقه حضور در جلسات 
محتلف اوپك را داش�ته ايد. به نظر شما بهترين و 
بدترين جلس�ات براي ش�ما، در اين سال ها كدام 

جلسات بوده است؟
در تمام اين سال ها، خيلي سختي داشتيم. عجيب اينكه 
در ه��ر دوراني كه به عنوان وزير انتخاب ش��ده ام، همواره 
دوران هايي بوده كه بازار نفت دچار تالطم مي شد و ما بايد 
براي تعادل بازار نفت به توافق مي رسيديم كه اين توافق ها 
بسيار سخت بود. يك مرحله بسيار سخت هم بازگشت نفت 
ايران به بازار، در سال ۹۴-۹۵ بعد از تحريم ها بود كه بسيار 
مش��كل بود. در اين رابطه جلسه بسيار سختي در الجزاير 
داشتيم كه آنجا به چارچوب توافق رسيديم و بعد از آن نيز 
جلسه سختي در وين برگزار شد و در نهايت ايران توانست 
به سهميه قبلي خود بازگردد. بهترين جلسات نيز زماني بود 
كه به توافق مي رسيديم و تاثير آن را در بهبود زندگي مردم 
مي ديديم. سختي حضور در جلسات اوپك از آن جهت است 

كه وقتي به عنوان مس��وول در جلسه اي شركت مي كنم، 
اين حس را دارد كه بار سنگين خواست هاي يك ملت ۸۵ 
ميليوني روي دوشم است و اين كار را سخت تر مي كند. اينكه 
چطور اين بار را به نتيجه برسانم زيرا چشم اميد يك ملت 
چه رسمي و چه غيررسمي به اين جلسات است و نوسان 
دو دالري قيمت نفت معنايش اين است كه دو ميليارد دالر 
درآمد كشور كم و زياد شود. البته اينكه تصميمات را چطور 
بگيريم تا منافع حداكثري ايجاد شود، در هر اجالس متفاوت 
بوده است. در مواردي به بن بست رساندن مذاكرات مي تواند 
موثر باشد اما به بن بست رساندن نيز براي كوتاه مدت راهبرد 
به شمار مي رود و نمي توان در طوالني مدت از آن استفاده 

كرد. ضمن اينكه ديگران هم بيكار نمي نشينند.
  اگر به عقب بازگرديد كدام تصميم را نمي گيريد؟

وزير نمي شوم. من براي تحقق آرزوي بزرگي وزير شدم 
تا توليد نفت و گاز كشور را باال ببرم و درآمد آن به عنوان 
اهرم، صرف سرمايه گذاري و توسعه كشور شود اما عده اي 
در داخل و دش��منان در خارج اجازه ندادند تا توليد نفت 
ايران در ۴۳ سال گذشته حتي به ۴ ميليون بشكه در روز 
برسد. آرزويي كه براي كشورم داشتم همان بود كه در سند 
چشم انداز ذكر شده است كه همانا رسيدن ايران به جايگاه 
اول اقتصادي و فني در منطقه است. من دلم مي خواست 
كشوري داشته باش��يم كه ديگران حسرت ما را بخورند 
و تمام زندگيم را براي اين هدف گذاش��تم. ما به راحتي 
مي توانيم روزانه ۶ ميليون بشكه نفت توليد كنيم و درآمد 
آن به جاي سرريز در بودجه و يا صادرات نفت خام، مي تواند 
در صنايع پايين دستي هزينه شده و درآمد عظيمي براي 
كشور ايجاد كند.  اگر اين اتفاق بيفتد، نزديك ۳۰ ميليارد 
بشكه نفت بيشتري مي توان تا سال ۱۴۲۰ فروخت كه به 
معناي ۲ هزار ميليارد دالر درآمد جديد براي كشور است 
كه مي تواند تمام چهره فقر، بدبختي و بيكاري و عدم رشد 
را تغيير دهد و كشور را از نظر تكنولوژي وارد دوران جديد 
كرده وتوليد ناخالص داخلي را افزايش دهد و درآمد سرانه 
باال برود. در اين شرايط مردم دست شان در جيب خودشان 

خواهد بود و راحت تر زندگي مي كنند.
  سهم خودتان را از وضعيت فعلي كشور در طول 

۴۰ سال گذشته چقدر مي دانيد؟
من خودم را از ابتداي انقالب تاكنون در همه چيز مسوول 
مي دانم. اينگونه نيست كه بگويم من نبودم بلكه هر جا بودم، 

خودم را مسوول مي دانم.
  ايران در تالش اس�ت تا با رفع تحريم ها صادرات 
نفت خود را افزايش داده و به بازارهاي انرژي جهان 
بازگردد. چه توصي�ه اي در اين زمينه به وزير نفت 

دولت سيزدهم مي كنيد؟
من مدير سياسي ارشد كشور هستم و هر تجربه اي كه در 
اين زمينه دارم با استدالل به دولت آينده ارايه خواهم داد. 
حتي گزارش اين جلسه اوپك و استدالل خودم را به آقاي 
رييسي مي دهم. با هر فردي نيز كه وزير شود صادقانه يا 
به وي يا هر تيمي كه آقاي رييسي تعيين كنند، همكاري 
خواهم كرد اما تصميم با خودش��ان اس��ت ك��ه از اين 
تجربيات چگونه استفاده كنند. البته به نظر من، بازگشت 
به بازارهاي جهاني نفت كار سختي نيست. هرچند كه 
فشار زيادي بر وزارت نفت ايجاد خواهد شد اما اين گونه 
نيست كه قابل تحمل و گذار نباشد. دلم مي خواست در 
دوران خودم اين اتفاق بيفتد تا اين كار س��خت را انجام 
دهم زيرا تجربه اين كار را داشتم و مي دانستم چه مسيري 
را انتخاب كنم اما باز هم همه اينها را به هر كسي كه به 
وزارت نفت بيايد -اگ��ر بخواهند- منتقل خواهم كرد. 
ريزه كاري ها و مس��ائل را خواهم گفت. ان شاءاهلل خوب 
عمل كنند تا هم به نفع جمهوري اس��المي باشد و هم 

آسيبي به كل بازار نرسد.
  ب�ه وزير آين�ده نف�ت توصيه مي كني�د قيمت 

حامل هاي انرژي را تغيير دهد؟
نه اصال. در واقع تا زماني كه زمينه اجتماعي و سياسي آن 
آماده نشود هر كاري كه انجام دهيم هزينه هاي اجتماعي اش 
آنقدر زياد است كه ارزش ندارد.  در حال حاضر اصال فضاي 
مناسبي براي تغيير قيمت ها نيست و هر كاري كه بخواهد 
انجام شود، بايد زمينه سازي مناسبي ايجاد شده كه چند 
سال زمان مي برد. از همين رو تا چند سال آينده هيچ كس 

نمي تواند وارد بحث قيمت ها شود.
  آقاي وزير! شما در سال هاي ابتدايي دولت يازدهم 

يكبار اعالم كرديد كه شب هايي كه بايد پول يارانه 
به حساب س�ازمان هدفمندي يارانه ها پرداخت 
مي شد، از استرس و نگراني نمي خوابيديد. اكنون 
كه يارانه معيش�تي ني�ز به يارانه ها اضافه ش�ده، 

شرايط چگونه است؟
ساز و كار پرداخت پول يارانه به دولت تغيير كرده است و قرار 
شد سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي تمام پول هاي 
نفت را بگيرند و گفتند مستقيم به آنها بدهيم و از همين رو 
ديگر الزم نيس��ت منابع پرداخت يارانه را از مجموعه هاي 
وزارت نفت تامين كنيم. درآمد حاصل را مستقيم به حساب 

آنها مي ريزيم.
  ب�ا توجه به اينك�ه دولت آين�ده در حال چيدن 
وزرا براي گرفتن راي اعتماد از مجلس اس�ت، آيا 
گزينه اي براي وزارت نفت به آقاي رييسي پيشنهاد 

داده ايد؟
نه اصال قرار نبوده و نيست و وظيفه اي هم ندارم كه گزينه اي 
براي وزارت نفت اعالم كنم. همچنين اصال اينكار درست هم 
نيست. ايشان با آگاهي و تسلط خودشان تصميم مي گيرند 
و از من هر مشورتي بخواهند در خدمت شان هستم اما هيچ 
پيشنهادي براي هيچ انتصابي نمي دهم. پس از پايان دولت 
اصالحات نيز چيزي نگفتم و در دولت نهم و دهم برنامه اين 
بود كه هيچ همكاري و مشورتي ندهم، زيرا ايشان را از ابتدا 
قبول نداشتم. اما دولت آقاي رييسي هر كمك و مشورتي 
كه بخواهند مي دهم اما پست و حكمي نمي گيريم. اينكار 
را ني��ز به خاطر ايران انجام مي دهم زيرا ش��رايط كش��ور 
اكنون فوق العاده سخت است هر دولتي كه بيايد با شرايط 
فوق العاده س��ختي رو به رو اس��ت. برعكس اينكه برخي 
فكر مي كنند با كارهاي س��ريع و راه حل هاي سريع موفق 
مي شوند من فكر مي كنم راه حل سريع وجود ندارد و شرايط 
خيلي سخت است همه بايد كمك كنيم تا فشاري كه به 

مردم مي آيد تا حد امكان كم شود.
  برخ�ي كش�ورهاي توليد كنن�ده نف�ت نگران 
ش�كنندگي بازار با افزايش ص�ادرات نفت ايران 
هس�تند. آيا بازگش�ت نفت ايران باعث شوك به 

بازارهاي جهاني مي شود؟
بازگشت نفت ايران، شوكي قيمتي به بازار منتقل نمي كند 
زيرا اوپك به اندازه كافي عاقل است. اوپك پالس نيز با اوپك 
كار مي كند و اعضاي آن نيز تصميمات عاقالنه اي مي گيرند 

و حتما برگشت ايران را به خوبي درك و هضم مي كنند.
  ش�ما اعالم كرديد كه يكي از مهم ترين اقدامات 
وزير نفت دولت سيزدهم بايد بازگرداندن ايران به 
بازار نفت باش�د. در عرصه داخلي اولويت با كدام 

اقدام است؟
مهم ترين كار وزير، برگشتن به بازارهاي جهاني است. 
در بحث داخلي نيز بايد مواظب تامين سوخت مردم 
مانند بنزين و گازوييل و به ويژه در زمس��تان تامين 
گاز باش��د. همچنين در مورد نفت طرح هاي زيادي 
اجرا كرديم كه با برداشته شدن تحريم ها، توليد نفت 
در فاصله بسيار كوتاهي به پيش از تحريم ها برسد اما 

باالخره اينها بايد پيگيري شود.



گروه بانك و بيمه |
بانك مرك��زي اعالم كرد با وجود تش��ديد تحريم هاي 
اقتصادي از سوي دولت امريكا در كنار تبعات منفي شيوع 
ويروس كوويد-۱۹ در سطح جهان، تحوالت اقتصادي 
س��ال ۱۳۹۹ حاكي از عملكرد مناسب اقتصاد كشور و 

روند رو به بهبود فعاليت هاي اقتصادي در كشور است.
عملكرد مثبت اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۹، پيش بيني 
وضعيت مطلوب اقتصاد كش��ور در سال ۱۴۰۰ به طور 
خاص در ارتباط با تجارت خارجي اقتصاد كشور، وضعيت 
مناسب ذخاير ارزي كشور و نيز وجود چشم انداز مثبت 
نس��بت به تداوم مذاكرات در راس��تاي احياي برجام، 
حكايت از آن دارند كه نوس��انات خارج از دامنه نرخ ارز 
زودگذر بوده و انتظار بر آن اس��ت كه نرخ ارز همس��و با 
تحوالت مثبت وقوع يافته در مولفه هاي بنيادين اقتصاد 
كشور، در مس��ير تعادلي خويش حركت كرده و شاهد 

تقويت ارزش پول ملي باشيم. 
نوس��انات كوتاه مدت ن��رخ ارز طي س��ال هاي اخير در 
كوتاه مدت متاثر از تغيير انتظارات نس��بت به تحوالت 
بخش خارجي اقتصاد كشور در افق آينده بوده و در اين 
خصوص اخبار مرتبط با برجام در هدايت مسير حركتي 
نرخ ارز موثر بوده است. اما آنچه در نهايت تعيين كننده 
مسير تحوالت نرخ ارز خواهد بود، متغيرهاي بنيادين 
اقتصاد هستند. در اين چارچوب تحليلي، عوامل بنيادين 
ناظر بر مجموعه مولفه هايي اس��ت كه جريان عرضه و 
تقاضاي ارز در اقتصاد )نظير ص��ادرات و واردات كاالها 
و خدمات و جريانات مالي و سرمايه اي اقتصاد با دنياي 
خارج( را تحت تاثير قرار مي دهد و اثرات آنها نيز بر نرخ 
ارز پايدار است.  در ارتباط با عوامل بنيادين اقتصاد كشور 
مي بايست اش��اره كرد كه با وجود تشديد تحريم هاي 
اقتصادي از س��وي دولت امري��كا در كنار تبعات منفي 
ش��يوع ويروس كوويد-۱۹ در س��طح جهان، تحوالت 
اقتصادي سال ۱۳۹۹ حاكي ازعملكرد مناسب اقتصاد 
كشور و روند رو به بهبود فعاليت هاي اقتصادي در كشور 
است. به گونه اي كه اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۹ پس از 
دو سال، رشد اقتصادي مثبت معادل ۳.۶ درصد را تجربه 
كرد و رشد اقتصادي بدون نفت نيز در اين سال در سطح 
۲.۵ درصد رقم خورد. اين عملكرد در ش��رايطي محقق 
شد كه رشد ارزش افزوده تمامي گروه هاي اقتصادي )به 

غير از گروه خدمات كه همانند ساير كشورهاي جهان 
بيشترين آسيب پذيري از شيوع بيماري كرونا را داشته 
اس��ت( در س��ال ۱۳۹۹ مثبت بوده است. همچنين در 
فصل چهارم س��ال ۱۳۹۹، رشد توليد ناخالص داخلي 
به قيمت پايه )به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۰( معادل 
۷.۷ درصد محقق شد كه از ابتداي سال ۱۳۹۶ تاكنون 
چنين رشدي بي سابقه بوده است. ضمن آنكه مي بايست 
اشاره كرد آمار و اطالعات منتشره از رشد اقتصادي ساير 
كشورهاي درگير با بيماري كرونا نشانگر آن است كه طي 
اين دوره، اغلب كشورها با تبعات منفي قابل توجهي در 
عملكرد توليد ناخالص داخلي مواجه بوده اند.  عالوه بر 
اين، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به عنوان يكي از عوامل 
مهم موثر بر تداوم رشد اقتصادي كه از ابتداي سال ۱۳۹۷ 
روند نزولي در پيش گرفته بود و اين روند با شيوع ويروس 
كوويد-۱۹ در نيمه نخست سال ۱۳۹۹ نيز تداوم يافته 
بود، در فصول سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ به ترتيب با رشد 
۲.۲ و ۸.۲ درصدي مواجه گرديد كه در مجموع رشد ۲.۵ 
درصدي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۹ 
را رقم زده است. بالطبع بهبود وضعيت تشكيل سرمايه 

ثابت ناخالص داخلي، مويد تقويت چش��م انداز مثبت 
اقتصادي كشور نزد فعاالن اقتصادي است.  در كنار اين 
موارد مي توان به عملكرد مطلوب بخش صنعت در سال 
۱۳۹۹ و فراگيري و تحقق رشد مثبت توليد در بسياري 
از رشته  فعاليت هاي بخش صنعت اشاره كرد؛ به طوري 
كه بررسي عملكرد رشد شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ 
صنعتي )۱۰۰ نفر كاركن و بيش��تر( به تفكيك رش��ته 
فعاليت هاي صنعتي نشان مي دهد كه در سال ۱۳۹۹ از 
مجموع ۲۴ گروه اصلي، ۲۰ گروه )با ضريب اهميت ۹۷.۴ 
درصدي از شاخص كل( از رشد مثبت توليد برخوردار 
بوده اند و تنها رشد ۴ گروه منفي بوده است. در مجموع 
شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي )با سهم حدود 
۷۰ درصدي از كل ارزش افزوده بخش صنعت( در سال 
۱۳۹۹ نسبت به س��ال قبل از آن افزايش ۸.۷ درصدي 
داشته است. همچنين اين شاخص در فصل چهارم سال 
۱۳۹۹ با رش��د ۹.۱ درصدي نسبت به دوره مشابه سال 
۱۳۹۸ همراه بوده اس��ت.  مجموع روند تحوالت بخش 
حقيقي اقتصاد در سال ۱۳۹۹ مويد آن است كه از فصل 
دوم سال مزبور، اقدامات و سياست هاي متخذه در مقابله 

با تحريم هاي دولت امريكا و پيامدهاي منفي ناش��ي از 
شيوع ويروس كوويد-۱۹ با موفقيت همراه بوده و اقتصاد 
كشور از حالت ركود و رشد منفي اقتصادي خارج شده و 
انتظار مي رود با بهره گيري از كليه پتانسيل هاي داخلي 
اقتصاد كشور، روند مثبت آغاز شده در سال ۱۴۰۰ نيز 
تداوم يابد و عملكرد مطلوبي در سال توليد، پشتيباني ها، 
مانع زدايي ها حاصل شود. ذكر اين نكته ضروري است 
كه صندوق بين المللي پول ضمن تجديد نظر در پيش 
بيني هاي قبلي خود در خصوص نرخ رش��د اقتصادي 
كشور در سال ۱۳۹۹، نرخ رشد اقتصادي در سال ۱۴۰۰ 
را ۲.۵ درصد پيش بيني كرده است. اميد مي رود با بهبود 
شرايط پيراموني و روند آغاز شده در سال ۱۳۹۹، عملكرد 
رشد اقتصادي در سال ۱۴۰۰ بهتر از سال گذشته باشد. 
در س��ال جاري نيز تحوالت مولفه هاي بنيادين موثر بر 
تحوالت بازار ارز مويد عملكرد مثبت اين مولفه ها است. 
در اين خصوص مي بايس��ت اشاره كرد كه طبق آخرين 
اطالع��ات مندرج در گ��زارش آم��ار مقدماتي تجارت 
خارجي منتش��ره از سوي گمرك، طي دوماهه نخست 
سال جاري ارزش صادرات گمركي در حدود ۶.۳ ميليارد 
دالر بوده كه مويد افزايش قابل مالحظه ۴۷.۸ درصدي 
در مقايسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنكه 
ارزش واردات گمركي در اين دوره در حدود ۶.۵ ميليارد 
دالر بوده كه حاكي از افزايش ۲۹.۵ درصدي آن نسبت 
به مدت مشابه سال قبل است. از اين رو مشاهده مي گردد 
كه ارزش صادرات و واردات گمركي در اين مقطع زماني 

داراي تراز و توازن نسبي بوده است. 
ضمن آنكه در ح��وزه صادرات نفتي نيز متأثر از افزايش 
ميزان توليد و صادرات نفت خام كش��ور )در تداوم روند 
مناسب ماه هاي اخير( و نيز افزايش بهاي اين محصول 
در بازارهاي جهاني )در مقايس��ه با فروردين ماه س��ال 
۱۳۹۹ و افت قيمت جهاني نفت در آن مقطع زماني(، در 
فروردين ماه سال جاري شاهد رشد ارزش صادرات نفت 
خام نسبت به مدت مشابه سال قبل بوديم. از اين رو در 
مجموع تحوالت بازرگاني خارجي كشور حاكي از بهبود 
تراز بازرگاني گمركي اس��ت كه به نوبه خود چشم انداز 
مس��اعدي براي تقويت منابع ارزي كش��ور ايجاد كرده 
اس��ت كه تاثير مثبتي بر روند نرخ ارز در س��ال جاري 

خواهد داشت.

خبرتحليل
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 عوامل ركود تورمي 
و راهكارهاي خروج از آن 

اصلي ترين يافته مجموع��ه عوامل ركود تورمي و 
راهكارهاي خروج از آن اثبات وجود يك بيماري 
مزمن در اقتصاد ايران اس��ت كه نتوانس��ته است 
سياست هاي ثبات س��از اقتصادي را پياده كند و 
الزم است با اجراي يك برنامه كنترل تورم جامع، 
اصالحات ساختاري اساسي در حوزه پولي، بانكي 
و بودجه اي محقق شود. در غير اين صورت بازگشت 

يك ركود تورمي ديگر حتمي خواهد بود.
كتاب »عوامل ركود تورمي و راهكارهاي خروج« 
در دو جلد، برگرفته از نتايج پژوهشي است كه به 
همت موسس��ه عالي آموزش و پژوهش مديريت 
و برنامه ريزي و پژوهش��كده پول��ي و بانكي بانك 
مركزي براي بررسي علل ركود تورمي سال هاي 
۹۲-۹۰ در اقتصاد ايران و ارائه راهكارهاي خروج 

از آن در سال ۹۳ تعريف شده است.
كت��اب عوامل ركود تورم��ي و راهكارهاي خروج 
كه در دو جلد به بررس��ي نتايج پژوهش��ي كه به 
همت موسس��ه عالي آموزش و پژوهش مديريت 
و برنامه ريزي و پژوهش��كده پول��ي و بانكي بانك 
مركزي براي بررسي علل ركود تورمي سال هاي 
۹۲-۹۰ در اقتصاد ايران و ارائه راهكارهاي خروج 

از آن در سال ۱۳۹۳ مي پردازد.
در جلد نخست از اين مجموعه عوامل ايجاد ركود 
تورمي در اي��ران طي س��ال هاي ۱۳۹۰-۱۳۹۲ 
مورد بررس��ي قرار گرفته است و راهكارها، بايدها 
و نبايدهاي سياس��تي مرتبط كه بر اساس نتايج 

پژوهش به دست آمده، ارايه شده است.
نويسندگان محمدحس��ين رحمتي و سيدعلي 
مدني زاده در اين جلد به س��راغ داده هاي اقتصاد 
ايران رفت��ه و بازارهاي مختلف را مورد بررس��ي 
قرار داده و حقايق آم��اري مرتبط با ركود تورمي 
در بازارهاي مختلف را در س��ه بخ��ش و ۸ فصل 

كتاب آورده اند. 
در چكيده اين جلد آمده اس��ت: ركود تورمي در 
ايران در س��ال هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ رخ داده است 
به طوري كه از تابستان ۱۳۹۰ تا بهار ۱۳۹۲ توليد 
۱۴ درصد، مصرف ۱۳ درصد و سرمايه گذاري ۳۶ 
درصد كاهش يافته و همزمان سطح قيمت ها ۷۰ 
درصد و نرخ ارز ۲۰۰ درصد افزايش داشته است.

 در خروج از رك��ود تورمي اولويت بر كاهش تورم 
اس��ت و تغيير در پارادايم سياس��ت گذاري پولي 
يكي از شروط الزم كاهش تورم محسوب مي شود، 
عالوه بر تدوين سياست پولي آينده نگر و مبتني 
بر قواعد ضروري است كه تغييرهاي ساختاري در 
نظام پولي مالي و بودجه يك كشور تحقق يابد و در 
غير اين صورت بازگشت به ركود تورمي شديدتر 

محتمل ترين اتفاق پيش رو خواهد بود.
در بخش هاي مختلف مطالعه ديده شده است كه 
بهره وري در كوتاه مدت اث��ر مرتبه اول بر تعويق 
ركود در توليد ناخالص داخلي داش��ته اس��ت در 
مقابل در درآمد ملي تحري��م نفتي اثر مرتبه اول 
داشته است و بخش بزرگي را از افت شديد مصرف 
و س��رمايه گذاري توضيح مي دهد. بنابراين براي 
خروج از ركود پيشنهاد مي شود كه سياست هاي 
افزايش بهره وري اعم از بهبود فضاي كسب و كار و 
اصالح ساختار در نظام تامين منابع مالي در دستور 

كار دولت قرار گيرد.
بديهي اس��ت رفع تحريم ها مي توان��د به انتقال 
تكنولوژي و افزايش به��ره وري عالوه بر افزايش 
درآمد ملي ناشي از رفع تحريم ها منجر شود ولي 
بر اس��اس نتايج پژوهش نمي تواند تا مدت زمان 

طوالني توليد را به سطح اوليه خود بازگرداند.
از ط��رف ديگر اقتصاد ايران در ي��ك دهه اخير از 
نظر ساختاري يك روند نزولي را طي كرده است و 
ضروري است كه جراحي عميق در ابعاد مختلف 
انجام گيرد و سياست هاي كوتاه مدت براي درمان 

ضربه هاي ساختاري كفايت نمي كند.
در انتهاي اين جلد از كتاب نيز به مدل سازي ركود 
تورمي س��ال هاي ۹۰ تا ۹۲ و تحليل راهكارهاي 

خروج از آن پرداخته شده است.
در جل��د دوم عوامل ركود تورم��ي و راهكارهاي 
خروج نيز مولف��ان بر تجارب جهاني ركود تورمي 
در كش��ورهاي مختلف و نيز به مباني نظري اين 

موضوع متمركز شده اند.
در چكي��ده اين جلد نيز مي خوانيم: اگرچه عمده 
اقتصاددانان در ايران عقيده داشتند كه تنها منشأ 
ركود تورمي شوك عرضه و در تعبير برخي تحريم 
بوده است ولي مطالعه تجربيات كشورهاي ديگر 
نشان داد كه شوك عرضه در يك ساز و كار تشديد 
ش��وك، براي مثال س��اختارهاي اقتصادي غلط 
همراه با رفتارهاي كج دار و مريز در سياست گذاري 
دولت نهم و دهم، عوامل اصلي در پيدايش ركود 

تورمي بوده اند.
 تجربه كش��ورهاي ديگر حتي بدون يك استثنا 
نش��ان مي دهد كه دولت بايد ابتدا بر كاهش تورم 
تمركز كند. ن��رخ بهره و جه��ش آن همواره يك 
چال��ش در طراحي برنامه خ��روج از ركود تورمي 
است. با سياست انقباضي بانك مركزي به منظور 
كاهش تورم، نرخ بهره افزايش مي يابد كه موجب 
تش��ديد ركود، مسابقه بانك ها و خفگي اعتبارات 
مي ش��ود. پرس��ش كه مردم و سياس��ت گذاران 
داش��تند آن بود كه ت��ورم تا چ��ه زماني كاهش 
مي ياب��د؟ آنچه را مي ت��وان به عن��وان خالصه و 
عصاره مطالعه تجربه كشورهاي ديگر اشاره كرد، 
ضرورت اصالحات س��اختاري در خروج دايمي از 
ركود تورمي است. اگر ساختار اقتصادي در ايران 
اصالح نشود محتمل است تا با يك شوك عرضه 
ماليم ب��ار ديگر اقتصاد به دام ي��ك ركود تورمي 

ديگر دچار شود.

مزايا و معايب  آزادسازي 
دالرهاي بلوكه شده 

با تشديد تحريم هاي خصمانه دولت امريكا و افزايش 
فش��ارهاي اقتصادي بر ملت ايران، شرايط اقتصادي 
كش��ور با كاهش درآمده��اي ارزي از ناحيه صادرات 
نفت و مشتقات آن مواجه شد و از سوي ديگر با البي و 
فشارهاي دولت امريكا، منابع ارزي به حق كشورمان در 
بانك هاي ساير كشورها نظير كره جنوبي، عراق، ژاپن 
و... بلوكه شد. اتفاقي كه علي رغم تالش هاي ديپلماتيك 
و رايزني ه��اي اقتصادي دولت تدبي��ر و اميد، تنها به 
وعده هاي دولتمردان طرف مقابل بس��نده شد. حال 
چند وقتي اس��ت كه مذاكرات احياي برجام با حضور 
ايران و طرف هاي اروپايي، در جريان است. مذاكراتي كه 
اخبار مثبت و منفي متعددي از آن مخابره مي شود، اما 
اميدها براي برطرف شدن تحريم هاي غيرقانوني امريكا 
و همچنين آزادسازي منابع ارزي كشورمان، بيش از 
پيش شده است. اين ش��رايط كه با كاهش انتظارات 
تورمي در اقتصاد همراه شده است، تا حدودي از زمان 
تغيير دولت امريكا از ترامپ به بايدن آغاز شده است. اما 
آنچه مهم است چشم انداز اقتصادي ايران در دوران پس 
از احياي برجام است؛ جايي كه انتظارات براي بازگشت 
ميلياردها دالر منابع ارزي بلوكه شده ايران به چرخه 

اقتصادي كشور، افزايش يافته است.

فضاي تعليق  بازارها و شاخص ها
بنابراين مجموعه اي از عوامل منجر به آن شده كه فضاي 
عدم قطعيت در اقتصاد تقويت شود و نتيجه اين فضاي 
تعليق در افت شاخص هاي اقتصادي مانند ارز، بورس 
و... هويدا شوند. اما پرسش��ي كه در اين ميان مي توان 
طرح كرد آن است كه اين روند تا چه زماني تداوم خواهد 
داشت؟ تا زماني كه اين شرايط تعليق و عدم قطعيت 
جاي خود را به نوعي ثب��ات ندهد، همين وضعيت در 
بازارها و شاخص ها تداوم خواهد داشت. بايد اميدوار بود 
كه طي ۲ ماه آينده تا شهريوماه كه مراسم هاي تحليف، 
تنفيذ و انتقال دولت انجام مي ش��ود و شكل و شمايل 
كابينه سيزدهم مشخص مي شود، بازارها نيز به يك ثبات 
نسبي برسند. در واقع با مشخص شدن سياست قطعي 
دولت آينده در خصوص بازار ارز، يكسان سازي نرخ ارز، 
موضوع برجام، fatf و...، شرايط عدم قطعيت جاي خود 
را به نوعي ثبات در تصميم س��ازي ها خواهد داد. بدون 
توجه به اينكه دولت آينده چه برنامه ها و سياست هايي را 
در پيش خواهد گرفت، خارج شدن از اين فضاي تعليق 
باعث ش��كل گيري نوعي ثبات در اتمس��فر اقتصادي 
كش��ور در كوتاه مدت خواهد شد تا پس از آن با انتشار 
رسمي سياست هاي دولت تكليف بازارها و شاخص ها 

مشخص شوند. 

نقش مولفه هاي سياسي  در بورس
اطمين��ان و اميدواري بيش��تري در فض��اي عمومي 
بازارسرمايه ايجاد ش��ده است. گزينه يا تحليل دومي 
كه مي ت��وان درخصوص وضعيت بازارس��رمايه ديد، 
نقش تحوالت سياسي در بازار سهام است كه در اصل 
نشان دهنده اين است كه سياست و گزينه هاي سياسي 
همواره در بورس تاثيرگذار بود. به طور دقيق و مشخص 
رشد ش��اخص بازار بعد از انتخابات رياست جمهوري 
سيزدهم، نشان دهنده تاثير تحوالت سياسي بر بورس 
است. وقتي بورس كشور نسبت به افزايش قيمت هاي 
جهاني و گزارش شركت ها تا زمان انتخابات بي تفاوت 
بود و بعد از انتخابات در مس��ير رش��د قرار گرفته، اين 
ايده كه بورس كش��ور متاثر از تحوالت سياسي است 
را تقويت مي كن��د. اگر اين پيش فرض را به عنوان يك 
موضوع بنيادي در نظر بگيريم، در آن صورت مي توان 
متوجه ش��د كه جهش قبلي در بازار سرمايه كشور و 
متعاقب آن نوس��انات متعدد رخ داده در بازار سهام نيز 
ناش��ي از دخالت هاي گاه و بيگاه دولت و تاثيرگذاري 
تصميم سازي هاي سياس��ي در اين بازار بوده است. در 
نتيجه در حال حاضر نيز بازيگراني كه وارد بازار شدند 
متعلق به طيف خاصي از سياسيون هستند يا حداقل 
سرمايه گذاراني هستند كه ديدگاه سياسي دارند. به طور 
كلي وضعيت بازارسرمايه مي تواند در بلندمدت تغييركند 
اما بايد مهم ترين ابهام موجود يعني مولفه هاي سياسي در 
بازار حل وفصل شود، بعد از آن سومين گزينه تاثيرگذار 
يعني س��هامداران معمول مي توانن��د براي معامالت 

تصميم گيري كنند.

بسته جديد ايفاي تعهد ارزي
و رفع موانع صادرات  

رييس جمهور با اشاره به ابالغ بسته سياستي چگونگي 
ايفاي تعهدات ارزي از ابتداي سال گفت: تالش شده در 
تدوين اين بسته سياستي ضمن رفع موانع پيش روي 
صادركنندگان، حمايت ه��اي الزم از صادرات صورت 
گيرد. دويست و سي و هشتمين جلسه ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت روز يكشنبه به رياست رييس جمهور 
برگزار شد. در ابتداي اين جلس��ه گزارشي از وضعيت 
تامين و تسريع در ترخيص كاالهاي اساسي از گمرگات 
كشور ارايه و پس از بررسي در اين خصوص تصميمات 
الزم اتخاذ شد. براس��اس تصميمات اتخاذ شده مقرر 
گرديد ب��ا توجه به اقدامات ف��وري منطبق بر قوانين و 
مقررات كش��ور طبق مصوبه پيشين ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت، كميته اي با مسووليت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و متش��كل از وزارتخانه هاي اقتصاد و 
دارايي و جهاد كشاورزي و بانك مركزي با قيد فوريت و 
رعايت قوانين و مقررات مرتبط نسبت به تامين، خريد و 
تسريع در ترخيص كاالهاي اساسي اقدام كنند. دولت 
در دوران اوج جن��گ اقتصادي با تالش و پيگيري هاي 
موثر اجازه نداده است تحريم هاي ظالمانه مانع از تامين 
كاالهاي اساس��ي شود و به همين جهت، عليرغم همه 
محدوديت هاي ارزي، كاالهاي اساسي و ضروري، توليد 

و به ميزان كافي تامين و وارد شده است. 

بهبود رشد اقتصادي و ذخاير ارزي چشم انداز بازار ارز را روشن كرده است
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اثر متغيرهاي   بنيادين  بر  بازار  ارز

افزايش نرخ دالر در صرافي هاي بانكي

۳ گام اساسي براي اصالح نظام بانكي كشور

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري| 
 عصر روز يكشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۰، نرخ دالر در بازار آزاد به 
۲۵۲۸۰ تومان رس��يد و با اعالم هر اونس جهاني طال به 
قيمت ۱۷۸۸ دالر، قيمت سكه نيز به ۱۰ ميليون و ۷۶۵ 
ه��زار، هرگرم طالي ۱۸ عيار ۱ ميليون و ۷۱ هزار، مثقال 

طالي آبشده ۴ ميليون و ۶۳۸ هزار تومان، معامله شد. 
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )يكش��نبه، ۱۳ تيرماه( با 
۱۱۹ تومان افزايش نسبت به روز گذشته به رقم ۲۵ هزار 
و ۲۱ تومان رسيد. قيمت فروش يورو در ساعت ۱۳ با ۱۵۱ 
تومان افزايش نسبت به روز گذشته به ۲۹ هزار و ۷۵۱ تومان 
رس��يد. قيمت خريد هر دالر ۲۴ هزار و ۵۲۶ تومان و نرخ 
خريد هر يورو نيز ۲۹ هزار و ۱۶۲ تومان بود.عالوه بر اين، 
نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۴ هزار و ۴۶۲ تومان 
و نرخ فروش آن ۲۴ هزار و ۶۸۵ تومان اعالم شد.نرخ خريد 
يورو در اين بازار ۲۸ هزار و ۹۸۷ تومان و نرخ فروش آن نيز 
۲۹ هزار و ۲۵۱ تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در 
معامالت، حواله يورو به قيمت ۲۵ هزار و ۹۵۷ تومان فروخته 

و حواله دالر به قيمت ۲۱ هزار و ۹۰۶ تومان معامله شد.
دالر از هش��تم خردادماه وارد كانال ۲۳ هزار توماني شد و 
در اين فاصله به سوي كانال ۲۴ هزار تومان خيز برداشت، 

اما دوباره كاهش يافت و در كانال ۲۳ هزار توماني در نوسان 
بود تا اينكه شنبه گذشته وارد كانال ۲۴ هزار تومان شد و 
رش��د آرام قيمتي را ادامه داد تا اينكه وارد كانال ۲۵ هزار 

توماني شد.

   افزايش ۱۰ هزار توماني قيمت سكه
قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد )يكشنبه، 
۱۳ تيرماه( در بازار تهران با افزايش ۱۰ هزار توماني نسبت 
به روز گذشته به رقم ۱۰ ميليون و ۷۷۰ هزار تومان رسيد.

سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۰ ميليون و ۶۰۰ هزار 
تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي پنج  ميليون 
و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و ۷۰۰ هزار تومان 
و سكه يك گرمي نيز ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان قيمت 
خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ 
عيار به يك ميليون و ۷۱ هزار تومان رسيد. قيمت هر مثقال 
طال نيز چهار ميليون و ۶۴۰ هزار تومان شد. همچنين هر 

اونس جهاني طال نيز يك هزار و ۷۸۸ دالر قيمت خورد.
قيمت سكه در آغاز سال جديد ۱۱ ميليون تومان بود كه 
به تدريج روند نزولي را شروع كرد تا به بهاي ۹ ميليون تومان 
رسيد. از نيمه ارديبهشت ماه، به دنبال رشد تدريجي قيمت 

ارز، بهاي سكه اندكي رشد كرد و در اين مدت در كانال ۱۰ 
ميليون تومان در نوسان بوده است. صبح يكشنبه قيمت 
دالر۲۵ هزار تومان بود كه نسبت به روز قبل، حدود ۱۵۰ 
تومان كاهش را تجربه مي كند.قيمت هر يورو به ۲۹ هزار 
و ۶۰۰ تومان رسيد كه حدود ۲۶۰ تومان نسبت به آخرين 
قيمت روز قبل كاهش نشان مي دهد. قيمت سكه و ارز طي 
يكشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۰ در مقايسه با روز قبل نوسان اندكي 
داشت.در بازار قيمت هر گرم طالي ۱۸ عيار ۱ ميليون و ۷۴ 
هزار و ۶۰۰ تومان و قيمت هر دالر ۲۵ هزار تومان به فروش 
مي رسد كه در مقايسه با روز قبل نوسان اندكي داشته اند.

بر اين اساس، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح امامي در 
معامالت با رشد ۵۰ هزار توماني, ۱۰ ميليون و ۸۰۰ هزار 
تومان فروخته شد و قيمت س��كه تمام بهار آزادي طرح 
قديم نيز به ۱۰ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان رسيد.همچنين 
هر گرم طالي ۱۸ عيار، يك ميليون و ۷۴ هزار و ۶۰۶ تومان 
معامله مي شود و قيمت هر انس طال در بازارهاي جهاني 
به ۱۷۸۷.۳۵ دالر رسيد.هر نيم س��كه با ۵۰ هزار تومان 
افزايش، ۵ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان معامله مي ش��ود و 
قيمت ربع سكه در بازار آزاد با ۴۰ هزار تومان افزايش، به ۳ 

ميليون و ۷۵۰ هزار تومان رسيده است.

عرضه ۱۷۰ ميليون دالر در سامانه نيما
بانك مركزي اعالم كرد: س��امانه نيما )شنبه، ۱۲ تيرماه( 
شاهد عرضه حدود ۱۷۰ ميليون دالر به صورت حواله ارزي 
به منظور تامين ارز واردات كشور بوده است.از عرضه هاي 
مذكور حدود ۸۰ ميليون دالر به صورت حواله به منظور 
تامين ارز واردات كشور بوده است. بر اساس معامالت انجام 
شده، ميانگين موزون نرخ دالري معامالت ۲۲ هزار و ۲۶۷ 
تومان بوده است.اين امر حاكي از اين است كه نرخ ارز موثر 
در واردات كشور نرخ مذكور بوده است. سامانه نيما از نيمه 
نخست سال ۹۷ پس از تعديل سياست هاي ارزي دولت به 
عنوان مرجع تعيين نرخ خريد و فروش حواله هاي ارزي 
تعيين شد. نظام يكپارچه  معامالت ارزي )سامانه نيما( با 
هدف تسهيل تامين ارز راه اندازي شده و با استفاده از آن، 
خريداران )واردكنندگان( و فروشندگان )صادركنندگان( 
ارز متناسب با نيازهاي خود نسبت به انجام عمليات ارزي 

در محيط الكترونيك اقدام مي كنند.
سامانه نيما محل تامين ارز كاالهاي وارداتي و محل تبادل 
ميان صادركنندگان و واردكنندگان است و حجم و قيمت 
معامالت انجام شده در آن در فرايند تعيين نرخ ارز، نقشي 

تعيين كننده دارد.

قان��ون پول��ي و بانكي مصوب 
سال ۱۳۵۱ اين اختيار و اقتدار 
را ب��ه بانك مرك��زي به عنوان 
نهاد مجري نمي دهد كه بتواند 
گام ه��اي اساس��ي و جدي در 
راس��تاي اصالح نظ��ام بانكي 
كشور بردارد. اصالح نظام بانكي 
يكي از ضرورت ه��اي اقتصاد 
ماست، اين امر نه در شرايط كنوني بلكه در دودهه گذشته 
از ضرورت هاي اقتصاد ما بوده كه تاكنون اقدامات كافي 
در اين باره انجام نش��ده است؛ اما بايد يكي از اولويت هاي 
دولت باشد. هرچند دولت هاي قبلي هم پذيرفتند كه در 
اين زمينه اقدامات اساسي و جدي انجام شود اما موفقيتي 
در اين حوزه كسب نكردند.  در گام اول بايد بستر حقوقي و 
قانوني و در واقع قاعده بازي فراهم شود. گام دوم نيز استفاده 
از افراد متخصص و خبره حوزه بانكداري است. در نهايت 
هم بايد ابعاد برنامه اي كه براي اصالح نظام بانكي در نظر 
داريم مشخص و شفاف باشد.  در اصالح نظام بانكي بايد 
هزينه ها نيز كامال مشهود باشد، مقامات باالدستي بايد 
متوجه باش��ند كه اين اقدام هزينه بر است؛ بنابراين بايد 
محل تامين منابع هم تعيين و به صورت شفاف بيان شود.  
از سوي ديگر براي اينكه اين اقدامات به مردم فشاري وارد 
نكند بايد نسبت به كنترل تبعات منفي آن اقدام شود كه 
البته كار آساني نيست بلكه پيچيدگي هاي خاص خود را 
هم دارد. نبايد اينگونه باشد كه بدون برنامه و تهيه مقدمات 
الزم وارد جبهه اي شويم كه شناخت كافي ازآن نداريم و 
موفق نشويم. طبيعتا براي اصالح هر فرآيندي، ابتدا بايد 
چارچوب قانوني و حقوقي براي آن تعريف شود بنابراين 
اولين گام اين اس��ت كه قاعده بازي را به صورت علمي و 

دقيق معين كنيم تا كسي كه مي خواهد وارد ميدان شود، 
بتواند در چارچوب قانون عمل كند و مطمئن باشد كه از 
حمايت هاي قانوني هم برخوردار است.  قانون پولي و بانكي 
مصوب سال ۱۳۵۱ اين اختيار و اقتدار را به بانك مركزي 
به عنوان نهاد مجري نمي دهد تا بتواند گام هاي اساسي 
و جدي در راس��تاي اصالح نظام بانكي بردارد، متاسفانه 
مسووالن امر در رابطه با اصالح نظام بانكي از حمايت هاي 
قانوني الزم برخوردار نيستند و نه در حوزه نظارت بر بانك ها 
و نه در حوزه اعمال سياست هاي پولي، اقتدار و اختيار الزم 
را به لحاظ قانوني ندارند. در اين شرايط متاسفانه بايد تابع 
تصميمات ديگران باشند؛ ديگراني كه هيچ مسووليتي در 
اين حوزه ندارند اما تصميم مي گيرند و در نهايت مسووالن 
بانك مركزي هستند كه بايد پاسخگو باشند.  تعريف قاعده 
بازي و دادن اختيار و اقتدار الزم به بانك مركزي به معناي 
استقالل بانك مركزي است. بانك مركزي بايد به قدري 
قدرت داشته باشد كه وقتي سياست مداران براي رسيدن 
به اهداف خود مي خواهند از منابع پولي استفاده كنند و به 
سراغ چاپ پول بروند، به آنها نه بگويد. يا اگر برخي بخواهند 
براي بانك ها نسخه پيچي كنند بايد قدرت و اختيار مقابله با 
آنها را داشته باشد. در نتيجه، اين عدم تناسب بين اختيارات 
و انتظارات و اهداف در قانون پولي و بانكي مصوب ۱۳۵۱ 
مشهود است؛ بنابراين اولين قدمي كه بايد برداشته شود 
اين است كه ما اين قانون را اصالح و ايرادات را برطرف كنيم 
و اختيارات الزم را به مقام مسوول مرتبط كه در اينجا بانك 
مركزي است بدهيم.  در اين ش��رايط و در چارچوب اين 
قانون از مقامات بانك مركزي هم انتظار داشته باشيم تا 
در راستاي اصالح نظام بانكي قدم بردارند و پاسخگو هم 
باشند؛ چرا كه اختيارات الزم را داده ايم و ابهامات قانوني را 
برطرف كرديم و تنها كاري كه بايد انجام دهند اين است 

كه برنامه اي براي اصالح نظام بانكي در چارچوب آن قانون 
تهيه كنند و وارد ميدان اصالح شوند.  البته در اين مسير 
بايد از اجتهاد شخصي يا تفسير به راي و ... نيز اجتناب كنيم 
بلكه مبتني بر تجارب موفق دنيا به صورت علمي مساله را 
در قانون حل كنيم.  مهم ترين تهديدي كه در زمينه اصالح 
قانون مي توانيم با آن مواجه باشيم، اين است كه هركسي 
بخواهد ديدگاه و نظر خود را وارد قانون كند. نظريات بايد 
مورد تاييد شواهد تجربي در كشورهاي مختلف دنيا باشد. 
يادمان باش��د جامعه و اموال مردم وسائل آزمايشگاهي 
نيستند كه بگوييم ايده جديد را اجرا مي كنيم تا ببيينيم 
چه اتفاقي مي افتد. اگر بي تدبيري صورت گيرد و بدون اتكا 
به تجربه ديگر كشورها اقدامي انجام شود قطعا وضعيت 
مردم به خطر مي افتد.  مرحله بعدي انتخاب افراد متخصص 
و كاربلد دانست. بعد از اينكه چارچوب قانوني و قاعده بازي 
را تعريف كرديم و اصالحات قانوني الزم اعمال شد؛ بايد به 
دنبال افراد مناسب كه شناخت كافي نسبت به بانكداري 
و سياس��ت گذاري پولي دارن��د و اين ح��وزه را به خوبي 
مي شناسند باشيم. در اين ميان نبايد تنگ نظري داشته 
باشيم؛ يعني وقتي مي بينيم در داخل كشور ممكن است 
تيم تخصصي كاملي نداشته باشيم، طبيعتا بايد از مشاوره 
و مشورت متخصصان ديگر در هر كجاي دنيا كه هستند 
استفاده كنيم. مصداق اين موضوع فرمايش پيامبر اكرم 
)ص( است كه »علم را بجوييد حتي اگر در چين باشد«. 
در نتيجه آنجايي كه دانش و تجربه كافي وجود ندارد، بايد 
سعي كنيم از دانش و تجربيات ديگر كشورها استفاده كنيم 
يا حداقل از آنها مشورت بگيريم.  يادمان باشد سيستم بانكي 
با دارايي هاي مردم سر و كار دارد و سپرده هاي نزد بانك ها 
دارايي مردم است؛ بنابراين بايد به شدت محافظه كاران و 
محتاطانه رفتار كنيم. اگر تصميم نادرستي بگيريم حتي 

مي تواند تبعات سياسي اجتماعي گسترده اي داشته باشد. 
سيستم بانكي جاي آزمون و خطا نيست بلكه بايد تا جايي 
كه مي توانيم بر پايه دانش و تجربه موفق ديگر كشورها عمل 
كنيم. اينكه چهار دهه است با مشكل تورم دو رقمي مواجه 
هستيم يا دو دهه است كه با بانك هايي سر و كار داريم كه 
مي دانيم ساختار دارايي ها و بدهي هايشان با هم همخواني 
ندارد يا اينكه مردم برخالف ديگر كشورها وقتي با كسري 
مالي مواجه مي شوند نمي توانند از نظام بانكي با نرخ سود 
مناسب تسهيالتي دريافت كنند، يعني معضالت اساسي 

نظام بانكي كشور كه بايد به سرعت حل شود. 
اگر بتوانيم اصالحات را در حوزه پولي و بانكي اعمال كنيم 
نزديك به ۵۰ درصد مش��كالت اساسي و جدي كه ما در 
كشورمان داريم؛ اعم از تامين مالي خانوارها و تامين مالي 
بنگاه ها يا حفظ ارزش پول ملي و ديگر مسائل حل مي شود. 
بهترين راه اين است كه از دانش روز و تجربيات موفق دنيا در 
اين حوزه استفاده شود. اينطور نيست كه اين مشكالت فقط 
در كشور ما بروز پيدا كرده باشد بلكه كشورهاي ديگر نيز با 
اين مشكالت روبرو بوده اند و توانستند به موفقيت برسند. 

اگر در اين دولت هم اين موضوع اصالح نشود، مشكل ۴۰ 
ساله ما ادامه دار خواهد بود. هرچند ممكن است تحريم ها 
هم رفع شود و دوباره ميزان فروش نفت افزايش يابد و پول 
نفت به اقتصاد تزريق ش��ود و براي مدت��ي نرخ تورم روند 
كاهشي داشته باشد اما بلندمدت نخواهد بود. مانند اتفاقي 
كه بعد از برجام رخ داد و تا حدودي شرايط بهبود يافت اما از 
ريشه حل نشد. اگر نتوانيم مشكل را حل كنيم نشان دهنده 
اين اس��ت كه فهم و ش��ناخت كافي را نداريم و به قدري 
مغروريم كه نمي خواهيم از دنيا ياد بگيريم. يا موضوع رانت 
و منافع به ميان مي آيد چرا كه اين سيس��تم كنوني براي 

اقليت خاصي بهشت است.

كامران ندري

ضرورت كنترل تورم براي مقابله 
با بيماري ضد ثبات سازي در اقتصاد



بازارسرمايه

جذب سرمايه گذاري در بورس 
با طرح ماليات بر سوداگري

هادي حق شناس اقتصاددان و تحليل گر اقتصادي 
با اشاره به موضوع طرح ماليات بر سوداگري و اينكه 
اين طرح سال هاست در كشورهاي توسعه يافته اجرا 
مي ش��ودگفت: با توجه به وجود افرادي كه اقدام به 
ذخيره س��كه، دالر يا خريد و فروش مسكن كرده و 
پس از مدت كوتاهي، اقدام به فروش آن تحت عنوان 
تجارت و سود بيشتر مي كنند، اجراي اين طرح يك 
ضرورت به شمار مي رود. وي با بيان اينكه زماني اين 
قانون و طرح، اجراي كامل خواهد شد، كه بتوانيم با 
ايجاد زيرساخت ها، دريافت ماليات بر درآمد و ماليات 
بر عايدي سرمايه را از فعاالن اقتصادي آغاز كنيم، 
توضيح داد: در صورتي ك��ه دريافت اين ماليات در 
تمام پايه هاي اقتصادي در كشور برقرار شود، از روند 
پيش روي س��وداگري در اقتصاد كشور جلوگيري 
خواهد شد. حق شناس عنوان كرد: بنده به عنوان 
يك كارشناس اقتصادي و بس��ياري از فعاالن بازار 
موافق اخذ اين ماليات هستيم، چرا كه پول از جريان 
توليد خارج نشده و دريافت اين ماليات مي تواند عالوه 
بر تامين مالي دولت، اقتصاد كشور را ساماندهي و 
مانع پيش��روي فعاليت هاي هيجاني در بازار شود. 
وي ب��ا بيان اينكه با اجراي اين طرح، در آينده اي نه 
چندان دور، شاهد س��امان دهي بازار خواهيم بود؛ 
اظهار داشت: يكي از اهداف اصلي ما مناسب سازي 
بازار جهت سرمايه گذاري هاي بيشتر است و با توجه 
به اينكه در كشورهاي توسعه يافته مجموع درآمدها 
نيز مشمول ماليات مي شود، بهتر است اين اتفاق در 
كشور ما نيز در جهت مناسب سازي بازار و افزايش 
ميزان س��رمايه گذاري ش��كل اجرايي تري به خود 
گيرد. اين اقتصاددان ادامه داد: با اجراي اين طرح به 
زودي شاهد افزايش فعاليت هاي توليدي و كاهش 
نوسان در بازار قيمتي خواهيم بود. هادي حق شناس 
يادآور شد: ش��ايد تضميني براي اجراي كامل اين 
طرح وجود نداشته باشد اما اجراي اين طرح، ضمن 
افزايش توليد، زمينه را براي افزايش سرمايه گذاري 
در كشور فراهم ساخته و دست سوداگران و دالالن 
را از بازار كوتاه خواهد ك��رد. وي با اعالم اينكه اين 
طرح مي تواند بازدارنده باش��د تا بازار س��وداگري 
شكل نگيرد، خاطرنش��ان كرد: اين طرح مي تواند 
مانع جدي براي افرادي باشد كه در بازارهاي مختلف 
به دنبال سوداگري هستند و البته دريافت ماليات 
از عايدي سرمايه مسيري است كه همه كشورها آن 
را طي كرده اند. وي در پاس��خ به اينكه آيا اين طرح 
مي توان اثر مثبتي بر بورس بگذارد، بيان كرد: ممكن 
است اين نقدينگي و سرمايه به جاي اينكه به سمت 
س��وداگري در بازارهاي س��كه، طال، ارز، خودرو يا 
مسكن حركت كند وارد بازار سرمايه شده به تقويت 

اين بازار كمك كند.

مجمع عمومی عادی ساليانه شرکت فوالد خوزستان برگزار شد
مجمع عمومی عادی س�الیانه ش�رکت 
فوالد خوزس�تان برای س�ال منتهی به 
 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ب�ا حضور ۶۵/۷۰ درصد از 

سهامداران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار روابط  عمومی، مجمع 
عموم�ی عادی س�الیانه ش�رکت فوالد 
خوزس�تان با حضور نمایندگان جمعی 
از س�هامداران، مدیرعام�ل، اعض�ای 
هی�ات مدی�ره، حس�ابرس مس�تقل و 
بازرس قانونی، نماینده س�ازمان بورس 
و اوراق بهادار و مس�ئوالن شرکت فوالد 
خوزستان نهم تیرماه ۱۴۰۰ در تاالر طوبی 
دویست دستگاه و همزمان بصورت برخط 
برای مشاهده سایر س�هامداران برگزار 

شد.
در ابتدای مراسم با دعوت محمدمهدی 
مومن زاده ریی�س مجمع عمومی عادی 
س�الیانه ش�رکت ف�والد خوزس�تان از 
اعضای هیات رییسه، مجمع عمومی به 
صورت رس�می و با حضور ۶۵/۷۰ درصد 

سهامداران این شرکت آغاز شد.
در ادام�ه رئیس مجمع عموم�ی با بیان 
این جمل�ه ک�ه س�ودآوری و حمایت از 
سهامداران وجه تمایز این شرکت نسبت 
به دیگر تولیدکنندگان فلزات اساس�ی 
اس�ت، افزود: در س�ال ۱۳۹۹ سیاس�ت 
هی�ات مدی�ره، حمای�ت حداکث�ری از 
س�هامداران بود. بازارگردانی، حاش�یه 
س�ود مناس�ب، خری�د س�هام خزانه و 
نقدشوندگی سهم در بازار بورس از جمله 
مهم ترین اقدامات س�ال گذش�ته بود. 
اعتقاد داریم زمانی یک بنگاه اقتصادی 
می تواند موفق عمل کن�د که تحولی در 

تفکر راهبردی ایجاد کند.  وی تاکید کرد: 
هیات مدیره ب�ا تفکر خلق ارزش افزوده 
برای ذینفع�ان پای به عرصه گذاش�ته 
است. در این تفکر همه ذینفعان از جمله: 
سهامداران، کارکنان، خانواده کارکنان، 
بازنشس�تگان و ش�هروندان اهوازی در 
نظر گرفته می ش�وند. در راهبرد نوینی 
که در دنیای امروز مبنای س�ازمان های 
پیش�رو در نظر گرفته می ش�ود، مالک 
تصمیم گیری تفکر ارزشی است. در این 
روش فرصت های تصمیم گیری به صورت 
جمعی اجرایی می شود و دیگر خبری از 

رفتارهای منفعالنه نیست.
امی�ن ابراهیم�ی مدیرعام�ل ش�رکت 
فوالد خوزس�تان با اش�اره به طرح های 
توسعه شرکت اظهار داشت: دستیابی به 
فناوری های نوین، کاهش قیمت تمام شده 
محصول و یکپارچه سازی زنجیره فوالد 
از معدن تا ن�ورد از مهم ترین فاکتورهای 
دس�تیابی به موفقیت در عرصه  صنعت 
فوالد اس�ت. در سال ۱۴۰۰ ظرفیت تولید 
فوالد کش�ور ۳۹ میلی�ون و ۴۰۰ هزار تن 
ش�مش فوالدی به روش احیاء مستقیم 
اس�ت. بر مبنای ای�ن مق�دار تولید، ۳۷ 
میلیون و ۲۰۰ هزار تن تولید آهن اسفنجی 
مورد نی�از بوده ک�ه در این ش�رایط با ۱۰ 
میلیون تن کسری آهن اسفنجی مواجه 
هستیم. با تعریف طرح  های توسعه ای و 
افزایش ظرفیت تولید زیر سقفی باید این  

مقدار کسری را جبران کرد.
 ابراهیم�ی در ادامه گفت: از ۵۵ میلیون 
تن ش�مش فوالدی در چشم انداز ۱۴۰۴، 
پنجاه میلیون تن به روش احیاء مستقیم 

است. برای دستیابی به این میزان تولید 
۶۰ میلیون تن آهن اس�فنجی موردنیاز 
است. در افق ۱۴۰۴ سرانه مصرف فوالد به 
ازای هر نفر ۴۴۰ کیلوگرم می باشد. با در 
نظر گرفتن این رقم، ۳۶ میلیون تن شمش 
تولیدی کش�ور، مصرف داخلی اس�ت. 
۱۹ میلیون ت�ن ظرفیت ص�ادرات باقی 
می ماند. پیش بینی سهم صادرات فوالد 
۱۰ میلیارد دالر اس�ت. فوالد خوزستان 
بستر مناس�بی برای س�رمایه گذاری و 
اجرای طرح های توس�عه اس�ت. نیروی 
متخصص، دسترس�ی به آب های آزاد و 
حامل های ان�رژی، موقعیت جغرافیایی 
و دارا بودن اسکله اختصاصی بخشی از 
امکانات ویژه مجموعه فوالد خوزستان 
در تعری�ف طرح های توس�عه به ش�مار 
می آی�د. همچنین محص�والت تولیدی 
شرکت فوالد خوزستان صادرات محور 

هس�تند.  مدیرعام�ل ش�رکت ف�والد 
خوزستان ضمن اشاره به دستاوردهای 
س�ال ۱۳۹۹ افزود: تولید س�ه میلیون و 
۸۰۰ هزار تن شمش فوالدی، پنج میلیون 
و ۷۶۱ ه�زار ت�ن گندله، س�ه میلیون و 
۹۰۰ هزار ت�ن آهن اس�فنجی، فروش ۳ 
میلی�ون و ۶۰۰ هزار ت�ن محصول اصلی 
در بازارهای داخلی و صادراتی، صادرات 
یک و نیم میلی�ون تن محصول به ارزش 
۴ میلی�ون و ۹۰۰ هزار دالر، رش�د ۲۳۴ 
درصدی س�ود خالص به ازای هر س�هم، 
بخش�ی از دستاوردهای ش�رکت فوالد 
خوزس�تان در سال ۱۳۹۹ هس�تند. در 
کن�ار این موارد، کس�ب تندی�س واحد 
صنعتی نمونه استانی، دریافت لوح تقدیر 
و تندیس مدیر عالی، دریافت تقدیرنامه 
از بانک مرکزی در بازگشت منابع ارزی و 
انتخاب طرح ساخت دستگاه جمع آوری 

وکی�وم و تزری�ق گاز مب�رد از جمل�ه 
افتخارات شرکت در سال ۱۳۹۹ به شمار 
می آین�د. وی از پیش�رفت ۶۵ درصدی 
پروژه پست برق ۴۰۰ کیلوولت خبر داد و 
اضافه کرد: توسعه و بهره برداری از شبکه 
 آب RO، تکمیل سویچ گیر ۳۳ کیلو ولت 
پس�ت اصلی ب�رق، راه اندازی اس�کله 
آبگی�ر تصفیه خان�ه آب کوت عبداهلل، 
احداث کارخانه اکیس�ژن ۴ و نوس�ازی 
کابل های کوره ۳ و راکتور کوره ۴ بخشی 
از طرح های در دست اقدام شرکت فوالد 
خوزس�تان اس�ت. همچنی�ن تکمیل و 
بهره برداری ۴ طرح زیس�ت محیطی در 
زمینه مهار انتش�ار گرد و غب�ار، اجرای 
برنامه ممیزی شخص ثالث نظام مدیریت 
زیس�ت محیطی، بهره برداری و توسعه 
شبکه پایش آالینده های زیست محیطی 
و تدوین گزارشات سه ماه خوداظهاری در 
زمینه پایش آالینده های زیست محیطی 
در حیطه محیط زیس�ت در ح�ال اجرا 
هستند. ابراهیمی در پایان گفت: توسعه 
فوالد خوزستان در پهنه کشور از شمال 
 ش�رق تا جنوب  غرب اجرا ش�ده است. 
سرمایه گذاری در پهنه آباده جازموریان 
در ط�رح ش�رکت ایس�اتیس، تامی�ن 
کنس�انتره با راه اندازی شرکت صنعتی 
و معدنی توس�عه فراگیر س�ناباد، تولید 
گندله و آهن اس�فنجی در شرکت فوالد 
خوزستان و شرکت صنعت فوالد شادگان 
و تالش برای تملک سهام فوالد اکسین، 
در واقع فرآیند شرکت فوالد خوزستان 
در تکمیل زنجیره ارزش فوالد را تشکیل 
می دهند. ش�رکت فوالد خوزس�تان با 

تدوین ش�عار محوری »تکمیل زنجیره 
ارزش و تولید پایدار ب�ا تمرکز بر اجرای 
طرح های توسعه، ایمنی، محیط زیست 
و بهداش�ت محیط کار و ارتقای جایگاه 
سرمایه های انسانی« اقدام به تدوین سند 
برنامه عملیاتی س�ال ۱۴۰۰ نموده است. 
از جمله مهم ترین برنامه های در دس�ت 
اجرا در سال ۱۴۰۰ می توان به: تولید سه 
میلیون و ۸۰۰ هزار تن ش�مش فوالدی، 
اجرای طرح های توسعه و متوازن سازی، 
ظرفی�ت خط�وط تولیدی، ب�ه ظرفیت 
رس�اندن کارخانه احیاء مستقیم فوالد 
ش�ادگان و تکمیل پروژه فوالدس�ازی، 
پیش�رفت طرح احداث مگا مدول آهن 
اس�فنجی )زمزم ۳(، ارتق�اي بهره وری 
نیروی انسانی و کاهش نرخ مصارف مواد 
و انرژی و بهینه س�ازی قیمت تمام شده 
محصوالت اش�اره کرد. فوالد خوزستان 
ش�رکت پیش�رو در تولید فوالد اس�ت. 
سیاس�ت مجموعه ف�والد خوزس�تان 
صادرات محصوالت تولی�دی با اولویت 

تامین شرکت های نوردی داخلی است.
 در ادام�ه ای�ن مراس�م محمدمه�دی 
مومن زاده رییس مجمع و امین ابراهیمی 
مدیرعامل به س�واالت س�هامداران که 
 به صورت برخط این مجمع را مش�اهده 

می کردند، پاسخ دادند.
گزارش خبرنگار ما حاکی است، در نهایت 
 گ�زارش حس�ابرس و ب�ازرس موسس�ه
 ارقام نگر آریا قرائت و به تصویب اعضا رسید.

در پایان مجمع و با تصویب سهامداران، از 
میزان ۲۳۳۸ ریال سود خالص، به هر سهم 

مبلغ ۸۰۰ ریال سود تعلق گرفت.

گروه بازار سرمایه|
بورس از نخستين روزهاي س��ال 1400 روزهاي چندان 
معقول��ي را تجرب��ه نك��رد، راهكارهاي زي��ادي ازجمله 
پيشنهادات 7+3 در بازار ارايه شد اما؛ كاري از پيش نبرد و 
همچنان تاالر شيشه اي نزول رو به صعود ترجيح مي دهد. 
اين طور كه به نظر مي رس��د، بازار س��هام پس از چند روز 
افزايش پي درپي و 10 روزرش��د مداوم به دليل شناسايي 
سود سرمايه گذاران حقيقي به افت 319 هزار افت داشت 
كه درنهايت اين ش��اخص به رقم يك ميليون و 243 هزار 
واحد رسيد، تا سهام ميان خريداران و فروشندگان دست به 

دست شود.
 پس از فراز و نش��يب هاي زيادي كه بورس در چند وقت 
گذشته تجربه كرد، بازار از چهارم خردادماه و با مشخص 
شدن اسامي نامزدهاي نهايي انتخابات رياست جمهوري با 
افزايش تقاضا در سهام شاخص ساز و بزرگ روبرو شد كه 
اين موضوع توانست روند معامالت اين بازار را تحت تأثير قرار 
دهد و بار ديگر با توجه به كاهش ريسك هاي اعمال شده در 
اين بازار و بازگشت اميد به بازار، شاخص بورس دوباره كانال 

يك ميليون و ٢٠٠ هزار واحد را پس گرفت.
طي دو روز گذشته ش��اهد عقب گرد قيمت ها و شاخص 
كل بازار بوديم و پس 10 روز معامالتي صعود آهس��ته و 
پيوسته بازار شاهد پيروزي فروشندگان به خريداران بوديم 
درحالي ك��ه انتظار مي رفت تا پايان تيرماه س��ال جاري 
رشدي مستمر داشته باشيم اما؛ نزول دو روز اخير وضعيت 
را برهم زد. نمانگر بازار موفق شد تا از محدوده يك ميليون 
و 250 هزار واحد  رد شود  و اين خبر بسيار مطلوبي براي 
سهامداران و بازار به حساب مي آيد. اين موضوع در حالي رخ 
مي دهد كه رشد و نوسان نرخ دالر در بازار سهام ادامه دارد. 
خوش بيني به فصل مجامع و گزارش هاي سه ماهه سال 
جاري كه كم كم روي سايت كدال خواهند نشست نيز جزو 
عواملي هستند كه بر مبناي آن مي توان تا حدودي اوضاع 
بازار سرمايه را ارزيابي كرد. بااين حال بايد توجه داشت كه 
بدبيني ها به بازار سرمايه همچنان به قوت خود باقي است 
و در شرايطي كه نه آينده برجام مشخص شده و نه دولت 
آينده از هويت اعضاي تيم اقتصادي خود پرده برداش��ته 

نمي توان انتظار خوش بيني از فعاالن بازار سهام داشت.
بازار سهام هميشه در فصل مجامع وضعيت خوبي داشته 
و اقبال سرمايه گذاران نسبت به خريد سهام باال بوده اما؛ 
طي ماه سال جاري با توجه به عدم اطمينان سهامداران 
نمي ت��وان به صورت كامل دقي��ق وضعيت را پيش بيني 
كرد اما انتظار مي رود كه اقبال سهامداران با توجه به فصل 

مجامع افزايش يابد.

هرچند به طور سنتي جذابيت تقس��يم سود شركت ها 
و درعين حال اثر رواني رقيق ش��دن قيمت سهام پس از 
تقسيم سود هرساله باعث مي شد تا شاهد افزايش تقاضا در 
بازار باشيم، اما امسال با توجه به ركود 9 ماهه بازار، با نزديك 
شدن به فصل مجامع عمومي عادي ساالنه شركت هاي 
بورسي كارشناسان و فعاالن بازار سرمايه بر اين باورند كه 
نتيجه تقسيم سودها چندان به تحريك تقاضا در بازار كمك 
نكند. فعاالن بازار تأكيددارند كه اگر تحريك نسبي تقاضا 
و بهبود نسبي در روزهاي پيش رو تا پايان فصل مجامع نيز 
رخ دهد، نه به علت بهره مندي از سود مجامع شركت ها، 
بلكه به علت افت قابل توجه قيمت سهام و نوسانات عادي 
بازار سرمايه خواهد بود. در اين ميان بايد در نظر داشت كه 
شيوع ويروس كرونا، واگذاري مجامع را به چالشي مهم براي 
شركت ها تبديل كرده و با فراگيري و طوالني شدن كرونا، 
برگزاري اين مجامع آنالين به يك ضرورت تبديل ش��ده 
است. اما محدوديت هاي حضور فيزيكي به دليل بيماري 
كرونا باعث ش��ده تا مجامع در حال از دست دادن ماهيت 
و جايگاه پرسشگري توسط سهامداران باشند، امري كه 
تضييع حقوق س��هامداران اقليت و از بي��ن رفتن اصول 
حاكميت شركتي را به دنبال خواهد داشت. همچنين در 
حالي امسال بيش از 20 ميليون سهامدار عدالت به جمع 
س��هامداران حاضر در مجامع افزوده ش��ده اند كه يكي از 
مهم ترين معضالت كنوني در شرايط مزبور، نحوه رأي دهي 

و اظهارنظر از سوي سهامداران در مجامع آنالين است.
در اين ميان كارشناسان بازار سهام براين عقيده اند كه بايد 
ابزار و راهكار مناسب براي حفظ حجم عظيم سهامداران 
فراهم شود. ازنظر كارشناسان بازار سرمايه موضوع مهم 
ديگر سياست تقسيم سود در شركت هاي سهام عدالت 
است؛ در اين ميان روند تقسيم سود به ميزان بسيار پايين 
در كنار مخارج و هزينه هايي كه منافعي براي سهامداران 
ندارد، از چالش هاي اساسي اين روزهاي سهامداران است.

همچنين كارشناسان عقيده دارند كه سياست و سيستم 
پرداخت سود نيازمند بازبيني است. اما در اين ميان پديده  
جديد و كمتر ديده شده اي در بازار سهام شكل گرفته و آن 
كاهش نقد ش��وندگي و قفل بودن بخشي از بازار در صف 
فروش اس��ت. به طوري كه پديده مزبور س��بب رسيدن 
قيمت ها به س��طوح ارزندگي و درنتيجه متعادل ش��دن 
نمادها بعد از برگزاري مجامع شده است. به همين دليل 
الاقل در بخش��ي از بازار تمايل كمتري براي ش��ركت در 
مجامع وجود دارد. امري كه باعث شده شاهد فشار فروش 
باال در نمادهاي كوچك و متوسط قبل از برگزاري مجامع 
باشيم. اما درنهايت تأكيد مي شود نكات مثبتي براي تجربه 

و ثبت فصل مجامع پررونق در پيش رو قرار دارد؛ با توجه به 
افزايش قيمت ها در بازارهاي جهاني و تأثير اين امربر روند 
قيمتي صنايع كاموديتي محور فعال در بازار سهام و رشد 
قيمت نفت و همچنين محرك هاي داخلي از قبيل افزايش 
حجم نقدينگي و افزايش احتمالي قيم��ت ارز، مي توان 
فصل مجامع امسال را فصلي پررونق از حيث افزايش حجم 

معامالتي و رشد شاخص بورس دانست.

  تاالر شيشه اي از دريچه يكشنبه
شاخص كل بازار سرمايه در دومين روز كاري هفته يعني 
يكش��نبه 13 تيرماه دو هزار و 319 هزار افت داش��ت كه 
درنهايت اين شاخص به رقم يك ميليون و 243 هزار واحد 
رسيد. بر پايه معامالت اين روز بيش از پنج ميليارد و ۸۸9 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 50 هزار و 
405 ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين شاخص كل 
)هم وزن( با 709 واحد كاهش به 3۸2 هزار و 140 واحد و 
شاخص قيمت )هم وزن( با 454 واحد افت به 244 هزار و 
422 واحد رسيد. شاخص بازار اول يك هزار و 504 واحد 

و شاخص بازار دوم پنج هزار و 349 واحد كاهش داشتند.
حقوقي ها در اين روز حدود 15 ميلي��ارد تومان وارد بازار 
س��هام كردند. ارزش كل معامالت خرد پن��ج هزار و 10 
ميليارد تومان بود، اش��خاص حقوق��ي 15 درصد يعني 
750 ميليارد تومان س��هام خريدند و مازاد خريدش��ان 
مقدار قابل توجهي از كل معامالت نبود. بيشترين تزريق 
پول حقوقي به بورس و فرابورس در س��ه گروه »بانك ها و 
موسسات اعتباري«، »شركت هاي چند رشته اي صنعتي« 
و »سرمايه گذاري هاي اس��تاني« رقم خورد درحالي كه 
برآيند معام��الت گروه هاي »محصوالت ش��يميايي« و 
»اطالعات و ارتباطات« به نفع حقيقي ها تمام شد. سه نماد 
»وتجارت«، »وپاسار« و »وملل« لقب بيشترين افزايش 
سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها 

نيز بيشتر به »نوري«، »اوان« و »فسرب« معطوف بود.
عالوه بر اين در بين همه نمادها، شركت گسترش نفت و 
گاز پارسيان با نماد »پارسان« با 354 واحد، پااليش نفت 
تبريز با نماد »شبريز« با 347 واحد، پتروشيمي پارس با نماد 
»پارس« با 235 واحد، فروشگاه هاي زنجيره اي افق كورش 
با نماد »افق« ب��ا 195 واحد، خدمات انفورماتيك با نماد 
»رانفور« با 1۶7 واحد، كشتيراني جمهوري اسالمي ايران 
با نماد »حكشتي« با 1۶۶ واحد، سرمايه گذاري ملي ايران 
با نماد »ونيكي« با 1۶۶ واحد، فوالد مباركه اصفهان با نماد 
»فوالد« با 14۶ واحد، فوالد خراسان »فخاس« با 13۶ واحد 
و پارس خودرو با نماد »خپارس« با 13۶ واحد تأثير مثبت 

بر شاخص بورس داشتند. در مقابل شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي با نماد »شستا« با 7۸0 واحد، پااليش نفت 
اصفهان با نماد »شپنا« با 721 واحد، پااليش نفت تهران با 
نماد »شتران« با 599 واحد، مخابرات ايران با نماد »اخابر« 
با 539 واحد، بانك ملت با نماد »وبملت« با 450 واحد، گروه 
مديريت سرمايه گذاري اميد با نماد »واميد« با 21۸ واحد، 
ايران خودرو با نماد »خودرو« با 195 واحد، بانك صادرات 
ايران با نماد »وبصادر« با 1۸۸ واحد، پتروشيمي شازند با 
نماد »شاراك« با 151 واحد، شركت ارتباطات سيار ايران 
با نماد »همراه« با 14۸ واحد و شركت سرمايه گذاري سهام 
عدالت استان كرمان با نماد »سكرمان« با 145 واحد تأثير 

منفي را بر شاخص بورس داشتند.
بر پايه اين گ��زارش، در دومين روز كاري هفته ش��ركت 
ليزينگ كارآفرين با نم��اد »ولكار«، گروه مديريت ارزش 
س��رمايه صندوق بازنشستگي كشوري با نماد »ومدير«، 
گروه دارويي بركت با نماد »بركت«، شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي با نماد »شستا«، سايپا با نماد »خساپا« و 
ايران خودرو با نماد »خودرو« در نمادهاي پرتراكنش قرار 
داش��تند. گروه خودرو هم در معامالت امروز صدرنشين 
برترين گروه هاي صنعت ش��د و در اين گروه دو ميليارد و 
14۶ ميليون برگه سهم به ارزش چهار هزار و 7۶4 ميليارد 

ريال دادوستد شد.

  فرابورس افزايشي شد
روز يكش��نبه ش��اخص فرابورس نيز بيش از چهار واحد 
افزايش داش��ت و بر روي كانال 1۸ هزار و 11۶ واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار دو ميليارد و 13۶ ميليون برگه 
س��هم به ارزش 20 هزار و 27 ميليارد ريال دادوستد شد. 
در اين روز ش��ركت پتروش��يمي مارون با نماد »مارون«، 
صنعتي مينو با نماد »غصينو«، پتروشيمي تندگويان با 

نماد »شگويا«، توليد نيروي برق دماوند با نماد »دماوند«، 
بيمه تجارت نو با نماد »بنو«، توسعه و عمران استان كرمان با 
نماد »كرمان«، مجتمع صنايع الستيك يزد با نماد »پيزد« 
و ويتانا با نماد »غويتا “ تأثير مثبت بر ش��اخص فرابورس 
داشتند. همچنين شركت سهامي ذوب آهن اصفهان با نماد 
»ذوب«، پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، توليد برق عسلويه 
مپنا با نماد »بمپنا«، شركت آهن و فوالد ارفع با نماد »ارفع«، 
بيمه اتكايي ايرانيان با نماد »اتكاي«، گروه توسعه مالي مهر 
آيندگان با نماد »ومهان«، آسيا سير ارس با نماد »حآسا« و 
توسعه مولد نيروگاهي جهرم با نماد »بجهرم« با تأثير منفي 

بر شاخص فرابورس همراه بودند.

  واريز بخش دوم سود سهام عدالت تا آخر هفته
محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار در مورد اينكه قرار بود نام اس��امي شركت هايي كه 
سود سهام عدالت را به حساب شركت سپرده گذاري مركزي 
واريز نكرده بودند تا پايان هفته قبل اعالم ش��ود، توضيح 
داد: هنوز به جمع بندي براي اسامي نرسيده ايم، اما تا آخر 
اين هفته هم اس��امي اعالم مي شود و هم سود به حساب 

مشموالن واريز خواهد شد.
وي درمورد اينكه وزير اقتصاد زمان واريز سود را عيد قربان 
اعالم كرده بود نيز توضيح داد: وزير اعالم كرده بود كه بخش 
دوم سود تا عيد قربان واريز مي شود، بنابراين اگر جمع بندي 

تمام شود تا آخر هفته جاري، سود واريز خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، سود سهام عدالت سال هاي 1395 تا 
1397 طي يك مرحله به حساب مشموالن سهام عدالت 
واريز شد اما سود سال 139۸ سرنوشت ديگري داشت و قرار 
شد طي دو مرحله به حساب سهامداران واريز شود. در اين 
راستا، مرحله نخست سود در 2۸ اسفند سال گذشته واريز 
شد و مشموالن 50 درصد سود سهام خود را دريافت كردند.

نزول شاخص بازار پس از 10 روزرشد متوالي

هواشناسي فصل مجامع بورسي
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گروه راه و شهرسازي |
 »جذب نيرو«، »مصوبه برج باغ ها«، »ميزان بدهي هاي 
شهرداري« و مواردي از اين دست طي روزهاي رفته 
از تيرماه سال جاري، به محل مناقشه و چالش ميان 
اعضاي كنوني شوراي شهر و اعضاي منتخب اين شورا 
در دوره ششم تبديل شده است. در حالي كه اعضاي 
ش��وراي پنجم بر اين باورند كه نه تنها استخدامي در 
اين دوره صورت نگرفته بلكه بخشي از نيروهاي مازاد 
شهرداري نيز تعديل شده اند، اعضاي شوراي ششم، 
مديريت شهري دوره پنجم را به استخدام چند هزار 
نفر در شهرداري تهران متهم مي كنند. اعضاي شوراي 
پنجم اعالم كرده اند كه در اين دوره هيچ گونه بدهي 
به بدهي هاي سابق شهرداري اضافه نشده اما اعضاي 
منتخب مي گويند، بدهي هاي 60 هزار ميليارد توماني 
ش��هرداري در دوره پنجم ايجاد شده است. مديريت 
شهري كنوني از حفظ درختان و باغات تهران به عنوان 
يكي از افتخارات خود ياد مي كند، اما اعضاي منتخب 
شورا در نقطه مقابل، مديريت شهري كنوني را متهم 
به انهدام باغات و درختان شهر كرده است. در چنين 
شرايطي اس��ت كه رييس و برخي از اعضاي شوراي 
پنجم تمايل دارند با اعضاي منتخب ش��ورا نشست 
مشتركي برگزار و اطالعات دقيق را به آنها ارايه كنند. 
البته قرار است امروز مديران شهرداري تهران با اعضاي 

منتخب شورا نشست مشتركي برگزار كنند.

   تحليل با اطالعات غلط
محسن هاشمي در پايان جلس��ه ديروز شوراي شهر 
تهران در جمع خبرنگاران گفت: جلسه با برخي تذكرها 
نسبت به انتقادات منتخبين شوراي ششم شروع شد 
و بعضا گفته ش��د برخي از آنها ماهيت شوراي شهر را 
درك نكردن��د و با اطالعات غلط اع��الم نظر كردند و 
برخي از همكاران ما درخواس��ت كردند كه جلسات 
هماهنگي و هم انديشي را با شوراي ششم برگزار كنيم 
و سوءتفاهم پيش نيايد.  او ادامه داد: قرار شد هماهنگي 
را انجام دهيم تا اولين جلسات را با اعضاي شوراي ششم 

داشته باشيم. 

  امالك واگذار شده فراتر از 3 هزار مورد
هاشمي همچنين با اشاره به بازگشت اليحه ساماندهي 
 امالك ش��هرداري به كميس��يون گفت: اين اليحه 
سه شنبه مجددا در دستور قرار گيرد. سوءتفاهماتي 
پيش آمد و فكر كردند منظور ما از واگذاري به تملك 
ديگران در آوردن اس��ت در صورتي كه واگذاري تنها 
حق بهره برداري را ش��امل مي ش��ود. در حال حاضر 
۲600 ملك واگذار شده وجود دارد و باز هم مي گويند 
كه امالك واگذار ش��ده و شناسايي نشده ديگري نيز 
وجود دارد و ممكن اس��ت اين رقم به بيش از ۳ هزار 
ملك برسد. عماًل ما كاري را كه در گذشته به صورت 
غيرقانوني انجام شده بود مورد تاييد قانوني قرار داديم. 
رييس شوراي ش��هر تهران در واكنش به اينكه آقاي 
چمران اعالم كردند س��ند جذب دقيقه نودي ۲ هزار 
نيرو در شهرداري تهران را دارند، گفت: آقاي چمران 
چنين حرفي نزدند. اين مس��اله سوءتفاهم رسانه اي 
است. شوراي شهر به شدت مواظب بود كه در شهرداري 
افزايش پرسنل نداشته باشيم و سياست كاهش را نيز 
در پيش گرفت و از همان ابتدا نامه اي را امضا كردم كه 
كه ۴ تا 6 درصد ساالنه بايد كاهش نيرو داشته باشيم 

كه اين دستور مورد تخريب هم قرار گرفت. 
هاش��مي ادامه داد: ما اين مسير را بدون اينكه كسي 
مشكلي پيدا كند ادامه داديم و توانستيم ۱۱ هزار نفر 
از نيرو در ش��هرداري را كاهش و از ۷0 هزار نفر به ۵۹ 
هزار نفر برسانيم. اينكه مي گوييد چند نفر استخدام 

ش��دند، مربوط به قانون ايثارگران است.  او افزود: اين 
قان��ون اجازه مي ده��د ايثارگراني كه در ش��هرداري 
ب��ه صورت قراردادي يا هر س��بك ديگري مش��غول 
به فعاليت هستند، تعيين تكليف ش��ده و استخدام 
رسمي شوند. به تناسبي كه پست از اداري استخدامي 
براي ش��هرداري ايجاد مي شود اين افراد خود به خود 
استخدام مي شوند. آقاي چمران نيز قطعا در جريان 
هس��تند. تعداد ايثارگران ۲ هزار و ۷00 نفر هستند 
و نمي دانم براي چه تع��داد از اينها اين اتفاق رخ داده 
است.  هاش��مي ادامه داد: نكته دوم بحث مجوز اداره 
اس��تخدامي براي به استخدام درآوردن كساني است 
كه در ش��هرداري به صورت قراردادي سال ها است، 
مشغول به كار هستند. اين اتفاق سال ۹۵ رخ داد و در 
انتهاي شوراي قبلي حدود ۴ تا ۵ هزار نفر را به همين 
سبك استخدام كردند. االن مدتي است كه شهرداري 
تهران از س��ازمان اداري استخدامي درخواست كرده 
است به شهرداري اجازه دهند بين دو هزار تا دو هزار و 
۱00 نفر را به اين روش استخدام كنند.  رييس شوراي 
شهر تاكيد كرد: هدف شهرداري اين نيست كه نيرويي 
از بيرون جذب كند بلكه كساني را كه مدت ها است در 
شهرداري مشغول فعاليت هستند را استخدام كنند. 
اين موضوع زيرنظر س��ازمان اداري استخدامي انجام 
مي شود و فكر نمي كنم پروسه در اين دوره هم كامل 
شود و احتماال به دوره شوراي ششم برسد.  او به شوخي 
گفت: احتماال نظر شوراي ششمي ها اين بوده كه اين 
كار را نكنيد ما خودمان مي آييم تكميل اش مي كنيم. 
اين يك بالتكليفي اس��ت كه چه ما آن را انجام دهيم 

و چه شوراي ششمي ها ثواب آن به همگي مي رسد.

  در دوره پنجم بدهي جديدي ايجاد نشد
هاش��مي همچنين در ابتداي جلس��ه ديروز شوراي 
شهر تهران در نطق پيش از دستور خود گفت: با وجود 
تخريب هاي رسانه اي و بي مهري رسانه ملي، شوراي 
پنجم مفتخر است كه مديريت شهري را در شرايطي با 
ثبات، شفاف و با آرامش به شوراي بعد تحويل مي دهد. 
رييس ش��وراي ش��هر ادامه داد: در اي��ن دوره، براي 
نخستين بار در تاريخ شهرداري تهران، تعداد پرسنل 

رسمي وشركتي شهرداري نه تنها افزايش نيافت بلكه 
شاهد كاهش ۲0 درصدي وچابك سازي ساختاري نيز 
بوديم.  او افزود: نه تنها بخش ديگري از امالك واموال 
ش��هرداري، در اختيار اش��خاص حقيقي و حقوقي، 
عمومي ي��ا خصوصي ق��رار نگرفت، بلك��ه وضعيت 
چندهزار ملكي كه در گذش��ته بدون انجام فرآيندي 

شفاف وقانوني واگذار شده بود، نيز مشخص شد.
او ادامه داد: به عالوه چندصد ملك نيز بازپس گرفته 
شد. نه تنها شهرفروشي و واگذاري بي رويه تراكم خارج 
از طرح تفصيلي متوقف شد، بلكه مصوبه بارگذاري هاي 

منفي مانند برج باغات نيز ابطال گرديد. 
هاشمي افزود: نه تنها توافقات نوشته ونانوشته  جديدي 
با ساير دستگاه ها ونهادها جهت واگذاري منابع مديريت 
شهري منعقد نشد، بلكه براي احقاق حقوق شهر در 

توافقات گذشته نيز پيگيري جدي به عمل آمد. 
رييس شوراي ش��هر تهران با بيان اينكه در اين دوره 
بدهي جديدي براي ش��هرداري ايجاد نشد، گفت: با 
وجود همه بحرانهاي مالي كرونا وتحريم، نه تنها بدهي 
جديدي براي ش��هرداري ايجاد نشد بلكه بخشي از 
بدهي هاي گذشته نيز بازپرداخت گرديد و تنها بهره 
و جرايم مرب��وط به بدهي دوره گذش��ته به تعهدات 

شهرداري اضافه شد. 

  درخواس�ت برگزاري جلس�ه ب�ا منتخبان 
شوراي ششم 

محمد ساالري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري 
شوراي شهر تهران نيز در جريان جلسه ديروز شوراي 
ش��هر تهران با اشاره به فرصت يك ماهه باقي مانده از 
دوره پنجم مديريت شهري تهران، گفت: مطابق آنچه 
در سنوات گذشته مديريت هاي شهري مرسوم بوده، 
اعضاي شوراي ش��هر و متتخبين جديد در روزهاي 
پاياني هر دوره سلسله نشست ها و جلسات را به صورت 
مشترك برگزار مي كردند تا هم اعضاي كميسيون هاي 
تخصصي و هم معاونين شهردار گزارش ها و اطالعاتي 
را از وضع موجود و اقدامات انجام ش��ده، به منتخبين 
جديد ارايه دهند اما با توجه به زمان اندك باقي مانده از 
اين دوره هنوز هيچ جلسه مشتركي بين اعضاي فعلي و 

منتخبان جديد شوراي شهر تهران برگزار نشده است. 
او با تاكيد بر ضرورت برگزاري اين سلس��له جلسات، 
ادامه داد: تش��كيل اين جلس��ات مش��ترك موجب 
مي شود، منتخبين جديد شوراي شهر به صورت دقيق 
و كارشناسانه در جريان وضعيت موجود شهر و اقدامات 
انجام شده در اين دوره مديريت شهري قرار گرفته و با 
اطالعات كامل و جامع، مديريت شهر را تحويل بگيرند. 

كاهش ۲۱ درصدي درآمدهاي شهرداري 
در بخش ديگري از جلسه ديروز شوراي شهر تهران، 
سيدحسن رس��ولي، خزانه دار اين شورا با بيان اينكه 
كسب درآمد در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل به ميزان ۲۱ درصد كاهش پيدا 
كرده اس��ت، گفت: آثار مالي و اقتصادي بحران كرونا 
درعملكرد بودجه ۱۴00 و پيش بيني تداوم بحران و 
شدت يافتن عدم تعادل منابع و مصارف بودجه ۱۴00 
تا پايان نيمه اول سال جاري مستلزم تغييرات اساسي 
سياست ها و اقدامات مالي و اقتصاد مديريت شهري 
است. رسولي گفت: شهرداري تهران بر اساس بودجه 
مصوب موظف ب��وده، در برش عملك��ردي دو ماهه 
خود نسبت به تامين منابع در س��قف ۸ هزار و ۱۴۷ 
ميليارد تومان اقدام كند. طي اين دوره دو ماهه مبلغ 
۲هزار و ۵۸۳ ميليارد تومان معادل ۳۲ درصد درآمد 
كسب شده است.بنابراين طي دو ماهه مذكور كسري 
عملكرد۵ هزار و ۵6۴ ميليارد تومان معادل 6۸ درصد 
نسبت به بودجه مصوب مش��اهده مي شود. البته در 

دوماه اول هر سال با اين عدم تعادل مواجه هستيم.

  ممانعت از پرورش گونه هاي حيات وحش 
ديروز همچنين اعضاي شوراي شهر تهران شهرداري 
را ملزم به جلوگيري از ايجاد و توسعه مراكز نگهداري 
از گونه هاي حيات وحش كردند. در جريان جلس��ه 
ديروز شوراي شهر تهران بررسي طرح الزام شهرداري 
تهران به جلوگيري از ايجاد و توسعه مراكز نگهداري از 
گونه هاي حيات وحش در تهران در دستور كار اعضاي 
شوراي شهر تهران قرار گرفت كه در نهايت با ۱6 راي 

نمايندگان شوراي شهر به تصويب رسيد.
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 ارتقاء درجه ۸ شهرداري
 در كشور

حس��ين رجب صالحي، معاون امور ش��هرداري هاي 
سازمان ش��هرداري و دهياري هاي كشور از ارتقا درجه 
۸ ش��هرداري كش��ور از سوي وزير كش��ور خبر داد. به 
گزارش خبرگ��زاري مهر، رجب صالح��ي اظهار كرد: 
درجات جديد پس از بررسي مدارك و مستندات مربوط 
به درجه بن��دي در كارگروه س��اماندهي درجه بندي 
شهرداري ها در معاونت امور ش��هرداري هاي سازمان 
ش��هرداري ها و دهياري هاي كش��ور تعيين و از سوي 
وزير محترم كشور به اس��تانداران ابالغ شد. وي اعالم 
كرد: در استان مازندران درجه ش��هرداري بابلسر و در 
اس��تان تهران درجه شهرداري نسيم ش��هر به ۹ ارتقا 
يافت. در استان خوزس��تان درجه شهرداري شادگان 
به ۸ و درجه ش��هرداري قلعه تل به ۵ ارتقا يافت. رجب 
صالحي همچنين گفت: در استان سيستان و بلوچستان 
درجه شهرداري خاش به ۸ و درجه شهرداري بنت به ۳ 
ارتقا يافت. در اس��تان فارس درجه شهرداري جويم به 
۵ و در استان گيالن درجه ش��هرداري اسالم به ۴ ارتقا 
يافت. معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و 
دهياري هاي كشور در خصوص درجه بندي شهرداري ها 
يادآور شد: بر اساس دستورالعمل ابالغي وزارت كشور، 
شهرداري هايي كه چهار سال از زمان ابالغ آخرين درجه 
آنها گذشته، مي توانند پيشنهاد ارتقا درجه خود را بعد از 
تاييد استانداري به سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
كشور ارسال نمايند. به گفته رجب صالحي، ارتقاي درجه 
شهرداري ها به استناد تبصره )۳( ماده )يك( آيين نامه 
حقوق و مزاياي شهرداران مصوب )۱۳۷0/۴/۱( هيات 
وزيران و اصالحيه هاي بعدي آن و بر اساس شيوه نامه و 
عوامل ناظر بر درجه بندي شهرداري ها كه طي نامه شماره 
)۳۴۷۹ مورخ۹۴/۱/۱۹ ( به تاييد س��ازمان مديريت و 

برنامه ريزي وقت كشور رسيده، انجام شده است.

چرا ياسر هاشمي براي قرارداد 
با شهرداري انتخاب شد؟

 س��يد مالك حس��يني، مديرعامل س��ازمان رفاه، 
خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران 
توضيحاتي درباره داليل عقد قرارداد اين سازمان با 
موسسه متعلق به ياسر هاشمي رفسنجاني مطرح 
كرد. به گزارش تس��نيم، به تازگي خبري مبني بر 
قرارداد ۴۲0 ميليون توماني سازمان رفاه، خدمات 
و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران با ياسر 
هاشمي رفس��نجاني برادر رييس كنوني ش��وراي 
ش��هر تهران در برخي رس��انه ها منتش��ر شد. اين 
قرارداد مربوط به اسكان همراهان بيماراني بود كه 
از شهرس��تان  به تهران مي آيند اما عقد اين قرارداد 
در روزه��اي پايان��ي فعاليت مديريت ش��هري و با 
يكي از نزديكان اعضاي ش��وراي شهر، شائبه هايي 
به همراه داشت. مديرعامل سازمان رفاه، خدمات و 
مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران با اشاره به 
قرارداد سازمان رفاه با موسسه خيريه »رها« با اشاره 
س��رگرداني همراه بيماران در اطراف بيمارستان ها 
اظهار كرد: ش��هرداري تهران در س��ال ۹۳ تصميم 
به راه ان��دازي مراكزي تحت عنوان »همراه س��را« 
گرفت. در حال حاضر تعداد اين مراكز ۸ مورد است 
)در مجاورت ۷ بيمارس��تان( و مجموعًا ۲60 تخت 
به صورت روزانه در اختيار همراه��ان بيماران قرار 
مي گيرد اما طبق آمار به ۳00 تخت ديگر نياز است 

تا بتوانيم اين مشكل را به حداقل ممكن برسانيم. 
وي افزود: سياست ما اين بود كه به جاي تصدي گري 
يا اختصاص ملك از سوي شهرداري )با هزينه هاي 
بس��يار باال(، خريد خدمت و مش��اركت كنيم تا از 
ظرفيت هاي موجود استفاده شود. موسسه رها كه از 
سال گذشته پيشنهاد همكاري خود را مطرح كرده 
بود، داراي يك سامانه بسيار به روز و هوشمند است 
كه با حداقل نيروي انساني )سه نفر( فعاليت مي كند. 
وي با اشاره به كاركرد سامانه مذكور گفت: اين سامانه 
با مددكاران بيمارستان ها در ارتباط است؛ همراهان 
يك بيمار به مددكار بيمارستان اعالم مي كنند كه 
توان پرداخت هزينه اقامت را ندارند و آنها نيز شرايط 
اقتصادي آنها را بررسي و در صورت تأييد، مشخصات 
آنه��ا را در س��امانه درج مي كنند؛ اين س��امانه نيز 
به صورت سيستماتيك مشخص مي كند كه كدام 
مركز اقامتي شامل هتل، مسافرخانه و متل ظرفيت 
خالي دارن��د و همراهان بيمار مي توانند به آن مركز 
مراجعه كنند.  حسيني اظهار كرد: موسسه رها توافقي 
با اتحاديه هتلداران تهران دارد و آنها نيز بر اس��اس 
مسووليت اجتماعي خود تخفيف مناسبي در نظر 
مي گيرند؛ در اين قرارداد متوسط نرخ روزانه براي هر 
نفر حدود ۱۲0 هزار تومان است؛ از اين رقم ۷0 هزار 
تومان را ش��هرداري و ۵0 هزار تومان را موسسه رها 
ميپردازد بنابراين اينطور نيست كه شهرداري همه 
هزينه را متقبل شود. بر اساس اظهارات موسسه رها، 
تعدادي نيكوكار نيز با اين موسسه همكاري دارند و 
بخشي از سهم ۵0 هزار توماني رها را تأمين مي كنند.

او افزود: خدمت ارزنده ديگري از سوي اين موسسه 
در اين روند تعريف ش��ده و آن هماهنگي با يكي از 
تاكس��ي هاي اينترنتي براي اختصاص يك رفت و 
برگشت رايگان به همراهان بيماران است. همچنين 
اگر بين همراهان بيمار كودك هم باشد، در شرايط 
غير كرونايي امكان اس��تفاده از اماكن تفريحي نيز 
تعريف شده است؛ نكته اي كه وجود دارد اين است 
كه در اين روند، عزت و احترام همراهان بيمار رعايت 
مي شود و در محل اقامتي بدون دغدغه دوره حضور 

در تهران را سپري مي كنند. 
 او تصري��ح كرد: ما موسس��ات مختلف را بررس��ي 
كرده ايم؛ رها تنها موسس��ه اي اس��ت كه فلس��فه 
وجودي اش، پرداختن به اين امور اس��ت؛ در س��ال 
۹6 كه بيمارستاني در خراسان شمالي به نام آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني توسط وزارت بهداشت راه اندازي 
شد، برخي از مراجعان بيماران با اين مشكل مواجه 
بودند از اين رو مدلي كه در تهران مطرح ش��ده را در 

چند شهر ديگر از جمله بجنورد اجرا كردند.

افزايش پروازهاي ارمنستان به 
۱۱ پرواز در هفته 

محمد ذيبخش، سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري 
با بيان اينكه پروازهاي ايران و ارمنستان از هفته آينده 
افزايش مي يابد، گفت: قرار است از هفته آينده، شركت 
ارمنيا ايرويز ۵ پرواز را به ۷ پرواز در هفته افزايش دهد 
كه در مجموع ۱۱ پرواز در هفته از ارمنستان به تهران 
انجام خواهد ش��د. ذيبخش در گفت وگو با ايلنا درباره 
ميزان پروازهاي بين ايران و ارمنستان اظهار كرد: هيچ 
يك از شركت هاي هواپيمايي داخلي در اين مسير فعال 
نيس��تند و پروازهاي بين اين دو كشور با شركت هاي 
هواپيمايي ارمني انجام مي شود. وي با اشاره به جزييات 
پروازهاي اين مسير گفت: در هفته شركت ايركمپاني ۲ 
پرواز بين ايروان- تهران، شركت هواپيمايي ارمنيا ايرويز 
۵ پرواز بين ايروان- تهران و شركت ارمنيا ايرويز ۲ پرواز 
بين ايروان - تبريز انجام مي دهد. س��خنگوي سازمان 
هواپيمايي كش��وري ادامه داد: در مجموع ۹ پرواز بين 
ارمنستان و ايران برقرار مي شود. ذيبخش درباره افزايش 
تعداد پروازهاي بين دو كش��ور تاكيد كرد: قرار است از 
هفته آينده، ش��ركت ارمنيا ايرويز ۵ پرواز را به ۷ پرواز 
در هفته افزايش دهد كه در مجموع ۱۱ پرواز در هفته 
از ارمنستان به تهران انجام خواهد شد. وي تاكيدكرد: 
متولي برگزاري تورهاي مسافري سازمان هواپيمايي 
كش��وري نيس��ت. با اين حال هيچ توري با عنوان تور 

واكسن به كشورهاي همسايه نداريم.

تغيير الگوي ساخت در پايتخت
عبدالرضا گلپايگاني، معاون معماري و شهرس��ازي 
شهرداري تهران درباره تعداد پروانه هاي صادر شده در 
پايتخت از ابتداي سال جاري تاكنون گفت: در سه ماهه 
ابتدايي سال جاري ۱۴۵۷ پروانه ساختماني به متراژ 
۲ ميليون و ۳6۸ هزار و ۹۲۲ متر مربع در شهر تهران 
صادر شده است در حالي كه اين رقم در مدت مشابه 
سال قبل ۱۷۳۵ پروانه با متراژ ۲ ميليون و ۳۹0 هزار و 
۲0۸ مترمربع بوده است.  او در گفت وگو با ايلنا، اضافه 
كرد: بيشترين تعداد پروانه صادر شده در منطقه ۱۵ با 
۱۵۸ پروانه و كمترين پروانه صادر شده در منطقه ۲۲ 

با ۲۹ پروانه بوده است.

افزايش ۱۱۴ درصدي قيمت 
مسكن در پاييز ۹۹

طبق اعالم مركز آمار ايران، متوسط قيمت فروش هر 
مترمربع زيربناي مس��كوني معامله شده در پاييز ۹۹، 
نسبت به فصل قبل، ٢٤.٨ درصد و نسبت به فصل مشابه 
سال قبل ١١٣.٨ درصد افزايش داشته است. به گزارش 
مهر، نتايج ط��رح گردآوري اطالعات قيم��ت و اجاره 
مسكن نقاط شهري كش��ور در پاييز ٩٩ از سوي مركز 
آمار ايران منتشر شد. متوسط قيمت فروش هر مترمربع 
زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از 
طريق بنگاه هاي معامالت ملكي در كل كشور ٨٨٦٥٨ 
هزار ريال با ميانگين مساحت ٣٥٠ مترمربع بوده است، 
كه نسبت به فصل قبل، ٢٠.٩ درصد و نسبت به فصل 
مشابه س��ال قبل ١١٨.٤ درصد افزايش داشته است. 
متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني 
معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي در سطح 
كل كشور ٨٩٤٩٦ هزار ريال با ميانگين مساحت ١٠٨ 
مترمربع و متوس��ط عمر بناي ١٢ سال بوده است، كه 
نسبت به فصل قبل، ٢٤.٨ درصد و نسبت به فصل مشابه 

سال قبل ١١٣.٨ درصد افزايش داشته است.

موانع كاهش قيمت مسكن 
در اقتصاد ايران 

مهدي سلطان محمدي، كارشناس اقتصاد مسكن با بيان 
اينكه از آبان ماه س��ال گذشته انتظارات تورمي تعديل 
شده كه شاهد ريزش بورس و ثبات نسبي قيمت مسكن 
بوده ايم، گفت: به دنبال نوس��انات اقتصادي س��ه سال 
گذش��ته مطالبات عمومي باال رفته كه به نظر مي رسد 
دولت آينده قصد دارد به اين مطالبات پاسخ بدهد و در اين 
صورت با افزايش هزينه هاي جاري، رشد نقدينگي، تورم 
و افزايش قيمت مسكن مواجه مي شويم. او در گفت وگو 
با ايسنا درباره پيش بيني آينده بازار مسكن اظهار كرد: 
در بسياري موارد پيش بيني قيمت در بازارها امكان پذير 
نيست. اما اقتصاد ما با مشكالتي مواجه است كه شايد 
مهم ترين آن حجم س��نگين نقدينگي و سرمايه هاي 
سرگردان باشد. در طول دو سه سال گذشته شوكهايي به 
اقتصاد وارد شد كه اصلي ترين آن تحريم هاي دوره ترامپ 
بود. سپس بيماري كرونا اتفاق افتاد كه منجر به كمبود 
دارايي هاي سرمايه اي شد. هجوم نقدينگي سرگردان به 
بازارها باعث شد حبابي در دارايي هاي سرمايه اي شكل 
بگيرد كه ديديم شاخص بورس، مسكن، ارز و طال به شدت 
باال رفت. سلطان محمدي، عوامل ايجاد تورم شديد در 
سه سال گذشته را كماكان پابرجا دانست و گفت: حتي 
اگر برجام احيا شود نمي توان به حل مشكالت اقتصادي 
و كنترل تورم خوش��بين بود. در بخش مسكن، قيمت 
نهاده هاي ساختماني نسبت به سال گذشته حدود ۱00 
درصد رشد كرده و عوارض ش��هرداري باال رفته است. 
محدوديتهايي هم در تراكم ايجاد شده كه قيمت زمين 
را باال مي برد. مجموعه اين عوامل اجازه نمي دهد قيمت 
مسكن كاهش پيدا كند. در بهترين حالت، افزايش قيمت 
مس��كن كمتر از تورم خواهد بود اما اگر با تورم عمومي 
افسارگسيخته مواجه شويم قيمت مسكن هم باال مي رود. 
به گفته او، آمارهايي كه در ايران از بازه هاي كوتاه مدت 
بازار مس��كن ارايه مي ش��ود منعكس كننده تغييرات 
واقعي قيمت نيست؛ زيرا در ش��اخص كلي، اثرات نوع 
ساختمان هاي معامله شده و كيفيت آنها لحاظ نمي شود. 
بانك مركزي يا مرك��ز آمار، داده هاي تمامي واحدهاي 
فروخته شده را جمع مي زنند و متوسط قيمت را اعالم 
مي كنند. حال آنكه ممكن است در يك ماه واحدهاي 
نوساز يا واحدهايي با كيفيت باالتري فروخته شود و در 

ماه بعد برعكس آن اتفاق بيفتد. 

برخي اعضاي پارلمان شهري پايتخت خواستار برگزاري نشست مشترك با منتخبان شوراي شهر شدند

عضو هيات مديره شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران خبر داد

مناقشه ميان شوراي پنجم و شوراي منتخب

عبور پروازهاي ايرالين اروپايي از ايران كليد خورد
عضو هيات مديره ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران از عبور لوفت هانزا از آسمان ايران به عنوان اولين 
ايرالين اروپاي��ي از دي ماه ۱۳۹۸ تاكنون در ش��نبه 
شب هفته جاري خبر داد. به گزارش مهر، در حالي كه 
آسمان ايران همواره در نوتام هاي صادره از سوي شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران و همچنين س��ازمان 
هواپيمايي كشوري به عنوان امن ترين آسمان منطقه 
معرفي شده و ايكائو )س��ازمان جهاني هوانوردي( نيز 
همواره ادعاي برخي كشورهاي استكباري در خصوص 
نا امن بودن آس��مان كشورمان را رد كرده، اما تبليغات 
امريكا و متحدان آن سبب شده بود تا برخي كشورهاي 
اروپايي عبور از آس��مان ايران را تحريم كنند. افزون بر 
اين اتفاق )سانحه سقوط هواپيماي اوكرايني در ۱۸ دي 
ماه ۱۳۹۸( كه بهانه اي براي تحريم آسمان كشورمان از 
سوي كشورهاي استكباري و برخي همدستان دولت 
امريكا شد،  كرونا نيز كاهش پروازهاي عبوري از آسمان 
ايران را تشديد كرد و سبب شد تا تعداد پروازهاي عبوري 
كه در س��ال ۱۳۹۸ بر اساس آمارهاي اعالمي شركت 
فرودگاه ه��ا، به طور متوس��ط ۲۳ تا ۲۸ هزار س��ورتي 
پرواز در هر ماه بود، به ۵ تا ۱0 هزار سورتي پرواز به طور 

متوسط در هر ماه در سال ۱۳۹۹ كاهش دهد.
با اين حال در س��ال جاري شاهد افزايش و رشد تعداد 
پروازهاي عبوري از ابتداي سال هستيم و روندي كه در 
زمستان سال گذشته آغاز شده بود، در بهار امسال نيز 
ادامه يافت. ضمن اينكه ايرالين هاي خارجي نيز كه از 
فرودگاه هاي ايراني رفته بودند، در دو ماه اخير هم به عبور 
از آس��مان و هم به نشست و برخاست در فرودگاه هاي 
كشور بازگش��ته اند. محمد اميراني، عضو هيات مديره 

شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران درباره پروازهاي 
عبوري از آس��مان اي��ران اظهار كرد: م��ا دو برخورد با 
پروازهاي عبوري داش��ته ايم؛ يكي اينك��ه پروازهاي 
عبوري اي كه شركت هاي هواپيمايي اروپايي به واسطه 
تحريك ابرقدرت ها، تحريم شده و از آسمان كشورمان 
عبور نمي كردند يا در فرودگاه هاي ما نشست و برخاست 
نداشتند را از چندي پيش با همكاري سازمان هواپيمايي 
كشوري با ايرالين ها خصوصًا لوفت هانزا وارد مذاكره 
ش��ديم و اين اطمينان را براي شركت هاي هواپيمايي 
خارجي ايجاد كرديم كه آسمان ايران سيف و ايمن بوده 
و هيچ مش��كلي براي پروازهاي عبوري ايجاد نخواهد 
ش��د. وي ادامه داد: به تدريج اين اتف��اق در حال وقوع 
اس��ت و پس از آنكه هواپيماهاي لوفت هانزا پروازهاي 
خود به فرودگاه حضورت امام )ره( را از سر گفتند، شنبه 
شب )۱۲ تير ماه ۱۴00( اولين پرواز عبوري لوفت هانزا 
از آسمان ايران اتفاق افتاد كه منتظريم متعاقب لوفت 
هانزا، ساير ايرالين هاي اروپايي هم پروازها عبوري خود 

از آسمان ايران را آغاز كنند.
معاون عمليات هوانوردي شركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران تصريح ك��رد: دومين اقدام��ي كه انجام 
داده ايم، در پي اخذ مجوز از هيات دولت مبني از مكان 
اعطاي تخفيف از سوي شركت فرودگاه ها به شركت هاي 
هواپيمايي خارجي، با چند ش��ركت هواپيمايي وارد 
مذاكره شديم اما هنوز به نتيجه نرسيده ايم اميدواريم 
كه بعد از نهايي شدن توافقات با اين شركت ها، شاهد 
افزايش پروازهاي عبوري از آسمان ايران به دليل ايجاد 
جذابيت هاي اقتصادي باشيم و اين شركت ها بيشتر از 
آس��مان عبور كنند تا هم ايمني و سيف بودن آسمان 

ايران به ابرقدرت ها و كشورهاي استكباري ثابت شود و 
هم اينكه كشور ما از اين رخداد، بهره و انتفاع مالي ببرد 

و براي كشور ارزآوري داشته باشيم.
اين مقام مس��وول در صنعت هوانوردي درباره اينكه 
رقباي كريدور فضاي آسمان كشورمان چه كشورهاي 
ديگري هس��تند؟ تصريح كرد: مهم ترين رقيب ما در 
كريدور هوايي شمال به جنوب، آسمان عراق است؛ اين 
كريدور بعد از بازگشايي آسمان عراق، پروازها عبوري 
زيادي را به سمت خود كشاند چون هم مسير از سمت 
آسمان عراق كوتاه تر است ضمن اينكه عراقي ها براي 
هر پرواز عبوري يك نرخ ثابت و فيكس، فارغ از اينكه 
چه تناژي و چه مس��افتي را طي كند، پيشنهاد داده 
بودند. عضو هيات مديره شركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران ادامه داد: ولي ما در ايران بر اساس قانون دو 
فاكتور وزن هواپيماهاي تجاري عبوري و طول مسافت 
را در نظر مي گيريم و برآورد هزينه را بر اساس اين دو 

فاكتور، محاسبه مي كنيم. 
با اين حال بر اساس قوانين ما اين اختيار را داريم تا با 
شركت ها وارد مذاكره شويم البته نمي توانيم فرمول 
محاس��به هزينه پ��رواز عبوري را تغيي��ر دهيم ولي 
مي توانيم تخفيف دهيم؛ مثاًل اينكه اگر تعداد پروازهاي 
عبوري يك شركتي از يك تعدادي بيشتر شود، يك 
رقمي به آنها تخفيف مي دهيم كه اين ميزان تخفيف، 
بس��تگي به رقمي دارد كه از درآمدهاي مورد نظر ما 
بيشتر شود. اميراني با بيان اينكه اين قدرت چانه زني، 
امكان عبور از آسمان كشورمان را رقابتي تر كرده است، 
گفت: پس از بازگش��ايي آسمان عراق از سوي ايكائو، 
تعداد زيادي از پروازهاي اما راتي به اين سمت رفتند اما 

پروازهاي قطري همچنان در آسمان ايران باقي ماندند 
تا اينكه سانحه هواپيماي اوكرايني رخ داد و عراقي ها 
به پروازهاي قطري هم خدمات دادند كه سبب انتقال 
بخشي از پروازهاي قطر ايرويز از آسمان ايران به عراق 
شد. هر چند كه بخشي از پروازهاي قطري همچنان 

در آسمان ايران باقي مانده است.
وي درباره كريدور هوايي غرب به شرق گفت: كريدور 
غرب به شرق ما امتياز بيش��تري داريم ولي بخشي از 
پروازهاي عبوري از فضاي كشورهاي شمال درياي خزر 
عبور مي كنند يا اينكه از آسمان درياي عمان و پايين تر 

از آسمان كشورمان در حال عبور هستند.
عضو هيات مديره شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران درباره اينكه آيا ايرالين هايي كه در فرودگاه هاي 
ما نشست و برخاست دارند، از پرداخت تعرفه عبور از 
آسمان كشورمان معافند يا خير؟ گفت: ما بابت مقداد 
دقيقه اي كه از آسمان كشورمان در حال عبور هستند، 
از ايرالين هاي خارجي هزينه مي گيريم به عنوان مثال، 
هواپيمايي كه براي نشست در فرودگاه هاي ايران وارد 
كشور مي شود، از لحظه ورود به آسمان كشور تا زمان 
نشست و سپس برخاستن و خروج از آسمان كشورمان، 
مشمول همه هزينه ها اعم از خدمات ناوبري هوايي، 
خدمات فرودگاهي و هزينه پروازهاي عبوري مي شود.

بر اس��اس اين گزارش، شنبه ش��ب هفته جاري يك 
فروند بوئينگ ۷۷۷ متعلق به ايرالين آلماني لوفت هانزا 
از فرانكفورت براي رسيدن به فرودگاه ِچناي در هند از 
آس��مان ايران عبور كرد كه نخستين تردد هواپيماي 
متعلق به يك ايرالين اروپايي از آسمان ايران از دي ماه 

۱۳۹۸ تاكنون به شمار مي رود.



كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس، نظارت سه مرجع بر 
تصميمات كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي 
را از نقاط قوت در طرح حمايت از حقوق كاربران و خدمات 
پايه كاربردي فضاي مجازي عنوان كرد، اين درحالي است 
كه فعاالن حوزه فناوري اطالعات با اعالم اينكه نمايندگان 
در مجلس به دنبال تصويب طرح صيانت از حقوق كاربران 
نيس��تند اين س��وال را مطرح كردند كه چرا طرحي كه 
مربوط به زندگي روزمره مردم اس��ت بايد مشمول اصل 
۸۵ ش��ود و در پشت درهاي بسته و در فضايي غيرشفاف 
بررس��ي ش��ود. آنها اميدوارند طرح از دستور كار مجلس 
خارج شود و طرح ديگري با مش��اوره بخش خصوصي و 
دولت و مجلس تهيه شود.  طرح »صيانت از حقوق كاربران 
در فضاي مجازي و ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي« 
كه ميراث مجلس دهم بود، ۲۶ مردادماه س��ال گذشته 
در مجلس سراس��ر اصولگراي يازدهم اعالم وصول شد. 
نمايندگان اين دوره از ابتداي حضور خود در بهارستان در 
نطق ها و مصاحبه ها تكليف شان را با فضاي مجازي روشن 
كرده بودند و »س��اماندهي« كليدواژه بسياري از آنها بود. 
البته جزييات اين طرح نشان مي دهد كه نمايندگان به نام 
»س��اماندهي و حمايت از پيام رسان هاي داخلي« اهداف 
ديگري هم را دنبال مي كنند؛ مانند اينكه با تصويب اين 
طرح مرزباني ديجيتالي از مديريت وزارت ارتباطات خارج 
و به نيروهاي مسلح سپرده مي شود يا فعاليت در پلتفرم 
فيلترشده غيرقانوني است و حتي استفاده از فيلترشكن 
ه��م به مثابه جرم تلقي مي ش��ود. پيگيري اي��ن طرح از 
سوي نمايندگان در حالي است كه بسياري از نمايندگان 
امضاكننده در شبكه هاي اجتماعي فيلترشده چون توييتر 
حضوري فعال دارند و حتي از اين طرح در اين ش��بكه ها 
تمام قد دفاع مي كنند و معتقدند نبايد مردم را در فضاي 
مجازي بي پناه رها كرد و البته آنها به دنبال س��اماندهي 
هستند نه مسدودس��ازي. در مقابل برخي از نمايندگان 
هم فيلترينگ را در تضاد با رونق كسب و كار قلمداد كردند 
و در نظر آنها اولويت مجلس بايد معيشت و اقتصاد باشد نه 

مسائل حاشيه اي.
   

  نقاط قوت طرح حمايت از كاربران در فضاي 
مجازي

صادق ستاري فرد، كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس، 
با تشريح نقاط قوت طرح پيش��نهادي حمايت از حقوق 
كاربران و خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي و ماهيت 
تشكيل كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي 
كه در ذيل اين طرح آمده است، گفت: با توجه به ماهيت 
فضاي مجازي، طبيعتاً بايد يك واحد چابك تصميم گيري 
و تنظيم گري اين حوزه را برعهده بگيرد. بر اين اساس در 
اين طرح پيشنهاد تشكيل يك واحد تنظيم گر تحت عنوان 
كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي به عنوان 
مرجع اصلي تنظيم مقررات با تركيبي از وزرا و دستگاه هاي 
مسوول و نمايندگان مجلس مطرح شد تا بتواند نسبت به 
برخي از مصاديق اين حوزه تصميم گيري كند. وي با اشاره 
به مصاديقي كه هم اكنون خأل تصميم گيري در مورد آنها 
در كشور احساس مي شود، اظهار كرد: يكي از اين مصاديق 
تصويب صيانت از حريم خصوصي و اطالعات ش��خصي 
افراد است. در همين حال مباحثي مانند حمايت از حقوق 

كودكان و نوجوانان، تعيين تعرفه خدمات و قيمت گذاري 
در راستاي حمايت از كاربران و نحوه فعاليت و صدور مجوز 
و تعيين و تعليق مدت اعتبار فعاليت خدمات پايه كاربردي 
نيازمند تنظيم گري است. وي با تاكيد بر اينكه نقطه قوت 
اين طرح جلوگيري از تضييع حق��وق كاربران در فضاي 
مجازي با نظارت سه نهاد مرجع بر مصوبات اين كميسيون 
عالي است، گفت: براي آنكه اين مرجع تنظيم گر در حوزه 
وظايف خود حقوق مردم را رعايت كند و نوعاً تضييع حقوق 
اش��خاص صورت نگيرد، چند مداخله قانوني پيش بيني 
كرده ايم. مس��اله مورد توجه اين بوده ك��ه در صورتي كه 
كميسيون عالي تنظيم مقررات در تصميمات و مصوباتش 
نيازهاي مردم را ناديده بگيرد و احيانًا انحصارگري صورت 
گيرد، چه بايد كرد. كما اينكه هم اكنون نيز احياناً در برخي 
مراجع تصميم گيري ممكن است حقوق برخي افراد تضييع 
شود و راهكاري براي آن وجود نداشته باشد. به همين علت 
براي اينكه اين مساله در طرح مذكور پيش نيايد و در صورت 
اعتراض كاربران نسبت به اعمال مداخله اين كميسيون، 
نهاد مرجع تصميم گير وجود داش��ته باشد، چند راهكار 
پيش بيني كرده ايم. ستاري فرد با بيان اينكه ما از اصل ۸۵ 
قانون اساسي و اصل ۱۳۸ قانون اساسي الهام گرفتيم، ادامه 
داد: فرض كنيد اگر هيات وزيران تصميمي خالف حقوق 
مردم گرفته باشد مطابق قانون اساسي، مجلس مي تواند 
هيات تطبيقي پيش بيني كند و نسبت به مصوبات هيات 
وزيران اظهارنظر كند. در اين طرح نيز ما گفته ايم كه شوراي 
عالي فضاي مجازي مي تواند نسبت به مصوبات كميسيون 
عالي تنظيم مقررات اعالم نظر كند تا احياناً تضييع حقوقي 
اتفاق نيافتد. كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس با اشاره 
به اينكه اش��كاالت طرح اوليه حمايت از حقوق كاربران 
در فضاي مجازي توس��ط در مركز پژوهش هاي مجلس 
برطرف و اين موارد به طرح سابق افزوده شد، اظهار داشت: 
سه مرجع شوراي عالي فضاي مجازي، شوراي نگهبان و 
ديوان عدالت اداري روي تصميمات و مصوبات كميسيون 
عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي نظارت مي كنند. در اين 
طرح شوراي نگهبان مي تواند از حيث رعايت حدود شرعي 
و حقوق مردم اعمال نظر كند. فقهايي در شوراي نگهبان 

حضور دارند كه نسبت به اين موارد حساسيت هاي خاصي 
دارند. شاهد هستيم كه بعضاً در سنواتي شوراي نگهبان در 
مورد مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي اعالم نظر كرده 

و برخي از مصوبات اين شورا را خالف شرع دانسته است.

  مرزباني ديجيتال مد نظر نمايندگان مجلس 
است

رضا ايازي، مشاور حقوقي نصر تهران درتوضيحاتي درمورد 
نحوه تهيه اوليه اين طرح گفت: در آن زمان من به عنوان 
نماينده وزير ارتباطات در جلسات مركز پژوهش ها حضور 
داشتم. پس از مدتي دريافتيم كه اين افراد حاضر در جلسه 
مرزباني ديجيتال مدنظرشان است. يعني بحث حمايت از 
پيام رسان ها يكطرف بود و ماده مربوط به مرزهاي ديجيتالي 
يك طرف ديگر. آنها در جلسات اعتقاد داشتند كه مرزباني 
به عهده ستاد كل نيروهاي مس��لح است چون دركشور 
غير از مرز هوايي و زميني و دريايي مرز ديگري به نام مرز 
سايبري يا ديجيتال داريم و مسووليت آن هم با نيروهاي 
ستاد كل مسلح است. ما در جلسات اعالم كرديم كه حرفي 
نداريم مسوول اين مرزها چه دستگاهي باشد؛ اما اين جزو 
موضوعاتي نيست كه در قانون وارد شود. در مورد مسوول 
مرزه��اي ديجيتالي در تنظيم��ات حاكميتي به راحتي 
مي توان صحبت كرد و اين موضوع را حل كرد. چون مرزباني 
ديجيتال بحث اسرار و داده هاي حاكميتي است و موضوعي 
نيست كه در عموم مطرح ش��ود. در آن زمان دوستان در 
جلسه منطق ما را پذيرفتند و قرار شد به اين موضوع در اين 
طرح پرداخته نشود؛ اما باز در پيش نويس هاي ديگر بعدي 
اين بحث مرزباني وارد شده است. ما در جلسات مي گفتيم 
اينكه شبكه هاي اجتماعي قوانين ما را بپذيرند زماني است 
كه تعاملي با شركت ها داشته باشيم. اين شركت ها هيچ 
نمايندگي در ايران ندارند و اصال تعاملي برقرار نمي شود 
و باعث مي شود كه آنها مسدود شوند. اينكه اين شركت ها 
ديتاس��نتر خود را در ايران وارد كنند، به لحاظ عملياتي 
امكان پذير نيست. اين طرح مدتي مسكوت مانده بود و اينكه 
االن مطرح شده است، احتمال دارد سياسي باشد؛ اما اين 

متن به لحاظ حقوقي در حد قانونگذاري نيست.

  طرح صيانت از حقوق كاربران نبايد مشمول 
اصل ۸۵ شود

نيما نامداري از اعضاي نصر تهران درباره اين طرح گفت؛ آن 
چيزي كه در مجلس مطرح است، تصويب خود طرح نيست 
و در اصل تصويب اصل ۸۵ شدن اين طرح است. براساس 
اصل ۸۵ يعني مجلس اختيار قانونگذاري خود را نمي تواند 
به نهاد ديگري واگذار كند مگر در موارد خاص كه با تصويب 
اكثريت، طرحي را به كميسيون مجلس ارسال كند و پس 
از تصويب كميسيون، مستقيم براي اجرا ابالغ شود و در 
صحن بررسي نش��ود. تجربه ما از اصل ۸۵ قانون اساسي 
در مواجه با طرح هاي بسيار مفصل و تخصصي بود؛ مانند 
قانون تجارت و قانون مجازات اسالمي. قوانيني كه چندين 
صفحه و به شدت تخصصي هستند و نمي توان در صحن 
علني بررسي كرد. من واقعا نمي دانم چرا طرح ۲۰ ماده اي 
چهار صفحه اي بايد مشمول ماده ۸۵ شود و پشت درهاي 
كميسيون در فضايي غيرشفاف بررسي شود. چون طبق 
قانون مذاكرات كميسيون به صورت زنده پخش نمي شود 
وقتي طرحي مشمول اصل ۸۵ مي شود، ديگر از جزييات 
آن خبري نمي ش��ود. جعفر محمدي، عضو هيات مديره 
سازمان نصر تهران هم به تشكيل كميسيون عالي در طرح 
صيانت از حقوق كاربران اشاره كرد و گفت: »ذات اجماع و 
تجميع كردن فضاهاي رگوالتوري مي تواند مفيد باشد به 
شرط اينكه در يك محيط تخصصي صورت گيرد نه اينكه 
رگوالتوري را به يك نهاد غيرتخصصي بس��پاريم. از نظر 
عملياتي هم كس��ب وكارها دچار مشكل مي شوند. چون 
تمام مشكالت مربوط به اپراتورها و تعرفه ها هم قرار است 
در اين كميسيون مورد بررسي قرار گيرد. اين قضيه منجر 

به ناساماني در اين حوزه مي شود.

  در ط�رح صيان�ت از حقوق كاربران، مس�اله 
تعريف نشده است

همچنين پريسا عليزاده، معاون پيشين دفتر مطالعات 
فناوري هاي نوين در مركز پژوهش هاي مجلس با اشاره 
به اينكه در اين طرح مساله مشخص نيست و معلوم نيست 
براساس چه خأل قانوني در كشور اين طرح تدوين شده، 
بيان كرد: ما در س��ال هاي ۹۷، ۹۸ روي اليحه صيانت 
و حفاظ��ت از داده هاي ش��خصي كار مي كرديم. يعني 
مس��اله اي را شناس��ايي كرده بوديم و فهميديم كه در 
كشور مشكلي به نام حاكميت داده و حفاظت از داده هاي 
ش��خصي وجود دارد. اين موضوع را موشكافي كرديم و 
حدود يك سال براي اين موضوع جلسه برگزار كرديم. 
براي تهيه اين اليحه پژوهشگاه قوه قضاييه و مركز ملي 
فضاي مجازي و مرك��ز پژوهش هاي مجلس هم در آن 
دخيل بودند. اما موضوعي كه من در حوزه قانونگذاري 
متوجه شدم اين اس��ت كه ما در ابتدا مساله و مشكل را 
نمي شناسيم. يعني نمي دانيم در طرح صيانت از حقوق 
كاربران مساله چه بوده است و چه خأل قانوني در كشور 
وجود دارد كه اين طرح تهيه شده است. ضمن اينكه در 
جزييات طرح با قوانين و وظايف و اختيارات وزارتخانه ها و 
شوراي عالي فضاي مجازي در تضاد و تعارض است. به نظر 
مي رسد كه هيچ مساله وجود نداشته است و بعد طرحي 
تدوين كردند و مدام هم از آن دفاع مي كنند در صورتي 

كه ادله محكمي از اين طرح ندارند.
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 فلج  شدن كسب و كارهاي سوئدي 
با حمله باج افزاري به امريكا 

 بزرگ تري��ن فروش��گاه هاي زنجيره    اي م��واد غذايي، 
راه آهن دولتي و يك داروخانه زنجيره    اي سوئد قرباني 
حمله باج   افزاري ش��ده     اند كه از طري��ق نرم   افزار يك 
شركت امريكايي گس��ترده شده است. به گزارش مهر 
به نقل از رويترز، يكي از بزرگ ترين حمالت باج   افزاري 
تاريخ در سراسر جهان گسترده شد و فروشگاه خوار و 
بار زنجيره اي كوپ )Coop( را وادار كرد تا ۸۰۰ شعبه 
خود را تعطيل كند. در شعبات تعطيل شده اين شركت 
سوئدي صندوق ها از كار افتاده بودند. اين در حالي است 
كه روز جمعه اخباري از حمله باج   اف��زاري به نرم   افزار 
شركت امريكايي كاسيا منتشر شد. كارشناسان امنيت 
سايبري معتقدند گروه هكري روسي REvil با نفوذ به 
نرم   افزار مديريت شبكه كاسيا بدافزاري را در سيستم 
هزاران كسب و كار وارد كرده است. درهمين راستا شركت 
سوئدي كوپ نيز از يك ابزار مديريت براي به روزرساني 
از راه دور صندوق فروش��گاه هايش استفاده كرده بود 
و به همين دليل گرفتار حمله باج   افزاري ش��د. كاسيا 
اعالم كرد در زمينه هك با اف بي    اي همكاري مي كند و 
فقط ۴۰ مشتري آن به طور مستقيم با حمله باج   افزاري 
روبرو شده اند. البته طبق اطالعات منتشرشده از طريق 
اين شركت ها به ۲۰۰ كسب وكار در امريكا نيز حمله 
سايبري ش��د. از سوي ديگر به نوش��ته آژانس خبري 
سوئد شركت Visma Esscom كه مديريت سرورها 
و دستگاه هاي چند كسب و كار سوئدي را برعهده دارد از 

نرم   افزار كاسيا استفاده مي كند.

كروم كاربران را از 
وب سايت هاي ناامن دور مي كند

گ��وگل س��رگرم كار روي قابلي��ت جدي��دي ب��راي 
مرورگر كروم اس��ت كه به طور اتوماتيك كاربران را از 
 HTTP وب سايت هاي ناامني كه همچنان از پروتكل
استفاده مي كنند، دور مي كند. به گزارش ايسنا، اين غول 
جست وجوي اينترنتي مدت هاست حامي استفاده از 
پروتكل HTTPS بوده و در سال ۲۰۱۸ همه سايت هايي 
كه از پروتكل HTTP اس��تفاده مي كردند را به عنوان 
ناامن نشان داد. گوگل با انتشار نسخه ۸۶ كروم در سال 
گذشته، هشدار به كاربران درباره اشكال ناامن سايت هاي 
HTTPS را آغ��از كرد تا مانع ش��ود كاربران اطالعات 
مهمي مانند اطالعات بانكي خود را در اين سايت ها وارد 
كنند. طبق پست جديد سايت كروميوم گريت، اكنون 
گوگل سرگرم كار براي افزودن گزينه »تنها در وضعيت 
HTTPS« در نس��خه آينده كروم است. هنگامي كه 
اين قابليت به كروم اضافه شود، گزينه جديد »همواره 
از ارتباطات ايمن اس��تفاده كنيد« به بخش »امنيت« 
تنظيمات مرورگر در زيرمجموعه قسمت »پيشرفته« 
)Advanced( افزوده مي شود. اگر گزينه مذكور فعال 
باشد، گوگل همه وب گردي را به HTTPS ارتقا مي دهد و 
پيش از بارگزاري سايت هايي كه از اين پروتكل پشتيباني 

نمي كنند، به كاربر هشدار مي دهد. 

شكايت ۲ سازمان هلندي عليه 
فيس بوك

هلند اجازه داده ش��كايت دو سازمان غيردولتي از 
فيس بوك در اين كشور ثبت ش��ود. اين شكايات 
مربوط به اطالع رساني ناكافي شبكه اجتماعي دربار 
شيوه استفاده از داده هاي كاربران است. به گزارش 
مهر به نق��ل از تك كرانچ، فيس ب��وك خواهان رد 
شكايت دو سازمان غيردولتي عليه خود شده بود. 
بنياد حفاظت از حريم خصوصي اطالعات و سازمان

Consumentenbond )ي��ك گروه حمايت 
از حقوق مصرف كنن��ده( در هلند به نمايندگي از 
كاربران عليه فيس بوك شكايت كرده و ادعا مي كنند 
اين شبكه اجتماعي قوانين حريم خصوصي اتحاديه 

اروپا را نقض كرده است.

رشد ۲۲۴ درصدي صدور گواهي 
امضاي الكترونيكي در سال ۹۹

مركز توسعه تجارت الكترونيكي اعالم كرد: پارسال 
۵۹۰ هزار فق��ره گواهي امضاي الكترونيكي صادر 
شده كه نسب به سال ۹۸ رشد ۲۲۴ درصدي نشان 
مي دهد. به گ��زارش ايرنا از مركز توس��عه تجارت 
الكترونيكي، فاطمه جعفري، معاون مركز مياني عام 
اين مركز، ضمن اعالم خبر راه اندازي »مركز راهبري 
و پشتيباني گواهي امضاي الكترونيكي« با خدمات 
»مركز تماس« و »سامانه پشتيباني و ثبت تيكت« 
براي پشتيباني متقاضيان و دارندگان گواهي امضاي 
الكترونيكي، اظهار داش��ت: از ابت��داي راه اندازي 
زيرساخت كليد عمومي در كشور در مجموع بيش 
از يك ميليون و ۳۰۰ هزار گواهي امضاي الكترونيكي 
براي كاربران نهايي صادر ش��ده اس��ت. با توجه به 
تالش هاي انجام شده در س��ال ۱۳۹۸ در راستاي 
توسعه كاربري گواهي امضاي الكترونيكي و افزايش 
تعداد سامانه هاي مجهز به زيرساخت كليد عمومي، 
تعداد گواهي هاي صادر شده براي كاربران نهايي در 
سال گذشته ۵۹۰ هزار فقره بوده كه نسبت به سال 
قبل از آن، رشدي ۲۲۴ درصدي را نشان مي دهد. 
به گفته جعفري، مركز صدور گواهي الكترونيكي 
مياني عام در تالش است تا با ارايه خدمات تسهيل 
و تسريع كننده نظير صدور نيمه حضوري و تمديد 
غيرحضوري گواهي امض��اي الكترونيكي، كارها 
را تس��هيل كند. وي ادامه  داد: سامانه پشتيباني و 
ثبت تيكت، به منظور ثبت پرسش هاي متقاضيان 
در فرآيند صدور گواهي الكترونيكي ايجاد ش��ده 
و به صورت غيرحضوري پاس��خگوي س��واالت و 
ارايه دهنده راهنمايي هاي الزم است كه در نتيجه، 
با تس��هيل در رفع مش��كالت متقاضيان، افزايش 
رضايت من��دي كاربران و همچني��ن امكان رصد 
مش��كالت براي مديران و راهبران سامانه را فراهم 
مي كند. به گ��زارش ايرن��ا، مركز ص��دور گواهي 
الكترونيك��ي ميان��ي دولتي ع��ام، مركز منحصر 
به فردي است كه به طور عام مبادرت به ارايه خدمات 
گواهي الكترونيكي براي همه كاربردهاي مختلف به 
متقاضيان مي كند. اين مركز، موجوديتي است كه 
با مجوز شوراي سياست گذاري گواهي الكترونيكي 
كش��ور، مجوز ص��دور گواه��ي الكترونيكي براي 
متقاضيان را دريافت ك��رده و گواهي آن در تاريخ 
۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۶ صادر ش��ده و از همان زمان 
به طور رسمي آغاز به  فعاليت كرده است. اين مركز، 
نقش اصلي در توس��عه زيرساخت كليد عمومي و 

كاربردهاي آن را دارد.

قاچاق ۱۱۰ ميليون دالري 
»موبايل واره ها« در كشور

انجمن واردكنندگان تلفن هم��راه از قاچاق ۱۱۰ 
 ميلي��ون دالري موبايل واره ه��ا )دس��تگاه هاي 
س��يم كارت خور( در كش��ور خبر داد. به گزارش 
ايرن��ا، انجمن واردكنندگان اعالم ك��رد: از ابتداي 
س��ال ۱۴۰۰ تا ۹ تير تعداد ۹۰۰هزار موبايل واره 
ب��ه ارزش ۱۲۰ ميليون دالر در ش��بكه ارتباطي 
كش��ور فعال شده اس��ت. به گفته اين انجمن، ۹۲ 
درصد از موبايل واره ها به صورت قاچاق وارد كشور 
شده است. به گزارش ايرنا مدتي است زمزمه هاي 
رجيس��تر ش��دن تبلت به گوش مي رسد. كااليي 
كه امروزه به ش��يوه قاچاق وارد كش��ور مي شود و 
به دست مصرف كننده مي رسد. رجيستر شدن به 
اشتباه در كش��ور با پرداخت پول اضافي هم رديف 
شده اس��ت، اما در واقع اين مبلغ گمركي و ارزش 
افزوده اي اس��ت كه افراد براي هر كااليي پرداخت 
مي كنند. رضا قرباني، رييس كميسيون ساماندهي 
و تنظيم بازار انجمن واردكنندگان تلفن همراه با 
بيان اينكه عملياتي شدن طرح رجيستري تبلت بر 
قيمت آن تاثيري نمي گذارد و براي مصرف كننده 
داراي منافع است، به ايرنا گفت: رجيستري تبلت 
باعث گران شدن آن نمي شود و از حالت قاچاق به 
سود مصرف كننده، خارج مي شود. زماني كه واردات 
كاالي IT قانوني ش��ود، اصال��ت كاال مورد تأييد 
مراجع ذي صالح قرار مي گيرد و دو سازمان تنظيم 
مقررات و استاندارد، زمان ثبت سفارش و ترخيص، 
اصالت آن را بررسي مي كنند. نمونه برداري، انجام 
تست سار )تشعشعات مضر( و تست امنيت، اصالت 
كاال را تأييد مي كن��د و پس از تأييد اصالت، امكان 
ترخيص فراهم مي ش��ود. وي اشاره كرد: بنابراين 
زماني كه كاالي غير اصل وارد شود، امكان ترخيص 
از گمرك را پي��دا نمي كن��د درصورتي كه كاالي 
قاچ��اق را مي توان ب��دون بررس��ي هاي الزم وارد 
كرد. نكته بعدي اين است كه كاالي اصل، گارانتي 
و خدمات پ��س از فروش اجباري پي��دا مي كند. 
ش��ركت واردكننده كاال موظف است، از زماني كه 
سيم كارت وارد دستگاه شود تا ۱۸ ماه گارانتي و سه 
س��ال خدمات پس از فروش به آن اختصاص دهد. 
رييس كميسيون ساماندهي و تنظيم بازار انجمن 
واردكنندگان موبايل با بيان اينكه رجيستر شدن 
تبلت باعث مي ش��ود هر زمان مشكلي پيش آمد، 
واردكننده كاال براي رفع آن در دسترس باشد، افزود: 
حقوق گمركي و ارزش افزوده تبلت س��ه ميليوني 
توماني، حدود ۳۰۰ هزار تومان اس��ت. زماني كه 
قاچاقچي تبلت را به كشور قاچاق كند نيز همين 
هزينه شامل حالش مي ش��ود. اكنون بيشتر بازار 
تبلت، قاچاق است و امكان ندارد قاچاقچيان براي 
قاچاق هر دس��تگاه تبلت از دوبي و عراق به داخل 
كشور كمتر از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان دريافت كنند. 
تفاوت قانوني ش��دن ورود تبلت و رجيستري، اين 
است كه مبلغي بسيار كمتر از آن ۵۰۰ هزار تومان از 
اين به بعد توسط دولت دريافت شده و همه خدمات 
به شكل قانوني براي مصرف كننده در نظر گرفته 
مي ش��ود. ضمن اينكه با ورود دولت به اين ماجرا، 

دست دالالن را نيز از بازار كوتاه مي شود. 
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ايران به دنبال منافع اقتصادي جويشگرهاي بومي 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از فعاليت موتورهاي 
جس��ت وجوي بومي اپراتورها در ايران خب��ر داده و 
مي گويد اين ابزارها توانس��تند بازار خوبي هم جذب 

كنند تا بتواني��م در آينده از مناف��ع اقتصادي موتور 
جست وجو كه به دليل تحريم ها از آنها بي بهره ايم، بهره 
ببريم. به گزارش ايسنا، موتورهاي جست وجوي بومي 

س��هم زيادي در اقتصاد فناوري اطالعات يك كشور 
دارند و جويشگرهاي ايراني هم اهميت خود را از اين 
جهت نشان مي دهند. طرح و ايده جست وجوگرهاي 
بومي تقريب��ًا در دوره دوم دولت احمدي نژاد مطرح 
ش��د و علت آن هم حلقه تهديدات و تحريم هايي بود 
كه عليه ايران مطرح مي ش��د. همين مس��اله نياز به 
ايجاد گزينه هاي داخلي توليدات و خدمات خارجي 
را چن��د برابر مي كرد. در حال حاض��ر، گوگل، موتور 
جس��ت وجويي است كه نه تنها در كش��ور مادر خود 
امريكا، بلكه در بس��ياري از كش��ورهاي ديگر و حتي 
در ايران كه دود تصميم هاي اش��تباهي مانند تحريم 
كسب وكارهاي ايراني به چش��م كاربران رفته است، 
هم مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. اما كشورهايي هم 
هستند كه از موتورهاي بومي خود استفاده مي كنند. 
از جمله چين با بايدو، كره جنوبي با نيور و روس��يه با 
ياندكس كه هر كدام كاربران خود را دارند و س��همي 
از پرس وجوهاي روزان��ه را به خود اختصاص داده اند. 
همين موضوع موجب شده در ايران هم به فكر داشتن 
يك موتور جس��ت وجوي بومي بيفتن��د و حمايت از 
جويش��گرهاي بومي بر اس��اس تهي��ه و ارايه طرح 
كسب وكار به تصويب شوراي راهبري جويشگر بومي 
رسيد و مقرر شد كه مدل هاي كسب وكار موتورهاي 
جست وجوي »پارسي جو« و »يوز« براي ادامه فعاليت 
به شوراي راهبري ارايه شوند. البته به اذعان مسووالن، 
در هيچ كجاي دنيا، جويشگر بومي با هدف پر كردن 
جاي گوگل و ياهو راه اندازي نمي شود و جويشگرهاي 
بومي هدف ديگري را دنبال مي كنند كه پاسخگويي 
به نيازهاي كاربران بومي است و با توجه به اطالعاتي 
كه سرويس هاي بومي دارند، از يك ابزار بومي بهتر از 

يك ابزار بين المللي برمي آيد.

  قطعي اينترنت و آشكار شدن ناكارآمدي 
جويشگرهاي بومي

ب��ا وجود اي��ن در قطع��ي اينترنت جهان��ي يكي از 
نرم افزارهاي پايه كه روي بستر شبكه ملي اطالعات 
ق��رار دارد و بايد بتواند در چنين ش��رايطي به مردم 
س��رويس ارايه دهد، موتور جست وجوي ملي است. 
اما در مدت ۱۰ روزه قطعي اينترنت جهاني در سال 
۱۳۹۸، موتور جس��ت وجوهاي ملي از جمله پارسي 

جو و يوز وقتي با افزايش ناگهاني حدودا ۲۰۰ برابري 
كاربران مواجه شدند، نتوانستند پاسخگوي اين خيل 
عظيم باشند كه پيش از اين از موتورجست وجوهاي 
خارجي مانند گوگل، بينگ و... اس��تفاده مي كردند. 
كارشناسان معتقدند مش��كل عمده جويشگرهاي 
بومي نه س��خت افزاري اس��ت و نه نرم افزاري. چون 
امكان خريد سخت افزاري از سوي وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات وجود دارد و از لحاظ نرم افزاري نيز 
جويشگرهاي بومي به رش��د قابل قبولي رسيده اند. 
مش��كل اصلي اين اس��ت اين جويش��گرها هنوز از 
س��وي مردم م��ورد پذيرش ق��رار نگرفت��ه و مردم 
ترجيح مي دهند به جاي جويش��گرهايي كه داراي 
محدودي��ت در ارايه محتوا و دقت پايين تري اس��ت 
از جس��ت وجوگرهاي خارجي مانند گوگل و بينگ 
استفاده كنند. ازطرف ديگر، براي تشويق به مراجعه 
كاربر به جويشگر، بايد محتوايي در آن وجود داشته 
باشد و در مقابل، با قرار گرفتن محتوا، كاربر بيشتري 
مراجعه مي كند و اين موارد رابطه مس��تقيمي با هم 
دارند. طبيعي اس��ت كه جويش��گر از همان روز اول 
نمي تواند پاسخگوي تعداد زيادي از كاربران در زمينه 
ارايه محتوا باشد. اما درشرايطي كه محتوا و ظرفيت 
ارتقا پيدا كند، قطعا مراجعه مردم هم افزايش مي يابد. 
درچنين شرايطي جويش��گر بومي بايد مزيت هايي 
داشته باشد كه اگر به اطالع كاربر برسد، كاربر اساسا از 
اول ترجيح دهد كه به جاي مراجعه به گوگل، موضوع 
مورد نظر خود را در جويشگر داخلي جست وجو كند. 
در حال حاضر در حالي كه پارسي جو و يوز در سكوت 
به كار خود ادامه مي دهند و به نظر مي رسد بار عظيم 
پرسش هاي كاربران هم با وجود گوگل از دوش آنها 
برداشته شده، به تازگي هم مرورگر ذره بين آغاز به كار 
كرده است. محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات نيز ب��ه تازگي درب��اره فعاليت 
ابزاره��اي بومي از جمله موتورهاي جس��ت وجو در 
ايران اظهار كرد: درباره موتور جست وجو اپراتورهاي 
ايرانس��ل و هم��راه اول دو پلتفرم خ��ود را رونمايي 
كرده اند كه بازار خوبي هم جذب كردند و اميدواريم 
رشد كنند و از منافع اقتصادي موتور جست وجو در 
كشور كه در حال حاضر به دليل تحريم ها نمي توانيم 

از آنها استفاده كنيم، بهره ببريم.

بدینوسیله ازاشتباه غیرعمدی در تشخیص مشکل 
شما عذرخواهی می کنم.

 خانم صديقه کوله بندی
 و آقای عزيز کوله بندی 

مینا داوری

سامانهپيامكيروزنامهتعادل
بهشماره30005320دردسترسشماست

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

پیامك نمایند. 



ادامه از صفحه اول
 تجهيزات مهندس��ي و نقشه برداري؛ مراكز فروش 
انواع پوش��اك، كي��ف و كفش، چ��رم و مصنوعات 
چرمي، خرازي و خياطي؛ آتليه و عكاسي و خدمات 
فيلمبرداري؛ آژانس مش��اور ام��اك؛ مراكز تهيه، 
توزيع و طبخ مواد غذايي، خوراكي كافي ش��اپ، با 
پذيرش مشتري )شامل تمام گروه هاي مواد غذايي 
سرد، گرم، آشاميدني، بس��تني، آبميوه، خشكبار، 
ش��يريني(؛ ظروف يك بار مصرفي؛ فروش��ندگان 
پرنده و ماهي هاي تزئيني؛ وس��ايل ابزار و ملزومات 
شكار و صيادي؛ فروشگاه هاي ملزومات و تجهيزات 
بدنس��ازي و ورزش��ي؛ فروش��ندگان طا، جواهر، 
نقره، س��نگهاي قيمتي، بدليجات و س��اعت؛ رنگ 
س��اختماتي، صنعتي و خودرو؛ ظ��روف، صندلي، 
ميز و س��اير ملزومات كرايه اي؛ ابزار و يراق، قفل و 
لوال و وس��ايل توزين؛ فروش كاالهاي دست دوم و 

سمساري؛ آموزشگاه هاي رانندگي است.

   تعطيلي مشاغل گروه ۳ و۴ و بازار بزرگ 
بر اين اس��اس از روز يكشنبه ۱۳ تيرماه فعاليت مشاغل 
گ��روه ۳ و ۴ ش��امل »تاالرهاي پذيرايي، اس��تخرهاي 
سرپوشيده و باشگاه هاي ورزشي، چايخانه ها و قهوه خانه ها 
بدون عرضه مواد دخاني، آموزشگاه هاي موسيقي و زبان 
با حضور ۱۰ نفر، موزه ها، س��ينماها، تئاترها و مهدهاي 
كودك، باغ وحش ها و ش��هرهاي بازي، مراكز تفريحي 
آبي و گيم نت ه��ا « نيز تعطيل اس��ت. در همين حال، 
معاون بازرس��ي و نظارت اتاق اصناف ايران در گفت وگو 
با »خبرگزاري مهر« اظهار داش��ت: با توجه به وضعيت 
كرونايي و قرمز شدن بيشتر شهرها، تعطيلي اصناف در 
ش��هرهاي قرمز، مجدد در دستور كار قرار گرفت. بهنام 
نيك منش گفت: در ش��هرهاي قرمز صرفًا گروه شغلي 
يك كه شامل ۲۹ رسته شغلي مي شوند، مجاز به فعاليت 
هستند از اين رو بازار بزرگ تهران نيز همچون دفعات قبل 
كه تهران قرمز مي شد، مشمول تعطيلي شده و اصناف 
فعال در اين بازار از ديروز به صورت رسمي بايد نسبت به 
تعطيلي واحد خود اقدام كنند. وي افزود: در صورت عدم 
تعطيلي، واحدها متخلف محسوب شده و برخورد الزم با 

آنها از جمله پلمب واحد صورت مي گيرد.

   نوده فراهاني: ب�ه اين وضعيت اعتراض 
داريم

در همين حال اما رييس اتاق اصناف تهران نسبت به 

اعمال اين محدوديت ها معترض است و در اظهاراتي 
بيان كرد: به دليل وضعيت قرمز تهران همه موظف 
هستند دستورالعمل ستاد ملي كرونا را اجرا كنند 
و به مدت دو هفته به جز مشاغل گروه ۱ بقيه اصناف 
و مشاغل تعطيل خواهند بود، كه اين موضوع مورد 
اعتراض اصناف نيز قرار گرفته اس��ت. قاس��م نوده 
فراهاني در گفت وگو با » ايلنا« گفته است: اعتراض 
اصناف گروه هاي ۱، ۲، ۳ و ۴ اين اس��ت كه اگر قرار 
بر تعطيلي اس��ت بايد همه تعطيل شوند؛ حرفشان 

هم درست است. 
وقتي ادارات و بانك ها باز هستند اما كسبه مجبور 
به تعطيلي مي ش��وند، با مش��كاتي مانند بدهي و 
فشارهاي مالي كه با اين تعطيلي ها به آنها وارد شده 
بايد چه كار كنند؟ اگر قرار بر تعطيلي است همه را 
تعطيل كنند كه هم نتيجه نهايي خوبي داشته باشد 
و هم اينكه فرقي بين كس��به، تجار و بقيه گذاشته 
نشود. از همين روي امروز نامه اي در همين مورد به 

استاندار تهران مي نويسم.
رييس اتاق اصناف تهران با اش��اره ب��ه بازار بزرگ 
تهران خاطرنشان كرد: براي مثال بازار بزرگ تهران 
طبق دس��تورالعمل س��تاد كرونا از ديروز تعطيل 
ش��ده و اطاعيه اي هم منتشر ش��د كه اين بازار از 
روز گذش��ته تعطيل ش��ده اما چرا بانك وسط بازار 
فعال و باز اس��ت؟ اعتراض كسبه بازار بزرگ تهران 
نيز همين موضوع اس��ت و حق هم دارند. عاوه بر 
بازار بزرگ همه مش��اغلي كه گروه ۱ نيستند بايد 
بس��ته باش��ند و هر واحدي هم كه باز است تخلف 
مي كند. وي همچنين در پاس��خ به سوالي در مورد 
ميزان خسارت احتمالي وارده بر اصناف در دو هفته 
پيش رو تصريح كرد: حتما با اين تعطيلي به اصناف 
خسارت وارد مي شود، واحدهاي صنفي در اين مدت 
بايد پول مغازه و كاركنان و ديگر مخارج را پرداخت 
كنند ولي درآمدي ندارند. ما در تعطيلي هاي قبلي 
اصنافي كه به آنها خس��ارت وارد شده بود با ميزان 

خسارات به نهادهاي مختلف اعام كرديم ولي كسي 
توجهي نكرد و اقدامي هم انجام نش��د. در دو هفته 
پيش رو هم حتما به اصناف خسارت وارد مي شود 

اما مشخص نيست كه كمكي به آنها شود يا خير.
بنابراين گزارش، اعمال محدوديت ها در موج قبلي 
كه سهمگين ترين موج كرونايي بود و مشاغل گروه 
۲، ۳ و ۴ را چهار هفته تعطيل كرد، انتقادات زيادي 
از س��وي مس��ووالن صنفي به همراه داش��ت و در 
نهايت اتاق اصناف به ستاد ملي كرونا پيشنهاد داد 
كه  مش��اغل گروه ۲ كه بيشترين واحدهاي صنفي 
را شامل مي ش��ود، در ش��رايط قرمز نيز با تشديد 
پروتكل ها مجاز به فعاليت باش��ند كه اين پيشنهاد 
اجرا شد. طبق اعام مس��ووالن صنفي، حدود ۳۵ 
تا ۴۰ درصد واحدهاي صنفي اجاره اي هس��تند و 
نقش صنوف از ش��يوع ويروس كرون��ا كمتر از ۱۵ 
درصد است و سهم حمل و نقل عمومي در گسترش 

بيماري خيلي بيشتر است.
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اعتبار نمونه برداري  مواد اوليه 
وارداتي ۶ ماه شد

با اباغ بخش��نامه گمرك ايران، از اين پس مواد اوليه 
واردات��ي واحدهاي تولي��دي كه به دفع��ات تاييديه 
آزمايش��گاه را دريافت كرده باش��د، تا مدت شش ماه 
اعتبار صادر خواهد ش��د و نيازي به ارسال دوباره كاال 
به آزمايش��گاه نيس��ت.گمرك ايران در بخشنامه اي 
به گمركات اجرايي كشور، ش��رايط اعتبارسنجي به 
نمونه برداري ها براي تعيين ماهيت كاال تا شش ماه براي 
واحدهاي توليدي، را اعام كرد. اين بخشنامه به دنبال 
مصوبه چهل و  هشتمين نشست هيات مقررات زدايي و 
بهبود محيط كسب و كار، مبني بر تكلف گمرك ايران به 
اعتبارسنجي اين بخش و در راستاي تسهيل در ترخيص 
مواد اوليه واحدهاي توليدي صادر شده است. طبق اين 
بخشنامه كه به امضاي مهرداد جمال ارونقي معاون امور 
گمركي رسيده، »در مواردي كه براي كاالهاي توليدي به 
دفعات در مورد يك ماده خاص )صرفا مواد اوليه مربوط به 
خط توليد آن واحد توليدي( توسط آزمايشگاه، اظهارنظر 
به عمل آمده و صحت مندرجات اسناد پيوست اظهارنامه 
و اظهاركننده با توجه به تشخيص آزمايشگاه تاييد شده 
باشد، با موافقت مدير گمرك مربوطه، از ارسال مجدد 
كاال به آزمايشگاه خودداري و وفق سابقه بايد اقدام شود. 
در اين بخش��نامه همچنين تصريح شده است كه اين 
تسهيات به هيچ وجه شامل كاالهاي مشمول استاندارد 

اجباري نمي شود.

افزايش ۳۵ درصدي قيمت روغن 
صنعتي توسط توليدكنندگان

ايلنا | رييس اتحاديه فروشندگان الستيك، روغن، 
فيلتر و پنچرگيران تهران اظهار داش��ت: كارخانه ها 
قيمت روغن هاي صنعتي را ۳۵ درصد افزايش داده اند، 
ولي هنوز موافقت سازمان حمايت گرفته نشده است. 
افزايش قيمت روغن اتومبيل هنوز اعمال نش��ده اما 
توزيع آن كاهش پيدا كرده است. داوود سعادتي نژاد 
در مورد افزايش قيمت روغن اتومبيل اظهار كرد: از 
نظر قانوني هنوز افزايش قيمتي براي روغن ماشين 
رخ نداده است. كارخانه ها قيمت روغن هاي صنعتي را 
۳۵ درصد افزايش داده اند، ولي هنوز موافقت سازمان 
حمايت گرفته نشده است. وي افزود: افزايش قيمت 
روغن اتومبيل هنوز اعمال نشده اما توزيع آن كاهش 
پيدا كرده است.  وي افزود: عرضه روغن اتومبيل در بازار 
بسيار كاهش يافته است، وقتي چنين اتفاقي مي افتد 
ج��اي خالي آن را روغن هاي تقلبي و دس��ت دوم پر 
مي كند به همين دليل اميدواريم كه كارخانه ها توزيع 
بيشتري داشته باشند. كارخانه ها به خاطر اينكه قيمت 
افزايش پيدا كند توزيع را كاهش داده اند و مي گويند 
كه مواد اوليه را با ارز نيمايي وارد مي كنند و قيمت هاي 
فعلي براي آنها به صرفه نيست اما نتوانستند موافقت 
افزايش قيمت را جذب كنند و به همين علت عرضه را 
كاهش دادند. سعادتي نژاد با اشاره به فروش تحميلي 
برخي كارخانه ها گف��ت: قبا توزيع روغن صنعتي و 
اتومبيل در بازار به صورت مويرگي بود اما االن بعضي 
از كارخانه ها حتي كاالي تحميلي مي فروشند. براي 
مثال مي گويند ۱۰ كارتن از روغني كه مصرف كمتري 
دارد بخريد تا ۵ كارتن روغن مصرفي بفروشيم و اين 
موضوع در بازار مشكل ايجاد كرده است. وي در ادامه 
اضافه كرد: موض��وع افزايش قيمت روغن اتومبيل و 
روغن صنعتي بايد بررس��ي و كارشناس��ي شود. اگر 
وضعيت فعلي براي كارخانه دار صرفه اقتصادي ندارد 
افزايش قيمت اعمال شود. درخواست كارخانه دارها 
قبا افزايش ۱۰۰درصد قيمت بود ولي سال گذشته 
۴۰ و ۵۵ درص��د افزايش قيمت م��ورد موافقت قرار 
گرفت. فكر مي كنم االن هم ۴۰ درصد افزايش قيمت 
مدنظر كارخانه دارها باش��د. س��عادتي نژاد در پاسخ 
به س��والي در مورد وضعيت صادرات روغن اتومبيل 
گفت: در اين حوزه در كش��ور ص��ادرات نيز داريم و 
بيشتر مقاصد صادراتي ما كشورهاي همسايه هستند.

صادرات ۱.۲ ميليارد دالري 
محصوالت كشاورزي

ايسنا | در سال جاري حدود ۱.۲ ميليارد دالر صادرات 
محصوالت كشاورزي صورت گرفته كه گرچه از لحاظ 
وزني رشد داش��ته ولي ارزش اين صادرات منفي شده 
اس��ت. تازه ترين گزارش گم��رك از وضعيت صادرات 
محصوالت كشاورزي اعام شد. براساس اين گزارش 
در سه ماهه اول سال جاري ۲.۴ ميليون تن محصوالت 
كشاورزي به ارزش ۱.۲۲ ميليارد دالر صادرات صورت 
گرفته است در حالي كه در مدت مشابه سال گذشته 
ح��دود دو ميليون تن ب��ه ارزش ۱.۲۳ ميلي��ارد دالر 
صادرات انجام ش��ده بود كه نشان مي دهد از نظر وزني 
۱۷.۳ درصد افزاي��ش و ارزش ۱.۱ درصد كاهش دارد. 
صادرات محصوالت كشاورزي عمدتا به پسته، هندوانه، 
گوجه فرنگي، سيب، پرتقال، شيرخشك سنتي، خربزه 
و شيريني هاي بدون كاكائو اختصاص دارد. در بين اين 
اقام صادرات هندوانه با ۱۱۱.۹ ميليون دالر در صدر قرار 
دارد كه شامل ۶۷.۸ ميليون دالر به عراق، ۳۰ ميليون 
دالر امارات و ۱۴.۱ ميليون دالر به روسيه است. وضعيت 
صادرات پسته نشان مي دهد كه در سه ماهه اول امسال 
دومين محصول كشاورزي صادراتي ايران با حدود ۱۰۳ 
ميليون دالر مجموع پسته تازه و خشك و همچنين مغز 
پسته بوده است، اين در حالي است كه در بين مقاصد 
صادراتي اين محصول، هند با ۳۴ ميليون دالر مجموع 
پس��ته تازه و خش��ك و مغز پس��ته در صدر قرار دارد. 
همچنين چين با ۲۷.۴ ميليون دالر، هند ۲۱.۵، عراق 
۱۴.۲، روسيه ۱۳.۹ و آلمان ۱۳.۵ ديگر مقاصد صادرات 
پسته ايران هستند. اما در بين كشورهاي طرف صادرات 
محصوالت كشاورزي عراق بيشترين حجم صادرات را 
با ۲۲۶.۸به خود اختصاص داده اس��ت. امارات متحده 
عربي با ۴۲.۵، افغانس��تان با ۲۹، هند ۳۴، چين ۲۷.۴، 
روسيه ۲۸، پاكستان ۱۵.۹ و آلمان با ۱۳.۵ از ديگر مقاصد 

صادراتي محصوالت كشاورزي ايران هستند.

روزهاي سخت براي صنعت 
برق كشور

سخنگوي صنعت برق با بيان اينكه »صنعت برق روزهاي 
بسيار سختي را سپري مي كند«، گفت: مشتركان جداول 
خاموشي را جدي تر بگيرند و از قطع برق خود براساس 
جداول اعامي شركت هاي توزيع اطاع حاصل كنند. 
مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق اظهار 
داشت: در حال حاضر صنعت برق شرايط بسيار سختي را 
سپري مي كند به طوري كه اكنون فاصله توليد و  مصرف 
برق به دليل گرماي هوا به شدت افزايش يافته و حتي 
تا ۱۱ هزار مگاوات رسيده است. وي افزود: ظرفيت قابل 
توليد نيروگاه ها حدود ۵۴هزار مگاوات و نيازمصرف برق 
به ۶۵ هزار مگاوات رسيده است. سخنگوي صنعت برق 
تصريح كرد: هموطنان دراين شرايط كه مصرف به شدت 
افزايش يافته است، جداول خاموشي را جدي تر بگيرند 
و از قطع برق خود براساس جداول اعامي شركت هاي 
توزيع اطاع حاصل كنند. وي ادام��ه داد: راهكارهاي 
جلوگيري از خاموش��ي هم بسيار س��اده اما قطعي و 
حتمي است، يعني اگر ۴ مورد شامل تنظيم كولرهاي 
گازي روي ۲۵ و باالتر، استفاده از دوركند كولرهاي آبي، 
عدم استفاده از وسايل پرمصرف برقي در ساعات بين 
۱۲تا۱۸هر روز و استفاده از نور طبيعي روز، رعايت شود، 

خاموشي نخواهيم داشت.

تجلي صيانت از حقوق 
شهروندي دربين پرسنل 

جايگاه هاي عرضه سوخت
مسوول روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه س��اري گفت: تجليل از متصديان تلمبه 
از سوي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
س��اري در جايگاه ها با هدف ايجاد حس مس��ووليت 
اجتماعي و صيانت از حقوق شهروندي در بين پرسنل 
جايگاه ها مي باش��د . عباس خليل پور مسوول روابط 
عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
ساري بيان كرد: در تاريخ ۱۴۰۰/۴/۹ از متصدي تلمبه 
يكي از جايگاه هاي عرضه سوخت ناحيه ساري با حضور 
مدير و ديگر مسووالن شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه ساري تجليل شد .عباس خليل پور اظهار 
كرد: با توجه به عملكرد درست و حس انسان دوستانه 
يكي از متصديان تلمبه جايگاه عرضه سوخت سمسكنده 
خاني در ناحيه مركزي، مدير و معاونين به همراه جمعي 
از كاركنان شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
ساري و نماينده برند شهرستان ساري در محل جايگاه 
عرضه سوخت حاضر شدند و طي مراسمي از وي تجليل 
كردند .مسوول روابط عمومي منطقه ساري ادامه داد: 
عبد المجيد ذوالفقاري متصدي تلمبه با توجه به عملكرد 
درست و شايسته در برخورد با مشتريان مورد تمجيد 
برخي از آنها قرار گرفته بود كه بازخورد اين برخوردها 
مسووالن شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
ساري را بر آن داشت تا به منظور ايجاد انگيزه بين پرسنل 
جايگاه هاي عرضه سوخت از وي تمجيد و تجليل نمايند.

خليل پور اذعان كرد: در اين مراسم كه در حضور پرسنل 
جايگاه عرضه سوخت سمسكنده خاني انجام شد مدير 
ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري 

سخناني ايراد كردند .

چراغ تئاتر اصفهان پر فروغ شد
بعد از يك دوره ركود به واسطه شيوع كرونا، بار ديگر چراغ 
هنر تئاتر در نصف جهان پرفروغ شده و دفتر تخصصي 
تئاتر وابسته به س��ازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي 
شهرداري اصفهان چتر حمايت مادي و معنوي اش را 
بر روي اين هنر گسترانده است. مدير تاالر هنر با اشاره 
به آغاز برنامه هاي نمايش��ي تاالر هنر پس از كم شدن 
محدوديت هاي كرونايي گفت: تئاتر »بيداري به وقت 
خون« به كارگرداني احس��ان جانمي اولين نمايشي 
بود كه در ارديبهشت ماه به مدت ۱۵ شب روي صحنه 
رفت و در ادامه نيز تئاتر »مكث روي ريشتر هفتم« به 
كارگرداني جواد ايزددوست خردادماه اجرا شد. سعيد 
امامي اظهار داشت: تئاتر »با گارد باز گوشه رينگ« نيز 
به كارگرداني نورا لك از ۳۱ خرداد اجرا شده و تا ۱۱ تير 
در سالن تماشاي تاالر هنر از ساعت ۱۹ به روي صحنه 
مي رود. وي به اجراي تئاتر »حادثه در عمارت آقاي ميم 
ف« نيز اشاره كرد و افزود: اين نمايش به نويسندگي و 
كارگرداني هادي عسگري توليد شده كه در پي تعامل 
تاالر هنر با حوزه هنري استان اصفهان اتا ۱۸ تير در سالن 
تماشاخانه حوزه هنري اجرا مي شود. مدير تاالر هنر با 
بيان اينكه طي برنامه ريزي هاي انجام شده، پس از پايان 
هر تئاتر، تئاتر ديگري به روي صحنه مي رود، تصريح كرد: 
همزماني اجراي چندين نمايش در سطح شهر، چراغ 
تئاتر شهر اصفهان را روشن كرده و پس از يك سال و چند 
ماهي كه چراغ تئاتر كم سو شده بود، اميد به اهالي تئاتر 
بازگشته است. امامي گفت: اثر نمايشي متفاوت »ننه 
دالور به روايت دالور ۳۰ ساله« برگرفته از نمايشنامه ننه 
دالور نوشته برتولت برشت نيز عنوان ديگري است كه 
تا ۲۳ تير در محيط پشت بام تاالر هنر اجرا مي شود كه 
دالور خسرونيا، نويسندگي و كارگرداني آن را برعهده 
دارد. وي بيان داش��ت: اين اثر تجربي و دانشجويي در 
فضاي غير متداولي اجرا و بليط فروش��ي آن از طريق 
سايت تيوال انجام مي شود كه از همه هنرمندان و اهالي 
تئاتر دعوت مي شود به نمايش اين اثر متفاوت بنشينند. 
به گفته وي از ۱۰ تا ۲۵ تير نيز از ساعت ۱۷، تئاتر »نداي 
درون« به كارگرداني و نويسندگي احمد شاهين به روي 
صحنه مي رود كه كاري دراماتيك و ارزش��ي بوده و به 
جريان مقاومت اشاره دارد. امامي تاكيد كرد: تئاتر »سه 
مونولوگ براي پل« نوشته محمد بابايي و به كارگرداني 
نويدباني تا ۲۵ تير از ساعت ۱۹ در سالن تماشاي تاالر 
هنر اجرا مي شود كه موضوع آن براي اصفهاني ها جذاب 
خواهد بود و پيش بيني مي شود استقبال قابل توجهي از 
اين اثر صورت گيرد. وي افزود: پس از تئاتر »سه مونولوگ 
براي پل«، نماي��ش »دوئيچلند« به كارگرداني هومن 
حيدري به روي صحنه خواهد رفت كه از جمله كارهاي 

توليدي نمونه تاالر هنر است.

اصناف: معترضيم؛ اگر قرار بر تعطيلي است بايد همه تعطيل شوند

معاون سازمان اموال تمليكي خبر داددبير كميته اقدام ارزي اعالم كرد

بازار تهران تعطيل شد!

عدم بازگشت ۱۱ ميليارد يورو از تعهدات ارزي

 بارگيري نهاده ها 
در انحصار شركت پشتيباني امور دام است!

 قاچاق علوفه 
به كشورهاي همسايه ادامه دارد

تعيين تكليف ۸ هزار پرونده قاچاق تا پايان خرداد
دبير كميته اقدام ارزي گفت: ۳۶۳ صادركننده ۱۱ 
ميلي��ارد و ۱۰۰ ميليون يورو از تعهدات ارزي خود 
را به چرخه اقتصادي كشور بازنگردانند. به گزارش 
ايرنا احس��ان قمري تعداد صادركنن��دگان واجد 
تعه��دات ارزي بيش از ۱۰ ميليون يورو را ۳۶۳ نفر 
اعام و تصريح كرد: اين تعداد از صادركنندگان ۱۱ 
ميليارد و ۱۰۰ ميليون يورو تعهد ارزي ايفا نش��ده 
دارند كه ۶۵ درصد كل تعهدات ارزي ايفا نش��ده را 
به خود اختصاص داده اند. وي افزود: از مجموع اين 
۳۶۳ صادركنن��ده، ۷۹ واحد توليدي و ۲۸۴ واحد 
صادرات��ي غيرتوليدي بوده كه در مجموع تنها يك 
درص��د از مجم��وع كل صادركنن��دگان را به خود 

اختصاص داده اند.
قمري خاطرنش��ان كرد: از مجموع تعهدات ارزي 
ايفا نش��ده اين گروه ۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون يورو 
مربوط به واحدهاي توليدي و هشت ميليارد و ۸۰۰ 
ميليون يورو متعلق به واحدهاي غير توليدي است.

مديركل دفتر توسعه خدمات بازرگاني تاكيد كرد: 
از مجموع ۲۴ ه��زار و ۶۹۸ صادركننده، ۲۴۳ نفر 
بين پنج تا ۱۰ ميليارد يورو تعهد معوق داشته اند كه 
يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون يورو به چرخه اقتصادي 

كشور پرداخت نكرده اند. 

وي خاطرنش��ان كرد: بر اس��اس اين گزارش ۷۰۰ 
ميليون يورو از تعهدات ايفا نشده اين گروه مربوط 
به واحدهاي توليدي و يك ميليارد يورو مربوط به 
واحدهاي غير توليدي بوده و در مجموع ۱۰ درصد 
كل تعهدات ايفا نشده به اين گروه اختصاص دارد.

قمري گفت: تعداد ۲۲ ه��زار و ۹۷۲ صادركننده با 
تعهدات حدود ۳۲ ميليارد يورو، ميزان ۳۰ ميليارد 
يورو از تعه��دات خود را ايفا كرده ان��د كه تنها ۱۱ 
درصد از تعهدات ايفا نش��ده را ب��ه خود اختصاص 
داده اند و اين در حالي اس��ت ك��ه ۵۱ درصد از كل 
تعهدات ارزي مربوط به اين گروه اس��ت. بر اساس 
آخرين اعام گمرك، مجموع تجارت خارجي ايران 
در بهار سال جاري ۳۸ ميليون و ۴۰۰ هزار تن كاال 
به ارزش ۲۰ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دالر بوده است 
ك��ه از نظر وزني هفت ميلي��ون و ۷۰۰ هزار تن و از 
نظر ارزش��ي نزديك به هفت ميليارد دالر نسبت به 
مدت مش��ابه سال گذشته رش��د را نشان مي دهد. 
در بهار امس��ال ۳۰ ميليون ت��ن كاال به ارزش ۱۰ 
ميليارد و ۷۰۰ ميليون دالر از گمركات كش��ور به 
نقاط مختلف جهان صادر و هش��ت ميليون و ۴۰۰ 
هزار تن ب��ه ارزش ۱۰ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دالر 

كاال وارد كشور شد.

اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران در 
نامه اي به وزير جهادكشاورزي اعام كرد: انحصار در 
بارگيري نهاده ها از بندر امام خميني از سوي شركت 
پشتيباني امور دام عامل تاخير در روند تامين نهاده 
براي مرغداران و دامداران اس��ت. به گزارش روابط 
عمومي اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور 
اي��ران در نامه اي��ن اتحاديه به كاظم خ��اوازي وزير 
جهادكشاورزي آمده است: »همانطور كه استحضار 
داريد تاخير بارگيري نهاده هاي دامي عليرغم تامين 
ارز مورد ني��از و عرضه كاال در ب��ازارگاه از مهم ترين 
موارد اعتراض دامداران و مرغداران كشور است كه به 
غلط تصور بر ايجاد تاخير از طريق واردكنندگان كاال 
بوده است. متاسفانه بنابر اطاعات موجود مهم ترين 
عام��ل تاخير در بارگي��ري نهاده هاي دام��ي بعد از 
معضل تامين ارز( كه اخي��را از طريق پيگيري هاي 
انجام شده تا حدودي مرتفع گرديده است )مشكل 
كمبود كاميون حمل كاال از بنادر مي باشد. در همين 
ارتباط نيز بررسي هاي انجام ش��ده نشان مي دهد، 
انحص��ار در بارگيري و حمل محموله هاي متعلق به 
ش��ركت پش��تيباني امور دام در بندر امام بيشترين 

س��هم را در تاخير تحويل تعهدات واردكنندگان به 
دامداران و مرغداران از يكس��و و هزينه و خس��ارت 
مضاع��ف بر واردكنندگان از س��وي ديگر را دارد كه 
اين امر عمدتا ناشي از حجم نامتعارف واردات نهاده 
از سوي شركت پشتيباني امور دام بوده است. در اين 
خصوص ماحظه بخش��نامه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ 
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي در خصوص 
حمل نهاده هاي دامي شركت پش��تيباني امور دام 
كشور با هزينه هاي روباري اضافي به سراسر كشور، 
مصداق بارز تبعيض و ظلم در حق بخش خصوصي 
براي كاالي مش��ابه و تقويت بخش دولتي بر خاف 
مفاد اصاحي اصل ۴۴ قانون اساس��ي، مصوب مقام 
معظم رهبري مي باش��د و مش��خص نيست بر چه 
اساسي نهاده هاي دامي متعلق به بخش خصوصي كه 
توسط وزارت جهاد كشاورزي در سامانه بازارگاه به 
دامداران و مرغداران با نرخهاي مصوب فروخته شده 
بايد از اولويت حمل خارج گردند. علي ايحال با توجه 
به عوارض متعدد روند فعلي خواهشمند است دستور 
فرماييد نسبت به بررسي و اقدامات اصاحي فوري 
دستورات عاجل مبذول و نتيجه امر به اباغ گردد.«

ايسنا | مديرعامل اتحاديه دامداران گفت: دولت بايد 
هرچه س��ريعتر با توجه به موضوع خشكسالي، واردات 
يونجه و علوفه را در دستور كار خود قرار دهد. همچنين 
جلوي قاچاق علوفه را به كشورهاي عراق و افغانستان 
را بگيرد. زيرا كشورهاي همسايه نيز درگير خشكسالي 
هستند و اوضاع نهاده هاي آنها هم بسيار خراب است و 
همين امر باعث قاچاق علوفه از كشور شده است. مجتبي 
عالي در پاس��خ به اين سوال كه گفته مي شود دامداران 
دام هاي مولد و آبستن را به كشتارگاه ها مي فرستند و آيا 
اين موضوع صحت دارد يا خير؟ گفت: دخل و خرج دامدار 
همخواني ندارد. يعني هزينه اي كه دامدار براي تامين 
علوفه مي كند با قيمتي كه محصوالتش را مي فروشد 
در تعادل نيست. در نتيجه روز به روز دامداران ضعيف تر 
مي شوند. از طرفي چون نهاده دامي به دليل خشكسالي 
كم شده و دامدار نمي تواند دام هايش را سير كند مجبور 
اس��ت دام هاي خود را راهي كشتارگاه كند. وي با بيان 
اينكه متاسفانه دولت هم هنوز هيچ راهكار كوتاه مدتي 
براي حل اين مش��كل پيدا نكرده، افزود: پيگيري هاي 
بس��ياري در اين زمينه شده اس��ت و به وزارتخانه هاي 
مربوط��ه نامه هم زده اي��م، ولي هنوز ب��ه هيچ جوابي 

نرسيده ايم. عالي اضافه كرد: دولت بايد هرچه سريعتر با 
توجه به موضوع خشكسالي، واردات يونجه و علوفه را در 
دستور كار خود قرار دهد. همچنين جلوي قاچاق علوفه 
را به كشورهاي عراق و افغانستان را بگيرد. زيرا كشورهاي 
همسايه نيز درگير خشكسالي هستند و اوضاع نهاده هاي 
آنها هم بسيار خراب است و همين امر باعث قاچاق علوفه 
شده است. به گفته وي بايستي براي اراضي موجود در 
كشور به منظور كاشت علوفه برنامه ريزي شود تا بتوانيم 
امسال را پشت سر بگذاريم.عالي تصريح كرد: اگر شرايط 
به همين روال پيش برود صنعت دامپروري كشور نابود 
مي شود. در حال حاضر ۵۰ درصد مشكات در اين عرصه 
سوء مديريت و دالل بازي است كه باعث ايجاد هرج و مرج 
در تامين علوفه شده است. دولت بايد كساني كه علوفه 
دپو كرده اند را شناسايي كند و علوفه هاي دپو شده را به 
دامداران بازگرداند. وي افزود: براي مثال ديده مي شود 
يك دام��داري هزارتن علوفه نياز دارد، ولي ۱۰ هزارتن 
علوفه دپو كرده، تا در پاييز و زمستان با قيمت هاي باالتر 
بفروش��د. وي گفت: بازار آينده گوشت قرمز در صورت 
تداوم اين ش��رايط كاما مشخص و قيمت ها افزايشي 

خواهد بود.

معاون سازمان اموال تمليكي گفت: طي بهار امسال بيش از 
۸ هزار پرونده كاالي قاچاق و ۲ هزار پرونده كاالي متروكه 
تعيين تكليف شد كه نس��بت به مدت مشابه پارسال به 
ترتيب ۳۰ و ۳۱۷ درصد افزايش يافته اس��ت. به گزارش 
سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، سيد حسين 
ميرمعيني با اشاره به وضعيت پرونده هاي مربوط به اموال 
منقول سازمان، اظهار داشت: در سه ماه نخست امسال بيش 
از ۱۰ هزار پرونده ثبت شده كه نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۲۱ درصد افزايش دارد. همچنين تعداد پرونده هاي 
تعيين تكليف شده با رشد ۵۲ درصدي به بيش از ۱۱۷۰۰ 
فقره رسيده است. معاون بهره برداري و فروش اموال تمليكي 
سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ادامه داد: طي 
دوره مذكور بيش از ۸ هزار پرونده كاالي قاچاق و همچنين 
۲ هزار پرونده كاالي متروكه تعيين تكليف شد كه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته هركدام به ترتيب ۳۰ و ۳۱۷ 
درصد افزايش يافته است. رشد بيش از ۳ برابري به نتيجه 
رسيدن پرونده هاي متروكه نشان دهنده رويكرد سازمان 
نسبت به ساماندهي وضعيت كاالهاي متروكه و رسوبي 

گمرك بوده در جهت پشتيباني از توليد قلمداد مي شود.
وي به وضعيت فروش اموال منقول پرداخت و اظهار داشت: 
فروش اموال منقول طي سه ماه نخست سال جاري با رشد 
۱۷۸ درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بيش از 

۳۲۰ ميليارد تومان رسيده كه ۴۸ درصد آن از طريق مزايده 
و ۵۲ درصد ديگر از طريق مذاكره صورت گرفته است. معاون 
سازمان اموال تمليكي افزود: ميزان فروش اموال منقول طي 
اين دوره از طريق مزايده ۱۱۲ درصد و در بخش مذاكره اي 
۳۰۷ درصد افزايش داشته است. نكته حائز اهميت ايجاد 
تناسب بين فروش از طريق مزايده و مذاكره بوده كه با توجه 
به رويكرد س��ازمان فروش مذاكره اي نسبت به مزايده در 
حال كاهش است. ميرمعيني عنوان كرد: تركيب فروش 
مذاك��ره اي طي دوره مذكور ش��امل ۶۷ درصد متروكه و 
۳۰ درصد قاچاق بوده كه در مدت مشابه سال گذشته اين 
تركيب شامل ۲۶ درصد متروكه و ۷۳ درصد قاچاق بوده 
است. اين امر نشانگر رويكرد و اهتمام سازمان در حمايت 
از توليد و واگذاري كاالهاي متروكه سرمايه اي به صاحبان 
كاالها است. وي اضافه كرد: در سه ماه ابتدايي سال جاري 
بيش از ۳۳۰ ميليارد تومان كاال به صاحبان آنها اعاده شده 
كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۴۴ درصدي 
همراه بود. سازمان اموال تمليكي با اعاده اين اقام از ۳۳۰ 
ميليارد تومان درآمد چشم پوشي كرده كه از اين طريق نيز از 
بخش توليد حمايت كرده باشد. ميرمعيني گفت: همچنين 
ارزش كاالهاي انهدامي توس��ط اين س��ازمان معادل ۶۴ 
ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

۱۷۲ درصد افزايش داشته است. 
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چهرهروز

۱۶۵ فوتي جديد كرونا در كشور 
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت، ۱۶۵ بيمار كوويد ۱۹ در كشور جان خود را از دست دادند. همچنين ۱۳ هزار و ۷۸۱ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه هزار و ۲۹۵ نفر از آنها بستري شدند. به اين ترتيب مجموع جان باختگان به ۸۴ 
هزار و ۷۹۲ نفر و مجموع مبتاليان به سه ميليون و ۲۵۴ هزار و ۸۱۸ نفر رسيد. بنابر اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت 
بهداشت، تاكنون ۴ ميليون و ۴۶۳ هزار و ۵۶۵ نفر ُدز اول واكسن كرونا و يك ميليون و ۹۸۸ هزار و ۳۸۰ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند 
و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۶ ميليون و ۴۵۱ هزار و ۹۴۵ ُدز رسيد. همچنين سه هزار و ۲۲۹ نفر از بيماران مبتال به 

كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.

رويخطخبر ادامهازصفحهاول

كار پنهان كودكان، زنگ 
خطري براي جامعه

 به اين ترتيب فقط مباحث حمايتي در كوتاه مدت و 
اجراي طرح هايي در راستاي جمع آوري اين كودكان 
نمي تواند اين معضل را به طور ريشه اي حل كند. چون 
شاهديم سال ها اقدامات ضربتي در زمينه جمع آوري 
و ساماندهي كودكان كار صورت گرفته اما نتيجه بخش 
نبوده است. از سوي ديگر يكي از جنبه هاي پنهان تر 
كار كودك، »آزارها و خشونت هاي فيزيكي« است 
ك��ه در كارگاه ه��اي زيرزميني ك��ودكان متحمل 
مي شوند و به دليل همان ماهيت پنهان اين نوع كار 
شايد هرگز كسي متوجه نش��ود تا بتواند به كودك 
كمك كند. كودكان كار در كارگاه ها آن قدر از ديده ها 
دورند و مشكالت آنها در ميان سيل سختي ها ديده 
نمي شود كه در ساختار قهري جمع آوري كودكان 
كار نيز به چشم نمي آيند. در واقع كار پنهان كودكان 
زنگ خطري براي جامعه اس��ت. يكي از جنبه هاي 
پنهان تر كار كودك، مساله آزارهاي جنسي است كه 
در مكان هايي كه كودك در معرض ديد نيست و به 
صورت پنهاني كار مي كند، س��المت روان كودك را 
تهديد مي كند. از طرفي ما نمي دانيم در كارگاه هاي 
زيرزميني، شرايط كار چگونه است و چند ساعت از 
كودك كار مي كشند و چقدر دستمزد مي دهند كه 
اين موارد مصداق خش��ونت و كودك آزاري به شمار 
م��ي رود. يكي از چالش ها اين اس��ت كه بر عملكرد 
كارفرما و كارگاه ها نظارتي وجود ندارد و كودكان به 
ابزاري براي سودجويي تبديل شده اند. راه حل مبارزه 
با اين تهديدات اصالح قوانين و نظارت بيشتر وزارت 
كار است. به هر حال ابتدا بايد علل مخربي كه باعث 
بروز اين پديده ش��ده اند، برطرف شوند و بايد معاش 
خانوارهاي كم درآمد به يك سطح حداقلي ارتقا پيدا 
كند تا كودك مجبور نباش��د، بار خانواده را بر دوش 
بكشد. س��ازمان هاي ناظر نياز است تا با كارگاه هاي 
متخلف بدون مماشات و با شدت عمل رفتار كنند تا 
زندگي اين كودكان قرباني منافع اقتصادي صاحبان 
اين كارگاه ها قرار نگيرد. در وضعيتي كه سازمان هاي 
ناظر به وظيفه  خود عمل نمي كنند نياز است تا ساز 
و كار جديدي براي اطالع رساني در مورد تخلف هاي 
صورت گرفته در اين كارگاه ها در نظر گرفته ش��ود. 
از طرف��ي برنامه هاي حمايت��ي از اين كودكان پس 
از خروج از اين كارگاه ها، بايد از س��وي سازمان هاي 
حمايتي اجرا شود. در شرايط كنوني كه اين كودكان 
بر سر چهارراه ها و گاهي زير زمين فعاليت مي كنند 
و اگر آنها را از سطح خيابان جمع آوري كنيم، به زير 
زمين  مي روند و در آن صورت شرايط بدتري خواهند 
داش��ت، در اين صورت براي اين ك��ودكان خيابان 
امن تر از جاهاي ديگر خواهد بود. بايد كاري كرد كه 
اين كودكان در كنار حضورشان براي كار در خيابان به 
ساير حقوقشان مانند امنيت، بهداشت، بيمه و آموزش 
نيز دسترسي داشته باشند چون حذف كودك كار در 

شرايط اقتصادي فعلي امكان پذير نيست.

عرضه جانوران وحشي تاكسيدرمي شده جرم است
نگه��داري، خري��د، ف��روش و عرضه 
جانوران وحش��ي تاكس��يدرمي شده 
مشمول مجازات سنگين است. مديركل 
دفتر موزه مل��ي تاريخ طبيعي و ذخاير 
ژنتيكي سازمان حفاظت محيط زيست 
با بيان اين مطلب گفت: به استناد مصوبه 
ش��ماره ۱۰۹ ش��وراي عالي حفاظت 
محيط زيست، خريد و فروش تروفه هاي 

شكار و جانوران وحشي تاكسيدرمي شده و همچنين 
عرضه و نگهداري آنها مستلزم اخذ مجوز و تحصيل 
 پروانه از س��ازمان اس��ت. همين موض��وع در ماده ۸

 آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد مصوب هاي سال 
۱۳۹۸ هيات وزيران هم مورد تاكيد قرار گرفته و براي 

متخلفين اين ماده، مجازات سنگين در 
نظر گرفته است. محمد مدادي با اشاره به 
اينكه متاسفانه عده اي در فضاي مجازي 
اقدام به فروش نمونه هاي تاكسيدرمي 
شده بدون ارايه هيچگونه مدارك مثبته 
مي كنند، افزود: همه افرادي كه در فضاي 
مجازي يا فروش��گاهي اق��دام به عرضه 
نمونه هاي تاكس��يدرمي شده مي كنند 
موظف هس��تند مجوز معتبر خود را در معرض ديد 
عموم قرار داده و براي هر نمونه هم پروانه اخذ كنند، 
تخط��ي از اين امر تخلف ب��وده و متخلفين عالوه بر 
جبران ضرر و زيان وارده مشمول مجازات هاي موضوع 

ماده ۱۰ قانون شكار و صيد هم مي شوند.

انجام متناسب سازي حقوق بازنشستگان 
متناسب سازي حقوق بازنشستگان 
ب��راي س��ه ميلي��ون و ۶۰۰ ه��زار 
بازنشسته اجرا ش��د كه با احتساب 
اعضاي خان��واده ۱۰ ميليون نفر را 
شامل مي ش��ود، اطالع رساني الزم 
را انج��ام داده و مس��تمري بگيران 
را از نح��وه اجراي متناسب س��ازي، 
نحوه محاس��به و برق��راري آن آگاه 

كنيم. مديركل امور فرهنگي و اجتماعي سازمان 
تأمين اجتماعي گفت: سازمان تأمين اجتماعي 
يك جامعه آم��اري ۴۵ ميليون نف��ري را تحت 
پوشش دارد، بنابراين نياز است با تمام مخاطبان 
و ذي نفعان خود در تعامل و ارتباط باش��د. علي 
جهاني افزود: در تأمين اجتماعي با س��ه س��طح 
از مخاطب��ان مواج��ه هس��تيم؛ بيمه ش��دگان، 
مس��تمري بگيران و بازنشستگان و كارفرمايان؛ 

ض��رورت دارد تعام��ل و ارتب��اط با 
شركاي اجتماعي را در هر سه سطح 
ياد شده گسترده كنيم. مديركل امور 
فرهنگي و اجتماعي س��ازمان تأمين 
اجتماعي با اش��اره ب��ه اينكه ضمن 
برگزاري جلسات حضوري ضروري با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي، فضاي 
ارتباطات غيرحضوري و الكترونيك 
را ني��ز تقويت كرده و توس��عه داده ايم، گفت: به 
عنوان مثال تالش كرديم در بحث متناسب سازي 
حقوق بازنشس��تگان كه سه ميليون و ۶۰۰ هزار 
نفر را در بر مي گيرد و با احتساب اعضاي خانواده 
۱۰ ميليون نفر را ش��امل مي شود، اطالع رساني 
الزم را انجام داده و مس��تمري بگيران را از نحوه 
اجراي متناسب سازي، نحوه محاسبه و برقراري 

آن آگاه كنيم.

۵۹۶ كشته در حوادث جاده اي طي دو ماه نخست ۱۴۰۰
بر اس��اس آمارهاي سازمان پزشكي 
قانوني كش��ور، در حوادث رانندگي 
دو ماهه نخست امسال دو هزار و ۵۹۶ 
نفر جان خود را از دس��ت دادند كه از 
اين تعداد دو هزار و ۸۹ نفر مرد و ۵۰۷ 
نفر زن بودند. اداره كل روابط عمومي 
و امور بين الملل س��ازمان پزش��كي 
قانوني كش��ور اعالم كرد: آمار تلفات 

حوادث رانندگي دو ماهه ابتدايي س��ال جاري در 
مقايسه با مدت مشابه س��ال قبل كه آمار تلفات 
يكهزار و ۹۸۰ نفر بود، ۳۱.۱ درصد بيش��تر شده 
است. به نظر مي رسد يكي از داليل رشد كشته هاي 
تصادفات رانندگي در دو ماهه امسال لغو يا كمتر 
شدن محدوديت هاي سفر ناشي از شيوع كرونا در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل است كه افزايش 
تعداد تلفات و مصدومان تصادفات را به ويژه در ايام 

نوروز و فروردين ماه به دنبال داش��ت. 
بر اس��اس اي��ن گ��زارش در دو ماهه 
امسال بيشترين آمار تلفات تصادفات 
به ترتيب مربوط به استان هاي فارس 
با ۲۴۰ و سيستان و بلوچستان با ۱۹۴ 
و تهران ب��ا ۱۷۸ و كمترين آن مربوط 
به استان هاي ايالم با ۱۷، كهگيلويه و 
بويراحمد با ۳۱ و خراسان شمالي با ۳۴ 

فوتي بوده است.
در دو ماهه اول امس��ال، ۴۶ هزار و ۷۹۸ نفر نيز در 
حوادث رانندگي مصدوم و به مراكز پزشكي قانوني 
مراجعه كردند كه اين تعداد نيز در مقايسه با مدت 
مشابه س��ال قبل ۳۰.۲ درصد بيشتر شده است. از 
كل مصدومان تصادفات فروردين و ارديبهش��ت 
امس��ال ۳۴ هزار و ۳۸۶ نفر م��رد و ۱۲ هزار و ۴۱۲ 

نفر زن بودند.

گليماندگار|تمام دنيا در حال پشت 
سر گذاشتن كرونا هس��تند، ما به عقب 
بازمي گردي��م. يك بار ديگ��ر تعطيلي 
كسب و كارها و... به واسطه قرمز شدن تعداد بيشتري 
از شهرها و استان ها در دستور كار قرار گرفته و معلوم 
نيست اين وضعيت دوباره تا كي ادامه خواهد داشت. 
در حالي كه اين روزها مس��ووالن در حال رونمايي از 
واكسن هاي داخلي هستند و از سوي ديگر كارشناسان 
حوزه بهداشت و درمان اعالم مي كنند كه هيچ يك از 
اين واكسن ها براي تاييد به سازمان بهداشت جهاني 
فرستاده نش��ده رييس دانش��گاه علوم پزشكي ايران 
اعالم كرده از اقدام خيرهاي خارجي كه قصد ارس��ال 
واكسن براي سيستان و بلوچس��تان دارند و هر گروه 
ديگر با نيت خيرخواهانه كه بتواند اين كمك را انجام 
دهد، استقبال مي كنيم! از سوي ديگر وضعيت برخي 
از شهرها و اس��تان ها حتي از قرمز هم گذشته به مرز 
بحران رسيده است. چرا در شرايطي كه نزديك به دو 
س��ال از وقوع اين همه گيري در دنيا مي گذرد و حاال 
اكثر كشورها توانسته اند خود جمعيت خود را در برابر 
ويروس كرونا ايمن كنند، ما هنوز در همان مرحله اول 
اعالم محدوديت ها، پرشدن تخت هاي بيمارستاني و 

تعطيلي كسب و كارها باقي مانده ايم؟
بس��ياري از كارشناس��ان معتقدند كه عام��ل ايجاد 
موج هاي كرونا در كش��ور نه طبيعت وي��روس كرونا 
بلكه سياس��ت هاي اشتباه است و به همين دليل پيام 
طبرس��ي، رييس بخش عفوني بيمارس��تان مسيح 
دانشوري معتقد است كه ايران به كشوري »موج خيز« 
درب��اره ويروس كرونا در دنيا تبديل ش��ده اس��ت، در 
صورتي كه وضعيت در ديگر كش��ورها به اين ش��كل 

نيست.
پيام طبرس��ي در اين رابطه ب��ه خبرآنالين مي گويد: 
»مديريت ما اش��تباه اس��ت، چرا كش��ورهاي ديگر با 
چنين چالش هايي درگير نمي ش��وند؟ بله در برخي 
كش��ورها يك موج س��نگين كرونا به وجود آمد، اما از 
اشتباهاتش��ان درس گرفتند و كنترل كردند. چرا در 
همين تركيه كه كنار ماست اين اتفاقات رخ نمي دهد؟ 
چرا تركيه توانس��ته ۵۰ درصد جمعيتش را واكسينه 

كند اما ما نتوانستيم؟«
همچنين ورود گونه دلتا كرونا به كشور باعث شده كه 
نگراني ها نسبت به قبل بيشتر هم بشود، در حالي كه 
طبرسي و بسياري از كارشناسان بارها نسبت به بسته 
شدن مرزهاي شرقي براي جلوگيري از ورود اين نوع 

ويروس هشدار داده بودند. 
رييس بخش عفوني بيمارس��تان مسيح دانشوري در 
پاسخ به پرسشي درباره هسته اصلي شروع موج پنجم 
كرونا مي افزايد: ت��ا موقعي كه درصد عمده اي از مردم 
واكسينه نشوند يا محدوديت هاي جدي ايجاد نشود، 
آمدن موج هاي كرونا يك اتفاق غيرقابل اجتناب است 
و قادر نخواهيم بود جلوي آن را بگيريم. باالخره ويروس 
مي آيد يك سري به آن مبتال مي شوند و بعد دوباره يك 
گونه جديد رخ مي دهد و اين اتفاق تكرار مي شود. اين 
موج به خاطر ويروس دلتا ايجاد ش��ده است، اين نوع 
ويروس كرونا در هند بود و بعد وارد كشورهاي ديگر از 
جمله ايران شد. از جنوب كشور. همان موقع كه جنوب 
وارد شرايط قرمز شد، وقوع اين اتفاق قابل پيش بيني 
بود. تجربه نشان داده كه با قرمز شدن يك منطقه ديگر 
مناطق هم بالفاصله قرمز مي شوند. اينطور نيست كه 
منطقه اي قرمز شود و اوضاع جاهاي ديگر خوب باشد، 
مگر اينكه بتوانيم از سياس��ت هاي كنترلي استفاده 
كنيم كه متاس��فانه هيچكاري در اين رابطه در كشور 

ما انجام نمي شود.

  وعده واردات واكسن عملي نشده است
او درباره شرايط و تفاوت هاي سويه دلتا ويروس كرونا 
مي گويد: هر ويروس جهش يافته جديد ميزان انتقال 
بيش��تري دارد و حتي ممكن است افرادي كه قبال به 
بيماري مبتال شدند يا واكسن زدند دوباره كرونا بگيرند. 
البته خوشبختانه افراد واكسينه شده درگير بيماري 
ش��ديد يا منجر به فوت نشدند. اين خبر خوبي است و 

نشان از اثر واكسيناسيون مي دهد.
ممكن است كه واكسيناس��يون در پيشگيري از ابتال 
به بيماري گاهي موفق نشود اما جلوي مرگ و بستري 
بيماران را مي گيرد. چون درصد واكسيناسيون ما خيلي 
پايين است، نمي توانيم روي اين موضوع چندان حساب 

كنيم. ما نمي توانيم اصل واكسيناس��يون را فراموش 
كنيم، بايد هر واكس��ني شد بزنيم. با اين حال فقط در 
حال وعده دادن هس��تند، االن چهار هفته اس��ت كه 
نسبت به واردات واكسن قول داده اند اما اين اتفاق رخ 
نداده است. حساب كنيد كه چند نفر از هم وطنان ما در 
اين مدت فوت كردند و چند نفر قرار است در موج بعدي 

فوت كنند. اين يعني مديريتمان اصال خوب نيست.

  تكنولوژي تشخيص سويه هاي كرونا 
در ايران محدود است

طبرسي با اشاره به اينكه تكنولوژي تشخيص گونه هاي 
مختلف كرونا در كشور بسيار محدود است، مي افزايد: 
اين تكنولوژي بس��يار گران است و ما آزمايشگاه هاي 
مربوط به اين كار را نداريم. مناطق مسوول هم گرفتار 
هستند، به همين دليل از گزارشات ديگر مناطق متوجه 

مي شويم كه كروناي دلتا وارد ايران شده است يا نه.
او با اشاره به هشدارهاي كادر درماني در مورد تردد به 
جنوب كشور مي افزايد: اگر اين هشدارها جدي گرفته 
مي شد به اين سرعت و شدت دچار موج نمي شديم. 
موج چهارم كرونا در كشور ما از اول فروردين تا اواسط 
خرداد طول كش��يد. خرداد شرايط كمي بهتر شد و 
دوباره چند هفته بعد با اين موج روبرو شديم. يعني 
روند كاهش��ي كرونا در كشور ما بيشتر از چند هفته 
نبود. اين روند كاهشي مسووالن را گول مي زند و اينها 
فكر مي كنند كه اقداماتشان باعث بهتر شدن اوضاع 
شده اس��ت. در صورتي كه ماهيت موج اين است كه 
پس از مدتي فروكش مي كند. براين اساس در مورد 
اين موج پنجم هم كل تابس��تان و تا اواسط شهريور 

درگير هستيم.

  بيمارستان ها به زودي پر مي شود
طبرسي در بخش ديگري از صحبت هايش مي گويد: 
تا هفته آينده همه بيمارستان ها پر مي شوند و احتماال 
دوب��اره بايد بيمارس��تان ها تغيير كارب��ري بدهند و 
بخش هاي عاديشان را به بخش كرونايي تبديل كنند. 
در حال حاضر با موج بيماران سرپايي روبرو هستيم، اين 
موج در يك هفته آينده به بستري مي كشد، آن زمان 

ديگر كنترل وضعيت بسيار سخت است و اصل ماجرا 
آن زمان شروع مي شود.

  موج پنجم شديدتر است
او مي افزايد: طبيعت موج هاي كرونايي اس��ت كه هر 
كدام نس��بت به قبلي شديدتر است. بايد از قبل درس 
بگيريم، در كشور ما هر موجي كه آمده از قبلي شديدتر 
بود. موج پنجم هم از اين قاع��ده پيروي مي كند. اين 
موج كرونا تازه ش��روع شده است و هنوز معلوم نيست 
كه كي به اوج آن مي رسيم. اميدوارم اوج اين وضعيت 
جديد مثل قبل بيش��تر نش��ود، باالخره آدم بايد آرزو 
كند تا ش��ايد برآورده ش��ود. اما ت��ا كار عملي صورت 
نگيرد نمي توان اميدي داش��ت. رييس بخش عفوني 
بيمارستان مسيح دانشوري مي افزايد: از ابتداي موج 
پاندمي تاكنون از لحاظ درماني اقدامات مناسبي انجام 
شده از جمله ساخت بيمارستان و آي سي يو و ... اما در 
بحث پيشگيري هيچ اقدامي صورت نگرفته است. ما 
هنوز نتوانسته ايم راهكاري پيدا كنيم كه مانع از بروز 
موج هاي جديد كرونا در كش��ور شويم و اين مي تواند 
وضعيت را براي ما بسيار سخت تر كند. اينكه شهرها را 
از رنگ بندي كنيم صرفا بازي بار رنگ ها و كار اشتباهي 

است. سه شنبه مي گفتند كه تهران شنبه قرمز مي شود، 
شما كه مي دانيد وضعيت در تهران در حال قرمز شدن 

است چرا كاري انجام نمي دهيد؟ 

  سياست هاي ما در قبال كرونا اشتباه است
او در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: اول هفته 
پيش من هش��دار دادم كه وضعيت كرونا در تهران 
قرمز شده است. اما همان روز اين حرف من را تكذيب 
كردن��د و گفتند كه موارد روبه كاهش اس��ت. ما كه 
از يك هفته پيش مي دانس��تيم قرار است تهران در 
وضعيت قرمز كرونا قرار بگيرد چرا هيچ كاري انجام 
نداديم؟ مي گويند براي ايجاد محدوديت ها رنگبندي 
مي كنند، اما ش��ما ميزان محدوديت ها را در شهرها 
ببينيد، مثال محدوديت منع تردد چقدر اجرا مي شود؟ 
االن به فرودگاه نگاه كنيد، آيا در آنجا چيزي از كنترل 
كرونا و رعايت ن��كات بهداش��تي مي بينيد؟ وقتي 
محدوديتي نيست نمي توانيد نسبت به كنترل بيماري 
انتظاري داشته باشيد. بيماري كه رفتارش تغييري 
نمي كند. مديريت ما اشتباه است، چرا كشورهاي ديگر 
با چنين چالش هايي درگير نمي شوند؟ بله در برخي 
كشورها يك موج س��نگين كرونا به وجود آمد، اما از 

اشتباهاتشان درس گرفتند و كنترل كردند. چرا در 
همين تركيه كه كنار ماست اين اتفاقات رخ نمي دهد؟ 
چرا تركيه توانسته ۵۰درصد جمعيتش را واكسينه 
كند اما ما نتوانستيم؟ تا زماني كه اين اقدامات درست 
نشوند پشت سر هم با موج هاي كرونا درگير مي شويم، 
ما االن به كشور موج خيز كرونا در دنيا تبديل شديم. 
در گزارش��ات سازمان جهاني بهداشت هم منعكس 
شده كه متاسفانه ما نتوانس��تيم مديريت خوبي در 
پيشگيري از كرونا داشته باشيم. در بحث پيشگيري 

به شدت دچار ضعفيم.

  چاره اي جز تعطيلي واقعي نيست
طبرسي مي افزايد: در حال حاضر چاره اي جز تعطيلي 
نداريم. ما دوست نداريم جايي تعطيل شود، اما وقتي 
بيماري در حال گسترش است و شهر در وضعيت قرمز 

قرار گرفته است، مجبوريم محدوديتي ايجاد كنيم. 
االن مي گوين��د محدوديت داريم، اما اينها اصال اجرا 
نمي ش��وند. روي كاغذ محدوديت وجود دارد اما در 
عمل اينطور نيست. امروز تهران قرمز شد اما ترافيكش 
از هميشه بيشتر بود. اگر محدوديت ها عملي مي شدند 

كه نبايد چنين اتفاقي رخ مي داد.

گزارش

رييس بخش عفوني بيمارستان مسيح دانشوري هشدار داد 

بيمارستانهاتايكهفتهآيندهظرفيتشانتكميلميشود

رويداد

آس��يب ديدگان  م��ور  ا دفت��ر  سرپرس��ت 
اجتماعي س��ازمان بهزيس��تي كش��ور از تدوين 
مدل و س��امانه اي براي شناس��ايي كودكان كار 
در كارگاه ه��اي زيرزميني از طريق گزارش��گري 
مردمي خبر داد. محمود عليگو گفت: شناس��ايي 
كودكان��ي ك��ه در كارگاه ه��اي زيرزميني به كار 
گرفته ش��ده اند، س��خت اس��ت ام��ا در جامعه، 
هركس��ي به نوبه خود دركارگاه ها و برخي اماكن 
ديگر ممكن اس��ت با كودكان كاري مواجه شود 
كه مي توان��د درباره آن��ان اطالع رس��اني كند تا 
اقدامات حمايت��ي براي كودكان انجام ش��ود. او 
تاكيد كرد: س��امانه شناس��ايي ك��ودكان كار در 
كارگاه هاي زيرزميني براي گزارش گيري از مردم 
و اتصال سامانه به دستگاه هاي مرتبط راه اندازي 
خواهدشد. سرپرس��ت دفتر امور آسيب ديدگان 
اجتماعي سازمان بهزيستي كشور ابراز اميدواري 

كرد كه اين سامانه تا پايان سال آماده شود.

  باالترين ميزان كاهش بودجه پيشنهادي 
كودكان كار و خيابان

او همچنين اظهار داش��ت: س��ال گذشته انتظار 
داشتيم اعتبار س��اماندهي كودكان كار و خيابان 
رشد زيادي داش��ته باش��د. اليحه بودجه نيز به 
مجلس شوراي اس��المي رفته بود و نزديك ۱۲۴ 
ميليارد تومان براي س��اماندهي ك��ودكان كار و 
خيابان در آن مرقوم شده بود. عليگو تصريح كرد: 
اين درحالي است كه اكنون اين اليحه در بودجه 
۱۴۰۰ مصوب و ارقام آن تبدي��ل به ۱۴ ميليارد 

تومان براي كودكان كار و ۲۳ ميليارد تومان براي 
كودكان خيابان ش��ده كه با كاهش وحشتناكي 
روبرو بوده اس��ت. او با تاكيد براينكه اين كاهش 
باالترين ميزان كاهش��ي بوده كه مي توانسته در 
بودجه اتفاق بيفتد، افزود: اين اتفاق ناراحت كننده 
اس��ت چون ما براي بودج��ه، برنامه ريزي كرده 
بوديم. سازمان بهزيستي كشور نسبت به موضوع 

كودكان كار و خيابان تعهداتي دارد.
آس��يب ديدگان  م��ور  ا دفت��ر  سرپرس��ت 
اجتماعي سازمان بهزيستي كشور گفت: موضوع 
ك��ودكان كار و خياب��ان و موض��وع اعتب��ارات، 
ضعيف ترين قش��ر جامعه يعني كودك را درگير 

كرده است. اگر منابع براي ساماندهي كودكان كار 
و خيابان تامين نشود، منجر به مشكالت قضايي 
و افزايش خشونت در حوزه آسيب هاي اجتماعي 
خواهد شد كه در آن صورت در آينده، كنترل اين 
آسيب ها سخت تر خواهد بود. اين در حالي است 
كه براساس آمار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
در س��ال ۱۳۹۶، بيش از ۵۰۰ هزار كودك كار در 
سطح كشور وجود دارد كه به سه دسته كودكان 
كار كارگاهي، ك��ودكان كار در خيابان و كودكان 
زباله گرد تقس��يم مي ش��وند. در سال گذشته نيز 
۷۰۰ كودك كار و خيابان در شهر تهران شناسايي 

شد كه ۸۰ درصد آنها اتباع بيگانه بودند.

راه اندازي سامانه شناسايي كودكان كار در كارگاه هاي زيرزميني

ذرهبین

اين روزها كه بحث بازگش��ايي م��دارس در مهر 
ماه مطرح اس��ت و فصل ثبت ن��ام دانش آموزان 
هم از راه رس��يده، اين س��وال مطرح اس��ت كه 
ثبت نام ها چطور انجام مي ش��ود و آيا واقعا با اين 
ش��رايط مي توان اميدي به بازگش��ايي مدارس 
در س��ال جديد داش��ت؟  معاون آموزش ابتدايي 
آموزش و پرورش با بيان اينكه بهترين مدرس��ه 
نزديك ترين مدرسه است، گفت: مدارس دولتي 
يا غيردولت��ي براي ثبت نام دانش آم��وزان اجازه 
برگ��زاري آزمون ورودي ندارند. از س��وي ديگربا 
توجه به دس��تورالعملي كه در ۲۲ ارديبهش��ت 
امس��ال به مدارس ابالغ شد، براي حفظ سالمتي 
والدي��ن و دانش آموزان، ثبت ن��ام مدارس به طور 
غير حضوري برگزار مي ش��ود. رضوان حكيم زاده 
افزود: دانش آم��وزان پايه اول ب��ه دليل ضرورت 
حضور در س��نجش اوليه باي��د ثبت نام حضوري 
داشته باشند؛ البته متقاضيان اين پايه تحصيلي 
مي توانند مرحله پيش ثبت نام را به صورت آنالين 

انجام دهند. او با بيان اينكه تغيير مدرس��ه يا پايه 
تحصيلي به صورت آنالين امكان پذير است، ادامه 
داد: دانش آموزان با مراجعه به نش��اني اينترنتي 
http: //pada.medu.ir مي توانن��د فرآين��د 
ثبت نام را پيگيري كنند. معاون آموزش ابتدايي 
آموزش و پرورش تصريح ك��رد: افرادي كه محل 
سكونت خود را تغيير داده اند، با بارگذاري آخرين 
مدارك مرتبط با محل س��كونت فعلي مي توانند 
ثبت نام غير حضوري را انج��ام دهند و هيچ گونه 
مراجع��ه حضوري ب��ه م��دارس در اين خصوص 

ضروري يا الزامي نيس��ت. او با بيان اينكه انتخاب 
مدرس��ه يكي از مهم ترين دغدغه ه��اي والدين 
است، عنوان كرد: اميدوارم سياست كاهش تنوع 
مدارس در كش��ور بيش از پيش مورد توجه قرار 
بگيرد. حكيم زاده اضافه كرد: بهترين مدرسه براي 
دانش آموزان مقطع ابتدايي، نزديك ترين مدرسه 
است. حكيم زاده با اش��اره به اينكه تمام معلمان 
مدارس دولتي با تجربه و حرفه اي هستند، افزود: 
فاصله جغرافيايي اندك ميان منزل تا مدرسه به 
دانش آموز آرامش خيال مي بخشد. معاون آموزش 
ابتدايي وزير آموزش و پرورش با اش��اره به اينكه 
تمام مدارس سطح كش��ور بايد ضوابط ابالغي از 
س��مت وزارت آموزش و پرورش را رعايت كنند، 
اظهار كرد: هيچ يك از مدارس كشور نمي توانند 
در فرآيند ثبت نام دانش آم��وزان كاري خارج از 
ضوابط انج��ام دهند. همچنين م��دارس دولتي 
ي��ا غيردولتي براي ثبت ن��ام دانش آموزان اجازه 

برگزاري آزمون ورودي ندارند.

مدارس براي ثبت نام دانش آموزان اجازه برگزاري آزمون ندارند
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