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نيـازاقتـصادايـران

مناقشه ميان شوراي پنجم
و شوراي منتخب

رييس بخش عفوني بيمارستان مسيح دانشوري
هشدار داد

بيمارستانها تا يك هفته آينده
ظرفيتشان تكميل ميشود

صفحه5

نزول شاخص بازار
پس از  10روزرشد متوالي

هواشناسي
فصلمجامع
بورسي

صفحه8

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

يادداشت1 -

اثرمتغيرهاي بنيادين بربازارارز

صفحه3

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

بورس از نخس��تين روزهاي س��ال  1400روزهاي
چندان معقولي را تجربه نك��رد ،راهكارهاي زيادي
ازجمله پيشنهادات 3+7در بازار ارايه شد اما؛ كاري از
پيشنبردوهمچنانتاالرشيشهاينزولروبهصعود
ترجيحميدهد.اينطوركهبهنظرميرسد،بازارسهام
صفحه 4رابخوانيد
پس از...

بازار تهران تعطيل شد!

كارشناس مركز پژوهشهاي
مجلس :جلوگيري از تضييع
حقوق كاربران در فضاي مجازي با
نظارت سه نهاد مرجع

حقوق كاربران
فضاي مجازي به
مسلخ ميرود؟

كارش��ناس مركز پژوهشهاي مجلس ،نظارت سه
مرجعبرتصميماتكميسيونعاليتنظيممقررات
فضاي مج��ازي را از نقاط قوت در ط��رح حمايت از
حقوقكاربرانوخدماتپايهكاربرديفضايمجازي
عنوانكرد،ايندرحالياستكهفعاالنحوزهفناوري
صفحه 6رابخوانيد
اطالعاتبا...

يادداشت2-

فضايتعليق
بازارها و شاخصها

موض��وع ثب��ات در اقتص��اد
و نظام��ات تصميمس��ازي
كش��ورهاي مختلف ،يكي از
گزارههايي است كه آثار و نتايج
عيني بر س��اير شاخصهاي
اقتصادي به جاي ميگذارد .در
واقعجداازرويكردهايبنيادين
هاديحقشناس
اقتصادي ،نف��س ثبات باعث
ميشودتابخشهايمختلفاقتصاديتصويريروشنتر
از چشمانداز آينده در ذهن داشته باشند و متناسب با اين
تصويراقدامبهبرنامهريزيوتصميمگيريكنند.درنقطه
مقابل هر زمان كه اتمس��فر اقتصادي جوامع مختلف در
يكفضايمعلقوغيرمنسجمقرارداشتهباشند،بههمان
ميزان نيز بايد انتظار نوس��ان و تكانههاي بيشتري را در
اقتصادداشتهباشيم.درشرايطيكهارزيابيهايتحليلي
پيش از اين حاكي از اين بود كه پرونده هستهاي و موضوع
احيايبرجام،قبلازپايانخردادماهتعيينتكليفخواهد
شدوروندلغوتحريمهاياقتصاديبهسرعتآغازخواهد
شد ،اما بر خالف پيشبينيها ،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 تصميمسازي كش��ور در دوران انتقالي از دولت
دوازدهمبهدولتسيزدهمباعثبهوجودآمدنمفهوميدر
اقتصادايرانشدهاستكهتحليلگرانازآنباعنوانفضاي
«عدمقطعيت»يادميكنند.اتمسفريكهباعثميشود،
بازيگراناقتصاديبرايتصميمگيريوواكنشنسبتبه
موضوعاتاقتصاديبااحتياطبيشتريعملكنندونوعي
ركودفضايكلياقتصاديرادربربگيرد .بااينتوضيحات
ميتوان گفت كه امروز و در اين مقطع زماني ،مهمترين
متغير اثرگذار بر روي شاخصهاي اقتصادي از جمله نرخ
ارز ،شاخصبورسو...واژهعدم قطعيتو فضاي تعليقدر
اقتصاد باشد .امروز در شرايطي كه دولت دوازدهم آخرين
ماههاي فعاليتهاي خ��ود را طي ميكند و از يك طرف
فضاي انتقالي ميان دولتهاي قديم و جديد جريان دارد
و از سوي ديگر نيز هنوز در خصوص احياي برجام نتيجه
موردنظرحاصلنشدهاست،نوعيفضايتعليقدراقتصاد
ايرانجريانداردكهتاثيرايناتمسفربررويشاخصهاي
اقتصاديبهروشنينمايانشدهاست.دركناراينگزارهها،
ساير مشكالت ريشهاي اقتصاد مانند افزايش نقدينگي،
كسري بودجه و بروز تورمهاي نقطه به نقطه ،ميانگين و
ماهانهمزيدبرعلتشدهاندتاشاخصهاياقتصاديايران
دروضعيتباثباتومساعديقرارنداشتهباشند.وضعيت
سايربازرهايتاثيرگذاراقتصادينيزبههمينشكلاست.
بهعنوانمثالبازارسرمايهكهمدتهااستدرشرايطركود
بهسرميبرد،نشانهايازبهبودمستمررانماياننكردهاست
وبهجزبرخيبهبودهايمقطعيوضعيتباثباتيراتجربه
نكرده است .يا به عبارت سادهتر انتظاراتي كه براي بهبود
در اين بازار در سال جديد وجود داشت نيز رخ نداده است.
ادامه در صفحه3

تعادل | اتاق اصن��اف ايران در پي افزايش ابتال و موج
پنجم شيوع كرونا و بر اساس آخرين مصوبات ستاد ملي
كروناطياطالعيهاياعالمكردكهتنهاگروهشغلييك
امكان فعاليت دارند و فعاليت مشاغل گروههاي  ۳ ،۲و
 ۴در شهرهاي قرمز ممنوع است .براساس اين اطالعيه
فقطگروهشغلييككهشامل ۲۹رستهشغليهستند،
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 مسووليتپذيري
اجتماعي در رعايت پروتكلهاي بهداشتي و افزايش آن
به سطح بيش از  ۹۰درصد ،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 اتحاديههاي صنفي خبر
داده و گفته كه اين بازرسيها موجب ضمانت در اجراي
بيش از پيش رعايت دس��تورالعملها و پروتكلهاي
بهداشتي خواهند بود .البته تعطيلي واحدهاي صنفي
اعتراض واحدهاي صنفي را به دنبال داشت .بهطوري
كه رييس اتاق اصناف تهران در اظهاراتي عنوان كرده،
اعتراض اصن��اف گروههاي  3 ،2 ،1و  4اين اس��ت كه
اگر قرار بر تعطيلي اس��ت بايد همه تعطيل شوند .آنها
ميگويند ،وقتي ادارات و بانكها باز هستند اما كسبه

يادداشت3-

نقشمولفههايسياسي
در بورس

دقيق��اً پ��س از انتخاب��ات
رياس��تجمهوري نش��انهاي
مثبت در بازارس��رمايه نمايان
ش��د كه به عقيده بس��ياري از
فعالين بازار س��رمايه ،بورس با
نشانههاي سياسي روند مثبتي
را در پي گرفت��ه البته اين روند
رقيهندايي
ط��ي دو روز اخير ب��ه مخاطره
افتاده است .در اين ميان س��واالت زيادي مطرح ميشود
كه مهمترين 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؟دراينجادوتحليليادوگزينهمطرحاست.نخستين
تحليل يا گزينه درخصوص نوسانات بازارها و فعاليتهاي
سياسي است ،در ش��رايط حال حاضر به نظر ميرسد كه
سايهتصميمگيريهايسياسيوبرخيابهامات،ازسربازار
سرمايه كشورمان كم شده باشد .تعارض منافعي كه پيش
از اين در بورس بهطور كام ً
ال مشخص ديده ميشد پس از
انتخاباتكاهشمطلوبيپيداكردهواينموضوعاثرخودرادر
بازاروشاخصبهجايگذاشتهاست.بهعبارتبهتردرشاهد
يكپارچهشدناركانقدرتدربازارسهامهستيم،بنابراين
بازيگران اصلي بورس به قلمروي خود در سرمايهگذاري و
ادامه در صفحه3
كسبسودبازگشتهاندو...

مجبور به تعطيلي ميشوند ،با مشكالتي مانند بدهي
و فشارهاي مالي كه با اين تعطيليها 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  ۱كه ليست آنها در
ادامه ميآيد مجاز به فعاليت هستند .گروه شغلي يك
ش��امل «  .۱داروخانهها و كارگاههاي توليدي ،مراكز
صنعتي و معدني ،كشاورزي ،شيالت ،كشتارگاه ،انبار
و س��ردخانه عمومي؛  .۲مراكز زير س��اختي و حياتي،
مراكز تامين و توزيع آب ،برق ،گاز ،مديريت پس��ماند،
فاضالب و فعاليتهاي تصفيه و تهويه هوا ،پااليشگاهها
و جايگاههاي س��وخت؛  .۳حمل و نقل عمومي كاال و
مسافربرونشهريشاملريلي،هوايي،جادهايودريايي؛
 .۴كراي��ه خودرو بدون رانن��ده ،پاركينگ عمومي؛ .۵
مراكز نظامي ،انتظامي و امنيتي؛  .۶فروشگاههاي مواد
غذايي ،زنجيرهاي ،س��وپرماركتها ،ميوه فروشيها و
سبزي فروشيها ،ميادين ميوه و تره بار؛ .۷مراكز توليد،
نگهداري،توزيعوفروشمحصوالتپروتئينيوخدمات
وابس��ته؛  .۸مراكز توليد و عرضه فرآوردههاي لبني و
نانوايي (توليد فرآوردههاي نانوايي)؛ .۹مراكز بهداشتي،
درماني ،اورژانس و تامين آمبوالنس دولتي و خصوصي
و مشاغل مشابه؛ .۱۰داروخانهها ،مراكز و فروشگاههاي
دامپزش��كي ،پخش دارو ،عطاري و داروهاي س��نتي

و ب��ذر؛  .۱۱مراكز تهي��ه ،توليد و طبخ م��واد غذايي و
خوراكي آماده و صرفا بيرون بر (شامل تمام گروههاي
غذاييسرد،گرم،آشاميدني،بستنيوآبميوه،خشكبار،
شيريني و مشاغل مش��ابه)؛  .۱۲خدمات اپراتورهاي
ارتباطي ،خدمات الكترونيك و فعاليتهاي پستي؛.۱۳
شركتهاي خدمات اينترنتي (اعم از تامينكنندگان
اينترنت،فروشگاههاياينترنتيوشركتهايخدماتي
مبتني بر اينترنت)؛  .۱۴رسانههاي مكتوب و بر خط و
مشاغلمشابه؛.۱۵مراكزنگهداريخدماتيسالمندان،
معلوالن ،جانب��ازان ،مراكز توانبخش��ي و مراقبتي و
آسايش��گاه ها؛  .۱۶تعميرگاههاي انواع خودرو ،لوازم
خانگي ،الكتريكي ،الكترونيكي ،كامپيوتر ،تاسيساتي،
كليه خدمات فني و كارواش؛  .۱۷فروش��گاههاي انواع
قطعات ،لوازم يدكي ،الكتريكي ،الكترونيكي ،صيادي،
كشاورزي و تاسيساتي و ساير ملزومات مورد نياز توليد؛
 .۱۸فروشگاههاي انواع مصالح ساختماني از قبيل (گچ،
سيمان ،سراميك ،لوله و اتصاالت) ،محصوالت فوالدي
(آهنوآلومينيوم)وپاساژهايتخصصينظيرالستيك،
قطعاتيدكي،آهنآالت،كامپيوتر(بهاستثناءپوشاك،
كيف ،كفش و موباي��ل)؛  .۱۹كارگاهه��اي صنعتي و
س��اختماني (مانند جوشكاري و تراش��كاري و مشابه
آن)؛  .۲۰چاپخانهها ،ليتوگراف ،تايپ و تكثير و دفاتر
فني مرتبط ،دفاتر آگهي تبليغاتي فروشندگان كاغد و
مقوا؛ .۲۱خشكشويي ها؛ .۲۲مراكز فروش عينكهاي
طبي؛  .۲۳فروش گل و گي��اه تزييني و طبيعي و مواد

يادداشت4-

اوليه كشاورزي ،باغباني و دامداري؛  .۲۴فروشگاههاي
لوازم ايمني و آتش نش��اني؛  .۲۵سينما خودرو /تئاتر
خودرو؛.۲۶مراكزاقامتي(شاملهتل،متل،مهمانپذير،
پانس��يون و مشاغل مش��ابه)؛  .۲۷فروشگاههاي مواد
ش��يميايي با كاربرد صنعتي و كشاورزي؛  .۲۸فعاليت
تيمهاي ملي و ليگهاي وابسته در رشتههاي مختلف؛
 .۲۹غ��ذا و ملزوم��ات حيوانات خانگ��ي ،ملزومات و
تجهيزاتدامپزشكي».
مشاغل ممنوع فعاليت گروه دو
مش��اغل گروه  ۲نيز كه فعاليت آنها ممنوع اعالم شده
شامل بوس��تانها 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��مارهگذاري
اتومبيل؛ آرايش��گاههاي مردان��ه و زنانه؛ مراكز فروش
لوازم آرايشي و بهداشتي؛ مراكز فروش فرش و موكت،
كف پوشها ،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)
لوازمالتحرير،كتابومجله،محصوالتفرهنگيوكمك
ادامه در صفحه7
آموزشي...

يادداشت5-

مزايا و معايب
آزادسازي دالرهاي بلوكه شده

بازگشت نقد و صرف آن براي
واردات يا تبديل به ريال براي
تامين بودجه دولت ،ميتواند
آث��ار تورمي به همراه داش��ته
باشد و نوس��ان قيمتها را به
همراه داش��ته و به زيان توليد
آرشمحبينژاد 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،آثارمثبتيرادراقتصادكشورشاهدخواهيمبود.
ارزهايبلوكهشدهپشتسدتحريم،بااحيايبرجامورفع
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 طرفهاي خارجي حاضر
شوند اس��كناس اين پولها 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
زيرساختها شود و به توانمندسازي ساخت و خودكفايي
كمك بكند ،سياست و تصميمي مفيد بر آينده اقتصاد
كشور است .در اين سالها ،با وجود تحريمهاي ظالمانه
امريكا بر عليه ملت ايران ،دس��تآوردهاي مهم و مفيدي

در صنايع داخلي داشتهايم ،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 تحريمها ،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 توانمندسازيهاي انجام شده در عرصه
خودكفايي ،از بي��ن ميرود .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 بيرويه كاال وارد نش��ود و آنچه
ساخت داخلي ندارد يا مزيت توليد داخلي ندارد ،ميتواند
وارد ش��ود .ولي با اين شرط كه توليد داخل را با مخاطره
روبرو نكند كه در نهايت مجموعه اين سياست ،بتواند به
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رشد اقتصادي كمك كند.

كار پنهان كودكان ،زنگ
خطري براي جامعه

يكي از پديدههاي دنياي مدرن،
پديدهكودكانكاراستكهفقط
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
كوروشمحمدي اجباري هس��تند و بيشتر آنها
به دليل فقر اقتص��ادي و اعتياد
خانواده يا وضع نامناس��ب اقتصاد خانواده و فقر فرهنگي به
صورتفصلييادايممشغولكارميشوند.نخستكودكاني
هستندكهدرخياباندستفروشيوكارميكنند.اينكودكان
معموالً خانواده دارند اما جبر ،آنان را به اين س��مت كشانده
است .دس��ته ديگر كودكان خياباني هستند كه در خيابان
زندگي و كار تكديگري ميكنند كه خانواده ندارند .دسته
سوم هم كودكان كار كارگاهي هس��تند كه در كارگاههاي
توليدي ،كشاورزي و خانگي و كورهپزخانه به كار مشغولند.
زمانيكودكمجبوربهكارميشودكهشرايطزندگيبرايش
سختباشدودردرونخانوادهتحتفشارقرارگيرد.درچنين
شرايطي است كه او در معرض خطراتي مانند تكديگري و
حتي اعتياد و كارتن خوابي قرار ميگيرد و در نتيجه ترجيح
ميدهدبهدنبالكاريبرودتاحداقلبتواندازطريقآنامرار
معاش كند اما بازهم در معرض س��اير آسيبهايي است كه
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جامعهبراياورقمميزند.

كانونهاي ثروت و نرخ ارز
حرف نخست) نرخ ارز همواره
يكي از گزارههايي اس��ت كه
دولتها در ماههاي پاياني عمر
خ��ود با اس��تفاده از آن تالش
ميكنند ،نات��رازي موجود در
كارنامه اقتصادي و بدهيهاي
خود را پوشش بدهند .در اغلب
حسين راغفر
برهههاي تاريخي كش��ور نيز
دولتها ت�لاش كردهاند از طريق ايجاد نوس��ان در نرخ
ارز بدهيه��اي خود را جب��ران كرده و كارنامه نس��بتا
مطلوبت��ري از خود به جاي بگذارند .به نظر ميرس��د،
ريشهاصليافزايشاخيرنرخارزدركشورنيزبرآمدهازيك
چنين نگاهي به مقوله بدهيها باشد .طي روزهاي اخير،
نرخ ارز يكبار ديگ��ر در اقتصاد ايران اعداد و ارقام باالي
 25هزار توماني را پشت سر گذاشت و پس از آن نيز بازار
اقالممصرفيمردمبانوساناتقيمتيمواجهشد.پسازآن
مردم يكبار ديگر افزايش قيمت در اقالم اساسي را تجربه
كردندوفشارمعيشتيبراقشاركمتربرخورداربيشترشد.
دوم) به نظر ميرسد ،دولت مستقر در هفتههاي پاياني
فعاليتهاي خود همچنان اش��تباهات قبلي را در حوزه
اقتصادي تكرار ميكند و دس��ت به اقداماتي ميزند كه
نتيجه آن چيزي جز نوسان و تكانههاي تورمي نيست.
در اين دوره انتقال برزخي كه دولت قبلي در حال اتمام
فعاليتهايش 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 ميشود
كه نتيجه آن به ضرر اقتصاد و معيش��ت اقشار متوسط و
محروم جامعه است .به عنوان مثال در اين فضاي هرج و
مرجاقتصادي،قيمتمصالحساختمانيبدونهيچدليل
معقوليطييكهفتهرشديحدود 25درصديراتجربه
ميكند .افزايش قيمتي كه نتيجه آن در بازار مس��كن
و س��اير بازارهاي اقتصادي منش��أ اثرات تورمي فراواني
خواهد ش��د و نوسانساز ميشود .به هر حال مردم براي
تامين يك واحد مسكوني اجارهاي حداقلي با مشكالت
فراواني روبهرو هستند ،وقتي قيمت مصالح ساختماني و
اقالم مرتبط با آن ناگهان 25درصد افزايش پيدا ميكند،
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 بازارهاي5گانه
كش��ور (مس��كن ،خودرو ،طال ،بورس و ارز) ايجاد شود،
تبعات آن به سرعت ساير بازارها را نيز با تكانههاي تورمي
روبه رو ميسازد .معتقدم در اين شرايط نهادهاي نظارتي
و قوه قضاييه بايد نقش خود را در فضاي اقتصادي كشور
تقويتكنند.بايدباافرادياجرياناتيباعثبروزيكچنين
تكانههايي ميش��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 مطلوبتر از
خود تالش ميكند تا از هر ابزاري براي تلطيف بدهيهاي
خود اس��تفاده كند .در ش��رايطي كه ابزار خاصي براي
جبران بدهيهاي دولت وجود ندارد ،نوسانات ارزي يكي
از گزارههايي اس��ت كه از طريق آن تالش ميش��ود تا از
طريق آن بهبودي در وضعي��ت بدهيهاي دولت ايجاد
شود .در سالهاي قبل كه كارشناسان اقتصادي نسبت به
بروز كسريهاي فزاينده در بودجه هشدار ميدادند ،يك
چنين روزهايي را پيشبيني ميكردند كه تبعات كسري
بودجه مشكالت عديدهاي را در اقتصاد كشور ايجاد كند.
واقعآناستكهاقتصادايرانطيسالهاياخيرباكسري
بودجههاي فزايندهاي مواجه است .امروز كه در ماههاي
پاياني فعاليتهاي ساختار اجرايي قرار گرفتهايم ،دولت
تالش ميكند تا تبعات اين كسريها 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 ظرفيتهاي خود را صرف حل مشكالتي كند كه
به دليل كسريهاي گسترده مالي ايجاد شدهاند .بنابراين
افزايش نرخ ارز مشكلي است كه نه تنها شرايط فعلي را
مخاطرهآميز ميكند ،بلكه چشمانداز آينده پيش روي
اقتصاد و معيشت كشور را نيز تيره و تار ميسازد.
چهارم) معتق��دم وضعيت فعلي نتيجه ب��ازي دالالن،
س��وداگران و س��فتهبازان مرتبط با كانونهاي قدرت و
ثروت است كه از فضاي انتقالي فعلي و مشكالت دولت
سوءاستفاده كرده و تالش ميكنند تا بيشترين سود را از
اقتصاد كشور برداشت كنند .كانونهايي كه پيش از اين
مشخص شد در دوران تحريمها سودهاي كالني را كسب
كردهاند و در ايامي كه مردم با مشكالت معيشتي فراواني
روب��هرو بودهاند ،هر روز بر ث��روت و نفوذ خود در اقتصاد
كشور افزودهاند .اساسا يكي از مهمترين دستور كارهاي
دول آينده مقابله با اين كانونهاي قدرت و ثروت در كشور
است .كانونهايي كه طي سالها و دهههاي متمادي در
اقتصاد و بازارهاي كشور النه كردهاند و به قيمت گسترش
فقر براي عموم مردم بر ثروتهاي نجومي خود افزودهاند.
مقابله با اين كانونها ب��دون ترديد نيازمند عزم جدي و
هماهنگيمجموعهظرفيتهايكشوردريكراستااست.
تداوماينوضعيتباعثافزايششكافطبقاتي،گسترش
فقر و رشد فزاينده آسيبهاي اجتماعي در كشور خواهد
شد.دولتآيندهبايدبداندكهمقابلهبااينشرايطدشواربه
برنامههاي علمي و تخصص نياز دارد ،چرا كه تجربه ثابت
كرده زمان به سرعت برق و باد ميگذرد و تنها كارنامهها
و عملكردهاي مثبت و منفي است كه به يادگار ميماند.

رويداد
روحاني:كاالهاياساسيبهميزان
كافيتامينوواردشدهاست

رييسجمهوري گفت :بهرغ��م همه محدوديتهاي
ارزي،كاالهاياساسيوضروري،توليدوبهميزانكافي
تامينوواردشدهاست.
دويستوسيوهشتمينجلسهستادهماهنگياقتصادي
دولتروزيكشنبهبهرياستحجتاالسال موالمسلمين
حسن روحاني رييسجمهوري 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
ازبررسيدراينخصوصتصميماتالزماتخاذشد.
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،
كميتهاي با مسووليت وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و متش��كل از وزارتخانههاي 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
ترخيصكاالهاياساسياقدامكنند.رييسجمهوري
با تاكيد بر ضرورت ادامه اقدامات موثر و فوري در تامين
كاالهاي اساس��ي گفت :دول��ت در دوران اوج جنگ
اقتصاديبا تالشوپيگيريهاي موثراجازهندادهاست
تحريمهايظالمانهمانعازتامينكاالهاياساسيشود
و به همين جهت ،عليرغم همه محدوديتهاي ارزي،
كاالهاياساسيوضروري،توليدوبهميزانكافيتامين
وواردشدهاست.روحانيبااشارهبهوظايفكميتهتسريع
ترخيصوتخليه،گفت:دستگاههايمرتبط،باجديتو
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
ناهماهنگيمياندستگاههاشود،بنابراينبايدكاالهاي
ضروري با سرعت در دسترس مصرفكنندگان و مردم
قرار گيرد .در ادامه اين جلسه رييس كل بانك مركزي
گزارشي از وضعيت رفع تعهدات ارزي صادركنندگان
و واردكنندگان ارايه كرد .رييسجمهوري با اش��اره به
ابالغ بسته سياس��تي چگونگي ايفاي تعهدات ارزي از
ابتداي سال گفت :اين بسته ميتواند پاسخي مناسب
به دغدغههاي 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
پيشرويصادركنندكان،حمايتهايالزمازصادرات
صورتگيرد.روحانيبابياناينكهتجاروبازرگانانكشور
چه در ش��رايط جنگ اقتصادي و چه در شرايط عادي
به هيچوجه نبايد در مسير فعاليتهاي اقتصادي خود
درگيرموانعاداريشوند،تصريحكرد:دركناررفعموانع
وايجادسهولتوسرعتبرايفعاليتصادركنندگانو
يداندبرايصادركنندگان
بازرگانان،دولتوظيفهخودم 
وواردكنندگانمتعهدكشورمشوقهاييدرنظربگيرد.
ويبابياناينكهدردورانجنگاقتصاديوتحريمهاي
ظالمانهعليهملتايرانهمهتالشامريكابراينبودهكه
كشوردرزمينهتامينارزموردنيازبامشكلمواجهشود،
گفت:دولتباحمايتازصادركنندگانمحصوالتغير
نفتيكهبارتامينارزموردنيازكشوررادراينشرايطبه
دوشكشيدند،مانعازتحققاهدافدشمنشدهاست.

پيامدهاي حمالت سايبري
بر اقتصاد امريكا

حمله اخير هكرها به ۲۰۰ش��ركت امريكايي ،تبعات
و پيامدهاي ناگواري براي اقتصاد امريكا داشته است.
به گزارش رويترز ،در واقع يكي از بزرگترين حمالت
باجافزارها در تاريخ در سراس��ر جهان گسترش يافته و
فروشگاههاي زنجيرهاي «كوپ» سوئد را مجبور كرده
استهمه ۸۰۰شعبهخودراتعطيلكند.اينتعطيلي
گسترده در پي حمله پيچيده و غيرمعمول به شركت
فناورياطالعات«كاسيا»امريكاانجامشدهاست.فرض
برايناستكهباجافزارموسومبه«ريويل»ابزارمديريتي
دسكتاپشركتكاسيا VSAراربودهويكبهروزرساني
مخرب كرده است كه ارائهدهندگان مديريت فناوري
فعالدرامرتجارتراآلودهميكند.براساساعالمپليس
فدرال امريكا ،ريويل همچنين ماه گذشته در حمله به
«جي.بي.اس» يكي از بزرگترين شركتهاي صنايع
فناوري گوشت جهان نقش داش��ته است .اين حمله
باعثشدكهشركت«جي.بي.اس»كهدربرزيلمستقر
اس��ت ۱۱ميليارد دالر به صورت بيتكوين به هكرها
پرداخت كند .شركت «هانترس لبز» كه يكي از اولين
شركتهايي بود كه در مورد آلوده شدن مشتريان ارائه
دهنده خدمات هشدار داد ،اعالم كرد كه ممكن است
هزارانشركتكوچكتحتتاثيراينحملهسايبريقرار
بگيرند .در همين حال ،شركت كاسيا با اشاره به اينكه
تنها حدود ۴۰تن از مشتريانش ب ه طور مستقيم تحت
تاثير حمله هكرها قرار گرفتهاند ،از همكاري با پليس
فدرال امريكا (افبيآي) 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
منتقلميكنند.افبيآيباصدوربيانيهاياعالمكردكه
باهمكاريباآژانسامنيتزيرساختيوامنيتسايبري
امريكا ،تحقيقات در اين زمينه را در دست انجام دارد.
پيامهاي الكترونيكي براي پرداخ��ت باجهاي هزاران
تا ميليونها دالري گذاشته ش��ده است .كارشناسان
ميگويند زمانبندي اين حمله در روز جمعه و قبل از
تعطيالتاينهفتهامريكا،باهدفگسترشآندراسرع
وقت درحالي كه كارمندان از محل كار دور بودند ،انجام
شدهاست.جوبايدن،رييسجمهوريامريكاگفتكهبه
نهادهاياطالعاتيكشورشبرايتحقيقدرمورديافتن
عاملاينحملهدستوردادهاست.براساساعالمشركت
كوپ كه بزرگترين شركت زنجيرهاي مواد غذايي در
سوئداست،ابزارمورداستفادهبرايبهروزكردنازراهدور
حسابهايپرداختياينشركتتحتتاثيراينحمله
قرارگرفتهاست،ازاينروپرداختهاامكانپذيرنيست.
شركتكاسياازطرفشركتسوئدي«ويسمااسكام»
مورد اس��تفاده قرار ميگيرد كه مديريت س��رورها و
سيستمهاي شماري از ش��ركتهاي تجاري سوئدي
رابرعهدهدارد.
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دريچه

ايـران

تهران و بسياري از شهرها در خاموشيهاي اعالم نشده فرو رفتند

وضعيت اضطراري برق تاآينده
س��نت غافلگيري مسووالن و س��ورپرايز مردم همچنان
ادامه دارد .در تهران و بس��ياري ديگر از ش��هرهاي كشور
ش��اهد قطعي يكباره و خارج از برنامه زمانبندي اعالم
ش��ده هس��تيم ،برق ميرود و مردم با مش��كالت زيادي
روبرو ميشوند  .مديرعامل شركت توانير نهتنها توضيح
قانعكنندهاي در اعالم نكردن برنامه خاموشيها نداشته
بلكه آب پاكي را هم روي دستان مردم ريخته و ميگويد
وضعيتاضطراريبرقتايكماهديگرادامهخواهدداشت.
مردم پايتخت در دو روز گذشته بازهم با قطعي برق براي
چندينباردرطولروزودراوجگرمامواجهشدندكههمين
موضوعدستمايهبسياريازنظراتكاربرانفضايمجازي
ش��د .برخي به دنبال تاريخچه ورود برق به كشور رفتند،
برخيبااشتركگذاشتنتصاويرجالبقصداطالعرساني
داشتند .ش��هر هم بدون برق تصوير ديگري از خود نشان
ميداد ،از خاموشي چراغهاي راهنمايي و رانندگي گرفته
تا آنتن ندادن موبايل و كالفه ش��دن مردم كه شغلشان و
ارتباطاتشان مختل ش��ده بود و تصوير جالب خبرگزاري
ميزان از واكسن زدن پيرمردي در زير نور موبايل .افزايش
مصرف برق به دليل گرماي كمسابقه ،استخراج قانوني و
غيرقانوني رمزارز ،كاهش آب ذخيرهگاه سدها يا به دليل
خشكسالي و محدوديت ظرفيت توليد و يا حتي داستان
كنوانسيونپاريسوتعهدايرانبرايمحدوديتازاستفاده
از سوختهاي فس��يلي از مهمترين علتهايي هستند
كه مسووالن و برخي كارشناس��ان براي توجيه افزايش
يزاده،مديرعامل
ساعتهايخاموشيبيانميكنند.متول 
شركتتوانيريكشنبه دريكنشستخبريگفتعالوهبر
اينمشكالت«يكي-دونيروگاه»همازمدارخارجشدندكه
باعثافزايشزمانخاموشيهاشدهاست.سرپرستشركت
توزيعبرقالبرزاينمسالهرامشخصترتوضيحدادوگفت:
«ديروزبهدليلاينكهدونيروگاهتوليدبرقدركشوربهدليل
مصرف باال از مدار خارج و به اورهال نياز پيدا كردند ،ناچار
شديمبراساسدستورمليخاموشيبرقراافزايشدهيم
وقطعيبرقخارجاززمانبندياعالمشدهداشتهباشيم».

خاموش�يهاي اعالم نش�ده در بسياري از
كالنشهرها
رامينفرجبهخبرگزاريايسناميگويدشركتهايتوزيع
برق بايد به دستورالعمل مركز كنترل عمل كنند ولي در
وضعيت ناپايداري شبكه چارهاي جز افزايش خاموشيها
نيست .افزايش خاموش��يهاي خارج از برنامه اعالم شده
منحصر به اس��تانهاي تهران و البرز نبوده است .كاربران
شبكههاي اجتماعي از بس��ياري ديگر از كالنشهرهاي

ايرانازقطعبرقفراترازساعتهاياعالمشدهخبردادهاند.
فصل تابستان تازه ش��روع شده و انتظار ميرود با افزايش
دمايهواميزانمصرفبرقوبهتبعآنخاموشيهاافزايش
يابد .مديركل مديريت بحران استانداري اصفهان با توجه
به اين موضوع هش��دار داده كه بايد از هماكنون «به فكر
پيشگيريازخاموشي»بود.
توضيحياتوجيهخاموشيهاياعالمنشده؟
براساساعالموزارتنيروتمامشركتهايتوزيعاستانها
موظف به انتشار جداول خاموشي ش��دهاند و آنطور كه
مديرعاملشركتتوانيراعالمكردهتنهايكنوبتخاموشي
برايمشتركاناعمالميشود.شواهدوشنيدههاهمحاكي
ازايناستكهنهتنهاخاموشيهامطابقبرنامهنيستبلكه
در برخي نقاط حتي بيش از دو تا سه بار خاموشي اعمال
ميش��ود كه اين موضوع موجب ايجاد مش��كالتي براي
مشتركان شده است .باتوجه به اينكه ميزان مصرف برق
تمام مناطق بهطور كامل در اختيار صنعت برق قرار دارد،
حداقل كاري كه اين صنعت ميتواند انجام دهد اين است
كههيچخاموشيرابدوناطالعقبلياعمالنكند.مصطفي
رجبيمشهدي،سخنگويصنعتبرقدرنشستخبري
مشتركبامديرعاملتوانيردرپاسخبهپرسشيدربارهقطع
برقدربرخياستانهابهمدتپنجساعتوخارجازبرنامه
گفت اگر مساله عدم توازن توليد و مصرف باشد ميتوان
دربارهآناطالعرسانيكردامااگر«خاموشيبهدليلنقص
يامشكلفنيدرشبكه»باشداينكارامكانپذيرنيست.
مديرعام��ل توانير مانند س��خنگوي صنع��ت برق علت

خاموشيهاي اعالم نشده در روزهاي اخير را «مشكالت
درشبكهبرق»عنوانكردهاست.
مصرف بيش از ظرفيت توليد
بااينحالواقعيتايناستكهظرفيتتوليدبرقدرايراناز
ميزانمصرفدرساعتهاياوجبسياربيشتراست.بخشي
ازاينمشكلبهسوءمديريت،عدمسرمايهگذاريوبهينهو
بهروزنبودندستگاههاوتجهيزاتپرمصرفدربخشهاي
مختلف،ازجملهصنايعوكشاورزيوخانگيبازميگردد.
سخنگويصنعتبرقبااشارهبهارزيابيسازمانهواشناسي
از افزاي��ش دماي ه��وا در روزهاي آينده به ايس��نا گفت:
«پيشبين��ي ما اين اس��ت كه ميزان مص��رف اين هفته
ركورد بزند و به عدد حدود  ۵۶هزار مگاوات برسيم و توان
تامين نيروگاههاي ما بيش از ۵۴هزار مگاوات نيس��ت».
مديرعامل شركت توانير اوج ميزان مصرف برق را ۶۰هزار
مگاوات برآورد ميكند و ميافزايد حدود  ۴۰درصد آن به
دستگاههاي سرمايشي در خانه ،اداره و واحدهاي توليدي
اختصاص دارد .به اين ترتيب يكي از راههاي حل معضل،
افزايش ظرفيت توليد اس��ت .به گفته متول��يزاده براي
احداث  ۱۰هزار مگاوات نيروگاه  ۲۰۰هزار ميليارد تومان
پول الزم است و اين ميزان سرمايهگذاري «براي صنعت
برقمقدورنيست».
شرايط اضطراري برق در يك ماه آينده
مديرعامل توانير ميگويد ب��ه ازاي افزايش هر يك درجه
دماي هوا حدود هزار و ۵۰۰مگاوات به مصرف برق اضافه

ميشود و شرايط در يك ماه آينده اضطراري خواهد بود.
بخش بزرگي از نياز برق ايران از طريق نيروگاههاي برقابي
تامينميشودوكاهششديدآبذخيرگاهسدهاكارآنهارا
با محدوديت شديدي روبرو كرده است .حميد رضا جانباز،
مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب (آبفا)  ۱۳تير ميگويد
امسالبهلحاظكاهشبارندگيوافزايشدما«ساليخاص
و بيسابقه» اس��ت و ورودي آب به پشت سدها به نسبت
سال گذشته ۶۰درصد كاهش يافته است .در كنار كمبود
برق،تامينآبآشاميدنيشهرونداننيزبامعضالتزيادي
روبرو اس��ت .به گفته سخنگوي آبفا سال گذشته آب پنج
هزار و ۵۰۰روستا از طريق آبرساني سيار تامين ميشد و
برآوردميشوداينتعدادامسالبههشتهزارروستابرسد.
مديرعامل آبفا اعالمكرده ۳۰۴شهر ايراندر معرض تنش
آبي قرار دارند و شرايط تامين آب در بيش از ۱۰۰شهر «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 فعاليتها در اين زمينه برآورد
دقيقوقابلاعتماديدراينزمينهوجودندارد.مديرعامل
شركتتوانيزميگويدمراكزاستخراجرمزارزبسيارگسترش
يافتهاندوميزانمصرفبرقآنهاحدود ۲هزارمگاواتاست.
مطابق برخي گزارشها دولت خود در اس��تخراج رمزارز
دخالت دارد و از آن س��ود ميبرد .كميس��يون اقتصادي
مجلس ارديبهشت امسال در گزارش��ي وزارت صنعت را
مكلفدانستباهمكاريوزارتخانههايمرتبطبهگونهاي
برنامهريزيكندكه«مزارعاستخراجرمزارزكشورمنجربه
توليددرآمدناخالصساالنهنيمميليارددالردرسال۱۴۰۱
شدهوبعدازآنحداقل ۱۰درصدرشدساالنهداشتهباشد».
وزارت ني�رو باي�د پاس�خگوي وضعي�ت
نابسامانقطعيبرقباشد
يك عضو كميس��يون عمران مجلس ش��وراي اسالمي با
بيان اينكه ضرر و زيان قطعيهاي پي در پي برق فقط به از
كارافتادنلوازمخانگيمنحصرنميشود،تاكيدكرد:وزارت
نيرو ملزم به پاس��خگويي در خصوص وضعيت نابسامان
موجود است .كمال حسينپور نماينده مردم سردشت و
پيرانشهر در مجلس شوراي اسالمي ،در صفحه شخصي
خود در توييتر ،نوشت« :ضرر و زيان قطعيهاي پيدرپي
برق فقط به از كارافتادن لوازم خانگي و چاههاي كشاورزي
منحصرنميشود.هزينههايسنگينيراهمبهفرايندتوليد،
صنايع كوچك و بزرگ ،كسبه و بازاريان تحميل ميكند.
دولت ش��رعا و اخالقا ملزم به جبران خسارات مردم است.
وزارتنيروبايدپاسخگوياينوضعيتنابسامانباشد».

وزير نفت :درآمد  ۲هزار ميليارد دالري با افزايش  ۲ميليون بشكهاي توليد نفت

وزيرنفتبا اش�ارهبه اينكهدر ۴۳س�ال گذشته
افراديدرداخلودشمنانيدرخارجاجازهندادند
توليدنفتايرانبه ۴ميليونبشكهدرروزبرسد،
گفت :ما ب�ه راحتي ميتواني�م روزانه  ۶ميليون
بشكهتوليدنفتداشتهباشيمكهبهمعناي ۲هزار
ميليارد دالر درآمد جديد براي كش�ور است .به
گزارشايرنا،صدوهشتادويكميننشستاوپك،
اگرچه نام نشست عادي را به دوش ميكشيد اما
فضايي براي خداحافظي با پرس�ابقهترين وزير
نفتيبودكهتاامروزدراينسازمانحضورداشته
است .بيژن زنگنه كه نخس�تينبار آذرماه سال
 ،۷۶در نشست صد و س�وم اوپك در جاكارتا ،به
عنوانوزيرنفتايرانحاضرشدهبود،حاالجلسه
صدوهش�تادويكم آخرين آوردگاه وي در اوپك
ب�ود .اوپك به همين مناس�بت ،نماهنگي آماده
كردهبودكهدرآنبه۱۶سالحضورزنگنهبهعنوان
وزير نفت ايران و شركت در جلسات اوپك اشاره
داش�ت .نكته مهم در اين بين ،مهر تاييد وزراي
نفتسايركشورهايعضواوپكبرذكاوتوهوش
زنگنهبودوحتيوزيرنفتعربستاننيزازدوستي
با وي گفت و خواست كه اين دوستي تا پايان عمر
ادامهدار باشد .طوالنيشدن جلسه كارشناسي
اوپكپالس و تعويق آن به روزهاي آينده اما اين
فرصت را فراهم كرد تا كمي غيررسميتر با بيژن
زنگنه كه حدود ۳۰س�ال س�ابقه وزارت از جهاد
سازندگيتانفتراداردبهگفتوگوبنشينيم.در
اينگفتوگوزنگنهازروزهايسختچانهزنيدر
وينتامخالفتباتصميمبرايافزايشقيمتبنزين
گفت.ويآرزوكردكهايرانبهجايگاهواقعيخود
در جهان و منطقه برسد و تاكيد كرد كه همه عمر
خودراصرفهمينموضوعكردهاست.متنكامل
اينگفتوگوراكهباخبرنگارانايرناوشانابهانجام
رسيدهدرادامهميخوانيد.
آقاي وزير! شما ۱۶سال سابقه حضور در جلسات
محتلف اوپك را داش�تهايد .به نظر شما بهترين و
بدترين جلس�ات براي ش�ما ،در اين سالها كدام
جلسات بوده است؟
در تمام اين سالها ،خيلي سختي داشتيم .عجيب اينكه
در ه��ر دوراني كه به عنوان وزير انتخاب ش��دهام ،همواره
دورانهايي بوده كه بازار نفت دچار تالطم ميشد و ما بايد
براي تعادل بازار نفت به توافق ميرسيديم كه اين توافقها
بسيارسختبود.يكمرحلهبسيارسختهمبازگشتنفت
ايران به بازار ،در سال ۹۵-۹۴بعد از تحريمها 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
بهسهميهقبليخودبازگردد.بهترينجلساتنيززمانيبود
كه به توافق ميرسيديم و تاثير آن را در بهبود زندگي مردم
ميديديم.سختيحضوردرجلساتاوپكازآنجهتاست

كه وقتي به عنوان مس��وول در جلسهاي شركت ميكنم،
اين حس را دارد كه بار سنگين خواستهاي يك ملت۸۵
ميليونيرويدوشماستواينكارراسختترميكند.اينكه
چطور اينبار را به نتيجه برسانم زيرا چشم اميد يك ملت
چه رسمي و چه غيررسمي به اين جلسات است و نوسان
دودالريقيمتنفتمعنايشايناستكهدوميليارددالر
درآمدكشوركموزيادشود.البتهاينكهتصميماتراچطور
بگيريمتامنافعحداكثريايجادشود،درهراجالسمتفاوت
بودهاست.درموارديبهبنبسترساندنمذاكراتميتواند
موثرباشدامابهبنبسترساندننيزبرايكوتاهمدتراهبرد
به شمار ميرود و نميتوان در طوالنيمدت از آن استفاده
كرد.ضمناينكهديگرانهمبيكارنمينشينند.
اگر به عقب بازگرديد كدام تصميم را نميگيريد؟
وزير نميشوم .من براي تحقق آرزوي بزرگي وزير شدم
تا توليد نفت و گاز كشور را باال ببرم و درآمد آن به عنوان
اهرم،صرفسرمايهگذاريوتوسعهكشورشوداماعدهاي
در داخل و دش��منان در خارج اجازه ندادند تا توليد نفت
ايران در ۴۳سال گذشته حتي به ۴ميليون بشكه در روز
برسد.آرزوييكهبرايكشورمداشتمهمانبودكهدرسند
چشماندازذكرشدهاستكههمانارسيدنايرانبهجايگاه
اول اقتصادي و فني در منطقه است .من دلم ميخواست
كشوري داشته باش��يم كه ديگران حسرت ما را بخورند
و تمام زندگيم را براي اين هدف گذاش��تم .ما به راحتي
ميتوانيمروزانه ۶ميليونبشكهنفتتوليدكنيمودرآمد
آنبهجايسرريزدربودجهوياصادراتنفتخام،ميتواند
درصنايعپاييندستيهزينهشدهودرآمدعظيميبراي
كشورايجادكند .اگرايناتفاقبيفتد،نزديك ۳۰ميليارد
بشكهنفتبيشتريميتوانتاسال ۱۴۲۰فروختكهبه
معناي ۲هزارميليارددالردرآمدجديدبرايكشوراست
كهميتواندتمامچهرهفقر،بدبختيوبيكاريوعدمرشد
راتغييردهدوكشورراازنظرتكنولوژيوارددورانجديد
كردهوتوليدناخالصداخليراافزايشدهدودرآمدسرانه
باالبرود.دراينشرايطمردمدستشاندرجيبخودشان
خواهدبودوراحتترزندگيميكنند.
سهم خودتان را از وضعيت فعلي كشور در طول

 ۴۰سال گذشته چقدر ميدانيد؟
من خودم را از ابتداي انقالب تاكنون در همه چيز مسوول
يدانم.اينگونهنيستكهبگويممننبودمبلكههرجابودم،
م
خودمرامسوولميدانم.
ايران در تالش اس�ت تا با رفع تحريمها صادرات
نفت خود را افزايش داده و به بازارهاي انرژي جهان
بازگردد .چه توصي�هاي در اين زمينه به وزير نفت
دولتسيزدهمميكنيد؟
منمديرسياسيارشدكشورهستموهرتجربهايكهدر
اينزمينهدارمبااستداللبهدولتآيندهارايهخواهمداد.
حتيگزارشاينجلسهاوپكواستداللخودمرابهآقاي
رييسي ميدهم .با هر فردي نيز كه وزير شود صادقانه يا
بهويياهرتيميكهآقايرييسيتعيينكنند،همكاري
خواهم كرد اما تصميم با خودش��ان اس��ت ك��ه از اين
تجربياتچگونهاستفادهكنند.البتهبهنظرمن،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 ميخواست در
دوران خودم اين اتفاق بيفتد تا اينكار س��خت را انجام
يدانستمچهمسيري
دهمزيراتجربهاينكارراداشتموم 
را انتخاب كنم اما باز هم همه اينها را به هر كسي كه به
وزارت نفت بيايد -اگ��ر بخواهند -منتقل خواهم كرد.
ريزهكاريها و مس��ائل را خواهم گفت .انشاءاهلل خوب
عمل كنند تا هم به نفع جمهوري اس�لامي باشد و هم
آسيبيبهكلبازارنرسد.
ب�ه وزير آين�ده نف�ت توصيه ميكني�د قيمت
حاملهاي انرژي را تغيير دهد؟
نه اصال .در واقع تا زماني كه زمينه اجتماعي و سياسي آن
آمادهنشودهركاريكهانجامدهيمهزينههاياجتماعياش
آنقدر زياد است كه ارزش ندارد .در حال حاضر اصال فضاي
مناسبيبرايتغييرقيمتهانيستوهركاريكهبخواهد
انجام شود ،بايد زمينهسازي مناسبي ايجاد شده كه چند
سال زمان ميبرد .از همين رو تا چند سال آينده هيچ كس
نميتواندواردبحثقيمتهاشود.
آقايوزير!شمادرسالهايابتداييدولتيازدهم

يكبار اعالم كرديد كه شبهايي كه بايد پول يارانه
به حساب س�ازمان هدفمندي يارانهها پرداخت
ميشد ،از استرس و نگراني نميخوابيديد .اكنون
كه يارانه معيش�تي ني�ز به يارانهها اضافه ش�ده،
شرايطچگونهاست؟
سازوكارپرداختپوليارانهبهدولتتغييركردهاستوقرار
شد سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي تمام پولهاي
نفترابگيرندوگفتندمستقيمبهآنهابدهيموازهمينرو
ديگر الزم نيس��ت منابع پرداخت يارانه را از مجموعههاي
وزارتنفتتامينكنيم.درآمدحاصلرامستقيمبهحساب
آنهاميريزيم.
ب�ا توجه به اينك�ه دولت آين�ده در حال چيدن
وزرا براي گرفتن راي اعتماد از مجلس اس�ت ،آيا
گزينهايبرايوزارتنفتبهآقايرييسيپيشنهاد
دادهايد؟
نهاصالقرارنبودهونيستووظيفهايهمندارمكهگزينهاي
برايوزارتنفتاعالمكنم.همچنيناصالاينكاردرستهم
نيست.ايشانباآگاهيوتسلطخودشانتصميمميگيرند
وازمنهرمشورتيبخواهنددرخدمتشانهستماماهيچ
پيشنهاديبرايهيچانتصابينميدهم.پسازپاياندولت
اصالحاتنيزچيزينگفتمودردولتنهمودهمبرنامهاين
بود كه هيچ همكاري و مشورتي ندهم ،زيرا ايشان را از ابتدا
قبول نداشتم .اما دولت آقاي رييسي هر كمك و مشورتي
كه بخواهند ميدهم اما پست و حكمي نميگيريم .اينكار
را ني��ز به خاطر ايران انجام ميدهم زيرا ش��رايط كش��ور
اكنون فوقالعاده سخت است هر دولتي كه بيايد با شرايط
فوقالعاده س��ختي روبهرو اس��ت .برعكس اينكه برخي
فكر ميكنند با كارهاي س��ريع و راهحلهاي سريع موفق
ميشوندمنفكرميكنمراهحلسريعوجودنداردوشرايط
خيلي سخت است همه بايد كمك كنيم تا فشاري كه به
مردمميآيدتاحدامكانكمشود.
برخ�ي كش�ورهاي توليدكنن�ده نف�ت نگران
ش�كنندگي بازار با افزايش ص�ادرات نفت ايران
هس�تند .آيا بازگش�ت نفت ايران باعث شوك به
بازارهايجهانيميشود؟
بازگشتنفتايران،شوكيقيمتيبهبازارمنتقلنميكند
زيرااوپكبهاندازهكافيعاقلاست.اوپكپالسنيزبااوپك
كارميكندواعضايآننيزتصميماتعاقالنهايميگيرند
وحتمابرگشتايرانرابهخوبيدركوهضمميكنند.
ش�ما اعالم كرديد كه يكي از مهمترين اقدامات
وزير نفت دولت سيزدهم بايد بازگرداندن ايران به
بازار نفت باش�د .در عرصه داخلي اولويت با كدام
اقدام است؟
مهمترين 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 طرحهاي زيادي
اجرا كرديم كه با برداشته شدن تحريمها ،توليد نفت
در فاصله بسيار كوتاهي به پيش از تحريمها برسد اما
باالخره اينها بايد پيگيري شود.

معاون وزير خارجه :مراودات
اقتصادي با افغانستان مختل نشده

معاون ديپلماس��ي اقتصادي وزير امور خارجه گفت:
تحوالتاخيردرافغانستانتغييريدرروابطاقتصادي
با ايران ايجاد نكرده و مراودات دو طرف از طريق مرزها
درحالانجاماست.
بهگزارشايرنا،رسولمهاجرروزيكشنبهدرگفتوگويي
در حاش��يه پنجمين جلسه س��تاد هماهنگي روابط
اقتصادي خارجي در س��ال  ۱۴۰۰ب��ه تحوالت اخير
افغانستانوتنشهايبهوجودآمدهدراينكشوراشاره
كرد و افزود :در اين جلسه ،آخرين وضعيت افغانستان و
اينكهمابهعنوانكشورهمسايهافغانستانكههمكاري
خوبي با اين كش��ور داش��تهايم ،چه بايد بكنيم ،مورد
بررسيقرارگرفت.
معاون ديپلماسي وزير امور خارجه ميزان تجارت ايران
وافغانستانرابيشاز ۳ميليارددالرعنوانكردوگفت:
بهرغم مشكالت ،به دليل عالقهاي كه در افغانستان به
كاالهاي ايراني وجود دارد و بازار بيبديل افغانس��تان،
مبادالتدوكشورپايداربودهاست.
ويافزود:دراينجلسه،همچنيندربارهتداوممبادالت
باديگركشورهاصحبتشدزيراايرانميخواهدروابط
اقتصادياش با ديگر كش��ورها با اولويت همس��ايگان
افزايشپيداكند.
مهاجر تصريح كرد :بهرغم تنشها در افغانستان ،همه
وزارتخانهها تشويق ش��دهاند كه مراودات را براساس
سياس��تها 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:نكتهبسيارمهمايناستكهمراوداتماباافغانستان
تقريبا از طريق بخش خصوصي انجام ميش��ود و اين
مراوداتهمچنانادامهپيداميكند.معاونديپلماسي
وزير امور خارجه با اش��اره به اينكه در حوزه سياس��ي،
وزارت خارجه ايجاد آرامش در افغانس��تان را پيگيري
ميكند ،تاكيد كرد :مراودات اقتصادي ما با افغانستان
حتي در دوران تحريمها و ناآراميها خللي نداش��ته و
عللعمدهآنهمشايدفعاليتبخشخصوصيدراين
حوزهاست.مهاجرهمچنيندربارهفعاليتهايوزارت
خارجهبرايتامينواكسنكرونا،گفت:درمسالهتوليد
داخل و ايجاد تجهي��زات و مواد اولي��ه وزارت خارجه
نقش بيبديلي داشته است؛ در زمينه واردات واكسن
هم همپاي توليدات داخلي فعال هستيم .وي با اشاره
به اينكه تكنولوژي واكسن بسيار پيچيده است و هيچ
كشوريحاضرنيستآنرادراختيارديگرانقراردهد،
افزود:جمهورياسالميتوانستهاستهمواكسنتوليد
كندوهروقتكهوزارتبهداشتاعالمنيازكرد،وزارت
خارجهبرايتسهيلواردات،اقداماتالزمراانجامداد.
معاون ديپلماسي وزير امور خارجه اظهار كرد :تجارب
كشورهادرزمينهكروناراهمبهوزارتبهداشتمنتقل
كرديموبراساساعالموزارتبهداشت،بهرغمتحريمها
توانستيمواكسنهاييراازكشورهايمختلفواردكنيم.
همين هفته هم قرار است محموله جديدي وارد شود و
مصاحبهدراينبارهرابايدوزارتبهداشتانجامدهد.
مهاجر گفت :در زمينه سهميه واكسن كرونا كه بايد از
كوواكسميگرفتيمازداراييهايبلوكهشدهمادرديگر
كشورهااستفادهشد.معاونديپلماسيوزيرامورخارجه
موضوعديگرجلسهديروزرامبادالتبرقيباكشورهاي
همسايهاعالمكردوگفت:بعدازانقالب،پيشرفتهاي
خوبي در زمينه برق داش��تهايم و ميزان سدها و ميزان
انرژي توليد شده با قبل از انقالب قابل مقايسه نيست.
مهاجربااشارهبهاينكهبرخيازكشورهايدنياخاموشي
سراسريداشتند،افزود:ماهيچگاهدركشورخاموشي
سراس��ري نداش��تيم و بهرغم برخي از محدوديتها،
كشور ما در حال توليد برق است .وي با اشاره به گزارش
وزارت نيرو از وضعيت برق كش��ور كه در جلسه ديروز
قرائتشد،گفت:آنچهكهدراينجلسهبرآنتاكيدشد
توسعهمراوداتبرقيباهمسايگانمااستوقرارشداين
مراوداتافزايشپيداكند.
معاونديپلماسيوزيرامورخارجهافزود:همهكشورهاي
همسايهبههمنيازمندهستندودرجلسهديروزروياين
مساله و تالشهاي وزارت نيرو در زمينه مبادالت برق
تاكيدشد.معاونديپلماسيوزيرامورخارجههمچنين
درباره آزادشدن داراييهاي 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،مالقاتهاانجامشدوگشايشهايخوبيصورت
گرفت .مهاجر در ادامه گفت :يكي از موضوعات جلسه
ديروز ،حضور ايران در نمايشگاه بسيار مهم «اكسپو»
بودكهمهرماهامسالدردبيبرگزارميشود.بسيارياز
كشورهاي دنيا در آن غرفه خواهند داشت و جمهوري
اسالميهمدرايننمايشگاهشركتميكندوبراساس
س��تادي كه بهمنماه تشكيل شده اس��ت در دو سال
گذشتهتالشهايمستمريصورتگرفتهوغرفههاي
زيادي به مساحت ۲هزار متر مربع در نظر گرفته شده
اس��ت .وي ادامه داد :گزارش��ي از آخرين وضعيت اين
نمايشگاهارايهشدودربارههرچهباشكوهتربرگزارشدن
اينرويدادكهنمادمجموعهكشورماندرايننمايشگاه
است تاكيد شد؛ همچنين مقرر شد نمادهاي سنتي
ايراني به عنوان يك تمدن چندين هزار ساله به نمايش
دربيايد .آقاي مهاجر با اشاره به پيشرفتهاي ايران در
س��الهاي بعد از انقالب گفت :تالش شد پيشرفتها
در اين نمايش��گاه به نمايش دربيايد؛ اين نمايش��گاه
مجموع��هاي از فعاليته��اي فرهنگ��ي ،اقتصادي و
سياسي -اجتماعي كشور است و ميتواند نشان دهد
كشورمادرچهمرحلهپيشرفتعلميقراردارد.
معاونديپلماسيوزيرامورخارجهاعالمكرد:غرفهايران
آمادهاستكهدرمهرماهشروعبهكاركندوقرارشدهمه
وزارتخانهها تالش خودشان را انجام دهند تا غرفههاي
پرباري شكل بگيرد و حتي زمينههاي سرمايهگذاري
را معرفي كنند كه زمينهس��از تعامالت هر چه بيشتر
كشورماباسايركشورهاباشد.
مهاجر همچني��ن گفت :ش��ركتهاي دانشبنيان و
فني-مهندسيمادرآنجاظهورخوبيخواهندداشتو
اميدوارمنمايشگاهبسيارخوبيرادرمهرماهشاهدباشيم.

تحليل
عوامل ركود تورمي
و راهكارهاي خروج از آن

ضرورتكنترلتورمبرايمقابله
بابيماريضدثباتسازيدراقتصاد

اصليترين 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
سياستهاي 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 بودجهاي 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 برنامهريزي و پژوهش��كده پول��ي و بانكي بانك
مركزي براي بررسي علل ركود تورمي سالهاي
 ۹۰-۹۲در اقتصاد ايران و ارائه راهكارهاي خروج
از آن در سال  ۹۳تعريف 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 برنامهريزي و پژوهش��كده پول��ي و بانكي بانك
مركزي براي بررسي علل ركود تورمي سالهاي
 ۹۰-۹۲در اقتصاد ايران و ارائه راهكارهاي خروج
از آن در سال  ۱۳۹۳ميپردازد.
در جلد نخست از اين مجموعه عوامل ايجاد ركود
تورمي در اي��ران طي س��الهاي ۱۳۹0-۱۳۹2
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
مدنيزاده در اين جلد به س��راغ دادههاي 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  ۸فصل
كتاب آوردهاند.
در چكيده اين جلد آمده اس��ت :ركود تورمي در
ايران در س��الهاي  ۱۳۹۰و  ۱۳۹۲رخ داده است
بهطوري كه از تابستان  ۱۳۹۰تا بهار  ۱۳۹۲توليد
 ۱۴درصد ،مصرف  ۱۳درصد و سرمايهگذاري ۳۶
درصد كاهش يافته و همزمان سطح قيمتها ۷۰
درصد و نرخ ارز  ۲۰۰درصد افزايش داشته است.
در خروج از رك��ود تورمي اولويت بر كاهش تورم
اس��ت و تغيير در پارادايم سياس��تگذاري پولي
يكي از شروط الزم كاهش تورم محسوب ميشود،
عالوه بر تدوين سياست پولي آيندهنگر 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
محتملترين اتفاق پيش رو خواهد بود.
در بخشهاي مختلف مطالعه ديده شده است كه
بهره وري در كوتاهمدت 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��رمايهگذاري توضيح ميدهد .بنابراين براي
خروج از ركود پيشنهاد ميشود كه سياستهاي
افزايش بهرهوري 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 تحريمها ميتوان��د به انتقال
تكنولوژي و افزايش به��ره وري عالوه بر افزايش
درآمد ملي ناشي از رفع تحريمها منجر شود ولي
بر اس��اس نتايج پژوهش نميتواند 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 سياستهاي كوتاهمدت براي درمان
ضربههاي ساختاري كفايت نميكند.
در انتهاي اين جلد از كتاب نيز به مدلسازي ركود
تورمي س��الهاي  ۹۰تا  ۹۲و 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 شدهاند.
در چكي��ده اين جلد نيز ميخوانيم :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 كجدار و مريز در سياستگذاري
دولت نهم و دهم ،عوامل اصلي در پيدايش ركود
تورمي بودهاند.
تجربه كش��ورهاي ديگر حتي بدون يك استثنا
نش��ان ميدهد 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 مييابد كه موجب
تش��ديد ركود ،مسابقه بانكها و خفگي اعتبارات
ميش��ود .پرس��ش كه مردم و سياس��تگذاران
داش��تند آن بود كه ت��ورم تا چ��ه زماني كاهش
ميياب��د؟ آنچه را ميت��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.

بانك و بيمه
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بهبود رشد اقتصادي و ذخاير ارزي چشمانداز بازار ارز را روشن كرده است

اثر متغيرهاي بنيادين بر بازار ارز
گروه بانك و بيمه |
بانك مرك��زي اعالم كرد با وجود تش��ديد تحريمهاي
اقتصاديازسويدولتامريكادركنارتبعاتمنفيشيوع
ويروس كوويد ۱۹-در سطح جهان ،تحوالت اقتصادي
س��ال  ۱۳۹۹حاكي از عملكرد مناسب اقتصاد كشور و
روند رو به بهبود فعاليتهاي اقتصادي در كشور است.
عملكرد مثبت اقتصاد ايران در سال  ،۱۳۹۹پيشبيني
وضعيت مطلوب اقتصاد كش��ور در سال  ۱۴۰۰بهطور
خاصدرارتباطباتجارتخارجياقتصادكشور،وضعيت
مناسب ذخاير ارزي كشور و نيز وجود چشمانداز 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 وقوعيافته در مولفههاي بنيادين اقتصاد
كشور ،در مس��ير تعادلي خويش حركت كرده و شاهد
تقويت ارزش پول ملي باشيم.
نوس��انات كوتاهمدت ن��رخ ارز طي س��الهاي اخير در
كوتاهمدت 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 تعيينكننده
مسير تحوالت نرخ ارز خواهد بود ،متغيرهاي بنيادين
اقتصادهستند.دراينچارچوبتحليلي،عواملبنيادين
ناظر بر مجموعه مولفههايي اس��ت كه جريان عرضه و
تقاضاي ارز در اقتصاد (نظير ص��ادرات و واردات كاالها
و خدمات و جريانات مالي و سرمايهاي اقتصاد با دنياي
خارج) را تحت تاثير قرار ميدهد و اثرات آنها نيز بر نرخ
ارز پايدار است .در ارتباط با عوامل بنيادين اقتصاد كشور
ميبايست اش��اره كرد كه با وجود تشديد تحريمهاي
اقتصادي از س��وي دولت امري��كا در كنار تبعات منفي
ش��يوع ويروس كوويد ۱۹-در س��طح جهان ،تحوالت
اقتصادي سال  ۱۳۹۹حاكي ازعملكرد مناسب اقتصاد
كشور و روند رو به بهبود فعاليتهاي اقتصادي در كشور
است .به گونهاي كه اقتصاد ايران در سال  ۱۳۹۹پس از
دو سال ،رشد اقتصادي مثبت معادل ۳.۶درصد را تجربه
كرد و رشد اقتصادي بدون نفت نيز در اين سال در سطح
 ۲.۵درصد رقم خورد .اين عملكرد در ش��رايطي محقق
شد كه رشد ارزش افزوده تمامي گروههاي اقتصادي (به

غير از گروه خدمات كه همانند ساير كشورهاي جهان
بيشترين آسيبپذيري از شيوع بيماري كرونا را داشته
اس��ت) در س��ال  ۱۳۹۹مثبت بوده است .همچنين در
فصل چهارم س��ال  ،۱۳۹۹رشد توليد ناخالص داخلي
به قيمت پايه (به قيمتهاي ثابت سال  )۱۳۹۰معادل
 ۷.۷درصد محقق شد كه از ابتداي سال  ۱۳۹۶تاكنون
چنينرشديبيسابقهبودهاست.ضمنآنكهميبايست
اشاره كرد آمار و اطالعات منتشره از رشد اقتصادي ساير
كشورهايدرگيربابيماريكرونانشانگرآناستكهطي
اين دوره ،اغلب كشورها با تبعات منفي قابل توجهي در
عملكرد توليد ناخالص داخلي مواجه بودهاند .عالوه بر
اين،تشكيلسرمايهثابتناخالصبهعنوانيكيازعوامل
مهمموثربر تداومرشد اقتصاديكهازابتدايسال۱۳۹۷
روند نزولي در پيش گرفته بود و اين روند با شيوع ويروس
كوويد ۱۹-در نيمه نخست سال  ۱۳۹۹نيز تداوم يافته
بود ،در فصول سوم و چهارم سال ۱۳۹۹به ترتيب با رشد
 ۲.۲و ۸.۲درصدي مواجه گرديد كه در مجموع رشد۲.۵
درصدي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۹
را رقم زده است .بالطبع بهبود وضعيت تشكيل سرمايه

ثابت ناخالص داخلي ،مويد تقويت چش��مانداز مثبت
اقتصادي كشور نزد فعاالن اقتصادي است .در كنار اين
موارد ميتوان به عملكرد مطلوب بخش صنعت در سال
 ۱۳۹۹و فراگيري و تحقق رشد مثبت توليد در بسياري
از رشت ه فعاليتهاي بخش صنعت اشاره كرد؛ بهطوري
كهبررسيعملكردرشدشاخصتوليدكارگاههايبزرگ
صنعتي ( ۱۰۰نفر كاركن و بيش��تر) به تفكيك رش��ته
فعاليتهاي صنعتي نشان ميدهد كه در سال  ۱۳۹۹از
مجموع ۲۴گروه اصلي ۲۰،گروه (با ضريب اهميت۹۷.۴
درصدي از شاخص كل) از رشد مثبت توليد برخوردار
بودهاند و تنها رشد  ۴گروه منفي بوده است .در مجموع
شاخص توليد كارگاههاي بزرگ صنعتي (با سهم حدود
 ۷۰درصدي از كل ارزش افزوده بخش صنعت) در سال
 ۱۳۹۹نسبت به س��ال قبل از آن افزايش  ۸.۷درصدي
داشته است .همچنين اين شاخص در فصل چهارم سال
 ۱۳۹۹با رش��د  ۹.۱درصدي نسبت به دوره مشابه سال
 ۱۳۹۸همراه بوده اس��ت .مجموع روند تحوالت بخش
حقيقي اقتصاد در سال  ۱۳۹۹مويد آن است كه از فصل
دوم سال مزبور ،اقدامات و سياستهاي متخذه در مقابله

با تحريمهاي 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 ميرود با بهرهگيري از كليه پتانسيلهاي داخلي
اقتصاد كشور ،روند مثبت آغاز شده در سال  ۱۴۰۰نيز
تداوميابدوعملكردمطلوبيدرسالتوليد،پشتيبانيها،
مانعزداييها حاصل شود .ذكر اين نكته ضروري است
كه صندوق بينالمللي پول ضمن تجديد نظر در پيش
بينيهاي قبلي خود در خصوص نرخ رش��د اقتصادي
كشور در سال ،۱۳۹۹نرخ رشد اقتصادي در سال۱۴۰۰
را ۲.۵درصد پيش بيني كرده است .اميد ميرود با بهبود
شرايط پيراموني و روند آغاز شده در سال ،۱۳۹۹عملكرد
رشد اقتصادي در سال  ۱۴۰۰بهتر از سال گذشته باشد.
در س��ال جاري نيز تحوالت مولفههاي بنيادين موثر بر
تحوالت بازار ارز مويد عملكرد مثبت اين مولفهها است.
در اين خصوص ميبايس��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 ۶.۳ميليارد
دالر بوده كه مويد افزايش قابل مالحظه  ۴۷.۸درصدي
در مقايسه با مدت مشابه سال  ۱۳۹۹است .ضمن آنكه
ارزش واردات گمركي در اين دوره در حدود  ۶.۵ميليارد
دالر بوده كه حاكي از افزايش  ۲۹.۵درصدي آن نسبت
به مدت مشابه سال قبل است .از اينرو مشاهده ميگردد
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 ماههاي اخير) و نيز افزايش بهاي اين محصول
در بازارهاي جهاني (در مقايس��ه با فروردينماه س��ال
 ۱۳۹۹و 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 اينرو در
مجموع تحوالت بازرگاني خارجي كشور حاكي از بهبود
تراز بازرگاني گمركي اس��ت كه به نوبه خود چشمانداز
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.

سكه  10ميليون و  770هزار ،دالر  25280تومان

افزايش نرخ دالر در صرافيهاي بانكي

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
عصر روز يكشنبه  13تير  ،1400نرخ دالر در بازار آزاد به
 25280تومان رس��يد و با اعالم هر اونس جهاني طال به
قيمت  1788دالر ،قيمت سكه نيز به  10ميليون و 765
ه��زار ،هرگرم طالي 18عيار 1ميليون و 71هزار ،مثقال
طاليآبشده 4ميليونو 638هزارتومان،معاملهشد.
نرخ دالر در صرافيهاي بانكي (يكش��نبه ۱۳ ،تيرماه) با
 ۱۱۹تومان افزايش نسبت به روز گذشته به رقم  ۲۵هزار
و ۲۱تومان رسيد .قيمت فروش يورو در ساعت ۱۳با۱۵۱
تومانافزايشنسبتبهروزگذشتهبه ۲۹هزارو ۷۵۱تومان
رس��يد .قيمت خريد هر دالر ۲۴هزار و ۵۲۶تومان و نرخ
خريد هر يورو نيز  ۲۹هزار و  ۱۶۲تومان بود.عالوه بر اين،
نرخ خريد دالر دربازار متشكل ارزي ۲۴هزار و ۴۶۲تومان
و نرخ فروش آن ۲۴هزار و ۶۸۵تومان اعالم شد.نرخ خريد
يورو در اين بازار ۲۸هزار و ۹۸۷تومان و نرخ فروش آن نيز
 ۲۹هزارو ۲۵۱توماناعالمشد.همچنيندرسامانهنيمادر
معامالت،حوالهيوروبهقيمت ۲۵هزارو ۹۵۷تومانفروخته
وحوالهدالربهقيمت ۲۱هزارو ۹۰۶تومانمعاملهشد.
دالر از هش��تم خردادماه وارد كانال ۲۳هزار توماني شد و
در اين فاصله به سوي كانال ۲۴هزار تومان خيز برداشت،

امادوبارهكاهشيافتودركانال ۲۳هزارتومانيدرنوسان
بود تا اينكه شنبه گذشته وارد كانال ۲۴هزار تومان شد و
رش��د آرام قيمتي را ادامه داد تا اينكه وارد كانال  ۲۵هزار
تومانيشد.

افزايش ۱۰هزار توماني قيمت سكه
قيمتهرقطعهسكهتمامبهارآزاديطرحجديد(يكشنبه،
 ۱۳تيرماه) در بازار تهران با افزايش ۱۰هزار توماني نسبت
به روز گذشته به رقم ۱۰ميليون و ۷۷۰هزار تومان رسيد.
سكهتمامبهارآزاديطرحقديمنيز ۱۰ميليونو ۶۰۰هزار
تومانمعاملهشد.همچنيننيمسكهبهارآزاديپن جميليون
و ۷۵۰هزارتومان،ربعسكهسهميليونو ۷۰۰هزارتومان
و سكه يك گرمي نيز ۲ميليون و ۳۰۰هزار تومان قيمت
خورد.عالوه بر اين ،در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸
عياربهيكميليونو ۷۱هزارتومانرسيد.قيمتهرمثقال
طال نيز چهار ميليون و ۶۴۰هزار تومان شد .همچنين هر
اونسجهانيطالنيزيكهزارو ۷۸۸دالرقيمتخورد.
قيمت سكه در آغاز سال جديد  ۱۱ميليون تومان بود كه
بهتدريجروندنزوليراشروعكردتابهبهاي ۹ميليونتومان
رسيد.ازنيمهارديبهشتماه،بهدنبالرشدتدريجيقيمت

 ۳گام اساسي براي اصالح نظام بانكي كشور

قان��ون پول��ي و بانكي مصوب
سال ۱۳۵۱اين اختيار و اقتدار
را ب��ه بانك مرك��زي به عنوان
نهادمجرينميدهدكهبتواند
گامه��اي اساس��ي و جدي در
راس��تاي اصالح نظ��ام بانكي
كشوربردارد.اصالحنظامبانكي
كامران ندري
يكي از ضرورته��اي اقتصاد
ماست،اينامرنهدرشرايطكنونيبلكهدردودههگذشته
از ضرورتهاي اقتصاد ما بوده كه تاكنون اقدامات كافي
در اين باره انجام نش��ده است؛ اما بايد يكي از اولويتهاي
دولت باشد .هرچند دولتهاي قبلي هم پذيرفتند كه در
اينزمينهاقداماتاساسيوجديانجامشوداماموفقيتي
دراينحوزهكسبنكردند .درگاماولبايدبسترحقوقيو
قانونيودرواقعقاعدهبازيفراهمشود.گامدومنيزاستفاده
از افراد متخصص و خبره حوزه بانكداري است .در نهايت
هم بايد ابعاد برنامهاي كه براي اصالح نظام بانكي در نظر
داريم مشخص و شفاف باشد .در اصالح نظام بانكي بايد
هزينهها نيز كامال مشهود باشد ،مقامات باالدستي بايد
متوجه باش��ند كه اين اقدام هزينه بر است؛ بنابراين بايد
محلتامينمنابعهمتعيينوبهصورتشفافبيانشود.
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 پيچيدگيهاي خاص خود را
همدارد.نبايداينگونهباشدكهبدونبرنامهوتهيهمقدمات
الزم وارد جبههاي 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

دقيقمعينكنيمتاكسيكهميخواهدواردميدانشود،
بتواند در چارچوب قانون عمل كند و مطمئن باشد كه از
حمايتهايقانونيهمبرخورداراست .قانونپوليوبانكي
مصوب سال ۱۳۵۱اين اختيار و اقتدار را به بانك مركزي
به عنوان نهاد مجري نميدهد تا بتواند گامهاي اساسي
و جدي در راس��تاي اصالح نظام بانكي بردارد ،متاسفانه
مسووالنامردررابطهبااصالحنظامبانكيازحمايتهاي
قانونيالزمبرخوردارنيستندونهدرحوزهنظارتبربانكها
ونهدرحوزهاعمالسياستهايپولي،اقتدارواختيارالزم
را به لحاظ قانوني ندارند .در اين شرايط متاسفانه بايد تابع
تصميماتديگرانباشند؛ديگرانيكههيچمسووليتيدر
اينحوزهندارنداماتصميمميگيرندودرنهايتمسووالن
بانكمركزيهستندكهبايدپاسخگوباشند.تعريفقاعده
بازي و دادن اختيار و اقتدار الزم به بانك مركزي به معناي
استقالل بانك مركزي است .بانك مركزي بايد به قدري
قدرتداشتهباشدكهوقتيسياستمدارانبرايرسيدن
بهاهدافخودميخواهندازمنابعپولياستفادهكنندوبه
سراغچاپپولبروند،بهآنهانهبگويد.يااگربرخيبخواهند
برايبانكهانسخهپيچيكنندبايدقدرتواختيارمقابلهبا
آنهاراداشتهباشد.درنتيجه،اينعدمتناسببيناختيارات
و انتظارات و اهداف در قانون پولي و بانكي مصوب۱۳۵۱
مشهود است؛ بنابراين اولين قدمي كه بايد برداشته شود
ايناستكهمااينقانونرااصالحوايراداترابرطرفكنيم
واختياراتالزمرابهمقاممسوولمرتبطكهدراينجابانك
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 دادهايم و ابهامات قانوني را
برطرف كرديم و تنها كاري كه بايد انجام دهند اين است

ارز ،بهاي سكه اندكي رشد كرد و در اين مدت در كانال۱۰
ميليون تومان در نوسان بوده است .صبح يكشنبه قيمت
دالر ۲۵هزار تومان بود كه نسبت به روز قبل ،حدود ۱۵۰
تومان كاهش را تجربه ميكند.قيمت هر يورو به ۲۹هزار
و ۶۰۰تومانرسيدكهحدود ۲۶۰توماننسبتبهآخرين
قيمتروزقبلكاهشنشانميدهد.قيمتسكهوارزطي
يكشنبه ۱۳تير ۱۴۰۰درمقايسهباروزقبلنوساناندكي
داشت.دربازارقيمتهرگرمطالي ۱۸عيار ۱ميليونو۷۴
هزارو ۶۰۰تومانوقيمتهردالر ۲۵هزارتومانبهفروش
ميرسد كه در مقايسه با روز قبل نوسان اندكي داشتهاند.
بر اين اساس ،قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح امامي در
معامالت با رشد  ۵۰هزار توماني ۱۰ ,ميليون و  ۸۰۰هزار
تومان فروخته شد و قيمت س��كه تمام بهار آزادي طرح
قديمنيزبه ۱۰ميليونو ۶۰۰هزارتومانرسيد.همچنين
هرگرمطالي ۱۸عيار،يكميليونو ۷۴هزارو ۶۰۶تومان
معامله ميشود و قيمت هر انس طال در بازارهاي جهاني
به  ۱۷۸۷.۳۵دالر رسيد.هر نيم س��كه با  ۵۰هزار تومان
افزايش ۵ ،ميليون و  ۸۰۰هزار تومان معامله ميش��ود و
قيمت ربع سكه در بازار آزاد با ۴۰هزار تومان افزايش ،به۳
ميليونو ۷۵۰هزارتومانرسيدهاست.

كهبرنامهايبراياصالحنظامبانكيدرچارچوبآنقانون
تهيه كنند و وارد ميدان اصالح شوند .البته در اين مسير
بايدازاجتهادشخصيياتفسيربهرايو...نيزاجتنابكنيم
بلكهمبتنيبرتجاربموفقدنيابهصورتعلميمسالهرا
درقانونحلكنيم .مهمترينتهديديكهدرزمينهاصالح
قانون ميتوانيم با آن مواجه باشيم ،اين است كه هركسي
بخواهد ديدگاه و نظر خود را وارد قانون كند .نظريات بايد
موردتاييدشواهدتجربيدركشورهايمختلفدنياباشد.
يادمان باش��د جامعه و اموال مردم وسائل آزمايشگاهي
نيستند كه بگوييم ايده جديد را اجرا ميكنيم تاببيينيم
چهاتفاقيميافتد.اگربيتدبيريصورتگيردوبدوناتكا
به تجربه ديگر كشورها اقدامي انجام شود قطعا وضعيت
مردمبهخطرميافتد.مرحلهبعديانتخابافرادمتخصص
وكاربلددانست.بعدازاينكهچارچوبقانونيوقاعدهبازي
راتعريفكرديمواصالحاتقانونيالزماعمالشد؛بايدبه
دنبال افراد مناسب كه شناخت كافي نسبت به بانكداري
و سياس��تگذاري پولي دارن��د و اين ح��وزه را به خوبي
ميشناسند باشيم .در اين ميان نبايد تنگ نظري داشته
باشيم؛يعنيوقتيميبينيمدرداخلكشورممكناست
تيمتخصصيكاملينداشتهباشيم،طبيعتابايدازمشاوره
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».
درنتيجهآنجاييكهدانشوتجربهكافيوجودندارد،بايد
سعيكنيمازدانشوتجربياتديگركشورهااستفادهكنيم
ياحداقلازآنهامشورتبگيريم.يادمانباشدسيستمبانكي
با داراييهاي مردم سر و كار دارد و سپردههاي نزد بانكها
دارايي مردم است؛ بنابراين بايد بهشدت محافظهكاران و
محتاطانهرفتاركنيم.اگرتصميمنادرستيبگيريمحتي

عرضه ۱۷۰ميليوندالردرسامانهنيما
بانك مركزي اعالم كرد :س��امانه نيما (شنبه ۱۲،تيرماه)
شاهدعرضهحدود ۱۷۰ميليوندالربهصورتحوالهارزي
به منظور تامين ارز واردات كشور بوده است.از عرضههاي
مذكور حدود  ۸۰ميليون دالر به صورت حواله به منظور
تامينارزوارداتكشوربودهاست.براساسمعامالتانجام
شده،ميانگينموزوننرخدالري معامالت ۲۲هزارو۲۶۷
تومان بوده است.اين امر حاكي از اين است كه نرخ ارز موثر
در واردات كشور نرخ مذكور بوده است .سامانه نيما از نيمه
نخستسال ۹۷پسازتعديلسياستهايارزيدولتبه
عنوان مرجع تعيين نرخ خريد و فروش حوالههاي ارزي
تعيين شد .نظام يكپارچ ه معامالت ارزي (سامانه نيما) با
هدف تسهيل تامين ارز راهاندازي شده و با استفاده از آن،
خريداران(واردكنندگان)وفروشندگان(صادركنندگان)
ارز متناسب با نيازهاي خود نسبت به انجام عمليات ارزي
درمحيطالكترونيكاقدامميكنند.
سامانهنيمامحلتامينارزكاالهايوارداتيومحلتبادل
ميانصادركنندگانوواردكنندگاناستوحجموقيمت
معامالت انجام شده در آن در فرايند تعيين نرخ ارز ،نقشي
تعيينكنندهدارد.

ميتواندتبعاتسياسياجتماعيگستردهايداشتهباشد.
سيستمبانكيجايآزمونوخطانيستبلكهبايدتاجايي
كهميتوانيمبرپايهدانشوتجربهموفقديگركشورهاعمل
كنيم.اينكهچهاردههاستبامشكلتورمدورقميمواجه
هستيم يا دو دهه است كه با بانكهايي سر و كار داريم كه
يدانيمساختارداراييهاوبدهيهايشانباهمهمخواني
م
ندارديااينكهمردمبرخالفديگركشورهاوقتيباكسري
مالي مواجه ميشوند نميتوانند از نظام بانكي با نرخ سود
مناسبتسهيالتيدريافتكنند،يعنيمعضالتاساسي
نظامبانكيكشوركهبايدبهسرعتحلشود.
اگر بتوانيم اصالحات را در حوزه پولي و بانكي اعمال كنيم
نزديك به  ۵۰درصد مش��كالت اساسي و جدي كه ما در
كشورمان داريم؛ اعم از تامين مالي خانوارها و تامين مالي
بنگاههاياحفظارزشپولمليوديگرمسائلحلميشود.
بهترينراهايناستكهازدانشروزوتجربياتموفقدنيادر
اينحوزهاستفادهشود.اينطورنيستكهاينمشكالتفقط
دركشورمابروزپيداكردهباشدبلكهكشورهايديگرنيزبا
اينمشكالتروبروبودهاندوتوانستندبهموفقيتبرسند.
اگر در اين دولت هم اين موضوع اصالح نشود ،مشكل۴۰
ساله ما ادامهدار خواهد بود .هرچند ممكن است تحريمها
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
كاهشيداشتهباشدامابلندمدتنخواهدبود.ماننداتفاقي
كهبعدازبرجامرخدادوتاحدوديشرايطبهبوديافتامااز
ريشهحلنشد.اگرنتوانيممشكلراحلكنيمنشاندهنده
اين اس��ت كه فهم و ش��ناخت كافي را نداريم و به قدري
مغروريمكهنميخواهيمازدنيايادبگيريم.ياموضوعرانت
و منافع به ميان ميآيد چرا كه اين سيس��تم كنوني براي
اقليتخاصيبهشتاست.

خبر
بستهجديدايفايتعهدارزي
ورفعموانعصادرات

رييسجمهور 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 ،حمايته��اي الزم از صادرات صورت
گيرد.دويستوسيوهشتمينجلسهستادهماهنگي
اقتصادي دولت روز يكشنبه به رياست رييسجمهور
برگزار شد .در ابتداي اين جلس��ه گزارشي از وضعيت
تامينوتسريعدرترخيصكاالهاياساسيازگمرگات
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 ،كميتهاي با مسووليت وزارت صنعت،
معدن و تجارت و متش��كل از وزارتخانههاي اقتصاد و
دارايي و جهاد كشاورزي و بانك مركزي با قيد فوريت و
رعايتقوانينومقرراتمرتبطنسبتبهتامين،خريدو
تسريع در ترخيص كاالهاي اساسي اقدام كنند .دولت
در دوران اوج جن��گ اقتصادي با تالش و پيگيريهاي
موثراجازهندادهاست تحريمهاي ظالمانه مانعاز تامين
كاالهاي اساس��ي شود و به همين جهت ،عليرغم همه
محدوديتهايارزي،كاالهاياساسيوضروري،توليد
وبهميزانكافيتامينوواردشدهاست.

ادامهازصفحهاول
مزاياومعايب آزادسازي
دالرهايبلوكهشده

با تشديد تحريمهاي 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
بانكهاي ساير كشورها نظير كره جنوبي ،عراق ،ژاپن
و...بلوكهشد.اتفاقيكهعليرغمتالشهايديپلماتيك
و رايزنيه��اي اقتصادي دولت تدبي��ر و اميد ،تنها به
وعدههاي دولتمردان طرف مقابل بس��نده شد .حال
چند وقتي اس��ت كه مذاكرات احياي برجام با حضور
ايران و طرفهاي اروپايي ،در جريان است .مذاكراتي كه
اخبار مثبت و منفي متعددي از آن مخابره ميشود ،اما
اميدهابرايبرطرفشدنتحريمهايغيرقانونيامريكا
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
آنچهمهماستچشماندازاقتصاديايراندردورانپس
از احياي برجام است؛ جايي كه انتظارات براي بازگشت
ميلياردها دالر منابع ارزي بلوكه شده ايران به چرخه
اقتصادي كشور ،افزايش يافته است.

نقشمولفههايسياسي دربورس

اطمين��ان و اميدواري بيش��تري در فض��اي عمومي
بازارسرمايه ايجاد ش��ده است .گزينه يا تحليل دومي
كه ميت��وان درخصوص وضعيت بازارس��رمايه ديد،
نقش تحوالت سياسي در بازار سهام است كه در اصل
نشاندهندهايناستكهسياستوگزينههايسياسي
هموارهدربورستاثيرگذاربود.بهطوردقيقومشخص
رشد ش��اخص بازار بعد از انتخابات رياستجمهوري
سيزدهم ،نشاندهنده تاثير تحوالت سياسي بر بورس
است .وقتي بورس كشور نسبت به افزايش قيمتهاي
جهاني و گزارش شركتها تا زمان انتخابات بيتفاوت
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 ميكن��د .اگر اين پيشفرض را به عنوان يك
موضوع بنيادي در نظر بگيريم ،در آن صورت ميتوان
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 دخالتهاي گاه و بيگاه دولت و تاثيرگذاري
تصميمسازيهاي 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
سرمايهگذارانيهستندكهديدگاهسياسيدارند.بهطور
كليوضعيتبازارسرمايهميتوانددربلندمدتتغييركند
امابايدمهمترينابهامموجوديعنيمولفههايسياسيدر
بازارحلوفصلشود،بعدازآنسومينگزينهتاثيرگذار
يعني س��هامداران معمول ميتوانن��د براي معامالت
تصميمگيريكنند.

فضايتعليق بازارهاوشاخصها

بنابراينمجموعهايازعواملمنجربهآنشدهكهفضاي
عدمقطعيتدراقتصادتقويتشودونتيجهاينفضاي
تعليق در افت شاخصهاي اقتصادي مانند ارز ،بورس
و ...هويدا شوند .اما پرسش��ي كه در اين ميان ميتوان
طرحكردآناستكهاينروندتاچهزمانيتداومخواهد
داشت؟ تا زماني كه اين شرايط تعليق و عدم قطعيت
جاي خود را به نوعي ثب��ات ندهد ،همين وضعيت در
بازارهاوشاخصهاتداومخواهدداشت.بايداميدواربود
كهطي 2ماهآيندهتاشهريوماهكهمراسمهايتحليف،
تنفيذ و انتقال دولت انجام ميش��ود و شكل و شمايل
كابينهسيزدهممشخصميشود،بازارهانيزبهيكثبات
نسبيبرسند.درواقعبامشخصشدنسياستقطعي
دولت آينده در خصوص بازار ارز ،يكسانسازي نرخ ارز،
موضوعبرجام fatf،و،...شرايطعدمقطعيتجايخود
را به نوعي ثبات در تصميمس��ازيها خواهد داد .بدون
توجهبهاينكهدولتآيندهچهبرنامههاوسياستهاييرا
درپيشخواهدگرفت،خارجشدنازاينفضايتعليق
باعث ش��كلگيري نوعي ثبات در اتمس��فر اقتصادي
كش��ور در كوتاهمدت خواهد شد تا پس از آن با انتشار
رسمي سياستهاي دولت تكليف بازارها و شاخصها
مشخصشوند.
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بازارسرمايه

بازارسرمايه

نزول شاخص بازار پس از  10روزرشد متوالي

هواشناسيفصلمجامعبورسي
گروهبازارسرمايه|
بورس از نخستين روزهاي س��ال 1400روزهاي چندان
معقول��ي را تجرب��ه نك��رد ،راهكارهاي زي��ادي ازجمله
پيشنهادات 3+7در بازار ارايه شد اما؛ كاري از پيش نبرد و
همچنانتاالرشيشهاينزولروبهصعودترجيحميدهد.
اينطور كه به نظر ميرس��د ،بازار س��هام پس از چند روز
افزايش پيدرپي و ۱۰روزرش��د مداوم به دليل شناسايي
سود سرمايهگذاران حقيقي به افت 319هزار افت داشت
كه درنهايت اين ش��اخص به رقم يكميليون و 243هزار
واحدرسيد،تاسهامميانخريدارانوفروشندگاندستبه
دستشود.
پس از فراز و نش��يبهاي زيادي كه بورس در چند وقت
گذشته تجربه كرد ،بازار از چهارم خردادماه و با مشخص
شدناسامينامزدهاينهاييانتخاباترياستجمهوريبا
افزايش تقاضا در سهام شاخص ساز و بزرگ روبرو شد كه
اينموضوعتوانستروندمعامالتاينبازارراتحتتأثيرقرار
دهدوبارديگرباتوجهبهكاهشريسكهاياعمالشدهدر
اينبازاروبازگشتاميدبهبازار،شاخصبورسدوبارهكانال
يكميليونو ٢٠٠هزارواحدراپسگرفت.
طي دو روز گذشته ش��اهد عقبگرد قيمتها و شاخص
كل بازار بوديم و پس  10روز معامالتي صعود آهس��ته و
پيوستهبازارشاهدپيروزيفروشندگانبهخريدارانبوديم
درحالي ك��ه انتظار ميرفت تا پايان تيرماه س��ال جاري
رشديمستمرداشتهباشيماما؛نزولدوروزاخيروضعيت
را برهم زد .نمانگر بازار موفق شد تا از محدوده يكميليون
و  250هزار واحد رد شود و اين خبر بسيار مطلوبي براي
سهامدارانوبازاربهحسابميآيد.اينموضوعدرحاليرخ
ميدهد كه رشد و نوسان نرخ دالر در بازار سهام ادامه دارد.
خوشبيني به فصل مجامع و گزارشهاي سهماهه سال
جاريكهكمكمرويسايتكدالخواهندنشستنيزجزو
عواملي هستند كه بر مبناي آن ميتوان تا حدودي اوضاع
بازار سرمايه را ارزيابي كرد .بااينحال بايد توجه داشت كه
بدبينيهابهبازارسرمايههمچنانبه قوتخودباقياست
و در شرايطي كه نه آينده برجام مشخصشده و نه دولت
آينده از هويت اعضاي تيم اقتصادي خود پرده برداش��ته
نميتوانانتظارخوشبينيازفعاالنبازارسهامداشت.
بازار سهام هميشه در فصل مجامع وضعيت خوبي داشته
و اقبال سرمايهگذاران نسبت به خريد سهام باال بوده اما؛
طي ماه سال جاري با توجه به عدم اطمينان سهامداران
نميت��وان بهصورت كامل دقي��ق وضعيت را پيشبيني
كرد اما انتظار ميرود كه اقبال سهامداران با توجه به فصل
مجامعافزايشيابد.

هرچند بهطور سنتي جذابيت تقس��يم سود شركتها
و درعينحال اثر رواني رقيق ش��دن قيمت سهام پس از
تقسيمسودهرسالهباعثميشدتاشاهدافزايشتقاضادر
بازارباشيم،اماامسالباتوجهبهركود ۹ماههبازار،بانزديك
شدن به فصل مجامع عمومي عادي ساالنه شركتهاي
بورسي كارشناسان و فعاالن بازار سرمايهبر اين باورند كه
نتيجهتقسيمسودهاچندانبهتحريكتقاضادربازاركمك
نكند .فعاالن بازار تأكيددارند كه اگر تحريك نسبي تقاضا
وبهبودنسبيدرروزهايپيشروتاپايانفصلمجامعنيز
رخ دهد ،نه به علت بهرهمندي از سود مجامع شركتها،
بلكه به علت افت قابلتوجه قيمت سهام و نوسانات عادي
بازار سرمايه خواهد بود .در اين ميان بايد در نظر داشت كه
شيوعويروسكرونا،واگذاريمجامعرابهچالشيمهمبراي
شركتها تبديل كرده و با فراگيري و طوالني شدن كرونا،
برگزاري اين مجامع آنالين به يك ضرورت تبديلش��ده
است .اما محدوديتهاي حضور فيزيكي به دليل بيماري
كرونا باعث ش��ده تا مجامع در حال ازدستدادن 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 ۲۰ميليون سهامدار عدالت به جمع
س��هامداران حاضر در مجامع افزودهش��دهاند كه يكي از
مهمترينمعضالتكنونيدرشرايطمزبور،نحوهرأيدهي
واظهارنظرازسويسهامداراندرمجامعآناليناست.
دراينميانكارشناسانبازارسهامبراينعقيدهاندكهبايد
ابزار و راهكار مناسب براي حفظ حجم عظيم سهامداران
فراهم شود .ازنظر كارشناسان بازار سرمايه موضوع مهم
ديگر سياست تقسيم سود در شركتهاي سهام عدالت
است؛ در اين ميان روند تقسيم سود به ميزان بسيار پايين
در كنار مخارج و هزينههايي كه منافعي براي سهامداران
ندارد،ازچالشهاياساسياينروزهايسهامداراناست.
همچنينكارشناسانعقيدهدارندكهسياستوسيستم
پرداختسودنيازمندبازبينياست.امادراينميانپديده
جديد و كمتر ديدهشدهاي در بازار سهام شكلگرفته و آن
كاهش نقد ش��وندگي و قفل بودن بخشي از بازار در صف
فروش اس��ت .بهطوريكه پديده مزبور س��بب رسيدن
قيمتها 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.امادرنهايتتأكيدميشودنكاتمثبتيبرايتجربه

وثبتفصلمجامعپررونقدرپيشروقراردارد؛باتوجهبه
افزايش قيمتها در بازارهاي جهاني و تأثير اين امربر روند
قيمتي صنايع كاموديتي محور فعال در بازار سهام و رشد
قيمتنفتوهمچنينمحركهايداخليازقبيلافزايش
حجم نقدينگي و افزايش احتمالي قيم��ت ارز ،ميتوان
فصلمجامعامسالرافصليپررونقازحيثافزايشحجم
معامالتيورشدشاخصبورسدانست.

تاالر شيشهاي از دريچه يكشنبه
شاخص كل بازار سرمايه در دومين روز كاري هفته يعني
يكش��نبه 13تيرماه دو هزار و 319هزار افت داش��ت كه
درنهايتاينشاخصبهرقميكميليونو 243هزارواحد
رسيد .بر پايه معامالت اين روز بيش از پنج ميليارد و۸۸۹
ميليون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۵۰هزار و
 ۴۰۵ميليارد ريال دادوستد شد .همچنين شاخص كل
(هموزن) با ۷۰۹واحد كاهش به ۳۸۲هزار و ۱۴۰واحد و
شاخص قيمت (هموزن) با ۴۵۴واحد افت به ۲۴۴هزار و
 ۴۲۲واحد رسيد .شاخص بازار اول يك هزار و  ۵۰۴واحد
و شاخصبازاردومپنجهزارو ۳۴۹واحدكاهشداشتند.
حقوقيها در اين روز حدود  ۱۵ميلي��ارد تومان وارد بازار
س��هام كردند .ارزش كل معامالت خرد پن��ج هزار و ۱۰
ميليارد تومان بود ،اش��خاص حقوق��ي  ۱۵درصد يعني
 ۷۵۰ميليارد تومان س��هام خريدند و مازاد خريدش��ان
مقدار قابلتوجهي از كل معامالت نبود .بيشترين تزريق
پول حقوقي به بورس و فرابورس در س��ه گروه «بانكها و
موسساتاعتباري»«،شركتهايچندرشتهايصنعتي»
و «سرمايهگذاريهاي اس��تاني» رقم خورد درحالي كه
برآيند معام�لات گروههاي «محصوالت ش��يميايي» و
«اطالعاتوارتباطات»بهنفعحقيقيهاتمامشد.سهنماد
«وتجارت»« ،وپاسار» و «وملل» لقب بيشترين افزايش
سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند ،توجه حقيقيها
نيزبيشتربه«نوري»«،اوان»و«فسرب»معطوفبود.
عالوه بر اين در بين همه نمادها ،شركت گسترش نفت و
گاز پارسيان با نماد «پارسان» با  ۳۵۴واحد ،پااليش نفت
تبريزبانماد«شبريز»با ۳۴۷واحد،پتروشيميپارسبانماد
«پارس»با ۲۳۵واحد،فروشگاههايزنجيرهايافقكورش
با نماد «افق» ب��ا  ۱۹۵واحد ،خدمات انفورماتيك با نماد
«رانفور»با ۱۶۷واحد،كشتيرانيجمهورياسالمي ايران
با نماد «حكشتي» با ۱۶۶واحد ،سرمايهگذاري ملي ايران
بانماد«ونيكي»با ۱۶۶واحد،فوالدمباركهاصفهانبانماد
«فوالد»با ۱۴۶واحد،فوالدخراسان«فخاس»با ۱۳۶واحد
و پارس خودرو با نماد «خپارس» با ۱۳۶واحد تأثير مثبت

برشاخصبورسداشتند.درمقابلشركتسرمايهگذاري
تاميناجتماعيبانماد«شستا»با ۷۸۰واحد،پااليشنفت
اصفهانبانماد«شپنا»با ۷۲۱واحد،پااليشنفتتهرانبا
نماد«شتران»با ۵۹۹واحد،مخابراتايرانبانماد«اخابر»
با ۵۳۹واحد،بانكملتبانماد«وبملت»با ۴۵۰واحد،گروه
مديريتسرمايهگذارياميدبانماد«واميد»با ۲۱۸واحد،
ايران خودرو با نماد «خودرو» با ۱۹۵واحد ،بانك صادرات
ايران با نماد «وبصادر» با  ۱۸۸واحد ،پتروشيمي شازند با
نماد «شاراك» با ۱۵۱واحد ،شركت ارتباطات سيار ايران
بانماد«همراه»با ۱۴۸واحدوشركتسرمايهگذاريسهام
عدالتاستانكرمانبانماد«سكرمان»با ۱۴۵واحدتأثير
منفيرابرشاخصبورسداشتند.
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»،
گروهداروييبركتبانماد«بركت»،شركتسرمايهگذاري
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 گروههاي صنعت ش��د و در اين گروه دو ميليارد و
 ۱۴۶ميليونبرگهسهمبهارزشچهارهزارو ۷۶۴ميليارد
ريالدادوستدشد.
فرابورس افزايشي شد
روز يكش��نبه ش��اخص فرابورس نيز بيش از چهار واحد
افزايش داش��ت و بر روي كانال ۱۸هزار و ۱۱۶واحد ثابت
ماند .همچنين در اين بازار دو ميليارد و ۱۳۶ميليون برگه
س��هم به ارزش ۲۰هزار و ۲۷ميليارد 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»،
بيمهتجارتنوبانماد«بنو»،توسعهوعمراناستانكرمانبا
نماد«كرمان»،مجتمعصنايعالستيكيزدبانماد«پيزد»
و ويتانا با نماد «غويتا “ تأثير مثبت بر ش��اخص فرابورس
داشتند.همچنينشركتسهاميذوبآهناصفهانبانماد
«ذوب»،پليمرآرياساسولبانماد«آريا»،توليدبرقعسلويه
مپنابانماد«بمپنا»،شركتآهنوفوالدارفعبانماد«ارفع»،
بيمهاتكاييايرانيانبانماد«اتكاي»،گروهتوسعهماليمهر
آيندگانبانماد«ومهان»،آسياسيرارسبانماد«حآسا»و
توسعهمولدنيروگاهيجهرمبانماد«بجهرم»باتأثيرمنفي
برشاخصفرابورسهمراهبودند.
واريزبخشدومسودسهامعدالتتاآخرهفته
محمدعلي دهقان دهنوي ،رييس سازمان بورس و اوراق
بهادار در مورد اينكه قرار بود نام اس��امي شركتهايي كه
سودسهامعدالترابهحسابشركتسپردهگذاريمركزي
واريز نكرده بودند تا پايان هفته قبل اعالم ش��ود ،توضيح
داد :هنوز به جمعبندي براي اسامي نرسيدهايم ،اما تا آخر
اين هفته هم اس��امي اعالم ميشود و هم سود بهحساب
مشموالنواريزخواهدشد.
ويدرمورد اينكهوزير اقتصاد زمان واريز سود راعيد قربان
اعالمكردهبودنيزتوضيحداد:وزيراعالمكردهبودكهبخش
دومسودتاعيدقربانواريزميشود،بنابرايناگرجمعبندي
تمامشودتاآخرهفتهجاري،سودواريزخواهدشد.
براساساينگزارش،سودسهامعدالتسالهاي ۱۳۹۵تا
 ۱۳۹۷طي يك مرحله بهحساب مشموالن سهام عدالت
واريزشداماسودسال ۱۳۹۸سرنوشتديگريداشتوقرار
شد طي دو مرحله بهحساب سهامداران واريز شود .در اين
راستا،مرحلهنخستسوددر ۲۸اسفندسالگذشتهواريز
شدومشموالن ۵۰درصدسودسهامخودرادريافتكردند.

مجمع عمومی عادی سالیانه 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  ۶۵/۷۰درصد از
سهامداران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار روابطعمومی ،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 ۱۴۰۰در تاالر طوبی
دویستدستگاهوهمزمانبصورتبرخط
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  ۶۵/۷۰درصد
سهامداران این شرکت آغاز شد.
در ادام�ه رئیس مجمع عموم�ی با بیان
این جمل�ه ک�ه س�ودآوری و حمایت از
سهامدارانوجهتمایزاینشرکتنسبت
به دیگر تولیدکنندگان فلزات اساس�ی
اس�ت ،افزود :در س�ال  ۱۳۹۹سیاس�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
مهمترین اقدامات س�ال گذش�ته بود.
اعتقاد داریم زمانی یک بنگاه اقتصادی
میتواند موفق عمل کن�د که تحولی در

تفکرراهبردیایجادکند .ویتاکیدکرد:
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 میش�وند .در راهبرد نوینی
که در دنیای امروز مبنای س�ازمانهای
پیش�رو در نظر گرفته میش�ود ،مالک
تصمیمگیری تفکر ارزشی است .در این
روشفرصتهایتصمیمگیریبهصورت
جمعی اجرایی میشود و دیگر خبری از
رفتارهایمنفعالنهنیست.
امی�ن ابراهیم�ی مدیرعام�ل ش�رکت
فوالد خوزس�تان با اش�اره به طرحهای
توسعه شرکت اظهار داشت :دستیابی به
فناوریهاینوین،کاهشقیمتتمامشده
محصول و یکپارچهسازی زنجیره فوالد
از معدن تا ن�ورد از مهمترین فاکتورهای
دس�تیابی به موفقیت در عرص ه صنعت
فوالد اس�ت .در سال ۱۴۰۰ظرفیت تولید
فوالد کش�ور ۳۹میلی�ون و ۴۰۰هزار تن
ش�مش فوالدی به روش احیاء مستقیم
اس�ت .بر مبنای ای�ن مق�دار تولید۳۷ ،
میلیونو ۲۰۰هزارتنتولیدآهناسفنجی
مورد نی�از بوده ک�ه در این ش�رایط با ۱۰
میلیون تن کسری آهن اسفنجی مواجه
ح های توسعهای و
هستیم .با تعریف طر 
افزایشظرفیتتولیدزیرسقفیبایداین
مقدار کسری را جبران کرد.
ابراهیم�ی در ادامه گفت :از  ۵۵میلیون
تن ش�مش فوالدی در چشمانداز ،۱۴۰۴
پنجاه میلیون تن به روش احیاء مستقیم

است .برای دستیابی به این میزان تولید
 ۶۰میلیون تن آهن اس�فنجی موردنیاز
است .در افق ۱۴۰۴سرانه مصرف فوالد به
ازای هر نفر  ۴۴۰کیلوگرم میباشد .با در
نظرگرفتناینرقم۳۶،میلیونتنشمش
تولیدی کش�ور ،مصرف داخلی اس�ت.
 ۱۹میلیون ت�ن ظرفیت ص�ادرات باقی
میماند .پیشبینی سهم صادرات فوالد
 ۱۰میلیارد دالر اس�ت .فوالد خوزستان
بستر مناس�بی برای س�رمایهگذاری و
اجرای طرحهای توس�عه اس�ت .نیروی
متخصص ،دسترس�ی به آبهای آزاد و
حاملهای ان�رژی ،موقعیت جغرافیایی
و دارا بودن اسکله اختصاصی بخشی از
امکانات ویژه مجموعه فوالد خوزستان
در تعری�ف طرحهای توس�عه به ش�مار
میآی�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  ۱۳۹۹افزود :تولید س�ه میلیون و
 ۸۰۰هزارتنشمشفوالدی،پنجمیلیون
و  ۷۶۱ه�زار ت�ن گندله ،س�ه میلیون و
 ۹۰۰هزار ت�ن آهن اس�فنجی ،فروش ۳
میلی�ون و  ۶۰۰هزار ت�ن محصول اصلی
در بازارهای داخلی و صادراتی ،صادرات
یک و نیم میلی�ون تن محصول به ارزش
 ۴میلی�ون و  ۹۰۰هزار دالر ،رش�د ۲۳۴
درصدی س�ود خالص به ازای هر س�هم،
بخش�ی از دستاوردهای ش�رکت فوالد
خوزس�تان در سال  ۱۳۹۹هس�تند .در
کن�ار این موارد ،کس�ب تندی�س واحد
صنعتینمونهاستانی،دریافتلوحتقدیر
و تندیس مدیر عالی ،دریافت تقدیرنامه
از بانک مرکزی در بازگشت منابع ارزی و
انتخاب طرح ساخت دستگاه جمعآوری

وکی�وم و تزری�ق گاز مب�رد از جمل�ه
افتخارات شرکت در سال  ۱۳۹۹به شمار
میآین�د .وی از پیش�رفت  ۶۵درصدی
پروژه پست برق  ۴۰۰کیلوولت خبر داد و
اضافهکرد:توسعهوبهرهبرداریازشبکه
آب ،ROتکمیل سویچگیر ۳۳کیلو ولت
پس�ت اصلی ب�رق ،راهاندازی اس�کله
آبگی�ر تصفیهخان�ه آب کوتعبداهلل،
احداث کارخانه اکیس�ژن  ۴و نوس�ازی
کابلهای کوره  ۳و راکتور کوره  ۴بخشی
از طرحهای در دست اقدام شرکت فوالد
خوزس�تان اس�ت .همچنی�ن تکمیل و
بهرهبرداری  ۴طرح زیس�تمحیطی در
زمینه مهار انتش�ار گرد و غب�ار ،اجرای
برنامهممیزیشخصثالثنظاممدیریت
زیس�تمحیطی ،بهرهبرداری و توسعه
شبکهپایشآالیندههایزیستمحیطی
وتدوینگزارشاتسهماهخوداظهاریدر
زمینهپایشآالیندههایزیستمحیطی
در حیطه محیط زیس�ت در ح�ال اجرا
هستند .ابراهیمی در پایان گفت :توسعه
فوالد خوزستان در پهنه کشور از شمال
ب غرب اجرا ش�ده است.
ش�رق تا جنو 
سرمایهگذاری در پهنه آباده جازموریان
در ط�رح ش�رکت ایس�اتیس ،تامی�ن
کنس�انتره با راهاندازی شرکت صنعتی
و معدنی توس�عه فراگیر س�ناباد ،تولید
گندله و آهن اس�فنجی در شرکت فوالد
خوزستانوشرکتصنعتفوالدشادگان
و تالش برای تملک سهام فوالد اکسین،
در واقع فرآیند شرکت فوالد خوزستان
در تکمیل زنجیره ارزش فوالد را تشکیل
میدهند .ش�رکت فوالد خوزس�تان با

جذب سرمايهگذاري در بورس
با طرح ماليات بر سوداگري

هادي حق شناس اقتصاددان و تحليلگر اقتصادي
با اشاره به موضوع طرح ماليات بر سوداگري و اينكه
اينطرحسالهاستدركشورهايتوسعهيافتهاجرا
ميش��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 ميكنند ،اجراي اين طرح يك
ضرورت به شمار ميرود .وي با بيان اينكه زماني اين
قانون و طرح ،اجراي كامل خواهد شد ،كه بتوانيم با
ايجادزيرساختها،دريافتمالياتبردرآمدوماليات
بر عايدي سرمايه را از فعاالن اقتصادي آغاز كنيم،
توضيح داد :در صورتي ك��ه دريافت اين ماليات در
تمام پايههاي 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
توليدخارجنشدهودريافتاينمالياتميتواندعالوه
بر تامين مالي دولت ،اقتصاد كشور را ساماندهي و
مانع پيش��روي فعاليتهاي هيجاني در بازار شود.
وي ب��ا بيان اينكه با اجراي اين طرح ،در آيندهاي نه
چندان دور ،شاهد س��امان دهي بازار خواهيم بود؛
اظهار داشت :يكي از اهداف اصلي ما مناسبسازي
بازار جهت سرمايهگذاريهاي بيشتر است و با توجه
به اينكه در كشورهاي توسعه يافته مجموع درآمدها
نيز مشمول ماليات ميشود ،بهتر است اين اتفاق در
كشور ما نيز در جهت مناسبسازي بازار و افزايش
ميزان س��رمايهگذاري ش��كل اجراييتري به خود
گيرد .اين اقتصاددان ادامه داد :با اجراي اين طرح به
زودي شاهد افزايش فعاليتهاي توليدي و كاهش
نوساندربازارقيمتيخواهيمبود.هاديحقشناس
يادآور شد :ش��ايد تضميني براي اجراي كامل اين
طرح وجود نداشته باشد اما اجراي اين طرح ،ضمن
افزايش توليد ،زمينه را براي افزايش سرمايهگذاري
در كشور فراهم ساخته و دست سوداگران و دالالن
را از بازار كوتاه خواهد ك��رد .وي با اعالم اينكه اين
طرح ميتواند بازدارنده باش��د تا بازار س��وداگري
شكل نگيرد ،خاطرنش��ان كرد :اين طرح ميتواند
مانع جديبراي افراديباشدكه دربازارهاي مختلف
به دنبال سوداگري هستند و البته دريافت ماليات
از عايدي سرمايه مسيري است كه همه كشورها آن
را طي كردهاند .وي در پاس��خ به اينكه آيا اين طرح
ميتواناثرمثبتيبربورسبگذارد،بيانكرد:ممكن
است اين نقدينگي و سرمايه بهجاي 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.

تدوین ش�عار محوری «تکمیل زنجیره
ارزش و تولید پایدار ب�ا تمرکز بر اجرای
طرحهای توسعه ،ایمنی ،محیط زیست
و بهداش�ت محیط کار و ارتقای جایگاه
سرمایههایانسانی»اقدامبهتدوینسند
برنامه عملیاتی س�ال  ۱۴۰۰نموده است.
از جمله مهمترین برنامههای در دس�ت
اجرا در سال  ۱۴۰۰میتوان به :تولید سه
میلیون و  ۸۰۰هزار تن ش�مش فوالدی،
اجرای طرحهای توسعه و متوازنسازی،
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  ،)۳ارتق�اي بهرهوری
نیروی انسانی و کاهش نرخ مصارف مواد
و انرژی و بهینهس�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 شرکتهای 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
ارقامنگرآریاقرائتوبهتصویباعضارسید.
در پایان مجمع و با تصویب سهامداران ،از
میزان ۲۳۳۸ریالسودخالص،بههرسهم
مبلغ ۸۰۰ریالسودتعلقگرفت.

درشهر
ارتقاء درجه  ۸شهرداري
در كشور

حس��ين رجب صالحي ،معاون امور ش��هرداريهاي
سازمان ش��هرداري و دهياريهاي كشور از ارتقا درجه
 ۸ش��هرداري كش��ور از سوي وزير كش��ور خبر داد .به
گزارش خبرگ��زاري مهر ،رجب صالح��ي اظهار كرد:
درجاتجديدپسازبررسيمداركومستنداتمربوط
به درجهبن��دي در كارگروه س��اماندهي درجهبندي
شهرداريها در معاونت امور ش��هرداريهاي سازمان
ش��هرداريها و دهياريهاي 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  ۹ارتقا
يافت .در استان خوزس��تان درجه شهرداري شادگان
به ۸و درجه ش��هرداري قلعه تل به ۵ارتقا يافت .رجب
صالحيهمچنينگفت:دراستانسيستانوبلوچستان
درجه شهرداري خاش به ۸و درجه شهرداري بنت به۳
ارتقا يافت .در اس��تان فارس درجه شهرداري جويم به
 ۵و در استان گيالن درجه ش��هرداري اسالم به  ۴ارتقا
يافت .معاون امور شهرداريهاي سازمان شهرداريها و
دهياريهايكشوردرخصوصدرجهبنديشهرداريها
يادآور شد :بر اساس دستورالعمل ابالغي وزارت كشور،
شهرداريهاييكهچهارسالاززمانابالغآخريندرجه
آنهاگذشته،ميتوانندپيشنهادارتقادرجهخودرابعداز
تاييد استانداري به سازمان شهرداريها و دهياريهاي
كشورارسالنمايند.بهگفتهرجبصالحي،ارتقايدرجه
شهرداريها به استناد تبصره ( )۳ماده (يك) آيين نامه
حقوق و مزاياي شهرداران مصوب ( )۱۳۷۰/۴/۱هيات
وزيران و اصالحيههاي بعدي آن و بر اساس شيوه نامه و
عواملناظربردرجهبنديشهرداريهاكهطينامهشماره
( ۳۴۷۹مورخ ) ۹۴/۱/۱۹به تاييد س��ازمان مديريت و
برنامهريزيوقتكشوررسيده،انجامشدهاست.

چرا ياسر هاشمي براي قرارداد
با شهرداري انتخاب شد؟

س��يد مالك حس��يني ،مديرعامل س��ازمان رفاه،
خدمات و مشاركتهاي اجتماعي شهرداري تهران
توضيحاتي درباره داليل عقد قرارداد اين سازمان با
موسسه متعلق به ياسر هاشميرفسنجاني مطرح
كرد .به گزارش تس��نيم ،به تازگي خبري مبني بر
قرارداد  420ميليون توماني سازمان رفاه ،خدمات
و مشاركتهاي اجتماعي شهرداري تهران با ياسر
هاشميرفس��نجاني برادر رييس كنوني ش��وراي
ش��هر تهران در برخي رس��انهها منتش��ر شد .اين
قرارداد مربوط به اسكان همراهان بيماراني بود كه
ن به تهران ميآيند اما عقد اين قرارداد
از شهرس��تا 
در روزه��اي پايان��ي فعاليت مديريت ش��هري و با
يكي از نزديكان اعضاي ش��وراي شهر ،شائبههايي
به همراه داشت .مديرعامل سازمان رفاه ،خدمات و
مشاركتهاي اجتماعي شهرداري تهران با اشاره به
قرارداد سازمان رفاه با موسسه خيريه «رها» با اشاره
س��رگرداني همراه بيماران در اطراف بيمارستانها
اظهار كرد :ش��هرداري تهران در س��ال  93تصميم
به راهان��دازي مراكزي تحت عنوان «همراهس��را»
گرفت .در حال حاضر تعداد اين مراكز  8مورد است
(در مجاورت  7بيمارس��تان) و مجموعاً  260تخت
به صورت روزانه در اختيار همراه��ان بيماران قرار
ميگيرد اما طبق آمار به  300تخت ديگر نياز است
تا بتوانيم اين مشكل را به حداقل ممكن برسانيم.
وي افزود :سياست ما اين بود كه به جاي تصديگري
يا اختصاص ملك از سوي شهرداري (با هزينههاي
بس��يار باال) ،خريد خدمت و مش��اركت كنيم تا از
ظرفيتهاي موجود استفاده شود .موسسه رها كه از
سال گذشته پيشنهاد همكاري خود را مطرح كرده
بود ،داراي يك سامانه بسيار بهروز و هوشمند است
كه با حداقل نيروي انساني (سه نفر) فعاليت ميكند.
ويبااشارهبهكاركردسامانهمذكورگفت:اينسامانه
با مددكاران بيمارستانها در ارتباط است؛ همراهان
يك بيمار به مددكار بيمارستان اعالم ميكنند 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 ميكنند؛ اين س��امانه نيز
بهصورت سيستماتيك مشخص ميكند كه كدام
مركز اقامتي شامل هتل ،مسافرخانه و متل ظرفيت
خالي دارن��د و همراهان بيمار ميتوانند به آن مركز
مراجعهكنند.حسينياظهاركرد:موسسهرهاتوافقي
با اتحاديه هتلداران تهران دارد و آنها نيز بر اس��اس
مسووليت اجتماعي خود تخفيف مناسبي در نظر
ميگيرند؛ در اين قرارداد متوسط نرخ روزانه براي هر
نفر حدود  120هزار تومان است؛ از اين رقم  70هزار
تومان را ش��هرداري و  50هزار 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 50هزار توماني رها را تأمين ميكنند.
او افزود :خدمت ارزنده ديگري از سوي اين موسسه
در اين روند تعريف ش��ده و آن هماهنگي با يكي از
تاكس��يهاي 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؛ نكتهاي كه وجود دارد اين است
كه در اين روند ،عزت و احترام همراهان بيمار رعايت
ميشود و در محل اقامتي بدون دغدغه دوره حضور
در تهران را سپري ميكنند.
او تصري��ح كرد :ما موسس��ات مختلف را بررس��ي
كرده ايم؛ رها تنها موسس��هاي اس��ت كه فلس��فه
وجودياش ،پرداختن به اين امور اس��ت؛ در س��ال
 96كه بيمارستاني در خراسان شمالي به نام آيتاهلل
هاشميرفسنجاني توسط وزارت بهداشت راهاندازي
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.

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

مناقشهميانشورايپنجموشورايمنتخب

گروه راه و شهرسازي |
«جذبنيرو»«،مصوبهبرجباغها»«،ميزانبدهيهاي
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 شدهاند ،اعضاي شوراي ششم،
مديريت شهري دوره پنجم را به استخدام چند هزار
نفر در شهرداري تهران متهم ميكنند .اعضاي شوراي
پنجم اعالم كردهاند كه در اين دوره هيچ گونه بدهي
به بدهيهاي سابق شهرداري اضافه نشده اما اعضاي
منتخبميگويند،بدهيهاي 60هزارميلياردتوماني
ش��هرداري در دوره پنجم ايجاد شده است .مديريت
شهري كنوني از حفظ درختان و باغات تهران به عنوان
يكي از افتخارات خود ياد ميكند ،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
تهراندرجمعخبرنگارانگفت:جلسهبابرخيتذكرها
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�لام 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
راانجامدهيمتااولينجلساترابااعضايشورايششم
داشته باشيم.
امالك واگذار شده فراتر از  3هزار مورد
هاشميهمچنينبااشارهبهبازگشتاليحهساماندهي
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 بهرهبرداري را ش��امل ميش��ود .در حال حاضر
 ۲۶۰۰ملك واگذار شده وجود دارد و باز هم ميگويند
كه امالك واگذار ش��ده و شناسايي نشده ديگري نيز
وجود دارد و ممكن اس��ت اين رقم به بيش از  ۳هزار
ملك برسد .عم ً
ال 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  2هزار
نيرو در شهرداري تهران را دارند ،گفت :آقاي چمران
چنين حرفي نزدند .اين مس��اله سوءتفاهم رسانهاي
است.شورايشهربهشدتمواظببودكهدرشهرداري
افزايش پرسنل نداشته باشيم و سياست كاهش را نيز
در پيش گرفت و از همان ابتدا نامهاي را امضا كردم كه
كه  ۴تا  ۶درصد 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  ۱۱هزار نفر
از نيرو در ش��هرداري را كاهش و از  ۷۰هزار نفر به ۵۹
هزار نفر برسانيم .اينكه ميگوييد چند نفر استخدام

افزايش پروازهاي ارمنستان به
 ۱۱پرواز در هفته

محمدذيبخش،سخنگويسازمانهواپيماييكشوري
با بيان اينكه پروازهاي ايران و ارمنستان از هفته آينده
افزايش مييابد ،گفت :قرار است از هفته آينده ،شركت
ارمنيا ايرويز  ۵پرواز را به  ۷پرواز در هفته افزايش دهد
كه در مجموع  ۱۱پرواز در هفته از ارمنستان به تهران
انجام خواهد ش��د .ذيبخش در گفتوگو با ايلنا درباره
ميزان پروازهاي بين ايران و ارمنستان اظهار كرد :هيچ
يكازشركتهايهواپيماييداخليدراينمسيرفعال
نيس��تند و پروازهاي بين اين دو كشور با شركتهاي
هواپيماييارمنيانجامميشود.ويبااشارهبهجزييات
پروازهاياينمسيرگفت:درهفتهشركتايركمپاني2
پروازبينايروان-تهران،شركتهواپيماييارمنياايرويز
 5پروازبينايروان -تهرانوشركتارمنياايرويز 2پرواز
بين ايروان  -تبريز انجام ميدهد .س��خنگوي سازمان
هواپيمايي كش��وري ادامه داد :در مجموع 9پرواز بين
ارمنستانوايرانبرقرارميشود.ذيبخشدربارهافزايش
تعداد پروازهاي بين دو كش��ور تاكيد كرد :قرار است از
هفته آينده ،ش��ركت ارمنيا ايرويز  5پرواز را به  7پرواز
در هفته افزايش دهد كه در مجموع  11پرواز 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
واكسنبهكشورهايهمسايهنداريم.

تغيير الگوي ساخت در پايتخت

ش��دند ،مربوط به قانون ايثارگران است .او افزود :اين
قان��ون اجازه ميده��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 ميشود اين افراد خود به خود
استخدام ميشوند .آقاي چمران نيز قطعا در جريان
هس��تند .تعداد ايثارگران  2هزار و  ۷۰۰نفر هستند
و نميدانم 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 سالها است،
مشغول به كار هستند .اين اتفاق سال  ۹۵رخ داد و در
انتهاي شوراي قبلي حدود  ۴تا  ۵هزار 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
 ۱۰۰نفر را به اين روش استخدام كنند .رييس شوراي
شهر تاكيدكرد:هدف شهرداري ايننيستكهنيرويي
از بيرون جذب كند بلكه كساني را كه مدتها است در
شهرداري مشغول فعاليت هستند را استخدام كنند.
اين موضوع زيرنظر س��ازمان اداري استخدامي انجام
ميشود و فكر نميكنم پروسه در اين دوره هم كامل
شود و احتماال به دوره شوراي ششم برسد .او به شوخي
گفت :احتماال نظر شوراي ششميها اين بوده كه اين
كار را نكنيد ما خودمان ميآييم تكميلاش ميكنيم.
اين يك بالتكليفي اس��ت كه چه ما آن را انجام دهيم
و چه شوراي ششميها ثواب آن به همگي ميرسد.
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
تخريبهاي رسانهاي و بيمهري رسانه ملي ،شوراي
پنجم مفتخر است كه مديريت شهري را در شرايطي با
ثبات ،شفاف و با آرامش به شوراي بعد تحويل ميدهد.
رييس ش��وراي ش��هر ادامه داد :در اي��ن دوره ،براي
نخستينبار در تاريخ شهرداري تهران ،تعداد پرسنل

رسمي وشركتي شهرداري نه تنها افزايش نيافت بلكه
شاهدكاهش ۲۰درصديوچابكسازيساختارينيز
بوديم .او افزود :نهتنها 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 شهرفروشيوواگذاري بيرويه تراكم خارج
ازطرحتفصيليمتوقفشد،بلكهمصوبهبارگذاريهاي
منفي مانند برج باغات نيز ابطال گرديد.
هاشميافزود:نهتنهاتوافقاتنوشتهونانوشت هجديدي
باسايردستگاههاونهادهاجهتواگذاريمنابعمديريت
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
بدهيهاي 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
محمدساالري،رييسكميسيونشهرسازيومعماري
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 مديريتهاي شهري مرسوم بوده،
اعضاي شوراي ش��هر و متتخبين جديد در روزهاي
پاياني هر دوره سلسله نشستها و جلسات را به صورت
مشتركبرگزارميكردندتاهماعضايكميسيونهاي
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
ايندورههنوزهيچجلسهمشتركيبيناعضايفعليو

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
ميشود،منتخبينجديدشورايشهربهصورتدقيق
وكارشناسانهدرجريانوضعيتموجودشهرواقدامات
انجام شده در اين دوره مديريت شهري قرار گرفته و با
اطالعاتكاملوجامع،مديريتشهرراتحويلبگيرند.
كاهش ۲۱درصدي درآمدهاي شهرداري
در بخش ديگري از جلسه ديروز شوراي شهر تهران،
سيدحسن رس��ولي ،خزانهدار اين شورا با بيان اينكه
كسب درآمد در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت
مش��ابه س��ال قبل به ميزان  ۲۱درصد كاهش پيدا
كرده اس��ت ،گفت :آثار مالي و اقتصادي بحران كرونا
درعملكرد بودجه  ۱۴۰۰و پيش بيني تداوم بحران و
شدت يافتنعدم تعادل منابع و مصارف بودجه۱۴۰۰
تا پايان نيمه اول سال جاري مستلزم تغييرات اساسي
سياستها 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  ۸هزار و ۱۴۷
ميليارد تومان اقدام كند .طي اين دوره دو ماهه مبلغ
۲هزار و  ۵۸۳ميليارد تومان معادل  ۳۲درصد درآمد
كسب شده است.بنابراين طي دو ماهه مذكور كسري
عملكرد ۵هزار و ۵۶۴ميليارد تومان معادل ۶۸درصد
نسبت به بودجه مصوب مش��اهده ميشود .البته در
دوماه اول هر سال با اينعدم تعادل مواجه هستيم.
ممانعت از پرورش گونههاي حيات وحش
ديروز همچنين اعضاي شوراي شهر تهران شهرداري
را ملزم به جلوگيري از ايجاد و توسعه مراكز نگهداري
از گونههاي 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
گونههاي حيات وحش در تهران در دستور كار اعضاي
شوراي شهر تهران قرار گرفت كه در نهايت با  ۱۶راي
نمايندگان شوراي شهر به تصويب رسيد.

عضو هياتمديره شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران خبر داد

عبور پروازهاي ايرالين اروپايي از ايران كليد خورد

عضو هياتمديره ش��ركت فرودگاهها و ناوبري هوايي
ايران از عبور لوفت هانزا از آسمان ايران به عنوان اولين
ايرالين اروپاي��ي از دي ماه  ۱۳۹۸تاكنون در ش��نبه
شب هفته جاري خبر داد .به گزارش مهر ،در حالي كه
آسمان ايران همواره در نوتامهاي صادره از سوي شركت
فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و همچنين س��ازمان
هواپيمايي كشوري به عنوان امنترين 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 ۱۸دي
ماه )۱۳۹۸كه بهانهاي براي تحريم آسمان كشورمان از
سوي كشورهاي استكباري و برخي همدستان دولت
امريكا شد ،كرونا نيز كاهش پروازهاي عبوري از آسمان
ايرانراتشديدكردوسببشدتاتعدادپروازهايعبوري
كه در س��ال  ۱۳۹۸بر اساس آمارهاي اعالمي شركت
فرودگاهه��ا ،بهطور متوس��ط  ۲۳تا  ۲۸هزار س��ورتي
پرواز در هر ماه بود ،به  ۵تا  ۱۰هزار سورتي پرواز بهطور
متوسط در هر ماه در سال  ۱۳۹۹كاهش 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 ايرالينهاي خارجي نيز كه از
فرودگاههايايرانيرفتهبودند،دردوماهاخيرهمبهعبور
از آس��مان و هم به نشست و برخاست در فرودگاههاي
كشور بازگش��تهاند .محمد اميراني ،عضو هياتمديره

ايرانشهر

شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران درباره پروازهاي
عبوري از آس��مان اي��ران اظهار كرد :م��ا دو برخورد با
پروازهاي عبوري داش��تهايم؛ يكي اينك��ه پروازهاي
عبورياي كه شركتهاي هواپيمايي اروپايي به واسطه
تحريك ابرقدرتها ،تحريم شده و از آسمان كشورمان
عبورنميكردنديادرفرودگاههايمانشستوبرخاست
نداشتندراازچنديپيشباهمكاريسازمانهواپيمايي
كشوري با ايرالينها خصوصاً لوفت هانزا وارد مذاكره
ش��ديم و اين اطمينان را براي شركتهاي 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 ( ۱۲تير ماه )۱۴۰0اولين پرواز عبوري لوفت هانزا
از آسمان ايران اتفاق افتاد كه منتظريم متعاقب لوفت
هانزا ،ساير ايرالينهاي اروپايي هم پروازها عبوري خود
از آسمان ايران را آغاز كنند.
معاون عمليات هوانوردي شركت فرودگاهها و ناوبري
هوايي ايران تصريح ك��رد :دومين اقدام��ي كه انجام
دادهايم ،در پي اخذ مجوز از هيات دولت مبني از مكان
اعطايتخفيفازسويشركتفرودگاههابهشركتهاي
هواپيمايي خارجي ،با چند ش��ركت هواپيمايي وارد
مذاكره شديم اما هنوز به نتيجه نرسيدهايم اميدواريم
كه بعد از نهايي شدن توافقات با اين شركتها ،شاهد
افزايش پروازهاي عبوري از آسمان ايران به دليل ايجاد
جذابيتهاي اقتصادي باشيم و اين شركتها بيشتر از
آس��مان عبور كنند تا هم ايمني و سيف بودن آسمان

ايران به ابرقدرتها 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 :مهمترين رقيب ما در
كريدورهواييشمالبهجنوب،آسمانعراقاست؛اين
كريدور بعد از بازگشايي آسمان عراق ،پروازها عبوري
زيادي را به سمت خود كشاند چون هم مسير از سمت
آسمان عراق كوتاهتر است ضمن اينكه عراقيها 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 هياتمديره شركت فرودگاهها و ناوبري
هوايي ايران ادامه داد :ولي ما در ايران بر اساس قانون دو
فاكتوروزنهواپيماهايتجاريعبوريوطولمسافت
را در نظر ميگيريم و برآورد هزينه را بر اساس اين دو
فاكتور،محاسبهميكنيم.
با اين حال بر اساس قوانين ما اين اختيار را داريم تا با
شركتها وارد مذاكره شويم البته نميتوانيم فرمول
محاس��به هزينه پ��رواز عبوري را تغيي��ر دهيم ولي
ميتوانيمتخفيفدهيم؛مث ً
الاينكهاگرتعدادپروازهاي
عبوري يك شركتي از يك تعدادي بيشتر شود ،يك
رقمي به آنها تخفيف ميدهيم كه اين ميزان تخفيف،
بس��تگي به رقمي دارد كه از درآمدهاي مورد نظر ما
بيشتر شود .اميراني با بيان اينكه اين قدرت چانهزني،
امكان عبور از آسمان كشورمان را رقابتيتر 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 عراقيها
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 ميكنند يا اينكه از آسمان درياي عمان و پايينتر
از آسمان كشورمان در حال عبور هستند.
عضو هياتمديره شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي
ايران درباره اينكه آيا ايرالينهايي كه در فرودگاههاي
ما نشست و برخاست دارند ،از پرداخت تعرفه عبور از
آسمان كشورمان معافند يا خير؟ گفت :ما بابت مقداد
دقيقهاي كه از آسمان كشورمان در حال عبور هستند،
ازايرالينهايخارجيهزينهميگيريمبهعنوانمثال،
هواپيمايي كه براي نشست در فرودگاههاي ايران وارد
كشور ميشود ،از لحظه ورود به آسمان كشور تا زمان
نشستوسپسبرخاستنوخروجازآسمانكشورمان،
مشمول همه هزينهها اعم از خدمات ناوبري هوايي،
خدمات فرودگاهي و هزينه پروازهاي عبوري ميشود.
بر اس��اس اين گزارش ،شنبه ش��ب هفته جاري يك
فروند بوئينگ ۷۷۷متعلق 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
 ۱۳۹۸تاكنون به شمار ميرود.

عبدالرضا گلپايگاني ،معاون معماري و شهرس��ازي
شهرداري تهران درباره تعداد پروانههاي صادر شده در
پايتختازابتدايسالجاريتاكنونگفت:درسهماهه
ابتدايي سال جاري  ۱۴۵۷پروانه ساختماني به متراژ
 ۲ميليون و  ۳۶۸هزار و  ۹۲۲متر مربع در شهر تهران
صادر شده است در حالي كه اين رقم در مدت مشابه
سال قبل ۱۷۳۵پروانه با متراژ ۲ميليون و ۳۹۰هزار و
 ۲۰۸مترمربع بوده است .او در گفتوگو با ايلنا ،اضافه
كرد :بيشترين تعداد پروانه صادر شده در منطقه ۱۵با
 ۱۵۸پروانه و كمترين پروانه صادر شده در منطقه ۲۲
با  ۲۹پروانه بوده است.

افزايش  ۱۱۴درصدي قيمت
مسكن در پاييز ۹۹
طبق اعالم مركز آمار ايران ،متوسط قيمت فروش هر
مترمربع زيربناي مس��كوني معامله شده در پاييز،99
نسبتبهفصلقبل ٢٤.٨،درصدونسبتبهفصلمشابه
سالقبل ١١٣.٨درصدافزايشداشتهاست.بهگزارش
مهر ،نتايج ط��رح گردآوري اطالعات قيم��ت و اجاره
مسكن نقاط شهري كش��ور در پاييز ٩٩از سوي مركز
آمارايرانمنتشرشد.متوسطقيمتفروشهرمترمربع
زمينيازمينساختمانمسكونيكلنگيمعاملهشدهاز
طريقبنگاههاي معامالتملكي دركلكشور٨٨٦٥٨
هزارريالباميانگينمساحت ٣٥٠مترمربعبودهاست،
كه نسبت به فصل قبل ٢٠.٩ ،درصد و نسبت به فصل
مشابه س��ال قبل  ١١٨.٤درصد افزايش داشته است.
متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني
معاملهشدهازطريقبنگاههايمعامالتملكيدرسطح
كل كشور ٨٩٤٩٦هزار ريال با ميانگين مساحت١٠٨
مترمربع و متوس��ط عمر بناي ١٢سال بوده است ،كه
نسبتبهفصلقبل ٢٤.٨،درصدونسبتبهفصلمشابه
سالقبل ١١٣.٨درصدافزايشداشتهاست.

موانع كاهش قيمت مسكن
در اقتصاد ايران
مهديسلطانمحمدي،كارشناساقتصادمسكنبابيان
اينكه از آبان ماه س��ال گذشته انتظارات تورمي تعديل
شدهكهشاهدريزشبورسوثباتنسبيقيمتمسكن
بودهايم ،گفت :به دنبال نوس��انات اقتصادي س��ه سال
گذش��ته مطالبات عمومي باال رفته كه به نظر ميرسد
دولتآيندهقصدداردبهاينمطالباتپاسخبدهدودراين
صورتباافزايشهزينههايجاري،رشدنقدينگي،تورم
وافزايشقيمتمسكنمواجهميشويم.اودرگفتوگو
با ايسنا درباره پيشبيني آينده بازار مسكن اظهار كرد:
دربسياريمواردپيشبينيقيمتدربازارهاامكانپذير
نيست .اما اقتصاد ما با مشكالتي مواجه است كه شايد
مهمترين آن حجم س��نگين نقدينگي و سرمايههاي
سرگردانباشد.درطولدوسهسالگذشتهشوكهاييبه
اقتصادواردشدكهاصليترينآنتحريمهايدورهترامپ
بود .سپس بيماري كرونا اتفاق افتاد كه منجر به كمبود
داراييهايسرمايهايشد.هجومنقدينگيسرگردانبه
بازارها باعث شد حبابي در داراييهاي سرمايهاي شكل
بگيردكهديديمشاخصبورس،مسكن،ارزوطالبهشدت
باال رفت .سلطان محمدي ،عوامل ايجاد تورم شديد در
سه سال گذشته را كماكان پابرجا دانست و گفت :حتي
اگربرجاماحياشودنميتوانبهحلمشكالتاقتصادي
و كنترل تورم خوش��بين بود .در بخش مسكن ،قيمت
نهادههايساختمانينسبتبهسالگذشتهحدود۱۰۰
درصد رشد كرده و عوارض ش��هرداري باال رفته است.
محدوديتهاييهم در تراكم ايجاد شدهكه قيمت زمين
راباالميبرد.مجموعهاينعواملاجازهنميدهدقيمت
مسكنكاهشپيداكند.دربهترينحالت،افزايشقيمت
مس��كن كمتر از تورم خواهد بود اما اگر با تورم عمومي
افسارگسيختهمواجهشويمقيمتمسكنهمباالميرود.
به گفته او ،آمارهايي كه در ايران از بازههاي كوتاهمدت
بازار مس��كن ارايه ميش��ود منعكسكننده تغييرات
واقعي قيمت نيست؛ زيرا در ش��اخص كلي ،اثرات نوع
ساختمانهايمعاملهشدهوكيفيتآنهالحاظنميشود.
بانك مركزي يا مرك��ز آمار ،دادههاي تمامي واحدهاي
فروخته شده را جمع ميزنند و متوسط قيمت را اعالم
ميكنند .حال آنكه ممكن است در يك ماه واحدهاي
نوساز يا واحدهايي با كيفيت باالتري فروخته شود و در
ماهبعدبرعكسآناتفاقبيفتد.

دنيايفناوري
فلج شدنكسبوكارهايسوئدي
باحملهباجافزاريبهامريكا

بزرگتري��ن فروش��گاههاي زنجيرهاي م��واد غذايي،
راه آهن دولتي و يك داروخانه زنجيرهاي سوئد قرباني
حمله باجافزاري ش��دهاند كه از طري��ق نرمافزار يك
شركت امريكايي گس��ترده شده است .به گزارش مهر
به نقل از رويترز ،يكي از بزرگترين حمالت باجافزاري
تاريخ در سراسر جهان گسترده شد و فروشگاه خوار و
بار زنجيرهاي كوپ ( )Coopرا وادار كرد تا ۸۰۰شعبه
خودراتعطيلكند.درشعباتتعطيلشدهاينشركت
سوئديصندوقهاازكارافتادهبودند.ايندرحالياست
كه روز جمعه اخباري از حمله باجاف��زاري به نرمافزار
شركتامريكاييكاسيامنتشرشد.كارشناسانامنيت
سايبري معتقدند گروه هكري روسي REvilبا نفوذ به
نرمافزار مديريت شبكه كاسيا بدافزاري را در سيستم
بوكارواردكردهاست.درهمينراستاشركت
هزارانكس 
سوئدي كوپ نيز از يك ابزار مديريت براي بهروزرساني
از راه دور صندوق فروش��گاههايش استفاده كرده بود
و به همين دليل گرفتار حمله باجافزاري ش��د .كاسيا
اعالم كرد در زمينه هك با افبياي همكاري ميكند و
فقط ۴۰مشتريآنبهطورمستقيمباحملهباجافزاري
روبروشدهاند.البتهطبقاطالعاتمنتشرشدهازطريق
اين شركتها به  ۲۰۰كسب وكار در امريكا نيز حمله
سايبري ش��د .از سوي ديگر به نوش��ته آژانس خبري
سوئدشركت VismaEsscomكهمديريتسرورها
ودستگاههايچندكسبوكارسوئديرابرعهدهدارداز
نرمافزاركاسيااستفادهميكند.

كرومكاربرانرااز
وبسايتهايناامندورميكند

گ��وگل س��رگرم كار روي قابلي��ت جدي��دي ب��راي
مرورگر كروم اس��ت كه بهطور اتوماتيك كاربران را از
وبسايتهاي ناامني كه همچنان از پروتكل HTTP
استفادهميكنند،دورميكند.بهگزارشايسنا،اينغول
جستوجوي اينترنتي مدتهاست حامي استفاده از
پروتكل HTTPSبودهودرسال ۲۰۱۸همهسايتهايي
كه از پروتكل  HTTPاس��تفاده ميكردند را به عنوان
ناامن نشان داد .گوگل با انتشار نسخه ۸۶كروم در سال
گذشته،هشداربهكاربراندربارهاشكالناامنسايتهاي
 HTTPSرا آغ��از كرد تا مانع ش��ود كاربران اطالعات
مهميماننداطالعاتبانكيخودرادراينسايتهاوارد
كنند.طبقپستجديدسايتكروميومگريت،اكنون
گوگلسرگرمكاربرايافزودنگزينه«تنهادروضعيت
 »HTTPSدر 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»
تنظيماتمرورگردرزيرمجموعهقسمت«پيشرفته»
()Advancedافزودهميشود.اگرگزينهمذكورفعال
باشد،گوگلهمهوبگرديرابه HTTPSارتقاميدهدو
پيشازبارگزاريسايتهاييكهازاينپروتكلپشتيباني
نميكنند،بهكاربرهشدارميدهد.

شكايت ۲سازمانهلنديعليه
فيسبوك

هلند اجازه داده ش��كايت دو سازمان غيردولتي از
فيسبوك در اين كشور ثبت ش��ود .اين شكايات
مربوطبهاطالعرسانيناكافيشبكهاجتماعيدربار
شيوه استفاده از دادههاي كاربران است .به گزارش
مهر به نق��ل از تككرانچ ،فيسب��وك خواهان رد
شكايت دو سازمان غيردولتي عليه خود شده بود.
بنيادحفاظتازحريمخصوصياطالعاتوسازمان
( Consumentenbondي��ك گروه حمايت
از حقوق مصرفكنن��ده) در هلند به نمايندگي از
كاربرانعليهفيسبوكشكايتكردهوادعاميكنند
اينشبكهاجتماعيقوانينحريمخصوصياتحاديه
اروپا را نقض كرده است.
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اخبار

دانش و فن

كارشناس مركز پژوهشهاي مجلس :جلوگيري از تضييع حقوق كاربران در فضاي مجازي با نظارت سه نهاد مرجع

حقوق كاربران فضاي مجازي به مسلخ ميرود؟

كارشناسمركزپژوهشهايمجلس،نظارتسهمرجعبر
تصميماتكميسيونعاليتنظيممقرراتفضايمجازي
را از نقاط قوت در طرح حمايت از حقوق كاربران و خدمات
پايهكاربرديفضايمجازيعنوانكرد،ايندرحالياست
كهفعاالنحوزهفناورياطالعاتبااعالماينكهنمايندگان
درمجلسبهدنبالتصويبطرحصيانتازحقوقكاربران
نيس��تند اين س��وال را مطرح كردند كه چرا طرحي كه
مربوط به زندگي روزمره مردم اس��ت بايد مشمول اصل
 ۸۵ش��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
دولتومجلستهيهشود .طرح«صيانتازحقوقكاربران
در فضاي مجازي و ساماندهي پيامرسانهاي 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
نطقهاومصاحبههاتكليفشانرابافضايمجازيروشن
كرده بودند و «س��اماندهي» كليدواژه بسياري از آنها بود.
البتهجزيياتاينطرحنشانميدهدكهنمايندگانبهنام
«س��اماندهي و حمايت از پيامرسانهاي داخلي» اهداف
ديگري هم را دنبال ميكنند؛ مانند اينكه با تصويب اين
طرحمرزبانيديجيتاليازمديريتوزارتارتباطاتخارج
و به نيروهاي مسلح سپرده ميشود يا فعاليت در پلتفرم
فيلترشده غيرقانوني است و حتي استفاده از فيلترشكن
ه��م به مثابه جرم تلقي ميش��ود .پيگيري اي��ن طرح از
سوي نمايندگان در حالي است كه بسياري از نمايندگان
امضاكنندهدرشبكههاياجتماعيفيلترشدهچونتوييتر
حضوري فعال دارند و حتي از اين طرح در اين ش��بكهها
تمامقد دفاع ميكنند و معتقدند نبايد مردم را در فضاي
مجازي بيپناه رها كرد و البته آنها به دنبال س��اماندهي
هستند نه مسدودس��ازي .در مقابل برخي از نمايندگان
بوكار قلمداد كردند
هم فيلترينگ را در تضاد با رونق كس 
ودرنظرآنهااولويتمجلسبايدمعيشتواقتصادباشدنه
مسائلحاشيهاي.

نقاطقوتطرححمايتازكاربراندرفضاي
مجازي
صادق ستاريفرد،كارشناس مركزپژوهشهاي 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
فضايمجازي،طبيعتاًبايديكواحدچابكتصميمگيري
و تنظيمگري اين حوزه را برعهده بگيرد .بر اين اساس در
اينطرحپيشنهادتشكيليكواحدتنظيمگرتحتعنوان
كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي به عنوان
مرجعاصليتنظيممقرراتباتركيبيازوزراودستگاههاي
مسوولونمايندگانمجلسمطرحشدتابتواندنسبتبه
برخيازمصاديقاينحوزهتصميمگيريكند.ويبااشاره
به مصاديقي كه هماكنون خأل تصميمگيري در مورد آنها
دركشوراحساسميشود،اظهاركرد:يكيازاينمصاديق
تصويب صيانت از حريم خصوصي و اطالعات ش��خصي
افراداست.درهمينحالمباحثيمانندحمايتازحقوق

كودكانونوجوانان،تعيينتعرفهخدماتوقيمتگذاري
درراستايحمايتازكاربرانونحوهفعاليتوصدورمجوز
وتعيينوتعليقمدتاعتبارفعاليتخدماتپايهكاربردي
نيازمند تنظيمگرياست .ويبا تاكيدبراينكهنقطه قوت
اين طرح جلوگيري از تضييع حق��وق كاربران در فضاي
مجازيبانظارتسهنهادمرجعبرمصوباتاينكميسيون
عالي است ،گفت :براي آنكه اين مرجع تنظيمگر در حوزه
وظايفخودحقوقمردمرارعايتكندونوعاًتضييعحقوق
اش��خاص صورت نگيرد ،چند مداخله قانوني پيشبيني
كردهايم .مس��اله مورد توجه اين بوده ك��ه در صورتي كه
كميسيونعاليتنظيممقرراتدرتصميماتومصوباتش
نيازهاي مردم را ناديده بگيرد و احياناً انحصارگري صورت
گيرد،چهبايدكرد.كمااينكههماكنوننيزاحياناًدربرخي
مراجعتصميمگيريممكناستحقوقبرخيافرادتضييع
شودوراهكاريبرايآنوجودنداشتهباشد.بههمينعلت
براياينكهاينمسالهدرطرحمذكورپيشنيايدودرصورت
اعتراض كاربران نسبت به اعمال مداخله اين كميسيون،
نهاد مرجع تصميمگير وجود داش��ته باشد ،چند راهكار
پيشبيني كردهايم .ستاري فرد با بيان اينكه ما از اصل۸۵
قانوناساسيواصل ۱۳۸قانوناساسيالهامگرفتيم،ادامه
داد :فرض كنيد اگر هيات وزيران تصميمي خالف حقوق
مردم گرفته باشد مطابق قانون اساسي ،مجلس ميتواند
هياتتطبيقيپيشبينيكندونسبتبهمصوباتهيات
وزيراناظهارنظركند.دراينطرحنيزماگفتهايمكهشوراي
عاليفضايمجازيميتواندنسبتبهمصوباتكميسيون
عاليتنظيممقرراتاعالمنظركندتااحياناًتضييعحقوقي
اتفاقنيافتد.كارشناسمركزپژوهشهايمجلسبااشاره
به اينكه اش��كاالت طرح اوليه حمايت از حقوق كاربران
در فضاي مجازي توس��ط در مركز پژوهشهاي مجلس
برطرف و اين موارد به طرح سابق افزوده شد ،اظهار داشت:
سه مرجع شوراي عالي فضاي مجازي ،شوراي نگهبان و
ديوانعدالتاداريرويتصميماتومصوباتكميسيون
عاليتنظيممقرراتفضايمجازينظارتميكنند.دراين
طرحشوراينگهبانميتواندازحيثرعايتحدودشرعي
و حقوق مردم اعمال نظر كند .فقهايي در شوراي نگهبان

حضوردارندكهنسبتبهاينمواردحساسيتهايخاصي
دارند.شاهدهستيمكهبعضاًدرسنواتيشوراينگهباندر
موردمصوباتشورايعاليانقالبفرهنگياعالمنظركرده
وبرخيازمصوباتاينشوراراخالفشرعدانستهاست.
مرزباني ديجيتال مد نظر نمايندگان مجلس
است
رضاايازي،مشاورحقوقينصرتهراندرتوضيحاتيدرمورد
نحوه تهيه اوليه اين طرح گفت :در آن زمان من به عنوان
نمايندهوزيرارتباطاتدرجلساتمركزپژوهشهاحضور
داشتم.پسازمدتيدريافتيمكهاينافرادحاضردرجلسه
مرزبانيديجيتالمدنظرشاناست.يعنيبحثحمايتاز
پيامرسانهايكطرفبودومادهمربوطبهمرزهايديجيتالي
يكطرفديگر.آنهادرجلساتاعتقادداشتندكهمرزباني
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
ستادكلمسلحاست.مادرجلساتاعالمكرديمكهحرفي
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
ميتوانصحبتكردواينموضوعراحلكرد.چونمرزباني
ديجيتالبحثاسرارودادههايحاكميتياستوموضوعي
نيست كه در عموم مطرح ش��ود .در آن زمان دوستان در
جلسهمنطقماراپذيرفتندوقرارشدبهاينموضوعدراين
طرحپرداختهنشود؛امابازدرپيشنويسهايديگربعدي
اينبحثمرزبانيواردشدهاست.مادرجلساتميگفتيم
اينكهشبكههاياجتماعيقوانينمارابپذيرندزمانياست
كه تعاملي با شركتها داشته باشيم .اين شركتها هيچ
نمايندگي در ايران ندارند و اصال تعاملي برقرار نميشود
و باعث ميشود كه آنها مسدود شوند .اينكه اين شركتها
ديتاس��نتر خود را در ايران وارد كنند ،به لحاظ عملياتي
امكانپذيرنيست.اينطرحمدتيمسكوتماندهبودواينكه
االن مطرح شده است ،احتمال دارد سياسي باشد؛ اما اين
متنبهلحاظحقوقيدرحدقانونگذارينيست.

طرح صيانت از حقوق كاربران نبايد مشمول
اصل ۸۵شود
نيمانامداريازاعضاينصرتهراندربارهاينطرحگفت؛آن
چيزيكهدرمجلسمطرحاست،تصويبخودطرحنيست
و در اصل تصويب اصل ۸۵شدن اين طرح است .براساس
اصل ۸۵يعنيمجلساختيارقانونگذاريخودرانميتواند
بهنهادديگريواگذاركندمگردرمواردخاصكهباتصويب
اكثريت،طرحيرابهكميسيونمجلسارسالكندوپس
از تصويب كميسيون ،مستقيم براي اجرا ابالغ شود و در
صحن بررسي نش��ود .تجربه ما از اصل  ۸۵قانون اساسي
در مواجه با طرحهاي بسيار مفصل و تخصصي بود؛ مانند
قانونتجارتوقانونمجازاتاسالمي.قوانينيكهچندين
صفحه و بهشدت تخصصي هستند و نميتوان در صحن
علني بررسي كرد .من واقعا نميدانم چرا طرح ۲۰مادهاي
چهار صفحهاي بايد مشمول ماده ۸۵شود و پشت درهاي
كميسيون در فضايي غيرشفاف بررسي شود .چون طبق
قانونمذاكراتكميسيونبهصورتزندهپخشنميشود
وقتي طرحي مشمول اصل ۸۵ميشود ،ديگر از جزييات
آن خبري نميش��ود .جعفر محمدي ،عضو هياتمديره
سازماننصرتهرانهمبهتشكيلكميسيونعاليدرطرح
صيانت از حقوق كاربران اشاره كرد و گفت« :ذات اجماع و
تجميعكردن فضاهايرگوالتوريميتواندمفيدباشدبه
شرطاينكهدريكمحيطتخصصيصورتگيردنهاينكه
رگوالتوري را به يك نهاد غيرتخصصي بس��پاريم .از نظر
عملياتي هم كس��بوكارها دچار مشكل ميشوند .چون
تمام مشكالت مربوط به اپراتورها و تعرفهها هم قرار است
دراينكميسيونموردبررسيقرارگيرد.اينقضيهمنجر
بهناسامانيدراينحوزهميشود.
در ط�رح صيان�ت از حقوق كاربران ،مس�اله
تعريفنشدهاست
همچنين پريسا عليزاده ،معاون پيشين دفتر مطالعات
فناوريهاي نوين در مركز پژوهشهاي مجلس با اشاره
بهاينكهدراينطرحمسالهمشخصنيستومعلومنيست
براساس چه خأل قانوني در كشور اين طرح تدوين شده،
بيان كرد :ما در س��الهاي  ۹۸ ،۹۷روي اليحه صيانت
و حفاظ��ت از دادههاي ش��خصي كار ميكرديم .يعني
مس��الهاي را شناس��ايي كرده بوديم و فهميديم كه در
كشورمشكليبهنامحاكميتدادهوحفاظتازدادههاي
ش��خصي وجود دارد .اين موضوع را موشكافي كرديم و
حدود يك سال براي اين موضوع جلسه برگزار كرديم.
براي تهيه اين اليحه پژوهشگاه قوهقضاييه و مركز ملي
فضاي مجازي و مرك��ز پژوهشهاي 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
نميشناسيم .يعني نميدانيم 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
جزيياتطرحباقوانينووظايفواختياراتوزارتخانههاو
شورايعاليفضايمجازيدرتضادوتعارضاست.بهنظر
ميرسدكههيچمسالهوجودنداشتهاستوبعدطرحي
تدوين كردند و مدام هم از آن دفاع ميكنند در صورتي
كهادلهمحكميازاينطرحندارند.

ايران بهدنبال منافع اقتصادي جويشگرهاي بومي
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از فعاليت موتورهاي
جس��توجوي بومي اپراتورها در ايران خب��ر داده و
ميگويد اين ابزارها توانس��تند بازار خوبي هم جذب

سامانه پيامكي روزنامه تعادل
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مخاطبان عزيز ميتوانند نظرها ،انتقادات و پيشنهادهاي خود
درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه
پيامك نمايند.

كنند تا بتواني��م در آينده از مناف��ع اقتصادي موتور
جستوجوكهبهدليلتحريمهاازآنهابيبهرهايم،بهره
ببريم .به گزارش ايسنا ،موتورهاي جستوجوي بومي

خانم صدیقه کوله بندی
و آقای عزیز کوله بندی

بدینوسیلهازاشتباهغیرعمدیدرتشخیصمشکل
شماعذرخواهیمیکنم.
مینا داوری

س��هم زيادي در اقتصاد فناوري اطالعات يك كشور
دارند و جويشگرهاي ايراني هم اهميت خود را از اين
جهت نشان ميدهند .طرح و ايده جستوجوگرهاي
بومي تقريب��اً در دوره دوم دولت احمدينژاد مطرح
ش��د و علت آن هم حلقه تهديدات و تحريمهايي بود
كه عليه ايران مطرح ميش��د .همين مس��اله نياز به
ايجاد گزينههاي داخلي توليدات و خدمات خارجي
را چن��د برابر ميكرد .در حال حاض��ر ،گوگل ،موتور
جس��توجويي است كه نه تنها در كش��ور مادر خود
امريكا ،بلكه در بس��ياري از كش��ورهاي ديگر و حتي
در ايران كه دود تصميمهاي اش��تباهي مانند تحريم
كسبوكارهاي ايراني به چش��م كاربران رفته است،
هم مورد اس��تفاده قرار ميگيرد .اما كشورهايي هم
هستند كه از موتورهاي بومي خود استفاده ميكنند.
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 پرسوجوهاي روزان��ه را به خود اختصاص دادهاند.
همين موضوع موجب شده در ايران هم به فكر داشتن
يك موتور جس��توجوي بومي بيفتن��د و حمايت از
جويش��گرهاي بومي بر اس��اس تهي��ه و ارايه طرح
كسبوكار به تصويب شوراي راهبري جويشگر بومي
رسيد و مقرر شد كه مدلهاي كسبوكار موتورهاي
جستوجوي «پارسيجو» 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 راهاندازي نميشود و جويشگرهاي
بومي هدف ديگري را دنبال ميكنند كه پاسخگويي
به نيازهاي كاربران بومي است و با توجه به اطالعاتي
كه سرويسهاي بومي دارند ،از يك ابزار بومي بهتر از
يك ابزار بينالمللي برميآيد.
قطعي اينترنت و آشكار شدن ناكارآمدي
جويشگرهايبومي
ب��ا وجود اي��ن در قطع��ي اينترنت جهان��ي يكي از
نرمافزارهاي پايه كه روي بستر شبكه ملي اطالعات
ق��رار دارد و بايد بتواند در چنين ش��رايطي به مردم
س��رويس ارايه دهد ،موتور جستوجوي ملي است.
اما در مدت  ۱۰روزه قطعي اينترنت جهاني در سال
 ،۱۳۹۸موتور جس��توجوهاي ملي از جمله پارسي

جو و يوز وقتي با افزايش ناگهاني حدودا  ۲۰۰برابري
كاربران مواجه شدند ،نتوانستند پاسخگوي اين خيل
عظيم باشند كه پيش از اين از موتورجستوجوهاي
خارجي مانند گوگل ،بينگ و ...اس��تفاده ميكردند.
كارشناسان معتقدند مش��كل عمده جويشگرهاي
بومي نه س��ختافزاري اس��ت و نه نرمافزاري .چون
امكان خريد سختافزاري از سوي وزارت ارتباطات و
فناوري اطالعات وجود دارد و از لحاظ نرمافزاري نيز
جويشگرهاي بومي به رش��د قابل قبولي رسيدهاند.
مش��كل اصلي اين اس��ت اين جويش��گرها هنوز از
س��وي مردم م��ورد پذيرش ق��رار نگرفت��ه و مردم
ترجيح ميدهند به جاي جويش��گرهايي كه داراي
محدودي��ت در ارايه محتوا و دقت پايينتري اس��ت
از جس��توجوگرهاي 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 ميكند و اين موارد رابطه مس��تقيمي با هم
دارند .طبيعي اس��ت كه جويش��گر از همان روز اول
نميتواند پاسخگوي تعداد زيادي از كاربران در زمينه
ارايه محتوا باشد .اما درشرايطي كه محتوا و ظرفيت
ارتقا پيدا كند ،قطعا مراجعه مردم هم افزايش مييابد.
درچنين شرايطي جويش��گر بومي بايد مزيتهايي
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 جستوجو كند.
در حال حاضر در حالي كه پارسيجو و يوز در سكوت
به كار خود ادامه ميدهند و به نظر ميرسد بار عظيم
پرسشهاي كاربران هم با وجود گوگل از دوش آنها
برداشته شده ،به تازگي هم مرورگر ذرهبين 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��توجو در
ايران اظهار كرد :درباره موتور جستوجو اپراتورهاي
ايرانس��ل و هم��راه اول دو پلتفرم خ��ود را رونمايي
كردهاند كه بازار خوبي هم جذب كردند و اميدواريم
رشد كنند و از منافع اقتصادي موتور جستوجو در
كشور كه در حال حاضر به دليل تحريمها نميتوانيم
از آنها استفاده كنيم ،بهره ببريم.

رشد ۲۲۴درصديصدورگواهي
امضايالكترونيكيدرسال۹۹

مركز توسعه تجارت الكترونيكي اعالمكرد :پارسال
 ۵۹۰هزار فق��ره گواهي امضاي الكترونيكي صادر
شده كه نسب به سال  ۹۸رشد  ۲۲۴درصدي نشان
ميدهد .به گ��زارش ايرنا از مركز توس��عه تجارت
الكترونيكي،فاطمهجعفري،معاونمركزميانيعام
اينمركز،ضمناعالمخبرراهاندازي«مركزراهبري
و پشتيباني گواهي امضاي الكترونيكي» با خدمات
«مركز تماس» و «سامانه پشتيباني و ثبت تيكت»
برايپشتيبانيمتقاضيانودارندگانگواهيامضاي
الكترونيكي ،اظهار داش��ت :از ابت��داي راهاندازي
زيرساخت كليد عمومي در كشور در مجموع بيش
ازيكميليونو ۳۰۰هزارگواهيامضايالكترونيكي
براي كاربران نهايي صادر ش��ده اس��ت .با توجه به
تالشهاي انجام شده در س��ال  ۱۳۹۸در راستاي
توسعه كاربري گواهيامضايالكترونيكي و افزايش
تعدادسامانههايمجهزبهزيرساختكليدعمومي،
تعداد گواهيهاي صادر شده براي كاربران نهايي در
سال گذشته  ۵۹۰هزار فقره بوده كه نسبت به سال
قبل از آن ،رشدي  ۲۲۴درصدي را نشان ميدهد.
به گفته جعفري ،مركز صدور گواهيالكترونيكي
مياني عام در تالش است تا با ارايه خدمات تسهيل
و تسريعكننده نظير صدور نيمهحضوري و تمديد
غيرحضوري گواهي امض��اي الكترونيكي ،كارها
را تس��هيل كند .وي ادام ه داد :سامانه پشتيباني و
ثبت تيكت ،به منظور ثبت پرسشهاي متقاضيان
در فرآيند صدور گواهي الكترونيكي ايجاد ش��ده
و بهصورت غيرحضوري پاس��خگوي س��واالت و
ارايهدهنده راهنماييهاي الزم است كه در نتيجه،
با تس��هيل در رفع مش��كالت متقاضيان ،افزايش
رضايتمن��دي كاربران و همچني��ن امكان رصد
مش��كالت براي مديران و راهبران سامانه را فراهم
ميكند .به گ��زارش ايرن��ا ،مركز ص��دور گواهي
الكترونيك��ي ميان��ي دولتي ع��ام ،مركز منحصر
بهفردي است كه بهطور عام مبادرت به ارايه خدمات
گواهيالكترونيكيبرايهمهكاربردهايمختلفبه
متقاضيان ميكند .اين مركز ،موجوديتي است كه
با مجوز شوراي سياستگذاري گواهي الكترونيكي
كش��ور ،مجوز ص��دور گواه��ي الكترونيكي براي
متقاضيان را دريافت ك��رده و گواهي آن در تاريخ
 ۲۰اسفند ماه  ۱۳۸۶صادر ش��ده و از همان زمان
بهطور رسمي آغاز ب ه فعاليت كرده است .اين مركز،
نقش اصلي در توس��عه زيرساخت كليد عمومي و
كاربردهاي آن را دارد.

قاچاق ۱۱۰ميليوندالري
«موبايلوارهها»دركشور

انجمن واردكنندگان تلفن هم��راه از قاچاق ۱۱۰
ميلي��ون دالري موبايلوارهه��ا (دس��تگاههاي
س��يم كارتخور) در كش��ور خبر داد .به گزارش
ايرن��ا ،انجمن واردكنندگان اعالم ك��رد :از ابتداي
س��ال  ۱۴۰۰تا  ۹تير تعداد ۹۰۰هزار موبايلواره
ب��ه ارزش  ۱۲۰ميليون دالر در ش��بكه ارتباطي
كش��ور فعال شده اس��ت .به گفته اين انجمن۹۲ ،
درصد از موبايلوارهها به صورت قاچاق وارد كشور
شده است .به گزارش ايرنا مدتي است زمزمههاي
رجيس��تر ش��دن تبلت به گوش ميرسد .كااليي
كه امروزه به ش��يوه قاچاق وارد كش��ور ميشود و
به دست مصرفكننده ميرسد .رجيستر شدن به
اشتباه در كش��ور با پرداخت پول اضافي همرديف
شده اس��ت ،اما در واقع اين مبلغ گمركي و ارزش
افزودهاي اس��ت كه افراد براي هر كااليي پرداخت
ميكنند .رضا قرباني ،رييس كميسيون ساماندهي
و تنظيم بازار انجمن واردكنندگان تلفن همراه با
بيان اينكه عملياتي شدن طرح رجيستري تبلت بر
قيمت آن تاثيري نميگذارد و براي مصرفكننده
داراي منافع است ،به ايرنا گفت :رجيستري تبلت
باعث گران شدن آن نميشود و از حالت قاچاق به
سود مصرفكننده،خارجميشود.زمانيكهواردات
كاالي  ITقانوني ش��ود ،اصال��ت كاال مورد تأييد
مراجع ذيصالح قرار ميگيرد و دو سازمان تنظيم
مقررات و استاندارد ،زمان ثبت سفارش و ترخيص،
اصالت آن را بررسي ميكنند .نمونهبرداري ،انجام
تست سار (تشعشعات مضر) و تست امنيت ،اصالت
كاال را تأييد ميكن��د و پس از تأييد اصالت ،امكان
ترخيص فراهم ميش��ود .وي اشاره كرد :بنابراين
زماني كه كاالي غير اصل وارد شود ،امكان ترخيص
از گمرك را پي��دا نميكن��د درصورتيكه كاالي
قاچ��اق را ميتوان ب��دون بررس��يهاي الزم وارد
كرد .نكته بعدي اين است كه كاالي اصل ،گارانتي
و خدمات پ��س از فروش اجباري پي��دا ميكند.
ش��ركت واردكننده كاال موظف است ،از زماني كه
سيمكارت وارد دستگاه شود تا ۱۸ماه 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 ميش��ود هر زمان مشكلي پيش آمد،
واردكنندهكاالبرايرفعآندردسترسباشد،افزود:
حقوق گمركي و ارزش افزوده تبلت س��ه ميليوني
توماني ،حدود  ۳۰۰هزار تومان اس��ت .زماني كه
قاچاقچي تبلت را به كشور قاچاق كند نيز همين
هزينه شامل حالش ميش��ود .اكنون بيشتر بازار
تبلت ،قاچاق است و امكان ندارد قاچاقچيان براي
قاچاق هر دس��تگاه تبلت از دوبي و عراق به داخل
كشوركمتراز ۴۰۰تا ۵۰۰هزارتوماندريافتكنند.
تفاوت قانوني ش��دن ورود تبلت و رجيستري ،اين
است كه مبلغي بسيار كمتر از آن ۵۰۰هزار تومان از
اين به بعد توسط دولت دريافت شده و همه خدمات
به شكل قانوني براي مصرفكننده در نظر گرفته
ميش��ود .ضمن اينكه با ورود دولت به اين ماجرا،
دست دالالن را نيز از بازار كوتاه ميشود.

اخبار
ي مواد اوليه
اعتبار نمونهبردار 
وارداتي  ۶ماه شد

با ابالغ 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 بخشنامهاي
به گمركات اجرايي كشور ،ش��رايط اعتبارسنجي به
نمونهبرداريهابرايتعيينماهيتكاالتاششماهبراي
واحدهاي توليدي ،را اعالم كرد .اين بخشنامه به دنبال
لوهشتميننشستهياتمقرراتزداييو
مصوبهچه 
بوكار،مبنيبرتكلفگمركايرانبه
بهبودمحيطكس 
اعتبارسنجياينبخشودرراستايتسهيلدرترخيص
مواداوليهواحدهايتوليديصادرشدهاست.طبقاين
بخشنامهكهبهامضايمهردادجمالارونقيمعاونامور
گمركيرسيده«،درموارديكهبرايكاالهايتوليديبه
دفعاتدرمورديكمادهخاص(صرفامواداوليهمربوطبه
خطتوليدآنواحدتوليدي)توسطآزمايشگاه،اظهارنظر
بهعملآمدهوصحتمندرجاتاسنادپيوستاظهارنامه
واظهاركنندهباتوجهبهتشخيصآزمايشگاهتاييدشده
باشد ،با موافقت مدير گمرك مربوطه ،از ارسال مجدد
كاالبهآزمايشگاهخودداريووفقسابقهبايداقدامشود.
در اين بخش��نامه همچنين تصريح شده است كه اين
تسهيالتبههيچوجهشاملكاالهايمشمولاستاندارد
اجبارينميشود.

افزايش ۳۵درصديقيمتروغن
صنعتيتوسطتوليدكنندگان

ايلنا | رييس اتحاديه فروشندگان الستيك ،روغن،
فيلتر و پنچرگيران تهران اظهار داش��ت :كارخانهها
قيمتروغنهايصنعتيرا 35درصدافزايشدادهاند،
ولي هنوز موافقت سازمان حمايت گرفته نشده است.
افزايش قيمت روغن اتومبيل هنوز اعمال نش��ده اما
توزيع آن كاهش پيدا كرده است .داوود سعادتينژاد
در مورد افزايش قيمت روغن اتومبيل اظهار كرد :از
نظر قانوني هنوز افزايش قيمتي براي روغن ماشين
رخ نداده است .كارخانهها قيمت روغنهاي صنعتي را
 35درصد افزايش دادهاند ،ولي هنوز موافقت سازمان
حمايت گرفته نشده است .وي افزود :افزايش قيمت
روغن اتومبيل هنوز اعمال نشده اما توزيع آن كاهش
پيداكردهاست .ويافزود:عرضهروغناتومبيلدربازار
بسيار كاهش يافته است ،وقتي چنين اتفاقي ميافتد
ج��اي خالي آن را روغنهاي تقلبي و دس��ت دوم پر
ميكند به همين دليل اميدواريم كه كارخانهها توزيع
بيشتريداشتهباشند.كارخانههابهخاطراينكهقيمت
افزايش پيدا كند توزيع را كاهش دادهاند و ميگويند
كهمواداوليهراباارزنيماييواردميكنندوقيمتهاي
فعلي براي آنها به صرفه نيست اما نتوانستند موافقت
افزايش قيمت را جذب كنند و به همين علت عرضه را
كاهش دادند .سعادتينژاد با اشاره به فروش تحميلي
برخي كارخانهها گف��ت :قبال توزيع روغن صنعتي و
اتومبيل در بازار به صورت مويرگي بود اما االن بعضي
از كارخانهها حتي كاالي تحميلي ميفروشند .براي
مثالميگويند 10كارتنازروغنيكهمصرفكمتري
دارد بخريد تا  5كارتن 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 كارخانهدار صرفه اقتصادي ندارد
افزايش قيمت اعمال شود .درخواست كارخانهدارها
قبال افزايش 100درصد قيمت بود ولي سال گذشته
 40و  55درص��د افزايش قيمت م��ورد موافقت قرار
گرفت .فكر ميكنم االن هم 40درصد افزايش قيمت
مدنظر كارخانهدارها باش��د .س��عادتينژاد در پاسخ
به س��والي در مورد وضعيت صادرات روغن اتومبيل
گفت :در اين حوزه در كش��ور ص��ادرات نيز داريم و
بيشترمقاصدصادراتيماكشورهايهمسايههستند.

صادرات ۱.۲ميليارددالري
محصوالتكشاورزي

ايسنا|درسالجاريحدود ۱.۲ميليارددالرصادرات
محصوالت كشاورزي صورت گرفته كه گرچه از لحاظ
وزني رشد داش��ته ولي ارزش اين صادرات منفي شده
اس��ت .تازهترين گزارش گم��رك از وضعيت صادرات
محصوالت كشاورزي اعالم شد .براساس اين گزارش
در سه ماهه اول سال جاري ۲.۴ميليون تن محصوالت
كشاورزي به ارزش ۱.۲۲ميليارد دالر صادرات صورت
گرفته است در حالي كه در مدت مشابه سال گذشته
ح��دود دو ميليون تن ب��ه ارزش  ۱.۲۳ميلي��ارد دالر
صادرات انجام ش��ده بود كه نشان ميدهد از نظر وزني
 ۱۷.۳درصد افزاي��ش و ارزش ۱.۱درصد كاهش دارد.
صادراتمحصوالتكشاورزيعمدتابهپسته،هندوانه،
گوجهفرنگي،سيب،پرتقال،شيرخشكسنتي،خربزه
و شيرينيهاي بدون كاكائو اختصاص دارد .در بين اين
اقالمصادراتهندوانهبا ۱۱۱.۹ميليوندالردرصدرقرار
دارد كه شامل  ۶۷.۸ميليون دالر به عراق ۳۰ ،ميليون
دالراماراتو ۱۴.۱ميليوندالربهروسيهاست.وضعيت
صادراتپستهنشانميدهدكهدرسهماههاولامسال
دومينمحصولكشاورزيصادراتيايرانباحدود۱۰۳
ميليوندالرمجموعپستهتازهوخشكوهمچنينمغز
پسته بوده است ،اين در حالي است كه در بين مقاصد
صادراتي اين محصول ،هند با ۳۴ميليون دالر مجموع
پس��ته تازه و خش��ك و مغز پس��ته در صدر قرار دارد.
همچنين چين با ۲۷.۴ميليون دالر ،هند ،۲۱.۵عراق
،۱۴.۲روسيه ۱۳.۹وآلمان ۱۳.۵ديگرمقاصدصادرات
پستهايرانهستند.امادربينكشورهايطرفصادرات
محصوالت كشاورزي عراق بيشترين حجم صادرات را
با۲۲۶.۸به خود اختصاص داده اس��ت .امارات متحده
عربي با ،۴۲.۵افغانس��تان با ،۲۹هند ،۳۴چين،۲۷.۴
روسيه،۲۸پاكستان ۱۵.۹وآلمانبا ۱۳.۵ازديگرمقاصد
صادراتيمحصوالتكشاورزيايرانهستند.
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اصناف :معترضيم؛ اگر قرار بر تعطيلي است بايد همه تعطيل شوند

ادامه از صفحه اول
تجهيزات مهندس��ي و نقشهبرداري؛ 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�لاك؛ مراكز تهيه،
توزيع و طبخ مواد غذايي ،خوراكي كافي ش��اپ ،با
پذيرش مشتري (شامل تمام گروههاي مواد غذايي
سرد ،گرم ،آشاميدني ،بس��تني ،آبميوه ،خشكبار،
ش��يريني)؛ ظروف يكبار مصرفي؛ فروش��ندگان
پرنده و ماهيهاي تزئيني؛ وس��ايل ابزار و ملزومات
شكار و صيادي؛ فروشگاههاي ملزومات و تجهيزات
بدنس��ازي و ورزش��ي؛ فروش��ندگان طال ،جواهر،
نقره ،س��نگهاي قيمتي ،بدليجات و س��اعت؛ رنگ
س��اختماتي ،صنعتي و خودرو؛ ظ��روف ،صندلي،
ميز و س��اير ملزومات كرايهاي؛ ابزار و يراق ،قفل و
لوال و وس��ايل توزين؛ فروش كاالهاي دست دوم و
سمساري؛ آموزشگاههاي رانندگي است.

نوده فراهاني :ب�ه اين وضعيت اعتراض
داريم
در همين حال اما رييس اتاق اصناف تهران نسبت به

تجلي صيانت از حقوق
شهروندي دربين پرسنل
جايگاههاي عرضه سوخت

اعمال اين محدوديتها 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  1بقيه اصناف
و مشاغل تعطيل خواهند بود ،كه اين موضوع مورد
اعتراض اصناف نيز قرار گرفته اس��ت .قاس��م نوده
فراهاني در گفتوگو با « ايلنا» گفته است :اعتراض
اصناف گروههاي  3 ،2 ،1و  4اين اس��ت كه اگر قرار
بر تعطيلي اس��ت بايد همه تعطيل شوند؛ حرفشان
هم درست است.
وقتي ادارات و بانكها باز هستند اما كسبه مجبور
به تعطيلي ميش��وند ،با مش��كالتي مانند بدهي و
فشارهاي مالي كه با اين تعطيليها 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 نامهاي در همين مورد به

دبير كميته اقدام ارزي اعالم كرد

عدم بازگشت  ۱۱ميليارد يورو از تعهدات ارزي

دبير كميته اقدام ارزي گفت ۳۶۳ :صادركننده ۱۱
ميلي��ارد و  ۱۰۰ميليون 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  ۱۰ميليون يورو را  ۳۶۳نفر
اعالم و تصريح كرد :اين تعداد از صادركنندگان ۱۱
ميليارد و  ۱۰۰ميليون يورو تعهد ارزي ايفا نش��ده
دارند كه  ۶۵درصد كل تعهدات ارزي ايفا نش��ده را
به خود اختصاص دادهاند .وي افزود :از مجموع اين
 ۳۶۳صادركنن��ده ۷۹ ،واحد توليدي و  ۲۸۴واحد
صادرات��ي غيرتوليدي بوده كه در مجموع تنها يك
درص��د از مجم��وع كل صادركنن��دگان را به خود
اختصاص دادهاند.
قمري خاطرنش��ان كرد :از مجموع تعهدات ارزي
ايفا نش��ده اين گروه  ۲ميليارد و  ۳۰۰ميليون 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  ۲۴ه��زار و  ۶۹۸صادركننده ۲۴۳ ،نفر
بين پنج تا  ۱۰ميليارد يورو تعهد معوق داشتهاند كه
يك ميليارد و  ۷۰۰ميليون يورو به چرخه اقتصادي
كشور پرداخت نكردهاند.

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

بارگيرينهادهها
در انحصار شركت پشتيباني امور دام است!

اتحاديه واردكنندگان نهادههاي دام و طيور ايران در
نامهاي به وزير جهادكشاورزي اعالم كرد :انحصار در
بارگيري نهادهها 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 نهادههاي دام و طيور
اي��ران در نامه اي��ن اتحاديه به كاظم خ��اوازي وزير
جهادكشاورزي آمده است« :همانطور كه استحضار
داريد تاخير بارگيري نهادههاي دامي عليرغم تامين
ارز مورد ني��از و عرضه كاال در ب��ازارگاه از مهمترين
موارد اعتراض دامداران و مرغداران كشور است كه به
غلط تصور بر ايجاد تاخير از طريق واردكنندگان كاال
بوده است .متاسفانه بنابر اطالعات موجود مهمترين
عام��ل تاخير در بارگي��ري نهادههاي دام��ي بعد از
معضل تامين ارز) كه اخي��را از طريق پيگيريهاي
انجام شده تا حدودي مرتفع گرديده است (مشكل
كمبود كاميون حمل كاال از بنادر ميباشد .در همين
ارتباط نيز بررسيهاي انجام ش��ده نشان ميدهد،
انحص��ار در بارگيري و حمل محمولههاي متعلق به
ش��ركت پش��تيباني امور دام در بندر امام بيشترين

روزهاي سخت براي صنعت
برق كشور

سخنگويصنعتبرقبابياناينكه«صنعتبرقروزهاي
بسيارسختيراسپريميكند»،گفت:مشتركانجداول
خاموشي را جديتر بگيرند و از قطع برق خود براساس
جداول اعالمي شركتهاي توزيع اطالع حاصل كنند.
مصطفيرجبيمشهدي،سخنگويصنعتبرقاظهار
داشت:درحالحاضرصنعتبرقشرايطبسيارسختيرا
سپريميكندبهطوريكهاكنونفاصلهتوليدومصرف
برق به دليل گرماي هوا بهشدت افزايش يافته و حتي
تا 11هزارمگاواترسيدهاست.ويافزود:ظرفيتقابل
توليدنيروگاههاحدود54هزارمگاواتونيازمصرفبرق
به 65هزارمگاواترسيدهاست.سخنگويصنعتبرق
تصريحكرد:هموطناندراينشرايطكهمصرفبهشدت
افزايشيافتهاست،جداولخاموشيراجديتربگيرند
و از قطع برق خود براساس جداول اعالمي شركتهاي
توزيع اطالع حاصل كنند .وي ادام��ه داد :راهكارهاي
جلوگيري از خاموش��ي هم بسيار س��اده اما قطعي و
حتمي است ،يعني اگر 4مورد شامل تنظيم كولرهاي
گازيروي 25وباالتر،استفادهازدوركندكولرهايآبي،
عدم استفاده از وسايل پرمصرف برقي در ساعات بين
12تا18هرروزواستفادهازنورطبيعيروز،رعايتشود،
خاموشينخواهيمداشت.

بازارتهرانتعطيلشد!

تعطيلي مشاغل گروه  ۳و ۴و بازار بزرگ
بر اين اس��اس از روز يكشنبه  ۱۳تيرماه فعاليت مشاغل
گ��روه  ۳و  ۴ش��امل «تاالرهاي پذيرايي ،اس��تخرهاي
سرپوشيدهوباشگاههايورزشي،چايخانههاوقهوهخانهها
بدون عرضه مواد دخاني ،آموزشگاههاي موسيقي و زبان
با حضور  ۱۰نفر ،موزهها ،س��ينماها ،تئاترها و مهدهاي
كودك ،باغ وحشها و ش��هرهاي بازي ،مراكز تفريحي
آبي و گيم نته��ا » نيز تعطيل اس��ت .در همين حال،
معاون بازرس��ي و نظارت اتاق اصناف ايران در گفتوگو
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 صرفاً گروه شغلي
يك كه شامل ۲۹رسته شغلي ميشوند ،مجاز به فعاليت
هستندازاينروبازاربزرگتهراننيزهمچوندفعاتقبل
كه تهران قرمز ميشد ،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 ميگيرد.

ويژه

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 مالحظه بخش��نامه مورخ 1400/04/11
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي در خصوص
حمل نهادههاي دامي شركت پش��تيباني امور دام
كشور با هزينههاي روباري اضافي به سراسر كشور،
مصداق بارز تبعيض و ظلم در حق بخش خصوصي
براي كاالي مش��ابه و تقويت بخش دولتي بر خالف
مفاد اصالحي اصل  44قانون اساس��ي ،مصوب مقام
معظم رهبري ميباش��د و مش��خص نيست بر چه
اساسي نهادههاي 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 اصالحي فوري
دستورات عاجل مبذول و نتيجه امر به ابالغ گردد».

استاندار تهران مينويسم.
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 اطالعيهاي 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 .عالوه بر
بازار بزرگ همه مش��اغلي كه گروه  1نيستند بايد
بس��ته باش��ند و هر واحدي هم كه باز است تخلف
ميكند .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 ميشود ،واحدهاي صنفي در اين مدت
بايد پول مغازه و كاركنان و ديگر مخارج را پرداخت
كنند ولي درآمدي ندارند .ما در تعطيليهاي قبلي
اصنافي كه به آنها خس��ارت وارد شده بود با ميزان

خسارات به نهادهاي مختلف اعالم كرديم ولي كسي
توجهي نكرد و اقدامي هم انجام نش��د .در دو هفته
پيش رو هم حتما به اصناف خسارت وارد ميشود
اما مشخص نيست كه كمكي به آنها شود يا خير.
بنابراين گزارش ،اعمال محدوديتها در موج قبلي
كه سهمگينترين موج كرونايي بود و مشاغل گروه
 ۳ ،۲و  ۴را 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  ۲كه بيشترين واحدهاي صنفي
را شامل ميش��ود ،در ش��رايط قرمز نيز با تشديد
پروتكلها مجاز به فعاليت باش��ند كه اين پيشنهاد
اجرا شد .طبق اعالم مس��ووالن صنفي ،حدود ۳۵
تا  ۴۰درصد واحدهاي صنفي اجارهاي 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.

معاون سازمان اموال تمليكي خبر داد

تعيين تكليف  ۸هزار پرونده قاچاق تا پايان خرداد
معاونسازماناموالتمليكيگفت:طيبهارامسالبيشاز
 ۸هزار پرونده كاالي قاچاق و ۲هزار پرونده كاالي متروكه
تعيين تكليف شد كه نس��بت به مدت مشابه پارسال به
ترتيب  ۳۰و  ۳۱۷درصد افزايش يافته اس��ت .به گزارش
سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي ،سيد حسين
ميرمعيني با اشاره به وضعيت پروندههاي مربوط به اموال
منقولسازمان،اظهارداشت:درسهماهنخستامسالبيش
از ۱۰هزارپرونده ثبت شدهكهنسبتبه مدت مشابه سال
گذشته ۲۱درصدافزايشدارد.همچنينتعدادپروندههاي
تعيينتكليفشدهبارشد ۵۲درصديبهبيشاز۱۱۷۰۰
فقرهرسيدهاست.معاونبهرهبرداريوفروشاموالتمليكي
سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي ادامه داد :طي
دورهمذكوربيشاز ۸هزارپروندهكااليقاچاقوهمچنين
 ۲هزارپروندهكااليمتروكهتعيينتكليفشدكهنسبت
به مدت مشابه سال گذشته هركدام به ترتيب  ۳۰و ۳۱۷
درصد افزايش يافته است .رشد بيش از ۳برابري به نتيجه
رسيدن پروندههاي متروكه نشاندهنده رويكرد سازمان
نسبت به ساماندهي وضعيت كاالهاي متروكه و رسوبي
گمركبودهدرجهتپشتيبانيازتوليدقلمدادميشود.
ويبهوضعيتفروشاموالمنقولپرداختواظهارداشت:
فروشاموالمنقولطيسهماهنخستسالجاريبارشد
 ۱۷۸درصدينسبتبهمدتمشابهسالگذشتهبهبيشاز

 ۳۲۰ميلياردتومانرسيدهكه ۴۸درصدآنازطريقمزايده
و ۵۲درصدديگرازطريقمذاكرهصورتگرفتهاست.معاون
سازماناموالتمليكيافزود:ميزانفروشاموالمنقولطي
اين دوره از طريق مزايده ۱۱۲درصد و در بخش مذاكرهاي
 ۳۰۷درصد افزايش داشته است .نكته حائز اهميت ايجاد
تناسببينفروشازطريقمزايدهومذاكرهبودهكهباتوجه
به رويكرد س��ازمان فروش مذاكرهاي نسبت به مزايده در
حال كاهش است .ميرمعيني عنوان كرد :تركيب فروش
مذاك��رهاي طي دوره مذكور ش��امل ۶۷درصد متروكه و
 ۳۰درصد قاچاق بوده كه در مدت مشابه سال گذشته اين
تركيب شامل  ۲۶درصد متروكه و  ۷۳درصد قاچاق بوده
است .اين امر نشانگر رويكرد و اهتمام سازمان در حمايت
ازتوليدوواگذاريكاالهايمتروكهسرمايهايبهصاحبان
كاالها است .وي اضافه كرد :در سه ماه ابتدايي سال جاري
بيشاز ۳۳۰ميلياردتومانكاالبهصاحبانآنهااعادهشده
كهنسبتبهمدتمشابهسالگذشتهبارشد ۴۴درصدي
همراه بود .سازمان اموال تمليكي با اعاده اين اقالم از۳۳۰
ميلياردتوماندرآمدچشمپوشيكردهكهازاينطريقنيزاز
بخشتوليدحمايتكردهباشد.ميرمعينيگفت:همچنين
ارزش كاالهاي انهدامي توس��ط اين س��ازمان معادل۶۴
ميليارد تومانبودهكهنسبتبه مدت مشابه سالگذشته
 ۱۷۲درصدافزايشداشتهاست.

قاچاق علوفه
به كشورهاي همسايه ادامه دارد

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 نهادههاي آنها هم بسيار خراب است و
همينامرباعثقاچاقعلوفهازكشورشدهاست.مجتبي
عالي در پاس��خ به اين سوال كه گفته ميشود دامداران
دامهاي مولد و آبستن را به كشتارگاهها ميفرستند و آيا
اينموضوعصحتداردياخير؟گفت:دخلوخرجدامدار
همخواني ندارد .يعني هزينهاي كه دامدار براي تامين
علوفه ميكند با قيمتي كه محصوالتش را ميفروشد
در تعادل نيست .در نتيجه روز به روز دامداران ضعيفتر
ميشوند .از طرفي چون نهاده دامي به دليل خشكسالي
كم شده و دامدار نميتواند دامهايش را سير كند مجبور
اس��ت دامهاي خود را راهي كشتارگاه كند .وي با بيان
اينكه متاسفانه دولت هم هنوز هيچ راهكار كوتاهمدتي
براي حل اين مش��كل پيدا نكرده ،افزود :پيگيريهاي
بس��ياري در اين زمينه شده اس��ت و به وزارتخانههاي
مربوط��ه نامه هم زدهاي��م ،ولي هنوز ب��ه هيچ جوابي

نرسيدهايم .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
رابهكشورهايعراقوافغانستانرابگيرد.زيراكشورهاي
همسايهنيزدرگيرخشكساليهستندواوضاعنهادههاي
آنهاهمبسيارخراباستوهمينامرباعثقاچاقعلوفه
شده است .به گفته وي بايستي براي اراضي موجود در
كشور به منظور كاشت علوفه برنامهريزي شود تا بتوانيم
امسال را پشت سر بگذاريم.عالي تصريح كرد :اگر شرايط
به همين روال پيش برود صنعت دامپروري كشور نابود
ميشود.درحالحاضر ۵۰درصدمشكالتدراينعرصه
سوءمديريتوداللبازياستكهباعثايجادهرجومرج
در تامين علوفه شده است .دولت بايد كساني كه علوفه
دپو كردهاند را شناسايي كند و علوفههاي دپو شده را به
دامداران بازگرداند .وي افزود :براي مثال ديده ميشود
يك دام��داري هزارتن علوفه نياز دارد ،ولي  ۱۰هزارتن
علوفه دپو كرده ،تا در پاييز و زمستان با قيمتهاي باالتر
بفروش��د .وي گفت :بازار آينده گوشت قرمز در صورت
تداوم اين ش��رايط كامال مشخص و قيمتها افزايشي
خواهد بود.

مسوولروابطعموميشركتمليپخشفرآوردههاي
نفتي منطقه س��اري گفت :تجليل از متصديان تلمبه
از سوي شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه
س��اري در جايگاهها با هدف ايجاد حس مس��ووليت
اجتماعي و صيانت از حقوق شهروندي در بين پرسنل
جايگاهها ميباش��د  .عباس خليل پور مسوول روابط
عمومي شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه
ساري بيان كرد :در تاريخ 1400/4/9از متصدي تلمبه
يكيازجايگاههايعرضهسوختناحيهساريباحضور
مدير و ديگر مسووالن شركت ملي پخش فرآوردههاي
نفتيمنطقهساريتجليلشد.عباسخليلپوراظهار
كرد :با توجه به عملكرد درست و حس انساندوستانه
يكيازمتصديانتلمبهجايگاهعرضهسوختسمسكنده
خانيدرناحيهمركزي،مديرومعاونينبههمراهجمعي
ازكاركنانشركتمليپخشفرآوردههاينفتيمنطقه
ساري و نماينده برند شهرستان ساري در محل جايگاه
عرضهسوختحاضرشدندوطيمراسميازويتجليل
كردند .مسوول روابط عمومي منطقه ساري ادامه داد:
عبدالمجيدذوالفقاريمتصديتلمبهباتوجهبهعملكرد
درست و شايسته در برخورد با مشتريان مورد تمجيد
برخي از آنها قرار گرفته بود كه بازخورد اين برخوردها
مسووالنشركتمليپخشفرآوردههاينفتيمنطقه
ساريرابرآنداشتتابهمنظورايجادانگيزهبينپرسنل
جايگاههايعرضهسوختازويتمجيدوتجليلنمايند.
خليلپوراذعانكرد:دراينمراسمكهدرحضورپرسنل
جايگاهعرضهسوختسمسكندهخانيانجامشدمدير
ش��ركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه ساري
سخنانيايرادكردند.

چراغتئاتراصفهانپرفروغشد

بعدازيكدورهركودبهواسطهشيوعكرونا،بارديگرچراغ
هنر تئاتر در نصف جهان پرفروغ شده و دفتر تخصصي
تئاتر وابسته به س��ازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي
شهرداري اصفهان چتر حمايت مادي و معنوياش را
بر روي اين هنر گسترانده است .مدير تاالر هنر با اشاره
به آغاز برنامههاي نمايش��ي تاالر هنر پس از كم شدن
محدوديتهاي كرونايي گفت :تئاتر «بيداري به وقت
خون» به كارگرداني احس��ان جانمي اولين نمايشي
بود كه در ارديبهشت ماه به مدت 15شب 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 31خرداد اجرا شده و تا 11تير
در سالن تماشاي تاالر هنر از ساعت 19به روي صحنه
ميرود.ويبهاجرايتئاتر«حادثهدرعمارتآقايميم
ف» نيز اشاره كرد و افزود :اين نمايش به نويسندگي و
كارگرداني هادي عسگري توليد شده كه در پي تعامل
تاالرهنرباحوزههنرياستاناصفهاناتا 18تيردرسالن
تماشاخانه حوزه هنري اجرا ميشود .مدير تاالر هنر با
بياناينكهطيبرنامهريزيهايانجامشده،پسازپايان
هرتئاتر،تئاترديگريبهرويصحنهميرود،تصريحكرد:
همزماني اجراي چندين نمايش در سطح شهر ،چراغ
تئاترشهراصفهانراروشنكردهوپسازيكسالوچند
ماهيكهچراغتئاتركمسوشدهبود،اميدبهاهاليتئاتر
بازگشته است .امامي گفت :اثر نمايشي متفاوت «ننه
دالوربهروايتدالور 30ساله»برگرفتهازنمايشنامهننه
دالور نوشته برتولت برشت نيز عنوان ديگري است كه
تا 23تير در محيط پشت بام تاالر هنر اجرا ميشود 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
سايتتيوالانجامميشودكهازهمههنرمندانواهالي
تئاتردعوتميشودبهنمايشايناثرمتفاوتبنشينند.
بهگفتهوياز 10تا 25تيرنيزازساعت،17تئاتر«نداي
درون»بهكارگردانيونويسندگياحمدشاهينبهروي
صحنه ميرود كه كاري دراماتيك و ارزش��ي بوده و به
جريانمقاومتاشارهدارد.اماميتاكيدكرد:تئاتر«سه
مونولوگبرايپل»نوشتهمحمدباباييوبهكارگرداني
نويدباني تا  25تير از ساعت  19در سالن تماشاي تاالر
هنراجراميشودكهموضوعآنبراياصفهانيهاجذاب
خواهدبودوپيشبينيميشوداستقبالقابلتوجهياز
ايناثرصورتگيرد.ويافزود:پسازتئاتر«سهمونولوگ
براي پل» ،نماي��ش «دوئيچلند» به كارگرداني هومن
حيدريبهرويصحنهخواهدرفتكهازجملهكارهاي
توليدينمونهتاالرهنراست.
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چهره روز

 ۱۶۵فوتي جديد كرونا در كشور

بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت ۱۶۵ ،بيمار كوويد  ۱۹در كشور جان خود را از دست دادند .همچنين  ۱۳هزار و  ۷۸۱بيمار
جديد مبتال به كوويد ۱۹در كشور شناسايي شد كه هزار و  ۲۹۵نفر از آنها بستري شدند .به اين ترتيب مجموع جانباختگان به ۸۴
هزار و  ۷۹۲نفر و مجموع مبتاليان به سه ميليون و  ۲۵۴هزار و  ۸۱۸نفر رسيد .بنابر اعالم مركز روابط عمومي و اطالعرساني وزارت
بهداشت ،تاكنون ۴ميليون و ۴۶۳هزار و ۵۶۵نفر ُدز اول واكسن كرونا و يك ميليون و ۹۸۸هزار و ۳۸۰نفر نيز ُدز دوم را تزريق كردهاند
و مجموع واكسنهاي تزريق شده در كشور به  ۶ميليون و ۴۵۱هزار وُ ۹۴۵دز رسيد .همچنين سه هزار و ۲۲۹نفر از بيماران مبتال به
كوويد ۱۹در بخشهاي مراقبتهاي ويژه بيمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

رييس بخش عفوني بيمارستان مسيح دانشوري هشدار داد

بيمارستانهاتايكهفتهآيندهظرفيتشانتكميلميشود

گلي ماندگار|تمام دنيا در حال پشت
گزارش 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 استانها 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
واكسنهاي داخلي هستند و از سوي ديگر كارشناسان
حوزه بهداشت و درمان اعالم ميكنند كه هيچ يك از
اين واكسنها 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 ميكنيم! از سوي ديگر وضعيت برخي
از شهرها و اس��تانها حتي از قرمز هم گذشته به مرز
بحران رسيده است .چرا در شرايطي كه نزديك به دو
س��ال از وقوع اين همهگيري در دنيا ميگذرد و حاال
اكثر كشورها توانستهاند خود جمعيت خود را در برابر
ويروس كرونا ايمن كنند ،ما هنوز در همان مرحله اول
اعالم محدوديتها ،پرشدن تختهاي بيمارستاني و
تعطيلي كسب و كارها باقي مانده ايم؟
بس��ياري از كارشناس��ان معتقدند كه عام��ل ايجاد
موجهاي كرونا در كش��ور نه طبيعت وي��روس كرونا
بلكه سياس��تهاي اشتباه است و به همين دليل پيام
طبرس��ي ،رييس بخش عفوني بيمارس��تان مسيح
دانشوري معتقد است كه ايران به كشوري «موجخيز»
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 ميگويد:
«مديريت ما اش��تباه اس��ت ،چرا كش��ورهاي ديگر با
چنين چالشهايي درگير نميش��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 نميدهد؟
چرا تركيه توانس��ته  ۵۰درصد جمعيتش را واكسينه
ادامه از صفحه اول

كار پنهان كودكان ،زنگ
خطري براي جامعه

به اين ترتيب فقط مباحث حمايتي در كوتاهمدت و
اجرايطرحهاييدرراستايجمعآورياينكودكان
نميتوانداينمعضلرابهطورريشهايحلكند.چون
شاهديمسالهااقداماتضربتيدرزمينهجمعآوري
وساماندهيكودكانكارصورتگرفتهامانتيجهبخش
نبوده است .از سوي ديگر يكي از جنبههاي پنهانتر
كار كودك« ،آزارها و خشونتهاي فيزيكي» است
ك��ه در كارگاهه��اي زيرزميني ك��ودكان متحمل
ميشوند و به دليل همان ماهيت پنهان اين نوع كار
شايد هرگز كسي متوجه نش��ود تا بتواند به كودك
كمككند.كودكانكاردركارگاههاآنقدرازديدهها
دورند و مشكالت آنها در ميان سيل سختيها ديده
نميشود كه در ساختار قهري جمعآوري كودكان
كار نيزبهچشمنميآيند.درواقعكارپنهانكودكان
زنگ خطري براي جامعه اس��ت .يكي از جنبههاي
پنهانتركاركودك،مسالهآزارهايجنسياستكه
در مكانهايي كه كودك در معرض ديد نيست و به
صورت پنهاني كار ميكند ،س�لامت روان كودك را
تهديد ميكند .از طرفي ما نميدانيم در كارگاههاي
زيرزميني ،شرايط كار چگونه است و چند ساعت از
كودك كار ميكشند و چقدر دستمزد ميدهند كه
اين موارد مصداق خش��ونت و كودكآزاري به شمار
م��يرود .يكي از چالشها اين اس��ت كه بر عملكرد
كارفرما و كارگاهها نظارتي وجود ندارد و كودكان به
ابزاريبرايسودجوييتبديلشدهاند.راهحلمبارزه
با اين تهديدات اصالح قوانين و نظارت بيشتر وزارت
كار است .به هر حال ابتدا بايد علل مخربي كه باعث
بروز اين پديده ش��دهاند ،برطرف شوند و بايد معاش
خانوارهاي كمدرآمد به يك سطح حداقلي ارتقا پيدا
كند تا كودك مجبور نباش��د ،بار خانواده را بر دوش
بكشد .س��ازمانهاي ناظر نياز است تا با كارگاههاي
متخلف بدون مماشات و با شدت عمل رفتار كنند تا
زندگياينكودكانقربانيمنافعاقتصاديصاحبان
اينكارگاههاقرارنگيرد.دروضعيتيكهسازمانهاي
ناظر به وظيف ه خود عمل نميكنند نياز است تا ساز
و كار جديدي براي اطالعرساني در مورد تخلفهاي
صورت گرفته در اين كارگاهها در نظر گرفته ش��ود.
از طرف��ي برنامههاي حمايت��ي از اين كودكان پس
از خروج از اين كارگاهها ،بايد از س��وي سازمانهاي
حمايتي اجرا شود .در شرايطكنونيكه اينكودكان
بر سر چهارراهها و گاهي زير زمين فعاليت ميكنند
و اگر آنها را از سطح خيابان جمعآوري كنيم ،به زير
نميروندودرآنصورتشرايطبدتريخواهند
زمي 
داش��ت ،در اين صورت براي اين ك��ودكان خيابان
امنتر از جاهاي ديگر خواهد بود .بايد كاري كرد كه
اينكودكاندركنارحضورشانبرايكاردرخيابانبه
سايرحقوقشانمانندامنيت،بهداشت،بيمهوآموزش
نيزدسترسيداشتهباشندچونحذفكودككاردر
شرايطاقتصاديفعليامكانپذيرنيست.

كند اما ما نتوانستيم؟»
همچنين ورود گونه دلتا كرونا به كشور باعث شده كه
نگرانيها 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 ميافزايد :ت��ا موقعي كه درصد عمدهاي از مردم
واكسينه نشوند يا محدوديتهاي جدي ايجاد نشود،
آمدن موجهاي كرونا يك اتفاق غيرقابل اجتناب است
و قادر نخواهيم بود جلوي آن را بگيريم .باالخره ويروس
ميآيد يك سري به آن مبتال ميشوند و بعد دوباره يك
گونه جديد رخ ميدهد و اين اتفاق تكرار ميشود .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 پيشبيني
بود .تجربه نشان داده كه با قرمز شدن يك منطقه ديگر
مناطق هم بالفاصله قرمز ميشوند .اينطور نيست كه
منطقهاي قرمز شود و اوضاع جاهاي ديگر خوب باشد،
مگر اينكه بتوانيم از سياس��تهاي كنترلي استفاده
كنيم كه متاس��فانه هيچكاري در اين رابطه در كشور
ما انجام نميشود.

وعده واردات واكسن عملي نشده است
او درباره شرايط و تفاوتهاي سويه دلتا ويروس كرونا
ميگويد :هر ويروس جهشيافته 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 ميدهد.
ممكن است كه واكسيناس��يون در پيشگيري از ابتال
به بيماري گاهي موفق نشود اما جلوي مرگ و بستري
بيمارانراميگيرد.چوندرصدواكسيناسيونماخيلي
پاييناست،نميتوانيمروياينموضوعچندانحساب

كنيم .ما نميتوانيم 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 دادهاند 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 سويههاي كرونا
در ايران محدود است
طبرسيبااشارهبهاينكهتكنولوژيتشخيصگونههاي
مختلف كرونا در كشور بسيار محدود است ،ميافزايد:
اين تكنولوژي بس��يار گران است و ما آزمايشگاههاي
مربوط به اين كار را نداريم .مناطق مسوول هم گرفتار
هستند،بههميندليلازگزارشاتديگرمناطقمتوجه
ميشويم كه كروناي دلتا وارد ايران شده است يا نه.
او با اشاره به هشدارهاي كادر درماني در مورد تردد به
جنوبكشورميافزايد:اگراينهشدارهاجديگرفته
ميشد به اين سرعت و شدت دچار موج نميشديم.
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 ميزند و اينها
فكر ميكنند كه اقداماتشان باعث بهتر شدن اوضاع
شده اس��ت .در صورتي كه ماهيت موج اين است كه
پس از مدتي فروكش ميكند .براين اساس در مورد
اين موج پنجم هم كل تابس��تان و تا اواسط شهريور
درگيرهستيم.
بيمارستانها به زودي پر ميشود
طبرسي در بخش ديگري از صحبتهايش ميگويد:
تا هفته آينده همه بيمارستانها پر ميشوند و احتماال
دوب��اره بايد بيمارس��تانها تغيير كارب��ري بدهند و
بخشهاي عاديشان را به بخش كرونايي تبديل كنند.
درحالحاضرباموجبيمارانسرپاييروبروهستيم،اين
موج در يك هفته آينده به بستري ميكشد ،آن زمان

روي خط خبر

عرضه جانوران وحشي تاكسيدرمي شده جرم است

نگه��داري ،خري��د ،ف��روش و عرضه
جانوران وحش��ي تاكس��يدرمي شده
مشمولمجازاتسنگيناست.مديركل
دفتر موزه مل��ي تاريخ طبيعي و ذخاير
ژنتيكي سازمان حفاظت محيط زيست
بابياناينمطلبگفت:بهاستنادمصوبه
ش��ماره  ۱۰۹ش��وراي عالي حفاظت
محيطزيست،خريدوفروشتروفههاي
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 مصوبهاي سال
 ۱۳۹۸هيات وزيران هم مورد تاكيد قرار گرفته و براي

متخلفين اين ماده ،مجازات سنگين در
نظر گرفته است .محمد مدادي با اشاره به
اينكه متاسفانه عدهاي در فضاي مجازي
اقدام به فروش نمونههاي تاكسيدرمي
شده بدون ارايه هيچگونه مدارك مثبته
ميكنند ،افزود :همه افرادي كه در فضاي
مجازي يا فروش��گاهي اق��دام به عرضه
نمونههاي تاكس��يدرمي شده ميكنند
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
جبرانضرروزيانواردهمشمولمجازاتهايموضوع
ماده ۱۰قانون شكار و صيد هم ميشوند.

انجاممتناسبسازيحقوقبازنشستگان

متناسبسازي حقوق بازنشستگان
ب��راي س��ه ميلي��ون و  ۶۰۰ه��زار
بازنشسته اجرا ش��د كه با احتساب
اعضاي خان��واده  ۱۰ميليون نفر را
شامل ميش��ود ،اطالعرساني الزم
را انج��ام داده و مس��تمري بگيران
را از نح��وه اجراي متناسبس��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  ۴۵ميليون 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؛ بيمهش��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 پروتكلهاي بهداشتي ،فضاي
ارتباطات غيرحضوري و الكترونيك
را ني��ز تقويت كرده و توس��عه دادهايم ،گفت :به
عنوان مثال تالش كرديم در بحث متناسبسازي
حقوق بازنشس��تگان كه سه ميليون و  ۶۰۰هزار
نفر را در بر ميگيرد و با احتساب اعضاي خانواده
 ۱۰ميليون نفر را ش��امل ميشود ،اطالعرساني
الزم را انجام داده و مس��تمري بگيران را از نحوه
اجراي متناسبسازي ،نحوه محاسبه و برقراري
آن آگاه كنيم.

 ۵۹۶كشته در حوادث جادهاي 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  ۸۹نفر مرد و ۵۰۷
نفر زن بودند .اداره كل روابط عمومي
و امور بينالملل 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  ۹۸۰نفر بود ۳۱.۱ ،درصد بيش��تر شده
است .به نظر ميرسد يكي از داليل رشد كشتههاي
تصادفات رانندگي در دو ماهه امسال لغو يا كمتر
شدن محدوديتهاي 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 استانهاي فارس
با  ۲۴۰و سيستان و بلوچستان با ۱۹۴
و تهران ب��ا  ۱۷۸و كمترين آن مربوط
به استانهاي ايالم با  ،۱۷كهگيلويه و
بويراحمد با  ۳۱و خراسان شمالي با ۳۴
فوتي بوده است.
در دو ماهه اول امس��ال ۴۶ ،هزار و  ۷۹۸نفر نيز در
حوادث رانندگي مصدوم و به مراكز پزشكي قانوني
مراجعه كردند كه اين تعداد نيز در مقايسه با مدت
مشابه س��ال قبل  ۳۰.۲درصد بيشتر شده است .از
كل مصدومان تصادفات فروردين و ارديبهش��ت
امس��ال  ۳۴هزار و  ۳۸۶نفر م��رد و  ۱۲هزار و ۴۱۲
نفر زن بودند.

ديگر كنترل وضعيت بسيار سخت است و اصل ماجرا
آن زمان شروع ميشود.
موج پنجم شديدتر است
او ميافزايد :طبيعت موجهاي 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 ميكند .اين
موج كرونا تازه ش��روع شده است و هنوز معلوم نيست
كه كي به اوج آن ميرسيم .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 نميتوان اميدي داش��ت .رييس بخش عفوني
بيمارستان مسيح دانشوري ميافزايد :از ابتداي موج
پاندمي تاكنون از لحاظ درماني اقدامات مناسبي انجام
شده از جمله ساخت بيمارستان وآي سي يو و  ...اما در
بحث پيشگيري هيچ اقدامي صورت نگرفته است .ما
هنوز نتوانستهايم راهكاري پيدا كنيم كه مانع از بروز
موجهاي جديد كرونا در كش��ور شويم و اين ميتواند
وضعيت را براي ما بسيار سختتر كند .اينكه شهرها را
از رنگبندي كنيم صرفا بازي بار رنگها و كار اشتباهي

است.سهشنبهميگفتندكهتهرانشنبهقرمزميشود،
شما كه ميدانيد وضعيت در تهران در حال قرمز شدن
است چرا كاري انجام نميدهيد؟
سياستهاي ما در قبال كرونا اشتباه است
او در بخش ديگري از سخنانش ميگويد :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 ميدانس��تيم قرار است تهران در
وضعيت قرمز كرونا قرار بگيرد چرا هيچكاري انجام
نداديم؟ميگويند براي ايجاد محدوديتهارنگبندي
ميكنند ،اما ش��ما ميزان محدوديتها را در شهرها
ببينيد،مثالمحدوديتمنعترددچقدراجراميشود؟
االن به فرودگاه نگاه كنيد ،آيا در آنجا چيزي از كنترل
كرونا و رعايت ن��كات بهداش��تي ميبينيد؟ وقتي
محدوديتينيستنميتوانيدنسبتبهكنترلبيماري
انتظاري داشته باشيد .بيماري كه رفتارش تغييري
نميكند.مديريتمااشتباهاست،چراكشورهايديگر
با چنين چالشهايي درگير نميشوند؟ بله در برخي
كشورها يك موج س��نگين كرونا به وجود آمد ،اما از

اشتباهاتشان درس گرفتند و كنترل كردند .چرا در
همينتركيهكهكنارماستايناتفاقاترخنميدهد؟
چرا تركيه توانسته ۵۰درصد جمعيتش را واكسينه
كند اما ما نتوانستيم؟ تا زماني كه اين اقدامات درست
نشوندپشتسرهمباموجهايكرونادرگيرميشويم،
ما االن به كشور موجخيز 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
بهشدت دچار ضعفيم.
چارهاي جز تعطيلي واقعي نيست
طبرسي ميافزايد :در حال حاضر چارهاي 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 ميگوين��د محدوديت داريم ،اما اينها اصال اجرا
نميش��وند .روي كاغذ محدوديت وجود دارد اما در
عملاينطورنيست.امروزتهرانقرمزشداماترافيكش
ازهميشهبيشتربود.اگرمحدوديتهاعمليميشدند
كه نبايد چنين اتفاقي رخ ميداد.

رويداد

راهاندازي سامانه شناسايي كودكان كار در كارگاههاي زيرزميني
سرپرس��ت دفت��ر ام��ور آس��يبديدگان
اجتماعيس��ازمان بهزيس��تي كش��ور از تدوين
مدل و س��امانهاي براي شناس��ايي كودكان كار
در كارگاهه��اي زيرزميني از طريق گزارش��گري
مردمي خبر داد .محمود عليگو گفت :شناس��ايي
كودكان��ي ك��ه در كارگاهه��اي زيرزميني بهكار
گرفته ش��دهاند ،س��خت اس��ت ام��ا در جامعه،
هركس��ي به نوبه خود دركارگاهها و برخي اماكن
ديگر ممكن اس��ت با كودكان كاري مواجه شود
كه ميتوان��د درباره آن��ان اطالعرس��اني كند تا
اقدامات حمايت��ي براي كودكان انجام ش��ود .او
تاكيد كرد :س��امانه شناس��ايي ك��ودكان كار در
كارگاههاي زيرزميني براي گزارشگيري از مردم
و اتصال سامانه به دستگاههاي مرتبط راهاندازي
خواهدشد .سرپرس��ت دفتر امور آسيبديدگان
اجتماعيسازمان 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�لامي 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
 ۱۴۰۰مصوب و ارقام آن تبدي��ل به  ۱۴ميليارد

تومان براي كودكان كار و  ۲۳ميليارد 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 ميتوانسته در
بودجه اتفاق بيفتد ،افزود :اين اتفاق ناراحتكننده
اس��ت چون ما براي بودج��ه ،برنامهريزي كرده
بوديم .سازمان بهزيستي كشور نسبت به موضوع
كودكان كار و خيابان تعهداتي دارد.
سرپرس��ت دفت��ر ام��ور آس��يبديدگان
اجتماعيسازمان بهزيستي كشور گفت :موضوع
ك��ودكان كار و خياب��ان و موض��وع اعتب��ارات،
ضعيفترين 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 آسيبهاي اجتماعي
خواهد شد كه در آنصورت در آينده ،كنترل اين
آسيبها سختتر خواهد بود .اين در حالي است
كه براساس آمار وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
در س��ال  ،۱۳۹۶بيش از  ۵۰۰هزار كودك كار در
سطح كشور وجود دارد كه به سه دسته كودكان
كار كارگاهي ،ك��ودكانكار در خيابان و كودكان
زبالهگرد تقس��يم ميش��وند .در سال گذشته نيز
 ۷۰۰كودك كار و خيابان در شهر تهران شناسايي
شد كه  ۸۰درصد آنها اتباع بيگانه بودند.

ذره بين

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

انجام دهند .او با بيان اينكه تغيير مدرس��ه يا پايه
تحصيلي به صورت آنالين امكانپذير است ،ادامه
داد :دانشآموزان با مراجعه به نش��اني اينترنتي
 http: //pada.medu.irميتوانن��د فرآين��د
ثبتنام را پيگيري كنند .معاون آموزش ابتدايي
آموزش و پرورش تصريح ك��رد :افرادي كه محل
سكونت خود را تغيير دادهاند ،با بارگذاري آخرين
مدارك مرتبط با محل س��كونت فعلي ميتوانند
ثبتنام غير حضوري را انج��ام دهند و هيچگونه
مراجع��ه حضوري ب��ه م��دارس در اين خصوص

ضروري يا الزامي نيس��ت .او با بيان اينكه انتخاب
مدرس��ه يكي از مهمترين دغدغهه��اي والدين
است ،عنوان كرد :اميدوارم سياست كاهش تنوع
مدارس در كش��ور بيش از پيش مورد توجه قرار
بگيرد .حكيمزاده اضافه كرد :بهترين مدرسه براي
دانشآموزان مقطع ابتدايي ،نزديكترين مدرسه
است .حكيمزاده با اش��اره به اينكه تمام معلمان
مدارس دولتي با تجربه و حرفهاي هستند ،افزود:
فاصله جغرافيايي اندك ميان منزل تا مدرسه به
دانشآموز آرامش خيال ميبخشد .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 نميتوانند
در فرآيند ثبت نام دانشآم��وزان كاري خارج از
ضوابط انج��ام دهند .همچنين م��دارس دولتي
ي��ا غيردولتي براي ثبت ن��ام دانشآموزان اجازه
برگزاري آزمون ورودي ندارند.

