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يادداشت-4يادداشت-1

 جوراب هاي پشمي مادر بزرگ 
و سرقت صندوق امانات

 كار كودكان، تجاوز آشكار 
به حقوق آنان 

ب��ا توج��ه ب��ه تجرب��ه اي كه 
طي نزدي��ك به ني��م قرن در 
حوزه فعاليت ه��اي حقوقي و 
قضاي��ي و پرونده هاي مرتبط 
با سرقت هاي بزرگ در كشور 
داشته ام، معتقدم كه ماجراي 
س��رقت صندوق امانات بانك 
ملي يك كار عادي نيس��ت و 
ابعاد پنهان��ي در اين ماجرا وجود دارد ك��ه بايد در ادامه 
ارزيابي و تحليل ش��ود. وقتي ابع��اد و زواياي گوناگون 
ماجرا را كنار هم ق��رار مي دهيم و قطعات مختلف پازل 
را در جاي خود مي گذاريم، متوجه مي شويم كه در پس 
اين ماجرا، پيامي وجود دارد كه بايد رمزگشايي شود. در 
جريان اين يادداشت تالش مي كنم، نوري به ابعاد پنهان 

موضوع بتابانم: 
1( اين سرقت مشابه هيچ سرقتي نيست و پيش زمينه هاي 
متع��ددي در آن وجود دارد. ابتدا روز پنجش��نبه قبل از 
سرقت، دوربين هاي ش��هرداري و سامانه تهران ما هك 
مي ش��وند. بعد روز جمعه، دوربين هاي ترافيك شهري 
از كار مي افتند.صبح شنبه تشكيالت تصويري فرودگاه 
امام خميني قادر به ارايه خدمات نيستند. در عين حال 
مسووالن بانك اعالم مي كنند از ابزارهاي فوق پيشرفته اي 
براي اين سرقت استفاده مي شود كه تاكنون سابقه اي از 
آنها ثبت نشده است. ضمن اينكه برنامه ريزي براي اجراي 
اين سرقت بر اس��اس داده هاي اطالعاتي شفاف و كامال 

مستند صورت گرفته است. مجموعه اين داده ها بيانگر آن 
است كه يك تيم كامال حرفه اي با توانايي هاي اطالعاتي 
باال اين برنامه را پياده سازي كرده است. هدف از اين پروژه 
حرفه اي با سرمايه گذاري باال نيز سرقت چند ده يا چند 
صد ميليارد تومان، پول نبوده است. هدف اصلي، شليك 
به سمت امنيت اقتصادي و خدشه دار ساختن نظامات 

بانكي ايران بوده است.
2( برخ��ي معتقدند ك��ه اين س��رقت با اي��ن حجم از 
س��رمايه گذاري با اين هدف صورت گرفته است كه اين 
پالس به افكار عمومي ارسال شود كه نظام بانكي كشور، 
توانايي حفاظت از س��رمايه هاي عمومي مردم را ندارد. 
بدون ترديد بس��ياري از افرادي كه سرمايه هاي خود را 
در بانك هاي مختلف كشور به امانت گذاشته اند، نگران 
امنيت سرمايه هاي خود ش��ده و ممكن است، اقدام به 
خروج سرمايه هاي شان از سيستم بانكي كنند. شخص 
م��ن موكلي در امريكا دارم كه امروز طي تماس��ي از من 
خواسته تا به سرعت براي خروج دارايي هايش از صندوق 
امانات يكي از بانك هاي كشور، اقدام كنم و اين اموال را 
نزد خودم نگه دارم تا در آينده فكري براي دارايي هايش 
كند. بنابراين مساله اصلي و محوري در اين رخداد از ميان 
رفتن اعتبار نظام بانكي ايراني است. يعني اثرات رواني اين 

اقدام مهم تر از ميزان وجوه سرقت شده است.
3( موضوع مهم بعدي، مس��ووليتي است كه بانك هاي 
ايراني ب��راي جبران ض��رر و زيان مالباخت��گان دارند. 
برخي اخبار در خصوص اينكه بان��ك ملي اعالم كرده، 

مس��ووليتي در قبال مالباختگان به عهده نمي گيرد يا 
تضامين عيني براي جبران ضرر و زيان ارايه نكرده است، 
بسيار نگران كننده است. در همه جاي دنيا در زمان وقوع 
حوادثي از اين دس��ت، به س��رعت تضامين عيني براي 
آسودگي خيال مش��تريان و مالباختگان ارايه مي شود 
تا اعتبار بانك يا موسس��ه خدشه دار نشود. اين در حالي 
است كه برخي تصاوير در شبكه هاي اجتماعي دست به 
دست مي چرخد كه در آنها مالباختگان،درخواست اراده 
تضامين عيني را دارند، اما به جز يك بيانيه نيم بند، هنوز 

ضمانتنامه قابل اتكايي ارايه نشده است.
4( قانوني در كش��ور وجود دارد به نام مسووليت مدني 
مصوبه سال 1339خورشيدي . در اين قانون از باب قاعده 
تثبيت مي گويد، كسي كه باعث ضرر ديگري شده است، 
مستقيما مسوول تامين خس��ارت وارده است. طبيعي 
است كه بانك ملي به سرعت مي بايست تضامين الزم را به 
مالباختگان ارايه كند. شانه خالي كردن از اين مسووليت يا 
شبهه افكني از اداي اين خسارت به جز اينكه اعتبار بانك 

ملي را خدشه دار كند هيچ معناي ديگري ندارد.
5( مختصات جغرافيايي و سوق الجيش��ي اين بانك به 
گونه اي است كه سرقت از آن، امنيت ذهني مردم را نيز 
خدشه دار مي س��ازد. سرقت از محلي كه در مر كز تهران 
قرار دارد و حجم انبوهي از نهادهاي انتظامي و امنيتي در 
حول و حوش آن وجود دارد، بسيار معنا دار است. هرچند 
ش��ايد اين گزاره تحليلي، كمي ش��تابزده به نظر برسد، 
اما معتقدم اين س��رقت با هدف خدشه دار كردن امنيت 

كشور عملياتي شده اس��ت و هدف نهايي در اين پرونده 
امنيت كش��ور است. به نظرم، هرچه سريع تر بايد زمينه 
نوسازي امنيتي ساختارهاي اقتصادي كشور فراهم شود. 
سيس��تم هاي ارتباطي اين مراكز بايد نوسازي شده و به 
نرم افزارهاي نوين مجهز شوند تا ديگر شاهد يك چنين 

حوادثي نباشيم.
6( بچه كه بودم، مادر بزرگي داشتم در زمستان هاي سرد 
كرمان، جوراب هاي پشمي مي پوشيد. يك جوراب پشمي 
داشت كه مخزن اس��رار او بود. مادربزرگ پول هاي خود 
را در جوراب پشمي اش مخفي مي كرد و خورد و خوراك 
و تنقالت خود را در يك كي��ف پارچه اي قرار مي داد. در 
دوران كودكي ما، زماني كه احتياج به پول نقد نداشتيم، 
پول هاي مان را به مادر ب��زرگ مي داديم و از او خواهش 
مي كرديم كه از آنها مراقبت كند و در فصل بهار و تابستان 
به ما پس بدهد. ضمن اينكه در ازاي اين پول هاي نقد از 
مواهب تنقالت مادر بزرگ نيز بهره مند مي شديم. امنيت 
جوراب پشمي مادر بزرگ براي ما به اندازه اي باال بود كه 
مي دانستيم هيچ حادثه اي نمي تواند باعث شود پول هاي 
نقد ما حيف و ميل شود. ساختارهاي بانكي نيز بايد يك 
چنين امنيت و اعتباري را براي مش��تريان و متقاضيان 
فراهم س��ازند.در قبال نگهداري سرمايه هاي مردم بايد 
مواهبي براي آنها فراهم سازند؛ ضمن اينكه اطمينان الزم 
را نيز براي آنها فراهم سازند كه دارايي هاي آنان تحت هر 
شرايطي محفوظ است.همان گونه كه مادربزرگ براي ما 

ذهنيتي از امنيت را فراهم ساخته بود...

كودك به عنوان يك انس��ان 
داراي حقوق اساسي و مشترك 
با ساير انسان ها به نام حقوق بشر 
است. حتي ضرورت حمايت از 
كودكان نظر به ناتواني آنها در 
محافظت از خود، حساسيت و 
لطافت روحي، ناتواني در تميز 
مصلحت خود، آسيب پذيري و 
وابستگي شديد به بزرگساالن دو چندان جلوه مي كند و 
اين درحالي است كه كار كردن كودكان نقض آشكار حقوق 
مسلم آنها است.عالوه بر اين، كار كودك موضوعي كاماًل گره 
خورده با آينده هر كشور است. كودكان امروز، سازندگان 
فرداي هر جامعه هس��تند. لذا برخ��ورداري آن از دوران 
كودكي خوشايند، جهت آماده كردن آنها براي به دست 
گرفتن امور و ساختن جامعه اي شايسته در بزرگسالي بسيار 
حائز اهميت است. به كارگيري آنها در شرايط نفرت انگيزي 
كه به سالمت، كرامت، روان، تربيت و تحصيل آنها آسيب 
مي رساند، به شدت كارآيي اقتصادي، يكپارچگي و توسعه 
پايدار جامعه را در آينده به خطر انداخته و آن را در معرض 
خطر انتقام اين افراد قرار مي دهد. كودكان كارگر، مستعد 
تمام خطراتي هستند كه كارگران بزرگسال با آنها مواجه اند. 
اما كارهاي خطرناك و خطراتي كه بر كارگران بزرگسال 
تاثي��ر مي گذارند مي توانند تاثيرات منفي بيش��تري بر 
كودكان كارگر داشته باشند. پيامدهاي فقدان حمايت هاي 
امنيتي و سالمتي مي تواند براي كودكان كارگر مخرب تر و 
بلندمدت تر باشند و منجر به ناتواني هاي دايمي و هميشگي 
آنها گردند.  كودكان كارگر همچنين ممكن است از صدمات 
رواني ناشي از كار و زندگي در محيط هاي نامناسب رنج 
ببرند و خشونت و آزار و اذيت را تجربه كنند. به اين ترتيب 
پديده كودكان كار هرروز ابعاد پيچيده  تري پيدا مي كند و 
حضور هر روزه آنان در خيابان، ضرورت سياست گذاري 
درست در اين زمينه را به امري اجتناب ناپذير بدل كرده 
است. بيش از 3۰ سال از تصويب پيمان نامه حقوق كودك 
مي گذرد و ساليان زيادي از كنفرانس هاي عمومي سازمان 
بين المللي كار گذشته است كه كار كودك را ممنوع اعالم 
كرده اند و خواهان پايان دادن به بهره كش��ي از كودكان و 
اقدامات ملي كشورها در اين زمينه شده اند. مساله اشتغال 
كودكان درجهان و ايران، واقعيتي دردناك است كه كمتر 
به آن توجه شده است و تا زماني كه فقر، ناآگاهي، نابرابري 
و خشونت وجود داشته باشد مشكل كار كودك به قوت 
خود باقي است. كار كودكان، تجاوز آشكار به حقوق آنان 
اس��ت كه اغلب مورد غفلت قرار گرفته است. از آنجا كه از 
ديرباز كودكان در اقتصاد مبتني بر كشاورزي در مزارع و 
كنار ساير افراد خانواده كار مي كردند گويا زمينه اين غفلت 
و بي توجهي نسبت به اين مساله توجيه شده است. از سوي 
ديگر كار كودكان ارزان اس��ت. كودكان از نظر جس��مي 
و ذهني مطيع هس��تند. كودكان كار اتحادي��ه ندارند و 
نمي توانند به دادگاهي شكايت برند. نبود يك اراده سياسي 
ادامه در صفحه 8 در جهان براي...  

يادداشت -3يادداشت -2

تاثير دالر روي بورسواردات و ارز4200
واردكنندگان رسمي و قانوني 
كشور كه در بخش خصوصي 
فعاليت مي كنن��د، از ابتدايي 
كه بحث ارز ترجيحي مطرح 
شد، مخالف آن بودند و دايما 
درباره پيامده��ا و عواقب آن 
هش��دار دادند ولي متاسفانه 
گوش ش��نوايي نبود. ما هنوز 
هم معتقديم كه اقتصاد كشور گرفتار دام چسبنده اي 
به نام ارز ترجيحي ش��ده است و دولت سيزدهم بايد با 
شجاعت و البته مبتني بر يك تقسيم كار ملي، در اين 

خصوص يك تصميم قاطع بگيرد.
س��ودجويي ها و رانت هاي زيادي در كنار ارز ترجيحي 
ش��كل گرفته است كه راه نفس كش��يدن را براي تجار 
اصيل و قانوني بسته است و عواقب اين موضوع، نه تنها 
تجار، بلكه فضاي توليد كش��ور را نيز ب��ا اخالل مواجه 
كرده است. فعاالن اقتصادي در بخش خصوصي منتظر 
تصميم قاطع دولت هس��تند تا جلوي پول پاش��ي ها و 
حيف و ميل هاي بي حساب گرفته شود و نظم و انضباط 
به اقتصاد كشور بازگردد. البته دراين ميان موضوعات 

متعددي مطرح است. يك نكته اين است كه نبايد بدون 
برنامه ريزي، آينده نگ��ري و تحليل عواقب تصميمات 
وارد مس��ير حذف ارز ترجيحي ش��د. به طور مثال، به 
واسطه تغيير نرخ ارز، شاهد هستيم كه نرخ ارز محاسبه 
ارزش گمركي كاالهاي وارداتي از 42۰۰ تومان به نرخ 
ETS بانك مركزي تغيير كرده است ولي جاي تعجب 
دارد كه قرار است بخش��نامه اي كه در ارديبهشت ماه 
ابالغ شده، عطف به ماسبق شود و از ابتداي سال جاري 

الزم االجرا است.
بايد درباره اين موارد، با تشكل ها و انجمن هاي مربوطه 
رايزني شود و راي و نظر آنها اخذ شود. پيشنهاد ما در اين 
خصوص آن است كه براي رهايي از گرفتاري هاي ناشي 
از اين بخشنامه، اجراي آن بايد به تاريخ ابالغ موكول شود 
و قانون عطف به ماسبق نشود. در غير اين صورت فضاي 
تجارت خارجي كشورمان دچار التهاب هايي مي شود 
كه پوشش دادن آن دشوار است. همه بايد در اين زمينه 
كمك كنند. بايدگفت كه در اين ميان ضرورت دارد كه 
گام هاي اجرايي به ش��كلي برداشته ش��ود كه مردم به 
عنوان مصرف كنندگان كاالها و ني��ز به عنوان فعاالن 

اقتصادي بخش خصوصي، تحت فشار قرار نگيرند.

 بحث برجام عامل��ي اثرگذار 
بر افت ش��اخص كل در هفته 
ج��اري بوده اس��ت. برخالف 
تمام خبره��اي مثبتي كه از 
ابتداي سال در خصوص برجام 
اعالم شده بود، خبر هاي اخير 
برجام اصال اميدواركننده نبود 
و تا ح��دودي تم��ام طرفين 
نسبت به بازگشت به برجام نااميد شده بودند.عامل ديگر 
تاثيرگذار بر افت هاي اخير، گزارش شركت ها در كدال 
بود؛ با توجه به اينكه همه چشم انتظار ارايه گزارش هاي 
حسابرسي ش��ده با اعداد و ارقام صحيح به ويژه از سوي 
پااليش��ي ها بودند اما گزارش شركت ها چندان جذاب 
نبودند. همچنين علي رغم وعده هاي داده شده نه تنها 
ارقام دقيق اعالم نشد بلكه گزارش حسابرسي شده اي 
هم منتشر نش��د. يكي ديگر از عوامل تاثيرگذار، بحث 
واگذاري بلوك خودروس��ازها ب��ود. اخبار ضد و نقيض 
بس��ياري در اين خصوص منتشر ش��د و يكسري افراد 
قيمت هاي بس��يار پاييني براي معامالت بلوكي اعالم 
كردند كه در نتيجه آن سهام گروه خودرو منفي شد؛ با 

توجه به اينكه گروه خودرو چه درست و چه نادرست ليدر 
بازار سرمايه محسوب مي شود ، باعث روند منفي بازار شد.

در كنار همه اين عوامل اما رشد دالر بازار آزاد را هم شاهد 
بوديم كه مي توانست خبر خوبي براي بازار سرمايه باشد 
اما به علت اينكه شاهد كاهش نرخ دالر نيمايي بوديم، 
اين اثر به ضدخبر براي بازار سرمايه تبديل شد. در واقع 
علي رغم اينكه نرخ دالر در بازار آزاد از مرز 31 هزار تومان 
هم گذش��ته بود نرخ دالر نيمايي نزولي بود؛ با توجه به 
اينكه ش��ركت ها بر طبق دالر نيما منابع خودش��ان را 
مي فروشند در نتيجه اين خبر براي بازار سرمايه تبديل 
به خبري منفي شد. در واقع اين شرايط رانت بيش از 3۰ 
درصدي براي واردكنندگان و نه صادركنندگان ايجاد 
كرده است و پول از جيب سرمايه گذاران يا سهامداران به 
جيب واردكنندگان يا دالل ها مي رود. در كنار تمام اين 
موارد تعطيالت طوالني مدت پيش رو هم بي تاثير نبوده 
و سبب شده است كه بازار يك روند منفي فرسايشي به 
خود بگيرد. در واقع طي دو روز قبل از شدت منفي بودن 
بازار كم شده بود اما خريداران جلو نيامدند و ترجيح دادند 
پس از گذشت اين تعطيالت طوالني مدت، تصميم به 

خريد بگيرند.

نعمت احمدي

محمد خبري زادعليرضا مناقبي

مجيد ابهري

 فقط 40 درصد 
ناوگان هواپيمايي كشور »پرواز« مي كند

 از فروش كيلويي نان 
تا كاهش ماليات بر ارزش افزوده

 رهبر معظم انقالب
 در ديدار رييس جمهور ونزوئال 

 تعليق مذاكرات 
خريد هواپيما از اروپا

صفحه 5     صفحه 2    

صفحه 7    

 دولت سيزدهم با كاالهاي اساسي 
چه خواهد كرد؟

 مقاومت ملت ايران  باعث شکست 
سياست فشار حداکثری شد

فروش ارز مسافرتي
به چه كساني ممنوع است؟

اثر هيجاني و  رواني بازار ارز 
 قيمتي تاريخي 

براي دالر رقم زد 

ركوردي تازه 
 براي دالر 

صمت از بانك مركزي درخواست كرد

در حالي كه وزارت صمت درخواست ويژه 6۰ ميليون 
دالري از بان��ك مركزي را براي گ��روه انتخاب ارايه 
كرده اس��ت  اين سوال مطرح مي ش��ود كه واردات 
كاالي اساس��ي اولويت دارد يا لوازم خانگي؟ آذرماه 
سال گذشته بود كه معاون طرح و برنامه وزارت صمت 
در نامه اي به دبيركل بانك مركزي خواستار تخصيص 
اعتبارات خاص و خارج از مقررات محدوديت ذينفع 
واحد به ارزش 214 ميلي��ون دالر و 3231 ميليارد 
تومان )مجموع بيش از 9 ه��زار ميليارد تومان( به 
يكي از شركت هاي بزرگ توليدكننده لوازم خانگي 
شده اس��ت. در اين نامه تاكيد شده بود، به پيوست 
نامه، گروه صنعتي ... در خصوص تسهيالت سرمايه 
در گ��ردش ارزي و ريالي مورد نياز براي توليد لوازم 
خانگي مطرح مي گردد. به استحضار مي رساند اين 
گروه صنعتي از مجموعه هاي بزرگ كشور در زمينه 
توليد لوازم خانگي مي باشد كه سرمايه گذاري هاي 
قابل توجهي را در اين صنعت به انجام رسانده و بيش 
از 1۰ هزار نيروي انساني به طور مستقيم در واحدهاي 
توليدي اين گروه مشغول به فعاليت مي باشند. به 
گزارش »خبرگزاري تسنيم«، با عنايت به تسهيالت 
دريافتي توس��ط ش��ركت هاي زير مجموعه گروه 
مذكور از ش��بكه بانكي و محدوديت هاي مقررات 
نظام بانكي در خصوص ذينفع واحد، امكان دريافت 
تسهيالت س��رمايه در گردش مورد نياز توسط اين 
گروه صنعتي وجود ن��دارد. لذا با توجه به اهميت و 
اولويت توليد ل��وازم خانگي، تامين نيازمندي بازار، 
ضرورت پش��تيباني موثر از توليدكنندگان داخلي 
و ضرورت تداوم توليد و اشتغال، خواهشمند است 
دستور فرماييد موضوع مستثني شدن گروه مذكور 
و ش��ركت هاي زير مجموعه از محدوديت ذي نفع 
واحد و همچنين ساير بنگاه هاي توليدكننده لوازم 
خانگي )حس��ب درخواس��ت آنها و تاييد معاونت 
تخصصي ذيربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت( 
با نظر مساعد در شوراي پول و اعتبار مطرح گرديده تا 
امكان پرداخت تسهيالت بانكي سرمايه در گردش 
براي بنگاه هاي توليدي لوازم خانگي و گروه صنعتي 
... فراه��م ش��ود.« در دي م��اه 14۰۰ مديريت كل 
عمليات پولي و اعتباري اداره اعتبارات بانك مركزي 
به درخواست وزارت صمت پاسخ داد و با برشمردن 
داليل متعدد، و تأكيد بر اينكه قائل شدن استثنائات 
بيش��تر در خصوص ضوابط آيين نامه تس��هيالت 
و تعهدات كالن ريس��ك ها و تبع��ات منفي براي 
شبكه بانكي به دنبال خواهد داشت، افزود: درحال 
حاضر مستثني ش��دن برخي بنگاه هاي دولتي از 
مفاد آيين نامه موصوف م��ورد تأييد بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران نيست. اما با وجود مخالفت 
بانك مركزي در تخصيص اعتبارات دو ماه بعد از اين 
درخواست نامه جديد ديگري راهي معاون صنايع 
وزارت صنعت شد كه در آن مديرعامل گروه صنعتي 
انتخاب الكترونيك آرمان به سرپرس��ت دفتر لوازم 
خانگي وزارت صنعت اعالم كرد: پيرو جلس��ه روز 
گذشته مورخ 23 اسفندماه 14۰۰ دردفتر معاونت 
صناي��ع وبا توجه به مش��كالت مرب��وط به كمبود 
نقدينگي و سرمايه در گردش مجموعه كارخانجات 
گروه صنعتي انتخاب الكترونيك و تأخير در تامين 
ارز اجزا و قطعات خطوط توليد اين كارخانه قريب به 
6۰ ميليون يورواقالم مورد نياز خود خطوط توليد به 
گمركات كشور وارد شده است و در انتظار تامين ارز 

و تخصيص مي باشد. 
دو روز پس از ارسال اين نامه در24 اسفند ماه 14۰۰ با 
ارسال نامه اي به معاون ارزي بانك مركزي اعالم شد: 
»گروه صنعتي انتخاب الكترونيك آرمان در خصوص 
بيان مش��كالت تخصيص ارز جه��ت واردات اجزا و 
قطعات مورد نياز خطوط توليد مطالبي را مطرح كرده 
است نظر به اهميت و لزوم فراهم سازي بستر مناسب 
به منظور تداوم روند فعاليت هاي توليدي و اشتغال 
واحد خواهشمند است دستور فرماييد جهت تسريع 
ادامه در صفحه 8 در تخصيص و ... 

 درخواست ويژه 
۶0 ميليون دالري 

 براي 
گروه انتخاب!

گروه بانك و بيمه | رکورد تاريخی قيمت دالر به 
دنبال طرح پرونده هسته ای ايران در شورای حکام 
و رای شورای حکام برخی از فعاالن بازار معتقدند 
ک��ه اين موضوع اثر روانی بر روی بازار ارز داش��ته و 
می تواند موجبات نوسان قيمت ها در روزهای آينده 
را به دنبال داشته باشد. روز شنبه 21 خرداد 14۰1 
قيمت دالر تا 32 هزار و ۸۰۰ تومان در نوس��ان بود 
و عماًل باالترين رک��ورد را در طی تاريخ ايران بر جا 
گذاشته است بر اساس قيمت های قبلی ما در دوره 
صفحه 3 را بخوانيد رياست دکتر همتی در ...  



در شرايطي كه از امروز )يكش��نبه( برداشت از يارانه 
نقدي دوم براي سرپرستان خانوار ممكن خواهد شد، 
هنوز برنامه كامل دولت براي تعيين سرنوشت دقيق 
يارانه ها مشخص نشده و همين موضوع باعث به وجود 
آمدن اختالف نظرهاي��ي ميان نمايندگان مجلس و 

دولت شده است.
آنچه در 19 ارديبهشت امسال اجرايي شد، تنها گام 
نخست دولت براي اعمال يك سلسله اصالحات جديد 
اقتصادي در ايران بود. نظام پرداخت يارانه در اقتصاد 
ايران كه براي دوراني طوالني به محل انتقاد كارشناسان 
تبديل شده بود از سوي دولت سيزدهم با اصالحاتي 
مواجه شد. جداي از بحث يارانه هاي پنهان كه از مدت ها 
قبل بحث آن مطرح بوده، سرنوشت ارز 4200 توماني 
نيز در اين سال ها به چالشي تازه براي دولت ها بدل شده 
و سرانجام تيم اقتصادي دولت جديد برنامه هايي را در 
اين زمينه اجرايي كرد. البته بنا شده يارانه نقدي تنها 
به شكل كوتاه مدت اجرايي شود و پس از آن حمايت ها 
به شكل كاالبرگ صورت گيرد، موضوعي كه نه تنها 
هنوز جزييات آن اعالم نشده كه حتي به نظر مي رسد 

در مجلس نيز اتفاق نظري درباره اش وجود ندارد. 
به گفته عضو كميس��يون انرژي مجل��س، حذف ارز 
ترجيحي و انتقال يارانه از ابتداي زنجيره توزيع و تأمين 
به انتهاي آن موجب برچيده شدن بستر رانت و فساد در 
كشور مي شود و اين بزرگ ترين نقطه قوت طرح جديد 
هدفمندي يارانه ها اس��ت. در اين طرح، كمك هاي 
دولتي به صورت مس��تقيم در اختيار مصرف كننده 
واقعي قرار مي گيرد و امكان سوءاستفاده برخي افراد 
از ارز ترجيح��ي از بين مي رود. به طور كلي، حذف ارز 
ترجيحي باعث مي شود كه ما از يك اقتصاد درگير با 
سوءاستفاده و رانت به سمت اقتصادي سالم با بهره وري 

بيشتر حركت كنيم.
نخعي با تأييد اين موضوع كه آزادسازي قيمت 4 قلم 
كاالي اساسي به افزايش قيمت برخي خدمات و اقالم 
ديگر منجر شده است، تصريح كرد: به نظر من، مبلغ 
يارانه بايد واقعي تر شود. همچنين يارانه بايد به همه 
تخصيص داده شود. اينكه عده اي را به داليل مختلفي 
از گرفتن يارانه محروم كرده ايم، گله مندي هاي زيادي 

را در سطح جامعه به وجود آورده است.
يارانه متعلق به همه مردم است و بايد به تمامي دهك ها 
پرداخت شود. مگر اينكه فردي خودش نخواهد يارانه 
بگيرد. وي ادامه داد: به نظر من، بايد خوداظهاري انجام 
شود و كساني كه نمي خواهند يارانه بگيرند، خودشان 
اين موضوع را اعالم كنند، نه اينكه دولت به بعضي از 
افراد يارانه بدهد و برخي ديگ��ر را از آن محروم كند. 
يارانه حق مردم است و بايد به صورت نقدي در اختيار 
آنها قرار بگيرد. بايد اين احترام را براي مردم قائل شويم 
كه هر طور صالح مي دانند آنچه را كه حق آنهاس��ت، 

هزينه كنند.
عضو كميسيون انرژي مجلس خاطرنشان كرد: ارايه 
كاالبرگ الكترونيك روش مناسبي نيست و مشكالتي 
ب��ه بار مي آورد. از يك طرف ما بس��تر مناس��ب براي 

صدور كاالبرگ الكترونيك را نداريم و از طرف ديگر، 
نيازهاي افراد و خانوارها يكسان نيست و به همين دليل 
نمي توانيم با ارايه يك كاالبرگ مشكل همه دهك ها 
را ح��ل كنيم. ب��راي نتيجه گيري صحي��ح پيرامون 
هدفمندي يارانه ها، مبلغ يارانه بايد واقعي تر و به صورت 

نقدي به همه مردم پرداخت شود.
وي در جمع بن��دي اظه��ار كرد: دولت باي��د در اجرا 
مالحظاتي را براي طرح جدي��د هدفمندي يارانه ها 
مدنظر داشته باشد تا اين قانون به درستي اجرا شود و 
جامعه از نتايج مثبت آن بهره مند شوند. در اين راستا، 
مبلغ يارانه بايد واقعي تر شود و به صورت نقدي به همه 
پرداخت ش��ود. موضوع ديگر اين است كه بايد ارزش 
پول ملي كشور كه مولفه هاي خاص خودش را دارد، 
حفظ شود. اگر در آينده قيمت ارز افزايش پيدا كند، با 

مشكالت بيشتري مواجه مي شويم.
با وج��ود اي��ن اختالفات ب��ه نظر مي رس��د، دولت 
برنامه خود را به شكل مس��تقل ادامه خواهد داد. در 
جديدتري��ن اقدام، معاون اقتص��ادي رييس جمهور 
نرخ يك درص��دي را براي ماليات ب��ر ارزش افزوده 
كاالهاي اساسي اعالم كرده اس��ت. در نامه محسن 
رضايي مع��اون اقتصادي رييس جمه��ور به وزراي 
اقتصاد و جهاد كشاورزي آمده است: مصوبات شوراي 
عالي هماهنگي هاي اقتصادي در زمينه كاهش نرخ 
ماليات بر ارزش افزوده واردات برخي اقالم كاالهاي 
اساس��ي كه به اعتبار تشخيص سه قوه به تاييد مقام 
معظم رهبري رسيده است، مطابق نظر رييس جمهور 

 به ش��رح زي��ر براي اج��را اب��الغ مي ش��ود: از تاريخ 
الزم االجرا شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان 
سال 1401 نرخ ماليات بر ارزش افزوده براي واردات 
گندم، دانه هاي روغني، برنج، انواع روغن خام، حبوبات 
ش��امل نخود، عدس، لوبيا، ماش، قند، شكر، گوشت 
قرمز، چاي و همچنين نرخ مالي��ات بر ارزش افزوده 
قند و شكر توليد داخل معادل يك درصد تعيين شد.

با وجود اعالم گام به گام برنامه هاي دولت، موضوعي 
كه هنوز به عنوان يك��ي از نگراني هاي مهم جامعه 
باقي مانده، سرنوشت قيمت نان است. هرچند دولت 
اعالم كرده كه ياران��ه آرد را حذف نخواهد كرد اما 
بحث هوشمندس��ازي فروش يا فروش كيلويي نان 
براي جامعه س��واالتي را به وجود آورده كه يكي از 
نمايندگان مجلس در رابطه با آن توضيحاتي ارايه 
كرده است. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
شوراي اس��المي درباره نحوه پرداخت يارانه نان به 
مردم گفت: همه مردم ن��ان را با همين قيمت هاي 

قبلي دريافت مي كنند و خواهند كرد.
قيمت ن��ان را مانند همي��ن روال به نان��وا پرداخت 
مي كنند اما مابه تفاوت نرخ آرد ب��ا ارز آزاد را با يارانه 
4200 تومان��ي را دولت به نانوا پرداخت خواهد كرد. 
قادري با تاكيد بر اينكه از آنجايي قيمت نان تغييري 
نك��رده يارانه اي هم تحت عن��وان يارانه نان به مردم 
پرداخت نمي ش��ود، افزود: ام��ا آرد صنفي و صنعتي 
كه به نان فانتزي و س��اندويچي، قنادي ها و شيريني 
فروشي ها توزيع مي شود با نرخ آزاد خواهد بود و دولت 

يارانه اي را به توليدكنندگان اين اقالم پرداخت نخواهد 
كرد. وي گفت: ساز و كار يارانه دارو هم به همين نحو 
خواهد بود. بيمار براساس كد ملي ويزيت مي شود و 
دارو را از طريق س��امانه با همان قيمت هاي قبلي از 
داروخانه دريافت مي كند اما مابه تفاوت قيمت دارو با 
نرخ آزاد با ارز 4200 توماني را دولت از طريق بيمه ها 
به داروخانه ها پرداخت خواهد كرد. عضو كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس ش��وراي اس��المي با اشاره به 
افزايش قيمت  تمام كاالها پ��س از حذف ارز 4200 
تومان��ي و جهش قيمت اقالمي مانند گوش��ت قرمز 
اظهار داشت: درباره قيمت گوشت بايد توجه داشته 
باش��يم كه پيش از اين به دامداران نهاده هاي دامي 
مانند ذرت، سويا و ... را با ارز 4200 توماني به فروش 
مي رسيد اما نهاده هاي دامي در حال حاضر بدون يارانه 
و با قيمت آزاد به فروش مي رس��ند و تمام اين تغيير 
نرخ ها به قيمت نهايي گوشت اضافه مي شود. يا اينكه 
پيش از اين دانه هاي روغني با يارانه وارد مي ش��د اما 
االن اين واردات با قيمت  آزاد انجام مي شود كه به طور 

قطع روي قيمت روغن اثر مي گذارد.
در ش��رايطي كه به روزهاي پاياني فصل نخست سال 
1401 رسيديم، هنوز مشخص نيست كه دولت رييسي 
در نهايت با نظام پرداخت يارانه ها چه خواهد كرد؟ اين 
دولت پيش از اين يك بار ثابت كرده كه امكان اجراي 
تصميمات بدون توضيحات قبلي را دارد و بايد ديد كه 
آيا اين تجربه باز هم تكرار خواهد ش��د يا اين بار پيش 

از گرفتن تصميمات جديد با مردم صحبت مي شود.
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امنيت مطلوب
در منطقه خليج فارس

فرمانده نيروي دريايي س��پاه گفت: تأييد و رضايت 
عملكرد از سوي امام خامنه اي )مدظله العالي( براي 
دريادالن نيروي دريايي س��پاه بهترين مدال افتخار 
اس��ت به گزارش س��پاه نيوز؛ دريادار پاسدارعليرضا 
تنگس��يري فرمانده نيروي دريايي س��پاه به منظور 
بررسي وضعيت استحكامات و سازه هاي مهندسي، 
پدافند غير عامل و ارزيابي آمادگي هاي رزمي در جزيره 
تنب بزرگ، از يگان هاي مستقر در اين جزيره بازديد 
كرد. دريادار تنگس��يري پس از ورود به جزيره تنب 
بزرگ و حضور در گلزار شهداي گمنام و اداي احترام 
به آنها، از آخرين وضعيت اس��تحكامات و سازه هاي 
جديد مهندسي و پدافند غير عامل اين جزيره، بازديد 
ميداني به عمل آورد . فرمانده نيروي دريايي سپاه با 
حضور در سنگرها و خطوط عملياتي- دفاعي و ديدار 
با رزمندگان مس��تقر در جزيره تنب ب��زرگ، افزود: 
آنچه براي ما و رزمندگان دريادل اصل و حجت است 
و موجب عاقبت بخيري مي ش��ود، اطاعت و تبعيت 
محض از فرامين و اوامر حكيمانه ولي امر مسلمين امام 
خامنه اي )حفظه اهلل( است. سردار تنگسيري با اشاره 
به فرمايش أخير مقام معظم رهبري )مد ظله العالي( 
و تقدير و اظهار رضايت معظم ل��ه از عملكرد اقتدار 
آفرين دريادالن كه موجب غرور ملي و اظهار غيرت 
ايراني گرديد، گفت: دالوري ها و جان فشاني هاي شما 
رزمندگان نيروي دريايي سپاه در توقيف نفتكش هاي 
متخل��ف يوناني، موج��ب رضايتمن��دي نايب امام 
المه��دي، حضرت آيت اهلل العظمي ام��ام خامنه اي 
)حفظه اهلل( را فراهم نم��ود كه براي ما بهترين مدال 
افتخار است . دريادار پاسدار عليرضا تنگسيري خطاب 
به فرماندهان و رزمندگان مستقر در جزيره تنب بزرگ 
ابراز داشت: طبق فرمايش حضرت آقا مبني بر لقب 
دادن »دالوران از جان گذشته جمهوري اسالمي« به 
غيور مردان نيروي دريايي سپاه، وظيفه و مسووليت 
ما سنگين تر شده و بايد ضمن بجا آوردن سجده شكر 
به درگاه الهي، با استعانت از خداوند سبحان و توسل 
به إئمه معصومين )عليهم الس��الم( بدانيم تمام اين 
پيروزي ها از لطف و محبت خدا اس��ت و بايستي به 
 قدرت ال يزال الهي ايمان و باور قطعي داشته باشيم . 
وي در ادامه با بيان اينكه بايد خداوند رحمان را بابت 
برخ��ورداري از ب��ركات نعمت بزرگ والي��ت و اداره 
شايسته جامعه و هدايت امت هاي اسالمي با راهبري 
حكيمانه و اتخ��اذ تدابير عالمانه مقام معظم رهبري 
شكرگزار باشيم، بيان داشت: چش��م انداز و افق ديد 
تحولي رهب��ر معظم انقالب اس��المي در مديريت و 
راهبري موضوعات نظامي و امنيتي بس��يار جلو تر از 
همه مي باشد و توفيقات به دست آمده به دليل اطاعت 
و تبعيت محض نيروهاي مسلح از ايشان است .  فرمانده 
نيروي دريايي سپاه در ادامه تصريح كرد: امروز امنيت 
مطلوبي با همكاري و هم افزايي كشورهاي همسايه در 
حوزه جغرافيايي خليج فارس وجود دارد كه اگر كسي 
به هر دليلي پاي رژيم مفلوك، كودك كش و دشمن 
شماره يك صهيونيستي را به اين منطقه باز نمايد، هم 
خودش و هم اين منطقه را دچار نا امني، نابساماني و 
بي ثباتي امنيتي دچار مي كند. سردار تنگسيري تأكيد 
كرد: ما به كش��ورهاي دوست و برادر خود در منطقه 
خليح فارس توصيه مي كنيم با رژيم صهيونيس��تي 
ارتباط��ي برقرار نكنن��د، چراكه با اي��ن كار، امنيت 
منطقه را مخدوش مي كنند. دريادار پاسدار عليرضا 
تنگسيري در پايان با اشاره به برگزاري يادواره هاي 
شهدا و نشر آثار آنان گفت: همه بايد تالش كنند ياد و 
خاطره شهداي واالمقام را در سطح سپاه و جامعه زنده 
نگه داشته شود، شهدا اهل محبت و غيرت هستند و 
هميشه براي موفقيت ما دعا مي كنند و ما براي ترويج 
سبك زندگي ش��هدا، موظفيم با شناخت و مطالعه 
سيره ش��هدا و بازگو نمودن آن، به راه اندازي فراگير 
نهضت خاطره گويي و تأثير مثبت آموزه هاي معنوي 
زندگي شهدا بر مخاطبان و نسل جوان، كمك نماييم .

از تخلفات دولتي
جلوگيري كنيد

رييس مجمع تش��خيص مصلحت نظام گفت: ديوان 
محاس��بات با نظارت كارآمد و اثرگذار بر شركت هاي 
دولتي مي تواند موجب كاهش تخلفات و استفاده بهينه 
از منابع كشور شود. آيت اهلل آملي الريجاني، رييس مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام در ديدار با مهرداد بذرپاش، 
رييس كل ديوان محاسبات كشور با تبريك بابت تمجيد 
مقام معظم رهب��ري و قدردان��ي از تالش هاي ديوان 
براي ارايه به موقع گزارش تفريغ بودجه، گفت: ديوان 
محاسبات با نظارت كارآمد و اثرگذار خود بر شركت هاي 
دولتي، مي تواند موجب كاهش تخلفات و استفاده بهينه 
از منابع كشور شود. رييس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام بر اهميت نظارت كارآمد و موثر ديوان محاسبات 
كشور بر فعاليت شركت هاي دولتي براي كاهش تخلفات 
و استفاده بهينه از منابع تاكيد كرد. آيت اهلل با بيان اينكه 
سهم شركت هاي دولتي در بودجه كل كشور نسبت به 
مصارف عمومي بودجه عدد قابل توجهي است، اظهار 
كرد: حسابرسي دقيق و موشكافانه عملكرد شركت هاي 
دولتي در چهارچوب قوانين عامه و نيز قانون بودجه كل 
كشور از جمله وظايف مهمي است كه ديوان محاسبات 
بر عهده دارد. مه��رداد بذرپاش، ريي��س كل ديوان 
محاس��بات نيز در اين ديدار با ارايه گزارشي از روند 
فعاليت هاي ديوان محاس��بات، شعار ديوان در دوره 
فعلي را »ديوان فناورانِه مردم پايه« عنوان كرد و گفت: 
ديوان محاسبات در اين دوره توفيقات بسيار خوبي 
براي ارايه به موقع گزارش تفريغ بودجه داشته است و با 
نظارت هاي برخط، باعث كاهش تخلفات و پرونده هاي 
ديوان محاسبات نس��بت به گذشته شده است. وي 
همچنين با ارايه گزارشي از حسابرسي شركت هاي 
دولتي، ابراز اميدواري كرد كه ديوان محاس��بات با 
تمهيدات قانوني مناسب، بتواند حسابرسي موثرتر و 
دقيق تري در خصوص شركت هاي دولتي داشته باشد.

ماليات بر عايدي
 به صحن مي آيد

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: ب��ه زودي اليح��ه ماليات عايدي بر س��رمايه به 
صحن علني مجلس مي آيد تا مورد بررس��ي قرار گيرد. 
وي با بيان اينكه در بخش ص��ادرات به پايداري قوانين 
نياز داريم تا تصميمات خلق الس��اعه فعاالن اين حوزه 
را آزار ندهد، تصريح كرد: وزارت صمت براي ش��فافيت 
فعاليت هاي تجاري و صادراتي بايد وانين متقن را ابالغ 
كرده و از تغيير رويه ها به شكل آني و لحظه اي جلوگيري 
كند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس در مورد نگراني 
واحدهاي صنعتي از اعمال خاموشي هاي برق در فصل 
تابس��تان گفت: كل مصرف برق واحدهاي صنعتي در 
كش��ور پنج تا هفت هزار مگاوات است كه براي تأمين 
انرژي مورد نياز از دولت خواس��ته ايم تا مازاد توليد را در 
قالب بورس انرژي عرضه كرده تا امكان تأمين برق حتي 
با قيمت آزاد براي سرمايه گذاران بخش توليد و صنعت 
فراهم آيد. پورابراهيمي افزود: مشوق هايي در اين حوزه 
با همكاري وزارت نيرو در نظر گرفته مي شود تا فعاالن 
بخش خصوصي بتوانند به تناسب نياز خود از انرژي برق 
با تعرفه گذاري جديد استفاده كنند. وي در مورد تأمين 
منابع مالي بنگاه هاي اقتصادي از طري��ق بانك يا بازار 
سرمايه خاطرنشان كرد: با توجه به محدوديت بانك ها 
در پرداخت اين تسهيالت تالش بر اين است تا بخشي از 
منابع بنگاه هاي اقتصادي از طريق بازار سرمايه تأمين شده 
و اين واحدها بتوانند بدون افزايش ارز نقدينگي به تقويت 
نظام توليد كمك كنند. پورابراهيمي در بخش ديگري 
از سخنان خود اضافه كرد: فعاالن اقتصادي بايد با قانون 
جديد ماليات بر ارزش افزوده آشنايي پيدا كنند كه از اتاق 
بازرگاني انتظار داريم با تعامل و ارتباط بيشتر با فعاالن 
حوزه توليد و اقتصاد نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي 
گام هاي جدي بردارد. وي بلوكه كردن بخشي از تسهيالت 
پرداختي از سوي بانك ها را خالف شرع و قانون اعالم كرد 
و ادامه داد: ساختار بانك ها نبايد به سمت حركت هاي 
نامناسب باشد بلكه شفافيت در اين حوزه اعتمادآفرين 
خواهد بود.پورابراهيمي بازگشت ارز صادراتي را متناسب 
با سياست دولت و از طريق نمايندگي بانك ها و صرافي ها 
يادآور شد و بيان كرد: تعهدات ارزي بايد با برنامه ريزي 
دقيق بانك مركزي به نتيجه رسيده و اصالح فرآيندها 
را در اين بخش شاهد باشيم. وي به مصوبات خوب سفر 
اعضاي كميسيون اقتصادي به استان اردبيل اشاره كرد و 
گفت: در كنار حل مشكالت صاحبان واحدهاي توليدي 
دريافت كننده تس��هيالت ارزي، قرار ش��د تا نشستي با 
مديريت صندوق توسعه ملي انجام شود و بر اساس مدل 
اجرايي مصوب اين تعهدات به سرانجام برسد. پورابراهيمي 
ضرورت تأمين اعتبارات از محل ماده ۵۶ را براي طرح هاي 
اولويت دار نظير راه آهن اردبيل يادآور ش��د و اظهار كرد: 
با اصالح اليحه حق��وق ورودي در مجلس اميدواريم بر 
اس��اس نرخ ارز ترجيحي اين فرآيندها انجام شده تا اثر 
مثبت اين كار را در كاهش بها تمام شده سرمايه گذاري 
شاهد باشيم. وي در مورد ظرفيت خوب معادن در كشور 
و عقيم ماندن برخي سرمايه گذاري ها در اين بخش تصريح 
كرد: 90 درصد ظرفيت معادن كش��ور غيرفعال است و 
بايد با هم��كاري بخش خصوصي اين ظرفيت در جهت 
توسعه اقتصاد كشور به كارگيري شود. رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس، وعده وزير اقتصاد را در راه اندازي دستگاه 
اكس.ري در گمرك بيله سوار و تأمين آب براي طرح هاي 
توسعه كشت زراعت چوب را يادآور شد و افزود: گمرك 
استان اردبيل شرايط مطلوبي ندارد و بايد اين گمرك 

در بهترين شرايط فضا و بستر صادراتي را فراهم كند.

توليد در سايه ارز ترجيحي
در فشار بود

وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: توليد در سايه ارز ترجيحي 
تحت فشار بود و سال هاي گذش��ته بايد اين ارز از نظام 
اقتصادي كشور رخت بر مي بست. وي حذف ارز ترجيحي 
را سياست همگرايانه سه قوه كشور اعالم كرد و گفت: هر 
چند حذف ارز ترجيحي با تأخير انجام شد اما توليد را از 
فشار و روند نامطلوب خارج كرد و فضا و بستر شكوفايي 
اقتصادي را فراهم آورده است. وزير امور اقتصاد و دارايي 
تصريح ك��رد: دولت با تأخير بر اس��اس مصوبه مجلس 
باالخره ارز ترجيحي را از نظ��ام اقتصادي حذف كرد تا 
با توزيع يارانه در گروه ه��اي هدف به ويژه بخش توليد 
بتواند اصالح اقتصادي را در كشور انجام دهد. خاندوزي 
افزود: هر چند در اين مسير برخي كاستي ها و عيوب را 
شاهد هستيم اما اصل موضوع قابل قبول براي همه مردم 
است و اميدواريم با تخصيص يارانه به توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان نهايي بتوانيم گام هاي عملي در نظام 
اقتصادي موثر كش��ور برداريم. وي در بخش ديگري از 
سخنان خود خاطرنشان كرد: از محل تبصره 1۸ منابع 
تسهيالتي خوبي براي حمايت از بنگاه هاي اقتصادي در 
نظر گرفته شده كه تا آخر تيرماه پرداخت اين منابع در 
استان هاي مختلف انجام خواهد شد. خاندوزي با بيان 
اينكه بانك سپه و رفاه بايد منابع ماده ۵۶ را نيز براي تكميل 
راه آهن اردبي��ل پرداخت كنند تا اين پروژه با اولويت به 
سرانجام برسد، اضافه كرد: اميدواريم در كوتاهترين زمان 
منابع تعهد ش��ده از اين محل پرداخت شود. وي بلوكه 
شدن بخشي از تسهيالت پرداختي بانك ها را غيرقانوني 
اعالم كرد و ادامه داد: شبكه بانكي كشور حق بلوكه كردن 
بخشي از تسهيالت پرداختي را ندارد. خاندوزي انتخاب 
ناظر پولي در استان را به صورت مستقل به همراه ابالغ 
آيين نام��ه جديد در پرداخت تس��هيالت تبصره 1۸ را 
يادآور ش��د و بيان كرد: سرمايه در گردش پرداختي نيز 
از مهلت س��ه ماهه به ۶ ماهه ارتقا يافت��ه و ما اختيارات 
بيشتري به استان ها داده ايم تا متناسب با شرايط موجود 
با كارآفرينان و سرمايه گذاران مدارا كنند. وي به افزايش 
سرمايه بانك هاي تخصصي دولتي تا ۳۵ هزار ميليارد 
تومان اش��اره كرد و گفت: اين افزايش منابع با هدف 
ارتقا توان بانك ها در اعتباردهي انجام ش��ده اس��ت. 
خاندوزي ماليات ستاني 4۵0 هزار ميليارد توماني را 
در سال جاري از بخش هاي مختلف يادآور شد و اظهار 
كرد: معافيت هاي اعمال شده براي واردات ماشين آالت 
صنعتي بنگاه هاي اقتصادي تكليف قانوني است و ما 
در حمايت از توليد داخلي اين كار را در پيش گرفتيم. 

از فروش كيلويي نان تا كاهش ماليات بر ارزش افزوده

رييس جمهور:

دولت سيزدهم با كاالهاي اساسي چه خواهد كرد؟

ايستادگي ونزوئال در برابر تهديدها مثال زدني است
روس��اي جمهور ايران و ونزوئال در نشس��ت مطبوعاتي 
مشترك با اشاره به تجارب موفق دو كشور در ايستادگي 
مقابل تحريم ها و فشارهاي زياده خواهان تاكيد كردند: 
مقاومت ايران و ونزوئال در برابر زياده خواهي ها نشان داد 

كه ايستادگي دشمن را وادار به عقب نشيني مي كند.
آيت اهلل س��يد ابراهيم رييسي در نشس��ت مطبوعاتي 
مش��ترك با »نيكالس مادورو« رييس جمهور ونزوئال با 
بيان اينكه سياس��ت خارجي جمهوري اس��المي ايران 
همواره توسعه روابط با كش��ورهاي مستقل بوده است، 
گفت: ونزوئال نشان داده اس��ت كه در مقابل تهديدها و 
تحريم هاي دشمنان و امپرياليسم ايستادگي و مقاومت 
مثال زدني دارد. رييس جمهور با اشاره به اينكه تحريم ها 
و تهديدها عليه ملت ايران نيز در سال هاي سپري شده 
از پيروزي انقالب اس��المي فراوان ب��وده، اما ملت ايران 
تصميم گرفته ك��ه اين تحريم ه��ا را فرصتي در جهت 
پيشرفت كش��ور قلمداد كند، افزود: وقتي امريكايي ها 
به شكل رسمي اعالم مي كنند كه فشارهاي حداكثري 
به جمهوري اسالمي ايران به شكل مفتضحانه شكست 
خورده، اين نقطه پيروزي ملت ايران و نقطه شكست امريكا 
و دشمنان است. رييسي اظهار داشت: ونزوئال سال هاي 
سختي را س��پري كرده، اما اراده مردم و دولتمردان اين 
كشور و شخص آقاي رييس جمهور اين بوده كه بايد در 
مقابل تحريم ها مقاومت كرد. امروز آقاي رييس جمهور 
توضيح داد كه كش��ورش ابرتورم ها را پشت سر گذاشته 
و رشد اقتصادي در اين كشور آغاز شده است. اين نشانه 
بسيار خوبي اس��ت و به همه ثابت مي كند كه مقاومت و 
ايستادگي جواب مي دهد و دشمن را وادار به عقب نشيني 
مي كند. رييسي روابط با ونزوئال را روابطي راهبردي در 
حوزه هاي مختلف توصيف كرد و با اشاره به همكاري هاي 
دو كش��ور در حوزه انرژي، ساخت نيروگاه هاي حرارتي، 
تعمير و اورهال پااليشگاه هاي ونزوئال، صادرات خدمات 
فني و مهندسي، عرصه هاي اقتصادي، كشاورزي، دفاعي 
و نظامي، خاطرنشان كرد: اين همكاري هاي نشان مي دهد 
كه تهران و كاراكاس زمينه ها و ظرفيت هاي بس��ياري 
براي ارتقاي سطح روابط با يكديگر دارند. رييس جمهور 
همچنين آغاز پرواز مستقيم تهران- كاراكاس را زمينه 
خوبي براي تسهيل رفت و آمد بين دو كشور عنوان كرد 
و گفت: اين اقدام هم باعث رونق بيشتر روابط اقتصادي و 
تجاري دو كشور مي شود و هم مي تواند روابط بين دو ملت 

را نزديك تر و عميق تر كند. نيكالس مادورو رييس جمهور 
ونزوئال نيز در اين نشست مطبوعاتي با بيان اينكه امضاي 
سند همكاري 20 ساله ميان دو كشور چشم اندازي روشن 
از مسير پيش روي روابط ايران و ونزوئال ترسيم مي كند، 
اظهار داشت: در فاصله سال هاي 201۷ تا 2020 دوران 
سختي را سپري كرديم و تصميم داريم براي عبور از اين 
دوران سخت و نيز گس��ترش همكاري ها و روابط ميان 
دو كشور از تجربه تاريخي جمهوري اسالمي ايران و نيز 
توانمندي هاي اين كش��ور به ويژه در زمينه هاي فني و 
تكنولوژيك استفاده كنيم. رييس جمهور ونزوئال با اشاره 
به اينك��ه عرصه گس��ترده اي از زمينه هاي همكاري در 
عرصه هاي نفت، گاز، پااليشگاه و پتروشيمي ميان ايران 
و ونزوئال وجود دارد، افزود: به زودي ش��اهد افتتاح خط 
پروازي مستقيم ميان تهران و كاراكاس خواهيم بود كه 
كمك زيادي به فعال شدن ظرفيت هاي همكاري ميان 
دو كشور خواهد كرد. مادورو تصريح كرد: با وجود اينكه 
حدود ۷0 درصد ايران را سرزمين هاي خشك و كم آب 
تشكيل مي دهد، اما اين كشور توانسته در عرصه كشاورزي 
يك معجزه رقم بزند و حتي در مناطق كويري توانسته اند، 
از طريق تكنولوژي به توسعه كشت محصوالت كشاورزي 
اقدام كنند. رييس جمهور ونزوئال يك��ي از اولويت هاي 
كشورش براي گسترش همكاري ها با ايران را بهره گيري 
از فن��اوري و تكنولوژي هاي ايران براي توس��عه توليد 

محصوالت كش��اورزي در ونزوئال دانست و خاطرنشان 
كرد: ونزوئال ۳۳ ميليون هكتار اراضي قابل كشت مناسب 
و آب كافي براي توليد محصوالت كشاورزي دارد. مادورو 
با بيان اينكه معتقدم آينده دوستي ايران و ونزوئال بسيار 
مسرت بخش و غيرقابل خدشه خواهد بود، گفت: همه 
ش��اهد خواهيم بود كه ما چگونه در مقابل مش��كالت 
مقاومت خواهيم كرد و به پيشرفت مي رسيم. همه شاهد 
خواهند بود كه جهان جديد چگونه شكل خواهد گرفت؛ 
جوانان ونزوئاليي و ايران��ي بايد بدانند كه دنياي آينده، 
دنياي تساوي و حامل عدل است و همه بايد با ايستادگي 
در برابر امپرياليس��م و در كنار هم اين آينده را بسازيم. 
رييس جمهور ونزوئال خط��اب به رييس جمهور و مردم 
ايران اظهار داش��ت: روي حمايت و همكاري همه جانبه 
ما حساب كنيد. روساي جمهور ايران و ونزوئال با تمجيد 
از مقاومت و ايستادگي مردم دو كشور در برابر فشارها و 
تحريم هاي سخت تاكيد كردند: عبور تهران و كاراكاس 
از فش��ارهاي همه جانبه امريكا، نشانه خوبي است كه به 
همه ثابت مي كند، مقاومت و ايستادگي جواب مي دهد 
و دشمن را وادار به عقب نش��يني مي كند. آيت اهلل سيد 
ابراهيم رييسي در ديدار »نيكالس مادورو« رييس جمهور 
ونزوئال اساس سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران 
را توس��عه روابط با كشورهاي مستقل و دوست دانست، 
گفت: ونزوئال به عنوان كشوري مستقل در برابر تهديدها 

و تحريم هاي امپرياليسم به شكلي مثال زدني ايستادگي 
و مقاومت كرد. رييس جمهور با بي��ان اينكه ملت ايران 
نيز در 4۳ س��ال گذش��ته همواره تحت تحريم و فشار 
بوده ام��ا تصميم گرفته كه اين تحريم ه��ا را به فرصتي 
در جهت پيش��رفت كش��ور تبديل كند، افزود: اعتراف 
رسمي امريكايي ها بر اين نكته كه فشارهاي حداكثري 
به جمهوري اسالمي ايران به شكلي مفتضحانه شكست 
خورده، به معناي پيروزي ملت ايران و شكست امريكا و 
دشمنان اين ملت است. رييسي اظهار داشت: مقاومت 
دولت و ملت ونزوئال در برابر فشارها و تحريم هاي سخت، 
عبور اين كشور از ابرتورم ها و از سرگيري رشد اقتصادي 
در اين كشور نشانه خوبي است كه به همه ثابت مي كند، 
مقاومت و ايستادگي جواب مي دهد و دشمن را وادار به 
عقب نشيني مي كند. وي روابط با ونزوئال را در حوزه هاي 
مختلف راهبردي توصيف كرد و ب��ا بيان اينكه تهران و 
كاراكاس ظرفيت ه��ا و زمينه هاي خوب��ي براي ارتقاي 
سطح روابط با يكديگر دارند، خاطرنشان كرد: امروز دو 
كشور همكاري هاي سازنده اي در حوزه انرژي، ساخت 
نيروگاه ه��اي حرارتي، تعمير و اورهال پااليش��گاه هاي 
ونزوئال، صادرات خدمات فني و مهندس��ي، عرصه هاي 
اقتصادي و كش��اورزي با يكديگر دارند. نيكالس مادورو 
رييس جمهور ونزوئال نيز در اين ديدار با بيان اينكه امضاي 
سند همكاري 20 ساله ميان دو كشور چشم اندازي روشن 
از مسير پيش روي روابط ايران و ونزوئال ترسيم مي كند، 
گفت: ونزوئال عالقه مند است براي عبور از دوران سخت 
تحريم ها و نيز گسترش همكاري ها و روابط ميان دو كشور 
از تجربه تاريخي ايران و نيز توانمندي هاي اين كشور در 
عرصه هاي مختلف بهره ببرد. رييس جمهور ونزوئال با اشاره 
به عرصه هاي متنوع همكاري ميان دو كشور از جمله در 
عرصه هاي نفت، گاز، پااليشگاه و پتروشيمي اشاره كرد 
و افزود: يكي از اولويت هاي ما براي گسترش همكاري ها 
با ايران بهره گيري از فناوري و تكنولوژي هاي ايران براي 
توسعه توليد محصوالت كشاورزي در ونزوئال است. مادورو 
آينده دوس��تي ايران و ونزوئال را بس��يار مسرت بخش و 
غيرقابل خدشه خواند و اظهار داشت: همه شاهد خواهند 
بود كه جهان جديد چگونه شكل خواهد گرفت؛ جوانان 
ونزوئاليي و ايراني بايد بدانند كه دنياي آينده، دنياي 
تساوي و حامل عدل است و همه بايد با ايستادگي در 

برابر امپرياليسم و در كنار هم اين آينده را بسازيم.
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تراكنش هاي الكترونيكي كشور
زياد شد

افزايش 11 درصدي تعداد 
تراكنش هاي بانكي در ارديبهشت 
گ�روه بان�ك و بيم�ه | مبلغ تراكنش هاي ش��بكه 
الكترونيكي پرداخت كارتي كش��ور در دومين ماه سال 
جاري به بيش از ۶۶۷ هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت 
به فروردين ماه در تعداد و ارزش ريالي به ترتيب ۱۰.۹۸ 
و ۲۲.۷۷ درصد افزايش داشته است.بر اساس تازه ترين 
گزارش اقتصادي منتشرشده از سوي شاپرك، مجموع 
تعداد تراكنش هاي انجام شده شاپرك در ارديبهشت ماه 
سال جاري به ۳۵۴۷ ميليون عدد رسيده كه ارزش اين 
تراكنش ها در مجموع به بيش از ۶۶۷ هزار ميليارد تومان 
مي رسد كه نسبت به فروردين ماه معادل ۱۰.۹۸ درصد 
در تعداد و ۲۲.۷۷ درصد رشد در ارزش ريالي داشته است.  
بر اين اساس، رشد اسمي ماهانه تراكنش هاي شاپرك در 
ارديبهشت سال جاري نسبت به ماه گذشته معادل ۲۲.۷۷ 
درصد بوده اس��ت.  همچنين در ارديبهشت ماه امسال، 
سهم ابزارهاي پذيرش اينترنتي در تعداد تراكنش هاي 
انجام ش��ده ۴.۸۹ درصد و ابزار پذي��رش موبايلي ۳.۱۶ 
درصد ب��وده و اين در حالي اس��ت ك��ه كارتخوان هاي 
فروشگاهي ۹۱.۹۶ درصد از كل تراكنش هاي انجام شده 
را به خود اختصاص داده اند. اما از تعداد تراكنش هاي انجام 
شده ۸۸.۰۷ درصد مربوط به خريد كاال و خدمات، ۷.۱۳ 
درصد مربوط به پرداخت قبض و خريد شارژ تلفن همراه 
و معادل ۴.۸ درصد مربوط به مانده گيري بوده اس��ت. 
همچنين، از مجموع كل تراكنش هاي انجام ش��ده در 
ارديبهشت ماه معادل ۹۲.۱۶ درصد موفق و ۷.۸۴ درصد 
ناموفق بوده، البته تراكنش هايي كه با سوييچ شاپرك 
انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است. از سوي ديگر 
از مجموع تراكنش هاي ناموفق انجام ش��ده در اين ماه، 
۱.۰۳ درصد به دليل خط��اي پذيرندگي، ۰.۱۵ درصد 
به دليل خطاي ش��اپركي، ۹.۷۶ درصد به دليل خطاي 
صادركنندگي، ۸۸.۵۷ درصد به دليل خطاي كاربري 
و ۰.۴۸ درصد به علت خطاي كس��ب وكار بوده است. بر 
اساس اين گزارش، نسبت ارزش تراكنش هاي شاپرك 
به نقدينگي در ارديبهشت ماه س��ال جاري نيز ۱۳.۷۶ 
درصد بوده و اين در حالي اس��ت كه نسبت اسكناس و 
مسكوك در دست اشخاص به نقدينگي در اين ماه فقط 
۱.۶۳ درصد بوده است. بنا بر تحليل آمارهاي رسمي در 
ارديبهشت ماه سال جاري درباره متوسط تراكنش هر يك 
از ابزارهاي پذيرش شاپركي، ابزار پذيرش موبايلي با ۷۱۶ 
تراكنش به ازاي هر ابزار پذيرش موبايلي در مكان نخست 
قرار مي گيرد و پذيرش اينترنتي با ۴۴۴ تراكنش به ازاي 
هر ابزار و كارتخوان فروشگاهي با ۳۷۹ تراكنش به ازاي 
هر ابزار فعال به ترتيب در مكان هاي بعدي قرار مي گيرند.

البته، بيشترين سهم تراكنش هاي شاپركي در اختيار 
ابزار كارتخوان فروشگاهي با ۳ ميليارد و ۵۴۷ ميليون و 
۹۱۱ هزار و ۲۴۰ تعدا تراكنش است. افزون بر اين متوسط 
تراكنش هر ابزار پذيرش شاپركي در ماه مذكور نسبت 
به مقدار مشابه در ماه گذش��ته افزايش ۲۶.۱۱ واحدي 
)۷.۲۳درصدي( را تجربه كرده است.همچنين بيشترين 
افزايش متوسط تعداد تراكنش مربوط به ابزار پذيرش 
موبايلي بوده اس��ت. ش��اخص مهم ديگر، شاخص 
متوسط مبلغ تراكنش ها به ازاي هر ابزار پذيرش است 
كه بنا بر آمارهاي رسمي، متوسط مبلغ هر تراكنش 
در ابزار پذيرش اينترنتي ۲۲۳.۹ ميليون تومان بوده 
كه اين عدد براي كارت خوان هاي فروش��گاهي ۶۷ 
ميليون و ۱۷۹ هزار تومان و براي پذيرش موبايلي ۸ 

ميليون و ۸۸۶ هزار تومان بوده است.

تعيين سقف و نحوه
تخصيص ارز واردات خودرو
با رعايت اولويت هاي ارزي

طبق قانون س��اماندهي صنعت خودرو، سقف و 
نحوه تخصيص ارز براي واردات خودرو با رعايت 
اولويت هاي ارزي تعيين خواهد شد. هفته گذشته 
رييس مجلس شوراي اسالمي قانون ساماندهي 
صنعت خ��ودرو را ابالغ كرد. براس��اس ماده اين 
قانون، اجازه واردات خودرو به دولت، براس��اس 
ايي��ن نامه اي كه ب��ه پيش��نهاد وزارت صمت و 
تصويب هيات وزيران مي رسد، داده شده است. 
همچنين در اين ماده تصريح ش��ده است تعيين 
س��قف واردات خودرو با مالحظ��ه تنظيم بازار، 
حمايت از توليد با كيفيت داخلي و رعايت منابع 
ارزي كش��ور با اولويت مصرف ارز براي كاالهاي 
اساسي و ضروري تعيين خواهد شد. طبق ماده 
۴ قانون س��اماندهي صنعت خودرو، تاييد منشأ 
ارز موردنياز براي واردات خودرو از س��وي بانك 
مركزي، جزو الزامات اساسي در ضوابط واردات 

خودرو خواهد بود.

9 ماه معطلي پنج شمش طال را 
در انبار آب كرد

حدود ۹ ماه از ورود پنج ش��مش طال به گمرك توسط 
يك ايراني گذشته و امكان ترخيص پيدا نكرده است. با 
وجود مكاتبه هاي متعدد صورت گرفته از معاونت علمي 
رييس جمهور تا ساير دستگاه هاي مرتبط، هنوز تكليف 
اين كاال مشخص نشده و هزينه انبارداري آن به قيمت 
معادل شمش ها رسيده اس��ت. اخيرا موضوع به طور 
مستقيم به دولت گزارش شده و ممكن است در آينده اي 
نزديك تعيين  تكليف ش��ود كه حداقل كاال به دست 
دالالني كه ميلياردي بابت آن پول مي خواهند، نيفتد. 
واردات نامحدود طال و ارز به كشور به مصوبه سال ۱۳۹۷ 
برمي گردد كه در جريان تغيير سياست ارزي و با توجه به 
شرايط تحريمي، با تصويب شوراي عالي اقتصادي دولت 
مقرر ش��د ورود ارز و طال به كشور به صورت نامحدود و 
مطابق با ضوابط و مقررات بانك مركزي و مقررات مبارزه 
با پولشويي توسط اش��خاص حقيقي و حقوقي مجاز 
انجام شود. بر اين اساس آيين نامه مربوطه از سوي بانك 
مركزي تدوين و ابالغ مي شود. اما موردي كه حدود ۹ 
ماه پيش رخ داد، نش��ان مي دهد كه براي برخي موارد 
استثناء، پيش بيني مش��خصي وجود ندارد و همين 
موجب ش��د كه با گذشت اين مدت و مكاتبات متعدد 

دستگاهي نتواست در اين رابطه تصميم گيري كند.
    ۵ كيلو طال به گمرك آمد و ماند

جريان از اين قرار اس��ت كه در آبان ماه س��ال گذشته 
گزارشي در ايسنا منتشر شد مبني بر اينكه يك ايراني 
نخبه كه در كشور ديگر مشغول به فعاليت بوده تصميم 
به برگشت به ايران مي گيرد و طي بررسي هايي كه انجام 
مي دهد، اموال خود را به شمش تبديل مي كند. البته قبل 
از آن از گمرك اس��تعالم مي گيرد و به او گفته مي شود 
طبق مصوبه مي تواند به صورت نامحس��وس طال وارد 
كشور شود. زماني كه او به فرودگاه امام )ره( مي رسد، كاال 
را به گمرك اظهار مي كند ولي شمش بودن و وزن آن 
موجب مي شود گمرك آن را تجاري تشخيص دهد كه در 
اين حالت مسافر نمي تواند كاال را با خود وارد كشور كند. 
در استعالمي كه گمرك از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( مي گيرد، اعالم مي شود متقاضي بايد با مراجعه 
به سامانه جامع تجارت تشريفات ورودي كاال به كشور و 
اخذ مجوزهاي الزم يعني انجام ثبت سفارش اقدام كند.

حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي رهبر معظ��م انقالب 
اس��المي عصر ديروز در ديدار آقاي نيكالس مادورو 
رييس جمه��ور ونزوئال و هي��ات همراه با اش��اره به 
ايستادگي دو كشور ايران و ونزوئال در مقابل فشارهاي 
سنگين و جنگ تركيبي امريكا، تاكيد كردند: تجربه 
موفقيت آميز دو كشور نشان داد تنها راه مقابله با اين 

فشارها مقاومت و ايستادگي است.
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به پيروزي دولت و ملت 
ونزوئال در مبارزه اي سخت با امريكا و جنگ تركيبي 
و همه جانبه اي كه بر ضد ونزوئال به راه انداخته شده 
بود خطاب به آقاي مادورو گفتند: مقاومت جنابعالي 
و ملت ونزوئال بسيار با ارزش است، زيرا قدر و منزلت 
و لياقت يك ملت و كشور و رهبران آن كشور را ارتقا 
مي دهد و امروز قاعدتا نگاه امريكا به ونزوئال متفاوت 
از گذشته است. حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين 
با اشاره به پيش��رفت ها و ابتكارهاي علمي و فناوري 
جمهوري اس��المي ايران در سال هاي اخير افزودند: 
اين گام هاي بلند در ش��رايطي برداش��ته ش��ده كه 
سنگين ترين و بي س��ابقه ترين تحريم ها و فشارها بر 
ملت ايران تحميل ش��د و امريكايي ها خودشان نام 
آن را »فش��ار حداكثري« گذاش��تند. ايشان تاكيد 
كردند: مقاومت ملت ايران باعث شكس��ت سياست 
فشار حداكثري شد، به گونه اي كه يكي از مسووالن 
برجسته سياسي امريكا چندي پيش تعبير »شكست 
مفتضحان��ه« را به كار ُب��رد. رهبر انقالب اس��المي 
خاطرنشان كردند: نتيجه اي كه مي توان از ايستادگي 
و موفقيت دو ملت ايران و ونزوئال گرفت، اين است كه 
تنها راه عالج در مقابل فشارها، ايستادگي و مقاومت 
اس��ت ضمن آنكه بايد همكاري ها و ارتباطات ميان 
جمهوري اسالمي ايران و دولت بوليواري ونزوئال بيش 

از پيش مستحكم و نزديك شود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با استقبال از امضاي سند 
همكاري ۲۰ ساله ميان ايران و ونزوئال گفتند: الزمه 
همكاري هاي بلندمدت پيگيري توافقات و به سرانجام 
رساندن آنها است. ايشان با اش��اره به همكاري هاي 

صميمان��ه اي��ران و ونزوئال، خاطرنش��ان كردند: دو 
كشور با هيچ كشوري اين گونه روابط نزديك ندارند و 
جمهوري اسالمي ايران نشان داده است كه در مواقع 
خطر، خطر مي كند و دست دوستان خود را مي گيرد.

رهب��ر انقالب همچنين از مواضع ضدصهيونيس��تي 
آقاي مادورو تجليل كردند و گفتند: موضع گيري هاي 
چن��دي قب��ل جنابعالي علي��ه رژيم صهيونيس��تي 
بس��يار درست و ش��جاعانه بود. در اين ديدار كه آقاي 
رييسي رييس جمهور كش��ورمان نيز حضور داشت، 
رييس جمهور ونزوئ��ال از حمايت هاي ايران در مبارزه 

سخت ملت ونزوئال با امريكا قدرداني كرد و گفت: شما 
در هنگامي كه شرايط ونزوئال بسيار سخت بود و هيچ 
كش��وري كمك نمي كرد به ياري م��ا آمديد و كمك 
كرديد تا از آن ش��رايط خارج ش��ويم. رييس جمهور 
ونزوئال با تشريح شرايط سخت اقتصادي اين كشور در 
سال هاي اخير افزود: همان طور كه جنابعالي گفتيد 
امريكايي ها يك جنگ تدريجي و چند ُبعدي را عليه 
كش��ور ما آغاز كردند ولي ما توانستيم با ايستادگي و 
استفاده از فرصت هايي كه تحريم ها دراختيار ما قرار داد، 
مقابله همه جانبه را با تهاجم امريكا آغاز كنيم و اكنون 

شرايط ونزوئال بهتر از چند سال قبل است.
آق��اي مادورو همچنين با اش��اره ب��ه مذاكرات خود 
در تهران و امضاي س��ند همكاري افزود: ما در حال 
طراحي يك نقشه راه دقيق براي همكاري با ايران در 
زمينه هاي مختلف به  وي��ژه در بخش علم و فناوري 
هس��تيم. رييس جمهور ونزوئال همچني��ن با تاكيد 
بر اينكه كشورش موضوع فلس��طين را يك موضوع 
مقدس بشري مي داند، گفت: به علت همين اعتقاد، 
رژيم صهيونيستي از طريق موس��اد در حال توطئه 

مستمر بر ضد ونزوئال است.

رهبر معظم انقالب در ديدار رييس جمهور ونزوئال 

 مقاومت ملت ایران  
باعث شکست سیاست فشار حداکثری شد

فروش ارز مسافرتي
به چه كساني ممنوع است؟

 ركوردي تازه براي دالر 

گروه بانك و بيمه | رکورد تاريخی قيمت دالر به دنبال 
طرح پرونده هسته ای ايران در شورای حکام و رای شورای 
حکام برخی از فعاالن بازار معتقدند که اين موضوع اثر 
روانی بر روی بازار ارز داشته و می تواند موجبات نوسان 
قيمت ها در روزهای آينده را به دنبال داشته باشد. روز 
ش��نبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ قيمت دالر تا ۳۲ هزار و ۸۰۰ 
تومان در نوس��ان بود و عماًل باالترين رکورد را در طی 
تاريخ ايران بر جا گذاشته اس��ت بر اساس قيمت های 
قبلی ما در دوره رياس��ت دکتر همتی در بانک مرکزی 
نيز در يک مقطع رکوردش��کنی ن��رخ دالر تا باالی ۳۰ 
هزار تومان را داشتيم ولی به دنبال برخی از سياست ها 
مجدداً نرخ ارز کاهش پيدا کرد اما اخيراً به دنبال  اخبار 
سياسی و تحوالت ش��اهد افزايش نرخ ارز به باالی ۳۲ 

هزار تومان هستيم.
در تحولي ديگر براس��اس بخش��نامه بانك مركزي به 
صرافي ها، فروش ارز مس��افرتي به اف��راد دو تابعيتي و 

كساني كه در خارج از كشور اقامت دارند، ممنوع است.
در بررس��ي ميدان��ي از برخي صرافي ها ديده ش��د كه 
بخشنامه اي از بانك مركزي بر درب صرافي ها نصب شده 
و در يكي از بندهاي آن ذكر شده كه به افراد دوتابعيتي ارز 

مسافرتي تعلق نمي گيرد.
براي بررس��ي صحت و س��قم اين موضوع به گفت وگو 
با كامران س��لطاني زاده - عضو كان��ون صرافان ايران- 
پرداختيم. وي در اين رابطه به ايسنا گفت: طبق بخشنامه 
بانك مركزي، ارز مسافرتي به افرادي تعلق مي گيرد كه 
فقط ويزاي توريستي يا مسافرتي داشته باشند و كساني 
كه در خارج از كشور اقامت داشته باشند، مشمول دريافت 

ارز مسافرتي نمي شوند.
وي افزود: افراد دو تابعيتي نيز نمي توانند ارز مسافرتي 
دريافت كنند و صرافي ها نيز از فروش ارز به اين افراد منع 
شده اند. عضو كانون صرافان گفت: در اين زمينه، كسي 
كه در خارج از كشور زندگي مي كند يا اقامت كشوري به 
غير از ايران را دارد، از آنجا كه اين فرد عمال در آن كشور 
درآمد دارد، به همين دليل قرار نيست تا با تخصيص ارز 
مسافرتي به آنها بار هزينه مسافرت او بر ارز دولتي تحميل 
شود. طبق اين گزارش، براساس بخشنامه بانك مركزي، 
حداكثر ميزان فروش ارز توسط شركت هاي صرافي به هر 
ايراني باالي ۱۸ سال و يك بار در سال تا سقف مقرر براي 
كش��ورهاي با ويزا به صورت هوايي معادل ۲۰۰۰ يورو، 
براي كشورهاي بدون ويزا به صورت هوايي ۳۰۰ يورو و 
مسافرتي به صورت زميني، ريلي و دريايي نيز ۳۰۰ يورو 
يا معادل آن به ساير ارزهاست. روز شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ 
قيم��ت دالر در بازار آزاد ب��ه ۳۲۱۴۰ تا ۳۲۳۰۰ تومان 
معامله شد و به دنبال اعالم هر اونس طال به قيمت ۱۸۷۳ 
دالر، سكه به ۱۵ ميليون و ۳۵۰ هزار تومان رسيد. قيمت 
طالي ۱۸عيار هر گرم يك  ميليون و ۴۸۳ هزار تومان، 
قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم ۱۴ ميليون و ۹۰۰ 
هزار تومان و قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد نيز 
۱۵ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان است.قيمت نيم سكه بهار 
آزادي ۸ ميليون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 
۵ ميليون و ۷۵۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۳ ميليون 
و ۱۵۰ هزار تومان تعيين شده است و به فروش مي رسد.
هر مثقال طال در بازار داخلي، ۶ ميليون و ۴۱۶ هزار تومان 
ارزش گذاري شده است؛ ضمن اينكه قيمت هر اونس طال 
در بازارهاي جهاني ۱۸۷۳دالر است. قيمت فروش دالر 
)شنبه، ۲۱ خردادماه ۱۴۰۱( در صرافي هاي بانكي با ۱۲۵ 
تومان كاهش نسبت به روز كاري گذشته )پنجشنبه، ۱۹ 
خرداد( ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد. نرخ فروش يورو 
در صرافي هاي بانكي با ۳۶۶ تومان كاهش نسبت به روز 
كاري گذشته ۲۸ هزار و ۳۲۹ تومان معامله شد. قيمت 
خريد هر دالر توسط صرافي هاي بانكي ۲۶ هزار و ۵۳۴ 
تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲۸ هزار و ۴۸ تومان اعالم 
شد.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در بازار متشكل ارزي 
۲۶ هزار و ۹۳ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۳۳۰ تومان 
بود. اين در حالي است كه نرخ خريد يورو در اين بازار ۲۷ 
هزار و ۴۵۰ تومان و ن��رخ فروش آن نيز ۲۷ هزار و ۷۰۰ 
تومان اعالم شد. همچنين، در سامانه نيما در معامالت، 
حواله يورو به قيمت ۲۶ ه��زار و ۲۵۶ تومان فروخته و 
حواله دالر به بهاي ۲۴ هزار و ۹۵۷ تومان معامله ش��د. 
افزايش قيمت دالر در صرافي هاي بانكي از ابتداي سال 
۱۴۰۰ شروع شد و خردادماه وارد كانال ۲۶ هزار تومان 
ش��د و نوس��ان قيمت دالر در صرافي هاي بانكي ادامه 
يافت.قيمت دالر به طور مشخص ۲۴ آذرماه در كانال ۲۷ 
هزار تومان ثابت ماند. با شروع سال جديد قيمت دالر در 
صرافي هاي بانكي در قيمت ۲۵ هزار تومان نوسان داشت 

و از ۱۱ خرداد وارد كانال ۲۶ هزار تومان شد.

اثر رواني بازار ارز قيمتي تاريخي براي 
دالر رقم زد 

با توجه به اينكه رانت پاشي 
هميش��ه فس��ادزا اس��ت، 
س��خت مي بين��م افرادي 
كه منابع صندوق توس��عه 
ملي به عنوان وام دريافت 
كردند حاضر باشند ارزها 
را برگردانن��د بلك��ه آن را 
به عنوان صدق��ه يا كمك 
نقدي براي خانوارهايشان كه معموال هم در خارج 

از كشور زندگي مي كنند، مي بينند.
سال هاست كه واژه آشناي »رانت« مانند موريانه 
اقتص��اد را ذره ذره خورده اس��ت و به بخش هاي 
بسياري آسيب زده اس��ت كه مهم ترين آن رانتي 
بود كه با تخصي��ص ارز ۴۲۰۰ نصيب افراد خاص 
و محدود ش��د. از سوي ديگر رانتي است كه ناشي 
از منابع صندوق توسعه ملي به جيب برخي افراد 
رفت و حاال برخي از آنها حاضر نيستند تسهيالت 
دريافتي از صندوق را با ن��رخ ارز روز برگردانند و 

حتي خواستار پرداخت ريالي هستند. 
اقتصاده��اي رانتي خصوصيات مش��ترك دارند، 
واقعيت اين اس��ت كه كشور ما درآمد نفتي بسيار 
بااليي داشت كه اگر اين درآمد ارزي صرف توسعه 
كشور مي شد در حال حاضر سطح معيشتي مردم 
ب��ه مراتب باالتر از آن چيزي بود كه امروز اس��ت. 
مشروح گفت وگوي خبرنگار ايِبنا با سعدوندي را 

در ادامه مي خوانيد.
اقتصاده��اي رانتي خصوصيات مش��ترك دارند 
و متاس��فانه كش��ور ما درآمد نفتي بسيار بااليي 
داشت كه اگر اين درآمد ارزي صرف توسعه كشور 
مي ش��د در حال حاضر سطح معيش��تي مردم به 
مرات��ب باالتر از آن چيزي بود كه امروز اس��ت. به 
عنوان نمونه فقط ۷۰ ميليارد دالري كه در ۴ سال 
گذش��ته صرف ارز ۴۲۰۰تومان شد، مي توانست 
توسعه راه آهن كش��ور را از نظر حمل و نقل باري 
به سطح كش��ورهاي اول دنيا مانند آلمان برساند 
تا درآمد خيلي بااليي از اين بخش كس��ب كنيم. 
ضمن اينكه در ادبيات اقتصادي اشاره مي شود كه 
طرح توس��عه اي مانند راه آهن موجب همبستگي 
اجتماعي مي شود و به نوعي وضعيت معيشتي كل 
۸۵ ميليون نفر جمعيت ايران را ارتقا خواهد داد. 
در واقع تم��ام طرح هاي زيرس��اختي ك��ه براي 
ايران متصور هس��تيم تا به كش��ورهاي اول دنيا 
مانند ژاپن و آلمان و امريكا برس��د با كمتر از ۵۰۰ 
ميلي��ارد دالر محقق خواهد ش��د.  در دولت هاي 
تدبير و اميد و مهرورزي يعني ۱۶ س��ال گذشته 
حدود ۱۳۰۰ ت��ا ۱۴۰۰ ميليارد دالر درآمد ارزي 
داش��تيم كه اگر صرف زيرس��اخت ها مي شد، نه 
فقط مي توانستيم ايران را از لحاظ زيرساختي به 
سطح كشورهاي رده اول دنيا برسانيم بلكه حتي 
كشورهاي همسايه را نيز مي توانستيم ارتقا دهيم 
اما متاسفانه اين كار را نكرديم و منابع ارزي صرف 

پرداخت رانت مي شود. 

در اين خصوص تدابيري در دنيا اندش��يده ش��ده 
مانن��د صندوق س��رمايه گذاري نروژ ي��ا ابوظبي 
ك��ه درآمده��اي ارزي را صرف امور توس��عه اي 
خواهد كرد. بنابراين يك روش اين است كه اصال 
درآمد نفت��ي را وارد اقتصاد نكني��م اما اين براي 
اقتصادهايي است كه از لحاظ زيرساخت تكميل 

شدند و نياز به زيرساخت جديد ندارند. 
راه��كار ديگر صن��دوق توس��عه ملي اس��ت كه 
متاس��فانه ما ارز را در اختيار صندوق قرار داديم و 
آن را از نظارت دولت و از ش��فافيت عمومي كامال 
خارج كرديم و در اختيار تعداد محدودي اعضاي 

هيات امناي صندوق قرار داديم.
مس��اله بعدي اينجاس��ت كه آيا مناب��ع صندوق 
توسعه ملي در راس��تاي توسعه كشور خرج شده 
ي��ا در بخش هايي ك��ه توجيه اقتص��ادي ندارند 
استفاده ش��ده يا اينكه از كشور خارج شده است؟ 
درواقع از منابع صندوق توسعه ملي براي اعطاي 
رانت استفاده شده است؛ چرا كه از ابتدا كه منابع 
صن��دوق را در اختيار افراد خاص ق��رار داديم كه 
اين افراد هميش��ه انتظار دارند اين رانت هميشه 
باشد و تكميل هم شود. مطمئن باشيد افرادي كه 
ارز رانتي گرفتند به س��ادگي حاضر نيستند آن را 
برگردانند و خودشان را از ملت ايران جدا مي دانند. 
بنابراي��ن با توجه به اينكه رانت پاش��ي هميش��ه 
فس��ادزا اس��ت، بنده س��خت مي بينم افرادي كه 
منابع صندوق توس��عه ملي به عنوان وام دريافت 
كردند حاضر باش��ند ارزها را برگردانند بلكه آن را 
به عنوان صدقه يا كمك نقدي براي خانوارهايشان 
كه معموال هم در خارج از كشور زندگي مي كنند، 
ن��گاه مي كنند. درباره انتش��ار اوراق ارزي نيز، در 
ادبيات اقتص��ادي دو نوع اوراق داري��م كه از نظر 
كاركرد بس��يار با هم متفاوت هستند. در واقع دو 
ن��وع قرض گيري يا تس��هيالت گيري براي دولت 
داريم؛ نخس��ت اينكه اوراق به پول ملي و ديگري 
اينكه اوراق براساس پول خارجي منتشر يا اينكه 

از بانك هاي خارجي وام گرفته شود. 
تجربه نش��ان داده اس��ت در طول تاريخ ۷۰-۶۰ 
سال گذش��ته تقريبا بدون اس��تثنا هيچ كشوري 
نبوده است كه اوراق به پول ملي چاپ كرده باشد 
و از مردم خودش اس��تقراض كرده باشد و بعدا در 
بازپرداخت دچار مشكل ش��ود؛ اما از نظر تئوري 
اقتصاد مي دانيم كه ممكن است به سقف خودش 

برسد كه اين سقف بسيار باالست. 
مثال بدهي داخلي ژاپن نس��بت به توليد ناخالص 
داخلي ۲۵۰ درصد اس��ت و اين رقم براي كش��ور 
براي كشور ما حدود ۵۰ درصد است. يعني كشور 
ما اگر ۵برابر اين مق��دار بدهي كه تا امروز دارد را 
انباش��ته كند باز هم به آن سطحي نمي رسيم كه 
دچار بحران بدهي بش��ويم و ناترازي در بدهي ها 
داشته باش��يم.   بازار بدهي مي تواند و بايد تعميق 
شود. اگر مي خواهيم به سمت اقتصاد غيرتورمي 
برويم قطعا بايد از ابزار بدهي استفاده كنيم. دقيقا 

عكس اوراق ريالي كه براي اقتصاد ايران مي تواند 
ش��فابخش باشد تجربه نش��ان داده كه اگر بدهي 
خارج��ي مخصوص��ا بدهي خارج��ي دولت مثال 
اگر اوراق ارزي چاپ ش��ود و به س��طح محدودي 
هم برس��د، ناگهان اقتص��اد وارد چرخه معيوبي 

خواهد شد. 
براي من عجيب است كه چطور اقتصاددانان ايران، 
فعاالن رسانه اي و سياستمداران و سياست گذاران 
به ش��دت با اوراق ريالي مخالفت كردند اما همان 

افراد مشكلي با اوراق ارزي ندارند. 
براي اينكه اگ��ر ناگهان درآمده��اي ارزي دولت 
كاهش پيدا كند، دولت بايد از ريال اس��تفاده كند 
و از ب��ازار آزاد ارز بخرد تا تعهد ارزي خود را انجام 
ده��د. اين همان موضوعي اس��ت ك��ه در ونزوئال 
باعث ابرتورم ش��د و در آرژانتين هم بارها مشكل 

ايجاد كرد.
در اين ش��رايط دولت به اجب��ار وارد فرآيند لوپي 
مي شود كه مرتب بايد پول چاپ كند كه ارز بخرد 
تا بدهي خارجي خودش را پرداخت كند. مش��ابه 
همين روند نيز در آلمان بين دو جنگ جهاني رخ 
داد و اين كشور را با ابرتورم چند ميليون درصدي 
مواجه ك��رد.  نكته ديگ��ر اينك��ه هرچند بدهي 
خارجي ايران بسيار پايين است اما در سطوحي با 
بدهي خارجي وارد چرخه ابرتورمي خواهيم شد. 
اين مزيت اقتصاد ايران اس��ت كه بدهي خارجي 
پايين��ي دارد ام��ا براي چ��ه اوراق ارزي منتش��ر 
مي كني��م؟ براي اينك��ه هزين��ه ارزي كنيم؟ اگر 
چنين باشد مي توان آن را پذيرفت كرد اما چنين 
چيزي را ش��اهد نيستيم. ضمن اينكه بايد پرسيد 
اين اوراق قرار است صرف كدام پروژه زيرساختي 
ش��ود؟  وام ارزي را كس��ي دريافت مي كند كه با 
كمبود منابع ارزي مواجه اس��ت نه كس��ي كه با 
مازاد منابع ارزي روبرو است. مساله اقتصاد ما اين 
اس��ت كه در ۵۰ سال گذشته كمبود درآمد ارزي 
نداشتيم بلكه مازاد درآمد داشتيم و در واقع دچار 
بيم��اري هلندي بوديم و اگ��ر طوالني ترين دوره 
تورمي در تاريخ بش��ر را داشتيم مهم ترين داليل 
آن اين اس��ت ك��ه ذخائر خارج��ي بانك مركزي 
افزايش پيدا كرده اس��ت و درآم��د ارزي دولت به 

بانك مركزي منتقل شده است.
انتقاد بنده به انتشار اوراق ارزي اين است كه نبايد 
براي تامين كسري بودجه دولت يا تامين كسري 
بودجه ش��ركت هاي دولتي كه نق��ش حاكميتي 

دارند، باشد.
چندي پيش اضافه برداش��ت بانك ها مشروط به 
اخذ وثيقه ش��د، ما شايد تنها كشور دنيا بوديم كه 
بانك ها بدون وثيقه مي توانستند از خط اعتباري 

بانك مركزي استفاده كنند.
در همه جاي دنيا بانك مركزي يك پنجره تنزيل 
تعري��ف مي كنند كه اگ��ر بانك ها نتوانس��تند از 
يكديگر در بازار بين بانكي استقراض كنند، بتوانند 
از بانك مركزي وام بگيرند. معم��وال در بازار بين 

بانكي خيلي اوق��ات وام هايي كه بين بانك ها رد و 
بدل مي ش��ود بدون وثيقه است كه البته مي تواند 
با وثيقه هم باش��د اما بانك ها اگر بخواهند از بانك 
مركزي وام دريافت كنند حتما بايد با وثيقه باشد 

اما در ايران اينطور نيود. 
يك��ي از داليلي كه بي انضباط��ي مالي در اقتصاد 
ايران شكل گرفته اين است كه بانك ها خيالشان 
راحت است با هر نوع بدهي و ناترازي، الجرم بانك 
مركزي برخوردي با آنها نخواهد داشت. متاسفانه 
از نظ��ر نظارت بانكي و اس��تقالل و ق��درت بانك 

مركزي مرتب تضعيف شديم تا به اينجا برسيم.
واقعيت اين اس��ت كه اضافه برداش��ت، نش��انه و 
عالمت اصلي اس��ت كه نات��رازي در نظام بانكي 
وجود دارد. بانك ها اگر كه خلق پولي انجام بدهند 
و در نهايت به بانك بازگ��ردد و تبديل به معوقات 
نشود مشكلي ندارد. برخي مي گويند مگر مي شود 
بانك ها به كل كش��ور وام مس��كن ب��ه ميزان ۹۰ 
درص��د ارزش ملك بدهند؟ بله اگ��ر اين وام را به 
درستي طراحي كنند و وام به بانك بازگردد هيچ 

مشكلي ندارد. 
وقتي وام پرداخت مي شود و وام هاي قبلي هم به 
بانك بازمي گردد بانك در ب��ازار بين بانكي دچار 
ناترازي نخواهد ش��د. اگر در عرصه تسهيالت در 
داخل بانك و رابطه بانك با جامعه ناترازي نداشته 
باشد به بازار بين بانكي منتقل نمي شود اما وقتي 
ناترازي به بازار بين بانكي منتقل مي شود و ادامه 
مي يابد؛ به سمت اقدامات اصالحي فوري مي روند. 
يعن��ي چند ده بازرس داخل بانك مي فرس��تند و 
دستوراتي به مديرعامل و اعضاي هيات عامل ابالغ 
مي شود كه همه بايد اجرا شود و اگر تمكين نكنند 

اخراج مي شوند و در ليست سياه قرار مي گيرند. 
به طور كلي اضافه برداش��ت من��وط به اخذ وثيقه 
باعث مي شود نظام سيگنالي ايجاد شود و مي تواند 
قدم اول در مس��ير اصالح نظ��ارت بانك مركزي 
باشد و تا وقتي نظارت بانك مركزي بر نظام بانكي 
تقويت نشود مطمئن باشيد مشكل تورم هم حل 
نخواهد ش��د. بانك مركزي اگر مي خواهد موفق 
باش��د بايد اقتدار و اعتبار و استقالل داشته باشد. 
شخص رياست بانك مركزي و تيم مشاوران بسيار 
مهم هستند. اينكه مردم و فعاالن اقتصادي به اين 
نهاد اعتم��اد كنند حائز اهميت اس��ت و بنابراين 
بايد كاري ك��رد كه جامعه، تي��م مديريتي بانك 
مركزي را ب��ه عنوان بانكداران حرفه اي و خادمان 
ملت بپذيرند نه به عنوان نهادي كه قرار است فقط 

جيب دولت را پر كنند. 
تا اي��ن اعتبار و اقت��دار بانك مرك��زي بين مردم 
مس��تحكم نش��ود نمي ت��وان انتظار داش��ت كه 
سياس��ت گذاري پولي به نتيجه برس��د. اين مهم 
نيز مستلزم تغيير جدي قانون است كه متاسفانه 
سال هاست متوقف شده اس��ت و كسي پاسخگو 

نيست.
كارشناس اقتصادي

افزايش عمق بازار بدهي با انتشار اوراق ريالي به جاي ارزي براي كنترل تورم 
يادداشت

علي سعدوندي



بانك مركزي در راستاي اجراي سياست هاي پولي 
مي تواند به صورت مستقيم از قدرت تنظيم كنندگي 
خود استفاده كند يا به طور غيرمستقيم از اثرگذاري 
بر شرايط بازار پول به عنوان انتشاردهنده پول بهره 
ببرد. بر همين اس��اس، دو نوع ابزار سياس��ت پولي 
قابل تفكيك است: اول، ابزارهاي مستقيم سياست 
پولي )عدم اتكا بر ش��رايط ب��ازار(، همانند كنترل 
نرخ هاي سود بانكي و سقف اعتباري و دوم، ابزارهاي 
غيرمستقيم سياست پولي )مبتني بر شرايط بازار(، 
همانند نسبت سپرده قانوني، اوراق مشاركت بانك 

مركزي، سپرده ويژه بانك ها نزد بانك مركزي.
انتشار و عرضه اوراق از سوي بانك مركزي از جمله 
ابزارهاي سياس��ت انقباضي و اجراي عمليات بازار 
باز اس��ت؛ به گونه اي كه با عرضه اين اوراق از حجم 
نقدينگي در س��طح جامعه كاسته  شده و وجوه اين 
اوراق نزد بانك مركزي تجميع مي ش��ود. در بخش 
پايه پولي نيز انتش��ار اين اوراق، افزايش بدهي هاي 

بانك مركزي و كاهش پايه پولي را دربر دارد.
بنابراين، در مجموع انتش��ار اوراق موجبات كاهش 
رش��د نقدينگ��ي را فراهم مي س��ازد و در حقيقت، 
سياس��ت گذار پولي را قادر مي كند تا در مواقع لزوم 
از طريق كنترل نقدينگي، نرخ تورم را مهار كند. در 
بازارهاي مالي، اوراق بدهي نوعي وثيقه بدهي است 
كه ناشر ذي صالح آن، متعهد به پرداخت اصل و بهره 

يا كوپن اوراق قرضه به دارنده آن است.
 ناشر متعهد مي ش��ود در فواصل معين زماني، بهره 
اوراق و در سررسيد، اصل پول اوراق قرضه را پرداخت 
كند. اوراق قرضه براي قرض گيرنده )ناشر( اين امكان 
را فراه��م مي كند ت��ا از منابع خارجي با سررس��يد 
طوالني تامين مالي شوند و در زماني كه ناشر دولت 
باش��د مي تواند مخارج جاري خ��ود را از اين طريق 

تامين كند. 
چندي پيش، رييس كل بانك مركزي در مراس��م 
افتتاحيه بيس��ت و نهمين همايش سياس��ت هاي 
پولي و بانكي، از انتشار اوراق ارزي جديد در روزهاي 
آينده خبر داد و گفت: »اوراق ارزي به عنوان نوآوري 
جديد منتشر خواهد ش��د. بازپرداخت اصل و سود 
اوراق ارزي به ش��كل ارز خواهد بود و به اين ترتيب 
اشخاص حقيقي و حقوقي و گروه هاي مختلفي كه 
داراي ارزهاي راكد هستند، مي توانند نسبت به خريد 
اوراق اقدام كنند. س��ود و اصل اين اوراق به صورت 
ارزي خواهد بود و ناش��راني كه داراي درآمد ارزي 
هستند مي توانند نسبت به انتشار اوراق اقدام كنند.«

 حال، انتش��ار دوب��اره اوراق ارزي اين ب��ار با تعهد 
بازگش��ت اصل و س��ود ب��ه ص��وت ارز، موافقت و 
مخالفت هاي بسياري را از سوي فعاالن و كارشناسان 

بازار سرمايه دربر داشته است.
اين در حالي است كه به باور بسياري از كارشناسان 
بازار س��رمايه، س��هامداران ب��ا توجه ب��ه احتمال 
ريسك  هاي مختلف در بازار سرمايه، به خريد اوراق 
بده��ي روي مي آورند، غافل از اينك��ه اين اوراق در 

حقيقت يك سود ثابت و خطي مي دهند.
در حالي كه بازار س��رمايه در روند بلندمدتي كه تا 
به حال داشته هميشه بيشترين سوددهي را نسبت 
به س��اير بازارهاي موازي، نصيب سهامداران خود 

كرده است.
همچنين، بازار بدهي و بازار س��هام هر دو ابزار مالي 
محس��وب مي ش��وند كه رقيب يكديگر محس��وب 
نمي شوند؛ »تنظيم نرخ سود« نكته كليدي در ميان 
اين دو بازار اس��ت و تنظيم گري نرخ سود در دست 
بانك مركزي است. خواس��ته بازار سرمايه از بانك 
مركزي اين است كه عمليات بازار باز را به نحوي در 
بازار اوراق بدهي اجرا كند تا نرخ س��ود اوراق سبب 

كاهش جذابيت نرخ ها در بازار سهام نشود.
 به بياني ديگر، اگر بانك مركزي سياست انبساطي 
را در پي��ش گيرد و تامين مالي را در بخش عمومي، 

بخش خصوصي و شهرداري ها تسهيل كند، طبيعتا 
به سمت كاهش نرخ بهره خواهيم رفت و در همين 
راستا نرخ سود اوراق و نرخ سود سپرده ها نيز كاهش 
يافته و در نهايت باعث كاهش نرخ سود انتظاري در 

همه بازارها مي شود.
با كاهش نرخ سود مورد انتظار، بازار برخي دارايي ها 
همچون مس��كن و خودرو و ارز به ثبات رس��يده و 
برخي بازارها مثل بازار سهام با رشد مواجه خواهند 
ش��د. البته اين نگاه، نگاهي حذفي نيست، زيرا بازار 
بده��ي و بازار س��هام بايد در كنار هم رش��د و با هم 

توسعه پيدا كنند.
در نهايت اينكه، اين دو بازار رقيب يكديگر نيستند و 
رقابت اندازي ميان بازار پول و بازار سرمايه، مي تواند 
اقتصاد را زمين بزند. اين در حالي است كه همراهي 
و همكاري اين دو بازار اصلي در تامين مالي صنايع 
مختلف، مي تواند منجر به رش��د اقتصادي كشور و 

بهره مندي اين نظام در كشور  شود.

   توجه به بخش ارزي در بورس
حميدرضا جيهاني، كارش��ناس بازاره��اي مالي با 
اشاره به اقدام اخير بانك مركزي در ارتباط با انتشار 
اوراق ارزي گفت: اين اقدام بانك مركزي كه همان 
بهره گيري از سرمايه هاي دپو و راكد ارزي كشور در 
قالب طرح هاي توس��عه ارزي است، براي اقدام ملي 

كشور مفيد و قابل تمجيد است. 
نكته بسيار مهم اين اس��ت كه بخش ارزي در بازار 
س��رمايه بايد تقويت ش��ود تا ريس��ك چالش هاي 
احتمالي كه مي تواند اوراق ارزي براي بازار سرمايه 

داشته باشد، به حداقل برسد. 
اين كارش��ناس بازار پول و سرمايه با اشاره به اينكه 
اوراق ارزي مدنظ��ر بانك مركزي، بخش��ي از بازار 
بدهي اس��ت، تصريح كرد: بازار بده��ي از ظرفيتي 
موازي با ظرفيت بازار سهام برخوردار است و اوراق 
ارزي را بايد در كنار ديگر اوراق بدهي همچون اوراق 
گام، اوراق مرابحه، اخزا و مانند آنها در بازار سرمايه 

در نظر گرفت.
 او مديري��ت اوراق ارزي را موض��وع قاب��ل تام��ل 
برشمرد اظهار كرد: اگر نرخ هاي بازگشتي اين اوراق 
كوتاه مدت باشد و همچنين اگر نرخ بهره اين اوراق، 
عدد جذاب��ي باش��د، اوراق ارزي مي تواند به عنوان 
رقيبي براي بازار سرمايه به شمار رود، زيرا مي تواند به 

نقدينگي بازار سرمايه آسيب برساند.  اين كارشناس 
بازار پول و سرمايه در پاسخ به اين پرسش كه چگونه 
مي توان اوراق ارزي را ب��ه نحوي مديريت كرد تا به 
عنوان يك رقيب براي بازار س��هام قلمداد نش��ود، 
خاطرنشان كرد: اگرچه بازار بدهي و بازار اوراق اخزا 
و همانند آنها، از مخاطبين خاصي برخوردار هستند 
و به دليل نرخ س��وددهي اي كه دارن��د، براي همه 
مناسب نيستند، اما زماني كه بازار سرمايه به سمت 
ركود يا اصالح هاي شديد مي رود كه كاسته مي شود 
يا زمان هايي كه در بخش واقعي اقتصاد دچار ركود 
مي ش��ويم، افراد به سمت س��پرده گذاري ها تمايل 
بيش��تري مي يابند و معموال مش��تري بازار بدهي 

مي شوند. 
جيهان��ي ادام��ه داد: از آنجا ك��ه بازار س��رمايه از 
ظرفيت هاي مناس��بي ب��راي اوراق س��لف ارزي يا 
صندوق هاي س��پرده گذاري ارزي برخوردار است، 
ايجاد و تقويت بخش ارزي در بازار سرمايه، اين بازار 
را به بس��تري مناسب براي جذب منابع سرگردان و 

همچنين ارزي مسكوت در خانه ها تبديل مي كند.

   تقويت بازار بدهي؛ نياز يا تهديد؟
اين كارش��ناس بازار پول و سرمايه با تاكيد بر اينكه 
هرچه عمق بازار بدهي بيش��تر ش��ود، تامين مالي 
اقتصاد كشور نيز س��هولت بيشتري مي يابد، اذعان 
كرد: عميق ش��دن بازار بدهي يا بازار اوراق يا حتي 
سپرده هاي بانكي به خودي خود عامل منفي نيست، 
زيرا بسترهايي براي سرمايه گذاري و تامين مالي به 

شمار مي روند.
اما نكته حائز اهميت اين است كه نرخ گذاري در بازار 
بدهي و نرخ سود سپرده هاي بانكي كه بانك مركزي 
ب��راي آن برنامه هايي را تدوين كرده اس��ت، بايد به 
صورت معقول و منطقي در نس��بت بازار س��رمايه 
نرخ گذاري شود و الزم است در موضوع نرخ گذاري 

نكات الزم لحاظ شود.
 جيهاني با اشاره به فقدان ابزارهاي مالي مبتني بر 
ارز در كش��ور تاكيد كرد: حركت پيشگامانه بانك 
مركزي براي انتش��ار اوراق بده��ي ارزي مي تواند 
سوق دهنده سازمان بورس و مجموعه نهادهاي مالي 
بازار سرمايه به سمت تشكيل صندوق هاي مبتني 
بر ارز باش��د تا از ظرفيت هاي مالي در اين حوزه در 

بازار سرمايه بهره مند شوند.

وي افزود: در حال حاضر بازار سرمايه از صندوق هاي 
س��رمايه گذاري ارزي برخوردار نيست و همچنين 
تاكن��ون، صندوق توس��عه ملي ابزار مالي منتش��ر 
نكرده اس��ت؛ بنابراين، بهره گيري از ظرفيت اوراق 
ارزي مي تواند از فعاليت هاي سفته بازانه و غيرمولد 
اقتصادي در حوزه ارز بكاهد و دارايي هاي ارزشمند 
ملي در ح��وزه ارزي را مولد كن��د و براي طرح هاي 

بزرگ ملي و مگاپروژه ها تامين مالي كند.

   اهميت اوراق ارزي
جيهاني با اشاره به نياز به منابع ارزي بخش زيادي 
از شركت هاي حاضر در بازار سرمايه و شركت هاي 
ناش��ر بورس��ي و همچنين درآمد ارزي آنها تصريح 
كرد: موضوع اوراق ارزي در بازار سرمايه خيلي بهتر 
از حوزه بازار پول مي تواند محل بررسي و بحث باشد 
و از طرف ديگر، بازار سرمايه كشور با توجه به آنكه از 
طريق ايجاد ابزارهاي مالي اسالمي، همچون اوراق 
س��لف ارزي يا صندوق هاي سپرده گذاري ارزي در 
بازار س��رمايه، خيلي بهتر مي توان��د نقدينگي هاي 
سرگردان در جامعه، به ويژه نقدينگي هاي خرد كه 
در اختيار سهامداران جزو است و در مقاطع مختلف 
بحران اقتصادي وارد فعاليت هاي سفته بازانه ارزي 
در بازارهاي دالري غيرمجاز مي شوند را مديريت و 

جذب بازار سرمايه كند.
اين كارش��ناس بازار پول و س��رمايه ب��ا بيان اينكه 
س��پرده گذاري ارزي در ح��وزه اعتماد و س��رمايه 
اجتماعي قرار مي گي��رد، ابراز ك��رد: در دوره هاي 
پيش��ين، متاسفانه س��پرده هاي ارزي مردم گرفته 
مي شد و سپس در بازپرداخت، به صورت ريالي و با 
نرخ هاي دولتي سپرده هاي ارزي را باز مي گرداندند. 
اين اقدام، يك ظرفيت منفي براي سرمايه اجتماعي 

نظام بانكداري كشور ايجاد كرد.
او اظهار اميدواري كرد: اميد مي رود رييس كل بانك 
مركزي به سمت و سوي گذشته نرود و همان گونه 
كه با مردم تعهد مي كند، ارزي كه از مردم دريافت 
مي كنند را دقيقا بدون تاخير ومحدوديت و س��ود 
را نيز به صورت ارزي پرداخت كنند. بنابراين، الزم 
است نخست اعتماد از دس��ت رفته بازتوليد شود و 
سپس تالش به منظور حفظ اعتماد صورت پذيرد تا 
از منابع ارزي مسكوت در خانه ها براي تامين منابع 

ارزي مگاپروژه ها بهره مند شد.
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تامين مالي
با اوراق گواهي صرفه جويي

س�نا| كارشناس��ان معتقدند يكي از روش هاي 
بهينه س��ازي مصرف ب��رق مي تواند اس��تفاده از 
راهكاره��اي تش��ويقي باش��د. اوراق گواه��ي 
صرفه جويي انرژي در دنيا به عنوان مشوق افزايش 
بهره وري، افزايش بازدهي و كاهش مصرف سوخت 
به كار گرفته مي ش��ود و همانطور كه از اس��م آن 
مشخص است منجر به بهينه سازي مصرف انرژي 

و كاهش شدت انرژي مي شود.
در همين خصوص اواخر سال گذشته مديرعامل 
ب��ورس ان��رژي از ادامه پيگيري ه��ا در خصوص 
راه ان��دازي »گواه��ي صرفه جويي ان��رژي« خبر 
داده بود. علي نقوي گفته بود با كمك ابزار جديد 
»گواهي صرفه جوي��ي انرژي« به بهينه س��ازي 
مصرف انرژي كمك مي شود. اين موضوع با توجه 
به نزديكي فصل گرما و اوج شدت مصرف برق مورد 

توجه بيشتري قرار گرفته است.
مديرعامل شركت س��رمايه گذاري صنايع برق و 
آب صبا با اش��اره به فرصت هاي استفاده از اوراق 
گواه��ي صرفه جويي انرژي بيان كرد: متاس��فانه 
شاخص ش��دت انرژي در كش��ور ما در مقايسه با 
كش��ورهاي مشابه بسيار باالس��ت و اين موضوع 
زنگ خطر را به صدا درآورده اس��ت مبني بر آنكه 
كشور ايران با وجود دارا بودن مخازن بزرگ گازي 
در دنيا، كمترين ميزان صادرات گاز را داشته و در 
مواقعي از سال بخش عمده اي از گاز توليدي را نه 
در بخش صنعت بلكه در بخش گرمايش خانگي 
مورد اس��تفاده ق��رار مي ده��د و در ماه هاي گرم 
سال نيز ناچار به واردات برق از برخي كشورهاي 

همسايه است.
ج��وال ادامه داد: ص��رف نظر از چراي��ي باال بودن 
شاخص ش��دت انرژي، بازنگري در سياست هاي 
كالن مرتبط با انرژي ضروري بوده و در اين راستا، 
استفاده مطلوب و گسترده از يك ابزار مالي به نام 
گواهي صرفه جويي انرژي تا حدودي مي تواند در 
كاهش ش��يب تند مصرف انرژي در كش��ور موثر 
عمل كند، زيرا اش��خاصي كه با مديريت مصرف، 
عملك��رد بهتري دارند مي توانن��د در ازاي ميزان 
انرژي صرفه جويي ش��ده، پاداش دريافت كنند و 
در مقابل اش��خاصي كه مصرف باالتري دارند به 
نوعي جريمه و مجبور مي شوند به اندازه انحراف از 
ميزان استاندارد مصرف، انرژي مورد نياز را از بازار 

خريداري كنند.
او بيان كرد: همچنين اين اوراق مي تواند به عنوان 
يك ابزار تأمين مالي مورد اس��تفاده قرار بگيرد، 
بدين معني كه اگر ش��خصي بخواهد تكنولوژي 
جدي��دي را براي صرفه جوي��ي در مصرف انرژي 
پياده س��ازي كند، مي تواند براي تأمين مالي آن 
طرح، اوراق گواهي را تا سقفي از مبلغ صرفه جويي 
شده در بازار منتشر كند و منابع حاصل از آن را در 

طرح سرمايه گذاري كند.
مديرعامل شركت س��رمايه گذاري صنايع برق و 
آب صب��ا در خصوص راهكاره��اي مصرف بهينه 
برق تصريح ك��رد: با وجود بس��ترهاي قانوني به 
ويژه ظرفيت هاي موج��ود در ماده ۱۲ قانون رفع 
موانع توليد، شاهد اثرات عيني مقوله بهينه سازي 
مصرف انرژي در كشور نيستيم. مصرف بهينه برق 
و كال انرژي در كش��ور در وهله نخس��ت مستلزم 
بازنگري در نظام تعرفه اي است كه سال ها توسط 
وزارتخانه هاي نفت و نيرو به عنوان متوليان بخش 

انرژي در كشور دنبال شده است.
او اضاف��ه ك��رد: البت��ه زمان��ي ك��ه از مكانيزم 
قيمت گذاري انرژي صحبت مي شود؛ برخي آن 
را مترادف افزايش قيم��ت انرژي تلقي مي كنند 
حال آنكه اصالح اقتصاد انرژي فرآيندي اس��ت 
كه يك بخ��ش از آن واقعي س��ازي بهاي انرژي 
اس��ت و بدون ترديد حلقه هاي ديگر اين فرآيند 
نيز همزم��ان بايد مورد بازبيني واقع ش��وند كه 
شايد يكي از مهم ترين آن حلقه ها، نتايج حاصل 
از مجموعه اقدامات مديريتي است كه در صنعت 
برق بيش��تر در قالب باال بودن مي��زان تلفات در 

شبكه خود را نمايان مي كند.
جوال گفت: ناگفته نماند كه در دنيا اصالح الگوي 
مصرف مبتني بر نظام تش��ويق و تنبيه بر اساس 
قيمت هاي واقعي اس��ت كه اخيراً در كشور ما نيز 
بخش��ي از آن مورد توجه واقع شده است كه اميد 
است فارغ از جهت گيري هاي سياسي، در عمل هم 

به درستي اجرا شود.
نايب رييس سنديكاي صنعت برق ايران به سابقه 
استفاده از اوراق گواهي صرفه جويي انرژي اشاره 
كرد و گفت: در سياست هاي زيست محيطي، اوراق 
گواهي صرفه جويي انرژي ك��ه با نام گواهي هاي 
س��فيد )White Certificates( نيز شناخته 
مي شوند از جمله اس��نادي هستند كه مبتني بر 
حق مصرف انرژي بوده و بر كاهش مقدار معيني از 
ميزان مصرف انواع انرژي توسط مشتركان تاكيد 
دارند. در واقع گواه��ي صرفه جويي انرژي، اوراق 
بهاداري است كه نشان دهنده حق مالكيت بر مقدار 
مشخصي از ميزان انرژي صرفه جويي شده از يك 

حامل انرژي در يك دوره زماني مشخص است.
جعفر جوال، افزود: در بيشتر بازارهاي مالي توسعه 
يافته دنيا، اين اوراق قابل معامله بوده و داراي بازار 
ثانويه هستند و به اشخاص حقيقي يا حقوقي تعلق 
مي گيرد كه پروژه هايي را ب��راي كاهش مصرف 
ان��رژي اجرا مي كنند تا براس��اس مي��زان انرژي 
صرفه جويي ش��ده، معامالت خ��ود را پس از طي 

فرآيندهاي مربوطه در بورس انجام دهند.
او ادامه داد: در اروپا، چندين كش��ور طرح گواهي 
سفيد را اجرا كرده اند و برخي ديگر به طور جدي در 
حال بررسي آن هستند. انگلستان در سال ۲۰۰۲، 
ايتاليا در سال ۲۰۰۵، فرانسه و دانمارك در سال 
۲۰۰۶ ميالدي صدور اوراق گواهي صرفه جويي 

انرژي را به طور گسترده آغاز كرده اند.

تقسيم 99 ريال سود
به ازاي هر سهم فرابورس

مجمع عمومي عادي س��االنه فرابورس ايران براي سال 
مالي منتهي به ۲9 اسفند ۱4۰۰ هفدهم خردادماه ۱4۰۱ 
برگزار شد و س��هامداران عالوه بر تصويب صورت هاي 
مالي با تقسيم 99 ريال سود به ازاي هر سهم معادل ۲9 
درصد از سود تقسيمي موافقت كردند.در اين جلسه كه 
به رياست بهروز خدارحمي برگزار  شد، بيش از ۶7 درصد 
از س��هامداران مش��اركت كردند و موسسه حسابرسي 
بيات رايان به عنوان حسابرس و بازرس اصلي، موسسه 
حسابرسي بهمند به عنوان بازرس و حسابرس علي البدل 
و روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه رسمي انتخاب شدند.  
بر اساس اين گزارش، مديرعامل فرابورس ايران در مجمع 
عمومي عادي س��االنه فرابورس گزارشي از عملكرد اين 
شركت در سال مالي منتهي به ۲9 اسفندماه ۱4۰۰ ارايه 
كرد و گفت: ميزان تامين مالي انجام شده از سوي فرابورس 
ايران در سال ۱4۰۰ رقم ۱89 هزار و 8۶۰ ميليارد تومان 
بوده كه از اين ميزان 47 درصد مربوط به ورود شركت هاي 
جديد به فرابورس و 4۲ درصد نيز در بخش اسناد خزانه 
اسالمي بوده است. ضمن آنكه ۱73۶ ميليارد تومان ارزش 
كل بازارهاي فرابورس ايران در سال گذشته بوده است. 
ميثم فدايي واحد در خصوص برنامه هاي در دست اجراي 
اين ركن اجرايي بازار سرمايه براي توسعه بازارها و ابزارهاي 
تامين مالي براي سال پيش رو عنوان كرد: در حوزه تامين 
مالي جمعي هفته گذشته قوانين تسهيل كننده خوبي 
تصويب ش��ده اس��ت. همچنين بازار مشتقه به صورت 
جدي در حال توس��عه است. از س��وي ديگر سياست ما 
در خصوص اي تي اف ها نيز توسعه صندوق هاي فعلي و 
پذيرش صندوق هاي جديد و متنوع است. وي در ادامه با 
اشاره به اينكه به واسطه افزايش معامالت اوراق و عمليات 
بازار باز، حجم معامالت افزايش يافته است، گفت: در حال 
مذاكره با بانك مركزي براي دريافت كارمزد حتي حداقلي 
از معامالت عمليات بازار باز هستيم چراكه تاكنون از اين 
معامالت هيچ كارمزدي دريافت نشده است. مديرعامل 
فرابورس در بخش ديگري از س��خنان خود در تش��ريح 
رويدادهاي مهم سال گذشته به »پذيره نويسي ۵ صندوق 
سرمايه گذاري با درآمد ثابت«، »درج سرخابي ها در تابلو 
نارنجي بازار پايه و آغاز پذيره نويس��ي سهام دو باشگاه«، 
»درج اولين ش��ركت اس��تارتاپي در بازار دوم فرابورس 
ايران«، »آغاز به فعاليت 7 سكوي تامين مالي جمعي با 
مجوز فرابورس« و... اشاره كرد. مديرعامل فرابورس ايران 
با بيان اينكه سياست ما ايجاد مسير سبز براي پذيرش 
شركت هاي جديد و ارتقا به بازارهاي باالتر است، افزود: 
در س��ال ۱4۰۰ تعداد 39 شركت در  بازارهاي اول و دوم  
 پذيرش شده  و ۱۶ شركت در بازارهاي اول و دوم فرابورس 
ايران درج ش��ده است؛  همچنين در اين سال ۱۵  عرضه 
اوليه در بازارهاي اول و دوم با موفقيت انجام ش��د. فدايي 
واحد همچنين درآمدهاي عملياتي فرابورس را براي سال 
۱4۰۰ رقمي در حدود ۲3۶ ميليارد تومان و سود عملياتي 
ش��ركت را ۱4۰۲ ميليارد تومان ذكر كرد و افزود: »سود 
واقعي هر سهم نيز براي سال ۱4۰۰ رقم 377 ريال است.« 
در بخش ديگري از مجمع عمومي عادي ساالنه شركت 
فرابورس، مديرعامل فرابورس به س��واالتي كه پيش از 
مجمع و حين برگزاري مجمع از سوي سهامداران  فرابورس 
در حوزه هاي مختلف به صورت آنالين و حضوري مطرح 
شد، پاسخ داد. همچنين با توجه به پايان مهلت قانوني 
فعاليت اعضاي هيات مديره، براي انتخاب اعضاي جديد 
راي گيري انجام شد. بر اين اساس پس از شمارش آرا براي 
انتخاب اعضاي هيات مديره فرابورس ايران براي دوره 
هشتم، شركت هاي ارزش آفرينان پاسارگاد، گروه مالي 
ملت، كارگزاري صبا تامين، مديريت سرمايه گذاري 
اميد، بورس اوراق بهادار تهران، سپرده گذاري مركزي 
و كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران به عنوان اعضاي 

حقوقي هيات مديره فرابورس انتخاب شدند. 

برق خريداري شده از بورس انرژي 
در اولويت خاموشي نيست

علي نقوي، مديرعامل بورس انرژي ايران گفت: هم اكنون 
دغدغه اصلي صنايع مساله خاموشي است كه طبق مقررات 
خريد برق از بورس در اولويت خاموشي نيست، ولي رعايت 
آن به سياست هاي شركت هاي توانير و شركت مديريت 
شبكه بستگي دارد. نقوي افزود: طبق مصوبه مورخ ۲7 آذر 
99 هيات وزيران كليه مشتركان صنعتي با قدرت بيش از ۵ 
مگاوات موظف هستند برق خود را از طريق بورس انرژي 
ايران تامين كنند. مشتركاني هم كه بيش از يك مگاوات 
برق مصرف مي كنند نيز طبق برنامه زمان بندي از سال 
۱4۰۱ ملزم به خريد برق از بورس انرژي هستند. با اين حال 
طي سال هاي گذشته برخي از صنايع اقدام به خريد برق از 
بورس انرژي كردند، اما بخشي ديگر نيز همچنان به شيوه 
سنتي برق خود را تامين مي كنند. او اظهار كرد: هم اكنون 
دغدغه اصلي صنايع مساله خاموشي است كه طبق مقررات 
خريد برق از بورس در اولويت خاموشي نيست، ولي رعايت 
آن به سياست هاي شركت هاي توانير و شركت مديريت 
شبكه بستگي دارد. بورس فقط زيرساخت معامالتي است 
و برق توسط نيروگاه ها عرضه و توسط صنايع خريداري 
مي ش��ود. در صورتي كه نيروگاه ها عرضه ه��اي خود را 
انجام دهند، بورس اين زير ساخت را دارد كه براي صنايع 
معامالت را انجام دهد. وي گفت: صنايع براي خريد برق 
بايد به شركت هاي كارگزاري مراجعه و مستندات مربوطه 
را به شركت سپرده گذاري ارسال و كد مربوطه را دريافت 
كنند. از مجموع 788 مصرف كننده باالي ۵ مگاوات در 
كشور نيز، 4۵۶ مصرف كننده كد بورسي دريافت كردند.

او توضيح داد: در سال ۱4۰۰، بالغ بر ۶.۵ ميليارد كيلو وات 
ساعت برق به ارزش حدود 4۰۰ ميليارد تومان در بورس 
انرژي توسط مصرف كنندگان بزرگ برق مورد معامله قرار 
گرفت. بيشترين صنايع مصرف كننده نيز صنايع سيمان 
و آلومينيوم بودند. امس��ال نيز تا ۱۵ خرداد حدود يك 
ميليارد و ۱97 ميليون كيلو وات ساعت برق به ارزش 
بيش از 74 ميليارد تومان مورد معامله قرار گرفته است. 
گفتني است هم اكنون زيرساخت هاي بورس انرژي 
براي كمك و توسعه بازار برق و رقابتي شدن قيمت برق 
مهياست. مقررات باالدستي نيز همچون قانون برنامه 
پنجم و ششم و قانون رفع موانع توليد به صراحت در 

استفاده از ساز و كار بورس در حوزه برق تاكيد دارند.

»تعادل« در گزارشي بررسي مي كند

دست به كار شدن عوامل جذابيت بورس

شاخص كل بورس اصالحي شد
ش��اخص كل بورس تهران در پايان معامالت ديروز 
يعني شنبه، ۲۱ خردادماه با ۲ هزار و ۱۱  واحد كاهش 
در ارتفاع يك  ميليون و ۵۱8 هزار واحدي قرار گرفت. 
براساس گزارش ايرنا معامله گران در اين روز در دو بازار 
بورس و فرابورس بيش از هفت ميليارد و ۵8۲ ميليون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار را به ارزش 7۱ هزار و ۱7 

ميليارد ريال معامله كردند.
شاخص كل بورس تهران در پايان معامالت ديروز 
با ۲ هزار و ۱۱  واحد كاهش، در ارتفاع يك  ميليون 
و ۵۱8 هزار واحد ايستاد. ش��اخص هم وزن با يك 
هزار و ۵3۶ واحد كاهش به 4۱9 هزار و 8۶۵ واحد 
و ش��اخص قيمت با 943 واحد افت به ۲۵7  هزار و 
9۲۱ واحد رسيد. شاخص بازار اول، ۲ هزار و ۲44 
واحد و ش��اخص بازار دوم، يك  ه��زار و ۶۶۱ واحد 

كاهش را ثبت كردند.
روز ش��نبه در معامالت بورس ته��ران، بيش از پنج 
ميليارد و 3۶8 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 

به ارزش 34 هزار و ۲73 ميليارد ريال معامله شد.
همچنين صنايع پتروش��يمي خليج فارس با نماد 
»فارس« با 37۰ واحد، ايران خودرو با نماد »خودرو« 
با 3۰۲ واحد، پتروش��يمي شازند با نماد »شاراك« 
با ۱77 واحد، كش��تيراني جمهوري اسالمي ايران 
با نماد »حكش��تي« با ۱۶3 واحد، س��يمان فارس 
و خوزس��تان با نماد »س��فارس« ب��ا ۱37 واحد و 
پتروش��يمي بوعلي س��ينا با نماد »بوعلي« با ۱۱۰ 

واحد با تاثير مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.

در مقابل ايران خودرو با نماد »خودرو« با ۲9۶ واحد، 
بانك صادرات ايران با نم��اد »وبصادر« با ۲47 واحد، 
بانك تجارت با نماد »وتجارت« با ۲۱4 واحد، معدني و 
صنعتي چادرملو با نماد »كچاد« با ۱8۰ واحد، سايپا 
با نماد »خساپا« با ۱۶7 واحد و شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي با نماد »شس��تا« با ۱۶۵ واحد تاثير 

منفي بر شاخص بورس داشتند.
بر پايه اين گزارش، طي روز شنبه شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي با نماد »شستا«، ايران خودرو با نماد 
»خودرو«، گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو با نماد 
»خگستر«، غلتك سازان سپاهان با نماد »فسازان«، 
س��ايپا با نماد »خساپا«، فوالد مباركه اصفهان با نماد 
»ف��والد« و پااليش نفت اصفهان با نماد »ش��پنا« در 

نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند.
گروه فلزات اساسي هم در معامالت ديروز صدرنشين 
برترين گروه هاي صنعت ش��د و در اي��ن گروه 4۵8 
ميليون و 884 هزار برگه سهم به ارزش سه هزار و 3۰۲ 

ميليارد ريال دادوستد شد.

   آخرين وضعيت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نيز روز ش��نبه بيش از 3۰ واحد 
كاهش داش��ت و به ۲۰ هزار و 9۱۵ واحد رسيد. در 
اين بازار ۲ ميليارد و ۲۱4 ميليون برگه سهم و اوراق 
مالي به ارزش 3۶ هزار و 744 ميليارد ريال دادوستد 
شد، تعداد دفعات معامالت ديروز فرابورس بيش از 

۲۵9 هزار و ۶3۶ نوبت بود.

ش��ركت مجتمع جه��ان فوالد س��يرجان ب��ا نماد 
»فجه��ان«، نفت ايران��ول با نماد »ش��رانل«، گروه 
توس��عه مالي مهر آيندگان با نماد »ومهان«، بهمن 
ديزل با نماد »خديزل« و پخش البرز با نماد »پخش« 
با تاثير مثبت بر ش��اخص فرابورس هم��راه بودند. 
همچنين توليد نيروي برق دماوند با نماد »دماوند«، 
بيمه دي با نماد »ودي«، توس��عه مسير برق گيالن 
با نماد »بگيالن«، توس��عه مولد نيروگاهي جهرم با 
نم��اد »بجهرم«، حمل و نقل گهر ترابر س��يرجان با 
نماد »حگهر«، اعتباري ملل با نماد »وملل«، پليمر 
آرياساسول با نماد »آريا« و پتروشيمي زاگرس با نماد 
»زاگرس« تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

   تغيير روند معامالت
معامالت ب��ورس در اولين روز هفته در حالي به پايان 
رسيد كه شاخص كل بورس تهران با ثبت افت دو هزار 
واحدي در محدوده يك  ميليون و ۵۱8هزار واحد قرار 
گرفت و شاخص هم وزن و شاخص فرابورس به ترتيب 
۱۵3۶واحد و 3۰واحد افت داشتند. به طور كلي بيش 
از پنج ميليارد برگه سهام در ميان معامله گران ديروز 
دست به دست ش��د و حدود 44۰ميليارد تومان پول 

توسط حقوقي ها به بازار وارد شد.
نيم��ا ميرزايي، كارش��ناس و فعال بازار س��رمايه در 
گفت وگ��و با اقتصاد آنالين، رون��د معامالت بورس را 
بررس��ي كرد و گفت: به نظر مي رسد شاخص پس از 
اصالح عمدتا زماني، موج صعودي بعدي خود را شروع 

و به باالي كانال يك ميلي��ون و ۶۰۰هزار واحد نفوذ 
كند. بنابراين با توجه به بازگش��ت پرقدرت انتظارات 
تورمي، رش��د قيمت هاي جهاني و نرخ دالر بازار آزاد، 
روند بورس نيز مطابق خروجي فرمول دهه هاي اخير 

خود صعودي خواهد بود.
وي ادامه داد: وضعيت فعلي بازار سرمايه نسبتا با ثبات 
و متعادل است و جاي نگراني ندارد. اما جاماندگي آن از 
ساير بازارهاي موازي، سهامداران و تحليلگران عجول را 
اذيت مي كند. اما اين تاخير فاز منطقا نمي تواند طوالني 
باشد و مشابه روند ابتداي سال انتظارات تورمي بار ديگر 
خود در قيمت سهام نيز نشان خواهد داد و سهامداران 

صبور را منتفع خواهد كرد.
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: در نقطه فعلي با توجه 
به گارد صعودي نفت جهاني و افزايش كرك اس��پرد 
پااليشي ها انتظار مي رود اين صنعت در مقايسه با ساير 
صنايع در سودآوري پيشتاز باشند. هرچند سررشته 

نخ سودسازي اين گروه در دست دولت و مبهم است.
وي بيان كرد: در ش��رايط فعلي س��رمايه گذاري در 
صندوق هايي كه بتاي باالت��ر از يك و پرتفوي قوي 
دارند، به سهامداران مبتدي و حتي حرفه اي توصيه 
مي ش��ود. در مقابل گ��روه فلزات و متانول س��ازان 
كماكان ج��ز كم رمق ترين گروه ه��اي دالري بازار 
هس��تند. در خصوص شاخص ها نيز به نظر مي رسد 
شاخص كل وضعيت مطلوب تري نسبت به شاخص 
هم وزن داشته باشد و در موج صعودي پيشروي بازار، 

سهام بزرگ با اقبال بيشتر معامله گران روبرو شوند.



گروه راه و شهرسازي| 
فقط 40 درص��د از ناوگان هوايي كش��ور اجازه پرواز 
دارند. به گفته محمد محمدي بخش، رييس سازمان 
هواپيمايي، در حال حاضر تعداد هواپيماهاي مسافري 
كشور 4٠٠ فروند اس��ت كه از اين تعداد ٣٣٠ فروند 
فعال هس��تند، اما ١۶٠ فروند هواپيم��ا )40 درصد 
ناوگان( اجازه پرواز دارند.330 فروند هواپيماي فاقد 
اجازه پرواز، به دليل تعمير و نگهداري يا تامين موتور و 
قطعات موتور مورد استفاده قرار نمي گيرند. به گزارش 
»تعادل«، محمدي بخش در آخرين نشست خبري 
خود در س��ال گذشته كه 25 اس��فند 1400، برگزار 
شد، اعالم كرده بود كه »بخش��ي از مذاكرات وين به 
تأمين هواپيما و قطعات اختصاص داشت«. حاال كه 
در اين روزها، به نظر مي رس��د، مذاكرات هسته اي از 
»مكث« فراتر رفته و به »بن بس��ت« رس��يده است، 
طبيعي است كه مذاكرات خريد هواپيماهاي نوساز 
نيز به نوعي منتفي يا »تعليق« ش��ده اس��ت. رييس 
سازمان هواپيمايي كشوري در همان نشست خبري 
تصريح كرده بود كه »تحريم صنعت هوايي كشور در 
نگهداري هواپيماها اثر گذار بود، اما باعث زمين گيري 
هواپيماهاي برجامي نشد. هفت فروند از هواپيماهاي 
 اي. تي. آر خريداري شده در دوران برجام، اكنون فعال 
و پرواز انجام مي دهند و 25 درصد هواپيماها معموال 
بايد در دوره تعمير و نگهداري باشند، بنابراين اينكه 
باقي هواپيماهاي برجامي در دوره تعمير و نگهداري 
هستند، غيرعادي نيست، اما با شرايط بسيار سخت كه 

اميدوارم تامين قطعات از اروپا اتفاق افتد.«

    پرواز 16 هواپيماي برجامي به ايران
به گزارش »تعادل«، بالفاصله پس دس��تيابي ايران 
و كش��ورهاي 1+5 ب��ه برنامه جامع اقدام مش��ترك 
)برجام(، در سال 1395، شركت هواپيمايي ايران اير 
)هما( در سه قرارداد جداگانه با سه شركت هواپيمايي 
ايرباس، بويينگ و »اي.تي.آر« ق��رارداد خريد 200 
فروند هواپيما امضا ك��رد. نكته مهم درباره خريد اين 
هواپيماها اين بود كه ق��رارداد خريد به صورت اجاره 
به شرط تمليك بود و ايران بنا داشت ۸5 درصد منابع 
مالي آن را از طريق فايناس خارجي و 15 درصد آن را 

از منابع داخلي خود تامين كند.
با اين حال، از مجموع 20 فروند هواپيماي »اي.تي.آر« 
13 فروند را به هما تحويل داد، چه آنكه تحويل مابقي 
هواپيماها از سوي اين شركت پس از خروج امريكا از 
برجام به حالت تعليق درآمد. از 100 فروند هواپيماي 
خريداري شده از شركت ايرباس فقط 3 فروند تحويل 
ايران ش��د. اين قرارداد نيز به حالت تعليق درآمد. در 
قرارداد ايران اير با ش��ركت بويين��گ نيز خريداري و 
تحوي��ل ۸0 فروند هواپيما تعيين ش��ده بود كه اين 
قرارداد نيز به صورت يك طرفه از سوي امريكا لغو شد.

ايران اير و بويينگ 21 آذرماه س��ال 95 قرارداد خريد 
۸0 فروند هواپيما را امضا كردند و قرار شد اين تعداد 
هواپيما طي بازه زماني 10 ساله به ايران تحويل داده 
ش��ود. ارزش اين قرارداد 1۶ ميليارد و ۶00 ميليون 
دالر بود كه ش��ركت بويينگ، فاينانس آن را بر عهده 
گرفت. زمان تحويل اولين هواپيماي بويينگ به ايران 
نيز سال 201۸ اعالم شد. البته نوسازي ناوگان هوايي 

ايران به خريدهاي عمده ايران اير از دو شركت بزرگ 
هواپيماس��از جهان )ايرباس و بويينگ( ختم نشد و 
شركت هواپيمايي آسمان نيز به منظور ترميم ناوگان 
خود به خريد از هواپيماس��از امريكاي��ي روي آورد و 
توانست تفاهم خريد ۶0 فروند هواپيماي نسل جديد 
بويينگ۷3۷مكس را در 1۶ فروردين ماه 139۶ امضا 
كند. طبق تفاهمنامه اي كه منعقد شد، قرار بود اين 
هواپيماها از سال 2022 ميالدي به تدريج به شركت 
هواپيمايي آسمان تحويل شود. نمايندگان دو شركت 
توافق كردند كه در سال 2022 ميالدي 5 تا 10 فروند 

از اين هواپيماها به ناوگان هوايي ايران اضافه شود.

    ناگزير از خريد هواپيماي دست دوم
در سال 95 و در نخس��تين روزهاي دستيابي ايران 
و 1+5 به برنامه جامع مش��ترك )برجام( مسووالن 
وزارت راه و شهرس��ازي و سازمان هواپيمايي كشور 
بارها در گفت وگو با رس��انه ها اعالم كردند كه ايران 
براي نوسازي ناوگان هوايي خود همچنين گسترش 
فعاليت هاي خود در داخل و خارج از كش��ور طي 10 
س��ال آينده )افق 1404( ب��ه 500 فروند هواپيماي 
ن��و ني��از دارد و خري��د 200 فروند هواپيما از س��ه 
ش��ركت بويينگ، ايرباس و »اي.تي.آر« گام نخست 
نوسازي ناوگان هوايي به شمار مي رود. با وجود اين، 
خروج يكجانب��ه دونالد ترامپ از برج��ام، قراردادها 
و برنامه ريزي هاي براي خري��د 200 فروند هواپيما 
را دس��تخوش تغيير كرد، چه آنكه هر گونه خريد و 
فروش پرنده هايي كه در آنها حتي به ميزان 10 درصد 
از قطعات س��اخت امريكا به كار رفته باشد، نيازمند 
مجوز از »اوف��ك« )دفتر كنترل دارايي هاي خارجي 
امريكا در وزارت خزانه داري اين كشور( است. از اين 

رو، قرارداد با ايرباس و »اي.تي.آر« معلق ش��د و حاال 
مسووالن ايراني اميدوارند با بازگشت امريكا به برجام 

دوباره اين قراردادها به صورت اتوماتيك احيا شوند.

    ناوگان هوايي آب نرفته اند، اما...
رييس س��ازمان هواپيمايي ديروز اما در پاس��خ به 
س��وال ايلنا درباره تغيير آمار تع��داد ناوگان هوايي 
كشور گفت: در حال حاضر تعداد هواپيمايي كشور 
4٠٠ فروند اس��ت كه از اين تعداد ٣٣٠ فروند فعال 
هستند، اما ١۶٠ فروند هواپيما اجازه پرواز دارند . وي 
تاكيد كرد: تعداد هواپيماهاي كشور آب نرفته است و 
تعدادي هواپيما جديد وارد شده اما براي پروازهاي 
حج از آنها استفاده نخواهد شد. محمدي بخش گفت: 
مابقي هواپيماهايي كه اج��ازه پرواز ندارند به دليل 
مس��ائل تعمير و نگهداري يا تامين موتور و قطعات 

موتور مورد استفاده قرار نمي گيرند.

    اول ايمني، بعد پرواز
 او در نشس��ت خبري دي��روز خود با اش��اره به تعداد 
پروازهاي حج اظهار كرد: از دو ماه گذش��ته جلسات 
مرتبط ب��ا هماهنگي نهادهاي مختلف ب��راي انجام 
پروازهاي حج آغاز ش��د و به دليل س��ختگيري هاي 
عربستان توصيه هاي امنيتي متعدد را به مديران كاروان 
اعالم كرديم . وي افزود: با توجه به اينكه هيچ نمايندگي 
ايران در عربستان مانند سفارت و كنسولگري در اين 
كشور نداريم، هماهنگي با عربستان سخت بود اما در 
نهايت هماهنگي براي برنامه پروازي با اين كشور انجام 
شد . درباره برنامه پرواز با حج و زيارت و دستگاه هاي 
امنيتي به توافق رسيديم . معاون وزير راه و شهرسازي 
با اشاره به اقدامات در نظر گرفته شده براي جلوگيري 

از شيوع بيماري هاي واگيردار از جمله آبله ميموني بين 
زائران و ورود آن به كشور اظهار كرد: درباره بيماري هاي 
واگير عربس��تان بسيار سختگير اس��ت، اما در ايران 
تصميم گي��ري در اين باره بر عهده وزارت بهداش��ت 
است و كميته بيماري هاي واگير دار در سفرهاي حج 
ايجاد شده است. وي با بيان اينكه در تمام پروازها اولين 
اولويت ايمني اس��ت، اظهار كرد: در برقراري پروازها 
شرايط بينابيني نداريم، يا صفر است يا ١٠٠ يعني به 
اينگونه نيست كه پروازي با احتمال ٨٠ درصد ايمني 
انجام ش��ود. محمدي بخش درباره احتمال تاخير در 
پروازهاي حج گفت: بخش��ي از پروازها از طرف ايران 
قابل مديريت است، اما بخشي از اين داليل به كشور 
عربس��تان برمي گردد . براي مثال با شرايط نامساعد 
جوي در شبه جزيره عربستان مواجه هستيم كه اين 
خود عامل تاخير مي شود. پرواز امروز انتقال كارگزاران 
حج به عربستان هم با تاخير مواجه شد چراكه فرودگاه 
عربستان پاس��خگو نبود و به دليل عدم پاسخگويي 
عربس��تان در برقراري پروازها تاخير اجتناب ناپذير 
است اما تمام فرودگاه ها شرايط خوبي براي زائران در 
پروازهاي تاخيري در نظر گرفته اند و فراهم كرده اند. 
وي درباره قيمت بليت حج گفت: براساس قرارداد سال 
٩٨ با سازمان حج و زيارت براي انجام 4 لگ پرواز براي 
هر حاجي قيمت بلي��ت 5 ميليون و ٩٠٠ هزار تومان 
است. معاون وزير راه و شهرسازي در پاسخ به سوالي 
ديگر درباره پروازهاي پش��تيبان اي��ران اير به ويژه 
پرواز هاي داخلي گفت: پروازهاي پشتيبان به شكل 
تامين نيرو كرو، قطعات از ساير ايرالين ها خواهد بود 
و تاكنون شركت هاي ايران ايرتور، قشم اير و معراج 
اعالم آمادگي كرده اند و پروازهاي خارجي ايران اير 

در صورت نياز بين ايرالين ها تقسيم مي شود.
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وزير راه: قيمت نهضت 
ملي مسكن افزايش مي يابد

وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه قيمت واحدهاي 
نهضت ملي مسكن افزايش مي يابد گفت: تا چند روز 
آينده در رابطه با عزل يا اس��تعفاي مديرعامل راه آهن 
تصميم گيري مي شود. به گزارش تسنيم، رستم قاسمي، 
وزير راه و شهرسازي در حاشيه آغاز ساخت 19 هزار و 
4۸0 واحد نهضت ملي مسكن در چيتگر با اشاره به اينكه 
تاكنون ۷0 درصد زمين 4 ميليون مسكن نهضت ملي 
شناسايي شده است، اظهار كرد: امروز يك ميليون و 400 
هزار واحد نهضت مسكن ملي آماده بارگذاري است. وي 
با اشاره به اينكه يك ميليون و 350 هزار واحد اين طرح در 
دست اجراست، افزود: بر اساس توافق هاي به عمل آمده 
با بنياد مسكن، ستاد اجرايي امام و قرارگاه امام حسن 
مجتبي )ع( به ترتيب 100 هزار، 50 هزار و 100 هزار 
واحد مسكن در قالب نهضت ملي مسكن ساخته خواهد 
شد. وزير راه و شهرسازي همچنين با بيان اينكه قيمت 
تمام شده نهضت ملي مسكن قابل پيش بيني نيست 
گفت: با توجه به افزايش قيمت مصالح ساختماني، 
قيمت نهضت ملي مس��كن افزايش خواهد يافت. 
وي همچنين در رابطه با حادثه قطار مشهد - طبس 
نيز تصريح كرد: تا چند روز آين��ده و پس از گزارش 
كميسيون عالي سوانح، در خصوص عزل يا استعفاي 

مديرعامل راه آهن تصميم گيري خواهيم كرد.

افزايش سفرهاي جاده اي 
به سوي تهران

سفرهاي جاده اي در هفته گذشته افزايش قابل توجهي 
داشت، اما بيش��ترين ترددهاي بين استاني به مقصد 
تهران انجام شد، چرا كه مردم در مسير بازگشت از سفر 
در تعطيالت چند روزه اخير بودند. به گزارش ايس��نا، 
بر اساس آمار سامانه هاي حمل و نقل هوشمند مركز 
مديريت راه هاي كش��ور يك ميليون و 92۷ هزار و 5۶ 
وسيله نقليه مختلف در بازه زماني 13 تا 19 خرداد ماه 
در محورهاي مواصالتي كشور تردد داشته اند كه اين 
ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 49 درصد 
و در مقايسه با هفته قبل از اين بررسي ۷ درصدي رشد 
داشته است. البته خودروهاي سبك يعني وسايل نقليه 
شخصي مردم افزايش تردد 9 درصدي را تجربه كردند. 
اما داستان افزايش سفرها اين بار متفاوت بود چرا كه مردم 
بيش از آنكه شمال را بر شهرهاي خود ترجيح دهند، در 
مسير بازگشت به شهرهاي خود بودند. بر اساس نقشه 
تخليه و انباشت خودروهاي بومي استان هاي مختلف 
در روزه��اي 13 تا 19خرداد  ماه برخي از اس��تان ها با 
كاهش تردد و برخي ديگر با افزاي��ش اين آمار مواجه 
شدند. جالب تر اينكه در نقشه مذكور تهران بر خالف 
تقريبا همه هفته هاي امسال و سال گذشته رنگ قرمز و 
استان هاي شمالي مازندران و گيالن رنگ آبي به خود 
گرفته اند. يعني بيشترين آمار تخليه خودرو مربوط به 
دو استان شمالي بوده و باالترين آمار انباشت خودرو 
در هفته اي كه گذشت به پايتخت اختصاص دارد. چرا 
كه مردم در تعطيالت چند روزه اخير به سفر رفته و 
در روزهاي نخست اين بررسي در مسير بازگشت به 
شهرهاي خود بوده اند. آمارهاي مرتبط با ترددهاي 
بين استاني نشان مي دهد قم، خوزستان و ايالم با شش 
درصد، شش درصد و 4 درصد كاهش، بيشترين افت 
را نسبت به هفته قبل از اين بررسي تجربه كردند. اما 
استان هاي اردبيل، گيالن و خراسان شمالي هم با رشد 
45 درصدي، 31 درصدي و 24 درصدي مواجه شدند.

بارش ها در كشور
 ۲۸،۴ درصد كاهش يافت

بررسي آمار بارش هاي كشور از ابتداي سال آبي جاري 
در مقايس��ه با ميانگين دوره بلندمدت نشان مي دهد 
بارش ها در كش��ور 2۸.4 درصد كاهش يافته است. به 
گزارش تس��نيم، بر اس��اس جزييات جدول اطالعات 
پهنه اي بارش هاي سازمان هواشناسي از ابتداي سال 
آبي جاري تا 19 خردادماه در مقايسه با مدت مشابه سال 
آبي گذشته بارش ها در كشور رشد منفي 2۸.4 درصدي 
را ثبت كرده است. بيشترين كاهش بارش با منفي ۶1.4 
درصد مربوط به استان ايالم است. استان هاي سمنان، 
كرمانشاه، خوزستان و سيس��تان و بلوچستان نيز در 
بارش ها به ترتيب رش��د منفي 4۸.۶ درصدي، 4۶.۸ 
درصدي، 4۸.3 و 44.9 درصد داشته اند. در استان هاي 
شمالي يعني گيالن، مازندران و گلستان نيز كاهش 
بارش ها به ترتي��ب 5.5 درصد، ۸.4 و 14.۶ درصد 
ثبت كرده اس��ت. تنها در استان هرمزگان در سال  
آبي جاري تا 19 خرداد )ديروز( بارش ها در مقايسه 

با دوره بلندمدت 22.9 درصد افزايش يافته است.

پيش بيني خيزش گرد و خاك 
در كشور

كارشناس سازمان هواشناسي گفت: امروز در شرق، 
بخش هايي از ش��مال غرب و جنوب شرقي كشور با 
تداوم  وزش بادهاي موقت و خي��زش گرد و خاك به 
دليل فعاليت سامانه باد مواجه هستيم. فريبا گودرزي 
درباره وضعيت آب و هوا به ايرنا گفت: سامانه باد و گرد 
و خاك تا امروز )يكشنبه( فعال است كه موجب وزش 
باد شديد و در نقاط مستعد خيزش گرد و خاك خواهد 
شد. وي افزود: بر اين اساس امروز در خوزستان، ايالم، 
خراسان رضوي، خراس��ان جنوبي، شرق يزد، شرق 
سمنان، بوش��هر و شمال سيس��تان و بلوچستان با 
كاهش كيفيت هوا مواجه هستيم.  به گفته كارشناس 
س��ازمان هواشناس��ي، احتمال شكس��تن درختان 
فرسوده، احتمال آسيب به سازه هاي موقت، احتمال 
تاخير در پروازها، كاهش شعاع ديد و كاهش كيفيت 
هوا براي اين مناطق پيش بيني مي ش��ود.  گودرزي 
گفت: احتمال پرتاب اشيا  از ساختمان هاي نيمه كاره 

و احتمال سقوط تابلوهاي تبليغاتي نيز وجود دارد.

جزييات هك
سامانه هاي شهرداري تهران 

عليرضا زاكاني، ش��هردار تهران جزييات جديدي 
از حمله سايبري به س��امانه هاي شهرداري تهران 
را تشريح كرد.زاكاني در حاش��يه افتتاح ايستگاه 
هفدهم ش��هريور از خط ۷ متروي تهران، در جمع 
خبرن��گاران گفت: پنجش��نبه هفته گذش��ته در 
ساعت 12 و 3۸ دقيقه ظهر هجمه اي به سامانه هاي 
ش��هرداري تهران انجام ش��د و در ابت��دا يك كار 
تبليغاتي به ظن خودش��ان آغ��از كردند. طراحي 
ش��ده بود كه در بعد از ظهر همان روز به دوربين ها 
دسترسي پيدا كنند و اقدام خود را به سيستم هاي 
نرم افزاري و دسترسي به داده ها و اطالعات توسعه 
دهند كه به حمد اهلل از همان ابتدا همكاران ما وارد 
عمل ش��دند كه به اين ترتيب س��اير اقدامات آنها 

ناكام ماند.
به گفته شهردار تهران، بر همين اساس جاي تقدير 
از پرسنل شهرداري تهران دارد كه توانستند جلوي 
اقدامات بعدي دشمن را بگيرند. در ادامه بر اساس 
احتياط سامانه ها پايين آورده شد تا ابعاد موضوع 
بررسي و پي جويي ش��ود. اين در حالي است كه از 
روز دوشنبه و سه شنبه سامانه ها براي بهره برداري 
آماده بودند اما براي دريافت ضريب امنيتي و آمادگي 
با بدافزارهاي احتمالي اين سامانه ها از روز گذشته 
در دسترس مناطق، س��ازمان ها و شركت ها براي 
اس��تفاده قرار گرفت و از امروز صبح نيز در اختيار 
عموم قرار داده شد. به گزارش ايسنا، وي تاكيد كرد: 
بدخواهان به دنبال ايج��اد يك نارضايتي عمومي 
بودند كه در اين امر ناكام ماندند و تالش همكاران ما 
طراحي آنها را از حيض انتفاع انداخت و طراحي آنها 
ناكام ماند. در حقيقت در اين توطئه تالش نيروهاي 

ما جز ناكامي براي آنها چيزي باقي نگذاشت.
ش��هردار تهران همچنين در مراسم بهره برداري از 
ايس��تگاه مترو 1۷ شهريور با اشاره به ضرورت رفع 
مشكالت در حوزه حمل و نقل عمومي گفت: بايد 
گره گش��ايي هاي در حوزه ترافي��ك و حمل و نقل 
انجام گيرد تا در كنار آن كاهش آلودگي هوا را هم 
شاهد باشيم. به گزارش فارس، زاكاني خاطرنشان 
كرد:  كاهش فاصله شمال و جنوب پايتخت و توزيع 
عدالت در امكانات مساله مهم ديگري است كه بايد 
به آن توجه شود و برنامه ها در اين راستا در حال انجام 
است. وي اعالم كرد: از سه ماه پيش بر همين اساس 
كار عملياتي بزرگي آغاز شد و قرارگاهي با حضور 
معاونت هاي مختلف براي توس��عه شهر در محور 

حمل و نقل عمومي تشكيل شد.
شهردار تهران گفت:  عالوه بر تكميل خطوط ۷ گانه 
فعلي تكميل خط ۸، 9، 10 و 11 ضرورت دارد و بايد 
شرايط مترو را براي آنچه مي خواهيم تا سال 1420 

انجام دهيم تا سال 1405 محقق سازيم.
زاكاني گفت: تأمين منابع براي آن چاره انديش��ي 
ش��ده و بر اس��اس فكر، كارها در دست اقدام است 
تا ان ش��اءاهلل 325 ايستگاه فقط در داخل محدوده 
شهر داشته باشيم. وي با اشاره به اينكه امروز نقطه 
آغازي براي تحول شهر است گفت:  از فرصت هاي 
طاليي بايد استفاده كنيم و تهران را به 325 ايستگاه 
مجهز س��ازيم. همچنين برنامه ها در حوزه حمل و 
نقل با سرعت بيشتري پيش رود. وي با بيان اينكه 
بايد بر اساس الگوي طراحي شده پيش برويم گفت: 
 قبال الگوي دقيقي براي تهران وجود نداش��ت در 
حال حاض��ر برنامه ريزي ها در اين راس��تا در حال 
انجام است و در كنار آن با اعتماد و مشاركت مردم 
ان شاءاهلل كارها به خوبي پيش خواهد رفت. شهردار 
تهران اعالم كرد:  بر همين اساس پروژه بزرگ شهر 
تهران شكل خواهد گرفت تا بر اساس آن بازنگري در 
هويت و بازسازي تهران در همه مناطق انجام شود.

سيدمجتبي شفيعي، معاون حمل و نقل و ترافيك 
ش��هرداري تهران نيز در اين مراسم گفت:  طراحي 
ايستگاه 1۷ ش��هريور در خط ۷ بر اساس معماري 

ايراني � اسالمي انجام شده است.
 شفيعي در مراسم بهره برداري از ايستگاه شهداي 
1۷ ش��هريور در خط ۷ مترو تهران گفت: ايستگاه 
مترو 1۷ شهريور داراي موقعيت خاصي است چرا 
كه در قسمت شرقي بازار قرار گرفته شده و يكي از 

مهم ترين ايستگاه ها محسوب مي شود.
وي افزود: يك��ي از موضوعات كليدي كه مديريت 
شهري كنوني به آن توجه دارد مساله روح شهر در 
كنار كالبد شهر اس��ت؛ پيش از اين به اين موضوع 
توجه نشده بود و بس��ياري از مشكالتي كه اكنون 

شاهديم به خاطر همين بي توجهي ها بود.
معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با بيان 
اينكه معماري داخلي فضاهاي شهري حائز اهميت 
است گفت:  مقام معظم رهبري تأكيد دارند كه در 
طراحي و ساخت حتماً هويت ايراني � اسالمي لحاظ 
شود كه اين موضوع خوش��بختانه در ايستگاه 1۷ 

شهريور مورد توجه قرار گرفت.
شفيعي گفت: مترو تهران امروز پيشرو در دنيا است 
و از 215 ش��هر داراي مترو در جه��ان مترو تهران 
هزينه بهره برداري و كرايه آن ارزان ترين است و به 
لحاظ طول شبكه و جابه جايي مسافر در رتبه 20 تا 

30 قرار داريم.
 وي گفت:  بنابراين متروي تهران جزو برترين هاي 
دنيا است و اين در حالي بوده كه مشكالت اقتصادي، 
بدخواهان براي ما ايجاد كرده اند. معاون حمل و نقل 
و ترافيك شهرداري تهران اعالم كرد: در سال جاري 
براي تهران ۶ هزار ميليارد تومان منابع اختصاص 
داده ش��ده كه 2500 ميليارد توم��ان آن از منابع 
شهرداري به صورت نقد و غيرنقد، 1500 ميليارد 
توم��ان از طريق اوراق مش��اركت، 2 هزار ميليارد 
تومان از مجتمع هاي ايستگاهي و 31 هزار ميليارد 
تومان به صورت زمينه جذب بخش خصوصي در 
نظر گرفته شده است. شفيعي خاطرنشان كرد: در 
بحث TOD يا توسعه حمل و نقل عمومي محور 
رويكرد جديدي خواهيم داشت و سعي مي كنيم 

منابعي هم در اين راستا داشته باشيم.

فقط 40 درصد ناوگان هواپيمايي كشور »پرواز« مي كند

تحليل محتشم از علت رشد قيمت ملك در ارديبهشت

تعليق مذاكرات خريد هواپيما از اروپا

با تورم همه كاالها از جمله مسكن گران مي شوند

واكنش تراورس به اظهارات مديرعامل راه آهن

حسن محتشم، كارش��ناس بازار مسكن گفت: افزايش 
۶ درصدي قيمت خانه طي يك ماه در شرايطي رخ داد 
كه بازارهاي طال، ارز و بورس، رش��دي متناسب با تورم 
نداشتند و به همين خاطر بخشي از سرمايه ها به منظور 
حفظ ارزش پول وارد بازار مسكن شد، اما اگر دولت بتواند 
تحركي در حوزه ساخت و ساز ايجاد كند قيمت مسكن 
تا حدودي كنترل مي شود. محتشم در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: رونق نسبي بازار مسكن در ارديبهشت ماه، 
همزمان با تغيير قيمت كاالهاي اساسي، افزايش قيمت 
ديگر كاالها و رشد حدود 50 درصدي دستمزد چندان 
غيرمنتظره نبود. بعضي كاالها مثل روغن تا 400 درصد 
رشد داش��تند و طبيعي اس��ت كه اين مساله به شكل 
ملموس ي��ا رواني بر بازارها تاثير مي گ��ذارد. وي افزود: 
وقتي تورم ايجاد مي شود همه كاالها از جمله نهاده هاي 
ساختماني با تغيير قيمت مواجه مي شوند و مسكن نيز 

از اين قاعده مستثني نيست. حتي آمار گوياي آن است 
كه مسكن نسبت به بقيه كاالها از درصد رشد كمتري 
برخوردار بوده است. اين كارشناس بازار مسكن با بيان 
اينكه دولت بايد جلوي افزايش تورم را بگيرد، تصريح كرد: 
تا زماني كه روال كنوني در اقتصاد ادامه پيدا كند، مسكن 
نيز روندي رو به باال خواهد داش��ت. هرچند معتقدم به 
دليل پر ش��دن ظرفيت بازار مسكن امسال نيز اين بازار 
پايين تر از نرخ تورم حركت مي كند. محتشم با اشاره به 
انعقاد حدود 10.5 هزار فقره معامله در ش��هر تهران در 
ارديبهشت 1401 اظهار كرد: تقاضاي مصرفي به شدت 
كاهش يافته اما عمده خريدها از نوع سرمايه گذاري است. 
جريان نقدينگي به س��مت بازارهاي مولد سوق نيافته 
است. از آن طرف بازار ارز تا حدودي بالتكليف است، طال 
هم به تبعيت از ارز رش��د چنداني نداشته، بورس نيز در 
حال درجا زدن است. تنها بازاري كه باقي مي ماند مسكن 

است كه در اسفند پارسال و ارديبهشت امسال مقداري 
سرمايه ها را به س��مت خود جذب كرد. وي درخصوص 
وضعيت نهاده هاي ساختماني گفت: در سال جاري كه 
زمزمه افزايش 5۷ درصدي دستمزدها به گوش رسيد، 
قيمت مصالح ساختماني دچار تغيير شد و در هفته هاي 
اخير نيز مقداري ديگر افزايش پيدا كرد. اين مساله باعث 
افزايش هزينه هاي ساخت مي شود. عضو هيات مديره 
انجمن انبوه سازان اس��تان تهران، رشد نقدينگي را در 
ايجاد تورم بازارهاي غيرمولد، تاثيرگذار دانست و افزود: 
دولت اگر نتواند هزينه هاي خود را پوشش دهد مجبور 
به چاپ پول بدون پشتوانه مي شود كه عاملي براي ايجاد 
تورم خواهد بود. اين مساله مي تواند همه بازارها از جمله 
مسكن را درگير كند اما همانطور كه گفتم به دليل نبود 
ظرفيت، تورم مسكن كمتر از تورم عمومي است. محتشم 
با اشاره به ركود بخش ساخت و ساز گفت: سال هاي قبل 

در تهران حدود 150 هزار واحد مسكوني احداث مي شد 
كه در سال گذشته به حدود 50 هزار واحد رسيد. البته 
پروژه نهضت ملي مس��كن مي تواند مقداري به بخش 
ساخت و ساز رونق بدهد. اما بعيد است كه دولت بتواند 
ساالنه يك ميليون واحد در كل كشور بسازد. اگر توليد 
مسكن به حدي برسد كه جوابگوي تقاضا باشد مي توان 
در ميان مدت به كنترل نسبي قيمت مسكن اميدوار بود. 
بنابراين گزارش، ارديبهشت ماه سال 1401 متوسط 
قيمت مسكن ش��هر تهران 3۶ ميليون و 350 هزار 
تومان بوده كه نس��بت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتيب ۶.1 و 2۶.2 درص��د افزايش دارد. بر 
اساس اعالم بانك مركزي همچنين تعداد معامالت 
انجام شده در اين ماه حدود 10.5 هزار فقره بود كه 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال 1400 معادل 

20۶.1 و 1۶۶.4 درصد افزايش را نشان مي دهد.

ميعاد صالحي، مديرعامل شركت راه آهن جمهوري 
اس��المي در يك پيام توييتري مقصر س��انحه قطار 
مش��هد- يزد را حامي��ان امير منصور آريا، دانس��ت. 
تراورس در جري��ان اجراي اصل 44 قانون اساس��ي 
به امير منص��ور آريا واگذار ش��ده بود. ام��ا مه آفريد 
اميرخسروي معروف به امير منصور آريا بعدها به جرم 
مفاسد اقتصادي زنداني شد و حكم اعدام او سحرگاه 
روز شنبه، سوم خردادماه 93 در محل زندان اوين به 
عنوان مفسد في االرض اجرا شد. شركت تراورس اما 
در يك واكن��ش فوري به اظهارات مديرعامل راه آهن 
اعالم كرد: 10 س��ال اس��ت كه در منطقه محل وقوع 
سانحه قطار مسافري مشهد-يزد فعاليت پيمانكاري 

يا بهسازي خطوط ريلي نداشته ايم.
مديرعامل راه آهن و معاون وزير راه و شهرس��ازي در 
پيامي توييتري نوش��ت: آيا كس��اني كه از واگذاري 
شركت تراورس )بازوي تخصصي راه آهن براي تعمير 

و نگهداري كل خطوط( به مفسد اقتصادي اعدام شده 
اميرمنصور آريا حمايت ك��رده و امنيت خطوط را به 
مخاطره مي اندازند، اكنون پاسخگوي سهم خودشان 
از مشكالت عديده كارگران مظلوم تراورس و جان هاي 
پركشيده سانحه تلخ اخير هستند؟ در واكنش به اين 
اظهارات، ش��ركت تراورس با صدور اطالعيه اي اعالم 
كرد: 10 س��ال است كه در منطقه محل وقوع سانحه 
قطار مسافري مشهد-يزد فعاليت پيمانكاري يا بهسازي 
خطوط ريلي نداشته ايم. به گزارش مهر، در اطالعيه 
شركت تراورس آمده است: پيرو موضوعات مطرح شده 
و سواالت شكل گرفته در اذهان عمومي، به استحضار 
ملت شريف ايران و فعاالن حوزه حمل و نقل مي رساند 
سانحه تأسف برانگيز ريلي تاريخ 1۸ خرداد 1401 در 
محدوده اداره كل راه آهن شرق )طبس( مي باشد كه 
بالغ بر 10 سال است شركت تراورس در اين محدوده 
فعاليتي نداش��ته و هيچ گونه قرارداد و مسووليتي در 

نگهداري يا انجام عمليات بهسازي، بازسازي و… در 
اين خط ندارد و بالطبع ش��ركت هاي ديگري متولي 
انجام اين امور و حف��ظ ايمني اين محدوده از راه آهن 
كشور بوده اند. لذا سانحه رخ داده هيچ ارتباطي با اين 

شركت )تراورس( و كاركنان زحمتكش آن ندارد.
در همين ارتباط محمد جواد شاهجويي، كارشناس 
حمل و نقل ريلي نيز به مهر گفت: توييت مديرعامل 
ش��ركت راه آهن، به نوعي فرار رو به جلو محس��وب 
مي ش��ود. در مورد پيش��ينه مدل خصوصي س��ازي 
ش��ركت تراورس و سپس بازگشت غير كارشناسي و 
سياسي اين شركت به راه آهن مي توان صحبت هاي 
زيادي كرد. اما فارغ از اين مس��اله، آنچه اهميت دارد، 
مدل مواجهه شركت راه آهن يا هر شركت دولتي ديگر 
با مساله خصوصي سازي است. شركت هاي دولتي و 
بدنه مديران دولتي، خصوصًا بعضي از مديران جديد 
كه عالقه مند به حفظ قدرت حاكميتي نهادهاي تحت 

امر خود هستند، خصوصي سازي را معادل آزادسازي و 
رها كردن وظايف مي دانند و در همين راستا در تالشند 
مواردي از نقايص خصوصي سازي را به عنوان تجربه 
غلط در اين حوزه جا بيندازند و از زير بار مس��ووليت 
شانه خالي كنند. وي افزود: اين در حالي است كه اتفاقًا 
وظيفه شركت راه آهن، خصوصي س��ازي به معناي 
مردمي سازي وظايف تصدي گرايانه خويش و تمركز 
بر مساله تنظيم گري و نظارت بر اجراي مقرراتي است 
كه خود تصويب مي كند. ح��ال آنكه مي بينيم خود 
راه آهن ب��ه عنوان نهاد قاعده گذار، در بس��ياري از 
موارد، چون تصدي گر نيز هست، بسياري از مقررات 
و قواعد را زير پا مي گذارد و از آنجايي كه نهاد ناظر 
ديگري بر اين ش��ركت نظارت نمي كند، در مواقع 
ايجاد چنين حوادثي، نه تنها مسووليت نمي پذيرد، 
بلك��ه تالش مي كند ماج��را را به گ��ردن اين و آن 
بيندازد و بخش خصوصي را تحت الشعاع قرار دهد.



هوش مصنوعي نقش كليدي در كاهش جنگل زدايي 
در هر زم��ان و هر جاي ممك��ن دارد. در حقيقت با 
اس��تفاده از ه��وش مصنوعي، مي توان با ش��مارش 
درختان و ردياب��ي جنگل زدايي ه��اي غيرقانوني، 
داده هاي حاصل را س��ريعًا به سازمان هاي حفاظت 
از محيط زيس��ت ارس��ال كرد. ه��وش مصنوعي به 
شبيه سازي هوش انساني در ماشين هايي اشاره دارد 
كه طوري برنامه ريزي ش��ده اند كه مانند انس��ان ها 
فكر كنن��د و اعمال آنها را تقلي��د كنند. در حقيقت 
ويژگي هاي مرتبط با ذهن انسان مانند حل مساله را 
نش��ان مي دهد و اين پتانسيل را دارد كه تالش هاي 
جهان��ي براي حفاظ��ت از جنگل ه��ا و حفظ منابع 
را با تشخيص و حذف انتش��ار گاز كربن دي اكسيد 
پيش بيني وضعيت آب و هوايي و در نتيجه كمك به 
توسعه شبكه هاي حمل و نقل سبز، سرعت ببخشد. 
از هوش مصنوعي مي توان به جهت تعيين گونه هاي 
مختل��ف درختان، حج��م چوب يا حتي محاس��به 
ابعاد درختان، استفاده كرد. همچنين، هنگامي كه 
ماشين آالت مبتني بر هوش مصنوعي در اين زمينه 
استفاده مي شود، موارد آس��يب حين كار به ميزان 
زي��ادي كاهش مي يابد كه اين ام��ر ايمني و راحتي 
اپراتورها را تضمين مي كن��د. كاربردهاي مختلفي 
از ه��وش مصنوعي در جنگلداري وج��ود دارد كه با 
گردآوري تكنيك هاي مختل��ف به زندگي جنگلي 

ارزش مي بخشند.
با توجه به نقش حياتي كه جنگل ها در اكوسيستم 
جهاني بدون توجه به مرزها ايفا مي كنند، حفاظت 
از جنگل ها به عنوان ي��ك ماموريت حياتي مطرح 
است. در واقع، جنگل ها تقريبًا ۳۰ درصد از مساحت 
زمين را پوش��ش مي دهند، ميزب��ان ۸۰ درصد از 
تنوع زيستي زمين و منبع طبيعي جذب و ذخيره 

كربن هستند.
عالوه بر اين، جنگل ها سرچش��مه منابع آب پاك، 
تنظيم كننده آب و هوا، عامل��ي براي محافظت در 
برابر بالياي طبيعي و همچنين منبعي از انرژي هاي 
تجديدپذير هس��تند. همانطور كه س��ازمان ملل و 
كميسيون اروپا تاييد كرده اند، يكي از دغدغه هاي 
حال حاضر اين اس��ت كه در پي افزايش جمعيت، 
جنگل ها با سرعت نگران كننده اي قطع مي شوند و 
افزايش نرخ جنگل زدايي، تنوع زيستي غني آنها را 

در چندين بخش از جهان از بين برده است.
از آغ��از كش��اورزي در ۱۲ هزار س��ال پيش تعداد 
درختان در سراسر جهان ۴۶ درصد كاهش يافته و 
بيش از ۱۵ ميليارد درخت هرس��اله قطع مي شود. 
اين عم��ل پيامدهاي قاب��ل توجهي براي س��ياره 
زمي��ن از نظر تغييرات آب و هوايي، تنوع زيس��تي 
و رف��اه انس��ان را به دنب��ال خواهد داش��ت. گروه 
كش��اورزي و منابع طبيعي ديجيتال پژوهش��گاه 
فضاي مجازي با بررسي فرصت هاي هوش مصنوعي 
در جهت افزايش گس��ترده جم��ع آوري و تجزيه و 
تحليل داده ها براي حفاظت از محيط زيس��ت، به 
جست وجوي پاسخ به اين س��وال رفته كه چگونه 
مي توانيم با كمك هوش مصنوعي جهان را سبزتر 

كنيم؟

    هوش مصنوعي دوستدار زمين
اصطالح »هوش مصنوعي دوستدار زمين« به عنوان 
راهي براي افزايش گس��ترده جم��ع آوري و تجزيه 
و تحلي��ل داده ها براي حفاظت از محيط زيس��ت و 
جنگل ها معرفي شده است. استفاده از پتانسيل هاي 
هوش مصنوعي در مديريت منابع طبيعي و جنگل 
براي اولين بار توسط »Coulson« و همكاران در 
سال ۱۹۸۷، در توسعه سيستم هاي خبره براي حل 
مسائل و اتخاذ تصميم و پس از آن به عنوان روشي 
جايگزين در مدل س��ازي پديده ه��اي غيرخطي و 

پيچيده علوم جنگل به كار گرفته شد. 

    برخي از كاربردهاي فناوري 
هوش مصنوعي

هوش مصنوع��ي و افزايش دقت نظ��ارت بر جنگل؛ 
بخشي از مش��كل در فرآيند تخريب جنگل ها، نبود 
نظارت كافي بر جنگل ها است كه به دليل چالش هاي 
موجود در دستيابي به داده هاي مكاني دقيق و منسجم 
ايجاد ش��ده اس��ت. به ويژه زماني كه دقت و قابليت 
اطمينان بيشتري نياز باشد؛ به عنوان مثال، پشتيباني 
از فناوري هاي ماهواره اي امكان رديابي سريع و نظارت 
دقيق تر تاج پوش��ش جنگلي را فراهم مي كند. فيلتر 
كردن مقادير زيادي از داده ها مي تواند زمان بر باشد و 
سبب ايجاد كار فشرده و تحميل هزينه زيادي شود. از 
اين رو هوش مصنوعي مي تواند به كار بيايد و دقت بر 

نظارت بر جنگل را از طريق داده ها فراهم كند.
ه��وش مصنوعي ابزاري عالي براي ايجاد س��ناريوي 
شبيه سازي جنگل؛ سيستم بهينه سازي شبيه سازي 
جنگل، يك سيستم مبتني بر هوش مصنوعي است 
كه به جهت تجزيه و تحليل و برنامه ريزي چند منظوره 
جنگل توس��عه يافته اس��ت و برنامه ريزي عمليات 
كوتاه مدت و برنامه ريزي استراتژيك بلندمدت را در 
يك مدل ادغام مي كند. اين سيس��تم يك ابزار عالي 
به جهت شبيه سازي ها و بهينه سازي مديريت جنگل 
اس��ت. به كمك آن مي توان سناريوهاي مديريتي را 
مقايسه و جنگل هاي آينده را با سناريوهاي مديريتي 

مختلف مشاهده كرد.
كاربرد ش��بكه عصبي مصنوعي در برآورد حجم تنه 
درختان؛ برآورد حجم درخت يكي از بخش هاي مهم 
در پيش بيني رشد و محصول دهي جنگل محسوب 

مي شود.
هوش مصنوعي در خدمت احياي اكوسيس��تم هاي 
جنگل��ي؛ »Dendra Systems« ك��ه قب��اًل 
»BioCarbon Engineering« نامي��ده 
مي شد، يك شركت فناوري مستقر در بريتانيا است 
كه از پتانس��يل هاي هوش مصنوع��ي و پهپاد براي 
كاش��ت درختان و در نهايت به نفع محيط زيس��ت 
استفاده مي كند. اين تيم در تالش است تا با استفاده 
از اتوماس��يون و ه��وش ديجيتال��ي س��ياره زمين و 
اكوسيستم ها را مجدد احيا كند. اين شركت متعهد 
شده كه ۱۵۰ برابر سريع تر از ساير روش هاي كاشت 
سنتي باشد. روش آنها در واقع بسيار كارآمدتر است؛ 
بذرها به كمك پهپاد مستقيماً توسط يك غالف زيست 
تخريب پذير به زمين پوشيده شده شليك مي شوند. 
اين شركت كه در سال ۲۰۱۴ تأسيس شد، متشكل از 
مهندسان فعال، دانشمندان علوم گياهي و كارشناسان 
هواپيماهاي بدون سرنشين است كه موظف هستند 
زمين را به مكاني بهتر از آنچه كه اكنون است، تبديل 
كنند. با فناوري »Dendra«، مي توان س��االنه ۱۰ 
ميليارد درخت را در مكان هاي دور از دسترس كشت 

كرد. اين ش��ركت به دليل تالش هاي خود ش��هرت 
جهاني كسب كرده و توس��ط مجمع جهاني اقتصاد 
معرفي شده اس��ت. هوش مصنوعي و اميد كمك به 
ايجاد تجارت پايدار در كاه��ش كربن؛ جنگل زدايي 
۱۷ درصد از كل انتش��ار كربن در جهان را تش��كيل 
مي دهد كه نه تنها اثرات زيس��ت محيطي عظيمي 
را در مقياس س��ياره اي در پي دارد، بلكه هزينه هاي 
اقتصادي هنگفتي را نيز تحميل مي كن��د. از اين رو 
ش��ركت داده هاي جنگلداري »SilviaTerra« به 
اميد كمك به ايجاد تجارت پايدار در كاهش كربن، از 
هوش مصنوعي به جهت پردازش تصاوير ماهواره اي 
)س��نجش از دور( گونه ه��اي مختل��ف درختان در 
دوره هاي زماني مختلف، محاس��به اندازه و گونه ها بر 
اساس عواملي مانند زمان آغاز تغيير رنگ برگ ها در 
پاييز، استفاده مي كند. شركت»Reforestum« نيز 
قصد دارد با احياي جنگل هاي اصلي به سياره كمك 
كند. آنها خدمات جبران كربن را از طريق احياي جنگل 

به اعضاي جامعه جهاني ارايه مي دهند.
 هوش مصنوعي در رديابي، ارزيابي و پيش بيني خطر 
حريق جنگل ه��ا؛ »Dryad« نيز يكي از اس��تارت 
آپ هايي است كه رديابي حريق فوق سريع و همچنين 
راه حل هايي جهت نظارت بر س��المت و رشد را براي 
جنگل ه��اي عموم��ي و خصوصي اراي��ه مي دهد. با 
استفاده از اين فناوري نوين در مقياس بزرگ، حسگرها 
مي توانند آتش سوزي هاي جنگلي را شناسايي كرده 
و اطالعات ارزشمندي در مورد ريز اقليم و روند رشد 

جنگل ارايه دهند.
هوش مصنوعي سدي در برابر فعاليت هاي غيرقانوني؛ 
پلتفرم »GFH« در شناسايي فعاليت هاي اخير معدن 
كاري غيرقانوني مفيد بوده است و هشدارهاي سريع 
آن ب��ه مقامات دولتي در مكان هاي��ي مانند آماپا، در 
مرز با گويان فرانس��ه كمك كرده است تا مكان هاي 
جنگل زدايي غيرقانوني را كه بايد توسط سازمان هاي 

مجري قانون در اولويت قرار گيرند، مشخص سازند.
هوش مصنوعي فرآيند تحليل داده ه��ا را به صورت 
تصاعدي سرعت مي بخش��د؛ از آنجايي كه داده هاي 
مربوط ب��ه محيط جن��گل گاهي مبه��م و غيرقابل 
پيش بيني هس��تند، ش��بكه هوش مصنوعي كه در 
پردازش چنين اصول غيرخطي به خوبي عمل كند، از 
اواخر دهه ۱۹۹۰ به عنوان يك رويكرد جايگزين براي 
روش كالسيك مدل س��ازي پديده هاي پيچيده در 

جنگل به طور گسترده مورد بررسي قرار گرفته است.

     سياست هاي به كارگيري هوش مصنوعي 
در حفاظت از محيط زيست

البته كه هوش مصنوعي تا رس��يدن به هدف فاصله 
زيادي دارد. سياست هاي به كارگيري هوش مصنوعي 
بايد با سياست هاي موثر براي حفاظت از محيط زيست، 

حفاظت از جوامع محلي و اجراي بهتر قانون در داخل 
و خارج از مرزها مرتبط شود تا تأثير واقعي داشته باشد. 
براي مثال، اگر مجريان قانون نتوانند بر اساس اطالعات 
ارايه شده عمل كنند، نظارت دقيق فايده چنداني ندارد 
و حتي اگر تالش هاي مذاكراتي به نتيجه نرسد، حتي 
پيش بيني هاي دقيق نيز بي فاي��ده خواهد بود. براي 
دولت هايي كه به طور فعال موسسات مسوول حفاظت 
از محيط زيست را برچيده و حتي تهاجمات زميني را 
تشويق مي كنند، عوامل سياس��ي استفاده از چنين 
فناوري هاي��ي را محدود مي كند. ب��ه همين ترتيب، 
تدابير امنيتي بايد براي جلوگيري از سوءاس��تفاده از 
داده هاي جمع آوري شده، مانند نظارت سركوبگرانه 
جوامع و سازمان هاي غيردولتي، اعمال شود. از سوي 
ديگر ابزارهاي هوش مصنوعي هميشه شفاف نيستند 
و تفس��ير دقيق نحوه عملكرد اي��ن ابزارهاي هوش 
مصنوعي براي مديران غير ممكن است. انتخاب اشتباه 
مدل ها، پارامترهاي تنظيم، مستندسازي ناكافي يا 
داده هاي آموزشي نامناسب مي تواند پيامدهاي مهمي 
براي عملكرد مدل ه��اي هوش مصنوعي و در نتيجه 
براي افراد و محيط داشته باشد. اين اشتباهات مي تواند 
تأثير مخربي بر اعتماد بخش جنگل به مديران، از جمله 

نمايندگان سازمان هاي دولتي داشته باشد.

     چگونه مي توانيم با كمك هوش مصنوعي 
جهان را سبزتر كنيم؟

تكنيك هاي هوش مصنوعي با ساختار و عملكردي 
شبيه به مغز انسان كه داراي اجزايي به نام نود يا نرون 
بوده، امروزه در طيف وس��يعي براي حل بسياري از 
مسائل ش��امل ارزيابي، بهينه س��ازي، پيش بيني، 
تش��خيص و كنترل به كار گرفته ش��ده اند. يكي از 
مهم ترين ويژگي ه��اي آن، عدم وابس��تگي آنها به 
فرضيه هاي اوليه درباره داده هاي ورودي اس��ت. به 
اين معني ك��ه داده ه��اي ورودي مي تواند هرگونه 
توزيع آماري دلخواهي داشته باشند. اين ويژگي مهم 
شبكه هاي هوش مصنوعي، امتياز ويژه آنها در مقابل 
روش هاي آماري است و به آنها اين امكان را مي دهد 
ك��ه از انواع مختل��ف داده هاي ورودي ب��ا هر توزيع 

دلخواه، به طور يكساني استفاده كنند.
كارآمد بودن ش��بكه ب��راي يادگي��ري و انطباق با 
محي��ط در صورت تغيير در ش��رايط محيطي، عدم 
از كار افتادگ��ي ش��بكه در صورت آس��يب ديدگي 
قس��متي از نرون ها و داش��تن جواب منطقي براي 
داده ها در شرايط اطمينان )اعم از آنكه فازي باشند 
يا به طور ناقص و توأم با دريافت نويز دريافت ش��ده 
باش��ند(، عالقه مندي به اس��تفاده از اي��ن فناوري 
را بيش��تر مي كند. هوش مصنوعي ب��راي مديريت 
هوشمندانه تر جنگل نيز كارآمد است. پيش از اين، 
انجام بررس��ي هاي موجودي جنگل ت��ا حد زيادي 
نس��بت به اوايل ده��ه ۱۹۰۰ بدون تغيي��ر بود و به 
گشت وگذارهاي پرزحمت در جنگل ها براي ايجاد 

پالت هاي نمونه براي برون يابي داده ها نياز داشت.
رويكردهاي هوش مصنوعي مي توانند حجم عظيمي از 
داده هاي ماهواره اي را براي يافتن بينش هايي در مورد 
سالمت جنگل ها كه با روش هاي متعارف شناسايي 
نمي شوند، پردازش كنند. پلتفرم هايي با استفاده از 
ML براي تجزيه و تحليل گونه هاي درختي، حجم 
چوب و ابعاد درخت براي تصميم گيري هاي آگاهانه تر 
وجود دارد. حتي براي شناسايي الگوهاي پيش بيني 
آتش سوزي هاي جنگلي مورد استفاده قرار گيرد. با 
اين حال، تحت نظارت يك دولت مس��ووليت پذير 
و منصفانه كه براي مهار جنگل زدايي غيرقانوني و 
بي عدالتي هاي اجتماعي و زيست محيطي مرتبط 
با آن، تالش مي كند، هوش مصنوعي مي تواند براي 
جلوگيري از حداقل برخي از بالياي زيست محيطي 
كه در حال حاضر در جنگل ها و س��اير زيستگاه ها 

شاهد آن هستيم، چاره ساز باشد.
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توسعه هوش مصنوعي
 با چه چالش هايي درگير است

 )AI( رييس مركز نوآوري و توس��عه هوش مصنوعي
در تش��ريح چالش هاي پيش روي كشور در توسعه و 
كاربردي س��ازي هوش مصنوعي در ابعاد ملي گفت: 
بايد براي توس��عه هوش مصنوعي از س��رويس هاي 
بومي استفاده كنيم. به گزارش مهر، پيشرفت سريع 
الگوريتم ه��اي هوش مصنوع��ي دولت هاي مختلف 
را به تدوين برنامه جامع ب��راي مواجهه با اين فناوري 
وادار كرده اس��ت؛ به نحوي كه گفته مي شود تاكنون 
بيش از ۴۵ كش��ور از اس��تراتژي خود براي توس��عه 
و ب��ه كارگيري ه��وش مصنوعي رونماي��ي كرده اند. 
اين فناوري ك��ه فرآيندهاي هوش طبيعي انس��اني 
را شبيه س��ازي مي كن��د، داراي زيرمجموعه هاي��ي 
مانند »يادگي��ري ماش��ين«، »فناوري هاي مرتبط 
با زبان انس��ان« و »رباتيك« اس��ت كه بهره گيري از 
ظرفيت هاي آن مي توان��د به بهبود خدمات عمومي، 
كارايي در اقتص��اد و بهبود ش��رايط كار براي نيروي 
انساني بيانجامد. به همين دليل اكثر كشورهاي توسعه 
يافته و در حال توس��عه، برنامه ريزي براي حركت به 
سمت اس��تفاده از مزيت هاي ناش��ي از به كارگيري 
فناوري هوش مصنوعي را آغاز كرده اند. اين كشورها 
با تدوين استراتژي ها و اقدامات ملي در جهت تقويت 
تحقيقات هوش مصنوعي و به كارگيري و بهره گيري 
از ظرفيت هاي آن، رويكردهايي چون »تقويت عملكرد 
نهادها و سيستم هاي دولتي«، »تقويت اكوسيستم هاي 
نوآوري«، »تقويت شركت هاي بزرگ صاحب فناوري« 
و »تقويت شركت هاي كوچك و متوسط متأثر از هوش 
مصنوع��ي« را در اه��داف خود پيش بين��ي كرده اند. 
محورهاي مشترك سياس��ت گذاري اين كشورها در 
حوزه هوش مصنوعي به مواردي چون تحقيق و توسعه، 
آموزش و تقويت نيروي انساني، انتقال فناوري، نوآوري، 
زيرس��اخت هاي ديجيت��ال، اخالقي��ات، حاكميت، 
رگوالتوري و سرويس هاي عمومي و اكوسيستم داده، 
مربوط مي شود. استراتژي كشورهاي مختلف در قبال 
هوش مصنوعي بر تقويت هرچه بيش��تر پژوهش در 
دانشگاه و ساير بخش هاي تحقيقاتي و نيز تخصيص 
بودج��ه به منظ��ور تقويت تحقيق و توس��عه، داللت 
دارد. همزم��ان با اين روند توس��عه ، رهبر انقالب آبان 
ماه ۱۴۰۰ در ديدار ب��ا نخبگان از »هوش مصنوعي« 
به عنوان يك مساله مهم و آينده ساز نام بردند و تأكيد 
كردند: اين مس��اله در اداره آينده دنيا نقش دارد و بايد 
به گونه اي عمل كنيم كه ايران جز ۱۰ كشور برتر هوش 
مصنوعي در دنيا قرار گيرد. در اين راس��تا هم اكنون 
اقداماتي براي مواجهه ب��ا فناوري هوش مصنوعي و 
كاربردي سازي مزيت هاي آن آغاز شده و راهبرد كلي 
كشور در مواجهه با اين فناوري در سندهايي مبتني بر 
نقشه راه ديده شده است. با اين حال سوال اين است 
كه چه چالش هايي هم اكنون بر سر راه توسعه هوش 
مصنوعي ق��رار دارد و در ابعاد ملي با چه موضوعاتي 
براي كاربردي سازي اين فناوري روبرو هستيم؟ محمد 
ش��هرام معين رييس مركز نوآوري و توس��عه هوش 
مصنوعي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات در 

گفت وگو با خبرنگار مهر در اين باره توضيح داد.

    خأل مقررات گذاري و نبود زيرساخت 
پردازشي در مسير توسعه هوش مصنوعي

وي مساله هوش مصنوعي را مساله اي چندبعدي عنوان 
كرد و ادامه داد: ما نمي توانيم فقط الگوريتم را توس��عه 
دهيم اما ب��راي داده فكري نكنيم؛ م��ا هم اكنون براي 
عملياتي كردن و پياده س��ازي سخت افزارهاي خاص 
منظوره، فكر نكرده ايم و زيرساخت پردازشي كافي هم 
نداريم. مسائل حقوقي و حريم خصوصي و مالكيت داده و 
الگوريتمي و كسب و كاري را حل نكرده ايم. از سوي ديگر 
ارزش گذاري داده ها را انجام نداده ايم. از طرفي مس��اله 
رگوالتوري و مقررات گذاري تنظيم ب��ازار را نديده ايم. 
اين ملغمه بايد حل شود. اين هنر است كه بتوانيم اينها 
را با يكديگر همسو كنيم. معين يكي از نيازمندي هاي 
توسعه هوش مصنوعي را مقررات گذاري عنوان كرد كه 
بايد از سوي متوليان اين موضوع دنبال شود، گفت: بايد 
به مساله هوش مصنوعي نگاه چند بعدي داشته باشيم. 
نمي شود زيرساخت قوي داشت اما براي مساله حقوق 
داده ها، رگوالتوري و كسب و كار راه حلي در نظر نگرفت. 
رييس مركز نوآوري و توسعه هوش مصنوعي افزود: در 
كنار آن فرهنگ سازي از اهميت ويژه اي برخوردار است. 
اينكه هوش مصنوعي در جامع��ه جا بيفتد و داده ها به 
نحوه مناس��بي در اختيار مراكز تحقيقاتي قرار گيرد، 
از ديگر موضوعات مهم اس��ت. ما بايد ش��اهد داده ها و 
كالن داده هاي باز با تاكي��د بر حفظ حريم خصوصي، 
امنيت و محرمانگي باش��يم. وي با اشاره به پروژه هايي 
مانند خودروهاي متصل و خودران كه پروژه مطالعاتي 
 ICT رگوالتوري آن س��ال هاي اخير توسط پژوهشگاه
انجام شده است گفت: از آنجايي كه موضوع خودروي 
متصل خيلي جا نيفتاده بود، اين س��ند مورد استفاده 
قرار نگرفت. اما اخيراً ما در مركز نوآوري و توسعه هوش 
مصنوعي پژوهش��گاه ارتباطات و فناوري اطالعات با 
خودروسازهاي داخلي جلسه داشتيم تا مجدداً موضوع 
رگوالتوري و مقررات گذاري و مسائل حقوقي اين فناوري 
را بازنگري و عملياتي كنيم. هم اكنون در زمينه پلتفرم 
حوزه خودروهاي متصل، اتفاقات قابل توجهي در حال 
رخ دادن است اما به طور كل با توجه به تغيير تكنولوژي و 
نيازها، نيازمند بازنگري سند خودروي هوشمند هستيم. 
معين اضافه كرد: در سال ۲۰۱۸ اكونوميست مقاله اي را 
منتشر كرد كه در آن به »داده« به عنوان نفت سده بعدي 
اشاره شد. اين نفت بايد به درستي استخراج و پااليش 
شود. معين در پاسخ به اين سوال كه چه زماني در كشور ما 
نيز اين فناوري همزمان با ساير كشورها، توسعه مي يابد، 
گفت: ما همين االن هم براي توس��عه هوش مصنوعي 
عقب هس��تيم و اگر بخواهيم همچنان منتظر بمانيم 
شرايط بدتر خواهد شد. حتمًا بايد زمان بندي داشته 
باشيم و اين، نيازمند همت ملي و همكاري همه نهادها 
 و ذينفعان و بازيگران اين عرصه است. اين همدلي و 
هم س��ويي بايد صورت بگيرد. باي��د يك جهاد 

بزرگ در عرصه هوش مصنوعي رقم زد.

تعرفه هاي همراه اول براي حجاج 
ارزان تر از هر روش ديگري است

همزمان با فرارسيدن موسم حج، اپراتورهاي ارتباطي 
كش��ور اقدام به معرفي بس��ته هاي ويژه اين ايام به 
منظ��ور كاهش هزينه حج��اج و ارتباط ايش��ان با 
خانواده هاي شان مي كنند. به گزارش آي تي آناليز، 
در اين ميان اپراتورهاي زين و STC كش��ور ميزبان 
يعني عربس��تان س��عودي نيز در اين ايام اقدام به 
معرفي سيم كارت و بس��ته هاي ويژه ارتباطي براي 
حجاج مي كنند كه گاه به دليل پيچيدگي روش هاي 
محاس��به، تبديل به ريال و ساير هزينه هاي پنهان، 
راهيان خانه خدا را با مشكالتي جهت انتخاب مقرون 
به صرفه تري��ن و متنوع ترين پيش��نهادات مواجه 
مي كنند. لذا هدف از متن حاضر تسهيل كار حجاج، 
براي انتخاب بهترين روش ارتباطي در ايام حج است 
و ب��ه همين منظور تعرفه هاي چه��ار اپراتور همراه 
اول، ايرانس��ل، زين و STC عربستان مورد بررسي 
قرار مي گيرد. به زبان ساده، همراه اول با پايين ترين 
نرخ و بيش��ترين تنوع در ارايه بس��ته پيش��نهادي 
براي حج��اج، در صدر ق��رار دارد و به همين جهت 
خانواده هاي حجاج و راهيان خانه خدا بسته به نياز 
و ش��رايط اقتصادي خود، با امكان انتخاب بيشتري 
مواجه هستند. بسته ويژه اي كه از امروز ۲۱ خرداد 
۱۴۰۱ با قابليت يك بار فعالسازي در دسترس حجاج 
ق��رار مي گيرد، ۱.۵ گيگابايت ديت��ا به قيمت ۱۸۰ 
هزار تومان با مدت اعتبار ۶۰ روز از زمان فعالسازي 
اس��ت كه حتي قبل از سفر هم به راحتي مي توان از 
طريق درگاه فروش��گاه آنالين همراه اول خريداري 
كرد. همراه اول همچنين ۴ بسته ديگر با مشخصات 
»۵۰۰ مگابايت ديتا« به مبلغ ۱۴۰ هزار تومان، »۳ 
گيگابايت ديتا + ۱۰ دقيقه مكالمه هديه« به مبلغ 
۴۴۰هزار توم��ان، »۱۰ گيگابايت ديتا + ۱۵ دقيقه 
مكالمه هديه« به مبلغ يك ميليون و ۱۰۰ هزار تومان 
و »۳۰ گيگابايت ديتا + ۳۰ دقيقه مكالمه هديه« به 
مبلغ ۲ميليون و ۹۴۰هزار تومان نيز طراحي كرده 
كه مش��تركان همراه اول مي توانند با اس��تفاده از 
هديه مكالمه با شماره هاي ايران يا عربستان تماس 
بگيرند و همچنين به تماس ه��اي از مقصد ايران و 
كشور عربستان پاسخ دهند.  با استفاده از بسته هاي 
اينترنت رومينگ بين الملل، همه امكانات ارتباطي 
از جمله مكالمه و تماس تصويري با پيام رس��ان ها، 
دسترسي امن به پرتال هاي بانكي، درگاه هاي دولتي 
و اپليكيشن هاي ايراني براي حجاج مهيا است. الزم 
به ذكراست كه مشتركان، ش��ركت ها و سازمان ها 
مي توانند اين بس��ته ها را از ايران براي مس��افران يا 
نمايندگان خود خريداري كنن��د؛ زيرا با خريد اين 
بسته ها، س��رويس رومينگ مشترك موردنظر نيز 
فعال مي شود. اپراتور اول همچنين تأكيد كرده كه 
روش��ن كردن گوشي و دريافت پيامك در سرويس 
رومين��گ بين الملل هزين��ه ندارد. بر اين اس��اس 
تمامي مشتركان دايمي  و اعتباري همراه اول از تاريخ 
۲۱ خرداد تا ۷ مرداد ۱۴۰۱ كه مصادف با ايام تشرف 
است، مي توانند براي مديريت و كاهش هزينه هاي 
ارتباطي خود، با مراجعه به فروش��گاه آنالين همراه 
اول يا  اپليكيش��ن »همراه من« يا شماره گيري كد 
دستوري »ستاره ۱۰ س��تاره ۲۹۱۳۴ مربع«  اقدام 
به خريد و فعالس��ازي بسته هاي ويژه حج كنند. در 
نهايت اينكه همراه اول به مشتركانش توصيه كرده 
كه صرفا از سيم كارت هاي اين اپراتور و نه سيم كارت 
اپراتور كش��ور ميزبان اس��تفاده كنند تا مش��مول 
هزينه هاي كمتر و امكانات بيشتر شوند. اپراتور دوم 
يعني ايرانسل اما تنها يك حق انتخاب براي حجاج 
در نظر گرفته است كه شامل ۱.۵ گيگابايت ديتا به 
قيم��ت ۱۸۰ هزار تومان با مدت اعتب��ار ۶۰ روز و با 
قيمتي مشابه همراه اول است. به شكل كلي، توصيه 
اپراتورهاي كشور استفاده از بسته هاي ويژه رومينگ 
در سفرهاي خارجي به منظور رفاه حال مشتركان و 
كاهش هزينه ايشان است. از طرف ديگر گاه استفاده 
از س��يم كارت هاي خارجي فارغ از قيمت باال، تنوع 
كم در بسته ها، شامل هزينه هاي پنهان مي شود كه 
مصرف كنندگان را با مشكالتي در پيگيري حقوق 
خود مواجه مي كند. در جدول زير به منظور امكان 
قياس بهتر براي حجاج، ريز بسته ها و هزينه هاي ارايه 
 STC شده از سوي ۲ اپراتور عربستاني يعني زين و
ارايه شده است كه قيمت باالتر آنها نسبت به نرخ هاي 
همراه اول مشهود است. البته با اين توضيح كه براي 
مثال در مورد دريافت و اس��تفاده از سيم كارت هاي 
زين، حجاج نياز به معطلي در دفاتر اين اپراتور و انجام 
امور مربوط به ثبت و رجيستري نيز هستند. در نهايت 
اينكه توصيه بر اين است كه براي پيگيري و دريافت 
بهتر خدمات، از بس��ته هاي رومين��گ اپراتورهاي 
داخلي اس��تفاده ش��ود و در مورد ايام حج و از ميان 
اپراتورهاي داخلي نيز همانطور كه ذكر شد، همراه 
اول به صرفه ترين و متنوع ترين پيشنهادات را براي 

حجاج خانه خدا در سال ۱۴۰۱ ارايه كرده است.

چگونه مي توانيم با كمك هوش مصنوعي جهان را سبزتر كنيم؟

هوش مصنوعي دوستدار زمين

بهترين راه استعالم سيم كارت ها چيست؟

سامانه هاي شهرداري با گذشت يك هفته، وصل شد

استعالم تعداد س��يم كارت هايي كه به نام مشترك 
ثبت ش��ده، از طريق پورتال رگوالتوري و همچنين 
س��امانه دولت همراه امكان پذير اس��ت. به گزارش 
ايس��نا، با توجه به جراي��م اينترنتي با اس��تفاده از 
سيم كارت، الزم است افراد از سيم كارت هايي كه با 
هويت آنها ثبت شده، آگاهي داشته باشند و درصورت 
لزوم، س��يم كارت هايي كه در اختيارشان نيست را 

مسدودسازي كنند. به همين دليل مشتركان براي 
اطالع از سيم كارت هايي كه به نام آنها ثبت شده است، 
مي توانند با مراجعه به پورتال رگوالتوري به آدرس 
اينترنتي www.cra.ir در بخش حقوق كاربران 
وارد منوي استعالم س��رويس هاي مشتركين شده 
و از تمام سرويس ها و ش��ماره هاي تحت مالكيت و 

اپراتورهاي مربوط به آن مطلع شوند.
در ح��ال حاضر همچني��ن آگاهي از تع��داد خطوط 
مشتركان تلفن ثابت و سيار با استفاده از سامانه دولت 
، https: //mob.gov.ir همراه به آدرس اينترنت��ي 

 امكان پذير اس��ت و چندي پيش سامانه سلب امتياز 

مالكيت س��يم كارت نيز به سامانه دولت همراه متصل 
شد و تمام مشتركان عالوه بر مراجعه به نرم افزارهاي 
مديريت اپراتور مورد نظر خود، مي توانند با مراجعه به 
سامانه دولت همراه مراجعه كنند. بدين ترتيب اپراتورها 
بعد از دريافت درخواس��ت مشترك براي سلب امتياز 
مالكيت، بررسي سيستماتيك را آغاز كرده و با ارسال 
رمز يك بار مصرف )OTP( به مشترك، احراز هويت را 
انجام مي دهند و در صورت تطابق مالكيت سيم كارت با 
اطالعات فرد متقاضي، درخواست سلب امتياز مالكيت 
انجام مي ش��ود. براي اطالع از ش��ماره سيم كارت ها، 
كاربران مي توانند از سامانه دولت همراه استفاده كنند. 

براي اين كار، الزم اس��ت ابتدا به سامانه دولت همراه از 
طريق نرم افزار يا وب، مراجعه كنيد. در مرحله اول بايد 
دقت داشته باشيد كه ورود به سامانه دولت همراه تنها 
با كد ملي و شماره همراهي كه متعلق به شخص باشد، 
امكان پذير است. با باز شدن سامانه دولت همراه، گزينه 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را انتخاب 
كنيد. با باز ش��دن بخ��ش مربوط به س��ازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديوي��ي، خدمت تعداد خطوط 
مش��تركين تلفن ثابت و س��يار قابل انتخاب است. در 
پايان با وارد كردن شماره تلفن مشترك، پيامكي حاوي 
سيم كارت هايي كه به نام مشترك باشد، ارسال مي شود.

بعد از آنكه بيشتر از يك هفته از قطعي سامانه هاي مرتبط 
با ش��هرداري تهران مي گذرد و از صبح شنبه، مشكالت 
مربوط به اين حمله س��ايبري حل و فصل ش��ده است؛ 
ش��هردار تهران از »ناكام ماندن اين تهاجم س��ايبري« 
خب��ر داد. به گ��زارش ديجياتو، عليرض��ا زاكاني با بيان 
اينكه ساعت ۱۲:۳۸ ظهر پنجشنبه هفته گذشته حمله 
سايبري به سامانه هاي شهرداري صورت گرفت، اظهار 
كرد: اين اقدام با كار تبليغي آغاز شد و طراحي شده بود 
تا بعداز ظهر آن روز، به دوربين ها دسترس��ي پيدا كنند. 
زاكاني كه اين حمله سايبري را »جنايت« خوانده تاكيد 
كرده كه تيم هاي شهرداري تهران توانستند كاري كنند 

تا هكرها از ساير برنامه هاي خود عقب بمانند. او از تالش 
شبانه روزي پرسنل تشكر كرده و تاكيد كرده كه قطعي 
س��امانه ها در اين چند روز براي بررسي ابعاد ماجرا بوده 
است: »از روز سه شنبه اين سامانه ها آماده بود و به واسطه 
دريافت ضرايب امنيتي و فراهم كردن زمينه براي جبران 
تعبيه احتمالي بدافزارها، سيستم از شنبه وارد مدار شد. 
تحويل گيري از سوي معاونت ها روز پنجشنبه انجام شد 
و صبح شنبه ۲۱ خرداد به صورت مقدماتي مورد استفاده 
و سپس از س��وي مردم مورد بهره برداري قرار گرفت.« 
البته روز سه ش��نبه اي كه زاكاني از آن صحبت مي كند 
نيز پنج روز بعد از حمله س��ايبري بوده و به نظر مي رسد 

كه براي حل كردن مشكالت پيش آمده الاقل پنج شبانه 
روز تالش از سوي نيروهاي فني شهرداري تهران انجام 
 ش��ده اس��ت. به گفته زاكاني هكرها در تالش بودند از 
خدمات رساني ش��هرداري در مدت طوالني خودداري 
و خدم��ات را از كنترل خ��ارج كنند كه ن��اكام ماندند: 
»نيرو ه��اي م��ا در مقابل اي��ن توطئه، ج��ز ناكامي و 
سرافكندگي چيزي براي آنها باقي نگذاشتند و اين اتفاق 
زمينه اي ش��د تا با پيش��گيري جدي در آينده، صيانت 
بيشتري انجام شود.« چندي پيش رييس شوراي شهر 
تهران نيز حمله سايبري به سامانه هاي شهرداري تهران را 
مرتبط با عوامل موساد و ديگر دشمنان كشور دانسته بود.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320



تعادل|
 هرچند وزارت صمت هنوز از آيين نامه اجرايي واردات 
خودرو رونمايي نكرده، اما برخي خبرهاي درگوش��ي 
حاكي از آن است كه يك سري واردكنندگان رسمي و 
غيررسمي پيشين، با شركت هاي خودروساز خارجي 
وارد مذاكره ش��ده اند ت��ا به مجرد رفع موان��ع قانوني، 
نسبت به واردات خودرو اقدام كنند. حال از آنجايي كه 
شركت هاي چيني به مونتاژ خودرو در ايران مي پردازند 
و سهم خود در بازار محصوالت باالي يك ميلياردتوماني 
را تثبيت كرده اند. اگر طبق شنيده ها نظر دولت بر واردات 
خودروهاي هفت تا ۲۰ يا ۲۵  هزار  دالري باشد، به نظر 
مي رسد محصوالت چيني در اولويت قرار داشته باشند. 
بنابراين تاكيد بر ورود خودروي اقتصادي يا ارزان قيمت 
از س��وي وزير صمت و معاونان وي مي تواند اين گزينه 
را محتمل كند. ب��ه دنبال اي��ن گمانه زني هايي، دبير 
انجمن واردكنندگان خودرو تاكي��د دارد تا زماني كه 
دس��تورالعمل نهايي ابالغ نشود، هيچ موردي قطعيت 
ندارد و هرگونه گمانه زني كال اشتباه است و بايد منتظر 
ماند. اما اينكه چرا وزارت صمت هنوز از دس��تور العمل 
واردات خ��ودرو رونمايي نمي كند، خود جاي س��وال 
اس��ت كه متوليان اين مجموعه باي��د به افكار عمومي 

پاسخگو باشند. 

    دستوري كه روي زمين مانده!
هفته گذشته، رييس مجلس شوراي اسالمي در نامه اي 
قانون مجوز ۵ ساله واردات خودرو را براي اجرا، به دولت 
ابالغ كرد. بر اس��اس ماده ۴ قانون س��اماندهي صنعت 
خودرو كه توس��ط محمدباقر قاليباف ابالغ شده است، 
وزارت صمت بايستي آيين نامه واردات خودرو را تنظيم 
و تصويب كند. س��اماندهي صنعت خ��ودرو ابالغي با 
رويكردي جديد به واردات خودرو، به دولت ابالغ شده  و 
مجلس در اين قانون ضمن تاكيد بر واردات محصوالت 
برقي، كم مصرف و اقتص��ادي، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت را مامور كرده است كه در آيين نامه اجرايي خود 
از نمايندگي رسمي خودروسازان خارجي براي واردات 
بهره گيرد. همچنين با در نظر گرفتن منابع ارزي سقفي 
براي واردات نيز تعيين كند. طرح س��اماندهي صنعت 
خودرو در ارديبهشت سال ۱۳۹۸ مورد تاييد نمايندگان 
مجلس قرار گرفت. اين طرح بيشتر در راستاي آزادسازي 
واردات خودرو از س��وي برخ��ي از نمايندگان مجلس 
مط��رح و در نهايت نيز در صحن مجلس مصوب ش��د. 
طرح مذكور هفت  بار از سوي شوراي نگهبان برگشت 
داده شد و هر بار نيز مجلس پس از اصالحاتي آن را براي 
تصويب به شوراي نگهبان ارسال كرده است. در نهايت 
بحث و بررسي انجام شده از ابتداي سال جاري، به ابالغ 
قانون س��اماندهي صنعت خودرو منجر شد. بر اساس 
ماده يك قانون ساماندهي صنعت خودرو، دولت مكلف 
اس��ت حقوق ورودي خودروهاي س��واري را بر اساس 
حجم موتور، ميزان مصرف سوخت و ميزان آاليندگي 
تعيين كند. اسفندماه سال گذشته رييس جمهور هم در 
ديداري سرزده از ايران خودرو، هشت فرمان خودرويي 
صادر كرد كه تعيين تكليف واردات خودرو به كش��ور تا 
خردادماه سال جاري يكي از فرامين ابراهيم رييسي بود. 
پس از سيگنال دولت مبني بر ازسرگيري ورود خودرو به 
كشور، وزارت صمت پيشنهادي را در اين ارتباط آماده 
كرد و آن را به هيات دولت فرستاد و به گفته وزير صمت، 
بعد از ط��ي مراحل قانوني كلي��ات آن در هيات دولت 

تصويب شده، اما اين دستورالعمل هنوز روي زمين مانده 
است و تكليف آن مشخص نيست! 

    خودروهاي چيني در راه است؟ 
در حالي هنوز وزارت صمت از آيين نامه اجرايي واردات 
خودرو رونمايي نكرده كه برخي خبرهاي درگوش��ي 
حاكي از آن است كه يك سري واردكنندگان رسمي و 
غيررسمي پيشين، با شركت هاي خودروساز خارجي 
وارد مذاكره شده اند تا به مجرد رفع موانع قانوني، نسبت 
ب��ه واردات خودرو اقدام كنند. پ��س از ابالغ اين قانون، 
گمانه زني ه��ا پيرامون نحوه و ش��رايط واردات خودرو 
آغاز ش��د. آنطور كه برخي اعالم مي كنند، تأييد منشأ 
ارز مورد نياز براي واردات خودرو از سوي بانك مركزي، 
مهم ترين الزام پيش روي واردكنندگان خودرو خواهد 
بود. از ورود خودرو به مرزهاي جغرافيايي كشور پيش 
از ط���ي مراحل قانوني از جمله ثبت س��فارش و تاييد 
منش��أ ارز از سوي بانك مركزي جلوگيري خواهد شد. 
در حال حاضر ش��ركت هاي چيني به مونتاژ خودرو در 
ايران مي پردازند و سهم خود در بازار محصوالت باالي 
يك ميلياردتوماني را تثبيت كرده ان��د. حاال اگر طبق 
شنيده ها نظر دولت بر واردات خودروهاي هفت تا ۲۰ يا 
۲۵  هزار  دالري باشد، به نظر مي رسد محصوالت چيني 
در اولويت قرار داشته باش��ند؛ تاكيد بر ورود خودروي 
اقتصادي يا ارزان قيمت از س��وي وزير صمت و معاونان 
وي مي تواند اين گزينه را محتمل كند. در همين حال، 
يكي از نمايندگان مجلس نيز در اظهاراتي از تعرفه زير 
۱۰ درص��د براي خودروهاي برقي در صورت تعرفه ۶۰ 
تا ۷۰ درصدي ب��راي خودروهاي پر مصرف خبر داده و 
گفته اس��ت: هنوز آيين نامه نهايي اعالم نشده است اما 
آنچه كه در جلسه مطرح شده اين است كه سقفي براي 
قيمت خودروي وارداتي در نظر گرفته نش��ود، اما براي 

برخي حدود قيمتي مزيت هاي نسبي تعريف مي شود. 
به طور مثال براي خودروي زير ۲۰ هزار دالر تعرفه كمتر 
در نظر گرفته شود. او در گفت وگوي خود با خبرگزاري ها 
به واردات خودروي دست دوم اشاره و عنوان كرده است: 
واردات خودروي دست دوم در طرح ساماندهي خودرو 
از سوي مجلس در نظر گرفته نشده، اما دولت بنا دارد در 
آيين نامه ابالغي خود اين موضوع را لحاظ كند ولي هنوز 
قطعي نيست. چنانچه قرار باشد خودروي دست دوم وارد 
شود، پيشنهاد مي شود كه واردات از برندهايي باشد كه 
خدمات پس از فروش در كش��ور دارند و خودروها زير 
۳ سال باش��ند. البته اين موضوع در حال مطرح شده، 
كه پيش از اين وزير صم��ت به صراحت اعالم كرده كه 
برنامه اي براي واردات خودروهاي دست دوم وجود ندارد 
و واردات خودروهاي دست دوم همچنان ممنوع خواهد 
بود. از ديگر م��واردي كه طي يك هفته بحث در رابطه 
با آن بسيار بوده اس��ت، نوع خودروهاي وارداتي است. 
برخي سايت ها و صفحات مجازي در ليستي از تعدادي 

خودروها براي واردات از برندهاي مختلف نام برده اند. 

    براي اظهارنظر زود است
در اين رابطه مهدي دادفردبي��ر انجمن واردكنندگان 
خودرو به »ايس��نا« گفته اس��ت: تا زماني كه دس��تور 
العمل به صورت جامع و نهايي منتش��ر نش��ود، اينكه 
بخواهي��م بگوييم چ��ه خودروهايي وارد خواهد ش��د 
يا چ��ه خودروهايي ام��كان واردات ندارن��د، به صورت 
كلي اشتباه اس��ت؛ چون تا زماني كه نرخ عوارض، نرخ 
تعرفه و همچنين ديگر موارد فزاينده قيمت تمام شده 
كاالهاي وارداتي، تعيين نش��ود، هيچ قطعيتي وجود 
نخواهد داشت و نمي توان اظهارنظر كرد. دبير انجمن 
واردكنندگان خودرو در اظهارات ديگري با بيان اينكه 
انحصار مطلق در توليد خودرو داريم، عنوان كرد: گفته 

مي شود خودروهايي كه وارد شود، لوكس است. ما ۱۰۰ 
مدل قانون نوشتيم و يك خودرو ۵۰۰ ميليون توماني را 
تبديل به يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان مي كنيم، بعد 
مي گوييم لوكس است. ما خودمان اين كار را كرديم. اين 
كارها را نكنيم تا همه سوار خودرو لوكس شوند. او بيان 
كرده: اينكه گفته مي ش��ود مي خواهند خودرو لوكس 
بياورند كه خودش��ان سوار ش��وند، عنوان كرد: چطور 
انتظار داريم كه مردم هنوز خودرو ۴۰۵ س��وار شوند و 
خودروي به روز سوار نشوند؟ وي همچنين متذكر شد: 
همه كساني كه مخالف واردات خودرو هستند، مي بينيم 
خودشان س��وار بنز مي شوند، س��الي ۳۰ بار هم كانادا 
مي روند. اينكه رسم نشد. تفكرات مطلق گرايانه و زيان 
خودروس��ازان را، هزينه اش را مردم نبايد بدهند. دبير 
انجمن واردات خودرو با اشاره به اظهاراتي درباره اينكه 
به جاي واردات خودرو، خودروساز وارد كنيم، گفت: خب 
شماخودروس��از وارد كنيد. ما امنيت اقتصادي داريم؟ 
دادفر تصريح كرد: من متوجه نمي شوم كه مي گويند با 
واردات، مشكل عده اي كه عالقه دارند خودرو خارجي 
سوار شوند، حل مي شود. من هيچ وقت جان زن و بچه ام 
را به خطر نمي اندازم كه سوار پرايد شوند. حاكميت اين 
وظيفه را دارد كه شرايطي را فراهم كند كه مردم سوار 
بهترين خودرو شوند. وي گفت: از توليد ملي بايد حمايت 
شود، اما نه از جيب مردم. قطعه ساز بايد تقويت شود، اما 
دستش را از جيب مردم و خودروساز بايد در بياورد و روي 
پاي خود بايستد. با اين حال، برخي كارشناسان صنعت 
خودرو پيش بيني كردند كه در صورت اجرايي ش��دن 
سياست واردات خودرو، يك سري خودرو بين ۱۵ تا ۲۵ 
هزار دالر وارد كشور خواهند شد و براي مدت كوتاهي 
بازار به سمت نزولي خواهد رفت، اما از آنجا كه اين روند 
پشتوانه ندارد، دوباره كمتر از ۶ ماه روند قيمت ها به شدت 

صعودي خواهد شد.
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 نرخ ماليات ارزش افزوده
۱۳ قلم كاال تغيير كرد

معاون اقتصادي رييس جمهور با ارسال نامه اي به وزراي 
اقتصاد و جهاد كشاورزي، مصوبه كاهش نرخ ماليات بر 
ارزش افزوده واردات ۱۳ قلم كاالي اساسي وارداتي و 
دو قلم كاالي توليد داخل به يك درصد را ابالغ كرد. در 
نامه محسن رضايي معاون اقتصادي رييس جمهور به 
وزراي اقتصاد و جهاد كشاورزي آمده است: »مصوبات 
شوراي عالي هماهنگي هاي اقتصادي در زمينه كاهش 
نرخ ماليات بر ارزش افزوده واردات برخي اقالم كاالهاي 
اساس��ي كه به اعتبار تشخيص سه قوه به تاييد مقام 
معظم رهبري رسيده است، مطابق نظر رييس جمهور 
به شرح زير براي اجرا ابالغ مي شود: »از تاريخ الزم االجرا 
شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال ۱۴۰۱ 
ن��رخ ماليات ب��ر ارزش افزوده ب��راي واردات گندم، 
دانه ه��اي روغني، برنج، انواع روغ��ن خام، حبوبات 
شامل نخود، عدس، لوبيا، ماش، قند، شكر، گوشت 
قرمز، چاي و همچنين نرخ ماليات بر ارزش افزوده 
قند و شكر توليد داخل معادل يك درصد تعيين شد.«

تجارت 5 ميليارد دالري 
با آفريقا تا ۱404 

رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: براساس 
هدف گذاري انجام ش��ده تجارت ايران و آفريقا تا پايان 
امسال به ۲.۵ ميليارد دالر و تا پايان ۱۴۰۴ به ۵ ميليارد 
دالر مي رس��د. عليرض��ا پيمان پاك، در ي��ك برنامه 
تلويزيوني، با اشاره به تراز تجاري ۱۰۰ ميليارد دالري 
نيجريه، گفت: با وجود اينكه اقتصاد دو كش��ور مكمل 
هستند، اما مبادالت تجاري ايران با اين كشور در سال 
گذشته، ۱۲۵ ميليون دالر بوده و برنامه ما افزايش اين 
سهم است. وي با اش��اره به سهم كشورهاي آفريقايي 
در سبد تجارت ايران افزود: واردات آفريقا، حدود ۵۸۰ 
ميليارد دالر اس��ت و سهم ما از اين ميزان با وجود همه 
تالش هاي دولت، همچنان اندك است و در حال حاضر 

توانستيم ۱.۲ ميليارد دالر از اين بازار را به دست آوريم.
وي با اشاره به صادرات خدمات فني مهندسي به قاره 
آفريقا گفت: صادرات خدمات فني و مهندسي به آفريقا 
۳۰۰ ميليارد دالر است؛ اما سهم ما در سال گذشته با 
وجود افزايش در دولت سيزدهم، به ۲۰۰ ميليون دالر 
رسيد كه همچنان اندك است. پيمان پاك با اشاره به 
الزامات تجارت با كشورهاي آفريقايي ادامه داد: خطوط 
كشتيراني و زيرساخت هاي تجاري، پولي و بانكي براي 
تجارت با كش��ورهاي آفريقا طي سال هاي گذشته به 
دليل عدم اولويت بندي، تعريف نشده و تمركز ما در حال 
حاضر تجهيز و فراهم كردن اين الزامات براي افزايش 
تجارت است. معاون وزير صمت با اشاره به هدفگذاري 
صادرات به آفريقا گفت: برنامه ما اين است كه تا پايان 
سال ۱۴۰۱، ۱.۲ ميليارد دالر تجارت ايران با آفريقا را 
به دو برابر يعني ۲.۵ ميليارد دالر و تا پايان ۱۴۰۴ به 
۵ تا ۶ ميليارد دالر برسانيم كه رسيدن به اين ميزان 

نيازمند الزاماتي از جمله تجهيز زيرساخت هاست.

اختصاص خودرو به ۳۸ هزار و 
45۷ نفر در طرح جواني جمعيت

معاون صناي��ع حمل ونقل وزير صمت گفت: به منظور 
افزايش رضايت مندي متقاضي��ان در اين طرح، عالوه 
بر منتخبان اصل��ي به همه منتخبان رزرو طرح جواني 
خودرو تخصيص مي يابد. منوچهر منطقي ضمن توضيح 
در خص��وص اجراي طرح حمايت از خان��واده و جواني 
جمعيت، اظهار كرد: در نخستين دوره تخصيص خودرو 
در سامانه يكپارچه، مجموع منتخبان اصلي ۲۷ هزار و 
۷۹۰ نفر و مجموع منتخبان ذخيره ۱۰ هزار و ۶۶۷ نفر 
بود كه به منظور افزايش رضايت مندي متقاضيان در اين 
طرح، به همه منتخبان رزرو ط��رح جواني نيز خودرو 
تخصيص مي يابد. معاون صنايع حمل ونقل وزير صمت 
تصريح كرد: به عبارت ديگر، در طرح حمايت از خانواده و 
جواني جمعيت اين دوره به ۳۸ هزار و ۴۵۷ نفر، خودرو 
اختصاص خواهد يافت. منطقي يادآور شد: در اين دوره، 
ظرفيت ۸۸ هزار و ۴۵۵ خودرو براي طرح جواني جمعيت 
در نظر گرفته ش��د كه در ۷۵ درصد طرح هاي فروش 
ارايه ش��ده، ميزان متقاضيان به مراتب كمتر از ظرفيت 
اختصاص يافته بود. بنابراين در آن طرح ها ظرفيت تكميل 
نشد و نيازي به قرعه كش��ي نيز نبود و بر اساس قانون، 
ظرفيت اوليه تكميل نش��ده به طرح متناظر در فروش 
عادي اختصاص يافته اس��ت. وي اعالم كرد: تخصيص 
خودرو به منتخبان ذخيره طرح حماي��ت از خانواده و 
جواني جمعيت، پس از تكميل فرآيند فروش منتخبان 

اصلي در ۲۵ خردادماه، اطالع رساني خواهد شد.

لوازم خانگي گران نشده است
رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي گفت كه از آخر 
سال ۱۴۰۰ تاكنون شركت هاي لوازم خانگي هيچ افزايش 
قيمتي نداشته اند. اكبر پازوكي در گفت وگو با ايسنا، در 
پاسخ به سوالي درباره افزايش قيمت لوازم خانگي، گفت: 
هيچ ش��ركتي مجوز افزايش قيمت دريافت نكرده و از 
آخر سال ۱۴۰۰ تاكنون شركت ها هيچ افزايش قيمتي 
نداشته اند. رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم خانگي 
همچنين درباره اجراي طرح مقابله با قاچاق، اظهار كرد: 
اتحاديه از س��ه س��ال پيش طرح مقابله با قاچاق را اجرا 
مي كند. در مرحله اول اطالع رساني و مرحله دوم اجراي 
كالس هاي سامانه جامع تجارت براي بنكداران و خرده 
فروشان انجام شد. همچنين به گفته وي افرادي كه در 
حال حاضر به دنبال تمديد پروانه كسب هستند، بايد ابتدا 
در سامانه جامع تجارت ثبت نام كنند و كد نقش بگيرند تا 
بتوانند كاال خريد و فروش كنند. بنابراين همه كاالها بايد 
شناسه كاال و كد رهگيري دريافت كنند.  گفتني است 
طرح مقابله با كاالي قاچاق و تقلبي در بخش لوازم يدكي 
از فروردين آغاز و مقرر شد از پايان ارديبهشت ماه اين طرح 
در بخش لوازم خانگي و بعد به ترتيب در حوزه محصوالت 

دخاني، آرايشي و بهداشتي و پوشاك اجرا شود.

مازاد توليد مرغ 
و خطر تعطيلي مرغداري ها

مديرعامل اتحاديه مرغداران گوش��تي كشور با اشاره 
به اينكه مازاد توليد مرغ اجازه نمي دهد قيمت مرغ در 
بازار به قيمت تمام شده آن برسد، گفت: اگر قيمت مرغ 
واقعي نشود بسياري از توليدكنندگان از چرخه توليد 
خارج خواهند ش��د. حبيب اسداهلل نژاد در گفت وگو با 
ايسنا، در پاسخ به اين سوال كه آيا بازار مرغ دچار ركود 
شده است يا خير؟، گفت: افزايش توليد تا حدي باعث 
كاهش قيمت اين كاالي پروتئيني شده  است ولي آن 
موضوعي كه بارها در مكاتبات به وزارت جهادكشاورزي 
هم اعالم كرديم اين بود كه با اص��الح نظام يارانه اي و 
پيش بيني وضعيت بازار، توليد متناسب با حجم تقاضا 
كاهش يابد كه متاسفانه اين درخواست مورد توجه واقع 
نشد و وزارت جهادكشاورزي نه تنها توليد را كاهش نداد 
بلكه افزايش توليد را هم رقم زد. وي ادامه داد: ما نگران 
اين هستيم كه واحدهايي كه ۱۵ روز آينده مرغ هايشان 
وارد بازار مي ش��ود و با ارز نيمايي توليد كرده اند دچار 
ضرر و زيان شوند، زيرا قيمت تمام شده مرغ زنده براي 
توليدكنندگان بيش از ۱۵ تا ۲٠ ه��زار تومان باالتر از 
قيمت بازار است. مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي 
كشور تصريح كرد: قيمت مرغ زنده در بازار كيلويي ۲۸ 
هزار تومان است و اين درحالي است كه قيمت تمام شده 
مرغ زنده براي مرغداران كيلويي بيش از ۴۵ هزار تومان 
است. اگر قيمت مرغ زنده واقعي و بر اساس قيمت تمام 
شده نباشد كه البته مازاد توليد ممكن است اين اجازه را 
ندهد. توليدكنندگان بسياري ممكن است زيان كنند و 
از چرخه توليد خارج شوند.  به گفته وي پيشنهاد حذف 
تدريجي ارز را داده بوديم كه قيمت مرغ هم پلكاني باال 
رود ولي نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه دولت براي كنترل 
بازار، واردات و توليد را هم افزايش داد. وي با اش��اره به 
اينكه پيش بيني كرده  بوديم اگر بسترهاي توليد براي 
جذب جوجه هاي يكروزه فراهم نشود توليد مرغ كاهش 
مي يابد، گفت: در ۱۰ روز گذشته شاهد بوديم جوجه هاي 
يك روزه توليدي كامال جذب نشد.  اسداهلل نژاد در ادامه 
به وضعيت تامين نهاده هاي دامي نيز اش��اره كرد و 
گفت: نهاده بسياري از واحدهاي مرغداري كه بهمن 
و اسفندسال گذشته جوجه ريزي كرده  بودند، هنوز 
تامين نشده اس��ت و مرغداران از دولت طلب دارند. 
شركت پشتيباني امور دام و برخي ديگر از شركت هاي 
فعال در اين بخش با وج��ود دريافت پول ولي هنوز 

نهاده ماه هاي قبل را به مرغداران تحويل نداده اند.

24 درصد از نفتگاز مصرفي
استان كردستان در بخش 

كشاورزي تامين و توزيع مي شود
در راستاي ارايه خدمات مطلوب به كشاورزان، رونق 
توليد و اش��تغالزايي در س��ال ۱۴۰۰ بي��ش از ۱۰۳ 
ميليون ليتر نفتگاز در بخش كشاورزي استان تامين 
و توزيع شده است كه سهمي ۲۴ در صدي از مصرف 
نفتگاز اس��تان را شامل مي ش��ود. به گزارش روابط 
عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
كردستان، مدير منطقه با بيان اين مطلب به قابليت هاي 
كشاورزي استان و كسب رتبه هاي كشوري در زمينه 
توليدات باغي و كشاورزي و نقش آن در ايجاد اشتغال و 
توليد اشاره كرد و افزود: تامين و توزيع سوخت مورد نياز 
بخش كشاورزي استان يكي از رسالت هاي اين شركت 
است كه خوشبختانه با تالش همكاران اين شركت و 
همكاري جهادكشاورزي استان اين امر به خوبي محقق 
شده اس��ت. جهانبخش نوكاني كه در اولين جلسه 
كميسيون برنامه ريزي و هماهنگي مبارزه با قاچاق 
استان سخن مي گفت از توزيع الكترونيكي  سوخت 
 بخش كشاورزي با استفاده از سامانه اينترنتي سدف
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در جهت تحقق دولت الكتروني��ك، تكريم ارباب 
رجوع و  تحقق حقوق ش��هروندي خبرداد و افزود: 
خوشيبختانه با همكاري جهاد كشاورزي استان، 
پالك گذاري  ادوات كشاورزي استان نيز انجام شده 
است كه اين امر، نقش بسزايي در جلوگيري از عرضه 
خارج  ازشبكه فرآورده هاي نفتي و توزيع الكترونيك 

سوخت كشاورزان استان را به همراه دارد.

 حفظ محيط زيست
 مهم ترين معيار توسعه پايدار

حسين مدرسي فر، مدير بهداش��ت حرفه اي، ايمني و 
محيط زيس��ت ش��ركت فوالد مباركه، در گفت وگوي 
ويژه خبري سيماي استان اصفهان اظهار كرد: از ابتداي 
راه اندازي فوالد مباركه تاكنون، س��رمايه گذاري هاي 
زي��ادي ب��راي به كارگي��ري فناوري هاي س��ازگار با 
محيط زيست نظير استفاده از روش احيا مستقيم براي 
توليد آهن اسفنجي در اين شركت در نظر گرفته شده 
است. استفاده از كوره هاي قوس الكتريكي براي توليد 
فوالد كمترين ميزان آلودگي براي محيط زيست را در 
پي دارد. وي با بيان اينكه فوالد مباركه درصدد كاهش 
توليد كربن است، افزود: اين شركت از هر فناوري الزم 
براي كاهش مصرف انرژي اس��تفاده مي كند. اخيرا با 
همكاري كنسرسيوم محيط زيس��ت استان اصفهان، 
درصدد اندازه گيري آلودگي محيط زيست منطقه مباركه 
و اصفهان هستيم تا نقش صنايع به ويژه فوالد مباركه در 
آلودگي منطقه مشخص شود. در همين راستا با اجراي 
پروژه هاي زيست محيطي همين ميزان آاليندگي نيز 
حذف خواهد ش��د. مدير بهداش��ت حرفه اي، ايمني و 
محيط زيست ش��ركت فوالد مباركه خاطرنشان كرد: 
فوالد مباركه، با فاصله ۷۵ كيلومتري از شهر اصفهان، 
كمترين آلودگي را براي اين كالنشهر دارد. نكته قابل توجه 
اين است كه شهرستان مباركه در طول سال، كمترين 
تعداد روزهاي آلوده و نس��بت به ديگر شهرستان هاي 

استان اصفهان، روزهاي پاك بيشتري داشته است.

آيا خودروهاي چيني در راه است؟ 

چرايِي تاخير صمت  در واردات  خودرو!

در نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي مطرح شد

دفاع اتاق از حذف دالر 4200 توماني
نمايندگان دول��ت و بخش خصوصي اس��تان تهران 
به مش��كالت و چالش هاي ش��ركت هاي دانش بنيان 
پرداخت��ه و م��واردي چون مش��كل محل اس��تقرار، 
دريافت كارت بازرگاني، بوروكراسي واردات مواد اوليه 
و ... را مورد بحث و بررس��ي قرار دادند. در ابتداي اين 
جلس��ه، رييس اتاق تهران و دبير شوراي  گفت وگوي 
اس��تان طي سخناني با اش��اره به حذف ارز ترجيحي 
به عنوان يكي از مهم ترين اقدامات اقتصادي ماه هاي 
اخير گفت كه پس از تصويب نرخ ۴۲۰۰ تومان براي 
ارز و اعمال اين سياس��ت، ضربات ج��دي به اقتصاد 
كش��ور وارد ش��د و اكنون دولت اگرچه ديرهنگام اما 
در اقدامي قابل تامل نس��بت به حذف آن اقدام كرد و 
متعاقب آن اكنون به دنبال هدفمند كردن يارانه ها و 
حذف يارانه هاي كااليي است كه رويكردي پسنديده 
خواهد بود. مسعود خوانس��اري ادامه داد: ما در چهار 
س��ال اخير، هر ماه به طور مرتب از دولت درخواس��ت 
كرده ايم كه ارز ترجيحي را ح��ذف و آن را تك نرخي 
كند. چرا كه تداوم اين سياست به خروج ارز از كشور، 
قاچاق معكوس به كشورهاي همسايه و نفوذ كاالهاي 
يارانه اي در بازار آزاد دامن م��ي زد. در واقع اگرچه ارز 
يارانه اي به كاالهاي اساسي اختصاص  مي يافت اما اثر 
اين تخصيص بر قيمت اي��ن كاالها در بازار اندك بود. 
به طوري كه بررسي هاي مركز پژوهش هاي اتاق نشان 
مي دهد در طول س��ه سال گذش��ته، قيمت كاالهاي 
اساسي و خوراكي كه ارز ۴۲۰۰ توماني به آن تخصيص 
داده مي شد، سه برابر شده اس��ت. اگرچه درصدي از 
اين افزايش از ناحيه تورم جهاني بود اما بخشي از اين 
افزايش قيمت به اين دليل به وقوع پيوست كه دولت 
قادر به كنترل و نظارت اين نرخ ها نبود. ضمن آنكه به 
رغم هدف گذاري هاي صورت گرفته براي دسترس��ي 
اقشار فرودست به اين يارانه ها، قشر مرفه بيشتر از آن 
بهره مند شد. او با بيان اينكه حذف ارز ترجيحي اقدام 
خوبي بود و انتظار اين اس��ت كه همه از آن پشتيباني 
كنند، به عدم پشتيباني برخي از حاميان دولت از اين 

طرح اشاره كرد و گفت: ما در اتاق بازرگاني از اين طرح 
حمايت مي كنيم، چرا ك��ه راهي جز اين وجود ندارد. 
مساله اين است كه اقتصاد ايران نياز به جراحي دارد و 
نخستين گام براي انجام اين جراحي، تك نرخي كردن 
ارز اس��ت. رييس اتاق تهران در ادامه گفت: اما مشكل 
ديگري كه وجود دارد، اين است كه به دنبال تخصيص 
ارز يارانه اي، دخالت هاي دولت در قيمت گذاري رو به 
افزايش گذاشت كه اين رويه ضربه اساسي به صنعت 
و توليد وارد كرد كه آثار آن در بس��ياري از بنگاه هاي 
توليدي و صنعتي قابل مشاهده است. انتظار اين است 
كه در اين زمينه نيز بازنگري صورت گيرد و مداخالت 
قيمتي دولت كاس��ته شود. خوانس��اري با بيان اينكه 
همزمان با حذف ارز يارانه اي شايس��ته بود كه برخي 
اقدامات از جمل��ه اقناع عموم��ي و  گفت وگو با مردم 
صورت گي��رد، گفت: به نظر  مي رس��د در اين بخش، 
ضعيف عمل شد و اثرات تداوم تخصيص ارز ترجيحي 
يا آثار مثبت حذف آن براي مردم تشريح نشد؛ در عين 
حال در حوزه برنامه ريزي نيز اشكاالتي وجود داشت. 

در حالي كه در مورد چنين اقدامات بزرگي، مردم بايد 
به نح��و مطلوبي در جريان قرار گيرن��د و براي اجراي 
طرح آماده شوند. امسال سال سختي در حوزه اقتصاد 
خواهد بود و تورم همچنان باالست. اما بايد دست در 
دس��ت هم دهيم تا اين دوره طي شود و آينده خوبي 

براي كشور رقم بخورد.

    مشكالت  دانش بنيان كدامند؟ 
در ادامه اين جلسه، نوبت به طرح مشكالت شركت هاي 
 دانش بنيان و ارايه نظرات پيشنهادي براي بهبود فضاي 
كس��ب وكار اين شركت ها رسيد. بر اين اساس، رييس 
مركز نوآوري و تحول ديجيت��ال اتاق بازرگاني تهران 
ب��ا ارايه گزارش��ي در اين زمينه، برخ��ي از تنگناهاي 
فعاليت ش��ركت هاي  دانش بنيان را كه به موجب يك 
نظرسنجي از ۱۰۰ شركت  دانش بنيان احصا شده بود، 
برشمرد. سحر بنكدارپور، بيمه كاركنان شركت هاي 
 دانش بنيان را يكي از مش��كالت اين شركت ها عنوان 
كرد و گفت: انتظار اين است كه معافيت ها و تسهيالتي 

براي كاركنان اين ش��ركت ها به ويژه آنها كه در بخش 
تحقيق و توس��عه فعال هس��تند، در نظر گرفته شود. 
موضوع ديگر، چالش هاي موجود در ارزيابي طرح هاي 
 دانش بنيان است كه مشكالتي را ايجاد كرده و راهكار 
پيشنهادي براي حل اين مساله آن است كه از ظرفيت 
تشكل هاي تخصصي براي ارزيابي ها استفاده شود. او 
همچنين بوروكراس��ي پيچيده و طوالني دولتي را به 
عنوان يكي ديگر از چالش هاي شركت هاي  دانش بنيان 
دانس��ت و ايج��اد كريدور س��بز واردات ب��راي خريد 
مواد اوليه محصوالت  دانش بني��ان را به عنوان راهكار 
پيشنهادي مورد اش��اره قرار داد. در ادامه نمايندگان 
تعدادي از شركت هاي  دانش بنيان به تشريح مشكالت 
فعاالن اين بخش پرداختند و ابتدا سجاد قناعتيان، نبود 
هماهنگي ميان وزارت صمت،  بانك مركزي و گمركات 
در فرآين��د واردات مواد اولي��ه و طوالني بودن فرآيند 
ثبت سفارش، بوروكراسي اعمال تغيير محل فعاليت 
در پروانه بهره برداري، مانع تراشي هاي بانك مركزي و 
بانك هاي عامل براي دريافت تس��هيالت و ضبط ۳۵ 
درصد از ارزش كاال به عنوان ضمانت و همچنين مشكل 
رفع تعهد ارزي اين ش��ركت ها را به عنوان موانعي در 
برابر توسعه فعاليت شركت هاي دانش بنيان برشمرد. 
همچنين، امير ابراهيم ابوترابي، بي اطالعي سازمان ها 
از قوانين مربوط به شركت هاي دانش بنيان را مساله ساز 
خواند و از ضرورت ارزيابي اين ش��ركت ها بر اس��اس 
روش هاي نوين سخن گفت. حسين وطن پور، رييس 
انجمن ش��ركت هاي دانش بنيان حوزه سالمت، نيز با 
اشاره به بنيه ضعيف اقتصادي شركت هاي  دانش بنيان 
و  اس��تارت آپي، عنوان كرد كه اين ش��ركت ها در بدو 
فعاليت، اغلب در مراكز رشد مستقر مي شوند و در اين 
صورت فاقد قرارداد اجاره هس��تند؛ اما سازمان تامين 
اجتماعي در زمان دريافت حق بيمه از آنها كد رهگيري 
اجاره مطالبه مي كند. از اين رو درخواست ما اين است 
كه قرارداد آنها با مراكز رش��د مورد پذيرش س��ازمان 

تامين اجتماعي قرار گيرد. 
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خبرروز

پلمب شعب بانكي ناامن
فرمانده انتظامي تهران بزرگ از پلمب ش��عب بانكي ناامن خبر داد. سردار حسين رحيمي درباره امنيت شعب بانك ها و اينكه آيا 
ممكن است فهرستي از شعب ناامن بانك ها در تهران اعالم شود، گفت: ابتدا الزم است بگويم كه زبده ترين ماموران پليس در هر فصل 
يك بار اقدام به بازديد امنيتي از تمام شعب بانك ها در سطح شهر تهران كرده و نكات امنيتي، ايمني و خألهاي موجود را به مسووالن 
بانك اعالم مي كنند. در اينجا روساي بانك ها مكلف و موظفند كه ضعف هايي را كه ما در بازديدها تشخيص داده ايم، در زمان تعيين 
شده رفع كنند، اما متاسفانه در موارد قابل توجهي ديده شده كه توجه كافي به اين هشدارها نمي شود. او ادامه داد: ما تعدادي بانك 
داريم كه موارد ايمني را رعايت نكردند، دوربين هايشان دچار مشكل است و بعضي از مشكالت ايمني و حفاظتي و مراقبتي را دارند. 

ادامهازصفحهاول

كار كودكان، تجاوز آشكار
به حقوق آنان 

درخواست ويژه ۶۰ ميليون 
دالري براي گروه انتخاب!

 پايان دادن به كار كودكان يكي از مهم ترين داليل ادامه 
حضور كودكان در بازار كار است. در ايران نيز در برنامه 
ششم توسعه، دولت متعهد شد كه ۲۵درصد از جمعيت 
كودكان كار را كاهش دهد. براي اولين بار نام كودكان 
كار در برنامه توس��عه كش��وري برده شد ولي در اينجا 
هم هيچ آماري از تعداد كودكان كار ارايه نشد كه بتوان 
در پايان برنامه ششم ارزيابي روشني از اين برنامه ارايه 
داد. اقدامات انجام شده بيش از هر چيز بر عمليات قهر 
آميز حذف فيزيكي كودكان از سطح خيابان ها متمركز 
ش��د. اين اقدامات كودكان را ب��ه كارهاي خطرناك تر 
و دش��وارتر مثل زباله گردي و غيره س��وق داد و تاثير 
چنداني در بهبود شرايط كودكان كار نداشت. حضور هر 
 روزه كودكان در خيابان ها، كار كودكان در كارگاه هاي 
زير زميني نشان مي دهد كه اين اقدامات بسيار ناكافي 
اس��ت و معضل كار كودك بدون توسعه پايدار و جامع 
نمي تواند حل شود. اخيرا روزجهاني مبارزه با استثمار 
كودكان هم به يك مراسم آييني در كشور تبديل شده 
است و برايش جشنواره تعريف مي كنند و مي خواهند با 
اهداي يك كوله پشتي، حال كودكان كار را خوب كنند و 
از آنان تجليل كنند. اين مراسم ها نمي تواند باعث حمايت 
عاطفي و مالي از اين كودكان شود، آنها به خانواده احتياج 
دارند و محيطي كه در آن امنيت و آرامش داشته باشند، 

محيطي غير از خيابان هاي پر هياهوي شهر.

تامين ارز و صدور كد رهگيري س��اتا طبق ضوابط و 
مقررات اقدام الزم معمول و نتيجه را منعكس نمايد.« 
درباره اين نامه، س��واالت و نكات قابل تأملي مطرح 
مي شود كه بايد به آنها پاسخ داده شود: »نخست آنكه 
آيا اين روال در وزارت صنعت وجود دارد اين بخش 
براي واحده��اي توليدي به دليل كمبود نقدينگي 
و تأخير در تامي��ن ارز اجزا  و قطعات خطوط توليد 
كه دچار مشكل شده به بانك مركزي نامه بنويسد 
و درخواس��ت جهت تخصيص ارز و ترخيص اقالم 
مربوطه به مواد اوليه و اجزا و قطعات مصرفي خطوط 
توليد آن را داشته باشد! اگر چنين چيزي وجود دارد 
وزارت صنعت بايد اسامي آنها را منتشر كند چرا كه 
انتشار چنين نامه هاي سفارش��ي اين موضوع را در 
صنعت لوازم خانگي به وج��ود مي آورد كه برخي از 
واحدهاي توليدي متفاوت از ساير توليدكنندگان 
بوده و وزارت صنعت تمام هم و غ��م خود را در رفع 
مشكالت آن قرار داده است.« عالوه براين اين نكته 
وجود دارد كه در حال حاضر كشور در تخصيص ارز 
كاالهاي اساسي و نهاده هاي دامي دچار مشكل بوده 
و همين امر روند ترخيص كاالها را در گمركات كند 
كرده است اما آيا در شرايط فعلي ترخيص كاالهاي 
اساس��ي اولويت دارد يا بايد اولويت را به واحدهاي 

توليدي لوازم خانگي داد؟!

رويداد

نزاع؛ بزرگ ترين مشكل كودكان كار پسر

يكي از آسيب هاي اجتماعي امروز جامعه جهاني، پديده 
تلخ كودكان كار است. كار كودكان، مشكلي جهاني است؛ 
با اين وجود به نظر مي رسد در كشورهاي در حال توسعه 
اين پديده شوم اجتماعي پر رنگ تر باشد. به همين خاطر 
س��ازمان ملل به منظور آگاهي جامعه جهان��ي از نتايج 
مصيبت بار پديده كار كودك بر نس��ل هاي آتي، روز ۱۲ 
ژوئن، ۲۲ خرداد هر س��ال را به روز جهان��ي مبارزه با كار 
كودكان اختصاص داده است. پديده كار كودك در دو دهه 
گذشته در روندي مطلوب كاهش يافته است؛ با اين حال 
اين روند در طول زمان كند شده و حتي در دوره سال هاي 
۲۰۲۰-۲۰۱6 متوقف شده است. بنا بر گزارش سازمان 
ملل متحد ام��روزه، ۱6۰ ميليون كودك هنوز درگير كار 
كودكان هستند كه برخي از آنها در سن ۵ سالگي قرار دارند.

    كودكان كار و تنش هايي از جنس ديگر
معصومه ايزدي مددكار اجتماعي مدرسه كودكان كار 
ارفك در خصوص مشكالت كودكان كار، گفت: كودكان 
كار از صبح كه فعاليت خود را شروع مي كنند و از وقتي 
كه از خواب بيدار مي ش��وند مشكالت خود را مشاهده 
مي كنند؛ كودك كار وقتي كه چشم باز مي كند؛ به فكر 
اين است كه چه كاري را بايد انجام بدهم؛ مشكالتي را 
كه ديروز در محيط كارم داش��ته ام؛ چگونه حل كنم؟ 
آيا مش��كالت ديروز را همچنان خواهم داش��ت؟ آيا 
تنش هاي محيط كارم همچنان وجود دارد؟ صبحانه 
چه چيزي بخورم؟ آيا در خانه نان براي صبحانه داريم؟ 
اين مددكار اجتماعي افزود: برخالف ديگر كودكان كه از 
قبل صبحانه برايشان فراهم مي شود؛ كودكان كار ناچار 
هستند كه خودشان به اين مسائل فكر كنند؛ اغلب اوقات 
كودكان كار صبحانه نمي خورند و همين موضوع موجب 
مي شود كه تأثير مستقيمي روي يادگيري آنها بگذارد؛ 
سطح تمركز آنها پايين مي آيد؛ ميزان پرخاشگري آنها 
افزايش پيدا مي كند؛ قند خون آنان كاهش پيدا مي كند 

و در نتيجه عملكرد مغز افت پيدا مي كند.

    به كودكان كار انگ كم هوشي مي زنند
ايزدي اظهار كرد: مجموعه اين عوامل موجب مي شود 
كه در بحث پيش��رفت تحصيلي هم ك��ودكان كار با 
آسيب هاي جدي مواجه شوند و اغلب هم اين موضوع 
با اختالالت يادگيري كودكان اشتباه گرفته مي شود؛ 
كودك كار كه دچار تنش است تفاوت تغذيه مناسبي 
ندارد؛ طبيعي اس��ت كه نمي توان��د يادگيري خوبي 
داشته باشد اما اين موضوع باعث مي شود انگ اختالل 
يادگيري و كم هوش��ي به آنها نسبت داده شود. او در 
خصوص مشكالت و سختي هاي كار كودكان گفت: 
كودكان كار تجاربي را در محيط كارشان پيدا مي كنند 
كه كودكاني كه كار نمي كنند شايد در سنين باالي ۱۸ 
سال آن را تجربه مي كنند؛ وقتي كه كودك در محيط 
كار قرار مي گيرد و مجبور اس��ت كه براي بقاي خود 
بجنگد؛ شايد خيلي وقت ها مجبور شود از ابزار كارهايي 
كه براي ما سالح سرد تلقي مي شود؛ فقط براي دفاع 
 از خودش اس��تفاده كند. يا مث��ال مي زنم كودك

 زباله گردي كه مدام در حال گش��تن در زباله ها 
اس��ت؛ براي پاره كردن كيس��ه هاي زباله نياز به 
يك ابزار دارد و اي��ن ابزار در جيبش وجود دارد و 
ممكن اس��ت كه در موقعيت هاي مختلف مجبور 
شود از آن استفاده كند؛ استفاده از چاقو ناخواسته 
است ولي وقتي در دسترس قرار مي گيرد خيلي از 

اوقات ممكن است از آن استفاده شود. 

    نزاع هاي خياباني
اين فعال اجتماعي، نزاع را به عنوان بزرگ ترين مشكل 
در بين پسران كودك كار دانست و افزود: اين نزاع هم به 
چند دليل مطرح مي شود؛ يكي از بزرگ ترين مشكالتي 
كه در برخورد با اين پس��ران كار داريم نزاع هايي است 
كه بچه ها در ابعاد مختلفي برايشان پيش مي آيد؛ يكي 
احساس مثبت بودن، قدرت داشتن در نزاع است كه يكي 
از بارزترين شكل هاي بروز قدرت است؛ اينكه يك كودك 

كار در محيط تجربه مي كند و مي بيند كس��ي كه نزاع 
مي كند و در دعواهاي خياباني وارد مي شود و فرد ديگري 
را مي زند؛ در نظرش صاحب و قدرتمند منطقه يا محله 
مي شود؛ به همين دليل براي كودك اين نزاع به خشونت 
مثبت تبديل مي شود؛ يعني كودك براي اينكه جايگاهي 
به دست بياورد به دنبال اين است كه خودش در محله 
دعوايي كند؛ كسي را بزنند تا بقيه از وي حساب ببرند. 
ايزدي افزود: ممكن است برخي افراد اين سوال را مطرح 
كنند كه پسراني كه كودك كار هم نيستند گاهي دعوا 
مي كنند؛ بله اين موضوع درست است اما در ميان كودكان 
كار نحوه شروع دعوا متفاوت بوده و درگيري و سن شروع 
دعوا و درگيري پايين تر است؛ ضمنًا مدل بروز رفتار در 
ميان پسران كودك كار متفاوت تر است؛ شايد كودكان 
عادي وقتي دعوا مي كنند بيشتر جدال لفظي و كالمي 
داشته باشند؛ چند فحش بدهند يا نهايتاً يك يا دو مشت 
هم به يكديگر بزنند؛ اما كودكان كار در درگيري هاي خود 
از تجاربي كه پيش از آن مشاهده كرده بودند؛ ممكن است 
است استفاده كنند؛ كودكان كار ممكن است با افرادي 

آشنا شوند كه در نزاع بزرگساالن شركت مي كنند.

    ترك تحصيل
 بزرگ ترين مشكل كودكان كار دختر

مددكار اجتماعي مدرسه كودكان كار ارفك با اشاره به 
اينكه در بين دختران كودك كار، بزرگ ترين مشكلي كه 
با آن مواجه هستيم؛ ترك تحصيل در سنين پايين است؛ 
اظهار كرد: با توجه به اينكه اتباع بسيار زيادي در منطقه 
۱۲ تهران كه ما در آن فعال هستيم؛ زندگي مي كنند؛ 
دختران معمواًل تا يك س��ني درس مي خوانند و بعد به 
دليل خواست خانواده زود ازدواج مي كنند؛ خانواده اي كه 
با مشكل اقتصادي مواجه شده است يا مي بيند با ازدواج 
دخترش مي تواند موقعيت خوبي به دست آورد؛ تصميم 
به ازدواج سريع دخترش مي گيرد تا باري از دوش خودش 

كم كند يا يك مبلغي را به عنوان شيربها دريافت كند.

تعادل|
 يكي از نگراني هاي فعاالن محيط زيست 
اجرايي شدن پروژه انتقال آب درياي خزر 
به سمنان بود كه به گفته رييس سازمان حفاظت محيط 
زيست اين پروژه منتفي شده است. اين در حالي است 
كه بسياري از تاالب ها و رودها در كشور به دليل مصرف 
بي رويه آب هاي زيرزميني و روي زمين در حال خشك 
شدن هستند.  علي سالجقه، رييس سازمان حفاظت 
محيط زيست در نشست خبري خود در اين باره گفت: 
منابع آبي در كشور محدود است بنابراين بايد از تمام 
ظرفيت هايي كه وجود دارد در تامين آب شرب، صنعت، 
كشاورزي و محيط زيست استفاده كنيم و البته در اين 
مسير بايد نيازها اولويت بندي شوند. همچنين درباره 
اس��تفاده از آب هاي ژرف هم بايد دقيق عمل كنيم و 
تمام زوايا سنجيده و حتي استفاده از اين منبع هم بايد 
اولويت بندي شود. س��الجقه درباره انتقال آب درياي 
عمان به سيستان و بلوچستان گفت: در مجموع اگر قرار 
است انتقال بين حوضه اي صورت گيرد بايد بر اساس 
مجوزهاي محيط زيستي باشد، همچنين حقابه محيط 

زيستي در مبداء و مسير تامين شود.

    با منابع آب كشور خوب برخورد نكرده ايم
او در ادامه با اشاره به مساله آب در كشور به عنوان يكي از 
دغدغه هاي دولت گفت: در بحث آب آن چيزي كه امروز 
در محيط زيس��ت مي گذرد نتيجه يك روز يا ۱۰ س��ال 
نيست بلكه نتيجه سال ها عدم مديريت صحيح منابع است 
به طوري كه امروز منابع آبي ما به آستانه تحمل رسيده اند، 
در واقع هميش��ه با آب به عنوان سرمايه اي كه هميشه 
ساري و جاري است برخورد كرديم اما ديديم اين سرمايه 
در حال كم شدن است و اكنون با مشكل روبرو هستيم، 
زمان بارش در كشور جابه جا شده و كشور دچار خشكسالي 
شده است، در واقع با منابع آب چه آب هاي سطحي و چه 
آب هاي زيرزميني خوب برخورد نكرديم، حتي امروزه هم 
باو جود اينكه مدام گفته مي شود منابع آبي محدود است 
اما مي بينيم كه برخي خانواده ها از آب به درستي استفاده 
نمي كنند، بنابراين بايد تالش كنيم تا آستانه ها در محيط 
زيست فاصله بگيريم. سالجقه تاكيد كرد: به طور مداوم از 

وزارت نيرو پيگير تامين حقابه محيط زيست هستيم البته 
اين مس��اله همواره مد نظر وزير نيرو است، همچنين در 
زمينه كشاورزي هم از وزارت جهاد كشاورزي خواستيم تا 
در زمينه كشت هاي جايگزين يعني كشت هايي كه نسبت 

به كم آبي و خشكي مقاوم هستند اقدام كنند.

    تهيه بسته كامل آب 
براي چهارمحال و بختياري

س��الجقه در ادامه با اشاره به س��فر اخير هيات دولت به 
اس��تان چهارمحال و بختياري گفت: اين استان يكي از 
سرشاخه هاي رود كارون است و در سفر رييس جمهوري 
نيز به موضوع آب در اين استان اشاره شد، اينجا گره هاي 
آب زياد است از اين رو يك بسته كامل در بخش تامين آب 
شرب، كشاورزي، صنعت و محيط زيست و گردشگري 
در چهارمحال و بختياري تهيه ش��ده است كه به  زودي 
توسط وزارت نيرو رونمايي مي شود تا بتوانيم داشته هاي 
فعلي را حفظ كنيم و چالش ها را با اس��تفاده از ظرفيت 
دانش بنياني به فرصت تبديل كنيم و از اين شرايط فاصله 
بگيريم. او تاكيد كرد: يكي از دغدغه هاي دولت مساله آب 
است و همواره اين موضوع در هيات دولت مطرح مي شود، 
همچنين تامين حقابه هم پذيرفته شده است، خواسته 
مقام معظم رهبري همواره اين بوده كه محيط زيست به 
اولويت تبديل شود و اين خواسته در دولت پذيرفته شده 
اس��ت و بر اين اس��اس كلنگ هيچ پروژه اي بدون مجوز 

محيط زيستي به زمين زده نمي شود.

    استفاده از توان دانش بنيان ها 
براي شناسايي زيستگاه هاي حساس دريايي

سالجقه در ادامه درباره برنامه سازمان محيطزيست براي 
حل مشكل آلودگي هاي خليج فارس گفت: درياهاي ما 
ناشناخته است و با درياها خوب برخورد و از آنها صيانت 
نكرديم. درياهاي ما از لحاظ تنوع زيستي نسبت به محيط 
خشكي، بسيار ثروتمندتر هستند، با توجه به تردد تعداد 
زيادي نفتكش و كش��تي در خليج فارس و امكان آلوده 
كردن اين بس��تر آبي ارزشمند اما متاس��فانه آنطور كه 
بايد ب��ه اين پهنه هاي آبي توجه نكردي��م. او تاكيد كرد: 
امسال مي توانيم از ظرفيت هاي دانش بنياني استفاده و 

زيستگاه هاي حساس را شناسايي كنيم و اين موضوع در 
دستور كار جدي سازمان قرار دارد و معاونت دريايي نيز 
تهيه نقشه هاي زيستگاه هاي دريايي را هم در دستور كار 
قرار داده است، از طرفي خساراتي كه به اين زيستگاه ها 
وارد شده نيز بايد شناسايي شود، اگر ما بخواهيم برآوردي 
از خسارات داشته باشيم، مي بينيم خيلي عقب هستيم اين 
در حالتي است كه خسارات سنگيني به ما وارد شده است.

    آخرين اقدامات 
درخصوص احداث سد مارون ۲

رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت درخصوص 
احداث س��د م��ارون ۲ و ارزيابي هاي ص��ورت گرفته 
درخصوص احداث اين سد، گفت: دفتر ارزيابي سازمان 
در حال بررسي اين موضوع است. در استان هايي كه به 
عنوان سرشاخه كارون محسوب مي شوند گره هاي آبي 
زيادي وجود دارد و اس��تخوان الي زخم هاي زيادي در 
بحث محيط زيست كشور داريم كه آگاهانه يا ناآگاهانه 
درگير مس��ائل سياسي يا س��اير عوامل رخ داده اند كه 
موجب شده مش��كالت زيادي ايجاد شود و بايد سريعا 
حل شود، رييس جمهوري نيز در اولين نشست شوراي 
عالي محيط زيس��ت از سازمان محيط زيست قاطعانه 
درخواس��ت كرد ك��ه ذهنيت هاي دوگانه م��ردم را در 
زمينه مسائل محيط زيستي س��امان دهد. او ادامه داد: 
دو اس��تان چهارمحال و بختي��اري و كهگيلويه و بوير 
احمد سرچشمه كارون هستند. در استان چهارمحال و 
بختياري فضاي آب آشفته است و در بهره برداري از آب 
مسائل متعددي وجود داشته كه از قبل انقالب تاكنون 
ادامه دارد. در استان كهگيلويه و بوير احمد نيز تاكنون 
هيچ نوع سازه اي كه استحصال آب انجام شود، نداريم و 
هيچ گونه سدي ساخته نشده است، از طرفي در پايين 
دست استان خوزستان و حوضه كرخه را داريم و تاالب 
ش��ادگان كه ۴ ميليارد متر مكعب آب را در ش��رايط 
سيالبي سال ۹۸ مديريت كرد، در طول اين مسير ۹۰۰ 
ميليون متر مكعب آب مصرف مي شود تا به شادگان 
برس��د كه بخشي از حقابه تاالب اس��ت، در اين مسير 
آب ش��رب ۱۲۷ هزار نفر بايد تامين شود، روش هاي 
متعددي مطرح شده و سعي مي كنيم روش هايي كه نرم 

 افزاري است مورد استفاده قرار گيرد و دنبال روش هاي 
س��خت افزاري نروي��م و در عين ح��ال هم هيچ 

مشكلي براي تاالب شادگان پيش نيايد.

    تاكيد بر نشست هاي دوجانبه
 براي حل معضل گرد و غبار

رييس سازمان حفاظت محيط زيست در ادامه درخصوص 
موضوعيت نداشتن مساله گرد و غبار براي برخي كشورهاي 
همسايه و ضرورت اهرم هاي حقوقي براي حل معضل گرد و 
غبار اظهار داشت: سال ۸۹ يا ۹۰ با وزراي ۴ كشور همسايه 
نشست داشتيم اما پديده گرد و غباربراي آنها چندان اولويت 
نداشت و نسبت به اين مساله حساسيتي نبود، بحث گرد و 
غبار براي سه كشوري كه در جلسات شركت مي كردند در 
اولويت نبود، اما در اين ۱۰ سال شرايط خيلي متفاوت شد و 
رويكردها تغيير كرد، تركيه كشوري در باالدست است اما 
ديديم كه چندي پيش تحت تاثير پديده گرد و غبار قرار 
گرفت اين نشان مي دهد كه اگر بخواهيم بي تفاوت از كنار 
اين موضوع عبور كنيم مشكالت بزرگ تري پيش خواهد 
آمد. او افزود: چندي پيش در نشس��تي كه در كنيا برگزار 
شده بود، ديدم وزير محيط زيست عراق با رويكرد جدي 
نسبت به مساله گرد و غبار حساس شده است، همچنين 
در نشستي كه اخيرا با سفراي كشورهاي همسايه در زمينه 

گرد و غبار داشتيم نيز رويكرد مناسبي داشتند، در اين زمينه 
دستگاه هاي مسوول بين المللي مكلف هستند كار خودشان 
را انجام دهند، رياست جمهوري نيز در شوراي عالي محيط 
زيست تاكيد كرد كه كنسرسيوم منطقه اي شكل بگيرد 
تا اين معضل حل شود. رييس سازمان حفاظت محيط 
زيست ادامه داد: البته در زمينه مقابله با گرد و غبار به 
مراودات دو جانبه تاكيد داريم و نشست هاي دوجانبه 
را تقويت مي كنيم تا همگرايي براي حل مش��كالت 
صورت بگيرد و به نتايج خوبي برس��يم، در منشاهاي 
گرد و غباري كه در دو كش��ور ايران و عراق وجود دارد 
اقداماتي انجام خواهيم داد حاال از طريق روش هاي مالچ 
پاشي و بادشكن ها و... باشد. همچنين از لحاظ حقوقي 
دستگاه هاي بين المللي مكلف هستند اقدامات خود را 
انجام دهند و ما هم از اين ظرفيت نشست هاي دوجانبه 

در يك رويكرد تعاملي استفاده خواهيم كرد. 

    قوانين بين المللي قوي 
در زمينه آب نداريم

سالجقه گفت: در زمينه منابع آبي قوانين بين المللي 
قوي و خوبي نداريم هر چه داريم غالبا توافقنامه هايي 
است كه معموال بين دو كشور منعقد شده است حتي 
در سطح چند جانبه هم نيستند، فقط در حدي كه مثال 

فالن كشور موظف است ساالنه مقدار مشخصي حقابه 
كشور پايين دست را تامين كند كه اين روند قطعا براي 

منابع آبي كه كااليي استراتژيك است كافي نيست.

    پمپاژ آب از خزر به خليج گرگان
 بعد از اليروبي

رييس سازمان حفاظت محيط زيست درباره اليروبي 
خليج گ��رگان گفت: در زمين��ه اليروبي خليج گرگان 
نظرات موافق و مخالف زيادي وجود دارد، برخي نگران اين 
هستند كه چون خزر در حال عقب نشيني است بنابراين با 
اليروبي همان ميزان آب باقيمانده در خليج به خزر تخليه 
شود كه از نظر علمي درست است به همين علت نظر من 
اين بود كه بايد جنبه هاي مختلف اليروبي ديده شود تا 
همان ۱۵ هزار هكتار باقيمانده از خليج گرگان هم خشك 
نشود. در واقع ۳ هزار هكتار از خليج خشك شده است. 
سالجقه همچنين درباره مباحث مطرح شده در زمينه 
احياي خليج گرگان گف��ت: در واقع با توجه به اهميت 
موضوع هم موسسه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي و 
هم دانشگاه هاي بومي منطقه، مساله احيا و اليروبي خليج 
گرگان را مطالعه كردند، با توجه به عقب نشيني درياي 
خزر كه شكل گرفته، تاكيد شد طرح به  گونه اي نباشد كه 

منطقه در اليروبي خشك شود و از بين برود. 

گزارش

پروژه انتقال آب درياي خزر منتفي شد

انتقال بين حوضه اي بايد با مجوزهاي محيط زيستي باشد

تمديد مهلت ثبت نام كتب درسي دانش آموزان ميان پايه
مهلت ثبت سفارش خريد كتاب درسي 
س��ال تحصيلي ۱۴۰۲-۱۴۰۱ براي 
تمام پايه ها و رشته هاي تحصيلي - به 
اس��تثناي پايه هاي ورودي اول، هفتم 
و ده��م - كه تا امروز تعيين ش��ده بود 
ب��ه م��دت ۱۰ روز و تا ۳۱ خ��رداد ماه 
تمديد ش��د. معاون سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزش��ي علت تمديد را 

عدم اق��دام ۱۱درصد دانش آموزان ميان پايه براي 
ثبت سفارش كتاب هاي درسي دانسته و از مدارس 
و خانواده ها خواسته است اگر تاكنون به علتي موفق 
به ثبت نام نش��ده اند، در مهلت مقرر نسبت به اين 
امر اقدام كنند. بر اين اساس، دانش آموزان مدارس 
پايه آمادگي تكميلي )پيش دبستاني استثنايي(، 
پايه دوم تا ششم دوره ابتدايي )عادي و استثنايي(، 
پايه هشتم و نهم دوره اول متوسطه و پيش حرفه اي 

استثنايي، دانش آموزان پايه يازدهم و 
دوازدهم دوره دوم متوس��طه )نظري، 
فني و حرفه اي و كاردانش( و فراگيران 
پاي��ه يازده��م و دوازده��م دوره دوم 
متوسطه حرفه اي استثنايي مشمول 
ثبت سفارش كتب درسي در بازه زماني 
تعيين شده فعلي هستند و ثبت سفارش 
دانش آم��وزان ورودي پايه ه��اي اول، 
هفتم و ده��م از پنجم تيرماه نيز پ��س از ثبت نام 
در مدرس��ه شروع خواهد ش��د. كتاب هاي درسي 
دانش آموزان دوره هاي تحصيلي آموزش ابتدايي، 
متوسطه دوم شاخه هاي فني و حرفه اي، كاردانش، 
رشته معارف اسالمي و كتاب هاي درسي تكميلي 
دوره اول متوسطه ويژه دانش آموزان استعدادهاي 
درخشان، از طريق مدرسه محل تحصيل آنان كه در 
سفارش دانش آموز قيد شده است، توزيع مي شود. 

صادرات۷۰ درصد توليد فرش مددجويان به بازارهاي جهاني 
معاون اش��تغال و خودكفايي كميته 
امداد گفت: ۷۰ درص��د توليد فرش 
مددجوي��ان كميته ام��داد به دليل 
برخورداري از كيفيت باال، به بازارهاي 
جهان��ي ص��ادر مي ش��ود. مرتضي 
فيروزآبادي اظهار كرد: اكنون حدود 
۵۰ هزار طرح اشتغال در حوزه قالي 
و گلي بافي توسط مددجويان كميته 

امداد در حال اجرا اس��ت. او اف��زود: مددجويان 
كميته امداد ساالنه بيش از ۱۵۰ هزار متر مربع 
قالي و گليم توليد و به بازارهاي داخلي و خارجي 
ارس��ال مي كنند. معاون اش��تغال و خودكفايي 
كميته امداد به نقش آفريني خانواده هاي تحت 
حمايت كميته امداد در عرص��ه صادرات فرش 
كشور اشاره كرد و گفت: 6۰ تا ۷۰ درصد توليدات 

فرش مددجويان كميته امداد توسط 
تج��ار معتب��ر ايراني به كش��ورهاي 
هدف صادر مي ش��ود. فيروزآبادي با 
بيان اينكه توليدات فرش مددجويان 
كميته ام��داد موفق به ثبت نش��ان 
بين المللي »احس��ان« ش��ده است، 
خاطرنش��ان كرد: فرش مددجويان 
كميته ام��داد به دلي��ل كيفيت باال 
و برخورداري از هزار دس��ت نقش��ه اختصاصي، 
مورد اس��تقبال خوبي در بازاره��اي جهاني قرار 
گرفته است. به گفته او، قيمت هر متر مربع قالي 
روستايي باف، عشايرباف و درشت باف مددجويان 
كميته امداد س��ه تا پنج ميلي��ون تومان در بازار 
است كه سقف درآمد ۱۵ ميليون توماني را براي 

مددجويان به ارمغان مي آورد.

ثبت بيش از ۱۵۱ هزار ماموريت در مركز اورژانس 
رييس مركز اورژانس تهران گزارشي 
آماري از عملكرد مركز اورژانس تهران 
در هفته گذشته ارايه داد و گفت: در 
اين مدت ۱۵۱ هزار و ۱۷ ماموريت در 
مركز اورژانس تهران انجام گرفت. به 
گزارش روابط عمومي مركز اورژانس 
تهران يحيي صالح طبري در ارتباط 
با حوادث هفته گذش��ته )۱۳ تا ۲۰ 

خرداد ماه ۱۴۰۱( اظهار داش��ت: طي اين مدت 
در مجم��وع ۱۵ ه��زار و ۱۱۷ ماموريت در مركز 
ارتباطات ۱۱۵ اورژانس تهران )ديسپچ( ثبت شد 
كه در پي اين ماموريت ها ۴ هزار۵6۷ نفر به مراكز 
درماني انتقال يافتند و ۱۰ هزارو ۵۵۰ مورد نيز 

در محل از خدمات اورژانس استفاده 
كردند. او گفت: در اين مدت ۴۷ هزار 
۵۱۵ تماس با مركز ديسپچ اورژانس 
ته��ران برقرار ش��د كه از اي��ن تعداد 
متاسفانه يك هزار و 6۱۳ تماس هاي 
مزاحم با اين مركز بوده است. طبري 
افزود: از مجموع ماموريت هاي ثبت 
شده طي هفته گذشته، ۲ هزارو ۵۳۴ 
م��ورد حوادث ترافيك��ي و ۲ ه��زارو ۴۹۸ مورد 
حوادث غيرترافيكي بوده است. در اين بازه زماني 
۲ نفر نيز دچار مسموميت با گاز منواكسيدكربن 
شدند كه خوش��بختانه اين آمار نسبت به هفته 

گذشته كاهش يافته است.
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