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يادداشت- 1

مقابله با ام المشکالت اقتصادی
این روزها بس��یاری از فعاالن 
رسانه در تماس با اقتصاددان ها، 
جامعه شناس��ان و متفک��ران 
اقتصادی، پرسش هایی از این 
دس��ت را مطرح می کنند، در 
ش��رایطی که اقتص��اد ایران با 
کسری بودجه 400تا 500هزار 
میلیارد تومانی  روبه روس��ت، 
شاخص های اقتصادی اکثرا در وضعیت نزولی قرار دارند 
ادامه در صفحه 2 و گرانی و بیکاری بیداد می کند...  

علی اکبر نیکواقبال

يادداشت- 3

ويروس جهش يافته مسکن
1-ای��ن روزه��ا، ب��ازار ارای��ه 
راه��کار و مش��اوره اقتصادی 
و غیراقتص��ادی ب��ه ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهور منتخب 
داغ است. گروه هایی از نخبگان 
اقتصادی و سیاسی به دعوت 
دفتر رئیس جمهور منتخب، 
طرف مشورت قرار گرفته اند. 
گروه هایی هم به طور خودجوش و ...  ادامه در صفحه 5

مجید اعزازی

يادداشت- 2

پنج اولويت مهم دولت رئيسی 
وقت��ی دولت ه��ا بر س��ر کار 
می آیند، لیس��تی از انتظارات 
ش��کل می گیرد ک��ه باید در 
دستور کار قرار گیرد؛ اما پایان 
دولت ها که می رسد، متاسفانه 
مش��اهده می کنیم که بخش 
اعظمی از لیست انتظارات بدون 
اینکه اجرایی ش��وند، سرجای 
خود باقی می مانند. نهایت امر آنچه گفته می شود، جز تکرار 
مکررات چیز دیگری  نیست .  ادامه در صفحه 6

سیده فاطمه مقیمی

اجاره بها در شهرهاي اقماري اطراف پايتخت افزايش يافت

سرايت اجاره هاي باال به حاشيه تهران

 نقاط ضعف و قوت طرح »حمايت از حقوق كاربران
 فضاي مجازي«، مورد بحث كارشناسان قرار گرفت

 فيلم »قهرمان« برنده 
جايزه بزرگ  هيات داوران 

جشنواره كن شد

 سه روايت آماري از خسارت
 قطعي برق به بنگاه ها تشريح شد

گمرك به صمت درباره كاهش 
واردات برنج هشدار داد

كميجاني،  همزمان با انتشار  گزارش بانك مركزي در مورد شاخص هاي كالن اقتصاد  
در يك سال منتهي به خرداد 1400 تشريح كرد

 طرح جنجالي براي اينترنت 
 در آستانه تصويب مجلس

صفحه 6     صفحه 8    

صفحه 5    

درخشش دوباره 
اصغرفرهادي 

 خسارت 
 هر ساعت خاموشي
 ۱۵۰ ميليون تومان

برنج نيست!

گروه صنعت| قطعي برق در بنگاه هاي اقتصادي 
از مرز ۲0 درصد گذشته است؛ مساله اي كه باید 
در مورد آن چاره اندیش��ي ش��ود؛ چ��را كه ادامه 
این وضعی��ت، تنظیم بازار كااله��ا را تحت تاثیر 
قرار داده و صدم��ات مالي به تولیدكنندگان وارد 
مي شود. عالوه بر این، فشارهاي مالیاتي، بیمه اي 
و هزینه هاي جاري و حفظ اشتغال را نیز باید به آن 
اضافه كرد. در همین راستا، در نشست اخیر شوراي 
گفت وگوي استان تهران مساله تامین و توزیع برق 
صفحه 7 را بخوانید و چالش هایي كه...  

گ�روه صنع�ت| »موج��ودي برن��ج فقط ۳۷ 
هزارتن!« این را آمار گمرك نشان مي دهد. بنابر 
اطالعات دریافتي، میزان برنج وارداتي موجود در 
بنادر و گمركات كشور حاكي از معادل ۳۷هزار و 
14۷تن اس��ت كه صرفًا یك فروند شناور حاوي 
15 هزار و110 تن برنج وارداتي درحال تخلیه این 
كاال در بندر چابهار است. در همین حال، معاون 
فني گمرك با اعالم افت ۶۹ درصدي واردات برنج 
از ابتداي س��ال تا پانزدهم تیرماه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، نسبت به كمبود و گراني برنج در 
ماه هاي آتي هشدار داد و ...  صفحه 7 را بخوانید

 تحريم ،كرونا  وكسري بودجه
 سه عامل عدم تعادل در اقتصاد

سالروز شهادت امام محمد باقر )ع( را تسلیت مي گويیم



رییس جمهوری منتخب گفت: مالک و محور اصلی در 
مبارزه با کرونا تولید داخلی واکسن و حمایت از تالش 
متخصصان ایرانی در این زمینه است که باید به دقت و 
سرعت، مشکالت و موانع موجود در این مسیر برطرف 
ش��ود. البته درکنار تولید داخل باید خرید واکس��ن 

خارجی معتبر هم با سرعت پیگیری شود.
س��ید ابراهیم رییس��ی در نشس��تی با مس��ووالن و 
کارشناسان حوزه واکسن و واکسیناسیون کرونا ضمن 
تقدیر از کادر درمان و با گرامیداشت یاد شهدای مدافع 
سالمت که فداکارانه در میدان مبارزه با بیماری کرونا 
وارد عمل ش��ده اند، اظهار داش��ت: ورود متخصصان 
داخلی به عرصه تولید واکسن کرونا که قابل رقابت با 

انواع واکسن خارجی باشد، باعث افتخار است. 
وی خاطرنش��ان کرد: ام��روز با هم��ت متخصصان 
کشورمان، دانش تولید واکسن کرونا بومی شده و باید 
گسترش یابد و دولت هم خود را موظف می داند در این 

زمینه حمایت های الزم و واقعی را انجام دهد.
 رییس��ی با تاکید ب��ر حمایت عملی از ش��رکت ها و 
تولیدکنندگان واکس��ن کرونا گفت: نوع حمایت ها 
نباید در حد حرف باشد و دولت سیزدهم ضمن دقت و 
تسریع در صدور مجوزهای الزم، اختصاص اعتبارات 
و بودج��ه را در اولویت قرار می ده��د. رییس جمهور 
منتخب با بیان اینکه اقدام��ات الزم در زمینه مبارزه 
با بیماری کرونا باید بدون معطلی و بی وقفه پیگیری 
شود، گفت: آنچه تاکنون در زمینه واکسیناسیون انجام 
ش��ده الزم بوده اما قطعا کافی نیس��ت و اعداد و ارقام 
موجود نباید ما را قانع کند. وی خاطرنشان کرد: مالک 
و محور اصلی، تولید داخلی واکسن و حمایت از تالش 
متخصصان ایرانی در این زمینه است که باید به دقت و 
سرعت، مشکالت و موانع موجود در این مسیر برطرف 
ش��ود. البته درکنار تولید داخل باید خرید واکس��ن 
خارجی معتبر هم با س��رعت پیگیری ش��ود.  رییس 
جمهور منتخب با تاکید بر اهمیت واکسیناس��یون 
عمومی و تاثیر آن بر زندگی روزمره، معیشت و اقتصاد، 
گفت: آرامش خاطر و مصونیت بخشی مردم برای ورود 
به فصل پاییز و زمستان اهمیت ویژه ای دارد لذا باید با 
استفاده از تمام ظرفیت ها زمان واکسیناسیون عمومی 
را کاهش دهیم. رییسی با تاکید بر تاثیرات واکسن کرونا 
از لح��اظ روحی و روانی و نیز کاهش تلفات انس��انی، 
اظهارداش��ت: باید مبنای کار را بر هر چه کمتر شدن 
تلفات هموطنانمان بر اثر ابتالی به کرونا قرار دهیم و 
در این راس��تا حتی جان یک نفر هم اهمیت دارد زیرا 

خانواده های بسیاری عزادار می شوند.
وی با طرح این س��وال ک��ه آیا آنچه تاکن��ون انجام 

شده نهایت اس��تفاده از ظرفیت کش��ور در راستای 
واکسیناسیون است، تصریح کرد: به نظر بنده اینطور 
نیست و ظرفیت های زیادی در عرصه تولید و واردات 
وجود دارد که باید فعال شود و در این زمینه اختصاص 
بودجه و انج��ام حمایت الزم از ط��رف دولت، دارای 

اولویت است. 
رییس جمهور منتخب با بیان اینکه باید نس��بت به 
واکس��ن تولید داخل، تش��ویق و حمایت های الزم، 
مالک عمل قرار بگیرد، گفت: ضروری است مشوق های 
ویژه ای برای تولیدکنندگان داخلی واکس��ن در نظر 
گرفته شود و از طرف دیگر باید بتوانیم تا قبل از رسیدن 

فصل سرما کار جدی و متفاوتی انجام دهیم.
رییسی استفاده از ظرفیت های نیروهای مردمی، بسیج 
و جمعیت هالل احمر را در واکسیناسیون عمومی مورد 

تاکید قرار داد.
در این نشست س��عید نمکی وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزش��کی، محمد مخبر رییس ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره(، قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس 
در ستاد کرونا، حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون 
بهداش��ت مجلس ش��ورای اس��المی، کریم همتی 
رییس جمعیت هالل احم��ر، علیرضا بگلری رییس 
انستیتوپاستور، محمدرضا شانه ساز رییس سازمان 
غذا و دارو،  علیرضا عسگری رییس سازمان تدارکات 
پزش��کی هالل احمر، مصطفی قانعی رییس کمیته 
علمی س��تاد کرونا، فریدون مهبودی پیشکس��وت 
بیوتکنولوژی، حسن جلیلی مسوول گروه تحقیقاتی 
واکس��ن ایرانی کرونا و مهدی صفری از فعاالن حوزه 
تامین و تولید واکسن در سخنان جداگانه ای دیدگاه ها 
و پیشنهادات خود را درخصوص وضعیت واکسن کرونا 
در دو حوزه تولید داخل و واردات و راهکارهای مناسب 
برای اجرای واکسیناس��یون عموم��ی و نگرانی های 

موجود در این زمینه را مطرح کردند.
اهمیت توجه به تولید داخلی واکسن، تسریع و تسهیل 
در ص��دور مجوزهای مرتبط، ارائه مش��وق و دریافت 
تضمین از شرکت های تولید کننده واکسن، حمایت 
ارزی و ریالی از تولیدکنندگان واکسن، انتقاد از عدم 
کمک ریال��ی و ارزی دولت از تولید واکس��ن، تالش 
برای جلب اعتماد آسیب دیده مردم، توجه به مطالبه 
اجتماعی در امر واکسیناس��یون عموم��ی، انتقاد از 
عدم استفاده از نیروهای هالل احمر در زمینه تزریق 
واکس��ن، تقویت تعامل و همدلی بین دس��تگاه ها، 
استفاده از توان بخش خصوصی در واردات واکسن و 
حمایت ارزی از شرکت ها از جمله مهمترین محورهای 

مطرح شده در این نشست بود.

حسن روحانی رئیس جمهور گفت: متأسفانه برخی 
استان ها مانند کرمان، مازندران، هرمزگان، گلستان 
و سیستان و بلوچس��تان در زمینه بستری ها شرایط 
مناسبی ندارند و آمارشان رو به افزایش است؛ همچنین 

تهران و برخی دیگر استان ها در مسیر خیز هستند.
به گزارش تس��نیم، حجت االسالم حس��ن روحانی 
رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن 
تبریک در پیش بودن عید قربان گفت: ویروس کرونا در 
17 ماه گذشته به شکل های مختلفی درآمده و اخیراً به 
صورت ویروس هندی ظاهر شده که از شرق وارد کشور 
شده است و به س��مت عمق کشور می رود. متأسفانه 
برخی اس��تان ها مانند کرمان، مازندران، هرمزگان، 
گلستان و سیستان و بلوچستان در زمینه بستری ها 
شرایط مناسبی ندارند و آمارشان رو به افزایش است. 
همچنین تهران و برخی دیگر استان ها در مسیر خیز 
هستند. وی افزود: این ویروس فشار زیادی بر جامعه و 
مردم در این مدت وارد کرده و آثار روانی زیادی داشته 
و خسارات فراوان اقتصادی و فرهنگی بر ما داشته است. 
رئیس جمهور گفت: در حالی که فکر می شد به سمت 
آرام شدن ش��رایط می رویم، انتخابات از یک طرف و 
مراسم عید فطر از سویی دیگر و همچنین سفرهای 
تابستان از سویی دیگر دست به دست هم دادند و از اینها 
مهم تر ورود ویروس هندی از مرزهای شرقی و جنوبی 
کار را س��خت کرد و امروز با خیز صعودی، تقریبًا در 
سراسر کشور مواجه هستیم. روحانی اظهار داشت: برای 
اینکه بتوانیم از این ویروس فاصله بگیریم و مشکالت 
مردم کاهش یابد، سالمت جس��می و روحی مردم و 
همچنین معیشت آنها حفظ شود، بهترین راه این است 
که ما از ویروس فاصله بگیریم و این یعنی در اجتماعات 
شرکت نکنیم، ترددها کاهش یابد و همه پروتکل های 
بهداشتی را رعایت کنیم. وی گفت: متأسفانه میزان 
عمل به پروتکل های بهداش��تی در کشور 48 درصد 
است و این میزان خیلی کم است و باید باالی 90 درصد 
باشد. میزان رعایت دستورالعمل ها پایین است، ویروس 
هندی وارد کشور شده است و در فصل تابستان هستیم 
و اگر دورهمی ها باز هم برقرار باشد و اجتماعات شکل 
بگیرد، پیداست که شرایط چگونه خواهد شد. راه حل 
اصلی برای اینکه سالمت مردم حفاظت بشود، فاصله 

گرفتن از این ویروس در چارچوب پروتکل ها است.
روحانی با بیان اینکه مساله بعدی امر واکسیناسیون 
است، خاطرنش��ان کرد: الحمدهلل بیش از 7 میلیون 
واکس��ن تاکنون تزریق ش��ده و دو میلیون دیگر هم 
توزیع شده و به تدریج تزریق خواهد شد. در طول هفته 
جاری حدود 7 میلیون دوز وارد کش��ور می شود و در 

مردادماه می توانیم از حدود 1.5 میلیون دوز واکسن 
داخلی استفاده کنیم. در دو هفته ی آینده حدود 10 
میلیون دوز واکس��ن در دسترس خواهیم داشت که 
تزریق آن نیز نهایت��ًا ظرف 20 روز انجام می گیرد و تا 
پایان این دولت طبق وعده م��ان به مردم، افراد باالی 
65 سال و کسانی که بیماری زمینه ای دارند واکسن 
می زنند و البته در برخی استان ها واکسیناسیون افراد 
باالی 60  س��ال هم در حال انجام اس��ت و در برخی 
نقاط مرزی و جزایر، افراد باالی 18 س��ال هم واکسن 

دریافت می کنند.
وی در ادامه درخصوص بازگشایی مدارس تصریح کرد: 
امیدواریم برای مدارس نیز شرایطی شکل بگیرد تا در 
مهرماه بازگشایی شوند؛ واکسن برای معلمین، اساتید 
دانش��گاه ها و همچنین برای عش��ایر و سایر گروه ها 
در نظر گرفته ش��ده و ان شاءاهلل طبق وعده مان عمل 

خواهیم کرد.
رئیس جمهور گفت: یکی دیگر از واکسن های داخلی 
نیز به بازار واکسیناس��یون آمده و امیدواریم تا پایان 

دولت در مسیر واکسیناسیون قرار بگیرد.
روحانی خاطر نشان کرد: مردم عزیز ما بدانند که تزریق 
واکسن نباید عاملی باشد تا برخی فکر کنند که باید 
پروتکل ها را کنار بگذارند؛ اگر دو دوز واکس��ن تزریق 
شود در کاهش مرگ و میر بسیار مؤثر است ولی حتمًا 
جلوی ابتال را نخواهد گرفت و این ویروس جهش یافته 
است و تمامی دستورالعمل های بهداشتی حتمًا باید 
رعایت شود. وی افزود: بس��یاری کشورها که رعایت 
پروتکل های بهداش��تی را بعد از واکسیناسیون کنار 
گذاش��تند، مجدداً توصیه به رعایت دستورالعمل ها 
می کنند. حتی اگر ما قادر باشیم در آینده به تمام مردم 
واکسن بزنیم، اگر کش��ورهای اطراف، منطقه و یا در 
جهان کشورهایی باشند که  درگیر کرونا باشند، ممکن 
است ویروس به کشور ما بیاید و سرایت کند. مصونیت 
کافی زمانی حاصل می شود که واکسیناسیون در همه 

کشورها انجام بگیرد.
رئیس جمه��ور گفت: باید همه ت��وان را به کار ببریم 
تا جل��وی عادی انگاری در جامع��ه را بگیریم و مردم 
همچنان بدانند که چرخه انتقال ویروس وجود دارد 
و این بیم��اری می تواند خطرناک باش��د و باید همه 
پروتکل ه��ا را رعایت کنیم.روحان��ی در پایان اظهار 
داش��ت: مصونیت کامل از این ویروس زمانی خواهد 
بود که تمام کشورها از واکسن استفاده کنند و چون 
تا آن زمان فاصله داریم، باید خودمان را برای زندگی 
در شرایط کرونا و اجرای پروتکل ها برای مدت طوالنی 

آماده کنیم.
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آیین نامه پرداخت سهم 
صندوق توسعه از منابع حاصل 

از صادرات نفت ابالغ شد
معاون اول ریی��س جمهوری آیین نام��ه اجرایی 
محاسبه و پرداخت س��هم صندوق توسعه ملی از 
منابع حاصل از صادرات نف��ت و میعانات گازی را 

ابالغ کرد.
به گزارش ایرنا از دفتر هیات دولت، با امضای اسحاق 
جهانگیری آیین نامه اجرایی موضوع محاس��به و 
پرداخت سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل 

از صادرات نفت و میعانات گازی ابالغ شد.
هیات وزیران در جلس��ه مورخ بیس��ت و سوم تیر 
1400 و در اجرای حکم مندرج در بندهای )الف(، 
)ب( و )ج( تبصره )1( ماده واحده قانون بودجه سال 
1400 کل کشور درخصوص محاسبه و پرداخت 
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات 
نفت و میعانات گازی، آیین نامه اجرایی مربوط به 

بندهای مذکور را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، سهم صندوق توسعه ملی 
در س��ال 1400 از منابع حاصل از صادرات نفت و 
میعانات گازی تا سقف ۳65 میلیون بشکه در سال 
)یک میلیون بش��که روزانه(، معادل )20 درصد( و 

مازاد بر آن معادل )۳8 درصد( است.
همچنین به اس��تناد بند )الف( تبص��ره )1( قانون 
بودجه سال 1400 کل کشور، سهم صندوق توسعه 
ملی از منابع وصولی حاصل از خالص صادرات گاز 

)20 درصد( تعیین شد.

رییسی دالر را 
تک نرخی می کند؟

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید: 
امروز بس��یاری از تحلیلگران و فع��االن اقتصادی 
تردیدی ندارند که مشکالت ارز چند نرخی، قطعا از 

مواهبش بیشتر است.
مه��رداد عباد در گف��ت و گو با ایس��نا، اظهار کرد: 
متاسفانه ما در س��ال های گذشته با سیاست های 
ارزی مواجه بودیم که بس��یاری از آنها بدون اینکه 
کار کارشناسی را پشت سر گذاشته باشند، تحت 
تاثیر شرایط و فش��ارها و به خصوص در دوره اخیر 
تحریم ها اتخاذ شدند. این سیاست ها از سویی ثبات 
اقتصادی کشور را با چالش مواجه کردند و از سوی 
دیگر به فعاالن اقتصادی امکان رصد شرایط و اتخاذ 

تصمیمات صحیح را ندادند.
وی با بیان اینکه دولت س��یزدهم باید پیش از هر 
چیز به بررس��ی ابعاد کالن سیاس��ت های ارزی و 
اصالح زیرس��اختی آنها بپردازد، توضیح داد: نحوه 
مدیریت بازار ارزی کش��ور، نقش��ی بسیار کلیدی 
در حوزه تولید و تج��ارت دارد و نمی توان در کوتاه 
مدت تصمیماتی را گرفت و امید داشت که ناگهان 
شرایط را تغییر دهند. عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه 
داد: م��ا امیدواریم که تیم اقتصادی دولت جدید از 
مدت ها پیش کار کارشناسی خود بر بازار ارز و نحوه 
اصالح ش��رایط کالن آن را آغاز کرده و به نتایجی 
رسیده باشند، زیرا در غیر این صورت اگر بخواهیم 
با تصمیماتی نس��نجیده که تمام زوایای کار را در 
نظر نگرفته باشد، بازار را اداره کنیم خطر به وجود 
آمدن مشکالت جدید نیز وجود دارد. به گفته عباد، 
می توان انتظار داشت که سیاست تک نرخی شدن 
ارز از سوی دولت سیزدهم در دستور کار قرار بگیرد 
ولی باید توجه داشت که چنین اقدامی احتماال به 
چند ماه زمان برای تصمیم گیری نیاز دارد و احتماال 
باید به شکل گام به گام اجرایی شود تا از وارد شدن 
شوکی جدید به بدنه اقتصادی کشور و زندگی مردم 

جلوگیری شود.
وی در پاسخ به این س��وال که آیا در صورت حذف 
ارز 4200 تومان��ی، خطر موج جدی��د تورم برای 
زندگی اقشار کم درآمد جامعه وجود ندارد، توضیح 
داد: اوال باید روی این موضوع تاکید کنیم که امروز 
تعداد بسیار کمی کاال ارز دولتی دریافت می کنند 
و این فهرست دیگر مانند ماه های ابتدایی گسترده 
نیست. از سوی دیگر اگر به جدول قیمتی این کاالها 
نگاه کنیم، می بینیم ک��ه تقریبا همپای کاالهایی 
که ارز دولتی نگرفته اند، قیمت این محصوالت نیز 
افزایش یافته و به نظر می رسد از جریان تورم بیرون 
نمانده اند. سومین مساله نحوه تخصیص و استفاده 
از این ارز اس��ت. در ماه های گذش��ته از یک طرف 
واردکنندگان حتی در حوزه ای مانند دارو نتوانستند 
ارز مورد نیاز خود را تحویل بگیرند و از سوی دیگر 
قیمت برخی از این کاالها در بازار به شکل آزاد تعیین 
می شود. عباد خاطرنش��ان کرد: با در کنار هم قرار 
دادن تمام این شرایط به نظر می رسد که تداوم این 
سیاست درست نیست و باید فکری به حال این ارز 
دولتی کرد. البته برای آنکه از شوک جدید جلوگیری 
شود، نیاز به یک طرح گام به گام وجود دارد که جز با 
بررسی های همه جانبه و تحلیل موضوعات مختلف 
تاثیرگذار در این حوزه ممکن نیس��ت و امیدواریم 
تیم اقتصادی دولت آقای رییسی ارزیابی های الزم 
از ش��رایط این بازار را صورت داده و آماده تغییر در 

این بخش باشند.
از اردیبهشت ١٣٩٧ و همزمان با آغاز تحریم های 
جدید آمریکا، دولت اعالم کرد به تعدادی از کاالهای 
اساسی برای واردات ارز با نرخ ثابت 4200 تومانی 
خواهد داد.با وجود انتقاداتی که از نحوه اجرای این 
سیاست وجود داشت، دولت بر ادامه آن اصرار کرد 
تا جایی که در بودجه امسال نیز بنا شد تا شهریور 
ماه این ارز تخصیص یاب��د و برای پس از آن، دولت 
جدید برنامه خود را ارائه کند. در کنار ارز دولتی و ارز 
بازار آزاد، صادرکنندگان و واردکنندگان نیز خرید و 

فروش ارزی خود را در سامانه نیما انجام می دهند.
بسیاری از فعاالن اقتصادی در سال های گذشته با 
انتقاد از این بازار چند نرخی، از دولت خواسته بودند 

نسبت به تک نرخی کردن ارز اقدام کند..

روحانی با اشاره به كاهش ۴۸ درصدي رعايت پروتکل هاريیسي  در نشست با مسووالن و کارشناسان حوزه واکسن کرونا:

کرونا در کشور تقریبًا صعودی شده استمحور مبارزه با کرونا واکسن داخلی است

عراقچی: وین باید منتظر دولت جدید در ایران بماند

مقابله با ام المشکالت اقتصادی

سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و رئیس هیات 
ایرانی در مذاکرات برجام در توئیتی تاکید کرد که مذاکرات 
وین باید منتظر دولت جدید در ای��ران بماند. به گزارش 
ایرنا، عراقچی در این توئیت نوشت: ما در دوران انتقالی به 
سر می بریم و یک انتقال دموکراتیک قدرت در تهران در 

حال انجام است. وی افزود: روشن است که گفت وگوهای 
وین باید منتظر دولت جدید در ایران بماند. این اقتضای هر 
دموکراسی است. او گفت: آمریکا و انگلیس باید این نکته را 
درک کرده و ایجاد ارتباط بین یک تبادل انسانی - که آماده 
اجرا می باشد - با برجام را متوقف کنند. وی تصریح کرد: 

تبادل )زندانیان( را گروگان اهداف سیاسی قرار دادن، باعث 
از دست دادن تبادل و هم توافق می شود.

رئیس هیات ایرانی در مذاکرات برجام افزود: 10 فرد زندانی 
از همه طرف ها می توانند همین فردا آزاد شوند، اگر آمریکا و 
انگلیس به تعهدات خود در توافق به عمل آمده عمل کنند.

 چه راهکاری می توان برای عبور از چالش ها در نظر گرفت؟ 
واقع آن است که هیچ تحلیلگر و اقتصاددانی قادر نیست 
یک نسخه آنی و فوری برای عبور از مشکالت ارایه کند. 
نباید فراموش کرد ما در یک جهان سیستمی قرار داریم 
که همه چیز به همه چیز ارتباط دارد. شما در یک سیستم 
 Bرا حل کنید، مشکلی در بخش Aاگر بخواهید مشکل
ایجاد خواهد شد  و سایر مشکالت نیز یک چنین شرایطی 
دارند.  بنابراین مجموعه برنامه ریزها باید واجد جامعیت 
خاصی باشند که بتواند اجزاي سیستم را باهم هماهنگ 
کند. این تصور که ساختار اجرایی و دولت جدیدی که 
روی کار آمده قادر است مجموعه مشکالت را حل کند، 
تفکر اشتباهی است.  کالف سردرگم مشکالت اقتصادی 
در کشور ما به اندازه ای در هم تنیده شده که واقعا خروج 
از آن به یک تدبیر عمومی و مشارکت گسترده همه اجزا 
نی��از دارد. اما معنا و مفهوم یک چنین تحلیل هایی این 
نیس��ت که هیچ راه حلی برای بهبود اوضاع وجود ندارد. 
مانند هر پدیده بحرانی دیگری در یک چنین شرایط باید 
به علم اقتصاد و دانش رسوب کرده بشری چنگ بزنیم 
تا ش��اید مفری برای پایان دادن به مشکالت اندیشیده 
شود. اگر قرار باشد یک واژه کلیدی در اقتصاد ایران طی 
4دهه گذشته را به عنوان ام المشکالت معرفی کرد که 
سایر مشکالت از آن نشات می گیرد، می توان به مساله 
تورم اشاره کرد. ممکن است این پرسش مطرح شود چه 
دالیلی وجود دارد که تورم را ام المشکالت جوامع بشری و 
ساختارهای اقتصادی معرفی می کند؟ در پاسخ می توان 
به تجربه انباشته شده بشری در طول دهه های متمادی 

اشاره کرد. حداقل از پایان جنگ جهانی دوم، بشر متوجه 
این واقعیت شده که بدون ایجاد ثبات و حل مشکل تورم 
مجموعه برنامه ریزی های اقتصادی برای رشد اقتصادی، 
اشتغالزایی، مقابله با فقر و...با بن بست مواجه خواهند شد. 
موضوع تورم ریشه بسیاری از بحران های اقتصادی کشور 
است. به دلیل تورم است که ثبات از اقتصاد ایران رخت 
برمی بندد، فقر مطلق گسترش پیدا می کند، آمارهای 
بیکاری در مسیر رشد قرار می گیرند، تولید دچار بحران  و 
سایر مشكالت در اثر تورم ایجاد می شود. مردم  ایران در 
حال حاضر با این تجربه مواجهند که به اندازه گذشته و 
شاید بیشتر کار می کنند اما هر روز بر دامنه فقر آنها افزوده 
و س��فره های آنان خالی تر می شود. از سوی دیگر طبقه 
انگشت شماری از ثروتمندان نیز وجود دارند که بدون هیچ 
تالشی هر روز ثروت های نجومی پیدا می کنند و به دلیل 
تورم برخوردارتر می شوند. زمانی که سوداگری و داللی 
یک چنین سودهای کالنی داشته باشد، کسی احتیاجی 
به تولید و ثروت آفرینی احساس نمی کند. این در حالی 
است که امروز زمانی که به آمارهای تورم در کشورهای 
مختلف نگاهی انداخته می شود، مشخص می شود که 
اساس��ا امروز دیگر تورم در جوامع انسانی بحران جدی 
محسوب نمی شود و به جز برخی کشورهای انگشت شمار 
مانند ایران، ونزوئال و... اغلب کشورها تورم را در محدوده 
زیر 5درصدی مهار کرده اند. اما برای حل مش��کل تورم 
کش��ورمان، آیا راهکارهای عملیاتی وجود دارد؟ تجربه 
بشری در این زمینه چه می گوید؟ آیا نمونه هایی مشابه 
ایران در طول تاریخ معاصر بشری وجود داشته که اقتصاد 

ایران بتواند از آن بهره ببرد؟ بد نیست نگاهی به تجربه بعد 
از جنگ جهانی دوم که تورم در سطح آلمان به اندازه ای 
باال رفت که ژرمن ها برای خرید یک پاکت سیگار ناچار 
به حمل و نقل یک گونی اسکناس بودند، بیندازیم. بعد 
از جنگ جهانی دوم اقتصاددانان آلمانی به راهکارهایی 
برای ثبات سیاسی و اقتصادی اشاره کردند که همواره در 
سطح جهانی تایید شد. در واقع جهان متوجه این واقعیت 
شد که با حل مشکل تورم در کشورهای مختلف می توان 
ریشه بسیاری از مشکالت دیگر مانند بیکاری، گسترش 
فقر، رشد تولید و...خشکاند. به  رغم تمام وعده هایی که 
داده می شود، ساختار تصمیم سازی در ایران هرگز اولویت 
نخست خود را به اقتصاد نداده است. اغلب کشورها در میان 
مسائل فرهنگی، اجتماعی، امنیتی ، نظامی و...نخستین 

اولویت خود را اقتصاد و رفاه مردمشان تعیین کرده اند. 
یعنی معتقدند اول باید حد مشخصی از ثبات اقتصادی 
در کش��ورها وجود داشته باش��د تا بعد بتوان به سمت 
فرهنگ سازی، توسعه نظامی، بهبود شاخص های امنیتی 
و... حرکت کرد. اغلب عالمان و متفکران تاکید کرده اند 
مسائل خود را اولویت بندی کنید و بعد مرحله به مرحله 
اولویت های خود را پیش ببرید. اما 40سال است ساختار 
مدیریتی ایران در حال ارائه وعده هایی هستند که هیچ 
سرانجامی برای آنها نمی توان تعیین کرد. این در حالی 
است که اگر ایران در سال های بعد از انقالب اولویت های 
مشخصی را در دستور کار قرار می داد و در هر دهه تالش 
می کرد به یک هدف دست پیدا کند، امروز به مراتب شرایط 
بسیار مناسب تری در کش��ورمان حاکم بود. اما به جای 

یک چنین رویکردهایی، س��اختار مدیریتی کشورمان، 
وعده های بزرگ و دهان پرکنی س��ر داد که تحقق آنها با 
امکانات فکری، مدیریتی و... کشور همخوان نبودند. این 
وعده های بزرگ باعث شد تا مجموعه ای از چالش های 
متعدد در فضای عمومی کش��ور تلنبار ش��وند و امکان 
رسیدگی به آنها مقدور نباشد. از منظر دینی امام علی )ع( 
قرن ها پیش اشاره کرده اند از دری که فقر وارد شود، ایمان 
خارج می شود. با این توضیحات پیشنهادی که به رییس 
جمهوری جدید می توان داد آن است که در وهله نخست، 
اقتصاد را به عنوان اولویت اساسی معرفی کنند. از سوی 
دیگر هرچه سریع تر باید مشکل تحریم های اقتصادی از 
دل مذاکرات با کشورهای 1+5 حل وفصل شوند. از سوی 
دیگر فرآیند پیوستن به FATFنیز باید طی شود. وقتی 
یک چنین اولویت هایی تعیین شدند، دیگر شاهد نخواهیم 
بود که اعالم شود اقتصاد ایران با کسری بودجه ۳50هزار 
تا 400هزار میلیارد تومانی مواجه است. یعنی یک سوم 
بودجه عمومی کشورمان، کسری است. طبیعی است که 
در یک چنین اقتصادی، فشار مالیاتی بر دوش تولیدکننده و 
حقوق بگیران است و سوداگران مالیاتی پرداخت نمی کنند. 
این در حالی است که امروز در سطح جهان تالش می کنند 
مالیات تولید و حقوق بگیران را کاهش دهند و جهت گیری 
مالیاتی را بر دوش سوداگران قرار می دهند. بدون ایجاد این 
اولویت بندی هیچ کدام از اهداف از پیش تعیین شده برای 
حل مشکالت اقتصادی نتیجه بخش نخواهد بود. این همه 
حرفی است که برای عبور از چالش های اقتصادی می توان 
گفت، اگر گوش شنوایی برای شنیدن وجود داشته باشد.

بررسي افزایش و تعیین سقف و 
همسان سازي حقوق بازنشستگان

مجلس در این هفته به بررس��ي گزارش كمیته دیوان 
محاسبات و امور مالي مجلس درباره مشكالت ناشي 
از اجراي نحوه اعمال افزایش و تعیین سقف حقوق ها و 
همسان سازي حقوق بازنشستگان در بودجه سال 1400 

خواهد پرداخت.
این كمیس��یون در نوب��ت عصر روز یكش��نبه ضمن 
جمع بندي و اتخاذ تصمیم پیرامون گزارش كمیته دیوان 
محاس��بات و امور مالي مجلس در خصوص مشكالت 
ناشي از اجراي اجزاء )1( و )7( بند الف تبصره )12( قانون 
بودجه سال 1400 )نحوه اعمال افزایش و تعیین سقف 
حقوق( به بحث و بررسي پیرامون تصمیمات اتخاذ شده 
و اقدامات بعمل آمده در اجراي بند )و( تبصره )2( قانون 
بودجه سال 1400 كل كشور )موضوع همسان سازي 
حقوق بازنشستگان و موارد مندرج در جزو )2( این بند 
به ویژه نظام رتبه بندي معلمان و ارایه گزارش و بحث و 
تبادل نظر پیرامون سامانه جامع بودجه ریزي، اعمال 
مصوب��ات و پایش و نظارت بر قوانین بودجه س��نواتي 

خواهد پرداخت.
كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین 
در جلس��ه روز دوش��نبه، رس��یدگي به طرح تسري 
فوق العاده خاص كارمندان سازمان زندان ها و اقدامات 
تامیني و تربیتي كشور به كاركنان اداري قوه قضاییه، 
رس��یدگي به طرح انتقال آب از دریاي عمان به استان 
سیستان و بلوچس��تان و رس��یدگي به طرح احداث 
طرح هاي عمراني دستگاه هاي اجرایي دولتي از طریق 
واگذاري یا مشاركت با اشخاص دولتي را در دستور كار 
خود خواهد داشت.همچنین كمیته امور اجتماعي و 
فرهنگي این كمیسیون در جلسه روز یكشنبه صبح 
خود، طرح تس��ري فوق العاده خاص حقوق كارمندان 
س��ازمان زندان ها و اقدامات تامیني و تربیتي كشور به 
كاركنان اداري قوه قضاییه را بررسي مي كند و كمیته 
برنامه ریزي، آمایش و آمار هم ارزیابي بودجه هاي سنواتي 

در برنامه هاي توسعه را در دستور كار خود دارد.

مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتي 
یك ماه تمدید شد

محمد نهاوندیان معاون اقتص��ادي رییس جمهور، از 
تمدید مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتي تا یك ماه آینده خبر 
داد.نهاوندیان با اشاره به شرایط قرمز كرونایي اكثر شهرها 
و استان ها و ش��یوع موج پنجم كرونا در كشور، افزود: 
طبق این تصمیم كه در ستاد ملي مقابله با كرونا گرفته 
ش��ده، موعد مقرر در قانون نظام مالیات هاي مستقیم 
در م��واد 57. 80. 110. 116 و 126 ت��ا یك ماه آینده، 
تمدید شده است.وي گفت: با توجه به شرایط كرونایي 
كشور، شركت ها و موسس��ات كه باید تا پایان تیرماه 
اظهارنامه هاي مالیاتي خود را تسلیم مي كردند؛ دچار 
كندي و اختالل هستند و كاركنان آنها با محدودیت در 
تردد مواجه شده اند.معاون اقتصادي رییس جمهور ادامه 
داد: ستاد مقابله با كرونا، سال 99 زمان ارایه اظهارنامه 
مالیاتي را تا 2 ماه تمدید كرد كه با درخواست اتاق ایران 
و برخي از دس��تگاه هاي اجرایي براي انجام این تمدید 
در سال جاري، ستاد مقابله با كرونا تمدید یك ماهه را 
تصویب كرد.نهاوندیان گفت: با تمدید یك ماهه تسلیم 
اظهارنامه مالیاتي، به تناسب آن مهلت هاي رسیدگي به 
سنوات قبل هم یك ماه تمدید مي شود كه امیدواریم این 
اتفاق سبب گشایش براي شركت ها ایجاد كند كه بتوانند 

در این یك ماه، حساب هاي خود را ببندند.

مطالبه شفافیت
تخصیص اعتباري ارز ۴۲۰۰ 

بانك مركزي دربرابر مطالبه جدي رس��انه اي و حتي 
بخشي از بدنه دولت در خصوص شفاف سازي فهرست 
تخصیص ارز 4200توماني كاالهاي اساسي به صورت 
اعتباري س��كوت كرده اس��ت. به گزارش تسنیم، در 
سال گذشته یك فهرست مهم شامل 14 یا 16 شركت 
واردكننده نهاده هاي دامي براي بهره مندي از تخصیص 
اعتباري ارز 4200توماني در اختیار دستگاه هاي دولتي 
قرار گرفت.بررسي آمارها از موجودي كاال در گمركات، 
بنادر و ورودي كشتي ها نشان مي دهد، بیش از 7 میلیون 
تن كاال از 6 قلم كاالي اساسي كه ارز ترجیحي از دولت 
دریافت مي كنند دپو شده است.به گفته مقامات مسوول 
براي اولین بار »یك و چهار دهم میلیون« تن كاال روي 
كشتي به  مدت یك ماه مانده است. فقط یك و هشت 
دهم میلیارد یورو كاال در بندر امام خمیني )ره( است 
كه باید تعیین تكلیف شود و هیچ كدام از این محموله ها 
تخصیص نشده و تأمین ارز را دریافت نكرده اند.بر این 
اس��اس حجم قابل توجهي از كاالها در انبارهاي بنادر 
دپو شده است.امروز در بنادر شمالي كشور بیش از 110 
ه��زار تن كاال بیش از 8 ماه در آنجا ماندند و نمي توانیم 
تشخیص دهیم كه این كاالها فاسد شده یا نشده اند، در 
این خصوص بایستي قرنطینه از زیرمجموعه هاي وزارت 
جهاد كشاورزي اعالم نظر كند. به گفته مسووالن گمرك 
ایران حتي برخي كاالهاي دپوشده تا 16 ماه هم در بنادر 
شمالي وجود دارد. البته باید به این نكته اشاره كرد كه 
در بنادر جنوب كشور هم كه اآلن در محوطه هاي روباز 
كاال را نگهداري مي كنند دماي هوا 50 درجه اس��ت. 
معاون فني گمرك در خصوص فهرست واردكنندگان 
كاالهاي اساسي كه از تسهیالت تخصیص اعتباري ارز 
بهره مند شده اند، گفت: ش��وراي عالي امنیت ملي در 
سال گذشته اعالم كرده بود فقط 16 شركت، به صورت 
اعتباري نهاده ه��اي دامي را وارد كنن��د و به  غیر از آن 
افرادي كه كاالي خودش��ان را وارد كرده بودند به آنها 
اعتباري نمي دادند یعني كاالها در گمركات و بنادر ماند. 
به عبارت دیگر حتي در برخي موارد كه واردكنندگان 
دیگر علي رغم اینكه اسناد مالكیت داشتند كاالي خود را 
نمي توانستند خارج كنند. این مسوول گمرك افزود: این 
مشكل را مطرح كردیم و نهایتاً اعالم شد تمامي شركتها 
مي توانند اگر كاالي خودشان را در این شرایط تحریمي 
به بنادر و گمركات كشور برساندند حتماً از شیوه اعتباري 

استفاده كنند ولي هیچ كس اقدام نكرد.

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه |
در گزارش بانك مركزي در مورد شاخص هاي كالن اقتصاد 
در يكسال منتهي به خرداد 1400، عملكرد شاخص هاي 
پولي و بانكي از جمله نقدينگ��ي، پايه پولي، نرخ ارز، تورم، 
رشد اقتصادي و سود در بازار بين بانكي نشان مي دهد كه 
رشد نقدينگي و پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به پايان 
خردادماه س��ال 1400 به ترتيب به 39.4 درصد و 30.7 
درصد رسيده اس��ت. همچنين حجم نقدينگي در پايان 
خردادماه سال 1400 نسبت به پايان سال 1399 معادل 
6.6 درصد رشد نشان مي دهد كه در مقايسه با رشد متغير 
مذكور در دوره مشابه سال قبل )7.5 درصد( به ميزان 0.9 
واحد درصد كاهش يافته است. پايه پولي در پايان خرداد  
نسبت به پايان سال 99 بيانگر رشد 9.۲درصدي است كه 
در مقايسه با رشد متغير مذكور در دوره مشابه سال قبل به 
ميزان 0.6 واحد درصد افزايش يافته است.  از سوي ديگر، 
پايه پولي در پايان خرداد ماه س��ال 1400 نسبت به پايان 
س��ال 1399 معادل 9.۲ درصد رشد نش��ان مي دهد كه 
در مقايس��ه با رشد متغير مذكور در دوره مشابه سال قبل 
)8.6 درصد( به ميزان 0.6 واحد درصد افزايش يافته است. 
افزايش رشد پايه پولي در خردادماه سال 1400 نسبت به 
پايان سال 1399 عمدتا به دليل استفاده از وجوه مربوط به 
تنخواه گردان خزانه و افزايش سقف مجاز استفاده از آن )از 
3 درصد به 4 درصد بر اس��اس مصوبه 1400.3.۲6 هيات 
وزيران( و همچنين پرداخت ۲0 هزار ميليارد ريال  تنخواه 
به سازمان هدفمندس��ازي يارانه ها )موضوع جزو )4( بند 
)الف( تبصره )14( قانون بودجه سال 1400 كل كشور( به 
منظور پرداخت به شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي 
ايران براي خريد تضميني گندم بوده است. هرچند در دوره 
مورد بررسي بخشي از آثار انبساط پولي مذكور با استفاده از 
ابزار توافق بازخريد معكوس در راستاي اجراي عمليات بازار 
باز خنثي ش��ده است.  در چند ماه اخير همگام با تغييرات 
رخ داده در ش��رايط بين المللي و اصالح انتظارات فعاالن 
اقتصادي نشانه هاي خوبي از كاهش انتظارات تورمي و به 
تبع آن كاهش سياليت پول نمايان شده است. بررسي رشد 
اجزاي نقدينگي نشان مي دهد كه رشد دوازده ماهه پول از 
نقطه حداكثر آن يعني 88.6 درصد در مهرماه سال 1399 
به 44.6 درصد در پايان خرداد ماه سال 1400 كاهش يافته 
كه حاكي از تقويت ماندگاري سپرده ها و استقبال بيشتر 
از س��پرده گذاري بلندمدت در بانك هاست. بر اين اساس، 
انتظار مي رود با اعمال سياست احتياطي محدوديت بر رشد 
ترازنامه بانك ها، روند بهبود كنترل رشد متغيرهاي پولي در 
ماه هاي آتي تداوم يافته و اقدامات بانك مركزي در راستاي 
حفظ ارزش پول ملي )ثبات قيمت ها( با موفقيت بيشتري 
همراه ش��ود.  مروري بر تحوالت بازار ارز حاكي از افزايش 
متوسط نرخ دالر در بازار آزاد در خردادماه نسبت به ماه قبل 
از آن است. بررسي تحوالت اين مولفه در ماه مورد گزارش 
نشان مي دهد، به رغم آنكه نرخ دالر در دهه نخست خردادماه 
با افزايش مواجه گرديد، ليكن در روزهاي بعد با شكل گيري 
انتظارات مثب��ت فعاالن اقتصادي در رابطه با پيش��رفت 

مذاكرات در خصوص احياي برجام، نرخ دالر كاهش يافت و 
قيمت ها در اين بازار روندي باثبات را تا پايان ماه تجربه نمود. 
ضمن آنكه در خرداد ماه سال جاري متوسط نرخ دالر در بازار 
ثانويه )نيما( نسبت به ارديبهشت ماه با كاهش همراه بوده 
است.  تحوالت نرخ سود بازار بين بانكي در خردادماه سال 
جاري بر خالف سال 1399 نوسانات قابل توجهي را تجربه 
نكرد و البته با ثبت يك روند نزولي ماليم متاثر از عواملي مانند 
افزايش سقف تنخواه گردان خزانه و تقويت عرضه ذخاير 
در بازار، كماكان در محدوده مورد نظر سياست گذار پولي 
قرار داشت. يادآور مي شود اين امر در حالي تحقق يافت كه 
برخالف سنوات گذشته، بانك مركزي در دوره مورد بررسي 
هيچ گونه دخالت مستقيمي در بازار بين بانكي انجام نداده 
است. اين مساله به معناي اصالح ارتباط ميان بانك مركزي 
با بانك ها در بازار بين بانكي بوده به طوري كه در حال حاضر 
بانك هاي داراي كسري منابع تنها مي توانند با توثيق وثيقه و 
در نرخ سقف داالن از اين منابع استفاده نمايند )اعتبارگيري 
قاعده مند( كه اين امر موجب بهبود نسبي مديريت نقدينگي 
در اين بانك ها شده است. بررسي روند شاخص بهاي كاال 
و خدمات مصرفي حاكي از آن اس��ت كه در ارديبهشت و 
خردادماه نوسانات شاخص مذكور عمدتًا متاثر از نوسانات 
قيمتي گروه »خوراكي ها و آشاميدني ها« ناشي از عوامل 
فصلي صورت گرفته است. در اين ميان، بررسي روند قيمت ها 
به تفكيك گروه هاي اختصاصي كاال و خدمت گوياي رشد 
شاخص در هر دو گروه مي باشد؛ اگرچه اقالم كااليي تحت 
تاثير نوسانات تورم ماهانه گروه خوراكي ها سهم پررنگ تري 
در شكل دهي به تورم ماهانه شاخص بهاي كاال و خدمات 
مصرفي داشته ا ند، اما اقالم خدمتي نيز به خصوص در دو 
گروه »بهداشت و درمان« و »مسكن، آب، برق و گاز و ساير 
سوخت ها« در ادامه روند ماه گذشته با افزايش قيمت همراه 
بوده اند. بر اساس محاسبات و آمار مقدماتي، رشد اقتصادي 
كشور در سال 1399 به قيمت پايه )به قيمت هاي ثابت سال 
1390( نسبت به سال قبل به ترتيب )با نفت( 3.6 درصد و 

)بدون نفت( ۲.5 درصد بوده است. بررسي روند فصلي ارقام 
رشد در اين سال مبين آن است كه پس از افت فعاليت هاي 
اقتصادي در شروع همه گيري بيماري كرونا در فصل اول 
س��ال 1399 )رشد ۲.5-درصد(، رشد اقتصادي كشور در 
فصل دوم معادل 5.4 درصد و پس از ثبت رقم 3.8 درصدي 
در فصل سوم اين سال، در فصل چهارم بالغ بر 7.7 درصد 
شد. الزم به ذكر است ميزان رشد ثبت شده در گروه نفت، 
صنايع و معادن و كشاورزي به ترتيب معادل 11.۲ درصد، 
7.1 درصد  و 4.5 درصد بوده اس��ت و ارزش افزوده بخش 
خدمات، تغييري را نسبت به سال گذشته تجربه نكرده است. 
يادآور مي شود كه ارزش افزوده بخش نفت در سال 1398 
كاهش بسيار شديدي را تجربه كرد )رشد 38.7- درصد( 
و با بهبود نسبي وضعيت در س��ال 1399، رشد بااليي در 
اين بخش مالحظه مي ش��ود. عدم تغيي��ر ارزش افزوده 
بخش خدمات نيز معطوف به نوسانات فصلي اين بخش در 
مقاطع مختلف سال 1399 در قياس با مدت مشابه سال 
1398 است؛ به طوري كه رشد ارزش افزوده آن در فصول 
اول تا چهارم به ترتيب معادل 1.3- درصد، 1.3 درصد، 0.1 
درصد و 0.۲- درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 
بوده است. همچنين حسب اطالعات مندرج در گزارش آمار 
مقدماتي تجارت خارجي منتشره از سوي گمرك ج.ا. ايران، 
طي دوماهه نخست سال جاري ارزش صادرات گمركي در 
حدود 6.3 ميليارد دالر بوده كه مويد افزايش قابل مالحظه 
47.8 درصدي در مقايسه با مدت مشابه سال 1399 است. 
ضمن آنكه ارزش واردات گمركي در اين دوره در حدود 6.5 
ميليارد دالر بوده كه حاك��ي از افزايش ۲9.5 درصدي آن 
نسبت به مدت مشابه سال قبل است. بررسي بازار دارايي ها 
از جمله سهام و مسكن حكايت از آن دارد كه قيمت ها در 
بازار مسكن در خرداد ماه سال جاري با اندكي افزايش مواجه 
شده است و نشانه هاي بهبود وضعيت در بازار سهام نيز قابل 
مشاهده مي باش��د. بر اين اساس، متوسط قيمت خريد و 
فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده 

در شهر تهران، در خرداد ماه سال جاري نسبت به ماه قبل 
3.0 درصد افزايش را تجربه كرد. همچنين ش��اخص كل 
بورس اوراق بهادار در پايان خرداد ماه 1400 در مقايسه با 
روز پاياني ماه گذشته حدود 1.۲ درصد افزايش يافت. بايد 
توجه داشت چنانچه مسير صعودي قيمت دارايي ها داللتي 
بر تغيير در سطح انتظارات تورمي داشته باشد، ممكن است 
نياز به انجام اقداماتي از سوي سياست گذار پولي وجود داشته 
باشد. نرخ بازده اسناد خزانه اسالمي در سررسيدهاي يك، دو 
و سه ساله، در خردادماه سال جاري روندي باثبات را تجربه 
كرد؛ به نحوي كه نرخ بازده اس��ناد با سررسيد يك ساله و 
دوس��اله در خردادماه 1400 با افزايشي به ترتيب معادل 
0.01 و 0.13 واحد درصدي نس��بت به ماه قبل به ترتيب 
به ارقام ۲۲.09 و ۲۲.44 درصد رس��يد كه نش��ان از ثبات 
بازار اوراق مالي اسالمي دولتي داشته است. همگرايي اين 
نرخ ها در سه ماه اخير مي تواند بيانگر تعديل نسبي انتظارات 
تورمي در شرايط كنوني باشد. نكته ديگر در خصوص روند 
حركتي نرخ سود بازار بين بانكي و بازدهي اوراق خزانه 
اسالمي اين است كه با توجه به كم عمق بودن بازار ثانويه 
و همچنين منفك بودن نسبي اين دو بازار از يكديگر، در 
برخي بازه هاي زماني )سررسيد( اين دو نرخ ممكن است 

روندهاي متفاوتي از يكديگر را تجربه كنند.
 

      اقدامات بانك مركزي
 در خ��رداد  م��اه 1400 با هدف مديري��ت نقدينگي بازار 
بين بانكي ريالي، بانك مركزي در تعامل با بانك ها اقدامات 
زير را انجام داد:   انجام عملي��ات بازار باز مجموعًا به ارزش 
157.9 هزار ميليارد ريال در قالب توافق بازخريد معكوس 
با سررسيدهاي 7 روزه )مانده توافق بازخريد معكوس از محل 
عمليات بازار باز در پايان خردادماه معادل 64.4 هزار ميليارد 
ريال بوده كه اين عدد گوياي جذب منابع مازاد بانك ها در 
بازار بين بانكي است( .  استفاده از اعتبارگيري قاعده مند 
بانك ها در نرخ سقف براي رفع نيازهاي نقدينگي اضطراري 
با حجم 319 هزار ميليارد ريال )مانده اعتبارگيري قاعده مند 
 در پايان خردادماه معادل 7.۲ هزار ميليارد ريال بوده است( . 
 بر اس��اس اعالم وزارت امور اقتصادي و دارايي، كارگزاري 
اين بانك تا پايان خرداد ماه سال جاري، چهار مرحله حراج 
اوراق مالي اس��المي دولتي برگزار كرد كه در مجموع، ۲6 
هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسالمي دولتي توسط بانك ها 
و ساير سرمايه گذاران خريداري شد.  در سه ماهه نخست 
سال جاري حدود 10 ميليارد دالر ارز براي واردات مورد نياز 
اقتصاد كشور تامين شد كه از اين ميزان، حدود 3.0 ميليارد 
دالر با نرخ ترجيحي در راستاي واردات كاالهاي اساسي، 
دارو و تجهيزات پزشكي اختصاص يافت.   با توجه به كاهش 
انتظارات تورمي و لذا كاسته شدن از شدت منفي بودن نرخ 
سود حقيقي، فعال ضرورتي براي تغيير نرخ سود سياستي 
ديده نش��ده اس��ت، اما چنانچه تحوالت قيمت دارايي ها 
نشانه اي از افزايش انتظارات تورمي باشد و روند نزولي نرخ 
سود بازار بين بانكي تداوم يابد، ممكن است اعمال برخي 

تغييرات در داالن نرخ سود ضرورت يابد.
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افزايش نرخ سود بين بانكي
به 18.31 درصد  

بررسي ها نشان مي دهد كه نرخ سود در بازار بين بانكي 
در مقايسه با ارقام هفته هاي گذشته افزايش يافته و به 
18.31 درصد رسيده اس��ت. در اوايل نيمه دوم تير ماه 
نرخ بهره بين بانكي بعد از 9 ماه زير 18 درصد قرار گرفت 
و به سطح 17.95 درصد رس��يده است كه واكنش ها و 
اخطارهاي كارشناسان اقتصادي را به منظور افزايش پايه 
پولي و نقدينگي در پي داشت .  به اعتقاد كارشناسان، سود 
بين بانكي ناشي از برداشت دولت از تنخواه و منابع بانك 
مركزي براي تامين كسري بودجه روند كاهشي گرفته 
است، زيرا در پي اين امر پايه پولي و ذخاير بانك مركزي 
در بازار بين بانكي زياد مي شود كه روند نرخ سود را در اين 
بازار كاهشي مي كند.  با توجه به شرايط تورمي كشور، 
اقتصاددانان كاهش نرخ بهره بين بانكي را تهديدي براي 
اقتصاد مي دانند و معتقدند كه اين موضوع با افزايش پايه 
پولي و نقدينگي، افزايش قيمت ها در ساير بازارها را نيز 
به همراه دارد. در حالي كارشناس��ان معتقدند كه عامل 
اصلي نرخ س��ود در بازار بين بانكي اس��تقراض دولت از 
بانك مركزي در قالب برداشت از تنخواه است كه آخرين 
آمارها از وضعيت پايه پولي به عنوان متغيري اصلي در 
تغييرات نقدينگي، بيانگر اين است كه پايه پولي در پايان 
ارديبهشت با شش درصد افزايش نسبت به فروردين، به 
حجم بالغ بر 489 هزار ميليارد تومان رسيده كه اين رشد 
ماهانه در 14 ماه گذشته بي سابقه بوده و رشد نقطه به 
نقطه اين متغير پولي در ارديبهشت حدود 30.6 درصد 
اس��ت. در اين زمينه بانك مركزي، افزايش چش��مگير 
پايه پولي در ارديبهش��ت ماه را ناش��ي از افزايش سقف 
حساب تنخواه گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال 
1400 اعالم كرده است.  از سوي ديگر، بانك مركزي در 
گزارشي به بررسي تحوالت اقتصاد كالن در خرداد ماه 
پرداخته است كه طبق آن تحوالت نرخ سود بين بانكي 
در سومين ماه سال جاري بر خالف سال 1399 نوسانات 
قابل توجهي را تجربه نكرده و البته با ثبت يك روند نزولي 
ماليم متاثر از عواملي مانند افزايش سقف تنخواه گردان 
خزانه و تقويت عرضه ذخاير در بازار، كماكان در محدوده 
مورد نظر سياست گذار پولي قرار داشت.  همچنين، بانك 
مركزي اعالم كرده كه برخالف سنوات گذشته، در خرداد 
هيچ گونه دخالت مستقيمي در بازار بين بانكي انجام نداده 
است و اين مس��اله به معناي اصالح ارتباط ميان بانك 
مركزي با بانك ها در بازار بين بانكي بوده است؛ به طوري كه 
در حال حاضر بانك هاي داراي كسري منابع تنها مي توانند 
با توثيق وثيقه و در نرخ سقف داالن از اين منابع استفاده 
كنند. با اين حال، بررسي جديدترين آمار بانك مركزي از 
نرخ سود بين بانكي حاكي از آن است كه اين نرخ افزايش 
يافته و به رقم 18.31 درصد رس��يده است. در حالي كه 
پيش از اين، نرخ سود در بازار بين بانكي در ابتداي نيمه 

دوم تير ماه سالجاري معادل 17.95 درصد بود. 

رقابت بانك ها
در نصب ابزارهاي پرداخت 

با بررسي ش��اخص ميزان كارمزد پرداخت شده بانك 
پذيرن��ده به ازاي ه��ر 100 هزار ري��ال مبلغ تراكنش 
پذيرش ش��ده در خردادماه 1400 مي توان بانك هاي 
موفق در بازاريابي و نصب ابزارهاي پرداخت را رتبه بندي 
كرد. از آنجا كه براي تراكنش هاي خريد، كارمزد توسط 
بانك پذيرن��ده پرداخت مي گردد، ش��اپرك گزارش 
ش��اخص »ميزان كارمزد پرداخت شده بانك پذيرنده 
به ازاي هر 100 هزار ريال مبلغ تراكنش پذيرش شده« 
را منتش��ر كرده است، در اين بخش به منظور دقيق تر 
بودن محاسبه، با تاكيد بر روي تراكنش هاي خريد كه 
كارمزد آن به طور مستقيم توسط بانك پذيرنده پرداخت 
مي شود، تمركز شده است.  به طور متوسط در خرداد ماه 
بانك ها 96 ريال از هر صدهزار ريال مبلغ جذب شده را 
به عنوان كارمزد پرداخت كرده اند. در ميان بانك هاي 
پذيرنده بانك »مشترك ايران-ونزوئال« با مبلغ 4 ريال  
از هر 100 ري��ال مبالغ جذب ش��ده كمترين و بانك 
»پارس��يان« با مبلغ 190 ريال بيشترين مبلغ جذب 
ش��ده را به ازاي هر 100 هزار ريال مبلغ جذب ش��ده، 
پرداخت كرده اند.  با توجه به اينكه عامل موثر در پرداخت 
كارمزد تراكنش هاي خريد، هم تع��داد تراكنش ها و 
هم بازه مبلغي تراكنش ها هستند، به نظر مي رسد كه 
بانك هايي كه نسبِت كمتِر كارمزد به ازاي هر 100 هزار 
ريال  تراكنش داشته اند، متوسِط مبلغي باالتري به ازاي 
هر تراكنش نسبت به ساير بانك ها را تجربه كرده اند يا به 
عبارتي مبلغ تراكنش بيشتري به ازاي تعداد تراكنش 
مشابه با ساير بانك ها، از پذيرندگان خود دريافت كرده اند. 
به استناد جدول فوق، اختالف متوسط كارمزد پرداختي 
بين بانك با كمترين و بيش��ترين متوسط، 8.74 برابر 
است. يعني بانك »پارسيان«  به نسبت هر 100 هزار 
ريال مبلغ تراكنش خريد جذب شده 47.19 برابر بانك 

ايران - ونزوئال كارمزد پرداخت كرده است.

سهم 38 درصدي صندوق توسعه 
ملي از منابع صادرات نفت و ميعانات

با امض��اي معاون اول رييس جمه��ور، آيين نامه 
اجرايي موضوع محاسبه و پرداخت سهم صندوق 
توس��عه ملي از منابع حاصل از ص��ادرات نفت و 
ميعانات گازي ابالغ شد. هيات وزيران در جلسه 
مورخ ۲3 تير 1400 و در اجراي حكم مندرج در 
بندهاي )الف(، )ب( و )ج( تبصره )1( ماده واحده 
قانون بودجه سال 1400 كل كشور درخصوص 
محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملي از 
منابع حاصل از ص��ادرات نفت و ميعانات گازي، 
آيين نامه اجرايي مربوط به بندهاي مذكور را به 
تصويب رس��اند. به موجب آيين نامه فوق، سهم 
صندوق توس��عه ملي در س��ال 1400 از منابع 
حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي تا سقف 
365 ميليون بش��كه در سال )يك ميليون بشكه 
روزانه(، معادل )۲0 درصد( و مازاد بر آن معادل 
)38 درصد( است. همچنين به استناد بند )الف( 
تبصره )1( قانون بودجه سال 1400 كل كشور، 
سهم صندوق توسعه ملي از منابع وصولي حاصل 

از خالص صادرات گاز )۲0 درصد( تعيين شد. 

تسهيالت 1۲ هزار ميليارد ريالي 
براي صنايع دريايي

ميزان تسهيالت تصويب ش��ده صندوق توسعه 
صنايع دريايي به بخش صنايع دريايي كشور در 
8س��اله دولت تدبير و اميد 8۲۲ مورد و به مبلغ 
1۲ هزار و 8۲0 ميليارد ريال  بوده است. تاكنون 
645 مورد از اين تسهيالت به مبلغ 4 هزار و 47۲ 
ميليارد ريال  از طريق بانك هاي عامل مصوب و 
از اي��ن ميزان مصوبات بانك��ي تاكنون در حدود 
۲500 ميليارد ريال پرداخت ش��ده است. تعداد 
تسهيالت تصويب شده صندوق در سال گذشته 
11۲ فقره و تس��هيالت مصوب ش��ده بانكي 8۲ 
مورد بوده است. در اين سال 141 فقره تسهيالت 
در صندوق مورد بررسي قرار گرفت. شايان ذكر 
اس��ت كه از اين ميزان تسهيالت طي چهار سال 
گذشته 41۲ فقره تسهيالت كم  بهره به مشاغل 
خ��رد دريايي و ب��ه مبل��غ 53۲ ميلي��ارد ريال 
پرداخت شده كه ضمن تثبيت حدود 950 شغل، 
باعث اشتغال زايي بيش از 600 نفر در حوزه دريا 
شده است. صندوق توسعه صنايع دريايي عالوه 
بر كمك به اشتغالزايي در مناطق محروم، ضمن 
همكاري با سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
و با تش��كيل دوره هاي آموزش��ي مرتبط با دريا، 
نسبت به آموزش و ارتقاي نيروي كار دريايي در 
استان هاي ساحلي با تشكيل 16 دوره آموزشي 

براي حدود 300 نفر اقدام كرده است.

نام نويسي 1۰ هزار بازنشسته
تامين اجتماعي براي دريافت وام

مديركل فرهنگي سازمان تامين اجتماعي گفت: سامانه 
ثبت نام وام بازنشس��تگان تامين اجتماعي باز شده و 
 تاكنون بيش از 10 هزار بازنشس��ته و مستمري بگير 
نام نويس��ي كرده اند. علي جهاني، مديركل فرهنگي 
سازمان تامين اجتماعي اظهار كرد: مشكالتي مانند 
بدهي بانكي برخي از بازنشستگان و همخواني نداشتن 
اطالعات فردي تعدادي از بازنشس��تگان و همچنين 
مشكل دار بودن شماره تلفني كه قرار بود براي آنها از سوي 
بانك پيامك شود و… وجود داشت كه به همين دليل 
 چند روزي ثبت نام ها ديرتر آغاز شد. وي گفت: پس از 
ثبت نام و ارايه مدارك به بانك، بانك عامل مكلف شد از 
يكم تا سوم هر ماه مبلغ 7 ميليون تومان وام بازنشستگان 
را به حس��اب آنها واريز كند و تا پايان امسال 400 هزار 
بازنشس��ته با اعتبار ۲ هزار و 600 ميلي��ارد تومان وام 
7ميليون توماني را دريافت خواهند كرد.بازنشستگاني 
كه تاكنون وام نگرفته اند و همچنين آنهايي كه بدهي 

بانكي ندارند، در اولويت دريافت وام هستند.

چين به دنبال پرداخت
بين مرزي با يوان ديجيتال

بانك مرك��زي چين اعالم كرد ب��ه دنبال برنامه 
پرداخت بين مرزي با يوان ديجيتال با همكاري 
س��اير بانك هاي مركزي اس��ت و اميدوار اس��ت 
بتوان��د فعاالنه در نقل و انتقال ه��اي بين المللي 
ارزهاي ديجيتال مش��اركت داش��ته باش��د. به 
گزارش رويترز، بانك مركزي چين اعالم كرد به 
دنبال پرداخت ه��اي بين مرزي با يوان ديجيتال 
اس��ت و قصد دارد اس��تانداردهاي جهاني براي 
 ارزهاي ديجيتال معرفي كند تا يك سيستم پولي 

بين المللي مشترك ايجاد شود.
 بانك مركزي چين اعالم كرد حين توسعه استفاده 
آزمايش��ي از ي��وان ديجيتال در داخ��ل، امنيت 
اطالعاتي و حفاظت از اطالعات شخصي افراد را 
تقويت مي كند.  چين پيشتاز رقابت جهاني براي 
راه اندازي ارزهاي مجازي بانك مركزي اس��ت و 
مدت هاس��ت از يوان ديجيتال در اكثر شهرهاي 
بزرگ از جمله ش��نزن، پكن و ش��انگهاي به طور 
آزمايشي استفاده مي كند ولي هنوز هيچ زماني 

براي راه اندازي رسمي آن اعالم نكرده است.
 بسياري از تحليلگران عقيده دارند يوان ديجيتال 
موقعيت جهاني اين ارز را تقويت مي كند، آن هم 
زماني كه چين به دنبال شكستن سلطه سيستم 
پرداخت با دالر اس��ت. بانك مركزي چين اعالم 
ك��رد: » جهاني س��ازي يك ارز نتيج��ه طبيعي 
انتخاب بازار اس��ت. با وجود اينكه يوان ديجيتال 
از نظر فني براي استفاده بين مرزي آماده است، 
ولي طراحي آن هنوز مناسب براي پرداخت هاي 
داخلي است«. اين بانك اعالم كرد به دنبال برنامه 
پرداخت بين مرزي با همكاري س��اير بانك هاي 
مركزي است و اميدوار است بتواند فعاالنه در نقل و 
انتقال هاي بين المللي ارزهاي ديجيتال مشاركت 
داشته باشد و استانداردهايي براي آن تعيين كند 
تا يك سيس��تم پولي بين المللي مشترك ايجاد 
ش��ود«. يوان ديجيتال بخش��ي از اسكناس ها و 
س��كه هاي چين را دربرگرفته و از يك سيس��تم 

توزيع دوگانه استفاده مي كند.
بانك مركزي در اين سيس��تم، ارز ديجيتال را به 
بانك ها ارايه مي دهد و بانك ها آن را به اش��خاص 
و ش��ركت ها مي رس��انند. بانك مركزي چين در 
تالش براي كاهش نگراني در مورد نظارت دولت 
بر ارزهاي ديجيتال قول داده از اطالعات شخصي 
افراد محافظت شود و اجازه ندهد از يوان ديجيتال 
در ش��رط بندي هاي اينترنتي، پولش��ويي و فرار 

مالياتي استفاده شود.
سيس��تم پرداخت با ي��وان ديجيتال نس��بت به 
سيستم هاي س��نتي اطالعات شخصي كمتري 
نياز دارد و اين اطالعات را در اختيار شخص سوم 
و سازمان هاي دولتي ديگر قرار نمي دهد. شوراي 
دولتي يا كابينه چين در اواخر ماه مه استخراج و 
تجارت بيت كوين به خاطر مخاطرات مالي آن را 

محدود و نظارت بر آن را تشديد كرد.

رشد نقدينگي 39.4 درصد و پايه پولي 30.7 درصد در يكسال منتهي به خرداد 1400

رشد 6.6 درصدي نقدينگي و 9.2 درصدي پايه پولي در سه ماهه بهار 1400
افزايش قيمت مسكن، ارز و بورس در ماه گذشته

كميجاني: تحريم، كرونا و كسري بودجه سه عامل عدم تعادل در اقتصاد ايران
رييس كل بانك مركزي گفت: در سه سال گذشته ميانگين 
رشد نقدينگي ناشي از فشار تحريم ها و كسري بودجه دولت 
و ش��يوع كرونا از ميانگين بلندمدت آن فاصله گرفت كه 
همين امر منجر به افزايش ميانگين نرخ تورم در سه سال 

گذشته شده است.
عالي ترين مقام بانك مركزي با بي��ان اينكه آثار و تبعات 
اين تحوالت در ش��اخص ها و نماگرهاي كالن اقتصادي 
كشور اعم از نرخ تورم، رشد اقتصادي و ميزان اشتغال قابل 
رصد و ارزيابي اس��ت، تأكيد كرد: نرخ تورم طي سال هاي 
اخير متاثر از شكل گيري انتظارات منفي در ميان فعاالن 
اقتصادي و جهش هاي متناوب نرخ ارز با روند افزايش��ي 
مواجه شد و سطوح به مراتب باالتري را نسبت به متوسط 
نرخ تورم ساختاري اقتصاد در دهه هاي اخير تجربه كرد. 
از منظر تحوالت رش��د اقتصادي ما در سال هاي 1397 و 
1398 ش��اهد كاهش عملكرد حقيق��ي توليد ناخالص 
داخلي )به قيمت هاي ثابت 1390( به ترتيب معادل 5.4 
و 6.5 درصد نسبت به سال قبل از آن بوديم. كميجاني با 
بيان اينكه ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي كشور در 
دهه 90 بدون نفت يك درصد و با نفت صفر بوده اس��ت، 
گفت: رشد اقتصادي كشور در س��ال 99 علي رغم تمام 
مشكالت و نيز فشار مضاعف كرونا 3.6 درصد مثبت بوده 
است و سياست هاي اتخاذ شده توانست بخشي از معضالت 
را كنت��رل و تلطيف كند. رييس كل بان��ك مركزي ابراز 
اميدواري كرد: با به ثمر نشستن مذاكرات سياسي و كاهش 
فشار تحريم ها، اقتصاد ايران به روال عادي بازگردد و شاهد 
وضعيت بهتري باشيم. رييس كل بانك مركزي در ادامه به 
تشريح بسته سياستي بانك مركزي در سال 1400 پرداخت 
و افزود: تسلط سياست مالي به سياست پولي ناشي از كسري 
بودجه دولت يكي از عيوب اقتصاد ايران است. كميجاني با 
بيان اينكه مهار تورم و دستيابي به نرخ هاي پايين و باثبات 
از اهداف اصلي و داراي اولويت براي بسياري از بانك هاي 
مركزي اس��ت، عنوان كرد: بر اين اس��اس بانك مركزي 
نيز عمدتًا با به كارگيري ابزارهاي نوين سياست پولي و با 
كنترل رشد نقدينگي به دنبال دستيابي به هدف ياد شده 
در چارچوب اقداماتي همچون تداوم سياست هاي كنترل 
انتظارات تورمي و مهار تورم در چارچوب توسعه عمليات 
بازار باز، تقويت ثبات مالي از طريق اعمال سياس��ت هاي 
احتياطي كالن در نظام بانكي، تامين مالي كسري بودجه از 
طريق غير پولي و با استفاده از انتشار اوراق بدهي و افزايش 
س��هم اوراق بدهي در ترازنامه بانك ها در راستاي اجراي 
موثر عمليات بازار باز است. دكتر كميجاني با اشاره به اينكه 

تسهيالت تكليفي شبكه بانكي از 156 هزار ميليارد تومان 
سال گذش��ته به حدود 750 هزار ميليارد تومان در سال 
جاري رسيده است، تصريح كرد: هر چند اين تكاليف كار را 
براي بانك ها سخت مي كند اما نظام بانكي كشور حمايت از 
توليد و اشتغال را وظيفه اصلي خود مي داند و در اين راه از 
هيچ تالشي دريغ نخواهد كرد. كميجاني افزود: همچنين 
تسهيالت پرداختي بانك ها به بخش هاي اقتصادي در سال 
99 نسبت به سال پيش از آن 63 درصد افزايش يافته است 
و اين ميزان در سه ماهه اول امسال نيز نسبت به سه ماهه 
اول 99 افزايشي در حدود 71 درصد داشته است. در آيين 
تجليل از »ياران اشتغال« كه به منظور تقدير از حمايت هاي 
نظام بانكي كشور از اشتغال مددجويان كميته امداد امام 
خميني )ره( و سازمان بهزيستي كشور با حضور معاون اول 
رييس جمهوري، رييس كل بانك مركزي، رييس كميته 
امداد و مديران عامل شبكه بانكي در بانك مركزي برگزار 
شد، دكتر جهانگيري با بيان اينكه نقش بانك مركزي در 
سياست گذاري اقتصادي كشور و نيز امور اجرايي مربوطه 
مهم و حياتي است، گفت: اين نهاد حتي يك روز نمي تواند 
بدون مس��وول باشد و تصميم هاي بانك مركزي در تمام 
شؤونات اقتصادي كشور تاثيرگذار اس��ت.وي با اشاره به 
تجربيات، اطالعات و دانش رييس كل جديد بانك مركزي 
گفت: پذيرش اين مس��ووليت توسط دكتر كميجاني در 
شرايط كنوني فداكارانه و در راستاي منافع ملي بود.دكتر 
جهانگيري ضمن تقدير از تالش هاي دكتر همتي، رييس 

كل سابق بانك مركزي افزود: با درنظر گرفتن جميع موارد 
در شرايط فعلي شخصي توانمندتر از دكتر كميجاني براي 
اداره امور بانك مركزي نداشتيم.  معاون اول رييس جمهوري 
همچنين با سپاس��گزاري از زحمات بانك مركزي بابت 
تامين ارز واردات كاالهاي اساس��ي گفت: در س��ه س��ال 
گذشته دشمنان با تمام توان به دنبال فروپاشي اقتصادي 
ايران بودند اما به فضل الهي و با مجموعه سياستهاي اتخاذ 
شده به هدف خود نرسيدند. رييس كل بانك مركزي در 
اين مراسم با بيان اينكه مجموعه تالش هاي دكتر همتي 
در راستاي تقويت سياست گذاري پولي با توجه به شرايط 
سخت سال هاي گذشته بسيار موثر بود، از زحمات ايشان 
قدرداني كرد. رييس كل بانك مركزي با تقدير از بانك هايي 
كه در پرداخت تسهيالت قرض الحسنه به افشار ضعيف 
جامعه فعال بوده اند، گفت: پرداخت اين تسهيالت هر چند 
سخت اما شيرين و ثمربخش اس��ت. وي ادامه داد: نظام 
بانكي كشور همواره در حمايت از مددجويان كميته امداد 
و سازمان بهزيستي پيش قدم بوده است و بانك مركزي نيز 
دستورالعمل ها و اقدامات الزم در اين خصوص را به سرعت 
ابالغ و عملياتي كرده است. كميجاني با بيان اينكه سقف 
اعتبار ابالغ شده براي كميته امداد امام خميني )ره( و 
سازمان بهزيستي در سال جاري 130 هزار ميليارد ريال 
است گفت: اين ميزان در سال 97، ۲0 هزار ميليارد ريال 
بود كه بيش از 91 درصد آن محقق ش��د. همچنين در 
سال هاي 98 و 99 به ترتيب 50 هزار ميليارد ريال و 80 

هزار ميليارد ريال براي اين منظور ابالغ شده بود كه به 
ترتيب 77 درصد و 93درصد آن توسط بانك ها پرداخت 
شد.  رييس ش��وراي پول و اعتبار درخصوص اقدامات 
بانك در راستاي تحقق شعار سال تأكيد كرد: اين بانك 
در راستاي تحقق شعار سال و به منظور حمايت هرچه 
بيشتر از واحدهاي توليدي با اولويت تأمين سرمايه در 
گردش آن ها و به ويژه در صنايع پيشران و هدايت هرچه 
موثرتر منابع شبكه بانكي كشور به سمت بخش هاي مولد 
اقتصادي را از مسير اقداماتي همچون تداوم حمايت از 
 ،)SMEs( تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوس��ط
استمرار تامين مالي هدفمند زنجيره هاي توليد وتقويت 
تأمين مالي بخش مسكن در چارچوب تبصره 18 قانون 
بودجه سال 1400 پيگيري خواهد كرد. دكتر كميجاني 
همچنين با اشاره به نقش مهم سامانه نيما و بازار متشكل 
ارزي در مديريت عرضه و تقاضاي واقعي حواله و اسكناس 
ارز بر اس��اس س��از و كار بازار، گفت: مهم ترين گام در 
راستاي سياست گذاري مطلوب ارزي و متوقف ساختن 
روند تنظيم نامناسب نرخ واقعي ارز، حذف عوامل ايجاد 
كننده عدم تعادل هاي اقتصاد كالن، يعني ناسازگاري 
ميان سياس��ت هاي كالن اقتصادي است. كميجاني 
تصريح كرد: پيگي��ري هدف كليدي كنت��رل تورم و 
استقرار ثبات در نظام مالي مستلزم آن است كه سياست 
ارزي در ارتباط تنگاتنگ با سياس��ت پولي قرار گيرد و 
ابزارهاي خاصي براي خارج س��اختن مازاد درآمدهاي 
ارزي از جريان مصارف عمومي اقتصاد و عقيم سازي آثار 
تغيير در درآمدهاي ارزي مهيا شود.  وي ادامه داد: تحت 
اين مالحظات و با توجه به تداوم تحريم هاي اقتصادي 
اقدامات و برنامه هايي به منظور كمك به برقراري تعادل 
در جريان منابع و مصارف ارزي كشور، بازگشت نرخ ارز 
به مسير تعادلي مبتني بر مولفه هاي بنيادين اقتصاد و 
تامين پايدار نياز كشور به كاالهاي اساسي، مواد اوليه و 

واسطه اي وارداتي در دستور كار است.
كميجاني درباره برنامه و اقدامات بانك مركزي در راستاي 
تحقق موارد فوق الذكر در حوزه ارزي، گفت: مساعدت به 
دولت در تامين ارز مورد نياز براي واردات كاالهاي اساسي، 
تقويت هماهنگي با وزارتخانه هاي ذي ربط در امر واردات 
)صمت، بهداشت و درمان و جهاد كشاورزي( در راستاي 
مديريت واردات متناسب با مقدورات ارزي كشور و فراهم 
كردن امكان تنوع و تس��هيل در روش هاي برگش��ت ارز 
حاصل از صادرات به منظور افزايش ميزان برگش��ت ارز و 
ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان از جمله اين موارد است.



گروه بازار سرمايه|
چند وقتي مي شود كه وضعيت بازار سرمايه تغيير كرده 
و شاهد رش��د مطلوبي را در بازار مشاهده مي كنيم طي 
روز اخير شاخص كل بازار سرمايه رشد پنج هزار و ۷۲۵ 
واحدي را تجربه و ارتفاع يك ميليون و ۳۱۱ هزار واحدي 
قرار گرفت و همچنين شاخص كل نيز 0.44 درصد داشت 

كه اين رشد خبر ها افزايش اميدها در بورس مي دهد.
بر اس��اس روند و يا قوانين بازار س��رمايه ش��اخص تاالر 
شيشه اي هميشه بعد از چند روز رشد متوالي براي مدتي 
نيازمند افت و اصالحي موقت مي ش��ود تا بتواند خود را 
براي صعودي دوباره و با شتابي بيشتر آماده كند، اما در 
اين ميان اكثر فعاالن حاضر در بازار معتقد بودند كه با توجه 
به عبور شاخص بورس از كانال يك ميليون و ٢٥٠ هزار 
واحد چندان خطري تهديدكننده معامالت بورس نيست 
و ايجاد روند نزولي در معامالت بورس نبايد سهامداران 
را نگران روند ايجاد شده در بازار كند. به عقيده بسياري 
از كارشناسان بازار سرمايه، س��هامداران بايد در انتظار 
روزهاي خوش باشند و تا پايان سال بازدهي در حدود ۲0 
الي ۵0 درصد نصيب سرمايه گذاران مي شود. بيش از ۵0 
درصد كارشناسان بر اين عقيده اند كه طي هفته جاري 
تاالر شيشه اي روند صعودي را طي مي كند. به زعم اين 
كارشناسان همگام با جذابيت قيمت سهام، انتظارات از 
تحوالت آينده به نفع بازار ارزيابي مي شود و اين موضوع 
با تزريق اميد سهامداران را در سمت تقاضا فعال خواهد 
كرد. عبور از كانال يك ميلي��ون و ۳00 هزار واحدي در 
حالي كه پيش تر نتوانسته بود آن را حفظ كند هم زمان 
با عقب نشيني س��مت عرضه و ورود نقدينگي به بازار از 
سوي سهامداران حقيقي نش��انه هاي پيش بيني تداوم 
روند صعودي ارزيابي مي شود. صعودي كه عوامل بنيادي 
در جهت حمايت از آن نيز كم نيستند. برخي صنايع نيز 
با افزايش نرخ فروش در مدار توجه قرارگرفته اند. سطوح 
قيمت كاالها در بازارهاي جهاني به ويژه در مورد فلزات 
پايه جذاب است و سطوح نرخ دالر نيز از رشد قيمت سهام 
حمايت مي كند. تعديل مثبت سود آوري در برخي گروه ها 
نيز ديگر عامل حمايتي از بازار سهام است. از منظر سياسي 
و برجام، خبر ها از افزايش احتمال صورت گرفتن توافق 
حكايت مي كنند. احتمااًل بس��ياري با اين نگاه به آينده 
در سمت تقاضا فعال ش��ده اند چرا كه در صورت توافق 

هسته اي تسهيل در امر صادرات و واردات صورت مي گيرد 
و در مجموع به نفع صنايع بورسي است. از سوي ديگر نيز 
برخي از ديدگاهي عكس، احتمال دستيابي به توافق را 
دور ارزيابي مي كنند و با چشم انداز تورمي در سمت خريد 
فعال هستند. در اين ۵ درصد كارشناسان نيز اميدي به 
رشد بورس نداشته و ندارند و اعتقاد دارند تا پايان ابهامات 
شاهد روند نزولي در بورس هستيم و اين صعود تنها فشار 
است و بايد در انتظار تشكيل كابينه دولت و مذاكرات بود، 

درنهايت ميزان سود و بازدهي اين بازار را بررسي كرد.

     بورس ارزنده است
علي يوسفي، كارشناس بازار سرمايه درخصوص وضعيت 
ب��ازار مي گويد: بازار كف خود را شناس��ايي كرده و تمام 

ش��رايطي كه براي صعود نياز دارد تقريبًا مهيا است. در 
حال حاضر ريسكي براي تهديد بازار وجود ندارد و اگر تمام 
اين موارد را جمع بندي كنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد 
كه بازار بايد رشد كند و اين اتفاق در حال رخ دادن است. 
رشد بازار در شرايط فعلي به ارزندگي سهام مرتبط است 
با توجه به ش��رايط تورمي در كشور و موج گراني كاال ها 

كه با آن روبرو هستيم سهام، تنها چيزي كه ارزان است.
وي توضيح مي دهد: گزارش هاي منتشرش��ده همه 
حاكي از رش��د ۳0 تا 40 درصدي س��ود ش��ركت ها 
نسبت به سال گذشته است و اين حاكي است تورمي و 
افزايش قيمت هايي كه در كشور وجود دارد تأثير خود 
را بر سود شركت ها نيز مي گذارد. پيش بيني مي شود 
روند بازار ازنظر ش��اخص كل ضعيف و قوي شود، اما 

درمجموع روند كلي بازار صعودي خواهد بود. رش��د 
شاخص به آرامي تا يك ميليون و 400 هزار واحد ادامه 
خواهد يافت، اما پس ازاين ع��دد، مدل خود را تغيير 
خواهد داد و جريان ورود پول به بازار تقويت مي شود. 
يوسفي تصريح مي كند: از اكنون نمي توان در اين باره 
نظر داد، اما بررس��ي روند صعودي بازار حاكي است، 
رشد بازار تقريبًا از پس از انتخابات آغازشده است. پس 
از انتخابات، ريسك هاي سيستماتيك بازار از بين رفت 
و ديگر اتفاقات بازار، ناشي از رفتار هاي سياسي نيست 
بلكه به دليل روند عرضه و تقاضا صورت مي گيرد. بازار 
هنوز باور به رش��د ندارد به همين دليل به سود هاي 
مقطعي بسنده مي شود و زماني كه روند رشد كمي كند 

مي شود صف هاي عرضه بيشتر مي شود.
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ركورد بي سابقه بورس
در پذيرش شركت ها 

مجيد نوروزي، معاون امور ناش��ران و اعضاي ش��ركت 
بورس در گفت وگوي ۱۸:۳0 ش��بكه خبر اظهار كرد: 
در تمام بورس هاي دنيا شاكله و دستورالعمل پذيرش، 
مشابه دس��تورالعمل هاي بازار ما در بورس و فرابورس 
است، بنابراين چيزي نيست كه فقط در ايران ايجادشده 
باش��د. در تمام بورس هاي دنيا نيز حداقل هايي را براي 
پذيرش شركت ها الزام كرده اند و به اين معني نيست كه 
اگر يك شركت از ش��رايط الزم برخوردار نبود، بخواهد 
در تابلوي مناسبي از بازار س��رمايه پذيرفته شود. وي 
بيان ك��رد: محدوديت هاي پذيرش از انتقال ريس��ك 
به س��هامداران جزو جلوگيري مي كند. در حال حاضر 
تابلوهاي مختلفي در بورس وجود دارد. فلس��فه ايجاد 
بازار فرابورس نيز فراهم كردن محلي براي نقد شوندگي 
سهام شركت هايي است كه از شرايط پذيرش در بورس 
برخوردار نيستند، البته نداشتن حداقل هاي الزم در اين 
شركت ها به سرمايه گذاران اطالع داده شده و هشدارهاي 
الزم به آنها داده مي ش��ود؛ براين اساس، اگر شركتي در 
تابلوي اول بازار بورس تهران پذيرفته مي ش��ود، حتمًا 
يكسري از شرايط را محقق كرده است. نوروزي در ادامه 
افزود: از ابتداي پذيرش شركت ها در بورس حدود ۵۷۲ 
شركت در بورس پذيرفته شده اند و در حال حاضر با توجه 
به آخرين طبقه بندي كه انجام شده است، ۳۷4 شركت 
در صنايع مختلف در س��ه تابلوي بورس حضور دارند. 
معاون امور ناشران و اعضاي شركت بورس تصريح كرد: 
درگذشته ساختار هيات پذيرش به اين شكل بود كه در 
محل س��ازمان بورس و با حضور يك عضو هيات مديره 
سازمان بورس تشكيل مي شد. با تمام محدوديت هايي 
كه وجود داش��ت، يك ماه مي گذشت و ما يك جلسه 
پذيرش نداشتيم. تصميم بسيار خوبي كه گرفته شد اين 
بود كه به بورس تهران منتقل شد. در سال ۹۹ بيش از ۳۷ 
جلسه هيات پذيرش داشتيم و در خصوص ۶۸ شركت 
با مجموع سرمايه 4۲۵ هزار ميليارد تومان تصميم گيري 
شده است كه در سوابق بورس بي سابقه است. وي افزود: 
همچنين در دو سال گذشته فرآيند پذيرش نيز به صورت 
الكترونيكي ش��ده است و بس��ياري از زمان بري هاي 
مربوط به ارس��ال مدارك و مستندات را كاهش داده و 
ميانگين زمان پذيرش به كمتر از ۵ ماه رس��يده است. 
نوروزي خاطرنش��ان كرد: اكنون حدود 4۵ شركت در 
صف پذيرش هستند، به اين معني كه تقاضاي پذيرش 
ارايه ش��ده، اما مدارك و مستندات آنها كامل نيست و 
نمي توانيم آنها را در دستور كار هيات پذيرش قرار دهيم.

سودآوري سهامداران خرد
در بورس

مهر| روح اهلل حسيني مقدم، عضو شوراي عالي بورس 
سازمان بورس و اوراق بهادار مي گويد: هدف از تصويب 
اين دس��تورالعمل ايجاد فرصت ب��راي افراد حقوقي و 
شركت هاي پيمانكار پروژه هاي عمراني است تا بتوانند 
از ظرفيت بازار سرمايه جهت تأمين مالي پروژه هاي ملي 
و توسعه اي عمراني استفاده كنند؛ درواقع، هدف از ايجاد 
مدل شركت سهام عام پروژه براي پيمانكاران، تقويت 
بازار اوليه بورس و هدايت نقدينگي به پروژه هاي داراي 
توجيه اقتصادي است. وي افزود: در مدل شركت سهامي 
عام پروژه مطابق قانون تجارت ابتدا پذيره نويسي براي 
عموم جامعه شكل مي گيرد و قاعدتا بر اساس يك سري 
منابع اطالعاتي پروژه توسط مشاور و بورس اوراق بهادار 
تاييد مي شود و در اختيار همگان قرار مي گيرد؛ مطابق 
اين مصوبه سرمايه شركت سهام عام پروژه مي بايست 
حداقل ۱000ميليارد تومان بوده و موسسين آن بايد 
حداقل ۵0 درصد سرمايه شركت را به شكل نقدي و غير 
نقدي تعهد كنند. به گفته حسيني مقدم، آورده غيرند 
مي تواند حداكثر ۳0 درصد س��رمايه شركت مشتمل 
بر پروژه و ملحقات آن و دارايي نقدش��ونده مانند اوراق 

با درآمد ثابت و سهام شركت هاي پذيرفته شده باشد.
وي همچنين با اشاره به محوريت مردم در اين نوع تأمين 
مالي افزود: درروش س��رمايه گذاري در شركت سهام 
عام پروژه، مردم به عنوان عامليت اصلي سرمايه گذاري 
تلقي مي ش��وند؛ چراكه فرصت س��رمايه گذاري براي 
مردمي ك��ه به تنهايي توانايي س��رمايه گذاري ندارند؛ 
فراهم مي شود؛ ضمن اينكه با استفاده از اين مدل مردم 
مي توانند با س��رمايه كم يا اندك به هر ميزان در پروژه، 
كنار سرمايه گذاران بزرگ طرح، در نفع بري و سودآوري 
سهيم باشند و آن وقت عدالت اقتصادمحور ايجادشده 
اس��ت. عضو ش��وراي عالي بورس ادامه داد: در جهت 
مردمي سازي اقتصاد روش شركت سهامي عام پروژه 
روش سرمايه گذاري موثر است و مردم در منافع بلندمدت 
توسعه كشور سهيم مي شوند و از طرفي ديگر نقدينگي 
مردم به سمت پروژه هاي كالن عمراني و توسعه اي سرازير 
مي ش��ود و همچنين در دستورالعمل فوق محدوديت 
خاصي براي نوع پروژه ديده نش��ده و مساله اي كه مهم 
بوده و در صندوق ها هم، پيش بيني ش��ده است اجراي 
پروژه هاي با ريسك كمتر بوده كه عايدي سرمايه آن بسيار 
كوتاه مدت تر است؛ به نحوي كه اين پروژه ها اولويت دارند و 
به جاي اينكه مردم در يك پروژه پنج ساله سرمايه گذاري 
كنند؛ در ي��ك پروژه دو يا سه س��اله كه قرار اس��ت به 
بهره برداري برسد؛ سرمايه گذاري خواهند كرد. به گفته 
وي، هدف تمركز تأمين مالي به روش شركت سهام عام 
پروژه، روي پروژه هاي نيمه تمام است، پروژه اي كه باالي 
پنجاه درصد پيشرفت داشته؛ مي تواند با سرمايه هاي خرد 
مردمي از طريق شركت سهام عام پروژه تأمين مالي و 
پذيره نويسي شود. حسيني مقدم در پاسخ به سوال مبني 
بر اينكه تركيب ابزار اوراق و سهام با شركت سهام عام پروژه 
چه كمكي به تسهيل سرمايه گذاري خرد مردمي خواهد 
كرد، گفت: اين موضوع به ساختار تأمين مالي بنگاه ها 
برمي گردد و ماهيت شركت سهامي پروژه قابليت تغيير 
دارد؛ اما همه ابزارهاي مالي در بازار سرمايه براي تأمين 
مالي بايد كاربردپذير باشند و ابزار مالي بايد تعريف شود 
كه قابل استفاده براي همه شركت ها و بنگاه ها باشد لذا در 
مدل شركت سهام عام پروژه مدل طوري طراحي شده 
كه از همه ابزارها چه س��رمايه اي و چه ابزار بدهي براي 
تأمين مالي و به سرانجام رساندن آن پروژه استفاده كنند.

فرابورس؛ بازار پيشگام
در حوزه نوآوري ها

امير هاموني، مديرعامل فرابورس ايران در رويداد 
Meet the Market في��اس )فدراس��يون 
بورس هاي اروپايي-آسيايي( كه به صورت آنالين 
برگزار ش��د با اشاره به اينكه چش��م انداز فرابورس 
خلق ارزش از طريق طراحي ابرازهاي مالي متنوع و 
كاماًل شرعي است، گفت: فرابورس ايران در طول ۱۲ 
سال فعاليت خود بازاري پيشگام در حوزه نوآوري ها 
بوده است. به گفته مديرعامل فرابورس ايران، اين 
بازار در سال ۲00۸ باهدف تأمين مالي شركت هاي 
كوچك و متوس��ط تأسيس شد اما باگذشت زمان 
نه تنها در حوزه SME ها بلكه در تأمين مالي دولت 
و ساير ش��ركت هاي خصوصي نيز فعاليت بسيار 
خوبي داشته اس��ت. وي به روند شاخص آيفكس 
نيز از ابتداي فعاليت فرابورس اش��اره كرد و افزود: 
شاخص آيفكس در طول ۱۲ سال فعاليت فرابورس 
باوجود همه چالش هاي پيش رو، جهش هاي خوبي 
را تجربه كرده اس��ت. اين مقام مس��وول در ادامه 
بازارها و محصوالت فرابورس را موردتوجه قرارداد و 
اظهار داشت: ارزش بازار سهام فرابورس ايران 4۹.۲ 
ميليارد دالر و ارزش بازار صكوك ۱۱.۳ ميليارد دالر 
است. همچنين ۱4۸ شركت در بازار سهام فرابورس 
پذيرش ش��ده اند و ۱۶۲ اوراق مالي اسالمي اعم از 
صكوك، اسناد خزانه اسالمي و ... در فرابورس وجود 
دارد. به گفته هاموني ارزش بازار پايه فرابورس ۱۵ 
ميليارد دالر اس��ت و ۱۸0 شركت در اين بازار درج 
نماد شده اند. همچنين ۲4 صندوق قابل معامله و 
يك صندوق زمين و ساختمان در فرابورس فعاليت 
مي كنند. ضمن آنكه ۱۱ صندوق جس��ورانه و سه 
صن��دوق خصوصي نيز در اين ب��ازار حضور دارند. 
مديرعامل فرابورس ايران با اشاره به اينكه فرابورس 
سهامدار بازار متش��كل ارز ايران، مركز مالي ايران 
و ش��ركت مديريت دارايي مركزي است، افزود: بر 
اساس برنامه ريزي ها تالش مي شود تا جريان هاي 
درآمدي فرابورس متنوع ش��وند و به همين دليل 
هم از سال ۲0۲0 بازار متشكل ارزي راه اندازي شد. 
تأمين مالي طرح هاي نوآورانه از طريق پلتفرم ها يا 
سكوهاي بازار سرمايه در اين طرح اجرايي مي شود.

هاموني به برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه و 
فوق العاده فرابورس براي سال مالي ۹۹ به صورت 
الكترونيكي طي هفته گذشته اشاره كرد و گفت: 
در جريان اين جلسه مجازي يك هزار سهامدار 
به صورت آنالين در اين مجمع حاضر ش��دند و از 
طريق سيس��تم ديدار، رأي گي��ري الكترونيكي 
انجام شد. در حال حاضر شاخص صكوك از طريق 

سايت فرابورس در دسترس عموم قرار دارد.

توسعه بازارهاي مالي
يك هدف مشترك جهاني

حسين فهيمي، ، مديرعامل ش��ركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه ايران در نشس��ت 
 FEAS آشنايي با بازار س��رمايه ايران( كه به ميزباني(
برگزار ش��د، اعالم كرد: همه كش��ورها بايد در مسير 
دستيابي به هدف مشترك خود يعني توسعه بازارهاي 
مالي گام بردارند. حسين فهيمي در ادامه بابيان اينكه 
تفكري عميق در مورد خدمات و س��ازوكارهاي پس 
از معامالت براي تس��ويه معامالت در بازارهاي سهام و 
بورس هاي كااليي ايراني به خص��وص در حوزه بورس 
انرژي وجود، اظهار داش��ت: يكي از مهم ترين خدمات 
ش��ركت س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 
وجوه ايران بررسي ريسك ها و مديريت آنها است كه به 
چهار روش »محدوديت خريد اعتباري، ضمانتنامه هاي 
بانكي، مديري��ت وثايق و صندوق تضمين تس��ويه« 
انج��ام مي پذيرد. وي در خص��وص خدمات مربوط به 
سرمايه گذاران خارجي افزود: در حال حاضر خدمات 
قابل ارايه به سرمايه گذاران خارجي بازار سرمايه شامل 
س��ه گروه خدمات حقوقي، عمليات��ي و ارزش افزوده 
است كه به صورت حضوري و الكترونيكي در اختيار اين 
گروه از سرمايه گذاران قرار مي گيرد. در ادامه مديرعامل 
س��مات تصريح كرد: صدور كدهاي سهامداري، ثبت، 
س��پرده گذاري، نگهداري س��هام، مديريت ريسك، 
تسويه و پاياپاي، اقدامات شركتي )همانند توزيع سود( 
و فعاليت هايي ازاين دس��ت ازجمله خدمات ارايه شده 
توسط شركت سپرده گذاري ايران است كه نقش مهم و 
بي بديل شركت سمات در انجام اين مسووليت ها، موجب 
شده تا اين شركت به عنوان يكي از اصلي ترين اركان و 
تنها سپرده گذاري در بازار سرمايه ايران شناخته شود. 
فهيمي در پايان اظهار اميدواري كرد تا بااراده اي محكم 
و تعهد كاري همه كشورها در مسير دستيابي به هدف 

مشترك خود يعني توسعه بازارهاي مالي گام بردارند.

فصلي جديد در بين المللي شدن 
بازار سرمايه ايران

بهادر بيژني، جانشين رييس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار در امور بين الملل در نشست فدراسيون بورس هاي 
اروپايي-آسيايي )FEAS( گفت: تعداد سرمايه گذاران 
خارجي و حجم سرمايه گذاري آنان در بازار سرمايه را 
نمي توان به تنهايي »سرمايه گذاري خارجي« برشمرد، 
بلكه مشاركت آنان در ابزارها، خدمات و نهادهاي مالي 
به همين ميزان حائز اهميت اس��ت. همچنين به ثمر 
رسيدن تالش ۱۳ ساله سازمان بورس و عضويت اصلي 
در »سازمان بين المللي كميس��يون هاي اوراق بهادار 
)IOSCO( « مهم ترين عامل رفع دغدغه سرمايه گذاران 
خارجي به شمار مي رود، چراكه اين عضويت به منزله 
تاييد وجود بازاري شفاف، منصفانه و كارآ و همچنين 
همسو با آخرين استانداردها و مطابق با قوانين و مقررات 
پيشروي دنيا است. جانشين رييس سازمان با اشاره به 
آمار واقعي بازار در سال هاي اخير به ويژه آمار خيره كننده 
سال گذشته پس از ورود سهام عدالت و افزايش چشمگير 
فعاالن بازار و به تبع آن، رشد بازار، بازار سرمايه ايران را 

فرصتي كم نظير براي سرمايه گذاري عنوان كرد.

»تعادل« به پاي نظرات كارشناسان بورسي نشست

جدال ميان رشد و صعود

زيرساخت هاي بازار سرمايه در دست توسعه
محمدعل��ي دهق��ان دهن��وي در مراس��م تفاهم نامه 
همكاري هاي علمي، پژوهش��ي، فناوري، آموزش��ي و 
انتشاراتي سازمان بورس و اوراق بهادار و دانشگاه صنعتي 
شريف كه روز گذشته برگزار شد، گفت: بازار سرمايه در 
ميان بازارهاي مالي و همچنين در كل سيستم اقتصاد 
كش��ور و درزمينه  هاي نوآوري و موضوع��ات مرتبط با 
مباحث علمي از جايگاه وااليي برخوردار است و نهادهاي 

مالي موجود در بازار سرمايه بر لبه تكنولوژي قرار دارند.
وي اف��زود: ابزارها و نهادهاي مالي كه در دنيا وجود دارد 
به سرعت شناسايي و بررسي مي ش��وند و بومي كردن 
نمونه هاي داخلي اين ابزارها يكي از رسالت هاي سازمان 
بورس است و در اين خصوص دست به ابتكاراتي زده شده 
است. و هم اكنون ارتباط ميان دانشگاه شريف و سازمان 
بورس رخ��دادي مبارك اس��ت كه زمين��ه هم افزايي 
قابل توجهي بين دانشگاه و صنعت مالي را ايجاد مي كند. 
دهقان دهنوي با اشاره به تجربه موفق اين نوع همكاري ها 
طي سال هاي گذش��ته، گفت: سازمان بورس پيش تر با 
دانشگاه تهران تفاهم نامه مش��تركي را به امضا رسانده 
بود كه طي آن سامانه بومي براي معامالت بازار سرمايه 
طراحي شد. فاز طراحي اين سامانه اكنون به انتها رسيده 
است و نتايج تست هاي اوليه آن غافلگيركننده بوده است. 
وي با اش��اره به نقش موثر بازار س��رمايه در تأمين مالي 
نوآورانه بيان كرد: طي نمايش��گاه اخي��ري كه در حوزه 
تأمين مالي نوآورانه برگزار شد، دستاوردهاي نوظهور و 
استارتاپ هايي كه موردحمايت صندوق هاي جسورانه 
قرارگرفته بودند، بررسي ش��دند. دهقان دهنوي ادامه 
داد: صندوق هاي جسورانه طي دو سال اخير رونق خوبي 
داشته اند و توانس��ته اند از منابع مالي مازادي برخوردار 
شوند. اما اين شركت ها به دليل نداشتن ايده ها و طرح هاي 
س��رمايه گذاري هنوز موفق به سرمايه گذاري اين منابع 
مالي در بازار سرمايه نشده اند. دانشگاه شريف و همكاري 
با اين دانشگاه، بستر و منبعي است كه مي تواند اين طرح ها 

را شناسايي و توليد كند و به منصه ظهور برساند.
وي خاطرنش��ان كرد: چنين پيوندي، كمك شاياني به 
سرمايه گذاري و توليد در كشور مي كند و نفع همگاني 
را در پ��ي دارد. ازاين جهت، بازار س��رمايه آمادگي دارد 
از دانشگاه شريف كمك فكري، مش��ورتي و راهنمايي 
بگيرد. همچنين سازمان بورس مس��ائلي دارد كه الزم 
است اساتيد و دانشجويان تحصيالت تكميلي روي آن 
كار كنند و پاسخ هاي علمي ارايه دهند. مصطفي بهشتي 
سرشت، معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار، در 
اين آيين اظهار داشت: اين تفاهم نامه همكاري، در راستاي 
توسعه بازار سرمايه، ازلحاظ توس��عه ابزارها و نهادهاي 
مالي و فناوري و تكنولوژي و بهره بردن از توانمندي هاي 
علمي و ظرفيت هاي دانشگاهي كشور است. عضو هيأت 
مديره سازمان بورس با اش��اره به ظرفيت هاي دانشگاه 
شريف اذعان داش��ت: دانشگاه شريف به عنوان دانشگاه 
مادر در حوزه فناوري و پژوهشي و همچنين فناوري هاي 
علوم رايانه اي و مرتبط با اطالعات و ارتباطات، س��رآمد 
دانشگاه هاي كشور اس��ت. ازاين روي، سازمان بورس در 
نظر دارد در حوزه توسعه زيرس��اخت هاي فناورانه بازار 

سرمايه از ظرفيت اين دانشگاه بهره ببرد.
محمدحسن ابراهيمي سرو عليا، معاون نظارت برنهادهاي 
مالي س��ازمان بورس و اوراق بهادار، دو مجموعه دانشگاه 

شريف و سازمان بورس را دو مجموعه بزرگ خواند و اظهار 
اميدواري كرد اين تفاهم نامه منشأ اقدامات عملياتي در 
بازار سرمايه شود. به گفته عضو هيات مديره سازمان بورس، 
بزرگ ترين امتياز دانشگاه شريف، برخورداري اين دانشگاه 
از فناوري به واسطه رشته هاي مهندسي، دانشكده اقتصاد 
و افراد نخبه اس��ت كه اميد مي رود با استفاده از اين فضا 
برنامه هاي عملياتي براي فعاالن بازار سرمايه فراهم شود. 
محس��ن خدابخش، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران 
سازمان بورس و اوراق بهادار، نيز با ضرورت تمركز بر هوش 
مصنوعي گفت: پيشنهاد مي شود سازمان بورس در حوزه 
توسعه كسب وكار بيشتر به سمت علوم جديد حركت كند 
و با ايجاد اپليكيشن هايي به مديريت ريسك پرداخته شود. 
محمود فتوحي، رييس دانشگاه شريف نيز در مراسم انعقاد 
تفاهم نامه همكاري في مابين س��ازمان بورس و دانشگاه 
صنعتي شريف با اشاره به فعاليت هاي اين دانشگاه گفت: 
دانشگاه شريف ۱۳ دانشكده و ۱۲ هزار دانشجو دارد. كه 
تقريبًا ۵0 درصد از دانشجويان دانشگاه در مقاطع ارشد 
و دكترا مشغول به تحصيل هس��تند. اين موضوع نشان 
از پتانسيل باالي دانشگاه شريف در حوزه هاي پژوهشي 
و آموزش��ي دارد. وي در خصوص حوزه آموزش دانشگاه 
اظهار داشت: اكنون تمركز اصلي دانشگاه در اين حوزه، 
بر زمينه هاي ميان رش��ته اي اس��ت. در همين مورد نيز 
اخيراً انس��تيتوي فناوري هاي همگرا ايجادش��ده است. 
يكي از اقداماتي كه بي ترديد با س��ازمان امكان همكاري 
آن وجود دارد، مركز » نوآوري سيس��تم هاي اطالعاتي و 
امور داده« است كه در همين انيستتوي همگرا در دست 
تأسيس است. رييس دانشگاه شريف درزمينه پژوهش و 
فناوري به برنامه هاي راهبردي دانشگاه درزمينه اثربخشي 
اجتماعي اش��اره كرد و ادامه داد: دانشگاه در تالش است 
ارتباط بيشتري با جامعه و صنعت برقرار كند؛ زيرا رسالت 
وجودي دانشگاه حل كردن مشكالت كشور و گسترش 
ارتباط صنعت و جامعه اس��ت. وي ايجاد منطقه نوآوري 
شريف در اطراف دانشگاه را يكي ديگر از اقدامات پژوهشي 
اين دانش��گاه خواند و افزود: در اين طرح، ش��ركت هاي 
دانش بنيان كه مي توانند از اس��اتيد يا فارغ التحصيالن 
اين دانشگاه نيز باشند، حضور دارند. در حال حاضر ۵00 
شركت دانش بنيان در اين منطقه مستقرشده است كه 
عمده فعاليت بسياري از آنها در حوزه آي تي است. فتوحي 

با اش��اره به اينكه يكي از زمينه هاي همكاري در اين 
تفاهم نامه حوزه آي تي اس��ت، گفت: موارد مختلفي 
كه امكان همكاري آنچه در حوزه آموزش و چه حوزه 
پژوه��ش وج��ود دارد، موضوع كارب��رد فناوري هاي 
نوآوري اي تي اس��ت. در ميان دانشكده هاي دانشگاه 
شريف، دانشكده مهندسي كامپيوتر و دانشكده مديريت 

اقتصاد بيشترين همخواني را با اقدام پيش رو دارند.

     سازمان بورس متولي »شاخص« نيست
رييس سازمان بورس در بخش ديگري و در گفت وگويي 
گفت: سازمان بورس متولي شاخص نيس��ت و انتظار از 
سازمان براي باال بردن يا پايين آوردن شاخص اشتباه است. 
وظيفه سازمان طبق قانون مشخص است و بايد به دنبال 
ايجاد بازار شفاف كارا و منصفانه باشد. شفاف به اين معناست 
كه اطالعات از سمت ناشر به سمت سهامدار هدايت شود و 
جريان پايدار داشته باشد و فضاي تبادل اطالعات به گونه اي 
باشد كه سهامدار در جريان اتفاقات شركت قرار بگيرد. اين 
شفافيت از عملكرد س��ازمان بورس حاصل مي شود. در 
بحث ش��فافيت در يك دوره اي متوسط زمان تأخير ارايه 
گزارش هاي شركت ها ۶0 روز بود اما اكنون به كمتر از يك 
روز رسيده است و بايد به جايي برسيم كه اين عدد صفر شود.

دهقان دهنوي در خصوص اينكه چرا باوجود اس��تفاده از 
ابزارهاي مختلف روند ريزشي بازار متوقف نشد، ادامه داد: 
سال گذشته سال خاصي در تاريخ اقتصادي كشور بود. اگر 
به گذشته بازار سرمايه نگاه كنيم و شاخص را موردبررسي 
قرار دهيم، مي بينيم كه شاخص همواره افت وخيز داشته 
 است. پس از طي دوره هاي نزولي، شاخص احياشده و به 
دوره هاي صعود رس��يده ايم. اين در حالي است كه اساسًا 
افت وخيز ش��اخص در طبيعت بازار سرمايه است؛ اما سه 
موضوع، سال گذشته را از تاريخ بازار سرمايه متمايز مي كند. 
شدت صعود و نزول شاخص، رشد جهشي كدهاي جديد 
بورس��ي و انتظارات از رشد نرخ دالر موضوعاتي بودند كه 
به شدت بازار را تحت تأثير قراردادند و بورس ۹۹ را متمايز 
از سال هاي گذش��ته كردند. رييس سازمان بورس گفت: 
همانطور كه گفته شد موضوع مهم رشد شاخص در سال 
گذشته است؛ البته در سال ۹۸ رشد شاخص بيشتر از سال 
۹۹ بوده اما ازآنجايي كه در آن سال ريزشي رخ نداد كسي 
درباره صعود جهشي شاخص در سال ۹۸ صحبت نمي كند.

وي بابيان اينكه موضوع دوم اين است كه در سال گذشته 
ورود مردم به بازار سرمايه نسبت به سنوات گذشته بسيار 
زياد بود و شاهد ورود گسترده مردم به بازار سرمايه بوديم، 
اظهار داش��ت: كس��اني كه از قبل در بازار سرمايه حضور 
داشتند و از سهامداران قديمي محسوب مي شوند، وقتي 
از تجربه ه��اي خ��ود در ريزش هاي دوره هاي گذش��ته 
مي گويند جزو افتخارشان است كه سه الي 4 ريزش بازار 
را ديده اند. برخي از آنها پيشكسوتان بازار سرمايه هستند 
كه به نظرات اين افراد بسيار بهاداده مي شود. بعضاً سرمايه 
اين افراد در بورس چند بار به صفر رسيده است تا دريابند 
كه چگونه ريسك در بازار سرمايه را مديريت كنند. لذا اين 
افراد هميشه مسووليت سود و زيان خودشان را مي پذيرند 
و واقعيت وجود ريسك در بازار را پذيرفته اند. وي با تأكيد 
بر اينكه حدود ۵۵ تا ۶0 درصد از اين ۶ ميليون كد بورسي 
باوجوداينكه بخشي از سود خود را ازدست داده اند، هنوز در 
سود هستند، گفت: بايد توجه داشته باشيم كه تا قبل از سال 
۹۹ حدود ۱۱ ميليون كد بورسي در كشور وجود داشت. 
به عبارت ديگر فقط در يك سال بيشتر از نصف جمعيت 
تمام سال هاي فعاليت بورس، وارد بازار سرمايه شده و كد 
بورسي گرفتند. دهقان دهنوي در پاسخ به اين سوال كه 
متوسط نقدينگي كه ۶ ميليون كد بورسي جديد وارد بازار 
سرمايه كردند، چقدر است، اظهار داشت: طبق بررسي هايي 
براي اجراي يك طرح حمايتي از سهامداران خرد داشتيم؛ 
از ۶ ميليون كد بورسي جديد، 4 تا 4.۵ ميليون نفر زير ۱0 
ميليون تومان پول وارد بازار س��رمايه كرده اند. وي درباره 
تبليغ دولت براي ورود مردم به بازار سرمايه اظهار داشت: 
موضوع مهمي كه بايد براي مردم توضيح داده شود اين است 
كه آيا دولت ها بايد مردم را به بورس دعوت كنند يا خير؟ 
درواقع سوال اين است كه دولت ها بايد مردم را به كدام يك 
از بازارهاي چهارگانه كالسيك دعوت كنند؟ اگر كسي وارد 
بازار ارز شود و براي مثال ۱0 هزار دالر خانگي داشته باشد، 
درواقع وام بدون بهره به دولت امريكا داده است. بنابراين 
بازار ارز گزينه مطلوبي براي سرمايه گذاري مردم محسوب 
نمي شود. هر دولتي بايد توصيه منع ورود به بازار ارز را براي 
مردم داشته باشد. رييس سازمان بورس بابيان اينكه افرادي 
كه وارد بازار طال مي ش��وند هرچند خود را در مقابل تورم 
پوشش داده اند، اما كمكي به اقتصاد كشور نمي كنند، گفت: 
اين بازار مولد نيست بلكه بازاري خنثي محسوب مي شود. 
وي افزود: در بازار ملك، دولت براي تأمين مسكن وظيفه 
ذاتي دارد اما اگر سرمايه هاي س��رگردان و مازاد وارد بازار 
ملك شود و قيمت ها را بيش از تورم باال ببرد، به اين معناست 
كه دقيقًا با يك وقفه اي نرخ اجاره باالتر مي رود. اين همان 
چيزي است كه امروز شاهد آن هستيم. بنابراين تأثير ورود 
سرمايه هاي سرگردان به بازار مسكن، فشار معيشتي براي 
مردم است. هرچند دولت براي ساخت وساز مسكن مردم 
بايد برنامه داشته باشد و مشوق هايي در اين جهت ارايه دهد 
اما براي خريدوفروش مسكن و هدايت نقدينگي به اين بازار 
انگيزه اي ندارد چراكه اثر ورود سرمايه به اين حوزه رشد تورم 
است. دهقان دهنوي تأكيد كرد: اما در بازار سهام هيچ يك 
از اين اتفاقات را نمي بينيم. بازار سهام وام به كشور خارجي 
نيست؛ نمي تواند خنثي باشد و در سبد مصرفي خانوار هم 
حضور ندارد. ازاين رو، نمي تواند اثر تورمي داشته باشد. نكته 
مثبت بازار سرمايه اين است كه امكان تأمين مالي از اين 

محل براي شركت ها و بنگاه ها فراهم مي شود.



 گروه راه و شهرسازي|
 بررس��ي بازار اجاره مسكن ش��هرهاي اقماري اطراف 
تهران نش��ان مي دهد قيمت هاي هفته گذشته روند 
افزايشي به خود گرفته است. اين در شرايطي است كه 
انتظار مي رود بازار مسكن تهران و شهرهاي اطراف آن با 
توجه به فصل نقل و انتقال مستاجران و همچنان شرايط 
كلي اقتصاد و جهش قيمت مسكن طي سال هاي اخير، 
دستخوش نوسان هاي اجاره بها شود. از اين رو، اگر چه 
بخشي از افزايش اجاره بها طبيعي به نظر مي رسد، اما 
رشد بيشتر اجاره در شهرهاي اطراف پايتخت نسبت 
به درون آن، نشانه اي از كوچ مستاجران به حاشيه هاي 
تهران ارزيابي مي شود. طي سال هاي اخير و به ويژه طي 
سه سال گذشته، همواره همگام با افزايش تورم عمومي و 
تورم مسكن، شاهد كوچ مستاجران از واحدهاي بزرگ تر 
به واحدهاي مسكوني كوچك تر، از محله هاي باالتر به 
محله هاي جنوبي تر، و از مناطق جنوبي به حاشيه هاي 
ش��هر بوديم. با تجربه تورم هاي باالي 30 درصد طي 
سال هاي اخير، بسياري از اقشار متوسط و ضعيف جامعه 
ديگر قادر به تامين مالي اجاره منزل مس��كوني خود 
نيستند. البته در اين ميان بايد حساب كاركنان دولت 
كه طي دو سال گذشته رش��دهاي 60 و 70 درصدي 
حقوق داش��ته اند را از اين معادله تا حدودي جدا كرد. 
بي گمان، كارگران حداقل بگير كه با حقوق هاي اندك 
3 تا 5 ميليون تومان روزگار را سپري مي كنند، بيشتر 

مصايب اجاره نشيني را لمس خواهند كرد. 

ارزانترينآپارتمانهاياجارهاي
درتهران؟

بررسي هاي »تعادل« نش��ان مي دهد كه يك اتاق 8 
متري حوالي ميدان گرگان، ارزان ترين واحد مسكوني 
آگهي شده است كه زير همكف قرار دارد و 30 سال از 
زمان ساخت آن نيز مي گذرد. اين اتاق با 10 ميليون 
تومان رهن و اج��اره ماهانه 600 ه��زار تومان اجاره 
داده مي شود. بررسي ها نشان مي دهد كه واحدهاي 
زير 40 متر در مناطق مركزي شهر متناسب با متراژ 
آنه��ا از حدود ماهي يك ميلي��ون و 800 هزار تومان 
اجاره تا ماهي 3 ميليون تومان اج��اره در موتورهاي 
جست وجوي امالك و مستغالت معرفي شده اند. به 
همين نس��بت، با افزايش متراژ واحدها كمي مقدار 
اجاره افزايش مي يابد. به طور مثال، يك واحد 45 متري 
5 سال ساخت در بريانك با 120 ميليون تومان رهن 
كامل معرفي شده كه با محاسبات رايج در بنگاه ها به 
معني 3 ميليون و 600 هزار تومان اجاره ماهانه است. 
اما اگر به سمت شمال تهران برويم، مشابه همين واحد 
45 متري كه البته 30 سال پيش ساخته شده در محله 
چيذر با رهن 60 ميليون تومان و اجاره ماهانه 4 ميليون 
تومان معرفي شده است. يك واحد 46 متري در نبرد 
جنوبي نيز ب��ا رهن 30 ميليون تومان��ي و اجاره 2.5 
ميليون تومان براي اجاره گذاشته شده است. از رهن و 
اجاره ريزمتراژها كه بگذريم و به نرخ اجاره واحدهاي 
متوس��ط حدود 75 تا 80 متر ن��گاه كنيم، قيمت ها 
رنگ و بوي ديگري مي گيرند. به طور مثال، در خيابان 

پيروزي، يك واحد 75 متري 18 سال ساخت، با 175 
ميليون تومان رهن و اجاره ماهانه ميليون تومان فايل 
شده است. واحد مشابهي در بهارستان با 200 ميليون 
رهن و 2 ميليون تومان اجاره ماهانه معرفي شده است.  
به گزارش »تعادل«، بررسي همين مختصر فايل هاي 
اجاره در مناطق مياني ش��هر تهران نش��ان مي دهد 
كه عرصه بر اجاره نش��ينان تنگ آمده است. البته با 
توجه به افزايش چش��مگيري حقوق كاركنان دولت 
كه در سال گذشته حدود 60 درصد و در سال جاري 
حدود 70 درصد گزارش شده است، انتظار مي رود كه 
كارمندان دولت به ويژه آن دسته از خانوارهايي كه هر 
دو زوج در استخدام دولت هستند، با افزايش نرخ اجاره 
مسكن زياد دچار مشكل نش��ده اند اما كارگران كه با 
دس��تمزدهايي در حدود 4 تا 5 ميليون تومان در ماه 
اشتغال دارند، به طور قطع فشار مالي زيادي را متحمل 
ش��ده اند و از همين رو، با كوچ به واحدهاي مسكوني 
كوچك تر و در محله هاي حاشيه اي و در برخي موارد 
با كوچ از تهران به ش��هرهاي اط��راف پايتخت تالش 
كرده اند كه كمي از بار مالي ناش��ي از اجاره نش��يني 
را كاهش دهند. مساله اي كه منجر به افزايش تقاضا 
اجاره نشيني در شهرهاي ياد شده و در نهايت افزايش 

اجاره بها در اين مناطق شده است.

رشد15درصدياجارهدريكهفته!
آنگونه كه تسنيم گزارش كرده است، بررسي بازار اجاره 
مسكن در شهرهاي اقماري اطراف تهران حاكي از آن 
است كه هم اكنون يك مترمربع آپارتمان مسكوني در 

پرند با قيمت 27000 توم��ان )اجاره 2 ميليون و 100 
هزار توماني براي يك واحد 80 متري( آگهي شده است. 
اجاره ماهانه آپارتمان 80 متري در پاكدشت 3 ميليون 
و 280 هزار تومان است كه در مقايسه با هفته گذشته 
حدود 15 درصد افزايش يافته است. بر اساس اين گزارش 
در شهر جديد پرديس قيمت ها نسبت به هفته گذشته 
ثابت مانده است و اجاره آپارتمان مسكوني 80 متري 4 
ميليون و 320 هزار تومان است. همچنين در شهريار 
آپارتمان 80 متري با اجاره كامل 4 ميليون و 560 هزار 
تومان براي يك ماه آگهي شده است كه نسبت به هفته 
گذشته 2 درصد افزايش را نشان مي دهد. بر اساس اين 
گزارش، در شهر قدس و رودهن به ترتيب اجاره يك متر 
واحد مسكوني 58 و 62 هزار تومان است؛ يعني اجاره 
ماهانه واحد 80 متري در شهر قدس 4 ميليون و 640 
هزار تومان و در رودهن 4 ميلي��ون و 960 هزار تومان 
است. در شهر جديد انديشه متوسط اجاره يك آپارتمان 
80 متري 5 ميليون و 280 هزار تومان است و اين عدد 3 

درصد نسبت به هفته قبل افزايش يافته است.

رشد31درصدياجاربهادرتهراندربهار
به گزارش »تعادل«، آنگونه كه بانك مركزي گزارش 
كرده اس��ت، در خردادماه سال جاري، شاخص كرايه 
مسكن اجاري در شهر تهران و كل مناطق شهري به 
ترتيب 33.9 و 37.6 درصد نسبت به ماه مشابه سال 
99 رشد كرده اس��ت. در اين حال، بر اساس گزارش 
مركز آمار ايران، رش��د ش��اخص اجاره بها در استان 
تهران طي فصل بهار نسبت به فصل قبل 3.1 درصد 

و نسبت به فصل مشابه س��ال قبل 31.8 درصد بوده 
است. براس��اس اين گزارش در بهار ١4٠٠، شاخص 
قيمت اجاره به��اي واحدهاي مس��كوني در مناطق 
شهري، به عدد 226 رس��يد كه نسبت به فصل قبل 
٧.٧ درصد افزايش داش��ته است. در اين فصل استان 
كردستان با ٨.٩ درصد بيشترين و استان لرستان با 6 
درصد كمترين نرخ تورم فصلي را در بين استان هاي 
كشور داشته اند. براساس آخرين داده هاي آماري در 
بهار 1400، ميزان اجاره بها در كرمانشاه 10.5 درصد 
بيشتر و سيستان و بلوچس��تان 15.2 درصد كمتر از 
متوسط كش��وري براي اجاره بها هزينه  كرده اند.  نرخ 
تورم اجاره بها در بهار ١4٠٠ نسبت به فصل مشابه سال 
قبل )تورم نقطه به نقطه(، ٢٩.١ درصد است كه نسبت 
به فصل زمس��تان ١٣٩٩ )٢٨.٩ درص��د(، ٠.٢ واحد 
درصد افزايش نشان مي دهد. در اين فصل بيشترين 
نرخ تورم نقطه به نقطه با ٣٩.6 درصد مربوط به استان 
كرمانش��اه و كمترين نرخ تورم نقطه به نقطه با ١٣.٩ 
درصد مربوط به استان سيستان و بلوچستان است. به 
عبارتي در فصل بهار١٤٠٠ خانوارهاي استان كرمانشاه 
به طور متوسط ١٠.5 واحد درصد بيشتر از ميانگين كل 
كشور و خانوارهاي استان سيستان و بلوچستان به طور 
متوسط ١5.٢ واحد درصد كمتر از ميانگين كل كشور 
در بخش اجاره بها هزينه كرده اند. نرخ تورم اجاره بها 
در چهار فص��ل منتهي به فصل به��ار ١4٠٠ برابر 
28.8 درصد است. كه استان همدان با ٣٨.٣ درصد 
بيشترين نرخ تورم و استان سيستان و بلوچستان با 

١٣.6 درصد كمترين نرخ تورم را داشته اند.

در شهر

ادامه از صفحه اول
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بهرهمنديشهردارياز
1۸5۰ميلياردتوماناوراقمشاركت

به موجب پيگيري هاي صورت گرفته توس��ط اركان 
مختلف مديريت شهري و با همكاري بانك شهر، اوراق 
مشاركت سال 1399 منتشر شد. به گزارش ايلنا، علي 
امام مديرعامل ش��ركت مترو با اع��الم اين خبر گفت: 
خوشبختانه مراحل مربوط به انتش��ار و فروش اوراق 
مشاركت سال 1399 با رفع مشكالت موجود طي شد و 
به اين ترتيب در دوراني كه به دليل كاهش درآمدهاي 
شهرداري تهران اوضاع اقتصادي بسيار سختي را پشت 
سر مي گذاريم، امكان بهره مندي از مبلغ 1850 ميليارد 
تومان وجوه حاصل از فروش اوراق مش��اركت س��ال 
1399 براي توسعه شبكه خطوط مترو فراهم شده است.  
مديرعامل شركت مترو با اشاره به محل مصرف اين وجوه 
افزود: طبق مصوبات قانوني، اين مبلغ براي خطوط 3.4، 
6 و 7 هزينه خواهد شد و به اين ترتيب بسيار اميدواريم 
اهداف برنامه هاي زمان بندي ش��ده در اين خطوط، با 

كمترين ميزان انحراف زماني محقق شود.

ويروسجهشيافتهمسکن
از سر دلس��وزی يا تظلم خواهی در قالب نامه سرگشاده، 
بيانيه يا انتشار يادداش��ت در رسانه ها تالش می کنند 
توجه رئيس جمهور منتخب را به مساله مورد نظر خود 
جلب کنند. اينکه اين اظهار نظرها تا چه حد مورد توجه 
مشاوران و دفتر رئيس جمهور منتخب واقع شده و به او 
منتقل شود و در نهايت تحقق يابند، مشخص نيست و 
در آينده اين مساله روشن خواهد شد. شايد حتی حجم 
باالی اظهارنظرها، ايده ها و راهکارها مانع از شنيدن و به 

کار گرفتن ايده های برتر و فوری تر شود.
2- در اين حال، به نظر می رسد، در حوزه مسکن، ديدگاه 
و نظر رئيس جمهور منتخب و تيم مشاوران او تا حدودی 
مشخص تر از س��اير حوزه ها و بخش های اقتصاد است. 
دست کم در حوزه مسکن می دانيم که قرار است، ساالنه 
يک ميليون واحد مسکونی طی 4 سال پيش رو با هدف 
خانه دار کردن اقش��ار متوسط و ضعيف، به همت دولت 
و مش��ارکت بخش خصوصی ساخته شود. دولتمردانی 
همچون محمد اس��المی، وزير راه و شهرس��ازی از اين 
طرح اس��تقبال و اعالم کرده اند که تمام شرايط و لوازم 
برای اجرای اين طرح آماده است و تنها نگرانی، توان مالی 
اندک شهروندان برای مشارکت مالی در اين طرح است. 
انبوه سازان نيز از اين طرح استقبال کرده اند و در عين حال، 
به برخی از مشکالت تجربه شده در طرح های مسکنی 
دولت های روحانی و احمدی نژاد اشاره داشته اند و خواستار 

رفع اين نواقص شده اند.
3- اينک سئوال اين است که آيا اجرای طرح ساخت ساالنه 
يک ميليون مسکن در دولت آينده، حتی با در نظر گرفتن 
برخی از پيامدهای منفی آن روی رشد احتمالی پايه پولی 
و نرخ تورم، گرهگشا خواهد بود؟ برای پاسخ به اين سئوال 
ضروری است، »مساله مسکن« در »بافت اقتصاد کالن« 
ايران در زمان کنونی و در طول تاريخ 60 ساله آن بررسی 
ش��ود. بی گمان، يکی از نتايج اين بررسی احتمالی اين 
خواهد بود که »معضل مسکن معلول اقتصاد کالن است« 
و از همين رو، تا زمانی که شرايط اقتصاد کالن به ثبات و 
پايداری الزم نرسد، انجام و اجرای هر گونه طرحی به هدف 
از پيش تعيين شده برای آن طرح، منجر نخواهد شد. نمونه 
بارز اين مدعا، اجرای طرح مسکن مهر در دولت های نهم 
و دهم است. طرحی که قرار است تا يک ماه ديگر، پايان 
آن به طور رسمی اعالم شود. آيا با اجرای اين طرح، مشکل 
مس��کن حدود 2 ميليون خانوار حل شده است؟ چند 
درصد از ثبت نام کنندگان اوليه طرح مسکن، هم اينک 
در خانه های ساخته ش��ده در اين طرح ساکن هستند؟ 
چند درصد از اين واحدهای مسکونی در دست دالالن و 
سفته بازان دست به دست شده و می شود؟ آيا سايت های 
طرح مسکن مهر توانسته تمام نيازهای آموزشی، بهداشتی 
و... خانوارهای ساکن در اين واحدها را تامين کند؟ آيا مساله 
حمل و نقل عمومی از شهر مادر به شهرهای جديد حل 
شده است؟ بی گمان، هيچ يک از اين سئوال ها پاسخی 
100 درصد مثبت ندارند. شاهد مدعا اينکه وزير راه هفته 
گذش��ته اعالم کرد، 19 هزار واحد مسکن مهر پرديس 

خالی از سکنه است!
4- همان طور که بارها و بارها اقتصاددانان اعالم کرده اند، 
تورم ام الفساد اقتصاد ايران است. با توجه به بيماری هلندی 
اقتصاد کشور، نرخ های تورم باال، در حوزه مسکن به شکل 
توجه بيش از حد آحاد جامعه به مس��کن )چه به عنوان 
سرپناه و فرار از اجاره های فزاينده، چه به عنوان پناهگاه 
امن پول در مقابل کوره تورم، چه به عنوان سفته بازی و 
داللی( بروز و ظهور می يابد. مساله ای که منجر به افزايش 
انواع تقاضا و در نتيجه رشد روز افزون قيمت مسکن می 
شود. در کنار تورم، رانتی بودن اقتصاد ايران منجر به شکل 
گرفتن شهرها و کالنشهرهايی همچون تهران شده است. 
شهرهايی که وجود و توسعه آنها، بيش از اين که مبتنی بر 
توليد و رشد اقتصاد صنعتی يا اقتصاد شهری باشد، مبتنی 
بر توزيع رانت بوده اس��ت. اين در حالی است که اساس 
شکل گيری کالنشهرهای موجود در کشورهايی همچون 
چين، آمريکا و کشورهای اروپايی، توليد و صنعت بوده 
است. افزون بر تورم، رانتی بودن اقتصاد، مساله مهاجرت و 
رشد جهش وار شهرنشينی در ايران نيز به معضل مسکن 
در کشور دامن زده است. به گونه ای که نسبت 30 به 70 
جمعيت شهری به روس��تايی در دهه 1350 هم اينک 
معکوس ش��ده و 70 درصد جمعيت کش��ور در شهرها 
متمرکز شده اند. با توجه به مشکالت آب و هوايی و اقليمی 
ايجاد شده طی سال های اخير، نشانه هايی از مهاجرت از 
جنوب کشور به سمت شهرهای شمالی نيز مشاهده شده 
است که انتظار می رود در سال های آتی نيز فزونی گيرد. 

5- از آنجا که معضل مس��کن همچون بسياری ديگر از 
معضالت اقتصادی فعلی، زاييده سياست های اقتصادی 
نادرست و اشتباه تورم زا و رانت ساز هستند، انتظار می رود، 
دولت آتی بيش و پيش از انجام هر کاری، وقت و زمان خود 
را به اصالح ساختارها و سياست های اقتصادی اختصاص 
دهد و از آزمايش و خطا و تکرار تجربه های پيشين بپرهيزد.

ادامهبارانهايموسميسيلآسا
در۷استان

صادق ضياييان، مديركل پيش بيني و هشدار سازمان 
هواشناسي گفت: روز يكشنبه 27 تير در استان هاي 
فارس، بوش��هر، هرمزگان، كرم��ان و كهگيلويه و 
بويراحمد بارش هايي كه ممكن است به بروز سيالب 
و تجمي��ع روان��اب بينجامد، ادام��ه دارد. ضياييان 
در گفت وگ��و با فارس در تش��ريح آخرين وضعيت 
بارش ها و س��يالب، بيان كرد: سازمان هواشناسي 
دو هشدار نارنجي و زرد درباره بارش ها و مخاطرات 
آن در مناطق مختلف كش��ور صادر كرده  است كه 
مناطق پرخطر از نظر روان ها و س��يالب، در هشدار 
نارنجي قرار دارند. ضياييان گفت: روز يكشنبه 27 
تير در استان هاي فارس، بوشهر، هرمزگان، كرمان 
و كهگيلويه و بويراحمد بارش هايي كه ممكن است 
به بروز سيالب و تجميع رواناب بينجامد، ادامه دارد. 
مديركل پيش بيني و هش��دار سازمان هواشناسي 
اضافه كرد: روز دوش��نبه 28 تير در جنوب كرمان و 
شمال هرمزگان اين بارش ها ادامه دارد كه جزو نقاط 
نارنجي از منظر پربارشي هس��تند و احتمال وقوع 
سيالب وجود دارد. وي بيان كرد: در مناطقي كه ذكر 
شد، احتمال جاري شدن روان آب در مسيل ها، آب 
گرفتگي معابر، برخ��ورد صاعقه، باال آمدن ناگهاني 
سطح آب رودخانه هاي فصلي و انسداد موقت جاده ها 
و خس��ارت به محصوالت كش��اورزي وجود دارد. 
ضياييان اضافه كرد: در اين راس��تا توصيه  مي شود 
اجتناب از ت��ردد و توقف در حاش��يه رودخانه ها و 
مسيل ها، آمادگي دستگاه هاي اجرايي براي مقابله 
با خطرات احتمالي و اجتناب در صعود به ارتفاعات 
و چراي دام  در مراتع مرتفع و مس��يل ها، در دستور 
كار باش��د. مديركل پيش بيني و هش��دار سازمان 
هواشناسي ادامه داد: از روز سه شنبه 29 تير تا پايان 

هفته جاري بارش خاصي در كشور نداريم.

مشكلكاميوندارانبراي
حملكاالازبندرامامچيست؟

احم��د كريمي، دبي��ر كانون انجمن ه��اي صنفي 
كاميونداران كش��ور اعالم ك��رد: بي برنامه بودن و 
كوتاهي دس��تگاه ها و متوليان متعدد س��بب شده 
تا حمل كاال در بندر امام با مش��كل مواجه شود اما 
كم كاري كاميون داران در اي��ن زمينه به هيچ وجه 
درست نيست. كريمي در گفت وگو با ايسنا در پاسخ 
به سوالي درباره اينكه مشكل كاالهاي انباشت شده 
در بندر امام خميني )ره( ب��راي بارگيري، تخليه و 
جابه جايي به استان هاي ديگر چيست؟ اظهار كرد: از 
همان زماني كه انباشت كاال در بندر امام خميني )ره( 
رو به افزايش رفت، مشكالتي براي حمل و بارگيري 
آنها به وجود آمد. در وهله نخست مساله بارگيري و 
تخليه چغندر قند و صيفي جات ب��ه وجود آمد و از 
سوي ديگر كشتي ها به مرور در اين بندر اضافه شدند 
و حجم انبوهي كاالهاي اساسي از جمله نهاده هاي 
دامي در بندر امام خميني )ره( تخليه ش��دند. وي 
افزود: طي ساليان گذشته هيچ توجهي به كاربري 
ناوگان نشده است، يعني از سال 1384 به بعد هيچگاه 
نتوانستيم كاميون هاي اتاق دار بياوريم و چين هر چه 
توليد كرده ما آن را وارد كشور كرده ايم. به عبارت ديگر 
از آن سال تا كنون تنها واردات كاميون هاي چيني 
آن هم كش��نده انجام شده و در زمينه كاميون هاي 
اتاق دار كه مي توانند كاالهاي اساسي را حمل كنند 
تنها تعداد مح��دودي كاميون هاي بنز توليد داخل 
در كشور هس��تند. دبير كانون انجمن هاي صنفي 
كاميونداران كشور با اشاره به اينكه ناوگان ما فرسوده 
است، ادامه داد: اگر كاميوني براي حمل بار به بندر 
امام خميني )ره( مي رود بايد يك هفته در تعميرگاه 
كرايه اي كه گرفته را هزينه كند تا اين ماشين دوباره 
براي بارگيري آماده ش��ود و اي��ن زماني طوالني را 
مي گيرد. اين در حالي است كه اگر كاميوني فرسوده 
نباشد در ماه تا هشت س��رويس هم مي تواند براي 
بارگيري به بندر امام سفر كند اما با اين شرايط توانايي 
كاميون فرسوده تا حدود سه سرويس در ماه كاهش 
مي يابد. كريمي بي برنامه بودن و و ناهماهنگي براي 
ترخي��ص كاال را يكي از مش��كالت كاميون داران 
دانست كه س��بب كندي تخليه و بارگيري كاال از 
بندر امام خميني )ره( مي شود و گفت: كاميونداران 
در بندر امام خميني )ره( ب��ه همين دليل، مدت 
طوالني منتظر مي مانند چرا كه فرآيند ترخيص 
كاال تا مرحله بارگيري بسيار طوالني است. وي با 
بيان اينكه بضاعت كاميون ها و كاميون داران براي 
حمل كاال از بنادر در همين حد اس��ت و كم كاري 
كاميون داران به هيچ وجه تاييد نمي ش��ود، اظهار 
كرد: البته در اين زمينه پيش��نهادهايي داده ايم تا 
كاميون هايي كه در معادن و كاالهاي ساختماني 
فعاليت مي كنند اگر معاينه فني دارند به بندر امام 

خميني بروند و به حل اين مشكل كمك كنند.

اجاره بها در شهرهاي اقماري اطراف پايتخت افزايش يافت

سرايت اجاره هاي باال به شهرهاي اقماري تهران

عضو شوراي شهر تهران عنوان كرد

تداومبهكارگيريكودكانبرايجمعآوريطاليكثيف
آنگونه كه الهام فخاري، عضو ش��وراي شهر تهران گفته، 
بر خالف صدور بخش��نامه از سوي ش��هرداري تهران اما 
همچنان پيمانكاران رسمي و غيررسمي، از كارگران كودك 
و نوج��وان براي جمع آوري زبال��ه يا همان طالي كثيف 
استفاده مي كنند. به گزارش »تعادل«، حدود دو سال پيش 
احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي، وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي در گفت وگو با ايرنا اعالم ك��رد: »گردش مالي 
تفكيك زباله در شهر تهران بيش از 2 هزار ميليارد تومان 
است، سهم شهرداري به 200 ميليارد تومان مي رسد، سهم 
نيروي كار از اين اقتصاد 300 ميليارد تومان و بقيه سهم 
دالالن است.« بر اين اساس و با توجه مجموع تورم سال هاي 
98 )41.2 درصد( و 99 )حدود 36 درصد( كه به نزديك به 
80 درصد است، مي توان گفت كه گردش مالي زباله طي 
اين دو سال به باالي 3.5 هزار ميليارد تومان رسيده و سهم 
شهرداري هم به حدود 350 ميليارد و سهم نيروي كار هم 
به حدود 540 ميليارد تومان افزايش يافته است و البته سهم 
دالالن نيز از 1500 ميليارد تومان به حدود 2700 ميليارد 
تومان بالغ شده است. با وجود اين افزايش درآمد، دالالن 
يا به عبارتي پيمانكاران همچنان تمايل دارند تا از نيروي 
كار كودكان و نوجوانان ايراني و غيرايراني براي كسب و كار 

خود استفاده كنند. مساله اي كه دستكم غيرقانوني است.
آمارهاي دو س��ال پيش همچنين حاكي از اين است كه، 
روزانه بيش از 58 هزار تن و ساالنه بيش از 21 ميليون تن 
زباله در ايران توليد مي شود كه ارزش تقريبي هر تن زباله 
400 هزار تومان اس��ت. بررسي گردش مالي اين صنعت 
نشان مي دهد كه خريد و فروش زباله تنها در تهران ماهانه 
60 ميليارد تومان براي متوليان آن گردش مالي به همراه 
مي آورد. براين اساس گردش مالي بازار زباله ايران به ساالنه 
6 هزار و 400 ميليارد تومان مي رسد. همچنين براساس 
پژوهش��ي كه توسط محققان دانش��گاه خوارزمي انجام  
شده در كشور ايران روزانه در حدود 50 هزار تن زباله توليد 
مي شود كه سهم ش��هري همچون تهران در توليد زباله، 
نزديك به هفت هزار و 500 تن در روزهاي معمول سال و 

11 هزار تن در روزهاي پاياني سال است.

بخشنامهالزمبوداماناكافياست
 در اين حال، فخاري در پاسخ به سوالي درباره بخشنامه 
شهردار تهران در منع به كارگيري كودكان زباله گرد كه 

به گفته مديران شهري بخش��نامه اثرگذاري بوده اما در 
واقعيت و در مش��اهدات ميداني شاهد كاهش كودكان 
كار نيستيم، گفت: اين بخشنامه الزم بود اما ناكافي است 
چرا كه فراتر از بخشنامه در عمل بايد فرايندهاي مديريت 
پسماند را به سمتي ببريم كه ميزان به كارگيري كارگر 
غيرقانوني به ويژه كارگر كودك و نوجوان به صفر برسد.  
او ادامه داد: صدور بخشنامه اتفاق افتاده اما در اليه هاي 
چندگانه پيمانكاران رس��مي و غيررس��مي، همچنان 
ش��اهد به كارگيري كارگران كودك و نوجوان هستيم، 
شايد در شكلي پنهان تر و نامحس��وس تر اما بخشنامه 
منجر به حذف كار كودك نشده است.  فخاري افزود: در 
مورد پيمانكارهايي كه به طور رسمي با شهرداري طرف 
 قراداد هستند، اين اقدام به عنوان يك تخلف بارز و قابل 
چشم پوش��ي نيس��ت و پيمانكاران رده اول و مستقيم 
نمي توانند اين كار را انجام دهند اما در تقس��يم كارهاي 
غيررس��مي كه در واقعيت رخ مي دهد و كف ش��هر اين 
واقعيت وجود دارد.  او ادامه داد: بحث كودكان كار مساله 
مختص معاونت فرهنگي و اجتماعي در شهرداري نيست و 
بيشتر به ساير دستگاه ها مربوط است. شهرداري به عنوان 
يك نهاد فرعي تكاليفي دارد ك��ه از جمله توان افزايي و 
رسيدگي اجتماعي به كودكان كار و خيران است كه در 
قالب مراكز پرتو اين تكاليف انجام مي شود.  او در واكنش 
به اينكه اما زباله گردي كودكان كاري است كه مستقيما 
با شهرداري مرتبط است، چرا كه فرآيند جمع آوري زباله 
مربوط به ش��هرداري است، گفت: اين موضوع مربوط به 
خدمات شهري شهرداري و حوزه مديريت پسماند است 
كه بايد مخاطب قرار گيرند. نهادها و بخش هاي ديگري 
هم درگير اين ماجرا هستند، چرا كه برخي كودكان زباله 
گرد و بچه هايي كه در كارگاه هاي تفكيك پسماند حاشيه 
شهر به كار گرفته مي شوند، اتباع غيرايراني هستند كه 
دستگاه ديگري مسوول آنهاست.  فخاري افزود: از طرفي 
كارگاه ها خارج از محدوده تهران است و از حوزه اختيارات 
شهرداري خارج مي شود و امكان ورود به كارگاه ها را ندارد. 
همه بايد كمك كنند تا فرآيند جم��ع آوري و مديريت 
پس��ماند اصالح ش��ود و تا زماني كه اين كاال در كوچه و 
خيابان هست، كارگراني براي جمع آوري آن به كار گرفته 
مي شوند كه غالبا از كودكان و نوجوانان هستند چرا كه 

دستمزد كمتري دريافت مي كنند.

ازاحداثگرمخانههاچهخبر؟
عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران در 
گفت وگو با ايلنا در واكنش به اينكه شهرداري موظف بود 
در سال 99 نسبت به راه اندازي گرمخانه هاي جنرال اقدام 
كند، اما هنوز خبري از تاسيس گرمخانه ها نيست، گفت: 
شوراي شهر از س��ال 96 در هر چهار بودجه اي كه بررسي 
و به تصويب رساند گرمخانه هاي جنرال را مورد توجه قرار 
داد و در رديف هاي بودجه و برنامه سوم توسعه شهر تهران 
به آن پرداخت، چرا كه برپايه وظايف قانوني شهرداري ها، 
ارايه خدمات به افراد بي سرپناه را مي توان در قالب خدمات 
اجتماعي شهرداري سازماندهي كرد و به ويژه در كالنشهرها 
كه مساله بي سرپناهي چشمگيرتر است، با ايجاد گرمخانه ها 
كمكي ك��رد.  او ادامه داد: در برنامه س��وم توس��عه ايجاد 
گرمخانه هاي جنرال به صراحت ذكر شده است و از وظايف 
و تكاليف و اختيارات شورا در حوزه سياست گذاري و بودجه 
است، اما در اجرا اين كار آنگونه كه شايسته و مدنظر شورا 
بود، درست پيش نرفته است.  فخاري با بيان اينكه مراحل 
كار بسيار كند و با توجيه هاي مختلفي به تاخير افتاده است، 
گفت: از جمله شناسايي يا مكان يابي، حل و فصل مسائل 

حقوقي زمين و اعتبارات هزينه ش��ده تكاليفي است كه 
شهرداري بايد به صورت منسجم و هماهنگ در اين زمينه 
حركت مي كرد.  او علت اين قضيه را ناهماهنگي بخش هاي 
مختلف شهرداري دانست و ادامه داد: شهرداري مساله را به 
نوعي تقليل داد كه تنها سازمان خدمات اجتماعي مساله 
را پيگي��ري مي كرد. اين در حالي اس��ت كه معاونت هاي 
شهرداري بايد همكاري كنند و به عنوان يك محور اصلي 
كار ش��هري در حوزه اجتماعي اين موضوع را به سرانجام 
مي رس��اندند.  فخاري با بيان اينكه  اي��ن كار هم نيازمند 
همكاري و پيگيري شهرداران مناطق بود و هم معاونت ها 
بايد اين مساله را پيش مي بردند، گفت: اما هر يك از بخش ها 
كار را به گردن بخش ديگر انداخته و كار تاكنون به تعويق 
افتاده است. كلنگ زني يكي از گرمخانه هاي جنرال انجام 
شد، اما فراتر از كلنگ زني اتفاق ديگري رخ نداده كه قابل 
تامل است در حالي كه وجود گرمخانه مساله مهمي است و 
اميدوارم كساني كه در دوره ششم انتخاب شدند به ويژه در 
حوزه اجتماعي بتوانند اين مساله را پيگيري و به سرانجام 
برسانند چرا كه گرمخانه جنرال مي تواند خدمات تخصصي 

چندجانبه بدون ايجاد مساله براي بافت محلي فراهم كند.



كارشناسان و فعاالن فضاي مجازي ضمن اعالم نقاط قوت 
و ضعف طرح جديد مجلس براي فضاي مجازي، ابهامات 
قانون گذاري و سياس��ت گذاري اين طرح را در مغايرت با 
ش��وراي عالي فضاي مجازي بررسي كردند. فعاالن بخش 
خصوصي عنوان كردند كه طرح مذكور حمايت هاي مرتبط 
با بخش خصوصي را مشروط به يك سري نهادهاي خاص 
خصوصي مي كند و اين موضوع مانعي بر س��ر رقابت اين 
بخش خواهد بود. از سوي ديگر موضوع تأمين منابع مالي 
براي صندوق حمايت از خدمات دهندگان سرويس هاي پايه 
كاربردي از جريمه بخش خصوصي مورد انتقاد فعاالن فضاي 
مجازي قرار گرفت و ممنوعيت تبليغ پلتفرم هاي بومي در 
پلتفرم ها و پيام رسان هاي خارجي فاقد مجوز نيز مورد انتقاد 
واقع شد. تبيين پيش نويس طرح حمايت از حقوق كاربران 
و خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي با حضور مسووالن 
و كارشناسان مركز پژوهش ها، در دستور كار هفته جاري 
كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي قرار دارد. محفل 
هم انديشي فعاالن فضاي مجازي پاك به نقد و بررسي طرح 
»حمايت از حقوق كاربران فضاي مجازي« با حضور موافقان 
و مخالفان آن اختصاص يافت. فعاالن فضاي مجازي پاك 
)فمپ( انتقادات مربوط به طرح حمايت از حقوق كاربران 
فضاي مجازي در خصوص موضوع تنظيم گري فضاي مجازي 
با تشكيل كميسيون عالي ذيل مركز ملي فضاي مجازي، 
حمايت از خدمات پايه كاربردي داخلي و تكليف و تعهدات 
خدمات پايه خارجي و نيز مرزباني سايبري را مورد بحث و 
بررسي قرار دادند. حاضران اين جلسه بر اين موضوع تاكيد 
كردند كه مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي بايد از سوي 
مجلس تبديل به قانون شده و ضمانت اجرايي بگيرد. به بيان 
ديگر بايد به مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي در كشور 
ترتيب اثر و پشتوانه قانوني داده شود. همچنين پيشنهاد شد 
كه تعداد اعضاي ۲۵ نفر كه در اين طرح براي كميس��يون 
عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي پيش بيني شده است 
به حداقل ۱۱ نفر كاهش يابد و از حضور فعاالن صنفي نيز 
در اين كميسيون استفاده شود. همچنين تاكيد شد كه براي 
مقابله با موضوعات مرتبط به قانونگذاري و سياست گذاري 
فضاي مجازي كشور نيازمند قانون هستيم اما در اين قانون 

الزم است كه براي كاربر هم ايجاد امنيت كرد.

    مغايرت هاي قانوني طرح
حميدرضا هادي پور، كارشناس فناوري اطالعات با بيان 
اينكه فضاي موجود نشان مي دهد كه مدافعان و مخالفان 
طرح با اصل موضوع مشكلي ندارند و اختالفات بر سر نحوه 
نگارش و تقسيم وظايف در اين طرح است، به برخي از ايرادات 
قانوني اين طرح اشاره كرد. وي با بيان اينكه ايراد اوليه طرح 
مربوط به آيين نامه داخلي مجلس است به نحوي كه در آن 
مفاد ماده ۱۴۲ ايين نامه داخلي مجلس رعايت نشده است، 
افزود: خيلي از مواد اين طرح با اصول قانون اساس��ي دچار 
مغايرت مي شود. در همين حال ۳ بند آن با سياست هاي 
كلي قانونگذاري ابالغي مقام معظم رهبري مغايرت دارد. 
هادي پور با اشاره به اينكه اين طرح با اصل ۷۵ قانون اساسي 
و اصول ۵۷، ۱۱۰، ۶۰، ۸۸ و ۸۹ داراي مغايرت است، ادامه 
داد: در همين حال برداشت اين است كه دوستان در زمان 
تدوين طرح، اگرچه براي كميسيون عالي تنظيم مقررات 
فضاي مجازي شأن سياس��ت گذاري نديده اند اما عبارات 
استفاده شده در اين طرح، جنبه سياست گذاري دارد. وي 
تاكيد كرد: فارغ از عدم رعايت نگارش قانون نويسي در اين 
طرح، بايد به اين موض��وع توجه كرد كه هدف از طرح اين 
نبوده كه جايگاه شوراي عالي فضاي مجازي را بي هدف و 
بي اثر جلوه دهد اما در خروجي اين طرح، اين اتفاق افتاده 
اس��ت. اين كارشناس با اش��اره به تعداد اعضايي كه براي 
عضويت در كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي در 
نظر گرفته شده است، گفت: اين افراد با همين تركيب، عضو 
شوراي عالي فضاي مجازي نيز هستند و با اين وجود از اين 
پس اين تعداد تصميم مي گيرند چه تصويب شود يا نشود. 
وي چالش ديگر اين طرح را مربوط به اختيارات قانون گذاري 
و جرم انگاري براي كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي 
مجازي ذيل ش��وراي عالي فضاي مجازي عن��وان كرد و 
گفت: اين در حالي اس��ت كه شوراي عالي فضاي مجازي 
به عنوان نهاد باالدستي سياست گذار، تكليف جرم انگاري 
ندارد. هادي پور خاطرنشان كرد: اين طرح از ديد مجلس و 
حاكميت نيز داراي يك چالش است. به نحوي كه بخشي از 

اختيارات مجلس را به كميسيوني مي برد كه نظارت مجلس 
در مورد آن وجود ندارد و اين كميسيون ديگر پاسخگوي 
مجلس نخواهد بود. با اين وجود در بلندمدت شان نظارتي 
مجلس كه ابزاري براي حكمراني است از دست مي رود. در 
همين حال در اين طرح مشخص نشده كه اگر كميسيون 
عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي، مصوبات خالف داشته 
باشد كدام نهاد بايد آن را بازخواست كند. چرا كه رياست اين 
كميسيون و رياست شوراي عالي فضاي مجازي به عنوان 
نهاد باالدستي به يك نفر تفويض شده است. اين كارشناس 
فناوري اطالعات با اش��اره به اينكه در ماده ۳۴ اين طرح، 
مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي در زمينه خدمات پايه 
كاربردي و شبكه ملي اطالعات به وزارت ارتباطات تكليف 
شده اس��ت، گفت: با اين حال اين طور به نظر مي رسد كه 
تنها براي بخش��ي از مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي 
براي وزارت ارتباطات جرم انگاري شده و وزارت ارتباطات 
نسبت به ساير مصوبات تكليفي ندارد. در همين حال براي 
ساير دستگاه ها نيز تكليفي در مصوبات شوراي عالي 
فضاي مجازي ديده نشده است. هادي پور با بيان اينكه 
در اين طرح در زمينه ثبت مجوز براي پلتفرم هاي ايراني 
كه به خارج از كشور س��رويس مي دهند راه حلي ارايه 
نشده است، گفت: پيش��نهاد اين است كه اين طرح به 

تنظيم گري حكمراني فضاي مجازي تمركز كند.

      ورود مجلس به توسعه خدمات پايه كاربردي
آرش وكيليان، فعال فضاي مجازي با بيان اينكه مس��اله 
پيام رسان ها و خدمات پايه كاربردي حلقه مفقوده شبكه 
ملي اطالعات براي كشور بوده اس��ت، افزود: در اين طرح 
قانونگذار به درستي متوجه شده كه بايد براي توسعه خدمات 
پايه و پيام رسان ها ورود كند. وي با اشاره به پيشنهاد ايجاد 
رگوالتور حوزه فضاي مجازي در اين طرح كه فقدان آن در 
كشور احساس مي شد، گفت: در اين طرح مي شد كه يك 
رگوالتوري بخشي مانند رگوالتور وزارت ارتباطات يا ساترا 
ايجاد شود اما به جهت تكثر و درگيري نهادهاي رگوالتور در 
كشور و نبود استقالل در اين بخش ها، قانونگذار تشخيص به 
تشكيل كميسيون مستقل تنظيم مقررات فضاي مجازي 
در مركز ملي فضاي مجازي داده است. اگرچه ممكن است 
كه در اين طرح، ايجاد رگوالتور مستقل در ذيل مركز ملي 
فضاي مجازي مورد تصويب شوراي نگهبان قرار نگيرد و اين 
شورا از شوراي عالي فضاي مجازي بخواهد كه آن را تصويب 
كند و ترتيب اثر قانوني بدهد. چرا كه اين موضوع با اختيارات 
اصل ۱۱۰ قانون اساسي مغايرت دارد و وظيفه ساختارسازي 
به خود شوراهاي عالي برمي گردد. بر اين اساس اين اختالف 
نظر به وجود مي آيد كه چرا از طريق مجلس يك ساختار 
داخلي در ش��وراي عالي فضاي مجازي شكل بگيرد. اما از 
سوي ديگر اين موضوع مطرح است كه كشور نيازمند يك 

كميسيون قوي است كه مسائل مربوط به پيشبرد شبكه 
ملي اطالعات را رگوالتوري كند. اين كارشناس گفت: در 
فصل ۱۳ اين طرح نيز موضوع بي ضابطي خدمات پايه در 
كشور از طريق ثبت مجوز رفع مي شود. اما موضوع چالش 
برانگيز آن است كه در صورتي كه زورمان به خارجي هايي 
مانند اينستاگرام و گوگل براي ثبت مجوز نمي رسد، اين 
ضوابط تنها ب��راي خدمات دهندگان داخل��ي قابل اجرا 
است. مگر آنكه در اين طرح قيد ش��ود كه اين حكم ابتدا 
براي س��رويس دهندگان خارجي اعمال شود و پس از آن 
شركت هاي داخلي نيز ملزم به اجراي آن شوند. دولت نيز 
مكلف شود كه ظرف مدت مشخصي شرايطي فراهم كند 
كه وابستگي ما در خدمات كاربردي خارجي كاهش پيدا 
كند تا بتوانيم با پلتفرم هاي خارجي وارد مذاكره شويم. 
وي ادام��ه داد: در ماده ۲۴ اين ط��رح در مورد تكاليف 
خدمات پايه و تعهدات مربوط به آن ابهامات زيادي وجود 
دارد به نحوي كه اين قوانين كلي به دادگاه اجازه مي دهد 
كه هرگونه تفسيري از آن داشته باشد. به نظر مي رسد 

نياز است كه اين ماده تا اين حد تفسيرپذير نباشد.

     مجلس نمي تواند  در وظايف
شوراي عالي فضاي مجازي ورود كند

مصطفي حي��درزاده، پژوهش��گر فضاي مج��ازي، نيز با 
بيان اينكه ساختار تنظيم گري، ش��الوده اصلي اين طرح 
است، گفت: هم اكنون ذيل ش��وراي عالي فضاي مجازي 
۳ كميس��يون عالي شامل كميس��يون تنظيم مقررات، 
كميس��يون امنيت و كميس��يون محتوا وج��ود دارد كه 
كميسيون تنظيم مقررات قابليت مباحث مورد تاكيد در 
اين طرح را دارد. بنابراين موضوع اين است كه با وجود اين 
كميسيون، چرا دوباره بايد ايجاد كميسيون جديدي تصويب 
شود. وي با اش��اره به اينكه مجلس نمي تواند ناظر به اليه 
راهبردي در وظايف شوراي عالي فضاي مجازي ورود كند، 
تاكيد كرد: در حوزه مرزباني سايبري كه در اين طرح به آن 
اشاره شده است، واگذاري سياست گذاري آن به ستاد كل 

نيروهاي مسلح، ساختارها را برهم مي زند. 

    تنظيم گري كل حاكميت فضاي مجازي 
توسط يك كميسيون ممكن نيست

محمدمهدي حبيبي، فعال فضاي مجازي، نيز با اشاره به 
تعداد افرادي كه در اين طرح در قالب اعضاي كميس��يون 
تنظيم مقررات فضاي مجازي در نظر گرفته ش��ده است، 
گفت: با وجودي كه حضور افراد بلندپايه اي در اين كميسيون 
ديده ش��ده است به نظر مي رس��د اين افراد آنطور كه بايد 
تخصص الزم را در اين حوزه نداش��ته و شأن كاري آنها نيز 
اجازه نمي دهد كه به مباحث كارشناس��ي ورود كنند. از 
س��وي ديگر در اين طرح به نظر مي رسد كه قرار است كل 

حاكميت فضاي مجازي كشور در اين كميسيون تنظيم گري 
شود كه اين موضوع انجام پذير به نظر نمي رسد. همچنين 
علي محسنيان، كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس، با 
تاكيد بر اينكه در اين طرح مصوبات كميسيون عالي تنظيم 
مقررات فضاي مجازي از نظر نظارت پذيري داراي مالحظاتي 
است و براي آن سازوكار ديده شده است، گفت: در اين طرح 
پيش بيني شده كه شوراي عالي فضاي مجازي مي تواند 
نسبت به مصوبات اين كميسيون ظرف ۲۰ روز اقدام كند. 
در همين حال بر اساس بند ديگر اين طرح، مصوبات اين 
كميسيون مشمول ديوان عدالت اداري مي شود و اشخاص 
حقيقي و حقوقي مي توانند در اعتراض به آنها به ش��عب 
ديوان عدالت مراجعه كنند. وي تاكيد كرد: مطابق اين طرح 
مصوبات كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي 
نبايد مغاير با اصل ۴ قانون اساسي باشد و تمام دستورالعمل ها 
مطابق موازين اس��المي و تشخيص آن با شوراي نگهبان 
خواهد بود. در ماده ۳۴ اين طرح نيز براي مصوبات شوراي 
عالي فضاي مجازي ضمانت اجرايي ديده ش��ده اس��ت. 
محسنيان با اشاره به اينكه از پيشنهادات كارشناسي براي 
جايگزيني در طرح فعلي استقبال مي كنيم، گفت: مجلس 
در مقام قانونگذاري بايد ساختاري براي نهاد تنظيم گر حوزه 
فضاي مجازي تدوين مي كرد و از آنجايي كه كارشناسان 
مركز ملي فضاي مجازي به دنبال احياي جايگاه اين مركز 
بودند، مقرر شد اين نهاد تنظيم گر در اين مركز ايجاد شود تا با 
مالحظات حاكميتي جايگاه مركز ملي فضاي مجازي تقويت 
شود. با اين وجود اگر شوراي عالي فضاي مجازي مصوبات 
را پيگيري كند ما از آن استقبال مي كنيم. چرا كه معتقديم 
مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي مقدم بر ورود مجلس 
است. كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس ادامه داد: در 
خصوص انتقاداتي كه به تركيب اعضاي كميسيون عالي 
تنظيم مقررات فضاي مجازي مطرح است، در حال بازنگري 
هستيم و قرار اس��ت افرادي از بخش خصوصي نيز به اين 
تركيب اضافه شوند. وي با بيان اينكه در ماده ۲۴ اين طرح 
قرار بر اين نيست كه تمامي تكاليف و تعهدات خدمات 
پايه كاربردي جرم انگاري ش��ود، تاكيد كرد: بايد توجه 
داشت كه رسيدگي به تخلفات با جرم انگاري متفاوت 
است. محسنيان با تاكيد بر اينكه هدف از ايجاد كميسيون 
تنظيم مقررات فضاي مجازي در اين طرح اين است كه 
مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي جنبه اجرايي به خود 
بگيرد، خاطرنشان كرد: در مورد انتقادي كه به ماده اصالح 
قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات شده، بايد گفت 
كه اين قانون يك دهه پيش و قبل از تشكيل شوراي عالي 
فضاي مجازي توسط مجلس وضع شده است و هم اكنون 
با وجود ش��وراي عالي و تخصصي فضاي مجازي، عقل 
حكم مي كند كه در اليه سياست گذاري، تسهيل گري و 

تنظيم گري اين قانون، اصالحاتي صورت گيرد.

اخبار

ادامه از صفحه اول
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ضبط هوشمندي كه فايل هاي 
صوتي را به متن تبديل مي كند

يك شركت چيني از توليد ضبط ديجيتال هوشمندي 
خبر داده كه مجهز به هوش مصنوعي است و مي تواند 
متن فايل هاي صوتي را با دقت قابل قبولي پياده سازي 
كند. به گزارش مه��ر به نقل از نيواطلس، ش��ركت 
چيني مابووي كه قباًل ساعت هاي هوشمند متنوعي 
نيز عرضه كرده بود مدعي است ضبط هوشمند اين 
شركت به طور خودكار فايل هاي صوتي را پياده سازي 
مي كن��د. اين محصول پ��س از توليد انب��وه، ابزاري 
محبوب و مناسب براي روزنامه نگاران، دانشجويان و 
صاحبان مشاغل و كسب و كار محسوب خواهد شد. 
اگر چه ضبط صداي سخنرانان و معلمان از مدت ها 
قبل با استفاده از انواع دستگاه هاي الكترونيك ممكن 
ش��ده اما پياده سازي اين فايل هاي حجيم و طوالني 
بسيار وقت گير اس��ت و هوش مصنوعي مي تواند به 
حل اين مشكل كمك كند. ابزار مذكور تنها ۲۰ گرم 
وزن دارد و حافظه آن برابر با ۱۶ گيگابايت است. براي 
محصول مذكور ميكروفون نيز در نظر گرفته شده و يك 
الگوريتم كاهش دهنده صداي اضافي محيطي اصوات 
مزاحم محيطي را حذف مي كند. فايل هاي ضبط شده 
با فرمت اوجي جي يا ام پي تري ذخيره مي شوند. اين 
دس��تگاه در زمان فروش با يك سال خدمات رايگان 
تبديل صدا به متن عرضه مي ش��ود و فعاًل از دو زبان 
انگليسي و چيني پشتيباني مي كند. اما قرار است در 
آينده زبان هاي ديگري به آن افزوده شوند. دقت اين 
دستگاه در زمينه تشخيص صدا و پياده سازي صحيح 
لغات و جمالت ۹۴ درصد برآورد ش��ده است. نكته 
جالب آن است كه اين ضبط هوشمند به طور خودكار 
خالصه اي از فايل صوت��ي را هم تهيه كرده و كلمات 
كليدي و پاراگراف ها را هم مشخص مي كند. انتقال 
بي سيم فايل ها به لپ تاپ، رايانه يا گوشي با استفاده 
از واي فاي يا بلوتوث، باتري ۳۰۰ ميلي آمپري با شارژ 
۴۰ روزه يا امكان ضبط ۱۰ ساعت صوت از جمله ديگر 
امكانات اين ابزار ۱۰۰ دالري است. اشتراك خدمات 
تبديل صوت به متن بعد از گذشت سال اول متضمن 

پرداخت ۷۰ دالر در سال است.

پنج اولويت مهم دولت رئيسی 
اما اينکه چه بايد کرد؛ شايد نخستين گام اين باشد 
که دولت ها برای چهار سال اول يک برنامه بلندمدت 
تدوين کنند و سپس با تدوين يک برنامه کوتاه به 
طور مثال هر ۱۰۰ روز اقداماتی که در اين بازه زمانی 

قابليت اجرايی تری دارند را پيگيری کنند.
 اما دولت س��يزدهم به نظر می رس��د ب��ا توجه به 
ش��رايط حس��اس کنونی بايد چند گام ضروری را 
بردارد. در گام نخست، اولويت دولت آقای رئيسی 
بايد توجه به سالمت جامعه و اجرای هر چه سريعتر 
واکسيناسيون باش��د؛ چراکه هم اکنون سالمت 
جامعه  در اثر کوويد۱۹به مخاطره افتاده اس��ت و 
مردم در شرايط سختی به سر می برند؛ بنابراين برای 
اينکه شرايط زودتر به حالت پايدار برگردد و به يک 
نقطه تعادلی در اين زمينه برسيم، بايد دولت بعدی 
اقدامات اساسی تری انجام بدهد؛ چرا که تاخير در 
اجرای واکسيناس��يون تبعات اجتماعی زيادی به 

همراه خواهد داشت.
اما گام بعدی و مهم، توجه به مساله اقتصاد و معيشت 
مردم اس��ت. در اين زمينه هم دولت بايد تدبيری 
اتخاذ کند تا اقتصاد از وضعيتی که بدان دچار شده، 
خارج ش��ده و به ش��رايط پايداری برسد. بنابراين 
رئيس جمهور آتی باي��د اقداماتی در اقتصاد انجام 
دهد تا نتايج آن برای مردم ملموس و از فشارهای 

اقتصادی کاسته شود. 
در گام سوم،  تجارت،  گمرک و مسائل مربوط به آن  
از جمله رسوب کاالها و اصالح روند تجارت خارجی  
بايد به طور جد در دولت س��يزدهم در دستور کار 
قرار گيرد تا اينگونه معيش��ت مردم گرفتار در اين 
چرخه معيوب نشود. در همين راستا، ضرورت دارد 
که سرنوشت کاالهايی که به دليل مشکالت ثبت 
سفارش و مسائل ارزی  در گمرک مانده اند، مشخص 
ش��ود. همچنين تکليف کاالهايی که تش��ريفات 
ترخيص آنها انجام شده، اما هنوز به دليل برخی موانع 
نتوانسته اند از گمرک خارج شوند، روشن  و تدبيری 
اتخاذ شود؛ توجه به بحث تامين ارز مورد نياز برای 
واردات گروه کااليی ۱ و ۲ که بيشتر مرتبط با توليد، 
مواد اوليه، دارو و  کاالهای اساسی شامل مواد غذايی 
و نهاده ها است، از ديگر مواردی است که بايد مدنظر 
قرار گيرد؛ زي��را در حال حاض��ر آمارهای گمرک 
حکايت از دپو و رسوب ده ها هزار تن کاالی اساسی  
دارد، که در بيشتر موارد مشکل ترخيص آنها، عدم 
تامين ارز و مسائل مربوط به آن است. ]در يک نمونه 
اخير، هم اکنون نزديک به يک هفته است که حدود 
۱۵۰۰ کاميون تقريبا در مرز افغانستان مانده اند که 

تکليف آنها هنوز مشخص نيست.[  
 دو اق��دام  ديگر که بايد به طور جد در دس��تور کار 
رئيس دولت سيزدهم وتيم اقتصادی او قرار بگيرد؛   
يکی مس��اله ثبات در نرخ ارز و ديگری بحث الحاق 
ايران به » FATF«  اس��ت که بايد هرچه سريعتر 
تکليف آن مشخص شود تا اقتصاد و تجارت  کشور 

بيش از اين دچار زيان و خسارت نشود.

امريكا ۶ شركت فناوري روسي 
را تحريم كرد

وزارت بازرگاني امريكا ۶ ش��ركت فناوري روسي را 
در فهرست سياه بازرگاني خود قرار داد. به گزارش 
مهر به نقل از رويترز، دولت امريكا با اقدامي جديد 
صنعت امنيت س��ايبري روس��يه را هدف گرفت. 
در همين راس��تا تجارت با چهار ش��ركت فناوري 
اطالعات و دو ش��ركت ماهيت تجاري روس��ي به 
دليل فعاليت هاي تهاجم��ي و خطرناك )از جمله 
خرابكاري ديجيتالي( محدود شد. در بيانيه وزارت 
بازرگاني آمده اين ۶ ش��ركت در م��اه آوريل نيز از 
سوي وزارت خزانه داري امريكا به دليل پشتيباني از 
سرويس هاي جاسوسي روسيه، تحريم شده بوده اند. 
اضافه شدن اين شركت ها به فهرست سياه وزارت 
بازرگاني بدان معنا است كه شركت هاي امريكايي 
نمي توانند ب��دون اجازه دولت ب��ه آنها محصول و 
خدمات بفروشند. تحريم شركت هاي روسي در ماه 
آوريل با هدف تنبيه مسكو به دليل دخالت در فرآيند 
انتخابات رياست جمهوري اين كشور و موارد ديگر 
انجام شده بود. تحريم شركت هاي فناوري روسيه 
از چند ماه پيش آغاز شده اس��ت. در همان روزي 
ك��ه تحريم هاي وزارت خزان��ه داري امريكا اعالم 
شد، جان دمرز دس��تيار دادستان كل وقت اعالم 
كرد مقامات مشغول ارزيابي چند شركت روسي 
هستند تا آنها را به وزارت بازرگاني ارجاع دهند. به 
گفته دمرز بازرسان مشغول بررسي وجود رابطه اي 
خاص ميان ش��ركت و سرويس اطالعاتي روسيه 
بوده اند. اياالت متحده امريكا ش��ركت هايي را به 
فهرست سياه وزارت بازرگاني خود اضافه مي كند 
كه به زعم خود خطري براي امنيت ملي اين كشور 

يا منافع خارجي آن به حساب مي آيند.

بايدن:  فيس بوك مردم  را
به كشتن مي دهد

جو باي��دن رييس جمه��ور امريكا معتقد اس��ت 
 فيس بوك و پلتفرم هاي اجتماعي ديگر با انتش��ار 
اخبار جعلي درباره كوويد ۱۹ مردم را به كش��تن 
مي دهند. به گ��زارش مهر به نق��ل از انگجت، جو 
باي��دن در پاس��خ به س��وال يك خبرن��گار گفت 
 فيس بوك عامل قتل مردم اس��ت. اين بخش��ي از 
پاس��خ رييس جمهور امريكا به خبرنگاري بود كه 
از او خواس��ت به پلتفرم هايي مشابه  فيس بوك كه 
اخبار جعلي كوويد ۱۹ را منتشر مي كنند، پيامي 
دهد. بايدن گفت: آنها مردم را به قتل مي رس��انند. 
منظورم اين است كه در حال حاضر پاندمي ميان 
جمعيت واكسينه نشده گسترش دارد. آنها مردم 
را به قتل مي رسانند. يك روز قبل از اين اظهارنظر، 
جراح كل اياالت متحده امريكا يك توصيه بهداشتي 
غيرمعمول درباره خطرات اخبار جعلي واكس��ن 
صادر كرد. ج��راح كل اياالت متحده امريكا رييس 
عملياتي سپاه خدمات بهداشت عمومي اين كشور و 
سخنگوي ارشد در خصوص مسائل بهداشت عمومي 
در دولت اين كش��ور اس��ت. اين درحالي است كه 
 فيس بوك و پلتفرم هاي اجتماعي ديگر براي حذف 
اخبار جعلي درباره واكس��ن هاي كوويد ۱۹ تحت 
فشار قرار دارند. البته اين شبكه اجتماعي با توجه 
به گس��تردگي اش تحت انتقادات و فشار بيشتري 
روبرو است. گزارشي از مركز مقابله با نفرت پراكني 
ديجيتال نشان مي دهد بخش اعظم اخبار جعلي 
واكسن كوويد ۱۹ در فضاي آنالين به ۱۲ فرد مربوط 
است كه بيش��تر آنها در  فيس بوك فعال هستند. 
سخنگوي  فيس بوك در بيانيه اي در اين خصوص 
نوش��ت: اتهامات بدون منطق ما را از مس��يرمان 
منحرف نمي كند. واقعيت اين اس��ت كه بيش از ۲ 
ميليارد كاربر اطالعات رسمي درباره كوويد ۱۹ و 
واكسن ها را در  فيس بوك مشاهده كرده اند. بيش 
از ۳.۳ ميليون امريكايي نيز از ابزار واكسن ياب براي 
واكسيناسيون استفاده كرده اند. آمار نشان مي دهد 

 فيس بوك به حفظ جان انسان ها كمك مي كند.

استعفاي كارمندان اپل 
در اعتراض به سياست جديد 

سياس��ت اپل براي بازگردان��دن كارمندانش به دفاتر 
اداري با انتقادات زيادي روبرو شده است و اكنون برخي 
از كارمندان تصميم دارند از شغل خود استعفا دهند. به 
گزارش مهر به نقل از تلگراف، در صورتيكه اپل موضع خود 
درباره بازگشت كارمندان به دفاتر كار را تغيير ندهد، برخي 
از كارمندان تصميم گرفته اند از شغل خود استعفا دهند. 
اين درحالي است كه كارمندان اين شركت براي دريافت 
اجازه دوركاري با چالش هايي روبرو شده اند. ماه گذشته 
تحقيقي جهاني از كارمندان اپل نش��ان داد حدود ۹۰ 
درصد پاسخگويان معتقدند فراهم شدن گزينه هاي محل 
كار انعطاف پذير موضوع بسيار مهمي است. در همين 
راستا برخي از كارمندان شركت مشغول بررسي اقامه 
دعوي دسته جمعي عليه قوانين اپل هستند. اپل تصميم 
دارد از ماه س��پتامبر كارمندانش را وادار كند حداقل ۳ 
روز در هفته در محل كار حاضر شوند. چنين اقدامي با 
سياست هاي انعطاف پذير در شركت هاي رقيب اپل تضاد 
دارد. ۱۰ كارمند اپل با ارسال نامه اي در ابزار پيام رسان 
داخلي اين شركت به نام »اسلك« اعالم كردند به دليل 
قانون بازگشت به دفاتر اداري اپل از شغل خود استعفا 
مي دهند يا افرادي را مي شناسند كه به همين دليل از 
شغل خود كناره گيري مي كنند. همچنين گروهي از 
كارمندان اپل در ماه ژوئن طي نامه اي به تيم كوك )مدير 
ارشد اجرايي شركت( خواستار تغيير طرح بازگشت به 
دفاتر اداري شركت شدند. در بخشي از نامه آنها آمده است: 
طي سال گذشته نه تنها احساس كرديم صداي ما شنيده 
نمي شود، بلكه به ما بي توجهي مي شود. در پاسخ يك 
ويدئو با حضور ديردره اوبراين نايب رييس بخش خرده 
فروشي و مردم اپل منتشر شد. او در اين ويدئو گفت: ما 

معتقديم همكاري رو در رو براي آينده ما حياتي است.

نقاط ضعف و قوت طرح »حمايت از حقوق كاربران فضاي مجازي«، مورد بحث كارشناسان قرار گرفت

معاون حقوقي و پارلماني مركز ملي فضاي مجازي:

طرح جنجالي مجلس براي كاربران اينترنت، در آستانه تصويب

مجلس به دنبال كمك است نه ايجاد محدوديت در فضاي مجازي
مع��اون حقوقي و پارلماني مركز مل��ي فضاي مجازي بر 
توسعه سكوهاي داخلي و ساماندهي سكوهاي خارجي 
در قانون حماي��ت از حقوق كاربران در مجلس ش��وراي 
اسالمي تاكيد كرد. اميرخوراكيان با اشاره به جلساتي كه 
طي ماه ها و هفته هاي اخير با نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي به خصوص اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس، 
ذي نفعان و فعاالن حوزه فضاي مجازي كشور داشته است، 
گفت: مجلس شوراي اس��المي در راستاي سياست هاي 
كالن شوراي عالي فضاي مجازي كشور به دنبال تصويب 
قانون حمايت از حقوق كاربران و خدمات كاربردي فضاي 
مجازي است و هدف اصلي از اين طرح قانون گذاري براي 

تنظيم گري اس��ت و نه ايجاد محدوديت و مسدودسازي 
خدمات. اين نگاه به وضوح در مس��ير اصالح و تكامل اين 
طرح قابل مشاهده اس��ت. وي با اشاره به همكاري خوب 
نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي با شوراي عالي 
فضاي مج��ازي در جهت ارايه طرحي جامع و كامل براي 
تامين انواع نيازهاي خدماتي در كشور با بهترين كيفيت 
در فضاي مجازي تاكيد كرد: متاس��فانه مراحل اصالح و 
تكميل اين طرح به خوبي از رسانه ها اطالع رساني نشده 
و صرفا طرح اوليه منتشر شده است در حالي كه اين طرح 
طي جلسات متعدد با اصالحات و تغييرات بسياري همراه 
بوده است. معاون حقوقي و امور مجلس مركز ملي فضاي 

مجازي تاكيد كرد: جلسات و بررسي هاي كارشناسي در اين 
رابطه همچنان ادامه دارد و تمام نقدها و نظرات كارشناسي 
به دقت مورد توجه و بررس��ي ق��رار مي گيرد. طبق اعالم 
مركز ملي فضاي مجازي، خوراكيان با بيان اينكه بسياري 
از كش��ورها به دنبال قانون گ��ذاري و تنظيم گري فضاي 
مجازي هستند، افزود: اكثر كش��ورها با توجه به گستره 
وسيع فضاي مجازي در ش��ؤون زندگي مردم و آثار آن در 
حوزه هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و حتي سياسي به 
دنبال ايجاد قوانين در اين فضا هستند و ما نيز براي رهايي از 
بالتكليفي و رفع اين خأل با مجلس شوراي اسالمي به دنبال 
ايجاد قوانين و مقررات براي توسعه سرويس هاي داخلي و 
تسهيل فعاليت كاربران در اين فضا هستيم. وي تصريح كرد: 
براساس مسائل و موارد مطرح شده در جلسات نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي با اعضاي شوراي عالي و مركز ملي 
فضاي مجازي به هيچ عنوان محدوديت و مسدودسازي 
خدمات در اين طرح مطرح نبوده و به دنبال مقرره گذاري 
و ايجاد ظرفيت هاي مناسب براي تصميم گيري الزم در 
اين فضا بوده ايم. در همين راستا مجلس شوراي اسالمي 
به تمامي اسناد باالدستي و سياست هاي مصوب شوراي 
عالي فضاي مجازي اش��راف كامل داشته و تاكيد دارد تا 

قوانين مورد نظر در مسير اين سياست ها تدوين و تصويب 
شود. معاون حقوقي و پارلماني مركز ملي فضاي مجازي 
گفت: توسعه اقتصاد ديجيتال، خدمات داخلي و حمايت 
از سرويس ها، ش��ركت ها و كس��ب وكارهاي داخلي از 
مهم ترين مباحث اين طرح بوده و به طور جدي مورد توجه 
مجلس شوراي اسالمي است تا اين طرح در نهايت منجر 
به تشويق و حمايت از پلتفرم ها و سرويس هاي داخلي 
براي ارايه باكيفيت ترين خدم��ات روز جهاني به مردم 
شده و همچنين خدمات و سرويس هاي ارايه شده روي 
پلتفرم هاي خارجي ساماندهي شود. خوراكيان افزود: از 
فعاالن فضاي مجازي و رسانه ها دعوت مي شود تا با تكيه 
بر مباحث فني و كارشناسي به دليل تخصصي و دانش پايه 
بودن اين فضا پس از اطالع از آخرين نسخه مصوبات با 
اصالحات نهايي و ن��ه پيش نويس هاي ابتدايي، نقدها، 
نظرات و پيشنهادات خود را مطرح كنند و مركز ملي فضاي 
مجازي صميمانه از ديدگاه هاي نخبگان، كارشناسان، 
فعاالن فضاي مجازي و رسانه هاي تخصصي در اين حوزه 
اس��تقبال كرده و همواره معتقد است مجموع نظرات و 
پيشنهادهاي اين عزيزان در كنار نقطه نظرات مسووالن 

مي تواند منجر به تبيين طرحي جامع و كامل شود. 

برابر  رای شماره 139960310004014203- 99/10/15 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض خانم وصیه براری تاری فرزند محمد به شماره شناسنامه 276 و  شماره ملی 2061707793 
صادره از  بابل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 129/80 مترمربع پالک 59/382  اصلی واقع در مالکال 
بخش 11 ثبت بابل خریداری از حسن فرحی ولوکالیی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. م الف 1157541

تاریخ انتشار: نوبت اول: 1400/4/12  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/4/27

آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13آيين نامه قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

سید مهدی حسینی کریمی- سرپرست ثبت اسناد و امالک بابل

نظر اینکه خانم آقای صادق ولی زاده )با وکالت آقای سامان حیدرپور طی وکالت نامه شماره 32042 تاریخ 1400/3/30 دفترخانه 
300 سرخرود( احدی از مالکین مشاعی پالک 63 فرعی از 118 اصلی بخش 2 ثبت محمودآباد واقع در سرخرود برابر درخواست 
وارده بشماره 400/5661 – 1400/4/9 تقاضای افراز حصه و سهمی مالکیتی خویش را از کل ششدانگ پالک مذکور لذا به دیگر 
مالکین مشاعی 1- طاهره رمضان پور 2- اسماعیل ولی زاده 3- مهدیه شیرپور امیری 4- عماد الدین کیان مهر 5- نصراله 
برزگر 6- علی مهدوی 7- محمدباقر اصفهانی 8- سیامک رجایی 9- اسماعیل خان زاده   اخطار و ابالغ می گردد جهت انجام 
عملیات افرازی که راس ساعت 12 روز سه شنبه تاریخ 1400/5/12 توسط نماینده و نقشه بردار این اداره صورت می گیرد در 

محل وقوع ملک حضور بهم رسانید . بدیهی است عدم حضور مانع از اجرای عملیات افرازی نخواهد شد . م الف 1165799
 تاریخ انتشار:1400/4/27

 اگهی دعوت به افراز  پالک ۶3 فرعی از 118 اصلی
 بخش 2 ثبت محمودآباد

مرتضی خواجوی -  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک محمودآباد



تعادل- گروه صنعت|
قطعي برق در بنگاه هاي اقتصادي از مرز ۲۰ درصد گذشته 
است؛ مساله اي كه بايد در مورد آن چاره انديشي شود؛ چرا 
كه ادامه اين وضعيت، تنظيم بازار كاالها را تحت تاثير قرار 
داده و صدمات مالي به توليدكنندگان وارد مي شود. عالوه 
بر اين، فش��ارهاي مالياتي، بيمه اي و هزينه هاي جاري و 
حفظ اشتغال را نيز بايد به آن اضافه كرد. در همين راستا، در 
نشست اخير شوراي گفت وگوي استان تهران مساله تامين 
و توزيع برق و چالش هايي كه قطعي برق براي صنايع ايجاد 
كرده مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در نظرسنجي كه 
از ۵۰ بنگاه توليدي صورت گرفته به طورکلی نرخ رضايت 
بنگاه هاي مورد ارزي��ابی از جدول زمان بندي کم ارزيابی 
شده و از اين ميان، 8۲ درصد از بنگاه هاي اقتصادي فاقد 
زيرس��اخت جايگزين تامين انرژي هستند كه ريسك 
عملياتي آنها را افزايش داده است. از حيث تبعات قطعی 
برق، موارد بيكاري نيروي انسانی در ساعات کاري و کاهش 
بهره وري، معيوب شدن دستگاه و تجهيزات توليد، تأخير 
در امورات اداري و دولتی تأثيرگذارترين عواقب اين بحران 
تلقی ش��ده است. همچنين طبق نظرسنجي هاي انجام 
شده، ميزان كلي خسارات وارده به بنگاه هاي مورد ارزيابي 
بين 1۰۰ تا ۵۰۰ ميليون تومان برآورد مي گردد. از سوي 
ديگر، بنابر توضيحات دبير سنديكاي صنعت برق، اگر3۰ 
ساعت خاموشي در ماه براي يك واحد توليدي متوسط رخ 
دهد، متاسفانه اين واحد صنعتي در طول ماه با 4.۵ ميليارد 
تومان خس��ارت مواجه خواهد شد. »خس��ارات ناشي از 
فرصت هاي از دست رفته، هزينه هاي ثابت و ضايعات مواد 
اوليه و خسارات ناشي از تاخير در قراردادها و تامين كاال 
براي مشتريان«؛ اين بدان معناست كه هر ساعت خاموشي 
براي واحد صنعتي 1۵۰ ميليون تومان خس��ارت در پي 
دارد. همچنين در گزارشي از ميزان خسارت شهرك هاي 
صنعتي از قطعي برق، اعالم ش��د، گزارش 7 روز قطعي 
برق از 16 تيرماه تا ۲۲ تيرماه نشان  مي دهد كه خسارات 
دس��تمزدي كارگران معادل ۲87 ميليارد تومان، ضرر 
ناشي از عدم توليد واحدهاي صنعتي 74۰ ميليارد تومان 
و خسارت و تخريب ماش��ين آالت و مواد اوليه واحدهاي 

صنعتي بالغ بر ۵1 ميليارد تومان بوده است. 

     پيشنهادهايي براي جلوگيري از قطعي برق 
نشست اخير شوراي گفت وگوي استان تهران با موضوع 
طرح مشكالت قطعي برق ش��هرك ها و نواحي صنعتي 
استان و تعيين تكليف خسارات ناش��ي از قطعي برق در 
صنايع برگزار شد. در ابتداي اين جلسه، محمد عيديان، 
قائم مقام دبير شوراي گفت وگوي استان تهران با اشاره به 
آمارهاي رسمي تامين و توزيع برق گفت: استان تهران با 
حدود 7 ميليون مشترك يعني ۲۰ درصد مشتركان كل 
كشور با رشد 1.9 درصدي مصرف در سال جاري نسبت به 
سال 1399 مواجه شده است؛ به طوري كه در شرايط پيك، 
ميزان مصرف به 88۰۰ مگاوات رسيده و در مقابل وزارت 
نيرو 7۲۵3 مگاوات در اختيار شبكه توزيع قرار داده و اين به 
معناي 1۵4۰ مگاوات كسري برق است. او ادامه داد: اگرچه 
مقرر بود براي جلوگيري از قطعي گسترده، مصرف برق در 
دستگاه هاي اجرايي، مراكز نظامي و انتظامي، دانشگاه ها و 
همچنين مصرف خانوار مديريت شود اما امروز متاسفانه 
قطعي برق در بنگاه هاي اقتصادي از مرز ۲۰ درصد گذشته 
و اين مساله بايد مورد چاره  انديشي قرار گيرد. چرا كه ادامه 
اين وضعيت، تنظيم ب��ازار كاالها را تحت تاثير قرار داده و 
صدمات مالي به توليدكنندگان وارد آورده اس��ت. افزون 
بر اين، فش��ارهاي مالياتي، بيمه اي و هزينه هاي جاري و 
حفظ اشتغال در سالي كه حمايت از توليد، پشتيباني ها 
و مانع زدايي ها ناميده  شده، مضاعف شده است. عيديان 
با بيان اينكه به دليل عدم سرمايه گذاري كافي، اين دمل 

اكنون سرباز كرده، به ارايه راهكارهايي براي حل اين مساله 
پرداخت و پيش��نهادات خود را روي ميز گذاشت. بر اين 
اساس، »تهيه برنامه منضبط و اجرايي قطعي برق با حفظ 
عدالت، تعيين تكليف خسارات وارده در دو ماه گذشته و 
ماه هاي آينده، چاره انديشي در مورد جبران كسري توليد 
برق، ارايه برنامه براي تامين و سرمايه گذاري، تهيه ژنراتور 
و توربين هاي CHP با قيمت هاي واقعي، تامين سوخت 
ژنراتورهاي كارخانجات، تامين تسهيالت ارزان براي خريد 
ژنراتورها و همچنين سرمايه گذاري در بخش توليد، تعيين 
تكليف بدهي دولت به فعاالن صنعت برق و تعيين تكليف 
قراردادهاي منعقده با پيمانكاران و ارايه برنامه براي 8 ماه 

آينده« از جمله پيشنهاداتي بود كه عيديان مطرح كرد.

     نتايج نظرسنجي از بنگاه ها 
در ادامه اين جلس��ه هومن حاجي پور، معاون كسب و 
كار اتاق تهران، دو گزارش از خس��ارات ناشي از قطعي 
برق در بنگاه ها ارايه كرد. به گفته او، يكي از گزارش ها، 
موارد انعكاس يافته از طريق بنگاه ها به اتاق تهران است 
و ديگري گوياي مشكالت صنايع فوالد است. با استناد 
به داده هاي دريافتي از پژوهش صورت گرفته، از مجموع 
11۵ تماس برقرار شده، با نرخ مشاركت 44 درصدي 
تعداد ۵1 بنگاه از مصاحبه شوندگان، پرسشنامه فوق را 
تكميل نمودند. از مجموع ۵1 بنگاهي كه در اين طرح 
همراهي كردند، تع��داد 3۵ بنگاه از زمانبندي اعالمي 
ناراضي بودند و تنها 11 بن��گاه از اين موضوع رضايت 
داشتند . همچنين، تعداد ۵ بنگاه از جدول زمانبندي 
اطالعي نداشتند. نتايج اين نظرسنجي نشان مي دهد، 
از مجموع ۵1 بنگاهي كه در اين طرح مشاركت كردند، 
تعداد 4۲ بنگاه روش جايگزين براي تأمين برق نداشتند 
و تنها 9 بنگاه روش جايگزين داش��تند. همچنين، از 
مجموع 9 بنگاه كه داراي روش جايگزين بوده اند تعداد 
6 بنگاه از ژنراتور، ۲ بن��گاه موتور برق و يك بنگاه از يو 
پي اس استفاده مي كنند. از ديگر نتايج به دست امده 
اينكه تعداد 33 بنگاه به واسطه قطعي برق آسيب هاي 
جدي به دستگاه ها و تجهيزات توليدشان وارد شده و 
مواد اوليه توليد ۲۰ بنگاه به واسطه قطعي برق از بين 
رفته است. همچنين ميزان كيفيت و بهداشت محصول 
نهايي ۲۲ بنگاه به واسطه قطعي برق كاهش يافته است. 
ديگر نتايج دريافتي نيز حاكي از اين است كه متأسفانه 
37 بنگاه با مش��كل بيكاري نيروي انساني در ساعات 
كاري و كاهش بهره وري مواجه شده اند. همچنين 31 
بنگاه با مشكل تأخير در تحويل سفارشات و 3۲ بنگاه با 
مشكل تأخير در امورات اداري و دولتي )عدم تكميل به 
موقع اظهارنامه مالياتي و ارايه ليست حق بيمه( مواجه 

شده اند. در بخش ديگري از اين طرح بنگاه هاي شركت 
كننده در طرح ب��رآورد اوليه خود از خس��ارات وارده 
ناش��ي از قطعي برق را بيان كردند، كه نظر به نتايج به 
دست آمده، عمده خسارات وارده در محدوده ۰ تا ۵۰۰ 
ميليون تومان است. مشكالتي كه از اين طرح احصا شد، 
شامل مواردي چون »عدم اطالع رساني دقيق و جامع از 
زمانبند ي قطعي برق بنگاه هاي اقتصادي و واحدهاي 
توليدي به منظوركاهش صدمات و خس��ارات وارده«، 
 »فرسودگي و معيوب شدن دستگاه ها و ماشين  آالت 
توليد و خروج آنها از خط توليد«، »خاموشي كوره هاي 
صنعتي و صدمات و خسارات راه انداز ي مجدد آنها«، 
»كاهش توليد و به تبع آن افزايش قيمت تمام ش��ده 
محصوالت«، »از بين رفتن م��واد اوليه توليد به دليل 
خاموش شدن دستگاه ها و تجهيزات توليد به واسطه 
قطعي برق«، »كاهش كيفيت و بهداشت محصول نهايي 
به ويژه در صنايع غذاي��ي«، »از بين رفتن محصوالت 
كش��اورزي كشت ش��ده در گلخانه ها«، »قطع آب به 
دليل از كار افت��ادن پمپ هاي انتقال آب«، »تأخير در 
پروس��ه توليد و به تبع آن تأخير در تحويل سفارشات 
و ايج��اد نارضايتي برا ي مش��تريان«، »بيكاري منابع 
انساني در س��اعات كاري و در نتيجه كاهش بهره وري 
آنها« و درنهايت »مشكالت ناش��ي از عدم تكميل به 
موقع اظهارنامه مالياتي و ارايه ليست حق بيمه« است. 
از س��وي ديگر، برابر گزارش��ي كه از س��وي انجمن 
توليدكنندگان فوالد ارايه شده، نيازي نبوده است كه 
كل زنجيره فوالد در معرض قطعي قرار گيرد. چرا كه 
مصرف برق در بخش هاي مختلف اين زنجيره متفاوت 
اس��ت، به طوري كه براي مثال در كنستانتره س��ازي 
مص��رف برق 337 مگاوات در هر س��اعت اس��ت، در 
گندله س��ازي 44۵ م��گاوات، در احياي مس��تقيم 
آهن اس��فنجي 468 مگاوات و در ذوب و فوالس��ازي 
مصرف به 3717 مگاوات در ساعت مي رسد. در بخش 
مقاطع طويل مانند ميلگرد، نبشي و ناوداني نيز مصرف 
در حدود 178 مگاوات است. اين اعداد نشان  مي دهد 
كه با مديريت صحيح كاهش مصرف برق در كل زنجيره 
قاب��ل توزيع بوده و راه��كار بهينه، قطعي كل صنعت 
نيست. معاون كسب وكار اتاق تهران با بيان اينكه همه 
اين بنگاه ها تعهدات��ي در بازارهاي صادراتي و در بازار 
داخلي دارند، ادام��ه داد: قيمت ميلگرد در بازار به دو 
برابر رسيده و اين ناشي از تصميماتي است كه هم توليد 
را با مشكل مواجه كرده و هم تبعات جدي در تنظيم 
بازار ايجاد مي كن��د. در حالي كه دولت مي تواند براي 
مصرف صنعت فوالد يا پتروشيمي سقف تعيين كند و 
اين مساله با مديريت تشكل و صنف مربوطه حل شود.

     خسارت هر ساعت خاموشي
 ۱۵۰ ميليون تومان 

در ادامه اين جلسه، سپهر برزي مهر از سنديكاي صنعت برق، 
به ارايه گزارشي از چالش هاي صنعت  برق  ايران پرداخت و 
گفت: طبق گزارشي كه از اعضاي سنديكا اخذ شده است، 
اگر 3۰ س��اعت خاموش��ي در ماه براي يك واحد توليدي 
متوسط رخ دهد، متاسفانه اين واحد صنعتي در طول ماه 
با 4.۵ ميليارد تومان خسارت مواجه خواهد شد. خسارات 
ناشي از فرصت هاي از دست رفته، هزينه هاي ثابت و ضايعات 
مواد اوليه و خسارات ناشي از تاخير در قراردادها و تامين كاال 
براي مشتريان. اين بدان معناست كه هر ساعت خاموشي 
براي واحد صنعتي 1۵۰ ميليون تومان خسارت در پي دارد. 
او با مروري بر ظرفيت هاي توليد برق در كشور گفت: ظرفيت 
اسمي برق در كشور معادل 8۵ هزار مگاوات است؛ چنانكه 
46 درصد به سيكل تركيبي، ۲1 درصد نيروگاه هاي گازي، 
۲۵ درصد بخ��اري و 6 درصد برقابي و كمتر از ۲ درصد به 
انرژي تجديدپذير اختصاص دارد. برزي مهر با بيان اينكه 
بخش خصوصي سه الي چهار سال است كه تاكيد  مي كند، 
كش��ور در خطر خاموش��ي قرار دارد، ادام��ه داد: در اواخر 
دهه 138۰ رشد س��اليانه ظرفيت نصب شده در صنعت 
برق بالغ ب��ر 9 درصد بوده و اين رق��م در اواخر دهه 9۰ به 
۲ درصد كاهش يافته است؛ البته اين موضوعي نيست كه 
صرفا به وزارت نيرو و شركت هاي تامين كننده برق مرتبط 
باشد. او سپس با اش��اره به ارزش دالري سرمايه گذاري ها 
گفت: ارزش س��رمايه گذاري در صنعت برق در اواخر دهه 
138۰ مع��ادل 6.۵ ميليارد دالر ب��وده و اين رقم در اواخر 
دهه 139۰ به 63۰ ميليون دالر كاهش پيدا كرده اس��ت. 
وقتي براي اين صنعت نرخ تكليفي تعريف مي شود، قطعا 
اين صنعت با مشكل سرمايه گذاري مواجه  مي شود. اكنون، 
وزارت نيرو با كمبود منابع مالي مواجه شده و سرمايه گذار 
بخش خصوصي نيز رغبتي براي ورود به اين صنعت نشان 
نمي دهد. دبير سنديكاي برق، مجموعه مطالبات بخش 
خصوصي از وزارت نيرو را بال��غ بر 3۰ هزار ميليارد تومان 
عنوان كرد و گفت: ۲6 هزار ميليارد تومان از اين رقم مربوط 
به بخش توليد و 4 هزار ميليارد تومان نيز مربوط به سازندگان 
و پيمانكاران اس��ت و اين مطالبه، فع��االن اين صنعت را 
با بحران مواجه كرده اس��ت. او با اشاره به اينكه ابرچالش 
فعاالن صنعت برق، قيمت گذاري در اين صنعت است، ادامه 
داد: نظام حقوقي و قراردادي يكجانبه و ناكارآمد، مشكالت 
زنجيره تامين و صادرات برق، مشكالت پايداري شبكه به 
عنوان ديگر چالش هاي اين صنعت قلمداد مي شود كه البته 
جملگي اين موارد ناشي از چرخه معيوب اقتصاد برق است. 
برزي مهر در ادامه، اصالح اقتصاد برق، اصالح رژيم حقوقي 
و قراردادي، توسعه ساخت داخل و صادرات و نيز نوسازي 
شبكه، بهينه سازي مصرف و توسعه تجديدپذيرها و توليد 
برق را به عنوان راهبردهاي حل چالش صنعت برق برشمرد.

       خسارت  قطعي برق در شهرك هاي صنعتي
در ادامه اين جلسه، مهدي توانا كه به نمايندگي از شركت 
شهرك هاي صنعتي استان تهران در اين نشست حضور 
يافته بود، گزارشي از ميزان خسارات شهرك هاي صنعتي 
از قطعي برق ارايه كرد و گفت: گزارش 7 روز قطعي برق 
از 16 تيرماه تا ۲۲ تيرماه نش��ان  مي دهد كه خسارات 
دستمزدي كارگران معادل ۲87 ميليارد تومان، ضرر 
ناشي از عدم توليد واحدهاي صنعتي 74۰ ميليارد تومان 
و خسارت و تخريب ماشين آالت و مواد اوليه واحدهاي 
صنعتي بالغ بر ۵1 ميليارد تومان بوده است. او ادامه داد: 
از مجموع 16 شهرك صنعتي دولتي روزانه 4 شهرك 
صنعتي متاثر از قطع برق بوده است. همچنين ۲۲64 
واحد صنعتي از مجموع ۵۵6۵ واحد صنعتي فعال به طور 

ميانگين در يك روز متاثر از قطع برق بوده اند.

اخباررويداد
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»گوشت، برنج، لبنيات« در ارديبهشت 
بيش از ۵۰ درصد گران شدند

قيمت ۲۵ كاال ۲ تا ۵ برابر شد
جديدترين آمار منتشر شده از سوي وزارت صمت 
نش��ان مي دهد، قيمت برخي از ان��واع خوراك دام 
و طيور، برنج، روغ��ن، مرغ و همچنين آهن آالت و 
الس��تيك در ارديبهشت ماه امس��ال بيش از 1۰۰ 
درصد افزايش داشته و بين ۲ تا بيش از ۵ برابر شده و 
4۰ كاال از جمله گوشت، برنج، لبنيات، حبوبات، شكر 

و چاي بيش از ۵۰ درصد گران شدند.
به گزارش ايسنا، از بين 94 كااليي كه تغييرات قيمت 
آنها از ارديبهشت ماه سال گذشته تا ماه مشابه امسال 
منتشر ش��ده، قيمت ۲4 كاال بيش از 1۰۰ درصد 
افزايش يافته و قيمت آنها بين دو تا بيش از پنج برابر 
شده است. بيشترين افزايش قيمت مربوط به جوجه 
يك روزه است كه قيمت آن در مدت ياد شده 43۲.۲ 
درصد افزايش يافته و ۵.3 برابر شده است. در كنار 
آن بايد به كنجاله س��ويا وارداتي با 1۵3.8 درصد، 
جو داخلي و خارجي با 1۵۲.3 و 137 درصد، ذرت 
داخلي با 1۲۲.4 درصد و سبوس گندم با 11۰ درصد 
افزايش قيمت اش��اره كرد؛ چراكه اين كاالها نيز به 
عنوان خوراك دام و طيور بر قيمت مرغ، گوش��ت، 
تخم مرغ و لبنيات نيز تاثيرگذارند. قيمت مرغ زنده 
و گوشت مرغ تازه نيز در همين ماه با افزايش 137.۲ 
و 1۲3.۲ درصدي نسبت به ارديبهشت پارسال به 
حدود 17 هزار و 6۰۰ و ۲۵ هزار تومان رسيده است.

البته قيمت مرغ در روزهاي اخير به بيش از 3۵ هزار 
تومان رسيده است. اين در حالي است كه فروردين 
ماه سالجاري قرارگاه ساماندهي مرغ، قيمت مصوب 
هر كيلو مرغ گ��رم را براي مصرف كننده ۲4 هزار و 
9۰۰ تومان تعيين كرد ولي اين قيمت بيشتر از يك 
ماه دوام نداشت و مرغ از اواخر ارديبهشت ماه و اوايل 
خرداد در يك مرحله به 3۰ هزار تومان و در مرحله 
دوم يعني ابتداي تيرماه به ح��دود 4۰ هزار تومان 

نزديك شد.
در اين ميان برخي از كاالهاي ديگري كه قيمت آنها 
طي يك س��ال بيش از دو برابر شده شامل برخي از 
انواع حبوبات، برنج و روغن اس��ت؛ به طوري كه در 
ارديبهشت امس��ال قيمت برنج هندي، نخود، كره 
پاس��توريزه، روغن نيمه جامد 4.۵ كيلويي و حلب 
16 كيلويي روغن نباتي معمولي به ترتيب 14۲.6، 
13۲.۲، 1۲4.8، 1۲8.7 و 134.۵ درصد نسبت به 

ارديبهشت سال قبل افزايش يافته است.
بنابراين در ارديبهشت ماه امسال قيمت هر كيلو برنج 
هندي به ۲4 ه��زار و ۲۰۰ تومان، نخود به ۲8 هزار 
و ۲۰۰، كره پاس��توريزه به بيش از 1۰ هزار تومان، 
روغن نيم��ه جامد 4.۵ كيلويي و حلب 16 كيلويي 
روغن نباتي معمولي به حدود 8۲ و ۲7۵ هزار تومان 

رسيده است.
همچنين 11 كاالي ديگر ب��ا افزايش قيمت بيش 
از 1۰۰ درصد در گروه آهن آالت ش��امل تير آهن 
نمره ۲7 با 143.8 درصد، دو نوع ميلگرد با 113.۲ 
و 114.9 درصد، ورق سياه با 138.3 درصد، دو نوع 
س��يم با 149.7 و 164.6 درصد، سيمان تيپ دو با 
1۰۵.۲ درصد و همچنين الس��تيك برخي از انواع 

خودروها قرار دارد.

  ۴۰ قلم كاال بيش از ۵۰ درصد گران شدند
در اين ميان 4۰ كاال هم بين ۵۰ تا 1۰۰ درصد افزايش 
قيمت داشتند كه از جمله مهم ترين آنها برنج تايلندي 
و پاكستاني باسماتي با 86.۲ و 7۲.۲ درصد، شير خام 
درب دامداري، شير و ماس��ت پاستوريزه پرچرب 
 با 78.۲ و 7۵.۲ و ۵7.۲ درصد، ش��كر بس��ته بندي 
و كيلويي با 76.3 و 67.6، قند شكسته با 66.1، تخم 
مرغ با 6۲.7 درصد، گوس��اله زنده ۵4.7، گوش��ت 
گوس��اله مخلوط با ۵۲.۲، لپه و لوبيا چيتي با 77.1 
و ۵3.8، ماكاروني 7۰۰ گرمي با ۵1.6، روغن مايع 
س��رخ كردني با ۵4.4، انواع چ��اي خارجي با 6۵ تا 
76 درص��د بين ۵۰ ت��ا 1۰۰ درصد افزايش قيمت 

داشته است.
بر اين اساس در ارديبهشت امسال قيمت هر كيلو 
برنج پاكستاني باسماتي و تايلندي ۲4 هزار و 7۰۰ 
و 14 هزار و 3۰۰ تومان، ش��ير خام درب دامداري 
48۰۰، شكر بسته بندي و كيلويي حدود 1۲ هزار 
تومان، قند شكسته 14 هزار و ۵۰۰، گوشت گوساله 
مخلوط 11۵ هزار تومان، انواع چاي خارجي ۵۰۰ 
گرمي حدود 11۵ هزار تومان و هر قطعه تخم مرغ 

1۵ هزار و ۵۰۰ تومان شده است.
انواع ديگر تيرآهن، سيمان، گچ، الستيك، يخچال 
و ماش��ين لباسش��ويي توليد داخل، انواع شوينده 
شامل پودر، مايع ظرفشويي و دستشويي و صابون 
و همچنين انواع كاغذ چاپ و روزنامه از جمله ديگر 
كاالهايي اس��ت كه قيمت آنها بي��ش از ۵۰ درصد 

افزايش يافته است.
از بين مهم ترين كاالهايي كه در مدت ياد ش��ده 
كمت��ر از ۵۰ درصد افزايش قيمت داش��تند هم 
مي توان ب��ه برنج طارم اعال و داخلي هاش��مي با 
حدود 4۰ تا 4۲ درصد، عدس با 39.6، پياز و گوجه 
فرنگي با حدود ۲۵، موز با 48.6 گوشت گوسفندي 
مخلوط و گوس��فند زنده با 4۰.9 و 34.8 درصد، 
روغن موتور با حدود 31 تا 44 درصد و آرد صنف 
و صنعت با ۲9.۲ و دستمال كاغذي با حدود ۲9 
درصد افزايش قيمت اشاره كرد. در اين ميان در 
مدت ياد شده قيمت هيچ كدام از كاالها نسبت به 
سال گذش��ته كاهش نداشته است. گفتني است 
كه قيمت ۲9 كاال در ارديبهش��ت امسال نسبت 
به ماه قبلش بين ۰.1 )برن��ج تايلندي( تا ۲3.۲ 
درصد كاهش داش��ته كه مهم ترين آنها پرتقال 
تامسون شمال، موز و تخم مرغ با ۲3.۲، ۲۰.۲ و 
9.4 درصد كاهش قيمت بوده است. در اين يك 
ماه قيم��ت 6۵ كاالي ديگر بين ۰.1 )برنج خزر( 
تا ۲۰.۵ )جوجه يك روزه( افزايش يافته و قيمت 
انواع سيمان نيز در ارديبهشت نسبت به فروردين 

بيش از ۲۰ درصد گران شده است.

شكر به اندازه كافي در انبارها 
موجود است

مهر |ش��ركت بازرگاني دولتي ايران اعالم كرد: از 
لحاظ توليد شكر در كارخانجات و همچنين ذخاير 
موجود ش��كر، به اندازه كاف��ي در انبارها موجود و 
جريان تامين كاالهاي اساس��ي برقرار است. اخيراً 
مطالبي نادرست و ش��ايعه گونه مرتبط با موضوع 
ش��كر در برخي رس��انه ها بازتاب داده مي شود كه 
ممكن است موجب تشويش اذهان عمومي و ايجاد 
نگراني در جامعه گردد، ل��ذا موارد زير را به آگاهي 
مردم عزيز و ش��ريف ايران مي رسانيم: 1. شركت 
بازرگاني دولتي ايران طي دو ماه گذش��ته در قالب 
طرح هاي ابالغي تنظيم بازار شكر عالوه بر توزيع 
گسترده شكر در سطح شبكه هاي خانوار و صنف و 
صنعت از طريق تخصيص سهميه به استان ها بدون 
محدوديت درخواست هاي صنايع را نيز تأمين كرده 
است؛ از جمله اينكه اخيراً درخواست اتحاديه قنادان 
تهران مبني بر نياز به ۵۰۰ تن شكر دريافت شد كه 
عليرغم تأمين اين مقدار حواله و صدور مجوز خروج 
آن در تاريخ ۲۲ تيرماه از انبارهاي شركت هنوز براي 
تحويل وخروج كاال اقدام نشده است. ۲. در خصوص 
تأمين شكر مصرفي كش��ور نيز يادآور مي شويم: 
هريك از اصناف و واحدهاي توزيعي براي دريافت 
كاالي مورد نياز مي توانند از طريق س��ازمان هاي 
صمت استان ها اقدام كنند و از لحاظ توليد شكر 
در كارخانجات و همچنين ذخاير موجود شكر، به 
اندازه كافي در انبارها موجود است و جريان تأمين 
كاالهاي اساس��ي به لطف و ياري خداوند متعال 

برقرار بوده و جاي هيچگونه نگراني وجود ندارد.

قيمت هر پاكت سيمان
بيشتر از۷۰ هزار تومان

خبرگزاري تس�نيم|در بازار قيمت هر پاكت 
۵۰ كيلويي س��يمان از 44 هزار تومان به بيش از 
7۰ هزار تومان رسيده است. در حال حاضر قطعي 
ب��رق و افزايش هزينه هاي توليد عاملي ش��ده تا 
كارخانجات سيمان حدود سي درصد از توليدات 
خود را كاهش دهند و اين كمبود عرضه باعث به 
هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا ش��ده است. به 
نح��وي كه در بازار قيمت ه��ر پاكت ۵۰ كيلويي 
سيمان از 44 هزار تومان به بيش از 7۰ هزار تومان 
رسيده اس��ت. در همين ارتباط پورحاجت دبير 
كانون سراسري انبوه سازان با اشاره به قطع برق 
صنايع سيمان و تعطيل شدن برخي كارخانجات 
سيمان گفته است: يك هفته است كه سيمان در 
بازار ناياب شده و اگر كسي بتواند سيمان از عامل 
فروش تهيه كند، 6۵ ت��ا 7۰ هزار تومان براي هر 
پاكت مي پردازد. وي عامل كمبود سيمان در بازار 
را كاهش 6۰ درصدي ظرفيت توليد شركت هاي 
توليدكننده و قطعي برق كارخانه هاي س��يمان 
عنوان كرد و گفت: تبعات افزايش قيمت مصالح 
ساختماني خصوصًا سيمان و ميلگرد در افزايش 
قيمت تمام ش��ده ساخت وساز بروز خواهد كرد، 
حتي بسياري از كارگاه هاي ساخت وساز تعطيل 
خواهند ش��د و دود اين گراني مس��كن به چشم 
مردم مي رود. البته ابراهيم غالم زاده هم به عنوان 
توليدكننده سيمان با اشاره به اينكه نوسازي در 
صنعت سيمان كشور نيازمند واقعي شدن قيمت 
سيمان است، گفته است: قيمت جهاني سيمان 
فله تني يك و نيم ميليون تومان )حدود 6۰ دالر( 
اس��ت و در ايران نيز بايد قيمت س��يمان هفتاد 
هشتاد درصد قيمت جهاني باشد كه حدود تني 
يك ميليون تا يك ميليون و دويست هزار تومان 
مي ش��ود. وي اضافه كرد: اگر مصوبه مجلس كه 
ساخت سالي يك ميليون مسكن هست اجرايي 
ش��ود، با توجه به اينكه براي س��اخت هر واحد 
حداقل 1۰۰ تن سيمان نياز هست، حداقل 1۰۰ 
ميليون تن سيمان نياز داريم. اين در حالي است 
كه توليد واقعي سيمان كشور ساليانه حدود 8۰ 
ميليون تن مي باش��د و براي ساخت اين واحدها 
۲۰ ميليون تن كمبود س��يمان خواهيم داشت . 
به گفته اين توليدكننده س��يمان، بايد با واقعي 
كردن قيمت سيمان به صنعت سيمان كمك كرد 

تا نيازهاي آينده كشور به سيمان مرتفع شود.

 فوالد مباركه اولين شركت 
در استفاده از پساب براي توليد

به گزارش خبرنگار فوالد، جواد نيلي شامگاه چهارشنبه 
۲3 تيرماه در برنامه گفت وگوي ويژه خبري ش��بكه 
استاني اصفهان، اظهار كرد: فوالد مباركه با سهم توليد 
4۵ درصدي فوالد يكي از بزرگ ترين ش��ركت هاي 
فوالدي كش��ور و بزرگ ترين مجموعه ف��والدي در 
خاورميانه و شمال آفريقاست. وي با بيان اينكه براي 
توليد فوالد عالوه بر انرژي و سنگ آهن به آب هم نياز 
اس��ت، افزود: براي تأمي��ن آب موردنياز جهت توليد 
فوالد، سال ها از آب خام استفاده مي شد، ولي الزاماتي 
كه به دليل مشكالت كمبود آب در فالت مركزي ايران 
به فوالد مباركه تحميل شد، اين شركت براي اولين 
بار به استفاده از پس��اب براي چرخه توليد روي آورد. 
مدير ارشد خدمات فني و پش��تيباني شركت فوالد 
مباركه گفت: اين شركت در ابتدا و در دهه 8۰ از پساب 
صنعتي تصفيه شده شركت براي چرخه توليد استفاده 
كرد. با اين اقدام بخش زي��ادي از نياز آبي به آب خام 
خود را كاهش دادي��م. در اوايل دهه 9۰ نيز به عنوان 
اولين شركت در حوزه خريد پساب شهري از مجموعه 
شهرهاي مجاور وارد شديم و با اجراي شبكه هاي پساب 
شهري، ايجاد تصفيه خانه ها و ايجاد خطوط انتقال از 

پساب شهري براي فرايند توليد استفاده كرديم.

سه روايت آماري از خسارت قطعي برق به بنگاه ها تشريح شد

خسارت هر ساعت خاموشي؛ ۱۵۰ ميليون تومان 

گمرك به صمت درباره كاهش واردات برنج هشدار داد

برنج نيست!
تعادل- گروه صنعت|

»موجودي برنج فقط 37 هزارتن!« اين را آمار گمرك 
نش��ان مي دهد. بنابر اطالعات دريافت��ي، ميزان برنج 
وارداتي موجود در بنادر و گمركات كشور حاكي از معادل 
37هزار و 147تن است كه صرفاً يك فروند شناور حاوي 
1۵ هزار و11۰ تن برنج وارداتي درحال تخليه اين كاال 
در بندر چابهار است. در همين حال، معاون فني گمرك 
با اعالم افت 69 درصدي واردات برنج از ابتداي سال تا 
پانزدهم تيرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، نسبت 
به كمبود و گراني برنج در ماه هاي آتي هشدار داد و در 
نامه اي به وزارت صمت با اشاره به امتناع واردكنندكان از 
ورود محموله هاي برنج خريداري شده به دليل نگراني از 
عدم امكان ترخيص و رسوب محصول، خواهان بازنگري 
در مصوبه ممنوعي��ت واردات فصلي برنج كه از ابتداي 

مرداد تا پايان آبانماه، اعمال مي شود، شد.

     از ممنوعيت واردات برنج تا شرط ترخيص
طي روزهاي اخير معاون فني گمرك ايران اعالم كرد كه 
چند كش��تي، برنج را به مقصد ايران بارگيري يا در حال 
بارگيري هستند اما مساله اينجاست كه زماني به بنادر 
مي رسند كه ممنوعيت فصلي واردات برنج آغاز شده است 
و ديگر امكان ترخيص نخواهند داشت. چراكه براساس 
اعالم عباس قبادي معاون بازرگاني داخلي وزارت صمت، 
به دس��تگاه هاي مربوط از جمله گمرك، تاكيد شده كه 
ممنوعيت واردات برنج در س��الجاري از ابتداي مرداد تا 
پايان آبان ماه، اعمال مي شود. البته انجمن واردكنندگان 
برنج مخالف اعمال چنين ممنوعيتي هستند. با اين حال 
س��تاد تنظيم بازار به منظور حمايت از مصرف كننده، 
شرايطي را در نظر گرفته كه براساس آن، امكان ترخيص 

براي محموله هاي وارداتي برنج كه تا قبل از 31 تيرماه به 
بنادر رسيده و داراي اعالميه ورود و يا قبض انبار هستند، 
به ش��رط اينكه ثبت سفارش داشته باشند، فراهم شود.

از اين رو، در بازه زماني 4 ماهه ممنوعيت فصلي واردات 
برنج، آن بخشي كه قبل از اعمال ممنوعيت، داراي اعالميه 
ورود بوده و يا قبض انبار شده باشد، امكان ترخيص دارد.

اعمال ممنوعيت فصلي واردات برنج هشدار گمرك 
را در پي داشت. به طوري كه مهرداد جمال ارونقي در 
نامه اي به عباس قبادي معاون بازرگاني داخلي وزارت 
صمت خواهان بازنگ��ري در تاريخ ممنوعيت فصلي 
برنج جهت جلوگيري از كمبود يا افزايش قيمت برنج 
در ماه هاي آتي شده است.   ارونقي با اشاره به موضوع 

ممنوعيت فصل��ي برنج وارداتي از ابت��داي مردادماه 
تا پايان آبانماه س��الجاري و اجازه ترخيص آن بخش 
از محموله هاي برنج واردات��ي كه تا قبل از ٣١ تيرماه 
سالجاري وارد بنادر و گمركات كشور شده اند، عنوان 
كرده كه از يكم فروردين ماه 14۰۰ تا پانزدهم تيرماه 
تا 14۰۰ صرفا 86 هزار و367 تن برنج وارداتي به ارزش 
78 ميليون و14۰هزار و 9۰3 ميليون دالر از گمركات 
كشور ترخيص شده است. اين در حالي است كه واردات 
برنج در همين بازه زماني در سال قبل، برابر با ۲77هزار 
و691 تن به ارزش ۲49ميليون و 71۰ هزار و ۵38 بوده 
كه هم از لحاظ وزني و هم ارزشي افت 69 درصدي را 
تجربه كرده است. همچنين براساس اعالم معاون فني 

گمرك و مطابق آمار ارايه شده، درحال حاضر ميزان 
برنج وارداتي موجود در بنادر و گمركات كشور معادل 
37هزار و 147تن اس��ت كه صرفًا يك فروند ش��ناور 
حاوي1۵ هزار و11۰ تن برنج وارداتي درحال تخليه 
اين كاال در بندر چابهار بوده و از ٢٦ فروند كشتي منتظر 

در لنگرگاه، هيچكدام حاوي برنج نيستند. 
ارونقي همچنين يادآور ش��ده كه اطالعات دريافتي 
حاكي است كه حدود 8 تا 1۰ كشتي در حال بارگيري 
برنج از كشورهاي مختلف جهت حمل به كشور بوده، 
اما زمان حركت آنها به نحوي اس��ت كه تا قبل از 31 
تيرماه احتماال فقط يك كشتي به بندر مي رسد و زمان 
ورود مابقي كش��تي ها بعد از اين تاريخ يعني در زمان 
اعمال ممنوعيت خواهد بود. از اين رو، مطابق تصميم 
اتخاذ شده و ابالغي به گمرك، وقتي كشتي ها بعد از 
31 تيرماه به بندر رسيده و تاريخ اعالميه ورود و يا قبض 
انبار آنها بعد از اين تاريخ باشد ديگر مشمول شرايط 
ترخيص نخواهند ش��د. بنابراين اين برنج ها به مدت 
حداقل 4 ماه در گمرك و بنادر دپو شده و امكان اظهار 
و ترخيص نخواهند داشت. در چنين شرايطي صاحبان 
كاال ترجيح مي دهند كه به دليل عدم ترخيص و رسوب 
محصول از حمل و ورود محموله هاي خريداري شده 
خودداري كرده و برنج وارد نكنند. معاون فني گمرك 
همچنين در نامه خود خطاب به قبادي تاكيد كرده كه 
با توجه به مراتب معنونه و خشكسالي سالجاري، به نظر 
مي رسد، تصميم ابالغ شده جهت جلوگيري از هرگونه 
تبعات كمبود برنج يا افزايش قيمت برنج در ماه هاي 
آتي، نياز به بررسي مجدد و بازنگري فوري دارد. از اين 
رو، در صورت صالحديد دستور فرمايند موضوع، مورد 

دقت و بررسي بيشتري قرار گيرد.
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خبرروز

كرونا جان ۱۷۵ نفر ديگر را گرفت
 ۱۷۵ بيمار كوويد۱۹ ديگرجان خود را از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۸۶ هزار و ۹۶۶ نفر رس��يد. بر 
اس��اس معيارهاي قطعي تش��خيصي، ۱۵ هزار و ۱۳۹ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه يك هزار و 
۷۲۵ نفر از آنها بستري شدند. اكنون مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به سه ميليون و ۵۰۱ هزار و ۷۹ نفر رسيد. همچنين 
مجموع جان باختگان اين بيماري به ۸۶ هزار و ۹۶۶ نفر رس��يد. تاكنون ۲۴ ميليون و ۹۶۸ هزار و ۴۴۳ آزمايش تش��خيص 
كوويد ۱۹ در كش��ور انجام شده است. در حال حاضر ۱۶۹ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۶۶ شهر در وضعيت نارنجي، ۱۱۳ 

شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

نگاتیو

روز گذشته و در شرايطي كه افكار عمومي ايرانيان 
درگير اخبار تلخ بي آبي در خوزس��تان، كمبود و 
گراني مرغ و گسترش دور تازه پاندومي كرونا دلتا 
بود، كس��ب جايزه بزرگ هيات داوران جش��نواره 
س��ينمايي كن، توس��ط اصغر فرهادي، خبر اميد 
بخشي بود كه شنبه شب دلپذيري را براي ايرانيان 
تصويرسازي كرد. خبري كه بالفاصله پس از انتشار 
در شبكه هاي اجتماعي نيز بازتاب پيدا كرد و به بحث 
اصلي توييتر فارسي بدل شد. اما اين براي نخستين 
بار نيست كه اصغرفرهادي در عرصه جهاني براي 
ايران افتخار مي آفريند. از خرس نقره  اي جشنواره 
برلين براي »درباره الي« تا كس��ب اسكار بهترين 
فيلم خارجي غيرانگليس��ي  زبان و همزمان نامزد 
دريافت جايزه  اسكار بهترين فيلم نامه غيراقتباسي 
)اورژين��ال( براي فيلم »جدايي نادر از س��يمين« 
كه سينماي ايران براي نخس��تين بار آن را تجربه 
مي كرد. همچنين برنده جايزه بهترين فيلم خارجي 
گلدن گل��وب به خاطر كارگرداني و نويس��ندگي 
فيلم جدايي نادر از س��يمين بخشي از افتخاراتي 
اس��ت كه فرهادي در گام هاي نخس��تين اش در 
عرصه هاي جهاني سينما به دست آورد. فرهادي 
در جش��نواره فيلم كن ۲۰۱۶ ني��ز جايزه بهترين 
فيلمنامه را براي نگارش فيلمنامه فيلم فروشنده 
دريافت كرد. همچنين در هش��تاد و نهمين دوره 
جوايز اسكار، فروشنده به نويسندگي و كارگرداني 

وي توانست جايزه اسكار بهترين فيلم خارجي  زبان 
را كسب كند. سال هايي كه در آن پيروزي ترامپ 
در انتخابات رياس��ت جمهوري اي��االت متحده، 
شرايط خاصي را عليه كش��ورمان در امريكا ايجاد 
كرده بود و حضور فيلم فرهادي در اسكار و كسب 
اس��كار بهترين فيلم غير انگليس��ي زبان، فضاي 
تبليغات��ي قابل توجه��ي را به نفع اي��ران و ايراني 
ايجاد كرد. در اقتصاد ام��روز، مي گويند برند يا نام 
و نش��ان تجاري ابزاري است براي ارزش بخشيدن 
به محصوالت و يكي از ارزشمندترين دارايي هاي 
هر س��ازمان و كشوري محسوب مي ش��ود. از اين 
منظر مي ت��وان اصغر فرهادي را يك��ي از بهترين 
برندتري��ن ايراني ف��رض كرد ك��ه در عرصه هاي 
جهاني براي كشورمان افتخار مي آفريند. برندهايي 
كه هر اندازه در بخش هاي گوناگون شكل بگيرند، 
ارزش افزوده فراوان تري نصيب كشور خواهد شد. 
روز گذشته فيلم »قهرمان« ساخته اصغر فرهادي 
موفق به كسب جايزه بزرگ هيات داوران از هفتاد و 
چهارمين جشنواره فيلم كن شد . اين در حالي است 
كه جايزه نخل طالي بهترين فيلم نيز به »تيتان« 
ساخته »ژوليا دوكورنو« رسيد. مراسمي كه شامگاه 
ديروزدر س��الن » گرند لومير« كاخ جشنواره كن 
برگزار ش��د و فيلم »قهرمان« كه به نمايندگي از 
س��ينماي ايران در نهايت موفق به كس��ب جايزه 
بزرگ هيات داوران، ارزش��مندترين جايزه پس از 

نخل طال شد. » قهرمان« جايزه بزرگ هيات داوران 
را به صورت مش��ترك با فيلم »كوپه شماره ۶« به 

كارگرداني »يوهو كاسمانن« دريافت كرد. 

   فهرس�ت كامل برندگان جش�نواره كن 
 :202۱

نخلطال»تیتان«ساخته»ژولیادوكورنو«
جاي�زهب�زرگهی�اتداوران:»قهرمان«
س�اختهاصغرفرهاديو»كوپهشماره6«به
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درخشش دوباره اصغرفرهادي 

مدارس فرس��وده از آن دس��ت مشكالتي 
هستند كه سال هاست در مورد آنها بحث و 
گفت وگو مي شود اما كاري عملي كه نشان 
بدهد مسووالن عزمي جدي براي بازسازي اين مدارس 
دارند، در هيچ كجا ديده نش��ده اس��ت. در اين يك سال 
و اندي ك��ه از تعطيلي مدارس به دليل همه گيري كرونا 
مي گذرد شايد فرصت خوبي بود براي تجهيز و بازسازي 
مدارس فرسوده اي كه در گوشه و كنار كشور بارها و بارها 
 جان دانش آموزان را به خطر انداخته اند. اما متاس��فانه با

 بي توجهي همچنان به همان شكل سابق باقي مانده اند 
و حاال كه دوباره صحبت از بازگش��ايي مدارس اس��ت، 
بحث فرسوده بودن بخش زيادي از مدارس كشور بر سر 
زبان ها افتاده اس��ت. اين فرصت طاليي يك سال و نيمه 
كه مي توانست جان دوباره اي در كالبد نيمه جان مدارس 
فرسوده بدمد، از دس��ت رفت و حاال باز هم مسووالن از 
كمبود اعتبار و هزار و يك مشكل ديگر سخن مي گويند. 
در سراسر كش��ور ۱۹.۵ درصد مدارس نيازمند تخريب، 
بازس��ازي و مقاوم سازي هس��تند و در استان تهران ۲۸ 
درصد مدارس فرس��وده بوده كه ۱۰ درصد آن نيازمند 
تخريب و بازس��ازي و ۱۸ درصد نيازمند مقاوم س��ازي 
هستند. اين ۱۰ درصدي كه نيازمند تخريب و بازسازي 
هستند، شامل ۶ هزار كالس درس مي شوند كه اعتباري 
بالغ بر ۵ هزار ميليارد تومان جهت بازس��ازي نياز دارند، 
به عبارت ديگر اين مبلغ كل اعتبارات سازمان نوسازي 
مدارس كش��ور در يكسال و در همه رديف ها است. البته 
اين اعتبار مورد نياز، به غير از كالس هاي درس نيازمند 
مقاوم سازي و ساخت مدارس جديد است. سرانه فضاهاي 
آموزشي در تهران ۴.۱ متر مربع بوده، يعني از ميانگين 
كشوري كه ۵.۲ اس��ت، ۱.۱ متر مربع كمتر است يعني 
براي ح��دود ۲ ميليون دانش آموز اس��تان تهران حدود 
۲.۲ ميليون متر مربع فضاي آموزشي جديد نياز داريم. 
همچنين براي ساخت اين فضاهاي جديد نيز اعتباري 

بالغ بر ۱۸ هزار ميليارد تومان نياز است.

     بزرگ ترين مدارس فرسوده
 در هسته مركزي تهران

هس��ته مركزي ش��هر تهران، مناطق ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ 

هس��تند كه داراي بزرگ ترين مدارس فرس��وده اند. 
مدارسي با عمر بيش از ۷۰ سال كه در اين مدت هيچ امر 
بازسازي يا بهسازي براي آنها انجام نشده است.  علي رغم 
اينكه تهران، پايتخت اس��ت، اما مدارس��ش وضعيت 
مناسبي ندارد. درصد قابل توجهي از مدارس پايتخت 
قدمت باالي ۵۰ سال دارند كه بايد يا تخريب و بازسازي 
و يا مقاوم سازي شوند. در مجموع قدمت مدارس تهران 
نيز بيش از ساير نقاط كشور است. معاون وزير و رييس 
سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور درباره 
اينكه از فرصت عدم حض��ور دانش آموزان در مدارس، 
چقدر براي بازسازي فضاهاي آموزشي استفاده كرده ايد؟ 
گفت: عدم حضور دانش آموز در مدرسه براي ما فرصت 
انجام س��ه كار را فراهم كرد، ي��ك كار بحث تعميرات 
اساسي و مناسب سازي مدارس بود، زيرا ما اين موضوع 
را به فصل تابس��تان احاله مي دادي��م و دوره كاري مان 
هم كوتاه بود. اين موضوع ب��ه ما فرصتي داد تا از محل 
منابع استاني در رديف تعميرات اساسي كارهاي زيادي 
انج��ام بدهيم. به عنوان مثال م��دارس زيادي ايزوگام 
و سرويس هاي بهداش��تي آنها تعمير شدند و مناسب 
سازي براي معلوالن هم تا حدي انجام شد. در اين مدت 
عمده ترين كار ما استانداردسازي سيستم هاي گرمايشي 
بود. مهراهلل رخشاني مهر در خصوص مدارس در حال 
ساخت كه نوساز هستند، گفت: اين كار در هر برهه اي 
از سال انجام مي شود، زيرا فعال اين مدارس دانش آموز 
ندارند و بعد از اتمام كار، تازه شروع به فعاليت مي كنند. 
چه بسا كرونا به اين كار ما هم آسيب زد، زيرا در فصولي 
كه همه مش��اغل تعطيل شدند، اين ش��امل كارگران 
ساختماني هم شد و خيلي از مواقع نمي توانستند بر سر 
ساخت وساز مدارس بيايند. گروه هاي مختلفي در محل 
پروژه حضور داشتند كه به خاطر كرونا ناچار شديم تعداد 
آنها را در مدرس��ه كم كنيم. يا به عنوان مثال همزمان 
تعداد قابل توجهي از كارگران ونيروها با هم به كرونا مبتال 
شدند و اين مساله در مدارس در حال احداث به ما آسيب 
زد. معاون وزير آموزش و پرورش در خصوص وضعيت 
نوسازي مدارس در تهران گفت: ما سال گذشته از محل 
اعتبارات ملي بيش از ۳۰۰ ميليارد تومان به استان تهران 
تخصيص داديم، حدود ۳۰۰ ميليارد تومان هم آورده 

خيرين بوده و از محل اعتبارات استاني هم حدود ۵۰ تا 
۶۰ ميليارد تومان اعتبار گرفته شد كه در مجموع ۶۵۰ 
ميليارد تومان اعتبار براي استان تهران هزينه شده است.

     در مناطق آموزش و پرورش
 نيروي تاسيسات كار نداريم

او درباره بح��ث تهويه مدارس قديمي گفت: ما دو رديف 
ملي و استاني داريم، كارهاي تعمير و تجهيز جزو رديف 
استاني است نه رديف ملي. استاندار، رييس سازمان برنامه 
استان و ش��وراي برنامه ريزي استان از رديف آموزش هر 
استان يك عددي را براي تعمير و تجهيز در نظر مي گيرند، 
اما اعتباراتي كه در اختيار بنده اس��ت مربوط به تكميل 
پروژه هاي نيمه تمام خيرساز، تكميل پروژه هاي نيمه تمام 
ملي و استاني و تخريب و بازسازي پروژه هاي موجود است، 
بنابراين براي تعمير و تجهيز مدارس بايد استان اقدام كند.

رخشاني مهر با انتقاد از كمبود نيروي تاسيساتي براي 
مدارس گفت: معموال چون در نگهداري مدارس ساز 
و كار مناسبي وجود ندارد، اين منجر مي شود كه يك 
مدرسه تهويه اش مشكل داشته يا يك مدرسه ديگر، 
مشكالتي از بابت س��اير تجهيزات داشته باشد، زيرا 
در مناط��ق آموزش و پرورش نيروي تاسيس��ات كار 
نداريم و بايد براي اين كار توسط شركت هاي مربوطه 
ساز وكارهايي تعريف شود، به طور مثال مجموعه اي 
از مدارس را بايد به ش��ركت هاي تاسيساتي بدهند تا 
كارهاي تعميراتي مدارس را انجام دهند. ما اكنون در 
تالش هستيم كه در مجلس براي اين كار يك رديف در 

قانون بودجه جهت نگهداري مدارس پيشنهاد كنيم.

     كمبود اعتبارعلت عدم نوسازي
 مدارس فرسوده

مدارس��ي كه همچنان در ليس��ت تخريب، نوسازي و 
مقاوم سازي باقي مانده اند، تنها به دليل كمبود منابع مالي 
است. معاون وزير آموزش و پرورش گفت: اين درست كه 
برخي مدارس نيازمند تخريب و بازس��ازي هستند، اما 
هنوز كارشان انجام نشده است، به اين دليل كه متناسب 
با ميزان تخصيص اعتبار كار مقاوم سازي انجام مي شود. 
ميزان اعتباري كه ما براي استان تهران توانستيم در نظر 

بگيريم حدود ۶۵۰ ميليارد تومان است و ما متناسب با آن 
كار كرديم. به طور مثال تمام بخاري هاي نفتي و گازي را از 
استان تهران جمع كرديم. ما باز هم اعتباراتي را به استان 
تهران تخصيص خواهيم داد اما اين ميزان كفاف نمي دهد.

اين پروژه هايي كه باقي مانده به دليل كمبود منابع مالي 
است. در اين زمينه بايد شهرداري، شوراي شهر، خيرين و 
حتي كارخانه ها به ما كمك كنند. به عنوان مثال اكنون در 
ميبد هر كارخانه يك مدرسه مي سازد. او تاكيد كرد: روش 
كم كردن اين ۲۸ درصد مدرسه نيازمند تخريب، بازسازي 
و مقاوم سازي در تهران، عالوه بر بودجه دولتي، توجه به 
بحث تبديل به احسن كردن امالك مازادي است كه در 
اختيار آموزش و پرورش قرار دارد. در هر صورت ما هنوز 
تا بازگشايي مدارس دو ماه وقت داريم و بايد مساله تهويه 
در م��دارس را حل كنيم، البته تعميرات جزيي به عهده 
خود مدرسه است و براي اين كار مي توانند از سرانه مدرسه 
استفاده كنند و اگر سرانه ندارند از محل رديف نگهداري 
مدارس كه در اختيار مدير كل آموزش و پرورش منطقه 
است، استفاده كنند. رخشاني مهر با اشاره به آخرين آمار 
مدارس نيازمند تخريب و بازسازي در كشور گفت: به طور 
ميانگين از سال ۹۲ تا به امروز ۲۸ كالس درس به شكل 
روزانه تحويل داده ايم و در مجموع از سال ۹۶ تاكنون روزانه 

۳۱ كالس درس تحويل داده شده است.

     كمك به ساخت مدرسه
 با »فروش امالك مازاد آموزش و پرورش«

راهي كه مي تواند معضل مدارس تهران را در كوتاه مدت 
برطرف كند، بحث تبديل به احسن كردن و فروش امالك 
مازاد آموزش و پرورش و تبديل كردن آن به مدرسه است.

رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور 
گفت: در اين ميان پروژه هاي نيمه تمام را هم تكميل 
كرديم، اما اينها مسائل مدارس استان را حل نمي كند، 
به اين دليل كه س��رانه استان تهران پايين و جزو چهار 
استان آخر كشور است. دوم اينكه تراكم دانش آموزان 
در تهران باالس��ت و علت آخر اينكه بيشترين مدارس 
تخريبي و نيازمند بازسازي در استان تهران واقع هستند. 
ما اعتبارات استان تهران را با توجه به شرايطي كه دارد 
افزاي��ش داديم اما راهي كه مي توان��د اين معضل را در 
كوتاه مدت برطرف كند بحث تبديل به احسن كردن و 
فروش امالك مازاد آموزش و پرورش و تبديل كردن آن 
به مدرسه است. وي در توضيح تبديل به احسن كردن 
و فروش امالك مازاد آموزش و پرورش گفت: سال قبل 
قانون بودج��ه اين اجازه را به ما داد كه امالك مازاد را به 
مدرس��ه تبديل كنيم. امسال هم مجلس نيز ضوابط و 
مقررات مالي ويژه آم��وزش و پرورش را مصوب و ابالغ 
ك��رد. در اين قوانين خاص آموزش و پرورش كه به يك 

بند آن اشاره مي كنم، آمده است، آموزش و پرورش بايد 
امالكي كه ۵۰ سال است به عنوان مدرسه از آن استفاده 
نمي شود را واگذار كند تا معادل آن يك مدرسه ساخته 
شود. عمال سرمايه به جاي ديگري نرفته، بلكه يك ملك 
به ملك ديگري تبديل شده است. رخشاني مهر افزود: 
اين موضوع از نظر اقتصادي قابل دفاع اس��ت و استان 
تهران هيچ راه حلي براي م��دارس تخريبي و نيازمند 
بازس��ازي، جز اين طرح ندارد و اكنون خوشبختانه در 
حال حركت به اين سمت است. اخيرا با واگذاري ملكي با 
ارزش ۳۰ ميليارد تومان شروع عمليات ساخت و ساز پنج 
مدرسه انجام شده است. معاون وزيرآموزش و پرورش 
توضيح داد: يك سري امالك آموزش و پرورش در تهران 
است كه در گذشته مدرسه بوده اما اكنون خالي است، 
بنابراين بر اساس قوانين ويژه آموزش و پرورش كه مصوبه 
مجلس است بايد اين امالك را واگذار كنيم و در نقاطي 
كه مورد نياز است زمين خريداري كرده و مدرسه جديد 
بسازيم تا مشكل شهر تهران حل شود. البته اين كار يك 
مقدار دغدغه اجرايي داشته است، به طور مثال ممكن 
بوده زمين را بفروشند و پول آن به حساب خزانه برود و 
به حساب آموزش و پرورش برنگردد. فعال با مذاكراتي 
كه با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه انجام شده، 

اين مشكالت تا حدي حل شده است.

گزارش

فرصت طاليي بازسازي مدارس فرسوده در دوران كرونا از بين رفت

زمان در مدارس فرسوده ايستاده است
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