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«تعادل» روند معامالت تاالر شيشهاي را بررسي ميكند

تورم در انتظار بورس

راهكار استفاده بهينه از بافتهاي فرسوده و زمينهاي اطراف شهرها چيست

نيـازاقتـصادايـران

صفحه4

قفل اول تحريمها باز شد

سهم اندك وامهايخريدكاال و مسكن

صفحه7

صفحه3

كاهش نرخ بيكاري
زير سايهكرونا!

گلي ماندگار| خبر پايين آمدن نرخ بيكاري در س��ه
ماه گذشته س��ال جاري از سوي مركز آمار ايران باعث
حرف و حديثهاي بس��ياري خواهد شد .اعالم كردن
چنين آماري در شرايط كرونا كه نزديك به دو سال تمام
اس��ت زندگي مردم را تحتالشعاع قرار داده و وضعيت
اقتصادي و معيشتي بسياري را آشفته كرده است ،براي

هيچكس نميتواند قابل باور باشد ،چراكه در اين مدت
بسياريازمشاغلياازبينرفتهانديامجبورشدهاندبراي
ادامه حيات خود تعداد نيروي خود را تعديل كنند .حال
با درنظر گرفتن تمام اين اتفاقات چطور ميتوان گفت
كه نرخ بيكاري در سه ماهه اول سال  1400نسبت به...
صفحه 2رابخوانيد


رييسجمهورمنتخبدرديدارجمعيازاساتيدونخبگاناقتصادي:

اقتصاد بيمار ،بايد علمي
و كارشناسانه درمان شود

يادداشت2-

التزام عملي دولت جديد
به مكانيزم اقتصاد بازار آزاد

ب��ا نگاهي به تاري��خ اقتصادي
كشورها در اقصينقاط جهان
در هم��ه ادوار ،ميتوان به يك
نتيج��ه كلي دس��ت يافت كه
اقتصاددولتيمحكومومختوم
بهشكستاست.تاپيشازسال
محمدابراهيمسماوي  ،1357تع��داد  167ش��ركت
دولتي موسوم به شركتهاي
دولتي نس��ل اول وجود داشت كه از سال 1357همگام با
مليومصادرهشدنبسياريازشركتهايبخشخصوصي
وباواگذاريآنهابهبخشدولتي،تعدادشركتهايدولتي
بيش از پيش ش��د .در ادامه با افزايش بيشتر دخالتهاي
دولتدراقتصاد،رشدشركتهايدولتيدرهمهحوزههاي
اقتصاديفزونييافت.باتوجهبهمضراتبيشازحداقتصاد
دولتي،هرچندكهدرسال 1384تفسيريهجديداصل44
قانون اساسي با هدف خصوصيسازي ابالغ شد اما عمال
تغييرات محسوس و درستي از واگذاري تصدي اقتصادي
دولتبهبخشخصوصيواقعيوبدونرانترخندادهاست.
ريشه مش��ترك عواملي همچون افزايش ضريب جيني
و اختالف طبقاتي ،كس��ري بودجه سرسامآور چندصد
هزار ميليارد توماني ،وجود امضاهاي طاليي در بسياري از
حوزهها،افزايشبالمنازعفساد،رشدمنفيسرمايهگذاري
در اي��ران و ...مويد ناكارآمدي سيس��تم اقتصادي دولتي
به ويژه اقتصاد دولتي كه متكي به نفت اس��ت .در چنين
اقتصاديبهجاياينكهدولتفراهمكنندهبستريمناسب
براي رش��د بخش خصوصي و تامينكننده زمينههاي
توسعهايدرحيطههايبهداشت،آموزش،مسكن،رفاهو
امنيتاجتماعيباشد،تمركزعمدهآنصرفبنگاهداريو
تخصيصغيراصوليمنابعخواهدشد.
فارغازعوامليهمچونتحريم،شرايطفعليعمدتانتيجه
بنگاهداريدولتيوتخصيصغيرعلميمنابعبودهودولت
جديد جهت جلوگيري از بحران ونزوئاليي شدن اقتصاد
ايران بايد در ديدگاه اقتصادي خود نسبت به دولتهاي
سابق براي تغيير پارادايم از اقتصاد دولتي به فراهمسازي
بستر مناسب جهت ايجاد اقتصاد بازار آزاد و پيادهسازي
صحيحواصولياصل 44قانوناساسياهتمامبورزد.يكي
ازموارديكهرييسجمهوردولتسيزدهمباشعارمبارزه
بافساددرمناظرههايانتخاباتيبهآناشارهكردند،حذف
سيستمقيمتگذاريدستورياستكهاجرايآنزمانبرو
هزينهبرنيستوقابليتپيادهسازيدربرنامههاياقتصادي
كوتاهمدترادارد.وقايعيهمچونقطعيبرقدرروزهاي
اخير ،عدم تخصي��ص ارز  4200توماني ب��ه نهادههاي
دامي و ساير حوزههاي معين شده ،تخصيص غيربهينه
يارانههاي انرژي باالخص بنزين كه عموما افراد متمول
بيشتربهرهمندميشوندو...محصولنهاييقيمتگذاري
دس��توري هستند و نش��اندهنده اين واقعيت است كه
قيمتگذاريدستوريمنجربهارزانيكاالوخدماتبراي
ادامهدرصفحه2
مردمنشد،بلكهعدهاياز...

صفحه2

يادداشت3-

ضرورت حل مشكل بيكاري و
مطالباتخانوادهها

اقتصاد ايران در ش��رايطي قرار
دارد كه حل مش��كل بيكاري
يكيازمطالباتجديبرايحل
معضالت معيشتي و اقتصادي
خانوادههاي ايراني است .امروز
بسياري از خانوادههاي ايراني
از مس��ووالن و تصميمسازان
زهراشيخي
كشور حل اين معضل كليدي
را خواستار هستند .از طريق حل مشكل بيكاري است كه
ميتوان سطح معيش��تي خانوادههاي كشور را ارتقا داد و
زمينهاي مساعد براي پايان دادن به نارساييهاي برآمده
از گسترش فقر را ايجاد كرد .واقع آن است كه اقتصاد ايران
در شرايط حساسي قرار گرفته است و فضاي كسب و كار
كش��ور با تنگناهاي عديدهاي مواجه ش��ده است .بخش
قابل توجهي از اي��ن معضالت به دليل فقدان بهرهمندي
از مجموعه ظرفيتهايي اس��ت كه اقتص��اد ايران براي
فائق آمدن بر مشكالت مسكن ميتواند از آنها بهره ببرد.
از سوي ديگر به نظر ميرسد ،ظرفيتهاي شغلي كشور
نيز به صورت عادالنه توزيع نشدهاند .اقتصاد ايران در اين
شرايط قادر به استفاده مجموعه ظرفيتهايش در زمينه
اشتغالزايي و توزيع عادالنه ظرفيتهاي شغلي نيست كه
آمارهاي رس��مي در زمينه اشتغال نشان ميدهد شكاف
عميقي ميان عرضه و تقاضاي كار در كش��ورمان ش��كل
گرفته است .فقدان برنامههاي جامع در حوزه اشتغالزايي
باعث شده تا ش��كاف ميان عرضه و تقاضاي شغل در بازار
كسب و كار كشور در هر دوره عميقتر شود .مبتني بر اين
واقعياتاستكهتحليلگرانپيشبينيميكنند،چنانچه
هرچهسريعتربرايبرونرفتازمشكالتمجوددرزمينه
اشتغالزاييفكرعاجليانديشيدهنشوددرچشماندازپيشرو
و در سالهاي آتي مدام بر جمعيت افرادي كه جوياي كار
هستندافزودهخواهدشد.افزايشجمعيتبيكارانكشور
نيز بدون ترديد باعث افزايش حجم مشكالت معيشتي
خانوادههاي ايراني خواهد ش��د .در اين ميان از يك طرف
بيكاري در شكل و ش��مايلهاي گوناگوني چون بيكاري
فصلي ،بيكاري س��اختاري ،بي��كاري پنهان ،همچنين
كمكاري ظهور و بروز پيدا كرده و از س��وي ديگر بسياري
ازافرادشاغلناچارهستندبهدليلمشكالتمعيشتيدر
بيشازيكشغلفعاليتداشتهباشند.مجموعهاينعوامل
مشكالت پيش روي كشور در حوزه اشتغالزايي را نيازمند
راهكارهاي عالمانهاي قرار ميدهد كه در آنها از مجموعه
ظرفيتهايكشوربرايبهبودوضعيتمعيشتيخانوادهها
بهره برده شود .بر اين اساس معتقدم ،هرچه سريعتر بايد
راهكارهاي عاجلي براي برونرفت از مشكالت موجود و
بهبود ش��اخصهاي مرتبط با بيكاري بايد در دستور كار
تصميمسازانقراربگيردتاازطريقراهكارعالمانهبخشي
از مشكالت در مسير حل و فصل شدن قرار بگيرند .دولت
جديددرشرايطيسكانهدايتساختاراجراييرادردست
ادامهدرصفحه6
ميگيردكه...

صفحه 5

امريكا با آزادسازي دالرهاي بلوك ه در ژاپن و كرهجنوبي موافقت كرد

رشد  71درصدي تسهيالت بانكي و اثر آن بر رشد نقدينگي و تورم

مركز آمار نرخ بيكاري را با1.5درصد كاهش 8.8اعالم كرد

بيم واميد ساختيكميليونآپارتمان

يادداشت1 -

كاسبانتحريمومعيشتمردم
واقعيت آن اس��ت كه
وضعي��ت اقتص��ادي
كش��ور ام��روز در
شرايط مناس��بي قرار
ن��دارد .ش��اخصهاي
اقتصادي از جمله نرخ
ارز ،نوس��انات بورس،
عليقنبري
مسكن ،قيمت خودرو
و...در ش��رايط نامناس��بي قرار دارد .از س��وي
ديگر نوس��انات بازارها باعث تكانههاي تورمي
در قيمت اقالم اساسي و مصرفي مردم شده تا
جايي كه ام��روز قيمت هر كيلو مرغ به بيش از
38الي 40هزار تومان رس��يده است ،وضعيت
مسكن اجارهاي نابس��امانيهاي فراواني دارد
و اقش��ار محروم كش��ور براي تامين نيازهاي
روزم��ره خود نيز با مش��كالت ج��دي مواجه
ش��دهاند .در يك چني��ن ش��رايطي ،طبيعي
است كه افكار عمومي ايرانيان به دنبال يافتن
پاسخي براي اين پرسش مهم و كليدي هستند
چه افراد يا جرياناتي باعث بروز اين مش��كالت
در مسير معيشت مردم شدهاند؟ صحبتهاي
رييسجمهوري در نشس��ت روز چهارش��نبه
هيات دولت در واقع واكنش��ي به اين ابهامات
است .صحبتهايي كه در امتداد گزارش ظريف
و به عن��وان تكميلكنن��ده آن تالش ميكند
نوري به ابعاد پنهان تالشهاي��ي بتاباند كه با
هدف اهداف سياسي زودگذر در واقع معيشت
مردم را به گروگان گرفته است .در شرايطي كه
فشار تحريمها از يك طرف باعث بروز مشكالت
فراواني شده و از سوي ديگر معضالت برآمده از
كرونا فضاي كس��ب و كار را با ركود دامنهداري
مواج��ه ك��رده ،حداق��ل توقع از مس��ووالن و
تصميمس��ازان اين اس��ت كه از طريق تعامل،
تفاهم و همكاري حداقل بخشي از مشكالت را
حل و فصل كنند .اساسا قانون اساسي ايران به
ادامه در صفحه 2
گونهاي است كه...

يادداشت4 -

بازار در انتظار
رشديمعقول

از نظر بن��ده وضعيت
ب��ازار س��رمايه در
تابس��تان صع��ودي،
معقول و ماليم اس��ت
چراكه حجم معامالت
بهبود پيدا كرده است،
محمدمهديبحرالعلوم منفيه��اي س��همها
خري��دار دارد ،جرأت
سرمايهگذاران بهتر شده است ،عوامل بنيادين
از جمله نرخ بهره در ب��ازار بين بانكي به كمتر
از  18درصد كاهش پيدا كرده است ،نرخ دالر
باالي  ۲۴تا  ۲۵هزار تومان تثبيت ش��ده است
و قيمتهاي جهان��ي بعد از افت محدودي كه
تجربه كردند ،به ثبات نسبي رسيدهاند ،تمامي
اين موارد نويد اين را ميدهد كه اگر مفروضات
فعلي پابرجا بماند ،بازار ميتواند بهصورت ماليم
رشد را تجربه كند .مهمترين عامل پيشروي
بازار س��رمايه ،كابينه اقتص��ادي دولت آينده
است كه البته از اين بابت نگراني خاصي وجود
ندارد و در حال حاضر مساله برجام مهم است
كه به عن��وان يكي از عوامل اصل��ي بر نرخ ارز
اثرگذار است بنابراين ضرورت دارد كه تحوالت
موضوع برجام را رصد كرد ،اگر در اجرايي شدن
برجام چالش��ي به وجود آيد ميتوان به رشد
بازار اميد جدي و قابل توجهي داش��ت اما اگر
برجام اجرايي نش��ود ،مسير رش��د بازار كام ً
ال
تابع متغيرهايي ازجمله نرخ بهره و كاهش آن
به سطوح پايينتر خواهد بود يعني اگر برجام
اتفاق افت��د به دليل اينكه نرخ ارز حدود  ۲تا ۳
هزار تومان افت پيدا ميكند ،محرك بازار براي
رش��د ،نرخ بهره خواهد بود و آن تعيينكننده
اس��ت .اگر كاهش نرخ بهره از سياس��تهاي
دولت آينده باشد ميتوان به رشد بازار اميدوار
بود در غير اين صورت ممكن است بازار درجا
بزند .بنابراين برقراري مفروضات جاري منجر
به رش��د بازار خواهد شد ،اجرايي شدن برجام
ميتواند براي بازار درجا زدن را به همراه داشته
باشد و اجرايي نش��دن آن صعود بازار را ايجاد
خواه��د كرد .همچني��ن به نظربن��ده صنايع
چند رشتهاي و س��رمايهگذاريها مانند نماد
غدير كه به لحاظ  P/NAVو  P/Eارزندهترين
نماد بازار اس��ت ،نمادهاي نامآشنا كه به نظر
ميرسد س��ودآوري خوبي داشته باشد ،سهم
بزرگها نيز حركت ك��ردن آن كند اما ارزنده
است ،صنايعي كه ش��ركتهاي پتروشيمي و
پااليش��ي زيرمجموعه آنها هستند ،معدنيها
و تكس��همها را ميتوان ادعا كرد كه شرايط
خوبي را تجربه خواهند كرد.

رمزگشايي از صحبتهاي رييسجمهوري در نشست هيات دولت

فرصتيكه از دولت گرفتند

زهراسليماني|درهفتههايپايانيعمردولتدوازدهم
و در شرايطي كه ش��اخصهاي اقتصادي كالن كشور در
بخشهاي مختلف در وضعيت نزولي قرار گرفته ،حسن
روحاني در نشس��ت هيات دولت با بي��ان اينكه فرصت
دس��تيابي به توافق را از دولتش گرفتند ،نكات مهمي را
در خصوص پش��ت پردههاي مخالفت برخي جناحهاي
سياسي با برجام باز گو ميكند .رييسجمهوري با تاكيد
بر اينكه اگر اصل ۶۰قانون اساس��ي مورد احترام بود و در
اوايل آذر لطمه نميخورد ،گفت « :اگر ۱۱آذر را نداشتيم
در اسفند ماه تحريم مردم برداشته شده بود و امروز مردم
ميديدند چه شرايطي بر كش��ور حاكم بود و فروردين و
ارديبهشت و خرداد و تير ديگري را ميديديم ».بالفاصله
پس از صحبتهاي روحاني اما بس��ياري از تحليلگران با
طرح اين پرسش كه مگر اصل  ۶۰قانون اساسي چيست
و چگونه نقض شده و در آذر چه اتفاقي افتاده است؟تالش
كردندتاازصحبتهايرييسجمهوريرمزگشاييكنند.
روحاني ديروز با ي��ادآوري حصول توافق برجام با 5+1در
 23تيرماه 94افزود« :البته توافق روندهايي هم در برخي
كشورهاي 5 +1و هم در ايران داشت كه ما از اين روندها
عبور كرديم و برج��ام ديماه 94اجرا و
تحريم برداشته شد ».مطابق با اصل60
قانون اساس��ي كه روحاني بر اجراي آن
تاكيد كرده اس��ت« ،اعمال قوه مجريه
جز در اموري كه در اين قانون مستقيما
بر عهده رهبري گذارده شده ،از طريق
رييسجمهور و وزراس��ت ».همچنين
اص��ل 113ميگوي��د« :پ��س از مقام
رهبري ،رييسجمهور عاليترين مقام
رسمي كشور است و مسووليت اجراي
قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز
دراموريكهمستقيمابهرهبريمربوط
ميشود،برعهدهدارد».تاكيدروحانيبر
اين2اصل بر آمده از اين واقعيت مشخص است كه برخي
افراد و جريانات مخالف برج��ام با دخالت در كار اجرا به بر
عهده رييسجمهوري و قوه مجريه است در مسير احياي
برجامسنگاندازيكردهاند.تصويبقانونراهبرديبراي
صيانتازدانشهستهايدرمجلسيازدهمعينيتريننماد
يكچنيندخالتهايياستكهرييسجمهورينسبتبه
آن اعتراض كرده است .روحاني با مطرح كردن اصول 60و
 113قانوناساسيتالشميكندخطاببهافكارعموميو
كارشناسانيادآوريكند،موضوعبرجاميكبحثاجرايي
اس��ت و ورود بخشها و نهادهاي ديگر به موضوع برجام،
به نوعي محدوديت در اعمال اصل  60قانون اساسي را به
دنبال داشت .اما11آذر چه اتفاقي افتاده است كه روحاني
وق��وع آن را باعث تاخير در احياي دوب��اره برجام ارزيابي
ميكند؟اشاره روحاني به تاريخ ۱۱آذر ،مخاطب اعتراض
او را مشخص كرد 11 .آذر سال گذشته ،برههاي است كه
نمايندگان مجلس يازدهم كليات و جزييات طرح «اقدام
راهبرديبرايلغوتحريمهاوصيانتازحقوقملتايران»
رابهتصويبرساندند.درآندورهزمانيدرشرايطيكهايران
با اميدوراري دوران پس��اترامپ را با حضور بايدن در كاخ
سفيدآغازكردهبودوامريكايمدلبايدنبهطرقمختلف
اين پالس را ارسال ميكرد كه مايل به احياي برجام است،
ناگهان نمايندگان با تصويب اين طرح ،محدوديتهايي
ب��راي مذاكرات گذاش��تند كه از ن��گاه اغلب تحليلگران
واقعبينانهنبودوتنهاشرايطتحققتوافقراپيچيدهتركرد.
هرچند نمايندگان در آن بازه زماني اش��اره ميكردند كه
به دنبال افزايش ضمانت اجرايي برجام هستند اما امروز
با گذشت بيش از 8ماه از اقدام مجلس ،مشخص شد اين
مصوبه نه تنها رفع تحريمهاي آزاردهنده مردم را تسريع
نكرد،بلكهاينفرايندرادچاركنديكرد.بهگونهايكهامروز
بسياريازشاخصهاياقتصاديكشورازجملهقيمتارز
و پس از آن نرخ اقالم مصرفي مردم با تكانههاي پي در پي
تورميمواجهشدهاست.روحانيدرپايانديدگاههاييكه
با موضوع برجام اشاره ش��ده ،آورده « :فرقي نميكند كه
دولت دوازدهم يا دولت س��يزدهم موفق باشند ولي براي
اينكه شش ماه فرصتازدسترفتهبسيارمتاسفيم.مادر
زمينه تحريم اقداماتي كه الزم ب��وده را انجام دادهايم و در
گزارشاخيروزيرخارجههمآمدهومردمميتوانندبخوانند
وكاملببينندكهصحنهچگونهبودهودركجاهستيم».در
ادامهروحانيبابازخوانيشاخصهاياقتصاديقبلوبعد
از خروج ترامپ از برجام تالش كرده اس��ت ،افكار عمومي
را متوجه اين واقعيت كند كه يكي از داليل برجسته بروز
مشكالت اقتصادي و معيشتي كشور و نزول شاخصها،
تالشهايياستكهمخالفانبرجاموكاسبانتحريمبراي
بياثرساختناينسندمهمبهكارگرفتهاند.
بازگشت صادرات نفتي به روال عادي
روحاني با بازخواني مش��كالت كش��ور در زم��ان دولت
احمدينژاد در زمينه رشد منفي اقتصادي و با بيان اينكه
يكيازاهدافبسيارمهمدولتيازدهماحقاقحقملتدر
زمينه فناوريهاي م��درن ،تجارت ،اقتصاد ،فعاليتهاي
اقتصادي و توليد بود ،گفت :كاري كه دولت يازدهم انجام
دادكهبهنظرمندرتاريخكشوربهعنوانيكفعاليتبسيار
ارزش��مند و حركت مهم در فعاليتهاي سياسي و روابط
بينالملل ثبت است .ما در كمتر از 100روز اول توانستيم

به توافق موقتي با 5+1برس��يم و با اين توافق موقت ادامه
تحريمهامتوقفشد.برنامهاينبودكهتوليدنفتماكه972
هزار بشكه بود ،و قرار بود هر6ماه يك بار20درصد كاهش
پيداكندتابهصفربرسد،يعنيبنابودكهدراواسطسال۹۳
نفتماحتييكبشكهفروشنرود،همانجابودكهمتوقف
شدودربرخيازموارددستوبالماآزادشد،برخيازمنابع
بانك مركزي آزاد شد ،كلياتي هم مورد قبول طرفين قرار
گرفت.درهمانتوافقموقتطرفمذاكرهماقبولكردكه
ايرانميتواندغنيسازيداشتهباشديعنياصلغنيسازي
درهمانتوافقموقتپذيرفتهشد.روحانيگفت:اينبسيار
مهم بود كه دولتي با راي مردم روي كار بيايد و قولي كه به
مردمدادهظرف ۱۰۰روزيكقدمبسيارمهمبرايشكستن
تحريموبراياينكهمردمبهحقخودشانبرسند،برداشته
شود .بعد هم ما قدم به قدم جلو رفتيم و در فروردين سال
 ۹۴بهيكتوافقكليبا ۶كشوررسيديمودرنهايتدر۲۳
تيرسال ۹۴با 5+1بهتوافقيتحتعنوانبرجامرسيديم.
رييسدولتتدبيرواميدعنوانكرد:نتيجهايكهميگيريم
اين اس��ت كه از طريق گفتوگو و تعامل سازنده ميتوان
مسائلپيچيدهومهميكهميانكشورماوكشورهايبزرگ

يا سازمانهاي بينالمللي وجود دارد را حل و فصل كرد و
اين موضوعي مهم بود.در مقطعي يك فكر اين بود كه اين
گره با مذاكره باز نميشود و يك فكر اين بود ما در آخر بايد
زورآزمايي كنيم و در ميدان زورآزمايي به جايي برسيم و با
ميز مذاكره و حرف زدن نه هيچوقت PMDحل ميشود
و نه هيچوقت ايران به غنيس��ازي ميرسد و نه هيچوقت
تحريمبرداشتهميشودكههرسهانجامشد.
رييسجمهوريبااشارهبهتالشهايمخالفانبرجامبراي
به بنبست كشيدن اين سند گفت :چقدر شلوغ كردند و
گفتنداينهارويكاغذاستوفالناست،درعملهمهمردم
ديدندكهتوانستيمونفتوميعاناتيكهحدوديكميليون
بشكه ميفروختيم ،در يك زمان بسيار كوتاهي تبديل به
 ۲ميليون و ۸۰۰هزار بشكه شد كه يكي از كارهاي بسيار
بزرگوزارتنفتبودكهدريكزمانكوتاهيتوانستاين
حركت سريع را انجام دهد.يكي از حقوق از دست رفته ما
بازارنفتبودكهميگفتندشمادربازارنبوديدامامابهبازار
برگش��تيم و حق خود را در بازار تصاحب كرديم .عالوه بر
اينسرمايهگذاريهادربرق،گاز،پتروشيميآغازشد.اگر
در جنگ اقتصادي توانستيم مقاومت كنيم ،ريشه آن در
س��ال ۹۶،۹۵،۹۴بود .يعني در سالي كه تحريم برداشته
شد توانستيم سرمايه جذبكنيم ،پااليشگاهها را تكميل
كنيمودرپتروشيميوصنايعمعدنيحركتبزرگيايجاد
كنيمواينكارهاباعثشدكهدرجنگاقتصاديايستاديم.
روحاني افزود :هم��ه تانك و توپ و موش��ك و هواپيما و
هليكوپتر ،پتروشيمي و فرآورده و مواد معدني و صنايع
معدنيهرچهكهبه تناسبجنگاقتصادي الزمداشتيم،
توانستيمدرهمينمدتتامينكنيم.يعنيازاواخر۹۵،۹۴
و ۹۶شرايطكشورعوضشد.اينكهماميگفتيمميتوانيم
كاريكنيمكهسانتريفيوژبچرخدوچرخزندگيمردمهم
بچرخدكهبعضيهاميگفتنداينهاشعاراست،ديدندكه
درسال ۹۴و ۹۵و ۹۶تورمماتكرقميشدحتياولسال
 ۹۷هم باز هم تورم تك رقمي بود و ما تورم را در يك دوره
بزرگيتكرقميكرديم.
مثبت شدن شاخصهاي اقتصادي
يكيديگرازموارديكهروحانيدراظهاراتشبهآنهااشاره
كرد،قرارگرفتنشاخصهاياقتصاديبعدازاجرايبرجام
روي نمودارهاي رشد مستمر و تك رقمي شدن نرخ تورم
در بازه زماني بعد از امض��اي برجام بود .رييسجمهوري
خاطرنشان كرد :اين همه فصل تكرقمي بودن نرخ تورم
در تاريخ س��ابقه نداش��ت .از اول انقالب به بعد سالهايي
داشتيم كه تورم تكرقمي بود اما اينكه سه سال نرخ تورم
راتكرقميكنيمباحركتيكهايجادشد،سابقهنداشت.
ويگفت:رشداقتصاديراازسال ۹۳بهبعدمثبتكرديمو
درسال ۹۵رشداقتصاديمادردنيااولشد.رشداقتصادي
دورقمي با آن حركت بزرگي كه انجام داديم محقق ش��د
و اين رشد در س��ايه مذاكره انجام شد .هركس هر حرف
ديگري بزند دروغ است .در سايه مذاكره،تعامل سازنده و
توافق ،به رشد رسيديم.بعضيها ميگويند كه شما با دنيا
توافقكرديداماممكناستكهدنياتوافقرابشكند.پيغمبر
همتوافقميكردوطرفمقابلتوافقراميشكست.قرآن
تعبيرعجيبيداردكهبهپيغمبرميگويدهروقتكهباكفار
عهد بستي آنها شكستند .به هر حال ممكن است عهدي
بسته شود و آنها بشكنند اما ۹۴و ۹۵و ۹۶و چندماه از۹۷

هماينعهدباقيماند.اماآدميكهمجنونسياسيبود،در
امريكارويكارآمدوتحتفشاراسراييل،عربستان،ارتجاع
منطقهوتندروهايامريكاقرارگرفت.
وي با بيان اينكه اسراييل و عربستان و تندروهاي امريكا
و ضد انق�لاب از اول با برجام مخالف بودند و كارش��كني
ميكردند ،گفت :يك آدم سفيهي را پيدا كردند و دور او را
گرفتند و به او گفتند كه اگر از برجام بيرون بيايي ،برجام
نميماند يعني به ترامپ حالي كردند كه اگر ۲۴س��اعت
تحمل سياسي كني ،مشكل حل است .اگر از برجام خارج
ش��وي همه دنيا ميگويند امريكا از برجام خارج ش��د و
فرداي آن ايران هم از برجام خارج ميشود و تو ديگر كنار
ميروي كسي ديگر تو را نميشناسد و ميگويند ايران از
برجام خارج شد و همه بار به بدوش ايران ميافتد .رييس
دولتهاييازدهمودوازدهمادامهداد:محاسبهآنهااشتباه
درآمد.اصلداستانوگيرترامپاينجابودكهفكركردبايد
 ۲۴ساعتبايستداماديدبايدتمامسهسالبايستدهرروز
هم تحت فشار بود اما به هيچ يك از اهداف اصلي خود هم
نرسيد .هدف اصلي آنها اين بود كه اين نظام را بشكنند و
اقتصادايرانبهفروپاشيبرسدامابهاينچيزهانرسيدند.
تبليغ ميكردند كه با برجام
صنعتهستهايرافروختند
رييسجمهور اضافه كرد :از طرف ديگر
همدرداخلوخارجتبليغميكردندكه
با برجام صنعت هستهاي را فروختند.
ميگفتند درس��ت اس��ت كه تحريم
برداش��ته ش��د و PMDحل ش��د اما
نميدانيد كه پش��ت پرده چيست .ما
ديگرصنعتهستهاينداريموتمامشد.
اماصنعتهستهايماباقدرتباقيماند
ودرماههاياخيراينقدرتبيشترظاهر
شد و نشان داد كه سازمان انرژي اتمي
با چه توانمندي و قدرت ميتوان��د  ۲۰درصد ۶۰ ،درصد
درس��ت كند و حتي اگر روزي ب��راي راكتوري نياز به۹۰
درصدباشدمشكلينداريموميتوانيمدرمسيرصلحآميز
هركاريميتوانيمانجامدهيم.آنهافكرنميكردندفردوباز
بماند.تمامزورآنهااينبودكهاولغنيسازيتعطيلشود.
اگرهمتعطيلنشدتعدادسانتيفيوژهاكمشود.يعني۱۰۰
دستگاهسانتيفيوژكاركندنه ۶هزاردستگاهفعاليتكند.
بعد از آن در فردو براي هميشه قفل شود .نه اينكه در فردو
ما دو كسكيت (آبشار) بهطور مداوم بچرخد و هر لحظه
بخواهيم فيت كنيم و مش��كل نداشته باشيم .راكتور آب
سنگيناراكباهمانويژگيباقيبماند.همهاينهادرسايه
مذاكرهوايستادگيملتمحققشد.

اداره مملك�ت ب�ا  ۵۰ميلي�ارد دالر كاهش
منابعكارآسانينيست
در ادامه رييسجمهوري وارد بره��ه مهم بعد از روي كار
آمدن ترامپ و كاهش ش��ديد درآمدهاي ارزي كشور از
سال 97تا 1400شدوتاكيدكرد:اينكهدولتيكهدرسال
بهطور متوس��ط ۶۰ميليارد دالر بايد درآمد نفتي داشته
باشد و اين درآمد حذف شود اما بشود كشور را اداره كرد،
كار آسانينيست.بهجاي ۶۰ميليارددالر ۹تا ۱۰ميليارد
دالربيايد ۵۰.ميليارددالرحذفشدهاست.بعدميگويند
شما چه كار به خارج و واردات داريد .وي با بيان اينكه همه
مشكالتيكهامروز ميبينيدبرايوارداتاست،گفت:اگر
در مرغ يا كاالهاي اساس��ي اشكال پيش ميآيد براي اين
استكهوارداتبهموقعانجامنميشود.وارداتاگربهموقع
انجامنشود،زندگيمردممتوقفميشود.رييسجمهوري
دربخشديگريازسخنانشگفت:هرچقدرشلوغكردند
و گفتند اينها روي كاغذ است و فالن است ،در عمل همه
مردمديدندكه توانستيم فروشنفتوميعاناترادرزمان
كوتاهي از يك ميليون بش��كه به دو ميليون و  ۸۰۰هزار
بشكهبرسانيمكهيكيازكارهايبسياربزرگوزارتنفت
بود كه در يك زمان كوتاهي توانست اين حركت سريع را
انجام دهد براي اينكه ما بتوانيم در بازار نفت حق خودمان
رابهدستبياوريم.
ساالنه حداقل بايد ۵۰ميليارد دالر واردات
و صادرات داشته باشيد
روحانيبااشارهبهمشكالتكشوردرخصوصگرانيمرغو
افزايشقيمتاقالممصرفيمردمگفت:اگرمادرجو،ذرت،
كنجاله،روغن،برنجخودكفاهستيمحقباشمااست.مادر
خشكساليدرگندمهمخودكفانيستيموبايدگندموارد
كنيم البته در ترسالي و شرايط عادي ما كاري كرديم كه
براي چند سال در گندم خودكفا شديم اما در خشكسالي
بايدگندمهمواردكنيم.بامردمشوخينكنيدحرفراست
وواقعيبزنيدشمادرسالبايد 40-50ميليارددالرجنس
واردكنيدوهمينقدرهمبايددرآمدبهدستبياوريديعني
 40-50ميلياردبايدواردكنيدوهمينمقدارهمبايدصادر
كنيد و اين حداقل است .روحاني تصريح كرد :اگر كشور
بخواهد به يك نقطه مطلوب برسد و سرمايهگذاريهاي
الزمانجامگيردوبيمشكلباشدبايدسالي ۶۰،۵۰و۱۰۰
ميليارد بايد در كشور سرمايهگذاري شود وگرنه كار پيش
نميرود.رييسدولتهاييازدهمودوازدهمادامهداد:البته
ادامهدرصفحه2
خداوندكمككردو...

ادامهازصفحهاول
فرصتي كه از دولت گرفتند
مس��ائل عجيب و غريبي كنار هم ق��رار گرفت تا زماني
كه دوره اين آدم مجنون تمام ش��د و م��ردم امريكا به او
پشت كردند و فردي روي كار آمد كه در دوران تبليغات
انتخاباتياش اع�لام كرد كه اگر پيروز ش��وم به برجام
برميگردم .در آبان انتخابات (امريكا) تمام شد و اواسط
آبان مش��خص ش��د كه آقاي بايدن برنده ش��ده است.
رييسجمه��وري عنوان كرد :اولي��ن اقدامي كه بايدن
نس��بت به مس��اله برجام انجام داد ،اين بود كه نامهاي
كه ترامپ تحت عنوان اسنپبك نوشته كه تحريمهاي
سازمانمللبرگردد،آننامهراپسگرفتودرهمانماه
اول بايدن اين كار را انجام داد و وقتي هم كه روي كار آمد
بازهماعالمكردكهماميخواهيمتحريمهابرداشتهشود
وافراديهمانتخابكردندكهبهظاهرميگفتندعالمت
اين اس��ت كه ما ميتوانيم مسائل را با ايران حل و فصل
كنيم .روحانيگفت:اگراصل ۶۰قانوناساسيماحاكم
بودويازدهمآذرلطمهنميخورد،اسفندماهتحريممردم
برداشته ميشد و امروز مردم ميديدند كه چه شرايطي
بر كشور حاكم بود و فروردين ،ارديبهشت ،خرداد و تير
ديگريراميديدند.البتهآنمقداركهمقدوروامكانپذير
بود،وزارتخارجهودولتوبخشهايديگرتالشكردند
امروزيكسفرهآمادهايهستكهحاالاينسفرهبايدباز
شودومردمكناراينسفرقراربگيرند.سفرهآمادهاستو
كار آماده شده قاعدتا فرصت دولت دوازدهم را از دستش
گرفتند اما اميدواريم دولت س��يزدهم بتواند اين كار را
تكميل كند .وي ادامه داد :البته ما خوش��حاليم چرا كه
فرقينميكندكهدولتدوازدهميادولتسيزدهمموفق
باشد اما در اينكه ۶،۵،۴ماه فرصت از دست رفت بسيار
متاسفيم و اميدواريم بتوانيم به قول و وعدهاي كه داديم
تا لحظه آخر و روز آخر تالش كنيم و مردم هم مقاومت
كنندتابهپيروزينهاييدستپيداكنيم.
رييسجمهوريخاطرنشانكرد:مادرتحريمدراينچند
ماهاقداماتيكهنيازبودهراانجامداديم.درهمينگزارش
وزارت خارجه به مجلس اگر مردم اين را با دقت بخوانند
كامال ميبينند كه صحنه چگونه بود و به كجا رسيديم
و االن در چه نقطهاي هستيم .در زمينه كرونا هم همان
طوركهقولداديمتالشخودمانراانجامداديموخواهيم
داد .البته مساله خشكسالي هم دنبال ميشود .روحاني
در ادامه برج��ام را يكي از مصاديق تعامل و گفتوگو در
دولتهاي يازدهم و دوازدهم خواند و گفت :در حالي كه
در اين دولت كارهاي زيادي شد .روند آستانه و آنچه در
دريايخزربهتوافقرسيديمهمبرايتعاملسازندهاين
دولت اس��ت .روند سه جانبههايي كه بين ايران ،روسيه
و آذربايجان يا بين ايران ،روس��يه و تركيه يا بين ايران،
تركيه و قط��ر يا ابتكار طرح صلح هرمز و اوراس��يا همه
تعامل سازنده اين دولت بود .رييسجمهوري با اشاره به
تالشهاي دولت در زمينه لوايح مرتبط با FATFگفت:
ماباتعاملسازندهتوانستيمازليستسياه FATFخارج
شويمكهبعديكناشيگريهاييشدودومرتبهبهليست
سياه رفتيم كه بحث ديگري است .وي در ادامه افزود :در
بحثكرونا،متاسفانهمردمدرجنوب،هرمزگان،سيستان
و بلوچس��تان با ويروس دلتا و ويروس هندي مشكالت
زيادي پيدا كردند و مدافعان سالمت هم همه توان خود
رادراينزمينهگذاشتند.امااينكهسياهنماييميشودكه
مردم سيستان و بلوچستان بيمارستان و تخت ندارند و
براي آنها هيچ كاري نشده است ،درست نيست .روحاني
ادامه داد :بر اساس گزارش س��ازمان برنامه و بودجه در
استان سيستان و بلوچستان در حال حاضر پنج هزار و
 ۲۷۲تخت وجود دارد كه بر مبناي سرانه به اضافه هزار
نفر ۷۵/۱است.يعنيبانرميكهبهطورمتوسطدرسراسر
كشور است در همان نرم و كمي باالتر است ۵۴۰،تخت
بيمارستاني در اين يك سال اخير به اتمام رسيده است
بنابراين اين حرف درست نيست كه تخت و بيمارستان
ندارند .دروغ به مردم نگويند كه دولتها و از جمله دولت
يازدهمودوازدهمبرايمردمسيستانوبلوچستانكاري
نكردند.البتهدولتيازدهمودوازدهمراخيلينميتوانند
متهمكنندچراكهمادرآنجاگازوراهآهنبرديموكارهاي
بزرگيانجامشدهاست .روحانيبهقطعيبرقاشارهكرد
و گفت :ما با يك خشكس��الي بينظيري مواجه شديم.
خشكسالي كشور در اين  ۵۰س��ال اخير بينظير بوده
است .نسبت به سال گذشته بارندگي  ۵۲درصد كمتر
ش��ده است .آب سدها كم ش��ده وقتي آب سد كم شود
نيروگاههاي آبي هم دچار مش��كل ميشود .وي ضمن
قدرداني از صنعتگران كش��ور گفت :مصرف صنعت ما
هم نسبت به سال گذشته  10درصد باال رفته است آن
همبهخاطرافتتاحهايزياديبودكهانجامشد.بنابراين
خشكسالي،گرماوباالرفتنمصرفدركنارهمباعثبروز
مشكل شد .بعد ميگويند در دولت يازدهم و دوازدهم
هيچ كاري نشده است .من دچار حيرت هستم .گاهي
دروغ ميگويند اما دروغ شاخدار خيلي سختتر از دروغ
معمولياست.رييسجمهورتاكيدكرد ۲۰:هزارمگاوات
دردولتيازدهمودوازدهمبهبرقوظرفيتكشوراضافه
شده است .چرا نادرست حرف ميزنيد .ب ه طور متوسط
ساالنه ما نس��بت به دولتهاي قبلي بيشتر بوده است.
س��االنه ۲۵۰۰مگاوات به برق ما اضافه شده است .قبال
 ۱۷۰۰مگاوات اضافه ش��ده است .روحاني افزود :زماني
كه ما سركار آمديم تعدادي از نيروگاهها نيمه كاره بوده
است كه از دولت قبل تحويل گرفتيم و تكميل كرديم.
االن تعدادي نيروگاهها نيمهكاره اس��ت به دولت بعدي
تحويل ميدهيم .بيش از ۳برابر نيروگاههاي نيمه كاره
آماده است كه ميخواهيم تحويل دهيم كه در چند ماه
آينده آماده افتتاح است .وي خواستار بيان واقعيتها در
كشورشدوادامهداد ۱۶:هزارو ۳۰۹مگاواتنيروگاههايي
استكهبهتدريجدرحالتكميلاستودرماههايآينده
بهافتتاحميرسد ۱۷.هزارو ۹۲۵مگاواتهمبرقياست
كه همه مجوزها و كارهاي قانوني آن آماده است كه نياز
به پول و سرمايهگذاري دارد .فقط يك نيروگاه ما كه در
س��يريك در حال ساخت اس��ت  ۱۴۰۰مگاوات است.
روحاني تاكيد كرد :اين دولت همه را تحت پوشش بيمه
درمانيوسالمتقرارداد 10.ميليوننفررادرعرضچند
سال تحت پوشش بيمه قرار داديم كه همه مردم ايران را
تحتپوششبيمهقراردهيم.كاريبودكهنظيرنداشت.
پروندهالكترونيكيكهبرايسالمتمردمدرحالتكميل
ونهاييشدناست.
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ادامهازصفحهاول

ايـران

رييسجمهور منتخب در ديدار با جمعي از اساتيد و نخبگان اقتصادي:

اقتصادبيماركشوربايدعلمي وكارشناسانه درمانشود

به گزارش روابط عمومي دفتر رييسجمهور منتخب،
آيتاهلل دكتر سيد ابراهيم رييسي ديروز چهارشنبه
در نشس��تي سهس��اعته با اس��اتيد و صاحبنظران
اقتصادي ب��ا موضوع اولويته��اي اقتصادي دولت
سيزدهم گفت :يكي از جلوههاي مردمي بودن دولت
سيزدهم همين ارتباط با نخبگان و دريافت نظرات
و راهكارهاي آنان براي حل مشكالت كشور است.
رييسجمه��ور منتخب در ابتداي س��خنان خود با
تش��كر صميمانه از حضور اس��اتيد و صاحبنظران
در اين جلس��ه و نظرات كارشناسانه و دغدغهمندانه
آنان افزود :اميدوارم اين آغ��از مباركي براي ارتباط
دولت س��يزدهم با كارشناس��ان اقتصادي باش��د و
جمع حاض��ر با همكاري تيم اقتص��ادي دولت باني
تش��كيل كارگروههاي مس��الهمحور براي جلسات
بعدي كارشناس��ان با رييسجمهور و تيم اقتصادي
دولت باشند.
دكتر رييس��ي با اظهار اميدواري نسبت به اينكه در
جلس��ات آينده با كارشناسان ،مسائل و مشكالت با
لحاظ اولويتها و فوريتها احصا شده و راهكارهاي
رفع مسائل و چگونگي اجراي اين راهكارها نيز مطرح
شوند ،گفت :دولت س��يزدهم براي حل مشكالت و
درمان اقتصاد بيمار كشور اراده جدي دارد و در اين
مسير قطعا نه بر اساس سليقه بلكه بر اساس نظرات
و راهكارهاي علمي و كارشناسي اقدام خواهد كرد.
وي تاكيد كرد :از همه ظرفيت كارشناس��ي نيروي
انساني كارآمد كشور فارغ از گرايشهاي سياسي و
شخصي براي پيشرفت كشور كمك خواهيم گرفت.
رييسجمهور منتخب با اش��اره ب��ه اينكه بيماري
اقتص��اد كش��ور مزمن ش��ده و در حال س��رايت به
بخشهاي ديگر است ،خاطرنشان كرد :طبيبان اين
بيمار ،اساتيد و كارشناسان اقتصادي هستند و دولت
براي حفظ و تقويت ارتباط خود با اين كارشناسان در
سرتاسر كشور سا زوكار مناسبي ايجاد خواهد كرد.
آيتاهلل رييس��ي گفت :دولت درم��ان اقتصاد بيمار
كشور را مسووليت خود ميداند ،اما راهكارها و نحوه
اج��راي اين راهكارها را با تكيه بر نظر كارشناس��ان
انتخ��اب خواهد كرد .در اين مس��ير در اس��تفاده از
تجارب آزموده شده ديگران با نگاهي باز عمل كرده
و محدوديتي در بهرهگيري از تجارب موفق نداريم.

رييسجمه��ور منتخب در ادامه س��خنانش محور
تمركز دولت را تحقق عدالت و مقابله با فساد عنوان
ك��رد و افزود :اجراي عدالت و مقابله جدي با فس��اد
خواسته مردم از ماست و دولت اجراي خواست مردم
را با جديت دنبال خواهد كرد .البته اجراي عدالت از
مقابله با فساد جدا نيس��ت ،چرا كه به هر ميزان كه
عدالت اجرا شود ،فساد كاهش خواهد يافت.
دكتر رييسي با تاكيد بر اينكه كشور بايد با برنامه اداره
شود ،اظهار داشت :اگر برنامههاي تدوين شده قبلي
در كشور اجرا نشده ،نبايد اين تلقي را داشته باشيم
كه نيازي به برنامه نداريم ،بلكه بايد داليل اجرا نشدن
آن برنامهها را بررسي و رفع كنيم.
رييسجمه��ور منتخب تصريح كرد :كش��ور بايد با
داشتن برنامه اداره شود تا اوال همه بتوانند بر اساس
اين برنامه از آينده پيشبيني داشته باشند و از سوي

ديگر كارشناس��ان بتوانند در هر مرحله اجراي اين
برنامه را رصد نمايند .رييسجمهور منتخب اضافه
كرد :راهكارهاي جلوگيري از بروز كس��ري بودجه،
راهكارهاي رفع كسري بودجه ،اصالح هزينهكردهاي
غيرضرور در دولت ،ضابطهمند كردن رفتار عملكرد
بانكه��ا ،اصالح نظامه��اي مالياتي ،مال��ي ،پولي،
گمركي و مس��ائل نظير اينها ،مشكالتي هستند كه
دولت انتظار دارد كارشناسان براي اصالح آنها راهكار
ارايه كنند.
دكتر رييس��ي با بيان اينكه دول��ت متصدي خوبي
براي امور اقتصادي نيست ،اظهار داشت :همانگونه
كه در اين جلس��ه ني��ز مورد تاكيد ق��رار گرفت ،در
اجراي سياستهاي خصوصيسازي عملكرد موفقي
نداش��تهايم ،اما اين ب��ه معناي توقف اج��راي اين
سياستها نيست.

وي تصري��ح ك��رد :نبايد تص��ور كرد ك��ه واگذاري
بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي پايان كار دولت
با اين واحدهاس��ت ،بلكه اين تازه آغاز مسير نظارت
و حمايت دولت از فعاليت بخش خصوصي است.
رييسجمهور منتخب در پايان با اشاره به بهرهبرداري
از بعضي سامانههاي اطالعاتي در كشور خاطرنشان
كرد :سامانههاي اطالعاتي در بخشهاي مختلف بايد
هر چه سريعتر تكميل و فعال شوند چرا كه عملياتي
ش��دن اين س��امانهها مهمترين اب��زار كار دولت در
مقابله با فساد است .در اين نشست  ۱۷نفر از اساتيد
و صاحبنظران اقتصادي از گرايشهاي مختلف به
بي��ان ديدگاهها ،نظرات و راهكاره��اي مدنظر خود
درباره شرايط اقتصادي كشور ،نوع مواجهه دولت با
مشكالت بخش اقتصاد و نحوه ورود به عرصه حل و
فصل اين مشكالت پرداختند.

مركز آمار نرخ بيكاري را با 1.5درصد كاهش  8.8اعالم كرد

كاهش نرخ بيكاري در سايه كرونا!

گليماندگار|
خبر پايين آمدن نرخ بيكاري در سه ماه گذشته سال
جاريازسويمركزآمارايرانباعثحرفوحديثهاي
بس��ياري خواهد ش��د .اعالم كردن چنين آماري در
شرايط كرونا كه نزديك به دو سال تمام است زندگي
مردم را تحتالش��عاع قرار داده و وضعيت اقتصادي و
معيشتي بسياري را آشفته كرده است ،براي هيچكس
نميتواند قابل باور باشد ،چراكه در اين مدت بسياري
از مشاغل يا از بين رفتهاند يا مجبور شدهاند براي ادامه
حيات خود تعداد نيروي خود را تعديل كنند .حال با
درنظر گرفتن تمام اين اتفاقات چطور ميتوان گفت
كه نرخ بيكاري در سه ماهه اول سال  1400نسبت به
زمان مشابه سال گذشته با كاهش مواجه بوده است؟
اينكه در چنين شرايطي ناگهان مركز آمار ايران نرخ
بيكاري را پايينتر از دوره زماني مش��ابه در سال قبل
اعالم ميكند ،داليل زيادي ميتواند داش��ته باش��د.
بررسي تمام معيارهاي مركز آمار امكانپذير نيست،
امامسالهاينجاستكهدرسرشماريهايانجامشدهاز
سوي اين مركز حتي افرادي كه در هفته تنها 2ساعت
كار انجام ميدهند هم ش��اغل به حساب ميآيند .در
چنين شرايطي شايد بتوان گفت كه نرخ بيكاري روند
نزوليداشتهاست،امااينمسالهتازمانيكهنمودعيني
درزندگيمردمنداشتهباشدچندانموردتوجهنيست
و همين امر باعث ميش��ود كه بسياري از افراد بدون
درنظر گرفتن چگونگي محاسبه اين آمار و ارقام از پايه
و اساس به اين آمارها شك كنند .در واقع اشتغال ناقص
هم جزو اشتغال به حساب ميآيد و در آمارهاي رسمي
گنجاندهميشود.
كاهش1.5درصد نرخ بيكاري
براساس اعالم نظر مركز آمار ايران ،در بهار امسال در
مقايسه با فصل مشابه سال قبل ،بيش از ٤٩٩هزار نفر
به جمعيت فعال اضافه شده است .در واقع نرخ بيكاري
در بهار امس��ال با كاهش ۱.۵درصد نس��بت به فصل
مشابه سال گذشته به ۸.۸درصد رسيد .همچنين در
بهار امسال در مقايسه با فصل مشابه سال قبل ،بيش
از  ٤٩٩هزار نفر به جمعيت فعال اضافه شده است .با
اين وجود ،جمعيت فعال ٢٥ميليون و ٩٦٧هزار نفري
در بهار امسال ،همچنان نسبت به جمعيت فعال ٢٧
ميليون و  ٤٦٠هزار نفري به��ار  ١٣٩٨از فاصله قابل
توجهي برخوردار است .مشاركت اقتصادي در فصل
گذشتهبرابربا۴۱.۴درصدبودكهنسبتبهفصلمشابه
سال گذش��ته افزايش ۰.۴درصدي را نشان ميدهد.
بررسي اشتغال در بخشهاي عمده اقتصادي نشان
ميدهدكهدربهارامسال،بخشخدماتبا۴۸.۸درصد
بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.
در مراتب بعدي بخشهاي صنع��ت با ۳۳.۲درصد و
كشاورزي با ۱۷.۹درصد قرار دارند.
وضعيت شاغالن و بيكاران
بررس��ي نرخ بيكاري افراد  ١٥س��اله و بيشتر نشان

ميدهدكه٨,٨درصدازجمعيتفعال(شاغلوبيكار)،
بيكار بودهاند .بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري حاكي
از آن است كه اين شاخص ،نسبت به فصل مشابه در
سال قبل (بهار ،)١٣٩٩يك درصد كاهش يافته است.
در بهار ،١٤٠٠به ميزان٤١,٤درصد جمعيت ١٥ساله
و بيشتر از نظر اقتصادي فعال بودهاند ،يعني در گروه
ش��اغالن يا بيكاران قرار گرفتهاند .بررسي تغييرات
نرخ مش��اركت اقتصادي حاكي از آن اس��ت كه اين
نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار )١٣٩٩
٠.٤درصد افزايش يافته است .جمعيت شاغلين ١٥
ساله و بيشتر در اين فصل  ٢٣ميليون و  ٦٧٦هزار نفر
بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل  ٧١٣هزار نفر
افزايش داشته است .بررس��ي اشتغال در بخشهاي
عمدهاقتصادينشانميدهدكهدربهار،١٤٠٠بخش
خدمات با ٤٨,٨درصد بيش��ترين سهم اشتغال را به
خود اختصاص داده است .در مراتب بعدي بخشهاي
صنعت با ٣٣,٢درصد و كشاورزي با ١٧.٩درصد قرار
دارن��د .نرخ بيكاري جوانان  ١٥تا  ٢٤س��اله حاكي از
آن اس��ت كه ٢٢,١درصد از فعاالن اين گروه سني در
بهار  ١٤٠٠بيكار بودهاند .بررسي تغييرات فصلي نرخ
بيكارياينافرادنشانميدهد،ايننرخنسبتبهفصل
مشابه در س��ال قبل (بهار ٢.٤ )١٣٩٩درصد كاهش
يافته است .بررسي نرخ بيكاري گروه سني  ١٨تا ٣٥
ساله نيز نشان ميدهد كه در بهار ١٥,٦ ،١٤٠٠درصد
از جمعيت فعال اين گروه سني بيكار بودهاند .اين در
حالي است كه تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد
نشان ميدهد اين نرخ نسبت به بهار  ،١٣٩٩به ميزان
١.١درصد كاهش يافته است.
آمارهايي كه تناقض دارند
اما س��ال گذشته نيز وقتي مركز آمار ايران از كاهش
1/1درصدي نرخ بيكاري در كش��ور خبر داد ،مركز
پژوهشهاي مجلس در اين باره اعالم كرد« :بررسي
وضعيت بازار كار ايران در بهار  ۱۳۹۹نش��اندهنده

كاهش۱.۱درصدي نرخ بيكاري نسبت به بهار۱۳۹۸
اس��ت؛ اما باتوجه به اينكه در اي��ن فصل ،جمعيت
غيرفعال افزايش قابل توجهي داشته است ،لذا كاهش
نرخ بي��كاري بهدليل كاهش نرخ مش��اركت بوده و
بهبود اين شاخص نميتواند بهبود وضعيت بازار كار
را نشان دهد؛ در واقع در چنين شرايطي نرخ بيكاري
شاخصي كامال گمراهكننده براي تحليل آثار شيوع
ويروس كرونا بر بازار كار است .اين گزارش عالوه بر
عامل دلسردي و رها كردن جستوجوي كار توسط
جوانان ،به نكته مهم ديگري نيز در شرايط كرونا اشاره
ميكند و مينويس��د از آنجايي كه در ايران شاغلين
م��زد و حقوقبگير درص��د كمي از كل ش��اغلين را
تشكيل ميدهند و عمده شاغلين ب ه صورت كاركن
مستقل فعاليت ميكنند ،تاثير شيوع ويروس كرونا
بر بازار كار نيز ب�� ه جاي آنكه در افزايش نرخ بيكاري
قابل مشاهده باش��د ،در افزايش جمعيت غيرفعال
و كاهش نرخ مش��اركت نمايان ش��ده است« :نتايج
محاسبات نشان ميدهد در صورتي كه افراد شاغل
و بيكار اضافه شده به جمعيت غيرفعال همچنان در
بازار كار باقي ميماندند ،نرخ بيكاري در بهار ۱۳۹۹
بهجاي ۹.۸درصد اعالم شده توسط مركز آمار ايران
به ۲۴درصد ميرسيد.
نرخ متغيرهاي كالن اقتص�ادي بايد با هم
همخوانيداشتهباشند
اما مساله اينجاست كه چطور در بهار  1400كه كرونا
همچنان ميتازد و آمار مبتاليان و درگذش��تگان هر
از گاهي با اوج و فرودهاي فراوان همراه اس��ت و البته
از س��وي هم اعمال قرنطينهها تاثير بسيار زيادي بر
مشاغل گذاشته تا آنجا كه برخي مشاغل تعطيل شده
و تعداد زيادي از افراد شغلهاي خود را از دست دادهاند،
نرخ بيكاري در كشور با كاهش مواجه شده باشد؟
پرويز عليپور كارش��ناس اقتصادي در اين باره به
«تع��ادل» ميگويد :بين تمام��ي متغيرهاي كالن

اقتصادي باي��د يك رابط��ه منطقي برقرار باش��د
بنابراين س��ه متغير مهم توليد ،س��رمايهگذاري و
اش��تغال به هم كامال مرتبط هس��تند بهطوري كه
هرقدر سرمايهگذاري در كشوري كاهش يابد رشد
توليد نيز منفي ش��ده و به تبع نرخ بيكاري افزايش
مييابد .نرخ س��رمايهگذاري در ايران در س��اليان
گذش��ته منفي بوده و رشد اقتصادي كشورمان نيز
همينطور ش��ده ،از طرف ديگر با ش��يوع بيماري
كرون��ا در كش��ورمان ش��اهد نيمه تعطيل ش��دن
بس��ياري كارخانجات ،كس��بوكارها و واحدهاي
توليدي بودهايم كه طبيعتا خروجي اين امر افزايش
ن��رخ بيكاري اس��ت .او ميافزايد :اما ن��رخ بيكاري
بهار امسال كه توس��ط مركز آمار اعالم شده كامال
برعكس و خالف اين موضوع را نش��ان ميدهد اين
مس��اله ميتواند چند دليل داش��ته باشد؛ افزايش
تعداد مش��اغل كاذب كه نقش مول��دي در اقتصاد
ندارند يا افزايش بيمه بيكاري از س��وي خود افراد
باعث برآورد چنين آماري شده است ،چون ممكن
است مركز آمار به افراد داراي مشاغل آزاد مراجعه
و بپرسد در هفته دو س��اعت كاري انجام ميدهيد
يا خي��ر ،خيل��ي از خانوادهها نيز به دليل داش��تن
مزاياي باالي بيمه بيكاري مبلغي به كاسب يا فعال
اقتصادي ميدهند تا بگويند فرزندشان شاغل است
و سپس بيمه بيكاري آن را دريافت كنند طبيعتا اين
دو امر آمار بيكاري را كاهش ميدهد.
نرخ بيكاري كاهش پيدا نكرده است
آلبرت بغزيان ،عض��و هيات علمي دانش��گاه تهران
درخصوص نرخ بيكاري اعالمي مركز آمار ميگويد:
به هيچوجه اعتقادي ندارم كه نرخ بيكاري در كشور
كاهش پيدا كرده اس��ت ،امكان ندارد در شرايطي كه
تمام كارخانجات و كارگ��ران از وضعيت خود گاليه
دارند نرخ اشتغال بيشتر شده باشد ،آنهم در شرايط
كرونا كه باعث تعطيلي بسياري از مشاغل و كسب و
كارهاي كوچك و بزرگ شده است .البته ممكن است
مركز آمار دست به خالقيتي زده و تعريف نرخ بيكاري
را تغيير داده اس��ت كه اين امر مستلزم آن است كه با
همين تعريف جديد نرخ بيكاري ديگر س��الها را نيز
محاسبه كنيم .او ميافزايد :اگر توليد زياد شده باشد
ميگوييم كارخانجات از ظرفيت خود نهايت استفاده
را بردهاند ولي سرمايهگذاري جديدي صورت نگرفته
است و ما نميتوانيم بگويم نرخ بيكاري كاهش يافته
اس��ت .اگر نرخ بيكاري در زمان ركود كاهش يابد در
زمان رونق و ضد تورمي بايد چه انتظاري داشته باشيم
به عبارت ديگر آمار مركز آمار حاكي از آن است كه در
زمان رشد مثبت اقتصادي نرخ بيكاري كشورمان به
مراتببدترازوضعيتفعليبود.آلبرتبغزيانميگويد:
احتماال تعريف نرخ بيكاري و صورت و مخرج كسر آن
تغيير زيادي پيدا كرده است ،بنابراين اين نرخ با توجه
به وضعيت تورمي و ركود كشورمان مشكوك است و
حتي براي آحاد مردم ملموس نيست.

كاسبان تحريم و معيشت مردم

حتي در زمان بروز مشكالت و ناهماهنگيها نيز
ميتوان از ظرفيت رهبري نظام براي حل مشكالت
استفاده كرد تا مجموعه قواي كشور و ساير اركان
تصميمساز در راستاي يك هدف بنيادين كه حل
مشكالت اقتصادي و بهبود مناسبات ارتباطي با
جهان پيراموني است ،عمل كنند .اما صحبتهاي
رييسجمهوري نشان ميدهد كه برخي مشكالت
ريش��هدار در تعام�لات فيمابين قواي س��هگانه
وجود داش��ته كه نتيجه آن باعث بروز مشكالت
عديدهاي در اقتصاد و معيشت كشور شده است.
رييسجمهور با كدهايي ك��ه در خصوص اصول
 60و  113قانون اساس��ي ميدهد و از سوي ديگر
اش��اراتي كه درباره موعد زمان��ي آذرماه ميدهد
تالش ميكند تا افكار عمومي را متوجه تعارضاتي
كند كه به دليل طنابكشيهاي سياسي ميان قوه
مجريه و مقننه وجود داشته است .تعارضاتي كه
باعث شد در روند احياي برجام به عنوان شاهكليد
حل مش��كالت كشور تاخير ايجاد شود و بر حجم
مشكالت افزوده شود .با اين توضيحات پرسشي
كه به ذهن خطور ميكند آن اس��ت ك��ه اگر در
موع��د زماني آذرماه برجام عملياتي ميش��د ،آيا
امروز شاخصهاي اقتصادي كشور شرايط بهتري
را داش��تند؟ بدون ترديد اگر مشكل تحريمها هر
چ��ه زودتر حل ميش��دند ،روند حل مش��كالت
نيز س��ريعتر به وقوع ميپيوستند و شاخصهاي
اقتصادي در وضعيت متعادلتري قرار داش��تند.
اكثريت قري��ب به اتفاق اس��اتيد دانش��گاهي و
كارشناسان معتقدند هر گونه برنامه اصالحي در
حوزه اقتصادي تنها زماني امكان عملياتي شدن
پيدا ميكنند كه مش��كل تحريمهاي اقتصادي
حل ش��ود و برجام ميان كشورهاي  4 +1و امريكا
در مسير احيا قرار بگيرد .اقتصاد ايران براي تحقق
رش��د اقتصادي ،افزايش درآمد سرانه ،مهار تورم
و ...نيازمند سرمايهگذاريهاي ارزي است .براي
انجام اين س��رمايهگذاري مورد نياز نيز 2راهكار
كلي وجود دارد .يا اينكه ايران نفت و گاز و ...صادر
كند و از طريق آن بخش��ي از س��رمايه مورد نياز
براي توسعه زيرساختهاي خود را تامين كند يا
اينكه از طريق حضور سرمايهگذاران بينالمللي
اين روند را تحقق بخش��د .براي رس��يدن به اين
اهداف الزاما ميبايست برجام احيا شود و FATF
تصويب ش��ود .اي��ران بيش از ه��ر عامل ديگري
نيازمند بهبود شاخصهاي اقتصادي خود است.
ايران بايد سروس��اماني به توليد خ��ود بدهد و از
طريق افزايش عرضه ت�لاش كند نظامات بازارها
را ساماندهي كند .متاسفانه چشماندازهاي پيش
روي اقتصادي نيز حاك��ي از ضرورت پايان دادن
به تحريمها و احياي برجام است .ايران براي سال
 1400از كسري حدود  400تا 500هزار ميليارد
توماني رنج ميبرد .تبعات اين كسري بودجه طي
ماههاي آينده سايه سنگين خود را بر اقتصاد كشور
خواهد انداخت .اگر در ماههاي پيش رو فكري به
حال افزايش صادرات نفتي و ورود ارز مورد نياز به
كشور نشود ،شرايط دشوارتري از منظر معيشتي
در انتظار ايرانيان خواهد بود .مجموعه اين عوامل
نشان ميدهد كه صحبتهاي روحاني در خصوص
ضرورت احياي برجام و پايان دادن به تحريمهاي
اقتصادي با واقعيات اقتصادي و معيش��تي كشور
همخوان اس��ت .دولت آينده هم كه قرار اس��ت
سكان هدايت ساختار اجرايي را به دست بگيرد،
بايد هرچه سريعتر روند احياي برجام را در دستور
كار قرار دهد تا روند نزول ش��اخصها بيش از اين
تداوم پيدا نكن��د .به هر حال خطر ب��روز ابرتورم
همچنان در اقتصاد ايران وجود دارد و هر حركت
اش��تباهي ميتواند اقتصاد اي��ران را وارد دورهاي
از نوسانات تورمي دهش��تناك كند .دولت بعدي
بايد تكليف خود را با كاسبان تحريم و سوداگراني
كه از مش��كالت مردم براي خود كيسه ميدوزند
مشخص كند و اجازه ندهد ،معيشت مردم بيش
از اين گروگان برخي سوداگريها و سودجوييها
قرار بگيرد.

التزام عملي دولت جديد به
مكانيزم اقتصاد بازار آزاد
رانتهاي مربوطه سوءاس��تفاده كردند و اقش��ار
ضعيف و آحاد م��ردم متضرر ش��دند .همچنين
قيمتگذاري دس��توري براي نرخ نهايي كاالها،
باالخص كاالهاي ش��ركتهاي فع��ال در بورس
منجر ب��ه متضرر ش��دن ميليونها س��هامدار و
بهرهمندي عده قليلي از رانت به وجود آمده شد.
ه��ر چند كه در ماههاي اخير ب��ا عرضه كاالهايي
نظي��ر زنجي��ره فوالد و س��يمان در ب��ورس كاال
تاحدي قيمتگ��ذاري دس��توري كاهش يافته
ام��ا قيمتگذاري برخ��ي از محصوالت همچون
محصوالت صنعت خودروسازي همانند گذشته
به صورت دس��توري پيش ميرود كه الزم است
اين محصوالت همانند ساير كاالها در بورس كاال
ب��ر مبناي عرضه و تقاضا (كش��ف قيمت واقعي و
شفاف) براي مصرفكنندگان واقعي در بورس كاال
معامله ش��ود تا هم ساختار مالي شركتها بهبود
يابد و هم در ادامه بازار سرمايه جاني تازه بگيرد تا
بتواند نقش خود را در بخش واقعي اقتصاد ايفا كند.
همچنين لزوم بازنگ��ري در نحوهقيمتگذاري و
تخصيص بهينه حاملهاي انرژي ،واگذاري اصولي
ش��ركتها و بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي
واقعي ب��ا رويكرد ارزش��گذاري منصفانه بنگاهها
و نظارت ب��ر عملكرد آنها ،تقوي��ت انضباط مالي
در بودجهريزي ،سياس��تگذاري تواما بازار پول و
سرمايه از جمله راهكارهاي حياتي است كه فارغ
از حصول يا عدمحصول توافق در مذاكرات وين،
انتظار ميرود كه در اولويت برنامههاي اقتصادي
دولت جديد باشد.

اخبار
 ۳.۳ميليارد تراكنش
در خرداد ۱۴۰۰

در خردادماه س��ال ج��اري بيش از ۳ميلي��ارد و۳۰۸
ميليون تراكنش انجام شده كه حدود ۹۰درصد از كل
اين تراكنشها از طريق كارتخوانهاي فروش��گاهي
بوده است .بررسي جديدترين گزارش شاپرك از سهم
ابزارهاي پذي��رش از تعداد تراكنشه��ا در خردادماه
 ۱۴۰۰نشان ميدهد ،كارتخوان فروشگاهي با۹۰.۲۴
درصد بيشترين سهم را داشته و پس از آن ابزار پذيرش
اينترنتيبا ۶.۳۲درصدودرنهايتابزارپذيرشموبايلي
با  ۳.۴۴درصد ،در رتبههاي بعدي قرار دارند .براساس
اين گزارشبيش از ۹.۵ميليون كارتخوان فروشگاهي،
 ۱.۴ميليون ابزار موبايل��ي و  ۱.۶ميليون ابزار پذيرش
اينترنتيدرخردادماه مورد استفاده قرارگرفتهوحدود
 ۹۰درصد تراكنشهاي شاپركي از طريق كارتخوانها
انجام شده است .همچنين مقايس��ه تعداد هر يك از
ابزارهاي پذيرش فعال سيس��تمي در خ��رداد۱۴۰۰
نسبت به ماه گذشته ،نش��ان ميدهد تعداد ابزارهاي
فعالسيستميپذيرشاينترنتي،موبايليوكارتخوان
فروشگاهي نس��بت به ارديبهشت ماه با كاهش همراه
بودهاست؛بهگونهايكهتعدادكارتخوانفروشگاهيدر
خردادماهباافت ۱.۲۸درصدينسبتبهارديبهشتماه
 ۱۴۰۰بهرقم ۹.۵۴۳.۰۸۵رسيدهاست.بنابراينمجموع
تعداد اين ابزارها (اينترنتي ،موبايلي و فروشگاهي) در
سومين ماه سال به رقم  ۱۲ميليون و  ۵۸۲هزار و ۸۱۶
رسيده است كه نسبت به ماه قبل ۱.۲۵ ،درصد كمتر
شدهاست.همچنين مقايسه سهم تعداد هر يك از اين
ابزارهاي پذيرش فعال سيستمي از كل ابزارهاي بازار
درخردادماه،۱۴۰۰نشانميدهدسهمكارتخوانهاي
فروش��گاهي از بازار در خردادماه  ۷۵.۸۴درصد بوده
است كه اين ميزان در ارديبهشت ماه امسال۷۵.۸۶ ،
درصد تعيين شده بود و سهم ابزار پذيرش موبايلي از
بازار در سومين ماه سال ،به ۱۱.۴۳درصد رسيده است
كه نسبت به ارديبهشت ماه ،اندكي كاهش يافته است.
ثبت ۱۱۹ميليونكارتبانكيتراكنشدار
بي��ش از  ۱۱۹ميلي��ون و  ۴۰۰ه��زار كارت بانكي در
خردادماهسالجاريتراكنشبانكيداشتهاندكه۱۱۳.۵
ميليون آن كارت برداشت ۵،ميليون و ۷۱۸هزار مورد
بنكارتوكارتهديهو ۲۶۷هزارنيزكارتاعتباريبود.
تراكنشهاي انجام ش��ده از طريق كارتهاي  ۹بانك،
بيش از ساير بانكها بوده به نحوي كه بانكهاي ملي،
ملت ،صادرات ،كشاورزي ،تجارت ،رفاه كارگران ،سپه،
مس��كن و پس��ت بانك مجموعا  ۷۷.۵۵درصد از كل
كارتهاي تراكنشدار را داشتهاند .سهم ساير بانكها
در اين بخش ۲۲.۴۵ ،درصد بوده اس��ت .همچنين در
خرداد ماه امسال ۱۱۹ميليون و ۴۸۸هزار و ۵۷۹كارت
بانكي داراي تراكنش بوده كه از اين تعداد ۱۱۳ميليون
و  ۵۰۳هزار كارت برداشت ۲۶۷ ،هزار كارت اعتباري و
 ۵ميلي��ون و ۷۱۸هزار كارت نيز هديه و بن كارت بوده
است .در ارديبهشت ماه امسال نيز ۱۱۷ميليون و۲۹۰
هزار و  ۷۴۲كارت بانكي تراكنشدار به ثبت رسيده كه
بيش از ۱۱۱ميليون مورد،كارت برداش��ت بوده است.
تعداد كارتهاي بانكي تراكنشدار در خرداد ماه سال
جارينسبتبهارديبهشت،۱۴۰۰بهميزان۱.۶۳درصد
افزايشنشان ميدهد.بررسي سهم ۳۲بانكو موسسه
اعتباري نش��ان ميدهد كه هر يك از بانكها در س��ه
بخش كارت اعتباري ،كارت برداش��ت و كارت هديه و
بن كارت داراي آمار متفاوتي هستند ۵۴.۲۳ .درصد از
كل كارتهاي اعتباري در خرداد امسال مربوط به بانك
مليبودهو ۲۲.۳۲درصدكارتهايبرداشتنيزمربوطبه
اينبانكاست.بانكهايسپه،ملتوصادراتنيزدرهر
بخشسهمهايمناسبيرانسبتبهسايربانكهادارند.

بررسي شكايات ادغام موسسات
ن اصل نود
مالي در كميسيو 

سخنگويكميسيوناصلنودمجلسشوراياسالمياز
بررسيشكاياتدربارهنحوهادغامموسساتماليدربانك
سپهدراينكميسيونخبرداد.عليخضرياندرگفتوگو
با ايسنا در تشريح نشست كميسيون اصل نودم قانون
اساسيكهباحضوروزيراقتصاد،معاونينوزارتاقتصاد،
مديرعامل بانك سپه ،مس��ووالن مرتبط در ستادكل
نيروهايمسلح،سپاهپاسدارانوسازمانبسيجبههمراه
نمايندگانيازسهامدارانحقيقيدربارهشكاياتواصلهاز
نحوهادغامموسساتماليدربانكسپهبرگزارشد،گفت:
شكاياتمردميمتعدديازسويسهامدارانبانكهاي
ادغامشدهدربانكسپههمچونبانكمهراقتصاد،بانك
حكمت ،انصار و غيره واصل ش��ده بود كه در اين جلسه
بررسي شد.نماينده تهران در ادامه با اشاره به محور اول
شكايتتصريحكرد:سهامداراناينبانكهامعتقدبودند
ارزشگذاريسهامآنهابهدرستيصورتنگرفتهازاينرو
درتسويهحسابباآنهاحقوحقوقشانتضييعشدهچرا
كهارزشسهامآنهابيشازآنچيزيبودهكهزمانفرآيند
ادغام در نظر گرفته شده است.وي همچنين با اشاره به
محوردومشكايتعنوانكرد:همچنينكاركنانيكهاز
اينبانكهابهبانكسپهرفتهومشغولشدندمعتقدبودند
ازظرفيتآنهابهدرستياستفادهنشدهوحقآنهانيزضايع
شده ضمن اينكه حقوق و مزاياي ايشان نيز به درستي
پرداخت نشده است.خضريان در ادامه با اشاره به حضور
طرفينموضوعدركميسيوناصلنوداظهاركرد:دراين
جلسهموضوعاوليعنينحوهارزشگذاريسهامبررسي
شدوباتوجهاينكه ۱۸۰هزارنفردربانكهايادغامشده
سهامدار هستند ،ابتدا به موضوع شكايات سهامداران
حقيقي كه حقوق آنها ضايع شده پرداخته شد و ضمن
تاكيدبرمخدوشبودننحوهقيمتگذاريسهامايشان
جهت رفع مشكل پيشنهاداتي مطرح شد.سخنگوي
كميسيون اصل نود در پايان خاطرنشان كرد :در نهايت
مقرر شد اين موضوع تنها ظرف يك هفته برطرف شده
و براي اين مهم نيز جلس��ه بعدي روز پنجشنبه هفته
جاري با حضور اعضاي كميس��يون اصل نود ،نماينده
وزير ،مديرعامل بانك سپه و ساير مسووالن برگزار شود
تا پيشنهادات به صورت كارشناسي مورد بررسي قرار
گيردتادرهميندولتتصميمگيريشود.
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رشد باالي  71درصدي تسهيالت بانكي و اثر آن بر رشد نقدينگي و تورم

سهم اندك 6.7درصدي وامهاي خريد كاال و مسكن
صنعت و خدمات  73درصد وامهاي بانكي را به خود اختصاص دادند

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
تس��هيالت پرداختي بانكها به بخشهاي اقتصادي در
سه ماهه ابتداي س��ال  ۱۴۰۰مبلغ  ۴۹۷۶هزار ميليارد
ريال بوده اس��ت كه نسبت به مدت مشابه پارسال۲۰۷۱
هزار ميليارد ريال (معادل  ۷۱.۳درصد) افزايش داش��ته
است .اين موضوع نشان ميدهد كه تحت تاثير بهره وري
پايين اقتصاد ،نياز شديد واحدهاي اقتصادي به پول براي
تامين نيازها و س��رمايه در گردش و پوشش هزينهها به
خاطر تورم  43تا  60درصدي كاالهاي مختلف ،بانكها
نيز اقدام به خلق پول و رش��د تسهيالت بيشتر كرده و در
نتيجه حجم نقدينگي و اثر آن بر تورم همچنان به شكل
فزايندهاي ادامه دارد و بايد منتظر تورم در فصلهاي بعد
باشيم .گفته ميشود كه در اين ش��رايط ،روزانه نزديك
به  4هزار ميليارد تومان نقدينگ��ي و خلق پول داريم كه
براي تامين نيازهاي واحدهاي اقتصادي مورد نياز است و
بيش از 5ميليون واحد اقتصادي براي ادامه حيات خود به
منابعبانكي زيادينيازدارند تابتوانندبه توليد ادامهدادهو
هزينههايخودرادراينشرايطتورميتامينكنندامااين
نوع خلق پول و نقدينگي بانكها خود عامل عمده ايجاد
نقدينگي و تورم بيشتر است .هدف از دريافت تسهيالت
پرداختيدربخشهاياقتصادي طي ۳ماههابتداي سال
 ۱۴۰۰نشان ميدهد كه سهم تس��هيالت پرداختي در
قالب سرمايه در گردش در كليه بخشهاي اقتصادي طي
 ۳ماهه ابتداي سال جاري مبلغ  ۳۴۶۶هزار ميليارد ريال
معادل۶۹.۶درصدكلتسهيالتپرداختياست.همچنين
سهم تسهيالت پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش
بخشصنعتومعدندر ۳ماههابتدايسالجاريمعادل
.۱۲۶۹هزارميلياردريالبودهاستكهحاكيازتخصيص
 ۳۶.۶درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش
كليه بخشهاي اقتص��ادي (مبلغ  ۳۴۶۶ه��زار ميليارد
ريال) اس��ت .مالحظه ميش��ود از ۱۵۷۶.۲هزارميليارد
ريالتسهيالتپرداختيدربخشصنعتومعدنمعادل
 ۸۰.۶درصد آن (مبلغ ۱۲۶۹هزار ميليارد ريال) در تأمين

بخش صنعت و معدن  17درصد ،در بخش خدمات
 20درصد ،در بخش بازرگاني  12درصد ،در بخش
مس��كن و ساختمان  28درصد اعالم شده است كه
نشاندهنده سهم پايين سرمايهگذاريها و توسعه
آنها در بخشهاي اقتصادي است.

س��رمايه در گردش پرداخت شده است كه بيانگر توجه و
اولويتدهيبهتأمينمنابعبراياينبخشتوسطبانكها
در سال جاري اس��ت .سهم تسهيالت پرداختي در قالب
س��رمايه در گردش در كليه بخشه��اي اقتصادي طي
سهماههابتدايسالجاري ۳۴۶۶هزارميلياردريالمعادل
 ۶۹.۶درصدكلتسهيالتپرداختياست.
سهم  20درصدي ايجاد و توسعه
سهم ايجاد با  10.8درصد معادل  54هزار ميليارد تومان
بوده است كه مهمترين نقش را در ايجاد واحدهاي جديد
و توسعه س��رمايهگذاريها دارد .توس��عه واحدها نيز با
س��هم  8درصدي معادل  40هزار ميليارد تومان است و
سهم تعميرات با 1.5درصد معادل 7412ميليارد تومان
گزارش شده است .به عبارت ديگر سهم ايجاد و توسعه و
تعميرات كه نقش مهم در توسعه سرمايهگذاريها دارد
روي هم  20درصد تسهيالت را شامل ميشود.

سهم اندك وامهاي خريد كاال و مسكن
سهمخريدكااليشخصينيزكهموجبرشدتقاضاي
كاالي داخلي ميش��ود معادل  5.7درصد يا  28هزار
ميليارد تومان است و خريد مسكن نيز با  1.2درصد و
رقم 6هزارميلياردتومانسهماندكيدرايجادتقاضاي
مسكن داشته است و نشاندهنده ادامه ركود مسكن
است .سهم باالي سرمايه در گردش براي رو پا ماندن
واحدهاي اقتصادي نشاندهنده توجه كمتر به ايجاد و
توسعه سرمايهگذاريهاست .سهم سرمايه در گردش
در بخش كش��اورزي  72درص��د ،در بخش صنعت و
مع��دن  80درصد ،در بخش خدم��ات  70درصد ،در
بخش بازرگاني 54درصدو در بخشمسكن 34درصد
بوده است .سهم خريد مسكن در خود بخش مسكن
و ساختمان نيز حدود  19درصد بوده است كه كمك
زيادي به رشد تقاضاي مسكن نميكند .سهم ايجاد
و توس��عه نيز در بخش كش��اورزي  23درصد ،در

سهم باالي بخش خدمات و صنعت
از وام بانكي
در بخشه��اي اقتصادي نيز بخش خدمات با  208هزار
ميليارد تومان بيش��ترين تس��هيالت را جذب كرده كه
معادل 41.8درصد تسهيالت بانكي است .بخش صنعت
و معدن با  157هزار ميليارد توم��ان در رتبه دوم بوده و
 31.6درصد تسهيالت بانكي را جذب كرده است .روي
همرفتهخدماتوصنعتبيشاز 73درصدوامهايبانكي
را به خود اختص��اص دادهاند .بخش بازرگاني با  80هزار
ميليارد تومان حدود  16درصد تسهيالت را جذب كرده
و در رتبه س��وم قرار دارد .بخش كشاورزي با 28506
ميليارد تومان در رتبه چهارم قرار داشته و  5.7درصد
ازتسهيالتراجذبكردهاست .درپايانبخشمسكن
و ساختمان با  23هزار ميليارد تومان تنها  4.6درصد
از تسهيالت بانكي را به خود جذب كرده است .بانك
مركزي تاكيد دارد كه همچنان بايد در تداوم مس��ير
جاري ،مالحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر
گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي
ناشي از فش��ار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود .بر اين
اساس ضروري اس��ت به افزايش توان مالي بانكها از
طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانكها،
كاهش تسهيالت غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير
صحيح اعتباردهي بانكها ،افزايش بهرهوري بانكها
درتامينسرمايهدرگردشتوليدي،پرهيزازفشارهاي
مضاعف بر دارايي بانكها و ترغيب بنگاههاي توليدي
به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم درتامين
مالي طرحهاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژهاي كرد.

افت تقاضا نرخ دالر و طال و سكه را كاهش داد

كاهش قيمت  ۱۱۰هزارتوماني سكه در سايه افت دالر

گروه بانك و بيمه |
روزچهارشنبه،دربازارآزادارز،قيمتهاكاهشقابلتوجهي
داشت و قيمت دالر 24هزار و 500تومان ،قيمت يورو28
هزار و 880تومان و درهم امارات 6هزار و 700تومان اعالم
شده است .با افت ۴۸۹توماني دالر در صرافيها ،و به دنبال
كاهش قيمت دالر در بازار آزاد و همچنين اعالم هر اونس
طالبهقيمت1814دالر،قيمتطالوسكهنيزكاهشيافت.
دبيرهياتمديرهاتحاديهطالوجواهرگفت:بهدليلكاهش
نرخارزونبودتقاضابرايخريد،شاهدافتقيمتهادربازار
طالوسكههستيم.نادربذرافشانبابياناينكهانسجهاني
 ۱۸۱۴دالر قيمتگذاري شده است ،افزود :هماكنون هر
قطعه س��كه طرح جديد  ۱۰ميليون و  ۴۷۰هزار تومان،
سكه طرح قديم  ۱۰ميليون و  ۳۵۰هزار تومان ،نيم سكه
 ۵ميليون و ۵۰۰هزار تومان ،ربع س��كه ۳ميليون و۴۸۰
هزار تومان و سكه گرمي نيز دو ميليون و ۲۰۰هزار تومان
بهفروشميرسد .ويگفت:هرمثقالطال ۴ميليونو۵۳۰
هزار تومان و هر گ��رم طالي ۱۸عيار ۱ميليون و ۴۴هزار
تومان فروخته ميشود .نرخ ارز نيز با كاهش همراه است.
نرخ دالر در صرافيهاي بانكي (چهارشنبه ۲۳ ،تيرماه) با
 ۴۸۹تومان كاهش نسبت به روز گذشته به رقم ۲۴هزار و
 ۲۶۰تومانرسيد.قيمت فروش يوروبا ۳۵۴تومانكاهش
نسبت به روز گذشته به ۲۹هزار و ۳۷تومان رسيد .قيمت
خريدهردالر ۲۳هزارو ۷۷۹تومانونرخخريدهريورونيز
 ۲۸ه��زار و ۴۶۲تومان بود.عالوه بر اين ،نرخ خريد دالر در
بازارمتشكلارزي ۲۴هزارو ۱۸۴تومانونرخفروشآن۲۴
هزار و ۴۰۳تومان اعالم شد .نرخ خريد يورو در اين بازار۲۸
هزارو ۵۶۵تومانونرخفروشآننيز ۲۸هزارو ۸۲۴تومان
اعالمشد.همچنيندرسامانهنيمادرمعامالت،حوالهيورو
بهقيمت ۲۶هزارو ۴۹۱تومانفروختهوحوالهدالربهقيمت
 ۲۲هزارو ۴۲۸تومان معامله شد .دالر از هشتم خردادماه
وارد كانال  ۲۳هزار توماني شد و در اين فاصله به سوي
كانال  ۲۴هزار تومان خيز برداش��ت ،اما دوباره كاهش
يافت و در كانال  ۲۳هزار توماني در نوس��ان بود تا اينكه
شنبه هفته گذشته وارد كانال ۲۴هزار تومان شد و رشد
آرام قيمتي را ادامه داد و به كانال ۲۵هزار توماني نيز وارد
شد اما دوباره به قيمت ۲۴هزار تومان عقبنشيني كرد.
كاهش قيمت ۱۱۰هزارتوماني سكه
در سايه افت دالر
قيم��ت هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي ط��رح جديد

(چهارشنبه ۲۳،تيرماه) در بازار تهران با كاهش ۱۱۰هزار
تومانينسبتبهروزگذشتهبهرقم ۱۰ميليونو ۴۹۰هزار
تومان رسيد .ارزش هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح
جديد با كاهش ۱۱۰هزار توماني نسبت به روز گذشته به
رقم ۱۰ميليون و ۴۹۰هزار تومان رسيد و سكه تمام بهار
آزاديطرحقديمنيز ۱۰ميليونو ۳۰۰هزارتومانمعامله
شد.همچنيننيمسكهبهارآزاديپن جميليونو ۵۰۰هزار
تومان ،ربع سكه سه ميليون و ۴۵۰هزار تومان و سكه يك
گرمينيز ۲ميليونو ۲۰۰هزار تومان قيمتخورد.عالوه
ب��ر اين ،در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸عيار به يك
ميليون و  ۴۵هزار تومان رسيد .قيمت هر مثقال طال نيز
چهار ميليون و  ۵۳۰هزار تومان شد .همچنين هر اونس
جهانيطالنيزيكهزارو ۸۱۴دالرو ۶۳سنتقيمتخورد.
قيمت سكه در آغاز سال جديد  ۱۱ميليون تومان بود كه
بهتدريجروندنزوليراشروعكردتابهبهاي ۹ميليونتومان
رسيد.ازنيمهارديبهشتماه،بهدنبالرشدتدريجيقيمت
ارز ،بهاي سكه اندكي رش��د كرد و در اين مدت در كانال
 ۱۰ميليون تومان در نوسان بوده است .مهمترين رويداد
درخصوص بازار سكه و طال ،ابالغ قانون جديد ماليات بر
ارزشافزودهاست.براساساينقانونازاينپس،مالياتبر
ارزشافزودهازسودواجرتطالاخذشدهوديگرازاصلطال
كسرنميشود.اينقانونقراراستاز ۶ماهآيندهاجراشود.
پيشبيني ميشود با اجراي قانون حذف ماليات برارزش
افزوده ،صنعت طال مجدد در كش��ور رونق يابد و در واقع
اينقانونبهمصرفكنندهبرايخريدطالكمكميكند.

 ۱۷۹ميليون دالر در سامانه نيما عرضه شد
بانك مركزي اعالم كرد كه س��امانه نيما (سه شنبه۲۲ ،
تيرماه) ش��اهد عرضه حدود ۱۷۹ميليون دالر به صورت
حوالهارزيبهمنظورتامينارزوارداتكشوربودهاست.
از عرضههاي مذكور حدود  ۱۱۵ميليون دالر معامله
شده است .بر اس��اس معامالت انجام شده ،ميانگين
موزون ن��رخ دالري معامالت  ۲۲ه��زار و  ۲۳۲تومان
بوده است.اين امر حاكي از اين است كه نرخ ارز موثر در
واردات كشور نرخ مذكور بوده است.سامانه نيما از نيمه
نخستسال ۹۷پسازتعديلسياستهايارزيدولت
به عنوان مرجع تعيين نرخ خريد و فروش حوالههاي
ارزي تعيين شد .نظام يكپارچ ه معامالت ارزي (سامانه
نيما) با هدف تس��هيل تامين ارز راهاندازي ش��ده و با
استفاده از آن ،خريداران (واردكنندگان) و فروشندگان

(صادركنندگان) ارز متناسب با نيازهاي خود نسبت به
انجامعملياتارزيدرمحيطالكترونيكاقدامميكنند.
س��امانه نيما محل تامين ارز كاالهاي وارداتي و محل
تبادلميانصادركنندگانوواردكنندگاناستوحجم
وقيمتمعامالتانجامشدهدرآندرفرايندتعييننرخ
ارز ،نقشي تعيينكننده دارد .نوسان قيمت در بازار ارز
درحالي رخ داده كه در روزهاي نخست سال جاري ،با
تالش س��فته بازان ،قيمت دالر به مرز  26هزار تومان
هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي مربوط به مذاكرات
هستهايو...باعثعقبنشينيدالرازاينسطحقيمتي
شده اس��ت .دالر مدتي است بين كانال  23تا  24هزار
تومان در نوسان است .به اعتقاد كارشناسان دو باور در
بازار ارز وجود دارد كه موجب نوسانات قيمتي ميشود،
نخست اينكه با مذاكره و بازگشت به برجام و  ...قيمت
ارز كاهش چشمگيري خواهد داشت و دوم اينكه حتي
مذاكره هم نميتوان��د مانع از واقعيات موجود اقتصاد
ايران شود و امكان كاهش چشم گير قيمت ارز وجود
نداردونهايتادالردركانال 22-23هزارتومانجاخوش
ت دالر و يورو نسبت
ميكند .در صرافيهاي بانكي قيم 
به روز كاري قبل كاهش يافته است؛ برهمين اساس،
قيمت فروش دالر 24هزار و 262تومان و قيمت خريد
دالر از مردم  23هزار و  779تومان تعيين شده است.
قيمت فروش يورو نيز مع��ادل  29هزار و  37تومان و
قيمت خريد يورو نيز  28هزار و  462تومان اعالم شده
اس��ت .نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافيهاي
بانكي و بازار متش��كل ارزي متغير است و متناسب با
نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير ميكند.
قيمت جهاني طال
قيمتهراونسطالبا ۰.۲۹درصدافزايشبه ۱۸۱۲دالرو
 ۹۶سنترسيد.درحاليكهسوددهياوراققرضهوارزش
دالر تا حدودي كاهش يافته قيمت طال روز چهارش��نبه
ش��اهد افزايش بود .اما يك روز پس از انتشار آمارهايي از
قيمتهايمصرفكنندهدرامريكاتمركزاصليبازاراكنون
برروياظهاراترييسفدرالرزرودركنگرهاست.براساس
اين گزارش ،قيمت هر اونس طال با 0.29درصد افزايش به
 1812دالر و  96سنت رسيد .قيمت فلز زرد در معامالت
آتي براي تحويل در ماه آگوست هم با 0.19درصد رشد به
 1813دالر و  30سنت رسيد .جفري هالي تحليلگر بازار
طالدرموسسهاوآنداگفت«:هرچندباتوجهبهكاهشاندك

ارزشدالروسوددهياوراققرضهقيمتطالاندكيافزايش
داشته ،اما اين عوامل براي تغيير قطعي روند كلي حركت
قيمتطالكافينبودهاست».ويافزود«:پسازآنكهانتشار
آمارهاي قيمت مصرفكننده سبب افزايش ارزش دالر و
باال رفتن سوددهي اوراق قرضه شد ،قيمت طال به شكل
غيرمنتظرهايشاهدافزايشبود».ارزشدالركهبيشترين
رشدحدوديكماهاخيررادرروزسهشنبهتجربهكردهبود،
 0.1درصد افت كرد .سوددهي اوراق قرضه ده ساله دولت
امريكا نيز كاهش داش��ت و اين به معناي كاهش هزينه
فرصتسرمايهگذاريدربازارطالبود.آمارهايمنتشرشده
درروزسهشنبهنشاندادكهقيمتهايمصرفكنندهدر
ماهژوئنبيشترينرشدرادرطي 13ماهگذشتهداشتهاند.
اكنون همه منتظرند سخنان جرمي پاول ،رييس فدرال
رزرودركنگرهرابشنوندوازهرگونهسياستانقباضيپولي
درماههايآيندهمطلعشوند.پاولبارهاگفتهكهافزايش
نرختورمگذراخواهدبودوويانتظارداردكهزنجيرههاي
عرضهخودراباقيمتهايجديدتطبيقدهند.
صعود جهاني دالر
ارزش دالر مقاب��ل همه ارزهاي مه��م افزايش پيدا كرد .با
تشديد ش��كاف بين روند واكسيناس��يون در كشورهاي
توسعه يافته و در حال توسعه ،تقاضا براي داراييهاي امن
بار ديگر افزايش پيدا كرده است .مقامات سازمان بهداشت
جهاني از رهبران كشورهاي توسعه يافته خواستهاند مازاد
واكسن ذخيره شده در كش��ورهاي خود را به كشورهاي
نيازمند اختصاص دهند .اين درخواست پس از آن مطرح
ميشود كه در برخي از كشورها ،احتمال تزريق دوز سوم
واكسن به افراد مطرح شده اما بسياري از نهادهاي معتبر از
جملهسازمانغذاودارويامريكااعالمكردهاندافراديكهدو
دوزواكسنتزريقكردهاندنيازيبهدوزسومندارند .شاخص
دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را
اندازه ميگيرد ،در معامالت با ۰.۴۴درصد افزايش نسبت
بهروزگذشتهدرسطح ۹۲.۶۸واحدبستهشد.درتازهترين
دور از معامالت ،پوند با ۰.۳۶درصد كاهش نس��بت به روز
قبلخودوبهازاي ۱.۳۸۳دالرمبادلهشد.يورو ۰.۵۲درصد
پايين رفت و با رفتن به كانال ۱.۱۷به ۱.۱۷۹دالر رس��يد.
در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي ،هر دالر با ۰.۲۲درصد
افزايشبه ۱۱۰.۵۷۷ينرسيد.دربرابرهمتاياستراليايي،
هردالرامريكابهازاي ۱.۳۴۱دالرمبادلهشد.همچنيننرخ
برابريدالرمعادل ۶.۴۶۸يوانچيناعالمشد.

 U-Turnيا چرخه دالري
در اواخر  ،۲۰۰۸خزانهداري امريكا پس از قطعنامه ۱۸۰۳
شورايامنيتوبااستنادبهتوصيهنامهتازه FATFوباطرح
اتهامپولشوييحمايتايرانازتروريسمواشاعهتسليحاتي
مجوزتراكنشهاي U-Turnراملغيكرد.بهگزارشايبِنا،با
داغشدنرونداحيايبرجامدروين،مخالفاناينتوافقدوباره
بحثقديميراپيشكشيدند؛ U-Turnياچرخهدالري.
ادعاي آنها اين است كه اهمال تيم مذاكرهكننده هستهاي
موجب عدم رفع محدوديتي چرخه دالري در برجام شده و
حاالهماگرگفتوگوهادروينبهرفعاينمحدوديتمنجر
نشود ،عمال دستاوردي حاصل نشده است .اما U-Turn
چيست؟ در تمام جهان انجام هر تراكنشي به دالر بايد در

مس��ير از كانال بانك مركزي امريكا عبور كند اما امريكا در
دهه ۹۰ميالديبااتهاماتتروريستي،هرنوعمراودهباايران
را براي اش��خاص حقيقي و حقوقي امريكايي ممنوع كرد؛
اما براي اينكه با اين فرمان دسترسي ايران به تراكنشهاي
دالري را مسدود نكند يك استثنا در نظر گرفت كه آن هم
چرخهدالريبود.براساسايناستثنا،تراكنشهايدالري
ايران قابل انجام بود مشروط براينكه بانك پرداختكننده
و دريافتكننده خارج از ح��وزه صالحيتي اياالت متحده
باشند.دراينتراكنشبانكالفپولرابهبانكمركزيامريكا
منتقل ميكرد و سپس اين بانك پول را به بانك مقصد كه
آنها ميبايست خارج از امريكا ميبودند ،انتقال ميداد و به

اينترتيبيكچرخهيا U-Turnدالريشكلميگرفت.
دراينصورتپولبيآنكهدرحوزهقضاييامريكاباقيبماند،
صرفا به اصطالح بانك مركزي امريكا را لمس ميكرد و به
مقصد ميرسيد .اين استثنا تا سال ۲۰۰۸برقرار بود اما در
نوامبرهمانسالخزانهداريامريكاپسازقطعنامه۱۸۰۳
شورايامنيتوبااستنادبهتوصيهنامهتازه FATFوباطرح
اتهامپولشوييحمايتايرانازتروريسمواشاعهتسليحاتي
مجوز تراكنشهاي  U-Turnرا ملغي كرد .از آن زمان به
بعدعمالدسترسيمستقيمبانكهايايرانيبهتراكنشهاي
دالري مسدود ش��د .با اين حال در زمان مذاكرات برجام،
ايرانبه ۳دليلمذاكرهبرايرفع U-Turnرادردستوركار

خودقرارنداد:نخستبهايندليلكهايرانحركتتدريجي
براي قطع وابس��تگي به دالر را آغاز كرده است اما بازگشت
 U-Turnدوبارهبانكهاوشركتهايايرانيرابهاستفاده
از دالر س��وق ميداد .دليل دوم اينكه بهانه امريكا براي لغو
 U-Turnاتهام پولشويي و حمايت از گروههاي مقاومت
بود و مذاك��ره براي بازگش��ت  U-Turnدر برجام يعني
بستمذاكراتهستهايبهسايزمذاكرات؛امااينخطقرمز
ايران بود .نهايتا دليل سوم ،ريسك باالي مسدود و مصادره
شدنداراييهايايرانبود.چهبسااينكهاگردربرجاماين
دسترسياحياشدهبود،دولتترامپودادگستريامريكا
ميلياردهادالرازپولهايايرانرابهسرقتبردهبودند.

رويداد
بسترفعاليتقانونمند
در حوزه رمزارزها فراهم شود

رييسكميتهاقتصادديجيتالمجلسدرنامهايخطاب
به دادستان كل كشور آنچه را كه «غفلت بانك مركزي
ي در حوزه رمزارزها» خواند
در زمينه سياس��تگذار 
موجب خروج ارز از كشور دانست و گفت كه بايد بستر
مناسببرايفعاليتقانونمندعالقهمندانبهفعاليتدر
اين زمينه ايجاد شود .در نامه مجتبي توانگر خطاب به
منتظري آمده است :پيرو خبر مطرح شده در رسانهها
با عنوان :درخواس��ت بانك مركزي براي فيلتر شدن
 ۱۴صرافي رمزارز ،الزم اس��ت م��وارد ذيل را به عرض
جنابعاليبرسانم:
-1بانكمركزيومجموعهدولتدرزمانيقريببهيك
دهه از ساماندهي و رگوالتوري كارشناسانه در جهت
منافعمليومصالحنظامدرحوزهبالكچينورمزارزها،
غفلتكردهاند .اينغفلتوكوتاهيدر سياستگذاري
عالوهبراتالفمنابعكشوروهمچنينزمينهسازيبراي
خروجارزازكشورازطريقصرافيهايخارجي،درعمل
امكانارزشآفرينيوانجامپروژههايتحقيقوتوسعهرا
ازكارآفرينانداخليسلبكردهاست.
 -2برخورد غيركارشناسي و غيرمدبرانه با صرافيهاي
داخلي ،به صورت فيلتر ك��ردن و ممنوعيت هرگونه
فعاليتآنها،بهجاياقداممدبرانهدرممانعتازگسترش
فعاليتآنها،تازمانابالغمقرراتبانكمركزييادولت
براي قانونمند كردن فعاليت آنها ،ميتواند باعث گاليه
و انتقاد درست كاربراني شود كه متاسفانه با وجود عدم
مجوز قانوني اين صرافيها ،بهدليل عدم اطالعرساني
شايستهوهشدارالزم،عمالدرداماينفعاليتپرمخاطره
ونامفيدبراياقتصادمليافتادهاند.اينموضوعميتواند
موجب وارد آمدن مضرات و ايجاد مخاطرات امنيتي و
رفتارهايهيجانيكاربراناينسايتهاوازدسترفتن
احتماليسرمايهآنانشود.
 -3عطف به شرايط موجود و اهميت تثبيت فضايي
امن براي دارندگان ايران��ي رمزارز و با توجه به آغاز به
كار قريب الوقوع دولت مردمي جناب آقاي رييس��ي،
خواهشمنداستدركميتهتعيينمصاديقمجرمانه،
ضمندرنظرگرفتنمرقومات،بهجاياعمالفيلترينگ
وخارجشدنداراييمردمازدسترسآنها،صرفاازرشد
فعاليت آنها جلوگيري شود تا در زمان مقتضي ،مردم
فرصت اتخاذ تصميم درس��ت در اين زمينه را داشته
باشند و از رفتارهاي هيجاني اجتناب كنند .در پايان
بارديگر ضمن تاكيدبرلزوم پاسخگويي بانكمركزي
و دولت در دستگاه قضايي بهدليل ترك فعل مشهود و
منجربهضرروزيانمردمدراينزمينه،برايجادبستري
مناسبتوسطمديريتبانكمركزيوبازارسرمايهبراي
فعاليتقانونمندعالقهمندانبهفعاليتدراينزمينه،
با وجود تمامي ابهام��ات موجود در خصوص ماهيت
اينپديدهواثراتآنبراقتصادكشور،تاكيدميشود.

شركتهاي دانشبنيان
۱۲۷هزار ميليارد ريال وام گرفتند

درسهماههابتداييامسالبهشركتهايدانشبنيان
 ۱۲۷.۱هزارميلياردريالتسهيالتپرداختشدكه
اين ميزان نسبت به مدت مش��ابه پارسال ۲۴۷.۴
درصد افزايش داشته است .بانك مركزي اعالم كرد
كه بيشترين تسهيالت طي سه ماهه ابتدايي سال
 ۱۴۰۰از سوي بانكهاي ملي به مبلغ  ۳۰.۲هزار
ميليارد ريال ،صادرات به مبلغ  ۱۹.۷هزار ميليارد
ري��ال و ملت به مبل��غ  ۱۹.۲هزار ميلي��ارد ريال
پرداخت شده است .گفتني است؛ اين تسهيالت
به  ۵۵۸شركت دانشبنيان پرداخت شده است.

تبعيضدرتخصيصاعتباريارز
دولتيبرايوارداتكاالهاياساسي

ابهاماتي در خصوص تخصيص تبعيض آميز ارز۴۲۰۰
توماني به صورت اعتباري مي��ان واردكنندگان كاال
اختالف نظرهاي دستگاههاي مرتبط در امر تجارت
خارجي را نمايانتر كرد .به گزارش تس��نيم ،بررسي
آمارها از موجودي كاال در گم��ركات ،بنادر و ورودي
كشتيها نشان ميدهد ،بيش از  7ميليون تن كاال از
 6قلم كاالي اساسي كه ارز ترجيحي از دولت دريافت
ميكنند دپو ش��ده اس��ت .به گفته مقامات مسوول
براي اولينبار ي��ك و چهار دهم ميليون تن كاال روي
كش��تي به مدت يك ماه مانده اس��ت.مهرداد جمال
ارونقي در خصوص داليل رس��وب كاال گفته است :از
شروع فرآيند اظهار تا صدور مجوز بازارگاه كه بتوانيم
پروانه صادر و اجازه ترخيص كاال را بدهيم حداقل 45
روز طول ميكشد.وي درباره نامهاي با مضمون اجازه
ترخيص درصدي كاال از وزارت جهاد كشاورزي گفت:
واردكنندهها از اين شرايط استقبال كردند چون 4ماه
كاالي آنها مانده و نميتوانند كاالي خودشان را خارج
كنند و نامه  90درصد با پيشنهاد گمرك بوده است و
 3ماه ميشود كه اين مصوبه  90درصدي قطع شده و
كلي كاال مانده است .ارونقي گفت :شوراي عالي امنيت
ملي در سال گذشته اعالم كرده بود فقط  16شركت
اعتب��اري وارد كنند و به غي��ر از آن افرادي كه كاالي
خودشان را وارد كرده بودند به آنها اعتباري نميدادند
يعنيكاالهادرگمركاتوبنادرماندندوعليرغماينكه
اسناد مالكيت داش��تند كاالي خود را نميتوانستند
خارجكنند.مااينمشكلرامطرحكرديمونهايتاًاعالم
شدتماميشركتهاميتواننداگركااليخودشانرادر
اين شرايط به بنادر و گمركات كشور رساندند حتماً از
شيوهاعتبارياستفادهكنندوليهيچكساقدامنكرد.
برهميناساسگمركايرانازبانكمركزيدرخواست
كرده است ،تا ليست شركتهايي كه به صورت اعتباري
در سال  99به آنها ارز داده شده را با ميزان ارزي كه به
آنهااختصاصپيداكردهوچهمدتزمانبعدازترخيص
كاالدادهشدهرامنتشركند.معاون فني و امور گمرك
ايران گفت :فقط يك و هش��ت دهم ميليارد يورو
كاال در بندر امام خميني(ره) است كه بايد تعيين
تكليف شود و هيچ كدام از اينها تخصيص نشدهاند
و تأمين نگرفتند و همه كاالها دپو شده است.

رويداد
حاشيه سودآوري مطلوب
ت فوالدي
در شرك 
محمدمهدي مومن زاده ،كارش��ناس و تحليلگر
بازار س��رمايه تحول در تفك��ر راهبردي را دليل
موفقيت يك بن��گاه اقتصادي دانس��ت و اظهار
داش��ت :هياتمديره با تفكر خل��ق ارزش براي
ذينفعان پاي به عرصه فعاليت گذاشته است .در
راهبرد نويني كه در دنياي امروز مبناي فعاليت
سازمانهاي پيشرو در نظر گرفته ميشود ،مالك
تصميمگيري تفكر ارزشي است.
وي با اش��اره به وضعيت مناس��ب شركت فوالد
خوزس��تان در بازار سرمايه گفت :در حال حاضر
در اكثر نس��بتهاي مالي ،عملياتي و عملكردي
ما رتبه اول صنعت فلزات اساسي در بازار سرمايه
را در اختيارداريم .
در ش��اخصهايي همچون بازده��ي داراييها،
بازدهي حقوق صاحبان س��هام ،كيفيت س��ود،
كيفيت فروش ،نس��بتهاي نقدينگي مربوط به
پرداخت س��ود ،حاشيههاي س��ودآوري و ساير
نس��بتهايي كه بر اساس اطالعات سايت كدال
نيز در دسترس هستند ،فوالد خوزستان رتبه اول
صنعت فلزات اساسي را دارد.
مومنزاده يكي از راهبردهاي اصلي ش��ركت را
كيفيس��ازي عملكرد مجموعه در بازار سرمايه
بيان كرد .بر اين اس��اس اقداماتي انجامشده تا از
سهامداران حمايت شود.
وي گفت :در طول س��ال گذش��ته و سال جاري
ب��ا ان��واع ابزارهايي ك��ه در اختيار ب��ود ازجمله
بازار گرداني و سهام خزانه حمايت خوبي از سهام
شركت صورت گرفت و در حال حاضر ميتوانيم
بگويي��م ك��ه نس��بت بازدهي س��هام در همين
روزها و ماههاي طي ش��ده از سال  ۱۴۰۰نسبت
به بس��ياري از ش��ركتهاي همگروه و شاخص
كل بازار بازدهي بهتري داش��ته است و اينيك
موفقيت است.
مومنزاده با اش��اره به حاكميت تفكر ارزشي در
شركت فوالد خوزس��تان اظهار كرد :وقتي يك
بنگاه ميتواند موفق باشد و پيش برود كه تحولي
در تفكر حاكم بر بنگاه هم به وجود بيايد.
ب��ه همي��ن دلي��ل از روز نخس��ت كاري اي��ن
هياتمدي��ره گفتيم كه تفك��ر خلق ارزش براي
ذينفعان را بهجاي س��اير مدله��اي مديريتي
برقرار ميكنيم.
عض��و هياتمديره ش��ركت فوالد خوزس��تان
در پاي��ان گفت :از ابتداي فعالي��ت هياتمديره
كميتههاي مختل��ف زيرمجموع��ه آن ازجمله
كميته حسابرسي و كميته راهبردي فعال شدند
تا بتوانيم براي ارتقاي شركت و توسعه و پيشرفت
آن با تكيهبر مدل تفكر ارزشي گامبرداريم.

4

پنجشنبه  24تير  4 1400ذيالحجه  1442سال هشتم شماره Thu. July15. 2021 1988

رتب�ه اول در نس�بت های بازار س�رمایه و
حمایت از سهام

وی با اش�اره به وضعیت مناس�ب شرکت فوالد
خوزستان در بازار سرمایه گفت :در حال حاضر
در اکثر نسبت های مالی ،عملیاتی و عملکردی
م�ا رتب�ه اول صنعت فل�زات اساس�ی در بازار
س�رمایه را در اختیار داریم  .در ش�اخص هایی
همچ�ون بازدهی دارای�ی ه�ا ،بازدهی حقوق
صاحبان سهام ،کیفیت س�ود ،کیفیت فروش،
نسبت های نقدینگی مربوط به پرداخت سود،
حاشیه های س�ودآوری و سایر نسبت هایی که
بر اساس اطالعات سایت کدال نیز در دسترس

تورم در انتظار بورس

گروه بازار سرمايه|
بررسيآمارهايموجودنشانميدهدكهروندخروجپول
از بورس متوقفشده و از ابتداي تيرماه روز گذشته بيش
از 1500ميليارد تومان نقدينگي جديد وارد بازار سرمايه
شده و س��هامداران حقيقي  20روز متوالي در تالش كه
س��هام جديد وارد پرتفوي خود كنند .به نظر ميرسد كه
روند يكپارچه نزولي بورس پس گذر  10ماه متوقفشده
و اين بازار وارد يك تابستان گرم و پرشور شده است .طي
هفته اخير شاخص كل توانست از محدوده يكميليون و
 300هزار واحدبراينخستينبار در سال جاري عبوركند
ومحدودهمقاومتخودرابشكند.
در اين باره برخي از كارشناسان ميگويند كه بازار سرمايه
روز شنبه خود را با روند نزولي و اصالحي آغاز خواهد كرد و
برخيديگربراينعقيدهاندكهروندصعوديبورسحفظ
ميش��ود .مهمترين مولفه تأثيرگذار بر روي تعيين روند
ي(حقوقيها
بورسورودوخروجتوسطسهامدارانحقيق 
عمدهبهنوعيبازيگرانمحسوبميشوندودرحالحاضر
مهمترينمولفهنوعحركتحقيقيهااست)بودهواينبدان
معناست كه ورود پول تازه ميتواند شاخص را صعودي و
خروجآنشاخصرانزوليكند.البتهدراينميانبايدگفت
اميدها در بورس فراوان است و پس از  10ماه ،سهامداران
ازصفهاي فروشخارجوواردصفهايخريد شدهاند.
به عقيده بس��ياري از كارشناسان اقتصادي ،متغيرهاي
اقتصادي حاكي از رشد تورم طي ماههاي آينده است و با
توجه به اينكه نرخ تورم تأثير بسزايي در شاخص بورس
دارد ،سهامداران و بورسبازان در انتظار چشماندازهاي
تورميهستندوترجيحميدهندداراييهايشانرامجدداً
در بورس سرمايهگذاري كنند و اين عامل را ميتوان يكي
ازمهمترينداليلورودنقدينگيبيشاز 1500ميلياردي
دانست .يكي از عوامل تورم را ميتوان ارقام كسري بودجه
دولت دانس��ت كه ركوردي در حدود  350هزار ميليارد
تومان دارد و موجب دس��تاندازي دولت به منابع بانك
مركزيوبورسميشودودرنتيجهنميتوانانتظاركاهش
تورم را داش��ت ،البته در اين ميان گروهي از كارشناسان
اقتصادي-سياسيشكستدرمذاكراتهستهايرااضافه
كردهاند و ميگويند تورمي جديد درراه است.
وحيد حس��يني ،كارشناس بازار س��رمايه در خصوص
وضعيت بازار مينويس��د :تصميمات دولت آتي درباره
برجام و نرخ بهره ،آينده اقتصادي متفاوتي را رقم خواهد
زد .بااينحال ب��ا توجه به اينكه نميدانيم دولت بعد چه
تصميمهايي در اين باره خواهد گرفت نميتوانيم درباره
آينده بازار سهام نظر قطعي بدهيم ،اما ميتوان گفت با

توجه به بدبينياي كه نسبت به نتايج مذاكرات هستهاي
وجود دارد فع ً
ال بازار سهام رشد خواهد كرد .پيشبيني
ميشود شاخص تا يكميليونو  ۳۵۰هزار واحد صعود
كند و پسازآن در انتظار كابينه دولت جديد خواهد بود
تا براي ادامه مسير ،تيم اقتصادي دولت ازجمله وزيران
صنعت و اقتصاد و رييس بانك مركزي مشخص شوند.
پس از مشخص شدن تيم اقتصادي دولت ،بازار با توجه به
شناختيكهازاينافرادخواهدداشتمتوجهسمتوسوي
برنامهاقتصاديدولتآيندهميشودكهآيادولتبهسمت
قيمتگذاري دس��توري حركت خواهد كرد يا به سمت
آزادس��ازي قيمتها و حماي��ت از بنگاهها پيش خواهد
رفت؛ بعدازآن نقدينگي به اين نتيجه خواهد رسيد كه آيا
وارد بورس شود يا بايد به سمت ساير بازارها حركت كند.
يكي از فعالين اقتصادي نيز در صفح��ه مجازي خود در
خصوص وضعيت بازار نوشت :فع ً
ال جاي نگراني در مورد
شركتهاي بنيادي بازار كه نسبت قيمت به درآمد ()P/E
مناسبي دارند ،وجود ندارد و باوجود نوسانهاي مقطعي،
حداقل بهاندازه تورم رش��د ميكنند .اما شركتهايي كه
س��ودآوري چنداني ندارند و بر اساس اتفاقاتي مثل خبر
افزايش س��رمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي داراييها يا
پروژهشدنسهم،رشدكردهاند؛جاياصالحخواهندداشت.
باورودجريانپوليدربازارسرمايه،نقدينگيبينگروههاي
مختلفحركتميكندوتمامگروههايبازارممكناست
تحركيداشتهباشند.بههرحالهرگروهبرحسبوضعيت
بنياديشركتها،رشدميكندوبعضيصنايعرشدبيشتر
و برخي صنايع هم رشد كمتري خواهند داشت .به عقيده
منجرياننقدينگيهرچندوقت يكباربهيكيازصنايع

سرآمدی در تفکر خلق ارزش

هستند،فوالدخوزستانرتبهاولصنعتفلزات
اساسی را دارد.

کیفیسازیعملکردشرکت

ن زاده یکی از راهبردهای اصلی ش�رکت را
موم� 
کیفی س�ازی عملکرد مجموعه در بازار س�رمایه
بی�ان کرد .بر این اس�اس اقداماتی انجام ش�ده تا
از س�هامداران حمایت ش�ود .وی گف�ت :در طول
سال گذش�ته و س�ال جاری با انواع ابزارهایی که
در اختیار بود از جمله بازارگردانی و س�هام خزانه
حمایت خوبی از سهام شرکت صورت گرفت و در
حال حاضر می توانیم بگوییم که نس�بت بازدهی
س�هام در همین روزها و ماههای طی شده از سال
 ۱۴۰۰نسبت به بس�یاری از شرکتهای هم گروه و
شاخص کل بازار بازدهی بهتری داشته است و این
یکموفقیتاست.

کارکنان واجد شرایط
وام ضروری دریافت کردند

معاون منابع انس�انی و امور اجتماعی شرکت
ف�والد خوزس�تان از دریاف�ت وام ض�روری
کارکن�ان واجد ش�رایط خب�ر داد .به گزارش
خبرن�گار روابط عمومی ،س�عید قاس�م زاده
مع�اون مناب�ع انس�انی و ام�ور اجتماع�ی از
پرداخت بیش از  ۶۵میلیارد ریال وام ضروری
به کارکنان طی دو ماه اخیر خبر داد.
قاس�م زاده ب�ا بیان اینک�ه یک�ی از اهداف و
اس�تراتژی های ش�رکت فوالد خوزستان در
س�ال جاری ارتقاي س�طح رفاهی کارکنان و
ایجاد ش�رایط مناس�ب جهت برخورداری از
تسهیالت است ،اظهار داش�ت :تاکنون ۷۰۰
پرونده وام ضروری تشکیل و پایش شده و در
مراحل پرداخت است.
با موافقت مدیرعامل شرکت عالوه بر افزایش
چهار برابری ،وام بدون بهره و کارمزد پرداخت
میشود .وی افزود :بر اس�اس مذاکره با بانک
سپه (انصار سابق) مبنی بر اجرای کامل تعهد
و برق�راری مج�دد پرداخت وام ب�دون بهره
توافق ش�د و تا پای�ان مردادماه ب�ه  ۳۳۰۰تَن

بازارسرمايه

«تعادل» روند معامالت تاالر شيشهاي را بررسي ميكند

در بسیاری از شاخص های بازار سرمایه
در رتبه نخست هستیم

ن زاده عضو هی�ات مدیره
محم�د مهدی موم� 
شرکت فوالد خوزس�تان با اش�اره به اینکه در
بسیاریازشاخصهایبازارسرمایهرتبهنخست
را داریم ،از استقرار تفکر خلق ارزش در شرکت
فوالد خوزس�تان خب�ر داد .موم�ن زاده تحول
در تفکر راهبردی را دلی�ل موفقیت یک بنگاه
اقتصادی دانس�ت و اظهار داشت :هیات مدیره
با تفکر خلق ارزش برای ذینفعان پای به عرصه
فعالیت گذاشته اس�ت .در راهبرد نوینی که در
دنیای امروز مبنای فعالیت سازمانهای پیشرو
درنظرگرفتهمیشود،مالکتصمیمگیریتفکر
ارزشی است.

بازارسرمايه

از کارکن�ان تس�هیالت بدون به�ره پرداخت
میش�ود .همچنین ب�ا توافق ص�ورت گرفته
با بان�ک ملت ش�رایط پرداخت وام تس�هیل
و روند آن تس�ریع ش�د .تا به ام�روز به ۱۵۰۰
تَن از کارکنان تس�هیالت یک میلیارد ریالی
پرداخت شده است .قاسم زاده در پایان اظهار
داش�ت :با موافقت هیات مدیر ه شرکت جهت
ارائه برخی تسهیالت رفاهی دیگر ،به زودی
اطالعرسانی خواهد شد.

مومن زاده با اشاره به حاکمیت تفکر ارزشی در
شرکت فوالد خوزستان گفت :وقتی یک بنگاه
می تواند موفق باشد و پیش برود که تحولی در
تفکر حاکم بر بنگاه هم به وجود بیاید .به همین
دلیلازروزنخستکاریاینهیاتمدیرهگفتیم
کهتفکرخلقارزشبرایذینفعانرابهجایسایر
مدل های مدیریتی برقرار می کنیم .وی توجه به
همهذینفعانشاملسهامداران،سرمایهگذاران
بالقوه و بالفعل ،کارکنان تالشگر شرکت و مردم
خوزس�تان را اولویت هیات مدیره دانست و در
ادامه در خصوص م�دل تصمیم گیری گفت :در
چارچوب مدل تفکر ارزشی ،شناسایی فرصت
های تصمی�م ،جایگزین توجه به مس�اله های
تصمیم می ش�ود و با رویکردی پیش دستانه و
هم�راه با آینده نگری در چارچ�وب ارزش های
حاک�م بر ش�رکت ب�رای تصمیم گی�ری اقدام
می ش�ود .عضو هی�ات مدیره ش�رکت فوالد
خوزستان در پایان سخنان خود گفت :از ابتدای
فعالی�ت هیات مدیره کمیته ه�ای مختلف زیر
مجموعه آن از جمله کمیته حسابرسی و کمیته
راهبردی فعال ش�دند تا بتوانیم ب�رای ارتقای
شرکت و توس�عه و پیشرفت آن با تکیه بر مدل
تفکر ارزشی گام برداریم.

و گروههاي بازار ورود ميكند .قطعاً اكثر سهامداران توان
تشخيصاينكهنقدينگيروزانهبهكدامگروهواردميشود،
ندارند و بهتر است بهجاي نوسانگيري روزانه ،سبدي از
سهمهايمناسببازارتشكيلدهندوگاهي،تغييراتيدر
سبدسرمايهگذاريهايخودايجادكنند.
روند معامالت آخرين روز كاري
تاالر شيشهاي
شاخصكلدربازاربورسدرآخرينروزكاريهفتهيعني
چهارشنبه ۲۳،تيرماهيكهزارو ۶۰۲واحدرشدداشتكه
درنهايتاينشاخصبهرقميكميليونو ۳۰۵هزارواحد
رسيد.برپايهمعامالتبيشازهفتميلياردو ۶۶۴ميليون
س��هم ،حق تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش ۶۰هزار و۱۶۵
ميلياردريالدادوستدشد.همچنينشاخصكل(هموزن)
با يك هزار و ۲۷۸واحد افزايش به ۴۰۱هزار و ۶۲۰واحد و
شاخص قيمت (هموزن) با ۸۱۲واحد رشد به ۲۵۵هزار و
 ۳۸۴واحد رسيد .شاخص بازار اول يك هزار و  ۲۹۵واحد
كاهشوشاخصبازاردوم ۱۱هزارو ۶واحدافزايشداشت.
عالوه بر اين در بين همه نمادها ،ش��ركت توسعه معادن
و صنايع معدني خاورميانه با نم��اد «ميدكو» با يك هزار
و  ۷۲۷واحد ،پتروش��يمي پارس با نماد «پارس» با ۸۴۶
واحد ،گروه مپنا با نماد «رمپنا» با ۷۲۵واحد ،پتروشيمي
نوري با نماد «نوري» يا  ۷۰۵واحد ،بانك پارسيان با نماد
«وپارس» با  ۳۹۸واحد ،كش��تيراني جمهوري اسالمي
ايران با نماد «حكشتي» با ۳۶۴واحد ،پااليش نفت تهران
با نماد «ش��تران» با ۳۴۹واح��د ،پااليش نفت اصفهان با
نماد «شپنا» با  ۲۶۰واحد ،ايرانخودرو با نماد «خودرو»

محمدعل��ي دهق��ان دهنوي ،رييس س��ازمان
بورس با اش��اره به طرح حمايتي س��ازمان براي
سهامداران خرد گفت :براي اينكه آرامش خاطري
براي س��هامداران خ��رد ايجاد كني��م ،طرحي
حمايتي را اسفندماه سال گذشته به مرحله اجرا
رسانديم.
وي افزود :اينكه افرادي سهامي را باالتر از ارزش
واقعي آن خريداري كردن��د يك ناراحتي ايجاد
ميكند و اينكه مجبور شوند همان سهام را كمتر
از قيمت واقعي آن به فروش برس��انند ناراحتي
مضاعفي را بهويژه براي سهامداران خرد موجب
ميشود .بنابراين طرحي را به اجرا رسانديم مبني
بر اينكه كساني كه تا ارديبهشت  ۱۴۰۱پرتفوي
خود را حفظ كنند ،ميتوانند از تضمين سود ۲۵
درصدي استفاده كنند.
رييس س��ازمان بورس در پاس��خ به منتقداني
كه معتقدند اين طرح ش��بيه به سود بانكي براي
سپردهگذاران اس��ت ،اظهار داشت :اين ديدگاه
تحليل اش��تباهي اس��ت؛ چراكه در حال حاضر
امكان اختيار فروش تبعي بر روي س��هام وجود
دارد و بس��ياري از ناش��ران براي اينكه از سهام
خود حماي��ت كنند اوراق اختي��ار فروش تبعي
منتش��ر ميكنن��د و اطالعيه آنه��م در كدال
ثبت ميشود.
دهقان دهن��وي ادامه داد :ما اين اوراق فروش بر
س��هام را به اوراق اختيار فروش بر روي پرتفوي
تبديل و براي اينكه مفهوم آن براي سهامدار خرد
پيچيده نباشد ،اين اقدام حمايتي را نوعي بيمه
پرتفوي معرفي كردهايم.
درواقع از ابزار متعارف اختيار فروش تبعي براي
اين منظور استفادهشده اس��ت .رييس سازمان
بورس درباره عدم اس��تقبال س��هامداران از اين
طرح تا به امروز ،گفت :كاهش اس��تقبال از اين
طرح به اين دليل بوده كه بس��ياري از اين افراد
جزو خريداران عرضه اوليهها هستند .بهجز چند
عرضهاوليه ،مابق��ي هيچكدام به كمتر از قيمت
عرضه نرسيدهاند.
بنابراين كساني كه در عرضه اوليه شركت كرده
بودند و سودهاي بسيار خوبي هم داشتند ،عم ً
ال
در حال حاضر در سود هس��تند و از سوي ديگر
بس��ياري از س��هامداران اين عرضه اوليهها را با
نگاه س��رمايهگذاري بلندمدت خريداري كردند
بنابراين اين دس��ت از س��هامدار آنهم به سراغ
اين برنامههاي حمايتي نميروند.
بااينحال ،اين اقدام حمايتي از س��وي سازمان
بورس انجامشده و سهامداراني كه مايل بودند از
آن استفاده كردند.

مسوول ستاد عتبات شرکت فوالد خوزستان
منصوب شد

با حکم حجتاالسالم سید محمود موسوی ،رئیس
ستاد بازس�ازی عتبات و عالیات استان خوزستان،
مسوولستادبازسازیعتباتوعالیاتشرکتفوالد
خوزستان منصوب شد .مراسم تکریم قاسم سدره
مس�وول پیش�ین و معارفه حمیدرضا توکلی زاده
مسوولجدیدستادبازسازیعتباتوعالیاتشرکت
فوالدخوزستانباحضوررئیسستادبازسازیعتبات
وعالیاتاستانخوزستان،محمدنیکوکارقائممقام
مدیرعامل در امور بهره برداری و توس�عه ،علیرضا
مخبردزفولیقائممقاممدیرعاملدراموربهداشت
و سالمت کارکنان ،سعید قاس�م زاده معاون منابع
انسانیواموراجتماعیوجمعیازمسووالنشرکت
فوالد خوزستان ۲۲،تیر ماه ۱۴۰۰در سالن کنفرانس
مهمانسرای نور این ش�رکت برگزار شد .به گزارش
خبرنگارروابطعمومی،رئیسستادبازسازیعتبات
وعالیاتخوزستاندرجلسهیادشدهگفت:شرکت
فوالد خوزستان همواره یکی از پشتیبانان جدی در
امربازسازیعتباتعالیاتبودهوبابرپاییموکبدر
پایانه مرزی چذابه ،احیاگر زیارت اربعین ابا عبداهلل
الحس�ین (ع) بوده اس�ت .وی افزود :ستاد عتبات
عالیات یک ستاد رسمی و مردم نهاد می باشد که با
کمکهایخیرینمردمی،وظیفهتامین،بازسازیو
لبیتعصمتوطهارتدرکشورهای
نوسازیحرماه 
عراقوسوریهرابرعهدهدارد.سیدمحمودموسوی

وبینار «مهارت های ارتباطی
در خانواده»

وبینارتخصصی«مهارتهایارتباطیدرخانواده»
با اس�تقبال کم نظیر زوج های جوان شرکت فوالد
خوزس�تان برگزار ش�د .به گزارش خبرنگار روابط
عمومی ،عصرگاه ۲۲تیرماه ۱۴۰۰و بر اساس مصوبه
ش�ورای عالی فرهنگی ش�رکت فوالد خوزستان،
ب�ه مناس�بت س�الروز ازدواج آس�مانی حضرت
امیرالمومنین علی (ع) و حضرت فاطمه (س) و روز
ازدواج وبینار تخصصی (آم�وزش مجازی) مهارت
های ارتباطی در خانواده برگزار ش�د .دکتر مخبر
دزفولی گف�ت :ابراز محبت کالم�ی ،گریس کاری
چرخهایزندگیدرمحیطکاریوخانوادهاست.در
اینوبینارجذابکهبااستقبالفوقالعادهوشرکت
بیش از  ٢٢٠زوج جوان فوالد خوزستان با همکاری
واحدهای مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی،
روابط عمومی و س�تاد اقامه نماز برگزار شد ،دکتر
علیرضا مخبر دزفولی پزشک و دکترای تخصصی
روانشناسیبهتشریحعواملپایداریرابطهزناشویی
و نیز عناصر خطر آفرین این رابطه پرداختند .این
پزش�ک و روان شناس ،با اس�تناد به پژوهش های
انجام ش�ده گفت :وجود احترام ،اعتم�اد ،تعهد و

با ۲۲۱واحد و گروه صنعتي پاكش��و با نماد «پاكش��و» با
 ۱۹۹واحدتأثيرمثبتبرشاخصبورسداشتند.درمقابل
فوالد مباركه اصفهان با نماد «ف��والد» با يك هزار و۱۴۸
واحد ،صنايع پتروشيمي خليجفارس با نماد «فارس» با
 ۹۱۴واحد ،شركت سرمايهگذاري غدير با نماد «وغدير»
ب��ا ۴۹۴واحد ،ملي صنايع مس اي��ران با نماد «فملي» با
 ۴۹۰واحد ،معدن��ي و صنعتي گل گهر با نماد «كگل» با
 ۴۴۱واحد،پتروشيميپرديسبانماد«شپديس»با۴۳۲
واحد ،پتروش��يمي فناوران با نماد «شفن» با ۳۲۹واحد،
نفتوگازپتروشيميتأمينبانماد«تاپيكو»با ۲۳۹واحد
تأثيرمنفيرابرشاخصبورسداشتند.برپايهاينگزارش،
در اين روز ش��ركت گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق
بازنشستگي كشوري با نماد «ومدير» ،ليزينگ كارآفرين
با نماد «ولكار» ،شركت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي با
نماد«شستا»،گروهداروييبركتبانماد«بركت»،صنعت
غذايي كورش با نماد «غكورش» ،پااليش نفت اصفهان با
نماد «شپنا» و ايرانخودرو با نماد «خودرو» در نمادهاي
پرتراكنش قرار داشتند .گروه شيميايي هم در معامالت
امروز صدرنش��ين برترين گروههاي صنعت شد و در اين
گروه  ۳۳۷ميليون و  ۷۱۷هزار برگه س��هم به ارزش پنج
هزارو ۵۰۲ميلياردريالدادوستدشد.درآخرينروزكاري
هفتهشاخصفرابورسنيزحدود ۴۲واحدافزايشداشت
و بر روي كانال  ۱۸هزار و  ۹۹۰واحد ثابت ماند .همچنين
دراينبازارپنجميلياردو ۱۲۷ميليونبرگهسهمبهارزش
 ۹۰هزار و ۹۶۲ميليارد ريال دادوستد شد .روز چهارشنبه
شركتسرمايهگذاريصباتأمينبانماد«صبا»،بيمهدي
بانماد«ودي»،پااليشنفتالوانبانماد«شاوان»،توسعه
مسير برق گيالن با نماد «بگيالن» ،گروه سرمايهگذاري
ميراث فرهنگي با نماد «س��مگا» ،پليمر آريا ساس��ول با
نماد «آريا» ،توليد نيروي ب��رق دماوند با نماد «دماوند»،
بيمه سامانبانماد«بساما»،پتروشيميتندگويانبانماد
«شگويا» ،نيروگاه زاگرس كوثر با نماد «بزاگرس» و توزيع
داروپخشبانماد«دتوزيع»تأثيرمثبتبرشاخصفرابورس
داشتند .همچنين پتروشيمي مارون با نماد «مارون»،
پتروشيمي زاگرس با نماد «زاگرس» ،صنعتي مينو با
نماد«غصينو»،فوالدهرمزگانجنوببانماد«هرمز»،
بيمهاتكاييايرانيانبانماد«اتكاي»،زغالسنگپرورده
طبس با نماد «كزغال» ،توسعه و عمران استان كرمان
بانماد«كرمان»،توليداتپتروشيميقائدبصيربانماد
«شبصير»،پخشهجرتبانماد«هجرت»،شركتآهن
وفوالدارفعبانماد«ارفع»وبيمهتجارتنوبانماد«بنو»
تأثيرمنفيبرشاخصفرابورسهمراهبودند.

جزييات طرح بيمه پرتفوي
سهامداران متضرر

ابراز محب�ت کالمی عوامل پایداری ه�ر رابطه ای،
ازجملهرابطههمسرانورابطهوالد-فرزندیاست
و ُخردهگیری،بیاحترامیبههمدیگر،طفرهرفتناز
گفتوگو،تمرکزبرنقاطضعفیکدیگروعدمبیانبه
موقعگالیهها،ازعناصرسوقدهندهرابطهبهسمت
تنش و تعارض است .دکتر مخبر دزفولی با اشاره به
لزومقدرشناسیازیکدیگردرمحیطخانوادهومحیط
کاروترویجفرهنگسپاسگزاریگفت:ابرازمحبت
کالمی ،تحس�ین ،تقدیر ،ذکر نکات مثبت رفتاری
همدیگر در هر رابطه ای ،گری�س کاری چرخ های
خش�ن زندگی اس�ت و در تلطیف روابط نقشی بی
نظیردارد.

در ادامه بیان داشت :مردم خوزستان در شهر نجف
مش�ارکت در بازس�ازی و مرمت  ۱۰۰درصد گنبد و
ایوان حرم حض�رت امیرالمومنی�ن (ع) و احداث و
تکمیل صحن حضرت فاطمه زهرا (س) به مساحت
 ۲۲۰ه�زار متر مربع در پنج طبقه را داش�تهاند .وی
افزود :در کربال مردم خوزستان در مرمت و بازسازی
یهاشمبه
سنگفرشبینالحرمینوصحنعقیلهبن 
مساحت۵هزارمترمربعدرقالبتامینسیمانصحن
وطرحتوسعهحرمحضرتامامحسین(ع)وحضرت
اباالفضل(ع)درمساحتیبهوسعت ۴۰هزارمترمربع،
تامین آب تصفیه حرم ها در ش�هر کربلا ،زیرگذر
حرمها ،سیس�تم خن�ک کنندگ�ی و دوربینهای
مدار بس�ته با حضور افراد فن�ی و کمکهای نقدی
مشارکتباالییداشتند.همچنینازکارهایمهمی
که در کربال در حال انجام اس�ت ،پروژه زیرگذرهای

حر م های این شهر است .وی افزود :مردم خوزستان
در کاظمین نیز برای اح�داث خیابانی همچون بین
الحرمین کربال مش�ارکت دارند .در شهر سامرا نیز
ستاد عتبات خوزس�تان معین می باشد .همچنین
تامی�ن ۶درب ب�رای حرم امامین عس�کریین (ع)
به وس�یله مردم خوزستان ساخته ش�د که یکی از
ب ها از طرف ش�رکت فوالد خوزستان اهدا شده
در 
است .موس�وی در پایان سخنان خود اظهار داشت:
برای موکبها ماموریت تعریف ش�ده اس�ت .یکی
از ماموریته�ای ویژه برای موکب ه�ای اربعین در
خوزستان،خدمترسانیصفرتاصدبهزائراناربعین
است .از دیگر ماموریتها در اساسنامه موکبهای
اربعین،مشارکتدرحوادثوباليایطبیعی،همچون
س�یل،کرون�ا،زلزلهودیگ�راموراس�ت.درنهایت
ماموریتسومموکبهاجمعآوریکمکهایمردمی
وفعالیتدرفضایمجازیبرایاحیایزیارتاربعین
میباش�د .گزارش خبرنگار ما حاکی است ،در پایان
جلسهباحضورحجتاالسالمسیدمحمودموسوی،
رئیسستادبازس�ازیعتباتوعالیاتخوزستانو
علیرضا مخبردزفولی قائم مقام مدیرعامل در امور
بهداش�ت و سلامت کارکنان با اهدای لوح تقدیر
از زحمات قاسم سدره مس�وول پیشین قدردانی و
حمیدرضاتوکلیزادهبهعنوانمسوولجدیدستاد
عتباتعالیاتشرکتفوالدخوزستانمعرفیشد.

دیدار مدیرعامل با خانواده معظم شهدای
شرکت فوالد خوزستان

مدیرعامل فوالد خوزس�تان با خانوادههای سه
تن از ش�هدای این شرکت که س�اکن در تهران
میباشند،دیدارنمود.امینابراهیمیمدیرعامل
ب�ه همراه حج�ت االسلام بهاالدین�ی عاملی
مس�وول امور ایثارگ�ران و اس�ماعیل چراغی
مشاورمدیرعاملدرامورایثارگرانشرکتفوالد
خوزستان با خانوادههای شهید ابراهیم بندری،
شهید داود تقیپور و شهید علی اصغر سرکش
نوایی ،دیدار نمود .ابراهیم�ی در این دیدار که
 ۳س�اعت به طول انجامید ،با شنیدن سخنان و
پیشنهادهایخانوادههاییادشده،ضمنتاکید
بر این مطلب که عزت ،آب�رو و اقتدار ما مدیون
ایثار شهدای عزیز ب ه خصوص همکاران شهید
در فوالد خوزستان است ،خاطر نشان کرد :همه
واحدها ب�ه خصوص واحد ام�ور ایثارگران باید
خدمتگزار خانواده معزز ش�هدا باشند .در این
دیدار حجت االسلام موسی بهاالدینی عاملی
مسوول امور ایثارگران شرکت فوالد خوزستان
اظهار داش�ت :با مدیریت مهن�دس ابراهیمی،
اهتمام بیش�تری ب�ر ارائه خدمات ب�ا کیفیت و

کمیت به نس�بت گذش�ته ص�ورت میگیرد و
انشاء اهلل تحول مثبتی در خصوص خدمات به
جامعه ایثارگران انجام خواهد ش�د .وی افزود:
دیدارهای منظ�م و هدفمند مدیرعامل محترم
با خانواده شهدا در راستای رفع مشکالت است.
همچنین انتخ�اب آقای اس�ماعیل چراغی که
از خانواد ه شهدای ش�اغل در فوالد خوزستان
می باشد ،ب ه عنوان مش�اور مدیرعامل در امور
ایثارگ�ران ،دلیل این مدعا اس�ت .این گزارش
حاکی است ،دیدار یادشده ،روز شنبه ۱۹تیرماه
 ۱۴۰۰در دفت�ر مدیرعامل فوالد خوزس�تان در
تهران برگزار شد.

درشهر
آلودگي هواي پايتخت
در هفت روز گذشته

ديروز كيفيت هواي تهران در هفتمين روز متوالي،
برايگروههايحساسناسالمبود.درچنينشرايطي
افراد مبتال به بيماري قلبي يا ريوي ،س��المندان و
كودكان بايد فعاليتهاي طوالني يا سنگين خارج
از منزل را كاهش دهند .به گزارش ايلنا ،بنابر اعالم
ش��ركت كنترل كيفيت هواي پايتخت ،ميانگين
غلظت آاليندههاي هواي تهران هم ديروز روي عدد
 ۱۲۲قرارگرفتوكيفيتهوابرايگروههايحساس
ناسالم شد .غلظت آاليندهها در  ۲۴ساعت منتهي
به دي��روز صبح نيز روي عدد  ۱۲۲قرار داش��ت
و كيفيت هوا براي گروههاي حس��اس ناس��الم
گزارش شده بود .تهران از ابتداي سال جاري دو
روز هواي پاك ۹۵ ،روز هواي قابل قبول ۱۷ ،روز
هواي ناس��الم براي گروههاي حساس و يك روز
هواي ناسالم براي همه گروهها را داشته است.

شكايتتاكسيران 
ي
از تامين اجتماعي به مجلس

مديرعامل اتحاديه تاكس��يرانيهاي شهري كشور
گفت :اين اتحاديه از سازمان تامين اجتماعي به علت
بروز رساني نشدن فهرست رانندگان و اجراي صحيح
قانون بيمه تامين اجتماعي آنها به كميسيون اصل
 ۹۰مجلس ش��وراي اسالمي شكايت كرده است .به
گزارش ايرنا ،مرتضي ضامني افزود :مجلس شوراي
اسالمي در راستاي حمايت از رانندگان حمل و نقل
عمومي و با هدف جبران بخشي از هزينههاي سربار
اين قش��ر زحمت كش جامعه در بند «ب» از ماده ۷
قانون هدفمندسازي يارانهها دولت را مكلف كرد از
محلمنابعسازمانهدفمندسازييارانهها ۵۰درصد
از سهم رانندگان را در طرح بيمه تامين اجتماعي به
عنوان يارانه پرداخت كند ،اعتباري كه در هر سال در
بودجهسنواتيكشورپيشبينيوبهتصويبميرسد.
وي ادامه داد :به رغم پيشبيني اعتبار الزم در سنوات
مختلف ،متاس��فانه از سال  ۱۳۹۲س��ازمان تامين
اجتماعي با بهانه تكميل سقف اعتباري اين بخش،
از پذيرش رانندگان جديد و به روز رس��اني فهرست
رانندگان موج��ود خودداري كرده اس��ت .ضامني
گفت :به منظور حل اين مش��كل در سال  ۱۳۹۸در
راستايتفاهممنعقدهفيمابينسازمانشهرداريها
و دهياريهاي كش��ور و س��ازمان تأمين اجتماعي
مقرر شد؛ با هدف ساماندهي فهرستهاي موجود و
جلوگيري از هدر رفت يارانه پرداختي دولت و احقاق
حقوق فعاالن واقعي حوزه حمل و نقل شهري ،بانك
اطالعاتيسازمانتاميناجتماعيدربخشرانندگان
توسط وزارت كشور مورد پااليش قرار گرفت ،پس از
انجام اين فرايند مشخص شد ،مشخصات حدود ۵۰
درصد از افرادي كه به عنوان راننده از يارانه دولتي در
بيمه تامين اجتماعي استفاده ميكنند ،در هيچ يك
از بانكهاي اطالعاتي موجود كشور به عنوان راننده
وجود ن��دارد .مديرعامل اتحاديه تاكس��يرانيهاي
شهري كشور ادامه داد :اين افراد كساني هستند كه
بنا به داليل گوناگون مدتهاس��ت از حوزه حمل و
نقلمنفكشدهاندياازابتدابهاشتباهمشخصاتشان
تحت عنوان راننده به ثبت رس��يده اس��ت .در ادامه
مقرر ش��د كه فرايند حذف اين افراد و اضافه ش��دن
رانندگان واقعي تا سقف موجود و بدون نياز به اعتبار
جديد به مرحله اجرا درآيد ،كه متأس��فانه سازمان
تامين اجتماعي بارها به دالي��ل گوناگون از اجراي
اين طرح خودداري كرده اس��ت و ب��ه رغم برگزاري
جلسات بسيار و پيگيريهاي مكرر موضوع اجرايي
نشده است .وي افزود :با توجه به نظر قانونگذار در اين
بخش و اختصاص بودجه مورد نياز به منظور اجراي
اين قانون در سالهاي مختلف ،به دليل عدم تمايل و
اقدام جدي سازمان تامين اجتماعي ،شاهد انحراف
۵۰درصدي در هزينه كرد بودج��ه و اختصاص آن
به افراد غير راننده هس��تيم ،اين درحالي است كه با
۸۰درصد ظرفيت ايجاد شده ناشي از حذف افراد غير
مشمول ميتوان ،كليه رانندگان فعال و داراي پروانه
اشتغال در حوزه حمل و نقل عمومي را بيمه كرد.

انصراف  5نفر ديگر
از گزينههاي شهرداري تهران

ناصر اماني ،منتخب مردم تهران در دوره ششم شوراي
ش��هر تهران از انصراف تعداد ديگ��ري از گزينههاي
ش��هردار تهران خبر داد .اماني در گفتوگو با ايسنا،
با بيان اينكه منتخبان ش��وراي شش��م براي انتخاب
شهردار آينده  41نفر را پيش��نهاد داده بودند ،گفت:
همان ابتدا  8نف��ر از اين افراد انص��راف دادند و صبح
چهارشنبه نيز پنج نفر ديگر اعالم انصراف كردند .وي
با بيان اينكه پشمچي زاده ،جاويد ،گودرزي ،مرضيه
وحيد دس��تجردي و س��ردار محمدرضا ف�لاحزاده
گزينههاي��ي بودند كه انصراف ش��ان را به منتخبان
شورايششماعالمكردند،گفت:حاالتعدادگزينههاي
ش��هرداري از  41نفر به  28نفر رسيده است و اعضاي
شورا در حال بررسي افراد باقي مانده هستند .اماني با
بيان اينكه در حال حاضر جلسات منتخبان شورا براي
تطبيق گزينههاي پيشنهادي با شاخصهاي احصا
شده تشكيل شده است ،گفت :افرادي كه بتوانند از اين
مرحله عبور كنند و كارنامه آنها با شاخصها تطبيق
داشته باش��د وارد مرحله دوم ميشوند كه در مرحله
دوم رزومههاي آنها بررس��ي خواهد شد و در مرحله
سوم اگر كانديدايي امتياز الزم را كسب كرده باشد از
آنها مصاحبه خواهيم كرد و برنامههايشان براي اداره
تهران اخذ ميشود تا نهايتا بتوانيم از اين ميان شهردار
تهران را انتخاب كنيم .وي با بيان اينكه تاكنون عالوه
بر اين پنج نفري كه امروز انصراف دادند آقايان فتاح،
مخبر دزفولي ،سعيد محمد ،سردار حاجي زاده ،سردار
وحيدي،محمدفروزنده،مسكنيوفرهادرهبرانصراف
دادهاند،گفت:درفضايمجازياساميمختلفيمنتشر
شده اما هيچ كدام از اين مصاديق درست نيست.

راهوشهرسازي
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بيم و اميدهاي ساخت ساالنه يك ميليونآپارتمان

گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه به تازگي مجلس در مصوبهاي به ساخت 4
ميليونمسكندر 4سال(هرساليكميليونآپارتمان)
راي داد ،ابراهيم رييس��ي ،رييسجمهور منتخب نيز
همين وعده را در جريان مبارزات انتخاباتي خود خطاب
به مردم و طرفداران خود تكرار كرد .در صورتي كه فرض
كنيم هر دو طرح ساخت ساالنه يك ميليون آپارتمان
طي  4س��ال پيش رو اجرا شود ،انتظار ميرود در پايان
سال 1404حدود 8ميليونواحدمسكونيساختهشده
وتحويلاقشارآسيبپذيرجامعهشود.رقميكهباتوجه
بهجمعيتمستاجرانكشور(حدود 38درصدجمعيت
كلكشور)وهمچنينجمعيت 20ميليوننفريحاشيه
نشينان و بد مسكنهاي كشور كافي به نظر نميرسد اما
بسيار چشمگير و قابل توجه است .در اين حال ،تحقق
ساخت يك يا دو ميليون مسكن در سال ،اگر چه بعيد
به نظر نميرسد اما خالي از اشكال هم نيست و با موانع
متعددي و از جمله با مساله بزرگ تامين مالي از سوي
دولت و خانوارها مواجه است .در اين ميان ،نكته جالب
اين است كه برخي از نمايندگان مجلس كه خود مبدع
و تصويبكننده طرح س��اخت يك ميليون مسكن در
سال هستند ،تحقق طرح مشابه رييسجمهور منتخب
را مش��روط به تفكيك وزارت راه از مس��كن ميدانند.
مسالهاي كه به نظر غير واقعي به نظر ميرسد .اگر چه
تفكيكراهازمسكندارايمزيتهايمتعدديميتواند
باشد ،اما فراموش نكنيم كه بزرگترين طرح مسكني
تاريخ كشور كه البته با مشكالت و انتقادات فراواني رو
به رو بوده و هس��ت ،در دولت احمدينژاد در شرايطي
كليد خورد و پي گرفته شد كه وزارت مسكن با وزارت راه
ادغام شده بود و به صورت كنوني ،به عنوان وزارت راه و
شهرسازي شناخته ميشد.
كارگران و كارمندان توان مالي ندارند
در اين حال ،خشايار نادي ،كارشناس مسكن با ارايه چند
پيشنهاد براي تحقق ساخت ساالنه يك ميليون مسكن
در كشور ،گفت :قش��ر كارگر و كارمند توان مالي تامين
آورده طرح ملي مس��كن را ندارند .نادي در گفتوگو با
تسنيم ،اظهار كرد :برنامه دولت س��يزدهم براي توليد
ساالنهيكميليونمسكنعملياستواگردولتبخواهد
ميتواندطيچهارسالآيندهچهارميليونمسكنتحويل
دهد .وي اضافه كرد :به جز از مس��كن مهر يكي ديگر از
راهكارهايرفعمشكلمسكنكشوربازآفرينيبافتهاي
فرسوده داخل شهرهاست .يكسري مناطق فرسوده در
داخل ش��هرها وجود دارد و با بازسازي و تجميعسازي
در آنها ميشود مش��كل مسكن كشور را حل كرد .نادي
يادآور ش��د :دولت روحاني تعدادي از محالت و مناطق
فرس��وده را در شهرها انتخاب و به عنوان محالت هدف،
براي تجميعسازي فقط روي آنها كار كرده است ولي به
نظرم به نتيجه نميرسد .وي با بيان اينكه دولت بهجاي
محله محور بايد س��اختمان محور بودن را مالك عمل
قرار دهد ،افزود :به اين ترتيب تك تك س��اختمانهاي
فرس��وده مورد توجه قرار ميگيرند .مثال در كالنش��هر
تهران در مناطق مختلف از شمال شهر گرفته تا مركز و
جنوب شهر ،ساختمانهاي قديمي و بالاستفاده زيادي
وجود دارد كه ميشود آنها را با بازسازي يا تجميعسازي

قابل استفاده و سكونت كرد .خيلي از اين ساختمانهاي
مخروبه به علت رسيدگي نشدن ،محل تجمع معتادين و
كارتنخوابها شده است .اما از آنجايي كه در زمان حاضر
بافت فرسوده محله محور است مشمول اين ساختمانها
نميشود .وي يكي ديگر از راهكارها را افزايش مبلغ وام و
دوره بازپرداخت  20ساله براي احياي بافتهاي فرسوده
اعالم كرد و گفت :شوراي ش��هر ميتواند محلههايي را
مش��خص كند و بگويد در اين محلهها افراد نميتوانند
بيشتر از چهار يا پنج يا ش��ش طبقه بسازند آن خانهها
را بهسازي كنند يا آپارتمانهاي قديمي تبديل به احسن
شوند .وي با اشاره به اينكه در مناطق 5و 22بافت فرسوده
كم اما در مناط��ق  6و 12و  13بافتهاي قديمي زيادي
وجود دارد ،تصريح كرد :اين بافتهاي قديمي را ميشود
احياكردبهشرطيكهدرحوزهشهريهمبهآنتوجهشود
و بر اساس مصوبه شهري تبديل به برج نشوند .به نظرم
در حوزه شهري بهترين كار اين است كه طرحي روي
بافتهاي فرسوده تدوين شود بخشي از برنامه ساخت
يكميليونواحدرامحققكرد.كارشناسمسكنبيان
كرد:اگراينخانههادرداخلبافتشهريساختهشوند
آب ،برق ،معابر ،پليس ،مراكز درماني و ...آنها وجود دارد
و براي تامين اينها نياز به منابع مالي كالني نيست.
نادي در اين رابطه چند پيشنهاد ارايه كرد:
 -1جلوگيري از بلندمرتبهس��ازي در شهرهاي بزرگ و
كاربري امالك مس��كوني با كاربري ( R121نماد اراضي
حداقل 480مترمربع)ونهايتاً( R122نماداراضيحداقل
 200مترمربع) چرا كه اين موضوع توجيه براي س��اخت
و س��وداگري را كاهش داده و با داشتن برنامهاي هدفمند
ميتوانسرمايهاينافرادرابهسمتيديگرسوقداد.

 -2در نظ��ر گرفت��ن زمينهاي صفر براي س��اخت
شهركهايجديدياگسترششهرهاييهمچونپرند
و پرديس و  ...به دو شكل زير:
الف) زمينها با جواز ساخت و آماده شروع بهكار بصورت
مشاركت در ساخت به افراد واجد شرايط واگذار گردد و در
شهرهايحاشيهايباتوجهبهپايينبودنارزشعرضهدر
بدبينانهترينحالت 70سهمسازندهو 30سهممالكآورده
زمينوجواز(دولت)ميباشد.
براي مثال در س��اخت يك مجموعه  10هزار واحدي
 3هزار واحد سهم (دولت) خواهد بود كه از فروش اين
تعدادواحدحدود 2000ميلياردتومانسودآوريبراي
دولتداردكهازهمينآوردهميتواندرجهتخدمات
رسانيوتجهيزشهركاستفادهكردوبرايانجامسريع
كار ميتوان واحدهاي مذكور را با پيمانكاران در مقابل
انجامتعهداتوخدماترسانيازجملهساختخيابان
و تاسيسات و ...تهاتر نمود.
ب) واگذاري زمينهايي در متراژهاي حدود  200متر به
مردميكهفاقدمسكنهستندباقيمتپايينبااينشرط
كه در مهلت مث ً
ال دو ساله اقدام به ساخت و تكميل واحد
كنند و خود در آنجا ساكن شوند ،اين موضوع در ده سال
گذشته در اس��تان مركزي انجام شد كه نتيجه مطلوب
داشتوسببرضايتمردمشد.
ويتاكيدكرد:تحققمواردفوقباافزايشعرضهجوابگوي
بخ��ش قابل توجه��ي از تقاضاه��اي مردم ك��م درآمد و
مستضعفجامعهخواهدبودودرجهتايجادتوازنبسيار
مفيد است .بديهي است در كنار موارد فوق اقدامات ديگر
ازجملهدرنظرگرفتنتسهيالتساخت،مقابلهبامافياي
فوالد و جلوگيري از افزايش غيرمنطقي آيتمهاي اصلي
مسكنازجملهآهنوسيمانبايدصورتپذيرد.

وعده رييسي نيازمند تفكيك
وزارت راه و شهرسازي
در همي��ن رابط��ه ،محمدرض��ا رضايي كوچ��ي ،رييس
كميسيون عمران مجلس گفت :براي اجراي طرح جهش
توليد مس��كن و تحقق وعدههاي رييسجمهور منتخب
در زمينه ساخت مسكن بايد وزارتخانه مستقل مسكن و
شهرسازيتشكيلشود.رضاييكوچيدرگفتوگوبامهر،با
بياناينكهيكماهپيشطرحتفكيكوزارتراهوشهرسازي
از سوي كميسيون عمران به هيات رييسه مجلس ارسال
شد ،گفت :براي اجراي طرح جهش توليد مسكن و تحقق
وعدههايرييسجمهورمنتخبدرزمينهساختمسكن
بايد وزارتخانه مستقل مسكن و شهرسازي تشكيل شود.
وي با اشاره به اينكه امروز يكي از اولويتهاي اصلي كشور
حلمشكلمسكناست،افزود:امروزبيشازچهارميليون
واحدمسكونيدركشوركمداريمكههمينموضوعموجب
كاهش نرخ ازدواج ش��ده است .رييس كميسيون عمران
مجلس با انتقاد از افزايش نرخ مسكن طي سالهاي اخير،
اظهارداشت:برهمخوردنتعادلميانعرضهوتقاضايبازار
مسكنعاملاصليافزايشقيمتهاست.يكيازاولويتهاي
اصليكشورحلمشكلمسكناست.بيشازچهارميليون
واحد مس��كوني در كشور كم داريم .رضايي كوچي با بيان
اينكهطيسالهاياخيرموضوعشهرسازيعم ً
الرهاشده
است ،تأكيد كرد :علت اصلي اين مشكالت اين است كه دو
حوزه مهم و استراتژيك به عنوان مسكن و شهرسازي در
وزارتراهادغامشدهاست.ويافزود:بنابراينهروزيريباهر
توانمنديدرمديريتحوزهبسيارسنگينراهوشهرسازي
كهشاملمسكنوشهرسازي،بنادرودريانوردي،شبكههاي
ريلي ،صنعت حمل و نقل هوايي ،راههاي زميني ،راههاي
روستايياست،دچارمشكلخواهدشد.

آيا جهش قيمت مسكن در پايتخت مهاجرت به اين شهر را ممكن ميكند؟

خريد آپارتمان در تهران توسط مهاجران؟

گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه طي ماههاي اخير ،تعداد معامالت مسكن در
تهرانكمتراز 5هزارفقرهودرواقعدركفحجممعامالتي
اينابرشهربوده،برخيازتحليلگرانورسانههاازمهاجرت
معكوسسرمايهگذارانازشهرهاياطرافبهتهرانسخن
بهميانميآورند.دراينحال،برخيازرسانههاتالشدارند
با ارايه برخي آمارهاي غير رسمي از مهاجرت شهروندان
جنوبكشوربهشهرهايتهرانياالبرزگزارشكنند.ايندر
حالياستكهجهشقيمتمسكندرتهرانطيسهسال
گذشته،بسياربيشتروسرسامآورترازهمهشهرهايكشور
بودهاست.بهعبارتي،ازمنظراستطاعتمالي،توانمهاجرت
از تهران به ساير ش��هرها (چه در قالب خريد ملك يا رهن
آن) بسيار بيشتر از توان مالي شهروندان جنوبي كشور در
خريدامالكپايتختياكرجاست.البتهاستانهايشمالي
كشورازاينقاعدهمستثنيهستندوعليرغمجهشهاي
قيمتيسالهاياخير،همچنانارزانترازامالكپايتختبه
شمار ميروند .از همين رو ،نميتوان تعداد معامالت اندك
صورتگرفتهدرتهرانرابهمهاجرتومهاجرانربطداد.در
اين حال ،از آنجا كه بسياري از شهروندان و ساكنان كنوني
تهران،مهاجرانديروزبهاينشهرهستند،بديهياستكه
بههنگامثبتمشخصاتفرديآناندربنگاههايامالكيا
مراجعرسميثبتسند،دردفاتروپايگاههاياطالعاتيدرج
ميشود ،اطالعاتيكهبعضا مورد توجه رسانههاي يادشده
قرار ميگيرد .اين در حالي است كه رسانههاي مورد نظر،
س��رمايهگذاري در بازار امالك تهران ،يافتن شغل و فرار
از ريزگردها اصليترين انگيزههاي مهاجرت از شهرهاي
جنوبي و مركزي به پايتخت محس��وب ميشود كه بنا به
گفتهواسطههايملكيدريكيدوسالاخيرشدتگرفته
اس��ت؛ طبق آمار سامانههاي ملكي بيشترين تقاضا براي
خريدآپارتماندرتهرانتوسطساكنانغيربوميبهترتيب
مربوط به استانهاي لرستان ،مازندران ،البرز ،خوزستان،
اصفهان،گيالن،آذربايجانشرقي،فارسوخراسانرضوي
است .به گزارش ايسنا ،افزايش مهاجرت ناشي از دو دليل
عمده كمبود آب و پديده گرد و غبار ش��هرهاي مركزي و
جنوبيايرانبهمحدودهشهريتهرانوالبرزوشمالكشور
توسط ساكنان ش��هرهاي مبدأ و مقصد تاييد ميشود .با

اينكه آمار نفوس و مسكن سال ۱۴۰۰هنوز ارايه نشده
سرشماري سال ۱۳۹۵پديده مهاجرت از نوار جنوبي و
مركز ايران به سمت شمال كشور را نشان ميدهد .بين
س��الهاي  ۹۰تا  ۹۵شهرهاي كرج ،اصفهان ،مشهد،
اراك ،اهواز ،قم ،كرمانشاه ،شيراز ،تبريز و اسالمشهر به
ترتيب ۱۰شهر مهاجر فرست به تهران بودهاند.

متقاضيان خريد ملك در تهران؟
در سالهاي پس از  ۱۳۹۵افزايش محسوس تقاضا براي
خريد مسكن در تهران از سوي ساكنان شهرهاي مركزي
كشوربراساسگزارشهايميدانيودادههايسامانههاي
ملكيتاييدميشود.اطالعاتتيرماه ۱۴۰۰سامانهكيليد
حاكي از آن اس��ت كه جس��توجو براي خري��د خانه در
تهران از مبدأ استان البرز ۴۸درصد ،مازندران ۳۴درصد،
كرمان  ۳۲درصد ،گيالن  ۲۲درصد ،اصفهان  ۱۷درصد،
خوزستان ۱۵درصد ،آذربايجان شرقي ۱۴درصد ،فارس
 ۱۰درصد و خراس��ان رض��وي  ۹درصد اس��ت .اين آمار
بر اساس ش��اخص  ۱۰۰درصدي جستوجوي كاربران
س��اكن در تهران ارايه شده است .با هدف خريد آپارتمان
در تهران نيز به جز كاربران ساكن در پايتخت ،رتبههاي
دوم تا نهم جستوجوهاي اينترنتي به ترتيب مربوط به
استانهاي لرستان ،مازندران ،البرز ،خوزستان ،اصفهان،
گيالن ،آذربايجان ش��رقي ،فارس و خراسان رضوي بوده
است .جستوجو براي اجاره آپارتمان در تهران نيز به جز
ساكنان پايتخت ،اس��تانهاي مازندران ،مركزي ،البرز،
گيالن،همدان،كرمانشاه،كرمان،خراسانرضوي،اصفهان
و قم را در رتبههاي دوم تا دهم قرار ميدهد.
مهاجرت منفي در تبريز ،اصفهان ،قزوين
و خرمآباد
بينسالهاي ۹۰تا ۹۵تعداد ۴۰۴هزارو ۹۹۶نفربهتهران
مهاجرتكردهو ۳۶۹هزارو ۲۸۸نفرزندگيدرپايتخترا
رها كردهاند .شهرهاي كرج ،اصفهان ،مشهد ،اراك ،اهواز،
قم،كرمانشاه،شيراز،تبريزواسالمشهربهترتيب ۱۰شهر
مهاجرفرستبه تهرانبودهاند .از سويديگردربين مراكز
استانهايكشورشهرهايتبريز،اصفهان،قزوين،خرمآباد،

اراك ،اه��واز ،زاهدان ،تهران ،س��اري و بجنورد (با همين
ترتيب)دارايخالصمهاجرتداخليمنفيبودهاند.دراين
شهرهابرايندجريانهايمهاجرتداخليدرجهتكاهش
جمعيتاينشهرهاعملكردهاست.
سالمندانبهقصدسرمايهگذاريوجوانان
با هدف كار
ارزش اف��زوده مل��ك در ته��ران از دالي��ل تماي��ل براي
سرمايهگذاري در اين شهر است .يكي از مشاوران امالك
غربتهرانميگويدكهحدود ۱۰درصدمشتريانيكهبراي
خريدبهمامراجعهميكنندافرادميانسالبهباالازشهرستان
هس��تند .جوانان هم براي اجاره پيش ما ميآيند و هدف
اصلي آنها از مهاجرت يافتن شغل است؛ چون به هر حال
در تهران كار بيشتر از شهرستان پيدا ميشود .زندگي در
اطرافوكاردرداخلتهران؛اينگزينهاياستكهبسياري
از جوانان شهرستاني مجبور به انتخاب آن ميشوند .پيروز
حناچي ،شهردار تهران ميگويد :تهران شبها 8ميليون
و  ۶۰۰هزار نف��ر و در روز  ۱۲ميليون نف��ر جمعيت دارد.
پراكندگيمهاجراندرمجموعهشهريتهرانوكرجنيزتا
حدوديبهمسيرشهرمبدأمربوطميشود.بهطورمثالبنا
به گفته مشاوران امالك شهر جديد پرديس اكثر ساكنان
اين شهر از استانهاي تهران ،مازندران و گلستان هستند.
هرچندازاقشارلروتركنيزدراينشهروجوددارد«.امسال
آپارتمان اجارهاي در پرديس پيدا نميشود» .اين جمله را
آقاي قديري ،يكي از مشاوران امالك پرديس بيان و اظهار
ميكند :به تدريج با تكميل شدن واحدهاي مسكن مهر،
امسال خانوادههاي بسياري كه در تهران مستاجر بودهاند
به پرديس آمدهاند .البته اكثر اي��ن افراد مالك واحدهاي
مسكونيمهرهستند.بيشترمهاجرانبهكرجوحومهرانيز
تركهاوتاحدوديكردهاتشكيلميدهند.نكتهقابلتوجه
افزايش بيش از سه برابري جمعيت شهر جديد هشتگرد
طي پنج س��ال اخير بوده است .بر اساس سرشماري سال
 ۱۳۹۵جمعيتهشتگردحدود ۳۲هزارنفربودهكهدرحال
حاضر طبق انشعابات آبفا جمعيت اين شهربه حدود۱۰۰
هزارنفر رسيده است .واسطههاي ملكي ميگويند با توجه
به پايين بودن قيمت آپارتمان در هشتگرد نسبت به كرج،

تقاضابرايسكونتدراينشهرافزايشيافتهوحتيدرسال
جاريمهاجرتهاييازكرجبههشتگردصورتگرفتهاست.
آقايكيانيـازمشاورانامالكقديميشهرهشتگردـبيان
ميكند :از حدود  ۱۰سال قبل به داليلي مثل نبود شغل،
خشكسالي ،كمبود آب و مساله ريزگردها روند مهاجرت
خانوادههاازشهرهايجنوبيبهمقصدكرجواطرافشروع
شدهوبهنظرميرسددرسالهاياخيرشدتگرفتهاست.
حاشيهنشيني در نوار جنوبي كشور
بيدادميكند
در اين حال ،فرشيد پورحاجت ،رييس انجمن انبوهسازان
استان خوزستان با بيان اينكه شرايط نامناسب اقليمي و
معيشتيباعثمهاجرتگستردهازشهرهايجنوبيشده
استبهايسناميگويد:درجنوبكشورباسلسلهمعضالت
به هم پيوستهاي همچون بحران محيط زيست ،بيكاري
جوانان ،ورشكستگي صنايع بزرگ ،نابودي تاالبها ،احداث
سدهاي بيرويه و پديده ريزگردها مواجهيم .اين در حالي
استكهخوزستان،سرزمينآباستوفرصتهاياقتصادي
بسياري در سواحل جنوب كشور ،نهفته و بالاستفاده رها
شده است .وي بيان ميكند :سواحل مكران تقريبا خالي از
سكنه شده است .يكي از داليل اين است كه دولت و بهطور
مشخص وزارت راه و شهرسازي ،برنامه خاصي موضوع در
بحثآمايشسرزمينوپراكنشجمعيتينداشتهاند.اين
عدمبرنامهريزيبهشكلعدمتعادلدرفرصتهاياقتصادي
بين شمال و جنوب كشور بروز كرده و كفه ترازوي توزيع
ثروتبهنفعتهرانوشمالكشورسنگينيميكند.درحالي
كهاگرتاريخرامروركنيمخوزستانمنشأتوسعهاقتصادي
در ايران بوده اس��ت .پورحاجت ،مهاج��رت را اولويت
زندگي بسياري از مردم جنوب كشور ميداند و معتقد
است :در مناطق جنوبي كشور مثل اهواز ،بندرعباس
و زاهدان با بحران حاشيهنشيني مواجهيم كه بسيار
متفاوت با حاشيهنش��يني در تهران است .بسياري از
مردم توان خريد يا اجاره مسكن در اهواز را ندارند و به
حاشيه پرتاب ميشوند .هيچكس دلش نميخواهد از
خانهوكاشانهخوددستبكشدامااينراهمحتوم،پيش
روي بسياري از خانوادههاي جنوب كشور قرار دارد.

اخبار
اسالمي :مصوبه سقف اجارهبها
عملكرد موفقي داشته است

محمد اس�لامي ،وزير راه و شهرس��ازي با اشاره به
وضعيتاجرايمصوبهسقفاجارهبهادركالنشهرها
اظهار كرد :عملكرد اين مصوبه در سال ۹۹در تهران
باالي  ۶۵درصد كنترل كرده و اسبابكشي اتفاق
نيفتاده و در ساير كالنشهرها و شهرها هم ۸۵درصد
اجرايي شده است .به گزارش «تعادل» اين در حالي
اس��ت كه طي يك ساله گذش��ته ،آمارها حاكي از
سبقت نرخ قراردادهاي تمديد شده مستاجران كل
كشور در حدود  40درصد است ،اين در حالي است
كه باالترين سقف پيشنهادي دولت در بيشترين
حالت 25 ،درصد براي تهران بوده و در كالنشهرها
 20درصد و ساير شهرها  15درصد بوده است.
به گزارش ايسنا ،محمد اسالمي در حاشيه جلسه
هيات دولت در جمع خبرنگاران با بيان اينكه روز
پنجش��نبه حدود  ۲۰هزار ميليارد تومان طرح در
سراسر كش��ور با دس��تور رييسجمهوري افتتاح
ميشود ،اظهار كرد :اين موارد شامل  ۳۲۱كيلومتر
راه اصلي و بزرگراه اس��ت و  ۱۶پروژه بندري و نيز
پروژههاي بهس��ازي راهها و بازس��ازي خس��ارات
سيالب سال  ۹۸است.
وزير راه در پاس��خ به پرسشي درباره تعيين سقف
اجارهبه��ا در ته��ران و ع��دم اجراي آن از س��وي
مالكان ،تصريح كرد :نميدانم منبع آماري ش��ما
كه ميگوييد اين طرح اجرا نميش��ود چيس��ت.
عملكرد اين مصوبه در سال  ۹۹در تهران باالي ۶۵
درصد كنترل كرده و اسبابكشي اتفاق نيفتاده و
در ساير كالنشهرها و شهرها هم  ۸۵درصد اجرايي
شده است .صاحبخانههاي فاخري هم بودهاند كه
به خاطر ش��رايط كرونا و وضعيت اقتصادي حتي
اجارهبها را افزايش ندادهاند؛ اما درست است كساني
همبودهاندكهنپذيرفتهانداماضمانتاجراييخيلي
مهم آن شوراي حل اختالف است.
اس�لامي تاكيد كرد :بر اساس گزارش شوراي حل
اختالف حدود  ۱۱۰۰ش��كايت به آنان واصل شده
كه ۲۳۰مورد را شوراي حل اختالف حكم به تخليه
دادهاند و مابقي مسموع واقع نشده است .اين آمار
حكايت از موفق بودن مصوبه سقف اجارهبها دارد.
وي اف��زود :ما مبلغ وديعه را ب��راي موجرها اضافه
كرديم و سال گذش��ته  ۲۲۵هزار خانوار اين وام را
دريافت كردند و امس��ال هم در ثبتنام  ۲۵۰هزار
خانوار ثبتنام كردن��د و ما حدود  ۱۰هزار ميليارد
تومان مبلغ پيشبيني كرديم .اميدوارم شر كرونا و
تحريم كنده شود تا مردم بهتر زندگي كنند.

واكنش شهردار تهران
به برخي شايعات اداري و مالي

پيروز حناچي ،ش��هردار تهران در حاشيه مراسم
افتتاح باغ ايراني حكيم درباره علت مسدود شدن
بزرگراه  ۳۵متري شهيد مسعود افتخاري ،توضيح
داد :بازگشايي اين بزرگراه يك شبه اتفاق نميافتد
بلكه توافقات مقدماتي دارد .زماني كه يك بزرگراه
آماده بهرهبرداري اس��ت و ساكنان دارآباد و اتوبان
ارتش به جهت شبكههاي ارتباطي گرفتار هستند،
شهرداري بايد تالش كند تا هرچه سريعتر پروژه را
بهرهبرداري برساند.
بهگزارشايلنا،شهردارتهرانگفت:مديريتشهري
به تعهدات خود پايبند خواهد بود .اگر نخالهاي در
مسير بزرگراه ريخته شده ،دوباره جمعآوري خواهد
شد .كسي كه اين كار را كرده ،اقدام تك سليقهاي
را انجام داده چرا كه هيچ چيزي مانع خدمت مردم
و بهرهبرداري مناس��ب از فضاهاي طراحي شده را
نميشود.
حناچي در پاسخ به اينكه ممكن است تا پايان دوره
پنجم مديريت شهري تعداد از پروژهها نيمه تمام
بماند ،توضيح داد :بسياري از پروژهها به دوره بعدي
واگذار خواهد ش��د .همانطور كه مديريت شهري
پنجم تعدادي از پروژههاي ناتم��ام دوره چهارم را
به اتمام رساند.
او درباره شايعاتي مبني بر تخلفات صورت گرفته در
مديريت شهري پنجم ،توضيح داد :تصور نميكنم
كه دستگاهي كه س��االنه حدود  ۶۰هزار ميليارد
هزينه ميكند ،تخلفي انجام دهد .البته بازرس��ي
شهرداري موضوع را بررسي ميكند اما اينگونه كه
دوستان نوشتهاند ،نيست.
حناچي گفت :اين اعداد و ارقام از س��ايت شفافيت
برداشته شده و اين اطالعاتي است كه خودمان بر
سايت بارگذاري كردهايم .فردي كه ميخواهد كار
غيرقانوني انجام دهد ،اطالع��ات كار خود را روي
س��ايت قرار نميدهد .ترك تش��ريفات بخشي از
تشريفات است و در قانون لحاظ شده است.
شهردار تهران ادامه داد :ممكن است همه خدماتي
كه انجام ميش��ود در عنوان ترك تش��ريفات ذكر
نشود .براي رس��يدن به لوگو تهران  ۱۴۰۰حدود
 ۳۰۰گروه طراحي با هم رقابت كردند و شهرداري
تالش كرد تا بهترين استعداد و خالقيت را كشف
كند .تخلفي صورت نگرفته و بازرس��ي هم همين
گزارش را به بنده ارايه داده است.
حناچي درباره ش��ايعاتي مبني بر اس��تخدامهاي
گس��ترده در پايان دوره ،بيان كرد :در ابتداي دوره
نزديك به ۶۷هزار ۷۰۰پرسنل داشتيم كه االن اين
عدد به  ۵۷و هزار و  ۳۰۰پرس��نل رسيده است .در
اين ميان تعدادي از پرسنل بازنشسته يا به صورت
داوطلب از مجموعه منفك شدند؛ مديريت شهري
پنجم تعديل گسترده نداشت .او گفت :شورا به ما
اجازه داده بود كه  ۶درصد از تعداد پرس��نل را كم
كنيم و نصف آن را جذب كنيم .چيزي كه ما جذب
كرديم  ۱۵درصد بوده نه  ۵۰درصد .اينكه يك نفر
از دفتر شهردار به جاي ديگري براي خدمت برود،
تخلف نيست .در تمام اين دوره حدود  ۶۰۰نفر به
خدمت شهرداري بهكار گرفته شدهاند و در مقابل
 ۱۳هزار نفر عددي نيست.

دنيايفناوري
ناظر رقابت فرانسه گوگل را
 ۵۰۰ميليون يورو جريمهكرد

ناظر رقاب��ت فرانس��ه جريم��هاي  ۵۰۰ميليون
يورويي براي گوگل تعيين كرده است .اين شركت
امريكايي متهم اس��ت در مذاكرات با رس��انههاي
فرانس��وي براي پرداخ��ت هزينه انتش��ار اخبار،
حسن نيت نداشته است .به گزارش مهر به نقل از
تلگراف ،گوگل به دليل عدم موفقيت در مذاكرات
با روزنامههاي فرانس��ه جهت ثبت ق��رارداد براي
پرداخت هزينه اخبار به آنه��ا ۵۰۰ ،ميليون يورو
جريمه شده است .مقامات فرانسه به اين شركت
 ۳ماه مهلت داده بودند تا درباره پرداخت هزينه به
ناشران اخبار ،با آنها به توافق برسد .اما ناشران اخبار
گ��وگل را متهم كردهاند از روشه��اي فريبكارانه
در مذاك��رات اس��تفاده كرده اس��ت .البته گوگل
اين اتهام��ات را رد ميكند .در اوايل س��ال جاري
ميالدي گوگل و ناش��ران اخبار فرانس��وي اعالم
كردند درباره چهارچ��وب توافقي درباره پرداخت
هزينه به روزنامهها براي انتشار اخبارشان توسط
اين شركت فناوري امريكايي ،به توافق رسيدهاند.
اما س��ازمان نظارت بر رقابت فرانس��ه اعالم كرد
گوگل مبلغ اندكي ،مش��ابه مبلغ��ي كه براي وارد
كردن واژهاي در ديكشنري يا سرويس آب و هوا به
ناشران اخبار فرانسوي پيشنهاد كرده است .ايزابل
د سيلوا رييس س��ازمان نظارت بر رقابت فرانسه
در اين باره گف��ت :جريمه  ۵۰۰ميليون يورويي
نشاندهنده جديت در مقابل نقض قوانين است.
نميتوان اذعان كرد كه مذاكرات گوگل با ناشران
اخبار و رسانهها با حسن نيت انجام شده است .در
صورتي كه گوگل نتواند طي دو ماه آينده راهحلي
براي اي��ن چالش بيابد ،با جريمهاي بيش��تر و تا
سقف  ۹۰۰هزار يورو در روز مواجه خواهد شد.

البي آمازون براي قرارداد با
پنتاگون فاش شد

گزارش��ي جديد نش��ان ميدهد هنگامي كه آمازون
سعي داشته به قراردادي  ۱۰ميليارد دالري با وزارت
دفاع دس��ت يابد ،برخي از مقامات اين وزارتخانه نيز
از مديران ارش��د آمازون تعريف و تمجي��د كردهاند.
به گزارش مهر ب��ه نقل از ورج ،روز گذش��ته روزنامه
نيويورك تايمز ايميلهايي را منتش��ر كرد كه نشان
م��يداد در س��الهاي  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸ميالدي و در
حالي كه آمازون سعي داشت به قرارداد نظامي بزرگي
دست يابد ،برخي مقامات پنتاگون (و همچنين يك
مشاور ارش��د وزير دفاع وقت) از مديران اين شركت
تعريفوتمجيدكردهاند.اينقرارداد ۱۰ميليارددالري
مربوط به پروژه JEDIاست و هدف آن يافتن شركت
فناوري بود كه بتواند شبكه رايانههاي وزارت دفاع را
به رايانش ابري منتقل كند .تايمز در يكي از نمونهها
اشاره ميكند جيمز ماتيس وزير دفاع امريكا در دوران
ترامپ در سال  ۲۰۱۷به سيليكون ولي سفر كرد تا با
مديران ارشد شركتهايي مانند اپل ،آمازون وگوگل
مالقات كند .در اين ديدار نماينده آمازون بهش��دت
سعي داشت محصوالت رايانش ابري اين شركت را به
ماتيس نشان دهد و به وي فشار ميآورد .از سوي ديگر
سالي دانلي يكي از مشاوران پيشين ماتيس ،فهرستي
از داليل اعتماد به بزوس را براي وزير دفاع سابق امريكا
ارسال كرد .اين در حالي است كه دانلي از جف بزوس
(مدير ارش��د اجرايي اين شركت) به عنوان نابغه قرن
ياد كرده بود و جالب آنكه وي قب ً
ال در شركتي فعال بود
كه آمازون از مشتريانش به حساب ميآمد .كن باك
و مايك لي سناتورهاي امريكايي در نامهاي مشترك
نوشتهاند :اين همان چيزي است كه ما نگرانش بوديم
و با گفته مكرر آمازون كه چيزي براي بررسي نيست،
مغايرت دارد .هر روز بيش از پيش آشكار ميشود كه
آمازون از قدرت خود در ب��ازار و ارتباطاتش براي دور
زدن مرزهاي اخالقي و اجتناب از رقابت استفاده كرده
تا اين قرارداد را از آن خود كند .در سال ۲۰۱۹ميالدي
مايكروس��افت پس از رقابتي تنگاتنگ با آمازون اين
قرارداد چند ميليارد دالري را برنده ش��د .اما چندي
قبل وزارت دفاع اعالم كرد قراردادش با مايكروسافت
را لغو ميكند زيرا ترامپ بهطور غيرقانوني در فرايند
مناقصه اين ق��رارداد دخالت كرده بود .اكنون آمازون
شانسي دوباره براي برنده ش��دن اين قرارداد دارد .اما
با انتشار ايميلهاي جديد نمايندگان جمهوريخواه
خواهان ش��هادات آمازون در خص��وص رابطهاش با
پنتاگون شدهاند.

ادامهازصفحهاول
ضرورت حل مشكل بيكاري و
مطالبات خانوادهها

پاس��خگويي به مطالبات معيشتي و حل بحرانهايي
چون بيكاري ،مس��كن ،معضل گرانيها و ...مهمترين
مطالبات م��ردم از اين دولت را ش��كل ميدهد .دولت
سيزدهم در مسير پاس��خگويي به اين مطالبات بايد
مجموعه ظرفيتهاي كشور را در مسير توسعه پايدار
به كار بگيرد تا در چشمانداز آينده بخش قابل توجهي
از اين مشكالت از س��ر راه زندگي خانوادههاي ايراني
برداشته ش��وند .متاس��فانه طي دهه گذشته نهتنها
شاخصهاي اقتصادي در مسير نزول قرار گرفتهاند و
جمعيت مصرفكننده بر گروه توليدكنندگان جامعه
س��بقت گرفتهاند ،بلكه گرايش كالن جمعيت كشور
نيز بر سكونت در مناطق ش��هري بوده است .از سوي
ديگر ،تعداد ش��اغالن در بخشهاي خدماتي نيز رشد
پيداكرده،بهگونهايكهدرنتيجهرشد 93درصديآن
طيسالهاياخير،آمارهاياشتغالدربخشخدمات
از اشتغال كشور از حدود 40درصد به حدود 45درصد
رسيدهاست.دولتجديدبايدمتوجهاينمشكلباشد
كه بخش قابل توجهي از فشار بيكاري متوجه جوانان
جوياي كار در گروه سني 15تا 24سال است.
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دريچه

دانش و فن

با فراگير شدن اينترنت ،هزينه استفاده از اين بستر به عنوان دغدغهاي براي كاربران مطرح شد

تشريح مقرراتگذاري اينترنت پرسرعت
همزمان با فراگير ش��دن اينترنت در ميان مردم ،هزينه
اس��تفاده از اين بس��تر به عنوان دغدغهاي براي كاربران
مطرح شد .از آنجاكه ،بر اساس قانون وظيفه تعرفهگذاري
به رگوالتوري محول و از س��وي ديگر ،مش��خص كردن
چارچوب ارايه خدمات به كاربران براي اپراتورها به عنوان
وظيفهديگراينسازماندرنظرگرفتهشدهبود،رگوالتوري
همواره دغدغه محاس��به بهترين تعرفه و قيمتگذاري
را داش��ته اس��ت .پيرو مصوبه  ۲۶۶و اعمال شيوه جديد
محاس��به پهناي باند ،كاهش حدود  ۲۰درصدي قيمت
هزينه واگذاري ،قيمت خدمت پهن��اي باند و اينترنت را
براي مشتريان شركت ارتباطات زيرساخت كه اپراتورها
هستند ،به همراه داشت كه مصرفكننده نهايي نيز از آن
منتفع ميشود .اينترنت دايلآپ اولين تجربه استفاده از
اينترنت ميان كاربران ايراني ب��ود .بهگونهاي كه در نيمه
دوم دهه هفتاد حدود  ۵۰۰۰كاربر ايراني با استفاده از آن
نيازهاي خود را رفع ميكردند .اما ،در اين بس��تر بهقدري
محدوديت وجود داشت كه اصال در رابطه با آن صحبت از
حجم و سرعت ،به معناي كنوني مطرح نبود .در اين راستا
رگوالتوري برخي از مصوبات كميسيون تنظيم مقررات
ارتباطات را در قالب گزارش «واكاوري مقرراتگذاري در
حوزه اينترنت پرسرعت» منتشر شده است .با گسترش
فناوري،اكثرفعاليتهاياقتصادي،سياسيوفرهنگيدر
سراسر جهان بر پايه فناوري اطالعات بنا شد .اين امر دنيا
را به دهكده كوچكي تبديل كرد و باعث شد همه افراد در
سراسرجهان،ازاطالعاتوفناوريهابرايارتباطبايكديگر
اس��تفاده كنند .امروزه اينترنت به جزئي جداييناپذير از
زندگيافرادتبديلشدهاست؛بهگونهايكهكاستيوضعف
استفادهازآن،بهمثابهعقبماندنازحركتكاروانجهاني
تلقي ميش��ود .در ايران در سال ۱۳۸۲جهشي در حوزه
استفادهازبستراينترنتاتفاقافتادووزارتپستوتلگراف
و تلفن ،با گرفتن حقاالمتياز يك ميليارد و ۵۰۰ميليون
توماني ،پروانه ارايه س��رويس اينترنت پرسرعت به روش
 ADSLرابهشركتهاي PAPواگذاركرد.سازمانتنظيم
مقررات و ارتباطات راديويي نيز همزمان با ورود اينترنت
پرسرعت به كش��ور در بخش تنظيم مقررات و ارتباطات
راديوييتاسيسشدتابهعنواننهادنظارتي،زمينهرقابتي
شدنفعاليتفعاالنبازاروارتقايكيفيتخدماتارتباطي
را فراهم كند .پس از اين س��ال بود كه رشد تعداد كاربران
اينترنتدرايرانسرعتگرفت،بهگونهايكهطبقآخرين
آمارواطالعاتبخش ICTكشوركهتوسطسازمانتنظيم
مقررات و ارتباطات راديويي منتش��ر شده است در حال
حاضر ،بيش از ۸۷ميليون و ۴۲۵هزار و ۳۲۴نفر در ايران
ازاينترنتاستفادهميكنند.ازاينتعداد ۷۷ميليونو۷۰۶
هزارو ۸۸۵نفرمشتركاينترنتموبايلو ۹ميليونو۷۱۸
هزارو ۴۳۹نفرمشتركاينترنت ثابتهستند.همزمانبا
فراگير شدن اينترنت در ميان مردم ،هزينه استفاده از اين
بستربهعنواندغدغهايبرايكاربرانمطرحشد؛ازآنجاكه،
بر اساس قانون وظيفه تعرفهگذاري به رگوالتوري محول
و از سوي ديگر ،مشخص كردن چارچوب ارايه خدمات به
كاربران براي اپراتورها به عنوان وظيفه ديگر اين سازمان
درنظرگرفتهشدهبود،رگوالتوريهموارهدغدغهمحاسبه
بهترينتعرفهوقيمتگذاريراداشتهاست.
پيشنويسهاي متعدد رگوالتوري
برايتصويببهترينتعرفهاينترنت
از اين رو ،از بدو تاس��يس رگوالت��وري پيشنويسهاي
متعدديبرايتصويببهترينتعرفهاستفادهازاينترنت،در
كميسيونتنظيممقرراتارتباطاتتدوينشدهكهحاصل
آنمصوبه ۱۵۲پيرامونتعرفهخدماتاينترنتپرسرعت
از طريق فناوري  ،ADSLمصوب��ه  ۱۸۱با هدف كاهش
هزينهاينترنتدرسبدخانواربابررسيزنجيرههزينههاي
ارايه خدم��ات اينترنت بر مبناي قيمت روز ،مصوبه۱۹۱
مورد تعرفه برقراري و نگهداري خطوط ADSLبراي نرخ
حجمهاي باالتر از  ۲۰۴۸كيلوبيتبرثانيه ،مصوبه ۲۱۵

پيرامون تعرفه ارايه خدمات هممكاني در مراكز ش��ركت
ارتباطاتزيرساختومصوبه ۲۲۳براياصالحمصوبه۱۵۲
پيرامونتعرفهخدماتاينترنتپرسرعتازطريقفناوري
 ADSLدر خصوص س��قف تعرف��ه راهاندازي تجهيزات
انتهايي (مودم) بوده اس��ت .در اين ميان يكي از مصوباتي
كهشايدبتوانآنرامهمترينمصوبهدانست،مصوبه۲۳۷
است.براساساينمصوبهكهدرسال ۹۵بهتصويبرسيد،
تعرفهخدماتاينترنتپرسرعتازطريقفناوريADSL
واينترنتمبتنيبرفناوريوايفايبراساسحجمترافيك
داخلي و بينالملل مطرح شد .در اين مصوبه با كاهش۲۰
درصديقيمتهرگيگابايتگاممهميدرراستايحمايت
ازمصرفكنندگاننهاييخدماتاينترنتثابت،برداشته
شد.البته،دراواخردورهدولتيازدهماينمصوبهباانتقاداتي
همراهوطرحغيرحجميتعرفهسرويسهايثابتمطرح
شد كه تا مرحله اجرايي شدن نيز پيش رفت ،اما به دليل
اعتراضمشتركانمبنيبرمناسبنبودنتعرفهها،متوقف
ش��د .با ظهور فناوريهاي  3Gو  4Gرقيبي جدي به نام
اينترنت همراه براي اينترنت ثابت به وجود آمد و سرويس
اينترنتثابتبهخاطرسرعتبيشتراينترنتموبايلوتعرفه
پايين آن ،بازارش را تا حدودي از دست داد .تعرفه اينترنت
موبايل از هم��ان آغاز ورود به كش��ور ،بهصورت حجمي
محاسبهميشد.نكتهاولايناستكهوقتياينترنتثابت
و اينترنت همراه به صورت حجمي محاسبه شود ،با توجه
به ش��رايط خاص اينترنت همراه مانند سرعت و كيفيت
باالتر،دسترسپذيريراحتترو...رقابتبينايندوبسيار
سختميشودوقطعاموبايل،پيروزاينميدانخواهدبود.
درحاليكهدرسايركشورهااينگونهنيستواينترنتهمراه
به صورت حجمي و بسيار گران ارايه ميشود .نكته ديگر
مربوطبهنوعمصرفكاربراناست،اينكهاستفادهازاينترنت
ثابت در همه جا ميسر نيست و از آنجا كه در مكانهايي كه
امكان اس��تفاده از اينترنت ثابت وج��ود دارد ،افراد زمان
بيشتريدراختياردارند،نوعمصرفدادهمتفاوتميشود،
مثال ممكن است فيلم ببينند .اما ماهيت اينترنت موبايل
برايانجامكارهايفوريمانندتراكنشاست.
كشورهايديگردراينزمينه چهتجربهاي
دارند؟
در اغلب كشورها سياستگذاري بهگونهاي انجام شده كه
در اينترنت ثابت بسته به نوع مصرف ،كاربر نگران حجم
نباشد،بنابرايندركشورهايپيشرواينترنتثابتبهصورت

نامحدود در اختيار كاربر قرار ميگيرد .در همه كش��ورها
اينترنت ثابت بهصورت غيرحجمي محاس��به ميشود؛
براي تصويب مصوبه  ۲۶۶نيز مطالعات بس��ياري در اين
زمينهانجامشدومقايسههايتطبيقيباكشورهاييمانند
تركيهكهازنظرنوعاستفادهديتاوفرهنگمصرفيشرايط
مشابهيباايراندارند،صورتگرفت.بررسيسياستهاي
كشورهاي مختلف دنيا در ارايه اينترنت به كاربران نشان
ميداد كه در ايران محاسبه تعرفه اينترنت با آنچه در دنيا
اتفاقميافتدفاصلهداشت.دراينبررسيهامشخصشد
شرايط استفاده از اينترنت همراه كه در ايران رو به افزايش
است،رويكيفيتهماثرمنفيميگذارد.بهايندليلكه
چونارزان،دردسترسوباكيفيتاست،كاربرديگرنيازي
به استفاده از اينترنت ثابت پيدا نميكند .در حالي كه در
تركيهاستفادهازاينترنتثابتبيشاز ۱۰برابرموبايلبود.
بنابراينمصوبه ۲۶۶درنظرداشتباهدفصيانتازبستر
اينترنت ثابت به دليل رفع خالءهاي موجود ،اين شرايط
را در كش��ور كمي تعديل كند .همچنين ،رگوالتوري با
بررسيسياستهايسايركشورهايدنيادرارايهاينترنت
به كاربران متوجه شد كه اغلب اين سياستها با توجه به
درآمد،هزينهوشرايطخاصكاربران،پيشبينيميشود.
اينترنت بر اساس حجم
چگونهمحاسبهميشود؟
درمحاسبهتعرفهاينترنتبراساسحجم،ميزانترافيك
مورداستفادهكاربربربستراينترنت(مجموعدانلودوآپلود)
كه واحد محاسبه آن كيلوبيتبرثانيه است ،مدنظر قرار
گرفته و سرويسهايي كه داراي حجم مشخص در مدت
زمانمعينهستندسرويسهايحجميناميدهميشوند.
(س��رويسهاي حجمي داراي حجم مشخصي بوده و با
سرعتمشخصومدتزمانمعينارايهميشوند).بسته
حجمينيزحاويمقدارمشخصيحجمبادرصدتخفيف
معين هس��تند كه در بازههاي زماني مختلف از س��وي
شركتهاي ارايهدهنده اينترنت براي مشتركان تعريف
ميشوند و مدت زمان اس��تفاده از اين بستهها به اعتبار
زمانيسرويسيكهفعالشده،بستگيدارد.بااينتعريف،
در مصوبه  ۲۳۷مبناي محاسبه تعرفه اينترنت بر اساس
حجمبودهاست.ساليانسالدركشورمامبنايمحاسبه
تعرفه اينترنت ثابت در همه مصوبهها حجم بود .البته در
مصوبه۲۳۷همبهازايسرعتحجمدادهميشدوتنهامبنا
حجمنبود،اماقيمتگذاريبيشتربراساسحجمصورت

ميگرفت .اما دو خأل در آن وجود داش��ت نخست اينكه
كاربران مدام نگران تمام شدن حجم خود بوده و بهنوعي
دغدغهگيگشماريداشتند،بنابراين،بهمصوبهاينيازبود
كهميانگينمصرفمتوسطافرادرامحاسبهوحدمصرف
منصفانه را تعيين كند ،چراكه اين گيگشماري تبعاتي
بههمراهدارد.بهعنوانمثالدغدغهگيگشماريكاربررا
از مصرف محتواي ويديويي كه امروزه در دنيا  ۸۰درصد
محتوايسرويساينترنتراتشكيلميدهد،بازميدارد.
از سوي ديگر ،از آنجاكه اين موضوع براي توليدكنندگان
محتوا حائز اهميت است ،براي همراه كردن كاربر با اين
تغييرفرهنگمصرفالزامياستدربحثهزينههاازحق
و حقوق كاربران حمايت ش��ود .در اينجاست كه موضوع
اس��تفاده از اينترنت ثابت و س��يار اهميت پيدا ميكند.
شواهدحاكيازآناستكهتمايلبهاستفادهازمحتواهاي
ويديوئيدرايرانهممانندسايركشورهايجهاندرحال
افزايشاست.باتوجهبهاينتغييراتاگرقراربودهمچنان
تعرفههاي قبلي اعمال ش��ود ،احتماال مش��تركان بايد
متحملهزينههايبيشتريميشدند.نكتهديگراينكه،
در مصوبه ۲۳۷و مصوبات قبل از آن به توسعه شبكه ملي
اطالعات و پهناي باند داخلي توجهي نشده بود .بنابراين،
به مصوبهاي نياز بود كه با تش��ويق كاربران به استفاده از
محتوايويدئوييوچندرسانهايداخليمنجربهافزايش
ترافيكپهنايباندداخليشود.باتوجهبههمهاينموارد،
مسووالن وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات به اين فكر
افتادند ك��ه در ايران نيز مدلي را در نظر بگيرند كه ضمن
تسهيل فعاليت مش��تركان و ايجاد بازار مناسبتر براي
اپراتورهاياينترنتثابت،باتاكيدبرحقوقمصرفكننده
نهايي،محدوديتكاربراندراستفادهازديتايويديوئيرا
كاهشدادهوقيمترامنطقيتركنند؛همچنين،بهتوسعه
بازارداخليوتوليدمحتوايبومينيزكمككنند.ازاينرو،
بهدليل محدوديتي كه محاسبه تعرفه اينترنت حجمي
به همراه داشت ،الزم بود مصوبهاي وجود داشته باشد كه
خالءهاييادشدهرابرطرفكند.البته،درتعرفههايقبلي
همارايهاينترنتبهصورتنامحدودوجودداشت،اماعمال
غيرقابل استفاده بود .چون هشت مگ براي هركاربر برابر
يكمگبودوباسرعت ۱۲۸كيلوو ۲۵۶كيلوكهاينترنت
نامحدودبرمبنايآنهاارايهميشد،كاربرنميتوانستدر
حجمهاي باال دانلود كرده و از اين نامحدود بودن استفاده
كند .بنابراين ،يكي ديگر از اهدافي كه مصوبه ۲۶۶دنبال
كرد،باالبردنكيفيتاستفادهازپهنايباندبود.

حفظ حقوق مشتريان و كاهشتخلفات با الزام كسبوكارها به دريافت اينماد

مركز توس��عه تجارت الكترونيكي اع�لام كرد :الزام
كس��بوكارها به دريافت اينماد (نماد الكترونيكي)
براي دسترس��ي ب��ه درگاه پرداخ��ت ،حفظ حقوق
مشتري و كاهش تخلفات اس��ت .براي سهولت كار
كس��بوكارها زمان صدور نمادالكترونيكي به كمتر
از يك روز كاهش يافت .به گزارش ايرنا« ،ش��اپرك»
درنامهاي به شركتهاي پرداختياري اعالم كرد از
مردادماه در حين ثبتنام اطالعات پذيرندگان جديد
در س��امانه ش��اپرك ،ضمن اعتبارسنجي وضعيت
نماد الكترونيكي ،انطباق هويتپذيرنده با اطالعات
ثبتش��ده مالك نماد الكترونيكي نيز مورد بررسي
قرار ميگيرد .اگر اين مجوز در دس��ترس نباش��د و
هويتپذيرنده با اطالعات مالك تطابق نداشته باشد،
تخصيص پايانه صورت نخواهد گرفت .اكنون بخش
بزرگيازفروشاينترنتيبربستروبسايتهاييانجام
ميشوند كه نوپا هس��تند و به تازگي كار خود را آغاز
كردهاند.اينفروشگاههامشتريانعمدهپرداختيارها
را تشكيل ميدهد در حالي كه هيچكدام داراي اينماد
نيستند .ش��ايد در طوالني مدت اين تصميم ثمرات
مثبتي داشته باشد ،اما با تصميم فوري كه قرار است
از مردادماه اجرايي شود ،عمال پرداختيارها مشتريان
عمده خود را از دست ميدهند و كسبوكارها نيز با
چالش جدي براي تبادل مالي با مشتريان خود رو به
رو ميشوند .امروز مركز توسعه تجارت الكترونيكي با
صدور اطالعيهاي اعالم كرد :طبق قوانين و مقررات،
بوكارهاياينترنتيبرايفعاليتملزمبهدريافت
كس 
نماد اعتماد الكترونيكي (اينم��اد) و رعايت الزامات
قانون تجارت الكترونيكي هستند.

لزوم حمايت از حقوق مصرفكنندگان
هدف اصل��ي اين كار رعايت الزامات قانوني كش��ور در
حوزههاي مختلف مثل سالمت ،اقامت ،آموزش ،حوزه
پولي و مالي ،جلوگيري از بروز تخلفات و نابساماني در
اين حوزهها و نهايتاً حفظ حقوق مصرفكننده اس��ت.
بنابراين كسبو كارهاي اينترنتي مستقل از اينكه بعداً
درگاه پرداخت خود را از شركتهاي ( PSPواسطه بين
بانكها و مش��تريان تجاري) ،پرداختيار يا تركيبي از
آنها دريافت كنند ،نيازمند دريافت اينماد هس��تند .از
جمله اينكه بيشتر ش��ركتهاي  PSPو پرداختيارها
هم خودشان بر اساس مجوز قانوني كه در اين زمينه از
بانك مركزي گرفتهاند ،اقدام به دريافت اينماد كردهاند.
كاهش تخلفات با الزام كسبوكارها
به دريافت اينماد
مركز توس��عه تجارت الكترونيكي با بي��ان اينكه همواره
يكي از مطالبات به حق كس��بوكارهاي شناسنامهدار و
كسبوكارهاياينترنتيوهمچنينعموم
قانونمندبهويژه 
مصرفكنندگان ،س��اماندهي فعاليت كسبوكارهايي
است كه بدون دريافت مجوزهاي قانوني ،اقدام به فعاليت
ميكنند ،افزود :فعاليت به اين ش��كل موجب بر هم زدن
فضاي رقابت و همچنين تضييع حقوق مصرفكنندگان
ميش��ود .بنابراين پرداختيارها همانگونه كه در مورد
فعاليت پرداختياري فعاليت شركتهاي فاقد مجوز را
نميپذيرند ،الزم اس��ت با پذيرش و تمكين به اين قاعده
ب و كارهاي فاقد مجوزهاي
كلي ،از ارايه خدمت به كس�� 
قانونيدرحوزههايديگرنيزپرهيزكنند.بنابراعالممركز
توسعهتجارتالكترونيكياينالزامقبالدرمصوبهشوراي

امنيتكشور،سپسدرمقرراتمبارزهباپولشوييونهايتا
درقانونپايانههايفروشگاهيبهصراحتبيانشدهاست.
اين تكليف قانوني در مورد شركتهاي PSPاز اواخر سال
 ۱۳۹۸اجرايي شد ولي در مورد پرداختيارها ،با توجه به
ش��رايط خاص و لزوم ايجاد برخي زيرساختها ،از اواخر
سال گذشته در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت و پس
از برگزاري جلسات توجيهي و ارايه فرصت كافي ،باالخره
توسطشركتشاپركبهشركتهايپرداختيارابالغشده
است.اينتكليفقانونيبارهاتوسطمراجعنظارتيازجمله
معاونتپيشگيريازجرمقوهقضاييه،سازمانبازرسيكل
كشور،ستادمركزيمبارزهباقاچاقكاالوارزموردپيگيري
قرار گرفته و عملكرد مركز توسعه تجارت الكترونيكي به
كسبوكارهاي اينترنتي و بانك
عنوان متولي ساماندهي 
مركزي به عنوان متولي ساماندهي شبكه پرداخت كشور
زيرسوالرفتهاست.مركزتوسعهتجارتالكترونيكاعالم
كرده ،اين ابالغيه به صورت تدريجي اجرايي خواهد شد.
ابتداشركتهاي،PSPپسازآنپرداختيارهاوهماكنون
نيز صرفاً درگاههاي جديد پرداختيارها در دستور كار قرار
گرفته است و فع ً
ال حتي شامل درگاههاي پرداخت قبلي
شركتهايپرداختيارنيزنميشود.

ادامه تخلفها ،قابل پذيرش نيست
اجراي يك تكليف قانوني براي بخشي از شبكه پرداخت
وعدماجرايآنبرايبخشديگر(شركتهايپرداختيار)
 ،با توجه به كاركرد كام ً
ال مشابه درگاه پرداخت اينترنتي
دريافتي از هر يك از اين دو طريق براي يك كس��بو كار
اينترنتي ،اوالً مخل رقابت بين دو بخش شبكه پرداخت و
نيزمهاجرتمتقاضيانازيكبخشبهبخشديگرخواهد

ش��د و ثانياً امكان س��اماندهي و نظارت كارآمد بر فضاي
تجارت الكترونيكي كش��ور را از بين خواه��د برد .اكنون
ب و كارهاي اينترنتي متخلف كه نماد آنها با
برخي از كس 
اخطار دستگاههاي ناظر تعليق شده ،به دليل عدم اجراي
اينمادبرايشركتهايپرداختيار،اقدامبهدريافتدرگاه
پرداخت از شركتهاي پرداختيار كردند و به تخلفات و
فعاليتهاي غيرقانوني خود ادامه دادهاند و مساله به هيچ
عنوان قابل پذيرش و ادامه نيس��ت .مركز توسعه تجارت
الكترونيكيزماناعطالاينمادبهكسبوكارهارابهيكروز
كاهش داد تا آنهابه سرعتبتوانند اين روند را طيكنند.با
سيستميسازي فرآينداعطاياينمادازدو سالگذشتهو
حذفبررسيهايكارشناسي،ميانگينزماناعطاياينماد
به كمتر از يك روز كاهش يافته است .اين موضوع توسط
مركزمليفضايمجازيهمموردبررسيوراستيآزمايي
قرار گرفته و صحت آن بهطور مكتوب توسط رييس مركز
مليفضايمجازيبهرييسجمهورينيزاعالمشدهاست.
بهاينترتيبدريافتاينمادظرفچندساعتبرايتمامي
كسبوكارهايقانونمندامكانپذيراستوگواهآنافزايش

دوبرابرياعطاياينماددرسالگذشتهاست.همچنينبا
توجهبهارتباطبرخطبا سامانه مجوزهاي مشاغلخانگي
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و همچنين مجوزهاي
ش بنيان معاونت علمي و فناوري رياس��تجمهوري،
دان 
بوكارهاي مذكور وجود
هيچگونه نگراني در زمينه كس 
ندارد .بنابراين انتظار ميرود پرداختيارها با تمكين به
قوانينومقرراتجاريكشور،باپرهيزازارايهخدمتبه
كسبوكارهايفاقدمجوزهايقانوني،ازادامهنابساماني،

تضييعحقوقمصرفكنندهواختاللدرفضايرقابتو
محيطكسبوكاركشورجلوگيريكنند.

انتقاد اعضاي حقيقي
شوراي فضاي مجازي
به عملكرد  ۴ساله شورا

عضو شوراي عالي فضاي مجازي با اشاره به برگزاري
آخرين جلس��ه اين ش��ورا در دولت دوازدهم و قرائت
گزارش عملكرد آن از س��وي دبير ش��ورا ،گفت :اين
گزارش مورد تأيي��د اعضاي حقيقي ش��وراي عالي
فضاي مجازي نيست .به گزارش مهر ،آخرين جلسه
ش��وراي عالي فضاي مجازي در دولت دوازدهم عصر
روز س��ه ش��نبه  ۲۲تيرماه به رياست حسن روحاني
رييسجمهور و با حضور روساي س��اير قوا و اعضاي
حقيقي و حقوقي برگزار شد .در اين جلسه ابوالحسن
فيروزآب��ادي دبير ش��وراي عالي فض��اي مجازي با
ارايه گزارشي از عملكرد اين ش��ورا ،مصوبات  ۸سال
گذش��ته ،اقدامات مبتني بر اين مصوبات و اثراتي كه
اين اقدامات در گسترش و رشد كمي و كيفي فضاي
مجازي داش��تهاند را به بحث و بررسي اعضا گذاشت.
رييسجمهور نيز در اين جلسه با بيان اينكه شوراي
عالي فض��اي مجازي از ابتداي تش��كيل تاكنون ۷۲
جلسه برگزار كرده كه  ۵۹جلسه آن در طول فعاليت
دولتهاي يازده��م و دوازدهم ب��وده و در اين مدت
 ۲۸مصوبه نيز به تصويب رس��يده است ،از مصوبات
اين شورا براي پيشبرد اهداف كالن كشور دفاع كرد.
محمدحسنانتظاري،عضوحقيقيشورايعاليفضاي
مجازي ،در گفت.گو با خبرنگار مهر ،با اشاره به گزارش
ارايهشده در مورد عملكرد شوراي عالي فضاي مجازي
دردولتحسنروحانيواقداماتيكهمطابقبامصوبات
اين شورا پيگيري شده است ،اظهار كرد :انتقاد جدي
از سوي اعضاي حقيقي شورا به گزارش دبير شوراي
عالي فضاي مجازي وارد است و اين گزارش مورد تأييد
اعضانيست.ويباتاكيدبراينكهاينگزارشگاليههاي
مقاممعظمرهبريدرخصوصولنگاريفضايمجازي
را شامل نميشد ،ادامه داد :فضاي مجازي كشور تحت
اين سالها در س��يطره پلتفرمهاي امريكايي بوده و
كسبوكارهايآناليندرشبكههاييماننداينستاگرام
شكل گرفته اس��ت .اين روند كمكي به ايجاد فضاي
مجازي در كشور نميكند .اما در گزارش ارايه شده به
اينگونه موضوعات با ديد مثبت نگاه شد.
مشكالت كشور در حوزه فضاي مجازي
طي ۸سال اخير حل نشد
انتظاري با بيان اينكه انتظار اعضاي ش��وراي عالي
فضاي مجازي اين است كه مطالب مرتبط با فضاي
مجازي كش��ور منصفانه و واقعگرايانه مطرح شود،
افزود :نظر ما اين است كه مشكالت كشور در حوزه
فضاي مجازي طي  ۸س��ال اخير حل نشد و از اين
جهت اعضاي حقيقي شورا انتقاد جدي به گزارش
دبير شوراي عالي فضاي مجازي دارند و اين گزارش
مورد تأييد همه اعضا نيست .عضو حقيقي شوراي
عالي فضاي مجازي با بيان اينكه اين گزارش تنها به
بيان بخش كوچكي از وظايفي كه در اين شورا بايد
انجام ميشد پرداخت ،اظهار داشت :براي مثال در
اين گزارش به ميزان پيش��رفت تكميل شبكه ملي
اطالعات كه بارها نيز مورد گاليه مقام معظم رهبري
بوده است ،اشارهاي نشد و تنها يك ارزيابي كلي بدون
اعالم اعداد و ارقام و جزييات اجراي اين پروژه ،ارايه
شد.ويگفت:اگرچه شورايعاليو مركز ملي فضاي
مجازي در بخش هماهنگي بين دستگاهها در موارد
متعددي از جمله انتخاب��ات و موضوعات مرتبط با
امنيتسايبريزحمتكشيدهواقداماتقابلدفاعي
داش��تهاند اما ماموريت اصلي ش��وراي عالي فضاي
مجازي مطابق با حكم رهبري مشخص است و بايد
پيشرفت برنامهها مطابق با مصوبات اين شورا دنبال
شود .دبير سابق شوراي عالي فضاي مجازي با بيان
اينكه از دي ماه سال  ۹۲تنها يك طرح در خصوص
معماريوطرحكالنشبكهملياطالعاتبهتصويب
رس��يده است ،خاطرنش��ان كرد :در اين گزارش در
خصوص اجرايي شدن اين طرح و برنامه زمانبندي
و جزييات پيشرفت آن ،ارزيابي صورت نگرفت.

ويژه
برگزاري پنجمين سمپوزيوم
تازههاي نقشهبرداري مغز ايران
با حمايت همراه اول

پنجمي��ن س��مپوزيوم تازههاي نقش��هبرداري مغز
ايران ( )ISBM2021به عن��وان بزرگترين رويداد
نقش��هبرداري مغز كش��ور با هدف اراي��ه بروزترين
اطالعات ،تبادل افكار متخصصان ،توس��عه ،ترويج و
معرفي فناوريهاي برتر مرتبط با اين حوزه در داخل
و خارج كش��ور ،امروز و فردا ( ۲۳و  ۲۴تيرماه) توسط
آزمايشگاه ملي نقش��هبرداري مغز و با حمايت مالي
همراه اول در حال برگزاري است .در اين رويداد بيش از
 ۱۸سخنرانداخليوخارجيازكشورهايينظيرايران،
امريكا ،انگليس ،اسپانيا و آلمان آخرين و بهروزترين
دستاوردهاي خود را ارايه كرده و عالقهمندان قادر به
شركت در مباحث موردنظر بهشكل مجازي هستند.

پخشويژهبرنامه«باغآينه»
باهدفترويجسبكزندگيرضوي

ويژهبرنام��ه «ب��اغ آين��ه» از امش��ب ( ۲۳تيرماه) هر
چهارشنبهشب بهصورت مستقيم از حرم مطهر امام
رضا(ع)پخشميشود.اينبرنامهكهبامشاركتهمراه
اول و آستان قدس رضوي توليد و پخش ميشود ،قرار
اس��ت با حضور مهمانان مختلف به موضوع «س��بك
زندگيرضوي»بپردازد«.باغآينه»چهارشنبههرهفته
س��اعت ۲۲از طريق پلتفرمهاي «روبيكا» و «آيگپ»
پخش ميش��ود و بينندگان آن با ش��ركت در پويش
خواهم امام رضا را خوشحال كنم» ،ميتوانند در
«مي 
قرعهكشيسفربهمشهدمقدسشركتكنند.

اخبار
در توليدكره خودكفا نشديم
مصرف كاهش يافته!

ايس�نا |عض��و هياتمدي��ره انجم��ن صنايع
فرآوردههاي لبني گف��ت :در توليد كره خودكفا
نشدهايم ،زيرا ش��يرمازادي توليد نشده تا چربي
بيش��تري از آن براي توليد كره استحصال شود
بلكه اين خودكفايي بيشتر ناشي از كاهش مصرف
كره به دليل افزايش قيمت آن و ورود مارگارين به
سفرههاي مردم است .محمد فربد با بيان اينكه
براساس گزارشهاي مركز آمار ايران ساالنه كمي
بيش از  ۸ميليون تن شير در كشور توليد ميشود،
گفت :براساس اين گزارشها ضريب رشد توليد
شيرخام ساالنه  ۱.۴درصد بوده كه اين عدد زمينه
خودكفايي را در توليد محصوالت لبني از جمله
كره فراهم نميكند .وي ادامه داد :سرانه مصرف
لبنيات در كشورهاي توسعه يافته بيش از ۳۰۰
كيلوگرم و در ايران بين  ۷۰تا  ۸۰كيلوگرم است
و اين عدد كاهشي است .همچنين در كشورهاي
توسعه يافته حداقل دستمزد ساعتي  ۱۰دالر و
در ايران حداقل دستمزد ساعتي حدود يك دالر
است و از طرفي قيمت شيرخام در داخل كشور
به نرخ جهاني آن نزديك ش��ده است .در چنين
حالتي بديهي است كه قدرت خريد آن دسته از
كاالهايي كه مش��مول يارانه دولتي نميشوند،
كاهش ياب��د .عضو هياتمدي��ره انجمن صنايع
فرآوردههاي لبني اضافه كرد :در گذشته ساالنه
حدود  ۴۰هزارتن كره وارد كش��ور ميش��د كه
سرانه مصرف آن براي  ۸۰ميليون نفر  ۵۰۰گرم
بود؛ در حالي كه سرانه مصرف كره در كشورهاي
توس��عه يافته حداقل  ۳تا حداكث��ر  ۶كيلوگرم
اس��ت .اين يعني با سرانه مصرف كره در دنيا هم
فاصله بس��ياري داريم .وي با بي��ان اينكه گفته
ميشود در توليد كره خودكفا شدهايم در حالي
كه اين ادعاي نادرستي است ،گفت :شيرمازادي
توليد نشده تا چربي بيش��تري از آن براي توليد
كره استحصال شود بلكه اين خودكفايي بيشتر
ناش��ي از كاهش مصرف كره به دلي��ل افزايش
قيمت آن و ورود مارگارين به س��فرههاي مردم
است .فربد تصريح كرد :به واردات روغن نباتي ارز
 ۴۲۰۰توماني تعل��ق ميگيرد و روغن نباتي نيز
پايه توليد مارگارين اس��ت كه با نام مجعول كره
گياهي عرضه ميشود .اما واردات كره حيواني با
ارز نيمايي مجاز است.
بنابراين واردات كره حيواني ب��ه دليل باال بودن
قيمت ارز توجيه اقتصادي ندارد و طبيعي است
كه مارگارين به دليل قيمت مناسب جايگزين كره
حيواني شود .حتي قيمت تمام شده كره حيواني
داخلي نيز فراتر از قيمت مارگارين است .وي در
ادامه گفت :وقتي س��رانه مصرف لبنيات كاهش
يابد شيرمازاد به سمت كارخانههاي شيرخشك
ك��ه روز به روز تعداد آنها در حال افزايش اس��ت،
هدايت ميش��ود .اي��ن كارخانهها ني��ز اقدام به
توليد شيرخشك و خامه ميكنند و چون شرايط
نگهداري خامه دشوار است آنها نيز به توليد كره
يا روغن حيواني روي ميآورند .عضو هياتمديره
انجم��ن صناي��ع فرآوردههاي لبني با اش��اره به
اينكه بهتر است مسووالن جهاد كشاورزي به اين
موضوعات توجه بيش��تري داشته باشند ،عنوان
كرد :اگر ش��رايط اينگونه پيش ب��رود طبيعتا در
همهچيز خودكفا خواهيم ش��د چون مردم ديگر
قدرت خريد هيچ كااليي را نخواهند داشت.

اقدامي مهم براي مبارزه با
قاچاق سيگار

تس�نيم | مطابق با ابالغيه مركز برنامهريزي و
نظارت بر دخانيات كش��ور ،از تاريخ ۱۴۰۰/۵/۳
ثبت فروش س��يگار توسط عوامل زنجيره توزيع
به خرده فروش ،الزامي ش��ده است .كارشناسان
ميگويد كه اين اقدام ،گام مهمي در جهت مبارزه
با قاچ��اق دخانيات خواه��د بود.طرح رهگيري
سيگار با هدف مبارزه با قاچاق سيگار و ساماندهي
زنجيره تامين و توزيع آن از سال  94در كشور در
دستور كار قرار گرفته است .اين طرح با محوريت
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و همكاري ساير
نهادها از جمله س��تاد مركزي مب��ارزه با قاچاق
كاال و ارز ،از سال گذشته رسما آغاز شد .در طرح
رهگيري سيگار ،كليه فرآيندهاي تجارت (توليد،
فروش و حمل و نقل) ،از كارخانه توليد س��يگار
تا فروش به خرده فروش��ي ،بهطور سيستمي در
س��امانههاي الكترونيكي ثبت ميشود ،تا از اين
طريق قانوني بودن كاال در تمامي طول زنجيره،
قابل شناسايي باشد.
در راس��تاي اجراي طرح از بهمن ماه س��ال 96
تاكن��ون ،در ابت��دا توليدكنندگان س��يگار ،به
صورت روزانه توليدات خود را در س��امانه جامع
تجارت ثبت مينمايند .س��پس نقل و انتقاالت
سيگار توسط آنها به توزيعكنندگان سراسري و
همچنين استاني ثبت ميشود.
البته كامل ش��دن زنجي��ره توزيع س��يگار تنها
نيازمن��د يك گام مهم مانده اس��ت ك��ه آن نيز
مربوط به ساماندهي خرده فروشان سيگار و ثبت
نقل و انتقاالت س��يگار تا س��طح خرده فروشي
در س��امانه جامع تجارت است .مطابق با ابالغيه
مركز برنامهريزي و نظارت بر دخانيات كش��ور،
از تاريخ  1400/5/3ثبت فروش س��يگار توسط
عوامل زنجيره توزيع به خرده فروش ،الزامي شده
است .گفتني اس��ت كه اجراي كامل اين طرح،
باعث ساماندهي و شفاف ش��دن زنجيره تأمين
و توزيع س��يگار خواهد ش��د .در نتيجه ،توليد،
فروش و جابهجايي س��يگار در كشور (به صورت
سيس��تماتيك) مورد رصد قرار ميگيرد كه اين
امر در نهايت به شناسايي سيگار قانوني از سيگار
غيرقانوني (قاچاق) منجر ميشود.

صنعت،معدنوتجارت
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امريكا با آزادسازي دالرهاي بلوك ه در ژاپن و كرهجنوبي موافقت كرد

تعادل  -گروه تجارت |
«امريكا بخش��ي از تحريمهاي تجاري عليه ايران را لغو
كرد ».بناب��ر اعالم وزارت امور خارج��ه امريكا به كنگره
اين اقدام با هدف ايجاد دسترس��ي ايران به داراييهاي
بلوكهشدهاش در ژاپن و كرهجنوبي انجام شده است .اين
معافيتكهتوسطآنتونيبلينكن،وزيرامورخارجهامريكا،
امضا شده ،انتقال وجوه ايران در حسابهاي محدود به
صادركنندگان در ژاپن و جمهوري كره را مجاز ميداند.
بنابر اين معافيت «انتقال هيچ گونه پولي به ايران مجاز
نيست» و تنها براي بازپرداخت به شركتهاي كرهاي و
ژاپني است كه پيش از تشديد تحريمها در دولت قبلي
امريكا ،به ايران كاالهاي غير تحريمي صادر كرده بودند.
در همين حال فع��االن اقتصادي در واكنش به اين خبر
آن را چراغ سبزي ميدانند كه نشان ميدهد امريكا هم
عالقهمنداستمناسباتدوكشوراصالحشدهومذاكرات
به نقطه خوبي برس��د .به گفته آنها برداش��تن هر يك از
موانعيكهباتحريمهاپيشرويكشورايجادشدهميتواند
گشايشهاييبرايكشورايجادكند.درهمينحالرييس
اتاق ايران و چين پيش بيني ميكند كه در صورت نهايي
شدن مذاكرات براي كنار رفتن تحريمها ،ميزان مبادالت
تجاري دو كشور در كوتاهترين زمان دو برابر خواهد شد.

آمار واردات موز و صادرات سيب
اعالم شد

ماشينآالت ،تجهيزات ،نوآوريها و ...را از اين كشورها
وارد كنيم .بهرام شكوري با بيان اينكه زمينه همكاري
بين اين كش��ورها و ايران خوب است و ميتواند حتي
جايگزين بسياري از كش��ورهاي ديگر شوند ،افزود:
چراكه عالوه بر اينكه كشورهاي پيشرفتهاي هستند
و روابط ديرينهاي هم با ما دارند .به دليل تحريمها اين
مناسباتتوسعهپيدانميكردوپولهايايراننيزبلوكه
شده بود .به گفته او ،معناي اين ابالغيه چراغ سبزي
اين است كه نشان ميدهد امريكا هم عالقهمند است
مناسبات دو كشور اصالح ش��ده و مذاكرات به نقطه
خوبي برسد .برداشتن هر يك از موانعي كه با تحريمها
پيش روي كشور ايجاد شده ميتواند گشايشهايي
براي كش��ور ايجاد كند .ولي بيشتر از گشايشهايي
كه خارج از كشور ايجاد ميشود بايد در داخل كشور
ساختار نظام سياس��ي و اقتصادي را اصالح كنيم .تا
زماني كه اين اتفاق نيفتد ش��ايد حتي با شكلگيري
مناسبات نيز سود چنداني عايد كشور نشود.
گشايش در راه است؟
ريي��س كميته مش��ترك بازرگاني اي��ران و ژاپن در
موردبندي از اين ابالغيه كه آمده اس��ت «صرفا اجازه
بازپرداخت به شركتهاي ژاپني و كرهاي را كه كاالها و
خدمات غير تحريم شده را قبل از تشديد تحريمهاي
اياالت متحده توس��ط دولت قبلي صادر ميكردند،
ايجاد ميكند» گفت :اي��ن مصوبه ميتواند اين معنا
را داشته باشد كه ما ميتوانيم از پولهاي بلوكه شده
خود در اين كشورها استفاده كنيم .بايد توجه داشت
كه االن نظام بانكي ما با دنيا ارتباط ندارد و اين هم يكي
از موضوعاتي است كه مذاكرات حول آن در حال انجام
است .اما اگر بتوانيم در قالب ماشينآالت ،مواد اوليه
و تجهيزات هم از اين پولها اس��تفاده كنيم بازهم در
اقتصاد كشور گشايش ايجاد ميكند.
او با ابراز اميدواري از مذاكرات وين بيان كرد :اگر مذاكرات
وين هم دنبال شده و به نقطه خوبي برسد به نظر ميرسد
عالوه بر اينكه دولت ميتواند نفت خود را صادر كند ،تجار
و بازرگانان هم ميتوانند ارتب��اط خود را با دنياي خارج

معاون بهرهوري و فروش سازمان اموال تمليكي تشريح كرد

داشته باشند و بدون هزينههاي اضافي صادرات و واردات
كنند و پول خود را هم ميتوانند از طريق گشايش اعتبار
اسنادي انتقال دهند كه ريسك را كم ميكند و همه اينها
كمك به توسعه مناسبات ميكند.
تجار خارجي عالقهاي به معامله نقدي
ندارند
شكوري افزود :بس��ياري از بازرگانان خارجي االن به
دليلاينكهبايدبهصورتنقدبامامعاملهكنندعالقهاي
بهمعاملهباايرانيانندارند.امااگراينتغييركندوبدانند
كه ميتوان به صورت نسيه كار كنند يا ميتوانند LC
بازكنندوبعدپولآنرابهبانكپرداختكنند،گشايش
ايجاد ميشود كه عالقهمندي آنها به معامله كردن با
ايران بيشتر ميشود .او همچنين در پاسخ به سوالي
مبني بر اينكه چه كاال و خدماتي ميتوانيم به موجب
اين ابالغيه وارد كش��ور كنيم گفت :كاالهاي زيادي
وجود دارند كه ما نيازمند آن هس��تيم و ميتوانيم از
ژاپن وارد كنيم .سهم واردات ما بيشتر از صادراتمان
به ژاپن بوده ،در مقاطعي ت��راز تجاري ما مثبت بوده
اما اكثرا تراز تجاري منفي داشتيم .ژاپن يا كره جنوبي
كشورهاي توسعهيافتهاي هستند و ما ميتوانيم انواع
و اقسام نوآوريها و تجهيزات را وارد كنيم .براي مثال
در صنايع معدني بخش عم��دهاي از باطلهبرداري و
اس��تخراج معادن توسط ماش��ينآالت ژاپني انجام
ميشود .ورود اين كشورها حتي در قالب تجهيزات و
ماشينآالت ميتواند به ما كمك كند.
با لغو تحريمها ،تجارت با چين
۲برابر ميشود
از س��وي ديگر ،رييس ات��اق بازرگاني اي��ران و چين به
«ايسنا» ميگويد در صورت نهايي شدن مذاكرات براي
كنار رفتن تحريمها ،ميزان مبادالت تجاري دو كشور در
كوتاهترين زمان دو برابر خواهد شد .مجيدرضا حريري در
اين باره توضيح ميدهد :هرچند در س��ه سال گذشته از
رييسجمهوري گرفته تا وزراي خارجه و بازرگاني چين
رسما تاكيد كردهاند كه تحريمهاي ترامپ را به رسميت

نميشناسندامابههرحالشركتهايچينيدرحوزههاي
مختلف امكان ارتباط با امريكا چه در بازار خريد و فروش و
چه در بورس و ساير نقاط را دارند و از اين رو ريسك ورود
گستردهبهايرانرانميپذيرند.ويدرپاسخبهاينسوالكه
چراديگرايراندربينتامينكنندگاننفتچينوشركاي
اصليتجارياينكشوردرمنطقهتعريفنميشود،گفت:
ما در سا ل  ،۲۰۱۵با تجارت مشترك بيش از  ۵۱ميليارد
دالر شريك اصلي تجاري چين در منطقه بوديم و در اين
آماربيشاز ۶۰درصدسهمصادراتايرانومابقيمربوطبه
وارداتبودوازاينروحتيترازتجاريماباچيننيزهمواره
مثبتبوداماازهمانسال،تحتتاثيرتحريمهاياقتصادي
ايران آمار تجاري خود را از دست داد و امروز ديگر شريك
اصلي تجاري چين در منطقه به ش��مار نميرويم .بنابه
اظهاراتحريري،اصليترينرقيبتجاريمادرمنطقهدر
تعامل با چين ،عربستان سعودي است .كشورهايي مانند
عراق ،قطر و كويت نيز در اين حوزه مطرح هستند .جداي
ازآن،آمارهايتجاريچينوتركيه،افتوخيزهايخاص
خود را داشته و ماجرا در پاكستان نيز متفاوت است .مانند
سندچشمانداز ۲۵سالهكهچنديپيشميانايرانوچين
امضاشد،چنينبرنامهايميانچينوپاكستاننيزوجود
دارد كه به مرحله قرارداد و سرمايهگذاري كالن چين در
پروژههايكالنپاكستانرسيدهوكارادامهدارد.اودرعين
حالبراينباوراستكهمحضكناررفتنتحريمها،چين
بار ديگر نفت ايران را خواهد خريد و وقتي به دست ما نيز
ارز برسد ،امكان افزايش واردات خواهيم داشت و از اين رو
ميتوانانتظارداشتكهدركوتاهمدتاينتجارتمشترك
فعلي ،دو برابر شود .آمارهاي تجاري ايران نشان ميدهد
كه چين همچنان اصليترين واردكننده كاال از ايران بوده
ودرميانصادركنندگاننيزپسازاماراتمتحدهعربيدر
ردهدومقراردارد.بااينوجودبررسيآمارپنجماههواردات
چين نشان ميدهد كه ايران در رتبه  ۵۰صادركنندگان
به اين كش��ور قرار دارد و در منطقه نيز پايينتر از عراق و
عربستان و امارات است .چين درگذشته يكي از مشتريان
اصلي نفت ايران بود و پيش بيني ميش��ود در صورت به
نتيجه رسيدن مذاكرات احياي برجام ،بار ديگر اين كشور
نفت ايران را به سبد مصرفي خود بازگرداند.

در يك نظرسنجي مشخص شد

جزييات جديد از تعيينتكليف خودروهاي دپويي تبعات قطعي برق بر بنگاهها
طبق اعالم مسووالن سازمان اموال تمليكي در صورت
موافقت نهايي هيات دولت ،تعيين تكليف خودروهاي
وارداتي رسوبي در گمرك در دستور كار قرار ميگيرد كه
در اهم آن زير  ۲۵۰۰سيس��ي به شرط فروش در داخل
و باالي  ۲۵۰۰سيس��ي به شرط تردد در مناطق آزاد به
مزايده گذاشته خواهد ش��د .به گزارش ايسنا ،رايزنيها
براي تعيين تكليف خودروه��اي باقي مانده در گمرك
كه حدود  ۲۲۵۰دستگاه اعالم ميشود همچنان ادامه
دارد .خودروهايي كه بخش��ي در اختيار سازمان اموال
تمليكي قرار دارد ،ولي با وجود مذاكرات بسياري كه در
اين رابطه صورت گرفته هنوز وضع مشخصي ندارند .در
همين جريان ،پايان سال گذشته سازمان اموال تمليكي
براي واگذاري  ۱۵۰۰خودرو به مناطق آزاد پيشنهاداتي
را به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد ارايه كرد تا جهت
جلوگيري از خروج ارز و همچنين استفاده بهينه از اين
خودروها ،براي فروش و ش��مارهگذاري در مناطق آزاد
اقدام شود .بر اين اساس ،دبيرخانه شوراي عالي مناطق
آزاد طي مكاتبهاي با معاون اول رييسجمهور ،خواستار
اصالحمصوبهمربوطبهمحدوديتوارداتخودرودرسال
 ۱۳۹۶جهت واگذاري اين خودروها به مناطق آزاد شد.
ورود زير  ۲۵۰۰سي سي به داخل كشور
ام��ا تازهترين خبري كه ميرمعيني ،مع��اون بهرهوري و
فروش سازمان اموال تمليكي در رابطه با آخرين وضعيت
اين خودروها به ايس��نا اعالم كرده است ،نشان ميدهد
كه موضوع در كميس��يون اقتصادي هيات دولت مطرح
و با تصويب نهايي گزينههاي در نظر گرفته شده ،تمامي
خودروهاي مانده كه شرايط الزم را داشته باشند تعيين
تكليف ش��ده و محدود به  ۱۵۰۰خودرويي كه پيشنهاد
واگذاري آنها به مناطق آزاد مطرح بود ،نميش��ود .طبق

واگذاري  ۶هزار معدن
متوقف شد

ش�اتا | معاون امور معادن وزارت صمت بخشنامه
توقف واگ��ذاري  ۶هزار معدن غيرفعال كش��ور را به
سازمانهاي صمت استانها ابالغ كرد .بر اين اساس،
مزايده  ۶هزار محدوده و معدن غير فعال كشور كه با
دس��تور وزارت صمت در ارديبهشت ماه امسال اعالم
و طي مراس��مي از آن رونمايي شده بود كه با دستور
اسداله كش��اورز معاونت امور معادن و صنايع معدني
وزارت صمت مراحل واگذاري و اعالم نتايج آن ممنوع
اعالم شد .در ابالغيه اسداله كشاورز خطاب به روساي
س��ازمانهاي صمت  ۳۱استان و جنوب كرمان آمده
است :مقتضي اس��ت نظر به برگزاري مزايده عمومي
محدودهها و معادن ،ضمن توقف مراحل واگذاري در
هر مرحله و س��طوح از اعالم نتايج پرهيز نماييد .اين
در حالي اس��ت كه وزير صمت چندي پيش در آيين
رونمايي از طرح آزادسازي ششهزار محدوده و معدن
غيرفعال كش��ور (آغاز اجراي بزرگترين مزايده ملي
كشور) ،اعالم كرده بود :واگذاري معادن حبس شده از
طريقمزايدهعموميبهافرادداراياهليتوصالحيت،
جهشصنعتيومعدنيدركشوربهوجودخواهدآورد.

قفل اول تحريمها باز شد

چراغ سبز امريكا به مذاكرات
امريكا بخشي از تحري مهاي ايران را لغو كرد؛ وزارت امور
خارجهامريكابهكنگرهاعالمكردهباهدفايجاددسترسي
جمهوري اسالمي ايران به داراييهاي بلوكهشده خود در
ژاپنوكرهجنوبي،بخشيازتحريمهايتجاريايرانرالغو
كرده است .بهگزارش پايگاه خبري واشنگتن فريبيكن
اين معافيت كه توسط آنتوني بلينكن ،وزير امور خارجه
امريكا ،امضا شده است ،انتقال وجوه ايران در حسابهاي
محدود ب��ه صادركنندگان در ژاپن و جمه��وري كره را
مجاز ميداند .پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برنامه
جامع اقدام مشترك  -معروف به توافق هستهاي ايران يا
برجام-درسال،۲۰۱۸تحريمهاياقتصاديايرانمجدداً
اعمال شد  .اين امر منجر به مسدود شدن  ۷ميليارد دالر
پولايرانيناشيازفروشنفتدردوبانككرهجنوبيشد؛
حاال اين معافيت اجازه ميدهد تا پول ايران كه در نتيجه
تحريمهاي امريكا مسدود ش��ده بود ،بدون نقض قانون
آزاد شود و امريكا به ژاپن و كرهجنوبي 90روز فرصت داده
تا معامالت خود را با ايران كامل كنند .سخنگوي وزارت
خارجه امريكا گفته است وزير امور خارجه قب ً
ال اين لغو
تحريمهاراامضاكردهبودتااجازهدهدوجوهوداراييهايي
كه در حسابهاي محدود ايراني در ژاپن و كره نگهداري
ميشود براي بازپرداخت ش��ركتهاي ژاپني و كرهاي
كه كاالهاي غير تحريم ش��ده را به ايران صادر ميكنند،
استفاده شود .در اين گزارش عنوان شده كه اين معافيت
«انتقال هيچ گونه پولي را به ايران مجاز نميكند» و تنها
براي بازپرداخت به شركتهاي كرهاي و ژاپني است كه
پيش از تشديد تحريمها در دولت قبلي امريكا ،به ايران
كاالهاي غير تحريمي صادر كرده بودند.
درهمينرابطه،رييسكميتهمشتركبازرگانيايرانو
ژاپن در مورد ابالغيه وزارت امور خارجه امريكا مبني بر
مجازدانستنانتقالوجوهايراندرحسابهاي محدود
به صادركنندگان در ژاپن و كره جنوبي به «ايلنا» گفته
اس��ت :اين اتفاق نويد خوبي است .متاسفانه با اينكه
صادراتانجامميشداماپولآن قابلاستفادهنبودامابا
آزادسازياينپولهابخشيازمشكالتكشورميتواند
حل شود .مناسبات تجاري هم با اين كشورها افزايش
پيدا ميكند ،ژاپن ،كره جنوبي يا كشورهاي خاور دور
كشورهاي پرپتانسيلي هستند كه هم ميتوانند بازار
هدفصادراتيبرايمحصوالتماباشدوهمميتوانيم

دريچه

اعالم وي ،مقرر شده هيات دولت مصوبهاي را تنظيم كند
كه چهار آيتم جهت تعيين تكليف خودروهاي مانده در
گمرك به ماده  ۱۷مصوبه واردات خودرو در ديماه سال
 ،۱۳۹۶اضافه شود .اين مقام مس��وول در سازمان اموال
تمليك��ي در رابطه با جزييات مصوب��ه مربوطه گفت كه
بخشيازخودروهاكهزير ۲۵۰۰سيسيهستند،بهشرط
فروش در داخل كشور واگذار خواهند شد .ميرمعيني در
مورد خودروهاي ممنوع الورود نيز يادآور شد كه در مورد
خودروهاي لوكس و باالي  ۲۵۰۰س��ي سي شرط تردد
و ورود ب��ه مناطق آزاد و همچني��ن در مورد خودروهاي
امريكايي و فاقد نمايندگي نيز امحاي فني در نظر گرفته
ش��ده اس��ت .طبق اعالم وي ،تعدادي خودرو هم براي
اورژانس و ناجا به جهت تكميل ناوگان خدمت رساني در
نظرگرفتهشدهاست.بهگفتهاينمقاممسوولدرسازمان
اموالتمليكي،هرزمانكههياتدولتپيشنهاداتمطرح
شدهرامصوبكند،مراتبتعيينتكليفآنهادردستوركار
دستگاههايمربوطهازجملهسازمانتمليكيقرارگرفتهو
براي فروش اين خودروها اقدام خواهد كرد .گفتني است؛
خودروهاي مانده در گمرك ،عمدت��ا باقي مانده آن ۱۲
هزار و ۲۶۱دستگاه خودرويي است كه قبل از ممنوعيت
واردات و تغيير ش��رايط ارزي در سال  ۱۳۹۷به گمرك و
بنادر رسيده بود ولي با محدوديتهاي اعمال شده امكان
ترخيصنداشت.درهر صورت ،طي مصوباتهياتدولت
و مهلتهايي كه تعيين ش��د ،بيش از ۱۰هزار دس��تگاه
ترخيص و تع��دادي به داليل مختل��ف از جمله پرونده
قضايي،عدمثبتسفارشياممنوعيتورودساختامريكا
ياباالي ۲۵۰۰سيسيدرگمركسالهابالتكليفمانده
اس��ت ،خودروهايي كه در بين آنها انواع بنز ،بيام دبليو،
لكسوس،پورشهياتويوتاديدهميشودحتيحواشيمانند
غير استاندارد بودن آنها در سال گذشته پيش آمده بود.

اتاقبازرگانيتهراندرگزارشيبهبررسيتبعاتقطعي
برق در روزها و هفتههاي گذش��ته بر روي واحدهاي
توليدي پرداخته اس��ت .از ابتداي خرداد ماه امسال،
تحت تاثير افزايش دماي هوا و اوجگيري مصرف برق،
وزارت نيرو اعالم كرد كه چ��ارهاي جز اجراي برخي
خاموش��يها نخواهد داشت .هرچند اين وزارتخانه از
ارايه جداول خاموشي در اين حوزه خبر داد اما برخي
قطعيهاي بيبرنام��ه و طوالني موج��ب نارضايتي
مردم شد.
در روزهاي گذش��ته وزارت نيرو اعالم كرده كه ديگر
خاموشي بدون برنامه نداشتهايم و البته در صورتي كه
باز هم ظرفيت توليدي از ميزان مصرف كمتر باش��د،
احتم��ال اولويتبندي و قطع ك��ردن برق واحدهاي
صنعتي به منظور حفظ برق خانهها وجود دارد.
هرچند قطعي برق در واحدهاي مسكوني فشار زيادي
بر مردم وارد ميكند اما قطع برق واحدهاي اقتصادي
ني��ز تبعات خاص خود را خواهد داش��ت و در صورت
طوالني مدت شدن يا پرتكرار احتمال آنكه هزينهاي
جديد در اين حوزه به وجودآيد ،مطرح است.
اتاق بازرگاني تهران در گزارش��ي به بررس��ي تبعات
احتمالي همين موضوع در روزهاي گذشته پرداخته و
از برخي بنگاههاي اقتصادي در اين زمينه نظرخواهي
كرده است .بر اساس گزارشي كه معاونت كسبوكار
اتاقتهرانپسازگردآوريپرسشنامههاياينپژوهش
به دست آورده و بهطور تفصيلي در هفتادوششمين
جلسه ش��وراي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي
استان تهران نيز به بحث و بررسي گذاشته شد ،ميزان
خسارات وارد شده به بنگاههاي مورد ارزيابي بين۱۰۰
تا  ۵۰۰ميليون تومان برآورد شده است.
اين طرح مطالعاتي كه تبعات قطعي پيدرپي برق بر

 ۵۱بنگاه صنعتي عضو اتاق تهران را مورد عارضهيابي
قرار داده ،نش��ان ميدهد كه  ۸۲درصد از بنگاههاي
ارزيابيش��ده فاقد زيرس��اخت جايگزين تامين برق
بودهاند در حالي كه  ۶۵درصد از آنان اعالم كردهاند كه
به واسطه قطعي برق ،آسيبهاي جدي به دستگاهها و
تجهيزات توليدشان وارد شده است.
همچنين اين تحقيق نش��ان ميدهد كه از مجموع
 ۵۰بنگاه مورد ارزياب��ي قرار گرفته ۴۰ ،درصد از آنان
اعالم كردهاند كه مواد اوليه توليدي خود را به واسطه
قطعي برق از دست دادهاند .اين در حالي است كه ۴۳
درصد ازبنگاههاي موردنظر كاهشكيفيتوبهداشت
محصوالت توليدي خود را به دليل قطعيهاي مكرر
برق طي هفتههاي اخير اعالم كردهاند.
بروز مش��كالت بيكاري نيروي انس��اني در س��اعات
كاري و كاهش بهرهوري ،تاخير در تحويل سفارشات
و همچني��ن تاخير در انج��ام ام��ور اداري و دولتي از
جمله عدم تكميل به موقع اظهارنامه مالياتي و ارايه
فهرست حق بيمه ،از ديگر خسارات وارد شده به دنبال
قطعيهاي اخير در شبكه برق كشور در مراكز صنعتي
اس��ت كه از س��وي كارآفرينان و صاحبان واحدهاي
توليدي م��ورد ارزيابي قرار گرفت��ه در اين پژوهش،
اعالم شده است.
همچنين ،بر اساس مطالعه صورت گرفته از سوي
معاونت كس��بوكار اتاق تهران ،بخش عمدهاي از
صاحبان كارگاههاي توليدي از عدم اطالعرس��اني
دقيق از زمانبندي قطعي برق ،انتقاد داش��تهاند و
يادآور ش��دهاند كه قطعيهاي اخير در شبكه برق
كش��ور به ويژه در ش��هركها و نواحي صنعتي ،به
كاهش توليد و به تبع آن افزايش قيمت تمام شده
محصوالت ،دامن زده است.

ايلنا |سخنگوي گمرك گفت :در سال گذشته۸۸۵
هزار تن سيب به  ۲۷كشور صادر و  ۳۷۵هزارتن موز
از هشت كشور وارد شده است .سيد روحاهلل لطيفي،
سخنگوي گمرك اظهار داش��ت :در سال  99حدود
 884هزار و  798تن س��يب به ارزش  326ميليون و
 668هزار و 134دالر ،به  27كشور صادر شده است.
وي در خصوص خريداران س��يب ايراني توضيح داد:
عراق 105ميليون دالر ،روس��يه 95.4ميليون دالر،
افغانستان51.7ميليون دالر ،هند26.6ميليون دالر،
امارات 21.1ميليون دالر ،س��يب در سال گذشته از
ايران خريداري كردند و پنج مقصد اول صادرات سيب
ايراني بودند .وي افزود :قزاقس��تان ،اوكراين ،عمان،
قرقيزستان ،تركمنستان ،پاكستان ،قطر ،ارمنستان،
كويت ،گرجستان ،سوريه ،آذربايجان ،تركيه ،ليبي،
بحرين،ازبكستان،مالزي،مغولستان،سريالنكا،مصر،
نروژ و انگلستان هم به ترتيب مقصد ششم تا بيست و
هفتم سيب ايراني بودند .لطيفي در خصوص واردات
موز هم گفت :در س��ال گذش��ته بيش از 375هزار و
403تن موز به ارزش 255ميليون و 313هزار و 294
دالر از هشت كش��ور وارد ايران شد .وي در خصوص
ميزان واردات موز از اين هش��ت كش��ور توضيح داد:
تركيهبا129.8ميليوندالر،هندبا54.3ميليوندالر،
اكوادور با 34ميليون دالر ،فيليپين با 33.8ميليون
دالر ،پاكستان با 2.7ميليون دالر ،امارات با 433هزار
دالر ،روس��يه 48هزار دالر و ويتنام با 35هزار دالر به
ترتيب هشت كشور فروشنده موز به ايران در سال99
بودند.لطيفيدرخصوصصادراتسيبدرفصلبهار
1400گفت :دربهار امس��ال نيز 207هزار و 257تن
سيببهارزش62ميليونو587هزارو434دالرصادر
شده است  .وي افزود :در همين مدت سه ماهه سال
جديد136 ،هزار و 133تن موز به ارزش 92ميليون و
877هزار و 912دالر به كشور وارد شده است.

ويژه
تقدير وزير راه و شهرسازي
از مديرعامل ذوبآهن اصفهان

محمد اسالمي ،وزير راه و شهرسازي با اهداء لوح به
منصور يزديزاده مديرعامل ذوبآهن اصفهان ،از
تالشهايبيدريغمديريتوكاركناناينمجموعه
تقدي��ر كرد  .به نق��ل ازروابط عموم��ي ذوبآهن
اصفهان :در متن اين لوح تقدير آمده است؛ بيشك
توس��عه زيربناهاي حمل و نقل ،عمران و آباداني و
ش��كوفايي اقتصادي را براي ميهن اسالمي مان به
ارمغان ميآورد و اين مهم بدون اتكال به الطاف الهي
و اعتماد به همت مهندس��ان و متخصصان دلسوز
اين مرز و بوم تحقق نخواهد يافت .توليد ريل ملي،
خودكفايي و عدم وابس��تگي به واردات ريل يكي
از آرزوهاي ديرينه صنعت راهس��ازي كشور و برگ
زريني است از همت واال و اراده سترگ تالشگران
اين مرز و بوم در راه اعتالء و سربلندي ايران اسالمي
كه موجب تس��ريع در توسعه ش��بكه ريلي كشور
خواهدشد.اينجانبضمنتقديراززحماتبيدريغ
جنابعالي و كاركنان شركت ذوبآهن اصفهان در
تحقق اين پ��روژه عظيم ،از خداون��د منان توفيق
روز افزون و خدم��ت بيش از پيش به نظام مقدس
جمهوري اسالمي ايران را برايتان مسألت دارم.

شهردار كمالشهر:

اولويت اول مديريت شهري
تسريع در روندساخت
و بهرهبرداري بيمارستان است

ناصري مقبل شهردار كمالشهر طي بازديد سرزده
از روندس��اخت بيمارستان كمالش��هر با اعالم اين
مطلب اف��زود :باعنايت ب��ه وعدههاي داده ش��ده
از س��وي بهداش��ت و درمان اس��تان ،روندساخت
بيمارس��تان كمالش��هر مطلوب مردم كمالشهر و
مديريت شهري نيست .ش��هردار كمالشهر در اين
بازديد كه همراه با دكتر عباسي نماينده مردم كرج
در مجلس از روندس��اخت بيمارس��تان انجام شد،
گفت :با پيگيريهاي انجام شده و طبق گزارشات
واصله مبني برپيشرفت فيزيكي بيش از  40درصد
اين پروژه بزرگ درماني و خدماتي ،شواهد نشانگر
پيشرفتكمتراز 15درصدميباشدكهاينامرهرگز
مطلوب شهروندان و شهرداري كمالشهر نيست.
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خبر روز

 ۱۸۴بيمار كوويد ۱۹جان خود را از دست دادند

وزارت بهداشت از فوت ۱۸۴بيمار كوويد ديگر خبر داد .به اين ترتيب شمار جانباختگان اين بيماري به  ۸۶هزار و  ۳۹۱نفر رسيد.
همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي ۲۳،هزار و ۳۷۱بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹در كشور شناسايي شد كه دو هزار و
 ۴۵۷نفر از آنها بستري شدند .مجموع بيماران كوويد ۱۹در كشور به سه ميليون و ۴۴۰هزار و ۴۰۰نفر رسيد .خوشبختانه تاكنون
سه ميليون  ۶۹هزار و  ۹۴۳نفر از بيماران ،بهبود يافته يا از بيمارستانها ترخيص شدهاند .اين در حالي است كه سه هزار و  ۹۶۳نفر
از بيماران مبتال به كوويد ۱۹در بخشهاي مراقبتهاي ويژه بيمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .در حال حاضر ۱۶۹شهر كشور
در وضعيت قرمز ۱۸۶ ،شهر در وضعيت نارنجي ۱۱۹ ،شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

مشكالت كارگران نانوايي ها؛ پايين بودن دستمزد و نداشتن حقوق ثابت

«نان» را ازهرطرف كه بخواني «نان» نيست!

عليخسروجردي|
گزارش اين روزها كارگران در هر حرفه و شغلي
بامشكليبهنامكميدستمزدمواجهاند.
بس��ياري از آنها براي تامين معاش خود و خانواده با
مشكل مواجه شدهاند .حقوقي كه دريافت ميكنند،
در برابر تورم موجود در بازار بس��يار ناچيز است و هر
روز قدرت خريدشان از روز قبل كمتر و كمتر ميشود.
فرقي نميكند ،در كدام حرفه مشغول به كار هستند،
هر چه هست چرخ زندگي شان به سختي ميچرخد
وكمرشانزيربارمشكالتاقتصاديهرروزخميدهتر
ميشود .بسياري از اين كارگران در دوران كرونا حتي
همان اندك درآمد بخور و نمير را هم به تعديل نيرو،
تعطيل شدن كسب و كار و ...از دست دادهاند .بسياري
از آنها حتي اگر هنوز شغلشان را دارند ،ماههاست كه
حقوقي دريافت نكردهاند و همين مساله ادامه زندگي
را برايشان با مش��كل مواجه كرده است .بسياري از
كارگرانحتيازخريدنابتداييترينمايحتاجزندگي
به صورت قسطي و نسيه حرف ميزنند و اينكه ديگر
حتي توان خريد نسيه را هم ندارند ،چون نتوانستند
بدهيهاي قبلي خود را پرداخت كنند .اين ش��رايط
هر روز دشوارتر هم ميشود .از كارگران ساختماني
گرفتهتاكارگرانمشغولدركارخانههايپتروشيمي،
تا آنها كه در شهرداريها فعاليت ميكنند ،متاسفانه
هيچ كدام اين روزها از ش��رايطي ك��ه بر آنها حاكم
اس��ت رضايت ندارند .اينكه كارفرم��ا هر طور دلش
ميخواهد حق و حقوق اين افراد را پايمال ميكند و
آنهاهمدستشانبههيچقانونومحكمهاينميرسد،
معضلي اس��ت كه اكثر كارگران كشور با آن دست و
پنجه نرم ميكنند ،در اين بين كارگران نانوايي هم
از قافله بيمزدان و محرومان عقب نماندهاند .آنها هم
براي تامين مايحتاج خود با مشكالت زيادي دست
و پنجه نرم ميكنند و انگار كس��ي هم خيلي صداي
آنها را نميش��نود .البته اينكه بس��ياري از نانواييها
خواستار افزايش قيمت نان شدهاند و قيمت كنوني را
اصالمقرونبهصرفهنميدانند،يكسويماجرااست
مسالهمردميكهحتيباقيمتكنونيهمبرايتامين
همين «قوت اليموت» هم مشكل دارند ،سوي ديگر.
خبر

آمادهباشاورژانسكشور
در  ۱۱استانبرايسيلاحتمالي

س��ازمان اورژانس كشور پيرو هش��دار سازمان
هواشناسي در رابطه با افزايش بارش و باد شديد
در  ۱۱استان كش��ور به حالت آماده باش درآمد.
بر اين اساس با دس��تور رييس سازمان اورژانس
كشور ،مراكز اورژانس  ۱۱استان و دانشگاههاي
علومپزشكيبرايپاسخسريعبهحوادثاحتمالي
و رعايت اصول پيشگيرانه به حالت آماده باش در
آمدند .با توجه به اهميت موضوع ،روزچهارشنبه
جلس��هاي مجازي براي تاكيد مجدد و بررسي
ميزانآمادگي،بادانشگاههايدرگيرونمايندگان
س��ازمان انتقال خون و معاونت بهداشت وزارت
بهداشتبرگزارشد.دراينجلسهروساياورژانس
استانهاي درگير ضمن ارايه گزارشي از اقدامات
پيش��گيرانه انجام ش��ده ،بر آمادگي خود براي
مقابله با سيل احتمالي و كاهش صدمات ناشي از
آن تاكيد كردند .رييس سازمان اورژانس كشور،
همكاري مي��ان بخشهاي درماني و عملياتي با
توجه به هشدار صادر شده درباره احتمال افزايش
بارشه��ا و وزش ب��اد در  ۱۱اس��تان را ضروري
دانست.پيرحسنكوليوندباتاكيدبرلزومبرگزاري
جلسات بين مسووالن اورژانس و دانشگاه علوم
پزشكي سيس��تان و بلوچس��تان گفت :در اين
جلس��ات بايد خطرات بررسي شود و هر بخشي
با توجه به مسووليتها آماده باشد و احتماالت را
بررسي كند تا خسارتها به كمترين حد برسد .او
درباره اهميت پيشبرد برنامهريزي شده كارها در
شرايط بحراني گفت :هر جايي كه با برنامه پيش
رفتيم يا خس��ارت به حداقل رسيده يا خسارت
نداشتهايم .رييس سازمان اورژانس كشور افزود:
همكاري بين بخشي با فرمانداران ،استانداري و
حتي سازمانهاي مردم نهاد كه در وضع بحران
ميتوانن��د كمك كنند ،انجام ش��ود همچنين
عالوه بر آمادگي تيمه��اي عمليات ويژه ،بايد از
معاونتهاي بهداشت و درمان وزارت بهداشت و
سازمانغذاودارونيزكمكبگيريم.اوهمچنينبا
اشاره به وجود محدوديتهاي كرونايي در سراسر
كش��ور ،به ويژه در استان سيستان و بلوچستان
گفت :بايد بخش��ي از ظرفيت بيمارستانهاي
سيستان و بلوچستان و استانهاي همجوار براي
مصدومان احتمالي س��يل در نظرگرفته شود تا
با كمب��ود تخت رو به رو نش��ويم .ارزيابي فوري
بخشه��ا و اتاقهاي عمل بيمارس��تانها و نيز
حفظ ارتباط با رس��انهها از ديگر نكاتي بود كه
دكتر كوليوند بر آن تاكيد ك��رد و افزود :دارو و
تجهيزات بايد در ش��رايطي نگهداري شود كه
با س��يل ،آس��يب نبيند .اين در حالي است كه
طي سالهاي گذشته سيل در برخي از شهرها
و اس��تانهاي كشور هم خس��ارات جاني و هم
خسارات مالي بسياري به دنبال داشته است.

بكشند؛ همچنين آردفروش��ي ميان نانوايان بهشدت
افزايش يافت .س��ال  ،۹۹كارگروه گندم ،آرد و نان براي
آناليز قيمت نان تشكيل شد اما به موجب طوالني شدن
پروسه امور ،قيمت نان در اين سال هم ثابت ماند.

دستمزد در قبال فروش نان
كارگران نانواييهاي سراس��ر كشور نسبت به وضعيت
دستمزد خود اعتراض دارند و دريافتي خود را ناعادالنه
ميدانند .اين كارگران در برخي از مناطق كشور حتي
از دستمزد ثابت روزانه محروم هستند و در قبال تعداد
فروش نان ،دستمزد ميگيرند.
قصه ناتمام آتش و تنور ،داس��تان زندگي كارگراني
اس��ت كه قوت غالب س��فرها را تامين ميكنند اما
تنور و سفره آنها هرم چنداني ندارند .به قول قيصر
امينپور «نان را از هر طرف كه بخواني نان اس��ت»
اما نان را از هر كه بخواني نان نيس��ت ،وقتي كه يك
تفاوت ساده در حرف از يك دنياي پر از درد سخن
ميگويد .مسائل و مشكالت كارگران خباز يكيدوتا
نيست؛ كارگراني كه بايد رنج گراني را تحمل كنند
اما بهرهاي از افزايش دستمزد ناچيز ساالنه كارگران
نميبرن��د ،اينها تن به جف��اي كارفرما ميدهند تا
همان لقمه نان و پنيرشان را از دست ندهند.

خريد و فروش آرد قاچاق
سودآوري يا گرفتاري
رييس انجمن صنفي كارگران خباز مش��هد تصريح
ك��رد :خريد و فروش قيم��ت آرد قاچاق كه در ميان
برخي نانواييها رواج يافت ،س��ودآوري خوبي براي
كارفرمايان داشت اما كارگران همچنان در گرفتاري
خود دست و پا ميزنند .سياست دولت در خصوص
قيمت نان غلط ب��وده و به هر نح��وي ميخواهد از
كارگرانونانواييهابهرهكشيكند.شنيدههاحاكياز
آن است كه سياستهايي براي نان در پيش گرفتهاند
كه بازهم كارگر زير آن تلف خواهد شد ،من معتقدم،
كارگري با اين قيمت تن به كار نخواهد داد.

سركوب قيمت نان
منجر به بروز مشكالتي شد
علياكبر صاحبقراني (رييس انجمن صنفي كارگران
خباز مشهد) درباره تجمع نانوايان مشهدي توضيح
داد :نانواي��ان در اعت��راض به ثابت مان��دن نرخ نان
و افزاي��ش هزينهه��اي جاري يك نانوايي دس��ت
معترض هس��تند و برخي نيز پخ��ت نوبت عصر را
متوقف كردهاند .آنها معتقدند كه قيمت فعلي نان
پاس��خگوي مخارج آنها نيست .همچنين كارگران
خواهان افزايش دستمزد خود هستند.
به گفت��ه او ،قيمت نان به دليل مالحظات سياس��ي و
جلوگيري از اعتراضات ديگر صنوف س��ركوب ش��ده
است .س��ال  ،۹۳قيمت نان كمي افزايش يافت و براي
مدت پنج سال ثابت ماند .اگرچه نرخ تورم در اين سالها
به صورت سرسامآور يكهتازي ميكرد و قيمت اجناس
چندصد برابر شد ولي بهاي نان تنها چند درصد افزايش
يافت .به سبب گراني اندك قيمت نان ،مزد كارگران نيز
به صورت جزئي افزايش يافت .اين ش��رايط سبب شد
تا برخي از كارگران از ادامه همكاري با كارفرما دس��ت

دستدرازي در نرخنامه
از سوي برخي نانواييها
براساس نرخنامه رس��مي ،قيمت نان بربري ماشيني
نيمهيارانهاي در شهر مشهد ۸۰۰تومان است اما برخي
از نانواييه��ا با دس��تدرازي در نرخنامه ،قيمت آن را
گران كردهاند .به گفته صاحبقراني ،اينها ِ
قوت مردم را
با قيمت چندين برابري و با نرخ  ۱۲۰۰تا ۳هزار تومان
بهفروشميرسانند.منفعتايندستنانواييآنچنان
زياد است كه حتي حاضر به پرداخت جريمههاي چند
ده ميليوني هس��تند اما تن به ف��روش قيمت مصوب
نميدهند .دولت نيز از اين موضوع اس��تقبال ميكند
چ��ون دريافت جريم��ه نوعي درآمدزاي��ي برايش به
حساب ميآيد .حال آنكه اگر پولي كه از محل جرايم
نقدي گرانفروشي نانواييهاي نيمهيارانهاي به دست
آمده به ص��ورت يارانه در اختب��ار نانواييهاي دولتي
قرار ميگرفت ش��ايد شرايط موجود ايجاد نميشود و
كارفرمايان با اين بهانه كه ميزان درآمدشان به صرفه
نيست ،بسياري از كارگران را بيكار نميكردند.
درآخرينروزهايپاييزسال،۹۹طرحيبهنام«بركت»

جامعه

زمان بازگشايي مدارس در سال تحصيلي جديد

تصميم بر اين است كه با هماهنگي
وزارت بهداش��ت از اول مه��ر طبق
روال معمول بازگش��ايي را داش��ته
باشيم .البته ما تابع ستاد ملي مبارزه
با كرونا هستيم و اميدواريم كه برنامه
واكسيناسيون و ش��رايط به گونهاي
پيش برود ك��ه بتواني��م حداقل در
دوره ابتداي��ي قس��متي از آموزش
را به صورت حضوري داش��ته باش��يم اما در هر
ح��ال اگر هم ش��رايط مهيا نش��ود م��ا آمادگي
آن را داري��م كه در بس��تر فضاي مجازي س��ال
تحصيلي را آغاز كنيم .مع��اون آموزش ابتدايي
وزارت آم��وزش وپ��رورش با بيان اي��ن مطلب
گفت :در سال گذش��ته علي رغم دشواريهاي
موجود ،ت�لاش كرديم كه ه��م جريان آموزش
تداوم داشته باشد و هم س�لامتي دانشآموزان
تامين شود و خوشبختانه چنين شد و با مشكل
خاصي مواجه نش��ديم .رضوان حكيمزاده ادامه

داد :در خصوص ثبت ن��ام ،تأكيد بر
اين ب��ود كه هيچ تاخي��ري در روند
معمول امور ،نداشته باشيم .بنابراين
۲۲ارديبهشت بخشنامه ثبت نام به
مدارس ارسال ش��د و ثبت نام براي
تمام پايهها به استثناي اول ابتدايي،
به ص��ورت مجازي صورت ميپذيرد
و از آنج��ا ك��ه كالس اوليه��ا بايد
در برنامه س��نجش و غربالگري ش��ركت كنند،
ثبت نام آنها به صورت حضوري انجام ميش��ود.
او افزود :كرونا با همه دش��واريهايي كه داشت
فرصتهايي را براي آموزش ايجاد كرد .معلمان
توانمنديهاي خوبي در عرصه استفاده از فناوري
به دست آوردند و ياد گرفتند كه چطور ميتوانند
از بس��تر فناوري براي ايجاد شبكههاي ارتباطي
گسترده و منظم استفاده كرده و منابع يادگيري
متعددي را از طريق فضاي مجازي در اختيار همه
دانشآموزان ،خانوادهها و معلمان قرار دهند.

ممنوعيتدريافت كپيشناسنامهو كارتملي

به هم��ه اس��تانداران و دس��تگاهها
ابالغ شده اس��ت كه حق ندارند كپي
شناس��نامه و كارت ملي هوش��مند
را تقاض��ا كنند بلكه باي��د به صورت
برخط كارها را انجام دهند .سخنگوي
سازمان ثبت احوال كشور با اشاره به
اينكه هر كسي كه در كشور ظرفيت
توليد بدنه كارت را داش��ته باش��د ما
استقبال ميكنيم تا مش��كل صدور كارتها حل
ش��ود ،گفت :در حال حاضر ظرفي��ت صدور ۲.۵
ميليون كارت ملي هوش��مند را در م��اه داريم و
از مجموع جمعيت  ۶۴.۵ميلي��ون نفر باالي ۱۵
س��ال ،بي��ش از  ۶۱ميليون نفر مراح��ل ثبت نام
كارت ملي هوشمند را انجام دادند و براي بيش از

 ۵۱ميليون نفركارت صادره شده كه
حدود ۵ميليون آن ،توليد داخل است.
سيفاهلل ابوترابي افزود :در پايان سال
 ،۹۶مدت زمان انتظار صدور كارت به
 ۱۵روز رسيده بود ،اما در سال  ۹۷به
دليل تأمين نشدن اعتبار و بدنه كارت
از خارج از كش��ور به توليد داخلي رو
آوردي��م و در اواخر س��ال  ۹۸اولين
مرحله توليد نهايي انجام شد .سخنگوي سازمان
ثبت احوال كش��ور با بيان اينكه قيمت تمام شده
كارت ،تقريبا  ۱.۵برابر مقداري اس��ت كه از مردم
گرفته ميشود ،گفت :بودجهاي كه بايد تخصيص
داده ميشد ،تخصيص داده نشده است و به صورت
هفتگي به دنبال حل مسائل مالي هستيم.

بازگشايي سامانه ثبتنام واكسن براي متولدين۱۳۴۰

س��امانه  salamat.gov.irب��راي
ثبت نام متولدين  ۱۳۴۰و ماقبل آن
جهت ثبت نام واكسيناسيون كرونا
بازگش��ايي شد .به اين ترتيب سنين
باالي  ۶۰سال ميتوانند جهت انجام
واكسيناس��يون كرونا ،با مراجعه به
سايت مذكور نسبت به ثبت نام و اخذ
نوبت اقدام كنند.
در همي��ن راس��تا ،دكت��ر عليرض��ا رييس��ي -
س��خنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا و معاون
بهداش��ت وزارت بهداش��ت ني��ز ام��روز از آغاز
واكسيناس��يون اف��راد  ۶۰س��ال به ب��اال از روز

پنجشنبه  ۲۴تيرماه خبر داد .دكتر
رييسي با اش��اره به اينكه با احتساب
واكس��نهاي وارداتي هيچ مشكلي
براي واكسيناس��يون افراد  ۶۰سال
با باال وج��ود نخواهد داش��ت ،بيان
كرد :با توجه به شروع واكسيناسيون
گروه  ۶۵سال به باال كه خوشبختانه
با نظ��م خوبي در حال انجام اس��ت،
از هموطن��ان عزي��ز خواهش��مندم در س��امانه
 salamat.gov.irثب��ت ن��ام كنن��د .چ��ون
افرادي ك��ه ثبت ن��ام كردهان��د ت��ا  ۲۵تيرماه
واكسيناسيون شان تمام خواهد شد.

در نانواييهاي مشهد اجرا شد تا به واسطه آن بتوانند
مش��كالت نانواييهاي مش��هد را حل و فصل كنند.
كارگروه گندم ،آرد و نان خراس��ان رضوي با استناد به
ش��لوغ بودن نانواييهاي مشهد تصميم به اجراي اين
طرح گرفت .طرحي كه به ادعاي كارگران چندان موفق
نبوده و به گفته صاحبقراني ،رونق كمي در بازار ايجاد
ميكند اما توانايي كنترل و تثبيت قيمتها در بخش
نانواييهاي نيمهآزاد را نداشته است.
او اظهار ك��رد :اگر قرار اس��ت كه عدال��ت به معناي
واقعي اجرا شود نبايد امتياز برخي از نانواييها را آزاد
ميكردند.مسووالنمربوطهبهجاياينكهبهفكرتوليد
نان باشند ،نانوايي ايجاد كردند؛ پيش از اجراي طرح
بركت به ازاي هر  ۲هزار نفر يك نانوايي وجود داشت
اما با اين طرح ،به ازاي هر هزار نفر يك نانوايي تاسيس
كردند .س��وءمديريت آقايان منجر به بروز مشكالت
فراواني براي اين كاالي استراتژيك شده است.
دستمزدها مناسب نيست
صاحبقرانيبيانداشت:برايهر ۵شغل«خميرگير»،
«چونهگير»« ،شاطر»« ،ناخنزن»« ،نانگير» كه در
يك كارگاه خبازي وجود دارد ،دس��تمزدي درنظر

گرفته ش��ده اس��ت؛ دس��تمزد روزانه يك شاطر با
تمامي مولف��ه و مزاياي مزدي و مش��روط به پخت
 ۲۳۰۰عدد قرص نان ،حدود  ۷۰هزار تومان اس��ت.
اختالف ميان دس��تمزد و نرخ تورم موجب شكاف
بزرگي در معيش��ت كارگران ايجاد ميش��ود .و در
اين ميان حقوق كارگران نانواييهايي نيمهيارانهاي
نسبت به يارانهاي بيشتر تضييع ميشود ،زيرا تخطي
آنها از نرخنامه باعث ميشود تا نان را به قيمت گزافي
بفروشند كه متناسب با قيمت يك يا دو سال آينده
است .كارگري كه در اين نانواييها اشتغال دارد۱۰۰،
هزار تومان مزد ميگيرد و كار دو كارگر را بايد انجام
دهد .آيا منصفانه است كارگران با چنين دريافتي كار
كنند و كارفرمايان پول روي هم بگذارند؟ نكته حائز
اهميت بر اين است ،اگر هر دو نانوايي آزاد و يارانهاي،
پانزده كيسه در روز نان بپزند؛ اختالف بهاي آرد آنها
تنها ۷۵هزار تومان خواهد بود اما سود خالص برخي
از نانواييها به  ۸۰ميليون ميرسد و باز اگرچه سود
زيادي نصيب اين گروه ميش��ود اما همانها بازهم
خواهان افزايش قيمت نان هستند.
او تصريح كرد:جواز كسب نانواييها ارزش مالي چنداني
نداشت و در گرانترين حالت ممكن به مبلغ ۴۰ميليون

تومان به فروش ميرسيد .در حال حاضر ،قيمت مجوز
يك نانوايي نيمهياران��هاي در مناطق برخوردار تا ۶۰۰
ميلي��ون تومان خريد و فروش ميش��ود كه ادعاي من
درباره درآمد و سودآوري زياد را تاكيد ميكند.
به گفته صاحبقراني ،مش��كالت صنفي كارگران خباز
ريشه دوانده است؛ هيچ معيار مشخصي براي كارگران
خباز تعريف نشده و حتي مسووالن با اصول و مباني كه
دستمزد شاغالن اين گروه ش��غلي پرداخت ميشود،
آشنا نيستند .بر اساس ماده  ۴۱قانون كار ،شوراي عالي
كار دستمزد كارگران را بر اساس نرخ تورم و سبد معاش
خانوارتعيينميكند،مااينموضوعراحقخودميدانيم
تا دستمزد ما نيز به صورت ساالنه افزايش يابد.
سخن پاياني
نرختورملحظهبهلحظهدرحالافزايشاستومخارج
زندگي ايرانيان بيشتر ميشود .كارگران خبازيهاي
كش��ور نس��بت به نحوه افزايش حقوق خود شاكي
هستندواينروندراغيرقانونيميدانند.آنهامعتقدند
افزايش حقوق كارگران براساس افزايش قيمت نان
معنا و مفهومي ندارد و در صورت گران شدن قيمت
نان ،بازهم خود كارگران آسيب ميبينند.

رويداد

بايدباواكسيناسيونجلويكرونابايستيم

واقعيت اين است كه قبال هدف از تزريق واكسن اين بود
تا از بيماري عالمتدار جلوگيري كنيم ،اما االن با توجه
به واريانتها هدف اين اس��ت كه از بيماريهاي شديد
يا مرگ و مير جلوگيري ش��ود .رييس مركز تحقيقات
و آزمايشگاه ويروسشناس��ي دانشگاه علوم پزشكي و
خدمات بهداشتي درماني شهيد بهش��تي با بيان اين
مطلبگفت:ويروسدلتاياهمانويروسهنديازبرخي
جنبههاباديگرويروسهايكروناكهواريانتيديگردارند،
متفاوت است ،ش��اخكي كه در اين ويروس وجود دارد
باعثشدهتاچندخصوصيتپيداكند.
تالش براي كاهش فوت و بستري
عليرضا ناجي ادامه داد :اول اينكه ميزان انتقال ويروس از
فرديبهفردديگربسيارافزايشپيداكردهاست،درمقام
مقايسه وقتي واريانت بريتانيايي را مالحظه ميكنيد،
ميبينيدكههمينويروسجهشيافتهباعثافزايشابتال
ودرگيريبيشترريهميشودومثالدريكخانوادههمهبا
هممبتالميشوند،ويروسجهشيافتهحتيدركودكان
هم ابتال را باال ميبرد و در كل باعث درگيري شديد ريه
ميشود .او افزود :ويروس جهش يافت ه دلتا خصوصيات
ديگريهمدارد،بهدليلتاثيراتجهشويروسرويآن
در برابر سيستم ايمني مقاومت و گريز دارد .تالش براي
تزريق واكسن هم براي كاهش گريز از سيستم ايمني،
فوت و بستري در بخشهاي آيسييو بوده است .ناجي
گفت:اخيراهميكويروسديگريازهميننوعبهنامدلتا
پالسبهوجودآمدهكهتغييرديگريدرآنديدهميشود
كه مقاومت و گريز از ايمني در ويروس دلتا بيشتر شده
است،درواقعنگرانيديگريايجادكردهاست،چونامكان
دارد،باعثايجادموجديگريشود.
شايد جهشهاي ديگري هم باشد
اودرپاسخبهاينكهآياامكانداردجهشديگريازويروس

را داشته باشيم كه مقاومت واكس��ن در برابر ويروس را
بياثر كن��د؟ گفت :اين امكان وج��ود دارد ،در اين مورد
بايد به تجربه كشورهاي ديگر كه واكسيناسيون وسيع
دارند توجه كرد ،حتي ام��كان دارد موجهاي جديد هم
آنجا ببينيم چون ويروس در هر كش��وري وارد ميشود
و اكثر افراد كه واكس��ينه نشدند را مبتال ميكند .ناجي
ادامه داد :اما اين موضوع منافاتي ندارد كه بگوييم افرادي
كهواكسينههستنديابهعفونتگرفتارشدندديگرمبتال
نميشوند چون ما عفونت مجدد و شكست ايمني را در
افرادي كه مبتال شدند يا واكسن زدند ميبينيم .رييس
مركزتحقيقاتوآزمايشگاهويروسشناسيدانشگاهعلوم
پزشكيوخدماتبهداشتيدرمانيشهيدبهشتيگفت:
اماواقعيتايناستكهقبالهدفازتزريقواكسناينبود
تدارجلوگيريكنيم،امااالنباتوجهبه
تاازبيماريعالم 
اينواريانتها،هدفماايناستكهازبيماريهايشديد
آيسييويامرگوميرجلوگيريشود.ناجيافزود:بااين
وجودافراديهمهستندكهدچاربيماريشديدميشوند
ودرآيسييوبستريميشوندياحتيفوتميكنندكه

آنهابهتفاوتهايژنتيكيوبيماريهايزمينهايمربوط
است.اوادامهداد:باوجودتمامپيشرفتهايصورتگرفته
بايدبهخواسته قبلخودبرگرديموباواكسنجلوي يك
بيماري عفوني و عالمتدار را بگيريم و براي اين موضوع
بهدنبالتوليدواكسنهايجديديباشيمكهبرموجهاي
جديد تاثيرگذار باشد و مهم است اين اتفاق بيفتد .ناجي
افزود :از طرف ديگر سوال اين است كه چرا اين جهشها
بهوجودميآيد؟كهبهدليلشكستسياستهايكنترلي
و پروتكلي در شرايط مختلف اين اتفاق ميافتد و ظهور
اين واريانتها حاصل سياستهاي آزاد در قبال گردش
ويروس اس��ت .او گفت :ما بايد پروتكلهاي بهداشتي و
مالحظات غيردرماني را خيلي جدي بگيريم كه شامل
سالمت بهداشت و اجتماعي است چون باعث شكسته
ش��دن چرخه ابتال ميشود ،همچنين واكسيناسيون
به عنوان يك مداخلهگ��ر درماني بايد صورت گيرد،
واقعيت اين است كه فقط  ۱۰درصد زنجيره كوويد
قابل كنترل است اما غير از آن رعايت پروتكلها تا۹۰
درصد در قطع زنجيره كرونا اثر خواهد داشت.

ذره بين

تداوم ثبت نام اينترنتي كتب درسي تا شهريور

طبقتقويمزمانيثبتسفارشكتبدرسي،ثبتنام
كتابهايدرسيكالساوليها،پايههفتميهاوپايه
دهميها از روزششم تيرماه آغازشده و تا شهريور ماه
ادامه دارد .ثبت سفارش و خريد اينترنتي كتابهاي
درسي سال تحصيلي ۱۴۰۰- ۱۴۰۱از بيست و دوم
فروردين ماه س��ال جاري آغاز ش��د .بر اين اساس
براي گروه مي��ان پايه (پايهه��اي تحصيلي دوم تا
ششم ،هشتم و نهم ،يازدهم و دوازدهم) فرصت ثبت
سفارش به اتمام رسيده است و براي پايههاي ورودي
اول ابتدايي تا نهم شهريور ماه و براي پايههاي هفتم
و دهم نيز تا پانزدهم شهريور ماه ادامه دارد .قيمت
خريدكتابهايدرسيباميانگين ۲۵درصدافزايش
نسبت به سال قبل در پايههاي مختلف اين كتابها
دراختياردانشآموزانقرارخواهدگرفت.امكانثبت

نام با كد ملي و اطالعات شناس��نامهاي دانشآموز
به ش��رط قبولي در آن پايه تحصيلي فراهم است و
پرداختها به صورت اينترنتي و تنها از طريق سايت
 irtextbook.irي��ا  irtextbook.comانجام
خواهد ش��د .دانشآموز يا اولياي دانشآموز صرفاً
موظف به پرداخت هزينه كتاب درسي برابر با قيمت
پشت جلد (ثبت شده در سامانه) هستند و دريافت
هرگونه وجه اضافي ممنوع بوده و پيگرد قانوني دارد.
تحويل كت��اب درس��ي از اداره آم��وزش و پرورش
منطقه به مدرسه ،براساس سفارشهاي (فردي يا
گروهي) پرداخت شده در سامانه خواهد بود .به گفته
علوي تبار ،معاون س��ازمان پژوهش و برنامهريزي
آموزشي ،كتابهاي درسي دانشآموزان دورههاي
تحصيلي آموزش ابتدايي ،متوسطه دوم شاخههاي

فني و حرفهاي ،كاردانش ،رش��ته معارف اسالمي و
كتابهاي درسي تكميلي دوره اول متوسطه ويژه
دانشآموزاناستعدادهايدرخشان،ازطريقمدرسه
محل تحصيل آنان كه در س��فارش دانشآموز قيد
شده است ،توزيع ميشود.
از اواسط شهريورماه فرايند توزيع كتابها از استان به
مدارس آغاز و توزيع كتابها فقط از طريق مدارس
انجام ميشود .امس��ال به دليل شرايط كرونايي در
كش��ور از همكاري كتابفروش��يها بهره نميبريم.
بعد از آنكه ثبتنامهاي دانشآموزان انجام ش��د و
آنها كتابهاي خود را در اختي��ار گرفتند؛ مهرماه
ثبت س��فارش تكجلدي كتابها آغاز ميش��ود
تا عالقهمن��دان و فرهنگيان بتوانن��د از اين طريق
كتابهاي مدنظرشان را سفارش دهند.

