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 التزام عملي دولت جديد 
به مكانيزم اقتصاد بازار آزاد

ضرورت حل مشكل بيكاري و 
مطالبات خانواده ها

ب��ا نگاهي به تاري��خ اقتصادي 
كشورها در اقصي نقاط جهان 
در هم��ه ادوار، مي توان به يك 
نتيج��ه كلي دس��ت يافت كه 
اقتصاد دولتي محكوم و مختوم 
به شكست است. تا پيش از سال 
1357، تع��داد 167 ش��ركت 
دولتي موسوم به شركت هاي 
دولتي نس��ل اول وجود داشت كه از سال 1357 همگام با 
ملي و مصادره شدن بسياري از شركت هاي بخش خصوصي 
و با واگذاري آنها به بخش دولتي، تعداد شركت هاي دولتي 
بيش از پيش ش��د. در ادامه با افزايش بيشتر دخالت هاي 
دولت در اقتصاد، رشد شركت هاي دولتي در همه حوزه هاي 
اقتصادي فزوني يافت. با توجه به مضرات بيش از حد اقتصاد 
دولتي، هر چند كه در سال 1384 تفسيريه جديد اصل 44 
قانون اساسي با هدف خصوصي سازي ابالغ شد اما عمال 
تغييرات محسوس و درستي از واگذاري تصدي اقتصادي 
دولت به بخش خصوصي واقعي و بدون رانت رخ نداده است. 
ريشه مش��ترك عواملي همچون افزايش ضريب جيني 
و اختالف طبقاتي، كس��ري بودجه سرسام آور چندصد 
هزار ميليارد توماني، وجود امضاهاي طاليي در بسياري از 
حوزه ها، افزايش بالمنازع فساد، رشد منفي سرمايه گذاري 
در اي��ران و... مويد ناكارآمدي سيس��تم اقتصادي دولتي 
به ويژه اقتصاد دولتي كه متكي به نفت اس��ت. در چنين 
اقتصادي به جاي اينكه دولت فراهم  كننده بستري مناسب 
براي رش��د بخش خصوصي و تامين  كننده زمينه هاي 
توسعه اي در حيطه هاي بهداشت، آموزش، مسكن، رفاه و 
امنيت اجتماعي باشد، تمركز عمده آن صرف بنگاه داري و 

تخصيص غيراصولي منابع خواهد شد. 
فارغ از عواملي همچون تحريم، شرايط فعلي عمدتا نتيجه 
بنگاه داري دولتي و تخصيص غيرعلمي منابع بوده و دولت 
جديد جهت جلوگيري از بحران ونزوئاليي شدن اقتصاد 
ايران بايد در ديدگاه اقتصادي خود نسبت به دولت هاي 
سابق براي تغيير پارادايم از اقتصاد دولتي به فراهم سازي 
بستر مناسب جهت ايجاد اقتصاد بازار آزاد و پياده سازي 
صحيح و اصولي اصل 44 قانون اساسي اهتمام بورزد. يكي 
از مواردي كه رييس جمهور دولت سيزدهم با شعار مبارزه 
با فساد در مناظره هاي انتخاباتي به آن اشاره كردند، حذف 
سيستم قيمت گذاري دستوري است كه اجراي آن زمانبر و 
هزينه بر نيست و قابليت پياده سازي در برنامه هاي اقتصادي 
كوتاه مدت را دارد. وقايعي همچون قطعي برق در روزهاي 
اخير، عدم تخصي��ص ارز 4200 توماني ب��ه نهاده هاي 
دامي و ساير حوزه هاي معين شده، تخصيص غيربهينه 
يارانه هاي انرژي باالخص بنزين كه عموما افراد متمول 
بيشتر بهره مند مي شوند و... محصول نهايي قيمت گذاري 
دس��توري هستند و نش��ان دهنده اين واقعيت است كه 
قيمت گذاري دستوري منجر به ارزاني كاال و خدمات براي 
ادامه در صفحه 2 مردم نشد، بلكه عده اي از... 

اقتصاد ايران در ش��رايطي قرار 
دارد كه حل مش��كل بيكاري 
يكي از مطالبات جدي براي حل 
معضالت معيشتي و اقتصادي 
خانواده هاي ايراني است. امروز 
بسياري از خانواده هاي ايراني 
از مس��ووالن و تصميم سازان 
كشور حل اين معضل كليدي 
را خواستار هستند. از طريق حل مشكل بيكاري است كه 
مي توان سطح معيش��تي خانواده هاي كشور را ارتقا داد و 
زمينه اي مساعد براي پايان دادن به نارسايي هاي 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 عديده اي مواجه ش��ده است. بخش 
قابل توجهي از اي��ن معضالت به دليل فقدان بهره مندي 
از مجموعه ظرفيت هايي اس��ت كه اقتص��اد ايران براي 
فائق آمدن بر مشكالت مسكن مي تواند از آنها بهره ببرد. 
از سوي ديگر به نظر مي رسد، ظرفيت هاي شغلي كشور 
نيز به صورت عادالنه توزيع نشده اند. اقتصاد ايران در اين 
شرايط قادر به استفاده مجموعه ظرفيت هايش در زمينه 
اشتغالزايي و توزيع عادالنه ظرفيت هاي شغلي نيست كه 
آمارهاي رس��مي در زمينه اشتغال نشان مي دهد شكاف 
عميقي ميان عرضه و تقاضاي كار در كش��ورمان ش��كل 
گرفته است. فقدان برنامه هاي جامع در حوزه اشتغالزايي 
باعث شده تا ش��كاف ميان عرضه و تقاضاي شغل در بازار 
كسب و كار كشور در هر دوره عميق تر شود. مبتني بر اين 
واقعيات است كه تحليلگران پيش بيني مي كنند، چنانچه 
هرچه سريع تر براي برون رفت از مشكالت مجود در زمينه 
اشتغالزايي فكر عاجلي انديشيده نشود در چشم انداز پيش رو 
و در سال هاي آتي مدام بر جمعيت افرادي كه جوياي كار 
هستند افزوده خواهد شد. افزايش جمعيت بيكاران كشور 
نيز بدون ترديد باعث افزايش حجم مشكالت معيشتي 
خانواده هاي ايراني خواهد ش��د. در اين ميان از يك طرف 
بيكاري در شكل و ش��مايل هاي گوناگوني چون بيكاري 
فصلي، بيكاري س��اختاري، بي��كاري پنهان، همچنين 
كم كاري ظهور و بروز پيدا كرده و از س��وي ديگر بسياري 
از افراد شاغل ناچار هستند به دليل مشكالت معيشتي در 
بيش از يك شغل فعاليت داشته باشند. مجموعه اين عوامل 
مشكالت پيش روي كشور در حوزه اشتغالزايي را نيازمند 
راهكارهاي عالمانه اي قرار مي دهد كه در آنها از مجموعه 
ظرفيت هاي كشور براي بهبود وضعيت معيشتي خانواده ها 
بهره برده شود. بر اين اساس معتقدم، هرچه سريعتر بايد 
راهكارهاي عاجلي براي برون رفت از مشكالت موجود و 
بهبود ش��اخص هاي مرتبط با بيكاري بايد در دستور كار 
تصميم سازان قرار بگيرد تا از طريق راهكار عالمانه بخشي 
از مشكالت در مسير حل و فصل شدن قرار بگيرند. دولت 
جديد در شرايطي سكان هدايت ساختار اجرايي را در دست 
ادامه در صفحه 6 مي گيرد كه...  

زهرا شيخيمحمدابراهيم سماوي

كاسبان تحريم و معيشت مردم
واقعيت آن اس��ت كه 
وضعي��ت اقتص��ادي 
در  م��روز  ا كش��ور 
شرايط مناس��بي قرار 
ن��دارد. ش��اخص هاي 
اقتصادي از جمله نرخ 
ارز، نوس��انات بورس، 
مسكن، قيمت خودرو 
و...در ش��رايط نامناس��بي قرار دارد. از س��وي 
ديگر نوس��انات بازارها باعث تكانه هاي 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 اجاره اي نابس��اماني هاي فراواني دارد 
و اقش��ار محروم كش��ور براي تامين نيازهاي 
روزم��ره خود نيز با مش��كالت ج��دي مواجه 
ش��ده اند. 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 شده اند؟ صحبت هاي 
رييس جمهوري در نشس��ت روز چهارش��نبه 
هيات دولت در واقع واكنش��ي به اين ابهامات 
است. صحبت هايي كه در امتداد گزارش ظريف 
و به عن��وان تكميل كنن��ده آن تالش مي كند 
نوري به ابعاد پنهان تالش هاي��ي بتاباند كه با 
هدف اهداف سياسي زودگذر در واقع معيشت 
مردم را به گروگان گرفته است. در شرايطي كه 
فشار تحريم ها از يك طرف باعث بروز مشكالت 
فراواني شده و از سوي ديگر معضالت برآمده از 
كرونا فضاي كس��ب و كار را با ركود دامنه داري 
مواج��ه ك��رده، حداق��ل توقع از مس��ووالن و 
تصميم س��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 گونه اي است كه...  

علي قنبري

 بازار در انتظار 
رشدي معقول

از نظر بن��ده وضعيت 
در  س��رمايه  ب��ازار 
تابس��تان صع��ودي، 
معقول و ماليم اس��ت 
چراكه حجم معامالت 
بهبود پيدا كرده است، 
منفي ه��اي س��هم ها 
خري��دار دارد، جرأت 
سرمايه گذاران بهتر شده است، عوامل بنيادين 
از جمله نرخ بهره در ب��ازار بين بانكي به كمتر 
از 18 درصد كاهش پيدا كرده است، نرخ دالر 
باالي 24 تا 25 هزار تومان تثبيت ش��ده است 
و قيمت هاي جهان��ي بعد از افت محدودي كه 
تجربه كردند، به ثبات نسبي رسيده اند، تمامي 
اين موارد نويد اين را مي دهد كه اگر مفروضات 
فعلي پابرجا بماند، بازار مي تواند به صورت ماليم 
رشد را تجربه كند.  مهم ترين عامل پيش روي 
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 مي توان به رشد 
بازار اميد جدي و قابل توجهي داش��ت اما اگر 
برجام اجرايي نش��ود، مسير رش��د بازار كاماًل 
تابع متغيرهايي ازجمله نرخ بهره و كاهش آن 
به سطوح پايين تر خواهد بود يعني اگر برجام 
اتفاق افت��د به دليل اينكه نرخ ارز حدود 2 تا 3 
هزار تومان افت پيدا مي كند، محرك بازار براي 
رش��د، نرخ بهره خواهد بود و آن تعيين كننده 
اس��ت. اگر كاهش نرخ بهره از سياس��ت هاي 
دولت آينده باشد مي توان 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 
مي تواند 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 رشته اي و س��رمايه گذاري ها مانند نماد 
غدير كه به لحاظ P/NAV و P/E ارزنده ترين 
نماد بازار اس��ت، نمادهاي نام آشنا كه به نظر 
مي رسد س��ودآوري خوبي داشته باشد، سهم 
بزرگ ها نيز حركت ك��ردن آن كند اما ارزنده 
است، صنايعي كه ش��ركت هاي پتروشيمي و 
پااليش��ي زيرمجموعه آنها هستند، معدني ها 
و تك س��هم ها را مي توان ادعا كرد كه شرايط 

خوبي را تجربه خواهند كرد.

محمدمهدي بحرالعلوم
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بيم  و اميد   ساخت  يك ميليون آپارتمانتورم در انتظار بورس

قفل اول تحريم ها باز شدسهم اندك وام هاي خريد كاال و مسكن 
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رييسجمهورمنتخبدرديدارجمعيازاساتيدونخبگاناقتصادي:

 كاهش نرخ بيكاري 
زير سايه كرونا!

 اقتصاد بيمار،  بايد علمي  
و كارشناسانه  درمان شود

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

هيچ كس نمي تواند قابل باور باشد، چراكه در اين مدت 
بسياري از مشاغل يا از بين رفته اند يا مجبور شده اند براي 
ادامه حيات خود تعداد نيروي خود را تعديل كنند. حال 
با درنظر گرفتن تمام اين اتفاقات چطور مي توان گفت 
كه نرخ بيكاري در سه ماهه اول سال 1400 نسبت به... 
صفحه 2 را بخوانيد  

زهرا سليماني|در هفته هاي پاياني عمر دولت دوازدهم 
و در شرايطي كه ش��اخص هاي اقتصادي كالن كشور در 
بخش هاي 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 پرده هاي مخالفت برخي جناح هاي 
سياسي با برجام باز گو مي كند. رييس جمهوري با تاكيد 
بر اينكه اگر اصل 60 قانون اساس��ي مورد احترام بود و در 
اوايل آذر لطمه نمي خورد، گفت: » اگر 11 آذر را نداشتيم 
در اسفند ماه تحريم مردم برداشته شده بود و امروز مردم 
مي ديدند چه شرايطي بر كش��ور حاكم بود و فروردين و 
ارديبهشت و خرداد و تير ديگري را مي ديديم.« بالفاصله 
پس از صحبت هاي روحاني اما بس��ياري از تحليلگران با 
طرح اين پرسش كه مگر اصل 60 قانون اساسي چيست 
و چگونه نقض شده و در آذر چه اتفاقي افتاده است؟تالش 
كردند تا از صحبت هاي رييس جمهوري رمزگشايي كنند. 
روحاني ديروز با ي��ادآوري حصول توافق برجام با 1+ 5 در 
23 تيرماه 94 افزود: »البته توافق روندهايي هم در برخي 
كشورهاي1+ 5    و هم در ايران داشت كه ما از اين روندها 

عبور كرديم و برج��ام دي ماه 94 اجرا و 
تحريم برداشته شد.« مطابق با اصل 60 
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 
رييس جمهور و وزراس��ت.« همچنين 
اص��ل 113 مي گوي��د: »پ��س از مقام 
رهبري، رييس جمهور عالي ترين مقام 
رسمي كشور است و مسووليت اجراي 
قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز 
در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط 
مي شود، برعهده دارد.«تاكيد روحاني بر 

اين 2اصل بر آمده از اين واقعيت مشخص است كه برخي 
افراد و جريانات مخالف برج��ام با دخالت در كار اجرا به بر 
عهده رييس جمهوري و قوه مجريه است در مسير احياي 
برجام سنگ اندازي كرده اند. تصويب قانون راهبردي براي 
صيانت از دانش هسته اي در مجلس يازدهم عيني ترين نماد 
يك چنين دخالت هايي است كه رييس جمهوري نسبت به 
آن اعتراض كرده است. روحاني با مطرح كردن اصول 60 و 
113 قانون اساسي تالش مي كند خطاب به افكار عمومي و 
كارشناسان يادآوري كند، موضوع برجام يك بحث اجرايي 
اس��ت و ورود بخش ها و نهادهاي ديگر به موضوع برجام، 
به نوعي محدوديت در اعمال اصل 60 قانون اساسي را به 
دنبال داشت. اما 11آذر چه اتفاقي افتاده است كه روحاني 
وق��وع آن را باعث تاخير در احياي دوب��اره برجام ارزيابي 
مي كند؟اشاره روحاني به تاريخ 11 آذر، مخاطب اعتراض 
او را مشخص كرد. 11 آذر سال گذشته، برهه اي است كه 
نمايندگان مجلس يازدهم كليات و جزييات طرح »اقدام 
راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از حقوق ملت ايران« 
را به تصويب رساندند. در آن دوره زماني در شرايطي كه ايران 
با اميدوراري دوران پس��اترامپ را با حضور بايدن در كاخ 
سفيد آغاز كرده بود و امريكاي مدل بايدن به طرق مختلف 
اين پالس را ارسال مي كرد كه مايل به احياي برجام است، 
ناگهان نمايندگان با تصويب اين طرح، محدوديت هايي 
ب��راي مذاكرات گذاش��تند كه از ن��گاه اغلب تحليلگران 
واقع  بينانه نبود و تنها شرايط تحقق توافق را پيچيده تر كرد.

هرچند نمايندگان در آن بازه زماني اش��اره مي كردند 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 تحريم هاي آزاردهنده مردم را تسريع 
نكرد، بلكه اين فرايند را دچار كندي كرد. به گونه اي كه امروز 
بسياري از شاخص هاي اقتصادي كشور از جمله قيمت ارز 
و پس از آن نرخ اقالم مصرفي مردم با تكانه هاي پي در پي 
تورمي مواجه شده است. روحاني در پايان ديدگاه هايي كه 
با موضوع برجام اشاره ش��ده، آورده: » فرقي نمي كند كه 
دولت دوازدهم يا دولت س��يزدهم موفق باشند ولي براي 
اينكه شش ماه فرصت از دست رفته بسيار متاسفيم. ما در 
زمينه تحريم اقداماتي كه الزم ب��وده را انجام داده ايم و در 
گزارش اخير وزير خارجه هم آمده و مردم مي توانند بخوانند 
و كامل ببينند كه صحنه چگونه بوده و در كجا هستيم.«در 
ادامه روحاني با بازخواني شاخص هاي اقتصادي قبل و بعد 
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 شاخص ها، 
تالش هايي است كه مخالفان برجام و كاسبان تحريم براي 

بي اثر ساختن اين سند مهم به كار گرفته اند. 

  بازگشت صادرات نفتي به روال عادي
روحاني با بازخواني مش��كالت كش��ور در زم��ان دولت 
احمدي نژاد در زمينه رشد منفي اقتصادي و با بيان اينكه 
يكي از اهداف بسيار مهم دولت يازدهم احقاق حق ملت در 
زمينه فناوري هاي م��درن، تجارت، اقتصاد، فعاليت هاي 
اقتصادي و توليد بود، گفت: كاري كه دولت يازدهم انجام 
داد كه به نظر من در تاريخ كشور به عنوان يك فعاليت بسيار 
ارزش��مند و حركت مهم در فعاليت هاي سياسي و روابط 
بين الملل ثبت است. ما در كمتر از 100 روز اول توانستيم 

به توافق موقتي با 1+ 5 برس��يم و با اين توافق موقت ادامه 
تحريم ها متوقف شد. برنامه اين بود كه توليد نفت ما كه 972 
هزار بشكه بود، و قرار بود هر 6ماه يك بار 20درصد كاهش 
پيدا كند تا به صفر برسد، يعني بنا بود كه در اواسط سال 93 
نفت ما حتي يك بشكه فروش نرود، همانجا بود كه متوقف 
شد و در برخي از موارد دست و بال ما آزاد شد، برخي از منابع 
بانك مركزي آزاد شد، كلياتي هم مورد قبول طرفين قرار 
گرفت. در همان توافق موقت طرف مذاكره ما قبول كرد كه 
ايران مي تواند غني سازي داشته باشد يعني اصل غني سازي 
در همان توافق موقت پذيرفته شد. روحاني گفت: اين بسيار 
مهم بود كه دولتي با راي مردم روي كار بيايد و قولي كه به 
مردم داده ظرف 100 روز يك قدم بسيار مهم براي شكستن 
تحريم و براي اينكه مردم به حق خودشان برسند، برداشته 
شود. بعد هم ما قدم به قدم جلو رفتيم و در فروردين سال 
94 به يك توافق كلي با 6 كشور رسيديم و در نهايت در 23 
تير سال 94 با 1+ 5  به توافقي تحت عنوان برجام رسيديم.

رييس دولت تدبير واميد عنوان كرد: نتيجه اي كه مي گيريم 
اين اس��ت كه از طريق گفت وگو و تعامل سازنده مي توان 
مسائل پيچيده و مهمي كه ميان كشور ما و كشورهاي بزرگ 

يا سازمان هاي بين المللي وجود دارد را حل و فصل كرد و 
اين موضوعي مهم بود.در مقطعي يك فكر اين بود كه اين 
گره با مذاكره باز نمي شود 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 هيچ وقت PMD حل مي شود 
و نه هيچ وقت ايران به غني س��ازي مي رسد و نه هيچ وقت 

تحريم برداشته مي شود كه هر سه انجام شد.
رييس جمهوري با اشاره به تالش هاي مخالفان برجام براي 
به بن بست كشيدن اين سند گفت: چقدر شلوغ كردند و 
گفتند اينها روي كاغذ است و فالن است، درعمل همه مردم 
ديدند كه توانستيم و نفت و ميعاناتي كه حدود يك ميليون 
بشكه مي فروختيم، در يك زمان بسيار كوتاهي تبديل به 
2 ميليون و 800 هزار بشكه شد كه يكي از كارهاي بسيار 
بزرگ وزارت نفت بود كه در يك زمان كوتاهي توانست اين 
حركت سريع را انجام دهد.يكي از حقوق از دست رفته ما 
بازار نفت بود كه مي گفتند شما در بازار نبوديد اما ما به بازار 
برگش��تيم و حق خود را در بازار تصاحب كرديم. عالوه بر 
اين سرمايه گذاري ها در برق، گاز، پتروشيمي آغاز شد. اگر 
در جنگ اقتصادي توانستيم مقاومت كنيم، ريشه آن در 
س��ال 94، 95، 96 بود. يعني در سالي كه تحريم برداشته 
شد توانستيم سرمايه جذب كنيم، پااليشگاه ها را تكميل 
كنيم و در پتروشيمي و صنايع معدني حركت بزرگي ايجاد 
كنيم و اين كارها باعث شد كه در جنگ اقتصادي ايستاديم.
روحاني افزود: هم��ه تانك و توپ و موش��ك و هواپيما و 
هلي كوپتر، پتروشيمي و فرآورده و مواد معدني و صنايع 
معدني هرچه كه به تناسب جنگ اقتصادي الزم داشتيم، 
توانستيم در همين مدت تامين كنيم. يعني از اواخر 94، 95 
و 96 شرايط كشورعوض شد. اينكه ما مي گفتيم مي توانيم 
كاري كنيم كه سانتريفيوژ بچرخد و چرخ زندگي مردم هم 
بچرخد كه بعضي ها مي گفتند اينها شعار است، ديدند كه 
در سال 94 و 95 و 96 تورم ما تك رقمي شد حتي اول سال 
97 هم باز هم تورم تك رقمي بود و ما تورم را در يك دوره 

بزرگي تك رقمي كرديم.

  مثبت شدن شاخص هاي اقتصادي
يكي ديگر از مواردي كه روحاني در اظهاراتش به آنها اشاره 
كرد، قرار گرفتن شاخص هاي اقتصادي بعد از اجراي برجام 
روي نمودارهاي رشد مستمر و تك رقمي شدن نرخ تورم 
در بازه زماني بعد از امض��اي برجام بود. رييس جمهوري 
خاطرنشان كرد: اين همه فصل تك رقمي بودن نرخ تورم 
در تاريخ س��ابقه نداش��ت. از اول انقالب به بعد سال هايي 
داشتيم كه تورم تك رقمي بود اما اينكه سه سال نرخ تورم 

را تك رقمي كنيم با حركتي كه ايجاد شد، سابقه نداشت.
وي گفت: رشد اقتصادي را از سال 93 به بعد مثبت كرديم و 
در سال 95 رشد اقتصادي ما در دنيا اول شد. رشد اقتصادي 
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.بعضي ها مي گويند كه شما با دنيا 
توافق كرديد اما ممكن است كه دنيا توافق را بشكند. پيغمبر 
هم توافق مي كرد و طرف مقابل توافق را مي شكست. قرآن 
تعبير عجيبي دارد كه به پيغمبر مي گويد هر وقت كه با كفار 
عهد بستي آنها شكستند. به هر حال ممكن است عهدي 
بسته شود و آنها بشكنند اما 94 و 95 و 96 و چندماه از 97 

هم اين عهد باقي ماند. اما آدمي كه مجنون سياسي بود،  در 
امريكا روي كارآمد و تحت فشار اسراييل، عربستان، ارتجاع 

منطقه و تندروهاي امريكا قرار گرفت.
وي با بيان اينكه اسراييل و عربستان و تندروهاي امريكا 
و ضد انق��الب از اول با برجام مخالف بودند و كارش��كني 
مي كردند، گفت: يك آدم سفيهي را پيدا كردند و دور او را 
گرفتند و به او گفتند كه اگر از برجام بيرون بيايي، برجام 
نمي ماند يعني به ترامپ حالي كردند كه اگر 24 س��اعت 
تحمل سياسي كني، مشكل حل است. اگر از برجام خارج 
ش��وي همه دنيا مي گويند امريكا از برجام خارج ش��د و 
فرداي آن ايران هم از برجام خارج مي شود و تو ديگر كنار 
مي روي كسي ديگر تو را نمي شناسد و مي گويند ايران از 
برجام خارج شد و همه بار به بدوش ايران مي افتد. رييس 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم ادامه داد: محاسبه آنها اشتباه 
درآمد. اصل داستان و گير ترامپ اينجا بود كه فكر كرد بايد 
24 ساعت بايستد اما ديد بايد تمام سه سال بايستد هر روز 
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 

اقتصاد ايران به فروپاشي برسد اما به اين چيزها نرسيدند.

  تبليغ مي كردند كه با برجام 
صنعت هسته اي را فروختند

رييس جمهور اضافه كرد: از طرف ديگر 
هم در داخل و خارج تبليغ مي كردند كه 
با برجام صنعت هسته اي را فروختند. 
مي گفتند درس��ت اس��ت كه تحريم 
برداش��ته ش��د و PMD حل ش��د اما 
نمي دانيد كه پش��ت پرده چيست. ما 
ديگر صنعت هسته اي نداريم و تمام شد. 
اما صنعت هسته اي ما با قدرت باقي ماند 
و در ماه هاي اخير اين قدرت بيشتر ظاهر 
شد و نشان داد كه سازمان انرژي اتمي 
با چه توانمندي و قدرت مي توان��د 20 درصد، 60 درصد 
درس��ت كند و حتي اگر روزي ب��راي راكتوري نياز به 90 
درصد باشد مشكلي نداريم و مي توانيم در مسير صلح آميز 
هركاري مي توانيم انجام دهيم. آنها فكر نمي كردند فردو باز 
بماند. تمام زور آنها اين بود كه اول غني سازي تعطيل شود. 
اگر هم تعطيل نشد تعداد سانتيفيوژها كم شود. يعني 100 
دستگاه سانتيفيوژ كار كند نه 6 هزار دستگاه فعاليت كند. 
بعد از آن در فردو براي هميشه قفل شود. نه اينكه در فردو 
ما دو كس كيت )آبشار( به  طور مداوم بچرخد و هر لحظه 
بخواهيم فيت كنيم و مش��كل نداشته باشيم. راكتور آب 
سنگين اراك با همان ويژگي باقي بماند. همه اينها در سايه 

مذاكره و ايستادگي ملت محقق شد.

  اداره مملكـت بـا ۵۰ ميليـارد دالر كاهش 
منابع كار آساني نيست 

در ادامه رييس جمهوري وارد بره��ه مهم بعد از روي كار 
آمدن ترامپ و كاهش ش��ديد درآمدهاي ارزي كشور از 
سال 97 تا 1400 شد و تاكيد كرد: اينكه دولتي كه در سال 
به  طور متوس��ط 60 ميليارد دالر بايد درآمد نفتي داشته 
باشد و اين درآمد حذف شود اما بشود كشور را اداره كرد، 
 كار آساني نيست. به جاي 60 ميليارد دالر 9 تا 10 ميليارد 
دالر بيايد. 50 ميليارد دالر حذف شده است. بعد مي گويند 
شما چه كار به خارج و واردات داريد. وي با بيان اينكه همه 
مشكالتي كه امروز مي بينيد براي واردات است، گفت: اگر 
در مرغ يا كاالهاي اساس��ي اشكال پيش مي آيد براي اين 
است كه واردات به موقع انجام نمي شود. واردات اگر به موقع 
انجام نشود، زندگي مردم متوقف مي شود. رييس جمهوري 
در بخش ديگري از سخنانش گفت: هر چقدر شلوغ كردند 
و گفتند اينها روي كاغذ است و فالن است، در عمل همه 
مردم ديدند كه توانستيم فروش نفت و ميعانات را در زمان 
كوتاهي از يك ميليون بش��كه به دو ميليون و 800 هزار 
بشكه برسانيم كه يكي از كارهاي بسيار بزرگ وزارت نفت 
بود كه در يك زمان كوتاهي توانست اين حركت سريع را 
انجام دهد براي اينكه ما بتوانيم در بازار نفت حق خودمان 

را به دست بياوريم.

  ساالنه حداقل بايد ۵۰ ميليارد دالر واردات 
و صادرات داشته باشيد

روحاني با اشاره به مشكالت كشور در خصوص گراني مرغ و 
افزايش قيمت اقالم مصرفي مردم گفت: اگر ما در جو، ذرت، 
كنجاله، روغن، برنج خودكفا هستيم حق با شما است. ما در 
خشكسالي در گندم هم خودكفا نيستيم و بايد گندم وارد 
كنيم البته در ترسالي و شرايط عادي ما كاري كرديم كه 
براي چند سال در گندم خودكفا شديم اما در خشكسالي 
بايد گندم هم وارد كنيم. با مردم شوخي نكنيد حرف راست 
و واقعي بزنيد شما در سال بايد 50-40 ميليارد دالر جنس 
وارد كنيد و همين قدر هم بايد درآمد به دست بياوريد يعني 
50-40 ميليارد بايد وارد كنيد و همين مقدار هم بايد صادر 
كنيد و اين حداقل است. روحاني تصريح كرد: اگر كشور 
بخواهد به يك نقطه مطلوب برسد و سرمايه گذاري هاي 
الزم انجام گيرد و بي مشكل باشد بايد سالي 50، 60 و 100 
ميليارد بايد در كشور سرمايه گذاري شود وگرنه كار پيش 
نمي رود. رييس دولت هاي يازدهم و دوازدهم ادامه داد: البته 
ادامه در صفحه 2 خداوند كمك كرد و...  
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به گزارش روابط عمومي دفتر رييس جمهور منتخب، 
آيت اهلل دكتر سيد ابراهيم رييسي ديروز چهارشنبه 
در نشس��تي سه س��اعته با اس��اتيد و صاحب نظران 
اقتصادي ب��ا موضوع اولويت ه��اي اقتصادي دولت 
سيزدهم گفت: يكي از جلوه هاي مردمي بودن دولت 
سيزدهم همين ارتباط با نخبگان و دريافت نظرات 

و راهكارهاي آنان براي حل مشكالت كشور است.
رييس جمه��ور منتخب در ابتداي س��خنان خود با 
تش��كر صميمانه از حضور اس��اتيد و صاحب نظران 
در اين جلس��ه و نظرات كارشناسانه و دغدغه مندانه 
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 كارگروه هاي مس��اله محور براي جلسات 
بعدي كارشناس��ان با رييس جمهور 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 اولويت ها و فوريت ها 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 گرايش هاي سياسي و 
شخصي براي پيشرفت كشور كمك خواهيم گرفت.

رييس جمهور منتخب با اش��اره ب��ه اينكه بيماري 
اقتص��اد كش��ور مزمن ش��ده و در حال س��رايت به 
بخش هاي 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 ساز و كار مناسبي ايجاد خواهد كرد.
آيت اهلل رييس��ي گفت: دولت درم��ان اقتصاد بيمار 
كشور را مسووليت خود مي داند، 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 بهره گيري از تجارب موفق نداريم.

رييس جمه��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 برنامه هاي تدوين شده قبلي 
در كشور اجرا نشده، نبايد اين تلقي را داشته باشيم 
كه نيازي به برنامه نداريم، بلكه بايد داليل اجرا نشدن 

آن برنامه ها را بررسي و رفع كنيم.
رييس جمه��ور منتخب تصريح كرد: كش��ور بايد با 
داشتن برنامه اداره شود تا اوال همه بتوانند بر اساس 
اين برنامه از آينده پيش بيني داشته باشند و از سوي 

ديگر كارشناس��ان بتوانند در هر مرحله اجراي اين 
برنامه را رصد نمايند. رييس جمهور منتخب اضافه 
كرد: راهكارهاي جلوگيري از بروز كس��ري بودجه، 
راهكارهاي رفع كسري بودجه، اصالح هزينه كردهاي 
غيرضرور در دولت، ضابطه مند كردن رفتار عملكرد 
بانك ه��ا، اصالح نظام ه��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: همان گونه 
كه در اين جلس��ه ني��ز مورد تاكيد ق��رار گرفت، در 
اجراي سياست هاي خصوصي سازي عملكرد موفقي 
نداش��ته ايم، اما اين ب��ه معناي توقف اج��راي اين 

سياست ها نيست.

وي تصري��ح ك��رد: نبايد تص��ور كرد ك��ه واگذاري 
بنگاه هاي 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.
رييس جمهور منتخب در پايان با اشاره به بهره برداري 
از بعضي سامانه هاي اطالعاتي در كشور خاطرنشان 
كرد: سامانه هاي اطالعاتي در بخش هاي مختلف بايد 
هر چه سريع تر تكميل و فعال شوند چرا كه عملياتي 
ش��دن اين س��امانه ها مهم ترين اب��زار كار دولت در 
مقابله با فساد است.  در اين نشست ۱۷ نفر از اساتيد 
و صاحب نظران اقتصادي از گرايش هاي مختلف به 
بي��ان ديدگاه ها، 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.
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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 
انتخاباتي اش اع��الم كرد كه اگر پيروز ش��وم به برجام 
برمي گردم. در آبان انتخابات )امريكا( تمام شد و اواسط 
آبان مش��خص ش��د كه آقاي بايدن برنده ش��ده است. 
رييس جمه��وري عنوان كرد: اولي��ن اقدامي كه بايدن 
نس��بت به مس��اله برجام انجام داد، اين بود كه نامه اي 
كه ترامپ تحت عنوان اسنپ بك نوشته كه تحريم هاي 
سازمان ملل برگردد، آن نامه را پس گرفت و در همان ماه 
اول بايدن اين كار را انجام داد و وقتي هم كه روي كار آمد 
باز هم اعالم كرد كه ما مي خواهيم تحريم ها برداشته شود 
و افرادي هم انتخاب كردند كه به ظاهر مي گفتند عالمت 
اين اس��ت كه ما مي توانيم مسائل را با ايران حل و فصل 
كنيم.  روحاني گفت: اگر اصل ۶۰ قانون اساسي ما حاكم 
بود و يازدهم آذر لطمه نمي خورد، اسفندماه تحريم مردم 
برداشته مي شد و امروز مردم مي ديدند كه چه شرايطي 
بر كشور حاكم بود و فروردين، ارديبهشت، خرداد و تير 
ديگري را مي ديدند. البته آن مقدار كه مقدور و امكانپذير 
بود، وزارت خارجه و دولت و بخش هاي ديگر تالش كردند 
امروز يك سفره آماده اي هست كه حاال اين سفره بايد باز 
شود و مردم كنار اين سفر قرار بگيرند. سفره آماده است و 
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 
فرقي نمي كند كه دولت دوازدهم يا دولت سيزدهم موفق 
باشد اما در اينكه ۴، ۵، ۶ ماه فرصت از دست رفت بسيار 
متاسفيم و اميدواريم بتوانيم به قول و وعده اي كه داديم 
تا لحظه آخر و روز آخر تالش كنيم و مردم هم مقاومت 

كنند تا به پيروزي نهايي دست پيدا كنيم.
رييس جمهوري خاطرنشان كرد: ما در تحريم در اين چند 
ماه اقداماتي كه نياز بوده را انجام داديم. درهمين گزارش 
وزارت خارجه به مجلس اگر مردم اين را با دقت بخوانند 
كامال مي بينند كه صحنه چگونه بود و به كجا رسيديم 
و االن در چه نقطه اي هستيم. در زمينه كرونا هم همان 
طور كه قول داديم تالش خودمان را انجام داديم و خواهيم 
داد. البته مساله خشكسالي هم دنبال مي شود.  روحاني 
در ادامه برج��ام را يكي از مصاديق تعامل و گفت وگو در 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم خواند و گفت: در حالي كه 
در اين دولت كارهاي زيادي شد. روند آستانه و آنچه در 
درياي خزر به توافق رسيديم هم براي تعامل سازنده اين 
دولت اس��ت. روند سه جانبه هايي 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. رييس جمهوري با اشاره به 
تالش هاي دولت در زمينه لوايح مرتبط با FATF گفت: 
ما با تعامل سازنده توانستيم از ليست سياه FATF خارج 
شويم كه بعد يك ناشي گري هايي شد و دو مرتبه به ليست 
سياه رفتيم كه بحث ديگري است.  وي در ادامه افزود: در 
بحث كرونا، متاسفانه مردم در جنوب، هرمزگان، سيستان 
و بلوچس��تان با ويروس دلتا و ويروس هندي مشكالت 
زيادي پيدا كردند و مدافعان سالمت هم همه توان خود 
را در اين زمينه گذاشتند. اما اينكه سياه نمايي مي شود كه 
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 
۲۷۲ تخت وجود دارد كه بر مبناي سرانه به اضافه هزار 
نفر ۷۵/۱ است. يعني با نرمي كه به  طور متوسط در سراسر 
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 دولت ها و از جمله دولت 
يازدهم و دوازدهم براي مردم سيستان و بلوچستان كاري 
نكردند. البته دولت يازدهم و دوازدهم را خيلي نمي توانند 
متهم كنند چرا كه ما در آنجا گاز و راه آهن برديم و كارهاي 
بزرگي انجام شده است.  روحاني به قطعي برق اشاره كرد 
و گفت: ما با يك خشكس��الي بي نظيري مواجه شديم. 
خشكسالي كشور در اين ۵۰ س��ال اخير بي نظير بوده 
است. نسبت به سال گذشته بارندگي ۵۲ درصد كمتر 
ش��ده است. آب سدها كم ش��ده وقتي آب سد كم شود 
نيروگاه هاي آبي هم دچار مش��كل مي شود. وي ضمن 
قدرداني از صنعتگران كش��ور گفت: مصرف صنعت ما 
هم نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد باال رفته است آن 
هم به خاطر افتتاح هاي زيادي بود كه انجام شد. بنابراين 
خشكسالي، گرما و باال رفتن مصرف در كنار هم باعث بروز 
مشكل شد. بعد مي گويند در دولت يازدهم و دوازدهم 
هيچ كاري نشده است. من دچار حيرت هستم. گاهي 
دروغ مي گويند اما دروغ شاخ دار خيلي سخت تر از دروغ 
معمولي است. رييس جمهور تاكيد كرد: ۲۰ هزار مگاوات 
در دولت يازدهم و دوازدهم به برق و ظرفيت كشور اضافه 
شده است. چرا نادرست حرف مي زنيد. به  طور متوسط 
ساالنه ما نس��بت به دولت هاي قبلي بيشتر بوده است. 
س��االنه ۲۵۰۰ مگاوات به برق ما اضافه شده است. قبال 
۱۷۰۰ مگاوات اضافه ش��ده است.  روحاني افزود: زماني 
كه ما سركار آمديم تعدادي از نيروگاه ها نيمه كاره بوده 
است كه از دولت قبل تحويل گرفتيم و تكميل كرديم. 
االن تعدادي نيروگاه ها نيمه كاره اس��ت به دولت بعدي 
تحويل مي دهيم. بيش از ۳ برابر نيروگاه هاي نيمه كاره 
آماده است كه مي خواهيم تحويل دهيم كه در چند ماه 
آينده آماده افتتاح است. وي خواستار بيان واقعيت ها در 
كشور شد و ادامه داد: ۱۶ هزار و ۳۰۹ مگاوات نيروگاه هايي 
است كه به تدريج در حال تكميل است و در ماه هاي آينده 
به افتتاح مي رسد. ۱۷ هزار و ۹۲۵ مگاوات هم برقي است 
كه همه مجوزها و كارهاي قانوني آن آماده است كه نياز 
به پول و سرمايه گذاري دارد. فقط يك نيروگاه ما كه در 
س��يريك در حال ساخت اس��ت ۱۴۰۰ مگاوات است. 
روحاني تاكيد كرد: اين دولت همه را تحت پوشش بيمه 
درماني و سالمت قرار داد. ۱۰ ميليون نفر را در عرض چند 
سال تحت پوشش بيمه قرار داديم كه همه مردم ايران را 
تحت پوشش بيمه قرار دهيم. كاري بود كه نظير نداشت. 
پرونده الكترونيكي كه براي سالمت مردم در حال تكميل 

و نهايي شدن است.

كاسبان تحريم و معيشت مردم
 حتي در زمان بروز مشكالت و ناهماهنگي ها نيز 
مي توان از ظرفيت رهبري نظام براي حل مشكالت 
استفاده كرد تا مجموعه قواي كشور و ساير اركان 
تصميم ساز در راستاي يك هدف بنيادين كه حل 
مشكالت اقتصادي و بهبود مناسبات ارتباطي با 
جهان پيراموني است، عمل كنند. اما صحبت هاي 
رييس جمهوري نشان مي دهد كه برخي مشكالت 
ريش��ه دار در تعام��الت فيمابين قواي س��ه گانه 
وجود داش��ته كه نتيجه آن باعث بروز مشكالت 
عديده اي در اقتصاد و معيشت كشور شده است. 
رييس جمهور با كدهايي ك��ه در خصوص اصول 
۶۰ و ۱۱۳ قانون اساس��ي مي دهد و از سوي ديگر 
اش��اراتي كه درباره موعد زمان��ي آذرماه مي دهد 
تالش مي كند تا افكار عمومي را متوجه تعارضاتي 
كند كه به دليل طناب كشي هاي سياسي ميان قوه 
مجريه و مقننه وجود داشته است. تعارضاتي كه 
باعث شد در روند احياي برجام به عنوان شاه كليد 
حل مش��كالت كشور تاخير ايجاد شود و بر حجم 
مشكالت افزوده شود. با اين توضيحات پرسشي 
كه به ذهن خطور مي كند آن اس��ت ك��ه اگر در 
موع��د زماني آذرماه برجام عملياتي مي ش��د، آيا 
امروز شاخص هاي اقتصادي كشور شرايط بهتري 
را داش��تند؟ بدون ترديد اگر مشكل تحريم ها هر 
چ��ه زودتر حل مي ش��دند، روند حل مش��كالت 
نيز س��ريع تر به وقوع مي پيوستند و شاخص هاي 
اقتصادي در وضعيت متعادل تري 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 مي كنند كه مش��كل تحريم هاي اقتصادي 
حل ش��ود و برجام ميان كشورهاي ۱+ ۴ و امريكا 
در مسير احيا قرار بگيرد. اقتصاد ايران براي تحقق 
رش��د اقتصادي، افزايش درآمد سرانه، مهار تورم 
و... نيازمند سرمايه گذاري هاي ارزي است. براي 
انجام اين س��رمايه گذاري مورد نياز نيز ۲راهكار 
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 زيرساخت هاي خود را تامين كند يا 
اينكه از طريق حضور سرمايه گذاران بين المللي 
اين روند را تحقق بخش��د. براي رس��يدن به اين 
 FATF اهداف الزاما مي بايست برجام احيا شود و
تصويب ش��ود. اي��ران بيش از ه��ر عامل ديگري 
نيازمند بهبود شاخص هاي اقتصادي خود است. 
ايران بايد سروس��اماني به توليد خ��ود بدهد و از 
طريق افزايش عرضه ت��الش كند نظامات بازارها 
را ساماندهي كند. متاسفانه چشم اندازهاي پيش 
روي اقتصادي نيز حاك��ي از ضرورت پايان دادن 
به تحريم ها و احياي برجام است. ايران براي سال 
۱۴۰۰ از كسري حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار ميليارد 
توماني رنج مي برد. تبعات اين كسري بودجه طي 
ماه هاي آينده سايه سنگين خود را بر اقتصاد كشور 
خواهد انداخت. اگر در ماه هاي 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 مي دهد كه صحبت هاي روحاني در خصوص 
ضرورت احياي برجام و پايان دادن به تحريم هاي 
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 سريع تر روند احياي برجام را در دستور 
كار قرار دهد تا روند نزول ش��اخص ها 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 مي تواند اقتصاد اي��ران را وارد دوره اي 
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 مي دوزند 
مشخص كند و اجازه ندهد، معيشت مردم بيش 
از اين گروگان برخي سوداگري ها و سودجويي ها 

قرار بگيرد.

التزام عملي دولت جديد به 
مكانيزم اقتصاد بازار آزاد

 رانت هاي مربوطه سوءاس��تفاده كردند و اقش��ار 
ضعيف و آحاد م��ردم متضرر ش��دند. همچنين 
قيمت گذاري دس��توري براي نرخ نهايي كاالها، 
باالخص كاالهاي ش��ركت هاي فع��ال در بورس 
منجر ب��ه متضرر ش��دن ميليون ها س��هامدار و 
بهره مندي عده قليلي از رانت به وجود آمده شد. 
ه��ر چند كه در ماه هاي اخير ب��ا عرضه كاالهايي 
نظي��ر زنجي��ره فوالد و س��يمان در ب��ورس كاال 
تاحدي قيمت گ��ذاري دس��توري كاهش يافته 
ام��ا قيمت گذاري برخ��ي از محصوالت همچون 
محصوالت صنعت خودروسازي همانند گذشته 
به صورت دس��توري پيش مي رود كه الزم است 
اين محصوالت همانند ساير كاالها در بورس كاال 
ب��ر مبناي عرضه و تقاضا )كش��ف قيمت واقعي و 
شفاف( براي مصرف كنندگان واقعي در بورس كاال 
معامله ش��ود تا هم ساختار مالي شركت ها 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 نحوه  قيمت گذاري و 
تخصيص بهينه حامل هاي انرژي، واگذاري اصولي 
ش��ركت ها و بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي 
واقعي ب��ا رويكرد ارزش��گذاري منصفانه بنگاه ها 
و نظارت ب��ر عملكرد آنها، تقوي��ت انضباط مالي 
در بودجه ريزي، سياس��تگذاري تواما بازار پول و 
سرمايه از جمله راهكارهاي حياتي است كه فارغ 
از حصول يا عدم حصول توافق در مذاكرات وين، 
انتظار مي رود كه در اولويت برنامه هاي اقتصادي 

دولت جديد باشد.

رييس جمهور منتخب در ديدار با جمعي از اساتيد و نخبگان اقتصادي: 

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

اقتصاد بيمار كشور بايد علمي  و كارشناسانه  درمان شود

كاهش نرخ بيكاري در سايه كرونا!
گلي ماندگار| 

خبر پايين آمدن نرخ بيكاري در سه ماه گذشته سال 
جاري از سوي مركز آمار ايران باعث حرف و حديث هاي 
بس��ياري خواهد ش��د. اعالم كردن چنين آماري در 
شرايط كرونا كه نزديك به دو سال تمام است زندگي 
مردم را تحت الش��عاع قرار داده و وضعيت اقتصادي و 
معيشتي بسياري را آشفته كرده است، براي هيچ كس 
نمي تواند قابل باور باشد، چراكه در اين مدت بسياري 
از مشاغل يا از بين رفته اند يا مجبور شده اند براي ادامه 
حيات خود تعداد نيروي خود را تعديل كنند. حال با 
درنظر گرفتن تمام اين اتفاقات چطور مي توان گفت 
كه نرخ بيكاري در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به 
زمان مشابه سال گذشته با كاهش مواجه بوده است؟ 
اينكه در چنين شرايطي ناگهان مركز آمار ايران نرخ 
بيكاري را پايين تر از دوره زماني مش��ابه در سال قبل 
اعالم مي كند، داليل زيادي مي تواند داش��ته باش��د. 
بررسي تمام معيارهاي مركز آمار امكان پذير نيست، 
اما مساله اينجاست كه در سرشماري هاي انجام شده از 
سوي اين مركز حتي افرادي كه در هفته تنها ۲ ساعت 
كار انجام مي دهند هم ش��اغل به حساب مي آيند. در 
چنين شرايطي شايد بتوان گفت كه نرخ بيكاري روند 
نزولي داشته است، اما اين مساله تا زماني كه نمود عيني 
در زندگي مردم نداشته باشد چندان مورد توجه نيست 
و همين امر باعث مي ش��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 مي آيد و در آمارهاي رسمي 

گنجانده مي شود.

  كاهش 1.5درصد نرخ بيكاري 
براساس اعالم نظر مركز آمار ايران، در بهار امسال در 
مقايسه با فصل مشابه سال قبل، بيش از ٤٩٩ هزار 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 ٤٩٩ هزار نفر به جمعيت فعال اضافه شده است. با 
اين وجود، جمعيت فعال ٢٥ ميليون و ٩٦٧ هزار نفري 
در بهار امسال، همچنان نسبت به جمعيت فعال ٢٧ 
ميليون و ٤٦٠ هزار نفري به��ار ١٣٩٨ از فاصله قابل 
توجهي برخوردار است. مشاركت اقتصادي در فصل 
گذشته برابر با ۴۱.۴درصد بود كه نسبت به فصل مشابه 
سال گذش��ته افزايش ۰.۴درصدي را نشان مي دهد. 
بررسي اشتغال در بخش هاي عمده اقتصادي نشان 
مي دهد كه در بهار امسال، بخش خدمات با ۴۸.۸درصد 
بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. 
در مراتب بعدي بخش هاي صنع��ت با ۳۳.۲درصد و 

كشاورزي با ۱۷.۹درصد قرار دارند.

  وضعيت شاغالن و بيكاران
 بررس��ي نرخ بيكاري افراد ١٥ س��اله و بيشتر نشان 

مي دهد كه ٨,٨درصد از جمعيت فعال )شاغل و بيكار(، 
بيكار بوده اند. بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري حاكي 
از آن است كه اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در 
سال قبل )بهار ١٣٩٩(، يك درصد كاهش يافته است. 
در بهار ١٤٠٠، به ميزان ٤١,٤درصد جمعيت ١٥ ساله 
و بيشتر از نظر اقتصادي فعال بوده اند، يعني در گروه 
ش��اغالن يا بيكاران قرار گرفته اند. 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 ٢٣ ميليون و ٦٧٦ هزار نفر 
بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧١٣ هزار نفر 
افزايش داشته است. بررس��ي اشتغال در بخش هاي 
عمده اقتصادي نشان مي دهد كه در بهار ١٤٠٠، بخش 
خدمات با ٤٨,٨درصد بيش��ترين سهم اشتغال را به 
خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش هاي 
صنعت با ٣٣,٢درصد و كشاورزي با ١٧.٩درصد قرار 
دارن��د. نرخ بيكاري جوانان ١٥ تا ٢٤ س��اله حاكي از 
آن اس��ت كه ٢٢,١درصد از فعاالن اين گروه سني در 
بهار ١٤٠٠ بيكار بوده اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ 
بيكاري اين افراد نشان مي دهد، اين نرخ نسبت به فصل 
مشابه در س��ال قبل )بهار ١٣٩٩( ٢.٤درصد كاهش 
يافته است. بررسي نرخ بيكاري گروه سني ١٨ تا ٣٥ 
ساله نيز نشان مي دهد كه در بهار ١٤٠٠، ١٥,٦درصد 
از جمعيت فعال اين گروه سني بيكار بوده اند. اين در 
حالي است كه تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد 
نشان مي دهد اين نرخ نسبت به بهار ١٣٩٩، به ميزان 

١.١درصد كاهش يافته است.

  آمارهايي كه تناقض دارند
اما س��ال گذشته نيز وقتي مركز آمار ايران از كاهش 
۱/۱درصدي نرخ بيكاري در كش��ور خبر داد، مركز 
پژوهش هاي مجلس در اين باره اعالم كرد: »بررسي 
وضعيت بازار كار ايران در بهار ۱۳۹۹ نش��ان دهنده 

كاهش ۱.۱درصدي نرخ بيكاري نسبت به بهار ۱۳۹۸ 
اس��ت؛ اما باتوجه به اينكه در اي��ن فصل، جمعيت 
غيرفعال افزايش قابل توجهي داشته است، لذا كاهش 
نرخ بي��كاري به  دليل كاهش نرخ مش��اركت بوده و 
بهبود اين شاخص نمي تواند بهبود وضعيت بازار كار 
را نشان دهد؛ در واقع در چنين شرايطي نرخ بيكاري 
شاخصي كامال گمراه كننده براي تحليل آثار شيوع 
ويروس كرونا بر بازار كار است. اين گزارش عالوه بر 
عامل دلسردي و رها كردن جست وجوي كار توسط 
جوانان، به نكته مهم ديگري نيز در شرايط كرونا اشاره 
مي كند و مي نويس��د از آنجايي كه در ايران شاغلين 
م��زد و حقوق بگير درص��د كمي از كل ش��اغلين را 
تشكيل مي دهند و عمده شاغلين به  صورت كاركن 
مستقل فعاليت مي كنند، 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 مي دهد در صورتي كه افراد شاغل 
و بيكار اضافه شده به جمعيت غيرفعال همچنان در 
بازار كار باقي مي ماندند، نرخ بيكاري در بهار ۱۳۹۹ 
به جاي ۹.۸درصد اعالم شده توسط مركز آمار ايران 

به ۲۴درصد مي رسيد.

  نرخ متغيرهاي كالن اقتص�ادي بايد با هم 
همخواني داشته باشند

اما مساله اينجاست كه چطور در بهار ۱۴۰۰ كه كرونا 
همچنان مي تازد و آمار مبتاليان و درگذش��تگان هر 
از گاهي با اوج و فرودهاي فراوان همراه اس��ت و البته 
از س��وي هم اعمال قرنطينه ها تاثير بسيار زيادي بر 
مشاغل گذاشته تا آنجا كه برخي مشاغل تعطيل شده 
و تعداد زيادي از افراد شغل هاي خود را از دست داده اند، 

نرخ بيكاري در كشور با كاهش مواجه شده باشد؟
پرويز علي پور كارش��ناس اقتصادي در اين باره به 
»تع��ادل« مي گويد: بين تمام��ي متغيرهاي كالن 

اقتصادي باي��د يك رابط��ه منطقي برقرار باش��د 
بنابراين س��ه متغير مهم توليد، س��رمايه گذاري و 
اش��تغال به هم كامال مرتبط هس��تند به طوري كه 
هرقدر سرمايه گذاري در كشوري كاهش يابد رشد 
توليد نيز منفي ش��ده و به تبع نرخ بيكاري افزايش 
مي يابد.  نرخ س��رمايه گذاري در ايران در س��اليان 
گذش��ته منفي بوده و رشد اقتصادي كشورمان نيز 
همين طور ش��ده، از طرف ديگر با ش��يوع بيماري 
كرون��ا در كش��ورمان ش��اهد نيمه تعطيل ش��دن 
بس��ياري كارخانجات، كس��ب وكارها و واحدهاي 
توليدي بوده ايم كه طبيعتا خروجي اين امر افزايش 
ن��رخ بيكاري اس��ت. او مي افزايد: اما ن��رخ بيكاري 
بهار امسال كه توس��ط مركز آمار اعالم شده كامال 
برعكس و خالف اين موضوع را نش��ان مي دهد اين 
مس��اله مي تواند 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 مي دهيد 
يا خي��ر، خيل��ي از خانواده ها نيز به دليل داش��تن 
مزاياي باالي بيمه بيكاري مبلغي به كاسب يا فعال 
اقتصادي مي دهند تا بگويند فرزندشان شاغل است 
و سپس بيمه بيكاري آن را دريافت كنند طبيعتا اين 

دو امر آمار بيكاري را كاهش مي دهد.

  نرخ بيكاري كاهش پيدا نكرده است
آلبرت بغزيان، عض��و هيات علمي دانش��گاه تهران 
درخصوص نرخ بيكاري اعالمي مركز آمار مي گويد: 
به هيچ وجه 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، آن هم 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��ال ها را نيز 
محاسبه كنيم. او مي افزايد: اگر توليد زياد شده باشد 
مي گوييم كارخانجات از ظرفيت خود نهايت استفاده 
را برده اند ولي سرمايه گذاري جديدي صورت نگرفته 
است و ما نمي توانيم 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 
مراتب بدتر از وضعيت فعلي بود. آلبرت بغزيان مي گويد: 
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.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
 تس��هيالت پرداختي بانك ها به بخش هاي اقتصادي در 
سه ماهه ابتداي س��ال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۹۷۶ هزار ميليارد 
ريال بوده اس��ت كه نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۰۷۱ 
هزار ميليارد ريال )معادل ۷۱.۳ درصد( افزايش داش��ته 
است. اين موضوع نشان مي دهد كه تحت تاثير بهره وري 
پايين اقتصاد، نياز شديد واحدهاي اقتصادي به پول براي 
تامين نيازها و س��رمايه در گردش و پوشش هزينه ها به 
خاطر تورم ۴۳ تا ۶۰ درصدي كاالهاي مختلف، بانك ها 
نيز اقدام به خلق پول و رش��د تسهيالت بيشتر كرده و در 
نتيجه حجم نقدينگي و اثر آن بر تورم همچنان به شكل 
فزاينده اي ادامه دارد و بايد منتظر تورم در فصل هاي بعد 
باشيم.  گفته مي شود كه در اين ش��رايط، روزانه نزديك 
به ۴ هزار ميليارد تومان نقدينگ��ي و خلق پول داريم كه 
براي تامين نيازهاي واحدهاي اقتصادي مورد نياز است و 
بيش از 5 ميليون واحد اقتصادي براي ادامه حيات خود به 
منابع بانكي زيادي نياز دارند تا بتوانند به توليد ادامه داده و 
هزينه هاي خود را در اين شرايط تورمي تامين كنند اما اين 
نوع خلق پول و نقدينگي بانك ها خود عامل عمده ايجاد 
نقدينگي و تورم بيشتر است.  هدف از دريافت تسهيالت 
پرداختي در بخش هاي اقتصادي طي ۳ ماهه ابتداي سال 
۱۴۰۰ نشان مي دهد كه سهم تس��هيالت پرداختي در 
قالب سرمايه در گردش در كليه بخش هاي اقتصادي طي 
۳ ماهه ابتداي سال جاري مبلغ ۳۴۶۶ هزار ميليارد ريال 
معادل ۶۹.۶ درصد كل تسهيالت پرداختي است.  همچنين 
سهم تسهيالت پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش 
بخش صنعت و معدن در ۳ ماهه ابتداي سال جاري معادل 
۱۲۶۹. هزار ميليارد ريال بوده است كه حاكي از تخصيص 
۳۶.۶ درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش 
كليه بخش هاي اقتص��ادي )مبلغ ۳۴۶۶ ه��زار ميليارد 
ريال( اس��ت. مالحظه مي ش��ود از ۱5۷۶.۲ هزارميليارد 
ريال تسهيالت پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 
۸۰.۶ درصد آن )مبلغ ۱۲۶۹ هزار ميليارد ريال( در تأمين 

س��رمايه در گردش پرداخت شده است كه بيانگر توجه و 
اولويت دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانك ها 
در سال جاري اس��ت. سهم تسهيالت پرداختي در قالب 
 س��رمايه در گردش در كليه بخش ه��اي اقتصادي طي 
سه ماهه ابتداي سال جاري ۳۴۶۶ هزار ميليارد ريال معادل 

۶۹.۶ درصد كل تسهيالت پرداختي است. 

    سهم 20 درصدي ايجاد و توسعه 
سهم ايجاد با ۱۰.۸ درصد معادل 5۴ هزار ميليارد تومان 
بوده است كه مهم ترين نقش را در ايجاد واحدهاي جديد 
و توسعه س��رمايه گذاري ها دارد. توس��عه واحدها نيز با 
س��هم ۸ درصدي معادل ۴۰ هزار ميليارد تومان است و 
سهم تعميرات با ۱.5 درصد معادل ۷۴۱۲ ميليارد تومان 
گزارش شده است. به عبارت ديگر سهم ايجاد و توسعه و 
تعميرات كه نقش مهم در توسعه سرمايه گذاري ها دارد 

روي هم ۲۰ درصد تسهيالت را شامل مي شود. 

     سهم اندك وام هاي خريد كاال و مسكن 
سهم خريد كاالي شخصي نيز كه موجب رشد تقاضاي 
كاالي داخلي مي ش��ود معادل 5.۷ درصد يا ۲۸ هزار 
ميليارد تومان است و خريد مسكن نيز با ۱.۲ درصد و 
رقم ۶ هزار ميليارد تومان سهم اندكي در ايجاد تقاضاي 
مسكن داشته است و نشان دهنده ادامه ركود مسكن 
است.  سهم باالي سرمايه در گردش براي رو پا ماندن 
واحدهاي اقتصادي نشان دهنده توجه كمتر به ايجاد و 
توسعه سرمايه گذاري هاست. سهم سرمايه در گردش 
در بخش كش��اورزي ۷۲ درص��د، در بخش صنعت و 
مع��دن ۸۰ درصد، در بخش خدم��ات ۷۰ درصد، در 
بخش بازرگاني 5۴ درصد و در بخش مسكن ۳۴ درصد 
بوده است. سهم خريد مسكن در خود بخش مسكن 
و ساختمان نيز حدود ۱۹ درصد بوده است كه كمك 
زيادي به رشد تقاضاي مسكن نمي كند.  سهم ايجاد 
و توس��عه نيز در بخش كش��اورزي ۲۳ درصد، در 

بخش صنعت و معدن ۱۷ درصد، در بخش خدمات 
۲۰ درصد، در بخش بازرگاني ۱۲ درصد، در بخش 
مس��كن و ساختمان ۲۸ درصد اعالم شده است كه 
نشان دهنده سهم پايين سرمايه گذاري ها و توسعه 

آنها در بخش هاي اقتصادي است. 

    سهم باالي بخش خدمات و صنعت
از وام بانكي 

در بخش ه��اي اقتصادي نيز بخش خدمات با ۲۰۸ هزار 
ميليارد تومان بيش��ترين تس��هيالت را جذب كرده كه 
معادل ۴۱.۸ درصد تسهيالت بانكي است.  بخش صنعت 
و معدن با ۱5۷ هزار ميليارد توم��ان در رتبه دوم بوده و 
۳۱.۶ درصد تسهيالت بانكي را جذب كرده است. روي 
هم رفته خدمات و صنعت بيش از ۷۳ درصد وام هاي بانكي 
را به خود اختص��اص داده اند.  بخش بازرگاني با ۸۰ هزار 
ميليارد تومان حدود ۱۶ درصد تسهيالت را جذب كرده 
و در رتبه س��وم قرار دارد.  بخش كشاورزي با ۲۸5۰۶ 
ميليارد تومان در رتبه چهارم قرار داشته و 5.۷ درصد 
از تسهيالت را جذب كرده است.  در پايان بخش مسكن 
و ساختمان با ۲۳ هزار ميليارد تومان تنها ۴.۶ درصد 
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 بانك ها از 
طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك ها، 
كاهش تسهيالت غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير 
صحيح اعتباردهي بانك ها، افزايش بهره وري بانك ها 
در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي 
مضاعف بر دارايي بانك ها و ترغيب بنگاه هاي توليدي 
به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم درتامين 
مالي طرح هاي اقتصادي )ايجادي( توجه ويژه اي كرد.

رويداداخبار 3   پنجشنبه 24 تير 1400    4 ذي الحجه 1442  سال هشتم    شماره   Thu. July15. 2021  1988  بانك و بيمه

۳.۳ ميليارد تراكنش
در خرداد ۱۴00  

در خردادماه س��ال ج��اري بيش از ۳ ميلي��ارد و ۳۰۸ 
ميليون تراكنش انجام شده كه حدود ۹۰ درصد از كل 
اين تراكنش ها از طريق كارتخوان هاي فروش��گاهي 
بوده است. بررسي جديدترين گزارش شاپرك از سهم 
ابزارهاي پذي��رش از تعداد تراكنش ه��ا در خردادماه 
۱۴۰۰ نشان مي دهد، كارتخوان فروشگاهي با ۹۰.۲۴ 
درصد بيشترين سهم را داشته و پس از آن ابزار پذيرش 
اينترنتي با ۶.۳۲ درصد و در نهايت ابزار پذيرش موبايلي 
با ۳.۴۴ درصد، در رتبه هاي بعدي قرار دارند. براساس 
اين گزارش بيش از ۹.5 ميليون كارتخوان فروشگاهي، 
۱.۴ ميليون ابزار موبايل��ي و ۱.۶ ميليون ابزار پذيرش 
اينترنتي در خردادماه مورد استفاده قرار گرفته و حدود 
۹۰ درصد تراكنش هاي شاپركي از طريق كارتخوان ها 
انجام شده است. همچنين مقايس��ه تعداد هر يك از 
ابزارهاي پذيرش فعال سيس��تمي در خ��رداد ۱۴۰۰ 
نسبت به ماه گذشته، نش��ان مي دهد تعداد ابزارهاي 
فعال سيستمي پذيرش اينترنتي، موبايلي و كارتخوان 
فروشگاهي نس��بت به ارديبهشت ماه با كاهش همراه 
بوده است؛ به گونه اي كه تعداد كارتخوان فروشگاهي در 
خردادماه با افت ۱.۲۸ درصدي نسبت به ارديبهشت ماه 
۱۴۰۰ به رقم ۹.5۴۳.۰۸5 رسيده است. بنابراين مجموع 
تعداد اين ابزارها )اينترنتي، موبايلي و فروشگاهي( در 
سومين ماه سال به رقم ۱۲ ميليون و 5۸۲ هزار و ۸۱۶ 
رسيده است كه نسبت به ماه قبل، ۱.۲5 درصد كمتر 
شده است. همچنين مقايسه سهم تعداد هر يك از اين 
ابزارهاي پذيرش فعال سيستمي از كل ابزارهاي بازار 
در خردادماه ۱۴۰۰، نشان مي دهد سهم كارتخوان هاي 
فروش��گاهي از بازار در خردادماه ۷5.۸۴ درصد بوده 
است كه اين ميزان در ارديبهشت ماه امسال، ۷5.۸۶ 
درصد تعيين شده بود و سهم ابزار پذيرش موبايلي از 
بازار در سومين ماه سال، به ۱۱.۴۳ درصد رسيده است 
كه نسبت به ارديبهشت ماه، اندكي كاهش يافته است.

     ثبت ۱۱۹ ميليون كارت بانكي تراكنش دار
بي��ش از ۱۱۹ ميلي��ون و ۴۰۰ ه��زار كارت بانكي در 
خرداد ماه سال جاري تراكنش بانكي داشته اند كه ۱۱۳.5 
ميليون آن كارت برداشت، 5 ميليون و ۷۱۸ هزار مورد 
بن كارت و كارت هديه و ۲۶۷ هزار نيز كارت اعتباري بود.

تراكنش هاي انجام ش��ده از طريق كارت هاي ۹ بانك، 
بيش از ساير بانك ها بوده به نحوي كه بانك هاي ملي، 
ملت، صادرات، كشاورزي، تجارت، رفاه كارگران، سپه، 
مس��كن و پس��ت بانك مجموعا ۷۷.55 درصد از كل 
كارت هاي تراكنش دار را داشته اند. سهم ساير بانك ها 
در اين بخش، ۲۲.۴5 درصد بوده اس��ت. همچنين در 
خرداد ماه امسال ۱۱۹ ميليون و ۴۸۸ هزار و 5۷۹ كارت 
بانكي داراي تراكنش بوده كه از اين تعداد ۱۱۳ ميليون 
و 5۰۳ هزار كارت برداشت، ۲۶۷ هزار كارت اعتباري و 
5 ميلي��ون و ۷۱۸ هزار كارت نيز هديه و بن كارت بوده 
است. در ارديبهشت ماه امسال نيز ۱۱۷ ميليون و ۲۹۰ 
هزار و ۷۴۲ كارت بانكي تراكنش دار به ثبت رسيده كه 
بيش از ۱۱۱ ميليون مورد،  كارت برداش��ت بوده است. 
تعداد كارت هاي بانكي تراكنش دار در خرداد ماه سال 
جاري نسبت به ارديبهشت ۱۴۰۰، به ميزان ۱.۶۳درصد 
افزايش نشان مي دهد. بررسي سهم ۳۲ بانك و موسسه 
اعتباري نش��ان مي دهد كه هر يك از بانك ها در س��ه 
 بخش كارت اعتباري، كارت برداش��ت و كارت هديه و

 بن كارت داراي آمار متفاوتي هستند. 5۴.۲۳ درصد از 
كل كارت هاي اعتباري در خرداد امسال مربوط به بانك 
ملي بوده و ۲۲.۳۲ درصد كارت هاي برداشت نيز مربوط به 
اين بانك است. بانك هاي سپه، ملت و صادرات نيز در هر 
بخش سهم هاي مناسبي را نسبت به ساير بانك ها دارند. 

بررسي شكايات ادغام موسسات 
مالي در كميسيون  اصل نود

سخنگوي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسالمي از 
بررسي شكايات درباره نحوه ادغام موسسات مالي در بانك 
سپه در اين كميسيون خبر داد. علي خضريان در گفت وگو 
با ايسنا در تشريح نشست كميسيون اصل نودم قانون 
اساسي كه با حضور وزير اقتصاد، معاونين وزارت اقتصاد، 
مديرعامل بانك سپه، مس��ووالن مرتبط در ستادكل 
نيروهاي مسلح، سپاه پاسداران و سازمان بسيج به همراه 
نمايندگاني از سهامداران حقيقي درباره شكايات واصله از 
نحوه ادغام موسسات مالي در بانك سپه برگزار شد، گفت: 
شكايات مردمي متعددي از سوي سهامداران بانك هاي 
ادغام شده در بانك سپه همچون بانك مهر اقتصاد، بانك 
حكمت، انصار و غيره واصل ش��ده بود كه در اين جلسه 
بررسي شد.  نماينده تهران در ادامه با اشاره به محور اول 
شكايت تصريح كرد: سهامداران اين بانك ها معتقد بودند 
ارزش گذاري سهام آنها به درستي صورت نگرفته از اين رو 
در تسويه حساب با آنها حق و حقوقشان تضييع شده چرا 
كه ارزش سهام آنها بيش از آن چيزي بوده كه زمان فرآيند 
ادغام در نظر گرفته شده است.  وي همچنين با اشاره به 
محور دوم شكايت عنوان كرد: همچنين كاركناني كه از 
اين بانك ها به بانك سپه رفته و مشغول شدند معتقد بودند 
از ظرفيت آنها به درستي استفاده نشده و حق آنها نيز ضايع 
شده ضمن اينكه حقوق و مزاياي ايشان نيز به درستي 
پرداخت نشده است.  خضريان در ادامه با اشاره به حضور 
طرفين موضوع در كميسيون اصل نود اظهار كرد: در اين 
جلسه موضوع اول يعني نحوه ارزش گذاري سهام بررسي 
شد و با توجه اينكه ۱۸۰ هزار نفر در بانك هاي ادغام شده 
سهامدار هستند، ابتدا به موضوع شكايات سهامداران 
حقيقي كه حقوق آنها ضايع شده پرداخته شد و ضمن 
تاكيد بر مخدوش بودن نحوه قيمت گذاري سهام ايشان 
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 

گيرد تا در همين دولت تصميم گيري شود.

بستر فعاليت قانونمند
در حوزه رمزارزها فراهم شود

رييس كميته اقتصاد ديجيتال مجلس در نامه اي خطاب 
به دادستان كل كشور آنچه را كه »غفلت بانك مركزي 
در زمينه سياس��ت گذاري  در حوزه رمزارزها« خواند 
موجب خروج ارز از كشور دانست و گفت كه بايد بستر 
مناسب براي فعاليت قانونمند عالقه مندان به فعاليت در 
اين زمينه ايجاد شود. در نامه مجتبي توانگر خطاب به 
منتظري آمده است: پيرو خبر مطرح شده در رسانه ها 
با عنوان: درخواس��ت بانك مركزي براي فيلتر شدن 
۱۴ صرافي رمزارز، الزم اس��ت م��وارد ذيل را به عرض 

جناب عالي برسانم: 
۱- بانك مركزي و مجموعه دولت در زماني قريب به يك 
دهه از ساماندهي و رگوالتوري كارشناسانه در جهت 
منافع ملي و مصالح نظام در حوزه بالك چين و رمزارزها، 
غفلت كرده اند. اين غفلت و كوتاهي در سياست گذاري 
عالوه بر اتالف منابع كشور و همچنين زمينه سازي براي 
خروج ارز از كشور از طريق صرافي هاي خارجي، در عمل 
امكان ارزش آفريني و انجام پروژه هاي تحقيق و توسعه را 

از كارآفرينان داخلي سلب كرده است.
۲- برخورد غيركارشناسي و غيرمدبرانه با صرافي هاي 
داخلي، به صورت فيلتر ك��ردن و ممنوعيت هرگونه 
فعاليت آنها، به جاي اقدام مدبرانه در ممانعت از گسترش 
فعاليت آنها، تا زمان ابالغ مقررات بانك مركزي يا دولت 
براي قانونمند كردن فعاليت آنها، مي تواند باعث گاليه 
و انتقاد درست كاربراني شود كه متاسفانه با وجود عدم 
مجوز قانوني اين صرافي ها، به دليل عدم اطالع رساني 
شايسته و هشدار الزم، عمال در دام اين فعاليت پرمخاطره 
و نامفيد براي اقتصاد ملي افتاده اند. اين موضوع مي تواند 
موجب وارد آمدن مضرات و ايجاد مخاطرات امنيتي و 
رفتارهاي هيجاني كاربران اين سايت ها و از دست رفتن 

احتمالي سرمايه آنان شود.
۳- عطف 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، 
خواهشمند است در كميته تعيين مصاديق مجرمانه، 
ضمن در نظرگرفتن مرقومات، به جاي اعمال فيلترينگ 
و خارج شدن دارايي مردم از دسترس آنها، صرفا از رشد 
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 
بار ديگر ضمن تاكيد بر لزوم پاسخگويي بانك مركزي 
و دولت در دستگاه قضايي به دليل ترك فعل مشهود و 
منجر به ضرر و زيان مردم در اين زمينه، بر ايجاد بستري 
مناسب توسط مديريت بانك مركزي و بازار سرمايه براي 
فعاليت قانونمند عالقه مندان به فعاليت در اين زمينه، 
با وجود تمامي ابهام��ات موجود در خصوص ماهيت 

اين پديده و اثرات آن بر اقتصاد كشور، تاكيد مي شود.

شركت هاي دانش بنيان
 ۱2۷ هزار ميليارد ريال وام گرفتند

در سه ماهه ابتدايي امسال به شركت هاي دانش بنيان 
۱۲۷.۱ هزار ميليارد ريال تسهيالت پرداخت شد كه 
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 
۱۴۰۰ از سوي بانك هاي ملي به مبلغ ۳۰.۲ هزار 
ميليارد ريال، صادرات به مبلغ ۱۹.۷ هزار ميليارد 
ري��ال و ملت به مبل��غ ۱۹.۲ هزار ميلي��ارد ريال 
پرداخت شده است. گفتني است؛ اين تسهيالت 

به 55۸ شركت دانش بنيان پرداخت شده است.

تبعيض در تخصيص اعتباري ارز 
دولتي براي واردات كاالهاي اساسي

ابهاماتي در خصوص تخصيص تبعيض آميز ارز ۴۲۰۰ 
توماني به صورت اعتباري مي��ان واردكنندگان كاال 
اختالف نظرهاي دستگاه هاي مرتبط در امر تجارت 
خارجي را نمايان تر كرد. به گزارش تس��نيم، بررسي 
آمارها از موجودي كاال در گم��ركات، بنادر و ورودي 
كشتي ها نشان مي دهد، بيش از ۷ ميليون تن كاال از 
۶ قلم كاالي اساسي كه ارز ترجيحي از دولت دريافت 
مي كنند دپو ش��ده اس��ت. به گفته مقامات مسوول 
براي اولين بار 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 ۴5 
روز طول مي كشد.وي درباره نامه اي با مضمون اجازه 
ترخيص درصدي كاال از وزارت جهاد كشاورزي گفت: 
وارد كننده ها از اين شرايط استقبال كردند چون ۴ ماه 
كاالي آنها مانده و نمي توانند كاالي خودشان را خارج 
كنند و نامه ۹۰ درصد با پيشنهاد گمرك بوده است و 
۳ ماه مي شود كه اين مصوبه ۹۰ درصدي قطع شده و 
كلي كاال مانده است. ارونقي گفت: شوراي عالي امنيت 
ملي در سال گذشته اعالم كرده بود فقط ۱۶ شركت 
اعتب��اري وارد كنند و به غي��ر از آن افرادي كه كاالي 
خودشان را وارد كرده بودند به آنها اعتباري نمي دادند 
يعني كاالها در گمركات و بنادر ماندند و علي رغم اينكه 
اسناد مالكيت داش��تند كاالي خود را نمي توانستند 
خارج كنند. ما اين مشكل را مطرح كرديم و نهايتاً اعالم 
شد تمامي شركت ها مي توانند اگر كاالي خودشان را در 
اين شرايط به بنادر و گمركات كشور رساندند حتمًا از 
شيوه اعتباري استفاده كنند ولي هيچكس اقدام نكرد.

بر همين اساس گمرك ايران از بانك مركزي درخواست 
كرده است، تا ليست شركتهايي كه به صورت اعتباري 
در سال ۹۹ به آنها ارز داده شده را با ميزان ارزي كه به 
آنها اختصاص پيدا كرده و چه مدت زمان بعد از ترخيص 
كاال داده شده را منتشر كند. 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 نشده اند 

و تأمين نگرفتند و همه كاالها دپو شده است. 

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

صنعت و خدمات 73 درصد وام هاي بانكي را به خود اختصاص دادند

افت تقاضا نرخ دالر و طال و سكه را كاهش داد 

سهم اندك 6.7 درصدي وام هاي خريد كاال و مسكن 

كاهش قيمت ۱۱0 هزارتوماني سكه در سايه افت دالر

 U-Turn يا چرخه دالري

گروه بانك و بيمه |
روز چهارشنبه، در بازار آزاد ارز، قيمت ها كاهش قابل توجهي 
داشت و  قيمت دالر ۲۴ هزار و 5۰۰ تومان، قيمت يورو ۲۸ 
هزار و ۸۸۰ تومان و درهم امارات ۶ هزار و ۷۰۰ تومان اعالم 
شده است. با افت ۴۸۹ توماني دالر در صرافي ها، و به دنبال 
كاهش قيمت دالر در بازار آزاد و همچنين اعالم هر اونس 
طال به قيمت ۱۸۱۴ دالر، قيمت طال و سكه نيز كاهش يافت.  
دبير هيات مديره اتحاديه طال و جواهر گفت: به دليل كاهش 
نرخ ارز و نبود تقاضا براي خريد، شاهد افت قيمت ها در بازار 
طال و سكه هستيم. نادر بذرافشان با بيان اينكه انس جهاني 
۱۸۱۴ دالر قيمت گذاري شده است، افزود: هم اكنون هر 
قطعه س��كه طرح جديد ۱۰ ميليون و ۴۷۰ هزار تومان، 
سكه طرح قديم ۱۰ ميليون و ۳5۰ هزار تومان، نيم سكه 
5 ميليون و 5۰۰ هزار تومان، ربع س��كه ۳ ميليون و ۴۸۰ 
 هزار تومان و سكه گرمي نيز دو ميليون و ۲۰۰ هزار تومان 
به فروش مي رسد.  وي گفت: هر مثقال طال ۴ ميليون و 5۳۰ 
هزار تومان و هر گ��رم طالي ۱۸ عيار ۱ ميليون و ۴۴ هزار 
تومان فروخته مي شود. نرخ ارز نيز با كاهش همراه است. 
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )چهارشنبه، ۲۳ تيرماه( با 
۴۸۹ تومان كاهش نسبت به روز گذشته به رقم ۲۴ هزار و 
۲۶۰ تومان رسيد.قيمت فروش يورو با ۳5۴ تومان كاهش 
نسبت به روز گذشته به ۲۹ هزار و ۳۷ تومان رسيد.   قيمت 
خريد هر دالر ۲۳ هزار و ۷۷۹ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 
۲۸ ه��زار و ۴۶۲ تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در 
بازار متشكل ارزي ۲۴ هزار و ۱۸۴ تومان و نرخ فروش آن ۲۴ 
هزار و ۴۰۳ تومان اعالم شد. نرخ خريد يورو در اين بازار ۲۸ 
هزار و 5۶5 تومان و نرخ فروش آن نيز ۲۸ هزار و ۸۲۴ تومان 
اعالم شد. همچنين در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو 
به قيمت ۲۶ هزار و ۴۹۱ تومان فروخته و حواله دالر به قيمت 
۲۲ هزار و ۴۲۸ تومان معامله شد. دالر از هشتم خردادماه 
وارد كانال ۲۳ هزار توماني شد و در اين فاصله به سوي 
كانال ۲۴ هزار تومان خيز برداش��ت، اما دوباره كاهش 
يافت و در كانال ۲۳ هزار توماني در نوس��ان بود تا اينكه 
شنبه هفته گذشته وارد كانال ۲۴ هزار تومان شد و رشد 
آرام قيمتي را ادامه داد و به كانال ۲5 هزار توماني نيز وارد 
شد اما دوباره به قيمت ۲۴ هزار تومان عقب نشيني كرد.

    كاهش قيمت ۱۱0 هزارتوماني 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 ۱۱۰ هزار 
توماني نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰ ميليون و ۴۹۰ هزار 
تومان رسيد. ارزش هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد با كاهش ۱۱۰ هزار توماني نسبت به روز گذشته به 
رقم ۱۰ ميليون و ۴۹۰ هزار تومان رسيد و سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز ۱۰ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان معامله 
شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي پنج  ميليون و 5۰۰ هزار 
تومان، ربع سكه سه ميليون و ۴5۰ هزار تومان و سكه يك 
گرمي نيز ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان قيمت خورد. عالوه 
ب��ر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار به يك 
ميليون و ۴5 هزار تومان رسيد. قيمت هر مثقال طال نيز 
چهار ميليون و 5۳۰ هزار تومان شد. همچنين هر اونس 
جهاني طال نيز يك هزار و ۸۱۴ دالر و ۶۳ سنت قيمت خورد. 
قيمت سكه در آغاز سال جديد ۱۱ ميليون تومان بود كه 
به تدريج روند نزولي را شروع كرد تا به بهاي ۹ ميليون تومان 
رسيد. از نيمه ارديبهشت ماه، به دنبال رشد تدريجي قيمت 
ارز، بهاي سكه اندكي رش��د كرد و در اين مدت در كانال 
۱۰ ميليون تومان در نوسان بوده است.  مهم ترين رويداد 
درخصوص بازار سكه و طال، ابالغ قانون جديد ماليات بر 
ارزش افزوده است. براساس اين قانون از اين پس، ماليات بر 
ارزش افزوده از سود و اجرت طال اخذ شده و ديگر از اصل طال 
كسر نمي شود. اين قانون قرار است از ۶ ماه آينده اجرا شود.  
پيش بيني مي شود با اجراي قانون حذف ماليات برارزش 
افزوده، صنعت طال مجدد در كش��ور رونق يابد و در واقع 

اين قانون به مصرف كننده براي خريد طال كمك مي كند.

     ۱۷۹ ميليون دالر در سامانه نيما عرضه شد
بانك مركزي اعالم كرد كه س��امانه نيما )سه شنبه، ۲۲ 
تيرماه( ش��اهد عرضه حدود ۱۷۹ ميليون دالر به صورت 

حواله ارزي به منظور تامين ارز واردات كشور بوده است.
از عرضه هاي مذكور حدود ۱۱5 ميليون دالر معامله 
شده است. بر اس��اس معامالت انجام شده، ميانگين 
موزون ن��رخ دالري معامالت ۲۲ ه��زار و ۲۳۲ تومان 
بوده است.اين امر حاكي از اين است كه نرخ ارز موثر در 
واردات كشور نرخ مذكور بوده است.سامانه نيما از نيمه 
نخست سال ۹۷ پس از تعديل سياست هاي ارزي دولت 
به عنوان مرجع تعيين نرخ خريد و فروش حواله هاي 
ارزي تعيين شد. نظام يكپارچه  معامالت ارزي )سامانه 
نيما( با هدف تس��هيل تامين ارز راه اندازي ش��ده و با 
استفاده از آن، خريداران )واردكنندگان( و فروشندگان 

)صادركنندگان( ارز متناسب با نيازهاي خود نسبت به 
انجام عمليات ارزي در محيط الكترونيك اقدام مي كنند. 
س��امانه نيما محل تامين ارز كاالهاي وارداتي و محل 
تبادل ميان صادركنندگان و واردكنندگان است و حجم 
و قيمت معامالت انجام شده در آن در فرايند تعيين نرخ 
ارز، نقشي تعيين كننده دارد. نوسان قيمت در بازار ارز 
درحالي رخ داده كه در روزهاي نخست سال جاري، با 
تالش س��فته بازان، قيمت دالر به مرز ۲۶ هزار تومان 
هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي مربوط به مذاكرات 
هسته اي و... باعث عقب نشيني دالر از اين سطح قيمتي 
شده اس��ت. دالر مدتي است بين كانال ۲۳ تا ۲۴ هزار 
تومان در نوسان است. به اعتقاد كارشناسان دو باور در 
بازار ارز وجود دارد كه موجب نوسانات قيمتي مي شود، 
 نخست اينكه با مذاكره و بازگشت به برجام و ... قيمت 
ارز كاهش چشم گيري خواهد داشت و دوم اينكه حتي 
مذاكره هم نمي توان��د مانع از واقعيات موجود اقتصاد 
ايران شود و امكان كاهش چشم گير قيمت ارز وجود 
ندارد و نهايتا دالر در كانال ۲۳-۲۲ هزار تومان جا خوش 
مي كند. در صرافي هاي بانكي قيمت  دالر و يورو نسبت 
به روز كاري قبل كاهش يافته است؛ برهمين اساس، 
قيمت فروش دالر ۲۴ هزار و ۲۶۲ تومان و قيمت خريد 
دالر از مردم ۲۳ هزار و ۷۷۹ تومان تعيين شده است. 
قيمت فروش يورو نيز مع��ادل ۲۹ هزار و ۳۷ تومان و 
قيمت خريد يورو نيز ۲۸ هزار و ۴۶۲ تومان اعالم شده 
اس��ت. نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي 
بانكي و بازار متش��كل ارزي متغير است و متناسب با 

نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند.

     قيمت جهاني طال 
قيمت هر اونس طال با ۰.۲۹ درصد افزايش به ۱۸۱۲ دالر و 
۹۶ سنت رسيد. در حالي كه سوددهي اوراق قرضه و ارزش 
دالر تا حدودي كاهش يافته قيمت طال روز چهارش��نبه 
ش��اهد افزايش بود. اما يك روز پس از انتشار آمارهايي از 
قيمت هاي مصرف كننده در امريكا تمركز اصلي بازار اكنون 
بر روي اظهارات رييس فدرال رزرو در كنگره است. بر اساس 
اين گزارش، قيمت هر اونس طال با ۰.۲۹ درصد افزايش به 
۱۸۱۲ دالر و ۹۶ سنت رسيد. قيمت فلز زرد در معامالت 
آتي براي تحويل در ماه آگوست هم با ۰.۱۹ درصد رشد به 
۱۸۱۳ دالر و ۳۰ سنت رسيد. جفري هالي تحليلگر بازار 
طال در موسسه اوآندا گفت: »هرچند با توجه به كاهش اندك 

ارزش دالر و سوددهي اوراق قرضه قيمت طال اندكي افزايش 
داشته، اما اين عوامل براي تغيير قطعي روند كلي حركت 
قيمت طال كافي نبوده است.« وي افزود: »پس از آنكه انتشار 
آمارهاي قيمت مصرف كننده سبب افزايش ارزش دالر و 
باال رفتن سوددهي اوراق قرضه شد، قيمت طال به شكل 
غيرمنتظره اي شاهد افزايش بود.« ارزش دالر كه بيشترين 
رشد حدود يك ماه اخير را در روز سه شنبه تجربه كرده بود، 
۰.۱ درصد افت كرد. سوددهي اوراق قرضه ده ساله دولت 
امريكا نيز كاهش داش��ت و اين به معناي كاهش هزينه 
فرصت سرمايه گذاري در بازار طال بود. آمارهاي منتشر شده 
در روز سه شنبه نشان داد كه قيمت هاي مصرف كننده در 
ماه ژوئن بيشترين رشد را در طي ۱۳ ماه گذشته داشته اند. 
اكنون همه منتظر ند سخنان جرمي پاول، رييس فدرال 
رزرو در كنگره را بشنوند و از هرگونه سياست انقباضي پولي 
در ماه هاي آينده مطلع شوند. پاول بارها گفته كه افزايش 
نرخ تورم گذرا خواهد بود و وي انتظار دارد كه زنجيره هاي 

عرضه خود را با قيمت هاي جديد تطبيق دهند.

    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 دارايي هاي امن 
بار ديگر افزايش پيدا كرده است. مقامات سازمان بهداشت 
جهاني از رهبران كشورهاي توسعه يافته خواسته اند مازاد 
واكسن ذخيره شده در كش��ورهاي خود را به كشورهاي 
نيازمند اختصاص دهند. اين درخواست پس از آن مطرح 
مي شود كه در برخي از كشورها، احتمال تزريق دوز سوم 
واكسن به افراد مطرح شده اما بسياري از نهادهاي معتبر از 
جمله سازمان غذا و داروي امريكا اعالم كرده اند افرادي كه دو 
دوز واكسن تزريق كرده اند نيازي به دوز سوم ندارند.  شاخص 
دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را 
اندازه مي گيرد، در معامالت با ۰.۴۴ درصد افزايش نسبت 
به روز گذشته در سطح ۹۲.۶۸ واحد بسته شد. در تازه ترين 
دور از معامالت، پوند با ۰.۳۶ درصد كاهش نس��بت به روز 
قبل خود و به ازاي ۱.۳۸۳ دالر مبادله شد. يورو ۰.5۲ درصد 
پايين رفت و با رفتن به كانال ۱.۱۷ به ۱.۱۷۹ دالر رس��يد. 
در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با ۰.۲۲ درصد 
افزايش به ۱۱۰.5۷۷ ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، 
هر دالر امريكا به ازاي ۱.۳۴۱ دالر مبادله شد. همچنين نرخ 

برابري دالر معادل ۶.۴۶۸ يوان چين اعالم شد.

در اواخر ۲۰۰۸، خزانه داري امريكا پس از قطعنامه ۱۸۰۳ 
شوراي امنيت و با استناد به توصيه نامه تازه FATF و با طرح 
اتهام پولشويي حمايت ايران از تروريسم و اشاعه تسليحاتي 
مجوز تراكنش هاي U-Turn را ملغي كرد. به گزارش ايِبنا، با 
داغ شدن روند احياي برجام در وين، مخالفان اين توافق دوباره 
بحث قديمي را پيش كشيدند؛ U-Turn يا چرخه دالري. 
ادعاي آنها اين است كه اهمال تيم مذاكره كننده هسته اي 
موجب عدم رفع محدوديتي چرخه دالري در برجام شده و 
حاال هم اگر گفت وگوها در وين به رفع اين محدوديت منجر 
 U-Turn نشود، عمال دستاوردي حاصل نشده است. اما
چيست؟ در تمام جهان انجام هر تراكنشي به دالر بايد در 

مس��ير از كانال بانك مركزي امريكا عبور كند اما امريكا در 
دهه ۹۰ ميالدي با اتهامات تروريستي، هر نوع مراوده با ايران 
را براي اش��خاص حقيقي و حقوقي امريكايي ممنوع كرد؛ 
اما براي اينكه با اين فرمان دسترسي ايران به تراكنش هاي 
دالري را مسدود نكند يك استثنا در نظر گرفت كه آن هم 
چرخه دالري بود. براساس اين استثنا، تراكنش هاي دالري 
ايران قابل انجام بود مشروط براينكه بانك پرداخت كننده 
و دريافت كننده خارج از ح��وزه صالحيتي اياالت متحده 
باشند. در اين تراكنش بانك الف پول را به بانك مركزي امريكا 
منتقل مي كرد و سپس اين بانك پول را به بانك مقصد كه 
آنها مي بايست خارج از امريكا مي بودند، انتقال مي داد و به 

اين ترتيب يك چرخه يا U-Turn دالري شكل مي گرفت. 
در اين صورت پول بي آنكه در حوزه قضايي امريكا باقي بماند، 
صرفا به اصطالح بانك مركزي امريكا را لمس مي كرد و به 
مقصد مي رسيد. اين استثنا تا سال ۲۰۰۸ برقرار بود اما در 
نوامبر همان سال خزانه داري امريكا پس از قطعنامه ۱۸۰۳ 
شوراي امنيت و با استناد به توصيه نامه تازه FATF و با طرح 
اتهام پولشويي حمايت ايران از تروريسم و اشاعه تسليحاتي 
مجوز تراكنش هاي U-Turn را ملغي كرد. از آن زمان به 
بعد عمال دسترسي مستقيم بانك هاي ايراني به تراكنش هاي 
دالري مسدود ش��د. با اين حال در زمان مذاكرات برجام، 
ايران به ۳ دليل مذاكره براي رفع U-Turn را در دستور كار 

خود قرار نداد: نخست به اين دليل كه ايران حركت تدريجي 
براي قطع وابس��تگي به دالر را آغاز كرده است اما بازگشت 
U-Turn دوباره بانك ها و شركت هاي ايراني را به استفاده 
از دالر س��وق مي داد. دليل دوم اينكه بهانه امريكا براي لغو 
U-Turn اتهام پولشويي و حمايت از گروه هاي مقاومت 
بود و مذاك��ره براي بازگش��ت U-Turn در برجام يعني 
بست مذاكرات هسته اي به سايز مذاكرات؛ اما اين خط قرمز 
ايران بود. نهايتا دليل سوم، ريسك باالي مسدود و مصادره 
شدن دارايي هاي ايران بود. چه بسا اينكه اگر در برجام اين 
دسترسي احيا شده بود، دولت ترامپ و دادگستري امريكا 
ميلياردها دالر از پول هاي ايران را به سرقت برده بودند. 



گروه بازار سرمايه|
بررسي آمارهاي موجود نشان مي دهد كه روند خروج پول 
از بورس متوقف شده و از ابتداي تيرماه روز گذشته بيش 
از 1500 ميليارد تومان نقدينگي جديد وارد بازار سرمايه 
شده و س��هامداران حقيقي 20 روز متوالي در تالش كه 
س��هام جديد وارد پرتفوي خود كنند. به نظر مي رسد كه 
روند يكپارچه نزولي بورس پس گذر 10 ماه متوقف شده 
و اين بازار وارد يك تابستان گرم و پرشور شده است. طي 
هفته اخير شاخص كل توانست از محدوده يك ميليون و 
300 هزار واحد براي نخستين بار در سال جاري عبور كند 

و محدوده مقاومت خود را بشكند.
در اين باره برخي از كارشناسان مي گويند كه بازار سرمايه 
روز شنبه خود را با روند نزولي و اصالحي آغاز خواهد كرد و 
برخي ديگر بر اين عقيده اند كه روند صعودي بورس حفظ 
مي ش��ود. مهم ترين مولفه تأثيرگذار بر روي تعيين روند 
بورس ورود و خروج توسط سهامداران حقيقي  )حقوقي ها 
عمده به نوعي بازيگران محسوب مي شوند و در حال حاضر 
مهم ترين مولفه نوع حركت حقيقي ها است( بوده و اين بدان 
معناست كه ورود پول تازه مي تواند شاخص را صعودي و 
خروج آن شاخص را نزولي كند. البته در اين ميان بايد گفت 
اميدها در بورس فراوان است و پس از 10 ماه، سهامداران 

از صف هاي فروش خارج و وارد صف هاي خريد شده اند.
به عقيده بس��ياري از كارشناسان اقتصادي، متغيرهاي 
اقتصادي حاكي از رشد تورم طي ماه هاي آينده است و با 
توجه به اينكه نرخ تورم تأثير بسزايي در شاخص بورس 
دارد، سهامداران و بورس بازان در انتظار چشم اندازهاي 
تورمي هستند و ترجيح مي دهند دارايي هايشان را مجدداً 
در بورس سرمايه گذاري كنند و اين عامل را مي توان يكي 
از مهم ترين داليل ورود نقدينگي بيش از 1500 ميلياردي 
دانست. يكي از عوامل تورم را مي توان ارقام كسري بودجه 
دولت دانس��ت كه ركوردي در حدود 350 هزار ميليارد 
تومان دارد و موجب دس��ت اندازي دولت به منابع بانك 
مركزي و بورس مي شود و درنتيجه نمي توان انتظار كاهش 
تورم را داش��ت، البته در اين ميان گروهي از كارشناسان 
اقتصادي- سياسي شكست در مذاكرات هسته اي را اضافه 

كرده اند و مي گويند تورمي جديد درراه است.
وحيد حس��يني، كارشناس بازار س��رمايه در خصوص 
وضعيت بازار مي نويس��د: تصميمات دولت آتي درباره 
برجام و نرخ بهره، آينده اقتصادي متفاوتي را رقم خواهد 
زد. بااين حال ب��ا توجه به اينكه نمي دانيم دولت بعد چه 
تصميم هايي در اين باره خواهد گرفت نمي توانيم درباره 
آينده بازار سهام نظر قطعي بدهيم، اما مي توان گفت با 

توجه به بدبيني اي كه نسبت به نتايج مذاكرات هسته اي 
وجود دارد فعاًل بازار سهام رشد خواهد كرد. پيش بيني 
مي شود شاخص تا يك ميليون  و 350 هزار واحد صعود 
كند و پس ازآن 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 
شناختي كه از اين افراد خواهد داشت متوجه سمت وسوي 
برنامه اقتصادي دولت آينده مي شود كه آيا دولت به سمت 
قيمت گذاري دس��توري حركت خواهد كرد يا به سمت 
آزادس��ازي قيمت ها و حماي��ت از بنگاه ها پيش خواهد 
رفت؛ بعدازآن نقدينگي به اين نتيجه خواهد رسيد كه آيا 
وارد بورس شود يا بايد به سمت ساير بازار ها حركت كند.

يكي از فعالين اقتصادي نيز در صفح��ه مجازي خود در 
خصوص وضعيت بازار نوشت: فعاًل جاي نگراني در مورد 
 )P/E( شركت هاي بنيادي بازار كه نسبت قيمت به درآمد
مناسبي دارند، وجود ندارد و باوجود نوسان هاي مقطعي، 
حداقل به اندازه تورم رش��د مي كنند. اما شركت هايي كه 
س��ودآوري چنداني ندارند و بر اساس اتفاقاتي مثل خبر 
افزايش س��رمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها يا 
پروژه شدن سهم، رشد كرده اند؛ جاي اصالح خواهند داشت. 
با ورود جريان پولي در بازار سرمايه، نقدينگي بين گروه هاي 
مختلف حركت مي كند و تمام گروه هاي بازار ممكن است 
تحركي داشته باشند. به هرحال هر گروه برحسب وضعيت 
بنيادي شركت ها، رشد مي كند و بعضي صنايع رشد بيشتر 
و برخي صنايع هم رشد كمتري خواهند داشت. به عقيده 
من جريان نقدينگي هرچند وقت يك بار به يكي از صنايع 

و گروه هاي بازار ورود مي كند. قطعًا اكثر سهامداران توان 
تشخيص اينكه نقدينگي روزانه به كدام گروه وارد مي شود، 
ندارند و بهتر است به جاي نوسان گيري روزانه، سبدي از 
سهم هاي مناسب بازار تشكيل دهند و گاهي، تغييراتي در 

سبد سرمايه گذاري هاي خود ايجاد كنند.

     روند معامالت آخرين روز كاري
تاالر شيشه اي

شاخص كل در بازار بورس در آخرين روز كاري هفته يعني 
چهارشنبه، 23 تيرماه يك هزار و ۶02 واحد رشد داشت كه 
درنهايت اين شاخص به رقم يك ميليون و 305 هزار واحد 
رسيد. بر پايه معامالت بيش از هفت ميليارد و ۶۶۴ ميليون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش ۶0 هزار و 1۶5 
ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( 
با يك هزار و 2۷۸ واحد افزايش به ۴01 هزار و ۶20 واحد و 
شاخص قيمت )هم وزن( با ۸12 واحد رشد به 255 هزار و 
3۸۴ واحد رسيد. شاخص بازار اول يك هزار و 2۹5 واحد 
كاهش و شاخص بازار دوم 11 هزار و ۶ واحد افزايش داشت.

عالوه بر اين در بين همه نمادها، ش��ركت توسعه معادن 
و صنايع معدني خاورميانه با نم��اد »ميدكو« با يك هزار 
و ۷2۷ واحد، پتروش��يمي پارس با نماد »پارس« با ۸۴۶ 
واحد، گروه مپنا با نماد »رمپنا« با ۷25 واحد، پتروشيمي 
نوري با نماد »نوري« يا ۷05 واحد، بانك پارسيان با نماد 
»وپارس« با 3۹۸ واحد، كش��تيراني جمهوري اسالمي 
ايران با نماد »حكشتي« با 3۶۴ واحد، پااليش نفت تهران 
با نماد »ش��تران« با 3۴۹ واح��د، پااليش نفت اصفهان با 
نماد »شپنا« با 2۶0 واحد، ايران خودرو با نماد »خودرو« 

با 221 واحد و گروه صنعتي پاكش��و با نماد »پاكش��و« با 
1۹۹ واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل 
فوالد مباركه اصفهان با نماد »ف��والد« با يك هزار و 1۴۸ 
واحد، صنايع پتروشيمي خليج فارس با نماد »فارس« با 
۹1۴ واحد، شركت سرمايه گذاري غدير با نماد »وغدير« 
ب��ا ۴۹۴ واحد، ملي صنايع مس اي��ران با نماد »فملي« با 
۴۹0 واحد، معدن��ي و صنعتي گل گهر با نماد »كگل« با 
۴۴1 واحد، پتروشيمي پرديس با نماد »شپديس« با ۴32 
واحد، پتروش��يمي فناوران با نماد »شفن« با 32۹ واحد، 
نفت و گاز پتروشيمي تأمين با نماد »تاپيكو« با 23۹ واحد 
تأثير منفي را بر شاخص بورس داشتند. بر پايه اين گزارش، 
در اين روز ش��ركت گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق 
بازنشستگي كشوري با نماد »ومدير«، ليزينگ كارآفرين 
با نماد »ولكار«، شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با 
نماد »شستا«، گروه دارويي بركت با نماد »بركت«، صنعت 
غذايي كورش با نماد »غكورش«، پااليش نفت اصفهان با 
نماد »شپنا« و ايران خودرو با نماد »خودرو« در نمادهاي 
پرتراكنش قرار داشتند. گروه شيميايي هم در معامالت 
امروز صدرنش��ين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه 33۷ ميليون و ۷1۷ هزار برگه س��هم به ارزش پنج 
هزار و 502 ميليارد ريال دادوستد شد. در آخرين روز كاري 
هفته شاخص فرابورس نيز حدود ۴2 واحد افزايش داشت 
و بر روي كانال 1۸ هزار و ۹۹0 واحد ثابت ماند. همچنين 
در اين بازار پنج ميليارد و 12۷ ميليون برگه سهم به ارزش 
۹0 هزار و ۹۶2 ميليارد ريال دادوستد شد. روز چهارشنبه 
شركت سرمايه گذاري صبا تأمين با نماد »صبا«، بيمه دي 
با نماد »ودي«، پااليش نفت الوان با نماد »شاوان«، توسعه 
مسير برق گيالن با نماد »بگيالن«، گروه سرمايه گذاري 
ميراث فرهنگي با نماد »س��مگا«، پليمر آريا ساس��ول با 
نماد »آريا«، توليد نيروي ب��رق دماوند با نماد »دماوند«، 
بيمه سامان با نماد »بساما«، پتروشيمي تندگويان با نماد 
»شگويا«، نيروگاه زاگرس كوثر با نماد »بزاگرس« و توزيع 
داروپخش با نماد »دتوزيع« تأثير مثبت بر شاخص فرابورس 
داشتند. همچنين پتروشيمي مارون با نماد »مارون«، 
پتروشيمي زاگرس با نماد »زاگرس«، صنعتي مينو با 
نماد »غصينو«، فوالد هرمزگان جنوب با نماد »هرمز«، 
بيمه اتكايي ايرانيان با نماد »اتكاي«، زغال سنگ پرورده 
طبس با نماد »كزغال«، توسعه و عمران استان كرمان 
با نماد »كرمان«، توليدات پتروشيمي قائد بصير با نماد 
»شبصير«، پخش هجرت با نماد »هجرت«، شركت آهن 
و فوالد ارفع با نماد »ارفع« و بيمه تجارت نو با نماد »بنو« 

تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.
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جزييات طرح بيمه پرتفوي 
سهامداران متضرر

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 
مي كند و اينكه مجبور شوند همان سهام را كمتر 
از قيمت واقعي آن به فروش برس��انند ناراحتي 
مضاعفي را به ويژه براي سهامداران خرد موجب 
مي شود. بنابراين طرحي را به اجرا رسانديم مبني 
بر اينكه كساني كه تا ارديبهشت 1۴01 پرتفوي 
خود را حفظ كنند، مي توانند از تضمين سود 25 

درصدي استفاده كنند.
 رييس س��ازمان بورس در پاس��خ به منتقداني 
كه معتقدند اين طرح ش��بيه به سود بانكي براي 
سپرده گذاران 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 مي كنن��د و اطالعيه آن ه��م در كدال

ثبت مي شود.
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 كرده ايم.
درواقع از ابزار متعارف اختيار فروش تبعي براي 
اين منظور استفاده شده 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 اوليه ها هستند. به جز چند 
عرضه  اوليه، مابق��ي هيچ كدام به كمتر از قيمت 

عرضه نرسيده اند.
بنابراين كساني كه در عرضه اوليه شركت كرده 
بودند و سودهاي بسيار خوبي هم داشتند، عماًل 
در حال حاضر در سود هس��تند و از سوي ديگر 
بس��ياري از س��هامداران اين عرضه اوليه ها را با 
نگاه س��رمايه گذاري بلندمدت خريداري كردند 
بنابراين اين دس��ت از س��هامدار آن هم به سراغ 

اين برنامه هاي حمايتي نمي روند.
بااين حال، اين اقدام حمايتي از س��وي سازمان 
بورس انجام شده و سهامداراني كه مايل بودند از 

آن استفاده كردند.

حاشيه سودآوري مطلوب
در شركت  فوالدي

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: هيات مديره با تفكر خل��ق ارزش براي 
ذينفعان پاي به عرصه فعاليت گذاشته است. در 
راهبرد نويني كه در دنياي امروز مبناي فعاليت 
سازمان هاي پيشرو در نظر گرفته مي شود، مالك 

تصميم گيري 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��بت هاي مالي، عملياتي و عملكردي 
ما رتبه اول صنعت فلزات اساسي در بازار سرمايه 

را در اختيارداريم .
در ش��اخص هايي همچون بازده��ي دارايي ها، 
بازدهي حقوق صاحبان س��هام، كيفيت س��ود، 
كيفيت فروش، نس��بت هاي نقدينگي مربوط به 
پرداخت س��ود، حاشيه هاي س��ودآوري و ساير 
نس��بت هايي كه بر اساس اطالعات سايت كدال 
نيز در دسترس هستند، فوالد خوزستان رتبه اول 

صنعت فلزات اساسي را دارد. 
مومن  زاده يكي از راهبردهاي اصلي ش��ركت را 
كيفي س��ازي عملكرد مجموعه در بازار سرمايه 
بيان كرد. بر اين اس��اس اقداماتي انجام شده 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 مي توانيم 
بگويي��م ك��ه نس��بت بازدهي س��هام در همين 
روزها و ماه هاي طي ش��ده از سال 1۴00 نسبت 
به بس��ياري از ش��ركت هاي هم گروه و شاخص 
 كل بازار بازدهي بهتري داش��ته است و اين يك 

موفقيت است.
مومن زاده با اش��اره به حاكميت تفكر ارزشي در 
شركت فوالد خوزس��تان اظهار كرد: وقتي يك 
بنگاه مي تواند 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 
هيات مدي��ره گفتيم كه تفك��ر خلق ارزش براي 
ذي نفعان را به جاي س��اير مدل ه��اي مديريتي 

برقرار مي كنيم.
عض��و هيات مديره ش��ركت فوالد خوزس��تان 
در پاي��ان گفت: از ابتداي فعالي��ت هيات مديره 
كميته هاي مختل��ف زيرمجموع��ه آن ازجمله 
كميته حسابرسي و كميته راهبردي فعال شدند 
تا بتوانيم براي ارتقاي شركت و توسعه و پيشرفت 

آن با تكيه بر مدل تفكر ارزشي گام برداريم.

»تعادل« روند معامالت تاالر شيشه اي را بررسي مي كند

تورم در انتظار بورس

 در بسياری از شاخص های بازار سرمايه 
در رتبه نخست هستيم

 مسوول ستاد عتبات شرکت فوالد خوزستان 
منصوب شد

محم�د مهدی موم�ن  زاده عضو هی�ات مديره 
شرکت فوالد خوزس�تان با اش�اره به اينکه در 
بسیاری از شاخص های بازار سرمايه رتبه نخست 
را داريم، از استقرار تفکر خلق ارزش در شرکت 
فوالد خوزس�تان خب�ر داد. موم�ن زاده تحول 
در تفکر راهبردی را دلی�ل موفقیت يک بنگاه 
اقتصادی دانس�ت و اظهار داشت: هیات مديره 
با تفکر خلق ارزش برای ذينفعان پای به عرصه 
فعالیت گذاشته اس�ت. در راهبرد نوينی که در 
دنیای امروز مبنای فعالیت سازمان های پیشرو 
در نظر گرفته می شود، مالک تصمیم گیری تفکر 

ارزشی است.
 رتب�ه اول در نس�بت های بازار س�رمايه و 

حمايت از سهام
وی با اش�اره به وضعیت مناس�ب شرکت فوالد 
خوزستان در بازار سرمايه 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�رمايه را در اختیار داريم . در ش�اخص هايی 
همچ�ون بازدهی داراي�ی ه�ا، بازدهی حقوق 
صاحبان سهام، کیفیت س�ود، کیفیت فروش، 
نسبت های نقدينگی مربوط به پرداخت سود، 
حاشیه های س�ودآوری و ساير نسبت هايی که 
بر اساس اطالعات سايت کدال نیز در دسترس 

هستند، فوالد خوزستان رتبه اول صنعت فلزات 
اساسی را دارد.

 کيفی سازی عملکرد شرکت
موم�ن  زاده يکی از راهبردهای اصلی  ش�رکت را 
کیفی س�ازی عملکرد مجموعه در بازار س�رمايه 
بی�ان کرد. بر اين اس�اس اقداماتی انجام ش�ده تا 
از س�هامداران حمايت ش�ود. وی گف�ت: در طول 
سال گذش�ته و س�ال جاری با انواع ابزارهايی که 
در اختیار بود از جمله بازارگردانی و س�هام خزانه 
حمايت خوبی از سهام شرکت صورت گرفت و در 
حال حاضر می توانیم بگويیم که نس�بت بازدهی 
س�هام در همین روزها و ماه های طی شده از سال 
۱4۰۰ نسبت به بس�یاری از شرکت های هم گروه و 
شاخص کل بازار بازدهی بهتری داشته است و اين 

يک موفقیت است.

 سرآمدی در تفکر خلق ارزش
مومن زاده با اشاره به حاکمیت تفکر ارزشی در 
شرکت فوالد خوزستان گفت: وقتی يک بنگاه 
می تواند موفق باشد و پیش برود که تحولی در 
تفکر حاکم بر بنگاه هم به وجود بیايد. به همین 
دلیل از روز نخست کاری اين هیات مديره گفتیم 
که تفکر خلق ارزش برای ذينفعان را به جای ساير 
مدل های مديريتی برقرار می کنیم. وی توجه به 
همه ذينفعان شامل سهامداران، سرمايه گذاران 
بالقوه و بالفعل، کارکنان تالشگر شرکت و مردم 
خوزس�تان را اولويت هیات مديره دانست و در 
ادامه در خصوص م�دل تصمیم گیری گفت: در 
چارچوب مدل تفکر ارزشی، شناسايی فرصت 
 های تصمی�م، جايگزين توجه به مس�اله های
 تصمیم می ش�ود و با رويکردی پیش دستانه و 
 هم�راه با آينده نگری در چارچ�وب ارزش های 
 حاک�م بر ش�رکت ب�رای تصمیم گی�ری اقدام 
می ش�ود. عضو هی�ات مديره ش�رکت فوالد 
خوزستان در پايان سخنان خود گفت: از ابتدای 
فعالی�ت هیات مديره کمیته ه�ای مختلف زير 
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 برداريم.

با حکم حجت االسالم سید محمود موسوی، رئیس 
ستاد بازس�ازی عتبات و عالیات استان خوزستان، 
مسوول ستاد بازسازی عتبات و عالیات شرکت فوالد 
خوزستان منصوب شد. مراسم تکريم قاسم سدره 
مس�وول پیش�ین و معارفه حمیدرضا توکلی زاده 
مسوول جديد ستاد بازسازی عتبات و عالیات شرکت 
فوالد خوزستان با حضور رئیس ستاد بازسازی عتبات 
و عالیات استان خوزستان، محمد نیکوکار قائم مقام 
مديرعامل در امور بهره برداری و توس�عه، علیرضا 
مخبر دزفولی قائم مقام مديرعامل در امور بهداشت 
و سالمت کارکنان، سعید قاس�م زاده معاون منابع 
انسانی و امور اجتماعی و جمعی از مسووالن شرکت 
فوالد خوزستان، ۲۲ تیر ماه ۱4۰۰ در سالن کنفرانس 
مهمانسرای نور اين ش�رکت برگزار شد.  به گزارش 
خبرنگار روابط عمومی، رئیس ستاد بازسازی عتبات 
و عالیات خوزستان در جلسه يادشده گفت: شرکت 
فوالد خوزستان همواره يکی از پشتیبانان جدی در 
امر بازسازی عتبات عالیات بوده و با برپايی موکب در 
پايانه مرزی چذابه، احیاگر زيارت اربعین ابا عبداهلل 
الحس�ین )ع( بوده اس�ت. وی افزود: ستاد عتبات 
عالیات يک ستاد رسمی و مردم نهاد می باشد که با 
کمک های خیرين مردمی، وظیفه تامین، بازسازی و 
نوسازی حرم اهل  بیت عصمت و طهارت در کشورهای 
عراق و سوريه را بر عهده دارد. سید محمود موسوی 

در ادامه بیان داشت: مردم خوزستان در شهر نجف 
مش�ارکت در بازس�ازی و مرمت ۱۰۰ درصد گنبد و 
ايوان حرم حض�رت امیرالمومنی�ن )ع( و احداث و 
تکمیل صحن حضرت فاطمه زهرا )س( به مساحت 
۲۲۰ ه�زار متر مربع در پنج طبقه را داش�ته اند. وی 
افزود: در کربال مردم خوزستان در مرمت و بازسازی 
سنگ فرش بین الحرمین و صحن عقیله بنی  هاشم به 
مساحت ۵ هزار متر مربع در قالب تامین سیمان صحن 
و طرح توسعه حرم حضرت امام حسین )ع( و حضرت 
اباالفضل )ع( در مساحتی به وسعت 4۰ هزار متر مربع، 
تامین آب تصفیه حرم ها در ش�هر کرب�ال، زيرگذر 
حرم ها، سیس�تم خن�ک کنندگ�ی و دوربین های 
مدار بس�ته با حضور افراد فن�ی و کمک های نقدی 
مشارکت بااليی داشتند. همچنین از کارهای مهمی 
که در کربال در حال انجام اس�ت، پروژه زيرگذرهای 

حرم  های اين 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 ۶ درب ب�رای حرم امامین عس�کريین )ع(
 به وس�یله مردم خوزستان ساخته ش�د که يکی از 
درب  ها از طرف ش�رکت فوالد خوزستان اهدا شده 
است. موس�وی در پايان سخنان خود اظهار داشت: 
برای موکب ها ماموريت تعريف ش�ده اس�ت. يکی 
از ماموريت ه�ای ويژه برای موکب ه�ای اربعین در 
خوزستان، خدمت رسانی صفر تا صد به زائران اربعین 
است. از ديگر ماموريت ها در اساسنامه موکب های 
اربعین، مشارکت در حوادث و باليای طبیعی، همچون 
س�یل، کرون�ا، زلزله و ديگ�ر امور اس�ت. در نهايت 
ماموريت سوم موکب ها جمع آوری کمک های مردمی 
و فعالیت در فضای مجازی برای احیای زيارت اربعین 
می باش�د. گزارش خبرنگار ما حاکی است، در پايان 
جلسه با حضور حجت االسالم سید محمود موسوی، 
رئیس ستاد بازس�ازی عتبات و عالیات خوزستان و 
علیرضا مخبردزفولی قائم مقام مديرعامل در امور 
بهداش�ت و س�المت کارکنان با اهدای لوح تقدير 
از زحمات قاسم سدره مس�وول پیشین قدردانی و 
حمیدرضا توکلی زاده به عنوان مسوول جديد ستاد 

عتبات عالیات شرکت فوالد خوزستان معرفی شد.

ديدار مديرعامل با خانواده معظم شهدای 
شرکت فوالد خوزستان

مديرعامل فوالد خوزس�تان با خانواده های سه 
تن از ش�هدای اين شرکت که س�اکن در تهران 
می باشند، ديدار نمود. امین ابراهیمی مديرعامل 
 ب�ه همراه حج�ت االس�الم بهاالدين�ی عاملی 
مس�وول امور ايثارگ�ران و اس�ماعیل چراغی 
مشاور مديرعامل در امور ايثارگران شرکت فوالد 
خوزستان با خانواده های شهید ابراهیم بندری، 
شهید داود تقی پور و شهید علی اصغر سرکش 
نوايی، ديدار نمود.  ابراهیم�ی در اين ديدار که 
۳ س�اعت به طول انجامید، با شنیدن سخنان و 
پیشنهادهای خانواده های يادشده، ضمن تاکید 
بر اين مطلب که عزت، آب�رو و اقتدار ما مديون 
ايثار شهدای عزيز به  خصوص همکاران شهید 
در فوالد خوزستان است، خاطر نشان کرد: همه 
واحدها ب�ه خصوص واحد ام�ور ايثارگران بايد 
خدمتگزار خانواده معزز ش�هدا باشند. در اين 
ديدار حجت االس�الم موسی بهاالدينی عاملی 
مسوول امور ايثارگران شرکت فوالد خوزستان 
اظهار داش�ت: با مديريت مهن�دس ابراهیمی، 
اهتمام بیش�تری ب�ر ارائه خدمات ب�ا کیفیت و 

کمیت به نس�بت گذش�ته ص�ورت می گیرد و 
ان شاء اهلل تحول مثبتی در خصوص خدمات به 
جامعه ايثارگران انجام خواهد ش�د.  وی افزود: 
ديدارهای منظ�م و هدفمند مديرعامل محترم 
با خانواده شهدا در راستای رفع مشکالت است. 
همچنین انتخ�اب آقای اس�ماعیل چراغی که 
از خانواده  شهدای ش�اغل در فوالد خوزستان 
می باشد، به  عنوان مش�اور مديرعامل در امور 
ايثارگ�ران، دلیل اين مدعا اس�ت. اين گزارش 
حاکی است، ديدار يادشده، روز شنبه ۱۹ تیرماه 
۱4۰۰ در دفت�ر مديرعامل فوالد خوزس�تان در 

تهران برگزار شد.

کارکنان واجد شرايط
 وام ضروری دريافت کردند

معاون منابع انس�انی و امور اجتماعی شرکت 
ف�والد خوزس�تان از درياف�ت وام ض�روری 
کارکن�ان واجد ش�رايط 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 ۶۵ میلیارد ريال وام ضروری  

به کارکنان طی دو ماه اخیر خبر داد.
 قاس�م زاده ب�ا بیان اينک�ه يک�ی از اهداف و 
اس�تراتژی های ش�رکت فوالد خوزستان در 
س�ال جاری ارتقاي س�طح رفاهی کارکنان و 
ايجاد ش�رايط مناس�ب جهت برخورداری از 
تسهیالت  است، اظهار داش�ت: تاکنون ۷۰۰ 
پرونده وام ضروری تشکیل و پايش شده و در 

مراحل پرداخت است. 
با موافقت مديرعامل شرکت عالوه بر افزايش 
چهار برابری، وام بدون بهره و کارمزد پرداخت 
می شود. 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 پاي�ان مردادماه ب�ه ۳۳۰۰ َتن 

از کارکن�ان تس�هیالت بدون به�ره پرداخت 
می ش�ود. همچنین ب�ا توافق ص�ورت گرفته 
با بان�ک ملت ش�رايط پرداخت وام تس�هیل 
و روند آن تس�ريع ش�د. تا به ام�روز به ۱۵۰۰ 
َتن از کارکنان تس�هیالت يک میلیارد ريالی 
پرداخت شده است. قاسم زاده در پايان  اظهار 
داش�ت: با موافقت هیات مديره  شرکت جهت 
ارائه برخی تسهیالت رفاهی ديگر،  به زودی 

اطالع رسانی خواهد شد.

 وبينار »مهارت های ارتباطی 
در خانواده«

وبینار تخصصی »مهارت های ارتباطی در خانواده« 
با اس�تقبال کم نظیر زوج های جوان شرکت فوالد 
خوزس�تان برگزار ش�د. به گزارش خبرنگار روابط 
عمومی، عصرگاه ۲۲ تیرماه ۱4۰۰ و 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، گريس کاری 
چرخ های زندگی در محیط کاری و خانواده است. در 
اين وبینار جذاب که با استقبال فوق العاده و شرکت 
بیش از ٢٢٠ زوج جوان فوالد خوزستان با همکاری 
واحدهای مديريت آموزش و توسعه منابع انسانی، 
روابط عمومی و س�تاد اقامه نماز برگزار شد، دکتر 
علیرضا مخبر دزفولی پزشک و دکترای تخصصی 
روانشناسی به تشريح عوامل پايداری رابطه زناشويی 
و نیز عناصر خطر آفرين اين رابطه پرداختند.  اين 
پزش�ک و روان شناس، با اس�تناد به پژوهش های 
انجام ش�ده گفت: وجود احترام، اعتم�اد، تعهد و 

 ابراز محب�ت کالمی عوامل پايداری ه�ر رابطه ای،
 از جمله رابطه همسران و رابطه والد - فرزندی است 
و ُخرده گیری، بی احترامی به همديگر، طفره رفتن از 
گفت و گو، تمرکز بر نقاط ضعف يکديگر و عدم بیان به 
موقع گاليه ها، از عناصر سوق دهنده رابطه به سمت 
تنش و تعارض است. دکتر مخبر دزفولی با اشاره به 
لزوم قدرشناسی از يکديگر در محیط خانواده و محیط 
کار و ترويج فرهنگ سپاسگزاری گفت: ابراز محبت 
کالمی، تحس�ین، تقدير، ذکر نکات مثبت رفتاری 
 همديگر در هر رابطه ای، گري�س کاری چرخ های 
خش�ن زندگی اس�ت و در تلطیف روابط نقشی بی 

نظیر دارد.



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه به تازگي مجلس در مصوبه اي به ساخت 4 
ميليون مسكن در 4 سال )هر سال يك ميليون آپارتمان( 
راي داد، ابراهيم رييس��ي، رييس جمهور 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 4 س��ال پيش رو اجرا شود، انتظار مي رود در پايان 
سال 1404 حدود 8 ميليون واحد مسكوني ساخته شده 
و تحويل اقشار آسيب پذير جامعه شود. رقمي كه با توجه 
به جمعيت مستاجران كشور )حدود 38 درصد جمعيت 
كل كشور( و همچنين جمعيت 20 ميليون نفري حاشيه 
نشينان و بد مسكن هاي كشور كافي به نظر نمي رسد اما 
بسيار چشمگير و قابل توجه است. در اين حال، تحقق 
ساخت يك يا دو ميليون مسكن در سال، اگر چه بعيد 
به نظر نمي رسد 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 تصويب كننده طرح س��اخت يك ميليون مسكن در 
سال هستند، تحقق طرح مشابه رييس جمهور منتخب 
را مش��روط به تفكيك وزارت راه از مس��كن مي دانند. 
مساله اي كه به نظر غير واقعي به نظر مي رسد. اگر چه 
تفكيك راه از مسكن داراي مزيت هاي متعددي مي تواند 
باشد، اما فراموش نكنيم كه بزرگ ترين طرح مسكني 
تاريخ كشور كه البته با مشكالت و انتقادات فراواني رو 
به رو بوده و هس��ت، در دولت احمدي نژاد 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 مي شد.

    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 گفت وگو با 
تسنيم، اظهار كرد: برنامه دولت س��يزدهم براي توليد 
ساالنه يك ميليون مسكن عملي است و اگر دولت بخواهد 
مي تواند طي چهار سال آينده چهارميليون مسكن تحويل 
دهد. وي اضافه كرد: به جز از مس��كن مهر يكي ديگر از 
راهكارهاي رفع مشكل مسكن كشور بازآفريني بافت هاي 
فرسوده داخل شهرهاست. يكسري مناطق فرسوده در 
داخل ش��هرها وجود دارد و با بازسازي و تجميع سازي 
در آنها مي شود 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 تجميع سازي فقط روي آنها كار كرده است ولي به 
نظرم به نتيجه نمي رسد. وي با بيان اينكه دولت به جاي 
محله محور بايد س��اختمان محور بودن را مالك عمل 
قرار دهد، افزود: به اين ترتيب تك تك س��اختمان هاي 
فرس��وده مورد توجه قرار مي گيرند. مثال در كالنش��هر 
تهران در مناطق مختلف از شمال شهر گرفته تا مركز و 
جنوب شهر، ساختمان هاي قديمي و بالاستفاده زيادي 
وجود دارد كه مي شود آنها را با بازسازي يا تجميع سازي 

قابل استفاده و سكونت كرد. خيلي از اين ساختمان هاي 
مخروبه به علت رسيدگي نشدن، محل تجمع معتادين و 
كارتن خواب ها شده است. اما از آنجايي كه در زمان حاضر 
بافت فرسوده محله محور است مشمول اين ساختمان ها 
نمي شود. وي يكي ديگر از راهكارها را افزايش مبلغ وام و 
دوره بازپرداخت 20 ساله براي احياي بافت هاي فرسوده 
اعالم كرد و گفت: شوراي ش��هر مي تواند محله هايي را 
مش��خص كند و بگويد در اين محله ها افراد نمي توانند 
بيشتر از چهار يا پنج يا ش��ش طبقه بسازند آن خانه ها 
را بهسازي كنند يا آپارتمانهاي قديمي تبديل به احسن 
شوند. وي با اشاره به اينكه در مناطق 5 و 22 بافت فرسوده 
كم اما در مناط��ق 6 و12 و 13 بافت هاي قديمي زيادي 
وجود دارد، تصريح كرد: اين بافت هاي قديمي را مي شود 
احيا كرد به شرطي كه در حوزه شهري هم به آن توجه شود 
و بر اساس مصوبه شهري تبديل به برج نشوند. به نظرم 
در حوزه شهري بهترين كار اين است كه طرحي روي 
بافت هاي فرسوده تدوين شود بخشي از برنامه ساخت 
يك ميليون واحد را محقق كرد. كارشناس مسكن بيان 
كرد: اگر اين خانه ها در داخل بافت شهري ساخته شوند 
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: 
1- جلوگيري از بلندمرتبه س��ازي در شهرهاي بزرگ و 
كاربري امالك مس��كوني با كاربري R121 )نماد اراضي 
حداقل 480 مترمربع( و نهايتاً R122 )نماد اراضي حداقل 
200 مترمربع( چرا كه اين موضوع توجيه براي س��اخت 
و س��وداگري را كاهش داده و با داشتن برنامه اي هدفمند 

مي توان سرمايه اين افراد را به سمتي ديگر سوق داد.

2- در نظ��ر گرفت��ن زمين هاي صفر براي س��اخت 
شهرك هاي جديد يا گسترش شهرهايي همچون پرند 

و پرديس و ... به دو شكل زير: 
الف( زمين ها با جواز ساخت و آماده شروع به كار بصورت 
مشاركت در ساخت به افراد واجد شرايط واگذار گردد و در 
شهرهاي حاشيه اي با توجه به پايين بودن ارزش عرضه در 
بدبينانه ترين حالت 70 سهم سازنده و 30 سهم مالك آورده 

زمين و جواز )دولت( مي باشد.
براي مثال در س��اخت يك مجموعه 10 هزار واحدي 
3 هزار واحد سهم )دولت( خواهد بود كه از فروش اين 
تعداد واحد حدود 2000 ميليارد تومان سودآوري براي 
دولت دارد كه از همين آورده مي توان در جهت خدمات 
رساني و تجهيز شهرك استفاده كرد و براي انجام سريع 
كار مي توان واحدهاي مذكور را با پيمانكاران در مقابل 
انجام تعهدات و خدمات رساني از جمله ساخت خيابان 

و تاسيسات و... تهاتر نمود.
ب( واگذاري زمين هايي در متراژهاي حدود 200 متر به 
مردمي كه فاقد مسكن هستند با قيمت پايين با اين شرط 
كه در مهلت مثاًل 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 

داشت و سبب رضايت مردم شد.
وي تاكيد كرد: تحقق موارد فوق با افزايش عرضه جوابگوي 
بخ��ش قابل توجه��ي از تقاضاه��اي مردم ك��م درآمد و 
مستضعف جامعه خواهد بود و در جهت ايجاد توازن بسيار 
مفيد است. بديهي است در كنار موارد فوق اقدامات ديگر 
از جمله در نظر گرفتن تسهيالت ساخت، مقابله با مافياي 
فوالد و جلوگيري از افزايش غيرمنطقي آيتم هاي اصلي 

مسكن از جمله آهن و سيمان بايد صورت پذيرد.

     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 وعده هاي رييس جمهور منتخب 
در زمينه ساخت مسكن بايد وزارتخانه مستقل مسكن و 
شهرسازي تشكيل شود. رضايي كوچي در گفت وگو با مهر، با 
بيان اينكه يك ماه پيش طرح تفكيك وزارت راه و شهرسازي 
از سوي كميسيون عمران به هيات رييسه مجلس ارسال 
شد، گفت: براي اجراي طرح جهش توليد مسكن و تحقق 
وعده هاي رييس جمهور منتخب در زمينه ساخت مسكن 
بايد وزارتخانه مستقل مسكن و شهرسازي تشكيل شود. 
وي با اشاره به اينكه امروز يكي از اولويت هاي اصلي كشور 
حل مشكل مسكن است، افزود: امروز بيش از چهار ميليون 
واحد مسكوني در كشور كم داريم كه همين موضوع موجب 
كاهش نرخ ازدواج ش��ده است. رييس كميسيون عمران 
مجلس با انتقاد از افزايش نرخ مسكن طي سال هاي اخير، 
اظهار داشت: بر هم خوردن تعادل ميان عرضه و تقاضاي بازار 
مسكن عامل اصلي افزايش قيمت هاست. يكي ازاولويت هاي 
اصلي كشور حل مشكل مسكن است. بيش از چهار ميليون 
واحد مس��كوني در كشور كم داريم. رضايي كوچي با بيان 
اينكه طي سال هاي اخير موضوع شهرسازي عماًل رها شده 
است، تأكيد كرد: علت اصلي اين مشكالت اين است كه دو 
حوزه مهم و استراتژيك به عنوان مسكن و شهرسازي در 
وزارت راه ادغام شده است. وي افزود: بنابراين هر وزيري با هر 
توانمندي در مديريت حوزه بسيار سنگين راه و شهرسازي 
كه شامل مسكن و شهرسازي، بنادر و دريانوردي، شبكه هاي 
ريلي، صنعت حمل و نقل هوايي، راه هاي زميني، راه هاي 

روستايي است، دچار مشكل خواهد شد.
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آلودگي هواي پايتخت 
در هفت روز گذشته

ديروز كيفيت هواي تهران در هفتمين روز متوالي، 
براي گروه هاي حساس ناسالم بود. در چنين شرايطي 
افراد مبتال به بيماري قلبي يا ريوي، س��المندان و 
كودكان بايد فعاليت هاي طوالني يا سنگين خارج 
از منزل را كاهش دهند. به گزارش ايلنا، بنابر اعالم 
ش��ركت كنترل كيفيت هواي پايتخت، ميانگين 
غلظت آالينده هاي هواي تهران هم ديروز روي عدد 
122 قرار گرفت و كيفيت هوا براي گروه هاي حساس 
ناسالم شد. غلظت آالينده ها در 24 ساعت منتهي 
به دي��روز صبح نيز روي عدد 122 قرار داش��ت 
و كيفيت هوا براي گروه هاي حس��اس ناس��الم 
گزارش شده بود.  تهران از ابتداي سال جاري دو 
روز هواي پاك، ۹5 روز هواي قابل قبول، 17 روز 
هواي ناس��الم براي گروه هاي حساس و يك روز 

هواي ناسالم براي همه گروه ها را داشته است.

شكايت تاكسيراني  
از تامين اجتماعي به مجلس 

مديرعامل اتحاديه تاكس��يراني هاي 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 
۹0 مجلس 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 هزينه هاي سربار 
اين قش��ر زحمت كش جامعه در بند »ب« از ماده 7 
قانون هدفمند سازي يارانه ها دولت را مكلف كرد از 
محل منابع سازمان هدفمندسازي يارانه ها 50 درصد 
از سهم رانندگان را در طرح بيمه تامين اجتماعي به 
عنوان يارانه پرداخت كند، اعتباري كه در هر سال در 
بودجه سنواتي كشور پيش بيني و به تصويب مي رسد.

وي ادامه داد: به رغم پيش بيني اعتبار الزم در سنوات 
مختلف، متاس��فانه از سال 13۹2 س��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 13۹8 در 
راستاي تفاهم منعقده في مابين سازمان شهرداري ها 
و دهياري هاي كش��ور و س��ازمان تأمين اجتماعي 
مقرر شد؛ با هدف ساماندهي فهرست هاي موجود و 
جلوگيري از هدر رفت يارانه پرداختي دولت و احقاق 
حقوق فعاالن واقعي حوزه حمل و نقل شهري، بانك 
اطالعاتي سازمان تامين اجتماعي در بخش رانندگان 
توسط وزارت كشور مورد پااليش قرار گرفت، پس از 
انجام اين فرايند مشخص شد، مشخصات حدود 50 
درصد از افرادي كه به عنوان راننده از يارانه دولتي در 
بيمه تامين اجتماعي استفاده مي كنند، در هيچ يك 
از بانك هاي اطالعاتي موجود كشور به عنوان راننده 
وجود ن��دارد. مديرعامل اتحاديه تاكس��يراني هاي 
شهري كشور ادامه داد: اين افراد كساني هستند كه 
بنا به داليل گوناگون مدت هاس��ت از حوزه حمل و 
نقل منفك شده اند يا از ابتدا به اشتباه مشخصات شان 
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 پيگيري هاي 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 سال هاي مختلف، به دليل عدم تمايل و 
اقدام جدي سازمان تامين اجتماعي، شاهد انحراف 
50درصدي در هزينه كرد بودج��ه و اختصاص آن 
به افراد غير راننده هس��تيم، اين درحالي است كه با 
80درصد ظرفيت ايجاد شده ناشي از حذف افراد غير 
مشمول مي توان، كليه رانندگان فعال و داراي پروانه 

اشتغال در حوزه حمل و نقل عمومي را بيمه كرد.

انصراف 5 نفر ديگر
از گزينه هاي شهرداري تهران

ناصر اماني، منتخب مردم تهران در دوره ششم شوراي 
ش��هر تهران از انصراف تعداد ديگ��ري از گزينه هاي 
ش��هردار تهران خبر داد. اماني در گفت وگو با ايسنا، 
با بيان اينكه منتخبان ش��وراي شش��م براي انتخاب 
شهردار آينده 41 نفر را پيش��نهاد داده بودند، گفت: 
همان ابتدا 8 نف��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��الح زاده 
گزينه هاي��ي بودند كه انصراف ش��ان را به منتخبان 
شوراي ششم اعالم كردند، گفت: حاال تعداد گزينه هاي 
ش��هرداري از 41 نفر به 28 نفر رسيده است و اعضاي 
شورا در حال بررسي افراد باقي مانده هستند. اماني با 
بيان اينكه در حال حاضر جلسات منتخبان شورا براي 
تطبيق گزينه هاي پيشنهادي با شاخص هاي احصا 
شده تشكيل شده است، گفت: افرادي كه بتوانند از اين 
مرحله عبور كنند و كارنامه آنها با شاخص ها تطبيق 
داشته باش��د وارد مرحله دوم مي شوند كه در مرحله 
دوم رزومه هاي آنها بررس��ي خواهد شد و در مرحله 
سوم اگر كانديدايي امتياز الزم را كسب كرده باشد از 
آنها مصاحبه خواهيم كرد و برنامه هايشان براي اداره 
تهران اخذ مي شود 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، محمد فروزنده، مسكني و فرهاد رهبر انصراف 
داده اند، گفت: در فضاي مجازي اسامي مختلفي منتشر 

شده اما هيچ كدام از اين مصاديق درست نيست.

اسالمي: مصوبه سقف اجاره بها 
عملكرد موفقي داشته است

محمد اس��المي، وزير راه و شهرس��ازي با اشاره به 
وضعيت اجراي مصوبه سقف اجاره بها در كالنشهرها 
اظهار كرد: عملكرد اين مصوبه در سال ۹۹ در تهران 
باالي 65 درصد كنترل كرده و اسباب كشي اتفاق 
نيفتاده و در ساير كالنشهرها و شهرها هم 85 درصد 
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 40 درصد است، اين در حالي است 
كه باالترين سقف پيشنهادي دولت در بيشترين 
حالت، 25 درصد براي تهران بوده و در كالنشهرها 

20 درصد و ساير شهرها 15 درصد بوده است.
به گزارش ايسنا، محمد اسالمي در حاشيه جلسه 
هيات دولت در جمع خبرنگاران با بيان اينكه روز 
پنجش��نبه حدود 20 هزار ميليارد تومان طرح در 
سراسر كش��ور با دس��تور رييس جمهوري افتتاح 
مي شود، اظهار كرد: اين موارد شامل 321 كيلومتر 
راه اصلي و بزرگراه اس��ت و 16 پروژه بندري و نيز 
پروژه هاي بهس��ازي راه ها و بازس��ازي خس��ارات 

سيالب سال ۹8 است.
وزير راه در پاس��خ به پرسشي درباره تعيين سقف 
اجاره به��ا در ته��ران و ع��دم اجراي آن از س��وي 
مالكان، تصريح كرد: نمي دانم منبع آماري ش��ما 
كه مي گوييد اين طرح اجرا نمي ش��ود چيس��ت. 
عملكرد اين مصوبه در سال ۹۹ در تهران باالي 65 
درصد كنترل كرده و اسباب كشي اتفاق نيفتاده و 
در ساير كالنشهرها و شهرها هم 85 درصد اجرايي 
شده است. صاحبخانه هاي فاخري هم بوده اند كه 
به خاطر ش��رايط كرونا و وضعيت اقتصادي حتي 
اجاره بها را افزايش نداده اند؛ اما درست است كساني 
هم بوده اند كه نپذيرفته اند اما ضمانت اجرايي خيلي 

مهم آن شوراي حل اختالف است.
اس��المي تاكيد كرد: بر اساس گزارش شوراي حل 
اختالف حدود 1100 ش��كايت به آنان واصل شده 
كه 230 مورد را شوراي حل اختالف حكم به تخليه 
داده اند و مابقي مسموع واقع نشده است. اين آمار 

حكايت از موفق بودن مصوبه سقف اجاره بها دارد.
وي اف��زود: ما مبلغ وديعه را ب��راي موجرها اضافه 
كرديم و سال گذش��ته 225 هزار خانوار اين وام را 
دريافت كردند و امس��ال هم در ثبت نام 250 هزار 
خانوار ثبت نام كردن��د و ما حدود 10 هزار ميليارد 
تومان مبلغ پيش بيني 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 35 متري شهيد مسعود افتخاري، توضيح 
داد: بازگشايي اين بزرگراه يك شبه اتفاق نمي افتد 
بلكه توافقات مقدماتي دارد. زماني كه يك بزرگراه 
آماده بهره برداري اس��ت و ساكنان دارآباد و اتوبان 
ارتش به جهت شبكه هاي ارتباطي گرفتار هستند، 
شهرداري بايد تالش كند تا هرچه سريع تر پروژه را 

بهره برداري برساند.
به گزارش ايلنا، شهردار تهران گفت: مديريت شهري 
به تعهدات خود پايبند خواهد بود. اگر نخاله اي در 
مسير بزرگراه ريخته شده، دوباره جمع آوري خواهد 
شد. كسي كه اين كار را كرده، اقدام تك سليقه اي 
را انجام داده چرا كه هيچ چيزي مانع خدمت مردم 
و بهره برداري مناس��ب از فضاهاي طراحي شده را 

نمي شود.
حناچي در پاسخ به اينكه ممكن است تا پايان دوره 
پنجم مديريت شهري تعداد از پروژه ها نيمه تمام 
بماند، توضيح داد: بسياري از پروژه ها به دوره بعدي 
واگذار خواهد ش��د. همانطور كه مديريت شهري 
پنجم تعدادي از پروژه هاي ناتم��ام دوره چهارم را 

به اتمام رساند.
او درباره شايعاتي مبني بر تخلفات صورت گرفته در 
مديريت شهري پنجم، توضيح داد: تصور نمي كنم 
كه دستگاهي كه س��االنه حدود 60 هزار ميليارد 
هزينه مي كند، تخلفي انجام دهد. البته بازرس��ي 
شهرداري موضوع را بررسي مي كند اما اينگونه كه 

دوستان نوشته اند، نيست.
حناچي گفت: اين اعداد و ارقام از س��ايت شفافيت 
برداشته شده و اين اطالعاتي است كه خودمان بر 
سايت بارگذاري كرده ايم. فردي كه مي خواهد كار 
غيرقانوني انجام دهد، اطالع��ات كار خود را روي 
س��ايت قرار نمي دهد. ترك تش��ريفات بخشي از 

تشريفات است و در قانون لحاظ شده است.
شهردار تهران ادامه داد: ممكن است همه خدماتي 
كه انجام مي ش��ود در عنوان ترك تش��ريفات ذكر 
نشود. براي رس��يدن به لوگو تهران 1400 حدود 
300 گروه 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��تخدام هاي 
گس��ترده در پايان دوره، بيان كرد: در ابتداي دوره 
نزديك به 67 هزار 700 پرسنل داشتيم كه االن اين 
عدد به 57 و هزار و 300 پرس��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 6 درصد از تعداد پرس��نل را كم 
كنيم و نصف آن را جذب كنيم. چيزي كه ما جذب 
كرديم 15 درصد بوده نه 50 درصد. اينكه يك نفر 
از دفتر شهردار به جاي ديگري براي خدمت برود، 
تخلف نيست. در تمام اين دوره حدود 600 نفر به 
خدمت شهرداري به كار گرفته شده اند و در مقابل 

13 هزار نفر عددي نيست.

راهكارهاي استفاده بهينه از بافت هاي فرسوده و زمين هاي اطراف شهرها چيست

بيم  و اميدهاي  ساخت  ساالنه يك ميليون آپارتمان

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

خريد آپارتمان در تهران توسط مهاجران؟
گروه راه و شهرسازي|

در حالي كه طي ماه هاي اخير، تعداد معامالت مسكن در 
تهران كمتر از 5 هزار فقره و در واقع در كف حجم معامالتي 
اين ابرشهر بوده، برخي از تحليل گران و رسانه ها از مهاجرت 
معكوس سرمايه گذاران از شهرهاي اطراف به تهران سخن 
به ميان مي آورند. در اين حال، برخي از رسانه ها تالش دارند 
با ارايه برخي آمارهاي غير رسمي از مهاجرت شهروندان 
جنوب كشور به شهرهاي تهران يا البرز گزارش كنند. اين در 
حالي است كه جهش قيمت مسكن در تهران طي سه سال 
گذشته، بسيار بيشتر و سرسام آورتر از همه شهرهاي كشور 
بوده است. به عبارتي، از منظر استطاعت مالي، توان مهاجرت 
از تهران به ساير ش��هرها )چه در قالب خريد ملك يا رهن 
آن( بسيار بيشتر از توان مالي شهروندان جنوبي كشور در 
خريد امالك پايتخت يا كرج است. البته استان هاي شمالي 
كشور از اين قاعده مستثني هستند و علي رغم جهش هاي 
قيمتي سال هاي اخير، همچنان ارزانتر از امالك پايتخت به 
شمار مي روند. از همين رو، نمي توان تعداد معامالت اندك 
صورت گرفته در تهران را به مهاجرت و مهاجران ربط داد. در 
اين حال، از آنجا كه بسياري از شهروندان و ساكنان كنوني 
تهران، مهاجران ديروز به اين شهر هستند، بديهي است كه 
به هنگام ثبت مشخصات فردي آنان در بنگاه هاي امالك يا 
مراجع رسمي ثبت سند، در دفاتر و پايگاه هاي اطالعاتي درج 
مي شود، اطالعاتي كه بعضا مورد توجه رسانه هاي يادشده 
قرار مي گيرد. اين در حالي است كه رسانه هاي مورد نظر، 
س��رمايه گذاري در بازار امالك تهران، يافتن شغل و فرار 
از ريزگردها اصلي ترين انگيزه هاي مهاجرت از شهرهاي 
جنوبي و مركزي به پايتخت محس��وب مي شود كه بنا به 
گفته واسطه هاي ملكي در يكي دو سال اخير شدت گرفته 
اس��ت؛ طبق آمار سامانه هاي ملكي بيشترين تقاضا براي 
خريد آپارتمان در تهران توسط ساكنان غيربومي به ترتيب 
مربوط به استان هاي لرستان، مازندران، البرز، خوزستان، 
اصفهان، گيالن، آذربايجان شرقي، فارس و خراسان رضوي 
است. به گزارش ايسنا، افزايش مهاجرت ناشي از دو دليل 
عمده كمبود آب و پديده گرد و غبار ش��هرهاي مركزي و 
جنوبي ايران به محدوده شهري تهران و البرز و شمال كشور 
توسط ساكنان ش��هرهاي مبدأ و مقصد تاييد مي شود. با 

اينكه آمار نفوس و مسكن سال 1400 هنوز ارايه نشده 
سرشماري سال 13۹5 پديده مهاجرت از نوار جنوبي و 
مركز ايران به سمت شمال كشور را نشان مي دهد. بين 
س��ال هاي ۹0 تا ۹5 شهرهاي كرج، اصفهان، مشهد، 
اراك، اهواز، قم، كرمانشاه، شيراز، تبريز و اسالمشهر به 

ترتيب 10 شهر مهاجر فرست به تهران بوده اند.

     متقاضيان خريد ملك در تهران؟
در سال هاي پس از 13۹5 افزايش محسوس تقاضا براي 
خريد مسكن در تهران از سوي ساكنان شهرهاي مركزي 
كشور بر اساس گزارش هاي ميداني و داده هاي سامانه هاي 
ملكي تاييد مي شود. اطالعات تيرماه 1400 سامانه كيليد 
حاكي از آن اس��ت كه جس��ت وجو براي خري��د خانه در 
تهران از مبدأ استان البرز 48 درصد، مازندران 34 درصد، 
كرمان 32 درصد، گيالن 22 درصد، اصفهان 17 درصد، 
خوزستان 15 درصد، آذربايجان شرقي 14 درصد، فارس 
10 درصد و خراس��ان رض��وي ۹ درصد اس��ت. اين آمار 
بر اساس ش��اخص 100 درصدي جست وجوي كاربران 
س��اكن در تهران ارايه شده است. با هدف خريد آپارتمان 
در تهران نيز به جز كاربران ساكن در پايتخت، رتبه هاي 
دوم تا نهم جست وجوهاي اينترنتي به ترتيب مربوط به 
استان هاي لرستان، مازندران، البرز، خوزستان، اصفهان، 
گيالن، آذربايجان ش��رقي، فارس و خراسان رضوي بوده 
است. جست وجو براي اجاره آپارتمان در تهران نيز به جز 
ساكنان پايتخت، اس��تان هاي مازندران، مركزي، البرز، 
گيالن، همدان، كرمانشاه، كرمان، خراسان رضوي، اصفهان 

و قم را در رتبه هاي دوم تا دهم قرار مي دهد.

    مهاجرت منفي در تبريز، اصفهان، قزوين 
و خرم آباد

بين سال هاي ۹0 تا ۹5 تعداد 404 هزار و ۹۹6 نفر به تهران 
مهاجرت كرده و 36۹ هزار و 288 نفر زندگي در پايتخت را 
رها كرده اند. شهرهاي كرج، اصفهان، مشهد، اراك، اهواز، 
قم، كرمانشاه، شيراز، تبريز و اسالمشهر به ترتيب 10 شهر 
مهاجرفرست به تهران بوده اند. از سوي ديگر در بين مراكز 
استان هاي كشور شهرهاي تبريز، اصفهان، قزوين، خرم آباد، 

اراك، اه��واز، زاهدان، تهران، س��اري و بجنورد )با همين 
ترتيب( داراي خالص مهاجرت داخلي منفي بوده اند. در اين 
شهرها برايند جريان هاي مهاجرت داخلي در جهت كاهش 

جمعيت اين شهرها عمل كرده است.

      سالمندان به قصد سرمايه گذاري و جوانان 
با هدف كار 

ارزش اف��زوده مل��ك در ته��ران از دالي��ل تماي��ل براي 
سرمايه گذاري در اين شهر است. يكي از مشاوران امالك 
غرب تهران مي گويد كه حدود 10 درصد مشترياني كه براي 
خريد به ما مراجعه مي كنند افراد ميانسال به باال از شهرستان 
هس��تند. جوانان هم براي اجاره پيش ما مي آيند و هدف 
اصلي آنها از مهاجرت يافتن شغل است؛ چون به هر حال 
در تهران كار بيشتر از شهرستان پيدا مي شود. زندگي در 
اطراف و كار در داخل تهران؛ اين گزينه اي است كه بسياري 
از جوانان شهرستاني مجبور به انتخاب آن مي شوند. پيروز 
حناچي، شهردار تهران مي گويد: تهران شب ها 8 ميليون 
و 600 هزار نف��ر و در روز 12 ميليون نف��ر جمعيت دارد. 
پراكندگي مهاجران در مجموعه شهري تهران و كرج نيز تا 
حدودي به مسير شهر مبدأ مربوط مي شود. به طور مثال بنا 
به گفته مشاوران امالك شهر جديد پرديس اكثر ساكنان 
اين شهر از استان هاي تهران، مازندران و گلستان هستند. 
هرچند از اقشار لر و ترك نيز در اين شهر وجود دارد. »امسال 
آپارتمان اجاره اي در پرديس پيدا نمي شود«. اين جمله را 
آقاي قديري، يكي از مشاوران امالك پرديس بيان و اظهار 
مي كند: به تدريج با تكميل شدن واحدهاي مسكن مهر، 
امسال خانواده هاي بسياري كه در تهران مستاجر بوده اند 
به پرديس آمده اند. البته اكثر اي��ن افراد مالك واحدهاي 
مسكوني مهر هستند. بيشتر مهاجران به كرج و حومه را نيز 
تركها و تا حدودي كردها تشكيل مي دهند. نكته قابل توجه 
افزايش بيش از سه برابري جمعيت شهر جديد هشتگرد 
طي پنج س��ال اخير بوده است. بر اساس سرشماري سال 
13۹5 جمعيت هشتگرد حدود 32 هزار نفر بوده كه در حال 
حاضر طبق انشعابات آبفا جمعيت اين شهر به حدود 100 
هزار نفر رسيده است. واسطه هاي ملكي مي گويند با توجه 
به پايين بودن قيمت آپارتمان در هشتگرد نسبت به كرج، 

تقاضا براي سكونت در اين شهر افزايش يافته و حتي در سال 
جاري مهاجرتهايي از كرج به هشتگرد صورت گرفته است. 
آقاي كياني � از مشاوران امالك قديمي شهر هشتگرد � بيان 
مي كند: از حدود 10 سال قبل به داليلي مثل نبود شغل، 
خشكسالي، كمبود آب و مساله ريزگردها روند مهاجرت 
خانواده ها از شهرهاي جنوبي به مقصد كرج و اطراف شروع 
شده و به نظر مي رسد در سال هاي اخير شدت گرفته است.

     حاشيه نشيني در نوار جنوبي كشور 
بيداد مي كند

در اين حال، فرشيد پورحاجت، رييس انجمن انبوه سازان 
استان خوزستان با بيان اينكه شرايط نامناسب اقليمي و 
معيشتي باعث مهاجرت گسترده از شهرهاي جنوبي شده 
است به ايسنا مي گويد: در جنوب كشور با سلسله معضالت 
به هم پيوسته اي همچون بحران محيط زيست، بيكاري 
جوانان، ورشكستگي صنايع بزرگ، نابودي تاالبها، احداث 
سدهاي بي رويه و پديده ريزگردها مواجهيم. اين در حالي 
است كه خوزستان، سرزمين آب است و فرصتهاي اقتصادي 
بسياري در سواحل جنوب كشور، نهفته و بالاستفاده رها 
شده است. وي بيان مي كند: سواحل مكران تقريبا خالي از 
سكنه شده است. يكي از داليل اين است كه دولت و به طور 
مشخص وزارت راه و شهرسازي، برنامه خاصي موضوع در 
بحث آمايش سرزمين و پراكنش جمعيتي نداشته اند. اين 
عدم برنامه ريزي به شكل عدم تعادل در فرصتهاي اقتصادي 
بين شمال و جنوب كشور بروز كرده و كفه ترازوي توزيع 
ثروت به نفع تهران و شمال كشور سنگيني مي كند. در حالي 
كه اگر تاريخ را مرور كنيم خوزستان منشأ توسعه اقتصادي 
در ايران بوده اس��ت. پورحاجت، مهاج��رت را اولويت 
زندگي بسياري از مردم جنوب كشور مي داند و معتقد 
است: در مناطق جنوبي كشور مثل اهواز، بندرعباس 
و زاهدان با بحران حاشيه نشيني مواجهيم كه بسيار 
متفاوت با حاشيه نش��يني در تهران است. بسياري از 
مردم توان خريد يا اجاره مسكن در اهواز را ندارند و به 
حاشيه پرتاب مي شوند. هيچكس دلش نمي خواهد از 
خانه و كاشانه خود دست بكشد اما اين راه محتوم، پيش 

روي بسياري از خانواده هاي جنوب كشور قرار دارد.



همزمان با فراگير ش��دن اينترنت در ميان مردم، هزينه 
اس��تفاده از اين بس��تر به عنوان دغدغه اي براي كاربران 
مطرح شد. از آنجاكه، بر اساس قانون وظيفه تعرفه گذاري 
به رگوالتوري محول و از س��وي ديگر، مش��خص كردن 
چارچوب ارايه خدمات به كاربران براي اپراتورها به عنوان 
وظيفه ديگر اين سازمان درنظر گرفته شده بود، رگوالتوري 
همواره دغدغه محاس��به بهترين تعرفه و قيمت گذاري 
را داش��ته اس��ت. پيرو مصوبه ۲۶۶ و اعمال شيوه جديد 
محاس��به پهناي باند، كاهش حدود ۲۰ درصدي قيمت 
هزينه واگذاري، قيمت خدمت پهن��اي باند و اينترنت را 
براي مشتريان شركت ارتباطات زيرساخت كه اپراتورها 
هستند، به همراه داشت كه مصرف كننده نهايي نيز از آن 
منتفع مي شود. اينترنت دايل آپ اولين تجربه استفاده از 
اينترنت ميان كاربران ايراني ب��ود. به گونه اي كه در نيمه 
دوم دهه هفتاد حدود ۵۰۰۰ كاربر ايراني با استفاده از آن 
نيازهاي خود را رفع مي كردند. اما، در اين بس��تر به قدري 
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 مقررات گذاري در 
حوزه اينترنت پرسرعت« منتشر شده است. با گسترش 
فناوري، اكثر فعاليت هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي در 
سراسر جهان بر پايه فناوري اطالعات بنا شد. اين امر دنيا 
را به دهكده كوچكي تبديل كرد و باعث شد همه افراد در 
سراسر جهان، از اطالعات و فناوري ها براي ارتباط با يكديگر 
اس��تفاده كنند. امروزه اينترنت به جزئي جدايي ناپذير از 
زندگي افراد تبديل شده است؛ به گونه اي كه كاستي و ضعف 
استفاده از آن، به مثابه عقب ماندن از حركت كاروان جهاني 
تلقي مي ش��ود. در ايران در سال ۱۳۸۲ جهشي در حوزه 
استفاده از بستر اينترنت اتفاق افتاد و وزارت پست و تلگراف 
و تلفن، با گرفتن حق االمتياز يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون 
توماني، پروانه ارايه س��رويس اينترنت پرسرعت به روش 
ADSL را به شركت هاي PAP واگذار كرد. سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي نيز همزمان با ورود اينترنت 
پرسرعت به كش��ور در بخش تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي تاسيس شد تا به عنوان نهاد نظارتي، زمينه رقابتي 
شدن فعاليت فعاالن بازار و ارتقاي كيفيت خدمات ارتباطي 
را فراهم كند. پس از اين س��ال بود كه رشد تعداد كاربران 
اينترنت در ايران سرعت گرفت، به گونه اي كه طبق آخرين 
آمار و اطالعات بخش ICT كشور كه توسط سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي منتش��ر شده است در حال 
حاضر، بيش از ۸۷ ميليون و ۴۲۵ هزار و ۳۲۴ نفر در ايران 
از اينترنت استفاده مي كنند. از اين تعداد ۷۷ ميليون و ۷۰۶ 
هزار و ۸۸۵ نفر مشترك اينترنت موبايل و ۹ ميليون و ۷۱۸ 
هزار و ۴۳۹ نفر مشترك اينترنت ثابت هستند. همزمان با 
فراگير شدن اينترنت در ميان مردم، هزينه استفاده از اين 
بستر به عنوان دغدغه اي براي كاربران مطرح شد؛ از آنجاكه، 
بر اساس قانون وظيفه تعرفه گذاري به رگوالتوري محول 
و از سوي ديگر، مشخص كردن چارچوب ارايه خدمات به 
كاربران براي اپراتورها به عنوان وظيفه ديگر اين سازمان 
درنظر گرفته شده بود، رگوالتوري همواره دغدغه محاسبه 

بهترين تعرفه و قيمت گذاري را داشته است.

     پيش نويس هاي متعدد رگوالتوري 
براي تصويب بهترين تعرفه اينترنت

از اين رو، از بدو تاس��يس رگوالت��وري پيش نويس هاي 
متعددي براي تصويب بهترين تعرفه استفاده از اينترنت، در 
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تدوين شده كه حاصل 
آن مصوبه ۱۵۲ پيرامون تعرفه خدمات اينترنت پرسرعت 
از طريق فناوري ADSL، مصوب��ه ۱۸۱ با هدف كاهش 
هزينه اينترنت در سبد خانوار با بررسي زنجيره هزينه هاي 
ارايه خدم��ات اينترنت بر مبناي قيمت روز، مصوبه ۱۹۱ 
مورد تعرفه برقراري و نگهداري خطوط ADSL براي نرخ 
حجم هاي باالتر از ۲۰۴۸ كيلوبيت برثانيه، مصوبه ۲۱۵ 

پيرامون تعرفه ارايه خدمات هم مكاني در مراكز ش��ركت 
ارتباطات زيرساخت و مصوبه ۲۲۳ براي اصالح مصوبه ۱۵۲ 
پيرامون تعرفه خدمات اينترنت پرسرعت از طريق فناوري 
ADSL در خصوص س��قف تعرف��ه راه اندازي تجهيزات 
انتهايي )مودم( بوده اس��ت. در اين ميان يكي از مصوباتي 
كه شايد بتوان آن را مهم ترين مصوبه دانست، مصوبه ۲۳۷ 
است. براساس اين مصوبه كه در سال ۹۵ به تصويب رسيد، 
 ADSL تعرفه خدمات اينترنت پرسرعت از طريق فناوري
و اينترنت مبتني بر فناوري واي فاي براساس حجم ترافيك 
داخلي و بين الملل مطرح شد. در اين مصوبه با كاهش ۲۰ 
درصدي قيمت هر گيگابايت گام مهمي در راستاي حمايت 
از مصرف كنندگان نهايي خدمات اينترنت ثابت، برداشته 
شد. البته، در اواخر دوره دولت يازدهم اين مصوبه با انتقاداتي 
همراه و طرح غيرحجمي تعرفه سرويس هاي ثابت مطرح 
شد كه تا مرحله اجرايي شدن نيز پيش رفت، اما به دليل 
اعتراض مشتركان مبني بر مناسب نبودن تعرفه ها، متوقف 
ش��د. با ظهور فناوري هاي ۳G و ۴G رقيبي جدي به نام 
اينترنت همراه براي اينترنت ثابت به وجود آمد و سرويس 
اينترنت ثابت به خاطر سرعت بيشتر اينترنت موبايل و تعرفه 
پايين آن، بازارش را تا حدودي از دست داد. تعرفه اينترنت 
موبايل از هم��ان آغاز ورود به كش��ور، به صورت حجمي 
محاسبه مي شد. نكته اول اين است كه وقتي اينترنت ثابت 
و اينترنت همراه به صورت حجمي محاسبه شود، با توجه 
به ش��رايط خاص اينترنت همراه مانند سرعت و كيفيت 
باالتر، دسترس پذيري راحت تر و... رقابت بين اين دو بسيار 
سخت مي شود و قطعا موبايل، پيروز اين ميدان خواهد بود. 
در حالي كه در ساير كشورها اينگونه نيست و اينترنت همراه 
به صورت حجمي و بسيار گران ارايه مي شود. نكته ديگر 
مربوط به نوع مصرف كاربران است، اينكه استفاده از اينترنت 
ثابت در همه جا ميسر نيست و از آنجا كه در مكانهايي كه 
امكان اس��تفاده از اينترنت ثابت وج��ود دارد، افراد زمان 
بيشتري در اختيار دارند، نوع مصرف داده متفاوت مي شود، 
مثال ممكن است فيلم ببينند. اما ماهيت اينترنت موبايل 

براي انجام كارهاي فوري مانند تراكنش است.

    كشورهاي ديگر در اين زمينه  چه تجربه اي 
دارند؟

در اغلب كشورها سياست گذاري به گونه اي انجام شده كه 
در اينترنت ثابت بسته به نوع مصرف، كاربر نگران حجم 
نباشد، بنابراين در كشورهاي پيشرو اينترنت ثابت به صورت 

نامحدود در اختيار كاربر قرار مي گيرد. در همه كش��ورها 
اينترنت ثابت به صورت غيرحجمي محاس��به مي شود؛ 
براي تصويب مصوبه ۲۶۶ نيز مطالعات بس��ياري در اين 
زمينه انجام شد و مقايسه هاي تطبيقي با كشورهايي مانند 
تركيه كه از نظر نوع استفاده ديتا و فرهنگ مصرفي شرايط 
مشابهي با ايران دارند، صورت گرفت. بررسي سياست هاي 
كشورهاي مختلف دنيا در ارايه اينترنت به كاربران نشان 
ميداد كه در ايران محاسبه تعرفه اينترنت با آنچه در دنيا 
اتفاق مي افتد فاصله داشت. در اين بررسي ها مشخص شد 
شرايط استفاده از اينترنت همراه كه در ايران رو به افزايش 
است، روي كيفيت هم اثر منفي مي گذارد. به اين دليل كه 
چون ارزان، در دسترس و باكيفيت است، كاربر ديگر نيازي 
به استفاده از اينترنت ثابت پيدا نمي كند. در حالي كه در 
تركيه استفاده از اينترنت ثابت بيش از ۱۰ برابر موبايل بود. 
بنابراين مصوبه ۲۶۶ در نظر داشت با هدف صيانت از بستر 
اينترنت ثابت به دليل رفع خالءهاي موجود، اين شرايط 
را در كش��ور كمي تعديل كند. همچنين، رگوالتوري با 
بررسي سياست هاي ساير كشورهاي دنيا در ارايه اينترنت 
به كاربران متوجه شد كه اغلب اين سياست ها با توجه به 
درآمد، هزينه و شرايط خاص كاربران، پيش بيني مي شود.

    اينترنت بر اساس حجم
 چگونه محاسبه مي شود؟

در محاسبه تعرفه اينترنت بر اساس حجم، ميزان ترافيك 
مورد استفاده كاربر بر بستر اينترنت )مجموع دانلود و آپلود( 
كه واحد محاسبه آن كيلوبيت برثانيه است، مدنظر قرار 
گرفته و سرويس هايي كه داراي حجم مشخص در مدت 
زمان معين هستند سرويس هاي حجمي ناميده مي شوند. 
)س��رويس هاي حجمي داراي حجم مشخصي بوده و با 
سرعت مشخص و مدت زمان معين ارايه مي شوند.( بسته 
حجمي نيز حاوي مقدار مشخصي حجم با درصد تخفيف 
معين هس��تند كه در بازه هاي زماني مختلف از س��وي 
شركت هاي ارايه دهنده اينترنت براي مشتركان تعريف 
مي شوند و مدت زمان اس��تفاده از اين بسته ها به اعتبار 
زماني سرويسي كه فعال شده، بستگي دارد. با اين تعريف، 
در مصوبه ۲۳۷ مبناي محاسبه تعرفه اينترنت بر اساس 
حجم بوده است. ساليان سال در كشور ما مبناي محاسبه 
تعرفه اينترنت ثابت در همه مصوبه ها حجم بود. البته در 
مصوبه ۲۳۷ هم به ازاي سرعت حجم داده مي شد و تنها مبنا 
حجم نبود، اما قيمت گذاري بيشتر بر اساس حجم صورت 

مي گرفت. اما دو خأل در آن وجود داش��ت نخست اينكه 
كاربران مدام نگران تمام شدن حجم خود بوده و به نوعي 
دغدغه گيگ شماري داشتند، بنابراين، به مصوبه اي نياز بود 
كه ميانگين مصرف متوسط افراد را محاسبه و حد مصرف 
منصفانه را تعيين كند، چراكه اين گيگ شماري تبعاتي 
به همراه دارد. به عنوان مثال دغدغه گيگ شماري كاربر را 
از مصرف محتواي ويديويي كه امروزه در دنيا ۸۰ درصد 
محتواي سرويس اينترنت را تشكيل مي دهد، بازمي دارد. 
از سوي ديگر، از آنجاكه اين موضوع براي توليدكنندگان 
محتوا حائز اهميت است، براي همراه كردن كاربر با اين 
تغيير فرهنگ مصرف الزامي است در بحث هزينه ها از حق 
و حقوق كاربران حمايت ش��ود. در اينجاست كه موضوع 
اس��تفاده از اينترنت ثابت و س��يار اهميت پيدا مي كند. 
شواهد حاكي از آن است كه تمايل به استفاده از محتواهاي 
ويديوئي در ايران هم مانند ساير كشورهاي جهان در حال 
افزايش است. با توجه به اين تغييرات اگر قرار بود همچنان 
تعرفه هاي قبلي اعمال ش��ود، احتماال مش��تركان بايد 
متحمل هزينه هاي بيشتري مي شدند. نكته ديگر اينكه، 
در مصوبه ۲۳۷ و مصوبات قبل از آن به توسعه شبكه ملي 
اطالعات و پهناي باند داخلي توجهي نشده بود. بنابراين، 
به مصوبه اي نياز بود كه با تش��ويق كاربران به استفاده از 
محتواي ويدئويي و چندرسانه اي داخلي منجر به افزايش 
ترافيك پهناي باند داخلي شود. با توجه به همه اين موارد، 
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 مناسب تر براي 
اپراتورهاي اينترنت ثابت، با تاكيد بر حقوق مصرف كننده 
نهايي، محدوديت كاربران در استفاده از ديتاي ويديوئي را 
كاهش داده و قيمت را منطقي تر كنند؛ همچنين، به توسعه 
بازار داخلي و توليد محتواي بومي نيز كمك كنند. از اينرو، 
به دليل محدوديتي كه محاسبه تعرفه اينترنت حجمي 
به همراه داشت، الزم بود مصوبه اي وجود داشته باشد كه 
خالءهاي يادشده را برطرف كند. البته، در تعرفه هاي قبلي 
هم ارايه اينترنت به صورت نامحدود وجود داشت، اما عمال 
غيرقابل استفاده بود. چون هشت مگ براي هركاربر برابر 
يك مگ بود و با سرعت ۱۲۸ كيلو و ۲۵۶ كيلو كه اينترنت 
نامحدود بر مبناي آنها ارايه مي شد، كاربر نمي توانست در 
حجم هاي باال دانلود كرده و از اين نامحدود بودن استفاده 
كند. بنابراين، يكي ديگر از اهدافي كه مصوبه ۲۶۶ دنبال 

كرد، باال بردن كيفيت استفاده از پهناي باند بود.

دريچهدنياي فناوري

ويژه
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انتقاد اعضاي حقيقي
شوراي فضاي مجازي
به عملكرد ۴ ساله  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 ۲۲ تيرماه به رياست حسن روحاني 
رييس جمهور 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 ۸ سال 
گذش��ته، اقدامات مبتني بر اين مصوبات و اثراتي كه 
اين اقدامات در گسترش و رشد كمي و كيفي فضاي 
مجازي داش��ته اند را به بحث و بررسي اعضا گذاشت. 
رييس جمهور نيز در اين جلسه با بيان اينكه شوراي 
عالي فض��اي مجازي از ابتداي تش��كيل تاكنون ۷۲ 
جلسه برگزار كرده كه ۵۹ جلسه آن در طول فعاليت 
دولت هاي يازده��م و دوازدهم ب��وده و در اين مدت 
۲۸ مصوبه نيز به تصويب رس��يده است، از مصوبات 
اين شورا براي پيشبرد اهداف كالن كشور دفاع كرد. 
محمدحسن انتظاري، عضو حقيقي شوراي عالي فضاي 
مجازي، در گفت .گو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش 
ارايه شده در مورد عملكرد شوراي عالي فضاي مجازي 
در دولت حسن روحاني و اقداماتي كه مطابق با مصوبات 
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 
اعضا نيست. وي با تاكيد بر اينكه اين گزارش گاليه هاي 
مقام معظم رهبري در خصوص ولنگاري فضاي مجازي 
را شامل نمي شد، ادامه داد: فضاي مجازي كشور تحت 
اين سال ها در س��يطره پلتفرم هاي امريكايي بوده و 
كسب و كارهاي آنالين در شبكه هايي مانند اينستاگرام 
شكل گرفته اس��ت. اين روند كمكي به ايجاد فضاي 
مجازي در كشور نمي كند. اما در گزارش ارايه شده به 

اينگونه موضوعات با ديد مثبت نگاه شد.

     مشكالت كشور در حوزه فضاي مجازي
طي ۸ سال 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 واقع گرايانه مطرح شود، 
افزود: نظر ما اين است كه مشكالت كشور در حوزه 
فضاي مجازي طي ۸ س��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 مي شد 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، اشاره اي نشد و تنها يك ارزيابي كلي بدون 
اعالم اعداد و ارقام و جزييات اجراي اين پروژه، ارايه 
شد. وي گفت: اگرچه شوراي عالي و مركز ملي فضاي 
مجازي در بخش هماهنگي بين دستگاه ها در موارد 
متعددي از جمله انتخاب��ات و موضوعات مرتبط با 
امنيت سايبري زحمت كشيده و اقدامات قابل دفاعي 
داش��ته اند اما ماموريت اصلي ش��وراي عالي فضاي 
مجازي مطابق با حكم رهبري مشخص است و بايد 
پيشرفت برنامه ها مطابق با مصوبات اين شورا دنبال 
شود. دبير سابق شوراي عالي فضاي مجازي با بيان 
اينكه از دي ماه سال ۹۲ تنها يك طرح در خصوص 
معماري و طرح كالن شبكه ملي اطالعات به تصويب 
رس��يده است، خاطرنش��ان كرد: در اين گزارش در 
خصوص اجرايي شدن اين طرح و برنامه زمان بندي 

و جزييات پيشرفت آن، ارزيابي صورت نگرفت.

ناظر رقابت فرانسه گوگل را
۵۰۰ ميليون يورو جريمه كرد

ناظر رقاب��ت فرانس��ه جريم��ه   اي ۵۰۰ ميليون 
يورويي براي گوگل تعيين كرده است. اين شركت 
امريكايي متهم اس��ت در مذاكرات با رس��انه هاي 
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 روزنامه هاي فرانس��ه جهت ثبت ق��رارداد براي 
پرداخت هزينه اخبار به آنه��ا، ۵۰۰ ميليون يورو 
جريمه شده است. مقامات فرانسه به اين شركت 
۳ ماه مهلت داده بودند تا درباره پرداخت هزينه به 
ناشران اخبار، با آنها به توافق برسد. اما ناشران اخبار 
گ��وگل را متهم كرده اند از روش ه��اي فريبكارانه 
در مذاك��رات اس��تفاده كرده اس��ت. البته گوگل 
اين اتهام��ات را رد مي كند. در اوايل س��ال جاري 
ميالدي گوگل و ناش��ران اخبار فرانس��وي اعالم 
كردند درباره چهارچ��وب توافقي درباره پرداخت 
هزينه به روزنامه ها براي انتشار اخبارشان توسط 
اين شركت فناوري امريكايي، به توافق رسيده اند. 
اما س��ازمان نظارت بر رقابت فرانس��ه اعالم كرد 
گوگل مبلغ اندكي، مش��ابه مبلغ��ي كه براي وارد 
كردن واژه اي 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 ۵۰۰ ميليون يورويي 
نشان دهنده جديت در مقابل نقض قوانين است. 
نمي توان اذعان كرد كه مذاكرات گوگل با ناشران 
اخبار و رسانه ها با حسن نيت انجام شده است. در 
صورتي كه گوگل نتواند طي دو ماه آينده راه حلي 
براي اي��ن چالش بيابد، با جريمه   اي بيش��تر و تا 

سقف ۹۰۰ هزار يورو در روز مواجه خواهد شد.

البي آمازون براي قرارداد با 
پنتاگون فاش شد

گزارش��ي جديد نش��ان مي دهد هنگامي كه آمازون 
سعي داشته به قراردادي ۱۰ ميليارد دالري با وزارت 
دفاع دس��ت يابد، برخي از مقامات اين وزارتخانه نيز 
از مديران ارش��د آمازون تعريف و تمجي��د كرده اند. 
به گزارش مهر ب��ه نقل از ورج، روز گذش��ته روزنامه 
نيويورك تايمز ايميل هايي را منتش��ر كرد كه نشان 
م��ي داد در س��ال هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ ميالدي 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 
تعريف و تمجيد كرده اند. اين قرارداد ۱۰ ميليارد دالري 
مربوط به پروژهJEDI است و هدف آن يافتن شركت 
فناوري بود كه بتواند شبكه رايانه هاي وزارت دفاع را 
به رايانش ابري منتقل كند. تايمز در يكي از نمونه ها 
اشاره مي كند جيمز ماتيس وزير دفاع امريكا در دوران 
ترامپ در سال ۲۰۱۷ به سيليكون ولي سفر كرد تا با 
مديران ارشد شركت هايي مانند اپل، آمازون وگوگل 
مالقات كند. در اين ديدار نماينده آمازون به ش��دت 
سعي داشت محصوالت رايانش ابري اين شركت را به 
ماتيس نشان دهد و به وي فشار مي آورد. 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 قباًل در شركتي فعال بود 
كه آمازون از مشتريانش به حساب مي آمد. كن باك 
و مايك لي سناتورهاي امريكايي در نامه اي مشترك 
نوشته اند: 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 مي شود 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 ۲۰۱۹ ميالدي 
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 مي كند زيرا ترامپ به طور غيرقانوني در فرايند 
مناقصه اين ق��رارداد دخالت كرده بود. اكنون آمازون 
شانسي دوباره براي برنده ش��دن اين قرارداد دارد. اما 
با انتشار ايميل هاي جديد نمايندگان جمهوري خواه 
خواهان ش��هادات آمازون در خص��وص رابطه اش با 

پنتاگون شده اند.

برگزاري پنجمين سمپوزيوم 
تازه هاي نقشه برداري مغز ايران

با حمايت همراه اول
پنجمي��ن س��مپوزيوم تازه هاي نقش��ه برداري مغز 
ايران )ISBM۲۰۲۱( به عن��وان بزرگ ترين رويداد 
نقش��ه برداري مغز كش��ور با هدف اراي��ه بروزترين 
اطالعات، تبادل افكار متخصصان، توس��عه، ترويج و 
معرفي فناوري هاي برتر مرتبط با اين حوزه در داخل 
و خارج كش��ور، امروز و فردا )۲۳ و ۲۴ تيرماه( توسط 
آزمايشگاه ملي نقش��ه برداري مغز و با حمايت مالي 
همراه اول در حال برگزاري است. در اين رويداد بيش از 
۱۸ سخنران داخلي و خارجي از كشور هايي نظير ايران، 
امريكا، انگليس، اسپانيا و آلمان آخرين و به روزترين 
دستاورد هاي خود را ارايه كرده و عالقه مندان قادر به 

شركت در مباحث موردنظر به شكل مجازي هستند.

پخش ويژه برنامه »باغ آينه«
با هدف ترويج سبك زندگي رضوي 
ويژه برنام��ه »ب��اغ آين��ه« از امش��ب )۲۳ تيرماه( هر 
چهارشنبه شب به صورت مستقيم از حرم مطهر امام 
رضا)ع( پخش مي شود. اين برنامه كه با مشاركت همراه 
اول و آستان قدس رضوي توليد و پخش مي شود، قرار 
اس��ت با حضور مهمانان مختلف به موضوع »س��بك 
زندگي رضوي« بپردازد. »باغ آينه« چهارشنبه هر هفته 
س��اعت ۲۲ از طريق پلتفرم هاي »روبيكا« و »آيگپ« 
پخش مي ش��ود و بينندگان آن با ش��ركت در پويش 
»مي خواهم   امام رضا را خوشحال كنم«، مي توانند در 

قرعه كشي سفر به مشهد مقدس شركت كنند.

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

تشريح  مقررات گذاري  اينترنت  پرسرعت 

حفظ حقوق مشتريان و كاهش تخلفات با الزام كسب وكارها به دريافت اينماد
مركز توس��عه تجارت الكترونيكي اع��الم كرد: الزام 
كس��ب وكارها 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��ب وكارها زمان صدور نمادالكترونيكي به كمتر 
از يك روز كاهش يافت. به گزارش ايرنا، »ش��اپرك« 
درنامه اي به شركت هاي پرداخت ياري اعالم كرد از 
مردادماه در حين ثبت نام اطالعات پذيرندگان جديد 
در س��امانه ش��اپرك، ضمن اعتبارسنجي وضعيت 
نماد الكترونيكي، انطباق هويت پذيرنده با اطالعات 
ثبت ش��ده مالك نماد الكترونيكي نيز مورد بررسي 
قرار مي گيرد. اگر اين مجوز در دس��ترس نباش��د و 
هويت پذيرنده با اطالعات مالك تطابق نداشته باشد، 
تخصيص پايانه صورت نخواهد گرفت. اكنون بخش 
بزرگي از فروش اينترنتي بر بستر وب سايت هايي انجام 
مي شوند كه نوپا هس��تند و به تازگي كار خود را آغاز 
كرده اند. اين فروشگاه ها مشتريان عمده پرداخت يارها 
را تشكيل مي دهد 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 پرداخت يارها مشتريان 
عمده خود را از دست مي دهند و كسب وكارها نيز با 
چالش جدي براي تبادل مالي با مشتريان خود رو به 
رو مي شوند. امروز مركز توسعه تجارت الكترونيكي با 
صدور اطالعيه اي اعالم كرد: طبق قوانين و مقررات، 
كسب  و كارهاي اينترنتي براي فعاليت ملزم به دريافت 
نماد اعتماد الكترونيكي )اينم��اد( و رعايت الزامات 

قانون تجارت الكترونيكي هستند.

     لزوم حمايت از حقوق مصرف  كنندگان
هدف اصل��ي اين كار رعايت الزامات قانوني كش��ور در 
حوزه هاي مختلف مثل سالمت، اقامت، آموزش، حوزه 
پولي و مالي، جلوگيري از بروز تخلفات و نابساماني در 
اين حوزه ها و نهايتًا حفظ حقوق مصرف  كننده اس��ت. 
بنابراين كسب  و كارهاي اينترنتي مستقل از اينكه بعداً 
درگاه پرداخت خود را از شركت هاي PSP )واسطه بين 
بانك ها و مش��تريان تجاري(، پرداخت يار يا تركيبي از 
آنها دريافت كنند، نيازمند دريافت اينماد هس��تند. از 
جمله اينكه بيشتر ش��ركت هاي PSP و پرداخت يارها 
هم خودشان بر اساس مجوز قانوني كه در اين زمينه از 
بانك مركزي گرفته  اند، اقدام به دريافت اينماد كرده اند.

    كاهش تخلفات با الزام كسب وكارها
به دريافت اينماد

مركز توس��عه تجارت الكترونيكي با بي��ان اينكه همواره 
يكي از مطالبات به حق كس��ب وكارهاي شناسنامه دار و 
قانونمند به ويژه كسب  و كارهاي اينترنتي و همچنين عموم 
مصرف  كنندگان، س��اماندهي فعاليت كسب وكارهايي 
است كه بدون دريافت مجوزهاي قانوني، اقدام به فعاليت 
مي كنند، افزود: فعاليت به اين ش��كل موجب بر هم زدن 
فضاي رقابت و همچنين تضييع حقوق مصرف  كنندگان 
مي ش��ود. بنابراين پرداخت يارها همان گونه كه در مورد 
فعاليت پرداخت ياري فعاليت شركت هاي فاقد مجوز را 
نمي  پذيرند، الزم اس��ت با پذيرش و تمكين به اين قاعده 
كلي، از ارايه خدمت به كس��ب  و كارهاي فاقد مجوزهاي 
قانوني در حوزه هاي ديگر نيز پرهيز كنند. بنابر اعالم مركز 
توسعه تجارت الكترونيكي اين الزام قبال در مصوبه شوراي 

امنيت كشور، سپس در مقررات مبارزه با پولشويي و نهايتا 
در قانون پايانه هاي فروشگاهي به صراحت بيان شده است. 
اين تكليف قانوني در مورد شركت هاي PSP از اواخر سال 
۱۳۹۸ اجرايي شد ولي در مورد پرداخت يارها، با توجه به 
ش��رايط خاص و لزوم ايجاد برخي زيرساخت ها، از اواخر 
سال گذشته در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت و پس 
از برگزاري جلسات توجيهي و ارايه فرصت كافي، باالخره 
توسط شركت شاپرك به شركت هاي پرداختيار ابالغ شده 
است. اين تكليف قانوني بارها توسط مراجع نظارتي از جمله 
معاونت پيشگيري از جرم قوه قضاييه، سازمان بازرسي كل 
كشور، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز مورد پيگيري 
قرار گرفته و عملكرد مركز توسعه تجارت الكترونيكي به 
عنوان متولي ساماندهي كسب  و كارهاي اينترنتي و بانك 
مركزي به عنوان متولي ساماندهي شبكه پرداخت كشور 
زير سوال رفته است. مركز توسعه تجارت الكترونيك اعالم 
كرده، اين ابالغيه به صورت تدريجي اجرايي خواهد شد. 
ابتدا شركت هاي PSP، پس از آن پرداخت يارها و هم اكنون 
نيز صرفًا درگاه هاي جديد پرداختيارها در دستور كار قرار 
گرفته است و فعاًل حتي شامل درگاه هاي پرداخت قبلي 

شركت هاي پرداختيار نيز نمي شود.

    ادامه تخلف ها، قابل پذيرش نيست
اجراي يك تكليف قانوني براي بخشي از شبكه پرداخت 
 وعدم اجراي آن براي بخش ديگر )شركت هاي پرداخت يار(

، با توجه به كاركرد كاماًل مشابه درگاه پرداخت اينترنتي 
دريافتي از هر يك از اين دو طريق براي يك كس��ب  و كار 
اينترنتي، اواًل مخل رقابت بين دو بخش شبكه پرداخت و 
نيز مهاجرت متقاضيان از يك بخش به بخش ديگر خواهد 

ش��د و ثانيًا امكان س��اماندهي و نظارت كارآمد بر فضاي 
تجارت الكترونيكي كش��ور را از بين خواه��د برد. اكنون 
برخي از كسب  و كارهاي اينترنتي متخلف كه نماد آنها با 
اخطار دستگاه هاي ناظر تعليق شده، به دليل عدم اجراي 
اينماد براي شركت هاي پرداخت يار، اقدام به دريافت درگاه 
پرداخت از شركت هاي پرداخت يار كردند و به تخلفات و 
فعاليت هاي غيرقانوني خود ادامه داده اند و مساله به هيچ 
عنوان قابل پذيرش و ادامه نيس��ت. مركز توسعه تجارت 
الكترونيكي زمان اعطال اينماد به كسب وكارها را به يك روز 
كاهش داد تا آنها به سرعت بتوانند اين روند را طي كنند. با 
سيستمي سازي فرآيند اعطاي اينماد از دو سال گذشته و 
حذف بررسي هاي كارشناسي، ميانگين زمان اعطاي اينماد 
به كمتر از يك روز كاهش يافته است. اين موضوع توسط 
مركز ملي فضاي مجازي هم مورد بررسي و راستي آزمايي 
قرار گرفته و صحت آن به طور مكتوب توسط رييس مركز 
ملي فضاي مجازي به رييس جمهوري نيز اعالم شده است. 
به اين ترتيب دريافت اينماد ظرف چند ساعت براي تمامي 
كسب  و كارهاي قانونمند امكان پذير است و گواه آن افزايش 
دو برابري اعطاي اينماد در سال گذشته است. همچنين با 
توجه به ارتباط برخط با سامانه مجوزهاي مشاغل خانگي 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين مجوزهاي 
دانش  بنيان معاونت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري، 
هيچ گونه نگراني در زمينه كسب و كارهاي مذكور وجود 
ندارد. بنابراين انتظار مي  رود پرداخت يارها با تمكين به 
قوانين و مقررات جاري كشور، با پرهيز از ارايه خدمت به 
كسب  و كارهاي فاقد مجوزهاي قانوني، از ادامه نابساماني، 
تضييع حقوق مصرف  كننده و اختالل در فضاي رقابت و 

محيط كسب  و كار كشور جلوگيري كنند.

ادامه از صفحه اول

ضرورت حل مشكل بيكاري و 
مطالبات خانواده ها

 پاس��خگويي به مطالبات معيشتي و حل بحران هايي 
چون بيكاري، مس��كن، معضل گراني ها و... مهم ترين 
مطالبات م��ردم از اين دولت را ش��كل مي دهد. دولت 
سيزدهم در مسير پاس��خگويي به اين مطالبات بايد 
مجموعه ظرفيت هاي كشور را در مسير توسعه پايدار 
به كار بگيرد تا در چشم انداز آينده بخش قابل توجهي 
از اين مشكالت از س��ر راه زندگي خانواده هاي ايراني 
برداشته ش��وند. متاس��فانه طي دهه گذشته نه تنها 
شاخص هاي اقتصادي در مسير نزول قرار گرفته اند و 
جمعيت مصرف كننده بر گروه توليد كنندگان جامعه 
س��بقت گرفته اند، بلكه گرايش كالن جمعيت كشور 
نيز بر سكونت در مناطق ش��هري بوده است. از سوي 
ديگر، تعداد ش��اغالن در بخش هاي خدماتي نيز رشد 
پيدا كرده، به گونه اي كه در نتيجه رشد ۹۳ درصدي آن 
طي سال هاي اخير، آمارهاي اشتغال در بخش خدمات 
از اشتغال كشور از حدود ۴۰ درصد به حدود ۴۵ درصد 
رسيده است. دولت جديد بايد متوجه اين مشكل باشد 
كه بخش قابل توجهي از فشار بيكاري متوجه جوانان 

جوياي كار در گروه سني ۱۵ تا ۲۴ سال است.



تعادل - گروه تجارت |
»امريكا بخش��ي از تحريم هاي 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 دارايي هاي 
بلوكه شده اش در ژاپن و كره جنوبي انجام شده است. اين 
معافيت كه توسط آنتوني بلينكن، وزير امور خارجه امريكا، 
امضا شده، انتقال وجوه ايران در حساب هاي محدود به 
صادركنندگان در ژاپن و جمهوري كره را مجاز مي داند. 
بنابر اين معافيت »انتقال هيچ گونه پولي به ايران مجاز 
نيست« و تنها براي بازپرداخت به شركت هاي كره اي و 
ژاپني است كه پيش از تشديد تحريم ها 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 مي دانند كه نشان مي دهد امريكا هم 
عالقه مند است مناسبات دو كشور اصالح شده و مذاكرات 
به نقطه خوبي برس��د. به گفته آنها برداش��تن هر يك از 
موانعي كه با تحريم ها پيش روي كشور ايجاد شده مي تواند 
گشايش هايي براي كشور ايجاد كند. در همين حال رييس 
اتاق ايران و چين پيش بيني مي كند كه در صورت نهايي 
شدن مذاكرات براي كنار رفتن تحريم ها، ميزان مبادالت 
تجاري دو كشور در كوتاه ترين زمان دو برابر خواهد شد. 

     چراغ سبز امريكا به مذاكرات
امريكا بخشي از تحريم  هاي ايران را لغو كرد؛ وزارت امور 
خارجه امريكا به كنگره اعالم كرده با هدف ايجاد دسترسي 
جمهوري اسالمي ايران به دارايي هاي بلوكه شده خود در 
ژاپن و كره جنوبي، بخشي از تحريم هاي تجاري ايران را لغو 
كرده است. به گزارش پايگاه خبري واشنگتن فري بيكن 
اين معافيت كه توسط آنتوني بلينكن، وزير امور خارجه 
امريكا، امضا شده است، انتقال وجوه ايران در حساب هاي 
محدود ب��ه صادركنندگان در ژاپن و جمه��وري كره را 
مجاز مي داند. پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برنامه 
جامع اقدام مشترك - معروف به توافق هسته اي ايران يا 
برجام - در سال ۲۰۱۸، تحريم هاي اقتصادي ايران مجدداً 
اعمال شد . اين امر منجر به مسدود شدن ۷ ميليارد دالر 
پول ايراني ناشي از فروش نفت در دو بانك كره جنوبي شد؛ 
حاال اين معافيت اجازه مي دهد تا پول ايران كه در نتيجه 
تحريم هاي امريكا مسدود ش��ده بود، بدون نقض قانون 
آزاد شود و امريكا به ژاپن و كره جنوبي 9۰ روز فرصت داده 
تا معامالت خود را با ايران كامل كنند. سخنگوي وزارت 
خارجه امريكا گفته است وزير امور خارجه قباًل اين لغو 
تحريم ها را امضا كرده بود تا اجازه دهد وجوه و دارايي هايي 
كه در حساب هاي محدود ايراني در ژاپن و كره نگهداري 
مي شود براي بازپرداخت ش��ركت هاي ژاپني و كره اي 
كه كاالهاي غير تحريم ش��ده را به ايران صادر مي كنند، 
استفاده شود. در اين گزارش عنوان شده كه اين معافيت 
»انتقال هيچ گونه پولي را به ايران مجاز نمي كند« و تنها 
براي بازپرداخت به شركت هاي كره اي و ژاپني است كه 
پيش از تشديد تحريم ها در دولت قبلي امريكا، به ايران 

كاالهاي غير تحريمي صادر كرده بودند.
در همين رابطه، رييس كميته مشترك بازرگاني ايران و 
ژاپن در مورد ابالغيه وزارت امور خارجه امريكا مبني بر 
مجازدانستن انتقال وجوه ايران در حساب هاي محدود 
به صادركنندگان در ژاپن و كره جنوبي به »ايلنا« گفته 
اس��ت: اين اتفاق نويد خوبي است. متاسفانه با اينكه 
صادرات انجام مي شد اما پول آن قابل استفاده نبود اما با 
آزادسازي اين پول ها بخشي از مشكالت كشور مي تواند 
حل شود. مناسبات تجاري هم با اين كشورها افزايش 
پيدا مي كند، ژاپن، كره جنوبي يا كشورهاي خاور دور 
كشورهاي پرپتانسيلي هستند كه هم مي توانند بازار 
هدف صادراتي براي محصوالت ما باشد و هم مي توانيم 

ماشين آالت، تجهيزات، نوآوري ها و... را از اين كشورها 
وارد كنيم. بهرام شكوري با بيان اينكه زمينه همكاري 
بين اين كش��ورها و ايران خوب است و مي تواند حتي 
جايگزين بسياري از كش��ورهاي ديگر شوند، افزود: 
چراكه عالوه بر اينكه كشورهاي پيشرفته اي هستند 
و روابط ديرينه اي هم با ما دارند. به دليل تحريم ها اين 
مناسبات توسعه پيدا نمي كرد و پول هاي ايران نيز بلوكه 
شده بود. به گفته او، معناي اين ابالغيه چراغ سبزي 
اين است كه نشان مي دهد امريكا هم عالقه مند است 
مناسبات دو كشور اصالح ش��ده و مذاكرات به نقطه 
خوبي برسد. برداشتن هر يك از موانعي كه با تحريم ها 
پيش روي كشور ايجاد شده مي تواند گشايش هايي 
براي كش��ور ايجاد كند. ولي بيشتر از گشايش هايي 
كه خارج از كشور ايجاد مي شود بايد در داخل كشور 
ساختار نظام سياس��ي و اقتصادي را اصالح كنيم. تا 
زماني كه اين اتفاق نيفتد ش��ايد حتي با شكل گيري 

مناسبات نيز سود چنداني عايد كشور نشود.

     گشايش در راه است؟ 
ريي��س كميته مش��ترك بازرگاني اي��ران و ژاپن در 
مورد بندي از اين ابالغيه كه آمده اس��ت »صرفا اجازه 
بازپرداخت به شركت هاي ژاپني و كره اي را كه كاالها و 
خدمات غير تحريم شده را قبل از تشديد تحريم هاي 
اياالت متحده توس��ط دولت قبلي صادر مي كردند ، 
ايجاد مي كند« گفت: اي��ن مصوبه مي تواند اين معنا 
را داشته باشد كه ما مي توانيم از پول هاي 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 ماشين آالت، مواد اوليه 
و تجهيزات هم از اين پول ها اس��تفاده كنيم بازهم در 

اقتصاد كشور گشايش ايجاد مي كند.
او با ابراز اميدواري از مذاكرات وين بيان كرد: اگر مذاكرات 
وين هم دنبال شده و به نقطه خوبي برسد به نظر مي رسد 
عالوه بر اينكه دولت مي تواند نفت خود را صادر كند، تجار 
و بازرگانان هم مي توانند ارتب��اط خود را با دنياي خارج 

داشته باشند و بدون هزينه هاي اضافي صادرات و واردات 
كنند و پول خود را هم مي توانند از طريق گشايش اعتبار 
اسنادي انتقال دهند كه ريسك را كم مي كند و همه اينها 

كمك به توسعه مناسبات مي كند.

     تجار خارجي عالقه اي به معامله نقدي 
ندارند

شكوري افزود: بس��ياري از بازرگانان خارجي االن به 
دليل اينكه بايد به صورت نقد با ما معامله كنند عالقه اي 
به معامله با ايرانيان ندارند. اما اگر اين تغيير كند و بدانند 
 LC كه مي توان به صورت نسيه كار كنند يا مي توانند
بازكنند و بعد پول آن را به بانك پرداخت كنند، گشايش 
ايجاد مي شود كه عالقه مندي آنها به معامله كردن با 
ايران بيشتر مي شود. او همچنين در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه چه كاال و خدماتي مي توانيم به موجب 
اين ابالغيه وارد كش��ور كنيم گفت: كاالهاي زيادي 
وجود دارند كه ما نيازمند آن هس��تيم و مي توانيم 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 توسعه يافته اي هستند و ما مي توانيم انواع 
و اقسام نوآوري ها و تجهيزات را وارد كنيم. براي مثال 
در صنايع معدني بخش عم��ده اي از باطله برداري و 
اس��تخراج معادن توسط ماش��ين آالت ژاپني انجام 
مي شود. ورود اين كشورها حتي در قالب تجهيزات و 

ماشين آالت مي تواند به ما كمك كند. 

     با لغو تحريم ها، تجارت با چين
 ۲برابر مي شود

از س��وي ديگر، رييس ات��اق بازرگاني اي��ران و چين به 
»ايسنا« مي گويد در صورت نهايي شدن مذاكرات براي 
كنار رفتن تحريم ها، ميزان مبادالت تجاري دو كشور در 
كوتاه ترين زمان دو برابر خواهد شد. مجيدرضا حريري در 
اين باره توضيح مي دهد: هرچند در س��ه سال گذشته از 
رييس جمهوري گرفته تا وزراي خارجه و بازرگاني چين 
رسما تاكيد كرده اند كه تحريم هاي ترامپ را به رسميت 

نمي شناسند اما به هر حال شركت هاي چيني در حوزه هاي 
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 
گسترده به ايران را نمي پذيرند. وي در پاسخ به اين سوال كه 
چرا ديگر ايران در بين تامين كنندگان نفت چين و شركاي 
اصلي تجاري اين كشور در منطقه تعريف نمي شود، گفت: 
ما در سال  ۲۰۱۵، با تجارت مشترك بيش از ۵۱ ميليارد 
دالر شريك اصلي تجاري چين در منطقه بوديم و در اين 
آمار بيش از ۶۰ درصد سهم صادرات ايران و مابقي مربوط به 
واردات بود و از اين رو حتي تراز تجاري ما با چين نيز همواره 
مثبت بود اما از همان سال، تحت تاثير تحريم هاي اقتصادي 
ايران آمار تجاري خود را از دست داد و امروز ديگر شريك 
اصلي تجاري چين در منطقه به ش��مار نمي رويم.  بنابه 
اظهارات حريري، اصلي ترين رقيب تجاري ما در منطقه در 
تعامل با چين، عربستان سعودي است. كشورهايي مانند 
عراق، قطر و كويت نيز در اين حوزه مطرح هستند. جداي 
از آن، آمارهاي تجاري چين و تركيه، افت و خيزهاي خاص 
خود را داشته و ماجرا در پاكستان نيز متفاوت است. مانند 
سند چشم انداز ۲۵ ساله كه چندي پيش ميان ايران و چين 
امضا شد، چنين برنامه اي ميان چين و پاكستان نيز وجود 
دارد كه به مرحله قرارداد و سرمايه گذاري كالن چين در 
پروژه هاي كالن پاكستان رسيده و كار ادامه دارد. او در عين 
حال بر اين باور است كه محض كنار رفتن تحريم ها، 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 
مي توان انتظار داشت كه در كوتاه مدت اين تجارت مشترك 
فعلي، دو برابر شود.  آمارهاي تجاري ايران نشان مي دهد 
كه چين همچنان اصلي ترين واردكننده كاال از ايران بوده 
و در ميان صادركنندگان نيز پس از امارات متحده عربي در 
رده دوم قرار دارد. با اين وجود بررسي آمار پنج ماهه واردات 
چين نشان مي دهد كه ايران در رتبه ۵۰ صادركنندگان 
به اين كش��ور قرار دارد و در منطقه نيز پايين تر از عراق و 
عربستان و امارات است. چين در گذشته يكي از مشتريان 
اصلي نفت ايران بود و پيش بيني مي ش��ود در صورت به 
نتيجه رسيدن مذاكرات احياي برجام، بار ديگر اين كشور 

نفت ايران را به سبد مصرفي خود بازگرداند.

دريچهاخبار
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در توليد كره خودكفا نشديم 
مصرف كاهش يافته! 

ايس�نا  | عض��و هيات مدي��ره انجم��ن صنايع 
فرآورده هاي لبني گف��ت: در توليد كره خودكفا 
نشده ايم، 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 
سفره هاي مردم است. محمد فربد با بيان اينكه 
براساس گزارش هاي مركز آمار ايران ساالنه كمي 
بيش از ۸ ميليون تن شير در كشور توليد مي شود، 
گفت: براساس اين گزارش ها ضريب رشد توليد 
شيرخام ساالنه ۱.۴ درصد بوده كه اين عدد زمينه 
خودكفايي را در توليد محصوالت لبني از جمله 
كره فراهم نمي كند. وي ادامه داد: سرانه مصرف 
لبنيات در كشورهاي توسعه يافته بيش از ۳۰۰ 
كيلوگرم و در ايران بين ۷۰ تا ۸۰ كيلوگرم است 
و اين عدد كاهشي است. همچنين در كشورهاي 
توسعه يافته حداقل دستمزد ساعتي ۱۰ دالر 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 نمي شوند، 
كاهش ياب��د. عضو هيات مدي��ره انجمن صنايع 
فرآورده هاي لبني اضافه كرد: در گذشته ساالنه 
حدود ۴۰ هزارتن كره وارد كش��ور مي ش��د كه 
سرانه مصرف آن براي ۸۰ ميليون نفر ۵۰۰ گرم 
بود؛ در حالي كه سرانه مصرف كره در كشورهاي 
توس��عه يافته حداقل ۳ تا حداكث��ر ۶ كيلوگرم 
اس��ت. اين يعني با سرانه مصرف كره در دنيا هم 
فاصله بس��ياري داريم. وي با بي��ان اينكه گفته 
مي شود در توليد كره خودكفا شده ايم 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��فره هاي مردم 
است. فربد تصريح كرد: به واردات روغن نباتي ارز 
۴۲۰۰ توماني تعل��ق مي گيرد و روغن نباتي نيز 
پايه توليد مارگارين اس��ت كه با نام مجعول كره 
گياهي عرضه مي شود. 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 كارخانه هاي شيرخشك 
ك��ه روز به روز تعداد آنها در حال افزايش اس��ت، 
هدايت مي ش��ود. اي��ن كارخانه ها ني��ز اقدام به 
توليد شيرخشك و خامه مي كنند و چون شرايط 
نگهداري خامه دشوار است آنها نيز به توليد كره 
يا روغن حيواني روي مي آورند .عضو هيات مديره 
انجم��ن صناي��ع فرآورده هاي 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 
همه چيز 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 برنامه ريزي 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 
مي گويد 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 9۴ در 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، به طور سيستمي در 
س��امانه هاي الكترونيكي ثبت مي شود، تا از اين 
طريق قانوني بودن كاال در تمامي طول زنجيره، 

قابل شناسايي باشد.
در راس��تاي اجراي طرح از بهمن ماه س��ال 9۶ 
تاكن��ون، در ابت��دا توليدكنندگان س��يگار، به 
صورت روزانه توليدات خود را در س��امانه جامع 
تجارت ثبت مي نمايند. س��پس نقل و انتقاالت 
سيگار توسط آنها به توزيع كنندگان سراسري و 

همچنين استاني ثبت مي شود.
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 برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كش��ور، 
از تاريخ ۱۴۰۰/۵/۳ ثبت 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 جابه جايي س��يگار در كشور )به صورت 
سيس��تماتيك( مورد رصد قرار مي گيرد كه اين 
امر در نهايت به شناسايي سيگار قانوني از سيگار 

غيرقانوني )قاچاق( منجر مي شود.

 واگذاري ۶ هزار معدن 
متوقف شد

ش�اتا  | معاون امور معادن وزارت صمت بخشنامه 
توقف واگ��ذاري ۶ هزار معدن غيرفعال كش��ور را به 
سازمان هاي صمت استان ها ابالغ كرد. بر اين اساس، 
مزايده ۶ هزار 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��ازمان هاي صمت ۳۱ استان و جنوب كرمان آمده 
است: مقتضي اس��ت نظر به برگزاري مزايده عمومي 
محدوده ها 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 شش هزار محدوده و معدن 
غيرفعال كش��ور )آغاز اجراي بزرگ ترين مزايده ملي 
كشور(، اعالم كرده بود: واگذاري معادن حبس شده از 
طريق مزايده عمومي به افراد داراي اهليت و صالحيت، 
جهش صنعتي و معدني در كشور به وجود خواهد آورد.

آمار واردات موز و صادرات سيب 
اعالم شد

ايلنا  | سخنگوي گمرك گفت: در سال گذشته ۸۸۵ 
هزار تن سيب به ۲۷ كشور صادر و ۳۷۵ هزارتن موز 
از هشت كشور وارد شده است. سيد روح اهلل لطيفي، 
سخنگوي گمرك اظهار داش��ت: در سال 99 حدود 
۸۸۴ هزار و ۷9۸ تن س��يب به ارزش ۳۲۶ ميليون و 
۶۶۸ هزار و ۱۳۴دالر، به ۲۷ كشور صادر شده است. 
وي در خصوص خريداران س��يب ايراني توضيح داد: 
عراق ۱۰۵ميليون دالر، روس��يه 9۵.۴ميليون دالر، 
افغانستان ۵۱.۷ميليون دالر، هند۲۶.۶ميليون دالر، 
امارات ۲۱.۱ميليون 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 ۳۷۵هزار و 
۴۰۳تن موز به ارزش ۲۵۵ميليون و ۳۱۳هزار و ۲9۴ 
دالر از هشت كش��ور وارد ايران شد. وي در خصوص 
ميزان واردات موز از اين هش��ت كش��ور توضيح داد: 
تركيه با ۱۲9.۸ميليون دالر، هند با ۵۴.۳ميليون دالر، 
اكوادور با ۳۴ميليون دالر، فيليپين با ۳۳.۸ميليون 
دالر، پاكستان با ۲.۷ميليون دالر، امارات با ۴۳۳هزار 
دالر، روس��يه ۴۸هزار دالر و ويتنام با ۳۵هزار دالر به 
ترتيب هشت كشور فروشنده موز به ايران در سال 99 
بودند. لطيفي در خصوص صادرات سيب در فصل بهار 
۱۴۰۰گفت: دربهار امس��ال نيز ۲۰۷هزار و ۲۵۷تن 
سيب به ارزش ۶۲ميليون و ۵۸۷هزار و ۴۳۴دالر صادر 
شده است . وي افزود: در همين مدت سه ماهه سال 
جديد، ۱۳۶هزار و ۱۳۳تن موز به ارزش 9۲ميليون و 

۸۷۷هزار و 9۱۲دالر به كشور وارد شده است.

تقدير وزير راه و شهر سازي
از مديرعامل ذوب آهن اصفهان

محمد اسالمي، وزير راه و شهر سازي با اهداء لوح به 
منصور يزدي زاده مديرعامل ذوب آهن اصفهان، از 
تالش هاي بي دريغ مديريت و كاركنان اين مجموعه 
تقدي��ر كرد . به نق��ل ازروابط عموم��ي ذوب آهن 
اصفهان: در متن اين لوح تقدير آمده است؛ بي شك 
توس��عه زيربناهاي حمل و نقل، عمران و آباداني و 
ش��كوفايي اقتصادي را براي ميهن اسالمي مان به 
ارمغان مي آورد 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 راه س��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 
خواهد شد. اينجانب ضمن تقدير از زحمات بي دريغ 
جنابعالي و كاركنان شركت ذوب آهن 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 بهره برداري بيمارستان است

ناصري مقبل شهردار كمالشهر طي بازديد سرزده 
از روندس��اخت بيمارستان كمالش��هر با اعالم اين 
مطلب اف��زود: باعنايت ب��ه وعده هاي 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 پيگيري هاي انجام شده و طبق گزارشات 
واصله مبني برپيشرفت فيزيكي بيش از ۴۰ درصد 
اين پروژه بزرگ درماني و خدماتي، شواهد نشانگر 
پيشرفت كمتر از ۱۵ درصد مي باشد كه اين امر هرگز 

مطلوب شهروندان و شهرداري كمالشهر نيست.

امريكا با آزادسازي دالرهاي بلوكه  در ژاپن و كره جنوبي موافقت كرد

در يك نظرسنجي مشخص شد معاون بهره وري و فروش سازمان اموال تمليكي تشريح كرد 

قفل اول تحريم ها باز شد

تبعات قطعي برق بر بنگاه ها جزييات جديد از تعيين تكليف خودروهاي دپويي
طبق اعالم مسووالن سازمان اموال تمليكي در صورت 
موافقت نهايي هيات دولت، تعيين تكليف خودروهاي 
وارداتي رسوبي در گمرك در دستور كار قرار مي گيرد كه 
در اهم آن زير ۲۵۰۰ سي س��ي به شرط فروش در داخل 
و باالي ۲۵۰۰ سي س��ي به شرط تردد در مناطق آزاد به 
مزايده گذاشته خواهد ش��د. به گزارش ايسنا، رايزني ها 
براي تعيين تكليف خودروه��اي باقي مانده در گمرك 
كه حدود ۲۲۵۰ دستگاه اعالم مي شود 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 ۱۵۰۰ خودرو 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��ماره گذاري در مناطق آزاد 
اقدام شود. بر اين اساس، دبيرخانه شوراي عالي مناطق 
آزاد طي مكاتبه اي با معاون اول رييس جمهور، خواستار 
اصالح مصوبه مربوط به محدوديت واردات خودرو در سال 

۱۳9۶ جهت واگذاري اين خودروها به مناطق آزاد شد.

     ورود زير ۲۵۰۰ سي سي به داخل كشور
ام��ا تازه ترين خبري كه ميرمعيني، مع��اون بهره وري و 
فروش سازمان اموال تمليكي در رابطه با آخرين وضعيت 
اين خودروها به ايس��نا اعالم كرده است، نشان مي دهد 
كه موضوع در كميس��يون اقتصادي هيات دولت مطرح 
و با تصويب نهايي گزينه هاي در نظر گرفته شده، تمامي 
خودروهاي مانده كه شرايط الزم را داشته باشند تعيين 
تكليف ش��ده و محدود به ۱۵۰۰ خودرويي كه پيشنهاد 
واگذاري آنها به مناطق آزاد مطرح بود، نمي ش��ود. طبق 

اعالم وي، مقرر شده هيات دولت مصوبه اي را تنظيم كند 
كه چهار آيتم جهت تعيين تكليف خودروهاي مانده در 
گمرك به ماده ۱۷ مصوبه واردات خودرو در دي ماه سال 
۱۳9۶، اضافه شود. اين مقام مس��وول در سازمان اموال 
تمليك��ي در رابطه با جزييات مصوب��ه مربوطه گفت كه 
بخشي از خودروها كه زير ۲۵۰۰ سي سي هستند، به شرط 
فروش در داخل كشور واگذار خواهند شد. ميرمعيني در 
مورد خودروهاي ممنوع الورود نيز يادآور شد كه در مورد 
خودروهاي لوكس و باالي ۲۵۰۰ س��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 
نظر گرفته شده است. به گفته اين مقام مسوول در سازمان 
اموال تمليكي، هر زمان كه هيات دولت پيشنهادات مطرح 
شده را مصوب كند، مراتب تعيين تكليف آنها در دستور كار 
دستگاه هاي مربوطه از جمله سازمان تمليكي قرار گرفته و 
براي فروش اين خودروها اقدام خواهد كرد. گفتني است؛ 
خودروهاي مانده در گمرك، عمدت��ا باقي مانده آن ۱۲ 
هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرويي است كه قبل از ممنوعيت 
واردات و تغيير ش��رايط ارزي در سال ۱۳9۷ به گمرك و 
بنادر رسيده بود ولي با محدوديت هاي اعمال شده امكان 
ترخيص نداشت. در هر صورت، طي مصوبات هيات دولت 
و مهلت هايي كه تعيين ش��د، بيش از ۱۰ هزار دس��تگاه 
ترخيص و تع��دادي به داليل مختل��ف از جمله پرونده 
قضايي، عدم ثبت سفارش يا ممنوعيت ورود ساخت امريكا 
يا باالي ۲۵۰۰ سي سي در گمرك سال ها بالتكليف مانده 
اس��ت، خودروهايي كه در بين آنها انواع بنز، بي ام دبليو، 
لكسوس، پورشه يا تويوتا ديده مي شود حتي حواشي مانند 

غير استاندارد بودن آنها در سال گذشته پيش آمده بود.

اتاق بازرگاني تهران در گزارشي به بررسي تبعات قطعي 
برق در روزها و هفته هاي 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��اره اي جز اجراي برخي 
خاموش��ي ها نخواهد داشت. هرچند اين وزارتخانه از 
ارايه جداول خاموشي در اين حوزه خبر داد اما برخي 
قطعي هاي بي برنام��ه و طوالني موج��ب نارضايتي 

مردم شد.
در روزهاي گذش��ته وزارت نيرو اعالم كرده كه ديگر 
خاموشي بدون برنامه نداشته ايم و البته در صورتي كه 
باز هم ظرفيت توليدي از ميزان مصرف كمتر باش��د، 
احتم��ال اولويت بندي و قطع ك��ردن برق واحدهاي 

صنعتي به منظور حفظ برق خانه ها وجود دارد.
هرچند قطعي برق در واحدهاي مسكوني فشار زيادي 
بر مردم وارد مي كند اما قطع برق واحدهاي اقتصادي 
ني��ز تبعات خاص خود را خواهد داش��ت و در صورت 
طوالني مدت شدن يا پرتكرار احتمال آنكه هزينه اي 

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 بنگاه هاي اقتصادي در اين زمينه نظرخواهي 
كرده است. بر اساس گزارشي كه معاونت كسب وكار 
اتاق تهران پس از گردآوري پرسشنامه هاي اين پژوهش 
به دست آورده و به طور تفصيلي در هفتادوششمين 
جلسه ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
استان تهران نيز به بحث و بررسي گذاشته شد، ميزان 
خسارات وارد شده به بنگاه هاي مورد ارزيابي بين ۱۰۰ 

تا ۵۰۰ ميليون تومان برآورد شده است.
اين طرح مطالعاتي كه تبعات قطعي پي درپي برق بر 

۵۱ بنگاه صنعتي عضو اتاق تهران را مورد عارضه يابي 
قرار داده، نش��ان مي دهد كه ۸۲ درصد از بنگاه هاي 
ارزيابي ش��ده فاقد زيرس��اخت جايگزين تامين برق 
بوده اند در حالي كه ۶۵ درصد از آنان اعالم كرده اند كه 
به واسطه قطعي برق، آسيب هاي جدي به دستگاه ها و 

تجهيزات توليدشان وارد شده است.
همچنين اين تحقيق نش��ان مي دهد كه از مجموع 
۵۰ بنگاه مورد ارزياب��ي قرار گرفته، ۴۰ درصد از آنان 
اعالم كرده اند كه مواد اوليه توليدي خود را به واسطه 
قطعي برق از دست داده اند. اين در حالي است كه ۴۳ 
درصد از بنگاه هاي موردنظر كاهش كيفيت و بهداشت 
محصوالت توليدي خود را به دليل قطعي هاي مكرر 

برق طي هفته هاي اخير اعالم كرده اند.
بروز مش��كالت بيكاري نيروي انس��اني در س��اعات 
كاري و كاهش بهره وري، 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 
قطعي هاي 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��ب وكار اتاق تهران، بخش عمده اي از 
صاحبان كارگاه هاي توليدي از عدم اطالع رس��اني 
دقيق از زمانبندي قطعي برق، انتقاد داش��ته اند و 
يادآور ش��ده اند كه قطعي هاي اخير در شبكه برق 
كش��ور به ويژه در ش��هرك ها و نواحي صنعتي، به 
كاهش توليد و به تبع آن افزايش قيمت تمام شده 

محصوالت، دامن زده است.
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خبرروز

۱۸۴ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند
وزارت بهداشت از فوت۱۸۴ بيمار كوويد ديگر خبر داد. به اين ترتيب شمار جانباختگان اين بيماري به ۸۶ هزار و ۳۹۱ نفر رسيد. 
همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۲۳ هزار و ۳۷۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه دو هزار و 
۴۵۷ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به سه ميليون و ۴۴۰ هزار و ۴۰۰ نفر رسيد. خوشبختانه تاكنون 
سه ميليون ۶۹ هزار و ۹۴۳ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. اين در حالي است كه سه هزار و ۹۶۳ نفر 
از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۱۶۹ شهر كشور 

در وضعيت قرمز، ۱۸۶ شهر در وضعيت نارنجي، ۱۱۹ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

رويداد

واقعيت اين است كه قبال هدف از تزريق واكسن اين بود 
تا از بيماري عالمت دار جلوگيري كنيم، اما االن با توجه 
به واريانت ها هدف اين اس��ت كه از بيماري هاي شديد 
يا مرگ و مير جلوگيري ش��ود. رييس مركز تحقيقات 
و آزمايشگاه ويروس شناس��ي دانشگاه علوم پزشكي و 
خدمات بهداشتي درماني شهيد بهش��تي با بيان اين 
مطلب گفت: ويروس دلتا يا همان ويروس هندي از برخي 
جنبه ها با ديگر ويروس هاي كرونا كه واريانتي ديگر دارند، 
متفاوت است، ش��اخكي كه در اين ويروس وجود دارد 

باعث شده تا چند خصوصيت پيدا كند.

     تالش براي كاهش فوت و بستري
عليرضا ناجي ادامه داد: اول اينكه ميزان انتقال ويروس از 
فردي به فرد ديگر بسيار افزايش پيدا كرده است، در مقام 
مقايسه وقتي واريانت بريتانيايي را مالحظه مي كنيد، 
مي بينيد كه همين ويروس جهش يافته باعث افزايش ابتال 
و درگيري بيشتر ريه مي شود و مثال در يك خانواده  همه با 
هم مبتال مي شوند، ويروس جهش يافته حتي در كودكان 
هم ابتال را باال مي برد و در كل باعث درگيري شديد ريه 
مي شود. او افزود: ويروس جهش يافته  دلتا خصوصيات 
ديگري هم دارد، به دليل تاثيرات جهش ويروس روي آن 
در برابر سيستم ايمني مقاومت و گريز دارد. تالش براي 
تزريق واكسن هم براي كاهش گريز از سيستم ايمني، 
فوت و بستري در بخش هاي آي سي يو بوده است. ناجي 
گفت: اخيرا هم يك ويروس ديگري از همين نوع به نام دلتا 
پالس به وجود آمده كه تغيير ديگري در آن ديده مي شود 
كه مقاومت و گريز از ايمني در ويروس دلتا بيشتر شده 
است، در واقع نگراني ديگري ايجاد كرده است، چون امكان 

دارد، باعث ايجاد موج ديگري شود.

     شايد جهش هاي ديگري هم باشد
او در پاسخ به اينكه آيا امكان دارد جهش ديگري از ويروس 

را داشته باشيم كه مقاومت واكس��ن در برابر ويروس را 
بي اثر 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 موج هاي جديد هم 
آنجا ببينيم چون ويروس در هر كش��وري وارد مي شود 
و اكثر افراد كه واكس��ينه نشدند را مبتال مي كند. ناجي 
ادامه داد: اما اين موضوع منافاتي ندارد كه بگوييم افرادي 
كه واكسينه هستند يا به عفونت گرفتار شدند ديگر مبتال 
نمي شوند چون ما عفونت مجدد و شكست ايمني را در 
افرادي كه مبتال شدند يا واكسن زدند مي بينيم. رييس 
مركز تحقيقات و آزمايشگاه ويروس شناسي دانشگاه علوم 
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي گفت: 
اما واقعيت اين است كه قبال هدف از تزريق واكسن اين بود 
تا از بيماري عالمت دار جلوگيري كنيم، اما االن با توجه به 
اين واريانت ها، هدف ما اين است كه از بيماري هاي شديد 
آي سي يو يا مرگ و مير جلوگيري شود. ناجي افزود: با اين 
وجود افرادي هم هستند كه دچار بيماري شديد مي شوند 
و در آي سي يو بستري مي شوند يا حتي فوت مي كنند كه 

آنها به تفاوت هاي ژنتيكي و بيماري هاي زمينه اي مربوط 
است. او ادامه داد: با وجود تمام پيشرفت هاي صورت گرفته 
بايد به خواسته قبل خود برگرديم و با واكسن جلوي يك 
بيماري عفوني و عالمت دار را بگيريم و براي اين موضوع 
به دنبال توليد واكسن هاي جديدي باشيم كه بر موج هاي 
جديد تاثيرگذار باشد و مهم است اين اتفاق بيفتد. ناجي 
افزود: از طرف ديگر سوال اين است كه چرا اين جهش ها 
به وجود مي آيد؟ كه به دليل شكست سياست هاي كنترلي 
و پروتكلي در شرايط مختلف اين اتفاق مي افتد و ظهور 
اين واريانت ها حاصل سياست هاي آزاد در قبال گردش 
ويروس اس��ت. او گفت: ما بايد پروتكل هاي بهداشتي و 
مالحظات غيردرماني را خيلي جدي بگيريم كه شامل 
سالمت بهداشت و اجتماعي است چون باعث شكسته 
ش��دن چرخه ابتال مي شود، همچنين واكسيناسيون 
به عنوان يك مداخله گ��ر درماني بايد صورت گيرد، 
واقعيت اين است كه فقط ۱۰ درصد زنجيره كوويد 
قابل كنترل است اما غير از آن رعايت پروتكل ها تا ۹۰ 

درصد در قطع زنجيره كرونا اثر خواهد داشت.

بايد با واكسيناسيون جلوي كرونا بايستيم 
خبر

 آماده باش اورژانس كشور
در  ۱۱ استان براي سيل احتمالي

س��ازمان اورژانس كشور پيرو هش��دار سازمان 
هواشناسي در رابطه با افزايش بارش و باد شديد 
در ۱۱ استان كش��ور به حالت آماده باش درآمد. 
بر اين اساس با دس��تور رييس سازمان اورژانس 
كشور، مراكز اورژانس ۱۱ استان و دانشگاه هاي 
علوم پزشكي براي پاسخ سريع به حوادث احتمالي 
و رعايت اصول پيشگيرانه به حالت آماده باش در 
آمدند. با توجه به اهميت موضوع، روزچهارشنبه 
جلس��ه اي مجازي براي تاكيد مجدد و بررسي 
ميزان آمادگي، با دانشگاه هاي درگير و نمايندگان 
س��ازمان انتقال خون و معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت برگزار شد. در اين جلسه روساي اورژانس 
استان هاي 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 بخش هاي درماني و عملياتي با 
توجه به هشدار صادر شده درباره احتمال افزايش 
بارش ه��ا و وزش ب��اد در ۱۱ اس��تان را ضروري 
دانست. پيرحسن كوليوند با تاكيد بر لزوم برگزاري 
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 مسووليت ها آماده باشد و احتماالت را 
بررسي كند تا خسارت ها به كمترين حد برسد. او 
درباره اهميت پيشبرد برنامه ريزي شده كارها در 
شرايط بحراني گفت: هر جايي كه با برنامه پيش 
رفتيم يا خس��ارت به حداقل رسيده يا خسارت 
نداشته ايم. رييس سازمان اورژانس كشور افزود: 
همكاري بين بخشي با فرمانداران، استانداري و 
حتي سازمان هاي مردم نهاد كه در وضع بحران 
مي توانن��د كمك كنند، انجام ش��ود همچنين 
عالوه بر آمادگي تيم ه��اي عمليات ويژه، بايد از 
معاونت هاي بهداشت و درمان وزارت بهداشت و 
سازمان غذا و دارو نيز كمك بگيريم. اوهمچنين با 
اشاره به وجود محدوديت هاي كرونايي در سراسر 
كش��ور، به ويژه در استان سيستان و بلوچستان 
گفت: بايد بخش��ي از ظرفيت بيمارستان هاي 
سيستان و بلوچستان و استان هاي همجوار براي 
مصدومان احتمالي س��يل در نظرگرفته شود تا 
با كمب��ود تخت رو به رو نش��ويم. ارزيابي فوري 
بخش ه��ا و اتاق هاي عمل بيمارس��تان ها و نيز 
حفظ ارتباط با رس��انه ها 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 سال هاي گذشته سيل در برخي از شهرها 
و اس��تان هاي كشور هم خس��ارات جاني و هم 

خسارات مالي بسياري به دنبال داشته است.

عليخسروجردي| 
اين روزها كارگران در هر حرفه و شغلي 
با مشكلي به نام كمي دستمزد مواجه اند. 
بس��ياري از آنها براي تامين معاش خود و خانواده با 
مشكل مواجه شده اند. حقوقي كه دريافت مي كنند، 
در برابر تورم موجود در بازار بس��يار ناچيز است و هر 
روز قدرت خريدشان از روز قبل كمتر و كم تر مي شود. 
فرقي نمي كند، در كدام حرفه مشغول به كار هستند، 
هر چه هست چرخ زندگي شان به سختي مي چرخد 
و كمرشان زير بار مشكالت اقتصادي هر روز خميده تر 
مي شود. 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 داده اند. بسياري 
از آنها حتي اگر هنوز شغلشان را دارند، ماه هاست كه 
حقوقي دريافت نكرده اند و همين مساله ادامه زندگي 
را براي شان با مش��كل مواجه كرده است. بسياري از 
كارگران حتي از خريدن ابتدايي ترين مايحتاج زندگي 
به صورت قسطي و نسيه حرف مي زنند و اينكه ديگر 
حتي توان خريد نسيه را هم ندارند، چون نتوانستند 
بدهي هاي قبلي خود را پرداخت كنند. اين ش��رايط 
هر روز دشوارتر هم مي شود. از كارگران ساختماني 
گرفته تا كارگران مشغول در كارخانه هاي پتروشيمي، 
تا آنها كه در شهرداري ها فعاليت مي كنند، متاسفانه 
هيچ كدام اين روزها از ش��رايطي ك��ه بر آنها حاكم 
اس��ت رضايت ندارند. اينكه كارفرم��ا هر طور دلش 
مي خواهد حق و حقوق اين افراد را پايمال مي كند و 
آنها هم دستشان به هيچ قانون و محكمه اي نمي رسد، 
معضلي اس��ت كه اكثر كارگران كشور با آن دست و 
پنجه نرم مي كنند، در اين بين كارگران نانوايي هم 
از قافله بي مزدان و محرومان عقب نمانده اند. آنها هم 
براي تامين مايحتاج خود با مشكالت زيادي دست 
و پنجه نرم مي كنند و انگار كس��ي هم خيلي صداي 
آنها را نمي ش��نود. البته اينكه بس��ياري از نانوايي ها 
خواستار افزايش قيمت نان شده اند و قيمت كنوني را 
اصال مقرون به صرفه نمي دانند، يك سوي ماجرا است 
مساله مردمي كه حتي با قيمت كنوني هم براي تامين 
همين »قوت اليموت« هم مشكل دارند، سوي ديگر.

     دستمزد در قبال فروش نان
كارگران نانوايي هاي سراس��ر كشور نسبت به وضعيت 
دستمزد خود اعتراض دارند و دريافتي خود را ناعادالنه 
مي دانند. اين كارگران در برخي از مناطق كشور حتي 
از دستمزد ثابت روزانه محروم هستند و در قبال تعداد 

فروش نان، دستمزد مي گيرند.
قصه ناتمام آتش و تنور، داس��تان زندگي كارگراني 
اس��ت كه قوت غالب س��فرها را تامين مي كنند اما 
تنور و سفره آنها هرم چنداني ندارند. به قول قيصر 
امين پور »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 
مي گويد. مسائل و مشكالت كارگران خباز يكي دوتا 
نيست؛ كارگراني كه بايد رنج گراني را تحمل كنند 
اما بهره اي از افزايش دستمزد ناچيز ساالنه كارگران 
نمي برن��د، اينها تن به جف��اي كارفرما مي دهند تا 

همان لقمه نان و پنيرشان را از دست ندهند. 

     سركوب قيمت نان 
منجر به بروز مشكالتي شد

علي اكبر 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 هزينه ه��اي جاري يك نانوايي دس��ت 
معترض هس��تند و برخي نيز پخ��ت نوبت عصر را 
متوقف كرده اند. 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 ۹۳، قيمت نان كمي افزايش يافت و براي 
مدت پنج سال ثابت ماند. اگرچه نرخ تورم در اين سال ها 
به صورت سرسام آور يكه تازي مي كرد 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 

بكشند؛ همچنين آردفروش��ي ميان نانوايان به شدت 
افزايش يافت. س��ال ۹۹، كارگروه 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. 

     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 نانوايي ها رواج يافت، س��ودآوري خوبي براي 
كارفرمايان داشت اما كارگران همچنان در گرفتاري 
خود دست و پا مي زنند. سياست دولت در خصوص 
قيمت نان غلط ب��وده و به هر نح��وي مي خواهد از 
كارگران و نانوايي ها بهره كشي كند. شنيده ها حاكي از 
آن است كه سياست هايي براي نان در پيش گرفته اند 
كه بازهم كارگر زير آن تلف خواهد شد، من معتقدم، 

كارگري با اين قيمت تن به كار نخواهد داد. 

     دست درازي در نرخ نامه 
از سوي برخي نانوايي ها

براساس نرخ نامه رس��مي، قيمت نان بربري ماشيني 
نيمه يارانه اي در شهر مشهد ۸۰۰ تومان است اما برخي 
از نانوايي ه��ا با دس��ت درازي در نرخ نامه، قيمت آن را 
گران كرده اند. به گفته صاحبقراني، اينها قوِت مردم را 
با قيمت چندين برابري و با نرخ ۱۲۰۰ تا ۳هزار تومان 
به فروش مي رسانند. منفعت اين دست نانوايي آن چنان 
زياد است كه حتي حاضر به پرداخت جريمه هاي چند 
ده ميليوني هس��تند اما تن به ف��روش قيمت مصوب 
نمي دهند. دولت نيز از اين موضوع اس��تقبال مي كند 
چ��ون دريافت جريم��ه نوعي درآمدزاي��ي برايش به 
حساب مي آيد. حال آنكه اگر پولي كه از محل جرايم 
نقدي گران فروشي نانوايي هاي نيمه يارانه اي به دست 
آمده به ص��ورت يارانه در اختب��ار نانوايي هاي دولتي 
قرار مي گرفت ش��ايد شرايط موجود ايجاد نمي شود و 
كارفرمايان با اين بهانه كه ميزان درآمدشان به صرفه 

نيست، بسياري از كارگران را بيكار نمي كردند. 
در آخرين روزهاي پاييز سال ۹۹، طرحي به نام »بركت« 

در نانوايي هاي مشهد اجرا شد تا به واسطه آن بتوانند 
مش��كالت نانوايي هاي مش��هد را حل و فصل كنند. 
كارگروه گندم، آرد و نان خراس��ان رضوي با استناد به 
ش��لوغ بودن نانوايي هاي مشهد تصميم به اجراي اين 
طرح گرفت. طرحي كه به ادعاي كارگران چندان موفق 
نبوده و به گفته صاحبقراني، رونق كمي در بازار ايجاد 
مي كند اما توانايي كنترل و تثبيت قيمت ها در بخش 

نانوايي هاي نيمه آزاد را نداشته است.
او اظهار ك��رد: اگر قرار اس��ت كه عدال��ت به معناي 
واقعي اجرا شود نبايد امتياز برخي از نانوايي ها را آزاد 
مي كردند. مسووالن مربوطه به جاي اينكه به فكر توليد 
نان باشند، نانوايي ايجاد كردند؛ پيش از اجراي طرح 
بركت به ازاي هر ۲ هزار 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
صاحبقراني بيان داشت: براي هر ۵ شغل »خميرگير«، 
»چونه گير«، »شاطر«، »ناخن زن«، »نان گير« 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 
۲۳۰۰ عدد قرص نان، حدود ۷۰ هزار تومان اس��ت. 
اختالف ميان دس��تمزد و نرخ تورم موجب شكاف 
بزرگي در معيش��ت كارگران ايجاد مي ش��ود. و در 
اين ميان حقوق كارگران نانوايي هايي نيمه يارانه اي 
نسبت به يارانه اي بيشتر تضييع مي شود، زيرا تخطي 
آنها از نرخ نامه باعث مي شود تا نان را به قيمت گزافي 
بفروشند كه متناسب با قيمت يك يا دو سال آينده 
است. كارگري كه در اين نانوايي ها اشتغال دارد، ۱۰۰ 
هزار تومان مزد مي گيرد 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 يارانه اي، 
پانزده كيسه در روز نان بپزند؛ اختالف بهاي آرد آنها 
تنها۷۵ هزار تومان خواهد بود اما سود خالص برخي 
از نانوايي ها به ۸۰ ميليون مي رسد و باز اگرچه سود 
زيادي نصيب اين گروه مي ش��ود اما همان ها بازهم 

خواهان افزايش قيمت نان هستند.
او تصريح كرد:  جواز كسب نانوايي ها ارزش مالي چنداني 
نداشت و در گران ترين حالت ممكن به مبلغ ۴۰ ميليون 

تومان به فروش مي رسيد. در حال حاضر، قيمت مجوز 
يك نانوايي نيمه ياران��ه اي در مناطق برخوردار تا ۶۰۰ 
ميلي��ون تومان خريد و فروش مي ش��ود كه ادعاي من 

درباره درآمد و سودآوري زياد را تاكيد مي كند. 
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 مي شود، 
آشنا نيستند. بر اساس ماده ۴۱ قانون كار، شوراي عالي 
كار دستمزد كارگران را بر اساس نرخ تورم و سبد معاش 
خانوار تعيين مي كند، ما اين موضوع را حق خود مي دانيم 

تا دستمزد ما نيز به صورت ساالنه افزايش يابد. 

     سخن پاياني
نرخ تورم لحظه به لحظه در حال افزايش است و مخارج 
زندگي ايرانيان بيشتر مي شود. كارگران خبازي هاي 
كش��ور نس��بت به نحوه افزايش حقوق خود شاكي 
هستند و اين روند را غيرقانوني مي دانند. آنها معتقدند 
افزايش حقوق كارگران براساس افزايش قيمت نان 
معنا و مفهومي ندارد و در صورت گران شدن قيمت 

نان، بازهم خود كارگران آسيب مي بينند.

گزارش

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

»نان« را از هر طرف كه بخواني »نان« نيست!

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 گونه اي 
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 دشواري هاي 
موجود، ت��الش كرديم كه ه��م جريان آموزش 
تداوم داشته باشد و هم س��المتي دانش آموزان 
تامين شود و خوشبختانه چنين شد و با مشكل 
خاصي مواجه نش��ديم. رضوان حكيم زاده 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 پايه ها به استثناي اول ابتدايي، 
به ص��ورت مجازي صورت مي پذيرد 
و از آنج��ا ك��ه كالس اولي ه��ا بايد 
 در برنامه س��نجش و غربالگري ش��ركت كنند، 
ثبت نام آنها به صورت حضوري انجام مي ش��ود. 
او افزود: كرونا با همه دش��واري هايي كه داشت 
فرصت هايي را براي آموزش ايجاد كرد. معلمان 
توانمندي هاي خوبي در عرصه استفاده از فناوري 
به دست آوردند و ياد گرفتند كه چطور مي توانند 
از بس��تر فناوري براي ايجاد شبكه هاي ارتباطي 
گسترده و منظم استفاده كرده و منابع يادگيري 
متعددي را از طريق فضاي مجازي در اختيار همه 

دانش آموزان، خانواده ها و معلمان قرار دهند.

ممنوعيت دريافت كپي شناسنامه و كارت ملي 
به هم��ه اس��تانداران و دس��تگاه ها 
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 مي كنيم تا مش��كل صدور كارت ها 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 ۶۴.۵ ميلي��ون نفر باالي ۱۵ 
س��ال، بي��ش از ۶۱ ميليون نفر مراح��ل ثبت نام 
كارت ملي هوشمند را انجام دادند و براي بيش از 

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

هفتگي به دنبال حل مسائل مالي هستيم.

بازگشايي سامانه ثبت نام واكسن براي متولدين ۱۳۴۰ 
س��امانه salamat.gov.ir ب��راي 
ثبت نام متولدين ۱۳۴۰ و ماقبل آن 
جهت ثبت نام واكسيناسيون كرونا 
بازگش��ايي شد. به اين ترتيب سنين 
باالي ۶۰ سال مي توانند 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 ۶۰ س��ال به ب��اال از روز 

پنجشنبه ۲۴ تيرماه خبر داد. دكتر 
رييسي با اش��اره به اينكه با احتساب 
واكس��ن هاي وارداتي هيچ مشكلي 
براي واكسيناس��يون افراد ۶۰ سال 
با باال وج��ود نخواهد داش��ت، بيان 
كرد: با توجه به شروع واكسيناسيون 
گروه ۶۵ سال 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.ir ثب��ت ن��ام كنن��د. چ��ون 
 افرادي ك��ه ثبت ن��ام كرده ان��د ت��ا ۲۵ تيرماه 

واكسيناسيون شان تمام خواهد شد.

ذرهبین

طبق تقويم زماني ثبت سفارش كتب درسي، ثبت نام 
كتاب هاي درسي كالس اولي ها، پايه هفتمي ها و پايه 
دهمي ها از روزششم تيرماه آغازشده و تا شهريور ماه 
ادامه دارد. ثبت سفارش و خريد اينترنتي كتاب هاي 
 درسي سال تحصيلي ۱۴۰۱ -۱۴۰۰ از بيست و دوم 
فروردين ماه س��ال جاري آغاز ش��د. بر اين اساس 
براي گروه مي��ان پايه )پايه ه��اي تحصيلي دوم تا 
ششم، هشتم و نهم، يازدهم و دوازدهم( فرصت ثبت 
سفارش به اتمام رسيده است و براي پايه هاي ورودي 
اول ابتدايي تا نهم شهريور ماه و براي پايه هاي هفتم 
و دهم نيز تا پانزدهم شهريور ماه ادامه دارد. قيمت 
خريد كتاب هاي درسي با ميانگين ۲۵ درصد افزايش 
نسبت به سال قبل در پايه هاي مختلف اين كتاب ها 
در اختيار دانش آموزان قرار خواهد گرفت. امكان ثبت 

نام با كد ملي و اطالعات شناس��نامه اي دانش آموز 
به ش��رط قبولي در آن پايه تحصيلي فراهم است و 
پرداخت ها به صورت اينترنتي و تنها از طريق سايت 
irtextbook.ir ي��ا irtextbook.com انجام 
خواهد ش��د. دانش آموز يا اولياي دانش آموز صرفًا 
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 سفارش هاي )فردي يا 
گروهي( پرداخت شده در سامانه خواهد بود. به گفته 
علوي تبار، معاون س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي، كتاب هاي درسي دانش آموزان دوره هاي 
تحصيلي آموزش ابتدايي، متوسطه دوم شاخه هاي 

فني و حرفه اي، كاردانش، رش��ته معارف اسالمي و 
كتاب هاي درسي تكميلي دوره اول متوسطه ويژه 
دانش آموزان استعدادهاي درخشان، از طريق مدرسه 
محل تحصيل آنان كه در س��فارش دانش آموز قيد 

شده است، توزيع مي شود.
از اواسط شهريورماه فرايند توزيع كتاب ها از استان به 
مدارس آغاز و توزيع كتاب ها فقط از طريق مدارس 
انجام مي شود. امس��ال به دليل شرايط كرونايي در 
كش��ور از همكاري كتابفروش��ي ها بهره نمي بريم. 
بعد از آنكه ثبت نام هاي دانش آموزان انجام ش��د و 
آنها كتاب هاي خود را در اختي��ار گرفتند؛ مهرماه 
ثبت س��فارش تك جلدي كتاب ها آغاز مي ش��ود 
تا عالقه من��دان و فرهنگيان بتوانن��د از اين طريق 

كتاب هاي مدنظرشان را سفارش دهند.

تداوم ثبت نام اينترنتي كتب درسي تا شهريور
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