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«تعادل» مشكالت بازار سهام را بررسي ميكند

وزير راه و شهرسازي :با فقر زمين مواجه بوديم

بورس از دايره ريسك خارج ميشود؟

نيـازاقتـصادايـران

مسووالن اجازه صعود ادامهدار بازار سهام را ميدهند؟

رشد چشمگير شاخص كل

يادداشت1 -

آالرم بحران در صنعت برق

مش��كالتي كه در صنعت برق
كش��ورمان وجود دارد ،تابعي
از مش��كالت كالن اقتصادي
كشور است .مهمترين مشكلي
كه ميتوان به آن اش��اره كرد
بحث قيمتگذاري دستوري
در اين صنعت اس��ت .دولتها
محمدپارسا
بنا به داليل گوناگون از جمله
رويكردهاي پوپوليس��تي كه اغل��ب در پيش ميگيرند،
اقدام به قيمتگذاري دستوري در صنعت برق ميكنند.
قيمتگذاري كه هرچند در ظاهر در راس��تاي كس��ب
محبوبيت ب��راي دولتها اس��ت اما در ادام��ه باعث بروز
مش��كالت عديدهاي در فضاي عمومي و اقتصادي كشور
ميشود و اتفاقا محبوبيت دولتها را خدشهدار ميسازد.
دركناربحثقيمتگذاريدستوريجهتگيرييارانهاي
ادامهدرصفحه5
كشوربهصورتياستكه...

يادداشت2 -

فهرستاولویتداررفعتحریمها

صرف نظ��ر از تف��اوت در فرم،
شکلومیزانتاثیر،تحریمهای
وضع شده علیه کشور عمدتاً از
سوی آمریکا اعمال شده است.
تحریمهایوضعشدهاینکشور
دردوگروهطبقهبندیمیشوند:
علیرضاگرشاسبی گروه اول ،تحریمهای مرتبط با
مصوبات کنگره آمریکا (نظیر:
تحریمهای ایران ( ،)ISAداماتو IFCA ،حمایت از آزادی
ایرانومنعسالحهایکشتارجمعی IINA،منعگسترش
س�لاحهای هس��تهای ایران و عراق CISADA ،قانون
جامع تحریمها ،پاسخگویی و عدم سرمایهگذاری ایران و
 CAATSAمقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریمها)
(بی��ش از  60فقره)؛ گ��روه دوم ،تحریمه��ای مرتبط با
دستورالعمل اجرایی صادره توسط رئیس جمهور آمریکا
ادامهدرصفحه6
(بیشاز 1400فقره).

جوابيه

پاسخ به گزارش «واكاوي
داليل كمبود برق در كشور»

پيرو انتشار مطلبي با عنوان «واكاوي داليل كمبود برق
دركشور»درروزچهارشنبهمورخ 1400/3/9درروزنامه
تعادل ،با عنايت به مطالب مندرج در آن يادداشت درباره
نقشمپنادرخاموشيهايكشورواشارهبهنيروگاههاي
كالس اف و قراردادهاي منعقد ش��ده دراين خصوص،
توضيحات زير جهت اطالع افكار عمومي و درج در آن
روزنامه وزين ارسال ميگردد.
خواهشمند است دستور فرماييد اقدام مقتضي در اين
زمينه صورت پذيرد.
وزارت نيرو در راس��تاي كاهش ش��دت مصرف انرژي
و افزايش راندمان ش��بكه برق كشور و استفاده از نسل
جديد توربينها در فرآيند توليد برق؛ تصميم به اجراي
 ۵۰۰۰مگاوات نيروگاههاي سيكل تركيبي با استفاده
از توربينهاي كالس  Fگرفت و مقرر شد تا گروه مپنا در
قالب قرارداد فوق ضمن اجراي پروژه در  ۸س��اختگاه
بصورت كليد در دس��ت بگونهاي برنامهريزي نمايد تا
در پايان اين قرارداد توربينهاي گازي نس��ل جديد به
 ٪۱۰۰س��اخت داخل برس��د .اين قرارداد كه در سال
 96ابالغ شد ،در دو فاز طراحي گرديد و مقرر شد تا 85
درصد مبلغ قرارداد توسط بخش خارجي تامين مالي
ش��ود .اما تأمين مالي خارجي بنا به داليلي كه خارج از
اراده و اختيار طرفي��ن و صرف ٌا به دليل محدوديتهاي
بينالملليوتحريمهايظالمانهعليهكشورمانتاكنون
محقق نگرديده است .ليكن شركت برق حرارتي و گروه
مپن��ا به جهت برون رف��ت از اين وضعي��ت و ادامه كار
ساختنيروگاههايفازاولقرارداد5000نيروگاهسيكل
تركيبي كالس  ،Fدر اسفند  ۹۸تفاهم نمودند تا كار را با
استفاده از ظرفيتهاي داخلي پيش بگيرند و همچنين
تمهيدات توس��عه محصول داخلي را كليد زدند .با اين
تصميم اكنون شاهد هستيم عمليات اجرايي ۴نيروگاه
در فاز اول شامل (هنگام به ظرفيت۹۰۶؛ دو كوهه۴۵۱؛
سهند  ۴۵۱و ويس  ۹۰۶مگاوات) آغاز شده و عمليات
اجراي��ي در آن ادامه دارد و همچني��ن مراحل احداث
نيروگاه سيكل تركيبي بعثت با استفاده از توربين ملي
 75.MGTنيز در اسفند  ۱۳۹۹ش��روع شد .در حال
حاضر اين ابر پروژه در فاز اول و عليرغم هيچگونه تامين
مالي خارجي داراي پيشرفت فيزيكي 35.6درصد بوده
و پيمانكاران طرح در هر  ۴ساختگاه فوق الذكر (هنگام،
دوكوهه ،سهند،ويس) در حال فعاليت ميباشند و مردم
عزيز كشورمان در اس��تان هرمزگان از برق توليدي از
توربين نخست گازي كالس  Fهنگام بهره مند شدهاند.
از سويي ديگر و بنا به وظيفه ذاتي صنعت برق به جهت
قطعوابستگيبههيچكشوروسازندهخارجي،هماكنون
توربين اول از مجموعه ف��از اول قرارداد  5هزار مگاوات
نيروگاه سيكل تركيبي كالس اف در مدار توليد بوده و
 216هزار و 816مگاوات ساعت انرژي توليد كرده است.
توربين دوم نيروگاه هنگام در حال حاضر راهاندازي گرم
راسپريميكندوباتكميلپست Gisبالفاصلهبهشبكه
ادامهدرصفحه5
سراسري متصل خواهد شد.

 19هزار خانه خالي
در مسكن مهر پرديس
صفحه5

صفحه4

رييسجمهور به معاون اول براي حل معضل قطع برق ماموريت ويژه داد

عذرخواهي
رييسجمهور

كنترلتورم
نيازمند
بانك مركزي
مستقل
مقتدر و
پاسخگوست

اسدي ،معاون سنديكاي برق در گفتوگو با «تعادل» تشريح كرد

معماي خاموشيها

جمع��ي از اقتصاددان��ان ،مدي��ران ارش��د بانكي و
صاحبنظران مالي درباره طرح قانون بانك مركزي
بيانيهايارايهكردهوخواستاراصالحاينقانونهستند
كه جزيياتي در اين راستا شرح دادهاند .اين بيانيه به
امضاي ۳۶نفر از اس��اتيد دانشگاه ،مسووالن فعلي و
سابقبانكها،سازمانبرنامهوبودجهوصندوقتوسعه
كشوريرسيدهاستكهالبتهاساميآنهاهنوزمنتشر
نشده است  .در اين بيانيه به موضوعات مختلف طرح
قانون بانك مركزي از شوراي فقهي ،استقالل بانك
مركزي ،رابطه با دولت ،نظ��ارت بر بانكها گرفته تا
موضوعمهمتورموحفظارزشپولمليموردبررسي
قرارگرفتهوخواستاراصالحاتگستردهدرمتنقانون
وبندهايمختلفآنشدهاند .صفحه 3رابخوانيد

جهتگيري يارانهاي در صنعت برق به نفع ثروتمندان است

مصرف انرژي
«قانون» يا «قيمت»؟

حسنتاش :از سال آينده مشكل گاز هم داريم
محسنشمشيري|
رييسجمهور گفت :در خاموشيها ،مهم اين است كه
مردم از ساعات آن مطلع باشند تا بتوانند پيشبيني
و برنامهريزي كنند؛ البته نس��بت به مردم عزيزي كه
در اين روزها دچار مش��كل و رنج شدند ،عذرخواهي
ميكنم و خواهش ميكنم مق��داري در مصرف برق
صرفهجوييكنند.
روحاني روز سهش��نبه به مش��كل كمبرقي و قطعي
برق در كش��ور اش��اره كرد و گفت :در  ۸سال گذشته
حدود  ۲۵۰۰مگاوات بهطور ساالنه به ظرفيت توليد
برق كشور اضافه ش��ده ،اين درحالي است كه قبل از
اين دولت بهطور متوسط ساالنه  ۱۷۰۰مگاوات برق
اضافه ميشد ،اما با اين وجود به خاطر گرماي شديد و
خشكساليدچارمشكلميشويم.
روحاني با بيان اينكه برق براي زندگي ،آسايش ،حيات
مردم و توليد كشور اهميت بسزايي دارد ،اظهار داشت:
امسال دچار خشكسالي بيسابقهاي هستيم و ميزان
بارندگي نسبت به پارسال  ۵۲درصد كاهش داشته و
 ۷هزار مگاوات توليد برقآبي كشور به خاطر كاهش
آب سدها تقريبا قطع شده است .همچنين در روزهاي
گذش��ته نيروگاه بوشهر نيز به خاطر نياز به تعميرات
از مدار خارج شده بود ،لذا رنج و سختي فراواني براي
مردم ايجاد شد .رييسجمهور افزود :توليدات صنعتي
كشور نسبت به سال گذشته  ۵۰درصد افزايش يافته
و اين موجب افزايش مصرف برق ش��ده اس��ت .البته
داليل ديگ��ري وجود دارد كه به معاون اول دس��تور
دادم تا مشكالت و راهحلهاي اين معضل را شناسايي
و برطرف كنن��د و در اين زمينه بخش��ي از صنعت با
تغيير س��اعات فعاليت خود ميتواند همراهي كند.
رييسجمهور گفت :وزارت نيرو در اين زمينه مقصر
نيست ،منتها بايد براي مردم توضيح دهد كه مشكل
چه بوده است و بايد راهحل مشكل را اجرايي كند .در
جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت روز سهشنبه
نيز پس از ارايه گزارشي از وضعيت تامين برق و تشريح
داليل و علل خاموش��يها ،راهحلهاي كاهش تنش
برقي كشور در روزهاي اخير مورد بررسي قرار گرفت.
بر اساس اين گزارش عوامل عمدهاي چون خشكسالي
و كاهش توليد ب��رق در نيروگاههاي آب��ي و گرماي
بيسابقه در س��ال جاري كه به افزايش مصرف برق و
طوالني شدن بازه زماني پيك مصرف فصلي و ساالنه
برق انجاميده اس��ت ،موجب تحت فشار قرار گرفتن
ش��بكه تامين برق كشور شده اس��ت .رييسجمهور
در اين جلسه دستور داد ،در جلسه ويژهاي به رياست
معاون اول و متشكل از دستگاههاي مختلف ،موضوع
را بررسي و دستورالعمل اجرايي در حوزههاي مختلف
را تعيين و اعالم كند .رييسجمهور با اشاره به برخي
عوامل ناخواسته و غير ارادي در ايجاد مشكل برق در
كشور گفت :اگر چه برخي عوامل اصلي در تنش برقي
كشور بر اثر تغييرات فصلي و عوامل طبيعي است اما
عوارض اين پديدهها بايد مديريت ش��ود و به حداقل
برسدوبابرنامهريزيدقيق،پيشبينيپذيريپديدهها
افزايش يابد.
وزارتنيروباهمكاريهمهدستگاهها،بايدباجديتدر
اسرع وقت نسبت به حل معضل تامين برق اقدام كند.

بيانيه جمعي از
اقتصاددانان ،مديران بانكي
و صاحبنظران مالي درباره
طرح قانون بانك مركزي

روحاني با تاكيد بر لزوم پاسخگويي به افكار عمومي،
توضيحوروشنگريمردمگفت:خاموشيوقطعيبرق
امر موقتي است و در گذشته هم سابقه داشته و قابل
مديريت است ولي آنچه بيش از خاموشيها ميتواند
آزاردهنده باشد قطع ناگهاني و بدون برنامه برق است.
رييسجمهورافزود:اگردراينزمينهمردمباتوضيحات
دقيق مسووالن ،پاسخ ابهامات خود را دريافت كنند
ت��ا اندازهاي مش��كل را قابل تحملت��ر خواهد كرد و
درصورتي كه قطع برق به شكل ناگهاني انجام نشود
و از پيش اطالعرس��اني الزم صورت گيرد ،خسارت و
نارضايتي كمتري خواهيم داشت.
خاموشيهاياخيروراهكارهايمديريت
مصرف برق بررسي شد
همچنين وزير و معاونان وزارت نيرو با حضور در دفتر

معاون اول رييسجمهور گزارشي از آخرين وضعيت
توليد و مصرف ،راهكارهاي جلوگيري از خاموشي و
قطعي برق و مديريت بهينه مصرف آن به معاون اول
رييسجمهورارايهكردند.ازسويديگر،رييسجمهور
منتخبدرديداروزيرنيرو،نگرانيجديخودنسبتبه
مشكالت قطعي برق براي مردم و صنوف را اعالم كرد
 .اردكانيان ،وزير نيرو با اشاره به غفلت صورت گرفته
در زمينه تعامل و ارتباط مناسب با كشورهاي منطقه،
به بيان گزارش��ي از اقدامات ص��ورت گرفته در قبال
خاموشيهاي اخير پرداخت .رييسي نيز در اين ديدار
با ابراز نگران��ي جدي از قطعي فراگير برق در روزهاي
اخيرومشكالتعديدهايكهبهواسطهآنبرايزندگي
روزمره مردم و صنوف مختلف ايجاد شده ،نسبت به
لزوم رفع مش��كالت پيش آمده تاكيد ك��رد و درباره
اقدامات اين وزارتخانه براي عدم تداوم اين وضعيت و

گفتوگو

عليرضا اسدي ،معاون پژوهشي و برنامهريزي سنديكاي برق
در گفتوگو با «تعادل» تشريح كرد

معمايخاموشيها

زه�را س�ليماني | در ش�رايطي ك�ه موض�وع
خاموشيهايگاهوبيگاهبرقدرجهانپسامدرن
در قرن 21تقريبا حل و فصلش�ده و كشورهاي
توسعهيافتهازطريقمتنوعساختنراهكارهاي
بهرهمندي از انرژي برق تالش ميكنند ،فضاي
عموم�ي و بخشه�اي اقتصادي كش�ورمان با
آغاز تابس�تان 1400با خاموش�يهاي گسترده
برق مواجه ش�ده اس�ت؛ خاموش�يهايي كه از
يك طرف خسارات گس�تردهاي در بخشهاي
اقتصادي،كسبوكارايجادكردهوازسويديگر
در بخشهاي درماني ،آموزشي و فضاي عمومي
كشور منشا آس�يبهاي فراواني بوده است .در
اينميانبرخيتحليلگرانبهعدمسرمايهگذاري
مناسبدرصنعتبرقكشوردرسالهايمياني
دهه 80بهبعداشارهميكنند.درزماندولتهاي
نهم و دهم و در سالهايي كه اتفاقا اقتصاد ايران
بادرآمدهايسرشارنفتيروبهروبود،دولتوقت
ترجيحدادجهتگيريسرمايهگذاريهايكشور
را به جاي توسعه زيرساختها ،صرف پرداخت
يارانههاينق�ديبهعموميايرانيانكند.بعداز
آن هم روند اعمال تحريمها باعث شد تا اقتصاد
ايران نتواند روند عادي س�رمايهگذاري بر روي
زيرس�اختهاي خود را دنبال كند .در واقع بعد
از دولت اصالح�ات روند س�رمايهگذاريها در
صنعتبرقوبسياريازحوزهزيرساختيمتوقف
شد .شرايطي كه كار را به جايي رساند كه امروز
نارضايتيهاي فراواني به دليل خاموش�يهاي
گستردهدركشورايجادشدهاست.بااينمقدمات
سراغ معاون پژوهشي و برنامهريزي سنديكاي
برقرفتيمتانوريبهابعادپنهانمسالهايبتابانيم
كه امروز به موضوع اصل�ي گفتوگوها از مردم

عاديدركوچهوبازارتامحافلتخصصياقتصاد
بدل شده است .اسدي قيمتگذاري دستوري،
عدمسرمايهگذاريمناسب،جهتگيرينادرست
يارانههاو...راازجملهداليليميداندكهوضعيت
صنعتبرقرادرشرايطبحرانيقراردادهاست.

اينروزهامردموصاحبانكسبوكارگاليههاي
فراوانيدرخصوصخاموشيهامطرحميكنند.
چراشرايطصنعتبرقكشورمانبهنقطهبحراني
رسيدهاست؟
با توجه به اين واقعيت كه برق كااليي اس��ت كه امكان
ذخيرهشدنبرايآنوجودنداردوبالفاصلهپسازتوليد
بايد مصرف شود .از آنجا كه اين كاال قابل انتقال نيست
و جابه جايي ندارد بنابراين مانند بسياري از حوزههاي
اقتصادينميتوانبرايآنصندوقذخيرهايتداركديد
و در زمان بحرانها از اين ظرفيتهاي ذخيره شده بهره
برد.برهمين اساس اصوالدر سراسرجهانوكشورهاي
مختلف،صنعتبرقبراساسبرنامهريزيهايبلندمدت
ادارهميشود.يعنيحداقلبراي 5سالآيندهپيشبيني
شود كه تابع تقاضايي كه بر اساس فاكتورهاي مختلف
در مصرف برق وجود دارد ،واجد چه ويژگيهايي است
و پس از آن مبتني بر اين چش��ماندازهاي ارايه ش��ده،
مدلهاي سرمايهگذاري و س��بد عرضه انرژي تعريف
ميشود.براساسمدليكهدراينصنعتطيدهههاي
متمادي صورت گرفت��ه ،برنامهريزي در خصوص برق
الزاما در لحظه اتفاق نميافتد ،بلكه اين برنامهريزيها و
هدفگذاريهادريكدورنمايحداقل 5سالهبايدمورد
توجه قرار بگيرد .يعني براي اينكه امروز كش��ور دچار
بحرانكمبودبرقنباشد،حداقلميبايستطي 5سال
گذشتههدفگذاريهاوسرمايهگذاريهايالزمصورت
ادامهدرصفحه2
گرفتهباشد.

تامين برق مورد نياز كشور ،گزارش خواست .رييس
قوه قضاييه نيز در نامهاي دادستان كل كشور را مامور
پيگيريفوريقطعيهايمكرربرقشهرهايمختلف
كشور در روزهاي گذشته كرد .همچنين نمايندگان
مجلس نس��بت به قطعي برق و آب در شرايط بحران
كرونا در سيستان و بلوچستان و كرمان و استانهاي
ديگر ابراز نگراني كردهاند.
كمبود سرمايهگذاري
در حال��ي كه س��نديكاي صنعت برق ،سالهاس��ت
نسبت به خاموشي در سالهاي بعد و فصل تابستان
هشدار داده و چند س��الي است كه نسبت به كمبود
سرمايهگذاري و نبود سرمايه كافي ابراز نگراني كرده
اس��ت ،اما برخي كارشناسان اين مشكل را به كاهش
سرمايهگذاريها از زمان احمدينژاد نسبت دادهاند.
وزير نيرو در بهمنماه ۱۳۹۶يعني قريب به چهار سال
پيش گفت��ه بود كه زيربار «مافياي نيروگاهس��ازي»
نميرون��د و اس��تدالل كردند كه «س��اخت نيروگاه
براي جوابگويي به  ۲۰۰ساعت مصرف پيك ،توجيه
اقتصادي ندارد».
وزير اقتصاد :مش�كالت ام�روز صنعت برق به
دليل شوكهاي ارزي سالهاي گذشته است
از س��وي ديگر ،وزير اقتصاد با بيان اينكه بخش��ي از
مشكالت امروز فعاالن صنعت برق به دليل شوكهاي
ارزي سالهاي گذشته اس��ت ،گفت :مدلي كه براي
صنايع پتروش��يمي و واگذاري خ��وراك آنها در نظر
گرفته شد ،نمونهاي از مدلهاي مناسب است كه شايد
بتوانبرايصنايعبرقهماجراييكرد.فرهاددژپسندبا
اعالم اينكه سالهاي گذشته نيروگاههاي برق كشور از
تسهيالت ارزي صندوق توسعه ملي استفاده كردهاند،
گفت :ش��وكهاي ارزي چند س��ال قبل ،متاسفانه
بازپرداخت وامهاي ارزي نيروگاههاي برق كشور را با
مشكلمواجهكردهاست .دژپسنددرادامهضمنقبول
گاليه برخي توليدكنندگان برق كش��ور در خصوص
زيانده شدن صنعت برق با ادامه سياست نرخگذاري
تكليفي فروش برق افزود :شرايط اقتصادي و اجتماعي
كشور اقتضائات خود را دارد و نميتوان قيمت برق را
به سادگي افزايش داد.البته از طرفي هم نميتوان به
زيان توليدكنندگان بخش خصوصي تصميمگيري
كردوبايدبهگونهايتصميمگيريوعملكنيمكههم
منافع مصرفكنندگان و هم توليدكنندگان برق با هم
در نظر گرفته شود.
وي حل معضل قطعي برق و لزوم افزايش توليد برق در
كشور را يك نيازي اساسي خواند و گفت :وزارت نيرو در
جلسه آينده شوراي گفتوگو بايد مدلي عملياتي براي
حل اين مشكالت ارايه دهد ،اما به دليل مدت زمان كم
باقيمانده تا تشكيل دولت جديد ،در اين دولت امكان
طرح آن وجود ندارد و فرصت كافي نيست .وي با اعالم
اينكه شوكهاي ارزي هميش��ه بازپرداخت وامهاي
ارزيرابامشكلروبهروميكند،گفت:اوجاينمشكالت
در س��الهاي  1372و  1373اتفاق افتاد كه اختالف
قيمت تسهيالت ارزي تبديل به حساب تعهدات ارزي
و ريالي شد و بحران نقدينگي را شكل داد.

يادداشت3-

رييسجمهورمنتخببخواند

در س��ال  2021رتبه ايران به
لحاظ ت��ابآوري اقتصادي از
ميان  130كشور مورد بررسي
 128ب��وده و طي بازه زماني 5
سالاخيرضعيفترينعملكرد
را به خود اختصاص داده است.
به عقيده عدهاي از تحليلگران
حسن ياسري
زم��ان درونگراي��ي و توجه به
داخل مرزها فرا رسيده است و ايران بايد در سياستهاي
منطق��هاي و فرامنطقهاي تجديدنظر ج��دي كند ،زيرا
برآيند منظومه فكتهاي داخلي و خارجي موجود روي
ميز آالرمهاي هشدارآميزي را صادر ميكند ،ب ه طوري
كه جمع جب��ري زيان درونمرزي ناش��ي از حكمراني
نامطلوببهدليلعدمدركجامعوكاملازتحوالتفعلي
و آتي ايران و جهان ،مديريت ناصحيح ،وجود كاستيها
و غفلتها و ...در مقابل سود و دستاوردهاي فعاليتهاي
برونمرزي ايران نشان از سنگين بودن كفه زيان و هدر
رف��ت منافع مل��ي دارد و ضرورت دارد در همه ش��وؤن
اقتصادي ،اجتماعي و سياس��ي (اهداف و استراتژيها و
سياستها و )...بازنگري نمايند ،چراكه در صورت ادامه
وضعموجودباريسكفزايندهفروپاشياقتصادمليمواجه
ادامهدرصفحه7
خواهد شد.

يادداشت4-

در مدارس مهارت زندگي
تدريسكنيم

خواسته ما جلوگيري از ازدواج
اجباري است به هر حال علما
و برخ��ي از نهاده��ا معتقدند،
دخت��ران وقتي به يك س��ني
رسيدندوآمادگيازدواجداشته
باشدبايدايناتفاقبيفتد.ماهم
محمدمهديتندگويان نميخواهي��م وارد بحثهاي
ش��رعي و فقهي اي��ن موضوع
شويم،اماواقعيتايناستكهخيليازاتفاقاتتلخازجمله
درمعرضتهديدقرارگرفتنسالمتكودكبعداززايمان
حاصلانجامازدواجاجبارياست.نگرانيماايناستكهبا
بيتوجهيبهحقوقدخترانزير 18سالبهآنهاظلمشود.
ما اين موارد را در بحثهايي مانند وام ازدواج و موضوعات
ديگربارهامطرحكرديمتابتوانيمحقوقاينجامعهراحفظ
كنيم.درطياينچندساليكهمباحثمربوطبهازدواجرا
رصدميكنيمدرسنينپايينبهويژهدردخترانزير ۱۳هر
ساليكآمارافزايشيراداريمكهداليلمختلفيميتواند
داشته باشد و شايد هم يكي از داليل آن تسهيالتي است
كهبرايازدواجدرنظرگرفتهميشودوهرسالهافزايشپيدا
ميكند.مامعترضبهافزايشتسهيالتنيستيم،امانگران
هستيمكهاينتسهيالتاتفاقابهدخترخانماختصاصپيدا
نكندواصالبرايازدواجآندخترهزينهنشودوصرفاتوسط
ادامهدرصفحه8
اولياءوطرفيندريافتشدهو...

رويداد
اولين گزارش نظارت بر
اجراي بودجه  ۱۴۰۰منتشر شد

ديوان محاس��بات كش��ور اعالم كرد كه براساس
وعده ارايه ش��ده مبني بر ارايه گزارشهاي  ۲ماهه
از نظارت مس��تمر بر اجراي بودجه سال  ۱۴۰۰در
فاصله ۴۵روز پس از اجرا ،نخستين گزارش منتهي
به ارديبهشت ماه در ۱۵تيرماه رسما منتشر شد.
به گزارش ايسنا ،به نقل از ديوان محاسبات كشور،
اين گزارش كه تمامي دستگاههاي ملي و استاني
مشمول رسيدگي ديوان محاس��بات ،منطبق بر
قانون را در برگرفته اس��ت ،با همكاري قابل تقدير
خزانهداري كل كشور براساس شفافيت و انضباط
مالي در بودجه بخش عمومي و جهت اثربخش��ي
بودجهبهنفعاقتصادومعيشتمردم،موردپيگيري
دقيق قرار گرفته است.
براساس يافتههاي به دست آمده ،از مجموعه ۱۱۶
تبصره ،بند و جزء از احكام بودجه س��ال جاري ،تا
پايان ارديبهش��تماه فقط  ۱۳حك��م (معادل ۱۱
درصد) در موعد مقرر به صورت كامل اجرا ش��ده
اس��ت و  ۴۵حكم (معادل  ۳۹درص��د) ناقص اجرا
شده و  ۵۸حكم (معادل  ۵۰درصد) كال اجرا نشده
اس��ت .همچنين ،طبق قان��ون بودجه  ۱۴۰۰كل
كشور ،قرار بود تا پايان ارديبهشت ماه ۱۰آييننامه
و دستورالعمل به تصويب برسد كه به هيچكدام از
آنها در موعد مقرر عمل نشده است.
بخش ديگري از گزارش ديوان محاس��بات نشان
ميدهد طي  ۲ماه ابتدايي سال جاري ۲۷ ،درصد
منابع بودجهاي محقق شده كه در مقابل ۴۴درصد
مصارف ،حكايت از كسري بودجه در ابتداي سال
ميدهدوعدمتغييردرتحققمنابعوادامهاينرويه،
به كسري بودجه شديد در پايان سال مالي كشور
منجر خواهد شد.
نكت��ه حائز اهميت ديگر اينك��ه از مجموع ۱۱۱۸
دستگاه مشمول حسابرسي ۸۱۲،دستگاه در موعد
ت ماه خود را
مقرر صورتحساب منتهي به ارديبهش 
ارايه كردهاند و  ۳۰۶دستگاه به عنوان حسابنداده
شناختهميشوند.
بررسيهاي ديوان محاسبات در موضوع درآمدهاي
مالياتي حكايت از آن دارد كه تا پايان ارديبهش��ت
ماه نزديك ب��ه  ۸۵درصد از درآمده��اي مالياتي
محقق شده اس��ت و نمودارها در اين بخش نسبت
به مدت مشابه سال قبل ،حدود  ۶۴درصد رشد را
نشان ميدهند اما درباره خودروهاي لوكس ،منازل
گرانقيمت و خانههاي خالي به دليل عدم تصويب
آييننامه در هيات وزيران ،همانند س��ال گذشته
فاقد وصولي است.
يادآورميشودگزارشهايمستمر ۲ماههبراجراي
بودجه سال ۱۴۰۰كه رويكردي بديع و مبتكرانه به
حساب ميآيد ،به دولت درباره رعايت دقيق اجراي
بودجهوعدمانحرافازتكاليفقانونيكمكشاياني
خواهد كرد.

صعود قيمت نفت به دنبال
لغو نشست اوپكپالس

به دنبال لغو نشست اوپكپالس و مشخص نبودن
تاريخ از س��رگيري آن ،كه حاكي از نامعلوم بودن
زمان افزايش عرضه است ،قيمت نفت روز سهشنبه
افزايش قابل توجهي را تجربه كرد.
به گزارش رويترز ،پس از لغو نشست اوپك پالس كه
قرار بود در آن براي ميزان افزايش عرضه در واكنش
به رشد تقاضاي جهاني تصميم گرفته شود ،قيمت
نفت روز سهشنبه به باالترين سطح خود در طول
چند س��ال اخير صعود كرد و همچنين نفت خام
وست تگزاس اينترمدييت امريكا به باالترين قيمت
خود از سال  2014رسيد
معامالت آتي نف��ت خام برنت 62س��نت معادل
0.8درصد افزايش يافت و به 77دالر و 78سنت در
هر بشكه رسيد كه اين سطح از اكتبر سال 2018
ديده نشده بود.
همچنين معامالت آتي نفت خام وس��ت تگزاس
اينترمدييت امريكا با 1.75دالر معادل 2.3درصد
رش��د ،به قيمت 76دالر و 91س��نت در هر بشكه
معامله شد كه باالترين سطح اين شاخص نفتي از
نوامبر 2014بود.
الزم به ذكر اس��ت مذاكرات كش��ورهاي سازمان
كشورهاي صادركننده نفت و متحدان آن (اوپك
پالس) كه قرار بود روز دوش��نبه برگزار ش��ود ،لغو
شد .پس از اختالف نظر ميان اعضاي اين گروه براي
س��ومين روز ،تاريخي براي از سرگيري مذاكرات
توافق نشد .امارات متحده عربي موافقت خود را با
افزايش تولي��د اعالم كرد ،اما به دليل مخالفت اين
كشور با تمديد محدوديتها تا پايان سال ،2022
اينتوافقبهجايينرسيد.برخيازمنابعاوپكپالس
اظهار كردند كه احتماال اوپك پالس مذاكرات خود
را در ماه جاري از س��ر بگيرد و از ماه آگوست عرضه
خود را افزايش دهد ،در حالي كه برخي بر اين باورند
محدوديتهاي فعلي ممكن اس��ت پابرجا باشد.
تحليلگران INGاذعانداشتند« :باتوجهبهكاهش
قابل توجه موجودي ،چ��ه توليد بدون تغيير باقي
بماند و چه 400هزار بشكه در روز افزايش يابد (از
ماه آگوست) ،احتماال قيمت نفت به خوبي حمايت
شود ».سخنگوي كاخ سفيد روز دوشنبه اعالم كرد
كه دولت بايدن در ت�لاش براي يافتن يك راهحل
مصالحه در مذاكرات است.
اين س��خنگو اظهار كرد« :م��ا در اين گفتوگوها
دخيل نيستيم ،اما مقامات دولتي خواستار يافتن
راهحلي توسط كش��ورهاي مربوطه بوده كه توافق
براي افزايش توليد حاصل شود» .
احس��ان عبدالجبار ،وزير نفت عراق روز دوش��نبه
ت نفت به
اعالم كرد كه اين كشور نميخواهد قيم 
باالتر از س��طح فعلي صعود كند و اميدوار است كه
در طول 10روز آينده تاريخي براي نشست جديد
اقتصادآنالين
اوپكپالس تعيين شود.
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ايـران

حسنتاش :از سال آينده مشكل گاز هم داريم

رگوالتورمصرفانرژي؛«قانون»يا«قيمت»؟
تعادل|«قيمت» به ميزاني كه س��يگنال ورود يا خروج
اشخاص حقيقي به /از بازارهاي مختلف به شمار ميرود،
به مثابه اهرمي پرقدرت در دست سياستگذاران است كه
ميتوانندبازاركاالهايعموميراتنظيمكنند.انواعانرژيو
سوختدرايران،ازجملهكاالهايعموميبهشمارميرود.
همواره طي چند دهه اخير از زبان كارشناسان اقتصادي
شنيدهايمكهبهدليلارزانبودنقيمت،حاملهايانرژي
بيش از اندازه مصرف شده و در واقع اسراف ميشود .افزون
براين،باعثقاچاقاينكاالهابهخارجازكشورنيزميشود.
ايناستداللاماازنگاهغالمحسينحسنتاشصاحبنظر
حوزهاقتصادانرژيمردوداست.اوبراينباوراستكهمساله
بهرهوريدرحوزهانرژيوبهويژهگازتابععواملديگريغير
از«قيمت»است.بهباوراو،كارنام هاجرايقوانينمربوطبه
انرژيتقريبانزديكبهصفراست.امابيشاز 30سالاست
كهاينادبياتتكراريبهصورتدورهايتكرارميشود.
حسنتاش در نشست مجازي موسس��ه دين و اقتصاد با
موضوع«قيمتحاملهايانرژي؛واقعيتهاوجوسازيها»
گفت :بحث قيمتگذاري حاملهاي ان��رژي اوايل بعد از
جنگشروعشد.گفتندميخواهيممصرفراكنترلكنيم.
بههمانزباندوستانگفتيمبايدتوابعتقاضارامطالعهكنيد
و كششهاي قيمتي را دربياوريد ،بعد ببينيد بايد چقدر
قيمت تعيينشود تامصرفراكنترلكنيد.درآنموقعبه
يكي از اساتيد علم اقتصاد خواهش كردم براي اولينبار در
ايران ي��ا حداقل بعد از انقالب توابع تقاضاي چهار فرآورده
اصلي را مطالعه كند .در آنجا نش��ان داده شد كششهاي
قيمتيتقاضاخيليپايينهستندوبهنوعيبيكششاست
بنابراين كنترل مص��رف را فقط از طريق قيمت نميتوان
انجام داد .بعد گفتند قيمتها منطقي نيس��تند .گفتيم
اصولقيمتگذاريمنطقيچهچيزهاييهستند؟گفتند،
ميخواهيم بهينهس��ازي كنيم ،مصرف غير بهينه است.
گفتيمبهينهسازيچهمسائلواصوليداردوكتابترجمه
كرديم و گفتيم به غربيهايي كه استناد ميكنيد ببينيد
خودش��ان چه كاري انجام دادند .بح��ث الگوي مصرف را
مطرحكردندوهركدامجوابدادهشدمستمسكديگري
پيدا كردند و گاهي به وجه شرعي متوسل شدند و گفتند
اسرافوقاچاقميشودوعدالتاجتماعيبرقرارنميشود.
هر كدام توضيح و جواب داده شد در آخر معلوم شد بودجه
كمداريمونميتوانيمصنعتنفتراادارهكنيمخصوصاًاين
بحثهارويبنزينمتمركزميشوندبهدليلاينكهروزآمدو
جرينگياست.درآمدحاملهايديگرخصوصاًدرآنزمان
به زودي وصول نميش��د .وي تصريح كرد :اوالً هيچ جاي
دنياقيمتحاملهايانرژيرابافوبخليجفارسياقيمت
بازار جهاني تنظيم نميكنند .بر اساس برنام ه و سياست
انرژيتعيينميكنندوازخيليازحاملهايانرژيماليات
ميگيرندوبهخيليازحاملهايانرژيسوبسيدميدهند
براي اينكه ميخواهند س��بد بهينه را تضمين كنند .اگر
هدفتان فوب خليج فارس اس��ت در لوپي كه افتادهايد تا
ابدالدهر هم به فوب خليج فارس نميرسيد به دليل اينكه
يك مرحله باال ميبريد دوباره خود آن باعث تورم ميشود
و نرخ اختالف ارز پيدا ميشود و دوباره ميگوييد ارز ارزان
است و بايد قيمت ارز را باال ببريم.دوباره بين قيمت داخلي
با ارزي كه فوب خليج ف��ارس را تبديل ميكنيد اختالف
شگرفيميافتدوهمينجوراينقضيهادامهدارد.اص ً
النرخ
ارز را چه در نظر ميگيريد؟ كدام نرخ ارز؟ از  4200تومان
تا 25هزار تومان داريم .چه كس��ي گفته نرخ ارز درس��ت
استكهشمااينجوريمحاسبهكنيد؟حسنتاشافزود:
مقول ه بهينهسازي مصرف انرژي مقوله جايگزيني عوامل

ادامهازصفحهاول

معماي خاموشيها

يعني در ايران يك چنين پيشبينيهايي صورت
نگرفتهاستكهامروزكشورمانبابحرانكمبودبرق
مواجه شده است .به هر حال زماني كه مشكل برق
درجامعهايظه�وروبروزپيداميكند،همراهباآن
بحرانهاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي
وحتيامنيتيبروزميكند.چرادرايرانپيشبيني
يكچنينبحرانيانجامنشد؟
اتفاقادرايراناينپيشبينيهاوهدفگذاريهاانجامشده
است.درابتدايبرنامهششماعالمشدهكهسرمايهگذاريها
در اين صنعت بهطور متوسط ساالنه بايد  5هزار مگاوات
افزايش پيدا ميكرد كه اين سرمايهگذاريها بنا به داليل
گوناگون صورت نگرفته اس��ت .ب ه طور متوس��ط كمتر از
 2500مگاوات س��رمايهگذاري براي افزايش ظرفيتها
صورتگرفتهاستكهدرواقعكمتراز 50درصدازنيازهايي
است كه در برنامه بر آن تاكيد شده بود .اساسا روند افزايش
ظرفيت نيروگاهي كشورمان بهطور متوسط نزولي بوده
است .يك زماني در دهه  70خورشيدي سالي  8درصد بر
ظرفيتنيروگاهيكشورافزودهميشدكهاينرونددراواخر
دهه 80و دهه 90به كمتر از 2درصد در سال رسيده است.
اگربخواهيممتوسطسرمايهگذاريهادراينصنعتراطي
دهه گذشته ارزيابي كنيم ،ميزان سرمايهگذاريها در يك
دههگذشته 3درصدبودهاست.
متوس�ط رش�د تقاضا براي مصرف برق در كشور
طي يك دهه گذش�ته چه اعداد و ارقامي را شامل
ميشود؟
متوسط رشد تقاضا كه همواره فزاينده بوده 5درصد بوده
اس��ت .يعني  3درصد س��رمايهگذاري در طول يك دهه
داش��تهايم ،در حالي كه رشد تقاضا در همين بازه زماني5
درصد بوده است .اين شكاف بين 5درصد تقاضا و 3درصد
سرمايهگذاري ،شرايط امروز را ايجاد كرده است .وقتي اين
شكاف در طول سالهاي متمادي مدام عميقتر شد ديگر
با استفاده از روشهاي روتين مديريت مصرف كه در حال
حاضر وزارت نيرو در حال انجام آن است ،نميتوان موضوع
را حل و فصل كرد.
راه�كار مطلوب در اين ش�رايط ك�ه ميان حجم

اس��ت با همان مدلهاي مورد عالق ه آقايان بحث كرديم
و نشان داديم اگر كشش جايگزيني عوامل بين سرمايه و
نيروي كار ،عوامل انرژي و غير انرژي كش��ش جايگزيني
صفرباشدمدلهانشانميدهندزمانيكهقيمتانرژيرا
باالميبريدتوليدناخالصمليكشورپايينميآيدوسطح
عموميقيمتهاباالميرود.درعملمااينراتجربهكرديم.
در تجرب ه طرح تحول اقتصادي در س��الهاي 89و 90كه
يكمرحلهقيمتحاملهايانرژيراباالبرديمآثارتشديد
ركوديوتورمياشراديديميعنيهمانچيزيكهنوشته
بوديموپيشبينيكردهبوديم.حتيبهفرضاينكهكشش
صفرنباشددراقتصاديكهساختارتورميوانتظاراتتورمي
وجود دارد زماني كه قيمت چيزي را باال ميبريد به دليل
يدانندتورمبهزوديميآيدودوباره
اينكهعواملاقتصاديم 
سطح عمومي قيمتها ،قيمت نسبي آن حامل را تطبيق
ميدهد و دوباره در سطح نسبي نازلي قرار ميگيرد اقدام
به بهينهسازي نميكنند چون سرمايه ميخواهد و زمان
ميبردوميدانندخيليزودترازآندوبارهقيمتهاتطبيق
پيدا ميكنند و قيمت نسبي س��ر جاي خود برميگردد.
بيشترسعيميكننددرساختارتورميافزايشقيمترابه
ديگرانمنتقلكنندكهرويسرمحرومترينوپايينترين
طبقاتيانباشتهوخرابميشودكهدرآمدهايثابتدارند.
ويباطرحاينپرسشكهآيابقي هكاالهاوخدماتدرايران
باقيمتهايبينالملليوفوبخليجفارستعيينميشود
كهاينگونهحاملهايانرژيراتعيينكنيم؟افزود:شماكه
معتقدهستيدقيمتوآثارشچيزشگفتآورياستكهبه
هرچيزبزنيدبهرهوريهمهچيزراحلميكندبهكارگري
كه حداكثر 5ميليون تومان ميدهيد و كارگر مشابه او در
آلمان  3تا  4هزار يورو ميگي��رد به اين كارگر بگوييد اگر
اس��تاندارد بهرهوري آلماني را پياده كرديد 4هزار يورو در
ماه حقوق ميدهيم .ببينيد اگر او مسال ه دانش و آموزش و
كارايي را حل نكرد و تا نيمهشب هم كار نكرد تا ماهانه80
ميليونتومانحقوقبگيرد...چگونهاستكهدرآنجامكانيزم
قيمتها عمل نميكند ولي در اينجا عمل ميكند؟ پس
معلوماستداستانديگرياست.
داستان بهرهوري انرژي
وي اف��زود :گازهاي همراه نفت هماكنون به دليل تحريم
توليد و صادرات نفت كم شده است .به اندازه حدود دو فاز
پارس جنوبي گاز ميسوزانيم و دودش را هوا ميدهيم و
محيط زيست را آلوده ميكنيم چرا كسي آن را پيگيري
نميكند؟ چرا كس��ي براي آن حنجره پاره نميكند؟ ما
بارها گفتيم و نوشتيم .در مورد بيضابطگي در گازرساني
بارهاگفتمودربحثانرژيروستاييوبحثهايديگركه
بهداليلپوپوليستينهادينهشدهونمايندهبهمردموعده
ميدهد گاز ميآورم در هر كوي و برزني و هر روس��تاي با
جمعيتكوچكيگازميبريموزمانيكهبعضيازانشعابات
پشتدربخان هروستاييميرسدميلياردهاهزين هآنبوده
است.بارهاتأكيدكرديمنميگوييمروستاييازانرژيخوبي
بهرهمندنباشدوليآياشمامطالع هفنيواقتصاديكرديد
كه با رقم شگفتانگيزي كه گاز پشت درب خانهها برديد
ميتوانستيد چه انرژيهاي ديگري از جمله حاملهاي
خورشيدي،بادي،مدرنكردنانرژيسنتيكهروستايي
مصرف ميكرد را انجام دهيد تا اش��تغالزا باشد و وابسته
بهگازنكند؟
تراز منفي انرژي تا 1405
وي افزود :بر اس��اس برآورد سال گذشته شوراي عالي

س�رمايهگذاريها و مي�زان مصرف وج�ود دارد،
چيست؟
چ��ارهاي جز اين وجود نداش��ت ك��ه در ط��ول دهه 90
زيرساختهاتوسعهپيداكندكهمتاسفانهمحدوديتهاي
موجود در اقتصاد و س��رمايهگذاري ،اج��راي آنرا مقدور
نساخت .يعني تحريمها باعث شد تا حجم سرمايهگذاري
درزيرساختهايكالنكشورازجملهصنعتبرقكاهش
پيداكند،اينفقدانسرمايهگذاريبرشكافمياننيازهاي
س��رمايهگذاري و تقاضا براي مصرف افزود و بحران امروز
كشورراايجادكردهاست.
يعنيدرشرايطفعليبرايحلبحرانبرقدركوتاه
مدتهيچراهكاريوجودندارد؟
هيچراهكار فوريوجودندارد؛ تنهاكاريكهدركوتاهمدت
ميتوان انج��ام داد و وزارت نيرو در حال انجام آن اس��ت،
مديريتمصرفبرقازطريقخاموشيهااست.البتهميتوان
خاموشيهاي داوطلبانه را به جاي خاموشيهاي اجباري
برنامهريزي كرد تا حجم تقاضا با حجم توليد به يك تعادل
برسد.خاموشيهايداوطلبانهبهدليلرسيدنفصلگرماو
استفادهازوسايلسرمايشيامكانپذيرنشد؛بنابراينوزارت
نيرو ،راهكاري جز اعمال خاموشيهاي اجباري پيدا نكرد.
اينروندكهتشريحشدباعثشدتامردمكشوردرطولروز
تجربه قطعي برق را در طول روز داشته باشند .البته بدون
ترديد اين روند در فضاي كس��ب و كار ،نيازهاي درماني و
بهداشتي و ...آسيبهاي جدي وارد ميكند و زمينه بروز
نارضايتيهايفراوانيميشود.
برخ�ي روايته�ا در خص�وص جهتگيريهاي
س�رمايهگذاري ايران در حوزه انرژي طي دهههاي
گذشتهمطرحميشودكهنيازمندشفافسازياست.
بهعنواننمونهاشارهميشودكهكشوراماراتبراي
بهره مندي از1200مگاوات برق ،نيروگاهي را طي2
سال با س�رمايهگذاري حدودا 850ميليون دالري
ساماندهي ميكند و از آن بهرهبرداري ميكند ،اما
ايران در ط�ول 4دهه بيش از 35ميليارد دالر براي
 1000مگاوات برق در نيروگاه بوشهر سرمايهگذاري
ميكند،اماهنوزهمامكانبهرهبرداريازآنراندارد.

انرژي ،تراز انرژي كشور تا سال 1405منفي است بدين
معنا كه از سال آينده دچار بحران گاز هم هستيم .چرا
كسياينهاراپيگيرينميكند؟درسال 97سهفازجديد
پارس جنوبي وارد مدار شد .از سال 97تا 99ميعانات و
گازمايعنزديك 400ميليوندالربهخاطرسوءمديريت
در ش��ركت ملي نفت ايران به مش��عل دادند و همه جا
مطلع شدند .خبرگزاريها منتشر كردند 400ميليون
دالر س��وخت و مردم بايد تاوان دهند .ميلياردها بشكه
عقبافتادگي توليد در ميادين مشترك داريم .از همه
مهمتر قانون رفع موانع توليد رقابتپذير مصوب سال
 1394كههماكنون 6سالازاينقانونميگذرد.احكام
بسيار بزرگي را در حد 100ميليارد دالر براي بهرهوري
انرژي از طريق راهكارهاي قيمتي در نظر گرفته است.
بدينمعناكهاگرسرمايهگذاريپيداشددركارخانهايبا
ارتقاي بهرهوري انرژي ،انرژي را آزاد كرد به وزارت نفت
اجازه داده ش��ده انرژي را به قيمتهاي منطقي يعني
كسري از فوب خليج فارس خريداري كنند تا سرمايه
بازگشت شود .مگر نميگوييد ارزش انرژي فوب خليج
فارساستاينميتوانستبهرهوريراباالببردواشتغال
ايجادكندومحيطزيسترابهتركندوصادراتكشوررا
تقويتكند.چرابهاندازهسرسوزنياحكامرااجرانكرديد
و كارنام�� ه اجراي قانون تقريباً نزديك به صفر اس��ت و
كساني كه خودشان را نگران انرژي نشان ميدهند چرا
پيگيري نميكنند؟ البته از سال 92احكام در قوانين و
مقرراتديگروجودداشت،درسال 94درقانونرفعموانع
توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور منضبطتر و
تجميعوقانونمندترشدهوليكارنامهعملكردشنزديك
بهصفراست.

بازدهي خودروهاي
داخلي نصف خودروهاي خارجي
حسنتاشبابياناينكهبازدهياتومبيلهاييكهدركشور
توليدميشوندنصفبازدهياتومبيلروزدنيااست،گفت:
مردمبايداتومبيلهاراباقيمتگزافخريداريكنندكهاز
نظر مسافت دو برابر استانداردهاي روز دنيا بنزين مصرف
ميكنند .اگربنزين رابه ازاي مسافت حسابكنيد 7هزار
تومان بابت آن پول ميدهند و كس��ي در اين باره چيزي
نميگويد .در مورد راندمان كانورژن يا تبديل انرژي اوليه
به انرژي ثانويه برق در نيروگاهها گزارشهاي وزارت نيرو و
شورايعاليانرژي 37درصداستكهالبتهبايدكمترازاين
باشدواكنوندردنيادرسيكلتركيبيبهباالي 54درصدو
درسيستمهايپيشرفتهتربهباالي 70درصدرسيدهاست.
وي افزود :يادم هس��ت مطالعهاي كامال جه��تداري را
قبل از اج��راي طرح تحول اقتصادي در س��الهاي 87و
 88در مديريت انرژي س��ازمان برنامه انجام شده بود و ما
را ب��راي ارايه نتايج مطالعه دعوت كردند .مطالعه هدفدار
بود و ميخواستند نش��ان دهند بهقول آقايان يارانههاي
پنهان انرژي كه البته با بحث دالر مطرح ميكنند طبقات
فرودس��ت بهره كمتري ميبرند و طبقات فرادست بهره
بيشتريميبرندوهدفنشاندادناينبودوليدرآنجابه
قدري مساله شاق بود كه مطالعهكننده اذعان كرد گرچه
ممكن است اينگونه باشد ولي مطالعات نشان ميدهند
اگر قيمت را افزايش دهيم آثارش روي طبقات فرودست
بدتر است .گرچه عادالنه نيس��ت ولي طبقات فرودست
آسيب كمتري ميبينند .از كس��اني كه طرفدار عدالت
اجتماعيهستندسوالميكنمشمانگرانتوزيعدرآمدي
هستيدمگرطبقاتفرادستازاتوبانوجادهوسايرامكانات

اينروايتراتاييدميكنيد؟
در حقيقت به اين شكلي كه شما تشريح كرديد ،مشكلي
وجودندارد.سبدعرضهبرقدرايران،وايستهبهنيروگاههاي
حرارت��ي اس��ت 84.درصد تولي��د برق ايران وابس��ته به
نيروگاههايگازي،بخاريوتركيبياست.يعنينيروگاههاي
كهعمدتاوابستهبهگازهستند.اينموضوع،مزيتايراندر
حوزهانرژيوتوليدبرقاست.حجماضافهشدهبهشبكهبرق
ايران از نظر سرمايهگذاري بهينه است .يعني جهتگري
سرمايهگذاريهادرصنعتبرقايرانجهتگرينادرستي
نبوده است .مشكل اصلي اين است كهپيش بيني دولتها
از حدود دو دهه قبل (يعني از دهه  80تا به امروز) يعني از
پايان برنامه سوم و شروع برنامه چهارم اين بود كه اقتصاد
برقبهصورتيمستقرشودكهازطريقسرمايهگذاريهاي
بخشخصوصينيروگاههاافزايشپيداكنند.اينگزارههم
مشروط بر آن است كه بازده سرمايهگذاري در اين صنعت
مثبت باشد .چرا كه سرمايهگذار با هدف كسب سود وارد
حوزههاي سرمايهگذاري ميشود.از آنجا كه طي دو دهه
گذشته ساز و كارهاي كه بازده سرمايهگذاري در صنعت
برق را مثبت كند ،ايجاد نشد ،بخش خصوصي انگيره الزم
براي مشاركت بهطور جدي در سرمايهگذاري بر روي اين
حوزهراپيدانكرد.
به هر حال دهه 80دههاي اس�ت كه ايران بيش از
700ميليارد دالر درآمدهاي ارزي داشته است .چرا
بخش دولتي سرمايهگذاريهاي الزم در اين بخش
حياتيراصورتنداد؟
به هر حال يك زمان اراده الزم وجود نداش��ت و يك دوره
ديگر هم ك��ه اراده الزم وجود داش��ت ،ديگر منابعي براي
س��رمايهگذاري در توسعه زيرساختهاي صنعت برق به
دليل تحريمها وجود نداشت .البته در برنامههاي چهارم و
پنجم دولتها با استفاده از منابع خارجي و منابع صندوق
توس��عه ملي ،س��رمايهگذاريهايي صورت گرفت اما در
زمان دولتهاي دهم و پس از آن در طول دهه 90به دليل
تحريمها و عدم وجود منابع ،روند س��رمايهگذاري در اين
حوزهبهساماننرسيد.
يعني صنعت برق ايران ميدانست چه بايد بكند،

بيشتر استفاده نميكنند نرخ عوارض اتوبان تهران شمال
بااتوبانهايمشابهسايردنيارامقايسهكنيدواگردرجاي
ديگردنيابخواهندايناتوبانراطيكنند 10دالرميدهند.
 10دالررابانرخدالر 25هزارتومانضربكنيدوبگوييداز
اتومبيلها 250هزار تومان بگيريد .از بقيه 20هزار تومان
بگيريد و از پورشه و 250...هزار تومان بگيريد همه ويالدار
هستند ممكن است آثار تورمي هم نداشته باشد و كامال
قابلكنترلهستچونهم هپرداختهاالكترونيكيشده
و ميتوان حساب كرد .مگر هماكنون در مورد برق و گاز با
باس��تي هيلز و برجهاي لوكس كه پنت هاوسهاي300
متريداردآمارواطالعاتنداريدتابتوانيدقيمتبرقرا10
برابربگيريد.چرااينكارراانجامنميدهيد؟اگرالزمهست
مصوبه از دولت بگيريد و اين كار را انجام دهيد .پس نشان
ميدهدمسالهچيزديگرياست.
شناسايي پرمصرفهاي برق
ويافزود:اخيرادرقطعيبرقهامسال هاستخراجبيتكوين
مطرح ش��د .روي حرفهايي كه زده ميشود كمي دقت
ميكنيد ميفهميد چه خبر است .گفتند هم ه نيروهاي
نظاميوانتظاميواطالعاتيبسيجشوندتااينهاراشناسايي
كنند .اگر بانك اطالعاتي داريد س��الها براي بنده قبض
صادر ميكنيد با دستور ساده به بانك اطالعاتي مصرفم
بهصورتآنرماليتغييركرددرسيستمنشاندهيدخانهاي
وجودداردكهنُرممصرف 10سالگذشتهاشاينبودهولي
اكنونبهشكلعجيبوغريبيتغييرپيداكردهاست.اينبه
اطالعاتوجاسوسينيازنداردبلكهبهراحتيازطريقبانك
اطالعاتي قبض صادر ميكند .پس نشان ميدهد جاهاي
ديگركارميلنگد.اگركسيدرموردقاچاقنگراناستبايد
بحثاساسيوريشهايكندكهچرابايددركشورقاچاقبه
اينگستردگيوجودداشتهباشد؟آيافقطسوختقاچاق
ميشود؟ نميتوانيد براي مردم شغل ايجاد كنيد تا سراغ
كارهاي پر دردسر و پر ريسك براي تأمين معاش بروند و
بسياريازبحثهايديگركهميتوانمطرحكرد.
پشت پرده وعده يارانه نقدي
حسنتاشاظهاركرد:كسانيكهوعدههاييارانههاينقدي
عجيب و غريب ميدهند اوال تلويحا اعتراف ميكنند كه
براي خالص كردن كشور از نفت و متنبه كردن اقتصاد و
حلساختاريتوليدغيرنفتيبرنامهايندارندوميخواهند
باهمينقيمتهابازيكنندبهنحوياعترافبهاينمساله
دارد .دوم اينك��ه ميخواهند تجربه 89و 90طرح تحول
اقتصادي آقاي احمدينژاد را تكرار كنند چارهاي ندارند
ممكناستنگويندوليچارهايندارندغيرازاينكهسوخت
را گران كنند و بعد بگويند پول آن را بين عدهاي تقس��يم
ميكنيم .تجربه نش��ان داده اين تورم را تشديد ميكند،

اماابزارهايالزمبرايتحققايدههايشرانداشت؟
موض��وع اين نبود ك��ه نميدانس��تيم در چه ح��وزهاي
باي��د س��رمايهگذاري كني��م ،بلك��ه مناب��ع الزم براي
سرمايهگذاريهاي ضروري وجود نداشت .ايران در زمينه
صنعتبرقسابقهايطوالنيداردومجموعهفعاالنصنعت
برق مطالعات جامعي در اين زمينه ص��ورت داد .موضوع
اصلي اين اس��ت كه يا بايد اقتصاد صنعت برق ميبايست
آزادسازي ميشد تا صنعت برق وارد سرمايهگذاري در اين
بخش شود (كه برخالف اهداف برنامههاي توسعه ،فضاي
اينامرمهيانشد)يااينكهدولتميبايستسرمايهگذاري
ميكردكهدولتهمبهدليلمحدوديتدرمنابعنتوانست
اينسرمايهگذاريهايضروريراصورتدهد.مجموعهاين
عوامل باعث شد تا وضعيت صنعت برق كشور به شرايطي
برسدكهمتناسببانيازكشورنباشد.
نقش قيمتگذاريهاي دستوري در صنعت برق
رادربروزمش�كالتامروزكش�ورچط�ورارزيابي
ميكنيد؟
ما پيش از اين در س��نديكا 2گزارش مفصل در خصوص
ضرورت اصالح س��اختاري س��ازو كارهاي اقتصادي در
صنعت برق داديم كه متاسفانه به آن توجهي نشد .صنعت
برق نيازمند آن اس��ت كه حكمران��ي اين صنعت تغيير
كند .ش��كل حكمراني يعني چه؟ يعني مدل اداره كردن
صنعت برق نيازمند به روزآوري اس��ت .يكي از المانهاي
مهمهميناستكهشمااشارهكرديد.يعنيسازوكارهاي
قيمتگذاريوعرضهبرقبايدتغييركند.درحالحاضرسازو
كارقيمتگذاريبرق،دستورياست.دستورآنهمدريك
مكانيسمچانهزنيفني،اجتماعيوسياسيتعيينميشود.
يعنينهمنافععموميمردموجامعهدرآنلحاظميشودو
نهكمكيبهرشدصنعتبرقبرايسرويسدهيمطلوبتر
بهمردمميكند.بههرحالحاكميتبرايسياستگذاري
در حوزه انرژي بايد تصميمات بزرگي بگيرد .در اين ميان
هم چارهاي وجود ندارد جز اينكه عرضه و تقاضاي برق را از
موضوعيارانهتفكيككند.
يعنيبازهمتوپدرزمينمردمافتاد.مردمبايدپول
بيشتريبپردازند؟

شغلهاي بيش��تري را از بين ميبرد ،توليد بيشتري را به
تعطيلي ميكشاند ،تورمي كه ايجاد ميكند ارزش آنچه
ميخواهندنقديدهندرابهزودينزديكبهصفرميكند
كما اينكه 45هزار توماني كه روزي عددي بود اكنون چيز
خندهدارياست.
حس��نتاش افزود :برداشتم اين است كه س��فتهبازان از
نوسانات منتفع ميشود مخصوصا اگر بتواند بر نوسانات
سوار ش��ود و هدايت كند بداند چه زماني بايد چه چيزي
را خريداري كند و چه زماني بايد چه چيزي را بفروش��د.
كسانياقتصادرادردورتسلسلباطلانداختهاندودراوجها
و هزينهها س��ود ميكنند .به صورت سيكلي هم مطرح
ميكنند به محض اينكه موفق شدند قيمت حاملهاي
انرژي را باال ببرند تورم ايجاد ميشود و دوباره زمزمههاي
پايين بودن نرخ ارز را شروع ميكنند و ما عادت كردهايم و
كمكمزمزمههاشروعميشودبانرخارزصادركنندهانگيزه
ندارد و دوباره حرفهاي تكراري است كه اهل فن بايد نقد
وبررسيكنند.منمدعينيستمكهنبايدقيمتهااصالح
شوندامادرچهشرايطومكانيزمهاومطالعاتيدرشرايطي
كهثباتنسبيدربقيهپارامترهاياقتصاديبهوجودآمده
باشد .جايي كه به اقتصاد خوانده محترمي نقد ميكردم
زمانيكهبحثبهرهوريوقيمتنيرويكارمطرحميشود
برافروخته ميشويد اتفاقا سوخت هم استاندارد نيست.
گازوئيلي كه به مردم ميدهيم حدود 100برابر استاندارد
جهاني تركيبات گوگردي دارد .هيچ كس��ي روي گازي
كه به خان ه من و ش��ما ميآيد كنترل ندارد كه در آن چه
استاندارديرارعايتشدهاست.دليليكهاستاندارداست
اين است كه همين گاز به تركيه صادر ميشود و به دليل
اينكه تركها ايستگاه دارند و كيفيت را كنترل ميكنند و
با قرارداد تطبيق ميدهندهر سال دهها دعواعليه ما دارند
كه گاز غير اس��تاندارد تحويل ميدهيم .در مورد همين
گونهاستكهچهصدماتيبهاتومبيلمردمواردميكندو
هزينههاي تعمير و نگهداري را باال ميبرد جاي خود دارد.
بنابرايناينگونهنيستكهآنآقاميگويدبهرهورينيروي
كاراستانداردنيستوسوختاستاندارداست،درستباشد.
در ه��ر ح��ال در بحث انرژي مش��كل داريم و ش��اخص
ش��دت انرژي يكي از بدترينهاي دنيا است و معادل2.5
ميليونبشكهازنظرارزشحرارتيپتانسيلبهينهسازيو
صرفهجوييداريم.شمابارهاروشقيمتيراتجربهكرديد
وشكستخورديديكبارهمروشقيمتيكهماميگوييم
ودرقوانينخودتانگنجاندهشدهاستراتجربهكنيد.چرا
ماده 12مفصل قانون توليد رقابتپذير با جزييات نوشته
شد؟بهدليلاينكهتجربهشدروشقيمتيشكستخورده
و جواب نميدهد .در سخنراني چند روز پيش آقاي وزير
نفتشنيدمدرپايانوزارتخودتازهبهيادافتادهاينهامهم
هستندوبايدكاريانجامدهيم.

موضوعجهتگيريپرداختيارانههااست.اينجهتگري
نهبهمردمكمكميكندنهباعثرضايتمردمميشود.در
حالحاضرايرانبيشترينيارانهانرژيبرقرادرسطحجهان
پرداختميكند.براساسگزارشآژانسبينالملليانرژي،
50درصد انرژي جهاني را ايران پرداخت ميكند .عليرغم
پرداختاينحجمازيارانهنهكمكيبهسرويسدهيمناسب
به مردم و صاحبان كسب و كار كرده و نه صنعت برق را به
سمت توسعه سوق داده است .نارضايتيها بيانگر آن است
كه يارانه پرداختي باعث ش��ده اقتصاد صنعت برق ،رشد
مناسبراتجربهنكندواينپولبهجايسرمايهگذاريهاي
ساختاري صرف مسائل غيرضروري شده است .بسياري
از طبقات برخ��وردار از اين يارانههاي پرداختي بيش��تر
استفاده ميكنند تا مردم محرومي كه اساسا مصرف قابل
توجهيدراينحوزهندارند.خانوادهايكهيكخانهوياليي
چند ميلياردي دارند و موتور برق براي پر كردن اس��تخر،
چلچراغهاي برق و انواع و اقسام وسايل غيرضروري برقي
دارند،بهرهبيشتريازاينيارانههايدارند.اتفاقاهرزمانكه
صحبتازاصالحجهتگيريپرداختيارانهميشودبرخي
تصور ميكنند ،منظور مردم محروم و دهكهاي پاييني
هستند؛ در حالي كه اتفاقا منظور برخي طبقات برخوردار
هستندكهازاينيارانههاسوءاستفادهميكنند.
البته اهالي اقتصاد و اساتيد دانشگاهي هم با نظر
شماهمراههستندومعتقدندكهاينروندپرداخت
يارانههابهنفعطبقاتمحرومنيست.
دقيق��ا؛ چون افراد ثروتمند بهره بيش��تري از اين يارانهها
ميبرند.دولتميتواندسازوكاريتداركببيندكهحمايت
از دهكه��اي محروم به صورتهاي ش��فافتري صورت
بگيرد .از سوي ديگر جداي از قيمت ،بايد تجديد ساختار
نهادي در اين صنعت صورت بگيرد و نهادهايي كه وظيفه
تنظيم و توزيع برق را به عهده دارند بايد اصالحاتي داشته
باشند.دراينصورتميتوانبابرنامهريزيهايكوتاهمدت،
ميانمدت و بلندمدت ساختار كلي صنعت برق را بسامان
رساند.بههرحالادامهروندكنونيممكننيستودرآينده
نارضايتيگستردهتريراايجادخواهدكردكهبرايرفعآنها
ازهمينامروزبايدبهفكربود.

اخبار
خودتنظيمي در حوزه رمزارز
به بانك مركزي كمك ميكند

يك كارشناس ارز ديجيتال گفت :در فضاي رمزارز
به دليل سرعت رشد فناوري ميتوان از فعاالن در
اين زمينه و روش خودتنظيمي استفاده كرد ،چرا
كه اين روش برخي از نگرانيهاي بانك مركزي را
هم برطرف خواهد كرد.
مصطفي نقيپور ،يك كارشناس ارز ديجيتال در
گفتوگو با ايبِنا درباره طرح حمايتي از استخراج
رمزارز گفت :سال گذشته س��ه انجمن فينتك،
بالكچين و سازمان نظام صنفي و رايانهايي ايران
پيرو مصوبهاي كه در كميسيون اقتصادي دولت
شكل گرفت ،به فكر مش��اركت با همراهي بانك
مركزي براي تهيه يك پيشنويس دستورالعمل
افتاد كه عالوه بر روي دادن اين اتفاق دو سند هم
دراين زمينه آماده ش��د .وي درباره اين دو سند
چنين بيان كرد :س��ند چارچ��وب و ديگري هم
دس��توالعمل بود كه درآن براساس نكات مدنظر
پيشنهادهايي ارايه ش��د ،اما متاسفانه مسكوت
باقي ماند .موضوع مورد توافق ،سند مشتركي بود
كه سه نهاد همراه با نماينده بانك مركزي آماده
كردند ك��ه وظايف تمام دس��تگاهها يعني بانك
مركزي به همراه نهادهاي موجود مشخص شده
بود در كنار اين مساله پيشنهاد يك خودتنظيمي
هم مطرح شد كه مورد اس��تقبال بانك مركزي
و كميس��يون اقتصادي قرار گرف��ت و اكنون هم
درحال دنبال كردن همين پيشنهاد هستيم.اين
كارشناس ارز ديجيتال درباره نفع اين پيشنهادات
براي كش��ور چنين توضيح داد :خط��رات براي
گروهي كه در اين فضا دنبال حركتهاي اشتباه
هس��تند و كس��ب و كار نامناس��بي را پيگيري
ميكنند ،با خود تنظيمي كامال مشخص ميشود.
اين روش كمك ميكند ،نگرانيهاي بخشهاي
دولتي و حاكميتي برطرف شود ،البته شبيه اين
روش در دنيا انجام ش��ده و ايران هم اين كار را در
صنايع ديگر تجربه كرده است.
نقيپور در ادامه اضافه كرد :پيشنهاد اين بود كه در
فضاي رمزارز از آنجا كه فناوري به سرعت در حال
رشد است و ممكن است رگوالتوردر برابر آن عقب
بماند ،از فعاالن دراين زمينه و روش خودتنظيمي
استفاده شود تا رگوالتور ابزارهاي مناسبتري را
براي اعمال رفع نگرانيهاي موجود كه بسياري
از آنها درست به نظر ميرسد ،تحت اختيار گيرد.
فناوري مورد اشاره اين توان را دارد كه با در پيش
گرفتن رفتاري ش��فاف موثر واقع شود .بنابراين
برخ��ي از نگرانيهاي بانك مركزي با اس��تفاده
خودتنظيمي برطرف ميشود.
وي در رابطه ب��ا كنترل رفتارهاي هيجاني اظهار
داشت :معموال در كالسهاي درس چنين بود كه
دانشآموز ش��يطانتر را به عنوان مبصر انتخاب
ميكردند .پيش��نهاد ما اين است كه وقتي فضا تا
اين اندازه با سرعت رو به رشد ميگذارد ،بهتر آن
است تا از فعاالن حوزه رمزارز كمك گرفته شود.

بازخريد معكوس نقدينگي
 6460ميليارد توماني

با توجه ب��ه پيشبيني بانك مرك��زي از وضعيت
نقدينگي در بازار بينبانكي ،موضع عملياتي بانك
مركزي در اين هفته استمرار جذب نقدينگي بود.
از اين رو ،بانك مركزي به اجراي عمليات بازار باز
در قال��ب توافق بازخريد معك��وس به مبلغ 64.6
هزار ميليارد ري��ال موافقت كرد.به گزارش روابط
عمومي بانك مركزي ،پيرو اطالعيه روز پنجشنبه
 10تيرما ه  1400مبني بر برگزاري حراج فروش
مدتدار اوراق مالي اسالمي دولتي در عمليات بازار
باز ،سه بانك س��فارش خريد اوراق مالي اسالمي
دولتي در قالب تواف��ق بازخريد معكوس (ريپوي
معكوس) را تا مهلت تعيينشده (ساعت  12روز
ش��نبه مورخ  12تير ماه  )1400و در مجموع به
ارزش  175ه��زار ميليارد ري��ال به بانك مركزي
ارسال كردند .با توجه به پيشبيني بانك مركزي
از وضعي��ت نقدينگي در ب��ازار بينبانكي ،موضع
عملياتي بانك مركزي در اين هفته استمرار جذب
نقدينگي بود .از اين رو ،بان��ك مركزي به اجراي
عمليات بازار باز در قالب توافق بازخريد معكوس
به مبل��غ  64.6ه��زار ميليارد ريال با سررس��يد
 7روزه با حداكثر ن��رخ  18درصد موافقت كرد و
معامالت مربوط به اين عمليات و معامالت مربوط
به سررسيد قراردادهاي توافق بازخريد معكوس
هفته قبل به ارزش  64.6ه��زار ميليارد ريال ،در
روز دوشنبه  14تيرماه انجام شد.
افزون ب��ر عمليات بازار باز ،در هفته منتهي به 14
تيرماه سال جاري ،هيچ يك از بانكها و موسسات
اعتب��اري غيربانك��ي از اعتبارگي��ري قاعدهمند
اس��تفاده نكردند .بانكها و موسس��ات اعتباري
غيربانكي ميتوانند در روزهاي شنبه تا چهارشنبه
از اعتبارگيري قاعدهمند (دريافت اعتبار با وثيقه از
بانك مركزي) مشروط به در اختيار داشتن اوراق
مالي اس�لامي دولتي و در قالب توافق بازخريد با
نرخ سود سقف داالن ( 22درصد) استفاده كنند.
ش��ايان ذكر اس��ت بانك مرك��زي در چارچوب
مديريت نقدينگي مورد نياز بازار بينبانكي ريالي،
عمليات بازار باز را به صورت هفتگي اجرا ميكند.
موضع عملياتي اين بانك (خريد يا فروش از طريق
ابزارهاي موجود) بر اس��اس پيشبيني وضعيت
نقدينگي در ب��ازار بينبانكي و ب��ا هدف كاهش
نوس��انات نرخ بازار بينبانكي حول نرخ هدف ،از
طريق انتش��ار اطالعيه در سامانه بازار بينبانكي
اعالم ميشود .متعاقب اطالعيه مزبور ،بانكها و
موسسات اعتباري غيربانكي ميتوانند در راستاي
مديريت نقدينگي خود در بازار بينبانكي ،نسبت
ل سفارشها تا مهلت تعيين شده از طريق
به ارسا 
سامانه بازار بينبانكي اقدام كنند.
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بنظرانماليدربارهطرحقانونبانكمركزي
بيانيهجمعيازاقتصاددانان،مديرانبانكيوصاح 

كنترلتورمنيازمندبانكمركزيمستقل،مقتدروپاسخگوست
جمعيازاقتصاددانان،مديرانارشدبانكيوصاحبنظران
مالي درباره طرح قانون بانك مركزي بيانيهاي ارايه كرده و
خواستاراصالحاينقانونهستندكهجزيياتيدراينراستا
شرحدادهاند.اينبيانيهبهامضاي ۳۶نفرازاساتيددانشگاه،
مسووالن فعلي و سابق بانكها ،سازمان برنامه و بودجه و
صندوق توسعه كشوري رسيده است كه البته اسامي آنها
هنوزمنتشرنشدهاست.دراينبيانيهبهموضوعاتمختلف
طرح قانون بانك مركزي از شوراي فقهي ،استقالل بانك
مركزي ،رابطه با دولت ،نظارت بر بانكها گرفته تا موضوع
مهم تورم و حفظ ارزش پول ملي مورد بررسي قرار گرفته
و خواستار اصالحات گس��ترده در متن قانون و بندهاي
مختلفآنشدهاند.
به گزارش ايس��نا ،در بخشهايي از اين بيانيه آمده است:
كنترل تورم نيازمن��د بانك مركزي مس��تقل ،مقتدر و
پاسخگوس��ت .تورم ،اقتصاد اي��ران را گ��روگان گرفته
اس��ت .در حالي كه بانكهايمركزي مستقل ،تورم را در
كمتوسعهيافتهترين اقتصادهاي جهان در محدوده پنج
درصد مهار كردهاند؛ تورم فزاينده ،مزمن ،و پرنوس��ان در
اين مرز و بوم ،س��فرهها را تُ ُنك ،برنامهريزيها را بيمعنا،
چش��ماندازها را مهآلود و پول ملي را بيارزش كرده است.
جهشهاي متناوب نرخ ارز ،نرخهاي سود بانكي متورم،
مداخله گس��ترده دولت در قيمتها ،احتكار اجناس در
انبارها ،چربش رانتجويي بر نوآوري ،و فساد گسترده كه
توليدرادرايرانزمينگيركردهاند،همهمعلولتورمهستند.
نوس��ازي ظرفيتهاي قانوني بخش مالي ضروري است.
بازنويس��ي قوانين پولي و بانكي ،مقطع سرنوشتسازي
برايحلريشهايمعضلتورم،سالمسازيبانكها،توسعه
و تعميقبازاراعتبار،ونقطهعطفيدراصالحاتراهبردي
بخش مالي كشور است .حمايت اصولي و كارآمد از توليد
و سرمايهگذاري ،در گرو نوسازي ظرفيتهاي قانوني اين
بخشاست.بيشازپنجدههازتصويبقانونپوليوبانكي
كش��ور مصوب ۱۳۵۱ميگذرد .در اين مدت بهرغم آنكه
تدوين مجموعهاي جامع از قوانين پولي و بانكي روزآمد،
ضرورتيغيرقابلانكاربراياصالحنظامماليونيلبهثبات
اقتصادكالنبوده،كشورازچنينزيرساختقانونيمهمي
بيبهرهماندهاست.
تاخيربيشتردرروزآمدسازيقوانينپوليوبانكيجايز
نيست.شرايطبخشماليوواقعيكشورنشانميدهد
تعويق روزآمدسازي قوانين پولي و بانكي ،بيش از اين
جايز نيس��ت و ارتقاي بهرهوري بخش واقعي در گرو
اصالحات مالي است؛ اصالحاتي كه بازنگري بنيادين
ظرفيتهاي قانوني بخش مالي كش��ور در سرلوحه
آنقرار دارد.
اق��دام اخير كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي
اس�لامي در تدوين طرح قانون بانكداري جمهوري
اسالمي ايران ،تفكيك بررس��ي قانون بانك مركزي
از قانون بانك��داري و اولويتدادن ب��ه تصويب طرح
قانون بانك مركزي مبارك اس��ت .البته ،الزم اس��ت
صاحبنظران اقتصادي ،بانكي ،مالي و حقوقي كشور
فرصتكافيبراياظهارنظردرخصوصطرحراداشته
باشند و نظرات ايشان از سوي مجلس محترم مسموع
واقع شود تا تصويب اين قانون مادر در سال جاري به
سرانجام برسد.
اهداف بانك مركزي بايد واضح ،س��ازگار و دستيافتني
باشند؛ در موارد تزاحم اهداف نيز ،سازوكار اولويتبندي
اهدافمعارضتصريحشود :درصورتتزاحمبينسالمت
بانكي(بندب ۲ماده)۳وحمايتازرشداقتصادي(بندب۳
ماده )۳در ارايه تسهيالت و خطوط اعتباري ترجيحي به
مؤسساتاعتباريفعالدرزمينهتأمينماليتوليد،ايجاد
اش��تغال و افزايش صادرات( ،موضوع م��اده  ،)۲۸تامين
سالمت بانكي اولي باشد .شاكله هيئت عالي مناسب ولي
نيازمند اصالح است .در بند الف ۲از ماده ،۶با توجه به نياز
هيئتعاليبهبرخورداريازطيفوسيعيازتخصصهاي
بانكي(اعمازنظارتبانكي،تحليلبازارهايمالي،بانكداري
بينالملل ،حقوق بانكي ،و فناوريه��اي مالي) ،تصريح
“حقوق بانكي “ در شرايط احراز سه نفر متخصص بانكي
زايداست .طراحيسازمانبانكمركزيبرايكنترلتورم
وتامينسالمتبانكيمناسباست.
هيئت عالي :تجميع سه نقش سياستگذاري ،تقنين و
نظارتدرعاليتريننهادسازمانيبانكمركزي(ماده)۶و
تفكيك اين سه از اجرا و تجميع آن در رييس كل و هيئت
عامل (ماده )۱۶با اعطاي اختيارات الزم و تركيب مناسب
بهايندوركن،تدبيريشايستهودرنظامحكمرانيكشور
بديع اس��ت .براي ارتقاي شفافيت ،حسابدهي و كيفيت
گزارشدهي ،موارد زير توصيه ميش��ود :بند ۱۶ماده ۴و
ماده ،۵۸در مورد تقويم ،تفصيل و گستره انتشار آمارهاي
پوليوبانكيواقتصاديساكتاست.ازنظردرجهتجميع
وتفصيلانتشارصورتهايماليوشاخصهايعملكردي

بانك مركزي و اش��خاص تحت نظارت ني��ز ،اين دو ماده
تعهدآورنيستند.
تدابيرپيشبينيشدهبرايكنترلومديريتتعارضمنافع
درنظامپوليوبانكيكشور،مناسبوليناكافياست.
رف��ع تداخل وظايف نظارتي هيات عال��ي و هيات نظار و
رفع تداخل وظايف حسابرس��ي رعايت بين «:س��ازمان
حسابرس��ي» و «هيات نظار » (موضوع ماده ،)۱۷توصيه
ميگردد .در خصوص اس��تانداردهاي حس��ابداري و
حسابرسي بانك مركزي ،الزم است بند  ۲۲ماده ۱۱
به ش��رح زير تغيير كند« :تصويب مقررات نگهداري
حسابها و گزارش��گري مالي و الزامات خاص تهيه
گزارشهاي مال��ي بانك مركزي و اش��خاص تحت
نظارت ،با رعايت استانداردهاي حسابداري كشور ،در
چارچوباينقانون،وبارعايتقانونانتشارودسترسي
آزاد به اطالعات».
تصديگريهاي بانك مركزي :الزم اس��ت تصميم
هيئت عال��ي در خصوص خ��روج بان��ك مركزي از
شركتهاومؤسساتيكهبخشيازسهامآنهامتعلقبه
بانك مركزي است يا تملك كامل آنها (موضوع تبصره
بند پ ماده  ،)۷۲ب��ه دليل تعارض منافع ،منحصر به
اعضاي غيراجرايي هيئت عالي شود.
تاسيس ش��وراي سياس��تگذاري پولي و ارزي ،با هدف
تفكيك فرايند تصميمسازي از سياستگذاري (موضوع
ماده)۱۹؛مناسبومطلوباست.
رابطه سياس��ت پول��ي و ارزي :بهنظر ميرس��د از منظر
مولفانطرح،حفظارزشپولملي،مستقلازثباتسطح
عموميقيمتهاوكنترل تورم موضوعيتدارد.اين تلقي
به هدفگذاري علت و معلول در عرض هم منجر شده كه
نادرستاست :تنخواهگردانخزانهموجبسرايتريسك
نقدينگي خزانه به ترازنامه بانك مركزي ميش��ود .طرح
مجلس در موارد عديده ،از استقالل سياست پولي در برابر
فشارسياستماليحفاظتميكند.معهذاقانونمندكردن
تامينتنخواهخزانهازمنابعبانكمركزي(موضوعماده،)۶۴
موجب انبساط ناخواس��ته پايه پولي براي تامين كسري
نقدينگيخزانهاست .رابطهسياستاحتياطيوسياست
پولي بايد تدقيق شود .خاستگاه سياستهاي احتياطي
كالن [ ،]۳ميتواند ش��كلگيري و انباشت ناترازيها در
بخش اس��مي [ ]۴اقتصاد و بازار داراييها يا شكلگيري
ريس��كهاي كالن در ترازنامهبانكها باشد .از اين منظر
الزم است شوراي سياس��تگذاري پولي و ارزي و شوراي
مقرراتگذاريونظارتبانكي،باهماهنگييكديگر،دستور
كارالزمبرايسياستگذاريدرحوزههاياحتياطيكالن
را به هيئت عالي پيشنهاد دهند .طرح مجلس در مواردي
اقداماتتنبيهيرابااقداماتسياستي(اعمازپولي،اعتباري
و احتياطي) خل��ط ميكند .ويژگ��ي اقدامات تنبيهي،
نشانهگيري آن به سمت خاطي و طراحي آن متناسب با
شدتخطاست؛هدفهمبرگرداندنخاطيبهريلفعاليت
سالم بانكي است .بنابراين اقدامات تنبيهي بنا به سرشت،
صالحديدياند .در مقابل ،اقدامات سياستي فراگيرند و
همهبازيگرانراشاملميشوند.اقتضايتصميمگيريدر
موردنوع،زمانواندازهاقداماتسياستي،شرايطاقتصادي
كشور و اقتضائات بخش مالي است .در يك كالم ،اقدامات
تنبيهيازجنس ُخردندواقداماتسياستيازجنسكالن.
ارايه تس��هيالت و خطوط اعتباري ترجيحي (از نظر نرخ
سودوسررسيد)بهمؤسساتاعتباريكهدرزمينهتأمين
مالي طرحهاي توسعهاي ،فعالسازي زنجيرههاي توليد،
گسترش زيرساختها ،توس��عه فناوري ،ايجاد اشتغال و
افزايش صادرات ،فعاليت مؤث��ر دارند (موضوع ماده،)۲۸
در ادبيات اقتصاد پولي و تجربه بانكداري مركزي مدرن،
به استقالل سياس��تگذاري پولي لطمه ميزند .گستره
نظارت بر بانكها توس��عه يافته اس��ت .طرح مجلس به
درستي،قلمرونظارتبرثباتوسالمتبانكيراازبانكها

و موسس��ات اعتباري ،به طيف وسيعي از اشخاص تحت
نظارت توسعه ميدهد .آن دسته از اشخاص تحت نظارت
كهازعمومسپردهنميپذيرند،بهسهدليلمشمولنظارت
سبكتريهستند(:الف)خلقپولنميكنند؛(ب)نيازبه
صيانت از منافع س��پردهگذاران ُخرد در دستور كار مقام
ناظر بر آنها نيس��ت و (ج) بهدليل عدم حض��ور در بازار
بين بانكي ،احتمال سرايت ريسكهاي نهفته در ساختار
مالي اين موسس��ات به موسس��ات اعتباري اندك است.
بانكهايتوسعه،بانكهايسرمايهگذاري ،ليزينگها،
صرافيهاوتعاونيهاياعتبارازجملهايناشخاصاند.
طرح مجلس در زمينه دس��توركار نظارتي اين اشخاص
ساكت است؛ در حالي كه نظارت بر اين اشخاص از منظر
ثبات مالي مهم است .اين بنگاههاي اقتصادي ميتوانند
در معرض نقدناشوندگي قرار گيرند؛ همچنين مديريت
ضعيفداراييهاوبدهيها،آنهاراتامرزورشكستگيببرد.
البته ناظر بانكي نگران آسيب ديدن سپردهگذاران خرد از
مشكالت اين موسسات نيست؛ اما اثر دومينوي سرايت
مشكالت اين موسسات به بانكها ميتواند موجب تنش
در بازارهاي مالي شود .لذا ،الزم است دستور كار نظارت بر
اينموسساتدرقانونتصريحشود.
ش��يوه نظارت بر بانكها ارتقا يافته اس��ت .يكي از نقاط
قوت طرح مجلس ،ارتقاي نظارت بانك مركزي از نظارت
استطالعي،موردي،مضيقوپسيني،بهنظارتمقتدرانه،
فراگير ،يكپارچه و پيشيني است .طرح مجلس يك نظام
تقنيني و نظارتي مقتدر و جامع را در درون بانك مركزي
تاسيس و سازوكارهاي تصميمس��ازي و تصميمگيري
قاعدهمندي را براي سازمان مزبور تعبيه ميكند؛ تدابير
مناس��بي را نيز براي تنفيذ مق��ررات و اِعم��ال مقررات
انتظامي بر اشخاص تحت نظارت در درون بانك مركزي
بناميگذارد .نظارتموثربانكي،بهجايتفكيك،نيازمند
تجميعقوااست.نظارتبربانكهاماموريتينيستكهدر
چارچوبمحدوديتهايتفكيكقوا،درداخلقوهمجريه
قابلانجامباشد.نظارتشاملوضعمقرراتوتقنين،اِعمال
و تسجيل مقررات و تشخيص موسسه متخلف و تخلف
مديران آن و صدور راي و اعمال تنبيه در مورد موسس��ه
متخلف است؛ در صورت عدم كفايت تنبيه اعمال شده،
سلبحقازسهامدارانومديرانوخاتمهحياتموسسات
اعتباري را نيز شامل ميش��ود .بنابراين ايفاي ماموريت
نظارتبربانكها،بيشازتفكيك،مستلزمتجميعقواست.
تمايز ترتيبات نظارتي بانكهاي مهم از ساير موسسات
اعتباري الزم اس��ت .بانكهايي كه به دليل اندازه ،اتصال
با ساير نهادهاي مالي ،پيچيدگي ساختار ،نقش و كاركرد
بيبديل يا تشخيص مقام ناظر ،از اهميت سيستمي[]۵
برخوردارن��د ،باي��د مش��مول نظارت س��ختگيرانهتر
باشند .الزم اس��ت قانون ،معاونت نظارتي را موظف كند
مصاديق چنين موسساتي را به صورت ادواري به شوراي
مقرراتگذاري و نظارت بانكي گزارش كرده و با تصويب
شورا ،مقررات سختگيرانهتر و آستانههاي دشوارتري در
مورد نسبتهاي احتياطي اين موسسات تنظيم و ابالغ
ت معاون نظارتي)۳۷ ،
كند .در مواد ( ۳۶وظايف و اختيارا 
(گزارش نظارتي بانك مركزي) ،و( ۳۸اقدامات اكتشافي،
پيشگيرانه ،و اصالحي معاون نظارتي) ،از تصريح به تمايز
احكام اين موسسات غفلت شدهاست .نظارت يكپارچه بر
بانكهايجامعوگروهموسساتاعتباريضروريونيازمند
ايجادظرفيتقانونياست.بانكهايجامعوسايرموسسات
اعتباريكهاساسنامهآنهااجازهميدهدعالوهبربازارپول
درسايربازارهايمالينيز فعاليتكنند،درمعرض سرريز
ريسك بازارهاي بدهي ،س��رمايه و بيمه ،به جريان نقد،
كيفيت و درآمدزايي داراييهاي خود هس��تند .بنابراين
الزم اس��ت مقررات ناظر بر كفايت سرمايه و جريان نقد
چنينموسساتي،درمقايسهباموسساتيكهفقطدربازار
پول فعاليت ميكنند ،غير منعطفتر بوده و حفاظبندي

سپردهها از سرريز ريسك ساير بازارها را الزامي كند .طرح
مجلس در اين زمينه س��اكت اس��ت .ماده ۵۴صرفا لزوم
نظارت يكپارچه را براي اين موسس��ات تصريح كرده كه
بسيارناكافياست.
طرح مجلس در موارد زير تشخيص معاون نظارتي را نافذ
ميداند(:الف)مصداقگروهموسسهاعتباريولزوماعمال
نظارت يكپارچه؛ (ب) اقداماتي كه منافع سپردهگذاران يا
ثبات ،ايمني،و سالمت موسسه اعتباري ياشبكه بانكي را
بهخطرمياندازد؛(ج)تشخيصاستنكافمديرانموسسه
در حال بازس��ازي از اجراي برنامه بازسازي مصوب؛ و (د)
تشخيص عدم كفايت داراييهاي موسسه در حال گزير
برايپوششبدهيهاوتعهدات.
درمواردفوق،صالحديدبهچابكيواقتدارمعاونتنظارتي
در مواجهه با بزنگاهه��اي تصميمگيري كمك ميكند.
معهذاالزمهحكمرانيخوبآناستكهاختيارپيشيني،
باحسابدهيپسينيهمراهباشد.درغيراينصورت،ممكن
استمواضعمجازصالحديددرقانون،بهاستبدادبيانجامد.
از آنجا كه چنين سازوكاري در طرح مجلس پيشبيني
نشده است ،پيش��نهاد ميشود در تمام مواردي كه قانون
تشخيصمعاونتنظارتيرانافذميداند،سازوكارپسيني
پاسخگويي و حسابدهي ،حس��ب مورد ،به رييس كل و
شورايمقرراتگذاريونظارتبانكيپيشبينيشود.
تشكيل شوراي ثبات مالي الزم اس��ت .ثبات مالي اعم از
سالمت بانكي است .به دليل سرريز ناترازيها از يك بازار
مال��ي به ديگر بازارها ،تحقق س�لامت بانكي بدون ثبات
بازارهاي س��رمايه ،بيمه و بدهي ممكن نيست .لذا الزم
اس��ت( :الف) ناظران بازارهاي مالي در يك رابطه نهادي
و قاعدهمند ،ريس��كهاي در حال تحول در هر بازار را به
يكديگر اطالع داده و در برابر ريس��كهاي سيستميك،
تدابير هماهنگ و منس��جم اتخاذ كنن��د؛ (ب) ترتيبات
نهاديالزمبرايپايشثبات،پايداريوتابآوريبازارهاي
مالي در مقياس كالن ،با مش��اركت بان��ك مركزي و در
نظر گرفتن سازوكارهاي س��رايت بحران ،در قانون ديده
شود و (ج) قانون با تاس��يس شوراي ثبات مالي ،سازوكار
قاعدهمندوشفافيبرايتبادلاطالعاتبينرگوالتورهاي
بازارهايپول،ارز،سرمايهوبدهيوهماهنگيتدابيرايشان
پيشبيني كند .مناسب است كه دبيرخانه شورا در بانك
مركزيمستقرشود.
نقدينگ��ي در مقياس كالن هدايتپذير نيس��ت .در
گفتمان بين نظام سياسي و مالي كشور در چهار دهه
گذشته ،پارادايم فشار به بانك مركزي و بانكها براي
تأمين مالي توس��عه ،با توجه به آثار پرهزينه تورمي،
از نيمه دوم دهه  ۱۳۸۰شمس��ي ،به پارادايم هدايت
نقدينگي تغيير نام داد؛ ولي كاركردها تغيير نكردند.
اين اشتباه راهبردي در طرح مجلس تكرار شده است.
در معماري نظام اقتصادي كشور ،بانك مركزي براي
حمايت از رش��د و توسعه اقتصادي و افزايش اشتغال
تاسيس نشده و سازوكاري براي هدايت نقدينگي در
اختيار ندارد.
ف��روض ناظر بر اين انگاره در طرح مجل��س از اين قرارند:
اعتبارات بانكي در س��طح كالن قاب��ل مديريت و جريان
نقدينگ��ي ،قابل تنظيم اس��ت؛ بانك مرك��زي ميتواند
تخصيص اعتبار به ذينفع نهايي را درون ش��بكه بانكي
كنترلكردهوبهواحدهاياقتصاديموثردررشدوتوسعه
اقتصادي برس��اند؛ هدايت اعتبار به سمت زيرساختها،
صنايع اساسي و واحدهاي اقتصادي مؤثر ،موجب رشد و
توسعه اقتصادي و افزايش اشتغال ميشود؛ بانك مركزي
مجهز به ابزارهاي سياس��تي براي رونقبخشي به توليد و
افزايش اشتغال اس��ت؛ نظارت بانك مركزي بر عملكرد
مؤسسات اعتباري ميتواند مصروف پايش حمايت آنها
از رش��د و توسعه اقتصادي ش��ود؛ بانك مركزي ميتواند
مبلغ ،نرخ س��ود ،مدت و وثايق خطوط اعتباري اعطايي
به مؤسس��ات اعتباري و س��پرده قانوني اين مؤسسات را
متناس��ب با ميزان تبعيت آنها از سياس��تهاي بانك در
زمينه رونق توليد و افزايش اش��تغال ،تنظيم كند .رابطه
بانكمركزيودولت،تاحديمناسبولينيازمندبازنگري
است .طرح مجلس در مواردي به تصحيح بنيادين رابطه
بانك مرك��زي و دولت همت گمارده ،ه��ر چند در موارد
معدوديرابطهنامناسبفعليراپايداركردهاست.استقالل
راي بانك مركزي محترم است .الزام دولت به درخواست
گزارش مشورتي بانك مركزي در تهي ه پيشنويس لوايح،
تصويبنامههاوبرنامههاياقتصاديوماليازجملهعمليات
ارزي ،بودجهريزي و تأمين مالي بخش عمومي از داخل و
خارجوتضامينآن(بندالفماده،)۶۳وموظفكردنبانك
مركزيبهارايهنظرخودبهنمايندگانمجلسدرخصوص
لوايح و طرحهاي مرتبط با اهداف و وظايف بانك مركزي
(بند پ ماده  ،)۶۳به دليلرسميت دادن به استقالل راي
بانكمركزي،گاممهميبهجلواست.

نرخ تعادلي سكه با استفاده از بازار آتي

تعطيليهاي كروناييتاثيري بر قيمت طال نداشت

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
بازار ارز و طال روند ثبات نسبي را طي ميكند و قيمتها
نسبت به هفته گذشته تفاوت چنداني ندارد.در بازار ارز
آزاد ،قيمت دالر  25هزار و  150تومان ،قيمت يورو 29
هزار و  800تومان و درهم ام��ارات  6هزار و  890تومان
اعالم شده است .نوس��ان قيمت در بازار ارز درحالي رخ
داده كه در روزهاي نخس��ت سال جاري ،با تالش سفته
بازان ،قيمت دالر به مرز 26هزار تومان هم رس��يده بود
اماانتشارخبرهايمربوطبهمذاكراتهستهايو...باعث
عقبنش��يني دالر از اين سطح قيمتي شده است .دالر
مدتي اس��ت بين كانال  23تا  24هزار تومان در نوسان
است.بهاعتقادكارشناساندوباوردربازارارزوجودداردكه
موجبنوساناتقيمتيميشود،نخستاينكهبامذاكره

و بازگش��ت به برجام و  ...قيمت ارز كاهش چشمگيري
خواهدداشتودوماينكهحتيمذاكرههمنميتواندمانع
ازواقعياتموجوداقتصادايرانشودوامكانكاهشچشم
گير قيمت ارز وجود ندارد و نهايتا دالر در كانال22-23
هزار تومان جا خوش ميكند.نرخ خريد و فروش دالر و
يورودرصرافيهايبانكيوبازارمتشكلارزيمتغيراست
و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير
ميكند .نرخ دالر در صرافيهاي بانكي (سه شنبه۱۵ ،
تيرماه)با ۱۰۲تومانكاهشنسبتبهروزگذشتهبهرقم
 ۲۴هزارو ۷۵۰تومانرسيد.قيمتفروشيورودرساعت
 ۱۳با ۸۰تومان كاهش نسبت به روز گذشته به ۲۹هزار
و ۵۸۲تومانرسيد .قيمتخريدهردالر ۲۴هزارو۲۶۰
تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲۸هزار و ۹۹۷تومان بود.

عالوهبراين،نرخخريددالردربازارمتشكلارزي ۲۴هزار
و ۳۰۶تومان ونرخ فروش آن ۲۴هزار و ۵۲۷تومان اعالم
شد.نرخخريديورودراينبازار ۲۸هزارو ۸۴۳تومانونرخ
فروش آن نيز ۲۹هزار و ۱۰۵تومان اعالم شد.همچنين
درسامانهنيمادرمعامالت،حوالهيوروبهقيمت ۲۶هزارو
 ۲۷۰تومانفروختهوحوالهدالربهقيمت ۲۲هزارو۱۳۸
تومان معامله شد.دالر از هشتم خردادماه وارد كانال۲۳
هزار توماني ش��د و در اين فاصله به سوي كانال ۲۴هزار
تومان خيز برداش��ت ،اما دوباره كاهش يافت و در كانال
 ۲۳هزار توماني در نوسان بود تا اينكه شنبه گذشته وارد
كانال ۲۴هزارتومانشدورشدآرامقيمتيراادامهدادوبه
كانال ۲۵هزارتومانينيزواردشداماازروزگذشتهدوباره
بهقيمت ۲۴هزارتومانبازگشتهاست.

قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد (سه
شنبه ۱۵ ،تيرماه) در بازار تهران با افزايش  ۱۰۰هزار
توماني نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰ميليون و۶۹۰
هزار تومان رسيد .ارزش هر قطعه سكه تمام بهار آزادي
طرح جديد با افزايش  ۱۰۰هزار توماني نسبت به روز
گذشته به رقم  ۱۰ميليون و  ۶۹۰هزار تومان رسيد و
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۰ميليون و۵۵۰
هزار تومان معامله شد.همچنين نيمسكه بهار آزادي
ج ميليون و  ۷۰۰هزار تومان ،ربع سكه سه ميليون
پن 
و  ۶۵۰هزار تومان و س��كه يك گرمي نيز  ۲ميليون و
 ۲۵۰هزار تومان قيمت خورد.ع�لاوه بر اين ،در بازار
طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸عيار به يك ميليون و۶۴
هزار تومان رسيد.

يادداشت
قدرت خريد مردم
در برابر ماليات تورمي

دغدغهه��اي اصل��ي
اقتصاد امروز ايران ،تورم
و ماليات تورمي و كاهش
قدرت خريد مردم است و
الزم است بررسي شود كه
چگون��ه دولتها با وضع
دكتراحمديزدانپناه ماليات تورمي به كرامت
آدمي��ان لطمه ميزنند؟
نقش كسري بودجه ،رشد نقدينگي و چاپ پول
در ايجاد تورم چيست ؟ تورم چگونه قدرت خريد
مردم را كاهش ميدهد ،قيمتها را باال ميبرد و
عمال كرامت مردم را خدشهدار ميكند و چگونه
ميتوان قدرت خريد حقوق و دستمزد بگيران را
بهتر حفظ كرد .زيرا تمام اين متغيرها در اقتصاد
به هم مرتبط اس��ت و عملكرد دولتها بر قدرت
خريد جيب مردم اثرگذار اس��ت .در چنين بازار
شامي« ،تورم» ،مالياتي براي مردم وضع ميكند
كه به ص��ورت جريمهاي ب��ر نگهدارندگان پول
نقد و كس��اني كه نميتوانن��د ارزش پول ناقابل
جيب خود را حفظ كنند ،عمل كرده و فش��اري
مضاعف بر آنها وارد مينماي��د .تورمزدگاني كه
توان مالي و توان مقابله با كاهش ارزش پول خود
با س��رمايهگذاريهاي مناسب را ،چون ديگران،
ندارند.
استاد ما به طعنه ميگفت :صنعت چاپ معموال
صنعتي پرمنفعت است ،به خصوص اگر دست به
چاپ پول بزند .بانكهاي مركزي با يك عمليات
ساده حس��ابداري ،يعني چاپ پول را به صورت
ثبت ي��ك معامل��ه در دفاتر خود ثب��ت و ضبط
مينمايند.
بانكهاي مركزي ب��ه نمايندگي از دولتها ،كه
انحصار چاپ پول را در اختيار دارند ،امروزه بيشتر
بدون دغدغه داشتن پش��توانهاي از داراييهاي
ارزشمندي چون طال و ارزهاي معتبر براي چاپ
پول به انتشار پول ميپردازند.
ب��ه عبارت ديگر ،آنها براي كس��ب ي��ك دارايي
ميتوانند يك بدهي فرضي و موهوم را در مقابل
حساب پولهايي كه چاپ كردهاند منظور نمايند.
براي مثال ،اگر بانك مركزي نياز به س��اختمان
ديگري از آنچ��ه دارد پيدا نماي��د ،تمام آنچه را
كه بايد انجام دهد آن اس��ت ك��ه معادل وجهي
را كه بايد به فروش��نده آن س��اختمان بپردازد،
از گاوصن��دوق بانك بيرون كش��د .پس از اتمام
معامله ،بانك مركزي از طرف داراييهاي ترازنامه
خود يك س��اختمان دارد و همزمان در س��مت
بدهيهاي ترازنام ه خود معادل ميزان پولي كه در
بانك بابت خريد آن دارايي خارج كرده ،ميآورد؛
يعني ثبت ميكند.
دولتها با استقراض از بانكهاي مركزي «ماليات
تورمي» را وضع و بر مردم تحميل ميكنند .وقتي
چنين استقراضي اجرايي شد ،دولت ميبايست
اوراق بهاداري چون اس��ناد خزانه معادل ميزاني
كه قرض گرفته به بانك مرك��زي بدهد تا بتواند
از حس��ابي كه معرفي ميش��ود برداشت نمايد و
كس��ي خيال نكند اين پولها هب��ه ميرداماد به
پاستور اس��ت .بنابراين ،در س��مت داراييهاي
ترازنامه بانك مركزي اس��ناد خزان��ه را داريم ،و
در مقابل در س��مت بدهيها اي��ن دارايي با يك
بدهي جديد تحت عنوان پولهاي منتشرش��ده
بانك موازنه پيدا ميكند .ش��ايد فك��ر كنيد در
شرايط تورمي قرضدهنده بازنده و قرضگيرنده
چه ابر بدهكارها و چه بده��كاران خرد برندهاند!
اين بس��يار درست است ولي نگران بانك مركزي
نباشيد چراكه براي كسب آن دارايي بانك مركزي
بخش بس��يار كوچكي از ارزش اس��مي پولها يا
داراييهايي را كه بابت اس��ناد خزان��ه به دولت
قرض داد هزينه كرده است ،يك ۱۰هزار توماني
مگر چقدر هزينه چاپ دارد؟ و لذا از معامله ،سود
هنگفتي عايدش ميشود .قرضدهي بانكهاي
مركزي به دولتها در ح��وزهاي ديگر تورمزايي
شديدي دارد يعني وقتي بانكهاي تجاري و در
كل ش��بكه بانكي اين پولهاي منتشرشده بانك
مركزي را به عنوان بذر و دان��ه توليد پول بانكي
به صورت س��پرده و اعتبار بيشتر و بيشتر به كار
ميبرند ،بدينگونه كه وقت��ي دولتها پولهاي
قرض گرفت��ه از بانك مرك��زي را خرج ميكنند
اين پولها در نهايت به ش��كل بانكي و بانكهاي
تجاري به شكل پسانداز و س��پرده برميگردد.
بانكهاي تجاري بهنوبه خود از اين پولها و وجوه
سپرده شده براي خلق سپرده و اعتبار و تسهيالت
بيشتر به متقاضيان استفاده ميكنند .اين سونامي
پولي توسط شبكه بانكي كه با محدودهاي كمي
همچون نگهداري ذخيره قانوني از س��پردههاي
مردم ن��زد بانك مركزي و نگه��داري درصدي از
آنها براي پاسخگويي به تقاضاي پول نقد توسط
سپردهگذاران همراه است با «ضريب فزاينده»اي
خلق پول ش��بكه بانكي را ش��كل ميدهد كه در
كشورهاي در حال توسعه متوسط آن را ميتوان
 ۵فرض كرد! يعني بانكها با قدرتي  ۵برابر ،پول
چاپ شده اوليه توسط بانك بانكها و بانك مادر
خود ميتوانند پول خل��ق كنند! به همين جهت
است در اقتصاد پول و بانك بدان «پول پرقدرت»
ميگويند .بنابراين ،كل پول در يك اقتصاد خيلي
بيشتر از آن چيزي است كه بانك مركزي منتشر
يا چاپ ميكن��د .وقتي آن پول كه «عرضه پول»
ناميده ميش��ود با مي��زان كااله��ا و خدمات در
دسترس مردم متوازن نباشد و اين دو با هم رشد
نكرده باش��ند ،آنگاه بايد شاهد قحطي مصنوعي
و تش��كيل صفهاي طوالني مردم تورمزده براي
كااله��ا و خدمات مورد نياز زندگي باش��يم و باال
رفتن مداوم سطح عمومي قيمتها (يعني تورم)
«كرامت» عموم مردم را خدشهدار كند.

رويداد
بازار سرمايه نيازمند هماهنگي
تيم اقتصادي دولت است

ماش��ااهلل عظيمي ،كارشناس بازار س��رمايه درباره
رشد قيمت س��هام گفت :اين بازار مبتني بر اميد با
شاخصها متغيراقتصادي و غيراقتصادي است كه
متغيرهاي رفتاري در اين بازار بس��يار موثر اس��ت.
برخ��ي از متغيرها ازجمله آگاهيبخش��ي ،نظارت،
تقويت صندوق تثبيت و ايجاد پوششهاي الزم براي
ريسك سهامداران مواردي است كه دولت آينده به
آن توجه دارد .كارش��ناس بازار سرمايه افزود :رشد
معقول بازار س��رمايه و هماهنگي در تيم اقتصادي
دولت ،ج��زو بايدهاي موردنياز اين بازار اس��ت .وي
از افزاي��ش آگاهيهاي مردم از بازار س��رمايه گفت
و اف��زود :تصميمگيري بهينه س��هامداران نيازمند
آموزش و تجربه است .بايد به روند افزايش رشد سهام
و سهامداران پاس��خ معقول داد .وي ناهماهنگي در
تي��م اقتصادي دولت جديد را تنه��ا رقيب دولت در
اقتص��اد اعالم كرد و افزود :بايد تيم اقتصاد از هر نظر
باهم هماهنگ باشد .عظيمي نقشآفريني دولت در
اقتصاد را عدم دخالت در امور اقتصادي اعالم كرد و
گفت:وظيفهدولتسياستگذاريوبسترسازيبراي
اقتصاد كشور است نه چنبره بر اقتصاد .دبيركل اتاق
تعاون ايران بابيان اينكه منابع صندوق توسعه ملي،
براي اقتصاد مردمي اس��ت ،گفت :اجزاي دولت بايد
با وزارت اقتصاد هماهنگ باشد .مردميتر از بورس
نداريم .هر كس با هر س��رمايهاي در كمال شفافيت
ميتواندخريدسهمكندوتعللصندوقتوسعهمليو
مقاومتكردنبانكمركزيدررشدبازارسرمايهتأثير
گذاشت .ورود شركتهاي فناور و شركتهاي خرد و
متوسطبهبازاربورسميتواندجانتازهايبرايبورس
باشد .در ادامه سيد روحاهلل حسينيمقدم ،كارشناس
بازار سرمايه گفت :بازار س��رمايه هم در مقابل نگاه
سياس��ي دولت مردان فضاي انتخاب��ات و تغييرات
سياسي را دنبال ميكند تا بتواند تصميمگيريهاي
اقتصادي آين��ده را پيشبيني كند .وي بابيان اينكه
برنامههاي دول��ت جديد در حوزههاي سياس��ي و
اقتص��ادي در تداوم روند مثبت بازار س��رمايه تأثير
خواهد داشت ،گفت :ريزش قيمت سهام در چند ماه
گذشته،پيشازانتخابات،وسبزشدنشاخصبورس
واطمينانمجددسرمايهگذاردربعدازانتخاباتامري
طبيعي است .حسيني مقدم پيشبيني كرد با فرض
ثابت بودن همه شرايط اين رشد شاخص بازار سرمايه
تا پايان ش��هريور ادامه يابد .مه��دي طغياني ،عضو
كميسيون اقتصادي مجلس هم در ارتباط اينترنتي
گفت :بورس آينه تمام نماي اقتصاد كشور است كه
بايد روند رو به رش��دي داشته باشد و خوب كار كند.
از طرفي ش��اخص بورس بايد نمايش واقعي اقتصاد
جامعه باشد در غير اين صورت ثبات نخواهد داشت.
وي به جهش ش��ديد قيمتي در بورس از اواخر سال
 ۹۸اشاره كرد و گفت :اين جهش مبتني بر واقعيت
جامعه نبود و ش��اخص بورس ثبات نداشت و منفي
شد .افزايش شاخص بايد ريشه در رونق اقتصاد كشور
داشته باشد تا ثبات پيدا كند .طغياني يكي از وظايف
بازار سرمايه و بورس را تأمين ماليهاي درازمدت در
اقتصاد كشور اعالم كرد و افزود :اين تأمين مالي در
بازار اوليه بايد به سهولت باشد .وظيفه مدير بورس
ايجاد يك بازار منصفانه و شفاف است .وي با انتقاد از
نكردن مطالبات توليدكننده برق
دولت در پرداخت
ِ
گفت :ريشه مشكالت برق و پديده خاموشيها در
رفتارهاي دولت و دخالتهاي دولت در توليد است
و قيمتگذاريها مكرر اتفاق بيفتد.

ريشه خاموشي مكرر برق
در قيمتگذاري دستوري است
سنا| رضا حدادزاده كارش��ناس بازار سرمايه درباره
موانع رش��د صناي��ع مختلف بهويژه پااليش��گاهها و
نيروگاهها گفت :در صنايع مختلف با دو مانع جدي به
دو صورت (عمومي و خاص) كه سايه آن هميشه باالي
سر صنايع است ،مواجه هستيم .نرخ بهره بانكي اوراق
بدون ريسك ازجمله اين موانع است بدينصورت كه
هر كاري چه در حوزه توليد و در حوزه خدمات كه در
حال شكل گرفتن است با مانعي به نام نرخ بهره بدون
ريسكمواجهاستوهميشهاينسوالپيشميآيدكه
اگر پول در بانك گذاشته شود چه ميزان بهره دريافت
خواهيمكرد؟يااگركسبوكاريشروعشودچهميزان
نصيبماخواهدشد؟وسواالتيازاينقبيلكهميتواند
انگيزه براي شكلگيري كس��بوكار را كاهش دهد.
حدادزاده با اشاره به تجربه سالهاي  ۹۲تا  ۹۶در بازار
سرمايه،گفت:بهواسطهافزايشنرخبهرهسياستهاي
پولي انقباضي ايجاد و كساني كه اقدام به كسبوكار
در كش��ور كرده بودند با مشكالت بيشماري مواجه
و انگيزه خود را نس��بت به شكلگيري آن كسبوكار
از دست دادند .كارشناس بازار سرمايه به دومين مانع
كه بهطور خاص به آن پرداخته ميشود ،اشاره كرد و
افزود:قيمتگذاريدستوريراميتوانبههمهصنايع
كشور ازجمله پااليشگاهها تعميم داد .پااليشگاهها نه
در مق��دار فروش و نه نرخ فروش خود و قيمتگذاري
روي نرخهاي ف��روش آزاد داخل��ي هيچگونه دخل
و تصرف��ي ندارند و حتي در صورتحس��ابهايي كه
براي آنها فاكتور ميشود ،همه عليالحساب (گرفتن
مبلغي پيش از حصول موعد پرداخت يا واريز) اس��ت
و ش��ركت نميداند تا چند ماه آين��ده چه نرخي قرار
اس��ت براي آنها فاكتور شود .حدادزاده بابيان اينكه
شركتهاي پااليشگاهي در نرخ و وصول مطالبات
دچار ابهام بوده و با مشكالت زيادي در اين زمينه
مواجه هستند اظهار داش��ت :پااليشگاهها براي
بهروزرساني تجهيزات خود و تكميل زيرساختها
در تنگنا ق��رار دارند بهطوريكه عدم ش��فافيت
قيم��ت محصوالت و ع��دم گزارشگري مطلوب
مالي شركتها را به دنبال دارد .به گفته حدادزاده؛
قيمتهايي كه براي صنعت نيروگاهي تعريفشده
دستوري است و اين امر مانع رشد نيروگاهها شده و
آنها نميتوانند تجهيزات خود را بروز رساني كنند.
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بازارسرمايه

بازارسرمايه

«تعادل» مشكالت بازار سهام را بررسي ميكند

محمدصادق غزن��وي ،مدير عمليات ب��ازار فرابورس
ايران با اش��اره به اصالحات دستورالعمل اجرايي نحوه
انجام معامالت اوراق بهادار و ضوابط مربوط به شرايط
متقاضيانخريد در معامالت عمده سهام و حق تقدم
گفت :تا پيشازاين بهطور خ��اص در معامالت عمده
مديريتيوكنترلي،متقاضيخريد موظفبود مدارك
را براي ش��ركت فرابورس و س��ازمان ب��ورس و اوراق
بهادار ارس��ال كند و در مرحله بعد ش��ركت فرابورس
اظهارنظرهايخود درباره مدارك ارسالشده را جهت
بررسيواعالمنظرنهاييبهسازمانبورسواوراقبهادار
ارايه ميكرد ،اما اكنون اين فرآيند تغيير كرده اس��ت.
محمدصادق غزنوي با تأكيد بر اينكه در شرايط قبل،
تاييدنهاييامكانخريدمشتريتوسطسازمانبورس
بررسي و درنهايت تاييد يا رد ميش��د ،افزود :با اعمال
برخياصالحاتوتغييراتدردستورالعمل،ازاينبهبعد
وظيفهمذكوربهفرابورسايرانمنتقلشدهاست.مدير
عملياتبازارفرابورسايرانادامهداد:براساستغييرات
مقرراتانجامشده،ازاينپسبررسيشرايطمتقاضيان
و اع�لام امكان يا ع��دم امكان ورود آنه��ا به معامالت،
توسطشركتفرابورسانجامميشود.بهعبارتديگر،با
اعمالاينتغييراتدردستورالعملهاوضوابطقانوني،
فرابورس ايران جايگزين سازمان بورس جهت دريافت
وبررسيمداركمتقاضيانشدهاست.

بورس از دايره ريسك خارج ميشود؟

تعادل|
درستاستبازارسرمايهطيروزهاوهفتههاياخيرروند
رو به رشدي گرفته و توانسته ميانگين شش هزار ميليارد
تومان معامالت خ��رد روزانه را حفظ ميكند اما هنوز هم
مشكلومعضلقيمتگذاريدستوريدربازارسهامادامه
دارد .بخش عمدهاي از مسووالن دستبه دست يكديگر
دادهاند تا قيمتگذاري دستوري در بازار پايان يابد و حتي
چند تن از مسووالن ميگويند :سران قوا اراده جدي براي
خروجهمهكاالهايبورسازنظامقيمتگذاريدستوري
دارند بااينحال به نظر ميرسد تعيين تكليف درباره اين
طرحبهبعدازتشكيلدولتسيزدهمموكولشدهاست.
«تعادل»درگزارشهايپيشينخودريسكهاوابهامات
بورسرابررسيكردهبود.يكيازمهمترينريسكهايبازار
سرمايهقيمتگذاريدستورياست،برگزاريسيزدهمين
دوره انتخابات رياستجمهوري باعث شد كه مهمترين
ابهامبازارسهامرفعشودوپسازآننيزمذاكراتوينتأثير
بس��زايي در معامالت و وضعيت اقتصادي كشور داشته
كه هنوز هم رفع نشده است .به عقيده اغلب كارشناسان
اقتصادي پيشبيني مذاكرات وين با وضعيت حال حاضر
بسياردشواراستونميتوانبهصورتقطعگفتكهآينده
مذاكراتبهكجاميرسد،بهزعمگروهديگريازكارشناسان
نيزمذاكراتوينگشايشاقتصاديرادرپيخواهدداشت
وليزماناينگشايشنامعلومونامشخصاست.
در حال حاضر بيش��ترين اميد س��رمايهگذاران بورسي،
سياستهاي اقتصادي دولت سيد ابراهيم رييسي است
و اين سياستها نميتواند ابهام و ريسك ،مذاكرات وين و
قيمتگذاريدستوريرادربازارازبينببرد.مولفههايكه
برايبورسبازانوفعاليناقتصاديكشورمهماستشامل
مواجه دولت آتي با تورم ،نرخ بهره ،قيمت ارز ،نقدينگي،
توليدوهمينطورقيمتگذاريدستورياستكهتمامي
اين موارد بهصورت مس��تقيم و غيرمستقيم بر روي بازار
س��رمايه تأثير دارد .مدت طوالني است كه قيمتگذاري
دستوري در بازار سهام تأثير منفي دارد و سرمايهگذاران
با ترس از نحوه قيمتگ��ذاري يا دخالت معامالت خود را
محدودكردهاند،چراكهپيشازاينآسيبوصدماتزيادي
از قيمتگذاري دستوري و دخالت همهجانبه مسووالن
در بورس ديدهاند .كارشناس��ان اقتصادي (بازار سرمايه)
ي تعيين و تكليف
ميگويند كه قيمتگذاري دس��تور 
قيمتها از سوي دولت و زيرمجموعههاي آن ضربههاي
زيادي به تاالر شيشهاي وارد كرده و اگر باهمت مسووالن
اين طرح و دخالت تمام شود شاهد يك رشد اقتصادي در
بورسوشركتهايموجوددربازارخواهيمبود.
از س��ال گذش��ته صحبتهاي زي��ادي در خصوص
قيمتگذاري دستوري ميش��ود اما از روزهاي پاياني
فروردينماه و روزهاي نخست ارديبهشت طرح پايان
قيمتگذاري شركتهاي بورسي در شوراي هماهنگي
اقتصادي دولت مطرح شد و برهمان اساس گفته شد
كه اين طرح در تيرماه از سوي سران قوا بررسي ميشود
اما؛ بررسيها نشان ميدهد كه بنا بر احتماالت قوي اين
طرحبهدوشدولتسيزدهمانداختهخواهدشدودولت
س��يد ابراهيم رييس��ي بايد اين مش��كل را در ليست
مش��كالت و معضالت مهم اقتصادي قرار دهد .انتظار
ميرود كه دولت آتي رويكرد مطلوب براي بورس داشته
باشد ،وزير اقتصاد آينده نيز اجازه دخالت بيجا تمامي
مس��ووالن در اين بازار را ندهد .بهطوركلي ريسكها و
ابهامات بازار سهام در دولت فعلي يعني دولت دوازدهم
حلوفصل نميش��ود و دولت سيزدهم بايد رويكردي
واقعبينانه به اقتصاد و بازار سرمايه داشته باشد.
    موافقت با خروج از نظام قيمتگذاري
براساسآنچهمحسنعليزاده،عضوناظرمجلسدرشوراي

بورسكاال؛ بازوي حمايتي
دولت آتي

عالي بورس ميگويد :س��ران قوا براي خروج همه كاالي
بورس��ي از نظام قيمتگذاري دستوري عزم جدي دارند.
او بابيان اينكه خروج هم��ه كاالهايي كه در بورس عرضه
ميشوندازنظامقيمتگذاريدستوريازتصميماتياست
كهدرشورايعاليهماهنگياقتصاديسرانقوااتخاذشده
اس��ت ميگويد :دولت بايد اين موض��وع را بهطورجدي
پيگيري كند تا هر كااليي كه در بورس عرضه ميش��ود
بهمنظور جلوگيري از رانت و فس��اد و نيز حمايت از بازار
سرمايهازنظامقيمتگذاريدستوريخارجشود.باوجود
اظهاراتعضوناظرمجلستازهترينخبرهانشانميدهد
كه اگرچه موافقت اوليه با حذف قيمتگذاري دستوري
انجامشدهاماكاربررسينهاييبايدابتدادركميتهفرعيو
دبيرخانهشورايهماهنگيسرانقواانجاموسپستوسط
شورا به تصويب برس��د .محمدرضا پور ابراهيمي ،رييس
كميسيوناقتصاديمجلسبابياناينكههمهقوابايداين
طرحراكارشناسيكنندنيزميگويد:اميدواريمبهسرعت
جمعبندينهاييانجامشودوطرحبرايتصويبنهاييدر
صحن شورا ارايه شود .تصويب نهايي اين طرح ،با توجه به
شرايط كنوني كشور ،به دولت بعدي موكول خواهد شد؛
البتهاميدواريماينطرحدرزمانينزديكترتصويبشود.
    ابالغيه وزير صمت براي توسعه صادرات
از بورس كاال
دراينبينحتيعليرضارزمحسيني،وزيرصمتنيزبراي
سامانيافتنوضعيتبورسكاالدستبهكارشدودرنامهاي
بهمعاوناولرييسجمهور،وزرايمختلفكابينهوبرخي
معاونان آنها و روساي اتاق بازرگاني ،تعاون و اصناف ايران،
تصميمات پنجاهمين جلسه كارگروه توسعه صادرات را
ابالغكردكهازنكاتمهماينابالغيهرزمحسينيميتوان
بهتوسعهصادراتكاالهادرقالبمعامالترينگصادراتي
بورس كاال با توجه به وجود سيس��تم يكپارچه صادراتي
محصوالت بين گمركات ،بانك مركزي ،بورس كاال و اتاق
بازرگانيايراناشارهكرد.
پنجاهمين جلسه كارگروه توسعه صادرات در تاريخ دوم
تيرماه امسال در سازمان توسعه تجارت ايران برگزار شد
كه پس از بحث و تبادلنظر حاضران در خصوص مسائل

و مشكالت صادرات مواد معدني و فلزي و صنايع معدني،
تصميماتمختلفياخذوازسويوزيرصمتابالغشد.در
اين ابالغيه ،دو بند مهم وجود دارد كه بر توسعه صادرات
كاالها از مسير رينگ صادراتي بورس كاالي ايران تأكيد
دارد .دربند ۷ابالغيه پنجاهمين كارگروه توسعه صادرات
از س��وي وزير صمت آمده است« :با توجه به پيشنهادات
قبلي وزارت امور اقتصاد و دارايي و در اجراي بند ( )۲چهل
و نهمين جلسه كارگروه توسعه صادرات مورخ ۱۹خرداد
امسال مبني بر تعيين سازوكار اجرايي تسهيل صادرات
كاالهاي بورسي در قالب معامالت رينگ صادراتي بورس
كاالوباتوجهبهوجودسيستميكپارچهصادراتيمحصوالت
بينگمركات،بانكمركزي،بورسكاالواتاقبازرگانيايران
در خصوص تأييد كوتاژهاي صادراتي ،مقرر ش��د فرصت
زماني  ۳ت��ا  ۴ماهه صادرات جايگزي��ن تأييد كوتاژهاي
صادراتيشدهوتمديداينزمانمنوطبهارايهگزارشانجام
ورفعتعهداتصادراتبهبورسكاالوبانكمركزيباشد».
همچنيندربند۸اينابالغيهآمدهاست«:بهمنظورتسهيل
وشفافسازيصادراتمحصوالتمعدنيمقررشدوزارت
امور اقتصاد و دارايي با همكاري س��ازمان توسعه تجارت
ايران،بورسكاال،معاونتامورمعادنوصنايعمعدنيوزارت
صمت ،گمرك ايران و اتاق بازرگاني ايران نسبت به تهيه
سازوكاراجراييمربوطهدرقالبمعامالترينگصادراتي
بورس كاال اقدام نموده و نتيجه را حداكثر ظرف ۱۰روزبه
دبيرخانهشورايعاليصادراتارسالكنند».
بااينتفاسيربزوديبايددرانتظارروزهايشلوغرينگ
صادراتي بورس كاالي ايران بهمنظ��ور صادرات انواع
كاالهاي بورس��ي ازجمله محصوالت معدني باشيم.
بررسي مشكالت و محدوديتهاي ايجادشده در انجام
فرآيند صادرات س��يمان و كلينكر از بنادر هرمزگان و
تأكيدبرانجامهرگونهسياستگذاريوتصميمسازيدر
حوزهصادراتكاالوخدماتدركارگروهتوسعهصادرات
ازديگرمصوباتاينجلسهبودهاست.
همچنين در اين جلسه پيشنهاد شد هرگونه درخواست
وضع عوارض صادراتي كاال و خدمات در حوزه محصوالت
معدني و صنايع معدني ،توس��ط معاونت امور معادن و
صنايع معدني به سازمان توسعه تجارت ايران منعكس

و پس از تأييد كارگروه توس��عه صادرات اقدامات قانوني
آن انجام شود .عالوه بر اين در خصوص افزايش عوارض
صادراتي سنگآهن مقرر شد تا دفتر صادرات محصوالت
صنعتي و معدني سازمان توسعه تجارت ايران با همكاري
دفتر صنايع معدني وزارت صمت و تشكلهاي ذيربط
نسبت به بررس��ي دقيق كارشناسي و ارايه پيشنهادات
اجرايي به دبيرخانه ش��وراي عالي صادرات اقدام كند .از
سوي ديگر مقرر ش��د سياستهاي توليدي متناسب با
اهداف كالن صادراتي و باهدف حمايت از جهش توليد
بررسي و بازنگري مجدد شود و اثربخشي كمي و مثبت
وضع عوارض و ممنوعيتهاي صادراتي اقالم معدني طي
گزارشي از س��وي معاونت امور معادن و صنايع معدني
وزارت صمت تهيه و به دبيرخانه ارسال شود.
     فوايد حذف قيمتگذاري دستوري
عل��ي حي��دري ،كارش��ناس اقتص��ادي در خص��وص
قيمتگذاري دس��توري نيز ميگويد :با توجه به 3شيوه
ادارهاقتصاددولتي،بازارآزادواقتصادمختلط،تجربهنشان
داده ،اقتصاد ب��ازار آزاد يا همان تابعيت از قوانين عرضه و
تقاضا ،كاراترين ش��يوه اداره اقتصاد يك كشور است .بايد
اجازهدهيمعرضهوتقاضايواقعي،قيمتهاراتعيينكند،
زيراهموارهدرتعيينقيمتهابهصورتكاذبودستوري،
رانتهايي در اختي��ار افراد خاص قرار ميگيرد كه به نفع
مردم و بازار س��رمايه نيس��ت .قيمتگذاري دستوري به
شيوهايكهدركشورمادرحالانجاماست،نوعيبرداشت
واضح و آشكار از جيب سهامداران و واريز به جيب عدهاي
اندك است؛ بهطوريكه مصرفكننده واقعي همواره در
بازار سياه بايد تأمين نياز كند .بهطور حتم ،تعيين قيمت
توسط مكانيسمعرضه و تقاضا باعث بهرهمندي صاحبان
اصليسرمايهازمنفعتتوليدوانگيزهسرمايهگذاريدربازار
سرمايهوپويايياينبازارميشود.كام ً
التحتتأثيردولتي
بودن اقتصاد اس��ت كه نياز به عزم و اراده جدي مسووالن
را براي لغ��و قيمتگذاري ميطلبد .حذف قيمتگذاري
دس��توري در شرايط رقابتي ،ميتواند به نفع توليد باشد،
وليقيمتگذاريدستوريچونبهنفعتوليدنيستانگيزه
سرمايهگذاريوارتقايكيفيترابهشدتكاهشميدهد.

مسووالن اجازه صعود ادامهدار بازار سهام را ميدهند؟

رشد چشمگير شاخص كل

گروه بازار سرمايه|
شاخص كل در بازار بورس در چهارمين روز كاري هفته
يعني سهش��نبه ۱۵ ،تيرماه  ۲۶هزار و  ۵۶۹واحد رشد
داشت كه درنهايت اين ش��اخص به رقم يكميليون و
 ۲۸۱هزار واحد رس��يد .بر پايه معامالت اين روز بيش
از هفت ميليارد و  ۳۵۶ميليون سهم ،حقتقدم و اوراق
بهادار به ارزش  ۶۰هزار و  ۷۷۷ميليارد ريال دادوس��تد
شد .همچنين شاخص كل (هموزن) با پنج هزار و ۱۵۳
واحد افزايش به  ۳۹۱هزار و  ۶۲۳واحد و شاخص قيمت
(هموزن) با س��ه هزار و  ۲۹۱واحد رش��د به  ۲۵۰هزار و
 ۷۵واحد رسيد .شاخص بازار اول  ۲۱هزار و  ۷۰۸واحد
و شاخص بازار دوم  ۴۶هزار و  ۱۹واحد افزايش داشتند.
طي معامالت اي��نرو حقيقيها ح��دود  ۴۴۰ميليارد
تومان وارد بازار سهام كردند .ارزش كل معامالت خرد ۶
هزار و  ۸۷۰ميليارد تومان بود ،افراد حقيقي  ۸۴درصد
يعني پنج هزار و  ۷۵۰ميليارد تومان س��هام خريدند و
مازاد خريدشان  ۶درصد از كل معامالت شد .بيشترين
ورود پ��ول حقيقي به ب��ورس و فرابورس در س��ه گروه
«شركتهاي چند رشتهاي صنعتي»« ،فلزات اساسي»
و «محصوالت شيميايي» رقم خورد درحالي كه برآيند
معامالت گروههاي «بانكها و موسس��ات اعتباري» و
«بيمه و صندوق بازنشس��تگي» به نفع حقوقيها تمام
شد.سهنماد«شستا»«،فملي»و«فوالد»لقببيشترين
افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند ،توجه
حقيقيها نيز بيشتر به «تاپيكو»« ،وپاسار» و «رنيك»
معطوف بود .عالوه بر اين در بين همه نمادها ،ش��ركت
صنايع پتروش��يمي خليجفارس با نماد «فارس» با سه
هزار و  ۳۱۸واحد ،فوالد مباركه اصفهان با نماد «فوالد»
با س��ه هزار و  ۱۶۷واحد ،ملي صنايع مس ايران با نماد

اصالح دستورالعمل نحوه
انجام معامالت عمده اوراق بهادار

«فملي» با دو هزار و  ۷۶۵واحد ،شركت سرمايهگذاري
تأمين اجتماعي با نماد «شستا» با دو هزار و  ۲۴۸واحد،
گسترش نفت و گاز پارس��يان با نماد «پارسان» با يك
هزار و  ۱۴۰واحد ،ش��ركت سرمايهگذاري غدير با نماد
«وغدير» با يك هزار و ۴۹واحد و پااليش نفت اصفهان با
نماد «شپنا» با  ۸۹۷واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس
داشتند .در مقابل المپ پارس شهاب با نماد «بشهاب»
با  ۱۸۵واحد ،گروه دارويي بركت با نماد «بركت» با ۱۶۱
واحد ،پارس خزر با نماد «لخزر» با  ۱۴۱واحد ،نوسازي
و ساختمان تهران با نماد «ثنوسا» با  ۷۴واحد ،ليزينگ
صنعت و معدن با نماد «ولصنم» با ۵۲واحد ،به پرداخت
ملت با نم��اد «پرداخت» با  ۴۴واحد ،باما با نماد «كاما»
با  ۴۲واحد ،صنايع خاك چيني ايران با نماد «كخاك»
با  ۴۲واحد ،آس��ان پرداخت پرشين با نماد «آپ» با ۴۱
واحد تأثير منفي را بر شاخص بورس داشتند .بر پايه اين
گزارش ،در اين روز گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق
بازنشستگيكشوريبانماد«ومدير»،ليزينگكارآفرين
بانماد«ولكار»،شركتسرمايهگذاريتأميناجتماعيبا
نماد «شستا» ،گروه دارويي بركت با نماد «بركت» ،ملي
صنايع مس ايران با نماد «فملي» ،فوالد مباركه اصفهان
با نماد «فوالد» و پااليش نفت اصفهان با نماد «شپنا» در
نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند .گروه فلزات اساسي هم
در معامالت امروز صدرنشين برترين گروههاي صنعت
ش��د و در اين گروه  ۵۹۷ميليون و  ۹۶۶هزار برگه سهم
به ارزش هشت هزار و  ۲۷ميليارد ريال دادوستد شد.
     فرابورس افزايشي شد
روز سهشنبه ش��اخص فرابورس نيز بيش از  ۱۳۰واحد
افزايش داشت و بر روي كانال  ۱۸هزار و  ۳۴۱واحد ثابت

ماند.همچنيندراينبازاردوميلياردو ۸۲۵ميليونبرگه
سهم به ارزش ۳۵هزار و ۹۶۵ميليارد ريال دادوستد شد.
در اين روز ش��ركت س��رمايهگذاري صبا تأمين با نماد
«صبا» ،صنعتي مينو با نماد «غصينو» ،ش��ركت آهن
و فوالد ارفع با نماد «ارفع» ،س��هامي ذوبآهن اصفهان
با نماد «ذوب» ،گروه توس��عه مالي مهر آيندگان با نماد
«ومهان» ،پااليش نفت ش��يراز با نماد «ش��راز» ،فوالد
هرمزگان جنوب با نماد «هرمز» ،گروه سرمايهگذاري
ميراث فرهنگي با نماد «س��مگا» ،زغالسنگ پرورده
طبس با نماد «كزغال» و صنايع ماشينهاي اداري ايران
با نماد «ماديرا» تأثير مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.
همچنين بيمه كوثر با نماد «كوث��ر» ،فرابورس ايران با
نماد «فرابورس» ،توسعه و عمران استان كرمان با نماد
«كرمان» ،پخش البرز با نماد «پخش» ،كلر پارس با نماد
«كلر» ،عمران و توسعه شاهد با نماد «ثشاهد» ،توسعه
حملونقلريليپارسيانبانماد«حپارسا»وويتانابانماد
«غويتا» با تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.
     صعود ارزش سهام عدالت
در پايان معامالت روز سهشنبهبازار سرمايه ،ارزش سهام
عدالت در مقايسه با روز گذشته ۲.۹،درصد افزايش يافت
وارزشسبد ۵۳۲هزارتومانيويكميليونتومانيسهام
عدالت به ترتيب به  ۱۱ميليون و  ۵۵۰هزار تومان و ۲۱
ميليون و ۷۵۷هزار تومان رسيد .با احتساب اين موضوع،
ارزش ۶۰درصد قابلفروش سبد ۵۳۲هزارتوماني سهام
عدالت به  ۶ميليون و  ۹۳۰هزار تومان رسيده است.
     پيشبينيها راجع بازارچه ميگويند؟
روز گذشته ش��اهد يك صعود بسيار مطلوب در بازار

سرمايه بوديم اما بهزعم برخي از كارشناس بازار سهام
روز جاري صعود چنداني نخواهيم داش��ت و شاهد با
توجه به ابالغيه جديد توانير وضعيت نزولي شود .در
ابالغنامه توانير آمده كارخانجات فوالدي و س��يمان
موظف به تولي��د تنها  ۱۰درصد برق هس��تند و اگر
سرپيچي كنند برق آنان قطع خواهد شد.
به عقيده كارشناسان اين وضعيت وقتي مهم خواهد
ش��د كه بدانيم اين وضعيت جهاني است و در سراسر
جهان بس��ياري از كارخانجات فوالدي و توليدي كه
برق س��نگين مصرف ميكنند با قطع��ي برق مواجه
شدهاند ،اين قطعي و محدوديت برق بهشدت در حال
آسيبرس��اني به حوزه توليد و صنايع انرژي بر است.
انتظارميرودباافتشديدتوليدفوالدوآلومينيومطي
دو ماه آينده ش��اهد كاهش عرضه به بازار و اوجگيري
قيمتها باش��يم .كه البته تداوم رش��د دالر امريكا و
بيثباتي ناش��ي از توافق برجام به اين موضوع دامن
خواهد زد .كاموديتي بازار سهام تهران باوجود انتظار
افتتوليدحوزهكاموديتيناشيازچالشفوقوضعيت
مناسبي دارد و بجاي نگراني از افت توليد شركتها،
بر افزايش قيمت محصوالت توليدي در بازار متمركز
اس��ت ،البته اين در مورد بورسهاي جهاني طبيعي
است و بسياري از سهامداران در كشور چين و امريكا
و اروپا سيگنال معامالت روزانه را از قيمت محصوالت
ميگيرند .بههرحال با توجه به ابالغيه جديد و عجيب
توانير پيشبيني ميش��ود ك��ه روز جاري ،وضعيت
تاالر شيشهاي مطلوب نباش��د و شايد روند نزولي و
اصالحي را در پي بگيرد ،در اين روزهاي س��خت كه
بازار سهام سعي در صعود مجدد و ادامهدار خود دارد
اين ابالغيهها ميتوانند سختي را بيشازپيش كنند.

حسين حاتمي ،دبير كميسيون اجتماعي مجلس به
رويكرد «قيمتگذاري دس��توري» ك��ه يك رويكرد
غلطاقتصاديبااثراتنامطلوبدراجتماعاست،اشاره
ميكند .حاتمي بابيان اينكه نق��ش دولت در تنظيم
مناسبات اجتماعي و اقتصادي را نميتوان منكر شد،
گفت :اساساً دولتها س��عي دارند با ورود به حوزههاي
اقتصادي و اجتماعي ،كاركرد موثري از خود به نمايش
بگذارندكهدربسياريازموارداينمداخلهگريهانتايج
معكوسداشتهكهبايددرشيوهوكيفيتوروددولتبه
حوزههاي مختلف تجديدنظر شود .دبير كميسيون
اجتماعي مجلس با اشاره به اينكه شايد دخالت دولت
تكاالهارانتوانبهكليحذفكرداماقطعاً
درروندقيم 
ميتوان ش��يوه ورود دولت به ب��ازار و قيمت كاالها را
اصالح كرد ،اظهار داشت :نميتوان منكر دستور دادن
دولتها به بازار در دورههاي مختلف شويم ،اما موضوع
مهم آن است كه ايجاد يك رويكرد منطقي با مشاوره
افراد صاحبنظر و فعاالن بازار بايد نوع نگاه دولت را به
س��مت بازاري مبتني بر شيوههاي علمي و مناسبات
اقتصادي هدايت كند .اين نماينده مجلس با تأكيد بر
اين موضوع كه امروز قيمتگذاري دس��توري به يك
معضل بزرگ اقتصادي تبديلشده است ،خاطرنشان
كرد :قيمتگذاري دس��توري در دولتهاي گذش��ته
تجربهشده و چالشهاي زيادي را براي اقتصاد و مردم
و توليد به وجود آورده است ،ازاينرو اين انتظار از دولت
س��يزدهم ميرود با ش��يوههاي اقتصادي به تنظيم
بهينه بازاره��ا ورود كند .حاتمي در پايان بابيان اينكه
پيشبيني ميشود در دولت سيزدهم شاهد توسعه
بيشتر بازار س��رمايه و بهخصوص بورس كاال باشيم،
اذعان داش��ت :فضاي دولت آينده مبتني بر توس��عه
مناس��بات توليدكنندگان و مصرفكنندگان كاالها
در بورس كاال خواهد بود تا با رويكردي تجربهشده بر
اساس شيوههاي علمي ،شفافيتي كامل در مبادالت
كااليي كشور حكمفرما شود كه در صورت تحقق اين
مهم بسياري از چالشهاي اقتصادي امروز حلشده و
روابط اقتصادي مثبت در كشور جاري ميشود.

تأثير نرخ دالر
روي سودآوري شركتها

جوادعشقينژاد،نايبرييسهياتمديرهبورستهران
گفت :نوسانات نرخ دالر اگر مهمترين متغير اثرگذار بر
قيمتسهامنباشد،بيترديديكيازمهمترينمتغيرها
بهشمارميرود.انتظارداريمبهطورميانگينبارشدنرخ
دالرسودخالصشركتهانيزرشدپيداكندواينرشد
سوددرقيمتسهامنيزمشاهدهشود.
وي تصريح كرد :به عبارتي انتظار ميرود نرخ دالر نيز
مانند ديگر كاالها با نرخ تورم رشد پيدا كند و ازآنجاكه
سهام يك دارايي سرمايهاي اس��ت ،انتظار داريم تورم
را از طريق سودهاي تورمي پوش��ش دهد .دالر كانال
اصلي انتقال س��ودهاي تورمي ب��ه صورتهاي مالي
شركتهاست،بهطوريكهاگردالربهشكليغيرمنطقي
سركوبشودويژگيسپرتورمي(بهطورموقت)ازسهام
گرفتهخواهدشد.عشقينژادافزود:حالتنرمالوشايد
ايده آل براي سهام اين است كه دالر بهاندازه تورم رشد
پيدا كند و چنانچه دالر سركوب ش��ود دورهاي ركود
بازار تشديد خواهد شد اما بهناچار در جهشهاي ارزي
اين عقبماندگي از تورم جبران ميش��ود .در شرايط
رشد افسارگسيخته دالر نيز ممكن است ريسكهاي
سيستماتيكاثرمنفيفراترازاثرمثبترشدسودتورمي
داشتهباشدواجازهندهدسهامبهاندازهتورمرشدكند.
وي ايده تورمزا بودن بورس را بدون پش��توانه دانست و
اظهارداشت:ايدهتور مزابودنبورسپشتوانهنظريقوي
نداشتهواتفاقاتسالگذشتهنيزنشانداد،بورسبيش
ازآنكهتأثيرگذاربرمتغيريمانندتورمباشدازانتظارات
تورمي و تحوالت اقتصادي سياس��ي تأثير ميپذيرد.
وي معتقد است س��هام ميتواند به عنوان يك كالس
دارايي در سبد س��رمايهگذاري خانوار مردم قرار گيرد
و خاطرنشان كرد :در سبد دارايي نقش بورس در نظام
تأمينماليكشورچندانپررنگنيستهرچندشرايط
در حال حاضر بسيار بهتر از سالهاي گذشته است .به
نظرميرسدبهمرورسهامميتواندبهعنوانيككالس
داراييدرسبدسرمايهگذاريخانوارقرارگرفتهوافزايش
عمق ب��ازار را رقم بزند كه نتيجه آن امكان تأمين مالي
دولت و بنگاهها از بورس خواهد بود و عالوه بر آن كشف
نرخبهرهدرسازوكاريشفافرارقمخواهدزد.

درشهر
تعيين  ۵شرط اوليه براي انتخاب
شهردار جديد تهران

سيد جعفر تشكريهاش��مي ،منتخب مردم تهران در
شوراي شهر شش��م گفت :افراد بايد پنج شرط داشته
باش��ند كه در صورت دارا بودن اين شروط وارد فرآيند
انتخاب شهردار ميش��وند و پس از آن رزومه آنها اخذ و
مصاحبهباآنهاانجامخواهدگرفت.اوافزود:ويژگيهاي
انقالبي بودن ،واليتمداري و قانونمداري و شهرت افراد
به عنوان شرط اول انتخاب شده است و پس از آن سابقه
اجرايي ،مديريت فرد در س��طح كالن و داشتن تجربه
اقتصادشهريبهعنوانشاخصدوم،پاكدستي،شفافيت
وخوشناميهمبهعنوانويژگيبعديانتخابشد.

ادامهازصفحهاول
آالرم بحران در صنعت برق

باعث بروز مش��كالت عديدهاي در توسعه صنعت برق
شده است .در هيچ كشوري به اندازه ايران يارانه انرژي
به همه جمعيت پرداخت نميشود .اين در حالي است
ك��ه يارانههاي پرداخت��ي نه تنها به طبق��ات محروم
جامعه كمك قابل توجهي نميكند ،بلكه مس��تقيما
به نفع طبقات ثروتمند جامعه ميش��ود .در كنار اين
موضوعات مش��كل تحريمهاي اقتصادي باعث شد تا
دولت نتواند سرمايهگذاري مناسبي در زيرساختها
داشته باشد .تحريمها باعث ش��دند تا دولت طي يك
دهه گذشته منابعي براي توسعه زيرساختها نداشته
باشد .اما بايد ديد چرا زمينه مشاركت بخش خصوصي
براي سرمايهگذاري در صنعت برق فراهم نشده است؟
اساسا بخش خصوصي در حوزههاي ورود پيدا ميكند
كه در آنها س��از و كار مناسبي تدارك ديده شده باشد.
يعني س��رمايه به دبنال جايگاههايي است كه در آنها
ثباتوامنيتكافيوجودداشتهباشد.خاطرمهستدر
زمانوزارتچيتچياندروزارتنفت،پيشنهاداتيدر
خصوصزمينهسازيبرايافزايشدامنههايصادراتي
مطرحشدكههرچنددرابتدايامراينپيشنهاداتمورد
قبول قرار گرفت ،اما در ادامه از دس��تور كار خارج شد.
پيشنهادي كه بخش خصوصي ارايه كرد اين بود كه با
هرنيروگاهيكهبخشخصوصياحداثميكند،اجازه
داده شود كه خداقل نيمي از برق توليدي صادر شود و
نيمي ديگر با قيمت رايگان در اختيار دولت قرار بگيرد.
يعني بخش خصوصي برق توليدي خ��ود را به عراق،
پاكستان و...با قيمت 8س��نت صادر ميكند اما با برق
رايگانيكهدراختياردولتقرارميدهددرواقع4سنت
محاسبه ميش��ود .اين روند با گاز رايگاني كه دولت در
اختيار بخش خصوصي قرار ميدهد ،انگيزه الزم را در
اختياربخشخصوصبراياحداثنيروگاههايمتعدد
وسرمايهگذاريدرصنعتبرقفراهمميكند.اينروند
دقيقادرسايركشورهابههمينشكلصورتميگيرد،
بخشخصوصينيروگاهاحداثميكندوامكانصادرات
رانيزدارد.امادرايراندولت،صادركنندهانحصاريبرقبه
سايركشورهااستوبخشخصوصينقشيدرصادرات
برق ندارد .اين در حالي اس��ت ك��ه در همه جاي دنيا
دولتهابهجايمشاركتدرتوليدبرق،فضاييرافراهم
ميكندتابخشخصوصيدراينفضايصادراتينقش
آفريني كند ،بعد از صادرات عوارض و ماليات ميگيرد
و منافع خود را تامين ميكند .زماني كه دولت در نقش
يگانهتوليدكنندهوصادركنندهانحصاريدرصنعتبرق
فرو ميرود ،بخش خصوصي را در شمايل رقيب خود
ميبيند .بنابراين ت�لاش ميكند تا زمينه ورود بخش
خصوصي به صادرات برق را سد كند .زماني كه بخش
خصوصي انگيزه كافي براي سرمايهگذاري در صنعت
برقرانداشتهباشد،بابروزتكانههاييچونتحريمهاي
اقتصاديوعدمسرمايهگذاريكافيدولتهادرصنعت
برق ،مشكالتي از جنس مشكالت امروز در كشورمان
بروز ميكند .تقاضا براي مصرف برق باال رفته است؛ اما
ازسويديگرسرمايهگذاريكافيبرايافزايشتوليدبه
دليلتحريمهاو...صورتنگرفتهاست.اينتعارضباعث
ميش��ود تا دولت چارهاي جز مديريت مصرف برق از
طريقاعمالخاموشينداشتهباشد.وقتيخاموشيها
از راه ميرسند ،فضاي كسب و كار ،جامعه ،بهداشت و
درمانو...نيزدچارمشكالتعديدهايميشوند.ضمن
اينكه وقوع خاموش��ي باعث افزاي��ش نارضايتيهاي
گسترده اجتماعي نيز ميشوند .در كل ميتوان گفت
كه قيمتگذاري دس��توري ،انحصار ،تحريمها و عدم
سرمايهگذاري مناسب مهمترين گزارههايي هستند
كهباعثوقوعخاموشيهايگستردهدركشورشدهاند.
براي عبور از اي��ن بحران هم در كوت��اه مدت چارهاي
جز مديريت مصرف ب��رق و در ميان مدت و بلندمدت
سرمايهگذاريبررويزيرساختهاوجودندارد.

پاسخبهگزارش«واكاويداليل
كمبودبرقدركشور»

توربينسومازاينمجموعهقرارداددرنيروگاهدوكوهه
بررويفونداسيونقرارگرفتهوازمردادماه ۱۴۰۰مراحل
نصب تجهيزات جانبي آن آغ��از ميگردد .همچنين
توربين چهارم در ش��ركت توگا (گ��روه مپنا) در حال
توليدبودهودرمردادماه ۱۴۰۰بهمقصدنيروگاهسهند
حركتخواهدكرد.فرآيندتوليدتوربينپنجموششم
نيزازشهريورماه ۱۴۰۰دركارخانجاتگروهمپناآغازو
طبقبرنامهزمانبنديتكميلوبهمقصدنيروگاهويس
(اهواز) ارس��ال خواهد شد .با اين توضيحات مشخص
ميشودكهنهتنهامراحلاجراييقرارداد 5هزارمگاوات
نيروگاه سيكل تركيبي كالس اف متوقف نشده است
بلكهباوجودتحريمهااينفعاليتهاادامهدارد.
همچنين الزم به تاكيد اس��ت كه همه اين فعاليتها
درحالي انجام ش��ده كه شركت مپنا تاكنون نتوانسته
مطالبات خود بابت اين پروژهها را دريافت كند و اسناد
و اوراقي كه بدين منظور دريافت نموده اس��ت به گونه
مطلوب تبديل به نقدينگي ريالي نش��ده است و هيچ
پيمانكاري در اي��ران وجود ندارد ك��ه بتواند با چنين
شرايطيكاريبهاينبزرگيرابهثمربرساند.

راهوشهرسازي
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در پارلمان شهري پايتخت تصويب شد

واگذاري امالك شهرداري نيازمند مصوبه شوراي شهر

گروه راه و شهرسازي|
اعضاي ش��وراي ش��هر تهران ،ش��هرداري را موظف
كردند در خص��وص واگذاريهاي جديد و همچنين
تمديد مهلت واگذاري امالك واگذارش��ده مطابق با
آييننامهاي عمل نمايد كه به تصويب شوراي اسالمي
شهر تهران ميرسد .همچنين بر اساس اين آيين نامه
كهبهتصويبشوراخواهدرسيد،نميتوانحقتصويب
واگذاري بهرهبرداري از امالك شهرداري را از شوراي
اسالمي شهر تهران سلب كرد .بهاره آروين در جريان
جلسهديروزشورايشهرتهرانوبررسياليحه«تعيين
تكليفامالكواموالغيرمنقولواگذارشدهشهرداري
به اش��خاص حقيق��ي و حقوقي» ضمن پيش��نهاد
جايگزيني ماده  ۱۲گفت :اش��كالي در اين ماده است
و نوشته شده كه شهرداري موظف است آيين نامه را
تصويبوابالغكند .اوادامهداد:همانطوركهمستحضر
هستيدسازمانامالكومستغالتشهرداريتهراندر
دورههاي قبل با تغيير آييننامه مالي و معامالتي خود،
امالك شهرداري تهران را بدون تصويب شورا و صرفا با
تصميم هياتمديره آن سازمان به اشخاص حقيقي و
حقوقي واگذار ميكرد .آروين گفت :با توجه به اينكه
در ماده  ،۱۲شهرداري موظف شده ،آييننامه اجرايي
اين مصوبه را ظرف مدت يك ماه تهيه و ابالغ كند ،براي
اينكه مشكالت گذشته تكرار نشود ،پيشنهاد ميشود
متني جايگزين متن اين ماده شود.
وي اف��زود :در اين متن جايگزين دو نكته مدنظر قرار
گرفته است ،يك اينكه شهرداري براي واگذاريهاي
بع��د از اين ،آييننام��هاي تهيه كند ام��ا چون بحث
واگذاري حقوق عامه است ،آن آييننامه را به تصويب
شورا برساند و ديگر اينكه در آييننامهاي كه شهرداري
تهيه ميكند ،نميشود اختيار ش��ورا براي واگذاري
امالك واگذار ش��ود .اين متن پيش��نهادي ميگويد
شهرداري براي واگذاري بعد از اين آيين نامه بياورد اما
به تصويب شورا برساند و قيد ميكند كه حق تصويب
شورا نميتواند واگذار شود .بر اساس اين پيشنهاد كه
از سوي بهاره آروين و سيد حسن رسولي مطرح شده
بود با  ۱۸راي موافق به تصويب رسيد.
شورا بايد واگذاري را تصويب كند
متن ماده يادشده به اين شرح است :شهرداري تهران
موظف است در خصوص واگذاريهاي جديد پس از
تصويب اين مصوبه و همچنين تمديد مهلت واگذاري
امالك واگذارش��ده پيوس��ت اين مصوبه ،مطابق با
آييننامهايعملنمايدكهحداكثرظرفمدتيكماه
پس از تصويب اين مصوبه ،به تصويب شوراي اسالمي
شهرتهرانميرساند.درآييننامهمذكورنميتوانحق
تصويب واگذاري بهرهبرداري از امالك شهرداري را از
شوراي اسالمي شهر تهران سلب كرد و در هر صورت،
واگذاري امالك بايد به تصويب شوراي شهر برسد.
نصب تابلوي شهرداري
در كنار امالك واگذار شده
ديروز همچنين اعضاي شوراي شهر تهران جزييات
اليحهتعيينتكليفامالكمنقولوغيرمنقولواگذار
شده شهرداري تهران به اشخاص حقيقي و حقوقي را
به تصويب رساندند .سيد محمود ميرلوحي در ادامه
توضيح اين اليحه كه در جلسه قبل شورا قرائت شد،
گف��ت :تكليف دو هزار و  ۶۲۲مل��ك را در اين مصوبه
تعيين ميكنيم .اين اتفاق مهمي است .اگر االن گفته
ميش��ود در ماده  ۷يك ليس��ت مجزا براي  ۸۵ملك
ميدهيم به معني اين نيست كه دو هزار و  ۵۰۰ملك
قبلي را رها كردي��م .او ادامه داد :از اين دو هزار و ۶۶۲
ملك ۸۵،ملك در ماده ۷تاييد شدهاند كه مشمول بند

پرونده گرانفروشي ايرالينها
روي ميز تعزيرات

محمدحسن ذيبخش ،سخنگوي سازمان هواپيمايي
كشوريگفت:سازمانهواپيماييهمهشكاياتمسافران
بابت افزايش نرخ بليت هواپيم��ا را در قالب يك پرونده
به همراه نامه س��ازمان هواپيمايي به سازمان تعزيرات
حكومتيارسالميكند.ذيبخشدرگفتوگوبافارس،
دربارهآزادسازينرخبليتهواپيماتوضيحداد:دربرنامه
پنجمتوسعهبرموضوعآزادسازينرخبليتهواپيماتأكيد
شدهبودوهمانزمان،مقرربودازسالسومبرنامهپنجم،
آزادس��ازي نرخ بليت هواپيما اجرا شود كه اين موضوع
عملياتيشد.اوگفت:درحالحاضره مقانون،آزادسازي
نرخبليتاستواگرشركتهايهواپيماييهمبخواهند
طبققانونعملكنندبايدبهموضوعآزادسازيقيمتها
عملكنند،امابهجهتآنكهشرايطكشوردرحالحاضر
ازنظراقتصاديخاصاست،سازمانهواپيماييكشوري
خود را مكلف ميداند به نرخ بليت هواپيما ورود كند و
در راستاي جلوگيري از تضييع حق مردم بر اين موضع
نظارت داشته باشد .ذيبخش تأكيد كرد :در صورتي
كه ايرالينها از نرخهاي تعيين ش��ده دامنه نرخي
عبوركنندموضوعتعليقپروازهايآنهاحتماًازسوي
سازمانهواپيماييكشوريدنبالميشود.

جديدترين فهرست
پروازهاي ممنوعه و پرخطر

 ۶ماده ۵۵هستند.بقيهامالكمشمولاينبندنيستند
و بايد در چارچوب مقررات مش��خص ش��ده تعيين
تكليف شوند .ميرلوحي افزود :تنها  ۸۵مورد مشمول
بند ماده  ۷شد و مساجد و حسينيهها را ديگر در اينجا
نميآوريم .اين  ۸۵ساختمان مربوط به سمنها است
و ذكر ش��ده است كه فعاليت اين سمنها هر دو سال
يكبارتجديدارزيابيشود.اگرسمنيفعاليتنكندبايد
ملك را پس دهد و اين مصوبه به معناي اين نيست كه
ملك به صورت دايم در اختيار آنها باشد .رييس كميته
اقتصادي ش��وراي شهر تاكيد كرد :تابلوي شهرداري
تهراندركناراينمراكزنصبميشودومعلومميشود
ساختمان متعلق به شهرداري است و مالكيت آن در
اختيار شهرداري است و صرفا حق بهرهبرداري است
كه در اختيار قرار ميگيرد .مثل گذشته بيقيد ،بدون
برنامه ،اجاره نامه و بدون مجوز ش��ورا ملك در اختيار
اشخاص قرار نميگيرد.
عدم تمديد امالك دراختيار
استقاللوپرسپوليس
حجت نظ��ري در ادامه درباره واگذاري دو ورزش��گاه
كه به دو باش��گاه تهراني داده شده بود ،گفت :مهلت
بهرهبرداري از اين دو ورزش��گاه در سال  ۹۹به پايان
رسيده و بايد تعيين تكليف شوند ،شهرداري در اليحه
خود ن��ام اين دو ورزش��گاه را آورده اما چ��ون اين دو
ورزشگاه ماهيتا تفاوت دارند فكر كرديم در قالب يك
تبصره جداگانه به آنها پرداخته شود و سقف زماني نيز
داشته باشد .پيشنهاد داديم كه امكان بهرهبرداري از
اين ورزشگاه به مدت  ۱۰سال تمديد شود.
نادر محمدزاده رييس س��ازمان امالك و مستغالت و
نماينده شهرداري تهران گفت :آنچه در پيوستهاي
۸گانه ش��هرداري اس��ت ،ماهيتهاي متفاوتي دارد.
ش��هرداري پيوس��ت يك را به منظور ام��كان اعمال
نظارت داده اس��ت نه به اين منظور ك��ه در بند  ۶ماده
 ۵۵قرار بگيرند ،از منظر قانوني اش��كال دارد كه شورا
بخواهد پيش��نهادي درباره بند  ۶اراي��ه دهد و بايد از
سوي ش��هرداري باشد .او ادامه داد :در همه اين بندها
به صورت موضوعي مطرح شده است و نه مصداقي كه

االن به مصداق ارايه شد .از طرفي دو نكته نيز قابل توجه
است ،اوال وزارت ورزش به اين جهت كه ميخواست دو
باشگاه را وارد بورس كند و سهامي بشوند ،دو استاديوم
بهناماستقاللوپرسپوليسودوكمپانتقال سندداده
است .از طرفي االن براي ورزشگاه تختي توافق كرديم
و داريم اين دو ورزشگاه را جاي تهاتر  ۱۷هكتار خط ده
مترو به وزارت ورزش ميفروشيم .اگر اين توافق حاصل
ش��ود اصال اين اقدام انجام نميش��ود و وزارت ورزش
ميگويد دو ملك كه رايگان اس��تفاده ميكنيم و دو
ملك ديگر به ما بدهيد و وزارت ورزش اصال ورزشگاه
تخت��ي را از ما نخواهد گرفت و ب��راي آن  ۱۷هكتار به
بن بس��ت ميخوريم .محمدزاده ادامه داد :خواهش
ميكنم خصوصا به خاطر بند آخر ،آن را پس بگيريد و
راي ندهد چرا كه تمام تعامل ما به هم ميريزد و خط
متروبهمشكلميخورد.براساساينگزارش،پيشنهاد
حجتنظريمبنيبرتمديدبهرهبرداريازباشگاههاي
استقالل و پرسپوليس به مدت ده سال راي نياورد.

گذاشتند و آن وقت از بدهي  ۶۹هزار ميليارد توماني
هم تعجب ميكنن��د .او يادآور ش��د :عملكردهاي
مديريت شهري در س��اليان مورد اشاره نتيجهاش
اين ش��د كه س��ازمان تامين اجتماعي در سال ۹۶
حسابهايهاي شهرداري تهران را توقيف كرد .به
گزارش معاونت ارتباطات و امور بينالملل ش��وراي
اس�لامي ش��هر تهران مير لوحي گف��ت :عملكرد
مديريت گذش��ته به گونهاي بود كه براي هر تهراني
 ۱۰ميليون تومان بدهي باقي گذاشتند و اگر اين شورا
نبود و اين اقدامات را انج��ام نميداد اقداماتي نظير
حسابرسي شفاف اين بدهيها به  20ميليون تومان
ميرسد .اگر اقدامات اين شورا نبود امروز بدهيهاي
مديريت ش��هري افزايش مييافت و بايد  ۴۰۰تذكر
ميدادي��م ،نميدانم چ��را دوس��تان نميخواهند
واقعيته��ا را بپذيرن��د اينك��ه بيانضباطيها را به
مديريت ش��هري تحميل كردند و حال ميخواهند
تالش اين شورا را ناديده بگيرند.

ماجراي بدهي ۱۰ميليون تومان هر تهراني
در بخش ديگري از نشس��ت ديروز ش��وراي ش��هر،
سيدمحمودميرلوحي،رييسكميتهاقتصادوتنظيم
مق��ررات اين ش��ورا گفت :ترجيع بن��د گزارشهاي
حسابرسي س��الهاي دوره چهارم مديريت شهري
حاك��ي از بدهيه��اي انباش��ته ،واگذاريهاي غير
ضابطهمند وعدم رعايت مس��ائل بيم��هاي بوده كه
حاصلش ۶۹هزارميلياردتومانيبدهيبودهيعنيبراي
هر تهراني  ۱۰ميليون تومان بدهي باقي گذاشتند و
اگر امروز اقدامات شورا نبود اين بدهي به  20ميليون
تومان به ازاي هر تهراني ميرسيد.
مير لوحي در سيصد و هش��تمين جلسه شورا و در
جريان بررس��ي گزارش حسابرسي سازمان عمران
مناطق مربوط به س��ال مالي  ۹۴گفت :ترجيع بند
گزارشهاي آقاي فراهاني در خصوص حسابرس��ي
سازمانها وشركتها مربوط به سالهاي  ۹۳و  ۹۴و
 ۹۵اين است كه بدهيهاي انباشته و واگذاريهاي
غي��ر ضابطهمند وع��دم رعايت مس��ائل بيمهاي و
مالياته��اي فراوان ب��راي مديريت ش��هري به جا

تصويب يك فوريت
اخذ بهاي خدمات اجتماعي ارايه شده
به مهاجران و اتباع خارجي
اعضايشورايشهرتهرانهمچنينيكفوريتاليحه
اخذ بهاي خدمات اجتماعي ارايه شده به مهاجران و
اتباع خارجي را در س��يصد و هشتمين جلسه شورا
بررس��ي و تصويب كردند .محمدرضا جوادي يگانه
معاون امور فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران در
توضيح اين اليحه گفت :اي��ن اليحه ادامه مصوباتي
است كه در س��الهاي قبل تصويب شد و آخرين بار
نيز سال  ۹۵به تصويب رسيد.اداره اتباع از شهرداري
خواسته اين اليحه به روز رس��اني بشود و با توجه به
چارچوبها درخواست تصويب فوري آن را داده است.
جوادي يگانه با بيان اينكه معموالً در تير و مرداد ثبت
نام اتباع انجام ميشود گفت :ما ميخواستيم همزمان
با آمايش اتباع اليحه را تصويب كنيم تا نرخهاي جديد
همزمان با آمايش تعيين شود .بر اساس اين گزارش،
يك فوريت اين اليحه ب��ا  ۱۸رأي موافق به تصويب
اعضاي شوراي شهر رسيد.

وزير راه و شهرسازي :با فقر زمين مواجه بوديم

 19هزار خانه خالي در مسكن مهر پرديس

محمد اس�لامي ،وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينكه به
زودي س��اخت متروي پرديس آغاز ميشود ،گفت :در
پرديس  19هزار مس��كن خالي از سكنه وجود دارد كه
مالياتبرخانههايخاليمشمولمسكنمهرهمخواهد
شد .اسالميدرخصوصاعمالمالياتبرخانههايخالي
درپرديسنيزگفت:حدود ۱۹هزارخانهخاليدرپرديس
وجود دارد .اميدوار هس��تيم كساني كه مسكن خود را
تحويل گرفتند س��ريعتر ساكن شوند و چنانچه ساكن
نميشوند به مردم اجاره بدهند تا خانهاي خالي نباشد.
انتظار داريم سازمان امور مالياتي اخذ ماليات از خانههاي
خالي را در دستور كار قرار بدهد .وي يادآور شد :وزارت راه
و شهرسازي ليست يك ميليون و  ۳۰۰هزار واحد خانه
خالي را به سازمان امور مالياتي ارايه كرد .به گزارش ايلنا،
محمد اسالمي وزير راه و شهرس��ازي ديروز در جريان
بازديد و كلنگزني ۲۲۰۰ميلياردتومان پروژه زيربنايي
و روبنايي ش��هر جديد پرديس اظهار كرد :يكي ديگر از
وعدههاي دولت در تكميل زيربناها و روبناهاي ش��هر
پرديس بوده به مرحله عمل رسيده است و اين تفكري
است كه در تمامي پروژههاي وزارت راه و شهرسازي در
دست انجام است .اسالمي گفت :روند تكميل پروژههاي
مسكن مهر پرديس ،پايتخت مركز مهر كشور در جريان
اس��ت .بالغ بر  ۷ه��زار ميلياردتومان در دو س��ال و نيم
گذشته در پرديس براي احداث راهها و ديوارهاي حائل
سرمايهگذاري شده است كه طول ديوارهاي حائل۱۲۰
كيلومتر اس��ت .همچنين تصفيهخانهه��اي فاضالب،
پمپهاي آب ،تصفيهخانههاي آب ،انتقال خطوط برق و
هرآنچه را كه ميتوانست توسط وزارت راه و شهرسازي
بسازد انجام شد و در اينكار اهتمام ويژه داشتيم .اسالمي

ايرانشهر

با اش��اره به اينكه عمليات اجرا و احداث مسكن ملي از
سال گذشته آغاز شد ،اعالم كرد ۱۰:هزار نقطه در سطح
كشور براي اجراي طرح اقدام ملي مسكن برنامهريزي
شد.دريكمرحله ۱۱هزارواحدمسكناقداممليافتتاح
كرديم .در مرحله جديد  ۲۰هزار واحد افتتاح ميشود.
همچنين جريان آمادهسازي ،تكميل و افتتاح طرحهاي
مسكن ملي از هماكنون به بعد يك تا دو ماه يكبار انجام
خواهد شد .اسالمي ادامه داد :پروژههاي مسكن مهر در
همين دولت خاتمه پيدا ميكند ،به استثناي پروزههايي
كه در دادگاههاس��ت كه آنها خارج از تعهد وزارت راه و
شهرس��ازي اس��ت و تا مراجع قضايي در خصوص آنها
اظهارنظر نكنند وضعيت آنها تعيين نخواهد ش��د .وي
افزود :در سال گذشته در پرديس احداث تعدادي مسكن
مهر كه از قبل تقاضايش وجود داشت آغاز شد .منطقهاي
را براي اين دس��ته از متقاضيان آغ��از كرديم و اجراي
پروژههاي اين عده از متقاضيان نيز سال گذشته آغاز شد
و واحدهاي مسكوني مهر به تازگي آغاز شده ،حداكثر تا
پايان سال تكميل و تحويل متقاضيان ميشود .وزير راه و
شهرسازي در خصوص عمليات احداث متروي پرديس
محيطزيستامروزاعالم

نيزاعالمكرد:سازمانحفاظت
كرد كه مجوز مترو را فردا ارايه خواهند داد .به محض آنكه
مجوززيستمحيطيمتروصادرشود،براساستفاهمنامه
به امضا رس��يده و مصوبه اخذ شده ،تجهيز كارگاه مترو
انجام و عمليات احداث مترو آغاز خواهد ش��د .اسالمي
در خصوص آرامستان پرديس نيز گفت :آرامستان نيز
در مسير احداث متروس��ت و فرماندار بايد اين موضوع
را پيگيري كرده تا بتوانند مسائل آن را حل كنند .عضو
كابينه دولت دوازدهم در خصوص خط انتقال آب از الر به

پرديس و تامين بودجه آن گفت :مسائل مالي آن توسط
سازمان برنامه و بودجه حل شده است .بايد فرماندار
و مديرعامل پرديس پيگيري كنند تا به نتيجه برسد.
ممانعت از تبديل شهر به خوابگاه
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه با اجراي قانون توانستيم
در يك س��ال 240هزار هكتار ارضي خودمان را به دست
بياوريم ،گفت :به دنبال اين هستيم كه شهرهاي جديد
كش��ور به محل تنزل يافته و خوابگاهي تبديل نش��وند،
ش��هرهايي نباش��ند كه در روز ،مرده و در شب خوابگاه
هستند .وزير راه و شهرسازي گفت :از روز اول اهتمام ويژه
براي اتمام مسكن مهر داش��تيم .در شرايطي كه در اين
دورهمديريتازهيچمنبعدولتينتوانستيمبرايتكميل
مسكن مهر استفاده كنيم چراكه رديفي در بودجه وجود
نداشت بنابراين بايد از منابع داخلي خود با سازو كارهاي
متفاوت ملي اين كار را انجام ميداديم .اس�لامي افزود:
امكانادامهپروژهمسكنمهرباسرانههاييكهايجادنشده
بود،وجودنداشتوبايدحتمانواقصاينپروژههارابرطرف
ميكرديم تا متقاضيان محل مناسبي براي سكونت خود
داشته باشند .البته بايد زيرساختهاي پشتيبان زندگي
مانندمراكزبهداشتي،آموزشي،فضايسبز،مراكزفرهنگي
و ...در اين پروژهها س��اخته ميش��د ت��ا زندگي طبيعي
در اين محالت در جريان باش��د و فقط در مس��كن مهر
پرديس 7هزارميلياردتومانبرايايجاداينزيرساختها
سرمايهگذاريشد.ويباتاكيدبراينكهشهرهايجديداز
حالتخوابگاهيخارجشدند،گفت:بزرگترينپاركعلم
و فناوري كشور را با بيش از 300هكتار زمين ارايه داديم،
كه در شهر جديد پرديس برپا شده كه پرديس را به يك

سكونتگاه و محل كسب و كار فاخر تبديل كرده و امروز
پرديسمحلرشدنخبگانكشورمانمحسوبميشود.
زمين ما را به خودمان نميدادند!
ويادامهداد:دربحثسازوكارهايمربوطبهتوليدمسكن
به س��ه عامل ويژه پرداخته ش��د كه اولين موضوع ،بحث
برنامهريزيپايداربراي شناسايي متقاضيان واجد شرايط
اس��ت كه در اين فراخوانهاي ثبت نام  70درصد ريزش
داشتيموازدوميليونو 200هزارنفريكهدر 5مرحلهثبت
نام كردند ،كل واجدان حائز ش��رايط حدود 530هزار نفر
بودندودرفازپنجمثبتنامدر 183شهرفقط 130هزارنفر
واجدشرايطشناختهشدند.اسالميگفت:عاملدومبحث
تاميناراضياست.سالهابودكهوزارتراهوشهرسازيبه
حكمقانونموفقنميشداراضيمتعلقبهخودرادريافت
كند و همواره با فقر زمين مواجه بوديم و وقتي كه زمين به
دليل تناقض قانوني دريغ ميشد ،نميتوانستيم جريان
پايدار توليد داشته باشيم .در نهايت در اين دوره با موافقت
وزارتجهادقانونمربوطهبرايتحويلاراضيبهوزارتراه
وشهرسازياجراييشدوقراربرايناستكهاراضيموجود
و قابل استفاده به وزارت راه و شهرسازي تحويل داده شود.
در يك سال توانستيم  240هزار هكتار اراضي خودمان را
به دس��ت بياوريم .وزير راه و شهرسازي افزود :نكته سوم
سازو كارهايي بود كه در بحث قوانين و مقررات در قانون و
آيين نامههاي دولت و شيوه نامههاي مربوط به شهرهاي
جديد و بافت فرسوده وجود داش��ت و در اين دوره بهطور
كاملومعناداراحصاوتكميلشدودرحالحاضرشابلون
واحد سياست و خط مشي مديريتي را مدون كرديم و در
اينراستاجريانمديريتيرادنبالميكنيم.

بر اساس جديدترين نوتام (اخطاريههاي طبقهبندي
نشده يا مشاورهاي كه توسط مقامات هوايي به خلبانان
داده ميشود) منتشر شده از سوي سازمان هواپيمايي
كش��وري ۱۲،كشور در فهرس��ت قرمز و ۲۲كشور در
فهرس��ت مقاصد پرخطر قرار گرفتهاند كه ورود براي
كش��ورهاي قرمز كرونايي ممنوع و براي كش��ورهاي
داراي ريس��ك باال با رعايت پروتكلها و بنا به شرايطي
مجاز شناخته شده است .به گزارش ايسنا ،در روزهاي
گذشته و در پي ش��يوع و گس��ترش ويروس كروناي
دلتا ،پروتكلهاي جديدي ب��راي پروازهاي خارجي و
فهرستبندي كشورهاي پرخطر و ممنوعه اعالم شده
است كه بر اين اساس مسافران قبل از سفر به ايران بايد
آن را مطالعه كنند .بوتس��وانا ،برزيل ،اسواتيني ،هند،
لسوتو،ماالوي،موزامبيك،نپال،آفريقايجنوبي،زامبيا،
اروگوئهوزيمبابوهدرفهرستكشورهايقرمزقراردارند
وورودمسافرانازاينمقاصدبهايرانممنوعاست.براين
اساساگرمسافريدرچهاردهروزگذشتهبهاينكشورها
سفر كرده باشد يا بيش از چهار ساعت در اين كشورها
بوده باشد اجازه ورود به ايران را ندارد .البته نمايندگان
سازمانهاي بينالمللي ،ديپلماتها ،نيروهاي رسمي
دولت كه از وزارت امور خارجه ايران مجوز رسمي دارند،
خلبانهايمشغولبهكاركهبرايآموزشبهاينمقاصد
اعزام شدهاند در صورتي كه از سوي خط هوايي مربوطه
اجازهنامه داشته باشند ،ميتوانند به كشور وارد شوند.
اين افراد قبل ازپروازبه ايران و درهنگام ورود (در صورت
نياز)بايدنتيجهتستخودشانراارايهدهند.همچنين
اين مس��افران بايد در خانه يا هتل تحت نظر مسووالن
بهداشتي قرنطينه شوند .كشورهاي آرژانتين ،بوليوي،
كيپ ورد ،شيلي ،كلمبيا ،كاس��تاريكا ،اكوادور ،مصر،
ليتواني،مالزي،مالديو،مغولستان،ناميبيا،پاراگوئه،پرو،
سيشل ،سريالنكا ،س��ودان ،سوريه ،تانزانيا،ترينيداد و
توباگووتونس۲۲كشوريهستندكهدرفهرستمقاصد
پرخطر قرار گرفتهاند و ورود و خروج از و به اين كشورها
منوطبهرعايتكردنپروتكلهايخاصياست.براياين
كشورها تست قبل از پرواز اجباري است اما مسافران از
مبداء ليتواني اگر به صورت كامل واكسينه شده باشند،
نيازي به تس��ت PCRندارند .منظور از واكسينه شدن
كامل در اين ابالغيه اين است كه  ۱۵روز از دريافت دوز
دوم واكسن كرونا گذشته باش��د .البته در يكي ديگر از
توضيحات اين ابالغيه درباره تست كرونا قبل از پرواز به
مقصد ايران آمده است كه بايد تست  ۹۶ PCRساعت
قبل از پرواز از مسافران گرفته شود و تست بايد به زبان
انگليسيباشدوكنسولگريايرانآنراتاييدكردهباشد.
كودكانزيرهشتسالامانيازيبهانجاماينتستندارند.
مسافران ديگر كشورها ورودشان به ايران مجاز بوده و تا
اطالع ثانوي در فهرست سبز قرار دارند و قبل از ورود به
ايران بايد تست  PCRداده باشند اما مسافران بلژيك،
اتريش ،بلغارستان ،كرواسي ،قبرس ،چك ،دانمارك،
استوني،فنالند،فرانسه،آلمان،يونان،مجارستان،ايرلند،
ايتاليا،لتوني،لوكزامبورگ،مالتا،هلند،لهستان،پرتغال،
روماني ،اسلواكي ،اسلووني ،اسپانيا ،سوئد و انگليس كه
كامالواكسينهشدندنيازيبهدادنتست PCRپيشاز
پروازبهايرانندارندوتنهادرصورتيكهبههنگامرسيدن
بهايرانعالئمداشتهباشندبايدتستبدهندواگرپاسخ
تستمثبتشودبايدقرنطينهشوند.

جزييات پرداخت خسارت
به بازماندگان هواپيماي اوكرايني

يك مق��ام آگاه صنعت هوانوردي گف��ت :هيچ دعوايي
عليه ايران در خصوص س��انحه هواپيماي اوكرايني در
دادگاههايبينالمللياقامهنشدهوحكمدادگاهكانادايي
نيز اساسا باطل است .اين مقام آگاه در صنعتهوانوردي
درگفتوگوبامهردربارهآخرينوضعيتحقوقيپرونده
سانحه سقوط هواپيماي اوكرايني اظهار كرد :از آنجايي
كهدردادگاههايبينالمللي،شكايتدولتهاعليهدولت
مطرح ميشود ،و هيچ دولت خارجي از دولت جمهوري
اسالمي ايران شكايت نكرده است ،ادعاهاي مطرح شده
نالملليتكذيب
مبنيبرطرحشكايتازايراندرمجامعبي 
ميشود .وي ادامه داد :تنها اتفاقي كه افتاده اين است كه
دادگاهي در اتاواي كانادا رأيي عليه ايران صادر كرده كه
از اساس باطل است .اين مقام مس��وول درباره آخرين
وضعيتجبرانخسارتمصوبهياتدولتتصريحكرد:
پروندههايزياديدرستادجبرانخسارتجانباختگان
سانحه سقوط هواپيماي اوكرايني تشكيل شد و تعداد
زيادي از بازماندگان و وراث جان باختگان ،دريافت مبلغ
 ۱۵۰هزاردالررادرخواستدادهاند.تاكنونبهبازماندگان
 ۴جان باخته اين سانحه ،خسارت پرداخت شده و قرار
استرونداعطايخسارتبهبازماندگانتسريعشود.

اخبار
ارتقاي  ۶رتبهاي ايران
در شاخصهاي امنيت سايبري

جايگاه ايران در ارزيابي ش��اخصهاي جهاني امنيت
سايبريباشناسايينقاطقوتوتوانمنديهايسايبري
وارايهمستنداتفنيومديريتيتوسطسازمانفناوري
اطالعات ،ش��ش رتبه ارتقاء يافت .به گزارش ايس��نا،
وقتي صحبت از امنيت سايبري ميشود ،پيشبيني
تهدي��دات به جاي واكنش مقابل آنه��ا داراي اهميت
باالتري است .در يك چشمانداز كلي ،تهديدات بهطور
مداومدرحالتغييروتحولاست،وصلهكردنرخنهها
يا انجام بهروزرسانيها در مقابل تهديدات ديروز ،ديگر
كافي نيست .س��ال جديدي و بههمراه آن تهديدهاي
جديدي ،به ويژه در دنياي امنيت س��ايبري ،در انتظار
ماست .ابزارها و بسترهايي از جمله ايميل كه استفاده
زيادي داش��ته و به صورت گس��ترده كاربران با آن سر
و كار دارند ،از جهتي ديگر بهمعناي افزايش ريس��ك و
آسيبپذيري براي تيمهاي امنيتي است .صرفنظر از
اينكه تمهيدات امنيتي در اين بستر انجام شده باشد،
تهديداتي همچ��ون باجافزار ،فيش��ينگ يا حمالت
هدفمند به پلتفرمهاي محبوب مورد توجه هستند و
محافظت از سيستمها و دادههاي كاربران و سازمانها
كاري اس��ت كه متخصصان حوزه امنيت بايد روي آن
متمركز شوند .در راس��تاي انجام ماموريت محوله به
سازمانفناورياطالعاتايرانبهعنواننمايندهوزارت
ارتباطاتدرهمكاريهايمشتركبينالملليبامجامع
جهاني نظير اتحاديه بينالمللي ارتباطات ( ،)ITUاين
سازمانتوانستباانجامتحقيقاتميدانيوبررسيهاي
كارشناسي،ضمنشناسايينقاطقوتوتوانمنديهاي
سايبريكشوروارايهمستنداتفنيومديريتي،جايگاه
كشوررادرارزيابيشاخصهايجهانيامنيتسايبري
( ،)GCIشش رتبه ارتقاء دهد .اين سنجههاي ارزيابي
متش��كل از پنچ ركن قانوني ،فني ،ظرفيتس��ازي،
سازماني و تعامالتي و  ۲۰شاخص اصلي و بيش از ۸۰
سوالاستكهمراتبدرپرسشنامهايطراحيشدهاندو
كشورهاطيدورههايزمانيمشخصضمنپاسخگويي
به س��واالت ،ملزم به ارايه مستندات و شواهد فني نيز
هستند .ايراندرشرايطمقابلهبامحدوديتهاومديريت
ويروسهمهگيركروناوتاثيراتيكهاينپاندميبرپيكره
نيروي انساني كشور داشته ،با ارتقاء يك رتبه در سطح
منطقه و شش رتبه در بين كل كشورهاي جهان موفق
شدهتابااخذجايگاه ۵۴دربين ۱۹۴كشورسنجههاي
توسعهمديريتامنيتاطالعاترادرفضايسايبربهبود
ببخشد تا از اين راه ،نرخ آسيب و خسارات احتمالي در
مواجههباتهديداتوحمالتسايبريراتعديلكنند.

امكانايجادشبكهمويرگيفيبر
نوريبااستفادهازامكاناتشهرداري

مش��اور مديرعامل فاواي ش��هرداري با بيان اينكه
٣۵درص��د ترافي��ك داده روي ش��بكه فيبر نوري
شهرداري است ،گفت :هر كسي ميخواهد در حوزه
فيبرنوريدرشهرتهرانفعاليتداشتهباشدحداقل
بايد مت��ري  ۴۰۰هزار توم��ان هزينه كند بنابراين
بايد به سمت ايجاد شبكه مويرگي از طريق شبكه
شهرداريرفت.بهگزارشايرنا،ميزگرد«چالشهاي
توس��عه خدمات ديجيتال و راهكارهاي برونرفت
در دوران پس��اكرونا» برگزار شد .حسام مقصودلو،
مشاور ارشد مديرعامل س��ازمان فاواي شهرداري
تهران در اين ميزگرد گفت :قبل از ش��روع پاندمي
«تهرانمن» را كليد زده
كرونا ،راهاندازي س��امان ه
ِ
بوديم ،در بعضي موارد س��عي و خطاهايي كرديم و
در برخي م��وارد هم خوب جلو رفتيم .فعاليتهاي
«تهرانمن» و رگوالتوري
انجام ش��ده در س��امانه
ِ
انجام ش��ده و قوانين تصويبش��ده توسط شوراي
شهر ،حاكي از حركت در مسير اراي ه هر چه بيشتر
خدماتغيرحضورياست.ويتصريحكرد:بسياري
از خدماتي كه مردم با آن س��ر و كار زيادي داشتند
«تهرانمن»
در سامانه تعبيه شده است و در سامانه
ِ
روزانه حدود  ۱۰هزار مفاصاحس��اب توسط مردم
دريافت ميشود .مش��اور ارشد مديرعامل سازمان
فاوايشهرداريتهراناضافهكرد:سياستمااينبود
«تهرانمن» ارايه نشود و
كه همه سرويسها فقط در
ِ
اين سرويسها توسط ساير دستگاهها و ارگانها نيز
ارايه شود اما گاهي با اعتراض خود مردم هم مواجه
بوديم كه چرا اطالعات ما در س��اير اپليكيشنهاي
مشابه وجود دارد.
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دانش و فن

طرح «مديريت داده و اطالعات ملي» در كميسيون صنايع مجلس نهايي شد

دادهواطالعاتمليدرزمرهمالكيتعموميقرارخواهدگرفت

داده و اطالعات ملي طبق طرح «مديريت داده و اطالعات
ملي»كهدركميسيونصنايعمجلسنهاييشده،درزمره
مالكيتعموميودراختيارنظامجمهورياسالميخواهد
بودونهادهاودستگاههايدولتيوارايهدهندگانخدمات
موظفند امكان دسترسي و تبادل داده و اطالعات ملي را
فراهم كنند .در صورت تصويب نهايي اين طرح در صحن
علنيمجلسديگردستگاههابهبهانههايمختلفازجمله
پردازش يا جم��عآوري داده نميتوانند خود را مالك داده
به شمار آورند و از ارايه آن به دستگاههاي مختلف اجتناب
كنند .ط��رح «مديريت دادهها و اطالعات ملي» كه هفته
گذشتهبهتصويبكميسيونصنايعمجلسرسيد،درآذر
ماه ۹۹در صحن علني مجلس اعالم وصول شد .اين طرح
به صورت كامل تعامل دادهها بين دس��تگاههاي مختلف
كشور را هدف گرفته بود و در نظر داشت تا نظام حكمراني
دادهدركشوررايكپارچهكند.طي ۶ماهگذشتهكميسيون
صنايعمجلسبابرگزاريجلساتيباكارگروهتعاملپذيري
در جهت بهينه كردن اين طرح حركت كردند و حال اين
طرح در كميسيون صنايع نهايي ش��ده و براي بررسي و
تصويب نهايي در نوبت بررسي در صحن قرار گرفته است.
طبقاينمصوبه«هرگونهنگهداري،دسترسيياپردازشبر
دادههاواطالعاتتوسطدستگاههاونهادهايمشمولاين
قانون،نافي ياناقضحق مالكيتعموميوحاكميتملي
بردادههاواطالعاتملينيست».دراصلهيچدستگاهي
نميتوانددادههايجمعآوريشدهرافقطدادهخاصخود
تلقي كند؛ بلكه تمامي دستگاهها مكلف به تبادل داده با
يكديگرخواهندبود.تبادلدادههاواطالعاتبيندستگاهها
ونهادهايمشمولاينقانونبادستگاههاياجراييياكسب
و كاره��ا با رعايت اصول حفاظتي و امنيتي بر عهده مركز
ملي تبادل اطالعات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
است.برايناساسهرگونهعدمتبادلاطالعاتياهرگونه
تبادل داده و اطالعات خارج از اين مركز بر خالف مصوبات
كميسيوندواممستوجبمجازاتهاياينقانونخواهد
بود .در شرايط فعلي هر چند كارگروه تعاملپذيري سعي
كرده دستگاهها را به سمت تبادل اطالعات از طريق مركز
مليتبادلاطالعاتسوقدهد؛امابسياريازدستگاههابه
بهانههاي مختلف ازجمله عادت به روال گذشته از تبادل
اطالعات از طريق اين بستر اجتناب كردهاند و مسيرهاي
تبادل داده گذشته خود را حفظ كردهاند .حال در صورت
نهاييشدناينقانونديگرهيچدستگاهياجازهنخواهد
داش��ت تا خارج از مركز ملي تبادل اطالع��ات به تبادل
اطالعاتبايكديگربپردازد.

تبادلدادههازمينهسازحكمرانيدادهها
خواهدشد
پس از بررسي اين طرح رييس كميته ارتباطات و فناوري
اطالعات مجل��س مصطفي طاهري و رض��ا باقري اصل

و هوش��مند اجراي فرآينده��اي الكترونيكي نقش
پايهاي داشته و ارايه اين خدمات و اجراي فرآيندهاي
الكترويكي وابسته به يكي يا تركيبي از اطالعات و داده
اين پايگاههاي پايه است گفته ميشود.

دبيركارگروه تعاملپذيري در توييتي از نهايي ش��دن آن
و همكاري با يكديگر ابراز خرس��ندي كردند .طاهري در
توييت خود نوشت« :تبادل دادهها مهمترين كاركرد اين
طرحوزمينهسازحكمرانيدادههاخواهدشد».هماكنون
به جز اين طرح ،طرح «الزام به انتشار داده و اطالعات» كه
قرار است جايگزين قانون دسترسي آزاد به اطالعات شود
و مديريت داده كش��ور را در اختيار قوه قضاييه ميگذارد
و همچنين طرح « نظام جامع مديريت دادههاي كش��ور
و تس��هيل ارايه خدمات الكترونيكي به مردم» كه در آن
س��ازمان ثبت احوال را متولي حفظ دادهها ميداند براي
بررسيدردستوركارمجلسقراردارد.هرچندقراربوداين
سه طرح با يكديگر تجميع شود و در قالب يك طرح براي
مديريت داده كشور و حكمراني دادهاي مطرح شود؛ اما با
وجود انتقادهايزياديكهاز سويكارشناسانبهدو طرح
ديگرمطرحشددرنهايتدرشرايطفعليطرح«مديريت
دادهها و اطالعات ملي» مورد بررسي كميسيون صنايع
مجلسقرارگرفتهاست.طبقاينطرح،سياستگذاريو
تصويبراهبردهايكالننظامتوليد،نگهداري،پردازش،
دسترسي،يكپارچهسازي،تبادلوامنيتدادهواطالعات
مليباهدفافزايشقدرتحكمرانيوساماندهيوانسجام
بخشي به نظام تبادل اطالعات و ضوابط دسترسي به آن
و گس��ترش تبادل اطالعات ميان دستگاهها و نهادهاي
مش��مول اين قانون و تسهيل دسترسي به اطالعات پايه
برايكسبوكارهايبخشخصوصيبرعهدهشورايعالي
فضايمجازياست.
تشكيلكميسيوندادهواطالعاتملي
بانامكميسيوندوام
همچنين به منظور اجراي سياس��تها و راهبردهاي

كالن شوراي عالي فضاي مجازي در داده و اطالعات
ملي و نظارت و مديريت بر نحوه نگهداري ،پردازش،
دسترس��ي ،يكپارچهس��ازي ،امنيت و به ويژه تبادل
و به اش��تراكگذاري داده و اطالعات ملي «كارگروه
تعاملپذيري دولتالكترونيكي» مصوب شوراي عالي
فضاي مجازي به «كميسيون داده و اطالعات ملي»
كه به اختصار كميسيون دوام نامگذاري ميشود ارتقا
مييابد .يكي از مهمترين تغييراتي كه پس از بررسي
دركميسيون صنايع مجلس در اين طرح اتفاق افتاد
مربوط به اعضاي كميسيون دوام بود .طبق پيشنهاد
اوليه ط��رح رييس مركز آمار ايران ،رييس س��ازمان
امور مالياتي ،معاون وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي،
نماينده اطالعات س��پاه و نماينده مركز ملي فضاي
مجازي به تركيب اعضاي كارگروه تعاملپذيري اضافه
ميش��دند حال در اين مصوبه تاكيد شده كه تركيب
اعضا را مركز ملي فضاي مجازي تعيين خواهد كرد.
همچنين در طرح مصوب كميسيون صنايع مجلس
سعي شده تا يكپارچگي تعاريف در ساختار اين مصوبه
با ساير مصوبات با تعريف اصالحات مورد استفاده در
اين قانون ايجاد ش��ود .طبق اي��ن قانون تنظيمگران
بخش��ي ،متقاضي داده و اطالعات و پايه و همچنين
داده و اطالعات ملي به صورت كامل تعريف شدهاند.
طبق تعريفي كه صورت گرفته ،داده و اطالعات ملي به
دادهواطالعاتيگفتهميشودكهدستگاههاونهادهاي
مشمول اين قانون يا هر داده و اطالعات كه به موجب
قوانين و مق��ررات در اختيار دس��تگاهها و نهادهاي
مشمول اين قانون قرار دارند اطالق ميشود .همچنين
پايگاه داده و اطالع��ات پايه نيز كليه پايگاههاي داده
و اطالعاتي كه در ايج��اد و ارايه خدمات الكترونيكي

تحول در توليد هوشمند و بيمه با فناوري بالكچين

بهگفتهرييسكنفرانسبينالملليبالكچين،فناوري
بالكچين تنها براي اس��تفاده در سيستم بانكداري
نيس��ت ،بلكه كل دنياي فناوري و بهويژه بخش توليد
هوشمندوبيمهرادستخوشتغييراساسيخواهدكرد.
كنفرانسعلميبينالملليحوزهبالكچين،رمزارزهاو
اقتصاد جهاني در ايران ۱۴،و ۱۵مرداد  ۱۴۰۰بهشكل
آنالين برگزار ميش��ود .پيمان سرحدي ،رييسكل
باش��گاه نوآوري و فناوري يونسكو و رييس كنفرانس
بينالمللي بالكچي��ن ،رمزارزه��ا و اقتصاد جهاني،
بيان كرد :فناوري «بالكچي��ن» ()Blockchain
خالف آنچه كه تصور ميش��ود ،تنها براي اس��تفاده
در سيستم بانكداري نيست ،بلكه كل دنياي فناوري و
بهويژه بخش توليد هوشمند و بيمه را نيز دستخوش
تغيير اساسي خواهد كرد .اين فناوري ميتواند امكان
انتقال مطمئن و معتبر دادهها و همچنين يك شبكه
قابل رديابي ناگسستني را فراهم كند كه اين ويژگيها
تنها براي امور بانكي نيس��ت .وي ادامه داد :با توجه به
پيشرفت روزافزون ارزهاي ديجيتال و استفاده آنها از
قابليتهاي بسيار زياد تكنولوژي بالكچين به عنوان
سيس��تمي غيرمتمركز با امنيت باال ،آشنايي بيشتر

با اين تكنول��وژي يكي از اصول و مفاهي��م پايه براي
ورود به دني��اي ارزهاي ديجيتال و به��رهوري از آنها
است .عالوه بر اين افراد با آشنايي بيشتر با بالكچين
ميتوانند ارز ديجيتال خود را ايجاد كنند ،پس بسيار
واضح است كه درك درست بالكچين و كاربردهاي
آن از اهميت بسيار بااليي برخوردار است كه به عنوان
پديدهاي اثرگذار در توليد هوشمند نبايد ناديده گرفته
شود .رييس كنفرانس بينالمللي بالكچين با اشاره
به تاثير بالكچين در صنعت بيمه گفت :بالكچين
پتانسيل بااليي براي بهكارگيري در صنعت بيمه دارد.
در ش��رايطي كه اثبات و تأييد اعتبار ،ضرورت بااليي
داش��ته باش��د ،بالكچين بهكار ميآيد .تشخيص و
جلوگيري از تقلب و خودكارسازي فرآيند رسيدگي ،از
مهمترين مزاياي بالكچين در صنعت بيمه محسوب
ميشوند.ويدربارهكارگاههايآموزشيحينبرگزاري
كنفرانس نيز توضيح داد :ما تالش كرديم در اين حوزه
به موضوعات تازهاي ورود كنيم؛ چراكه اين فناوري در
دنيابهطورگستردهايتوسعهيافتهاستوصنايعبزرگ
دنيا در تالشند تا بتوانند از ظرفيت اين فناوري نوين
براي توسعه و پيشبرد خود استفاده كنند.
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بالكچينواستخراجرمزارزها(ماينينگ)،بالكچين
در زنجيره تأمين و صنايع غذايي ،بالكچين و حقوق
مالكي��ت فك��ري ( ،)Copyrightبالكچي��ن در
صنعت برق و مخابرات ،حاكميت توكن و حاكميت در
بالكچين ،بالكچين و غيرمتمركزسازي اقتصادي
( )DeFIو بالكچي��ن در صنعت بيم��ه از پنلهاي
تخصصي اين كنفرانس بينالمللي هستند .رييسكل
باش��گاه نوآوري و فن��اوري ،كنفران��س بينالمللي
بالكچين و رمزارزها را محلي براي گفتمان مشترك
دول��ت ،مجلس ،متخصص��ان و نخب��گان در بخش
خصوص��ي ،برش��مرد و گف��ت :در اي��ن كنفرانس با
بسترسازي مناس��ب براي همفكري و همچنين ارايه
نظرات درست و كارشناسي ميتوان به يك چارچوب
و قاعده مشترك رسيد .سرحدي ،عمده برخوردهاي
حاكميتي و دولتي در حوزه بالكچين و رمزارزها را از
روي ناآگاهي دانس��ت و افزود :متأسفانه متخصصان،
توسعهدهندگان و صاحبنظران در اين رابطه دخالت
داده نشدهاند .حوزه بيتكوين ،رمزارزها و بالكچين
هركدام متفاوت هس��تند و اين فناوري نقاط ضعف و
قوت دارد؛ ما به عنوان يك كشور در حال توسعه و داراي
نيروي متخصص جوان بايد از اين نقاط قوت استفاده
حداكثري كنيم ،آن هم در شرايطي كه اين فناوري روز
بهروز در حال رشد و استقبال عمومي در جهان است.
ارز ديجيتال؛ ابزاري براي پرداخت
همچنين رسول شاهس��وني ،دبير كميته بينالملل
كنفرانسبالكچين،گفت:باتوجهبهگستردگيجامعه
مخاطب اين فناوري نوظه��ور ،طبق برنامهريزيهاي
انجام شده ،مقرر شده است ،اين كنفرانس بينالمللي،

شرکت آب وفاضالب
استانالبرز

تهيهليستياز ۲۹پايگاهداده
در اين طرح پيش��نهادي ليس��تي از  ۲۹پاي��گاه داده و
اطالعات پايه كش��ور تهيه شده اس��ت كه دستگاهها و
نهادهاي مشمول اين قانون طبق اعالم كميسيون دوام
موظفبههمكاريبامتوليانپايگاهاطالعاتپايههستند.
براساس اين طرح متولي اداره و بهروزرساني پايگاههاي
اطالعات و دادههاي پايه متوليان اين پايگاهها هستند كه
بايد طبق مصوبات كميسيون عمل كنند .در اصالحات
صورتگرفتهازسويكميسيونصنايعمجلسباتوجهبه
همكاري كه با كارگروه تعاملپذيري صورت گرفته سعي
ش��ده تا گرهها يا تعارضهاي قانوني در خصوص تبادل
اطالعات كه در طول دوره فعاليت كارگروه تعاملپذيري
مشخص شده رفع شود ،از همين رو تغييراتي در برخي
از قوانين كش��ور از جمله قانون مالياتهاي مس��تقيم
پيشبيني شده اس��ت .طبق اين طرح ماده  ۲۳۲قانون
مالياتهاي مس��تقيم در صورت تصوي��ب اين طرح در
مجلس به اين ص��ورت تغيير خواهد ك��رد« :اداره امور
مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطالعاتي را كه ضمن
رس��يدگي به امور ماليات��ي مودي به دس��ت ميآورند
فقط مجاز به ارايه اطالعات با تصويب كميس��يون داده
و اطالعات ملي به ساير دس��تگاهها هستند در غير اين
صورت طبق قانون مجازات اسالمي با آنها رفتار خواهد
ش��د ».هماكنون ماده  ۲۳۲بهگونهاي اس��ت كه طبق
آن س��ازمان امور مالياتي ميتواند دادههاي جمعآوري
ش��ده توس��ط خود را محرمانه تلقي كند و از ارايه آن به
دستگاهاي مختلف جلوگيري كند حال به نظر ميرسد
اين گره قانوني با تغيير تركيببندي عبارتها ميتواند
برطرف ش��ود .همچنين ضوابط دسترسي به اطالعات
سامانهموديانمالياتينيزباتغييراتيكهدرماده ۱۵قانون
پايانههايفروشگاهيايجادخواهدشدتوسطكميسيون
دوام صورت ميگيرد .در قانون اوراق بهادار نيز دسترسي
به اطالعات ساير دستگاهها ،بانكها و شركتهاي دولتي
براي انجام وظايف سازمان بورس بايد با اجازه دادستاني
كل كش��ور صورت ميگرفت كه با اين طرح قانوني اين
اجازه از كميسيون داده و اطالعات ملي كسب ميشود .در
ماده پاياني اين طرح نيز پيشبيني شده تا وزارت اقتصاد
ظرف يكسال پس از الزماالجرا شدن اين قانون به منظور
مديريت داده و اطالعات ملي براي تمامي كسب و كارها
و مجوزهاي قانوني كشور شناسه يكتاي ملي تخصيص
دهد .ارايه هر گونه خدمات به كسب و كارها منوط به ارايه
شناسه ملي كسب و كار است.

س��االنه و با همكاري دانش��گاههاي داخلي و خارجي
برگزار شود .در دنيا ،السالوادور اولين كشوري است كه
بيتكوين را به پول قانوني و رسمي خود تبديل كرده و
اين به اين معناست كه اين رمزارز براي اولينبار به يك
ارز رسمي در كشوري تبديل شده است .در كشورهايي
چون هند ،كان��ادا ،اردن و ويتنام ،ارز ديجيتال ممنوع
نيس��ت اما قوانين جزئي براي آن در نظر گرفته شده
است .برخي ديگر از كشورها نيز ارز ديجيتال را به عنوان
اب��زاري براي پرداخت ،قانون��ي ميدانند .دبير كميته
بينالملل كنفرانس بالكچين ادامه داد :در ايران هم
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس درباره موافقت
كميس��يون اقتصادي دولت با به رس��ميت شناختن
صنعت «بيتكوين» مطالب��ي را عنوان كرد ،اما بانك
مركزي بارها در اطالعيههايي ورود ارزهاي ديجيتال به
حوزه پرداخت كشور را ممنوع كرده است؛ بهطور كلي
خريد و فروش و نگهداري بيتكوين توسط مردم جرم
نيست اما در مقياس وسيع و حوزه پرداختهاي كالن
كشور ،تاكنون مجوز خاصي صادر نشده است.
جهان با شتاب زيادي به سمت
فناوريهاي نوين ميرود
سجاد برخورداري ،دبير علمي كنفرانس ،اظهار كرد:
آنچه بيش از پيش در اين كنفرانس حائز اهميت است،
همكاري و حضور دانشگاهها در اين كنفرانس علمي
براي تبيين اين فناوري نوظهور است؛ چراكه دنيا در
حوزه علم و فناوري با ش��تاب بس��ياري به اين سمت
ميرود و تمركز و فعاليت دانشگاههايي چون دانشگاه
صنعتي ش��ريف و اميركبير درخصوص اين موضوع،
حكايت از اهميت آن دارد.

مصونيت حقوقي توييتر در هند
سلب شد

شركتتوييتربهدليلعدمرعايتمقرراتجديدفناوري
اطالعات ،ديگر در خصوص محت��واي توليد كاربران در
هند مصونيت حقوق��ي ندارد .به گزارش ايس��نا به نقل
از رويترز ،بيانيه منتش��ره از سوي دولت هند نخستين
اظهارات رس��مي دولت نارندرا مودي ،نخستوزير اين
كشور درباره س��لب مصونيت حقوقي شركت امريكايي
توييتر پس از انتقاد مكرر از عدم پايبندي به مقررات هند
است.ايناختالفومشاجرهعلنينگرانيهاييرادرميان
ش��ركتهاي امريكايي در خصوص دشواري فعاليت در
هند كه فضاي رگوالتوري س��ختگيرانهتري پيدا كرده
را برانگيخته است .وزارت فناوري اطالعات هند به دادگاه
عالي دهلي نو اعالم كرد كه عدم رعايت قانون از س��وي
توييتر به نقض تمهيدات قانون فناوري اطالعات منتهي
و باعث شده است اين شركت امريكايي مصونيت خود را
از دس��ت دهد .اين اظهارات در پرونده شكايت يك كاربر
توييترآمدهكهدربارهتوييتهايافتراآميزدراينپلتفرم
شكايت و اعالم كرده بود اين شركت به مقررات جديدي
كهانتصاببرخيمديرانجديدراالزاميكرده،عملنكرده
است .توييتر در اينباره اظهارنظرنكرد .اين شركتپيش
از اين اعالم كرده بود در تالش براي رعايت مقررات هند
است .مقررات جديد فناوري اطالعات هند كه از اواخر مه
اجراييشدهاست،ساماندهيمحتوادرپلتفرمهايشبكه
اجتماعيومسوولشناختنشركتهايشبكهاجتماعي
درقبالدرخواستهايحقوقيبرايحذففوريپستها
و فراهم كردن اطالعات درباره ارسالكنندگان پيامها را
هدفگرفتهاست.

ادامهازصفحهاول
فهرستاولویتداررفعتحریمها
٭ازمنظرمحتوایینیز،بهطورکلیچهاردستهتحریم،
علیهایراناعمالشدهاست«:تحریمهایحقوقبشری،
موشکی ،تروریسم و هستهای ».بخش اعظم و اثرگذار
تحریمها بر اقتصاد کش��ور ،ذیل تحریمهای هستهای
ق��رار میگیرند .با تصویب برج��ام و متعاقب آن صدور
قطعنامه ۲۲۳۱در ۲۹تیر ۱۳۹۴توسطشورایامنیت،
 7قطعنام ه صادره ش��ورای امنیت علی��ه ایران ملغی و
درنتیجه،تحریمهایمرتبطباموضوعهستهایشورای
امنیتلغویاتعلیقشد.اماباخروجیکجانبهایاالتمتحده
از برجام در 8می 2018و متعاقب آن وضع تحریمهای
متعددیعلیهبخشهایمختلفاقتصادیومالیایران
و اشخاص حقیقی و حقوقی ،دولت ترامپ در فاصله 3
سال بیش از 700نهاد حقیقی و حقوقی را تحت عنوان
فشارحداکثری مورد تحریم قراردادکهاقتصادکشوررا
خصوصاًطیسالهای 1397تا 1399باالتهاباتزیادی
مواجهساخت.عالوهبرتحریمهایمرتبطباحوزهمالیو
حملونقلدریایی،تحریمهایبخشنفتوپتروشیمی،
خودرو ،فلزات و مواد معدنی از مهمترین تحریمهایی
استکهدرفرمانهایاجراییوضعشد.
٭ براساس بررس��یهای آماری ،بیشترین تحریمهای
سنگینوضعشدهتوسطآمریکابهترتیبتعداد1733
فقره برای ای��ران 676 ،فقره برای س��وریه 419 ،فقره
برای اوکراین 414،فقره برای کره ش��مالی 334،فقره
برای روسیه و  333فقره برای ونزوئال است؛ ضمن آنکه
کش��ورهای چین ،کوبا ،بالروس و هنگکنک هم جزء
اهدافتحریمیاخیرآمریکاقرارگرفتهاند.
٭ حدود 80درصد از مجموع تحریمهای اعمال ش��ده
آمریکاعلیهایراندر 12سالاخیر(دوراناوباماوترامپ)
بوده و به تنهایی  30درصد از کل تحریمها ،در دو سال
پایانیدورهترامپ(سالهای 2019و)2020علیهایران
وضع شده که اکثر این تحریمها در قالب فرمان اجرایی
اعمال ش��دهاند و لغو آنها تحتتاثیر قوانین و اقدامات
کنگرهقرارنداردودرحوزهاختیاراترئیسجمهوراست.
تحریمهایمرتبطباحوزهصنعت،معدنوتجارتجزء
اینگروهبهشمارمیرود.
پیشنهادات:
تدارپیشنهادیرفعتحریمهادرحوزه
-۱فهرستاولوی 
صنعت،معدنوتجارتعبارتنداز:
-۲رفعتحریمهایموضوعیمرتبطبا ۱۵مرداد۱۳۹۷
(باتاکیدبرفلزات،خودسازی،فرشوموادغذایی)؛
 -۳رفع تحریمهای موضوعی مرتبط با  ۱۳آبان س��ال
( 1397باتاکیدبرپتروشیمی،کشتیرانی،بانکوبیمه)؛
-۴فهرستاشخاصحقیقیوحقوقیلیست( SDNبا
تاکیدبردستورالعملهای 13382،13871و.)13224
از منظر پیامدها ،بیشک رفع تحریمها گشایشهای
اقتصادیبرایکشوربههمراهداردوتعامالتبینالمللی
را به وضعیت عادی نزدیکتر میکند؛ اما بدون پذیرش
قواعد ب��ازی در اقتصاد جهان ،بوی��ژه قواعد نظام مالی
جهانی،منفعتایرانازشرایطجدیدبامحدودیتهایی
همراهاستوممکناستحداکثریوپایدارنباشد.باید
توجهداشتکهرفعتحریمهایاقتصادیلزومابهمعنای
تمایل نظام مالی جهانی برای گسترش همکاریها با
ایراننخواهدبود.

سيستم مديريت يکپارچه  /کد /10/43/00ف
آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي (شماره /35آ ع) 1400/

نوبت دوم

شناسه آگهي1159561 :
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شرکت آب و فاضالب استان البرز«سهامي خاص»

اخبار
تاثير منفي قطعي برق و آب
در بازار مواد غذايي

ايلنا|دبيرفدراسيونتشكلهايصنايعغذاييكشور
گفت :در صورت ادامه آشفتگي و بيبرنامگي در قطعي
برقوآب،اثراتمنفيآنبهزوديدربازارموادغذاييبروز
ميكند.مسووالندروزارتنيرواعالمكردهاند«منتظر
خاموشيهاي گسترده باشيد» و از مشتركان به دليل
بروز خاموشيهاي خارج از برنامه عذرخواهي كردهاند.
بهگفتهكارشناسانسخنانمسووالنوزارتنيرونشان
ميدهد،آنهادركدرستيازنتايجمنفيبيبرنامگيدر
قطعبر قبربخشتوليدبهويژهتوليدموادغذاييندارند.
صنايع غذايي حلقه بس��يار مهم زنجيره تامين امنيت
غذاييهستندكهاينروزهاباقطعيبيبرنامهوطوالني
برق دچار زيان حاصل از توقف توليد و فساد مواد اوليه
شدهاند .محسن نقاش��ي ،دبير فدراسيون تشكلهاي
صنايع غذايي كش��ور ،درباره اثر قطعي برق بر صنايع
غذايي ،اظهار كرد :قطعي بيبرنام��ه و طوالني برق بر
مشكالتعديدهصنايعغذاييافزودهواينروزهاسرآمد
مشكالتشدهاست.ويادامهداد:فسادمواداوليهوتوقف
توليدازمشكالتياستكهقطعيبرقبرايصنايعغذايي
به دنبال داشته است .نقاشي با يادآوري اينكه مواد اوليه
صنايع غذايي محصوالت كش��اورزي هستند ،افزود:
محصوالتكشاورزيفسادپذيرند،همچنينهرتغيير
دماييبركيفيتآنهاموثراست.ويتصريحكرد:قطعي
برقعالوهبرمواداوليهتركيباتيكهدرميانهفرآيندتوليد
هستندرانيزدچارآسيبكميوكيفيميكند.بهگفته
نقاشي؛ معموال قطعي برق در واحدهاي توليد همراه با
قطعآباستواينموضوعمشكالترامضاعفميكند.
وي اظهار كرد :آب براي توليد در صنايع غذايي حياتي
استوبدونآنتوليدمتوقفميشود.نقاشيبااشارهبه
قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار ،گفت :در ماده
 25اين قانون آمده اس��ت؛ «در زمان كمبود برق ،گاز يا
خدماتمخابرات،واحدهايتوليديصنعتيوكشاورزي
نبايد در اولويت قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات قرار
داشته باشند» ،اما شاهد آن هستيم كه هيچ توجهي از
سوي مس��ووالن به اين قانون نميشود .وي همچنين
مسووالنمربوطهرامتهمبهبيتوجهيبهشعارسالمقام
معظم رهبري در خصوص پشتيباني و رفع موانع توليد
كرد.نقاشيپيشبينيكردكهدرصورتادامهآشفتگيو
بيبرنامگيدرقطعيبرقوآباثراتآنبهزوديدربازار
موادغذاييبروزكند.ويهمچنيننسبتبهسوءاستفاده
فرصت طلبان از شرايط پيشآمده هشدار داد و گفت:
تجربهها به ماياد داده اس��ت كه هر نوع نوسان در توليد
و عرضه محصوالت غذايي فرصت را براي سوءاستفاده
فراهم و اثرات مش��كالت را بر بازار مواد غذايي چندين
برابر ميكند .نقاشي اين شرايط را براي بازار محصوالت
كشاورزي و غذايي خطرناك ارزيابي كرد و نتيجه آن را
آشفتگي دانس��ت كه كنترلش سخت خواهد بود .وي
همچنين پيشبيني كرد :شرايط را نابسامان و آشفته
بر تعداد واحدهاي تولي��دي صنايع غذايي كه تعطيل
شدهاند،بيفزايد.دبيرفدراسيونتشكلهايصنايعغذايي
كشورخواستارورودارگانهايامنيتيومجلسشوراي
اسالميبهمشكالتقطعيبرقوآبشد.

كاهش ظرفيت توليد اكسيژن
با قطعيهاي مكرر برق

رييس اتحاديه كش��وري گازهاي طبي و صنعتي با
گاليهازقطعيمكرربرقدرروزهاياخيرگفت:قطعي
برق در ميزان ظرفيت توليد اكسيژن تاثير گذاشته
استوباكاهشتوليددرروزهاياخيرمواجههستيم.
به گزارش ات��اق اصناف ايران ،پيكان كالنتري اظهار
داشت:عمدهمصرفتوليداكسيژنبابرقاستوزماني
كهبرققطعميشود،زمانبيشتريالزماستتاموتور
دستگاههاي اكسيژنساز فعال شود و به همين دليل
زمانكمتريبرايتوليدداريم.رييساتحاديهكشوري
گازهاي طبي و صنعتي تصريح كرد :در حال حاضر با
شروعموجپنجمشيوعكروناوافزايشدوبرابريتقاضا
براي اكسيژن ،به علت قطع برق ميزان توليد كاهش
يافته است و ادامه اين روند مراكز درماني را با مشكل
كمبود اكسيژن روبه رو خواهد كرد .كالنتري افزود:
روزگذشتهبهمدت۶ساعتمشكلقطعيبرقداشتيم
وعم ً
النصفروزتوليدنداشتيموبيشاز ۱۰ساعتكار
تعطيلشدلذاضرورياستهرچهسريعترراهكاري
براي اين مس��اله ديده ش��ود و اداره برق مناطقي كه
كارخانههايتوليداكسيژنفعالهستندراشناسايي
كندتاخاموشيهادراينمناطقبهحداقلبرسد.وي
اظهارداشت:اينمشكلتنهابرايكارخانجاتتهران
نيستبلكهكارنجاتفعالدراستانهايديگرمانند،
فارس،خوزستان،اصفهانو…نيزتماسهايزيادي
درخصوصكاهشتوليدبهدليلقطعيبرقداشتند
و الزم است تا اداره برق در شرايط اين روزهاي تشديد
بيماري كرونا و افزايش مراجعين به بيمارس��تانها
همكاري الزم را با كارنجات توليدي اكسيژن داشته
باشدتاشاهدمعظلكمبوداكسيژننباشيم.

توقف فعاليت مرز دوغارون
تكذيب شد
مهر|سخنگوي گمرك گفت :گمرك دوغارون
در خراس��ان رضوي فعال است و هيچ مشكلي در
رويههاي گمركي وجود ندارد .سيد روحاهلل لطيفي
در خصوص مطلبي كه يكي از نمايندگان س��ابق
در فضاي مجازي منتش��ر كرده ،اظهار داش��ت:
جمهوري اس�لامي ايران تحوالت مرزي را رصد
ميكند و تمهيدات الزم توس��ط همه دستگاهها
براي هر اقدامي انديشيده شده و نيروهاي نظامي
و امنيتي بر مرزهاي ما با افغانستان تسلط و اشراف
كامل دارند .وي افزود :همه مرزهاي كشورمان با
افغانستان در رويه تجاري مانند قبل فعال هستند
و براي رويه مسافري نيز در مرز دوغارون با استقرار
تيم وزارت بهداش��ت از همه افراد ورودي تس��ت
كرونا گرفته ميشود و در صورت مثبت بودن تست
افراد به افغانستان بازگردانده ميشوند.

صنعت،معدنوتجارت
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ستاد مبارزه با قاچاق كاال وارز حجم ساالنه قاچاق كاال را  ۱۲.۵ميليارد دالر اعالم كرد

كشف  ۶۰هزاردستگاه ماينر قاچاق

تعادل| «حجم ساالنه قاچاق كاال در كشور ۱۲،ميليارد و
 ۵۰۰ميليوندالراعالمشد».براساساعالممتوليانستاد
مبارزه با قاچاق كاال وارز و طبق بررس��يهاي انجام شده،
مشخصشدهكهذيلگروههايكاالييلوازمكامپيوتريدر
گمركتعداديماينرواردكشورشدهاند.امابراساسمصوبه
جديدقراربراينشدكهواردكنندگانخوداظهاريكنندو
عوارض و ماليات را بپردازند .اما به گفته متوليان اين ستاد،
ديگر هيچ پروندهاي كه شامل مصوبه گذشته باشد ،وجود
نداردوهيچپروندهجديديهمشاملآنمصوبهنميشود
و زمان خوداظهاري هم گذشته است .بنابراين اگر فردي
بتواند مجوزهاي مربوطه را دريافت كند واردات ماينر آن
شامل قاچاق نميشود .با اين حال ،كشفيات ماينر قاچاق
 ۶۰هزارماينراعالمشدهكهبايددربارهامحايااستفادهازآن
تصميمگيريشود.همچنيندرموردفروشكااليقاچاق
در فضاي مجازي ۳۰۰سايت متخلف شناسايي و مسدود
شدند كه بعد از اصالحي رويه سايت به برخي از آنها اجازه
فعاليتدادهشدهاست.ازاينرو،ستادمبارزهباقاچاقكاالو
ارز،درحالرايزنيباوزارتارتباطاتبرايايجادسازوكاري
جهت مديريت اين فضا است .رييس ستاد مبارزه با قاچاق
كاال وارز ،همچنين با تشريح وضعيت قاچاق كاال در كشور
در اظهاراتي ،عدد ۲.۵ميلياردي براي قاچاق لوازم خانگي
كه از س��وي توليدكنندگان اعالم ميشود ،را بزرگنمايي
دانس��ت و اعالم كرد كه حجم قاچاق لوازم خانگي كمي
باالتر از يك ميليارد دالر اس��ت كه آنهم از طريق تجارت
مرزيانجامميشود.
درزمينهقاچاقلوازمخانگي
بزرگنماييميكنند
رييس س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز در نشست
خبري به تشريح وضعيت قاچاق در كشور پرداخت .علي
مويدي خرم آبادي در ابتداي س��خنان گفت :در گذشته
سازوكاري براي نظارت در فرآيند توليد تا توزيع سوخت
نبود اما با اقداماتي كه انجام داديم فرآيند توليد تا مصرف
سوخت را در چرخه س��امانهاي قرار داديم تا در مسير آن
كمتر شاهد نشت سوخت باش��يم .و افزود :با اين اقدامات
شاهد صرفهجويي  ۱۴ميليارد دالري در مصرف سوخت
بوديم .هر چند هنوز هم به خاطر وضعيت قيمت ،ميل به
قاچاق سوخت زياد اس��ت اما كاهش چشمگيري داشته
اس��ت .به گفته او ،امروز با سامانههاي مختلف از هدررفت
سوختجلوگيريشدهوطرحهاييمانندطرح«رزاق»به
اجرا درآمده كه ميتواند خروج سوخت را كنترل كند .او در
اينجابهبررسيهاييكهيكموسسهمطالعاتانرژيدرباره
مهار خروج سوخت انجام داده ،اشاره كرد و گفت :براساس
اين بررسيها مشخص شد ۳ميليارد دالر كاهش مصرف
داشتيمكهاينرقممعادلهزينهساختپااليشگاهباتوليد
 ۱۵۰هزار بشكه در روز است .او درباره قاچاق در حوزه لوازم
خانگي با وجود ممنوعيت واردات توضيح داد :در گذشته
واردات رسمي و غيررسمي لوازم خانگي زياد بود اما از سال
 ۹۷واردات اين محصول ممنوع شد و توليد داخلنيز رونق
گرفت و اكنون سهم توليدات داخلي از بازار داخلي به ۶۰
درصد رسيده است .مويدي افزود :باقي نياز جامعه بايد از

ادامهازصفحهاول

محلي پاسخ داده شود .به لحاظ اينكه معافيتهايي براي
مرزنشيناندرنظرگرفتهايموتجارتمرزنشينيفعالاست،
نميتوانيم به صورت مطل��ق از آنها اين فرصت را بگيريم.
مويديدرعينحالتاكيدكرد:توليداگربهصورتباكيفيت
افزايشيابدسهمخارجيهاازبازاربهكمترينحدميرسد.
او در مورد سهم  ۲.۵ميليارد دالري لوازم خانگي خارجي
در بازار ،گفت :حدود  ۶ميليارد دالر معافيت مرزنش��يني
در كشور داريم اگر  ۲ميليارد براي لوازم خانگي باشد عدد
بزرگينيست.تازمانيكهمعافيتومعيشتمرزنشينيرا
ساماندهي نكنيم اين وضعيت جاري و ساري خواهد بود.
مويدي همچنين در مورد عدد  ۲.۵ميلياردي كه از سوي
توليدكنندگان براي قاچاق لوازم خانگي اعالم ميش��ود،
گفت :توليدكنندگان تحمل يك دس��تگاه غير داخلي را
ندارندكهالبتهماهمنداريماماآنهاگاهاًبزرگنماييميكنند.
حجم قاچاق لوازم خانگي كمي باالتر از يك ميليارد دالر
است و عدد  ۲.۵ميليارد دالر درست نيست .توليدكننده
اگرحمايتمارانداشتهباشدنميتواندموفقباشدازاينرو
شايداعدادباالتريبگويند.
توزيعپوشاكايرانيبابرندخارجي!
رييس س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز در مورد وضعيت
قاچاق پوشاك نيز در اظهاراتي عنوان كرد :ما در سه سال
گذش��ته به دليل ابالغيههاي رهبري ،تمام تالش خود را
براي رونق توليد به كار گرفتيم و واردات پوش��اك ممنوع
اعالمشد.مويديافزود:آنچهمسلمبودهايناستكهتوليد
پوشاك در كشور رونق گرفته و قاچاق نسبت به سالهاي
گذشتهبسياركاهشيافتهاست.بهگفتهمويديامامشكل
اينجاستكهبرخيازتوليدكنندگانداخليمحصوالتخود
رابانامبرندهايخارجيتوزيعميكنند.
ميزانقاچاقسيگار،لوازمآرايشيوموبايل
رييس س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در بخش ديگري از
صحبتهايخودبهروندقاچاقارزگريزيزدوگفت:دراين
حوزهبيشترينتمركزمابرپيشگيرياست.اينارزهامعموالً

رييسجمهورمنتخببخواند

ب��راي ثبوت و صدق ادعا ،از دو زاوي��ه حوزه داخلي و حوزه
بينالمللي به واكاوي موضوع پرداخته خواهد ش��د .الف)
وضعيت ح��وزه داخلي :صرفنظ��ر از وضعيت نامطلوب
اقتصاد كشور كه در مقاالت ماضي به اختصار به آن اشاره
شدچنانچهبهفهرستعواملقهريوحوادثطبيعيكشور
نظر كنيم ليست بلندبااليي از ميزان خسارتهاي وارده را
مشاهدهميكنيمكهبهمثابهآناستكهكشوردرگيرجنگ
ويرانگرخسارتباريبادولتمتخاصمخارجيشدهوبااين
حسابميتوانگفتدروضعيتكنونيكشوريكدشمن
درونيداريمكهخطرآنكمترازيكجنگگستردهنيست
وبااينرويكردبرنامهريزانومسووالنكشوربايدتمامهمو
غمخودراجهتخنثيسازياثرات مخربآنباالخصدر
باباقتصاديواجتماعيبهكارگيرند.
برايدركبهترمرورياجماليبهخطراتطبيعيكهكشور
باآندستبهگريباناست،مياندازيم.ازديربازبهيادداريم
ايران در منطقه خشك و نيمه خشك و روي نوار زلزله قرار
دارد،عالوهبراينبهليستمذكوراضافهميگردد.
 -1بحران و تنش آبي كه پيشبين��ي ميگردد در آينده
منشابحرانهاياجتماعي(كشمكشروستاهاوشهرها)،
اقتصادي (ناش��ي از تعطيلي كش��ت و برخ��ي صنايع و
مهاجرتها و )...و امنيتي (توزيع دموكراتيك آب و حل و
فصل منازعات مترتب) خواهد بود .به موازات قهر طبيعي
عدم مديريت صحيح منابع آب��ي و امثالهم كه خود بحث
مفصلي است اضافه ميگردد ،بهطور مثال گفته ميشود
از  100ليت��ر آب مصرفي در كش��اورزي 67درصد آن به
هدرميرود.
 -2تغييراتآبوهواييواقليميبهويژهگرم شدنزمين،
خشكشدنتاالبهاوافزايشريزگردها
 -3افزايش گستره فرونشست زمين در كشور (به گزارش
موسس��ه تحقيقاتي اينتل لب فرو نشس��ت س��االنه25
س��انتيمتري زمينهاي تهران بمب س��اعتي خاموش
است .اين پديده عالوه بر مضرات زيست محيطي افزايش
ريسكهاياقتصاديوتجاريرابههمراهدارد).
 -4سيالبهاوخساراتناشيازآنبهعنواننمونهمديريت
بحران كشور ( )400/1/8اعالم داشت  113سيل در سال
 99رخ داده است.
-5خشكساليكهبهگفتهوزيركشاورزي()400/3/30طي
يكسال 67هزارميلياردتومانخسارتدرپيداشتهاست.
 -6ناب��ودي 30درص��د از جنگلهاي كش��ور ناش��ي از
آتشسوزي(غيرازتغييركاربريو)...
 -7زلزلهوتعدادتكرارآنكهدرسالهاياخيرشدتيافته
است (پژوهش��گاه بينالمللي زلزله تعداد زلزلهها را كه در

سال 98رخ داده 11480مورد اعالم كرده كه اكثرا بيش از
 3ريشتر بوده است و در سال 98ب ه صورت ميانگين هر ماه
يك زمين لرزه باالي 4/5ريشتر رخ داده است).
بايكحسابسادهازفهرستباالدرمييابيمكشورايراندر
جنگاعالمنشدهواكنوناعالمشدهباطبيعتواكوسيستم
قرارداشتهوزيانمستقيموغيرمستقيمآنكمترازجنگ
با بيگانه نيست .آنچه به دامنه نگرانيها ميافزايد تحوالت
آتيوپيشبينيآيندهاست.جداازسقوطارزشپولملي،
افزايش نقدينگي و تورم ،كاهش سرمايهگذاري و ركود و...
كهدرحالحاضركشورباآندستبهگريبانبودهوتهديدبه
شمارميرود.تغييراتآيندهازجملهپيريجمعيتوكاهش
عرضه نيروي كار فعال ،كمبود نيروي متخصص و افزايش
شكافهايمهارتي،افزايشوگسترششهرنشيني،تغيير
در تركيب تقاضا ،تغيير در زنجيره عرضه و سياس��تهاي
صنعتي ،تغيير الگوهاي مصرف با سمتگيري استفاده از
فناوريهاينوينوتغييرنگرشدرانواعسرمايهگذارينيز
نگرانيهاراتشديدميكند.
الف -منطق حكمراني خوب ايجاب مينمايد حاكميت و
مديرانباهوشيارياسبابرفعومواجههصوابباخطرات
زيانبار فوق را فراهمكنندوبه داخل مرزهايكشوربيش از
پيشتوجهنمايند.
ب-تحوالتجهانيوفاصلهكشورماباتحوالتعظيم
پيشرواست.دراينمقطعبهموضوعاتبحرانهستهايو
تحريمهاو تاثير آنبر منظومه تحوالت آتيو فعلي اقتصاد
ورودنخواهيمكرد،زيرامباحثيبادرجهاهميتفوقالعاده
وبهمراتبباالترازآنمطرحاست.مقايسهشاخصفراتوسعه
نشان ميدهد امتياز ايران از ميانگين جهاني كمتر بوده و
از اين لحاظ در وضعيت نارنجي يا هش��دار قرار دارد (رتبه
ايران برابر  46/5ب��وده در صورتيكه ميانگين جهاني اين
شاخص 56/6است) .پيشبينيميشودتاسال2040-50
نظامهاي پولي ،مالي ،بانكي ،بيمه ،صنعت ،كش��اورزي،
حمل و نقل ،اش��تغال ،آموزش ،فناوري و انرژي تغييرات
بنياديپيداكردهوبازتعريفشوند.بهوقوعپيوستنچنين
تحوالت اساسي (دير يا زود) در عرصه بينالمللي حتمي
واجتنابناپذيراست.سواليكهحاكميتبهعنوانحكمران
خوباينكباآنروبهرواستوبايدپاسخدهد،مفهومبندي
راهبردهاي كش��ور براي ورود به دوران تحوالت ش��گرف
آتي است .آيا با وجود انباشت زيانها و مشكالت فعلي در
ابعاد گوناگون به ويژه اقتصاد و ريسكهاي بالقوه حاصل از
حوادث طبيعي ،كشور مهياي گذر از اين دوران پرشتاب
خواهدبود؟باپيشرفتوگسترشفناوريهايرايانهايدر
ابعاد سختافزاري و نرمافزاري و كاهش هزينهها و امكان

بهصورتمختلفدراختيارتجارقرارميگيرد.اينموضوع
امروز ساماندهي شده و كساني كه تاجر هستند از طريق
سامانهثبتسفارشميكنندودستگاههايديگرمسوول
تاييدهستند.بهگفتهاو،درگذشتهاينطورنبودوهركس
بارابطهميتوانستارزدريافتكند.ماتوانستيمفرآيندارزرا
تبديلبهيكفرآيندشفافكنيمالبتهكشفياتيداشتيمو
باافراديبرخوردوحتيبرخيافرادبهاعداممحكومشدند.
در ادامه اين نشست مويدي در مورد قاچاق سيگار گفت:
در مورد سيگارهاي قاچاقصحبتزياد شدهوحتيزماني
اعالمشدكهسازمانزندانهااينسيگارهارابرايزندانيان
استفادهكنداماماتأكيدكرديمكهسيگارقاچاقحتماًبايد
امحاء ش��ود و يك نخ هم به فروش نرسد .روز گذشته ۱۲
ميلياردنخسيگارقاچاقدربندرعباسامحاءشد.بنابرآمار
اعالميازسويمويدي،مصرفسيگاردركشور ۶۵ميليارد
نخ اس��ت كه ۶۰ميليارد آن از طري��ق توليد داخل تأمين
ميشودو ۵ميلياردنيازباقيماندهباقاچاقتأمينميشود،
ايندرحالياستكهپنجسالپيشميزانتوليدسيگاربين
 ۱۵تا ۲۰ميلياردنخبود.بهگفتهرييسستادمبارزهباقاچاق
كاال و ارز ،حدود  ۹۰درصد بازار از توليد داخل و  ۱۰درصد
ازقاچاقتأمينميشود.مويديدربارهقاچاقلوازمآرايشي
و بهداشتي نيز گفت :سه سال پيش واردات لوازم آرايشي و
بهداشتي را ممنوع اعالم كرديم درحالي كه در اين بخش
توليد خاصي هم صورت نميگي��رد و با توجه به نياز بازار،
طبيعياستكهلوازمآرايشيازطريقمعافيتهاييكهبه
مرزنشيناندادهايم،واردكشورشود.مويديتاكيدكردكه
حاكميت يا بايد اجازه واردات رسمي يا اينكه توليد را رونق
دهد .ما در حد  ۲تا  ۳درصد توليد داريم و مواد اوليه هم به
سختيواردكشورميشود.رييسستادمبارزهباقاچاقكاال
وارزالبتهگفتكهباوزارتصمترايزنيوموافقتشدهكه
فضابرايوارداتلوازمآرايشيقدريبازترشودوارزنيمايي
به واردات مواد اوليه اين محصول اختصاص داد .مويدي در
موردقاچاقموبايلنيزدراظهاراتيگفت:رجيستريكردن
موبايلموجبشدكهحتييكدستگاهموبايلقاچاقنيز
امكان فعال شدن در كشور را نداشته باشد درحالي كه در

دسترس��ي به ابررايانهها در قطع لپتاپ حتي در منازل و
آموزشهاي مجازي آنالين و فائق آمدن بر مشكل زبان و
ترجمه،كاهشهزينههايآموزشي،حملونقلو...وتاثير
آنبرسايرعلومدردنيايپرشتابكنونيباتحوالتوتعاريف
جديديدرهمهعرصههاوشوؤنزندگيمواجهخواهيمشد.
در سطح بينالملل شاهد آن هستيم كه سرمايهگذاري به
سمتفناوريهاينوينماننداينترنتاشيا(انقالبچهارم
صنعتي) ،اقتصاد ديجيتال ،بالكچين ،هوش مصنوعي،
بيگ ديتا و در عرصههاي مهندس��ي و پزشكي با رويكرد
بيو و نانو تكنولوژي ،ش��يفت پيدا كرده است .با پيشرفت
روزافزون رايانهها و اقتصاد ديجيتال مفاهيم رشد و توسعه
و حتي كارآفريني و مشاغل دگرگون خواهد شد .ممكن
است يك مهندس ايراني با ارايه خدمت از شركت گوگل
حقوقدريافتكندكهبديهياستتخصصجايگاهويژهاي
مييابد و فرصتهاي ش��غلي در دنياي مجازي براساس
تخصص و شايستگي علمي و تجارب مفيد توزيع خواهند
شد ،بالطبع قوانين بيمه مشاغل هم دچار تحول و تعريف
جديدي خواهد ش��د .تا دو دهه آينده با ورود و جايگزيني
نظام ارزهاي ديجيتالي و رايانهاي بهجاي نظام ارزي فعلي
حاكمبرجهانروبهروهستيم.درعرصهانرژينيزتحوالت
شگرفي را شاهد خواهيم بود .با پيدايش فناوريهاي نوين
در عرصه انرژي مثل برق مايع ،باتريهاي با طول عمر باال
بهخصوصباتريهاياتميتقاضابرايمنابعانرژيفسيلي
مانند نفت را كاهش دهد و شاهد رقابت شديدي در ثبت
انرژيهاي ب��ا دوام و باثبات و تجديدپذي��ر خواهيم بود.
پيشبيني ميشود تا سال  2050بسياري از نيروگاههاي
برق مبتني بر پايه انرژيهاي فسيلي و حتي انرژي اتمي
كه هم اينك كشور ما سخت به دنبال آن است ،جمعآوري
و ب��ه جاي آن كارخانجات توليد باتريهاي بادوام در كليه
صنايع (سرمايهاي و مصرفي مثل لوازم خانگي يا هواپيما
وخودروهايهيبريديوحتيتامينبرقمنازلبهصورت
پكيج)ايجادواحداثگردد .دراينصورترشدوگسترش
شهرنشينيشتاببيشتريخواهدگرفتوتقاضابرايمواد
غذاييوآبافزايشمييابد،بنابراينجوامعبشرينيازمند
انرژيپايداروارزانقيمتخواهندبودتابتواندجهتبازيافت
وتصفيهآبآشاميدنيوتامينغذاومحصوالتكشاورزي
استفاده نمايند در چنين ش��رايطي بيشك كشتهاي
گلخانهاي افزايش مييابد .من حيثالمجموع تا دو يا سه
دههآيندهنظاماتجديديدرهمهبخشهامواجهخواهيم
بودوازهماينكبايدبرنامههايالزمتداركوتدوينگردد.
ازسويديگرچشماندازاقتصادجهانيازادامهقدرتگيري
هند در كنار چين داش��ته و پيشبيني ميشود بر دامنه

گذشته بيش از ۹۰درصد موبايلهاي مورد استفاده مردم
قاچاقبود.همچنينبهگفتهاو،بارجيستريكردنموبايل
 ۶ميليارد دالر صرفهجويي براي دولت انجام ش��د .رييس
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز همچنين در مورد مقابله با
شبكههايمافياييقاچاقبيانكردكهباتمركزبرمقابلهبا
باندهاوشبكههايمافياييتوانستيمضربههايخوبيبهآنها
بزنيم و بهطور مثال ۱۶۴پرونده مهم و ملي را در نهادهاي
ذيربطهمچونناجاتشكيلداديم.
كشف ۶۰هزارماينر!
از سوي ديگر ،معاون حقوقي و امور مقابله ستاد مبارزه با
قاچاقكاالوارزنيزدرايننشستدرموردوضعيتفعاليت
دستگاههاي ماينر در كشور بيان كرد :در حال حاضر هيچ
قانوني درباره اس��تفاده از انواع ماينرها نداريم ،چند سال
گذش��ته مصوبهاي از س��وي هيات وزيران ابالغ شد كه
اس��تانداردهايي براي مجوز برق ،صنعت و … مشخص
ش��د .پس از اين مصوب��ه نكتهاي به مي��ان آمد كه ماينر
وارداتي داريم يا تمام ماينرها قاچاق محسوب ميشوند.
مصطفيپوركاظمشايستهافزود:طبقبررسيهايانجام
شدهمشخصشدذيلگروههايكاالييلوازمكامپيوتري
در گمرك تعدادي ماينر وارد كشور شده و از آنها استفاده
ميشود.بهگفتهاو،مجموعهكشفياتقاچاقماينروميزان
واردات ماينر و پروندههاي گذش��ته بررسي و احصا شد.
بر اس��اس مصوبه جديد قرار بر اين شد كه واردكنندگان
خوداظهاري كنند و عوارض و ماليات را بپردازند .شايسته
گفت:تاكيدميكنمديگرهيچپروندهايكهشاملمصوبه
گذشتهباشد،وجودنداردوهيچپروندهجديديهمشامل
آنمصوبهنميشودوزمانخوداظهاريهمگذشتهاست.
اگر فردي بتواند مجوزهاي مربوطه را دريافت كند واردات
ماينرآنشاملقاچاقنميشود.اودرموردميزانكشفيات
ماينرقاچاقگفت ۶۰:هزارماينردركشفياتخودداشتهايم
كه بايد درباره امحا يا اس��تفاده از آن تصميمگيري كنيم.
شايس��ته در ادامه در مورد فروش كاالي قاچاق در فضاي
مجازي گفت :ما سايتهاي متخلف را شناسايي كرديم و
 ۳۰۰سايتمتخلفمسدودكهبعدازاصالحيرويهسايت
به برخي از آنها اجازه فعاليت داديم .او با بيان اينكه بخشي
از فروش قاچاق در فضاي مجازي انجام ميشود افزود :ما
در حال رايزني با وزارت ارتباطات براي ايجاد ساز و كاري
جهتمديريتاينفضاهستيم.شايستهبيانكرد:درمورد
پيامكهايي كه به ص��ورت انبوه در مورد فروش كاالهاي
قاچاق ميش��ود نيز با وزارت ارتباطات صحبت كرده و به
دنبال مسدود كردن اين شمارهها هستيم .همچنين در
رابطهباسايتهايشبه هداردستورالعمليراتهيهكردهايم
كه به زودي ابالغ ميشود .وي در مورد سايتهاي واسطه
فروش نيز گفت :برخي از س��ايتها كاال را از يك س��ايت
بزرگخارجيميخرندوبهصورتواسطهازطريقفضاي
مجازيميفروشد،فرآيندفعاليتاينبخشبررسيشده
وباتوجهبهاينكهازطريقدرگاههايپرداختيفروشانجام
ميشودبابانكمركزيجهتنظارتومديريتاينحوزه
مذاكره كرديم .البته به اين سايتهاي واسطه تذكرهاي
الزم را دادهايم.

رقابت مياندو قدرت منطقهاورآسياافزوده شودوبا شتاب
تغييرات در حوزه ژئواكونوميك و ژئوپليتيك در منطقه و
نقشآفريني هند در معادالت اقتصاد جهاني و اختصاص
سهم بيش��تر از كيك اقتصادي جهاني به خود متاسفانه
اولويتها و استراتژي ايران در اين پهنه نامشخص و مبهم
است .بهيادداريمدرسندچشماندازبيستسالهكهقراربود
ايران به قدرت اول صادراتي منطقه تبديل گردد ،عليرغم
درآمدهاينفتيباالدردولتهاينهمودهموسپريشدن
اين دو دهه هنوز در حسرت تحقق اين آرزو درماندهايم در
حاليكهبسياريازكشورهامانندچيندرهمينبازهزماني
وبادرآمدينظيرايرانبهموقعيتممتازجهانيدستيافته
وحتيكشورهاييمانندهندوسنگاپورباكمترازايندرآمد
خودرابهعنوانقدرتهاينوظهوراقتصاديمطرحكردند.
در آينده نه چندان دور اندونزي و ويتنام به دليل حضور در
فضاي پرش��تاب رقابتي اقتصاد دانشبنيان و ديجيتال و
تجارت آزاد در زمره قدرتهاي جديد بروز خواهند كرد و
بالطبعباافزايشسهمديگركشورهاازاقتصادجهانيسهم
ايران با ادامه وضع موجود كوچك و كوچكتر خواهد شد.
ازديگرواقعيتهايجهانيدردهههايآيندهايناستكه
اقتدارازمراكزقدرتنظاميبهمراكزقدرتاقتصاديتغيير
يافته و فتح سرزمينها جاي خود را به فتح بازارها ميدهد
(واينك مردمدنيابيشاز سربازانچينيدرديگركشورها
كاالهايچينيميبينند).درحالحاضررقابتچينوامريكا
نه بر سر تسليحات بلكه بر سر نوعي مليگرايي افراطي در
رقابتفناوريهايپيشرفتهوايجادزنجيرهارزشآفرينيدر
اقتصادجهانيوتغييرزمينبازيازحوزهنظاميبهحوزههاي
فناوريهاينوينمانندنسلپنجمفناوريارتباطاتي()5G
اس��ت .نكته پاياني آنكه در اين دو دهه سرنوشتساز (كه
مقارن با فعاليت دولتهاي س��يزدهم و چهاردهم است)
حاكميت برمبناي مباني حكمراني خوب با عنايت به سه
مولفه تحوالت داخلي و مشكالت انباشته به ويژه در حوزه
اقتصادي ،محاسبه خسارات و ريسكهاي بالقوه و بالفعل
ناشيازحوادثطبيعيوزيستمحيطيونهايتاتحوالتو
پيشرفتهايفعليوآتيدرعرصهمنطقهايوبينالمللي
باتاكيدبرفناوريهاينوين،بايدبامداقهروزافزونبهدرون
مرزهاوهمافزاييمليوپرهيزازهزينههايبرونمرزيكه
دس��تاوردهاي اقتصادي و اجتماعي آن تاكنون ب ه خوبي
مشخص نبوده و محاسبه دقيق آن دستكم براي دو دهه
آينده قابل تصوير نيس��ت و با هدف ممانعت از فروپاشي
اقتصادمليوكاستنفاصلهايرانباتحوالتجهانيوتقويت
اركان رقابتپذيري در سطح جهاني برنامهريزي دقيق و
هدفمندرادردستوركارقراردهد.

رويداد
قاچاق يا كولبري
به علت اقتصاد بيمار است

ايلنا | عضو اتاق بازرگاني ايران اظهار داش��ت :فاصله
بين دس��تمزدها و هزينههاي واقعي زياد اس��ت كه
علت آن تورم اس��ت .ميتوان تورم را كنترل كرد ولي
راه آن افزايش توليد اس��ت .دولت وقتي ميبيند براي
هزينهه��اي نفت خود نياز به ري��ال دارد آن را از بانك
مركزي ميگيرد ،اين پيشفروش نفت كه پول آن از
بانك مركزي گرفته ميشود باعث افزايش نقدينگي و
تورم ميشود .مسعود دانشمند در مورد افزايش تورم و
كاهشقدرتخريداظهاركرد:شاخصفالكتعبارت
ازجمعشاخصبيكاريوتورماست.سازمانكارجهاني
ميگويد اگر كسي يك س��اعت در هفته كار مستمر
داشته باشد بيكار تلقي نميشود اما ما چنين تعريفي
نداريم و ميگوييم يك شخص بايد در هفته دستكم
 40ساعتكاركندودستمزدمشخصيدريافتكندتا
شاغلمحسوبشود.بااينتعريفنرخبيكاريوهمين
طور تورم در ايران زياد اس��ت ،اما هر دوي اينها معلول
هس��تند .وي افزود :علت اين موضوع نداشتن توليد
است؛ با نبود توليد دولت درآمد ندارد و ناچار به چاپ
پول رو ميآورد و نقدينگي را افزايش ميدهد كه منجر
به تورم ميش��ود .براي حل اين موضوع بايد به سمت
افزايش اشتغال برويم ،اگر واحدهاي توليدي كار كنند
نيروي انساني جذب ميكنند .دانشمند تصريح كرد:
صنايع بزرگ نشان نميدهند كه مشكل كجا است اما
صنايعكوچكومتوسطكه 65درصدازتوليدناخالص
داخليو 70درصداشتغالمربوطبهآنهااست،درشرف
تعطيلي يا فعاليت با ظرفيت كمهستند .عمده صنايع
كوچك و متوس��ط در شهركهاي صنعتي هستند و
وضعيتشهركهايصنعتينشانميدهدكهبسياري
ازاينصنايعنيمهفعالياتعطيلهستند.

ويژه
با حمايت ويژه فوالد مباركه

تفاهمنامه راهاندازي و تجهيز نخس��تين آزمايش��گاه
صنعت  4.0مي��ان فوالد مباركه و دانش��گاه صنعتي
اصفهان به امضا رس��يد تفاهمنامه راهاندازي و تجهيز
نخستينآزمايشگاهصنعت 4.0دركشورميانشركت
فوالدمباركه،دانشگاهصنعتياصفهانوشركتايريسا
و با حمايت ويژه ش��ركت فوالد مباركه به امضا رسيد.
به گزارش خبرنگار ف��والد ،در آيين امضاي تفاهمنامه
راهاندازي و تجهيز نخستين آزمايشگاه صنعت 4.0در
كشور ،س��يد مهدي نقوي ،معاون تكنولوژي شركت
فوالدمباركه ،س��يد مهدي ابطحي ،رييس دانش��گاه
صنعتي اصفهان ،رسول سراييان ،مديرعامل شركت
ايريسا،احمدرضاتابش،رييسدانشكدهبرقوكامپيوتر
دانش��گاه صنعتي و جمعي از اساتيد و مديران شركت
ايريس��ا و ش��ركت فوالد مباركه حضور داشتند .سيد
مهديابطحي،رييسدانشگاهصنعتياصفهان،دراين
مراس��م اظهار كرد :امروز ورود به نسل چهارم دوراهي
بودن و نبودن است و اساسا رقابتپذيري ،تغيير فضاي
كار و ماموريتها نش��ان ميدهد كه در مسير پيش رو
خواهيمبودياحذفشدنيهستيم.

جلسه مشترك مديران عامل
شركت مترو و شركت بهينهسازي
مصرف سوخت

درراستايصرفهجوييبيشتردرمصرفسوختجلسه
مشتركي بين مديرعامل شركت بهرهبرداري متروي
تهران حومه و مديرعامل شركت بهينهسازي مصرف
سوخت برگزار شد .به گزارش مديريت ارتباطات امور
بينالملل شركت بهرهبرداري متروي تهران و حومه؛
جلسهمشتركعليعبدالهپورنايبرييسهياتمديره
ومديرعاملشركتبهرهبرداريمترويتهرانوحومهو
علي مبيني دهكردي مديرعامل شركت بهينهسازي
مصرف س��وخت برگزار ش��د .در ابتداي اين جلس��ه
عبدالهپور ضمن تشكر از شركت بهينهسازي مصرف
سوختبهدليلكمكيكهدرازايصرفهجوييمصرف
سوختناشيازجابهجاييشهروندانپايتختبهوسيله
مترو به اين ش��ركت شده است گزارشي از روند اجراي
قرارداد با شركت بهينهس��ازي مصرف سوخت و ورود
ناوگان جديد ناش��ي از اين قرارداد و مسافران جابهجا
شده در نتيجه ورود ناوگان جديد ارايه كرد .وي گفت:
از آغاز اين قرارداد تاكنون  ۱۵گزارش فصلي مربوط به
عملكرد شركت بهرهبرداري متروي تهران و حومه در
جهتصرفهجوييسوختحاصلازجابهجاييمسافران
به شركت بهينهسازي ارسال ش��ده كه از اين محل تا
پايان سال  ۹۹حدود  ۲۰ميليون دالر عملكرد قطعي
محاسبهوپرداختشدهاست.همچنينپيشنهاداتياز
طرف شركت بهرهبرداري متروي تهران و حومه جهت
همكاري بيش��تر دو شركت به منظور صرفه جويي در
مصرفسوختوافزايشبيشترسهممتروازجابهجايي
مسافر در ش��هر تهران ارايه ش��د .مديرعامل شركت
بهينهسازي مصرف سوخت نيز ضمن تاكيد بر نقش
حمل و نقل عمومي در صرفه جويي مصرف س��وخت
گفت:شركتبهينهسازيازهرگونهپيشنهاديكهمنجر
بهصرفهجوييدرمصرفسوختشود،حمايتميكند.
مبينيدهكرديتصريحكرد:باانجاممطالعاتبيشتر
در سيستم حمل و نقل عمومي پايتخت ،ميبايست
ش��هرداري تهران برنامهري��زي الزم جهت افزايش
ظرفيتسيستمحملونقلشهرتهرانخصوصامترورا
انجامدهد.ويگفت:بااستفادههرچهبيشترشهروندان
از مترو ضمن كمك به كاهش ترافيك و آلودگي هوا
ميتوانگامهايمهميدرافزايشصرفهجوييمصرف
سوخت نيز برداشت .مديرعامل شركت بهينهسازي
مصرفسوختخاطرنشانكرد:شركتبهينهسازي
مصرفسوختآمادهاستدرچارچوبقوانينموجود
در جهت رسيدن به اهداف مورد نظر كمك الزم را به
مترويتهرانوكالنشهرهاادامهدهد.
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خبر روز

شمار قربانيان كرونا در جهان از  ۴ميليون نفر گذشت

شمار مبتاليان به بيماري «كوويد »۱۹-ناشي از كروناويروس جديد در جهان تاكنون به  ۱۸۴ميليون و  ۹۳۶هزار و  ۳۴۶نفر
رس��يده و مرگ چهار ميليون و  ۸۱۸نفر نيز بر اثر ابتال به اين بيماري تأييد شده است .همچنين بنابر تازهترين آمارها تاكنون
 ۱۶۹ميليون و  ۳۱۳هزار و  ۶۳۰نفر از مبتاليان به كوويد ۱۹-بهبود يافتهاند .روند افزايش آمار ابتال به بيماري كوويد ۱۹-كه
تاكنون در  ۲۲۰كش��ور و منطقه در جهان شيوع يافته است ،ادامه دارد و اين بيماري همچنان در دنيا قرباني ميگيرد .امريكا
تاكنون با بيش از  ۳۴.۵ميليون مبتال و بيش از  ۶۲۱هزار قرباني همچنان در صدر قرار دارد .هند نيز با آمار بيش از  ۳۰.۶ميليون
مبتال پس از امريكا در رتبه دوم جهاني قرار دارد.

مرگ يك كودكهمسر به هنگام زايمان تكذيب شد

كودكهمسري،حقيقتي انكارناپذير

گليماندگار|
گزارش خبر درگذشت يك كودك 13ساله هنگام
زايمان در سيس��تان و بلوچستان اگرچه
خيلي زود از س��وي رييس اداره س�لامت مادران وزارت
بهداشت و درمان تكذيب ش��د اما تكذيبيه از بار تلخ اين
اتفاقكمنكرد .شايداين يك مورد تكذيب شداماواقعيت
اين اس��ت كه چنين اتفاقي همچنان در رخ دادن است و
ازدواج دختران زير س��ن قانوني و البته با مرداني كه سن
بااليي دارند يكي از معضالتي اس��ت كه در كشور وجود
داردوكسينميتواندمنكرآنشود.دراينروزهاكهمردم
زير هجوم اخبار تلخ و نگرانكننده و البته كاس��تيهايي
كه حاال ديگر به نيازهايي مانند آب و برق رس��يده شايد
چندان هم كس��ي را شوكه نكند .ضعف قانون حمايت از
كودكانهمچناناحساسميشود.قانونيكهدرآنآمده
اس��ت« :عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن  ۱۳سال
تمام شمس��ي و پسرقبل از رسيدن به سن ۱۵سال تمام
ت مصلحت
شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعاي 
با تش��خيص دادگاه صالح؛ مادهاي كه سالها است بر سر
 ۱۳س��ال تمام شمسي و ۱۵سال تمام شمسي آن ميان
صاحب نظران بحث است» .برخي كارشناسان صاحب
نظر معتقدند براي جلوگيري از ازدواج اجباري و صوري
كودكانكهدربرخينقاطكشوربهداليلمختلفيازجمله
فرهنگ مناطق رواج دارد و در نهايت به بازماندن كودكان
ازتحصيلميانجامد؛بايدحداقلسنازدواجراافزايشداد
چراكه فارغ از استثنائات ،چه تضميني وجود دارد كودك
 ۱۳سالهغرقدردنياينوجواني،بيتجربهوناآگاهبهپستي
و بلنديهاي زندگي مشترك و زناشويي كه از نظر قانون
شخصاامكانگرفتنگواهينامهوحتيمهريهخودراندارد،
چگونهتواناييمديريتوكنترلزندگيزناشوييراخواهد
داشت؟ آنچه از پژوهشها بر ميآيد و حائز اهميت است؛
تسامحقانونفعليدربرابرادلهولي(پدروجدپدري)براي
اثباتمصلحتازدواجكودكبدوندرنظرگرفتنرضايت
و آگاهي خود كودك از ازدواج در برخي محاكم است.
ردشدنطرح«ممنوعيتكودكهمسري»
حواليسال ۹۷بودكهنمايندگانمجلسدهمدرطرحي
موسوم به «ممنوعيت كودك همسري در تالش براي
ادامه از صفحه اول

در مدارس مهارت زندگي
تدريسكنيم

براي كمك به اقتصاد خانواده هزينه شود .البته ما
هش��دارهايي در اين خصوص دادهايم .ما پيشنهاد
داديم تسهيالت يا هر امتياز ديگري كه براي ازدواج
دختران در نظر گرفته ميش��ود به دختراني كه در
زير سن  ۱۸سال هم ازدواج ميكنند تعلق بگيرد،
اما اين تسهيالت براي او ذخيره شود تا آن دختر به
س��ن قانوني برسد و بتواند خودش با مديريت خود
از آن بهرهب��رداري كند .يعني اگر حتي در آن زمان
خواست اين تس��هيالت را به خانواده يا همسرش
ببخش��د ،بدانيم كه اين دختر اين امكان را داشته
كه اين موضوع را انتخ��اب كند .وقتي دختري كه
در س��نين كمتر از  ۱۸س��ال اس��ت امكان افتتاح
حس��اب برايش وجود ندارد ،ام��كان ورود به بازار
اش��تغال را ندارد و نميتواند ام��وال و داراييهاي
خود را به صورت ش��خصي حفظ كند ،ولي ازدواج
ميكند پس حقوقش كجا بايد حفظ شود؟ بحث
ما اين نيس��ت كه دخت��ران ازدواج نكنند بلكه اگر
ميخواهند ازدواج كنن��د ،ما حق و حقوق دختر را
به عنوان دولت حف��ظ كنيم و بداند ،ميتواند براي
حقوقش در زماني كه وارد سن قانوني شد ،تصميم
بگيرد .شايد يك تغييري در آمار اين مدل ازدواجها
ايجاد شود و از سوي ديگر حق و حقوق دختران نيز
حفظ شود .وقتي از نظر جسمي فردي آماده ازدواج
ميشود با اينكه از نظر روحي ،رواني و تربيتي براي
مادر بودن و همچنين كنترل مديريت يك خانه و
ارتباط متقابل با همسر چقدر آموزش ديده است،
كامال متفاوت اس��ت و اين موضوع از دغدغههاي
جدي ما اس��ت ،چراكه آموزشهاي قبل از ازدواج
عمدتا براي افراد بيش از ۱۸سال ارايه ميشود و آنها
هستند كه به دفاتر مشاوره مراجعه ميكنند و اين
موضوع هم براي ما يك معضل است .ما مهارتهاي
الزمرابهايندخترانآموزشنميدهيموهمچنين
حق و حقوقش��ان را براي آنها نگهداري نميكنيم.
بحث ما نگراني از ازدواجهاي اجباري است و بعد به
وجود آمدن آسيبهاي اجتماعي در پي آن است.
در آموزش و پرورش بايد حداقل  ۴۰درصد از وقت
كالس به بحث آموزشهاي مهارتي پرداخته شود،
به ج��اي اين همه علومي كه هي��چ خروجي ندارد
مهارتهايزندگيواجتماعيمانندبرقراريارتباط
با مردم ،س��واد رسانهاي و آشنايي با فضاي مجازي
و حتي مهارتهاي اش��تغال بايد به دانشآموزان
آموزش داده ش��ود .معتقدم بايد در مدارس خارج
از فض��اي دروس جاري حداقل  ۴۰ي��ا  ۵۰درصد
زمان را براي آموزشهاي مورد نياز زندگي ،اجتماع
و اشتغال اختصاص دهيم اگر اين اقدامات را انجام
داديم به نظرم اين آسيبها در حوزه ازدواج اجباري
كنترل ميشود .وقتي اين زيرساختها وجود ندارد
وآموزشهايالزمارايهنميشودنتيجهاشميشود
اين مشكالتيكه امروزبا آن مواجههستيم.

رساندن حداقل سن ازدواج دختران به ۱۶سال و پسران
به  ۱۸س��ال و ممنوعيت ازدواج دختران زير ۱۳س��ال
بودند كه در نهايت به دليل نياز به بررسي بيشتر طرح و
البته مخالفهايي از سوي منتقدين به سرانجام نرسيد.
بهط��وري كه طيبه سياوش��ي ش��اهعنايتي از اعضاي
فراكسيون زنان مجلس دهم در خصوص طرح اصالح
ماده ( )۱۰۴۱قانون مدني گفته بود كه حتي فوريت آن
در صحن علني مجلس رأي آورد اما به داليل نامعلوم در
كميسيون قضايي مجلس رد شد و اين در صورتي است
كه در خصوص سن ازدواج فتواي آيتاهلل مكارم شيرازي
و ديگر مراجع اتخاذ و آورده شد.

پزشكي قانوني به «كودكهمسري»
ورود نميكند
نايب رييس فراكسيون زنان مجلس دهم با اشاره به ماده
 ۱۰۴۱قانون مدني كه عقد نكاح دختر قبل از رسيدن
به سن  ۱۳سال تمام شمس��ي و پسرقبل از رسيدن به
سن  ۱۵سال تمام شمسي را منوط به اذن ولي به شرط
رعايتمصلحت با تش��خيص دادگاه صالح كرده است،
يادآورشد:قانونفعليتنهادرصورتيبهدخترانكمتراز
 ۱۳سال اجازه عقد ميدهد كه از پزشكي قانوني تاييديه
الزم را داشته باشند و از سوي ديگر شكايتي در خصوص
ممانعت اين ازدواج وجود نداشته باشد و تشخيص اين
موارد حساس بر عهده قاضي است.
او تاكيد كرد :از س��وي ديگر متاسفانه پزشكي قانوني
خيلي حرفهاي به اين مساله ورود نميكند و با اكتفا به
چند سوال سطحي بلوغ عقالني كودك راتاييد ميكند
و اجازه ازدواج به او ميده��د .برخي مراجع تقليد نظر
دارند كه بلوغ عقلي ش��رط است .اين در حالي است كه
بلوغ عقلي يك كودك زير  ۱۳ساله را نميتوان با يك يا
دو سوال ثابت كرد.
ذوالقدر اف��زود :حتي آمادگي جس��ماني يك كودك
 ۱۳س��اله براي ازدواج و زايمان با چند س��وال سطحي
اثبات شدني نيست .اين موارد حساس در جامعه وجود
دارد .از فراكس��يون زنان مجل��س يازدهم تقاضا داريم
چنين طرحهاي مهم حوزه زنان را در اولويت قرار داده
و بررسي كند.

داليل زياد براي «كودكهمسري»
مش��اور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده
رييسجمهوري ب��ا بيان اينكه دالي��ل متعددي براي
افزايش كودك همسري در كشور وجود دارد ،گفت :از
جملهاينداليلبهمباحثاقتصادي،اجتماعي،فرهنگي
و ...باز ميگردد .هر پرونده كودك همسري بايد با پرونده
ش��خصيتي فرد و خانوادهاش مطالعه ش��ود .گاه فقر و
بيكاري خانواده عامل ازدواج زودهنگام دختر ميشود.
گاه فقر فرهنگي و برخي آداب و رس��وم سختگيرانه و
متعصبانهخانوادهوجامعهمحليايننوعازدواجراسرعت
ميبخشد .بيس��وادي در خانواده و نبودن آموزش در
مناطقمحرومكشورمنجربهبيتوجهيبهتبعاتازدواج
در خردسالي ميشود حال آنكه برخي از زنان سالمند
در گفتوگوي مشاورهاي اقرار ميكردند كه ازدواج زود
هنگام،حاملگيزودهنگاموفرزندانمتولدشدهبافاصله
زماني ك��م ،منجر به بيماريهاي متعدد آنان در س��ن
ميانسالي به بعد بوده است و زمان استراحت و معالجه
بيماريهايشان را از آنان گرفته است.

افراط و تفريط در تشكيل خانواده
مفيدنخواهدبود
اوافزود:حالشماازمتخصصانزنانياپزشكانبخواهيد
در ويزيت اين زنان به اين مس��ائل توجه كنند .افراط و
تفريط در تشكيل خانواده و فرزندآوري -بدون توجه به
ابعادانساني -مفيدنخواهدبود.بايديكبرنامهاستاندارد
با واقعيتهاي موجود ترسيم كرد كه هم به هدف افزايش
جمعيت رس��يد و هم دختران جوان ما دچار خسارت
جسمي و رواني نشوند.
گراميزادگان در پاس��خ به اين س��وال ك��ه مطابق با
پژوهشها بعضا قضات در محاكم بيتوجه به مصلحت
شخصي كودك اذن ازدواج را صادر ميكنند و آيا اساسا
اين اذن بيتوجه به رضايت و آگاهي كامل كودك منجر
به ابطال عقد نميشود؟ خاطرنش��ان كرد :قضات بايد
همهجانبه به اين موضوعات حس��اس بنگرند .من نيز
چنين نظراتي را ش��نيدهام اما اميدوارم اين نگاه تغيير
كند.نسبتبهسالهايقبل،اكنونبايددادگاههابيشتر
به رشد جس��مي و رواني دختران توجه كنند .هيچگاه

روي خط خبر

بهبوديافتگان كوويد ۱۹به كرونا دلتامبتال ميشوند؟

بهبوديافتگان كوويد ۱۹به دليل وجود
آنتيبادي در بدن ،در مقابل اين ويروس
نيز ايم��ن بوده و ب��ه كرون��ا دلتا مبتال
نخواهند شد .عضو س��تاد ملي مقابله با
كرونا گفت :ويروس كرونا دلتا برخالف
كرون��اي چين��ي ،بيش از بزرگس��االن
كودكان و نوجوان��ان را درگير ميكند و
عالئم آن نيز عمدتا در اين گروه جمعيتي
شديدتر است .مسعود مرداني خاطرنشان كرد :عالئم
اين ويروس نيز تقريبا مشابه عالئم معمول كوويد ۱۹
نظير آبريزش بيني ،تب ،گلودرد و سردرد است كه
با شدت بيشتري بروز مييابد .عضو ستاد ملي مقابله
با كرونا ادامه داد :قدرت انتقال و س��رايت اين ويروس
نيز  ۱۲برابر بيش��تر از كروناي چيني بوده و از انسان
به انسان به س��رعت انتقال مييابد .مرداني ادامه داد:

بهبوديافتگان كرون��ا اما به ندرت به اين
ويروس مبتال شده و در صورت ابتال نيز
احتماال موارد خفي��ف بيماري را تجربه
ميكنند .ويروس كرونا دلتا نخستينبار
در هند شناسايي و تاكنون در  ۸۰كشور
جهان يافت شده است .سازمان جهاني
بهداشت گونههاي جهشيافته ويروس
كرونا را براس��اس حروف الفباي يوناني
نامگذاري و گونه يافتشده در هند را دلتا ناميده است.
عالئم كرونا دلتا مشابه سرماخوردگي است و عمدتا با
آبريزش بيني ،تب ،گلودرد و س��ردرد بروز مييابد.
همچنينبراساسآماررسميكشورها،تاكنونحدود
 ۱۷۵ميليون نفر را در دني��ا بهطور قطعي به ويروس
كرونا مبتال ش��ده و بيش از س��ه ميليون و  ۷۷۷هزار
نفر نيز بر اثر اين بيماري جان خود را از دست دادهاند.

بهزيستي معتادان زير ۱۸سال را درمان نميكند

سرپرستمركزتوسعهپيشگيريودرمان
اعتيادسازمانبهزيستيكشوراعالمكرد
كه قرار است در اولين جلسه ستاد مبارزه
با مواد مخدر و جلسه س��تادي ماده ،۱۶
موضوعجمعآوريمعتادانزير ۱۸سالو
افرادباالي ۶۵سالمطرحشودوبهنتيجه
برسند .فاطمه رضوان مدني ،درخصوص
جم��عآوري ك��ودكان و نوجوانان معتاد
اظهاركرد:سازمانبهزيستيبرنامهايبرايجمعآوري
كودكانزير ۱۸سالندارد،اماقراراستدراولينجلسه
ستاد مبارزه با مواد مخدر و جلسه س��تادي ماده ،۱۶
موضوع جمعآوري معتادان زير  ۱۸سال و افراد باالي
 ۶۵سالمطرحشودوبهنتيجهبرسند.اوافزود:سازمان
بهزيستي معتقد اس��ت كه نميتوان به معتاد زير ۱۸
س��ال عنوان متجاهر را اطالق كرد ،زيرا اين افراد هنوز
به سن قانوني نرسيدهاند كه متجاهر باشند؛ بنابراين

متولي درمان اين اف��راد به لحاظ قانوني
و علمي وزارت بهداش��ت است ،اما بعد از
اينكه اين كودكان و نوجوان��ان درمان و
سمزداييشوندورونددرمانراطيكنند،
در صورتي كه خانواده نداش��ته باشند يا
امكانبازگشتبهخانوادهرانداشتهباشند
درمراكزنگهداريسازمانبهزيستيويژه
كودكاننگهداريميشوندكهمسووليت
آن با معاونت اجتماعي س��ازمان بهزيس��تي اس��ت.
سرپرست مركز توس��عه پيشگيري و درمان اعتياد
سازمانبهزيستيكشورافزود:درحالحاضرسازمان
بهزيستي معتادان زير ۱۸سال را درمان نميكنند،
اينافراددرسيستموزارتبهداشتدرمانميشوند
و درصورتي كه به ما ارجاع ش��وند آنه��ا را در مراكز
نگهداريميكنيمواقداماتحمايتيسازمانرابراي
آنهامطابقپروتكلهاانجامخواهيمداد.

لغو محدوديتهاي كرونايي در انگليس

در حالي كه ش��ماري از كش��ورهاي
اروپايي و آس��يايي اين روزها درگير
س��ويه جديد كروناويروس موس��وم
به س��ويه دلتا (كه پيشتر به كروناي
هندي شناخته شده بود) هستند اما
برخي از دولتها نظير انگليس ،اقدام
به تس��هيل محدوديتهاي كرونايي
كردهاند .بوريس جانس��ون ،نخست
وزي��ر انگليس اعالم ك��رد كه دولت اين كش��ور
ميتواند حتي ب��ا وجود افزايش موارد بس��تري
در بيمارس��تان ،محدوديتها از جمل��ه قوانين
فاصلهگذاري اجتماعي و الزام به پوشيدن ماسك
را بهطور كامل لغو كند .جانس��ون اضافه كرد كه

دولت قصد دارد ب��ه مردم اجازه دهد
تا خودشان تصميم بگيرند كه چگونه
با روابط اجتماعي خ��ود كنار بيايند.
نخست وزير انگليس در مورد كساني
كه توصيه ميكنند بازگشايي مجدد
با تاخير روبه رو ش��ود ،اظهار داشت:
اگر نتوانيم در چند هفته آينده جامعه
را بازگش��ايي كنيم ،پس بايد از خود
بپرسيم كه چه زماني به شرايط عادي برميگرديم.
بوريس جانس��ون همچنين تاكيد كرد كه تزريق
واكس��ن به كاهش ميزان مرگ و مير و ابتالي به
بيم��اري كوويد ۱۹-كمك كرده اس��ت ،هرچند
هنوز نتوانسته اين بيماري را از بين ببرد.

پرسيدن چند سوال از دختران جوان نبايد محكي براي
پذيرش و تأييد رشد دختران براي ازدواج باشد .ازدواج
و تشكيل خانوادهاي كه هر روز از بلندگوها براي تحكيم
آن فريادها زده ميشود و اتفاقاتي كه از طريق جرايد و
رسانههابهاطالعمردمميرسدبسيارنگرانكنندهاست.
مانند حادثه مرگ اخير دختر حامله كه اگرچه تكذيب
شد اما بسيار باعث تاسف بود و اگر خبر كذب نبود بايد
در اين موضوع پزشكي قانوني نظر ميداد كه جثه اين
دختر توان اين حاملگي و وضع حمل را داش��ته است يا
خير؟تأكيدميكنمكهحقانتخاب،رضايتوعدماكراه،
شرط صحت عقد ازدواج است.
مش��اور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده
رييسجمهوري با تاكيد بر اينكه زمان آن رس��يده كه
قضات دقت بيش��تري در صدور احكام داش��ته باشند،
اين را هم گفت كه اين احكام بايد حق حيات و زندگي
دختران را حفاظت كند .ازدواج در صورتي پس��نديده
است كه شرايط و آمادگي كافي براي زوجين فراهم باشد
در غير اين صورت بايد قاضي فاصله زماني بيشتري به
خانوادهها براي رسيدن به نقطه ازدواج بدهد و آنان را به
صبر در رسيدن به زمان مناسب ترغيب و بر مبناي آن
حكم صادر كند.

بارداري زير  18سال از نظر پزشكي
منع شده است
دكت��ر س��يمين كاظمي جامع��ه ش��ناس و عضو
گروه جامعهشناس��ي پزش��كي و س�لامت انجمن
جامعهشناس��ي ايران ،در خصوص ام��كان بارداري
دختران  ۱۳س��اله و خطرات آن ،گف��ت :اگر تا اين
سنين مراحل بلوغ طي شده باشد ،احتمال بارداري
وجود دارد .البته سن بلوغ در دختران متفاوت است
و به عوامل مختلفي هم بس��تگي دارد ،اما آنچه مهم
است اين است كه به علت پرخطر بودن بارداري زير
هجده س��ال ،بارداري در اين سنين از نظر پزشكي
منع شده است.
اين پژوهش��گر مركز تحقيق��ات عوامل اجتماعي
موثر بر س�لامت دانش��گاه علوم پزش��كي شهيد
بهش��تي درباره آمار دقيق ك��ودكان زايمان كرده
در بيمارس��تانها تصريح كرد :اين آمار جمعآوري
و ثبت ميش��ود .هم در ثبت اح��وال و مركز آمار و
سرشماريها اطالعات مربوط به سن مادران وجود
دارد و هم در اداره سالمت مادران از زير مجموعههاي
معاونت بهداشتي اين آمار ثبت ميشود .يعني اين
طور نيست كه مس��ووالن از چنين آماري بيخبر

باشند يا آمار قابل دسترسي نباشد .مث ً
ال اگر به نتايج
سرشماري س��ال  ۹۵رجوع كنيد بيش از 37000
زن  ۱0-۱4س��اله زايمان داشتهاند .او معتقد است
كه بخش��ي از ازدواج كودكان ي��ك معامله و توافق
بين والدين كودك و شوهر است كه تنها به صورت
شرعي انجام ميشود و بهطور رسمي ثبت نميشود
و نظارت��ي روي آن وجود ندارد و تعداد ازدواجهايي
كه به اين شكل صورت گرفته ،مشخص نيست.
فارغ از توانايي برخي دختران  ۱۳يا  ۱۶س��اله براي
تش��كيل و اداره يك زندگي مشترك به نحوي كه به
هيچ يك از حقوق اولي��ه كودك نظير حق تحصيل
خللي وارد نشود و با رضايت و آگاهي كامل او ازدواج
انج��ام گيرد ـ كه با توجه به ش��رايط تربيتي زندگي
امروزي اين امر استثناء محس��وب ميشود ـ ازدواج
زود هن��گام بدون آگاهي و رضاي��ت كامل و محدود
كردن نقش اجتماعي دختران به همسر و مادر بودن
صرف و در نهايت عدم فراهم كردن زمينه رشد پايگاه
اجتماعي دختران از جمله تبعاتي اس��ت كه تسامح
ماده ۱۰۴۱قانون مدني در تشخيص مصلحت ازدواج
كودك آن را شدت بخشيده و ضرورت توجه بيشتر
مسووالن را يادآور ميشود.

رويداد

ايران در حال نشست است

فرونشس��ت زمين يكي ديگر از مش��كالتي است
كه اين روزها بيش از ه��ر زمان ديگري خودنمايي
ميكند .در واقع اكثر شهرها و استانهاي كشور در
خطرفرونشستزمينقرار دارندونميتوانمنكرآن
شد .بررسي داليلي كه باعث بروز چنين اتفاقي شده
بيش از آن اس��ت كه در يك گزارش به آن پرداخته
شود ،اما مهمترين داليل اين اتفاق برداشت بيرويه
آبهاي زيرزميني است .رفتاري غير اصولي كه حاال
كل كشور را در معرض خطر نشست قرار داده است.
رييس سازمان نقشهبرداري كشور اعالم كرد :از ۳۱
استان كشور  ۲۹استان در خطر پديده فرونشست
زمين قرار دارند و الزم اس��ت مسووالن تصميمات
قاط��ع در اين زمينه بگيرند ،چرا ك��ه ايران در حال
نشست است .غالمعلي جعفرزاده ايمنآبادي با بيان
اينكه نرخ فرونشس��ت زمين در كشور روز به روز در
حال تشديد شدن است ،افزود :اين در حالي است كه
در اين زمينه فرهنگس��ازي نشده است و عملكرد
دس��تگاههاي مرتبط با اين ح��وزه رضايت بخش
نيست؛ چرا كه اين دستگاهها در راستاي كاهش نرخ
فرونشستتصميماتقاطعومحكماتخاذنكردهاند.
او با تاكيد بر ض��رورت بازنگ��ري در بهرهبرداري از
چاهها،برداشتآبازسفرههايزيرزمينيومديريت
منابع آب ،اظهار كرد :بر اساس بررسيهاي ميداني ما
در حال حاضر از ۳۱استان كشور ۲۹،استان در خطر
پديده فرونشست قرار دارند.
جعف��رزاده با تاكيد ب��ر اينكه زمين اي��ران در حال
نشست اس��ت ،خاطرنش��ان كرد :براي جلوگيري
از روند افزايش��ي نرخ فرونشس��ت ني��از به قدرتي
فرات��ر از قدرتهاي اجرايي اس��ت و در صورتي كه
جلوي اين روند گرفته نشود ،شاهد تخريب بزرگ
زيس��ت محيطي خواهيم ب��ود .رييس س��ازمان

نقشهبرداري كش��ور به اقدامات اين سازمان براي
پايش اين پديده اش��اره كرد و يادآور ش��د :تاكنون
 ۱۱۰نقطه و  ۴۴منطقه در كش��ور مورد بررس��ي و
پايش اين س��ازمان از لحاظ فرونشست قرار گرفته
و كلي��ه اطالع��ات آن و ميزان نرخ فرونشس��ت به
مسووالن مربوط ارسال شده است ،ولي دريغ از اينكه
دستگاههاي مرتبط برنامههاي خود را در كاهش اين
بحران زيست محيطي اعالم كنند.
جعفرزاده سازمان نقش��هبرداري كشور را يك نهاد
رصدكننده توصيف ك��رد و ادام��ه داد :اطالعات و
دادههايي ك��ه از پايشهاي انجام ش��ده در زمينه
فرونشست اطالعرساني شده است ،ولي توجهي به
آنها نشده و اين در حالي است كه نرخ فرونشست در
ايرانروندافزايشيدارد.اوباتاكيدبراينكهفرونشست
يك مخاطره غير قابل جبران اس��ت ،اظهار كرد :راه

برون رفت از اين بحران آن اس��ت ك��ه از هماكنون
درهاي چاهها بس��ته و برداشت آبهاي زيرز ميني
متوقفوبرنامههاينگهداشتذخايرزمينياجرايي
شود .رييس سازمان نقشهبرداري كشور با انتقاد از
نحوهجمعآوريآبهايسطحي،تاكيدكرد:بهبهانه
جمعآوري آبهاي سطحي اقدام به آسفالت كردن
زمين ش��ده كه اين امر موجب كاهش نفوذپذيري
زمين شده است.
او دو عامل تغيير اقليم و خشكسالي و دخالت بشر
در محيط زيست را از مهمترين عوامل فرونشست
زمين در كشور نام برد و يادآور شد :انتظار ميرود
كه بشر خردمند اقداماتي در جهت كاهش فشار
بر محيط زيست اجرايي كند ،ولي در حال حاضر
ش��اهديم كه دخالتهاي انس��ان موجب تشديد
شدن بحرانهاي محيط زيستي شده است.

ذره بين

نيرويهاي اورژانس اجتماعي هم به ماموريت نميروند
اعتراضه��ا و گاليهه��ا از بازنشس��تگان ،معلمان،
پرس��تاران و كارگران حاال به نيروهاي خريد خدمت
اورژانس اجتماعي رس��يده اس��ت .اين اف��راد هم از
عدم پرداخت دس��تمزد خ��ود گاليه دارن��د و اعالم
كردهاند به ماموريت نميروند .اين روند قرار است به
كجا بينجامد؟ چرا مس��ووالن امر فكري به حال اين
پرداختيها نميكنند و در اين شرايط دشوار اقتصادي
بهفكرپرداختدستمزدهايحداقليمشاغلگوناگون
نيستند.چرابايدرويهعدمپرداختدستمزدبهرويهاي
هميش��گي براي كارفرمايان تبديل شود؟ جمعي از
نيروهاي خريد خدمت اورژانس اجتماعي در اعتراض
ب هعدمپرداختدستمزدهايخود،كارراتعطيلكرده
و گفتند :دو س��ه روز اس��ت برخي از نيروهاي خريد
خدم��ت اورژانس اجتماعي در اعت��راض به معوقات
مزدي و شرايط شغلي خود به ماموريت نرفتهاند و بعد

از اعالم ماموريتهايي مثل خودكشي و كودكآزاري،
سازمان مجبور شده نيروهاي قراردادي خود را براي
پوشش ماموريت اعزام كند .آنها با بيان اينكه برخي
نيروه��اي پيمان��كاري مراكز مختلف دس��ت از كار
كشيدهاند ،بيان كردند :ما خبر داريم اول نيروهاي دو
مركزدستبهاعتراضزدندوبعدبهتدريجتعدادمراكز
زياد شدند و تا جايي كه ما خبر داريم تا امروز نيروهاي

خريد خدم��ت پنج مركز ب��ه ماموري��ت نميروند.
نيروهاي اورژانس اجتماع��ي همچنين گفتند :ما با
خط  ۱۴۸۲كه خط شكايات درون سازمان بهزيستي
است تماس گرفتيم و وضعيت خود را بيان كرديم و در
آنجا هم اعالم كردهايم كه فعال دست از كار كشيدهايم.
در اين شرايط اولين واكنش سازمان شهر تهران مثل
هميشه اين بوده است كه مسووالن اسامي افرادي را
كه دست از كار كشيدهاند را اعالم كنند .آنها با انتقاد از
شرايطسختكاريخودگفتند:حقوقهايمابسيار
پايين است و با اين وجود دو سال است كه حقوقمان
را با تاخير دو يا س��ه ماهه پرداخت ميكنند .آنها
همچنين در اعتراض بهعدم واكسينه شدن در برابر
كرونا گفتند :با وجود اينكه به ماموريتهاي سخت
ميرويم و روزان��ه با آدمهاي مختلفي در ارتباطيم،
هنوز واكسن كرونا دريافت نكردهايم.

