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يادداشت- 1

يادداشت- 2

آالرم بحران در صنعت برق

فهرست اولويت دار رفع تحريم ها 

مش��كالتي كه در صنعت برق 
كش��ورمان وجود دارد، تابعي 
از مش��كالت كالن اقتصادي 
كشور است. مهم ترين مشكلي 
كه مي توان به آن اش��اره كرد 
بحث قيمت گذاري دستوري 
در اين صنعت اس��ت. دولت ها 
بنا به داليل گوناگون از جمله 
رويكردهاي پوپوليس��تي كه اغل��ب در پيش مي گيرند، 
اقدام به قيمت گذاري دستوري در صنعت برق مي كنند. 
قيمت گذاري كه هرچند در ظاهر در راس��تاي كس��ب 
محبوبيت ب��راي دولت ها اس��ت اما در ادام��ه باعث بروز 
مش��كالت عديده اي در فضاي عمومي و اقتصادي كشور 
مي  شود و اتفاقا محبوبيت دولت ها را خدشه دار مي سازد. 
در كنار بحث قيمت گذاري دستوري جهت گيري يارانه اي 
ادامه در صفحه 5 كشور به صورتي است كه ...  

صرف نظ��ر از تف��اوت در فرم، 
شکل و ميزان تاثير، تحريم های 
وضع شده عليه کشور عمدتًا از 
سوی آمريکا اعمال شده است. 
تحريم های وضع شده اين کشور 
در دو گروه طبقه بندی می شوند: 
گروه اول، تحريم های مرتبط با 
مصوبات کنگره آمريکا )نظير: 
تحريم های ايران )ISA(، داماتو، IFCA حمايت از آزادی 
ايران و منع سالح های کشتار جمعی، IINA منع گسترش 
س��الح های هس��ته ای ايران و عراق، CISADA قانون 
جامع تحريم ها، پاسخگويی و عدم سرمايه گذاری ايران و 
CAATSA مقابله با دشمنان آمريکا از طريق تحريم ها( 
)بي��ش از 60 فقره(؛   گ��روه دوم، تحريم ه��ای مرتبط با 
دستورالعمل اجرايی صادره توسط رئيس جمهور آمريکا 
)بيش از 1400 فقره(.  ادامه در صفحه 6

محمد پارسا

علیرضا گرشاسبی

يادداشت-3جوابيه

يادداشت-4

پاسخ به گزارش »واكاوي 
داليل كمبود برق در كشور«

رييس جمهور منتخب بخواند

در مدارس مهارت زندگي 
تدريس كنيم

 پيرو انتشار مطلبي با عنوان »واكاوي داليل كمبود برق 
در كشور« در روز چهارشنبه مورخ 1400/3/9 در روزنامه 
تعادل، با عنايت به مطالب مندرج در آن يادداشت درباره 
نقش مپنا در خاموشي هاي كشور و اشاره به نيروگاه هاي 
كالس اف و قراردادهاي منعقد ش��ده دراين خصوص، 
توضيحات زير جهت اطالع افكار عمومي و درج در آن 

روزنامه وزين ارسال مي گردد.
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 
۵000 مگاوات نيروگاه هاي سيكل تركيبي با استفاده 
از توربينهاي كالس F گرفت و مقرر شد تا گروه مپنا در 
قالب قرارداد فوق ضمن اجراي پروژه در ۸ س��اختگاه 
بصورت كليد در دس��ت بگونه اي برنامه ريزي نمايد تا 
در پايان اين قرارداد توربين هاي گازي نس��ل جديد به 
100٪ س��اخت داخل برس��د.  اين قرارداد كه در سال 
96 ابالغ شد، در دو فاز طراحي گرديد و مقرر شد تا ۸۵ 
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 صرفٌا به دليل محدوديت هاي 
بين المللي و تحريم هاي ظالمانه عليه كشورمان تاكنون 
محقق نگرديده است. ليكن شركت برق حرارتي و گروه 
مپن��ا به جهت برون رف��ت از اين وضعي��ت و ادامه كار 
ساخت نيروگاه هاي فاز اول قرارداد ۵000نيروگاه سيكل 
تركيبي كالس F، در اسفند 9۸ تفاهم نمودند تا كار را با 
استفاده از ظرفيت هاي داخلي پيش بگيرند و همچنين 
تمهيدات توس��عه محصول داخلي را كليد زدند.  با اين 
تصميم اكنون شاهد هستيم عمليات اجرايي 4 نيروگاه 
در فاز اول شامل )هنگام به ظرفيت 906؛ دو كوهه 4۵1؛ 
سهند 4۵1 و ويس 906 مگاوات( آغاز شده و عمليات 
اجراي��ي در آن ادامه دارد و همچني��ن مراحل احداث 
نيروگاه سيكل تركيبي بعثت با استفاده از توربين ملي 
MGT.7۵ نيز در اسفند 1399 ش��روع شد.  در حال 
حاضر اين ابر پروژه در فاز اول و عليرغم هيچگونه تامين 
مالي خارجي داراي پيشرفت فيزيكي3۵.6 درصد بوده 
و پيمانكاران طرح در هر 4 ساختگاه فوق الذكر )هنگام، 
 دوكوهه ، سهند،  ويس( در حال فعاليت مي باشند و مردم 
عزيز كشورمان در اس��تان هرمزگان از برق توليدي از 
توربين نخست گازي كالس F هنگام بهره مند شده اند.  
از سويي ديگر و بنا به وظيفه ذاتي صنعت برق به جهت 
قطع وابستگي به هيچ كشور و سازنده خارجي، هم اكنون 
توربين اول از مجموعه ف��از اول قرارداد ۵ هزار مگاوات 
نيروگاه سيكل تركيبي كالس اف در مدار توليد بوده و 
216 هزار و ۸16 مگاوات ساعت انرژي توليد كرده است. 
توربين دوم نيروگاه هنگام در حال حاضر راه اندازي گرم 
را سپري مي كند و با تكميل پست Gis بالفاصله به شبكه 
ادامه در صفحه 5 سراسري متصل خواهد شد.   

در س��ال 2021 رتبه ايران به 
لحاظ ت��اب آوري اقتصادي از 
ميان 130 كشور مورد بررسي 
12۸ ب��وده و طي بازه زماني ۵ 
سال اخير ضعيف ترين عملكرد 
را به خود اختصاص داده است. 
به عقيده عده اي از تحليلگران 
زم��ان درونگراي��ي و توجه به 
داخل مرزها فرا رسيده است و ايران بايد در سياست هاي 
منطق��ه اي و فرامنطقه اي تجديدنظر ج��دي كند، زيرا 
برآيند منظومه فكت هاي داخلي و خارجي موجود روي 
ميز آالرم هاي هشدارآميزي را صادر مي كند، به  طوري  
كه جمع جب��ري زيان درون مرزي ناش��ي از حكمراني 
نامطلوب به دليل عدم درك جامع و كامل از تحوالت فعلي 
و آتي ايران و جهان، مديريت ناصحيح، وجود كاستي ها 
و غفلت ها و... در مقابل سود و دستاوردهاي فعاليت هاي 
برون مرزي 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 استراتژي ها و 
سياست ها و...( بازنگري نمايند، چراكه در صورت ادامه 
وضع موجود با ريسك فزاينده فروپاشي اقتصاد ملي مواجه 
ادامه در صفحه 7 خواهد شد. 

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 
رسيدند و آمادگي ازدواج داشته 
باشد بايد اين اتفاق بيفتد. ما هم 
نمي خواهي��م وارد بحث هاي 
ش��رعي و فقهي اي��ن موضوع 
شويم، اما واقعيت اين است كه خيلي از اتفاقات تلخ از جمله 
در معرض تهديد قرار گرفتن سالمت كودك بعد از زايمان 
حاصل انجام ازدواج اجباري است. نگراني ما اين است كه با 
بي توجهي به حقوق دختران زير 1۸ سال به آنها ظلم شود. 
ما اين موارد را در بحث هايي مانند وام ازدواج و موضوعات 
ديگر بارها مطرح كرديم تا بتوانيم حقوق اين جامعه را حفظ 
كنيم. در طي اين چند سالي كه مباحث مربوط به ازدواج را 
رصد مي كنيم در سنين پايين به ويژه در دختران زير 13 هر 
سال يك آمار افزايشي را داريم كه داليل مختلفي مي تواند 
داشته باشد و شايد هم يكي از داليل آن تسهيالتي است 
كه براي ازدواج در نظر گرفته مي شود و هر ساله افزايش پيدا 
مي كند. ما معترض به افزايش تسهيالت نيستيم، اما نگران 
هستيم كه اين تسهيالت اتفاقا به دختر خانم اختصاص پيدا 
نكند و اصال براي ازدواج آن دختر هزينه نشود و صرفا توسط 
ادامه در صفحه 8 اولياء و طرفين دريافت شده و...  

حسن  ياسري

محمدمهدي تندگويان

وزير راه و شهرسازي: با فقر زمين مواجه بوديم »تعادل« مشكالت بازار سهام را بررسي مي كند

مسووالن اجازه صعود ادامه دار بازار سهام را مي دهند؟
 19 هزار خانه خالي 
در مسكن مهر پرديس

صفحه 5     صفحه 4    

بورس از دايره ريسك خارج مي شود؟

رشد چشمگير شاخص كل

 بيانيه جمعي از
 اقتصاددانان، مديران بانكي 
و صاحب  نظران مالي درباره 

طرح قانون بانك مركزي

كنترل تورم 
 نيازمند

 بانك مركزي 
مستقل 
مقتدر  و 

پاسخگوست 

رييس جمهور به معاون اول براي حل معضل قطع برق ماموريت ويژه داد

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

حسن تاش: از سال آينده مشكل گاز هم داريم

جهت گيري يارانه اي در صنعت برق به نفع ثروتمندان است

 عذرخواهي 
رييس جمهور

معماي خاموشي ها

 مصرف انرژي
 »قانون« يا »قيمت«؟ 

 محسن شمشیري| 
رييس جمهور گفت: در خاموشي ها، مهم اين است كه 
مردم از ساعات آن مطلع باشند تا بتوانند پيش بيني 
و برنامه ريزي كنند؛ البته نس��بت به مردم عزيزي كه 
در اين روزها دچار مش��كل و رنج شدند، عذرخواهي 
مي كنم و خواهش مي كنم مق��داري در مصرف برق 

صرفه جويي كنند.
روحاني روز سه ش��نبه به مش��كل كم برقي و قطعي 
 برق در كش��ور اش��اره كرد و گفت: در ۸ سال گذشته 
حدود 2۵00 مگاوات به طور ساالنه به ظرفيت توليد 
برق كشور اضافه ش��ده، اين درحالي است كه قبل از 
اين دولت به طور متوسط ساالنه 1700 مگاوات برق 
اضافه مي شد، اما با اين وجود به خاطر گرماي شديد و 

خشكسالي دچار مشكل مي شويم.
روحاني با بيان اينكه برق براي زندگي، آسايش، حيات 
مردم و توليد كشور اهميت بسزايي دارد، اظهار داشت: 
امسال دچار خشكسالي بي سابقه اي هستيم و ميزان 
بارندگي نسبت به پارسال ۵2 درصد كاهش داشته و 
7 هزار مگاوات توليد برق آبي 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. رييس جمهور افزود: توليدات صنعتي 
كشور نسبت به سال گذشته ۵0 درصد 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 راه حل هاي اين معضل را شناسايي 
و برطرف كنن��د و در اين زمينه بخش��ي از صنعت با 
تغيير س��اعات فعاليت خود مي تواند همراهي كند. 
رييس جمهور گفت: وزارت نيرو در اين زمينه مقصر 
نيست، منتها بايد براي مردم توضيح دهد كه مشكل 
چه بوده است و بايد راه حل مشكل را اجرايي كند. در 
جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت روز سه شنبه 
نيز پس از ارايه گزارشي از وضعيت تامين برق و تشريح 
داليل و علل خاموش��ي ها، راه حل هاي كاهش تنش 
برقي كشور در روزهاي اخير مورد بررسي قرار گرفت.

بر اساس اين گزارش عوامل عمده اي چون خشكسالي 
و كاهش توليد ب��رق در نيروگاه هاي آب��ي و گرماي 
بي سابقه 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. رييس جمهور 
در اين جلسه دستور داد، در جلسه ويژه اي به رياست 
معاون اول و متشكل از دستگاه هاي مختلف، موضوع 
را بررسي و دستورالعمل اجرايي در حوزه هاي مختلف 
را تعيين و اعالم كند. رييس جمهور 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 پديده ها بايد مديريت ش��ود و به حداقل 
برسد و با برنامه ريزي دقيق، پيش بيني پذيري پديده ها 

افزايش يابد.
وزارت نيرو با همكاري همه دستگاه ها،  بايد با جديت در 
اسرع وقت نسبت به حل معضل تامين برق اقدام كند.

روحاني با تاكيد بر لزوم پاسخگويي به افكار عمومي، 
توضيح و روشنگري مردم گفت: خاموشي و قطعي برق 
امر موقتي است و در گذشته هم سابقه داشته و قابل 
مديريت است ولي آنچه بيش از خاموشي ها مي تواند 
آزار دهنده باشد قطع ناگهاني و بدون برنامه برق است. 
رييس جمهور افزود: اگر در اين زمينه مردم با توضيحات 
دقيق مسووالن، پاسخ ابهامات خود را دريافت كنند 
ت��ا اندازه اي مش��كل را قابل تحمل ت��ر خواهد كرد و 
درصورتي كه قطع برق به شكل ناگهاني انجام نشود 
و از پيش اطالع رس��اني الزم صورت گيرد، خسارت و 

نارضايتي كمتري خواهيم داشت.

  خاموشي هاي اخير و راهكارهاي مديريت 
مصرف برق بررسي شد

همچنين وزير و معاونان وزارت نيرو با حضور در دفتر 

معاون اول رييس جمهور گزارشي از آخرين وضعيت 
توليد و مصرف، راهكارهاي جلوگيري از خاموشي و 
قطعي برق و مديريت بهينه مصرف آن به معاون اول 
رييس جمهور ارايه كردند. از سوي ديگر، رييس جمهور 
منتخب در ديدار وزير نيرو، نگراني جدي خود نسبت به 
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 
خاموشي هاي اخير پرداخت.  رييسي نيز در اين ديدار 
با ابراز نگران��ي جدي از قطعي فراگير برق در روزهاي 
اخير و مشكالت عديده اي كه به واسطه آن براي زندگي 
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 

تامين برق مورد نياز كشور، گزارش خواست. رييس 
قوه قضاييه نيز در نامه اي دادستان كل كشور را مامور 
پيگيري فوري قطعي هاي مكرر برق شهرهاي مختلف 
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 استان هاي 

ديگر ابراز نگراني كرده اند. 

  كمبود سرمايه گذاري 
در حال��ي كه س��نديكاي صنعت برق، سال هاس��ت 
نسبت به خاموشي در سال هاي بعد و فصل تابستان 
هشدار داده و چند س��الي است كه نسبت به كمبود 
سرمايه گذاري و نبود سرمايه كافي ابراز نگراني كرده 
اس��ت، اما برخي كارشناسان اين مشكل را به كاهش 
سرمايه گذاري ها از زمان احمدي نژاد نسبت داده اند.  
وزير نيرو در بهمن ماه 1396 يعني قريب به چهار سال 
پيش گفت��ه بود كه زيربار »مافياي نيروگاه س��ازي« 
نمي رون��د و اس��تدالل كردند كه »س��اخت نيروگاه 
براي جوابگويي به 200 ساعت مصرف پيك، توجيه 

اقتصادي ندارد«.

  وزير اقتصاد: مشـكالت امـروز صنعت برق به 
دليل شوك هاي ارزي سال هاي گذشته است

از س��وي ديگر، وزير اقتصاد با بيان اينكه بخش��ي از 
مشكالت امروز فعاالن صنعت برق به دليل شوك هاي 
ارزي سال هاي گذشته اس��ت، گفت: مدلي كه براي 
صنايع پتروش��يمي و واگذاري خ��وراك آنها در نظر 
گرفته شد، نمونه اي از مدل هاي مناسب است كه شايد 
بتوان براي صنايع برق هم اجرايي كرد. فرهاد دژپسند با 
اعالم اينكه سال هاي گذشته نيروگاه هاي برق كشور از 
تسهيالت ارزي صندوق توسعه ملي استفاده كرده اند، 
گفت: ش��وك هاي ارزي چند س��ال قبل، متاسفانه 
بازپرداخت وام هاي ارزي نيروگاه هاي برق كشور را با 
مشكل مواجه كرده است.  دژپسند در ادامه ضمن قبول 
گاليه برخي توليد كنندگان برق كش��ور در خصوص 
زيانده شدن صنعت برق با ادامه سياست نرخ گذاري 
تكليفي فروش برق افزود: شرايط اقتصادي و اجتماعي 
كشور اقتضائات خود را دارد و نمي توان قيمت برق را 
به سادگي افزايش داد.البته از طرفي هم نمي توان به 
زيان توليد كنندگان بخش خصوصي تصميم گيري 
كرد و بايد به گونه اي تصميم گيري و عمل كنيم كه هم 
منافع مصرف كنندگان 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 گفت وگو 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 شوك هاي ارزي هميش��ه بازپرداخت وام هاي 
ارزي را با مشكل روبه رو مي كند، گفت: اوج اين مشكالت 
در س��ال هاي 1372 و 1373 اتفاق افتاد كه اختالف 
قيمت تسهيالت ارزي تبديل به حساب تعهدات ارزي 

و ريالي شد و بحران نقدينگي را شكل داد.

زه�را س�لیماني | در ش�رايطي ك�ه موض�وع 
خاموشي هاي گاه و بیگاه برق در جهان پسامدرن 
در قرن 21 تقريبا حل و فصل ش�ده و كشورهاي 
توسعه يافته از طريق متنوع ساختن راهكارهاي 
بهره مندي از انرژي برق تالش مي كنند، فضاي 
عموم�ي و بخش ه�اي اقتصادي كش�ورمان با 
آغاز تابس�تان 1400 با خاموش�ي هاي گسترده 
برق مواجه ش�ده اس�ت؛ خاموش�ي هايي كه از 
يك طرف خسارات گس�ترده اي در بخش هاي 
اقتصادي، كسب و كار ايجاد كرده و از سوي ديگر 
در بخش هاي درماني، آموزشي و فضاي عمومي 
كشور منشا آس�یب هاي فراواني بوده است. در 
اين میان برخي تحلیلگران به عدم سرمايه گذاري 
مناسب در صنعت برق كشور در سال هاي میاني 
دهه 80 به بعد اشاره مي كنند. در زمان دولت هاي 
نهم و دهم و در سال هايي كه اتفاقا اقتصاد ايران 
با درآمدهاي سرشار نفتي روبه رو بود، دولت وقت 
ترجیح داد جهت گیري سرمايه گذاري هاي كشور 
را به جاي توسعه زيرساخت ها، صرف پرداخت 
يارانه هاي نق�دي به عمومي ايرانیان كند. بعد از 
آن هم روند اعمال تحريم ها باعث شد تا اقتصاد 
ايران نتواند روند عادي س�رمايه گذاري بر روي 
زيرس�اخت هاي خود را دنبال كند. در واقع بعد 
از دولت اصالح�ات روند س�رمايه گذاري ها در 
صنعت برق و بسیاري از حوزه زيرساختي متوقف 
شد. شرايطي كه كار را به جايي رساند كه امروز 
نارضايتي هاي فراواني به دلیل خاموش�ي هاي 
گسترده در كشور ايجاد شده است. با اين مقدمات 
سراغ معاون پژوهشي و برنامه ريزي سنديكاي 
برق رفتیم تا نوري به ابعاد پنهان مساله اي بتابانیم 
كه امروز به موضوع اصل�ي گفت وگوها از مردم 

عادي در كوچه و بازار تا محافل تخصصي اقتصاد 
بدل شده است. اسدي قیمت گذاري دستوري، 
عدم سرمايه گذاري مناسب، جهت گیري نادرست 
يارانه ها و... را از جمله داليلي مي داند كه وضعیت 

صنعت برق را در شرايط بحراني قرار داده است.

  اين روزها مردم و صاحبان كسب و كار گاليه هاي 
فراواني در خصوص خاموشي ها مطرح مي كنند. 
چرا شرايط صنعت برق كشورمان به نقطه بحراني 

رسیده است؟
با توجه به اين واقعيت كه برق كااليي اس��ت كه امكان 
ذخيره شدن براي آن وجود ندارد و بالفاصله پس از توليد 
بايد مصرف شود. از آنجا كه اين كاال قابل انتقال نيست 
و جابه جايي ندارد بنابراين مانند بسياري از حوزه هاي 
اقتصادي نمي توان براي آن صندوق ذخيره اي تدارك ديد 
و در زمان بحران ها از اين ظرفيت هاي ذخيره شده بهره 
برد. بر همين اساس اصوال در سراسر جهان و كشورهاي 
مختلف، صنعت برق بر اساس برنامه ريزي هاي بلندمدت 
اداره مي شود. يعني حداقل براي ۵ سال آينده پيش بيني 
شود كه تابع تقاضايي كه بر اساس فاكتورهاي مختلف 
در مصرف برق وجود دارد، واجد چه ويژگي هايي است 
و پس از آن مبتني بر اين چش��م اندازهاي ارايه ش��ده، 
مدل هاي سرمايه گذاري و س��بد عرضه انرژي تعريف 
مي شود. بر اساس مدلي كه در اين صنعت طي دهه هاي 
متمادي صورت گرفت��ه، برنامه ريزي در خصوص برق 
الزاما در لحظه اتفاق نمي افتد، بلكه اين برنامه ريزي ها و 
هدف گذاري ها در يك دورنماي حداقل ۵ ساله بايد مورد 
توجه قرار بگيرد. يعني براي اينكه امروز كش��ور دچار 
بحران كمبود برق نباشد، حداقل مي بايست طي ۵ سال 
گذشته هدف گذاري ها و سرمايه گذاري هاي الزم صورت 
گرفته باشد.  ادامه در صفحه 2

 عليرضا اسدي، معاون پژوهشي و برنامه ريزي سنديكاي برق 
در گفت وگو با »تعادل« تشريح كرد

گفت و گو

معماي خاموشي ها

جمع��ي از اقتصاددان��ان، مدي��ران ارش��د بانكي و 
صاحب  نظران مالي درباره طرح قانون بانك مركزي 
بيانيه اي ارايه كرده  و خواستار اصالح اين قانون هستند 
كه جزيياتي در اين راستا شرح داده اند. اين بيانيه به 
امضاي 36 نفر از اس��اتيد دانشگاه، مسووالن فعلي و 
سابق بانك ها، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه 
كشوري رسيده است كه البته اسامي آنها هنوز منتشر 
نشده است . در اين بيانيه به موضوعات مختلف طرح 
قانون بانك مركزي از شوراي فقهي، استقالل بانك 
مركزي، رابطه با دولت، نظ��ارت بر بانك ها گرفته تا 
موضوع مهم تورم و حفظ ارزش پول ملي مورد بررسي 
قرار گرفته و خواستار اصالحات گسترده در متن قانون 
صفحه 3 را بخوانید و بندهاي مختلف آن شده اند.   



تعادل|»قيمت« به ميزاني كه س��يگنال ورود يا خروج 
اشخاص حقيقي به/ از بازارهاي مختلف به شمار مي رود، 
به مثابه اهرمي پرقدرت در دست سياستگذاران است كه 
مي توانند بازار كاالهاي عمومي را تنظيم كنند. انواع انرژي و 
سوخت در ايران، از جمله كاالهاي عمومي به شمار مي رود. 
همواره طي چند دهه اخير از زبان كارشناسان اقتصادي 
شنيده ايم كه به دليل ارزان بودن قيمت، حامل هاي انرژي 
بيش از اندازه مصرف شده و در واقع اسراف مي شود. افزون 
براين، باعث قاچاق اين كاالها به خارج از كشور نيز مي شود. 
اين استدالل اما از نگاه غالمحسين حسن تاش صاحب نظر 
حوزه اقتصاد انرژي مردود است. او بر اين باور است كه مساله 
بهره وري در حوزه انرژي و به ويژه گاز تابع عوامل ديگري غير 
از »قيمت« است. به باور او، كارنامه  اجراي قوانين مربوط به 
انرژي تقريبا نزديك به صفر است. اما بيش از 30 سال است 

كه اين ادبيات تكراري به صورت دوره اي تكرار مي شود. 
حسن تاش در نشست مجازي موسس��ه دين و اقتصاد با 
موضوع »قيمت حامل هاي انرژي؛ واقعيت ها و جوسازي ها« 
گفت: بحث قيمت گذاري حامل هاي ان��رژي اوايل بعد از 
جنگ شروع شد. گفتند مي خواهيم مصرف را كنترل كنيم. 
به همان زبان دوستان گفتيم بايد توابع تقاضا را مطالعه كنيد 
و كشش هاي قيمتي را دربياوريد، بعد ببينيد بايد چقدر 
قيمت تعيين شود تا مصرف را كنترل كنيد. در آن موقع به 
يكي از اساتيد علم اقتصاد خواهش كردم براي اولين بار در 
ايران ي��ا حداقل بعد از انقالب توابع تقاضاي چهار فرآورده  
اصلي را مطالعه كند. در آنجا نش��ان داده شد كشش هاي 
قيمتي تقاضا خيلي پايين هستند و به نوعي بي كشش است 
بنابراين كنترل مص��رف را فقط از طريق قيمت نمي توان 
انجام داد. بعد گفتند قيمت ها منطقي نيس��تند. گفتيم 
اصول قيمت گذاري منطقي چه چيزهايي هستند؟ گفتند، 
مي خواهيم بهينه س��ازي كنيم، مصرف غير بهينه است. 
گفتيم بهينه سازي چه مسائل و اصولي دارد و كتاب ترجمه 
كرديم و گفتيم به غربي هايي كه استناد مي كنيد ببينيد 
خودش��ان چه كاري انجام دادند. بح��ث الگوي مصرف را 
مطرح كردند و هر كدام جواب داده شد مستمسك ديگري 
پيدا كردند و گاهي به وجه شرعي متوسل شدند و گفتند 
اسراف و قاچاق مي شود و عدالت اجتماعي برقرار نمي شود. 
هر كدام توضيح و جواب داده شد در آخر معلوم شد بودجه 
كم داريم و نمي توانيم صنعت نفت را اداره كنيم خصوصاً اين 
بحث ها روي بنزين متمركز مي شوند به دليل اينكه روزآمد و 
جرينگي است. درآمد حامل هاي ديگر خصوصاً در آن زمان 
به زودي وصول نمي ش��د. وي تصريح كرد: اواًل هيچ جاي 
دنيا قيمت حامل هاي انرژي را با فوب خليج فارس يا قيمت 
بازار جهاني تنظيم نمي كنند. بر اساس برنامه  و سياست 
انرژي تعيين مي كنند و از خيلي از حامل هاي انرژي ماليات 
مي گيرند و به خيلي از حامل هاي انرژي سوبسيد مي دهند 
براي اينكه مي خواهند س��بد بهينه را تضمين كنند. اگر 
هدفتان فوب خليج فارس اس��ت در لوپي كه افتاده ايد تا 
ابدالدهر هم به فوب خليج فارس نمي رسيد به دليل اينكه 
يك مرحله باال مي بريد دوباره خود آن باعث تورم مي شود 
و نرخ اختالف ارز پيدا مي شود و دوباره مي گوييد ارز ارزان 
است و بايد قيمت ارز را باال ببريم.دوباره بين قيمت داخلي 
با ارزي كه فوب خليج ف��ارس را تبديل مي كنيد اختالف 
شگرفي مي افتد و همين جور اين قضيه ادامه دارد. اصاًل نرخ 
ارز را چه در نظر مي گيريد؟ كدام نرخ ارز؟ از 4200 تومان 
تا 25 هزار تومان داريم. چه كس��ي گفته نرخ ارز درس��ت 
است كه شما اين جوري محاسبه كنيد؟ حسن تاش افزود: 
مقوله  بهينه سازي مصرف انرژي مقوله جايگزيني عوامل 

اس��ت با همان مدل هاي مورد عالقه  آقايان بحث كرديم 
و نشان داديم اگر كشش جايگزيني عوامل بين سرمايه و 
نيروي كار، عوامل انرژي و غير انرژي كش��ش جايگزيني 
صفر باشد مدل ها نشان مي دهند زماني كه قيمت انرژي را 
باال مي بريد توليد ناخالص ملي كشور پايين مي آيد و سطح 
عمومي قيمت ها باال مي رود. در عمل ما اين را تجربه كرديم. 
در تجربه  طرح تحول اقتصادي در س��ال هاي 89 و 90 كه 
يك مرحله قيمت حامل هاي انرژي را باال برديم آثار تشديد 
ركودي و تورمي اش را ديديم يعني همان چيزي كه نوشته 
بوديم و پيش بيني كرده بوديم. حتي به فرض اينكه كشش 
صفر نباشد در اقتصادي كه ساختار تورمي و انتظارات تورمي 
وجود دارد زماني كه قيمت چيزي را باال مي بريد به دليل 
اينكه عوامل اقتصادي مي دانند تورم به زودي مي آيد و دوباره 
سطح عمومي قيمت ها، قيمت نسبي آن حامل را تطبيق 
مي دهد و دوباره در سطح نسبي نازلي قرار مي گيرد اقدام 
به بهينه سازي نمي كنند چون سرمايه مي خواهد و زمان 
مي برد و مي دانند خيلي زودتر از آن دوباره قيمت ها تطبيق 
پيدا مي كنند و قيمت نسبي س��ر جاي خود برمي گردد. 
بيشتر سعي مي كنند در ساختار تورمي افزايش قيمت را به 
ديگران منتقل كنند كه روي سر محروم ترين و پايين ترين 
طبقاتي انباشته و خراب مي شود كه درآمدهاي ثابت دارند. 
وي با طرح اين پرسش كه آيا بقيه  كاالها و خدمات در ايران 
با قيمت هاي بين المللي و فوب خليج فارس تعيين مي شود 
كه اينگونه حامل هاي انرژي را تعيين كنيم؟ افزود: شما كه 
معتقد هستيد قيمت و آثارش چيز شگفت آوري است كه به 
هر چيز بزنيد بهره وري همه چيز را حل مي كند به كارگري 
كه حداكثر 5 ميليون تومان مي دهيد و كارگر مشابه او در 
آلمان 3 تا 4 هزار يورو مي گي��رد به اين كارگر بگوييد اگر 
اس��تاندارد بهره وري آلماني را پياده كرديد 4 هزار يورو در 
ماه حقوق مي دهيم. ببينيد اگر او مساله  دانش و آموزش و 
كارايي را حل نكرد و تا نيمه شب هم كار نكرد تا ماهانه 80 
ميليون تومان حقوق بگيرد... چگونه است كه در آنجا مكانيزم 
قيمت ها عمل نمي كند ولي در اينجا عمل مي كند؟ پس 

معلوم است داستان ديگري است. 

  داستان بهره وري انرژي
وي اف��زود: گازهاي همراه نفت هم اكنون به دليل تحريم 
توليد و صادرات نفت كم شده است. به اندازه  حدود دو فاز 
پارس جنوبي گاز مي سوزانيم و دودش را هوا مي دهيم و 
محيط زيست را آلوده مي كنيم چرا كسي آن را پيگيري 
نمي كند؟ چرا كس��ي براي آن حنجره پاره نمي كند؟ ما 
بارها گفتيم و نوشتيم. در مورد بي ضابطگي در گازرساني 
بارها گفتم و در بحث انرژي روستايي و بحث هاي ديگر كه 
به داليل پوپوليستي نهادينه شده و نماينده به مردم وعده 
مي دهد گاز مي آورم در هر كوي و برزني و هر روس��تاي با 
جمعيت كوچكي گاز مي بريم و زماني كه بعضي از انشعابات 
پشت درب خانه  روستايي مي رسد ميلياردها هزينه  آن بوده 
است. بارها تأكيد كرديم نمي گوييم روستايي از انرژي خوبي 
بهره مند نباشد ولي آيا شما مطالعه  فني و اقتصادي كرديد 
كه با رقم شگفت انگيزي كه گاز پشت درب خانه ها برديد 
مي توانستيد چه انرژي هاي ديگري از جمله حامل هاي 
خورشيدي، بادي، مدرن كردن انرژي سنتي كه روستايي 
مصرف مي كرد را انجام دهيد تا اش��تغال زا باشد و وابسته 

به گاز نكند؟

  تراز منفي انرژي تا 1405
وي افزود: بر اس��اس برآورد سال گذشته شوراي عالي 

انرژي، تراز انرژي كشور تا سال 1405 منفي است بدين 
معنا كه از سال آينده دچار بحران گاز هم هستيم. چرا 
كسي اينها را پيگيري نمي كند؟ در سال 97 سه فاز جديد 
پارس جنوبي وارد مدار شد. از سال 97 تا 99 ميعانات و 
گاز مايع نزديك 400 ميليون دالر به خاطر سوءمديريت 
در ش��ركت ملي نفت ايران به مش��عل دادند و همه جا 
مطلع شدند. خبرگزاري ها منتشر كردند 400 ميليون 
دالر س��وخت و مردم بايد تاوان دهند. ميلياردها بشكه 
عقب افتادگي توليد در ميادين مشترك داريم. از همه 
مهم تر قانون رفع موانع توليد رقابت پذير مصوب سال 
1394 كه هم اكنون 6 سال از اين قانون مي گذرد. احكام 
بسيار بزرگي را در حد 100 ميليارد دالر براي بهره وري 
انرژي از طريق راهكارهاي قيمتي در نظر گرفته است. 
بدين معنا كه اگر سرمايه گذاري پيدا شد در كارخانه اي با 
ارتقاي بهره وري انرژي، انرژي را آزاد كرد به وزارت نفت 
اجازه داده ش��ده انرژي را به قيمت هاي منطقي يعني 
كسري از فوب خليج فارس خريداري كنند تا سرمايه 
بازگشت شود. مگر نمي گوييد ارزش انرژي فوب خليج 
فارس است اين مي توانست بهره وري را باال ببرد و اشتغال 
ايجاد كند و محيط زيست را بهتر كند و صادرات كشور را 
تقويت كند. چرا به اندازه  سرسوزني احكام را اجرا نكرديد 
و كارنام��ه  اجراي قانون تقريبًا نزديك به صفر اس��ت و 
كساني كه خودشان را نگران انرژي نشان مي دهند چرا 
پيگيري نمي كنند؟ البته از سال 92 احكام در قوانين و 
مقررات ديگر وجود داشت، در سال 94 در قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور منضبط تر و 
تجميع و قانونمندتر شده ولي كارنامه عملكردش نزديك 

به صفر است.

  بازدهي خودروهاي 
داخلي نصف خودروهاي خارجي

حسن تاش با بيان اينكه بازدهي اتومبيل هايي كه در كشور 
توليد مي شوند نصف بازدهي اتومبيل روز دنيا است، گفت: 
مردم بايد اتومبيل ها را با قيمت گزاف خريداري كنند كه از 
نظر مسافت دو برابر استانداردهاي روز دنيا بنزين مصرف 
مي كنند. اگر بنزين را به ازاي مسافت حساب كنيد 7 هزار 
تومان بابت آن پول مي دهند و كس��ي در اين باره چيزي 
نمي گويد. در مورد راندمان كانورژن يا تبديل انرژي اوليه 
به انرژي ثانويه برق در نيروگاه ها گزارش هاي وزارت نيرو و 
شوراي عالي انرژي 37 درصد است كه البته بايد كمتر از اين 
باشد و اكنون در دنيا در سيكل تركيبي به باالي 54 درصد و 
در سيستم هاي پيشرفته تر به باالي 70 درصد رسيده است. 
وي افزود: يادم هس��ت مطالعه اي كامال جه��ت داري را 
قبل از اج��راي طرح تحول اقتصادي در س��ال هاي 87 و 
88 در مديريت انرژي س��ازمان برنامه انجام شده بود و ما 
را ب��راي ارايه نتايج مطالعه دعوت كردند. مطالعه هدفدار 
بود و مي خواستند نش��ان دهند به  قول آقايان يارانه هاي 
پنهان انرژي كه البته با بحث دالر مطرح مي كنند طبقات 
فرودس��ت بهره كمتري مي برند و طبقات فرادست بهره 
بيشتري مي برند و هدف نشان دادن اين بود ولي در آنجا به 
قدري مساله شاق بود كه مطالعه كننده اذعان كرد گرچه 
ممكن است اين  گونه باشد ولي مطالعات نشان مي دهند 
اگر قيمت را افزايش دهيم آثارش روي طبقات فرودست 
بدتر است. گرچه عادالنه نيس��ت ولي طبقات فرودست 
آسيب كمتري مي بينند. از كس��اني كه طرفدار عدالت 
اجتماعي هستند سوال مي كنم شما نگران توزيع درآمدي 
هستيد مگر طبقات فرادست از اتوبان و جاده و ساير امكانات 

بيشتر استفاده نمي كنند نرخ عوارض اتوبان تهران شمال 
با اتوبان هاي مشابه ساير دنيا را مقايسه كنيد و اگر در جاي 
ديگر دنيا بخواهند اين اتوبان را طي كنند 10 دالر مي دهند. 
10 دالر را با نرخ دالر 25 هزار تومان ضرب كنيد و بگوييد از 
اتومبيل ها 250 هزار تومان بگيريد. از بقيه 20 هزار تومان 
بگيريد و از پورشه و... 250 هزار تومان بگيريد همه ويالدار 
هستند ممكن است آثار تورمي هم نداشته باشد و كامال 
قابل كنترل هست چون همه  پرداخت ها الكترونيكي شده 
و مي توان حساب كرد. مگر هم اكنون در مورد برق و گاز با 
باس��تي هيلز و برج هاي لوكس كه پنت هاوس هاي 300 
متري دارد آمار و اطالعات نداريد تا بتوانيد قيمت برق را 10 
برابر بگيريد. چرا اين كار را انجام نمي دهيد؟ اگر الزم هست 
مصوبه از دولت بگيريد و اين كار را انجام دهيد. پس نشان 

مي دهد مساله چيز ديگري است.

    شناسايي پرمصرف هاي برق
وي افزود: اخيرا در قطعي برق ها مساله  استخراج بيت كوين 
مطرح ش��د. روي حرف هايي كه زده مي شود كمي دقت 
مي كنيد مي فهميد چه خبر است. گفتند همه  نيروهاي 
نظامي و انتظامي و اطالعاتي بسيج شوند تا اينها را شناسايي 
كنند. اگر بانك اطالعاتي داريد س��ال ها براي بنده قبض 
صادر مي كنيد با دستور ساده به بانك اطالعاتي مصرفم 
به صورت آنرمالي تغيير كرد در سيستم نشان دهيد خانه اي 
وجود دارد كه ُنرم مصرف 10 سال گذشته اش اين بوده ولي 
اكنون به شكل عجيب و غريبي تغيير پيدا كرده است. اين به 
اطالعات و جاسوسي نياز ندارد بلكه به راحتي از طريق بانك 
اطالعاتي قبض صادر مي كند. پس نشان مي دهد جاهاي 
ديگر كار مي لنگد. اگر كسي در مورد قاچاق نگران است بايد 
بحث اساسي و ريشه اي كند كه چرا بايد در كشور قاچاق به 
اين گستردگي وجود داشته باشد؟ آيا فقط سوخت قاچاق 
مي شود؟ نمي توانيد براي مردم شغل ايجاد كنيد تا سراغ 
كارهاي پر دردسر و پر ريسك براي تأمين معاش بروند و 

بسياري از بحث هاي ديگر كه مي توان مطرح كرد. 

    پشت پرده وعده يارانه نقدي
حسن تاش اظهار كرد: كساني كه وعده هاي يارانه هاي نقدي 
عجيب و غريب مي دهند اوال تلويحا اعتراف مي كنند كه 
براي خالص كردن كشور از نفت و متنبه كردن اقتصاد و 
حل ساختاري توليد غيرنفتي برنامه اي ندارند و مي خواهند 
با همين قيمت ها بازي كنند به نحوي اعتراف به اين مساله 
دارد. دوم اينك��ه مي خواهند تجربه 89 و 90 طرح تحول 
اقتصادي آقاي احمدي نژاد را تكرار كنند چاره اي ندارند 
ممكن است نگويند ولي چاره اي ندارند غير از اينكه سوخت 
را گران كنند و بعد بگويند پول آن را بين عده اي تقس��يم 
مي كنيم. تجربه نش��ان داده اين تورم را تشديد مي كند، 

شغل هاي بيش��تري را از بين مي برد، توليد بيشتري را به 
تعطيلي مي كشاند، تورمي كه ايجاد مي كند ارزش آنچه 
مي خواهند نقدي دهند را به زودي نزديك به صفر مي كند 
كما اينكه 45 هزار توماني كه روزي عددي بود اكنون چيز 

خنده داري است.
حس��ن تاش افزود: برداشتم اين است كه س��فته بازان از 
نوسانات منتفع مي شود 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. 
كساني اقتصاد را در دور تسلسل باطل انداخته اند و در اوج ها 
و هزينه ها س��ود مي كنند. به صورت سيكلي هم مطرح 
مي كنند به محض اينكه موفق شدند قيمت حامل هاي 
انرژي را باال ببرند تورم ايجاد مي شود و دوباره زمزمه هاي 
پايين بودن نرخ ارز را شروع مي كنند و ما عادت كرده ايم و 
كم كم زمزمه ها شروع مي شود با نرخ ارز صادركننده انگيزه 
ندارد و دوباره حرف هاي تكراري است كه اهل فن بايد نقد 
و بررسي كنند. من مدعي نيستم كه نبايد قيمت ها اصالح 
شوند اما در چه شرايط و مكانيزم ها و مطالعاتي در شرايطي 
كه ثبات نسبي در بقيه پارامترهاي اقتصادي به وجود آمده 
باشد. جايي كه به اقتصاد خوانده محترمي نقد مي كردم 
زماني كه بحث بهره وري و قيمت نيروي كار مطرح مي شود 
برافروخته مي شويد اتفاقا سوخت هم استاندارد نيست. 
گازوئيلي كه به مردم مي دهيم حدود 100 برابر استاندارد 
جهاني تركيبات گوگردي دارد. هيچ كس��ي روي گازي 
كه به خانه  من و ش��ما مي آيد كنترل ندارد كه در آن چه 
استانداردي را رعايت شده است. دليلي كه استاندارد است 
اين است كه همين گاز به تركيه صادر مي شود و به دليل 
اينكه ترك ها ايستگاه دارند و كيفيت را كنترل مي كنند و 
با قرارداد تطبيق مي دهند هر سال ده ها دعوا عليه ما دارند 
كه گاز غير اس��تاندارد تحويل مي دهيم. در مورد همين 
گونه است كه چه صدماتي به اتومبيل مردم وارد مي كند و 
هزينه هاي تعمير و نگهداري را باال مي برد جاي خود دارد. 
بنابراين اين گونه نيست كه آن آقا مي گويد بهره وري نيروي 
كار استاندارد نيست و سوخت استاندارد است، درست باشد. 
در ه��ر ح��ال در بحث انرژي مش��كل داريم و ش��اخص 
ش��دت انرژي يكي از بدترين هاي دنيا است و معادل 2.5 
ميليون بشكه از نظر ارزش حرارتي پتانسيل بهينه سازي و 
صرفه جويي داريم. شما بارها روش قيمتي را تجربه كرديد 
و شكست خورديد يك بار هم روش قيمتي كه ما مي گوييم 
و در قوانين خودتان گنجانده شده است را تجربه كنيد. چرا 
ماده  12 مفصل قانون توليد رقابت پذير با جزييات نوشته 
شد؟ به دليل اينكه تجربه شد روش قيمتي شكست خورده 
و جواب نمي دهد. در سخنراني چند روز پيش آقاي وزير 
نفت شنيدم در پايان وزارت خود تازه به ياد افتاده  اينها مهم 

هستند و بايد كاري انجام دهيم.
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اولين گزارش نظارت بر 
اجراي بودجه 1400 منتشر شد

ديوان محاس��بات كش��ور اعالم كرد كه براساس 
وعده ارايه ش��ده مبني بر ارايه گزارش هاي 2 ماهه 
از نظارت مس��تمر بر اجراي بودجه سال 1400 در 
فاصله 45 روز پس از اجرا، نخستين گزارش منتهي 

به ارديبهشت ماه در 15 تيرماه رسما منتشر شد.
به گزارش ايسنا، به نقل از ديوان محاسبات كشور، 
اين گزارش كه تمامي دستگاه هاي ملي و استاني 
مشمول رسيدگي ديوان محاس��بات، منطبق بر 
قانون را در برگرفته اس��ت، با همكاري قابل تقدير 
خزانه داري كل كشور براساس شفافيت و انضباط 
مالي در بودجه بخش عمومي و جهت اثربخش��ي 
بودجه به نفع اقتصاد و معيشت مردم، مورد پيگيري 

دقيق قرار گرفته است.
براساس يافته هاي به دست آمده، از مجموعه 116 
تبصره، بند و جزء از احكام بودجه س��ال جاري، تا 
پايان ارديبهش��ت ماه فقط 13 حك��م )معادل 11 
درصد( در موعد مقرر به صورت كامل اجرا ش��ده 
اس��ت و 45 حكم )معادل 39 درص��د( ناقص اجرا 
شده و 58 حكم )معادل 50 درصد( كال اجرا نشده 
اس��ت. همچنين، طبق قان��ون بودجه 1400 كل 
كشور، قرار بود تا پايان ارديبهشت ماه 10 آيين نامه 
و دستورالعمل به تصويب برسد كه به هيچكدام از 

آنها در موعد مقرر عمل نشده است.
بخش ديگري از گزارش ديوان محاس��بات نشان 
مي دهد طي 2 ماه ابتدايي سال جاري، 27 درصد 
منابع بودجه اي محقق شده كه در مقابل 44 درصد 
مصارف، حكايت از كسري بودجه در ابتداي سال 
مي دهد و عدم تغيير در تحقق منابع و ادامه اين رويه، 
به كسري بودجه شديد در پايان سال مالي كشور 

منجر خواهد شد.
نكت��ه حائز اهميت ديگر اينك��ه از مجموع 1118 
دستگاه مشمول حسابرسي، 812 دستگاه در موعد 
مقرر صورتحساب منتهي به ارديبهشت  ماه خود را 
ارايه كرده اند و 306 دستگاه به عنوان حساب نداده 

شناخته مي شوند.
بررسي هاي ديوان محاسبات در موضوع درآمدهاي 
مالياتي حكايت از آن دارد كه تا پايان ارديبهش��ت 
ماه نزديك ب��ه 85 درصد از درآمده��اي مالياتي 
محقق شده اس��ت و نمودارها در اين بخش نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، حدود 64 درصد رشد را 
نشان مي دهند اما درباره خودروهاي لوكس، منازل 
گران قيمت و خانه هاي خالي به دليل عدم تصويب 
آيين نامه در هيات وزيران، همانند س��ال گذشته 

فاقد وصولي است.
يادآور مي شود گزارش هاي مستمر 2 ماهه بر اجراي 
بودجه سال 1400 كه رويكردي بديع و مبتكرانه به 
حساب مي آيد، به دولت درباره رعايت دقيق اجراي 
بودجه و عدم انحراف از تكاليف قانوني كمك شاياني 

خواهد كرد.

صعود قيمت نفت به دنبال 
لغو نشست اوپك پالس 

به دنبال لغو نشست اوپك پالس و مشخص نبودن 
تاريخ از س��رگيري آن، كه حاكي از نامعلوم بودن 
زمان افزايش عرضه است، قيمت نفت روز سه شنبه 

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 سه شنبه 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 2014 رسيد
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 2014 بود.
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 محدوديت ها تا پايان سال 2022، 
اين توافق به جايي نرسيد. برخي از منابع اوپك پالس 
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 
محدوديت هاي فعلي ممكن اس��ت پابرجا باشد. 
تحليلگران ING اذعان داشتند: »با توجه به كاهش 
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��الش براي يافتن يك راه حل 

مصالحه در مذاكرات است.
اين س��خنگو اظهار كرد: »م��ا در اين گفت وگوها 
دخيل نيستيم، اما مقامات دولتي خواستار يافتن 
راه حلي توسط كش��ورهاي مربوطه بوده كه توافق 

براي افزايش توليد حاصل شود. «
احس��ان عبدالجبار، وزير نفت عراق روز دوش��نبه 
اعالم كرد كه اين كشور نمي خواهد قيمت  نفت به 
باالتر از س��طح فعلي صعود كند و اميدوار است كه 
در طول 10روز آينده تاريخي براي نشست جديد 
اقتصادآنالين اوپك پالس تعيين شود. 

حسنتاش:ازسالآيندهمشكلگازهمداريم

رگوالتور مصرف انرژي؛ »قانون« يا »قيمت«؟ 

معمايخاموشيها
 يعني در ايران يك چنين پيش بيني هايي صورت 
نگرفته است كه امروز كشورمان با بحران كمبود برق 
مواجه شده است. به هر حال زماني كه مشكل برق 
در جامعه اي ظه�ور و بروز پيدا مي كند، همراه با آن 
بحران هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 
و حتي امنيتي بروز مي كند. چرا در ايران پيش بيني 

يك چنين بحراني انجام نشد؟
اتفاقا در ايران اين پيش بيني ها و هدف گذاري ها انجام شده 
است. در ابتداي برنامه ششم اعالم شده كه سرمايه گذاري ها 
در اين صنعت به  طور متوسط ساالنه بايد 5 هزار مگاوات 
افزايش پيدا مي كرد كه اين سرمايه گذاري ها بنا به داليل 
گوناگون صورت نگرفته اس��ت. به  طور متوس��ط كمتر از 
2500 مگاوات س��رمايه گذاري براي افزايش ظرفيت ها 
صورت گرفته است كه در واقع كمتر از 50 درصد از نيازهايي 
است كه در برنامه بر آن تاكيد شده بود. اساسا روند افزايش 
ظرفيت نيروگاهي كشورمان به  طور متوسط نزولي بوده 
است. يك زماني در دهه 70 خورشيدي سالي 8 درصد بر 
ظرفيت نيروگاهي كشور افزوده مي شد كه اين روند در اواخر 
دهه 80 و دهه 90 به كمتر از 2 درصد در سال رسيده است. 
اگر بخواهيم متوسط سرمايه گذاري ها در اين صنعت را طي 
دهه گذشته ارزيابي كنيم، ميزان سرمايه گذاري ها در يك 

دهه گذشته 3 درصد بوده است.
 متوس�ط رش�د تقاضا براي مصرف برق در كشور 
طي يك دهه گذش�ته چه اعداد و ارقامي را شامل 

مي شود؟
متوسط رشد تقاضا كه همواره فزاينده بوده 5درصد بوده 
اس��ت. يعني 3 درصد س��رمايه گذاري در طول يك دهه 
داش��ته ايم، در حالي كه رشد تقاضا در همين بازه زماني 5 
درصد بوده است. اين شكاف بين 5 درصد تقاضا و 3 درصد 
سرمايه گذاري، شرايط امروز را ايجاد كرده است. وقتي اين 
شكاف در طول سال هاي متمادي مدام عميق تر شد ديگر 
با استفاده از روش هاي روتين مديريت مصرف كه در حال 
حاضر وزارت نيرو در حال انجام آن است، نمي توان موضوع 

را حل و فصل كرد. 
 راه�كار مطلوب در اين ش�رايط ك�ه ميان حجم 

س�رمايه گذاري ها و مي�زان مصرف وج�ود دارد، 
چيست؟

چ��اره اي جز اين وجود نداش��ت ك��ه در ط��ول دهه 90 
زيرساخت ها توسعه پيدا كند كه متاسفانه محدوديت هاي 
موجود در اقتصاد و س��رمايه گذاري، اج��راي آنرا مقدور 
نساخت. يعني تحريم ها باعث شد تا حجم سرمايه گذاري 
در زيرساخت هاي كالن كشور از جمله صنعت برق كاهش 
پيدا كند، اين فقدان سرمايه گذاري بر شكاف ميان نيازهاي 
س��رمايه گذاري و تقاضا براي مصرف افزود و بحران امروز 

كشور را ايجاد كرده است.
 يعني در شرايط فعلي براي حل بحران برق در كوتاه 

مدت هيچ راهكاري وجود ندارد؟
هيچ راهكار فوري وجود ندارد؛ تنها كاري كه در كوتاه مدت 
مي توان انج��ام داد و وزارت نيرو در حال انجام آن اس��ت، 
مديريت مصرف برق از طريق خاموشي ها است. البته مي توان 
خاموشي هاي داوطلبانه را به جاي خاموشي هاي اجباري 
برنامه ريزي كرد تا حجم تقاضا با حجم توليد به يك تعادل 
برسد. خاموشي هاي داوطلبانه به دليل رسيدن فصل گرما و 
استفاده از وسايل سرمايشي امكان پذير نشد؛ بنابراين وزارت 
نيرو، راهكاري جز اعمال خاموشي هاي اجباري پيدا نكرد. 
اين روند كه تشريح شد باعث شد تا مردم كشور در طول روز 
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... آسيب هاي جدي وارد مي كند و زمينه بروز 

نارضايتي هاي فراواني مي شود.
 برخ�ي روايت ه�ا در خص�وص جهت گيري هاي 
س�رمايه گذاري ايران در حوزه انرژي طي دهه هاي 
گذشته مطرح مي شود كه نيازمند شفاف سازي است. 
به عنوان نمونه اشاره مي شود كه كشور امارات براي 
بهره مندي از 1200مگاوات برق، نيروگاهي را طي 2 
سال با س�رمايه گذاري حدودا 850 ميليون دالري 
ساماندهي مي كند و از آن بهره برداري مي كند، اما 
ايران در ط�ول  4دهه بيش از 35 ميليارد دالر براي 
1000 مگاوات برق در نيروگاه بوشهر سرمايه گذاري 
مي كند، اما هنوز هم امكان بهره برداري از آن را ندارد. 

اين روايت را تاييد مي كنيد؟
در حقيقت به اين شكلي كه شما تشريح كرديد، مشكلي 
وجود ندارد. سبد عرضه برق در ايران، وايسته به نيروگاه هاي 
حرارت��ي اس��ت. 84 درصد تولي��د برق ايران وابس��ته به 
نيروگاه هاي گازي، بخاري و تركيبي است. يعني نيروگاه هاي 
كه عمدتا وابسته به گاز هستند. اين موضوع، مزيت ايران در 
حوزه انرژي و توليد برق است. حجم اضافه شده به شبكه برق 
ايران از نظر سرمايه گذاري بهينه است. يعني جهت گري 
سرمايه گذاري ها در صنعت برق ايران جهت گري نادرستي 
نبوده است. مشكل اصلي اين است كه پيش بيني دولت ها 
از حدود دو دهه قبل )يعني از دهه 80 تا به امروز( يعني از 
پايان برنامه سوم و شروع برنامه چهارم اين بود كه اقتصاد 
برق به صورتي مستقر شود كه از طريق سرمايه گذاري هاي 
بخش خصوصي نيروگاه ها افزايش پيدا كنند. اين گزاره هم 
مشروط بر آن است كه بازده سرمايه گذاري در اين صنعت 
مثبت باشد. چرا كه سرمايه گذار با هدف كسب سود وارد 
حوزه هاي سرمايه گذاري مي شود.از آنجا كه طي دو دهه 
گذشته ساز و كارهاي كه بازده سرمايه گذاري در صنعت 
برق را مثبت كند، ايجاد نشد، بخش خصوصي انگيره الزم 
براي مشاركت به طور جدي در سرمايه گذاري بر روي اين 

حوزه را پيدا نكرد.
 به هر حال دهه 80 دهه اي اس�ت كه ايران بيش از 
700ميليارد دالر درآمدهاي ارزي داشته است. چرا 
بخش دولتي سرمايه گذاري هاي الزم در اين بخش 

حياتي را صورت نداد؟
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��رمايه گذاري در توسعه زيرساخت هاي صنعت برق به 
دليل تحريم ها وجود نداشت. البته در برنامه هاي چهارم و 
پنجم دولت ها با استفاده از منابع خارجي و منابع صندوق 
توس��عه ملي، س��رمايه گذاري هايي صورت گرفت اما در 
زمان دولت هاي دهم و پس از آن در طول دهه 90 به دليل 
تحريم ها و عدم وجود منابع، روند س��رمايه گذاري در اين 

حوزه به سامان نرسيد.
 يعني صنعت برق ايران مي دانست چه بايد بكند، 

اما ابزارهاي الزم براي تحقق ايده هايش را نداشت؟
موض��وع اين نبود ك��ه نمي دانس��تيم در چه ح��وزه اي 
باي��د س��رمايه گذاري كني��م، بلك��ه مناب��ع الزم براي 
سرمايه گذاري هاي ضروري وجود نداشت. ايران در زمينه 
صنعت برق سابقه اي طوالني دارد و مجموعه فعاالن صنعت 
برق مطالعات جامعي در اين زمينه ص��ورت داد. موضوع 
اصلي اين اس��ت كه يا بايد اقتصاد صنعت برق مي بايست 
آزاد سازي مي شد تا صنعت برق وارد سرمايه گذاري در اين 
بخش شود )كه برخالف اهداف برنامه هاي توسعه، فضاي 
اين امر مهيا نشد( يا اينكه دولت مي بايست سرمايه گذاري 
مي كرد كه دولت هم به دليل محدوديت در منابع نتوانست 
اين سرمايه گذاري هاي ضروري را صورت دهد. مجموعه اين 
عوامل باعث شد تا وضعيت صنعت برق كشور به شرايطي 

برسد كه متناسب با نياز كشور نباشد.
 نقش قيمت گذاري هاي دستوري در صنعت برق 
را در بروز مش�كالت امروز كش�ور چط�ور ارزيابي 

مي كنيد؟
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 المان هاي 
مهم همين است كه شما اشاره كرديد. يعني سازو كارهاي 
قيمت گذاري و عرضه برق بايد تغيير كند. در حال حاضر سازو 
كار قيمت گذاري برق، دستوري است. دستور آن هم در يك 
مكانيسم چانه زني فني، اجتماعي و سياسي تعيين مي شود. 
يعني نه منافع عمومي مردم و جامعه در آن لحاظ مي شود و 
نه كمكي به رشد صنعت برق براي سرويس دهي مطلوب تر 
به مردم مي كند. به هر حال حاكميت براي سياست گذاري 
در حوزه انرژي بايد تصميمات بزرگي بگيرد. در اين ميان 
هم چاره اي وجود ندارد جز اينكه عرضه و تقاضاي برق را از 

موضوع يارانه تفكيك كند.
 يعني باز هم توپ در زمين مردم افتاد. مردم بايد پول 

بيشتري بپردازند؟

موضوع جهت گيري پرداخت يارانه ها است. اين جهت گري 
نه به مردم كمك مي كند نه باعث رضايت مردم مي شود. در 
حال حاضر ايران بيشترين يارانه انرژي برق را در سطح جهان 
پرداخت مي كند. بر اساس گزارش آژانس بين المللي انرژي، 
50درصد انرژي جهاني را ايران پرداخت مي كند. علي رغم 
پرداخت اين حجم از يارانه نه كمكي به سرويس دهي مناسب 
به مردم و صاحبان كسب و كار كرده و نه صنعت برق را به 
سمت توسعه سوق داده است. نارضايتي ها بيانگر آن است 
كه يارانه پرداختي باعث ش��ده اقتصاد صنعت برق، رشد 
مناسب را تجربه نكند و اين پول به جاي سرمايه گذاري هاي 
ساختاري صرف مسائل غيرضروري شده است. بسياري 
از طبقات برخ��وردار از اين يارانه هاي پرداختي بيش��تر 
استفاده مي كنند تا مردم محرومي كه اساسا مصرف قابل 
توجهي در اين حوزه ندارند. خانواده اي كه يك خانه وياليي 
چند ميلياردي دارند و موتور برق براي پر كردن اس��تخر، 
چلچراغ هاي برق و انواع و اقسام وسايل غيرضروري برقي 
دارند، بهره بيشتري از اين يارانه هاي دارند. اتفاقا هر زمان كه 
صحبت از اصالح جهت گيري پرداخت يارانه مي شود برخي 
تصور مي كنند، منظور مردم محروم و دهك هاي پاييني 
هستند؛ در حالي كه اتفاقا منظور برخي طبقات برخوردار 

هستند كه از اين يارانه ها سوءاستفاده مي كنند.
 البته اهالي اقتصاد و اساتيد دانشگاهي هم با نظر 
شما همراه هستند و معتقدند كه اين روند پرداخت 

يارانه ها به نفع طبقات محروم نيست.
دقيق��ا؛ چون افراد ثروتمند بهره بيش��تري از اين يارانه ها 
مي برند. دولت مي تواند سازوكاري تدارك ببيند كه حمايت 
از دهك ه��اي محروم به صورت هاي ش��فاف تري 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. در اين صورت مي توان با برنامه ريزي هاي كوتاه مدت، 
ميان مدت و بلندمدت ساختار كلي صنعت برق را بسامان 
رساند. به هر حال ادامه روند كنوني ممكن نيست و در آينده 
نارضايتي گسترده تري را ايجاد خواهد كرد كه براي رفع آنها 

از همين امروز بايد به فكر بود.
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جمعي از اقتصاددانان، مديران ارشد بانكي و صاحب  نظران 
مالي درباره طرح قانون بانك مركزي بيانيه اي ارايه كرده  و 
خواستار اصالح اين قانون هستند كه جزيياتي در اين راستا 
شرح داده اند. اين بيانيه به امضاي ۳۶ نفر از اساتيد دانشگاه، 
مسووالن فعلي و سابق بانك ها، سازمان برنامه و بودجه و 
صندوق توسعه كشوري رسيده است كه البته اسامي آنها 
هنوز منتشر نشده است . در اين بيانيه به موضوعات مختلف 
طرح قانون بانك مركزي از شوراي فقهي، استقالل بانك 
مركزي، رابطه با دولت، نظارت بر بانك ها گرفته تا موضوع 
مهم تورم و حفظ ارزش پول ملي مورد بررسي قرار گرفته 
و خواستار اصالحات گس��ترده در متن قانون و بندهاي 

مختلف آن شده اند. 
به گزارش ايس��نا، در بخش هايي 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 بانك  هاي مركزي مستقل، تورم را در 
كم  توسعه  يافته  ترين اقتصادهاي جهان در محدوده پنج 
درصد مهار كرده  اند؛ تورم فزاينده، مزمن، و پرنوس��ان در 
اين مرز و بوم، س��فره  ها را ُتُنك، برنامه ريزي  ها را بي معنا، 
چش��م اندازها را مه آلود و پول ملي را بي ارزش كرده است. 
جهش  هاي متناوب نرخ ارز، نرخ  هاي سود بانكي متورم، 
مداخله گس��ترده دولت در قيمت  ها، احتكار اجناس در 
انبارها، چربش رانت جويي بر نوآوري، و فساد گسترده كه 
توليد را در ايران زمين گير كرده  اند، همه معلول تورم هستند.

نوس��ازي ظرفيت  هاي قانوني بخش مالي ضروري است. 
بازنويس��ي قوانين پولي و بانكي، مقطع سرنوشت  سازي 
براي حل ريشه  اي معضل تورم، سالم  سازي بانك  ها، توسعه 
و تعميق بازار اعتبار، و نقطه عطفي در اصالحات راهبردي 
بخش مالي كشور است. حمايت اصولي و كارآمد از توليد 
و سرمايه گذاري، در گرو نوسازي ظرفيت  هاي قانوني اين 
بخش است. بيش از پنج دهه از تصويب قانون پولي و بانكي 
كش��ور مصوب ۱۳۵۱ مي گذرد. در اين مدت به رغم آنكه 
تدوين مجموعه اي جامع از قوانين پولي و بانكي روزآمد، 
ضرورتي غيرقابل انكار براي اصالح نظام مالي و نيل به ثبات 
اقتصاد كالن بوده، كشور از چنين زيرساخت قانوني مهمي 

بي بهره مانده است.
 تاخير بيشتر در روزآمدسازي قوانين پولي و بانكي جايز 
نيست. شرايط بخش مالي و واقعي كشور نشان مي دهد 
تعويق روزآمدسازي قوانين پولي و بانكي، بيش از اين 
جايز نيس��ت و ارتقاي بهره وري بخش واقعي در گرو 
اصالحات مالي است؛ اصالحاتي كه بازنگري بنيادين 
ظرفيت  هاي قانوني بخش مالي كش��ور در سرلوحه 

آن قرار دارد.
اق��دام اخير كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اس��المي در تدوين طرح قانون بانكداري جمهوري 
اسالمي ايران، تفكيك بررس��ي قانون بانك مركزي 
از قانون بانك��داري و اولويت  دادن ب��ه تصويب طرح 
قانون بانك مركزي مبارك اس��ت. البته، الزم اس��ت 
صاحب  نظران اقتصادي، بانكي، مالي و حقوقي كشور 
فرصت كافي براي اظهار نظر در خصوص طرح را داشته 
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 دست يافتني 
باشند؛ در موارد تزاحم اهداف نيز، سازوكار اولويت بندي 
اهداف معارض تصريح شود:   در صورت تزاحم بين سالمت 
بانكي )بند ب۲ ماده ۳( و حمايت از رشد اقتصادي )بند ب۳ 
ماده ۳( در ارايه تسهيالت و خطوط اعتباري ترجيحي به 
مؤسسات اعتباري فعال در زمينه تأمين مالي توليد، ايجاد 
اش��تغال و افزايش صادرات، )موضوع م��اده ۲۸(، تامين 
سالمت بانكي اولي باشد.  شاكله هيئت عالي مناسب ولي 
نيازمند اصالح است. در بند الف۲ از ماده ۶، با توجه به نياز 
هيئت عالي به برخورداري از طيف وسيعي از تخصص هاي 
بانكي )اعم از نظارت بانكي، تحليل بازارهاي مالي، بانكداري 
بين الملل، حقوق بانكي، و فناوري ه��اي مالي(، تصريح 
“حقوق بانكي “ در شرايط احراز سه نفر متخصص بانكي 
زايد است.  طراحي سازمان بانك مركزي براي كنترل تورم 

و تامين سالمت بانكي مناسب است.
 هيئت عالي: تجميع سه نقش سياست گذاري، تقنين و 
نظارت در عالي ترين نهاد سازماني بانك مركزي )ماده ۶( و 
تفكيك اين سه از اجرا و تجميع آن در رييس كل و هيئت 
عامل )ماده ۱۶( با اعطاي اختيارات الزم و تركيب مناسب 
به اين دو ركن، تدبيري شايسته و در نظام حكمراني كشور 
بديع اس��ت.  براي ارتقاي شفافيت، حسابدهي و كيفيت 
گزارش دهي، موارد زير توصيه مي ش��ود: بند ۱۶ ماده ۴ و 
ماده ۵۸، در مورد تقويم، تفصيل و گستره انتشار آمارهاي 
پولي و بانكي و اقتصادي ساكت است. از نظر درجه تجميع 
و تفصيل انتشار صورت  هاي مالي و شاخص  هاي عملكردي 

بانك مركزي و اش��خاص تحت نظارت ني��ز، اين دو ماده 
تعهدآور نيستند.

 تدابير پيش بيني شده براي كنترل و مديريت تعارض منافع 
در نظام پولي و بانكي كشور، مناسب ولي ناكافي است.

 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 ۱۷(، توصيه 
مي گردد.  در خصوص اس��تانداردهاي حس��ابداري و 
حسابرسي بانك مركزي، الزم است بند ۲۲ ماده ۱۱ 
به ش��رح زير تغيير كند: »تصويب مقررات نگهداري 
حساب  ها و گزارش��گري مالي و الزامات خاص تهيه 
گزارش هاي مال��ي بانك مركزي و اش��خاص تحت 
نظارت، با رعايت استانداردهاي حسابداري كشور، در 
چارچوب اين قانون، و با رعايت قانون انتشار و دسترسي 

آزاد به اطالعات«.
 تصدي  گري هاي بانك مركزي: الزم اس��ت تصميم 
هيئت عال��ي در خصوص خ��روج بان��ك مركزي از 
شركت ها و مؤسساتي كه بخشي از سهام آنها متعلق به 
بانك مركزي است يا تملك كامل آنها )موضوع تبصره 
بند پ ماده ۷۲(، ب��ه دليل تعارض منافع، منحصر به 

اعضاي غيراجرايي هيئت عالي شود.
 تاسيس ش��وراي سياس��ت گذاري پولي و ارزي، با هدف 
تفكيك فرايند تصميم سازي از سياست گذاري )موضوع 

ماده ۱۹( ؛ مناسب و مطلوب است.
 رابطه سياس��ت پول��ي و ارزي: به نظر مي رس��د از منظر 
مولفان طرح، حفظ ارزش پول ملي، مستقل از ثبات سطح 
عمومي قيمت  ها و كنترل تورم موضوعيت دارد. اين تلقي 
به هدف گذاري علت و معلول در عرض هم منجر شده كه 
نادرست است:   تنخواه گردان خزانه موجب سرايت ريسك 
نقدينگي خزانه به ترازنامه بانك مركزي مي ش��ود. طرح 
مجلس در موارد عديده، از استقالل سياست پولي در برابر 
فشار سياست مالي حفاظت مي كند. مع هذا قانون مند كردن 
تامين تنخواه خزانه از منابع بانك مركزي )موضوع ماده ۶۴(، 
موجب انبساط ناخواس��ته پايه پولي براي تامين كسري 
نقدينگي خزانه است.  رابطه سياست احتياطي و سياست 
پولي بايد تدقيق شود. خاستگاه سياست  هاي احتياطي 
كالن ]۳[، مي تواند ش��كل  گيري و انباشت ناترازي  ها در 
بخش اس��مي ]۴[ اقتصاد و بازار دارايي  ها يا شكل  گيري 
ريس��ك هاي كالن در ترازنامه  بانك ها باشد. از اين منظر 
الزم است شوراي سياس��ت گذاري پولي و ارزي و شوراي 
مقررات گذاري و نظارت بانكي، با هماهنگي يكديگر، دستور 
كار الزم براي سياست گذاري در حوزه هاي احتياطي كالن 
را به هيئت عالي پيشنهاد دهند. طرح مجلس در مواردي 
اقدامات تنبيهي را با اقدامات سياستي )اعم از پولي، اعتباري 
و احتياطي( خل��ط مي كند. ويژگ��ي اقدامات تنبيهي، 
نشانه گيري آن به سمت خاطي و طراحي آن متناسب با 
شدت خطاست؛ هدف هم برگرداندن خاطي به ريل فعاليت 
سالم بانكي است. بنابراين اقدامات تنبيهي بنا به سرشت، 
صالحديدي  اند. در مقابل، اقدامات سياستي فراگيرند و 
همه بازيگران را شامل مي شوند. اقتضاي تصميم  گيري در 
مورد نوع، زمان و اندازه اقدامات سياستي، شرايط اقتصادي 
كشور و اقتضائات بخش مالي است. در يك كالم، اقدامات 
تنبيهي از جنس ُخردند و اقدامات سياستي از جنس كالن. 
ارايه تس��هيالت و خطوط اعتباري ترجيحي )از نظر نرخ 
سود و سررسيد( به مؤسسات اعتباري كه در زمينه تأمين 
مالي طرح هاي توسعه اي، فعال سازي زنجيره هاي توليد، 
گسترش زيرساخت ها، 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��ت گذاري پولي لطمه مي زند.  گستره 
نظارت بر بانك ها توس��عه يافته اس��ت. طرح مجلس به 
درستي، قلمرو نظارت بر ثبات و سالمت بانكي را از بانك ها 

و موسس��ات اعتباري، به طيف وسيعي از اشخاص تحت 
نظارت توسعه مي  دهد. آن دسته از اشخاص تحت نظارت 
كه از عموم سپرده نمي  پذيرند، به سه دليل مشمول نظارت 
سبك تري هستند: )الف( خلق پول نمي كنند؛ )ب( نياز به 
صيانت از منافع س��پرده گذاران ُخرد در دستور كار مقام 
ناظر بر آن ها نيس��ت و )ج( به دليل عدم حض��ور در بازار 
بين بانكي، احتمال سرايت ريسك هاي نهفته در ساختار 
مالي اين موسس��ات به موسس��ات اعتباري اندك است. 
بانك هاي توسعه،  بانك هاي سرمايه گذاري، ليزينگ ها، 

صرافي ها و تعاوني  هاي اعتبار از جمله اين اشخاص اند.
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 بنگاه هاي اقتصادي مي  توانند 
در معرض نقدناشوندگي قرار گيرند؛ همچنين مديريت 
ضعيف دارايي  ها و بدهي ها، آن ها را تا مرز ورشكستگي ببرد. 
البته ناظر بانكي نگران آسيب ديدن سپرده گذاران خرد از 
مشكالت اين موسسات نيست؛ اما اثر دومينوي سرايت 
مشكالت اين موسسات به بانك ها مي  تواند موجب تنش 
در بازارهاي مالي شود. لذا، الزم است دستور كار نظارت بر 

اين موسسات در قانون تصريح شود.
 ش��يوه نظارت بر بانك  ها ارتقا يافته اس��ت. يكي از نقاط 
قوت طرح مجلس، ارتقاي نظارت بانك مركزي از نظارت 
استطالعي، موردي، مضيق و پسيني، به نظارت مقتدرانه، 
فراگير، يكپارچه و پيشيني است. طرح مجلس يك نظام 
تقنيني و نظارتي مقتدر و جامع را در درون بانك مركزي 
تاسيس و سازوكارهاي تصميم  س��ازي و تصميم گيري 
قاعده مندي را براي سازمان مزبور تعبيه مي كند؛ تدابير 
مناس��بي را نيز براي تنفيذ مق��ررات و اِعم��ال مقررات 
انتظامي بر اشخاص تحت نظارت در درون بانك مركزي 
بنا مي  گذارد.  نظارت موثر بانكي، به جاي تفكيك، نيازمند 
تجميع قوا است. نظارت بر بانك ها ماموريتي نيست كه در 
چارچوب محدوديت  هاي تفكيك قوا، در داخل قوه مجريه 
قابل انجام باشد. نظارت شامل وضع مقررات و تقنين، 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، 
سلب حق از سهامداران و مديران و خاتمه حيات موسسات 
اعتباري را نيز شامل مي  ش��ود. بنابراين ايفاي ماموريت 
نظارت بر بانك ها، بيش از تفكيك، مستلزم تجميع قواست.

تمايز ترتيبات نظارتي بانك هاي مهم از ساير موسسات 
اعتباري الزم اس��ت. بانك  هايي كه به دليل اندازه، اتصال 
با ساير نهادهاي مالي، پيچيدگي ساختار، نقش و كاركرد 
بي  بديل يا تشخيص مقام ناظر، از اهميت سيستمي]۵[ 
برخوردارن��د، باي��د مش��مول نظارت س��خت گيرانه تر 
باشند. الزم اس��ت قانون، معاونت نظارتي را موظف كند 
مصاديق چنين موسساتي را به صورت ادواري به شوراي 
مقررات گذاري و نظارت بانكي گزارش كرده و با تصويب 
شورا، مقررات سخت گيرانه تر و آستانه هاي دشوارتري در 
مورد نسبت هاي احتياطي اين موسسات تنظيم و ابالغ 
كند. در مواد ۳۶ )وظايف و اختيارات  معاون نظارتي(، ۳۷ 
)گزارش نظارتي بانك مركزي(، و ۳۸ )اقدامات اكتشافي، 
پيشگيرانه، و اصالحي معاون نظارتي(، از تصريح به تمايز 
احكام اين موسسات غفلت شده  است.  نظارت يكپارچه بر 
بانك هاي جامع و گروه موسسات اعتباري ضروري و نيازمند 
ايجاد ظرفيت قانوني است.  بانك هاي جامع و ساير موسسات 
اعتباري كه اساسنامه آن ها اجازه مي دهد عالوه بر بازار پول 
در ساير بازارهاي مالي نيز فعاليت كنند، در معرض سرريز 
ريسك بازارهاي بدهي، س��رمايه و بيمه، به جريان نقد، 
كيفيت و درآمدزايي دارايي  هاي خود هس��تند. بنابراين 
الزم اس��ت مقررات ناظر بر كفايت سرمايه و جريان نقد 
چنين موسساتي، در مقايسه با موسساتي كه فقط در بازار 
پول فعاليت مي كنند، غير منعطف  تر بوده و حفاظ بندي 

سپرده ها از سرريز ريسك ساير بازارها را الزامي كند. طرح 
مجلس در اين زمينه س��اكت اس��ت. ماده ۵۴ صرفا لزوم 
نظارت يكپارچه را براي اين موسس��ات تصريح كرده كه 

بسيار ناكافي است.
طرح مجلس در موارد زير تشخيص معاون نظارتي را نافذ 
مي داند: )الف( مصداق گروه موسسه اعتباري و لزوم اعمال 
نظارت يكپارچه؛ )ب( اقداماتي كه منافع سپرده گذاران يا 
ثبات، ايمني، و سالمت موسسه اعتباري يا شبكه بانكي را 
به خطر مي  اندازد؛ )ج( تشخيص استنكاف مديران موسسه 
در حال بازس��ازي از اجراي برنامه بازسازي مصوب؛ و )د( 
تشخيص عدم كفايت دارايي هاي موسسه در حال گزير 

براي پوشش بدهي ها و تعهدات.
در موارد فوق، صالحديد به چابكي و اقتدار معاونت نظارتي 
در مواجهه با بزنگاه ه��اي تصميم  گيري كمك مي كند. 
مع هذا الزمه حكمراني خوب آن است كه اختيار پيشيني، 
با حسابدهي پسيني همراه باشد. در غير اين صورت، ممكن 
است مواضع مجاز صالحديد در قانون، به استبداد بيانجامد. 
از آن جا كه چنين سازوكاري در طرح مجلس پيش بيني 
نشده است، پيش��نهاد مي شود در تمام مواردي كه قانون 
تشخيص معاونت نظارتي را نافذ مي داند، سازوكار پسيني 
پاسخگويي و حسابدهي، حس��ب مورد، به رييس كل و 

شوراي مقررات گذاري و نظارت بانكي پيش بيني شود.
تشكيل شوراي ثبات مالي الزم اس��ت. ثبات مالي اعم از 
سالمت بانكي است. به دليل سرريز ناترازي ها از يك بازار 
مال��ي به ديگر بازارها، تحقق س��المت بانكي بدون ثبات 
بازارهاي س��رمايه، بيمه و بدهي ممكن نيست. لذا الزم 
اس��ت: )الف( ناظران بازارهاي مالي در يك رابطه نهادي 
و قاعده مند، ريس��ك  هاي در حال تحول در هر بازار را به 
يكديگر اطالع داده و در برابر ريس��ك  هاي سيستميك، 
تدابير هماهنگ و منس��جم اتخاذ كنن��د؛ )ب( ترتيبات 
نهادي الزم براي پايش ثبات، پايداري و تاب آوري بازارهاي 
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 
قاعده مند و شفافي براي تبادل اطالعات بين رگوالتورهاي 
بازارهاي پول، ارز، سرمايه و بدهي و هماهنگي تدابير ايشان 
پيش بيني كند. مناسب است كه دبيرخانه شورا در بانك 

مركزي مستقر شود.
 نقدينگ��ي در مقياس كالن هدايت پذير نيس��ت. در 
گفتمان بين نظام سياسي و مالي كشور در چهار دهه 
گذشته، پارادايم فشار به بانك مركزي و بانك ها براي 
تأمين مالي توس��عه، با توجه به آثار پرهزينه تورمي، 
از نيمه دوم دهه ۱۳۸۰ شمس��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 مي  تواند 
تخصيص اعتبار به ذي نفع نهايي را درون ش��بكه بانكي 
كنترل كرده و به واحدهاي اقتصادي موثر در رشد و توسعه 
اقتصادي برس��اند؛ هدايت اعتبار به سمت زيرساخت  ها، 
صنايع اساسي و واحدهاي اقتصادي مؤثر، موجب رشد و 
توسعه اقتصادي و افزايش اشتغال مي شود؛ بانك مركزي 
مجهز به ابزارهاي سياس��تي براي رونق بخشي به توليد و 
افزايش اشتغال اس��ت؛ نظارت بانك مركزي بر عملكرد 
مؤسسات اعتباري مي تواند مصروف پايش حمايت آنها 
از رش��د و توسعه اقتصادي ش��ود؛ بانك مركزي مي  تواند 
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��ت  هاي بانك در 
زمينه رونق توليد و افزايش اش��تغال، تنظيم كند.  رابطه 
بانك مركزي و دولت، تا حدي مناسب ولي نيازمند بازنگري 
است. طرح مجلس در مواردي به تصحيح بنيادين رابطه 
بانك مرك��زي و دولت همت گمارده، ه��ر چند در موارد 
معدودي رابطه نامناسب فعلي را پايدار كرده است.  استقالل 
راي بانك مركزي محترم است. الزام دولت به درخواست 
گزارش مشورتي بانك مركزي در تهيه  پيش نويس لوايح، 
تصويب نامه ها و برنامه هاي اقتصادي و مالي از جمله عمليات 
ارزي، بودجه ريزي و تأمين مالي بخش عمومي از داخل و 
خارج و تضامين آن )بند الف ماده ۶۳(، و موظف كردن بانك 
مركزي به ارايه نظر خود به نمايندگان مجلس در خصوص 
لوايح و طرح  هاي مرتبط با اهداف و وظايف بانك مركزي 
)بند پ ماده ۶۳(، به دليل رسميت دادن به استقالل راي 

بانك مركزي، گام مهمي به جلو است.
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خودتنظيمي در حوزه رمزارز
به بانك مركزي كمك مي كند

يك كارشناس ارز ديجيتال گفت: در فضاي رمزارز 
به دليل سرعت رشد فناوري مي توان از فعاالن در 
اين زمينه و روش خودتنظيمي استفاده كرد، چرا 
كه اين روش برخي از نگراني هاي بانك مركزي را 

هم برطرف خواهد كرد.
مصطفي نقي پور، يك كارشناس ارز ديجيتال در 
گفت وگو با ايِبنا درباره طرح حمايتي از استخراج 
رمزارز گفت: سال گذشته س��ه انجمن فينتك، 
بالكچين و سازمان نظام صنفي و رايانه ايي ايران 
پيرو مصوبه اي كه در كميسيون اقتصادي دولت 
شكل گرفت، به فكر مش��اركت با همراهي بانك 
مركزي براي تهيه يك پيش نويس 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��تگاه ها 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 حركت هاي اشتباه 
هس��تند و كس��ب و كار نامناس��بي را پيگيري 
مي كنند، با خود تنظيمي كامال مشخص مي شود. 
اين روش كمك مي كند، نگراني هاي بخش هاي 
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.
نقي پور 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 مناسب تري را 
براي اعمال رفع نگراني هاي موجود كه بسياري 
از آنها درست به نظر مي رسد، 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 نگراني هاي بانك مركزي با اس��تفاده 

خودتنظيمي برطرف مي شود.
وي در رابطه ب��ا كنترل رفتارهاي هيجاني اظهار 
داشت: معموال در كالس هاي درس چنين بود كه 
دانش آموز ش��يطان تر را به عنوان مبصر انتخاب 
مي كردند. پيش��نهاد ما اين است كه وقتي فضا تا 
اين اندازه با سرعت رو به رشد مي گذارد، بهتر آن 
است تا از فعاالن حوزه رمزارز كمك گرفته شود.

بازخريد معكوس نقدينگي 
6460 ميليارد توماني

با توجه ب��ه پيش بيني بانك مرك��زي از وضعيت 
نقدينگي در بازار بين بانكي، 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 ۶۴.۶ 
هزار ميليارد ري��ال موافقت كرد.به گزارش روابط 
عمومي بانك مركزي، پيرو اطالعيه روز پنجشنبه 
۱۰ تيرماه  ۱۴۰۰ مبني بر برگزاري حراج فروش 
مدت دار 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 تعيين شده )ساعت ۱۲ روز 
ش��نبه مورخ ۱۲ تير ماه ۱۴۰۰( و در مجموع به 
ارزش ۱۷۵ ه��زار ميليارد ري��ال به بانك مركزي 
ارسال كردند. با توجه به پيش بيني بانك مركزي 
از وضعي��ت نقدينگي در ب��ازار بين بانكي، 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 ۶۴.۶ ه��زار ميليارد ريال با سررس��يد 
۷ روزه با حداكثر ن��رخ ۱۸ درصد موافقت كرد و 
معامالت مربوط به اين عمليات و معامالت مربوط 
به سررسيد قراردادهاي توافق بازخريد معكوس 
هفته قبل به ارزش ۶۴.۶ ه��زار ميليارد ريال، در 

روز دو شنبه ۱۴ تيرماه انجام شد.
افزون ب��ر عمليات بازار باز، در هفته منتهي به ۱۴ 
تيرماه سال جاري، هيچ يك از بانك ها و موسسات 
اعتب��اري غيربانك��ي از اعتبارگي��ري قاعده مند 
اس��تفاده نكردند. بانك ها و موسس��ات اعتباري 
غيربانكي مي توانند در روزهاي شنبه تا چهارشنبه 
از اعتبارگيري قاعده مند )دريافت اعتبار با وثيقه از 
بانك مركزي( مشروط به در اختيار داشتن اوراق 
مالي اس��المي دولتي و در قالب توافق بازخريد با 
نرخ سود سقف داالن )۲۲ درصد( استفاده كنند. 
ش��ايان ذكر اس��ت بانك مرك��زي در چارچوب 
مديريت نقدينگي مورد نياز بازار بين بانكي ريالي، 
عمليات بازار باز را به صورت هفتگي اجرا مي كند. 
موضع عملياتي اين بانك )خريد يا فروش از طريق 
ابزارهاي موجود( بر اس��اس پيش بيني وضعيت 
نقدينگي در ب��ازار بين بانكي و ب��ا هدف كاهش 
نوس��انات نرخ بازار بين بانكي حول نرخ هدف، از 
طريق انتش��ار اطالعيه در سامانه بازار بين بانكي 
اعالم مي شود. متعاقب اطالعيه مزبور، بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي مي توانند در راستاي 
مديريت نقدينگي خود در بازار بين بانكي، نسبت 
به ارسال  سفارش ها تا مهلت تعيين شده از طريق 

سامانه بازار بين بانكي اقدام كنند.

قدرت خريد مردم
در برابر ماليات تورمي

صل��ي  ا دغدغه ه��اي 
اقتصاد امروز ايران، تورم 
و ماليات تورمي و كاهش 
قدرت خريد مردم است و 
الزم است بررسي شود كه 
چگون��ه دولت ها با وضع 
ماليات تورمي به كرامت 
آدمي��ان لطمه مي زنند؟ 
نقش كسري بودجه، رشد نقدينگي و چاپ پول 
در ايجاد تورم چيست ؟ تورم چگونه قدرت خريد 
مردم را كاهش مي دهد، قيمت ها را باال مي برد و 
عمال كرامت مردم را خدشه دار مي كند و چگونه 
مي توان قدرت خريد حقوق و دستمزد بگيران را 
بهتر حفظ كرد. زيرا تمام اين متغيرها در اقتصاد 
به هم مرتبط اس��ت و عملكرد دولت ها بر قدرت 
خريد جيب مردم اثرگذار اس��ت. در چنين بازار 
شامي، »تورم«، مالياتي براي مردم وضع مي كند 
كه به ص��ورت جريمه اي ب��ر نگهدارندگان پول 
نقد و كس��اني كه نمي توانن��د ارزش پول ناقابل 
جيب خود را حفظ كنند، عمل كرده و فش��اري 
مضاعف بر آنها وارد مي نماي��د. تورم زدگاني كه 
توان مالي و توان مقابله با كاهش ارزش پول خود 
با س��رمايه گذاري هاي مناسب را، چون ديگران، 

ندارند.
 استاد ما به طعنه مي گفت: صنعت چاپ معموال 
صنعتي پرمنفعت است، به خصوص اگر دست به 
چاپ پول بزند. بانك هاي 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 

مي نمايند.
بانك هاي مركزي ب��ه نمايندگي از دولت ها، كه 
انحصار چاپ پول را در اختيار دارند، امروزه بيشتر 
بدون دغدغه داشتن پش��توانه اي از دارايي هاي 
ارزشمندي چون طال و ارزهاي معتبر براي چاپ 

پول به انتشار پول مي پردازند.
ب��ه عبارت ديگر، آنها براي كس��ب ي��ك دارايي 
مي توانند يك بدهي فرضي و موهوم را در مقابل 
حساب پول هايي كه چاپ كرده اند 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 دارايي هاي ترازنامه 
خود يك س��اختمان دارد و همزمان در س��مت 
بدهي هاي ترازنامه  خود معادل ميزان پولي كه در 
بانك بابت خريد آن دارايي خارج كرده، مي آورد؛ 

يعني ثبت مي كند.
دولت ها با استقراض از بانك هاي مركزي »ماليات 
تورمي« را وضع و بر مردم تحميل مي كنند. وقتي 
چنين استقراضي اجرايي شد، دولت مي بايست 
اوراق بهاداري چون اس��ناد خزانه معادل ميزاني 
كه قرض گرفته به بانك مرك��زي بدهد تا بتواند 
از حس��ابي كه معرفي مي ش��ود برداشت نمايد و 
كس��ي خيال نكند اين پول ها هب��ه ميرداماد به 
پاستور اس��ت. بنابراين، در س��مت دارايي هاي 
ترازنامه بانك مركزي اس��ناد خزان��ه را داريم، و 
در مقابل در س��مت بدهي ها اي��ن دارايي با يك 
بدهي جديد تحت عنوان پول هاي منتشرش��ده 
بانك موازنه پيدا مي كند. ش��ايد فك��ر كنيد در 
شرايط تورمي قرض دهنده بازنده و قرض گيرنده 
چه ابر بدهكارها و چه بده��كاران خرد برنده اند! 
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 پول ها يا 
دارايي هايي 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 مي شود. قرض دهي بانك هاي 
مركزي به دولت ها در ح��وزه اي ديگر تورم زايي 
شديدي دارد يعني وقتي بانك هاي تجاري و در 
كل ش��بكه بانكي اين پول هاي منتشرشده بانك 
مركزي را به عنوان بذر و دان��ه توليد پول بانكي 
به صورت س��پرده و اعتبار بيشتر و بيشتر به كار 
مي برند، بدين گونه كه وقت��ي دولت ها پول هاي 
قرض گرفت��ه از بانك مرك��زي را خرج مي كنند 
اين پول ها در نهايت به ش��كل بانكي و بانك هاي 
تجاري به شكل پس انداز و س��پرده برمي گردد. 
بانك هاي تجاري به نوبه خود از اين پول ها و وجوه 
سپرده شده براي خلق سپرده و اعتبار و تسهيالت 
بيشتر به متقاضيان استفاده مي كنند. اين سونامي 
پولي توسط شبكه بانكي كه با محدودهاي كمي 
هم چون نگهداري ذخيره قانوني از س��پرده هاي 
مردم ن��زد بانك مركزي و نگه��داري درصدي از 
آنها براي پاسخگويي به تقاضاي پول نقد توسط 
سپرده گذاران همراه است با »ضريب فزاينده«اي 
خلق پول ش��بكه بانكي را ش��كل مي دهد كه در 
كشورهاي در حال توسعه متوسط آن را مي توان 
۵ فرض كرد! يعني بانك ها با قدرتي ۵ برابر، پول 
چاپ شده اوليه توسط بانك بانك ها و بانك مادر 
خود مي توانند پول خل��ق كنند! به همين جهت 
است در اقتصاد پول و بانك بدان »پول پرقدرت« 
مي گويند. بنابراين، كل پول در يك اقتصاد خيلي 
بيشتر از آن چيزي است كه بانك مركزي منتشر 
يا چاپ مي كن��د. وقتي آن پول كه »عرضه پول« 
ناميده مي ش��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 صف هاي طوالني مردم تورم زده براي 
كااله��ا و خدمات مورد نياز زندگي باش��يم و باال 
رفتن مداوم سطح عمومي قيمت ها )يعني تورم( 

»كرامت« عموم مردم را خدشه دار كند.

بيانيهجمعيازاقتصاددانان،مديرانبانكيوصاحبنظرانماليدربارهطرحقانونبانكمركزي

كنترل تورم نيازمند بانك مركزي مستقل، مقتدر و پاسخگوست 

نرختعادليسكهبااستفادهازبازارآتي

تعطيلي هاي كرونايي تاثيري بر قيمت طال نداشت
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

بازار ارز و طال روند ثبات نسبي را طي مي كند و قيمت ها 
نسبت به هفته گذشته تفاوت چنداني ندارد.در بازار ارز 
آزاد، قيمت دالر ۲۵ هزار و ۱۵۰ تومان، قيمت يورو ۲۹ 
هزار و ۸۰۰ تومان و درهم ام��ارات ۶ هزار و ۸۹۰ تومان 
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 ۲۶ هزار تومان هم رس��يده بود 
اما انتشار خبرهاي مربوط به مذاكرات هسته اي و ... باعث 
عقب نش��يني دالر از اين سطح قيمتي شده است. دالر 
مدتي اس��ت بين كانال ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان در نوسان 
است.به اعتقاد كارشناسان دو باور در بازار ارز وجود دارد كه 
موجب نوسانات قيمتي مي شود،  نخست اينكه با مذاكره 

و بازگش��ت به برجام و ... قيمت ارز كاهش چشم گيري 
خواهد داشت و دوم اينكه حتي مذاكره هم نمي تواند مانع 
از واقعيات موجود اقتصاد ايران شود و امكان كاهش چشم 
گير قيمت ارز وجود ندارد و نهايتا دالر در كانال ۲۲-۲۳ 
هزار تومان جا خوش مي كند.نرخ خريد و فروش دالر و 
يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است 
و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير 
مي كند. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )سه شنبه، ۱۵ 
تيرماه( با ۱۰۲ تومان كاهش نسبت به روز گذشته به رقم 
۲۴ هزار و ۷۵۰ تومان رسيد.قيمت فروش يورو در ساعت 
۱۳ با ۸۰ تومان كاهش نسبت به روز گذشته به ۲۹ هزار 
و ۵۸۲ تومان رسيد.  قيمت خريد هر دالر ۲۴ هزار و ۲۶۰ 
تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲۸ هزار و ۹۹۷ تومان بود.

عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۴ هزار 
و ۳۰۶ تومان و نرخ فروش آن ۲۴ هزار و ۵۲۷ تومان اعالم 
شد. نرخ خريد يورو در اين بازار ۲۸ هزار و ۸۴۳ تومان و نرخ 
فروش آن نيز ۲۹ هزار و ۱۰۵ تومان اعالم شد.همچنين 
در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت ۲۶ هزار و 
۲۷۰ تومان فروخته و حواله دالر به قيمت ۲۲ هزار و ۱۳۸ 
تومان معامله شد.دالر از هشتم خردادماه وارد كانال ۲۳ 
هزار توماني ش��د و در اين فاصله به سوي كانال ۲۴ هزار 
تومان خيز برداش��ت، اما دوباره كاهش يافت و در كانال 
۲۳ هزار توماني در نوسان بود تا اينكه شنبه گذشته وارد 
كانال ۲۴ هزار تومان شد و رشد آرام قيمتي را ادامه داد و به 
كانال ۲۵ هزار توماني نيز وارد شد اما از روز گذشته دوباره 

به قيمت ۲۴ هزار تومان بازگشته است.

قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد )سه 
شنبه، ۱۵ تيرماه( در بازار تهران با افزايش ۱۰۰ هزار 
توماني نسبت به روز گذشته به رقم ۱۰ ميليون و ۶۹۰ 
هزار تومان رسيد. ارزش هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد با افزايش ۱۰۰ هزار توماني نسبت به روز 
گذشته به رقم ۱۰ ميليون و ۶۹۰ هزار تومان رسيد و 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۰ ميليون و ۵۵۰ 
هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي 
پنج  ميليون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سكه سه ميليون 
و ۶۵۰ هزار تومان و س��كه يك گرمي نيز ۲ ميليون و 
۲۵۰ هزار تومان قيمت خورد.ع��الوه بر اين، در بازار 
طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار به يك ميليون و ۶۴ 

هزار تومان رسيد. 

دكتر احمد يزدان پناه



تعادل| 
درست است بازار سرمايه طي روزها و هفته هاي اخير روند 
رو به رشدي گرفته و توانسته ميانگين شش هزار ميليارد 
تومان معامالت خ��رد روزانه را حفظ مي كند اما هنوز هم 
مشكل و معضل قيمت گذاري دستوري در بازار سهام ادامه 
دارد. بخش عمده اي از مسووالن دست به دست يكديگر 
داده اند تا قيمت گذاري دستوري در بازار پايان يابد و حتي 
چند تن از مسووالن مي گويند: سران قوا اراده جدي براي 
خروج همه كاالهاي بورس از نظام قيمت گذاري دستوري 
دارند بااين حال به نظر مي رسد تعيين تكليف درباره اين 

طرح به بعد از تشكيل دولت سيزدهم موكول شده است.
»تعادل« در گزارش هاي پيشين خود ريسك ها و ابهامات 
بورس را بررسي كرده بود. يكي از مهم ترين ريسك هاي بازار 
سرمايه قيمت گذاري دستوري است، برگزاري سيزدهمين 
دوره انتخابات رياست جمهوري باعث شد كه مهم ترين 
ابهام بازار سهام رفع شود و پس ازآن نيز مذاكرات وين تأثير 
بس��زايي در معامالت و وضعيت اقتصادي كشور داشته 
كه هنوز هم رفع نشده است. به عقيده اغلب كارشناسان 
اقتصادي پيش بيني مذاكرات وين با وضعيت حال حاضر 
بسيار دشوار است و نمي توان به صورت قطع گفت كه آينده 
مذاكرات به كجا مي رسد، به زعم گروه ديگري از كارشناسان 
نيز مذاكرات وين گشايش اقتصادي را در پي خواهد داشت 

ولي زمان اين گشايش نامعلوم و نامشخص است.
در حال حاضر بيش��ترين اميد س��رمايه گذاران بورسي، 
سياست هاي اقتصادي دولت سيد ابراهيم رييسي است 
و اين سياست ها نمي تواند ابهام و ريسك، مذاكرات وين و 
قيمت گذاري دستوري را در بازار از بين ببرد. مولفه هاي كه 
براي بورس بازان و فعالين اقتصادي كشور مهم است شامل 
مواجه دولت آتي با تورم، نرخ بهره، قيمت ارز، نقدينگي، 
توليد و همين طور قيمت گذاري دستوري است كه تمامي 
اين موارد به صورت مس��تقيم و غيرمستقيم بر روي بازار 
س��رمايه تأثير دارد. مدت طوالني است كه قيمت گذاري 
دستوري در بازار سهام تأثير منفي دارد و سرمايه گذاران 
با ترس از نحوه قيمت گ��ذاري يا دخالت معامالت خود را 
محدود كرده اند، چراكه پيش ازاين آسيب و صدمات زيادي 
از قيمت گذاري دستوري و دخالت همه جانبه مسووالن 
در بورس ديده اند. كارشناس��ان اقتصادي )بازار سرمايه( 
مي گويند كه قيمت گذاري دس��توري  تعيين و تكليف 
قيمت ها از سوي دولت و زيرمجموعه هاي آن ضربه هاي 
زيادي به تاالر شيشه اي وارد كرده و اگر باهمت مسووالن 
اين طرح و دخالت تمام شود شاهد يك رشد اقتصادي در 

بورس و شركت هاي موجود در بازار خواهيم بود.
از س��ال گذش��ته صحبت هاي زي��ادي در خصوص 
قيمت گذاري دستوري مي ش��ود اما از روزهاي پاياني 
فروردين ماه و روزهاي نخست ارديبهشت طرح پايان 
قيمت گذاري شركت هاي بورسي در شوراي هماهنگي 
اقتصادي دولت مطرح شد و برهمان اساس گفته شد 
كه اين طرح در تيرماه از سوي سران قوا بررسي مي شود 
اما؛ بررسي ها نشان مي دهد كه بنا بر احتماالت قوي اين 
 طرح به دوش دولت سيزدهم انداخته خواهد شد و دولت 
س��يد ابراهيم رييس��ي بايد اين مش��كل را در ليست 
مش��كالت و معضالت مهم اقتصادي قرار دهد. انتظار 
مي رود كه دولت آتي رويكرد مطلوب براي بورس داشته 
باشد، وزير اقتصاد آينده نيز اجازه دخالت بيجا تمامي 
مس��ووالن در اين بازار را ندهد. به طوركلي ريسك ها و 
ابهامات بازار سهام در دولت فعلي يعني دولت دوازدهم 
حل وفصل نمي ش��ود و دولت سيزدهم بايد رويكردي 

واقع بينانه به اقتصاد و بازار سرمايه داشته باشد.

موافقتباخروجازنظامقيمتگذاري
بر اساس آنچه محسن عليزاده، عضو ناظر مجلس در شوراي 

عالي بورس مي گويد: س��ران قوا براي خروج همه كاالي 
بورس��ي از نظام قيمت گذاري دستوري عزم جدي دارند. 
او بابيان اينكه خروج هم��ه كاالهايي كه در بورس عرضه 
مي شوند از نظام قيمت گذاري دستوري از تصميماتي است 
كه در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا اتخاذشده 
اس��ت مي گويد: دولت بايد اين موض��وع را به طورجدي 
پيگيري كند تا هر كااليي كه در بورس عرضه مي ش��ود 
به منظور جلوگيري از رانت و فس��اد و نيز حمايت از بازار 
سرمايه از نظام قيمت گذاري دستوري خارج شود. باوجود 
اظهارات عضو ناظر مجلس تازه ترين خبر ها نشان مي دهد 
كه اگرچه موافقت اوليه با حذف قيمت گذاري دستوري 
انجام شده اما كار بررسي نهايي بايد ابتدا در كميته فرعي و 
دبيرخانه شوراي هماهنگي سران قوا انجام و سپس توسط 
شورا به تصويب برس��د. محمدرضا پور ابراهيمي، رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس بابيان اينكه همه قوا بايد اين 
طرح را كارشناسي كنند نيز مي گويد: اميدواريم به سرعت 
جمع بندي نهايي انجام شود و طرح براي تصويب نهايي در 
صحن شورا ارايه شود. تصويب نهايي اين طرح، با توجه به 
شرايط كنوني كشور، به دولت بعدي موكول خواهد شد؛ 

البته اميدواريم اين طرح درزماني نزديك تر تصويب شود.

ابالغيهوزيرصمتبرايتوسعهصادرات
ازبورسكاال

دراين بين حتي عليرضا رزم حسيني، وزير صمت نيز براي 
سامان يافتن وضعيت بورس كاال دست به كار شد و در نامه اي 
به معاون اول رييس جمهور، وزراي مختلف كابينه و برخي 
معاونان آنها و روساي اتاق بازرگاني، تعاون و اصناف ايران، 
تصميمات پنجاهمين جلسه كارگروه توسعه صادرات را 
ابالغ كرد كه از نكات مهم اين ابالغيه رزم حسيني مي توان 
به توسعه صادرات كاالها در قالب معامالت رينگ صادراتي 
بورس كاال با توجه به وجود سيس��تم يكپارچه صادراتي 
محصوالت بين گمركات، بانك مركزي، بورس كاال و اتاق 

بازرگاني ايران اشاره كرد.
پنجاهمين جلسه كارگروه توسعه صادرات در تاريخ دوم 
تيرماه امسال در سازمان توسعه تجارت ايران برگزار شد 
كه پس از بحث و تبادل نظر حاضران در خصوص مسائل 

و مشكالت صادرات مواد معدني و فلزي و صنايع معدني، 
تصميمات مختلفي اخذ و از سوي وزير صمت ابالغ شد. در 
اين ابالغيه، دو بند مهم وجود دارد كه بر توسعه صادرات 
كاالها از مسير رينگ صادراتي بورس كاالي ايران تأكيد 
دارد. دربند ۷ ابالغيه 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 )۲( چهل 
و نهمين جلسه كارگروه توسعه صادرات مورخ ۱۹ خرداد 
امسال مبني بر تعيين سازوكار اجرايي تسهيل صادرات 
كاالهاي بورسي در قالب معامالت رينگ صادراتي بورس 
كاال و با توجه به وجود سيستم يكپارچه صادراتي محصوالت 
بين گمركات، بانك مركزي، بورس كاال و اتاق بازرگاني ايران 
در خصوص تأييد كوتاژهاي صادراتي، مقرر ش��د فرصت 
زماني ۳ ت��ا ۴ ماهه صادرات جايگزي��ن تأييد كوتاژهاي 
صادراتي شده و تمديد اين زمان منوط به ارايه گزارش انجام 
و رفع تعهدات صادرات به بورس كاال و بانك مركزي باشد.«

همچنين دربند ۸ اين ابالغيه آمده است: »به منظور تسهيل 
و شفاف سازي صادرات محصوالت معدني مقرر شد وزارت 
امور اقتصاد و دارايي با همكاري س��ازمان توسعه تجارت 
ايران، بورس كاال، معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت 
صمت، گمرك ايران و اتاق بازرگاني ايران نسبت به تهيه 
سازوكار اجرايي مربوطه در قالب معامالت رينگ صادراتي 
بورس كاال اقدام نموده و نتيجه را حداكثر ظرف ۱۰ روزبه 

دبيرخانه شوراي عالي صادرات ارسال كنند.«
با اين تفاسير بزودي بايد در انتظار روزهاي شلوغ رينگ 
صادراتي بورس كاالي ايران به منظ��ور صادرات انواع 
كاالهاي بورس��ي ازجمله محصوالت معدني باشيم. 
بررسي مشكالت و محدوديت هاي ايجادشده در انجام 
فرآيند صادرات س��يمان و كلينكر از بنادر هرمزگان و 
تأكيد بر انجام هرگونه سياست گذاري و تصميم سازي در 
حوزه صادرات كاال و خدمات در كارگروه توسعه صادرات 

از ديگر مصوبات اين جلسه بوده است.
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 سنگ آهن مقرر شد تا دفتر صادرات محصوالت 
صنعتي و معدني سازمان توسعه تجارت ايران با همكاري 
دفتر صنايع معدني وزارت صمت و تشكل هاي ذي ربط 
نسبت به بررس��ي دقيق كارشناسي و ارايه پيشنهادات 
اجرايي به دبيرخانه ش��وراي عالي صادرات اقدام كند. از 
سوي ديگر مقرر ش��د سياست هاي 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 ممنوعيت هاي صادراتي اقالم معدني طي 
گزارشي از س��وي معاونت امور معادن و صنايع معدني 

وزارت صمت تهيه و به دبيرخانه ارسال شود.

فوايدحذفقيمتگذاريدستوري
عل��ي حي��دري، كارش��ناس اقتص��ادي در خص��وص 
قيمت گذاري دس��توري نيز مي گويد: با توجه به ۳ شيوه 
اداره اقتصاد دولتي، بازار آزاد و اقتصاد مختلط، تجربه نشان 
داده، اقتصاد ب��ازار آزاد يا همان تابعيت از قوانين عرضه و 
تقاضا، كاراترين ش��يوه اداره اقتصاد يك كشور است. بايد 
اجازه دهيم عرضه و تقاضاي واقعي، قيمت ها را تعيين كند، 
زيرا همواره در تعيين قيمت ها به صورت كاذب و دستوري، 
رانت هايي در اختي��ار افراد خاص قرار مي گيرد كه به نفع 
مردم و بازار س��رمايه نيس��ت. قيمت گذاري دستوري به 
شيوه اي كه در كشور ما در حال انجام است، نوعي برداشت 
واضح و آشكار از جيب سهامداران و واريز به جيب عده اي 
اندك است؛ به طوري كه مصرف كننده واقعي همواره در 
بازار سياه بايد تأمين نياز كند. به طور حتم، تعيين قيمت 
توسط مكانيسم عرضه و تقاضا باعث بهره مندي صاحبان 
اصلي سرمايه از منفعت توليد و انگيزه سرمايه گذاري در بازار 
سرمايه و پويايي اين بازار مي شود. كاماًل تحت تأثير دولتي 
بودن اقتصاد اس��ت كه نياز به عزم و اراده جدي مسووالن 
را براي لغ��و قيمت گذاري مي طلبد. حذف قيمت گذاري 
دس��توري در شرايط رقابتي، مي تواند به نفع توليد باشد، 
ولي قيمت گذاري دستوري چون به نفع توليد نيست انگيزه 
سرمايه گذاري و ارتقاي كيفيت را به شدت كاهش مي دهد.
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بازارسرمايهنيازمندهماهنگي
تيماقتصاديدولتاست

ماش��ااهلل عظيمي، كارشناس بازار س��رمايه درباره 
رشد قيمت س��هام گفت: اين بازار مبتني بر اميد با 
شاخص ها متغيراقتصادي و غيراقتصادي است كه 
متغيرهاي رفتاري در اين بازار بس��يار موثر اس��ت. 
برخ��ي از متغيرها ازجمله آگاهي بخش��ي، نظارت، 
تقويت صندوق تثبيت و ايجاد پوشش هاي 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 آگاهي هاي مردم از بازار س��رمايه گفت 
و اف��زود: تصميم گيري 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 نقش آفريني دولت در 
اقتصاد را عدم دخالت در امور اقتصادي اعالم كرد و 
گفت: وظيفه دولت سياست گذاري و بسترسازي براي 
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. مردمي تر از بورس 
نداريم. هر كس با هر س��رمايه اي در كمال شفافيت 
مي تواند خريد سهم كند و تعلل صندوق توسعه ملي و 
مقاومت كردن بانك مركزي در رشد بازار سرمايه تأثير 
گذاشت. ورود شركت هاي فناور و شركت هاي خرد و 
متوسط به بازار بورس مي تواند جان تازه اي براي بورس 
باشد. در ادامه سيد روح اهلل حسيني مقدم، كارشناس 
بازار سرمايه گفت: بازار س��رمايه هم در مقابل نگاه 
سياس��ي دولت مردان فضاي انتخاب��ات و تغييرات 
سياسي را دنبال مي كند تا بتواند تصميم گيري هاي 
اقتصادي آين��ده را پيش بيني كند. وي بابيان اينكه 
برنامه هاي دول��ت جديد در حوزه هاي سياس��ي و 
اقتص��ادي در تداوم روند مثبت بازار س��رمايه تأثير 
خواهد داشت، گفت: ريزش قيمت سهام در چند ماه 
گذشته، پيش از انتخابات، و سبز شدن شاخص بورس 
و اطمينان مجدد سرمايه گذار در بعد از انتخابات امري 
طبيعي است. حسيني مقدم پيش بيني 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 
۹۸ اشاره 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 مالي هاي 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 
دولت در پرداخت نكردِن مطالبات توليدكننده برق 
گفت: ريشه مشكالت برق و پديده خاموشي ها در 
رفتارهاي دولت و دخالت هاي دولت در توليد است 

و قيمت گذاري ها مكرر اتفاق بيفتد.

ريشهخاموشيمكرربرق
درقيمتگذاريدستورياست

سنا| رضا حدادزاده كارش��ناس بازار سرمايه درباره 
موانع رش��د صناي��ع مختلف به ويژه پااليش��گاه ها و 
نيروگاه ها 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 بدين صورت كه 
هر كاري چه در حوزه توليد و در حوزه خدمات كه در 
حال شكل گرفتن است با مانعي به نام نرخ بهره بدون 
ريسك مواجه است و هميشه اين سوال پيش مي آيد كه 
اگر پول در بانك گذاشته شود چه ميزان بهره دريافت 
خواهيم كرد؟ يا اگر كسب وكاري شروع شود چه ميزان 
نصيب ما خواهد شد؟ و سواالتي از اين قبيل كه مي تواند 
انگيزه براي شكل گيري كس��ب وكار را كاهش دهد. 
حدادزاده با اشاره به تجربه سال هاي ۹۲ تا ۹۶ در بازار 
سرمايه، گفت: به واسطه افزايش نرخ بهره سياست هاي 
پولي انقباضي ايجاد و كساني كه اقدام به كسب وكار 
در كش��ور كرده بودند با مشكالت بي شماري مواجه 
و انگيزه خود را نس��بت به شكل گيري آن كسب وكار 
از دست دادند. كارشناس بازار سرمايه به دومين مانع 
كه به طور خاص به آن پرداخته مي شود، اشاره كرد و 
افزود: قيمت گذاري دستوري را مي توان به همه صنايع 
كشور ازجمله پااليشگاه ها تعميم داد. پااليشگاه ها نه 
در مق��دار فروش و نه نرخ فروش خود و قيمت گذاري 
روي نرخ هاي ف��روش آزاد داخل��ي هيچ گونه دخل 
و تصرف��ي ندارند و حتي در صورت حس��اب هايي كه 
براي آنها فاكتور مي شود، همه علي الحساب )گرفتن 
مبلغي پيش از حصول موعد پرداخت يا واريز( اس��ت 
و ش��ركت نمي داند تا چند ماه آين��ده چه نرخي قرار 
اس��ت براي آنها فاكتور شود. حدادزاده بابيان اينكه 
شركت هاي پااليشگاهي در نرخ و وصول مطالبات 
دچار ابهام بوده و با مشكالت زيادي در اين زمينه 
مواجه هستند اظهار داش��ت: پااليشگاه ها براي 
به روزرساني تجهيزات خود و تكميل زيرساخت ها 
در تنگنا ق��رار دارند به طوري كه عدم ش��فافيت 
قيم��ت محصوالت و ع��دم گزارش گري مطلوب 
مالي شركت ها را به دنبال دارد. به گفته حدادزاده؛ 
قيمت هايي كه براي صنعت نيروگاهي تعريف شده 
دستوري است و اين امر مانع رشد نيروگاه ها شده و 
آنها نمي توانند تجهيزات خود را بروز رساني كنند.

اصالحدستورالعملنحوه
انجاممعامالتعمدهاوراقبهادار

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 
متقاضيان  خريد در معامالت عمده سهام و حق تقدم 
گفت: تا پيش ازاين به طور خ��اص در معامالت عمده 
مديريتي و  كنترلي، متقاضي خريد موظف بود مدارك 
را براي ش��ركت فرابورس و س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار ارس��ال كند و در مرحله بعد ش��ركت فرابورس 
اظهارنظرهاي  خود درباره مدارك ارسال شده را جهت 
بررسي و اعالم نظر نهايي به سازمان بورس و اوراق بهادار 
ارايه مي كرد، اما اكنون اين فرآيند تغيير كرده اس��ت.  
محمدصادق غزنوي با تأكيد بر اينكه در شرايط قبل، 
تاييد نهايي امكان خريد مشتري توسط سازمان  بورس 
بررسي و درنهايت تاييد يا رد مي ش��د، افزود: با اعمال 
برخي اصالحات و تغييرات در دستورالعمل، از اين به بعد 
وظيفه مذكور به فرابورس ايران منتقل شده است.  مدير 
عمليات بازار فرابورس ايران ادامه داد: بر اساس تغييرات 
مقررات انجام شده، ازاين پس بررسي شرايط متقاضيان 
و اع��الم امكان يا ع��دم امكان ورود آنه��ا به معامالت، 
توسط شركت فرابورس انجام مي شود. به عبارت ديگر، با 
اعمال اين تغييرات در دستورالعمل ها و ضوابط قانوني، 
فرابورس ايران جايگزين سازمان بورس جهت دريافت 

و بررسي مدارك متقاضيان شده است.

بورسكاال؛بازويحمايتي
دولتآتي

حسين حاتمي، دبير كميسيون اجتماعي مجلس به 
رويكرد »قيمت گذاري دس��توري« ك��ه يك رويكرد 
غلط اقتصادي با اثرات نامطلوب در اجتماع است، اشاره 
مي كند. حاتمي بابيان اينكه نق��ش دولت در تنظيم 
مناسبات اجتماعي و اقتصادي را نمي توان منكر شد، 
گفت: اساسًا دولت ها س��عي دارند با ورود به حوزه هاي 
اقتصادي و اجتماعي، كاركرد موثري از خود به نمايش 
بگذارند كه در بسياري از موارد اين مداخله گري ها نتايج 
معكوس داشته كه بايد در شيوه و كيفيت ورود دولت به 
حوزه هاي مختلف تجديدنظر شود.  دبير كميسيون 
اجتماعي مجلس با اشاره به اينكه شايد دخالت دولت 
درروند قيمت  كاالها را نتوان به كلي حذف كرد اما قطعًا 
مي توان ش��يوه ورود دولت به ب��ازار و قيمت كاالها را 
اصالح كرد، اظهار داشت: نمي توان منكر دستور دادن 
دولت ها به بازار در دوره هاي مختلف شويم، اما موضوع 
مهم آن است كه ايجاد يك رويكرد منطقي با مشاوره 
افراد صاحب نظر و فعاالن بازار بايد نوع نگاه دولت را به 
س��مت بازاري مبتني بر شيوه هاي علمي و مناسبات 
اقتصادي هدايت كند. اين نماينده مجلس با تأكيد بر 
اين موضوع كه امروز قيمت گذاري دس��توري به يك 
معضل بزرگ اقتصادي تبديل شده است، خاطرنشان 
كرد: قيمت گذاري دس��توري در دولت هاي گذش��ته 
تجربه شده و چالش هاي زيادي را براي اقتصاد و مردم 
و توليد به وجود آورده است، ازاين رو اين انتظار از دولت 
س��يزدهم مي رود با ش��يوه هاي اقتصادي به تنظيم 
بهينه بازاره��ا ورود كند. حاتمي در پايان بابيان اينكه 
پيش بيني مي شود در دولت سيزدهم شاهد توسعه 
بيشتر بازار س��رمايه و به خصوص بورس كاال باشيم، 
اذعان داش��ت: فضاي دولت آينده مبتني بر توس��عه 
مناس��بات توليدكنندگان و مصرف كنندگان كاالها 
در بورس كاال خواهد بود تا با رويكردي تجربه شده بر 
اساس شيوه هاي علمي، شفافيتي كامل در مبادالت 
كااليي كشور حكم فرما شود كه در صورت تحقق اين 
مهم بسياري از چالش هاي اقتصادي امروز حل شده و 

روابط اقتصادي مثبت در كشور جاري مي شود.

تأثيرنرخدالر
رويسودآوريشركتها

جواد عشقي نژاد، نايب رييس هيات مديره بورس تهران 
گفت: نوسانات نرخ دالر اگر مهم ترين متغير اثرگذار بر 
قيمت سهام نباشد، بي ترديد يكي از مهم ترين متغيرها 
به شمار مي رود. انتظار داريم به طور ميانگين با رشد نرخ 
دالر سود خالص شركت ها نيز رشد پيدا كند و اين رشد 

سود در قيمت سهام نيز مشاهده شود.
وي تصريح كرد: به عبارتي انتظار مي رود نرخ دالر نيز 
مانند ديگر كاالها با نرخ تورم رشد پيدا كند و ازآنجاكه 
سهام يك دارايي سرمايه اي اس��ت، انتظار داريم تورم 
را از طريق سودهاي تورمي پوش��ش دهد. دالر كانال 
اصلي انتقال س��ودهاي تورمي ب��ه صورت هاي مالي 
شركت هاست، به طوري كه اگر دالر به شكلي غيرمنطقي 
سركوب شود ويژگي سپر تورمي )به طور موقت( از سهام 
گرفته خواهد شد. عشقي نژاد افزود: حالت نرمال و شايد 
ايده آل براي سهام اين است كه دالر به اندازه تورم رشد 
پيدا كند و چنانچه دالر سركوب ش��ود دوره اي ركود 
بازار تشديد خواهد شد اما به ناچار در جهش هاي ارزي 
اين عقب ماندگي از تورم جبران مي ش��ود. در شرايط 
رشد افسارگسيخته دالر نيز ممكن است ريسك هاي 
سيستماتيك اثر منفي فراتر از اثر مثبت رشد سود تورمي 

داشته باشد و اجازه ندهد سهام به اندازه تورم رشد كند.
وي ايده تورم زا بودن بورس را بدون پش��توانه دانست و 
اظهار داشت: ايده تورم زا بودن بورس پشتوانه نظري قوي 
نداشته و اتفاقات سال گذشته نيز نشان داد، بورس بيش 
از آنكه تأثيرگذار بر متغيري مانند تورم باشد از انتظارات 
تورمي و تحوالت اقتصادي سياس��ي تأثير مي پذيرد. 
وي معتقد است س��هام مي تواند به عنوان يك كالس 
دارايي در سبد س��رمايه گذاري خانوار مردم قرار گيرد 
و خاطرنشان كرد: در سبد دارايي نقش بورس در نظام 
تأمين مالي كشور چندان پررنگ نيست هرچند شرايط 
در حال حاضر بسيار بهتر از سال هاي گذشته است. به 
نظر مي رسد به مرور سهام مي تواند به عنوان يك كالس 
دارايي در سبد سرمايه گذاري خانوار قرارگرفته و افزايش 
عمق ب��ازار را رقم بزند كه نتيجه آن امكان تأمين مالي 
دولت و بنگاه ها از بورس خواهد بود و عالوه بر آن كشف 

نرخ بهره در سازوكاري شفاف را رقم خواهد زد.

»تعادل«مشكالتبازارسهامرابررسيميكند

مسووالناجازهصعودادامهداربازارسهامراميدهند؟

بورسازدايرهريسكخارجميشود؟

رشدچشمگيرشاخصكل
گروه بازار سرمايه|

شاخص كل در بازار بورس در چهارمين روز كاري هفته 
يعني سه ش��نبه، ۱۵ تيرماه ۲۶ هزار و ۵۶۹ واحد رشد 
داشت كه درنهايت اين ش��اخص به رقم يك ميليون و 
۲۸۱ هزار واحد رس��يد. بر پايه معامالت اين روز بيش 
از هفت ميليارد و ۳۵۶ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۶۰ هزار و ۷۷۷ ميليارد ريال دادوس��تد 
شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با پنج هزار و ۱۵۳ 
واحد افزايش به ۳۹۱ هزار و ۶۲۳ واحد و شاخص قيمت 
)هم وزن( با س��ه هزار و ۲۹۱ واحد رش��د به ۲۵۰ هزار و 
۷۵ واحد رسيد. شاخص بازار اول ۲۱ هزار و ۷۰۸ واحد 
و شاخص بازار دوم ۴۶ هزار و ۱۹ واحد افزايش داشتند.

طي معامالت اي��ن رو حقيقي ها ح��دود ۴۴۰ ميليارد 
تومان وارد بازار سهام كردند. ارزش كل معامالت خرد ۶ 
هزار و ۸۷۰ ميليارد تومان بود، افراد حقيقي ۸۴ درصد 
يعني پنج هزار و ۷۵۰ ميليارد تومان س��هام خريدند و 
مازاد خريدشان ۶ درصد از كل معامالت شد. بيشترين 
ورود پ��ول حقيقي به ب��ورس و فرابورس در س��ه گروه 
»شركت هاي چند رشته اي صنعتي«، »فلزات اساسي« 
و »محصوالت شيميايي« رقم خورد درحالي كه برآيند 
معامالت گروه هاي »بانك ها و موسس��ات اعتباري« و 
»بيمه و صندوق بازنشس��تگي« به نفع حقوقي ها تمام 
شد. سه نماد »شستا«، »فملي« و »فوالد« لقب بيشترين 
افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه 
حقيقي ها نيز بيشتر به »تاپيكو«، »وپاسار« و »رنيك« 
معطوف بود. عالوه بر اين در بين همه نمادها، ش��ركت 
صنايع پتروش��يمي خليج فارس با نماد »فارس« با سه 
هزار و ۳۱۸ واحد، فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« 
با س��ه هزار و ۱۶۷ واحد، ملي صنايع مس ايران با نماد 

»فملي« با دو هزار و ۷۶۵ واحد، شركت سرمايه گذاري 
تأمين اجتماعي با نماد »شستا« با دو هزار و ۲۴۸ واحد، 
گسترش نفت و گاز پارس��يان با نماد »پارسان« با يك 
هزار و ۱۴۰ واحد، ش��ركت سرمايه گذاري غدير با نماد 
»وغدير« با يك هزار و ۴۹ واحد و پااليش نفت اصفهان با 
نماد »شپنا« با ۸۹۷ واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس 
داشتند. در مقابل المپ پارس شهاب با نماد »بشهاب« 
با ۱۸۵ واحد، گروه دارويي بركت با نماد »بركت« با ۱۶۱ 
واحد، پارس خزر با نماد »لخزر« با ۱۴۱ واحد، نوسازي 
و ساختمان تهران با نماد »ثنوسا« با ۷۴ واحد، ليزينگ 
صنعت و معدن با نماد »ولصنم« با ۵۲ واحد، به پرداخت 
ملت با نم��اد »پرداخت« با ۴۴ واحد، باما با نماد »كاما« 
با ۴۲ واحد، صنايع خاك چيني ايران با نماد »كخاك« 
با ۴۲ واحد، 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 
بازنشستگي كشوري با نماد »ومدير«، ليزينگ كارآفرين 
با نماد »ولكار«، شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با 
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 گروه هاي صنعت 
ش��د و در اين گروه ۵۹۷ ميليون و ۹۶۶ هزار برگه سهم 

به ارزش هشت هزار و ۲۷ ميليارد ريال دادوستد شد.

فرابورسافزايشيشد
روز سه شنبه ش��اخص فرابورس نيز بيش از ۱۳۰ واحد 
افزايش داشت و بر روي كانال ۱۸ هزار و ۳۴۱ واحد ثابت 

ماند. همچنين در اين بازار دو ميليارد و ۸۲۵ ميليون برگه 
سهم به ارزش ۳۵ هزار و ۹۶۵ ميليارد ريال دادوستد شد.

در اين روز ش��ركت س��رمايه گذاري صبا تأمين با نماد 
»صبا«، صنعتي مينو با نماد »غصينو«، ش��ركت آهن 
و فوالد ارفع با نماد »ارفع«، س��هامي ذوب آهن 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 سرمايه گذاري 
ميراث فرهنگي با نماد »س��مگا«، زغال سنگ پرورده 
طبس با نماد »كزغال« و صنايع ماشين هاي 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 
حمل ونقل ريلي پارسيان با نماد »حپارسا« و ويتانا با نماد 
»غويتا« با تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.

صعودارزشسهامعدالت
در پايان معامالت روز سه شنبه بازار سرمايه، ارزش سهام 
عدالت در مقايسه با روز گذشته، ۲.۹ درصد افزايش يافت 
و ارزش سبد ۵۳۲ هزارتوماني و يك ميليون توماني سهام 
عدالت به ترتيب به ۱۱ ميليون و ۵۵۰ هزار تومان و ۲۱ 
ميليون و ۷۵۷ هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، 
ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزارتوماني سهام 

عدالت به ۶ ميليون و ۹۳۰ هزار تومان رسيده است.

پيشبينيهاراجعبازارچهميگويند؟
روز گذشته ش��اهد يك صعود بسيار مطلوب در بازار 

سرمايه بوديم اما به زعم برخي از كارشناس بازار سهام 
روز جاري صعود چنداني نخواهيم داش��ت و شاهد با 
توجه به ابالغيه جديد توانير وضعيت نزولي شود. در 
ابالغ نامه توانير آمده كارخانجات فوالدي و س��يمان 
موظف به تولي��د تنها ۱۰ درصد 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 مي كنند با قطع��ي برق مواجه 
شده اند، اين قطعي و محدوديت برق به شدت در حال 
آسيب رس��اني به حوزه توليد و صنايع انرژي بر است. 
انتظار مي رود با افت شديد توليد فوالد و آلومينيوم طي 
دو ماه آينده ش��اهد كاهش عرضه به بازار و اوج گيري 
قيمت ها باش��يم. كه البته تداوم رش��د دالر امريكا و 
بي ثباتي ناش��ي از توافق برجام به اين موضوع دامن 
خواهد زد. كاموديتي بازار سهام تهران باوجود انتظار 
افت توليد حوزه كاموديتي ناشي از چالش فوق وضعيت 
مناسبي دارد و بجاي نگراني از افت توليد شركت ها، 
بر افزايش قيمت محصوالت توليدي در بازار متمركز 
اس��ت، البته اين در مورد بورس هاي جهاني طبيعي 
است و بسياري از سهامداران در كشور چين و امريكا 
و اروپا سيگنال معامالت روزانه را از قيمت محصوالت 
مي گيرند. به هرحال با توجه به ابالغيه جديد و عجيب 
توانير پيش بيني مي ش��ود ك��ه روز جاري، وضعيت 
تاالر شيشه اي 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 ادامه دار خود دارد 
اين ابالغيه ها مي توانند سختي را بيش ازپيش كنند.



گروه راه و شهرسازي|
اعضاي ش��وراي ش��هر تهران، ش��هرداري را موظف 
كردند در خص��وص واگذاري هاي جديد و همچنين 
تمديد مهلت واگذاري امالك واگذارش��ده  مطابق با 
آيين نامه اي عمل نمايد كه به تصويب شوراي اسالمي 
شهر تهران مي رسد. همچنين بر اساس اين آيين نامه 
كه به تصويب شورا خواهد رسيد، نمي توان حق تصويب 
واگذاري بهره برداري از امالك شهرداري را از شوراي 
اسالمي شهر تهران سلب كرد. بهاره آروين در جريان 
جلسه ديروز شوراي شهر تهران و بررسي اليحه »تعيين 
تكليف امالك و اموال غيرمنقول واگذارشده شهرداري 
به اش��خاص حقيق��ي و حقوقي« ضمن پيش��نهاد 
جايگزيني ماده ۱۲ گفت: اش��كالي در اين ماده است 
و نوشته شده كه شهرداري موظف است آيين نامه را 
تصويب و ابالغ كند.  او ادامه داد: همانطور كه مستحضر 
هستيد سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران در 
دوره هاي قبل با تغيير آيين نامه مالي و معامالتي خود، 
امالك شهرداري تهران را بدون تصويب شورا و صرفا با 
تصميم هيات مديره آن سازمان به اشخاص حقيقي و 
حقوقي واگذار مي كرد.  آروين گفت: با توجه به اينكه 
در ماده ۱۲، شهرداري موظف شده، آيين نامه اجرايي 
اين مصوبه را ظرف مدت يك ماه تهيه و ابالغ كند، براي 
اينكه مشكالت گذشته تكرار نشود، پيشنهاد مي شود 

متني جايگزين متن اين ماده شود. 
وي اف��زود: در اين متن جايگزين دو نكته مدنظر قرار 
گرفته است، يك اينكه شهرداري براي واگذاري هاي 
بع��د از اين، آيين نام��ه اي تهيه كند ام��ا چون بحث 
واگذاري حقوق عامه است، آن آيين نامه را به تصويب 
شورا برساند و ديگر اينكه در آيين نامه اي كه شهرداري 
تهيه مي كند، نمي شود اختيار ش��ورا براي واگذاري 
امالك واگذار ش��ود. اين متن پيش��نهادي مي گويد 
شهرداري براي واگذاري بعد از اين آيين نامه بياورد اما 
به تصويب شورا برساند و قيد مي كند كه حق تصويب 
شورا نمي تواند واگذار شود.  بر اساس اين پيشنهاد كه 
از سوي بهاره آروين و سيد حسن رسولي مطرح شده 

بود با ۱۸ راي موافق به تصويب رسيد. 

     شورا بايد واگذاري را تصويب كند
متن ماده يادشده به اين شرح است: شهرداري تهران 
موظف است در خصوص واگذاري هاي جديد پس از 
تصويب اين مصوبه و همچنين تمديد مهلت واگذاري 
امالك واگذارش��ده  پيوس��ت اين مصوبه، مطابق با 
آيين نامه اي عمل نمايد كه حداكثر ظرف مدت يك ماه 
پس از تصويب اين مصوبه، به تصويب شوراي اسالمي 
شهر تهران مي رساند. در آيين نامه مذكور نمي توان حق 
تصويب واگذاري بهره برداري 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 
اليحه تعيين تكليف امالك منقول و غيرمنقول واگذار 
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 ۶۲۲ مل��ك را در اين مصوبه 
تعيين مي كنيم. اين اتفاق مهمي است. اگر االن گفته 
مي ش��ود در ماده ۷ يك ليس��ت مجزا براي ۸۵ ملك 
مي دهيم به معني اين نيست كه دو هزار و ۵۰۰ ملك 
قبلي را رها كردي��م.   او ادامه داد: از اين دو هزار و ۶۶۲ 
ملك، ۸۵ ملك در ماده ۷ تاييد شده اند كه مشمول بند 

۶ ماده ۵۵ هستند. بقيه امالك مشمول اين بند نيستند 
و بايد در چارچوب مقررات مش��خص ش��ده تعيين 
تكليف شوند.  ميرلوحي افزود: تنها ۸۵ مورد مشمول 
بند ماده ۷ شد و مساجد و حسينيه ها را ديگر در اينجا 
نمي آوريم. اين ۸۵ ساختمان مربوط به سمن ها است 
و ذكر ش��ده است كه فعاليت اين سمن ها هر دو سال 
يك بار تجديد ارزيابي شود. اگر سمني فعاليت نكند بايد 
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 
تهران در كنار اين مراكز نصب مي شود و معلوم مي شود 
ساختمان متعلق به شهرداري است و مالكيت آن در 
اختيار شهرداري است و صرفا حق بهره برداري است 
كه در اختيار قرار مي گيرد. مثل گذشته بي قيد، بدون 
برنامه، اجاره نامه و بدون مجوز ش��ورا ملك در اختيار 

اشخاص قرار نمي گيرد. 

     عدم تمديد امالك دراختيار 
استقالل و پرسپوليس

حجت نظ��ري در ادامه درباره واگذاري دو ورزش��گاه 
كه به دو باش��گاه تهراني داده شده بود، گفت: مهلت 
بهره برداري از اين دو ورزش��گاه در سال ۹۹ به 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 بهره برداري از 

اين ورزشگاه به مدت ۱۰ سال تمديد شود. 
نادر محمدزاده رييس س��ازمان امالك و مستغالت و 
نماينده شهرداري تهران گفت: آنچه در پيوست هاي 
۸گانه ش��هرداري اس��ت، ماهيت هاي 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 ۶ ماده 
۵۵ قرار بگيرند، از منظر قانوني اش��كال دارد كه شورا 
بخواهد پيش��نهادي درباره بند ۶ اراي��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 مي خواست دو 
باشگاه را وارد بورس كند و سهامي بشوند، دو استاديوم 
به نام استقالل و پرسپوليس و دو كمپ انتقال سند داده 
است. از طرفي االن براي ورزشگاه تختي توافق كرديم 
و داريم اين دو ورزشگاه را جاي تهاتر ۱۷ هكتار خط ده 
مترو به وزارت ورزش مي فروشيم. اگر اين توافق حاصل 
ش��ود اصال اين اقدام انجام نمي ش��ود و وزارت ورزش 
مي گويد دو ملك كه رايگان اس��تفاده مي كنيم و دو 
ملك ديگر به ما بدهيد و وزارت ورزش اصال ورزشگاه 
 تخت��ي را از ما نخواهد گرفت و ب��راي آن ۱۷ هكتار به 
بن بس��ت مي خوريم.  محمدزاده ادامه داد: خواهش 
مي كنم خصوصا به خاطر بند آخر، آن را پس بگيريد و 
راي ندهد چرا كه تمام تعامل ما به هم مي ريزد و خط 
مترو به مشكل مي خورد. بر اساس اين گزارش، پيشنهاد 
حجت نظري مبني بر تمديد بهره برداري از باشگاه هاي 

استقالل و پرسپوليس به مدت ده سال راي نياورد.

     ماجراي بدهي ۱۰ ميليون تومان هر تهراني
 در بخش ديگري از نشس��ت ديروز ش��وراي ش��هر، 
سيد محمود مير لوحي، رييس كميته اقتصاد و تنظيم 
مق��ررات اين ش��ورا گفت: ترجيع بن��د گزارش هاي 
حسابرسي س��ال هاي دوره چهارم مديريت شهري 
حاك��ي از بدهي ه��اي انباش��ته، واگذاري هاي غير 
ضابطه مند وعدم رعايت مس��ائل بيم��ه اي بوده كه 
حاصلش ۶۹ هزار ميليارد توماني بدهي بوده يعني براي 
هر تهراني ۱۰ ميليون تومان بدهي باقي گذاشتند و 
اگر امروز اقدامات شورا نبود اين بدهي به ۲۰ ميليون 

تومان به ازاي هر تهراني مي رسيد.
مير لوحي در سيصد و هش��تمين جلسه شورا و در 
جريان بررس��ي گزارش حسابرسي سازمان عمران 
مناطق مربوط به س��ال مالي ۹۴ گفت: ترجيع بند 
گزارش هاي آقاي فراهاني در خصوص حسابرس��ي 
سازمان ها وشركت ها مربوط به سال هاي ۹۳ و ۹۴ و 
۹۵ اين است كه بدهي هاي انباشته و واگذاري هاي 
غي��ر ضابطه مند وع��دم رعايت مس��ائل بيمه اي و 
ماليات ه��اي فراوان ب��راي مديريت ش��هري به جا 

گذاشتند و آن وقت از بدهي ۶۹ هزار ميليارد توماني 
هم تعجب مي كنن��د.  او يادآور ش��د: عملكرد هاي 
مديريت شهري در س��اليان مورد اشاره نتيجه اش 
اين ش��د كه س��ازمان تامين اجتماعي در سال ۹۶ 
حساب هاي هاي شهرداري تهران را توقيف كرد.  به 
گزارش معاونت ارتباطات و امور بين الملل ش��وراي 
اس��المي ش��هر تهران مير لوحي گف��ت: عملكرد 
مديريت گذش��ته به گونه اي بود كه براي هر تهراني 
۱۰ ميليون تومان بدهي باقي گذاشتند و اگر اين شورا 
نبود و اين اقدامات را انج��ام نمي داد اقداماتي نظير 
حسابرسي شفاف اين بدهي ها به ۲۰ ميليون تومان 
مي رسد. اگر اقدامات اين شورا نبود امروز بدهي هاي 
مديريت ش��هري افزايش مي يافت و بايد ۴۰۰ تذكر 
مي دادي��م، نمي دانم چ��را دوس��تان نمي خواهند 
واقعيت ه��ا را بپذيرن��د اينك��ه بي انضباطي ها را به 
مديريت ش��هري تحميل كردند و حال مي خواهند 

تالش اين شورا را ناديده بگيرند.

     تصويب يك فوريت
 اخذ بهاي  خدمات اجتماعي ارايه شده 

به مهاجران و اتباع خارجي
اعضاي شوراي شهر تهران همچنين يك فوريت اليحه 
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��ال هاي قبل تصويب شد و آخرين بار 
نيز سال ۹۵ به تصويب رسيد.اداره اتباع از شهرداري 
خواسته اين اليحه به روز رس��اني بشود و با توجه به 
چارچوب ها درخواست تصويب فوري آن را داده است. 
جوادي يگانه با بيان اينكه معمواًل در تير و مرداد ثبت 
نام اتباع انجام مي شود گفت: ما مي خواستيم همزمان 
با آمايش اتباع اليحه را تصويب كنيم تا نرخ هاي جديد 
همزمان با آمايش تعيين شود.  بر اساس اين گزارش، 
يك فوريت اين اليحه ب��ا ۱۸ رأي موافق به تصويب 

اعضاي شوراي شهر رسيد.

در شهر

ادامه از صفحه اول
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آالرم بحران در صنعت برق
باعث بروز مش��كالت عديده اي در توسعه صنعت برق 
شده است. در هيچ كشوري به اندازه ايران يارانه انرژي 
به همه جمعيت پرداخت نمي شود. اين در حالي است 
ك��ه يارانه هاي پرداخت��ي نه تنها به طبق��ات محروم 
جامعه كمك قابل توجهي نمي كند، بلكه مس��تقيما 
به نفع طبقات ثروتمند جامعه مي ش��ود. در كنار اين 
موضوعات مش��كل تحريم هاي اقتصادي باعث شد تا 
دولت نتواند سرمايه گذاري مناسبي در زيرساخت ها 
داشته باشد. تحريم ها باعث ش��دند تا دولت طي يك 
دهه گذشته منابعي براي توسعه زيرساخت ها نداشته 
باشد. اما بايد ديد چرا زمينه مشاركت بخش خصوصي 
براي سرمايه گذاري در صنعت برق فراهم نشده است؟ 
اساسا بخش خصوصي در حوزه هاي ورود پيدا مي كند 
كه در آنها س��از و كار مناسبي تدارك ديده شده باشد. 
يعني س��رمايه به دبنال جايگاه هايي است كه در آنها 
ثبات و امنيت كافي وجود داشته باشد. خاطرم هست در 
زمان وزارت چيت چيان در وزارت نفت، پيشنهاداتي در 
خصوص زمينه سازي براي افزايش دامنه هاي صادراتي 
مطرح شد كه هرچند در ابتداي امر اين پيشنهادات مورد 
قبول قرار گرفت، اما در ادامه از دس��تور كار خارج شد. 
پيشنهادي كه بخش خصوصي ارايه كرد اين بود كه با 
هر نيروگاهي كه بخش خصوصي احداث مي كند، 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 ۸س��نت صادر مي كند اما با برق 
رايگاني كه در اختيار دولت قرار مي دهد در واقع ۴سنت 
محاسبه مي ش��ود. اين روند با گاز رايگاني كه دولت در 
اختيار بخش خصوصي قرار مي دهد، انگيزه الزم را در 
اختيار بخش خصوص براي احداث نيروگاه هاي متعدد 
و سرمايه گذاري در صنعت برق فراهم مي كند. اين روند 
دقيقا در ساير كشورها به همين شكل صورت مي گيرد، 
بخش خصوصي نيروگاه احداث مي كند و امكان صادرات 
را نيز دارد. اما در ايران دولت، صادركننده انحصاري برق به 
ساير كشورها است و بخش خصوصي نقشي در صادرات 
برق ندارد. اين در حالي اس��ت ك��ه در همه جاي دنيا 
دولت ها به جاي مشاركت در توليد برق، فضايي را فراهم 
مي كند تا بخش خصوصي در اين فضاي صادراتي نقش 
آفريني كند، بعد از صادرات عوارض و ماليات مي گيرد 
و منافع خود را تامين مي كند. زماني كه دولت در نقش 
يگانه توليد كننده و صادركننده انحصاري در صنعت برق 
فرو مي رود، بخش خصوصي را در شمايل رقيب خود 
مي بيند. بنابراين ت��الش مي كند تا زمينه ورود بخش 
خصوصي به صادرات برق را سد كند. زماني كه بخش 
خصوصي انگيزه كافي براي سرمايه گذاري در صنعت 
برق را نداشته باشد، با بروز تكانه هايي چون تحريم هاي 
اقتصادي و عدم سرمايه گذاري كافي دولت ها در صنعت 
برق، مشكالتي از جنس مشكالت امروز در كشورمان 
بروز مي كند. تقاضا براي مصرف برق باال رفته است؛ اما 
از سوي ديگر سرمايه گذاري كافي براي افزايش توليد به 
دليل تحريم ها و...صورت نگرفته است. اين تعارض باعث 
مي ش��ود تا دولت چاره اي جز مديريت مصرف برق از 
طريق اعمال خاموشي نداشته باشد. وقتي خاموشي ها 
از راه مي رسند، فضاي كسب و كار، جامعه، بهداشت و 
درمان و...نيز دچار مشكالت عديده اي مي شوند. ضمن 
اينكه وقوع خاموش��ي باعث افزاي��ش نارضايتي هاي 
گسترده اجتماعي نيز مي شوند. در كل مي توان گفت 
كه قيمت گذاري دس��توري، انحصار، تحريم ها و عدم 
سرمايه گذاري مناسب مهم ترين گزاره هايي هستند 
كه باعث وقوع خاموشي هاي گسترده در كشور شده اند. 
براي عبور از اي��ن بحران هم در كوت��اه مدت چاره اي 
جز مديريت مصرف ب��رق و در ميان مدت و بلندمدت 

سرمايه گذاري بر روي زيرساخت ها وجود ندارد.

پاسخ به گزارش »واكاوي داليل 
كمبود برق در كشور«

 توربين سوم از اين مجموعه قرارداد در نيروگاه دوكوهه 
بر روي فونداسيون قرار گرفته و از مرداد ماه ۱۴۰۰ مراحل 
نصب تجهيزات جانبي آن آغ��از مي گردد.  همچنين 
توربين چهارم در ش��ركت توگا )گ��روه مپنا( در حال 
توليد بوده و در مرداد ماه ۱۴۰۰ به مقصد نيروگاه سهند 
حركت خواهد كرد. فرآيند توليد توربين پنجم و ششم 
نيز از شهريور ماه ۱۴۰۰ در كارخانجات گروه مپنا آغاز و 
طبق برنامه زمانبندي تكميل و به مقصد نيروگاه ويس 
)اهواز( ارس��ال خواهد شد. با اين توضيحات مشخص 
مي شود كه نه تنها مراحل اجرايي قرارداد ۵ هزار مگاوات 
نيروگاه سيكل تركيبي كالس اف متوقف نشده است 

بلكه با وجود تحريم ها اين فعاليت ها ادامه دارد.   
همچنين الزم به تاكيد اس��ت كه همه اين فعاليت ها 
درحالي انجام ش��ده كه شركت مپنا تاكنون نتوانسته 
مطالبات خود بابت اين پروژه ها 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 

شرايطي كاري به اين بزرگي را به ثمر برساند.

پرونده گران فروشي ايرالين ها 
روي ميز تعزيرات 

محمدحسن ذيبخش، سخنگوي سازمان هواپيمايي 
كشوري گفت: ساز مان هواپيمايي همه شكايات مسافران 
بابت افزايش نرخ بليت هواپيم��ا را در قالب يك پرونده 
به همراه نامه س��ازمان هواپيمايي به سازمان تعزيرات 
حكومتي ارسال مي كند. ذيبخش در گفت وگو با فارس، 
درباره آزادسازي نرخ بليت هواپيما توضيح داد: در برنامه 
پنجم توسعه بر موضوع آزادسازي نرخ بليت هواپيما تأكيد 
شده بود و همان زمان، مقرر بود از سال سوم برنامه پنجم، 
آزادس��ازي نرخ بليت هواپيما اجرا شود كه اين موضوع 
عملياتي شد. او گفت: در حال حاضر هم  قانون، آزادسازي 
نرخ بليت است و اگر شركت هاي هواپيمايي هم بخواهند 
طبق قانون عمل كنند بايد به موضوع آزادسازي قيمت ها 
عمل كنند، اما به جهت آنكه شرايط كشور در حال حاضر 
از نظر اقتصادي خاص است، سازمان هواپيمايي كشوري 
خود را مكلف مي  داند 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 ايرالين ها از نرخ هاي تعيين ش��ده دامنه نرخي 
عبور كنند موضوع تعليق پروازهاي آنها حتماً از سوي 

سازمان هواپيمايي كشوري دنبال مي شود.

جديدترين فهرست
پروازهاي ممنوعه و پرخطر

بر اساس جديدترين نوتام )اخطاريه هاي طبقه بندي 
نشده يا مشاوره اي كه توسط مقامات هوايي به خلبانان 
داده مي شود( منتشر شده از سوي سازمان هواپيمايي 
كش��وري، ۱۲ كشور در فهرس��ت قرمز و ۲۲ كشور در 
فهرس��ت مقاصد پرخطر قرار گرفته اند كه ورود براي 
كش��ورهاي قرمز كرونايي ممنوع و براي كش��ورهاي 
داراي ريس��ك باال با رعايت پروتكل ها 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، پروتكل هاي جديدي ب��راي پروازهاي خارجي و 
فهرست بندي 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، آفريقاي جنوبي، زامبيا، 
اروگوئه و زيمبابوه در فهرست كشورهاي قرمز قرار دارند 
و ورود مسافران از اين مقاصد به ايران ممنوع است. بر اين 
اساس اگر مسافري در چهارده روز گذشته به اين كشورها 
سفر كرده باشد يا بيش از چهار ساعت در اين كشورها 
بوده باشد اجازه ورود به ايران را ندارد. البته نمايندگان 
سازمان هاي بين المللي، ديپلمات ها، نيروهاي رسمي 
دولت كه از وزارت امور خارجه ايران مجوز رسمي دارند، 
خلبان هاي مشغول به كار كه براي آموزش به اين مقاصد 
اعزام شده اند در صورتي كه از سوي خط هوايي مربوطه 
اجازه نامه داشته باشند، مي توانند به كشور وارد شوند. 
اين افراد قبل از پرواز به ايران و در هنگام ورود )در صورت 
نياز( بايد نتيجه تست خودشان را ارايه دهند. 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 
توباگو و تونس ۲۲ كشوري هستند كه در فهرست مقاصد 
پرخطر قرار گرفته اند و ورود و خروج از و به اين كشورها 
منوط به رعايت كردن پروتكل هاي خاصي است. براي اين 
كشورها تست قبل از پرواز اجباري است اما مسافران از 
مبداء ليتواني اگر به صورت كامل واكسينه شده باشند، 
نيازي به تس��ت PCR ندارند. منظور از واكسينه شدن 
كامل در اين ابالغيه اين است كه ۱۵ روز 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 PCR ۹۶ ساعت 
قبل از پرواز از مسافران گرفته شود و تست بايد به زبان 
انگليسي باشد و كنسول گري ايران آن را تاييد كرده باشد. 
كودكان زير هشت سال اما نيازي به انجام اين تست ندارند. 
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 PCR داده 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 
كامال واكسينه شدند نيازي به دادن تست PCR پيش از 
پرواز به ايران ندارند و تنها در صورتي كه به هنگام رسيدن 
به ايران عالئم داشته باشند بايد تست بدهند و اگر پاسخ 

تست مثبت شود بايد قرنطينه شوند.

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 
دادگاه هاي بين المللي اقامه نشده و حكم دادگاه كانادايي 
نيز اساسا باطل است. اين مقام آگاه در صنعت هوانوردي 
در گفت وگو با مهر درباره آخرين وضعيت حقوقي پرونده 
سانحه سقوط هواپيماي اوكرايني اظهار كرد: از آنجايي 
كه در دادگاه هاي بين المللي، شكايت دولت ها عليه دولت 
مطرح مي شود، و هيچ دولت خارجي از دولت جمهوري 
اسالمي ايران شكايت نكرده است، ادعاهاي مطرح شده 
مبني بر طرح شكايت از ايران در مجامع بين المللي تكذيب 
مي شود. 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 
وضعيت جبران خسارت مصوب هيات دولت تصريح كرد: 
پرونده هاي زيادي در ستاد جبران خسارت جان باختگان 
سانحه سقوط هواپيماي اوكرايني تشكيل شد و تعداد 
زيادي از بازماندگان و وراث جان باختگان، دريافت مبلغ 
۱۵۰ هزار دالر را درخواست داده اند. تاكنون به بازماندگان 
۴ جان باخته اين سانحه، خسارت پرداخت شده و قرار 

است روند اعطاي خسارت به بازماندگان تسريع شود.

تعيين ۵ شرط اوليه براي انتخاب 
شهردار جديد تهران

سيد جعفر تشكري هاش��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 مي ش��وند و پس از آن رزومه آنها اخذ و 
مصاحبه با آنها انجام خواهد گرفت. او افزود: ويژگي هاي 
انقالبي بودن، واليتمداري و قانون مداري 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 
اقتصاد شهري به عنوان شاخص دوم، پاكدستي، شفافيت 

و خوش نامي هم به عنوان ويژگي بعدي انتخاب شد. 

درپارلمانشهريپايتختتصويبشد

واگذاري امالك شهرداري نيازمند مصوبه شوراي شهر

وزيرراهوشهرسازي:بافقرزمينمواجهبوديم

۱9 هزار خانه خالي در مسكن مهر پرديس 
محمد اس��المي، وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينكه به 
زودي س��اخت متروي پرديس آغاز مي شود، گفت: در 
پرديس ۱۹ هزار مس��كن خالي از سكنه وجود دارد كه 
ماليات بر خانه هاي خالي مشمول مسكن مهر هم خواهد 
شد.  اسالمي در خصوص اعمال ماليات بر خانه هاي خالي 
در پرديس نيز گفت: حدود ۱۹ هزار خانه خالي در پرديس 
وجود دارد. اميدوار هس��تيم كساني كه مسكن خود را 
تحويل گرفتند س��ريع تر ساكن شوند و چنانچه ساكن 
نمي شوند به مردم اجاره بدهند تا خانه اي خالي نباشد. 
انتظار داريم سازمان امور مالياتي اخذ ماليات از خانه هاي 
خالي را در دستور كار قرار بدهد. وي يادآور شد: وزارت راه 
و شهرسازي ليست يك ميليون و ۳۰۰ هزار 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 كلنگ زني ۲۲۰۰ ميلياردتومان پروژه زيربنايي 
و روبنايي ش��هر جديد پرديس اظهار كرد: يكي ديگر از 
وعده هاي دولت در تكميل زيربناها و روبناهاي ش��هر 
پرديس بوده به مرحله عمل رسيده است و اين تفكري 
است كه در تمامي پروژه هاي وزارت راه و شهرسازي در 
دست انجام است. اسالمي گفت: روند تكميل پروژه هاي 
مسكن مهر پرديس، پايتخت مركز مهر كشور در جريان 
اس��ت. بالغ بر ۷ ه��زار ميلياردتومان در دو س��ال و نيم 
گذشته در پرديس براي احداث راه ها و ديوارهاي حائل 
سرمايه گذاري شده است كه طول ديوارهاي حائل ۱۲۰ 
كيلومتر اس��ت. همچنين تصفيه خانه ه��اي فاضالب، 
پمپ هاي آب، تصفيه خانه هاي آب، انتقال خطوط برق و 
هرآنچه را كه مي توانست توسط وزارت راه و شهرسازي 
بسازد انجام شد و در اينكار اهتمام ويژه داشتيم. اسالمي 

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 برنامه ريزي 
شد. در يك مرحله ۱۱ هزار واحد مسكن اقدام ملي افتتاح 
كرديم. در مرحله جديد ۲۰ هزار واحد افتتاح مي شود. 
همچنين جريان آماده سازي، تكميل و افتتاح طرح هاي 
مسكن ملي از هم اكنون به بعد يك تا دو ماه يك بار انجام 
خواهد شد. اسالمي ادامه داد: پروژه هاي مسكن مهر در 
همين دولت خاتمه پيدا مي كند، به استثناي پروزه هايي 
كه در دادگاه هاس��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. منطقه اي 
را براي اين دس��ته از متقاضيان آغ��از كرديم و اجراي 
پروژه هاي 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 مي شود. وزير راه و 
شهرسازي در خصوص عمليات احداث متروي پرديس 
نيز اعالم كرد: سازمان حفاظت محيط   زيست امروز اعالم 
كرد كه مجوز مترو را فردا ارايه خواهند داد. به محض آنكه 
مجوز زيست محيطي مترو صادر شود، بر اساس تفاهم نامه  
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 ۲۴۰ هزار 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 
دوره مديريت از هيچ منبع دولتي نتوانستيم براي تكميل 
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 مي داديم.  اس��المي افزود: 
امكان ادامه پروژه مسكن مهر با سرانه هايي كه ايجاد نشده 
بود، وجود نداشت و بايد حتما نواقص اين پروژه ها را برطرف 
مي كرديم تا متقاضيان محل مناسبي براي سكونت خود 
داشته باشند. البته بايد زيرساخت هاي پشتيبان زندگي 
مانند مراكز بهداشتي، آموزشي، فضاي سبز، مراكز فرهنگي 
و ...در اين پروژه ها س��اخته مي ش��د ت��ا زندگي طبيعي 
در اين محالت در جريان باش��د و فقط در مس��كن مهر 
پرديس ۷ هزار ميليارد تومان براي ايجاد اين زيرساخت ها 
سرمايه گذاري شد. وي با تاكيد بر اينكه شهرهاي جديد از 
حالت خوابگاهي خارج شدند، گفت: بزرگ ترين پارك علم 
و فناوري كشور را با بيش از ۳۰۰ هكتار 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 
پرديس محل رشد نخبگان كشورمان محسوب مي شود.

     زمين ما را به خودمان نمي دادند!
وي ادامه داد: در بحث سازو كار هاي مربوط به توليد مسكن 
به س��ه عامل ويژه پرداخته ش��د كه اولين موضوع، بحث 
برنامه ريزي پايدار براي شناسايي متقاضيان واجد شرايط 
اس��ت كه در اين فراخوان هاي ثبت نام ۷۰ درصد ريزش 
داشتيم و از دو ميليون و ۲۰۰ هزار نفري كه در ۵ مرحله ثبت 
نام كردند، كل واجدان حائز ش��رايط حدود ۵۳۰ هزار نفر 
بودند و در فاز پنجم ثبت نام در ۱۸۳ شهر فقط ۱۳۰ هزار نفر 
واجد شرايط شناخته شدند. اسالمي گفت: عامل دوم بحث 
تامين اراضي است. سال ها بود كه وزارت راه و شهرسازي به 
حكم قانون موفق نمي شد اراضي متعلق به خود را دريافت 
كند و همواره با فقر زمين مواجه بوديم و وقتي كه زمين به 
دليل تناقض قانوني دريغ مي شد، نمي توانستيم جريان 
پايدار توليد داشته باشيم. در نهايت در اين دوره با موافقت 
وزارت جهاد قانون مربوطه براي تحويل اراضي به وزارت راه 
و شهرسازي اجرايي شد و قرار بر اين است كه اراضي موجود 
و قابل استفاده به وزارت راه و شهرسازي تحويل داده شود. 
در يك سال توانستيم ۲۴۰ هزار 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 نامه هاي دولت و شيوه  نامه هاي مربوط به شهرهاي 
جديد و بافت فرسوده وجود داش��ت و در اين دوره به طور 
كامل و معنا دار احصا و تكميل شد و در حال حاضر شابلون 
واحد سياست و خط مشي مديريتي را مدون كرديم و در 

اين راستا جريان مديريتي را دنبال مي كنيم.



داده و اطالعات ملي طبق طرح »مديريت داده و اطالعات 
ملي« كه در كميسيون صنايع مجلس نهايي شده، در زمره 
مالكيت عمومي و در اختيار نظام جمهوري اسالمي خواهد 
بود و نهادها و دستگاه هاي دولتي و ارايه دهندگان خدمات 
موظفند امكان دسترسي و تبادل داده و اطالعات ملي را 
فراهم كنند. در صورت تصويب نهايي اين طرح در صحن 
علني مجلس ديگر دستگاه ها به بهانه هاي مختلف از جمله 
پردازش يا جم��ع آوري داده نمي توانند خود را مالك داده 
به شمار آورند و از ارايه آن به دستگا ه هاي مختلف اجتناب 
كنند. ط��رح »مديريت داده ها و اطالعات ملي« كه هفته 
گذشته به تصويب كميسيون صنايع مجلس رسيد، در آذر 
ماه۹۹ در صحن علني مجلس اعالم وصول شد. اين طرح 
به صورت كامل تعامل داده ها بين دس��تگاه هاي مختلف 
كشور را هدف گرفته بود و در نظر داشت تا نظام حكمراني 
داده در كشور را يكپارچه كند. طي ۶ ماه گذشته كميسيون 
صنايع مجلس با برگزاري جلساتي با كارگروه تعامل پذيري 
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. 
طبق اين مصوبه »هر گونه نگهداري، دسترسي يا پردازش بر 
داده ها واطالعات توسط دستگاه ها و نهادهاي مشمول اين 
قانون، نافي يا ناقض حق مالكيت عمومي و حاكميت ملي 
بر داده ها و اطالعات ملي نيست.« در اصل هيچ دستگاهي 
نمي تواند داده هاي جمع آوري شده را فقط داده خاص خود 
تلقي كند؛ بلكه تمامي دستگاه ها مكلف به تبادل داده با 
يكديگر خواهند بود. تبادل داده ها و اطالعات بين دستگاه ها 
و نهادهاي مشمول اين قانون بادستگا ه هاي اجرايي يا كسب 
و كاره��ا با رعايت اصول حفاظتي و امنيتي بر عهده مركز 
ملي تبادل اطالعات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
است. بر اين اساس هر گونه عدم تبادل اطالعات يا هرگونه 
تبادل داده و اطالعات خارج از اين مركز بر خالف مصوبات 
كميسيون دوام مستوجب مجازات هاي اين قانون خواهد 
بود. در شرايط فعلي هر چند كارگروه تعامل پذيري سعي 
كرده دستگاه ها را به سمت تبادل اطالعات از طريق مركز 
ملي تبادل اطالعات سوق دهد؛ اما بسياري از دستگاه ها به 
بهانه هاي مختلف ازجمله عادت به روال گذشته از تبادل 
اطالعات از طريق اين بستر اجتناب كرده اند و مسيرهاي 
تبادل داده گذشته خود را حفظ كرده اند. حال در صورت 
نهايي شدن اين قانون ديگر هيچ دستگاهي اجازه نخواهد 
داش��ت تا خارج از مركز ملي تبادل اطالع��ات به تبادل 

اطالعات با يكديگر بپردازد.

  تبادل داده ها زمينه ساز حكمراني داده ها 
خواهد شد

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

دبيركارگروه تعامل پذيري در توييتي از نهايي ش��دن آن 
و همكاري با يكديگر ابراز خرس��ندي كردند. طاهري در 
توييت خود نوشت: »تبادل داده ها مهم ترين كاركرد اين 
طرح و زمينه ساز حكمراني داده ها خواهد شد.« هم اكنون 
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 مي گذارد 
و همچنين طرح » نظام جامع مديريت داده هاي كش��ور 
و تس��هيل ارايه خدمات الكترونيكي به مردم« كه در آن 
س��ازمان ثبت احوال را متولي حفظ داده ها مي داند براي 
بررسي در دستور كار مجلس قرار دارد. هر چند قرار بود اين 
سه طرح با يكديگر تجميع شود و در قالب يك طرح براي 
مديريت داده كشور و حكمراني داده اي مطرح شود؛ اما با 
وجود انتقادهاي زيادي كه از سوي كارشناسان به دو طرح 
ديگر مطرح شد در نهايت در شرايط فعلي طرح »مديريت 
داده ها و اطالعات ملي« مورد بررسي كميسيون صنايع 
مجلس قرار گرفته است. طبق اين طرح، سياست گذاري و 
تصويب راهبردهاي كالن نظام توليد، نگهداري، پردازش، 
دسترسي، يكپارچه سازي، تبادل و امنيت داده و اطالعات 
ملي با هدف افزايش قدرت حكمراني و ساماندهي و انسجام 
بخشي به نظام تبادل اطالعات و ضوابط دسترسي به آن 
و گس��ترش تبادل اطالعات ميان دستگاه ها و نهادهاي 
مش��مول اين قانون و تسهيل دسترسي به اطالعات پايه 
براي كسب و كارهاي بخش خصوصي بر عهده شوراي عالي 

فضاي مجازي است. 

  تشكيل كميسيون داده و اطالعات ملي
با نام كميسيون دوام

همچنين به منظور اجراي سياس��ت ها و راهبردهاي 

كالن شوراي عالي فضاي مجازي در داده و اطالعات 
ملي و نظارت و مديريت بر نحوه نگهداري، پردازش، 
دسترس��ي، يكپارچه س��ازي، امنيت و به ويژه تبادل 
و به اش��تراك گذاري داده و اطالعات ملي »كارگروه 
تعامل پذيري دولت الكترونيكي« مصوب شوراي عالي 
فضاي مجازي به »كميسيون داده و اطالعات ملي« 
كه به اختصار كميسيون دوام نام گذاري مي شود ارتقا 
مي يابد. يكي از مهم ترين 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 تعامل پذيري اضافه 
مي ش��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 تنظيم گران 
بخش��ي، متقاضي داده و اطالعات و پايه و همچنين 
داده و اطالعات ملي به صورت كامل تعريف شده اند. 
طبق تعريفي كه صورت گرفته، داده و اطالعات ملي به 
داده و اطالعاتي گفته مي شود كه دستگاه ها و نهادهاي 
مشمول اين قانون يا هر داده و اطالعات كه به موجب 
قوانين و مق��ررات در اختيار دس��تگاه ها و نهادهاي 
مشمول اين قانون قرار دارند اطالق مي شود. همچنين 
پايگاه داده و اطالع��ات پايه نيز كليه پايگاه هاي داده 
و اطالعاتي كه در ايج��اد و ارايه خدمات الكترونيكي 

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

اين پايگاه هاي پايه است گفته مي شود.

  تهيه ليستي از ۲۹ پايگاه داده
در اين طرح پيش��نهادي ليس��تي از ۲۹ پاي��گاه داده و 
اطالعات پايه كش��ور تهيه شده اس��ت كه دستگاه ها و 
نهادهاي مشمول اين قانون طبق اعالم كميسيون دوام 
موظف به همكاري با متوليان پايگاه اطالعات پايه هستند. 
براساس اين طرح متولي اداره و به روزرساني پايگاه هاي 
اطالعات و داده هاي پايه متوليان اين پايگاه ها هستند كه 
بايد طبق مصوبات كميسيون عمل كنند. در اصالحات 
صورت گرفته از سوي كميسيون صنايع مجلس با توجه به 
همكاري كه با كارگروه تعامل پذيري صورت گرفته سعي 
ش��ده تا گره ها يا تعارض هاي قانوني در خصوص تبادل 
اطالعات كه در طول دوره فعاليت كارگروه تعامل پذيري 
مشخص شده رفع شود، از همين رو تغييراتي در برخي 
از قوانين كش��ور از جمله قانون ماليات هاي مس��تقيم 
پيش بيني شده اس��ت. طبق اين طرح ماده ۲۳۲ قانون 
ماليات هاي 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 مي آورند 
فقط مجاز به ارايه اطالعات با تصويب كميس��يون داده 
و اطالعات ملي به ساير دس��تگاه ها هستند در غير اين 
صورت طبق قانون مجازات اسالمي با آنها رفتار خواهد 
ش��د.« هم اكنون ماده ۲۳۲ به گونه اي اس��ت كه طبق 
آن س��ازمان امور مالياتي مي تواند داده هاي جمع آوري 
ش��ده توس��ط خود را محرمانه تلقي كند و از ارايه آن به 
دستگا هاي مختلف جلوگيري كند حال به نظر مي رسد 
اين گره قانوني با تغيير تركيب بندي عبارت ها مي تواند 
برطرف ش��ود. همچنين ضوابط دسترسي به اطالعات 
سامانه موديان مالياتي نيز با تغييراتي كه در ماده ۱۵ قانون 
پايانه هاي فروشگاهي ايجاد خواهد شد توسط كميسيون 
دوام صورت مي گيرد. در قانون اوراق بهادار نيز دسترسي 
به اطالعات ساير دستگاه ها، بانك ها و شركت هاي دولتي 
براي انجام وظايف سازمان بورس بايد با اجازه دادستاني 
كل كش��ور صورت مي گرفت كه با اين طرح قانوني اين 
اجازه از كميسيون داده و اطالعات ملي كسب مي شود. در 
ماده پاياني اين طرح نيز پيش بيني شده تا وزارت اقتصاد 
ظرف يكسال پس از الزم االجرا 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.

 دنياي فناورياخبار
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ارتقاي ۶ رتبه اي ايران
در شاخص هاي امنيت سايبري

جايگاه ايران در ارزيابي ش��اخص هاي جهاني امنيت 
سايبري با شناسايي نقاط قوت و توانمندي هاي سايبري 
و ارايه مستندات فني و مديريتي توسط سازمان فناوري 
اطالعات، ش��ش رتبه ارتقاء يافت. به گزارش ايس��نا، 
وقتي صحبت از امنيت سايبري مي شود، پيش بيني 
تهدي��دات به جاي واكنش مقابل آنه��ا داراي اهميت 
باالتري است. در يك چشم انداز كلي، تهديدات به طور 
مداوم در حال تغيير و تحول است، وصله كردن رخنه ها 
يا انجام به روزرساني ها در مقابل تهديدات ديروز، ديگر 
كافي نيست. س��ال جديدي و به همراه 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 به معناي افزايش ريس��ك و 
آسيب پذيري براي تيم هاي امنيتي است. صرف نظر از 
اينكه تمهيدات امنيتي در اين بستر انجام شده باشد، 
تهديداتي همچ��ون باج افزار، فيش��ينگ يا حمالت 
هدفمند به پلتفرم هاي محبوب مورد توجه هستند و 
محافظت از سيستم ها و داده هاي كاربران و سازمان ها 
كاري اس��ت كه متخصصان حوزه امنيت بايد روي آن 
متمركز شوند. در راس��تاي انجام ماموريت محوله به 
سازمان فناوري اطالعات ايران به عنوان نماينده وزارت 
ارتباطات در همكاري هاي مشترك بين المللي با مجامع 
جهاني نظير اتحاديه بين المللي ارتباطات )ITU(، اين 
سازمان توانست با انجام تحقيقات ميداني و بررسي هاي 
كارشناسي، ضمن شناسايي نقاط قوت و توانمندي هاي 
سايبري كشور و ارايه مستندات فني و مديريتي، جايگاه 
كشور را در ارزيابي شاخص هاي جهاني امنيت سايبري 
)GCI(، شش رتبه ارتقاء دهد. اين سنجه هاي ارزيابي 
متش��كل از پنچ ركن قانوني، فني، ظرفيت س��ازي، 
سازماني و تعامالتي و ۲۰ شاخص اصلي و بيش از ۸۰ 
سوال است كه مراتب در پرسشنامه اي طراحي شده اند و 
كشورها طي دوره هاي زماني مشخص ضمن پاسخ گويي 
به س��واالت، ملزم به ارايه مستندات و شواهد فني نيز 
هستند. ايران در شرايط مقابله با محدوديت ها و مديريت 
ويروس همه گير كرونا و تاثيراتي كه اين پاندمي بر پيكره 
نيروي انساني كشور داشته، با ارتقاء يك رتبه در سطح 
منطقه و شش رتبه در بين كل كشورهاي جهان موفق 
شده تا با اخذ جايگاه ۵۴ در بين ۱۹۴ كشور سنجه هاي 
توسعه مديريت امنيت اطالعات را در فضاي سايبر بهبود 
ببخشد تا از اين راه، نرخ آسيب و خسارات احتمالي در 

مواجهه با تهديدات و حمالت سايبري را تعديل كنند.

امكان ايجاد شبكه مويرگي فيبر 
نوري با استفاده از امكانات شهرداري

مش��اور مديرعامل فاواي ش��هرداري با بيان اينكه 
٣۵درص��د ترافي��ك داده روي ش��بكه فيبر نوري 
شهرداري است، گفت: هر كسي مي خواهد در حوزه 
فيبرنوري در شهر تهران فعاليت داشته باشد حداقل 
بايد مت��ري ۴۰۰ هزار توم��ان هزينه كند بنابراين 
بايد به سمت ايجاد شبكه مويرگي از طريق شبكه 
شهرداري رفت. به گزارش ايرنا، ميزگرد »چالش هاي 
توس��عه خدمات ديجيتال و راه كارهاي برون رفت 
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 
كرونا، راه اندازي س��امانه  »تهرانِ من« را كليد زده 
بوديم، در بعضي موارد س��عي و خطاهايي كرديم و 
در برخي م��وارد هم خوب جلو رفتيم. فعاليت هاي 
انجام ش��ده در س��امانه »تهرانِ من« و رگوالتوري 
انجام ش��ده و قوانين تصويب ش��ده توسط شوراي 
شهر، حاكي از حركت در مسير ارايه  هر چه بيشتر 
خدمات غيرحضوري است. وي تصريح كرد: بسياري 
از خدماتي كه مردم با آن س��ر و كار زيادي داشتند 
در سامانه تعبيه شده است و در سامانه »تهرانِ من« 
روزانه حدود ۱۰ هزار مفاصاحس��اب توسط مردم 
دريافت مي شود. مش��اور ارشد مديرعامل سازمان 
فاواي شهرداري تهران اضافه كرد: سياست ما اين بود 
كه همه سرويس ها فقط در »تهرانِ من« ارايه نشود و 
اين سرويس ها توسط ساير دستگاه ها و ارگان ها نيز 
ارايه شود اما گاهي با اعتراض خود مردم هم مواجه 
بوديم كه چرا اطالعات ما در س��اير اپليكيشن هاي 

مشابه وجود دارد. 

مصونيت حقوقي توييتر در هند 
سلب شد

شركت توييتر به دليل عدم رعايت مقررات جديد فناوري 
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، نخست وزير اين 
كشور درباره س��لب مصونيت حقوقي شركت امريكايي 
توييتر پس از انتقاد مكرر از عدم پايبندي به مقررات هند 
است. اين اختالف و مشاجره علني نگراني هايي را در ميان 
ش��ركت هاي امريكايي در خصوص دشواري فعاليت در 
هند كه فضاي رگوالتوري س��خت گيرانه تري 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 
توييتر آمده كه درباره توييت هاي افتراآميز در اين پلتفرم 
شكايت و اعالم كرده بود اين شركت به مقررات جديدي 
كه انتصاب برخي مديران جديد را الزامي كرده، عمل نكرده 
است. توييتر در اين باره اظهارنظر نكرد. اين شركت پيش 
از اين اعالم كرده بود در تالش براي رعايت مقررات هند 
است. مقررات جديد فناوري اطالعات هند كه از اواخر مه 
اجرايي شده است، ساماندهي محتوا در پلتفرم هاي شبكه 
اجتماعي و مسوول شناختن شركت هاي شبكه اجتماعي 
در قبال درخواست هاي حقوقي براي حذف فوري پست ها 
و فراهم كردن اطالعات درباره ارسال كنندگان پيام ها را 

هدف گرفته است. 

طرح»مديريتدادهواطالعاتملي«دركميسيونصنايعمجلسنهاييشد

داده و اطالعات ملي در زمره مالكيت عمومي قرار خواهد گرفت

تحول در توليد هوشمند و بيمه با فناوري بالك چين
به گفته رييس كنفرانس بين المللي بالك چين، فناوري 
بالك چين تنها براي اس��تفاده در سيستم بانكداري 
نيس��ت، بلكه كل دنياي فناوري و به ويژه بخش توليد 
هوشمند و بيمه را دستخوش تغيير اساسي خواهد كرد. 
كنفرانس علمي بين المللي حوزه بالك چين، رمزارزها و 
اقتصاد جهاني در ايران، ۱۴ و ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ به شكل 
آنالين برگزار مي ش��ود. پيمان سرحدي، رييس كل 
باش��گاه نوآوري و فناوري يونسكو و رييس كنفرانس 
بين المللي بالك چي��ن، رمزارزه��ا و اقتصاد جهاني، 
 )Blockchain( »بيان كرد: فناوري »بالك چي��ن
خالف آن چه كه تصور مي ش��ود، تنها براي اس��تفاده 
در سيستم بانكداري نيست، بلكه كل دنياي فناوري و 
به ويژه بخش توليد هوشمند و بيمه را نيز دستخوش 
تغيير اساسي خواهد كرد. اين فناوري مي تواند امكان 
انتقال مطمئن و معتبر داده ها و همچنين يك شبكه 
قابل رديابي ناگسستني را فراهم كند كه اين ويژگي ها 
تنها براي امور بانكي نيس��ت. وي ادامه داد: با توجه به 
پيشرفت روزافزون ارزهاي ديجيتال و استفاده آنها از 
قابليت هاي بسيار زياد تكنولوژي بالك چين 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��ره وري از آنها 
است. عالوه بر اين افراد با آشنايي بيشتر با بالك چين 
مي توانند ارز ديجيتال خود را ايجاد كنند، پس بسيار 
واضح است كه درك درست بالك چين و كاربردهاي 
آن از اهميت بسيار بااليي برخوردار است كه به عنوان 
پديده اي اثرگذار در توليد هوشمند نبايد ناديده گرفته 
شود. رييس كنفرانس بين المللي بالك چين با اشاره 
به تاثير بالك چين در صنعت بيمه گفت: بالك چين 
پتانسيل بااليي براي به كارگيري در صنعت بيمه دارد. 
در ش��رايطي كه اثبات و تأييد اعتبار، ضرورت بااليي 
داش��ته باش��د، بالك چين به كار مي آيد. تشخيص و 
جلوگيري از تقلب و خودكارسازي فرآيند رسيدگي، از 
مهم ترين مزاياي بالك چين در صنعت بيمه محسوب 
مي شوند. وي درباره كارگاه هاي آموزشي حين برگزاري 
كنفرانس نيز توضيح داد: ما تالش كرديم در اين حوزه 
به موضوعات تازه اي ورود كنيم؛ چراكه اين فناوري در 
دنيا به طور گسترده اي توسعه يافته است و صنايع بزرگ 
دنيا در تالشند تا بتوانند از ظرفيت اين فناوري نوين 

براي توسعه و پيشبرد خود استفاده كنند.

 بالك چين و استخراج رمزارزها )ماينينگ(، بالك چين 
در زنجيره تأمين و صنايع غذايي، بالك چين و حقوق 
مالكي��ت فك��ري )Copyright(، بالك چي��ن در 
صنعت برق و مخابرات، حاكميت توكن و حاكميت در 
بالك چين، بالك چين و غيرمتمركزسازي اقتصادي 
)DeFI( و بالك چي��ن در صنعت بيم��ه از پنل هاي 
تخصصي اين كنفرانس بين المللي هستند. رييس كل 
باش��گاه نوآوري و فن��اوري، كنفران��س بين المللي 
بالك چين 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 هم فكري و همچنين ارايه 
نظرات درست و كارشناسي مي توان به يك چارچوب 
و قاعده مشترك رسيد. سرحدي، عمده برخوردهاي 
حاكميتي و دولتي در حوزه بالك چين و رمزارزها را از 
روي ناآگاهي دانس��ت و افزود: متأسفانه متخصصان، 
توسعه دهندگان و صاحب نظران در اين رابطه دخالت 
داده نشده اند. حوزه بيت كوين، رمزارزها و بالك چين 
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 

به روز در حال رشد و استقبال عمومي در جهان است.

  ارز ديجيتال؛ ابزاري براي پرداخت
همچنين رسول شاهس��وني، دبير كميته بين الملل 
كنفرانس بالك چين، گفت: با توجه به گستردگي جامعه 
مخاطب اين فناوري نوظه��ور، طبق برنامه ريزي هاي 
انجام شده، مقرر شده است، اين كنفرانس بين المللي، 

س��االنه و با همكاري دانش��گاه هاي داخلي و خارجي 
برگزار شود. در دنيا، السالوادور اولين كشوري است كه 
بيت كوين را به پول قانوني و رسمي خود تبديل كرده و 
اين به اين معناست كه اين رمزارز براي اولين بار 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 مي دانند. دبير كميته 
بين الملل كنفرانس بالك چين ادامه داد: در ايران هم 
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس درباره موافقت 
كميس��يون اقتصادي دولت با به رس��ميت شناختن 
صنعت »بيت كوين« مطالب��ي را عنوان كرد، اما بانك 
مركزي بارها در اطالعيه هايي ورود ارزهاي ديجيتال به 
حوزه پرداخت كشور را ممنوع كرده است؛ به طور كلي 
خريد و فروش و نگهداري بيت كوين توسط مردم جرم 
نيست اما در مقياس وسيع و حوزه پرداخت هاي كالن 

كشور، تاكنون مجوز خاصي صادر نشده است.

  جهان با شتاب زيادي به سمت
فناوري هاي نوين مي رود

سجاد برخورداري، دبير علمي كنفرانس، اظهار كرد: 
آنچه بيش از پيش در اين كنفرانس حائز اهميت است، 
همكاري و حضور دانشگاه ها 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 
مي رود و تمركز و فعاليت دانشگاه هايي چون دانشگاه 
صنعتي ش��ريف و اميركبير درخصوص اين موضوع، 

حكايت از اهميت آن دارد. 

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

ش�رکت آب وفاضالب اس�تان البرز در نظر دارد 5250 متر لوله پلي اتيلن فاضالبي در س�ايزهاي 250 و 315 ميليمتر از محل اعتبارات طرحهاي عمراني را از طريق مناقصه عمومي از 
من��اقص�ه گران واجد شرايط خريداري نمايد. 

مدت تحويل :  از تاريخ انعقاد ق��رارداد به مدت 3 )سه( ماه تعيين مي گردد. 
www.setadiran. کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس

ir با شماره فراخوان 2000005186000018 انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي , مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهينامه امضاي الکترونيکي را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار : 442,050,000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شرکت , ضمانتنامه بانکي به نام شرکت آب و فاضالب استان البرز و يا اوراق مشارکت مي باشد.
مهلت تحويل اسناد مناقصه : پيشنهاد دهندگان مي بايست مدارک الزم را مطابق مندرجات برگ شرايط تا ساعت 19 روز  دوشنبه مورخ 1400/05/04 بصورت فايل  PDFدر سامانه فوق بارگذاري نمايند.  
مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فايل PDF تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار و اسناد ارزيابي کيفي, موظف به ارائه آن در پاکت الک و مهر شده تا ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 1400/05/04 

به دفتر قراردادهاي شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشند.
تاريخ بازگشايي پاکات : ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخ 1400/05/05 خواهد بود.

نح�وه دريافت اس�ناد مناقص�ه: داوطلبان مي توانند به منظور دريافت اس�ناد مناقص�ه از تاري�خ 1400/04/15 تا پايان وقت اداري روز  يکش�نبه مورخ 1400/04/20 از طريق س�امانه س�تاد به 
آدرس www.setadiran.ir اقدام نمايند. تلفن تماس : 026-32117149  

ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
شرکت آب و فاضالب استان البرز»سهامي خاص«جهت کسب اطالعات بيشتر به سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات، به آدرس)iets.mporg.ir(  مراجعه نماييد.

شرکت آب وفاضالب 
استان البرز

نوبت دوم
شناسه آگهي: 1159561

آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزيابی کيفی - نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی در نظر دارد عمليات مربوط به نگهداری شبکه، اصالح، توسعه شبکه، اجرای منهول و نصب انشعاب فاضالب 
امور آب و فاضالب منطقه 3 تبريز را از محل اعتبارات غيرعمرانی و با مشخصات ذيل به روش مناقصه )عمومی( با ارزيابی کيفی  از طريق سامانه تدارکات 
الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir به پيمانکاران واجد شرايط و دارای رتبه آب يا تاسيسات و تجهيزات يا دارای صالحيت از دفتر 

بهبود روش های بهره برداری فاضالب شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور متناسب با ظرفيت کاری واگذار نمايد.
مشخصات پروژه: الف- مبلغ برآورد اوليه: 34978000000 ريال

ب - مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار: 1748900000 ريال
ج- محل اجرای کار: تبريز

د- رشته و گروه پيمانکار : واجد شرايط و دارای رتبه آب يا تأسيسات و تجهيزات يا دارای صالحيت از دفتر بهبود روش های بهره برداری فاضالب شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور متناسب با ظرفيت کاری

ه�- مدت اجرای کار: 12 ماه
و- دستگاه نظارت: مدير آب و فاضالب منطقه 3 تبريز

ز- محل اعتبار: غيرعمرانی
ح- پيشنهاددهنده حائز حداقل امتياز ارزيابی کيفی الزم جهت شرکت در مناقصه مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمين های معتبر تسليم يا مبلغ 
مذکور را به حساب بانکی شرکت واريز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانتنامه يا رسيد واريز وجه را به صورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسليم 

نمايد. به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از ميزان مقرر، چک و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
الزم به ذکر است که هزينه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

مهلت فروش اسناد از تاريخ درج آگهی لغايت ساعت 19 مورخه1400/4/24 
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فهرست اولويت دار رفع تحريم ها 
٭ از منظر محتوايی نيز، به طور کلی چهار دسته تحريم، 
عليه ايران اعمال شده است: »تحريم های حقوق بشری، 
موشکی، تروريسم و هسته ای.« بخش اعظم و اثرگذار 
تحريم  ها بر اقتصاد کش��ور، ذيل تحريم های هسته ای 
ق��رار می گيرند. با تصويب برج��ام و متعاقب آن صدور 
قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۹ تير ۱۳۹۴ توسط شورای امنيت، 
7 قطعنامه  صادره  ش��ورای امنيت علي��ه ايران ملغی و 
درنتيجه، تحريم  های مرتبط با موضوع هسته  ای شورای 
امنيت لغو يا تعليق شد. اما با خروج يکجانبه اياالت متحده 
از برجام در ۸ می ۲۰۱۸ و متعاقب آن وضع تحريم های 
متعددی عليه بخش های مختلف اقتصادی و مالی ايران 
و اشخاص حقيقی و حقوقی، دولت ترامپ در فاصله ۳ 
سال بيش از 7۰۰ نهاد حقيقی و حقوقی را تحت عنوان 
فشار حداکثری مورد تحريم قرار داد که اقتصاد کشور را 
خصوصاً طی سال های ۱۳۹7 تا ۱۳۹۹ با التهابات زيادی 
مواجه ساخت. عالوه بر تحريم های مرتبط با حوزه مالی و 
حمل ونقل دريايی، تحريم های بخش نفت و پتروشيمی، 
خودرو، فلزات و مواد معدنی از مهمترين تحريم هايی 

است که در فرمان های اجرايی وضع شد.
٭ براساس بررس��ی های آماری، بيشترين تحريم های 
سنگين وضع شده توسط آمريکا به ترتيب تعداد ۱7۳۳ 
فقره برای اي��ران، ۶7۶ فقره برای س��وريه، ۴۱۹ فقره 
برای اوکراين، ۴۱۴ فقره برای کره ش��مالی، ۳۳۴ فقره 
برای روسيه و ۳۳۳ فقره برای ونزوئال است؛ ضمن آنکه 
کش��ورهای چين، کوبا، بالروس و هنگ کنک هم جزء 

اهداف تحريمی اخير آمريکا قرارگرفته اند.
٭ حدود ۸۰ درصد از مجموع تحريم های اعمال ش��ده 
آمريکا عليه ايران در ۱۲ سال اخير )دوران اوباما و ترامپ( 
بوده و به تنهايی ۳۰ درصد از کل تحريم ها، در دو سال 
پايانی دوره ترامپ )سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰( عليه ايران 
وضع شده که اکثر اين تحريم ها در قالب فرمان اجرايی 
اعمال ش��ده اند و لغو آنها تحت تاثير قوانين و اقدامات 
کنگره قرار ندارد و در حوزه اختيارات رئيس جمهور است. 
تحريم های مرتبط با حوزه صنعت، معدن و تجارت جزء 

اين گروه به شمار می رود.
پيشنهادات: 

۱- فهرست اولويت دار پيشنهادی رفع تحريم ها در حوزه 
صنعت، معدن و تجارت عبارتند از:  

۲- رفع تحريم های موضوعی مرتبط با ۱۵ مرداد ۱۳۹7 
)با تاکيد بر فلزات، خودسازی، فرش و مواد غذايی(؛

۳- رفع تحريم های موضوعی مرتبط با ۱۳ آبان س��ال 
۱۳۹7 )با تاکيد بر پتروشيمی، کشتيرانی، بانک و بيمه(؛ 
۴- فهرست اشخاص حقيقی و حقوقی ليست SDN )با 
تاکيد بر دستورالعمل های ۱۳۸7۱، ۱۳۳۸۲ و ۱۳۲۲۴(.

از منظر پيامدها، بی شک رفع تحريم ها گشايش های 
اقتصادی برای کشور به همراه دارد و تعامالت بين المللی 
را به وضعيت عادی نزديک تر می کند؛ اما بدون پذيرش 
قواعد ب��ازی در اقتصاد جهان، بوي��ژه قواعد نظام مالی 
جهانی، منفعت ايران از شرايط جديد با محدوديت هايی 
همراه است و ممکن است حداکثری و پايدار نباشد. بايد 
توجه داشت که رفع تحريم های اقتصادی لزوما به معنای 
تمايل نظام مالی جهانی برای گسترش همکاری ها با 

ايران نخواهد بود.



تعادل| »حجم ساالنه قاچاق كاال در كشور، ۱۲ ميليارد و 
۵۰۰ ميليون دالر اعالم شد.« براساس اعالم متوليان ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال وارز و طبق بررس��ي هاي انجام شده، 
مشخص شده كه ذيل گروه هاي كااليي لوازم كامپيوتري در 
گمرك تعدادي ماينر وارد كشور شده اند. اما بر اساس مصوبه 
جديد قرار بر اين شد كه واردكنندگان خوداظهاري كنند و 
عوارض و ماليات را بپردازند. اما به گفته متوليان اين ستاد، 
ديگر هيچ پرونده اي كه شامل مصوبه گذشته باشد، وجود 
ندارد و هيچ پرونده جديدي هم شامل آن مصوبه نمي شود 
و زمان خوداظهاري هم گذشته است. بنابراين اگر فردي 
بتواند مجوزهاي مربوطه را دريافت كند واردات ماينر آن 
شامل قاچاق نمي شود. با اين حال، كشفيات ماينر قاچاق 
۶۰ هزار ماينر اعالم شده كه بايد درباره امحا يا استفاده از آن 
تصميم گيري شود. همچنين در مورد فروش كاالي قاچاق 
در فضاي مجازي ۳۰۰ سايت متخلف شناسايي و مسدود 
شدند كه بعد از اصالحي رويه سايت به برخي از آنها اجازه 
فعاليت داده شده است. از اين رو، ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز، در حال رايزني با وزارت ارتباطات براي ايجاد ساز و كاري 
جهت مديريت اين فضا است. رييس ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال وارز، همچنين با تشريح وضعيت قاچاق كاال در كشور 
در اظهاراتي، عدد ۲.۵ ميلياردي براي قاچاق لوازم خانگي 
كه از س��وي توليدكنندگان اعالم مي شود، 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 

مرزي انجام مي شود. 

     در زمينه قاچاق لوازم خانگي
 بزرگنمايي مي كنند

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��امانه اي قرار داديم تا در مسير آن 
كمتر شاهد نشت سوخت باش��يم. و افزود: با اين اقدامات 
شاهد صرفه جويي ۱۴ ميليارد دالري در مصرف سوخت 
بوديم. هر چند هنوز هم به خاطر وضعيت قيمت، ميل به 
قاچاق سوخت زياد اس��ت اما كاهش چشم گيري داشته 
اس��ت. به گفته او، امروز با سامانه هاي مختلف از هدررفت 
سوخت جلوگيري شده و طرح هايي مانند طرح »رزاق« به 
اجرا درآمده كه مي تواند خروج سوخت را كنترل كند. او در 
اينجا به بررسي هايي كه يك موسسه مطالعات انرژي درباره 
مهار خروج سوخت انجام داده، اشاره كرد و گفت: براساس 
اين بررسي ها مشخص شد ۳ميليارد دالر كاهش مصرف 
داشتيم كه اين رقم معادل هزينه ساخت پااليشگاه با توليد 
۱۵۰ هزار 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 
۹۷ واردات اين محصول ممنوع شد و توليد داخل نيز رونق 
گرفت و اكنون سهم توليدات داخلي از بازار داخلي به ۶۰ 
درصد رسيده است. مويدي افزود: باقي نياز جامعه بايد از 

محلي پاسخ داده شود. به لحاظ اينكه معافيت هايي براي 
مرزنشينان در نظر گرفته ايم و تجارت مرزنشيني فعال است، 
نمي توانيم به صورت مطل��ق از آنها اين فرصت را بگيريم. 
مويدي در عين حال تاكيد كرد: توليد اگر به صورت باكيفيت 
افزايش يابد سهم خارجي ها از بازار به كمترين حد مي رسد. 
او در مورد سهم ۲.۵ ميليارد دالري لوازم خانگي خارجي 
در بازار، گفت: حدود ۶ ميليارد دالر معافيت مرزنش��يني 
در كشور داريم اگر ۲ ميليارد براي لوازم خانگي باشد عدد 
بزرگي نيست. تا زماني كه معافيت و معيشت مرزنشيني را 
ساماندهي نكنيم اين وضعيت جاري و ساري خواهد بود. 
مويدي همچنين در مورد عدد ۲.۵ ميلياردي كه از سوي 
توليدكنندگان براي قاچاق لوازم خانگي اعالم مي ش��ود، 
گفت: توليدكنندگان تحمل يك دس��تگاه غير داخلي را 
ندارند كه البته ما هم نداريم اما آنها گاهاً بزرگنمايي مي كنند. 
حجم قاچاق لوازم خانگي كمي باالتر از يك ميليارد دالر 
است و عدد ۲.۵ ميليارد دالر درست نيست. توليدكننده 
اگر حمايت ما را نداشته باشد نمي تواند موفق باشد از اين رو 

شايد اعداد باالتري بگويند.

     توزيع پوشاك ايراني با برند خارجي !
 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 ابالغيه هاي رهبري، تمام تالش خود را 
براي رونق توليد به كار گرفتيم و واردات پوش��اك ممنوع 
اعالم شد. مويدي افزود: آنچه مسلم بوده اين است كه توليد 
پوشاك در كشور رونق گرفته و قاچاق نسبت به سال هاي 
گذشته بسيار كاهش يافته است. به گفته مويدي اما مشكل 
اينجاست كه برخي از توليدكنندگان داخلي محصوالت خود 

را با نام برندهاي خارجي توزيع مي كنند.

     ميزان قاچاق سيگار، لوازم آرايشي و موبايل 
رييس س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود به روند قاچاق ارز گريزي زدوگفت: در اين 
حوزه بيشترين تمركز ما بر پيشگيري است. اين ارزها معمواًل 

به صورت مختلف در اختيار تجار قرار مي گيرد. اين موضوع 
امروز ساماندهي شده و كساني كه تاجر هستند از طريق 
سامانه ثبت سفارش مي كنند و دستگاه هاي ديگر مسوول 
تاييد هستند. به گفته او، در گذشته اين طور نبود و هر كس 
با رابطه مي توانست ارز دريافت كند. ما توانستيم فرآيند ارز را 
تبديل به يك فرآيند شفاف كنيم البته كشفياتي داشتيم و 
با افرادي برخورد و حتي برخي افراد به اعدام محكوم شدند. 
در ادامه اين نشست مويدي در مورد قاچاق سيگار گفت: 
در مورد سيگارهاي قاچاق صحبت زياد شده و حتي زماني 
اعالم شد كه سازمان زندان ها اين سيگارها را براي زندانيان 
استفاده كند اما ما تأكيد كرديم كه سيگار قاچاق حتماً بايد 
امحاء ش��ود و يك نخ هم به فروش نرسد. روز گذشته ۱۲ 
ميليارد نخ سيگار قاچاق در بندرعباس امحاء شد. بنابر آمار 
اعالمي از سوي مويدي، مصرف سيگار در كشور ۶۵ ميليارد 
نخ اس��ت كه ۶۰ ميليارد آن از طري��ق توليد داخل تأمين 
مي شود و ۵ ميليارد نياز باقي مانده با قاچاق تأمين مي شود، 
اين در حالي است كه پنج سال پيش ميزان توليد سيگار بين 
۱۵ تا ۲۰ ميليارد نخ بود. به گفته رييس ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز، حدود ۹۰ درصد بازار از توليد داخل و ۱۰ درصد 
از قاچاق تأمين مي شود. مويدي درباره قاچاق لوازم آرايشي 
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 نمي گي��رد و با توجه به نياز بازار، 
طبيعي است كه لوازم آرايشي از طريق معافيت هايي كه به 
مرزنشينان داده ايم، وارد كشور شود. مويدي تاكيد كرد كه 
حاكميت يا بايد اجازه واردات رسمي يا اينكه توليد را رونق 
دهد. ما در حد ۲ تا ۳ درصد توليد داريم و مواد اوليه هم به 
سختي وارد كشور مي شود. رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز البته گفت كه با وزارت صمت رايزني وموافقت شده كه 
فضا براي واردات لوازم آرايشي قدري بازتر شود و ارز نيمايي 
به واردات مواد اوليه اين محصول اختصاص داد. مويدي در 
مورد قاچاق موبايل نيز در اظهاراتي گفت: رجيستري كردن 
موبايل موجب شد كه حتي يك دستگاه موبايل قاچاق نيز 
امكان فعال شدن در كشور را نداشته باشد درحالي كه در 

گذشته بيش از ۹۰ درصد موبايل هاي مورد استفاده مردم 
قاچاق بود. همچنين به گفته او، با رجيستري كردن موبايل 
۶ ميليارد دالر صرفه جويي براي دولت انجام ش��د. رييس 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز همچنين در مورد مقابله با 
شبكه هاي مافيايي قاچاق بيان كرد كه با تمركز بر مقابله با 
باندها و شبكه هاي مافيايي توانستيم ضربه هاي خوبي به آنها 
بزنيم و به طور مثال ۱۶۴ پرونده مهم و ملي را در نهادهاي 

ذيربط همچون ناجا تشكيل داديم.

   كشف ۶۰ هزار ماينر!
از سوي ديگر، معاون حقوقي و امور مقابله ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز نيز در اين نشست در مورد وضعيت فعاليت 
دستگاه هاي ماينر در كشور بيان كرد: در حال حاضر هيچ 
قانوني درباره اس��تفاده از انواع ماينرها نداريم، چند سال 
گذش��ته مصوبه اي از س��وي هيات وزيران ابالغ شد كه 
اس��تانداردهايي براي مجوز برق، صنعت و … مشخص 
ش��د. پس از اين مصوب��ه نكته اي به مي��ان آمد كه ماينر 
وارداتي داريم يا تمام ماينرها قاچاق محسوب مي شوند. 
مصطفي پوركاظم شايسته افزود: طبق بررسي هاي انجام 
شده مشخص شد ذيل گروه هاي كااليي لوازم كامپيوتري 
در گمرك تعدادي ماينر وارد كشور شده و از آنها استفاده 
مي شود. به گفته او، مجموعه كشفيات قاچاق ماينر و ميزان 
واردات ماينر و پرونده هاي 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: تاكيد مي كنم ديگر هيچ پرونده اي كه شامل مصوبه 
گذشته باشد، وجود ندارد و هيچ پرونده جديدي هم شامل 
آن مصوبه نمي شود و زمان خوداظهاري هم گذشته است. 
اگر فردي بتواند مجوزهاي مربوطه را دريافت كند واردات 
ماينر آن شامل قاچاق نمي شود. او در مورد ميزان كشفيات 
ماينر قاچاق گفت: ۶۰ هزار ماينر در كشفيات خود داشته ايم 
كه بايد درباره امحا يا اس��تفاده از آن تصميم گيري كنيم. 
شايس��ته در ادامه در مورد فروش كاالي قاچاق در فضاي 
مجازي گفت: ما سايت هاي متخلف را شناسايي كرديم و 
۳۰۰ سايت متخلف مسدود كه بعد از اصالحي رويه سايت 
به برخي از آنها اجازه فعاليت داديم. او با بيان اينكه بخشي 
از فروش قاچاق در فضاي مجازي انجام مي شود افزود: ما 
در حال رايزني با وزارت ارتباطات براي ايجاد ساز و كاري 
جهت مديريت اين فضا هستيم. شايسته بيان كرد: در مورد 
پيامك هايي كه به ص��ورت انبوه در مورد فروش كاالهاي 
قاچاق مي ش��ود نيز با وزارت ارتباطات صحبت كرده و به 
دنبال مسدود كردن اين شماره ها هستيم. همچنين در 
رابطه با سايت هاي شبهه دار دستورالعملي را تهيه كرده ايم 
كه به زودي ابالغ مي شود. وي در مورد سايت هاي واسطه 
فروش نيز گفت: برخي از س��ايت ها كاال را از يك س��ايت 
بزرگ خارجي مي خرند و به صورت واسطه از طريق فضاي 
مجازي مي فروشد، فرآيند فعاليت اين بخش بررسي شده 
و با توجه به اينكه از طريق درگاه هاي پرداختي فروش انجام 
مي شود با بانك مركزي جهت نظارت و مديريت اين حوزه 
مذاكره كرديم. البته به اين سايت هاي واسطه تذكرهاي 

الزم را داده ايم.
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تاثير منفي قطعي برق و آب 
در بازار مواد غذايي

ايلنا | دبير فدراسيون تشكل هاي صنايع غذايي كشور 
گفت: در صورت ادامه آشفتگي و بي برنامگي در قطعي 
برق و آب، اثرات منفي آن به زودي در بازار مواد غذايي بروز 
مي كند. مسووالن در وزارت نيرو اعالم كرده اند »منتظر 
خاموشي هاي گسترده باشيد« و از مشتركان به دليل 
بروز خاموشي هاي خارج از برنامه عذرخواهي كرده اند. 
به گفته كارشناسان سخنان مسووالن وزارت نيرو نشان 
مي دهد، آنها درك درستي از نتايج منفي بي برنامگي در 
قطع برق  بر بخش توليد به ويژه توليد مواد غذايي ندارند. 
صنايع غذايي حلقه بس��يار مهم زنجيره تامين امنيت 
غذايي هستند كه اين روزها با قطعي بي برنامه و طوالني 
برق دچار زيان حاصل از توقف توليد و فساد مواد اوليه 
شده اند. محسن نقاش��ي، دبير فدراسيون تشكل هاي 
صنايع غذايي كش��ور، درباره اثر قطعي برق بر صنايع 
غذايي، اظهار كرد: قطعي بي برنام��ه و طوالني برق بر 
مشكالت عديده صنايع غذايي افزوده و اين روزها سرآمد 
مشكالت شده است. وي ادامه داد: فساد مواد اوليه و توقف 
توليد از مشكالتي است كه قطعي برق براي صنايع غذايي 
به دنبال داشته است. نقاشي با يادآوري اينكه مواد اوليه 
صنايع غذايي محصوالت كش��اورزي هستند، افزود: 
محصوالت كشاورزي فسادپذيرند، همچنين هر تغيير 
دمايي بر كيفيت آنها موثر است. وي تصريح كرد: قطعي 
برق عالوه بر مواد اوليه تركيباتي كه در ميانه فرآيند توليد 
هستند را نيز دچار آسيب كمي و كيفي مي كند. به گفته 
نقاشي؛ معموال قطعي برق در واحدهاي توليد همراه با 
قطع آب است و اين موضوع مشكالت را مضاعف مي كند. 
وي اظهار كرد: آب براي توليد در صنايع غذايي حياتي 
است و بدون آن توليد متوقف مي شود. نقاشي با اشاره به 
قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، گفت: در ماده 
۲۵ اين قانون آمده اس��ت؛ »در زمان كمبود برق، گاز يا 
خدمات مخابرات، واحدهاي توليدي صنعتي و كشاورزي 
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 نمي شود. وي همچنين 
مسووالن مربوطه را متهم به بي توجهي به شعار سال مقام 
معظم رهبري در خصوص پشتيباني و رفع موانع توليد 
كرد. نقاشي پيش بيني كرد كه در صورت ادامه آشفتگي و 
بي برنامگي در قطعي برق و آب اثرات آن به زودي در بازار 
مواد غذايي بروز كند. وي همچنين نسبت به سوءاستفاده 
فرصت طلبان از شرايط پيش آمده هشدار داد و گفت: 
تجربه ها 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 مي كند. 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 پيش بيني كرد: شرايط را نابسامان و آشفته 
بر تعداد واحدهاي تولي��دي صنايع غذايي كه تعطيل 
شده اند، بيفزايد. دبير فدراسيون تشكل هاي صنايع غذايي 
كشور خواستار ورود ارگان هاي امنيتي و مجلس شوراي 

اسالمي به مشكالت قطعي برق و آب شد.

كاهش ظرفيت توليد اكسيژن
با قطعي هاي مكرر برق

رييس اتحاديه كش��وري گازهاي طبي و صنعتي با 
گاليه از قطعي مكرر برق در روزهاي اخيرگفت: قطعي 
برق در ميزان ظرفيت توليد اكسيژن تاثير گذاشته 
است و با كاهش توليد در روزهاي اخير مواجه هستيم. 
به گزارش ات��اق اصناف ايران، پيكان كالنتري اظهار 
داشت: عمده مصرف توليد اكسيژن با برق است و زماني 
كه برق قطع مي شود، زمان بيشتري الزم است تا موتور 
دستگاه هاي اكسيژن ساز فعال شود و به همين دليل 
زمان كمتري براي توليد داريم. رييس اتحاديه كشوري 
گازهاي طبي و صنعتي تصريح كرد: در حال حاضر با 
شروع موج پنجم شيوع كرونا و افزايش دو برابري تقاضا 
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: 
روزگذشته به مدت ۶ ساعت مشكل قطعي برق داشتيم 
و عماًل نصف روز توليد نداشتيم و بيش از ۱۰ ساعت كار 
تعطيل شد لذا ضروري است هرچه سريع تر راهكاري 
براي اين مس��اله ديده ش��ود و اداره برق مناطقي كه 
كارخانه هاي توليد اكسيژن فعال هستند را شناسايي 
كند تا خاموشي ها در اين مناطق به حداقل برسد. وي 
اظهار داشت: اين مشكل تنها براي كارخانجات تهران 
نيست بلكه كارنجات فعال در استان هاي ديگر مانند، 
فارس، خوزستان، اصفهان و … نيز تماس هاي زيادي 
در خصوص كاهش توليد به دليل قطعي برق داشتند 
و الزم است تا اداره برق در شرايط اين روزهاي تشديد 
بيماري كرونا و افزايش مراجعين به بيمارس��تان ها 
همكاري الزم را با كارنجات توليدي اكسيژن داشته 

باشد تا شاهد معظل كمبود اكسيژن نباشيم.

توقف فعاليت مرز دوغارون 
تكذيب شد

مهر|سخنگوي گمرك گفت: گمرك دوغارون 
در خراس��ان رضوي فعال است و هيچ مشكلي در 
رويه هاي گمركي وجود ندارد. سيد روح اهلل لطيفي 
در خصوص مطلبي كه يكي از نمايندگان س��ابق 
در فضاي مجازي منتش��ر كرده، اظهار داش��ت: 
جمهوري اس��المي ايران تحوالت مرزي را رصد 
مي كند و تمهيدات الزم توس��ط همه دستگاه ها 
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 مي شود و در صورت مثبت بودن تست 

افراد به افغانستان بازگردانده مي شوند. 

قاچاق يا كولبري 
به علت اقتصاد بيمار است

ايلنا | عضو اتاق بازرگاني ايران اظهار داش��ت: فاصله 
بين دس��تمزدها و هزينه هاي واقعي زياد اس��ت كه 
علت آن تورم اس��ت. مي توان تورم را كنترل كرد ولي 
راه آن افزايش توليد اس��ت. دولت وقتي مي بيند براي 
هزينه ه��اي نفت خود نياز به ري��ال دارد آن را از بانك 
مركزي مي گيرد، اين پيش فروش نفت كه پول آن از 
بانك مركزي گرفته مي شود باعث افزايش نقدينگي و 
تورم مي شود. مسعود دانشمند در مورد افزايش تورم و 
كاهش قدرت خريد اظهار كرد: شاخص فالكت عبارت 
از جمع شاخص بيكاري و تورم است. سازمان كار جهاني 
مي گويد اگر كسي يك س��اعت در هفته كار مستمر 
داشته باشد بيكار تلقي نمي شود اما ما چنين تعريفي 
نداريم و مي گوييم يك شخص بايد در هفته دست كم 
۴۰ ساعت كار كند و دستمزد مشخصي دريافت كند تا 
شاغل محسوب شود. با اين تعريف نرخ بيكاري و همين 
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 مي آورد و نقدينگي را افزايش مي دهد كه منجر 
به تورم مي ش��ود. براي حل اين موضوع بايد به سمت 
افزايش اشتغال برويم، اگر واحدهاي توليدي كار كنند 
نيروي انساني جذب مي كنند. دانشمند تصريح كرد: 
صنايع بزرگ نشان نمي دهند كه مشكل كجا است اما 
صنايع كوچك و متوسط كه ۶۵ درصد از توليد ناخالص 
داخلي و ۷۰ درصد اشتغال مربوط به آنها است، در شرف 
تعطيلي يا فعاليت با ظرفيت كم هستند. عمده صنايع 
كوچك و متوس��ط در شهرك هاي صنعتي هستند و 
وضعيت شهرك هاي صنعتي نشان مي دهد كه بسياري 

از اين صنايع نيمه فعال يا تعطيل هستند.

با حمايت ويژه فوالد مباركه
تفاهم نامه راه اندازي و تجهيز نخس��تين آزمايش��گاه 
صنعت ۴.۰ مي��ان فوالد مباركه و دانش��گاه صنعتي 
اصفهان به امضا رس��يد تفاهم نامه راه اندازي و تجهيز 
نخستين آزمايشگاه صنعت ۴.۰ در كشور ميان شركت 
فوالد مباركه، دانشگاه صنعتي اصفهان و شركت ايريسا 
و با حمايت ويژه ش��ركت فوالد مباركه به امضا رسيد. 
به گزارش خبرنگار ف��والد، در آيين امضاي تفاهم نامه 
راه اندازي و تجهيز نخستين آزمايشگاه صنعت ۴.۰ در 
كشور، س��يد مهدي نقوي، معاون تكنولوژي شركت 
فوالدمباركه، س��يد مهدي ابطحي، رييس دانش��گاه 
صنعتي اصفهان، رسول سراييان، مديرعامل شركت 
ايريسا، احمدرضا تابش، رييس دانشكده برق و كامپيوتر 
دانش��گاه صنعتي و جمعي از اساتيد و مديران شركت 
ايريس��ا و ش��ركت فوالد مباركه حضور داشتند.  سيد 
مهدي ابطحي، رييس دانشگاه صنعتي اصفهان، در اين 
مراس��م اظهار كرد: امروز ورود به نسل چهارم دوراهي 
بودن و نبودن است و اساسا رقابت پذيري، تغيير فضاي 
كار و ماموريت ها نش��ان مي دهد كه در مسير پيش رو 

خواهيم بود يا حذف شدني هستيم.

 جلسه مشترك مديران عامل 
شركت مترو و شركت بهينه سازي 

مصرف سوخت
در راستاي صرفه جويي بيشتر در مصرف سوخت جلسه 
مشتركي بين مديرعامل شركت بهره برداري متروي 
تهران حومه و مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف 
سوخت برگزار شد.  به گزارش مديريت ارتباطات امور 
بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه؛ 
جلسه مشترك علي عبداله پور نايب رييس هيات مديره 
و مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران وحومه و 
علي مبيني دهكردي مديرعامل شركت بهينه سازي 
مصرف س��وخت برگزار ش��د.  در ابتداي اين جلس��ه 
عبداله پور ضمن تشكر از شركت بهينه سازي مصرف 
سوخت به دليل كمكي كه در ازاي صرفه جويي مصرف 
سوخت ناشي از جابه جايي شهروندان پايتخت به وسيله 
مترو به اين ش��ركت شده است گزارشي از روند اجراي 
قرارداد با شركت بهينه س��ازي مصرف سوخت و ورود 
ناوگان جديد ناش��ي از اين قرارداد و مسافران جابه جا 
شده در نتيجه ورود ناوگان جديد ارايه كرد. وي گفت: 
از آغاز اين قرارداد تاكنون ۱۵ گزارش فصلي مربوط به 
عملكرد شركت بهره برداري متروي تهران و حومه در 
جهت صرفه جويي سوخت حاصل از جابه جايي مسافران 
به شركت بهينه سازي ارسال ش��ده كه از اين محل تا 
پايان سال ۹۹ حدود ۲۰ ميليون دالر عملكرد قطعي 
محاسبه و پرداخت شده است. همچنين پيشنهاداتي از 
طرف شركت بهره برداري متروي تهران و حومه جهت 
همكاري بيش��تر دو شركت به منظور صرفه جويي در 
مصرف سوخت و افزايش بيشتر سهم مترو از جابه جايي 
مسافر در ش��هر تهران ارايه ش��د. مديرعامل شركت 
بهينه سازي مصرف سوخت نيز ضمن تاكيد بر نقش 
حمل و نقل عمومي در صرفه جويي مصرف س��وخت 
گفت: شركت بهينه سازي از هر گونه پيشنهادي كه منجر 
به صرفه جويي در مصرف سوخت شود، حمايت مي كند.

مبيني دهكردي تصريح كرد: با انجام مطالعات بيشتر 
در سيستم حمل و نقل عمومي پايتخت، مي بايست 
ش��هرداري تهران برنامه ري��زي الزم جهت افزايش 
ظرفيت سيستم حمل ونقل شهر تهران خصوصا مترو را 
انجام دهد. وي گفت: با استفاده هرچه بيشتر شهروندان 
از مترو ضمن كمك به كاهش ترافيك و آلودگي هوا 
مي توان گام هاي مهمي در افزايش صرفه جويي مصرف 
سوخت نيز برداشت. مديرعامل شركت بهينه سازي 
مصرف سوخت خاطرنشان كرد: شركت بهينه سازي 
مصرف سوخت آماده است در چارچوب قوانين موجود 
در جهت رسيدن به اهداف مورد نظر كمك الزم را به 

متروي تهران و كالن شهرها ادامه دهد.

ستادمبارزهباقاچاقكاالوارزحجمساالنهقاچاقكاالرا۱۲.۵ميليارددالراعالمكرد

كشف ۶۰ هزار دستگاه ماينر قاچاق 

رييسجمهورمنتخببخواند
ب��راي ثبوت و صدق ادعا، از دو زاوي��ه حوزه داخلي و حوزه 
بين المللي به واكاوي موضوع پرداخته خواهد ش��د. الف( 
وضعيت ح��وزه داخلي: صرف نظ��ر از وضعيت نامطلوب 
اقتصاد كشور كه در مقاالت ماضي به اختصار به آن اشاره 
شد چنانچه به فهرست عوامل قهري و حوادث طبيعي كشور 
نظر كنيم ليست بلندبااليي از ميزان خسارت هاي وارده را 
مشاهده مي كنيم كه به مثابه آن است كه كشور درگير جنگ 
ويرانگر خسارت باري با دولت متخاصم خارجي شده و با اين 
حساب مي توان گفت در وضعيت كنوني كشور يك دشمن 
دروني داريم كه خطر آن كمتر از يك جنگ گسترده نيست 
و با اين رويكرد برنامه ريزان و مسووالن كشور بايد تمام هم و 
غم خود را جهت خنثي سازي اثرات مخرب آن باالخص در 

باب اقتصادي و اجتماعي به كار گيرند.
 براي درك بهتر مروري اجمالي به خطرات طبيعي كه كشور 
با آن دست به گريبان است، مي اندازيم. از ديرباز به ياد داريم 
ايران در منطقه خشك و نيمه خشك و روي نوار زلزله قرار 

دارد، عالوه بر اين به ليست مذكور اضافه مي گردد.
۱- بحران و تنش آبي كه پيش بين��ي مي گردد در آينده 
منشا بحران هاي اجتماعي )كشمكش روستاها و شهرها(، 
اقتصادي )ناش��ي از تعطيلي كش��ت و برخ��ي صنايع و 
مهاجرت ها 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 مي گردد، به  طور مثال گفته مي شود 
از ۱۰۰ ليت��ر آب مصرفي در كش��اورزي ۶۷درصد آن به 

هدر مي رود.
۲-  تغييرات آب و هوايي و اقليمي به ويژه گرم شدن زمين، 

خشك شدن تاالب ها و افزايش ريزگردها 
۳- افزايش گستره فرونشست زمين در كشور )به گزارش 
موسس��ه تحقيقاتي اينتل لب فرو نشس��ت س��االنه ۲۵ 
س��انتي متري زمين هاي تهران بمب س��اعتي خاموش 
است. اين پديده عالوه بر مضرات زيست محيطي افزايش 

ريسك هاي اقتصادي و تجاري را به همراه دارد(. 
۴-  سيالب ها و خسارات ناشي از آن به عنوان نمونه مديريت 
بحران كشور )۴۰۰/۱/8( اعالم داشت ۱۱۳ سيل در سال 

۹۹ رخ داده است. 
۵- خشكسالي كه به گفته وزير كشاورزي )۴۰۰/۳/۳۰( طي 
يك سال ۶۷ هزار ميليارد تومان خسارت در پي داشته است. 
۶- ناب��ودي ۳۰درص��د از جنگل هاي كش��ور ناش��ي از 

آتش سوزي )غير از تغيير كاربري و...( 
۷-  زلزله و تعداد تكرار آن كه در سال هاي اخير شدت يافته 
است )پژوهش��گاه بين المللي زلزله تعداد زلزله ها را كه در 

سال ۹8 رخ داده ۱۱۴8۰ مورد اعالم كرده كه اكثرا بيش از 
۳ ريشتر بوده است و در سال ۹8 به  صورت ميانگين هر ماه 

يك زمين لرزه باالي ۴/۵ ريشتر رخ داده است(.
 با يك حساب ساده از فهرست باال در مي يابيم كشور ايران در 
جنگ اعالم نشده و اكنون اعالم شده با طبيعت و اكوسيستم 
قرار داشته و زيان مستقيم و غيرمستقيم آن كمتر از جنگ 
با بيگانه نيست. آنچه به دامنه نگراني ها مي افزايد تحوالت 
آتي و پيش بيني آينده است. جدا از سقوط ارزش پول ملي، 
افزايش نقدينگي و تورم، كاهش سرمايه گذاري و ركود و... 
كه در حال حاضر كشور با آن دست به گريبان بوده و تهديد به 
شمار مي رود. تغييرات آينده از جمله پيري جمعيت و كاهش 
عرضه نيروي كار فعال، كمبود نيروي متخصص و افزايش 
شكاف هاي مهارتي، افزايش و گسترش شهرنشيني، تغيير 
در تركيب تقاضا، تغيير در زنجيره عرضه و سياس��ت هاي 
صنعتي، تغيير الگوهاي مصرف با سمت گيري استفاده از 
فناوري هاي نوين و تغيير نگرش در انواع سرمايه گذاري نيز 

نگراني ها را تشديد مي كند.
الف- منطق حكمراني خوب ايجاب مي نمايد حاكميت و 
مديران با هوشياري اسباب رفع و مواجهه صواب با خطرات 
زيانبار فوق را فراهم كنند و به داخل مرزهاي كشور بيش از 

پيش توجه نمايند. 
ب- تحوالت جهاني و فاصله كشور ما با تحوالت عظيم 

پيش رو است. در اين مقطع به موضوعات بحران هسته اي و 
تحريم ها و تاثير آن بر منظومه تحوالت آتي و فعلي اقتصاد 
ورود نخواهيم كرد، زيرا مباحثي با درجه اهميت فوق العاده 
و به مراتب باالتر از آن مطرح است. مقايسه شاخص فراتوسعه 
نشان مي دهد امتياز ايران از ميانگين جهاني كمتر بوده و 
از اين لحاظ در وضعيت نارنجي يا هش��دار قرار دارد )رتبه 
ايران برابر ۴۶/۵ ب��وده در صورتي كه ميانگين جهاني اين 
شاخص ۵۶/۶ است(.  پيش بيني مي شود تا سال ۲۰۴۰-۵۰  
نظام هاي پولي، مالي، بانكي، بيمه، صنعت، كش��اورزي، 
حمل و نقل، اش��تغال، آموزش، فناوري و انرژي تغييرات 
بنيادي پيدا كرده و بازتعريف شوند. به وقوع پيوستن چنين 
تحوالت اساسي )دير يا زود( در عرصه بين المللي حتمي 
واجتناب ناپذير است. سوالي كه حاكميت به عنوان حكمران 
خوب اينك با آن روبه رو است و بايد پاسخ دهد، مفهوم بندي 
راهبردهاي كش��ور براي ورود به دوران تحوالت ش��گرف 
آتي است.  آيا با وجود انباشت زيان ها و مشكالت فعلي در 
ابعاد گوناگون به ويژه اقتصاد و ريسك هاي بالقوه حاصل از 
حوادث طبيعي، كشور مهياي گذر از اين دوران پرشتاب 
خواهد بود؟ با پيشرفت و گسترش فناوري هاي رايانه اي در 
ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري و كاهش هزينه ها و امكان 

دسترس��ي به ابررايانه ها در قطع لپ تاپ حتي در منازل و 
آموزش هاي مجازي آن الين و فائق آمدن بر مشكل زبان و 
ترجمه، كاهش هزينه هاي آموزشي، حمل و نقل و... و تاثير 
آن بر ساير علوم در دنياي پرشتاب كنوني با تحوالت و تعاريف 
جديدي در همه عرصه ها و شوؤن زندگي مواجه خواهيم شد. 
در سطح بين الملل شاهد آن هستيم كه سرمايه گذاري به 
سمت فناوري هاي نوين مانند اينترنت اشيا )انقالب چهارم 
صنعتي(، اقتصاد ديجيتال، بالك چين، هوش مصنوعي، 
بيگ ديتا و در عرصه هاي مهندس��ي و پزشكي با رويكرد 
بيو و نانو تكنولوژي، ش��يفت پيدا كرده است.  با پيشرفت 
روزافزون رايانه ها 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 
حقوق دريافت كند كه بديهي است تخصص جايگاه ويژه اي 
مي يابد و فرصت هاي 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 رايانه اي به  جاي نظام ارزي فعلي 
حاكم بر جهان روبه رو هستيم. در عرصه انرژي نيز تحوالت 
شگرفي را شاهد خواهيم بود. با پيدايش فناوري هاي نوين 
در عرصه انرژي مثل برق مايع، باتري هاي با طول عمر باال 
به خصوص باتري هاي اتمي تقاضا براي منابع انرژي فسيلي 
مانند نفت را كاهش دهد و شاهد رقابت شديدي در ثبت 
انرژي هاي ب��ا دوام و باثبات و تجديدپذي��ر خواهيم بود. 
پيش بيني مي شود تا سال ۲۰۵۰ بسياري از نيروگاه هاي 
برق مبتني بر پايه انرژي هاي فسيلي و حتي انرژي اتمي 
كه هم اينك كشور ما سخت به دنبال آن است، جمع آوري 
و ب��ه جاي آن كارخانجات توليد باتري هاي بادوام در كليه 
صنايع )سرمايه اي و مصرفي مثل لوازم خانگي يا هواپيما 
و خودروهاي هيبريدي و حتي تامين برق منازل به  صورت 
پكيج( ايجاد و احداث گردد.  در اين صورت رشد و گسترش 
شهرنشيني شتاب بيشتري خواهد گرفت و تقاضا براي مواد 
غذايي و آب افزايش مي يابد، بنابراين جوامع بشري نيازمند 
انرژي پايدار و ارزان قيمت خواهند بود تا بتواند جهت بازيافت 
و تصفيه آب آشاميدني و تامين غذا و محصوالت كشاورزي 
استفاده نمايند در چنين ش��رايطي بي شك كشت هاي 
گلخانه اي افزايش مي يابد. من حيث المجموع تا دو يا سه 
دهه آينده نظامات جديدي در همه بخش ها مواجه خواهيم 
بود و از هم اينك بايد برنامه هاي الزم تدارك و تدوين گردد. 
از سوي ديگر چشم انداز اقتصاد جهاني از ادامه قدرت گيري 
هند در كنار چين داش��ته و پيش بيني مي شود بر دامنه 

رقابت ميان دو قدرت منطقه اورآسيا افزوده شود و با شتاب 
تغييرات در حوزه ژئواكونوميك و ژئوپليتيك در منطقه و 
نقش آفريني هند در معادالت اقتصاد جهاني و اختصاص 
سهم بيش��تر از كيك اقتصادي جهاني به خود متاسفانه 
اولويت ها و استراتژي ايران در اين پهنه نامشخص و مبهم 
است.  به ياد داريم در سند چشم انداز بيست ساله كه قرار بود 
ايران به قدرت اول صادراتي منطقه تبديل گردد، علي رغم 
درآمدهاي نفتي باال در دولت هاي نهم و دهم و سپري شدن 
اين دو دهه هنوز در حسرت تحقق اين آرزو درمانده ايم  در 
حالي كه بسياري از كشورها مانند چين در همين بازه زماني 
و با درآمدي نظير ايران به موقعيت ممتاز جهاني دست يافته 
و حتي كشورهايي مانند هند و سنگاپور با كمتر از اين درآمد 
خود را به عنوان قدرت هاي نوظهور اقتصادي مطرح كردند. 
در آينده نه چندان دور اندونزي و ويتنام به دليل حضور در 
فضاي پرش��تاب رقابتي اقتصاد دانش بنيان و ديجيتال و 
تجارت آزاد در زمره قدرت هاي جديد بروز خواهند كرد و 
بالطبع با افزايش سهم ديگر كشورها از اقتصاد جهاني سهم 
ايران با ادامه وضع موجود كوچك و كوچك تر خواهد شد.  
از ديگر واقعيت هاي جهاني در دهه هاي آينده اين است كه 
اقتدار از مراكز قدرت نظامي به مراكز قدرت اقتصادي تغيير 
يافته و فتح سرزمين ها جاي خود را به فتح بازارها مي دهد 
)و اينك مردم دنيا بيش از سربازان چيني در ديگر كشورها 
كاالهاي چيني مي بينند(. در حال حاضر رقابت چين و امريكا 
نه بر سر تسليحات بلكه بر سر نوعي ملي گرايي افراطي در 
رقابت فناوري هاي پيشرفته و ايجاد زنجيره ارزش آفريني در 
اقتصاد جهاني و تغيير زمين بازي از حوزه نظامي به حوزه هاي 
 )۵G( فناوري هاي نوين مانند نسل پنجم فناوري ارتباطاتي
اس��ت. نكته پاياني آنكه در اين دو دهه سرنوشت ساز )كه 
مقارن با فعاليت دولت هاي 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 ريسك هاي بالقوه و بالفعل 
ناشي از حوادث طبيعي و زيست محيطي و نهايتا تحوالت و 
پيشرفت هاي فعلي و آتي در عرصه منطقه اي و بين المللي 
با تاكيد بر فناوري هاي نوين، بايد با مداقه روزافزون به درون 
مرزها و هم افزايي ملي و پرهيز از هزينه هاي برون مرزي كه 
دس��تاوردهاي اقتصادي و اجتماعي آن تاكنون به  خوبي 
مشخص نبوده و محاسبه دقيق آن دست كم براي دو دهه 
آينده قابل تصوير نيس��ت و با هدف ممانعت از فروپاشي 
اقتصاد ملي و كاستن فاصله ايران با تحوالت جهاني و تقويت 
اركان رقابت پذيري در سطح جهاني برنامه ريزي دقيق و 

هدفمند را در دستور كار قرار دهد.

ادامه از صفحه اول
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خبرروز

شمار قربانيان كرونا در جهان از ۴ ميليون نفر گذشت
 شمار مبتاليان به بيماري »كوويد-۱۹« ناشي از كروناويروس جديد در جهان تاكنون به ۱۸۴ ميليون و ۹۳۶ هزار و ۳۴۶ نفر 
رس��يده و مرگ چهار ميليون و ۸۱۸ نفر نيز بر اثر ابتال به اين بيماري تأييد شده است. همچنين بنابر تازه ترين آمارها تاكنون 
۱۶۹ ميليون و ۳۱۳ هزار و ۶۳۰ نفر از مبتاليان به كوويد-۱۹ بهبود يافته اند. روند افزايش آمار ابتال به بيماري كوويد-۱۹ كه 
تاكنون در ۲۲۰ كش��ور و منطقه در جهان شيوع يافته است، ادامه دارد و اين بيماري همچنان در دنيا قرباني مي گيرد. امريكا 
تاكنون با بيش از ۳۴.۵ ميليون مبتال و بيش از ۶۲۱ هزار قرباني همچنان در صدر قرار دارد. هند نيز با آمار بيش از ۳۰.۶ ميليون 

مبتال پس از امريكا در رتبه دوم جهاني قرار دارد.

ادامهازصفحهاول

در مدارس مهارت زندگي 
تدريس كنيم

 براي كمك به اقتصاد خانواده هزينه شود. البته ما 
هش��دارهايي در اين خصوص داده ايم. ما پيشنهاد 
داديم تسهيالت يا هر امتياز ديگري كه براي ازدواج 
دختران در نظر گرفته مي ش��ود به دختراني كه در 
زير سن ۱۸ سال هم ازدواج مي كنند 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 بهره ب��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 ۱۸ س��ال اس��ت امكان افتتاح 
حس��اب برايش وجود ندارد، ام��كان ورود به بازار 
اش��تغال را ندارد و نمي تواند ام��وال و دارايي هاي 
خود را به صورت ش��خصي حفظ كند، ولي ازدواج 
مي كند پس حقوقش كجا بايد حفظ شود؟ بحث 
ما اين نيس��ت كه دخت��ران ازدواج نكنند بلكه اگر 
مي خواهند ازدواج كنن��د، ما حق و حقوق دختر را 
به عنوان دولت حف��ظ كنيم و بداند، مي تواند براي 
حقوقش در زماني كه وارد سن قانوني شد، تصميم  
بگيرد. شايد يك تغييري در آمار اين مدل ازدواج ها 
ايجاد شود و از سوي ديگر حق و حقوق دختران نيز 
حفظ شود. وقتي از نظر جسمي فردي آماده ازدواج 
مي شود 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 دغدغه هاي 
جدي ما اس��ت، چراكه آموزش هاي قبل از ازدواج 
عمدتا براي افراد بيش از ۱۸ سال ارايه مي شود و آنها 
هستند كه به دفاتر مشاوره مراجعه مي كنند و اين 
موضوع هم براي ما يك معضل است. ما مهارت هاي 
الزم را به اين دختران آموزش نمي دهيم و همچنين 
حق و حقوقش��ان را براي آنها نگهداري نمي كنيم. 
بحث ما نگراني از ازدواج هاي اجباري است و بعد به 
وجود آمدن آسيب هاي اجتماعي در پي آن است. 
در آموزش و پرورش بايد حداقل ۴۰ درصد از وقت 
كالس به بحث آموزش هاي مهارتي پرداخته شود، 
به ج��اي اين همه علومي كه هي��چ خروجي ندارد 
مهارت هاي زندگي و اجتماعي مانند برقراري ارتباط 
با مردم، س��واد رسانه اي و آشنايي با فضاي مجازي 
و حتي مهارت هاي اش��تغال بايد به دانش آموزان 
آموزش داده ش��ود. معتقدم بايد در مدارس خارج 
از فض��اي دروس جاري حداقل ۴۰ ي��ا ۵۰ درصد 
زمان را براي آموزش هاي مورد نياز زندگي، اجتماع 
و اشتغال اختصاص دهيم اگر اين اقدامات را انجام 
داديم به نظرم اين آسيب ها در حوزه ازدواج اجباري 
كنترل مي شود. وقتي اين زيرساخت ها وجود ندارد 
و آموزش هاي الزم ارايه نمي شود نتيجه اش مي شود 

اين مشكالتي كه امروز با آن مواجه هستيم.

گليماندگار|
 خبر درگذشت يك كودك ۱۳ ساله هنگام 
زايمان در سيس��تان و بلوچستان اگرچه 
خيلي زود از س��وي رييس اداره س��المت مادران وزارت 
بهداشت و درمان تكذيب ش��د اما تكذيبيه از بار تلخ اين 
اتفاق كم نكرد. شايد اين يك مورد تكذيب شد اما واقعيت 
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 
دارد و كسي نمي تواند منكر آن شود. در اين روزها كه مردم 
زير هجوم اخبار تلخ و نگران كننده و البته كاس��تي هايي 
كه حاال ديگر به نيازهايي مانند آب و برق رس��يده شايد 
چندان هم كس��ي را شوكه نكند. ضعف قانون حمايت از 
كودكان همچنان احساس مي شود. قانوني كه در آن آمده 
اس��ت: »عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال 
تمام شمس��ي و پسرقبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام 
شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت  مصلحت 
با تش��خيص دادگاه صالح؛ ماده اي كه سال ها است بر سر 
۱۳ س��ال تمام شمسي و ۱۵ سال تمام شمسي آن ميان 
صاحب نظران بحث است«.  برخي كارشناسان صاحب 
نظر معتقدند براي جلوگيري از ازدواج اجباري و صوري 
كودكان كه در برخي نقاط كشور به داليل مختلفي از جمله 
فرهنگ مناطق رواج دارد و در نهايت به بازماندن كودكان 
از تحصيل مي انجامد؛ بايد حداقل سن ازدواج را افزايش داد 
چراكه فارغ از استثنائات، چه تضميني وجود دارد كودك 
۱۳ ساله غرق در دنياي نوجواني، بي تجربه و نا آگاه به پستي 
و بلندي هاي زندگي مشترك و زناشويي كه از نظر قانون 
شخصا امكان گرفتن گواهي نامه و حتي مهريه خود را ندارد، 
چگونه توانايي مديريت و كنترل زندگي زناشويي را خواهد 
داشت؟ آنچه از پژوهش ها بر مي آيد و حائز اهميت است؛ 
تسامح قانون فعلي در برابر ادله ولي )پدر و جد پدري( براي 
اثبات مصلحت ازدواج كودك بدون در نظر گرفتن رضايت 

و آگاهي خود كودك از ازدواج در برخي محاكم است. 

      رد شدن طرح »ممنوعيت كودك همسري« 
حوالي سال ۹۷ بود كه نمايندگان مجلس دهم درطرحي 
موسوم به »ممنوعيت كودك همسري در تالش براي 

رساندن حداقل سن ازدواج دختران به ۱۶ سال و پسران 
به ۱۸ س��ال و ممنوعيت ازدواج دختران زير۱۳ س��ال 
بودند كه در نهايت به دليل نياز به بررسي بيشتر طرح و 
البته مخالف هايي از سوي منتقدين به سرانجام نرسيد.

به ط��وري كه طيبه سياوش��ي ش��اه عنايتي از اعضاي 
فراكسيون زنان مجلس دهم در خصوص طرح اصالح 
ماده )۱۰۴۱( قانون 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 آيت اهلل مكارم شيرازي 

و ديگر مراجع اتخاذ و آورده شد.

     پزشكي قانوني به »كودك همسري« 
ورود نمي كند

نايب رييس فراكسيون زنان مجلس دهم با اشاره به ماده 
۱۰۴۱ قانون مدني كه عقد نكاح دختر قبل از رسيدن 
به سن ۱۳ سال تمام شمس��ي و پسرقبل از رسيدن به 
سن ۱۵ سال تمام شمسي را منوط به اذن ولي به شرط 
رعايت مصلحت با تش��خيص دادگاه صالح كرده است، 
يادآور شد: قانون فعلي تنها در صورتي به دختران كمتر از 
۱۳ سال اجازه عقد مي دهد 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 حرفه اي به اين مساله ورود نمي كند و با اكتفا به 
چند سوال سطحي بلوغ عقالني كودك راتاييد مي كند 
و اجازه ازدواج به او مي ده��د. برخي مراجع تقليد نظر 
دارند كه بلوغ عقلي ش��رط است. اين در حالي است كه 
بلوغ عقلي يك كودك زير ۱۳ ساله را نمي توان با يك يا 

دو سوال ثابت كرد. 
ذوالقدر اف��زود: حتي آمادگي جس��ماني يك كودك 
۱۳ س��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 طرح هاي مهم حوزه زنان را در اولويت قرار داده 

و بررسي كند.

     داليل زياد براي »كودك همسري«
مش��اور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده 
رييس جمهوري ب��ا بيان اينكه دالي��ل متعددي براي 
افزايش كودك همسري در كشور وجود دارد، گفت: از 
جمله اين داليل به مباحث اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 
و... باز مي گردد. هر پرونده كودك همسري بايد با پرونده 
ش��خصيتي فرد و خانواده اش مطالعه ش��ود. گاه فقر و 
بيكاري خانواده عامل ازدواج زودهنگام دختر مي شود. 
گاه فقر فرهنگي و برخي آداب و رس��وم سختگيرانه و 
متعصبانه خانواده و جامعه محلي اين نوع ازدواج را سرعت 
مي بخشد. بي س��وادي در خانواده و نبودن آموزش در 
مناطق محروم كشور منجر به بي توجهي به تبعات ازدواج 
در خردسالي مي شود حال آنكه برخي از زنان سالمند 
در گفت وگوي مشاوره اي اقرار مي كردند كه ازدواج زود 
هنگام، حاملگي زودهنگام و فرزندان متولد شده با فاصله 
زماني ك��م، منجر به بيماري هاي متعدد آنان در س��ن 
ميانسالي به بعد بوده است و زمان استراحت و معالجه 

بيماري هايشان را از آنان گرفته است. 

     افراط و تفريط در تشكيل خانواده 
مفيد نخواهد بود

او افزود: حال شما از متخصصان زنان يا پزشكان بخواهيد 
در ويزيت اين زنان به اين مس��ائل توجه كنند. افراط و 
تفريط در تشكيل خانواده و فرزندآوري-  بدون توجه به 
ابعاد انساني -  مفيد نخواهد بود. بايد يك برنامه استاندارد 
با واقعيتهاي موجود ترسيم كرد كه هم به هدف افزايش 
جمعيت رس��يد و هم دختران جوان ما دچار خسارت 

جسمي و رواني نشوند. 
 گرامي زادگان در پاس��خ به اين س��وال ك��ه مطابق با 
پژوهش ها بعضا قضات در محاكم بي توجه به مصلحت 
شخصي كودك اذن ازدواج را صادر مي كنند و آيا اساسا 
اين اذن بي توجه به رضايت و آگاهي كامل كودك منجر 
به ابطال عقد نمي شود؟ خاطرنش��ان كرد: قضات بايد 
همه جانبه به اين موضوعات حس��اس بنگرند. من نيز 
چنين نظراتي را ش��نيده ام اما اميدوارم اين نگاه تغيير 
كند. نسبت به سال هاي قبل، اكنون بايد دادگاه ها بيشتر 
به رشد جس��مي و رواني دختران توجه كنند. هيچگاه 

پرسيدن چند سوال از دختران جوان نبايد محكي براي 
پذيرش و تأييد رشد دختران براي ازدواج باشد. ازدواج 
و تشكيل خانواده اي كه هر روز از بلندگوها براي تحكيم 
آن فرياد ها زده مي شود و اتفاقاتي كه از طريق جرايد و 
رسانه ها به اطالع مردم مي رسد بسيار نگران كننده است. 
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 مي داد كه جثه اين 
دختر توان اين حاملگي و وضع حمل را داش��ته است يا 
خير؟ تأكيد مي كنم كه حق انتخاب، رضايت و عدم اكراه، 

شرط صحت عقد ازدواج است. 
مش��اور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده 
رييس جمهوري 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 
خانواده ها 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 18 سال از نظر پزشكي 
منع شده است

دكت��ر س��يمين كاظمي جامع��ه ش��ناس و عضو 
گروه جامعه شناس��ي پزش��كي و س��المت انجمن 
جامعه شناس��ي ايران، در خصوص ام��كان بارداري 
دختران ۱۳ س��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��المت دانش��گاه علوم پزش��كي شهيد 
بهش��تي درباره آمار دقيق ك��ودكان زايمان كرده 
در بيمارس��تان ها تصريح كرد: اين آمار جمع آوري 
و ثبت مي ش��ود. هم در ثبت اح��وال و مركز آمار و 
سرشماري ها اطالعات مربوط به سن مادران وجود 
دارد و هم در اداره سالمت مادران از زير مجموعه هاي 
معاونت بهداشتي اين آمار ثبت مي شود. يعني اين 
طور نيست كه مس��ووالن از چنين آماري بي خبر 

باشند يا آمار قابل دسترسي نباشد. مثاًل اگر به نتايج 
سرشماري س��ال ۹۵ رجوع كنيد بيش از ۳۷۰۰۰ 
زن ۱۴-۱۰ س��اله زايمان داشته اند. 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 مي شود و به طور رسمي ثبت نمي شود 
و نظارت��ي روي آن وجود ندارد و تعداد ازدواج هايي 

كه به اين شكل صورت گرفته، مشخص نيست. 
فارغ از توانايي برخي دختران ۱۳ يا ۱۶ س��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 � كه با توجه به ش��رايط تربيتي زندگي 
 امروزي اين امر استثناء محس��وب مي شود � 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 ۱۰۴۱ قانون مدني در تشخيص مصلحت ازدواج 
كودك آن را شدت بخشيده و ضرورت توجه بيشتر 

مسووالن را يادآور مي شود.

گزارش

مرگيككودكهمسربههنگامزايمانتكذيبشد

كودك همسري، حقيقتي انكار ناپذير 

رويخطخبر

بهبوديافتگانكوويد۱۹بهكرونادلتامبتالميشوند؟
بهبوديافتگان كوويد۱۹ به دليل وجود 
آنتي بادي 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 مي كند 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 آب ريزش بيني، تب، گلودرد و سردرد است كه 
با شدت بيشتري بروز مي يابد. عضو ستاد ملي مقابله 
با كرونا ادامه داد: قدرت انتقال و س��رايت اين ويروس 
نيز ۱۲ برابر بيش��تر از كروناي چيني بوده و از انسان 
به انسان به س��رعت انتقال مي يابد. 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 
مي كنند. ويروس كرونا دلتا نخستين بار 
در هند شناسايي و تاكنون در ۸۰ كشور 
جهان يافت شده است. سازمان جهاني 
بهداشت گونه هاي جهش يافته ويروس 
كرونا را براس��اس حروف الفباي يوناني 
نامگذاري و گونه يافت شده در هند را دلتا ناميده است. 
عالئم كرونا دلتا مشابه سرماخوردگي است و عمدتا با 
آب ريزش بيني، تب، گلودرد و س��ردرد بروز مي يابد. 
همچنين بر اساس آمار رسمي كشورها، تاكنون حدود 
۱۷۵ ميليون نفر را در دني��ا به طور قطعي به ويروس 
كرونا مبتال ش��ده و بيش از س��ه ميليون و ۷۷۷ هزار 
نفر نيز بر اثر اين بيماري جان خود را از دست داده اند.

رويداد

فرونشس��ت زمين يكي ديگر از مش��كالتي است 
كه اين روزها بيش از ه��ر زمان ديگري خودنمايي 
مي كند. در واقع اكثر شهرها و استان هاي كشور در 
خطر فرونشست زمين قرار دارند و نمي توان منكر آن 
شد. بررسي داليلي كه باعث بروز چنين اتفاقي شده 
بيش از آن اس��ت كه در يك گزارش به آن پرداخته 
شود، اما مهم ترين داليل اين اتفاق برداشت بي رويه 
آب هاي زيرزميني است. رفتاري غير اصولي كه حاال 
كل كشور را در معرض خطر نشست قرار داده است.

رييس سازمان نقشه برداري كشور اعالم كرد: از ۳۱ 
استان كشور ۲۹ استان 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 ايمن آبادي 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 فرهنگ س��ازي نشده است و عملكرد 
دس��تگاه هاي مرتبط با اين ح��وزه رضايت بخش 
نيست؛ چرا كه اين دستگاه ها در راستاي كاهش نرخ 
فرونشست تصميمات قاطع و محكم اتخاذ نكرده اند.

او با تاكيد بر ض��رورت بازنگ��ري در بهره برداري از 
چاه ها، برداشت آب از سفره هاي زير زميني و مديريت 
منابع آب، اظهار كرد: بر اساس بررسي هاي ميداني ما 
در حال حاضر از ۳۱ استان 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 قدرت هاي اجرايي اس��ت و در صورتي كه 
 جلوي اين روند گرفته نشود، شاهد تخريب بزرگ 
زيس��ت محيطي خواهيم ب��ود. رييس س��ازمان 

نقشه برداري كش��ور به اقدامات اين سازمان براي 
پايش اين پديده اش��اره كرد و يادآور ش��د: تاكنون 
۱۱۰ نقطه و ۴۴ منطقه 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 
دستگاه هاي مرتبط برنامه هاي خود را در كاهش اين 

بحران زيست محيطي اعالم كنند.
جعفرزاده سازمان نقش��ه برداري كشور را يك نهاد 
رصد كننده توصيف ك��رد و ادام��ه داد: اطالعات و 
داده هايي ك��ه از پايش هاي انجام ش��ده در زمينه 
فرونشست اطالع رساني شده است، ولي توجهي به 
آنها نشده و اين در حالي است كه نرخ فرونشست در 
ايران روند افزايشي دارد. او با تاكيد بر اينكه فرونشست 
يك مخاطره غير قابل جبران اس��ت، اظهار كرد: راه 

برون رفت از اين بحران آن اس��ت ك��ه از هم اكنون 
درهاي چاه ها بس��ته و برداشت آب هاي زيرز ميني 
متوقف و برنامه هاي نگهداشت ذخاير زميني اجرايي 
شود. رييس سازمان نقشه برداري كشور با انتقاد از 
نحوه جمع آوري آب هاي سطحي، تاكيد كرد: به بهانه 
جمع آوري آب هاي 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 مهم ترين عوامل فرونشست 
زمين در كشور نام برد و يادآور شد: انتظار مي رود 
كه بشر خردمند اقداماتي در جهت كاهش فشار 
بر محيط زيست اجرايي كند، ولي در حال حاضر 
ش��اهديم كه دخالت هاي انس��ان موجب تشديد 

شدن بحران هاي محيط زيستي شده است.

ايراندرحالنشستاست

ذرهبین

اعتراض ه��ا و گاليه ه��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 
كرده اند به ماموريت نمي روند. اين روند قرار است به 
كجا بينجامد؟ چرا مس��ووالن امر فكري به حال اين 
پرداختي ها نمي كنند و در اين شرايط دشوار اقتصادي 
به فكر پرداخت دستمزدهاي حداقلي مشاغل گوناگون 
نيستند. چرا بايد رويه عدم پرداخت دستمزد به رويه اي 
هميش��گي براي كارفرمايان تبديل شود؟  جمعي از 
نيروهاي خريد خدمت اورژانس اجتماعي در اعتراض 
به  عدم پرداخت دستمزدهاي خود، كار را تعطيل كرده 
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 نرفته اند و بعد 

از اعالم ماموريت هايي مثل خودكشي و كودك آزاري، 
سازمان مجبور شده نيروهاي قراردادي خود را براي 
پوشش ماموريت اعزام كند.  آن ها با بيان اينكه برخي 
نيروه��اي پيمان��كاري مراكز مختلف دس��ت از كار 
كشيده اند، بيان كردند: ما خبر داريم اول نيروهاي دو 
مركز دست به اعتراض زدند و بعد به تدريج تعداد مراكز 
زياد شدند و تا جايي كه ما خبر داريم تا امروز نيروهاي 

خريد خدم��ت پنج مركز ب��ه ماموري��ت نمي روند. 
نيروهاي اورژانس اجتماع��ي همچنين گفتند: ما با 
خط ۱۴۸۲ كه خط شكايات درون سازمان بهزيستي 
است تماس گرفتيم و وضعيت خود را بيان كرديم و در 
آنجا هم اعالم كرده ايم كه فعال دست از كار كشيده  ايم. 
در اين شرايط اولين واكنش سازمان شهر تهران مثل 
هميشه اين بوده است كه مسووالن اسامي افرادي را 
كه دست از كار كشيده اند را اعالم كنند. آنها با انتقاد از 
شرايط سخت كاري خود گفتند: حقوق هاي ما بسيار 
پايين است و با اين وجود دو سال است كه حقوق مان 
را با تاخير دو يا س��ه ماهه پرداخت مي كنند.  آن ها 
همچنين در اعتراض به عدم واكسينه شدن در برابر 
كرونا گفتند: با وجود اينكه به ماموريت هاي سخت 
مي رويم و روزان��ه با آدم هاي مختلفي در ارتباطيم، 

هنوز واكسن كرونا دريافت نكرده ايم.

نيرويهاياورژانساجتماعيهمبهماموريتنميروند

بهزيستيمعتادانزير۱۸سالرادرماننميكند
سرپرست مركز توسعه پيشگيري و درمان 
اعتياد سازمان بهزيستي كشور اعالم كرد 
كه قرار است در اولين جلسه ستاد مبارزه 
با مواد مخدر و جلسه س��تادي ماده ۱۶، 
موضوع جمع آوري معتادان زير ۱۸ سال و 
افراد باالي ۶۵ سال مطرح شود و به نتيجه 
برسند. فاطمه رضوان مدني، درخصوص 
جم��ع آوري ك��ودكان و نوجوانان معتاد 

اظهار كرد: سازمان بهزيستي برنامه اي براي جمع آوري 
كودكان زير ۱۸ سال ندارد، اما قرار است در اولين جلسه 
ستاد مبارزه با مواد مخدر و جلسه س��تادي ماده ۱۶، 
موضوع جمع آوري معتادان زير ۱۸ سال و افراد باالي 
۶۵ سال مطرح شود و به نتيجه برسند. او افزود: سازمان 
بهزيستي معتقد اس��ت كه نمي توان به معتاد زير ۱۸ 
س��ال عنوان متجاهر را اطالق كرد، زيرا اين افراد هنوز 
به سن قانوني نرسيده اند 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 
سم زدايي شوند و روند درمان را طي كنند، 
در صورتي كه خانواده نداش��ته باشند يا 
امكان بازگشت به خانواده را نداشته باشند 
در مراكز نگهداري سازمان بهزيستي ويژه 
كودكان نگهداري مي شوند كه مسووليت 
آن با معاونت اجتماعي س��ازمان بهزيس��تي اس��ت. 
سرپرست مركز توس��عه پيشگيري و درمان اعتياد 
سازمان بهزيستي كشور افزود: در حال حاضر سازمان 
بهزيستي معتادان زير ۱۸ سال را درمان نمي كنند، 
اين افراد در سيستم وزارت بهداشت درمان مي شوند 
و درصورتي كه به ما ارجاع ش��وند آنه��ا را در مراكز 
نگهداري مي كنيم و اقدامات حمايتي سازمان را براي 

آنها مطابق پروتكل ها انجام خواهيم داد.

لغومحدوديتهايكروناييدرانگليس
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 پيش تر به كروناي 
هندي شناخته شده بود( هستند اما 
برخي از دولت ها نظير انگليس، اقدام 
به تس��هيل محدوديت هاي كرونايي 
كرده اند. بوريس جانس��ون، نخست 

وزي��ر انگليس اعالم ك��رد كه دولت اين كش��ور 
مي تواند حتي ب��ا وجود افزايش موارد بس��تري 
در بيمارس��تان، محدوديت ها از جمل��ه قوانين 
فاصله گذاري اجتماعي و الزام به پوشيدن ماسك 
را به طور 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 مي كنند 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 برمي گرديم. 
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.
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