
طبق اعالم گمرک ایران ثبت غیرحضوری تلفن همراه مســافری از مهرماه 
ممنوع است.اخیرا دو موضوع در رابطه با تلفن همراه ابالغ و در دستور کار قرار 
خواهد گرفت.بر اساس اعالم ارونقی- معاون فنی گمرک ایران- هر گونه ثبت 
غیر حضوری تلفن همراه مسافری و بعد از خروج از گمرکات اجرایی )مبادی 
ورودی( توسط مســافرین ممنوع می شــود.این در حالی است که از مهرماه 
اظهار و ثبت تلفن همراه مسافر از مهر ماه ســال جاری پس از احراز هویت  و 
تشخیص غیر تجاری بودن و طی تشــریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور 

انجام خواهد شد.

منوط شدن ثبت سفارش برد تلفن همراه به اخذ شناسه کاال
اما دیگر موردی که از سوی وزارت صمت به مناطق آزاد و گمرک ابالغ شده به 

ثبت سفارش بر می گردد. بر این اساس ثبت سفارش برد تلفن همراه مشروط به 
اخذ شناسه کاال شده است.با وجود آن که تاکنون ۱۳ میلیون مالک، اطالعات 
واحدهای مسکونی خود را در سامانه امالک و اسکان بارگذاری کرده اند فقط 
۲۰۰۰ نفر به داشتن بیش از یک خانه اذعان داشته اند.سامانه امالک و اسکان 
به منظور درج اطالعات واحدهای مســکونی اعم از خالی و دارای سکنه برای 
برنامه ریزی بهتر از بهمن مــاه ۱۳۹۸ رونمایی و مرداد ماه امســال وارد فاز 
اجرایی شد.   در هفته های اخیر روزانه ۱۰۰ هزار پیامک به مالکان  حدود ۲۸ 
میلیون واحد مسکونی موجود در کشور ارســال شده که تاکنون ۱۳ میلیون 
خود اظهاری صورت گرفته است. از این تعداد فقط ۲۰۰۰ نفر به داشتن بیش 
از یک خانه اذعان کرده اند که  هیچ تناسبی با حدود ۲.۶ میلیون واحد خالی از 
سکنه ندارد.این در حالی است که مسئوالن وزارت راه و شهرسازی معتقدند 

از طریق خوداظهاری وضعیت ســکونت واحدهای مســکونی اعم از خالی یا 
دارای ســکنه بودن مشخص می شــود.از طرف دیگر به نظر می رسد سامانه 
هنوز به طور کامل به ۱۶ منبع اطالعاتی متصل نشــده اســت. به طور مثال 
برخی مخاطبان عنوان می کنند در حالی که واحد مســکونی خود را فروخته 
اند پیامکی حاوی این مضمون که شــما مالک این واحد مسکونی هستید به 
آنها ارسال و درخواســت شــده در صورت فروش، اطالعات خریدار از جمله 
شــماره موبایل و کد ملی او را وارد کنند. حال آنکه لزوماً همه فروشــندگان 
در حال حاضر به این اطالعات دسترســی ندارند.در این پیامک نیز مشخص 
نشده که اگر فروشنده به اطالعات سجلی خریدار دسترسی ندارد چه راهکار 
جایگزینی باید بیندیشــد.روز ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ ســامانه امالک و اسکان که 
اطالعات واحدهای مسکونی کل کشور در آن ثبت خواهد شد به مرحله اجرا 

رسید. قرار اســت این اطالعات با همکاری سایر دســتگاه های مرتبط جمع 
آوری و برای وضع مالیات متعلقه در اختیار ســازمان امور مالیاتی قرار گیرد. 
طبق ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم واحدهای مسکونی خالی در سال 
اول مشمول شــش برابر مالیات متعلقه خواهند شد که البته شورای نگهبان 
ایراداتی به آن گرفته است. وزارت راه و شهرسازی قول داده تا پایان تابستان 
اولین اطالعات واحدهای مسکونی را در اختیار سازمان امور مالیاتی بگذارد. تا 
روز  ۲۸ مرداد ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شناسایی و شناسنامه دار 
شده است که ۴۰ تا ۴۵ درصد از واحدهای مسکونی کشور را شامل می شود. 
پروانه اصالنی گفته که روزانه ۱۰۰ هــزار پیامک به مالکان بیش از یک واحد 
 مسکونی ارسال می شــود و این افراد دو هفته زمان دارند تا وضعیت سکونت

 واحد های خود را اعالم کنند.

مدیر کارگروه مطالعات ژنتیکی کرونا ویروس در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک 
و زیست فناوری گفت: تاکنون ۲۳جهش ویروس کرونا را در کشور پیدا کردیم که 
۴جهش مختص ایران بوده و در کشــورهای دیگر نبوده است.محمدعلی ملبوبی 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندســی ژنتیک در گفتگو با مهر اظهار کرد: 
یکی از طرح هایی که در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تصویب 
شــد، »ردیابی ژنتیکی ویروس کرونا در ایران« بود که ۴ نفر در این طرح مشغول 
بودند.مدیر کارگروه مطالعات ژنتیکی کرونا ویروس در پژوهشگاه با بیان اینکه این 
پروژه در دو بخش انجام شد با اشــاره به بخش اول گفت: در بخش اول نمونه های 
ایرانی را اخذ و ۴ ژن از آنها تکثیر کردیم که در آنها توالی های جهش یافته را معین 
کنیم.ملبوبی با اشاره به هدف بخش اول گفت: هدف این بود که با استفاده از نتایج 
جداســازی جهش های ویروس کرونا اطالعات پایه ای ایجــاد کنیم تا کیت های 
تشخیصی در کشــور و منطقه دقیق تر باشــند چون جهش های این ویروس در 

تشخیص مولکولی اخالل ایجاد می کند.

جهش های ویروس یکی از دالیل خطای کیت ها
به گفته عضو هیئت علمی پژوهشــگاه ملی مهندســی ژنتیک، در حال حاضر هم 
۳۰-۴۰ درصد در تشخیص های مولکولی خطا وجود دارد که می تواند یکی از دالیل 
آن جهش های ویروس کرونا باشند.ملبوبی با اشاره به ضرورت انجام این طرح گفت: 

زمان و هزینه توسعه واکسن به واسطه نتایج این پروژه کاهش می یابد؛ یعنی اگر ما 
بدانیم با چه ویروسی کار می کنیم واکسن بهتری طراحی می کنیم و اگر ساختیم آن 
را بهبود دهیم تا نتیجه تأثیر گذاری بیشتر باشد.مدیر کارگروه مطالعات ژنتیکی کرونا 
ویروس در پژوهشگاه خاطر نشان کرد: همچنین اگر ژنوتیپ ویروس را بدانیم بهتر 
می توانیم درمان و دسته های دارویی را برای مبتالیان مشخص کنیم به همین دلیل 
کارگروه مطالعات ژنتیکی کرونا ویروس در پژوهشگاه تشکیل و تحقیقات روی ویروس 
آغاز شد.عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک افزود: جهش های ژنتیکی 

ویروس را مورد بررسی قرار دادیم تا ارتباط آنها با شرایط را ارزیابی کنیم.

یافتن ۲۳ جهش ویروس کرونا در کشور
وی با بیان اینکه رابطه جهش با میزان بیماری زایی و ســرایت آن، سن، قومیت و 
با استفاده از نتایج این پروژه مشخص می شود، بیان کرد: در این پروژه، نمونه های 
موجود در کلینیک پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک را با نمونه های مرجع خارجی 
مقایسه کردیم و به نتیجه رسیدیم که تاکنون ۲۳ جهش در ویروس ایرانی وجود 
داشته است.وی با اشــاره به قســمت دوم پروژه ادامه داد: ما توانستیم اطالعات 
موجود در جهان را مورد بررسی قرار دهیم و با طراحی پایپ الین های نرم افزاری 
جهش های ویروس های جهان و ایران را اســتخراج و در نهایــت آنها را با یکدیگر 

مقایسه کنیم.

چهار جهش ژنتیکی مختص ایران بوده است
وی با بیان اینکه در این بررسی ها دیدیم که از این ۲۳ جهش ۴ جهش خاص ایران 
است که در کشــورهای دیگر دیده نشده اســت. هیچکدام از این ۴ جهش در ۸۰ 
هزار جهش ویروس کرونا وجود نداشته و تنها در ایرانی ها دیده شده است.به گفته 
ملبوبی، همچنین ۵ جهش در اکثر بیماران ایرانی و در ۳۳ کشور دیگر دیده شدند.

مدیر کارگروه مطالعات ژنتیکی کرونا ویروس در پژوهشگاه گفت: آمریکا، انگلیس 
و فرانسه بیشترین تحقیقات روی ژنوم کرونا را انجام داده اند که کشور ما هم در این 
زمینه سهمی دارد و بسیاری از کشورها کاًل به مقوله مطالعه ژنتیکی ویروس ورود 
پیدا نکرده اند.ملبوبی این اقدامات برای پیدا کردن جهش های بیشتر ادامه دارد، 
افزود: جهش در ویروس ها تجمیع پیدا می کنند و این یعنی همان ویروس در بدن 
فرد دیگری جهش دیگری خواهد داشت؛ این جهش در بدن فرد سوم جهش سومی 

خواهد داشت و به ترتیب با گذشت زمان ویروس تغییرات زیادتری خواهد داشت.

جهش های منجر به بیماری زایی بیشتر
عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندســی ژنتیک افزود: قبل از اینکه ویروس 
تبدیل به پاندمی شود توسط برخی دانشمندان با مطالعات روی حیوانات هشدار 
داده شد که بشر آمادگی برای مقابله با چنین ویروسی داشته باشد.مدیر کارگروه 
مطالعات ژنتیکی کرونا ویروس در پژوهشــگاه ادامه داد: اکنــون این ویروس در 

انسان اســت و جهش ها باعث تغییر رفتار از طریق بیماری زایی ویروس می شود.
وی افزود: اخیراً جهشــی در اروپا شــایع شــده که در ایران هم آن را دیدیم؛ در 
اثر این جهش ویــروس، ویروس در بدن فرد تکثیر بیشــتری پیــدا می کند.وی 
در این خصوص توضیح داد: این بدان معناســت که این نــوع جهش یافته تعداد 
بیشــتری از افراد را مبتال می کند و یک نفر شــاید ۳۴۰ نفر را آلوده کند که این 
نوع از ویروس در ایران هم دیده شده است.ملبوبی ادامه داد: در بیشتر اوقات یک 
جهش شــاید بی تأثیر باشــد اما وقتی در بدن فرد دیگری تکثیر و جهش جدید 
 پیدا می کنند آنوقت می تواند مؤثر واقع شــود؛ این نشــان می دهد همواره روند 

پیگیری ویروس باید مداوم باشد.

تعیین توالی ۱۵ ژنوم در ایران
به گفته وی تاکنون بیش از ۸۰ هزار ژنوم ویروس کرونا از ۹۱ کشــور تعیین توالی 
شده و در ایران هم ۱۵ ژنوم تعیین توالی شــده است؛ از این تعداد ۶ ژنوم کامل در 
ایران و ۹ ژنوم کامل از مسافرین ایرانی در امارات، استرالیا و کانادا و ۹۷ منطقه ژنی 

)جمعاً ۱۲۳ توالی( تعیین توالی شده اند.
عضو هیئت علمی پژوهشــگاه ملی مهندســی ژنتیک با اشــاره بــه نتیجه این 
 آنالیــز گفــت: بیشــتر تغییــرات در منطقــه انتهایــی ژنــوم ویروس اســت

 و بیشترین آن ژن N است.

جدیدترین آمار ارائه شده از ســوی سازمان توسعه 
تجات نشان می دهد که کشــورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس، همچنان جزو اصلی ترین واردکنندگان 
کاال از ایران به شــمار می روند.بر اســاس آمارهای 
رســمی ارائه شــده از ســوی اتاق بازرگانی تهران، 
در پنج ماهه ابتدایی ســال جاری، ایران حدودا ۱۱ 
میلیارد دالر صادرات داشته که این عدد در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل، کاهش حدودا ۴۰ درصدی 
را نشان می دهد. شــیوع ویروس کرونا و بسته شدن 
مرزهای زمینی با کشورهای همســایه تحت تاثیر 
این ویروس اصلی ترین عامل تاثیر گذار در ثبت این 
آمار بوده است.بررسی ها نشان می دهد که در میان 
شرکای اصلی تجاری ایران، ترکیه بیشترین کاهش 
عملکرد را داشــته و تا پایان مرداد مــاه، تنها حدود 

۵۰۰ میلیون دالر واردات از ایران داشــته است.در 
میان شرکای تجاری ایران، کشــورهای همسایه و 
منطقه نقشی کلیدی دارند و سازمان توسعه تجارت 
اعالم کرده برای افزایش بازار صادراتی ایران در میان 
کشورها، برنامه ریزی گسترده نیاز است.این سازمان 
در آمارهای سال جاری خود اعالم کرده که تا پایان 
مرداد ماه امسال، کشورهای عربی، مجموعا از ایران 
۲.۵ میلیارد دالر کاال وارد کرده اند که این عدد بیش 
از ۲۰ درصد از کل آمار صادراتی ایران در سال جاری 
به شمار می رود.این آمار در حالی به دست آمده که 
تحت تاثیر کرونا، میزان صادرات ایران به این کشورها 
نیز کاهش یافته و حدودا ۳.۵ میلیارد دالر در مقایسه 
با ســال قبل کمتر شده اســت.در میان کشورهای 
عربی منطقه، عراق با واردات یــک میلیارد و ۸۳۴ 

میلیون دالری، اصلی ترین کشــور وارد کننده کاال 
از ایران در منطقه بوده اســت. عراق مانند سال های 
گذشــته، پس از چین دومین وارد کننده عمده کاال 
از ایران به شمار می رود.پس از عراق، امارات متحده 
عربی با ۳۱۰، عمان با ۱۱۰، کویت با ۵۸، ســوریه با 
۵۶ و قطر با ۴۵ میلیــون دالر در رده های بعدی قرار 
گرفته اند. همچنین سازمان توســعه تجارت اعالم 
کرده که در پنــج ماهه ابتدایی ســال جاری، هیچ 
صادراتی از ایران به مقصد دو کشور عربی عربستان 
سعودی و یمن صورت نگرفته است.سازمان توسعه 
تجارت پیش بینی کرده که با کاهش محدودیت در 
ترددهای مرزی، در ماه های باقی مانده از سال ۹۹، 
بخشی از کاهش صادرات به ثبت رسیده در این حوزه 

جبران شود.

موتور جســت و جوی گوگل گزینه تکمیل خودکار 
پیشــنهادهای جســت و جوی مربوط به نامزدها و 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را غیرفعال می کند.

به گزارش ایسنا، گوگل اعالم کرد در قابلیت تکمیل 
اتوماتیک برای جســت و جوی اینترنت در آســتانه 
انتخابات نوامبر تغییراتی مــی دهد.قابلیت تکمیل 
خودکار بر مبنای آنچه کاربر در کادر جست و جو وارد 
می کند، کلمه های جست و جوی احتمالی را پیشنهاد 
می دهد. گوگل در یک پست وبالگ اعالم کرد در حال 
حذف برخی از پیشنهادهایی است که ممکن است به 
عنوان جانبداری از حزب یا نامزد خاصی دیده شوند. 
همچنین این موتور جســت و جو واژه های جست و 
جوی پیشنهاد که ممکن است به عنوان مطرح شدن 
ادعا در باره مشروعیت روند انتخابات تفسیر شوند را 

حذف خواهد کرد.طبق اعالم گوگل، پیشــنهادهای 
جست و جو مانند "شما می توانید تلفنی رای دهید" 
یا "شما نمی توانید تلفنی رای دهید" یا "چه کسی 
به کدام حزب یا نامزد کمک مالی می کند" در قابلیت 
تکمیل اتوماتیک نمایش داده نخواهند شــد.دیوید 
گراف، مدیر اســتانداردها و خط مشی جهانی گوگل 
در یک رویداد مطبوعاتی آنالین به خبرنگاران گفت: 
پیش بینی های جســت و جوی بی ضرر هم ممکن 
است تحت سیاست جدید این شرکت، مسدود شوند. 
گوگل احتیــاط باالیی را در پیش مــی گیرد تا مانع 
از ظاهر شــدن اطالعات بد از طریق جست و جوی 
پیشنهادی شود.گوگل و شبکه های اجتماعی شامل 
توییتر و فیس بوک تحت فشار فزاینده ای برای متوقف 
کردن انتشار اطالعات نادرســت در پلتفرمشان قرار 

دارند. در آســتانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
در سوم نوامبر، هر سه شرکت سیاست هایی را اعمال 
کرده اند تا انتشار اطالعات گمراه کننده یا نادرست را 
محدود کنند.همزمان با تصمیم جدید گوگل، توییتر 
هم اعالم کرد محدودیت هایی را در خصوص پست 
های مربوط به انتخابات شــامل توییت های ادعای 
پیروزی یک نامزد پیش از اعالم نتایــج انتخابات یا 
تالش برای مختل کردن روند انتقال قدرت را اعمال 
خواهد کرد.فیس بوک هم سیاست های محدودکننده 
در خصوص پست های مربوط به انتخابات و همچنین 
تبلیغات انتخاباتی در هفته پیش از انتخابات را اعالم 
کرده است و پست هایی که ادعا می کنند در فرآیند 
انتخابات تخلف صورت گرفته یــا رای دهندگان به 

کووید ۱۹ مبتال شده اند را حذف خواهد کرد.

ثبت غیرحضوری تلفن همراه مسافری ممنوع شد

کشف ۲۳ جهش ویروس کرونا در کشور

تغییر جدید موتور جست و جوی گوگل در آستانه انتخابات آمریکاکشورهای عربی چه قدر از ایران کاال خریدند؟
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آشفتگی بازارها و 
سردرگمی فعاالن اقتصادی

 شکست 
سیاست پول پاشی 

سکه بازاری است که بسیار 
وابسته به نوسانات بازار ارز 
اســت. امروز برای دومین 
بــار شــاهد دالر ۲۶ هزار 
تومانی هستیم. حتی اگر 

این قیمت دالر روانی...

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

  محمدهادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی
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سردرگمی نظام آموزشی و خانواده ها ادامه دارد

بی برنامگی در آموزش 
حضوری و مجازی 

دانش آموزان 

کسب و کارها تمایلی برای دریافت تسهیالت به دلیل تردید در کسب درآمد نشان ندادند

استقبال کم رنگ  از  وام کرونا
صفحه۳

صفحه۳

رکوردشکنی  قیمت  سکه
قیمت  سکه  نسبت   به  سال  گذشته   ۱۹۷  درصد   افزایش   یافت

حاشیه امن سرمایه گذاری سکه 

سکه ۱2 میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شد

 یک هفته از آغاز ســال تحصیلــی جدید مدارس
 می گذرد و برنامه مدارس به گونه ای چیده شده 
که هرچند شعار آموزش مجازی داده می شود؛ اما 
در عمل بســیاری از مدارس برنامه را به گونه ای 
چیده اند که دانش آموز بــرای آنکه از درس عقب 
نماند، مجبور است به مدرسه برود. به این موضوع، 
ضعف زیرساخت های آموزش مجازی را نیز اضافه 
کنید که هنوز شــبکه شــاد با وجود همه حرف و 
ادعاهایش در عمل کارایی ای برای دانش آموزانی 
 که آموزش مجازی را برگزیده انــد، ندارد. در این 
میان انتقاد بسیاری از خانواده ها نیز راه به جایی 
نبرده، تا جایــی که هنوز ۵۰۰ هــزار دانش آموز 
برای دریافت کتب درســی ثبت نام نکــرده اند. 
هرچند قربانیــان تصمیم عجوالنــه دولت برای 
بازگشــایی مدارس کودکانی هســتند که خود 
قدرت انتخاب ندارند و مجبورند ســال تحصیلی 
جدید را در ترس و نگرانی از کرونــا بگذرانند. در 
این میان توصیه هــای والدیــن و معلمان برای 
رعایت پروتــکل ها بر ترس کــودکان می افزاید. 
این در حالی اســت که اگرچه آموزش مجازی و 
حضوری اختیاری اســت، اما بســیاری از مناطق 
دسترســی به فضای مجــازی و آمــوزش از این 
طریق ندارنــد و مجبورنــد در مدرســه حضور 
 یابند. واقعــا در عمل چند درصــد دانش آموزان 

پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند...

39  دانش آموز الشتری به کرونا مبتال شدند

حضور مجازی رئیس جمهور و حضور اجباری 
دانشجویان در آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها 



اقتصاد2
ایران وجهان

وام ودیعــه مســکن زیر ۳۰ 
میلیون تومان بدون ضامن

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه به ۳ هزارنفر 
متقاضی دریافت وام ودیعه مســکن تسهیالت 
پرداخت شده است، گفت: وام ودیعه مسکن زیر 
۳۰ میلیون تومان بدون ضامن و باالی ۳۰ میلیون 
تومان با یک ضامن، پرداخت می شــود.»محمد 
اســالمی« گفت: روند کند پرداخت وام ودیعه 
مســکن به دلیل نبود شــیوه عملکرد مشخص 
توسط بانک ها بوده که اواخر در ستاد ملی کرونا 
در این زمینه تصمیم گیری شد.وی اضافه کرد: 
برای کمک به متقاضیان، هفته پیش به شــکل 
رســمی مصوبه هایی را برای ســهولت در روند 
پرداخت تسهیالت ایجاد شــد و متقاضیانی که 
تمایل داشته باشند در مدت  سه سال  بازپرداخت 
این تســهیالت را انجام دهند، می توانند از این 
مصوبه استفاده کنند.وزیر راه وشهرسازی اعالم 
کرد: با توجه به اینکه بسیاری از مستاجران قادر به 
پرداخت اقساط وام ودیعه مسکن و این تسهیالت 
نیستند، مصوبه به گونه ای تنظیم شد تا متقاضیان 
کارمزد اقساط را پرداخت کنند و این موضوع در 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا مطرح و با دو مصوبه  
تصویب شد.به گفته اسالمی، شرایط به گونه ای 
شده که چنانچه متقاضیان، چک برگشتی داشته 
باشند، مشکلی برای دریافت وام ندارند و چنانچه 
کسی تمایل داشت، تســهیالت را تقسیط و سه 
ســاله پرداخت کند به راحتی بتوانــد اینکار را 
انجام دهد. وی افزود: اکنون ۱۲ هزارو ۵۰۰ نام 
کاربری  و پسورد طراحی شده و همه بانک های 
عامل  به سامانه متصل شده اند و تاکنون سه هزار 
نفر تســهیالت دریافت کرده  و سرعت پرداخت 

تسهیالت افزایش یافته است.

خبر

رئیس جمهور گفــت: االن 
ما در کشــورهای همسایه 
خودمان پول هایی داریم که 
بر آن قفل زده اند و پول ما را 
به خودمان تحویل نمی دهند، 
چرا که آمریکا تهدیدشان کرده است.حسن روحانی طی 
سخنانی در جلسه ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا 
با بیان اینکه کار آموزش و پــرورش و وزرات علوم برای 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها نشاطی را به زندگی وارد 
کرد، اظهار کرد: برخی ناراحتند، مخصوصاً کانال های 
ماهواره ای رسانه های خارجی فارسی زبان که چطور در 
ایران با وجود همه فشارهای تحریم اقتصادی هنوز در 
دوران کرونا به جای اینکه این تحریم ها سبب شود مردم 
به تنگ بیایند و به خیابان بریزند حاال چگونگی مواجهه با 
کرونا سبب شده که از دولت تشکر شود. این عین گزارشی 
است که وزارت اطالعات از قول یکی از رسانه های خارجی 
به من ارائه کرد.وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان 
اینکه کرونا ویروسی است که همه سنین را می تواند تحت 
تاثیر خود قرار دهد، گفت: آینده زندگی جوانان ما برای 
همه ما مهم است و خانواده های عزیز هم منافع خود و 
جوانانشان را در نظر بگیرند و گوش به بوق های رسانه های 

خارجی ندهند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه ما می دانیم ماجرای 
کرونا با هر مشــکل دیگری متفاوت اســت، ادامه داد: 
ســیل هم که بیاید، یک روز می آید و بعــد از چند روز 
تمام می شود، زلزله هم بیاید باالخره بعد از مدتی تمام 

می شود، حتی آنفلوانزا هم هر سال می آید و بعد می رود 
اما کرونا با همه این ها متفاوت است، همه مناطق را در 
بر می گیرد و مشخص هم نیست که چه زمانی به پایان 

می رسد.
روحانی تصریح کرد: ما دیدیم که در کشورهای خارجی 
وقتی کرونا تازه شایع شده بود،  ماسک ها را در فرودگاه  
از کشــور دیگری می قاپیدند و ســر دستمال کاغذی 
در فروشــگاه ها دعوا بود و مواد غذایی نایاب می شد یا 
صف های طوالنی برای خرید شکل می گرفت اما در ایران 
هیچگاه چنین نشد.وی یادآور شد: اما داستان دیگری ما 

داشتیم که شاید هیچ کسی نداشت. آن هم تحریم های 
اقتصادی بود. حتی در این شرایط هم آمریکا نیامد بگوید 
که ایران تحریم باشد اما برای دارو و درمان نه. این دولت 

فعلی آمریکا این قدر از انسانیت به دور است.
رئیس جمهور گفت: االن ما در کشــورهای همســایه 
خودمان پول هایی داریم که بر آن قفل زده اند و پول ما را 
به خودمان تحویل نمی دهند. چرا که آمریکا تهدیدشان 
کرده است. شما در تاریخ هم نمی توانید چنین چیزی را 
ببینید که یک کشوری برای خرید داروها با پول خودش 
هم نتواند کاری کند و پول او را به خودش تحویل ندهند.

وی ادامه داد: مردم ما بدانند برای سالمت شان راه، تعطیل 
کار نیست. کسی نگوید بازار را قفل بزنید برای سالمت 
مردم، مدارس و دانشــگاه ها را قفل بزنید برای سالمت 

بچه ها. تعطیلی راه مقابله با کرونا نیست.
روحانی تاکید کرد: امســال هم می تواند ســال خوبی 
باشــد وقتی که ما با مراقبت های بهداشــتی در برابر 
آنفلوانــزا و کرونا توامان مقاومت کنیــم و نیز می تواند 
سال بدی باشــد که هم کرونا و هم آنفلوانزا بر سرمان 
آوار شــود. پس این خود ما هســتیم که یا پروتکل ها 
 را رعایت می کنیم یــا اینکه به شــکل دیگری پیش 

می رویم.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت برای تهیه واکســن 
آنفلوانزا اقدامات الزم را انجام داده اســت، تاکید کرد: 
البته مردم ما بدانند که مهمتر از واکسن، رعایت اصول 
بهداشتی است که می تواند ما را از این بیماری سالمت 
نگه دارد و گرنه واکسن مشخص نیست که برای چند ماه 
بدن را بیمه می کند. حتی این امکان نیز وجود دارد که 
آنفلوآنزایی که امسال بیاید با نوع قبلی متفاوت باشد و این 

واکسن تاثیر کمتری بر آن بگذارد.
وی در پایان با اشــاره به در پیش رو بودن ایام اربعین، 
اظهار کرد: امسال مســئوالن عراقی به صراحت اعالم 
کردند که آمادگی میزبانی از مهمانان راهپیمایی اربعین 
نداریم. بنابراین ما نیز امســال مراســمی تحت عنوان 
راهپیمایی اربعین چه در داخل مرزها و چه در خارج از 
آن نخواهیم داشت. البته عزاداری  با رعایت پروتکل ها 
در روز اربعین و ســایر مناســبت های ماه صفر برگزار 
 می شود اما چیزی به عنوان مراسم راهپیمایی اربعین

 نخواهیم داشت.

روحانی:

 برخی کشورهای همسایه پول ما را تحویل نمی دهند

صعود ۲۷ هزار واحدی شاخص بورس
بازار ســرمایه هفته خود را با چراغ سبز آغاز کرد و 
شاخص کل بورس بیش از ۲۷ هزار واحد صعود کرد.

به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس روز گذشته با ۲۷ 
هزار و ۴۸۲ واحد صعود رقم یک میلیون و ۵۸۳ هزار 
واحد را ثبت کرد. این در حالی است که شاخص کل با 
معیار هم وزن ۴۲۴ واحد کاهش یافت و به رقم ۴۲۶ 
هزار و ۵۳۹ واحد رســید. معامله گران روز گذشته 
یک میلیون معامله به ارزش ۸۸ هزار و ۲۲۶ میلیارد 
ریال انجام دادند.صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، 
فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، معدنی 
و صنعتی گلگهر، گروه مدیریت ســرمایه  گذاری 
امید و ســرمایه  گذاری غدیر نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند و در 
مقابل بانک ملت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
منفی را روی این بازار گذاشت.همچنین ملی صنایع 
مس ایران، فوالد مبارکه اصفهــان، بانک صادرات 
ایران، سرمایه  گذاری غدیر، بانک تجارت، گسترش 
سرمایه  گذاری ایران خودرو و بانک پاسارگاد نمادهای 
پربیننده این بازار بودند.شاخص کل فرابورس نیز با 
۲۷۹ واحد افزایش رقم ۱۶ هزار و ۷۶۹ واحد را ثبت 
کرد. معامله گران این بازار ۴۸۷ هزار معامله به ارزش 
۳۳ هزار و ۵۹۵ میلیارد ریال انجام دادند. پتروشیمی 
مارون، پلیمر آریاساسول، سنگ آهن گوهرزمین، 
سهامی ذوب آهن اصفهان، فوالد هرمزگان جنوب، 
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه و بانک دی نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس 
گذاشتند.لیست نمادهای پربیننده این بازار از بانک 
دی، پلیمر آریاساسول، سهامی ذوب آهن اصفهان، 
پتروشیمی تندگویان، پتروشــیمی زاگرس، گروه 
ســرمایه  گذاری میراث فرهنگی و کشت و صنعت 

شهداب ناب خراسان تشکیل شده است.

اخبار
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رئیس اتحادیه فروشــندگان خودرو بــا بیان اینکه 
همچنان قیمت های انواع خودرو کاذب بوده و مردم 
نباید تحت تاثیر قیمت ها قرار بگیرند، گفت: در حال 
حاضر قیمت انواع خودروها ۵ تــا ۱۲ میلیون تومان 

کاهش یافته است.
ســعید موتمنی در گفت وگو با تســنیم، با اشاره به 
اینکه با آغــاز مرحله جدید فروش فــوری خودروها 
توســط شــرکت های خودروســاز رونــد افزایش 

قیمت ها در بــازار خودرو کاهش پیــدا خواهد کرد، 
گفت: از ســه شــنبه هفته گذشــته تا امروز قیمت 
 انواع خودروهــای داخلی ۵ تــا ۱۲ میلیون کاهش

 پیدا کرده اســت.وی با بیان اینکــه البته همچنان 

قیمت هــا کاذب بــوده و مــردم نباید تحــت تاثیر 
قیمت ها قرار بگیرنــد، افزود: به هیــچ عنوان مردم 
تحت تاثیــر قیمت هــای کاذب بازار قــرار نگیرند 
پیش بینی ما این اســت فروش های فوری خودرو در 

هفته های آینده باعث می شــود تا قیمت های کاذب 
خــودرو در بازار کاهــش پیدا کند.رئیــس اتحادیه 
 فروشندگان خودرو تصریح کرد: بازار خرید و فروش

 همچنان راکد اســت اما در قالب آگهــی در فضای 
مجازی قیمت هــای کاذبی بــرای خودروها عنوان 
می شــود که مردم باید مراقب این موضوع باشــند. 
 دلیلــی بــرای افزایــش خــودرو آنهم بــه صورت

 غیر منطقی وجود ندارد.

 آییــن کلنگ زنی طرح توســعه شــرکت فوالد 
امیرکبیر کاشــان بــا حضور آیت اهلل عباســعلی 
ســلیمانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه  منطقه 
کاشــان و آران و بیدگل،  دکتر خداداد غریب پور، 
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنــی ایران )ایمیــدرو(، دکتر عباس 
رضایی اســتاندار اصفهان، مهنــدس حمیدرضا 
عظیمیان مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان، 
دکتر اسرافیل احمدیه رییس هیات مدیره شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان، دکتر ساداتی نژاد نماینده 
مردم کاشــان و آران و بیدگل در مجلس شورای 
اسالمی،  جمعی از مسوولین استانی و شهرستانی 
کلنگ زنی شــد.فاز اول طرح توسعه شرکت فوالد 
امیرکبیر که با برآورد اعتبار ۱۲ میلیون یورو )سه 
هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال( به اجرا می آید شــامل 
ساخت خط نورد ســرد به ظرفیت ۲۵۰ هزار تن 
)افزایش نورد تا ساالنه ۵۰۰ هزار تن(، توسعه خط 
اسیدشویی تا ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال، ساخت 
کارگاه سنگ زنی و آماده ســازی غلتک های نورد 
اســت.این طرح با هدف تامین مواد اولیه و امکان 
افزایش صادرات به ویژه به کشورهای همسایه در 
مدت ۲۴ ماه اجرا می شود که برای ۸۰ نفر اشتغال 
مستقیم خواهد داشت و زمینه اشتغال غیرمستقیم 
یک هزار نفر را نیز ایجاد خواهد کرد.برای فاز دوم 
این طرح توسعه که موجب اشــتغال زایی، رونق 
اقتصاد منطقه و کســب و کارهای معدنی خواهد 
شد نیز ساخت خط گاولوانیزه ۲ و تولید محصوالت 

سرد پیش بینی شده است.

مدیران صنعت فوالد، به حق پرچم دار 
توسعه و پیشرفت کشور هستند

آیت اهلل عباسعلی ســلیمانی، نماینده ولی فقیه و 
امام جمعه شهر کاشــان در این مراسم از مساله 

اقتصاد به عنوان یکی از ارکان نظام اسالمی نام برد 
و با اشاره به آیات الهی و روایات معصومین گفت: 
در دین مبین اسالم بر توســعه اقتصادی و توجه 
به صنعت برای رفع فقر و مبــارزه با جهل تاکید 
شده اســت. وی افزود:  در تداوم انقالب، اساسی 
ترین موضوع، اقتصاد اســت . وی افزود: با پرچم 
داری اقتصاد، مردم به پــای انقالب با تمام وجود 
می ایستند .  وی به مساله فقر و تخلفات مدنی و 
طغیان به عنوان مظاهر بی توجهی به اقتصاد نام برد 
و گفت: انچه امروز در صنعت فوالد کشور محقق 
شده ، بسیار ارزشمند است و مدیران صنعت فوالد 
در کشور به حق، پرچمدار پیشرفت و توسعه کشور 
هستند و من وظیفه ســپاس و تشکر از این نیک 

مردان را دارم.

ایجاد زنجیره ارزش از فوالد مبارکه تا 
کاشان

  مهندس خداداد غریب پــور رییس هیات عامل 
ایمیدرو در آیین کلنگ زنی طرح های توســعه  
فوالد امیرکبیر  کاشــان بــه ورود صنایع معدنی 
و کارخانجات فوالدی به تکمیل زیرســاخت ها 
اشاره کرد و گفت: این شــرکت ها، عالوه بر تولید 
به ســرمایه گذاری در زیربناها ورود کرده اند که 
اجرای طرح جاده تربت حیدریه- خواف و اتوبان 
المرد- پارســیان، نمونه بارز ســرمایه گذاری در 

بخش زیربناها توسط شرکت های بزرگ است.
وی به احداث منطقه ویژه اقتصادی  کاشان  اشاره 
کرد و گفت: با تخصیــص ۱۰۰ میلیارد تومان در 
بودجه ســال آتی،اعتبار مورد نیــاز جهت ایجاد 
زیربناهای منطقه ویژه اقتصادی  کاشــان را برای 

ورود سرمایه گذاران تامین می کنیم.
غریب پور یادآور شــد: تاکنون فنس کشی ۲۵۰ 
هکتار در این منطقه را انجــام داده ایم. وی نوید 
داد: آب مورد نیاز این منطقه از پساب شهر کاشان 
تامین می شود.وی همچنین درباره معادن کوچک 
کاشان گفت: ایمیدرو تامین مالی معادن کوچک 
و اکتشاف معادن منطقه کاشان را انجام می دهد.

وی با بیــان اینکه تاکید ما بر توســعه بنگاه های 
بزرگ اســت، افزود: ســرمایه گذاری ها، مکمل 
زنجیره ارزش و سپس عاملی برای افزایش صادرات 
است. به گفته وی، مجموع افزایش سرمایه فوالد 
مبارکه پارسال و امسال به ۲۰ هزار میلیارد تومان 
می رسد. غریب پور، به ســرمایه گذاری  شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان  در دو طرح بزرگ فوالدی 
در جنوب کشور اشاره کرد و گفت: فوالد مبارکه 
عالوه بر نقش خــود در محقق ســاختن برنامه 
۵۵ میلیون تن، در ۲ طرح فــوالدی هرمزگان و 

چابهار با ظرفیت هر کدام ۱۰ میلیون تن با رویکرد 
صادراتی مشــارکت می کند.معاون وزیر صنعت 
معدن و تجــارت در ادامه به دو طرح توســعه در 
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان اشاره کرد و گفت: 
طرح توسعه  فوالد  امیرکبیر کاشان با صرف حدود 
۷۰۰ میلیارد تومان، بخشی از سرمایه گذاری این 
شرکت با افزایش سرمایه است.وی تاکید کرد: با 
اجرای طرح توسعه فوالد امیرکبیر کاشان، زنجیره 
ارزش از فوالد مبارکه تا کاشــان ایجاد می شود.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت به طرح جامع 
فوالد اشــاره کرد و افزود: در طــرح جامع فوالد، 
درصدد رفتن به سمت تولید محصوالت با ارزش 
 افزوده و تبدیل شمش به ورق و فوالدهای آلیاژی

 هســتیم.به گفته غریب پور، نقش بخش معدن 
و صنایــع معدنی در تولید ناخالــص داخلی، ۲۴ 
میلیارد دالر است که بیش از ۱۲ میلیارد دالر آن 

مربوط به صنعت فوالد است.
غریب پور به افزایش ظرفیت های تولید در صنایع 
فوالد، مس و الومینوم و سایر صنایع معدنی اشاره 

کرد و گفت: توفیقات عظیمــی در صنعت فوالد 
همچون دســتیابی به ظرفیت تولید کنسانتره از 
۵۷ میلیون به ۶۲ میلیون تن، گندله سنگ آهن 
از۴۷ میلیون به ۵۴ میلیــون تن ظرفیت فوالد از 
۳۷ به ۴۲ میلیون تن در ســال جــاری، از جمله 
این تحوالت اســت.غریب پور ادامه داد: ایران در 
سال گذشــته، به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 
جهان، ۲۷ میلیون تن از ایــن محصول فوالدی 
تولیــد کرد و امســال پیش بینی می شــود رقم 
 تولید آهن اســفنجی به ۲۹ میلیون تن افزایش

یابد.
وی همچنیــن از افزایش ۳۷ درصــدی صادرات 

محصوالت فوالدی در سال گذشته خبر داد.
غریب پور به وضعیت کاهشی تولید فوالد در جهان 
اشاره کرد و اعالم کرد: در نیمه نخست سال ۲۰۲۰، 
میزان تولید ایران ۱۰ درصد رشد یافت که باالترین 
میزان رشد در دنیا بود.وی ادامه داد: در برنامه سال 
۹۹، بومی سازی یکهزار قطعه در نظر گرفته شده 
است و برنامه ایمیدرو در حوزه بومی سازی، فعالیت 

بر روی ماشین سازی است.
غریب پور درباره توسعه در تولید آلومینیوم گفت: 
در بخش آلومینیوم، نزدیک به ۷۰ درصد به میزان 
ظرفیت افزوده شد و طبق برنامه ریزی ها، ظرفیت 
تولید سالکو تا پایان امســال به ۳۰۰ هزار تن می 

رسد.
وی همچنین به اقدامات جدید ایمیدرو و پیشتازی 
در توسعه این صنعت اشــاره کرد و گفت : افتتاح 
بازارچه ســنگ های قیمتی از ۷-۸ ماه گذشته، 
حاکی از پیشــتازی ایمیــدرو در تحقق موضوع 
جلوگیری از خام فروشی سنگ های قیمتی و نیمه 
قیمتی و تحقق فرمایش مقام معظم رهبری درباره 

این صنعت است.
رییس هیات عامل ایمیدرو به اهمیت اکتشاف در 
برنامه ها و اقدامات ایمیدرو اشاره کرد و گفت: در 
بخش حفاری اکتشافی، برنامه یک میلیون حفاری 

را داریم که اقدامی چشمگیر است.

اســتاندار اصفهان: بزرگترین نگرانی 
اصفهان کمبود آب است.

دکتر عباس رضایی اســتاندار اصفهان در مراسم 
کلنگ زنی طرح های توسعه شرکت فوالد امیرکبیر 
از کمبود آب بعنوان بزرگترین نگرانی موجود این 
استان  نام برد و گفت: استان اصفهان ، تشنه است و 
همه باید به فکر صرفه جویی در مصرف آب و تامین 

منابع آبی مورد نیاز استان باشیم .
وی گفت: ضمن احترام کامل به استان های مجاور 
و مردم متدین آنها، نمی خواهیم مدیون آنها بشویم 
و هیچ حق اضافه ای هم نمی خواهیم؛ بلکه وظیفه 
داریم یک قطره آب کمتر مصرف کنیم و یک قطره 

آب بیشتر به استان اصفهان بیاوریم.
وی افزود: شمال استان اصفهان به ویژه اردستان 
البته در ۲ سال گذشته شاهد بارندگی های خوبی 
بود اما برای توســعه کاشــان و آینده این شــهر 

بزرگترین نگرانی موجود کمبود آب است.
اســتاندار اصفهان خطاب به نمایندگان مجلس 
بویژه رییس کمیسیون آب مجلس یازدهم گفت: 
مسئوالن برای کمبود آب در این استان باید یک 
فکر اساسی و چاره اندیشی کنند، چون در واقع این 

استان و یک تمدن در معرض خطر است.
وی بزرگترین مشکل اصفهان را فرو نشست زمین 
برشــمرد و تصریح کرد: برای ســاخت فرودگاه 
اصفهان میلیون ها تومان از بودجه بیت المال هزینه 
شد اما این فرودگاه و همچنین دشت مهیار در حال 

فرونشست است.
رضایی اضافه کرد: اگر خدایی ناخواسته حادثه ای 
مانند ۲۰ سانتی متر فرونشســت در میدان امام 

اصفهان رخ دهد، معانــدان نظام و ضدانقالب که 
نشسته اند تا از هیچ کوه بسازند، برای نظام دسیسه 

می سازند.
وی کاشان را پاره تن استان دانست و اظهارداشت: 
از روزی که مســوولیت اســتانداری اصفهان را 
پذیرفته ام، ذره ای تفاوت بین کاشان، اصفهان یا 
نجف آباد نگذاشــتم و این وظیفه قانونی و شرعی 
است و برای توسعه طرح فوالد امیرکبیر هم با تمام 

وجود دفاع کردم.
استاندار اصفهان تاکید کرد: اصفهان، نجف آباد یا 
کاشــان برای ما مطرح نیست و اگر چنین چیزی 
باشد، مدیون هستیم و فردای قیامت باید پاسخگو 

باشیم.
وی بیــان کرد: همه ما ســربازان نظــام مقدس 
جمهوری اســالمی و مدیون این نظام هســتیم؛ 
به عنوان ســربازان نظام در هر کجا که مسئولیت 
داریم، به ویژه برای اجرایی کــردن دیدگاه رهبر 
معظم انقالب، وظیفه شرعی است که نهایت تالش 

خود را به کار گیریم.
رضایی با اشاره به شــعار جهش تولید ادامه داد: 
چهارشنبه هر هفته برای همین هدف از واحدهای 
تولیدی بازدید و نشست ستاد تسهیل موانع به طور 
منظم برگزار می شــود که اصفهان در این زمینه 

بیشترین کارکرد را در کشور داشته است.
وی به فعالیت ۸۱۰ واحد تولیدی در کاشــان با 
اشتغال بیش از ۴۵ هزار نفر و ۱۵ هزار واحدصنفی 
با بیش از ۵۰ هزار نفر اشتغال اشاره کرد و گفت: 
این منطقه به عنوان بزرگترین قطب تولید کشور 

و دومین قطب فرش ماشــینی در جهان است که 
برای برطرف کردن مشکالت این واحدها افزون بر 
نگارش ۲۳ نامه، چهار بــار با رئیس بانک مرکزی 

و سه بار با وزیر صمت نشست برگزار شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو بیان كرد

کاهش ۵ تا ۱۲ میلیونی قیمت خودرو در بازار

آیین كلنگ زنی طرح های توسعه شركت فوالد امیركبیر كاشان برگزار شد

ایجاد زنجیره ارزش از فوالد مبارکه تا کاشان
ظرفیت تولید در فوالد امیركبیر كاشان دوبرابر میشود

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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وجود انواع میوه های خارجی در بازار از آناناس کارتنی 
600 هزار تومان تا انبه کیلویــی 55 هزار تومان چراغ 
ســبزی برای گرانی قیمت  میوه  های داخلی است که 
چندین ماه اســت قصد پایین آمدن از اوج قیمت ها را 
ندارد.جدیدترین قیمت انواع محصوالت کشــاورزی 
در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران منتشر شد. چند 
نکته در این قیمت ها وجود دارد نخست اینکه قیمت ها 
از سر مزرعه تا میدان مرکزی و از میدان مرکزی تا بازار 

افزایش های تعجب برانگیزی دارد.
قیمت انواع میوه از میدان مرکزی میوه و تره بار تا زمانی 
که پشت ویترین میوه  فروشی ها جا خوش می کند حدود 
صد در صد افزایش دارد در حالی که بر اساس مصوبات 
آنها حق ندارند بیش از ۳0 درصد قیمت را افزایش دهند.

بنابراین نظارت بر گرانفروشــی تعطیل است.به عنوان 
مثال هر کیلو انجیر سیاه در میدان مرکزی میوه و تره بار 
5 هزار تومان تا ۱0 هزار تومان قیمت خورده اما انجیر 
سیاه درجه سه در منطقه ۱۹ تهران به قیمت ۱5 هزار 
تومان به فروش می رود که افزایش ۲00 درصدی دارد. یا 
خربزه کیلویی ۲500 تا 5500 تومان در میدان مرکزی 
میوه و تره بار قیمت خورده اما در مغازه های منطقه ۱۹ 
تهران به قیمت 6 هزار تومان به فروش می رســد. اینها 
همان محصوالت درجه سه و یا نهایتا درجه دو هستند 
که حداقل صد در صد افزایش قیمت دارند.بقیه میوه ها 

هم به همین ترتیب است و گرانی در بازار میوه به رغم 
اینکه در فصل تابستان و عرضه انبوه میوه  ها هستیم اما 

قیمتها همچنان گران است و قصد پایین آمدن ندارد.
نکته دوم جوالن میوه های خارجی در بازار اســت. در 
میدان مرکزی میوه وتره بار تهــران آناناس کارتنی از 
۳00 هزار تومان تا 600 هزار تومان قیمت خورده است. 
قیمت انبه هم از کیلویی ۴0 تــا 55 هزار تومان متغیر 
است. نکته قابل توجه اینکه ایران متنوع ترین میوه های 
جهان را دارد. ساالنه حدود ۱۸ میلیون تن میوه در کشور 
تولید می شود و نیازی به واردات این گونه میوه ها آن هم 
به قیمت های سرسام آور نیست. کارشناسان می گویند 
قیمت  باالی میوه های خارجی راه برای میوه های داخلی 
هموار می  سازد. اینها میوه های گرمسیری هستند و بر 
اساس توصیه های بهداشتی اتفاقا مصرف آنها در مناطق 
سرد مناسب است و از نظر نیاز بدن مصرف آن در مناطق 

خارج از گرمسیر لزومی ندارد.
زهــرا جلیلی مقدم مدیــرکل میوه های گرمســیری 
وزارت جهاد کشــاورزی گفت: واردات اینگونه میوه  ها 
برنامه تولیــد داخل را در معرض خطر قــرار می دهد.

وی افزود: ســاالنه 500 میلیون دالر برای واردات انواع 
میوه های گرمسیری در کشور هزینه می شود که اگر این 
هزینه برای سرمایه گذاری در داخل صرف شود طی ۴ تا 

5 سال در تولید میوه موز خودکفا خواهیم شد.

در حالی چهار روز دیگر مهلت ترخیص کاالهای گروه چهار 
از گمرک به پایان می رسد که عمال تمدید زمان تاثیری در 
تعیین تکلیف این کاالها نداشت و فقط امکان ترخیص 
بخش محدودی که اظهار شده بودند را فراهم کرد، بعد از 
این زمان احتمال این که گمرک براساس قانون تمامی این 
کاالها را متروکه اعالم کند و به نفع دولت ضبط شود وجود 
دارد.کاالهای گروه چهار عمدتــا مصرفی و غیر ضروری 
هستند که مجموعه ای با ارزش حدود ۷0 میلیون یورو از 
آنها طی سال های گذشته وارد بنادر و گمرک شد، اما به 
دلیل مسائلی از جمله شرایط ارزی با واردات آنها مخالفت 
و متوقف شد.   در بین این گروه  از کاالهای دپو شده انواع 
مختلف پوشاک، آالت موسیقی، ژل های تزریقی و حتی 
قطعات و کاالهای اولیه کارخانجات صنعتی وجود دارد.با 
وجود نقدهایی که نسبت به واردات این قبیل کاالها در 
شرایط ارزی موجود وجود داشــت ارونقی- معاون فنی 
گمرک ایران- گفته بود که تمام این اقالم قبل از ممنوعیت 
واردات، وارد بنادر و گمرکات شده و صاحبان آنها علیرغم 
حقوق مکتسبه بوجود آمده نتوانسته اند در مهلت قانونی 
نسبت به ترخیص این کاالها اقدام کند.اما به هر صورت 
در بهمن ماه سال گذشته بود که طی پیشنهاد گمرک و 
مصوبه  دولت قرار شد تا صاحبان این کاالها امکان اظهار 

داشته و در ادامه ترخیص صورت گیرد. طبق مفاد مصوبه 
۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، ویرایش یا تمدید ثبت ســفارش 
تا پایان ســال )قبل( برای »اظهار« کاالهای گروه چهار 
به اســتثنای خودرو که تا قبل از تاریخ ۳۱ اردیبهشــت 
۱۳۹۸ دارای ثبت سفارش وزارت صمت، بارنامه و یا قبض 
انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه 
اقتصادی بودند به صورت بــدون انتقال ارز و از محل بند 
)۹(ماده )۳۸(آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و 
واردات و ارز متقاضی با تایید منشا ارز توسط بانک مرکزی 
بالمانع اعالم شد.باید توجه داشت آن چه در متن مصوبه 
لحاظ شده بود مهلت »اظهار« این کاالها بوده و مهلتی 
برای ترخیص این اقالم در صورتی که اظهار آنها تا پایان 
سال گذشته انجام می شد در نظر گرفته نشد و محدودیت 
زمانی برای ترخیص کاالی اظهار شده نبود.با این وجود 
بعد پایان زمان اظهار همچنان بخش عمده ای از این کاال 
ها به دالیلی از جمله شرایط کرونا و محدودیت هایی که 
وجود داشت همچنان اظهار نشده بود و در حالی رایزنی ها 
برای تمدید زمان ادامه داشت که وزارت صمت در هفتم 
خرداد ماه سال جاری با ارســال پیش نویس درخواست 
تمدید مهلت »ترخیص« بخشی از کاالهای گروه چهار در 

گمرکات اجرایی را ارائه  داد.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیــور و آبزیان با بیان 
اینکه صنعت پروتئین رو به ورشکستگی است، گفت: توزیع 
ارز نهاده ها به صورت رانتی و سلیقه ای برای نهادهای دولتی 
و وابسته های دولت انجام شده است.مجید موافق قدیری 
درباره اینکه چرا علی رغم اینکه هفته گذشــته شرکت 
پشتیبانی امور دام اعالم کرد نهاده وارد کشور شده و در حال 
توزیع در استان ها است تغییری در وضعیت بازار نهاده ها 
ایجاد نشده و قیمت ها همچنان روند صعودی دارد؟، اظهار 
داشت: محموله حدود ۲00 هزار تنی کنجاله سویای شرکت 
پشتیبانی که در انبارهای بندر حضرت امام )ره( موجود 
است مربوط به واردات ماههای گذشته بوده که ارز آن به 

تازگی توسط بانک مرکزی تأمین شده است.
وی اضافه کرد: بنابراین به نظر می رسد اخیراً نهاده ای وارد 
نشده و ۴ کشتی کنجاله سویای هند مربوط به حواله ای 
است که خریدار، کاال را ارســال نکرده و به تازگی روپیه 
هند دریافت کرده اند که از هند کنجاله ســویا خریداری 
کنند که ۲ کشتی در راه و ۲ کشتی نیز در حال بارگیری 
است، لذا شرکت پشتیبانی صرفاً مبادرت به فروش ذخیره 
استراتژیک کرده و این اقدام اثر بخشی چندانی نیز نداشته 
است.این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: به اعتقاد بنده 
اگر می خواهیم عطش بازار در زمینه کنجاله سویا فروکش 
کند باید حداقل 500 هزار تن کنجاله سویا در این ماه به 
بازار عرضه شود و متأسفانه این میزان موجودی نداریم. اگر 
عرضه در این ماه به اندازه کافی صورت نگیرد این میزان در 

ماه بعد به 650 هزار تن افزایش می یابد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان 
خود ادامه داد: نکته قابل توجه در این میان توزیع رانتی ارز 
است و اینکه ارز به صورت سلیقه ای به نهادهای دولتی و 
وابسته های دولت تخصیص داده شده است ضمن اینکه 
تجربه نشــان داده دولت بازرگان خوبی نیست و همین 
اقدامات مشکل را هم دو چندان کرده است. ما معتقدیم 
اگر دولت می خواهد این مشــکل حل شود باید به بخش 
خصوصی واقعی اهمیت دهد و از تجربیات آنها استفاده کند.

قدیری اضافه کرد: با توجه به اینکه الگوی خرید نهاده ها در 
بازار جهانی بر اساس فصول سال است، تزریق قطره چکانی 
ارز در حال حاضر، نظام متعارف خرید خارجی و تجارت بین 
المللی کشور در خصوص نهاده های دامی تولید خوراک دام 
را بهم زده و بهای تمام شده کاالی خریداری شده نسبت به 
شیوه های تخصصی بسیار باالتر رفته و در نتیجه جذابیت 
بازار برای فعالیت های تجاری سالم و رسمی کاهش پیدا 
کرده و همین موضوع کافی اســت تا شرایط فضای سالم 

تجارت را تحت تأثیر قرار دهد.
وی درباره میزان توزیع نهاده ها در کشور نیز افزود: متأسفانه 
با توجه به اینکه کاال از بنادر توزیع نمی شود آمار دقیق نیاز 
و توزیع را نداریم ولی با توجه به افت شدید قیمت جوجه و 
قیمت باالی نهاده های دامی در بازار غیررسمی، می توان این 
تحلیل را داشت که بازار به شدت کوچک شده به طوری که 
جوجه یک روزه قابل جذب نیست ضمن اینکه برای همین 
بازار کوچک هم نهاده دامی به اندازه کافی موجود نیست 

که قیمت ها به شدت باال رفته است.

بر اساس مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار واردات کاالهای 
اساسی به شیوه اعتباری مجاز اعالم شد و بانک مرکزی 
نیز مکلف به تامیــن ارز محموله های جــوی وارداتی 
شده است.با توجه به پایان فصل برداشت جو در داخل 
کشور، ستاد تنظیم بازار مقرر کرد بانک مرکزی در اسرع 
وقت ارز محموله های جــو وارداتی را تامین کند.وزارت 
جهاد کشاورزی نیز مکلف شد مقادیر نیاز واردات را به 
تفکیک ماه در سقف سهمیه ارزی ســال ۱۳۹۹ اعالم 
کند.همچنین در این جلسه مقرر شد واردات کاالهای 
اساسی و ضروری توسط متقاضیان واردات این کاالها 
به شیوه اعتباری و بدون محدودیت مجاز باشد. وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت و وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پرشکی نیز مکلف هســتند متقاضیان واردات 

اعتباری فاقد بدهی ارزی معوق شــده را معرفی کنند.
بر اســاس آخرین گزارش مربوط به وضعیت کاالهای 
موجود در بنادر و گمرک، در پنج ماه ابتدایی امســال 
بیش از ۱۳ میلیون تن واردات کاال انجام شده که بالغ بر 
۱0 میلیون تن آن کاالهای اساسی بوده است که گرچه 
راهکارهایی برای ترخیص ســریع کاالها در دستور کار 
قرار گرفت ولی همچنان مشکل تامین ارز عامل اصلی 
ایستایی کاال به شمار می رود.به طور کلی در سال های 
اخیر در تجارت خارجی و در حوزه واردات همواره چالش 
ترخیص کاال وجود داشته و با وجود رایزنی ها و مصوباتی 
که در رابطه با تسهیل ترخیص کاال از گمرک در دستور 
 کار قرار گرفته، همچنان این مشــکل بــه طور کامل 

حل نشده است. 

درحالی ســه مــاه از آغاز 
پرداخت وام حمایتی کرونا 
ویژه مشاغل و کسب و کارها 
می گذرد که آمارها نشــان 
می دهد استقبال چندانی از 
دریافت این وام نشده است. فعاالن اقتصادی به دلیل 
ادامه دار بودن بحران کرونــا و ناتوانی در درآمدزایی 
قدرت بازپرداخت این وام ها را ندارند و به همین دلیل 
تمایلی برای دریافت تسهیالت و پرداخت اقساط آن 
توسط فعاالن اقتصادی دیده نمی شود. این در حالی 
است که وثایق مطابق مصوبات ستاد ملی کرونا است. 
حدود ۲ میلیون و ۸00 هزارنفر نیروی کار بیمه نشده 
از سوی دستگاه ها برای دریافت تسهیالت شناسایی 
شدند. اما استقبال خوبی در این زمینه صورت نگرفت. 
حدود ۱۳0 هزار نفر برای دریافت وام مراجعه کرده اند 
و در حال انجام فرآیند ثبت نام هستند. ۱۴ رسته ای 
که آسیب دیدند, حدود ۸۸0 زیرمجموعه و زیررسته 
دارند. حدود ۲00 رسته وجود دارد که هیچ ثبت نامی 
در آنها صورت نگرفته اســت. هیچ محدودیتی برای 
کسانی که پیامک دریافت نکرده اند وجود ندارد. اگر 

آسیب دیدگاه شغلی جز۱۴ رسته باشند در صورتی 
که پیامک از ســمت وزارت کار دریافت نکرده اند اما 
متقاضی دریافت وام هســتند می توانند اقدام کنند. 
پیامک شرط برای دریافت تســهیالت نیست بلکه 
جنبه اطالع رسانی دارد.عالءالدین ازوجی، مدیرکل 
دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار در 
همین رابطه گفت: فعاالن اقتصادی استقبال زیادی از 
وام کرونا نکردند. یکی از دالیل عدم استقبال کسب و 

کارها از وام تسهیالت کرونا، نبود ضمانت کافی برای 
کسب درآمد و پرداخت اقساط اســت. به گفته وی، 
کسب وکارها بررسی می کنند که اگر این تسهیالت را 
دریافت کنند، آیا تقاضایی برای کل اقتصاد وی وجود 
دارد؟ یکی از کســب و کارهایی که استقبال نکردند 
هتل ها بودند. در شرایطی که تقاضا برای هتل وجود 
ندارد، فرد ریسک دریافت وام را نمی پذیرد. چرا که به 
پرداخت اقساط فکر می کند.به دنبال شیوع ویروس 

کرونا فعالیت بســیاری از صنوف و کسب و کارها به 
ویژه مشاغل خدماتی مختل و دچار مشکل شد بر این 
اساس دولت با هدف حفظ اشتغال موجود در بنگاه ها و 
حمایت از کارگران مصوب کرد مبلغ ۷5 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت با نرخ سود ترجیحی ۱۲ درصد در 
اختیار بنگاههای خدماتی و تولیدی آســیب دیده از 
کرونا قرار گیرد. در ابتدا تصویب شد که این تسهیالت 
به شــرط حفظ کارگران به بنگاههای متقاضی و در 
صورت حفظ ۹0 درصد اشــتغال پرداخت شود ولی 
مدتی بعد این شرط برداشته شد تا بنگاههایی که حتی 
یک یا چند نیروی کار را در شرایط کرونا حفظ کرده اند 
بتوانند به ازای هر نیروی کار شاغل از این تسهیالت 

بهره مند شوند.
بر این اساس سه نوع پرداخت تسهیالت با مبالغ ۱6، 
۱۲ و 6 میلیون تومان پیش بینی شد؛ وام ۱6 میلیون 
تومانی در اختیار متقاضیان و کارفرمایان بنگاههایی 
قرار گرفت که به دســتور دولت و بــه اجبار تعطیل 
شده اند، وام ۱۲ میلیون تومانی به کسب و کارهایی 
تعلق گرفت که در بحــران کرونا فعال بوده و تعطیل 
نشــده اند و برای رانندگان مســافربر درون شهری و 
برون شهری که بیمه خویش فرمایی هستند نیز امکان 
ثبت نام در سامانه کارا فراهم شد تا بتوانند وام شش 

میلیون تومانی بگیرند.

كسب و كارها تمایلی برای دریافت تسهیالت به دلیل تردید در كسب درآمد نشان ندادند

استقبال کم رنگ از وام کرونا

شکست سیاست پول پاشی در حمایت از بنگاه ها
محمدهادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی

درست است که می توان با حمایت های مالی از کسب و کارها تا حدودی بار سنگین مشکالت پیش روی آنها را در این برهه زمانی کاهش داد اما باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که پول پاشی در مشاغل و بنگاه های اقتصادی تاثیر کمی 
در رونق و بازگشت آنها به چرخه اقتصادی دارد. ضمن اینکه بسیاری از کسب و کارهایی که شامل دریافت این تسهیالت بوده اند از میان کسب و کارهایی هستند که پوشش بیمه ای دارند در حالی که کرونا بیشترین آسیب را به مشاغلی وارد 
کرده است که پوشش بیمه ای نداشته اند و به همین دلیل قابل شناسایی توسط دولت نبوده اند. این کسب و کارهای خرد کمترین سهم را از ۷5 هزار میلیاردی دارند که دولت به کسب و کارها به منظور بسته های حمایتی کرونا  داده است.

این در حالی است که دولت نزدیک به یک دهه است که در حال پرداخت یارانه به اقشار ضعیف بوده و می توانست با غربالگری درست و برنامه ریزی قشر آسیب پذیر را از میان دیگر اقشار شناسایی می کرد و وام حمایتی را خانوار را در مبالغ 
باالتر اما به نیازمندان واقعی اختصاص می داد. رویه و سازوکار اختصاص وام مشاغل نیز به همین مشکل گرفتار شده است. همچنین اگر قرار است این کمک ها برای سرمایه در گردش بنگاه ها، کمک به حق بیمه سهم کارفرما و یا کمک به 

پرداخت هزینه انرژی بنگاه ها باشد، لذا نباید به سمت استقراض از صندوق توسعه ملی حرکت کرد، زیرا منابع این صندوق ارزی است و در جهت مصارف ارزی باید استفاده شود.
به هر ترتیب وقتی تکلیف این بیماری هنوز مشخص نیست و تاریخ خاصی نیز برای اتمام قطعی این شرایط وجود ندارد پس تکلیف بسیاری از مشاغل هم مشخص نیست و مشخص نیست که چه زمانی می توانند به شرایط سابق برگردند. 

با توجه به اینکه اکثر واحدها و مشاغل فعال در بخش خدمات هستند، قطعا این مشاغل ضررهای فراوانی از این شرایط متحمل شده اند و منتظر هستند که ببینند تکلیف آن ها با این بیماری چه خواهد شد.
متاسفانه وام مذکور ویژگی یک وام حمایتی مناسب را ندارد و همین مهم موجب عدم استقبال از این وام شده است و این سیاست  حمایتی را تا کنون با شکست مواجه کرده است، تسهیل شرایط دریافت وام و اطالع رسانی دقیق تر، از جمله 

راه هایی هستند که می توانند موجب تمایل مردم به دریافت وام و در نتیجه جلوگیری از آسیب های جدی تر به به بنگاه های اقتصادی باشند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

آشفتگی بازارها و سردرگمی فعاالن اقتصادی
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

سکه بازاری است که بسیار وابسته به نوسانان بازار ارز است. امروز برای دومین بار شاهد دالر ۲6 هزار تومانی هستیم. حتی اگر این قیمت دالر روانی و در بازار غیررسمی باشد باز هم تاثیر خود را بر روی بازار سکه می گذارد. همچنین 
اینکه دولت همواره در بازارهای بورس و ارز ورود می کند و هشدارهایی هرچند غیرقابل اجرا وجود دارد بنابراین تقاضا برای خرید سکه که هیچ گونه دخالت دولتی تا به امروزمتوجه آن نبوده بیشتر شده است. بازار سکه امروز حاشیه 
امنی دارد که دیگر بازارهای مالی مانند خودرو، مسکن، ارز و بورس ندارند. به عالوه اینکه باید قیمت انس جهانی را نیز در از سال گذشته تا به امروز در نظر بگیریم. با افزایش قیمت انس جهانی قیمت طال و سکه در بازار ایران افزایش 
یافت اما با کاهش یا ثبات آن در بازار سکه به دلیل چسنده بودن قیمت سکه کاهش را نخواهیم داشت. قیمت دالر نیز سال گذشته حدود ۱0 هزار تومان بوده که امروز به مرز ۲6 هزار تومان رسیده است. بنابراین اگر این روند تند 
افزایشی قیمت ارز را نیز لحاظ کنیم به همین قیمت ۱۲ میلیون و خورده ای برای سکه خواهیم رسید. چراکه مهم ترین دلیل و عامل در صدر افزایش قیمت سکه نرخ ارز است. رابطه سکه و قیمت خودروهم وجود دارد. هنگامی که 
قیمت خودرو به این صورت افزایش پیدا می کند قیمت سکه برای برابری با آن و از دست ندادن ارزش خود باالتر می رود. زمانی با ده سکه می توان یک پراید خرید اما وقتی قیمت پراید تا ۱00 میلیون تومان افزایش پیدا می کند باید 
افزایش قیمت سکه به صورتی باال برود که همان ده سکه برای خرید یک پراید برابری کند. در بازارها متاسفانه نیروهای پنهان وجود دارند که قیمت گذاری می کنند. بازار سرمایه نشان داد که عده ای از حقوقی ها و حقیقی ها تبانی 
می کنند و در نوسانات شاخص نقش بسیاری دارند. در بازار سکه نیز نیروهای پنهان نقش قیمت گذار را دارند که به هم ریختگی بازارها را منجر شده اند. از طرفی دیگر افزایش قیمت ارز و سکه تشدید کننده گرانی در بازار همه کاالها 
و خدمات است. اگر جلو افزایش قیمت ها با سیاست های خاص کارشناسانه گرفته نشود، قیمت ها در آینده نزدیک در بازار بشدت باال می رود و  فشار زیادی به مردم وارد می شود.افزایش قیمت کاال و خدمات در بازار بدنبال رشد 
شتابان نرخ ارز عالوه بر کاهش شدید قدرت خرید مردم و ایجاد تورم انتظاری در کشور، فعاالن اقتصادی را دچار سرگیجه کرده و برنامه ریزی های آنها را برای تولید و یا مبادالت و معامالت اقتصادی به هم می ریزد. بانک مرکزی باید 

اقدامات الزم را برای مهار قیمت ارز و سکه در بازار بکار گیرد و درصورتی که مانعی جلو افزایش قیمت ها در این بازار نشود رشد قیمت های ارز و سکه ادامه دار خواهد بود.

در بازارهــای غیررســمی 
قیمت سکه طال به مرز ۱۲ 
میلیون و ۳00 هزار تومان 
رسیده و این در حالی است 
که این بازار متقاضی زیادی 
هم دارد. سکه و طال به عنوان یکی از مهم ترین بازار های 
مالی در کشــور این روز ها به نرخ هایی را برای مردم 
به نمایش گذاشــته که موجب سردرگمی خریداران 
شده است. با وجود ثبات نســبی در بازار جهانی طال، 

در بــازار ایران افزایــش تند قیمت دالر، ســکه را به 
حدود ۱۲ میلیون و ۳00 هزار تومان رســاند. نسبت 
به یک ماه اخیر قیمت ســکه حدود یــک میلیون و 
 ۳۷0 هزار تومان باال رفته است. در بازار جهانی قیمت 
هر انس طال هــزار و ۹۴0 تومان بود که نســبت به 
ماه قبل حدود ۱0 دالر ارزان تر شــده اســت و نشان 
می دهــد افزایش قیمت ســکه در ایــران طی یک 
 ماه اخیر مســتقیماً بر اثر افزایش قیمــت دالر بوده

 است. 
قیمت سکه نسبت به پارسال بیش از هشت میلیون 
تومان گران شــده که افزایش حدود ۱۹۷ درصدی 
را نشان می دهد. پارســال قیمت سکه چهار میلیون 

تومان بود.بسیاری از فعاالن بازار طال و سکه دلیل این 
افزایش قیمت ها را در هفتــه جاری مربوط به جهش 
دوباره نرخ دالر می دانند، از ســوی دیگر قیمت طال 
در بازار های جهانی نیــز در این هفته دوباره صعودی 
شــد، که این مســئله در افزایش قیمت طال و سکه 
نیز تاثیر بســزایی گذاشــته اســت.محمد کشتی 
 آرای، نائــب رئیــس اتحادیه طال و جواهــر تهران با 
تاکید بر اینکه دو دلیل عمده بــرای افزایش قیمت 
جهانی این فلزگرانبها وجود دارد، بیان داشت: دلیل 
اول مرتبط با کرونا می شــود، با شــیوع این ویروس 
رکود جهانــی اقتصاد را فرا گرفت و نــرخ بیکاری در 
اکثر کشــور ها با افزایش همراه شــد، با توجه به این 

موضوع نرخ رشد اقتصادی بســیاری از کشور ها نیز 
به منفی گرایید، بنابراین به صــورت کلی ارزش پول 
با کاهش روبرو شــد که این امر تقویــت تقاضا برای 
خرید طال و افزایــش قیمت آن را به همراه داشــت.

کشتی آرای با اشــاره به اینکه پیش بینی قیمت طال 
حتی برای یک روز امکان پذیر نیست، یادآور شد: به 
دلیل اینکه تحوالت به ســرعت رخ می دهد، با روی 
دادن یک رخداد، وضعیت قیمت جهانی طال با تالطم 
روبرو می شــود، بنابراین نمی توان پیش بینی در این 
زمینه ارائه داد، اما به صورت کلــی می توان گفت، با 
 وضعیتی که وجود دارد سیر قیمتی طال در بازار داخلی

 رو به افزایش خواهد بود.

قیمت سکه نسبت به سال گذشته  19۷ درصد افزایش یافت

رکوردشکنی قیمت سکه
حاشیه امن سرمایه گذاری سکه                                                سکه 12 میلیون و 300 هزار تومان شد

شایلی قرائی
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جوالن میوه های خارجی چراغ سبزی برای گرانی میوه های داخلی

قیمت های نجومی در بازار میوه

توزیع ارز نهاده های دامی به صورت رانتی بین وابسته های دولت

واردات کاالهای اساسی به شیوه اعتباری مجاز شد

تبعات تناقض در یک مصوبه

احتمال متروکه و ضبط شدن میلیون ها دالر کاال

سرمقاله
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30 درصد مرسوالت پســتی مربوط به خرید های 
اینترنتی

مدیر عامل پســت گفت: حدود ۳۰ درصد مرسوالت مربوط به خرید های 
اینترنتی در فضای مجازی است و ما به دنبال قرارداد های جدید با شرکت ها 
هستیم تا سرانه مرسوالت افزایش پیدا کند. رمضانعلی سبحانی فر در پاسخ 
به ســوالی مبنی بر اینکه چه برنامه ای برای تحول در فرآیند های پستی و 
مکانیزه کردن سیستم پســت دارید؟ افزود: با توجه به افزایش جمعیت و 
مشغله زیاد مردم امروز رسالت پست از ارسال پاکت های نامه دیگر تغییر 
کرده اســت و با توجه به فناوری های نوین و خرید و فروش های اینترنتی 
رسالت پست از ارسال پاکت های نامه به ارســال بسته های پستی تغییر 

کرده است.
وی گفت: قطعا در این شرایط شیوه های سنتی باید تغییر کند و ما حتی 
برای ارسال بسته های پستی نیازمند تغییر ناوگان از موتور به وانت هستیم. 
سبحانی فر ادامه داد: اگر در گذشته مرسوالت پســتی را یک کامیون از 
شهری به شهر دیگر منتقل می کرد اکنون باید به حمل و نقل ریلی بیش 
از گذشــته روی بیاوریم که از این طریق هم بار بیشتری حمل شود و هم 
سرعت ارسال و ایمنی کار باال رود و قطعا در یکی دو ماه آینده این برنامه ها 

عملیاتی می شود.
مدیر عامل پست تغییر فرآیند ها در پست را امری حتمی خواند و گفت: در 
فرآیند تجزیه و مبادالت مرسوالت پستی باید شیوه های سنتی و دستی 
کنار گذاشته شــود و ما بنا داریم تفکیک مرســوالت را از طریق سیستم 
مکانیزاسیون انجام دهیم که نشانی ها بر اساس بارکد صورت گیرد و سرعت 

و دقت ارسال مرسوالت افزایش یابد.
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا برای افزایش سرانه مرسوالت 
پستی، بازار های جدیدی را شناسایی کرده اید؟ گفت:امروز مردم تمایل 
دارند همه فعالیت هایشان را از طریق پست انجام دهند و ما اخیرا با بانک ها 
وارد مذاکره شــدیم که مثال دســته چک، کارت های بانکی، اخطاریه ها، 
ابالغیه ها و احضاریه ها را ما به نیابت از بانک ها و حتی دیگر دســتگاه ها به 

دست مردم برسانیم.
ســبحانی فر افزود: حتی برای افتتاح حساب نیز نیاز نیست مردم به بانک 
بیایند و کارمندان پســت می توانند با مراجعه به درب منازل برای مردم 
افتتاح حساب کنند. وی با اشــاره به اینکه برای گرفتن تاییدیه تحصیلی 
گاهی افراد مجبورند از استانی به استان دیگر سفر کنند گفت: اگر این کار از 
طریق پست انجام شود گواهی تحصیلی بدون اینکه کسی رفت و آمد کند 

با سرعت و دقت بیشتری به دست متقاضیان می رسد.
آقای سبحانی فر با اشاره به اینکه پست در کشور های توسعه یافته همانند 
تلفن همراه ضروری و پرکاربرد است بر تعمیق فرهنگ استفاده از خدمات 
پستی در کشور تاکید کرد و ادمه داد: این جزو تکالیف حاکمیتی ماست 
که خدمات پست را به دورترین مناطق روستایی و مناطق محروم برسانیم.

وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا در ایام شــیوع بیماری کرونا 
شــرکت پســت با توجه به افزایش خرید های اینترنتــی، افزایش درآمد 
داشته اســت؟ گفت: درآمد ما دو بخش اســت که یک بخش مربوط به 
درآمد های تکلیفی است که برای ما ســودی ندارد و مثال ما یک نامه را از 
غرب کشور به دورترین منطقه در شــرق کشور با حداکثر قیمت ۲۰ هزار 
تومان ارســال می کنیم که در این بخش دولت از جیــب خودش هزینه 
میکند، اما در بخش خرید و فروش هــای اینترنتی هنوز افزایش درآمدی 
 نداشته ایم، اما اکنون حدود ۳۰ درصد مرسوالت ما مربوط به خرید های

 اینترنتی است.
مدیر عامل پست در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه با توجه به سختی کار 
کارکنان پســت چه برنامه ای برای ارتقاء امنیت شــغلی و درآمدی آن ها 
دارید، افزود: من از آغاز انتصابم در شــرکت پســت این موضوع را مطرح 
کردم و معتقدم کارمندان پســت حداقــل حقوق را دارنــد و با توجه به 
اینکه بخشــی از کارکنان ما از طریق موتور، مرسوالت را جابجا می کنند 
کار انتقال در هوای گرم، ســرد و زیر برف و باران بســیار خطرناک است 
و بســیاری از همکاران ما صدمه دیده اند و ما پیگیر هســتیم تا از طریق 
مجلس شــورای اســالمی بتوانیم کار در پســت را جزو مشاغل سخت و 
زیان آور تعریف کنیم. وی گفت: در بحث معیشــت کارکنان پست هم بنا 
داریم با افزایش ســرانه مرســوالت و با انعقاد قرارداد های جدید، افزایش 
 درآمد این شــرکت را به نوعی در توجه هر چه بیشــتر بــه همکارانمان 

لحاظ کنیم.
ســبحانی فر در پاســخ بــه ســوالی مبنی بــر اینکــه در ایام شــیوع 
بیماری کرونا چــه تعــداد از همکاران پســت فوت کرده و یا بســتری 
شــده اند؟ افزود: ما ۴ نفــر از همکاران پســتچی مــان را در این ارتباط 
از دســت دادیم و ۷۰ نفر هم در بیمارســتان بستری شــدند و آزمایش 
 بیش از ۲۰۰ نفر هــم مثبت بود که به مرحله بســتری در بیمارســتان

 نرسیدند.

صباایده با »مدرسه فيليمو« به استقبال مهر می رود
صباایده با محصول جدید خود به نام مدرسه فیلیمو به عنوان یک پلتفرم 

VOD وارد حوزه آموزش می شود.
به گزارش روابط عمومی فیلیمو، هم زمان با آغاز ســال تحصیلی ١۴۰۰-

١۳٩٩، در مدرســه فیلیمو پایه های تحصیلی اول تــا نُهم، کامال منطبق 
با ســرفصل های کتب درســی با رویکرد “تحول  و کیفی سازی آموزش” 
تدریس خواهد شد. این مدرسه مبتنی بر اصول “لذت یادگیری” و “عدالت 

آموزشی” است.
در این مدرسه، با بهره گیری از متخصصان خالق و زبده در حوزه تعلیم و 
تربیت، بیش از ١۵۰ معلم و دبیر و استاد با تکنیک  های آموزش خالق به 
سرپرســتی علی عبدالعالی، دانش یار دانشگاه علم و صنعت، پژوهش گر و 
ایده پرداز آموزش های نوین، مســئولیت تولید و برنامه سازی ویدئو های 
آموزشی را به شــیوه خالقانه و دل چســب برای دانش آموزان عهده دار 
می باشند. تمامی دبیران و اســاتید و کارشناسان مدرسه فیلیمو، با روش 
»سرگرم آموزی« تالش بر تولید و ارائه محتوای آموزشی جذاب و مهیج و 

تاثیرگذار خواهند کرد.
 این ١۵۰ معلم و استاد در بیش از ۲۰ دپارتمان علمی و مهارتی همچون 
ادبیات، فیزیک، شــیمی، زیســت شناســی، تاریخ، جغرافی، اجتماعی، 
ریاضیات، هندســه، دینی، مفاهیم قرآن، عربی، زبان انگلیسی، مهارت، 
هنر و خالقیت، ورزش و ســالمت و گیمیفیکیشن مشــغول فعالیت اند. 
در مدرســه فیلیمو دروس مقاطع دبســتان ١و۲ و متوسطه ١ به صورت 
کامال »پوشــا« در قالب ویدیوهای جذاب مشــتمل بر نمایش، آزمایش، 
بازی و انواع ویدئوگرافی ها ارائه می   شــوند، به گونه  ای کــه هیچ کدام از 
مباحث کتاب های درســی از قلم نخواهد افتاد. مدرسه فیلیمو، با هدف 
لذت یادگیری، فرصــت تحصیلی برابر و عدالت آموزشــی، از اوایل فصل 
پاییز، با روش های خالقانه و مهارت محور و با رویکرد نوین برنامه ســازی 
 آموزشــی از جمله بهره گیری از چهره ها و هنرمندان برای تولید برنامه

 آموزشی، آغاز به کار خواهد کرد.

اخبار

گزارش نشان از افزایش تعداد مسیریابی ها در روز بازگشایی مدارس
گزارش نقشه و مسیریاب بومی نشان از افزایش تعداد مسیریابی در کالنشهرهای ایرانی در روز بازگشایی مدارس حکایت دارد. براساس این گزارش در روز بازگشایی مدارس تعداد 

مسیریابی در شهر تهران با ۶ درصد افزایش رو به رو بوده است. مناطق ۳ و ۱۸ شهر تهران با ۹ درصد افزایش بیشترین افزایش مسیریابی را در روز بازگشایی مدارس داشته است. این 
در حالی است که منطقه ۱۱ تهران با تنها ۱ درصد افزایش تعداد مسیریابی، کمترین تغییر را در روز بازگشایی مدارس نشان می دهند.

میناسادات حسینی
یــک هفتــه از آغاز ســال 
تحصیلی جدید مدارس می 
گذرد و برنامه مدارس به گونه 
ای چیده شــده که هرچند 
شعار آموزش مجازی داده می شود؛ اما در عمل بسیاری 
از مدارس برنامه را به گونه ای چیده اند که دانش آموز 
برای آنکه از درس عقب نماند، مجبور است به مدرسه 
برود. به این موضوع، ضعف زیرســاخت های آموزش 
مجازی را نیز اضافه کنید که هنوز شبکه شاد با وجود 
همه حرف و ادعاهایش در عمل کارایی ای برای دانش 
آموزانی که آموزش مجازی را برگزیده اند، ندارد. در این 
میان انتقاد بسیاری از خانواده ها نیز راه به جایی نبرده، 
تا جایی که هنوز ۵۰۰ هــزار دانش آموز برای دریافت 
کتب درسی ثبت نام نکرده اند. هرچند قربانیان تصمیم 
عجوالنه دولت برای بازگشایی مدارس کودکانی هستند 
که خود قدرت انتخاب ندارند و مجبورند سال تحصیلی 
جدید را در ترس و نگرانی از کرونا بگذرانند. در این میان 
توصیه های والدین و معلمان برای رعایت پروتکل ها بر 
ترس کودکان می افزاید. این در حالی است که اگرچه 
آموزش مجازی و حضوری اختیاری است، اما بسیاری 
از مناطق دسترسی به فضای مجازی و آموزش از این 
طریق ندارند و مجبورند در مدرسه حضور یابند. واقعا در 

عمل چند درصد دانش آموزان پروتکل های بهداشتی 
را رعایت می کنند؟

انتقاد عــارف از تصمیم گیری های دقیقه 
نودی دولت در حوزه آموزش

عضو شــورای عالــی انقالب فرهنگــی بــا انتقاد از 
تصمیم گیری هــای دقیقــه نــودی در موضوع مهم 
آموزش آن هم در شرایط ویژه کشور، گفت: متأسفانه 
برای شروع ســال تحصیلی جدید شاهد سردرگمی 
خانواده ها بودیم و علت آن نداشتن برنامه مشخص برای 
چگونگی شروع سال تحصیلی بود.  محمدرضا عارف 
گفت: شرایط خاص کرونایی در کشور ایجاب می کند 
توجه جدی تری به کیفیت آموزش در سال تحصیلی 
جاری داشته باشیم تا کیفیت فدای کمیت و آمارهای 
کمی که بعضاً شاهد آن هســتیم نشود. وی با انتقاد از 
تصمیم گیری های دقیقه نودی در موضوع مهم آموزش 
آن هم در شرایط ویژه کشــور، تصریح کرد: متأسفانه 
برای شروع ســال تحصیلی جدید شاهد سردرگمی 
خانواده ها بودیم و علت آن نداشتن برنامه مشخص برای 
چگونگی شروع سال تحصیلی بود. مشخص بود کرونا 
فعاًل با ما قرار است زندگی کند به همین دلیل تجهیز 
زیرساخت ها برای آموزش مجازی باید در اولویت قرار 
می گرفت.وی ادامه داد: دولت بایــد از نخبگان حوزه 
فناوری و فضای مجازی برای ارتقاء زیرســاخت های 
این حوزه کمک بگیرد که تجربه ســالیان اخیر نشان 
می دهد دولت خود را بی نیاز از مشورت گرفتن می داند.

عارف از متصدیان امر آموزش و دولت خواست که توجه 
بیشتری به زیرساخت ها و تأمین ملزومات و تجهیزات 
مورد نیاز آموزش مجازی داشته باشند که انشاءاهلل سال 
تحصیلی جدید باکیفیت خوب شروع و باکیفیت خوب 

به پایان برسد.

بحران کرونا در یک قدمی کودکان لرستانی
 سرپرست فرمانداری سلسله با اشــاره به ابتالی ۳٩ 
دانش آموز این شهرستان به کرونا گفت: مدارس الشتر 
و فیروزآباد تا اول مهر ماه تعطیل هستند. از ١۵ شهریور 
تا دیروز ۳٩ دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در 

شهرستان سلسله به بیماری کرونا مبتال شدند.
افشــین ترکارانی گفت: در روزهای ۲۰ و ۲١ شهریور 
ماه ١۸ دانش آموز در این شهرســتان  کرونایی شدند. 
بیشترین آمار مبتالیان در بین دانش آموزان مربوط به 
مقطع ابتدایی است. دانش آموزان مبتالشده بین ۷ تا 
١۷ سال سن دارند. همه دانش آموزان مبتال به کرونا در 
شهرستان سلسله جز کسانی بودند که مدرسه رفته اند.

سرپرست فرمانداری سلسله ادامه داد: باوجود این که 
لرستان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد، باز هم تدبیر 
بی تدبیران بر حضور دانش آموزان در مدارس است تا در 

روزهای آتی شاهد فاجعه ای بزرگ در استان باشیم.

سردرگمی نظام آموزشی و خانواده ها ادامه دارد

بی برنامگی در آموزش حضوری و مجازی دانش آموزان 
39 دانش آموز الشتری به كرونا مبتال شدند

 حضور مجازی رئيس جمهور و حضور اجباری دانشجویان در آغاز سال تحصيلی دانشگاه ها
روحانی: خانواده های دانش آموزان به شبهه افکنی ها توجه نکنند!

خانواده ها تخلف مدارس را گزارش کنند 
احمدحسین فالحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 

در ابتدا آموزش و پرورش تحصیل دانش آموزان را حضوری اعالم کرد؛ اما پس از آنکه مسئوالن این وزارتخانه تحت فشار قرار گرفتند، تحصیل حضوری، اختیاری اعالم شد. بنابراین در حال حاضر رفتن دانش آموزان به مدرسه 
اختیاری است و اگر دانش آموزان امکان حضور در مدارس را نداشته باشند، می توانند از طریق شبکه شاد برنامه درسی را دنبال کنند. در این شبکه برنامه معلم تعریف شده و او نمی تواند سلیقه ای عمل کند. اگر مدرسه ای بخواهد 
سلیقه ای و خارج از برنامه عمل کند باید گزارش شود. کاری هم که ما در کمیسیون آموزش انجام دادیم این بود که شنبه گذشته وزیر را به مجلس آوردیم و همین مسائل را به او انتقال دادیم و از او خواستیم وحدت رویه را اجرا 
کند. همچنین قرار است در هفته آتی در خصوص بحث مسائل بهداشتی در مدارس، وزیر بهداشت در کمیسیون حضور یابد و توضیحات و اقدامات خود را بگوید. خانواده ها اگر تخلفی می بینند به وزارت آموزش و پرورش گزارش 

کنند تا این وزارتخانه پیگیری کند و اگر جایی باشد که وزارت آموزش و پرورش دنبال نکند، به ما گزارش دهند تا ما پیگیر شویم. 

هشدار نسبت به همه گیری کرونا در میان دانش آموزان 
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس 

مدارس در حالی بازگشایی شده اند که در برخی مناطق به دلیل ضعف زیرساخت های آموزشی و نبود بستر آموزش مجازی و دسترسی نداشتن به اینترنت یا سایر اقالم آموزشی دانش آموزان نمی توانند از شبکه شاد استفاده 
کنند و برای عقب نماندن از درس مجبورند به مدرسه بروند. این در حالی است که در خیلی از مناطق دانش آموزان ماسک، مواد ضدعفونی کننده و سایر اقالم بهداشتی ندارند که از گزند کرونا در امان باشند. صحبت های دولتی 
ها در مورد رعایت پروتکل ها در مدارس بیشتر شبیه شوخی است تا واقعیت. در خیلی از مناطق و به ویژه مناطق محروم مدارس ظرفیت الزم را برای گروه بندی دانش آموزان ندارند و تعداد دانش آموزان خیلی زیاد است و هم 
اینکه مواد ضدعفونی کننده و ماسک ندارند و حتی اگر در آن منطقه موجود باشد، توان خرید ندارند. این مشکالت ادامه دارد و از این دولت هم امید بیشتری نیست. ما واقعا نگران سالمت دانش آموزان به ویژه دانش آموزان ابتدایی 

هستیم. تا زمانی که این دولت بر سر کار است این مشکالت حل نخواهد شد و امیدی به حل مشکالت نیست. 

در شرایط فعلی آموزش مجازی تعاملی تعطیل است  
حجت اهلل بنیادی، کارشناس حوزه آموزش و پرورش

یک بحران بزرگ در جهان و کشور ما رخ داده است. برای مواجهه درست با این بحران یکی از بهترین راهکارها این است که افرادی که مدیران صفی بحران هستند که به اعتقاد من معلم است، محور قرار گیرد؛ یعنی معلم به عنوان 
صفی ترین مدیری که می تواند دانش آموزان کالس خود را هم آموزش بدهد و هم از بحران کرونا )هم خود دانش آموز و هم خانواده آنها( را عبور دهد معلم است. بعد از آنها مدیران مدارس هستند. مدیران راهبردی و کالن باید 
سعی کنند اختیارات الزم را به مدیران صف بدهند و آنها را برای عبور از بحران توانمند کنند و مهارت ها و دانش خود را ارتقا بدهند. این اساسی ترین نکته ای است که در بحث مدیریت بحران و بحران کرونا باید مورد توجه قرار 
می گرفت. وقتی این توجه رخ نداده است، مسئوالن دستورالعمل های کامال متمرکز و دستورالعمل هایی که مبتنی بر خرد جمعی نیستند، وضع کردند. همچنین این دستورالعمل ها یک کاستی هم دارد. اینکه شورای عالی 
آموزش و پرورش و آن نظام شورایی کشور که راس آن شورای عالی آموزش و پرورش، سپس شورای آموزش استان، شورای آموزش شهرستان و نهایتا شورای مدرسه است در این مواجهه با بحران از ظرفیت هایی که داشتند و 
کمک فکری و مشارکت جمعی که می توانستند بین نهادها و مردم ایجاد کنند استفاده نکردند و نهایتا یک دستورالعملی تدوین شد که معلوم نیست تدوین کننده آن کیست. تاکنون چند دستورالعمل آمده است؛ یکی با امضای 
معاون پرورشی وزیر، دیگری با امضای معاونان آموزشی وزیر و سومی با امضای خود وزیر ولی چه خرد جمعی در پشت این دستورالعمل هاست، معلوم نیست. حاال در میدان اجرا کار، کار گسترده ای است. قریب ١۴ میلیون دانش 
آموز و خانواده ها، رانندگان سرویس های مدارس و دیگرانی که با مدارس ارتباط دارند را به اینها اضافه کنید. بنابراین یک جمع کثیری مرتبط با دانش آموزان هستند. برای مواجهه درست با این افراد باید مدیران راهبردی این 
بحران تفویض اختیار و توانمند می کردند هم در آموزش مجازی و هم در مدیریت کالس و اینکه دانش آموز به مدرسه بیاید یا خیر؛ به معنی درست کلمه نه در حد شعار. آن تفویض اختیار را به مدرسه و معلم می دادند و آنها را 
پشتیبانی می کردند نه امر و نهی ای که خیلی وقت ها شدنی نیست. چالشی که االن آموزش و پرورش و خانواده ها درگیر هستند این است که آقایون در تهران با یک نگاه متمرکز نشسته اند و می خواهند کل کشور را یکسان پیش 
ببرند. این ناشدنی است و تا زمانی که وزیر و مدیران آموزش و پرورش این گونه فکر کنند نه تنها در این بحران آن اتفاقی که باید بیفتد، نمی افتد بلکه در بحث های دیگر مثل مدرسه سازی، تغییر کتب درسی و... به مشکل می 
خوریم. در این بحران می بینیم که نگاه مشارکت نیست و خانواده ها سردرگم هستند. اینکه گفته می شود اولویت آموزش حضوری است شکی در آن نیست و دنیا به این نتیجه رسیده که آموزش حضوری و تعاملی بهترین روش 
است؛ ولی وقتی خانواده باید بین این دو روش انتخاب کند، باید پرسید مسئول تعیین این کیست و کدام دستورالعمل رسمی آموزش و پرورش این را گفته است. در آخرین دستورالعملی رسمی که ١۲ شهریور ابالغ شده، گفته 
شده آموزش حضوری است و مردم و مدیران و معلمان مدارس نمی توانند به حرفی که خیلی سریع تغییر پیدا می کند استناد کنند و مشکالت و مسائلی که در این زمینه وجود دارد ناشی از تمرکزگرایی، عدم استفاده از مشارکت 
مدیران مدارس و اولیای دانش آموزان و دیگری عدم ادغام آن تصمیمات در خرد جمعی و مصداق بارز این نظام خرد جمعی شوراهای آموزش و پرورش هستند. این سه نکته را رعایت نکردند و تمام مشکالت ناشی از سه مورد است. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

نمایندگان مجلس یازدهم در طرحی دیگر به نام »طرح حمایت 
از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم  های ارائه دهنده خدمات پایه و 
کاربردی شبکه ملی اطالعات« به دنبال مدیریت فضای مجازی 
و در راس آن توسعه شبکه ملی اطالعات هستند. در این طرح 
برای حمایت از پلتفرم های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی 
شبکه ملی اطالعات وظایفی برای وزارت ارتباطات و معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری تعیین شده؛ اما شاید مهمترین 
بخش این طرح به ساماندهی فضای فیلترینگ یا مسدودسازی 
پلتفرم های مختلف منتج شود. در این طرح به صورت روشن 
تاکید شــده که در صورت تصویب آن صدور حکم فیلترینگ 
محدود یا نامحدود پلتفرم های پرکاربرد خارجی، صرفا براساس 
مصوبه شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی 
مجاز است. از سوی دیگر براساس مواد در نظر گرفته شده در 
این طرح کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه راسا حق 
فیلترینگ یا محدودیت در دسترسی به خدمات پلتفرم ها پایه 
و داخلی را ندارد. همچنین هیچ مقام قضایی راسا و با استناد 
به وجود محتوای مجرمانه یا شکایت خصوصی از پلتفرم های 
خدمات پایه و بومی حق صدور دستور قضایی برای فیلترینگ 

را به صورت مستقل ندارد. این طرح در صورت تصویب، مغایر 
قانون جرایم رایانه ای مصوب مجلس هفتم است.روز چهارشنبه 
نوزدهم شهریور ماه در صحن علنی مجلس طرحی به نام »طرح 
حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم های ارائه دهنده خدمات 
پایه و کاربردی شبکه ملی اطالعات« اعالم وصول شد که مجتبی 
رضاخواه، نماینده تهران و طراح این طرح در پســت توییتری 
خود اعالم کرد که در این طرح عالوه بر حمایت از شبکه ملی 
اطالعات، فیلترینگ را محدود و ضابطه مند می کندو جزئیات 
آن به زودی منتشر می شود.براساس جزییات این طرح که به 
تازگی منتشر شده، طرح به امضای ۷١ نماینده رسیده است. 
در مقدمه توجیهی این طرح اهدافــی برای تهیه و تدوین این 
طرح مشخص شده که شامل جذب مشارکت و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی به عنوان مجری توانمند تحقق الیه خدمات در 
شبکه ملی اطالعات، تقویت ضمانت اجرایی ایفای نقش دولت 
و نهادهای حاکمیتی متولی پیاده سازی شبکه ملی اطالعات، 
پر کردن خالهای قانونی اجرای سیاســت های کالن مصوب 
شــورای عالی فضای مجازی، تقویت ابزار نظارتی محلس در 
زمینه تحقق کالن پیاده سازی شبکه ملی اطالعات، ایجاد یک 

نهاد تنظیم مقرراتی مشارکتی با رویکرد تسهیلگری و تاکید بر 
رقابت پذیری و رویکرد ایجابی اســت.در نظر تدوین گران این 
طرح، توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطالعات باعث 
کاهش آسیب پذیری مردم در استفاده خدمات فضای مجازی و 
توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت های 

دانش بنیان داخلی است.

تالش برای توسعه خدمات پایه در شبکه ملی 
اطالعات

بر همین اســاس در این طرح کمیته ای بــه عنوان کمیته 
عالی مدیریت خدمات شــبکه ملی اطالعات با حضور یازده 
عضو تشکیل می شود. اعضای این کمیته رییس مرکز ملی 
فضای مجازی، نماینده مجلس، نماینــده وزارت ارتباطات، 
نماینده سپاه پاســداران، نماینده نیروی انتظامی، نماینده 
سازمان صدا و سیما، نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، نماینده ســازمان نظام صنفی رایانه ای و نماینده 
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشــاورزی هستند.دبیرخانه 
این کمیته در مرکز ملی فضای مجازی مســتقر خواهد شد 

و بودجه مشــخصی برای این کمیته در بودجه های سنواتی 
این مرکز پیش بینی می شود.هفت وظیفه برای این کمیته 
مشخص شده که شامل »تصویب مقررات الزم در چارچوب 
قوانین کشور و سیاست های مصوب شورای عالی برای اجرایی 
کردن سیاست های کالن این شورا برای ایجاد، توسعه و ارائه 
خدمات پایه و کاربردی شــبکه ملی اطالعات«، »همکاری 
جلب مشارکت و نظارت برعملکرد نهادهای تنظیم مقررات 
بخشی و سازمانهای مســئول در توسعه زیست بوم خدمات 
پایه«، »ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای سیاست های کلی 
مصوب شورای عالی در تحقق خدمات پایه و کاربردی شبکه 
ملی اطالعات«، »استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب مانند 
تعرفه های فروش پهنای باند و مانند آن به نحوی که مشوق 
افزایش سهم و مصرف پهنای باند در پلتفرم های خدمات پایه 
و کاربردی باشد« و افزایش رقابت پذیری آنها در مقابل نمونه 
خارجی باشد« و »تصمیم گیری درباره هرگونه محدودیت یا 
انسداد یا تصمیمات حاکمیتی مهم که تاثیر قابل توجهی بر 
کسب وکار پلتفرم های خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی 

اطالعات داشته باشد« است.

طرح جدید نمایندگان مجلس برای مدیریت فضای مجازی:

فیلترینگ پلتفر م های پرکاربرد خارجی تنها با مصوبه شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی
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