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عالي تري��ن نه��اد تصميم گير اقتصاد 
كش��ور بي ش��ك اكنون »ش��وراي عالي 
اقتصادي« اس��ت. ش��ورايي  هماهنگي 
متشكل از روساي س��ه قوه و مهم ترين 
اعض��اي تيم اقتص��ادي دولت و مجلس 
و صاحب منصب��ان قوه قضايي��ه. نهادي 
ك��ه قدرت آن ش��ايد در تاري��خ معاصر 
كش��ورمان كم سابقه باش��د. شورايي كه 
حت��ي مرزه��اي تفكيك ق��وا را هم در 
نوردي��ده و امكاني وس��يع ب��راي تحول 
آفريني در اقتصاد كش��ور آن هم در اين 
شرايط سخت اقتصادي در اختيار دارد. 
به نظر ام��ا اين ظرف ب��زرگ و امكان و 
اختيار وسيع، هنوز مظروف خود را پيدا 

نكرده است. 
در آخرين جلس��ه اين شورا در هفته 
جاري مصوب شد كه »نرخ ماليات فروش 
سهام و حق تقدم سهام به مدت يك سال 
از 0.5درص��د ارزش فروش به 0.1درصد 
كاهش يابد.« همچنين تصويب ش��د تا 
در صورتي كه ش��ركت ها تصميم بگيرند 
بخشي از سود تقسيم نش��ده خود را به 
حساب سرمايه منتقل كنند و با افزايش 
س��رمايه ش��ركت، به اج��راي طرح هاي 
توسعه بپردازند، »از ماليات بر درآمد آن 
بخش كه به افزايش س��رمايه تخصيص 

يافته است«، معاف خواهند شد. 
اي��ن مصوب��ات چنانك��ه در خب��ر 
منتشر شده آمده اس��ت براي »تشويق 
و حمايت از گس��ترش بازار س��رمايه و 
هداي��ت نقدينگي به س��رمايه گذاري و 
توس��عه طرح ها« و »ايج��اد فرصت هاي 
شغلي بيش��تر توسط بخش خصوصي و 

غيرخصوصي« بوده است. 
بي ش��ك هر گام، ه��ر چند كوچك 
ب��راي رونق تولي��د و كاهش فش��ار بر 
بنگاه هاي اقتصادي و صنعتي را بايد به 
ف��ال نيك گرفت و آن را پاس داش��ت. 
آنچه اما در اين ميان بايد بدان توجه كرد 
مشكالت اساس��ي و حادي است كه در 
مسير بهبود وضعيت بحراني بنگاه هاي 
اقتصادي و صنعتي كشور وجود دارد و 
رفع آنها در چارچوب س��ازوكار معمول 
ممكن نيس��ت و بنظر مي رسد هدف از 
ايجاد اين نهاد عالي اقتصادي گش��ودن 
چنين گره هايي بوده اس��ت. در واقع از 
ش��ورايي در چنين س��طحي انتظاري 
بس فراتر از حل مس��ائل پيش پا افتاده 
و قابل حل توس��ط نهاده��ا و رويه هاي 

معم��ول تصميم گيري كش��ور اس��ت.  
چنانكه در مورد افزايش س��رمايه گذاري 
و ايج��اد اش��تغال ب��ه عن��وان دو هدف 
مصوبات اخير ش��وراي عال��ي اقتصادي 
خوب اس��ت به اين داده هاي مركز آمار 
ايران توجه كنيم تا عمق مشكل را درك 
نماييم؛ طي دوره ۹5-1۳۹1 متوس��ط 
رش��د تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كل 
منفي 10درصد، متوس��ط رشد تشكيل 
س��رمايه ثابت ناخالص در ماش��ين آالت 
منفي 5درصد و متوس��ط رشد تشكيل 
سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان منفي 
1۲درصد بوده است. همچنين طي دوره 
۹۴-1۳۹0 متوسط رشد ساالنه شاخص 
بهره وري ني��روي كار بخش صنعت 0/۷ 
درصد، متوسط رش��د بهره وري سرمايه 
منف��ي 0/۷ درص��د و متوس��ط رش��د 
به��ره وري كل عوامل توليد منفي 0/۴۴ 

درصد بوده است. 
مش��كالت  درك  ب��راي  همچني��ن 
عميق و ساختاري مبتالبه توليد صنعتي 
كش��ور كه مصوبات اخير اين شورا براي 
رون��ق اين بخش صورت گرفته اس��ت از 
جمله مي توان به اين موارد اش��اره كرد: 
س��هم صنعت از تولي��د ناخالص داخلي 
ب��ه   1۳۷0 س��ال  در  1۹/۹درص��د  از 
1۲/۴درصد در سال 8۹ وسپس با اندكي 
بهبودي به 15/۳درصد در س��ال 1۳۹۳ 
كاهش يافته است. همچنين رابطه مبادله 
اين بخ��ش از 1/۲1 در س��ال 1۳۷۴ به 

0/۹۳ در سال 1۳۹5 تنزل كرده است. 
اين روند نزولي ارزش افزوده و رابطه 
مبادله صنع��ت، خود را در رش��ته هاي 
صنعتي به اين شكل بروز داده است كه 
سهم ارزش افزوده رشته هاي كشاورزي 
پاي��ه از ۳8 ب��ه 16.5درص��د، صناي��ع 
هيدروكرب��وري از 1۲.5 به ۳8.5درصد، 
رش��ته هاي صنعتي معدن پايه از 16.5 
به ۲1.۹درصد و صنايع ساخت محور از 
1۲.1 به 10.8درصد تغيير كرده اس��ت. 
معن��ي اين تغييرات، كوچك ش��دن هر 
س��اله صنايع متكي ب��ر دانش و افزايش 
سهم رشته هاي صنعتي متكي به منابع 
خام معدني و نفت است. يعني بر خالف 
مسير ترسيم ش��ده براي صنعتي شدن 
كش��ور و حركت از صناي��ع منبع پايه به 

صنايع ساخت-محور. 
بررس��ي انجام ش��ده توسط موسسه 
مطالع��ات پژوهش هاي بازرگاني نش��ان 
مي دهد ك��ه اين روند در ص��ورت عدم 
چاره انديش��ي اساس��ي و تغيير رويكرد 

متاس��فانه طي س��ال هاي اجراي برنامه 
شش��م توس��عه نيز تداوم خواهد يافت 
و باي��د منتظ��ر افزاي��ش ۹.۹۲درصدي 
س��هم صنايع ش��يميايي و پااليشگاهي 
)هيدروكربوري( از ارزش ستانده صنعتي 
)از ۳۳.۷ ب��ه ۴۳.6۲درص��د( و كاه��ش 
سهم صنايع ماشين سازي، خودرو سازي، 
صناي��ع غذايي و... باش��يم. با تش��ديد 
فش��ارهاي بين المللي حتي روند توسعه 
صنعتي كشور از اين نيز نامتوازن تر شده 
و س��هم ارزش اف��زوده صنايع متكي به 
مواد خام و منبع پايه بيش از اين شدت 

خواهد گرفت. 
اين وضعيت نابهنجار در روند توسعه 
صنعتي كش��ور كه برخالف اهداف تمام 
برنامه هاي توس��عه يي و سند چشم انداز 
1۴0۴ اس��ت را چنانك��ه در گ��زارش 
پژوهشي موسسه مطالعات و پژوهش هاي 
بازرگاني آمده اس��ت برآم��ده از عواملي 
همچ��ون م��وارد ذيل مي توان دانس��ت: 
تاثير نامطلوب عوامل برنامه ريزي نش��ده 
بر عملكرد سياست هاي اعالمي در برنامه، 
سلطه سياست هاي ارزي بر سياست هاي 
تاثير پذي��ري  آن  تب��ع  ب��ه  و  تج��اري 
عملك��رد  از  صنعت��ي  سياس��ت هاي 
سياس��ت هاي تجاري، تاثي��ر قابل توجه 
نوسانات نرخ ارز بر عملكرد سياست هاي 
صنعتي، تج��اري و فن��اوري در مقاطع 
مختلف، اختالف سياست هاي اعالمي و 
اعمالي، تمركز بر بهبود فضاي كس��ب و 

كار به عوض امنيت سرمايه گذاري و... 
بر اين اس��اس ح��ل اين مس��ائل و 
مش��كالت حاد و كاه��ش ضربه پذيري 
اقتص��اد و صنعت كش��ور از فش��ارهاي 
خارج��ي از طري��ق صدور چن��د فرمان 
معمول��ي و اصالح فالن بند از فالن ماده 
و... امكان پذير نيست و نيازمند يك برنامه 
راهبردي )اس��تراتژي( منسجم و علمي 
است. اس��تراتژي كه تدوين و اجراي آن 
سال هاست مورد درخواست كارشناسان 
و فعاالن صنعتي و اقتصادي بوده اس��ت 
و مورد تاكيد قانونگذار )مواد ۲1 و 150 
برنامه هاي چهارم و پنجم توس��عه(؛ اما 

فراموش شده يا نصفه نيمه رها شده!
عال��ي  ش��وراي  ح��د  در  ش��ورايي 
هماهنگي اقتصادي مي تواند و مي بايست 
محل و فرصتي براي مجموع شدن عزم و 
اراده حاكميت براي صدور فرمان تدوين 
چنين س��ند ملي براي رفع چالش هاي 
اساسي اقتصاد مولد و صنعت كشور باشد. 
س��ندي كه وجودش نه امري زينتي 
بلكه همچون چراغي اس��ت در تاريكي 
مس��ير هم ام��روز و هم فرداي توس��عه 

صنعتي و بقاي اقتصاد ملي. 

سخن نخست

بسيار كمتر از حد انتظار!
  حسين حقگو   
تحليلگر اقتصادي
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ديروز و براي نخستين بار در بازار ثانويه ارز

قيمت ارز توافقي كشف شد
 صفحه 4 

 صفحه 2 

جام جهاني

 دستگاه عصبي انسان 
و انتظار 4 ساله براي جام جهاني

8

روز سه شنبه 1۹ تيرماه ۹۷ سرانجام با گذشت 
چند ماه از اجراي سياس��ت هاي جدي��د بازار ارز 
و انتقاد از نارس��ايي هاي موج��ود تك نرخي دالر 
۴۲00 توماني، بازار ثانويه ارز همزمان با عبور نرخ 
رس��مي دالر از مرز ۴۳00 توم��ان با نرخ توافقي 
8هزار توماني بي��ن صادركننده و وارد كننده آغاز 
به كار كرد تا نه تنها سياس��ت تك نرخي ۴۲00 
توماني در كمتر از س��ه ماه به تاريخ سپرده شود، 
بلكه ب��ه تدريج ش��رايط را براي رفع بخش��ي از 
نارس��ايي هاي موجود، ورود صرافي ها و پاس��خ به 
نياز ساير گروه هاي كااليي، خدمات و ارز مسافرتي 

در آينده فراهم كند. 
 اع��الم ن��رخ توافقي بي��ن صادركنن��دگان و 
واردكنن��دگان با قيمت دالر 8 ه��زار توماني كه 
نزديك به نرخ ۷ تا ۹ هزار تومان حاش��يه بازار در 
روزهاي اخير است، ضمن اعالم پايان تك نرخي 
ارز و پذي��رش ن��رخ دوم، با واكن��ش مثبت بازار 
طال و س��كه و صاحب نظران مواجه شد و اگرچه 
عده يي از مسووالن انتظار داشتند كه بازار ثانويه 
ب��ا نرخي حدود 6 هزار تا 6500 تومان باز ش��ود 
و نرخ حاش��يه بازار را كاه��ش دهد، اما عده يي از 
كارشناسان معتقدند كه نرخ هاي پايين تر از ۷ هزار 
تومان، هوش��مندانه و خردمندانه نيست و باعث 
تشويق ساير صادر كنندگان و عرضه كنندگان ارز 
نخواهد شد و عمال بازار ثانويه را به ركود مي كشاند 

و باعث كاهش مشكالت نمي شود. 
اما ن��رخ توافقي دالر 8 ه��زار توماني، نه تنها 
وضعيت واردات گروه سوم كاالها را مشخص كرده 

بلكه مي تواند زمينه ساز گشايش در بازار خدمات 
و ارز مسافرتي مي شود. بازار ارز و طال و سكه نيز 
واكنش نشان داده و نرخ سكه و دالر حاشيه بازار 
كاهش يافته و حتي عده يي از دالر ۷ هزار توماني 

خبرداده اند. 
برخي كارشناس��ان بازار نيز با اين خوش بيني 
نس��بي مواجه هس��تند كه در صورت تداوم اين 
روند، ميزان عرضه ارز به بازار بيش��تر مي ش��ود و 
رانت و فرصت هاي ويژه نيز كمتر خواهد ش��د و 
با كاهش نرخ حاش��يه بازار، موجب مي ش��ود كه 
دول��ت به صرافي ها نيز اج��ازه فعاليت بدهد و در 
نتيجه ضمن رضايت نسبي متقاضيان ارز در بازار 
ثانويه، مراجع��ه به صرافي ها و نرخ بازار ارز نيز به 
وضعيت بهتري هدايت مي ش��ود و حداقل قبل از 
شروع تحريم ها وضعيت بهتري را در نرخ ارز شاهد 
خواهيم بود و البته دولت بايد خود را براي شرايط 
تحريم و تامين مايحتاج عمومي و كاالهاي اساسي 
آماده كرده و از ورود به بازار كاالهاي غيرضروري 
و هزينه هاي سنگين دفاع از نرخ پايين ارز و سود 
بانكي و فروش س��كه و... خ��ودداري كند، زيرا در 
طول سه ماه اخير، متاثر از تك نرخي ارز و تزريق 
ش��ديد ارز رسمي، نه تنها ثبت سفارش و واردات 
نسبت به سال هاي قبل افزايش يافته، بلكه عمال 
ران��ت و فرصت ويژه يي را براي عده يي ايجاد كرد 
كه بي��ش از نياز واقعي اقتص��اد، كاال وارد و انبار 
نمايند، يا كاالهايي را وارد كنند كه ربطي به رشته 

تخصصي آنها ندارد. 
همچنين موجب واردات كاالهايي مثل خودرو 
شده كه در طول سه ماه گذشته، عمال قيمت آنها 
تا س��ه برابر افزايش يافته و ميلياردها تومان سود 

و رانت ب��راي عده يي ايجاد كرده و در ش��رايطي 
كه به خاطر تحريم ه��اي ماه هاي آينده بايد دالر 
و ارز رس��مي براي كاالهاي اساسي ذخيره شود، 
ميليارد ها دالر جهت اجرا و دفاع از سياس��ت تك 
نرخ��ي دالر ۴۲00 توماني مصرف ش��ده اس��ت 
براين اس��اس، دولت مانند ساير كشورهاي جهان 
نباي��د دغدغه نرخ ارز براي كاالهاي لوكس و غير 
ضروري را داشته باشد بلكه بايد كاالهاي اساسي 
مانند دارو، غذا و مايحتاج عمومي را با نرخ پايين و 
يارانه ريالي، و نظارت شديد تامين كند و از طريق 
بازار ثانويه و صرافي ها اجازه دهد كه براي تامين 
مواد اوليه توليد و ارزمسافرتي، نرخ ها تعيين شود. 
چند ميليارد دالر هزينه اجراي اين سياس��ت 
تجربه يي بود كه براي چندمين بار در طول 100 
س��ال اخير نش��ان داد كه بازار قواعد و نرخ خود 
را دارد و مداخل��ه دول��ت تنها به صورت مديريت 
ش��ده معنا خواهد داش��ت و نرخ دس��توري جز 
هزينه هاي س��نگين بودجه يي و مالي براي دولت 
و مردم نتيجه يي ندارد و س��ود آن را رانت خواران 
و كاش��فان فرصت مي برند كه ب��ه راحتي تخلف 
مي كنند، كاال ثبت س��فارش و وارد مي كنند و با 
فشار و نامه و جوسازي به دنبال ترخيص كاالهاي 
لوكس وگران قيم��ت براي طبقه مرفه و نوظهور 
هس��تند و جالب است كه هنوز اين فشارها براي 
ترخي��ص كاالهاي لوكس از گم��ركات و بنادر و 

مناطق آزاد ادامه دارد. 
تجربه ديگر هزينه دخالت هاي بي مورد دولت 
در چند س��ال اخير، رقابت بانك ها با موسس��ات 
غيرمجاز و نرخ س��ود باال در جذب سپرده، انتشار 
۲۴0 هزار ميليارد تومان اوراق س��پرده ريالي ۲0 
درصدي و... براي كاه��ش نرخ ارز بود كه هزاران 
ميليارد تومان به بانك ها، مردم و بودجه كش��ور 
تحميل كرده است. اما عده يي سود سپرده، گران 

ش��دن مس��كن، خودرو، ارز و منفعت موسسات 
غيرمجاز را دريافت كردند و به خروج س��رمايه از 
كشور اقدام و سرانجام دولت را مجبور كردند كه 
بابت موسسات غيرمجاز و سود سپرده ها و سكه و 
ارز و هزاران ميليارد تومان پول خرج س��اماندهي 
موسسات غيرمجاز و بازارهاي ارز و... كند. لذا بهتر 
است كه دولت با سياست هاي اصولي قواعد بازار را 
بپذيرد و خود را موظف به اجراي تعهداتي كند كه 
وظيفه دولت اس��ت از جمله مسكن ارزان قيمت، 
آزادسازي اقتصاد و بانك ها، امنيت سرمايه گذاري، 
 حقوق مالكيت، بهبود فضاي كسب وكار، كاهش 
تنش در سياس��ت خارجي، حف��ظ حقوق ملت، 

تخصيص ارز براي كاالهاي اساسي و... 
زي��را در هر صورت پس از گذش��ت چندماه 
از الته��اب بازار و هزينه هاي س��نگين مقابله با 
نوس��ان ها در بازاره��اي مختلف بانك��ي، پولي، 
 ارزي،  طال و... س��رانجام بخشي از منافع و سود 
اي��ن وضعيت نصي��ب رانت خواران و كاش��فان 
فرصت مي ش��ود و اكنون دول��ت با هزينه چند 
تن ط��ال، ميلياردها دالر، هزاران ميليارد تومان 
هزين��ه روي دوش بانك ه��ا و... س��رانجام نرخ 
دوم 8 ه��زار توماني را بعد از س��ه ماه پذيرفته 
است. اي كاش زودتر به حوزه وظايف خود يعني 
تامين كاالهاي اساسي باز مي گشت و بازارها را 
تحت نظارت مديريت ش��ده قرار مي داد و نرخ 

بازار را مي پذيرفت. 
براين اساس قبل از شروع تحريم ها، دولت بايد 
خ��ود را آماده كند تا ضمن پذي��رش قواعد بازار، 
به كمك نظارت دس��تگاه هاي اجرايي،  رسانه ها و 
مردم، تامين كاالهاي اساس��ي را در دس��تور كار 
قرار دهد و از مداخله بي مورد در بازارها خودداري 
كند زيرا نتيجه يي جز خسارت سنگين و هزاران 
ميليارد هزينه و پذيرش نرخ هاي بازار نخواهد ديد. 

سرمقاله

تكرارهزينه سنگين نرخ هاي دستوري و پذيرش نرخ بازار
 محسن شمشيري   
دبير گروه بانك و بيمه

رنا
: اي

س
عك

روز سه شنبه 1۹ تيرماه ۹۷ سرانجام با گذشت 
چند ماه از اجراي سياس��ت هاي جديد بازار ارز و 
انتق��اد از نارس��ايي هاي موجود ت��ك نرخي دالر 
۴۲00 توماني، بازار ثانويه ارز همزمان با عبور نرخ 
رس��مي دالر از مرز ۴۳00 تومان ب��ا نرخ توافقي 
8هزار توماني بين صادركنن��ده و وارد كننده آغاز 
به كار كرد تا نه تنها سياس��ت تك نرخي ۴۲00 
توماني در كمتر از س��ه ماه به تاريخ سپرده شود، 
بلك��ه ب��ه تدريج ش��رايط را براي رفع بخش��ي از 
نارسايي هاي موجود، ورود صرافي ها و پاسخ به نياز 
ساير گروه هاي كااليي، خدمات و ارز مسافرتي در 

آينده فراهم كند ...

عالي ترين نهاد تصميم گير اقتصاد كشور بي شك 
اكنون »ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي« اس��ت. 
شورايي متشكل از روساي سه قوه و مهم ترين اعضاي 
تيم اقتصادي دولت و مجلس و صاحب منصبان قوه 
قضاييه. نهادي كه قدرت آن ش��ايد در تاريخ معاصر 
كشورمان كم سابقه باشد. شورايي كه حتي مرزهاي 
تفكيك قوا را هم در نورديده و امكاني وس��يع براي 
تحول آفريني در اقتصاد كشور آن هم در اين شرايط 
سخت اقتصادي در اختيار دارد. به نظر اما اين ظرف 
بزرگ و امكان و اختيار وسيع، هنوز مظروف خود را 
پيدا نكرده است. در آخرين جلسه اين شورا در هفته 
جاري مصوب ش��د كه »نرخ ماليات فروش سهام و 

حق تقدم سهام به مدت يك سال ...

تكرارهزينه سنگين نرخ هاي 
دستوري و پذيرش نرخ بازار

بسيار كمتر از حد انتظار!

سرمقاله

سخن نخست

 همين صفحه  

 همين صفحه  

گوناگون

16

قهرمانان تجارت جهاني
الهه باقري|

سازمان تجارت جهاني در گزارشي از تجارت كاال 
اع��الم كرد كه حجم تجارت جهاني در س��ال ۲01۷ 
حدود ۴.۷درصد رشد داشته كه اين ميزان سريع ترين 
روند رشد تجارت كاال در 6سال گذشته بود. اين خبر 
در حالي منتشر شد كه به گفته بسياري از تحليلگران، 
جهان در آس��تانه جنگ تجاري قرار دارد. آن طور كه 
در بس��ياري از گزارش ه��ا گفته ش��ده، پيش بيني ها 
حاكي از آن اس��ت كه در س��ال هاي ۲018 و ۲01۹، 
روند رش��د تجارت جهاني كند ش��ده و ت��ا ۴ درصد 
كاهش يابد. با وجود احتمال جنگ تجاري و همچنين 
ش��كاف قابل  توجهي كه ميان امريكا و اتحاديه اروپا 
ايجاد ش��ده، حجم بس��ياري از كاال در سراسر جهان 
روزانه جابه جا مي ش��ود. براساس آخرين آمار رسمي 
از سوي موسس��ه Navman Teletrac، بيشترين 
سهم تجارت جهاني در سال ۲016 مربوط به خريد و 
فروش خودرو بود. آن طور كه گفته شده، در اين سال 
حدود ۴.۹ درصد از س��هم تج��ارت جهاني به ارزش 
1۳5ه��زار ميليارد دالر به معام��الت خودرو در ميان 

كشورها اختصاص داشت ...

 محسن شمشيري   

 حسين حقگو   

هشدار معاون اول رييس جمهور به سوءاستفاده كنندگان از وضعيت اقتصادي

آنهايي كه ملت را غارت كردند، ادب مي كنيم

مديرعامل ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران اعالم كرد كه تا پايان سال ۹8 همه 
جايگاه هاي عرضه س��وخت در سراسر كشور به 

نسل جديد كارتخوان ها مجهز مي شوند. 
به گزارش شانا، سيدمحمدرضا موسوي خواه، 
مديرعامل ش��ركت مل��ي پخ��ش فرآورده هاي 
نفت��ي اي��ران، در آيين رونمايي از نس��ل جديد 
كارتخوان هاي عرضه سوخت گفت: از 15 تيرماه 
تجهيزات نس��ل جدي��د كارتخوان ه��اي عرضه 
س��وخت در جايگاه آزادي نصب و بررس��ي هاي 
محيط��ي آن در روزه��اي اخير انج��ام و آيين 

رونمايي رسمي آن روز سه شنبه برگزار شد. 
وي ب��ا بيان اينك��ه همه اي��ن اقدام ها براي 
افزايش سطح رفاه مردم و ارائه خدمات مطلوب 
به آنها است، گفت: در سال 81 و 8۲ در بخشي 
از اس��تان سيستان و بلوچستان و اصفهان طرح 
س��وخت گيري از راه دور اجرايي شد كه اين كار 

نشان مي دهد ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي در اس��تفاده از فناوري ه��اي روزآمد دنيا 

پيشگام است. 
مديرعامل ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفت��ي، س��امانه پرداخ��ت الكترونيك��ي هزينه 
س��وخت گيري را يكي از بزرگ ترين سامانه هاي 
گف��ت:  و  دانس��ت  در خاورميان��ه  تراكنش��ي 
روزان��ه بي��ش از 100 ميليارد توم��ان از محل 
س��وخت گيري در جايگاه ه��ا به عن��وان درآمد 
كش��ور حاصل مي ش��ود كه امنيت كس��ب اين 
درآمد با رفتن به س��وي پرداخ��ت الكترونيكي 

افزايش مي يابد. 
موس��وي خواه درب��اره نح��وه كارك��رد اين 
تجهي��زات توضيح داد: با اس��تفاده از تجهيزات 
جديد هيچ مبلغي از سوي اشخاص به سيستم 
وارد نمي ش��ود و براس��اس ميزان سوخت گيري 

دستگاه مبلغ پرداخت را اعالم مي كند. 

به گفته وي، اين سامانه نسبت به سامانه هاي 
گذشته ۲50 برابر قدرت حافظه دارد و از لحاظ 
اقتصادي نيز به صرفه اس��ت، زيرا س��امانه هاي 
قديمي بيش از 11 س��ال عمر كرده اند و ساالنه 
بي��ش از ۲0 ميلي��ارد تومان صرف نگهداش��ت 
آنه��ا مي ش��ود. مديرعامل ش��ركت ملي پخش 
فرآورده ه��اي نفتي ايران با بيان اينكه از بس��تر 
بانكي كش��ور به عنوان امنيتي ترين بستر مالي 
ب��راي راه ان��دازي س��امانه جدي��د كارتخوان ها 
استفاده شده اس��ت، اظهار كرد: سرمايه گذاري 
و هزينه نگهداشت اين سامانه برعهده ما نيست 
و اي��ن هزينه از س��وي بخش بانك��ي پرداخت 
مي شود. موسوي خواه اظهار كرد: سامانه جديد 
در م��دت كوتاه��ي در جايگاه عرضه س��وخت 
آزادي فعال مي ش��ود تا نواق��ص احتمالي را نيز 
رفع كنيم، اما تا پايان سال ۹8 همه جايگاه هاي 
عرضه سوخت در سراس��ر كشور به اين سامانه 

مجهز مي شوند. 
وي با تاكيد بر اينكه استفاده از كارت سوخت 
در همه جايگاه ها الزامي اس��ت، گفت: بسياري 
از م��ردم تاكنون از كارت س��وخت جايگاه داران 
براي سوختگيري استفاده مي كردند و به همين 
دليل كارت س��وخت به تع��داد كافي در اختيار 
جايگاه داران قرار گرفته اس��ت، اما اعتراض هاي 
زيادي از سوي مش��تريان داريم كه بايد به آنها 
رسيدگي شود. استفاده از كارت سوخت شخصي 
سبب مي شود كه ميزان اعتراض ها كاهش يابد 
و ما نيز در شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
مقدارمصرف و نوع مصرف س��وخت را به خوبي 

مديريت كنيم. 
وي اع��الم ك��رد ك��ه ب��ه زودي اطالعيه يي 
براي اعالم الزام اس��تفاده از كارت هاي شخصي 
سوخت از سوي ش��ركت ملي پااليش و پخش 

فرآورده هاي نفتي صادر مي شود. 

جايگاه هاي سوخت به سامانه جديد كارتخوا ن ها مجهز مي شوند



 اگر صادرات نفت ايران را به صفر برسانند، 
تنگ�ه هرم�ز را مي بندي�م؛ خانه  مل�ت| علي 
مطهري با اش��اره به تهدي��د تلويحي نفتي امريكا 
از س��وي روحاني گف��ت: اقدام ما ب��راي مقابله با 
تهدي��دات نفتي امريكا مبني بر به صفر رس��اندن 
ص��ادرات نف��ت ايران بس��تن تنگه هرمز اس��ت. 
نايب رييس مجلس ش��وراي اس��امي ن��وع بيان 
رييس جمهور را تدبير خوبي در تهديد امريكايي ها 
دانس��ت و خاطرنش��ان كرد: امريكايي ها آمادگي 
جن��گ جديد در خليج ف��ارس را ندارند، از اين رو 
س��خن آقاي رييس جمهور تهدي��د خوبي بود كه 
آث��ار مثبتي خواهد داش��ت و عام��ل بازدارنده يي 

براي ممانعت از صادرات نفت ايران خواهد بود. 
 ابتكار پيام روحاني درباره برجام را تقديم 
ماهاتير كرد؛ ايرنا| معصومه ابتكار فرستاده ويژه 
رييس جمهوري اس��امي ايران كه به مالزي سفر 
كرده اس��ت، ديروز با ماهاتير محمد نخس��ت وزير 
جديد اين كش��ور ديدار و گفت وگو و پيام مكتوب 
حس��ن روحاني در مورد برجام را تقديم وي كرد. 
سفر ابتكار، نخستين ديدار يك مقام رسمي ايراني 
از زم��ان انتخ��اب ماهاتير به عنوان نخس��ت وزير 
جديد مالزي است كه در محل كاخ نخست وزيري 
در پوتراجايا برگزار شد. ابتكار در اين ديدار ضمن 
اباغ سام هاي گرم رييس جمهوري اسامي ايران 
پيروزي وي در چهاردهمين انتخابات سراس��ري 

مالزي را تبريك گفت. 
 دي�دار زنداني�ان تحري�م ب�ا وزيرخارجه؛ 
مي�زان| جمع��ي از خانواده ه��اي زندانيان ايراني 
ك��ه به بهانه تحريم هاي ظالمانه و نامش��روع و بنا 
به درخواس��ت دولت امريكا در كشور هاي مختلف 
به طور غيرقانوني بازداش��ت و زنداني شدند، ديروز 
با وزير ام��ور خارجه دي��دار و درخصوص آخرين 
وضعي��ت پرون��ده آن��ان و پيگيري ه��اي به عمل 
آم��ده گفت وگو كردن��د. ظريف در اي��ن ديدار ها 
ب��ا تمجيد از صب��ر خانواده ها ضمن بر ش��مردن 
تاش ه��ا و اقدام��ات حقوق��ي و ديپلماتي��ك به 
عم��ل آم��ده در خصوص هر ي��ك از پرونده ها، بر 
ادامه تاش هاي دس��تگاه ديپلماسي تا آزادي اين 
هموطن��ان تاكيد كرد. وزير امور خارجه همچنين 
با غيرقانوني و سياس��ي خواندن دس��تگيري هاي 
انجام ش��ده و تقاض��اي باوجه اس��ترداد آنها به 
امريكا اظهار داش��ت: وزارت ام��ور خارجه با همه 
توان و ظرفيت هاي خود اين پرونده هاي بازداشت 
كه كاما نامشروع و ظالمانه و نوعي گروگانگيري 
براي باجگيري اس��ت را تا حصول نتيجه پيگيري 

خواهد كرد. 
 از تصمي�م روحان�ي ب�راي ترمي�م كابينه 
خبري ن�دارم؛ ايلنا| حس��ينعلي اميري معاون 
پارلماني رييس جمهور در پاس��خ به اين سوال كه 
واكن��ش رييس جمهور به درخواس��ت نمايندگان 
مجلس براي ترميم كابينه چه بوده اس��ت؟ گفت: 
آقاي رييس جمه��ور از راه هاي مختلف در جريان 
آنچه در مجلس مي گذرد، قرار مي گيرد و هرگونه 
تصميم براي ترميم كابينه مختص تصميم ايشان 
اس��ت. وي افزود: ما از تصميم آقاي رييس جمهور 

براي ترميم كابينه هيچ خبري نداريم. 
 حضور وزير صنع�ت به نمايندگي از دولت 
در مراس�م تحليف اردوغان؛ تعادل| مراس��م 
تحلي��ف و آغاز ب��ه كار رجب طي��ب اردوغان به 
عن��وان رييس جمه��وري منتخب تركي��ه برگزار 
خواهد ش��د و ش��ريعتمداري رييس كميس��يون 
مشترك اقتصادي ايران و تركيه نيز به نمايندگي 
از دولت ايران در اين مراسم حضور خواهد داشت. 
پ��س از تغيير نظام سياس��ي تركيه از پارلماني به 
رياستي، س��وم تيرماه اردوغان به عنوان نخستين 
رييس جمه��ور در نظام جديد اين كش��ور انتخاب 
ش��د. در مراس��م آغاز به كار دول��ت جديد تركيه 
سران و مقامات ۵۰ كشور حضور خواهند داشت. 
 طرح تساوي ديه زن و مرد در مجلس كليد 
خورد؛ ايرنا| رييس فراكسيون زنان مجلس شوراي 
اس��امي از آماده شدن طرحي براي تساوي ديه زن 
و مرد خبرداد و گف��ت: به زودي امضاهاي اين طرح 
جمع آوري و به هيات رييسه تقديم مي شود. پروانه 
سلحش��وري ادامه داد: باتوجه به رويكردهاي قرآني 
تاش ما اين اس��ت كه ديه زن و مرد مساوي شود و 
در اين راس��تا با جمعي از علماي دين و متخصصان 
امر و همچنين ش��وراي مش��ورتي فقهي و حقوقي 
معاون��ت رييس جمه��وري در امور زن��ان و خانواده 
جلساتي را برگزار و مفاد اين طرح را آماده كرده ايم. 
سلحشوري يادآور ش��د: در اين شورا كه به رياست 
معصومه ابتكار تشكيل مي شود با حضور اساتيد حوزه 
و دانشگاه، نمايندگان مجلس طرح هاي با محوريت 

وضعيت زنان بررسي كارشناسي مي شود. 
 خب�ر آزادي مته�م ۳۱ ميلي�ارد تومان�ي با 
ق�رار ۵۰ميليون توماني تكذيب ش�د؛ ميزان| 
دادس��راي عمومي و انقاب تهران خبر منتشر شده 
در سايت يكي از رسانه ها با عنوان »تصميم عجيب 
ي��ك بازپ��رس، آزادي متهم پرون��ده 31 ميلياردي 
با ق��رار ۵۰ ميليون تومان��ي« را تكذيب كرد. طبق 
بررس��ي هاي به عمل آمده در يك��ي از پرونده هاي 
جرياني در شعبه  4 بازپرسي دادسراي پولي - بانكي، 
آق��اي ف. ق كه مال��ك دو دانگ از يك قطعه زمين 
است، قرارداد مشاركت براي ساخت ملك را با آقاي 
ج. خ ك��ه خود مالك دو دان��گ از همان ملك بوده، 
منعقد مي نمايد و با وكالت اعطايي از س��وي ف. ق، 
مجري احداث بنا مجاز به اخذ تسهيات تا سقف 3 
ميليارد تومان در قبال ترهين سهم مالك مي گردد. 
مع هذا ج. خ با مراجعه به يكي از ش��عب بانك ملي، 
اقدام به اخذ 31 ميليارد تومان تس��هيات مي نمايد 
و آق��اي ف.ق نيز عليه وي و رييس ش��عبه بانك در 
دادس��راي پولي - بانكي طرح شكايت مي نمايد. اين 
گزارش در خ��اف واقع بودن خبر من��درج در اين 
رس��انه، با اشاره به اينكه شكايتي ازسوي بانك ملي 
مطرح نشده است، مي افزايد: مشتكي عنه نيز ضمن 
اينكه مالك دو دانگ از ملك مورد مشاركت بوده كه 
از ارزش بس��يار زيادي نيز برخوردار است، نسبت به 
دو دانگ ديگر نيز وكالت داش��ته است و به هر حال 
بازپ��رس متهم را به اتهام خيان��ت در امانت احضار 
نم��وده و با دفاعيات خود مبني بر دارا بودن وكالت، 
او را با قرار وثيقه ۵۰ميليون توماني آزاد كرده است. 

روي موج خبر

هشدار معاون اول رييس جمهور به سوءاستفاده كنندگان از وضعيت كشور

آنهاييكهملتراغارتكردند،ادبميكنيم

طرح افزايش ۱۰ وزير در كميسيون شوراهاي مجلس بررسي مي شود

وزراي واسطه در دولت
گروه ايران|

نمايندگان مجلس طرحي را پيشنهاد داده اند تا 
ب��ه زعم خود فاصله ميان هي��ات دولت با مقامات 
محلي را پر كنند. طرحي كه براس��اس آن 1۰وزير 
به وزراي دولت اضافه مي شود تا مطالبات و واقعيات 
مناطق مختلف در كش��ور را مس��تقيما ب��ا وزرا و 
معاونين رييس جمهور در ميان بگذارند. بر اس��اس 
اين طرح، رييس جمهوري وزيران منطقه يي مورد 
نظر را به مجلس معرفي مي كند و آنها از نمايندگان 

راي اعتماد مي گيرند. 
اين طرح كه تنها 2 ماده دارد، در جلسه 2۰خرداد 
مجلس شوراي اسامي اعام وصول و براي بررسي 
به كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس 
به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد، در كنار اين 
كميسيون، كميسيون هاي اجتماعي، امنيت ملي 
و سياس��ت خارجي، اقتصادي و برنامه و بودجه و 
محاسبات به عنوان كميسيون هاي فرعي در حال 

رسيدگي به اين طرح هستند. 
بر اساس ماده يك اين طرح، دولت موظف است 
سه ماه پس از تصويب اين قانون، با محور قرار دادن 
رش��د بهره وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، 
توانمندس��ازي نيروي كار، تقوي��ت رقابت پذيري 
اقتصاد، ايجاد بس��تر رقابت بين مناطق و استان ها 
و به كارگي��ري ظرفي��ت و قابليت ه��اي متنوع در 
جغرافياي مزيت هاي مناطق مختلف ايران نسبت 

به تقسيم كشور به 1۰ منطقه اقدام كند. 

در تبصره يك ماده واحده اين طرح نيز پيشنهاد 
ش��ده اس��ت: براي هر منطقه يك وزير از س��وي 
رييس جمهوري به مجلس ش��وراي اسامي براي 

اخذ راي اعتماد معرفي شود. 
در تبصره 2 ماده واحده اين طرح آمده اس��ت: 
وزير منطقه يي مكلف به تنظيم روابط دولت مركزي 
با مس��ووالن محلي، ايفاي كمك رس��اني و نجات 
عمومي در برابر حوادث و بايا در حوزه نفوذ منطقه 
خود و حل و فصل مشكات مشترك استان ها در 

پهنه مناطق است. 
طبق ماده 2 اين طرح، وزير منطقه يي نمي تواند 
داراي فعاليت اقتصادي در همان منطقه باش��د يا 

خود و خانواده اش اهل همان منطقه باشند. 
ابوالفضل ابوترابي عضو كميس��يون ش��وراها و 
ام��ور داخلي كش��ور در مجلس به عن��وان يكي از 
طراحان اين ط��رح، دليل مطرح كرده آن را وجود 
پيچيدگي ها و معضات از يك سو و كثرت وظايف 
وزيران از س��وي ديگر و همچني��ن حلقه مفقوده 
ارتباطي در اجراي بين سطح ملي و استاني و نبود 
شخص معين براي حل مشكات منطقه يي كه بين 
چند استان حادث مي شود، دانست كه به اعتقاد او 
براي حل اين نقص ني��از به وزير منطقه يي وجود 

دارد. 
ب��ه گفته اين نماينده اصولگراي مجلس حضور 
اين وزيران منطقه يي حد فاصل بين هيات وزيران 
و اس��تانداران ب��راي حاكميت و حل مش��كات با 

حضور مس��تمر خود در دولت احس��اس مي شود، 
اين موضوع در چارچوب سياست هاي اباغي رهبر 
معظم انقاب است.  ابوترابي افزود: امروز مشكات 
مناطق و اس��تان ها بسيار زياد شده است، به طوري 
كه ش��اهديم مش��كات آن قدر كوچك نيست كه 
اس��تانداران و فرمانداران آن را حل كنند و آن قدر 

هم بزرگ نيست كه ملي باشد. 
وي همچنين گفت: گاهي برخي مشكات نيز 
فراتر از يك اس��تان مي رود و چند استان را با خود 
درگير مي كند، از اين رو ما طرح تش��كيل وزيران 

منطقه يي را در مجلس كليد زده ايم. 
نماينده نجف آباد در مجلس خاطرنش��ان كرد: 
براساس اين طرح، كش��ور به 1۰ قسمت تشكيل 
ش��ده و 1۰ وزير مش��كات هر منطقه و اس��تان 
مربوطه را پيگيري مي كنند، كار اين وزيران مجزا از 

كار ديگر وزيران كابينه خواهد بود. 
ابوترابي ادامه داد: براس��اس اي��ن طرح، وزيران 
كنوني سياس��ت گذاري ك��رده و وزيران منطقه يي 
مش��كات مربوط به هر اس��تان را حل مي كنند. 
آن ط��ور كه نماين��ده نجف آب��اد در مجلس گفته، 
كارشناس��ان وزارت كشور در مورد اين طرح اعام 
آمادگ��ي كرده اند ولي هنوز نظر نهايي دولت اعام 
نشده است. ابوترابي يادآور شد: اين طرح هم اكنون 
در دس��تور كار كميسيون ش��وراها و امور داخلي 
كش��ور در مجلس شوراي اسامي است كه پس از 
تصويب در اين كميسيون به صحن علني مجلس 

ارجاع مي شود.  در حالي برخي نمايندگان اين طرح 
را ارائه كرده اند كه س��اختار روشني از دولت پس از 
اين تغيير ارائه نش��ده اس��ت. از سوي ديگر افزودن 
1۰ وزارتخانه به دولتي كه سال هاس��ت س��خن از 
كوچك و چابك سازي آن مي شود، غيرعملي به نظر 
مي رس��د؛ چنانكه در اصل 7۵ قانون اساسي اشاره 
شده »طرح هاي قانوني و پيشنهادها و اصاحاتي كه 
نمايندگان درخصوص لوايح قانوني عنوان مي كنند 
و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي 
مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه 
در آن طري��ق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه 
جديد نيز معلوم ش��ده باش��د.« از اي��ن رو تصويب 
اين طرح و مش��ابه آن، احتماال از س��وي ش��وراي 
نگهبان تاييد نخواهد شد، چراكه تا به امروز يكي از 
محدوديت هاي ابتكار قانونگذاري توسط نمايندگان 

مجل��س در اي��ران، مربوط به پيش��نهاد طرح هايي 
است كه به افزايش هزينه عمومي يا كاهش درآمد 
عمومي منجر مي ش��ود. اصل 7۵، از پراستنادترين 
اصول در بررس��ي مصوبات مجلس با قانون اساسي 
توسط ش��وراي نگهبان بوده است. باتوجه به اينكه 
اج��راي قانوني ك��ه نتيج��ه اش افزودن ب��ه تعداد 
وزارتخانه ها باش��د، بار مالي براي دولت دارد، تفسير 
شوراي نگهبان افزايش هزينه هاي دولت خواهد بود 
و بر اس��اس اين تفسير راي به تاييد آن نخواهد داد. 
ازسوي ديگر، مجلس چندي پيش به اليحه اصاح 
س��اختار دولت كه منجر به تش��كيل دو وزارتخانه 
جديد مي شد، با اس��تناد به افزايش حجم و هزينه 
دولت، در عين حال عدم تغيير مش��هود در كاركرد 
دولت، راي منفي داد. از اين رو بعيد به نظر مي رسد 

اين طرح با همراهي اكثريت مجلس مواجه شود. 

مع��اون اول رييس جمه��ور گف��ت: مهم ترين 
ه��دف امريكايي ه��ا در مقطع فعل��ي زمين گير 
ك��ردن اقتص��اد ايران و آس��يب جدي اس��ت تا 
زندگي را براي مردم سخت و دامنه نارضايتي ها 
توس��عه پيدا كرده و به اهداف خود دس��ت پيدا 

كنند. 
به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري در مراسم 
افتتاح پروژه توس��عه فوالدسازي و نورد پيوسته 
سبا در شركت فوالد مباركه اصفهان اظهار كرد: 
استان اصفهان در همه بخش هاي كشور پيشتاز 
بوده و در تحوالت سياسي، فرهنگي و اجتماعي 
در ايران اس��تاني مثل اصفه��ان كه نقش اصلي 
ايفا كرده باش��د را نداريم و هيچ پيش��رفت مهم 
اقتص��ادي و صنعت��ي وجود ندارد ك��ه اصفهان 
كانون و نقطه اصلي توس��عه و پيش��رفت نبوده 

باشد. 
وي افزود: در همه حوزه هاي صنعتي و صنايع 
كوچك و بزرگ و متوس��ط اس��تان اصفهان يك 
اس��تان مهم و تاثيرگذار در كش��ور اس��ت و در 
بخش هاي ديگر خدماتي، گردشگري، كشاورزي 
اصفه��ان جايگاه ممت��ازي دارد؛ افتتاح امروز در 
يك مقطع ويژه تاريخي براي جمهوري اس��امي 
اتف��اق مي افتد از اين جهت ك��ه ما به هرحال با 
امريكا بر سر مسائل مختلف اختاف نظر داشته و 
داريم. بعضي مواقع گفت وگو كرده و توافقنامه يي 
داشتيم كه مهم ترين آن موضوع هسته يي بود و 
بر اس��اس آن تعهداتي از سوي ايران انجام شد، 
ولي آنها به تعهدات خود به صورت كامل پايبند 

نبودند. 
مع��اون اول رييس جمه��ور ادام��ه داد: اتفاق 
بدت��ر خ��روج امري��كا ب��ه تنهاي��ي از تواف��ق و 
اع��ام تحريم ه��اي جديد عليه اي��ران بود. همه 
م��ردم كش��ور باي��د در جريان ش��رايط كش��ور 
باش��ند خصوصا در اس��تان اصفهان از نخبگان، 
صاحب نظران و انديش��مندان انتظار داريم كمك 
كنن��د و بگويند دولت چه سياس��ت هايي پيش 
بگيرد كه بتواند با موفقيت پيشروي كند با اعام 

رييس جمهور امري��كا تحريم ها بايد برگردد ما با 
كش��ورهاي باقيمانده در برجام مذاكره كرده ايم 
ك��ه اگر منافع ايران تامين ش��ود به برجام ادامه 

مي دهيم. 
جهانگيري تاكيد كرد: برداش��ت ما اين است 
كه آنها مصمم هستند، نظرات ايران تامين شود، 
ول��ي آنچه در عم��ل اتفاق مي افت��د بايد منتظر 
بماني��م و ببيني��م مهم ترين ه��دف امريكايي ها 
در مقطع فعلي زمين گي��ر كردن اقتصاد ايران و 
آسيب جدي است تا زندگي را براي مردم سخت 
و دامنه نارضايتي ها توسعه پيدا كرده و به اهداف 

خود دست پيدا كنند. 
وي اظه��ار ك��رد: م��ا ب��ه عنوان مس��ووالن 
جمهوري اس��امي و ملت اي��ران در مقابل اين 

راهبرد، راهب��ردي اتخاذ كرده اي��م با مقاومت و 
برنامه ريزي دقيق و دقت نظر در اجرا برنامه هاي 
ط��رف مقابل را به شكس��ت بكش��انيم و زندگي 
مردم را از آس��يب مصون نگه داريم، ولي هم ما 
مي دانيم و هم مردم كه ش��رايط جديد دشواري 

پيش روست. 
اينك��ه  گف��ت:  رييس جمه��ور  اول  مع��اون 
امريكايي ه��ا اع��ام جن��گ اقتص��ادي عليه ما 
كرده اند و ما بگوييم هيچ اتفاقي نيفتاده درس��ت 
نيس��ت. اعام كرده ان��د صادرات نف��ت ايران را 
متوقف مي كنند، البته اين حرف بي حسابي است 
كه بايد دنيا ناچيز بودن خودش در برابر امريكا را 

بپذيرد كه به چنين فشاري تسليم شود. 
جهانگيري ادام��ه داد: برنامه ري��زي ما نقطه 

مقابل امريكاس��ت كه نفت را در حداكثر ممكن 
ص��ادر كنيم برنامه ه��اي مختلفي تامين ش��ده 
است بايد اين برنامه ها را شفاف به مردم بگوييم 
موضوع بعدي جلوگيري از صادرات كاالهاي مهم 
صنعتي ايران اس��ت در اين بخش فوالد مباركه 
بايد در خط مقدم توليد و صادرات باشد مديران 
فوالد در مقاطع مختلف از خود شايس��تگي هاي 
درج��ه يك نش��ان داده اند امروز شايس��تگي در 
صنايع بزرگ اين است كه در سالي كه آنها اعام 
كرده اند هم توليد و هم صادرات را افزايش دهيد 
اين انتظار دولت و ملت از شماس��ت مردم انتظار 

دارند. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه فرزندان اين س��رزمين 
مي توانند توليد و صادرات خود را افزايش دهند، 

تاكيد كرد: اگر بتواني��م در بحث صادرات موفق 
ش��ويم، امريكايي ها نظام بانكي دنيا را در فش��ار 
ق��رار خواهن��د داد و پ��ول صادراتم��ان را اجازه 
نمي دهند كه دريافت كنيم همچنين در مرحله 
بع��د مي خواهند تاش كنن��د مانع واردات مورد 
نياز ما ش��وند. كش��تيراني و بنادر م��ا را تحريم 
كردن��د كه به هرحال موضوع جدي اس��ت و به 

عزم و اراده جدي نياز دارد. 
مع��اون اول رييس جمهور ادام��ه داد: بايد در 
اي��ن جنگ ناخواس��ته و ظالمانه عليه كش��ور و 
ملت ما ايس��تادگي كنيم، اينه��ا نظام جمهوري 
اس��امي را در هدف گذاري اصلي ق��رار داده اند، 
س��عي مي كنند اين هدف را اع��ام نكنند، ولي 
ما بايد محكم در اين زمينه بايستيم اين شرايط، 
س��ختي ها و فرصت هاي��ي دارد فرصت هايي كه 
وج��ود دارد را باي��د ب��ه صورت ج��دي در نظر 
بگيريم، نگاهي به ظرفيت هاي داخلي و توليدات 
داخلي كشور داش��ته و دستورالعمل خودكفايي 
در كش��ور را به عنوان راهكار جدي مدنظر قرار 

دهيم. 
جهانگي��ري اضاف��ه كرد: با قيم��ت و كيفيت 
خوب مي توانيم بس��ياري از كاالها را در كش��ور 
تامين كني��م كاالهايي كه نمونه آن در كش��ور 
وجود دارد يا ظرفيت توليد آن در كش��ور وجود 
دارد، وارد نمي كني��م. متاس��فم ك��ه ي��ك عده 
منتظرن��د، ببينند چطور مي توانند ملت را غارت 
كنند، ولي ما حتما آنها را به موقع ادب خواهيم 

كرد. 
وي با تاكيد بر اي��ن موضوع كه افتتاح فوالد 
س��با در زمان وزارت بنده در صنعت رقم خورده 
و شما مي توانيد نيازهاي خود را در داخل كشور 
تامين كنيد، گف��ت: منابع آب محدوديت جدي 
اس��ت و مديرعامل فوالد مبارك��ه اعام كاهش 
7۵ درصدي مي كند كه اين افتخار جدي اس��ت. 
اگ��ر 1۰ درصد در كل بخش ه��ا در مصرف آب 
صرفه جوي��ي ش��ود هي��چ كمبودي ب��راي هيچ 

استاني و در هيچ بخشي نداريم. 
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ايران2

چهرهها

س��يد كمال خرازي با اشاره به 
اينكه اي��ران تاش كرده نقش��ي 
ثبات آفري��ن در منطقه و در حوزه 
پيراموني خود داشته باشد، اظهار 
كرد: اگر اروپا نتواند منافع ايران را 
در قالب برجام تامين كند، دليلي 
براي ماندن در برجام وجود ندارد 
و اين حادثه مي تواند به دامنه بحران هاي منطقه بيفزايد و 

بي ترديد بر امنيت اروپا هم بي تاثير نخواهد بود. 
به گ��زارش ايس��نا، رييس ش��وراي راهب��ردي روابط 
خارجي كش��ورمان كه در بنياد مطالعات��ي آلماني كوربر 
درباره نقش منطقه يي جمهوري اس��امي ايران سخنراني 
مي كرد، اظهار كرد: اگر به نقش��ه اي��ران نگاه كنيم يا آن 
را در ذهن خود مجس��م كنيم، مش��اهده خواهيم كرد كه 
حوزه پيراموني ايران را مي توان به چهار منطقه ش��مالي، 
جنوبي، ش��رقي و غربي تقس��يم كرد كه ه��ر يك از اين 
مناطق داراي مش��تركات فرهنگي، تاريخي و سياس��ي با 
ايران هس��تند و ب��ه نحوي تحت تاثير تم��دن ايراني قرار 

داشته اند. 
وي افزود: نزديك به 4۰س��ال است كه از وقوع انقاب 
اس��امي در ايران مي گذرد. در اين 4۰سال هر يك از اين 
مناطق جغرافيايي با مس��ائل و رخدادهايي روبه رو بوده اند 
ك��ه بر ايران نيز اثر داش��ته  اس��ت يا اي��ران در مقابله با 
اشغالگري، حفظ تماميت ارضي و ثبات كشورهاي منطقه 

بر محيط پيراموني خود تاثير گذاشته است. 

 بي ثباتي در خاورميانه
بر امنيت اروپا اثر مي گذارد

نماينده تهران، ري، اسامش��هر و 
شميرانات در مجلس شوراي اسامي 
گف��ت: ام��روز وارد جن��گ اقتصادي 
شده ايم، اما چون با مردم به طور شفاف 
صحب��ت و برخ��ورد نمي كنيم كمي 
نگراني وج��ود دارد. محمدرضا عارف 
در جلس��ه ش��وراي اداري شهرستان 
شميرانات با اشاره به برنامه تجليل از خانواده هاي شهدا در ابتداي 
اين نشس��ت تاكيد ك��رد: يادمان نرود در چه ش��رايطي بوديم و 
به كجا رس��يديم، زيرا انسان فراموشكار اس��ت.  وي تاكيد كرد: 
اكنون در ش��رايطي هس��تيم كه برخي گم��ان مي كنند هر قدر 
انتقادات تندتري داش��ته باشند، محبوبيت و مقبوليت بيشتري 
كس��ب مي كنند و اين افراد ديدن نيمه خالي ليوان را يك ارزش 
مي دانند.  رييس فراكس��يون اميد مجلس شوراي اسامي ادامه 
داد: امروز مشكات فراواني داريم اما آنچه به آن افتخار مي كنيم، 
عزت و استقال مان اس��ت، استقالي كه هيچ كس نمي تواند به 
بزرگان و مس��ووالن كش��ور چيزي را ديكته كند. وي بيان كرد: 
مش��كات با توكل بر خدا، تاش دولتمردان و همراهي مردم كه 
در 4۰سال گذشته نمونه بوده است، رفع مي شود.  عارف با بيان 
اينكه نگاه مردم به خدمتگزاران شان نسبت به گذشته بدتر نشده، 
اظهار داش��ت: به هيچ وجه قبول ندارم كه محبوبيت مس��ووالن 
كاهش يافته است اما نبايد نتيجه آن، غرور و نگاه قيم مآبانه باشد.  
او افزود: امروز با فضاي مجازي روبه رو هس��تيم كه كوچك ترين 
مس��اله در اس��رع وقت در اختيار همه قرار مي گيرد و با تبليغات 

مسموم از خارج از كشور نكات مثبت نيز ديده نمي شود.

 در شرايط جنگ اقتصادي
با مردم شفاف صحبت كنيم

وزي��ر تعاون،  كار و رفاه اجتماعي 
گفت: هيچ تخلفي ازسوي واحدهاي 
پتروشيمي در زمينه برگرداندن ارز 
حاصل از صادرات به كش��ور و واريز 
آن به حس��اب نيما پذيرفته نيست 
و اگر بن��ده با م��وردي از تخلف در 
اي��ن زمينه مواجه ش��وم با متخلف 
ب��دون اغماض برخ��ورد خواهم كرد.  عل��ي ربيعي در جمع 
مديران پتروش��يمي تابعه با اشاره به ش��رايط خاص كشور و 
دولت گفت: نخس��تين تعهد م��ا در وضعيت كنوني به دولت 
و رييس جمهور اس��ت كه بتوانيم تعهدات مان را در چارچوب 
بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره به مرحله اجرا درآوريم.  
ربيعي تصريح كرد: پتروش��يمي ها و ساير واحدهاي صادراتي 
نيز بايس��تي تمايل به نگهداري پول در ن��زد خود را كاهش 
دهن��د و به دولت در تامين ارز م��ورد نياز كمك كنند.  وزير 
تعاون،  كار و رفاه اجتماع��ي گفت: فروش داخلي محصوالت 
پتروش��يمي نيز بايد در بورس كاال صورت گيرد و فروش هاي 
خارجي نيز بايستي از طريق تِنِدر دنبال شود.  ربيعي با تاكيد 
بر اينكه مديران ما نبايد از هيچ مقام سياسي و همچنين افراد 
ذي نفوذ با هر گرايشي سفارشي را بپذيرند، گفت: نگذاريد كه 
رويه غلط توصيه پذيري از چهره هاي سياسي و افراد ذي نفوذ 
در زيرمجموعه هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به يك 
رويه تبديل ش��ود؛ اگرچه ما تاكنون نيز به همين شيوه عمل 
كرده ايم و بدون توجه به توصيه ها و در چارچوب روال قانوني 

به وظايفمان عمل كرديم.

 مديران نبايد از افراد ذي نفوذ
سفارشي را بپذيرند

از  كش��ور  وزارت  س��خنگوي 
دس��تور وزير كش��ور به استانداران 
براي پيگيري و نظ��ارت بر اجراي 
ش��اگردي،   - اس��تاد  طرح ه��اي 
اش��تغال زايي روس��تايي و نوسازي 
س��وي  از  فرس��وده  بافت ه��اي 
دستگاه هاي مس��وول خبر داد. به 
گ��زارش »تعادل« و ب��ه نقل از مركز اطاع رس��اني وزارت 
كش��ور، »سيد س��لمان س��اماني« روز سه ش��نبه افزود: با 
توجه به اهميت اقدام هماهنگ تمام دس��تگاه هاي اجرايي 
در جهت سياس��ت ها و تاكيد دولت در بحث اش��تغال زايي 
استانداران مكلف ش��دند با جديت طرح هاي مصوب دولت 
را پيگيري و گزارش اقدامات انجام ش��ده در سراسر كشور 
را ب��ه اين وزارتخانه ارائه كنند.  س��خنگوي وزارت كش��ور 
تصريح كرد: در اين دستور از وزارتخانه هاي مرتبط خواسته 
ش��ده كه اختيارات خود را به ادارات كل اس��تاني متقاضي 
تفوي��ض كنند.  س��اماني با تاكيد بر حك��م ماده 9۵ قانون 
شوراهاي شهر و روستا گفت: به موجب قانون عقد هرگونه 
قرارداد بين شهرداري ها با اعضاي شوراها و بستگان درجه 
يك آنه��ا ممنوع بوده و در صورت مش��اهده در هر يك از 
شهرداري ها عضو متخلف شورا به سلب عضويت دايم از آن 
محكوم مي ش��ود.  وي با موثر خواندن نظارت هاي مردمي 
بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي يادآور شد: در اين خصوص 
فرمانداري هاي سراس��ر كش��ور آماده دريافت گزارش هاي 

مردم از تخلفات دستگاه ها هستند.

 وزير كشور به استانداران
براي اجراي ۳ طرح ماموريت داد
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3 كالن
 مرغ و شير جايگزين

گوشت قرمز شد
مركز آمار ايران| به طور متوس��ط در سال ١٣٨٥، 
براي هر ايراني، ١٢ كيلو گوش��ت قرمز، ١١٠ كيلو شير، 
١٩كيلو گوشت مرغ و ١٠ كيلو تخم مرغ توليد شده است 
كه در سال ١٣٩٥، به ١٠ كيلو گوشت قرمز، ١٢١ كيلو 
شير، ٢٦ كيلو گوشت مرغ و ١٢ كيلو تخم مرغ در سال 

رسيده است. 
براس��اس آخرين سالنامه آماري كشور، ميزان توليد 
گوش��ت قرمز كشور در س��ال ١٣٩٥، نسبت به ١٣٨٥، 
حدود يك درصد كاهش، ميزان توليد ش��ير كش��ور در 
سال ١٣٩٥، نسبت به س��ال ١٣٨٥، ٢٥درصد افزايش، 
ميزان توليد گوشت مرغ در سال ١٣٩٥، نسبت به سال 
١٣٨٥، ٥٢درص��د افزايش و مي��زان توليد تخم مرغ در 
سال ١٣٩٥، نسبت به س��ال ١٣٨٥، ٣٩درصد افزايش 
يافته اس��ت. به طور متوسط در س��ال ١٣٨٥، براي هر 
ايراني، ١٢كيلو گوش��ت قرمز، ١١٠ كيلو شير، ١٩كيلو 
گوشت مرغ و ١٠ كيلو تخم مرغ توليد شده است كه در 
 س��ال ١٣٩٥، به ١٠ كيلو گوشت قرمز، ١٢١ كيلو شير، 
٢٦ كيلو گوشت مرغ و ١٢ كيلو تخم مرغ در سال رسيده 

است. 

كشف بيش از 37 كيلوگرم 
شيره ترياك

ماموران گمرك به كمك س��گ هاي مواد ياب ٥.٣7 
كيلوگرم شيره ترياك را از داخل بطري هاي آب معدني 
كه در باك بنزين يك دس��تگاه خودرو س��واري پالك 

ترانزيت به تركيه كشف كردند. 
 مواد مخدر جاس��ازي ش��ده به ط��رز ماهرانه يي در 
٥٣ ع��دد بطري آب معدني آب بن��دي و در باك بنزين 
خودرو جاسازي شده بود تا بوي بنزين مانع كشف شود، 
اما تيم س��گ هاي مواد ياب گمرك رازي اين محموله را 

كشف كردند. 
براس��اس اين گزارش؛ تاكنون امسال اين چهارمين 
محموله ب��زرگ مواد مخدر اس��ت كه توس��ط مربيان 
س��گ هاي مواد ياب گمرك كشف مي شود. پيش از اين 
در ماه هاي گذشته سه محموله موادمخدر از نوع ترياك و 
هرويين در گمركات دوغارون و سرخس كشف شده بود. 
ماموران گمرك سال گذشته بيش از ١٥٣ تن انواع مواد 
مخدر كشف و ضبط كرده بودند. بر اساس گزارش دفتر 
 )RILO( اطالعات منطقه يي س��ازمان جهاني گمرك
در س��ال هاي ٢٠١٦ و ٢٠١7، گمرك ايران در مبارزه با 
قاچاق براي ٢ سال متوالي رتبه اول را در بين گمركات 

كشورهاي جهان كسب كرد. 

توقف پرداخت 30 هزار ميلياردي 
ماليات از صندوق توسعه

فارس| مرتضي شهيدزاده درباره ماليات درآمد ناشي 
از تس��عير ارز س��ال هاي ٩٠ و ٩١ صندوق توسعه ملي 
اظهارداشت: در رابطه با اين موضوع، صندوق توسعه به 
ديوان عدالت اداري شكايت كرد و اخذ ماليات از صندوق 

فعال متوقف است. 
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه 
استفساريه يي از مجلس براي دريافت ماليات از صندوق 
توسعه ملي داش��تيم، افزود: اين موضوع در كميسيون 
اقتصادي مجلس بحث و بررسي و جمع بندي و به هيات 
رييس��ه مجلس ارائه شده است. خودم با رييس مجلس 
صحبت كردم و قرار شد در نخستين فرصت تصميم گيري 
ش��ود و با توجه به جريانات خاص و اقتصادي در كشور 
همچنان فرصت نشده تا در دستور كار صحن علني قرار 
گيرد. وي افزود: تاكنون يك ريال ماليات ناشي از درآمد 
تس��عير ارز نداديم و اگر با استفس��اريه موافقت شود از 
ماليات معاف خواهيم شد. شهيدزاده در مورد رقم ماليات 
برآورد ش��ده ناشي از تس��عير ارز گفت: سازمان مالياتي 
١٠ هزار ميليارد تومان ماليات تشخيص داده و ٢٠ هزار 

ميليارد تومان هم جريمه درنظر گرفته است. 
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه 
رهبري هم مخالف پرداخت چنين مالياتي هستند چون 
صندوق درآمدزا نيست، بيان داشت: طبق اساسنامه اگر 
س��ودي هم داشته باش��يم مثل يك شركت ماليات آن 
پرداخت مي ش��ود. س��ودهاي اينچنيني صرف افزايش 
سرمايه صندوق براي تسهيالت دهي مي شود. كما اينكه 
گزارشگري صندوق برمبناي ارز است و نه ريال. بنابراين 

ارز تبديل به ريال نمي شود كه سودي شناسايي شود. 

واردات ۱3۸ ميليون دالر موز 
به كشور در 3 ماه

براس��اس آمار گمرك، تا پاي��ان خردادماه نزديك به 
١٣٨ ميليون دالر موز وارد كش��ور شده است.  براساس 
آمارهاي تجارت خارجي در ٣ ماهه نخست سال جاري 
١4١ هزار تن موز به ارزش تقريبي بر ١٣٨ ميليون دالر 
وارد كشور شده اس��ت. واردات موز در اين مدت حدود 
4درصد نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل با كاهش رو 
به رو شده است. براساس جداول گمرك، ميزان واردات 
موز بعد از سياس��ت جدي��د ارزي دولت يعني از ابتداي 
ارديبهشت ماه تا پايان خرداد ماه نزديك به ٩٣ ميليون 

دالر بوده است. 

تازه ترين آمار واردات خودرو
براس��اس تازه ترين آمار گمرك ايران در فصل بهار 
س��ال جاري بيش از 7٠٠٠ خودرو س��واري به ايران 

وارد شده است. 
به گزارش ايسنا، گمرك ايران آمار تجارت خارجي 
كش��ورمان را در سه ماهه نخست سال جاري منتشر 
كرد ك��ه بر اين اس��اس در اين مدت تع��داد 7٠4٣ 
دستگاه انواع خودروي سواري به ارزش ١٩٨ ميليون و 
٩٥٠ هزار دالر به ايران وارد شده است. مقايسه ميزان 
واردات خودرو س��واري در سال جاري نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته نشان مي دهد كه واردات اين كاال 
از نظر تعداد ٦7.٥٦درصد و از نظر ارزش ٦٦.7٥درصد 
كاهش داشته است. براساس آمار گمرك ايران، واردات 
انواع خودرو سواري در سه ماهه نخست سال گذشته 
٢١هزار و 7١4 دس��تگاه بوده اس��ت كه ارزش آن به 

٥٩٨ ميليون و ٣٥4 هزار دالر مي رسد.

اخبار

كارشناسان اقتصادي در گفت وگو با »تعادل« مطرح كردند

جهش قيمت دالر افزايش دستمزدها را بي اثر كرد
گروه كالن|اميرعباس آذرم وند|

با وجود اينكه در بيش��تر س��ال ها اسفندماه زمان 
تصميم گيري براي تعيين حداقل دس��تمزد است اما 
امسال مباحث مربوط به اين مساله، از همان فروردين 
ماه داغ شد. افزايش نوس��ان قيمت ارز كه به افزايش 
نرخ تورم منجر خواهد شد، بسياري از فعاالن كارگري 
را بر آن داشت تا درخواست افزايش دوباره دستمزدها 

را مطرح كنند. 
ب��ه گزارش »تع��ادل«، در بهمن ماه س��ال ١٣٩٦ 
نماين��دگان كارگران، كارفرمايان و دولت در جلس��ه 
ش��وراي عالي كار هزينه حداقل س��بد معيشتي يك 
خانوار دو ميليون و ٦4٥ هزار تعيين ش��د و به عنوان 
مبن��اي تعيين حداقل م��زد براي س��ال ١٣٩7 قرار 
گرفت. درنهايت حداقل دس��تمزد يك ميليون و ١١٠ 
هزار توماني نيز به تصويب رسيد. از سوي ديگر مجلس 
ه��م افزايش مزد كارمندان دولت را به نحوي تصويب 
كرد كه كارمنداني كه درآمد كمتر از دو ميليون تومان 
داشتند، مزدشان ٢٠درصد افزايش يابد. اين تصميمات 
از آن جهت اتخاذ ش��د تا فاصله مزدي ميان حداقل و 
حداكث��ر بگيران را كاهش ده��د. در اثناي اين جدال 
مزدي، بازار ارز افزايش قيمت را تجربه مي كرد. كار به 
جايي رس��يد كه در تعطيالت عيد هم بازار آرام نماند. 
قيمت ارز از آن جهت اهميت دارد كه افزايش قيمت 
دالر افزايش س��طح عمومي قيمت ها يا تورم به دنبال 
دارد و در شرايط تورمي نيزد مزدبگيران جزو نخستين 
اقشاري هستند كه با كاهش سطح استاندارد زندگي 

خود مواجه مي شوند. 

 وعده بهبود معيشت به كجا خواهد رسيد
در جري��ان تبليغ��ات دوازدهمي��ن دوره انتخاب 
رياس��ت جمهوري بود كه توجه كانديداها بر مس��اله 
عدالت اجتماعي و معيشت جامعه جلب شد. و از اساس 
به يكي از محو مهم مباحث و جدل ها تبديل شد. اين 
موضوع از آن جهت در اين دوران بيش��تر مورد توجه 
قرار گرفته كه به دنبال تورم هاي سنگين سال هاي ٩١ 
و ٩٢ و همچنين رش��د منفي آن دو سال، سطح رفاه 
خانوار كاهش يافته و آنطور كه وزراي اقتصادي دولت 
يازدهم اذعان مي كردند با وجود كاهش تورم و افزايش 
رشد اقتصادي در دولت يازدهم باز هنوز تا سطح رفاه 

خانوار تا سال ١٣٩١ فاصله وجود داشت. اين در حالي 
بود كه يارانه 4٠هزار توماني نيز ارزش خود را از دست 
داده و اين موضوع خود را در ضريب جيني هم نش��ان 
م��ي داد و آمارها حاكي از آن بود كه نابرابري در دولت 
روحاني بيشتر ش��ده است. شايد به همين داليل بود 
كه در هيچ انتخابات ديگري س��ابقه نداشت بحث بر 
س��ر ارتقاي زندگي فقرا تا اين اندازه برجسته شوند و 
سياس��ت به حاش��يه رود. اين زنگ خطري بود كه به 
صدا درآمد، تا حس��ن روحاني نيز وارد عرصه ش��ود و 
وعده بهبود وضعيت معيش��تي كشور بدهد و از همه 
بخواه��د به »مبارزه طبقاتي« پايان دهند. با اين حال 
يك سال بعد از انتخابات آن گونه كه آمارها مي گويند 
وضعيت بهبود نيافته است همچنان كه اكنون نماينده 
كارگري ش��وراي عالي كار از تضعيف شديد معيشت 
خانوارهاي حقوق بگير صحبت مي كند و كارش��ناس 
دفتر اجتماعي مركز پژوهش هاي مجلس رويه دولت 
را يكي از عوامل افزايش ش��كاف طبقاتي و اعتراضات 

اخير جامعه بداند. 

 راه سخت دولت
آن گونه كه از واكنش دولت مش��خص بود احتماال 
حتي با وجود بر س��ر كار آمدن ترامپ دولت دوازدهم 
پيش بيني نمي كرد كه رييس جمهوري امريكا به راحتي 
از برجام خارج ش��ود و نرخ ارز به يك باره افزايش يابد. 
موضوعي كه ظاهرا براي دولت در ابتدا چندان جدي 
نبود اما گذر زمان نشان داد مشكالت مي توانند حادتر 
ش��وند. اكنون كاه��ش س��رمايه گذاري و متعاقب آن 
كاهش رش��د اقتصادي و در نتيجه كاهش توان دولت 
در ايجاد اش��تغال پيش بيني مي ش��ود. موضوعي كه 
دولت زير بار آن نرفته و بارها اعالم كرده براي افزايش 
اش��تغال در كش��ور برنامه دارد و آنها را ادامه مي دهد 
ولي هنوز بحث جدي در رابطه با بهبود معيشت حقوق 
بگيران صورت نگرفته اس��ت. طبق آنچه كارشناسان 
مي گوين��د درآمد پايين ماهانه منجر به افزايش تعداد 
چند ش��غله ها و متعاقب آن رش��د بي��كاري در ميان 
جوانان مي شود. بنابراين حتي اگر برنامه اصلي دولت 
مقابله با بيكاري باشد باتوجه به پايين بودن دستمزدها 
طبق آنچه آمارهاي رس��مي نش��ان مي دهند حداقل 

7٠٠ هزار چند شغله در كشور وجود دارد. 

 تاثير تصميمات دولت بر شكاف طبقاتي 
محمدرضا مالكي كارش��ناس مركز پژوهش هاي 
مجلس، در رابطه با ايجاد فاصله ميان مزد و معيشت 
گفت: »عوارض اين مساله بسيار زياد است و بايد هر 
طور ش��ده در مقابل اين مساله چاره جويي كرد. در 
حال حاضر حداقل مزدي كه به كارگران و كارمندان 
بخش خصوصي پرداخت مي ش��ود، ي��ك ميليون و 
١٠٠هزار تومان اس��ت حال آنكه به راحتي مي توان 
متوجه ش��د اين رقم ب��ه مراتب كمت��ر از نيازهاي 
معيشتي يك خانواده است.« او ادامه داد: »هر چند 
س��ال گذش��ته ٢٠درصد مزد حداقل بگيران دولتي 
افزاي��ش يافت و براي كارگ��ران بخش خصوصي نيز 
افزايش نزديك ب��ه ٢٠٠هزار توم��ان درنظر گرفته 
ش��د، ولي افزايش قيمت دالر سبب شد تا در همين 
روزهاي س��ال اين افزايش مزد بي اثر ش��ود و عمال 
بهبود معيش��تي صورت نگيرد. اين در حالي اس��ت 
كه كارگران و مزدبگيران در س��ال هاي ابتدايي دهه 
٩٠ ني��ز با كاهش ق��درت خريد خود روبه رو ش��ده 
بودند.« كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس گفت: 
»وقتي جبران خدمت به درس��تي صورت نمي گيرد 
نيروي كار انگيزه و تعلق خاطر خود را به موسس��ه و 
سازماني كه در آن حضور دارد از دست مي دهد. اين 
موجب كاهش بهره وري و كيفيت توليد مي شود كه 
خود به خود اث��رات جبران ناپذيري بر اقتصاد خواهد 
گذاشت. ازسوي ديگر چون دولت يكي از بزرگ ترين 
كارفرمايان در ايران اس��ت، وقتي نتواند حداقل هاي 
زندگ��ي براي كارمندان خ��ود را فراهم آورد، آن گاه 
ن��ه تنها تولي��د بلكه اعتماد عموم��ي نيز جريحه دار 

مي شود.«
وي اف��زود: »متاس��فانه در يكي دو س��ال اخير 
تصميمات دولت خواس��ته و ناخواس��ته به افزايش 
شكاف طبقاتي دامن زده است. مثال دولت در حكمي 
س��ازمان امور مالياتي را از قوانين عمومي خارج كرد 
ت��ا به اين ترتيب نظام مزدي در اين س��ازمان مانند 
بخش خصوصي شود و مديران آن حقوق هاي بااليي 
بگيرند. حال آنكه جز دس��تگاه هايي كه دسترس��ي 
بيش��تري به پول و منابع دارن��د، وزارتخانه يي چون 
آموزش و پرورش هم قرار دارد كه از كمترين ميزان 
دس��تمزدها برخوردار مي شود. به همين دليل دولت 

در سيس��تم خودش نيز سلس��له مرات��ب حقوقي را 
افزايش مي دهد.« مالكي با اش��اره به سياس��ت هايي 
كه منجر به ش��كاف طبقاتي مي شود، گفت: »فاصله 
طبقاتي يك��ي از اصلي تري��ن دالي��ل نارضايتي هاي 
اجتماعي است و بايد دولت و مجلس براي اين مساله 
راهكارهاي الزم را پيدا كنند. اين گسس��تي كه امروز 
ميان طبقات جامعه ش��كل گرفته براي بخش مهمي 
از فرودس��تان جامعه قابل قبول نيست. عالوه بر اين 
اجراي اين سياست ها س��بب شده تا بخشي از طبقه 
متوس��ط نيز به لحاظ درآمدي به فقرا اضافه شوند كه 

اين نيز نگران كننده است.«

 وضعيت معيشتي امسال 
بدتر از سال گذشته است

در اين زمينه علي خدايي عضو كارگري شوراي 
عال��ي كار به »تعادل« گفت: »واقعيت اين اس��ت با 
آغاز س��ال جديد و باال رفتن قيمت دالر، مش��خص 
ب��ود كه افزاي��ش مزد ١٩.٨درصدي ام��كان ترميم 
معيش��ت كارگران و مزدبگيران را ن��دارد. از همان 
اواخ��ر فروردين ماه مطالع��ات ميداني تيم كارگري 
آغ��از ش��د و هم اكنون در مراحل نهاي��ي قرار دارد. 
از آنجا كه س��بد معيش��تي مصوب براي هفته اول 
ديم��اه ب��ود، مطالعات ما بر ن��رخ قيمت ها در هفته 
اول تيرم��اه تمرك��ز كردي��م و مقايس��ه ها را انجام 
مي دهيم. هر چند هنوز عدد دقيقي مشخص نشده 
اما بررسي هاي اوليه نشان مي دهد ترميم مزدي اول 
س��ال نه تنها منجر به بهبود معيشت نشده بلكه در 

هم اكنون وضعيت مزدبگيران نسبت به سال گذشته 
هم افت كرده است.« او ادامه داد: »در همين رابطه 
هفته گذشته نامه يي براي وزارت كار ارسال كرديم 
مبن��ي بر اينكه بخ��ش كارگري ش��وراي عالي كار 
درخواس��ت بازبيني مزد دارد. در حال حاضر منتظر 
هس��تيم تا نتايج مطالعات ميداني بطور كامل آماده 
شود و در نخستين جلس��ه شوراي عالي كار پيگير 
اين مس��اله خواهيم ش��د. فعال درخواست اصلي ما 
ترميم دستمزد كارگران است زيرا افزايش هزينه ها 
نشان مي دهد چنانچه اين اتفاق نيافتد تا پايان سال 
مشكالت زيادي براي بخش مهمي ازجمعيت كشور 

ايجاد مي شود.«
خدايي در رابطه با توق��ع خود از دولت گفت: »ما 
توقع داريم دولت براي يك بار وظايف حاكميتي خود 
را انجام دهد و به جاي آنكه در نقش ناظر ظاهر شود، 
از جامعه دفاع كند. دولت بايد در بازار كار دخالت كند 
و به عنوان نماينده م��ردم از حقوق اكثريت حفاظت 
كن��د.« اي��ن نماينده كارگري با اش��اره ب��ه وضعيت 
اقتصادي كشور ادامه داد: »برداشت من اين است كه 
وضعيت اقتصادي اصال مطلوب نيست. حقيقتا پس از 
تالش هاي ش��بانه روزي كه منجر به افزايش نزديك 
٢٠درصدي مزد ش��د، نوس��انات نرخ ارز سبب شد تا 
تاثيرات اين اتفاق از بين برود و خس��تگي به تن ما و 
نيروي كار بماند. متاسفانه براي آنكه حقوق مزدبگيران 
٢٠درصد افزايش يابد، ١4 جلسه شبانه روزي برگزار 
مي شود ولي براي افزايش ١٠٠درصدي نرخ دالر هيچ 

بحثي نمي شود.«

موسسه ديده بان شفافيت در بيانيه اي خواستار تغيير تيم اقتصادي دولت شد

داعيه اي عليه مجريان اقتصادي
 گروه اقتصاد كالن| هادي سلگي|

موسس��ه ديده بان ش��فافيت در بيانيه يي بانك 
مرك��زي را به »تخل��ف« و اعمال »سياس��ت هاي 
مخفي كاران��ه« مته��م ك��رد. اين موض��وع در پي 
انتقادات فراواني اس��ت كه از عملكرد بانك مركزي 
در انتشار ليست »ناقص« ارزبگيران دولتي صورت 
گرفته اس��ت. در روزه��اي اخير بان��ك مركزي با 
درخواس��ت وزارت صنعت ليست ارزبگيران دولتي 
را روي س��ايت خود قرار داد. بس��ياري از رسانه ها 
نس��بت به مغايرت اين ليس��ت با اطالعات گمرك 
انتقاد كرده و خواس��تار انتش��ار ليس��ت كامل آن 
ش��دند. موسسه ديده بان شفافيت بر همين اساس 
بيانيه يي منتش��ر كرده كه در آن از درخواست اين 
موسس��ه براي انتشار ليس��ت كامل خبر داده شده 
اس��ت؛ موضوعي كه به نوش��ته اين بيانيه پذيرفته 
نشده و مقام بانك مركزي آن را مغاير قانون دانسته 
است. اين بيانيه با رد مستدل اين موضوع از دولت 
درخواست كرده كه تغييراتي در تيم اقتصادي خود 
و در راس آن رييس كل بانك مركزي صورت دهد. 
به گزارش »تعادل«، ح��وادث اقتصادي اگرچه 
ممكن اس��ت عوامل متعددي داشته باشد اما آنچه 
در سرسلس��له وقايع مي تواند نقش بازيگرداني ايفا 
كند، مديريت سياست گذاراني است كه تصميمات 
آنها در راس هرم حكمراني به ش��كل و جهت دهي 
امور مي انجام��د. هرچند حكمراني خوب نمي تواند 
س��اختارها را تغيير دهد اما در س��طحي عملياتي، 
عاملي��ت قابل اهمي��ت و ب��راي ارزياب��ي كارنامه 

مسووالن استفاده مي شود. 
موج هاي گراني اخير و س��قوط ارزش پول ملي 
يك��ي از اي��ن حوادث ب��ود كه برخ��ي آن را با اتكا 
به س��ازمان توليد نقدينگي بهره محور كه ريش��ه 
در اقتص��اد نامول��د دارد توضيح مي دهن��د اما در 
مقابل برخي ديگر كه عمده نمايندگان كميسيون 
اقتصادي مجلس هس��تند عملكرد و حكمراني بد 
را عامل اين وضعيت قلم��داد مي كنند و بر همين 
اساس از طريق ابزارهاي خود خواستار تغيير كابينه 

شده اند. 
در همين راس��تا هفته پيش��ين وكالي ملت با 
جم��ع آوري ٥٠ امضا طرح اس��تيضاح وزير اقتصاد 
را رق��م زدند؛ پروژه يي كه گفته مي ش��ود در حال 
حاضر در كميس��يون اقتصادي روند اداري خود را 
طي مي كند و هنوز تسليم هيات رييسه نشده است. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس يكي از طراحان 
اصلي اين اس��تيضاح محسوب مي شود كه بارها در 
مصاحبه با رسانه ها مقامات اقتصادي قوه مجريه را 
ب��ه عنوان مقصران اصلي ن��زول ارزش پول معرفي 

كرده است. 
از س��وي ديگر اقتصادداناني مانند طهماس��ب 
مظاه��ري رييس كل اس��بق بانك مرك��زي نيز از 
ضرورت تغيير كابينه اقتصادي دولت س��خن گفته 
بودن��د. البته موضوع تغيير مقام��ات به اينجا ختم 
نمي ش��ود و به نظر مي رسد كه مناطق پشت پرده 
تا تغيير دولت هم پي��ش رفته بود كه درنهايت در 
نطق روحاني و اظهار عدم استعفاي وي نمايان شد. 
ف��ارغ از كلي��ت دول��ت، موضوع تغيي��ر كابينه 
اقتصادي همچنان پابرجا و به نظر مي رس��د دامنه 

طيف هاي موافقان اين موضع بيش��تر ش��ده باشد. 
همچنان كه روز گذشته ديده بان شفافيت و عدالت 
با رياس��ت احمد توكلي، نماينده سابق مجلس در 
بيانيه يي نسبت به عملكرد بانك مركزي در منتشر 
نكردن ليست كامل دريافت كنندگان ارز دولتي )ارز 
4٢٠٠ توماني( واكنش نشان داد و از رييس جمهور 
خواس��ت تا ب��ا تغيير تيم اقتص��ادي اش و در راس 
آن تغيير ريي��س كل بانك مركزي، گام بلندي در 
اعتماد سازي و تزريق اميد به جامعه برداشته شود. 
در اين بيانيه خطاب به ملت ايران نوش��ته شده 
است: »همه شما بزرگواران در ماه هاي اخير تشنج 
ايجاد ش��ده در ب��ازار ارز و طال را مالحظه كرديد و 
ت��الش دولت را در جهت كاهش تاثير اين وضعيت 
را كه ناشي از سياست هاي بانك مركزي بود تجربه 
نمودي��د. دولت تالش كرد كه ب��ا تخصيص ارز به 
كاالهاي مورد نياز، به ش��ما ملت اطمينان دهد كه 
مش��كلي پيش نخواهد آمد ول��ي ديديد كه دراين 
ش��رايط نيز گروه��ي از افراد كه بي��ن آنان عناصر 
ويژه خوار نيز كم نيستند چگونه از نيت خير دولت 
سوءاستفاده كردند و تالش دولت را بي ثمر نمودند 

و به اربابان خود آدرس ايجاد بحران را دادند.«
اين بيانيه در ادامه مي نويس��د: »در اين ارتباط 
بخش قابل توجهي از گيرندگان ارز به انحا مختلف 
ارز دريافت��ي را برارتب��اط با فعاليت بن��گاه خود يا 
مرتب��ط با آن ولي بدون اقدام ب��ه واردات كاالهاي 
تعهد ش��ده خود يا واردات كاال به قيمت ارز 4٢٠٠ 
توماني و فروش كاال به قيمت ارز بازار آزاد يا فروش 
ارز دريافتي در بازار آزاد يا احتكار كاالهاي وارداتي 
براي فروش با قيمت هاي باالتر يا نگه داش��تن ارز 
دريافت��ي و عدم خريد و واردات كاالهاي تعهدي يا 
خروج ارز تخصيصي به خارج كش��ور در خدمت به 
اس��تكبار جهاني، به ايران عزيز خيانت كردند و در 
بعضي موارد هنوز خيانت آنها ادامه دارد و متاسفانه 

آن طور كه الزمه اين دوره حساس كشور، انقالب و 
وضعيت سخت معيشتي شما ملت شريف و نجيب 
است بانك مركزي شفافيت به خرج نداده و دراين 
فضاي مسموم هنوزهستند بسياري از افراد فرصت 
طلب كه احساس امنيت مي كنند و به خيانت خود 

ادامه مي دهند.«
بياني��ه موسس��ه ديده بان ش��فافيت در ادامه از 
تالش وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات كه گفته 
شده »با شهامت اقدام به انتشار افراد و شركت هايي 
كه براي واردات تلفن همراه ارز دريافت كرده بودند 
و بخ��ش قابل توجهي از آنها خيانت در امانت ملي 
كردن، رس��وا نمودند« تقدير كرده است. همچنين 
گفته ش��ده كه اقدام وزير محت��رم صنعت، معدن 
و تجارت ه��م كه بانك مركزي را وادار به انتش��ار 
بخشي از دريافت كننده هاي ارز 4٢٠٠ توماني كرده 
بودند منتش��ر و به اطالع افكار عمومي رساند ولي 
 هنوز بخش بزرگي از اين موارد در پناه سياست هاي 

مخفي كارانه بانك مركزي، نا مشخص است. 
ديده بان ش��فافيت در اين بيانيه به عدم اجابت 
درخواس��ت خود براي انتش��ار ليس��ت ارزبگيران 
از س��وي بانك مركزي اش��اره مي كند و مي نويسد 
»اين موسس��ه طي نامه يي در تاريخ شش��م تيرماه 
ج��اري براس��اس قان��ون انتش��ار و دسترس��ي به 
اطالعات درخواس��ت ارس��ال اطالع��ات مرتبط با 
ارزهاي تخصيص يافته را نمود. ولي با كمال تعجب 
بان��ك مركزي طي نامه يي ب��ه امضاء مديركل امور 
بين الملل )كه معلوم نيست جايگاه اين مديركل چه 
ربطي با درخواست اين موسسه كه داراي شخصيت 
حقوقي ايراني اس��ت، دارد( اجابت درخواست اين 
موسس��ه را به بهانه مغايرت درخواست با مواد ٦ و 
١4 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات و ماده 
٦4٨ قانون مجازات اسالمي امكان پذير ندانست لذا 
در جهت شفاف سازي تخلف بانك مركزي در عدم 

پاسخ به در خواس��ت اين موسسه، ابتدا الزم است 
مواد قانوني اي كه مديركل مذكور به آنها متمسك 

شده است به عرض شما ملت شريف برسانيم: 
ماده ٦ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات: 
درخواست دسترس��ي به اطالعات شخصي تنها از 
اش��خاص حقيقي ك��ه اطالع��ات به آنه��ا مربوط 

مي گردد يا نماينده قانوني آنان پذيرفته مي شود. 
م��اده ١4 قان��ون انتش��ار و دسترس��ي آزاد به 
اطالعات: چنانچه اطالعات درخواست شده مربوط 
ب��ه حريم خصوصي اش��خاص باش��د ي��ا در زمره 
اطالعاتي باش��د كه نقض اح��كام مربوط به حريم 
خصوصي تحصيل شده اس��ت، درخواست بايد رد 

شود. 
م��اده ٦4٨ قان��ون مج��ازات اس��المي: اطباء و 
جراحان و ماماها و داروفروش��ان و كليه كساني كه 
به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار مي شوند 
هرگاه در غير موارد قانوني، اسرار مردم را افشا كنند 
به س��ه ماه و ي��ك روز تا يك س��ال حبس يا يك 
ميلي��ون و پانصد هزار ريال تا ش��ش ميليون ريال 

جزاي نقدي محكوم مي شوند.«
در ادامه بيانيه گفته شده كه حريم خصوصي چه 
ربطي به دريافت ارز دريافتي از محل منابع عمومي 
كشور كه ناشي از فروش انفال عمومي يعني اموال 
ملت ايران دارد و بعد، آيا بانك مركزي تمام ارزهاي 
تخصيص داده شده براي واردات كاال را به اشخاص 
حقيقي داده اس��ت كه نبايد افش��ا شود؟ مديركل 
بين الملل بانك مركزي بايد بداند كه حق ملت ايران 
است كه بداند اموالش را به چه كساني و براي چه، 
تخصي��ص داده اند و بانك مركزي يا هرتش��كيالت 
ديگر حكومتي با اينگونه منابع كشور چه كرده اند. 
ايشان بايد بداند كه فقط اطالعات امنيتي و نظامي 
كشور )مثل هر كشور ديگري( نبايد منتشر شود و 
كساني كه غير از اين جايگاه را دارند از اين به بعد 

يعني دريافت اموال ملت هيچ حريمي ندارند و بايد 
اينگونه اطالعات حتي در زمان درخواست و سپس 
تخصي��ص و پس از آن هزينه ك��رد آن و واردات و 
فروش كاال به هرقيمتي به اطالع صاحبان اين آب 
و خاك برس��د فلذا تمسك به ماده ٦ قانون مذكور 
فرار از مس��ووليت پاسخگويي و شفاف سازي است. 
همچنين تمسك به ماده ١4 قانون مورد اشاره نيز 
نش��ان از بي اطالعي ايشان يا هركسي كه به ايشان 
در رابطه با تهيه پاسخ به اين موسسه مشاوره داده 
دارد. حريم شخصي مربوط به مسائل داخلي زندگي 
افراد است نه جايي كه با بيت المال و برداشت از آن 
ب��ا هدف خاصي و در جه��ت رضايت مردم مرتبط 
ب��وده و امكان خيانت در آن م��ي رود. پيرامون اين 
مس��اله ايش��ان بايد پاس��خ دهد كه انتشار تقسيم 
ارزهاي بانك مركزي كه فروش انفال و محصوالت 
ناش��ي از مصرف آنها با اس��تفاده از ك��دام قانون و 
احكام مربوط تحصيل ش��ده اس��ت كه انتش��ار آن 
حريم شخصي اينگونه افراد را نقض مي كند؟ ايشان 
يا مش��اورينش قانون را تفسير به راي كرده اند و به 
اين وسيله حاش��يه امني را براي بخشي از اينگونه 
اش��خاص )نه همه آنها( كه خيانت به كشور جزئي 
از ذات آنها ش��ده، ايجاد كرده، مي كند. ايشان بايد 
بداند آنهايي ك��ه ارز تخصيصي را به حق و قانوني 
دريافت كرده و در محل��ي كه تعهد داده اند هزينه 
كرده و اقدام به خالف نكرده اند هيچ ترس و ابايي از 
انتشار اطالعاتشان نداشته و قطعا براي جدا شدن از 
افراد فرصت طلب به امانت از اين كار اس��تقبال هم 
مي كنند و طبيعي است كه ترس از آن كساني است 
ك��ه به ناحق عمل كرده اند و بايد نزد افكار عمومي 
رسوا شوند و براي هميشه در ليست سياه استفاده از 

منابع ملي قرار گيرند. 
و اما ماده ٦4٨ قانون مجازات اس��المي ايش��ان 
باي��د توضيح دهند كه حكم اين ماده كه مربوط به 
اطالع��ات بيماران نزد اطب��اء و جراحان و ماماها و 
دارو فروش��ان است چه ربطي به تخصيص ارز دارد. 
برداشت ما اين است كه در خوشبينانه ترين حالت، 
شايد ايشان عبارت »و كليه كساني كه به مناسبت 
ش��غل و حرفه خود محرم اس��رار مردم مي شوند« 
درنظر گرفته اند. اس��رار مردم يعني چه؟ آيا معني 
آن اين اس��ت كه هركس به ه��ر نحو اموال ملي را 
دراختيار گرفت صاحب اس��رار مي ش��ود و ايشان و 
در كل بانك مركزي يا هر تشكيالت ديگر حكومتي 
محرم اسرار او مي ش��وند تا او هرچه خواست بكند 
حتي تا ايج��اد زمينه اغتش��اش در امور اقتصادي 
كشور؟ در هرصورت ملت شريف ايران حق دارند از 
همه امور كشور )جز مسائل خاص امنيتي و نظامي( 
كه زندگي آنها را تحت تاثير منفي )و حتي مثبت( 
مطلع ش��وند و فرار از اين مسووليت مغاير با حفظ 

كيان كشور و انقالب است. 
درنهايت اين بيانيه خطاب به روحاني مي گويد: 
»جناب آقاي رييس جمهور به افكار عمومي پاس��خ 
دهند و با تغييرتيم اقتصاديش��ان ك��ه قاعدتا الزم 
اس��ت با تغيير رييس بانك مركزي آغاز شود، گام 
بلن��دي در اعتماد س��ازي و تزريق امي��د به جامعه 
بردارن��د و به همه تاكيد فرمايند كه دانس��تن امور 

كشور جزو حقوق قانوني و شرعي مردم است؟«
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توقف يارانه ارزي كاالهاي 
لوكس در بازار ثانويه

 معاون پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي با اشاره به 
اينك��ه بازار ثانويه ارز از ادامه روند پرداخت يارانه ارزي به 
واردات كاالهاي لوكس و غيرضروري جلوگيري مي كند، 
افزود: عبور از ارز تك نرخي صوري گامي رو به جلو است. 
حمي��د زم��ان زاده در گفت وگو با ايِبن��ا، درخصوص 
تصميم جديد دولت براي راه اندازي بازار ثانويه ارز، گفت: 
بازار ثانويه به اين منظور ايجاد ش��د كه نرخ اعالمي براي 
ثبت سفارش واردات در سامانه نيما با مسائلي مواجه بود 
كه يك مورد آن موج ثبت س��فارش هاي انجام شده براي 
واردات بود و دوم اينكه بس��ياري از صادركنندگان بخش 
خصوصي باتوجه به اينكه نرخ هاي بازار غيررسمي در بازار 
ارز خيلي باالتر از نرخ رسمي بود، انگيزه كافي براي اينكه 

ارز خود را در سامانه نيما عرضه كنند، نداشتند. 
معاون پژوهش��ي پژوهش��كده پول��ي و بانكي بانك 
مركزي اظهارداش��ت: براي حل اين مسائل بازار ثانويه 
ارز ايجاد ش��د. توجيه اول اين اس��ت وقتي كه نرخ ها 
در ب��ازار غيررس��مي خيلي باال اس��ت دليلي ندارد كه 
كاالهاي غيرضروري، لوكس و مصرفي كه مشابه توليد 

داخل دارند يارانه ارزي بگيرند. 
زمان زاده ادامه داد: از آن سو رانتي براي واردكنندگان 
كاال ايجاد شده بود و در نتيجه نياز بود كه نرخ دومي ايجاد 
شود. بنابراين منشا بحث از اينجا شكل گرفت كه با يك 
نرخ ۴۲۰۰ توماني نمي توانس��تيم كل تقاضا براي واردات 
همه كاالهاي را پاسخگو باشيم و به ويژه با رانتي كه ايجاد 
شده بود ضرورتي نيز براي پرداخت اين همه يارانه وجود 
نداش��ت. نتيجه اين شد كه ما بياييم نرخ رسمي ارز را به 
كاالهاي اساسي تخصيص دهيم و كاالهاي غيرضروري با 
نرخ دومي واردات انجام دهند و از آن س��و صادركنندگان 
نيز انگيزه كافي براي عرضه ارز به صورت رس��مي داشته 
باشند. اين مقام مسوول در پژوهشكده پولي و بانكي بانك 
مركزي افزود: اميدوارم اين بازار بتواند نرخ ها را ش��فاف تر 
كند و اين اقدام مي تواند بخش عمده يي از مشكالت براي 
واردات را نيز برطرف كند و مشكل بازگشت ارز صادراتي 
را نيز حل نمايد. به گفته زمان زاده، موضوع ارز تك نرخي 
از ابتدا كه مطرح شد، همزمان نرخ هاي غيررسمي هم در 
بازار وجود داش��ت و نرخ هاي بازار به نرخ رسمي نزديك 
نشد چون التهاباتي كه با فشارهاي خارجي بر اقتصاد ايران 
بود و همچنين خروج امريكا از برجام، باعث ايجاد تقاضاي 
س��فته بازي و خروج سرمايه شد كه مي توان گفت گرچه 

بازار غيررسمي محدودتر شده بود ولي وجود داشت. 

دليل عدم ارسال لوايح قوانين 
بانكي به مجلس

قائم مق��ام بانك مركزي گف��ت: در دولت جمع بندي 
ب��ر اين بود مباحثي كه حالت اورژانس��ي دارد به صورت 
جداگانه به مجلس ارسال شود و به همين منظور اليحه 
اصالح قانون پولي و بانكي در ۴ فصل و 119 ماده تقديم 

مجلس شد. 
اكب��ر كميجان��ي در گفت وگو با ف��ارس، درخصوص 
سرنوش��ت لوايح قانون بانكداري و قان��ون بانك مركزي، 
اظهارداشت: در دولت جمع بندي بر اين بود مباحثي كه 
حالت اورژانسي دارد به صورت جداگانه به مجلس ارسال 
شود. وي افزود: به همين منظور اليحه اصالح قانون پولي 
و بانك��ي در ۴ فصل و 119 ماده تقديم مجلس ش��د اما 
به دليل همزمان شدن اين اليحه با ديگر لوايح در مجلس، 
هنوز كميس��يون اقتصادي اين اليحه را بررس��ي نكرده 
است. قائم مقام بانك مركزي با بيان اينكه در سال جاري 
كميسيون اقتصادي بايد اين اليحه را در دستور كار قرار 
مي داد، گفت: اميدواريم هر چه زودتر اليحه اصالح قانون 
پولي و بانكي در كميسيون اقتصادي بررسي و در صحن 
علني به تصويب برس��د. در دولت ده��م دو اليحه قانون 
بانك��داري و قانون بانك مركزي تدوين ش��د اما به دليل 
برخورد با مسائل تحريم، پيگيري اين لوايح از دستور كار 
دولت خارج شد. اين لوايح به دولت يازدهم رسيد و با وجود 
وعده هاي مكرر در دولت يازدهم هم اين لوايح به مجلس 
ارسال نشد. تا اينكه اين دو اليحه بانكي سال گذشته در 
قالب اصالح قانون پولي و بانكي به مجلس ارسال شد كه 
بسياري از مولفه هاي دو اليحه قبلي را نداشت و محتويات 

آن فقط بخشي از لوايح را در برمي گرفت. 

تدوين طرح دوفوريتي اصالح 
قانون بخشش جريمه ديركرد

عضو كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي 
بر لزوم اجراي مصوبات قانوني مجلس مبني بر بخش��ش 

جريمه ديركرد وام هاي معوق تاكيد كرد. 
به گ��زارش ايِبنا، احم��د اناركي محمدي درخصوص 
اجراي مصوبات قانوني مجلس، مبني بر بخش��ش جرايم 
ديركرد وام هاي معوق بانكي، گفت: اينكه دريافت كنندگان 
وام هاي بانكي بايد در موعد مقرر اقس��اط وام ها را تسويه 
كنند يك موضوع بديهي اس��ت، اما در سال هاي گذشته 
اقتصاد كشور با ركود و نوسان شديد در بازارهاي مختلف 
روبه رو شده برخي فعاالن اقتصادي ناخواسته نتوانستند 
اقساط وام هاي بانكي خود را تسويه كنند كه موضوع قابل 
تاملي اس��ت. عضو كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��المي ادامه داد: در مالقالت هاي مردمي بس��ياري از 
كش��اورزان، اصناف و توليدكنندگان اين گاليه را مطرح 
كردند كه تعمدي در تس��ويه اقساط وام ها نداشته اند در 
اين راس��تا در مجلس تالش شد شرايطي فراهم شود كه 
بانك ها از مش��تريان هزينه يي بابت جريمه ديركرد اخذ 

نكنند و در اين راستا مصوبه قانوني تصويب شده است. 
نماينده انار و رفسنجان در مجلس دهم شوراي اسالمي 
افزود: براساس بند )و( تبصره 1۶ قانون بودجه سال9۷ در 
جهت حمايت از توليدكنندگان و تسويه مطالبات بانك ها و 
موسسات مالي در صورتي كه مشتريان بانك ها بدهي هاي 
معوق خود را كه تا پايان سال 1۳9۶ سررسيد شده اند را 
از تاريخ سر رسيد تا پايان شهريورماه سال جاري تسويه 
كنند، بانك ها و موسس��ات مال��ي و اعتباري نيز موظف 
مي ش��وند كه اصل و سود خود را براس��اس قرارداد اوليه 
و بدون احتس��اب جريمه دريافت كنند. اناركي محمدي 
گفت: بند )و( تبصره1۶ قانون بودجه سال9۷ با ابهاماتي 
روبه رو اس��ت كه بانك ها را براي اجراي مصوبه با مشكل 
روبه رو كرده در اين راستا در كميسيون اقتصادي با حضور 
مسووالن بانك مركزي، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و 

بودجه، مساله مورد بررسي كارشناسي قرار گرفت. 

اخبار

ديروز و براي نخستين بار در بازار ثانويه ارز

قيمت ارز توافقي كشف شد
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري| 

به دنبال گش��ايش بازار ثانويه ارز و نرخ توافق شده 
دالر 8هزار توماني بين صادركنندگان و وارد كنندگان،  
كه برخي ه��م آن را ۷5۲۳ تومان اعالم كرده اند، بازار 
سكه و طال نسبت به اين تحوالت واكنش نشان داد و 
قيمت سكه طرح جديد با كاهش 5۶هزار توماني به رقم 

۲ ميليون و 8۳1 هزار تومان به فروش رسيد. 
به گزارش »تعادل« كارشناس��ان با واكنش مثبت 
نسبت به اين نرخ 8 هزار توماني معتقدند كه اين نرخ 
پايين تر از نرخ هاي حاشيه بازار است كه در هفته هاي 
اخي��ر تا 9 هزار تومان نيز اعالم ش��ده بود و در نتيجه 
ادامه اين نرخ كه نزديك به حاشيه بازار است، مي تواند 
باعث تشويق صادركنندگان به عرضه بيشتر ارز به بازار 
ثانويه ش��ده و در عين حال به ثب��ات نرخ در يك نرخ 
منطقي و معقول نزديك به بازار كمك كند و در نتيجه 

باعث كاهش حباب بازار سكه خواهد شد. 
در اين راستا آغاز به كار بازار ثانويه سيگنال مثبتي 
به بازار ارز داده و موجب ش��د تا ثبات نس��بي بر بازار 
حكمفرما ش��ود. در حال حاضر بازار ثانويه فقط براي 
صادركنندگان و واركنن��دگان و گروه كااليي رديف ۳ 
اس��ت و قرار ش��ده كه صادركنندگان با واردكنندگان 
بر س��ر اين نرخ به توافق برسند، بدون اينكه دولت در 
نرخ گذاري دخالتي داشته باشد. اما اين نرخ بر ساير بازار 
كاالهاي مختلف اثرگذاشته و روي بازار سكه و طال نيز 
اثر مثبت خواهد گذاشت و باعث ثبات اين بازار مي شود. 
همچنين برخي صاحب نظران معتقدند كه اين تجربه 
در صورتي كه استمرار داش��ته باشد، مي تواند شمول 
بازار ثانويه را به ساير صادرات غيرنفتي گسترش دهد و 
در نتيجه باعث ثبات بيشتر، عرضه بيشتر ارز، نرخ هاي 
منطقي و كاهش التهاب بازار شود. همچنين به تدريج 
صرافي ها نيز وارد بازار شده و تعادل و روند طبيعي بازار 

را شاهد خواهيم بود. 

 عدم حضور ارز مسافرتي 
از سوي ديگر نقص بزرگ بازار ثانويه، عدم تامين ارز 
بخش خدمات مانند مسافرت، حمل و نقل و بيمه و... 
اس��ت كه هنوز وارد بازار ثانويه نشده و دولت براي ارز 
مسافرتي فعال تمهيدات مناسبي را در نظر نگرفته است. 

 ورود صرافي ها به بازار خدمات 
 قرار است كه دوباره صرافي ها ارز بخش خدماتي را 
تامين كنند و فعاليت آنها به رسميت شناخته شود كه 
قطعا س��بب مي شود تا ثبات به بازار بازگردد. به دنبال 
اين تحوالت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
با ۳۰هزار تومان افت قيمت نسبت به روز يك شنبه به 
ارزش ۲ ميليون و ۶5۴ هزار تومان داد و ستد شد. نيم 
س��كه بهار آزادي با 5 ه��زار تومان افت يك ميليون و 
۳8۳ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز با 5 هزار 
تومان كاهش به ارزش ۷1۷ هزار تومان، س��كه گرمي 
بدون تغيير قيمت ۳9۶ هزار تومان هر گرم طالي 18 
عيار نيز با افت يك هزار و 5۰۰ توماني به ارزش ۲۳۳ 
هزار و 5۰۰ تومان فروخته ش��د. در بازار ارز رسمي نيز 

هر دالر امريكا با 8 تومان رشد نسبت به روز يك شنبه 
۴ هزار و ۳۰1 تومان قيمت خورد. همچنين هر يورو با 
1۰ تومان افزايش نسبت به روز يك شنبه 5 هزار و 5۶ 
توم��ان و هر پوند نيز با ۶ تومان كاهش 5 هزار و ۷۰۰ 
تومان ارزش گذاري ش��د. دالر در س��ال جاري و بعد از 
ادامه نوس��انات بازار ارز از سال گذشته در فروردين ماه 
دچار تغييراتي در سياست گذاري معامالتي شده بود، 
به طوري كه دولت به يك باره تصميم گرفت قيمت بازار 
آزاد ك��ه تا ۶۰۰۰ تومان پيش رفته بود و نرخي كه در 
مركز مبادالت ارزي به ۳8۰۰ تومان مي رسيد را حذف 
و فقط يك نرخ براي آن اعالم كند. ۴۲۰۰ تومان نرخي 
بود كه معاون اول رييس جمهور تاكيد داشت غير از آن 
را دولت به رسميت نشناخته و معامالت با هر نرخي به 

جز آن براي دالر ممنوع و قاچاق است. 
در حال��ي در ابتداي امر يعن��ي از ۲1 فروردين ماه 
امس��ال با اجرايي شدن اين سياس��ت، برخي مقامات 
مسوول تاكيد داشتند كه قيمت ۴۲۰۰ تومان براي دالر 
حداقل تا ۶ماه بدون تغيير باقي خواهد ماند كه فقط ۴۰ 
روز دوام داشت و از ۳۰ ارديبهشت ماه يعني حدود ۴۰ 
روز بع��د از اينكه دالر فقط ۴۲۰۰ تومان روزانه قيمت 
مي خورد، افزايش آن ش��روع ش��د و در فاصله 5۰ روز 
گذشته حدود 1۰۰ تومان به آن اضافه شده است. البته 
رييس كل بانك مركزي به صراحت اعالم كرده بود كه 
اين نرخ مي تواند با توجه به ش��رايط بازار و تقاضا دچار 

نوسان قيمتي شود و همين طور هم شد. 
با قيمت گذاري بانك مركزي دالر ۴۲۰۰ توماني از 
اين پس ۴۳۰۰ و احتماال باالتر قيمت  خواهد خورد و 
اين نرخ مرجع آن است، يعني قيمتي كه صادركننده 
و واردكنن��ده مي توانند دالر خود را عرضه يا خريداري 

كن��د، متف��اوت خواهد ب��ود. اين در حالي اس��ت كه 
معامالت در سامانه نيما )سامانه نظام يكپارچه ارزي( 
و همچنين هر گونه معامله ديگر براي ارز نيز از جمله 
تقاضاي ارز مس��افرتي، دانش��جويي، درماني و... نيز از 
كانال بانك ها انجام مي ش��ود. بنابراين نرخ مرجع دالر 
براي صادركننده يا فروشنده ارز، كمتر و براي خريدار 
بيش��تر از اين نرخ تعيين مي شود. بر اين اساس امروز 
كه دالر ۴۳۰1 تومان قيمت خورده اس��ت، بانك دالر 
را ح��دود ۴۲۷9 تومان خري��داري و ۴۳۲۲ تومان به 
متقاضي مي فروش��د. افزايش نرخ دالر دولتي در حالي 
ادامه دار ش��ده كه اخيرا ارز ناشي از ۲۰ درصد صادرات 
غير نفتي نيز به معامالت سامانه نيما اضافه شده است، 
اما قيمت گذاري آن با نرخ ۴۲۰۰ يا ۴۳۰۰ تومان فعلي 
متفاوت بوده و به طور توافقي انجام مي شود اما تاكنون 
هيچ اعالم شفافي در رابطه با قيمت ارز عرضه شده اين 
صادرات انجام نشده است. همچنين در كنار اين دو نرخ 
در ب��ازار آزاد نيز معامالت هر چند به طور غير ش��فاف 
انجام مي شود و نرخ فعلي دالر به 8۰۰۰ تومان و باالتر 
مي رسد. بر اين اس��اس اختالف حدود ۴۰۰۰ توماني 

بين دو نرخ رسمي و غيررسمي مشهود است. 

 تحويل سكه هاي پيش فروشي طبق برنامه
از سوي ديگر عليرضا رواقي اردبيلي رييس اداره كل 
خزانه بانك ملي تاكيد كرد: سكه هاي پيش فروش شده 
و ارزهاي س��پرده گذاري شده نزد اين بانك به صورت 
تعهد شده در حال تحويل به مشتريان است و بر اساس 
برنامه از پيش اعالم شده انجام مي شود و نگراني خاصي 
وجود ندارد. وي همچنين با بيان اينكه بازپرداخت اصل 
و س��ود س��پرده هاي ارزي با همان ارز تحويل شده به 

بانك را تضمين كرده اس��ت، افزود: س��پرده گذاران به 
صورت روزانه در حال مراجعه به شعب هستند و شواهد 
كامال نش��ان دهنده اين است كه بانك به تعهدات خود 

پايبند است. 

 تعيين نرخ توافقي ارز 
 پيش بيني ه��ا حاكي از آن اس��ت كه ب��ا افزايش 
عرضه ارز، روند نرخ به زودي كاهش��ي خواهد شد. در 
ح��ال حاضر بازار ثانويه ارز از محل ۲۰ درصد صادرات 
كاالهاي غيرنفتي كه عمدتا ش��امل بخش خصوصي 
و اق��الم خرد اس��ت، تامي��ن مي ش��ود. وارد كننده با 
صادركننده با توافق روي نرخ را در سامانه جامع تجارت 
ثبت مي كنند و در مرحله بعدي وارد كننده با مراجعه 
به بانك گواهي ثبت آماري خود را مي گيرد و سپس با 
مراجعه به صادركننده مربوط، توافق نهايي خود را انجام 
مي دهد؛ اين توافق هم در سامانه جامع تجارت ثبت و 

عملياتي مي شود. 
در ب��ازار ثانوي��ه ارز ب��ه صورت فيزيك��ي تحويل 
نمي شود؛ بلكه از حساب هاي صادر كننده به مقصدي كه 
وارد كننده براي واردات كاال نياز دارد پرداخت مي شود. 
در همين حال مديركل سياست ها و مقررات ارزي بانك 
مركزي از آغاز به كار بازار ثانويه ارز از روز سه شنبه خبر 
داد. مهدي كس��رايي پور مديركل سياست ها و مقررات 
ارزي بانك مركزي در اين زمينه گفت: با انجام معامالت 
مرب��وط به ۲۰درصد صادرات غيرنفتي و اختصاص ارز 
آن به واردات كاالهاي مصرفي در س��امانه نيما، به طور 
خودكار اطالعات مربوط به نرخ توافق ش��ده  مبادله ارز 
در س��امانه اطالعات بانك مركزي موسوم به سنا قابل 
دس��ترس خواهد ب��ود. وي درباره س��از و كار تعيين 

ن��رخ و مبادله ارز در ب��ازار ثانويه گفت: صادر كنندگان 
مي توانند ارز حاصل از ۲۰ درصد صادرات غير نفتي را با 
واردكنندگان كاالهاي دسته سوم مبادله كنند. مديركل 
سياست ها و مقررات ارزي بانك مركزي گفت: دو طرف 
مي توانند هم از س��امانه هاي تج��ارت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اس��تفاده كنند ك��ه در اين صورت ارز 
و ري��ال و امتياز واردات صادركنن��ده مورد مبادله قرار 
مي گيرد يا اينكه اين امكان در س��امانه نيما نيز وجود 
دارد كه اين بخ��ش از صادركنندگان بتوانند ارز خود 
را در س��امانه نيما به نرخ رقابتي كه به صورت عرضه و 
تقاضا تعيين مي شود، بفروشند. صرافي ها نيز به عنوان 
واس��طه بين واردكننده و صادركننده عمل مي كنند و 
براي نرخ توافقي بازار ثانويه سقفي تعيين نشده است. 

در همين حال رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
گفت: گزارش راهكارها توسط مجلس به دولت ارائه 
ش��د و مس��ووالن دولتي نيز روي آن نظ��ر دارند و 
رئوس آن در جلس��ه شوراي هماهنگي اقتصادي قوا 
نهايي مي شود. محمدرضا پورابراهيمي با بيان اينكه 
كميته ضد تحريم در دولت و مجلس تش��كيل شده 
است، گفت: اگر دولت در اقتصاد پاي كار بيايد، همه 
ظرفيت ها در كنار آنها خواهد بود به شرط آنكه اراده 
خود را در ماموريت ها نش��ان دهد. رييس كميسيون 
اقتصادي مجل��س در خص��وص مديريت نقدينگي 
كه آس��يب به بازارهاي طال و س��كه و ارز زده است، 
بيان داش��ت: اصلي ترين بحث به ساماندهي ترازنامه 
نظام بانكي بر مي گردد و پس از آن روش هاي جذب 
نقدينگي است كه بايد بتوانيم آن را به سمت اقتصاد 
مولد، توليد و اشتغال هدايت كنيم. اينكه مجموعه يي 
از اقدام��ات در نظام بانكي و اجرايي صورت مي گيرد 
و پيامد آن، اتفاقات را هدايت كند. گزارش راهكارها 
توس��ط مجلس به دولت ارائه شد و مسووالن دولتي 
نيز روي آن نظر دارند و رئوس آن در جلس��ه شوراي 
هماهنگ��ي اقتصادي قوا نهايي مي ش��ود. همچنين 
ش��ايد موضوع تحريم ها و ش��وك ارزي براي اقتصاد 
ايران ش��رايطي را فراهم كند كه همزمان با كارهاي 
كوتاه م��دت و ميان مدت، كارهاي پايه يي و اساس��ي 
انج��ام دهيم. ب��ه گفته رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس، شوك ارزي در اقتصاد ايران فرصتي استثنايي 
براي رونق توليد كش��ور است به شرطي كه مسووالن 
پاي كار باش��ند. اكنون چيني ها اقدام به كاهش ارزش 
پول ملي خود در مقابل دالر كردند تا صادرات افزايش 
و واردات كاه��ش يابد. اين نماينده مجلس در پاس��خ 
به اين س��وال كه چرا اشراف اطالعاتي به حساب هاي 
بانكي وجود ندارد كه ش��اهد خريد ۲ تن سكه از يك 
نفر در بازار هس��تيم، بيان داشت: در بخش ارز هم كه 
چندين ميليارد دالر وارد بازار شد شبيه به خبر خريد 
س��كه اتفاق افتاده است به دليل اينكه آمار و اطالعات 
دقيق نداريم در اين بازار هم وضعيت همين است. بايد 
مجموعه از اطالعات و ضوابط وضع مي شد كه نشان از 
ضعف در بانك مركزي اس��ت. عرضه ارز و سكه بدون 
ضابطه همين مي ش��ود كه منابع از دس��ت مي رود و 

مقابله هم نمي توان كرد. 

»تعادل« تازه ترين تحوالت صنعت بيمه را بررسي مي كند 

خدمات و فناوري هاي جديد در انتظار پوشش بيمه اي
گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|

خبر تخلفات واردات بيش از ۶ هزار خودرو لوكس 
خارجي در س��امانه ثبت س��فارش و ترخيص آنها در 
ابتدا با انتشار ش��ايعاتي در مورد هك سامانه مربوطه 
اطالع رس��اني شد و البته بعدها با تكميل آن مشخص 
شد كه نوعي تخلف در اين رابطه صورت گرفته است. 
اما در عين حال از نقطه شروع انتشار اين گونه خبرها، 
اين پرس��ش مطرح است كه نحوه نظارت بر اين گونه 
س��امانه ها و بس��ياري از اطالعات و اسناد تجاري كه 
به صورت الكترونيك��ي، بانكي، درگاه خدمات دولتي، 
پنجره واحد تجاري، و... كار مي كند بايد چگونه باشد 
تا اوال از هك و خس��ارت و تخلفات مربوطه جلوگيري 
كن��د و دوما در صورتي كه خس��ارتي ب��ه ذي نفعان 
تجاري و مردم رس��يد، بايد چگونه با آن برخورد شود 
و آيا مي توان برخي موارد را از طريق پوشش بيمه يي، 

بازسازي كرد و ذي نفع خسارت خود را دريافت كند؟
ب��ه گ��زارش »تعادل« ش��بيه چنين خس��ارت ها 
و تخلفات��ي در بس��ياري از دارايي ه��ا و فعاليت هاي 
اقتصادي به صورت بيمه سرقت، خسارت، آتش سوزي 
و... پيش بيني شده و انسان ها بسياري از فعاليت هاي 
خود را بيمه مي كنند تا در صورت تخريب و خسارت 
و از بين رفتن مال يا بخش��ي از آن بتوانند بخش��ي از 

خسارت هاي خود را از شركت بيمه دريافت كنند. 
از س��وي ديگ��ر ش��ركت هاي بيمه، بازرس��ان و 
متخصصان، توصيه هاي مختلفي را براي جلوگيري از 
خسارت مطرح كرده اند و از بيمه شده ها مي خواهند كه 
آنها را رعايت كنند و گزارش هاي تكميلي به بازرسان 
بيمه ارائه كنند تا شاخص هاي نظارتي تقويت شده و از 
خسارت هاي احتمالي در آينده جلوگيري كند و مثال از 

آتش سوزي در ساختمان ها جلوگيري نمايد. 
ب��ر اين اس��اس ب��ا گس��ترش ش��ديد روش هاي 
الكترونيكي و اينترنتي و دنياي ديجيتال اكنون افراد، 
شركت ها و ذي نفعان به دنبال راهكارهايي هستند تا 
خدم��ات و فعاليت هاي خ��ود را بيمه كنند تا بتوانند 
از ه��ك، از بين رفتن، س��رقت و خس��ارت هاي ديگر 
جلوگيري كنند و شاخص هاي نظارتي را تقويت كرده 
و در صورت خس��ارت بتوانند بخشي از خسارت وارد 

شده را از شركت هاي بيمه دريافت كنند. 
از آنجا كه مالكيت معنوي، ارزش داده ها و اطالعات 
مختلف الكترونيكي، اس��ناد تجاري، نقل و انتقال ها، 
فرصت ها و مجوزها و... اكنون به صورت الكترونيكي در 
مراكز داده ها، شبكه هاي الكترونيكي، خدمات دولتي 
و س��ازمان هاي مختلف موجود اس��ت، نگراني از بابت 

خس��ارت و س��رقت و از بين رفتن آنها وج��ود دارد و 
همچنين احتمال سوءاستفاده و هك آنها زياد است. 

بر اين اساس از آنجا كه به قول مسووالن انتظامي 
و آگاهي، س��ارقان و متخلفان هميشه يك قدم جلوتر 
از ذي نفعان و سازمان ها هستند، در نتيجه الزم است 
كه به ميزان رشد هكرها، متخلفان و سارقان، اقدامات 
پيشگيرانه توسط س��ازمان هاي نظارتي و شركت هاي 
بيمه يي در ارائه روش ها، تقويت شاخص هاي نظارتي 
و پوش��ش هاي بيمه يي و مقابله با پولشويي، خسارت 
و س��رقت اسناد ارائه ش��ود و شركت هاي بيمه يي نيز 
انواع رش��ته هاي بيمه يي در فضاي مجازي، سايبري، 
الكترونيكي و ديجيتال��ي را ارائه دهند و حق بيمه ها 
و ميزان پوشش خسارت ها را مشخص كنند تا افراد و 
شركت هايي كه از طريق خدمات سايبري كسب وكار 
دارند، بتوانند خود را در مقابل خسارت ها بيمه كنند. 

در حال حاضر در اقتصاد ايران حدود ۴۰۰ ميليون 
كارت بانكي الكترونيكي وجود دارد و ميليارد ها اسناد 
تجاري، ش��بكه اطالع رس��اني، خدم��ات الكترونيكي 
در كش��ور داريم كه اس��ناد واطالعات مردم را حفظ 
مي كنند و به جاي اينكه كاميون هاي حمل اطالعات 
و زونكن ها، گوني ها و بسته هاي پول و اسكناس، اسناد 
مالي و تجاري و مالكيت جابه جا ش��وند، اين اطالعات 
در ش��بكه هاي داراي ايمن��ي باال بايد حفظ ش��وند و 

شركت هاي بيمه يي نيز آنها را حفظ كنند. 

 روزانه 10هزار حمله سايبري 
به اذعان مس��ووالن حوزه آي تي نيز روزانه بيش از 
1۰ هزار حمله س��ايبري به كاربران ايراني از داخل و 
خارج كش��ور صورت مي گيرد كه بيشتر اين حمالت 
خنثي مي شود اما ديگر حمالت سايبري موفق باعث 
ايجاد خس��ارت هاي كالن مالي مي شود كه متاسفانه 
آم��ار دقيق��ي در اين رابطه وجود ندارد و بس��ياري از 
فعاالن اقتصادي خواستار پوشش بيمه يي براي مقابله 
با اين نوع حمالت هس��تند. هر روز بس��ياري از افراد 
به پليس فتا، بانك ها و س��ازمان هاي مختلف مراجعه 
مي كنند و نس��بت به كالهبرداري، برداشت از حساب 
و دزديده ش��دن اسناد و اطالعات ارزشمند خود طرح 
شكايت مي كنند و همه اينها ضرورت تقويت روش هاي 
محافظت از اطالعات مش��تريان و موجودي حساب و 
اس��ناد مالي را مط��رح كرده و س��ازمان هاي مختلف 
نظارتي و شركت هاي بيمه بايد به سرعت در پي چاره 
كار باش��ند. براس��اس يك پژوهش بين المللي سبقت 
حق بيمه هاي سايبري از ديگر رشته هاي بيمه يي بازار 

رش��ته هاي تجاري ۷۳۰ ميلي��ارد دالر ارزش دارد و با 
نرخ س��االنه 5. ۳ درصد تا س��ال ۲۰۲1 رشد خواهند 

داشت و به تقريبا 1۰۰ ميليارد دالر خواهد رسيد. 
 )AON( اين مطلب را ش��ركت بيمه گ��ر اي اوان 
در گ��زارش اخير خ��ود از بازار بيمه تج��اري اموال و 
حوادث جهان اعالم كرده اس��ت به طوري كه تا سال 
۲۰۲1، س��ريع ترين رش��د حق بيمه ها در محصوالت 
بيمه سايبري خواهد بود. عالوه بر اين انتظار مي رود، 
موسس��ات مالي، بخش هاي معدن و م��واد معدني و 
فناوري و رس��انه ها نسبت به ديگر بخش هاي صنعت 
توسعه پيدا كنند. طي پنج سال گذشته حق بيمه هاي 
سايبري، عمده ترين رشد را با ۲۳درصد در سال شاهد 
بوده است و پيش بيني مي ش��ود تا سال ۲۰۲1، حق 
بيمه ها در جهان ارزشي معادل ۴ ميليارد دالر داشته 
باشند كه نرخ رشد س��االنه تركيبي 1۴.1درصدي را 
نش��ان مي دهد. حق بيمه هاي بيمه تجاري خودرو در 
جهان س��ريع ترين رش��د را بين س��ال هاي ۲۰1۳ – 
۲۰1۷ ش��اهد بود و در س��ال ۲۰1۷ به 19۲ ميليارد 
دالر رس��يد. بر اساس آمارهاي جهاني، حق بيمه هاي 
غرام��ت كارگران به 8۳ ميليارد دالر رس��يد كه اكثر 
آن در اي��االت متحده در ح��دود 9۷ميليارد دالر بازار 
رش��ته هاي تجاري در جهان توسط شركت هاي خرد 
از جمل��ه افراد و نهادهاي خود اش��تغال تا 9 كارمند 
خريداري مي ش��ود.  بيمه س��ايبري را مي ت��وان ابزار 
كمكي كسب و كارهاي كوچك و متوسط دانست، زيرا 
اكثريت آنها در معرض ريسك باالي حمالت سايبري 
هستند و توانايي پرداخت ناشي از يك نقص را ندارند. 
عمده ريسك ها در حوزه فضاي تبادل اطالعات سايبر 
به چهار دس��ته مخاطرات قابل پذيرش، تاثير پايين، 
تاثير متوس��ط، تاثير زياد، تقسيم بندي مي شود و در 
هر يك از ابعاد بر اس��اس مكانيس��م تاثيرات امنيتي 

درجه بندي و استانداردسازي شده است. 
هي��چ نوع عدد و ارقامي مبن��ي بر تناوب حمالت 
هكرها نس��بت ب��ه بنگاه هاي داخلي و خس��ارت هاي 
وارده بر اقتصاد ايران منتش��ر نش��ده اس��ت. موضوع 
بيمه س��ايبري، پس از يك حمله در سطح وسيع در 
ماه آوريل س��ال جاري ميالدي كه هزاران ارائه كننده 
خدمات اينترنتي و مراكز داده در جهان را تهديد كرد 
كه طي آن ۳5۰۰ دس��تگاه در ايران نيز دچار اختالل 

شد، ضرورت بيشتري پيدا كرده است. 
 بيمه سايبري يكي از زيرشاخه هاي بيمه مسووليت 
شناخته مي ش��ود كه در آن بيمه گذاران ريسك هاي 
ناشي از تبادل اطالعات را پوشش مي دهند، مخاطرات 

اين بخش بس��ته ب��ه اينكه تا چه مي��زان بر عملكرد 
شركت ها اثر مي گذارد، درجه بندي و استاندارد سازي 
ش��ده است و بيمه ها به نسبت آن با اخذ حق بيمه از 

مشتريان، پوشش بيمه يي ارائه مي كنند. 
عمده پوش��ش هاي بيمه يي در فضاي س��ايبري را 
مي توان در بخش خس��ارات مالي، س��رقت اطالعات 
صنعت��ي و فردي، وقف��ه در تجارت و ني��ز ارتباطات 
دانست. در مقابل پوشش هاي ارائه شده در اين بخش 
بطور عمده به پوش��ش بيمه ش��خص ثالث به معني 
كالهب��رداري در زمان انتقال پول الكترونيكي و بيمه 
مسووليت ش��خص ثالث شامل پوش��ش آلوده شدن 
سيس��تم ها به ويروس و بدافزار و نيز دزديده ش��دن 
كارت ه��اي تجاري و اعتباري باز مي گردد. بر اس��اس 
گزارش اخير فيچ، حق بيمه هاي بسته يي و مستقل تا 
5۴ درصد در سال ۲۰1۷ رشد داشته و به ۲٫1 ميليارد 
دالر رسيد و صنعت بيمه جهان از سودآوري عمده يي 
از مقوله س��ايبري بهره مند اس��ت. با اين وجود بيمه 
سايبري هنوز ناكافي است و شركت بيمه لويدز انگليس 
يكي از بازيگران مهم صنعت بيمه جهان چندي پيش 
در گزارش��ي تاكيد كرد: با وج��ود آنكه فضاي رقابتي 
جديدي در ارائه پوشش براي حمالت سايبري وجود 
دارد، اما ش��ركت هاي مالي هنوز اقدام هاي كافي براي 
حفظ خود در برابر حمالت سايبري انجام نداده اند كه 
اين كار ريسك ش��ركت هاي بيمه در ارائه خدمات را 
افزايش مي ده��د. برآوردهاي جهاني نش��ان مي دهد 
كه حمالت به سيس��تم هاي عامل رايانه در بس��ياري 
از ش��ركت هاي جهان مي تواند منجر به خسارت هايي 

بيش از ۳۰ ميليارد دالر ش��ود و ش��ركت هاي بزرگ 
و حت��ي دولت ها تا حد زيادي در معرض اين آس��يب 
قرار دارند. موسس��ه رتبه بندي »اي ام بس��ت« نيز در 
اين رابطه گزارشي منتش��ر و اعالم كرده است كه در 
بازار بيمه سايبري، شرايط فوق العاده يي براي گسترش 
وج��ود دارد، اما ماهيت خطرات حمالت ديجيتالي در 
كنار استراتژي هايي كه براي قيمت گذاري به كار گرفته 
مي ش��ود، اجازه نمي دهد تا اين بازار به شرايط ايده آل 
برس��د. با وجود اين پيشرفت ها، سال گذشته ميالدي 
با وجود آنكه حمالت باج افزاري، بدافزاري و س��ايبري 
به اوج خود رس��يد و تصور مي ش��د شركت ها بيش از 
پيش به فكر بيمه س��ايبري باشند، چنين اتفاقي رخ 
نداد و بر اساس گزارش موسسه امريكايي اف ام گلوبال 
كه در زمينه بيمه مش��اوره مي دهد، تنها كمتر از ۲۰ 
درصد ش��ركت هاي آس��يايي خود را در برابر حمالت 
س��ايبري و باج افزاري بيمه كرده اند؛ در حالي كه اين 
نسبت در ميان شركت هاي امريكايي ۶۶درصد است. 
در ايران اطالعات دقيقي از ميزان حمالت س��ايبري 
و خس��ارت هايي كه اين گونه اقدام ها بر اقتصاد كشور 
دارد، در دس��ترس نيس��ت، اما در س��ال هاي اخير به 
تناوب اخبار هجوم هكرها به پايگاه هاي اطالع رس��اني 
ش��ركت هاي بزرگ، منتشر شده است. به هر حال در 
صنعت بيمه هر كاال و خدمتي قابليت بيمه ش��دن را 
دارد، فقط بايد ريس��ك آن ارزيابي و بر مبناي آن نرخ 
حق بيمه تعيين ش��ود و بيمه مركزي براي بررس��ي 
طرح ه��اي توس��عه يي و تصويب چني��ن محصوالتي 

آمادگي دارد.
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5 بورس و فرابورس
 دالي�ل تحق�ق س�ود ۱۴۲ ريال�ي »كچ�اد«: 
ش��ركت معدني و صنعتي چادرملو با انتشار گزارش 
ميان دوره يي س��ه ماهه منتهي به پايان خرداد ۹۷ از 
شناسايي ۱۴۲ ريال سود خبر داد. بر اين اساس، سود 
محقق شده »كچاد« در دوره ۳ ماهه منتهي به پايان 
خرداد ۹۷، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش 
۱۲۲ درصدي داشته است. همچنين اين شركت در 
مدت مش��ابه س��ال قبل فقط ۶۴ ريال سود براي هر 
سهم شناس��ايي كرده بود. آخرين سود محقق شده 
۱۲ ماهه بودجه كچاد معادل ۳۷۶ ريال بوده اس��ت. 
افزون بر اين، بررس��ي گزارش هاي مالي اين شركت 
نشان مي دهد مهم ترين دليل افزايش ۱۲۲ درصدي 
س��ود اين شركت در سه ماهه امسال نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل رشد ۵۷۹درصدي ساير درآمدها و 
هزينه ه��اي غيرعملياتي و درآمد س��رمايه گذاري ها 
اس��ت. همچنين س��اير درآمدهاي عملياتي شركت 
نيز ۱۱۶درصد رش��د كرده است. اين در حالي است 
كه بررس��ي آمار توليد و فروش ش��ركت در دوره سه 
ماه��ه نيز از افزايش نزديك به ۶درصدي حجم توليد 
و ح��دود ۳درصدي مقدار فروش حاكي اس��ت. اما با 
نگاهي به اين ارقام افزايش ۱۱۴درصدي مبلغ فروش 
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل قابل توجه است. 
همچنين در ميان انواع محصوالت اين شركت فوالد 
ب��ا افزايش ۱۰۰درصدي توليد، فروش و مبلغ فروش 
مواجه شده است. بر اين اساس اين شركت در حالي 
طي دوره يك ماهه گذشته مورد توجه سرمايه گذاران 
قرار گرفته و شاهد رشد قيمت سهام و تقاضاي خريد 
بوده كه در شفاف سازي چهارم تيرماه پس از بيش از 
۵ روز رش��د قيمت حداكث��ري، اعالم كرده تا مقطع 
فعلي تغيير با اهميت��ي در وضعيت مالي يا عملكرد 
شركت رخ نداده و روند ايجاد شده براي قيمت سهام 
اين ش��ركت ناشي از عرضه و تفاضا در بازار و تحليل 
و تصميم س��رمايه گذاران بوده است. سابقه معامالتي 
سهم نشان مي دهد پس از برگزاري مجمع ساالنه در 
تاريخ ۲۳ خرداد ماه س��ال جاري و تقسيم ۳۳تومان 
س��ود نقدي، با رش��د بيش از ۱۶ درصدي قيمت در 
روز بازگش��ايي )۲8 خرداد( مواجه ش��ده است. روند 
صع��ود قيمتي اين س��هم در حال��ي از ۲8 خرداد تا 
چهارم تيرماه به طور متوالي ادامه داش��ته كه پس از 
شفاف سازي شركت اندكي از سرعت اين رشد كاسته 
ش��د. با اين وجود كچاد در ۱۵ روز معامالتي پس از 
بازگشايي نماد شاهد رشد ۲۳ درصدي قيمت سهام 

بوده است. 
 توضيح »فوالد« درباره داليل افزايش س�ود 
س�ال ۹۶: شركت فوالد مباركه اصفهان در خصوص 
افزاي��ش ۷8 ريالي درآمد هر س��هم س��ال مالي ۹۶ 
توضيح داد. بر اين اساس شركت فوالد مباركه اصفهان 
در اطالعيه يي از افزايش ۵ هزار و 8۴۱ ميليارد ريالي 
سود حاصل از شركت هاي سرمايه پذير به سود خالص 
شركت در سال مالي منتهي به پايان اسفند ۹۶ خبر 
داد. به گزارش سنا، اميرحسين نادري معاون اقتصادي 
و مالي شركت فوالد مباركه اصفهان در نامه يي خطاب 
به رييس اداره نظارت بر ناش��ران بورسي اعالم كرد با 
توجه به برگزاري مجامع عمومي سال ۹۵ شركت هاي 
معدني و صنعتي چادرملو، گل گهر و س��رمايه گذاري 
توس��عه مع��ادن و فلزات پس از تاري��خ تهيه و تاييد 
صورت هاي مالي شركت فوالد مباركه براي سال مالي 
۹۵ و برگزاري مجامع عمومي س��ال ۹۶ شركت هاي 
فوق قبل از تهيه و تاييد صورت هاي مالي اين شركت 
در س��ال مالي ۹۶، به طور اس��تثنا درآم��د حاصل از 
سرمايه گذاري در س��ال ۹۶ شامل سود تقسيم شده 
دو س��ال ياد شده ش��ركت هاي مذكور است. مطابق 
صورت هاي مالي تلفيقي براي س��ال مالي منتهي به 
پايان اس��فند ۹۶ به صورت حسابرسي نشده، درآمد 
حاصل از سرمايه گذاري بيش از ۲ هزار و ۱۲۶ ميليارد 
ريال شناسايي ش��ده است. الزم به توضيح است اين 
مبلغ به ميزان ۵ هزار و 8۴۱ميليارد ريال بابت س��ود 
حاصل از شركت هاي سرمايه پذير گل گهر، چادرملو، 
معادن و فلزات و فوالد هرمزگان به مبلغ ذكر شده در 
سال ۹۶ افزوده خواهد شد. با توجه به افزايش درآمد 
حاصل از سرمايه گذاري ها مبلغ ۷8 ريال به درآمد هر 
سهم در س��ال مالي ۹۶ اضافه خواهد شد. همچنين 
بررسي معامالت سهامداران حقيقي و حقوقي در اين 
نماد نشان مي دهد از ابتداي تير ماه تا پايان معامالت 
روز يك ش��نبه ۱۷ تيرماه در بيشتر روزهاي حمايت 
حقوقي ها مش��هود اس��ت. با اين وجود امروز تحرك 
بيشتر بازيگران بزرگ بازار در سمت فروش ملموس 
ب��ود. از خبره��اي پيرامون اين ش��ركت نيز ش��ايعه 
كمبود آب و توقف خطوط توليد بود كه ش��ركت در 
اطالعيه يي توضيح داده استفاده از منابع جايگزين در 
دس��ت اجرا بوده و روند توليد شركت با هيچ تهديد 

جديد به دليل كمبود آب مواجه نيست. 
 »وس�اپا« براي سال ۹۶ س�ود نقدي تقسيم 
نكرد: شركت گروه سرمايه گذاري سايپا در سال مالي 
۹۶ مبلغ ۳8 ريال سود به ازاي هر سهم محقق كرد اما 
سود نقدي بين سهامداران خود تقسيم نكرد. بر اين 
اساس، مجمع عمومي عادي ساالنه سال مالي منتهي 
به ۲۹ اسفند ماه ۹۶ شركت گروه سرمايه گذاري سايپا 
برگزار و گزارش آن در تاريخ دوم تير ماه ۹۷ به تاييد 
هيات مديره اين شركت رسيد. همچنين ميزان دارايي 
گروه در سال مالي ۹۶ معادل ۴۷ هزار و ۳۹۱ ميليارد 
و ۴۷۶ ميليون ريال بوده كه نسبت به سال مالي قبل 
معادل ۵8 درصد كاهش داش��ته است. عالوه بر اين 
ميزان بدهي هاي تلفيقي س��ال مالي ۹۶ اين شركت 
مع��ادل ۳۵ هزار و ۱۷۹ ميليارد و ۷۶8 ميليون ريال 
اعالم شده است كه در مقايسه با سال مالي ۹۵ معادل 
۶۵ درصد كاهش نش��ان مي دهد. اين در حالي است 
كه ميزان دارايي ش��ركت اصلي در سال مالي ۹۶ در 
مقايسه با س��ال مالي قبل تغيير محسوسي نداشته 
است و اين ش��ركت با دارايي معادل ۱۷ هزار و ۲۰۳ 
ميليارد و ۲۱۵ ميليون ريال معادل يك درصد نسبت 
به س��ال مالي قبل رش��د داشته اس��ت و بدهي هاي 
آن ني��ز با مبلغ ۴ه��زار و 8۰۹ ميليارد و ۳۳ ميليون 
ريال در س��ال مالي گذشته نسبت به سال مالي ۹۵ 
با افزايش ۲۹درصدي همراه بوده است. شركت گروه 
سرمايه گذاري س��ايپا نخستين پيش بيني سود سال 
مالي ۹۶ را مبلغ ۱۰۶ ريال اعالم كرده بود كه اين رقم 
در آخرين پيش بيني به مبلغ ۳8ريال تعديل يافت و 
در پاي��ان نيز همان مبلغ را به ازاي هر س��هم محقق 
كرد اما سود نقدي ميان سهامداران خود تقسيم نكرد. 

رويخطشركتها

»تعادل« در گفت وگو با صاحب نظران تاثير راه اندازي بازار ثانويه ارزي را بر بازار سرمايه بررسي مي كند

بورس در انتظار سياست هاي جديد ارزي
گروه بورس| مسعود كريمي|

ت��ك نرخي ك��ردن قيمت ارز و ش��كل گيري 
بي وقفه بازار غير رسمي با نرخ هايي بيش از حد 
انتظار نشان از شكست سياست گذار در مديريت 
ب��ازار و قاطعي��ت آن در خص��وص جلوگيري از 
راه ان��دازي بازار ثانويه ارزي كش��ور دارد. بر اين 
اس��اس، اكنون در كمتر از ۴ ماه سرمايه گذاران 
در بازار هاي مالي كش��ور با تش��كيل بازار ثانويه 
ارزي ش��اهد ايجاد ۳ نرخ بر خالف سياست هاي 
دس��توري دولت در ابتداي سال جاري هستند. 
در همين ح��ال ب��ا توجه به افزاي��ش روزانه نرخ 
دالر كه در تازه ترين آمار ها نرخ رس��مي ۴۲۰۰ 
توماني هم به بيش از ۴۳۰۰ تومان افزايش پيدا 
كرده اس��ت نشان مي دهد، قيمت كشف شده در 
بازار تازه نفس ارزي كه حدود 8۰۰۰ تومان بين 
صادركنن��دگان و واردكنندگان م��ورد توافق در 
س��امانه نيما قرار گرفته فاصله اندكي با بازار غير 
رس��مي دارد. بر اين اساس به عقيده كارشناسان 
در صورتي كه تمام صنايع داخلي بتوانند از بازار 
ثانويه ارزي بهره مند شوند به طور قطع چشم انداز 
معامالتي بسيار روش��ن در بورس تهران متصور 
اس��ت. اما در نقطه مقاب��ل در صورتي كه برخي 
صناي��ع همانن��د دس��تورالعمل منتش��ر ش��ده 
)صنايعي غير از پتروش��يمي و فلزات( بتوانند از 
چنين سازوكاري اس��تفاده كنند، تغيير چنداني 
را در معامالت س��هام مشاهده نخواهيم كرد. در 
هر صورت اس��تراتژي دولت در راستاي مديريت 
بازار ارز با چنين اقدامي اگر بر اس��اس واقعيت و 
بدون رفتار هاي دخالتي تداوم پيدا كند مي توان 
به افزايش ميزان شفافيت قيمتي و نزديك شدن 
نرخ ه��ا در ب��ازاري مبتني بر عرض��ه و تقاضاي 
واقع��ي اميدوار بود. در غير اين صورت ش��رايط 
كمي متفاوت تر است. از همين رو، سياست هاي 
جدي��د ارزي با محوريت معام��الت كليه صنايع 
در ب��ازار ثانوي��ه مي تواند نقطه قوت��ي در صعود 

شاخص هاي بورسي لحاظ شود. 

 نظام عرضه و تقاضا ارجح ترين توصيه 
در همين رابطه فردي��ن آقا بزرگي مديرعامل 
كارگ��زاري بانك دي در خصوص تاثير راه اندازي 
ب��ازار ثانوي��ه ارزي در معامالت بازار س��هام در 
گفت وگ��و با »تعادل« عنوان كرد: تش��كيل بازار 

ثانويه يك گش��ايش خوش��ايندي را در وضعيت 
ش��ركت  هاي صادرات مح��ور و ارزآور طي مرور 
زمان ايج��اد خواهد كرد. وي خاطرنش��ان كرد: 
در صورتي كه تا كنون برخي شركت ها مجبور به 
انجام روش��ي بودند كه در آن ممكن بود بخشي 
از درآمد ها به طور مس��تقيم عايد ش��ركت نشود 
به واس��طه راه اندازي اين بازار به س��مت افزايش 

شفافيت سوق پيدا خواهند كرد.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه اذعان داش��ت: 
روي كار آم��دن چنين فرآين��دي مثبت ارزيابي 
مي ش��ود اما س��ازوكار اجرايي چني��ن پروژه يي 
بيشتر از اصل و اساس قانوني آن اهميت خواهد 
داش��ت. فردين آقا بزرگي ابراز داشت: زماني كه 
ن��رخ ۴۲۰۰ توماني به عنوان ارز تك نرخي دالر 
اعالم شد به فاصله كوتاه زماني نواقص اين قانون 
جديد براي همگان قابل مش��اهده شد. بنابراين 
 باي��د در انتظ��ار اين موض��وع بود ك��ه اگر ۲۰ 
درصد از اظهارنامه هاي صادراتي را ۲۰ درصد از 
متقاضيان ارز خري��د و فروش كنند به طور قطع 

چنين فرآيندي مناس��ب ارزيابي نمي ش��ود. به 
عبارتي ديگر ايجاد هر نوع محدوديتي، سازوكار 
و آثاري كه يك روش و سياست مي تواند از خود 

برجاي بگذارد را كمرنگ خواهد كرد. 
مديرعامل كارگزاري بانك دي معتقد اس��ت، 
در صورت��ي كه صفر تا صد ب��ازار ثانويه ارزي به 
ش��كل صحيح اجرايي ش��ود و در نقط��ه مقابل 
در صورت��ي كه بومي س��ازي، دس��تخوش تغيير 
و تح��والت زود گذر، تصميم��ات متفاوت و مورد 
اصالحات عديده قرار نگيرد اين فرآيند مي تواند 
گام��ي رو ب��ه جلو تلقي ش��ود. وي با اش��اره به 
محدوديت ها اف��زود: اينكه معامالت در اين بازار 
فقط بي��ن صادركنندگان و واردكنندگان صورت 
مي گي��رد يك محدوديت در روند خريد و فروش 
محسوب مي ش��ود. از س��وي ديگر شنيده شده 
اس��ت كه يك پنج��م از ارز اظهارنام��ه صادراتي 
بين واردكننده و صادركنن��ده مورد مبادله قرار 
مي گيرد. بر اين اس��اس، در صورتي كه سازوكار 
به اين ش��كل باش��د بازار ثانوي��ه كارايي الزم را 

نخواهد داش��ت. فردي��ن آقا بزرگ��ي تاكيد كرد: 
در ي��ك فضاي متع��ادل، نظام عرض��ه و تقاضا 
ارجح ترين توصيه محس��وب مي ش��ود. وي بيان 
كرد: پيمان ه��اي ارزي دوجانبه، مبادالت ارزي 
محدود بين كش��ور ها در ميان مدت و بلندمدت 
فضاي كس��ب و كار اقتصاد و كش��ور را محدود 
خواهد كرد كه اين روند يك آس��يب جدي تلقي 

مي شود. 

 فتح قله ۱۴0000 واحدي
از س��وي ديگر مهدي افناني كارش��ناس بازار 
سرمايه در خصوص تاثير نرخ 8۰۰۰ توماني بازار 
ثانوي��ه در روند معامالتي ب��ورس در گفت وگو با 
»تعادل« بيان كرد: تش��كيل ب��ازار ثانويه ارزي 
نش��ان از اين موضوع دارد كه دول��ت از مواضع 
گذشته خود كه به طور كلي بازار ثانويه را ناديده 
گرفت بود، پايين آمده اس��ت. وي خاطرنش��ان 
ك��رد: بنابراي��ن كلي��ه صادركننده ه��ا از جمله 
صادركنندگاني كه در بازار س��هام حضور دارند، 

مي توانند با اين نرخ اق��دام به عرضه دالر كنند. 
از همين رو انتظار مي رود، س��ود آوري شركت ها 
افزاي��ش پي��دا كن��د و تغيي��رات قيمت��ي قابل 
مالحظه يي را در جريان معامالتي اين دس��ت از 
صنايع ش��اهد باش��يم. اين تحليلگر بازار سرمايه 
گف��ت: صادركنندگان مي توانن��د ارز خود را در 
بازار ثانويه به فروش برس��انند. در چنين حالتي، 
قيمت ه��اي فروش و نرخ ارز با نرخ ثانويه تعيين 
خواهد ش��د. در چنين شرايطي EPS شركت ها 
رشد چشم گيري بابت تغييرات قيمت ارز تجربه 
مي كند كه در نهايت منجر به افزايش قيمت نيز 
مي ش��ود. مهدي افناني تصريح كرد: بررس��ي ها 
نش��ان مي ده��د كه بازار س��هام ب��ا دالر ۵۴۰۰ 
توماني رش��د قابل مالحظه يي را تا كنون به ثبت 
رس��انده است. اين در حالي است كه تعيين نرخ 
8۰۰۰ توماني دالر نش��ان از پتانس��يل افزايش 

دوبرابر ديگر در بازار دارد. 
وي اف��زود: ۱۲۰ هزار ال��ي ۱8۰ هزار ارقامي 
هس��تند كه ش��اخص بورس با توجه به نرخ دالر 
به  آنها دسترسي پيدا خواهد كرد. بر اين اساس، 
پيش بيني مي ش��ود كه با نرخ 8۰۰۰توماني دالر 
در صورت��ي كه همه صنايع بتوانند از بازار ثانويه 
ارزي بهره مند ش��وند ش��اخص بازار س��هام قله 
۱۴۰ه��زار واح��دي را در كوتاه مدت فتح  خواهد 

كرد.
اي��ن كارش��ناس بازار س��رمايه عن��وان كرد: 
طبق دس��تورالعملي كه منش��ر شد شركت هاي 
پتروشيمي، پااليش��ي، فلزات و معدني از عرضه 
ارز در س��امانه نيما منع ش��ده اند. بر اين اساس 
 باي��د در انتظ��ار تعيين تكليف اي��ن موضوع بود. 
مهدي افناني تاكيد كرد: در صورتي كه همچنان 
دس��تورالعمل مذكور در بازار ثانويه ارزي حاكم 
باش��د و ش��ركت هاي بزرگ نتوانن��د از اين بازار 
استفاده كنند، شاخص بورس تهران در محدوده 
۱۱۰ه��زار واحدي نوس��ان خواهد داش��ت. اين 
تحليلگ��ر بازار س��رمايه اظهار داش��ت: در حال 
حاضر ابه��ام  زيادي در بازار ثانوي��ه ارزي وجود 
دارد كه احتماال طي هفته هاي آينده اين موضوع 
برطرف خواهد ش��د. از س��وي ديگر بازار سهام 
همچنان نسبت به س��اير بازار ها بازاري جا مانده 
لحاظ مي ش��ود، چرا كه پتانسيل هاي بااليي براي 

رشد در اين بازار وجود دارد. 

گروه بورس|
 ش��اخص كل بورس اوراق به��ادار تهران در 
معامالت روز گذش��ته با اف��ت ۲ واحدي به رقم 
۱۱۰ ه��زارو 8۴۹ واحدي كاه��ش پيدا كرد كه 
اين موضوع نش��ان از افزايش احتياط سهامداران 
در راس��تاي تعيين و تكليف ب��ازار ثانويه ارزي و 
ريسك هاي سيستماتيك بازار داشت. به هر حال 
در معامالت ديروز شاخص هم وزن هم ۶۴ واحد 
عقب نشيني كرد. همچنين شاخص بازار اول در 
حال��ي ۴۷ واحد افت كرد كه ش��اخص بازار دوم 
رش��د ۲۳۵ واح��دي را به ثبت رس��اند. عالوه بر 
اين، ديروز س��رمايه گذاران بورسي بيش از ۷۴8 
ميليون برگه سهم، حق تقدم و ساير دارايي هاي 
مالي را در بازار دس��ت به دست كردند كه ارزش 
معامالت بي��ش از يك هزار و ۹۴۰ ميليارد ريال 
بود و در ۵۷ هزار نوبت معامالتي به ثبت رس��يد. 

از س��وي ديگر در داد و ستدهاي ديروز شاخص 
صناي��ع محصوالت كاغذي و وس��ايل ارتباطي با 
بيش��ترين رشد در صدر پربازده ترين صنايع بازار 

قرار گرفتند.
همچنين گروه هاي فلزات اساسي، شيميايي 
و كان��ه فلزي ب��ا بيش��ترين ارزش معامالت در 
ص��در برترين گروه ه��اي صنعت ق��رار گرفتند. 
بيش��ترين تاثير مثبت بر ش��اخص نيز توس��ط 
صنايع محصوالت ش��يميايي، فلزات اساس��ي و 
ش��ركت هاي چند رشته يي صنعتي ثبت شد. در 
مقابل صناي��ع خودرو و س��اخت قطعات، قند و 
شكر و سرمايه گذاري ها بيشترين تاثير منفي را بر 
شاخص داشتند. بر اساس اين گزارش، نمادهاي 
گل گهر، تاپيكو، پتروشيمي مبين، آسان پرداخت 
پرشين و بانك صادرات با بيشترين تاثير منفي بر 
شاخص مانع رشد اين متغير شدند. اين در حالي 

بود كه نمادهاي صنايع پتروشيمي خليج فارس و 
فوالد مباركه با بيشترين تاثير مثبت بر شاخص 
مانع افت بيشتر اين متغير شدند. همچنين امروز 
چهارش��نبه قرار اس��ت ۵ درصد از سهام شركت 
پتروشيمي پارس در بورس عرضه شود و شركت 
صنايع پتروشيمي خليج فارس به عنوان سهامدار 
عمده اين ش��ركت ديروز مورد توج��ه بازار قرار 
گرفت و بيش��ترين تاثير مثبت را بر شاخص كل 
ثبت كرد. افزون بر اين صدرنش��يني بازار ديروز 
نيز با بيشترين رش��د قيمت متعلق به نمادهاي 
موتورس��ازان تراكتورس��ازي ايران، سپنتا، ملي 
س��رب و روي اي��ران، حم��ل و نق��ل بين المللي 
خليج ف��ارس، كارتن ايران، فروس��يليس ايران و 

توسعه معدني و صنعتي صبانور بود. 

 كاهش آيفكس
از س��وي ديگر در روزي كه گذش��ت بيش از 
۳۶۰ ميليون ورقه بهادار به ارزش بيش از ۲ هزار 
و ۷۷8 ميلي��ارد ريال در ۱۷۷ هزار و ۵۰۰ نوبت 
معامالت��ي در مجموع بازار ه��اي ۹گانه  فرابورس 
جا به جا ش��د كه بازار ه��اي اول و دوم ۶8 درصد 
از حجم كل معامالت را به خود اختصاص دادند. 

اين در حالي است كه روز سه شنبه نوزدهم تيرماه 
در مجموع دو بازار اول و دوم فرابورس نزديك به 
۲۴۵ ميليون سهم به ارزش ۴۳۳ ميليارد و ۶۹۰ 
ميليون ريال دس��ت به دست ش��د كه نماد ذوب 
با در اختيار گرفتن بي��ش از ۲۴ درصد از حجم 
معامالت در حدود ۳ هزار نوبت معامالتي و ارزش 
۷۷ ميليارد ريالي در اين دو بازار صدر نشين حجم 
و ارزش شد. همچنين سه تابلو الف، ب و ج بازار 
پايه فرابورس نيز در روز گذش��ته ميزبان معامله 
بيش از 8۱ ميليون سهم به ارزش ۱۳۰ ميليارد 
ريال بودند. ع��الوه بر اين نزديك به ۲۵ ميليون 
ورقه بهادار متعلق به صندوق هاي سرمايه گذاري 
قاب��ل معامل��ه )ETF( به ارزش بي��ش از ۴۲۵ 
ميلي��ارد دي��روز در ب��ازار ابزار ه��اي نوين مالي 
فراب��ورس تغيير مالكيت يافت. در س��مت ديگر 
ب��ازار، در تابلو اوراق با درآم��د ثابت معامله يك 
ميليون و ۹۰۰هزار ورقه بهادار به ارزش يك هزار 
و ۷۱۱ ميليارد و ۹۰۰ ميليون ريال ثبت شد كه 
»اخ��زا۶۲۳« با حجم معامالتي به ميزان بيش از 
۲۱۴ هزار ورقه به ارزش ۱۲۹ميليارد ريال شاهد 
گرم ترين استقبال در معامالت مربوط به اين تابلو 
از سوي معامله گران بود. بر اين اساس نگاهي به 

آمار معامالت در تابلو تسهيالت مسكن حاكي از 
جا به جايي بيش از ۹۵ هزار تس��ه به ارزش بيش 
از ۶۶ ميليارد ريال است. در اين ميان اختصاص 
يافتن ۲۰درصد از حجم معامالت معادل بيش از 
۱۹ه��زار ورقه به ارزش افزون بر ۱۳ميليارد ريال 
به تسه خرداد ۹۷ به معني ثبت بيشترين حجم 
و ارزش براي اين تس��ه است. همچنين در روزي 
كه نماد هاي »دماوند« و »هرمز« هر يك با بيش 
از ۲ واح��د تاثير بر آيفك��س منفي ترين اهرم ها 
ب��ر اين نماگ��ر در معامالت روز گذش��ته بودند، 
شاخص كل فرابورس با ۲ واحد كاهش در ارتفاع 
۱۲۳۷ واحدي ايس��تاد. در نهايت دومين عرضه 
اوليه فرابورس ايران در س��ال ۹۷ با كشف قيمت 
۱۵۲۴ ريالي براي هر س��هم ش��ركت كشاورزي 
و دامپ��روري بينالود نيش��ابور در نماد معامالتي 
»زبينا« و با مش��اركت ح��دودا ۱۱۹ هزار نفري 
معامله گران به پايان رس��يد. در طول اين عرضه 
اوليه كه ۱۰ درصد از س��هام اين ش��ركت ۴۰۰ 
ميلي��ارد ريالي در بازه قيمت��ي ۱۴8۰ تا ۱۵۲۴ 
ريال��ي و به روش ثبت س��فارش آم��اده فروش 
ب��ه متقاضيان حقيق��ي و حقوقي ب��ود، بيش از 
۹۹درصد سهام به حقيقي ها تخصيص داده شد. 

تحليلگران

عضو ش��وراي عالي بورس معتقد است كه شرايط فعلي براي ايجاد بورس نفت 
منطقي نيست. وي گفت: براي فروش نفت از طريق بازار سرمايه ابتدا بايد حداقل 
بازار منطقه يي براي آن ايجاد كنيم. به گزارش ايلنا، حسين عبده  تبريزي با اشاره 
به طرح فروش نفت در بازار س��رمايه و بورس اظهارداش��ت: بورس نفت و انرژي 
ماهيت بين المللي دارد و اصوال هم در بورس هاي كااليي مانند بورس نفت، بورس 
ان��رژي، فوالد، برق و... مردم ع��ادي نمي توانند ورود كنند. وي در ادامه افزود: در 
بازارهايي مانند بورس انرژي و بورس كاال معموال كس��اني درگير مي شوند كه در 
اين كس��ب  و كارها حضور دارند و رقم هاي بااليي در اختيار آنها اس��ت. تبريزي 
در ادامه گفت: مردم عادي ش��ناختي از بورس هاي كااليي ندارند و بيشتر درگير 
بورس اوراق بهادار مي ش��وند و ما هم به س��رمايه گذاران عادي توصيه نمي كنيم 
كه وارد بورس كاال و بورس انرژي ش��وند حتي ما به تازه واردان توصيه مي كنيم 
از طريق صندوق ها به بازار س��رمايه وارد ش��وند تا در شرايط نوسانات بازار دچار 
زيان نش��وند. عضو ش��وراي عالي بورس ادامه داد: معتقدم بورس نفت را بايد در 
يكي از مناطق آزاد با دسترسي به مقررات وسيع تر نسبت به مقررات جاري كشور 
راه اندازي كنيم و طبيعي اس��ت كه بورس نفتي بايد در شرايط اقتصادي و روابط 
بين المللي مناس��ب تر ايجاد ش��ود. وي با تاكيد بر اينكه امروز بهترين زمان براي 
ايجاد بورس نفت نيس��ت، گفت: به هر حال تش��خيص دولت اين است كه شايد 
راه اندازي بورس نفت بتواند در فروش نفت كش��ورمان موثر باشد اما براي فروش 
نفت از طريق بازار س��رمايه حداقل بايد ب��ازار منطقه يي براي آن ايجاد كنيم كه 
عده يي از خارج از كش��ور بتوانند نفت ايران را خريداري كنند. عضو شوراي عالي 
بورس همچنين درباره حجم باالي نقدينگي در كش��ور اظهارداش��ت: متاس��فانه 
ب��ازار پول حج��م باالي نقدينگي ايج��اد كرده و وجود اين حج��م از نقدينگي ها 
به دليل توزيع س��ودهاي موهومي نظام بانكي اس��ت. عبده تبريزي با بيان اينكه 
اگ��ر نظام بانكي ب��ه ايجاد اين نقدينگي ها ادامه دهد وضعيت اقتصاد كش��ورمان 
دش��وارتر خواهد ش��د، گفت: بانك مركزي بايد تالش كند كه بانك ها سودي كه 
كس��ب كرده اند را بين مردم توزيع كنند نه اينكه س��ودي كه به دست نياورده اند 
ب��ه اقتصاد تزري��ق كنند و اين زيان باالتري خواهد داش��ت. وي همچنين درباره 
احتمال افزايش نرخ سود بانكي براي جذب نقدينگي هاي موجود در بازارها اظهار 

داشت: تاكنون افزايش نرخ سود بانكي تاييد نشده است. 

ب��ازار ثانويه ارزي، موضوع معامالت گواه��ي ارزي و همچنين خبر عرضه اوليه 
س��هام پتروش��يمي پارس، مهم ترين داليلي بود كه بازار سرمايه را در هفته جاري 
تحت تاثير قرار داد. محسن عباسلو كارشناس بازار سرمايه درباره داليل رفتار چند 
روز اخير بازار س��رمايه با اشاره به اخبار عرضه اوليه سهام پتروشيمي پارس تاكيد 
كرد: يكي از مهم ترين داليل فروش س��هام كه از روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز 
ش��ده، عرضه اوليه پتروشيمي پارس طي روز جاري اس��ت. به گزارش سنا، وي با 
اشاره به اينكه عرضه اوليه اين شركت پتروشيمي به دليل نياز به نقدينگي سنگين 
ب��ه تعويق افتاد، افزود: اين عرض��ه حدود ۶۰۰تا ۷۰۰ ميليارد تومان نقدينگي نياز 
دارد كه رقم قابل توجهي اس��ت، در بازاري كه ش��اهد ورود سرمايه گذاران و جذب 
نقدينگي هاي جديد است، جابه جايي سهام براي تامين مالي يك عرضه اوليه بزرگ 
ممكن است بازار را متاثر كند. اين كارشناس بازار سرمايه به توافق هاي ارزي هفته 
گذشته كه توسط مجلس و دولت انجام شد اشاره كرد و گفت: براساس توافق هاي 
انجام ش��ده، بازار ثانويه ارزي كار خود را آغاز كرد و معامله گواهي ارزي در بورس 
منتفي ش��د. وي خبر معامله گواهي ارزي در بورس را براي ش��ركت هاي صادرات 
محور خبر مثبتي دانس��ت و گفت: اين خبر باعث ش��د تا س��هامداران قيمت هاي 
مختلف��ي از ۵ه��زار و ۵۰۰ تا ۷هزار تومان براي ارز متصور ش��وند و براس��اس آن 
حاش��يه س��ودي با جهش خيره كننده پيش بيني كنند اما آغاز ب��ه كار بازار ثانويه 
ارزي معادالت اين گروه را تغيير داد. عباسلو ادامه داد: بازار ثانويه ارزي با شفاف تر 
ش��دن نح��وه معامالت مي تواند بخش عمده يي از ابهامات ب��ازار ارز را براي صنايع 
مه��م و صادرات محور برطرف كند. اين كارگزار بازار س��رمايه در ادامه با تاكيد بر 
اينكه اثر منفي اين اتفاق بر بازار سرمايه موقتي است، گفت: با توجه به افزايش نرخ 
تورم در اقتصاد و رش��د قيمت ها در س��اير بازارهاي كااليي و خدماتي، اينك نوبت 
رشد بازار سرمايه است كه از چند هفته گذشته آغاز شده و نقدينگي هاي جديدي 
وارد اين بازار شده است. وي با اشاره به اينكه اين روزها سرمايه گذاران تازه وارد با 
نقدينگي هاي قابل توجهي وارد بازار س��هام شده اند، افزود: ورود مستقيم اين گروه 
به بازار بايد منطقي و به دور از هيجان باشد، چرا كه تصميم هاي هيجاني و دنباله 
روي از صف ه��ا مي تواند جو بازار را متالطم كند. عباس��لو ب��ا تاكيد بر اينكه تمام 
نهادهاي بازار س��رمايه بايد تالش كنند تا سرمايه گذاران خرد به طور مستقيم وارد 

بازار نشوند، گفت: به نظر مي رسد رشد بازار سرمايه ادامه دار باشد. 

هر زمان در اقتصاد كشور نياز به شفافيت احساس شده، بازار سرمايه گزينه اول 
بوده است؛ چراكه به دليل ابزارهاي كنترلي و نظارتي، بازار سرمايه و مكانيسم هاي 
تسويه در آن به گونه يي است كه مي تواند پاسخگوي نيازهاي كنترلي حاكميت در 
مورد نحوه جذب منابع مالي و از همه مهم تر نحوه مصرف آن باشد. يك كارشناس 
بازار س��رمايه با بيان اين مطلب افزود: س��ودهاي كالن حاصل از س��رمايه گذاري 
در بازاره��اي رقيب همچون ارز و س��كه هي��چ كمكي به اقتصاد كش��ور نكرده و 
ساختار حاكميت كشور هم كوچك ترين بهره مالياتي از آن نبرده است، بلكه براي 
اقتصاد كشور به مثابه سم مهلكي عمل كرده است. اما در مقابل بازار سرمايه نياز 
نقدشوندگي س��رمايه گذاران را برطرف كرده و بازاري براي رقابت در جذب منابع 
مالي فراهم كرده اس��ت. به گزارش س��نا، محس��ن فاضليان با اشاره به تالش هاي 
اخير دولت براي انتقال و هدايت نقدينگي به س��مت توليد از طريق بازار س��رمايه 
اظهار داش��ت: بايد خاطرنش��ان كرد كه هدايت نقدينگي به س��مت بازار سرمايه 
عمدتا متوجه بازار ثانويه اوراق بهادار اس��ت، اما آن چيزي كه به توليد و توس��عه 
كشور كمك مي كند بازار اوليه و تجهيز و تشكيل شركت ها است. وي توضيح داد: 
در ب��ازار ثانويه فقط انتقال مالكيت اوراق بهادار صورت مي گيرد اما از طرف ديگر 
رونق بازار اوليه و رجوع ش��ركت ها براي تجهيز منابع مالي به بازار س��رمايه وجود 
يك بازار ثانويه قوي اس��ت كه در آن قيمت ها به خوبي باال و پايين ش��ده و عدم 
تقارن اطالعاتي در حداقل باش��د. اين كارش��ناس بازار سرمايه گفت: واقعيت اين 
است كه همچنان نظام اقتصادي كشور يك نظام مبتني بر بانك بوده و گزينه اول 
و ممكن براي تامين مالي يك پروژه سيس��تم بانكي است. براي اينكه شركت ها و 
بنگاه هاي اقتصادي براي تامين منابع مالي به بازار س��رمايه رجوع كنند و اعتماد 
آنها به اين بازار بيشتر شود مستلزم صرف زمان بيشتري است. فاضليان ادامه داد: 
البته اين نكته هم حائز اهميت اس��ت كه ش��رايط تامين مالي چه از طريق انتشار 
اوراق مشاركت محور، نظير سهام و چه از طريق اوراق بدهي محور، نظير صكوك 
اجاره بايد قابليت رقابت با سيس��تم بانكي را داش��ته باش��د. اين قابليت رقابت در 
شاخص هاي مهمي همچون بهاي تمام شده نرخ تامين مالي و زمان ارائه خدمات 
تعريف مي ش��ود. وي در پاسخ به اين س��وال كه هدايت نقدينگي به سمت بورس 
چه نقشي در تامين سرمايه در گردش براي بنگاه ها و شركت هاي اقتصادي خواهد 

داشت، گفت: مسلما بورس و بازار سرمايه از شفافيت باال برخوردار هستند.

ابزار هاي كنترلي و نظارتي بازار سرمايهتداوم رشد بورسشرايط ايجاد بورس نفت فراهم نيست

مروري بر آمار معامالت ديروز بورس

احتياط سهامداران
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 مانور جهانگيري
روي اتاق بازرگاني

احمد آزادمرد| عضو هيات نمايندگان اتاق ايران|
امس��ال هم مانند س��ال قبل و س��ال هاي ماقبل روز 
دهم تير ماه در س��الن اجالس سران مراسم بزرگداشت 
روز صنع��ت و معدن برگزار ش��د، اما ح��ال و هواي اين 
دهم تير ماه با س��اير دهم تيرماه ها در سال هاي گذشته 
تفاوت داش��ت. نخست آنكه اوضاع اقتصادي كشور اعم از 
توليد، صادرات، واردات و همچنين نرخ ارز وضع نابساماني 
داشت و با آنكه تا حدودي عامل و عوامل آن چه در خارج 

مشخص بود همه به دنبال پرتقال فروش مي گشتند. 
در اي��ن ميان قرعه گفت وگو با حاضران در همايش و 
بزرگداش��ت روز صنعت به نام اسحاق جهانگيري معاون 
اول رييس جمهور خورده بود و او در سالني سخنراني كرد 
كه در سال هاي گذش��ته و در همين سالن و همين روز 

رييس جمهور وقت صحبت مي كرد. 
اين انتخاب س��خنران شايد به اين دليل بود كه چون 
ايش��ان در چن��د نوبت وزير صنايع بودند و ب��ا درد و دل 
بيش��تر صنعتگران و معدنكاران آش��نايي داشتند و اين 
امتياز مي توانس��ت در اف��راد دل نگران صنعتي و معدني 
حاضر در جلس��ه نافذ باشد. آقاي جهانگيري در حالي با 
حاضران صحبت مي كرد كه در س��ال هاي پيش از اين نه 
تنها در سالن بلكه در طبقه باال جايي براي نشستن گير 
نمي آمد اما حاال در سالن اصلي حتي با اينكه تعداد زيادي 
از حاضران را دولتي ها و منتخبان شهرس��تان ها تشكيل 
مي دادن��د هنوز تعداد زي��ادي از صندلي ها خالي بود كه 
مي توانس��ت پيام خوبي براي دولتمردان داشته باشد كه 
مطمئنا آقاي جهانگيري با آن تيزهوشي كه دارد اين پيام 
را به خوبي دريافت و س��عي كرد به گونه يي سخن بگويد 
تا حضار با رضايت س��الن را ترك كنند. به همين لحاظ 
ب��ود كه گفت دولت يازده��م و دوازدهم توجه خاصي به 
بخش خصوصي مخصوصا اتاق بازرگاني دارد و به همين 
دليل رييس وقت اتاق بازرگاني را به هيات دولت برد. اما 
او نگفت كه نهاوندي��ان يك اقتصاددان بود و قبل از اتاق 
بازرگاني در پست هاي معاون وزير مشغول به كار بود و با 
آنكه دولتي بود در ات��اق بازرگاني براي بخش خصوصي 
گام هاي خوبي برداش��ت و همين حركات بود كه بخش 
خصوصي ايشان را با آن كه از بخش دولتي بود، پذيرفتند. 
همچنين معاون اول در رابطه با مشاور بودن اتاق بازرگاني 
سخني به ميان نياورد و حتي از رييس اتاق نخواست كه 
در اين روزهاي حس��اس بخش��ي از وقت خود را در نهاد 
رياس��ت جمهوري بگذراند و نظرات و ديدگاه هاي بخش 
خصوص��ي را در كمتري��ن فرصت ممكن به مس��ووالن 
گزارش و اطالع دهد تا وقتي آقاي جهانگيري كه در روز 
صنعت روي اتاق بازرگاني مانور مي دهد در زمان تشكيل 
كارگروه يا كميته تهاتر آقاي شافعي را به عنوان نماينده 
بخ��ش خصوصي در آن كارگروه يا كميته عضو كند. اين 
يك منطق قابل فهم و ساده است كه توليد و اقتصاد كشور 
در دست توليد كننده و بازرگاني است كه نمايندگان آنها 
در اتاق هاي بازرگاني سراس��ر كش��ور عضو هستند پس 
طبيعتا بايد در اين كميته نماينده يي حضور داشته باشد. 

سيمان صادراتي گران مي شود
دبير انجم��ن صنفي صنعت س��يمان از افزايش نرخ 
صادرات س��يمان در نيمه دوم امس��ال خبر داد و گفت: 
باتوجه به از دست رفتن بازار عراق براي صادرات سيمان، 
مش��تري هاي جدي��دي از جمله قطر، كوي��ت، تانزانيا و 

بنگالدش پيدا كرده ايم كه جايگزين عراق شوند. 
صنعت سيمان در حال حاضر به دليل نداشتن تقاضا 
كمتر از ظرفيت اسمي توليد مي كند، چراكه طي سال هاي 
اخير س��اخت و س��از با ركود مواجه بوده است و از سوي 
ديگ��ر عراق بزرگ ترين ب��ازار صادراتي اين محصول بوده 
كه طي س��ال هاي اخير به دليل راه اندازي دو كارخانه در 
كش��ورش ديگر به سيمان ايراني روي خوش نشان نداد و 
باعث شد بخشي از بازار اين محصول از دست برود. البته 
اكن��ون رايزني هايي صورت گرفته ك��ه بازارهاي جديدي 
ب��راي اين محصول تعريف ش��ود. در اين ب��اره عبدالرضا 
شيخان به ايسنا گفت: امروز مشتري هاي زيادي از جمله 
قطر، كويت، تانزانيا و بن��گالدش پيدا كرده ايم كه مقدار 

زيادي سيمان مي توانيم به اين كشورها صادركنيم. 
وي در رابطه با راهكارهاي افزايش فروش سيمان گفت: 
اگر جاده ها بتني ساخته شوند ساالنه حدود دو، سه ميليون 
تن بيشتر به فروش سيمان اضافه نمي شود؛ لذا بايد تحولي 
جدي صورت گيرد و بايد روي صادرات تمركز كنيم. البته با 
توجه به اتفاقات اخير به مشكل برخورديم. با اين حال صادرات 
سيمان به كشورهاي آسياي دور را پيگيري مي كنيم، چراكه 
چين ميزان توليد سيمان را كاهش داده و فضا براي صادرات 
سيمان ايران باز شده كه البته اين شرايط مقطعي است. براي 
مث��ال در عراق صادرات خوبي داش��تيم كه ديگر ادامه پيدا 
نكرد. شيخان با بيان اينكه سعي كرديم شفافيت ايجاد كنيم، 
گفت: نگاه ما به صنعت س��يمان اين است كه بتوانيم آن را 
به عنوان يك صنعت و اش��تغال حفظ كنيم و روند توليد و 
قيمت را به نقطه تعادل برسانيم. دبير انجمن صنفي صنعت 
سيمان خاطرنشان كرد كه ارز حاصل از صادرات سيمان وارد 
سامانه نيما مي ش��ود. وي درباره توافق تخفيف ۳۰درصدي 
كشتيراني به هزينه حمل و نقل صادرات سيمان گفت: اين 
توافق هنوز محقق نشده است. شيخان يادآور شد: باتوجه به 
اينكه وزارت صنعت در ش��ركت كشتيراني سهام دارد، قرار 
بود سود س��هام اين وزارتخانه به عنوان يارانه براي صادرات 
محصوالت صنعتي از قبيل سيمان اختصاص يابد اما چون 
شركت كشتيراني در زيان است، سودي نبوده كه بخواهند به 
ما بپردازند. دبير انجمن صنفي صنعت سيمان اظهار كرد: با 
وجود تحريم ها، در دهه ۸۰ ظرفيتي ايجاد شد كه توانستيم 
با هماهنگي دولت ميزان توليد را باال ببريم و در اين مدت 
ميزان توليد 2.5برابر قبل بود اما اين روند ادامه پيدا نكرد و 
حتي در سال هاي اخير با رشد منفي در توليد مواجه شديم 
و ركود ساخت و ساز به صنعت سيمان به ويژه كارخانه هايي 
كه تازه در مدار توليد قرار گرفته بودند، لطمه زد. او با بيان 
اينك��ه به دليل كاهش نقدينگي، مي��ان كارخانه ها رقابت 
منفي ايجاد شده اس��ت، افزود: با وزارت صنعت هماهنگ 
كرديم و تصميم گرفتيم به اندازه يي توليد نكنيم كه نتوانيم، 
بفروشيم و بررسي كرديم كه صنعت سيمان با چه ظرفيت 
بهينه يي توليد كند و با چه قيمتي بفروشد كه كارخانه ها 
س��رپا بمانند و اش��تغال خود را حفظ كنند و به اندازه نياز 

داخل و صادرات توليد كنند. 

يادداشت

خبر

چه كساني از تخلفات واردات خودرو اطالع داشتند؟

انكار دولت، عامل ترخيص خودروهاي غيرقانوني

پورابراهيمي در نشست كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران بيان كرد

دولت بازار نيمه متشكل ارز را به رسميت بشناسد
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
در نشست ماهانه كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران 
كه با هدف بررس��ي مس��ائل به وجود آمده در ارتباط 
با مصوبه هاي اخير مرتبط با نوس��انات ن��رخ ارز، روز 
گذشته )يك شنبه ۳ تير( برگزار شد، حضور پيدا كرد 

تا پاسخگوي سواالت فعاالن باشد. 
محمدرضا پورابراهيمي همسو با اعضاي كميسيون 
توس��عه ص��ادرات اتاق اي��ران بر ض��رورت اتخاذ نگاه 
يكپارچ��ه دول��ت به ص��ادرات و سياس��ت هاي ارزي 
تاكيد كرد. فراهم نشدن شرايط تامين ارز تك نرخي، 
اع��الم دالر به عنوان مبناي محاس��بات در مصوبه ها، 
قيمت گ��ذاري ثاب��ت صادراتي، ع��دم تعيين تكليف 
تخصي��ص ارز در س��رمايه گذاري صادرات��ي، ابهامات 
ماليات��ي در خريد و فروش ارز با ن��رخ توافقي، ايجاد 
ثبات در رواب��ط بين الملل و كاهش ريس��ك تجاري 
و سياس��ي و رفع ابهام در بخشنامه هاي داخلي براي 

صادرات از جمله موضوعاتي بود كه اعضاي كميسيون 
توسعه صادرات اتاق ايران در حضور نماينده مجلس به 
آن پرداختند و خواستار شفافيت و مديريت دولت در 

حوزه ارز شدند. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس پس از شنيدن 
اظهارات حاضران در اين نشس��ت، خطاب به اعضاي 
كميس��يون توس��عه صادرات اتاق ايران تصريح كرد: 
ب��ا اطمين��ان مي توانم بگوي��م بي��ش از 9۰ درصد از 
صحبت هايي كه در اين جلسه مطرح شد با مسائلي كه 
از سوي نمايندگان در مجلس پيگيري مي شود، كامال 
يكي است. پورابراهيمي با بيان اين موضوع كه متاسفانه 
دولت فاقد استراتژي مشخص در خصوص مسائل ارزي 
اس��ت و اين موضوع ب��ر تمامي بخش هاي مختلف به 
خصوص بازرگاني داخلي س��ايه انداخته است، افزود: 
متاسفانه موضوع تعجب برانگيز اين است كه دولت با 
مباني علمي و تخصصي رويكردهايي را اتخاذ مي كند، 

اما در عمل متناقض با اين سياس��ت ها عمل مي كند. 
بر همين اساس است كه اقتصاد ايران به عنوان نمونه 
غريبي از اقتصاد در دنيا ش��ناخته مي شود كه جا دارد 
ب��ه صورت موردي مطالعه ش��ود. رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس تاكيد كرد: ش��رايط امروزي اقتصاد 
اي��ران و كاهش نرخ پول ملي، منحصر به فرد اس��ت و 
اغلب كشورهايي كه با اين وضعيت مواجه شدند )براي 
نمونه چين(، دو سياست مهم كاهش واردات و افزايش 
ص��ادرات را در پيش گرفتند. در حالي كه دولت ايران 
با سياست هاي غلط خود كامال معكوس عمل مي  كند. 

 بانك مركزي عمال تعطيل است
وي با انتقاد از عملكرد بانك مركزي در خصوص 
سياست هاي ارزي و كنترل بازار بيان كرد: به عقيده 
م��ن بانك مركزي عمال تعطيل اس��ت. به اين دليل 
كه در هم��ه جاي دنيا بانك مرك��زي حافظ منافع 

سياس��ت هاي پولي و ارزي كشور است، اما در حال 
حاضر اين بانك در ايران به عامل اجرايي قوه مجريه 

در تصميمات ارزي تبديل شده است. 
پورابراهيمي در توضي��ح اقدامات صورت گرفته 
از س��وي كميس��يون اقتصادي مجل��س به اعضاي 
كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران گفت: از اسفند 
ماه سال گذشته كه اقتصاد كشور درگير سياست هاي 
ناشي از نرخ ارز شد، بالفاصله كميته ارزي در مجلس 
تش��كيل و در همان زمان طرح دو فوريتي بر اساس 
4 محور براي اجرا و ساماندهي بازار ارز به دولت ارائه 
ش��د. به موازات ارابه همين طرح، جلسات متعددي 
با رياس��ت بانك مركزي، مع��اون اول رييس جمهور 
و وزير اقتصاد برگزار ش��د تا برنامه ه��اي آنان براي 
تصميم گيري ارائه شود كه نتايج اين جلسات چيزي 
جز مشخص ش��دن بي برنامگي مسووالن و تشديد 

اوضاع حاكم بر كشور نبود. 
به عقيده وي، دولت با اتخاذ تصميم هاي عجوالنه 
و غيركارشناس��ي، سبب تش��ديد اوضاع شده است. 
براي نمونه، همگام با تغيير نرخ ارز در اس��فند سال 
گذش��ته، بانك مركزي يك ش��به تصميم گرفت كه 

سود بانك ها را 5 درصد افزايش دهد. 

 بخش خصوصي بازيگر ميدان شود
رييس كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر 
ض��رورت تقويت نقش بخ��ش خصوصي و به ويژه 
فعال تر ش��دن اتاق ايران، گفت: متاسفانه در حال 
حاضر با مديريت شناوري مواجه هستيم كه دولت 
خ��ودش را از تمام ظرفيت هاي��ي كه دارد محروم 
و بازار را رها كرده اس��ت. ب��ه اعتقاد پورابراهيمي 
مهم ترين اقدام دولت بايد به رس��ميت ش��ناختن 
بازار نيمه متش��كلي باشد كه در حال حاضر وجود 
دارد ام��ا دولت آن را كتمان مي كند. در پايان اين 
نشست، اعضاي كميسيون توس��عه صادرات اتاق 
ايران، بسته پيشنهادي خود را با محور جلوگيري 
از واردات و رويكرده��اي حمايت گرايي افراطي در 
اقتص��اد كه در بلندمدت به تولي��دات صادرات گرا 
لطم��ه مي زند، حمايت از تولي��د و صادرات داراي 
مزي��ت مطلق و محص��والت ملي ك��ه در زنجيره 
جهاني ارزش باعث كاهش ريسك اعمال تحريم ها 
در تجارت بين الملل مي شود و اعمال سياست هاي 
تشويقي با هدف حضور شركت هاي غيرصادرات گرا 
در بازارهاي جهاني به رييس كميسيون اقتصادي 

مجلس شوراي اسالمي ارائه دادند. 

هر روز جزئيات جديدي از پرونده واردات غيرقانوني 
خودرو منتش��ر مي ش��ود. از تير ماه سال گذشته اين 
سوال براي بسياري شكل گرفته بود كه چرا به ناگهان 
ثبت سفارش خودرو بسته شد. اين سوال مدت زيادي 
مطرح بود تا اينكه در پاييز س��ال گذشته عده يي اين 
بح��ث را مطرح كردند كه با وجود بس��ته بودن ثبت 
س��فارش آمار ثبت س��فارش خودرو در حال افزايش 
است. ابتدا مساله شبيه شايعه بود اما كم كم جزييات 
بيشتري مشخص شد به طوري كه در زمستان تقريبا 
اكثر دست اندركاران در جريان اين اتفاقات بودند. حال 
با روش��ن شدن بخش��ي از جزئيات اين پرونده فساد 
انجمن واردكنندگان خودرو اعالم كرده است كه يك 
سال قبل به دولت گزارش اين مساله را داده ولي دولت 

مساله را به كل انكار كرده است. 

 9 ماه تا پذيرش تخلف توسط دولت
پرون��ده تخلف »ثب��ت س��فارش و واردات ۶ هزار 
خودرو« از تير ماه س��ال گذش��ته آغاز شد. جايي كه 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت با هدف س��اماندهي 
واردات خ��ودرو و اجراي دس��تورالعمل جديد واردات، 
ثبت س��فارش واردات خودرو را از تير تا دي ماه ۱۳9۶ 
متوقف كرد. در همان زمان اعضاي انجمن واردكنندگان 
خودرو اعالم كردند در زمان توقف ثبت سفارش، برخي 
خودروها به طور غيرقانوني ثبت سفارش و وارد شده اند. 
زمزمه هاي تخلف در اين زمينه ادامه داش��ت تا اينكه 
سرانجام حدود سه ماه پيش مجتبي خسروتاج رييس 
سازمان توس��عه تجارت كه سازمان متبوعش مسوول 
صدور مجوز و ثبت سفارش واردات خودرو است، وقوع 
اين تخلف را رسما تاييد و اعالم كرد كه بيش از ۶4۰۰ 
دستگاه خودرو به صورت غيرقانوني ثبت سفارش و وارد 
شده اند. ورود مجلس در بررسي پرونده ثبت سفارش و 
واردات ۶ هزار خودرو نيز موجب شفاف س��ازي بسيار 
ش��د. در اين زمينه فوالدگر، رييس كميس��يون ويژه 
»حمايت از توليد ملي« درباره واردات و تخلف در ثبت 
س��فارش خوردو گفت: بخشي از اين تخلفات از سوي 
كاركنان س��ازمان توسعه و تجارت بوده و بخش ديگر 
از آن از س��وي واردكنندگان رسمي و غيررسمي انجام 
شده است و البته وزارت »صنعت، معدن و تجارت« هم 

تخلفاتي را انجام داده است. 
حميدرضا فوالدگر با اشاره به جزئيات گزارش اعمال 
»م��اده 2۳۶ قانون آيين نامه داخل��ي مجلس« درباره 
واردات و تخلف در ثبت سفارش خوردو به كشور گفت: 
اين گزارش با همكاري كميس��يون »صنايع و معادن« 
و كميس��يون »ويژه حمايت از توليد ملي« تهيه و به 

صحن علني مجلس ارائه شده است. وي اعالم كرد: در 
اين گزارش به تعرفه گ��ذاري و عدم تعرفه گذاري روي 
خودرو ه��اي وارداتي و تاثي��ر آن بر خودرو هاي داخلي 
اشاره شده است و تاكيد شده كه در زمان ثبت سفارش 
۶هزار خودرو سامانه ثبت سفارش بسته بوده كه البته 
وزارت صنعت، معدن و تجارت معترف به اين مس��اله 

بوده است. 

 واردكنندگان خودرو عضو انجمن نيستند
 اما فرهاد احتشام زاد نايب رييس انجمن وارد كنندگان 
خودرو درخصوص شفاف سازي و آگاهي افكار عمومي 
در مورد فهرست اعالم شده دريافت كنندگان ارز دولتي 
در حوزه واردات خودرو اظهار داشت: بخش خصوصي 
از انتشار اين فهرست استقبال مي كند و معتقد است، 
شفاف س��ازي در اين زمينه مي تواند مانع بروز بسياري 

از تخلفات باشد. 
وي تصري��ح ك��رد: مطابق پيگيري هاي��ي كه ما 
داش��تيم تنه��ا دو ش��ركت از زيرمجموع��ه انجمن 
توانس��تند ارز 42۰۰ تومان��ي را درياف��ت كند كه با 
اين رقم مجموعا كمتر از دويس��ت خودرو وارد شده 
و با همان قيمت 42۰۰ تومان فروخته ش��ده است. 

نايب رييس انجمن وارد كنندگان خودرو در خصوص 
ش��ركت هايي ك��ه ارز دولت��ي ب��راي واردات خودرو 
گرفته اند، گفت: از اين 2۱ ش��ركت به غير از وزارت 
بهداش��ت تنها 5 شركت عضو انجمن و جزو كساني 
هستند كه ما آنها را مي شناسيم و بقيه آنها نمايندگي 
نيستند بلكه  گري ماركت هستند كه اين موضوع هم 
جاي تعجب دارد و ما از نحوه دريافت ارز توسط آنها 
بي خبريم زيرا مطابق قانون به غير از نمايندگي هاي 
رسمي افراد ديگر اجازه واردات ندارند كه از اين ليست 

فقط 5 شركت، نماينده رسمي هستند. 
نايب رييس انجمن وارد كنندگان در مورد اعالم رقم 
2/2 ميلي��ارد دالر واردات خودرو گفت: اعالم اين رقم 
داراي ابهامات بس��يار است آنچه مشخص است، سال 
گذش��ته ۶7هزار دس��تگاه خودرو واردات داشتيم كه 

ارزش آنها ۱.7 ميليارد دالر بوده است. 
وي با تاكيد براينكه انتظار داريم همان طور كه اين 
رقم اعالم مي ش��ود درآمدهاي حاصله دولت نيز از اين 
بخش نيز اعالم ش��ود، عنوان كرد: مردم فكر مي كنند 
فق��ط هزينه يي ك��ه وارد كنن��دگان مي پردازند تعرفه 
خودرو اس��ت در صورتي كه هزينه هايي مانند عوارض 
گمركي، اسقاط، سود بازرگاني، ماليات بر ارزش افزوده، 

عوارض هالل احمر، عوارض مندرج در بودجه سنواتي 
هزينه ثبت و سفارش، بازرسي، استاندارد، عوارض راه و 
شهرس��ازي و عوارض شماره گذاري و هزينه انبار داري 

نيز به آنها اضافه مي شود. 
احتشام زاد تصريح داشت: سال گذشته درآمد دولت 
از عوارض گمركي 4 هزار ميليارد تومان بوده است كه 
اگر هزينه انبارداري را هم به آن اضافه كنيم در واقع از 
واردات هر ۱۰۰ماشين دو ماشين آن به اين امر تعلق 
گرفته اس��ت. وي در خصوص پيشنهاد وارد كنندگان 
مبني بر واردات خودرو بدون انتقال ارز گفت: س��ال 
گذش��ته كه در همين مقطع ما اع��الم كرديم كه در 
مورد واردات چند هزار دس��تگاه خ��ودرو از گمركات 
در زمان بس��ته بودن سايت تخلف شده و مستندات 
الزم را ارائه كرديم با كتمان تمام دستگاه هاي ذي ربط 
روبه رو ش��ديم و وزارت صناي��ع اعالم كرد كه چنين 
چيزي امكان پذير نيس��ت. وي اف��زود: بعد از آنكه ما 
اطالع��ات و آمار را در اختيار نهادهاي بازرس��ي قرار 
داديم و آنها سراغ وزارت صنايع رفتند تا آمار را بررسي 
كنند، وزارت صنايع پذيرفت كه چنين تخلفي صورت 
پذيرفته است. حاال وزارت خانه به اين باور رسيده است 
كه ما خودمان اين مورد را شناسايي كرده ايم! اما بايد 

پرسيد اگر قابليت شناسايي وجود داشته چرا تاكنون 
ظرف س��ال هاي گذشته از آن استفاده نكرده ايد؟ اگر 
در ح��وزه خودرو اين اتفاق افتاده در مورد ديگر اقالم 
واردات��ي مانند برنج يا روغن ه��م اين اتفاق مي افتد؟ 
اين كاالهايي كه ثبت سفارش آنها دوره يي باز و بسته 
مي شود پشت پرده آنها چه تخلفاتي صورت مي گيرد؟ 
ازآنجا كه خودرو بايد شماره گذاري شود قابليت رديابي 
دارد و ما به همين علت توانستيم آن را شناسايي كنيم 
اما نهادهاي نظارتي بايد بررس��ي كنند كه اين اتفاق 
براي ساير كاالهايي كه امكان رديابي آنها وجود ندارد 
ولي درسامانه ثبت سفارش وجود دارند چه شرايطي 

اعمال مي شود؟
نايب رييس انجمن واردات خودرو با استقبال از نامه 
ضرب االجل رييس جمهور عنوان كرد: ما خوشحاليم كه 
ش��خص رييس جمهور اين الزام را براي وزارت صنايع 
قرار داده اس��ت و اينكه بعد از دو س��ال به اين نتيجه 
رس��يده اند كه ما به عن��وان بخش خصوصي اگر فرياد 
مي زني��م كه با بخش خصوصي به صورت س��ليقه يي 
برخورد و تخلفات ناديده گرفته مي شود باالخره قانون 

حاكميت خود را نشان مي دهد. 
وي با بيان اينكه براساس فهرست منتشر شده مبلغي 
كه براي واردات خودرو غير از آمبوالنس تخصيص داده 
شده ۱2۱ميليون يورو است، يادآور شد: اين رقم معادل 
۱.۱درصد از ارزهايي است كه در اين مدت براي واردات 
پرداخت ش��ده، از سوي ديگر اگر بخواهيم مطابق آمار 
گمرك متوس��ط قيمت هر خودرو را 24 هزار و 5۰۰ 
يورو محاسبه كنيم نهايتا 4 هزار 5۰۰ ماشين وارد شده 

است كه رقم قابل توجهي نيست. 
وي با تاكيد بر اينكه با وجود مشكالت، اين تصميم 
ب��ه هر حال تا پايان س��ال ادامه خواهد داش��ت و اين 
احتمال وجود دارد كه تجديدنظري در آن انجام شود، 
گفت: به طور قطع تصميم حفظ نيروها در اين شرايط 
هزينه زيادي را به سيس��تم تحميل مي كند و اين در 
حالي است كه از نظر قانوني الزامي در اين زمينه وجود 
ندارد. رييس انجمن واردكنندگان خودرو افزود: به طور 
قطع دولت بايد بيش از بخش خصوصي نگراني بيكاري 
اين تعداد نيروي انس��اني باش��د و به اين موضوع آگاه 
باش��د كه بخش خصوصي به ان��دازه دولت وظيفه يي 
براي حفظ اين نيروها ندارد و شركت ها بر اساس توان 
خود از آسيب به پرس��نل جلوگيري خواهند كرد. در 
اين شرايط دولت مي تواند مشكالت به وجود آمده براي 
واردكنندگان در اين دوره زماني را تسهيل كند تا قادر 
به پوشش بخش��ي از هزينه هاي خود بوده و ناگزير به 

تعديل و اخراج نيروي انساني نباشند.

اعضاي كارگروه تخصصي ش��وراي گفت وگ��وي دولت و بخش 
خصوصي در تازه ترين نشست به موضوع مشكالت و پيشنهادهاي 
فعاالن بخش خصوصي در مورد برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار 
و آيين نامه اجرايي آن پرداختند. به باور فعاالن اقتصادي مسووالن 
امر بايد در مورد بازآفريني ش��هري نيز از ظرفيت بخش خصوصي 

استفاده كنند. 
جلس��ه كارگروه كارشناسي ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي با موضوع »بررسي مشكالت و پيشنهادهاي فعاالن بخش 
خصوص��ي در مورد برنامه ملي بازآفريني ش��هري پايدار و آيين نامه 
اجرايي آن« با حضور نمايندگان اتاق ايران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، 
سازمان امور مالياتي، س��ازمان تامين اجتماعي، سازمان دهياري ها 
و ش��هرداري هاي كشور، ش��هرداري تهران، س��ازمان نوسازي شهر 
تهران، ش��هرداري مشهد، س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردش��گري، بانك مركزي، بانك مس��كن، سازمان نظام مهندسي 
كش��ور، س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك كش��ور، مركز پژوهش هاي 
مجلس، كانون سراس��ري انجمن هاي صنفي كارفرمايي انبوه سازان 
مسكن و ساختمان ايران، سنديكاي شركت هاي ساختماني، انجمن 
صنفي توليدكنندگان و فن آوران ساختمان و شركت كيسون برگزار 
ش��د. علي چاغروند مدير پژوهش هاي حرفه يي دبيرخانه ش��وراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در مورد لزوم مش��اركت بخش 
خصوصي در حوزه بازآفريني ش��هري تصري��ح كرد: پس از تصويب 
برنامه شش��م توسعه دولت مكلف شد تا نسبت به احيا و بازآفريني 
ساالنه حداقل 27۰ محله اقدام كند. دولت يازدهم اين موضوع را در 
دس��تور كار قرار داده و در جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي نيز مقرر شد تا موضوع بافت فرسوده شهري در دستور شورا 
قرار گيرد؛ به همين منظور سازمان برنامه وبودجه پيش نويس مصوبه 
اجرايي برنامه ملي بازآفريني شهري پايدار را در اختيار دبيرخانه شورا 
قرار داد و دبيرخانه هم با همكاري فعاالن بخش خصوصي به بررسي 
اين پيش نويس پرداخت. وي ادامه داد: متاسفانه در اين راستا دولت 

بدون دريافت نظرات فعاالن بخش خصوصي، آيين نامه را ابالغ كرد، 
بنابراين در اين جلسه قرار است نظرات در مورد آيين نامه و طرح هاي 
پيش��نهادي در فرآيند بازآفريني بررس��ي ش��ود. ابهام در مفاهيم و 
تعاريف آيين نامه اجرايي بازآفريني شهري به عنوان يكي از مهم ترين 
مشكالت موجود در اين آيين نامه مطرح شد. به اعتقاد فعاالن حوزه 
ش��هري، بخش خصوصي بايد در حوزه بازآفريني شهري مشاركت 
جدي داش��ته باشد. هرچند در اين مورد برخي ضابطه ها نيز تعريف 
شده كه كاوه علي اكبري مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران در 
اين مورد گفت: نخستين قانون بافت فرسوده مصوب ۸9 آمده، دولت 
و ش��هرداري ها متولي امر نوسازي در كش��ور هستند كه مي توانند 
تمام يا بخش��ي از اختيارات خود را به اش��خاص حقيقي و حقوقي 
بخش خصوصي واگذار كنند. احراز صالحيت آنها به شركت عمران 
و بهس��ازي محول شده و در اين خصوص شركت عمران و بهسازي 
دس��تورالعملي را تدوين كرده و ش��ركت هايي كه در بافت فرسوده 
فعاليت مي كنند را بر اس��اس تخصص، تجربه و توانايي فني و مالي 
ارزيابي و به آنها گواهي صالحيت ۱ تا 5 را اعطا مي كند؛ بنابراين هر 
كس كه بخواهد در احياي بافت فرسوده فعاليت كند، بايد اين مسير 
را طي كند.  پيروز حناچي معاون شهردار تهران نيز وجه مثبتي كه 
در آيين نامه وجود دارد را بحث توس��عه دهندگان دانست و تشريح 
كرد: توس��عه دهنده يك مفهوم جديد اس��ت ك��ه وارد ترمينولوژي 
نوسازي شهري شده است. توسعه دهندگان كساني هستند كه تامين 
مالي، طراحي پروژه، انجام پروژه، بهره برداري و تامين خدمات پروژه 
را ب��ر عهده مي گيرند و مجبورند كيفيت قابل قبولي را ارائه دهند و 
هر قدر كه مصالح نازل تر استفاده كنند، خدمات آنها در مرحله ارائه 
دچار مشكل خواهد شد. وي افزود: توسعه دهنده برداشتي از تجربه 
دهه ۸۰ انگلس��تان است كه 2۸ ش��ركت در اين زمينه در هر شهر 
فعاليت مي كردند. آنان يك محدوده فرسوده را پاك كردند و دوباره 
س��اختند ولي در اين مس��ير بايد از اشتباهات گذشته كشور درس 

مي گرفتند و آن را تكرار نمي كردند. 

ناتاليا ليپاتووا معاون رييس كميس��يون فاينانس اتاق بازرگاني 
و صنعت روس��يه كه با هدف تقويت روابط تجاري ايران و روس��يه 
در صدر هياتي تجاري به اتاق ايران آمده بود، چش��م انداز توس��عه 
اقتصادي ايران و روس��يه را بس��يار مثبت ارزيابي كرد و از تمايل 

شركت هاي روسي براي سرمايه گذاري در ايران خبر داد. 
ات��اق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي اي��ران اين هفته 
ميزب��ان هياتي تجاري حدودا ۳۰ نفري از فعاالن بخش خصوصي 
كش��ور روس��يه در صنايع دستگاه هاي ايمني، نس��اجي و پارچه، 
موسسه تحقيقاتي و ارتباطي، جنگل داري، ماشين آالت كشاورزي، 
تراكتور و... بود كه براي نخس��تين بار به سرپرستي ناتاليا ليپاتووا 
معاون رييس كميس��يون فاينانس اتاق بازرگاني و صنعت روسيه 
ب��ه تهران آمده بودند. هدف از برگزاري اين نشس��ت كه به همت 
اتاق مش��ترك ايران و روس��يه تشكيل ش��ده بود، »تقويت روابط 
اقتصادي و تجاري« دو كش��ور ايران و روس��يه اعالم ش��د و عالوه 
بر فع��االن بخش خصوصي ايراني و روس��ي، هادي تيزهوش تابان 
رييس و فاطمه مقيمي از اعضاي هيات مديره اتاق مش��ترك ايران 
و روس��يه نيز در اين جلس��ه حضور داشتند. فاطمه مقيمي عضو 
هيات مديره اتاق مش��ترك ايران و روسيه در توضيح هدف دعوت 
اي��ن هيات تجاري به اتاق اي��ران به پايگاه خبري اتاق ايران گفت: 
بخش  خصوصي معتقد است كه فعاليت تجاري با كشورهاي ديگر 
مي توان��د با ايجاد صميمت در بخش اقتص��اد تاثيرات خوبي را در 
حوزه سياسي نيز رقم بزند. اگر منافع اقتصادي بين دو گروه ايجاد 
شود، حتما مي توان از مسائل سياسي هم بهره برداري كرد. پس از 
خوش آمدگويي اعضاي هيات مديره اتاق مش��ترك ايران و روسيه، 
هر يك از فعاالن بخش خصوصي روس��ي حاضر در جلسه اقدام به 
معرفي زمينه فعاليت شركت خود كردند تا طرف هاي ايراني حاضر 
بتوانند در جلس��ه B2B كه پس از پايان اين نشست برگزار شد، 
به مذاكره با همتايان خود بپردازند. ناتاليا ليپاتووا رييس كميسيون 
فاينانس اتاق بازرگاني و صنعت روس��يه با اشاره به اينكه با خروج 

امريكا از برجام انتظار مي رود سطح روابط تجاري و اقتصادي ايران 
و روس��يه بهتر از قبل ش��ود، به »پايگاه خبري اتاق ايران« گفت: 
خوش��بختانه اين آمادگي و تمايل براي توسعه همكاري، عالوه بر 
بخش خصوصي، در س��اختار دولت ايران و روسيه هم وجود دارد. 
ايران و روسيه دو شريك تجاري باسابقه يي هستند كه توسعه روابط 

تجاري آنها به نفع هر دو كشور خواهد بود. 
او در ادامه ضمن تشكر از اتاق مشترك ايران و روسيه كه باعث 
شد اين نشست برگزار شود، ادامه داد: برگزاري چنين رويدادهايي 
در تقويت روابط تجاري دو كش��ور بس��يار مفيد است. براي نمونه 
در بازديدي كه هيات تجاري ما از پارك فناوري پرديس داش��ت، 
ظرفيت هاي اين پارك براي شركت هاي خصوصي ما كه از نزديك 
دس��تاوردهاي ش��ركت هاي دانش بنيان ايراني را مي ديدند، جالب 
به نظر رس��يد. همين ديدار باعث ش��د تا مدي��ران عامل يكي از 
ش��ركت هاي حاضر در هيات آمادگي خود را از برقراري و توس��عه 

همكاري با اين پارك اعالم كند. 
ليپاتووا تاكيد كرد: روس��يه ايران را يكي از استراتژيك ترين 
ش��ركاي تجاري خود مي داند و پوتين، رييس جمهور روسيه هم 
بس��يار از گس��ترش همكاري با ايران حمايت مي كند. از طرفي 
فكر مي كنم با اعمال تحريم ها از س��وي امريكا كه شامل كشور 
ما هم مي ش��ود، ضروري اس��ت تا س��طح همكاري ها را بيش از 
قبل توس��عه دهيم. رييس كميس��يون فاينانس ات��اق بازرگاني 
و صنعت روس��يه ب��ا بيان اين موض��وع كه ايران و روس��يه در 
زمينه هاي كشاورزي، آي تي، جنگلداري، ماشين سازي، تاسيس 
كارخانج��ات و موسس��ات مختل��ف در اي��ران يا روس��يه جاي 
همكاري هاي بس��ياري دارند، تصريح كرد: هدف اصلي س��فر ما 
ب��ه ايران اي��ن بود كه از يك طرف بتوانيم ش��ركت هاي خود را 
ب��ه طرف هاي ايراني معرفي كنيم و از طرف ديگر با شناس��ايي 
مهم ترين نيازهاي شركت هاي ايراني، پس از بازگشت به روسيه 

طرف هاي مرتبط خود را ترغيب به سرمايه گذاري كنيم. 

معاون رييس كميسيون فاينانس اتاق بازرگاني و صنعت روسيه: 

تحريم هاي امريكا روابط ايران و روسيه را تقويت مي كند
در نشست كارگروه شوراي گفت وگو انجام شد 

بررسي مشاركت بخش خصوصي در برنامه ملي بازآفريني شهري
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7  جهان

 بن بست ائتالف عربستان سعودي 
در حمله به بندر »حديده« يمن 

 برنامه  هدفمند »ماهاتير محمد« 
در مبارزه با فساد مالزي

ابراز اطمينان »ترامپ« از احترام 
كره شمالي به توافق با امريكا

گروه جهان 
در حالي كه بيش از يك ماه از آغاز حمله ائتالف به رهبري عربستان سعودي 
به بن��در حديده يمن مي گ��ذرد، نيروهاي حامي علي عب��داهلل صالح و نيروهاي 
اماراتي و س��عودي تاكنون هيچ دس��تاورد عمده يي در اين منطقه نداشته اند. به 
گزارش رويترز، عربستان با حمالت هوايي به حديده سعي مي كند تا شريان اصلي 
تداركاتي انقالبيون يمني را قطع كند. كشورهاي عربي حاضر در ائتالف از جمله 
امارات وعده داده بودند كه حمله به بندر حديده به سرعت انجام شود. فرماندهي 
ائت��الف مي گويد، نيروهاي تحت امرش تالش كرده اند با حمالت هوايي و دريايي 
و ب��دون وارد ش��دن به مركز اي��ن بندر تلفات غيرنظامي��ان را كاهش دهد. بندر 
حديده يمن نقش حياتي براي اين كش��ور جنگ زده دارد؛ كش��وري كه بر اساس 
آمارها بيش از ۸ ميليون نفر از شهروندان آن از گرسنگي رنج مي برند. ائتالف به 
رهبري سعودي تاكنون پيشرفت اندكي در رسيدن به اهداف تعريف شده در اين 
عمليات داشته است. رياض و متحدانش مي گويند هدف اين عمليات مجبور كردن 
نيروهاي انقالبي براي بازگش��ت به ميز مذاكره است. ائتالف به رهبري عربستان 
س��عودي ۲۰ ژوئن اعالم كرده بود كه فرودگاه حديده را به كنترل خود در آورده 
اس��ت با اين حال نظامي��ان محلي و منابع گوناگون به رويت��رز گفته اند كه هيچ 
يك از طرف هاي درگيري تاكنون كنترل كامل اين فرودگاه را در دس��ت ندارند. 
حمله نظامي س��عودي به يمن در سه سال گذش��ته نه تنها موجب از بين رفتن 
انقالب نوپاي مردمي يمني ها نشد، بلكه خسارت هاي جاني و مالي زيادي را براي 
دو عضو فعال ائتالف يعني عربس��تان و امارات در برداش��ته اس��ت، به گونه يي كه 
كارشناس��ان بر اين باورند در خوشبينانه ترين حالت اين جنگ براي دولت رياض 
روزان��ه ۲۰۰ميليون دالر هزينه دارد. عربس��تان و امارات با تش��كيل يك ائتالف 
خودخوانده به بهانه بازگش��ت عبدر به منصور هادي رييس جمهوري مستعفي و 

فراري يمن حمالت همه جانبه خود به اين كشور فقير عربي را آغاز كردند. 

گروه جهان 
دول��ت جديد مالزي دو چالش اصلي اين كش��ور را فس��اد مالي و بدهي هاي 
كالن اين كشور مي داند و از اين رو مبارزه با فساد و پرداخت بدهي ها را سرلوحه 
هدف گيري ه��اي اقتصادي خود قرار داده و برنامه هاي هدفمندي را در اين زمينه 
اجرا كرده اس��ت. به گزارش ايرن��ا، ماهاتير محمد نخس��ت وزير جديد مالزي در 
جديدترين اقدام پس از ش��ركت در جلس��ه مقابله با فساد مالي دولت اعالم كرد 
هم��ه اعضاي هيات دولت بايد مي��زان دارايي هاي خود را اعالم كنند و همچنين 
هيچ نوع هديه يي از ديگران غير از گل و غذا دريافت نكنند. ماهاتير محمد دو ماه 
پيش با آراي قاطع مردم مالزي در چهاردهمين انتخابات سراسري دوباره به عرصه 
سياسي اين كشور برگش��ت. نخست وزير هفتم مالزي ميزان بدهي هاي خارجي 
اين كشور را بيش از يك تريليون رينگيت )بيش از ۲5۰ ميليارد دالر( اعالم كرده 
كه در قياس با بدهي 3۰۰ ميليارد رينگتي )75 ميليارد دالري( در سال ۲۰۰7، 
چندين برابر شده است. او همچنين با افتتاح يك صندوق ملي از همه مردم مالزي 
براي پرداخت اين بدهي ها درخواس��ت كمك كرده اس��ت و گفته شده گروه هاي 
مختل��ف مردمي تاكنون مش��اركت خوب��ي در كمك به اين صندوق داش��ته اند. 
مهم تري��ن موضوع فس��اد مالي در مالزي كه بع��د از روي كار آمدن دولت جديد 
مورد پيگيري مس��تمر قرار گرفته، فس��اد مالي در صندوق دولتي توسعه مالزي 
واحد )وان ام دي بي( مرتبط با نخست وزير پيشين اين كشور است. نجيب رزاق در 
س��ال ۲۰۰9 به عنوان نخست وزير ششم براي طرح هاي عمراني كشور، »شركت 
توسعه مالزي واحد« را بنيانگذاري كرد و رياست هيات مديره آن را بر عهده گرفت. 
اين شركت بعدتر به همراه شركت عربستاني »پترو سعودي« سرمايه گذاري هاي 
مشتركي در برنامه هاي عمراني مالزي داشتند و اگرچه دولت همواره اين طرح را 
همراستا با توسعه مالزي مطرح مي كرد، در سال ۲۰15 گزارش هايي از پولشويي 

و فساد مالي در سرمايه گذاري هاي اين صندوق منتشر شد. 

گروه جهان 
 رييس جمه��وري امري��كا ابراز اطمين��ان كرده رهبر كره ش��مالي به توافق غير 
اتمي ش��دن شبه جزيره كره احترام خواهد گذاش��ت. اين سخنان پس از آن است 
ك��ه پيونگ يانگ مذاكرات اخير با وزير خارجه امريكا را تاس��ف انگيز توصيف كرده 
است. به گزارش رويترز، دونالد ترامپ نوشته: »اطمينان دارم كه كيم جونگ اون به 
موافقتنامه يي كه امضا كرديم، احترام خواهد گذاش��ت و حتي از آن مهم تر احترام 
دست دادن ما را نگه مي دارد. « اشاره ترامپ به توافق براي غير اتمي شدن شبه جزيره 
كره است كه او و رهبر كره شمالي در سنگاپور امضا كردند.  ترامپ در توييت نوشته: 
»ما بر س��ر غير اتمي شدن كره شمالي توافق كرديم. از سوي ديگر چين به  خاطر 
موضع ما در قبال روابط تجاري، ش��ايد فش��ارهاي منفي بر اي��ن توافق وارد كند، 
اميدوارم كه اين طور نباشد. « اشاره ترامپ به موضع دولتش در قبال روابط تجاري 
با پكن به وضع تعرفه هاي جديد بر ميلياردها دالر كاالي چيني  باز مي گردد؛ آنچه 
خود با واكنش متقابل چين روبه رو ش��ده اس��ت. ترامپ مي گويد تعرفه هاي جديد 
به  دليل تجارت غيرمنصفانه چين و دزدي حقوق معنوي در آن كش��ور وضع شده 
است. كسري موازنه تجاري امريكا با چين حدود 375 ميليارد دالر در سال است. در 
مقابل چين دولت امريكا را به آغاز جنگ تجاري و نقض قوانين تجارت بين المللي 
متهم كرده اس��ت. چين زماني كه جنگ دو كره ش��كل گرفت، متحد كره شمالي 
بود و همچنان مهم ترين هم پيمان پيونگ يانگ به  ش��مار مي رود. رهبر كره شمالي 
در ماه هاي اخير، س��ه بار به چين س��فر كرده و در جريان واپس��ين ديدار خود بر 
همكاري ه��اي نزديك دو طرف تاكيد كردند. اظهارات تازه ترامپ پس از آن مطرح 
شده كه پيونگ يانگ در مورد مذاكرات اخير ميان مايك پمپئو وزير خارجه امريكا و 
مشاور ارشد رهبر كره شمالي ابراز تاسف كرده است. وزارت خارجه كره شمالي پس 
از اين ديدار از خواسته هاي يك جانبه يي امريكا در رابطه با غير اتمي شدن كامل و 

غير قابل بازگشت انتقاد كرد.

 چين 20ميليارد دالر
به خاورميانه وام مي دهد

گ�روه جهان| شي جين پينگ رييس جمهوري 
چين گفته كشورش متعهد شده ۲۰ميليارد دالر به 
شكل وام و 1۰۶ميليون دالر را به شكل كمك مالي، 
براي رش��د اقتصاد غيرنفتي به مجموعه  كشورهاي 

عرب خاورميانه كمك كند. 
ب��ه گزارش يوروني��وز، رييس جمهوري چين كه 
در جمع نمايندگان ۲1كش��ور عرب در پكن سخن 
مي گفت، افزود: »بايد رو راست با هم تجارت كنيم، 
نه از تفاوت هايمان بترس��يم و نه از مشكالت مان رو 
بگردانيم و در زمينه سياست خارجي و راهبردهاي 

توسعه به تفصيل گفت وگو كنيم. «
چين كه براي تامين انرژي با كشورهاي خاورميانه 
همواره در تجارت بوده است به تازگي تالش مي كند 
با تقويت روابط تجاري خود با كشورهاي خاورميانه 
مسير نفوذ اقتصادي خود را از مركز به سوي جنوب 
شرق آسيا هموارتر كند. با اين طرح چين بنا دارد 15 
ميليون دالر براي توسعه اقتصادي به فلسطين كمك 
كند و همزم��ان 91 ميليون دالر نيز براي كمك به 
كشورهاي سوريه، يمن، اردن و لبنان در نظر گرفته 
است. همچنين بناس��ت همكاري هاي بانكي ميان 
اين كشورها با تشكيل يك بانك مشاركتي افزايش 
پيدا كند. اين كمك ها طي برنامه يي براي »بازسازي 
اقتص��ادي« و »احياي صنايع« عرضه مي ش��وند و 
هم��كاري در زمينه نفت و گاز و انرژي هس��ته يي و 
انرژي هاي پاك را هم در بر مي گيرند. از سوي ديگر 
چين كه شهروندانش آن را اژدهاي خفته مي خوانند 
ت��ا پيش از اين به ش��كل س��نتي از وارد ش��دن به 
مسائل سياسي خاورميانه پرهيز مي كرده است ولي 
حاال تالش دارد براي حل مناقش��ات درازمدت اين 
منطقه وارد كار ش��ود. براي مثال وي از »طرف هاي 
مربوط« در مناقشه فلسطين و اسراييل خواست به 
تواف��ق بين المللي در اين زمينه احترام بگذارند. وي 
خواستار آن شد كه اين مساله به شكل درست حل 
و فصل ش��ود تا از بروز ناآرامي در منطقه جلوگيري 
ش��ود. شي جين پينگ مدعي است كه كشورش به 
سياست »عدم مداخله« خود ادامه مي دهد در حالي 
ك��ه باور دارد، اعطاي كمك  مالي به كش��ورهاي در 
حال توس��عه مي تواند با افزايش رش��د و توسعه اين 
كشورها از تنش هاي سياسي، مذهبي و فرهنگي در 
منطقه بكاهد. منتقدان مي گويند اجراي سياس��ت 
مشابهي در خود اين كشور يعني پشتيباني اقتصادي 
و همزمان س��ختگيري هاي امنيتي، نتوانسته تنش 
ميان اقليت مسلمان ايغور و اكثريت قومي هان را در 

منطقه ناآرام غرب اين كشور كاهش دهد. 

 داماد رجب طيب اردوغان
وزير دارايي شد 

رييس جمهوري تركيه پس از مراسم تحليفش برات 
البيرك داماد خود را به س��مت وزارت دارايي منصوب 
كرد. به گزارش يورونيوز، برات البيرك در دولت جديد 
تركيه در حال��ي به عنوان وزير داراي��ي و خزانه داري 
معرفي شده محمد شيمش��ك معاون نخست وزير در 
دولت پيشين از كابينه حذف شده است. از شيمشك 
به عنوان اصلي ترين وزير حامي تجار نام برده مي شد. 
برنام��ه رجب اردوغان براي كاهش ن��رخ بهره و وعده 
او مبني بر كنترل بيشتر دولت بر اقتصاد نگراني هايي 
را ب��راي فعاالن اقتصادي تركيه پديد آورده اس��ت. در 
قانون اساس��ي جديد تركيه سمت نخست وزير حذف 
شده است. به اين ترتيب رييس جمهور مي تواند اعضاي 

دولت را بدون نياز به تاييد پارلمان انتخاب كند. 

 10كشته در حمله 
جالل آباد افغانستان 

ب��از هم يك حمل��ه انتحاري در ش��هر جالل آباد 
افغانستان قرباني گرفته اس��ت. به گزارش يورونيوز، 
مقامات پرشكي واليت ننگرهار در پي حمله سه شنبه 
م��رگ حداقل 1۰نفر از ش��هروندان را تاييد كرده اند. 
تعداد زخمي هاي اين حادثه ۴ نفر اعالم شده است. به 
گفته مقامات، عامل انتحاري مواد منفجره همراه خود 
را در يك ايس��تگاه پمپ بنزين منفجر كرده و باعث 
آتش س��وزي بزرگي شده اس��ت. هنوز هيچ گروهي 

مسووليت اين انفجار را بر عهده نگرفته است. 

كشته شدن 14عضو »پ ك ك« 
در تركيه و عراق

س��تاد كل ارت��ش تركيه اعالم ك��رده در حمله 
هواپيماهاي نظامي به مناطق ش��رقي اين كش��ور 
و ش��مال عراق، 1۴ عضو حزب كارگران كردس��تان 
تركيه ) پ ك ك( كش��ته ش��دند. به گ��زارش ايرنا، 
عمليات نظامي تركيه در ش��مال عراق كه از حدود 
چهار ماه پيش آغاز شده، در هفته هاي اخير با تعيين 
هدف تصرف ارتفاعات قندي��ل در مرز عراق و ايران 
به اوج خود رس��يده و با بمباران مكرر برخي مناطق 

كوهستاني منطقه ادامه دارد. 

زرداري در فهرست 
ممنوع الخروج هاي پاكستان

دادگاه عالي پاكستان طي حكمي وزارت كشور 
را موظف كرده رييس جمهوري سابق و رهبر حزب 
مردم پاكس��تان را در فهرست افراد ممنوع الخروج 
قرار دهد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، اين حكم 
در دادگاه عالي و در ارتباط با رسيدگي به پرونده 
تحقيق��ات درباره حس��اب هاي ص��وري و انتقال 
چندي��ن ميلي��ارد پول به حس��اب هاي آصف علي 
زرداري و فري��ال تالپ��ور رهب��ري ح��زب م��ردم 

پاكستان صادر شده است.

دريچه

كوتاه از منطقه

عقب نشيني محافظه كاران از به چالش كشيدن رهبري ترزا مي

پيروزي نخست وزير در جدال قدرت
 گروه جهان| طال تسليمي| 

به نظر مي رس��د، ترزا مي  نخست وزير بريتانيا 
موفق شده بر چالش پيش آمده در زمينه رهبري 
حزب محافظه كار فائق  آيد، چرا كه محافظه كاران 
مخالف اتحاديه اروپ��ا در حزب از تالش ها براي 
كن��ار گذاش��تن او از مقامش دس��ت كش��يدند. 
كناره گيري وزراي برگزي��ت و خارجه بريتانيا از 
سمتشان در اعتراض به برنامه نخست وزير درباره 
خروج از اتحاديه اروپا و روابط تجاري آتي با اين 
بل��وك، دولت ترزا مي  را به ش��دت متزلزل كرد. 
ام��ا به نظر مي رس��د اين اتفاق ك��ه وخيم ترين 
چالش پي��ش روي دفتر نخس��ت وزيري پس از 
شكست حزب محافظه كار در انتخابات زودهنگام 
پارلماني بوده، به قدرتمندتر ش��دن كابينه منجر 

شده است. 
به گزارش فايننش��ال تايمز، نخس��ت وزير در 
واكن��ش به انتقاده��اي ش��ديد هم حزبي هايش 
از برنام��ه او ب��راي خ��روج از اتحادي��ه اروپا به 
همكارانش گفت��ه كه ي��ا از او حمايت مي كنند 
يا ب��ا روي كارآم��دن دولت جن��اح چپي حزب 
كارگر به رهبري جرمي كوربين مواجه مي شوند. 
قانونگذاراني كه در اين جلس��ه حضور داش��تند، 
گفته اند كه احس��اس غالب ب��ر اعضاي حزب در 

زمان ترك جلسه، حمايت از نخست وزير بود. 
جيكوب ريزماگ رييس گروه تحقيقات اروپايي 
مش��كوك به اروپا گفت��ه پيش بيني نمي كند كه 
قانونگذاران قصد راي عدم اعتماد به نخست وزير 
را داشته باشند. يكي از ديگر قانونگذاران مخالف 
اروپا هم گفته: »هيچ گزينه جايگزيني )نامزدي 
ب��راي رهبري حزب( وجود ندارد. « به گفته يك 
محافظ��ه كار ديگر احتمال ب��روز چالش رهبري 
وج��ود ندارد. مايكل هاوارد رهبر پيش��ين حزب 
محافظه كار نيز به قانونگ��ذاران درباره راي عدم 
اعتماد به نخس��ت وزير هش��دار داده است: »فكر 
مي كن��م به  ش��دت احمقانه و نادرس��ت بود كه 
كس��ي بخواهد درخواس��ت برگزاري جلسه راي 
اعتماد به نخس��ت وزير برگزار كند. فكر مي كنم 
از اينكه شاهد نمايان شدن احساس خوب بودم، 

خرسندم. «
پ��س از بح��ران پيش آم��ده در دولت در پي 
كناره گي��ري ديويس و جانس��ون از وزارت هاي 
برگزي��ت و خارج��ه، ت��رزا مي  ب��ا اعضاي حزب 
محافظه كار دي��دار و همكارانش را به حمايت از 
خود ترغيب كرد و هشدار داد اگر چنين حمايتي 
نباشد، حزب چپ كارگر به رهبري كوربين روي 
كار خواه��د آم��د. اگرچ��ه طب��ق قوانين حزب 
محافظه كار، امضاي ۴۸ قانونگذار براي برگزاري 
جلسه راي اعتماد به نخست وزير كافي است، اما 
ب��راي بركناري او به 159 راي نياز اس��ت. يكي 
از متحدان ترزا مي  گفت: »نخس��ت وزير ممكن 
است، مجبور شود انتخابات رهبري حزب برگزار 
كند تحت اي��ن عنوان كه از من دفاع يا بركنارم 

كنيد. در چنين راي گيري او با فاصله خيلي زياد 
از هر رقيبي پيروز خواهد شد. «

ويليام هيگ وزير خارجه پيش��ين سه ش��نبه 
به قانونگذاران مخالف اروپا هش��دار داده اگر در 
اعتراض به ترزا مي  دنباله رو افرادي »احساسي« 
همچون ديويس و جانسون عمل كنند، برگزيت 
را با خطر خروج از مس��ير مواجه مي كند. هيگ 
در ديلي تلگراف نوش��ته: »احساسي بودن در اين 
زمينه خيلي هم خوب است، اما هيچ سودي براي 
كش��ور نخواهد داش��ت. اين زياده روي است، نه 
سياست. « جانسون و ديويس هر دو ابراز نگراني 
كردن��د كه برنامه ت��رزا مي  پ��س از برگزيت به 
همانگ سازي قوانين بريتانيا با بروكسل بينجامد 
و جانس��ون هش��دار داد كه در نتيجه اين برنامه 

بريتانيا وضعيت مستعمره اتحاديه اروپا را خواهد 
داش��ت. اما ديويد گوك وزير دادگستري بامداد 
سه ش��نبه گفت: »اين يك مذاكره است و اگر بنا 
باش��د به توافقي دست يابيم كه منافع بريتانيا و 
اتحادي��ه اروپا در آن تامين ش��ود، هر دو طرف 
باي��د امتيازهاي��ي بدهن��د. « او همچنين درباره 
برگزيت بدون توافق هش��دار داد: »به همكارانم 
مي گويم كه اگر كسي در ميان شماست كه فكر 
مي كن��د، چنين اتفاقي ع��اري از رنج و ناراحتي 
خواهد بود و ما خيلي ساده مي توانيم آن را پيش 
ببريم، بداند كه چنين برداش��تي اشتباه است و 
عدم دس��تيابي به توافق عواقب بدي براي مردم 

بريتانيا خواهد داشت. «
ديويس يك شنبه از رياست وزارت برگزيت و 

جانسون دوشنبه از رياست وزارت خارجه استعفا 
و ترزا مي  را ب��ه بازنگري در كابينه وادار كردند. 
در كابين��ه جديد دولت ترزا م��ي، جرمي هانت 
وزير بهداشت در سمت وزير خارجه و دومينيك 
راب در سمت وزير برگزيت ايفاي نقش مي كنند. 
كابينه جديد ترزا مي  ديروز سه ش��نبه نخستين 
جلس��ه خود را برگزار ك��رد. دومينيك راب پس 
از انتخابات سراس��ري سال ۲۰17 به عنوان وزير 
دادگستري انتخاب ش��د و در روند تغيير كابينه 
در س��ال ۲۰1۸، رياس��ت وزارت مسكن، جوامع 
و دولت ه��اي محلي را بر عه��ده گرفت. مالكوم 
ريفكاين��د سياس��تمدار بريتانياي��ي در گاردين 
نوش��ت، كابينه دولت بريتانيا ب��ا رفتن ديويس 
و جانس��ون قدرتمندتر ش��ده اس��ت، چ��را كه 
دومينيك راب وزي��ر كنوني برگزيت يك حامي 
احساس��اتي و باهوش خروج از اتحاديه اروپاست 
و حتي احتمال انتخاب او به عنوان نخس��ت وزير 
بع��دي بريتانيا وجود دارد. ترزا م��ي  و كابينه او 
ب��ه  خوبي مي دانند كه اگ��ر بريتانيا در پايان ماه 
م��ارس آتي ب��دون توافق و ب��دون دوره انتقالي 
از اتحادي��ه اروپا خارج ش��ود، ده ها هزار فرصت 
شغلي و آينده صنايع بريتانيايي به خطر مي افتد. 
اس��تعفاي وزراي خارجه و برگزيت ممكن است 
در كوتاه مدت به بحران انجاميده باشد، اما طيف 
وس��يعي از محافظه كاران حامي آنها نيس��تند و 
نبود آنه��ا در كابينه موجب قدرت گرفتن دولت 
مي شود. در اين ميان استعفاي ديويس منطقي تر 
به نظر مي رسيد، چرا كه  بايد درباره شرايطي كه 
موافق آن نبود مذاكره مي كرد. اما رفتار جانسون 
رفت��اري غيرمحترمانه و دنبال��ه روي بي مورد از 
ديوي��س ب��ود. اما مس��اله مهم ت��ر در بلندمدت 
انتخ��اب راب به عن��وان وزير برگزيت اس��ت. او 
در مناظ��رات در آس��تانه همه پرس��ي برگزيت، 
مداف��ع قدرتمند خروج بود؛ اما آنچه مزيت او در 
مذاكرات محسوب مي شود تخصص و تمايلش به 
همكاري نزديك با ترزا مي  و مشاور ارشد او اولي 
رابينز است كه به معناي تيم متحد بريتانيايي در 

مقابل بروكسل خواهد بود. 

گروه جهان| 
برت كاوان��ا قاض��ي محافظه كار 53 س��اله، از 
س��وي دونالد ترامپ نامزد عضويت در ديوان عالي 
ايالت متحده شده اس��ت. رييس جمهور امريكا در 
مراس��م معرفي كاوانا در كاخ سفيد او را نامزدي با 
توانايي بي عيب و نقص توصيف كرده و گفته است: 
»او در سراس��ر جهان به عن��وان يكي از بهترين و 
هوش��يارترين مغزهاي متفك��ر حقوقي زمان ما به 

شمار مي رود.«
قضات ديوان عالي نقشي تعيين كننده در تفسير 
قانون اساس��ي امريكا ايفا مي كنند و پيشنهاد برت 
كاوانا مي تواند توزيع قدرت در ديوان عالي را به نفع 

ترامپ تغيير دهد. عضويت اين قاضي محافظه كار 
باي��د ب��ه تاييد مجلس س��نا برس��د. ب��ه گزارش 
دويچه ول��ه، ديوان عال��ي امري��كا، عالي ترين نهاد 
قضايي و مرجع تفسير قانون اساسي امريكا به شمار 
مي رود كه مجموعا از 9 قاضي تشكيل شده است. 
قضات ديوان عالي از س��وي رييس جمهور انتخاب 
مي شوند و سپس از سوي سنا رأي اعتماد دريافت 
مي كنند. تا زماني كه يك قاضي طبق درخواس��ت 
ش��خصي تقاضاي بازنشس��تگي ندهد، به صورت 

مادام العمر در اين سمت باقي خواهد ماند. 
برت كاوانا در ش��رايطي به عنوان يكي از قضات 
ديوان عالي امريكا معرفي شده كه سال ۲۰۰9 در 

مقاله يي اس��تدالل كرده بود، از نظر وي روس��اي 
جمه��ور بايد در دوران خدمت در مقابل تحقيقات 
جناي��ي و مدن��ي مصون باش��ند. برخ��ي ناظران 
مي گويند احتماال اين نظريه يكي از داليل ترامپ 
براي معرفي كاوانا براي پس��ت قض��اوت در ديوان 
عالي بوده، به ويژه آنكه تحقيقات رابرت مولر رييس 
ش��وراي ويژه تحقيقات در مورد دخالت احتمالي 
روس��يه در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰1۶ 
امريكا، همچنان جريان دارند. اين دس��تيار سابق 
كاخ سفيد در دوران رياست جهوري بوش پيش تر 
براي كنت اس��تار، كه به عنوان بازرس مس��تقل، 
پرونده بيل كلينتون، رييس جمهوري سابق امريكا 
در دهه 199۰ را بررس��ي ك��رد، خدمت كرده بود. 
او زماني كه از س��وي بوش به براي پست فعلي اش 
نامزد ش��ده بود نيز با يك نبرد سخت براي كسب 

تاييديه از سوي قانونگذاران مواجه شد. 
س��ال پيش دونالد ترامپ، قاضي نيل گورساچ 
را براي يك��ي ديگر از كرس��ي هاي خالي مانده در 
ديوان عالي امريكا معرفي كرده بود. گورس��اچ، كه 
خ��ود چهره يي محافظه كار اس��ت، 1۴ ماه پس از 
درگذشت قاضي آنتونين اوسكاليا، يكي از مهم ترين 
قضات محافظه كار در ديوان عالي امريكا، جايگزين 

او شود. 

 مقاومت دموكرات ها
اكثريت مجلس س��نا ب��ا 51 رلي ب��ه ۴9 راي 
دراختي��ار محافظه كاران اس��ت. از آنج��ا كه جان 

مك كين، س��ناتور محافظه كار در ماه هاي گذشته 
ب��ه دليل بيماري قادر به ش��ركت در رأي گيري ها 
نبوده، در صورت يكپارچگي دموكرات ها در اعطاي 
رأي عدم اعتماد به كاوانا، تنها يك رأي مخالف در 
جبهه محافظه كاران كافي است تا عضويت كاوانا در 

ديوان عالي رد شود. 
گفته ش��ده، ميچ مك كانل، رهب��ر اكثريت در 
مجلس س��نا، از كاوانا به عن��وان يك گزينه عالي 
نام برده اس��ت. با اين حال برخي از س��ناتورهاي 
جمهوري خ��واه نس��بت ب��ه عضويت اي��ن قاضي 
محافظه كار در ديوان عالي ابراز ترديد كرده اند. رند 
پال سناتور جمهوري خواه، با انتشار توييتي نوشته با 
ذهنيتي باز از جلسات بحث در مورد سوابق كاوانا و 
همچنين گفت وگوي شخصي با او استقبال مي كند. 
ب��ا اين حال دموكرات ها وع��ده داده اند در برابر 
نام��زدي ك��ه كفه آراي اي��ن دادگاه را به س��مت 
محافظه كاران سنگين كند، مقاومت كنند. سناتور 
كوش��نر گفت: »مس��اله مه��م اين اس��ت كه فرد 
پيش��نهادي فرد درستي باش��د، كسي باشد كه به 
احكام قضايي پيشين ديوان عالي احترام بگذارد و 
بر اين اس��اس حكم صادر كن��د. يعني برپايه رويه 

قضايي و نه برپايه ايدئولوژي.«
در حال حاضر دو س��ناتور محافظه كار س��وزان 
كالينز و ليزا موركاوسكي در كانون توجه قرار دارند. 
اين دو پيش تر در رابطه با موضوع مناقش��ه برانگيز 
س��قط جنين نظري خالف ديگ��ر هم حزبي  هاي 
خود دارند. كاوانا گفت��ه قصد دارد بالفاصله با اين 
دو س��ناتور در اين زمينه گفت وگو كند. بنا بر يك 
حك��م تاريخي ديوان عالي امريكا در س��ال 1973 
س��قط جنين در اين كش��ور قانوني است. كالينز 
چن��د روز پي��ش از معرفي كاوانا به عن��وان نامزد 
دي��وان عالي گفته بود، به ه��ر نامزدي كه به دنبال 

لغو اين حكم باشد، رأي منفي خواهد داد. ناظران 
بر اين باورند كه معرفي برت كاوانا نامزد پيشنهادي 
رييس جمه��وري امريكا براي كرس��ي قضاوت در 
ديوان عالي اين كشور تعادل در اين نهاد قضايي را 
برهم مي زند و آن را به محافظه كاري بيشتر سوق 
مي دهد. س��ي ان ان نوشته در صورت تاييد كاوانا از 
سوي كنگره، ديوان عالي يكي از محافظه كارترين 

ديوان هاي عالي در تاريخ اين كشور خواهد شد. 
س��ام اِرمان كارش��ناس حقوقي قانون اساسي 
امريكا در اي��ن باره گفته: »آنتون��ي كندي قاضي 
ميانه رويي در دي��وان عالي امريكا بود، اما كاوانا در 
حقيقت گزينه جنبش محافظه كار در امريكا است. 
ب��ا انتخاب كاوانا بالتكليفي جناح��ي و آراي مردد 
در اين دادگاه درباره مس��ائل مهم ازميان برداشته 
شده و اين نهاد عالي قضايي گرايش محافظه كارانه 
خواهد گرفت.« جان فورتير كارش��ناس سياسي، 
معتقد اس��ت محافظه كاران اميدوارن��د بتوانند از 
اين فرصت براي تحكيم موقعي��ت خود در ديوان 
عالي امري��كا بهره ببرند. او در اي��ن باره مي گويد: 
»به نظرم برخ��ي معتقدند كه قاضي كندي آنقدر 
ه��م محافظه كار نبود. يعني همواره در اين راس��تا 
حكم ص��ادر نمي كرد. بنابراين نامزد پيش��نهادي 
ترامپ فردي خواهد بود كه همواره به همراه ديگر 
محافظ��ه كاران در دي��وان عال��ي راي بدهد.« پال 
شف برمن تحليلگر مس��ائل حقوقي، معتقد است 
كه معرفي چنين نامزد كامال محافظه كاري، س��نا 
را به محل درگيري سياسي تبديل خواهد كرد. او 
در اين باره گفته: »به نظرم ما ش��اهد فرآيند راي 
اعتماد پر مشاجره يي در سنا خواهيم بود؛ آنهم به 
خاطر نقشي كه قاضي كندي در ديوان ايفا مي كرد 
و همچنين به خاطر اينكه وضعيت سياسي كشور 

چند قطبي است.«
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جامجهاين8
28 سال بعد از آخرين 

موفقيت جهاني
آخري��ن باري كه پيش از ج��ام جهاني ۲۰۱۸ 
روس��يه، انگليس توانسته بود به نيمه نهايي صعود 
كند، ۱۶ ش��اگرد گرت س��اوت گيت هنوز متولد 

نشده بودند. 
به  گزارش آس، ۲۸ س��ال زمان برد تا انگليس 
بتوان��د دوب��اره نيمه نهايي جام جهان��ي را تجربه 
كند. اين اتفاق به لطف حضور گرت س��اوت گيت 
رخ داد. س��رمربي انگليسي با تركيبي از بازيكنان 
جوان توانس��ت س��وئد را با دو گل شكست دهد و 
س��ه ش��يرها را در جمع چهار تيم برتر قرار دهد. 
اكن��ون انگليس يك گام با فينال فاصله دارد. تيم 
س��اوت گيت پر از بازيكنان مستعد است و ستاره 

خاصي ندارد. 
تنه��ا هف��ت بازيكن اين تي��م در زمان آخرين 
موفقيت كشورشان به دنيا آمده  بودند. ۱۶ بازيكن 
ديگر انگليس زماني كه اين تيم به نيمه نهايي جام 
جهاني ۱۹۹۰ رس��يد، متولد نش��ده بودند. در آن 
بازي ها انگليس در ضربات پنالتي  مغلوب تيم   ملي 
آلمان ش��د و از رس��يدن به فينال باز ماند. پس از 
آن اتفاق سه شيرها ۶ جام جهاني را تجربه كردند 
و نااميد كننده ظاهر ش��دند. اي��ن تيم تنها در دو 
دوره توانس��ت به مرحله يك چه��ارم نهايي صعود 
كند. هفت بازيكني كه در زمان حضور انگليس در 
مرحل��ه نيمه نهايي به دني��ا آمده بودند اين اتفاق 
را به ياد ندارند چون س��ن كمي داش��تند. اشلي 
يان��گ، جيمي واردي،  گ��ري كيهيل، فابين دلف، 
كايل واكر، جردن هندرس��ون و دني رز، اين هفت 

بازيكن هستند. 
جواني انگليس در جام جهاني ۲۰۱۸ روس��يه 
تا جاي��ي پيش مي رود ك��ه دو بازيك��ن اين تيم 
زماني كه س��اوت گيت برابر آلم��ان پنالتي  اش را 
از دس��ت داد و باعث ش��د انگليس به فينال يورو 
۱۹۹۶ صعود نكند، هنوز به دنيا نيامده بودند. آنها 

الكساندر آرنولد و ماركوس رشفورد نام دارند. 

روس  ها در انديشه ميزباني 
المپيك بعد از جام جهاني

روس ها بر اين باور هس��تند كه بعد از برگزاري 
مسابقات جام جهاني مي توانند ميزباني پيكارهاي 

المپيك را بگيرند. 
ب��ه گزارش فارس، مقامات مس��وول در كميته 
سازماندهي مس��ابقات »روسيه ۲۰۱۸ « معتقدند 
تا به اينجا، پيكاره��اي جام جهاني را در باالترين 

سطح برگزاركرده اند. 
در اي��ن ارتب��اط »اركادي دوركوي��چ«، رييس 
كميت��ه س��ازماندهي مس��ابقات روز گذش��ته در 
مصاحب��ه ب��ا خبرنگاران از كش��ورش ب��ه عنوان 
برگزاركنن��ده قدرتمن��د بازي هاي ج��ام جهاني 

فوتبال نام برد. 
وي همچني��ن عن��وان ك��رد: برگ��زاري خوب 
بازي ه��ا امكان ميزباني پيكارهاي ورزش��ي بزرگ 

ديگري مثل المپيك را مي تواند باعث شود. 
اي��ن مق��ام اف��زود: اميدواريم زماني ب��ه بهانه 
برگ��زاري خوب بازي ه��ا بتوانيم امتي��از ميزباني 
المپي��ك را بگيري��م. بايد اوضاع را در چند س��ال 
آينده مورد ارزيابي قرار دهيم و بعد تصميم گيري 
كني��م. البته اكن��ون در اين م��ورد صحبت كردن 
خيلي زود است. به خصوص كه در صورت رسيدن 
به موضوع ك��ه برگزاركننده المپيك باش��يم، در 
نهاي��ت رييس جمهور و دولت ح��رف نهايي را در 

اين مورد خواهند زد. 

 موزه لندن  دنبال 
جليقه جادويي سرمربي انگليس

همزمان ب��ا اس��تفاده »گرت س��اوت گيت« 
س��رمربي انگلي��س از جليقه به عن��وان تن پوش 
محب��وب خود در جام جهان��ي؛ فروش جليقه در 
اين كش��ور تا 35درصد افزايش يافته اس��ت. در 
اين بين موزه لندن قصد دارد تا به رس��م يادبود 
يك��ي از جليقه هاي وي را در كلكس��يون دايمي 
خود جاي دهد. به گزارش الندنيس��ت، تابستان 
۲۰۱۸ به عنوان تابس��تان عشق براي هميشه در 
خاطره ه��ا ماندگار خواهد ش��د؛ اما ن��ه به خاطر 
گرم��اي ش��ديد، نه به خاط��ر صع��ود تيم ملي 
انگليس و عملكرد خوب آنها و نه به خاطر مردي 
كه اين تيم را تا اين مرحله هدايت كرده اس��ت؛ 
نه، اين تابستان، تابستان عشق است چرا كه يك 
ملت عاش��ق پوشيدن جليقه ش��ده اند. پوشيدن 
جليق��ه از س��ال ۱۹۶۶ و توس��ط »كينگ چارلز 
دوم« باب ش��د و از آن پس محبوبيت بيش��تري 
پيدا كرد اما در اواس��ط قرن بيس��تم اصطالحا از 
مد افتاد. با اين حال، پس از اينكه »ساوت گيت« 
)كه به زودي به لقب »سر« شناخته خواهد شد( 
در جام جهاني از آنها اس��تفاده كرد؛ اين پوشش 
بار ديگر روي بورس آمده اس��ت. اگر انگليس در 
بازي فردا پيروز شود، اين روند ادامه پيدا مي كند 
و در صورت شكست سه شيرها، »انقالب جليقه« 
مطمئنا زياد به ط��ول نخواهد انجاميد. تيم ملي 
انگلي��س امش��ب در دومين ب��ازي مرحله نيمه 
نهاي��ي جام جهاني ۲۰۱۸ از س��اعت ۲۲: 3۰ به 

مصاف كرواسي مي رود. 

 گوزن پيشگو
فيناليست را معرفي كرد

يك گوزن پيش��گو در روسيه پيش بيني كرد كه 
بازي نيمه نهايي جام جهاني بين تيم هاي فرانسه و 
بلژيك به سود فرانسه به پايان مي رسد. به گزارش 
يورونيوز، اين گوزن كه در باغ وحش��ي در نزديكي 
مسكو نگهداري مي شود از ظرفي غذا خورد كه زير 
پرچم فرانس��ه قرار داش��ت. اين در حالي است كه 
اين گوزن ظرف غذايي را كه زير پرچم بلژيك قرار 
داش��ت ناديده گرفت. بازي نيمه نهايي جام جهاني 

بين فرانسه و بلژيك برگزار شد. 

اخبار

استرس تماشاگران تلويزيوني فوتبال از استرس تماشاگران در استاديوم بيشتر است

دستگاهعصبيانسانوانتظار4سالهبرايجامجهاني

تعادل| 
تيم ملي فوتبال انگليس روز يك شنبه با شكست سوئد، پس 
از ۲۸سال راهي مرحله نيمه نهايي مسابقات جام جهاني شد. در 
وب سايت بي بي سي جهاني كه طرفداران مي توانند به عملكرد هر 
بازيكن امتياز بدهند، رحيم استرلينگ، فوروارد تيم منچستر سيتي 
كمترين امتياز را در ميان بازيكنان تيم ملي انگليس كسب كرده 
است. اما استرلينگ براي سبك بازي تيم انگليس داراي اهميت 
است. او به گونه يي بازي نكرده كه امتيازي براي تيم كسب كند، 
 اما بهترين ش��رايط را براي ارسال توپ به عمق دفاع تيم حريف

- موقعيتي كه مي تواند به كس��ب ضربه ه��اي آزاد يا ضربه كرنر 
منجر شود- ايجاد كرده است. اين مساله براي تيمي كه متكي به 
كسب امتياز از ارسال هاي بلند توپ است، حياتي به شمار مي رود. 
تاكنون در جام جهاني، استرلينگ طي ۹۰ دقيقه بازي ۱۱.۲ 
موقعيت ضربه كاشته – بيش��ترين تعداد در ميان هم تيمي ها- 
به منطقه يك س��وم دفاعي حريف ايجاد كرده اس��ت. ماركوس 
رش��فورد، حريف منچس��تري يونايتدي او در جايگاه دوم با ۹.۸ 
موقعيت قرار دارد. پس از آنها، روبن لوفتوس چيك با ۹.۶، جيمي 

واردي با ۸.4 و دله علي با ۸.4 قرار دارند. 
استرلينگ بيشتر به خاطر از دست دادن موقعيت هاي طاليي 
مورد توجه قرار گرفته است. اما از نظر تاكتيكي او در عملكرد تيم 
انگليس به گونه يي فعاليت مي كند كه هميشه منجر به گل و كسب 

امتياز نمي شود.  در همين حال به اعتقاد برخي كارشناسان فوتبال 
فايننش��ال تايمز، موفقيت تيم انگليس در مس��ابقات جام جهاني 
۲۰۱۸ ش��انس محض است. به باور اين كارشناسان، اينكه »گرت 
ساوت گيت« سرمربي تيم ملي انگليس، يك پيشرفت خيره كننده 
اما ناقص را به دليل شكست هاي پيشين اين تيم به دست آورده، 
 غلط است. طي ۱۰دوره اخير مسابقات جام جهاني، از سال ۱۹۸۲ 
تاكن��ون تيم انگليس ۸ بار از مرحله گروهي ب��اال آمده و 5 بار به 
مرحله يك چهارم نهايي رسيده است. اين عملكرد تيمي است كه 
تقريبا دهمين تيم در جهان به ش��مار مي رود.  رحيم استرلينگ، 
بازيكن فوتبال جاماييكايي تبار، اهل بريتانياست. او هم اينك عضو 
تيم فوتبال منچسترسيتي است و در پست مهاجم بازي مي كند. 
استرلينگ در فوريه ۲۰۱۰ از كي پي ار به باشگاه ليورپول پيوست. 
او تاثير خود را در ميني دربي زير ۱۸ سال مقابل اورتون گذاشت 
و موفق به گلزني ش��د. اس��ترلينگ تا ۲۰۱5 در ۱۲۹ بازي براي 
ليورپول ۲3 گل به ثمر رساند و در تابستان ۲۰۱5 با قراردادي 4۹ 

ميليون پوندي به منچستر سيتي پيوست. 
استرلينگ متولد س��ال ۱۹۹4 جاماييكاست. در دو سالگي 
پدر خود را در درگيري هاي داخلي از دست داده و در 5سالگي 
با مادرش به انگلس��تان مهاجرت كرده اس��ت. وي در آكادمي 

ليورپول در فوريه ۲۰۱۰ فوتبال حرفه يي را شروع كرد. 
منبع: فايننشال تايمز

نادي صبوري|
چش��م هايي ك��ه همه ب��ه نمايش��گر روبه رو 
ميخكوب شده است، قلب هايي كه هر قدر دقيقه 
بازي به عدد ۹۰ نزديك مي شود سريع تر مي تپد، 
كل كل هايي كه هرچه جلوتر مي رود، بيش��تر سر 
و شكل يك »دعواي تمام عيار« را پيدا مي كند و 
درنهايت احساس وصف ناپذير »شعف« وقتي كه 
تيم مورد عالقه ت��ان توپ را به تور دروازه حريف 
مي چس��باند. اينها گوشه هايي از احساساتي است 
ك��ه نزديك به ي��ك ميليارد تماش��اگر فوتبال از 
هر جنس، رنگ، س��ن و ن��ژاد در چند وقت اخير 
تجرب��ه كرده ان��د. 4 روز ديگر تكلي��ف قهرماني 
جام جهاني ۲۰۱۸ مش��خص شده و خيابان هاي 
مس��كو، س��ن پترزبورگ، س��وچي و... از خي��ل 
انس��ان هايي كه براي بيش از ي��ك ماه از زندگي 
روزمره فاصله گرفتند خالي مي ش��ود. اگرچه در 
طول جام جهاني بارها و بارها از فوتباليس��ت ها، 
روابط ش��خصي و خانوادگي و تمام حواشي شان 
گفته مي ش��ود اما كمتر به موضوع »طرفداران« 
و تاثيري كه آنها روي فوتبال گذاش��ته و مهم تر 
از آن فوتب��ال روي آنه��ا مي گ��ذارد پرداخت��ه 
مي ش��ود. گ��زارش پي��ش رو ترجم��ه تحقيقي 
خواندني درخصوص طرفداران فوتبال اس��ت كه 
در خبرگزاري سي ان بي س��ي منتش��ر شده است. 
اين تحقيق كه توس��ط روانشناسي با نام سوزان 
ويتبورن انجام شده است، نشان مي دهد اگر شما 
طرفدار پر و پا قرص فوتبال هس��تيد فرقي ندارد 
ب��ازي را از كنج اتاقي ۶ متري ببينيد يا در ميان 
خي��ل عظيم تماش��اگران در اس��تاديوم فوتبال، 
ترش��ح هورمون ها و آزاد ش��دن پيام رس��ان هاي 
عصبي، شما را به شدت متحول خواهد كرد. شما 

را به مطالعه اين گزارش دعوت مي كنيم: 
ج��ام جهاني فوتبال، رويدادي بي ش��باهت به 
ديگر اتفاق هاي ورزش��ي است. س��طح درگيري 
احساس��ات، قبيله گرايي و احساس شديد تعهد، 
ديگ��ر رقابت ه��ا ازجمل��ه المپي��ك را از س��كه 

مي اندازد و اين فقط بين طرفداران است. 
همي��ن حاال و در طول برگ��زاري جام جهاني 
۲۰۱۸ در روس��يه، دوربين ه��اي تلويزيوني بارها 
ناخن هاي در حال مكيده شدن، اشك هاي از سر 
نااميدي، فريادها و جيغ هاي از س��ر شور را نشان 

داده اند. 
مدت هاس��ت ك��ه طرف��داران فوتب��ال »ي��ار 
دوازدهم« ۱۱ فوتباليس��ت داخل ميدان خوانده  
ش��ده اند. توصيفي كه در مواقعي كه به ش��دت به 
همراهي طرف��داران نياز اس��ت، الهام بخش آنها 

براي حمايت از تيم مورد عالقه شان مي شود. 
با اين حال اين ميليون ها نفر تماشاگر فوتبال 
كه آن قدر خوش شانس نبوده اند كه براي تماشاي 
بازي به روس��يه س��فر كنند را از درگير ش��دن 
احساسي و جيغ زدن هاي شديد جلوي تلويزيون 
باز نمي دارد. براساس تحقيقي كه يك روانشناس 
به اس��م سوزان ويتبورن انجام داده است، شما به 
هم��ان ميزان كه طرفدار دو آتش��ه يي در فوتبال 
هس��تيد، اس��ترس بيش��تري را در موقع تماشا 
تجربه مي كنيد. فارغ از اينكه بازي را از تلويزيون 
خانگي يا يك كافه يا اس��تاديوم دنبال مي كنيد. 
اگرچه اين حجم از اش��تياق شديد باعث مي شود 
زماني كه تيم ش��ما پيروز ميدان ش��د، ش��ما با 

افزايش شديد تستسترون مواجه شويد. 
دنبال كردن ب��ازي فوتبال از طريق تلويزيون 
حتي مي تواند براي طرفداراي كه آرزوي پيروزي 
تيمش را دارد، سخت تر و استرس زا تر از تماشاي 

آن در استاديوم و از نزديك نيز باشد. 
س��وزان ويتبورن به سي ان بي س��ي مي گويد: 
»تصوير و ص��داي بزرگ تر و بيش��تر، واقعيت را 
براي تماش��اگران ش��دت مي بخش��د كه شما را 
بيش��تر در مركز فعاليت قرار مي دهد. در نتيجه، 
احساس��ات ش��ما مثل كسي مي ش��ود كه داخل 
زمين قرار داش��ته و در حال بازي اس��ت. با اين 

حال به عنوان يك طرفدار در اس��تاديوم، ش��ما 
نماهاي كلوز-آپ را از دست مي دهيد.«

او ادامه مي دهد: »در نتيجه اين روند، جوش و 
خروش تجربه تماشاي بازي افزايش پيدا مي كند 
و پاس��خ هاي احساسي ش��ما را شدت مي بخشد. 
اين چه در احساس��ات مثبت و چه در احساسات 
منف��ي ص��دق مي كند. اي��ن اس��ترس كه كاش 
مي توانس��تيد وقتي بازي به سمت ناخوشايندتان 
پيش  م��ي رود روي آن اث��ري بگذاريد نيز وجود 

خواهد داشت.«

ش��ايد برخي بپرس��ند چرا طرفداران تيم هاي 
ملي فوتبال اين چني��ن خود را براي آن به آب و 
آتش مي زنند؟ آيا اصال اين سطح از اهميت دادن 

ارزشش را دارد؟
مطالع��ات نش��ان مي دهد كه خواندن س��رود 
ملي كش��ورها پيش از شروع بازي فوتبال، امكان 
تحريك نورون هاي آينه يي )نوعي از س��لول هاي 
عصبي بس��يار مهم در انسان و ديگر جانوران كه 
نوعي درك و احس��اس از عمل ف��رد ديگر را در 
انس��ان ايجاد مي كنند( را در مغز تماشاگر دارد. 

اي��ن واكنش ش��يميايي ف��رد موردنظ��ر را قادر 
مي س��ازد كه همان مقدار احساس��ات غريزي كه 
بازيكن��ان داخل زمين دارند را جمع آوري كند. با 

وجود اينكه عمال داخل زمين نيست. 
ويتبورن مي گويد: »پيام رسان هاي عصبي كه 
مس��وول هيجان و وجد هس��تند، مغز را در خود 
غوطه ور كرده و آن را به سمت موج هاي لذت در 

لحظات شكوهمند هدايت مي كنند.«
احس��اس پيوند ش��ما با ديگر طرف��داران تيم 
ورزش��ي مورد عالقه تان وقت��ي رقم مي خورد كه 
پيام رس��ان هاي عصبي مس��وول ايجاد همدلي و 
ارتباط��ات اجتماع��ي آزاد مي ش��وند. همان طور 
كه ماش��ه اين انتقال دهنده هاي عصبي كش��يده 
مي ش��ود، آزادس��ازي آنه��ا آغازگر آبش��اري از 
تغييرات در بدن است. اين تغييرات هورمون هايي 
كه احساسات لذت بخش را ايجاد مي كنند درگير 
مي سازد. طرفداران بايد مراقب باشند، مستندات 
نشان مي دهد كه در طول جام جهاني سال ۲۰۰۶ 
در آلمان، زماني كه تيم ملي فوتبال اين كش��ور 
در ح��ال انجام ي��ك بازي ب��ود رويارويي مردان 
ايالت باواريا مش��كالت قلبي 3.۲۶ مرتبه بيشتر 
بوده است. اين نتيجه افزايش مواد شيميايي آزاد 

شده در بدن است. 
بازي ه��اي فوتب��ال، به خصوص ج��ام جهاني 
ك��ه هر 4 س��ال يك ب��ار اتفاق مي افت��د زمينه 
اي��ن را دارند كه موجب افزاي��ش توليد آدرنالين 
و كورتيزول در بدن طرفداران ش��وند. اين باعث 
افزايش س��رعت پمپاژ خون، سفت شدن عضالت 
و افزايش فش��ار خون مي شود. اين روند تغييرات 
حت��ي براي طرف��داران نه چندان پ��ر و پا قرص 

فوتبال نيز ثابت شده است. 
رويدادهاي اجتماعي كه رويداد اصلي ورزشي را 
احاطه كرده اند، افرادي را كه به اين ورزش خاص يا 
حتي به طور كلي به ورزش بي عالقه هس��تند را نيز 
به درون خود كشانده و آنها را نيز به بخشي از افراد 
متاثر از برگزاري رويدادهاي بزرگ ورزش��ي تبديل 
كرده است. همچنين احساس پيوند محكم و قاطعي 

نيز از بودن با ديگران ساطع مي شود. 
از چش��م اندازي ديگ��ر افرادي ك��ه ورزش را 
دوست داشته اما اطالعات چنداني درباره فوتبال 
ندارن��د، از اين رويدادها براي افزايش دانش خود 
اس��تفاده مي كنند. حتي كس��اني كه به طور كلي 
به ورزش عالقه يي نداش��ته و هيچ چيز در مورد 
بازي ها نمي دانند به دانستن بيشتر درباره قوانين 
بازي، ن��ام بازيكن ها و تيمي كه در آن مش��غول 

هستند، عالقه نشان مي دهند.

ريحانه جاويدي|
 ج��ام جهان��ي فوتب��ال از مهم تري��ن و 
پرطرفدارتري��ن رويدادهاي ورزش��ي جهان 
اس��ت. ميليون ه��ا بيننده در سراس��ر دنيا 
چش��م به مستطيل س��بز فوتبال مي دوزند 
و بازي ه��اي جام را دنب��ال مي كنند اما اگر 
از زاويه فرهنگ س��ازي ب��ه چنين رويدادي 
نگاه ش��ود، متوجه مي شويم كه چه فرصت 
ايده آل��ي براي نهادينه ك��ردن برخي اصول 
اخالق��ي و تغيي��ر عادت هاي نادرس��ت در 
س��طح بين الملل��ي در اختي��ار رس��انه ها و 
دولت ها قرار مي گيرد. يكي از مس��ائل مهم 
بين المللي كه دغدغه مردم دنياست، مسائل 
مربوط به محيط زيس��ت ب��وده اما دركنار 
تمام هيجانات و سرخوشي هاي جام جهاني 
به نظر نمي رس��د كه مسائل محيط زيستي 
ب��ه اندازه كافي مورد توجه مردم باش��د اما 
برگزار كنن��دگان ج��ام جهان��ي از توجه به 
مس��ائل محيط زيس��تي غافل نيستند و در 
س��ال هاي اخي��ر در بس��ياري از بازي هاي 
جهاني و پرمخاطب، اهداف محيط زيس��تي 
را م��د نظر قرار داده اند و براي هر بازي يك 
هدف زيس��ت محيطي در نظ��ر گرفته اند، 
همچني��ن از آنجاي��ي ك��ه ام��روزه جوامع 
انساني بيشتر از پيش نسبت به تغييرات آب 
و هوايي و نياز به بقا و پايداري آگاه شده اند، 
گس��ترش عادات و صفات پاك منسوب به 
جوامع س��بز و دوس��تدار محيط زيست در 
جام جهاني تنها مي تواند پيش��نهاد مزايده 

كش��ور ميزبان را ارتقا دهد. حاال چند سالي 
مي ش��ود ك��ه ه��ر دوره از رقابت هاي جام 
جهاني، ي��ك هدف محيط زيس��تي خاص 
را دنب��ال مي كند كه دولت ه��ا را مجبور به 
رعاي��ت آن كرده و از ط��رف ديگر مردم را 
بيش از پيش نسبت به رعايت برخي اصول 

محيط زيستي آگاه كرده است. 
ب��ه عن��وان مث��ال در ج��ام جهان��ي 
س��ال ۲۰۰۶ در آلم��ان، تالش ه��اي اين 
كش��ور با اختصاص دادن سيس��تم حمل 
و نق��ل عموم��ي راي��گان براي ه��واداران 
و  دوچرخ��ه  راي��گان  پاركينگ ه��اي  و 
همچنين بهره برداري از اس��تاديوم هايي با 
بهره گي��ري از انرژي خورش��يدي و مجهز 
ب��ه سيس��تم هاي جم��ع آوري آب ب��اران 
موفقيت هاي چشم گيري به همراه داشت. 
اين موفقيت ها همچنين با برنامه ريزي هاي 
دقي��ق براي تخصيص مس��يرهاي نس��بتا 
كوت��اه ب��راي جابه جايي و س��فر هواداران 
براي تماشاي بازي هاي مختلف نيز همراه 
بود كه طرح متعادل كردن گاز كربن فيفا 
به عنوان نخستين جام جهاني بدون كربن 

نتيجه داد. 
ام��ا تجربه موف��ق آلمان در س��ال هاي 
بعد با همان ميزان موفقيت ادامه نداش��ت 
و متاس��فانه نمي توان اين عملكرد مثبت را 
به كش��ورهاي ديگر هم تعميم داد. چرا كه 
چهارسال بعد در جام جهاني ۲۰۱۰ آفريقاي 
جنوبي ميزان انتش��ار گاز كربن هشت برابر 

بيش��تر از آلمان ب��ود. در س��ال ۲۰۱4 در 
برزيل فيف��ا س��رمايه گذاري عظيمي براي 
پنل هاي خورش��يدي و حفاظ��ت از منابع 
آب��ي و كاهش آلودگي ها در ۱۲ ورزش��گاه 
انجام داد. اگرچه منتقدان مي گويند تالشي 
ب��راي مقابله با تاثيرات مخرب روي س��اير 
نق��اط كش��ور در طول اي��ن رقابت ها انجام 
نش��د.  اما ادام��ه روند س��رمايه گذاري هاي 
محي��ط زيس��تي در خالل بازي ه��اي جام 
جهان��ي در رقابت هاي ج��ام جهاني ۲۰۱۸ 
روس��يه، ب��از هم از س��ر گرفته ش��د و اين 
دوره از جام جهاني به عنوان نخس��تين جام 
جهاني با محوريت لزوم گواهينامه سبز فيفا 

براي ورزش��گاه ها مطرح ش��ده، چرا كه ۱۲ 
ورزش��گاه كه ميزبان بازي هاي جام حهاني 
روسيه بودند، با ميزان بسيار كم مصرف آب 
و انرژي ب��ا كم ترين اثر مخرب روي محيط 
زيس��ت س��اخته ش��ده اند. اما قرار نيس��ت 
بهبود پيشرفت توجه به پارامترهاي محيط 
زيس��تي به جام جهاني ۲۰۱۸ روسيه ختم 
ش��ود، چرا كه با نگاهي به آينده، قطر اعالم 
كرده اس��ت كه جام جهان��ي ۲۰۲۲ بدون 
انتش��ار كربن برگزار خواهد شد و همچنين 
مقامات رسمي قطر درصدد كاهش مصرف 
آب و ب��رق در كنار كاهش انتش��ار كربن از 

پيش از آغاز اين رقابت ها هستند. 

رييس فراكسيون زنان مجلس گفت: مجوز تماشاي خانوادگي 
بازي ه��اي نيمه نهايي جام جهاني ۲۰۱۸ روس��يه، در ورزش��گاه 
آزادي از س��وي شوراي تامين استانداري صادر شده است.  پروانه 
سلحشوري روز گذشته در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: با صدور 
مجوز شوراي تامين اس��تانداري تهران امكان تماشاي خانوادگي 
مس��ابقات فوتبال نيمه نهايي جام جهاني سه ش��نبه و چهارشنبه 
فراهم ش��ده اس��ت.  وي ادامه داد: امكان تماشاي مسابقه فينال 
جام جهاني هم با اخذ مجوز جداگانه در ورزشگاه ۱۰۰ هزار نفري 
فراهم مي ش��ود.  نماينده تهران در مجلس اضافه كرد: در شرايط 
فعلي اجتماعي كش��ور، ايج��اد اين فرصت ها ب��راي در كنار هم 
قرار گرفتن خانواده ها مي تواند به ش��ور و نشاط اجتماعي كمك 
كند مردم اين گونه مي توانند مش��كالت خ��ود را فراموش كنند.  
سلحشوري افزود: ما بايد سعي كنيم جامعه را به سمت جامعه يي 
نرمال پيش ببريم و محدوديت هايي كه وجود دارد را از بين ببريم.  
وي ب��ا بيان اينكه تاكن��ون دو بار امكان حض��ور خانواده ها براي 
تماشاي مس��ابقات فوتبال جام جهاني در ورزشگاه آزادي فراهم 
شده است، اظهار داشت: بنده در يكي از اين بازي ها حضور داشتم، 
فضا و جو ورزش��گاه بسيار سالم و مناس��ب بود و خانواده ها بدون 
ايجاد هيچ مش��كلي توانس��تند اين بازي ها را مشاهده كنند. وي 
تصريح كرد: از اين پس نيز بايد امكان حضور خانواده ها در ورزشگاه 
آزادي فراهم ش��ود و آنان بتوانند اي��ن بازي ها را در كنار يكديگر 
مش��اهده كنند.  زمان برگزاري بازي هاي نيمه نهايي جام جهاني 
سه شنبه و چهارشنبه است كه بر اساس آن ساعت ۲۲:3۰ دقيقه 
ديشب فرانسه برابر بلژيك بازي كرد و امروز نيز در همين ساعت 
دو تيم كرواسي و انگليس برابر هم صف آرايي خواهند كرد.  بيست 
و يكمين دوره جام جهاني از تاريخ ۲4 خرداد ماه س��ال جاري به 

ميزباني روسيه و در ۱۱ شهر اين كشور در حال برگزاري است. 

مجوزتماشايخانوادگي
بازيهاينيمهنهاييصادرشد

جامجهانيدرخدمتمحيطزيست

اهميت استرلينگ براي انگليس

ورزشگاه اصلي رقابت هاي جام جهاني روسيه گواهينامه سبز فيفا را داشته و حامي محيط زيست بود
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نوش داروي بازار مسكن

بازار ملك نيازمند راهكارهاي اورژانسي
نگاهي به بازار مسكن 
اخير نشان  طي ماه هاي 
نابساماني  مي دهد، علت 
قيم��ت  افزاي��ش  و 
عوامل  در  مسكن، صرفا 
درون��ي اين بازار خالصه 
نمي شود و عوامل بيروني 
و در واقع تجميع علت ها 
به رش��د بي حد و حصر 
قيمت در ب��ازار خريد و 

فروش و رهن و اجاره منجر شده است. 
ب��ر همين اس��اس، براي تجزي��ه و تحليل بازار 
مس��كن و ارائه راهكارهاي مناس��ب ب��راي تعادل 
بخشي به اين بازار، بايد علل موثر در اين نوسانات 
و افزايش قيمت مسكن بررسي شود. البته اگر تمام 
متغيرها و ش��اخص هاي كالن اقتصادي كشور در 
وضعيت نرمال و مناس��بي قرار داشت، اين امكان 
وجود داش��ت كه تنه��ا به تحليل عوام��ل دروني 
بپردازيم و راهكارهاي براي بهبود اين شرايط ارائه 
كنيم اما درش��رايط موجود كه پارامترهاي اقتصاد 
كالن در حال نوسان هستند و در وضعيت باثباتي 
قرار ندارند بايد تمام عوامل دروني و بيروني موثر بر 

بازار مسكن تجزيه و تحليل شود. 

با بررسي عوامل دروني بازار مسكن مشخص 
مي ش��ود كه در زمينه توليد واحدهاي مسكوني 
مش��كلي نداريم و عرضه به مي��زان الزم وجود 
دارد و واحدهاي س��اخته ش��ده، نيمه ساخته و 
درحال ساخت زيادي وجود دارد. بنابراين بحث 
عرض��ه و تقاضا دلي��ل محكمي ب��راي افزايش 
قيمت ه��ا در بخ��ش خريد و ف��روش و رهن و 

اجاره مسكن نيست. 
اين موضوع درباره ساير عوامل دروني موثر بر 
بازار مس��كن يعني تعداد خانه هاي خالي، تعداد 
متقاضي خريد، تسهيالت مربوط به خانه اولي ها 
و... ه��م صدق مي كن��د يعني هيچ ي��ك از اين 
عوامل به تنهايي نمي توان��د به افزايش قيمت ها 

در بخش مسكن منجر شود. 
ام��ا عوامل بيروني از جمله بازارهاي موازي طال 
و ارز و همچنين اعمال سياس��ت هاي نادرست در 
بخش ه��اي اقتصادي نق��ش مهم ت��ري از عوامل 
دروني در اين نابس��اماني بازي مي كردند البته در 
نهايت مجموع عوامل بيروني و دروني منجر به اين 

وضعيت بحراني شد. 
ضمن اينكه عالوه بر متغيرهاي كالن اقتصادي 
كه به عنوان عوامل بيروني موثر معرفي ش��ده اند، 
زماني كه بخش مس��كن به عنوان كااليي مصرفي 

در جامعه شناخته مي شود، اين موضوع مي تواند در 
افزايش نابساماني ها در اين بازار موثر باشد و در اين 
ميان مصرف كننده واقعي مسكن بيش از سازنده، 

سوداگر و... آسيب مي بيند. 
 ب��ه عنوان نمونه زوج جوان��ي كه به تازگي وام 
180 ميليون توماني خود را دريافت كرده اند ديگر 
قادر به خريد خانه مورد نظر خود در سه، چهار ماه 
گذشته نيستند اما اين موضوع براي سوداگران فرق 
مي كند سوداگران به اميد افزايش دوباره قيمت ها 
دربازار اقدام به خريد مس��كن مي كنند و اين رشد 
قيمت ها تاثير چنداني بر آنها ندارد ضمن اينكه از 

اين شرايط استقبال هم مي كنند. 
به عبارت ديگر نابساماني موجود دربازار مسكن 
نتيجه تجميع عوامل اقتصادي بيروني، دروني و نگاه 

جامعه به مسكن به عنوان كااليي تجاري است. 
ام��ا درب��اره راهكارهاي ارائه ش��ده وزارت راه و 
شهرس��ازي براي تعادل بخش��ي به بازار مس��كن 
بايد گفت كه اين راهكاره��ا از بي توجهي دولت و 
اين وزارتخانه نس��بت به وضع موجود بهتر اس��ت 
اما اجراي راهكارها در ش��رايطي كه بازار مس��كن 
ب��ا بحران دس��ت و پنجه نرم مي كن��د، نمي تواند 

اثرگذاري چنداني داشته باشد. 
اين راهكارها بايد در سال هاي قبل ارائه و اجرايي 

مي ش��د ضمن اينكه پيش از اي��ن هم پيش بيني 
مي ش��د كه امكان افزايش و جهش قيمت مسكن 
وجود دارد البته ناگفته نماند كه اين نابساماني تنها 
نتيجه سياست هاي وزارت راه و شهرسازي نيست 
و سياست هاي اقتصادي كالن هم عامل مهمي در 
وضعيت كنوني بوده است و بنابراين نبايد انگشت 

اتهام تنها به سوي اين وزارتخانه باشد. 
گفتن��ي اس��ت، راهكارهاي كنوني ارائه ش��ده 
از س��وي وزارت راه و شهرس��ازي از جمله دريافت 
ماليات،  تس��ريع در بازآفريني شهري و... بلندمدت 
اس��ت در حالي ك��ه راهكارهايي اورژانس��ي براي 
وضعي��ت موج��ود الزم اس��ت و اي��ن راهكاره��ا 
دركوتاه مدت اثرگ��ذار نخواهد بود و بايد يك نهاد 
تخصص��ي به عنوان متولي بخش مس��كن معرفي 
ش��ود و راهكارهاي ارائه ش��ده هم بايد بلندمدت، 
 ميان مدت و كوتاه مدت باش��د و تنها به راهكارهاي 
بلندمدت خالصه نشود و براي اجراي اين راهكارها 
تالش ش��ود به عن��وان نمونه درياف��ت ماليات از 
خانه هاي خالي از وعده هايي اس��ت كه چندسالي 

است مطرح مي شود اما اجرايي نمي شود. 
البته ناگفته نماند كه يكي از راهكارهاي ارائه شده 
موفق، تسريع درعرضه زمين هاي وابسته به دولت 
است كه پيشنهاد مي شود كه دولت درراستاي اين 

راهكار اداراتي را كه در عملكردهايش��ان نزديك به 
يكديگر است در يك نقطه تجميع كند و زمين هاي 
اين ادارات در بخش هاي ديگر ش��هر براي ساخت 

مسكن استفاده شود. 
در شرايط كنوني دولت و وزارت راه و شهرسازي 
نبايد شتابزده عمل كنند اگرچه با رسانه يي شدن 
ساخت 50 هزار واحد مسكوني كوچك و متوسط 
براي خانه داركردن قش��ر ضعي��ف جامعه به نظر 
مي رس��د كه دولت براي كاهش انتقادات به وضع 
موجود و پركردن كارنامه كاري خود عالوه بر ارائه 
راهكارهاي 9 گانه اق��دام به اجراي چنين طرحي 
كرده اس��ت و پيش بيني مي ش��ود ك��ه اين طرح 

نتيجه يي بدتر از مسكن مهر خواهد داشت. 
در پايان مي توان گفت كه نقش سياستمداران 
و اقتصاددان ه��ا در وضعيت موجود بازار مس��كن 
پررنگ اس��ت و آنها بايد پي��ش از اين پيش بيني 
وضعي��ت موج��ود را مي كردند و پي��ش از ايجاد 

بحران برنامه و راهكارهايي را ارائه مي كردند. 
البته در وضعيت ملتهب اقتصاد مسكن، ارائه 
اين بسته پيشنهادي قابل ستايش است اما اغلب 
راهكارهاي ارائه ش��دن زمانبر است و در طوالني 
مدت هم نياز به اجراي آزمايشي و نهادينه كردن 

دارد. 

گروهراهوشهرسازي| زهرهعالمي|
هفت��ه گذش��ته وزارت راه وشهرس��ازي ب��ا 
برگزاري نشس��تي با عنوان »بررسي راهكارهاي 
تعادل بخش��ي ب��ه بخ��ش مس��كن«، از بس��ته 
راهكارهايش براي ايج��اد تعادل و رونق در بازار 
مس��كن رونمايي كرد، البت��ه وزارتخانه با دعوت 
ازكارشناس��ان و فع��االن اي��ن بخ��ش درهمان 
نشست اقدام به تحليل و بررسي راهكارهاي ارائه 
شده كرد، اما با وجود اين، تمام فراز و نشيب هاي 
موجود در اين بس��ته مورد بررسي و تحليل قرار 
نگرفت و اغلب س��خنرانان مهمان تنها به برسي 
جنبه ه��اي مثب��ت راهكارهاي ارائه ش��ده اكتفا 

كردند. 
البت��ه ناگفته نمان��د كه كارشناس��ان هم در 
گفت وگو با تعادل اقدام وزارت راه وشهرس��ازي 
براي ارائه بسته راهكارها را گامي مثبت درجهت 
تعادل بخشي بازار مسكن قلمداد كردند؛ در عين 
حال گفتند كه نمي توان از تناقض سياس��ت هاي 
موج��ود در راهكارهاي جديد اي��ن وزارتخانه با 

سياست هاي گذشته آن به راحتي گذشت. 
درواقع نگاهي به عملكرد و اظهارات مسووالن 
وزارت راه و شهرسازي طي 5 سال گذشته نشان 
مي دهد كه اين وزارتخانه اقدام عملي ملموس��ي 
ب��راي دريافت ماليات بر عائدي س��رمايه، عرضه 
زمين هاي دولتي و... نداش��ته اما در راهكارهاي 
9 گانه ارائه ش��ده به ضرورت اجراي تمامي اين 

اقدامات اشاره شده است. 
در اين ميان كارشناسان معتقدند كه درميان 
راهكاره��اي وزارت راه و شهرس��ازي، درياف��ت 
ماليات بر عائدي س��رمايه بهتري��ن گزينه براي 
تعادل بخشي در بازار مس��كن محسوب مي شود 
و راهكارهاي��ي مانن��د حماي��ت از س��ازندگان 
س��اختمان هاي صنعت��ي و تش��ويق صاحب��ان 
واحدهاي مس��كوني خالي براي پرداخت ماليات 
و... ه��م از م��واردي اس��ت ك��ه مي توان��د براي 
بازگش��ت تعادل به بخش مسكن، كمك كند اما 

به ضرورت آنها در اين بسته اشاره نشده است. 

بهترينراهكارارائهشدهچهبود؟
فره��اد بيضاي��ي، مديرگروه سياس��ت گذاري 
مس��كن دانشگاه علم و صنعت، بسته راهكارهاي 
ارائه ش��ده از س��وي وزارت راه و شهرس��ازي را 
گامي مثبت براي جبران سياس��ت هاي اش��تباه 
اي��ن وزارتخان��ه ارزيابي مي كند و ب��ه »تعادل« 
مي گويد: نكته اساسي كه در اين 9 راهكار وجود 
دارد، دريافت ماليات بر عائدي سرمايه و كنترل 

بازار مسكن است. 
بيضايي مي افزاي��د: دريافت ماليات بر عائدي 
س��رمايه در ميان ديگر راهكاره��اي وزارت راه و 
شهرس��ازي براي بهب��ود بازار مس��كن درحالي 
پيشنهاد ش��ده كه حدود 4س��ال پيش تصويب 
قانون دريافت ماليات برعائدي سرمايه در دستور 
كار مجلس قرار گرفت اما وزيرراه و شهرس��ازي 
با ارس��ال نامه يي به رييس مجلس اعالم كرد كه 
تصوي��ب و دريافت اين مالي��ات مي تواند اثراتي 
منفي بر بازار مسكن داشته باشد و بايد از دستور 

كارخارج شود. 
او ادامه مي دهد: پس از 4 سال كه جاي خالي 
دريافت ماليات بر عائدي سرمايه در بازار مسكن 
مشاهده ش��د، وزارت راه و شهرس��ازي تصميم 
ب��ه اج��راي آن گرفت اين در ش��رايطي اس��ت 
ك��ه دريافت مالي��ات بر عائدي س��رمايه يكي از 
راهكارهاي اثبات ش��ده براي كنترل بازار مسكن 

است. 
به گفت��ه بيضايي، س��والي ك��ه هم اكنون از 
وزارت راه و شهرس��ازي مي توان مطرح كرد اين 
اس��ت كه خس��ارت وارده به اقتصاد خانوارها با 
عدم تصويب و همچنين دريافت ماليات برعائدي 
سرمايه را چه كس��ي بايد بپردازد، زيرا قيمت ها 
در بازار مسكن مي توانست با دريافت اين ماليات 

كنترل شود. 

اين كارش��ناس ارش��د بخش مس��كن اظهار 
و  راه  وزارت  مس��ووالن  متاس��فانه  مي كن��د: 
شهرس��ازي ب��ا تصميم گيري ه��ا و راهكاره��اي 
اش��تباه موجب افزايش قيمت مس��كن شدند و 
كسي نيس��ت كه خس��ارت وارده به خانوارها را 

جبران كند. 
او بي��ان مي كند: مهم ترين مس��اله كنوني در 
بحث كنت��رل بازار مس��كن، ماليات ب��ر عائدي 
سرمايه اس��ت كه داللي ها و واس��طه گري ها در 
بازار مس��كن را كنت��رل مي كند و اي��ن راهكار 
خوش��بختانه در ميان راهكارهاي ارائه ش��ده از 

سوي وزارت راه و شهرسازي وجود دارد. 
بيضاي��ي با اش��اره به اينك��ه راهكارهاي ارائه 
ش��ده براي توليد مس��كن با عرض��ه زمين هاي 
دولتي هم مفيد و موثر اس��ت، مي افزايد: درحال 
حاضر نخس��تين گام وزارت راه و شهرسازي بايد 
درياف��ت ماليات بر عائدي س��رمايه باش��د، اين 
وزارتخانه براي بهبود وضعيت بازار مس��كن بايد 
تصوي��ب و اجراي اين ماليات را در دس��تور كار 

قراردهد. 
اين كارش��ناس ارشد بخش مس��كن تصريح 
مي كند: حدود4 س��ال پيش با تصميم اش��تباه 
وزير راه و شهرس��ازي و رييس مجلس ش��وراي 
اس��المي تصويب قانون دريافت ماليات برعائدي 
س��رمايه از دس��توركار بيرون رفت اما هم اكنون 
كه وزارت راه و شهرس��ازي تمايل به اجراي اين 
قانون دارد بايد هرچه زودتر اجراي آن آغاز شود. 
او ادامه مي ده��د: تصويب و اجراي ماليات بر 
عائدي س��رمايه مي توان��د از جهش هاي قيمتي 

مسكن جلوگيري كند. 

راهكارسريعوجودندارد!
اين كارشناس ارشد بخش مسكن درباره ارائه 
جزئيات اين بسته به شوراي اقتصاد و تصويب آن، 
اظهارمي كند: بعضي از راهكارهاي اين وزارتخانه 
ب��راي اجرا نيازمند نظر مثبت اين شوراس��ت اما 
راهكارهاي��ي كه مربوط ب��ه دريافت هاي مالياتي 
است اصال نيازي به تصميم گيري شوراي اقتصاد 

ندارد. 
بيضايي ادامه مي دهد: 9 راهكار ارائه ش��ده از 
س��وي وزارت راه و شهرسازي زمان بر و طوالني 
است و هيچ راه س��ريع و كوتاه مدتي براي رونق 
بخشي و بازگشت تعادل به اين بازار وجود ندارد. 
او اضافه مي كند: بهترين و مهم ترين راهكاري 
ك��ه درمي��ان راهكارهاي ارائه ش��ده وجود دارد 
همين دريافت ماليات برعائدي سرمايه است زيرا 

از افزايش قيمت مسكن جلوگيري مي كند. 
مس��كن  سياس��ت گذاري  گروه  مديرعلم��ي 

دانشگاه علم و صنعت مي گويد: راهكار ارائه شده 
درباره واحدهاي كوچك متراژ، با رونق بخش��ي 
و تعادل بخش��ي به اين بخش درتضاد است زيرا 
كوچك سازي مس��كن موجب افزايش حداكثري 

قيمت زمين در قيمت مسكن مي شود. 
بيضايي مي افزايد: كوچك س��ازي مس��كن به 
س��رمايه يي ش��دن اين بخش كم��ك مي كند و 

انطباقي با تقاضاي مصرفي ندارد. 
او ادام��ه مي دهد: راهكارديگري كه ازس��وي 
وزارت راه و شهرس��ازي مطرح ش��ده مربوط به 
راه ان��دازي بازارگاه ه��اي الكترونيكي اس��ت كه 
اين بازارگاه مانند خري��د و فروش هاي اينترنتي 
امكان اتصال مستقيم خريدارو فروشنده را براي 
جابه جايي پول فراهم مي كند البته راه اندازي اين 
بازارگاه نيازمند آغاز به كار س��امانه ملي امالك 
و اس��كان كشور است، س��امانه يي كه تاكنون با 

تاخيري دوساله همراه بوده است. 
به گفته اين كارش��ناس ارشد بخش مسكن، 
اگر وزارت راه و شهرسازي اقدامات الزم و وظايف 
خود را عملياتي مي كرد هم اكنون زيرساخت هاي 
الزم براي اجراي بسياري از قوانين وجود داشت 
و س��امانه امالك و اس��كان راه اندازي شده بود و 
مالي��ات بر عائدي س��رمايه و ماليات برخانه هاي 

خالي دريافت شده بود. 
بيضاي��ي بيان مي كن��د: هم اكنون مش��اهده 
مي شود كه وزيرراه و شهرسازي اقدام به نوشتن 
يادداش��ت و نامه مي كند اين درحالي اس��ت كه 
زمان نوش��تن نامه و يادداش��ت تمام شده است، 
5 س��ال از عم��ر دولت گذش��ته و باي��د اجراي 

راهكارهاي درست هرچه زودتر آغاز شود. 

راهكارهايمتضادباسياستگذشته
اين كارش��ناس ارش��د بخش مسكن درباره 
جهت گيري ه��اي راهكاره��اي مط��رح ش��ده 
ازسوي وزارت راه وشهرسازي مي گويد: نگاهي 
به راهكارهاي 9گانه ارائه ش��ده نشان مي دهد 
كه تمام��ي آنها در تضاد با راهكارهايي اس��ت 
كه اين وزارتخان��ه در آغاز فعاليت خود مطرح 

مي كرد. 
مس��كن  سياس��ت گذاري  گروه  مديرعلم��ي 
دانش��گاه علم و صنعت، ادامه مي دهد: به عنوان 
نمونه يكي از راهكارهايي كه ازس��وي وزارت راه 
و شهرسازي مطرح ش��ده است تسريع درعرضه 
زمين هاي وابس��ته به دولت براي افزايش عرضه 
واحده��اي منطبق با الگوي مصرف اس��ت، اين 
راهكار درحالي مطرح مي ش��ود كه در 5 س��ال 
گذش��ته، عرض��ه زمين توس��ط دول��ت از بين 
رفته بود واجراي طرح مس��كن مه��ر هم تقريبا 

متوقف شده بود و راهكاري براي عرضه زمين به 
متقاضيان ساخت مسكن وجود نداشت. 

بيضاي��ي اضاف��ه مي كن��د: راهكاره��اي ارائه 
ش��ده كنوني با سياست هاي گذش��ته وزارت راه 
و شهرس��ازي در تضاد اس��ت و به نظر مي رسد 
كه اي��ن وزارتخانه به دنبال بهب��ود وضعيت بازار 

مسكن است. 
او با اش��اره ب��ه اينكه ك��م كاري وزارت راه و 
شهرسازي موجب ايجاد خسارت هايي به اقتصاد 
خانوارها ش��ده اس��ت، مي گويد: بسته ارائه شده 
بس��ته خوبي اس��ت و جز يكي دومورد از جمله 
حماي��ت از س��اخت و عرضه كوچ��ك متراژها، 
 بقي��ه آنها راهكارهايي اس��ت كه بارها ازس��وي 
كارشناس��ان و فعاالن بخش مسكن مطرح شده 

بود اما اجرايي نشده بود. 
اين كارش��ناس ارش��د بخش مس��كن، بيان 
مي كن��د: راهكارهايي از جمله دريافت ماليات بر 
عائدي سرمايه، دريافت ماليات برخانه هاي خالي 
و راه اندازي سامانه امالك و اسكان كشور، عرضه 
زمين دولتي در طرح جامع مسكن مطرح نشده 

بود. 
بيضايي تصريح مي كند: طرح جامع مس��كن 
با هزينه هاي گزاف تدوين ش��د اما با گذشت دو، 
سه س��ال از رونمايي آن، راهكارهايي براي رونق 
بخشي بازار مس��كن ارائه مي شود كه در تناقض 
با راهكارهاي ارائه ش��ده در طرح جامع مس��كن 

است. 

بستهتشويقيمالياتي
عباس اكبرپور يكي از اس��تادان دانش��گاهي 
هم با فرهاد بيضايي مدير گروه سياس��ت گذاري 
بخش مسكن دانشگاه علم و صنعت هم نظر است 
و ارائه بس��ته راهكارهاي وزارت راه و شهرسازي 
براي رونق بخش��ي به ب��ازار مس��كن را اقدامي 
مثبت ارزيابي مي كند. او درگفت وگو با »تعادل« 
در اين ب��اره مي گويد: 9 راهكار مطرح ش��ده از 
س��وي وزارتخانه براي كمك به وضعيت بحراني 
بازار مس��كن را بايد به فال نيك گرفت و به حل 
مشكالت متعدد بازار مسكن با اجراي آن اميدوار 

بود. 
اكبرپ��ور مي افزايد: البته نبايد فراموش ش��ود 
ك��ه وزارت راه و شهرس��ازي در بخش مس��كن 
بايد نقش نظارتي داش��ته باشد و نبايد به عنوان 

پيمانكار يا مجري وارد بازار شود. 
او ادامه مي دهد: نخس��تين راهكار ارائه شده 
ازس��وي وزارتخانه يعني عرضه بس��ته تشويقي 
ماليات��ي براي افزاي��ش توليد و عرضه مس��كن 
يك��ي از بهترين راهكارها براي رونق بخش��ي به 

بازار مس��كن است و كارشناس��ان همواره از اين 
وزارتخانه خواس��ته اند كه با همكاري قوه مقننه، 
درراس��تاي ارائه تسهيالت به قشر سازنده كمك 

كند. 
به گفته اكبرپور، با اجراي راهكار نخست اين 
بس��ته، به سازندگان و س��رمايه گذاران در بخش 
مس��كن كمك مي شود و همين موضوع مي تواند 
به ساخت و س��از بيشتر و كاهش قيمت مسكن 

كمك كند. 
اين استاد دانش��گاه ادامه مي دهد: در اجراي 
نخس��تين راه��كار ارائه ش��ده از س��وي وزارت 
راه و شهرس��ازي باي��د ب��ه اين موض��وع توجه 
ش��ود كه امتيازات بيش��تري به س��ازندگاني كه 
از تكنولوژي ه��اي جدي��د و صنعت��ي اس��تفاده 
مي كنند، ارائه ش��ود تا همه سازندگان به سمت 
ساخت ساختمان هاي صنعتي و مقاوم سوق داده 

شوند. 
او اظه��ار مي كند: البته اگ��ر دريافت ماليات 
از س��ازندگان ساختمان هاي صنعتي حذف شود 
زمينه هاي تشويق سازندگان بهتر فراهم مي شود 
و اين س��ازندگان تمايل بيشتري براي ساخت و 

ساز خواهند داشت. 
اكبرپور با اشاره به راهكارسوم ارائه شده يعني 
انتقال ماموريت وصول ماليات بر خانه هاي خالي 
از سازمان امور مالياتي به شهرداري ها، مي گويد: 
اجراي اي��ن راهكار مي توان��د گزينه خوبي براي 
تش��ويق صاحبان امالك باش��د و شايد روند كار 
را س��رعت بخش��د ضمن اينكه اگر بس��ته هايي 
تشويقي به صاحبان امالك خانه هاي خالي ارائه 
ش��ود، آنها تمايل بيشتري براي پرداخت ماليات 

خواهند داشت. 

2راهكارفراموششده
اين اس��تاد دانش��گاه اگرچه اغلب راهكارهاي 
ارائه شده از س��وي وزارت راه و شهرسازي براي 
رونق بخش��ي به بخش مس��كن مثب��ت ارزيابي 
مي كند اما معتقد اس��ت كه راهكارهاي ديگري 
هم مي توانس��ت در اين بسته وجود داشته باشد 
و ب��ه بهبود وضعي��ت بازار كمك كن��د، اكبرپور 
درهمين رابطه مي گويد: راهكاري كه مي توانست 
به بسته وزارت راه و شهرسازي افزوده شود و به 
بهبود بازار مس��كن كمك كند تشويق صاحبان 
واحدهاي مسكوني براي انجام قراردادهاي اجاره 

چند ساله و طوالني مدت است. 
او تصري��ح مي كن��د: امض��اي قرارداده��اي 
طوالني م��دت اجاره درراس��تاي منافع صاحبان 
مل��ك و مس��تاجران اس��ت و ب��ه بالندگ��ي 9 

راهكارارائه شده هم كمك مي كرد. 
اين اس��تاد دانش��گاه با تاكيد ب��ر اينكه الزام 
بر ضرورت ارائه شناس��نامه ساختماني در بسته 
وزارت راه و شهرس��ازي، يك��ي ديگ��ر از ن��كات 
فراموش ش��ده در اين بس��ته اس��ت، مي گويد: 
باتوج��ه به وج��ود س��اختمان هاي فرس��وده و 
همچنين ناايمن بسيار در سطح كشور الزام براي 
ارائه شناسنامه هاي ساختماني از سوي سازنده ها 
مي تواند اطالعات خوب��ي را دراختيار خريداران 

قراردهد. 
او اضاف��ه مي كن��د: ع��الوه ب��ر اينك��ه ارائه 
شناس��نامه به س��اختمان هاي نوساز بايد هر چه 
زودتر اجرايي ش��ود و همچنين ساختمان ها هم 

از لحاظ كيفيت رتبه بندي شوند. 
اين اس��تاد دانش��گاه ادامه مي ده��د: بايد از 
س��اختمان هايي ك��ه كيفيت بهت��ري دارند حق 
بيمه كمتري دريافت ش��ود تا س��ازندگان رغبت 
بيشتري به س��اخت خانه هاي باكيفيت و مقاوم 

نشان دهند. 
اكبرپ��ور مي گوي��د: معضل اصلي س��اخت و 
س��ازهاي جديد، نداش��تن سيس��تم هاي مقاوم 
در برابر زلزله و جداس��ازهاي زلزله يي اس��ت كه 
باي��د در اين زمينه قوانين س��ختگيرانه يي براي 

سازندگان اعمال شود. 

ارائهراهكارهاي9گانه
پسازبحرانمسكن

بازار مسكن طي ماه هاي اخير با رشد چشمگير 
قيمت ها مواجه بود، افزايشي كه اغلب كارشناسان 
آن را نتيجه نابس��اماني ها و نوس��انات ش��ديد در 
بازار ارز و طال مي دانس��تند. البته افزايش قيمت ها 
از ابتداي نيمه دوم س��ال گذش��ته آغاز شده بود و 
ش��روع فاز دوم رشد قيمت ها از اواخر فروردين ماه 
سال جاري رقم خورد و شوك وارده بر بازار مسكن 
در ارديبهشت ماه و تداوم آن در خردادماه، وضعيت 
بازار خريد و فروش مسكن و همچنين رهن و اجاره 
را از م��رز بحران گذراند، به گونه يي كه وزارت راه و 
شهرسازي را برآن داش��ت كه راهكارهايي را براي 

تعادل بخشي در بازار مسكن، ارائه كند. 
راهكارهايي كه گستره آن ازعرضه بسته تشويق 
مالياتي براي افزايش توليد مس��كن آغاز و تا عرضه 
زمين ه��اي دولت��ي ادام��ه پيدا ك��رد؛ البته برخي 
كارشناسان درواكنش به ارائه اين بسته اعالم كردند 
ب��ا توجه ب��ه اينكه دليل اصلي افزايش چش��مگير 
قيمت ه��ا و برهم ريختگي تعادل در بازار مس��كن 
نتيجه عوامل بيروني براين بازار است و اجراي اين 
راهكارها نمي تواند كمك چنداني به بهبود وضعيت 
بحراني بازار مسكن كند اما به نظر مي رسد وزارت 
راه و شهرسازي به نتيجه سياست هاي اشتباه خود 
در بخش مس��كن طي سال هاي گذشته پي برده و 
براي بهبود نسبي بازار مسكن اين راهكارها را ارائه 

داده است. 
البته مس��ووالن وزارت راه و شهرس��ازي پس از 
رسانه يي شدن راهكارهاي ارائه شده درهمان ابتدا 
اعالم كردند كه با وجود ش��رايط نابسامان در بازار 
مس��كن بايد از شتاب زدگي در اين وضع خودداري 
شود تا از وقوع اتفاق هايي كه به ضرر مصرف كننده 
نهايي و مستاجران باش��د، خودداري شود، پس به 
نظرمي رسد كه راهكارهاي ارائه شده زمان بر بوده 

و اجراي آن طوالني خواهد بود. 
دراين ش��رايط باتوجه به وضعيت نابسامان بازار 
مسكن طي ماه هاي اخير و اهميت بسته ارائه شده 
از س��وي وزارت راه و شهرسازي، روزنامه تعادل به 
برخي از مهم ترين نكان راهكارهاي 9گانه ارائه شده 

از سوي اين وزارتخانه مي پردازد. 
 عرضه بس��ته تش��ويقي مالياتي براي افزايش 
تولي��د و عرضه مس��كن مطابق الگ��وي مصرف در 
قالب استيجاري يا ملكي شامل معافيت از پرداخت 
ماليات بر عملكرد، ماليات بر نقل و انتقال و ماليات 
بر اجاره است و همين موضوع مي تواند مانع بزرگي 

برسرراه سوداگران بخش مسكن باشد. 
ارتب��اط  الكترونيك��ي،   راه ان��دازي ب��ازارگاه 
مستقيمي بين عرضه كنندگان و متقاضيان مسكن 
ايجاد مي كند كه اين موض��وع مي تواند به كاهش 
هزين��ه مبادل��ه كمك كند و در تس��ريع معامالت 

بخش مسكن راهگشا باشد. 
 انتق��ال ماموريت وص��ول ماليات بر خانه هاي 
خالي از س��ازمان ام��ور مالياتي به ش��هرداري ها و 
تخصيص اي��ن ماليات به ش��هرداري ها مي تواند به 
تسريع دراجراي برنامه مسكن اجتماعي كمك كند 
زيرا ش��هرداري ها امكان شناس��ايي بهترواحدهاي 

خالي را دارند. 
 تس��ريع در تصويب اليحه قانوني پيش فروش 
ساختمان، يكي از راهكارهاي تقويت همزمان طرف 
عرضه و تقاضاي مس��كن، توسعه و ساماندهي بازار 
پيش فروش مس��كن است، بنابراين اجراي سريعتر 

آن مي تواند به رونق بخش مسكن كمك كند. 
 اس��تفاده از ابزارهاي مالياتي از جمله ماليات 
ب��ر عايدي س��رمايه ناش��ي از زمين ب��راي كنترل 
س��وداگري در بخش زمين اس��ت زيرا بخش قابل 
مالحظه يي از تقاضاهاي موجود در بازار مسكن به 
قصد سوداگري و كسب سود از محل افزايش قيمت 
زمي��ن صورت مي گيرد و با دريافت اين نوع ماليات 

از سوداگري دراين بخش كاسته مي شود. 
 حمايت از ساخت و عرضه واحدهاي مسكوني 
كوچك متراژ و منطبق با الگوي مصرف با استفاده 
از سياس��ت هاي تسهيالتي و معافيت هاي مالياتي، 
شش��مين راهكار ارائه ش��ده براي تعادل بخش��ي 
به بازارمس��كن اس��ت زيرا به دليل وج��ود تقاضاي 
سوداگرانه و عدم تقارن اطالعاتي در بخش مسكن، 
جزو قابل توجهي از س��اخت و س��ازهاي كش��ور با 
الگوي غالب تقاضا )كه عموما تقاضا براي واحدهاي 
مس��كوني متوس��ط و كوچك متراژ است( تطابق 
ندارد، درواقع الگوي مصرف نش��ان دهنده گرايش 
خريداران به واحدهاي كوچك متراژ است اما عرضه 
اين واحدها محدود است كه با اعمال سياست هاي 
تشويقي از جمله معافيت هاي مالياتي، ساخت و ساز 

به اين سمت هدايت خواهد شد. 
 تس��ريع در اجراي برنامه بازآفريني شهري و 
نوسازي بافت هاي فرسوده با استفاده از زمين هاي 
دولت��ي و اهرمي ك��ردن منابع مح��دود بودجه يي 
مي تواند كمك شاياني به سرعت بخشي در احيا و 

نوسازي بافت هاي فرسوده شهري كند. 
 تغيير ماموريت بانك مسكن از بانك تخصصي 
به بانك توسعه يي-تخصصي كه اجراي اين راهكار 
مي تواند تغيير عمده يي برحجم و سقف تسهيالت 
ارائه شده بانك مسكن به متقاضيان خريد و ساخت 
داش��ته باش��د، درواقع اين بانك ب��ا رعايت اصول 
بازار مي توان��د در موقعيت هاي مختلف با تحريك 
تقاضا و عرضه و حتي مش��اركت در ساخت مسكن 
و جهت ده��ي به كمك ه��اي دولت، اب��زار اجراي 

سياست ها در بخش باشد. 
 تس��ريع در عرض��ه زمين ه��اي وابس��ته به 
دولت مي تواند به كاهش قيمت زمين و س��هم آن 
درقيمت تمام شده مسكن بينجامد و همچنين به 
افزاي��ش عرضه واحدهاي منطبق با الگوي مصرف 
كم��ك كن��د. درواقع ب��ا توجه به اينك��ه دولت و 
شركت هاي دولتي در درون ش��هرها زمين دارند 
و بر اس��اس م��اده ۶ قانون س��اماندهي و حمايت 
از تولي��د و عرض��ه مس��كن، كلي��ه وزارتخانه ها، 
موسس��ات و ش��ركت هاي دولتي بايد نس��بت به 
واگذاري رايگان اراض��ي در اختيار خود به وزارت 
راه و شهرسازي اقدام نمايند، اين راهكار مي تواند 

به افزايش ساخت و سازها كمك كند. 

گزارش

يادداشت

منصورغيبي
كارشناسارشدبخش

مسكن
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دانشوفن10
معرفي مرورگر »موزيال« 

مخصوص اندرويدي ها

آندرويد هدالي�ن| شللركت موزيللا قصد دارد 
F e )ررورگللر جديللدي را تحت عنوان فنيكللس 

nix( معرفي و منتشللر كند كه مخصوص كاربران 
گوشي هاي اندرويدي است. 

به نظر مي رسللد شركت موزيا كه توسعه دهنده 
مرورگللر اينترنتي فايرفاكس اسللت و هر از گاهي با 
انتشار به روزرسللاني آن قصد دارد به محبوبيت آن 
ميان كاربران بيفزايد، حاال در تاش است تا با توسعه 
 )Fenix( و معرفللي مرورگر جديدي به نام فنيكس
براي گوشللي هاي اندرويدي نظر بسياري از كاربران 

اندرويدي را به خود جلب كند. 
با اينكه هنوز اطاعات چندان زيادي از نسللخه 
اندرويللدي مرورگللر فنيكس موزيا در دسللترس 
نيست اما به نظر مي رسد كه اين مرورگر مي خواهد 
با جللذب خيل عظيمللي از كاربران موبايللل كه از 
سيسللتم عامل محبوب و پرطرفدار اندرويد استفاده 
مي كنند، به محبوبيش بيفزايد. تاكنون سرمايه گذار 
اصلي پروژه فنكس خود شركت موزياست و هنوز 
معلوم نيسللت چه شللركت ديگري در اين پروژه به 
موزيا ياري خواهد كرد. هنوز موزيا درباره فنيكس 
به طور رسمي اظهارنظر نكرده است و بنابراين هنوز 
نمي توان به طور قطع گفت قصد تجاري سللازي اين 

مرورگر را در آينده نزديك دارد يا خير. 
موزيا شللركت توسللعه دهنده مرورگر اينترنت 
فايرفاكس است كه تاكنون بيش از ۱۰۰ ميليون بار 
از فروشگاه آناين و اينترنتي گوگل پلي استور دانلود 

و دريافت شده است. 
زمانللي كه مرورگللر فايرفاكس در سللال ۲۰۰۴ 
ميادي عرضه شد، توانسللت موقعيتي كه مرورگر 
اينترنت اكسللپلورر براي خود دسللت و پا كرده بود 
را به سختي به چالش بكشاند اما پس از آنكه مروگر 
گوگل كروم عرضه و با موفقيت و استقبال زيادي از 
سللوي كاربران مواجه شللد، نقش پررنگ خود را در 

بازار مرورگرها از دست داد. 

 برخي اپليكيشن هاي پولي
»اپ استور« رايگان شد

فون آرن�ا| مصادف بللا تاريخ ۱۰ جوالي سللال 
۲۰۱۸ ميادي، دهمين سالگرد تولد فروشگاه آناين 

و اينترنتي اپ استور اپل است. 
 ۱۰ سال پيش در تاريخ ۱۰ جوالي سال ۲۰۰۸ 
ميادي بود كه اپل تصميم گرفت با توسعه و عرضه 
 iOS ۵۰۰ اپليكيشن اختصاصي براي سيستم عامل
گوشي هاي آيفون و تبلت هاي آي پد آغاز به كار كرد 
و از آن زمان تاكنون نيز به عنوان يكي از بزرگ ترين 
پلتفرم هاي توسللعه و عرضه برنامه و اپليكيشن هاي 
مختلف مخصوص محصوالت اپل در جهان به شمار 

مي رود. 
فروشللگاه اپ اسللتور همواره يكي از بزرگ ترين 
منابللع درآمدهاي ميليون دالري توسللعه دهندگان 
اپليكيشن محسوب مي شللود و حاال اپل مي خواهد 
دهمين سالگرد آغاز به كار و تولد اين فروشگاه موفق 

و محبوب را در كنار توسعه دهندگان جشن بگيرد. 
هم اكنون اين فروشگاه ميزبان بيش از ۲ ميليون 
اپليكيشللن و بازي اسللت، اين در حالي اسللت كه 
فروشللگاه گوگل پلي اسللتور ميزباني بالللغ بر 3.۸ 

ميليون اپليكيشن و بازي را برعهده دارد. 
تعداد اپليكيشن هاي فروشللگاه اپ استور دقيقا 
يك سللال پس از رونمايي و آغللاز به كارش، از ۵۰۰ 
به ۵۰هزار رسيد كه در نوع خود رشد خيره كننده و 

قابل ماحظه يي بود. 
تعداد اپليكيشن هاي پولي براي خريد و استفاده 
برنامه ها در مقايسه با كاربران اندرويدي بيشتر است 
و طبق آمار منتشللره، آپ اسللتور موفق شده است 
درآمللدي ۱۱.۵ميليارد دالري در سلله ماهه چهارم 
سللال گذشللته ۲۰۱۷ ميادي را به خود اختصاص 
دهد و اين بدان معناسللت كه درآمد اين فروشللگاه 
اينترنتي تقريبا دو برابر مشابه اندرويدي خود يعني 

گوگل پلي استور است. 
براسللاس اين خبر گفته مي شود اپل به مناسبت 
دهمين سالگرد تاسيس فروشگاه آناين و اينترنتي 
اپ آسللتور برخي از اپليكيشللن هاي پولي را به طور 

رايگان در اختيار كاربران قرار داده است. 

 »H.T.C «اخراج 1500 كارمند
به علت كاهش درآمد

درويد اليف| شركت تايواني اچ تي سي، سازنده 
انواع گوشي هاي هوشمند اعام كرد به علت كاهش 

درآمد ۱۵۰۰ كارمند خود را اخراج مي كند. 
اين افراد حدود يك چهارم نيروي كار اين شركت 
را در بللر مي گيرند. اچ تي سللي مي گويد با كاهش 
تعداد كارمندان خود بهتر مي تواند منابع محدودي 

را كه در اختيار دارد، مديريت كند. 
شللركت اچ تي سي چندي قبل از كاهش ۵۵.۵ 
درصللدي درآمللد خود در مللاه آوريل سللال جاري 
ميادي نسللبت به ماه آوريل سللال قبل خبر داده 
بود. اين كاهش در ماه مارس امسال نسبت به سال 
قبل ۴6.۷درصد بوده اسللت. اين شركت تايواني اگر 
چه گوشي هاي هوشمند خوبي توليد مي كند، اما در 
رقابت با سامسونگ، اپل و ديگر بازيگران اين عرصه 
عقب افتاده است. تازه ترين گوشي توليدي اچ تي سي 
موسللوم به يو ۱۲ پاس هم چندان مورد توجه قرار 
نگرفته است. برخي تحليلگران معتقدند در صورتي 
كه اچ تي سللي تغييرات اساسللي مديريتي در خود 
ايجاد نكند ممكن است سرنوشتي مشابه با شركت 

فناندي نوكيا پيدا كند.

اخبار

وعده وزير ارتباطات هنوز عملي نشده است 

كاربران كم مصرف اينترنت در انتظار تعرفه جديد
گروه دانش و فن|

 پس از ارائه تعرفه هاي غيرحجمي براي اينترنت 
ثابت، مشللتركان كم مصرفي كه به اندازه كاربران 
عادي، حجم اينترنتي نمي خواستند و تنها خواستار 
سرعت باالي اينترنت بودند، نسبت به اين تعرفه ها 
اعتراض هايي داشللتند اما هنوز تعرفه جداگانه يي 

براي آنها در نظر گرفته نشده است. 
در حالي كلله جايگزيني اينترنللت نامحدود يا 
غيرحجمي و ارائه تعرفه هاي جديد اينترنت ثابت، 
در آخرين روزهاي دولت يازدهم مطرح و به دليل 
انتقادات، تكميل طرح مذكور برعهده وزير ارتباطات 
نهاده شد، مساله  مشتركاني كه خواستار سرعت باال 

و حجم پايين تر بودند نيز عنوان شد. 
تعرفه هللاي جديللد البته نلله تعرفه هايي تماما 
 نامحدود بلكه مبتني بر سياسللت مصرف منصفانه 
)Fair Usage Policy( هستند. همان زمان هم 
اين موضوع مطرح شد كه شايد اين تعرفه ها براي 
كاربري كه در طول ماه مصرف اينترنت بااليي دارد، 
منصفانه باشللد، همان طور كه يك كاربر گفته بود: 
»تقريبا به نفع من اسللت كه اينترنت زياد مصرف 
مي كنم. من االن ۴مگ را دارم دو ماهي 3۰۰هزار 
تومن پرداخت مي كنم!« اما كاربري ديگري معتقد 
بود: »تكليف كسللاني كه به حجللم كم دانلود ولي 
سرعت باال نياز دارند چه مي شود؟ اين نرخ ها بسيار 

گران است و قطعا استقبال نخواهد شد.«
در همين حللال، ارائه تعرفه هللاي غيرحجمي 
بلله جاي نامحدود، نارضايتي كاربللران را به همراه 
داشللت اما وزير ارتباطات همان زمان اظهار كرده 
بود: »اطمينان داشللته باشلليد كه حتللي با وجود 
مفهوم مصرف منصفانه بيش از ۸۰درصد كاربران 
ديگللر نيازي به خريللد حجم يللا پرداخت هزينه 
اضافه نخواهند داشللت.« بنابراين در شرايطي كه 
خود آقاي وزير هم اذعان داشللت حدود ۷۰درصد 
كاربران، مصرف ۷ تا ۱۰ گيگابايتي را در ماه تجربه 
مي كنند، ظاهرا به كاربللران كم مصرف بي توجهي 
شللده بود. وزير ارتباطات و فناوري اطاعات اما در 

واكنش به اين موضوع، درباره اينترنت پرسللرعت 
براي مشتركان كم مصرف، توضيح داد: دسته يي از 
مشللتركين نياز به سللرعت باال دارند، در حالي كه 
حجم مصرفي آنها باال نيسللت. براي اين دسللته از 
مشللتركين هرچند امكان استفاده از سرويس هاي 
موبايل وجللود دارد امللا شللركت هاي ارائه كننده 
خدمللات ثابت بللراي حفظ اين مشللتركين، ارائه 
بسللته هاي رقابتي براي اين گروه را آغاز كرده اند. 

راهكارهايي چون بسته ازدياد سرعت و غيره. 
البته جهرمي بار ديگر نيز با اشللاره به شللرايط 
ارائه اينترنت ثابت براي مشتركان كم مصرف، اظهار 
كرده بود: در تعرفه جديد، مشللتركين كم مصرف 
كه پهناي باند باال نياز دارند، فاقد انتخاب مناسب 

هسللتند. بللراي رضايت ايللن دسللته از كاربران، 
پيشللنهادهايي در حال بررسللي اسللت كه تاش 

مي كنيم تا فروردين ماه به نتيجه نهايي برسد. 
اكنون از آخريللن وعده وزير ارتباطات مبني بر 
ارائه تعرفه  به مشللتركان كم مصرف مدتي گذشته 
و خبري از تعرفه هاي جديد نيسللت، البته حسين 
فاح جوشللقانيe رييس سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديوييe چندي پيش اعام كرد: به دليل 
نگراني  اپراتورها از اينكه مشللتركان كم مصرفي كه 
سرعت باال مي خواهند، به سمت اپراتورهاي ديگر 
بروند، درصللورت موافقت وزير ارتباطات و فناوري 
اطاعات، تغيير تعرفه هاي جديد براي مشللتركان 
كم مصرف اينترنت توسللط اپراتورهاي ارائه دهنده 

خدمللات اينترنتللي اباغ مي شللود. وي همچنين 
خاطرنشللان كرده بود: بر اين اساس با بررسي هاي 
انجام شده، پيشللنهادي از سوي سللازمان تنظيم 
مقللررات و ارتباطللات راديويي به وزيللر ارتباطات 
ارائه شللد تا مطابق با آن تعرفه يي براي مشتركان 
كم مصرفي كه نياز به اينترنت با سرعت باال دارند، 
تدوين شللود. بنابرايللن با موافقت وزيللر، اپراتورها 
مي توانند با رعايت سقف و كف تعرفه هاي اينترنتي 
در مصوبه ۲66 رگوالتوري، تعرفه جديد ارائه دهند. 
با گذشللت زمللان و عدم اعللام تعرفلله براي 
مشللتركان كم مصرف، رييس رگوالتللوري درباره 
علت تاخير اظهار كرد: ما موضوع را بررسي كرديم 
و راهكار و پيشللنهاداتي هم ارائه داديم، شركت ها 

هم در بررسللي هاي اوليه موافقت كردند، اما برخي 
شللركت ها بحث هايي داشللتند و گفتند بررسللي 
بيشتري مي خواهند، چون ممكن است اين موضوع، 
بازار را كه تازه به يك تعادل و ثبات رسلليده، تحت 
تاثير قرار دهد. بنابراين مقرر است بررسي بيشتري 

كنند و نتيجه را بعد از نهايي شدن اعام كنند. 
بلله گللزارش ايسللنا وي خاطرنشللان كللرد: 
 اوايللل ايللن موضللوع وجللود داشللت كه بللا ارائه

  FUPهللاي e )Fair Usage Policy( e يللا 
سياسللت مصللرف منصفانه مختلللف همان بحث 
حجمي پيش بيايد، چون هدف اين مصوبه اين بود 
كه غيرحجمي بودن تعرفه اينترنت جا بيفتد. اكنون 
هم طرح موضللوع تعرفه اينترنللت، چيز جديدي 
نيست، بلكه همان مصوبه ۲66 كميسيون تنظيم 
مقررات ارتباطات است كه رگوالتوري آن را بررسي 
مي كند تا ارائه دهندگان اينترنت، براي مشتركاني 
كه سرعت باال مي خواهند و مصرفشان كمتر است، 

FUPهاي بيشتري ارائه دهند. 
 FUP او با اشاره به اقدام اپراتورها براي تعيين
الزم براي مشتركان كم مصرف بيان كرد: مي خواهيم 
اجازه بيشتري بدهيم كه اپراتورها همان مصوبه را 
با گزينه هاي بيشللتر اجرا كنند. اوال اپراتورها نبايد 
ايللن FUPهللا را روي هر سللرعتي متنوع نكنند 
كه باز هم بحث حجم فروشللي باشد، به عاوه اين 
FUP بايد حداقل هايي را رعايت كرده باشللد كه 
مفهوم غيرحجمي را برسللاند. در تعرفه ها سللعي 
مي كنيم تعرفه جديد ندهيم و براساس شرايط بازار 
مشللخص شود. با تمام اين اوصاف، اگرچه با توافق 
اپراتورهاي ارائه دهنده خدمات اينترنت ثابت، تعرفه 
الزم براي مشتركان كم مصرف هم اعام مي شود، 
اما به نظر مي رسللد با گذشت بيش از هشت ماه از 
زمللان اوليه اعام تعرفه هاي جديد، هنوز خبري از 
طرف اپراتورهاي اينترنتي نشده است و مشتركان 
كم مصرف همچنللان با وجود عدم نيللاز به حجم 
باالي اينترنت، به دليل درخواست براي سرعت باال 

هزينه هاي مشابه با كاربران عادي مي پردازند. 

ورج| پس از آنكه مشخص شد توسعه دهندگان برنامه هاي موبايلي بدون محدوديت 
خاصي به ايميل هاي شخصي كاربران گوگل دسترسي دارند، جنجال گسترده يي بر ضد 

گوگل به راه افتاد. 
با تداوم انتقادها و تشللديد نگراني ها در مورد نقض امنيت و حريم شللخصي كاربران 
جي ميل، حاال جمهوري خواهان كنگره امريكا تصميم گرفته اند تا از گوگل بخواهند در 

مورد اين رسوايي تكان دهنده توضيح دهد. 
تعدادي از نمايندگان برجسللته جمهوري خواه كنگللره از كميته انرژي و بازرگاني با 
ارسللال نامه هايي براي شركت آلفابت eشركت مادر تخصصي گوگلe از آن خواسته اند 
به سواالتي در ارتباط با حريم شخصي كاربران پاسخ دهد. البته اين نامه ها براي شركت 

اپل هم ارسال شده است. 
در اين نامه ها عاوه بر موضوع تخلف خاص جي ميل، سللواالتي مشللترك در مورد 
جمع آوري و ذخيره سللازي فايل هاي صوتي كاربران با اسللتفاده از دسللتيارهاي صوتي 
هوشللمند دو شللركت و همين طور ميزان و نحوه ردگيري موقعيت جغرافيايي كاربران 
مطرح شللده است. گوگل سال گذشته مدعي شده بود اسكن كردن ايميل هاي كاربران 
براي ارسللال آگهي هاي هدفمند تبليغاتي به آنها را متوقف مي كند. اما افشاگري جديد 
نشان داده اين شركت تعهد چنداني براي حفظ امنيت و حريم شخصي مشتريان خود 
ندارد و به بهانه طراحي برنامه هاي كاربردي بهتر به برنامه نويسللان اجازه داده محتواي 

ايميل هاي خصوصي كاربران را بخوانند. 
در نامه هاي ارسللالي از اپل به علت اجللازه دادن براي بارگذاري برنامه هاي جنجالي 
گوگل و فيس بوك كه ناقض حريم شللخصي افراد هسللتند، هم انتقاد شللده اسللت. 

شركت هاي يادشده هنوز در اين زمينه واكنشي از خود نشان نداده اند. 

ورج| سرانجام مايكروسافت مي خواهد انتظارها براي معرفي تبلت ارزان قيمت و ۱۰ 
اينچي را به پايان برساند و امروز از آن رونمايي كند. 

يللك هفته پيللش بود كلله اخبار جديللدي دربللاره تصميللم مايكروسللافت براي 
ارائلله يللك تبلللت ارزان قيمللت و به صرفه منتشللر شللد. حاال بلله نظر مي رسللد اين 
شللركت بللزرگ امريكايي قصللد دارد امللروز عضللو جديدي را بلله خانللواده تبلت و 
 رايانه هللاي سللرفيس اضافلله كنللد و آن تبلللت جديدي تحللت عنوان سللرفيس گو 
)Surface Go( است. بلومبرگ نيز اخيرا گزارش هايي منتشر كرده بود كه نشان مي داد 
مايكروسافت مي خواهد براي آن دسته از كاربراني كه نمي خواهند پول هنگفتي را براي 
خريداري و تهيه تبلت بپردازند، يك دسللتگاه تبلت سللرفيس ۱۰ اينچي كه لبه هاي 
منحني تري دارد و از درگاه USBeC براي شارژ استفاده مي كند را توليد و معرفي كند. 
تصاوير جديد در صفحه كاربري توييتر مايكروسافت از معرفي اين محصول در تاريخ 
۱۰ جوالي )۱۹ تير( در سللاعت 6 صبح حكايت دارد. گفته مي شود مايكروسافت قصد 
دارد براي رقابت با تبلت هاي آي پد اپل و كروم بوك هاي گوگل، اين محصول جديد را با 

پايه قيمت 3۹۹ دالر عرضه كرده و به فروش برساند. 
به نظر مي رسد كه صفحه نمايش اين تبلت جديد ارزان قيمت، ۱۰ اينچ و با رزولوشن 
و كيفيت تصوير ۱۲۰۰ در ۱۸۰۰ در كنار تراشه پردازنده پنتيوم گلد اينتل خواهد بود. 
از ديگر قابليت هاي اين تبلت با صرفه اقتصادي مي توان به گيگابايت رم و 6۴ گيگابايت 
حافظه ذخيره سللازي و در نسخه LTE با ۸ گيگابايت رم و ۱۲۸ گيگابايت حافظه يا ۸ 
گيگابايت رم و ۲۵6 گيگابايت حافظه ذخيره سللازي اشللاره كرد. همچنين شايعات در 
فضاي مجازي حاكي اسللت كه تبلت جديد و ارزان قيمت مايكروسللافت تحت عنوان 

»Surface Go« معرفي و عرضه خواهد شد. 

افتا| پژوهشگران امنيت فضاي سايبري هشدار مي دهند كه كارت هاي حافظه دسِت 
دوم را حتي اگر همه داده هاي خود را پاك كرده ايد، در اختيار ديگران قرار ندهيد. 

 پژوهشگران اعام كردند كه در زمان پاك كردن اطاعات از كارت هاي حافظه، فقط 
اطاعات محل نگهداري فايل ها روي اين كارت ها پاك مي شود ولي محتواي فايل ها پاك 

نمي شود. اين اطاعات با استفاده از نرم افزارهاي بازيابي، قابل برگشت هستند. 
پژوهشگران دانشگاه Hertfordshire بريتانيا با تجزيه و تحليل ۱۰۰ كارت حافظه 
SD دسللت دوم به اين نكته دسللت يافتنللد كه حدود ۷۵درصد اطاعللات موجود در 

كارت هاي حافظه دست دوم، باقي مانده اطاعات شخصي صاحبان قبلي هستند. 
كارت هاي حافظه بررسللي شده قبا در گوشي هاي هوشللمند، تبلت ها، دوربين ها، 
سيستم هاي SatNav و هواپيماهاي بدون سرنشين استفاده شده بودند و پژوهشگران 
موفق شدند تا داده هاي نفر قبلي استفاده كننده از كارت هاي حافظه را استخراج كنند. 

آنان موفق شللدند عكس هاي شللخصي، كپي هاي گذرنامه، ليسللت تماس، شماره 
شناسايي و ساير اسناد شخصي را استخراج كنند. 

اين پژوهش اثبات كرد كه كاربران نمي توانند به طور كامل اطاعات كارت حافظه را 
حذف كنند و در صورتي كه فايل ديگري روي كارت حافظه منتقل شللود فايل جديد 

روي فايل قبلي قرار مي گيرد. 
كارشناسللان امنيللت فضاي توليللد و تبادل اطاعللات تاكيد مي كنند كلله قبل از 
 سللپردن كارت هللاي حافظه خود بلله ديگران، با اسللتفاده از نللرم افزارهللاي ويژه يي 
به درسللتي و به طور كامل، اطاعات دستگاه حافظه را پاك كنيد؛ اين نرم افزارها كارت 
حافظه را با داده هاي تصادفي رونويسي مي كنند. بنابراين اطاعات قبلي غيرقابل برگشت 

خواهند بود. 

رسوايي »جي ميل« به كنگره امريكا كشيده شد محتواي كارت حافظه دست دوم پاك نمي شودتوليد تبلت ارزان قيمت توسط »مايكروسافت« 

فراسو كاربربازار

تك تايمز| گروهي از محققان و دانشللجويان 
علللوم كامپيوتر و آزمايشللگاه هللوش مصنوعي 
»موسسلله فنللاوري ماساچوسللت« )MIT( در 
تحقيقات اخيرشان يك فناوري هوش مصنوعي 

بسيار جالب را توسعه داده اند. 
اين فناوري شگفت انگيز مي تواند اشيا را حتي 

در صورت پنهان شدن نيز شناسايي كند. 
اين سيسللتم از يك فناوري رادار مانند براي 
رديابي افراد حين حركت شللان استفاده مي كند. 
اين فنللاوري »RFePose« نللام دارد و قادر به 
تشللخيص حاالت افراد اعم از راه رفتن، نشستن، 

ايستادن و دست تكان دادن آنها نيز است. 
در آزمايشللات اوليه اين فناوري توانسللت با 
دقت ۸3درصد افراد را شناسللايي كند به همين 
RFe دليل توسعه دهندگان آن بر اين باورند كه
Pose مي توانللد در آينللده در كارهاي مختلف 
از جمللله كارهللاي پليسللي، عمليللات نجات و 
مراقبت هاي بهداشتي، مورد استفاده قرار گيرد. 

اين فنللاوري توسللط گروهللي از محققان و 
دانشللجويان علوم كامپيوتر و آزمايشللگاه هوش 

مصنوعللي  ام. اي. تي و به رهبري »دينا خطابي« 
)Dina Katabi( دانشللند سوري االصل علوم 

رايانه توسعه يافته است. 
بلله گفتلله  محققللان ايللن فنللاوري از هوش 
مصنوعللي براي آموزش دسللتگاه هاي بي سلليم 
اسللتفاده مي كند تا به آنهللا آموزش دهد چگونه 
احساسات و حركات افراد را حتي از پشت ديوار 

تشخيص دهند. 
جز اصلي RFePose يك فرستنده راديويي 
بزرگ است. يك شللبكه عصبي نيز براي تجزيه 
و تحليل اين سلليگنال هاي راديويي و تشخيص 
حللركات افللراد مانند ايسللتادن، نشسللتن نيز 

استفاده شده است. 
 RFePose يكي از قابليت هاي شللگفت انگيز
اين اسللت كلله اين فنللاوري قادر به بررسللي و 
نظارت بر بيماري هايي نظير پاركينسللون، اِم اِس 
و ديسللتروفي ماهيچه يللي نيللز اسللت به طوري 
كلله RFePose با جمع آوري داده هللا مي تواند 
تصويري از چگونگي پيشللرفت بيماري را نقاشي 

كند. 

ايس�نا| به تازگي فهرسللتي از هوشمندترين 
شللهرهاي جهان در سللال ۲۰۱۸ منتشللر شللده 
كه نشللان مي دهد كدام يك از شللهرها و كشورها 
بيشللتر براي توسللعه زيرسللاخت هاي الزم براي 

هوشمندسازي شهرها تاش كرده اند. 
امللروزه شللركت هاي فعللال در زمينلله علم و 
تكنولللوژي بللا همللكاري اپراتورهللاي مخابراتي 
بللا همكاري هاي خللود مي خواهند روياي شللهر 
هوشللمندي را كه تمامي اشلليا و وسللايل آن به 
اينترنت مجهزند و كارها با سللرعت بسياري قابل 

انجام خواهد بود، محقق كنند. 
وب سايت تخصصي شهرهاي هوشمند به تازگي 
رهبران و پيشللگامان در عرصه شهرهاي هوشمند 
در جهان را معرفي كرده است كه در آن نام شهرها 
و كشللورهاي توسللعه يافته و پيشللرفته خوب به 
چشم مي خورد. لندن، سنگاپور، سئول، نيويورك، 
هلسللينكي، مونترال، بوسللتون، ملبورن، بارسلونا، 
شللانگهاي، چين به ترتيب نشان دهنده پيشگامان 
جهان در راسللتاي هوشمندسللازي و فراهم آوري 
زيرساخت هاي الزم براي توسعه شهرهاي هوشمند 

اسللت. اين فهرسللت به وضوح نشللان مي دهد كه 
شهرهاي مذكور چقدر در راستاي هوشمندسازي 
شللهر خود و ارائه خدمات نويني همچون اينترنت 
اشلليا و شللهرهاي هوشللمند تاش و برنامه ريزي 
كرده اند. همچنين فهرسللت فوق حاكي است كه 
اين شللهرها بسلليار زودتر از ساير شهرهاي جهان 
به سللرويس و خدمات شللهرهاي هوشمند مجهز 
 Smart Cities خواهند شد. گزارش هاي موسسه
Index كه اخيرا فهرستي از ۲۵ شهر هوشمند برتر 
جهان را منتشللر كرده بود، بر اساس شاخص هايي 
نظير سللاختمان هوشللمند، جمع آوري هوشمند 
زباله، حفظ محيط زيست، ديجيتالي شدن تمامي 
امور دولت و كارهاي اداري، دسترسي كامل، راحت 
و همگاني به اينترنت ۴G LTE، فراواني دسترسي 
به هات اسپات اينترنت واي فاي، استفاده همه گير 
از گوشي هاي هوشمند و دستگاه هاي الكترونيكي، 
اسللتانداردهاي زندگي، پاركينگ هوشمند، انرژي 
پاك، توسللعه ناوگان حمل و نقل عمومي برقي و 
الكتريكي، سللرعت باالي اينترنللت و حمل و نقل 

عمومي هوشمند رتبه بندي شده بود. 

امللروزه غول هاي تكنولوژي و اپراتورهاي بزرگ 
همچون نوكيا، هواوي، ورايزن و سيسللكو مديريت 
و راهبري شللهرهاي هوشمند را هدف اصلي خود 
قرار داده اند، به گونه يي كه موسسلله IDC برآورد 
كرده اسللت اين پيشگامان تا سال ۲۰۲۱ ميادي 
حدود ۱3۵ ميليارد دالر در زمينه ساخت شهرهاي 

هوشمند در جهان هزينه كنند. 
اينترنت اشلليا بلله معني يك شللبكه جهاني 
از اشلليا مرتبللط و متصللل اسللت كلله هر يك 
داراي آدرس مختللص به خود بوده و براسللاس 
قراردادهللاي استانداردشللده يي بللا يكديگر در 

ارتباط هستند.
ايللن سيسللتم جديللد كنتللرل از راه دور و 
كنترل هوشللمند اشلليا و دسللتگاه ها امروزه در 
كشللورهاي توسللعه يافته يي همچون كره جنوبي 
در سيسللتم هاي اداري و همچنين وسايل منزل 
بسلليار مورد اسللتفاده قرار مي گيللرد. اينترنت 
اشلليا در وهللله اول در اسللتفاده از زمان موجب 
صرفه جويي مي شود كه به تبع آن در حوزه هاي 

مربوط به انرژي نيز صرفه جويي اتفاق مي افتد. 

هوش مصنوعي كه »چشم سوم« دارد  هوشمند ترين شهرهاي جهان معرفي شدند 

رويداددريچه
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

اهالياقتصاددربارهچالشعبورازتحريمهاميگويند

استفاده از فرصت تحريم ها براي رونق توليد
گروهبنگاهها|

چگونه مي توان بازار كس��ب وكار و معيشت مردم را 
در برابر تحريم هاي احتمال��ي امريكا عليه ايران ايمن 
كرد؟ اين پرسش��ي است كه پاس��خگويي به آن براي 
شرايط امروز كشورمان حياتي است و مي تواند تصويري 
از چشم اندازهاي آينده اقتصاد ايران براي افكار عمومي 

و اهالي اقتصاد ارائه كند. 
اقتصاد ايران در ش��رايطي وارد تابس��تان 97 شده 
ك��ه موضوع خ��روج ترامپ از برجام و آغ��از يك نبرد 
اقتص��ادي تمام عيار از س��وي امريكا عليه كش��ورمان 
ضرورت ايمن سازي كشور در برابر تهاجمات دشمنان 
را ب��ه عنوان ي��ك اولويت حياتي مطرح كرده اس��ت. 
موضوعي كه به اعتقاد تحليلگران چنانچه اقتصاد ايران 
راهبرد مشخصي براي مقابله آن تدارك نبيند در ادامه 
خس��ارت هاي فراواني به روند طبيعي زندگي و حيات 
ايراني جماعت به جاي مي گذارد و آس��يب هاي جدي 
به فضاي كس��ب و كار كش��ورمان مي زند. اين روايتي 
اس��ت كه اي��ن روزها به صورت گس��ترده در س��طح 
رس��انه هاي گروهي و خبرگزاري ها منتش��ر مي شود. 
اما س��كه دش��مني هاي ترامپ عليه ايران روي ديگر 
ني��ز دارد كه اقتصاد ايران با اس��تفاده از آن مي تواند از 
چالش تحريم هاي امريكا يك فرصت اس��تثنايي براي 
حل و فصل برخي از مش��كالت ريش��ه دار در اقتصاد و 
فضاي كس��ب وكار كشورمان بسازد. مشكالتي كه طي 
دهه ها متمادي مانند موريانه بر پيكره اقتصاد كشورمان 
افتاده است و ذره ذره او را بلعيده است. نمونه برجسته 
چنين مش��كالتي موضوع واردات افسارگسيخته است 
كه هر سايه بخش قابل توجهي از ظرفيت هاي اعتباري 
و بودجه يي كش��ور را بدون هي��چ ارزش افزوده واقعي 
مي بلع��د. در جريان اين گزارش ت��الش كرديم، نوري 
ب��ه ابعاد پنهان روش هايي بتاباني��م كه اقتصاد ايران با 
اس��تفاده از آنها مي توان��د از چالش تحريم هاي ترامپ 

عبور كند. 

مقابلهباوارداتبيرويه
هرچند دولت هاي سازندگي و اصالحات تالش هايي 
را براي مقابله ب��ا واردات بي رويه آغاز كردند اما دولت 
مهرورز با برخ��ورداري از باالترين درآمدهاي نفتي در 
طول تاريخ آنچنان ركوردي در واردات از خود به جاي 
گذاش��ت كه تا دهه ها دس��ت نيافتني به نظر مي رسد، 
نتيجه اين رفتار وارداتي و برخي مشكالت ديگر توليد 
و ص��ادرات كش��ورمان در س��ال هاي ابتدايي دهه 90 
خورشيدي را در برابر عميق ترين ركود اقتصادي خود 

در طول تاريخ نشاند.
دولت تدبير و اميد وارث يك چنين توليد ركودزده يي 
بود و طبيعي ب��ود كه در وهله اول تمام تالش خود را 
معطوف خروج توليد كشور از ركود و دميدن روح رونق 

به پيكره نحيف توليد كرد.  در شرايطي كه دولت تدبير 
و امي��د از طريق بهبود فض��اي ارتباطي پس از برجام 
با جهان پيراموني تالش مي كرد تا اقتصاد و معيش��ت 
ايراني را از داالن ركود عبور دهد، خروج قابل پيش بيني 
ترامپ از برجام يك بار ديگر اقتصاد را با شوك ناشي از 
نوسانات سياس��ي و ديپلماتيك روبه رو كرد.بسياري از 
فعاالن اقتصادي اس��تان ها و روساي اتاق ها در جريان 
گفت وگ��و با »تعادل« به اين نكته اش��اره مي كنند كه 
دول��ت دوازده��م براي ايمن س��ازي اقتص��اد در برابر 
تحريم ها بايد از ظرفيت هاي بخش خصوصي استفاده 
كند تا از طريق توانمندسازي اين بخش امكام مقابله با 

تكانه هاي خارجي فراهم شود. 

مقابلهباجنگاقتصادي
ريي��س اتاق اصفهان و رييس خانه صنعت و معدن 
و تج��ارت ايران معتقد اس��ت كه قب��ل از هر اقدامي 
اقتصاد ايران بايد نقد از درون را آغاز كند تا با شناسايي 
تنگناها امكان برنامه ريزي براي عبور از چالش ها ممكن 
شود. سيد عبدالوهاب س��هل آبادي با اشاره به شرايط 
تازه كشور در مواجهه با دشمني هاي ترامپ مي گويد: 
»م��ا در يك جنگ اقتصادي قرار داريم و كس��اني كه 
در اي��ن جنگ حضور دارند تجربه جنگ نظامي را هم 
داش��ته اند. فرماندهي اين جنگ تنها با توليدكنندگان 
است و وظيفه ما هم اين است كه بيعت خودمان را در 

اين شرايط خاص با نظام و مردم تجديد كنيم.« رييس 
خانه صنعت، معدن و تجارت ايران ادامه داد: »هم اكنون 
اتفاقات��ي در اقتصاد ما رخ داده كه اكثر توليدكنندگان 
داراي بدهي هايي به سيستم بانكي هستند در حالي كه 
تقصير اين بدهي ها به عهده خود آنان نيست. براي عبور 
از چال��ش تحريم ها بايد بخش خصوصي اقتصاد ايران 
توانمند ش��ود تا بتوان��د از طريق بهبود وضعيت توليد 
و افزايش دامنه هاي فروش و صادرات اقتصاد كشور را 
در برابر تكانه هاي خارجي مصون كند.«او با اش��اره به 
وضعيت ركود در اقتصاد كش��ور خاطرنشان كرد: »ما 
نس��بت به وصول ماليات بر ارزش اف��زوده گله داريم، 
چراكه در وضعيت ركود نبايد اين ماليات هر روز افزايش 
پيدا كند، در اين شرايط كه توليد كنندگان محصوالت 
خود را با اقساط چند ماهه به فروش مي رسانند اما بايد 
هر ٣ ماه يك بار ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كنند. 
مجموعه اين عوامل يادآور اين واقعيت روشن است كه 
اقتص��اد ايران براي عبور به س��المت از نبرد اقتصادي 
بيش��تر از هر عامل ديگري نيازمند اصالح در ساختار 
اداري و قانوني دارد تا بخش خصوصي قوي تر از قبل در 

صحنه اقتصادي حضور پيدا كند.« 

مردمازتالشمسووالنحمايتميكنند
جمال رازقي رييس اتاق بازرگاني ش��يراز از جمله 
چهره هايي اس��ت كه معتقد اس��ت براي مردم تالش 

حداكثري مس��ووالن براي عبور از چالش هاي پيش رو 
كافي است و هيچ فرد يا گروهي از دولت انتظار معجزه 
ندارد؛ تنها درخواس��ت مردم از مس��ووالن سياس��ي 
و ديپلماس��ي ايران اس��ت ك��ه نهايت ت��الش خود را 
ب��راي بهبود اوضاع اقتصادي به كار گيرند. او با اش��اره 
ب��ه بازي هاي تيم مل��ي فوتبال اي��ران در جام جهاني 
2018 گفت: »هر چند ايران در مقابل اسپانيا شكست 
خ��ورد و از دور بازي ه��اي جام جهاني خارج ش��د اما 
فوتباليس��ت هاي ما خوب و جوانمردانه بازي كردند و 
واكنش مردم پس از مس��ابقه نشان داد كه ملت ايران 

قدر تالش سازنده را مي داند.« 
او اين گونه برجام را به مس��ابقه فوتب��ال پيوند زد 
و ب��ا تاكيد بر اينكه بايد اعتب��ار و پيامدهاي برجام را 
بپذيريم، گفت: »جامعه اقتصادي ما به خوبي آمادگي 
دارد ب��ا صداقت و صالبت با اين تبعات مواجه ش��ود.« 
رازقي در ادامه با اشاره به تبعات تحريم ها براي اقتصاد 
اي��ران اضافه ك��رد: »اگرچه تحريم ه��اي اقتصادي در 
گذش��ته، ريس��ك هاي بازار و مبادل��ه را افزايش داد و 
عرص��ه را به فعاالن اقتصادي و به ويژه توليدكنندگان 
و صادركنندگان تنگ كرد، اما تحريم هاي بانكي بيش 
از ساير تحريم ها فعاليت بخش خصوصي را تحت تاثير 

قرار داد.«
او با تاكيد بر اينكه تحريم هاي بانكي زمينه خروج 
سرمايه از كش��ور را فراهم كرده است، گفت: »تحريم 

بانكي مي تواند توليد و صادرات كشور را به خطر بيندازد 
اما متاسفانه در اين خصوص شاهد اقدام بايسته و موثر 
دولت ها نيس��تيم.« به اعتقاد رازقي، افزايش مطالبات، 
باالرفتن ريسك هاي اعتباري، كاهش اعتماد طرف هاي 
خارجي، افزايش هزينه هاي مبادله، سختي گشايش هاي 
اعتباري و محدوديت هاي صادرات و واردات گوشه هايي 

از آثار مخرب تحريم هاي بانكي است. 
رييس اتاق ش��يراز با بيان اينكه با ش��دت گرفتن 
تحريم ه��اي بانكي، عدم اطميناني در اقتصاد ش��دت 
گرفته اس��ت، گفت: »درخواس��ت فعاالن اقتصادي از 
دولت و وزارت خارجه، بستر س��ازي مناسب براي بقاي 
مراودات بانكي بين المللي و رفع مش��كالت ناش��ي از 

تحريم هاي بانكي است.« 

زمانپرداختمطالباتشركتهايداروسازي
يكسالهشد

»ناصر رياحي« رييس كميس��يون حمايت قضايي 
و مالكي��ت فك��ري ات��اق ايران ك��ه رياس��ت اتحاديه 
واردكنن��دگان دارو را برعه��ده دارد، در صحبت هايش 
در خص��وص راه��كار ايران بعد از بازگش��ت تحريم ها 
 ب��ه 2 موض��وع اش��اره مي كند؛ نخس��ت مش��كالت 
پيش روي فعاالن اقتصادي كه در زمينه واردات كاالهاي 
اساس��ي مانند دارو اقدام مي كنند و دوم مسائل بانكي 
بين المللي كه يكي از اصلي ترين چالش هاي پيش روي 
هر نوع فعاليت اقتصادي و بازرگاني در كشورمان است. 
او گفت: اكنون مهم ترين مشكل فعاالن صنعت دارو 
اقتصادي است؛ ميانگين سود در اين صنعت حدود 10 
تا 1۵ درصد است، در حالي كه نرخ تامين مالي حدود 

20 تا ٣0 درصد برآورد مي شود. 
رياحي افزود: زمان پرداخت مطالبات شركت هاي 
داروس��ازي نيز از ۶0 روز به بيش از يك سال رسيده 
است كه اين موضوع در كنار مشكالتي مانند مسائل 
بيمه يي و مالياتي، فعاليت را براي داروس��ازان دشوار 
كرده اس��ت. رييس كميس��يون حماي��ت قضايي و 
مالكيت فكري اتاق ايران در بخش ديگري از سخنان 
خ��ود به چالش هايي كه در مج��اري انتقال ارز وجود 
دارد، اش��اره كرد و گف��ت: مجاري انتق��ال ارز ما در 
گذشته امارات، تركيه، سوييس و اتريش بود؛ اما اكنون 
امارات تعطيل شده است؛ بانك هاي ترك با تاخير كار 
را انج��ام مي دهند و به تازگي ني��ز اعالم كرده اند كه 
روي ما زياد حساب باز نكنيد؛ سوييس و اتريش نيز تا 

نوامبر همكاري خود را ادامه خواهند داد. 
رياحي با گاليه نسبت به اينكه بخش خصوصي در 
اين چند سال كنار گذاشته است، پيشنهاد داد: بخش 
خصوصي به سفيران اقتصادي دولت تبديل شوند تا 
مذاكره هاي اقتصادي دولت توس��ط اين بخش انجام 

شود. 

مع��اون منطقه ي��ي انجم��ن بين الملل��ي مهندس��ي هزينه 
)AACE( گف��ت كه اتمام 7۶ هزار طرح نيمه تمام در كش��ور 
نيازمن��د ۵00 هزار ميليارد تومان بودجه اس��ت كه اين امر از 

توان دولت خارج است. 
به گ��زارش ايِبنا، ص��ادق يزداني صبح امروز )سه ش��نبه( و 
در نشس��ت خبري مش��ترك با دبيركل و دبي��ر اجرايي كانون 
مهندس��ي هزينه اي��ران با بيان اين مطلب اف��زود: 8 ماه پيش 
انجم��ن بين المللي مهندس��ي هزينه دفتر خود ب��ا هدف ارائه 
راهكارهاي مديريت كسب و كارها در شرايط عادي و غيرعادي 

در تهران گشود. 
وي ب��ا بيان اينكه، براس��اس تجربه ۴0 س��اله بين المللي 
برنامه ميان م��دت و بلندمدتي را براي مديريت هزينه ها در 
ايران طراحي كرده ايم، اظهار داش��ت: در حال حاضر بيش از 
7۶ هزار طرح نيمه تمام در اس��تان هاي ايران با سني باالتر از 
1٣ سال وجود دارد؛ نكته مهم آن است كه باتوجه به شتاب 
فناوري، بسياري از اين طرح ها ديگر توجيه روز اول را ندارند 

 AACE و نيازمند بازنگري در اجرا هستند. معاون منطقه يي
گفت: دولت توان اتمام تمامي اين طرح ها را ندارد؛ نكته مهم 
ديگر اين اس��ت كه محصوالتي كه قرار ب��ود در اين طرح ها 
توليد ش��وند يا وارد مي ش��وند يا با كاالي ديگري جايگزين 
ش��ده اند. يزداني با بيان اينكه دولت نيازمند ارگان هاي مردم 
نهادي اس��ت تا بتوانند به حاكميت ب��راي اتمام اين طرح ها 
كمك كنند، ادامه داد: تا پايان س��ال 1٣98 به طور متوسط 
۴0درص��د از نيروه��اي كارآمد و با تجربه دولت بازنشس��ته 
مي ش��وند و بايد از تجربه آنها اس��تفاده كنيم؛ از سوي ديگر 
هزاران فارغ التحصيل جوان وارد بازار كار ش��ده اند كه فاصله 
زي��ادي با تجربه اين بازنشس��تگان دارن��د. وي با بيان اينكه 
بايد به استارت آپ ها كمك كرد تا خلق بازار كنند، افزود: در 
تبصره 19 قانون بودجه سال 1٣97 طرح مشاركت عمومي-

خصوصي پيشنهاد شده كه تجربه جهاني است و مي توان در 
بخش هاي مختلف از جمله آب، س��المت، محيط  زيست... از 

آن استفاده كرد. 

ضرورتكاهشسنپروژههابهكمتراز۱۲سال
حميدرضا آالدپوش دبيركل كانون مهندسي هزينه ايران نيز 
در اين نشس��ت خبري اين كانون را س��ازماني مردم نهاد عنوان 
كرد كه ت��الش مي كند ارتباط دولت با م��ردم در امور اجرايي 
نزديك تر شود. وي با اشاره به وجود 7۶ هزار طرح نيمه تمام در 
كشور، گفت: دولت امكان جذب اين حجم از بودجه براي اتمام 
اين طرح ها را ندارد و به همين دليل قصد دارد مدل مش��اركت 
دولتي-خصوصي با اجراي تبصره 19 قانون بودجه اجرايي كند. 
دبيركل كانون مهندس��ي هزينه ايران ب��ا بيان اينكه انتظار 
داري��م ك��ه اين كان��ون بتواند اين قان��ون را اجرا كن��د، اظهار 
داش��ت: بنا داريم س��ن اجراي طرح ها در كشور را كه در حال 
حاضر بيش اي 12 س��ال است را كاهش دهيم. آالدپوش ادامه 
داد: كانون مهندس��ي هزينه اي��ران آمادگي دارد تا متخصصان 
بازنشسته شده دولت را به همراه فارغ التحصيالن و كارشناسان 
جوان را جذب كرده و در راس��تاي اتم��ام طرح هاي نيمه تمام 
به كار بگيرد. مرتضي مصطفوي دبير اجرايي كانون مهندس��ي 

هزين��ه ايران نيز در اين نشس��ت خبري گف��ت: رويكرد اصلي 
كانون مهندسي هزينه ايران تسهيل گري بين دولت، تبصره 19 
قان��ون بودجه و عالقه مندان بخش خصوصي به اتمام طرح هاي 
نيمه تمام اس��ت. وي افزود: اقتصاد اي��ران با توجه به تحريم ها 
و ديگر محدوديت ها، گران مديريت مي شود و كانون مهندسي 
هزينه ايران به دنبال كاهش اين هزينه اس��ت. مصطفوي ادامه 
 )AACE( داد ك��ه اي��ن كانون از انجم��ن بين المللي هزين��ه
خواسته اس��ت تا معيارها، اس��تانداردها و تجارب خود را براي 

كاهش هزينه دراختيار ايران قرار دهد. 

كردستانمعاون هماهنگي امور 
اقتصادي اس��تاندار كردستان گفت: 
آمار ارائه ش��ده در خصوص پرداخت 
تس��هيالت اش��تغال در شهرس��تان 
قروه تاس��ف آور و تعجب انگيز است. 
به گزارش ايلنا، حس��ين فيروزي در 
اش��تغال شهرستان  نشست شوراي 
قروه كه با حضور مديران كل دس��تگاه هاي اجرايي و بانك هاي 
عامل برگزار شد از وضعيت نامناسب اشتغال در قروه به  شدت 
انتق��اد ك��رد. او با بيان اينكه آمار ارائه ش��ده درب��اره پرداخت 
تسهيالت اشتغال در قروه تاسف آور و تعجب انگيز است، افزود: 
دليل اين همه بي تفاوتي و بي انگيزگي مسووالن نسبت به ايجاد 
اش��تغال با توجه به ظرفيت هاي موج��ود را نمي دانم. فيروزي 
با ابراز تاس��ف از ضعف در جذب اعتبارات اش��تغال، خطاب به 
مس��ووالن تصريح كرد: چرا تنها براي جذب 22 ميليارد تومان 
اعتبار مانده ايد، آيا اصال دغدغه يي به نام اشتغال و رونق توليد 
داريد؟ يا چنين مس��اله يي اصال مهم محس��وب مي ش��ود؟ به 
گفت��ه او بايد از اين فرصت بهترين بهره را برد و به جاي اينكه 
بخشنامه ها را به دس��ت گرفته و با ذره بين فقط موانع را رصد 
كنيم كه ببينيم كجا مي توان سدي جلو كار قرار داد، به دنبال 
پر رنگ كردن مي ش��ودها باشيم نه نمي شودها. او با استناد به 
آمارها از مردم كردستان به عنوان خوش حساب ترين مشتريان 
بانكي نام ب��رد و گفت: با وجود چنين مردمي و باتوجه به اين 
همه حج��م بيكار و نياز به تامين منابع مالي براي اش��تغال و 
رونق توليد چرا بي توجهي و تعلل وجود دارد؟ به گفته حسين 
فيروزي هر مس��وولي كه تعهدش را نسبت به مردم انجام دهد 
بايد دستش را بوسيد و در غير اين صورت به هر دليل و بهانه يي 

كه تعهدات الزم انجام نشود آن مسوول بايد كنار برود. 

پرداختتسهيالتاشتغال
درقروهتاسفآوراست

بوش�هرمديرعامل شركت آب 
منطقه يي بوشهر گفت: ورودي آب 
به شهرستان دشتستان بين 7 تا 8 
هزار مترمكعب افزايش يافته است. 
ش��اهپور رجايي كه ميهمان بخش 
خبري س��اعت 20:۴۵ يك ش��نبه 
ش��ب )17 تير( شبكه استاني مركز 
بوشهر بود، افزود: با تغيير در خطوط آبرساني و بهبود شرايط 
آبرس��اني از رودخانه شاپور در كازرون، ميزان ورودي آب به 
شهرس��تان دشتستان در يك شنبه نس��بت به شنبه 7 تا 8 
هزار مترمكعب افزايش يافت. او ادامه داد: نمايندگان وزارت 
نيرو با مردم و مس��ووالن استان فارس براي ساماندهي وضع 
رودخانه ش��اپور منب��ع مهم تامين آب دشتس��تان صحبت 
كردند و بهبود ايجاد ش��ده اما بايد بدانيم كه ميزان آبدهي 
اين رودخانه با توجه به كاهش بارندگي ها، 7۵ درصد نسبت 
به دو س��ال گذشته تغيير كرده است. مديرعامل شركت آب 
منطقه يي بوشهر بيان كرد: كار ديگري كه براي بهبود شرايط 
كنوني دشتستان صورت گرفت، تغيير در مسير خط آبرساني 
كوث��ر بود كه با مجوز وزير نيرو اين كار ش��نبه انجام ش��د. 
رجاي��ي اتكا ب��ه منابع محلي را بهتري��ن و مطمئن ترين راه 
براي جبران كمبود آب اين شهرس��تان عنوان كرد و گفت: 
مجوز ايجاد 1۵ هزار مترمكعب آب ش��يرين كن گرفته ايم تا 
بتوانيم منابع آب شهرستان را قابل مصرف كنيم كه اين كار 
يك س��ال زمان مي برد. او اولويت بعدي را اقدام اساسي براي 
جبران كمبود آب دشتس��تان دانست كه اجراي آن دو سال 
زم��ان مي خواهد و اكنون طرح مطالعه آن به وزير نيرو ارائه 
شده تا در كميسيون تخصيص اين وزارتخانه تعيين تكليف 
شود و منابع مستقلي جاي خط آبرساني از كازرون را بگيرد. 

اتكابهمنابعداخلي
راهحلكمآبياست

وزير صنعت، معدن و  اصفهان
تجارت گفت: فوالد مباركه اصفهان 
در زمينه اثرگ��ذاري حوزه صنعت 
س��هم ۵ درص��دي دارد. محم��د 
افتتاح  در جري��ان  ش��ريعتمداري 
پروژه هاي ش��ركت ف��والد مباركه 
اصفهان گفت: فوالد مبادكه زنجيره 
توليد را تكميل كرده اس��ت. اين مجموع��ه به اقتصاد ملي 
خدمت ويژه داشته و در 7 استان حضور دارد. وزير صنعت، 
معدن و تجارت همچنين اظهار داش��ت: ۴000 شركت در 
كنار اي��ن مجموعه حض��ور دارن��د و 2800 واحد صنعتي 
تجهيزات مهندس��ي اين ش��ركت را بومي س��ازي مي كنند. 
بر اس��اس آمارها تاكنون 8۴ درصد مجموعه دس��ت داخل 
بومي شده اس��ت. وي همچنين اظهار داشت: فوالد مباركه 
اصفهان قرار اس��ت به ظرفيت ۵۵ ميليون تن در چشم انداز 
1۴0۴ برس��د. اين مجموعه در حوزه فعاليت هاي اجتماعي 
س��هم يك درصدي و در بحث اثرگذاري حوزه صنعت سهم 
۵ درصدي دارد. ش��ريعتمداري در ادام��ه با تاكيد بر نقش 
ارزنده شركت فوالد مباركه اصفهان در مصرف بهينه افزود: 
تالش هاي خوبي در حوزه ذخيره آب و استفاده از پسماندها 
در منطق��ه مباركه صورت گرفت ك��ه ميزان مصرف آب در 
اين مجموعه را در س��ال هاي اخير به يك هفتم كاهش داده 
است. زيرس��اخت هايي كه در اين رابطه مورد استفاده قرار 
گرفته واقعا كمك خوبي به جلوگيري از هدر رفت اين مايع 
حيات بوده اس��ت. وي اضافه كرد: از س��ال 92 تا به امروز، 
س��هم توليد فوالد خام به ٣۴ ميليون تن رس��يده است. اما 
تامين نيازهاي زيرس��اختي صنعت فوالد كش��ور مهم ترين 

چالش اين صنعت كشور است. 

ازسنگتارنگ
شعارفوالدمباركه

مازندرانرييس سازمان صنعت، 
مع��دن و تج��ارت اس��تان مازندران 
گفت: براي نخستين بار محموله مرغ 
گرم از استان به كش��ورهاي حاشيه 
خليج فارس صادر ش��د.  ب��ه گزارش 
ايس��نا، محمد محمدپ��ور عمران در 
جمع خبرن��گاران اظهار ك��رد: يكي 
از مدرن ترين كش��تارگاه هاي صنعتي طيور دني��ا كه اخيرا در 
مازندران به بهره برداري رسيده، اين صادرات را انجام داده است. 
او با اشاره به مجوزهاي صادره از سوي سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان براي بهره برداري از اين واحد صنعتي خاطرنشان 
كرد: در اين صادرات از بسته بندي هاي جديدي استفاده شده كه 
مرغ را حداقل براي 12 روز بدون انجماد نگه مي دارد و با توجه به 
استقبال طرف خارجي پيش بيني مي شود كه هفته يي 100 تن 
صادرات مرغ گرم از اين واحد صنعتي انجام شود. رييس سازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت مازندران با بيان اينكه اين صادرات از 
فرودگاه بين المللي امام خميني)ره( انجام شده اما الزم است با 
توجه به افزايش صادرات استان در آينده، كريدور هوايي ساري 
به كش��ورهاي هدف برقرار ش��ود، يادآور ش��د: با توجه به مازاد 
ظرفيت توليد طيور در كشور و مشكالتي كه از عدم جذب بازار 
داخل براي توليدكنندگان وجود دارد، راهبرد صادرات مي تواند 
به فعاالن عرصه طيور كمك كند، بنابراين نيازمند اين هستيم 
ك��ه جهت رقابت در بازارهاي جهاني ب��راي حمل و نقل طيور 
مش��وق هايي پرداخت شود. او گفت : س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت مازندران با حمايت استاندار زيرساخت هاي الزم را براي 
توس��عه صادرات ايجاد خواهد كرد و اس��تاندار محترم نيز قول 
دادند در صورت ارائه جدول زماني منظم از سوي صادركنندگان 

نسبت به راه اندازي كارگروه هوايي از ساري اقدام شود.

صادراتنخستينمحموله
مرغگرمازمازندران

 فعالي�ت۱۱7واح�دصنعت�يدرارسموفقيت
بزرگيبراياستاناست؛تبريز|

استاندار آذربايجان شرقي در سومين نشست كميسيون 
برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز اس��تان در ارس گفت: فعاليت 117 واحد صنعتي 
در ارس موفقيت بزرگي براي اس��تان است. به گزارش 
روابط عموم��ي و امور بين الملل س��ازمان منطقه آزاد 
ارس، مجي��د خدابخش با تاكيد بر ل��زوم بهره مندي از 
مزيت هاي مناطق آزاد در رونق اقتصاد اس��تاني و ملي 
گف��ت: ارس طبق قوانين مناطق آزاد فعاليت مي كند و 
هي��چ منطقه آزادي اين ميزان واحد توليدي ندارد. وي 
افزود: مناطق آزاد براي ايجاد اش��تغال و افزايش جذب 
س��رمايه گذاري داخلي و خارجي بايد از ضوابط قانوني 
و بروكراسي داخل كش��ور دور شوند. وي با بيان اينكه 
س��اير مناطق آزاد بيشتر در حوزه تجاري و گردشگري 
فعال هستند، تصريح كرد: تفاوت عمده منطقه آزاد ارس 
با س��اير مناطق، فعاليت ارس در حوزه هاي مختلف از 
جمله صنعت، توليد، تجارت، گردش��گري و كشاورزي 
است. اس��تاندار آذربايجان ش��رقي در ادامه تاكيد كرد: 
هم اكنون جنگ اقتصادي به اوج رس��يده است و تجار، 
بازرگانان و توليد كنن��دگان درخط مقدم اين نبرد قرار 
دارن��د. خدابخش اف��زود: تعطيلي واحده��اي توليدي 
و وابس��تگي كش��ور به خارج، هدف دش��من از تشديد 
تحريم هاس��ت. وي خاطرنش��ان ك��رد: در اي��ن جنگ 
اقتصادي با محتكران و سوءاس��تفاده كنندگان برخورد 
جدي خواهد ش��د. خدابخش با اش��اره ب��ه طرح هاي 
جديد براي استخدام فارغ التحصيالن عنوان كرد: امسال 
قانون كارورزي فرصت استخدام و كسب مهارت آموزي 
فارغ التحصي��الن در واحدهاي توليدي و قبول پرداخت 
حق بيمه تا دو س��ال توسط دولت را فراهم كرده است. 
وي در ادام��ه گفت: خوش��بختانه واحدهاي توليدي با 
تكنولوژي مدرن و اش��تغال زايي مناس��ب در استان در 
حال راه اندازي بوده و نخبگان دانشگاهي در اين واحدها 
جذب شده اند. استاندار آذربايجان شرقي با تاكيد بر اينكه 
واحدهاي توليدي براي ادامه حيات بايد استانداردسازي 
كنند، گفت: بهره گيري از تكنولوژي نوين و استفاده از 
مواد اوليه ايراني در توليد بايد سرلوحه سرمايه گذاري ها 
باشد. خدابخش با نام بردن از واحد توليدي كفش دنيلي 
به عنوان يكي از ش��ركت هاي موفق ارس، خاطرنشان 
ك��رد: واحد توليدي كفش دنيلي در منطقه آزاد ارس با 
بهره گيري از اس��تاندارد و تكنولوژي روز دنيا و استفاده 
از چرم تبريز توانس��ته در راستاي كمك به توليد ملي، 
اشتغال زايي و ايجاد رقابت در توليد گام موثري بردارد. 
وي با اشاره به اينكه منطقه آزاد ارس الهام بخش توسعه 
اس��ت، تصريح كرد: اميدواريم فضا براي بازديد ميداني 
دانش��جويان، نخبگان، اساتيد دانشگاهي و مسووالن از 
منطقه آزاد ارس فراهم شود. استاندار آذربايجان شرقي 
در راس هيات��ي متش��كل از كميس��يون برنامه ريزي، 
هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق كاال و ارز اس��تان 
و ب��ا همراهي مديرعامل س��ازمان منطق��ه آزاد ارس و 
فرماندار شهرس��تان جلفا از واحدهاي توليدي و مراكز 

گردشگري ارس بازديد كرد.
 تولي�د۳۴ميلي�ونتنيفوالددركش�ور؛وزير 
صنعت، معدن و تجارت گفت: از س��ال 92 تا به امروز، 
توليد فوالد خام به ٣۴ ميليون تن در كش��ور رس��يده 
است. به گزارش دنياي اسرار محمد شريعتمداري پيش 
از ظهر امروز در آيين توس��عه طرح فوالدسازي و نورد 
فوالد س��با اظهار كرد: صنعت فوالد مباركه به صنعت 
س��نگ تا رنگ معروف اس��ت و زنجيره و چرخه توليد 
آن كامل اس��ت و وابس��تگي به خارج ندارد و امروز در 
فعاليت هاي صنعتي 7 استان فعال است. وزير صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به فعاليت هاي اجتماعي شركت 
ف��والد مباركه تصريح كرد: با وجود اينكه اين ش��ركت 
خود از كم آبي رنج مي برد اما در بحث هاي مربوط به آب 

منطقه نيز در حال كمك جدي است.
 ض�رورتكاهشس�نپروژههابهكمت�راز۱۲
س�ال؛حميدرضا آالدپوش دبيركل كانون مهندس��ي 
هزينه ايران نيز در اين نشس��ت خب��ري اين كانون را 
سازماني مردم نهاد عنوان كرد كه تالش مي كند ارتباط 
دولت با مردم در امور اجرايي نزديك تر شود. وي با اشاره 
به وجود 7۶ هزار طرح نيمه تمام در كشور، گفت: دولت 
امكان جذب اين حجم از بودجه براي اتمام اين طرح ها 
را ن��دارد و ب��ه همين دليل قصد دارد مدل مش��اركت 
دولتي-خصوص��ي ب��ا اجراي تبص��ره 19 قانون بودجه 
اجرايي كند. دبيركل كانون مهندسي هزينه ايران با بيان 
اينكه انتظار داريم كه اين كانون بتواند اين قانون را اجرا 
كند، اظهار داشت: بنا داريم سن اجراي طرح ها در كشور 
را كه در حال حاضر بيش اي 12 س��ال است را كاهش 
دهيم. آالدپوش ادامه داد: كانون مهندسي هزينه ايران 
آمادگي دارد تا متخصصان بازنشس��ته شده دولت را به 
همراه فارغ التحصيالن و كارشناسان جوان را جذب كرده 

و در راستاي اتمام طرح هاي نيمه تمام به كار بگيرد. 
  جهانگي�ري:راهكارمقابلهب�اتحريمتوليدبا
كيفيتاس�ت؛معاون اول رييس جمهور اظهار داشت: 
راهكار مقابله با تحري��م، كار جهادي و توليد با كيفيت 
و قيمت مناس��ب و جلوگيري از واردات كاالهايي است 
كه در داخل ايجاد مي كنيم. اس��حاق جهانگيري معاون 
اول رييس جمهور در آيين افتتاح طرح توسعه مجتمع 
س��با در گروه فوالد مباركه از اصفهان به عنوان كانون 
اصلي پيش��رفت كشور در ادوار مختلف نام برد و گفت: 
هم اكنون اس��تان اصفهان ب��ا اس��تقرار صنايع بزرگ 
فوالدي، معدني، فلزي، پتروش��يمي، پااليشگاه. صنايع 
كوچك و بزرگ مهم ترين اس��تان صنعتي كشور است. 
وي اف��زود: كاهش 7۵درصدي برداش��ت آب در فوالد 
مباركه كار بس��يار ستودني است و من از تمام اقدامات 
و فعاليت هاي ش��ركت فوالد مبارك��ه به ويژه مديريت 
شركت جناب سبحاني تشكر مي كنم. وي با درخواست 
از مردم، كشاورزان و صاحبان صنايع جهت صرفه جويي 
در مص��رف آب گف��ت: اگر در بخش ش��رب، صنعت و 
كشاورزي كه بيش��ترين مصرف آب را دارد، 10درصد 
صرفه جويي شود، كشور معضل آب را نخواهد داشت و 
دشت هاي كشور براي كشاورزي حاصلخيز خواهد بود. 

اخبارشهرستانها

اتمام7۶هزارطرحنيمهتمامنيازمند۵۰۰هزارميلياردتومانبودجه
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اقتصاد اجتماعي12
ابتكار عمل در دست 

قاچاقچيان مواد مخدر 
عض��و هي��ات رييس��ه كميس��يون قضايي و 
حقوقي مجل��س گفت: اس��تراتژي و كانون هاي 
هدف مش��خصي ب��راي مب��ارزه با م��واد مخدر 

دركشور وجود ندارد. 
يحيي كمالي پور در مورد اظهارات سخنگوي 
س��تاد مبارزه با مواد مخدر مبن��ي بر ورود مواد 
مخدر به كشور با پاراگاليدر و منجنيق گفت: اين 
اظهارات بيش��تر بهانه جويي بوده و درشرايطي 
كه نظارت ه��اي كاف��ي درمرزه��اي جغرافياي 
كش��ور صورت نمي گي��رد، همچنين عزم جدي 
براي مبارزه با مواد مخدر در كشور وجود ندارد؛ 
نمي توان اميدوار ب��ه كاهش ورود مواد مخدر به 

كشور بود. 
او با اش��اره به اينكه درحال حاضر مواد مخدر 
جنبه اقتصادي درجامعه دارد، افزود: متاس��فانه 
مافياي پش��ت پرده مواد مخدر خارج از مرزهاي 
كش��ور به راحت��ي فعاليت مي كن��د، بايد توجه 
داش��ت ميزان مواد مخدر كشف ش��ده و نشده 
دركشور مش��خص مي كند كه امكان ورود مواد 
مخ��در با پاراگاليدر و منجنيق وجود نداش��ته و 
مواد مخدر از طريق هاي ديگري به كش��ور وارد 
مي ش��وند؛ ضمن اينكه نابس��اماني و ناكارآمدي 
مديريت مرزهاي كش��ور س��بب ايج��اد چنين 
شرايطي شده است. وي با بيان اينكه مواد مخدر 
سنتي از مرزهاي مشخصي وارد كشور مي شود، 
تصريح كرد: اگر بر مرزها نظارت شده و مديريت 
مناس��بي صورت گيرد، يا كنترل هاي فيزيكي و 
الكترونيكي الزم انجام ش��ود؛ به طورحتم شاهد 
كاهش ورود مواد مخدر به كش��ور خواهيم بود؛ 
بنابراين طرح چنين مس��ائلي نظير پاراگاليدر و 
منجني��ق در ورود مواد مخدر به كش��ور به هيچ 

عنوان قابل قبول نيست. 
كمالي پور با اش��اره به اينكه انس��جام مافياي 
پش��ت پرده م��واد مخدر در ورود م��واد و توزيع 
آن در كش��ور به مرات��ب از نيروهاي عمل كننده 
ما بيشتر است، گفت: دستگاه متولي در خصوص 
مبارزه بامواد مخدر س��تاد مب��ارزه بامواد مخدر 
دركش��ف، تعقيب و دستگيري و دستگاه قضايي 
در برخورد است، متاسفانه عملكرد ستاد مبارزه با 
مواد مخدر دراين حوزه مثبت نبوده و ضعف اين 
ستاد را نمي توان به يك بخش محدود كرد. عضو 
هيات رييسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس 
با بيان اينك��ه عوامل متع��ددي درايجاد بحران 
قاچاق مواد مخدر موثر اس��ت، افزود: استراتژي 
و كانون هاي هدف مشخصي براي مبارزه با مواد 
مخدر در كش��ور وجود ندارد، همچنين در حال 
حاضر آمار مش��خص و قابل دسترس از وضعيت 
وارد كنندگان مواد مخدر وجود ندارد؛ متاس��فانه 
برخوردها بيش��تر بامعلول ب��وده و كمتر با علل 
برخورد مي ش��ود، از سوي ديگر نهادهاي موازي 
و عدم وجود س��ازوكار مش��خصي براي برخورد 
با مواد مخ��در مهم ترين عوامل درخصوص عدم 

موفقيت درمبارزه با مواد مخدراست. 

»آي كيو«هاي باالي ۱۳۰ 
وارد مدارس »سمپاد« شوند

ريي��س مرك��ز ملي پ��رورش اس��تعدادهاي 
درخشان و دانش پژوهان جوان از آغاز برگزاري 
بيس��ت و نهمين المپياد جهاني زيست شناس��ي 
۲۰۱۸ از ۲۴ تيرماه در تهران خبر داد و جزئيات 

آن را تشريح كرد. 
فاطم��ه مهاجران��ي در نشس��ت خب��ري ب��ا 
اش��اره به اينكه بيس��ت و نهمين المپياد جهاني 
زيست شناسي از ۲۴ تا ۳۱ تيرماه برگزار مي شود، 
گفت: المپياد زيست شناسي، چهارمين المپيادي 

است كه ميزباني آن بر عهده ايران است. 
او اف��زود: در هر تيم چه��ار دانش آموز حضور 
دارن��د و معموال يك ليدر و يك سرپرس��ت آنها 
را همراهي مي كنند. ريي��س مركز ملي پرورش 
اس��تعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان با 
بيان اينكه اين المپياد سال گذشته در انگلستان 
برگزار ش��د و ۶۴ كشور ش��ركت كردند، گفت: 
امس��ال ۷۸ كشور در المپياد ش��ركت مي كنند 
كه ۲۳مورد كش��ورهاي اروپايي هستند و ركورد 
خوبي اس��ت. جز رژيم غاصب صهيونيستي همه 
كشورها مي توانستند، شركت كنند و محدوديتي 

نداشتيم. 
مهاجران��ي ادامه داد: ۵۱۰مهم��ان داريم كه 
۲۸۰ نفرش��ان دانش آم��وز هس��تند. المپياد در 
دو مرحل��ه تئ��وري و عملي برگزار مي ش��ود كه 
افتتاحي��ه آن روز ۲۴ تيرماه در هتل اس��پيناس 
پ��االس و اختتامي��ه در روز ۳۰ ام تير در س��الن 

اجالس سران برگزار مي شود. 
او با اش��اره به اينكه سواالت طراحي شده و با 
تمهيدات امنيتي در اختيار شركت كنندگان قرار 
مي گيرد، گفت: آزم��ون در چهاربخش از جمله 
زيست گياهي، جانوري و تكاملي برگزار مي شود 
و تيم علمي از دو سال گذشته كار خود را شروع 
كرده است. همه تمهيدات براي آزمون عملي نيز 
آماده است و با توجه به نوسانات نرخ ارز مشكل 
و تاخي��ر براي تهيه و خريد وس��ايل نداش��تيم، 

هرچند با مشكل افزايش قيمت روبه رو بوديم. 
ريي��س مرك��ز ملي پ��رورش اس��تعدادهاي 
درخش��ان و دان��ش پژوه��ان جوان با اش��اره به 
معرفي جاذبه ه��اي فرهنگي و ن��ام آوران علمي 
براي مهمانان بين الملل��ي گفت: برخي مهمانان 
ما ش��ايد نخس��تين و آخرين باري باش��د كه به 
ايران س��فر مي كنند. به همين خاطر بازديدهاي 
فرهنگي از موزه ها را براي آنها در نظر گرفتيم و 
اميدواريم ۵۰۰ سفير خوشحال را به كشورهاي 
خودش��ان ب��از گرداني��م. ب��راي ما مهم اس��ت 
در فرآين��د ايران هراس��ي ك��ه در دني��ا در حال 
شكل گيري است، بتوانيم در اين فرصت طاليي 
دانش آموزان كش��ورهاي ديگر را با اندوخته هاي 

غني فرهنگي ايران آشنا كنيم.

اخبار

وزارت بهداشت سرانجام ليست واردكنندگان با ارز دولتي را اعالم مي كند

 ذره بين شفافيت روي واردكنندگان دارو و تجهيزات پزشكي

آغاز پرداخت مابه التفاوت افزايش حقوق بازنشستگان از مرداد
مديرعامل س��ازمان تامين اجتماعي از افتتاح ۵۰ 
پروژه در ۲۲اس��تان با هزينه يي بالغ بر ۲۵۰ميليارد 

تومان در هفته پيش رو خبر داد. 
تقي نوربخش در نشست خبري گفت: فشارهاي 
اقتص��ادي بر منابع و مصارف تامي��ن اجتماعي وارد 
مي ش��ود اما تالش مي كنيم طب��ق برنامه ريزي هاي 
انجام ش��ده از چهار ماه گذشته بدون آنكه خللي بر 

برنامه وارد شود، ارائه خدمت كنيم. 
او از افتتاح ۵۰ پروژه در ۲۲ اس��تان با هزينه يي 
بالغ بر ۲۵۰ميليارد تومان در هفته پيش رو خبر داد 
و درب��اره افت كيفيت و اعتب��ار دفترچه هاي بيمه 
درمان، گف��ت: درصد تعهد س��ازمان هاي بيمه گر 
تفاوتي پيدا نكرده است و پوشش ۱۸۰ قلم دارو در 
س��ال گذشته انجام شد و خللي در ارائه خدمات به 

وجود نيامده است. 
نوربخ��ش ادامه داد: امي��دوارم روزي دفترچه يي 
وجود نداش��ته باشد كه بحث اعتبار و عدم اعتبار آن 
مطرح باش��د و همه دفترچه ها حذف ش��وند. اكنون 
دفترچه در تمام مراكز ملكي حذف شده و در هشت 
اس��تان نيز پزش��كان بخش خصوصي طرف قرارداد 
هستند و ويزيت الكترونيكي انجام مي شود. آيين نامه 
پوش��ش بيماران پروانه يي و  ام اس در دولت در دست 
بررسي است. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي ادامه 

داد: سال گذشته ۷۰ميليون نسخه الكترونيك توليد 
ش��د. او با بيان اينكه ۱۱هزار تخت بيمارس��تاني در 
سراسر كشور داريم كه حدود ۱۰درصد كل تخت ها 
در بخش دولتي را شامل مي شود، گفت: بيمارستان 
فياض بخش در تهران در دس��ت ساخت است و سال 
آينده افتتاح مي ش��ود كه شبيه به بيمارستان ميالد 
اس��ت و با آخرين تكنولوژي در غرب استان ساخته 
مي شود. بيمارستان هدايت نيز دو سال گذشته مورد 
بازس��ازي قرار گرفت كه س��ال آينده به بهره برداري 
مي رس��د. ظرفيت اين دو بيمارس��تان ح��دود هزار 
تخت اس��ت. بيمارس��تان هاي خوي، دزفول، آبادان 
امسال يا سال آينده افتتاح مي شوند و در هفته دولت 
بيمارس��تان هاي تبريز، ش��يراز و اصفهان كلنگ زني 

مي شوند. 
نوربخش ادامه داد: اكنون سازمان ۴۲ هزار پرسنل 
درماني دارد و در استخدامي كه يك ماه آينده انجام 
مي ش��ود ۲۷۰۰ نفر ب��ه كادر درماني افزوده خواهند 
ش��د. وي به ارتقاي هتلينگ بيمارستاني اشاره كرد 
و گف��ت: ۵۰ درصد اين پ��روژه پيش رفته و اقدامات 
بسيار موثري در اين بيمارستان ها انجام شده است. 

او درب��اره زمان پرداخ��ت معوقات افزايش حقوق 
گفت: باي��د افزايش مس��تمري ها در دولت تصويب 
مي ش��د كه در نهايت در ۲۰ ارديبهشت ابالغ شد و 

در ماه خرداد حقوق ها هم��راه با افزايش ها پرداخت 
شد. مابه التفاوت حداقلي بگيران را پرداخت كرده ايم 
و مابه التفاوت ساير س��طوح را در ۱۰ روز اول مرداد 

پرداخت خواهيم كرد. 
مديرعامل س��ازمان تامين اجتماعي در پاسخ به 
پرس��ش ايس��نا درباره بيمه كارگران ساختماني نيز 
اظهار كرد: قانون مربوطه در عرض دو سال، سه مرتبه 
عوض ش��ده اس��ت. مقرر شده اس��ت كه ۱۵ درصد 
عوارض ساختمان سازي، منبع پوشش بيمه كارگران 
س��اختماني باشد. در حوزه بيمه كارگران ساختماني 
ب��ا تعهدات ثابت و منابع ناپاي��دار روبه روييم و ركود 
س��اخت و س��از روي منابع اثرگذار اس��ت. نوربخش 
ادامه داد: ۹۰۰هزار نفر با همين منابع ناپايدار تحت 
پوش��ش اند و سال قبل هزار ميليارد تومان تخصيص 
داديم. ۶۰۰ ميليارد تومان از محل حق بيمه كارگران 
و ۳۰۰ ميليارد هم از محل صدور پروانه ها تخصيص 

يافت و در مجموع ۱۹۰۰ ميليارد هزينه مي شود. 
او ب��ا بيان اينكه از نمايندگان مجلس مي خواهيم 
بازنگري در قانون داش��ته باش��ند، گف��ت: طرحي با 
كمك تعدادي از نماين��دگان مجلس در حال انجام 
اس��ت تا اين دغدغه ها رفع شود. اخيرا دستور داديم 
۱۵۰ هزارنف��ر كارگ��ر جديد تحت پوش��ش بروند و 
جايگزي��ن ۱۵۰ هزار نفري بش��وند ك��ه از اين بيمه 

خارج مي شوند. طبق ادعاي انجمن ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار 
نفر باقي مانده اند كه تحت پوش��ش بروند و شرط آن 
داشتن كارت مهارت و دوم اشتغال در كار ساختماني 
است و حتما بايد كارگر شاغل باشد. سامانه يي هست 

كه كارگران بايد در سايت مربوطه ثبت نام كنند. 
مديرعام��ل س��ازمان تامي��ن اجتماع��ي درباره 
اعطاي تس��هيالت به بازنشس��تگان ني��ز گفت: وام 
چهارميليون توماني از ابت��داي مرداد از طريق بانك 
رفاه پرداخت مي ش��ود. افرادي كه قبال وام گرفته اند 

شامل اين تسهيالت نمي ش��وند و افرادي كه حقوق 
و دستمزدشان پايين تر است در اولويت قرار دارند. 

نوربخ��ش درباره طرح بخش��ودگي جرايم نيز 
توضيحاتي ارائه ك��رد و گفت: ۷۰ هزار كارفرما به 
ش��عب مراجعه كرده اند و اين طرح كمك بزرگي 
ب��راي رفع دغدغ��ه مالي و متوقف ش��دن جرايم 
قانوني ش��ان اس��ت. گام مهمي برداش��ته ش��د تا 
كارفرمايان توان مديريتي ش��ان را در جهت توليد 

داخل به  كار بگيرند. 

موضوع شفاف سازي شركت هاي دريافت كننده 
ارز دولت��ي به يكي از مطالبه هاي اصلي اين روزها 
تبديل شده اس��ت. موضوعي كه از واردكنندگان 
تلفن همراه با ارز دولتي و انتش��ار نام شركت هاي 
متخلفي كه اين گوش��ي هاي هم��راه را با قيمتي 
بيشتر در بازار عرضه كردند، با دستور محمدجواد 
آذري جهرم��ي وزي��ر ارتباط��ات، ش��روع ش��د و 
بع��د از آن با دس��تور مس��تقيم حس��ن روحاني 
رييس جمهورادامه پيدا كرده و حاال به شركت هاي 
وارد كننده دارو و تجهيزات پزشكي رسيده است. 
بان��ك  رييس جمه��ور،  دس��تور  از  پ��س 
مركزي ب��راي شفاف س��ازي و عمل به دس��تور 
رييس جمه��وري ليس��ت دريافت كنن��دگان ارز 
دولتي را درحالي منتش��ر كرد كه اس��امي تعداد 
زيادي از شركت هاي واردكننده دارو و تجهيزات 
پزش��كي در آن به چش��م نمي خورد. بعد از اين 
موض��وع نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي، 
خواس��تار شفاف س��ازي وزارت بهداش��ت درباره 
عملكرد اين ش��ركت ها بودند اما پاس��خي كه از 
سوي ايرج حريرچي س��خنگوي وزارت بهداشت 
منتشر شد، درباره اين موضوع با ابهام همراه بود 
تا اينكه سرانجام روز گذشته اين وزارتخانه موضع 
واضحي نس��بت به انتش��ار ليست ش��ركت هاي 
دريافت كننده ارز دولتي در حوزه دارو و تجهيزات 
پزش��كي اتخاذ كرده و قرار اس��ت بانك مركزي 
ليس��ت ش��ركت هاي متخلف در اين زمينه را كه 
وزارت بهداش��ت تهيه كرده اس��ت، منتشر كند. 
اين درحالي است كه چندي پيش، محمدحسين 
قرباني عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
شوراي اسالمي، در حاشيه جلسه اين كميسيون 
درب��اره ارز دولتي تخصيص داده ش��ده به دارو و 
تجهيزات پزشكي گفته بود: »از وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي، فهرست شركت هايي 
كه ارز براي دارو گرفته اند خواس��تار شده ايم، اين 
ش��ركت ها ارز ۳ ه��زار و ۸۰۰ تومان��ي گرفته اند 
و باي��د دارو را وارد چرخ��ه بهداش��ت و درم��ان 
كش��ور مي كردند، همچنين بسياري از تجهيزات 
بهداش��تي كه با ارز دولتي وارد ش��ده در اختيار 
بيمارستان ها قرار نگرفته است. ما وقتي با كمبود 
اق��الم در حوزه دارو و تجهيزات پزش��كي مواجه 
شديم، متوجه شديم كه ثبت سفارش هاي انجام 
ش��ده وارد بازار نشده اس��ت و اين به يك چالش 

جدي براي ما تبديل شد.«
او اف��زود: »يك��ي از موضوعاتي ك��ه در دولت 
درنظر گرفته نشده بود اين است كه هر كسي ثبت 
سفارش براي واردات انجام داده، در قالب دو بخش 

۳ ه��زار و ۸۰۰ توماني و ۴ هزار و ۲۰۰ توماني ارز 
درياف��ت كرده و هيچ گونه نظارت��ي براي واردات 
محصوالت مورد نظر انجام نشده است. كساني كه 
ارز دولتي دريافت كرده اند يا به طور كلي ارز را در 
مسير ديگري برده اند يا محصوالتي كه وارد كردند 

به قيمت بازار آزاد به فروش مي رسانند.« 

 پاسخ به يك مطالبه عمومي
با وج��ود اين اگرچه باره��ا نمايندگان مجلس 
ش��وراي اس��المي، خواس��تار انتش��ار فهرس��ت 
شركت هاي وارد كننده دارو و تجهيزات پزشكي با 
ارز دولتي شده بودند اما سخنگوي وزارت بهداشت 
در واكنش اوليه نسبت به انتشار اين ليست گفته 
بود: »وزير بهداشت اعالم كرده است كه بايد در اين 
رابطه شفاف سازي صورت گيرد و اين شفاف سازي 
به اين صورت اس��ت كه مردم قيمت دقيق داروها 
را بادرج روي بس��ته بندي ها متوجه ش��وند.« اما 
درنهاي��ت به دنب��ال مطالبه عموم��ي و همچنين 
پيگيري رسانه ها درباره انتشار اين ليست از سوي 
وزارت بهداش��ت، روز گذش��ته ايرج حريرچي، در 
نشست خبري خود به ش��ائبه هاي ايجاد شده در 
رابط��ه ب��ا واردات تجهيزات پزش��كي و همچنين 
خ��ودرو با ارز ۴۲۰۰ توماني پاس��خ داد. حريرچي 

اع��الم كرد:  »از آنجا كه اعالم اس��امي آنها مطالبه 
افكارعمومي هم بوده اس��ت، ليست اين شركت ها 
را تايي��د كرده و به بانك مركزي مي فرس��تيم. بر 
همين اساس ما از بانك مركزي خواسته ايم اسامي 
ش��ركت هايي كه در اين حوزه ارز دولتي دريافت 
كردن��د، اعالم كند. خودمان همزماني كه نس��بت 
به تخصيص ارز به ش��ركتي مطمئن شويم اسامي 
را از طريق س��ازمان غذا و دارو اعالم مي كنيم.« از 
طرف ديگر وزارت بهداشت به شركت هاي متخلف 
ك��ه دارو و تجهيزات پزش��كي را با ارز دولتي وارد 
كرده و با قيمت بيش��تر در ب��ازار عرضه كرده اند، 
اولتيمات��وم داد، حريرچي درباره اين موضوع بيان 
ك��رد: »عده يي تجهيزات ش��ان را ب��ا ارز آزاد وارد 
كرده اند كه داريم براي شان تدابيري مي انديشيم. 
در عين حال اين اس��تدالل را كه برخي مي گويند 
اگر م��ن جنس��م را فروختم چه چي��زي جايش 
بگ��ذارم، از نظ��ر ما قاب��ل قبول نيس��ت. در اين 
حوزه ك��ه دالر و طال خريد و ف��روش نمي كنيم. 
بنابراين هر ش��ركتي كه ارز دولتي دريافت كرده 
اس��ت، بايد با قيمت مصوب اقالمش را بفروشد و 
م��ا هم نظارت هاي م��ان را روي اين موضوع انجام 
مي دهيم. اگر هم بيمارس��تاني تجهيزات يا دارو را 
باالت��ر از نرخ مصوب خريداري كند، هم با خريدار 

و هم با فروش��نده برخورد مي كني��م. خريدار هم 
بايد در صورت مش��اهده تخلف آن را اطالع دهد. 
بر اين اس��اس با متخلف برخ��ورد مي كنيم و اين 
برخورده��ا ش��امل محرومي��ت از ارز، ارائه مجوز 
واردات به ش��ركت هاي ديگر، معرف��ي به محاكم 
قضاي��ي و اقدامات ديگر اس��ت.« از طرف ديگر او 
درباره واردات خودرو با ارز دولتي از س��وي وزارت 
بهداش��ت، افزود: »بودجه وزارت بهداشت، به طور 
متوس��ط ۲۵ هزار ميليارد تومان اس��ت. از طرفي 
۱۰ هزار ميليارد تومان هم در بيمه سالمت اعتبار 
داريم. حال اگر ۴۰۰ آمبوالنس و خودرو س��واري 
گران هم وارد كنيم، مگر چقدر پول مي شود؟ اگر 
اين ۴۰۰ دس��تگاه آمبوالنس هم بفروش��يم مگر 
چق��در پول برايم��ان خواهد داش��ت؟ اصال آيا به 
بي آبروي��ي اش مي ارزد؟ جالب اس��ت بعد از اينكه 
بان��ك مركزي و نماين��ده انجم��ن وارد كنندگان 
خ��ودرو هم اعالم مي كند كه ما اش��تباه كرده ايم، 
اما برخي كساني كه دلس��وز نظام هستند، ماجرا 

را ول نمي كنند؟«
س��خنگوي وزارت بهداش��ت بيان كرد: »طبق 
اسناد موجود براي واردات ۴۰۰ دستگاه آمبوالنس 
قرارداد بسته ش��ده است. غير از وزارت بهداشت، 
ش��ركت بازرس��ي كيفيت و اس��تاندارد ايران نيز 

بررس��ي هايش را انج��ام داده و ثبت س��فارش با 
عنوان ۴۰۰ دس��تگاه آمبوالنس وجود دارد. نامه 
ش��ركت بازرس��ي به بانك و تصوي��ب نامه هيات 
دولت و قرارداد خريد و س��اير اس��ناد نيز موجود 
اس��ت. به هر حال در سيس��تم دولتي ذي حساب 
وج��ود دارد؛ اين ط��ور نيس��ت كه ق��رارداد ۴۰۰ 
دس��تگاه آمبوالنس را بنويسند و بعد بگويند يك 
خودروي ديگر وارد ش��ود. معم��وال برخي از افراد 
خارجي ه��ا را بيش از ما قب��ول دارند. بايد بگويم 
كه قراردادهاي ما با خارجي ها هم موجود است. «

 احتمال احتكار دارو
اظهارات حريرچي در حالي است كه غالمرضا 
اصغري رييس سازمان غذا و دارو روز پيش اعالم 
كرد ممكن اس��ت برخي ش��ركت هاي تجهيزات 
پزشكي به اميد افزايش چند برابري قيمت، اقالم 
پزش��كي را نفروخته يا قيمت ه��ا را افزايش داده 
باش��ند،  در حالي كه همه شركت هاي تجهيزات 
پزش��كي با ارز مبادله يي و دولتي اقالم مورد نياز 
را وارد ي��ا تامي��ن مي كنند. اصغ��ري درباره اين 
موضوع گفت:  » پيش از نوس��انات بازار دالر، نرخ 
ارز مرج��ع ۳ ه��زار و ۸۶۰ تومان ب��ود كه اينك 
به ۴ هزار و ۲۰۰ تومان رس��يده است، اما برخي 
ش��ركت ها انتظار داش��تند افزايش قيمت فروش 
بيش از اين باش��د، بر همين اس��اس طبق برخي 
گزارش ها مب��ادرت به گران فروش��ي كردند. در 
چنين ش��رايطي قاعدتا ۲ برخورد اساس��ي انجام 
مي شود كه يكي از آنها محروميت اين شركت ها 
از ارز ۴ ه��زار و ۲۰۰ تومان��ي مبادله يي در بازار 

تجهيزات پزشكي است. «
اف��زود: او  دارو  و  غ��ذا  س��ازمان   ريي��س 

»فاكتورهاي خريد تجهيزات پزشكي بيمارستان ها 
همگي به طور مداوم بررسي مي شوند و اگر در اين 
فاكتوره��ا مدركي مبني بر خري��داري تجهيزات 
پزش��كي با قيمتي بي��ش از نرخ مص��وب وزارت 
بهداشت رويت يا توسط خود بيمارستان گزارش 
شود، ش��ركت هاي متخلف فورا با پيگيري وزارت 
بهداش��ت، پرونده قضايي آنها را از طريق تعزيرات 
پيگيري مي كند. بسياري از شركت هاي تجهيزات 
پزش��كي، از جمل��ه تامين كنن��دگان تجهي��زات 
اساسي و مورد نياز بيمارستان ها هستند و افزايش 
قيم��ت تجهيزات بيش از ۹درص��د و نرخ مصوب 
اعالمي، تخلفي آشكار است، زيرا همه فروشندگان 
تجهيزات پزش��كي مورد تاييد وزارت بهداش��ت، 
 از ارز ۴ه��زار و ۲۰۰ تومان��ي اي��ن وزارتخان��ه 

بهره مند هستند.«

رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت گفت: با بهره وري 
موج��ود، فقط مي توانيم ب��راي ۵۰ ميليون جمعيت غذا توليد 

كنيم و مابقي آن را وارد مي كنيم. 
عيسي كالنتري با تشريح وضعيت تاالب ها در كشور اظهار 
كرد: در دولت اين موارد تا حدودي بهتر شده است ولي قوانين، 
دستگاه هاي اجرايي را گير انداخته است به عنوان مثال قانون 
برنامه شش��م مي گوي��د در ۹۵درصد محصوالت كش��ور بايد 
خودكفا ش��ويم و در اين صورت باي��د ۳۶ ميليون مترمكعب 
آب ديگر براي بخش كشاورزي تامين كرد در حالي كه چنين 
ظرفيتي وجود خارجي ن��دارد. معاون رييس جمهور در بخش 
ديگري از صحبت هاي خود گفت: باتوجه به خشكس��الي هاي 
يك دهه گذش��ته پيش بيني مي شود اين وضعيت تا ۲۰ سال 
آينده ادامه داشته باشد و تاالب ها، نخستين قرباني خشكسالي 
هستند. او برداش��ت بيش از حد رودخانه ها را موجب خشكي 
تاالب هاي كش��ور دانست و گفت: بيش از ۸۰درصد تاالب هاي 
كش��ور فاقد آب هس��تند يا در وضعيت بحراني ش��ديد به سر 
مي برن��د. كالنتري با بيان اينكه حق آبه زيس��ت محيطي بايد 
ب��راي تاالب ها اختصاص يابد، اظهار كرد: وزارت نيرو در س��ه 
دهه گذش��ته هيچ گاه حق آبه زيس��ت محيطي براي تاالب ها 
تعيين نكرده و هم اين��ك حدود ۱۲ميليارد مترمكعب حق آبه 
براي تاالب هاي كشور تعيين شده است. معاون رييس جمهور 
افزود: س��ازمان حفاظت محيط زيست مدعي است اين حق آبه 

۲۵ميليارد مترمكعب است. 
كالنتري خش��كي تاالب ها را منتج به افزايش اثرات مخرب 

ريزگردها در جنوب كشور دانست و گفت: اين وضعيت اكولوژي 
منطقه را بر هم مي ريزد و وقتي تاالبي خش��ك مي شود، بافت 

گياهي و جانوري تخريب مي شود و گرد و غبار برمي خيزد. 
او تاالب ها در كش��ورمان را نخس��تين قرباني خشكس��الي 
دانست و اظهار كرد: بخشي از اين وضعيت به دليل زياده خواهي 
انسان است چراكه كل آب هاي سطحي و زيرزميني را مصرف 
كرده است ولي حق آبه طبيعت را نمي پردازد. بخش كشاورزي 
نمي تواند تمام آب هاي سطحي را از آن خود بداند اما متاسفانه 
تالش مي ش��ود تا اين كش��اورزي به هر قيمتي حفظ ش��ود 
بنابراين سياس��ت هاي كالن بايد تغيير كند. رييس س��ازمان 
حفاظت محيط زيست افزود: جمعيت كشور به ۸۰ميليون نفر 
رسيده است و متاسفانه همچنان فشار مي آوريم كه غذاي خود 
را به هر قيمتي داخل كش��ور توليد كني��م بنابراين به حقوق 
طبيعت تج��اوز مي كنيم. درنهايت درياچه اروميه و تاالب هاي 
جنوب كشور قرباني همين سوءمديريت ها شده است. كالنتري 
تاالب ه��اي جنوب كش��ور، درياچ��ه بخت��گان، جازموريان و 
گاوخوني را قرباني س��اخت س��دها و توسعه بي رويه دانست و 
گفت: بايد قبول كني��م كه با محدوديت آبي زندگي مي كنيم 
اما مي خواهيم در حد توان ۳۰۰ميليون جمعيت داشته باشيم. 
او با انتقاد از فقدان دانش محيط زيست در برخي سازمان ها 
و نهادها ازجمله سازمان حفاظت محيط زيست گفت: متاسفانه 
تشكيالت كشور زيربخشي پيش مي رود ولي تصميم گيري ها به 
صورت بخشي صورت مي گيرد در حالي كه از بين رفتن آب يا 
ساير عناصر زيست محيطي به نابودي خود طبيعت مي انجامد. 

توان كشور توليد غذا براي ۵۰ ميليون نفر است
ريي��س پليس فتا تهران بزرگ ضمن هش��دار نس��بت به 
پولش��ويي در سايت هاي ش��رط بندي از مسدود شدن بيش از 
۲۰۰ حس��اب مرتبط با حدود ۱۰۰ سايت قمار و شرط بندي 

خبر داد. 
تورج كاظمي درباره س��ايت هاي شرط بندي كه با توجه به 
برگزاري مس��ابقات فوتبال جام جهاني در اينس��تاگرام تبليغ 
مي ش��ود، گفت: هر گونه س��ايتي كه اقدام به انجام عمل قمار 
كند، قاعدتا طبق ش��رع و قانون جرم مرتكب ش��ده و مجازات 

براي آن تعريف شده است. 
او ب��ا بيان اينكه در چند س��ال اخير قمار در بس��تر فضاي 
مجازي نيز متداول شده است، اظهار كرد: همكاران ما در حوزه 
تشخيص و پيشگيري در حال رصد اين سايت ها هستند و اگر 
مواردي را كه در سايت ها و پيج هاي اينستاگرام فعال هستند را 
شناسايي كنند، سريعا به حوزه مقابله و مبارزه با جرايم اعالم 
كرده و با اخذ مجوزهاي الزم نس��بت ب��ه برخورد مقابله يي و 

قضايي، با اينگونه سايت ها اقدام مي شود. 
رييس پليس فتا تهران بزرگ با بيان اينكه تعداد بسياري از 
اين سايت ها از طريق مرجع قضايي به پليس فتا اعالم شده و 
ما در حال انجام اقدامات مقابله يي هستيم، ادامه داد: سايت هاي 
شرط بندي معموال از چندين درگاه پرداخت استفاده مي كنند 
و به چندين حس��اب متصل هستند. تاكنون نيز بيش از ۲۰۰ 
حساب مرتبط با حدود ۱۰۰ سايت و كانال شرط بندي مسدود 
ش��ده و اقدامات الزم براي شناس��ايي مديران اين سايت ها در 
حال انجام است و برخورد قانوني با آنها صورت مي گيرد. البته 

اين آمار ثابت نيس��ت و با توجه به حساسيت هايي كه در اين 
خصوص وجود دارد و همچنين برگزاري مسابقات جام جهاني 
فوتبال برخورد با اين سايت ها در دستور كار روزانه ما قرار دارد. 
او افزود: كس��اني كه در س��ايت هاي قم��ار و همچنين در 
صفحات اينس��تاگرام ش��رط بندي را تبليغ مي كنن��د، قاعدتا 
مجوزهاي الزم را ندارند و البته بيش��تر اين سايت ها اقداماتي 
كه انجام مي دهند، خارج از بحث ش��رط بندي مي تواند، شامل 
جرايم ديگري مانند پولشويي ش��ود و بسياري از افراد در اين 
حوزه براي پولش��ويي وارد مي ش��وند. رييس پليس فتا تهران 
بزرگ ادامه داد: اين افراد براي رد گم كردن وارد ش��رط بندي 
مي ش��وند و مبالغ خود را در اينگونه سايت ها واريز مي كنند و 
بعد از اينكه اين مبالغ وارد اين سايت ها شد، اين پول را با نام 
ش��خص ديگري از س��ايت خارج مي كنند و از اين طريق پول 
سرقتي را تس��هيل مي كنند و شكل پول را تغيير مي دهند تا 

قابل رديابي از طريق پليس و مراجع قضايي نباشد. 
كاظم��ي با بيان اينكه تع��داد محدودي از س��ايت ها براي 
برگزاري مس��ابقه مجوزهاي الزم را اخ��ذ كرده اند، گفت: اين 
مس��ابقات مانند ۲۰۱۸ از طريق صدا و س��يما تبليغ مي شود 
و ايرادي بر اين س��ايت ها نيس��ت و نظارت كامل بر آنها انجام 
مي ش��ود، البته اگر در اين بخش نيز ش��كايتي داشته باشيم و 
تخلفي گزارش ش��ده باش��د، طي هماهنگي با مراجع قضايي 
به اين شكايات بررس��ي مي شود، ولي تا به اين لحظه گزارش 
تخلفي نشده است، چراكه بخش هاي مختلفي بر اين مسابقات 

نظارت دارند. 

هشدار پولشويي در سايت هاي شرط بندي
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گزارش »تعادل« از نشست علني ديروز پارلمان شهري پايتخت

مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران كليد خورد
گروه راه و شهرسازي|

جلس��ه روز گذش��ته ش��وراي ش��هر تهران سه 
مصوبه داش��ت. الزام شهرداري تهران به ارائه اليحه 
تعيين ساختار و حدود اختيارات شوراهاي معماري 
مناطق، افزايش بهاي خدمات در بهشت زهرا )س( 
و تصوي��ب يك فوريت طرح مديريت تعارض منافع 
در شهرداري سه مصوبه يي بودند كه اعضاي شوراي 

شهر روز گذشته به تصويب رساندند. 
تصويب ي��ك فوريت ط��رح مديري��ت تعارض 
منافع در ش��هرداري نخس��تين دستور جلسه شورا 
بود كه مورد بررس��ي قرار گرف��ت. تعارض منافع يا 
تضارب منافع به وضعيتي گفته مي شود كه شخص 
يا اشخاصي در عين داش��تن شغل و پست دولتي، 
داراي منافع ش��خصي يا گروهي مجزا و در تقابل با 

مسووليت خود باشند. 
در نتيجه يك��ي از وظايف قانونگذاران نوش��تن 
قوانين به گونه يي اس��ت كه اين تعارض ها شناسايي 
و راهكاري براي حل آن ارائه شود. اين تعارض ها به 
خصوص در بخش عمومي بسيار حساس هستند و 
رايج ترين مثال آن زماني است كه مقامي دولتي در 
جايگاه��ي قرار  گيرد كه بتواند از آن مقام در جهت 
منافع شخصي خود يا ديگر احزاب بهره برداري كند. 
در نشس��ت علني ديروز ش��وراي ش��هر تهران، 
بهاره آروين رييس كميته ش��فافيت اين ش��ورا در 
خصوص طرح مديريت تعارض منافع در شهرداري 
ته��ران توضيحات��ي ارائه كرد و گفت: در راس��تاي 
اجراي قانون سياس��ت هاي كلي نظام اداري مصوبه 
س��ال ۸۹ و قانون ارتقاي سالمت اداري و مبارزه با 
فس��اد مصوبه يي سال ۹۰ و اس��تناد به قانون منع 
مداخل��ه وزرا و نماين��دگان مجل��س و كارمن��دان 
دولت در معامالت دولتي و كش��وري مصوبه س��ال 
۳۷ و نهادينه س��ازي ش��فافيت در ح��وزه تعارض 
منافع عمومي و مبارزه نظام مند با تخلفات اداري و 
دسترسي به عدالت اداري پايدار درخواست تصويب 
بررسي طرح مديريت تعارض منافع عموم را داريم. 

آروين پيش��نهاد  دهنده طرح »مديريت تعارض 
منافع« گفت: »به نظر نمي رس��د اليحه ۷1 ماده يي 
تعارض منافع كه در دولت در حال بررس��ي است و 
هنوز در دستور كار كميسيون هاي دولت قرار دارد، 
با توجه به فرآيندهاي بررس��ي و سپس تصويب، در 
دوره ش��وراي پنجم به قانون مصوب تبديل شود.« 
اين عضو هيات رييس��ه در ادامه گف��ت: »تهيه اين 
طرح با الهام از اليحه دولت از بهمن ماه در دس��تور 
كار كميته ش��فافيت و شهر هوشمند قرار داشت و 
مواردي از آن اليحه كه در س��طح شهرداري تهران 
قابليت مصداق يابي دارد، مشخص شدند و در قالب 
اين ط��رح جمع آوري ش��دند. بعض��ا مصوباتي در 
دوره هاي پيشين ش��ورا وجود دارد كه در اين طرح 
هم به آنها اشاره شده است و تالش شده همه موارد 

تعارض منافع در اين طرح تجميع شود.«
او در توضي��ح فوريت اين طرح گفت: »دو دليل 
ب��راي فوريت اين طرح وجود دارد. دليل كلي تر اين 
اس��ت كه به دليل س��اختارها و فرآيندهاي ساليان 
گذش��ته، رويه هاي فسادآلود در ش��هرداري ريشه 
دوانده اس��ت، بنابراين بررس��ي هر چه سريع تر هر 
طرحي كه ذره يي مي تواند در از بين بردن اين رويه ها 
و فرآيندها تاثيرگذار باش��د، سودمند خواهد بود و 
جزو دستاوردهاي شوراي پنجم قرار خواهد گرفت.«

عضو هيات رييسه ش��وراي اسالمي شهر تهران 
دلي��ل دوم فوريت اين ط��رح را اين گونه بيان كرد: 
»دليل خاص تر اين اس��ت كه اوايل هر دوره، زمان 

تغييرات مديريتي اس��ت، اين طرح اصولي را بر اين 
تغييرات مديريت اعمال مي كند. بخش عمده مفاد 
اين طرح ناظر بر مديران ارشد شهرداري تهران است 
كه هنوز دو سومشان تغيير نكرده اند ولي احتماال در 
فرآيندهاي تغيي��رات مديريتي تغيير خواهند كرد. 
مهم است كه الزامات حاكم بر اين تغييرات مديريتي 
را تصريح كنيم تا كس��اني كه در اين پس��ت ها قرار 
مي گيرن��د بدانند كه ش��امل چ��ه ممنوعيت هايي 

هستند و اختياراتشان چگونه تحديد مي شود.«
ب��ه گزارش »تعادل« در طرح پيش��نهادي آمده 
اس��ت ش��ركت هايي كه مديران ارشد ش��هرداري 
تهران و واحدهاي تابعه به ميزان بيش از يك چهارم 
سرمايه شركت در آنها سهامدار هستند يا مسووليت 
مديرعامل��ي، عضوي��ت در هيات مدي��ره ي��ا هيات 
نظارت بازرس��ي، حسابرسي، مش��اوره و نمايندگي 
ش��ركت را بر عهده دارند، نمي توانند طرف معامله 
ش��هرداري و واحد تابعه باشند. همچنين بر اساس 
ماده ۳ اين طرح ش��ركت هايي كه بستگان مديران 

ارشد ش��هرداري تهران و واحدهاي تابعه به ميزان 
بيش از يك چهارم س��رمايه شركت در آن سهامدار 
هستند يا مس��ووليت مديرعاملي دارند، نمي توانند 
طرف معامله ش��هرداري و واحدهاي تابعه در حوزه 
مسووليت آن مديران ارشد قرار گيرند. همچنين در 
صورت تصويب اين طرح در صحن علني، شهرداري 
مكلف مي شود، ظرف سه ماه از تصويب اين مصوبه 
فهرس��ت، مش��خصات س��جلي، مدارك تحصيلي 
مس��ووليت، تاريخ انتصاب و مح��ل خدمت احكام 
سرپرستي و سوابق شغلي مديران ارشد شهرداري و 
واحدهاي تابعه را به طور كامل منتشر كند و مستمرا 

به روزرساني و در دسترس عموم قرار دهد. 
در بخش سوم اين طرح موضوع تصدي همزمان 
دو يا چند شغل، پست و سمت پيش بيني شده كه 
بر اس��اس آن كاركنان شهرداري و واحدهاي تابعه 
چه به صورت حقيق��ي و چه به صورت حقوقي تا 
زماني كه رابطه استخدامي آنها با شهرداري تهران 
پابرجاست حق استفاده از هيچ يك از صالحيت هاي 

مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسي ساختمان 
خود را در شهر تهران ندارند. 

همچنين در بخش شش��م اين طرح به موضوع 
ش��فافيت س��فرهاي خارجي اشاره ش��ده و در آن 
تاكيد ش��ده بايد مقصد يا مقاصد سفر، طول مدت، 
همراهان، علت، محل تامين هزينه سفر، دستاوردها 
و گزارش س��فر را حداكثر تا سه هفته پس از اتمام 
سفر منتش��ر و در دس��ترس عموم قرار دهند و در 
صورت عدم رعايت همه اين موارد بايد اين موضوع 
در هيات رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي شود. 
در نهايت فوريت اين طرح ب��ا 1۷راي موافق به 

تصويب رسيد. 

 تعارض منافع مهندسان
اواخر سال گذش��ته نيز عباس آخوندي وزير راه 
و شهرس��ازي بخش��نامه يي صادر كرد كه مي تواند 
نخس��تين گام عليه تعارض منافع باش��د. بر اساس 
اين بخش��نامه، فعاالن س��اختماني در س��ه حوزه 

طراح��ي، نظارت و اج��را كه داراي پروانه اش��تغال 
ب��ه كار در رش��ته هاي ۷گانه معماري، شهرس��ازي، 
عمران، نقشه برداري، ترافيك، مكانيك و برق هستند 
و همزم��ان در يك يا تعدادي از ۹ دس��تگاه دولتي، 
عموم��ي و قضاي��ي از جمله ش��هرداري ها خدمت 
مي كنند يا رابطه استخدامي دارند، بايد بين »پست 
و مسووليت« و »فعاليت اقتصادي« يكي را انتخاب 

كنند. 

 شفاف سازي در شوراهاي مناطق 
الزام ش��هرداري ته��ران به ارائ��ه اليحه تعيين 
ساختار و حدود اختيارات شوراهاي معماري مناطق 
از ديگر مصوبات اعضاي ش��وراي ش��هر بود. در هر 
منطقه ش��وراي معماري وجود دارد كه وظيفه دارد 
بر س��اخت وسازهاي شهري در منطقه نظارت كند 
تا چنانچه با طرح جامع و طرح تفصيلي شهر تهران 
مغايرت��ي دارد تصميم الزم را گرفته و رفع اش��كال 
كند.  اين در حالي اس��ت كه بس��ياري از شوراهاي 
معماري در بس��ياري از م��وارد از اين وظيفه عدول 
ك��رده بطوري كه در بس��ياري از موارد طرح جامع 
شهرطرح تفصيلي و بعضا تهران زير پا گذاشته شده 
است. زماني كه محمدعلي نجفي روي كار آمد براي 
جلوگيري از تخلفات گسترده در شوراهاي معماري 
بخشنامه يي به ش��هرداران مناطق ابالغ كرد كه بر 
اساس آن مقرر شد تمام تصميمات شوراي معماري 
مناطق صورت جلسه شده و به شهردار منطقه برسد. 
همچنين صورت جلسه ها ازطريق سيستم فناوري به 
مركز معاونت شهرسازي و معماري نيز منتقل شود. 
اعضاي ش��وراي ش��هر تهران نيز روز گذش��ته 
ب��ا تصويب ط��رح الزام ش��هرداري تهران ب��ه ارائه 
اليحه تعيين س��اختار و حدود اختيارات شوراهاي 
معم��اري مناطق در واقع به دنبال ادامه راه نجفي و 

شفاف سازي در شوراهاي مناطق هستند. 
علي اعطا س��خنگوي ش��ورا در جريان بررس��ي 
اين طرح گفت: ش��وراهاي معماري مناطق با توجه 
به مش��خص نبودن محدوده اختيارات ش��ان بعضا 
تصميمات��ي فراتر از طرح تفصيل��ي مي گيرند و در 
عمل اختياراتي فراتر از ضوابط و مقررات به آنها داده 

شده است. 
وي با اش��اره به اينكه س��اختار تش��كيالتي اين 
ش��وراها تعيين تكليف نش��ده و وظيفه اين كار به 
ش��هرداري تهران س��پرده شده اس��ت، اظهار كرد: 
متاس��فانه تا به امروز اين كار انجام نش��ده اس��ت، 
بنابراين طرح يك فوريتي مطرح كرديم تا نس��بت 
ب��ه تعيين تكليف س��اختار تش��كيالتي و محدوده 

اختيارات اين شوراها اقدام عملي انجام شود. 
اعطا ادامه داد: با حضور معاون جديد شهرسازي 
و معماري شهرداري تهران قطعا بايد تعيين تكليف 
اين ش��وراها انجام ش��ود؛ چرا كه اعم��ال اراده اين 
معاونت در مناطق بايد از طريق كنترل ش��وراهاي 
معماري مناطق محقق ش��ود. ب��ا توجه به اينكه در 
مناطق كميته هاي نما نيز وجود دارند و طرح نماي 
ه��ر پروانه را تصويب مي كنند به نظر مي رس��د كه 
ادغ��ام اين كميته ها در ش��وراهاي معماري مناطق 
امكان پذير باش��د. اگر امروز اعضاي شورا به فوريت 
اين طرح رأي دهند ش��هرداري تهران موظف است 
ظرف م��دت دو ماه اليحه مورد نظر را به ش��وراي 
شهر تهران ارسال كند. در فوريت اين طرح رسولي 
به عنوان مخالف و محمد س��االري به عنوان موافق 
صحبت كردند و نهايت��ا اين طرح با 1۸ راي موافق 
به تصويب اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران رسيد. 

معافيت خودروهاي هيبريدي 
از رزرو روزانه طرح ترافيك

بن��ا به اعالم مس��ووالن معاونت حم��ل و نقل و 
ترافي��ك، خودروهاي هيبريدي و برق��ي از الزام به 
رزرو روزانه طرح ترافيك قبل از تردد معاف ش��دند. 
به گزارش ايلنا، براساس قانون همه خودروهاي فاقد 
سهميه قبل از ورود به محدوده طرح ترافيك ملزم به 
رزرو و خريد مجوز بودند. اين كار در سامانه »تهران 
من« در قس��مت خدمات طرح ترافيك درخواست 
انتخاب روز انجام مي ش��ود.  بر اس��اس برنامه ريزي 
جديد س��ازمان حم��ل و نقل و ترافيك و س��ازمان 
فن��اوري اطالعات ش��هرداري ته��ران، خودروهاي 
هيبري��دي و برق��ي كه بر اس��اس قان��ون به علت 
آالينده نبودن از تخفيف ۹۰ درصدي عوارض طرح 
ترافيك برخوردارن��د، از اين پس نياز به رزرو روزانه 
ني��ز ندارند و هزينه عوارض آنها پ��س از ثبت تردد 
در دوربين ها محاس��به و از حسابشان كسر خواهد 
ش��د. دارندگان اين خودروها كه قبال اطالعات خود 
را در دفاتر خدمات الكترونيك ش��هر ثبت كرده اند، 
بايد از ثبت اين اطالعات در س��امانه مطمئن شوند. 
هيبريدي بودن خودرو در س��امانه »تهران من« در 
بخش »خودروهاي تحت پوشش من« و زير عنوان 

»سوخت« به رنگ سبز قابل مشاهده است. 

 ايرالين هاي دولتي
ركورددار تاخيرهاي پروازي

دو ش��ركت هواپيمايي ايران اير و آسمان با كسب 
1۸درصد تاخير در كل پروازهاي خردادماه، بيشترين 
ميزان تاخيرهاي پروازي را به خود اختصاص دادند. 
به گزارش مهر، براس��اس گزارش سازمان هواپيمايي 
كش��وري، از نظر ميزان تاخير نس��بت به تعداد كل 
پروازهاي انجام ش��ده ايرالين، ش��ركت هواپيمايي 
كارون با دراختيار داشتن ۴۷درصد تاخير در پروازها 
بيش��ترين آمار تاخيرهاي پروازي نس��بت به س��اير 
شركت هاي هواپيمايي را داشته است. اين شركت در 
خرداد امس��ال ۲1۳ سورتي پرواز انجام داد كه 11۳ 
پرواز )۵۳درصد( را به موقع و 1۰۰ پرواز )۴۷درصد( 
را با تاخير به پايان رس��انده است. همچنين شركت 
هواپيمايي آتا با كس��ب ۴۳درصد تاخيرهاي پروازي 
در رتبه دوم از اين منظر قرار گرفت. بر اين اس��اس 
شركت هواپيمايي آتا ۴۴۰ پرواز در خردادماه امسال 
انجام داد كه ۲۵۳ سورتي پرواز )۵۸درصد( به موقع و 
1۸۷ پرواز )۴۳درصد( با تاخير بوده است. رتبه سوم 
تاخيرهاي پروازي نيز از س��وي ايران اير و آسمان به 
صورت مشترك با داشتن ۳۷درصد تاخير در پروازها 
كسب شد. شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي )هما( 
۷۸۷ سورتي پرواز در خرداد انجام داد كه ۴۹۴ پرواز 
)۶۳درصد( در زمان مق��رر و ۲۹۳ پرواز )۳۷درصد( 
ديرتر از زمان اعالم شده به پايان رسيده است. آسمان 
۷۷۴ پ��رواز انجام داد كه ۴۸۴ پرواز آن به موقع و در 
۲۹۰ پرواز با تاخير بوده است. از سوي ديگر كمترين 
ميزان تاخيرهاي پروازي را شركت هواپيمايي معراج 
با داشتن ۴درصد تاخير در پروازهاي خود كسب كرد 
و پس از آن نيز س��اها با داش��تن ۷درصد تاخير در 

پروازها در رتبه بعدي قرار گرفت. 

محسن هاشمي:موضوع بنياد 
تعاون سپاه را سياسي نكنيد

رييس شوراي شهر تهران در مورد اطالعيه بنياد 
تعاون سپاه مبني بر عدم بدهي به شهرداري تهران 
واكنش نشان داد. به گزارش ايسنا، محسن هاشمي 
در حاشيه جلسه علني شوراي شهر تهران در جمع 
خبرنگاران در مورد اطالعيه بنياد تعاون سپاه مبني 
بر عدم بدهي به شهرداري تهران گفت: به نظرم الزم 
نيست در اين خصوص صحبت كنيم، چرا كه اعداد 
و ارقام بدهي و طلب مش��خص اس��ت و شهرداري 
تهران مدعي طلب از يكي از ارگان هاي وابس��ته به 
اين تش��كيالت است و گزارش��ي داده و حاال در آن 
س��مت مي گويند كه بدهي ندارند و بايد ش��هردار 
ته��ران بنش��يند و بررس��ي هاي الزم را انجام دهد. 
هاشمي افزود: گزارشي از بازرسي كل كشور دريافت 
كرديم كه يكي از ش��ركت هاي وابس��ته به نام رسا 
تجارت مبين به شهرداري بدهكار است كه معاونت 
مالي ش��هرداري نيز در گزارشي اين موضوع را تاييد 
كرد و در جلس��ه هم انديشي يك شنبه نيز در مورد 
اين موضوع صحبت ش��د و حاال بايد شهردار تهران 
در اي��ن زمينه صحبت كن��د. وي با بيان اينكه الزم 
است كه بنياد تعاون و شهرداري تهران نسبت به اين 
مساله صحبت كنند، گفت: اجازه دهيد بيش از اين 
صحبت نكنيم و اين مساله به موضوع سياسي بدل 
نشود. چرا كه يك طلب است و در آرامش بايد آن را 
پيگيري كنيم. هاشمي در مورد تحقيق و تفحص از 
شهرداري تهران كه بنا به گفته تعدادي از نمايندگان 
مجلس، در مجلس كليد مي خورد، تصريح كرد: من 
از اين موضوع خبر ندارم و شخصا درخواستي در اين 

موضوع نداشتم. 

ايرانشهر

بررسي اليحه اصالحيه مصوبه تعيين بهاي خدمات قابل عرضه در سازمان 
بهشت زهرا )س( ديگر دستور جلسه شوراي شهر تهران بود كه مورد بحث 
و بررسي قرار گرفت و نهايتا در بخش هاي مختلف بهاي خدمات اين سازمان 
با راي اكثريت اعضاي شورا افزايش پيدا كرد. بر اساس اين اليحه عنوان شد 
كه در سال هاي اخير سازمان بهشت زهرا )س( روزانه بين 1۵۰ تا ۲۰۰ نفر 
متوفي و ساالنه بيش از ۵۰ هزار نفر از متوفيان شهر تهران را پذيرش كرده 
است كه از اين تعداد بيش از ۳۵ هزار نفر در سازمان بهشت زهرا )س( دفن 
ش��ده اند. همچنين در سال 1۳۹۶ بيش از ۲۲ هزار نفر از شهروندان تهراني 
از سيستم قبرهاي رايگان استفاده كرده اند و خدمت رساني به صورت مستمر 
و بدون وقفه در اين سازمان انجام شده است. عالوه بر اين نرخ خدمات قابل 
ارائه سازمان از سال ۹۰ تا به امروز افزايشي نداشته است. بر اساس نرخ هاي 
پيش��نهادي ش��هرداري به دليل آنكه ۹۵ درصد ظرفيت قبور فاز ۲ بهشت 
زهرا)س( به اتمام رسيده، هزينه قبور باقيمانده فاز ۲ از قطعات ۲۰۰ تا ۲۵۸ 
به قيمت ۹ ميليون تومان تعيين و درخواست جايگزيني با نرخ گذشته اين 
قطعات در اين اليحه مطرح شد. در اين اليحه پيشنهاد شده نحوه قيمت در 
فاز سوم بهش��ت زهرا )س( يعني قطعات ۳۰۰ تا ۳۲۵ كه تكميل و تجهيز 
شده تا پر شدن ظرفيت ۷۰ درصدي طبقه زيرين و طبقات فوقاني آن به ازاي 

هر قطعه 1۰۰ هزار تومان و پس از آن يعني ظرفيت ۷۰ تا ۸۰ درصد اين نرخ 
۲ ميليون تومان در مرحله بعد يعني ظرفيت ۸۰ تا ۹۰ درصد ۳ ميليون و ۹۰ 
تا 1۰۰ درصد ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان تعيين شود. بر اساس اين اليحه، 
تدفين در ساير آرامس��تان ها مانند مساجد، امامزاده ها، بقاع متبركه ممنوع 
است و در صورت دفن مجاز بابت هر متوفي حداكثر ۵درصد مبلغ دريافتي يا 
معادل يك ميليون و ۵۰۰هزار تومان در وجه سازمان بهشت زهرا)س( واريز 
ش��ود. در بخش ديگري از اين اليحه پيشنهاد شده هزينه افزايش هر طبقه 
قبر در قبور ۳۰ ساله پنج ميليون تومان، هزينه افزايش هر طبقه قبر در قبور 
خالي فاز 1 و ۲ پنج ميليون تومان، خدمات نگهداري ساالنه آرامگاه ها ۶۵۰ 
هزار تومان، هزينه سنگ قبر 1۰۰هزار تومان، هزينه آماده سازي قبر ۵۰هزار 
تومان، نصب س��نگ قبر ۵۰هزار تومان، نگهداري متوفي در سردخانه روزانه 
۲۰هزار تومان، تابلوي س��ر مزار 1۵ هزار تومان، ترمه ۴۰هزار تومان و كاور 
بسته بندي متوفي ۲۰هزار تومان تعيين شود. بر اساس اين گزارش، اعضاي 
ش��وراي اسالمي شهر تهران پس از بحث و بررسي اين اليحه تمام موارد آن 
را با اكثريت آرا به تصويب رساندند و پيشنهاد كميسيون برنامه و بودجه در 
خصوص اخذ ۵۰ درصدي بهاي خدمات براي كودكان زير هفت سال نيز به 

تصويب اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران رسيد.

افزايش بهاي خدمات در بهشت زهرا )س( 

آگهي فقدان سند مالكيت پالك 1250/23 اصلي
آقاي ايل مظفري طي درخواست وارده شماره ۸۳1۷ مورخ ۹۷/۰۴/1۲ 
منضم به دو برگ استشهاد محلي كه به تاييد دفترخانه شماره 1۰ ايالم رسيده 
مدعي اس��ت سند مالكيت شش��دانگ يك قطعه زمين پالك 1۲۵۰/۲۳ اصلي 
واق��ع در ايالم به علت نقل و مكان مفقود ش��ده اس��ت كه براب��ر پرونده ثبتي 
س��ند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين پالك 1۲۵۰/۲۳ اصلي ذيل ثبت هاي 
۶11۶۷ و ۶11۶۸ صفح��ات ۷ و 1۰ جل��د ۳۴۹ به نام هاي حميدرضا رجعتي و 
عليرضا محمدخاني هر كدام نس��بت به سه دانگ مشاع صادر و تسليم گرديده 
اس��ت سپس برابر سند انتقال ش��ماره ۶۴۹۷ مورخ 1۳۸۵/1۰/۰۷ دفترخانه ۲ 
اي��الم بنام ايل مظفري منتقل گرديد و برابر س��ند رهني ش��ماره ۶۵1۶ مورخ 
1۳۸۵/1۰/11 در قبال مبلغ 1۰۷۷۰۰۰۰۰۰ ريال در رهن بانك صادرات ايالم 
قرار گرفت لذا مراتب در اجراي تبصره ذيل ماده 1۲۰ آيين نامه قانون ثبت اعالم 
تا هر كس كه سند مالكيت نزد وي بوده و يا مدعي انجام معامله مي باشد ظرف 
مدت 1۰ روز از تاريخ انتش��ار اين آگهي اصل س��ند مالكيت و يا سند معامله را 
به اداره ثبت اس��ناد و امالك شهرس��تان ايالم ارائه نمايد در غير اينصورت پس 
از انقضاي مهلت قانوني نس��بت به صدور س��ند مالكيت المثني اقدام قانوني به 

عمل خواهد آمد.
صفري
رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم

سازمان ثبت اسناد و امالك  كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم

مديرعام��ل ش��ركت س��اماندهي صناي��ع و 
مشاغل ش��هر از تصميم گيري براي فعاليت 1۰ 
رسته شغلي پايتخت در آينده نزديك خبر داد. 
به گزارش ايس��نا، فرهاد افش��ار با اش��اره به 
تعامالت مش��ترك شركت س��اماندهي صنايع 
و مش��اغل ش��هر با مناطق ۲۲گانه شهر تهران 
گفت: بايد به سمت اثربخشي كارها در مجموعه 
مديريت شهري حركت كنيم تا بيش از گذشته 

شاهد رضايتمندي شهروندان باشيم.
وي با اش��اره ب��ه بحث توس��عه پاي��دار در 
ش��هر ته��ران اف��زود: موضوعي كه در توس��عه 
پاي��دار اهميت دارد، توجه به انس��ان به عنوان 
هدف اصلي اس��ت؛ چرا كه انس��ان ها مستحق 
برخ��ورداري از ي��ك زندگي س��الم و خالق در 
هماهنگي با طبيعت هس��تند. موضوع ديگر در 
توسعه پايدار بحث تعهد حاكميت ها در ارتباط 
با مسائل محيط زيستي است تا نسل هاي آينده 
در بهره برداري از محيط زيس��ت دچار مش��كل 

نشوند. 
مديرعام��ل ش��ركت س��اماندهي صنايع و 
مشاغل ش��هر با بيان اينكه اگر شهروندان در 
امور زندگي روزمره خود مش��اركت نداش��ته 
باشند، توس��عه پايدار در شهر تهران به وجود 
نخواهد آمد، يادآور ش��د: اين در حالي اس��ت 
كه اگر بان��وان نيز در اين موضوع مش��اركت 
نداش��ته باش��ند، توس��عه پايدار به سرانجام 

نخواهد رسيد. 
وي با بيان اينكه در رويكرد جديد مي بايد 
عالوه بر پويايي ش��هر، دسترس��ي شهروندان 
به خدمات ش��غلي در كوتاه تري��ن بازه زماني 
و مكان��ي صورت گيرد، اف��زود: بايد باتوجه به 
مولفه هاي توس��عه پايدار در مسائل اقتصادي، 
اجتماعي و محيط زيس��تي؛ مديران ش��هري 
الزامات و ضوابطي را تعريف كنند كه با رعايت 
اي��ن الزامات در نهايت تمام صنوف بتوانند در 

شهر فعاليت داشته باشند. مديرعامل شركت 
س��اماندهي صناي��ع و مش��اغل ش��هر درباره 
اينكه امروز در كش��ورهاي پيش��رفته ش��اهد 
حضور صنايعي هس��تيم كه از آالينده ترين و 
مش��كل س��ازترين صنايع محسوب مي شوند، 
اظهار كرد: اما به واس��طه رعايت اين الزامات 
در س��طح ش��هر فعاليت مي كنن��د. به عنوان 
نمونه در كش��ور آلمان كارخانه تفكيك زباله 
در كنار رودخانه راين و مركز اين ش��هر واقع 

شده است. 
وي با اش��اره ب��ه چالش هاي انتق��ال صنايع 
آالينده به خاورشهر و چرمشهر گفت: امروز در 
مناطق 1۵ و ۲۰ براي دسترسي بهتر شهروندان 
مرتبا مس��يرهاي ورودي ش��هر تهران تعريض 
مي ش��ود؛ اما باز ش��اهد ترافيك س��نگين اين 

مسيرها هس��تيم به اضافه اينكه 
با توجه به آالينده بودن صنايع و 
يكپارچگي زمين عمال آلودگي را 
به نقطه ديگر شهر انتقال داديم.

مديري��ت  جدي��د  دوره  در 
ش��هري به دنبال اين هستيم كه 
اينچنين��ي اصالح  رويكرده��اي 

شود. 
ب��ر اس��اس گ��زارش رواب��ط 
عمومي شركت صنايع و مشاغل 
شهر تهران، افش��ار در خصوص 
تصميم گي��ري براي 1۰ رس��ته 
شغلي در شهر تهران خاطرنشان 
كرد: با بررسي شكايات ثبت شده 
ش��هروندان در سنوات گذشته و 
فراواني مش��اغل موجود، به اين 
نتيجه رسيديم كه در اسرع وقت 
الزامات حضور 1۰ رس��ته شغلي 
را تدوين و به مناطق جهت اجرا 

ابالغ كنيم. 

ش��وراي عالي شهرس��ازي و معماري ايران با 
هدف رعايت حقوق شهروندي، اطالع رساني شفاف 
و مديريت يكپارچه و هماهنگ، نقش��ه پهنه هاي 
گسلي سه نقطه پرخطر، متوسط و ضعيف منطقه 
۵ پايتخ��ت را اعالم ك��رد. در همين رابطه محمد 
س��عيد ايزدي دبير ش��وراي عالي شهرس��ازي و 
معماري ايران اعالم كرد: نقش��ه پهنه هاي گسلي 

پايتخت براي ش��هرداري و دس��تگاه هاي مرتبط 
ارس��ال شده اس��ت. شناس��ايي پهنه هاي گسلي 
كمك مي كند تا س��اخت و س��ازهايي كه در اين 
عرصه ها وجود دارند، مقاوم س��ازي ش��وند و اينها 
ويژگي اسنادي است كه توليد شده اند و در اختيار 
دس��تگاه هاي مرتبط و مردم قرار گرفته است. به 
گ��زارش پايگاه خب��ري وزارت راه و شهرس��ازي، 

آنچه مورد تاكيد اس��ت، اين اس��ت كه شهرداري 
اوال از دادن مجوز س��اخت س��اختمان هاي باالي 
1۲ طبقه پرهيز كند و همچنين س��اختمان هاي 
حساس همچون پمپ بنزين، بيمارستان، مدرسه و 
ساختمان هايي كه ساخت آنها در پهنه هاي پرخطر 
اس��ت، در اين مناطق توصيه نمي شود و به تدريج 
بايد خالي از مواردي شود كه ايجاد خطرات فراواني 
خواه��د كرد. محم��د ش��كرچي زاده رييس مركز 
تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي پيش تر نيز با 
اعالم اين مطلب كه ضرورت دارد تا منابع سوختي 
مهمي كه در پهنه هاي گسلي قرار دارند به سرعت 
جابه جا ش��وند، جابه جايي ساختمان هاي اصلي و 
مهم در پهنه هاي گسلي در بازه هاي زماني ۳۰ تا 
۴۰ ساله را راهكاري مناسب خوانده و اعالم كرده 
بود: مقاوم س��ازي ساختمان هايي كه در پهنه هاي 
گس��لي زلزله ق��رار دارند و جلوگيري از توس��عه 
آنه��ا از جمله راهكارهايي اس��ت كه ضرورت دارد 
در دستوركار قرار بگيرد. وي اعالم كرد: ۳1۸هزار 
و ۹۵۵ مترمربع از ش��هر تهران در بافت فرسوه و 
در محدوده و حريم گس��ل هاي زلزله قرار دارند و 
همچنين ۶۵ درصد س��اختمان ها در حريم گسل 
شهر تهران است. بر اساس اطالعات درج شده در 
س��ايت شهرداري منطقه ۵ شهر تهران، منطقه ۵ 
شهرداري تهران در شمال غربي تهران واقع شده 
اس��ت. قبل از شكل گيري منطقه ۲۲ شهر تهران، 
منطقه ۵ ب��ه عنوان غربي ترين حد ش��هر تهران 
محسوب مي ش��ده است. محدوده يي كه روزگاري 
روستاهاي سرسبز حاشيه تهران را تشكيل مي داده 
كه به دليل قرار گرفت��ن در كوهپايه داراي آب و 
هواي مطلوب، دسترسي مناسب، بافت شهرسازي 
متمايز و بسياري از عوامل ديگر سبب شد كه طي 
دو دهه گذشته اين منطقه بيشترين رشد جمعيت 
و كالبد را داش��ته باشد. جزئيات پهنه هاي گسلي 
س��ه نقطه پرخطر، متوس��ط و ضعيف منطقه ۵ 

پايتخت را در نقشه باال مشاهده مي كنيد. 

چالش هاي خروج صنايع آالينده از تهران جزئيات پهنه هاي گسلي منطقه ۵ پايتخت
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صنعت، معدن و جتارت14
اخبار

در نشست كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران مورد واكاوي قرار گرفت

مفسده محدوديت در نظام تجاري
تعادل|

بخش خصوصي هنوز هم نتوانس��ته با س��از وكار 
جديد تجارت در كشور و نسبت آن با موضوع بحران 
ارزي كن��ار بيايد. گاليه از مش��كالتي ك��ه به دنبال 
افزاي��ش قيمت ارز در ماه هاي اخي��ر رخ داده، محور 
اصلي نشست اخير كميس��يون صنعت و معدن اتاق 
تهران بود. بنا به اظهارات بخش خصوصي، مكانيسم 
جديد معامالت ارزي دولت، يك مكانيسم مفسده انگيز 
است؛ اين در حالي است كه دولت مي توانست به جاي 
يارانه دادن به واردكنندگان كه زمينه سوءاس��تفاده و 
رانت را در صحنه تجارت كش��ور فراهم كرده اس��ت، 
ارز را ب��ا نرخ آزاد در اختيار آنها قرار مي داد و س��پس 
مابه التفاوت نرخ آزاد و نرخ يارانه يي را به عنوان يارانه 
به مصرف كنندگان آسيب پذير اختصاص  مي داد. البته 
متولي دستگاه تجاري در پاسخ به چنين انتقاداتي بيان 
كرد كه نظام چند نرخي فعلي نيز فسادآفرين بوده، اما 
اكنون كش��ور در ش��رايط ويژه يي قرار دارد. مجتبي 
خسروتاج همچنين به حواشي كه حول ثبت سفارش 
خودرو ايجاد ش��ده نيز پرداخت و توضيح داد: در هر 
نظام تجاري كه براي واردات محدوديت ايجاد ش��ود، 
عده ي��ي درصدد دور زدن اين محدوديت خواهند بود 
كه نمونه آن را ثبت سفارش غيرقانوني6400 خودرو 
در زمان مسدود بودن سامانه ثبتارش توسط كساني 
مي توان عنوان كرد كه مجاز به واردات خودرو نبوده اند. 
»عدم تخصي��ص ارز حاصل از ص��ادرات محصوالت 
فوالدي به خود اين ش��ركت ها«، »مفسده انگيز بودن 
مكانيسم وارداتي جديد«، »افزايش سهم محصوالت 
هيدروكربوري از صنعت كش��ور« و »سرگرداني ميان 
درون نگري و برون گرايي در اس��ناد باالدستي صنعت 
در كش��ور« از ديگر موضوعاتي بود كه در اين نشست 

مورد واكاوي قرار گرفت. 
  

كميس��يون صنعت و معدن اتاق ته��ران در ادامه 
مباحث مطرح ش��ده در سمينار »س��اختار صنعتي 
كشور در افق برنامه ششم توسعه« كه در چهارم تيرماه 
برگزار شد، پيشنهادات كارشناسان موسسه مطالعات 
و پژوهش ه��اي بازرگاني براي تكميل سياس��ت هاي 
صنعتي برنامه ششم توسعه را در هجدهمين نشست 
خود مورد بررس��ي قرار داد. اعضاي اين كميس��يون 
نشست خود را با مرور مهم ترين رويدادهاي اقتصادي 
و صنعتي هفته هاي اخير آغاز كردند. حس��ين حقگو 
كارشناس اين كميسيون با اشاره به تخلف اعالم شده 
از سوي مراجع نظارتي، مبني  بر ثبت سفارش و واردات 
بيش از6400 خودرو از مس��يرهاي غير قانوني گفت: 
رييس جمهور به محمد ش��ريعتمداري وزير صنعت، 
معدن و تجارت دس��تور داده تا ظرف ۱۵ روز موضوع 
را بررسي كند و چنانچه هرگونه تخلفي صورت گرفته 
اس��ت، متخلفان را هرچه سريع تر به مردم و دستگاه 
قضاي��ي معرفي كند. حقگو همچني��ن از نامه نگاري 
روساي كميس��يون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و 
رييس كميته پول��ي- بانكي مجلس با رييس جمهور 
براي ش��موليت ارائه ارز حاص��ل از صادرات كاالهاي 
پتروش��يمي، فوالدي و كاني هاي فلزي در بازار ثانويه 

خبر داد. 

 علت تخلف خودرويي؟
در ادامه اين نشس��ت مجتبي خسروتاج رييس 
س��ازمان توس��عه تجارت به ارائه توضيحاتي درباره 
سياس��ت هاي ارزي و اثر آن بر سياست هاي تجاري 
پرداخ��ت. او با اش��اره به حواش��ي ك��ه حول ثبت 
سفارش و واردات خودرو ايجاد شده است، گفت: در 
ه��ر نظام تجاري كه در آن براي واردات محدوديت 
ايجاد شود، عده يي درصدد دور زدن اين محدوديت 
خواهند بود. خس��روتاج با اش��اره ب��ه مقطعي كه 
واردات خودرو با محدوديت هايي مواجه شده است، 
گفت: از 6400 خودرويي كه در زمان مسدود بودن 
سامانه، ثبت سفارش ش��ده، 4۵00 دستگاه اظهار 
نشده است. ضمن اينكه اين خودروها داراي ضوابط 

فني تعيين ش��ده ب��وده و حقوق و عوارض گمركي 
آن نيز پرداخت ش��ده است. اما مساله آن است كه 
واردات اين خودروها توس��ط كساني صورت گرفته 

كه مجاز به واردات خودرو نبوده اند. 
او همچني��ن توضيحاتي در مورد ب��ازار ثانويه ارز 
ارائه كرد كه محمد اتابك عضو اين كميسيون داليل 
عدم شموليت فوالدي ها و شركت هاي پتروشيمي در 
بازار ثانويه را جويا شد. اتابك گفت: ارزي كه از ناحيه 
شركت هاي فوالدي وارد سيستم كرده ايم، اكنون براي 
گشايش ال س��ي به خودمان اختصاص نمي دهند. در 
حالي كه بايد س��ازوكاري فراهم باشد كه دست كم از 
ارزي كه خود واريز  مي كنيم، بتوانيم اس��تفاده كنيم. 
اتابك گفت: شركت هاي فوالدي كه در سال گذشته 
توانس��ته بودند به يك شكوفايي نس��بي دست پيدا 

كنند، با بخشنامه اخير دولت زمين گير شده اند. 

 مكانيسم مفسده انگيز ارزي
در ادامه مهدي پورقاضي رييس كميسيون صنعت 
و معدن اتاق تهران اين پرسش را مطرح كرد كه كدام 
ي��ك از كاالهايي كه با ارز 4200 توماني وارد كش��ور 
شده است، با همان نرخ به دست مصرف كننده رسيده 
اس��ت؟ او گفت: دولت مكانيس��مي را ايجاد كرده كه 
بسيار مفسده انگيز بوده است. در حالي كه اين راهكار 
نيز وجود داشت كه همه كاالها با نرخ آزاد وارد كشور 
شود و دولت مابه التفاوت نرخ آزاد و نرخ يارانه يي را به 
عنوان يارانه به مصرف كنندگاني اختصاص  مي داد كه 
نيازشان مبرم و شناخته شده بود. دولت اصول اقتصاد 
آزاد را به دس��ت فراموشي سپرده است؛ در حالي كه 

بازگشت به اقتصاد كوپني نتايج روشني دارد. 
خسروتاج در پاسخ به اين سخنان گفت: مسووالن 
نمي خواهند، اجازه دهند كه نرخ كاالها افزايش پيدا 
كن��د. اما در عي��ن حال نظام چن��د نرخي فعلي نيز 
فسادآفرين بوده است. در اين ميان كساني كه مدافع 
مكانيسم بازار هس��تند، هنوز نتوانسته اند نظرشان را 
به كرس��ي بنش��انند. البته بايد به اين نكته نيز توجه 
داش��ت كه اقتصاد اكنون در شرايط عادي قرار ندارد. 
او گفت: فوالدي ها و شركت هاي پتروشيمي مشمول 
واري��ز ارز با نرخ 4200 تومان ش��دند و دولت در اين 

طرح ش��ركت هاي وابسته به خود را خطاب قرار داده 
است. هر شركتي نيز كه درصدد صادرات است و قادر 
به تامين مواد اوليه خود نيس��ت، به س��ازمان توسعه 
تجارت انعكاس دهد تا اين مس��اله رفع ش��ود. با اين 
حال محمد اتابك معتقد بود، تصميمات اتخاذ ش��ده 
اگر چه به نام حمايت از توليد بوده اما منفعت دالالن 

را در پي داشته است. 
پس از آن عليرضا كالهي صمدي عضو كميسيون 
صنعت و معدن اتاق تهران هم با اشاره به اينكه تامين 
مواد اوليه صنعت در ش��رايط فعلي دچار شيزوفرني 
شده است، افزود: اتاق تهران بايد به اين مساله يعني 
نحوه تامين م��واد اوليه يي كه يارانه دريافت  مي كند، 

ورود پيدا كند. 
مس��عود ش��نتيايي ديگر عضو اين كميسيون با 
اش��اره به اينكه بخش خصوصي سال هاست به دنبال 
اقتصاد آزاد و ارز تك نرخي بوده اس��ت، گفت: اكنون 
عكس اين خواسته ها تحقق يافته است. البته كشور در 
ش��رايط ويژه يي قرار دارد و احتماال رها كردن نرخ ها 
امكان پذير نيس��ت. دولت بايد در اين شرايط بيش از 
گذش��ته از بخش خصوصي كمك بگيرد. بايد كمك 

كنيم كه تبعيض ها به حداقل برسد. 

 پيشتازي »هيدروكربوري ها«
پس از طرح اين مسائل بررسي دستور اصلي اين 
نشست، يعني سياست هاي مكمل توسعه صنعتي در 
برنامه شش��م توسعه با گزارش��ي كه داريوش مبصر، 
مش��اور ريي��س موسس��ه مطالع��ات و پژوهش هاي 

بازرگاني ارائه كرد، آغاز شد. 
مبصر در ابتدا به اين نكته اش��اره كرد كه س��هم 
بخش صنع��ت در اقتصاد به قيمت ه��اي ثابت رو به 
كاهش اس��ت و اين كاهش از س��ال ۱373 آغاز شده 
و تا س��ال ۱393 ادامه يافته است. البته سهم صنعت 
نس��بت به توليد ناخالص داخلي با قيمت هاي جاري 
افزايش يافته و اين بدان معناست كه با وجود كاهش 
ارزش اف��زوده صنعت، مي��زان تولي��د افزايش يافته 
اس��ت. او سپس با طرح اين پرسش كه اجرايي شدن 
احكام برنامه ششم توسعه در بدنه توليد صنعتي چه 
تغييراتي ايجاد  مي كند، افزود: با اجرايي شدن برنامه 

ششم توسعه، س��هم صنايع شيميايي و پااليشگاهي 
)هيدروكرب��وري( از ارزش- س��تانده صنعتي تا پايان 
برنامه ششم توسعه از 33.7 به 43.62درصد  مي رسد 
و سهم صنايع فلزي و كاني غيرفلزي )معدني(، صنايع 
غذايي و نس��اجي، صنايع خودروسازي، ماشين آالت 
مولد برق و مكانيكي از ارزش-ستانده صنعتي كاهش 
 مي يابد. مبصر گفت: چنانچه روند موجود ادامه يابد، 
افزايش 4.۵ واحد درصدي س��هم صنايع ش��يميايي 
و پااليش��گاهي )هيدروكرب��وري( از ارزش  س��تانده 
صنعتي، افزايش جزئي س��هم صناي��ع فلزي و كاني 
غيرفلزي )معدني( از ارزش-ستانده صنعتي و كاهش 
سهم صنايع غذايي و نس��اجي، صنايع خودروسازي، 
ماش��ين آالت مولد برق و مكانيكي )ساخت محور( از 

ارزش ستانده صنعتي محتمل خواهد بود. 
 به گفته مبصر، سناريوي ديگري هم وجود دارد 
و آن تش��ديد تحريم هاي بين المللي و اثر آن روي 
صنعت است: در صورت تشديد تحريم ها،  پيش بيني 
 مي ش��ود كه سهم صنايع ش��يميايي و پااليشگاهي 
)هيدروكرب��وري( از ارزش س��تانده صنعت��ي ۱۱.۱ 
واحد درصد افزايش پيدا كند و افزايش جزيي سهم 
صنايع فلزي و كان��ي غيرفلزي )معدني( از ارزش- 
س��تانده صنعتي توام با كاهش شديد سهم صنايع 
غذايي و نس��اجي )كش��اورزي پايه(، س��هم صنايع 
خودروس��ازي، ماش��ين آالت مولد برق و مكانيكي 
)ساخت محور( از ارزش ستانده صنعتي نيز متصور 

خواهد بود. 
اين كارشناس اقتصادي س��پس به سياست هاي 
مرتبط با توس��عه صنعتي پرداخ��ت وگفت: معموال 
عوامل برنامه ريزي نش��ده بر عملكرد سياس��ت هاي 
اعالم��ي در برنامه تاثير نامطلوب��ي  مي گذارد. ضمن 
آنكه، سياست هاي ارزي بر سياست هاي تجاري سلطه 
داش��ته و به تبع آن سياست هاي صنعتي از عملكرد 
سياست هاي تجاري تاثيرپذيرفته است. در عين حال، 
نوس��انات نرخ ارز بر عملكرد سياس��ت هاي صنعتي، 
تجاري و فناوري در مقاطع مختلف اثرات قابل توجهي 
داشته است. افزون بر اين موارد، سياست هاي اعالمي و 
اعمالي نيز همواره دچار اختالف بوده است. همچنين 
سياست ها اغلب بر بهبود فضاي كسب و كار متمركز 

بوده، به جاي آنكه درصدد تامين امنيت  سرمايه گذاري 
باش��د. مبصر ب��ر اين باور بود كه در ش��رايط كنوني، 
راهكارهايي چون طراحي س��ازوكار اجرايي پوش��ش 
نوس��انات نرخ ارز )اولويت بندي ارزي(، تبيين الزامات 
مورد نياز جهت تخفيف آثار ش��وك متغيرهاي كالن 
در قالب بسته امنيت  سرمايه گذاري )هجينگ ارزي( 
و الزام دولت به ايجاد انس��جام و يكپارچگي زماني و 
ابزاري در سياس��ت هاي اعالمي  مي تواند به توس��عه 
صنعتي كمك كند. او همچنين با بيان اينكه در مسير 
توسعه صنعتي كشور طي برنامه هاي توسعه اقتصادي 
ابهام وجود داش��ته اس��ت، افزود: ۵ برنامه گذش��ته 
دايما در ح��ال چرخش ميان درون نگري، برون نگري 
و قلمرو رقابت نامعين بوده اس��ت. از اين رو ضرورت 
تدوين استراتژي توسعه صنعتي با تعيين درون نگري 
و برون نگ��ري، قلمرو رقابت، اصالح مقياس واحدهاي 
توليدي، زنجيره ارزش و توسعه صنايع پايين دستي، 
تخصصي ش��دن توليد يا تنوع پردامنه، شبكه تامين، 
گراي��ش به توازن ي��ا عدم توازن در توس��عه، آمايش 
صنعتي و معدن��ي، الگوي حمايتي و سياس��ت هاي 
مالي دولت، اولويت بندي هاي افقي و عمودي صنعتي، 

رويكردها و سياست هاي تجاري احساس  مي شود. 

 سرگرداني در سياست هاي صنعتي!
از ديگر س��و، مهدي پورقاضي با تاكيد بر اينكه 
درون گرا ي��ا برون گرا بودن سياس��ت هاي صنعتي 
مش��خص نيست، گفت: سياس��ت هاي ما در حرف 
برون گ��را و در عم��ل درون گراس��ت. چطور ممكن 
اس��ت در يك سياست برون گرا، واردات ۱400 قلم 
كاال به يك باره ممنوع ش��ود. حت��ي براي صادرات 
ني��ز ممنوعيت هاي��ي ايجاد ش��ده و اي��ن مغاير با 
برون گرايي اس��ت. از طرفي، اس��تراتژي صنعتي و 
تجاري كش��ور مشخص نيس��ت و عده يي كه خود 
را نخب��ه  مي پندارند، تصميماتي اتخاذ  مي كنند كه 

روي كل اقتصاد كشور اثر  مي گذارد. 
ريي��س كميس��يون صنعت و معدن ات��اق تهران 
س��پس با اش��اره به راهكاري كه مبصر براي پوشش 
نوسانات ارزي ارائه كرد گفت: در ساير نقاط جهان كه 
نوس��انات نرخ ارز محدود است، سازمان هاي بيمه يي 
اقدام ب��ه »هجينگ«  مي كنند. اما در اقتصادي مانند 
اقتص��اد ايران كه نوس��انات در اين حد اس��ت، هيچ 
س��ازمان يا نهادي »هجين��گ« را برعهده نمي گيرد. 
بنابراين اي��ن راهكار كامال منتفي اس��ت. در همين 
حال مبصر در پاسخ به مسائل مطرح شده، گفت: افت 
ارزش افزوده صنعت نسبت به توليد ناخالص داخلي، 
به دليل قيمت گذاري است. اكنون نظام قيمت، نظامي 
به هم ريخته اس��ت كه بايد براي اصالح آن تدبيري 
انديشيد. موسس��ه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 
و مرك��ز پژوهش هاي مجلس مطالعه مش��تركي را با 
يكديگر آغاز كرده و در خالل بررس��ي برخي طرح ها 

و لوايح نيز ارتباطاتي با هم داشته اند. 
مبصر با اشاره به اينكه سياست هاي اقتصادي كشور 
در اسناد باالدستي برون نگر و در عمل درون نگر است، 
ادام��ه داد: حتي اگر سياس��ت هاي صنعتي و تجاري 
درون نگر باشد، بايد به اين نكته توجه داشت كه ارزش 
بازاري توليدات داخلي رو به كاهش است. ضمن آنكه 
اكنون زمان آن فرا رسيده كه زنجيره صنايع پايين دستي 
توسعه پيدا كند. اگر رييس كميسيون صنعت و معدن 
اتاق تهران يا ساير فعاالن بخش خصوصي بر اين باورند 
كه صنعت و سياست هاي صنعتي درون گراست، براي 
كمك به اص��الح اين رويكرد بايد اقدام و تالش كنند.   
مبص��ر همچنين گف��ت كه »هج كردن« نوس��انات 
در بازار س��هام از طري��ق ابزار هايي نظير »فيوچر« و 
»آپشن« قابل انجام است اما بانك مركزي زيربار آن 
نم��ي رود. البته ايران طي برنامه هاي س��وم و چهارم 
توس��عه حدود يك دهه، ثب��ات ارزي را تجربه كرد 
و در آن مقط��ع راهكار »هج كردن« مورد اس��تفاده 
قرار نگرفت و در ش��رايط كنوني ني��ز قابل پيگيري 

نخواهد بود. 

گروه تجارت| 
بع��د از ابالغ بخش��نامه ارزي دولت و مخالفت 
بخش خصوصي و كارشناس��ان به سياس��ت هاي 
ارزي دول��ت، اين رويه را در پاس��خگويي به تمام 
تقاضاه��ا ن��اكام مي دانس��تند. به گفت��ه آنها ارز 
4200توماني نه تنها تبديل به رانت مي شود بلكه 
باعث مي شود، توليدات برخي صنايع اصلي كشور 
به دليل عدم امكان دستيابي به منابع ارزان قيمت 
كاهش يابد. حال رييس س��ازمان توسعه تجارت 
از مصوبه ي��ي خب��ر مي دهد كه ط��ي آن، پروانه 
صادراتي در سامانه نيما به شكل رقابتي به صرافان 
فروخته ش��ود و صرافان براي كاالهاي گروه سه، 
ارزه��اي خريداري ش��ده از صادركنن��دگان را به 

واردكنندگان عرضه كنند. 
در همين راس��تا، معاون وزي��ر صنعت، معدن 
و تج��ارت و نايب رييس ات��اق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي ايران، در يك برنامه تلويزيوني، 

موض��وع صادرات غيرنفت��ي و نقش آن در تحقق 
سياس��ت هاي حمايت از توليد داخل را بررس��ي 
كردن��د. خس��روتاج درب��اره ضعف بازارس��ازي و 
ظرفيت سازي و نقش آن در رونق بازار، اظهار كرد: 
در ماه هاي اخير با انباش��ت محص��ول واحدهاي 
تولي��دي مواجه بوديم، در حالي ك��ه بايد به اين 
واحده��ا در فروش محص��والت آنها كمك كرد و 
اهميت بازاريابي در اين مقوله مش��خص مي شود 
و بازارياب��ي را بايد در هر دو س��طح خرد و كالن 
مورد توجه قرار دهن��د؛ چراكه به دليل نوع كاال، 
بنگاه ها بايد در س��طح خرد بازاريابي انجام دهند 
و اين وظيفه دولت نيست. رييس سازمان توسعه 
تجارت به بس��ته حماي��ت از بنگاه هاي كوچك و 
متوسط اشاره كرد و ادامه داد: در مقوله بازاريابي، 
ارتباط با واحدهاي دانشگاهي و مسائل مورد نياز 
اين واحدها در بس��ته حمايتي ديده شده ۱300 
ميليارد تومان در اين رابطه اعتبار در نظر گرفتيم. 

خس��روتاج به تخص��ص رايزن ه��اي بازرگاني 
در كش��ورهاي هدف اش��اره كرد و گف��ت: رايزن 
بازرگان��ي مي توان��د رقابت در بازار كش��ور هدف 
را ب��ا اطالعات مفيد به داخل كش��ور مخابره كند 
و بنگاه ه��اي داخلي با تخص��ص خود از اطالعات 
ب��ازار هدف اس��تفاده كنند. به گفت��ه او، موضوع 
زنجيره ه��اي ارزش جهان��ي موج��ب مي ش��ود 
تازه واردها به س��ادگي وارد اي��ن زنجيره صادراتي 
در بازار كش��ورها نش��وند. رييس سازمان توسعه 
تجارت ادام��ه داد: زيرس��اخت هاي حمل  و نقل و 
ترانزيت براي توس��عه صادرات الزم است و مانعي 
است كه ظرفيت حمل و نقل برخي كاالها ازجمله 
محصوالت كشاورزي را كاهش مي دهد. همچنين 
 مش��كالت مبادالت بانكي نيز از ديگر مش��كالت 
پيش روي صادرات محصوالت ايراني بوده است. 

در ادامه بحث خسروتاج اظهار كرد: بخشي از 
موضوع را براساس اختيارات، دولت ورود كرد كه 
سفارش ها در سامانه نيما انجام مي شود، ازجمله 
معامالت پتروشيمي ها و بخشي از صنايع سبك 
كه صادرات آنها باد نرخ توافقي بين صادركننده 
و وارد كنن��ده انجام خواهد ش��د، خ��ارج از اين 
سيس��تم خواه��د ب��ود و اج��ازه داديم ك��ه ارز 
صادراتي قابل واگذاري در سيس��تم بانكي انجام 

شود و به چرخه اقتصاد كشور بازگردد. گروه سه 
كااله��اي مصرفي ب��ا ارز صادراتي قابل واگذاري 
ازسوي صادركنندگان اس��ت و ۱7 ميليارد دالر 

صادرات در اين بخش انجام مي شود. 
او افزود: پيش بيني شده كه پروانه صادراتي در 
س��امانه نيما به شكل رقابتي به صراف ها به فروش 
برس��د و صراف ها براي كاالهاي گروه سه، ارزهاي 
خريداري شده را به واردكنندگان عرضه كنند و اين 
موضوع را به تازگي )۱6 تيرماه( در سازمان توسعه 
تجارت مصوب كرديم. خسروتاج درخصوص نظام 
اخير ارزي بيان كرد: بخش��ي از تقاضاها به واردات 
بدون انتقال ارز مربوط بود و ابهامات موجود در اين 
رابطه است كه ارز از سيستم بانكي خارج نمي شود 
و مگر چه ميزان ارز در خارج از كش��ور وجود دارد 

كه واردات بدون انتقال ارز صورت گيرد. 
از آن س��و، ناي��ب ريي��س اتاق اي��ران نيز در 
اين نشس��ت در مورد بازاريابي و ظرفيت س��ازي 
به عنوان ض��رورت ص��ادرات كاالي داخل اظهار 
كرد: ضعف در اين مقوله به دليل محدوديت هاي 
مال��ي و اطالعاتي بوده و بازاريابي و بازارس��ازي 
در س��ال هاي گذش��ته بخش��ي ب��وده كه حتي 
مش��وق هاي صادراتي را به درستي محقق نكرده 
است. حس��ين س��الح ورزي افزود: واقعيت اين 

اس��ت كه ش��ركت هاي كوچك ب��راي حضور در 
نمايش��گاه هاي بين الملل��ي و انج��ام تبلي��غ در 
آن س��وي مرزها ني��از به منابع مال��ي دارند و با 
محدوديت مالي و همچنين محدوديت اطالعاتي 

مواجه هستند. 
نايب  ريي��س ات��اق بازرگاني اي��ران تاكيد كرد: 
افزايش صادرات نيازمند داشتن برندهاي ماندگار با 
محصوالت با كيفيت مستمر در بازارهاي بين المللي 
اس��ت. س��الح ورزي به 47 اتاق بازرگاني مشترك 
با كش��ورها در اتاق ايران اش��اره ك��رد و افزود: در 
روس��يه دفتري ايجاد شده و در برنامه داريم كه در 
۵ نقطه جهان اتاق مشترك بازرگاني تاسيس كنيم. 
س��الح ورزي در بحث ارز و تاثي��ر آن بر صادرات و 
موقعي��ت فعلي بازار ارز گفت: دولت در س��ال هاي 
گذش��ته در مواعدي وعده تك نرخي ش��دن ارز را 
اعالم و با وجود شرايط مناسب از اين اقدام امتناع 
كرد و در زمان نامناس��ب اين موضوع را اجرا كرد. 
بايد نرخ ارز توسط مكانيسم بازار تك نرخي شود و 
نه براس��اس دس��تور دولت كه بدون توجه به بازار 
انجام ش��ود. او با انتقاد از ارز دولتي براي كاالهاي 
غيرض��روري گف��ت: خ��ودرو، موباي��ل و كاالهاي 
آرايشي و بهداش��تي كه ارز دولتي دريافت كردند 

بازار ارز را ملتهب كردند. 

 بازار ثانويه  ترمز
ارز را مي كشد

ايس�نا| رييس اتاف اصناف ايران معتقد است 
كه بازار ثانويه مي تواند روي كنترل و س��اماندهي 
نوس��انات بازار ارز كه روي قيمت كاالها، دستمزد 
و خدم��ات نيز اثرگذاري بااليي دارد، نقش مهمي 
داشته باش��د و ترمز افزايش قيمت را بكشد. علي 
فاضلي درباره راه اندازي بازار ثانويه ارزي كه به طور 
مس��تقيم بر ب��ازار و قيمت كاالها اثرگذار اس��ت، 
گفت: بر اساس بررسي هاي مختلف در اتاق اصناف 
ايران، كارشناس��ان معتقدند كه براي س��اماندهي 
نوس��انات ارزي، ب��ازار ثانوي��ه مي توان��د راه��كار 
مناسبي باشد كه اين موضوع از سوي اتاق اصناف 
نيز به دولت پيش��نهاد شده بود، چرا كه نوسانات 
قيمت ارز بر قيمت كاال، دستمزد و خدمات بسيار 
اثرگذار اس��ت؛ بنابراين بايد به س��اماندهي و نظم 
بخش��ي آنها توجه بيش��تري كنيم. او افزود: البته 
در جلسات اتاق اصناف مس��ائلي مانند ماليات بر 
ارزش اف��زوده، ح��ق بيمه كارفرماي��ان و... نيز در 
ش��رايط كنوني مورد بررسي قرار گرفت. فاضلي با 
بيان اينكه تخصيص بس��ته هاي حمايتي از ديگر 
پيشنهادات كارشناس��ان اتاق اصناف ايران است، 
اظه��ار كرد: نظام ه��اي توليد و توزي��ع به صورت 
توامان بايد نس��بت به مسائلي مانند كارخانه هاي 
توليدي، كاالهاي وارداتي، چگونگي تخصيص ارز 

به بنگاه هاي بزرگ و... پاسخگو باشند. 

 ۲۳۰ هزار فقره بازرسي
از صنوف 

پايگاه خبري اتاق اصناف ايران| تعداد كل 
بازرس��ي ها از صنوف سراسر كش��ور در خردادماه 
سال جاري 230 هزار و 406 فقره بود كه ۱2 هزار 
و 7۸3 فقره پرونده با برآورد جريمه پيشنهادي به 
ارزش بي��ش از 64 ميلي��ارد و 9۵۵ ميليون ريال 
تش��كيل شده است. در ماه مذكور ۱0هزار و ۱2۱ 
فقره ش��كايت توس��ط واحدهاي بازرسي اصناف 
دريافت شد كه ۵9درصد در بخش كاال و 4۱درصد 
در بخش خدمات بود. از مجموع شكايات دريافتي 
22درصد به ص��ورت حضوري، ۵۵درصد تلفني و 
23درصد به ص��ورت كتبي دريافت و رس��يدگي 
ش��ده اس��ت.  در عين حال پس از بررس��ي هاي 
معموله و ارزيابي كارشناسان تعداد 9 هزار و ۵66 
فقره ش��كايت قابل پيگيري تش��خيص داده ش��د 
كه براي رس��يدگي و برخ��ورد قانوني به ادارات و 
مراجع ذي ربط ارسال شده است. همچنين از كل 
ش��كايات قابل پيگيري۱۸درصد منجر به رضايت 
شاكي، 3۱درصد متخلف، 3۱درصد غيرمتخلف و 
20درصد در دست بررسي است. بر اساس گزارش 
معاون��ت نظ��ارت و بازرس��ي اتاق اصن��اف ايران، 
بيش��ترين عناوين تخل��ف در خرداد ماه امس��ال 
مربوط به درج نكردن قيمت، گران فروشي و صادر 

نشدن صورتحساب است. 

انباشت مواد اوليه خودروسازان 
در گمرك

ايسنا| دبير انجمن صنايع همگن قطعه سازي گفت: 
در حال حاضر حجم زيادي از مواد اوليه و قطعات نيم 
ساخته قطعه سازان در گمرك مانده و امكان ترخيص 
ندارد. اين وضعيت باعث ايجاد مشكل در فرآيند توليد 
قطعه س��ازان و در نتيجه خودروس��ازان خواهد ش��د. 
آرش محبي نژاد اظهار كرد: قبل از تك نرخي ش��دن 
ارز قطعه سازان مواد اوليه وارداتي را با پرداخت حدود 
30درصد ارزش كاال به عنوان پيش پرداخت، خريداري 
و وارد كرده و مابقي پول را بعدا پرداخت مي كردند. او 
با بيان اينكه از زمان تك نرخي شدن، امكان دريافت 
ارز ب��راي پرداخت مابقي پول مواد اولي��ه وارداتي در 
گذش��ته، وجود ندارد، خاطرنش��ان كرد: اين موضوع 
باعث رس��وب حجم قابل توجهي از مواد اوليه صنعت 
قطعه سازي در گمرك ش��ده كه امكان ترخيص آنها 
به دليل عدم تخصيص ارز و ارائه مدارك، وجود ندارد. 
دبير انجمن صنايع همگن قطعه س��ازي ادامه داد: 
در اين ش��رايط بخشي از راهكار براي حل اين مشكل 
به گمرك مربوط اس��ت كه با بازنگ��ري در قوانين و 
مقررات داخلي خود، سهولت و سرعت عمل بيشتري 
در ترخيص م��واد اوليه صنايع ايجاد كند. براس��اس 
جديدتري��ن آم��ار وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت 
برخالف رون��د چند ماه اخير كه تي��راژ ماهانه توليد 
خودرو صعودي بود در خرداد ماه امس��ال توليد انواع 

خودرو ۱9. 6 درصد كاهش يافت. 

توافق سازمان مديريت 
صنعتي با وزارت دفاع 

مديرعامل س��ازمان مديريت صنعت��ي با معاون 
وزير دف��اع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح ديدار و 
گفت وگو ك��رد. به گزارش روابط عمومي س��ازمان 
ابوالفض��ل كياني بختياري در  مديري��ت صنعت��ي، 
اين دي��دار به اع��الم آمادگ��ي س��ازمان مديريت 
صنعت��ي براي همكاري با وزارت دفاع و پش��تيباني 
نيروهاي مسلح اشاره كرد و گفت: سازمان مديريت 
صنعت��ي در حوزه هاي مختلف مديريت، مش��اوره، 
همكاري ه��اي بين الملل��ي، ط��رح س��امانه ارتقاي 
مديريت بنگاه ها، ش��ناخت و عارضه يابي، استراتژي 
تحول و ساختار، مديريت توليد و عمليات، بازاريابي 
و فروش، مالي و اقتصادي، مديريت دانش، خدمات 
كلينيكي و مهندس��ي ارزش، توسعه منابع انساني، 
كانون هاي ارزياب��ي و... فعاليت هاي درخور توجهي 
دارد و در اي��ن حوزه ه��ا آمادگي س��ازمان را براي 
همكاري با وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 

اعالم مي دارم. 
كياني بختياري با اش��اره به اينكه مديران منابع 
انس��اني )HR( بايد شريك اس��تراتژيك دستگاه ها 
باش��د، تصريح كرد: در صورتي ك��ه مديران منابع 
انساني به عنوان شريك استراتژيك دستگاه ها تلقي 
نش��ود، كاري پيش نخواهد رفت كما اينكه بهترين 

مدل هاي سازماني را طراحي كنيم. 

رييس سازمان توسعه تجارت تشريح كرد

ضعف رايزنان تجاري در بازارسازي 

وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد: با وجود آنكه متوسط 
رش��د توليد جهان��ي فوالد در س��ال 20۱7 مي��الدي 6درصد 
تخمين زده مي ش��ود، اين رقم در ايران 22درصد بوده اس��ت. 
محمد شريعتمداري با بيان اينكه تالش ما ايجاد تعادل و تنوع 
در بخش هاي مختلف فوالد و محصوالت آن اس��ت، افزود: تنوع 
در توليد، صنعت فوالد را مقاوم و اقتصاد كشور را بيمه مي كند. 
به گزارش ايرنا، ش��ريعتمداري حجم صادرات فوالد كشور را 9 
ميليون تن در سال برآورد كرد و گفت: در بخش داخلي نيزسرانه 
مصرف فوالد كشور 230 كيلوگرم است كه بايد به 400 كيلوگرم 
برسد. ش��ريعتمداري تاكيد كرد: همچنين با اجراي طرح هاي 

فوالد سازي در كشور پيش بيني مي شود صادرات فوالد ايران در 
افق ۱404 به ۱۵ ميليون تُن در سال برسد. وزير صنعت، معدن 
و تجارت ديروز در مراسم افتتاح و بهره برداري طرح توسعه فوالد 
س��با در اصفهان، رقم كنوني ظرفيت توليد ف��والد در ايران را 
34ميليون تن در س��ال اعالم كرد و گفت: با طرح هاي توسعه 

در نظر است اين رقم به ۵۵ ميليون تن در افق ۱404 برسد. 
او تاكيد كرد: براي رس��يدن ب��ه توليد ۵۵ ميليون تن فوالد 
در اف��ق ۱404، ب��ه ۸ ميليارد يورو س��رمايه و نيز ۵.6 ميليارد 
يورو س��رمايه گذاري در بخش ريل��ي و 4ميليارد يورو در بخش 

برق نياز است. 

شريعتمداري خبر داد

رشد 22 درصدي توليد فوالد در ايران
رييس كنفدراسيون صادرات ايران مطرح كرد

سياه و سفيد بازار ثانويه 
رييس كنفدراس��يون صادرات ايران با بيان اينكه بخشنامه جديد 
واردات در مقابل صادرات داراي نكات مثبت و منفي اس��ت، گفت: با 
توجه به دو برابر بودن ارز حاصل از صادرات غيرنفتي نسبت به تقاضا 
ممكن اس��ت نرخ اظهارنامه هاي صادراتي به قيمت واقعي نرس��د. به 
گ��زارش فارس، محمد الهوتي در مورد بخش��نامه جديد واردات در 
مقابل صادرات با بيان اينكه اگرچه اين بخشنامه حاوي نكات مثبتي 
است اما نگراني هايي هم دارد، گفت: بعد از ابالغ بخشنامه ارزي دولت 
از س��ه ماه پيش تاكن��ون، نمايندگان بخش خصوص��ي، نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي و كارشناسان اقتصادي همگي بر اين اعتقاد 
بودند كه سياست جديد ارزي دولت نمي تواند پاسخگوي تمام تقاضاها 

باش��د و ارز 4200 توماني نه تنها تبديل به رانت مي شود بلكه باعث 
مي ش��ود، توليدات برخي صنايع اصلي كش��ور ب��ه دليل عدم امكان 
دس��تيابي به منابع ارزان قيمت كاهش يابد.  او افزود: همچنين الزام 
صادركنندگان به ارائه ارز حاصل از صادرات به قيمت 4200 تومان در 
سامانه نيما در صورتي كه قيمت ارز در بازار غير رسمي دوبرابر عدد 
مذكور بود مشكالت صادركنندگان را افزايش داده بود. الهوتي گفت: 
عالوه بر اين عرضه ارز در بورس هم مش��كالتي را بر مشكالت فعلي 
اضافه مي كرد بنابراين بخشنامه جديد واردات در مقابل صادرات اين 
مسائل را حل كرده است. الهوتي گفت: بررسي كاالهاي گروه 3 نشان 

مي دهد كه اين گروه از تنوع كااليي چشمگيري برخوردار نيست. 
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15 نفت و انرژي
 دفاع رييس اوپك

مقابل انتقادات ترامپ
ايس�نا| سهيل المزروعي رييس دوره يي اوپك 
و وزي��ر ان��رژي امارات متحده عرب��ي از اين گروه 
صادركنن��ده نف��ت در برابر انتق��اد رييس جمهور 
امريكا و درخواست اخير وي براي باال بردن توليد 
نفت دفاع كرد و در مصاحبه با رويترز در كالگاري 
آلبرتا گفت: اوپك نمي تواند به تنهايي عامل همه 
مش��كالتي باشد كه در صنعت نفت روي مي دهد، 
اما ما از نظر تدابيري كه در ديدار اخيرمان در ماه 

ژوئن به كار بستيم، پاسخگو بوده ايم. 
وي در ادام��ه افزود: من احس��اس مي كنم كه 

اوپك سهم خود را انجام داده است. 
دونالد ترامپ در هفته هاي اخير اوپك را متهم 
كرده قيمت هاي بنزين را باال برده است و فشار در 
عربستان سعودي براي افزايش توليد براي جبران 
صادرات كمتر از سوي ايران را افزايش داده است. 
مزروع��ي گف��ت: اوپ��ك مايل اس��ت ك��ه به 
كش��ورهاي مصرف كنن��ده بزرگ نف��ت از جمله  

امريكا گوش كند. 
وزي��ر انرژي ام��ارات متحده عرب��ي ادامه داد: 
اعضاي اوپك از ظرفيت كافي براي جبران هرگونه 
اختالل عرضه غيرمنتظره برخوردار هستند. اوپك 
درصدد برقراري ت��وازن ميان عرضه و تقاضا بوده 
و قيمت هاي نفت را هدف نگرفته اس��ت. مزروعي 
گف��ت: وي ضرورت��ي ب��راي برگ��زاري نشس��ت 
فوق العاده اعضاي اوپك پيش از نشس��ت رس��مي 

آنها در دسامبر نمي بيند. 

افزايش چشم گير درآمد نفتي 
عراق

ايرن�ا| وزير نفت عراق ش��امگاه دوش��نبه اعالم 
كرد: درآمدهاي اين كش��ور از محل فروش نفت در 
6ماه نخست س��ال 2018 ميالدي و به 40 ميليارد 
و 345 ميليون و 235 هزار دالر رس��يده اس��ت، در 
حالي كه اين ميزان در مدت مش��ابه س��ال 2017 
تنه��ا 27 ميليارد و 642 ميليون و 29 هزار دالر بود 
كه افزايش 13 ميليارد دالري را نش��ان مي دهد. به 
گزارش تارنم��اي وزارت نفت ع��راق، جبار اللعيبي 
تصريح كرد: صادرات نفت ما در سال جاري ميالدي 
ني��ز جهش قابل توجهي يافت، ب��ه گونه يي كه اين 
رقم امس��ال ب��ه 625 ميليون و 193 ه��زار و 749 
بشكه رسيد درحالي كه اين رقم در شش ماهه سال 
گذشته، 592 ميليون و 439 هزار و 163 بشكه بود.  
در ميان سال هاي 2014 و 2015 و زمان اوج حضور 
تروريست هاي داعش در عراق، توليد و صادرات نفت 
اين كشور كاهش چشمگيري يافت، اما پس از پايان 
جنگ با تروريس��ت ها در سال 2016، توليد خود را 
به 4ميليون و 500 هزار بش��كه در روز رساندند. در 
همين راستا، پيش بيني هاي آژانس بين المللي انرژي 
نش��ان از آن دارد كه نفت توليدي عراق تا 2 س��ال 

آينده به روزانه 6ميليون بشكه برسد. 

 افزايش قيمت نفت
پشت دروازه هاي بازار

تس�نيم| به گ��زارش رويترز، بانك انگليس��ي 
باركليز با اشاره به احتمال كاهش عرضه نفت ايران و 
ليبي پيش بيني خود از قيمت نفت در سال جاري و 

سال آينده ميالدي را افزايش داد. 
اين بانك در گزارش خود آورده اس��ت: به دليل 
كاهش هاي جديد و افت سريع تر عرضه نفت ايران، 
پيش بيني مي كنيم كه قيمت نفت برنت و نفت خام 
امريكا در س��ال آينده ميالدي به طور متوسط 71 و 
65 دالر در هر بش��كه باشد. از طرف ديگر به گفته 
رييس شركت ملي نفت ليبي، توليد نفت اين كشور 
از 1.28 ميليون بش��كه در م��اه فوريه به 527 هزار 

بشكه در روز رسيده است. 
بانك باركليز قبال قيمت نفت برنت در سال 2019 
را 65 دالر پيش بيني كرده بود. اين بانك انگليس��ي 
همچنين پيش بيني كرده كه متوس��ط قيمت نفت 
برن��ت در نيمه دوم امس��ال به 73 دالر برس��د. اين 
بانك همچنين گفته، احتمال افزايش صادرات نفت 
عربس��تان به امريكا در ماه هاي آتي موجب تضعيف 

قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت خواهد شد. 
در اي��ن گزارش همچنين تصريح ش��ده اس��ت 
ك��ه تصميم اخير اوپك و اختالالت ايجاد ش��ده در 
مناطق مختلف جهان موجب تحليل رفتن ظرفيت 
مازاد كشورهاي توليد كننده خواهد شد و به افزايش 

قيمت ها كمك مي كند. 

توليد نفت كويت 85 هزار 
بشكه  در روز افزايش يافت

فارس| نزار العدساني مديرعامل اجرايي موسسه 
نفت كويت با اش��اره به اينكه از زمان خروج امريكا 
از تواف��ق هس��ته يي و بازگش��ت تحريم هاي نفتي 
عليه ايران، پااليش��گاه هاي مشتري نفت اين كشور 
به س��مت ديگر توليدكنندگان نفت رفته اند، گفت: 
پااليشگاه هاي نفت آس��يا در حال جايگزين كردن 
نفت ايران با واردات بيشتر نفت از عربستان، كويت، 

امارات و عراق هستند. 
وي در حاش��يه ي��ك اج��الس در پك��ن عنوان 
ك��رد: كويت توليد نفت خود را 85 هزار بش��كه در 
روز افزاي��ش داده كه اين افزايش در قالب توافق ماه 
گذشته اعضاي اوپك براي باال بردن توليد نفت انجام 
ش��ده است.  وي گفت: هرگونه افزايش بيشتر توليد 
نفت اين كشور بس��تگي به توافق كشورهاي اوپك 
دارد. العدساني ادامه داد: در حال حاضر تقاضا براي 
نفت وجود دارد و بازگش��ت تحريم هاي نفتي عليه 
ايران باعث مي ش��ود كه برخي ش��ركت ها به دنبال 
يافتن توليدكنندگان نفتي غير از ايران باشند.  وزير 
نفت كويت نيز در حاشيه اين اجالس در چين گفت: 
انتظار نمي رود تا پيش از ماه دسامبر اوپك جلسه يي 
ب��راي افزايش توليد برگزار كن��د. وي گفت: بازار با 
ثبات اس��ت و ما بيش از ميزان مورد نياز نفت توليد 

مي كنيم تا ثبات بازار حفظ شود.

طالي سياه

اويل پرايس در 2 گزارش بررسي كرد

افق صادرات نفت ايران در نيمه دوم سال
گروه انرژي| ترجمه: عليرضا كياني| 

با نزديك ش�دن به ماه نوامبر سايه تحريم  
نفتي ايران توس�ط اياالت متحده س�نگين تر 
مي ش�ود. در اين ميان نظر بسياري از ناظران 
ب�ازار نيز روي ميزان پايبندي مش�تريانش به 
خريد نف�ت از پنجمين توليدكنن�ده نفت در 
جهان، ايران متمركز شده است. طبق آخرين 
آمار صادرات س�االنه نفت خام ايران به 2017 
باز مي گردد، اروپايي ها خريدار يك سوم نفت 
خام ايران هس�تند. مابقي اين نفت خام نيز به 
كش�ورهاي آسيا و اقيانوس�يه مي رود. در اين 
گزارش آخري�ن مواضع خري�داران نفت خام 
ايران و تصوير آين�ده احتمالي فروش نفت به 

اين مشتريان مورد بررسي قرار گرفته است. 
  

اياالت متحده هر روز گامي تازه براي متوقف كردن 
ص��ادرات نفت ايران ب��ر مي دارد و اي��ران نيز در هفته 
گذشته تهديد را با تهديد پاسخ داد و به صورت تلويحي 
گزينه بس��تن تنگه هرمز را براي خود محفوظ دانست. 
در نگاه بسياري از تحليلگران چنين اتفاقي بعيد است 
اما اين جنگ كالمي نشان مي دهد كه مواضع خصمانه 
طرفين در حال تش��ديد اس��ت. در پايان م��اه ژوئن و 
زمان��ي كه يكي از مقام��ات وزارت خارجه امريكا اعالم 
كرد، كش��ورش از خريداران نفت ايران انتظار دارد كه 
واردات نفت از ايران را تا »س��طح صفر« تقليل دهند، 
قيمت نفت به طور چشمگيري افزايش يافت. اين مقام 
دولت اياالت متحده همين طور گفت كه احتمال اعطاي 
معافيت به مش��تريان نفت ايران از سوي دولت دونالد 

ترامپ ناچيز است. 
محاسبات اوليه از مقدار كمبود عرضه يي كه بازار در 
صورت خارج شدن توليد ايران از مدار متحمل خواهد 
ش��د، از ارقامي مانند 500 هزار بش��كه تا پايان س��ال 
حكايت داشت. اما اجماع روي اين رقم رفته رفته بيشتر 
ش��د و به س��وي ارقام باالتري چون يك ميليون بشكه 
در روز رفت. با گذش��ت زمان تخمين بدبينانه تر شد و 
ب��ا در نظر گرفتن بدتري��ن حالت يعني زماني كه تمام 
كشورهاي از خريد نفت ايران سرباز زنند، ارقامي مانند 
كاهش عرضه 2 تا 2 ميليون و 500 هزار بشكه در روز، 
نيز ميان صاحب نظران بازار مطرح ش��د. به  گزارش وب 
س��ايت اويل پرايس، در اين صورت حتي اگر عربستان 
سعودي نيز تصميم بگيرد كه تمام ظرفيت مازاد خود را 
وارد ب��ازي كند، باز هم خروج اين حجم عظيم از توليد 
جبران نخواهد ش��د. در اين ميان موضع سخت گيرانه 
دولت امريكا، آن  هم در زماني كه بازار در حال كنكاش 
ب��راي يافتن راهي براي جبران كاهش عرضه از س��وي 
ايران بود، به بنزيني ش��بيه بود ك��ه بر آتش بازار نفت 

ريخته شد. 
نهايتا شرايط بازار باعث ش��د دولت ترامپ حداقل 
در ظاه��ر مواضع خود را تلطيف كن��د؛ چنانكه وزارت 
خارجه اياالت متحده در بيانيه يي اعالم كرد كه دولت 
امريكا براي كاهش صادرات نفت ايران با مشتريان نفت 
اين كش��ور »به طور موردي« هم��كاري خواهد كرد. به 
عقيده نيك كانينگ هام تحليلگر بازار نفت در وب سايت 
اويل پرايس به نظر مي آيد كه قيمت فزاينده نفت فشار 

زيادي را به واشنگتن وارد كرده است. 
اما در حال حاضر خبري از تغيير سياس��ت نيست. 
برندا شافر استاد مهمان دانشكده جرج تاون در واشنگتن 
دي س��ي در اين مورد به اويل پرايس گفت: »به نظر من 
تعداد معافيت هايي كه دول��ت امريكا به وارد كنندگان 
نفت اي��ران خواه��د داد بس��يار محدود خواه��د بود. 
حداقل اين  چيزي اس��ت كه ما مدام از مقامات دولتي 
مي شنويم.« به عقيده ش��افر، موضع اياالت متحده در 
مورد ايران »بسيار قاطعانه« است. با اينكه در بلندمدت 
زمان موفقيت يا عدم موفقيت سياس��ت ترامپ نش��ان 
خواهد داد، اما شواهد كنوني از توفيق دولت ترامپ در 
متقاعد كردن خريداران اعظم نفت خام ايران به كاهش 

واردات خود از اين كشور حكايت دارد. 

 بازار نفت ايران؛ از كره تا اروپا
4 روز پي��ش رويترز با اس��تناد ب��ه منابع آگاه 
گ��زارش كرد ك��ه كره جنوبي در نظ��ر دارد مقدار 
واردات خود از نفت ايران را تا ماه آگوس��ت متوقف 
كند. با اين همه يك روز بعد اين خبر در حس��اب 
توييتري س��فارت كره جنوبي در تهران رد ش��د. 
س��فارت ك��ره در اين باره نوش��ته بود: »س��فارت 
جمهوري كره در تهران هرگونه ادعا مبني بر عدم  
بارگيري نفت و ميعانات گازي ايران در ماه جوالي 
را رد مي كن��د. دولت كره در حال مذاكره با اياالت 
متحده براي كسب معافيت از محدوديت در خريد 
نفت ايران اس��ت.« از س��وي ديگر منابع رويترز به 
اي��ن خبرگزاري گفتند كه با اينك��ه ژاپن در حال 
برنامه ريزي براي خريد نف��ت از ايران در چند ماه 
آينده اس��ت، اما احتماال اين كش��ور براي كاهش 
واردات نفت خام ايران تا ماه نوامبر زير فشار اياالت 
متحده قرار خواهد گرفت. گفتني اس��ت كه دولت 
حاكم در ژاپن به رهبري نخست وزير شينزو آبه به 
دولت دونالد ترامپ نزديك اس��ت.  ايران تا همين 
ماه گذشته يعني ژوئن موفق شد كه از تاثير منفي 
اخبار اينچنيني بر صادرات خود جلوگيري كند. به 

گزارش اس اند پي گلوبال پالتس، در ماه ژوئن سطح 
ص��ادرات انرژي ايران بدون تغيير ماند، هرچند كه 
سهم ميعانات گازي نس��بت به نفت خام در سبد 
صادرات ايران افزايش يافت. به گزارش اويل پرايس، 
صادرات نفت ايران به اروپا اما دست خوش كاهشي 
ش��ديد ش��د. اهميت اين امر در اين است كه اروپا 
مقصد يك سوم صادرات نفت ايران به شمار مي آيد. 
با اين همه، خريد كره جنوبي، ژاپن و تايوان در ماه 
ژوئن افزايش يافت تا سقوط صادرات انرژي ايران به 

اروپا جبران شود. 
نب��رد اصل��ي اما در جبه��ه چين و هن��د اتفاق 
مي افتد. 11 روز پيش رويترز در گزارشي نوشت كه 
دولت هند از پااليشگاه هاي داخلي خواسته است تا 
آنها خود را براي »كاهش شديد واردات نفت ايران تا 
ميزان صفر« آماده كنند. از طرفي روزنامه هندوستان 
تايمز روز گذشته از قول وزير نفت هند نوشت: »هند 
تحريم هاي امريكا عليه ايران را به عنوان يك چالش 
در نظ��ر مي گيرد، زيرا دهلي نو داراي روابط نزديكي 
با هر دو كش��ور است. اما هند در اين خصوص يك 
رويكرد س��نجيده و جامع بر اساس منافع ملي خود 
اتخ��اذ خواهد كرد و راهي ب��راي تامين انرژي خود 

پيدا خواهد كرد.« سخنان وزير نفت هند يك هفته 
پيش از آغاز سفر يك هيات امريكايي به هند براي 

گفت وگو در خصوص تحريم هاي ايران گفته شد. 
در جبه��ه دوم، چي��ن فعال از تمكي��ن در برابر 
خواسته هاي امريكا سرباز زده و پكن حتي تحريم هاي 
امريكا عليه ايران را به رس��ميت نش��ناخته اس��ت. 
پيش تر برخي كارشناسان به رويترز گفته بودند كه 
در صورت كاهش خريد نفت ديگر مش��تريان ايران 
ممكن است چين وارد ميدان شده و سهم بيشتري 
از نفت ايران را تقاضا كند، به  خصوص اگر ايران نفت 
خود را با تخفيف به اين كش��ور بفروشد. چيزي كه 
در اين ميان ممكن است به نفع ايران تمام شود، باال 

گرفتن جدال تجاري چين و امريكاست. 
به گزارش اويل پرايس، ص��ادرات نفت امريكا به 
چي��ن در ابتداي ماه ميالدي ج��اري به 400 هزار 
بش��كه در روز رس��يد، اما اكنون پكن قصد دارد با 
هدف تالفي كردن جديدترين دور تعرفه هاي امريكا 
روي واردات كاالهاي چين��ي به ارزش 34 ميليارد 
دالر، ي��ك تعرف��ه 25 درص��دي روي واردات نفت 
امريكا وضع كند. تحليلگران انرژي بر اين باورند كه 
تعرفه هاي نفتي كم و بيش قطعي به نظر مي رسند 

و اكن��ون انتظ��ار دارند كه جري��ان واردات نفت به 
آس��يا تغيير كند. اويل پرايس در گزارش��ي مجزا به 
خبر توقف خريد يك پااليش��گاه چيني از امريكا و 
واردات از اي��ران پرداخت و به نقل از يك منبع آگاه 
در پااليش��گاه چيني گروه پتروشيمي دانگ مينگ 
نوشت: »پكن قصد دارد روي واردات نفت خام امريكا 
تعرف��ه وضع كرده و نفت غرب آفريقا و خاورميانه از 

جمله ايران را جايگزين نفت امريكا كند.« 

 از سياستمداران اصرار و از شركت ها انكار
اتحاديه اروپا همچنان در تالش اس��ت تا برنامه 
جامع اقدام مشترك يا همان توافق اتمي با ايران را 
زنده نگه دارد. در ابتدا و زماني كه ترامپ از تصميم 
خود براي خروج از توافق سخن گفت، اتحاديه اروپا 
اميدوار بود كه بتوان��د از ايران در برابر تحريم هاي 
شديد امريكا محافظت كند. وزراي خارجه بريتانيا، 
چين، فرانسه، آلمان و روسيه به اميد استمرار توافق 
اتمي، ششم ماه جوالي با وزير خارجه ايران ديدار 
كردند. اين گروه از قدرت هاي جهاني در نظر دارند 
تا با تهيه بس��ته يي اقتصادي، ايران را به ماندن در 

توافق اتمي ترغيب كنند. 
اما شرايط براي شركت هاي اروپايي سخت  است. 
همزمان با تاكيد كش��ورهاي اروپاي��ي به حمايت از 
س��رمايه گذاري در اي��ران، ش��ركت هاي اروپايي در 
حال ترك ايران هس��تند. برندا ش��افر در اين باره به 
اويل پراي��س گف��ت: »بنا بر آن چيزهاي��ي كه من از 
شركت هاي نفت و گاز شنيده ام، هيچ كس نمي خواهد 
ب��ا معامله با ايران، خود را در معرض ريس��ك اخراج 
از بازاره��اي مال��ي اياالت متح��ده قرار ده��د.« به 
عقيده خانم شافر، همين مساله باعث مي شود ميان 
آنچ��ه دولت هاي اروپايي اع��الم مي كنند و عملكرد 
شركت هاي اروپايي، »تفاوت فاحشي« وجود داشته 
باشد. او براي مثال به خروج غول نفتي فرانسه، توتال، 
از ايران اشاره مي كند كه با وجود تالش اتحاديه اروپا 
براي دادن اطمينان خاطر به اين ش��ركت درباره در 

امان ماندن از تحريم هاي امريكا اتفاق افتاد. 
بر همين اساس، اويل پرايس نتيجه مي گيرد كه 
بخ��ش اعظمي از صادرات نفت اي��ران در نيمه دوم 
س��ال با مش��كل مواجه خواهد ش��د. از طرف ديگر 
امري كه جديدا به نگراني كارشناسان نفتي در مورد 
اي��ران اف��زوده احتمال ايجاد موان��ع داخلي در برابر 
توليد است. ش��افر در اين باره به اويل پرايس گفت: 
»در هفته گذش��ته، ناآرامي هايي در آبادان كه قلب 
توليد نفت در ايران است اتفاق افتاد.« او اضافه كرد: 
»از همين رو بازار ممكن اس��ت با دو مشكل در مورد 
عرضه ايران مواجه باش��د كه يكي، موانع خارجي در 
برابر ورود نفت ايران به بازار است و ديگري اعتراضات 

در مناطق نفتخيز ايران است.« 
ب��ه گ��زارش اويل پرايس در هر دو ص��ورت، ايران 
با مش��كالتي مواج��ه خواهد ش��د. هفته گذش��ته، 
رييس جمهور و مقامات نظامي ايران به صورت تلويحي 
و صريح تهديد بس��تن تنگه هرم��ز را مطرح كردند. 
اس��تيفن برنوك، تحليلگر نفت در ش��ركت پي وي ام 
اويل اسوسيتس در گزارشي در اين باره نوشت: »روزانه 
حدود 17ميليون بش��كه ي��ا 35 درصد حمل و نقل 
درياي نفت از اين تنگه مي گذرد. از همين رو در اينكه 
بستن تنگه هرمز قيمت نفت را سه رقمي خواهد كرد، 
شكي نيس��ت.« در همين رابطه كومرتزبانك نيز در 
يادداشتي كه به دست رويترز رسيده نوشت: »بستن 
اين راه ارتباطي نفت با دنيا، تاثير شگرفي روي عرضه 
نفت جهاني و قيمت نفت خواهد گذاشت؛ تاثيري كه 
بيان آن در ظرفيت ارقام نمي گنجد.« البته در گذشته 
نيز ايران غرب را به بستن تنگه هرمز تهديد كرده بود. 
چنين حركتي نه تنها پاس��خ اياالت متحده را در پي 
خواهد داش��ت، بلكه بر صادرات نفت ايران نيز تاثير 
مي گذارد، چ��را كه بخش اعظمي از نفت ايران نيز از 

تنگه هرمز مي گذرد. 

وزير نيرو بيان كرد

ريشه كم شدن خاموشي ها؛ همكاري ادارات دولتي
گروه انرژي| 

در چن��د روز اخير برخالف هفته گذش��ته، از 
خاموشي هاي حدود 2 ساعته كه به ويژه در تهران 
گزارش مي ش��د، كاسته شده است. آن طور كه به 
نظر مي رسد اين اتفاق نتيجه صرفه جويي ادارات 
دولت��ي در مصرف برق اس��ت. در ط��ول يك ماه 
اخير دولت و برخي وزرا دس��توراتي را درخصوص 
كاس��تن از مصرف برق ادارات ذي ربط خود صادر 
كردند. رضا اردكانيان وزير نيرو ديروز گفته است 
كه اين رويكرد توانس��ته تا 2000 مگاوات مصرف 
روزانه برق را كاهش دهد. به گزارش »تعادل« به 
نقل از پاون، وزير نيرو با اش��اره به كاهش 5 هزار 
مگاواتي توان توليدي نيروگاه هاي برق آبي كشور، 
كم آبي را يكي از عوامل مش��كالت برقي تابستان 
امسال دانست. رضا اردكانيان دليل كاهش 2هزار 
مگاواتي مصرف برق در چند روز اخير را تغيير در 
س��اعات ادارات برخي اس��تان ها عنوان كرد و آن 
را عام��ل مهمي در صرفه جوي��ي در مصرف برق 
هنگام پيك بار توصيف كرد. همچنين اردكانيان 
در ش��امگاه دوش��نبه كه به ارمنستان سفر كرده 
ب��ود، در گفت وگو با همتاي ارمنس��تاني خود بر 
اجراي به موقع خط سوم انتقال برق در ارمنستان 
و تكمي��ل پروژه هاي نيمه تمام ميان دو كش��ور، 

ازجمله نيروگاه برق آبي مغري تاكيد كرد. 
 به گزارش ايلنا، وزير نيرو روز سه ش��نبه با بيان 
اظهاراتي درخص��وص رابطه در هم پيچيده منابع 
آبي و تامين برق، بيان كرد كه يكي از داليل كاهش 

توان توليدي برق كش��ور، كاهش بارش هاي جوي 
بوده اس��ت. وي در اين باره گفت: »در س��ال آبي 
گذشته كه سال نسبتا خشكي بود توانسته بوديم 9 
هزار و 300 مگاوات برق از نيروگاه هاي آبي بگيريم؛ 
اما در سال جاري حداكثر اين ميزان بيش از 4 هزار 
مگاوات نيست، به اين معنا كه كاهش توليد 5 هزار 

مگاواتي را شاهد هستيم.« 
وي با بيان اينكه بايد رش��د معق��ول مصرف به 
نسبت پارسال نيز در مصرف برق امسال درنظر گرفته 
ش��ود، اظهار كرد: »در زمين��ه تامين برق به صورت 
طبيعي در تابستان ها بي مشكل نيستيم، اما در سال 
جاري مشكالت بيشتر به دليل كم بارشي ها هستند.«

رض��ا اردكانيان درخصوص طرح هاي آبرس��اني، 
اظهار داشت: طرح هايي در بخش آبرساني اضطراري 
با توجه به كاهش منابع آب در س��ال جاري تدارك 
ديده ش��ده و دولت در هفته گذشته اعتباري بالغ بر 
يك هزار و 20 ميليارد تومان را براي 195 پروژه در 

280 شهر اختصاص داده است. 
وي با اش��اره ب��ه اينك��ه برنامه ريزي هاي خوبي 
صورت گرفته اس��ت، ادامه داد: »بي��ش از 21 هزار 
مگاوات اوج بار اختصاص به دستگاه هاي سرمايشي 
دارد، كشور جمهوري آذربايجان عمدتا به دليل فشار 
وارده از ناحيه دستگاه هاي سرمايشي وارد خاموشي 
سراسري مي شود و زماني كه كشوري وارد اين شرايط 

مي شود بازسازي شبكه برق آن زمان بر است.«
وزير نيرو با تاكيد بر اينكه نيازمند همراهي همه 
مصرف كنندگان در وحله اول س��ازمان هاي دولتي، 

صناي��ع و نظاير آن هس��تيم و تالش مي كنيم همه 
تمهي��دات الزم ش��امل اصالح س��اعت كار ادارات و 
مراقبت ه��اي الزم را انجام دهيم، خاطرنش��ان كرد: 
»ت��الش ما اين اس��ت كه كمترين فش��ار به بخش 
خانگي وارد شود كه اين موضوع به همكاري نزديك 
از ناحيه مردم نياز دارد كه در فاصله ساعت 12 ظهر 
ت��ا 5 بعدازظهر و از 8 تا 11 ش��ب مص��رف خود را 
كاهش دهند تا با آسايش خاطر بيشتري از تابستان 

عبور كنيم.«
اردكاني��ان، با بيان اينكه اگر صرفه جويي ناش��ي 
از تغيير س��اعات كار ادارات در تعدادي از اس��تان ها 
ص��ورت نمي گرف��ت، دچ��ار خاموش��ي بيش��تري 
مي ش��ديم، افزود: »با تغيير ساعت كار برخي ادارات 
هزار و 500 مگاوات در اوج بار در ميزان مصرف برق 

صرفه جويي شد.«
بايد گفت كه هزار و 500 مگاوات كاهش مصرف 
در استان ها ش��كل گرفت كه با اعمال تغيير ساعت 
ادارات ته��ران، نزديك ب��ه 500 مگاوات ديگر بر آن 
افزوده شد كه سرجمع حدود 2 هزار مگاوات كاهش 

مصرف از تغيير ساعات ادارات دولتي به وجود آمد. 
وزير نيرو 2 هزار م��گاوات كاهش مصرف را رقم 
بسيار قابل مالحظه يي دانس��ت كه بنا برگفته وي، 
باعث ش��د به مبلغ يك ميليارد و 600 ميليون يورو 

هزينه ايجاد ظرفيت جديد نيروگاهي نشود. 
در اي��ن زمين��ه، محمودرض��ا حقي ف��ام معاون 
هماهنگي توزيع ش��ركت توانير و سخنگوي صنعت 
برق كشور نيز با اشاره به اين مطلب كه تغيير ساعات 

اداري اداره ه��اي تهران بزرگ تاثيراتش را بر كاهش 
مصرف برق در زمان اوج بار داشته است، بيان داشت: 
»با اين تغيير ساعات در تهران بزرگ، روزهاي شنبه 
و يك شنبه هفته جاري تقريبا 260 مگاوات كاهش 
مصرف داشتيم.« وي افزود: »در كل شهرهاي استان 
تهران نيز بيش از 150 مگاوات كاهش مصرف بوده 
است كه جمعاً بيش از 400 مگاوات را مي توان براي 
زم��ان پيك ثبت كرد كه اين كاهش مصرف كمكي 

بود تا خاموشي هاي تهران كاهش پيدا كند.«
گفتني اس��ت كه وزير نيرو در راس��تاي افزايش 
ظرفيت برق كشور، دوشنبه شب به ارمنستان سفر 
كرد تا ضمن آنكه پيام ويژه رييس جمهور با مضمون 
عزم ايران به گس��ترش روابط با ارمنس��تان با وجود 
تحريم هاي غيرقانوني امريكا را به نيكول پاش��ينيان 
نخست وزير اين كشور انتقال دهد، در ديدار با آرتور 
گريگوريان وزير انرژي ارمنس��تان بر اجراي به موقع 

خط سوم انتقال برق بر ارمنستان نيز تاكيد كند. 
در اي��ن دي��دار اردكانيان با اش��اره ب��ه تعامالت 

اقتصادي بين دو كشور بر اهميت بررسي پروژه هاي 
نيمه تمام بين دو كش��ور از جمل��ه نيروگاه برق آبي 
مغري، خط سوم انتقال برق، همكاري انرژي، بر رفع 

آلودگي رود ارس تاكيد كرد. 
وي اج��راي به موقع خط س��وم انتق��ال برق در 
ارمنس��تان را به عنوان بخش��ي از كريدور همكاري 
چند جانبه انرژي بين ايران، ارمنستان، گرجستان و 
روسيه مهم ارزيابي كرد و خواستار همكاري و تالش 
بيشتر شركت صانير و شركت برق ارمنستان جهت 

تسريع در اجراي اين پروژه شد. 
آرت��ور گريگوريان وزير انرژي ارمنس��تان نيز در 
اين ديدار ضمن اش��اره ب��ه برنامه هاي جديد دولت 
ارمنس��تان جه��ت ارتق��اي تعامالت ب��ا جمهوري 
اس��المي ايران و با اش��اره به عالقه من��دي دولت به 
اجراي توافقات في مابين دو كش��ور آمادگي خود را 
براي بررسي رفع آلودگي رود ارس و تشكيل كميته 
كارشناسي براي بررسي طرح هاي معوق و نيمه تمام 

بين دو كشور اعالم كرد. 

مقصد صادرات نفت خام ايران )اعداد به هزار بشكه در روز(
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بازارهنر

جشنبزرگسينمابدونمراسمبزرگ
در نشست خبري بیستمین جشن 
بزرگ س��ینماي ايران ب��ه دبیري علي 
نصیريان اعالم شد كه امسال از مراسم 
بزرگ خبري نیست و تمركز بیشتر بر 

داوري آثار است. 
منوچهر شاهسواري مديرعامل خانه 
سینما، علي نصیريان دبیر جشن، تورج 
منصوري و مازيار میري در اين نشست 
حضور داش��تند. در ابتداي اين نشست 

مازيار میري از اينكه علي نصیريان به عنوان ريیس 
جشن اين مسوولیت را پذيرفته ابراز خرسندي كرد. 
منوچهر شاهس��واري نیز با اش��اره به اينكه جشن 
امس��ال آخرين دوره از شیوه برگزاري بیست سال 
گذشته است، عنوان كرد: بار اجرايي امسال بر دوش 
مازيار میري و هیات ريیسه جشن بزرگ سینماي 

ايران است. 
او افزود: مس��اله مهمي كه امروز اعالم مي كنیم 
اين اس��ت كه با توجه ب��ه روزگار امروز و مجموعه 
فشارهاي موجود در جامعه از برپايي مراسم بزرگ 
خودداري مي كنیم. گرچه حق سینماگران است كه 
س��الي يك بار دور هم جمع شوند اما در اين دوره 

چنین چیزي امكان پذير نیست. 
مديرعامل خانه س��ینما تاكید كرد: امسال هم 
بر اس��اس سیاست همیشگي س��ینما كه نبايد به 
هیچ سويه سیاس��ي كشیده شود، تصمیم گرفتیم 
جش��ن س��ینماي ايران به قوت داوري و اجرا شود 

اما از برگزاري هر گونه مراس��م بزرگ 
خودداري مي كنیم. 

به گفته او، اين يك تصمیم جمعي 
ب��ود كه در هیات مديره خانه س��ینما 
توافق و مجوز اجراي آن از سوي علي 
نصیريان صادر ش��د. وي افزود: چنین 
تصمیمي براي ما س��خت بود اما بايد 
تصمیم��ي اينچنیني مي گرفتیم، زيرا 
موظفیم به س��هم خود از داشته هاي 
خان��ه به نفع هم��كاران اس��تفاده كنی��م تا اين 
دوران س��خت به اتمام برسد و يقین داريم به آن 
لحظه يي كه بايد مي رس��یم. شاهسواري در پايان 
صحبت هايش گفت: گاهي اوقات ساده است آتش 
انداخت��ن بین دو گروه و دو س��لیقه ولي اين كار 
جز س��وختن چیزي ندارد. شما به ما كمك كنید 
و م��ا را راهنماي��ي كنید كه از اين مس��یر خارج 
نش��ويم. يقین دارم شما در اين حس و حال با ما 
ش��ريك خواهید بود و مقوم اين تصمیم خواهید 
ب��ود. از اينكه گاه��ي اوقات از خانه س��ینما خبر 
و نظ��ر مي خواهی��د و ما كوتاه��ي مي كنیم ما را 
ببخش��ید، زيرا گاهي چاره يي جز سكوت نداريم. 
ما نمي توانیم اگر كاري براي همكارانمان مي كنیم 
آن را در معرض ويترين رس��انه ها بگذاريم. پیش 
از اي��ن هم گفته ام ما بايد كار كنیم و كار كنیم و 
كار كنیم. فضاي خانه سینما فضاي كار، تالش و 

تجديدنظر در ساختارهاي ماست.

»شبفخرالديني«درتاالروحدتبرگزارميشود
مدير مركز علمي كاربردي فرهنگ 
و هن��ر واح��د ۴۶ ته��ران از برگزاري 
وي��ژه برنامه »ش��ب فخرالديني« طي 
روزه��اي ۱۱ و ۱۲ م��رداد ماه در تاالر 
وحدت تهران خبر داد. سوسن تقي پور 
مدير مركز علم��ي كاربردي فرهنگ و 
هنر واح��د ۴۶ تهران اظهار كرد: طبق 
برنامه ريزي هاي انجام ش��ده اركس��تر 
»فرهنگ و هنر« از مجموعه هاي مركز 

علم��ي كارب��ردي فرهنگ و هنر واح��د ۴۶ تهران 
روزهاي ۱۱ و ۱۲ مرداد ماه امسال كنسرت هايي را 
با عنوان »شب فخرالديني« برگزار مي كند. در اين 
كنس��رت ها استاد فرهاد فخرالديني به عنوان رهبر 
اركس��تر حضور خواهد داشت كه اين اتفاق فضاي 
بسیار ارزشمندي براي مجموعه ماست كه امیدوارم 

بتواند مورد توجه مخاطبان نیز قرار گیرد. 
او ادام��ه داد: برنامه ريزي ب��راي دعوت از فرهاد 
فخرالدين��ي ب��راي رهب��ري اركس��تر »فرهنگ و 
هن��ر« يكي از مهم ترين برنامه ه��ا و اولويت هاي ما 
بود كه خوش��بختانه نظر ب��ه فعالیت هاي خوب و 
ب��ا كیفیت اي��ن مجموعه طي ماه هاي گذش��ته و 

همچنی��ن پذيرش اين نكته از س��وي 
آقاي فخرالديني كه اركستر »فرهنگ 
و هن��ر« از مجموعه ه��اي باكیفی��ت 
موسیقي است، توانستیم رضايت وي را 
براي رهبري اركستر »فرهنگ و هنر« 
در يك��ي از كنس��رت ها فراهم كنیم تا 
بتوانیم بار ديگر در خدمت اين هنرمند 
پیشكسوت موسیقي كشورمان باشیم. 

تقي پ��ور در پاي��ان ب��ا اش��اره به 
جزئیات برگزاري اين كنسرت به مهر گفت: تمام 
قطعات در نظر گرفته ش��ده براي اين كنسرت ها 
از آث��ار فرهاد فخرالديني اس��ت كه تعداد زيادي 
از اين قطع��ات نیز تاكنون اجرا نش��ده اند و فكر 
مي كنم با توجه به محتوي��ات برنامه يي كه براي 
كنس��رت در نظر گرفته ش��ده مخاطبان ش��اهد 
اجراي برنامه يي متفاوت از آثار فرهاد فخرالديني 

در تاالر وحدت خواهند بود. 
فره��اد فخرالديني طي روزهاي گذش��ته نیز با 
مجموعه يي تحت عنوان »اركستر سازهاي ملي« به 
رهبري علي اكبر قرباني در كشور قزاقستان برنامه يي 

را اجرا كرده است. 

»تالشمذبوحانه...«درتئاترشهر
نمايش »ت��الش مذبوحانه ژان پل 
برشتوك پنجم براي تبديل دنیا به جاي 
بهتري ب��راي زندگي« ب��ه كارگرداني 
آناهیت��ا قرچه در پالت��و اجرا مجموعه 

تئاتر شهر به صحنه مي رود. 
نمايش »ت��الش مذبوحانه ژان پل 
برشتوك پنجم براي تبديل دنیا به جاي 
بهت��ري براي زندگي« به نويس��ندگي 
محمدحس��ین مع��ارف و كارگردان��ي 

آناهیتا قرچه از روز سه ش��نبه نوزده��م تیرماه در 
پالتو اجرا مجموعه تئاتر ش��هر میزبان عالقه مندان 
تئاتر خواهد بود. در اين اثر نمايشي كه از تاريخ ياد 
شده س��اعت ۱8 در پالتو اجرا مجموعه تئاتر شهر 
به صحنه مي رود، خش��ايار قرچه، حسام افسري به 
عنوان بازيگر حضور دارند، ضمن اينكه متین نجاتي 
و علیرضا ملكي همراه��ان صحنه، پارمیدا رضوي، 
روح اهلل مرادي طراحان صحنه، ماهرخ سلیماني پور 

طراح لباس، ش��یما شامي طراح گريم، 
كیوان ضیاپور طراح نور، آرتین داودي 
ط��راح پوس��تر و بروش��ور، محمدرضا 
خوش قد س��اخت تیزر، باب��ك برزويه 
و آرمیتا كرماني عكاس��ان، حمیدرضا 
اس��د زاده مدي��ر روابط عموم��ي ديگر 

عوامل اجرايي را تشكیل مي دهند. 
آناهیتا قرچه در توضیح اين نمايش 
نوش��ته اس��ت: »تالش مذبوحانه ژان 
پل برش��توك پنجم براي تبديل دنیا به جاي بهتر 
براي زندگي« اثري اجتماعي اس��ت كه در بستري 
گروتس��ك و با وام گیري از عناص��ر فاصله گذاري و 
تلفیق آن با موسیقي زنده و تصاوير انتزاعي، سعي 
در ايجاد فضايي ذهني براي پاس��خ به اين پرسش 
دارد كه به راس��تي چگونه مي توان دنیا را به جاي 
بهتري تبديل كرد. « اين نمايش از ساعت ۱8 ديروز 

در پالتو اجرا به صحنه رفته است. 

برگزيتبدونجانسون
تايمز:

بوري��س  اس��تعفاي 
جانس��ون، در صدر اخبار 
گرفته  ق��رار  رس��انه هاي 
است. تايمز نیز در صفحه 
از  گزارش��ي  خ��ود،  اول 
خارجه  وزي��ر  اس��تعفاي 
بريتانیا منتشر كرد. طبق 
بوري��س  گ��زارش،  اي��ن 
دوش��نبه  روز  جانس��ون، 

اس��تعفا كرد. جرمي هانت از ح��زب محافظه كار از 
س��وي ترزا م��ي، به جاي آقاي جانس��ون، منصوب 
ش��ده اس��ت. طبق گ��زارش رس��انه هاي بريتانیا، 
اعتراض جانس��ون به طرح ترزا مي براي خروج اين 
كش��ور از اتحاديه اروپ��ا، علت اصلي اس��تعفاي او 
معرفي شده اس��ت. طبق گزارش اين روزنامه، دفتر 
نخست وزيري بريتانیا اعالم كرد: »امروز بعدازظهر، 
ترزا مي  نخست وزير استعفاي بوريس جانسون را از 
س��مت وزير امور خارجه پذيرفت. نام جانشین او به 
زودي اعالم خواهد شد. نخست وزير از بوريس بابت 
زحماتش تشكر مي كند.« همزمان با اين گزارش ها، 
نتیج��ه يك نظرس��نجي نش��ان مي ده��د رضايت 
راي دهن��دگان بريتانیايي از رون��د مذاكرات دولت 
ترزا م��ي  با اتحاديه اروپا براي خروج اين كش��ور از 
اين اتحاديه به كمترين میزان خود رس��یده اس��ت. 
تنها ۲۹درصد راي دهن��دگان از روند گفت وگوهاي 

برگزيت ابراز رضايت مي كنند. 

والاستريتژورنال:
اول  صفح��ه  دي��روز، 
روزنامه ه��ا،  از  بس��یاري 
ب��ه معرفي قاض��ي ديوان 
عال��ي امري��كا پرداختند. 
وال استريت  گزارش  طبق 
ژورن��ال، دونال��د ترام��پ 
امري��كا،  ريیس جمه��ور 
ي��ك قاض��ي محافظه كار 
به نام »ب��رت كاوان��ا« را 

به عنوان گزينه خود ب��راي قضاوت در دادگاه عالي 
امري��كا معرفي كرد. اين انتخاب، بعد از كناره گیري 
آنتونیو كندي كه توس��ط ريگان ب��ه عنوان قاضي 
فدرال انتخاب ش��ده بود، ص��ورت گرفت. طبق اين 
گزارش، در دوره ۱8 ماهه رياست جمهوري ترامپ، 
اين دومین باري اس��ت كه او اين فرصت را به دست 
م��ي آورد تا با معرف��ي يك قاضي ب��راي حضور در 
دادگاه عالي امريكا، تركیب اين دادگاه را به نفع خود 
و جمهوري خواه��ان تغییر دهد. برت كاوانا در حال 

حاضر قاضي دادگاه استیناف بخش كلمبیا است.  

الپايس:
گ��زارش صفح��ه اول 
اس��پانیايي،  روزنامه  اين 
ب��ه دي��دار پدرو س��انچز 
ريیس جمهوري اسپانیا و 
ريیس كاتالونیا اختصاص 
دارد. طب��ق اين گزارش، 
نخست وزير جديد اسپانیا 
براي نخستین بار با ريیس 
منطقه كاتالونیا ديدار كرد. 

اين ديدار با هدف كاهش تنش ها و آغاز گفت وگوها 
بعد از ناكامي اين منطقه براي حل بحران سیاسي 
برگزار ش��د. وئیم تورا ريیس منطقه كاتالونیا اعالم 
كرد كه اين منطقه به دنبال برگزاري يك رفراندوم 
ديگر اس��ت. در مقابل س��انچز از رهب��ران جدايي 
طلب كاتالونیا درخواست كرد كه ورق را برگردانند. 
برخي از چهره هاي دولت اسپانیا برگزاري هرگونه 
رفراندوم ديگر را رد كرده اس��ت. آن طور كه پیش 
از اين گفته ش��ده بود، كاتالونیا سال هاست در فكر 
جداي��ي از اسپانیاس��ت اما در ماه ه��اي اخیر، اين 
تصمیم تبديل به اعتراض هاي گسترده شده و يك  

همه پرسي در اين مورد برگزار شد. 

كيوسك

توراروپايي»مديترانه«آغازميشود
علي ش��مس قصد دارد نمايش »مديترانه« را از اواخر اكتبر در ش��هرهاي مختلف اروپا به صحنه ببرد. تور اجراي نمايش 
»مديترانه« به كارگرداني علي ش��مس اواخر اكتبر مصادف با اوايل آبان ماه با اجرا در تئاتر دكومنتي رم آغاز مي ش��ود. تئاتر 
دوكومنتي يكي از مراكز ش��ناخته ش��ده تئاتر تجربي در ايتالیا اس��ت كه با معماري و فضاي خاص خود میزبان بسیاري از 
كارگردانان معاصر ايتالیا و اروپا بوده است. اين اثر نمايشي بعد از اجرا در تئاتر دوكومنتي در شهرهاي پسكارا ايتالیا، بوداپست 
مجارس��تان و گوتنبرگ س��وئد نیز به صحنه خواهد رفت. »مديترانه« درباره شهر مردگان و بزرگ ترين گورستان آبي جهان 
يعني مديترانه اس��ت؛ دريايي با هزاران شهروند مرده كه اكنون ساكن اين شهر/دريا شده اند و پزيدون خداي دريا سرنوشت 
آنها را روايت مي كند. علي شمس نويسندگي و كارگرداني آثاري چون »قلعه انسانات«، »داستان هاي میان رودان«، »شبي از 
شب هاي تهران مسافري«، »شب دشنه هاي بلند« و... را برعهده داشته است. در حال حاضر مستند »سريك« به نويسندگي 

وي در سینماهاي »هنر و تجربه« اكران است. 

چهرهروز

بررسيپرطرفدارترينكاالهادرتجارتجهانيوارزشآنها

قهرمانانتجارتجهاني
الههباقري|

س��ازمان تجارت جهاني در گزارشي از 
تجارت كاال اعالم ك��رد كه حجم تجارت 
جهاني در سال ۲0۱7 حدود ۴.7درصد رشد داشته كه 
اين میزان س��ريع ترين روند رشد تجارت كاال در ۶سال 
گذش��ته بود. اين خبر در حالي منتشر شد كه به گفته 
بس��یاري از تحلیلگران، جهان در آستانه جنگ تجاري 
ق��رار دارد. آن طور كه در بس��یاري از گزارش ها گفته 
ش��ده، پیش بیني ها حاكي از آن است كه در سال هاي 
۲0۱8 و ۲0۱۹، روند رش��د تجارت جهاني كند ش��ده 
و ت��ا ۴ درص��د كاهش ياب��د. با ج��ود احتمال جنگ 
تجاري و همچنین شكاف قابل  توجهي كه میان امريكا 
و اتحاديه اروپا ايجاد ش��ده، حجم بس��یاري از كاال در 
سراس��ر جهان روزانه جابه جا مي شود. براساس آخرين 
 ،Navman Teletrac آمار رس��مي از سوي موسسه
بیشترين س��هم تجارت جهاني در سال ۲0۱۶ مربوط 
ب��ه خريد و فروش خودرو بود. آن طور كه گفته ش��ده، 
در اين س��ال حدود ۴.۹ درصد از سهم تجارت جهاني 
ب��ه ارزش ۱35هزار میلیارد دالر به معامالت خودرو در 
میان كش��ورها اختصاص داشت. همچنین گفته شده 
كه آلمان بیش��ترين ارزش بازار خودرو را در اين سال، 
به  خود اختصاص داد. بر اس��اس نتايج بررسي هاي اين 
موسسه آلمان در ۲ سال اخیر به قهرمان صادرات جهان 
تبديل شده است. در سال ۲0۱۶، اين كشور با معامالتي 
ب��ه ارزش ۱50میلی��ارد دالر بزرگ تري��ن صادركننده 
خودرو معرفي و در صدر فهرست مهم ترين تجارت هاي 
جهان تبديل شد. اين در حالي است كه امريكا در سال 
۲0۱۶ بزرگ ترين وارد كننده خودرو ش��ناخته شد. آن 
طور كه در بس��یاري از پیش بیني ها گفته شده، امريكا 
در سال ۲0۱۹، با پیشي گرفتن از عربستان بزرگ ترين 
صادركننده خواهد شد. طبق گزارش هاي منتشر شده 
از سال ۲0۱۶ نیز عالوه بر آنكه در اين سال فرآورده هاي 
نفت��ي دومین كاالي پرطرفدار در بازارهاي جهاني بود، 
امريكا نیز بیشترين حجم معامالت را در اين زمینه به 
خود اختصاص داد. آن طور كه در بسیاري از گزارش ها 
گفته شده، در شرايطي كه كشورهاي عضو و غیرعضو 
اوپ��ك در حال كاه��ش تولید هس��تند، تولید نفت و 
فرآورده هاي نفتي در امريكا به سطح بي سابقه يي رسیده 
كه مي تواند اين كشور را به بزرگ ترين  صادركننده نفت 
خام و فرآورده هاي نفتي تبديل كند. آن طور كه گفته 
شده، مجموع ارزش معامالت اين محصول در جهان در 

سال ۲0۱۶، حدود 8۲5 میلیارد دالر اعالم شد. 
بر اس��اس آنچ��ه در ادامه اين گزارش گفته ش��ده، 

ريزتراشه ها سومین محصولي هستند كه باالترين میزان 
تجارت جهاني را به  خود اختصاص داده است. همچنین 
هنگ كن��گ از اصلي تري��ن صادركنن��دگان مدارهاي 
الكتريك��ي در جهان به  ش��مار م��ي رود و به طور كلي 
باالترين میزان تجارت اين محصول مربوط به معامالت 
كشورهايي چون فیلیپین، مالزي، سنگاپور و كره جنوبي 
اس��ت. طبق تازه ترين آمار رسمي منتشر شده، ارزش 
تجارت ريزتراشه ها در سال ۲0۱۶ حدود 80۴ میلیارد 
دالر اعالم شد. بازار قطعات خودرو نیز در سال ۲0۱۶ به 
عنوان چهارمین تجارت مهم جهان معرفي شد. آن طور 
كه در گزارش ها گفته ش��ده، پ��س از صادرات خودرو، 
معامالت قطعات خودرو دومین تجارت جهاني آلمان به 
 شمار مي رود. بر اساس آمار، ارزش بازار جهاني قطعات 
خودرو در س��ال ۲0۱۶، حدود ۶85 میلیارد دالر اعالم 

شده است. 
آن طور كه در ادامه اين گزارش گفته شده، كامپیوتر 
به عنوان پنجمین محصول معامله شده در سال ۲0۱۶ 
ب��وده كه چین به عن��وان يك��ي از بزرگ ترين تولید و 
صادركنندگان كامپیوتر بر حجم معامالت اين محصول 
تاثیرگذار بوده اس��ت. طبق آم��ار، ارزش بازار معامالت 
چین حدود ۶۱۴ میلیارد دالر اعالم شده است. بر اساس 
بررسي موسسه Navman Teletrac، دارو، ششمین 
محصول مهم جهاني اس��ت. طبق آمار منتشر شده از 
ارزش تج��ارت جهاني، معامالت دارو در س��ال ۲0۱۶، 
مبلغ��ي معادل ۶۱3 میلی��ارد دالر به خ��ود اختصاص 
داد. همچنی��ن گفته ش��ده ك��ه آلم��ان از مهم ترين 

صادر كنندگان دارو در سال هاي اخیر بود. 
اين كشورها در كنار كشورهاي واردكننده، به عنوان 
مهم تري��ن بازيگران تجارت جهان��ي در معامالت دارو، 
س��ال ۲0۱۶ نقش بسیاري داش��تند. در اين گزارش، 
طال نیز به عنوان هفتمین كاالي معامله شده در جهان 
معرفي شده است. آن طور كه گفته شده، سويیس يكي 
از بزرگ ترين بازارهاي طال در جهان به  ش��مار مي رود. 
ارزش تجارت جهاني طال در س��ال ۲0۱۶، حدود 57۶ 
میلیارد دالر بود. طبق بس��یاري از گزارش هاي منتشر 
شده، به  دلیل تقاضاي قوي و كاهش میزان ذخاير نفتي 
قیمت نفت خام در سال ۲0۱7، به  باالترين میزان خود 
از سال ۲0۱5 رس��ید. همچنین بر اساس آمار منتشر 
ش��ده در س��ال ۲0۱۶، نفت خام به عنوان هش��تمین 
محصول مهم در فهرست تجارت هاي جهاني قرار گرفت. 
ارزش معامالت نفت  خام در س��ال ۲0۱۶ حدود 5۴۹ 

میلیارد دالر اعالم شد. 
تلفن هاي همراه و تجهی��زات تلويزيوني و راديويي، 
به  ترتیب رتبه هاي نهم و دهم را در فهرس��ت مهم ترين 
تجارت ه��اي جهان��ي به دس��ت آورده ان��د. آن طور كه 
گفته ش��ده، در بازار اي��ن محصول نیز چین نقش قابل  
توجهي ايفا مي كند. اين كشور در سال ۲0۱۶ به عنوان 
بزرگ ترين تولید و صادركننده تلفن  همراه در جهان بود. 
آن طور كه در اين گزارش منتش��ر شده، آلمان 
و چی��ن، س��هم قابل  توجه��ي در معامالت جهاني 
در س��ال ۲0۱۶ ايفا ك��رده و به دو قهرمان تجارت 

جهاني تبديل شدند. 

آمارنامه

تاريخنگاري

تصرف تهران به دست مشروطه خواهان و سلطنت احمدشاه 
و  آزادي خواه��ان   ،۱۲88 تی��ر  بیس��تم 
مش��روطه طلبان ب��راي تصرف تهران به اين ش��هر 
حمل��ه كردند و محمدعلي ش��اه كه خود را در برابر 
آزادي خواه��ان و مش��روطه طلبان ناتوان مي ديد به 
سفارت روس پناهنده ش��د. در همان روز با حضور 
فاتحان و نمايندگان مجلس جلسه يي فوق العاده در 
بهارس��تان برگزار شد و پس از خلع محمدعلي شاه 
از س��لطنت، احمد میرزا ولیعهد را در ۱۲ سالگي به 

تخت سلطنت نشاندند. 
س��لطان احمدش��اه قاجار آخرين پادشاه قاجار 
و تنها  ش��اه ايران اس��ت كه در عمل براساس اصول 
مشروطیت س��لطنت كرد. احمد ش��اه سال ۱۲75 

خورشیدي در تبريز متولد شد. 
دوره پادش��اهي احمدشاه قاجار در ايران يكي از 
بحراني ترين دوره هاي تاريخ و در عین حال پر هرج 

و مرج و بي بند و بارترين دوره تاريخ قاجار است. 
در اين دوره به دلیل كم س��ن بودن شاه و اوضاع 
آشفته و نابسامان پس از سلطنت مستبد محمدشاه 
ش��رايط اجتماعي و سیاس��ي ناهمگوني بر جامعه 

حاكم شد. 
دودس��تگي بی��ن س��ران و نماين��دگان مجلس، 
آش��فتگي سیاس��ي و ترورهاي مخفي، خالي بودن 
خزانه مملكت و بحران مالي از عمده ترين مش��كالت 

دوره اول سلطنت احمدشاه قاجار بود. 

اين دوره از لح��اظ بحران هاي بین المللي نیز قابل 
تامل است. وقوع جنگ جهاني اول، وقوع انقالب اكتبر 
روس��یه عمال در تح��والت و آش��وب هاي داخل ايران 
بي تاثیر نبود. آنچه در اين دوره قابل مالحظه است نفوذ 
گسترده روس و انگلیس، در ايران است به واقع كشور 
اي��ران عمال پس از ق��رارداد ۱۹07 میالدي تحت نظر 
روسیه و انگلیس اداره مي شد. گرچه حكومت پارلماني 
)مجلس ش��وراي ملي( وجود داشت، اما وابستگي عده 
بس��یاري از نمايندگان به روس��یه و انگلیس و بي اراده 

بودن شخص شاه مانع از انجام كاري توسط نمايندگان 
مستقل مجلس مي شد. احمدشاه كه در روندي طبق 
اصول مشروطه به سلطنت رسیده و در دوران حكومت 
هم سعي كرد به مشروطه پايبند باشد، باتوجه به اشغال 
كشور در دوره او و بحران هاي اقتصادي و بین المللي و 
نا امن ش��دن كش��ور در اين دوره، با كودتاي رضاخان 
ناچار به پذيرش وزارت جنگ و س��پس نخست وزيري 
رضاخان ش��د. او س��پس ناچار به پذيرش س��لطنت 

حكومت پهلوي و تبعید از ايران شد. 

ميراثنامه

يك��ي از آيین ه��اي قديم��ي و عجی��ب مردم 
ايران زمین در رابطه با تامین آب مورد نیازش��ان 
از طريق قنوات، برگزاري مراسم ازدواج براي اين 
س��ازه هاي آبي تاريخي بوده، به طوري كه برخي 
معتقد بودن��د كه از اين طريق مي توان مش��كل 

كاهش آبدهي قنات را برطرف كرد. 
 قن��ات به عنوان يكي از س��ازه هاي قديمي و 
دست ساز بشر كه تمام يا بخشي از آب بسیاري از 
مناطق كم آب كشورمان تامین مي كند، از ارزش 
بسیار باال و جايگاه خاصي برخوردار است. هر چند 
جايگاه كنوني اين شريان هاي زنده و حیات بخش 
به دنبال برداش��ت هاي بي رويه و خشكسالي ها رو 
به نابودي گذاشته و ديگر همچون گذشته نیست 
ولي هنوز هم اين س��ازه هاي آب��ي از جاذبه هاي 

بي شماري برخوردار هستند. 
يك��ي از جاذبه ه��اي اي��ن س��ازه جاذبه هاي 
فرهنگي آنهاس��ت كه ش��امل مراس��م  نمادين و 

مرس��وم در بین م��ردم ايران زمین در گذش��ته 
ب��وده و اكن��ون نی��ز با احی��ا و برگ��زاري چنین 
مراس��م هايي ب��ه دلیل خاص ب��ودن، مي توان نه 
تنها از فراموشي  آنها جلوگیري كرد بلكه مي تواند 
ب��ه عنوان راه��كاري موثر در جذب گردش��گران 
داخلي و خارجي موجب رونق صنعت گردشگري 

كشورمان شود. 
علي اصغر سمس��اريزدي، مش��اور ارشد مركز 
بین المللي قنات و س��ازه هاي تاريخي آبي يكي از 
اين آيین ها و سنت هاي قديمي را  مراسم »ازدواج 
قنات« ذكر و در اين باره به ايس��نا مي گويد: اين 
مراس��م كه در گذش��ته هاي نه چن��دان دور در 
برخي نقاط كشور انجام مي شده، اكنون به دست 

فراموشي رفته است. 
او اضاف��ه مي كن��د: برخ��ي م��ردم در جوام��ع 
گذش��ته معتق��د بودند ك��ه اگر آبده��ي قناتي به 
دلیل خشكس��الي يا هر دلیل ديگري كاهش پیدا 

مي كرد، مش��كل با انجام مراس��م ازدواج آن قنات 
برطرف مي شده است. اين پژوهشگر يزدي در مورد 
نحوه برگزاري اين مراس��م نیز بیان مي كند: براي 
برگزاري مراسم ازدواج قنات، زني كه اصیل همان 
روستا و بیوه بوده را در مراسمي شبیه ازدواج هاي 
كنوني به عقد قنات در مي آوردند و اين زن تا پايان 

عمرش همسر قنات محسوب مي شد.

قناتهاهمازدواجميكنند!


	01
	02
	03
	04 NEW
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

