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محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان قرار 
اس��ت هفته آينده در راس هياتي اقتصادي به عراق 
سفر كند. س��فر او از آن جنبه اهميت دارد كه ايران با 
خروج يكجانبه دولت دونالد ترامپ، رييس جمهوري 
اياالت متح��ده امريكا از توافق هس��ته اي در معرض 
تحريم هاي همه جانبه اين كش��ور قرار گرفته است.  
سفر ظريف به بغداد در حالي انجام مي شود كه منابع 
خبري گزارش مي دهن��د رايزني ه��اي عراقي ها در 
واشنگتن براي معاف كردن عراق از تحريم هاي ايران 
تاكنون راه به جايي نبرده و طرف امريكايي با قاطعيت 
گفته اس��ت كه طرف عراقي بايد به تحريم هاي اين 
كش��ور عليه ايران تمكين كند. منابع خبري عراقي 
مي گوين��د كه آخرين مذاكراتش��ان ب��ا امريكايي ها 
كه هفته گذشته در واش��نگتن انجام شد به شكست 
انجاميده است.  بنابراين مي توان گفت كه سفر ظريف 
بر خالف سفرهاي گذشته كه بيش��تر بوي نزديكي 
روابط و نشان دهنده عمق روابط دو كشور ايران و عراق 
بود، اين بار س��خت تر و پيچيده تر خواه��د بود. ايران 
روي عراق به عنوان بزرگ ترين ش��ريك تجاري اش 
حس��اب ويژه اي باز ك��رده و اميدوار اس��ت بتواند به 
كم��ك امكانات و نف��وذ اقتصادي كه در اين كش��ور 
دارد دريچه تنفس��ي براي خود در برابر تحريم هاي 
امريكا به وجود آورد.  واقعيت اين اس��ت كه مقامات 
عراقي اعم از بره��م صالح، رييس جمه��وري، عادل 
عبدالمهدي، نخست وزير و محمد الحلبوسي، رييس 
مجلس و ديگر رهبران سياسي عراقي بر بي اعتنايي 
به تحريم هاي امريكا عليه ايران تاكي��د كرده اند و به 
طرف هاي ايراني اطمينان داده ان��د تا جاي ممكن با 
تحريم هاي امريكا عليه ايران همراهي نكنند. محمد 
علي حكيم، وزير امور خارجه عراق هفته گذشته در 
كنفران��س مطبوعاتي خود به خبرن��گاران گفت كه 
عراق لزومي نمي بين��د به تحريم ه��اي امريكا عليه 
ايران پايبند باش��د چرا كه اين تحريم ها مورد تاييد 
سازمان ملل نيس��تند و صرفا تحريم هاي يكجانبه از 
سوي اياالت متحده اس��ت.  با وجود اين و با توجه به 
نفوذ و فش��ار امريكايي ها به طرف عراقي، كار ظريف 
در بغداد چندان آسان نيس��ت. اين صحيح است كه 
طرف عراقي به گاز و برق ايران وابسته است و در فصل 
تابستان چاره اي ندارد جز اينكه برق مورد نياز خود را 
از طرف ايراني تامين كند اما امريكايي ها اعالم كرده اند 
با سرمايه گذاري هاي خود در عراق در دو بخش نفت 
و گاز ك��ه در حدود 12 ميلي��ارد دالر و در بخش برق 
در حدود 25 ميليارد دالر تخمين زده مي شود، عراق 
نبايد حداكثر تا دو س��ال آينده به واردات برق و گاز از 
ايران نيازي داشته باش��د و متناسب با پروژه هايي كه 
در پي اين سرمايه گذاري ها، راه اندازي مي شود بايد از 
ميزان واردات انرژي خود از ايران بكاهد.  از سوي ديگر 

مس��اله مراودات مالي و بانكي از مهم ترين مشكالتي 
اس��ت كه نه تنها در عراق بلكه در تعام��الت ايران با 
تمامي كشورهاي جهان، بعد از خروج يكجانبه امريكا 
از برجام، ايران با آن مواجه شده است. طرف امريكايي 
هر گونه تعامل دالري با ايران را منع كرده و كشورها 
مجبورند از ارزهاي جايگزين از جمله يورو و واحد پول 
مليشان اس��تفاده كنند. با توجه به وضعيتي كه اروپا 
در قبال ايران در پيش گرفته و هنوز نتوانس��ته است 
سازوكار مالي خود موسوم به SPV را راه اندازي كند، 
استفاده از يورو در تعامالت مالي مشكل بزرگي است. 
همچنين اروپايي ها هنوز آمادگي كافي براي تامين 
ميزان يوروي مورد نياز كش��ورهايي كه مي خواهند 
يورو را جايگزي��ن دالر كنند، ندارند. اس��تفاده از ارز 
ملي عراق براي ايران س��ود چنداني ن��دارد، چرا كه 
دينار عراقي بر خالف روپيه هند و روبل روسيه و لير 
تركيه و يوآن چين، فايده چنداني براي ايران ندارد. در 
تبادالت تجاري ايران و عراق، ايران بيشتر صادركننده 
اس��ت و كاالي اندكي را از طرف ع��راق وارد مي كند 
بنابراين پول مل��ي عراق فايده چندان��ي براي طرف 
ايراني ندارد. در حال حاضر يكي از مشكالتي كه براي 
تجار ايراني در عراق وجود دارد، بازگرداندن ارز حاصل 
از صادرات از اين كشور به ايران است. بعد از پيوستن 
عراق به معاه��ده FATF و تعويق ايران در پيوس��تن 
به اين معاه��ده تعامالت بانكي طرف ه��اي عراقي با 
طرف هاي ايراني س��خت شده اس��ت. به اين مشكل 
اين را ه��م بيفزاييم كه بانك هاي عراق��ي از تعامل با 
بانك هاي ايراني با دالر تحت فشارهاي شديد امريكا 
منع شده اند.  اينها مسائلي است كه سفر محمد جواد 
ظريف و هيات همراهش به عراق را تحت الشعاع قرار 
مي دهند. به اين مسائل بيفزاييم افزايش 40 درصدي 
تعرفه س��يمان ايران در عراق كه باعث كاهش شديد 
واردات اين محصول از ايران به عراق شده و راه را براي 
واردات از كشورهاي رقيب از جمله تركيه و عربستان 
هموار كرده اس��ت، همچنين كاهش قابل مالحظه 
ويزاي كار براي شهروندان ايراني در كردستان عراق 
كه به گفته بهمن مرادنيا، استاندار كردستان، ميزان 
حضور شهروندان ايراني شاغل در اين منطقه از عراق 

را از 20 هزار نفر به 5 هزار نفر كاهش داده است.  
طرف عراقي ق��ول داده اس��ت تا آنجا ك��ه امكان 
دارد موانع هم��كاري ميان دو كش��ور را لغو كند و 
دستورالعمل هايي را هم براي اين موضوع تعريف 
كرده است، اما واقعيت اين است كه اين تنها ايران 
نيس��ت كه در عراق دنبال منافع خ��ود مي گردد، 
كشورهاي رقيب مانند تركيه و عربستان سعودي 
نيز به دنب��ال منافع خود در عراق هس��تند و تمام 
تالش خود را مي كنند تا از س��هم رقبا كم كنند و 
به س��هم خود بيفزايند، اين مساله سبب مي شود 
تا دولت عراق با چالش هاي جدي در تعامالتش با 

ايران مواجه شود.

مسائلي كه سفر ظريف به عراق را تحت الشعاع قرار مي دهد 
سيده فاطمه مقيمي|

رييس كانون زنان بازرگان ايران|
سال ها اس��ت موضوع حذف چند صفر از اسكناس ها 
از زبان مس��ووالن بانك مركزي ش��نيده مي ش��ود و 
در دوره اي بح��ث معرفي يك واحد پ��ول ديگر مانند 
»ديريك« به جاي ريال ايران نيز به ميان آمد. اين در 
حالي است كه پس از رونمايي اس��كناس پانصد هزار 
ريالي جديد و جانمايي عدد پنج��اه به صورت واضح و 
چهار صفر انتهاي رق��م پانصد هزار ري��ال به صورت 
كم رنگ، گمانه زني ها براي احتمال حذف چند صفر از 
پول ملي شدت گرفت. از ديگر سو، اخيراً خبري نيز به 
نقل از مقامات پولي بانك مركزي در رسانه ها منتشر 
ش��ده كه از حذف چهار صف��ر از پول مل��ي در آينده 
نزديك خبر مي دهد. فارغ از صحت و سقم خبر، سوال 
اين است اين تصميم تا چه حد مي تواند ثبات را به پول 
ملي بازگرداند؟ آيا اساس��ًا حذف چند صفر به معناي 

اصالح پشتوانه هاي پولي يك كشور است يا خير؟
پاسخ واضح اس��ت، خير! حذف چند صفر از پول يك 
كش��ور نمي تواند به معن��اي اصالح پش��توانه پولي 
يك كشور باش��د. در واقع اس��كناس فقط يك رسيد 
ارزش گذاري ش��ده بر مبناي پشتوانه پولي آن كشور 
اس��ت و تعداد صفرهاي اس��كناس هي��چ ارتباطي با 
كنترل نرخ ارز، كنترل نقدينگي، كنترل تورم، مقابله 
با فس��اد نظام بانكي و موارد ديگر از اين قبيل ندارد، 
هرچند اثر رواني آن در جامعه قطعًا به چش��م خواهد 
آمد. بياييد تصور كنيم اين اق��دام بانك مركزي، يك 
اقدام نمايش��ي نبوده و يك اقدام روبنايي هم نيست، 
بلكه بخشي از استراتژي اصالحي بانك مركزي براي 
اصالح نظام پولي و بانكي در كش��ور است. همانطور 
كه در بسياري از كشورها اين مراحل طي شده است، 
حال بايد در نظر گرفت كه بقيه پلكان اين نردبان چه 

مي تواند باشد؟
قدم اول اصالح قانون چك و پياده س��ازي آن در نظام 
اقتصادي اس��ت. خوش بختانه تصميمات اخير بانك 
مركزي در زمينه برخورد با چك هاي برگشتي، پس 
از تصويب كليات اصالح قانون چك در مجلس محترم 
شوراي اس��المي، اين گام را نه بطور كامل، ولي بطور 
مقدماتي برداشته است. گام دوم پياده سازي اصالحيه 
قانون مبارزه با پول شويي است، كه با توجه به تصويب 
آن در مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام، دور از 
ذهن نيست كه اين گام نيز به زودي برداشته شود. گام 
سوم تك نرخي شدن ارز است كه با توجه به راه اندازي 
سامانه نيما مي توان گفت بانك مركزي در اين مسير 
هم در حال حركت اس��ت. اكنون اگ��ر گام چهارم را 

حذف چهار صفر از پول ملي بداني��م، گام پنجم بايد 
جلوگيري سرسختانه از چاپ اسكناس بدون پشتوانه 

باشد. گام بعدي آن هم بايد اصالح نظام بانكي باشد.
بهتر اس��ت با خودم��ان ص��ادق باش��يم. بانك ها در 
كشور ما مس��ابقه تأس��يس ش��عب راه انداخته اند و 
استراتژي هاي ش��ان مويد رفتار امروزشان است، نه 
راه گشاي آينده شان. از طرفي بسياري از بانك ها براي 
فرار از ورشكستگي چشم به نرخ تسعير بانكي دارند. 
عالوه بر اين، پرداخت سود به سپرده گذاران منطقي 
نيست و دريافت بهره از وام ها كمر فعالين اقتصادي را 
شكسته است. از آن سو، بانك ها بزرگ ترين ملك داران 
كش��ور هس��تند، هر چند كه در ارزياب��ي ارزش تك 
تك امالك بانك ها ش��بهاتي مطرح اس��ت. رانت در 
تعيين موارد سرمايه گذاري بانك ها بي تأثير نيست و 
موازي كاري در بين بانك ها بسيار زياد است تا آنجا كه 
در خدمات همه بانك ها همه چيز وجود دارد و تقريبًا 
تفاوتي با بانك هاي ديگر ندارد و تنها تفاوت، ش��رايط 
ضامن براي دريافت وام بانك هاست و ده ها مورد ديگر 
كه در اين مقال نمي گنجد. )نيت نويس��نده اشاره به 

بانك خاص يا مورد خاصي نيست.( 
اگر بانك مركزي ب��ه دنبال اصالح نظام بانكي باش��د، 
بايد جدول اس��تراتژي هاي بانكي را تدوين كند. قبول 
كنيم كه بانك هاي موجود در كش��ور ما فقط اسم هاي 
تخصصي دارند، اما فعاليت بانكي ش��ان يكسان است. 
بنابراين، مي توان چارچوب خدمات بانكي را به گونه اي 
تدوين كرد كه بانك ها بر اس��اس استراتژي باالدستي 
خدمات ارايه دهند. بر همين اس��اس، در ادامه، تالش 
مي كنم به برخي تقس��يم بندي ها در تعيين استراتژي 

بانك ها بپردازم.
استراتژي اول ارايه خدمات عمومي و داشتن مشتري 
به تعداد جمعيت يك كشور اس��ت در مقابل داشتن 
مش��تري خاص و محدود با كف مش��خص سرمايه. 
طبيعتًا مسابقه تعداد ش��عب فقط به درد بانك هاي 
نوع اول مي خورد و بانك هاي نوع دوم، نيازي به شعب 
فراوان ندارند و به جاي آن به خدمات خاص بر همان 
افرادي كه طبيعت��ًا نوع خاص��ي از فعالين اقتصادي 

هستند تمركز خواهند كرد.
اس��تراتژي دوم در س��طح خدمات قابل ارايه اس��ت. 
آيا قرار است همه بانك ها در كش��ور با هزاران شعبه، 
كارت عابربانك در اختيار مردم قرار دهند، يا فقط يك 
بانك تخصصي در زمينه اس��تفاده روزمره شهروندان 
از خدمات بانكي كفايت مي كن��د؟ يعني آيا به دنبال 
بانكي هستيم كه كليه موضوعات مربوط به پرداخت 
حقوق كارمندان، پرداخت قبوض، يارانه ها، خريدهاي 

ش��هروندان و غيره را مديريت كند و حداكثر در حد 
وام هاي كارگش��ايي و كم بهره به موض��وع وام ورود 
كند؟ از س��وي ديگر آيا همه بانك هاي كش��ور بايد 
به كارآفرينان و فعاالن اقتص��ادي وام هاي چند صد 
ميلياردي بدهند؟ اگ��ر تعيين صالحي��ت اين افراد 
براي دريافت چني��ن وام هايي، يك فرآيند تخصصي 
اس��ت، چرا همه بانك ها آن را انج��ام مي دهند؟ اگر 
همه بانك ها تشكيالت عريض و طويل براي بررسي 
درخواس��ت هاي وام كالن دارند، پس م��وازي كاري 
وج��ود دارد و لذا بهتر اس��ت كارشناس��ان خبره اين 
موضوع در يك نهاد يا سازمان تخصصي جمع شوند 
و با حذف موازي كاري ه��ا و در يك بانك تخصصي به 

صورت بهينه بر چنين مواردي تمركز كنند.
از طرفي اگر برنامه حذف چهار صف��ر از پول ملي، بر 
مبناي برنامه بان��ك مركزي در جه��ت اصالح نظام 
پولي و بانكي باشد، بايد در گام هاي بعد بدون در نظر 
گرفتن تقدم و تأخر، منتظر تدوين منشور استراتژي 
بانكي، ح��ذف فعاليت ه��اي موازي، برچيده ش��دن 
موسسات مالي و اعتباري، رس��يدن تعداد بانك هاي 
كش��ور به حداكثر پنج بانك دولت��ي و حداكثر پنج 
بانك خصوصي )براي حفظ رقابت( و برچيده ش��دن 
بانك هاي س��ازماني، برچيده ش��دن هلدينگ هاي 
بانكي و نيز ادغام گسترده بانك ها باشيم. الزم به ذكر 
اس��ت كه كش��ور كانادا با نرخ توليد ناخالص داخلي 
نزديك به هزار و صد ميليارد دالر با نرخ هفتاد درصد 
قابل صدور، در مجموع پنج بانك دارد و كش��ور ما با 
حداكثر چهارصد ميليارد دالر توليد ناخالص داخلي 
كه بيش از نيمي از آن نفت و مش��تقات نفتي است و 
به غير از نفت حداكثر پنج درص��د كاالي قابل صدور 
دارد، اين همه بانك ريز و درش��ت خصوصي و دولتي 
و خصولتي دارد و بيش از آن موسسه مالي و اعتباري 
مجاز و غيرمجاز و طبق آمارهاي بانك مركزي بيش از 

دويست درخواست تاسيس بانك جديد!
در گام بعد بايد منتظر الح��اق ايران به اليحه مقابله با 
تأمين مالي تروريس��م و س��اير قوانين جاري بانكي 
بين المللي باشيم، بايد منتظر شفافيت در ترازنامه هاي 
مالي بانك ها باشيم و همچنين اصالح نظام پرداخت 
س��ود و دريافت بهره در بانك ها و در نهايت همه اين 
اصالحات، بانك ها را به جايگاه واقع��ي خود كه ارايه 
خدمات پولي و بانكي است برمي گرداند. اما اگر حذف 
چهار صفر، پايان راه اصالح نظام بانكي باشد هيچ گونه 
اثر مثبتي نخواهد داشت، فقط به مردم كمك مي كند 
ثروت هاي كالن اختالس ش��ده را با اعداد كوچك تر 

ببينند. 

حذف چهار صفر، اصالح روبنايي يا زيربنايي است؟!

يادداشت 2يادداشت 1

 صفحه9  

گزارش

نشانه رفتار هيجاني در بازار 
ساخت و ساز

 شهال روشني|
براساس آمار منتشره از سوي شهرداري، در 9 ماه  
امسال حدود 8 هزار و 271 فقره پروانه ساختماني 
اعم از تج��اري، اداري و مس��كوني در تهران صادر 
شده كه اين مورد در 9 ماه سال 96 حدود 7 هزار و 
123 فقره بوده است. اين آمار نشان مي دهد امسال 

نسبت به سال گذشته رشد 15 درصدي...

 همين صفحه  

يادداشت - 1

حذف چهار صفر  اصالح 
روبنايي يا زيربنايي است؟!

سيده فاطمه مقيمي|
س��ال ها اس��ت موض��وع ح��ذف چند صف��ر از 
اسكناس ها از زبان مسووالن بانك مركزي شنيده 
مي شود و در دوره اي بحث معرفي يك واحد پول 
ديگر مانند »ديريك« به جاي ري��ال ايران نيز به 

ميان آمد. اين در حالي است كه پس از رونمايي...

 همين صفحه  

يادداشت - 2

مسائلي كه سفر ظريف به عراق 
را تحت الشعاع قرار مي دهد 

علي موسوي خلخالي|
محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كش��ورمان 
قرار اس��ت هفته آينده در راس هياتي اقتصادي 
به عراق سفر كند. سفر او از آن جنبه اهميت دارد 
كه ايران با خروج يكجانبه دول��ت دونالد ترامپ، 

رييس جمهوري اياالت متحده امريكا ...

خبر آخر

  تخصيص ارز  به صادرکنندگانی 
که به تعهدات   عمل کرده اند

بانك  مركزي خبر داد

پي��رو انتش��ار اخب��اری در برخی از رس��انه ها 
مج��وز  ص��دور  »توق��ف  ادع��ای  ط��رح  و 
ترخي��ص کاال از گم��رک ب��رای فوالدس��ازان 
ب��زرگ از س��وی بان��ک مرک��زی« بان��ك 
ك��رد: اع��الم  اي  اطالعي��ه  در   مرك��زي 

صادرکنندگان عمده کانی های فلزی از ابتدای 
س��ال تاکنون، به  رغ��م ص��دور مع��ادل حدود 
3ميليارد يورو کاال، تنها ب��ه بازگرداندن معادل 
حدود 839 ميليون يورو ارز به کش��ور در قالب 
روش های اعالمی بان��ک مرکزی اقدام کرده اند. 
از س��وی ديگر، همين صادرکنن��دگان عالوه 
بر درياف��ت تس��هيالت ارزی و ريال��ی متنوع 
از ش��بکه ی بانکی و بان��ک مرک��زی، از ابتدای 
امس��ال تاکنون مع��ادل ح��دود 319 ميليون 
يورو به نرخ رس��می از بانک مرک��زی و معادل 
ح��دود 234 ميليون ي��ورو از طريق س��امانه 
 نيما ب��رای واردات خ��ود ارز درياف��ت کرده اند.

بانک مرک��زی در راس��تای اج��رای مصوبات 
ارزی دول��ت و دس��تورالعمل بازگش��ت ارز 
حاصل از ص��ادرات، از تخصي��ص ارز جديد به 
صادرکنندگانی که در عمل نس��بت به مقررات 
کوتاه��ی داش��ته اند، جلوگيری کرده اس��ت. 
با توجه ب��ه آمار ذکر ش��ده، طبيعت��ًا برخی از 
صادرکنندگان کانی های فلزی نيز در اين گروه 
قرار گرفته اند. اما اين موضوع ارتباطی با خريد ارز 
تخصيص يافته قبلی و همچنين صدور اعالميه 
تأمي��ن ارز )يا مج��وز ترخي��ص کاال از گمرک 
به تعبي��ر برخی رس��انه ها( ب��رای پرونده هايی 
 ک��ه قب��اًل تخصي��ص ارز گرفته ان��د، ن��دارد.

ذکر اي��ن نکته نيز ضروری اس��ت که تخصيص 
ارز برای واردات ب��ه صادرکنندگانی که در عمل 
به وظايف قانونی خود به درستی عمل کرده اند، 

همچون گذشته ادامه دارد.

رييس جمهور در ديدار با مديران وزارت جهاد كشاورزي تاكيد كرد 

»تعادل« شواهد موجود مبني بر توجه بيشتر به صادرات برق را بررسي مي كند

ضرورت  تغيير الگوي  مصرف  غذاي  مردم

تغييرجهت پيكان انرژي ايران

خبر

رييس قوه قضاييه با اشاره به انتشار برخي شايعات 
و ادعاها مبني بر شكنجه يكي از كارگران بازداشتي 
كارخانه نيشكر هفت تپه تاكيد كرد: به دادستان كل 
كشور دستور مي دهم كه همين امروز)روز دوشنبه( 
با تشكيل هياتي مستقل و اعزام اين هيات به منطقه، 
موضوع را مورد بررس��ي قرار دهند. به گزارش اداره 
كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت اهلل صادق آملي 
الريجاني روز دوش��نبه در جلسه مس��ووالن عالي 
قضايي، افزود: چنين مسائلي براي ما بسيار مهم است 
زيرا هيچگاه بناي جمهوري اسالمي، دستگاه قضايي 
و نهادهاي امنيتي و اطالعاتي چنين تخلفاتي نبوده 
و ما آن را به لحاظ شرعي و قانوني ممنوع مي دانيم.  
وي ادامه داد: ممكن اس��ت كارگري متخلف باشد 
اما به هيچ عنوان برخورد خالف قانون با او پذيرفته 
نيست. البته تخلف احتمالي يك بازجو هم نبايد به 
حس��اب يك مجموعه گذاشته ش��ود؛ گرچه خود 
دستگاه هاي امنيتي و انتظامي نيز موظفند از طريق 
بازرسي ها و س��اير س��از و كارهاي نظارتي از وقوع 
تخلفات جلوگيري كنند اما به هر حال متهم كردن 
كل يك دس��تگاه به دليل اقدام احتمالي يك فرد، 
شايسته نيست. او با بيان اينكه گاهي نيز ادعاهايي 
به دليل عدم اطالع از حقوق قانوني مطرح مي شود يا 
زنداني تصور مي كند محيط زندان بايد برايش مانند 
هتل باشد، به وجه ديگر انتشار اين اخبار اشاره كرد 
و يادآور ش��د: مجموع برخوردهايي كه در رسانه ها 
به ويژه رس��انه هاي دش��من با اين موضوع صورت 
مي گيرد، حاكي از امارات و قرائني اس��ت كه نشان 
مي دهد اين ماجرا مي توان��د در ادامه پروژه هاي پي 
در پي و تخريبي دشمن عليه نظام باشد. البته ابعاد 
مختلف اين موضوع بايد بررسي ش��ود و ما پيش از 
بررسي ها هيچكس را تخطئه و تكذيب نمي كنيم. 
او افزود: اظهارات و واكنش هاي دشمن در اين قبيل 
موارد، در داخل كشور نيز مش��تريان خاص خود را 
دارد. اكنون نيز برخي روزنامه ها و رسانه ها دفاع هاي 
نامعقول از افراد مي كنند و به ش��ايعات عليه نظام 
دامن مي زنند. آيا اگر دشمن يك موضوع را در بوق 
و كرنا كرد، مقتضاي امنيت ملي اين است كه دنباله 
رو او شويم؟ او در ادامه به پروژه نااميد ساختن مردم 
اش��اره كرد و گفت: در همين چند م��اه اخير براي 
نااميدس��ازي مردم انواع تالش ها و ابزارها را به كار 
گرفتند و تمام رسانه هايشان به صورت شبانه روزي 
مشغول بمباران تبليغاتي و ايجاد يأس در جامعه ما 
هستند. از هر آنچه به دستش��ان مي رسد به نحوي 
براي تخريب نظام استفاده مي كنند و متاسفانه ما هم 
در تبيين دستاوردها و مقابله با اين هجوم رسانه اي 

موفق نبوده ايم.

با دستور رييس قوه قضاييه به 
دادستان كل كشور

ادعاي شكنجه يكي از كارگران 
نيشكر هفت تپه بررسي مي شود
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سامانه پيامكي روزنامه تعادل
مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



روي موج خبر

    انتقاد از دولت موجب راي آوري در انتخابات 
نمي شود؛پاد|

رييس دفتر رييس جمهور گفت: كساني كه االن 
فكر مي كنند انتقاد از دولت در انتخابات به نفع آنها 
مي شود، اشتباه مي كنند. محمود واعظي در پاسخ 
به اين پرسش كه چرا كميته مشترك اصالح طلبان 
و دولت تاكنون تش��كيل نشده است، بيان كرد: به 
هرحال همه چيز دو طرف دارد؛ يك طرف همان ها 
)اصالح طلبان( و يك طرف هم ما هستيم. همان 
زمان با من صحبت كردند و من گفتم كه اين كميته 
مش��ترك مي تواند مثبت باش��د، االن هم همين 

عقيده را دارم.

    حمي�د مالن�وري مديركل دفت�ر امور 
سياس�ي وزارت كش�ور ش�د؛پايگاه 

اطالع رساني وزارت كشور|
وزير كشور در حكمي »حميد مالنوري شمسي« را 
به س��مت مديركل دفتر امور سياسي وزارت كشور 
منص��وب كرد. در حكم عبدالرض��ا رحماني فضلي 
خطاب به حميد مالنوري شمسي آمده است: بررسي 
و تحليل مسائل و رويدادهاي سياسي كشور، فراهم 
آوردن زمينه اجراي مطلوب و كارآمد قانون احزاب و 
تشكل ها، انجام امور مربوط به انجمن هاي صنفي، 
علمي، تخصصي، پيگيري امور مربوط به اقليت هاي 
ديني، مذهبي، فرق و اق��وام ايراني، برگزاري منظم 
جلسات كميسيون هاي كارگري و دانشجويي شوراي 
امنيت كشور و پيگيري امور و مصوبات آن از جمله 
مواردي اس��ت كه انتظار دارد با برنامه ريزي دقيق، 
هدفمند و مبتني بر اصول نسبت به تحقق آن اهتمام 

و تالش نماييد.

    دولت از گفت وگوي اديان در عرصه محيط 
زيست حمايت مي كند؛ايلنا|

مش��اور رييس جمهور در امور ادي��ان و اقوام تاكيد 
ك��رد: دولت از گفت وگوي ادي��ان در عرصه  محيط 
زيست حمايت مي كند. حجت االسالم يونسي ديروز 
در اولين دور گفت وگ��وي ديني مركز گفت وگوي 
ادي��ان و فرهنگ ها و هيات كاتوليك فرانس��ه كه با 
موضوع »جايگاه محيط زيست در اسالم و مسيحيت 
كاتوليك« با حضور انديش��منداني از اديان اسالم و 
مسيحيت اظهار كرد: انسان با روي آوردن به زيست 
مي تواند از جهنمي كه براي خود ساخته است نجات 
پيدا كند. دولت اي��ران از اين ابتكار ديالوگ و حفظ 
محيط زيس��ت اس��تقبال و حمايت مي كند و اين 
ديالوگ بسيار ارزش��مندي است كه اديان آسماني 

درصدد حفظ محيط زيست باشند.

    وزارت كشور از رويكرد جوانگرايي استفاده 
كرده است؛باشگاه خبرنگاران|

سخنگوي وزارت كشور گفت: همواره تالش مي كنيم 
تا در انتصابات خود رويكرد جوانگرايي را داشته باشيم. 
سيد سلمان ساماني با اشاره به رويكرد جوانگرايي در 
وزارت كشور، اظهار كرد: در مجموعه وزارت كشور از 
ابتداي آغاز دولت تدبير و اميد نگاه آقاي رحماني فضلي 
به عنوان وزير كشور رويكرد جوانگرايي در انتصاب 
مديران بوده است. او با بيان اينكه به وجود آوردن يك 
كادر متخصص و توانمند از اهدف وزارت كشور است، 
گفت: اين موضوع در سطوح مختلف از جمله؛ بخشدار، 
فرماندار و استاندار مورد توجه قرار گرفته است. از سوي 
ديگر ۱۶ اس��تاندار به علت قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان تغيير پيدا كردند و امروز ميانگين سني 

استانداران ۸ سال كاهش پيدا كرده است.

    جلس�ه كميس�يون تلفيق برگزار نش�د؛ 
اعتماد آنالين|

 احمد اميرآبادي فراهاني عضو كميسيون تلفيق اليحه 
بودجه سال ۹۸ از عدم تشكيل نشست عصر ديروز 
اين كميسيون براي تدوين آيين نامه داخلي آن خبر 
داد و گفت: قرار است كه اين جلسه كميسيون تلفيق 
بودجه ۹۸ عصر سه ش��نبه ۱۸ دي ماه برگزار شود. 
همچنين از روز شنبه )۲۲دي ماه( كميسيون تلفيق 
اليحه بودجه ۹۸ در دو نوبت صبح و عصر كليات اليحه 
بودجه را مورد بررسي قرار مي دهد. گفتني است كه 
روز گذشته انتخابات هيات رييسه كميسيون تلفيق 
اليحه بودجه سال ۹۸ كل كشور برگزار شد و غالمرضا 
تاجگردون به عنوان رييس، محمدحسين فرهنگي 
و علي اصغر يوس��ف نژاد به ترتيب ن��واب اول و دوم، 
رستميان و ادياني به ترتيب دبيران اول و دوم و مفتح 

هم به عنوان سخنگو انتخاب شدند. 

    ظريف راهي دهلي نو شد؛ ايسنا| 
محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان ظهر 
ديروز در رأس يك هيأت بلند پايه سياسي-اقتصادي 
تهران را به مقصد دهلي نو ترك كرد. براساس اعالم 
رس��انه هاي هندي، قرار اس��ت وزير ام��ور خارجه 
كشورمان در سفر به هند با مقامات بلندپايه اين كشور، 
ازجمله سوشما سواراج، همتاي هندي خود ديدار و در 
نشست ريسينا شركت كند. همچنين انتظار مي رود 
كه وي با نارندرا مودي، نخست وزير اين كشور ديدار 
داشته باشد. اين سفر در حالي انجام مي شود كه دهلي 
براي ايجاد توازن در روابط راهبردي و اقتصادي خود با 

تهران و واشنگتن تالش مي كند.

    ارتقاي مبلغ وام ازدواج از ۱۵ به ۲۵ ميليون 
تومان؛ خانه ملت|

 رييس كميسيون فرهنگي مجلس گفت كه در اين 
كميسيون مصوب شده كه تسهيالت قرض الحسنه وام 
ازدواج براي هريك از زوجين از ۱5 به ۲5 ميليون تومان 
ارتقا پيدا كند تا از اين طريق وام ازدواج براي عروس و 
داماد 50 ميليون تومان شود. احمد مازني اضافه كرد: 
در همين زمينه و به موازات همين پيشنهاد، مصوبه 
ديگري نيز جهت ارايه به كميسيون تلفيق بودجه ۹۸ 
مجلس به تصويب رسيد كه بر اين اساس، پسراني كه تا 
قبل از ۲4 سالگي ازدواج كنند، مبلغ 30 ميليون تومان 
و براي افراد باالي ۲4 سال مبلغ وام ازدواج ۲0 ميليون 
تومان باشد و براي دختر نيز در هر سني باشد، مبلغ 

۲0 ميليون تومان در نظر گرفته شود.

ايران۲

معاون اول رييس جمهوري خبر داد

رييس سازمان برنامه و بودجه: هيچ ايراني خارج نشيني يارانه نمي گيرد

اصالح  ساختار  بودجه مورد  وفاق  همگاني  است 

گروه ايران|
در آس��تانه ارايه بودج��ه ۹۸ به مجلس ده��م در روزهاي 
منتهي به ۱5آذرماه بود كه اعالم شد دولت ارسال بودجه به 
اهالي بهارستان را براي تامين نظرات رهبر معظم انقالب به 
تاخير انداخته تا بعد از مطابقت بودجه با شرايط پساتحريم 
مهم ترين سند مالي كش��ور براي چكش كاري نهايي در 
اختيار نمايندگان قرار بگيرد؛ رهنمودهايي كه بنا به اظهارات 
دولتمردان قرار بود تا تصوير ش��فاف تري از بودجه مبتني 
بر واقعيات اقتصادي ارايه كند.  با گذشت يك ماه از موعد 
رسمي ارايه بودجه به مجلس، معاون اول رييس جمهوري 
با بيان اينكه حمايت رهبر معظم انقالب از اصالح ساختار 
بودجه منجر به وفاق ملي و اجماع براي انجام اين كار بزرگ 
مي شود، گفت: الزمه اصالحات ساختاري در بودجه اجماع 
و وفاق همگاني است. به گزارش پاد، اسحاق جهانگيري در 
جلسه ستاد فرماندهي اقتصادي مقاومتي با اشاره به تاكيد 
رهبر معظم انقالب مبني بر تدوين برنامه اي براي اصالح 
ساختار بودجه كش��ور با هدف كاهش هزينه ها و حمايت 
از برنامه هاي اقتصاد مقاومتي، گفت: يكي از ظرفيت هاي 
اقتصاد مقاومتي قدرت اجماع س��ازي آن اس��ت. معاون 
اول رييس جمهوري افزود: يك��ي از ظرفيت هاي اقتصاد 
مقاومتي قدرت اجماع سازي آن است و در حال حاضر شاهد 
شكل گيري وفاق ملي و فرصتي مناسب هستيم كه اجماع 
همه اركان نظام براي اصالحات ساختاري در بودجه كشور 
را فراهم كرده و زمينه هاي الزم براي مشاركت در اين كار 
به خوبي ايجاد شده است. وي همچنين با اشاره به آمادگي 
مجلس براي كمك به اصالح ساختاري بودجه، خاطرنشان 
كرد: الزم است سازمان برنامه و بودجه كشور موضوع اصالح 
س��اختار بودجه را در قالب نقشه راهي جامع و منسجم به 
همراه برنامه زمانبندي براي اجرا تدوين كند تا با مشاركت 
قواي سه گانه و ساير نهادها و دستگاه ها بتوانيم اين كار بزرگ 

و ضروري را به انجام برسانيم.

       چالش هاي پيش روي اقتصاد كشور
جهانگيري در ادامه با اشاره به اينكه ويژگي مشكالت كشور 
امروز پيچيده و دشوار است، خاطرنشان كرد: البته حل اين 
چالش ها غيرممكن نيست و مي توان با اصالحات مناسب 
در ساختار بودجه، برنامه ها و راه كارهاي مناسب براي حل 
و فصل اين مسائل تدوين كرد. معاون اول رييس جمهوري 
مسائل صندوق هاي بازنشستگي، چالش محيط زيست، 
مس��اله كم آبي و موضوع بي��كاري را از جمله چالش هاي 

اصلي كش��ور برش��مرد و تصريح كرد: بايد در برنامه ها و 
هدفگذاري هاي خود به دنبال رشد اقتصادي پايدار مستمر 
اشتغال زا باشيم چرا كه يكي از اصلي ترين چالش هاي كشور 
بيكاري است و در اين مقطع، رشد اقصادي كه منجر به ايجاد 
فرصت هاي شغلي شود، امري ضروري است. رييس ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي بر لزوم برنامه ريزي براي بازدهي 
مناسب دارايي هاي شركت هاي دولتي تاكيد و اظهار داشت: 
با وجود اينكه مجموع دارايي اين شركت ها رقم بسيار بزرگي 
اس��ت اما گزارش ها نش��ان مي دهد كه مجموع بازدهي و 
سودآوري اين شركت ها پايين تر از سطح انتظارات است كه 
بايد در اين زمينه چاره انديشي شود. در اين جلسه مسعود 
پزشكيان نايب رييس اول مجلس شوراي اسالمي نيز با اشاره 
به اهميت اصالح ساختاري بودجه و آثار مثبت آن در اقتصاد 
كشور، گفت: اجراي اين كار نيازمند هماهنگي ميان همه 
قوا و نهادها است و مجلس آمادگي دارد در اين برنامه مهم 

مشاركت و همراهي الزم را با دولت انجام دهد.

       گزارش پيش نويس اصالح ساختاري بودجه
در اين جلسه همچنين نماينده س��ازمان برنامه و بودجه 
گزارشي از پيش نويس برنامه اصالح ساختاري بودجه بر 

اساس سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ارايه كرد.
او گزارشي از وضعيت موجود بودجه و ضرورت اصالحات 
س��اختاري آن اراي��ه كرد و گف��ت: هزينه هاي ناش��ي از 
چالش هاي مختلف نظير مسائل محيط زيست، مسائل نظام 
بانكي، مشكالت صندوق هاي بازنشستگي و بدهي دولت، 
منجر به ناترازي مستمر بودجه با ساختار فعلي شده است كه 
تاكنون براي رفع اين ناترازي يا از منابع بانك مركزي استفاده 
شده كه منجر به تورم مي شود يا از پس اندازها و ثروت ملي 

استفاده شده كه به افزايش بدهي دولت منجر مي شود.
در اين گزارش همچنين چارچ��وب اصالحات بودجه اي 
ش��امل ثبات اقتصاد كالن، درآمدزايي پايدار، هزينه كرد 
كارا و تقويت نهادي بودجه تشريح و اعالم شد كه اصالحات 
ساختار بودجه بر اس��اس اين 4 مولفه كه هر كدام شامل 
زيرمجموعه هايي است، مي تواند پش��تيبان رشد پايدار 
اقتصاد كشور باشد. در ادامه اين نشست پس از بحث و تبادل 
نظر پيرامون اين گزارش و برنامه اصالح ساختاري بودجه، 
مقرر شد سازمان برنامه و بودجه كشور با مشاركت ساير قوا 
و نهادهاي مرتبط هرچه سريعتر اين برنامه را در قالب نقشه 
راهي منسجم و با تنظيم برنامه زمانبندي اجرا، تدوين و آن 

را به دولت ارايه دهد.

       هيچ ايراني خارج نشيني يارانه نمي گيرد
در شرايطي كه برخي رسانه ها طي هفته گذشته از پرداخت 
يارانه نقدي به 7الي ۸ميليون ايراني خارج از كشور خبر داده 
بودند؛ رييس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: به هيچ 
يك از ايرانيان مقيم خارج از كشور يارانه پرداخت نمي شود.

نوبخت در حاشيه شصت و دومين جلسه ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي در گفت وگو با خبرنگاران افزود: كساني 
كه مدعي هستند به ايرانيان مقيم خارج يارانه پرداخت 
مي ش��ود بدون استناد سخن نگويند بلكه موارد ادعايي 
خود را با استناد مطرح كنند. رييس سازمان برنامه و بودجه 
كشور گفت: بخش نخست برنامه اصالح ساختاري بودجه 
تقديم ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي شد. نوبخت افزود: 
اصالح ساختاري بودجه به طور جدي در دستور كار دولت 
قرار دارد و ما نيز در سازمان برنامه و بودجه، بخش نخست 
آن را تهيه و تقديم ستاد اقتصاد مقاومتي كرديم كه پس 

از آن به شوراي هماهنگي اقتصادي س��ران قوا ارسال و 
در صورت تصويب براي تأييد نهايي خدمت مقام معظم 
رهبري تقديم خواهد ش��د. او گفت: البته در بودجه ۹7 
بخشي از ساختار بودجه با كاهش آن از 433 هزار ميليارد 
تومان به 407 هزار ميليارد تومان انجام شد اما بخش ديگر 
آن مربوط به نهادسازي در بودجه است كه آن را پيگيري 
مي كنيم. نوبخت همچنين درباره روند پرداخت يارانه ها 
گفت: دولت ۹34 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت 
مي كند در حالي كه فقط يارانه مستقيم كه در اليحه بودجه 
آورده ش��ده 4۲ هزار ميليارد تومان اس��ت. او همچنين 
اشاره اي به وضع اشتغال كرد و افزود: براي سال جاري به 
ميزان يك ميليون و 33 هزار فرصت شغلي برنامه ريزي 
كرده بوديم كه گزارش پاييز ما نشان مي دهد ۶۸0 هزار 
نفر وارد بازار كار شدند كه از اين ميزان براي ۶۲3 هزار نفر 
شغل ايجاد شد.  رييس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: 

برنامه ما براي سال ۹۸ ايجاد يك ميليون و 77 هزار فرصت 
شغلي است و تالش مي كنيم كه به آن دست پيدا كنيم..

       ۷ ميليون ميليارد تومان دارايي غيرمولد
رييس سازمان برنامه و بودجه با اعالم اينكه برنامه اصالح 
ساختار بودجه در چهار سرفصل به ستاد اقتصاد مقاومتي 
ارايه ش��د، رقم دارايي هاي غيرمولد دولت را 7 ميليون 
ميليارد تومان اعالم كرد. محمد باقر نوبخت با بيان اينكه 
موضوع مهمي كه در اين جلسه مورد توجه قرار گرفت، 
اصالح ساختار بودجه بود، افزود: شرايط تحريم فرصت 
مناسبي است كه برخي اصالحاتي را كه در شرايط عادي 
با مقاومت روبه رو خواهد شد، مورد توجه قرار دهيم و در 
ابالغيه اخير مقام معظم رهبري نيز اين موضوع گنجانده 
شده بود كه بودجه ۹۸ را با اصالح ساختارهايي به انجام 

برسانيم.

»تعادل« نقش و جايگاه معاونت اقتصادي در وزارت خارجه را بررسي مي كند

ديپلماسي اقتصادي؛ الزام يا غيرضرور؟
گروه ايران|

سال گذشته محمد جواد ظريف اجالس مجمع جهاني 
اقتص��اد را ناديده گرفت و در ايران ماند تا به كار مهم تري 
برسد. اين تعبير سخنگوي وزارت خارجه از كاري بود كه 
ظريف در تهران داشت؛ »تغيير ساختار وزارت خارجه«. 
تغيير س��اختاري كه از مدت ها پيش در دستور كار وزير 
خارج��ه و معاونانش ق��رار گرفته ب��ود؛ چنانكه به گفته 
ابراهيم رحيم پور معاون پيشين آسيا و اقيانوسيه وزارت 
امور خارجه براي حذف س��ه معاون منطقه اي و تشكيل 
۲ معاونت اقتصادي و سياسي نزديك به ۶ ماه در شوراي 
معاونين اين وزارتخانه بحث ش��د. وزير خارجه براي اين 
تغيير دو دليل نام برد؛ يكي چابك سازي ساختار و ديگري 
فعال كردن ديپلماسي اقتصادي. دومي بعد از آن پررنگ 
ش��د كه پس از امضاي برجام، سفر هيات هاي تجاري به 
ايران فزوني ياف��ت. هر چند پيش از آن، ميانه دهه 70 تا 
آخرين سال هاي دهه ۹0، وزير خارجه معاون اقتصادي 
داشت، اما محمود احمدي نژاد، و وزير خارجه اش به اين 
نتيجه رسيدند كه اين معاونت الزم نيست. در دولت نهم، 
مدتي منصور برقعي اين مسووليت را بر  عهده داشت كه 
بعد از آن، اين معاونت منحل شد و در حد يك اداره  كل باقي  
ماند. حال نيز كه احياي معاونت اقتصادي به يك سالگي 
خود رسيده، برخي مي پرسند وجود اين معاونت در وزارت 

خارجه ضروري است يا آنكه بايد مانند دولت احمدي نژاد، 
روي آن خط قرمز كشيد و حذفش كرد.

       ديپلماسي اقتصادي، ضرورتي انكار ناپذير
يكي از ديپلمات هاي س��ابق اعتقاد دارد كه ديپلماس��ي 
اقتصادي براي ايران ضروري اس��ت و حتي وزارت خارجه 
باي��د پيش تر اين معاونت را احيا مي كرد. محس��ن روحي 
صفت با بيان اينكه »در دنياي امروز توان اقتصادي به عنوان 
مولفه اي اساسي در تعيين قدرت كشورها شناخته مي شود«، 
مي گويد: »امروزه تعيين كننده مناسبات ميان كشورها، در 
كنار مسائل ژئوپليتيك و ژئواستراتژي، توان اقتصادي طرفين 
است. اين نقش طي دهه هاي اخير همواره رو به فزوني بوده 
و از اين رو تشكيل معاونتي تحت عنوان معاونت اقتصادي در 
وزارت خارجه بيش از پيش براي كشور ضروري بود. به اعتقاد 
بنده، ايران حتي با تاخير وارد ديپلماسي اقتصادي شده و بايد 
خيلي زودتر در اين حوزه ورود مي كرد.« معاون سابق آسيا 
و اقيانوسيه وزارت امور خارجه معتقد است كه »گسترش 
ديپلماسي اقتصادي براي كشورهايي كه توسعه و پيشرفت 
اقتصادي را هدف غايي در نظر مي گيرند، بس��يار ضروري 
است« در حالي كه به گفته او» در ايران همه اركان، به اين 
باور مشترك نرسيدند كه هدف دولت در ايران بايد توسعه 
اقتصادي باشد«. به باور اين ديپلمات ارشد كشورمان، »اول 

بايد روشن شود كه هدف نظام سياسي ما توسعه اقتصادي 
است يا خير. تا به امروز به اين پرسش پاسخ روشني داده نشده 
است. برخي قدرت ايدئولوژيك را به عنوان هدف نظام مطرح 
مي كنند، برخي هم از توسعه اقتصادي به عنوان هدف غايي 
سخن مي گويند«. او در اين باره توضيح مي دهد: »گروه هاي 
قدرت كه به توسعه اقتصادي بي توجه هستند، بايد اين را 
در نظر داشته باشند كه اگر كشور توسعه نيابد، مشروعيت 

ساختار سياسي از بين مي رود.«
روحي صفت با اشاره به اينكه اهميت ديپلماسي اقتصادي 
بيشتر از گذشته شده است مي گويد: » اهميت ديپلماسي 
اقتصادي تا به اندازه اي رسيده كه ديگر كار اقتصادي، محدود 
به يك يا دو وزارتخانه نيست. در اين راستا وزارت خارجه هم 
مي تواند نقش جدي ايفا كند. حتي در كش��ورهايي مانند 
ژاپن، مالزي و اندونزي كه هدف شان توسعه اقتصادي است، 
وزارتخانه اي با عنوان وزارت بازرگاني و توسعه روابط خارجي 
دارد«. او در عين حال تاكيد مي كند كه »ساختار مورد اشاره 
او در اين كش��ورها، سطح بااليي از ورود اقتصاد به دستگاه 
ديپلماسي است؛ اما براي رسيدن به اين موقعيت بايد قدم به 
قدم حركت كرد و فعال كردن معاونت اقتصادي در وزارت 

خارجه مي تواند اولين گام تا رسيدن به آن هدف باشد«. 
معاون پيشين دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور 
خارجه همچنين عملكرد يكساله معاونت اقتصادي را مثبت 

ارزيابي مي كند و توضيح مي دهد »هدف سفرهايي كه وزير 
خارجه و معاونين اين وزارتخانه در يكسال گذشته به ديگر 
كشورها داشته اند، عموما گسترش مناسبات اقتصادي بوده 
است. چنانكه مي بينيم وزير خارجه در سفر اخير به هند، 
بازرگانان را همراه خود مي كند و نشس��ت هايي با مقامات 
بخش خصوصي كشورها، مانند اتاق هاي بازرگاني ترتيب 
مي دهد«.به باور روحي صفت، »با احياي معاونت اقتصادي 
در وزارت خارجه مشاهده مي كنيم كه توسعه روابط اقتصادي 
از دريچه اين وزارتخانه موضوعيت پيدا كرده و گس��ترش 

يافته است«. 

       ماموريت وزارت خارجه سياسي است
در نقطه مقابل، برخي مقامات پيشين وزارت خارجه معتقدند 
معاونت اقتصادي نمي تواند خواسته كساني را كه خواهان 
فعال كردن ديپلماسي اقتصادي از طريق تشكيل اين معاونت 
بودند، برآورده كند. سفير پيشين ايران در يونان و مالزي از 
اين دس��ته از ديپلمات هاي سابق است كه چنين اعتقادي 
دارد. قاسم محبعلي كه در دوره اي مديركل خاورميانه وزارت 
خارجه بوده، معتقد است روابط خارجي ايران با ديگر كشورها 
عموما به داليل سياسي- امنيتي و مسائل ژئوپليتيك شكل 
مي گيرد، نه م��روادات تجاري و اقتصادي.  محبعلي با بيان 
اينكه ماموريت وزارت خارجه، ديپلماتيك است به »تعادل« 
مي گويد: » گس��ترش و مديريت روابط با ديگر كشور ها بر 
اساس منافع متقابل كه لزوما اين منافع، اقتصادي هم نيست، 
ماموريت وزارت خارجه اس��ت. هر چند وزارت خانه هايي 
همچون وزارت اقتصاد مي تواند از طريق دستگاه ديپلماسي 
در جهت گسترش روابط تجاري و اقتصادي با ديگر كشور ها 

قدم بردارد.«محبعلي درباره چرايي تشكيل معاونت اقتصادي 
وزارتخارجه مي افزايد: »اگر طي چند س��ال اخير مطالبات 
اقتصادي از وزارت خارجه شدت گرفته، بدليل توقعاتي بوده 
كه بعد از برجام به وجود آمده است. معاونت اقتصادي وزارت 
خارجه هم در همين فضا شكل گرفت.«سفير اسبق ايران در 
يونان درباره جايگاه سفارت خانه ها در ديپلماسي اقتصادي 
توضيح مي دهد: »مديريت روابط با هر كش��وري، بر عهده 
سفير ايران در آن كشور است. در اين بين، در هر سفارت خانه 
ممكن است مجموعه اي از اقدامات، از جمله روابط كنسولي، 
فرهنگي، اقتصادي و امنيتي انجام شود. اقداماتي هم كه فراتر 
از روابط سياسي است، عموما توسط رايزن ها انجام مي شود 
كه از وزارت خانه هاي مختلف ماموريت دارند.«او مي افزايد: 
»چنانكه در سفارت خانه هاي ايران، رايزن هاي اقتصادي، 
فرهنگي و... فعال هستند كه هر يك از آنها از يك وزارتخانه 
ماموريت دارند. در واقع وزارت خارجه بستري را فراهم مي آورد 
كه دستگاه هاي مختلف بتوانند براي ارتباط با ديگر كشورها 
از اين بس��تر استفاده كنند و سفرا نيز اين روابط را مديريت 
مي كنند.«در اين بين برخي از عدم همكاري دس��تگاه ها 
و وزارتخانه ها ب��ا وزارت خارجه خبر مي دهند و دليل آن را 
هم منافع سازماني مي دانند. محبعلي اين موضوع را تاييد 
مي كند و توضيح مي دهد: »اين واقعيت به فرهنگ مديريتي 
در كشور باز مي گردد كه كابينه دولت، به هم پيوسته نيست 
و بعضا جزيره گونه فكر و عمل مي كند. در سياست خارجي 
مسائلي كه به منافع ملي مربوط مي شود، خرد شدني نيست. 
هر وزارتخانه اي در خارج از مرزها فعاليت خاصي دارد، در اين 
بين، وزارت خارجه هم تمامي كنش ها از س��وي نهادهاي 

ايراني در ديگر كشورها را مديريت مي كند.«

ترامپ صرفا آرزوهاي باطل 
خود را بيان مي كند

س��خنگوي وزارت ام��ور 
خارج��ه در واكن��ش ب��ه 
اظه��ارات رييس جمه��ور 
امريكا درب��اره ايران گفت: 
آقاي ترامپ صرفا آرزوهاي 
باطل و مح��ال خود را بيان 
مي كند. به گ��زارش پايگاه 
اطالع رس��اني وزارت خارجه، بهرام قاس��مي در پاسخ 
ب��ه اظهارات اخي��ر رييس جمهور امري��كا اظهار كرد: 
ايشان هم چون هميش��ه، بي آموختن درسي از تاريخ 
تحوالت دهه هاي اخير و بازبيني سياس��ت هاي سرا پا 
غلط اس��الف خود در قبال اين منطقه و ايران بار ديگر 
سخناني بي منطق و از سر نفرت را نسبت به مردم اين 
سرزمين باستاني مطرح كرده است كه باز تكرار همان 
زياده خواهي و جاه طلبي هاي قدرت هاي قرون وسطايي 
و تاريخ مصرف گذشته است.  وي افزود: خيال پردازي و 
اقدامات خصمانه اياالت متحده امريكا تاكنون با وجود 
همه تالش هاي كينه توزانه آنها نس��بت به مردم ايران 
راه به جايي نبرده و بي شك در آينده نيز نخواهد برد. او 
تصريح كرد: ترامپ صرفا آرزوهاي باطل و محال خود را 
بيان مي كند كه با واقعيت هاي موجود هيچ تطابقي ندارد.

اليحه پالرمو تا زمان تعيين 
شده به نتيجه مي رسد

معاون قوانين مجلس با توجه 
به نزديك بودن ضرب االجل 
اف اي ت��ي اف گفت: اليحه 
پالرم��و ت��ا زم��ان تعيين 
ش��ده به نتيجه مي رسد اما 
درباره اليحه »سي اف تي« 
مش��خص نيس��ت كه آيا 
تصويب آن قبل از ضرب االجل تعيين شده خواهد بود 
يا خير. به گزارش خبرآنالين، حسين ميرمحمدصادقي 
درباره آخرين وضعيت اليحه الحاق ايران به كنوانسيون 
مبارزه با جرايم سازمان يافته )پالرمو( بيان كرد: هم اكنون 
اليحه پالرمو در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت 
نظام قرار دارد و روز ش��نبه آينده در جلسه كميسيون 
مربوطه مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح مي شود 
كه در صورت تصويب، دو هفته بعد راهي صحن مجمع 
خواهد شد. او ادامه داد: چنانچه اليحه پالرمو به تصويب 
برسد ضرب االجلي كه از سوي اف اي تي اف براي تصويب 
لوايح چهارقلو تعيين شده، در مورد اليحه پالرمو رعايت 
مي شود. وي تصريح كرد: با توجه به تعطيلي مجلس در 
هفته آينده و ايرادات زياد شوراي نگهبان مشخص نيست 

كه چه زماني تعيين تكليف مي شود.

در سفرم به افغانستان، امريكا 
براي مذاكره اعالم آمادگي كرد
دبير ش��وراي عالي امنيت 
مل��ي تصري��ح ك��رد كه 
دشمنان با استفاده از واژه ها 
و اس��تعاره ها ب��ه اقدامات 
خود بار مثبت و به اقدامات 
ايران بار منفي مي دهند . به 
گزارش ايسنا، دريابان علي 
شمخاني در همايش بين المللي دفاع و امنيت در غرب 
آسيا با بيان اينكه ما اهل مذاكره با افراد بي منطق نيستيم 
به سابقه بد عهدي امريكايي ها در نوع رفتار با ايران از 
جمله در بحث تعامل در رابطه با افغانستان و موضوع 
برجام اشاره كرد و يادآور ش��د: خروج آنها از برجام بر 
قطر بي عهدي آنها افزود. وي با بيان اينكه در آن دوران 
آنها مجبور شدند حق غني سازي ايران را به دليل توليد 
قدرت در توانايي فني هسته اي و همچنين مقاومت 
ايران به رسميت بشناسند و آنها قبل از مذاكرات متعهد 
به اين موضوع شدند، خاطرنشان كرد: كاري كه ترامپ 
كرد اين بود كه به تعهد دولت امريكا خدشه وارد كرد. از 
بر جام عبور كرد و قطعنامه ۲۲3۱ را مورد خدشه قرار 
داد. اكنون نيز پيام مي دهد. ترامپ به دروغ مي گويد كه 

ايران پيام مي دهد. 

تصويب اليحه مقابله با 
پولشويي قدمي رو به جلو است
معاون حقوقي رييس جمهور 
با بيان اينكه تصويب اليحه 
اص��الح قان��ون مب��ارزه با 
پولش��ويي قدمي رو به جلو 
بود، يادآورش��د ك��ه البته 
برخي تغييرات در مقايسه 
با متن ارس��الي دولت و نيز 
متن مصوب مجلس اعمال شده است. لعيا جنيدي در 
گفت وگو با ايسنا، با اشاره به تصويب اليحه اصالح قانون 
مبارزه با پولشويي اظهار كرد: اين قانون يكي از مجموع 
قوانيني است كه ما براي اصالح نظام بانكي و مجموع روابط 
پولي و بانكي خودمان به آن نيازمند هستيم. بنابراين هدف 
اصالح اين قانون مشخصا اين بود كه خالء هاي قانون قبلي 
را در اين زمينه پوشش دهد و بعضي از اشكاالت را رفع 
كند. وي تاكيد كرد: البته قابل انكار هم نيست كه چهار 
متن قانوني مورد پيگيري دولت، از جمله اين قانون براي 
حفظ و توسعه ارتباطات بانكي بين المللي نيز ضروري 
است. اوگفت: اين قانون يكي از لوايح چهارگانه اي بود كه 
از نظر پوشش نقص قوانين، اصالح نظام بانكي و مالي مورد 
نياز ما بود. بنابراين اقدامي كه در تصويب اليحه مذكور 

صورت گرفته است قدمي به پيش بوده است.

 آزمودن اراده ايران حاصلي
جز پشيماني ندارد

وزير دف��اع و پش��تيباني 
نيروي هاي مس��لح گفت: 
به استعمارگران و غربي ها 
مي گوييم كه اكنون زمان 
مناسبي براي آزمودن اراده 
و عزم ما نيس��ت و اين كار 
حاصلي جز پشيماني براي 
آنها ندارد. به گزارش ايرنا، امير س��رتيپ امير حاتمي 
ديروز در همايش بين الملي امنيت در غرب آسيا كه 
در دانشگاه عالي دفاع ملي برگزار شد، افزود: كساني 
كه از تعهدات خود سرباز زده اند، حق ندارند در رابطه 
با مذاكره حرف بزنند، و حرف زدن در اين زمينه امري 
مضحك است . وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
با بيان اينكه هشت سال گذشته براي كشورهاي غرب 
آسيا خونبار بوده است، گفت: اين منطقه پس از جنگ 
جهاني دوم اردوگاه ش��رق و غرب ش��د و ايجاد رژيم 
صهيونيس��تي نا امني و جنايت را به دنبال خود براي 
منطقه به ارمغ��ان آورد. امير حاتمي، گفت: ناآرامي و 
جنگ در غرب آسيا منبعث از انديشه شكست خورده 
و منفعت طلبانه غرب است كه براي منافع خود منطقه 

ما را به آشوب و جنگ كشاندند.
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چهره ها



اخبار  كالن 3 كالن

يك كارشناس اقتصادي عنوان كرد

بررسي »تعادل« از عوامل عدم راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزاياي كارمندان

محيطزيستنامساعداقتصادايرانبرايتعاونيها

شفافيت  حقوق ها در تعليق

اي��ن روزه��ا در اقتصاد اي��ران دوباره مباح��ث مربوط به 
بسترسازي براي قدرت گرفتن تعاوني ها مطرح مي شود. 
وزير اقتصاد دربرنامه هاي وزارتخانه متبوعش ميدان دادن 
به تعاوني ها را مطرح كرده و اكنون نيز بحث واگذاري برخي 
بنگاه هاي دولتي به تعاوني ها مطرح شده. برخي بنگاه هاي 
بزرگ و پردرآمدي مانند باش��گاه استقالل و پرسپوليس. 
دراين زمينه يك كارشناس اقتصادي ضمن تاكيد بر نقش 
نظام تعاوني در جهت ايجاد عدالت اجتماعي گفت: زماني 
اقتصاد يك كشور مي تواند بستر رشد تعاوني ها باشد كه 
تولي��د در آن پا بگيرد حال آنكه اقتصاد ايران، اقتصادي به 
سود دالالن و رانت جويان است. طبعا در اين شرايط تعاوني 
مي تواند تا حدي در برخي بخش ها كمك كند اما به طور 
كلي امكان رشد و گسترش نخواهد داشت. دولتمردان ايران 
بايد قبل از هر چيز جذابيت ه��اي بخش توليد را افزايش 
دهند و سپس با سياست هاي تشويقي، مشوق گسترش 

نظام تعاوني شوند.
به گ��زارش »تعادل«، ب��ا باال گرفتن بحث هاي��ي در نقد 
خصوصي سازي اكنون زمزمه هايي از افزايش نقش تعاوني ها 
در اقتصاد ايران و جايگزين ك��ردن اين روش مالكيتي به 
جاي دو مدل خصوصي و دولتي، ش��نيده مي شود. حتي 
هنگامي كه بحث واگذاري دو تيم فوتبال پايتخت ايران، 
يعني استقالل و پرسپوليس هم مطرح شد، مدل تعاوني 
به عنوان الگوي واگذاري از سوي اتاق تعاون ايران پيشنهاد 
ش��د و يا هنگامي كه كارگران برخ��ي از بنگاه هاي واگذار 
شده معترض مي ش��وند، تعدادي از كارشناسان واگذاري 
ب��ه تعاوني ها را راهكار گريز از بخ��ش خصوصي يا دولتي 

معرفي كردند.
در قانون اساسي ايران سه نوع مالكيت تعاوني، خصوصي و 
دولت پذيرفته شده است. اين ميان علي رغم تاكيدات مكرر 
مسووالن همواره بخش تعاوني از رشد در كشور ناكام بوده 
به گونه اي كه تنها پنج درصد اقتصاد ايران در اختيار تعاوني ها 
است كه بخش اصلي آن نيز در بخش مصرف و توزيع است. 
هر چند آمار دقيقي از جز به جز تعاوني هاي كشور وجود 
ندارد ولي پرواضح اس��ت مشكالت فراواني براي رشد اين 
بخش در اقتصاد اي��ران وجود دارد. با اين همه هنوز از يك 
ارزيابي كافي و جامع در مورد مشكالت اين بخش خبري 
نيست و حتي مسووالن دولتي نيز چندان به معضالت اصلي 

اشاره نمي كنند.
در همين رابطه روز گذشته محمد کبيری ، معاون وزارت كار 
گفت: بايد با ريشه يابی مشکالت بخش تعاون، نقاط قوت را 
تقويت و نقاط ضعف را شناس��ايی و برای بهبود آن تالش 
کنيم.  وی با اشاره به اينکه وجود مشکالت ساختاری اقتصاد 
کشور يکی از مهم ترين موانع جذب سرمايه گذاری خارجی 
است گفت : يکی از راه های برون رفت از اين شرايط حمايت 
از بنگاه  های کوچک و متوسط و تعاونی هاست. معاون امور 
تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم بررس��ی 
چالش ها و مشکالت قضايی وحقوقی تعاونی ها تاکيد کرد 
و گفت : بايد ارزيابی ها و بررسی های الزم دراين باره انجام و 
برنامه ويژه ای برای کاهش تصديگری دولت و برون سپاری 
خدمات در نظر گرفته شود. کبيری درباره رويکرد پرداخت 
تسهيالت اشتغال روس��تايی نيز گفت: بهترين رويکرد 

پرداخت تسهيالت به طرح هايی است که در زنجيره تامين 
ارزش قرارداشته و فروش آنها تضمين شده باشد.

  تعاوني عدالت اجتماعي را عملي مي كند
همچنين مراد راهداري، كارش��ناس ام��ور اقتصادي به 
»تعادل«  گفت: در كش��ورهاي مختلف جهان آمار سهم 
تعاوني در اقتصاد باالتر از ايران اس��ت و رقم پنج درصدي 
سهم اين بخش از كل اقتصاد كه تنها پنج درصد است، رقمي 
ناچيز است. حال آنكه مثال در كشوري مانند كره جنوبي هم 
با ايجاد ساز و كارهاي الزم در برخي بخش ها مانند شيالت 
تعاوني ها نقش حياتي و اساسي دارند. اين ميان بايد توجه 
داشت كه تعاوني ها به دليل كاركردي كه دارند مي توانند به 

درجه زيادي عدالت اجتماعي را محقق كنند. 
او ادام��ه داد: مهم تري��ن تفاوت تعاوني ها با ش��ركت هاي 
خصوصي، اعم از آنهايي كه سهام خاص دارند يا عام، در حق 
راي و تصميم گيري افراد است؛ در شركت ها حق راي هر فرد 
براساس سهمي كه دارد اعطا مي شود ولي در تعاوني  هر فرد 
يك حق راي دارد و درنتيجه انحصاري در تصميم گيري ها 
به وجود نمي آيد. اين مزيت در اقتصاد ايران نتوانسته خودش 
را شكوفا كند و حتي گاهي موجب پس زده شدن تعاوني ها 
نيز مي ش��ود حال آنكه اگر قانوني مانند قانون تجارت كه 
نحوه فعاليت شركت ها را مشخص مي كند در اين بخش 
هم بود تا حدودي اين موانع رفع مي شد. با اين همه به دليل 
كاستي هاي متعدد در عمل بخش تعاوني در اقتصاد ايران 

به بن بست رفته است.
راه��داري با تاكيد بر نق��ش تعاوني ه��ا در تحقق عدالت 

اجتماعي گفت: هدف از رش��د و گسترش تعاوني ها كنار 
زدن سرمايه داري و نقش سرمايه در اقتصاد بود با اين همه 
افرادي حاضر به س��رمايه گذاري هاي بزرگ هس��تند كه 
بتوانند براساس سهم خود حق راي داشته باشند به همين 
دليل تعاوني مي تواند الگويي مناسب تر در بنگاه هاي كوچك 
و متوسط باشد. با اين همه مي توان ساختاري را تنظيم كرد 
كه نه تنها معايب سرمايه داري را نداشته باشد، بلكه بتواند با 
تكيه بر نقاط قوت نظام تعاوني شرايط را براي رشد همگان 

فراهم كند. 
وي تاكيد كرد: مي توان در قالب تعاوني نيز برخي بنگاه هاي 
اقتصادي كش��ور را واگذار كرد و مردم هم حتما به چنين 
روش هايي تمايل نش��ان خواهند داد ام��ا دولت هم بايد 
با اقدامات تش��ويقي و مثال پرداخت تس��هيالت تمايل و 
گرايش به چنين فعاليت هاي��ي را افزايش دهد. هر چند 
براي مشوق ها بايد ساز و كاري فراهم آورد كه شركت هاي 
خصوصي نتوانند خود را تعاوني جا بزنند و از مزايا بهره مند 
شوند. يا اينكه مشوق ها آنقدر زياد باشد كه فضاي رقابتي در 

اقتصاد بر هم بخورد.
او در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه چگونه دولتمردان 
مي توانند اقبال عمومي به ساز و كار تعاوني را افزايش دهند 
گفت: چنانچه دولت قص��د دارد نقش تعاوني ها را پررنگ 
كند بايد بيش از گذشته بر اين مهم تمركز كند و با نقد به 
عملكرد گذشته قبل از هر چيز خألهاي قانوني اين بخش 
را جبران كند. متاس��فانه در ايران تعاوني در بخش توليد 
نتوانسته آن طور كه بايد و شايد پا بگيرد. موفقيتي هم كه در 
بخش مصرف به وجود آمده به خاطر اين است كه اوال زير نظر 

سازمان ها عملي شده و عالوه بر اين تقريبا همه به يك اندازه 
آورده داشته اند. درنتيجه تعارض منافع هم به وجود نيامد.

  توليد مساله اصلي اقتصاد ايران است
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به مشكالت بخش توليد 
و كليت اقتصاد گفت: ما در حوزه توليد به طور كلي دچار 
مشكل هستيم و اين بحث جدا از نظام مالكيتي خصوصي، 
دولتي و تعاوني وجود دارد. به دليل مشكالت بخش كالن، 
اقتصاد كشور بيش��تر خود را خدماتي يا درواقع بازرگاني 
تعري��ف مي كند. در ادبي��ات اقتصاد سياس��ي به چنين 
اقتصادهايي، اقتصاد دالل محور و رانت خوار گفته مي شود 
كه هم بخش دولت��ي را تنبل مي كند و با توجه به اهميت 
اين بخش، آرام آرام تمام اقتصاد كشور درگير مي شود. هم 
اكنون كه بحث بودجه داغ است، بايد سعي شود درآمدهاي 
نفتي از بودجه جاري جدا شود و هيچ بخشي از اين درآمدها 
صرف هزينه هاي روز نش��ود و در مقابل در بخش عمراني 
كشور سرمايه گذاري شود. با اين اقدام مي توانيم امكان زير 
ساختي و زيربنايي را فراهم كنيم و يا بخشي از درآمدهاي 
نفتي را به س��مت مشوق هاي توليد س��وق دهيم. وقتي 
گفته مي ش��ود نفع از اصلي اقتصاد ايران به خارج مي رود 
به اين معناست كه بخش نامولد بزرگتر از حد عادي است. 
حال آنكه بر اقتصاد داخل ه��م تمركز كرد و با تغيير نگاه 
به س��وي توليد اين بخش را تقويت كرد و با مدل تعاوني 
عدالت اجتماعي و رش��د همگاني را فراهم آورد. به گفته 
او فضاي كسب و كار كشور بايد دوباره تنظيم شود.  وي با 
انتقاد از فضاي خصوصي سازي در كشور افزود: اگر فضاي 

كسب و كار كشور بهبود يابد، آن گاه بسياري از مشكالت 
اقتصادي كشور خود به خود حل مي شود. به همين دليل 
خصوصي سازي ها هم نتيجه نمي گيرد چرا كه بخش اصلي 
صاحبان ثروت تمايلي به حضور در بخش توليد ندارند و به 
همين دليل دولت هم مجبور شد سهم مهمي از بنگاه ها را 
به بخش عمومي غير دولتي چون سازمان تامين اجتماعي 
بدهد. سپس قرار شد اين شركت ها در بورس به مردم واگذار 

شوند كه البته شكست خورد. 

   سه دهه درجا زديم
وي افزود: براي اينكه نشان دهيم خصوصي سازي در ايران 
شكست خورده كافي است خود را با كشورهاي سابق بلوك 
شرق مقايسه كنيم؛ از س��ه دهه قبل ايران همزمان با اين 
كشورها شروع به آزادسازي اقتصاد كرد اما پس از چند دهه 
و در حالي كه تمام آن كشورها با وجود اقتصاد شديدا دولتي، 
از اين مرحله گذر كردند، در ايران هنوز بحث هاي اوليه انجام 
مي شود. البته شكست اين مس��اله هم باز به عوامل كالن 
اقتصاد ايران و نامولد بودن باز مي گردد. بايد از خود بپرسيم 
چرا حجم فس��اد تا اين اندازه باالست و چرا با وجود پنهان 
ماندن بسياري از مسائل، باز هم هر روز خبرهايي از برخورد با 
مفسدان مي شنويم. حتي بازار سرمايه در ايران نيز به معناي 
دقيق كلمه رقابتي نيست و رانت اطالعاتي وجود دارد براي 
همين بسياري از مردم كه در اين بازار سرمايه گذاري كردند 

نهايتا  زيانكار شدند. 
راهداري ضمن تاكيد ب��ر افزايش نظارت گفت: هنگامي 
كه تمام بخش هاي اقتصادي با مشكالتي نسبتا يكسان 
مواجه هستند، مي توان گفت گسترش تعاوني ها نيز به اين 
مش��كالت خاتمه نخواهد داد چرا كه تعاون جدا از كليت 
اقتصاد كشور نيست و چنانچه يك ظرف سالم باشد، آن گاه 
مي توان اميدوار بود مواد غذايي درون آن فاسد نمي شوند. 
توسعه نيافتگي نيز مزيد بر علت شده و به نظرم خوب است 
اگر مس��ووالن به عوامل عقب ماندگي در ايران بپردازند و 
راهكارهاي الزم را بيابند. مثال هنگامي كه بودجه آموزش 
و پرورش حداقلي بسته مي شود، نمي توانيم توقع پرورش 
اصولي افراد در جامعه را داشته باشيم زيرا كسي كه امروز 
سال اول مدرسه اس��ت، دو دهه ديگر شاغل خواهد بود و 
هنگامي كه در يك فضاي غلط آموزش مي بيند قطعا در 

دوران اشتغال هم موفق نمي شود.
اين كارش��ناس اقتصادي ايجاد مشوق هاي مالياتي براي 
تقوي��ت و افزايش جذابيت تولي��د در مقابل فعاليت هاي 
نامولد را به عنوان يكي از اهرم هاي اصلي دولت معرفي كرد 
و گفت: تغيير اين رويه يكي از اصلي ترين مشكالت امروز 
اقتصاد ايران اس��ت و بايد هر چه زودتر راه حل آن را يافت. 
اين در حالي است كه متاسفانه اكنون دولتمردان به دنبال 
حذف چهار صفر از پول ملي هستند، ولي اكنون زمان اين 
طرح نيست چرا كه سياست هايي كه اقتصاد كشور را به امروز 
رساند همچنان حاكم است و حذف صفرها در عرض يك 
دهه مي تواند كامال بي اثر شود. بايد مسووالن تقدم و تاخر 
مسائل را داشته باشند. تعاوني هم مي تواند در يك شرايط 
مساعد فعال شود ولي نبايد فراموش كنيم اين بخش نيز 

نيازمند محيط زيست سالم است.

گروه اقتصاد كالن| هادي سلگي|
سازمان ثبت حقوق و مزاياي كارمندان دولت بعد از گذشت 
نزديك دو سال از ابالغ ماده 29 برنامه ششم و با اينكه هنوز 
خبرهاي زيادي از حقوق هاي نجومي از رس��انه ها منتشر 
مي شود، هنوز اجرا نشده است. بررسي ها نشان مي دهد كه 
اجراي اين قانون مي تواند به صرفه جويي دولت در هزينه هاي 
بودجه كمك كند اما با اين حال خبرهاي ضدو نقيضي درباره 
علت عدم اجراي آن وجود دارد. برخي از نماينده هاي مجلس 
با متهم كردن سازمان متولي اين سامانه از عدم عالقه دولت 
براي راه اندازي اين سامانه سخن مي گويند، در مقابل سازمان 
امور اداري و استخدامي هم صراحتا با اعالم برخي نهادها 
مانند صداوسيما و زيرمجموعه هاي قوه قضاييه، مي گويد 
سرباززدن اين گونه دس��تگاه ها عدم راه اندازي اين سامانه 

را موجب شده اند. 

  كاهش رقم بودجه و اليه انعطاف ناپذير
به گزارش »تعادل« ارقام هزينه اي اليحه بودجه سال 98 
بعد از اصالحي كه بنا به توصيه هاي رهبري صورت گرفت، 
كاهش يافت تا اينكه با واقعيات تحريمي كش��ور قرابت 
بيشتري يابد. مطابق اصالحات انجام شده در بودجه 98، 
267 هزار ميليارد مصارف بودجه كاهش يافت، بطوري كه 
عدد 433 هزار ميلياردي بودجه  به 407 هزار ميليارد تقليل 
داده شد و قرار است دولت با توجه به ضرورت هاي اقتصادي 
سال آينده، با صرفه جويي بيشتري بودجه تقليل يافته را 

عملياتي كند.
عمده اين كاه��ش هزينه و صرفه جويي ها در بخش هاي 
بودجه  جاري و البته هزينه هاي عمراني اعمال ش��ده. به 
عنوان نمونه هزينه هاي عمراني از 64 هزار ميليارد تومان 

به 62 هزار ميليارد تومان تقليل يافته است.
بط��ور دقيق تر منابع عمومي دولت در س��ه بخش اصلي 
اعتبارات جاري، عمراني و تملك اوراق مالي هزينه مي شود؛ 
بخش جاري بيشترين سهم را همواره داشته و حدود 70 تا 
80 درصد آن به پرداخت حقوق و دستمزد اختصاص دارد 
و مابقي آن به ساير هزينه هاي جاري تعلق مي گيرد. اين در 
حالي است كه در اصالحيه اي كه در اليحه بودجه انجام شده 
با توجه به اينكه دولت نمي تواند در حقوق و دستمزد كاهشي 
ايجاد كرده و رش��د آن را تا 20 درصد در نظر گرفته است، 
كاهش هزينه در بخش ساير در هزينه هاي جاري كه خريد 
كاال و خدمات يا اجاره از جمله آن به ش��مار مي رود، انجام 
شده است. بنابراين بخش حقوق و دستمزد كاركنان دولتي 
اليه سخت و غيرقابل انعطاف بودجه شمرده مي شود و هيچ 

دولتي نمي تواند در آن صرفه جويي كند اما كارشناسان 
معتقدند كه همين بخش بودجه است كه عمال بودجه ها را 
دچار كسري مي كند. اين موضوع تحليل ها را به اين سمت 
سوق مي دهد كه مسيري براي كاهش بودجه جاري پيدا 
كنند بطوري كه مجبور به كاهش حقوق هاي كارمندان و 
بازنشسته ها نشود چراكه همواره بسياري از كاركنان دولتي 
مانند معلمان و بازنشسته ها از كاهش قدرت خريد و عدم 
كفايت حقوق هاي خود اعالم نارضايتي مي كنند.راهكار 
ارايه شده انحرافي است كه موجب شكل گيري نابرابري 
ش��ديدي در ميان كارمندان حقوق بگير علي الخصوص 
در سطح مديران شده است؛ موضوعي كه با انتشار برخي 
فيش هاي حقوقي به مساله بزرگ افكار عمومي تبديل شد. 
 در كنار اين وضعي��ت، وزارتخانه هايي هم وجود دارد كه 
كاركنان آنها از نظر حقوق و دستمزد فاصله زيادي از مقدار 
متوسط دارد. در واقع گفته مي شود دستگاه هاي درآمدزا 
حقوق هاي باالتري از دستگاه هاي بي درآمد مانند وزارت 
آموزش و پرورش دارند. انتقاد مي ش��ود كه يك سيستم 
مركزي در كشور براي مديريت دقيق و ايجاد تعادل بين 

اين دستگاه ها وجود ندارد. 
البته در سطح حاكميتي اقداماتي براي جلوگيري از اين 
وضعيت انجام شده است؛ نمايندگان مجلس براي برخورد 
و پيش��گيري از تكرار حقوق هاي نجوم��ي در اين مدت 
مصوبه هايي تدوين و نهايي كرد: يكي تصويب ماده بيست 
و نهم قانون برنامه شش��م توسعه كه دولت را مكلف كرده 
است طي سال اول اجراي اين برنامه، »سامانه ثبت حقوق 
و مزايا« را جهت دسترسي نهادهاي نظارتي و عموم مردم 

راه اندازي كند. 
اقدام مفيد ديگر در اي��ن زمينه، اصالح تبصره 12 اليحه 
بودجه 97 بود. براساس اين مصوبه افزايش حقوق كاركنان 
شاغل دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت 
خدمات كش��وري و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، 
اعضاي هيات علمي و قضات در سال 97، پلكاني و حداكثر 
20 درصد شد؛ به اين صورت كه هر ميزان حقوق يك فرد 
در سال 96 پايين تر باشد، درصد افزايش آن براي سال 97 
بيشتر خواهد بود. همچنين طبق اين مصوبه حقوق مديران 
و مقام��ات موضوع مواد 5 و 71 قان��ون مديريت خدمات 
كشوري و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، در سال 97 

افزايش نيافت.
طرح اول با اينكه برنامه زيربنايي تر و مهم تري محسوب 
مي شود اما بعد از گذش��ت يك سال و 9 ماه از ابالغ برنامه 
ششم توس��عه و الزام دولت به ايجاد سامانه اي براي اعالم 

دريافتي مديران دولتي )طبق ماده 29 اين قانون( اين قانون 
اجرا نشده است. علت عدم اجراي اين قانون هنوز به طور 
دقيقي مشخص نشده اس��ت و در اين خصوص از دولت و 
مجلس حرف هاي ضدو نقيضي شنيده مي شود. مسووالن 
سازمان امور اداري و اس��تخدامي، نهاد زيرمجموعه قوه 
مجريه مي گويد دولت در اجراي اين قانون تنها مانده است 
و با اينكه اطالعات دستگاه هاي دولتي بطور كامل بارگزاري 
شده اما بسياري از سازمان ها و نهادهاي زير مجموعه قواي 
ديگر نيزاز ارايه فهرست دريافتي مديران خود به منظور 
اعالم در اين سامانه طفره مي روند. اما در جاي ديگر خود 
دولت از قانون مذكور تفسيري ارايه مي دهد كه بسياري 
از حقوق بگيران را از دايره شمول خارج مي كند. دولت در 
آيين نامه اجرايي اين قانون دامنه شمول قانون را به مديران 
كل به باال محدود كرده كه اين موضوع، باعث اعتراض كتبي 
رييس مجلس، شده است؛ موضوعي كه اعتراض رييس 

مجلس را برانگيخت.
علي الريجاني در نامه روزهاي اخير خود به حسن روحاني 
با اش��اره به مصوبه 28 مهرماه دولت درباره ثبت اطالعات 
پرداخت كاركنان در سامانه ثبت حقوق و مزايا، متذكر شده 
بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، بايد اطالعات 
كليه اقالم پرداختي به مقامات، روسا و مديران دستگاه هاي 
اجرايي، در س��امانه مذكور منعكس شود اما مصوبه اخير 
دولت، داللت بر ثبت اقالم پرداختي به»مديران كل« به باال 
در اين سامانه دارد كه از حيث تضييق دامنه شمول، مغاير با 

قانون است و بايد ظرف يك هفته اصالح شود.
پيش از اين نيز مقامات دولتي تفسيرهايي در اجراي اين 
قانون ارايه كردند كه خالف متن صريح ماده 29 بوده است. 
سازمان اداري و استخدامي نوشته بود: »در ماده 29 قانون 
برنامه شش��م تصريحا وظيفه اي در باب طراحي سامانه 
حقوق و مزاياي مقامات، روسا و مديران به سازمان اداري و 

استخدامي كشور محول نشده است«.
اين در حالي است كه در ماده 29 برنامه ششم تصريح شده 
است: »دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه 
نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند و 
امكان تجميع كليه پرداخت ها به مقامات، روسا، مديران 
كليه دستگاه هاي اجرايي شامل قواي سه گانه جمهوري 
اسالمي ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و 
... را فراهم نمايد، به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به 
هر يك از افراد فوق مشخص شود و امكان دسترسي براي 
نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطالعات، 
نيروهاي مس��لح و س��ازمان انرژي اتمي ايران از شمول 

اين حكم مستثني هستند. اجراي اين حكم درخصوص 
بنگاه هاي اقتصادي متعلق به وزارت اطالعات، وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح تنها با مصوبه شوراي عالي امنيت 

ملي مجاز خواهد بود.«
البته اعالم اين موضوع از س��وي سازمان امور استخدامي 
آنطور كه برخي از رسانه ها برداشت كردند به منظور طفره 
رفتن از اجراي آن نبود. اما مي توان گفت كه نهاد مسوول 
با پيش كش��يدن اين صحبت ها تنها مي خواهد خود را از 
پاسخگويي دايمي رها سازد. سازمان مذكور در بيانيه اي 
در اين زمينه اعالم كرده بود: » هر چند در ماده 29 قانون 
برنامه ششم توسعه تصريحا وظيفه اي در باب طراحي سامانه 
حقوق و مزاياي مقامات، روسا و مديران به سازمان اداري و 
استخدامي كشور محول نشده است ولي بواسطه اهميت 
و حساسيت موضوع و ش��فافيت هرچه بيشتر در اجراي 
قوانين و نظام پرداخت كاركنان دولت، اين سازمان در سال 
1396 )يعني همان سال اول الزم االجرا شدن قانون(، با 
درخواس��ت از دولت، طراحي و استقرار سامانه مزبور را به 
منظور ثبت حقوق و مزاياي همه كاركنان دولت و مشمولين 
ماده قانوني مذكوراز جمله مقامات، روسا و مديران در دستور 
كار قرار داد و در ارديبهشت ماه سال جاري طي بخشنامه 
شماره66111 مورخ 18 /02 /1397 جهت استقرار سامانه 
و ثبت حقوق و مزاياي كليه كاركنان و مديران دولت و ساير 
دستگاه هاي مشمول ابالغ نمود و دستگاه هاي اجرايي اعم 
از دستگاه هاي اجرايي قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضاييه 
و نهادهاي زيرنظر مقام معظم رهبري مكلف هس��تند تا 
اطالعات مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان خود را از ابتداي 

سال جاري در سامانه مذكور ثبت نمايند.«
در نهايت هفته گذشته سازمان اداري و استخدامي بيانيه اي 
را منتشر كرد كه مضمون آن نشان  از عقب نشيني اين نهاد 
از انتقادهاي صورت گرفته خبر مي دهد: »سازمان اداري 
و استخدامي اعالم كرد: سامانه حقوق و مزايا قابليت الزم 

براي اعالم عمومي حقوق و مزاياي تمام سطوح مديريت را 
دارد و درخصوص درج اطالعات مديران پايين تر از سطح 
مديركل )كه مورد ايراد رييس مجلس قرار گرفته بود( نيز 

اقدام خواهد شد.«
به هر روي اكنون بعد از گذشت نزديك دو سال از ابالغ ماده 
29 برنامه ششم و عدم اجراي آن، هنوز خبرهاي زيادي از 
حقوق هاي نجومي از رسانه ها منتشر مي شود. محمدعلي 
پورمختار عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي 
اس��المي در روزهاي اخير اعالم ك��رد: دولت عالقه اي به 
ايجاد س��امانه ثبت حقوق ها ندارد اين در حالي است كه 
مطلع شده ايم بعضا حقوق هاي 30 تا 40 ميليون توماني 

پرداخت مي شود.
اين موضوع باعث ش��د كه س��ازمان اداري و استخدامي 
براي اينكه از اين گونه اتهام ها مبرا شود در بيانيه اخير خود 
صراحتا نام برخي از نهادهاي امتناع كننده از ثبت حقوق هاي 
كارمندان خود را اعالم و اظهار كرد: » پيگيري براي ثبت 
اطالعات س��اير دس��تگاه ها ادامه دارد و به محض اينكه 
اطالعات از سوي همه دستگاه هاي مشمول ماده 29 قانون 
برنامه پنج ساله ششم توسعه، همچون دستگاه هاي خارج 
از قوه مجريه و داراي مقررات خاص دريافت شود، امكان 
دسترسي عمومي براي مشاهده اقالم مربوط به حقوق و 

مزاياي مندرج در سامانه عملياتي خواهد شد.«
بر اس��اس اين بيانيه دس��تگاه هايي مانند »صدا و سيما، 
ديوان محاس��بات، برخي بخش ه��اي زيرمجموعه قوه 
قضاييه و دستگاه هاي خارج از قواي سه گانه اقدامي براي 
وارد كردن اطالعات كاركنان خود در سامانه حقوق و مزايا 
انجام نداده اند.252 دستگاه زيرمجموعه هاي تابعه دولت 
)قوه مجريه(، ستاد و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، 
تعدادي از ادارات كل دادگس��تري اس��تان ها و سازمان 
تبليغات اسالمي، اطالعات خود را در سامانه حقوق و مزايا 

ثبت كرده اند.«
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وزارت اقتصاد واگذاري مجتمع 
گوشت اردبيل را بررسي مي كند

فرهاد دژپس��ند با اش��اره به موضوع خريد مجتمع 
گوشت اردبيل توسط پوري حسيني، رييس فعلي 
سازمان خصوصي س��ازي گفت: پوري حسيني در 
مقام رييس سازمان خصوصي سازي، معامله مجتمع 
گوش��ت اردبيل را انجام نداده و اين معامله پيش از 
تصدي ايشان به اين عنوان صورت گرفته است. وزير 
امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: موضوع مهم اين 
است كه آيا در فرآيند واگذاري اين مجتمع به پوري 
حسيني و تيمشان، ُمّر قانون رعايت شده است يا خير؟ 
كه در اين خصوص از حراست وزارت امور اقتصادي 
و دارايي درخواست شده اين موضوع را مورد بررسي 
قرار دهند. وي افزود: البته در اين موضوع كه تعارض 
منافعي وجود نداشته ش��كي نيست؛ چرا كه پوري 
حسيني در آن زمان مس��ووليتي نداشته است؛ اما 
اين موضوع كه آيا تمام موارد ُمّر قانون رعايت ش��ده 
يا خير در دس��ت بررسي اس��ت. دژپسند با اشاره به 
اينكه دادس��تان اردبيل نيز عنوان كرده كه موضوع 
پرونده مجتمع گوشت اردبيل در دست بررسي است، 
افزود: بدهي پوري حسيني هنوز قطعي نشده است 
و اگر قطعي ش��ده بود، حكم صادر مي شد. بنابراين 
نمي توان آنچه  در مرحله رس��يدگي بوده به عنوان 
اتهام اعالم جرم بيان كرد. عضو كابينه دولت دوازدهم 
ادامه داد: در آيين نامه پيش بيني شده اگر تا دو قسط 
تاخير اتفاق بيفتد ايرادي وجود ندارد اما درباره بيش 
از دو قس��ط تاخير تعهداتي وجود دارد كه مي توان 
اختيارات را به سازمان خصوصي سازي داد تا به اين 
موضوع عمل كند. وي در پاسخ به اينكه آيا با استعفاي 
رييس سازمان خصوصي سازي موافقت شده است 
يا خير، تصريح كرد: آقاي پوري حس��يني استعفا را 
تكذيب كرده است. همچنين از سمت خود بركنار 
نشده است. دژپس��ند در خصوص آخرين وضعيت 
واگذاري سرخابي ها به بخش خصوصي افزود: دولت 
موضوع اين واگذاري را تصويب كرده و هيات واگذاري 
بايد تشكيل شود تا بتوان شرايط را تعيين و سپس 

اقدامات الزم را انجام داد.

ثبت سفارش خودرو 
با برگه انبار بالمانع شد 

بر اساس بخشنامه هيات دولت ثبت سفارش براي 
واردات خودروهاي سواري بدون رعايت سال ساخت، 
كه تا تاريخ اب��الغ اين تصويب نامه داراي قبض انبار 
اماكن گمركي، مناطق آزاد هستند به صورت بدون 
انتق��ال ارز و از محل ارز متقاضي با اظهار منش��أ ارز 
به بانك مركزي بال مانع است. همچنين كليه ثبت 
سفارشهاي قبلي خودرو لغو مي شود. اين مصوبه از اين 
جهت حائز اهميت است كه اخيراً برخي واردكنندگان 
اقدام به واردكردن خودرو به محدوده هاي گمركي 
كرده و قبض انبار دريافت كرده اند. براساس اين مصوبه 
امكان ثبت سفارش براي خودروهاي داراي قبض انبار 
ايجاد شده است. واردكنندگان خودرو مي توانند ظرف 
مدت 4ماه در خصوص ترخيص خودروهاي وارد شده 

به گمرك اقدام كنند.

سرانه مصرف شبكه هاي 
اجتماعي در ايران

طب��ق اعالم مركز آمار ايران در س��ال گذش��ته هر 
فرد ١٥س��اله و بيش��تر بطور متوس��ط ١ساعت و 
٤ دقيق��ه در روز در ش��بكه هاي اجتماعي حضور 
داش��ته  اس��ت. در س��ال ١٣٩٦، ٥٣ درصد از افراد 
 ١٥ ساله و بيشتر عضو شبكه هاي اجتماعي بودند.

- از بي��ن ش��بكه هاي اجتماع��ي، تلگ��رام ب��ا 
٩٤,٥ درص��د و پ��س از آن اينس��تاگرام ب��ا 
 ٤٣.١ درص��د بيش��ترين عضوي��ت را داش��ته اند. 
- هر فرد ١٥ساله و بيش��تر بطور متوسط ١ساعت 
و ٤دقيق��ه در روز در ش��بكه هاي اجتماعي حضور 

داشته  است.

 انتقاد وزارت كار
از تاخير صندوق توسعه ملي

معاون توسعه اشتغال وزير كار با اشاره به پيگيري 
دريافت مجوز ساالنه برداشت از منابع صندوق 
توسعه براي اشتغال گفت: مراحل سوم و چهارم 
تخصيص منابع اش��تغال اين صندوق هنوز به 

بانك ها پرداخت نشده است. 
عيس��ي منصوري با بيان اينك��ه تاكنون 3هزار 
ميليارد تومان از اين رقم به بانك ها ابالغ ش��ده، 
افزود: معادل همين ميزان هم از سوي بانك ها با 
منابع صندوق توسعه تلفيق شده و در مجموع 
6هزار ميليارد تومان از اين منابع در اختيار بانك ها 

براي پرداخت است.
وي گفت: تاكنون نيز در مجموع حدود 18هزار 
ميليارد تومان طرح توسط دستگاه هاي اجرايي 
به بانك ها معرفي شده كه در اين راستا بانك هاي 
عامل با وجود در اختيار داش��تن 6هزار ميليارد 
تومان ت��ا االن 7هزار و 500 ميليارد تومان طرح 

را مصوب كرده اند.
معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزير كار اظهار 
كرد: تاكنون قرارداد 5هزار و 800 ميليارد تومان 
از اين طرح ها بين متقاضي��ان و بانك ها منعقد 
شده و 5هزار و 400 ميليارد تومان تسهيالت نيز 

پرداخت شده است.
وي با اش��اره ب��ه اب��الغ دو مرحله ديگ��ر از اين 
تسهيالت كه هر مرحله 15درصد از منابع مربوطه 
است، گفت: متأسفانه با وجود گذشت بيش از يك 
ماه از ابالغ مرحله سوم و يك هفته از مرحله چهارم 

هنوز به بانك ها رقمي پرداخت نشده است.
به گفته وي، از 6هزار ميلي��ارد توماني كه بعد از 
افزايش نرخ ارز به رقم تسهيالت توسعه اشتغال 
افزوده شده بخش��ي از آن معادل 3هزار و 700 
ميليارد تومان مقررش��د به بخش هاي حمايتي 
اختصاص يابد كه رقم��ي معادل 2هزار ميليارد 
تومان آن به كميته امداد امام )ره( اختصاص دارد.
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رييس كل بانك مركزي ۵  نكته كليدي حذف صفرها  از پول ملي را مطرح كرد

افزايش نرخ اونس جهاني و طال و سكه

حذفچهارصفرازپولملي2سالزمانميبرد

تكذيب عدم فعاليت نيما و تاكيد بانك مركزي بر رشد تامين ارز

گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري|
به دنبال اعالم تقديم اليحه حذف چهار صفر از سوي بانك 
مركزي به دولت، رييس كل بانك مركزي در يادداشتي ۵ 
نكته كليدي درباره اليحه پيشنهادي اين بانك در خصوص 

حذف چهار صفر از پول ملي را تشريح كرد.
به گزارش» تع��ادل«، عبدالناصر همتي در يادداش��تي 
اينستاگرامي نوشت: در خصوص اليحه پشنهادي براي 
حذف ۴ صفر از پول ملي چند نكته رابايد توضيح دهم: اول 
اينكه الزمه اجرايي شدن تصويب دولت و تاييد مجلس 
است كه اميدوارم تحقق يابد.وي درباره دومين نكته اظهار 
داشت: يك فرآيند زمان بر به لحاظ حقوقي و فني دارد و 
بر مبناي برآورد كارشناسان ما اجراي آن نزديك دو سالي 
طول مي كشد.رييس كل بانك مركزي درباره سومين نكته 
نيز نوشت: اين اقدام در كنار ساير اقدامات اساسي بانك 
مركزي براي اصالح نظ��ام بانكي و به كارگيري ابزارهاي 
نوين سياست هاي پولي و شيوه هاي جديد و كارآمد نظارت 
بر بانك ها خواهد بود و عملياتي شدن آن عمال متأخر بر 
اصالحات بانكي خواه��د بود.همتي ادامه داد: چهارمين 
نكته اينكه بعد از قانوني شدن، پول هاي جديد به تدريج و 
با جايگزيني آنها با اسكناس هاي فرسوده قبلي وارد چرخه 
مي شوند و هزينه آن قابل مقايسه با هزينه چاپ حجم زياد 
اسكناس هاي فعلي نخواهد بود.وي افزود: نكته پنجم اينكه 
اصالح نرخ برابري پول ملي از طريق حذف صفرها وجهه 
پول ملي را در صحنه بين المللي ارتقا مي بخشد و اقدامي 
اس��ت كه در بسياري از كش��ورها در كنار ساير اقدامات، 

سرآغازي براي اصالحات جدي اقتصادي است.

  واكن�ش »تاب�ش« ب�ه حذف چه�ار صفر از 
پول ملي

يك عضو شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه حذف صفرها 
از پول ملي صرفا موجب تس��هيل عمليات حس��ابداري 
مي شود، گفت: شايسته است بانك مركزي اقدامات عملي 
براي كاهش تورم و تقويت پايه پول ملي كه عمال منجر به 

كاهش صفرها مي شود، انجام دهد.
محمدرضا تابش در گفت وگو با ايس��نا، با اشاره به ارايه 
اليحه حذف چهار صفر از پول ملي از سوي بانك مركزي 
به دولت، اظهار كرد: گراني، معلول تورم است و مهم ترين 
نهادي كه با اعمال سياس��ت هاي پولي و مالي مي تواند 
تورم را كنترل كند بانك مركزي است. لذا شايسته است 
بانك مركزي به ج��اي تالش براي حذف صفرها از پول 
ملي كه بيشتر جنبه تسهيل عمليات حسابداري را دارد 
تالش خود را براي اعمال اصالحات پولي و بانكي كه در 
فرجه زماني چند ساله نتيجه بخش است معطوف دارد. 
در شرايط حساس فعلي با توجه به اختياراتي كه از طرف 
ستاد هماهنگي سران سه قوه به بانك مركزي تفويض 
شده و البته فراقانوني است و ضرورت برون رفت از شرايط 
بحران فعلي ايجاب مي كند بانك مركزي همه تالش خود 
را به اصالح ساختار بانك ها و نظام بانكداري در كشور كه 
منجر به اصالحات پولي و مالي طي چند سال مي شود 
معطوف دارد. آنگاه است كه تورم مهار خواهد شد، پول 
ملي تقويت مي شود، فشارها بر مردم كم مي شود، اشتغال 
و توليد راه مي افتد و خود به خود صفرها كاهش مي يابد.

  حذف صفر از پول ملي مكمل ثبات بخشي
به بازار ارز و نظام بانكي

 از سوي ديگر تيمور رحماني، كارشناس اقتصادي در اين 
زمينه گفت: حذف چهار صفر از پول ملي مكمل اقدامات 
بانك مركزي در بازار ارز، اصالح نظام بانكي و كنترل نرخ 
سود است.وي درباره حذف چهار صفر از پول ملي اظهار 
داشت: مس��اله حذف صفر از پول ملي مدت هاست كه 
مطرح است و از س��ال ۸۷ كه برنامه تحول اقتصادي در 
جنبه هاي مختلف مثل مالي��ات و غيره مورد بحث قرار 
گرفت، مس��اله حذف صفر از پول ملي نيز يكي از اجزاي 
آن بود اما در س��ال ۹۲ به دليل جهش هاي ارزي شرايط 
مناسب نبود كه اين كار اتفاق بيفتد اما در سال هاي بعد باز 
پيگيري شد و بانك مركزي درباره حذف صفر از پول ملي 
مطالعاتي انجام داده و تجربيات ديگر كشورها را نيز ديده 
اس��ت.وي درباره ضرورت حذف صفر از پول ملي گفت: 
پول جديد را مي توان با »ريال جديد« يا واحد پولي جديد 
با اس��م جديد معرفي كرد. بانك مركزي در اين باره در 
سال هاي قبل نظرسنجي هم كرده است اما در كل واحد 
پول ملي را »تومان « تعريف كردند.رحماني گفت: ايران 
تورم بين ۱۵ تا ۲۰ درصدي در يك دوره طوالني نزديك 
به ۵۰ ساله داش��ته پس حذف صفر يك مساله اجتناب 
ناپذير شده است. هزينه انتشار اسكناس سرسام آور است 
و با حذف صفرها مي توان در هزينه ها صرفه جويي كرد. از 
نظر تهيه صورت هاي مالي نيز بهتر است واحد پول ملي 
به گونه اي باشد كه صفر كمتري داشته باشد.وي با بيان 
اينكه هدف بانك مركزي ثبات بخشي به اقتصاد است اما 
ارايه اليحه براي گرفتن مجوز قانوني اين كار است ولي 
تا زمان اجرا زمانبر است، افزود: از نظر اجرا بايد مطمئن 
باشيم كه ثبات بخش��ي به اقتصاد در حال شكل گيري 
اس��ت ولي در زمان فعلي ضرورتي بر اين كار نيست.اين 
كارشناس اقتصادي افزود: در اروپا نه تنها عدد يورو بلكه 
يك صدم يورو و سنت نيز استفاده مي شود و ارزش دارد 
اما در كشور ما عدد ريال استفاده نمي شود و حتي ريال 
در محاس��بات و معامالت ما نيز استفاده نمي شود پس 
مساله گردكردن پول براي ما زياد مشكل نيست بنابراين 
درست است كه كش��ور ما ابر تورم نداشته است اما تورم 
۲۰ درصدي نيز مهم اس��ت پس در مجموع حذف صفر 
ضرورت دارد.رحماني گفت: اقدامات بانك مركزي سعي 
در كنترل بازار ارز، رس��يدگي به وضعيت نظام بانكي و 
كنترل نرخ هاي سود داش��ته تا به يك ثبات برسد، بعد 
اجراي اين كار را انجام خواهد داد بنابراين اگر بي انضباطي 
بانكي وجود داشته باشد تورم تغيير نخواهد كرد و حذف 
صفر نيز نتيجه اي نخواهد داشت. اگر براي سياستگذار 
پولي به دنبال اعتبار هستيم بايد مطمئن باشيم كه ثبات 

بخشي اتفاق افتاده است.

   مستخدمين حسيني: مردم را سردرگم مي كند
معاون اسبق وزارت اقتصاد نيز معتقد است اين طرح در 
ش��رايط فعلي به بهبود اوضاع اقتصادي نمي تواند كمك 
كند و فقط مردم را س��رگرم خواهد ك��رد! با حذف چهار 
صفر از پول ملي فقط مردم را براي مدتي سرگرم كرده ايم، 
در ونزوئال ه��م چندين صف��ر از پول ملي ش��ان حذف 

ش��د اما عمال كمكي به حل مشكالت ش��ان نكرد.حيدر 
مستخدمين حسيني، در گفت وگو با ايسنا، سابقه اين اقدام 
را به دوران بعد از جنگ جهاني دوم مربوط دانست و گفت: 
تاكنون ۵۰ كشور در سراسر دنيا اين اقدام را انجام داده اند. 
علت اصلي انجام آن نيز بدهي هاي مالي اين كشورها بعد 
از جنگ جهاني دوم و همچنين افزايش نقدينگي و نرخ 
تورم بوده است. در كشور ما هم اين اقدام با توجيه تورم و 

حجم باالي نقدينگي صورت مي گيرد.
او در مورد تبعات حذف چه��ار صفر از پول ملي گفت: تا 
زماني كه ساختار اقتصاد به تعادل نرسد، نقدينگي به سمت 
عوامل توليد نرود و موانع كسب و كار برداشته نشود، اين 
تصميم هيچ كمكي به بهبود شرايط اقتصادي نمي كند. 

مستخدمين حسيني با بيان اينكه اقتصاد كشور در شرايط 
متعادلي قرار ندارد، ادامه داد: در چنين شرايطي تهيه اين 
طرح از س��وي بانك مرك��زي نمي تواند كمكي به بهبود 
شرايط بكند. دولت بهتر است در اين شرايط تمركز خود 
را روي طراحي و اجراي سياست هايي كه مشكالت واقعي 
كشور را نشان گرفته است قرار دهد و از توان كارشناسي 
موجود در كش��ور براي كاهش س��طح واقعي قيمت ها و 
كنترل تورم اس��تفاده كند. معاون وزارت اقتصاد دولت 
هشتم با تاكيد بر اينكه به طور كلي موافق حذف چند 
صفر از پول ملي است، اضافه كرد: اين اقدام در شرايط 
فعلي كه اقتصاد كشور با مسائل مختلفي مانند تورم و 
مشكالت فضاي كس��ب و كار مواجه است، نمي تواند 
اقدام درستي باشد و بهتر اس��ت دولت تمركز خود را 
براي هدايت نقدينگي به س��مت توليد و ايجاد رونق 

اقتصادي بگذارد.

    شقاقي: تاثيري ندارد 
استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي نيز در گفت وگو با ايسنا، 
با بيان اينكه حذف صفر از پول تأثيري در متغيرهاي 
كالن اقتصادي ندارد و البته تورم در ايران آنقدر لجام 
گسيخته نيست كه ما را درگير حذف صفر براي سهولت 
در مبادالت پولي بكند، گفت: تورم تا پايان سال ۹۷ در 
سناريوي خوشبينانه تا ۲۰ درصد و در بدبينانه ترين 

حالت تا ۵۰ درصد افزايش خواهد يافت.
وحيد شقاقي بيان كرد: در اقتصادهايي كه ارزش پول 
ملي به شدت افت مي كند و به تبع آن قدرت خريد نيز 
كاهش مي يابد، حذف صفر از پول پس از پش��ت سر 
گذاشتن بحران و رسيدن به ثبات مي تواند يك روحيه 
مثبت در جامعه ايجاد كند، بنابراين يكي از مهم ترين 
نكات در طرح حذف صفر از پول ملي اين است كه در 
زمان آرامش اين كار انجام شود نه اينكه در ميانه بحران 
چند صفر از پول حذف ش��ود. حذف صفر از پول ملي 
هيچ تأثيري بر متغيرهاي كالن اقتصادي همچون تورم 
ندارد و فقط مي تواند نشاني از تغيير رويكرد داشته باشد 

و اميد بيشتري به اقتصاد تزريق كند.
اين استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي با تأكيد بر اهميت 
زمان حذف صفر از پول ملي اظهار كرد: اگر هنگامي كه 
يك اقتصاد هنوز درگير بحران است طرح حذف صفر 
از پول انجام شود نه تنها ذهنيت مثبتي در جامعه ايجاد 
نمي شود بلكه اين تصور در ميان مردم به وجود مي آيد 

كه اوضاع آشفته است و تأثير منفي خواهد گذاشت.
شقاقي با بيان اينكه حذف صفر از پول در كشورهايي 
چون برزيل، تركيه، هلند و زيمباوه اجرا شده است، ادامه 

داد: ونزوئال نيز از كشورهايي است كه اين كار را انجام 
داده است؛ اين كشور در حال حاضر با يك تورم ۴۰ هزار 
درصدي مواجه است و اگر صفرهاي پول را حذف نكند 
مردم اين كشور در جابه جايي پول به مشكل مي خورند، 
بنابراين نمي توان اقتصاد ايران را در شرايطي تصور كرد 
كه در آن نياز به حذف صفر از پول ملي احساس شود، 
ضمن اينكه اگر هم قرار است اين كار انجام شود بايد پس 
از پشت سر گذاشتن بحران ارزي و در شرايط ترسيم 
يك آينده روشن باشد.بايد اجازه دهيم از اين وضعيت 
عبور كرده و به يك ثبات برسيم و پس از آن محاسبه 
كنيم كه آيا برداشتن صفر از پول ملي ارزش دارد يا خير. 
غدي��ر مهدوي، اس��تاد اقتص��اد دانش��گاه عالمه نيز 
خاطرنشان كرده كه در دنياي امروز پول صرفا يك واحد 
شمارش است و برداشتن يك يا چند صفر از آن نقش 
برجسته اي ندارد. صرفا در زماني كه اقتصاد در حالت 
رونق قرار گيرد و توليد و عرضه به رشد با ثباتي برسند، 
حذف صفر از پول مي تواند در برطرف كردن بار رواني 
ت��ورم كمك كند و به مردم از جهت ذهني كمك كند 
تا منتظر افزايش قيمت بيشتر نباشند، اين اتفاق پس 
از جنگ جهاني دوم در آلمان به مهار تورم كمك كرد.

اما چنانچه اقتصاد در ش��رايط رشد با ثبات توليد قرار 
نگرفته باشد، حذف صفر هيچ كمكي نمي كند و حتي 
مي تواند تورم را تش��ديد كند زيرا در حالت انتظارات 
تورمي، مردم افزايش قيمت از ۱۰ تومان به ۱۵ تومان، 
يعني ۵۰ درصد افزايش را راحت تر از افزايش قيمت از 
۱۰۰ تومان به صد و ۵۰ تومان، يعني همان ۵۰ درصد 

افزايش، مي پذيرند.

گروه بانك و بيمه |احسان شميري|
روز دوشنبه ۱۷ دي ۹۷، سامانه نيما نرخ لحظه اي دالر را 
۱۰۷۰۰ و نرخ يورو را ۱۲6۰۰ تومان اعالم كرد و براي روز 
يكشنبه نيز نرخ ميانگين مبادله شده را براي دالر ۱۰6۵۰، 
يورو ۱۲۴۰۱، درهم ۲۹6۱، يوآن ۱۵۸۵، پوند ۱3۷۵۹ و لير 
تركيه ۲۰۹3 تومان اعالم كرده است. به گزارش »تعادل«، در 
بازار طال و ارز آزاد نيز با افزايش هر اونس طال به ۱۲۹۱ دالر، و 
همچنين اعالم نرخ دالر آزاد به نرخ ۱۱ هزار تومان، نرخ طال 
و سكه افزايش يافت و نرخ مظنه مثقال طالي ۱۷ عيار به ۱ 
ميليون و ۴۸۰ هزار تومان، گرم ۱۸ عيار 3۴۲ هزار تومان، 
سكه طرح جديد 3 ميليون و ۷6۵ هزار تومان، نيم سكه ۱ 
ميليون و ۹3۰ هزار تومان، ربع سكه ۱ ميليون و ۲۰۰ هزار 
تومان، سكه گرمي 66۰ هزار تومان معامله شد. در بازار هرات 

نيز درهم ۲۹۷۵ و دالر ۱۰63۰ تومان معامله شده است. 

    فعاليت نيما ادامه دارد 
از سوي ديگر، به دنبال انتشار اخباري در بعضي از رسانه ها در 
مورد عدم فعاليت سامانه نيما و نوسانات نرخ خريد و فروش 
معامالت، روابط عمومي واكنش نشان داد و ضمن تكذيب 
عدم فعاليت نيما، اعالم كرد كه تامين ارز واردات در بازار نيما 

روند روبه رشدي داشته است. 
به گزارش تعادل، بانك مركزي تاكيد كرد كه نه تنها توقف 
فعاليت سامانه نيما صحت ندارد و فعاليت صادركنندگان و 
واردكنندگان در اين سامانه با قوت ادامه دارد بلكه در روزهاي 
اخير شاهد ثبات در تعداد و حجم معامالت در جهت جذب 
ارز حاصل از صادرات و تامين ارز واردات هستيم.همچنين 
از ابتداي اجراي سياس��ت هاي جديد ارزي در مردادماه، 
ميزان معامالت و ميانگين نرخ خريد و فروش ارز در سامانه 
نيما به صورت روزانه و هفتگي در سايت سناريت به آدرس 
sanarate.ir و  در قالب »گزارشات خريد و فروش ارز در 
سامانه نيما « براي عموم قابل مش��اهده است. اقدامات و 
سياست هاي بانك مركزي در راستاي آرامش و ثبات بازار 
ارز با جديت ادامه خواهد داش��ت و انتشار شايعاتي از اين 
دست خللي در اراده اين بانك براي ايجاد شفافيت در بازار 
ارز به وجود نخواهد آورد.طي دو روز گذشته تامين ارز واردات 
در بازار نيما از محل عرضه ارز صادر كنندگان و نيز عرضه ارز 
توسط بانك مركزي روند افزايشي و رو به رشد به خود گرفته 
اس��ت. چند كانال بانكي براي تامين و انتقال ارز با برخي 
كشورها عملياتي شده و بر همين اساس اين بانك نسبت به 
تسريع در تخصيص و تامين ارز اقدام كرده است.  در همين 
زمينه بانك هاي كش��ور موظفند به منظور پاسخگويي و 

سرعت بيشتر تامين ارز، درخصوص ثبت سفارش هاي انجام 
شده براي مشتريان خود و نيز خريد ارز مورد نياز صرافي ها، از 
طريق بخش بين الملل آن بانك، هماهنگي هاي الزم را با اداره 
بين الملل بانك مركزي به عمل آورند. همچنين براساس 
اطالعات ثبت شده در سامانه سنا، ميزان عرضه ارز صادراتي 
و نيز خريد و فروش صرافي ها طي روزهاي اخير روند افزايشي 
داشته و به نظر مي رسد در سه ماهه پاياني سال ميزان عرضه 

ارز در اين بازار روند افزايشي خود را ادامه دهد.
 

   دستگيري ۲۵ نفر از عوامل اخالل ارز
 از سوي ديگر وزارت اطالعات اعالم كرد: ۲۵ نفر از عوامل 
اخالل در نظام ارزي كشور توسط سربازان گمنام امام زمان 
)عج( دستگير شدند و در پي اشراف اطالعاتي در اداره كل 
اطالعات استان قزوين، ۱۲ نفر از عوامل اخالل در بازار ارز، 
به اتهام اخالل در نظام ارزي كشور، قاچاق ارز از طريق خريد 
و فروش غيرقانوني، تحصيل مال و كسب منفعت نامشروع، 
فرار مالياتي و پولش��ويي در اس��تان هاي قزوين، تهران و 
مازندران دستگير و براي رسيدگي به جرايم مزبور، تحويل 
مراجع قضايي شدند. سركرده اين باند نيز در حالي كه قصد 
خروج از كشور را داشت، شناسايي و دستگير شد.اعضاي 
اين بان��د كه به صورت ش��بكه س��ازمان يافته و حرفه اي 
فعاليت مي كردند، از س��ال ۹3 تاكنون در مجموع بالغ بر 
۲۰ هزار ميليارد ريال گردش مالي داشته و خريد و فروش 
غيرقانوني نزديك به ۴۵۰ ميليون دالر داشته اند.همچنين، 
در آذربايجان ش��رقي نيز با انجام اقدامات اطالعاتي چند 

ماهه موفق به كشف تخلفات گسترده در حوزه حوالجات 
ارزي شدند كه در اين رابطه ۱3 نفر از عناصر اصلي به اتهام 
اخالل در نظام ارزي كشور كه تعدادي از متهمان با هويت 
جعلي قصد خروج غيرقانوني از كشور را داشتند دستگير و 
بعد از مستندسازي جرايم، تحويل مراجع قضايي شدند. اين 
باند با تاسيس شركت هاي كاغذي و سوءاستفاده از ظرفيت 
شركت هاي بازرگاني فعال براي سوءاستفاده از مابه التفاوت 
نرخ ارز دولتي و آزاد به ثبت سفارش كاالهاي مشمول ارز 
دولتي )مبادله اي( اقدام كرده و پس از تخصيص ارز دولتي 
نس��بت به فروش حوالجات ارزي در بازار آزاد، با مشاركت 
عوامل خود در تهران اقدام كرده اند. حدود 6۵ ميليون دالر 

از تخلفات ارزي باند مذكور مستندسازي شده است.

    حباب نرخ ارز كاهش يافت
همچين عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس 
با اشاره به اينكه برخورد دستوري با نرخ ارز تبعات ناگواري 
براي اقتصاد داشته است، افزود: بازار به سمت ساماندهي 
هدايت شد. سيدحسن حسيني شاهرودي در گفت وگو 
با ايِبنا با بيان اينكه افزايش نرخ س��كه و ارز ناشي از تغيير 
شاخص هاي اقتصادي نبوده است، گفت: صرفا فضاي رواني 
حاكم بر كشور كه بخشي از آن داخلي و بخشي ديگر خارجي 
بوده بر نرخ ها اثر گذاش��ته است.نماينده مردم شاهرود در 
مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه شرايط اقتصادي 
ايجاد شده از يكسو متاثر از سياستگذاري هاي غلط داخل و 
از سوي ديگر بازار افسار گسيخته اي كه هيچ نظارتي بر آن 

نبوده است، تصريح كرد: عدم اقدام قاطع توسط قوه قضاييه 
نيز در برهه اي بر آش��فتگي قيمت ها دامن زد.وي با بيان 
اينكه فشارهاي دشمنان به ويژه رسانه هاي بيگانه با تبليغات 
سوء كه و در خدمت استكبار قرار گرفته بودند فضاي رواني 
جامعه را ملتهب كرد، افزود: در بحث خروج امريكا از برجام 
و اعمال تحريم هاي شديد شاهد تنش جدي در حوزه ارز 
و طال بوديم كه تاثيرات خود را بر اجناس ديگر داشته و در 
نتيجه تورم افسارگسيخته را منجر شد.اين نماينده مردم در 
مجلس دهم با تاكيد براينكه وضعيت رخ داده براي ارز و طال 
منجر به تنش هاي اجتماعي و بلكه امنيتي مي شود، تصريح 
كرد خوش��بختانه با تغيير سياست هاي دولت و قاطعيت 
ق��وه قضاييه و همچنين با اختيارات خ��اص و ويژه اي كه 
مقام معظم رهبري به سران قوا دادند، اكنون بازار به سمت 
ساماندهي هدايت شده و حباب نرخ ها در سطح بازار كوچك 
شده است.حسيني شاهرودي با تاكيد بر اينكه هنوز اعتقاد 
به وجود حباب داريم، گفت: سكه و ارز بايد به قيمت واقعي 
خود برسد. وي با بيان اينكه حباب سكه و ارز تبعات خود 
را در تورم نشان داده و تورمي افسار گسيخته و نابجا و غير 
واقعي ايجاد كرده است، افزود: حباب تورم بايد با تالش هاي 
دولت بشكند تا سال آينده ما نه تنها شاهد افزايش قيمت ها 
نباشيم، بلكه كاهش قيمت كاالها به ويژه كاالهايي كه نياز 
به ارز ندارد را شاهد باشيم.وي با تاكيد بر اينكه همه چيز در 
اقتصاد شناور و سيال بوده و ظروف مرتبطه يكديگر هستند، 
افزود: ما در چند سال گذشته صرفا دنبال اين بوديم كه تورم 
را كاهش بدهيم كه در پي آن شرايطي پيش آمد كه كنترل 

نرخ از دست خارج شد.

    پاي دالالن بريده شد
 همچنين عضو كانون صرافان ايرانيان با تاكيد بر اينكه پس از 
افزايش قيمت هاي بي سابقه در بازار ارز، اكنون آرامش برقرار 
است، گفت: با هماهنگي بي سابقه دستگاه هاي نظارتي، پاي 
دالالن از بازار ارز بريده شد. كامران سلطاني زاده در گفت وگو 
با ايِبنا درباره وضعيت فعلي بازار ارز، اظهار داش��ت: پس از 
پشت سرگذاشتن دوران هيجاني بازار، اكنون ثباتي نسبي 
و آرامش در بازار ارز حاكم شده و حتي مي توان گفت بازار تا 
حدودي راكد شده است.وي در توضيح اينكه برخي اخبار 
طي روزهاي اخير مبني بر عدم فعاليت صرافي ها وجود دارد، 
گفت: صرافان مشغول خريد و فروش روزانه خود هستند، 
اما بسياري از افراد كه نياز به ارز دارند، به داليل مختلف از 
جمله قوانين جديد، نبود سيم كارت به نام خريدار و ... موفق 
به خريد ارز نشده كه به صورت غير واقع اعالم مي شود كه 

صرافان ارز نمي فروشند.اين در حالي است كه هر صرافي در 
تهران بر اساس ارزي كه خريداري كرده بايد به مشتريان 
خود ارز بفروش��د و در حال حاضر به دليل عدم توانايي در 
فروش ارز خارج از ۲3 مورد اعالم شده صرافان بيش از نياز 

خود ارز خريداري نمي كند.
سلطاني زاده با اش��اره به اينكه اكنون مردم در بازار بيشتر 
خريدار هس��تند تا فروشنده، درباره پيش بيني نرخ ارز در 
روزهاي آتي، گفت: امكان پيش بيني نرخ ارز وجود ندارد زيرا 
تعيين اين نرخ به ساختارهاي مهمي از جمله ذخاير بانك 
مركزي، فروش نفت، نرخ ارز در بودجه ۹۸ و ... ارتباط دارد. 
به گفته وي، بانك مركزي هدفگذاري خود را بر كاهش نرخ 

ارز به زير ۱۰ هزار تومان گذاشته است.

     چراغ معامالت شبانه خاموش شد
عضو كان��ون صرافان ايرانيان، درب��اره وضعيت دالالن در 
بازار ارز، توضيح داد: وضعيت داللي ها، به دليل انس��جام و 
پيگري بي سابقه اي كه ميان بانك مركزي، نيروي انتظامي 
و دستگاه هاي قضايي براي جلوگيري از داللي در بازار وجود 
دارد، تا ۹۰ درصد كنترل شده و بازار تحت كنترل نهادهاي 
نظارتي است.سلطاني زاده درباره معامالت شبانه در بازار 
گفت: معامالت ش��بانه ديگر به مانند گذشته نيست و با 
مديريت فضاي مجازي ۹۰ درصد اين معامالت حذف شده و 
به دليل كاهش قيمت ها و نظارت دقيق بر حساب هاي بانكي 
و خريد و فروش ها، مردم عادي از بازار داللي و سرمايه گذاري 

در اين بازار خارج شده اند.

    توقيف ۳۵ كيلوگرم شمش طالي قاچاق
از س��وي ديگر، حكم پرونده توقيف 3۵ كيلو گرم شمش 
طالي قاچاق كه توسط ماموران گمرك شناسايي و كشف 
شده بود، صادر ش��د.ماموران گمرك در عمليات اقدام به 
بازرسي محتواي داخل س��پر خودرو سواري شاسي بلند 
كابوتاژ شده تويوتا لندكروز هنگام خروج از كشور، موفق 
مي شوند 3۵ كيلوگرم شمش طالي آب شده قاچاق را از 
اين خودرو كش��ف و ضبط كنند. بنا بر اين گزارش، ارزش 
اين مقدار طالي توقيف شده كه به طرز ماهرانه اي در سپر 
خودروي لندكروز جاسازي شده بود و با هوشياري ماموران 
گمرك كشف شد، بيش از ۱۴۰ ميليارد ريال است. مديركل 
تعزيرات حكومتي آذربايجان غربي بي��ان كرد: تعزيرات 
حكومتي، قاچاقچي طال را عالوه بر ضبط طالهاي مكشوفه 
به نفع دولت به پرداخت صد و چهل ميليارد و ۴۷۹ ميليون 

و ۵6۵ هزار و ۱6۱ ريال جزاي نقدي محكوم كرد.

 Tue. Jan 8.     سه شنبه    18 دي 1397   اول جمادي االول 1440  سال پنجم    شماره   1290  2019 

صيانت از سپرده های مردم
در نسخه ادغام بانکی

محمد  ارباب افضلی|
تاکيد بر دو فاکتور مهم »پرهيز از تعجيل« وصيانت 
از سپرده های مردم در موضع گيری های رئيس کل 
بانک مرکزی بس��يار قابل توجه اس��ت و نويد اين را 
می دهد که پروژه اصالح نظام بانکی اين بار قرار است 

به اجرا در آيد.
اخيرا رئيس کل بانک مرکزی، طی يادداش��تی در 
فضای مجازی درباره اصالح نظام بانکی با يادآوری اين 
نکته که به رغم تمرکز بانک مرکزی بر بازار ارز و تالش 
برای ايجاد ثبات در اين ب��ازار در چند ماه اخير، اين 
بانک از موضوع مهم اصالح نظام بانکی غفلت نکرده و 
خاطر نشان کرده است که »معضالت پيش انباشته 
در نظام بانکی و حساسيت اين امر نيازمند دقت نظر 
و تدبي��ر الزم در اصالح نظام بانکی اس��ت، پرهيز از 
تعجيل، تداوم ثبات بازار پول و صيانت از سپرده های 
مردم، پيش شرط های هر اقدامی در اين زمينه است«.

تأکيد بر دو فاکتور مهم »پرهيز از تعجيل« و »صيانت 
از سپرده های مردم« در اين موضع گيری رئيس کل 
بانک مرکزی بس��يار قابل توجه اس��ت و نويد اين را 
می دهد که پروژه اصالح نظام بانکی اين بار قرار است 

با تدبير و با رويکردی غيرضربتی به اجرا در بيايد.
واقعيت آن است که »معضالت پيش انباشته در نظام 
بانکی« به لحاظ حجم و پيچيدگی هم اکنون در حکم 
يک کالف درهم پيچيده است که گره گشايی از آن و 
يافتن نقطه شروع بازکردن آن در حکم يک معماست! 
اما در اين بين هس��تند مشکالتی و راه حل هايی که 
از سوی بسياری از محافل در صدر ليست ها و نسخ 
بلندباالی مشکالت نظام بانکی قرار گرفته و به بانک 
مرکزی پيشنهاد می شود. يکی از اين راه حل ها که 
چه در گذشته و چه در حال حاضر همواره به عنوان 
در دسترس ترين گزينه روی ميز مطرح بوده، بحث 
»ادغام بانک ها« می باش��د. در ادامه سعی می شود 
تا ابعاد و الزام��ات به کارگيری اين گزينه با لحاظ دو 
فاکتور مورد اش��اره رئيس کل محترم بانک مرکزی 
يعنی »پرهيز از تعجيل« و »صيانت از سپرده های 

مردم« تشريح شود.
يکی از مس��ائلی که پس از حصول برجام و برچيده 
شدن تحريم ها به عنوان مانعی برای تعامل نظام بانکی 
با بانک های بين المللی شناسايی شد، بحث فاصله 
صورت های مالی بانک های ايرانی از استانداردهای 
جهانی و به خص��وص پايين بودن س��رمايه آنها در 
قياس با همتايان خارجی شان بود. در همين راستا و 
بر مبنای اظهارات رئيس کل وقت بانک مرکزی  در 
تير ماه ۱3۹6، مبنی بر »نزديک کردن صورت های 
مالی بانک ها به استانداردهای جهانی از طريق ادغام 
بانک ها«، مقام ناظر پولی درصدد آن برآمد تا مشکل 
کمبود س��رمايه بانک ها را از طريق نس��خه »ادغام 
بانکی« درمان کند. نسخه ای که در شرايط کنونی نيز 
به عنوان اقدامی عاجل از سوی بسياری از محافل به 

بانک مرکزی پيشنهاد می شود.
فارغ از مزايا و معايب مترتب بر اين نسخه درمانی، 
در اين ميان نکته مهمی که بايد مورد توجه قرار 
گي��رد، نحوه »نقش آفرينی بان��ک مرکزی« در 
پروسه ادغام است. از نظر نگارنده با توجه به جايگاه 
بانک مرکزی در نظام بانکی ايران و نحوه و درجه 
ارتباط آن با »دولت« به عنوان نهادی که به واسطه 
بدهی های انباشته خود به شبکه بانکی، خود نيز 
بخشی از مشکل مطالبات معوق بانک ها به شمار 
می رود، ضروری است تا به منظور اثربخشی هرچه 
بيشتر نسخه ادغام بانکی، بانک مرکزی در اين 
فرآيند بيشتر نقش »نظارت و تسهيل کنندگی« 

داشته باشد تا »مقام مجری«. 

 سومين جشنواره فيلم
 180 ثانيه اي بانك پاسارگاد 

 با توجه به اس��تقبال بس��يار خ��وب  عالقه مندان، 
بانك پاسارگاد سومين جشنواره فيلم ۱۸۰ ثانيه اي 

بانك پاسارگاد را برگزار خواهد كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك پاس��ارگاد، خس��رو 
رفيعي دبير اجرايي جشنواره ضمن اعالم اين خبر 
گفت: جشنواره فيلم ۱۸۰ ثانيه اي بانك پاسارگاد، 
در ۲ محور مسووليت هاي اجتماعي در زمينه هاي 
تكريم خانواده، حفظ منابع  طبيعي و محيط زيست و 
اهداي عضو و همچنين حمايت از توليد ملي در بستر 
اقتصاد مقاومتي، با دع��وت از جوانان و عالقه مندان 
به هنر فيلم س��ازي كه دغدغه مس��ائل اجتماعي و 
فرهنگي را نيز دارند، برگزار خواهد شد. وي ادامه داد: 
در دو جش��نواره برگزار شده، آثار بسيار ارزشمندي 
از عالقه مندان به اين حوزه به دبيرخانه رس��يد كه 
ماحصل آن مجموعه اي فاخر از فيلم هاي كوتاهي شد 
كه به منظور به تصوير كشيدن دغدغه هاي جامعه در 
محورهاي يادشده، ساخته شده و به نمايش درآمدند. 
مدير روابط عمومي بانك پاس��ارگاد اف��زود: در كنار 
پرداختن به چالش هاي موجود، اين جشنواره فرصتي 
بود تا استعدادهاي نهفته اي كه به هر دليل فرصت بروز 
و ظهور نمي يافتند، شكوفا شوند. اين مهم با استقبال 
بس��يار خوب جوانان و عالقه مندان و ارسال آثار به 
دبيرخانه تقويت شد. مشاور مديرعامل بانك پاسارگاد 
در ادامه تصريح كرد: در سومين دوره از جشنواره نيز 
از وجود هيات داوران خبره و عالقه مند، براي بررسي 
دقيق آثار بهره خواهيم برد و اميدوار هستيم در اين 

دوره نيز اهداف جشنواره محقق شود.
وي ادامه داد: همانطور كه اشاره شد اين جشنواره در 
محورهاي مسووليت هاي اجتماعي در زمينه هاي 
تكريم خانواده، حفظ منابع  طبيعي و محيط زيست 
و اهداي عضو، حمايت از توليد ملي در بستر اقتصاد 
مقاومتي و همچنين يك بخش جنبي با محوريت 
ايده هايي كه در هر بخش امكان س��اخت نيافته اند، 
برگزار خواهد شد. فراخوان ارسال آثار نيز تا پايان سال 

جاري منتشر خواهد شد. 



آمار معامالت 5 بازار سرمايه

»تعادل«مخاطراتسرمايهگذاريدربازارهايماليكشوررابررسيميكند

نگاه  سرمايه گذاران به  ساختمان 192 حافظ
گروه بورس| مسعود كريمي|

بازار هاي مالي كشور مدتي اس��ت كه به نظر اغلب 
صاحب نظران اقتصادي در يك ركود تمام عيار قرار 
گرفته اند. اي��ن ركود كه ناش��ي از عوامل متعددي 
است با خروج امريكا از برجام كليد خورد و در ادامه 
با كاهش نرخ ارز، تعلل اتحادي��ه اروپا در راه اندازي 
س��ازوكار ويژه مالي، تداوم ركود در بازار مس��كن و 
پيش بيني تعميق آن با توجه به دستورالعمل عرضه 
امالك م��ازاد بانك ها، از جمله مواردي محس��وب 
مي شوند كه بطور كلي گريبان گير بخش اقتصادي 
ش��ده اند. در همين حال، با توجه به اين موضوع كه 
آثار هر اتفاق مثبت يا منفي در مراحل نخس��ت در 
بازار س��هام هر كش��وري متبلور مي ش��ود و بورس 
اي��ران نيز از چنين قاعده اي مس��تثني نخواهد بود 
در نتيجه پيش بيني مي ش��ود كه با ش��فاف شدن 
و به نوعي تعيي��ن تكليف موضوع��ات بين المللي، 
س��ايه ريس��ك هاي سيس��تماتيك از بازار سرمايه 
ايران كاسته شود. از طرفي پتانسيل بالقوه مطلوب 
بنيادي صنايع و ش��ركت ها همگام ب��ا فرصت تازه 
جذب سرمايه هاي داغ ناش��ي از تغيير مسير بانك  
به ب��ورس در پي اع��الم قانون جديد حذف س��ود 
روزش��مار بانكي مي تواند عاملي در راستاي بهبود 
عملكرد ش��ركت ها در نظر گرفته شود. به هر روي 
معضالت موجود در س��اير بازار هاي   مالي مي تواند 
بيانگر اين موضوع باش��د كه در فضاي كلي اقتصاد 
كشور تمام مسير هاي سرمايه گذاري به ساختمان 
192 حافظ كه نبض بخش مولد اقتصادي كش��ور 
در آن مي تپد، ختم مي شود. از سوي ديگر و در غير 
اين صورت، تداوم ش��رايط فعلي كه مشكالتي را در 
بخش صادرات شركت ها و بطور كلي مبادالت بانكي 
ايجاد كرده است نقدينگي را همچنان در بخش غير 
مولد اقتصادي كه زمينه ساز سفته بازي نيز مي شود 
نگه خواهد داشت كه در نهايت، اين موضوع چيزي 
جز س��ردرگمي براي قشر س��رمايه گذار به ارمغان 

نمي  آورد.

  ديدگاه خوش بينانه دولت
در همين رابطه، عليرضا تاجب��ر عضو هيات مديره 
كانون كارگزاران با تش��ريح وضعي��ت كلي اقتصاد 
و بازار ه��اي مالي كش��ور در گفت وگو ب��ا »تعادل« 
عنوان كرد: با نگاهي به بودجه سال 1398 پيرامون 
موضوعاتي از جمله نفت مشاهده مي شود كه فروش 
1.5 ميليون بشكه و مبلغ فروش 54 دالر براي اين 

مهم در نظر گرفته ش��ده كه چنين ارقامي حاكي از 
ديدگاه بس��يار خوشبينانه دولت است. به گفته وي 
تغيير نرخ ارز تنها آيتمي خواهد بود كه براي دولت 
در راستاي جلوگيري از كسري بودجه مي ماند. اين 
در حالي است كه، پيش بيني مي شود كه تغيير نرخ 

ارز در مبلغ باالتري اعمال شود. 

  بررسي عملكرد بازار هاي موازي
مديرعامل كارگزاري تامين س��رمايه نوين با اشاره 
به بازار مس��كن نيز بيان كرد: در اين بازار 2 ميليون 
و 600 هزار مس��كن خالي در كشور وجود دارد كه 
بط��ور قطع با ارزياب��ي قيمت هاي فعلي مش��اهده 
 مي ش��ود كه ب��ازار مس��كن گزينه مناس��بي براي 

سرمايه گذاري نيست.
از طرف��ي حركت ام��الك مازاد بانك ها به س��مت 
عرض��ه در راس��تاي ف��روش، اتفاق ديگري اس��ت 
كه به زودي بازار مس��كن را تحت تاثي��ر خود قرار 
مي دهد. عليرضا تاجبر در خص��وص بازار طال و ارز 
نيز تصري��ح كرد: اين بازار ها مس��ائل خاص خود را 
در امر س��رمايه گذاري خواهند داشت چرا كه روند 
معامالتي تا حدودي امنيتي و ساختارمند شده است. 
همچنين مشكالتي در زمينه نقدشوندگي از ديگر 
ريسك هاي اين بازار محسوب مي شود. اين تحليلگر  
بازار سرمايه، بازار بورس را تنها گزينه مطلوب براي 
سرمايه گذاري معرفي كرد و ابراز داشت: با توجه به 
نرخ ارز، مبلغ فروش، ارزش جايگزيني ش��ركت ها 
و س��اير پارامتر هاي اثر گ��ذار مثب��ت از اين قبيل 
 مطمئنا بورس گزينه مطلوبي براي سرمايه گذاري 

محسوب خواهد شد.

  2 عامل صعود بازار
عضو هيات مدي��ره كان��ون كارگزاران با اش��اره به 
چش��م انداز بازار سرمايه نيز تصريح كرد: بطور قطع 
تا پايان س��ال صعود شهريور  ماه را مجددا نخواهيم 
داشت اما با انتش��ار گزارش هاي 9 ماهه پيش بيني 
مي ش��ود كه بازار مسير خود را به درستي پيدا كند. 
مديرعامل كارگزاري تامين سرمايه نوين گفت: از 2 
جنبه بازار سهام قابليت صعود پيدا مي كند. نخست 
موضوع مبلغ فروش شركت هاست كه به دليل تورم، 
افزايش مبل��غ صادرات و افزايش نرخ دالر بيش��تر 
خواهد ب��ود. موضوع ديگر ني��ز ارزش جايگزيني و 
افزايش س��رمايه از محل تجديد ارزيابي اس��ت. بر 
اين اس��اس، پيش بيني مي شود كه اين 2 عامل در 

بهمن  ماه محقق خواهند شد. عليرضا تاجبر اظهار 
داشت: حقيقي هاي بسيار زيادي در تابستان امسال 
با دريافت كد اول وارد جريان معامالتي بازار شده اند. 
بنابراين ضروري اس��ت كه اركان بازار در راس��تاي 
حفظ اين دس��ت از س��رمايه گذاران به خصوص در 

حوزه فرهنگ سازي تالش بيشتري انجام دهند. 
وي با اشاره به ابزار هاي معامالتي نيز خاطرنشان كرد: 
در گذشته ابزار  هاي معامالتي از جمله صندوق هاي 
س��رمايه گذاري ب��ه عنوان مس��ير درس��ت براي 
سرمايه گذاري اين دست از سرمايه گذاران راه اندازي 
شده  است، اما به دليل اينكه اين صندوق ها به شكل 
مناس��بي از س��وي اركان بازار معرفي نمي شوند و 
به نوعي م��ورد حمايت هم ق��رار نمي گيرند، غالبا 
س��رمايه گذاران ترجي��ح مي دهند ب��ا دريافت كد 
آنالين شروع به خريد و فروش سهام كنند. به گفته 
عضو هيات مديره كانون كارگزاران، بازار س��رمايه 
ايران در زمينه ابزار فقير نيست اما از لحاظ معرفي با 

كمبود هايي مواجه است.

  در انتظار ثبات پارامتر  ها
از سوي ديگر، سعيد خدايي كارشناس بازار سرمايه 
با تش��ريح وضعيت و عملكرد بازار هاي مالي كش��ور 
در گفت وگ��و با »تع��ادل« بيان ك��رد: بالتكليفي و 
ترس از جمله عوامل اثر گذاري اس��ت كه روند ورود 
سرمايه گذاران به تمام بازار هاي مالي را در حال حاضر 
متوقف كرده اس��ت. وي معتقد است كه در بازار هاي 
مالي به واس��طه ريسك هاي سياس��ي، ريسك هاي 
س��رمايه گذاري كالن و تغييرات اقتصادي از جمله 
برنامه بانك مركزي براي حذف 4صفر  از واحد پولي 
سرمايه گذاران را به مسير صبر و انتظار براي مشاهده 
مي��زان اثر گذاري موارد مذكور در آينده س��وق داده 
اس��ت. اين تحليلگر بازار سرمايه با اشاره به بازار پول 
نيز عنوان كرد: كاهش نرخ سود بانكي از جذابيت اين 
بازار كاسته است. اما با توجه به توقف بازار هاي موازي 
سهام مشاهده مي شود كه نقدينگي مجددا به سمت 

بازار سرمايه حركت نكرده است. 
سعيد خدايي با ارايه 2 دليل در اين زمينه خاطرنشان 

كرد: نخست ركود حاكم بر فضاي كلي اقتصاد تمام 
فعاليت ه��اي اقتصادي را در بر گرفته اس��ت و ديگر 
اينكه، در حال حاضر سرمايه گذاران به واسطه وجود 
ريس��ك هاي س��رمايه گذاري و سياس��ي در انتظار 
مش��اهده عملكرد ش��ركت ها با توجه ب��ه وضعيت 
اقتصادي كه ركود و تحريم گريبانگير آن شده است، 
هستند. اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه 
تمام پارامتر  هاي اقتصادي با ركود مواجه هس��تند، 
عنوان ك��رد: اكنون س��رمايه گذاران در انتظار ثبات 
در اين پارامتر ها هس��تند. از سويي، اتفاقات آينده و 
تاثير پذيري از آنها به صورت عملي در انواع نهاده هاي 
تولي��د از جمله بهاي تمام ش��ده،  تقاض��اي موجود 
در جامع��ه و... براي فعاالن بازار در راس��تاي انتخاب 
گروه ها و صنايع براي س��رمايه گذاري بس��يار مهم 
ارزيابي مي شود. وي با ارزيابي چشم انداز بازار سرمايه 
نيز تصريح كرد: ت��داوم جو فعلي در كنار بالتكليفي 
سرمايه گذاران همگام با حجم هاي كمتر و معامله هايي 
با افق زماني كوتاه مدت تا پايان سال ارزيابي مي شود.
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روي خوش بازار سهام
گروه بورس| شاخص بورس ديروز با افزايش 1047 
واحدي به رقم 162 هزار و 323 واحد رسيد. شاخص 
كل هم  وزن نيز با افزايش 181 واحدي عدد 28 هزار 
و 106 واحد را به نمايش گذاش��ت. در روز دوشنبه 
شاخص سهام آزاد شناور با افزايش 1197 واحدي 

به رقم 177 هزار و 168 واحد دست يافت.
در روز گذشته همچنين شاخص كل فرابورس نيز 
با افزاي��ش 26 واحدي روي رقم يك ه��زار و 909 
واحد نشست.بر اساس اين گزارش، معامالت سهام 
در نماد معامالتي شركت هاي فوالد مباركه با 191 
واحد و پتروشيمي پارس با 186 واحد و پااليش نفت 
بندر عباس با 161 افزايش بيشترين تأثير مثبت را 
بر برآورد شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند.

در مقاب��ل، معام��الت س��هام در نم��اد معامالتي 
ش��ركت هاي صنايع پتروش��يمي خليج فارس با 
207واحد، پتروش��يمي جم ب��ا 111 واحد و بانك 
صادرات ايران با 59 واحد كاهش، بيش��ترين تاثير 

منفي را در محاسبه اين نماگر به دوش كشيدند.
ارزش كل معام��الت ب��ورس ته��ران در حالي به 
بي��ش از 593 ميليارد تومان نمايش داده ش��د كه 
ناش��ي از دست به دس��ت ش��دن 2 ميليارد و 49 
ميليون س��هم و اوراق مالي قابل معامله طي 161 
ه��زار و 504 نوب��ت داد و س��تد بود.طي معامالت 
ديروز نماد معامالتي ش��ركت هاي توكارنگ فوالد 
سپاهان، فيبر ايران، ريل پرداز سير، سرمايه گذاري 
مس��كن تهران، الحاوي، شيشه قزوين، كي بي سي 
از س��وي ناظر بازار س��هام بازگش��ايي و در مقابل 
نماد معامالتي شركت هاي سرمايه گذاري مسكن 
تهران، پتروشيمي فحر، پتروشيمي مبين، نورد و 
لوله اهواز، بين المللي محصوالت پارس، گسترش 
نفت و گاز پارس��يان و گروه فن آوا متوقف ش��دند. 
روز گذش��ته در بازار 2 بورس تهران كه به معامالت 
درون گروهي س��هامداران عم��ده اختصاص دارد، 
12 ميليون سهم بانك خاورميانه به ارزش بيش از 3 
ميليارد تومان كد به كد شد. در ميان صندوق ها نيز 
صندوق درآمد ثابت امين يكم با ابطال 16 ميليون 
واحد سرمايه گذاري به ارزش يك ميليارد تومان و 
انتقال به كده��اي درون گروهي مدير اين صندوق 
مواجه ش��د. همچنين كمتر از 25 ميليون س��هم 
فوالد خوزستان به ارزش بيش از 20 ميليارد تومان 
معامالت انتقالي را تجربه كرد. در س��رمايه گذاري 
غدير نيز 30 ميليون سهم به ارزش بيش از 5 ميليارد 
تومان به كدهاي درون گروهي سهامدار عمده انتقال 
يافت. حال آنكه بازار سهام در حالي شاهد تكاپوي 
سهامداران حرفه اي براي جابه جايي از گروه بانك ها 
به سمت گروه پااليشي ها، فلزات اساسي، پتروشيمي 
و تك سهم هاي خودرويي بود كه به نظر مي رسيد، 
بازار همچنان بر مبناي استراتژي كوتاه مدت نگري، 
نوسان گيري را تنها استراتژي خود با توجه به رفتار 

حقوقي ها با صندوق هاي حامي بازار مي داند.
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مديرعامل بورس تهران اعالم كرد: جمع ارزش بازار بورس 
و فرابورس حدود 830 هزار ميليارد تومان است كه برابر با 

40 درصد GDP كشور است.
به گزارش ايِبنا، علي صحرايي مديرعامل شركت بورس 
تهران، ضمن بيان اينكه همه فعالين بازار س��رمايه با اين 
كانون در ارتباط هستند، گفت: س��عي كرديم همواره از 
نظرات كانون نهادها و كانون كارگزاران بهره برداري كنيم.

مديرعامل بورس تهران با بيان اينكه ارزش بازار رشد قابل 
توجهي داش��ته اس��ت، افزود: ارزش بازار بورس تهران از 
ابتداي سال تاكنون از 382 هزار ميليارد تومان به 612 هزار 
ميليارد تومان رسيده و بالغ بر 60 درصد رشد داشته است.
وي بازار سرمايه را از نظر بازدهي و شاخص در جايگاه قابل 
قبول دانست و افزود: شاخص بورس تهران نسبت به ابتداي 
سال با 67 درصد افزايش همراه شده است و جايگاه بورس 
تهران از نظر رشد شاخص بورس هاي منطقه رتبه اول را در 
اختيار دارد.صحرايي رشد ارزش معامالت بورس تهران را 
كه يكي از محورهاي نقدشوندگي است 170 درصد عنوان 
كرد و ادامه داد: طي سال جاري ارزش معامالت 4 بورس 
كشور رشد كرده است. ارزش معامالت بورس تهران نيز با 
123 هزار ميليارد تومان رشد قابل توجهي داشته است. 
سهم بورس تهران در ارزش كل معامالت بازار سرمايه 35 
درصد، بورس كاال 42 درصد، فرابورس20 درصد و بورس 

انرژي 3 درصد است.

   وضعيت صندوق هاي سرمايه گذاري
وي فرهنگ سازي س��رمايه گذاري را با اهميت دانست و 
افزود: بررسي وضعيت صندوق هاي سرمايه گذاري و حضور 
سهامداران حقيقي در اين صندوق ها نشان دهنده آن است 
كه عمده تالش ما بايد به فرهنگ سازي بازار سرمايه مربوط 
باشد و از تكنولوژي هاي روز در اين زمينه بيشتر استفاده 

كنيم.وي خاطرنشان كرد: در بورس تهران 323 شركت 
فعال هستند كه از اين تعداد 186 شركت در بازار اول و 
137 شركت در بازار دوم فعاليت مي كنند. همچنين بر 
اساس آخرين آمارها، »P/E« كل بورس تهران 6.9 است 
و نسبت »P/E« براي 30 شركت برتر بورس، 4.7 مرتبه 
است و اين نشان از ظرفيت رشد بورس نسبت به ساير 
بازارها دارد و انتظار مي رود بخشي از نقدينگي موجود 
در كشور كه بالغ بر 1600هزار هزار ميليارد تومان است 

را به سمت بورس سوق دهيم.

    ارتقاي تامين مالي در بورس
مديرعامل بورس تهران عمده تامين مالي كشور را بانك 
محور دانست وسهم كمتري از آن را از طريق بازار سرمايه 
عنوان كرد و گفت: بازار سرمايه با دو دسته چالش بيروني و 
دروني مواجه است، بخش چالش هاي بيروني شامل ساختار 
اقتصادي، ثبات سياس��ت هاي اقتص��ادي، اقتصاد بانك 
محور، فرهنگ عمومي سرمايه گذاري، روابط بين المللي و 
سرمايه گذاري خارجي است. در بخش چالش هاي دروني 
نيز بازار سرمايه با مسائلي همچون دسترسي به بازار، اندازه 
بازار، نقدشوندگي، ش��فافيت اطالعاتي، زيرساخت هاي 
معامالتي، دانش مالي فعاالن ب��ازار و واگذاري مديريت 

شركت هاي خصوصي شده روبه رو است.

   جايگاه اول بازار بدهي ايران در غرب آسيا
در ادامه اميرهاموني، مديرعامل فرابورس ايران نيز با اشاره 
به اينكه تا دو سال پيش داده هاي مربوط به بورس ايران در 
ابعاد جهاني منتشر نمي شد، ابراز داشت: اما هم اكنون، اعداد 
مربوط به معامالت بازار سرمايه كشور، به صورت ماهانه در 
سايت WFE منتشر مي شود.وي با تاكيد بر اينكه ايران 
هم اكنون در بازار بدهي جايگاه خوبي در دنيا دارد، افزود: در 

دنيا بازار اوليه بدهي، بازار بزرگي است و بازار ثانويه ضعيف 
است اما در ايران بازار ثانويه رشد خوبي داشته و در جايگاه 

بين المللي نيز وضعيت خوبي دارد.

   ارزش معامالت بازار ثانويه  
مديرعامل فرابورس تصريح كرد: در حال حاضر به لحاظ 
ارزش معامالت بازار ثانويه بازار بدهي در غرب آس��يا اول 
هس��تيم و در دنيا حرفي براي گفتن داريم بطوري كه دو 
كارگزاري ايراني يعني؛ كارگزاري هاي بانك پارس��يان و 
ملت در رتبه بندي فدراسيون بورس هاي اروپايي و آسيايي 
در جايگاه س��وم برترين كارگزاران عضو فياس در زمينه 
ب��ازار بدهي قرار گرفتند.امير هاموني در اين نشس��ت به 
طرح جديد سازمان ملل در خصوص بورس ها اشاره كرد 
و گفت: بر اس��اس طرح جديد سازمان ملل بورس ها بايد 
هدف پايداري در زمينه هايي همچون مديريت منابع آبي، 
اش��تغال و ... را مدنظر قرار دهد و تنها به مساله شفافيت 
و نقدشوندگي توجه نكنند. ما نيز بر اساس ظرفيت هاي 
س��امانه كدال مي توانيم بحث »پاي��داري« را به موازات 
ارتقاي شفافيت و كارايي بازار سرمايه پيش ببريم. چراكه 
اطالعات موجود در سامانه كدال مي تواند با شاخص سازي 
و تحلي��ل ديتاه��اي ب��ه روز، به تصميم س��ازي صحيح 
سياست گذاران كمك كند.به گفته وي ما هم اكنون در 
بازار سرمايه نيازمند بازتعريف مرز محرمانگي در انتشار 
داده ها و ابزارسازي هس��تيم. بهره گيري از روش هاي 
مجهول س��ازي داده ها كمك مي كن��د ديتاهاي بازار 
سرمايه به درستي در اختيار كاربران قرار گيرد و از سوي 
ديگر بهره گيري از سازوكار سندباكس )جعبه شني(، 
فرايند راه اندازي ابزارهاي مالي جديد و تدوين مقررات 
را كوتاه مي كند، چراكه تسريع در زمينه طراحي و اجراي 

ابزارها، از الزامات فعلي بازار سرمايه است.

عضو هيات عامل و معاون طرح هاي توسعه معدن و صنايع 
معدني سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني 
ايران در حاشيه نخستين جشنواره و نمايشگاه ملي فوالد 
ايران بورس كاال را تجربه اي بين المللي دانس��ت كه بايد 
بيشتر از ظرفيت ها و ابزارهاي آن در صنعت فوالد و صنايع 

معدني استفاده كنيم.
اردشير س��عدمحمدي در گفت وگوي اختصاصي با كاال 
خبر، اظهار كرد: بورس كاال طي سال هاي گذشته در بحث 
شفافيت و واقعي شدن قيمت محصوالت فوالدي و معدني 
بسيار كمك كرده و توصيه مي شود همه فعاالن صنعت به 
مكانيسم معامالتي اين بازار احترام بگذارند و محصوالت 
خود را در اين بستر معامالتي شفاف معامله كنند؛ چراكه 
عرضه محص��والت فوالدي و معدني در بورس هم به نفع 
توليدكننده و مصرف كننده است.به گفته سعدمحمدي، 

بورس كاال به عنوان يك تجربه بين المللي، در اين سال ها 
توانس��ته بهترين اتفاق را در بخ��ش عرضه و تقاضا براي 
صنعت فوالد و صنايع معدني در كشور رقم بزند؛ به همين 
دليل بايد معامالت آن را در صنايع مختلف از جمله صنايع 
فوالدي و معدني توسعه بخشيد.عضو هيات عامل ايميدرو 
با بيان اينكه بيش از 11 سال از تأسيس بورس كاالي ايران 
مي گذرد و در آينده نقش و جايگاه اين بورس در اقتصاد 
ملي ارتقا پيدا مي كند، بورس كاال را بازاري قانونمند دانست 
كه طي اين مدت توانسته با ايجاد مكانيسم هاي هدفمند، 

فرصت هاي مناسبي را در اختيار صنعتگران قرار دهد.
وي به مزاياي راه اندازي بورس كاال پرداخت و اظهار كرد: 
ايجاد شفافيت در روند كشف قيمت ها و همچنين نحوه 
دادوس��تد محصوالت از جمله مزاياي بورس كاال در اين 
سال ها بوده است به طوري كه اين بورس با فراهم كردن 

سيستم هاي عملياتي براي بنگاه ها و واحدهاي توليدي 
باعث شده تا آنها بطور مستقيم با مشتريان خود در يك 
مكان مش��خص ارتباط پيدا كنند و اين مهم به شفافيت 

اقتصادي كشور كمك كرده است.
به گفته س��عدمحمدي، بورس كاال نياز دارد تا مطابق با 
ش��رايط روز و تكنيك هاي بازارهاي مالي دنيا در مسير 
پيشرفت قرار گيرد كه توسعه ابزارهاي مالي و ارايه خدمات 

متنوع به صنايع نيز در همين راستا در جريان است.
س��عدمحمدي در پايان به نقش ابزارهاي نوين مالي در 
تأمين مالي صنايع نيز اشاره كرد و گفت: بورس كاال طي 
سال هاي گذشته با طراحي ابزارهاي نوين مالي توانسته 
به تأمين مالي صنايع كمك كند اما با توجه به مشكالت 
نقدينگي كه وجود دارد، حجم اين تامين مالي ها از بورس 

كاال بايد افزايش يابد.
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ردپاي قاچاق »موبايل«
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تعادل|
مقایسه آمارهای گمرک ایران و آمارهای گزارش 
شده توس�ط کش�ورهای طرف معامله با ایران 
در مرکز تجارت بین المللی، نش�ان می دهد که 
اختالف بزرگی در آمار مربوط به تجارت »تلفن 
همراه« میان ایران و این کش�ورها وجود دارد، 
آماری که می تواند حجم قاچاق کشور را در این 
زمینه مشخص تر کند. بر همین اساس، آمارهای 
گمرک ایران نشان می دهد در سال 1396حدود 
529 میلیون دالر تلفن همراه به ایران وارد شده 
اما آمارهای گزارش شده توسط کشورهای طرف 
معامله با ایران نش�ان دهنده آن اس�ت که آنها 
بالغ بر 739 میلیون دالر تلف�ن همراه به ایران 
صادر کرده اند. ب�ه عنوان نمون�ه، این اختالف 
آم�اری حاک�ی از ورود 210 میلی�ون دالر تلفن 
همراه به صورت غیر رس�می به کشور است که 
از کشور هایی همچون »چین«، »امارات متحده 
عربی«، »كره جنوبي«، »ترکیه«، »هنگ كنگ« و 
»ویتنام« خریداری شده اند. بیشترین اختالفات 
آماری در تجارت تلفن همراه مربوط به »امارات 
متحده عربی« بوده است؛ به طوری که آمارهای 
ثبت شده در گمرکات کش�ور حاکی از واردات 
تلفن هم�راه از این كش�ور در س�ال 96 برابر با 
387 میلیون دالر اس�ت در حال�ی که »امارات 
متحده عربی« ادعا می کند در این سال، حدود 
468 میلی�ون دالر تلفن همراه ب�ه ایران صادر 
کرده است. به این ترتیب حدود 81 میلیون دالر 
اختالف آماری در تجارت ایران و امارات متحده 
عربی وجود دارد که نشان دهنده حجم ورودی 
قاچاق تلفن همراه از این کش�ور است. از سوی 
دیگر، با این که در آمارهای گمرک ایران، برخی 
کش�ورها به عنوان مبادی وارداتی ایران اعالم 
شده اند، اما آن کشورها ایران را به عنوان مقاصد 
صادراتی تلفن همراه خ�ود اعالم نکرده اند. به 
عنوان نمونه، در حال�ي كه »ترکیه« و »ویتنام« 
دو کشوری هستند که براساس آمارهای گمرک 
ایران به ترتیب 904 هزار دالر و 628 میلیون دالر 
تلفن همراه از آنها وارد کرده است، در آمارهای 
صادرات تلفن همراه این کشورها، ایران به عنوان 

مقصد صادراتی وجود ندارد.

   وضعیت بازار مصرف تلفن همراه در ایران
بررس��ي داده هاي آماري مركز آمار ايران حاكي از آن 
است كه در سال 1396، حدود يک هزار و 772 میلیارد 
تومان صرف خريد تلفن همراه از سوی خانوارها شده 
که با در نظر گرفتن متوسط نرخ فروش ارز در بازار آزاد 
در س��ال1396 ) 4045 تومان به ازای هر دالر(، اندازه 
اين بازار حدود 438.1 میلیون دالر بوده است. در عین 
حال، آمارهای واردات کشور در سال 1396 نیز حاکی 
از واردات 529 میلیون دالری اين کاال بوده که نسبت به 
تقاضای بازار بیشتر بوده است. اين در حالي است كه با 
توجه به باالتر بودن جمعیت شهری نسبت به جمعیت 
روستايی، تلفن همراه در مناطق شهری بازار مصرف به 
مراتب بزرگتری نسبت به روستاها دارد. در سال 1396 
در مناطق شهری 1.5هزار میلیارد تومان صرف خريد 

تلفن همراه ش��ده، در حالی که اين هزينه در مناطق 
روستايی نزديك به 245 میلیارد تومان بوده است. 

بر اس��اس گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق 
بازرگانی تهران از داده هاي آماري مرکز آمار ايران، هر 
خانوار شهری در ايران به طور متوسط 84.3 هزار تومان 
در سال صرف خريد تلفن همراه می کند و اين در حالي 
است كه  متوسط هزينه صرف شده برای خريد تلفن 
همراه برای هر خانوار روستايی در هر سال 40.4 هزار 
تومان است. به طور کلی در س��طح کشور هر خانوار، 
حدود 73 ه��زار و 200 تومان برای خريد تلفن همراه 
صرف می کند و اين مقدار هزينه معادل 0.3 درصد از 

کل هزينه های هر خانوار را شامل می شود.
 از س��وی ديگر، آماره��ای بانک مرکزی ايران نش��ان 
می ده��د ک��ه در س��ال 1396،  بی��ش از 96 درصد 
خانوارهاي كشور از تلفن همراه استفاده می كرده اند. 
روند سال های 1387 تا 1396 نیز نشان می دهد که 
سهم خانوارهای استفاده کننده از تلفن همراه طی اين 
بازه زمانی در حال افزايش ب��وده و در حالی که 80.9 
درصد از خانوارهای کشور در سال 1387 از تلفن همراه 
استفاده می کردند، اين سهم در سال 1396 به 96.6 

درصد رسیده است.

   خانوارها چقدر تلفن همراه خریدند؟
بر اساس اين گزارش، هر خانوار شهری به طور متوسط 
84 هزار و 300 تومان در سال صرف خريد تلفن همراه 
می کند. از اين میان، هر خانوار ش��هری در دهک اول 
درآمدی به طور متوسط ساالنه 11هزار و 800 تومان 
ب��رای خريد تلفن همراه هزينه م��ی کند که اين رقم 
 0.11 درصد از کل هزينه های ساالنه آن خانوار را شامل 
می شود. در عین حال، خانوارهای شهری در دهک دهم 
درآمدی به طور متوسط ساالنه بیش از 216 هزار تومان 
برای خريد تلفن همراه هزينه صرف می کنند و اين رقم 
0.34 درصد از کل هزينه های ساالنه خانوار شهری در 
اين گروه درآمدی را شامل می شود. به طور کلی خريد 
تلفن همراه برای خانوارهای ساکن در مناطق شهری از 
هر گروه درآمدی نسبت به خانوارهای روستايی بیشتر 
هزينه بر می دارد. در مقابل، هر خانوار روستايی به طور 
متوسط 84 هزار و 400 تومان صرف خريد تلفن همراه 
در سال می کند. اين هزينه برای خانوارهای در دهک 
اول درآمدی روستايي کمترين و برای خانوارهای در 

دهک دهم درآمدی روستايي بیشترين است. 
به طور متوس��ط، هر خانوار روس��تايی در دهک اول 
درآمدی در س��ال تنه��ا 2 ه��زار و 300 تومان صرف 
خريد تلفن همراه می کند که اين رقم 0.04 درصد از 
کل هزينه های ساالنه هر خانوار روستايی در اين گروه 
درآمدی را ش��امل می ش��ود. در عین حال، هر خانوار 
روستايی در دهک دهم درآمدی به طور متوسط 103 
هزار و 800 تومان در س��ال ب��رای خريد تلفن همراه 
هزينه می کند که اين رقم معادل 0.34 درصد از کل 
هزينه های ساالنه آن خانوار است. بیشترين سهم از کل 
هزينه های ساالنه خانوارهای روستايی که صرف خريد 
تلفن همراه می شود مربوط به خانوارهای در دهک نهم 
درآمدی است. خانوارهای اين گروه به طور متوسط 0.4 
درصد از کل هزينه های ساالنه خود را برای خريد تلفن 

همراه صرف می کنند. 

   واردات پنهان تلفن همراه
از آن س��و اما بر اس��اس يافته هاي معاونت بررسی های 
اقتصادی اتاق بازرگانی تهران از داده هاي آماري منتشر 
شده در سايت گمرک ايران بر حسب کدهای تعرفه، ايران 
در س��ال 1396 حدود 529 میلی��ون دالر واردات تلفن 
همراه داشته اس��ت. همچنین »امارات متحده عربی« و 
»چین« بزرگترين مب��ادی وارداتی تلفن همراه ايران در 
اين سال بوده اند. اما واردات تلفن همراه ايران طی 8 ماه 
نخست سال 1397 معادل 280.5 میلیون دالر ثبت شده 
اس��ت. طبق اعالم گمرک ايران، در سال 1396 حدود 3 
میلیون و 224 هزار و 617 دستگاه تلفن همراه به ارزش 
529 میلیون و 760 هزار دالر به کش��ور وارد شده است. 
اين تعداد واردات گوش��ی تلفن همراه در سال 1396 در 
حالی بوده که در سال پیش از آن، تنها 719 هزار دستگاه 
تلفن همراه وارد شده بود. با توجه به اين آمارها به نظر می 
رسد در سال 1396، متوسط قیمت وارداتی هر دستگاه 

تلفن همراه 160دالر بوده است.
با مقايسه آمارهای گمرک ايران از واردات تلفن همراه و 
آمارهای صادرات اين کاال به ايران که از سوی کشورهای 
طرف معامله با ايران اعالم می ش��ود، تناقض های آماری 
میان اين دو گزارش ديده می شود. در حالی که براساس 
آمارهای گمرک ايران واردات تلفن همراه کشور در سال 
1396 حدود 529 میلیون دالر بوده، با توجه به آمارهای 
گزارش شده توسط کشورهای طرف معامله با ايران اين 
رقم معادل 739 میلیون دالر ثبت شده است. تفاوت قابل 
توجه آمار رس��می گمرک ايران با آمار ساير کشورها در 
خصوص ارزش واردات تلفن همراه به ايران ممکن است 
ناش��ی از »کم اظهاری ارزش در محموله های وارداتی به 
ايران«، »قاچاق يا واردات غیر رس��می« و يا »اشتباهات 
آماری« باشد. »امارات متحده عربی« به عنوان بزرگترين 

مبدا وارداتی تلفن همراه ايران ادعا می کند که در س��ال 
2017 مع��ادل 468 میلیون دالر تلفن هم��راه به ايران 
صادر كرده است. اين در حالی است که براساس آمارهای 
گمرک ايران، واردات تلفن همراه کشور از »امارات متحده 
عربی« طی س��ال 1396 حدود 387 میلیون دالر بوده 
است. اختالف آماری مشاهده شده بین آمارهای واردات 
ايران و آمارهای صادرات »هنگ کنگ« نیز به نسبت باال 
بوده اس��ت. با توجه به آمارهای گمرک کش��ور، ايران در 
سال 1396 حدود 6.2 میلیون دالر تلفن همراه از »هنگ 
کنگ« واردات داشته است؛ اما آمارهای هنگ کنگ حاکی 
از صادرات نزديك به 87 میلیون دالری تلفن همراه به ايران 
است.از س��وی ديگر، با اين که در آمارهای گمرک ايران، 
برخی کشورها به عنوان مبادی وارداتی ايران اعالم شده 

اند، اما آن کشورها ايران را به عنوان مقاصد صادراتی تلفن 
همراه خود اعالم نکرده يا رقمی که به عنوان صادرات اين 
کاال به ايران گزارش کرده اند بسیار کمتر از رقم گزارش 
شده از سوی گمرک ايران اس��ت. »ترکیه« و »ويتنام« 
دو کشوری هستند که براس��اس آمارهای گمرک ايران 
به ترتیب 904 ه��زار دالر و 628 هزار دالر تلفن همراه از 
آنها وارد کرده اس��ت؛ اين در حالی است که در آمارهای 
صادرات تلفن همراه اين کشورها، ايران به عنوان مقصد 
صادراتی وجود ندارد. »س��وئد« نیز ديگر کشوری است 
 که براس��اس آمارهای گم��رک، ايران در س��ال 1396 
معادل 207 هزار دالر تلفن همراه از اين کشور وارد کرده 
اما آمارهای سوئد، صادرات تنها 5 هزار دالری تلفن همراه 

از اين کشور به ايران را نشان می دهد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از اعالم قیمت هاي 
جديد خ��ودرو در آين��ده نزديك خب��ر داد و گفت: 
اگرچه نسبت به س��ال گذش��ته 30 درصد كاهش 
تولید داش��ته ايم، اما تولید خ��ودرو در حال افزايش 
است. محسن صالحي نیا در حاشیه بازديد از سومین 
نمايش��گاه بین المللي خودروي تهران در پاس��خ به 
پرسشي مبني بر اينكه چه برنامه اي براي جلوگیري 
از روند افت ش��ديد تولید خودرو داريد و قیمت هاي 
جديد خودرو چه زماني اعالم مي ش��ود، اظهار كرد: 
از ابتداي امس��ال تاكنون 800 هزار دستگاه خودرو 
تولید شده است كه نسبت به سال گذشته 30 درصد 
و نسبت به برنامه  40 درصد كاهش تولید داشته ايم، اما 
برنامه هاي جبراني براي افزايش تولید داريم و به زودي 
تولید خودرو افزايش پیدا مي كند. به گزارش ايسنا، او 
در پاسخ به اين سوال كه براساس آخرين آمارها تولید 
خودرو در آذر ماه با 71 درصد كاهش روبرو شده است 
دلیل آن چیست، گفت: در س��ال جاري در مجموع 
كاهش تولید 30 درصدي نس��بت به س��ال گذشته 
داشته ايم و دلیل آن مشكالتي است كه قطعه سازان و 
تولیدكنندگان خودرو با آن روبرو هستند. معاون وزير 
صنعت، مع��دن و تجارت اعالم كرد كه قیمت جديد 

خودروهاي داخلي به زودي اعالم مي شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: 
مصوبه ستاد تنظیم بازار، مالك عمل قیمت گذاري 
خودروهاس��ت و به زودي اطالع رساني خواهد شد. 
او در اين مورد اف��زود: قیمت گذاري خودروهايي كه 
خارج از محدوده عمل شوراي رقابت بودند، هفته هاي 
گذشته تعیین تكلیف شدند اما براي ساير خودروها، 
قیمت ها در جلس��ه هاي س��تاد تنظیم بازار در حال 
نهايي شدن است. او افزود: خريدهاي قطعي مشتريان 
بر مبناي قیمت هاي قطعي مش��خص شده، تحويل 
مي ش��ود اما خريدهايي كه مطابق قرارداد برمبناي 
شرايط روز بوده، بر پايه نرخ عادالنه اي كه ستاد تنظیم 

بازار تعیین مي كند، عمل خواهد شد.
صالحي نیا، تحويل نشدن خودروهاي تولیدي از سوي 
خودروسازان را تكذيب كرد و گفت: از آغاز امسال تا 
امروز بیش از 800 هزار دستگاه خودرو در كشور تولید 
شده كه در مقايسه با پارسال 30 درصد كاهش و در 

مقايسه با برنامه مدنظر وزارتخانه 40 درصد كاهش 
نش��ان مي دهد. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و 
شهركهاي صنعتي ايران با بیان اينكه برنامه جبراني 
براي افزايش تیراژ تولید پیش بیني شده است، افزود: 
كاهش تولید به مفهوم كاهش سقف قراردادها است؛ 
بر اين اساس قطعه سازان به دلیل هزينه هاي ثابت و 

باالسري خود از اين موضوع متضرر شده اند.
مع��اون وزير صنعت، مع��دن و تجارت يادآور ش��د: 
گاليه هايي كه اين روزها از سوي قطعه سازان مطرح 
مي شود، در بسیاري موارد صحیح است و اين موضوع 
متاث��ر از عوامل متعددي بوده كه دس��ت به دس��ت 
يكديگر شرايط كنوني را رقم زدند. صالحي نیا درباره 
گاليه هاي مش��تريان از خودروهاي ثبت نام شده و 
تحويل نش��ده نیز گفت: نظ��ارت الزم در اين زمینه 
وج��ود دارد. او ادامه داد: 2 دس��ته نارضايتي در اين 
زمینه وجود دارد؛ دسته نخست، خودروهايي است 
كه خودروس��ازان متعهد به تحويل آنها هستند؛ اين 
خودروه��ا در روند تولید قرار داش��ته و بخش اعظم 
آنها تا پايان امس��ال تحويل و مابقي حداكثر تا اواخر 
خرداد ماه 98 تحويل خواهد ش��د. صالحي نیا افزود: 
خودروهايي كه به دلیل محدوديت هاي بین المللي 
ايجاد ش��ده با خروج ش��ركت هاي همكار خارجي با 
كاهش يا توقف تولید مواجه ش��ده اند نیز سعي شده 
تا ح��د امكان با خودرو هاي جايگزين جبران ش��ود. 
او پرداخت س��ود مش��اركت، جريمه تاخیر يا خريد 
ساير خودروها با توافق مشتريان را از ديگر راهكارها 
برش��مرد. از ديگر س��و اما يك عضو هیات ريیس��ه 
كمیسیون صنايع و معادن مجلس گفت: در جلسات 
متعددي كه ب��ا مديران عامل س��ايپا و ايران خودرو 
داشتیم حرف اين بود كه در خودروهاي پرتیراژ و كم 
تیراژ زيان هاي هنگفتي مي دهند از اين رو خواستار 

جلوگیري از تداوم زيان ها بودند.
عبداهلل رضیان، نماينده مردم قائم ش��هر در مجلس 
ادامه داد: به همین دلیل دولت و مجلس پس از ارزيابي 
شرايط و بازار در نهايت متقاعد شدند با قبول پیشنهاد 
فروش خودرو 5 درصد زي��ر قیمت بازار جلوي زيان 
خودروس��ازان را بگیرند. اين در حالي است كه نظر 
مجلس درباره خودروهاي پرتیراژ اين است كه قیمت 

اين خودروها توسط شركت هاي خودروسازي نبايد 
خیلي افزايش داده شود و به مصرف كنندگان آسیب 
وارد ش��ود. اين عضو هیات ريیسه كمیسیون صنايع 
و معادن مجلس با تش��ريح روند تاريخي درخواست 
خودروسازان براي فروش خودرو 5 درصد زير قیمت 
بازار و داليل قبول اين پیشنهاد توسط دولت و مجلس، 
گفت: در پي نوسانات شديد نرخ ارز و افزايش شكاف 
قیمت خودرو در كارخانه و بازار آزاد، خودروسازان بار 
ديگر پرونده قديمي آزادس��ازي قیمت خودرو را باز 
كردند و خواس��تار عرضه قیمت 5 درصد زير قیمت 
بازار شدند كه پس از كش و قوس زياد و بررسي هاي 

فراوان توسط دولت و مجلس پذيرفته شد.
رضیان ادامه داد: بحث مان با شركت هاي خودروساز 
اين بود كه اگر تقاضاي بازار مصرف به خودرو توسط 
 آنان به درس��تي پاس��خ داده ش��ود، فروش خودرو

5 درصد زير قیمت بازار »خوب« است اما مساله ديگر 
خودروس��ازان اين بود كه بخش زي��ادي از تقاضاي 
خودرو، كاذب است. آنان بر اين نظر پافشاري داشتند 
كه با عرضه خودرو 5 درصد زير قیمت بازار، تقاضاي 
كاذب از بین مي رود و مصرف كنن��ده واقعي به بازار 
مراجعه مي كن��د و بدين ترتیب التهابات بازار خودرو 
كاهش مي يابد. اين عضو فراكسیون مستقلین مجلس 
مجلس ادامه داد: استدالل مديران خودرويي اين بود 
كه با كاهشي ش��دن قیمت خودرو در حاشیه بازار، 
خودروس��ازان نیز قیمت را كاهش مي دهند اما هیچ 
ضمانتي براي عملي شدن اين وعده وجود ندارد و از 
آن گذش��ته هیچ دستگاهي نیست كه تضمین دهد 
شركت هاي خودروساز پاي وعده خود مي ايستند و 
در صورت كاهش قیمت در بازار آزاد، قیمت كارخانه 
را كاهش مي دهن��د. او بازار آزاد خ��ودرو و تقاضاي 
مصرف را پارامترهاي موثر در عملكرد ش��ركت هاي 
خودروساز در كاهش قیمت كارخانه اي خودرو دانست 
و افزود: هی��چ ضمانت قطعي ب��راي كاهش قیمت 
توسط خودروسازان وجود ندارد مگر از طريق منطق 
اقتصادي و مكانیزم عرضه و تقاضا به بیان روش��ن تر 
تنها راه كاهش قیمت خودرو توس��ط خودروسازان 
كاه��ش تقاضا و به دنبال آن كاه��ش قیمت در بازار 

آزاد است.

نايب ريیس ش��وراي ملي زعفران گفت: براي هركیلو 
زعفران خشك يك میلیون و 500 هزار تومان هزينه 
جداسازي پرداخت مي شود كه براي تولیدكنندگان 
به صرفه نیس��ت. غالمرضا میري در خصوص میزان 
تولید زعفران در كش��ور اظهار كرد: طبق آماري كه ما 
از كشاورزان داريم امسال حدود 380 تا 400 تن تولید 
زعفران در كشور داش��تیم كه نسبت به سال گذشته 
حداقل 10 درصد افزايش تولید داشتیم. او در گفت وگو 
با ايلنا، افزود: تا پايان آبان ماه حدود 170 تن صادرات 
زعفران داش��تیم كه از اين میزان 152 تن متعلق به 
خراسان رضوي است و در مجموع 240 میلیون دالر 
براي كشور ارزآوري داشته كه نسبت به سال گذشته 
40 درص��د از لحاظ وزني و 46 درصد از نظر ارز دالري 
افزايش داشته است. نايب ريیس شوراي ملي زعفران 
با اشاره به قاچاق پیاز زعفران از كشور اذعان داشت: ما 
نمي توانیم جلوي كشورهايي را كه كشت زعفران انجام 
مي دهند، بگیريم. بسیاري از كش��ورها مي دانند كه 
زعفران بازار صادراتي دارد و با توجه به محدوديت هايي 
كه ما براي صادرات داريم از اين فرصت سوءاس��تفاده 
مي كنند و اقدام به كشت، تولید و حضور در بازارهايي 
مي كنند كه ما به سختي آنها را به دست آورده ايم و ما 
به خاطر تحريم نمي توانیم بازارهايمان را حفظ كنیم. 

او افزود: قاچاق پیاز زعفران از خرداد ماه شروع مي شود 
و تا آبان ادامه مي يابد. البته كش��ور هلند هم اين پیاز 
را تولید مي كند و در اختیار كشاورزان ديگر كشورها 
قرار مي دهد اما پیاز هلندي بسیار قیمت بااليي دارد و 
مقرون به صرفه نیست. تاجايي كه پیاز زعفران موجود 
در افغانستان را ديده ام پیاز ايراني  است و به هلند مربوط 
نیست بلكه توس��ط قاچاقچیان داخلي به افغانستان 
ارسال ش��ده اس��ت. میري در رابطه با قیمت زعفران 
خاطرنش��ان كرد: قیمت زعفران اي��ران در بازارهاي 
ه��دف از 700 دالر تا 1400 دالر اس��ت و در داخل از 
6میلیون و 500 هزار تومان تا 11میلیون و 500 هزار 
تومان قیمت گذاري شده اس��ت. براي تولیدكننده و 
صادركننده ثبات در بازار از اهمیت بیش��تري نسبت 
به میزان قیمت برخوردار اس��ت اما م��ا ثباتي در بازار 
نداريم و نگران گراني ها و ارزاني هاي ناگهاني هستیم. 
تولیدكننده يك س��ال تالش مي كند ام��ا زماني كه 

محصول به بار مي نشیند نمي داند با چه قیمتي آن را 
بايد بفروشد و به چه كسي بايد بفروشد.او افزود: ما نیاز 
به يك زيرساخت و س��ازوكار داريم كه بگويد زعفران 
تولیدي كشاورز به اين قیمت خريداري مي شود و به 
كشاورز هم بگويند قیمت زعفران اين است و اگر در بازار 
صادر كننده يا دالل از اين قیمت كمتر خواست نفروشد. 
میري تصريح كرد: در مقابل هم يك صادركننده زماني 
مي تواند با آرامش در بازارهاي جهاني حضور پیدا كند 
كه از قیمت محصول خود اطمینان داشته باشد و ثبات 
در قیمت داشته باشیم اما متاسفانه چنین ثباتي وجود 
ندارد. نايب ريیس شوراي ملي زعفران با اشاره به مشكل 
افزايش سطح زير كش��ت زعفران عنوان كرد: با توجه 
به انبوه تولید زعفران كه به 20 تا 30 هكتار رس��یده 
است در فصل برداش��ت زعفران نیروي انساني الزم را 
براي برداشت نداريم و تخصص الزم را ندارند. در ضمن 
نرخ هايي كه كارگ��ران مي گیرند هم مقرون به صرفه 
نیست. براي هركیلو زعفران خشك يك میلیون و 500 
هزار تومان هزينه جداسازي پرداخت مي شود كه براي 

تولیدكنندگان به صرفه نیست.
 او با اشاره به دستگاه جداسازي كالله تشريح كرد: ما 
اگر بتوانیم براي كشاورزان دستگاه جداسازي كالله را 
تامین كنیم كشاورز دغدغه خراب شدن گل زعفران 
را ندارد. گل زعفران بیش از 48 ساعت ماندگار نیست 
و از بی��ن م��ي رود بنابراين در صورت اس��تفاده از اين 
دستگاه هم مشكل خراب شدن گل مرتفع مي شود و 
هم هزينه تولید كاهش پیدا خواهد كرد. میري با اشاره 
به اين نكته كه توزيع زعف��ران در بورس كاال تاكنون 
براي تولیدكنندگان منفعت نداش��ته است، تصريح 
كرد: تاكنون اين توزيع به ضرر كش��اورزان بوده است. 
سال گذشته زعفران كش��اورزان را 4 میلیون و 200 
هزار تومان و 5 میلی��ون و 400 هزار تومان خريداري 
كردند و حدود 8 میلیون تومان فروختند و از سود آن به 
كشاورزان هیچ چیزي ندادند ضمن اينكه زعفران را با 
ديركرد سه ماهه خريداري كردند اما حدود 6 ماه طول 
كشید تا طلب كشاورزان را پرداخت كنند. زعفراني را 
كه 5 میلیون و 4200 هزار تومان از كشاورز خريداري 
كردند با قیمت 15 میلیون تومان در بورس به فروش 

رساندند اما كشاورز در آن سهمي نداشت.
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ورود الستیك هاي 
غیراستاندارد خارجي به بازار

تسنیم|س��خنگوي انجم��ن صنع��ت تاير با 
اعالم اينكه حدود يك س��وم از نیاز تاير كشور از 
محل واردات تامین مي ش��ود، گفت: نگران ورود 
الس��تیك هاي فاقد اس��تاندارد خارجي در بازار 
هس��تیم. مصطفي تنها با اش��اره به اينكه همه 
تايرهاي وارداتي مش��مول اس��تاندارد اجباري 
هستند، اظهار كرد: سازمان اس��تاندارد متولي 
بررس��ي اس��تاندارد تايرهاي وارداتي است، اما 
مشكل اينجا اس��ت كه امكانات تس��ت تاير در 
سازمان استاندارد محدود است. او با بیان اينكه به 
دلیل زمان بر بودن تست تايرها سازمان استاندارد 
بررسي اين موضوع را به چند آزمايشگاه خصوصي 
به عنوان بازوهاي كمكي سپرده است، افزود: اين 
آزمايش��گاه ها به نمايندگي از سازمان استاندارد 
مسوول بررس��ي میزان استاندارد تايرها و صدور 
گواهینامه ها هستند، كه متاسفانه در اين رابطه 
شنیده ام برخي سهل انگاري ها در اين آزمايشگاه ها 
در نمونه برداري و تست الستیك ها انجام مي شود.

سخنگوي انجمن الستیك تصريح كرد: حدود 
يك سوم از نیاز تاير كشور از محل واردات تامین 
مي ش��ود و اي��ن در حالي اس��ت كه نظ��ارت بر 
استاندارد الستیك هاي وارداتي يك امر ضروري 
است. تنها در خصوص قیمت تايرهاي وارداتي نیز 
گفت: در بخش تايرهاي ب��اري و اتوبوس كه ارز 
4200 تومان��ي تخصصي پیدا كرده نظارت الزم 
بر قیمت ها انجام مي شود، اما متاسفانه در سطح 
بازار و واردات جزو نظارت كافي در قیمت تايرهاي 
وارداتي اعمال نمي شود، به نحوي كه اگر نگراني در 
كمبود تاير در بازار به وجود آيد قیمت آنها توسط 
فروشندگان رش��د قابل توجهي پیدا مي كند. به 
عنوان نمونه تابستان سال گذشته قیمت تايرهاي 
وارداتي تا 3 برابر افزايش پیدا كرد كه اين موضوع 

امروز تا حدودي مديريت شده است.

 تعطیلي ۴۰ درصد
واحدهاي تولید كفش

ایلنا|ريیس اتحاديه كفاشان دست دوز تهران 
گفت: در س��ال جاري بی��ش از 30-40 درصد 
واحده��اي تولیدي ما به خاطر نب��ود مواد اولیه 
نتوانستند تولید داشته باشند. اگر روند تعطیلي ها 
بخواهد ادامه داشته باش��د وضعیت بسیار بد و 
نگران كننده اي را براي كفاشان ايجاد خواهد كرد. 
رسول شجري در ابتداي سخنان خود پیرامون 
وضعیت كفاشان گفت: اعضاي اين صنف كارشان 
به گونه اي است كه آنچه تولید مي كنند تلفیقي 
از كار ماشین و دست انسان است. او با بیان اينكه 
يك چنین كفشي، قابل رقابت و صادرات است، 
گفت: من خودم هم اكنون از روسیه براي برخي 
تولیدگران اين كفش ها سفارش دارم. به عبارت 
ديگر، كفشي كه در عرصه رقابت هاي بین المللي 
مي تواند حرفي براي گفتن داش��ته باشد تلفیق 
دس��ت و ماشین است كه به آن كفش دست دوز 
يا كفش ايراني اطالق مي ش��ود. او افزود: گرچه 
حدود 50 سال است كه تلفیق در اين عرصه رخ 
داده اس��ت اما اين صنعت هنوز كارگر زيادي را 
مي طلبد و اشتغال زايي بااليي را دارد. با اين حال، 
ركود و مشكالت اقتصادي سال گذشته براي ما 

ايجاد مشكل كرده است. 
ش��جري تصريح كرد: امسال نیز، مشكل تامین 
مواد اولیه داريم. مواد اولی��ه اي كه براي حضور 
در يك بازار رقابتي بس��یار الزم است. البته اين 
مساله فقط محدود به ما نیست بلكه تمام اصناف 
با مشكل تامین مواد اولیه مواجه هستند. شجري 
اظهار كرد: در سال جاري بیش از 30-40 درصد 
واحده��اي تولیدي ما به خاطر نب��ود مواد اولیه 
نتوانستند تولید داشته باش��ند. اين مساله هم 
محدود به تهران نیس��ت و تمام ش��هرهايي كه 
كارگاه هاي تولیدي اين حوزه را دارند، از فقدان 
مواد اولیه آسیب خورده اند. او با تاكید بر اينكه با 
وجود مشكالت موجود، صنفي نیستیم كه به اين 
راحتي از پا بیفتیم، گفت: البته در چندماه گذشته 
به خاطر افزايش نرخ ارز، كفش چیني و وارداتي در 

مجموع به نسبت گذشته كمتر داشتیم. 

 ممانعت از برخورد
با پوشاك قاچاق

ایسنا|درحالي كه ريیس ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز از برخورد با برندهاي پوش��اك قاچاق 
و جم��ع آوري 80 درص��د تابلوي اي��ن برندها 
در پايتخ��ت خبر داده اس��ت، ريی��س اتحاديه 
پیراه��ن دوزان و پیراهن فروش��ان اع��الم كرد 
اگرچه اين اتف��اق افتاده، اما برخي در اين زمینه 
كارشكني كرده و مانع اين برخوردها مي شوند. 
در همین رابطه ريیس اتحاديه پیراهن دوزان و 
پیراهن فروشان گفت: يكي از اهداف و برنامه هاي 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز برخورد با قاچاق 
پوشاك و جمع آوري اين برندهاي خارجي قاچاق 
در كش��ور اس��ت كه با وجود برخورد با تعدادي 
از آنها، برخي در حال كارش��كني در اين زمینه 
هستند و گويا نمي خواهند برخورد قانوني الزم با 
آنها صورت گیرد كه بايد پرسید اينها چه كساني 
هستند؟ مجتبي دروديان افزود: برخي از برندهاي 
غیرمجاز خارجي حمايت مي كنند و دقیقا با اين 
كار به تولید داخلي آسیب مي رسانند. واقعا جاي 
تاسف و ناراحتي است كه چرا برخي مي خواهند 
پوشاك قاچاق رها شود اما دولت و ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز بايد با آنها برخورد كنند. دروديان 
تاكید كرد: هیچ مش��كلي ب��راي تولید و تامین 
پوشاك مورد نیاز مردم نداريم و همه بايد بدانیم 
كه اگر با اين برندهاي قاچاق و غیرقانوني برخورد 
الزم صورت گی��رد و آنها را جم��ع آوري كنند، 

مي توانیم نیاز همه مردم ايران را تامین كنیم.
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كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

»تعادل« شواهد موجود مبني بر توجه بيشتر به صادرات برق را بررسي مي كند 

تغيير جهت پيكان انرژي ايران 
گروه انرژي|نادي صبوري|

به نظر مي رس�د ايران در حال تمركززدايي از 
جهت پيكان منابع انرژي خود اس�ت. مجموع 
مسائلي كه اخيرا رخ داده است نشان مي دهد 
سياست گذاري هاي كالن در سال هاي پيش رو 
براي »برق« ب�ه عنوان يك منبع تامين انرژي، 
اهميت بيشتري نسبت به گذشته قايل خواهد 
شد. همين حاال نيز بودجه وزارت نيروي ايران 
در اليحه پيش�نهادي بودجه ۹۸ افزايش پيدا 
كرده و حس�ن روحاني رييس جمهوري ايران 
در اقدامي بي سابقه از مركز ديسپاچينگ برق 
ديدن كرده است تا نش�انه هايي از تغيير قابل 
رويت باش�د. اين وضعيت مي تواند نقش ايران 

در صادرات انرژي را نيز متحول كند. 

حسن روحاني رياست جمهوري ايران روز دوشنبه 
گذش��ته در جريان بازديدش از مركز ديسپاچينگ 
ب��رق در وزارت نيرو، »آب« و »برق« را مصاديقي از 
»امنيت« خواند چرا ك��ه باعث آرامش خاطر مردم 
مي ش��ود. ايران يكي از معدود كش��ورهاي جهان با 
شبكه سراس��ري برق محسوب مي ش��ود كه روي 
كاغذ در تمامي مرزها امكان تبادل برقي دارد. طبق 
تازه تري��ن گزارش ماهانه آماري آب و برق، ش��بكه 
توزيع برق فشار متوسط ايران در پايان آبان ماه ۹۷ 
معادل ۴۲۵ هزار كيلومتر و شبكه توزيع برق فشار 
متوس��ط آن معادل ۳۶۲ هزار كيلومتر طول داشته 
است. در حال حاضر ظرفيت توليد برق ايران ۸۰ هزار 
و ۷۸ مگاوات است و طبق برنامه بايد تا سال ۲۰۲۰ 
ب��ه ۱۰۰ هزار مگاوات برس��د. در چنين ش��رايطي 
طبيعي است كه اين كشور تمايل فراواني به صادرات 
چيزي داشته باشدكه همانطور كه رييس جمهوري 

مي گويد »امنيت« است.  
طبق اطالعات ترازنامه انرژي اي��ران كه آخرين به 
روزرس��اني آن پاييز ۹۶ صورت گرفته اس��ت، هيچ 
ش��هري در ايران وجود ندارد كه به برق دسترس��ي 
نداشته باش��د، حتي در جمعيت هاي روستايي نيز 
ش��اهد دسترسي به برق هس��تيم. اين در وضعيتي 
است كه طبق آمارهاي جهاني ۱ ميليارد نفر در دنيا 

هنوز بدون دسترسي به برق زندگي مي كنند. 
از ميان اين ۱ ميليارد نفر، عراق همسايه غربي ايران 
نيز سهم قابل توجهي دارد. تير ماه سال جاري بود كه 
مساله كمبود و در واقع نبود برق در عراق، مردم را در 
جنوب و مركز اين كشور به خيابان كشاند تا با تشييع 
پيكر نمادين »كهربا« ك��ه در زبان عربي به معناي 
برق است، اعتراض خود را به وضعيت نشان دهند. در 
سال هاي اخير در اوقاتي سيستم برق رساني به بغداد 
پايتخت عراق، كه در قياس با ديگر مناطق وضعيت 
بهتري دارد به صورت »سه س��اعت روشنايي، سه 

ساعت خاموشي« بوده است. 
وضعيت كمبود برق در عراق و رش��د جمعيت رو به 
فزوني اين كشور، باعث مي شود صادرات برق ايران 

به همسايه غربي خود، ش��انس بااليي داشته باشد. 
اين ص��ادرات اكنون وجود دارد ام��ا حجم آن قابل 

توجه نيست.
طبق اطالعات موج��ود در ترازنامه انرژي ايران كه 
البته آخرين به روز رساني آن اطالعات سال ۱۳۹۴ 
را نش��ان مي دهد، ايران در زمان نگارش گزارش با 
تمام كش��ورهاي همسايه خود كه با آنها مرز خاكي 
مشترك دارد، انرژي الكتريكي تبادل كرده و ۹۴.۴ 
درصد از صادرات برق خود را به س��ه كش��ور عراق، 
تركيه و افغانستان داشته است. در ماه هاي شهريور 
و تير سال ۱۳۹۴ ايران بيشترين صادرات برق خود 
را انجام داده است كه مقصد آن نيز عراق بوده است. 
روندي كه با رش��د تقاضاي برق در ايران به ويژه در 
بخش داخلي، عمال در سال ۱۳۹۷ قابل تكرار نبود. 
اهميت صادرات برق اتفاقا براي كشوري كه خطر و 
س��ايه تحريم را به دنبال خود حس مي كند بيش از 
ديگر بخش ها مهم است. محمودرضا حقي فام استاد 
دانشگاه و سخنگوي صنعت برق ايران به »تعادل« 
مي گويد: »همسايگان ما حتي در شرايط تحريم نيز 
مجبور هستند برق را از ما خريداري كرده و پولش را 
نيز پرداخت كنند. هيچ جايگزيني براي اين خريد 
وجود ندارد« او معتقد است افزايش تبادالت برقي 
باعث مي ش��ود عمال ش��رايط تحريمي براي ايران 

قابل اجرا نباشد. 

    هدف گذاري: هاب برق منطقه 
اي��ران روي كاغذ به دنبال اين اس��ت ك��ه به نوعي 
به »ه��اب برق« در منطقه تبديل ش��ود. هدفي كه 
يكي از ره آوردهاي آن »اتصال به شبكه برق اروپا« 
است. بس��ياري از مقاالت علمي حوزه انرژي اخيرا 
بر اي��ن موضوع تاكي��د مي كنند كه در چند س��ال 
آينده »تقاضاي نهايي براي برق« بيش از هر انرژي 
ديگري رشد خواهد كرد و ارتباط بين المللي آن نيز 
به تبع اين رش��د، افزايش خواهد يافت. اين موضوع 
باعث مي ش��ود برق كم كم از كااليي كه بيش��تر در 
كشور توليدكننده مصرف مي شود به سمت كااليي 

صادراتي گرايش پيدا كند. 
ايران در طول تمام سال هاي اخير، هر چند وابستگي 
بودجه خود را به نفت به مرور كاس��ته اس��ت اما در 
نهايت به صادرات نفت خام به ش��دت وابسته است. 
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري گفته 
است كه س��هم درآمدهاي حاصل از فروش نفت در 
بودجه س��ال ۱۳۹۸ معادل حدود ۲۵ درصد است. 
سهمي كه هر چند نس��بت به گذشته كاهش يافته 

اما همچنان بزرگ محسوب مي شود.

    سهم اندك درآمد صادرات برق 
 طبق گزارش آماري س��االنه اوپك، فروش نفت در 
س��ال ۲۰۱۷ براي ايران معادل ۵۲ ميليارد و ۷۲۸ 
ميليون دالر عايدي داشته است. درآمدي كه ايران 
از محل صادرات برق كس��ب مي كن��د اما در قياس 

ب��ا درآمد نفت��ي در حال حاضر اندك اس��ت. طبق 
آمارهاي وزارت نيرو صادرات برق به صورت تجمعي 
در ۴ س��ال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ براي ايران ۴.۱ ميليارد 

دالر درآمد داشته است. 
ايران در چند سال اخير تالش كرده است شبكه برق 
خود را به بعضي از همس��ايه هاي شمالي اش متصل 
كند. در اين راس��تا تفاهم نامه اي براي »هم زماني« 
ش��بكه برق اي��ران، روس��يه و آذربايج��ان به امضا 

رسيده است. 
جمه��وري آذربايج��ان يك��ي از نقاطي اس��ت كه 
مي توان��د تب��ادل ان��رژي الكتريكي مي��ان ايران و 
اروپا را ممكن كند. پيش��تر محمد علي فرحناكيان 
مدي��ركل دفتر راهب��ردي و نظارت ب��ر توليد برق 
وزارت ني��روي اي��ران در تير م��اه ۹۶ گفته بود كه 
زيرساخت هاي »اتصال ش��بكه برق ايران به اروپا« 
فراهم شده و ايران از طريق كشورهاي آذربايجان، 
 كردس��تان ع��راق و روس��يه به ش��بكه ب��رق اروپا 

وصل مي شود.

    ساختار بازار برق 
البته س��اختار بازار برق پيچيدگي هايي را دارد كه 
صادرات آن را نسبت به صادرات نفت خام، نيازمند 
زيرساخت هاي بيشتري مي كند. اين بازار و قوانين 
و مقررات آن در دنيا نيز هنوز نوپا به حساب مي آيند. 
پيشتر ۳ محقق ايراني در مقاله اي با عنوان » بررسي 
تأثير الحاق به سازمان جهاني تجارت بر صادرات برق 

ايران« به اين موضوع پرداخته اند كه كشورهايي كه 
به من�ابع سرشار و مطمئن انرژي دسترسي دارند، 
مي توانند ديدگاه ها و مق�ررات مرب�وط ب�ه تج�ارت 
كاالي برق در سازمان تجارت جهاني را مطابق منافع 
ملي خود هدايت كنند و براي تحك�يم جايگاه خود 
در صادرات برق و براي بهره گيري از صنايع انرژي بر 

اقدام كنند. 
در حالي ك��ه ش��واهد از افزايش توجه ب��ه »برق« 
حكايت دارند، اظهارات محمودرضا حقي فام معاون 
هماهنگي توزيع ش��ركت توانير كه در حال حاضر 
عام��ل خريد و فروش برق در ايران اس��ت از تدوين 
برخ��ي قوانين و مق��ررات جديد خب��ر مي دهد كه 
مي تواند تب��ادالت برقي ايران با ديگر كش��ورها را 

افزايش دهد. 
اين اس��تاد دانش��گاه تربيت مدرس ك��ه در زمينه 
س��اختار بازارهاي برق فعاليت مي كند با اش��اره به 
اينكه در ح��ال حاضر خريد و فروش ب��رق با ديگر 
كشورها نه از طريق ارتباط مستقيم با نيروگاه ها بلكه 
از طريق شركت توانير صورت مي گيرد به »تعادل« 
مي گويد: »براي مثال س��اختار بازار برق در اروپا يا 
امريكاي ش��مالي به اين شكل اس��ت كه هر كشور 
مي تواند از طريق مكانيزم بازار و به صورت مستقيم 

از يك نيروگاه خصوصي برق خريداري كند«
س��خنگوي صنعت برق البته معتقد است در ايران 
مي توان از روش هايي به ساختاري مشابه دست پيدا 
كرد. او در اين خصوص عن��وان مي كند: »با در نظر 

گرفتن برخي مقررات، تعامل مستقيم نيروگاه ها با 
كش��ورهاي خارجي ممكن خواهد شد. يكي از اين 
قوانين تهيه چارچوبي اس��ت كه نيروگاه ها را ملزم 

مي سازد ابتدا نياز شبكه داخلي را برطرف كنند.«
او ادامه مي دهد: »مس��اله ديگر ل��زوم تصريح حق 
ترانزيت در مقررات مربوط به تبادالت برقي است. در 
واقع صادركنندگان برق بايد براي استفاده از شبكه 
برق ايران كه هزينه تعمير و نگهداري سنگيني دارد، 
حق ترانزيت پرداخ��ت كنند. عالوه بر حق ترانزيت 

پرداخت حق آاليندگي نيز مطرح است«
»ساخت نيروگاه« توسط خارجي ها در ايران، از نظر 
حقي فام يكي از خروجي هاي مهم تدوين مقررات در 
اين زمينه است. او در اين خصوص مي گويد: »عالوه 
بر اينكه امكان تبادل برق با كشورهاي ديگر وجود 
دارد، ايران با توجه به منابع نفت و گاز خود مي تواند 
از خارجي ها دعوت كند در ايران نيروگاه بس��ازند و 
با پرداخت حق ترانزيت و حق آاليندگي، بخشي از 
برق توليدي را در ايران به فروش رسانده و بخشي از 

آن را به مقاصد مورد نياز خود ببرند« 
حقي ف��ام از اين موضوع خبر مي ده��د كه در حال 
حاضر موض��وع پرداخت حق ترانزيت براي تصويب 

به شوراي اقتصاد رفته است. 
او در پاي��ان صحبت هاي خود بر اي��ن موضوع تاكيد 
مي كند كه البته در حال حاضر توليد و مصرف برق در 
ايران تقريبا سر به سر است، موضوعي كه باعث مي شود 

ظرفيت مازاد براي صادرات قابل توجه نباشد. 
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همبستگي رشد اقتصاد جهاني 
و قيمت نفت

تسنيم| قيمت هر بشكه نفت برنت روز دوشنبه 
با ۸۰ س��نت، معادل ۱.۴ درصد رشد به ۵۷ دالر 
و ۸۶ س��نت رسيد. قيمت نفت خام امريكا نيز با 
۸۱ سنت معادل ۱.۷ درصد افزايش به ۴۸ دالر 

و ۷۷ سنت رسيد.
به گزارش رويترز، به دنبال خوش بيني ها نسبت به 
احتمال حل اختالفات تجاري ميان امريكا و چين، 
قيمت نفت روز دوشنبه بيش از يك درصد افزايش 
داشت. كاهش عرضه نفت توسط توليد كنندگان 

عمده نيز در رشد قيمت ها موثر بود.
آماره��اي اولي��ه اتحادي��ه توليد كنن��دگان و 
فروش��ندگان خودروي انگليس نشان مي دهد، 
تقاضا براي خريد خودروهاي جديد در اين كشور 
در سال ۲۰۱۸ سريعترين افت را از زمان بحران 

مالي سال ۲۰۰۸ تجربه كرده است. 
بانك گلدمن ساكس اعالم كرد، به دليل مشاهده 
»شديدترين عوامل نامس��اعد اقتصادي از سال 
۲۰۱۵ تاكنون« پيش بيني خود از متوسط قيمت 
هر بشكه نفت برنت در سال ۲۰۱۹ را از ۷۰ دالر به 

۶۲ دالر و ۵۰ سنت كاهش داده است.
بانك جي پي مورگان هم اعالم كرده كه رش��د 
اقتصادي ۳ درصدي اي كه براي شش ماهه آينده 
پيش بيني كرده بود، به نحو فزاينده اي به چالش 

كشيده شده است.
با وجود اين خبرها، قيمت نفت در سايه كاهش 
توليد اوپك و متحدانش تقويت ش��ده اس��ت. 
تحقيق رويترز حاكي اس��ت، عرضه نفت اوپك 
در ماه دس��امبر با ۴۶۰ هزار بشكه كاهش به ۳۲ 

ميليون و ۶۸۰ هزار بشكه در روز رسيده است.

توليد نفت ليبي دوبرابر مي شود
رييس ش��ركت ملي نفت ليبي اعالم كرد ليبي 
به شرط بهبود شرايط امنيتي و ثبات داخلي در 
نظر دارد توليد نفت خود را تا س��ال ۲۰۲۱ بيش 
از دو برابر افزايش داده و به ۲.۱ ميليون بشكه در 

روز برساند.
مصطفي س��اناال در يك كنفران��س مطبوعاتي 
اعالم كرد: ليبي در حال حاضر ۹۵۳ هزار بشكه 
در روز توليد مي كند كه كمتر از سطح توليد ۱.۶ 
ميليون بشكه در روز پيش از آغاز جنگ داخلي 

اين كشور است.
وي خواس��تار بهبود امنيت كاركنان به منظور 
از س��رگيري توليد ميدان نفتي الشراره شد كه 
در هش��تم دسامبر از س��وي نيروهاي مسلح به 

تصرف در آمد.
الشراره بزرگ ترين ميدان نفتي ليبي با ظرفيت 
توليد ۳۱۵ هزار بشكه در روز است و انتظار مي رود 
پس از اينكه فعاليت اش ازسرگرفته شد، توليد اين 

ميدان ۱۱ هزار بشكه در روز كمتر باشد.
بر اس��اس گزارش رويترز، س��اناال گفت: بهبود 
ش��رايط امنيتي در مركز ليبي امكان راه اندازي 
توليد ميدان گازي فريق به ظرفيت ۲۴ ميليون 
فوت مكعب در روز در س��ه ماهه آينده را فراهم 
خواهد كرد و با وجود مشكالت امنيتي، شركت 
ملي نفت ليبي انتظار دارد درآمد ساالنه اش در 
سال ۲۰۱۸ با ۷۶ درصد افزايش به ۲۴.۲ ميليارد 

بشكه در روز رسيده باشد.



كشاورزي8گزارش

رييس جمهور در ديدار با مديران وزارت جهاد كشاورزي تاكيد كرد 

اگر مردم براي تأمين غذا دغدغه خاطر داشته باشند، امنيتي نيز وجود نخواهد داشت

ضرورت  تغيير الگوي  مصرف  غذاي  مردم

اعالم سه راهكار براي افزايش اعتبارات بخش كشاورزي 

رييس جمهور حفظ همزمان ق��درت خريد مردم و 
صرفه توليدات كشاورزي را ضروري دانست و تاكيد 
كرد: كش��اورزان، دامداران و باغ��داران عزيز امنيت 
آفرين هستند و وظيفه دولت نيز تامين امنيت براي 
فعاليت آنهاس��ت. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني 
دولت، حس��ن روحاني روز دوش��نبه در ديدار وزير، 
معاونان و مديران ارش��د وزارت جهاد كش��اورزي با 
اينكه دانشگاه و بخش كشاورزي بايد با اولويت دادن 
به نيازهاي مردم متصل باشند، تصريح كرد: حركت 
به سمت خودكفايي در نهاده هاي كشاورزي و دامي 

ضروري است.
رييس جمهور با اشاره به اينكه “در برابر دست هاي 
پينه بس��ته كش��اورزان تعظيم مي كنيم و قدردان 
تالش هاي آنها هستيم “، گفت: كش��اورز بايد قادر 
به تامين زندگي خود باش��د و وزير جهاد كشاورزي، 
دلس��وز، پيگير و متعهد به حقوق كشاورزان است. 
روحاني با اش��اره به اينكه بار اصلي امنيت كشور بر 
دوش كش��اورز قرار دارد، اظهار داشت: وقتي كلمه 
امنيت به كار برده مي شود، معمواًل نيروهاي نظامي و 
انتظامي به اذهان عمومي متبادر مي گردد و اين در 
حالي است كه بخش بزرگي از تأمين امنيت به دست 
كشاورزان عزيز است. بي ترديد اگر مردم براي تأمين 
خوراك و غذاي خود دغدغه خاطر داش��ته باش��ند، 

امنيتي نيز وجود نخواهد داشت.
رييس جمهور تصريح ك��رد: بخش بزرگي از آرامش 
و امنيت خاطر مردم در س��ايه تأمي��ن مواد غذايي 
مورد نياز حاصل مي شود و در گذشته چنين بود كه 
هركسي مواد مورد نياز ساالنه خود را ذخيره مي كرد 
و در تأمين امنيت خود نقش اساسي داشت اما امروز 
مس��ووليت تأمين امنيت به واس��طه تغيير شرايط 
زندگ��ي در مركزيتي ب��ه نام دول��ت و وزارت جهاد 
كشاورزي متمركز شده اس��ت كه مسووليت بسيار 

سخت و سنگيني محسوب مي شود.
روحاني افزود: دولت و وزير جهاد كش��اورزي بايد از 
زمان كاشت، داشت و برداشت محصوالت كشاورزي 
مراقب باش��ند كه اي��ن محصوالت به ان��دازه كافي 
توليد شده باش��د و نسبت به نحوه خريد و توزيع آن 

برنامه ريزي الزم را به عمل آورده باشد.
رييس جمهور تأكيد كرد: كشاورزان و همه كساني كه 
مواد غذايي نيازمندي هاي ضروري زندگي و حيات و 
كالري مورد نياز مردم را تأمين مي كنند، بزرگ ترين 
امنيت را براي كش��ور مي آفرينند و در كش��ورمان 
هر ك��دام از وزارتخانه ها بخش��ي از تأمين آرامش و 
آس��ودگي خاطر مردم را برعهده دارند كه اگر خللي 
در كار آنها وجود داشته باشد زنجيره توليد و آرامش 

خاطر مردم بهم مي ريزد.
روحاني با بيان اينكه دولت در مقابل كش��اورزي كه 
مسووليت تأمين امنيت غذايي مردم را برعهده دارد، 
وظيفه دارد كه امنيت خود كشاورز را تأمين نمايد، 
اظهار داشت: بدون ترديد اگر كش��اورز براي توليد 
و فروش محصول خود امنيت خاطر نداش��ته باشد، 

نمي تواند براي جامعه و مردم امنيت بيافريند.
رييس جمهور با اشاره به اينكه كشاورزان با مشكالتي 
ناشي از بارش ش��ديد يا كم آبي، آفت ها، گرمازدگي 
و س��رمازدگي شديد مواجه هس��تند، تصريح كرد: 
بايد در همه اي��ن حوزه ها برنامه ريزي كرد تا امنيت 
كشاورزان تأمين شود. روحاني با اشاره به مشكالت 
بخش كشاورزي، خاطرنشان كرد: بسياري از مردم 
و حتي تحصيلكردگان تصور مي كنند كه كشورمان 
در تأمين تكنولوژي هاي بزرگ و هاي تك، با مشكل 
مواجه است در حالي كه بعضًا در بخش علوفه، ذرت 
و نهاده هاي دامي دچار گرفتاري و مشكل هستيم و 
ساالنه حجم زيادي از اين محصوالت را وارد مي كنيم.

رييس جمهور تصريح كرد: بايد در حوزه غذا و تأمين 
مواد غذايي روي پاي خود بايستيم و نيازمندي هاي 
خود در اين حوزه را از س��فره و مزرع��ه ايران توليد 

كنيم.
روحاني ب��ا قدرداني از تالش هاي وزي��ر و معاونين 
وزارت جهاد كش��اورزي، اظهارداش��ت: وزير جهاد 
كشاورزي، كاماًل دلس��وزانه، متعهدانه و با احساس 
وظيفه ديني و ملي عمل مي كند و در رفع مش��كل 

كشاورزان اهتمام جدي دارد.
رييس جمهور با بيان اينكه دولت غير از تأمين مواد 
و محصوالت كش��اورزي و غذايي بايد به فكر قدرت 
خريد مردم هم باشد، اظهار داشت: اگر بهترين مواد 
غذايي در كشورمان توليد شود، اما مردم قدرت خريد 
نداشته باشند، بي ترديد به مرور در توليد مواد غذايي 
نيز دچار مشكل خواهيم بود، لذا بايد هر دو بخش را 
مورد توجه جدي ق��رار داده و تعادل ايجاد كنيم، به 
نحوي كه هم مردم قدرت خريد داشته باشند و هم 
توليدات بخش كشاورزي و دامي نيز به صرفه باشد.

روحاني تصريح كرد: دولت يك��ي از وظايف خود را 
تأمين امنيت براي بخش كش��اورزي و كش��اورزان 
عزيز مي داند، چرا كه آنها تأمين كننده بخش بزرگي 

از امنيت كشور هستند.
رييس جمهور ب��ا تأكيد بر لزوم وج��ود ارتباط بين 
دانش��گاه و توليد در همه عرصه ها، گفت: دانش��گاه 
بايد كام��اًل به بخش كش��اورزي متصل باش��د و با 
توجه به اينك��ه در بخش زمين كش��اورزي و آب با 
محدوديت هايي مواجه هستيم، بتوانيم با ابتكارات 
علمي و استفاده از فناوري هاي نو بهره وري را افزايش 

دهيم.
روحاني با اش��اره به مش��كالت ايجاد شده در حوزه 
آب هاي زيرزميني، گفت: امروز در بعضي از حوزه ها 
به ويژه ح��وزه آب، با مواردي مواجه هس��تيم كه از 
قبل، پيش خور شده اس��ت و با مجوزهاي نادرستي 
كه صادر ش��ده آب هاي زيرزميني با افت ش��ديدي 
مواجه ش��دند به نحوي كه اگر در جايي با ۳۰ متر به 
آب دسترسي پيدا مي شد امروز در همان مكان بايد 

چاه ۳۰۰ متري حفر شود.
رييس جمهور با اش��اره به اينكه متأس��فانه با برخي 
اقدامات بي رويه و نابجا به طبيعت ظلم ش��ده است، 
 گفت: بي ترديد هر كس به طبيعت ظلم كند، طبيعت 
واكنش نش��ان داده و نسبت به آن گذشت نمي كند 
و بخش��ي از قهر و غضبي كه از آن نام برده مي شود، 

مربوط به برخورد نادرست با طبيعت است.
روحاني ب��ا تأكيد بر اينكه بايد ش��رايط مس��اعد را 
براي كش��ورمان مهيا سازيم، گفت: اگر چه در زمين 
كش��اورزي و آب محدودي��ت داريم ام��ا توانمندي 
فكري ايرانيان و علم و طراحي هاي جوانان عزيزمان، 
نامحدود است كه با اين توانمندي مي توانيم آثار دو 
محدوديت قبلي را كاهش دهيم.  رييس جمهور در 
ادامه سخنان خود در ديدار وزير و معاونان و مديران 
ارشد وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به اهميت توسعه 
جنگل ها در كشور، گفت: زراعت چوب از زراعت هاي 
مهم در كش��ور اس��ت كه مي تواند در برخي مناطق 
كشور مورد توجه قرار گيرد و درآمد حاصل از زراعت 
چوب برخي مواقع مي تواند حتي از درآمد محصوالت 

كشاورزي همچون برنج هم بيشتر باشد.
روحان��ي خاطرنش��ان ك��رد: زراعت چ��وب براي 
بخش هاي صنعت كاغذ، صنايع توليد لوازم خانگي و 
برخي صنايع ديگر مهم است، پس بايد تالش كنيم 

در زراعت چوب بيشتر فعال شويم.
رييس جمهور در ادامه به بحث كشت ديم محصوالت 
كشاورزي اشاره كرد و گفت: مي توان با توسعه كشت 
ديم مانند برخي كشورهاي اروپايي، همچون اسپانيا 
به كش��ت زيتون اقدام كرد و زيتون توليد كنيم كه 

براي سالمت ما بسيار مهم است.
روحاني ضمن برش��مردن اهمي��ت گياهان دارويي 
اظهارداشت: در بخش گياهان دارويي نيز مي توان با 
افزايش توليد هم به سالمت جامعه كمك كرد و هم 

با صادرات آن، درآمدزايي ايجاد نمود.

رييس جمهور در ادامه با اش��اره ب��ه افزايش قيمت 
لبنيات و گوش��ت در هفته هاي اخير، گفت: در اين 
زمينه در دولت با حضور وزيران كشاورزي، صنعت، 
و تجارت بحث هاي زيادي صورت گرفت. مردم نبايد 
از اين بابت نگراني داشته باشند. روحاني با اشاره به 
اينك��ه در بحث دام و طيور با مش��كل قاچاق مواجه 
هس��تيم، گفت: بايد با جديت با بحث قاچاق دام در 

كشور مقابله كرده و اين مشكل را حل كنيم.
رييس جمهور در اي��ن رابطه به تغيير الگوي مصرف 
مردم از گوشت قرمز به گوش��ت سفيد و استفاده از 
آبزيان اشاره كرد و افزود: گوشت سفيد و محصوالت 
دريايي مي تواند جايگزين بسيار خوبي براي گوشت 
قرمز در س��بد مصرفي مردم باش��د و امروز وقت آن 
اس��ت كه با توليد با كيفيت آبزيان از جمله ماهي و 
ميگو، مقداري از بار گوش��ت مورد نياز مردم از دريا 

تأمين شود.
روحان��ي با بي��ان اينكه مديران جهاد كش��اورزي و 
دس��ت اندركاران فكر كنند كه بايد چه كار كنيم كه 
مردم ب��ه وفور مواد غذايي الزم را در اختيار داش��ته 
باش��ند، گفت: در داخل كشور بايد امنيت الزم براي 

توليد محصوالت كشاورزي را فراهم كنيم.
رييس جمهور قاچاق كاالهاي اساسي كه با ارز ۴۲۰۰ 
توماني تأمين مي شود را رانت خواري، سوءاستفاده و 
خيانت به كشور دانست و گفت: متأسفانه دالالن با 
سوءاستفاده از شرايط، اين كاالها را به آن سوي مرزها 

قاچاق مي كنند كه بايد با آن مقابله شود و نهادهاي 
مسوول، با دقت موضوع را پيگيري كنند.

روحاني متعادل كردن ب��ازار و تنظيم و برنامه ريزي 
تولي��د محصوالت را موضوعي بس��يار مهم توصيف 
كرد و گفت: بايد با بيمه، كشاورزي و توليد محصوالت 
غذايي مورد نياز خود را تضمين كنيم و كشاورز بايد 

احساس كند، بيمه امنيت او را حفظ مي كند.
رييس جمهور شعار »امنيت ما با كشاورزي و امنيت 
كشاورزي با ما« را سر لوحه اقدامات و تالش ها در اين 
حوزه دانست و گفت: براي خوداتكايي كشور در توليد 

محصوالت كشاورزي اين شعار محوري ما است.
روحاني در ادامه س��خنان خود از دس��ت اندركاران 
و مس��ووالن به خاط��ر خودكفاي��ي در توليد گندم 
سپاس��گزاري كرد و گفت: با تالش هاي انجام شده، 
بحمدهلل چند سالي است كه در توليد گندم خودكفا 
هستيم و در حالي كه در مقطعي ايران حتي دومين 
كش��ور واردكننده گندم بود، ام��روز روي پاي خود 
ايس��تاده و گندم م��ورد نيازم��ان را خودمان توليد 

مي كنيم.
رييس جمه��ور با بي��ان اينك��ه در گذش��ته نيز در 
يكسال به خودكفايي در گندم دست يافتيم اما اين 
خودكفايي ادامه نيافت، گفت: ادامه اين خودكفايي 
در سال هاي آينده بسيار مهم است كه بايد براي آن 

تالش و برنامه ريزي داشته باشيم.
 رييس جمهور در بخش ديگري از سخنانش با بيان 
اينكه كارهاي بسيار بزرگي درزمينه افزايش توليد 
محصوالت كشاورزي در كشور طي سال هاي گذشته 
انجام شده اس��ت، اظهارداش��ت: توليد محصوالت 
كش��اورزي از ۹۷ ميليون تن در س��ال ۹۲ به ۱۲۲ 
ميليون تن افزايش يافت��ه يعني ما با۲۵ ميليون تن 
افزايش توليد در محصوالت كشاورزي مواجه بوده ايم 
كه ساالنه حدود ۵ ميليون تن است و اين كار بسيار 

مهمي است .
روحاني با بي��ان اينكه اگر تالش و س��رمايه گذاري 
در اين زمينه بيش��تر شود مي توان اين رقم را به ۱۰ 
ميليون تن در سال افزايش داد، گفت: در استان هاي 
خوزس��تان و ايالم در اين چند سال نزديك به ۳۰۰ 
هزار هكتار و در سيستان و بلوچستان ۴۶ هزار هكتار 
زمين با كانال كشي و زهكشي براي كشت با آبياري 
نوين آماده شده و آيا اين كار مهمي نيست ؟ مردم بايد 
از اين اقدامات مطلع ش��وند و رسانه ها و صدا و سيما 

بايد اين اقدامات را به اطالع مردم برسانند.
رييس جمهور همچنين دان��ش بنيان كردن بخش 
كش��اورزي را مورد تاكي��د قرار داد و گف��ت: امروز 
استفاده از اينترنت و فضاي مجازي در همه حوزه ها و 
از جمله بخش كشاورزي تحول ايجاد كرده و موجب 
رونق كارها ش��ده اس��ت هرچند كه عده اي به حق 
يا ناحق درمورد فضاي مجازي ناراحت هس��تند اما 
امروزه همه كارها با تلفن همراه و اس��تفاده از فضاي 

مجازي و اينترنت انجام مي شود.
روحاني با بيان اينكه باي��د از همه افكار و ايده هاي 
خوب و كاربردي اس��تفاده كنيم، به س��فر خود به 
كش��ور هندوس��تان و اظهارات نخس��ت وزير اين 
كشور درخصوص جلوگيري از تبخير آب به كمك 
پوشاندن سطح نهرها اشاره كرد و گفت: مي توان با 
استفاده از فناوري و دانش بنيان شدن كشاورزي از 
انرژي هاي نوين استفاده كرد و بهره گيري از منابع 

را افزايش داد.
رييس جمه��ور در بخ��ش ديگري از س��خنان خود 

ب��ا تاكيد بر ض��رورت ح��ذف واس��طه ها از چرخه 
تولي��د، توزي��ع و مص��رف محصوالت كش��اورزي 
گفت: سال هاس��ت كه بحث قطع دس��ت واسطه ها 
از اين چرخه مطرح مي ش��ود و متاسفانه همچنان 
ع��ده اي دالل كه موجب نگراني مردم، كش��اورزان 
و توليد كنندگان هس��تند، س��ود اصل��ي را از توليد 

محصوالت نصيب خود مي كنند.
روحاني خاطرنش��ان ك��رد: حركت ه��ا و اقدامات 
دان��ش بنيان و علمي مي تواند رابطه بين كش��اورز، 
توليد كننده و مصرف كننده را بهبود بخشيده و نقش 

واسطه ها و دالالن را كاهش دهد.
رييس جمه��ور در ادام��ه، حفاظ��ت از آب، خاك، 
جنگل ها و مراتع را از وظايف بسيار مهم دولت و مردم 
عنوان كرد و افزود: با از بين رفتن مراتع، خاك هم از 
بين مي رود و نبايد اجازه دهيم كه با كشت نادرست 
و استفاده از سموم و كودهاي غير استاندارد و اضافه 

و حتي آب اضافه، خاك از بين برود.
روحاني با بيان اينكه اقدامات وزارت جهاد كشاورزي 
در زمينه بهره وري آب مورد حمايت دولت اس��ت، 
گف��ت: بايد براي كاهش مص��رف آب تالش كنيم و 
در زمينه آب كش��اورزي نيز با استفاده از سيستم ها 
آبياري قطره اي و كشت گلخانه اي، هم كيفيت توليد 

محصوالت و هم ميزان توليد را افزايش دهيم.

رييس جمهور با تاكيد بر اينكه سالمت مردم يك اصل 
مهم براي ما است، گفت: محصوالت كشاورزي را بايد 
سالم و با كيفيت توليد و در اختيار مردم قرار دهيد و 
در مسير توليد محصوالت كشاورزي حفاظت از آب 

و خاك ضرورت دارد .
روحاني با اشاره به اهميت مقدار و كيفيت نوع سموم 
مصرفي در كش��اورزي، گفت: بنا بر اعالم وزير جهاد 
كشاورزي بعد از برجام اين امكان براي كشور فراهم 
شد كه سموم كشاورزي استاندارد و با كيفيت تهيه 
ش��ود كه اين موضوع به سالمت محصوالت توليدي 
بسيار كمك كرده است، هرچند كه وقتي اسم برجام 
را مي آوريم، برخي ناراحت مي شوند. رييس جمهور 
با بي��ان اينكه اقدامات خوب انجام ش��ده از س��وي 
كش��اورزان و توليد كنندگان محصوالت كشاورزي 
در كش��ور بايد اطالع رس��اني ش��ود، گفت: افزايش 
۲۵ ميليون تني محصوالت كش��اورزي طي ۵ سال 
گذش��ته، آماده س��ازي ۳۰۰ هزار هكت��ار زمين در 
استان هاي خوزستان، ايالم و سيستان و بلوچستان، 
افزايش دوبرابري كش��ت گلخانه اي از ۸ به ۱۵ هزار 
هكتار، افزايش توليد آبزيان و افزايش توليد چغندر 
كه به خود كفايي در توليد ش��كر در سال هاي آينده 
منجر خواهد شد، اقدامات مهمي است كه انجام شده 
است. روحاني با بيان اينكه امروز هيچ روستاي باالي 
۱۰ خانوار در كش��ور نداريم كه برق نداش��ته باشد، 
گفت: هزاران كيلومتر جاده روستايي در طول ۵ سال 

گذشته ترميم و ايجاد ش��ده است، همه روستاهاي 
كشور به اينترنت دسترسي دارند، عمليات گازكشي 
در اين مدت معادل كل گازكش��ي در تاريخ كش��ور 
بوده اس��ت، اجراي طرح تحول سالمت براي تامين 
بهداشت و سالمت مردم از جمله اقدامات بزرگي است 
كه از سوي دولت يازدهم و دوازدهم انجام شده است.

رييس جمهور ب��ا بيان اينك��ه امروز در مقايس��ه با 
س��ال ۹۲، گندم به قيمت ۴ براب��ري از گندم كاران 
خريداري مي شود، گفت: هرچه به كشاورز، باغدار، 
دامدار، گندم كار و توليد كننده محصوالت كشاوري 
كمك كنيم، وظيفه ماس��ت زيرا آنها معيشت، غذا و 
امني��ت مردم را تامين مي كنند و م��ا هم بايد از آنها 

حمايت كنيم .
رييس جمهوردر پايان از اقدامات و تالش هاي وزير، 
معاونان و مدي��ران وزارت جهاد كش��اورزي و همه 
خدمتگزاران به مردم در حوزه كش��اورزي قدرداني 
كرد.  در اي��ن ديدار وزير و تعدادي از معاونان وزارت 
جهاد كشاورزي گزارشي از شاخص هاي كالن بخش 
كشاورزي و دس��تاوردها و چالش هايي كه در حوزه 

فعاليت خود با آن مواجه هستند، ارايه كردند.
وزير جهاد كش��اورزي با بيان اينك��ه در دوره دولت 
يازدهم و دوازدهم س��رمايه گذاري بي سابقه اي در 
حوزه آب، خاك و آبخيزداري انجام شده است، گفت: 
اين س��رمايه گذاري در طول تاريخ بي سابقه بوده و 
بي ترديد آثار و ثمرات بلندمدتي را براي كش��ورمان 
و مردم عزيز به دنبال خواهد داش��ت و در اين مدت 
سرمايه گذاري در بخش كشاورزي از ۱۷۰۰ ميليارد 
تومان به بي��ش از ۱۰ هزار ميلي��ارد تومان افزايش 

يافته است.
همچنين براس��اس گزارش معاوني��ن وزارت جهاد 
كشاورزي كس��ري تراز تجاري بخش كشاورزي از 
منفي ۸.۱ ميليارد دالر در س��ال ۹۲ در سال جاري 
به منف��ي ۲.۸ ميليارد دالر كاهش يافته اس��ت كه 
بطور متوس��ط ۵ ميليارد دالر كاهش داشته ايم كه 
دستاورد بزرگي محسوب مي شود و محصوالت باغي 
از ۱۷ ميليون و ۴۰۰ هزار تن در س��ال ۹۲، امروز به 
بيش از ۲۲ ميليون تن افزايش يافته اس��ت و از سال 
۹۲ تاكنون بيش از ۱۵ هزار هكتار گلخانه در كشور 

ايجاد شده است.
 تشكيل صندوق توسعه محصوالت كشاورزي، رونق 
ارتباط بخش كش��اورزي با صنعت و ش��ركت هاي 
دانش بنيان از ديگر مواردي بود كه در اين گزارش ها 
به آن اش��اره گرديد. در اين دي��دار همچنين تقوي 
نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد كشاورزي با تقدير 
از توجه ويژه دولت به بخش كشاورزي، اظهار داشت: 
همه بايد در جهت تقويت اميد در جامعه تالش كنيم 
و وزارت جهاد كشاورزي كه مسووليت تأمين معيشت 
مردم را برعهده دارد، مي تواند در تقويت روحيه نشاط 

و اميد نقش كليدي داشته باشد.
وي وزير جهاد كشاورزي را نيروي جهادي و متعهد 
توصيف كرد و گفت: اقدامات خوبي در اين وزارتخانه 
در جريان است و شاهد جهش بلندي در بخش هاي 
مختلف كشاورزي هستيم و به واسطه اين اقدامات 
شاهد حركت به سمت علمي ش��دن هر چه بيشتر 

حوزه كشاورزي مي باشيم.
تقوي خاطرنش��ان كرد: در دولت تدبير و اميد توجه 
ويژه اي به كشاورزي شده است و به ويژه در حوزه آب 
گام هاي بس��يار بلندي برداشته شده است كه جاي 

تقدير و قدرداني دارد.

سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس، گفت: منابع 
مورد نياز به منظور افزايش اعتبارات بخش كشاورزي 
را مي توان از صندوق توسعه ملي، تجديد نظر در نرخ 
گندم و آرد مورد مصرف صنايع و صنوف شيريني پزي 

يا از محل صرفه جويي ها تامين كرد.
نورمحمد تربتي نژاد سخنگوي كميسيون كشاورزي، 
آب، منابع طبيعي و محيط زيس��ت مجلس ش��وراي 
اس��المي در گفت وگو با خانه مل��ت، كاهش و ميزان 
بودجه وزارت جهاد كشاورزي در اليحه بودجه ۹۸، 

گفت: با نگاه كلي به اليحه بودجه سال ۹۸ ارايه شده به 
مجلس توسط دولت متوجه مشكالت و كاهش ميزان 

بودجه بخش كشاورزي مي شويم.
نماينده مردم گرگان و آق قال در مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه در آخرين نشست با رييس مجلس شوراي 
اسالمي و وزير جهاد كشاورزي توافقاتي صورت گرفت 
تا در كميس��يون تخصصي و تلفيق اليحه بودجه ۹۸ 
سازو كارهايي به منظور افزايش بودجه بخش كشاورزي 
صورت بگيرد، تصريح كرد: بايد به اين موضوع نيز توجه 

كرد كه هر افزايش اعتباري در اليحه پيشنهاي بودجه 
نيازمند پيش بيني منابع مورد نياز است.

 ابزار براي افزايش اعتبار بخش كشاورزي وجود دارد
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به 
اينكه منابع مورد نياز به منظور افزايش اعتبارات بخش 
كش��اورزي را مي توان از صندوق توسعه ملي، تجديد 
نظر در نرخ گن��دم و آرد مورد مصرف صنايع و صنوف 
شيريني پزي يا از محل صرفه جويي ها تامين كرد، ادامه 
داد: راه كارهايي براي افزايش بودجه بخش كشاورزي 

به ميزان قابل قبول وجود دارد تا مشكالت اين بخش 
برطرف شود.

تربتي نژاد با بيان اينكه بايد در كميسيون تلفيق اليحه 
بودجه س��ال ۹۸، كميسيون كش��اورزي، آب، منابع 
طبيعي و محيط زيست و صحن علني مجلس شوراي 
اس��المي تالش هايي صورت بگيرد تا شاهد افزايش 
اعتبار بخش كشاورزي باشيم، گفت: نمايندگان مردم 
در مجلس مواف��ق افزايش اعتبارات بخش هاي توليد 

مخصوصا فعاالن حوزه كشاورزي و صنعت هستند.

سخنگوي كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و 
محيط زيست مجلس شوراي اسالمي در پايان با تاكيد 
بر اينكه س��ازوكارهاي تامين منابع مالي مورد نياز در 
اليحه بودجه وجود دارد و مي توانيم با كمك گرفتن از 
صندوق توسعه ملي به تمامي اهداف دست پيدا كنيم، 
خاطرنشان كرد: بودجه وزارت جهاد كشاورزي نه تنها 
نبايد كاهش پيدا كند بلكه بايد شاهد افزايش آن نيز 
باشيم و الزم است نياز هاي اين بخش باتوجه به اهميت 

امنيت غذايي واقعي تر ديده شود.

    روحاني: ام�روز در بعضي از حوزه ها به 
ويژه حوزه آب، با مواردي مواجه هستيم كه 
از قبل، پيش خور شده است و با مجوزهاي 
نادرستي كه صادر شده آب هاي زيرزميني 
با افت ش�ديدي مواجه شدند به نحوي كه 
اگر در جايي با ۳۰ متر به آب دسترسي پيدا 
مي ش�د امروز در همان مكان بايد چاه ۳۰۰ 

متري حفر شود.

برش
    روحان�ي:  اگر بهترين م�واد غذايي در 
كشورمان توليد شود، اما مردم قدرت خريد 
نداشته باشند، بي ترديد به مرور در توليد مواد 
غذايي نيز دچار مشكل خواهيم بود، لذا بايد 
هر دو بخش را مورد توجه جدي قرار داده و 
تع�ادل ايجاد كنيم، به نح�وي كه هم مردم 
قدرت خريد داشته باش�ند و هم توليدات 

بخش كشاورزي و دامي نيز به صرفه باشد.

برش
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۳ عامل بي ثباتي بازار 
كشاورزي در ۲۰۱۹

»رابوبانك« يكي از موسسه هاي مالي تخصصي در 
زمينه محصوالت كشاورزي و مواد غذايي با بررسي 
بازار ۱۵ محصول كش��اورزي اعالم كرد: در حالي 
كه محيط قيمتي محصوالت كشاورزي كم نوسان 
باقي مي ماند، اما تنش هاي ژئوپليتيكي، سيستم 
آب و هوايي النينو و بيماري هاي موثر بر دام مي تواند 
سبب بي ثباتي بازار كشاورزي در ۲۰۱۹ شود. به 
گزارش »كاالخبر«، سازمان خواربار و كشاورزي 
ملل متحد )فائو( بر اين باور است كه توليد جهاني 
گندم در فصل كش��ت ۲۰۱۹-۲۰۱۸ ميالدي با 
كاهش ۴.۳ درصدي مواجه مي شود. بر اين اساس 
پيش بيني مي شود، كل توليد گندم جهان به ۷۲۸ 
ميليون تن بالغ شود.  استراليا، چين، روسيه و ناحيه 
يورو از داليل اصلي كاهش توليد گندم هستند و 
مي توان گفت، اين كش��ورها دليل اصلي كاهش 
توليد در چش��م انداز جهاني نيز به شمار مي روند. 
توليد در امريكاي جنوبي و شمالي با افزايش پيش 
بيني ش��ده اس��ت.  در عين حال برآورد مي شود، 
مصرف جهاني گندم ب��راي توليد غذا يك درصد 
بيشتر شود. با توجه به اينكه پيش بيني مي شود، 
توليد جهاني گندم از ميزان مصرف كمتر ش��ود، 
بنابراين ذخاير جهاني گندم در سال ۲۰۱۹ كاهش 
خواهد داش��ت. »رابوبانك« يكي از موسسه هاي 
مالي تخصصي در زمينه محصوالت كشاورزي و 
مواد غذايي با اش��اره به عوامل تهديدكننده ثبات 
قيمت مواد غذايي در سال ۲۰۱۹ اعالم كرد: سه 
عامل مي تواند ثبات قيمت ها را تحت تاثير قرار  دهد. 
اين بانك در گزارش ساالنه خود با بررسي بازار ۱۵ 
محصول كشاورزي همراه با گوشت قرمز و غذاهاي 
دريايي اع��الم كرد: در حالي ك��ه محيط قيمتي 
محصوالت كشاورزي كم نوسان باقي مي ماند، اما 
تنش هاي ژئوپليتيكي، سيستم آب و هوايي النينو 
و بيماري ه��اي موثر بر دام مي تواند س��بب بروز 

بي اطميناني در ۲۰۱۹ شود.
 رابوبانك با اشاره به وضعيت سويا در سال آينده بر 
اين باور اس��ت كه سويا بيشترين تاثير را از جنگ 
تج��اري امريكا و چين خواه��د پذيرفت، بطوري 
كه پيش بيني اين بانك نشان مي دهد كه واردات 
س��وياي چين به دليل محدوديت هاي تجاري به 
كمتر از ۹۰ ميليون تن برسد. همچنين در صورت 
خريد چين از ديگر نقاط، كش��اورزان امريكايي با 
مشكل اشباع بازار سويا مواجه خواهند شد و شايد 
ذخاير تا پايان سال به دو برابر سطح كنوني بالغ شود.  
»استفان وگل«، مدير بخش بازار كاالي كشاورزي 
رابوبانك در اي��ن زمينه اظهار كرد: جنگ تجاري 
بزرگ ترين تهديد براي كشاورزان به شمار مي رود 
و از آنجا كه انتظار مي رود دالر در سال آينده قوي 
بماند، اين موارد در مجموع چالش��ي براي بخش 
س��ويا در امريكا خواهد بود. با اين وجود، چيني ها 
شايد در صورت حل اختالف ها، براي خريد بخشي 
از سويا از امريكا اقدام كنند، ولي بهبود كامل در اين 
زمينه بعيد به نظر مي رسد. در عين حال رابوبانك با 
پيش بيني شيوع تب خوكي در آفريقا، اعالم كرد: 
اين مساله مي تواند به توليد جهاني گوشت خوك 
آسيب برساند و با توجه به كاهش عرضه، افزايش 
قيمت و واردات بيش��تر اي��ن كاال، چين متحمل 

زيان مي شود.
 البته داستان مش��ابهي براي گوشت مرغ وجود 
دارد، بط��وري كه افزايش خطر ب��روز آنفلوآنزاي 
مرغي س��بب نگراني مصرف كنندگان و نوس��ان 
ش��ديد در قيمت ها خواهد ش��د.  اين بانك پيش 
بيني كرد، برخي بازارها به دليل تاثير اين مسائل 
شاهد تغيير مصرف به سمت گوشت گاو و غذاهاي 
دريايي خواهند بود.  از طرفي، رابوبانك با اشاره به 
احتمال ۸۰ درصدي وقوع پديده النينو در نيمكره 
شمالي تا اواخر زمستان پيش بيني كرد، اين پديده 
مي تواند باعث بي اطميناني بيشتر نسبت به بازار 
محصوالت كش��اورزي شود. براساس پيش بيني 
وزارت كش��اورزي امريكا )USDA(، كشاورزان 
امريكايي در سال ۲۰۱۹ ميالدي در حالي گندم و 
ذرت بيشتري مي كارند كه سطح زيركشت سويا 

را كاهش خواهند داد. 
بر پاي��ه اين گزارش، بعد از س��ال ۲۰۱۹ س��طح 
زيركش��ت گندم در امريكا كاهش خواهد يافت و 
هرچند در س��ال هاي بعدي و طي دوره ۱۰ ساله 
تا سال ۲۰۲۸ سطح زيركش��ت با افزايش مواجه 
خواهد شد، اما به سطح سال ۲۰۱۹ نخواهد رسيد.  
در مورد ذرت، پيش بيني USDA نشان مي دهد 
كه سطح كشت براي دو سال افزايش خواهد يافت.  
در مورد كشت سويا هم پيش بيني ها حاكي از افت 
سريع در س��ال ۲۰۱۹ و بعد از آن افزايش سطح 
زيركشت تا يك دهه )تا سال ۲۰۲۸( است.  سطح 
زيركشت گندم امريكا در سال ۲۰۱۹ با رشد ۶.۶ 
درص��دي حدود ۵۱ ميلي��ون جريب پيش بيني 
شده اس��ت. همچنين توليد گندم اين كشور در 
سال ۲۰۱۹ حدود ۴۷.۸ بوشل در هر جريب پيش 
بيني شده است.  از طرفي برداشت ذرت امريكا در 
سال ۲۰۱۹ نيز با رشد ۴.۳ درصدي ميليون بوشل 
به ۸۴.۶ ميليون بوش��ل خواهد رسيد. همچنين 
وزارت كش��اورزي امريكا پيش بيني كرده توليد 
ذرت آرژانتين در فصل كش��ت ۲۰۱۹-۲۰۱۸ به 
۴۱.۵ ميليون تن برس��د ك��ه ۵۰۰ هزار تن باالتر 
از برآوردهاي قبلي اس��ت.  همچنين پيش بيني 
مي ش��ود كه صادرات ذرت آرژانتين در اين فصل 
به ۲۶ ميليون تن برسد كه يك ميليون تن كمتر از 
برآورد قبلي است.  دولت آرژانتين اوايل سپتامبر 
برنامه جديد مالياتي را اجرايي كرد كه براساس آن 
براي صادرات ذرت، مالياتي معادل ۴ پزو آرژانتين 
در هر دالر وضع مي ش��ود.  بر مبناي قيمت هاي 
مبادله اي در نوامبر ۲۰۱۸، ميزان ماليات معادل 
۱۰.۵ درصد محاسبه ش��د. با وجود اينكه برنامه 
جديد ماليات��ي داراي تاثير منفي ب��ر بازده ذرت 
خواهد بود، اما س��طح زيركشت تنها مقدار كمي 

نسبت به برآورد قبلي كاهش خواهد داشت.
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نشانه رفتار هيجاني در بازار ساخت و ساز

3 دليل براي لزوم توقف صدور پروانه هاي ساختماني

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
بر اساس آمار منتشره از سوي شهرداري، در 9 ماهه 
امسال حدود 8 هزار و 271 فقره پروانه ساختماني 
اعم از تجاري، اداري و مسكوني در تهران صادر شده 
كه اين مورد در 9 ماهه س��ال 96 ح��دود 7 هزار و 
123 فقره بوده است. اين آمار نشان مي دهد امسال 
نسبت به س��ال گذشته رشد 15 درصدي در صدور 
پروانه هاي ساختماني داشته ايم . البته اين افزايش 
تنها شامل تعداد پروانه ها نمي شود و متراژ را هم در 
برمي گيرد، به اين معني كه در 9 ماهه اول سال 96 
براي حدود 9 ميليون مترمربع پروانه صادر شد كه 
اين ميزان امسال با رشد حدود 14 درصدي به 10 
ميليون و 700 هزار مترمربع رس��يد. در سال 96 از 
مجموع پروانه هايي كه صادر ش��د هزار و 404 فقره 
در بافت فرس��وده بود كه بيشترين آن با 215 فقره 
مربوط به منطقه 10 بود. امسال نيز از كل پروانه هاي 
صادرشده هزار و 591 فقره مربوط به بافت فرسوده 
است. منطقه 10 نيز همچون سال گذشته پيشگام 
صدور پروانه در اين بافت اس��ت .در س��ال گذشته 
منطقه 17 با 238 مورد در رتبه نخست قرار داشت. 
امسال اما تاكنون منطقه 15 بيشترين تعداد صدور 
پروانه تجميعي را به خود اختصاص داده است. نكته 
بارز آمار پروانه ساختماني امسال اين است كه هيچ 
پروانه اي از ابتداي سال جاري تاكنون براي ساخت 

»مال« صادر نشده است .

   مقصد خوبي براي سرمايه گذاري نداريم
در همين زمينه شاهين افتخاري، كارشناس ساخت 
و س��از با بيان اينكه آمارهاي موجود براي ش��عف و 
جذب سرمايه عنوان شده اس��ت، گفت: بطور حتم 
اگر آمارها نيز حقيقي باش��د ش��روع ساخت وس��از 
منوط ب��ه كاهش ت��ورم عمومي و قيم��ت مصالح 

ساختماني است .
وي گفت: با توجه به وضعيت سياس��ي و اجتماعي 
كش��ور به نظر مي رس��د اين تورم در سال هاي آتي 
باالي 40 درصد باشد كه شروع هيچ پروژه اي با اين 

ميزان تورم براي سازنده توجيه اقتصادي ندارد .
افتخاري با بي��ان اينكه افزايش تع��داد پروانه هاي 
ساختماني در كش��ور بيانگر ركود توليد و بازارهاي 
س��رمايه اس��ت، گفت: زماني كه منابع س��رگردان 
جايي در بخش بورس يا توليد نداش��ته باش��ند، به 
س��مت پروانه هاي ساختماني كش��يده مي شوند. 
البته كشيده شدن اين سرمايه ها به خودياري كننده 
بخش اشتغال و كاهش فاصله عرضه و تقاضا است، 
اما وضعي��ت كنوني به وضوح نش��ان مي دهد ما در 
كشور مقصد هدفمندي براي جمع آوري نقدينگي ها 
نداريم .وي گفت: به هرحال افزايش تعداد پروانه هاي 
 ساخت وس��از در اين بره��ه كنوني عالم��ت رونق 
ساخت وساز نيست . چرا كه عرضه آتي اين پروانه هاي 
ساختماني منوط به كاهش تورم مصالح ساختماني، 

تورم عمومي و كاهش قيمت مسكن است.

   2 مشكل افزايش تعداد پروانه هاي ساختماني 
همچنين علي اصغر بدري، مدير موسسه مطالعات 
شهر و اقتصاد بابيان اينكه متأسفانه در ايران سيكل 
صدور پروان��ه از قيم��ت و تعداد معام��الت با يك 
تفاوت زماني تبعيت مي كند، گفت: مشكل كنوني 
بازار مسكن ش��امل عقب ماندگي صدور پروانه هاي 
س��اختماني از قيمت و تقاضا است و اين دور باطل 
باعث ش��ده تعداد تقاضاها روي هم تلنبار ش��ده و 

افزايش تعداد پروانه ها به نوعي ناكارآمد باشد.
علي اصغر بدري گفت: توليد مسكن همواره به يك 
پرسه دوس��اله نياز دارد و زماني كه مسكن حاضر و 
آماده ارايه به بازار مي ش��ود، ما شاهد رشد قيمت ها 
هس��تيم. درحالي كه همواره با رشد قيمت ها تقاضا 

به شدت كاهش مي يابد . 

ب��ه گفته اين كارش��ناس، در اقتصاد ش��هري ادوار 
تجاري داريم و اين ادوار ش��امل 2سال رونق و چند 

سال ركود در بخش تقاضا است . 
ب��دري بابيان اينك��ه افزاي��ش تع��داد پروانه هاي 
ساختماني بيانگر دو معضل اصلي يعني سازنده هاي 
غيرحرفه اي و س��فته بازي است، گفت: هر شخصي 
كه اطالعات كاملي از س��يكل ساخت و عرضه بازار 
مسكن نداشته باشد، جز س��ازندگان غيرحرفه اي 
اس��ت. چرا كه سازندگان و انبوه س��ازان ذي صالح 
اطالعات كاملي از ادوار تجاري دارند.اين كارشناس 
شهري گفت: به نظر مي رسد، بخش اعظمي از اين 
پروانه هاي س��اختماني مربوط به مالكاني باشد كه 
تمايل زيادي به مساله تراكم دارند و به دنبال ازدياد 

طبقات مسكوني خود براي فروش هستند .
بدري گف��ت: بنابراين اين افزايش تع��داد پروانه ها 
بيانگر حضور قدرتمند غيرحرفه اي ها در بازار است 
. چراكه س��ازندگان حرفه اي همواره ادوار تجاري را 

مي شناسند و معكوس عمل مي كنند .
اين كارش��ناس در خصوص س��فته بازي نيز گفت: 
متأس��فانه بازار مس��كن در اي��ران به ي��ك مقوله 
س��رمايه اي مبدل شده اس��ت و برخي از افراد براي 
كس��ب ارزش افزوده وارد بازار كنوني ساخت وساز 
ش��ده اند. اين عده همان كساني هستند كه در يك 
بره��ه زماني به بازارهاي تب دار واردش��ده و پس از 

سفته بازي از آن خارج مي شوند . 
وي بابيان اينكه افزايش قيم��ت 70 درصدي بازار 
مسكن دستاورد همين سفته بازان است، گفت: اين 
دو مشكل نشان مي دهد كه كشور ما به شدت نيازمند 

نهاد برنامه ريزي در مقوله بازار مسكن است .

 با يك گل بهار نمي شود 
مهدي سلطان محمدي، كارشناس اقتصاد مسكن 
ني��ز با بي��ان اينكه از س��ال 92 تع��داد پروانه هاي 
ساختماني رو به كاهش است، گفت: البته اين كاهش 
قابل پيش بيني بود چراكه در طي س��ال هاي 88 تا 
91 تعداد پروانه هاي س��اختماني در تهران فراتر از 

بارگذاري جمعيتي تهران و طرح جامع بود.
وي گفت: معمواًل در پي دوران رونق در بخش قيمت 
و معامالت مس��كن، افزايش ساخت وس��از را شاهد 
هستيم. بنابراين بعد از افزايش معامالت در سال 96 
و افزايش قيمت در سال 97 پيش بيني افزايش تعداد 

پروانه هاي ساختماني دور از انتظار نبود .
 اين كارش��ناس ب��ازار مس��كن بابيان اينكه رش��د
15 درصدي تعداد معامالت مسكن در سال جاري 
به هيچ عنوان عالمت رونق ساخت وس��از نيس��ت، 
عنوان كرد: بدون ترديد اين رش��د در س��ال آينده 
با عميق تر ش��دن معامالت تضعيف و از بين خواهد 
رفت. سلطان محمدي يادآور شد: با ركود مسكن از 
س��ال 91، صدور پروانه ساختماني كه از سال 89 تا 
91، 880 هزار پروانه صادرشده بود به شدت نزولي 
ش��د و در سال 91 صدور پروانه س��اختماني به 61 
هزار، س��ال 92 به 52 هزار، س��ال 93 به 33 هزار، 

سال 94 به 28 هزار و سال 95 به 24 هزار رسيد. 
افزايش يك باره صدور پروانه ساختماني از سال 89 
تا 91 به تعبير وزير راه و شهرس��ازي بي سابقه ترين 
»شهر فروش��ي« در ايران بود چون باوجود افزايش 
ساخت وساز، قيمت مسكن جهش ناگهاني داشت و 
ركود بر اين بخش مهم از اقتصاد كشور سايه انداخت. 
بيشتر ساخت وسازهاي آن س��ال ها منجر به توليد 
ساختمان هايي شد كه االن از آن به خانه هاي خالي 
ياد مي ش��ود چون اين ساختمان ها با متراژهاي باال 
در نقاط گران شهرها ساخته شد و متقاضيان واقعي 

مسكن توان خريد آن را نداشتند.
اين كارشناس مس��كن گفت: بيشترين مداخالت 
دول��ت در بخش مس��كن مرب��وط به س��ال 84 تا 
92 اس��ت، به طوري كه در همي��ن دوره 2 ميليون 

واحد مس��كوني يعني 8 درصد موجودي مس��كن 
ساخت وس��از ص��ورت گرفت ك��ه در تاري��خ ايران 
بي سابقه است. در همين دوره كه اوج ساخت وساز 
را داشتيم و بايد قيمت مسكن به پايين ترين حد خود 
مي رسيد، قيمت زمين 8.6 برابر يعني 760درصد 
رشد داشته است، اما در دوره 92 تا 95 رشد قيمت 
زمين تنها 0.2 درصد بود. قيمت مس��كن در شهر 
تهران از س��ال 84 تا 92 شش برابر شد، يعني 500 
درصد رش��د پيدا كرد، اين در حالي است كه قيمت 
مسكن از سال 92 تا 95، 1.1 برابر يعني 10 درصد 

رشد پيداكرده است.
وي در خصوص تعداد پروانه هاي س��اختماني سال 
96 نيز گفت: تع��داد 9ه��زار و 316 پروانه  احداث 
ساختمان توسط شهرداري  تهران در 12ماهه سال 
٩٦ صادرش��ده است كه نس��بت به سال 95 حدود 
٧.٤ درصد افزايش داش��ته است .مجموع مساحت 
زيربنا در پروانه هاي احداث ساختمان صادرشده از 
سوي ش��هرداري تهران در سال 96 بالغ بر 11823 
هزار مترمربع بوده اس��ت كه نس��بت به س��ال 95 
حدود 11.5 درصد كاهش داش��ته است. البته اين 
آمارها در كل كش��ور نسبت به س��ال 95 با كاهش 
روبرو بوده اس��ت .س��لطان محمدي گفت: حال در 
9ماهه س��ال جاري حدود 8هزار و 271فقره پروانه 
ساختماني صادر شده كه به هيچ عنوان نشان رونق 
بازار مس��كن نيست و بايد با اطمينان بگوييم با يك 
گل بار نمي شود .وي گفت: بنابراين نياز است دولت 
براي جذب سازندگان به مقوله ساخت وساز زير بار 
مشوق هاي جدي برود . چرا كه بار مالي، اجتماعي 
و فرهنگي ش��كاف فاصل��ه بين عرض��ه و تقاضا در 
سال هاي آتي براي دولت بسيار سنگين خواهد بود .

   نبض منفي ساخت وساز كشور
فرش��يد پور حاجت، نايب رييس كانون سراس��ري 
انبوه س��ازان بابي��ان بررس��ي تع��داد پروانه ه��اي 
ساختماني مبناي صحيحي براي رونق ساخت وساز 
نيست، گفت: بطوركلي سطح اشتغال بيانگر افزايش 
ميزان پروانه است . زماني كه مقايسه اي متراژ سطح 
اشتغال پروانه هاي س��اختماني بين سال 91 تا 96 
داشته باش��يم، خواهيم ديد اين س��طح اشتغال به 
نصف رسيده است . وي گفت: بر اساس آمارها سطح 
اشتغال پروانه هاي س��اختماني در سال 91 حدود 

130 ميلي��ون مترمربع بوده كه اين مورد در س��ال 
96 به 60 ميليون رسيده اس��ت .پور حاجت گفت: 
بطوركلي در حال حاضر تمامي سازمان هاي مرتبط 
با آمارهاي ساخت وس��از به يك فصل مش��ترك در 

خصوص ركود صنعت ساخت رسيده اند .
نايب رييس كانون سراسري انبوه سازان بابيان اينكه 
بزرگ ترين دليل اين كاهش در نگاه درآمدي دولت 
به بخش مس��كن نهفته است، گفت: در حال حاضر 
تمامي س��ازمان هاي دولتي و حكمران هاي محلي 
از بخش مس��كن عايدي دارند كه اي��ن مورد باعث 
افزايش فاصله قدرت خريد مصرفي مس��كن ش��ده 
اس��ت .پور حاجت گفت: در حال حاضر از سازمان 
آبفا گرفته تا س��ازمان نظام مهندسي، شهرداري ها 
و ثبت اس��ناد از بخش توليد و عرضه مسكن عايدي 
دارند كه اين مورد باعث افزايش قيمت و سفته بازي 

در مقوله توليد و عرضه مسكن شده است .
وي گفت: عالوه بر موارد فوق قوانين خلق الس��اعه 
مالياتي باعث شده بازار مسكن در پرسه ركود عميق 
ق��رار بگيرد .پور حاجت درنهاي��ت گفت: به هرحال 
افزايش تعداد پروانه هاي س��اختماني بيانگر رش��د 
معامالت يا رونق بازار مس��كن نيس��ت بازار مسكن 
براي رونق نيازمند حضور جدي سازندگان ذي صالح 

و مشوق هاي جدي است .

   آن سوي رشد پروانه ساخت مسكن 
همچنين منصور غيبي، كارش��ناس اقتصاد مسكن 
گفت: افزايش قيمت از ش��ش ماه دوم س��ال 96 تا 
اواخر ارديبهش��ت 97 كه البته اين ادامه رشد هنوز 
هم به صورت نمودار ركود رشد در جريان است باعث 
شد كه سازندگان و س��رمايه گذاران بخش مسكن، 
پس از ارايه و فروش آپارتمان هاي انباش��ت ش��ده 
خود، درصدد احياي صنف ساخت وساز خود برآمده 
و سريعًا نسبت به خريد ملك هاي كلنگي يا اقدام به 
مشاركت در ساخت با مالكين عمل نمايند كه همين 

امر باعث رشد پروانه هاي ساخت در تهران شد.
اين كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه اولويت ها 
و انتظارات سرمايه گذاران تابع شرايط روز اقتصادي 
كش��ور اس��ت، گفت: در ش��رايط آرام و ب��ه دور از 
تنش هاي ارزي و سياس��ي، انتظار سرمايه گذاران، 
كاهش نرخ رشد سود حاصل از سرمايه گذاري هاي 
كوتاه مدت است. در اين ش��رايط چون ريسك نقد 

شوندگي سرمايه گذاري هاي بلندمدت كاهش يافته 
و دوره گ��ردش نقدينگ��ي طوالن��ي مي ش��ود، 
سرمايه گذاران براي رس��يدن به سود حداكثري و 
درازمدت، اقدام به سرمايه گذاري طويل المدت مانند 
ورود به چرخه بنگاه هاي توليدي، تأسيس كارخانه، 

ورود به بازار انبوه سازي امالك و ... مي كنند.
وي گف��ت: در ش��رايطي كه تورم حداقلي اس��ت و 
سرمايه گذاران از بابت حفظ ارزش اصل سرمايه هاي 
خودنگراني ندارند، اولويت به كس��ب حداكثر سود 
و تحمل كمترين ريسك مي رس��د. در اين شرايط 
هيچ ب��ازار كوتاه مدت و زودب��ازده اي وجود ندارد و 
براي كسب س��ود باالتر بايد به بازارهاي ميان مدت 
و بلندمدت ورود كرد.اين كارشناس اقتصاد مسكن 
گفت: با تمامي اين تفاس��ير طبيعي است كه رفتار 
سازندگان و توليدكنندگان مس��كن، به رفتار بازار 
مسكن و تقاضاي آن بستگي مستقيم دارد و هرچقدر 
كش��ش بازار تقاضا، بيش��تر باش��د به همان اندازه 
هم جريان نوسازي و انبوه س��ازي مسكن از طريق 
س��رمايه گذاران بيشتر خواهد ش��د و درصورتي كه 
اين تقاضا هم زمان با افزايش قيمت مسكن نيز همراه 
باش��د، موجب افزايش ميل سرمايه گذاري از سوي 

سازندگان مسكن خواهد شد.
وي گفت: اي��ن فرآين��د موجب خواهد ش��د تا در 
آينده با دو پديده مواجه شويم . اول اينكه بخشي از 
كاس��تي موردنياز آپارتمان هاي مصرفي تأمين و به 
متعادل سازي قيمت مسكن كمك شود و هم زمان 
به فعال سازي بخش��ي از توليدات مربوط به بخش 
س��اختمان ياري رس��اند. پديده دوم اينكه افزايش 
ساخت وساز و به تبع آن فروش واحدهاي مسكوني 
س��اخته ش��ده با س��ود مطلوب و مديريت نش��ده 
موجب افزايش س��وداگري در بخش مسكن شده و 
متقاضيان مصرفي در دام سودجويان حوزه مسكن 
گرفتار مي ش��وند.غيبي در نهايت گفت: مي توان با 
تعريف و تقويت س��ازندگان صاح��ب صالحيت و با 
پشتيباني نظام دولتي در فرآيند نظارت بر عملكرد 
توليدكنندگان مس��كن، نسبت به هدايت و معرفي 
متقاضيان مصرفي به سازندگان مورد تاييد با اعطاي 
تسهيالت بانكي تواما به س��ازندگان و خريداران و 
فراهم نمودن ساز و كار نظام پيش فروش آپارتمان، 
فرآيند خانه دارشدن متقاضيان واقعي را بازتعريف 

و عملياتي كرد.

مولفه هاي موثر بر افزايش 
تعداد مسكن ساخته شده 
در كش��ور، بيش��تر از آنكه 
وابس��ته به آمار باشند، بايد 
در س��طح ش��هر مشاهده 
شوند. پديده قالب و جالب 
توجهي كه امروز در سطح 
ش��هرها ب��ه وض��وح قابل 
مش��اهده اس��ت، افزايش 
فعاليت هاي س��اختماني با وجود كاهش ش��ديد 
معامالت در سطح بازار است. طبق آمار اعالم شده، 
حجم معامالت انجام ش��ده در مهر ماه امس��ال با 
كاهش حدود 35 درصدي نسبت به سال گذشته 
روبرو بوده است، بطوري  كه مهر 97 كمترين ميزان 
معامالت در 4 سال اخير را به خود اختصاص داده 
است. براي بررسي و تحليل اين مساله بايد شرايط 
و اتفاقات چند ماه گذشته بازار مسكن را مرور كرد.
 در چند س��ال اخير، بازار مس��كن با ركود نس��بتا 
عميقي روبرو بود، بطوري كه رش��د قيمت مسكن 
در برخي مقاطع، كمتر از تورم عمومي كشور بود. 
اين ش��رايط، موجب خروج بخش قابل توجهي از 
سرمايه گذاران از بازار مسكن ش��د. اين فنر ركود 
تورمي كه ناش��ي از ش��رايط دوره اول تحريم ها و 
كاهش دستوري قيمت ها بود، با شروع سال 97 به 
يك باره آزاد شد و در فاصله كمتر از 6 ماه، نتايج تمام 
سياست هاي كنترل قيمت را جبران كرد. افزايش 
90 درص��دي قيمت ها، باعث هج��وم خريداران و 
س��رمايه گذاران به بازار مسكن و فروش رفتن اكثر 

واحدهاي كم متراژ و متوس��ط شد.بنابراين، علت 
كاهش ش��ديد حجم معامالت مسكن در مهر ماه 
را مي توان در سه عامل جست وجو كرد. اول، عدم 
وجود واحدهاي با متراژ و قيمت متوسط در بازار كه 
با توان خريد قشر متوسط كه عمده خريداران بازار 
را تشكيل مي دهند هم خواني داشته باشد. دوم، با 
كاهش قيمت ارز، بخش��ي از خريداران در انتظار 
كاهش قيمت ها هستند و در نتيجه از ورود به بازار 

مسكن فعال خودداري مي كنند. 
سوم، خودداري سازندگان و فروشندگان از عرضه 
مسكن به دليل كاهش قيمت ارز از يك سو و آينده 
نامعلوم ش��رايط اقتصادي از سوي ديگر. از اين رو 
مالكان و سازندگان ترجيح مي دهند تا روشن شدن 
وضعيت اقتصادي و بازگشت ثبات و آرامش به بازار، 

از فروش امالك خود صرف نظر كنند.
اما داليل افزايش فعاليت هاي ساختماني با وجود 
كاهش حجم معامالت را مي توان در افزايش قيمت 
ملك و نياز بازار به امالك متوسط جست وجو كرد. 
به دلي��ل خأل فعلي به وجود آم��ده در بازار امالك 
متوسط و با توجه به ثبات سطح عمومي درآمد افراد 
جامعه، س��ازندگان آينده بازار ملك را در ساخت 

واحدهاي با متراژ متوسط مي بينند.
از طرف ديگر، با فروكش كردن تب افزايش قيمت 
ارز و ثبات نس��بي ب��ازار، س��رمايه گذاران ترجيح 
مي دهند در بازارهايي كه ريس��ك نقد ش��وندگي 

كمتر و ثبات بيشتري دارند ورود كنند. 
بدون شك در حال حاضر، با توجه به وابستگي كم 
بازار مس��كن به واردات و قيمت ارز )كه در شرايط 

افزايش قيمت ارز مقاومت خود را در برابر افزايش 
400 درصدي فيمت ها نش��ان داد( و كشش بازار، 
س��اخت واحدهاي متوس��ط و كم مت��راژ، يكي از 
بهتري��ن و مطمئن ترين س��رمايه گذاري ها براي 
س��ال 98 است. س��رمايه گذاري كه كارشناسان و 
تحليل گران اقتصادي و سرمايه گذاران به استقبال 

آن رفته اند.
اما با همه اين اوصاف به نظر مي رس��د، بازار كنوني 
ساخت وساز تهران به سه علت طرح تفصيلي تهران، 
خانه هاي خالي و نبود طرح جامع براي حمايت از 
سازندگان پروانه ساخت در تهران بايد متوقف شود.
در همين زمينه چند تن از كارشناس��ان نيز مكررا 

اعالم كرده اند راهي جز محدود كردن پروانه ساخت 
و ساز از سال 98 تا سال 1402 نيست.

دلي��ل اصلي طرح اي��ن موضوع را بايد در مس��اله 
عبور جمعيت  پذيري ش��هر از س��قف طرح جامع 

دنبال كرد.
 بررسي  ها وزارت راه و شهرسازي درباره »موجودي 
فعلي مسكن در تهران« و مقايسه آن با »سقف آتي 
جمعيت  پذيري« در مناطق مختلف نشان مي دهد، 
9 منطق��ه در مركز و جنوب ته��ران، از گنجايش 
جمعيتي براي ساخت برخوردار است؛ اما در مناطق 
شمالي به  خاطر »اضافه  ساخت«، ظرفيت سكونتي 
از س��قف مجاز عبور كرده است. س��ازنده ها در 9 

منطقه مس��تعد س��رمايه گذاري مي توانند ساالنه 
50هزار واحد جديد احداث كنند.

در س��اير مناط��ق، تخري��ب و نوس��ازي در ح��د 
تراكم موجود توصيه مي ش��ود. بررس��ي ها از افق 
سرمايه گذاري هاي ساختماني در تهران با خط كش 
»طرح جامع ش��هر تهران تا س��ال 1404« نشان 
مي دهد با احتس��اب واحدهاي مس��كوني موجود 
در پايتخت اگرچه به لح��اظ نرخ جمعيت  پذيري، 
گنجايش ساخت و ساز جديد در پايتخت تكميل 
ش��ده اما اين اتفاق به  دليل مازاد ساخت  و ساز در 
مناطق ش��مالي شهر اس��ت؛ طوري  كه هم اكنون 
مطابق محاسبات انجام ش��ده براساس خط قرمز 
ساخت  و س��از در 22 منطقه در طرح جامع تهران 
1404، در 9 منطقه ش��هر به لحاظ س��قف مجاز 
جمعيت پذي��ري امكان س��اخت 400 هزار واحد 

مسكوني جديد طي 8 سال آينده وجود دارد.
همچني��ن ط��رح جام��ع ته��ران خ��ط قرم��ز 
جمعيت پذيري شهر تهران را در سال 1404 معادل 

10 ميليون و 420 هزار نفر تعيين كرده است.
 به اين معني كه مجموعه ساخت وسازهاي منتهي 
به س��ال 1404 بايد به گونه اي در شهر اتفاق افتد 
كه كل موجودي مس��كن پايتخت امكان سكونت 
حداكثر 10 ميليون و 420 هزار نفر را در محدوده 

شهر تهران فراهم كند. 
جمعيتي كه به اعتقاد همه، همين حاال هم پايتخت 
در حال عب��ور از آن اس��ت و همي��ن موضوع هم 
باعث شده كه ش��وراي عالي شهرسازي و معماري 
ممنوعيت 5 ساله براي صدور پروانه را صادر كند. 
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 سازندگان
در انتظار تعديل قيمت ها 

س��ال قب��ل ب��ه دليل 
پيش��ي گرفتن عرضه 
از تقاضا، ركود نس��بي 
در بازار مس��كن ايجاد 
شد؛ بطوري كه صاحبان 
ام��الك تم��ام تالش و 
هم و غم ش��ان را براي 
يافتن مش��تري به كار 
بردند. اين موضوع باعث 
ايج��اد فض��اي رقابتي 
محسوسي شده و فروشندگان به صورت مناقصه 
سعي در فروش مال خود و تبديل آن به پول دارند. 
در چنين فضايي سازندگان به چهار علت كاهش 
شديد تقاضاي مصرفي و سرمايه گذاري، افزايش 
خانه ه��اي خالي طي س��ال هاي اخير، طوالني 
شدن پرسه تكميل واحدهاي مسكوني به علت 
رش��د نرخ تورم و ركود بازار مسكن، براي شروع 
پروژه هاي جديد بي انگيزه شدند. به همين دليل، 
در طي س��ال هاي اخير صدور پروانه با كمترين 
تقاضاها مواجه ش��د تا حدي كه اين پروانه ها در 
طي ماه هاي اخير در اكثر شهرها به پايين ترين 

سطح خود رسيد.
از تابستان بازار مسكن همراه با نوسانات ارز، طال 
و خودرو در مقطعي كوتاه با رش��د قيمت مواجه 
شد؛ و از آنجا كه متأسفانه در مملكت ما شايعات و 
ترس از وعده گران شدن كاالها در آينده همواره 
بيش��ترين اثر گذاري در ترغيب مردم و افزايش 
قيمت ها را دارد و عموم شهروندان در زمان تورم 
بيش��تر به س��مت خريد كاالها روانه مي شوند، 
قيمت ها به حداكثر رسيد. البته خيلي سريع اين 
التهاب در بازار مسكن فروكش كرد و قيمت ها به 
صورت رسمي در همان نقطه از مدار ايستا مانده 
است و در حال حاضر، برخي از مالكان به خصوص 
در شهرهاي كوچك براي رسيدن به سرمايه هاي 
بلوكه ش��ده خود تخفيف هاي متع��ددي را به 
مش��تريان ارايه مي دهن��د و قيمت معامالت به 
سرانجام رسيده دقيقا همانند نرخ سال 96 است.
با توجه به اينكه در اين ب��ازه زماني كوتاه، رونق 
طوري نبود كه مجالي مجدد براي س��ازندگان 
پيش بيايد و آنها پس از اخ��ذ پروانه و مقدمات 
ساخت وس��از به دنبال ساخت واحدهاي جديد 
باش��ند. از طرفي گران��ي مصالح س��اختماني 
بارقه هاي اميد براي به صرفه بودن ساخت وساز 
را با يأس همراه كرد، ولي باز عده اي به سراغ اخذ 

پروانه براي ساخت وسازهاي جديد رفتند.
اگرچه طبق آمار اعالمي برخي از متوليان امر از 
افزايش صدور پروانه در مقايسه با سال گذشته 
حكايت دارد ولي صرفا اي��ن مجوزها به معناي 
افزايش ساخت در مقايس��ه با سال قبل نبوده و 
خيل��ي از آنها با توجه به مس��كوت ماندن بازار و 
كاهش تقاضا، و همچني��ن گران ماندن مصالح 
همچنان در مرحله تشكيل پرونده يا مجوز بدون 
اجرا مانده است و س��ازندگان همچنان منتظر 
تعديل قيمت ها يا تعديل شرايط اقتصادي براي 

ساخت و ساز هستند.
به هر ح��ال، لزوما افزايش ص��دور پروانه در اين 
شرايط اقتصادي در مقايسه با سال گذشته صرفا 
ناش��ي از رونق كوتاه مدت چند م��اه قبل بوده و 
به نوعي چش��م طمع س��ازندگان بر تغييرات و 
جهش هاي بازار براي رونق مجدد و پديد آمدن 

شرايط مشابه ناُمتعادل چند وقت پيش است.
در واقع به نوعي س��ناريويي براي پيش فروش 
واحدها و تامين منابع مالي ساخت آنها از حساب 
پيش خريداران است. ُپر ُمسلم است كه در اين 
گراني بازار مصالح و كاهش تقاضا، س��ازندگان 
ريس��ك هزينه و مدت زمان نامشخص و خواب 
سرمايه خود تا زمان رونق مجدد را نمي پذيرند و 
اين مجوزات اخذ شده به نوعي كوپني آماده براي 
كمين در انتظار جهش هاي احتمالي و در پس آن 

بازار داغ شايعات است.
بنابراين با فرض درست اين احتمال براي تحويل 
شدن به موقع واحدها و تعهدات سازندگان، اخذ 
و ارايه قراردادهاي مستحكم و با پشتوانه قوي تر 
حقوقي ضرورت دارد تا به نحوي از مغبون شدن 
خريداران و الزام به تعهد سازندگان در تحويل به 
موقع در زمان مقرر توافق و تعيين شده شبهه اي 
ايجاد نشود.اما به هر حال، بايد دولت يك بار براي 
هميشه مشكل بازار مس��كن را اصالح كند و در 
اين ميان، مهم ترين توصيه آن  است كه دولت و 
مجلس قوانيني را وضع كنند كه از سوداگري در 
حوزه مسكن و ساخت وساز و افزايش قيمت ها 
جلوگيري ش��ود، از جمله محدوديت در خريد 
و فروش مس��كن از نظر تع��داد و امكان معامله 
ملك در يك سال تا خواهان واقعي عقب نمانده 
و بتواند در آرامش به خريد و س��رمايه گذاري در 
بانك هاي عامل جهت اخذ تسهيالت اقدام نمايد 
نه اينكه تا دوره اعطاي تسهيالت بانكي برسد و 
قيمت مسكن مطلوبش با نظام سوداگري افزايش 
جهشي داشته باشد و رفته رفته دست بسياري از 
متقاضيان از خريد ملك كوتاه شود. همچنين نياز 
است راهكار جدي براي حضور غير حرفه اي ها 
در بخش ساخت وساز نيز اعمال شود. چرا كه در 
زمان سوداگري همواره حضور افراد متفرقه براي 
دستيابي به سودهاي كالن در امرساخت وساز 

به علت عدم نظارت دقيق اجتناب ناپذير است.
در صورت��ي كه دول��ت بتواند مس��كن را از يك 
كاالي تجاري و سرمايه اي خارج كرده و به عنوان 
يك كاالي مصرفي به دس��ت متقاضيان واقعي 
برساند، بازار سوداگري در اين بخش از بين رفته 
و س��رمايه هاي بخش خصوصي و حتي دولتي 
به جاي خريد و احتكار ملك و مس��كن به سوي 
توليد مولد و اشتغالزا سر ريز مي شود و به تبع آن 
فضاي سوداگري در اقتصاد مسكن نيز به شدت 

كاهش مي يابد.

محمدعلي مهري
كارشناس ارشد 

شهرسازي

ايمان رفيعي 
كارشناس ساخت وساز



ويژه 11 بنگاهها

رييس شوراي راهبردي دومين كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين روابط عمومي ايران:

آينده از آن انسان ارتباطي است
گروه بنگاه ها|

هادي زماني رييس شوراي راهبردي دومين كنفرانس 
بين المللي رويكرده��اي نوين روابط عمومي ايران در 
همايش جامع و تخصصي روابط عمومي نصف جهان 
ضمن بيان اين مطلب گفت: خدا رحمت كند مرحوم 
گلش��ني را، وقتي كه مي ديدند روزنامه اي با نقدهاي 
غير منصفانه خود باعث ك��دورت و جدايي همكاران 
مي ش��ود، به آنها تذكر مي دادند و ت��اش مي كردند 
قلب ها را به يكديگر نزديك تر كنند. مرحوم گلش��ني 
استاد بزرگ اخاق روزنامه نگاري بود كه قلمش جز در 
راه اطاع رساني و آگاه سازي عموم بر كاغذ نمي لغزيد . 
اين ايده از همان سال ها هميشه برايم جذاب بود و آن را 
يك آرمان محقق شدني مي دانستم .اكنون ديگر همه 
دوستان و اهالي رسانه و مطبوعات مي دانند كه براي 
موفقيت تنها و تنها يك راه بيشتر وجود ندارد . احترام، 
همدلي، كار گروهي و خرد جمعي.در حقيقت منافع 
همه ما در هم گره خورده است، چه رسالت متعالي مان 
درتزريق ايده هاي ناب به انديشه ها و بارور كردن خرد 
تك تك افراد جامعه و ايجاد روحيه خدمت به ديگران 
و محب��ت به هم نوع��ان و چه خواس��ت ها و نياز هاي 
صنفي مان كه از حقوق و مزايا و بيمه و خودرو تا منزلت 

اجتماعي ادامه مي يابد .
سال ها دور از هم بودن را تجربه كرديم و اكنون خرسندم 
تا در »همايش جامع و تخصصي روابط عمومي نصف 
جهان« ش��اهد تجربه با هم بودن هس��تيم.همايش 
تخصصي كه به همت خانه ارتباطات، انجمن صنفي 
روزنامه نگاران خانه مطبوعات و همراهي استانداري و 

شهرداري محقق شد . 
هادي زماني با همان بيان شيوا و اثربخش تنها راه تحقق 
شهر هوشمند به عنوان آرمان شهر تاريخي همه حكما 
و فضا را وجود انس��ان ارتباطي دانست . انساني كه با 
ويژگي هايي چون راستگويي، نظم، مبارزه دايمي با هدر 
رفت ها ، تواضع و فروتني،  علم اندوزي، يكپارچه سازي، 
پس انداز اجتماعي، ارتباط مستمر، هوشمندسازي و 
خدمت مستمر به ديگران؛ تكنولوژي را مبنايي براي 
رفاه و آسايش بشريت كرده و شهري ارزان، در دسترس 

و آسوده را به ارمغان مي آورد .
با شكل گيري شهر هوشمند و رشد تكنولوژي و ايجاد 
هوش مصنوعي شهر هوشمند زمينه اي را ايجاد مي كند 
تا انس��ان ارتباطي گام از عصر فرام��درن فراتر نهاده و 

عصري تازه به نام انسان هوشمند را تجربه كند . 
عضو هيات امناي خانه ارتباطات، با ذكر ديدگاه هاي 
انديش��مندان اين حوزه گفت: ارتباط��ات فراتر از هر 
آنچه تصور كنيد به زودي ب��ه يك ايدئولوژي جهاني 
تبديل خواهد شد و جاي ماركسيسم، ليبراليسم و هر 

ايدئولوژي سياسي ديگري را خواهد گرفت. 
اين ايدئولوژي با برخورداري از ويژگي هايي چون مبتني 

بر وظيفه روابط عمومي زندگي، جهان شمولي، فناوري 
و خدمت رساني؛ شهروندان را از انسان هاي منفعل به 
سوي شفافيت، مشاركت، شناخت واقعي، ارزش آفرين 

و توسعه پايدار سوق مي دهد . 
محمد مهدي فتوره چي مديرگروه رسانه، آينده پژوهي 
و فرهنگ موسس��ه مطالع��ات و تحقيقات اجتماعي 
دانش��گاه تهران با همان تواضع و فروتني هميشگي 
موضوع سخنراني شان را كه چشم انداز و ماموريت روابط 
عمومي هاي ناب در عصر اطاعات ب��ود را با قدرداني 
از زحمات نطقي پدر روابط عموم��ي ايران آغاز كرده 
و گفتند: عصر حاضر عص��ر اطاعات عصر چالش ها، 
چشم اندازها و ماموريت هاي جديد معطوف به آينده 
است.گسترش روزافزون فاوا و ورود به جهاني شبكه اي، 
آغاز عصر ارتباط��ات مجازي و پيدايش رس��انه هاي 
تعاملي و گسترده موجب تغيير ماموريت، چشم انداز 
و چالش هايي در سازمان ها و واحد ها همگام با تغيير 
كاركردها و نقش هاي جديد س��ازماني و پيدايش راه 
آينده نگر و دان��ش محور و مفاهيمي نوپديد همچون 
مسووليت اجتماعي، توليد محتواي، روابط عمومي هاي 
جديد دس��تخوش تغييرات اساس��ي ش��ده اند. اين 
پژوهشگر برجسته و استاد بزرگ ارتباطات و اطاعات 
در پاس��خ به اين س��وال كه جهان تا پايان قرن حاضر 

چگونه خواهد بود؟ گفت: »ِري كورزويل«، نويسنده، 
مخترع و آينده  پژوه امريكايي، وضعيت جهان را تا پايان 
قرن بيست ويكم پيش بيني كرده است. او كسي است 
كه باور دارد ناميرايي انسان تا سال 2050 دست يافتني 

مي شود.
ِري كورزوي��ل )Ray Kurzweil( متولد 12 فوريه 
1948 در نيويورك است. او قطعاً يك ديوانه نيست! بلكه 
يك تكنولوژيست بزرگ جهاني است كه ازقابليت هاي 
رو به رش��د تكنولوژي به خوبي آگاه است، تا جايي كه 
بيل گيتس، او را بهترين پيش بيني  كننده آينده هوش 

مصنوعي معرفي مي كند.
ري كورزويل تاكنون 20 دكت��راي افتخاري دريافت 
ك��رده، 7 كتاب مهم و پرف��روش در زمينه تكنولوژي 
دارد و اختراعاتي مثل اسكنرهاي مسطح و ماشين هاي 
تبديل چاپ به گفت��ار را در كارنامه خود دارد. او يكي 
 )Singularity( از بنيان گذاران دانش��گاه تكينگي
است و مستقيمًا توسط »لري پيج« براي توسعه هوش 

مصنوعي شركت گوگل انتخاب شده است.
ري كورزويل تأكيد مي كند كه ما در برهه هيجان انگيزي 
از تاريخ بش��ر زندگ��ي مي كني��م و پيش بيني هاي 
شگفت انگيزي از آينده دارد.پيش بيني هاي او حاصل 
دركي اس��ت كه از قدرت »قانون مور« و به ويژه قانون 

بازده شتاب دارد. اين قوانين بيان مي كنند كه فناوري 
اطاعات خط سير پيش بيني پذيري را دنبال مي كند.

قانون بازده  ش��تاب ري كورزويل مي گويد كه رش��د 
بي امان، پيش بيني پذير و نمايي  فناوري، انس��ان ها را 
به دوران��ي مي برد كه كورزويل آن را س��ينگوالريتي 
)تكينگ��ي( مي نامد.بس��ياري از م��ا آن  چ��ه را ك��ه 
ري كورزويل مي بين��د، نمي بينيم چراك��ه هنوز در 
مراحل آغازين اين رشِد نمايي هستيم. شايد خيلي از 
افراد نسبت به پيش بيني هاي كورزويل نگران باشند، 
اما خود او نسبت به دوران پيِش رو اميدوار است و آينده 

خوبي را پيش بيني مي كند.
حال نگاهي مي كنيم بر پيش بيني هاي »ري كورزويل« 

در مورد آينده تكنولوژي: 
سال2019: خداحافظي كامپيوترهاي شخصي و لوازم 

جانبي آنها با كابل و سي
س�ال2020: افزايش قدرت كامپيوترهاي شخصي با 

امكان مقايسه آنها با توان مغز انسان
س�ال2021: امكان دسترسي به اينترنت بي سيم در 

85درصد از نقاط كره زمين
س�ال2022: وضع قانون رفتار انسان ها و ربات ها در 
امريكا و اروپا )تعيين وظايف و حوزه فعاليت ربات ها( 
س�ال2024: اجباري ش��دن هوش كامپيوتري در 

خودروها )قانون منع استفاده از خودروهاي فاقد هوش 
مصنوعي( 

س�ال2025: تش��كيل بازارهاي ب��زرگ عضوهاي 
مصنوعي بدن انسان

س�ال2026: تمديد عم��ر به ازاء ه��ر ثانيه به كمك 
پيشرفت علم

سال2027: تبديل ربات هاي خدمتكار با توان انجام 
كارهاي سخت، به يك ابزار و دستگاه معمولي در زندگي 

روزمره انسان
س�ال2028: ارزان ش��دن و در دسترس قرار گرفتن 

انرژي خورشيدي براي مصرف ساكنان زمين
سال2029: هوشمند شدن كامپيوترها در چارچوب 

مدل سازي كامپيوتري مغز انسان
سال2030: گسترش استفاده از نانوفناوري در صنعت

سال2031: استفاده از چاپگرهاي سه  بعدي اعضاء بدن 
در تمام بيمارستان ها 

سال2032: اس��تفاده از نانوربات ها در علم پزشكي 
)حذف م��واد زائد از بدن و اس��كن مغز براي كش��ف 

اسرار آن(
سال2034: نخستين ديدار انسان با هوش مصنوعي

سال2036: استفاده از روش هاي برنامه نويسي براي 
برنامه نويسي سلول ها و درمان بيماري ها

س�ال2038: ظهور ربات هاي انس��ان نما )مجهز به 
هوش مضاعف( 

س�ال2039: كاشت مس��تقيم نانوماشين ها در مغز 
)غوطه  وري كامل انسان در دنياي مجازي بدون هيچ 

دستگاهي( 
سال2040: كاش��ت موتور جست وجو در بدن انسان 

)مشاهده نتيجه آن روي لنز يا عينك مخصوص( 
سال2041: افزايش توان اينترنت به ميزان 500برابر 

امروز
سال2042: نخستين مورد جاودانگي انسان، ارتش 
نانوربات ها به كمك س��امانه دفاعي بدن آمده و انواع 

بيماري ها را درمان مي كند.
سال2043: بدن انسان مي تواند به كمك نانوربات ها 

به هر شكلي كه بخواهد دربيايد.
سال2044: توانايي هوش غيربيولوژيكي، ميلياردها 

برابر هوش انسان
در اين همايش يك روزه كه به همت خانه ارتباطات و 
همكاري استانداري اصفهان، اتاق تعاون ايران، سازمان 
فرهنگي اجتماعي ورزش��ي شهرداري اصفهان، خانه 
مطبوعات استان اصفهان، انجمن صنفي روزنامه نگاران 
استان اصفهان و اتاق تعاون استان اصفهان با رويكرد 
اقتصاد، توسعه و تعاون در سالن همايش هاي كتابخانه 
مركزي اصفهان برگزار شده بود، بيش از دويست نفر 
از عاقه مندان، اس��اتيد ارتباط��ات، روزنامه نگاران و 

كارشناسان روابط عمومي شركت نموده بودند.

روشهايارتقايآگاهياعضايتعاونيها
 آم��وزش تعاوني فق��ط براي 
ش��ركت هاي تعاون��ي ت��ازه 
تأس��يس ضرورت ندارد، بلكه 
براي اعضاي تعاوني هايي كه 
سابقه ممتدي دارند نيز لزوم 
آموزش غيرقابل انكار اس��ت. 
عاوه بر آن، با توسعه دامنه كار 
و افزايش تعداد اعضاء و كاركنان 
ش��ركت تعاوني، اين آموزش 
اهميت بيشتري كس��ب مي كند، چرا كه بايد كوشيد 
پيوسته »روحيه تعاوني« محفوظ مانده و احيا شود زيرا 
اگر عضوي به فعاليت ديگران متكي باشد و خود تاشي 
نكند، روحيه تعاوني او دچار رخوت مي شود. در گزارشي 
كه سال ها قبل به مناسبت برگزاري كنفرانس بين المللي 
تربيت و آموزش تعاوني در شهر زوريخ كشور سوييس ارايه 
شد آمده بود: »اگر ممكن بود نهضت تعاوني را از سر گرفت 
و ناگزير بوديم يكي از دو شق زير را انتخاب كنيم: شروع 
كار بدون سرمايه ولي با همكاري شركا و اعضاي مجرب 
و دانا، يا با سرمايه فراوان ولي با اعضاي بي اطاع و نادان، با 
تجربياتي كه تا به حال اندوخته ايم، بي شك شق نخست 

را انتخاب مي كرديم.«
اين سخنان از اين جهت قابل تأمل است كه در يك اجتماع 
تعاوني بين المللي بر زبان آورده شده و گوينده آن نماينده 
تعاوني كشور سوئد بوده است،  يعني كشوري كه سازمان 
تعاوني آن نه تنها از نظر وس��ايل و امكانات مالي، بلكه از 
لحاظ افكار بلند و اقدامات بزرگ داراي ش��هرت است. 
اهميت تربيت و ضرورت ارتقاء آگاهي اعضاي تعاوني را 
بهتر از اين نمي توان توصيف كرد. آموزش تعاوني فقط 
براي ش��ركت هاي تعاوني تازه تأسيس ضرورت ندارد، 
بلكه براي اعضاي تعاوني هايي كه سابقه ممتدي دارند 
نيز لزوم آموزش غيرقابل انكار است. عاوه بر آن، با توسعه 
دامنه كار و افزايش تعداد اعضاء و كاركنان شركت تعاوني، 
اين آموزش اهميت بيشتري كسب مي كند، چرا كه بايد 
كوشيد پيوسته »روحيه تعاوني« محفوظ مانده و احيا 
ش��ود زيرا اگر عضوي به فعاليت ديگران متكي باشد و 
خود تاشي نكند، روحيه تعاوني او دچار رخوت مي شود. 
همچنين در صورتي كه پيشرفت و رونق كار مانع كوشش 
اعضاء شده يا بروز مشكات موجب شود كه اعضاي سست 
عقيده نسبت به شركت و سرنوشت آن بي تفاوت شوند و 
دست از همكاري و معاضدت بكشند و نيز چنانچه بين 
اركان مختلف ش��ركت تعاوني اختافاتي بروز كند، در 
همه اين حاالت ممكن است روحيه تعاوني متزلزل شود.
از طرف ديگر، هجوم اعضاي جدي��د، خالي از مخاطره 
نيست، زيرا اعضاي جديد به راهي گام مي نهند كه ديگران 
برايشان هموار ساخته اند و در نتيجه لزومي ندارد آنها هم 
مانند پيشگامان و اعضاي اوليه تعاوني، فكر خود را به كار 
اندازند و جس��ارت و همت به خرج دهن��د. لذا بايد ديد 

تازه واردان به چه اندازه احساس مسووليت مي كنند و از 
ايمان تعاوني بهره مندند. از طرف ديگر بايد توجه داشت 
كه آموزش و تربيت تعاون در شركت هاي تعاوني، اعم از 
جديدالتأسيس يا قديمي، تنها در صورتي داراي نتايج 
پايدار خواهد بود كه مستمر و مداوم باشد. يكي از اصول 
ش��ركت هاي تعاوني كه از حدود دو قرن پيش محفوظ 
مانده و هنوز اعتبار خود را حفظ كرده است، اختصاص 
وجوه معيني از محل س��ود خالص ساالنه شركت هاي 
تعاوني براي توسعه آموزش است. غالبا درصد اين وجوه 
مانند سال هاي اوليه رشد تعاوني ها 2.5 تا ۳ درصد، و گاهي 
به تناسب ميزان فروش و معامات شركت تعيين مي شود. 
ميزان اين وجوه در بعضي از كشورها نيز رقم معتنابهي از 

درآمد شركت تعاوني را به خود اختصاص مي دهد.

هدفآموزش
هدف آم��وزش تعاوني در درجه اول، رس��وخ دادن اين 
اعتقاد در اعضاء  اس��ت كه س��ازمان تعاوني تشكيات 
بيگانه اي نيس��ت كه فقط براي خدمت به آنها تأسيس 
شده باشد، بلكه موسسه اي است متعلق به خودشان و 
نتيجه و پيشرفت كار آن، به جد و جهت خود آنها بستگي 
دارد. همچنين هدف آموزش اين است كه معلوماتي به 
اعضاء بدهد و احساسات و افكار و استعدادهاي نهفته آنها 
را برانگيزد تا به صورت يك مومن واقعي نهضت تعاوني 
درآيند، به اين معني كه: نه  تنها از منافع مشترك خود 
با ساير اعضاء، بلكه از پيوندهاي  معنوي و مسووليت هاي 
مش��ترك خويش با ديگران نيز آگاه و نيت ش��ركت در 
كار و فعاليت مشترك را دارا شوند. هدف ديگر آموزش 
تعاوني اين است كه اعضاي شركت تعاوني، خود را عضو 
يك شركت كوچك ندانند، بلكه خويشتن را متعلق به 
نهضتي به شمار آورند كه در آن، خدمت به مردم، مقدم بر 
جنبه بازرگاني و سودجويي است و نهضتي است متكي بر 
عقايد و طرز تفكر جديد و مبتني بر سازمان نويني است 
كه به موجب آن افراد، روابط انس��اني تازه اي با يكديگر 

خواهند داشت.

آموزششركتدرفعاليتهايتعاوني
شركت در فعاليت هاي تعاوني، چنانچه از روي فهم صورت 
گيرد، چه از لحاظ پرورش فكر و چه از نظر تربيت اراده، 
يك مكتب واقعي آموزشي به شمار مي آيد، زيرا از طرفي 
موجب مي ش��ود كه اعضاء به تدريج با مقدمات مسائل 
اقتصادي حين عمل آشنا شوند و از طرف ديگر، رموز و طرز 
كار دستگاه تعاوني و اصول برابري و انصاف را كه نهضت 
تعاون بدان مبتني است، فرا گيرند. از سوي ديگر، شركت 
در فعاليت هاي تعاوني، فرد فرد اعضاء را به كوشش انفرادي 
و مجموعه آنان را به تاش دسته جمعي و همگاني عادت 
مي دهد. مقدماتي كه منتهي به تشكيل و تأسيس يك 
شركت تعاوني مي شود، يعني مجمع عمومي موسس، 

خود بهترين موقعيت براي آموزش تعاوني است، زيرا در 
مجمع مزبور مفاد اساسنامه دقيقاً مورد بحث قرار مي گيرد. 
پس از آن، مجامع عمومي عادي شركت، بهترين وسيله 
و شايد براي بسياري از شركت ها تنها وسيله آموختن و به 
كار بستن اصول تعاوني باشد. لذا بايد كوشش كرد اعضاء 
به حضور در اين مجامع ترغيب شوند و تسهيات الزم از 
نظر انتخاب زمان و مكان تشكيل جلسه براي آنها فراهم 
شود. از اين رو در مجامع عمومي، به جاي ارايه جدول ها و 
ارقام عريض و طويل كه چه بسا ممكن است غيرقابل درك 
و موجب كسالت خاطر گردد، بهتر است نمودارهاي مصور 
به اعضاء نشان داده شود. همچنين بايد با ايجاد مباحثه و 
تبادل آرا، جلسات را زنده و با روح كرد. اين قبيل جلسات 
را اغلب مي توان با نمايش فيلم و اجتماعات خانوادگي و 

نظاير آن همراه نمود.
از آنجا كه فكر تعاون، همانند انديشه دموكراسي، بر اين 
اساس مبتني اس��ت كه افراد در فعاليت هاي اجتماعي 
شركت داده شوند، يا اين مش��اركت را احساس كنند، 
موسس��ات تعاوني درصدد برآمده اند به مناسبت هاي 
مختلف، فعاليت هاي گوناگون ايجاد ك��رده و اعضاء را 
در آن دخالت داده و شركت بدهند. بطور مثال: غالباً  به 
تشكيل كميته هاي مخصوصي براي تبليغات يا برپايي 
مراسم تفريحات سالم يا امور اجتماعي و خيريه مبادرت 
مي ورزند و ابتكاراتي در اين خصوص به خرج مي دهند و از 
اين طريق اعضاي تعاوني را در فعاليت ها مشاركت داده و با 
آنها تبادل نظر مي كنند. همچنين مي توان از بانوان خانه دار 
عضو شركت تعاوني انجمني تشكيل داده در امور مربوط 
به تعاوني از آنها نظرخواهي ك��رد و به توصيه هاي آنان 
درخصوص ارزش و مرغوبيت كاالها و نحوه بسته بندي 

آنها توجه كرد.
عاوه بر آن، به منظور تقويت همبستگي و ايجاد زمينه 
همكاري بيشتر بين اعضاء تعاوني، مي توان فرصت هايي 
به وجود آورد تا در خارج از جلسات مجامع عمومي نيز با 
يكديگر ماقات كرده و آشنايي بيشتري پيدا كنند. مثًا 
مي توان، گردش هاي دسته جمعي يا مسابقات ورزشي 
ترتيب داد يا مراس��م جشن به مناسبت هاي مذهبي و 
ملي برگزار كرد و از اعضاء براي حضور و مشاركت فعال 

در آنها دعوت كرد.

اهميتسخنرانيوانتشارات
در هر شركت تعاوني الزم است دسته كوچك يا بزرگي از 
اعضاء  باشند كه رفتار و كردارشان براي سايرين نمونه قرار 
گيرد و منشأ الهام واقع شوند، بطوري كه ساير اعضاء در 
مواقع بحراني، براي پيدا كردن راه حل يا اخذ تصميمات 
مهم، نظر آنان را جويا ش��وند. غالبًا چنين هس��ته اي از 
اعضا ء  مجرب و مومن در تعاوني ها وجود دارد و اين افراد 
كه ممكن است اداره كنندگان آينده تعاوني باشند، بايد 
پيوسته بكوشند معلومات و دانش تعاوني اعضاي تعاوني 

مربوط را گسترش داده و ارتقاء بخشند. بدين منظور، غالبًا 
تدابير مختلفي اتخاذ مي شود. از آن جمله مي توان دروس 
اختصاصي يا يك رشته سخنراني يا يك دوره آموزشي در 
تعطيات آخر هفته براي استفاده اعضاء ترتيب داد كه 
اشخاص غير عضو و مشتريان تعاوني نيز بتوانند در آن 
شركت كنند. بازرسان شركت هاي تعاوني نيز مي توانند 
در ضمن س��ال به ويژه مقارن تشكيل مجمع عمومي، 
سخنراني هايي براي ارتقاء آگاهي اعضاء ايراد نموده و آنان 

را با امور تعاوني بيش از پيش آشنا سازند.
همچنين الزم است اتحاديه هاي تعاوني در زمينه انتشار 
مطبوعات تعاوني فعاليت كرده و نش��ريات مختلفي به 
صورت كتاب يا مجات ماهانه يا فصلنامه براي استفاده 
عموم اعضاي تعاوني منتشر سازند به نحوي كه حاوي 
اطاعات عمومي درباره مس��ائل تعاوني باشد. بعضي از 
اين نش��ريات نيز ممكن است جنبه تخصصي داشته و 
مورد اس��تفاده مديران اجرايي و كاركنان شركت هاي 

تعاوني قرار گيرد.
موضوع تهيه و توزيع نش��ريات تعاوني، آن چنان حايز 
اهميت است كه غالبًا مورد تأكيد مجامع و نشست هاي 
بين الملل��ي تعاون قرار مي گيرد و توصيه مي ش��ود كه 
عاوه بر ايجاد سرويس اطاعات تعاوني در اتحاديه هاي 
مربوط، تدريس دروس اختصاصي براي آموزش و تربيت 
مسووالن و نويسندگان نشريات مزبور در نظر گرفته شود.

گروههايمطالعاتي
تجربه نش��ان داده اس��ت از ميان تمام وسايلي كه براي 
آموزش بزرگساالن مورد استفاده قرار مي گيرد، موثرترين 
و كم خرج ترين آنها، همان تشكيل گروه ها يا انجمن هاي 
كوچك بحث و مطالعه اس��ت. هسته اصلي اين گروه ها 
ممكن است محفل كوچكي باش��د كه معمواًل قبل از 
تأسيس هر شركت تعاوني تشكيل مي شود و در آن مسائل 
مقدماتي مورد بحث قرار مي گيرد. اين محفل نبايد از هم 
بپاشد، بلكه پس از تشكيل شركت نيز بهتر است به صورت 

ديگري و به شكل يك گروه مطالعاتي كار خود را دنبال 
كند. بطور كلي، دو نوع گروه مطالعاتي متمايز از يكديگر 
وجود دارد: دسته اول عبارتست از گروه هايي كه در آنها 
معلومات عمومي درباره تعاوني ها و تاريخچه و اقدامات و 
مشكات آن به اعضا ء تعليم داده مي شود. البته نه تنها 
مشكاتي كه مبتا به كشور آن گروه ها است، بلكه بطور 
كلي در مورد اينگونه مشكات در سراسر جهان. هدف و 
منظور از اين تعليمات آن است كه اعتقاد اعضاء به اصول 
و موازين تعاوني راسخ تر شود. بديهي است در اين گروه ها 
ممكن است موضوعات مربوط به علم اقتصاد و مسائل 
اجتماعي و تدبير منزل و نظاير آن مورد بحث و مطالعه قرار 
گيرد. دسته دوم عبارتند از: گروه هاي مطالعه و فعاليت كه 
جنبه علمي بيشتري دارند و مسائل روزمره تعاوني را مورد 
بحث و انتقاد قرار مي دهند. به طور مثال در اين گروه ها، 
احتياجات تازه و جس��ت وجوي طرق رفع آنها يا ايجاد 
قسمت هاي جديد در شركت تعاوني مورد بحث و شور 
قرار مي گيرد و هيات مديره تعاوني مي تواند تحقيق درباره 
بعضي مسائل نظير س��طح مصرف خانواده ها يا فروش 
اقساطي كاال و امثال آن را به آنها واگذار كند بطوري كه 
حتي مي توان گروه هاي مزبور را به منزله رابطي بين اعضاء 

از يك طرف، و مديران شركت از سوي ديگر، تلقي كرد.
چنانچه اين گروه ها فقط به وظيفه مشورتي خود اكتفا 
كنند و از دخالت در كارهايي كه در صاحيت قس��مت 
اجرايي و مديريت تعاوني اس��ت اجتناب كنند، وجود و 
همكاري آنها چه براي ش��ركت هاي تازه كار و چه براي 
تعاوني هاي قديمي، اع��م از گروه هاي مطالعه اي كه به 
مطالعات نظري مي پردازن��د و گروه هايي كه فعاليت و 
مطالعه را با هم توأم مي سازند، مكتب شايسته اي براي 
تربيت و انتخاب مديران و مبلغان و س��ازمان دهندگان 

آينده تعاوني به شمار مي روند.
عاوه بر اين، شركت در اين گروه ها نبايد محدود به اعضاء 
باشد، بلكه الزم است مسووالن، مجريان و شاغان مشاغل 

حساس تعاوني ها نيز در آن حضور يابند.
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متروي تهران و حومه 
در ميان ۲۰ مترو اول جهان قرار دارد

ارزانترينبليتجهان
مترويتهرانوحومه

متروي تهران و حومه از نظر قيمت جزو ارزان ترين 
بليت هاي جهان و بر اس��اس شاخص طول خطوط 
در ميان 20 مترو برتر جهان معرفي ش��ده است. به 
گزارش »تعادل« از مديريت ارتباطات و اموربين الملل 
شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه، با 
وجود اينكه ساخت مترو در تهران سال ها بعد از ديگر 
متروهاي جهان آغاز ش��د اما با تاش متخصصان 
توانس��ته جايگاه خوبي را در ميان متروهاي جهان 
و رتبه نخست را در بس��ياري از شاخص ها در ميان 
مترو هاي خاورميانه از آن خود كن��د. اين در حالي 
است كه هنوز ساخت متروي تهران به پايان نرسيده 
و بر اساس برنامه توسعه خطوط تا پايان سال 1404 
ش��بكه متروي تهران جمعًا داراي 12خط شامل 8 
خط درون شهري و 4 خط برون شهري مجموعا به 
طول 4۳0 كيلومتر خواهد بود.  درحال حاضر متروي 
تهران در خاورميانه رتبه اول را در طول خطوط، تعداد 
خطوط، تعداد ايستگاه ها و قيمت به خود اختصاص 
داده اس��ت و در ميان 16۳ متروي جهان، نيز از نظر 
طول خطوط در رتب��ه 17 در جهان قرار دارد .از نظر 
ش��اخص قيمت بليت نيز متروي تهران ارزان ترين 
بليت جهان را داراست. جايگاه متروي تهران و حومه 
در خاورميانه از نظر تعداد خط، تعداد ايستگاه، طول 
خط و نظافت ايستگاه ها در رتبه نخست است. گفتني 
است ترافيك و آلودگي هوا دو چالش قديمي پايتخت 
است. درمان اين درد قديمي تهران توسعه حمل و 
نقل عمومي است و مترو در ميان مدل هاي حمل و 
نقل يكي از بهترين ها است چرا كه ايمني بسيار باال، 
راحتي و آسايش مس��افران، كاهش مصرف انرژي، 
سرعت مناس��ب، قيمت پايين از جمله مزيت هاي 
قطار شهري نسبت به س��اير وسايل نقليه عمومي 
اس��ت. مصرف روزانه چندين ميليون ليتر بنزين و 
گازوئيل فقط در ش��هر تهران، خسارت هاي بسيار 
هنگفتي به اقتصاد ملي وارد مي كند. مترو به عنوان 
پاك ترين، سالم ترين، سريع ترين، ايمن ترين و بطور 
كلي كارآمدترين شبكه حمل و نقل عمومي درون 
شهري، نقش انكارناپذيري در حل مسائل اقتصادي، 
اجتماعي و محيط زيستي ناشي از معضل ترافيك 
دارد.  براس��اس آمار و اطاعات سفر با مترو در شش 
ماه نخست سال 97 باعث ش��ده است تا در مصرف 
195 ميليون ليتر بنزين و 19 ميليون ليتر گازوئيل 
صرفه جويي شود و اين ميزان صرفه جويي در مجموع 
سفرهايي كه از ابتداي بهره برداري از متروي تهران و 
حومه تا پايان شهريور ماه سال 1۳97 در اين ناوگان 
انجام شده است به رقم 4هزار و 859 ميليون ليتر در 
مصرف بنزين و 487 ميليون ليتر در مصرف گازوئيل 
مي رس��د. البته در كنار آن انجام سفرهاي شهري با 
متروي تهران و حومه در شش ماه نخست سال 1۳97 
باعث شده تا 520 هزار تن گاز Co2 وارد هواي تهران 
نشود، ضمن آنكه سفرهاي انجام شده با متروي تهران 
 و حومه در اين مدت مانع از انتشار 7۳ هزار تن گازهاي

PM10 ،Co، NOX، So2و HCشده است. 

بازارتعميرکارانلوازم
خانگیداغشد

 مديرعامل سام سرويس گفت: ما روزانه شش تا هفت 
هزار تماس تلفنی با مرکز سام سرويس داريم که 20 
درصد آنها در خصوص تخلفات واحدهای صنفی غير 
مجاز و يا تعميرکاران مبتدی هستند که به دليل عدم 
دانش فنی و يا اس��تفاده از قطعات تقلبی و دست دوم 
باعث شده که دستگاه مشتری به طور کامل خراب شود. 
حتی مواردی داشتيم که مرکز يا تعميرگاه غيرمجاز 

قطعات سالم را از دستگاه جدا کرده است.
در بازار ايران اين خدمات در کنار برند جايگاه خاصی 
برای مصرف کننده ايرانی دارد، به گونه ای که مشتريان 
هنگام خريد کااليی به کيفيت خدمات پس از فروش 
آن دقت ويژه ای دارند. وی ادامه داد: در چند ماه اخير به 
دليل وضعيت اقتصادی و نوسانات ارزی قدرت خريد 
مردم کاهش پيدا کرده و مصرف کننده ترجيح می دهد 
که از همان دستگاه های قديمی استفاده کند. همين امر 
باعث شده که مراجعه به بخش خدمات پس از فروش 
و مصرف قطعات يدکی بيشتر شود. به طور تقريبی اگر 
بخواهيم محاس��به کنيم در 8 ماه سال جاری نسبت 
به سال قبل 25 درصد تقاضای تعميرات بيشتر شده 
است. وی ادامه داد: اما مشکل اصلی اين است که برخی 
از دس��تگاه ها از طريق مبادی غير قانونی و به صورت 
قاچاق وارد کشور شده و يا اينکه کارت گارانتی تقلبی 
دارند که اين مسئله باعث محدود شدن خدمات ما به 
صاحبان اين دستگاه ها می شود. وی با اشاره به حادتر 
شدن مشکل مراکز و تعميرکاران متفرقه گفت: امروزه 
مراکز و يا دفاتری که هيچ گونه ارتباطی با نمايندگی های 
رسمی ندارند با توجه به افزايش درخواست تعميرات 
مانند قارچ رشد کرده اند. آنها با تبليغات در فضای مجازی 
و حتی رسمی و با استفاده از ترفندهای خاصی خود را 
به عنوان نماينده اصلی معرفی می کنند در حالی که 
از دانش فنی و قطعات اصلی بی بهره هستند. نجفی 
تصريح کرد: ما روزانه شش تا هفت هزار تماس تلفنی با 
مرکز سام سرويس داريم که 20 درصد آنها در خصوص 
تخلفات واحدهای صنفی غير مجاز و يا تعميرکاران 
مبتدی هستند که به دليل عدم دانش فنی و يا استفاده 
از قطعات تقلبی و دس��ت دوم باعث شده که دستگاه 

مشتری به طور کامل خراب شود. 

ويژه

بهمن عبدالهي
رييس اتاق تعاون ايران



اقتصاد اجتماعي12اخبار

»كهريزك«بايكتغييرنامبهكمپتركاعتيادمعتادانمتجاهرتبديلميشود

طرح تكراري براي معضل اعتياد
ريحانه جاويدي|

مراكز بهاران، شفق و چندين و چند طرح مشابه 
ديگر، مراكز ترك اعتيادي است كه  هربار به يک 
نام، يک ش�کل و يک طرح مش�ترك از يکی از 
نهاد ها سر برمی آورند و هيچ کس هم نمی خواهد 
بپذيرد که برای اين چرخه معيوب و رش�د آمار 
آس�يب های اجتماعی مانند اعتياد و گسترش 
معتادان متجاهر بايد طرحی نو داش�ت. اين بار 
هم در ادامه طرح هاي گذش�ته ك�ه اكثرا نتيجه 
موفقي به همراه نداشتند، كهريزك قرار است با 
نام »سروش« سرپناه تازه معتادان متجاهر باشد 
تا بعد از جمع آوري اجباري از سوي نيروي انتظامي 
در اين مرك�ز، دوران ت�رك و نقاهت را س�پري 
كنند اما اين مركز استاندارهاي مد نظر سازمان 
بهزيستي را ندارد و هنوز ميان سازمان بهزيستي 
كشور و نيروي انتظامي توافقي بر سر عملكرد آن 
صورت نگرفته است با اين حال اين نخستين بار 
نيست كه حل معضل اعتياد درگير فعاليت مراكزي 
مي شود كه ضوابط بهزيستي را رعايت نمي كنند،  
چرا كه تاكنون تعداد مركز ترك اعتياد غيرمجاز 
تا حدي زيادش�ده كه هيچ نهاد و س�ازماني هم 
مس�ووليت نظارت بر آن را به عهده نمي گيرد. با 
اين حال به نظر مي رسد عملكرد چندپاره و نبود 
هماهنگي ميان س�ازمان ها از يك سو و متوسل 
ش�دن به روش ه�اي قديمي كه پي�ش از اين در 
آزمون تاثيرگذاري رد شده اند از جمله عواملي 
به ش�مار مي روند كه س�د راه حل معضل اعتياد 
در كشور هس�تند در اين راستا اگر مركز جديد 
سروش هم بخواهد با همان طرح هاي مشابه قبلي 

آغاز به كار كند، نتيجه آن از پيش معلوم است.

 »سروش«؛ بدون ضوابط بهزيستي 
پیشنهاد تبدیل بازداشتگاه کهریزک به مرکز نگهداری 
از معتادان متجاهر برای نخستین بار در تیرماه امسال 
مطرح شد؛ پیشنهادی که ابتدا با واکنش مثبتی از سوی 
سازمان بهزیستی همراه نش��د اما درنهایت بهزیستی 
صدور مجوز برای این مرکز که نامش به »سروش« تغییر 
کرده است را به رعایت دستورالعمل های خاصی منوط 
کرد، بعد از آن آذرماه امسال بود که سردار رحیمی، رییس 
پلیس پایتخت از تغییر کاربری بازداشتگاه کهریزک به 
محلی برای نگهداری و بازپروری معتادان متجاهر خبر 
داد. این پیش��نهاد با هدف فراهم کردن ظرفیت کافی 
برای جمع آوری معتادان متجاهر از معابر و خیابان های 

شهر تهران مطرح و قرار بود مجوز فعالیت آن بعد از آنكه 
استانداردهاي بهزیستي رعایت شد،  از طرف این سازمان 
صادر شود با این وجود تا کنون سازمان بهزیستی چند 
نوبت از این مرکز که حاال با نام »س��روش« ش��ناخته 
می شود، بازدید انجام داده اما به نظر می رسد هنوز شرایط 
الزم برای صدور مجوز جهت نگهداری از معتادان متجاهر 
در این مرکز، از سوی سازمان بهزیستی فراهم نشده است. 
داریوش بیات نژاد،  مدیرکل بهزیستی استان تهران در 
مورد صدور مجوز مرکز س��اماندهی معتادان متجاهر 
»سروش« گفت: طی بازدید تیمی اخیر ایرادهای سازمان 
بهزیستی برطرف نش��ده بود و بهزیستی آمادگی دارد 
بالفاصله بعد از برطرف شدن ایرادات مذکور مجوز مرکز را 
صادر کند. براساس مصوبات، نظارت و ارائه مجوز به مرکز 
 ساماندهی معتادان متجاهر بر اساس دستورالعمل ها

 و پروتکل های موجود در س��ازمان بهزیس��تی صورت 
می گیرد. بهزیس��تی در تمام این مسیر به دنبال حفظ 
کرامت و سالمت معتادان است و مطلقا نظرات شخصی 
و دیدگاه های فردی در این حوزه وارد نمی شود. بهزیستی 
قصد ندارد تا فرآیند این کار را به عقب اندازد و یا چوب الی 

چرخ برخی از دستگاه ها قرار دهد.
مدیرکل بهزیستی استان تهران افزود: سازمان بهزیستی 
تاکنون به ش��کل تیمی دوبار از مرکز کهریزک بازدید 
کرده است که نوبت اول در تاریخ هجدهم آذر ماه بوده و 
9 ایراد به این مرکز از سوی سازمان بهزیستی وارد شد. 
بازدید دوم از مرکز کهری��زک در تاریخ چهاردهم دی 
ماه صورت گرفته اس��ت، در این بازدید تیمی از شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و دیگر دستگاه ها حضور 
داشتند. اما در بازدید دوم ایرادهای مذکور برطرف نشده 
بودند. بهزیستی بعد از رفع ایرادهای مذکور آمادگی دارد 
تا بالفاصله مجوز مرکز »سروش« را صادر کند، برطرف 
شدن ایرادهای مطرح شده از سوی بهزیستی برای حفظ 
سالمت و جلوگیری از شیوع بیماری های مسری برای 
معتادان ضروری و براس��اس پروتکل های این سازمان 

اجباری هستند.
اظهارات بیات نژاد در حالي اس��ت كه فرید براتي سده، 
معاون توسعه و پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی، 
درباره مركز س��روش به تعادل گفت: » مركز كهریزك 
كه حاال با نام سروش قرار است شروع به كار كند،  از این 
نظر ضوابط ما را ندارد، چرا كه این مكان پیش از این براي 
كاربري دیگري ساخته شده و حاال براي اینكه به كمپ 
ترك اعتیاد تبدیل شود باید تغییراتي در آن ایجاد كرد. 
اما نیروي انتظامي و سایر نهادهاي مسوول درباره طرح 
كمپ سروش باید در نظر بگیرند كه سازمان بهزیستي، 

در شرایط فعلي درباره این كمپ شاخص هاي خود را به 
حداقل رسانده تا زودتر مجوز این مركز صادر شود چرا كه 
ما هم تمایل داریم از ظرفیت موجود براي بهبود رسیدگي 
به معتادان استفاده كنیم.« او افزود: » قرار نیست معتادان 
متجاهر را از شرایط بدي كه در جامعه دارند به یك شرایط 
بدتر منتقل كنیم. بهزیستي بر این موضوع تاكید دارد كه 
شان و كرامت انساني این افراد در هر جایگاهي كه باشند 
باید حفظ شود چرا كه ما شاهدیم افرادي كه به صورت 
داوطلبانه براي درمان اعتیاد خود به مراكز مجاز مراجعه 
مي كنند هم بع��د از مدتي دوباره به اعتیاد برمي گردند 
حال شرایط این افراد كه معتاد متجاهر نامیده مي شوند 
به مراتب دشوارتر است كه رعایت نكردن كرامت انساني 

هم مراحل درمان آن ها را پیچیده تر مي كند.«

 كمپ هاي غيرمجاز؛ بدون ناظر و متولي
تا امروز ایج��اد کمپ های قانونی ب��رای ترک اعتیاد 
كه اس��تانداردهاي الزم براي كمك به ف��رد معتاد را 
رعای��ت مي كنند، یکی از ای��ن راهکارهاي موثر براي 
حل این معضل ب��ود اما به مرور کمپ هایی به صورت 
غیرقانونی و بدون مجوز در سطح گسترده و در مناطق 
 مختلف ایجاد شد که نه تنها مشکل اعتیاد افراد را حل 
نمی کند بلکه به سبب شیوه های درمان و نوع رفتاری 
که با افراد معتاد می ش��ود، آسیب های دیگری نیز به 
زندگی آنها وارد می کند،  با این حال اگرچه تا امروز كمپ 
ترك اعتیاد غیرمجاز در كشور زیاد شده اند اما معلوم 
نیست نهاد ناظر بر عملكرد این كمپ ها كدام سازمان 
اس��ت، چرا كه آنطور كه براتي سده مي گوید، نه تنها 
بهزیستي مسوولیتي براي نظارت بر این كمپ ها نداشته 

و فقط مسوول نظارت بر كمپ هاي مجاز است بلكه هیچ 
س��ازمان دیگري هم نه آمار دقیقي از تعداد این مراكز 
دارد و نه متولي رس��یدگي به این مراكز است. او بیان 
كرد: » مسوول رس��یدگی به مراکز غیر مجاز سازمان 
بهزیستی نیست، بلکه سازمان بهزیستی تنها مسوول 
مراکز مجاز است. نظارت سازمان به این معنی نیست 
که مثل یک مأمور باالی سر کمپ ها بایستد. باید برای 
این مراکز دوره آموزشی بگذاریم و پروتکل های خود را 
آن قدر راحت بگیریم که بتوانند خدمات بدهند. البته 
این کارها در گذشته کمتر شده است، آن هم به دو دلیل؛ 
نخست اینکه نه دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر برای 
نظارت بر کمپ ها پول مورد نیاز را تأمین می کرد و نه 
اینکه خود س��ازمان پول کافی برای انجام این مهم در 
اختیار داشته است، البته امیدواریم امسال بودجه ای 
که برای این س��ازمان مصوب شده، به صورت کامل از 
سوی دولت تخصیص پیدا کند. به عالوه کمپ ها چه 
کار می توانستند انجام بدهند که انجام ندادند. کمپ ها 
که جای درمان نیست، جای نگهداری معتادان است 

که این کار دارد انجام می گیرد.«

براتي سده درباره نهاد متولي كمپ هاي غیرمجاز گفت: 
» در جلساتی که با وزیر کشور داشتیم ایشان به صراحت 
گفتند پس از شناس��ایی مراکز غیر مجاز از سوی ناجا، 
بهزیستی و یا مردم نیروی انتظامی وارد عمل می شود و 
به آن ها در ابتدا اخطار می دهد که یا مجوز فعالیت دریافت 
کنند و یا آنجا را تعطیل کنند اگر خواستند مجوز بگیرند 
باید به بهزیستی یا دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کنند و 
اگر این کار را انجام بدهد ما سعی می کنیم شرایط آن ها را 
تسهیل کنیم تا بیایند زیر نظر قانون اما اگر نیایند نیروی 
انتظامی یک مهلت برایش��ان تعیین و سپس با حکم 

دادستانی مرکز مربوطه را پلمب می کند.«
او با اش��اره به اینکه با کمپ های مجازی که بر اس��اس 
پروتکل بهزیستی عمل نکنند، از طریق کمیسیون ماده 
۲۶ و کمیس��یون ماه ۱۵ برخورد می شود، افزود: » این 
گونه نیست که بر کمپ ها نظارت نشود. البته ممکن است 
دفعات نظارت کم باشد، که این مهم نیز به دلیل کمبود 
امکانات است. ما نیروی کافی برای نظارت نداریم، با این 
وجود در این ارتباط تا کنون تعدادی کمپ تعطیل شده، 

اما آماری دقیق از مجموع آن ندارم.«
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 راه »طرح تحول سالمت« را 
ادامه مي دهيم

سرپرس��ت وزارت بهداشت با اش��اره به مهم ترین 
اولویت هاي كاري  خود در حوزه س��المت و به ویژه 
بخش دارو، از به كارگیري ۱9 ه��زار نیروي جدید 

پرستار در سال 99-98 خبر داد.
سعید نمكي در پاسخ به س��والي درباره مهم ترین 
اولویت هایش در وزارت بهداش��ت گفت: با تشكر از 
جدیت و پش��تكار آقاي دكتر هاشمي كه زحمات 
زیادي را در وزارت بهداش��ت كش��یدند ما راه طرح 
تح��ول را ادامه مي دهیم. بای��د توجه كرد كه طرح 
تحول نظام س��المت طرح دولت روحاني است و ما 
هم با قوت و شدت آن را پیش مي بریم. نمكي ادامه 
داد: بر این اساس در زمینه برنامه ها و اقدامات براي 
كاهش هزینه هاي كمرشكن، توسعه زیرساخت ها، 
تامین داروهاي اساس��ي بیم��اران خاص و صعب 
العالج، ماندگاري پزش��كان در مناطق محروم و ... 
كه از پكیج هاي طرح تحول بودند با ش��دت بیشتر 
ادامه خواهند یافت. در عین حال در مواردي هم كه 
فكر مي كنیم بای��د هزینه ها را منطقي تر كنیم این 
اقدام را انجام خواهیم داد.او اضافه كرد: همچنین به 
موضوع توسعه زیرساخت هاي مورد نیاز براي بیماران 
سرپایي در اقصي نقاط كشور نیز مي پردازیم و بحث 
بیماري هاي غیر واگیر را به عنوان یكي از مواردي كه 
امروز بر دوش حوزه سالمت سنگیني مي كند دنبال 
مي كنیم. در عین حال پیگیر ادغام اقدامات بهداشت 
روان در فعالیت هاي نظام س��المت نیز هس��تیم. 
همچنین رسیدگي به سالمت سالمندان با افزایش 
جمعیت سالمندي و اصالح س��اختار شبكه هاي 
بهداشت – درمان و ساختار نظام سالمت نیز جزو 
برنامه هایمان است. باید توجه كرد كه بیش از 30 سال 
است كه در ساختار بهداشت و درمان بازنگري نشده 
و ما این اقدام را انجام خواهیم داد. به گفته سرپرست 
وزارت بهداشت، یكي از تكالیف قانوني برنامه پنجم و 
ششم توسعه در حوزه سالمت توسعه پزشك خانواده، 
اجراي نظام ارج��اع، تدوین و اج��راي راهنماهاي 
بالیني و اجراي پرونده الكترونیك سالمت بوده است 
كه هنوز این تكالی��ف بر جاي مانده اند و باید به آنها 
بپردازیم. البته همكاران ما در وزارت بهداشت در این 
زمینه پیشرفت هاي خوبي داشته اند.نمكي در پاسخ 
به سوالي درباره اولویت هاي دارویي نیز ضمن تشكر 
از اقدامات دكتر اصغري رییس سابق سازمان غذا و 
دارو گفت: دیروز دكتر پیرصالحي را به عنوان رییس 
س��ازمان غذا و دارو منصوب و تكالیفي را برایشان 
تعیین ك��ردم. اولین تكلیف این ب��ود كه داروهاي 
اساسي مردم با توجه به شرایط تحریم ها حتي یك 
روز هم معطل نماند. خوشبختانه ذخایر دارویي خوبي 
را داریم و منابع خوبي هم به صنعت دارویي كشور 
تزریق شده است. بنابراین هیچ نگراني بابت كمبود 

دارو در ماه ها و سال هاي آینده وجود ندارد.

   فريد براتي سده، معاون توسعه و پيشگيری از اعتياد سازمان بهزيستی:
 قرار نيست معتادان متجاهر را از شرايط بدي كه در جامعه دارند به يك شرايط بدتر منتقل كنيم. بهزيستي 
 بر اين موضوع تاكيد دارد كه شان و كرامت انساني اين افراد در هر جايگاهي كه باشند بايد حفظ شود 
چرا كه ما شاهديم افرادي كه به صورت داوطلبانه براي درمان اعتياد خود به مراكز مجاز مراجعه مي كنند 
هم بعد از مدتي دوباره به اعتياد برمي گردند حال شرايط اين افراد كه معتاد متجاهر ناميده مي شوند 

به مراتب دشوارتر است كه رعايت نكردن كرامت انساني هم مراحل درمان آن ها را پيچيده تر مي كند
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»تعادل« تبعات كاهش 50 درصدي بودجه راه آهن طي 2 ساله گذشته را بررسي مي كند 

الويري خبر داد

مصايب  حذف  قطارهاي حومه اي براي 6 ميليون مسافر

شكايت شوراي عالي استان ها از سازمان برنامه و بودجه

گروه راه و شهرسازي|
طي روزهاي گذش��ته خبرهايي درباره زمين گير شدن 
قطارهاي تندرو )ترن ست( و احتمال باالي توقف فعاليت 
قطارهاي حومه اي در آينده نزديك منتشر شد، اتفاقات 
ناگواري كه مسووالن و كارشناسان حوزه ريلي داليل آن 
را در عوامل مختلفي از كاهش چشمگير بودجه ريلي در 
دو سال گذشته گرفته تا جهش قيمت ارز در سال جاري، 
جس��ت وجو مي كنند. در اين ميان، با زمين گير ش��دن 
قطارهاي تندرو و احتمال باالي توقف فعاليت قطارهاي 
حومه اي ج��دا از نارضايتي هايي كه در ميان مس��افران 
هميشگي اين قطارها شاهد خواهيم بود، تبعات منفي 
بسياري هم از جمله افزايش تصادفات جاده اي، آلودگي 
هوا، افزايش مصرف سوخت به دنبال اين تصميمات رخ 
مي دهد. البته مهم ترين اثرمنفي توقف قطارهاي حومه اي 
در افزايش تلفات تصادفات جاده اي است، موضوعي كه 
رييس انجمن ش��ركت هاي حمل   و نقل ريلي هم بارها 
نس��بت به آن ابراز نگراني كرده و مي گويد: براي نجات 

بخش ريلي ساالنه فقط ۴۰ ميليون يورو الزم است.
محمدرجبي در گفت وگو با فارس، با اشاره به رقم باالي 
جابه جايي مسافر توسط قطار هاي حومه اي اظهار مي كند: 
ساالنه ۶ ميليون مسافر توسط قطارهاي حومه اي جابه جا 
مي ش��وند و تعداد جان باختگان بر اساس سوانح، صفر 
است اما با توجه به اينكه دولت نگاهي به اين بخش ندارد، 
ترن ست ها )پرديس تندرو( زمين گير شدند و مسافران 
اينها به س��مت جاده س��وق مي يابند، بدين ترتيب  آمار 
تلفات س��وانح رانندگي از ۱۶ هزار نفر در سال، افزايش 

خواهد يافت.
براساس اظهارات فعاالن و كارشناسان اين بخش براي 
نجات كل بخش ريلي مسافري، ساالنه بيش از ۴۰ ميليون 
يورو الزم است كه اين رقم در مقابل كل بودجه كشور رقم 
بااليي نيست و اگر چنين منبع مالي به شركت هاي ريلي 
بابت خريدهاي خارجي شان اختصاص يابد، مشكالت 
كاهش مي يابد. يكي از انتقادات بحق فعاالن حوزه ريلي 
به دولت اين است كه چرا دولت يارانه سوخت به خودرو 
مي دهد اما چنين نگاهي به بخش ريلي ندارد، درحالي 
كه توسعه بخش ريلي مي تواند كاهش چشمگير تلفات 
جاده  اي را به همراه داشته باشد، براساس آمار دولت فقط 
از محل يارانه سوخت در هر ليتر ۳ هزار تومان و جمعًا ۲.۵ 
ميليارد تومان يارانه بنزين به خودرو مي دهد، اما حمل و 
نقل ريلي فقط ۴۰ ميليون يورو براي سرپا شدن نياز دارد 

و با اين رقم همه ناوگان آنها سرپا مي ماند، اما حمايتي از 
آن نمي شود و با توجه به اينكه حمل و نقل ريلي ساالنه ۲۵ 
ميليون مسافر  جابه جا مي كند و اين ۴۰ ميليون يورو قطعًا 

توجيه اقتصادي دارد و عدد بزرگي نيست.

    نصف شدن بودجه ريلي
يكي از نشانه هاي بي توجهي دولت به بخش ريلي كاهش 
بودجه اختصاص يافته به اين بخش است، موضوعي كه از 
دوسال گذشته آغاز شده و درصورت تصويب اليحه بودجه 
سال جاري و موافقت بهارستاني ها با اين كاهش مي تواند 

نگران كننده باشد. 
نخس��تين روزهاي دي ماه سال جاري با رسانه اي شدن 
جزييات اليحه بودجه س��ال 98 فعاالن،  كارشناسان و 
مسووالن حوزه ريلي نس��بت به كاهش ۱۲.۶ درصدي 
بودجه سال آتي واكنش نشان دادند. البته سازمان برنامه 
و بودجه در مواجهه با انتقادات در اطالعيه اي اعالم كرد 
كه در اليحه بودجه سال ۱۳98 كل كشور، بيشترين سهم 
اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي به طرح هاي فصل حمل 
و نقل معادل 7 هزار و ۱۲۱ ميليارد تومان اختصاص دارد 
اما بررسي ها نشان مي دهد كه عملكرد شركت سهامي 
راه آهن جمهوري اس��المي ايران در سال 9۶ نزديك به 
۲77۴ ميليارد توم��ان بوده كه اعتب��ارات مصوب اين 
شركت در سال جاري با كاهش ۴۲.۳ درصدي به حدود 
۱۶۰۰ ميليارد تومان رس��يده اس��ت، از سوي ديگر در 
اليحه پيشنهادي سال 98 هم اعتبارات راه آهن، ۱۳98 
ميليارد تومان است كه نسبت به اعتبارات امسال بيش 
از ۱۲.۶درصد كاهش داشته است كه بررسي اعتبارات 
پيشنهادي امسال راه آهن با عملكرد سال گذشته حكايت 
از رشد منفي ۴9.۶ درصد دارد. به عبارت ديگر براساس 
آمار بودجه راه آهن طي دوسال گذشته ۵۰ درصد كاهش 
يافته و در س��ال آينده نسبت به س��ال جاري حدود ۱۳ 

درصد كاهش خواهد يافت.
اي��ن كاهش بودج��ه راه آهن اعتراضات��ي را هم در بين 
كارگران شركت هاي پيمانكاري طرف قرارداد با شركت 
راه آهن داشته است چون بخش مهمي از بودجه عمراني به 
عنوان حقوق و دستمزد كارگران شركت هاي پيمانكاري 
مصرف مي شود، درواقع با توجه به آنكه اگر شركت هاي 
پيمانكاري ب��ه وظايف خود طبق ق��رارداد عمل نكنند 
امكان تخصيص منابع مالي وجود ندارد از همين رو گاهي 
اين ش��ركت مجبور است حقوق پرسنل خود را با تاخير 

پرداخت كرده و به جاي آن قطعات مورد نظر براي تعمير 
و نگهداري ريل را خريداري كند.

    تغيير رويكرد وزيرجديد راه 
اما مشكل ديگر بخش ريلي كه در آينده اثرات خود را نشان 
مي دهد اين است كه به نظر مي رسد،  توسعه بخش ريلي 
در دستور كار وزيرجديد راه و شهرسازي قرار ندارد و بيشتر 
تمركز او روي تكميل مسكن مهر است. اين درحالي است 
كه شهرريل پايه يكي از مهم ترين شعارهاي وزيرسابق 
راه و شهرسازي س��ابق بود، البته همچنان انتقاداتي به 
عملكرد عباس آخوندي در حوزه هاي مختلف حمل و نقل 
وجوددارد. با اين حال، توجه به حمل و نقل ريلي و به ويژه 
بخش حومه اي يكي از رويكردهاي مناسب آخوندي بود 
كه موجب شد مسافران قطارهاي حومه اي طي سال هاي 
گذش��ته با وجود تمام فراز و نش��يب هاي اين قطارها از 

امكانات ارايه شده در اين بخش رضايت داشته باشند اما 
با كاهش بودجه بخش ريلي، افزايش نرخ ارز پيش بيني 
مي شود كه ديگر امكان فعاليت قطارهاي حومه اي وجود 
نداشته باش��د و در اين ميان دولت هم حمايتي از حوزه 

ريلي ندارد.

    ارز نيمايي جوابگو نيست
اما مشكالت حوزه ريلي كشور تنها به كاهش بودجه اين 
حوزه در سال آتي خالصه نمي شود، با جهش نرخ ارز در 
ارديبهشت ماه امسال شركت هاي مسافربري و همچنين 
شركت راه آهن در بحث تعمير، نگهداري و نوسازي ناوگان 
خود با مشكالت مالي متعددي روبه رو شدند با توجه به 
اينك��ه هزينه هاي مربوط به اين بخش ها ارزي اس��ت و 
طي ماه هاي اخير نرخ ارز تقريبا ۳ برابر شده، هزينه اين 
شركت ها هم رشد قابل مالحظه اي داشته است به گونه اي 

كه ادامه فعاليت هاي مربوط به تعمير و نگهداري حوزه 
ريلي به سختي انجام مي شود.

 در اين زمينه، انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل ريلي 
و خدمات وابسته بارها با مديران ارشد دولتي مذاكراتي 
داشتند تا بتوانند از ارز دولتي استفاده كنند اما دولت تنها 
با اختصاص ارز نيمايي به اين شركت ها موافقت كرده است 
موضوعي كه به گفته دبير اين انجمن نمي تواند مشكلي را 
از دوش شركت هاي ريلي بردارد و استفاده از ارز نيمايي 

براي تامين نياز آنها صرفه اقتصادي ندارد.
مجيد باباي��ي در گفت وگو ب��ا ايرنا با اش��اره به افزايش 
هزينه هاي شركت هاي ريلي در بخش تعمير و نگهداري 
اظهار كرد: قيمت برخي قطعات يدكي قطارها بيش از سه 
برابر افزايش يافته؛ براي نمونه قيمت يك واگن در گذشته 
۲.۵ ميليارد تومان بود اما اكنون به هشت ميليارد تومان 

رسيده است.

گروه راه و شهرسازي|
 رييس شوراي عالي استان ها درباره طرح درآمدهاي پايدار 
براي شهرداري ها و روند بررسي در مجلس شوراي اسالمي 
گفت: دولت اين اليحه را در كميسيون ويژه به مسووليت 
خانم مافي پيگيري مي كند و اين اليحه نيز مراحل نهايي 
خود را طي مي كند. ما سهم درآمدهاي پايدار شهرداري ها 
در بودجه سال 9۶ را ۲۲ درصد تعيين كرده بوديم و در سال 
97 به ۳۰.۵ درصد رسيد و براي بودجه سال آينده اين سهم 

را ۴۰ درصد مي رسانيم.
به گزارش ايس��نا، مرتضي الويري در تشريح عملكرد يك 
ساالنه شوراي عالي استان ها در دوره پنجم گفت: براساس 
قانون، بيش از اينكه بودجه هاي س��االنه توسط دولت به 
مجلس شوراي اسالمي ارسال ش��ود، ابتدا بايد براي اخذ 
پيشنهادات نمايندگان شوراي عالي استان ها به اين شورا 
ارسال شود كه متاس��فانه تاكنون اين اتفاق نيفتاده است 
و تنها يك بار و در زمان آقاي چمران يك نس��خه از بودجه 
ساالنه و آن هم هنگام تقديم بودجه به مجلس براي شوراي 
عالي استان ها ارسال شده كه به اين ترتيب فرصتي براي 
بررسي بودجه توس��ط نمايندگان شوراي عالي استان ها 
باقي نمانده و به اين ترتيب اصلي ترين وظيفه اين شورا بر 
زمين مانده است. وي تاكيد كرد: مكاتبات بسياري با آقاي 
نوبخت رييس س��ازمان برنامه و بودجه و دولت براي حل 

اين موضوع انجام شد؛ اما متاسفانه همه مذاكرات بي نتيجه 
ماند، از اين رو، شوراي عالي استان ها شكايتي را از سازمان 
برنامه و بودجه ودولت به كميسيون اصل 9۰ ارسال كرد و 
اين موضوع را براي پيگيري در دستور كار خود قرار داده ايم. 
رييس شوراي عالي استان ها در بخش ديگري از صبحت هاي 
خود با اشاره به اينكه آموزش يكي از وظايف شوراي عالي 

استان ها در قانون تعيين شده، ادامه داد: متاسفانه در حوزه 
آموزش شوراها ما دچار يك دوگانگي و چندگانگي هستيم. 
از اين رو، در راس��تاي جلوگيري از موازي كاري و رفع اين 
چندگانگي اقدام كرديم تا به صورت مستقيم موضوع آموزش 

شوراها بر عهده شوراي عالي استان ها قرار گيرد.
وي افزود: ظرف يك سال گذشته نخستين كار ما در شوراي 

عالي استان ها اين بود كه كميسيون هاي تخصصي را از ۴ 
كميسيون به 8 كميسيون افزايش داديم تا موضوعات به 
صورت تخصصي مورد بررسي قرار گيرد. اقدام ديگر ما اين 
بود كه با توجه به اينكه شوراي عالي استان ها در حقيقت 
بي خانمان بود و براي تشكيل كميسون هاي تخصصي خود 
هر بار بايد يك مكان را مي گرفت و نتيجه اين موضوع اين 
شده بود كه كميسون ها اسناد و مدارك خود را به درستي 
نمي توانستند نگهداري كنند وثبات الزم وجود نداشت. در 
زمان تصدي آقاي افشاني بر شهرداري تهران اين موضوع در 
شوراي شهر تهران بررسي ومورد تصويب قرار گرفت و نهايتا 
با موافقت شهرداري ساختماني براي شوراي عالي استان ها 
در نظر گرفته شد. وي ادامه داد: ظرف يك سال گذشته ۲۱ 
طرح در شوراي عالي استان ها بررسي و به تصويب رسيده 
و در ح��ال حاضر براي تصويب نهايي به مجلس ش��وراي 
اسالمي ارسال ش��ده اند. الويري با اشاره به موضوع اصالح 
پيشنهاد سهم ش��هرداري از محل ماليات بر ارزش افزوده 
گفت: اليحه ماليات بر ارزش افزوده كه توس��ط دولت به 
مجلس داده شد منابع مديريت منابع شهري و شهرداري ها 
را به ش��دت محدود مي كرد و در برخي موارد شهرداري ها 
عوارض آلودگي هوا و بنزين ... دريافت مي كردند. با اين اليحه 
در دريافت اين عوارض محدوديت ايجاد مي شد و اگر اين 
مسير جلو مي رفت شهرداري ها از حذف بيش از 8۵ درصد 

درآمدهاي خود محروم مي شدند. از اين رو، پيشنهادي در 
شوراي عالي استان ها تصويب و به مجلس شوراي اسالمي 
ارسال شد و اكنون كميسيون هاي مجلس در حال بررسي 
اين طرح هستند. وي در خصوص كاهش اعتبارات شوراي 
عالي استان ها در بودجه سال آينده نيز گفت: موضوع كاهش 
اعتبارات شوراي عالي استان ها همراه با داليل و مستندات 
در اعتراضي به س��ازمان برنامه و بودجه ارايه ش��ده است. 
شوراي عالي استان ها در سال 97 بودجه حدود ۲8 ميليارد 
تومان داش��ته كه اين رقم براي سال آينده به ۲۰ ميليارد 
تومان كاهش پيدا كرده است. الويري در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود موضوع عدم ارسال برنامه ششم توسعه 
به شوراي عالي استان ها را يكي ديگر از اعتراضات اين شورا 
خواند و افزود: همانند بودجه هاي ساالنه برنامه ششم توسعه 
براي ارايه پيشنهاد اعضاي اين شورا به شوراي عالي استان ها 
ارسال نشده است. اين موضوع به شكلي ادامه پيدا كرد كه 
نهايتا بودجه سال آينده به صورت غيررسمي به دست ما 
رسيد كه كارشناسان ما با همراهي شهرداري ها و شوراي 
شهر تهران و وزارت كشور ۱۳ پيشنهاد را تهيه و براي بررسي 
به مجلس شوراي اسالمي ارسال كرديم. وي در خصوص 
رقم تخصيص پيدا كرده بودجه ش��وراي عالي استان ها از 
۲8 ميليارد گفت: از ميزان بودجه مصوب اين شورا در سال 
جاري تاكنون ۱8 ميليارد تومان تخصيص پيدا كرده است.

     6 چالش رژيم جديد ترافيكي پايتخت
دبير كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران 
گفت: تعداد افرادي كه به صورت غيرمجاز وارد محدوده 
طرح ترافيك ش��ده اند دو برابر افرادي اس��ت كه هزينه 
پرداخت كرده و به صورت مجاز وارد شده اند. به گزارش 
مهر، علي كروني با اش��اره به ارزيابي هاي انجام شده در 
خصوص ورود و خروج خودروها و وضعيت درآمد طرح 
ترافيك سال ۱۳97 شهرداري تهران، اظهار كرد: كاهش 
۵۰ درصدي منابع درآمدي ش��هرداري در سال ۱۳97 
نس��بت به س��ال قبل و عدم تحقق درآمد يكي از اثرات 
طرح ترافيك جديد است كه روند كاهش درآمدي براي 
سال هاي آينده، در صورت ادامه اين طرح متصور است. 
وي برداش��ت غيرقانوني وجه ش��هروندان از محل رزرو 
استفاده نشده به ميزان حدودي 8 ميليارد تومان را از ديگر 
چالش هاي عملكرد شهرداري در خصوص طرح ترافيك 
جديد عن��وان كرد و گفت: اين موضوع مصوبه ش��وراي 
اسالمي شهر تهران را نداشته و شهرداري شهرونداني كه 
روز خاصي را رزرو كرده ولي وارد طرح نشده اند كل مبلغ 
آن روز را از حساب شهروندي شان برداشت كرده است. 
به گفته دبير كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر 
تهران، عدم س��از و كار مشخص و قانوني جهت دريافت 
عوارض از خودروهايي كه در سامانه ثبت نام كرده و پالك 
آنها ثبت شده و آنهايي كه ثبت نام نكرده و پالك آنها ثبت 
نشده از ديگر مشكالت طرح ترافيك كنوني است. كروني 
اضافه كرد: مبلغ ۳۴ ميليارد تومان به عنوان عوارض وصول 
نشده از خودروهايي كه در سامانه ثبت نام كرده و پالك 
مجاز جهت ورود دارند اما حسابشان شارژ نداشته اعالم 
شده است حال اينكه طي بررسي هاي انجام شده همين 

افراد كه ب��راي پرداخت عوارض خودرو به دفاتر خدمات 
الكترونيك ش��هر مراجعه مي كنند هيچ گونه عوارضي 
بابت ورود غيرمجاز به مح��دوده پرداخت نكرده و صرفًا 
عوارض س��االنه خودرو از آنها مطالبه مي شود. وي ادامه 
داد: همچنين مبلغ ۳۳۶ ميليارد تومان به عنوان طلب 
شهرداري و به عنوان عوارض وصول نشده از افرادي است 
كه ثبت نام نكرده و به صورت غيرمجاز وارد طرح ترافيك 
ش��ده اند و دوربين ها پالك آنها را غيرمجاز ثبت كرده و 
بايد جريمه شوند. اما مالكان خودروهاي فوق نيز بعد از 
مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك، فقط عوارض متعارف 
ساالنه خودرو را پرداخت كرده و هيچ گونه وجه ديگري از 
بابت تردد غيرمجاز نمي پردازند. دبير كميسيون عمران و 
حمل ونقل شوراي شهر تهران، گفت: آنچه مشخص است 
ناعدالتي به وجود آمده در طرح فوق اس��ت طرحي كه با 
شعار عدالت مزين شده بود حاال طبق مستندات نشان از 
ناعدالتي دارد چرا كه تعداد افرادي كه به صورت غيرمجاز 
وارد شده اند دو برابر افرادي است كه هزينه پرداخت كرده 
و به صورت مجاز وارد ش��ده اند. وي با بيان اينكه با توجه 
به عدم تعامل س��ازنده و عدم توجه معاونت حمل و نقل 
و ترافيك به نظرات و مصوبات كميسيون عمران و حمل 
و نقل شوراي شهر، افزود: ادامه روند فوق باعث خسارات 
بسياري به وجهه شهرداري و شوراي اسالمي شهر تهران 
مي ش��ود. عدم كارآيي و اثربخش��ي طرح جديد جهت 
كنترل تردد در محدوده طرح ترافيك كاماًل مشهود بوده 
و نياز به جراحي و همچنين رفع اشكاالت اساسي دارد. به 
گفته كروني، عملكرد طرح نشان از افزايش بار ترافيكي 
در محدوده فوق داش��ته و باعث افزايش آاليندگي هوا 

نيز مي شود.

    معضل بام فروشي در شمال شرق تهران
مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران از افزايش ظرفيت 
۱۵ درصدي مساحت بافت هاي فرسوده شهر تهران خبر 
داد و تاكيد كرد: بام فروشي از معضالت منطقه چهار است 
كه با نوسازي بافت هاي فرسوده مرتفع مي شود. به گزارش 
ايلنا، كاوه حاج علي اكبري در جلسه ستاد بازآفريني شهردار 
منطقه چهار با اش��اره به وضعيت ويژه شمال شرق تهران 
در مقايسه با ساير مناطق شهري گفت: منطقه ۴ منطقه 
ويژه اي اس��ت و با وجود قرار گرفت��ن اين منطقه در جمع 
مناطق برخوردار و پهنه الف اما وجود بافت هاي فرس��وده 
محالتي چون گلشن )خاك سفيد(، شميران نو و جواديه 
ش��رايط ناكارآمدي را براي اين منطقه ايجاد كرده اس��ت. 
يكي از مسائل مهم و كليدي شهر تهران در بحث بافت هاي 
فرسوده وجود دو مساله به رسميت شناختن مشكل و دومي 
به رسميت شناختن سكونت است كه متاسفانه ما هر دو را در 
منطقه ۴ داريم. با وجود همه مشكالت، ميزان بافت فرسوده 
در منطقه ۴ صفر اس��ت، اما حدودا 8۰ درصد از بافت هاي 
فرسوده در اين منطقه ديده ش��ده است. حاج علي اكبري 
با ابراز اميدواري از رفع مش��كل چندين ساله منطقه ۴ در 
بافت هاي فرس��وده اظهار كرد: با توجه به زمانبر بودن اين 
طرح در شهر تهران پايلوت سازي بايد در منطقه ۴ به عنوان 
اولويت اول اين طرح صورت گيرد و در صورت نياز به صورت 
مستقل در كميسيون ماده پنج مطرح شود. وي اضافه كرد: 
شهرداري تهران مساله ناكارآمدي در بافت هاي شهري را يك 
مساله نخست اقتصادي مي داند كه پيامدهاي اجتماعي را 
در پي داشته است. به خاطر همين رويكرد و راه حل هايي كه 
در حال حاضر وجود دارد بايد كالبدي باشند تا اقتصادي و 
اجتماعي. هم اكنون يك راهكار كوتاه مدت بايد به كارگرفته 

شود و آن استفاده از ظرفيت افزايش ۱۵ درصدي مساحت 
بافت هاي فرسوده شهر است. حاج علي اكبري با بيان اينكه 
بيشتر بافت هاي فرسوده شهر تهران همانند يك كمربند 
در شمال تهران قرار دارد، تصريح كرد: بيشترين بافت هاي 
فرس��وده تهران همانند يك كمربند در شمال شرق قرار 
دارند كه از منطقه ۴ شروع و در منطقه ۵ ختم مي شود كه 
به آنها لكه هاي غير رسمي گفته مي شود. شهرداري تهران 
به ويژه سازمان نوسازي سه رويكرد را در محله هاي ناكارآمد 
در اولويت دارد كه در برنامه ۵ ساله سوم شهر تهران با عنوان 
سند ملي بازآفريني مطرح ش��ده است. تهران ۱9۶ محله 
دارد كه مشكالت مختلف دارند. طبق ماده ۵9 برنامه ششم 
توسعه سالي ۱۰ محله بايد در جريان بازآفريني قرار گيرند. 
حاج علي اكبري افزود: امسال ۱8 محله در اولويت نخست قرار 
گرفته اند كه در مناطق 9 تا ۲۰ قرار دارند و سال آينده ۳ محله 
گروه دوم از منطقه ۴ در كنار ۱7 محله ديگر به عنوان اولويت 
نخست اجرايي مي شود. ما در نوسازي بافت هاي فرسوده به 
دنبال برقراري توازن در محالت هستيم و اعتقاد داريم صرفا 
نبايد به نوسازي مسكن توجه كرد، بلكه بايد به ساير خدمات 
نيز توجه كرد.مقياس توس��عه بايد محله محوري باشد و 
اقدامات بايد به ارتقاي كيفي زندگي در محالت منجر شده 
و به افزايش سرمايه هاي اجتماعي و حفظ هويت محالت 
كمك كند. حاج علي اكبري  ابراز داش��ت: مسكن اميد نيز 
سومين برنامه اي است كه از سال آتي اجرا مي شود. اين پروژه 
به نحوي است كه پروژه هاي مسكوني با مشاركت توسعه 
گران در نقاط فرس��وده تعريف و ساخته شود و شهرداري 
س��هم خود را از فروش آنها به نوس��ازي محله هاي مجاور 
اختصاص دهد.سازمان نوسازي شهر تهران آماده مشاركت 

با شهرداري ها براي نوسازي بافت هاي فرسوده است.  

  ابالغ ممنوعيت استخدام بستگان در شهرداري 
عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران در صفحه توييتر 
خود از اعالم نظر هيات حل اختالف مبني بر ممنوعيت 
استخدام بستگان مديران ارشد و اعضاي شوراي شهر 
در ش��هرداري تهران خبر داد. بهاره آروين، عضو هيات 
رييسه ش��وراي ش��هر تهران در صفحه شخصي خود 
نوشته است: استخدام بستگان مديران ارشد و اعضاي 
شوراي شهر در ش��هرداري تهران ممنوع است، مگر از 
طريق آزمون هاي رسمي. اين مصوبه اي است كه باالخره 
امروز با راي هيات احل اختالف ابالغ ش��د. هيات حل 
اختالف هم اعتراض هيات تطبي��ق به بند ۱۰ مصوبه 
مديريت تعارض منافع را وارد ندانس��ته و نظر ش��ورا را 

تاييد كرده است.

    جنگل كاري هاي شمال تهران توسعه يافت
۲۱۵هكتار از ارتفاعات شمال تهران در راستاي اجراي طرح 
كمربند سبز و حفظ حريم شهر از ساخت و ساز هاي غيرمجاز 
جنگل كاري شد. به گزارش فارس، اجراي پروژه هاي كمربند 
سبز تهران در جهت تحقق اهدافي چون بهينه سازي طراحي 
منظر شهري و توليد هواي پاك، كنترل و فرسايش خاك، 
بهره وري بهتر از منابع آبي و اقليم و افزايش ذخاير ملي منابع 
طبيعي و دس��تيابي به اهداف آمايش سرزمين است كه 
مديريت اجرايي شهري كاماًل بر آن اصرار دارد . در همين 
رابطه، حدود ۶9 هزار اصله نهال سبز و با كيفيت از انواع سرو 
نقره اي، ارغوان، زبان گنجشك، توت نرك، كاج تهران، سرو 
خمره اي، زالزالك، اقاقيا و...در عرصه اي واقع در ضلع شمال 
شهرك شهيد توفيقي و جنب جنگل بوستان ياس فاطمي، 

مابين بزرگراه شهيد بابايي و گرنه قوچك كاشته شد.
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 فروش هواپيماي سوخو 
به ايران هنوز منتفي نشده است

شركت سوخوي روسيه در مورد فروش هواپيماهاي 
اين ش��ركت به ايران اعالم كرد: »زود است به خاطر 
عدم دريافت هواپيماها توسط ايران تاسف بخوريم. ما 
هنوز پاسخي از طرف امريكا در مورد تأييد اين قرارداد 

دريافت نكرده ايم، چه مثبت چه منفي«.
به گزارش تسنيم به نقل از راشاتودي، تهران احتماال 
سوپر جت هاي سوخوي روسيه را براي تقويت ناوگان 
هوايي فرسوده اش به خاطر محدوديت هاي تجاري 

امريكا دريافت نمي كند.
اين جت ها بيش از آنچه مجاز است، قطعات ساخت 
امريكا دارند و نمي توانند بدون مجوز واشنگتن صادر 
ش��وند . روس��يه و ايران قبال قراردادي براي تحويل 
۴۰ هواپيماي مسافربري جديد از جديدترين مدل 
سوپرجت سوخوي ۱۰۰ براي دو خط هوايي ايران اير 
و آسمان امضا كرده بودند. انتظار مي رود ارزش اين 
قرارداد ۲ ميليارد دالر باشد. قراردادي نيز براي خريد 

۱۰۰ هواپيماي ديگر در حال بررسي بود .
مقصود اسعدي س��اماني، دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي ايران گفت: » به نظر مي رس��د به خاطر 
نداشتن مجوز دفتر كنترل س��رمايه هاي خارجي 
خزانه داري امريكا، دريافت اين هواپيماها فعال ممكن 
نيست« . او در مورد خريد هواپيما براي ايران ايرتورز، 
بخشي از ش��ركت هوايي ايران اير صحبت كرد ولي 
اشاره اي به خطوط هوايي آسمان كه ۲۰ هواپيماي 

ديگر از روسيه سفارش داده بودند نكرد .
مشكل اينجاست كه بيش از ۱۰ درصد قطعات اين 
هواپيماها ساخت امريكا هستند يعني نياز به مجوز 
واش��نگتن دارند . شركت سوخوي اعالم كرد: » زود 
است به خاطر عدم دريافت هواپيماها توسط ايران 
تاسف بخوريم. ما هنوز پاس��خي از طرف امريكا در 
مورد تأييد اين قرارداد دريافت نكرده ايم، چه مثبت 
چه منفي «. اين توليد كننده روس��ي قبال قول داده 
بود تع��داد قطعات امريكايي اي��ن هواپيماها را كم 
كند. در مارس ۲۰۱8 الكس��اندر رابتسوف، رييس 
هواپيمايي س��وخوي گفت كه اين ش��ركت سعي 
مي كند توليد كنندگان خارجي و داخلي براي ساخت 

قطعات سوپر جت هاي جديد سوخوي پيدا كند .
ايران مدت هاس��ت به خاطر دهه ها تحريم توسط 
كشورهاي اروپايي، درگير كمبود هواپيماهاي مدرن 
است. اين شرايط پس از امضاي توافق اتمي برجام در 
۲۰۱۵ تسهيل شد و ايران اجازه پيدا كرد هواپيماهاي 
جدي��دي از غول هاي صنعتي دنيا مث��ل ايرباس و 
بوئينگ سفارش دهد . ولي پس از بيرون رفتن امريكا 
از قرارداد برجام و اعمال دوباره تحريم ها، قراردادهاي 
خريد هواپيما متوقف شدند. پيش از لغو مجوز هاي 
فروش امريكا، شركت هاي ايراني تنها ۱۶ هواپيما از 
۲۰۰ هواپيمايي را كه س��فارش داده بودند دريافت 
كردند-۳ تا از ايرباس و ۱۳ تا از ش��ركت فرانس��وي 
ايتاليايي اي تي آر . تهران ب��ا تاخير در مدرن كردن 

ناوگانش، به مسكو روي آورد. 

شرط برقراري مسيرهاي تازه 
براي ايرالين ها

مرتضي دهقان، مع��اون هوانوردي و امور بين الملل 
سازمان هواپيمايي كشوري با بيان اينكه هيچ ايراليني 
به برقراري يك پرواز خاص مكلف نمي شود، گفت: 
مالك صدور برقراري يك پرواز مشخص براي يك 
ايرالين، تناسب توانايي آن ايرالين با شرايط مسير 
و فرودگاه مبدا و مقصد است. دهقان در گفت وگو با 
پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، با اعالم اينكه 
اين سازمان هيچ ايراليني را مكلف به برقراري پرواز 
در مسيري خاص نمي كند، گفت: در حال حاضر بعد 
از اجراي قانون آزادسازي برنامه پنجم توسعه، هيچ 
ايراليني اجباري ب��راي برقراري يك پرواز خاص در 
يك مسير خاص ندارد. اما سازمان هواپيمايي كشوري 
بعضا ب��ه ايرالين ها براي برقراري ي��ك پرواز خاص 
توصيه مي كند. وي ادامه داد: مقامات محلي و استاني 
و فعاالن گردشگري استان ها نيز گاه براي برقراري يك 
پرواز مشخص با ايرالين ها مذاكره مي كنند و از منظر 

اقتصادي و بازرگاني ايرالين ها را تشويق مي كنند. 
دهقان در عين حال تاكيد ك��رد: قطعا وزير پيگير 
مطالبات مردم در مناطق مختلف كش��ور اس��ت و 
به س��ازمان هواپيمايي كشوري دس��تور مي دهد 
شركت ها را با توجه به توان عملياتي و ناوگانشان به 
برقراري پروازها تش��ويق كند. وي افزود: در چنين 
شرايطي سازمان هواپيمايي كشوري با شركت هايي 
كه ناوگان مناس��ب براي برقراري پرواز در آن مسير 
مشخص را داشته باش��ند، وارد مذاكره شده و آنها را 
به برقراري پ��رواز ترغيب مي كند. معاون هوانوردي 
و امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري درباره 
نحوه صدور مجوز براي برقراري پروازها توضيح داد و 
گفت: شركت هاي هواپيمايي در مسيرهاي داخلي، 
با توجه به توان عملياتي و نوع ناوگاني كه در اختيار 
دارند، مجاز هس��تند كه براي پرواز به فرودگاه هاي 
داخلي درخواس��ت پرواز كنند؛ مش��روط بر اينكه 
هواپيماهاي اين ش��ركت ها توان انجام عمليات در 
آن فرودگاه را داش��ته باشند. وي ادامه داد: طول باند 
فرودگاه ها، شرايط آب وهوايي، شرايط جغرافيايي، 
وجود كوهس��تان و عواملي از اين دس��ت مشخص 
مي كند كه چه هواپيمايي توان پرواز به كدام فرودگاه را 
دارد. هر هواپيمايي در هر مسيري نمي تواند پرواز كند، 
اما شركت هواپيمايي اين اختيار را دارد كه متناسب 
با توانايي ن��اوگان خود، براي مس��يرهاي مختلف 
درخواست پرواز داشته باشد. دهقان درمورد پروازهاي 
خارجي نيز گفت: در خص��وص پروازهاي خارجي 
هم با توجه به موافقت نامه هاي حمل و نقل هوايي و 
يادداشت هاي تفاهمي كه با كشورهاي مختلف وجود 
دارد، امكان برقراري پرواز به مقاصد بين المللي وجود 
دارد. وي افزود: ايراليني كه تمايل به برقراري پرواز در 
مسير بين المللي دارد، در صورت در اختيار داشتن 
ناوگان مناسب، درخواس��ت مجوز را ارايه مي كند. 
سازمان هواپيمايي كش��وري نيز اين درخواست را 
بررسي كرده و در صورت تناسب درخواست با شرايط 

الزم، مجوز را صادر مي كند.

در شهر
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افزايش فشارها براي اجراي پيمان سپاري ارزي 

با تداوم سياست »رسوب زدايي كااليي« در گمركات كشور، تقاضا براي ارز جهت واردات شدت مي گيرد

زمزمه قطع تسهيالت صادركنندگان متخلف

تعادل|
اولين مهلت سه ماهه صادركنندگان عمده كشور 
براي بازگرداندن ارزهاي صادراتي چند روز پيش 
پايان گرفت و با توجه به آمار ورودي ارز به سامانه 
نيما، به نظر مي رسد برخي صادركنندگان به تعهد 
ارزي خود عمل نكرده اند. اين در حالي است كه 
چند روز پي�ش، رييس دفتر رييس جمهور كه از 
امكان برخورد قانوني با صادركنندگان متخلف 
خبر داده بود و از آن سو، رييس كل بانك مركزي 
نيز در ديدار با اعضاي هيات رييسه اتاق بازرگاني 
ايران، از لزوم بازگشت كامل ارزهاي صادراتي به 
كشور سخن گفته بود. به دنبال اين جلسه اما اتاق 
بازرگاني اي�ران در اطالعيه اي از صادركنندگان 
خواست كه نس�بت به ايفاي تعهدات ارزي خود 
اقدام كنند و البته قول پيگيري مطالبات آنها در 
اين زمينه را هم داد. در اين ميان، برخي معتقدند 
برخورد قانوني با صادركنندگان متخلف مي تواند 
در قال�ب قطع ارايه تس�هيالت ب�ه آنها صورت 
بگيرد و از جمله، مشوق هاي صادراتي اين گروه 
از صادركنندگان لغو ش�ود. از ديگر سو، رييس 
اتاق بازرگاني ايران به تازگي پيش�نهاد كرده كه 
صادركنندگان در ذيل يكي از راه هاي شش گانه 
اج�راي پيم�ان س�پاري ارزي، يعن�ي »واردات 
اش�خاص ثالث در مقابل صادرات« ارز خود را در 
قالب قيمت هاي توافقي در اختيار واردكنندگان 
قرار دهن�د. اين اما در حالي اس�ت ك�ه با تداوم 
سياس�ت »رس�وب زدايي كااليي« در گمركات 
كش�ور، احتمال افزايش تقاضا ب�راي ارز جهت 
واردات در روزهاي آينده شدت خواهد گرفت و 
اين موضوع، به افزايش فش�ار به صادركنندگان 

براي اجراي تعهدات ارزي شان مي انجامد.

اطالعيه بانك مركزي و سخنان رييس دفتر رييس جمهور 
درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات نشان مي دهد 
كه دولت در اجراي اين قانون بر اساس بخش نامه مذكور 
جدي است و اين احتمال مي رود كه در صورت عدم توجه 
صادركنندگان به اين موضوع، خدمات و تسهيالت دولتي 
به آنها قطع شود. پس از آنكه مهلت سه ماهه بانك مركزي 
براي صادركنندگان درخصوص بازگشت ارز حاصل از 
صادرات به پايان رس��يد، اين بانك با صدور اطالعيه اي 

از صادركنندگاني كه وضعي��ت خود را تعيين تكليف 
نكرده اند، درخواست كرد كه هرچه زودتر نسبت به رفع 

تعهد ارزي خود اقدام كنند.
بانك مركزي در آخرين دستورالعمل خود درخصوص 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات، نحوه بازگرداني ارز به 
چرخه  اقتصادي كشور و رفع تعهد ارزي را از طريق يك 
يا تركيبي از چند روش از شش روش اعالمي مجاز دانست 
كه بر اس��اس آن اين ش��ش روش عبارتند از »واردات 
در مقابل صادرات«،  «واردات اش��خاص ثالث در مقابل 
صادرات«، »پرداخت اقس��اط بدهي ارزي تس��هيالت 
فاينان��س«، »ريفاينانس و يوزانس«، »ف��روش ارز به 
بانك ها و صرافي هاي مجاز« و »سپرده گذاري ارزي نزد 
بانك ها«. در اين بين صادركنندگان كاالهاي پتروشيمي، 
فرآورده هاي پايه نفتي، ميعانات گازي و كاني هاي فلزي 
صرفا با تأييد مقام عال��ي وزارتخانه هاي ذي ربط مجاز 
به استفاده از دو مورد نخس��ت خواهند بود. به گزارش 
ايسنا اما يكي از نكات اين دستورالعمل بندي از آن است 
كه ارايه خدمات و تسهيالت به صادركنندگان توسط 
تمام دس��تگاه هاي اجرايي را منوط به رفع تعهد ارزي 
صادركنندگان دانسته اس��ت كه از مصاديق آن ايجاد 
مسير سبز و فعاالن مجاز اقتصادي توسط گمرك ايران، 
تمديد كارت بازرگاني و جوايز مش��وق هاي صادراتي، 
اعتبارسنجي و رتبه بندي توسط وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و معافيت هاي مالياتي توس��ط وزارت اقتصاد 
عنوان شده است. اين بند از اين دستورالعمل حاكي از 
آن است كه در صورتي كه صادركنندگان نسبت به رفع 
تعهد ارزي خود اقدام نكنند، ممكن است از اين خدمات 
محروم ش��وند. در اطالعيه اخير بان��ك مركزي هم از 
صادركنندگان خواسته شده با توجه به پايان مهلت سه 
ماهه براي رفع تعهد ارزي، نسبت به اين امر اقدام كنند و 
در غير اين صورت بانك مركزي مي تواند از طريق قانوني 

با متخلفان برخورد كند.
در اين ميان اما محمود واعظي، رييس دفتر رييس جمهور 
در روز يكشنبه هفته جاري در سخناني تندتر از گذشته، 
به نوعي به صادركنن��دگان درباره برخ��ورد قانوني با 
متخلفان هشدار جدي داده است. او با اشاره به ضرورت 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات ب��ه چرخه اقتصادي 
كش��ور و اهتمام دولت در اين راستا، گفته بود: برخي از 
صادركنندگان تصور مي كنند دولت از آنچه اعالم كرده 
عقب نش��يني مي كند، در حالي كه با تصميمات اتخاذ 

شده مي توان با صادركنندگاني كه به مقررات اعالم شده 
عمل نمي كنند، برخورد قانوني انجام داد. به گفته واعظي، 
سياست دولت مبتني بر امنيتي كردن مسائل اقتصادي 
كشور نيست، اما آنچه اهميت دارد اين است كه در شرايط 
كنوني بايد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد 

تا دولت بتواند پاسخگوي نيازهاي اساسي كشور باشد.
در روزهاي گذشته اما جلسه اي نيز بين بانك مركزي و 
هيات رييسه و برخي اعضاي اتاق  بازرگاني ايران برگزار 
ش��د كه به نوعي به جهت گيري ت��ازه در مورد اجراي 
سياست پيمان سپاري ارزي منجر شد. در پي اين جلسه، 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در ساعات 
پاياني روز يك شنبه، با انتشار اطالعيه اي ضمن تعهد به 
پيگيري مشكالت صادركنندگان در چارچوب منافع ملي 
اقتصاد كشور، از تمامي صادركنندگان اكيداٌ درخواست 
كرد تا نسبت به تداوم ارايه ارز صادراتي خود در سامانه 
نيما بصورت منظم و مستمر اقدام كنند. بر اساس متن 
اين اطالعيه، »هر صادركننده اي بسته به نوع ارز، ماهيت 
كاالي صادراتي، مقصد صادرات، ميزان صادرات و هزينه 
تمام شده كاالي خود، نسبت به نرخ گذاري ارز حاصله 
مختار و صالح است و اتاق ايران اميد دارد تا با همكاري 
بانك مركزي، نگراني ه��اي پيش روي توليدكنندگان 
و صادركنن��دگان مرتفع ش��ود و آنه��ا بتوانند بيش از 
پيش، با امي��د و اعتماد از عهده وظيفه تاريخي خود در 

بيشينه كردن درآمدهاي ارزي كشور برآيند.«

    پيشنهاد رييس اتاق ايران
به اين ترتيب، به نظر مي رسد با پايان يافتن مهلت سه 
ماهه بانك مركزي ب��راي بازگرداندن ارزهاي صادراتي 
به كش��ور، دولت و بانك مركزي تصمي��م دارند در اين 
خصوص جديت بيشتري به خرج بدهند. اطالعيه اتاق 
بازرگاني ايران در مورد لزوم بازگرداني ارزهاي صادراتي 
از سوي صادركنندگان را نيز در همين رابطه بهتر مي توان 
درك كرد. در اين ميان، صحب��ت از قطع حمايت ها از 
صادركنندگاني كه ارزهاي خود را به كشور برنگردانند، 
احتمااًل مي تواند در قالب قطع مش��وق هاي صادراتي 

صورت بگيرد. 
اين در حالي اس��ت ك��ه برخي تالش ها از س��وي اتاق 
بازرگاني ايران براي تس��هيل ورود ارزهاي صادراتي به 
شبكه ارزي كشور، همزمان با پايان مهلت سه ماهه به 
صادركنندگان، كليد خورده است. در تازه ترين مورد، 
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، 
به صادركنندگان پيش��نهاد كرده كه بر مبناي يكي از 
راه حل هاي شش گانه بانك مركزي، ارز خود را با لحاظ 

كردن قيمت توافقي در اختيار واردكنندگان قرار دهند. 
غالمحسين شافعي با اشاره به ايجاد راهكارهايي براي 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات توس��ط بانك مركزي 
گفت: بانك مركزي راهكارهايي را براي بازگش��ت ارز 
حاصل از صادرات ارايه كرده اس��ت، اما صادركنندگان 
نظ��رات و راه حل هاي ديگري نيز دارند كه از اين جمله 
مي توان به اين پيشنهاد مهم كه صادركنندگان بتوانند 
ارز را با نرخ توافقي در اختيار واردكنندگان قرار دهند، 
اش��اره كرد. رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه در 
اين ترديدي وج��ود ندارد كه ارز حاصل از صادرات بايد 
به كش��ور بازگردد، ادامه داد: نكته مهم اين اس��ت كه 
اين امر بايد با منطق اقتصادي و ش��رايط روز همخواني 
داشته باشد و البته صادركنندگان نيز به اهميت اين مهم 
واقفند. ش��افعي در ادامه افزود: ما بيش از آنكه صادرات 
داشته باش��يم، واردات انجام مي دهيم و البته بسياري 
از صادركنندگان معتقدند ارز حاص��ل از صادرات را در 
اختيار واردكنندگان قرار مي دهند تا كاالهاي مورد نياز 
مردم تهيه شود كه خوش بختانه اين موضوع مورد نظر 

بانك مركزي نيز هست. 
با اين همه، هنوز هم بسياري از صادركنندگان با اصل 
موضوع پيمان سپاري ارزي مش��كل دارند و فهرست 
انتقادات از اين سياست، همچنان طوالني تر مي شود. 
به عنوان نمونه، رييس كميس��يون توس��عه صادرات 
اتاق بازرگاني ايران معتقد اس��ت در ش��رايط فعلي كه 
صادركنن��دگان مي توانند به عنوان يك��ي از پايه هاي 
اصلي كمك به اقتصاد كشور مطرح شوند، سياست هاي 
ارزي اعمال شده براي آنها مشكل آفرين بوده و مانع از 
عملكرد درست آنها شده است. عدنان موسي پور گفت: 
چند ماه پس از آغاز طرح ه��اي بانك مركزي در رابطه 
با لزوم پيمان سپاري ارزي صادركنندگان، مشكالت و 
خسارت هاي اين طرح روز به روز مشخص تر مي شود و 
در شرايطي كه با اجراي سياست هاي حمايتي مي توان 
بخشي از مشكالت صادركنندگان را حل كرد، به نظر 
مي رسد كه سياست هاي اينچنيني بيشتر حكم تنبيه 
آنها را دارد. به گفته او قطعا رويكرد بانك مركزي به سمتي 
نخواهد رفت كه صادركنندگان اقدامات خود را در حوزه 
توسعه فعاليت هاي شان متوقف كنند، اما نياز است كه 
در كوتاه مدت براي مشكالت به وجود آمده راه حل هاي 

جدي در نظر گرفته شود.
رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران 
ادامه داد: قطعا هيچ صادركننده اي مخالف بازگش��ت 
ارز به اقتصاد كش��ور نيست، اما اينكه چرخه اقتصادي 
چگونه تعريف ش��ود با اختالف نظرهايي مواجه است. 

صادركننده اي كه در بخش هاي مختلف اقتصاد ايران 
س��رمايه گذاري كرده اس��ت و بايد براي تامين حقوق 
كارگران خود برنامه ريزي كند، قطعا به دنبال اين نخواهد 
بود كه ارز حاصل از صادرات خود را به ايران باز نگرداند. 
موسي پور ادامه  داد: با اين حال بايد شرايطي كه اقتصاد 
اي��ران در اين دوره زماني با آن مواجه اس��ت را به خاطر 
داشته باشيم. برخي از صادركنندگان ما پول حاصل از 
صادراتشان را به شكل ريالي باز مي گردانند و برخي ديگر 

درگير عبور از تحريم ها هستند. 

    تداوم رسوب زدايي كااليي از گمركات
در اين ميان اما تالش ها براي سرعت بخشيدن به فرآيند 
ترخيص كاال از گمركات كشور نيز توسط گمرك كشور 
تش��ديد شده اس��ت، موضوعي كه به زودي به افزايش 
تقاضا براي ارز در جهت واردات منجر خواهد شد. بر اين 
اس��اس، به نظر مي رسد دست كم سه تصميم جديد از 
س��وي متوليان امر در جهت كاهش ميزان رسوب كاال 
در گمركات كشور اتخاذ شده باشد. مورد نخست، انتقال 
س��ريع تر مش��كالت مطرح در زمينه ترخيص كاال به 
مجموعه دولت است. مورد دوم نيز عبارت است از كاهش 
فرآيندهاي اداري براي ترخيص كاال از گمركات كشور در 
موارد خاص. در مورد سوم اما ترخيص برخي از كاالهايي 
كه پيش تر با ممنوعيت يا محدوديت هاي وارداتي رو به 
رو بوده اند، تسهيل ش��ده است. به عنوان نمونه، اكنون 
واردات كاالهاي مستعمل مشمول استاندارد اجباري 
)به غير از گروه هاي خاص( مجدداً آزاد ش��ده و عالوه بر 
اين، برخي كاالها نيز از فهرست ممنوعيت هاي وارداتي 
خارج شده اند. در تازه ترين مورد نيز با بخشنامه جديد 
اعالم شده از سوي گمرك، امكان انتقال كاالهاي مشمول 
اولويت گروه چهارم )كااله��اي لوكس و غير ضروري( 
كه پيش از اين و قبل از ممنوعيت، مجوز ثبت سفارش 
گرفته اند به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي فراهم مي شود.

اين كاالها در فهرست ۱۳۳۹ قلم كاالي گروه چهارمي 
ق��رار دارند كه پيش از اين بخش��نامه اي مبني بر عدم 
پذيرش ثبت سفارش��ات گروه چه��ارم كااليي و عدم 
انتقال اين گروه كااله��ا به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
و گمركات داخلي ابالغ شده بود. با بخشنامه جديد اما 
امكان انتقال كاالهاي اين گروه به داخل كشور آزاد شده 
است، بخشنامه اي كه در راستاي اجراي سياست هاي 
جديد دولت و دستور معاون اول رييس جمهور، وزير امور 
اقتصادي و دارايي و همچنين رييس كل گمرك ايران 
مبني بر انجام اقدامات اورژانسي براي كاهش رسوب كاال 

در بنادر صورت مي گيرد.
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موضع استاندارد درباره توليد 
»اسنك پف كرده« حيواني

ايسنا|سازمان ملي استاندارد ايران با بيان اينكه اين 
نهاد فقط محصول نهايي را كنترل مي كند، مسووليت 
استفاده از خوراك دام در توليد »اسنك پف كرده« را 
متوجه وزارت جهاد كشاورزي دانست. اواخر آذر ماه 
امسال سخنگوي سازمان غذا و دارو از تخلف دو برند 
معروف توليدكننده »اسنك پف كرده« در استفاده از 
ذرت دامي در توليد محصوالت شان خبر داد و اوايل 
دي ماه نيز اع��الم كرد كه پرونده تخلف اين دو برند 
به دس��تگاه قضايي ارجاع داده شده است. اخيرا نيز 
يك كارشناس صنايع غذايي با اشاره به اينكه آسيب 
مصرف خوراك دام براي انسان ها با توجه به موادي كه 
در آن وجود دارد متفاوت است، اظهار كرد كه بسته به 
موادي كه در خوراك دام استفاده شده در توليد اسنك 
پف كرده وجود داشته، مصرف آن ممكن است منجر 
به بيماري هايي همچون حصبه، رشد قارچ يا باكتري 
و سرطان شود. اين در حالي است كه يك مقام مسوول 
در سازمان استاندارد كشور اعالم كرد كه اين سازمان 
در محدوده وظايف خود در سطح بازار به مساله اي در 
اين باره برنخورده كه به لحاظ مواردي كه استاندارد 
براي توليد محصول ضروري مي داند، الزم به پيگيري 
باشد. طبق گفته اين مقام مسوول در سازمان ملي 
اس��تاندارد، اين نهاد تنها محصول نهايي را كنترل 
مي كند و ورود خوراك دام در قالب ذرت به كارخانه ها، 
در محدوده مسووليت وزارت جهاد كشاورزي است. 

جزييات تأمين منافع ملي 
ايران در قرارداد با پژو

مهر|مديرعامل ايران خودرو با بيان اينكه پژو سرمايه 
و تكنولوژي به ايران آورد و آنها را بعد از ترك قرارداد 
در ايران گذاشت و رفت، گفت: خودروهاي اين قرارداد 
را در داخل توليد مي كنيم. هاشم يكه زارع با اشاره به 
سرنوشت قرارداد همكاري مشترك پژو با ايران، گفت: 
در حال حاضر تالش شده تا بعد از خروج پژو از ايران، 
خودروهايي كه در اين قرارداد ذكر شده بود در داخل و 
بدون حضور اين كمپاني فرانسوي توليد شود. يكه زارع 
در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا شركت پژو اكنون 
به صورت كامل ايران را ترك كرده يا به صورت چراغ 
خاموش فعاليت مي كند، گفت: من خبر ندارم كه پژو 
چراغ خاموش حركت كند اما به هر حال فرق حضور 
پژو و ترك آن در س��ال ۹۱ و ۹۷ اين بود كه در س��ال 
۹۱ پژو به ايران پشت كرد و هم اكنون عقب عقب ايران 
را ترك مي كند .او خاطرنشان كرد: پژو به ايران آمد و 
پول آورد كه سرمايه گذاري او نيز هم اكنون در ايران 
وجود دارد، ضمن اينكه تكنولوژي به ايران آورد كه آن 
تكنولوژي هم در صنعت خودروي ايران موجود است 
اما به هر حال تالش خواهيم كرد كه توليد خودروهاي 
آن قرارداد را در داخل ادامه دهيم، حتي اگر پژو نيايد.

چرخ توليد و صنعت با معرفي محصوالت مي چرخد

  66124025   
 66429973

تلفن:

آگهي مزايده

سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان ) باغ رضوان (

تذكرات :
 - شركت كنندگان در مزايده  مي بايستي سپرده شركت در مزايده را بصورت ضمانتنامه بانکی يا واريز نقدي به حساب 

سپرده شماره )7002193921( نزد بانك شهر بنام سازمان آرامستانهاي شهرداري اصفهان )باغ رضوان( واريز نمايند .
- واجدين شرايط مي توانند از تاريخ نشر اين آگهي تا تاريخ 97/10/18 همه روزه بجز روزهاي تعطيل به امور مالي سازمان 
واقع در آرامستان باغ رضوان كيلومتر 5 جاده اصفهان – نائين مراجعه و نسبت به تهيه و تحويل اسناد مزايده اقدام نمايند. 
- آخرين مهلت تحويل پيشنهاد قيمت به دبيرخانه سازمان )اتاق 10( واقع در ساختمان اداري آرامستان باغ رضوان در 

كيلومتر 5 جاده اصفهان –نايين، پايان ساعت اداري )14:20( روز شنبه 97/10/29 مي باشد .

- سازمان آرامستانهاي شهرداري اصفهان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .
- هزينه چاپ آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد .

- آدرس پايگاه اينترنتي ) www.isfahan.ir/farakhan ( مي باشد .        
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تحليل »بلومبرگ« از مذاكرات؛ مصالحه بايد دوجانبه باشد

اعتصاب گسترده 150 ميليون كارمند و كارگر هندي 

نياز مشترك چين و امريكا به توافق تجاري

»مودي« بانك مركزي را به زانو درآورد

گروه جهان| طال تسليمي| 
مقام��ات چی��ن و امري��كا دوش��نبه نخس��تین دور 
گفت و گوهای تجاری پس از اع��ام آتش بس موقت 
90روزه در نشست س��ران چین و امريكا در آرژانتین 
را در پکن آغاز كردند. هدف از اين مذاكرات تس��هیل 
مناقشات تعرفه اي است كه از نیمه سال 2018 شدت 
گرفته و بر بازار هر دو كشور تاثیر منفي گذاشته است. 
دونالد ترامپ رئیس جمهوري امريكا، در آستانه ديدار 
مقامات دو كشور گفت كه مذاکرات تجاری به خوبی 
پیش می رود و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین، 
مش��ارکت بااليی در اين مذاکرات دارد. او افزود: »باور 
دارم ک��ه آنها می خواهند به توافق برس��ند و تعرفه ها 
آسیب ش��ديدتری به چین زده اس��ت.« در اين بین، 
سخنگوی وزارت خارجه چین نیز درباره اين مذاکرات 
ابراز خوش بینی کرد و گفت: »نمايندگان دو كش��ور 
مذاکرات مثبت و سازنده اي در پکن خواهند داشت.« 
معامات روز دوش��نبه در بازارهاي س��هام و مالي نیز 
حاكي از خوش بیني سرمايه گذاران به تسهیل تنش ها 

بین دو اقتصاد برتر جهان بود.
به نوش��ته بلومبرگ، اگر اياالت متحده به اندازه كافي 
صبر به خ��رج دهد، چین به مصالح��ه رضايت خواهد 
داد. آسیب هاي ناش��ی از جنگ تجاری ترامپ با چین 
خیلي گسترده تر و سريع تر از انتظارات پیش رفته است. 
کارخانه های چین و اياالت متحده هر دو کاهش تقاضا 
را شاهد هس��تند. کشاورزان امريكايی متحمل آسیب 
شديدي شده اند. كاهش تقاضای چینی برای »آيفون« 
تنها در يك روز نزديك به 75 میلیارد دالر به ش��ركت 
»اَِپل« ضرر زد. كاهش سرعت رشد بانک مرکزی چین را  
وادار به تسهیل سیاست گذاري ها كرده و به رغم گزارش 
مثبت اخیر بازار كار امريكا، فدرال رزرو براي پیش��برد 
برنامه خود براي عادي سازي نرخ بهره دچار ترديد شده 
اس��ت. نزاع تجاری اياالت متحده و چین عمیقا در اين 
آش��فتگی نقش داشته اس��ت. دو طرف مذاکرات را در 
حالي آغاز كرده اند كه از لزوم دستیابي به توافق آگاهند 
و مي دانند بايستي به طرف مقابل براي مصالحه كمك 

كنند، حتي اگر توافق حاصله ايده آل نباشد.

رشد اقتصادي چین به داليل متعدد از جمله کمپین 
دولت اين كشور برای کاهش وام دهی كند شده است. 
اما صرف نظر از عوامل دخیل در كند ش��دن سرعت 
رش��د اقتصادي، نس��خه تجويزي براي احیاي رشد 
همچنان تغییري نكرده اس��ت: رهب��ران چین بايد 
در کوتاه مدت اعتماد و س��رمايه گذاری را در بخش 
خصوصی احیا کنند و در بلندمدت از نوآوری و بخش 
تولیدي حمايت كنند و همه اين حمايت ها بايستي 
بدون اف��زودن به س��طح مخاطره آمی��ز بدهي هاي 
اين كش��ور صورت بگیرد. در خارج هم آنها بايستي 
اعتماد و اعتقاد به نظام تج��ارت بین المللي را احیا و 

از ش��ركت هاي زنجیره اي تامین در چین محافظت 
كنند. اين اولويت ها با سیاست های اعام شده دولت 
تناقض��ي ندارند و حتي اياالت متحده هم مي تواند با 
اندكي تغییر، در رس��یدگي به نگراني ها از سیاستي 

مشابه استفاده كند.
پکن با اين مس��اله موافق است که نیروهای بازار بايد 
نقش بیشتری در تخصیص سرمايه ايفا کنند که اين 
مساله به معناي لزوم كاهش كمك  هزينه هاي دولتي 
و لغو س��اير مزايای ش��رکت های دولتی خواهد بود. 
چین همچنین به حفظ جريان مداوم سرمايه گذاری، 
فناوری و تخصص خارجی نیاز دارد كه اين امر مستلزم 

گشايش بیشتر اقتصاد و حفاظت از مالکیت معنوی 
به طور موثر است. بازگشت از سیاست هاي غیر موثر 
صنعتي همچون »ساخت چین 2025« نیز مي تواند 
به ارتق��اي ابتكارعمل ها كمك كند. عمل به الزامات 
تعیین شده از سوي س��ازمان تجارت جهانی هم در 
بازگرداندن اعتماد در نظام تجارت جهانی تاثیرگذار 

خواهد بود.
سیاست امريكا در حفظ چهره اي بي تفاوت در قبال 
چین چندان اش��تباه نیس��ت. چین از سال 2013 
تاكنون به انجام اصاحات جسورانه وعده داده است 
بدون اينكه به آنها عمل كن��د. اياالت متحده اكنون 

خواس��تار تعهد دولت شي جین پینگ به اجراي اين 
اصاحات اس��ت. اما در عین حال،  اعمال فشار بیش 
از ان��دازه اياالت متحده براي تس��لیم كردن چین يا 
معنا كردن هرگونه مصالحه به عنوان شكست چین 
در جنگ تجاري، رويكردي اش��تباه خواهد بود. هر 
دو طرف بايد در خروج از اين افتضاحي كه در روابط 
تجاري خ��ود پیش آورده اند، وجه��ه طرف مقابل را 
حفظ كنند و دريابند كه هر دو كشور خیلي بیشتر از 
آنچه دولت هايشان حاضر به اعتراف به آن هستند، به 

يكديگر وابسته اند.
به طور خاصه اينكه طبق آمارهاي اخیر اقتصادي، 
دو كشور يا با يكديگر به شكوفايي مي رسند يا هر دو 
شكست مي خورند. همانطور كه كوين َهِسْت رئیس 
شوراي مشاوران اقتصادي اياالت متحده اخیرا اذعان 
داش��ته، كاهش تقاضای چینی ج��داي از »اَِپل« به 
خیلي از ديگر ش��رکت های اياالت متحده آس��یب 
مي رساند. واشنگتن هم به اندازه پكن براي دستیابي 
به توافق تا پیش از اول ماه مارس، مهلت تعیین شده 
از سوي امريكا براي اعمال دور جديد تعرفه ها، دلیل 

و انگیزه دارد.
اياالت متحده بايد دريابد كه هیچ معامله قابل قبولي 
براي هر دو كشور نمي تواند همه شكايت ها و كاستي ها 
را از بین ببرد. يكي از داليلش هم اين است كه برخي 
از اهداف دور و دراز همچون خواس��ته ترامپ مبني 
بر ت��وازن در تراز تجاري دو كش��ور از نظر اقتصادي 
معنايي ندارد و منطقي نیست. فارغ از هر اتفاقي كه 
بین دولت ها رخ دهد، حمات گروه هاي هكر چیني 
احتماال به شركت هاي امريكايي ادامه خواهد يافت و 
ارتش اياالت متحده همچنان مجبور خواهد بود براي 
مقابله با افزايش قابلیت ه��اي چین در درياي چین 
جنوبي اقدام كند. اما هیچ كدام از اين موارد نبايد به 
محرومیت شركت هاي هر دو كشور از تجارت با منافع 
دوجانبه بینجامند. در حال حاضر، بزرگ ترين تهديد 
براي ادامه موفقیت امريكا، آسیب هاي ناشي از منازعه 
با چین بر س��ر تجارت است. هرچه اين تهديد زودتر 

خنثي شود، بهتر خواهد بود.

گروه جهان|
 يك ماه پس از اس��تعفاي ريی��س بانك مركزي هند 
به دلیل اختافاتش با نارندرا مودي نخست وزير، اين 
بانك 300 تا 400 میلیارد روپیه سود موقتي سهام را 
تا ماه مارس به حساب دولت منتقل مي كند. در زمان 
اس��تعفاي غیرمنتظره يورجیت پاتل ريیس پیشین 
بانك مركزي هند، رسانه ها اعام كردند كه دلیل اين 
كناره گیري فشار شديد دولت براي تغییر سیاست هاي 
بانك مركزي بوده است. حال رويترز به نقل از سه منبع 
مطلع نوشته، مبلغي كه قرار است بانك مركزي هند 
از محل س��ود موقتي س��هام به حساب دولت منتقل 
كند، سه تا چهار برابر سال گذشته است. اين مبلغ به 
دولت كمك مي كند تا با وجود كمبود درآمد، به ويژه 
از محل مالیات كاالها و خدمات در سال 2017، بتواند 
كس��ري بودجه خود را به سطح هدف برساند. رويترز 
نوشته، با انتشار خبر واريز سود موقتي سهام به حساب 
دولت، ارزش روپیه دوشنبه )ديروز( كاهش يافت. در 
پي استعفاي يورجیت پاتل ريیس سابق بانك مركزي 
هند، نیز ارزش روپیه كاه��ش قابل توجهي را تجربه 
كند. در آن زمان گفته ش��د كه در تصمیم استعفاي 
پاتل اختاف نظرش با كابینه نارندا موندي درخصوص 
سیاست هاي پولي موثر بوده است. معاون ريیس بانك 
مركزي هند نیز اكتبر از تاش براي كاهش استقال 

اين بانك انتقاد كرده بود.
نارندرا مودي نخست وزير هند، كه در آستانه انتخابات 

سرنوشت ساز ماه مه قرار دارد فشار زيادي را به بانك 
مركزي براي دريافت سود موقتي سهام وارد كرده بود. 
عاوه بر تنش هاي دولت و بانك مركزي بر س��ر سود 
موقتي سهام، دولت مودي بارها از بانك مركزي هند 
به دلیل نرخ ب��االي وام هاي غیرفعال انتقاد كرده بود. 
هدف دولت هند اين اس��ت كه بانك مركزي از برخي 
سیاست گذاري هاي مناقش��ه برانگیز اخیر بازگردد و 
محدوديت هاي وام دهي را تسهیل كند تا به فعالیت 
اقتصادي دامن زده و اش��تغال زايي ب��ه ارمغان آورد. 
دهلي نو همچنی��ن از بانك مركزي مي خواهد بخش 
بیش��تري از ذخاير پولي خ��ود را وارد اقتصاد كند و 
احتماال هدفش اس��تفاده از اي��ن بودجه براي تامین 
بودجه برنامه هاي پوپولیس��تي در آستانه انتخابات 

سال آينده است.

    اعتصاب 150 ميليون نفري
دش��واري هاي مودي اما با وادار ك��ردن بانك مركزي 
به عقب نش��یني تمام نمي شود. رس��انه هاي هندي 
گزارش داده اند كه از هشتم ژانويه )امروز( 150 میلیون 
كارمند بانك، حمل و نقل عمومي، كارگران كارخانه ها 
و ش��ركت هاي دولتي قرار اس��ت ك��ه در اعتراض به 

سیاست هاي دولت به اعتصابي دو روزه دست بزنند. 
گفته شده كه حداقل 10 اتحاديه تجاري در سراسر هند 
در اعتراض به سیاست هاي ضدكارگري دولت نارندرا 
مودي 48 ساعت دست از كار خواهند كشید. كارگران 

بخش هاي انرژي، فوالد، خودروسازي و بخش هاي مالي 
نیز در اين اعتصاب گسترده شركت خواهند داشت. 

به نوشته كوارتز اينديا، كشاورزان نیز قرار است كه به 
اين اعتصاب بپیوندند. اعتراض كشاورزان علیه دولت 
چندين ماه است كه آغاز شده است. سي اچ ونكاتاچاالم 
دبیركل انجمن تمام كارمندان بانكي در هند، در اين 
باره گفته: »دولت مودي سیاست هاي ضد اقتصادي و 
ضد كارگري را دنبال مي كند و همین مساله باعث شده 
كه ما به سمت اعتصاب برويم. براي مثال، قیمت كاالها 
به ويژه كاالهاي ضروري افزايش يافته و به نظر مي رسد 
كه دولت قصد ندارد هیچ كاري در اين باره انجام دهد.« 
نارضايتي ها از مودي به ش��دت افزايش يافته اس��ت 
تا جايي كه نش��ريه »تايمز آو اينديا« هم با اش��اره به 
انتخاباتي كه در پیش است، به نقل از آراي منتشر شده 
در سايت كمیسیون انتخابات هند نوشته، در انتخابات 
سراس��ري ماه مه، حزب مخالف كنگ��ره در برخي از 
ايالت هاي سرنوشت س��از چون چتیسگر و راجستان 
به راحتي پیروز ش��ده و در »مادهیا پرادش« شانه به 
شانه بهاراتیا جاناتا به رهبري مودي پیش خواهد رفت. 
اعض��اي حزب كنگ��ره اب��راز اطمین��ان كرده اند كه 
اكثريت كرسي هاي مجلس را به دست آورده و درباره 
نخس��ت وزيري »رائول گاندي« رهب��ر حزب كنگره 
تصمیم خواهد گرفت. به گفته تحلیلگران، شكس��ت 
احتمالي حزب بهاراتیا جاناتا در انتخابات سراس��ري 
نشان دهنده ناخرسندي اقشار روستايي از نارندرا مودي 

است. منتقدان بر اين باورند كه مودي به وعده هايش 
در زمینه اش��تغال زايي براي جوانان و بهبود ش��رايط 
كشاورزان عمل نكرده است. اين در حالي است كه در 
هند هیچ دولتي بدون حمايت از كشاورزان بر راس كار 
نمي آيد. حزب بهاراتیا جاناتا در سال 1998 میادي 
نیز به دلیل افت قیمت س��یب زمیني و پیاز نتوانست 
انتخابات پارلماني را برنده ش��ود و در نتیجه قدرت را 
واگذار كرد. در سال 1990 هم حزب »ايندريا گاندي« 
به دلیل نارضايتي كشاورزان، نتايج انتخابات را به رقباي 

خود واگذار كرد.
چالش هاي داخلي نارندرا مودي در شرايطي است كه 
دهلي نو در عرصه جهاني هم در 2019 میادي روزهاي 
دشواري در پیش دارد. نشريه هندوستان تايمز نوشته 

است كه سیاست »اول امريكا« و توافق خروج بريتانیا 
)يكي از متحدان بزرگ تج��اري هند( از اتحاديه اروپا 
مهم ترين چالش هاي اقتصادي هند در 2019 میادي 
هس��تند. در اين گزارش آمده، سیاست »اول امريكا« 
ترامپ مي تواند منجر به افزاي��ش تعرفه و يارانه ها در 
جنگ تج��اري طوالني مدت به بهانه حمايت از تولید 
داخل شود. نارندرا مودي در مجمع جهاني اقتصاد در 
ژانويه 2018 سیاس��ت هاي تجارت حمايت گرايي را 
پديده اي بسیار نگران كننده خواند. همچنین با توجه 
به توافق برگزيت در بريتانیا، هند ممكن است با عواقب 
غیرمنتظره كس��ري تجاري مواجه شود و به احتمال 
زياد توافق آزاد تجاري بین بريتانیا و هند دست يافتني 

نخواهد بود. 

دريچه

 ادامه تظاهرات در سودان
و بازداشت اساتيد دانشگاه

گروه جهان|همزمان با ادامه تظاهرات ضد دولتی 
در سودان، مسووالن امنیتی اين کشور تعدادی از 
اساتید دانشگاه خارطوم را بازداشت کردند اما برخي 
منابع گفته اند، اين اس��اتید آزاد شده اند. به گزارش 
روزنامه فرامنطقه اي حیات، بازداش��ت استادان و 
کارکنان دانش��گاه خارطوم درحالی صورت گرفته 
كه پايتخت س��ودان و دو شهر »ودمدنی« در مرکز 
اين کشور و »عطبره« در شمال سودان شاهد موج 
جديدی از تظاهرات ضد دولتی بودند. اين اعتراضات 
با هدف فش��ار آوردن بر عمر البشیر رئیس جمهور 
سودان برای کناره گیری از قدرت صورت می گیرد. 
به گفته شاهدان عینی نیروهای امنیتی مانع خروج 
استادان و کارمندان دانش��گاه خارطوم به خارج از 
دانشگاه شدند و هشت تن از آن ها را بازداشت کردند. 
اين اولین باری است که قديمی ترين نهاد آموزشی 
س��ودان در اعتراضات ش��رکت می کند. نیروهای 
امنیتی س��ودان بقیه تظاهرکنن��دگان را مجبور 
کردند به داخل دانش��گاه بازگردند. پلیس سودان 
برای متفرق ک��ردن تظاهرکنندگان در خارطوم از 
گاز اشک آور استفاده کرده است. جمعیت شاغان 
سودانی که ش��امل پزشکان، مدرسان و مهندسان 
است از حامیانش خواس��ته بود تا راهپیمايی را به 
سمت کاخ رياست جمهوری با هدف فشار آوردن بر 
عمر البشیر برای کناره گیری از قدرت برگزار کنند. 
اقتصاد س��ودان با مش��کات زيادی مواجه است و 
میانگین تورم در اين کشور به خاطر از دست دادن 

70 درصد درآمدهای نفتی باال رفته است.

پيشنهاد ترامپ :
ديوار فوالدی بسازيم

گروه جهان|رئیس جمهوری امريكا تاكید كرده از 
تصمیم خود برای احداث ديوار مرزی با مکزيک کوتاه 
نخواهد آمد. دونالد ترامپ در عین حال گفته بر اساس 
توافقی احتمالی با نمايندگان حزب دموکرات، ديوار 
مرزی در جنوب اين کش��ور از جنس فوالد ساخته 
خواهد شد، نه بتن. پیشنهادي كه دموكرات ها از آن 

استقبال نكرده اند.
نیويورك تايمز نوشته، نمايندگان دموكرات همچنین 
با تشديد فشارها بر ترامپ هشدار داده اند كه لوايحي 
مستقلي را براي بازگشايي بخش هاي تعطیل شده 
دولت تصويب خواهند ك��رد. دموكرات ها در کنگره 
امريكا در اواخر سال میادی گذشته با تصويب بودجه 
احداث ديوار مد نظر ترامپ موافقت نکردند و از همان 
زمان با تعطیلی بخشی از دولت، بن بست سیاسی در 
اياالت متحده آغاز شد. اکنون بیش از دو هفته است 
که صدها هزار تن از کارکنان دولت فدرال بیکار شده 
و حقوق دريافت نمی کنند. ترامپ ظاهرا اين سخنان 
را برای خروج از بن بس��ت سیاسی در کشورش ايراد 
کرده اس��ت. وی با اين حال نسبت به نتیجه مثبت 
گفت وگوهای آتی با نمايندگان کنگره اظهار بدبینی 
کرده است. قرار اس��ت نمايندگان کنگره يک شنبه 
آينده با مايک پنس معاون رئیس جمهوری امريكا، 
ديدار کنند. اين در حالي اس��ت ك��ه امیدي به پايان 
مناقشه نیست چرا كه کاخ سفید به تازگی اعام کرده 
تعطیلی ممکن است تا مدتی ادامه داشته باشد. کاخ 
س��فید در عین حال گفته پیشنهاد ديوار فوالدی به 

مثابه دادن شاخه زيتون صلح به دموکرات ها است. 

هشدار پكن به اعزام ناو 
امريكايي به دريای جنوبی چين
گروه جهان| چین به طور رس��می و همچنین با 
اعزام جنگ افزارهای خود به منطقه، به حضور کشتی 
امريكايی در دريای چین جنوبی هشدار داده است. به 
گزارش رويت��رز، وزارت خارجه چین اعام کرده که 
پکن به طور رسمی به حضور بدون اجازه يک کشتی 
امريكايی در نزديکی جزاير پاراسل در دريای چین 
جنوبی، اعتراض و هشدار داده است. در همین رابطه 
ناوها و جنگنده های چینی به منطقه اعزام شده اند تا 

به اين کشتی امريكايی هشدار بدهند.
مس��اله دريای چین جنوبی مدت هاست که میان 
چین و ساير کشورهای آس��یايی مساله ساز شده و 
در اين میان امريكا با حمايت از مواضع کش��ورهای 
آسیايی بر تنش های موجود در منطقه افزوده است. 
در همین رابطه راش��ل مک مار س��خنگوی ناوگان 
اقیانوسیه نیروی دريايی امريكا، دوشنبه از عملیات 
دريانوردی ناو »ي��واس اس مک کمپبل« امريكا در 
فاصله اندکی از مجمع الجزاير مورد مناقشه پاراسل 
در دريای چین جنوبی خبر داده است. منابع غربی 
گفته اند اين عملیات دريانوردی قصد ندارد هیچ يک 
از کشورهای منطقه را به چالش کشیده يا القاکننده 
پیامی سیاسی باشد. پیش از اين گزارش شده بود که 
مقامات دولت چین مذاکراتی رسمی را با يک هیأت 
امريكايی در پکن آغاز کرده اند تا از اختافات دوجانبه 
در زمینه های تجاری و اقتصادی بکاهند. دريای چین 
جنوبی سال های متمادی محل مناقشه ويتنام، چین، 
برونئی، مالزی و فیلیپین بر سر مالکیت جزاير پاراسل و 

اسپرتلی آرشیپاگو در اين منطقه بوده است.

ترزا مي: راي گيري برگزيت 
هفته آتي انجام مي شود

گروه جهان|نخس��ت وزير بريتانی��ا تاكید كرد 
كه از پارلمان خواهد خواس��ت ت��ا در روز 14 يا 15 
ژانويه )24 يا 25 دي( به طرح پیش��نهادي او براي 
خروج از اتحاديه اروپ��ا )برگزيت( راي بدهند. ترزا 
مي در مصاحبه با بي بي سي تاكید كرد: »رايزني ها 
از اين هفته آغاز مي شود و تا هفته بعد ادامه خواهد 
داش��ت و پس از آن، راي گیري انجام خواهد شد.« 
ت��رزا مي راي گیري ماه دس��امبر در پارلم��ان را به 
تعويق انداخت چون نگران بود شرايط خروجي كه 
با بروكسل مورد توافق قرار گرفته است، راي مثبت 
قانون گذاران را نگیرد. نخس��ت وزير بريتانیا تاكید 
كرد: »برخي تغییرات و تضمین ها از جانب رهبران 
اتحاديه اروپا گرفته ام كه در روزهاي آتي مشخص 
مي شود و شامل تدابیر مشخصي براي ايرلند شمالي 
و ايفاي نقش بیش��تر پارلمان در مذاكرات بر س��ر 
مناسبات آتي اتحاديه اروپا و بريتانیا مي شود.« اين 
در حالي اس��ت كه اتحاديه اروپا و رهبران اروپايي 
بارها تاكید كرده اند بر س��ر توافق به دس��ت آمده 
مجددا مذاكره نخواهند كرد. ترزا مي ديروز در آستانه 
بازگشت قانون گذاران مجلس عوام از تعطیات سال 
نو هشدار داد كه اگر طرح برگزيتي مورد توافق بین 
لندن و بروكسل شكست بخورد، كشور در وضعیت 
نامعلومي قرار خواهد گرفت. طبق برنامه ريزي هاي 
قبلي بريتانیا قرار است 29 مارس 2019 از اتحاديه 
اروپا جدا شود و اگر تا آن زمان دو طرف بر سر شرايط 
جدايي كنار نیامده باشند، بريتانیا با »خروج بدون 

توافق« مواجه خواهد شد.

مبادالت تجاري مسكو و پكن 
به 97 ميليارد دالر رسيد

گروه جهان|سفیر روس��یه در چین اعام کرده 
مبادالت بازرگانی بین اين كش��ور و چین در سال 
2018 به سطح  بی سابقه ای رس��یده و بالغ بر 97 
میلیارد و 200 میلیون دالر بوده اس��ت. به گزارش 
ايرنا، »آندره دنیسوف« در جمع بندی دستاوردهای 
روابط دو کشور در س��ال 2018 افزود كه اين آمار 
نس��بت به س��ال 2017، برابر با 27.8 درصد رشد 
داشته است. به گفته سفیر روس��یه، صادرات اين 
کشور به چین در س��ال گذشته 44 درصد افزايش 
يافت و تراز تجاری دو کشور مثبت و 10 میلیارد دالر 
به نفع روسیه است.  دنیسوف گفت: »چین شريک 
اصلی تجاری روسیه است و روسیه نیز به نوبه خود 
ش��رايط الزم برای اينکه جزو 10 کشور نخست در 
شراکت با چین قرار بگیرد را داراست و در حال حاضر 
يازدهمین شريک اين کشور به شمار مي رود.« سفیر 
روسیه در پکن گفت که دو کشور برای افزايش سطح 
مبادالت بازرگانی دوجانبه تا رقم 200 میلیارد دالر 
برای سال 2019، برنامه ريزی کرده اند و شرايط الزم 

برای رسیدن به اين هدف فراهم شده است. 
سفیر روسیه در پکن گفت: »در ساختار اقتصادی و 
بازرگانی روسیه و چین، حوزه انرژی در رده نخست 
قرار دارد، اما اين موضوع نباي��د مايه نگرانی ديگر 
کش��ورها ش��ود. در دورنمای نزديک، حوزه انرژی 
محرک اصل��ی همکاری های اقتصادی روس��یه و 
چین خواهد بود. روس��یه در سال 2018 موقعیت 
خود به عنوان صادر کننده اصل��ی نفت به چین را 

تثبیت كرده است.«
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درآمد 3 ميليارد دالري 
گرجستان  از گردشگری 

گروه جهان| نخست وزير گرجستان اعام كرده 
است در سال 2018 میادي 8 میلیون و 679 هزار 
مسافر خارجی از اين كشور ديدار کرده اند و درآمد 
گرجستان از محل گردشگری به بیش از 3 میلیارد 
دالر رسیده است. به گزارش آپسنی، ماموکا باختادزه 
گفته است تعداد مس��افران خارجی که در 2018 
به گرجستان سفر کرده اند، در مقايسه با يک سال 
پیش 9.8درصد افزايش يافته اس��ت. گفته شده، 
شمار مس��افران خارجی که با هدف گردشگری به 
گرجستان سفر کرده اند، چهار میلیون و 700 هزار 
نفر بوده که 16.9 درصد در مقايسه با يک سال قبل 
است . سهم گردشگری در مجموع تولید ناخالص 
داخلی گرجس��تان در 2018 میادی 7.6 درصد 
بوده است. گرجستان در سال 2018 میادي از نظر 
سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی، در میان 
125 کشور در رده پنجم قرار می گیرد. همچنین بنا 
به گزارش سازمان جهانی گردشگری، گرجستان از 
نظر رشد سريع گردشگری در رتبه چهارم جهانی و 
در اروپا در رده دوم قرار می گیرد.اداره ملی گردشگری 
گرجستان، تعداد گرشگران خارجی که در 2017 
میادی به اين کشور سفر کردند را هفت میلیون و 
555 هزار نف��ر و در آمد حاصل از آن را دو میلیارد و 
700 میلیون دالر اعام کرده است.  آمارها درباره ورود 
گردشگران خارجي به گرجستان در شرايطي منتشر 
شده كه اين كشور در چند ماه گذشته مشكاتي را 
براي ورود گردشگران ايراني ايجاد كرده بود تا جايي 
كه دستیار وزير خارجه ايران، برخوردهای نامتعارف 
برخي از ماموران مرزی گرجستان و افزايش میزان 
بازگرداندن اتباع ايرانی را مغاير با روابط دوس��تانه 
فیمابین خوانده و تداوم اين روند را آس��یب زننده 
به روابط و ارتباطات خوب مردم دو کش��ور دانست. 
يوسب چاخواشويلی سفیر گرجستان، در ايران نیز با 
اظهار تاسف از برخی برخوردهای صورت گرفته، وعده 
داده كه شخصا مساله را پیگیری خواهد كرد. وزارت 
خارجه و سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردشگری ايران نیز در ادامه بازگرداندن اتباع ايرانی از 
مرزهای گرجستان درخواست کردند؛ تا اطاع ثانوی 
از انجام سفر غیرضروری به اين کشور خودداری شود. 
گرجستان با مساحت 69.7 هزار کیلومتر مربع و با 
سه میلیون و 718 هزار نفر جمعیت يکی از سه کشور 

منطقه قفقاز جنوبی است .

كوتاه از منطقه

جنگ، برق در كابل و 7 واليت 
ديگر را  قطع كرد

شركت ملي برق افغانستان )برشنا( اعام كرده 
كه دوشنبه به دلیل ادامه درگیري میان نیروهاي 
شورشي و دولت افغانستان، برق وارداتي از كشور 
ازبكستان به كابل و هفت واليت ديگر قطع شده 
است. به گزارش بي بي سي، كابل به 450 مگاوات 
برق نیاز دارد و از اين مجموع 300 مگاوات آن از 
برق وارداتي كشور ازبكستان تامین مي شود. در 
گذشته برق كابل معموال تنها در فصل سرما، با 
مشكل جیره بندي روبه رو مي شد ولي درسال هاي 
اخیر در فص��ل بهار نیز مردم به ب��رق مورد نیاز 
خود دسترس��ي ندارند. افغانس��تان به شدت به 
برق وارداتي متكي است. ناامني، كاهش آب در 
سدهاي تولید برق و كاهش بارندگي در سال هاي 
اخیر باعث ش��ده كه تامین برق به چالش جدي 

براي حكومت افغانستان بدل شود.

 امريكا خروج از سوريه
را مشروط كرد 

مش��اور رييس جمه��وري امريكا گفت��ه خروج 
نيروهاي نظامي امريكا از سوريه مشروط به ارايه 
تضمين از س��وي تركيه در عدم حمله به كردها 
است. به گزارش يورونيوز، تصميم ناگهاني دونالد 
ترامپ در اعالم خ��روج قريب الوق��وع نظاميان 
امريكايي از سوريه كردهاي اين كشور را نسبت 
به حمله تركيه به ش��دت نگران كرده است. حال 
مشاور امنيت ملي ترامپ با اعالم مشروط بودن 
تصميم خ��روج نظامي��ان امريكايي از س��وريه 
تصريح كرده كش��ورش ب��راي اجراي��ي كردن 
فرمان عقب نش��يني از س��وريه خواهان تدابير و 

تضمين هاي ويژه امنيتي است.

سفر رييس جمهور عراق به قطر 
يك روزنامه عراقي از س��فر آتي رييس جمهور اين 
كشور به قطر خبر داده است. به گزارش الصباح، برهم 
صالح رييس جمهور عراق، قصد دارد پنج شنبه دهم 
ماه ژانويه به منظور ديدار با تميم بن حمدآل ثاني، 
امير قطر و مس��ووالن برجسته اين كشور به دوحه 
س��فر كند. سفر برهم صالح بخش��ي از تالش هاي 
رييس جمهور عراق براي پيشرفت روابط منطقه اي 

و بين المللي عراق است.

كويت؛ ميزبان احتمالي 
مذاكرات آينده يمن

معاون وزي��ر خارجه كويت گفته ممكن اس��ت 
كش��ورش ميزب��ان دور جديد مذاك��رات ميان 
طرف هاي درگير در يمن باشد. به گزارش رويترز، 
فهد العوضي با اش��اره به نقش كويت در تسهيل 
روند مذاكرات اخير يمن و انتقال هيات انصاراهلل 
به محل مذاكرات گفته هنوز زمان دقيق مذاكرات 
آينده مشخص نيس��ت و اين موضوع به تحوالت 
يمن و اجراي مفاد توافق استكهلم بستگي دارد. 
وزير خارجه كويت پيش تر براي ميزباني مذاكرات 
ميان دو طرف براي پاي��ان دادن به جنگ اعالم 
آمادگي كرده بود. ائتالف عربستان از مه 2015 
با حمالت همه جانبه تقريب��ا يمن را بطور كامل 

تخريب كرده است.
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عكسروز

چهرهروز

»بهمن فرمان آرا« مقابل دوربين »درميشيان«
در حالي كه فيلمبرداري »مجبوريم« تازه ترين فيلم رضا درميشيان آغاز شده، بهمن فرمان آرا به جمع بازيگران اين فيلم اضافه شد.

بهمن فرمان آرا كارگردان سينماي ايران و سازنده فيلم هاي »خانه اي روي آب«، »شازده احتجاب«، »بوي كافور عطر ياس« و ... در 
فيلم »مجبوريم« رضا درميشيان ايفاي نقش مي كند. فرمان آرا پيش از اين در دو ساخته خود »بوي كافور، عطر ياس« و »حكايت 
دريا« بازي كرده بود. او امسال براي ايفاي نقش در فيلم »حكايت دريا« نامزد دريافت جايزه بهترين بازيگر مرد آسياپاسفيك شده 
بود. فاطمه معتمدآريا، نگار جواهريان، پارسا پيروزفر، پرديس احمديه، مجتبي پيرزاده، بابك كريمي، رضا بهبودي و... از بازيگران 

»مجبوريم« هستند كه به تهيه كنندگي و سرمايه رضا درميشيان توليد مي شود.

بازارهنر

اکران دو فیلم جدید در سینماها

آمار مرکز آمار درباره میزان سینما و تئاتر دیدن مردم

»ژرژ پطرسی« راوی کنسرت می شود

پایان فیلمبرداری »ژن خوک« 

دو فيلم جديد از چهارش��نبه روانه اکران 
س��ينماها می ش��وند. غالمرضا فرجی، 
سخنگوی کارگروه اکران، درباره مصوبات 
جلسه دوشنبه 17 دی ماه اين کارگروه با 
اعالم اينکه هيچ تصميمی تازه درباره پخش 
مسابقات جام ملت های آسيا در سينماها 
گرفته نشده است، به ايس��نا گفت: از روز 
چهارش��نبه 19 دی ماه دو فيلم »درساژ« 

درسرگروه زندگی و »تخته گاز« در سرگروه سينمايی 
ايران، اکران خود را آغاز می کنند. »درساژ« پويا بادکوبه 
به تهي��ه کنندگ��ی روح اهلل برادری و س��ميرا برادری 
تاکنون در حدود بيست جشنواره  جهانی حضور داشته 
و جوايز متعددی از جمله جايزه ويژه هيات داوران برلين 
و س��يمرغ بهترين فيلم اول جش��نواره جهانی فجر را 
دريافت کرده است.   در اين فيلم سينمايی علی مصفا، 
شبنم مقدمی، هوشنگ توکلی، عليرضا ثانی فر، عليرضا 
آقاخانی ، س��يامک اديب، جالل فاطمی، لويی سيفی، 
 يسنا ميرطهماسب ، باسط رضايی، به آفريد غفاريان ،

شايان فصيح زاده، رامبد مطلبی و نگار مقدم 
بازی کرده اند. »درساژ« قصه دختر شانزده 
ساله ای است که در دوراهی ايستاده است.

»تخته گاز« به کارگردانی محمد آهنگرانی 
هم يک کمدی اجتماعی اس��ت که سام 
درخشانی، کامبيز ديرباز، الهام حميدی، 
ليال اوتادی، رز رضوی، بيژن بنفش��ه خواه 
و داري��وش فرهنگ و )با حضور( نفيس��ه 
روش��ن، نيما شاهرخ شاهی و پرس��تو صالحی وساقی 
زينتی)با معرفی( اميرعلی معروف بازيگران آن هستند. 
در خالصه داستان اين فيلم آمده است: »سليمان« قطار 
خنده را به قصد اثبات مرد بودنش در خانواده و جامعه 
تخته گاز می راند چرا که به هزار و يک دليل زير سوال قرار 
گرفته شده و خود او نيز به اين امر واقف شده و درصدد 
رفع نواقص خود برآمده است و در اين مابين فضای شاد 
و مفرح��ی را برای مخاطبين به ارمغان م��ی آورد و در 
اين مسير فراز و نشيب هايی را پشت سر می گذارد و در 

ايستگاه های مختلف خنده توقفی می کند. 

در س��ال ١٣٩٦ حدود ۵.1 مردم ايران 
به تماشای تئاتر رفته اند. از افرادی که 
به سينما رفته اند، ٢٩.٩درصد يک بار، 
٢٨.٣ درصد دوبار و ٤١.٨ درصد، بيشتر 
از دوبار به سينما رفته اند.  براساس طرح 
فرهنگ رفتاری خانوار مرکز آمار ايران 
در  سال ١٣٩٦، تنها حدود ١٩درصد از 
افراد ١٥ ساله و بيشتر به سينما رفتند. 

اين درصد برای تئاتر ۵.١ درصد و برای کنسرت ٤.۵ 

درصد بوده است. از افرادی که به سينما 
رفته ان��د، ٢٩.٩درصد يک ب��ار، ٢٨.٣ 
درصد دوبار و ٤١.٨ درصد، بيش��تر از 
دوبار به سينما رفته اند. ۵9.۴ درصد افراد 
با خانواده به سينما رفته اند، ٣٧.٢ درصد 
با دوستان و ٤.٣ درصد يا به تنهايی يا با 
ساير افراد به س��ينما رفته اند. ژانرهای 
)موضوع( اجتماعی و کمدی بيشترين 

مخاطب را در سينما داشته است. 

تازه ترين کنسرت ارکستر سمفونيک تهران 
در حالی برگزار می شود که بنياد رودکی 
هنوز گزارش مشروحی را از ترکيب جديد 
نوازندگانش بعد از برگزاری آزمون نوازندگی 
اعالم نکرده است. ارکستر سمفونيک تهران 
به رهبری شهرداد روحانی ساعت ۲1 روز 
چهارشنبه دهم بهمن ماه در تاالر وحدت 
تهران برگزار می ش��ود. در اين کنس��رت 

قطعات »اورتور کارناوال« اثر آنتونی دورژاک، »سمفونی 
ش��ماره ۲ )موومان سوم(« اثر س��رگئی راخمانينوف، 
»باروک فالمينگو برای ۴ هارپ« اثر دبورا هانسون، »پيتر 
و گرگ« اثر س��رگئی پروکفيف با روايت ژرژ پطرسی و 

»دانزون شماره ۲« پيش روی مخاطبان قرار می گيرد.
تازه ترين کنسرت ارکستر سمفونيک تهران در حالی 
برگزار می شود که هنوز خبر مشخصی از ترکيب جديد 

نوازندگان ارکستر بعد از برگزاری آزمون 
نوازندگی س��ازهای زهی بنياد فرهنگی 
هنری رودکی خبر دقيقی منتش��ر نشده 
کما اينک��ه روابط عمومی بني��اد رودکی 
چندی پيش فقط به ذکر اس��امی نفرات 
برتر اين بخش در حوزه های مختلف سازی 
اکتفا کرد. بني��اد فرهنگی هنری رودکی 
پاييز امسال  در راستای شناسايی و جذب 
نوازندگان توانمند که به همکاری با ارکستر سمفونيک 
تهران و ارکستر ملی ايران تمايل دارند، اقدام به برگزاری 
آزمون نوازندگی کرد. نوازندگان س��ازهای زهی شامل 
ويولن، ويوال، ويولنسل، کنترباس، سازهای بادی چوبی 
شامل فلوت، ابوا، کالرينت، فاگوت و سازهای بادی برنجی 
شامل هورن، ترومپت، ترومبون، توبا می توانستند در اين 

آزمون شرکت کنند.

فيلمبرداری فيلم سينمايی »ژن خوک« 
به نويسندگی، کارگردانی و تهيه کنندگی 
سعيد سهيلی ش��ب گذشته )يک شنبه 
16 دی ماه( به پايان رس��يد. فيلمبرداری 
فيلم سينمايی »ژن خوک« به کارگردانی 
سعيد س��هيلی که ش��نبه ۲6 آبان ماه با 
حضور جمشيد هاش��م پور آغاز شده بود، 
يک ش��نبه 16 دی ماه در لوکيش��نی در 

جنوب شهر تهران به پايان رس��يد. هادی حجازی فر، 
س��ينا مهراد و نازنين بياتی آخرين بازيگرانی بودند که 
در آخرين سکانس »ژن خوک« مقابل دوربين مسعود 
سالمی رفتند. عالوه بر حجازی فر، مهراد و بياتی، ديگر 
بازيگران اين فيلم عبارتند از: بهرنگ علوی، صبا سهيلی، 
قربان نجفی، عليرضا مهران، شهين تسليمی، مهدی 
دانايی مقدم، احمد مينايی، افش��ين اخالقی، فرشيد 
نزاکتی، وحيد کرمانی، مهسا آبيز با حضوِر الناز حبيبی و 
هنرمندِی جمشيد هاشم پور. تدوين اين فيلم همزمان 
با فيلمبرداری توسط فرامرز هوتهم انجام شده و سهيلی 

قص��د دارد فيلم جديدش را ب��رای اکران 
در نوروز 98 آماده کند. فيلم قبلی سعيد 
سهيلی، »گش��ت ۲« که جزو فيلم های 
اکران نوروزی امسال بود، با فروشی بيش 
از ۲1 ميليارد تومان عنوان سومين فيلم 
پرفروش سال 96 و چهارمين فيلم پرفروش 
تاريخ سينمای ايران را از آن خود کرد. ديگر 
عوامل »ژن خوک« عبارتند از: نويسنده، 
کارگردان و تهيه کننده: سعيد سهيلی، مدير فيلمبرداری: 
مسعود سالمی، طراح لباس: ملودی اسماعيلی، مدير 
توليد: سجاد رحيمی، مدير تدارکات: محمد ابراهيمی، 
صدابردار: وحيد مقدسی، دستيار يک کارگردان: حامد 
مختاری، برنامه ريز: اميد جزينی، تدوين: فرامرز هوتهم، 
ط��راح صحنه: محمدرض��ا ميرزاجان محمدی، طراح 
چهره پردازی: عباس عباسی، عکاس: سحاب زريباف، 
منشی صحنه: سعيده دليريان، پش��ت صحنه: روزبه 
خسروی، جانشين تهيه: ابراهيم اصغری، دستيار تهيه: 

محمد محمديان، مشاور رسانه ای: مريم قربانی نيا.

تاريخنگاري

مرگ مظفرالدین شاه 
مظفرالدين شاه قاجار، هفدهم دی ماه 1۲8۵ سه ماه پس 
از شکل گيری مجلس مشروطيت و 10 روز پس از امضاي 
قانون مش��روطه، در اثر بيماری درگذشت. او در دوره ای 
به قدرت رس��يد که جهان غرب از مدرنيزاسيون به روح 
مدرنيته رسيده بود و متفکران عصر روشنگری توانسته 
بودند مس��ير تاريخ را تغيير بدهند. در ايران نيز به دنبال 
مشروطه عثمانی و تحت تاثير انديشه های روشنفکران 
فرنگ رفته و دنياديده، چشم و گوش مردم به ديدن حقايق 
دوران باز شده و مشروطه خواهی به جريان افتاده و به يک 
مطالبه ملی تبديل شده بود. خود مظفرالدين شاه هم در 
پی چند سفر به فرنگ و نظاره دستاوردهای تمدن جديد 

منقلب شده بود.
آوردن نخستين خودرو و نيز سينماتوگراف به ايران پيامد 
همين سفرها بود. مظفرالدين شاه قاجار طی سفر 1۲79 
خورشيدی از تاريخ پنج شنبه 17خرداد تا دوشنبه ۲1 
خرداد در ش��هر ورشوی لهس��تان اقامت کرد. متن زير 
بخش هايی از گزارش اين سفر اس��ت که عينا از کتاب 
خاطرات وی نقل ش��ده است. »…. تا آمديم، به راه آهن 
شهر ورشو رسيديم. پرنس فرمانفرمای لهستان که اسمش 
امير تيسکی است با جميع صاحب منصبان نظامی مقيم 
ورش��و حاضر بودند. س��ربازان و اهل نظام را تا آخر صف 
مالحظه کرديم. بعد که از جلو ما دفيله کردند )رژه رفتند( 
من و جناب اشرف صدراعظم و پرنس و آدميرال در يک 
کالسکه نشسته، ساير ملتزمين هم در کالسکه های ديگر 

به طرف شهر روانه شديم. در بين راه همه جا سرباز و سوار 
و توپچ��ی در کنار خيابان ها صف زده بودند و تماما برای 
تهنيت و احترام ما هورا می کشيدند. عموم مردم از ورود ما 
زياده اظهار شعف می کردند. ما هم به همه اظهار مهربانی 

می کرديم و با دستمال تعارف می کرديم.
حقيقتا خيلی خوب از ما پذيرايی کردند. از پلی گذشتيم 
که روی رودخانه ورشو س��اخته اند که تقريبا ۳00 ذرع 
طول پل می ش��ود. خيلی پل غريبی اس��ت. دو کشتی 
بخاری هم روی رودخان��ه در حرکت بود. بعد آمديم به 
عمارت الزنسکی که از برای نزول ما حاضر کرده بودند. 
اين عمارت از بناهای سالطين لهس��تان است. پارک و 
عمارت غريبی است. دو درياچه در جلو اين عمارت واقع 
اس��ت که به قدر درياچه سلطنت آباد خودمان می شود. 
خيلی مصفا است. درخت های مارونيه )زبان گنجشک( 
خيلی بزرگ دارد. من خيلی مايل بودم برگ اين درخت را 
ببينم و در اينجا که ديدم به قدر درخت های نارون بزرگ 

ايران است. درختی ديدم که تا امروز نديده بودم برگ های 
قرمزی داشت به رنگ آلوچه های قرمز ايران. ناصر خاقان 
را گفتيم رفت ش��اخه ای از آن چيده آورد تماشا کرديم. 

خيلی تماشا داشت…«
مظفرالدين شاه وقايع صبح روز بعد را چنين وصف کرده 
است: »… صبح که از خواب بيدار شديم آدميرال آمده 
عرض کرد ترتيب مشق و مانوری در خارج شهر داده 
شده، بايد به  آنجا برويم. پرنس فرمانفرما هم در آنجا برای 
پذيرايی حاضر است. من و جناب اشرف صدراعظم و 
آدميرال و وزير دربار در يک کالس��که نشسته حرکت 
کرديم. بعضی از ملتزمين ه��م در رکاب بودند. از اين 
پارک تا آن نقطه که موقع مانور بود بيس��ت دقيقه راه 
است. بعد از اتمام مانور ما با جناب اشرف صدراعظم و 
آدميرال سوار کالسکه شده به طرف منزل آمديم و در 
بين راه به در خانه پرنس فرمانفرما آمده کارت گذاشتيم 
و از آنجا گذشتيم آمديم منزل عکاسی که مطيع السلطنه 
حاضر کرده بود که عکس ما را بيندازد. چند قطعه عکس 
مرا برداشت…« مظفرالدين شاه دو روز بعد در گزارش 
روزانه خود چنين ادامه می دهد: »… عکاسی که پريروز 
عکس ما را انداخت امروز عکس ها را حاضر کرده بود. به 
توسط صنيع السلطنه به حضور آورد. الحق خيلی خوب 
عکس انداخته بود. چند قطعه کارت پستال عکس ما را 
درست کرده بودند. به حضور آوردند و ما آنها را دستخط 

کرديم و به تبريز فرستاديم …«

میراثنامه

بيغوله هایي به نام كاخ هاي پهلوي 
در جزيره كيش عمارت هاي شاخصي از دوره پهلوي دوم 
باقي مانده كه از بين آنها دو ساختمان، اقامتگاه خاندان 
محمدرضا، شاه دوم پهلوي بوده كه سال ها است به حال 
خود رها ش��ده اند و رو به ويراني اند و اميد مي رود از اين 
ظرفيت درجهت جذب گردشگر استفاده بهينه شود.

كاخ شماره يك معروف به »كاخ كيش اليت« كه در سال 
1۳87 به ش��ماره ۲۴۳80 به عنوان اثر ملي ثبت شده 
است، اقامتگاه اصلي محمدرضا پهلوي در اين جزيره بوده 
كه پس از دوران ُمهر و موم، به تجارت خانه تبديل شد 
و بعدها تا پيش از سال 80 هم به بازارچه تغيير كاربري 
داده شد. بنا به اطالعاتي كه سازمان منطقه آزاد كيش در 
اختيار ايسنا قرار داده. اطراف كاخ اليت سال ها است كه 
فنس كشي شده. راه هاي ورود به آن مسدود شده. روي 
قفل درهاي ورودي جوش خورده تا از تاراج بيش از حد 
اين عمارت جلوگيري شود. تابلو ورود ممنوع در محوطه 
كاخ ديده مي شود. روي تابلوي ثبتي كاخ اليت متذكر 
شده است كه »اين بنا به شماره ۲۴۳80 در فهرست آثار 
ملي ايران به ثبت رسيده است و هرگونه دخل و تصرف 
در آن جرم محسوب مي شود«. اما ورود به كاخ خيلي هم 
سخت نيست. يكي از درهاي كاخ باز است. نشانه هايي 
از تردد افراد زيادي در ساختمان ديده مي شود. به نظر 
مي آيد اين كاِخ خالي از سكنه خيلي هم روز و شب سوت 

و كوري ندارد. ونداليسم روي ديوارهاي كاخي كه زماني 
تجارت خانه و بازارچه ش��ده بود، فرياد مي زند. رد پاي 
هرزنويس ها خيلي تازه است. تمام شيشه ها خرد شده 
و راه نفوذ رطوبت به داخل بنا باز است. ترك هاي بزرگي 
روي ديوارهاي بيروني عمارت ديده مي شود. ديوارهاي 
داخلي هم پوسيده شده. اثر سوختگي روي نماي چوبي 
داخل ساختمان ديده مي ش��ود. كسي اطالع دقيقي 
ندارد كه اين كاخ زماني آتش گرفته باشد يا نه! »اليت« 
اسكلتي از يك خاطره است كه قايق هاي تفريحي هر 
چند دقيقه مقابلش توقف مي كنند و به مسافران درباره 
كاخي كه استراحتگاه زمستاني شاه دوم سلسه پهلوي 
بوده توضيحي كوتاه داده مي شود و بعد قايق در همان 
خط دريا مسيرش را ادامه مي دهد. در اطراف كاخ هيچ 
شناس��نامه اي جز تابلوي ثبتي كه مقابل عمود آفتاب 

رنگ باخته، ديده نمي ش��ود. ساختماني كه معماري 
متفاوتي را از ديگر كاخ هاي دوره پهلوي به رخ مي كشد 
به جاي انتظار كشيدن براي ويراني دست كم مي توانست 
جاي خالي موزه خليج فارس را پر كند. هرچند به تازگي 
در نقطه اي كم تردد از كيش س��اختماني را با معماري 
مدرن علم كرده اند كه نام م��وزه خليج فارس را يدك 
مي كشد اما كاربري آن گالري و سينما است و نشانه اي از 
موزه اي كه يادآور خليج فارس باشد در آن پيدا نمي شود. 
در بسياري از كشورها كاخ ها هيچگاه روزهاي خالي را 
به خود نمي بينند، يا موزه مي شوند يا هتلي لوكس كه 
عالوه بر خواب، خاطره مي فروشند. درباره عمارت هاي 
پهلوي كيش منابع مستند و دقيقي در دست نيست . 
جست وجوها به خاطرات آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
ختم مي شود كه مرحله دوم سازندگي كيش به دوران 
رياس��ت جمهوري وي برمي گردد. مرحوم هاش��مي 
رفسنجاني در هفتم بهمن 68 در ديدارش از كاخ شاه 
در جزيره كيش روايت كرده است: »كمي در ساحل دريا 
مقابل اقامتگاه قدم زدم. مهدي توضيحاتي درباره ساحل 
كيش مي داد. به كاخ ش��اه رس��يديم. متصدي پروژه 
اصالح كاخ گفت 600 ميليون تومان هزينه مي كند و 
ماهي 1۲ ميليون تومان به سازمان عمران كيش اجاره 

مي دهد و اميد دارد كه سود خوبي هم ببرد. «

قيمت »دیباال«  مشخص شد

برانكو: انتظار دارم ایران به فینال برسد

باش��گاه يوونت��وس ارزش مهاج��م 
آرژانتين��ي اش را اعالم ك��رد. به گزارش 
موندو دپورتيوو، يونتووس با امضاي قرارداد 
با كريس��تيانو رونالدو ضربه محكمي ب��ه فصل نقل و 
انتقاالت وارد كرد. باش��گاه ايتاليايي بهترين ها را براي 
تيمش مي خواهد و اكنون ستاره پرتغالي را در اختيار 
دارد. هدف بعدي اين تيم كيليان امباپه اس��ت. با اين 
حال براي خريد بازيكن پاري سن ژرمن بايد سود خوبي 

به دست آورد.
روزنامه توتو اسپورت ديروز دوشنبه اعالم كرد باشگاه 
يوونتوس به س��ه تيم بزرگ اروپايي كه خواهان پائولو 
ديباال هستند هشدار داد. بايرن مونيخ، پاري سن ژرمن 
و منچسترسيتي خواهان مهاجم آرژانتيني هستند اما 
بر اساس اعالم تيم توريني بايد 100 ميليون يورو براي 

امضاي قرارداد با اين بازيكن پرداخت كند. 

سرمربي پرسپوليس گفت: نمي خواهيم بازيكني را 
از خارج فقط به خاطر اينكه خارجي اس��ت بياوريم. 
نمي خواهيم بازيكني بياوريم كه از بازيكنان فعلي بهتر 
نباشد. بازيكن عالي قيمتي كمتر از دو ميليون يورو 
ندارد و پرسپوليس در حال حاضر چنين موقعيتي 
ندارد و من اصراري ندارم ك��ه بي دليل يك بازيكن 
جذب كنيم چون بازيكن ۲00 هزار دالري خارجي 
از بازيكن ايراني بهتر نيست. مگر اينكه مثل ماجراي 
بشار به خال بزنيم. برانكو ايوانكوويچ، سرمربي تيم 
فوتبال پرسپوليس درنشستي كه صبح دوشنبه در 
باشگاه پرسپوليس برگزار شد، گفت: تصميم گرفتيم 
يك روز قبل از س��فر به قطر نشس��ت خبري برگزار 
كنيم. در ليست مان ۲6 بازيكن داريم كه ماهيني و 
انصاري مصدوم هستند. ماهيني تا نوروز براي بازي 
آماده مي ش��ود. انصاري هم تا ۴ ماه��ه آينده آماده 
مي ش��ود. انتظارداريم پايان فصل، انصاري برگردد. 
برنامه بازي هاي ما هنوز رس��ما قطعي نشده است. 
برنامه بازي هاي ما بسيار فش��رده خواهد بود يعني 
ه��ر ۳ يا ۵ روز ي��ك باري بازي خواهيم داش��ت. در 
ليگ برتر و ليگ قهرمانان و جام حذفي. او ادامه داد: 
هميشه بلندپروازي هاي ما مثل روز اول است. يعني 
جنگيدن براي قهرماني و برد در بيشترين بازي ها. از 
اين مسووليت مان فرار نمي كنيم.  دنبال بهانه جويي 
نيستيم.برانكو درباره بازيكنان جدا شده از اين تيم 

گفت: بازيكناني كه باش��گاه را ترك كردند بهاروند، 
علوان زاده، عباسيان و منشأ هستند. نادري به صورت 
قرضي به ما اضافه شده است و در مرحله توافق با آقاي 
بوديمير بازيكن خارجي هستيم. وي افزود: فردا به 
اردوي 1۲ روزه قطر مي رويم. ترديدداش��تيم كه به 
آنتاليا برويم يا قطر. اما من تجربه ۳ س��اله در اردوي 

آنتاليا دارم.
 در كنار اينكه ه��واي خوبي دارد اما بارندگي زيادي 
دارد. ب��ه خاطر همين تصميم گرفت��م در قطر اردو 
برگزار كنيم چون همه امكان��ات الزم براي تمرين 
موجود است.  او در مورد جدايي منشأ هم بيان كرد: 
اين تصميم من بوده است. من مربي هستم كه تصميم 
مي گيرم. منشأ خيلي به تيم خدمت كرده است. من 
و باشگاه از او ممنون هس��تيم. پرسپوليس مدام به 
دنبال با كيفيت ها است. شايد روش بازي پرسپوليس 

جوابگوي نوع بازي او نبوده است. طبيعي است ما از 
منشأ انتظارات بيشتري داش��تيم. او در مورد اينكه 
آيا نگران رفتن منشأ به يك تيم مدعي در ليگ برتر 
نيس��ت؟ هم گفت: منشأ در فهرست فروش ماست. 
تصميم خودش است كه كجا برود. اين ارزيابي باشگاه 
است كه چقدر به خاطر رضايت نامه اش پول بگيرد. 
من دخالتي ندارم و نگراني از حريفانم ندارم. تمركزم 
روي تيم خودم است  و تالش مي كنم هم به صورت 
تيمي و هم فردي پيشرفت كنيم. سرمربي پيشين 
تيم ملي فوتبال ايران درباره جام ملت هاي آس��يا و 
حريفان ايران بيان كرد: كاتانچ، س��رمربي تيم ملي 
عراق، رفيق من است. بيش از بيست سال است كه با 

هم دوست هستيم. 
او منطقه ما را خيلي خوب مي شناسد. ۴ سال پيش 
هم سرمربي امارات بوده است. عراق به صورت سنتي 
تيم خوبي دارد. من به جز بش��ار و همام ش��ناخت 
ديگري از تيم شان ندارم. مقابل همه تيم ها بايد بازي 
كرد. واضح تر بگويم دليلي نمي بينم عراق بتواند ايران 
را ببرد. وي در مورد ارزيابي اش از تيم ملي ايران هم 
گفت: در حال حاضر فقط مي دان��م ايران تيم قوي 
دارد. انتظار دارم ايران به فينال بازي ها برسد. اگر ما 
به فينال ليگ قهرمانان رسيديم با يك ملي پوش به 
نام بيرانوند، دليلي نمي بينم ايران با بلند پروازي اش 

به فينال نرسد.

ورزشي

ايستگاه

 گلدن گلوب ۲۰۱۹ هم 
سياسي شد

 نكته اي جالب از پروژه
 »یك مكان ساكت« 

مراسم هفتادوششمين 
دوره جوايز سينمايي و 
تلويزيوني گلدن گلوب 
در حال��ي برگزار ش��د 
كه همچون س��ال هاي 
گذش��ته رن��گ و بوي 

سياسي به خود گرفت.
ب��ه گ��زارش هاليوود 

ريپورت��ر، با وجود اينكه »س��اندرا اوه«  و »اندي 
س��امبرگ« مجريان امس��ال اين دوره از جوايز 
گلدن گلوب قول داده بودند، برنامه امسال فضاي 
سياسي كمتري داشته باشد اما اين مراسم مسائل 
بحث برانگيزي داشت. در ميان قابل توجه ترين 
سخنراني هاي سياس��ي اين مراسم مي توان به 
صحبت هاي »كريستين بيل«  بازيگر سرشناس 
فيل��م »معاون« هنگام درياف��ت جايزه بهترين 

بازيگر مرد فيلم موزيكال يا كمدي اشاره كرد.
وي كه در اي��ن اين فيلم در نقش »ديك چني« 
معاون س��ابق رييس جمهور امريكا بازي كرده 
اس��ت، » ديك چني « را يك »عوضي« خواند و 
از »شيطان« براي الهام گرفتن از او براي بازي در 
اين نقش تشكر كرد. همچنين »برد سيمپسون« 
تهيه كننده س��ريال »ترور جاني ورساچه: يك 
داستان جنايي امريكايي« به حضار يادآوري كرد 
كه سريالهاي ساخته شده در سال هاي 1990 در 
دوره » نپرس و نگو« به سرمي بردند، با اين وجود 
اثرات اين ترس هنوز هم با ماست و به ما مي گويند 
هنوز بايد از كساني كه متفاوت هستند بترسيم اما 
به عنوان يك هنرمند بايد در برابر آنها بجنگيم. او 
با ادبيات ضد ترامپ ادامه داد بايد به عنوان انسان 
مقاومت م��ان را در خيابان ها، صندوق هاي راي 

نشان دهيم و متحد باشيم. 

جان كرازينس��كي در 
گفت وگويي درباره فيلم 
»يك مكان ساكت«، از 
نحوه تدوين جالب اين 
پروژه و همچنين آخرين 
خبرها درباره س��اخت 
دنباله آن پرده برداشت.

به گزارش م��ووي وب، 
جان كرازينسكي كارگردان و بازيگر فيلم »يك 
مكان ساكت«، پنجشنبه ۳ ژانويه در گفت وگويي 
مفصل با روزنامه نيويورك تايمز فاش كرد كه ۲ 
تدوين اوليه »يك مكان ساكت« بدون صدا انجام 
شده است. »يك مكان ساكت« درامي ترسناك 
به نويس��ندگي و كارگرداني جان كرازينسكي و 
بازي او و همسرش اميلي بالنت است و داستان 
موجوداتي ترسناك را روايت مي كند كه زمين را 
به تسخير خود درآورده اند. اين هيوالها به صدا 
حساس هس��تند و توليد كوچك ترين صدايي 
باعث جذب آنها به سوي انسان ها و كشته شدن 

آنها مي شود. 
حال جان كرازينس��كي نكاتي درب��اره اين فيلم 
بيان كرده اس��ت كه توجه عالقه مندان به سينما 
را به خود جلب كرده اس��ت كه يكي از آنها تدوين 
بي صداي اين پروژه است. كرازينسكي در اين باره 
گفت: در روزه��اي اول پس توليد، من و تدوينگرم 
به دنبال صدايي بوديم كه با هم نوايي با آن بتوانيم 
سكانس هاي مختلف را تدوين كنيم تا اينكه به او 
گفتم خاموشش كن! و اين طور شد كه صداي پروژه 
براي ۵ هفته بعدي بسته بود. در حقيقت تدوين اول 
و دوم كل اين پروژه در سكوت مطلق انجام شد. من 
احتياج داشتم با شخصيت هاي فيلمم بدون حضور 

عنصري ديگر ارتباط برقرار كنم.
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