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احسان سلطاني |
تحليلگر اقتصادي|

»بعد از ۱۶ م��اه كه از ماموريت ميلس��پو )رييس 
كل دارايي در سال هاي ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۳( در ايران 
گذشت، براي من مس��لم ش��د كه او به هيچ وجه 
توانايي انجام وظايفي كه به عهده اش محول شده 
اس��ت را ندارد. من با اش��خاصي كه معتقد بودند 
ميلسپو حس��ن نيت نداش��ت، هم عقيده نيستم. 
به زعم آنها ميلس��پو قصد تخريب مالي��ه ايران را 
داشت، ولي من معتقد هستم كه عدم شايستگي 
ميلس��پو از اي��ن جهت ب��ود ك��ه او هيچ وقت در 
گذشته خود مسووليت اداري و اجرايي نداشت )و 
همچنين دركي از اقتصاد ايران و گذشته تاريخي 
آن نيز نداش��ت(. به عبارت ديگ��ر او اقتصادداني 
بود كه در يكي از موسس��ات تحقيقاتي امريكا كار 
مي كرد و بنابراين محول ك��ردن امور اداره مالي و 
اقتصادي مملكتي مانند ايران، با تمام مش��كالتي 
كه دربر داش��ت، به ش��خصي مانند ميلس��پو به 
هيچ وجه صحي��ح نبود و چنين ف��ردي هيچ وقت 
نمي توانس��ت در اين راه توفيق حاصل كند. و اگر 
ميلس��پو موفق ش��د در ماموريت اول��ش به ايران 
مالي��ات جمع كند، به خاطر رضا ش��اه ب��ود.« )از 
خاطرات ابوالحس��ن ابتهاج، پايه گذار برنامه ريزي 
 توس��عه در اي��ران، ريي��س بانك مرك��زي ايران
۲۹-۱۳۲۱ و مديرعامل س��ازمان برنامه و بودجه 

 )۱۳۳۳-۳۷
پس از گذش��ت هفت��اد س��ال از زمان ميلس��پو، 
هم اكنون نئوليبرال هايي كه ن��ه دركي از اقتصاد 
ايران و گذشته تاريخي آن دارند و نه حتي اقتصاد 
را به درس��تي مي دانند، ب��ا ارايه و موجه س��ازي 
اراي��ه  و  كليش��ه اي  و  س��طحي  نس��خه هاي 
كاريكاتوري از اقتصاد بازار، در روندي س��ي ساله 
كه در پنج س��ال اخير ش��دت يافته، اقتصاد ايران 
را به روزگار فاجعه آميز امروز رس��انده اند. اينها با 
ارايه قرائت س��طحي، كهنه و كم و بيش منس��وخ 
خود از علم اقتص��اد، و ب��ا تكيه بر ران��ت ائتالف 
غالب، وظيف��ه توجيه و تبيي��ن كژكاركردي ها و 
غارت اقتصاد و مهندسي افكار عمومي را به عهده 
گرفته اند. نئوليبرال هاي داخلي آن چه در بعضي 
كتب اقتصادي )به عن��وان نظريه و ن��ه به عنوان 
علوم مح��ض( مطرح مي ش��ود را مانند ميلس��پو 
فصل الخط��اب مي دانند، اما با اي��ن تفاوت كه در 
اين مسير گزينشي و هدفمند عمل كرده و عالوه 

بر آن از خ��وان نعمت ائتالف غالب ني��ز بهره مند 
مي شوند.

در اقتصادي با نظم با دسترسي محدود كه ائتالف 
غالب بر همه چيز س��لطه دارد و دولت در خدمت 
آن اس��ت، اجراي بي بن��د و بار مباني گزينش��ي 
اقتصاد ب��ازار به بدي��ل خود تبديل مي ش��ود. در 
اين اقتص��اد چگونه نق��ش و جاي��گاه بخش هاي 
خصوصي و دولتي مانند اقتصادهاي آزاد توس��عه 
يافته ديده ش��ده و به تبع آن نسخه هاي رونوشت 
اين اقتصادها پيچيده مي ش��ود. در اقتصادي كه 
داراي فس��اد باال )ش��اخص هاي ادراك و كنترل 
فس��اد(،  فق��دان ش��فافيت و دسترس��ي آزاد به 
اطالعات، انحصار ب��ازار ارز و كاالهاي اساس��ي و 
س��لطه بخش خصولتي بر اقتصاد و دولت است و 
مهم تر از همه بي ثبات ترين شرايط اقتصاد كالن و 
تضعيف پول ملي تاريخ��ي خود را تجربه مي كند، 
سوال كليدي اين اس��ت كه با توجه به اين شرايط 
و در غياب همه س��اختارها و نهادهاي پش��تيبان 
اقتص��اد ب��ازار، چگون��ه ص��رف آزادي قيمت ها 
مي تواند نجات دهنده اقتصاد ايران باشد؟ هرچند 
كه آزادي و بي بندوباري قيمت ه��ا از ارز گرفته تا 
هرگونه كاالها و خدمات اس��ت كه اوضاع امروز را 
ايجاد كرده اس��ت. تعريف نئوليبرال هاي ايراني از 
بخش خصوصي، تقس��يم و مال خودسازي اموال 
عمومي و بذل و بخش��ش ثروت ها و منابع كشور 
به گروه هاي خاص اس��ت. تعريف آزادي قيمت ها 
از نظر مدافع��ان آن در ايران اين اس��ت كه منابع 
)نفت، گاز، معادن و انرژي( كش��ور به قيمت هاي 
ارزان دس��توري ب��ه بنگاه ه��اي ش��به دولتي و 
وابستگان داده شود و در س��وي ديگر اين بنگاه ها 
در ف��روش تولي��دات خود ي��ا عرض��ه ارز حاصله 
از ص��ادرات به ه��ر قيصم��ت كامال آزاد باش��ند. 
نحله هاي نئوليبرال در ش��رايطي از واقعي سازي 
قيمت ها س��خن مي گويند كه قيمت )دستمزد( 
ني��روي كار به ش��دت سركوب ش��ده اس��ت. علم 
اقتصاد فقط كليش��ه هاي كم و بيش از رده خارج 
ش��ده مانيتاريس��م نيم قرن پيش نيس��ت و قرار 
نيس��ت با دس��تكاري قيمت ها )آن هم در جهت 
منافع ائتالف غالب و به زيان عامه مردم( همه چيز 
درست ش��ود، كه اگر چنين بود با افزايش بيش از 
۱۰ برابري قيمت ارز و نهاده ها و كاالهاي اساسي 
در ده سال اخير، هم اكنون بايستي ايران گلستان 

شده باشد.

 چرايي شكست ميلسپو و نئوليبرال ها در اقتصاد ايران
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سخن نخست

  چرايي شكست ميلسپو
 و نئوليبرال ها در اقتصاد ايران

بع��د از ۱۶ م��اه كه از 
ميلس��پو  ماموري��ت 
)ريي��س كل داراي��ي 
در س��ال هاي ۱۳۲۱ 
ت��ا ۱۳۲۳( در اي��ران 
گذش��ت، ب��راي من 
مس��لم ش��د ك��ه او 
به هيچ وج��ه تواناي��ي 
انجام وظايفي كه به عهده اش محول شده است 
را ندارد. من با اشخاصي كه معتقد بودند ميلسپو 
حسن نيت نداش��ت، هم عقيده نيستم. به زعم 
آنها ميلسپو قصد تخريب ماليه ايران را داشت، 
ول��ي من معتقد هس��تم كه عدم شايس��تگي 
ميلس��پو از اين جهت بود ك��ه او هيچ وقت در 
گذشته خود مسووليت اداري و اجرايي نداشت 
)و همچنين دركي از اقتصاد ايران و گذش��ته 

تاريخي آن نيز نداشت(.

احسان  سلطاني
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راه و شهرسازي

منطقه ممنوعه مداخله 
دولت در بازار اجاره مسكن

شهال روشني|
هرس��ال با فرارس��يدن ايام نقل و انتقاالت در بازار 
ملك، شاهد افزايش قيمت در اين بازار هستيم. اين 
ايام كه از نيمه دوم فصل بهار تا پايان فصل تابستان 
ادامه دارد، با افزايش س��نتي ن��رخ قيمت  ها كه در 
ابتداي هرسال اتفاق مي افتد، همراه مي شود. بازار 
رهن و اجاره امالك در ايران، نوعي بازار نيمه رسمي 
اس��ت كه به دليل ش��رايط متفاوت مالي و قانوني، 

تمايل زيادي براي فعاليت  هاي غيررسمي از خود...

انرژي

سهم حوزه انرژي از مذاكرات 
فشرده ايران و روسيه 

نادي صبوري|
در دو روز اخي��ر هيات��ي ۶۰۰ نفره از روس��يه و به 
ويژه ناحيه فدرال قفقاز شمالي راهي ايران شدند 
ت��ا در پانزدهمين كميس��يون مش��ترك تجاري 
 اي��ران و روس��يه و دومي��ن هماي��ش مش��ترك 
تجاري- فرهنگي ايران و قفقاز ش��مالي ش��ركت 
كنند. برنامه اي كه وزراي دو طرف در حاش��يه آن 
5 بار ب��ا يكديگر دي��دار كردند. همچني��ن ديروز 
الكس��اندر نواك وزير انرژي روسيه وارد تهران شد 
تا در ادامه به اصفهان رفت��ه و در روز آخر همايش 
كه در اين شهر برگزار مي شود حضور داشته باشد. 
اما ره آورد اين موضوع براي ح��وزه انرژي چه بود و 
فعاالن اقتصادي ح��وزه انرژي چط��ور مي توانند 
شاهد اثر اين برنامه بر فعاليت هاي خود باشند؟ در 
هر گوشه و كناري افراد مختلفي دور هم جمع شده 
و در حال باال و پايين كردن كلمات هستند تا به يك 

بند جامع براي گنجاندن در تفاهم نامه هايي كه ...
7

سخنگوي   انرژي اتمي از شمارش معكوس براي توليد بيش از 
۳۰۰ كيلو  اورانيوم غني شده خبر داد

پروژه حذف ارز دولتي پنج شنبه اين هفته در ستاد  اقتصادي سران قوا تعيين تكليف مي شود

  اروپايي ها فقط
 تا ششم تير مهلت دارند

2 سناريو براي ارز 4200 توماني

خبر

رييس جمهوري گفت: فرانس��ه همچنان فرصت 
دارد در كنار ديگر اعضاي برجام و در فرصت بسيار 
كوتاهي كه وجود دارد، نق��ش تاريخي خود را براي 
حفظ اين توافق ايفا كند چرا كه بي ترديد از بين رفتن 
برجام به نفع ايران، فرانسه، منطقه و جهان نيست. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني رياست جمهوري، 
»حسن روحاني« ديروز هنگام دريافت استوارنامه 
»فيليپ تي يبو« سفير جديد فرانسه در تهران افزود: 
تهران و پاريس در س��ال هاي اخير، افق روشني را 
براي آينده روابط مش��ترك خود ترسيم كرده اند و 
بدين لحاظ تسريع در اجراي توافقات ضروري است. 
وي با بيان اينكه اراده ايران تقويت روابط صميمي 
با فرانسه در همه عرصه ها و به ويژه اقتصادي است، 
تاكيد كرد: نبايد اجازه داد هيچ عاملي مانع گسترش 
روابط و همكاري هاي مشترك تهران - پاريس شود. 
رييس جمهوري با يادآوري صبر و خويش��تنداري 
ايران در يك سال گذش��ته به درخواست فرانسه و 
اتحاديه اروپا براي جبران اثرات و تبعات خروج امريكا 
از برجام، اظهار داشت: شرايط كنوني حساس است 
و فرانسه همچنان فرصت دارد در كنار ديگر اعضاي 
برجام و در فرصت بس��يار كوتاهي كه وجود دارد، 
نقش تاريخي خود را براي حفظ اين توافق ايفا كند 
چرا كه بي ترديد از بين رفتن برج��ام، به نفع ايران، 
فرانسه، منطقه و جهان نيست. روحاني تصريح كرد: 
اراده تهران روابط صميمي با پاريس، انجام تعهدات 
در مس��اله برجام و همكاري و مش��اركت فعاالنه 
براي ثبات و امنيت منطقه و به ويژه ادامه مبارزه با 

تروريسم است.
 وي همچنين تاكيد كرد كه برخ��ي موضوعات از 
جمل��ه واردات دارو و تجهيزات پزش��كي، قطعات 
يدكي هواپيماهاي مسافربري، تجارت مواد غذايي يا 
قطعات برخي كارخانه ها كه بر نيازمندي ها و اشتغال 
مردم اثر مي گذارند، فراي مساله برجام و حتي روابط 
دوجانبه هستند و ايجاد محدوديت و ممنوعيت در 
اين قبيل كاالها از س��وي امريكا كامال غيرانساني 
بوده و نش��ان از جنگ اقتصادي گسترده اي است 
كه امريكا عليه تك تك آحاد مردم ايران آغاز كرده 
است. فيليپ تي يبو سفير جديد فرانسه در تهران نيز 
در اين ديدار ضمن ابالغ سالم گرم رييس جمهوري 
فرانس��ه به دكتر روحاني و تقديم استوارنامه خود، 
اظهار داشت: فرانسه مصمم اس��ت روابط خود را با 
ايران در همه عرصه ها هرچه بيشتر توسعه دهد. وي 
با بيان اينكه دولت فرانسه از هيچ تالشي براي توسعه 
همكاري ه��اي اقتصادي با ته��ران دريغ نمي كند 
افزود: تهران به تمام تعهداتش در برجام عمل كرده 
و فرانسه مي كوشد اين توافق را كه از حمايت جامعه 

جهاني برخوردار است، حفظ كند.

روحاني در ديدار سفير جديد فرانسه 
در تهران:  

از بين رفتن برجام به نفع ايران، 
فرانسه، منطقه و جهان نيست

جهان

 جنگ ارزي هم 
در راه است
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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 



چشمانداز

رئیس قوه قضاییه در جلسه 
مسووالن عالي قضایي مطرح كرد

ضرورت  اطالع رسانی مطلوب 
پرونده های مفاسد اقتصادی 

رییس دس��تگاه قض��ا با بیان اینکه از بررس��ی 
مصادیقی که مردم به واس��طه آن ها به دستگاه 
قضایی مراجعه می کنند می توان به موضوعات 
و مش��کالتی دس��ت یافت که نیازمند برطرف 
س��اختن از طریق دولت، مجلس و قوه قضاییه 
اس��ت، بر ضرورت توسعه ارائه خدمات مشاوره 
حقوقی به مردم جهت کاهش ورودی پرونده ها 

به دستگاه قضایی تاکید کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، 
حجت االسالم س��یدابراهیم رئیسی در جلسه 
مس��ووالن عال��ی قضایی با اش��اره ب��ه دیدار 
اخیر ش��ینزو آبه نخس��ت وزیر ژاپ��ن با رهبر 
معظم انقالب و پاس��خ مق��ام معظم رهبری به 
میانجیگری آبه برای رساندن پیام دونالد ترامپ 
رییس جمهوری ایاالت متحده آمریکا تصریح 
کرد: پاس��خ مقتدرانه و عزتمندانه مقام معظم 
رهبری )حفظه اهلل تعالی( به نخست وزیر ژاپن، 
ترکیبی از خردمندی دیپلماتیک و رفتار انقالبی 
بود و بیانات ایش��ان، همان پاس��خ صریح ملت 
بزرگ ایران بود که باعث بالندگی و افتخار است.

رئیس قوه قضاییه افزود: نه تنها ملت ایران بلکه 
همه ملت های آزاده، به این نوع موضع گیری که 
در آن عقالنیت و دیپلماسی انقالبی وجود دارد، 
مباهات می کنند و این امر عالوه بر خرس��ندی 
و افتخار، برای همه کارگزاران کش��ور، بس��یار 
مس��وولیت آور است تا با کار و تالش بیشتر، در 
جهت رفع مش��کالت و باز کردن گره از زندگی 

مردم گام بردارند.

   فض�ای مج�ازی نبای�د حی�اط خلوت 
مرتکبان جرایم سازمان یافته باشد

حجت االسالم رئیس��ی در ادامه سخنان خود، 
یک��ی از مهمترین مطالب��ات امروز م��ردم از 
دولت، نی��روی انتظامی و دس��تگاه قضایی را 
برخورد با ناهنجاری های اجتماعی و مفاس��د 
به ویژه در فضای مجازی برشمرد و اظهار کرد: 
وظیفه ش��رعی و قانونی همه ما این اس��ت که 
با سوءاس��تفاده کنندگان از فض��ای مجازی، 
متجاسرین به قانون و مرتکبان جرایم سازمان 
یافته که این عرصه را جوالنگاه و حیاط خلوت 
خود ب��رای قانون ش��کنی و تع��رض به حریم 
خصوصی و امنی��ت اخالقی م��ردم می دانند، 
برخورد جدی کنیم و اجازه ندهیم که افرادی با 
تحریک توسط دشمن و سازمان دادن اقدامات 
مجرمانه، فضای مجازی را که می تواند وسیله ای 
برای رفع نیاز های مردم، ارتقای سطح آگاهی و 
آسان تر شدن زندگی شهروندان باشد، به اغراض 

مجرمانه خود آلوده کنند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: بر همین اس��اس، 
انتظار مردم از نیرو ه��ای میدانی اعم از نیروی 
انتظام��ی و نیرو ه��ای امنیتی این اس��ت که با 
دستورات قضایی، فضای مجازی را به دقت رصد 
کنند و با برخورد به موقع و قانونی با شرارت ها 
و ناهنجاری ها از این فضا صیانت کنند. در کنار 
آن، دولت محترم و دس��تگاه های مربوطه نیز 
باید بستر های استفاده صحیح از فضای مجازی 
و همچنین فرهنگس��ازی الزم را در این عرصه 

انجام دهند.
حجت االس��الم رئیس��ی در ادامه با اش��اره به 
مطالبه مردم از دولت و دس��تگاه های امنیتی و 
قضایی برای برخورد جدی با مفاسد اقتصادی 
تاکید کرد: مفاسد اقتصادی، چه کم باشد و چه 
زیاد، امروز به هیچ عنوان از سوی جامعه تحمل 
نمی ش��ود و ما هم مصمم هس��تیم که ضمن 
رسیدگی دقیق و سریع به پرونده ها و موضوعاتی 
که امروز دغدغه مردم هس��تند، اطالع رسانی 
مطلوب را در خصوص این پرونده ها انجام دهیم 
تا عالوه ب��ر اجرای قانون و مج��ازات مجرمان، 
موجبات امنیت خاطر شهروندان بیش از پیش 

فراهم شود.
رئی��س قوه قضاییه در ادامه با اش��اره به بازدید 
س��رزده خود از مرک��ز ارتباط��ات مردمی قوه 
قضاییه، ضمن قدردانی از تالش های مسووالن 
و مشاوران فعال در این مرکز، خاطرنشان کرد: 
ما معتقد به توسعه ارائه خدمات مشاوره حقوقی 
به ش��هروندان هس��تیم، زیرا قطع��ا این قبیل 
مشاوره ها به کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه 
قضای��ی کمک زیادی می کند. ب��ر همین مبنا 
برنامه هایی برای توسعه کمی و کیفی خدمات 
مشاوره ای در دستور کار داریم و در این عرصه 
از نیرو های کارآزموده حقوقی و همچنین ابزار 
مجازی و حقیقی برای دریافت این مش��اوره ها 
استفاده خواهیم کرد. البته معتقدیم اگر انجام 
این قبیل امور به مردم واگذار شود، نتایج بهتری 

خواهد داشت.
حجت االسالم رئیسی در پایان گفت: با بررسی 
مش��کالتی که مردم باب��ت آن ه��ا از خدمات 
مشاوره ای اس��تفاده می کنند، دو موضوع قابل 
اس��تنتاج و بهره برداری است. یکی مصادیقی 
است که مردم مطرح می کنند و باید برای حل 
این مشکالت، پیگیری های الزم صورت گیرد. 
باور همه مس��ووالن، قضات و کارکنان دستگاه 
قضایی باید این باشد که هیچکس از سر بیکاری 
و بی جهت به دستگاه قضایی مراجعه نمی کند 
و قطعا مشکلی داش��ته که به عدلیه پناه آورده 
است. نکته دیگر، بررسی این مصادیق است که 
کثرت برخی از آن ها نش��ان می دهد یک سری 
موضوعات و مشکالت بنیادین وجود دارد و باید 
این مشکالت را از طریق مجلس، دولت و خود 
دستگاه قضایی برطرف کرد تا عالوه بر کاهش 
ورودی پرونده ها به دس��تگاه قضایی، اعتماد و 

رضایتمندی مردم عزیز افزایش یابد.

ايران2

سخنگوي انرژي اتمي از شمارش معكوس براي تولید بیش از ۳۰۰ كیلو اورانیوم غني شده خبر داد

 اروپايي ها فقط تا ششم تير مهلت دارند
گروه ايران|

»عب��ور از س��قف تعه��دات بر اس��اس مف��اد قانوني 
برجام«عنوان راهبردي بود كه ایران بعد از خروج ترامپ 
از برجام و مشاهده رفتارهاي منفعالنه اروپایي ها در اجراي 
تعهدات خود در برجام در دستور كار قرار داد. راهبردي كه 
بعد از گذشت یك سال از خروج ترامپ از برجام در پیش 
گرفته شد تا ایران هم مبتني بر ردیف هاي برجام سطح 
تعهدات خود در این سند بین المللي را كاهش دهد. در 
آخرین دست از برنامه ریزي هاي اجرایي در این خصوص 
دیروز سخنگوي سازمان انرژي اتمي اعالم كرد كه ایران 
ششم تیر از سقف ۳۰۰ كیلو گرم اورانیوم غني شده كه 
پیش تر در برجام تعیین ش��ده بود، عب��ور خواهد كرد. 
بهروز كمالوندي، در جریان بازدید نمایندگان رسانه ها 
از مجتمع آب س��نگین اراك گفت: از امروز )دوشنبه( 
شمارش معكوس براي عبور از ذخیره ۳۰۰ كیلو اورانیوم 
غني شده آغاز مي شود و تا ۱۰ روز دیگر یعني ۲۷ ژوئن 

)۶ تیرماه( از این سقف عبور مي كنیم.

   دیگر آب سنگین را به عنوان یك ماده اولیه 
صادر نمي كنیم

سخنگوي س��ازمان انرژي اتمي در ادامه صحبت هاي 
خود در جمع خبرنگاران در مجتمع آب س��نگین اراك 
ادامه داد: ما تصمیم بر آن داریم كه دیگر آب س��نگین 
را به عنوان یك ماده اولیه صادر نكنیم. ممكن است در 
سنوات آینده میزان استفاده از آب سنگین در داخل به 
حدي افزایش یابد كه نیاز به صادرات نباشد. وي در این 
ارتباط توضیح داد: این قضیه به مانند صدور گاز است كه 
م��ا گاز را به عنوان ماده اولیه صادر نمي كنیم بلكه آن را 
در مواد پتروشیمي استفاده مي كنیم و در آن قالب صادر 
مي كنیم. كمالوندي با بیان اینكه حركت در این راستا از 
نظر اقتصادي ارزش باالیي دارد، ادامه داد: البته ما در این 
راستا نمي خواهیم تعهداتي كه در گذشته به بازارهایمان 
داده ایم را كن��ار بگذاریم و در كنار حفظ تعهد، به حفظ 
بازار خود نیز توجه داریم. س��خنگوي س��ازمان انرژي 
اتمي با تاكید بر اینكه آب سنگین داراي موارد استفاده 
متعددي در رشته هاي مختلفي از جمله پزشكي است و به 
درمان و تشخیص بسیاري از بیماري ها در نوزادان كمك 
مي كند، در بخش دیگري از صحبت هاي خود در مورد 
اجراي مرحله دوم كاهش تعهدات برجامي ایران تصریح 
كرد: ما در ارتباط با این موضوع منتظر تصمیم مقامات 
مسوول كشور هستیم. هنوز براي اروپایي ها فرصت براي 
تصمیم گیري وجود دارد. ما دیگر صبر نداریم. حدود یك 
سال صبر كردیم دو ماه نیز به آنها فرصت داده ایم اكنون 
مدت مح��دودي از این زمان باقي مانده و آنها مي توانند 

از این فرصت استفاده كنند. وي با بیان اینكه اگر از این 
فرصت استفاده نشود، ما مي توانیم دو تحلیل ارایه كنیم، 
خاطرنشان كرد: تحلیل اول این است كه آنها نمي خواهند 
به تعهداتش��ان عمل كنند و تحلیل دوم این اس��ت كه 
نمي توانند این كار را انجام دهند. توانایي فني و داخلي 
الزم را ندارند یا اینك��ه نمي توانند در مقابل رقیب خود 
قرار بگیرند. كمالوندي با تاكید بر اینكه مقامات وزارت 
خارجه همچنان با مقامات اروپایي در مذاكره هستند و 
تماس دایمي بین آنها وجود دارد، ادامه داد: همانطور كه 
در جریان هستید، خانم اشمید روز شنبه با آقاي عراقچي 

دیدار داشت و گفت وگوهایي در این دیدار انجام شد.

   پایاني بر صبر راهبردي ایران
وي تاكید كرد: آنچه مهم است این است كه ایران بیش از 
این براي به نتیجه رسیدن اقدامات آنها صبر نخواهد كرد 
و آنها باید از فرصت باقي مانده براي اجراي تعهداتشان 
استفاده كنند. سخنگوي سازمان انرژي اتمي در ادامه 
نشس��ت خبري خود اظهار كرد: نكته دیگر به خصوص 
براي اروپایي ها این اس��ت اگر اقدامي كه در مرحله اول 

زمان بر بود انجام ش��د براي اقدامات بعدي به خصوص 
غني سازي بیش از ۳.۶۷ درصد، زمان زیادي را نخواهد 
گرفت و از متخصصان خودمان هم سوال كردم یك یا دو 

روز بیشتر فرصت وجود ندارد.
وي افزود: ذخایر ایران با روند و شتاب بیشتري ادامه پیدا 
مي كند و اگر مهم است كه برجام را حفظ كنند باید در 
این زمینه تالش كنند. در واقع اقدامات ایران در راستاي 
پاراگراف ۲۶ و ۳۶ برجام انجام شده كه بخش هاي اولیه 
برجام مربوط به تعهدات ای��ران و از آن به بعد تعهدات 
سایر كش��ورها اس��ت. بنابراین وقتي به پاراگراف ۲۶ و 
۳۶ برجام مي رس��یم حقوقي هم براي كش��ورها قائل 
ش��ده اند و اگر ایران احساس كند كه تحریم ها برداشته 
نشده مي تواند بخشي از تعهدات خود را به حالت تعلیق 
درآورد و این همان كاري اس��ت كه ما انجام دادیم اما به 
موجب اینكه تعهدات خود را انجام دهند به حالت اولیه 
برمي گردد. كمالوندي خاطرنش��ان كرد: بنابراین، این 
اقدامات در چارچوب برجام است و امروز هم كه در خدمت 
متخصصان خودمان بودیم آنچه دستور دارند از مقامات 
عالي، این است كه هر دو رآكتور را با هم جلو ببریم، هم 

طراحي و هم بازطراحي و اینكه جمهوري اسالمي ایران 
هم تصمیم بگیرد كه به رآكتور قبلي برگردد دیگر در قالب 
یك معما یا راز نیست. در سطح بین المللي هم مطرح شده 
و با توجه به امكاناتي كه ایران در رابطه با لوله هاي كالندریا 

در اختیار دارد این رآكتور قابل اجراست.

   اروپایي ها وظایف شان را طبق برجام ادامه 
دهند

كمالوندي افزود: فكر مي كنی��م طي دو و نیم ماه آینده 
براي عرضه تولی��دات مي توانیم تا ۱۳۰ تن هم افزایش 
دهیم كه در اینجا باز نقض برجام هم نیس��ت. در برجام 
پذیرفتیم كه مازاد ۱۳۰ ت��ن را به بازارهاي بین المللي 
عرضه كنیم و آنچه كه مي گوییم انجام نمي دهیم عرضه 
كردن تولیدات به عنوان بخشي از تعهدات خودمان است. 
اینكه فكر مي كنند اگر ما تولیداتمان را عرضه نكنیم و 
كسي خریداري نكند اتوماتیك وار تعطیل مي شود، مثل 
همان چیزي كه ترامپ عنوان كرد آب سنگین ایران را 
كس��ي نخرد در حالي كه این فقط در ذهن آنها است. ما 
بازاره��اي خودمان را داریم، ان��واع محصوالت جدید را 

هم تولید مي كنیم. وي ادام��ه داد: ظرفیت ما به نحوي 
است كه نیاز یك میلیون بیمار را تأمین مي كند و صدها 
هزار بیمار از داروهاي ما اس��تفاده مي كنند و همه این 
اتفاقات نوید آن را مي دهد كه در حوزه هاي این صنعت 
پیشرفت هایي داشته باشیم و آنچه كه مورد نظر رهبري 
اس��ت محقق ش��ود. بنده به نمایندگي از جامعه بزرگ 
صنعت هسته اي كشور كه ۱۴ هزار نفر است مي گویم كه 
همه گوش به فرمان رهبري هستند و اجازه نمي دهند 
این صنعت صدمه ببیند. كمالوندي در پاسخ به خبرنگار 
ایسنا كه پرسید با توجه به نشست امروز اروپا براي بررسي 
مهلت ۶۰ روزه ایران ام��كان دارد ایران در اقدامات گام 
اول تجدید نظر و براي ورود به گام دوم صبر كند؟ گفت: 
بهتر است آنها هر چه زودتر به تعهدات خود در این زمینه 
عمل كنند چرا كه ما هر چه جلوتر مي رویم كار براي آنها 
سخت مي شود، ذخایر ما بیشتر مي شود، سرعت ما بیشتر 
مي شود. ما با حداكثر ظرفیت در حال حركت هستیم. 
البته برخي از الزامات فني نیز وجود دارد كه ممكن است 
كمي زمان ببرد ولي ما با یك ریتم فعالیت هایمان را آغاز 
كرده ایم كه این ریتم به مرور تندتر مي شود و به محض 
اینكه مشاهده ش��ود آنها به تعهدات خود عمل نكرده و 
از فرصت مشخص شده اس��تفاده نكرده اند ما براساس 
تصمیم مقامات كشور وارد مرحله دوم كاهش تعهدات 

برجامي خود خواهیم شد.

   س�ناریوهاي مختلف�ي براي عبور از س�قف 
غني سازي ۳،۶ داریم

معاون امور بین الملل، حقوقي و مجلس و س��خنگوي 
س��ازمان انرژي اتم��ي در م��ورد عبور ایران از س��قف 
غني سازي ۳،۶ گفت: در این ارتباط سناریوهایي مطرح 
است، یكي این است كه غني سازي را فراتر از ۳،۶ براي نیاز 
بوشهر تعریف كنیم. یك سناریوي دیگر این است كه آن 
را براي رآكتور تحقیقاتي تهران تعریف كنیم. كمالوندي 
درباره اینكه آیا گام آخر ایران خروج از برجام خواهد بود؟ 
گفت: اگر به همین سبك ادامه دهیم عماًل همین اتفاق 
مي افتد. اگر بگوییم خارج مي شویم یا نمي شویم خیلي 
مهم نیست كما اینكه االن شاید خود امریكا هم متوجه 
شده باشد كه اش��تباه كرده از برجام خارج شد. ممكن 
است با عدم اجراي تعهدات از سوي اروپا و تعلیق هاي ما 
به جایي برسیم كه عمال برجامي وجود نداشته باشد. این 
اتفاق دارد مي افتد مگر اینكه تغییري ایجاد شود.وي ادامه 
داد: در حال حاضر یا اروپا وقت كشي مي كند یا نمي تواند 
كاري انجام دهد كه در این وضعیت نمي تواند برجام ادامه 
یابد. اگر شرایط این باشد برجامي باقي نخواهد ماند كه 

بخواهیم در آن بمانیم یا نمانیم.

معاون اول رییس جمهوري :

با مردم صادقانه گفت وگو كنیم
در شرایطي كه اقتصاد كش��ور در یكي از حساس ترین 
برهه ه��اي تاریخي خود قرار گرفته اس��ت؛ معاون اول 
رییس جمهور گفت وگو صادقانه با مردم را شاه كلید عبور 
از چالش هاي پیش رو ارزیابي مي كند. جهانگیري با اشاره 
به اهمیت گفت وگوي صادقانه با مردم گفت: باید مردم 
احساس كنند كه مسووالن به دنبال حل مسائل كشور 
و مشكالت معیش��تي جامعه هستند. به گزارش پایگاه 
اطالع رساني ریاست جمهوري، اسحاق جهانگیري معاون 
اول رییس جمهور، ضمن تبیین شرایط اقتصادي كشور 
در مقطع كنوني، بر اهمیت بهره گیري از سیاست هاي 
كلي اقتصاد مقاومتي براي عبور از این برهه حساس تأكید 
كرد و گفت: عملكرد ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
در س��ال ۹۸ تعیین كننده است و سیاست هاي اقتصاد 
مقاومتي باید بیش از گذش��ته در بخش ها و ش��ؤونات 
مختلف اداره كش��ور نمایان و متبلور ش��ود. معاون اول 
رییس جمهور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي با اشاره به 
تصویر كلي اقتصاد در سال ۹۷ و برخي گزارش ها از رشد 
منفي اقتصادي كشور، گفت: گزارش عملكرد ها و اقدامات 
دولت در زمینه هاي مختلف نظیر نفت و گاز، رسیدگي 

به مناطق محروم و روستایي و اجراي طرح هاي اقتصاد 
مقاومتي كه در اولویت دستگاه هاي اجرایي بوده، نشان 
مي دهد كه پیش��رفت ها و اقدامات انجام شده مناسب 
بوده اس��ت و با توجه به مشكالت و فشار هاي اقتصادي 
ناشي از تحریم ها عملكرد دولت قابل دفاع است. وي با 
بیان اینكه اقتصاد كشور در سال ۹۸ با مشكالت جدیدي 
روبرو شده است و زندگي مردم تحت فشار قرار دارد، بر 
اهمیت گفت وگوي صادقانه با مردم تاكید كرد و گفت: 
معیش��ت مردم، رونق تولید و ایجاد اشتغال مهم ترین 
اولویت هاي اقتصادي دولت در سال ۹۸ است و باید مردم 
احساس كنند كه مسووالن به دنبال حل مسائل كشور 
و مشكالت معیشتي جامعه هستند تا بتوانند بخشي از 
آالم و دغدغه هاي آنها را مرتفع كنند. جهانگیري با بیان 
اینكه حل مسائل اقتصادي كشور در شرایطي كه دشمنان 
به تعبیر خودشان جنگ تمام عیار اقتصادي علیه ملت 
ایران به راه انداخته اند، نیازمند تمركز ویژه و ایستادگي 
است، خاطرنشان كرد: این پیام باید به تمام مدیران كشور 
ابالغ شود كه سال ۹۸ به لحاظ اقتصادي سالي ویژه است 
و براي اداره مناسب كشور نیازمند آن هستیم كه جدي تر 

پاي كار باشیم. معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینكه 
در سال جاري با محدودیت منابع و بودجه روبرو هستیم، 
افزود: با وجود آنكه اتكاء بودجه كشور به درآمد هاي نفتي 
كاهش یافته، اما بودجه كشور همچنان تحت تأثیر این 
درآمد ها است و باید براي جبران كسري بودجه به دنبال 
راهكار ها و ظرفیت هاي دیگر باشیم. وي با تأكید بر اینكه 
مسووالن اقتصادي كشور باید در سال ۹۸ جدي تر پاي 
كار باشند و نشان دهند كه مرد روز هاي سخت وشرایط 
پیچیده و دشوار هستند، گفت: باید در بخش هزینه ها 
صرفه جویي جدي صورت گیرد و این جهت گیري به همه 
دستگاه ها ابالغ شود تا دستگاه ها مكلف باشند هزینه هاي 

خود را كاهش دهند.

    توجه به رونق تولید و بهبود معیشت
جهانگیري با تاكید بر ض��رورت توجه به بخش تولید به 
خصوص واحد هاي تولیدي كه نقش پیش��ران در تولید 
كش��ور را ایفا مي كنن��د، تصریح كرد: باید ب��ا حمایت از 
بخش هاي تولیدي و پیش��ران نظیر خودرو و مس��كن 
شرایطي مهیا شود تا بخش ها وصنایع پایین دست آنها نیز 

فعال تر شده و با ركود مواجه نشوند. وي با تأكید بر اینكه 
باید ب��ه هر نحو ممكن ارز مورد نیاز بخش تولید را فراهم 
كنیم، به برنامه دولت ب��راي ممنوعیت واردات كاال هاي 
لوكس با هدف صرفه جویي ارزي اش��اره و خاطرنش��ان 
كرد: ممنوعی��ت واردات كاال هاي لوكس عالوه بر صرفه 
جویي ارزي مانع از ایجاد دوگانگي در جامعه و جلوگیري 
از نمایش شكاف طبقاتي مي شود و این در حالي است كه 
ایجاد شكاف طبقاني و نارضایتي اجتماعي یكي از اهداف 
تحریم كنندگان ایران است كه خودشان به این موضوع در 
كتاب هنر تحریم اذعان كرده اند. معاون اول رییس جمهور 
همچنین با اشاره به پیشنهاد دبیرخانه ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي مبني بر تشكیل كارگروه مقابله با تحریم 
ذیل دبیرخانه، گفت: وظیفه این كارگروه باید ایجاد فرصت 
براي تولید داخلي باشد و با برنامه ریزي دقیق، شرایطي را 
مهیا كند تا با استفاده از ظرفیت هاي داخلي كمبود هاي 

ناشي از تحریم مرتفع شود.
رییس س��تاد فرمانده��ي اقتصاد مقاومتي بر تش��كیل 
كارگروهي براي شناسایي محصوالتي كه در داخل تولید 
مي شوند تاكید كرد و گفت: دولت از تولید كنندگاني كه 
كاال هاي خود را در داخل و بدون وابستگي تولید مي كنند 
حمایت مي كند. وي با اشاره به طرح ایجاد اشتغال پایدار 
در مناطق روستایي خاطرنشان كرد: دولت تاكنون ۷ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت براي ایجاد اشتغال 
در روستا ها پرداخت كرده است و الزم است وزارت تعاون، 

كار و رفاه اجتماعي و معاونت توسعه روستایي و مناطق 
محروم گزارش عملكرد این برنامه را اطالع رساني كنند.

جهانگیري همچنین خواستار تفویض اختیارات بیشتر 
به اس��تان هاي كش��ور ش��د و بر لزوم هماهنگي هر چه 
بیشتر میان جانشینان ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
در اس��تان ها با اس��تانداران در جهت اجراي هر چه بهتر 
سیاس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي تاكید كرد. در این 
جلسه كه وزراي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي 
و دارایي، جهاد كش��اورزي، فرهنگ و ارش��اد اسالمي، 
رییس س��ازمان برنامه و بودجه، معاون علمي و فناوري 
رییس جمهور، رییس سازمان امور اداري و استخدامي، 
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، س��خنگوي 
دول��ت و فرمانده ق��رارگاه س��ازندگي خاتم االنبیا)ص( 
نیز حضور داش��تند، نماینده دبیرخانه ستاد گزارشي از 
عملكرد سال ۹۷ دستگاه ها و استان هاي كشور در اجراي 
اقتصاد مقاومتي و نیز عملكرد جانش��ینان رییس ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي و نمایندگان معین دولت در 
اس��تان هاي كش��ور ارایه كرد. در این گزارش مهم ترین 
اقدامات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي طي ۱۶ جلسه 
برگزار ش��ده در سال ۱۳۹۷ تشریح ش��د كه اجراي ۲۷ 
پروژه جدید اولویت دار اقتصاد مقاومتي در س��ال ۱۳۹۷ 
و اس��تمرار اجراي ۱۳۶ پروژه اولویت دار و برنامه اجرایي 
اقتصاد مقاومتي سال ۱۳۹۶ در س��ال ۱۳۹۷ بخشي از 

این گزارش بود.

 استفاده از اهرم نظارتي
در كنترل قیمت ها 

س��خنگوي هیات رییسه 
مجل��س ده��م با اش��اره 
به اینكه كش��ور در جنگ 
اقتصادي قرار دارد، گفت: 
وظیفه مجلس این اس��ت 
كه از اهرم نظارتي در جهت 
كنترل و نظارت قیمت ها و 
عرضه تولیدات داخلي و كیفیت آنها استفاده كند. به 
گزارش ایسنا، اسداهلل عباسي در حاشیه جلسه علني 
دیروز دوشنبه مجلس در جمع خبرنگاران بیان كرد: در 
جلسه دیروز هیات رییسه مجلس قرار شد ماده ۲۲۷ 
آیین نامه داخلي مجلس را فعال كنیم. بر اساس این ماده 
رییس جمهور و وزراي كابینه دولت هر سال در مرداد 
ماه باید گزارش عملكرد سال گذشته خود را به همراه 
برنامه هایي كه ب��راي آینده دارد به مجلس ارایه كند.. 
وي در ادامه اظهار كرد: از این پس بر اساس موضوعات 
مهم كشور از جمله در خصوص مسائل جاري كشور 
هر هفته مسووالن به مجلس دعوت شده و در مجلس 
بحث و بررس��ي پیرامون مسائل انجام خواهد شد. در 
هفته گذشته در خصوص مسكن و شهرسازي و در این 
هفته در خصوص صنعت در مجلس جلساتي تشكیل 
شد و ان شاءاهلل در خصوص كشاورزي نیز در مرداد ماه 

نیز جلسه اي در مجلس تشكیل خواهد شد. 

 NPT اروپا اقدامي نكند خروج از
در دستور كار قرار مي گیرد

رییس كمیته هس��ته اي 
مجلس گف��ت: در صورت 
پایان مهلت كش��ورهاي 
عضو برجام در فرصت ۶۰ 
روزه، پروتكل الحاقي را كه 
به عنوان پشت قباله برجام 
داوطلبانه اجرایي كردیم به 
حالت تعلیق درمي آوریم. مجتبي ذوالنور در گفت وگو 
با مهر با اشاره به اینكه زمان زیادي تا اتمام مهلت ۶۰ 
روزه ایران به كش��ورهاي باقي مان��ده در برجام باقي 
نمانده است، اظهار داشت: اروپا همواره نشان داده كه 
نقش پلیس خوب را در مقابل رفتارهاي بد امریكا بازي 
مي كند. وي با بیان اینكه اروپا براي حفظ برجام اراده اي 
ندارد و نمي خواهد براي این كار هزینه كند، ادامه داد: 
حجم مبادالت اقتصادي ما با اروپا در بهترین حالت ۲۰ 
میلیارد دالر در سال است اما حجم مبادالت اقتصادي 
امریكا با اروپا بین ۹۰۰ تا هزار میلیارد دالر اس��ت و 
قطعًا اروپا هزار میلیارد دالر را فداي ۲۰ میلیارد دالر 
نمي كند. رییس كمیته هسته اي مجلس با اشاره به 
وقت كشي هاي اروپا تصریح كرد: حفظ برجام به صورت 
فعلي به نفع اروپاست اما آنها نمي خواهند براي این 
موضوع هزینه دهند بلكه مي خواهند ایران را كنترل 
كنند و از سوي دیگر سودي هم از برجام به ما نرسانند.

انفجار نفتكش هاي ژاپني 
مي تواند كار تیم »بي« باشد

س��خنگوي وزارت خارجه 
تاكید كرد ك��ه اگر اقدامات 
ملموسي از سوي طرف هاي 
برجامي مش��اهده نش��ود 
گام بعدي ته��ران جدي تر 
و محكم تر خواهد بود. سید 
عباس موسوي در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران، در رابطه با سازمان همكاري هاي 
شانگهاي و حضور ایران در عالي ترین سطح در این اجالس 
گفت: جمهوري اسالمي ایران معتقد به چندجانبه گرایي و 
منطقه گرایي است، همچنین اعتقاد داریم كه همسایگان 
در درجه اول و كشور هاي پیراموني ما در درجه دوم قرار 
دارند. وي درپاسخ به این سوال كه دستگاه دیپلماسي در 
قبال كشور هاي آسیایي چه سیاستي را دنبال مي كند؟ 
توضیح داد:  زماني بحث نگاه به ش��رق در سیاست ها و 
جهت گیري هاي سیاست خارجي ما مطرح بود، امروز هم 
همان نگاه پابرجا است، اما ایران قصد دارد قدري جزئي تر و 
تعاملي تر با كشور هایي كه به نوعي در برابر یكجانبه گرایي 
امریكا ایستاده اند همكاري داشته باشد. سازمان همكاري 
شانگهاي هم یكي از این موارد است كه در قالب نگاه به 
آسیا و ش��رق به آن اعتقاد داشته و مایل هستیم در این 
بلوك قدرتمند كه مي تواند سیاسي، امنیتي و اقتصادي 

هم باشد در باالترین سطح حضور داشته باشیم.

واكنش سردار باقري به حادثه 
اخیر نفتكش ها در دریاي عمان

رییس س��تادكل نیروهاي 
مسلح گفت: ایران چنانچه 
اراده اي مبني بر جلوگیري 
از صدور نفت از خلیج فارس 
را داش��ته باش��د، به دلیل 
قدرتمندي كشور و نیرو هاي 
مسلح، آن اراده را بطور كامل 
محقق و بطور علني و آشكار اعالم خواهد كرد. به گزارش 
تسنیم، سرلشكر محمد باقري دیروز در مراسم تجلیل 
از برترین هاي مربیان و اس��اتید نیرو هاي مسلح اظهار 
داش��ت: ایران امروز با دش��مناني بدعه��د و بداخالق و 
فریبكار همچون امریكا روبرو است كه از یك سو فشار ها 
را افزایش مي دهند و از سوي دیگر دم از مذاكره مي زنند؛ 
یعني راهبرد فشار فزاینده و توسعه یابنده و شعار مذاكره، 
تفاهم و توافق سر دادن كه این راهبرد خطرناك دشمن 
است كه ما با آن مواجه هستیم. رییس ستادكل نیرو هاي 
مسلح خاطرنشان كرد: امریكا و اذنابش فرافكني هایي 
مرتبط با حوادث اخیر در خلیج ف��ارس را مبناي اتهام 
به ایران قرار داده اند؛ لیكن آنها باید با این واقعیت آش��نا 
شوند كه جمهوري اسالمي ایران چنانچه اراده اي مبني 
بر جلوگیري از صدور نفت از خلیج فارس را داشته باشد، 
به دلیل قدرتمندي كشور و نیرو هاي مسلح، آن اراده را 
به طور كامل محقق و بطور علني و آشكار اعالم خواهد كرد.

كشف شبكه گسترده عملیات 
سایبري تهاجمي علیه ایران

دبیر ش��وراي عالي امنیت 
ملي از كشف شبكه گسترده 
عملیات سایبري تهاجمي 
علیه ایران خبر داد و گفت: 
ب��ه زودي مس��تندات آن 
ازطری��ق وزارت اطالعات 
منتشر مي شود. به گزارش 
صدا و س��یما، امیر دریابان علي شمخاني در خصوص 
اقدامات متقابل ایران در قبال اظهارات مش��اور امنیت 
ملي امریكا كه هفته گذشته تأیید كرد امریكا در حال 
انجام عملیات س��ایبري تهاجمي خارجي اس��ت تا به 
روسیه و دیگران نشان دهد كه آنها بهاي مداخله هاي 
خود در امور امریكا را خواهند پرداخت گفت: اوال حمله 
سایبري علیه كشورها روي دیگر حمله نظامي است كه 
امریكا به صورت غیرقانوني و برخالف موازین حقوقي و 
حتي ادبیات و سیاست هاي امنیتي خود، به آن مبادرت 
مي كند و طبیعتا باید پاسخگوي این اقدام خود در مجامع 
بین المللي باشد. وي تاكید كرد: جالب است بدانید، مدتي 
قبل یكي از پیچیده ترین شبكه هاي سایبري سازمان سیا 
كه در حوزه جاسوسي سایبري به كار گرفته مي شد و 
بخش مهمي از ظرفیت هاي عملیاتي سیا در كشورهاي 
هدف امریكا بود توسط دس��تگاه هاي اطالعاتي ایران 

كشف شد و مورد ضربه قرار گرفت. 
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پاورقي اقتصادي

خبر

3 كالن

بسته رونق توليد ۹۸ وزارت اقتصاد، بحران صندوق هاي بازنشستگي  را واكاوي كرد

مركز آمار ايران اعالم كرد

ضعف پوشش بيمه اي بازنشستگي در ايران

جزييات افزايش قيمت ميوه و سبزي در سال ۹۷

وضعيت فقرا با توجه به منابع كشور شايسته نيستايجاد 1/2 ميليون شغل در صورت رفع انحصار  مشاغل حرفه اي

گروه اقتصاد كالن|
پژوهشگران اقتصادي بحران صندوق هاي بازنشستگي 
در ايران را يك��ي از ابرچالش هاي مقابل اقتصاد ايران 
مي دانند. ب��ه زعم برخ��ي كارشناس��ان بحراني كه 
صندوق ها مي توانند براي كشور ايجاد كنند با بحران 

آب برابري مي كند.

   صندوق چه مي كند؟
وظيفه صندوق به زبان ساده تجميع و پس انداز بخشي 
از حقوق و دستمزد افراد جامعه در زمان اشتغال و انتقال 
مجدد آن به فرد در زمان بازنشستگي )يا ازكارافتادگي(، 
البته با حفظ قدرت خريد مبالغ انباشت شده در طي 
زمان است. زماني كه صحبت از بروز بحران در چنين 
نهادهايي  مي كنيم، منظور بروز بحران مالي به شكل 
از بين رفت��ن توازن جريان ورودي و خروجي اس��ت. 
به هم خوردن توازن خروجي و ورودي يعني ميزاني كه 
صندوق به عنوان حق بيمه دريافت مي كند و ميزاني 
كه صندوق  بايد پرداخت كند در قالب مس��تمري و... 

تضمين كننده بقاي صندوق نيست.
شرايطي كه به نظر مي رسد اكنون بر فضاي بس��ياري از 
صندوق هاي بازنشستگي كشور حاكم است و پيش بيني 
مي ش��ود اگر اين شرايط ادامه دار باش��د در دهه هاي 
پيش رو با ورشكس��تگي صندوق و عدم امكان ايفاي 
تعهد از سوي آنها رو  به رو خواهيم بود. مساله صندوق 
براي نظام سياسي به اندازه اي حائز اهميت است كه در 
برنامه ششم توسعه مفصال به آن پرداخته شده است 
اكنون نيز طبق گزارش هايي كه از برنامه رونق توليد 
۹۸ منتشر مي شود، وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز 
بررسي شرايط صندوق ها و برنامه ريزي براي ساماندهي 
آنها را در دس��تور كار خود قرار داده اس��ت.  آنگونه كه 
خبرگزاري ها از محتواي اين بسته گزارش داده اند، در 
متن اين برنامه آمده اس��ت: پوشش بيمه اي در ايران 
محدود است، تنها 2۹ درصد از افراد در بين كار تحت 

پوشش بيمه اي نظام بازنشستگي هستند.

   25 درصد سالمندان پوشش بيمه اي دارند
از دالي��ل عمده پوش��ش پايين بيم��ه اي، نرخ پايين 
مش��اركت نيروي كار، نرخ باالي بيكاري و نرخ باالي 
افراد ش��اغل در بخش غيررسمي اس��ت. تقريبا 4.3 
ميلي��ون نفر از جمعيت 6.۸ ميليون نفري س��المند، 
مزاياي بازنشس��تگي دريافت مي كن��د كه تقريبا 60 

درصد اين افراد كمتر از 60 سال دارند. به اين ترتيب، 
تنها 25درصد افراد سالمند جامعه شكلي از پوشش 
بيمه اي در قالب مس��تمري بازنشستگي و يا در قالب 

بازماندگان دريافت مي كنند. 

   منابع س�ازمان تامين اجتماعي تا 10 س�ال 
آينده به پايان مي رسد

صندوق هاي بازنشستگي بزرگ، قادر به تأمين بدهي 
و تعهدات بلندمدت خود نيستند و در برخي موارد نيز 
با محدوديت نقدينگي مواجه هس��تند. صندوق هاي 
بازنشستگي بزرگ كشور )سازمان تأمين اجتماعي، 
صندوق بازنشستگي كشوري و صندوق بازنشستگي 
نيروهاي مسلح( قادر به بازپرداخت تعهدات آتي خود 
نيستند، ارزش حال حاضر كل تعهدات آني صندوق ها 
بيش��تر از ارزش منابع و دارايي هاي آنها اعم، صندوق 
بازنشستگي كشوري و صندوق بازنشستگي نيروهاي 
مسلح، حتي نقدينگي الزم براي پرداخت مستمري 
بازنشستگان فعلي خود را هم ندارند و نياز به كمك مالي 
مستمر دولت دارند، سازمان تأمين اجتماعي كشور در 
حال حاضر نقدينگي براي گذران امور جاري را دارد ولي 
انتظار مي رود كه منابع اين سازمان نيز تا 10 سال آينده 

به پايان رسيده و نيازمند كمك دولت شود. 

   نرخ بازنشستگي موثر در ايران پايين است
عمده مش��كالت مالي صندوق هاي بازنشستگي در 
نتيجه مقررات بازنشستگي و پرداخت هاي مستمري 
سخاوتمندانه است. نرخ بازنشس��تگي موثر در ايران 
پايين بوده كه بيانگر خروج زودهنگام نيروهاي كار از 
بازار كار و در مقابل، دوره طوالني دريافت مس��تمري 
است. سنين موثر بازنشستگي، بيشتر متأثر از مصوبات 

مجلس و سياست هاي دولت است. 
عملكرد مديريت منابع نظام بازنشستگي نشان دهنده 
حركت در جهت دستيابي به اهداف اصلي صندوق ها 
نيس��ت. منابع و دارايي هاي نظام بازنشستگي بدون 
توجه به نيازهاي تأمين مالي بلندمدت اين صندوق ها و 

با كاهش فشار مالي به دولت مديريت مي شوند.
با توجه به دارايي هاي زياد صندوق ها، رفتار نظام هاي 
بازنشستگي و ش��ركت هاي س��رمايه گذاري و بسته 
آنها، اثر مس��تقيمي بر اس��تراتژي مديري��ت دارايي 
دولت و موقعيت باالي آن دارد. البته بديهي است كه 
هدف گذاري تعهدات نظام بازنشستگي در قبال اعضا 

و دس��تورالعمل سياس��ت گذاري دولت به سختي با 
يكديگر قابل جمع هستند. با توجه به داده ها و اطالعات 
و بررس��ي هاي موجود به نظر مي رس��د با هيچ گونه 
بهبود در عملكرد مديري��ت دارايي هاي صندوق هاي 
بازنشستگي، نمي توان كسري هاي آينده اين صندوق ها 

را پوشش داد. 

   كسري صندوق بازنشستگي كشور چقدر است
ارزش حال كس��ري صندوق بازنشس��تگي كشوري 
در 60 س��ال آينده حدود 1۸7 درصد توليد ناخالص 
داخلي سال 13۹6 اس��ت اين شاخص براي سازمان 
تأمي��ن اجتماعي ح��دود 220 درص��د تخمين زده 
مي ش��ود. با وجود اينكه مي ت��وان عملكرد مديريت 
دارايي هاي صندوق ها را بهبود بخشيد اما تصور اينكه 
با بهبود عملكرد آنها مي توان به تأمين كامل كس��ري 
همت گذاشت، بسيار غير واقع بينانه است. عدم توسعه 

بازارهاي مالي و محدوديت ه��اي بين المللي، تغيير 
ساختار دارايي صندوق هاي بازنشستگي را با مشكالت 
گسترده اي همراه كرده است. تغييرات در قانون گذاري، 
فرآيند تصميم گيري اس��تانداردهاي گزارش دهي 
و مانند آن مي تواند منج��ر به بهبود عملكرد، كاهش 

ريسك سرمايه گذاري و افزايش شفافيت شود.
در عين حال، وضعيت امروزي بازار سرمايه امكان بهبود 
عملكرد صندوق ها را با محدوديت مواجه كرده است. 
در ح��ال حاضر، تنوع نقدينگي و عمق بازار س��رمايه 
داخلي همسو با نياز صندوق هاي بازنشستگي نيست و 
دسترسي به بازارهاي بين المللي هم به خاطر مسائل 

داخلي و شرايط بين المللي محدود است.
چارچ��وب حقوقي نظ��ام بازنشس��تگي غيرجامع و 
دخالت هاي مستقيم دولت، جايگزين قوانين و مقررات 
شفاف شده است. چارچوب نهادي و قانوني الزم براي 
نظارت بر نظام هاي بازنشس��تگي كام��ال در كنترل 

دولت است. در چنين فضايي، نحوه مديريت دولت پر 
مجموعه سياست هاي صندوق ها و عملكرد آنها بوسيله 
انتصاب مديران دولتي در هيات مديره س��ازمان هاي 
بازنشس��تگي، عمال فضايي غيرشفاف و غيرمنصفانه 

براي صندوق ها فراهم آورده است.
رواب��ط نظام بازنشس��تگي با دولت عمومي يا س��اير 
ذي نفعان غيرش��فاف بوده و منجر به عدم ش��فافيت 
در م��ورد مطالبات ضمن��ي و غير ضمن��ي از دولت 
شده است. به جز صندوق هاي بازنشستگي كشوري، 
نيروهاي مس��لح و كاركنان فوالد، دولت مس��ووليت 
مالي مش��خصي براي تعه��دات مس��تمري بگيران 
ساير صندوق هاي بازنشس��تگي ندارد، در عين حال، 
صندوق هاي بازنشستگي مختلف، حمايت بودجه اي با 
كمك هايي از بنگاه هاي دولتي دريافت مي كنند. فقدان 
تعريف مش��خص دولت عمومي، باعث عدم شفافيت 
براي سياست گذاران و فرآيند بودجه ريزي شده است.

مركز آمار ايران، در گزارشي متوسط قيمت محصوالت 
كشاورزي و هزينه خدمات كشاورزي در سال 13۹7 
را منتشر كرده است. طبق اين گزارش در سال ١٣٩٧، 
در بخش غالت، متوسط قيمت هر كيلو گرم گندم با 
رش��د 1.2 درصدي نسبت به سال قبل معادل 1305 
تومان، متوس��ط قيمت جو با افزايش ٢٠.١ درصدي 
117۸ تومان، متوس��ط قيمت شلتوك با رشد ٢٢.٠ 
درصدي 4۸47 تومان و متوسط قيمت ذرت دانه اي با 
افزايش ١٨.٣ درصدي معادل 1436 تومان بوده است.

در بخش حبوبات، متوسط قيمت هر كيلو نخود با ٢.٠ 
درصد افزايش نسبت به سال قبل به مبلغ 5365 تومان 
و قيمت عدس ب��ا ٠.٩ درصد كاهش به 4۹31 تومان 
رس��يد. در بخش دانه هاي روغني، قيمت متوسط هر 
كيلو آفتابگردان روغني با ١٠.٠ درصد كاهش نسبت 
به س��ال ٩٦ به 32۹7 تومان و قيمت متوس��ط كلزا با 
٤.٤ درصد افزايش به 2۸2۹ تومان بالغ شد. در بخش 
محصوالت ليفي، قيمت متوسط هر كيلو پنبه )وش( 
با افزايش ٨٩.٧ درصدي نسبت به سال ٩٦ برابر 56۸4 
تومان بوده است.  در بخش محصوالت جاليزي، قيمت 
متوسط هر كيلو هندوانه با افزايش ١٨٤.٦ درصدي به 
۸۸6 تومان، قيمت خربزه با افزايش ١١٩.١ درصدي 

به 1445 تومان و قيمت خيار با افزايش ٩٦.٨ درصدي 
به 206۹ تومان رسيد. در بخش سبزيجات، متوسط 
قيمت هر كيلو سيب زميني معادل 1244 تومان و هر 
كيلو پياز 1135 تومان بوده كه به ترتيب نسبت به سال 
قبل ٨٤.٠ و ١٥.٢ درصد رشد داشته  است. همچنين، 

متوسط قيمت هر كيلو گوجه فرنگي با ١٨٠.٩ درصد 
افزايش برابر 166۸ تومان و هر كيلو بادنجان با ١٠٥.٨ 
درصد افزايش برابر 1356 تومان بوده است.  در بخش 
محصوالت علوفه اي، متوس��ط قيمت هر كيلو يونجه 
معادل 115۹ تومان و هر كيلو ش��بدر خش��ك برابر 

1021 تومان بوده كه نس��بت به سال قبل به ترتيب 
٤٢.٩ و ١٧.٥ درصد افزايش نشان مي دهد. در بخش 
ميوه هاي هسته دار، متوسط قيمت هر كيلو زردآلو برابر 
4420 توم��ان و هر كيلو هلو 3171 تومان بوده كه به 
ترتيب نسبت به سال قبل ٥٣.٨ و ٥٧.٤ درصد افزايش 
داشته است.  در بخش ميوه هاي دانه دار، متوسط قيمت 
هر كيلو سيب درختي 3136 تومان بوده كه نسبت به 
سال قبل ١٢٣.٤ درصد افزايش داشته و متوسط قيمت 
انگور به 2۸43 ريال رسيد كه نسبت به سال قبل معادل 

١٠٣.٩ درصد افزايش داشته است.
در بخش مركبات، متوس��ط قيمت هر كيلو پرتقال با 
افزايش ٦١.١ درصد به 1444 تومان و قيمت نارنگي با 

رشد ٩٤.١ درصدي به 2.47 تومان رسيد.
 در بخش دامداري س��نتي، متوس��ط قيمت هر كيلو 
گوسفند و بره زنده 23 هزار و 476 تومان و هر كيلو گاو 
پرواري زنده 23 هزار و 715 تومان بوده كه نس��بت به 
سال ٩٦ به ترتيب معادل ٤٨.٠ و ٧٥.٠ درصد افزايش 
نشان مي دهد. در سال ١٣٩٧، در بخش فراورده هاي 
دامي سنتي، متوس��ط قيمت هر كيلو شير گوسفند 
برابر 4535 تومان و هر كيلو شير گاو 15۸2 تومان بوده 
كه به ترتيب نسبت به س��ال قبل ٦.٦ و ٣٤.١ درصد 

افزايش داشته است.  همچنين در بخش هزينه خدمات 
ماشيني، هزينه متوسط شخم هر هكتار زمين زراعي 
آبي با تراكتور 17۹ هزار و 64۸ تومان بوده كه نسبت به 
سال قبل ٢٣.١ درصد كاهش و هزينه شخم هر هكتار 
زمين زراعي ديم با تراكتور 131 هزار و 27۹ تومان بوده 
كه نسبت به سال قبل ٢٠.٣ درصد افزايش داشته است. 
به عالوه متوسط هزينه ديسك هر هكتار زمين زراعي 
آبي با كاهش ١٠.٤ درصدي مع��ادل ۸2 هزار و 44۸ 
تومان و هزينه ديس��ك زمين زراعي دي��م با افزايش 
١٣.٢ درصدي معادل 64 هزار و ۸۸4 تومان بوده است.

 در بخش دستمزد نيروي كار، متوسط دستمزد كارگر 
ميوه چين مرد برابر 53 هزار و 407 تومان و دستمزد 
كارگر ميوه چين زن 40هزار و 774 تومان بوده كه به 
ترتيب نسبت به س��ال قبل ٦.٨ و ٥.١ درصد افزايش 
داش��ته است؛ و نيز متوسط دس��تمزد روزانه يك نفر 
كارگر دروگر غالت مرد برابر ۸1 هزار و 7۸1 تومان بوده 
كه نسبت به س��ال ٩٦ معادل ٢٤.٨ درصد رشد نشان 
مي دهد. به عالوه، دس��تمزد روزانه  كارگر وجين كار و 
تنك كار مرد با ١٢.٧ درصد افزايش به 5۸ هزار و 137 
تومان و دس��تمزد وجين كار و تن��ك كار زن با ١١.٨ 

درصد افزايش به رقم 5۸ هزار و ۸2۹ تومان بالغ شد.

يك كارشناس اقتصادي گفت: كش��ور ما در پزشكي، 
وكالت، داروسازي، س��ردفتري و دندان پزشكي سرانه 
بس��يار پاييني نسبت به كش��ورهاي گروه 20 و حتي 
كشورهاي منطقه دارد كه مشخصا به دليل وجود انحصار 

در اين مشاغل است.
يك شنبه شب در برنامه »پايش«، كارشناس اقتصادي 
اين برنامه به بررسي انحصارات موجود در اعطاي مجوز 

به مشاغل حرفه اي و ظرفيت اشتغال زايي آن پرداخت.
در برنامه يك شنبه شب »پايش« ابتدا از مخاطبان درباره 
اينكه آيا موافقيد مسووالني كه طبق قانون شرايط صدور 
مجوزهاي كسب وكار را شفاف و سهل نمي كنند تحت 

تعقيب قضايي قرار بگيرند، سوال شد.
در ادام��ه اين برنام��ه تلويزيوني، هادي س��ليمي زاده 
كارش��ناس اقتصادي برنامه، به انحص��ارات موجود در 
اعطاي مجوز به مشاغل حرفه اي و ظرفيت اشتغال زايي 
آن پرداخت و گفت: با وجود اعالم مس��ووالن كه تعداد 
زيادي از پزشكان كشور بيكار هستند طبق آمار جهاني و 
رسمي كشور سرانه پزشك ما حتي از كشورهايي چون 
مالت و تاجيكستان كمتر اس��ت. در صورتي كه اگر در 
كشور تعداد پزشكان افزايش يابد، مي توانند به مناطق 
محروم برون��د و ماهانه حدود 20 ميليون تومان درآمد 

كسب كنند.
وي در ادامه تش��ريح كرد: كشور ما در پزشكي، وكالت، 
داروسازي، سردفتري و دندان پزشكي سرانه بسيار پاييني 
نسبت به كشورهاي گروه 20 و حتي كشورهاي منطقه 
دارد كه مشخصا به دليل وجود انحصار در اين مشاغل 
است. براي مثال سرانه وكيل در كشور ما حتي از عراق 

هم كمتر است.

س��ليمي زاده افزود: وضعيت وكالت در كشور آنقدر 
وخيم است كه كمتر كسي به دليل هزينه هاي گزاف 
آن حاضر به وكيل گرفت��ن براي پرونده هاي قضايي 
است. اين در شرايطي است كه متصديان و ذينفعان 
اين مش��اغل به بهانه واهي اشباع و تعداد زياد، اجازه 
افزايش ظرفيت دانش��گاه ها براي رشته هايي چون 
پزشكي، داروسازي و دندان پزشكي را نمي دهند و در 
مشاغلي چون وكالت و سردفتري مجوزهاي كسب 
و كار را افزايش نمي دهند. اين در حالي اس��ت كه نه 
تنها سرانه ما بسيار پايين است بلكه اين مساله موجب 
ايجاد صف و افزايش سرسام آور قيمت ها شده است. 
در صورتي كه با افزايش س��رانه در اين مشاغل، هم 
معضل بيكاري تا حد زيادي حل مي شود و هم به دليل 
ايجاد رقابت، قيمت ها كاهش يافته، واقعي مي شوند 

و كيفيت خدمات نيز افزايش مي يابد.
كارشناس اقتصادي برنامه پايش در نهايت تصريح كرد: 
با شكست انحصار در اين مشاغل مي توان اين چالش را 
حل و امكان ايجاد 1 ميليون و 200 هزار شغل مستقيم 

فراهم كرد.
در بخش بعدي برنامه »پايش«، مجري برنامه در مورد 
متقاضيان دريافت مجوز آموزشگاه، به گفت وگوي تلفني 
با س��رهنگ هويدا تزار رييس مركز صدور پروانه هاي 

پليس كل كشور پرداخت.
رييس مركز صدور پروانه هاي پليس كل كشور در پاسخ 
اين سوال كه آيا به دليل اشباع بازار منجر به عدم صدور 
مجوز خواهد شد يا خير، پاسخ داد: اگر متقاضيان، شرايط 
و صالحيت الزم را داشته باش��ند صدور مجوز مذكور 
قطعي خواهد بود و به هيچ عنوان مساله اشباع مانعي براي 

صدور اين مجوز نيست. وي در پاسخ به سوال ديگر كه آيا 
مجوزهاي مورد نياز را روي سايت پيشخوان مجوزهاي 
كش��ور به آدرس g4b.ir بارگذاري كرده ايد گفت: ما 
اين موارد را به صورت محلي اعالم مي كنيم و در سامانه 
بارگذاري نمي كنيم. در صورتي كه طبق ماده 7 اصل 44 
قانون اساسي همه دستگاه ها موظفند تمامي اطالعات و 
جزييات مجوزهاي خود را روي پايگاه مجوزهاي كسب 

و كار بارگذاري كنند.
در بخش پاياني برنامه پايش، علي سالك نجات، كارآفرين 
نمونه كش��وري مهمان برنامه بود. وي در دهه 30 و در 
1۹ س��الگي ترك تحصيل كرد و ش��غل پدر كه قند و 

آبنبات سازي بود را آغاز نمود.
سالك با اش��اره به اينكه در آن زمان كمبود قند وجود 
داشت و بخش زيادي از قند مردم تبريز از تهران تهيه 
مي شد اذعان كرد اينجانب توانستم به عنوان نفر اول 
تجهيزاتي را به تبريز بياروم تا به حل اين مشكل بپردازم. 
فعاليت هاي ما آنقدر توس��عه پيدا كرد و آن قدر عشق 
به كار وجود داش��ت كه بر آن شديم توليد صنعتي را 
آغاز كنيم. در حال حاضر فرزندان من نيز عاشقانه كار 
مي كنند و از ۸ صبح تا ۹ و نيم شب سر كارند. با عنايت 
خداوند و به عش��ق كارآفريني در ح��ال حاضر تعداد 
پرسنل در مجموعه ما از 150 نفر در 2۸ سال پيش به 

3۸00 نفر رسيده است.
وي در نهايت براي مخاطبين اين سوال را مطرح كرد كه 
چه پيشنهاد و راهكاري براي انتقال ماليات بر ارزش افزوده 
توليدكنندگان به حلقه آخر داريد؟ و براي 5 نفر از كساني 
كه بهترين پاسخ را ارسال كنند يك عدد نيم سكه بهار 

آزادي به عنوان هديه در نظر گرفت.

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر لزوم 
اصالح بودجه و با اش��اره به لزوم تكي��ه بودجه ريزي 
بر درآمده��اي غيرنفتي گفت: آق��اي رييس جمهور 
اعتبارات بودجه اي در اين ش��رايط اولويت بندي شود 
و درآمدهاي غير نفتي شناسايي شود. محمود بهمني، 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي 
بيان كرد: اعتبارات بودجه اي در شرايط امروز اقتصاد 
ايران باي��د اولويت بندي ش��ود تا حداقل بخش��ي از 
پروژه ها به بهره برداري برس��د. درآمدهاي پايدار غير 
از نفت شناس��ايي و هزينه هاي دولت مديريت شود. 
بودجه ريزي نيز بر اس��اس عملكرد و با نگاه تيزبينانه 
كنترل و نظارت ش��ود. مديري��ت واردات، صادرات و 
مديريت منابع و مصارف ارزي دقيق مورد نظر باش��د. 
نماينده مردم ساوجبالغ عنوان كرد: الزم است در اين 
شرايط خاص به مطالبات فرهنگيان، رتبه بندي آنها، 
حقوق بازنشستگان و تعيين تكليف بيش از 7200 نفر 
از قضات گزينش شده توجه شود. آقاي رييس جمهور 
اقشار متوس��ط و ضعيف جامعه روز به روز ضعيف تر 
مي شوند و سودجويان، رانت خواران، دالالن و فعاالن 
اقتصاد زيرزمين��ي كه خود را فراس��وي قانون تصور 

مي كنند ثروتمندتر مي شوند.
وي افزود: امروز بايد به ارتقاي فضاي كسب و كار اهتمام 
ورزيده ش��ود. بايد به زيرس��اخت هاي حمل و نقل و 
دشواري هاي تأمين مالي از بانك ها و غير قابل پيش بيني 
بودن وضعيت قيمت مواد اوليه و كمبود فناوري هاي 
نوين و تجهيزات توجه شود. بهمني گفت: امروز براي 
رونق توليد بايد به ورود كاالي قاچاق، فضاي كس��ب و 
كار، ثبات اقتصادي، نقدينه خواهي توليد و فعال سازي 

ظرفيت ه��اي خالي بخش خصوص��ي و تقويت نظام 
بانكي با پرداخت مطالبات آنها توجه خاص به عمل آيد. 
عدالت، پيشرفت و توسعه اقتصادي در گرو شفاف سازي 
و از بين بردن رانت هاي آشكار و پنهان و يكسان سازي 
نرخ ارز، داشتن اقتصاد سالم و عاري از فساد است. اين 
امر مي تواند با راه اندازي يك سامانه اطالعاتي با تجميع 
اطالعات وزارتخانه ها، بانك ها و سازمان هاي مختلف و 
با استفاده از شناسه ملي هر ايراني و با اختصاص چند 
اليه اطالعات و ثبت آنها در يك سامانه هر لحظه عامالن 
تالطم هاي اقتصادي را شناسايي و از فرار مالياتي ارتشاء، 
اختالس، پولشويي و زمين خواري جلوگيري كرد. مثال 
اعالم كنيد اموال غيرمنقول كه در اين سامانه ثبت نشود 

فاقد اصالت حقوقي است.
وي افزود: چنانچه به مصوبه قانوني در اين خصوص نياز 
داريد اليحه ارايه كنيد. در اين صورت دالالن به دام قانون 
مي افتند. به اين ترتيب منابع از دست رفته احيا و درآمد 
دولت افزايش پيدا مي كنند و ضمن ايجاد عدالت به سمت 
تعادل اقتصادي پيش مي رويم. وي اضافه كرد: با اين همه 
منابع ذخاير كشور رتبه سوم در نفت، رتبه دوم در گاز، 
رتبه اول در مجموع اين انرژي ها و با داشتن يك درصد 
جمعيت دنيا و هفت درصد منابع ذخاير ملي و با داشتن 
حدود 700 ميليارد دالر ذخاير معدني شايسته نيست 
كه اقشار متوسط و ضعيف جامعه با مشقت روزگار سپري 
كنند و تعدادي سودجو كه شرايط آن را ما فراهم كرديم 
بتوانند زندگي مردم را به مخاطره بيندازند. امروز حدود 
۹00 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان داريم. اين يارانه به 
جيب چه افرادي مي رود؟ مي توان با توزيع نصف يارانه 

مشكل طبقات ضعيف را برطرف كرد.
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بخش اول
گمراه شدن 

خانه اي كه عليه خودش متفرق شده باشد نمي تواند 
پايدار بماند. »ابراهام لينكلن«

فصل اول 
مقدمه 

اينك��ه امورات در اياالت متحده و در بس��ياري از 
كشورهاي پيشرفته به خوبي پيش نمي رود، ناشي 
از آن اس��ت كه آنها را خيلي دست كم گرفته ايم. 
واقعيت آن اس��ت كه نارضايتي گس��ترده اي در 

سرزمين وجود دارد.
بر اس��اس تفكر حاكم ب��ر اقتصاد امري��كا و علم 
سياس��ت 25 س��ال اخير، نبايد اينگونه مي شد. 
بعد از سقوط ديوار برلين در ۹ نوامبر سال 1۹۸6، 
فرانسيس فوكويوما با اين عنوان كه دموكراسي 
و س��رمايه داري باالخره پيروز گش��ته اند »پايان 
تاريخ« را اعالم كرد. فكر كرده مي شد كه يك دوره 
جديد از رفاه جهاني همراه با رشد بيش از پيش در 
دسترس است و ظن بر اين بود كه امريكا پيشرو 

اين قافله باشد.
تا س��ال 201۸، باالخره آن ايده ه��اي هوايي بر 
زمين خورد و نابود شد. بحران مالي سال 200۸، 
نش��ان داد كه س��رمايه داري آن طور كه گمان 
مي رفت نبود - به نظر آمد كه نه كارآمد است و نه 
پايدار. سپس آمارهاي دقيق نشان دادند كه نفع 
برندگان اصلي رشد 25 سال گذشته آنهايي بودند 
كه در راس قرار داشتند. و باالخره آراي ضد نهاد 
گرايي در هر دو سوي اقيانوس اطلس - برگزيت 
در پادش��اهي متحد و انتخ��اب دونالد ترامپ در 
اياالت متحده – سوال هايي را نسبت به عقالنيت 

انتخابات دموكراتيك ايجاد كرد.
ن  ا يش��مند ند ا
م��ا ي��ك س��ري 
توضيحات آس��ان 
را ك��ه ت��ا آنجا كه 
مي داني��م صحيح 
مط��رح  اس��ت، 
كرده اند . نخبگان 
بدبختي بسياري 
از امريكايي ها را كه 

به جهاني شدن و ليبراليزه شدن از جمله بازارهاي 
مالي با اين وعده كه از اين »اصالح« سود خواهيد 
برد سوق داده شده بودند، ناديده گرفته بودند. اما 
اين منفعت وعده داده شده براي اكثر شهروندان 
محقق نشد. جهاني شدن، صنعتي زدايي را تسريع 
كرد، اكثريت شهروندان علي الخصوص افراد كمتر 
تحصيلكرده كه به ويژه اكث��ر آنها مردان بودند را 

پشت سر گذاشت. 
آزاد سازي بازارهاي مالي منجر به بحران 200۸ شد 
كه بدترين عقب گرد اقتصادي از زمان ركود بزرگ 
كه در سال 1۹2۹ شروع شد، بود. با اين حال ده ها 
ميلون نفر در اطراف و اكناف جهان شغل هايشان را 
از دست دادند و ميليون ها نفر در امريكا خانه هايشان 
را از دست دادند و هيچ كدام از مديران شركت هاي 
اصلي مالي كه اقتصاد جهان��ي را به لبه ويراني ها 
آوردند پاس��خگو نش��دند. هيچ كدام هم مهلت 
نگرفتند بلكه در عوض پاداش هاي كالن دريافت 
كردند. بانكدارها نجات پيدا كردند اما نه آنهايي كه 
طعمه شده بودند. حتي اگر سياست هاي اقتصادي 
موفق شدند كه از ركود بزرگ ديگري جلوگيري 
كنند اما تعجب ندارد كه پيامدهاي سياسي اين 

نجات نامتوازن كماكان وجود دارد.

رييس كل گمرك از رش��د ۸ درصدي صادرات 
و كاهش ۸ درصدي واردات در دوماهه نخس��ت 
س��ال خبر داد و گفت: تراز تجاري 1.6 ميليارد 
دالر مثبت است. مهدي ميراشرفي در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادي فارس، با اش��اره به وضعيت 
واردات كاالهاي اساس��ي به كش��ور در ماه هاي 
اخير اظهار كرد: تا تاريخ 25 خردادماه ۹42 هزار 
تن كاال وارد كشور شده كه نسبت به مدت مشابه 
س��ال ۹7 با حجمي بالغ بر 771 هزار تن، رشد 
22 درصدي دارد. ريي��س كل گمرك در مورد 
عملكرد تجارت خارجي دو ماهه نخس��ت سال 
ج��اري، اظهار كرد: كل حج��م تجارت خارجي 
15ميليارد و 175 ميليون دالر بوده كه س��هم 
واردات 6ميليارد و 763 ميليون دالر و صادرات 
۸ميليارد و 412 ميليون دالر گزارش شد. با وجود 
تحريم هاي همه جانبه تراز تجاري يك ميليارد و 

64۹ ميليون دالر مثبت است.
وي اف��زود: در اين مدت واردات ۸ درصد كاهش 
و صادرات نيز ۸ درصد افزايش نش��ان مي دهد. 
ميزان كاالهاي واردات��ي 5 ميليون و 654 هزار 
تن و صادرات انجام شده 30 ميليون و 272 هزار 
تن بوده است. معاون وزير اقتصاد به تركيب اقالم 
عمده صادراتي پرداخت و يادآور شد: گاز طبيعي 
مايع شده به ارزش 2 ميليارد و 526 ميليون دالر، 
ميعانات گازي 412 ميليون دالر، ساير روغن هاي 
سبك و فرآورده ها به غير از بنزين 310 ميليون 
دالر، پروپان مايع شده 2۹2 ميليون دالر و متانول 

236 ميليون دالر ارزآوري داشته است. 
وي ادامه داد: همچني��ن در بخش واردات 472 
ميليون دالر برنج، 36۹ ميليون دالر ذرت دامي، 
243 ميليون دالر كنجال��ه و 223 ميليون دالر 

كره وارد شد.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي



بانك و بيمه4اخبار

در خواست معافيت اصل طال از ماليات ارزش افزوده توسط اعضاي اتحاديه طال و جواهر تهران مطرح شد

داليل ايجاد بازار متشكل ارزي از سوي كارشناسان

سود بانك ها از امالك مازاد چقدر است؟هر ايراني صاحب ۶ كارت بانكي

گروه بانك و بيمه|احسان شمشيري|
تيمور رحماني كارشناس مسائل پولي و بانكي با اشاره 
به اقدامات انجام ش��ده براي تش��كيل بازار متشكل 
معام��ات ارز، هدف اصل��ي از راه اندازي اي��ن بازار را 
ش��فافيت اعام كرد. با تش��كيل بازار متشكل ارزي، 
عوامل بنياني نرخ ارز تغيير نمي كند و بانك مركزي با 
اين كار مي خواهد در اين بازار شفافيت ايجاد كند. وي 
تاكيد كرد: بي ثباتي نرخ ارز، خوب نيست، اما ثبات نرخ 

هم بايد مبتني بر عوامل بنياني باشد.
عضو هيات علمي دانشگاه تهران درباره تشكيل بازار 
متشكل معامات ارز اظهار داشت: كنترل تورم، ابزار 
دراز مدت كنترل ارز اس��ت و اگر كشوري نتواند نرخ 
تورم را بطور پايدار كنترل كند، نمي تواند نرخ ارز را هم 

به طور پايدار كنترل كند.
وي ادامه داد: بانك مركزي در برخي موارد مانند مقابله 
با آثار تحريم ها مجبور اس��ت اقدامات كوتاه مدتي را 
انجام دهد، اما واگذار كردن نرخ ارز به بازار در شرايطي 
كه حمله هاي س��فته بازانه اي وجود دارد و با توجه به 
انعكاساتي كه نرخ ارز بر ساير متغيرهاي اقتصاد كان 
دارد بهتر است كنترل شود. اين كارشناس مسائل پولي 
و بانكي بر لزوم تدوين راهكارهايي براي محدود شدن 

تقاضاي ارز تاكيد كرد.

 بازار باز سياست گذاري پولي را 
سامان مي دهد

عضو هيات علمي دانشگاه تهران با اشاره به اينكه سران 
قوا اجازه عمليات ب��ازار باز را به بانك مركزي داده اند، 
افزود: دستورالعمل انجام كار در دست تدوين است و 
بر اساس آن دولت بخشي از بدهي هاي خود به بانك ها 
را مي تواند به اوراق تبديل كند. بس��تر خريد و فروش 

اين اوراق هم بايد در بورس فراهم شود.
رحمان��ي ادام��ه داد: عملي��ات ب��ازار ب��از، بخ��ش 
سياست گذاري پولي را سر و س��امان مي دهد و قرار 
نيس��ت بخش مربوط به نظارت بر نظام بانكي را حل 
كند و اين موضوع نياز به اقدامات جداگانه بانك مركزي 
دارد.وي اضافه كرد: نبايد اجازه ناترازي به اقتصاد دهيم 
و با اين كار مي توانيم ت��ورم را كنترل كنيم. رحماني 
گفت: بيشتر اقداماتي كه مقدمه اجراي عمليات بازار 
باز است پيشرفت خوبي داشته است و بانك مركزي 

به شدت پيگير اجراي آن است.

 بازار متشكل به دنبال تعيين نرخ ارز در تهران
همچنين مجيد شاكري؛ كارشناس مسائل اقتصادي 
گفت: بازار متشكل ارزي، سياست گذار نرخ ارز است. 
اصرار براي كاهش نرخ ارز با تزريق آن به بازار، انكار بازار 
آزاد و پذيرش ب��ازار آزاد، ورود بانك مركزي و كنترل 

نرخ ارز از جمله اين سياست ها در دو سال اخير بود.
شاكري با اش��اره به تفاوت هاي بازار متشكل ارزي با 
بازارهاي نيما و س��نا گفت: اينك��ه محل تعيين نرخ 
ارز در دبي باش��د، بسيار بد است و بازار متشكل ارزي 
مي خواهد اين موضوع را تغيير دهد و نرخ ها در تهران 

تعيين شود.
وي همچني��ن با اش��اره ب��ه ديدگاه ه��اي مختلف 
اقتصاددانان نس��بت به اختص��اص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ 
توماني به برخي كاالها افزود: تا آبان ۹۷ اين كار تقريبا 
موفقيت آميز بوده اما اين روش در اوج موفقيت خود 
هم شكست خورده بود زيرا نمي توانيم براي همه كاالها 
يك دستور بنويسم. اين تحليلگر اقتصادي اضافه كرد: 

ارزهايي كه بنا بر مبدا صادراتي، امكان تخصيص موفق 
۴ ه��زار و ۲۰۰ توماني به آن وجود ندارد بايد در قالب 
نيمايي وارد شود و تفاوت آن را در قالب كارت رفاه به 

افراد بيشتري واگذار كنيم.
شاكري گفت: صراف ها بازيگران اصلي بازار متشكل 
ارزي هستند و سامانه نيما سامانه ثبت معامات حواله 
اس��ت و نرخي در آن كشف نمي ش��ود. وي افزود: در 
طول زمان به علت فش��ارهايي كه از دوبي به صرافان 
ايراني وارد ش��د، دوب��ي از جاي��گاه اصلي ترين انباره 
اس��كناس، نزول كرده و از جاهاي مختلفي اسكناس 
وارد ايران مي شود. همچنين در طول تابستان ۹۷ به 
داليل مختلف، انبارهاي مهم اسكناس در داخل ايران 

تشكيل شده است.
وي با بيان اينكه بازار متشكل ارزي نياز به زمان دارد تا 
به عمق و كارايي الزم برسد، اضافه كرد: زيرساخت فني 
 بازار متش��كل ارزي، آماده و آزمايش و فراخوان براي 

نام نويسي صرافان هم انجام شده است.

 التهاب بازارها كاهش يافت
همچنين عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس، گفت: سياست درست بانك مركزي التهاب 
خريد و فروش ارز، طا و سكه و حتي مسكن را كاهش 
داد. خوشبختانه تشكيل بازار متشكل ارزي نيز اقدامي 
است كه مي تواند به كاهش نرخ ارز و در نتيجه از بين 

رفتن التهابات بازار بينجامد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
شوراي اسامي با يادآوري اقدامات بانك مركزي در 
ماه هاي اخير، گفت: در شرايط فعلي فرصت آزمون و 
خطا وجود ندارد، از اين رو دولت بايد نسبت به اعمال 
اقداماتي كه نسبت به مطلوب بودن نتايج آنها اطمينان 
دارد، ورود كند. سيد مهدي فرش��ادان در گفت وگو 
با ايِبنا با اش��اره به آمارهاي منتشر شده در خصوص 
افزايش س��پرده گذاري نزد بانك ها در ماه هاي اخير، 
گفت: خوش��بختانه سياست س��اماندهي نقدينگي 
سرگردان پاسخ داده و توانسته به بهبود نسبي وضعيت 

بازار بينجامد.
نماينده مردم س��نندج در مجلس ب��ا تاكيد بر اينكه 
س��رمايه هاي س��رگردان در ماه هاي اخي��ر به ايجاد 
بي ثباتي قيمت ها در بازار ارز، سكه و مسكن دامن زده 
بود، افزود: با سياس��ت گذاري به موقع بانك مركزي، 
اقبال مردم به سرمايه گذاري نزد بانك ها افزايش يافت.

وي با بي��ان اينكه بايد تصميم��ات اينچنيني براي 
س��اماندهي اقتص��اد اتخ��اذ ش��ود، تصري��ح كرد: 
بي اعتم��ادي م��ردم عامل اصل��ي هجوم ب��ه بازار 
و خريده��اي كاذب اس��ت، از اين��رو دول��ت بايد با 
اعتمادسازي به ويژه در بستر بورس هدايت نقدينگي 

به سمت توليد را ممكن كند.
اين نماينده مردم در مجلس ده��م با تاكيد بر اينكه 
آشناسازي مردم با بورس و شرايط آن بهترين گزينه 
براي رش��د اقتصادي در ش��رايط فعلي است، گفت: 
با توجه به نظارت هاي مس��تمري كه ب��ر بازار بورس 
صورت مي گيرد بطور حتم اعتماد نيز ش��كل خواهد 
گرفت.فرش��ادان با بيان اينكه عدم حضور غيرضرور 
در بازارهاي مختلف از جمله مسكن، ارز و طا حباب 
قيمت ها را از بين خواه��د برد، افزود: دولت بايد براي 
ساماندهي وضعيت بازار برنامه هايي را مطرح كند تا به 
اين ترتيب مكاني براي س��پرده گذاري امن و سودآور 

مردم فراهم باشد.

 جزئيات جلسه طاليي با رييس مجلس
از س��وي ديگر، رييس اتحاديه طا و جواهر تهران از 
جزئيات جلسه اين اتحاديه با رييس مجلس شوراي 
اسامي در زمينه ماليات بر ارزش افزوده اصل طا يا 

طاي خام خبر داد.
آيت محمدولي در گفت وگو ب��ا ايِبنا درباره جزئيات 
جلسه ۲۶ خردادماه ۱۳۹۸ اعضا اتحاديه طا و جواهر 
تهران و كارگروه ماليات برارزش افزوده صنعت طا و 
جواهر كشور با رييس مجلس شوراي اسامي، گفت: 
در اين جلس��ه تقاضاي اتحاديه طا و جواهر تهران از 
رييس مجلس شوراي اسامي مبني بر تسريع در طرح 
موضوع معافيت اصل طا از ماليات بر ارزش افزوده در 

صحن علني مجلس شوراي اسامي مطرح شد.
وي با تاكيد بر اينكه رياست مجلس شوراي اسامي 
قول رسيدگي به اين موضوع را داد، افزود: بحث ماليات 
گذشته ارزش افزوده كه مبني بر دريافت ماليات ارزش 
افزوده قبل است كه بسياري از فعاالن صنف به داليل 

مختلف معوق دارند، نيز در اين جلسه مطرح شد.
رييس اتحاديه طا و جواهر تهران با اعام اينكه مقرر 
شد نامه اي در اين خصوص تهيه و به وزير امور اقتصادي 
و دارايي ارايه ش��ود، ادامه داد: البت��ه اين موضوع به 
مجلس شوراي اسامي ارتباطي ندارد و ما تنها از وي 
تقاضا كمك و همراهي براي حل اين موضوع داشتيم.

محمدولي افزود: همچنين در اين جلس��ه گزارشي 
مكتوب از مش��كات صنعت طا و جواهر كش��ور به 
ويژه موضوع ماليات بر ارزش افزوده و معضات ايجاد 
شده توسط اين قانون، تقديم رياست مجلس شوراي 
اسامي شد.به گزارش ايِبنا، اعضا اتحاديه طا و جواهر 
تهران و فعاالن اين صنف در خصوص دريافت ماليات 
بر ارزش افزوده اصل طا اعتراض دارند زيرا به اعتقاد 
آنها اصل طا كه سرمايه مردم بوده و ابزار كار صنعت 
طا و جواهر است بايد از ماليات برارزش افزوده معاف 
و نرخ ماليات آن صفر شود.بر همين اساس درخواست 

اتحاديه طا و جواهر كشور تسريع در تصويب قانون 
ماليات بر ارزش افزوده در صحن علني مجلس است 
زيرا اگر اصل ط��ا از ماليات ب��ر ارزش افزوده معاف 
شود يكي از مهم ترين مشكات صنعت طا برداشته 
مي شود، با اين معافيت افرادي كه بخواهند در بحث 
ص��ادرات ورود كنند مي توانند قدرت رقابت داش��ته 
باشند، در حالي كه هم اكنون توان چنين رقابتي براي 

آنها فراهم نيست.
به اعتقاد فع��االن صنعت طا، توليدكننده زماني كه 
مي خواهد طايي توليد كند اجرتي دارد و از آنجايي 
كه هزينه صنعت طا و جواهر باالست، بنابراين اگر ۹ 
درصد ماليات بر ارزش افزوده به آن اضافه شود خود به 

خود از گردونه رقابت خارج خواهند شد.

 افزايش 400 توماني نرخ ارز در صرافي ها
روز دو ش��نبه ۲۷ خرداد ۹۸ نرخ لحظ��ه اي دالر در 
سامانه سنا با 5۰ تومان كاهش نسبت به روز يك شنبه 
به ۱۳۳5۰ تومان و نرخ يورو نيز با 5۰ تومان كاهش به 
۱5۲5۰ تومان رسيد. همچنين براساس نرخ ميانگين 
س��امانه س��نا در روز ش��نبه نرخ دالر ۱۳۲۳۹، يورو 
۱5۰۹۰، دره��م ۳۶۷۸، يوآن ۲۰۰۳، پوند ۱۶۸5۰، 
لير تركيه ۲۳۹۸ تومان اعام شد. در صرافي هاي ملي 
و مجاز بانكي نيز يورو با ۴۰۰ تومان افزايش با قيمت 
خريد ۱5۳۰۰ توم��ان و نرخ فروش ۱5۴۰۰ تومان و 
دالر با ۱5۰ تومان افزاش ب��ا قيمت خريد ۱۳۴۰۰ و 
فروش ۱۳5۰۰ تومان معامله مي شود. در بازار آزاد و 
معامات نقدي نيز نرخ دالر به ۱۳5۴۰ تومان رسيد 
و يورو نيز به نرخ ۱5۴۰۰ تومان و درهم ۳۶۹۸ تومان 

معامله شد.
همچنين در بازار طا، به دنبال كاهش اونس جهاني 
در روزهاي اخير، قيمت طا در روز دو شنبه نيز به هر 
اونس ۱۳۳۴ دالر رس��يد و در نتيجه به دنبال كاهش 
قيمت دالر در بازار ازاد به حدود ۱۳5۴۰ تومان، قيمت 

طا و سكه نيز افزايش يافته و مظنه يك مثقال طاي 
۱۷ عيار يا آبشده به ۱ ميليون و ۸۶۲ هزار تومان، يك 
گرم طاي۱۸عي��ار به ۴۲۸ هزار، س��كه تمام طرح 
جديد ۴ ميليون و ۶۹5 هزار تومان، سكه طرح قديم 
بهار آزادي ۴ ميليون و 55۰ هزار، نيم سكه ۲ ميليون 
و ۴۹۰ هزار، ربع س��كه ۱ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان، 

سكه گرمي ۱ ميليون و ۱۰ هزار تومان، معامله شد.

 ادامه افزايش قيمت ارز
دالر به روند صعودي خود ادامه داد و صرافي هاي مجاز 
بانك مرك��زي قيمت اين ارز را بي��ش از ۳۰۰ تومان 

افزايش دادند.
بانك ها ۲۷ خرداد قيمت ارز را افزايش دادند؛ بطوري 
كه قيمت خريد دالر در بانك ها ك��ه ۱۲ هزار و ۷۲۲ 
تومان بود، به ۱۳ هزار و ۱۱۰ تومان رس��يده اس��ت. 
قيمت خريد يورو نيز با افزايش همراه شد و شعب ارزي 
بانك ها هر يورو را ۱۴ هزار و ۷۱۰ تومان مي خرند كه 
قيمت اين ارز نيز حدود 5۰۰ تومان افزايش يافته است. 
هر پوند انگليس نيز در شعب ارزي بانك ها به قيمت ۱۶ 

هزار و 5۱5 تومان خريداري مي شود.
قيمت ارز مس��افرتي در بانك ه��ا همچنان از قيمت 
فروش آن در بازار باالتر است؛ بطوري كه قيمت فروش 
ارز مس��افرتي در بانك ها ۱5 هزار و ۴5۰ تومان اعام 
ش��ده كه با احتساب كارمزد به حدود ۱5 هزار و ۸۰۰ 

تومان مي رسد.
ام��ا صرافي هاي مج��از بانك مركزي قيم��ت دالر را 
۳۰۰ تومان افزاي��ش دادند؛ بطوري كه قيمت خريد 
دالر در اي��ن صرافي ها ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان و قيمت 
فروش آن ۱۳ هزار و 5۰۰ تومان است.اين صرافي ها 
همچنين، هر يورو را به قيمت ۱5 هزار و ۳۰۰ تومان 
مي خرند و ۱5 هزار و ۴۰۰ تومان مي فروشند كه اين 
نرخ ها نيز نسبت به هفته گذشته ۳۰۰ تومان افزايش 

داشته است. 

گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري|
مجبور شدن مشتريان به بازكردن حساب هاي بانكي 
نزد بانك هاي مختلف براي انجام قراردادهاي خود، 
دريافت تس��هيات يا مقررات مقابله با پولشويي و... 
باعث ش��ده كه هر ايراني به صورت متوسط ۶ كارت 
بانكي در حساب خود داشته باشد و جالب اين است كه 
امكان اتصال اين حساب ها و انجام معامات و تامين 
موجودي مورد نظر وجود ندارد و هر مش��تري براي 
انجام كارهاي خود بايد كارت هاي مختلفي در جيب 
و كيف خود داشته باشد تا امور زندگي و كسب وكار 

خود را انجام دهد. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، با وج��ود رش��د بانكداري 
الكترونيك، دولت الكترونيك و... ش��هروندان ايراني 
همچنان براي انج��ام كارهاي خود ب��ه كارت ملي، 
شناسنامه، كارت شناسايي، گواهينامه، كارت خودرو، 
و انواع كارت هاي بانكي نياز دارند و اين موضوع باعث 
شده كه حداقل 5 كارت در جيب و كيف مردم موجود 

باشد تا امور روزمره خود را انجام دهند. 
محدوديت در دريافت و پرداخت، س��قف تراكنش، 
سقف دريافت اسكناس، و بسياري از موضوعات ديگر 
نياز به داشتن كارت هاي بانكي بيشتر را مطرح كرده 
است. بانك ها نيز براي شعب و مناطق خود نيز ارزيابي 
براس��اس جذب نقدينگي و تعداد حساب وكارت را 
دارند ك��ه همين موضوع انگيزه ه��اي مختلف براي 
بانك ها جهت بازكردن حساب بيشتر و كارت بيشتر 
را در گذشته مطرح كرده است. اين در حالي است كه 
هر شهروند مي تواند با يك كد ملي، تمام حساب ها و 
كارت ها و مشخصات فردي و خانوادگي، حساب هاي 
مالي از ماليات تا وام بانكي، كارت شناسايي و شغل، 
نوع خودرو، تاهل و مجرد بودن، سن و سال و... را داشته 
باشد و در دنياي رش��د اينترنت و الكترونيك، نيازي 
به اين همه حساب و كارت شناسايي و بانكي و انواع 

كارت هاي ديجيتالي و الكترونيكي نيست. 
گزارش هاي بانك مركزي و ش��ركت شاپرك نشان 
مي دهد كه س��هم هر ايراني از ح��دود ۳۴۰ ميليون 
كارت صادر شده در ش��بكه بانكي به طور متوسط ۶ 
كارت بانكي اس��ت كه حدود ۷۰ درصد اين كارت ها 

فعال نيس��تند.آخرين آمار بانك مرك��زي از تعداد 
كارت هاي بانكي صادر ش��ده در شبكه بانكي كشور، 
مربوط به نيمه نخست سال ۱۳۹۷ است كه بر اساس 
اين آمار، ت��ا پايان ش��هريور ۱۳۹۷، ۳۴۰ ميليون و 
۶۱۴ هزار و ۳۶۰ كارت بانكي در كش��ور صادر شده 
اس��ت؛ البته گزارش هايي غيررسمي وجود دارد كه 
تع��داد كارت هاي بانك��ي پس از اين آمار نيز رش��د 
داش��ته و به حدود ۴۲۰ ميليون كارت بانكي رسيده 
اس��ت؛ در گزارش ارايه شده از س��وي بانك مركزي 
جمهوري اسامي ايران، تهراني ها با حدود ۲۸ درصد 
بيشترين و ايامي ها با ۰.۷۹ درصد كمترين سهم را 
 در بين صاحبين كارت بانكي شهروندان استان هاي 

ايران دارند.
 بررس��ي آماره��اي بان��ك مرك��زي و گزارش هاي 
غير رسمي نش��ان مي دهد كه بطور متوسط هر فرد 
باالي ۱۸ سال در ايران، نزديك به ۶ كارت بانكي در 
اختيار دارد اما اين تع��داد باالي كارت بانكي به ازاي 
هر نف��ر، الزاما به معناي فعال بودن همه اين كارت ها 
نيست و گزارش هاي اقتصادي شركت شاپرك نشان 
مي دهد كه حداقل ۷۰ تا ۷5 درصد از كارت هاي بانكي 
صادر ش��ده به صورت ماهانه فعال نيس��تند و صرفا 
به طور دوره اي ۲5 ت��ا ۳۰ درصد از كارت هاي بانكي 
در كشور فعال هستند.بر اس��اس گزارش اقتصادي 
شركت شاپرك، در ارديبهش��ت ماه ۹۸ در مجموع 
۱۰۲ ميليون و ۹۴۷ هزار كارت بانكي تراكنش داشته 
كه نس��بت به فروردين ماه رش��دي ۶.۱۸ درصدي 
را تجربه كرده اس��ت؛ از سويي ديگر همچنان تعداد 
كارت برداشت نسبت به ساير كارت ها در ارديبهشت 
ماه بيشتر بوده و با سهم ۹۶ ميليون و ۸۳۲ هزار كارت، 
بيش��ترين ميزان كارت تراكنش دار ب��ه كارت هاي 
برداشت اختصاص پيدا كرده است؛ همچنين در اين 
بازده زماني، تع��داد 5۸ هزار و ۹5۶ كارت اعتباري و 
۶ ميليون و 5۶ هزار كارت هديه و بن كارت در شبكه 

پرداخت داراي تراكنش بوده است.
گزارش اقتصادي شركت شاپرك در ارديبهشت ماه 
۹۸ نش��ان مي دهد كه از حدود ۴۰۰ ميليون كارت 
بانكي صادر شده توسط شبكه بانكي صرفا بالغ بر ۱۰۲ 

ميليون كارت فعال بوده و حداقل داراي يك تراكنش 
بوده است كه همين موضوع نشان مي دهد، بسياري 
از كارت هاي بانكي صرفا به صورت دوره اي يا چند ماه 
يك بار استفاده مي شود و حجم قابل توجهي نيز كارت 
بانكي با استفاده است و مشتريان صرفا آنها را دريافت 
كرده و براي مدتي استفاده كرده اند كه ديگر در شبكه 
پرداخ��ت و بانكي هيچ گونه فعاليتي ندارند؛ موضوع 
حجم بس��يار زياد كارت هاي بانكي يكي از معضات 
مهم شبكه بانكي به شمار مي رود چرا كه در ايران به 
منظور انجام و استفاده از خدمات مختلف سازمان ها و 
دستگاه ها بايد نسبت به اظهار يك شماره كارت از يك 
بانك خاص اقدام كرد و با توجه به فعاليت ۳۱ بانك و 
موسسه مالي و اعتباري در كشور حجم بسيار زيادي 
كارت ب��ا هزينه باال براي بانك ها ص��ادر و در جيب و 
كيف پول شهروندان قرار مي گيرد كه در نهايت بيشتر 
آنها بدون هيچ گونه تراكنش��ي هستند و صرفا خاك 
مي خورند؛ البته تعداد نسبتا زيادي نيز در اين ميان 
كارت بانكي وجود دارد كه صاحب كارت از موقعيت 
كارت با خبر نيست و حتي به دليل عدم موجودي براي 

سوزاندن آن نيز اقدام الزم انجام نمي دهد.
از جمله داليلي كه براي گس��ترش كارت هاي بانكي 
فاقد تراكنش صادر ش��ده توسط شبكه بانكي عنوان 
مي شود نيز بايد به موضوع عدم موجودي حساب هاي 
بانكي بيش��تر از ۳۰ درصد جمعيت باالي ۱۸ س��ال 
كشور اشاره داشت كه همين موضوع باعث مي شود 
كارت صرفا در يك بازه زماني صادر و فعال باش��د اما 
بعد از مدتي با عدم موجودي به يك كارت غير فعال 
تبديل شده است؛ همچنين صدور بيش از حد كارت 
بانكي و ارايه چندين كارت براي چند سپرده در يك 
بانك توسط شبكه بانكي نيز يكي از مسائل بسيار مهم 
اس��ت كه بانك مركزي بايد روي آن افزايش نظارت 
داشته باش��د تا در نهايت پديده افزايش بسيار سريع 
صدور كارت بانكي و باالرفتن سهم كارت هاي بانكي 
غير فعال كنترل و رفع ش��ود تا هزينه بانك ها نيز در 
بخش كارت و صدور كارت كه در چند ماه اخير با توجه 
به افزايش هزينه مواد اوليه و ارز افزايش بسيار زيادي 

داشته، كنترل شود.

تخمين زده مي شود كه طي يك سال و نيم گذشته با 
توجه به جهش قيمت ها در بخش مسكن و ساختمان، 
ارزش اماك و اموال غيرمنقول بانك ها ۲.۸ برابر شده 

باشد.
به گزارش ايسنا، بر اساس آخرين برآوردها، ارزش اموال 
و اماك غيرمنقول بانك ها به ۷۰ تا ۱۰۰ هزار ميليارد 
تومان رسيده كه نسبت به سال ۱۳۹۴ حدود ۲.۸ برابر 
افزايش يافته است. با اينكه آمار دقيقي از ارزش اموال 
مازاد بانك ها وجود ندارد، طبق گزارش بانك مركزي و 
وزارت اقتصاد در س��ال ۱۳۹5 ميزان دارايي بانك ها از 
محل اماك و اموال به ۲5 هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان 
رسيد و عملكرد فروش اموال مازاد بانك ها در سال هاي 
۱۳۹5 و ۱۳۹۶ نشان داد ۱۱ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان 
از اين اموال فروخته شده است؛ هرچند به داليلي هنوز 

ميزان دقيق اين دارايي مشخص نيست.
از س��ال ۱۳۹۴ مطابق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كش��ور بانك ها 
مكلف شدند نسبت به واگذاري دارايي هاي مازاد خود 
ظرف سه سال اقدام كنند. با اينكه دوره سه ساله اجراي 
قانون به پايان رسيده اما به گفته نمايندگان مجلس، 
هنوز اين هدف بطور كامل محقق نش��ده است. البته 
بانك ها طي چهار سال گذشته فروش اماك مازاد را در 
دستور كار خود قرار داده و براي اين منظور مزايده هايي 
نيز برگزار مي كنند. با اين حال كارشناسان اقتصادي 
و نمايندگان مجلس همواره نقدهايي را به بنگاه داري 
بانك ها وارد مي دانند. در شرايطي كه مهم ترين وظيفه 
بانك ها ايجاد شرايط مناس��ب براي فعاالن اقتصادي 
از طريق ارايه تس��هيات عنوان مي ش��ود، بانك ها در 
س��ال هاي اخير هم��واره تاش كردند ب��راي غلبه بر 
تورم عمومي به خري��د دارايي هاي ثابت روي بياورند. 
اعتقاد بسياري از اقتصاددانان و فعاالن اقتصادي اين 
است كه سياس��ت هاي پولي و مالي كشور بايد اصاح 
شود. يكي از زيرمجموعه هاي آن سياست هاي بانكي، 
بانكداري و بورس است. حدود ۳.5 سال از عمر مجلس 
دهم مي گذرد و با وجود گرايش هاي مختلف سياسي 
نمايندگان، آنها به اتفاق نظرش��ان اين بود كه اصاح 
سياس��ت هاي پولي و مالي بايد بيفتد.به گفته محمد 

قاسمي، قائم مقام مركز پژوهش هاي مجلس در مورد 
ميزان كل اموال مازاد بانك ها به صورت رسمي اطاعاتي 
در اختيار بانك مركزي وجود ندارد. او بيان كرده است: 
ش��رايط حاكم در اقتصاد ايران و بازار مسكن موجب 
ش��ده امكان واگذاري وجود نداش��ته باشد؛ بخشي از 
ماشين آالت و اموال كارخانه ها براي تسويه بدهي هاي 
افراد به بانك ها واگذار شده كه در عمل خريداري براي 
آنها وجود ندارد.با اين حال ارزش اموال مازاد بانك ها با 
توجه به جهش قيمت ملك در س��ال گذشته افزايش 
يافته و بر اس��اس اعام معاون ام��ور بانك و بيمه وزير 
اقتصاد، هم اكنون بانك ها ۷۰ تا ۱۰۰ هزار ميليارد تومان 
اموال مازاد در اختيار دارند.قانون گذار مجازات هايي را 
براي واگذار نشدن دارايي هاي مازاد )سهام شركت هاي 

تابعه غير بانكي و اموال مازاد( تعيين كرده است. 
بر اس��اس قانون، اگر واگذاري هاي اموال مازاد بانك ها 
انجام نشود، عاوه بر جريمه مالياتي با نرخ ۲۸ درصد، 
با مديرعامل بانك و هيات مديره مورد برخورد انتظامي 
و قانوني مي شود.اسفند ماه ۱۳۹۷ معاونت امور بانكي، 
بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي با 
ارايه آماري از واگذاري ها تاكيد كرد: دي ماه سال ۱۳۹۶ 
كميته ويژه پيگيري واگذاري دارايي هاي مازاد بانك هاي 
دولتي و خصوصي شده در اين وزارتخانه تشكيل شده 
كه مطابق برنامه زمان بندي ش��ده بطور مستمر روند 
واگذاري ها را رص��د مي كند.بنابراين اطاعيه، ميزان 
فروش دارايي هاي مازاد در بانك هاي ياد شده از ابتداي 
اجراي قانون )ارديبهشت ماه ۱۳۹۴( تا دي ماه ۱۳۹۶ 
بالغ بر ۱۰ هزار ميليارد تومان و از دي ماه ۱۳۹۶ تاكنون 
نيز حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان بوده است.معاون امور 
بانك و بيمه وزارت اقتصاد تاكيد كرده است: مشكات 
عديده اي همچون نب��ود خريدار در ش��رايط كنوني 
اقتصاد كش��ور با وجود برگزاري چندين نوبت مزايده، 
ركود بخش اماك و مستغات، ساختار مالي نامناسب 
برخي از ش��ركت ها، مش��كات كارگري و ماحظات 
مقام هاي محلي، نداشتن اهتمام جدي همه بانك ها در 
واگذاري دارايي ها، نبود مقررات واضح و مشخص براي 
قيمت گذاري و انعطاف نداش��تن در شرايط واگذاري، 

روند واگذاري را با كندي روبرو كرده است.
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كاهش نرخ سود در حال 
حاضر تاثيري بر توليد ندارد

كاهش مطالبات معوق بانك ها از دولت و تسهيات 
گيرندگان، كنترل تورم، ارايه مشوق هاي مناسب 
به س��رمايه گذاران در بخش هاي مولد و صادرات و 
از همه مهم تر بهبود ش��رايط سياسي و رفع يا گذر 
از تحريم ها از جمله عواملي هس��تند كه مي توانند 
موجب كاهش نرخ سود بانكي و به تبع آن نرخ سود 

تسهيات بانكي شوند.
مرتضي اكبري، مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر 
ايران با اعام اين مطلب گفت: در حال حاضر كاهش 
نرخ سود بانكي هيچ تاثيري بر رونق توليد نخواهد 
داشت و صرفا بس��تري براي رانت هاي غير عادالنه 

فراهم مي كند.
وي افزود: البته شناس��ايي بخش هاي��ي از توليد و 
صادرات كه فعاليت آنه��ا بازده خوبي دارد و اعطاي 
تسهيات با نرخ سود معمول به اين بخش ها با نظارت 
صحيح بر مصرف تس��هيات و پرداخت يارانه سود 
توسط دولت )و نه بانك ها( در صورت نتيجه بخش 
بودن حاصل كار اين بخش ه��ا و به صورت موازي، 
افزايش هزينه سرمايه ساير بخش هاي غيرمولد و 
كاهش سودآوري آنها، مي توانند راهكارهاي مناسبي 

براي اقدامات كوتاه مدت باشد. 
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا با اينكه كاهش نرخ 
سود مي تواند به رونق توليد كمك كند بانك ها تمايلي 
به كاهش نرخ سود بانكي ندارند تصريح كرد: نرخ سود 

بانكي باال، نظام بانكي را ناكارآمد مي كند. 
وي ادامه داد: اگر نرخ سود سپرده ها باال برود نرخ سود 
تسهيات هم افزايش مي يابد و هر چقدر نرخ سود 
تس��هيات باال مي رود احتمال برگشت سرمايه ها 
و منابع بانك ه��ا كاهش پيدا كرده و معوقات بانكي 
افزايش مي يابد. از طرفي امكان شيفت كردن هزينه 
معوقات به سپرده گذار نيست و بايد خود بانك هزينه 
معوق شدن اصل و فرع تس��هيات را بپردازد. اين 
موضوع به شدت ساختار مالي آنها را به هم مي ريزد، 
بنابراين باال رفتن نرخ سود س��پرده ها اصا به نفع 

بانك ها نيست.
مديرعامل بانك قرض الحس��نه مهر ايران تصريح 
كرد: دليل مقاومت بانك ه��ا در مقابل كاهش نرخ 
سود بانكي به كسري نقدينگي آنها مربوط مي شود. 
اكثر تس��هيات اعطايي بانك ها در گذشته معوق 
شده اند و از طرفي بانك بايد سود سپرده گذاران را در 

سررسيد هاي مقرر پرداخت كند.
وي ادامه داد: بنابراين گپ نقدينگي ناشي از معوقات 
بانك ها، آنها را مجبور به رقابت شديد و ناسالم كرده 
و سعي مي كنند با اعام نرخ باالتر، از خروج منابع و 
افزايش گپ نقدينگي جلوگيري يا براي كم كردن 
كردن گپ نقدينگي از طريق س��پرده جديد، نرخ 
جذاب تري اعام كنند و نتيجه اش اين خواهد بود 
كه نظام بانكي ناكارآمد، موجب افزايش نرخ س��ود 
بانكي مي شود و نرخ سود باال، نظام بانكي را ناكارآمد 
مي سازد كه اين خود يك تسلسل باطل خواهد بود. 
مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران افزود: نرخ 
سود بانكي )نرخ سود بدون ريسك( عمدتا تابع نرخ 
تورم است و البته ش��رايط سياسي و ركود حاكم بر 
فعاليت هاي اقتصادي، عاوه بر نرخ تورم، بر نرخ سود 

بانكي قويا تاثيرگذار خواهد بود.
وي تصريح كرد: در خوش بينانه ترين حالت و بدون 
در نظر گرفتن ساير فاكتورها، انتظار مي رود نرخ سود 
بانكي حداقل برابر با نرخ تورم باشد. به اين دليل كه 
كسي كه سپرده خود را نزد بانك مي گذارد حداقل 
انتظاري كه دارد اين است كه قدرت خريدش بعد از 

دوره سپرده گذاري حفظ شود. 
اكبري با تاكيد براينكه با نگاهي به روند اخذ تسهيات 
از بانك ها در سال هاي گذش��ته در مي يابيم كه در 
شرايط تورمي كشور، هميشه تامين مالي از بانك ها 
ارزان ترين راه تامين مالي براي اشخاص حقيقي و 
حقوقي بوده است، گفت: اين تسهيات گيرندگان 
هس��تند كه با توس��ل به انواع روش ه��ا مانند اخذ 
تسهيات به اس��م توليد يا صادرات يا تامين كاالي 
ضروري كشور و... و در سايه حمايت مسووالن به نام 
اشتغال زايي و توليد ملي با تصويب قوانين حمايتي 
و اعمال انواع فش��ار، منابع بانك ها را با پايين ترين 
قيمت ممكن كه همان نرخ سود بانكي است، دريافت 
كرده اند و چون نرخ سود بانكي از نرخ تورم پايين تر 
بوده قطعا مي توانستند از حاشيه بين تورم موجود و 

نرخ سود بانكي بهره مند شوند.

پايان مهلت ارايه خدمات بانكي 
با كارت هاي ملي قديمي

بانك مركزي با صدور بخش��نامه اي به بانك ها 
دس��تور توقف ارايه خدمات بانكي با كارت هاي 

ملي قديمي را صادر كرد.
به گ��زارش »تع��ادل«، بانك مركزي ب��ا صدور 
بخشنامه اي به تمامي بانك ها و موسسات اعتباري 
اعام كرد كه با توجه به بهره برداري از وب سرويس 
استعام الكترونيك اطاعات هويتي، امكان ارايه 
خدمات بانكي با كارت هاي ملي قديمي ميس��ر 
نخواهد بود. بر پايه اين بخش��نامه ارايه خدمات 
بانكي به افرادي كه كارت ملي جديد دريافت نكرده 
ولي داراي رس��يد ثبت نام كارت ملي هوش��مند 
هستند، )پس از استعام كد رهگيري مندرج در 
پشت رسيد ياد شده، همراه با ارايه اصل شناسنامه( 
امكان پذير است.بر اين اساس استعام هاي مربوط 
به تصوير چهره از اين پس به دو طريق امكان پذير 
خواهد بود: استفاده از سريال مندرج در پشت كارت 
ملي هوشمند به عاوه شماره ملي فرد. استعام به 
 كمك كد رهگيري مندرج در رسيد ممهور تكميل 
ثبت ن��ام كارت هوش��مند ملي هم��راه با اصل 

شناسنامه به عاوه شماره ملي فرد. 
بنابراين الزم است افراد هنگام مراجعه به بانك ها 
و موسسات اعتباري براي دريافت خدمات بانكي 
حتما كارت ملي هوشمند يا كارت ملي قديمي به 
همراه رسيد كارت ملي هوشمند و شناسنامه را به 

همراه داشته باشند.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

»تعادل«درگفتوگوباشهردارمنطقه2ومعاونپشتيبانيبورستهرانبررسيميكند

رييسسازمانبورسبيانكرد

يككارشناسبازارسرمايهمطرحكرد

پاركينگهاياختالفبرانگيزساختمانسعادتآباد

دعواي شهرداري و بورس تهران براي   پاركينگ

آخرين خبرها از اصالح قانون بازار پايه

چرخشبازاربهسمتشركتهايكوچكوبانكها

گروه بورس|هادي سلگي|
ساختمان جديد ش��ركت بورس و اوراق بهادار تهران با 
اينكه قرار بود در اواخر س��ال گذشته آماده بهره برداري 
شود، اما به نظر مي رسد با توجه به مسائلي كه با شهرداري 
پيدا كرده، تا اطالع ثانوي نتواند به كوچ حافظ نش��ينان 
منجر شود. مس��اله اصلي اين اختالف به تعداد كسري 
پاركينگ بر مي گردد. در حالي كه ش��هردار منطقه دو 
تهران كمب��ود پاركينگ هاي اين س��اختمان را حدود 
370 فقره عنوان كرد، در مقابل معاون پشتيباني بورس 
تهران مي گويد: مطابق پروانه س��اخت اين رقم تنها 65 

فقره است. 

  شهردار منطقه دو: به اندازه كافي پاركينگ 
تامين نشده است

به گزارش »تعادل« فرايند س��اخت س��اختمان جديد 
شركت بورس تهران با 3۴ هزار متر و 300 پاركينگ از 
مهر ۸۹ آغاز شده و قرار بود ديماه دو سال پيش، بورس 
تهران بعد از حدود ۴0 س��ال از ساختمان فعلي واقع در 
خيابان حافظ به س��عادت آباد منتقل شود كه به دليل 
طوالني شدن فرايند ساخت توسط پيمانكار و همچنين 
لزوم دريافت پايان كار به تعويق افتاده است. با اينكه سال 
گذشته مديرعامل بورس تهران اعالم كرد كه ساختمان 
مذكور پيش��رفت ۹6 درصدي داش��ته و بر همين مبنا 
درخواست پايان كار به شهرداري ارايه شده است. مطابق 
با همين روند مسووالن شركت بورس پيش بيني كرده 
بودند كه تا پايان سال ۹7 به ساختمان جديد نقل مكان 
خواهند كرد. اما با اين حال نه تنها اين ش��ركت هنوز به 
ساختمان جديد منتقل نشده، بلكه هفته گذشته شنيده 
شد ساختمان سعادت آباد از سوي شهرداري پلمب شده 
است؛ موضوعي كه البته از سوي شهردار منطقه دو تهران 
تكذيب شد. رسول كشت پور در اين خصوص به »تعادل« 
گفت: اين ساختمان پلمب نش��ده است، اما شهرداري 

اجازه بهره برداري نخواهد داد.
وي درب��اره علت اين موضوع گفت: س��اختماني به اين 
بزرگي كه مركز جاذب س��فرهاي درون شهري است و 
در واقع كاركرد تجاري دارد، مي بايس��ت به اندازه كافي 
پاركينگ تامين كند تا موجب سلب آسايش مردم نشود. 
كشت پور عنوان كرد: به همين دليل شهرداري مطابق با 
وظايف قانوني خود در اجراي مفاد پروانه صادره، شركت 
بورس را ملزم به تامين پاركينگ هايي مي كند كه حذف 
كرده يا كسر داشته اشت. اما بعد از تامين اين پاركينگ ها 
اجازه بهره برداري به ش��ركت بورس با كمال ميل داده 

خواهد شد.
الزم اس��ت گفته شود در تعاريف شهرس��ازي و قوانين 
شهرداري تا زماني كه يك ساختمان پايان كار اخذ نكند، 

امكان بهره برداري از آن را ن��دارد، به بيان ديگر اعطاي 
پايان كار به معناي اجازه بهره برداري است.

شهردار منطقه دو تهران اعالم كرد: شركت بورس و اوراق 
بهادار در شرايط فعلي چيزي در حدود 370 پاركينگ 
خذفي و كسري دارد كه تا زمان تامين اين كسري اجازه 
بهره برداري به آنها داده نخواهد شد. وي همچنين افزود: 
اين س��اختمان جا براي پاركينگ ه��م دارد و ما هم به 
مسووالن آن مشاوره و راهنمايي هاي الزم را ارايه داده ايم، 
اما به نظر مي رس��د كه اراده اي براي حل اين مساله در 
شركت بورس وجود ندارد.  به گفته وي شركت بورس در 
حال حاضر نزديك به يك سال است كه انجام اين تعهد 
خود را به تعويق مي اندازند و اين موضوع براي مديريت 
شهري قابل درك نيست. كشت پور عنوان كرد: ادعاي 
شهرداري براي تامين پاركينگ كامال روشن است و ما 
از سازمان ها و شركت هاي عمومي و دولتي بيشتر توقع 
داريم. وقتي دولت حاضر نيس��ت بخشي از هزينه هاي 
پايتخت در حوزه هاي زيرساختي مانند مترو را پرداخت 
كند، طبيعت��ا اين انتظار ايجاد مي ش��ود كه بار اضافي 
به ش��هرداري تحميل نكنند. حداقل زيرمجموعه هاي 
مستلزم به انجام وظايف و مسووليت هاي خود در قبال 
ش��هرداري كند.  وي همچنين گفت: مسووالن بورس 
تهران بايد بدانند كه پايبندي به نظامات شهري امري 
حتم��ي و ضروري اس��ت. اينگونه مراك��ز تجاري جزو 
ساختمان هاي بزرگ جاذبه س��فر محسوب مي شوند 
و حجم گسترده اي س��فر درون شهري توليد مي كند و 
نبايد اين نوع فعاليت ها موجب تراكم ترافيك در اطراف 
س��اختمان و خيابان هاي اطراف شود. به همين منظور 
شهرداري برخالف رويه گذشته براي كليه ساختمان هاي 
بلندمرتبه پيوست ترافيكي درنظر گرفته و مالكين را ملزم 

به تامين پاركينگ مورد نياز كرده است. 

    عدد 300 بر چه مبنايي محاسبه شده است؟
علي عليزاده، معاون پش��تيباني بورس تهران در پاسخ 
به صحبت هاي ش��هردار منطقه دو تهران به »تعادل« 
گفت: ما اگر حرفي مي زنيم بر اس��اس مستندات است. 
اگر ش��هرداري منطقه دو تخلفي از شركت بورس ديده 
اس��ت رس��ما از طريق نامه اعالم كند. آقاي كشت پور 
ادعاي كسري پاركينگ را از 700 شروع كرده و تا 150 
پايين آمده است، اما ما هيچگونه مستنداتي از محاسبات 
ايشان نداريم. آخرين بار هم قبل از تعطيالت عيد فطر 
با هم��كاران حقوقي به دفتر وي مراجع��ه كرديم و از او 
خواستيم مبناي محاسبه 350 فقره كسري پاركينگ را 
ارايه كند. به هر حال ما بايد بدانيم بر اساس چه قانون و 
محاسباتي تخلف كرده ايم.  وي افزود: ما تنها يك طبقه 
پاركينگ در منفي 6 را تبديل به ديتاسنتر كرديم. اين 

طبقه فقط 65 پاركينگ داشت.بنابراين به نظر ما شركت 
بورس فقط 65 پاركينگ كسري دارد. نكته دومي كه او 
مي گويد اين است كه خود ديتاسنتر پاركينگ مي خواهد. 
اين يكي از اشتباهاتي آنهاست كه ديتاسنتر را اداري به 
حساب مي آورند، در حالي كه بخش اداري ديتاسنتر در 
طبقه دوم مستقر مي شود كه امنيت آنجا به گونه اي است 
كه تنها افراد انتظام��ات مي توانند به آن مراجعه كنند، 
بنابراين كسي در اينجا نيست كه بخواهند ادعاي اداري 
بودن كند. بنابراين ايشان حتي حاضر نيستند تعاريف 

برخي مفاهيم پايه اي را قبول كنند.
عليزاده معتقد است: بر اساس پروانه طبقه منفي شش 
به ميزان 65 پاركينگ است اما اينكه امروز منطقه شلوغ 
شده و نياز به پاركينگ بيشتري دارد ما مقصر نيستيم 
كه امروز نظرشان عوض شود و پروانه صادرشده از سمت 
خودشان را نپذيرند. وي افزود: شهرداري نه حاضر است 
همكاري كند و نه حاضر اس��ت در روند مجاري قانوني 
موضوع را پيش ببريم. بنابراين ما خودمان اقدام كرديم 
و در روند اخذ پايان كار هستم، منتظر شهرداري منطقه 
دو هم نمي مانيم و اگر الزم باش��د به كميس��يون ماده 
100 مي رويم. اگر هم تخلفي كرديم حاضريم به هر نوع 

تصميمي كه منجر به جبران شود، احترام بگذاريم، اما 
حاضر نيستيم بر اس��اس نظر  شخصي و بدون مدارك 
اقدامي صورت بدهيم.  معاون پش��تيباني بورس تهران 
مي گويد: طبق نظر شهرداري منطقه دو، ترافيك منطقه 
امكان س��نجي ش��ده و در حالت كمينه و ميانه ما 2۸2 
پاركينگ نياز داريم ك��ه 2۸6 پاركينگ در حال حاضر 
تامين كرده ايم.يعني در اين حالت پاركينگ اضافه هم 
داريم. در حالت بيشينه هم ما حدود ۸0 يا 100 تا كسري 
پاركينگ داريم. اما مشخص نيست عدد 300 از كجا آمده 
است. بنابراين ما مقيد به قانون هستيم و هرچيزي كه 

قانون اراده كند ما مكلف به انجام آن خواهيم بود. 

  جريان پلمب چه بود؟
حدود 10 روز پيش مشاهده ش��د كه درب ساختمان 
جديد بورس تهران با ادوات پلمب آذين ش��ده اس��ت. 
رويدادي كه براي بسياري ايجاد تعجب به همراه داشت 
چون خبري رسمي هم در اين زمينه منتشر نشده بود. 
رسول كشت پور را به عنوان شهردار منطقه 2 شهرداري 
تهران در گفت وگو با »تعادل« موضوع پلمب را رد كرد و 
عنوان كرد: اين ساختمان پلمب نشده است، اما به داليل 

عدم ايفاي تعهدات و رعايت مقررات اجازه بهره برداري 
ندارد.  درباره پلمب به نظر مي رسد كه اشتباهي از سوي 
ضابطين بوده اس��ت. علي عليزاده، معاون پش��تيباني 
شركت بورس هفته گذشته در واكنش به انتشار خبري 
مبني بر پملپ شدن ساختمان جديد بورس گفته بود: اين 
رويداد ناشي از اقدام غيرقانوني و بدون مجوز شهرداري 
بود كه با مراجعه به درب شرقي ساختمان در بلوار قيصر 
امين پور، اعالم و اصرار شد كه حتما بايد اين درب بسته 
ش��ود. وي ادامه داد: در برابر اين درخواست غيرقانوني، 
خواهان ارايه مجوز يا تماس با 110 شديم كه در نهايت 
بعد از ديوار كشيده شدن و تهيه صورت جلسه، شهردار 
ناحيه و معاون وي با حضور در محل، اعالم كردند اين اقدام 
كه از ساعت 16 تا 1۹ عصر طول كشيده، اشتباه بوده و 
 دستور به رفع فوري داده شد؛ بنابراين پلمپي در كار نبود.

عليزاده با اشاره به فعاليت نيرو ها درباره زمان احتمالي 
افتتاح س��اختمان بورس تهران هم توضيح داده بود: در 
حالي 100 درصد طبقات مربوط به شركت بورس آماده 
بهره برداري بوده كه افتتاح آن بستگي به اخذ پايان كار 
دارد كه پيگيري ها ادامه دارد، اما نمي توان زماني را تعيين 

كرد و شايد بين دو تا شش ماه به طول كشيده شود. 

رييس سازمان بورس درباره قانون جديد بازار پايه كه گفته 
مي شد اين هفته قرار است در جلسه شوراي عالي بورس 
بررسي شود، گفت: اين هفته در شوراي عالي امكان دارد به 
دستور جلسه اين موضوع برسيم كه در اين صورت درباره 
آن بحث خواهد ش��د. به گزارش ايسنا، شاپور محمدي، 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار تاكيد كرد: اين هفته 
در شوراي عالي امكان دارد به دستور جلسه اين موضوع 
برسيم يا نرسيم. اگر به دستور جلسه برسيم در اين مورد 
بحث خواهد شد. دبير ش��وراي عالي بورس در پاسخ به 
اينكه احتمال بيشتر اين است كه قانون جديد بازار پايه 
به صورت يك باره اجرايي شود يا به صورت پله اي، گفت: 

بايد نظر ش��وراي عالي بورس را بگيريم. وي درباره نظر 
وزير اقتصاد در اين زمينه اظهار كرد: با ايشان نيز مذاكره 
شده و بايد اين موضوع را در شورا بحث كنيم و درباره ابعاد 
مختلف آن جدا تصميم بگيريم، چرا كه در شوراي عالي 
بورس افراد مختلف و دستگاه هاي مختلفي حضور دارند 
و تالش مي شود با اين اصالحات رضايت سرمايه گذاران 
جلب شود. محمدي در پاسخ به اينكه فروش استقراضي 
و واران��ت چه زمان��ي رونمايي مي ش��ود؟ گفت: فروش 
تعهدي به جاي فروش استقراضي طراحي شده و اين را 
دنبال خواهيم كرد. ما در اين مورد مصوبه كميته فقهي را 

گرفته ايم و سعي مي كنيم امسال عملياتي شود.

  حذف مظنه ها از تابلوي بازار پايه غيرشرعي 
نيست

رييس كميته فقهي سازمان بورس درباره قانون جديد بازار 
پايه و حذف مظنه ها از روي تابلو، گفت: با حذف مظنه ها 
به خود معامالتي كه در بازار پايه انجام مي گيرد اشكال 
ش��رعي وارد نيست. چون مهم اين است كه هنگام داد و 
ستد طرفين معامله از قيمت با خبر باشند و اين اتفاق در 

بازار پايه صورت مي گيرد.
به گزارش ايسنا، چندي پيش قرار شد كه قانون بازار پايه 
فرابورس ايران تغيير كند و اين بازار از قانون جديد تبعيت 
كند. بر اساس اين قانون، قرار است كه سفارش هاي خريد 

و فروش از جمله قيمت هاي پيشنهادي )مظنه ها( مخفي 
باشد. در اين راستا برخي از فعاالن بازار از مراجع تقليد 
اس��تفتا كرده بودند كه آيا در اين صورت معامله غرري 
مي ش��ود يا خير. كه برخي از مراج��ع اعالم كردند اين 
معامالت اشكال دارد اما در واكنش به آن صحبت هايي 
شد كه سواالتي كه از مراجع پرسيده شده نتوانسته حق 
مطلب را ادا كند.  در اين راستا ايسنا موضوع را از سوي 
رييس كميته فقهي سازمان بورس استعالم كرده است. 
غالمرضا مصباحي مقدم در اي��ن زمينه اظهار كرد: در 
آخرين جلسه اي كه برگزار كرديم اين موضوع را بررسي 
كرديم و معلوم ش��د كه استفتاهايي كه صورت گرفته 

دقيق نبوده است و ما آن سواالت را مجدداً بررسي كرديم. 
وي تاكيد كرد: به خود معامالتي كه در بازار پايه انجام 
مي گيرد اشكال شرعي وارد نيست، چون مهم اين است 
كه هنگام معامله طرفين معامله از قيمت با خبر باشند 
و اين اتفاق در بازار پايه صورت مي گيرد. رييس كميته 
فقهي سازمان بورس افزود: اطالعات ساير معامله گران 
را امكان دارد فرد نداند كه اين ضرري به معامله نمي زند. 
مصباحي مقدم در واكنش به اين سوال كه برداشت از 
پاسخ شما اين است كه اگر مظنه ها مشخص نباشد مورد 
ندارد اما قيمت در نهايت بايد مشخص باشد؟ گفت: بله، 

قيمت بايد مشخص باشد.

قيمت ها در بازار سهام همواره بر اساس انتظارات عقاليي 
سرمايه گذاران ش��كل نمي گيرد. اين موضوع در مورد بازار 
سهام كشورهاي پيشرفته كه در آنها محرك اصلي رشد بازار 
سهام، بهره وري، توسعه بازارهاي فروش محصوالت و كاهش 

ريسك هاي سرمايه گذاري است نيز صحت دارد.
ولي نادي قمي، در گفت وگو با سنا با بيان اين مطلب اظهار 
داشت: بازار س��هام همواره زير ضربه تورش ها يا اريب هاي 
رفتاري است و حرص به دست آوردن سودهاي كوتاه مدت، 
افراد را به س��مت بروز رفتاره��اي غيرعقاليي و پذيرفتن 

ريسك هاي نامعقول سوق مي دهد. يكي از اين موضوعات، 
گرايش به سمت سهام شركت هاي كوچك يا با ارزش پايين 
)Low Market Cap( اس��ت. نادي قمي با بيان اينكه 
معموال اين شركت ها بازده بااليي را نصيب سرمايه گذاران 
خود مي كنند كه به عقيده نظريه پردازان مالي كالسيك، 
اين سرمايه گذاران مزد ريسك پذيري باال و دلهره )ترس، 
اضطراب و دغدغه( از دست دادن سرمايه شان را مي گيرند، 
افزود: گرايش به سهام شركت هاي كوچك به وضوح در بازار 
سرمايه كشورمان قابل مشاهده است. به گفته كارشناس 

بازار سرمايه، در ايران با توجه به محدوديت هاي معامالتي 
نظير حجم مبنا و دامنه نوسان، عماًل ريسك سرمايه گذاري 
در شركت هاي كوچك، پايين تر است. همچنين در شرايط 
افزايش ابهامات س��رمايه گذاري ميزان گرايش به س��هام 
شركت هاي كوچك افزايش مي يابد. نادي قمي خاطرنشان 
كرد: با توجه به ارزش پايين اين شركت ها، ميزان منابع مورد 
نياز براي ايجاد تقاضا براي سهام اين دسته از شركت ها چندان 
باال نيست، لذا يك يا چند گروه با ايجاد تقاضا، افزايش قيمت، 
سپس خروج از سهام، در كوتاه مدت به سود بااليي مي رسند. 
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  كش�ف   قيمت 2250 تومان هر س�هم پلي 
پروپيلن جم: روز گذشته تعداد 200 ميليون سهم 
معادل 10 درصد از سهام شركت پلي پروپيلن جم 
با نماد»جم پيلن« به روش ثبت سفارش در بورس 
تهران عرضه اوليه شد .هر سهم اين شركت در بازار 
2250 تومان معامله شد كه گران ترين سهم جديد 
محسوب مي ش��ود. به گزارش »تعادل« در فراينده 
عرضه اوليه 10 درصد س��هام شركت پلي پرو پيلن 
جم در بورس تهران بعد از تمديد 30 دقيقه اي زمان 
سفارش خريد، هر س��هم آن با 2250 تومان كشف 
قيمت ش��د. عرضه امروز شامل 200 ميليون سهم 
»جم پيلن« با دامنه قيمت 2100 تا 2250 توماني 
هر سهم بود كه هر فرد حقيقي و حقوقي 500 سهم، 
سهميه داشت. بر اساس همين موضوع روز گذشته 
در شركت بورس تهران مراسمي با حضور مديرعامل 
بورس تهران و معاون ناش��ران برگزار شد. در ابتداي 
اين مراسم مجيد نوروزي معاون امور ناشران و اعضاء 
بورس تهران درخصوص عرضه اوليه اين س��هام در 
بورس تهران گفت: اين دومين عرضه اوليه س��هام 
در سال ۹۸ است. سهام شركت پلي پروپيلن جم به 
عنوان پانصدوسي و يكمين شركت پذيرفته شده براي 
اولين بار پس از پذيرش و درج نام شركت در فهرست 
شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
در بخش »محصوالت شيميايي«، گروه »توليد مواد 
شيميايي پايه« و طبقه »توليد مواد شيميايي پايه به 
جز كود« در فهرست نرخ هاي بازار دوم و در نماد »جم 
پيلن« به ش��يوه ثبت سفارش جهت كشف قيمت 
عرضه شد . معاون ناشران و اعضاء بورس تهران ادامه 
داد: ارزش بازار بورس تهران ۹00 هزارميليارد تومان 
رسيده است با عرضه اين شركت ۴5000 ميليارد ريال 

به ارزش بازار بورس تهران افزوده مي شود.
در ادام��ه اين نشس��ت بهمن به��زادي مديرعامل 
ش��ركت پلي پروپيلن جم به پرس��ش هاي مطرح 
شده خبرنگاران بطور مبسوط پاسخ گفت. بهزادي 
مديرعامل جم پيلن طي گفت وگو با خبرنگاران خبر 
داد: سود به دس��ت آمده اين شركت در صورت هاي 
مالي منتهي به اسفند ماه سال گذشته 325 ميليون 
تومان بوده اس��ت. وي با تاكيد بر اينكه برنامه توليد 
گريد لوله تا پايان س��ال در دس��تور كار اين شركت 
اس��ت، گفت: جم پيلن با تمركز بر فروش داخلي با 
225 هزارتن توليد، نزديك ب��ه 6 هزارتن صادرات 
داشته است. بهزادي اظهار كرد: اين شركت تاكنون به 
كشورهاي ازبكستان، تركمنستان، افغانستان، عراق 
و تركيه صادرات داشته است و گفت: صادرات سال 
گذشته 13 ميليون دالر بوده است كه از اين ميزان سه 
ميليون دالر خرج شركت شده و 10 ميليون دالر آن 
به سامانه نيما واريز شده است. اين مقام مسوول ادامه 
داد: باور داريم اگر خوب و منسجم كار كنيم تحريم ها 
خيلي اثرگذار نيست، البته تا حدي تحريم ها تاثير 
داشته اما گرفتارمان نكرده است و در صادرات تا زماني 
كه پ��ول را دريافت نكنيم كاال را تحويل نمي دهيم.

گفتني است: به اين ترتيب تعداد شركت هاي فعال 
در بورس به 32۸ شركت رسيد. در عرضه اوليه امروز، 
۴6۸000 كد معامالتي اقدام به خريد كردند و حداكثر 
تعداد ۴۴6 سهم به هر كد معامالتي حقيقي و حقوقي 
تخصيص يافت.الزم به ذكر است، به دليل استقبال 
متقاضيان، مقرر شده است تا به هر كد حداكثر ۴۴6 
سهم با نقدينگي حدود يك ميليون توماني اختصاص 
پيدا كند؛ بنابراين در حالي كه تا پيش از اين ركورد 
بيش��ترين تعداد خريداران مربوط ب��ه عرضه اوليه 
»تاصيكو« در نهم ارديبشهت سال جاري با بيش از 
۴27 هزار نفر بود، با توجه به حضور بيش از ۴۴۸ هزار 

نفر در عرضه اوليه امروز، ركورد جديدي ثبت شد.
»جم پيلن« كه چهارشنبه جاري به دليل برگزاري 
مجمع س��االنه دوم تير با توقف نماد روبرو مي شود، 
عنوان گران ترين عرضه اوليه سال را به خود اختصاص 
داد. آخرين عرضه اوليه گران مربوط به پتروشيمي 

پارس با 2۴00 تومان در 20 تير سال گذشته بود.
پيش از اين سه شركت سرمايه گذاري صدر تامين، 
كش��ت و صنعت ش��ريف آباد و ژالتين كپسول در 
س��ال جاري وارد بازار سهام شده اند و پلي پروپيلن 
جم چهارمين شركتي بود كه در سال جاري عرضه 

اوليه انجام داد.
  رشد بي سابقه در سودآوري »پتاير«: شركت 
توليدي اي��ران تاير در صورت ه��اي مالي 12ماهه 
منتهي به 2۹اسفند13۹7 از رشد 3 هزار درصدي 
سود سهام نسبت به سال مالي13۹6 خبر داده است. 
به گزارش سنا، سود هرسهم شركت توليدي ايران 
تاير در اطالعات و صورت هاي مالي 12ماهه منتهي 
به 2۹اس��فند13۹7 از 3۸ريال سال مالي13۹6 به 
يك هزار و 17۸ريال رسيده كه نسبت به سال مالي 
گذشته با رشد 3هزار درصدي همراه شده است كه 
اين رشد بي سابقه اين شركت است. اين شركت سود 
عملياتي را با افزايش 620درصدي مبلغ ۴۹۴ميليارد 
ريال، سود خالص با افزايش 3هزار و ۹درصدي مبلغ 
337ميليارد ريال و سود انباشته پايان دوره را مبلغ 
225ميليارد ريال اعالم كرد. »پتاير« در تشريح اهداف 
خود در بخش توليد و فروش محصوالت اعالم كرد 
كه مديريت انتظار دارد در سال 13۹۸ مقدار 2۴هزار 
تن توليد كند كه با توجه به هماهنگي برنامه فروش با 
توليد، همين مقدار فروش نيز مورد انتظار است و به 
همين منظور از ۴دستگاه پرس پخت خريداري شده 
يك دس��تگاه مورد بهره برداري و وارد پروسه توليد 
شده و سه دس��تگاه ديگر نيز پس از تامين قطعات 
و آماده سازي در س��ال جاري مورد بهره برداري قرار 

خواهند گرفت. 
اين ش��ركت در برآوردي كه از تغييرات نرخ فروش 
محصوالت و نرخ خريد مواد اوليه داشته اعالم كرد 
با توجه به افزايش نرخ هايي كه در س��ال گذش��ته 
تصويب و اجرايي ش��د تاكنون افزايش نرخ ديگري 
رخ نداده است، در صورتي كه سير صعودي نرخ ارز و 
نرخ خريد مواد ادامه داشته باشد انجمن صنفي تاير 
نسبت به پيگيري افزايش نرخ مجدد اقدام خواهد كرد. 
گفتني است؛ با توجه به اينكه بيشتر افزايش نرخ هاي 
خريد مواد اوليه در سال گذش��ته رخ داده، در سال 
13۹۸ نهايتا حدود 20درصد افزايش نرخ خريد مواد 

پيش بيني  مي شود. 

رويداد

وي ادامه داد: بازي سهام اين دسته از شركت ها بدين ترتيب 
شروع مي ش��ود كه يك يا چند گروه با ايجاد حركت اوليه 
در قيمت سهام، ممنتوم الزم براي حركت بيشتر را فراهم 
مي آورن��د و حركت هاي بعدي نه لزومًا توس��ط گروه هاي 
ذي نفع بلكه توسط سايرين انجام مي شود. در واقع قيمت 
س��هام براي حركت هاي بعدي از حركت اوليه خود كمك 
مي گيرد. مديرعامل تامين س��رمايه نوين يادآور شد: هر 
چقدر كه حركت اوليه قوي تر، شركت كوچك تر و ابهامات 
)امكان خبرسازي( پيرامون شركت بيشتر باشد، حركت هاي 
بعدي قوي تر و دوره حركت قيمت سهام طوالني تر خواهد 
بود. به گفته نادي قمي، اقبال فعاالن بازار سرمايه به سهام 
بانك ها به ارزش��مند شدن دارايي هاي بانك ها تحت تاثير 
جهش نرخ ارز )كاهش ارزش پول ملي( و تورم قيمت امالك 

و مستغالت بر مي گردد. البته سياست هاي بانك مركزي 
نظير ماه شمار كردن سود سپرده ها و نظارت قوي روي نرخ 
سود سپرده ها نيز بر توانمند شدن ترازنامه بانك ها و افزايش 
قدرت سودآوري آنها اثرگذار بوده است. اين كارشناس بازار 
سرمايه اظهار داشت: به نظر مي رسد كه سال جاري )سال 
13۹۸( س��ال آغاز س��ودآوري بانك ها است اما همچنان 
بانك هاي بسياري هستند كه با مشكالت نقدينگي دست 
و پنجه نرم مي كنند. وي تصريح كرد: بسياري از بانك ها به 
دليل س��رمايه گذاري بيش از اندازه در امالك و نيز شركت 
داري، اگرچه در سال جاري سودآور مي شوند اما نقدينگي 
كافي براي مديريت كسب و كار خود ندارند. از طرف ديگر با 
توجه به كسري بودجه دولت، احتمال اينكه بخشي از منابع 

بانك ها صرف ترميم كسري بودجه شود باال است.

گروه بورس| 
معامالت تاالر شيش��ه اي در روز قب��ل، با كاهش 5۹ 
واحدي شاخص كل بورس و رس��يدن به 23۸ هزار 
و 160 واحد به پايان رس��يد. جزييات داد و ستدهاي 
بازار سهام بر اساس آمارهاي ثبت شده نشان مي دهد 
كه ش��اخص هاي معامالتي در بازار س��هام با نوسان 
مواجه شدند.  بر اساس آمارهاي معامالتي، ديروز اكثر 
شاخص هاي بورس با ريزش دسته جمعي مواجه شدند 
بطوري كه شاخص كل با )5۹( واحد كاهش معادل 
)0.02( درصد به 23۸ هزار 160 واحد، شاخص قيمت 
»وزني - ارزش��ي« با )16( واحد افت معادل )0.02( 
درصد به 67 هزار ۴11 واحد، شاخص كل »هم وزن« با 
)۸۴1( واحد كاهش معادل )1.۴5( درصد به 57 هزار و 

335 واحد، شاخص قيمت »هم وزن« با )576( واحد 
افت، معادل )1.۴5( درصد ب��ه 3۹ هزار و 272 واحد 
رسيد. از س��ويي ديگر 2 نماد همراه با )230( واحد و 
اخابر با )1۴۹( افت، بيشترين تاثير منفي را در كاهش 
شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند. به اين ترتيب، در 
پايان سومين روز معامالتي بورس در هفته جاري، در 
753 هزار و ۹ نوبت معامالتي، 3 ميليارد و 5۸6 ميليون 
برگ��ه اوراق بهادار به ارزش 20 ه��زار و ۴۸1 ميليارد 
تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۹00 هزار 

و ۹57 ميليارد تومان رسيد.

 صعود 32 واحدي »آيفكس«
در ميانه آخرين هفته كاري خردادماه ۹۸ ضمن رشد 

بي��ش از يك درصدي ش��اخص كل فرابورس ايران، 
شاهد دست به دست ش��دن  افزون بر يك ميليارد و 
310 ميليون ورقه بهادار به ارزش نزديك به 6 هزار و 
300 ميليارد ريال در بازارهاي فرابورس ايران بوديم.  
ش��اخص كل فرابورس نيز با بيش از 32 واحد رشد و 
عبور از ارتفاع 3 هزار واحدي، توانس��ت در پله 3 هزار 
و 1۸ واحدي  قرار گيرد.  افزايش چش��م گير آيفكس 
طي روز 27 خردادماه بيشتر تحت تاثير اهرم مثبت 
30 واحدي از جانب نماد »مارون« بود و در كنار  اين 
نماد، معامالت مثبت در نماد »زاگرس« نيز حمايت 7 

واحدي از شاخص كل را به دنبال داشت. 
در مي��ان نمادهاي فرابورس��ي نماده��اي »بمپنا«، 
»م��ارون« و »كش��رق« در صدر جدول بيش��ترين 

روزآرامشاخصها
افزايش قيمت قرار گرفتند و در  سمت مقابل، نمادهاي نگاهيبهآمارمعامالتبورسوفرابورس

»دتوليد« و »غديس« بيشترين افت قيمتي را تا سقف 
5 درصدي تجربه كردند. 

رصد معامالت فرابورس در بازار س��هام حاكي از آن 
است كه معامله گران در بازار اول 12۸ ميليون سهم 
به ارزش ۴۸3 ميليارد ريال را  دادوستد كرده و در بازار 
دوم تغيير مالكيت ۴۸۹ ميليون سهم به ارزش 2235 
ميليارد ريال را رقم زده اند.  از سوي ديگر در بازار پايه 
بيش از 617 ميليون سهم نقل وانتقال يافته كه ارزش 
اين معامالت به يك هزار و ۹12 ميليارد ريال  رسيده 
اس��ت.  مجموع معامالت اوراق ش��امل اوراق بدهي، 
تسهيالت مس��كن و  ETF  نيز در بازار ابزارهاي نوين 
مالي به جابه جايي افزون بر 31  ميليون ورقه به ارزش 

يك هزار و 533 ميليارد ريال در اين بازار انجاميد.  
در نهايت نگاهي به معامالت اوراق تسهيالت مسكن 
به صورت جداگانه نش��ان مي دهد ك��ه خريداران و 
فروش��ندگان اين اوراق بيش از 73 هزار  ورقه تسه به 

ارزش بالغ بر 35 هزار ميليارد ريال را در اين بازار مبادله 
كرده اند كه بيشترين قيمت در ميان اوراق تسهيالت 
مس��كن  به نماد ۹۸02 صادرشده در ارديبهشت ماه 

سال جاري اختصاص يافته است. 

  ثبت ركورد تازه در بازار اختيار معامله
طي روز دوشنبه، ركورد جديدي در بازار قراردادهاي 
اختيار معامله بورس اوراق بهادار تهران به ثبت رسيد.

به گزارش ايِبنا، بورس اوراق بهادار تهران با انتشار يك 
اطالعيه رسمي اعالم كرد در اولين روز معامالتي هفته 
گذشته، فعاالن بازار اختيار معامله، حجمي به بزرگي 
127000 ق��رارداد را به ارزش نزديك به 16 ميليارد 
ريال، در بيش از2000 دفعه در بورس تهران معامله 
كرده كه بر اساس اطالعات پيشين با اين حجم ركورد 
جديدي در اين بازار به ثبت رس��يده اس��ت. گفتني 
است ارزش اسمي اين قراردادها بيش از 507 ميليارد 

ريال است.
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سخنگوي اتاق اصناف ايران از رونمايي سند رونق توليد در روز ملي اصناف خبر داد

دبير انجمن سنگ آهن ايران تشريح كرد

چهار شيوه ماليات ستاني از اصناف 

مشكالت صادراتي  سنگ آهني ها 

تعادل|
جزييات نحوه پرداخت موديان مالياتي اصناف 
در س�ال 97 از سوي س�خنگوي اتاق اصناف 
ايران تشريح ش�د. بنابر توضبحات ارايه شده 
براساس توافقات اتاق اصناف ايران با سازمان 
امور مالياتي، شيوه ماليات ستاني از اصناف در 
چهار گروه تعريف و براي اجرا ابالغ شده است. 
براس�اس اين توافق، در گروه نخست، موديان 
مالياتي كه ماليات قطعي آنها در سال 96 بين 5 
ميليون تا 10 ميليون تومان بوده، براي پرداخت 
ماليات سال گذش�ته 9 درصد افزايش ماليات 
خواهند داشت. در گروه دوم، مقرر شده براي 
اصنافي كه ماليات قطعي آنها در سال 96 بيش 
از 10 ميلي�ون تومن ب�وده، 15 درصد افزايش 
پرداخت ماليات در سال 97 نسبت به سال 96 
براي آنها لحاظ ش�ود. همچنين براس�اس اين 
توافق، سومين گروه موديان مالياتي، اصنافي را 
در بر مي گيرد كه در سال 96 ماليات قطعي آنها 
بين 2 ونيم تا 5 ميليون تومان بوده ومقرر شد تا 
براي پرداخت ماليات سال 97 برابر با 5 درصد 
نسبت به سال 96 اقدام كنند. گروه بعدي كه 36 
درصد از موديان مالياتي را ش�امل مي شود كه 
ماليات قبلي آنها در س�ال 96 معادل يك تا دو 
ميليون و 500 هزار تومان بوده، كه براساس اين 
تصميم، در سال 97 مشمول هيچ گونه افزايش 
مالياتي نخواهند ش�د. اما گروهي ديگر هم از 
موديان مالياتي هس�تند كه زير سقف ماليات 
فروش داش�ته اند، كه حدود 830 هزار مودي 
مالياتي اصناف را تشكيل مي دهند. به گفته اين 
مقام مسوول در اتاق اصناف ايران، همه موديان 
بايد تا ٣١ خرداد نس�بت ب�ه پرداخت و تعيين 

تكليف پرونده هاي مالياتي خود اقدام كنند. 

 جزييات تخفيف مالياتي اصناف 
سخنگوي اتاق اصناف ايران روز گذشته در نشست 
خبري كه به مناس��بت روز ملي اصناف برگزار شد، 
گفت: امسال با توجه به مس��ائل و مشكالتي كه در 
خصوص ركود بازار وجود داشت، گفت: توافقي بين 
اصناف و س��ازمان امور مالياتي انجام شد تا با توجه 
به فش��ارهاي اقتصادي از ناحي��ه پرداخت ماليات 

مشكالت كمتري براي اصناف به وجود آيد.

بنابر توضيحات مجتبي صفايي و بر اساس اين توافق، 
مقرر ش��ده تا موديان مالياتي كه ماليات قطعي آنها 
در سال 96 بين 5 ميليون تا 10 ميليون تومان بوده 
كه 4.5 درصد از موديان مالياتي كش��ور را تشكيل 
مي دهن��د و تعداد آنها 70 هزار واحد صنفي اس��ت 
بر اس��اس توافق مذكور براي پرداخت ماليات سال 

گذشته 9 درصد افزايش ماليات داشته باشند.
همچنين در تفاهمنامه بين س��ازمان امور مالياتي 
و اتاق اصناف اي��ران، اصنافي كه ماليات قطعي آنها 
در س��ال 96 بيش از 10 ميليون تومن بوده است و 
1.5 درصد از اصناف كش��ور و ب��ه عبارتي 23 هزار 
مودي مالياتي را شامل مي شوند، 15 درصد افزايش 
پرداخت ماليات در سال 97 نسبت به سال 96 براي 

آنها لحاظ خواهد شد. 
نايب ريي��س دوم اتاق اصناف اي��ران در ادامه بيان 
كرد: در مورد موديان مالياتي، اصناف كه در س��ال 
96 ماليات قطعي آنها بين 2 ونيم تا 5 ميليون تومان 
بوده و 6 درصد از موديان مالياتي كش��ور به عبارتي 
91 هزار واحد صنفي كش��ور را تش��كيل مي دهند، 
مقرر ش��د تا براي پرداخت ماليات س��ال برابر 97 

معادل پنج درصد نسبت به سال 96 اقدام كنند.
به گفته او، براي موديان ماليات��ي كه ماليات قبلي 
آنها در سال 96 معادل يك تا 2 ميليون و 500 هزار 
تومان بوده و بي��ش از 542 هزار واحد صنفي و 36 
درصد مودي��ان مالياتي را تش��كيل مي دهند هيچ 
گونه ارزش مالياتي در س��ال 97 نسبت به سال 96 
نخواهيم داش��ت. وي گفت: موديان مالياتي كه زير 
س��قف ماليات فروش داش��ته اند حدود 830 هزار 
مودي شناس��نامه دار در س��ازمان امور مالياتي كه 
بيش از 52 درصد موديان مالياتي اصناف را تشكيل 

مي دهند.
سخنگوي اتاق اصناف ايران در ادامه با اشاره به اينكه 
در روز مل��ي اصناف كه روز اول تي��ر ماه 98 برگزار 
مي شود، از س��ند رونق توليد رونمايي خواهد شد، 
گفت: در اين سند به نحوه فعاليت صنعتي و توليدي 
بنگاه هاي توليدي اشاره شده و يكي از مسائل مطرح 
ش��ده در اين سند اين است كه بر اساس برنامه هاي 
ارايه شده در آن واحدهاي صنفي بايد خود را تجهيز 
الكترونيكي كنند تا به آمار دسترسي داشته باشند 
و در اين س��ند راه هاي آن شفاف سازي شده است. 
ب��ه گفته صفايي، ه��دف اصلي از اي��ن كار، ارتباط 

بي واسطه بنگاه ها و واحدهاي توزيعي تا حلقه توليد 
و فروش��نده به هم ارتباط يابد تا هزينه هاي سر بار 
حذف ش��وند. او به امضاي تفاهم نامه سه جانبه بين 
س��ازمان اس��تاندارد اي��ران، وزارت صنعت، معدن 

تجارت در روز ملي اصناف نيز اشاره كرد. 
صفايي در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود و در 
پاسخ به پرس��ش »تعادل« در مورد سرانجام نصب 
صندوق هاي مكانيزه، اينگونه توضيح داد: آيين نامه 
نص��ب صندوق هاي مكانيزه هنوز ب��ه اصناف ابالغ 
نشده اند اگرچه اين آيين نامه تدوين و تصويب شده 
اما شوراي نگهبان ايراداتي را به آن وارد دانسته كه 
براي اصالح مجلس شوراي اسالمي ارجاع داده شده، 
كه هنوز نتيجه نهايي به ما ابالغ نش��ده است. اما به 

محض ابالغ آمادگي اجراي آن را خواهيم داشت.
س��خنگوي اتاق اصن��اف ايران در م��ورد پرداخت 
تسهيالت و وام بالعوض به واحدهاي آسيب ديده در 

سيل اخير بيان كرد: تاكنون هيچ نوع وام بالعوضي 
به اصناف آسيب ديده از سيل اخير پرداخت نشده، 
اگرچه مبلغ 15 ميليون تومان براي پرداخت مصوب 

شده است.
صفايي در م��ورد پرداخت تس��هيالت 50 ميليون 
توماني به اصناف س��يل اخير گفت: ظاهرا اقداماتي 
در اين خصوص انجام شده و برخي اصناف موفق به 
دريافت شده اند اما با توجه به شرايط لزوم پرداخت 

تسهيالت بالعوض بيشتر احساس مي شود.
او در بخ��ش ديگري از صحبت ه��اي خود در مورد 
اث��ر ارز 4200 توماني بر صنوف كش��ور، نيز گفت: 
ثبات نرخ ارز خواسته فعاالن بخش خصوصي است؛ 
زيرا نوس��انات نرخ اخير ارز يكي از مشكالت جدي 
واحدهاي صنفي به شمار مي رود و يكي از مسائلي 
كه باعث بروز مش��كالت در بحث بازرس��ي ها شد 
نوس��ان نرخ ارز بود؛ زيرا با توجه به نوس��ان نرخ ارز 

قيمت تمام شده كاال بطور دايم در حال تغيير است 
 و با اين ش��رايط كار نظارت بر واحدهاي عرضه نيز 

سخت تر مي شود.
به گفته نايب ريي��س اتاق اصناف ايران، بس��ياري 
از مش��كالتي كه در مورد گران��ي كاال در واحدهاي 
صنفي مط��رح مي ش��ود مربوط به گران فروش��ي 
 نيست بلكه اين مشكالت ناشي از گراني كاال و مواد 

اوليه است.
صفاي��ي افزود: ي��ك زماني در ب��ازار كاال به صورت 
مدت دار تحويل داده مي ش��د، ام��ا اكنون تحويل 
لحظه اي كاال هم سخت شده زيرا قيمت تمام شده 
كاال با توجه به نوس��انات نرخ ارز مش��خص نيست. 
بنابراي��ن اگرچه مش��كالتي در زمين��ه احتكار يا 
گران فروشي وجود دارد، اما اغلب تفاوت قيمت ها در 
واحدهاي صنفي ناشي از گران فروشي نيست بلكه از 

نوسان قيمت توليد نشأت مي گيرد.

دبير انجمن س��نگ آه��ن ايران، معتقد اس��ت كه 
شناسنامه دار شدن صادرات سنگ آهن هيچ دردي 
را دوا نمي كن��د و تنها بروكراس��ي اداري را افزايش 
خواهد داد. بنابراين وزارت صنعت بايد اين بخشنامه 
را اصالح كن��د و راه حل ديگري را جايگزين كند. به 
گزارش ايلنا، هفته گذش��ته مديركل دفتر صادرات 
گمرك در بخش��نامه اي به كليه گمركات اجرايي، 
موضوع »لزوم اخذ مجوز جهت صادرات محصوالت 
سنگ آهن« را ابالغ كرد. مطابق با بخشنامه گمرك 
اي��ران، تنها واحده��اي توليدكننده س��نگ آهن، 
كنس��انتره و گندل��ه آهن يا نماينده رس��مي آنان، 
پس از تاييد سيس��تمي مي توانند سنگ آهن صادر 
كنند. پس از ابالغ اين بخشنامه، موجي از نگراني ها 
صادركنندگان سنگ آهن و معدنكاران را فرا گرفت؛ 
چراكه صادركنندگان معتقدند اين بخش��نامه تير 
خالصي به معدنكاران كوچك و متوسط است. پس 
از آن، مع��اون امور معادن و صناي��ع معدني وزارت 
صنعت در نشس��ت خبري با اصحاب رسانه در دفاع 
از اين بخش��نامه، آن را وسيله اي براي شفاف سازي 
صادرات سنگ آهن دانست و عنوان كرد: صدور اين 
بخشنامه فقط در راستاي شفاف سازي است و تجار 
و فعاالن اقتصادي به هيچ عنوان نبايد نگران باشند. 

در واقع بر اساس اين بخشنامه ها، هيچ سنگ آهني 
بدون شناس��نامه صادر نمي ش��ود. وي تاكيد كرد: 
بر اس��اس سياس��ت جدي��د وزارت صم��ت، تمام 
صادر كنندگان و شركت هاي توليدي با كارت هاي 
جديد و قديم بازرگاني اگر ص��ادرات انجام دهند و 
مشخص شود كه خود يا نماينده قانوني آنها مشغول 

به امر صادرات است، مجوزهاي الزم به صورت آني 
و سيس��تمي براي آنها صادر مي ش��ود؛ اما بايد ارز 

صادراتي را به كشور بازگردانند. 
با اين وجود، برخي از فعاالن اين عرصه، اين بخشنامه  
را قابل دفاع ندانسته و خواهان تغيير اين بخشنامه 
هس��تند. در همين زمينه دبير انجمن سنگ آهن 

ايران مي گويد: ش��رايط حال حاض��ر، زماني براي 
آزمون و خطا نيس��ت. بايد بخشنامه اي صادر شود 
كه بهترين بازخورد را از خود نش��ان دهد. س��عيد 
عس��گر زاده با بيان اينكه ش��رايط بين المللي براي 
صادرات در حال س��خت تر شدن است، افزود: رصد 
قيمت ه��اي FOB و CFR س��نگ آه��ن، گندله و 
كنسانتره طي چند هفته گذشته نشان دهنده فاصله 
افتادن بين اين دو قيمت به ميزان منفي پنج درصد 
اس��ت؛ يعني قيمت حمل ونقل بين المللي در حال 
افزايش اس��ت؛ دولت بايد چنين مس��ائلي را رصد 
كرده و در اين زمينه حساسيت بيشتري نشان دهد 
تا ش��رايط براي صادرات سخت تر نشود. وي با بيان 
اينكه تعميم بخشنامه فوالد به بخش معدن، داراي 
اشكال اس��ت، افزود: فعاليت بازرگاني شركت هاي 
فوالدي با شركت هاي معدني كامال متفاوت است. 
در بسياري از شركت هاي مدني كوچك و متوسط، 
س��از و كار بازرگان��ي خارجي وجود ن��دارد؛ چراكه 
گردش مالي آنها ضرورتي براي ايجاد واحد بازرگاني 
خارج��ي ايجاب نمي كند و آنها هيچ گونه اش��رافي 
به نحوه انتقال ارز، تب��ادالت بين المللي و بازرگاني 
خارجي ندارند؛ بنابراين چ��ه الزامي وجود دارد كه 
آنها را به س��متي ببريم كه در فضاي كنوني جامعه 

به فرد يا ش��ركت ديگري اعتماد كنند؟ وي با طرح 
پرسش��ي مبني بر اينكه با اجراي اين بخشنامه چه 
اتفاقي خواه��د افتاد، تصريح كرد: قبل از صدور اين 
بخش��نامه هم معادن بزرگ صادرات و فروش خود 
را انجام مي دادند و اكنون نيز مي دهند. به گفته او، 
قرار نبود معادن كوچك و متوسط جاي معادن بزرگ 
را در تامين داخلي بگيرند؛ چراكه معادن بزرگ كه 
مكلف به تامين مواد اوليه براي توليد فوالد هستند، 
بدون اين بخش��نامه به كارشان ادامه خواهند داد و 
اكنون با حذف ساير رقبا، شرايط براي فعاليت شان 
راحت تر شده است. وي با بيان اينكه با اين بخشنامه 
موضوع صادرات معادن كوچك و متوس��ط تقريبا 
منتفي اس��ت، اظه��ار كرد: م��ا بايد ب��ه دنبال اين 
باشيم كه معادن كوچك و متوسط نخستين گزينه 
صادرات باش��ند ت��ا از افزايش قيمت ه��اي جهاني 
بي بهره نمانند و درآمدهاي حاصله را صرف توسعه 
خود كنند. برخي از معادن اين استعداد را دارند كه 
اگر شيوه درست س��رمايه گذاري، استخراج و... در 
آنها به درستي اعمال ش��ود به معدن بزرگ تبديل 
شوند. اين بخشنامه باعث مي شود اين معادن امكان 
صادرات نداشته باشند يا با يك پروسه پيچيده اين 

امر را انجام دهند. 

عض��و هيات نماين��دگان اتاق تهران معتقد اس��ت 
كه در ش��رايط كنوني، تش��كيل يك كميسيون يا 
ميز مش��خص براي نمايش��گاه ها در پارلمان بخش 
خصوصي ضرورت دارد. حسن احمديان در گفت وگو 
با پايگاه خبري اتاق تهران، افزود: به جاي ش��ركت 
سهامي نمايش��گاه ها يا سازمان توسعه تجارت يك 
س��ايت تخصصي براي برگزاري نمايش��گاه صنايع 
مختل��ف در كش��ورها بايد ايج��اد ش��ود. او افزود: 
اتاق هاي بازرگاني هرازگاهي به ضرورت وجود چنين 
س��ازوكاري ورود كرده اما بطور جدي به اين مساله 
نپرداخته اند؛ اميدواريم اين معضل در دوره جديد در 

اتاق تهران و ايران مورد توجه قرار بگيرد. 
به گفته احمديان، نوسان نرخ ارز از عوامل بحران زا 
براي صنعت در ش��رايط كنوني اقتصاد ايران است. 
عدم ثبات نرخ ارز در هم��ه صنايع از جمله صنعت 
مبلمان تامين مواد اوليه را دش��وار كرده اس��ت. او 
ادامه داد: ظرفيت باالي تولي��د در صنعت مبلمان 
فرصتي براي توسعه صادرات غيرنفتي به كشورهاي 
همجوار اس��ت و صنعت مبلمان براي تحقق اهداف 
صادراتي به برگزاري نمايشگاه در كشورهاي هدف، 
تقويت مراودات كاري و به ثمر رس��اندن مذاكرات 

تعرفه اي نياز دارد.
عضو هيات نمايندگان گفت: تسهيل مسائل صنعت 
مبلمان به مجموع تصميمات و سياست گذاري هاي 

وزارتخانه ه��اي صمت، اقتصاد و دارايي و س��ازمان 
تامين اجتماعي مربوط است.

به گفته او، بسياري از كش��ورهاي فعال در صنعت 
مبلمان در جهان از توسعه صنايع كوچك و متوسط 
در اين صنعت استقبال مي كنند و در ايران هم همين 

رويكرد را تقويت مي كنيم.
 احمدي��ان افزود: وجود صنايع كوچك و متوس��ط 
به انعطاف پذيري و چابكي صنعت مبلمان كش��ور 
انجاميده اس��ت، اما رويكرد بهتر اين اس��ت كه اين 
صنايع كوچك و متوس��ط را در قابل خوش��ه هاي 
صنعتي و نزديك بهم ايج��اد كنيم؛ تا به هم افزايي 

در صنعت كمك كند. 
او ادامه داد: به جاي ايجاد يك واحد بزرگ، سنگين 
و چاق كه نمي تواند در صنع��ت فعاالنه عمل كند، 
بايد خوش��ه هاي صنعت��ي را از مجموعه واحدهاي 
كوچك و متوس��ط ايجاد كرد تا از امكانات يكديگر 

استفاده كنند.
به گفته احمديان، يك الگ��وي موفق در اين زمينه 
صنايع بهس��ازي چوب در احمد آباد مستوفي است 
كه سال گذشته هيات رييس��ه اتاق تهران و هيات 
نمايندگان از آن بازديد كردند و از نزديك ديدند كه 
خوش��ه هاي صنعتي مي توانند تا چه اندازه كارآمد 

عمل كنند.
او ادامه داد: آمارها گوياي رشد منفي اقتصاد در سال 

گذش��ته است و رش��د صنعت هم منفي اعالم شده 
است. به گفته احمديان، پيش از اين رشد اقتصادي 
ايران مثبت اعالم مي ش��د اما در واقع ما در صنعت، 
اين رشد مثبت را لمس نمي كرديم. اين عضو هيات 
نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه بار مثبت رش��د 
اقتصادي طي س��ال هاي گذشته بر دوش نفت بوده 
و اكنون نيز، عامل منفي شدن رشد اقتصادي نفت 
و فرآورده هاي آن اس��ت، گفت: مدت هاست كه در 
صنعت مبلمان بخشي از كارگاه ها با كمترين ميزان 
ظرفيت كار مي كنند و صاحب��ان صنايع مجبور به 

تعديل نيروي كار شده اند.
 به گفت��ه او، وضعيت اين كارگاه ها طي س��ال هاي 
گذش��ته ناش��ي از نااميدي اقتصادي، ركود و عدم 
وجود مواد اوليه مناس��ب و افزايش قيمت آن است. 
نياز صنايع به س��رمايه در گردش حل نش��ده بلكه 
عميق هم شده اس��ت. احمديان ادامه داد: صنعت 
فراي آمار رشد اقتصادي، سال هاست كه با مشكالت 
مختلف دس��ت و پنجه نرم مي كند و زماني كه رشد 
مثبت اقتصادي حاصل ش��د هم، مشكالت صنعت 

حل نشده بود. 
به گفته احمديان، در توسعه فعاليت صنايعي مثل 
مبلمان دو نكته مهم وجود دارد كه طي س��ال هاي 
گذشته كمتر مورد توجه قرار گرفته است. نكته اول 
ارتباط با تشكل هاست؛ تشكل ها شامل نمايندگاني 

از فعاالن اقتصادي در يك صنعت يا بخش مشخص 
هس��تند كه ارتباط با آنها هم چنان در سطح شعار 
مانده است. اين درحالي است كه اين بخش ظرفيت 

بااليي در تصميم سازي و مشاوره دارد.
او در ادامه گفت: نكته دوم طي س��ال هاي گذشته 
براي توس��عه صنايع كمت��ر ديده ش��ده، ظرفيت 
نمايشگاه ها يا بازاريابي از طريق آنهاست. احمديان 
در تش��ريح اين مطلب افزود: در كشورهاي توسعه 
يافته و درحال توس��عه مثل آلمان، چين، سوييس 
و س��وئد، امارات متحده عربي و تركيه نمايشگاه ها 
محلي براي شنيدن صداي مشتري و ارتباط با تجار 
خارجي است اما در ايران ظرفيت نمايشگاه ها مورد 
توجه نيس��ت. به گفته او، در مورد 14 تا 15 كشور 

همس��ايه كه هدف اصلي صادرات صنعت مبلمان 
است، به برگزاري نمايشگاه بطور جدي نپرداختيم 
و كاش ك��ه يك كميس��يون يا ميز مش��خص براي 
نمايش��گاه ها در پارلم��ان بخ��ش خصوصي وجود 

داشت.
اين عضو هيات نماين��دگان اتاق تهران تاكيد كرد: 
بنابراين به جاي ش��ركت س��هامي نمايش��گاه ها يا 
سازمان توس��عه تجارت يك سايت تخصصي براي 
برگزاري نمايشگاه صنايع مختلف در كشورها وجود 
داش��ت. اتاق هاي بازرگاني گاه به ض��رورت وجود 
چنين سازوكاري ورود كرده اما به طور جدي به اين 
مساله نپرداخته اند و اميدواريم اين معضل در دوره 
جديد در اتاق تهران و ايران مورد توجه قرار بگيرد. 
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كااليي كه دو كد وارداتي دارد
رييس اتحادي��ه ليتوگرافان تهران گفت: زينك در 
حال حاضر، هم مش��مول ارز نيمايي و هم دولتي 
مي شود؛ چراكه ابتدا اعالم شد زينك وارد فهرست 
كاالهاي گروه يك شده، اما جالب اينكه در گروه دو 
هم قرار دارد. به اين ترتيب يك كاال در حال حاضر 
دو كد وارداتي دارد. احمد ابوالحسني در گفت وگو 
با پايگاه خبري اتاق اصناف تهران، بيان كرد: در اين 
راس��تا نامه اي به وزير ارشاد ارسال كرديم؛ چرا كه 
دولت نبايد دخالت كند و دخال��ت او بازار را به هم 
ريخته اس��ت. رييس اتحاديه ليتوگرافان با اشاره 
به ارس��ال نامه اي به وزير ارشاد گفت: در اين متن 
از وزارت ارش��اد خواسته شده از دخالت در موضوع 
زينك خودداري كرده و مساله را به اين صنف واگذار 
كند. در ادامه وزارت ارش��اد رسالت نظارتي داشته 
باشد؛ نه اينكه خود با بنگاه داري و تحت فشار و جبر 

قرار دادن تجار زينك خام، موضوع را بغرنج تر كند.
او افزود: وزارت ارش��اد كارگروهي تشكيل داده اما 
كاغذ، مقوا و زينك، موضوعي تخصصي اس��ت. با 
اين وجود از ما دعوتي نشده و اعضا غيركارشناسي 
عمل مي كنند. دولت تنها بايد نظارتگر باش��د اما 
اين دخيل شدن دولت، بازار را به هم ريخته است. 
به گفته ابوالحسني، زينك وارد كشور شده، اما در 
اختيار وزارت ارشاد است و توزيع نمي شود. وزارت 
ارشاد اعالم مي كند اين زينك براي ناشران است، 
اما اين ميزان زينك وارد شده به كشور توسط تجار 
چنانچه به رس��انه ها و ناش��ران تعلق گيرد براي 4 
سال آنها كافي است. به گفته او، از سوي ديگر تاريخ 
زينك يك س��اله بوده و پ��س از آن از بين مي رود. 
رييس اتحاديه ليتوگرافان تهران ضمن اش��اره به 
نامه نگاري هايي با وزير اطالع��ات، وزارت صنعت 
و وزارت ارش��اد خاطرنش��ان كرد: زينكي كه بايد 
قيمتش زير 10 هزار تومان باشد، با ارز دولتي به جاي 
قيمت زير 10 هزار توم��ان، 12 هزار تومان تعيين 
شده است. نامه نگاري هايي هم با سازمان حمايت 
از مصرف كننده داش��تيم، اما پاسخي نگرفتيم. او 
افزود: با اين رويه دو مش��كل به وجود آمده اول ارز 
از كشور خارج شده )بيش از مقدار واقعي( و زينكي 
كه در انبارها موجود است و بايد زير 10 هزار تومان 
قيمت داشته باشد توزيع نمي شود و قيمتش افزايش 

يافته است.

تعميق ركود در بازار كفش 
رييس اتحاديه كفاش��ان دس��ت دوز در ارتباط با 
وضعيت صنف متبوع گفت: قيمت مواد اوليه توليد 
كفش از ابتداي سال جاري با افزايش 30 درصدي 
مواجه ش��ده در حالي ك��ه ميزان تقاضا از س��وي 
مصرف كنندگان كاهش يافته است. رسول شجري 
در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق اصناف تهران، با بيان 
اينكه در شرايط فعلي دسترسي به مواد اوليه سخت 
شده گفت: اين موضوع ميزان كسب و كار واحدهاي 
توليدي را تحت الشعاع قرار داده است در حالي كه 
بسياري از توليدكنندگان و تجار با كشورهاي ديگر 
همچون روسيه قرارداد همكاري و ارايه محصول به 
امضا رسانده اند. رييس اتحاديه كفاشان دست دوز 
با اش��اره به اينكه عمده ماده مصرفي توليد كفش، 
چرم اس��ت، ادامه داد: 20 قلم ماده اوليه پرمصرف 
و تأثيرگذار در توليد كفش مورد نياز اس��ت كه در 
توليد نهايي و مصرف به چشم نمي آيد، اما كيفيت 
و چگونگي استفاده از آنها بسيار مهم و حائز اهميت 
است. وي يادآور شد: در گذشته بسياري از مواد اوليه 
در بازار داخلي توليد و به مصرف مي رس��يد اما در 
شرايط فعلي كه شرايط رقابتي در بازارهاي جهاني 
حائز اهميت است، شرايط به سمتي سوق پيدا كرده 

كه مواد اوليه وارداتي مورد استفاده قرار مي گيرد.
ش��جري اظهار كرد: در بازارهاي جهاني شرايط به 
گونه اي اس��ت كه توليدكنندگان بايد به س��رعت 
خود را در زمينه استفاده از مواد اوليه و دستگاه هاي 
صنعتي در راس��تاي توليد با كيفيت و به روز، ارتقا 
دهند كه متأس��فانه توليدكنن��دگان داخلي توان 
فعاليت ب��ا توجه به اين مولفه ه��ا را ندارند. رييس 
اتحاديه كفاشان دس��ت دوز بيان كرد: بازار داخلي 
كفش با ركود مواجه بوده و ميزان تقاضا از س��وي 
مشتريان كاهش يافته اس��ت. اين در حالي است 
كه قيمت مواد اوليه و محصول نهايي در سطح بازار 
داخلي به شدت افزايش يافته است. وي با بيان اينكه 
از فروردين ماه امس��ال تاكنون قيمت مواد اوليه به 
خصوص چرم با رشد 30 درصدي روبه رو شده است، 
اظهار كرد: در بخش بيمه و ماليات نيز كمك هاي 
دولتي در نظر گرفته نشده و شرايط ارزي نيز آنچنان 
مشخص نيست كه در مجموع مي توان گفت دولت 
در حوزه هاي مختلف بايد نظارت و بازرس��ي هاي 

خود را تقويت كند.

قيمت كاالهاي پرمصرف را 
موبايلي استعالم كنيد

رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي ايران از فراهم 
شدن امكان اس��تعالم قيمت كاالهاي اساسي و پر 
مصرف از طريق اپليكيش��ن هاي موبايلي در آينده 
نزديك خبرداد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، علي 
رهبري با اع��الم اين خبر گفت: پيرو دس��تور وزير 
صنعت، معدن و تجارت و براساس هماهنگي هاي 
انجام ش��ده با س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان قرار اس��ت كه اطالع رساني قيمت 
حدودا 100 قلم كاالي اساسي و پرمصرف از طريق 
اپليكيشن هاي موبايلي شناخته شده و مطرح انجام 
شود. وي اضافه كرد: مذاكره با متوليان اپليكشين هاي 
موبايلي معروف به زودي انجام خواهد ش��د و امكان 
استعالم قيمت كاالهاي مذكور يكي از گزينه هاي 
اضافه شده به اپليكيشن هاي موبايلي همچون آپ، 
روبيكا و ... خواهد بود.رييس مركز تجارت الكترونيكي 
ايران از مذاكره با وزارت ارتباطات براي اضافه كردن 
گزينه استعالم قيمت كاال از طريق اپليكيشن »دولت 
همراه« خبر داد و گفت: ب��ه زودي اين امكان از اين 

طريق اين اپليكيشن موبايلي فراهم خواهد شد.

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح كرد

غفلت از ظرفيت نمايشگاه ها براي توسعه صادرات 



تريبون وزير 7 انرژي

»تعادل« از ورود وزير انرژي روسيه به تهران براي روز آخر همايش مشترك ايران-روسيه گزارش مي دهد 

سهم حوزه انرژي از مذاكرات فشرده ايران و روسيه 
گروه انرژي| نادي صبوري|

در دو روز اخير هياتي 600 نفره از روس��يه و به ويژه 
ناحيه فدرال قفقاز ش��مالي راهي ايران شدند تا در 
پانزدهمين كميسيون مشترك تجاري ايران و روسيه 
و دومين همايش مشترك تجاري-فرهنگي ايران و 
قفقاز شمالي ش��ركت كنند. برنامه اي كه وزراي دو 
طرف در حاش��يه آن 5 بار با يكديگ��ر ديدار كردند. 
همچنين ديروز الكس��اندر نواك وزير انرژي روسيه 
وارد تهران شد تا در ادامه به اصفهان رفته و در روز آخر 
همايش كه در اين شهر برگزار مي شود حضور داشته 
باشد. اما ره آورد اين موضوع براي حوزه انرژي چه بود 
و فعاالن اقتصادي حوزه انرژي چطور مي توانند شاهد 

اثر اين برنامه بر فعاليت هاي خود باشند؟ 
در هر گوش��ه و كناري افراد مختلفي دور هم جمع 
شده و در حال باال و پايين كردن كلمات هستند تا به 
يك بند جامع براي گنجاندن در تفاهم نامه هايي كه 
خروجي پانزدهمين اجالس همكاري مشترك ايران 
و روسيه و دومين همايش ايران- قفقاز شمالي خواهد 
بود برسند. سرفصل هاي كلي صحبت ها در حوزه هاي 
»صنعت«، »ان��رژي«، »حمل و نق��ل«، »ICT« و 
»هوافضا« بوده اس��ت. تركيب كارگروه هايي كه در 
دو روز گذشته در حال بحث در مورد رفع مشكالت 
تجارت مش��ترك ميان ايران و فدراسيون روسيه به 
ويژه حوزه قفقاز ش��مالي بودند را ه��م افراد دولتي 
و ه��م نمايندگان كمپاني ه��اي خصوصي دو طرف 
تشكيل مي دادند. در حوزه انرژي 4 نماينده از شركت 

نام آشناي گس پروم حضور داشتند. 
گس پروم در گذشته تفاهم نامه هايي كلي با شركت 
ملي گاز اي��ران منعقد ك��رده بود و از س��وي ديگر 
ايران نيز ابراز تمايل كرده بود اين ش��ركت روس��ي 
به پروژه صادرات گاز ايران- پاكس��تان وارد ش��ده و 
بخش فايننس اين خط لوله در پاكس��تان را كه اين 
كشور به دليل مش��كالت مالي آن را ادامه نمي دهد 
عهده دار شود. در حاش��يه كارگروه انرژي همايش 
ايران- روس��يه و ايران- قفقاز ش��مالي 4 نماينده از 
جمله مدير شعبه سن پترزبورگ اين شركت و مدير 
شعبه ايران در كنار 2 نماينده ديگر حضور داشتند. 
پيگيري »تعادل« نشان مي داد آنها بيش از هر چيز 
تمايل ب��ه س��رمايه گذاري و ورود در حوزه مخازن 
گازي ايران را دارن��د. همچنين صحبت هايي ميان 
نمايندگان اين شركت و نمايندگان شركت ملي گاز 
ايران در خص��وص ورود گس پروم به پروژه صادرات 

گاز ايران-پاكستان نيز رد و بدل شد.  اما جز حضور 
گس پروم، برخي مس��ائل و تفاهم هاي ديگر منعقد 
شده در جريان اين مراسم مي تواند بر فعاليت حوزه 
انرژي اثر بگذارد. يكي از جدي ترين موضوعاتي كه 
ميان دو طرف در س��طح باال به نتيجه رس��يده و در 
امتداد آن قرار ش��د طرف ايراني و روسي از امكانات 
هم ديدن كنند موضوع برقراري يك خط هوايي ميان 

ايران- قفقاز شمالي و مسكو است.
اتفاقي كه مي تواند براي تجارت ايران با روس��يه در 
حوزه انرژي و همچنين تبادالت نفت و كاالهاي ديگر 
مفيد باشد. برقراري ارتباط ميان بندر فريدون كنار 
و بندر ماهاچكاال مس��اله ديگري بود كه دو طرف در 
زمينه انجام اقداماتي براي آن ب��ه نتايج قابل توجه 
و ملموس��ي دس��ت پيدا كردند. اين اتفاق نيز قطعا 
مي تواند براي تاجران و صادركنندگان حوزه انرژي 
ايران امكانات جديدي براي توس��عه تجارت فراهم 
كند. آيه كاتبي كارش��ناس نفت و انرژي كه در يكي 
از كارگروه هاي مش��ترك حضور يافته ب��ود درباره 
ديدگاهش در خصوص نتيجه چنين صحبت هايي 
به »تعادل« گفت: »به نظر م��ن با توجه به اينكه در 
ايران تجربه تجارت بين الملل كمتر بوده است چنين 
برنامه هايي در ذات مفيد هس��تند و فضايي را ايجاد 
مي كنند كه درك بهتري از اين مساله به وجود بيايد 
اما به نظر من بايد فضا به س��مت تهيه يك نقشه راه 
برود تا كارگروه ها عملياتي تر باش��ند« نماينده امور 
بين الملل وزارت نفت نيز كه در كارگروه انرژي حضور 
داشت در تشريح ارزيا بي اش از سطح شركت روس ها 
در ح��وزه انرژي اين كارگروه ب��ه »تعادل« گفت: از 
روسيه هيات خيلي بزرگ، هدفدار و با مطالعه آمدند 
و در باالترين سطح شركت كردند. از طرف ايراني هم 

استقبال خوبي شده است.«
او در ادام��ه مي گويد: »من فك��ر مي كنم با توجه به 
ش��ناختي كه دو طرف از يكديگر دارند و ش��ناختي 
كه ما در چند سال اخير از توانايي شركت هاي روس 
در ح��وزه نفت و گاز پيدا كرديم آنها نيز از س��اختار 
و توانمندي ما اطالع دارند مي توانيم در س��ال هاي 
آينده در بخش انرژي ش��ركت هاي مشترك خوبي 

داشته باشيم«
ايران اميدوار است مذاكرات به زودي به قرارداد منتج 
شود و اين افق نيز در ميان مس��ووالن دولتي ايران 
وجود دارد كه نتيجه اين صحبت ها در حوزه انرژي 

به طور ملموس ديده شود. 

سرگي چباتاريف وزير قفقاز ش��مالي ديروز پس از 
پايان نشست خود با وزير نيروي ايران در پاسخ به اين 
پرسش »تعادل« كه آيا با توجه به پايين بودن قيمت 
انرژي در ايران اين توصيه را به صاحبان ش��ركت ها 
در قفقاز ش��مالي دارند كه در صورت همكاري هاي 
مش��ترك واحدهاي خود را در ايران تاسيس كنند 
عنوان كرد: »بله اين موضوع بس��يار مهمي اس��ت و 
طبق اصول اقتصادي بطور قطع فاكتور قيمت انرژي 
اهميت دارد. ما تاكنون چنين مسائلي را مطرح كرده 
و در ادامه نيز اين خاصيت ها را به صاحبان شركت ها 

در قفقاز شمالي انتقال خواهيم داد«. 
ايران در چند س��ال اخير مش��اركت با كمپاني هاي 
كشور روسيه در حوزه انرژي را بيش از گذشته آغاز 
كرد و در اين راستا چندين تفاهم نامه ميان شركت 
ملي نفت ايران و چندين ش��ركت روس��ي از جمله 
لوك اوي��ل، تات نفت، زاروبژنف��ت، گس پروم و چند 
شركت ديگر منعقد ش��د. اين تفاهم نامه ها هنوز به 
مرحله قرارداد و اجرايي ش��دن نرسيدند.  الكساندر 
نواك وزير انرژي روسيه عصر ديروز براي پيوستن به 
همايش مشترك ايران روسيه وارد تهران شد و ابتدا 

به وزارت نف��ت رفت تا با بيژن زنگنه وزير نفت ايران 
ديدار كند. پيش بيني مي ش��ود همكاري هاي نفتي 
و گازي دو كش��ور در كنار مسائل اوپك و غير اوپك 
از موضوعاتي باش��د كه 2 وزير در اي��ن ديدار به آن 
بپردازند. نواك سپس به اصفهان خواهد رفت تا روز 
آخر همايش اقتصادي ايران-روسيه را در كنار رضا 
اردكانيان وزير نيروي ايران به پايان برساند. قرار است 
اين دو به عنوان روئساي كارگروه اقتصادي در ايران 
و روسيه، خروجي كارگروه ها را به عنوان تفاهم نامه 

به امضا برسانند. 

نرخ طالي سياه ديروز صبح كمي رشد كرد، اما در ميانه روز روند كاهشي به خود گرفت

تكرار راهكار موفق صنعت برق براي كنترل رشد مصرف در فصل گرما

طلوع و غروب روز دوشنبه نفت

ساعت كاري ادارات ۲۲ استان تغيير مي كند

گروه انرژي|
قيمت نفت صبح روز دوشنبه پس از وقوع حمله به دو 
نفتكش در درياي عمان ك��ه تنش ها در خاورميانه را 
تشديد كرد و نگراني ها نسبت به احتمال مختل شدن 
عرضه را باال برد، افزايش يافت، اما در ادامه روز با كاهش 

0.52 درصدي روبرو شد.
بهاي معامالت آتي نفت برنت در ساعت 3: 33 ديروز 
32 س��نت يا 0.52 درصد به نسبت آخرين معامالت 
روز كاري قبل از آن )جمعه( كاهش يافت و با 61 دالر 

و 69 سنت معامله شد. نفت برنت روز جمعه 1.1 درصد 
افزايش قيمت داشت. بهاي معامالت آتي وست تگزاس 
اينترمديت امريكا نيز با 33 سنت يا 0.63 درصد افت، به 
52 دالر و 18 سنت در هر بشكه رسيد. شاخص قيمت 
نفت امريكا در آخرين معامالت روز جمعه 0.4 درصد 

افزايش قيمت داشت. 
قيمت هاي نفت روز پنج شنبه پس از انتشار خبر حمله 
به دو نفتكش در نزديكي تنگه هرمز حداكثر 4.5 درصد 
افزايش پيدا كرده بودند. ب��راي دومين بار در يك ماه 

گذشته است كه نفتكش ها در مهم ترين منطقه جهان 
براي تأمين نفت، هدف حمله قرار مي گيرند. به گفته 
بنجامين لو، تحليلگر شركت فيليپ فيوچرز، تشديد 
تنش ها در خاورميانه مايه نگراني مانده و معامله گران از 
اين واهمه دارند كه روند عرضه نفت براثر تشديد تنش ها 
و وقوع درگيري هاي احتمالي مختل شود. عامل ديگري 
كه از افزايش قيمت هاي نفت پشتيباني كرد، اظهارات 
خالد الفالح، وزير انرژي عربستان سعودي بود كه در سفر 
خود به ژاپن اظهار كرد: اوپك احتماالً در نخستين هفته 

ژوئيه ديدار خواهد كرد و ابراز اميدواري كرده بود كه اين 
گروه در خصوص تمديد محدوديت عرضه نفت به توافق 
دست پيدا كند. فالح در حاشيه ديدار وزيران انرژي و 
محيط زيست گروه 20 در ژاپن به خبرنگاران گفت: 
ما اميدوار هستيم براي تمديد توافق مان در ديدار وين 

به تفاهم دست پيدا كنيم. 
اوپك به همراه روسيه و 9 توليد كننده ديگر غيراوپك 
كه به گروه اوپك پالس معروف هستند، توافق كرده اند 
ميزان توليدشان را از اول ژانويه به ميزان 1.2 ميليون 

بشكه در روز محدود كنند. مدت اين پيمان در آخر ژوئن 
به پايان مي رسد و اين گروه براي تصميم گيري درباره 

سياست توليد خود ديدار خواهد كرد.
بر اساس گزارش رويترز، همچنين آمار شركت بي كر 
هيوز نش��ان داد: ش��ركت هاي انرژي امريكايي هفته 
گذش��ته ش��مار دكل هاي حفاري نفت فعال را براي 
دومين هفت��ه متوالي كاهش داده اند ك��ه احتمااًل به 
كندي رش��د توليد آنها در ماه هاي آينده به دليل افت 

قيمت هاي نفت اشاره دارد. 

ايسنا|تغيير س��اعت كاري ادارات يكي از مهم ترين 
راهكارهاي وزارت نيرو براي جلوگيري از خاموشي هاي 
برنامه ريزي شده در فصل تابستان است كه در اين راستا 
مذاكراتي با استانداران صورت گرفته و تاكنون نام 22 

استان در اين ليست جاخوش كرده است.
افزايش مصرف برق در ايران به تبع نزديك شدن به فصل 
گرما و استفاده از وسايل سرمايشي، دغدغه گذر از فصل 
تابستان بدون خاموشي برنامه ريزي شده را باز هم پررنگ 

كرده و مسووالن وزارت نيرو به دنبال راهكارهايي هستند 
كه از اي��ن اتفاق جلوگيري كنند. در اين راس��تا تغيير 
ساعت كاري ادارات يكي از سناريوهاي روي ميز است 
كه مسووالن در حال اجرايي كردن آن هستند. راهكاري 
كه سال گذشته نيز اجرا شده بود و آمارها نشان مي داد 
كه تغيير ساعت اداري سال گذشته نتايج مناسبي در پي 
داشت و از اين طريق سال 139۷ حدود 2000 مگاوات 

صرفه جويي صورت گرفت.

چن��دي پيش هادي مدقق - مدي��ركل دفتر مديريت 
مصرف و خدمات مش��تركين توانير - خبر داده بود كه 
از آنجا كه وزارت نيرو به خاموشي هاي برنامه ريزي شده 
فكر نمي كند، سعي بر اجراي برنامه هاي مديريت مصرف 
دارد و يكي از برنامه ها، تغيير ساعت كار اداري است. به 
گفته وي براي اين منظور نيز مذاكراتي با اس��تانداران 
صورت گرفت و تقريبًا همه اس��تانداران موافقت خود 
را با اين برنامه اعالم كرده بودند.در اين راستا مصطفي 

رجبي مشهدي - سخنگوي صنعت برق- با بيان اينكه 
تاكنون اصالح س��اعت اداري 22 اس��تان قطعي شده 
است، بيان كرد: استان هاي خوزستان، بوشهر، سيستان 
و بلوچستان، گلستان، گيالن، ايالم، هرمزگان، كرمان، 
خراس��ان جنوبي، آذربايجان غربي، خراسان شمالي، 
زنجان، يزد، قم، كردستان، همدان، اردبيل، كرمانشاه، 
مازندران، سمنان، چهارمحال و بختياري و يك استان 
ديگر اصالح خواهد ش��د. البته ممكن است حدود پنج 
استان ديگر نيز به استان هاي مذكور اضافه شوند.وي به 
اين سوال كه ساعت ادارات در پايتخت به دليل افزايش 
دما تغييري خواهد يافت يا خير، پاسخ داد: اين موضوع با 

توجه به مصرف فعاًل ضرورتي نداشته است.

   جزييات تغيير ساعت كاري ادارات
س��خنگوي صنعت برق درباره اينكه ساعت ادارات چه 
تغييري خواهد يافت، توضيح داد: ساعت اداري ادارات 
يك ساعت زودتر آغاز شده و يك ساعت زودتر به پايان 
مي رسد. رجبي مشهدي از بررسي ميزان مصرف برق 
در ادارات بعد از ساعت تعطيلي آنها خبر داد و افزود: بعد 
از اتمام ساعت اداري قطع وسايل سرمايشي و چراغ ها 
بررسي مي شود تا مطمئن شويم مصرف ادارات كاهش 
يافته اس��ت. وي در پايان درباره اينكه اصالح ساعت از 
چه تاريخي صورت مي گيرد، اظهار كرد: اين موضوع به 
تشخيص استانداران خواهد بود. برخي از استان ها اين 

تغيير را از 15خردادماه آغاز كردند.
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 تكذيب درگيري لفظي 
با رييس جمهور

ش�انا| وزير نفت در واكنش ب��ه اظهارنظر يكي از 
نمايندگان مجلس مبني بر درگيري لفظي زنگنه با 
رييس جمهوري در نشست هيات دولت و احتمال 
تغييراتي در وزارت نفت اين ادعا را نادرست خواند و 
گفت: نمي دانم اين خبرها را چه كساني به دوستان 
نماينده مي دهند؛ بارها هم از ايشان خواهش كرده ام 
منابعشان را تغيير دهند زيرا اين منابع خيلي اشتباه 
مي گويند. به گزارش خانه ملت، بيژن زنگنه افزود: 
طي اين 6 س��ال، هي��چ چالش يا مش��كلي با آقاي 
روحاني نداشته ام و نمي دانم اين خبرها را چه كساني 
به دوستان نماينده مي دهند. وي ادامه داد: حدود 30 
نفر در نشست هيات دولت حضور دارند، باالخره يك 
نفر اين موضوع را بايد تاييد كند يا يك نفر بايد شنيده 
باشد. از قول آقاي روحاني و ديگران دروغ مي گويند و 
حرف هايي مي زنند كه فقط منبعي شنيده و به خالف 
به نماينده اي انتقال داده است. بارها هم از نمايندگان 
خواهش كرده ام منابعش��ان را عوض كنند زيرا اين 
منابع خيلي اشتباه مي گويند. وزير نفت تصريح كرد: 

من عقب نشيني نمي كنم.

 تداوم خريد برق ايران 
از سوي عراق

ايسنا|  سخنگوي وزارت خارجه امريكا اعالم كرد 
واشنگتن يك معافيت 120 روزه به عراق صادر كرد 
كه به اين كشور اجازه مي دهد براي مقابله با كمبود 
نيرو، به واردات برق و گاز طبيعي ايران ادامه دهد. اين 
معافيت ها به تدريج از معافيت 45 روزه اي كه امريكا 
در نوامبر و همزمان ب��ا آغاز تحريم هاي انرژي عليه 
ايران صادر كرده بود طوالني تر مي شوند. عراق پس از 
معافيت 45 روزه، دو معافيت متوالي 90 روزه دريافت 
كرده بود كه مدت آخرين معافيت هفته جاري به پايان 
مي رسد. وزارت خارجه امريكا اعالم كرد انتظار دارد 
عراق به تالش براي كاهش وابستگي به تأمين برق از 
ايران ادامه دهد. عراق براي تأمين خوراك شبكه برق 
خود به واردات گاز ايران به شدت وابسته است. واردات 
گاز و برق حدود يك سوم از تقاضاي اين كشور براي 
14000 مگاوات را تش��كيل مي ده��د. در ماه هاي 
تابستان كه از ژوئن آغاز مي شود و دماي هوا در عراق 
افزاي��ش پيدا مي كند، تقاضا در ش��بكه به 24000 
مگاوات در روز مي رسد. بر اساس گزارش پالتس، هر 
بار كه مهلت معافيت از تحريم ها به پايان رسيده است 
واشنگتن از بغداد درخواست كرده است نشانه هاي 
كاهش وابستگي به واردات انرژي ايران مانند توسعه 
بخش نيرو و گاز خود را نشان دهد. واشنگتن از عراق 
خواس��ته اس��ت اين كار را با امضاي قراردادهايي با 

شركت هاي امريكايي انجام دهد.

 هشدار روسيه به امريكا 
درباره حادثه نفتكش ها

ايلنا| ديميتري پسكوف، سخنگوي كرملين گفت 
كه كارزار انتخاباتي امريكا براي جنگ عراق در سال 
2003 افسانه اي هش��داردهنده عليه قدرت نمايي 
و متهم كردن ديگ��ران در تنش هاي فعلي در خليج 
فارس اس��ت. به گزارش راشا تودي، سخنگوي كاخ 
كرملين، گفت: »ما شيشه هاي مملو از پودر سفيد را 
كه ]امريكا در آن سال براي آغاز جنگ عراق ارايه كرد[ 
از ياد نبرده اي��م. ما اينها را به ياد داريم و در نتيجه ياد 
گرفته ايم كه در ارزيابي هايمان خويشتن داري نشان 
دهيم«. پسكوف همچنين گفت كه همين داستان 
اكنون درباره اظهارات امري��كا درباره حوادث پيش 
آمده در خليج فارس صادق است. »مايك پمپئو« وزير 
خارجه امريكا، پيشتر در ادعاهايي بي اساس، ايران را 
مسوول حوادث دو نفتكش در درياي عمان دانسته بود. 
قرار است دو نفتكشي كه روزهاي گذشته در درياي 
عمان دچار حادثه شدند در ساحل امارات متحده مورد 
ارزيابي قرار گيرند. اين در حالي است كه محموله اين 
نفتكش ها تخليه نشده است. اين خبر را متصديان 
اين نفتكش ها روز يك شنبه گزارش كردند. شركت 
مديريت كشتيراني »برنهارد شولته« اعالم كرد كه 
برآورد آسيب هاي واردشده به اين نفتكش ها پس از 
اتمام بررسي هاي امنيتي در شارجه انجام خواهد شد.

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران -  منطقه کرمانشاه

آگهی تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران   

منطقه کرمانشاه

نوبت دوم
شماره مجوز: 1398.1689

روابط عمومی شرکت ملی پخش منطقه کرمانشاه

http://iets.mporg.ir.http://Monaghese.:از شرکت های واجد شرايط دعوت به عمل می آيد بعد از انتشار نوبت دوم اين آگهی نسبت به دريافت تمامی اسناد مناقصه از سايت های
niopde.irاقدام و تا آخر وقت اداری مطابق تاريخ تعیین ش�ده جدول فوق نسبت به تحويل پاکات بصورت سربسته و ممهور به مهر شرکت به دبیرخانه اين منطقه به آدرس میدان سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه – کدپستی 6714799519-67147 اقدام و رسید دريافت نمايند.
زمان بازگشايی: پاکات روز چهارشنبه مورخ 98/04/12 ساعت 10 صبح در سالن کنفرانس منطقه می باشد.

*تضمین شرکت در مناقصه بايد به مدت سه ماه از تاريخ آخرين تسلیم پیشنهاد تا )98/07/10(معتبر باشد تضمین )مطابق فرمت تحويلی در اسناد مناقصه (ارائه گردد.
شرايط متقاضی: کلیه شرکتهای توانمند دارای:

1-تصويربرابر با اصل گواهینامه تعیین صالحیت پیمانکاری از اداره کل کار و امور اجتماعی )رتبه بندی( در زمینه 1-خدمات عمومی2- نگهداری و خدمات فضای سبز3-تأسیسات
2-ارايه تصوير برابر با اصل )اساسنامه و آگهی آخرين تغییرات در روزنامه رسمی( و در صورت داشتن تغییرات ارايه گواهی امضا الزامیست.

3-کلیه اوراق مناقصه )شرح کار، پیش نويس قرارداد و ...( ارايه شده بايد به امضای تعهدآور فرد مجاز طبق اساسنامه برسد.
4-ارايه اصل گواهی امضاء از دفترخانه اسناد رسمی جهت کلیه شرکت کنندگان در مناقصه الزامیست.

5- در صورت عدم تحقق هر يک از شروط مندرج در اين آگهی موجب رد صالحیت مناقصه گر خواهد شد.
6-ارايه تصوير برابر با اصل گواهی معتبر صالحیت ايمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

7-عدم ممنوع المعامله بودن در سطح کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت)در صورت محرز سپرده شرکت در مناقصه ضبط خواهد شد.(
8-عدم سوء عملکرد در قراردادهای جاری و سنوات گذشته با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران)حسب مورد استعالم بعمل خواهد آمد.(

تذکرات مهم: شرکت کنندگان می بايست قبل از تحويل پاکات صورتجلسه توجیهی را دريافت و با علم و آگهی کافی اعالم نرخ نمايند، ضمنا صورتجلسه توجیهی جزء الينفک قرارداد می باشد.
ضمنا حداقل تعداد مناقصه گران جهت گشايش پاکات: به هر تعداد بازگشايی انجام می گردد.

تاريخ چاپ نوبت اول:98/03/26      نوبت دوم: 98/03/28    

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه
)ريال(

مبلغ تضمین فرآيند 
ارجاع کار

مهلت فروش اسناد از 
تاريخ چاپ دوم اين 

آگهی تا تاريخ

تاريخ تسلیم پاکات به 
زمان جلسه توجیهیدبیرخانه منطقه با اخذ رسید

استفاده از خدمات بخش خصوصی در
 سرويس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه

 3/433/116/000
1398/04/11 ساعت171/655/8001398/04/01 ريالريال

13:451398/04/08 بعدازظهر

نوع تضمین شرکت در فرآيند ارجاع کار )شرکت در مناقصه(: يکی از تضامین معتبر در آيین نامه تضمین معامالت دولتی و به مبلغ مندرج در جدول 
فوق می باشد) در صورت واريز سپرده نقدی به شماره حساب جام دو طرفه بانک ملت 9200030494 با شناسه 30450 نزد بانک ملت(.

سالن کنفرانس منطقه 
رأس ساعت 10 صبح

كوتاه از دنياي انرژي

   الكساندر نواك، وزير انرژي روسیه عصر ديروز با بیژن زنگنه، وزير نفت و رضا اردكانیان، وزير نیروي ايران در محل ساختمان وزارت نفت ديدار كرد. 
بیژن زنگنه، وزير نفت ايران پس از پايان اين مالقات در پاس�خ به خبرنگار »تعادل« عنوان كرد: »با طرف روسي درباره ورود شركت گزپروم به پروژه 
صادرات گاز به پاكستان صحبت كرديم.« او همچنین عنوان كرد: »صحبت ها در خصوص مجموع همكاري هاي اقتصادي دو كشور نیز در اين جلسه 

مطرح شد.« وزير انرژي روسیه صحبت با خبرنگاران را به روز بعد در اصفهان موكول كرد.

خبر آخر
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مجمع گفت وگوهاي امنيتي ۲۰۱۹ سنگاپور در سايه رقابت  امريكا و چين

نشستي امنيتي در بحبوحه كشمكش واشنگتن - پكن

بحران آب وهوايي جنگ جهاني سوم ماست 

دولت فعلي امريكا در قبال نظ��ام امنيتي و ائتالف هاي 
مدنظر ادعايي آن نمي تواند مسبب ايجاد ثباتي پايدار و 
چشم اندازي روشن براي متحدين اين كشور باشد و تنها 
سبب پيچيده تر شدن فضاي حاكم بر جو امنيت منطقه، 
اصطكاك هر چه بيش��تر و حتي افزايش احتمالي بروز 
هرگونه تنش ميان چين و ديگر همسايگان در درياي چين 
جنوبي و حتي نزديك شدن برخي از متحدين امريكا مانند 

فيليپين به چين مي شود.
احسان صادقي چيمه، پژوهشگر امور آسيا- پاسيفيك در 
موسسه ابرار معاصر تهران، در مطلبي نوشت: ديپلماسي 
ميان قدرت هاي بزرگ و كنش و واكنش ميان آنها يكي از 
فاكتورهاي اصلي و تعيين كننده در شكل دهي به سمت 
و س��وي روندهاي امنيتي و ژئوپليتيكي جهاني اس��ت. 
ديپلماس��ي ميان چين و امريكا از اين قاعده مس��تثني 
نيست و اجالس اخير شانگري-ال نيز به صحنه اي براي 
خودنمايي دو طرف و جلب توجه و حمايت ديگر طرف هاي 
منطقه اي به سوي آنها تبديل ش��ده بود. گفت وگوهاي 
امنيتي شانگري- ال هر ساله با حضور گروهي از رهبران 
سياسي و نظامي كشورهاي حوزه آسيا-پاسيفيك به همراه 
صاحب نظران و كارشناسان سياسي برگزارمي شود تا بر 
سر طيف گسترده اي از موضوعات سياسي-امنيتي قاره 
آسيا گفت وگو و تبادل نظر كنند. اما همزمان با برگزاري 
اين اجالس امنيتي در اوايل ژوئن2019، ش��اهد شدت 
گرفتن روند رقابت ها و منازعات مي��ان دو قدرت بزرگ 
منطقه آسيا-پاسيفيك يعني چين و امريكا هستيم و اين 
مساله سبب شده است تا رقابت ميان اين دو كشور در مركز 
مباحثات مرتبط با گفت وگوهاي شانگري-ال قرار گيرد. 

در اين يادداشت كه در ديپلماسي ايراني منتشر شده، با 
محور قرار دادن سوال متغيرهاي موثر بر پيشبرد منافع 
امنيتي دو كشور در قالب گفت وگوي امنيتي، تالش هر 
دو كش��ور براي شكل دهي به روندهاي موردنظر خود در 
قبال نظم امنيتي اين منطقه آن هم در چارچوب حضور 
در مجمعي امنيتي همچون ش��انگري-ال مورد ارزيابي 

قرار گرفته است.

  اهميت پيشبرد منافع امنيتي در چارچوب 
گفت وگوهاي شانگري-ال

همزماني برگزاري اين اجالس در گرماگرم تشديد رقابت ها 
ميان چين و امريكا و افزايش تن��ش ميان اين دو قدرت 
بزرگ در منطقه آسيا-پاسيفيك سبب شده است نه تنها 
اين اجالس تحت الشعاع و در سايه اين موضوع قرار گيرد 
بلكه روندهاي سياسي و امنيتي اين منطقه را نيز تحت 
تاثير خود قرار دهد. در واقع چين و امريكا دو قدرت بزرگ 
آسيا-پاسيفيك چه در ابعاد نظامي و چه در ابعاد اقتصادي 
به موازات روند مديريت روابط مي��ان خود در چارچوب 
ديپلماس��ي ميان قدرت هاي بزرگ، در راس��تاي منافع 
امنيتي و نظامي خود نيز تالش مي كنند تا نظر كشورهاي 
ديگر اين منطقه را به سوي چشم اندازهاي مدنظر خود 

براي منطقه آسيا-پاسيفيك جلب كنند. 
اكنون چين و امريكا هر دو بر سر طيف گسترده اي از 
مس��ائل و موضوعات دوجانبه در ابعاد سخت افزاري و 
ابعاد نرم اف��زاري با يكديگر اختالف نظر دارند. حضور 
وزراي دفاع چي��ن و امريكا در اي��ن اجالس امنيتي، 
فرصتي را مهيا كرد تا نقطه نظرات خود در قبال مسائل 
امنيتي اين منطقه را به مخاطبان و همتايان خود ارايه 
دهند ضمن آنكه روندهاي مرتبط با ديپلماسي دفاعي 

خود با كشورهاي ديگر را نيز تقويت كنند.

  موض�ع چين نس�بت به نظم امنيتي آس�يا - 
پاسيفيك

در اين دوره از اجالس امنيتي شانگري-ال از طرف چين 
ژنرال وي فنگ، وزير دفاع اين كشور در آن شركت كرد. 
پس از 8 سال و از سال 2011 تاكنون اين اولين بار است 

كه وزير دفاع اين كشور در اين اجالس امنيتي شركت 
مي كند و اين خود سبب جلب توجه ناظران امور امنيتي 
آسيا-پاسيفيك شده است. وزير دفاع چين در سخنراني 
خود كه به موضوع چين و همكاري امنيتي بين المللي 
اختصاص داشت بطور خالصه بر موارد زير تاكيد كرد: 
- دفاع از رويكردهاي فراگير مرتبط با جهاني ش��دن 
و نظ��م چندجانبه گرايان��ه در مقاب��ل رويكرده��اي 

انحصارطلبانه و يكجانبه گرايانه امريكا
- دفاع از همكاري هاي به اصطالح برد-برد در روابط ميان 
كشورها و ارايه ابتكار يك كمربند-يك جاده به عنوان 
مدلي مطلوب براي توسعه روابط برد-برد با ديگر كشورها

- آم��اده بودن دول��ت و نيروهاي مس��لح چين براي 
محافظت از امنيت، حاكميت و منافع مرتبط با توسعه 
اين كشور در محيط فعلي امنيت بين المللي و تاكيد بر 

پيچيده و شكننده بودن شرايط حاكم بر اين محيط
- ارتقاي سطح امنيت بين المللي از طريق حفظ روابط 
نزديك با قدرت هاي بزرگ از جمله روسيه و امريكا و 
همچنين ديگر كشورهاي حاضر در محيط پيراموني 
چين يعني هند، پاكستان و كشورهاي مجمع آسه آن

- هشدار و رد سياست هاي مداخله جويانه امريكا در امور 
مربوط ب��ه جزيره تايوان و درياي چين جنوبي و اعالم 
آماده بودن ارتش چين به منظور انجام هرگونه اقدام 

نظامي عليه اقدامات جدايي طلبانه تايوان 
- دفاع از روابط سياسي و ديپلماتيك 40 ساله با امريكا. 
از نگاه وزير دفاع اين كشور روابط ميان دو كشور اگرچه 
داراي فراز و نش��يب بوده است اما بطور پيوسته داراي 
رشد بوده اس��ت. همچنين وزير دفاع چين نسبت به 
اهميت و حفظ كانال ها و ارتباطات نظامي ميان ارتش 

چين و ارتش امريكا تاكيد كرد
- دفاع از نظم اقتدارگرايانه چي��ن و تاثير آن بر ثبات 
سياس��ي و پيش��رفت هاي اقتصادي اين كشور: وزير 
دفاع چين با اش��اره به هفتادمين سالگرد پايه گذاري 
جمهوري خلق چين، اعالم نمود اين كشور با شجاعت 
و سختكوش��ي مردم و تحت رهبري قدرتمند كميته 
مركزي حزب كمونيست كه شي جين پينگ دبيركلي 
اين كميته را برعهده دارد توانسته است به ثبات سياسي، 

انسجام اجتماعي و رشد اقتصادي متداوم دست يابد.
از گزاره هاي فوق مي توان چنين اس��تنباط نمود كه 

چين همواره تالش مي كند مواضع��ي محتاطانه در 
قبال تحوالت امنيت بين المللي و به زعم خود شرايط 
پيچيده حاكم بر آن اتخاذ كند و خود را پرچمدار نظمي 
چندجانبه گرا در مقابل يكجانبه گرايي امريكا نشان 
دهد. با اين حال پكن با اتخاذ مواضعي دوگانه و متناقض 
نتوانست نگراني دولت هاي همسايه نسبت به افزايش 
تنشهاي خود با امريكا را رفع نمايد. چين با اتخاذ مواضع 
سرسختانه در قبال مساله تايوان و درياي چين جنوبي 
و به اصطالح مسائل حاكميتي اين كشور، اين پيام را 
ارسال نمود كه همچنان موضع تهاجمي خود را حتي 
اگر به قيمت تشديد جو پيچيده حاكم بر محيط امنيت 

بين المللي باشد، ادامه خواهد داد.

  موضع امريكا نس�بت به نظم امنيتي آس�يا - 
پاسيفيك

اما نماينده امريكا در اين اجالس، پاتريك ش��اناهان، 
سرپرس��ت وزارت دفاع امريكا بود. فردي كه از سوي 
ترامپ نامزد تصدي پست وزارت دفاع اين كشور شده 
است. وي از ابتداي زمان تصدي سمت سرپرستي اين 
وزارتخانه تالش داشته است تا توجهات سياست گذاران 
و نخبگان امريكايي را نسبت به تهديدات برخاسته از 
ظهور و خي��زش چين عليه منافع امريكا جلب نمايد. 
گفته شده وي به مقامات ارش��د پنتاگون نيز توصيه 
نموده اس��ت تا توج��ه خود را هر چه بيش��تر بر چين 
متمركز نمايند. وي س��خنراني خود در اين اجالس را 
به مساله چشم انداز امريكايي براي منطقه به اصطالح 

هند-پاسيفيك اختصاص داد.
به طور خالصه پاتريك شاناهان در سخنراني خود به 

موارد ذيل اشاره كرد: 
 تاكيد بر اجراي س��ند راهبرد دفاع ملي امريكا )ژانويه 
2018( و همچنين س��ند تازه انتش��ار يافته راهبرد 
هند-پاس��يفيك )ژوئن 2019(. در هر دو اين اسناد 
چين به عنوان بازيگري تجديدنظرطلب نش��ان داده 
شده است. شاناهان تاكيد كرد متحدان امريكا در اين 
منطقه بايد هر چه بيشتر از قبل روي مساله ائتالف ها و 
 اتحادها كار نمايند و مسووليت بيشتري را در اين زمينه 

بر عهده گيرند.
-تاكيد بر ادبيات هند-پاس��يفيك ب��از و آزاد و فراهم 
 نم��ودن بس��تري الزم ب��راي هم��كاري بين المللي

 بر مبناي اين ادبيات كه در گزاره هايي همچون احترام به 
حاكميت و استقالل تمامي كشورهاي اين منطقه، حل 
و فصل مسالمت آميز اختالفات، سرمايه گذاري متقابل، 
دوستانه و آزاد و حفاظت از مالكيت معنوي، تبعيت از 
هنجارها و قوانين بين المللي شامل آزادي حمل و نقل 

كشتيراني و پروازهاي بين المللي انعكاس يافته است.
 انتقاد از رفتارها و اقدامات چين بدون آنكه نامي از اين 
كش��ور برده شود. از نگاه ش��اناهان اين اقدامات بدين 
شرح است: گسيل سيستم هاي پيشرفته تسليحاتي 
ب��ه مناطق مورد اخت��الف با همس��ايگان و تهديد به 
استفاده از زور، استفاده از عمليات نفوذ براي بي ثبات 
نمودن كشورهاي ديگر و مداخله در امور داخلي آنها، 
دس��ت زدن به كنش ها و رفتارهاي مبتني بر اقتصاد 
يغماگرايانه كه كش��ور هدف را ب��ه دام بدهي خواهد 
انداخت و در قراردادهاي مرتبط نيز س��ود بيشتر تنها 
عايد كشور قدرتمند خواهد بود و سرقت از ديگر كشورها 
در حوزه ه��اي فناوري چه نظامي و چه غيرنظامي كه 

اينگونه اقدامات تحت حمايت دولتي انجام مي گيرد.
به نظر مي رس��د امريكا با تاكيد بر اسناد راهبردي اين 
كش��ور در برخورد با چالش هاي جهاني، سند راهبرد 
هند-پاس��يفيك را به عنوان راهنماي عمل مقابله با 
اقدامات به اصطالح تجديدنظرطلبانه چين در محيط 
پيراموني اين كشور معرفي نمود. اما واشنگتن همچنان 
رفتارهاي ابهام آميز خود را در قبال مس��اله ائتالف ها 
و اتحادها در منطقه آسيا-پاس��يفيك ادامه مي دهد. 

اين سياس��ت ابهام دار اگرچه از ن��گاه امريكا مي تواند 
به منزله سياستي موفقيت آميز در جهت مهار چين 
تجديدنظرطلب تلقي شود اما نمي تواند براي متحدان 
اين كشور در اين منطقه و ديگر كشورهاي كوچك و 
بعضا ضعيف اين منطقه مسيري راهگشا براي رهايي 
از گرفتار ش��دن در ميانه رقابت چين و امريكا باش��د. 
كشورهايي كه در عين وابستگي به امريكا در حوزه هاي 
نظامي و امنيتي، خود را ش��ريك اقتصادي همسايه 
قدرتمند خود يعني چين دانسته و سياست يكجانبه 

گرايانه امريكا براي مهار چين را نيز ناممكن مي دانند.

  جمع بندي
دولت هاي كوچك و بعضا ضعيف اين منطقه از يك سو 
داراي وابس��تگي اقتصادي به چين بوده و همزمان با 
اين كشور بر سر مسائل سرزميني دچار تنش هستند. 
از س��ويي ديگر اين كشورها نيازمند تضمين  حمايت 
امنيتي در قالب نظام ائتالف  موردنظر امريكا هستند. 
در اين شرايط جو حاكم بر محيط امنيتي اين منطقه 
نيز تحت تاثي��ر افزايش تنش و رقاب��ت ميان چين و 
امريكا قرار گرفته است و به نظر نمي رسد ارايه راهبرد 
هند-پاسيفيك از طرف امريكا به مخاطبين آسيايي 
گره گشاي چالش هاي امنيتي آنها با پكن باشد. چالش 
گفته ش��ده را مي توان در قالب س��ه گ��زاره به عنوان 

جمع بندي بحث مطرح كرد: 
1- كنار گذاش��تن رويكردهاي دولت س��ابق امريكا 
درقبال نظام امنيتي اين منطقه. دولت ترامپ به محض 
روي كارآمدن، اين كشور را از پيمان شراكت ترانس-

پاسيفيك خارج نمود. پيماني كه مي توانست اطمينان 
خاطر الزم را به كشورهاي اين منطقه در مورد كاهش 

وابستگي اقتصادي آنها به چين ارايه نمايد.
 2- عملياتي نمودن شعارهايي همچون اول امريكا و 
بارديگر امريكا را بزرگ مي نماييم. عملياتي نمودن 
اين ش��عارها نه از رهگذر و بس��ترهاي ائتالف هاي 
منطقه اي، رويكردهاي چندجانبه گرايانه و همكاري 
با متحدان اين كش��ور، بلكه از نگاه دولتمردان اين 
كش��ور از طريق ديپلماسي با رقبا و دشمنان امريكا 
صورت مي گيرد. ارتباط با كره ش��مالي و مذاكرات 
ميان رهبران دو كش��ور حتي بدون گرفتن نتيجه 
خاص و البته پررنگ نمودن نقش چين در ارتباطات 

ميان امريكا و كره شمالي.
3- اتخاذ رويكردهايي يكجانبه در قبال چين كه اگرچه 
علي الظاهر توان و قدرت خود را به رخ اين قدرت نوظهور 
مي كش��د اما نمي توان گفت تاكن��ون نتيجه خاصي 
در چارچوب تقويت نظ��ام ائتالف هاي مدنظر امريكا 
حاصل شده باشد و بيش��تر باعث خواهد شد تا آنها از 
كنش هاي امريكا مأيوس ش��وند. جنگ تجاري عليه 
چين و عدم عقب نشيني چشمگير پكن در اين عرصه 

نمونه اي بارز است.
نكته پاياني اينكه دولت فعل��ي امريكا در قبال نظام 
امنيت��ي و ائتالف هاي مدنظر ادعاي��ي آن نمي تواند 
مسبب ايجاد ثباتي پايدار و چشم اندازي روشن براي 
متحدين اين كشور باشد و تنها سبب پيچيده تر شدن 
فضاي حاكم بر جو امنيت منطقه، اصطكاك هر چه 
بيشتر و حتي افزايش احتمالي بروز هرگونه تنش ميان 
چين و ديگر همسايگان در درياي چين جنوبي و حتي 
نزديك شدن برخي از متحدين امريكا مانند فيليپين 
به چين خواهد ب��ود. با ش��كل گيري چنين محيط 
آشفته و پر از آش��وب، امريكا با گسيل بخش بزرگي 
از ناوگان نيروي دريايي خود به آنجا و حتي تش��ديد 
فروش تسليحات، مي تواند هم قدرت ماشين نظامي 
خود را به رخ رقباي خود يعني چين و روسيه بكشاند و 
هم اينكه سود سرشاري را نصيب شركت هاي صنايع 

تسليحاتي امريكا بكند.

 جوزف استيگليتز|
ترجمه:  داود جليلي |

نقد اقتصاد سياسي |هواداران نيو ديل سبز مي گويند 
ضرورتي عاجل در برخورد با بحران آب وهوايي وجود 
دارد و بر مقياس و دامنه چيزي كه نيازمند مبارزه با آن 
هستيم تأكيد مي كنند. آنان حق دارند. آنان از عبارت 
»نيو ديل« استفاده مي كنند تا پاسخ گسترده فرانكلين 
روزولت و دولت امريكا به ركود بزرگ را يادآوري كنند. 
قياسي حتي بهتر مي توانست بسيج مردم براي مبارزه 

در جنگ جهاني دوم باشد.
منتقدان مي پرسند »آيا از چنين تواني برخورداريم؟« 
و ش��كايت مي كنند كه هوا داران نيو ديل سبز مبارزه 
براي حفظ سياره را، كه تمام افراد درست انديش بايد 
با آن موافق باشند، با دستوركاري بحث برانگيزتر براي 
دگرگوني اجتماعي مخدوش مي كنند. منتقدان در هر 

دو مورد اشتباه مي كنند.
آري، ما مي توانيم با سياست هاي مالي درست و اراده 
جمعي از عهده اي��ن كار برآييم. اما مهم تر آنكه بايد از 
عهده اش برآييم. وضعيت اضط��راري آب وهوا جنگ 
جهاني سوم ماس��ت. همانطور كه مي دانيم زندگي و 
تمدن در معرض خطر است، درست همان طور كه در 

جنگ جهاني دوم درخطر بود.
زماني كه امريكا در جنگ جهاني دوم مورد حمله قرار 
گرفت كسي نپرس��يد »آيا ما توان جنگيدن داريم؟« 
مساله بر سر بود و نبودمان بود؛ نمي توانسيم نجنگيم. 
همين مساله در مورد بحران آب وهوايي مصداق دارد. 
ما تاكنون متحمل هزينه هاي مستقيم ناديده گرفتن 
آن بوده ايم. در اين جا هزينه هاي مستقيم ناديده گرفتن 
موضوع را بيان مي كنيم. كشور در سال هاي اخير تقريبا 
دو درصد توليد ناخالص ملي را در فجايع آب وهوايي از 
دست داده است كه س��يل ها، توفان ها و آتش سوزي 

جنگل ها را دربر مي گيرد. هزينه س��المت ما در برابر 
بيماري هاي ناشي از آب وهوا صرفا به شكل سردستي 
بال��غ بر ده ها ميليارد دالر خواهد ب��ود ، بي آنكه تعداد 
جان هاي ازدست رفته را حساب كرده باشيم. ما براي 
زوال آب وهوايي به شيوه هاي مختلف پرداخت خواهيم 
كرد، پس منطقي است كه اكنون براي كاهش توليد 
گاز هاي گلخانه اي پول پرداخت كنيم تا آنكه منتظر 
شويم تا بعد مقدار بيش��تري براي پيامد هاي  نه تنها 
ناشي از آب وهوا بلكه باال آمدن سطح درياها ، بپردازيم. 
اين عبارت كه: »پرداخت يك اونس براي پيشگيري 
باارزش تر از يك پوند براي درمان اس��ت« كليشه اي 

است اما واقعيت دارد.
جنگ عليه وضع اضطراري آب وهوا، اگر به درستي به راه 
افتد، عمال مي تواند براي اقتصاد خوب باشد؛ همانطور 
كه جنگ جهان��ي دوم صحنه را ب��راي عصر طاليي 
اقتصاد امريكا، با س��ريع ترين نرخ رش��د رفاه عمومي 
در تاريخ آماده كرد. نيو ديل سبز مي تواند با اطمينان 
از آنكه از تمام منابع موجود بهره برداري خواهد ش��د، 
تقاضا را تحريك كند و انتقال به اقتصاد سبز مي تواند 
احتماال طليعه يك رونق جديد باشد. تمركز ترامپ بر 
صنايع گذشته، مانند زغال، حركت به سوي نيروي باد 
و خورشيد را هرچه بيشتر متوقف مي كند. با انرژي هاي 
تجديدپذير، در مقايسه با مشاغلي كه در صنعت زغال 
از دست خواهد رفت، مشاغل بس��يار زيادتري ايجاد 

خواهد شد.
بزرگ ترين چالش گردآوري منابع براي نيو ديل سبز 
خواهد بود. با وج��ود پايين بودن نرخ »خام« بيكاري، 
امريكا منابع بس��ياري دارد كه از آن اس��تفاده ناكافي 
مي ش��ود يا به ش��كل ناكارآمدي تخصيص مي يابد. 
نسبت افراد ش��اغل به جمعيت در سن كار در اياالت 
متحده هنوز پايين اس��ت، پايين تر از قبل، پايين تر از 

بسياري كشورهاي ديگر و به ويژه پايين در مورد زنان 
و اقليت ها. با طراحي مناسب پرداخت هاي رفاهي در 
مقاطع مرخصي هاي اضطراري افراد و سياس��ت هاي 
حمايتي و انعطاف پذيري زماني در بازار كار، مي توانيم 
زنان و افراد باالي 65 س��ال بيشتري را جذب بازار كار 
كنيم. به س��بب ميراث طوالني امري��كا در تبعيض، 
بسياري از منابع انساني ما چنان كه شايد و بايد به شكل 
كارآمدي مورد استفاده قرار نمي گيرد. اين سياست ها 
به همراه سياس��ت هاي آموزش��ي و بهداشتي بهتر و 
سرمايه گذاري هاي بيشتر در زيرساخت ها و فناوري 
– سياست هاي طرف عرضه – مي تواند ظرفيت مولد 
اقتص��اد را افزايش دهد، و بخش��ي از منابع اقتصادي 
موردنياز براي مبارزه ب��ا زوال آب وهوايي و تعديل آن 

را فراهم آورد.
در حالي كه اغلب اقتصاددانان موافقند كه هنوز امكان 
گسترش اقتصادي، حتي در كوتاه مدت و توليد بيشتر، 
وجود دارد كه بخش��ي از آن مي تواند در مبارزه عليه 
بحران آب وهوايي به كار رود، اما در اين مورد اختالف نظر 
هس��ت كه توليد چه قدر مي تواند بدون واردشدن به 
دست كم تنگناهاي كوتاه مدت، افزايش يابد. اما تقريبا 
قطعي اس��ت كه بدون بازآراي��ي منابع چنين چيزي 
امكان ناپذير خواهد بود، نبرد در اين جنگ، درست مثل 
جنگ جهاني دوم است كه با وارد كردن زنان به نيروي 

كار ظرفيت توليدي را افزايش داد، اما بسنده نبود.
برخي تغييرات آس��ان خواهد بود، به عنوان مثال، 
ازبين بردن ده ها ميليارد دالر يارانه سوخت فسيلي 
با حرك��ت منابع از تولي��د انرژي كثيف به س��وي 
انرژي پاك. هرچند مي توانيد بگوييد امريكا كشور 
خوش شانسي است: نظام مالياتي ما با گريزگاه هاي 
مالياتي و ماليا ت هاي نزولي چنان طراحي ضعيفي 
دارد كه كه در آن همزمان با افزايش كارايي اقتصادي 

مي ت��وان پول بيش��تري درآورد. وضع ماليات روي 
صناي��ع آالينده، اين اطمين��ان را پديد مي آورد كه 
نرخ ماليات سرمايه دس��ت كم به اندازه نرخ ماليات 
كس��اني كه براي تأمين معيش��ت كار مي كنند باال 
خواهد بود و بستن راه هاي فرار مالياتي تريليون ها 
دالر براي دولت ظرف 10 سال آينده فراهم مي كند؛ 
پولي كه مي توان صرف مبارزه با وضعيت اضطراري 
آب وهوايي كرد. به عالوه، ايجاد »بانك س��بز« ملي 
مي توان��د س��رمايه الزم را براي بخ��ش خصوصي 
در مب��ارزه ب��ا زوال آب وهوايي فراه��م آورد؛ براي 
صاحبخانه هايي كه مي خواهند سرمايه گذاري هايي 
با بازده س��ريع در عايق كاري انج��ام دهند كه آنها 
را قادر س��ازد خود عليه بح��ران آب وهوايي مبارزه 
كنند، يا كسب وكارهايي كه مي خواهند كارخانه ها 

و ستاد هاي خود را براي اقتصاد سبز ترميم كنند.

تالش هاي بسيج گرانه جنگ جهاني دوم جامعه ما را 
تغيير داد. ما از يك اقتصاد كشاورزي و تا حد زيادي يك 
جامعه روستايي به يك اقتصاد صنعتي و تا حد زيادي 
جامعه اي ش��هري تغيير كردي��م. آزادي موقت زنان 
بطوري كه آنها وارد نيروي كار شدند كه در اثر آن كشور 
توانس��ت به نيازهاي جنگي خود پاسخ دهد تأثيرات 
درازمدتي داشت. اين بلندپروازي مدافعان نيوديل سبز، 

غيرواقع گرايانه نيست.
اصال دليلي وجود ندارد كه اقتصاد نوآورانه و س��بز 
قرن بيست ويكم بايد مدل هاي اقتصادي و اجتماعي 
اقتصاد صنعتي قرن بيس��تم مبتني بر سوخت هاي 
فسيلي را دنبال كند، همان طور كه هيچ دليلي وجود 
نداشت كه آن اقتصاد بايس��ت مدل هاي اقتصادي 
و اجتماع��ي اقتصاد هاي كش��اورزي و روس��تايي 

قرن هاي پيشين را دنبال مي كرد. 

  دولت فعلي امريكا در قبال نظام امنيتي 
و ائتالف هاي مدنظر ادعاي�ي آن نمي تواند 
مس�بب ايجاد ثباتي پايدار و چشم اندازي 
روشن براي متحدين اين كشور باشد و تنها 
سبب پيچيده تر ش�دن فضاي حاكم بر جو 
امنيت منطقه، اصطكاك هر چه بيشتر و حتي 
افزايش احتمالي بروز هرگونه تنش ميان چين 
و ديگر همسايگان در درياي چين جنوبي و 
حتي نزديك شدن برخي از متحدين امريكا 

مانند فيليپين به چين خواهد بود

برش
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بي اعتمادي ميان ترامپ 
و جامعه اطالعاتي امريكا 

»صحبت هاي اخي��ر رييس جمهور امريكا مبني بر 
اس��تقبال او از هر گونه اطالعات مخرب دولت هاي 
خارجي عليه مخالفان سياسي داخلي خود از جمله 
براي كمپين انتخاباتي رياست جمهوري 2020 به 
روابط نه چندان خوب او ب��ا آژانس هاي اطالعاتي و 

امنيتي امريكا بيش از پيش لطمه وارد كرده است.«
به گزارش ايس��نا، پايگاه »هيل« در گزارش��ي 
در مورد تأثير صحبت ه��اي اخير دونالد ترامپ 
رييس جمهور امريكا در زمينه پذيرفتن اطالعات 
مخرب خارجي ها عليه مخالفان سياسي خود بر 

سياست داخلي امريكا مي نويسد: 
»مقام هاي سابق اطالعاتي و امنيتي امريكا گفته اند، 
اي��ن صحبت هاي اخي��ر ترامپ مي توان��د در روند 
تالش براي مقابله با مداخله خارجي ها در انتخابات 
رياس��ت جمهوري س��ال آينده ميالدي در امريكا 
اخالل ايجاد كند و اينكه اين صحبت ها با اخالق مغاير 
هستند. استيون كش، يك افسر سابق سازمان سيا و 
مشاور ارشد حقوقي سابق سناتور ديان فاينستاين 
گفت: مقام هاي جامعه اطالعاتي امريكا هر چه بيشتر 
نگران خواهند شد كه رييس جمهور اين كشور نقش 
خود را طبق قانون اساسي به عنوان فرمانده كل قوا و 

رييس اجرايي كشور تمام و كمال ايفا نمي كند.
اين صحبت هاي ترامپ در زماني حساس براي جامعه 
اطالعاتي امريكا مطرح مي شوند. اخيراً تحقيقاتي از 
جانب خود ترامپ درباره منشأ هاي تحقيقات فدرال 
مربوط به ارتباط كمپين رياست جمهوري سال 2016 
او با روسيه به راه افتاده كه جامعه اطالعاتي امريكا را نيز 

درگير ساخته است.
ترامپ به وزارت دادگس��تري امريكا دستور داده با 
افسران سازمان سيا در راستاي اين تحقيقات جلسه 
پرسش و پاسخ داشته باشند و اين تصميم ظاهراً باعث 

ناخرسندي مقامات پرسابقه اطالعاتي شده است.
همچنين ترامپ به ويليام بار دادستان كل امريكا اين 
اختيار را داده تا اطالعات مربوط به اين تحقيقات را 
از حالت محرمانه خارج سازد. اين تحقيقات بخشي 
از يك رويكرد پرسابقه تر هستند كه طي آن ترامپ 
اعتماد به جامعه اطالعاتي امريكا را زير س��وال برده 
است. ترامپ پيش تر بارها جامعه اطالعاتي امريكا 
را متهم به جاسوس��ي از خ��ودش در زمان كمپين 

انتخابات رياست جمهوري 2016 كرده بود.
ترامپ طي روزهاي اخير وعده داد كه از مخبرهاي 
سازمان سيا عليه كيم جونگ اون رهبر كره شمالي 
اس��تفاده نخواهد كرد هر چند كه بع��د از طرح اين 

صحبت از آن عقب نشيني كرد.
هم پيمانان ترامپ مي گويند، ديدگاه او درباره موضوع 
مداخله خارجي ها عمدتاً ريشه در حساسيت فراوان او 
نسبت به تضعيف مشروعيت پيروزي اش در انتخابات 
2016 با اس��تناد به مداخله روسيه به نفع او در اين 

انتخابات دارد.
يك منبع نزديك به كاخ سفيد گفت: اين فكر انگيزه 
اصلي او است. ترامپ از اين ايده تنفر دارد كه مي گويند 
او به خاطر روسيه به رياست جمهوري رسيد. ترامپ 

همچنين دوست ندارد زير بار هيچ تقصيري برود.
ترام��پ در مصاحب��ه جنجالي اخير خ��ود با جرج 
استفانوپلوس مجري  اي.بي.سي نيوز گفت: از نظر او 
پذيرفتن تحقيقات يك دولت خارجي عليه مخالفان 
سياسي داخلي مداخله محسوب نمي شود و من فكر 

مي كنم اين اطالعات را قبول كنم.
ترامپ همچنين از متعهد شدن به اينكه هر گونه 
مورد مربوط به پيشنهاد دادن اطالعات مخرب عليه 
رقباي داخلي از جانب عوامل خارجي را به اف.بي.

آي گزارش كند، خودداري كرد و گفت: صحبت هاي 
اخير كريستوفر راي مدير اف.بي.آي در سنا مبني بر 
ضرورت اينكه كمپين هاي انتخاباتي بايد در صورت 
پيش��نهاد يك دولت خارجي براي اعمال نفوذ يا 
مداخله به نفع آنها در انتخابات موضوع را به اف.بي.

آي گزارش كنند اشتباه بود.
از نظر ترام��پ در صورتي كه او موضوع پيش��نهاد 
اطالعات مخرب يك طرف خارجي را به اف .بي.آي 
اطالع دهد، تلويحا قبول كرده كه كمپين انتخاباتي 
او پيش از آن در جريان انتخابات رياست جمهوري 
2016 مرتكب چنين عملي شده و پيشنهاد اطالعات 
مخرب عليه هيالري كلينتون، رقيب سابقش از جانب 
چهره هاي مرتبط با دولت روسيه را قبول كرده است.

اف .بي .آي تاكنون درب��اره اين صحبت هاي ترامپ 
اظهارنظر نكرده اس��ت. در عين حال دموكرات ها و 
جمهوري خواهان به صورت مشابه اين صحبت هاي 

ترامپ را مورد انتقاد قرار دادند.
اخيرا الن وينتروب، رييس كميسيون فدرال انتخابات 
امريكا بيانيه اي كم سابقه منتش��ر كرد و گفت: اين 
كاماًل غيرقانوني اس��ت كه هر شخصي از يك تبعه 
خارجي در ارتباط با انتخابات امريكا تقاضاي هرچيز 
ارزشمندي را داش��ته يا آن را دريافت كند. اين يك 
مفهوم جديد نيست. با اين حال ترامپ در مصاحبه اي 
در روز جمعه تالش كرد تا كمي تبعات را كنترل كند 
و به برنام��ه »فاكس اند فرندز« گفت، اگر يك دولت 
خارجي به او پيش��نهاد اطالعات مخرب عليه يك 
رقيب سياسي را بدهد البته او به سراغ اف .بي .آي يا 
دادس��تان كل خواهد رفت اما باي��د اول خودش آن 
را ببيند تا بفهمد كه اطالعات بدي هستند يا خير. 
با وجود آنكه مقامات كاخ س��فيد ش��روع به دفاع از 
ترامپ كردند، اما مقامات اطالعاتي استدالل كرده اند 
كه باي��د ترامپ صحبت هايش صريح باش��د چون 
دش��منان خارجي امريكا مي توانند از لفاظي هاي 
ترامپ سوءاس��تفاده كنند. اخيراً در گزارش رابرت 
مولر بازرس ويژه تحقيقات مربوط به ارتباط كمپين 
انتخاباتي ترامپ با روسيه گوشزد شد كه ويكي ليكس 
اقدام به انتش��ار ايميل هاي مرب��وط به كميته ملي 
حزب دموكرات امريكا، تأمين شده از جانب هكرهاي 
نهادهاي اطالعاتي روس��يه، در ژوئيه 2016 كرد در 
حالي كه تقريبا در همان زمان ترامپ در كنفرانسي 
خبري گفت: خطاب به روسيه اگر كه گوش مي كند 
مي گويم من اميدوار هستم شما بتوانيد 30 هزار ايميل 

مفقودي )مرتبط با هيالري كلينتون( را پيدا كنيد. 
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منطقه ممنوعه مداخله دولت در بازار اجاره مسكن

بازار اجاره اسير دور باطل طرح هاي ديرهنگام

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
هرسال با فرارسيدن ايام نقل و انتقاالت در بازار ملك، 
شاهد افزايش قيمت در اين بازار هستيم. اين ايام كه 
از نيمه دوم فصل بهار تا پايان فصل تابس��تان ادامه 
دارد، با افزايش س��نتي نرخ قيمت  ها كه در ابتداي 
هرسال اتفاق ميفتد، همراه مي شود. بازار رهن و اجاره 
امالك در ايران، نوعي بازار نيمه رس��مي است كه به 
دليل ش��رايط متفاوت مالي و قانوني، تمايل زيادي 
براي فعاليت  هاي غيررسمي از خود نشان مي دهد. 
واس��طه گري، به عنوان يكي از مش��اغل پردرآمد و 
جذاب در كش��ورهاي در حال  توس��عه كه با تغيير و 
تبديالت زيادي در بخش هاي مختلف اقتصاد مواجه 

هستند، محسوب مي شود.
 بخش ساخت وساز، به دليل در اختيار داشتن حدود 
۲۰ درص��د از اقتصاد كش��ور و همچنين خصوصي 
بودن، جذابيت و پتانسيل زيادي براي واسطه گري 
و دالل��ي دارد. واس��طه گري در اي��ن بخش، اگرچه 
موجب تسهيل گردش سرمايه و كاهش ريسك نقد 
شوندگي مي ش��ود، اما نقش مخربي نيز در اين بازار 
دارد. مبالغ هنگفتي كه در اين بازار بابت خريد و رهن 
و اجاره امالك جابه جا مي ش��ود، باعث طمع ورزي 
برخي از واسطه  گران در اين بازار شده تا جايي كه در 
برخي موارد موجب شده تا نقش اين واسطه ها نه به 
عنوان امانت دار بلكه به عنوان خريدار صوري امالك و 
فروشنده به نفر ثالث تبديل شود. عالوه بر اين موارد، 
تعيين نرخ كميسيون اين بخش به صورت درصدي از 
مبلغ فروش يا اجاره، باعث شده تا قيمت گذاري هاي 
كاذب و بعض��ا خارج از عرف توس��ط اين دالالن در 

بازار انجام شود.

 آمارها ي اجاره بها
بر اساس آمارهاي رسمي از ابتداي امسال نرخ اجاره 
نيز همانند نرخ ه��اي ديگر روند افزايش��ي به خود 
گرفته و بررس��ي شاخص كرايه مس��كن اجاري در 
شهر تهران و در كل مناطق شهري در ارديبهشت ماه 
س��ال جاري مويد رش��د به ترتيب مع��ادل ۲۲.6 و 
19.7 درصدي نس��بت ماه قبل و به ماه مشابه سال 
قبل اس��ت. افزايش 19.7 درصدي اجاره در مناطق 
ش��هري در حالي رخ داده است كه نرخ تورم عمومي 
در كش��ور هرروز باالت��ر از روز ديگر اس��ت. به نقل 
از مركز آمار اي��ران، نرخ ت��ورم دوازده ماهه منتهي 
به ارديبهش��ت ماه ١٣٩٨ به 34.۲ درصد رس��يد. 
شاخص بهاي كاال و خدمات مصرفي در ارديبهشت 
ماه 139۸ با 1.۵ درصد افزايش نس��بت به فروردين 
ماه 139۸ به حدود 173.۵ رسيده است. اين رقم در 
مقايسه با ارديبهشت ماه سال قبل، حدود ۵۲ درصد 
رشد داشته است. اگرچه اين رشد نسبت به 7 ماهه 
قبل از آن، روند كاهشي به خود گرفته است؛ اما اين 
ميزان رشد نيز براي شهروندان قابل توجه است. بر 
اساس اين آمارها، شاخص بهاي اجاره مسكن اندكي 
كاهش يافته اس��ت. اگرچه همگان انتظار داشتند با 
روند كاهش نرخ ارز اجاره بها نيز كاهش پيدا كند اما 

در عمل و در بازار رسمي اينچنين نشد.

 باليي كه بر سر اجاره بها آمد
درهمين رابطه، ايمان رفيعي، كارش��ناس س��اخت 
وساز معتقد است: پس از فروكش كردن آثار مثبت 
و كنترل كننده عرضه عمده مس��كن در پروژه هاي 
مس��كن مهر و به دليل ش��رايطي همچ��ون، جوان 
بودن جمعيت كش��ور و تقاضاي رو به رشد مسكن، 
در كنار عوامل اقتصادي مانن��د افزايش تحريم ها و 
نوسانات ش��ديد قيمت ارز كه موجب افزايش تورم 
در بخش هاي مختلف اقتصاد ش��د، شاهد موجي از 
تقاضا براي تبديل سرمايه هاي نقدي به زمين و ملك 
در كش��ور بوديم.وي بابيان اينكه در چند  سال اخير 
و تغييرات اساس��ي كه در وضعيت اقتصادي عموم 
افراد جامعه و هزينه هاي توليد و نگهداري مس��كن، 

مي توان افزايش تقاضا همراه با كاهش توان اقتصادي 
متقاضيان را در بازار رهن و اجاره امالك مش��اهده 
كرد، گفت: كاهش ميزان سوددهي و افزايش ريسك 
سرمايه گذاري در ساير بازارهاي اقتصادي در شرايط 
نابسامان، موجب تمايل بيش از پيش سرمايه گذاران 
براي ورود به بازار امالك و تبديل س��رمايه ها در اين 

بازار شد.
اين كارشناس ساخت وساز گفت: اين تبديل سرمايه 
كه همراه با انتظار س��رمايه گذاران براي س��وددهي 
همگام با رشد تورم در ساير بخش هاي اقتصادي بود، 
باعث افزايش ناگهان��ي قيمت امالك در بخش هاي 
مختلف كشور شد. طبيعتا با افزايش بهاي پايه قيمت 
ملك، شاهد افزايش قيمت رهن و اجاره اين امالك 
كه تابعي از قيمت معامالتي آنها است، خواهيم بود.

وي گف��ت: اين افزايش قيمت ها كه بعضا بيش��تر از 
افزايش قيمت پايه امالك بود، به دليل همگام نبودن 
با افزايش س��طح درآمد عموم افراد جامعه، موجب 
تغييراتي در نوع و سطح تقاضاي مستأجران در اين 
بازار شده اس��ت، بطوري كه امروزه شاهديم بخشي 
از مستاجراني كه از نظر اقتصادي در سطح متوسط 
جامعه قرار داشتند، به دليل ناتواني در پرداخت اجاره 
و رهن سنگين امالك، مجبور به سكونت در مناطق 
حاش��يه اي يا ش��هرهاي جديد اطراف كالنشهرها 

شده اند.
وي تصريح كرد: دليل اين مدعا نيز افزايش ش��ديد 
قيمت  ها در اين مناطق و درخواس��ت بيش از پيش 
براي خريد و ره��ن و اجاره ام��الك در اين مناطق 
حاشيه اي است. افزايش 9۰ درصدي بهاي ملك به 
همراه ثابت ماندن نرخ س��ود سپرده هاي بلندمدت 
بانكي، موجب افزايش بيش از پيش نرخ رهن در اين 
بازار خواهد شد. اين كارشناس ساخت وساز با بيان 
اينكه به جز موارد گفته شده دو مورد كاهش نرخ سود 
بانكي و ماه شمار شدن نرخ سود تاثيرات نا مطلوبي 
بر بازار اجاره گذاشته اس��ت، گفت: در حال حاضر، 
كاهش نرخ سود س��پرده ها در كنار ماه شمار شدن 
محاسبه نرخ اين س��ود، باعث تغييراتي در محاسبه 
نرخ تبديل رهن به اجاره و بالعكس در برخي مناطق 
شده اس��ت، به طوري كه نرخ تبديل به ازاي هر 3۰ 
هزار تومان اجاره بها ب��ه يك ميليون تومان رهن، به 

۲۰ هزار تومان رسيده  است. 

 نابساماني اجتماعي در پس اجاره هاي سنگين
به گفته اين كارشناس ساخت وساز، اين تغييرات در 
شرايطي اتفاق مي افتد كه مستاجران به دليل افزايش 
نيافتن درآمد ماهانه همگام با نرخ تورم و ناتواني در 
پرداخت اجاره بهاي سنگين، تمايل بيشتري به رهن 
امالك، به ج��اي پرداخت نقدي اج��اره دارند. اين 
ش��رايط بغرنج اگر با حمايت و دخالت بخش دولتي 
همراه نباشد، مطمئنًا باعث بروز مشكالت زيادي در 
اين بازار خواهد شد؛ زيرا بخش مسكن با وجود سهم 
قابل توجه بخش خصوصي در آن، نقش چشمگيري 

در تامين آرامش و امنيت جامعه دارد.
وي گفت: عدم امكان تامين مس��كن مناس��ب و در 
خور شأن اجتماعي طبقات مختلف جامعه يا اجبار 
به تغيير و تنزيل متراژ مسكن و محله اقشار مختلف، 
باع��ث بروز نابس��اماني هاي زياد فرهنگ��ي و رواني 
و ايجاد نارضايتي در قش��ر هاي متوس��ط و ضعيف 
جامع خواهد ش��د. پيش بيني نكردن اين شرايط از 
سال هاي گذشته و بر زمين ماندن طرح ها و ايده هايي 
كه در رابطه با كنترل اين بازار توس��ط كارشناسان 
و بخش هاي مختل��ف درگير در بازار مس��كن ارايه 
شده، باعث تشديد اين شرايط و باز گذاشتن دست 
سودجويان براي تاخت و تاز در اين عرصه شده  است.

وي گفت: طرح هايي كه چند سالي است در اين زمينه 
مطرح شده مانند، اخذ ماليات از امالك خالي يا طرح 
اخذ ماليات از عايدي س��رمايه يا طرح هاي تشويقي 
براي ساخت مس��كن هاي اجاره اي يا اجاره به شرط 

تمليك طرح هايي است كه در صورت اجرا، هر كدام 
مي توانست به نوبه خود سهمي در كم كردن تورم و 

نابساماني در اين بازار داشته باشد.
رفيعي با بيان اينكه تامين مس��كن به دليل زمان بر 
بودن، مشكلي نيس��ت كه در مواقع بحران بتوان در 
كوتاه مدت اقدام به رف��ع آن كرد، گفت: بنابراين در 
ش��رايط اضطرار دولت بايد با اس��تفاده از اختيارات 
حاكميتي خ��ود با ورود ب��ه اين بازار و اس��تفاده از 
ظرفيت موجود اقدام به كاهش نوس��انات و كنترل 

بازار انجام دهد.
وي در نهايت گفت: وجود حدود ۲.۵ ميليون واحد 
مس��كوني خالي از سكنه در حالي كه كشور نيازمند 
ساالنه حدود يك ميليون واحد مسكن جديد است، 
نشان دهنده عدم نظارت و كنترل در اين بازار است. 
در حالي كه دولت به دليل مشكالت عديده داخلي و 
بين المللي توان مالي الزم براي ساخت و تهيه مسكن 
را ندارد، اما مي تواند با اس��تفاده از ابزارهاي قانوني و 
اجرايي، اقدام به عرضه و نظارت در بازار اجاره و رهن 

مسكن كند.

كاهش تنش بازار اجاره، چگونه؟
 در همين رابطه، منصور  غيبي،  كارش��ناس اقتصاد 
مسكن بابيان اينكه ش��رايط كنوني بازار اجاره بهاي 
مسكن دستاورد بي توجهي وسهل انگاري مسووالن 
به مساله اجاره اس��ت، گفت: در حال حاضر، بخش 
اعظم��ي از درآمد مس��تأجران ص��رف اجاره بهايي 

مي شود كه هيچ تناسبي با درآمد اين افراد ندارد.
وي گف��ت: با وج��ود اينكه در روزهاي اخير ش��اهد 
كاهش نرخ ارز و تورم عمومي بوده ايم، اما اين كاهش 
تأثيري بر بازار اجاره نداش��ته و باز ش��اهد افزايش 
نرخ اجاره بها و متقاضي اجاره نش��يني در اين عرصه 

هستيم. 
غيبي بابيان اينكه بايد مطالعات كارشناسي و ميداني 
خوبي براي داليل رش��د اجاره بها ايجاد شود، گفت: 
راهكارهاي تحكمي، مالياتي و حتي پادگاني راهكار 

حل  و فصل مش��كالت اجاره بها نيس��ت. اين بخش 
نيازمند برنامه هاي مطالعاتي و عملياتي است و نبايد 
اين برنامه ها يك ش��به از پشت درهاي بسته حادث 
شود . در اين خصوص دولت موظف است با استفاده 
از كارشناس��ان اين صنعت تمامي وجوه اقتصادي و 
غيراقتصادي اين رويكرد اجتماعي را تجزبه و تحليل 

و به ورطه عمل بگذارد .
وي گف��ت: در حال حاضر، متغيرهايي مانند كاهش 
نرخ ت��ورم و حت��ي كاهش هج��وم مردم ب��ه بازار 
اجاره به واس��طه تمديدهاي مجدد ملك، به تنهايي 
تعيين كننده نرخ اجاره به��ا نبود ه و مهم ترين دليل 
آن همان عدم توانايي اقتصادي مستاجران در تامين 
مس��كن اختصاصي خود اس��ت. دليلي كه هم زمان 
مي تواند رفت��ار و اصرار مال��كان در اخذ اجاره بهاي 
مطلوب را در اين اوضاع اقتصادي كه ملك اجاره اي 
خود را تبديل به منبع و مح��ل درآمد و هزينه كرد 
زندگي خودكرده اند و بابت عايدي از آن محل حساب 

بازنمودند، توجيه كند.
اين كارشناس اقتصاد مسكن با اشاره به اينكه مساله 
اجاره نشيني و اجاره بها مي تواند يك پديده و فرصت 
اجتماعي هم براي برنامه ريزان اقتصادي تلقي شود، 
گفت: پديده اجاره نشيني از شاخص هاي يك جامعه 

رو به رشد محسوب مي شود. 
در جوامع��ي كه اقتص��اد مدرن و صنعت��ي در حال 
جايگزيني با اقتصاد س��نتي اس��ت، هم زمان با اين 
آهنگ تغييرات، دگرگوني تراكم جمعيتي و مقوله 
مهاجرت به شهرهاي مولد و توليدگر افزايش يافته و 
مراكز صنعتي با ورود مهاجران در پي كار و اشتغال 
منجر به بهم ريختگي توازن متقاضيان اجاره يا خريد 
مسكن مي شود. مهم آن است كه هم زمان با اين نوع 
تغييرات جامعه در حال رشد، برنامه تأمين مسكن 
همين اف��رادي كه عوامل ارتقاي جامعه به س��مت 
رش��د و تعالي نيز هستند از سوي متوليان اقتصادي 

برنامه ريزي شود. 
مهم تر آنكه ب��ا برنامه ريزي اقتصادي زمينه رش��د 

اقتصادي جامع��ه را افزاي��ش داده ت��ا اين گردش 
سرمايه در جامعه جاري شده و مردم بطور مستقيم 
و در سايه مش��اركت هاي اقتصادي و اشتغال به كار 
و كس��ب درآمد از محل تالش خود بتوانند نيازهاي 
مهم اقتصادي شان از جمله تهيه مسكن را با توسل 
به حمايت هاي تسهيالتي بانكي و حتي ليزينگ هاي 
دولتي و نيز بخش خصوص��ي تهيه كنند تا در ادامه 
و با جلوگيري از انباش��ت متقاضي اجاره نشيني راه 

خانه دار شدن خانوارهاي مستأجر نيز فراهم شود.
وي بابيان اينكه دولت مي تواند در كنار بهبود وضعيت 
بازار عرضه مس��كن ب��ا راه اندازي بازار اس��تيجاري 
رويكرد درآمدزايي و اش��تغال را داشته باشد، گفت: 
هدف از اس��كان خانواده ها در واحدهاي استيجاري 
دولتي اين اس��ت كه افراد بعد از دوران مش��خصي 
توانمند شده و مسكن خود را از بازار غيردولتي تأمين 
كنند، اما شاخص هزينه دسترسي مسكن در كشور 
ما نشان مي دهد، از اين منظر هم مسكن استيجاري 
نس��خه تأثيرگذاري در بازار مسكن نيست؛ بنابراين 
نياز است دولت تمامي برنامه هاي مطالعاتي را به دقت 
انجام دهد و تمامي برنامه هاي راهبردي را در كنار هم 

و به صورت يك واحد انجام دهد.
اين كارشناس اقتصاد مسكن گفت: امالك استيجاري 
يك برنامه موفق در كش��ورهاي توسعه يافته است و 
بايد به جاي اجراي طرح هاي ناموفق مسكني رويكرد 
مطالعاتي به اين قضيه داشته باشيم؛ و اين طرح را در 

كنار طرح هاي مطالعاتي عملياتي كنيم.
غيبي يادآور ش��د: دولت مي تواند ب��ا در اختيار قرار 
دادن اراضي رايگان به انبوه س��ازان آنه��ا را ملزم به 
ساخت واحدهاي مسكوني با سازه هاي پايدار كند و 
اين واحدها را ارزان قيمت در اختيار دهك هاي پايين 

جامعه قرار دهد.
وي گفت: ب��ا ايجاد امني��ت اقتص��ادي در جامعه، 
امي��دواري مس��تاجرين در س��ايه آن امني��ت و 
برنامه ريزي مالي ش��خصي در تهيه و خريد مسكن 

اختصاصي خانواده خود، به واقعيت تبديل شود.

ليال درخشان |روزنامه نگار|
هرساله در آستانه فصل جابه جايي خانوارها و افزايش 
نرخ اجاره بها، مس��ووالن ناگهان به خود مي آيند و 
براي س��اماندهي اين بازار به تكاپو مي افتند. شايد 
بت��وان گفت كه ش��اخص ترين مداخله دولت براي 
ساماندهي بازاراجاره بهاي مس��كن به زمان دولت 
احمدي ن��ژاد بازمي گ��ردد. درآن زمان ب��ا افزايش 
سرسام آور نرخ اجاره بهاي مسكن، دولت با رونمايي 
ازيك طرح خلق الساعه تحت عنوان طرح تعزيراتي 
ك��ردن نرخ اجاره بها ب��ه دنبال آن ش��د كه كنترل 
نرخ گذاري بازار اجاره را به دس��ت بگيرد. براساس 
اين طرح موجران اجازه نداش��تند اجاره ملك خود 
را بيش��تر از 9 درصد افزايش دهن��د و آژانس هاي 
امالك نيزموظف بودند اين دستورالعمل را به دقت 

رعايت كنند.
اين طرح كه از ابتدايي ترين اصول كارشناسي تهي 
بود نه تنها هيچ تاثيري بركنترل نرخ اجاره بها برجاي 
نگذاش��ت بلكه در مرحله عمل نيز س��بب ش��د كه 
قراردادهاي زيرزميني تنظيم اجاربها  افزايش پيدا 
كند. البته به موازات اين طرح، دردوره احمدي نژاد 
تبليغات گسترده اي درباره اثرگذاري طرح مسكن 
مه��ر بر بازار مل��ك و از جمله ب��ازار اجاربها صورت 
مي گرف��ت به طوري كه دولت مدعي بود كه با اتمام 
واحدهاي مس��كوني مهر و افزايش عرضه كه سبب 
ايجاد توازن بين عرضه و تقاضاي مس��كن مي شود، 
قيمت مس��كن و اجاره بها متعادل خواهد ش��د كه 
اين ادع��ا هم در مرحله هم در عمل رنگ واقعيت به 
خود نگرفت. اما با پايان دول��ت احمدي نژاد و روي 

كارآمدن دولت تدبير و اميد، تيم جديد وزارتخانه راه 
و شهرسازي با مديريت عباس آخوندي با رويكردي 
متفاوت عنان بازار مس��كن را به عهده گرفت. رويه 
عباس آخون��دي برخ��الف وزراي مس��كن دولت 
احمدي نژاد  بود چه اينكه او اعتقاد داشت دولت به 

هيچ وجه نبايد دربازار مسكن مداخله كند.
 اما دردوره دوم دولت تدبير و اميد و در روزهايي كه 
عباس آخوندي زيرتيغ استيضاح مجلس قرارگرفت 
وهمزمان نيز رييس جمهوري در جلسه استيضاحش 
با صراحت تاكيد كرد درباره مسكن با وزيرراه به توافق 
نرس��يده ايم، آخوندي از طرحي براي س��اماندهي 
بازار اجاره مس��كن رونمايي كرد كه در تضاد كامل 

با رويكردهاي پيش��ين وي بود. به طوري كه اگرچه 
او هميشه مخالف برخوردهاي دستوري با بازارهاي 
اقتصادي بود اما ناگه��ان از تهيه پيش نويس اليحه 
»الحاق يك ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و 
مستاجر سال 1376« خبر داد كه در آن زمان براي 
بررس��ي و تصويب فوري به هيات دولت ارسال شد، 
پيش نويسي كه بر اساس آن قراربود به منظوركنترل 
ب��ازار اجاره بها توس��ط دولت، مي��زان افزايش نرخ 
اجاره بها 1۰ درص��د تعيين ش��ود.به واقع مي توان 
گفت كه اين طرح همان نس��خه شكس��ت خورده 
طرح تعزيراتي كردن اجاره بهاي مس��كن بود كه در 
دولت احمدي نژاد به صورت دو س��ال پياپي اجرايي 

شد وعجيب بود كه عباس آخوندي براي ساماندهي 
بازاراجاره به دنبال يك نسخه احمدي نژادي آن هم 
ازنوع شكس��ت خورده كه امتحان خود را پس داده 
بود، رفت. اما با رفتن عباس آخوندي از وزارتخانه راه 
وشهرسازي و مستقر شدن تيم جديد در وزارتخانه 
راه شهرسازي، بازهم مسووالن اين وزارتخانه براي 
ساماندهي بازار اجاره بها براي سومين بار متوالي به 
دنبال طرح هاي شكس��ت خورده براي س��اماندهي 
بازاراجاره رفتند به طوري كه اواخرارديبهش��ت ماه 
سال جاري، مازيارحسيني، معاون مسكن وساختمان 
وزارتخانه راه شهرس��ازي از آغاز به كار كميته سقف 
اجاره بهاي مسكن با هدف ضابطه مند شدن افزايش 

نرخ اجاره خبر داد. 
حس��يني عنوان كرد كه وزارت راه و شهرسازي در 
تالش است تا س��قف افزايش اجاره بها را براي سال 
جاري مش��خص و آن را با مصوب��ه دولت يا مجلس 
اجرايي كند كه ساز و كار قانوني آن هم در كميته اي 
متش��كل از نمايندگان بخش خصوص��ي، دولت و 
مجلس تعيين مي شود. اما انتشار اين خبر با موجي 
از واكنش هاي منفي مواجه شد به طوري كه به عنوان 
مثال رييس اتحاديه مشاوران امالك ضمن پادگاني 
خواندن اين طرح درعين حال نسبت به عدم تاثيرآن 
بركنترل ن��رخ اجاره بها هش��دار داد ومجموع اين 
واكنش ها سبب شد كه به فاصله كوتاهي وزارتخانه 
راه وشهرسازي به بهانه مخالفت وزيرراه وشهرسازي 
با اين طرح، به نوعي ازاجراي آن عقب نشيني كند و 
اگرچه پيش تر معاون مسكن و ساختمان وزارتخانه 
راه به صراحت ازتشكيل كميته تعيين سقف اجاره بها 

خبرداده بود ام��ا مديركل دفتر س��رمايه گذاري و 
اقتصاد مسكن در اظهارنظري متناقض عنوان كرد 
كه اي��ن وزارتخانه به هيچ وجه قصد تعيين س��قف 
براي اجاره بها را ندارد و براي يكي پيش��نهاد اصالح 
قانون ماليات هاي مستقيم به دولت ارايه شده است. 
به به گفته اين مقام مسوول اصالح تبصره 11 قانون 
ماليات هاي مستقيم جزو پيشنهادات كميته 9 نفره 
تعيين افزايش نرخ اجاره بها بوده كه اين موضوع به 

كميسيون اقتصادي دولت رفته است.
اما عالوه براين در جديدترين اقدام براي ساماندهي 
بازاراجاره به��ا، مديرعام��ل و ريي��س هيات مديره 
بانك مس��كن از طرح بانك مسكن براي حمايت از 
متقاضيان بازار اجاره و مس��تاجران خبر داد كه بنا 
بر اعالم وي هم اكنون راه اندازي صندوق حمايت از 
مستاجران به عنوان يكي از اشكال اجراي اين طرح 

در بانك مسكن در حال بررسي است. 
به گفته اين مس��وول بانكي در صورت نهايي شدن 
تصميمات در اين باره قرار است صندوقي راه اندازي 
شود كه بتوان با استفاده از منابع آن به حمايت مالي 
از مستاجران پرداخت و منابع اين صندوق بدون اتكا 
به منابع دولتي و از محل پس اندازهاي مردمي تامين 
خواهد شد. به هرروي به نظرمي رسد كه اين طرح 
نيز همانند سايرطرح هاي پيشين قادر نخواهد بود 
كه دردي از مستاجران را حل كند چرا كه تنها راهكار 
حل بحران اجاره نشين ها از مسير فعال كردن صنعت 
اجاره داري مي گذرد كه عملياتي كردن آن در گروي 
فراهم شدن امنيت سرمايه گذاري در شرايط كالن 

اقتصادي است. 
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بازار اجاره نيازمند نظارت
بازار مس��كن امسال با 
تب و تاب بيش��تري از 
حيث خري��د و فروش 
و رهن و اجاره، ركورد 
تاريخي گراني را تجربه 
كرده است به گونه اي 
كه شهروندان متقاضي 
مسكن ِملكي از خريد 
مسكن مورد نظر خود 
ناتوان مانده اند و حتي شرايط به گونه اي شده 
ك��ه از پرداخت ره��ن و اجاره ماهيان��ه نيز با 
مش��كالت جدي و جديدتري مواجه شده اند. 
متاس��فانه بازار مس��كن در چند م��اه اخير به 
گونه اي عنان گسيخت كه هر كس هر مبلغي 
كه باب ميلش اس��ت روي مل��ك خود قيمت 

مي گذارد .
 تا س��ال گذش��ته و در پي كاهش سود بانكي 
اكث��ر مالكان متقاضي كراي��ه ماهيانه بودند و 
كمتر كس��ي طالب مبالغ باالي رهن بود ولي 
امسال با يك تغيير رويه نشأت گرفته از كاهش 
ارزش پول ملي ش��رايط متفاوت شده است و 
اكثراً مبالغ چند ده، صد و حتي باالي چند صد 
ميليوني به عن��وان رهن مطالبه مي كنند. اين 

تغيير رويه از دو ديدگاه نشأت گرفته است.
 نخست آنكه صاحبان ملك به اين نتيجه واقف 
هستند كه مستاجرين از پرداخت كرايه هاي 
س��نگين ميليوني ماهيانه ناتوان هستند، ُبعد 
ديگر اي��ن تغيير رويه اين اس��ت كه با گرفتن 
رهن و س��رمايه گذاري آن در مسيرهاي ديگر 
اگر شرايط به همين منوال باشد تا سال آينده 
و اتمام قرارداد سود خوبي از همين مبالغ رهن 
نصيب شان مي شود، همچنان كه تجربه سال 
گذش��ته براي افرادي كه با ه��ر مبلغي در هر 
مسيري س��رمايه گذاري كردند سرمايه هاي 
آنها حداقل دو يا س��ه برابر شده و پس از اتمام 
قرارداد مبلغ رهن كه دستمايه خوبي بود را به 

مستاجر پرداخت كردند .
اخيرا جه��ت جلوگي��ري از س��ودجويي ها و 
قيمت هاي نامتعارف ره��ن و اجاره كميته اي 
متش��كل از برخ��ي مدي��ران مداخله گر براي 
كنترل بازار مسكن و ساماندهي نرخ اجاره بها 
تشكيل ش��ده است، برخي اين نابساماني را به 
گردن مشاوران امالك يا دالالن و سودجويان 
مي اندازن��د، ولي عامل اصلي اين نابس��اماني 
نشأت گرفته از دست در دست دادن گراني هاي 
س��نگين در كاالهاي اساس��ي است و موجر با 
اي��ن منطق كه هر كس��ي كاال و خدمات خود 
را هر آنچه باب ميل خودش باش��د نرخ گذاري 
مي كند، يا اينكه سرمايه ميلياردي يا چند صد 
ميليوني خود را حاضر نيست با اجاره بهاي كم و 
متعارف در يك قرارداد حداقل يك ساله مواجه 
كند. حال شرايط به گونه اي شده كه عالوه بر 
قشر ضعيف كارگران و كارمندان رده مياني از 
پرداخت كرايه و رهن ناتوان مانده اند برخي از 
نمايندگان محترم در مجلس شوراي اسالمي 
هم داد آنها بلند ش��ده اس��ت ك��ه از پرداخت 

اجاره بها ناتوان مانده اند. 
مگر غير از اين است كه نمايندگان مجلس به 
عنوان قانون گذار بايد ش��رايط را در مس��يري 
كنترل كنند كه رفاه نس��بي در جامعه ايجاد 
ش��ود؟ در تلفيق غي��ر اصول��ي دو وزارتخانه 
راه و تراب��ري و مس��كن و شهرس��ازي همين 
نماين��دگان محت��رم كه ب��ه گفته مس��عود 
پزش��كيان، نايب رييس مجلس هم اكنون در 
تامين خانه استجاري مانده اند، در فرآيندهاي 
قانونگذاري خود نسبت به مسكن كه از نيازهاي 
ضروري افراد جامعه است، بي توجه بوده اند. اگر 
نظارت جدي و اجرايي صورت نگيرد مشكالت 
بيشتري در مسير مستأجران و حتي موجران 
ق��رار خواهد گرف��ت از اختالف بي��ن موجر و 
مستأجر تا ش��لوغي در راهروهاي دادسراها و 
شوراهاي حل اختالف گرفته تا ديگر مشكالت 

برخواسته از اين نابساماني اوضاع مسكن.
 قيمت هايي كه هم اكنون در فايل مش��اورين 
امالك يا پش��ت شيش��ه هاي آنها الحاق شده 
اس��ت، خبره��اي ناخوش��ايندي از روزهاي 
س��خت پيش رو براي مستأجران دارد با اينكه 
اكث��ر قريب ب��ه اتف��اق قراردادها ب��ه صورت 
تمديد و پشت نويسي صورت مي گيرد سزاوار 
نيست كه موجر مس��تأجر خود را مقابل عمل 
انجام ش��ده و س��خت قرار ده��د و مبالغي را 
 پيشنهاد دهد كه تا چند ماه اخير به ذهن هم 

خطور نمي كرد .
خيل��ي از موجران به صورت پي��ش از موعد با 
اخطار دادن به مس��تأجران خ��ود و قرار دادن 
قيمت هاي فوق العاده س��نگين بر سر راه آنها 
ش��رايط زندگي را براي آنها س��خت تر كردند. 
مبالغي پيشنهاد داده اند كه تأمين آن با درآمد 
و حقوق ها هيچ سنخيتي ندارد و در واقع مبالغ 
رهن و اجاره با احتساب سر جمع برابر حقوق 

كامل يك كارمند شده است. 
پيش��نهاد مي ش��ود كه كميته هاي مزبور در 
سريع ترين زمان ممكن، با توجه به شروع فصل 
رهن و اجاره، پس از تعيين نرخ با افزايش قيمت 
در مقايس��ه با سال گذش��ته با در نظر گرفتن 
ساير شرايط، فرصتي براي اين تمديد يا تخليه 
از سوي دادس��تان هاي محترم به مستاجران 
داده ش��ود تا موجر به نوعي بپذيرد كه قيمت 
ارايه ش��ده از س��وي او فصل الخطاب نيست، 
حتي ش��عبي ويژه به اين امر جهت رسيدگي 

اختصاص داده شود.
درست اس��ت كه مالكيت محترم است و بايد 
اين جايگاه حفظ ش��ود، ولي طوري نشود كه 
اين مالكيت، زمينه ساز مشكالت پيشرو براي 

سهم قابل توجهي از جامعه شود.

  دولت مي تواند در كنار بهبود وضعيت بازار عرضه مسكن با راه اندازي بازار استيجاري رويكرد درآمدزايي و اشتغال را داشته باشد. هدف از اسكان 
خانواده ها در واحدهاي استيجاري دولتي اين است كه افراد بعد از دوران مشخصي توانمند شده و مسكن خود را از بازار غيردولتي تأمين كنند، اما 
شاخص هزينه دسترسي مسكن در كشور ما نشان مي دهد، از اين منظر هم مسكن استيجاري نسخه تأثيرگذاري در بازار مسكن نيست؛ بنابراين نياز 

است دولت تمامي برنامه هاي مطالعاتي را به دقت انجام دهد و تمامي برنامه هاي راهبردي را در كنار هم و به صورت يك واحد انجام دهد

برش

محمدعلي مهري 
كارشناس ارشد شهرسازي
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ميزباني بارسلونا 
ازقدرتمندترين ابررايانه دنيا 

زد دي نت| اگر چه شهرت شهر بارسلوناي اسپانيا به 
خاطر حضور ليونل مسي و تيم فوتبال بارسلوناست، 
اما تا سال ۲۰۲۰ اين ش��هر ميزبان قدرتمندترين 

ابررايانه جهان خواهد شد.
 MareNostrum قرار است تا سال آينده ابررايانه
۵ جايگزين نسخه چهارم اين ابررايانه شود. سرعت 
اين ابررايانه به ۲۰۰ پتافالپس خواهد رسيد. اين در 
حالي است كه پرسرعت ترين ابررايانه فعلي جهان 
كه س��اميت نام دارد و در اياالت متحده نصب شده 
تنها ۱۴۳.۵ پتافالپس س��رعت دارد. ساميت فعاًل 
در صدر فهرست ۵۰۰ ابررايانه برتر جهان قرار دارد، 
اما اروپايي ها قصد دارند اين عنوان را از دست امريكا 
خارج كنند. مقامات اتحاديه اروپا قصد دارند تعداد 
زيادي ابررايانه را در شهرهاي مختلف اروپايي نصب 
كرده و از آنها براي پيش��برد پژوهش هاي مختلف 
علمي و تحقيقاتي اس��تفاده كنند. البته اروپايي ها 
براي تحقق اين هدف نياز به طراحي سخت افزارها 
و پردازنده هاي جديدي نيز دارند كه سرمايه گذاري 
الزم را در اين زمينه به عمل آورده اند. اروپايي ها براي 
توليد اين ابررايانه قدرتمند در بارسلونا سرمايه گذاري 
گس��ترده اي به عمل آورده اند كه ۱۰۰ ميليون يورو 
  EuroHPC از آن توس��ط ابتكار عمل ابررايانه اي
وابسته به اتحاديه اروپا و ۲۲۳ ميليون يوروي ديگر 
آن توسط مقامات محلي در اسپانيا و از جمله وزارت 
علوم اين كشور و برخي دانشگاه ها تأمين مي شود. 
پرتغال، تركيه و كرواس��ي نيز از طرح يادشده اعالم 
حماي��ت كرده اند. اتحاديه اروپا قصد دارد در س��ال 
۲۰۲۱ ش��ش ميليارد يوروي ديگر در زمينه توليد 
ابررايانه سرمايه گذاري كند كه ۳ ميليارد يورو از اين 
رقم توسط اتحاديه اروپا و ۳ ميليارد يوروي ديگر از آن 

توسط كشورهاي عضو تأمين مي شود.

طرح 44 ميليارد دالري 
برزيل در حوزه اينترنت اشيا 

زد دي ن�ت|  برزيل يك اس��تراتژي كالن ملي در 
حوزه اينترنت اش��يا طراحي كرده و روز گذشته آن 
را براي امضاي رييس جمهور اين كشور تقديم وي 
نموده است. اين استراتژي به تاييد ماركوس پونتس 
وزير علوم، فن��اوري و نوآوري برزيل رس��يده و وي 
نسخه نهايي استراتژي يادش��ده را در اختيار ژايير 
بولسونارو رييس جمهوري برزيل قرار داده است. در 
اين استراتژي خط مشي هايي براي جذب مشاغل و 
كسب و كارهاي مختلف به مشاركت در حوزه اينترنت 
اشيا و نيز سرمايه گذاري در اين زمينه پيشنهاد شده 
است. همچنين انگيزه هايي براي جلب رضايت آنها در 
نظر گرفته شده است. چهار بخش اصلي اين استراتژي 
عبارتند از شهرهاي هوشمند، مراقبت هاي درماني و 
بهداشت، تجاري سازي كش��اورزي و ساخت و ساز. 
بودجه نگارش استراتژي يادشده توسط بانك توسعه 
ملي برزيل تامين ش��ده و كنسرسيومي به رهبري 
شركت مشاروه مك كنزي در نگارش آن مشاركت 
داشته است. بر اس��اس برآوردهاي مقامات برزيلي 
اجرايي ش��دن اين طرح ۴۴ ميليارد دالر به اقتصاد 
برزيل تزريق خواهد كرد و موفق رونق و ش��كوفايي 

كسب و كارهاي مختلف در اين كشور مي شود.
برنامه ريزي براي نگارش اين استراتژي در برزيل از 
سال ۲۰۱۵ آغاز ش��د و در آن زمان يك گروه كاري 
براي تعيين خط مشي هاي اوليه و تقويت تحقيق و 

پژوهش در اين حوزه شكل گرفت.

 مك بوك هاي جديد اپل
در صف رونمايي

فون آرنا|  ش��نيده ها حاكيس��ت كه اپل در سال 
جاري ميالدي قصد دارد هفت مدل مك بوك جديد 
معرفي و رونمايي كند.  مك بوك هاي اپل كه همواره 
يكي از قدرتمندترين، محبوب ترين و پرطرفدارترين 
لپ تاپ هاي جهان به شمار مي روند، به نظر مي رسد 
كه تع��داد مدل هاي آن در س��ال ج��اري ميالدي 
بيشتر خواهد ش��د و اپل به عنوان شركت سازنده و 
توس��عه دهنده آن تاكنون هفت مك بوك جديد را 
در كميسيون اقتصادي اوراسيا به ثبت رسانده است.

همين موضوع به وضوح نشان مي دهد كه اين غول 
تكنولوژي امريكايي تصميم گرفته اس��ت با ارايه و 
عرضه مدل هاي مختل��ف از لپ تاپ هاي مك بوك 
سهم خود را از بازارهاي جهاني افزايش دهد و با توجه 
به نياز، ساليق، قدرت خريد و استطاعت مالي كاربران 
مدل هاي مختلفي را روانه بازار كند. ثبت دستگاه هاي 
هوشمند و الكترونيكي در كميسيون اقتصادي اوراسيا 
از جمله الزامات قانوني محسوب مي شود كه قرار است 
در بازارهايي همچون روسيه و ساير كشورهاي منطقه 

آسيا و اروپا عرضه شود.

خسارت روزانه يك ميليارد 
 GPS دالري به امريكا با قطع

تك اسپات|  نتايج يك بررسي دولتي در امريكا 
نشان مي دهد قطع سيستم موقعيت يابي جي پي 
اس در اين كشور روزانه يك ميليارد دالر خسارت به 
بار خواهد آورد. بررسي اي كه در اين زمينه توسط 
موسسه ملي استاندارد و فناوري امريكا صورت گرفته 
نشان مي دهد قطع جي پي اس شبكه هاي مخابراتي 
سيار را در اين كشور به شدت مختل كرده و در ادامه 
مس��يريابي زميني، كش��تي راني، كار در معادن و 
غيره ناممكن ش��ده و صنعت كشاورزي و بسياري 
از صنايع ديگر در امريكا نمي توانند به فعاليت هاي 
عادي خود ادامه دهند. البته اين مشكالت محدود 
به امريكا نيست و تمامي كشورهايي كه از سيستم 
جي پي اس براي موقعيت يابي استفاده مي كنند نيز 
به همين مشكالت دچار مي شوند. حداقل خسارت 
روزانه چني��ن اختاللي يك ميلي��ارد دالر در روز 
برآورد ش��ده كه مي تواند تا ۱.۵ميليارد دالر در روز 

هم افزايش يابد.

كارت زرد مجلس به وزير ارتباطات

جهرمي:  نمايندگان دستاوردهاي ملي را زير سوال نبرند
گروه دانش و فن| 

روز گذشته وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با حضور در 
مجلس شوراي اسالمي به سوال نمايندگان در خصوص 
توسعه ارتباط روس��تايي و دستيابي به شبكه اينترنت، 
 مناسب نبودن آنتن دهي اپراتورهاي تلفن همراه در برخي 
شهرها و روستاهاي كشور، توسعه نيافتن فيبر نوري و نبود 
تلفن ثابت و تلفن همراه در برخي روستاها و ... پاسخ داد، 
 پاسخي كه در مجموع نتوانست نمايندگان مجلس را قانع 
كند و پس از رأي گيري در صحن علني نمايندگان با 8۳ 
رأي موافق، 8۳ رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از مجموع ۱96 
نماينده حاضر در صحن پاسخ هاي وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات را قانع كننده ندانستند و در نتيجه آذري جهرمي 

از مجلس كارت زرد دريافت كرد.
محمد جواد آذري جهرمي كه براي پاسخ به سواالت ملي 
»بيت اهلل عبداللهي« نماين��ده مردم هريس و »محمود 
نگهبان س��المي« نماينده مردم خواف و رش��تخوار در 
مجلس حاضر ش��ده بود در پاس��خ به سوال سخنگوي 
كميسيون صنايع و معادن مجلس كه پرسيده بود چرا در 
بسيار ي از روستاها پوشش تلفن همراه و اينترنت وجود 
ندارد و دوم اينكه چرا به درخواست مردم براي اشتراك 
تلفن ثابت جواب منفي داده مي شود، صحبت هاي خود 
را با خاطره اي شروع كرد و گفت:   براي توسعه روستايي، با 
حضور نمايندگان سفري به يكي از روستاها داشتيم. يكي 
از بزرگان روستا به ما مراجعه كرد و گفت ما اينجا اينترنت 
الزم داريم. هر چقدر اط��راف را ديدم اثري از خانه نبود. 
پرسيدم چند خانوار اينجا زندگي مي كنند؟ گفت خانوار 

را نمي دانم ما ۵ هزار تا گوسفند داريم.
همه اين مساله را به شوخي گرفتند و خنديدند. اما آن مرد 
راست مي گفت در دنياي ديجيتال امروز، دامداري نيز به 
توسعه پوشش اينترنت روستايي وابسته است و مي توان 
براي مديري��ت بهتر امور اقتصادي از آن اس��تفاده كرد. 
پوشش ارتباطات روستايي اگر با نگاه توسعه و اشتغال زايي 
مورد استفاده قرار بگيرد، مي تواند نيروي محركي براي 

اقتصاد مناطق محروم روستايي كشور باشد.
وي در ادام��ه به فعاليت هايي كه در روس��تاهايي مانند 
كلپورگان در سيستان و بلوچستان انجام شده اشاره كرد 
و گفت: هنر زنان ايراني در سيستان و بلوچستان منجر به 
خلق آثار نفيس و بسيار ارزشمندي مي شد كه متأسفانه 
نمي توانستند از فروش آن پولي در بياورند چون خدمات 
فروش برايش��ان مهيا نبود. اما توس��عه ارتباطات نسل 
چهارم تلفن همراه، احداث يك دفتر پست براي ارسال 
صنايع دستي آنها، برگزاري كالس هاي آموزشي باعث شد 
آنها بتوانند صنايع دستي شان را براي مشتريان ارسال كنند 

و همين مساله منجر به مهاجرت معكوس به روستا شد.
وي افزود: س��والي كه نمايندگان از من پرسيدند سوال 
درست و به جايي است. ۲۲ ماه قبل زماني كه نمايندگان 
به من راي اعتماد دادند، تكليف كردند كه تا پايان برنامه 
ششم توسعه، 9۰ درصد از روستاهاي باالي ۲۰ خانوار بايد 

پوشش اينترنت و تلفن همراه داشته باشد.
روزي كه ما وزارتخانه را تحويل گرفتيم از ۴۲ هزار روستاي 
باالي ۲۰ خانوار در كش��ور، مجموعًا ۱9 هزار روس��تا به 
صورت عملياتي به اينترنت متصل شده بودند كه مشكالت 
متعددي داشتند. زماني كه نمايندگان به من راي اعتماد 

دادند، بارها روي اين مساله تاكيد كردند.
وي اضافه كرد: به همين دليل ما اين مس��اله را در صدر 
پيگي��ري قرار داديم. در اين ۲۲ماه بيش از هش��ت هزار 
روستا به اينترنت متصل شده اند آن هم بدون مودم گران 
و مشكل. هفت هزار و ۲۰۰ روستا نيز طي امسال به شبكه 

ملي اطالعات پيوسته اند. يعني به شكل ميانگين هر روز 
حدود ۲۰ روستا. البته بحث ۴۲ هزار روستا در ميان است 
و قطعاً مطالباتي كه شكل مي گيرد، مطالبات درستي است 

ما هم مرتباً پيگير اين مساله هستيم.

   ب�ا نص�ف بودج�ه، دو براب�ر ظرفيت ه�ا را
توسعه داديم

وي خاطرنشان كرد: وزارت ارتباطات تاكنون از ظرفيتي 
كه داشته نهايت اس��تفاده را انجام داده است، بر اساس 
قانون قرار ش��د چهار هزار ميليارد از درآمد شش هزار 
ميلياردي وزارت ارتباطات ب��ه وزارتخانه برگردد و در 

همين حوزه هزينه شود.
آذري جهرمي با اشاره به اينكه دشمناني براي ما تابستان 
داغ را طراحي كرده بودند كه داغش به دل خودش��ان 
ماند، گفت: ابزارش��ان فش��ار اقتصادي بود كه كشور را 
دچار مش��كالتي كرد. بودجه ما چهار هزار ميليارد در 
سال گذشته بود كه از اين مقدار ۱,۵۰۰ ميليارد تومان 
دريافت كرديم. وي تصريح كرد: بودجه اي كه براي توسعه 
روس��تايي در اعتبارات وزارت ارتباطات در نظر گرفته 
بوديم ۲۲۰ ميليارد تومان بود ك��ه كمتر از ۵۰ درصد 
آن محقق ش��ده است اما به لطف خدا با ابتكار عمل، ما 
پشت س��ر تهديدات دشمن نمانديم و امروز در ضريب 
7۲ درصد پوشش روستايي هس��تيم. جهرمي اضافه 
كرد: من به حوزه انتخابيه شما آمده ام و مطالبات مردم را 
از نزديك شاهد هستم. تمام ظرفيت هاي وزارتخانه را نيز 
به كار گرفتيم كه اين مهم محقق شود. به نظر مي رسد از 
آن چيزي كه از عهده مان بر مي آمده فروگذار نكرده ايم. 
با نصف بودجه، دو برابر ظرفيت ها را توسعه داديم و چهار 

برابر سابق كار كرديم.
وي در ادامه گفت: سوال نمايندگان حائز اهميت است. 
اميدواريم سر قولي كه به ش��ما داديم بمانيم و تا پايان 
برنامه ششم توسعه، 9۰ درصد روستاها تحت پوشش 

قرار بگيرند.

گفتني اس��ت نخستين س��ووال از وزير به دليل اينكه 
نمايندگاني چون سيد حمزه اميني نماينده هشترود و 
چاراويماق، علي جليلي نماينده مراغه و عجب شير، رضا 
كريمي نماينده اردبيل، نمين، نير و سرعين، رضا عليزاده 
نماينده ورزقان و خاروانا، بش��ير خالقي نماينده مردم 
شهرستان هاي خلخال و كوثر، محمد وحدتي نماينده 
بستان آباد و بادامچي نماينده تهران قباًل آن را مطرح كرده 
و نمايندگان اقناع نشده بودند، قلمرو سوال ملي تشخيص 

داده و گزارش سوال جهت اعالم وصول ارسال شد.
در ادامه بيت اهلل عبداللهي نماين��ده مردم هريس اين 
سوال را مطرح كرد كه بايد زيرساختها براي چهار خدمت 
اصلي )سالمت، آموزش، كشاورزي و بانكي( در مناطق 
روستايي باالي ۲۰ خانوار مهيا شود. اگر شما مي گوييد 
اي��ن اتف��اق رخ داده، پس چرا ما نديده اي��م؟ اگر انجام 
شده چرا در برخي مناطق متوازن نيست؟ با استفاده از 
فرصت هاي وزارت ارتباطات مي توان از اختالس، رشوه 
و مسائلي از اين دست جلوگيري كرد. چرا مردم بايد براي 

دريافت يك مجوز، ماه ها درگير باشند؟
آذري جهرمي براي پاسخ به اين س��وال، يك بار ديگر 
پش��ت تريبون آمد و گفت: درباره چهار خدمت اصلي 
صحبت كرديد، بايد بگويم اكنون ۱8 هزار خانه بهداشت 
روستايي در سراسر كشور داريم و امروز بيش از ۱۵ هزار 
مركز بهداشت روس��تايي با نام و مشخصات معلوم در 
حال فعاليت هس��تند و به شبكه ملي اطالعات متصل 
شده اند. هزار و ۲۴۰ روستا آماده اتصال است، هزار و 8۴8 
روستا پوشش نداريم و بايد پوشش ايجاد كنيم. تا پايان 
خردادماه وزارت بهداشت از اين اتفاق رونمايي مي كند، 
زيرس��اخت هاي اين كار از كجا آمده اس��ت؟ خدمات 
سالمت ولو در حوزه انتخابي شما با چه زيرساختي به 
مردم ارايه مي شود؟ چطور مي گوييد پايبندي به برنامه 
وجود نداشته است؟ جهرمي در ادامه افزود: گزارش هايي 
از فعاليت هاي توس��عه روستايي براي رييس مجلس و 
كميسيون صنايع فرس��تاده ام. اين حرف شما درست 

است كه ارايه خدمات در برخي روستاها متوازن نيست 
اما با بودجه محدود و ابتكار عملي كه در وزارتخانه وجود 
دارد، بطور پوشش توسعه روستايي كشور از ۳6 درصد 
به 7۲ رسيده اس��ت. در ش��رايطي كه مناطقي مانند 
جنوب كرمان، شرق هرمزگان، استان فارس، سيستان 
و بلوچس��تان از نظر برخي از شاخص هاي ارتباطي در 
كف جدول بودند. وضعيت روستاها با چيزي كه در ساير 
مناطق كشور است قابل مقايسه نيست. ما مناطقي كه 
داراي ش��كاف ديجيتال و توازن بدتر بوده را در اولويت 
قرار داده ايم. پيگيري اين مطالبه حق شماست و ما حتمًا 
تيرماه به آذربايجان شرقي سفر خواهيم كرد تا مشكالت 

را رصد كنيم.
وزير ارتباطات افزود: درست است در حوزه انتخابيه شما 
به همان داليلي كه گفتم، به برخي از مطالبات رسيدگي 
نشده، اما نبايد دستاوردهاي ملي در زمينه ارتباطات را زير 
سوال ببريم. من ۴8 سفر رفته ام، در اغلب سفرها همكاران 
شما همراه ما بودند. آيا مشكالتي كه ارايه كردند حل شده 

يا نه.؟ مي توانند به اين مساله شهادت بدهند.
به گزارش ايرنا،  بيت اهلل عبداللهي در ادامه از وزير ارتباطات 
خواس��ت در آينده اقدامات الزم را درخصوص توس��عه 
روستايي در حوزه انتخابيه او انجام دهد تا بيش از اين دچار 
مشكل نشوند. وي در ادامه به خاطر جواني وزير و اينكه 
فرصت بدهند جوان ه��ا در عرصه دولت، همكاري هاي 
مفيد داشته باشند، از توضيحات وزير قانع شد و در مقابل 
قول او براي توسعه روستايي، سوالش را به رأي نگذاشت.

سوال بعدي مربوط به محمود نگهبان سالمي نماينده 
خواف و رشتخوار بود: »توسعه و ترويج ارتباطات و فناوري 
اطالعات در كشور و تأمين زيرساخت ها براي دسترسي 
مردم به خدمات پايه اي ذيربط، برعهده وزارت اي سي 
تي است.« نماينده خواف معتقد بود وزارت ارتباطات در 
اين خصوص خوب عمل نكرده است. محمدجواد آذري 
جهرمي، وزير ارتباطات در پاسخ به اين سوال گفت: دو 
ماه قبل اين سوال مطرح شده است. كليت سوال مانند 

سوال قبلي است. توضيحات عمومي همان است كه قباًل 
گفته ام. فراهم آوري زيرساخت هاي چهار خدمت اصلي 
الكترونيكي در مناطق محروم جزو مواردي است كه ما 
انجام آن را در اولويت ق��رار داده ايم. درباره بهداري ها و 

شبكه هاي بهداشت نيز توضيحات كامل داده ام.
وي افزود: بحث ديگر نيز، برنامه توسعه و هوشمندسازي 
مدارس اس��ت كه در وظايف ما مورد تاكيد قرار گرفته 
است. براي رسيدگي و گزارش اين موضوع دو هفته قبل 
كميسيون تحقيقات و آموزش در اين باره توضيحاتي 
به رييس وقت كميس��يون آم��وزش دادم. طبق قانون 
مسووليت هماهنگي برعهده وزارت ارتباطات است. اما 
چون هماهنگي الزم بين دستگاه ها وجود ندارد، گاهي 

كار كمي سخت پيش مي رود.
وزير ارتباطت گفت: از مجموع ۱۰6 هزار مدرسه شهري 
و روستايي در سراسر كشور افزون بر تعهدي كه در برنامه 
ششم داشتيم مدارس داشتيم، رسماً به وزارت آموزش و 
پرورش اعالم كرديم تمام ۱۰6 هزار مدرسه را به شبكه 
ملي اطالعات متصل مي كنيم. اكنون نقش��ه ارتباطي 
بيرون آمده، در سازمان مديريت به تأييد رسيده و منتظر 

نهايي شدن در وزارت آموزش و پرورش است.

   توسعه زيرساخت هاي ارتباطي در كردستان
وي درب��اره ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات در بخش 
كش��اورزي نيز گفت: با وزير جهاد كشاورزي در زمينه 
اتصال دو هزار خانه كش��اورزي به شبكه ملي اطالعات 
به جمع بندي رسيديم تا ش��رايط الزم براي اين كار را 

فراهم كنيم.
وي با بيان اينكه در اين موارد مشكل ما بودجه نيست، 
گفت: مشكل ما هماهنگي بين دستگاهي است و همين 
باعث شده است كه روند كار در برخي بخش ها كند پيش 
برود. نگهبان سالمي در سوال خود به عدم برخورداري 
مناطق اهل سنت از توسعه ارتباطات اشاره كرد. جهرمي 
كه همين چند روز قبل مهمان كردس��تان بود، گفت: 
شخصًا به كردستان رفتم و براي مردم توضيح دادم كه 
چرا اين اتفاق افتاده است. در كردستان زيرساخت هاي 
ارتباطي يعني فيبر نوري مدت ها توسعه پيدا نكرده بود 
و سال گذشته ما آماده سازي زيرساخت ها را براي توسعه 
فيبر نوري در اين استان انجام داديم. ما قطعاً بايد به مردم 
مناطق اهل سنت توجه ويژه اي كنيم و بحث توسعه و 

اتصال آنها به ارتباطات و اينترنت را فراهم كنيم.
جهرم��ي افزود: در م��ورد اتصال ارتباطات روس��تايي 
مي گويند آمارها با واقعيت متفاوت است اين در حالي 
است كه اگر ليست روستاهايي را كه اعالم كرديم مورد 
بررسي قرار دهيد متوجه مي شويد كه آمار طبق واقعيت 
داده شده است چرا كه اين موضوع قابل كتمان نيست و 
اينكه اين روستاها از اين امكانات برخوردار هستند يا نه 

به راحتي قابل ارزيابي است.
وزير ارتباطات با اعالم اينكه چهار هزار و 9۰۰ كيلومتر 
توسعه فيبر نوري به استان ها ابالغ شده و در حال اجرايي 

شدن است صحبت هايش را به پايان رساند.
بع��د از كارت زرد نمايندگان مجلس به وزير ارتباطات 
و ي در پستي در توييتر نوشت: »در فوتبال وقتي خطا 
مي كرديم، داور كارت زرد مي داد. اما در عرصه سياست 
فضا متفاوته! تجربه جالبي بود. 8۳ به 8۳ اما خوب بيست 
نظر ممتنع  هم موافق حساب نميشه، بايد بيشتر تالش 
كنيم هر چند محدوديت هاي بودجه اي زياده. در سال 
گذش��ته نصف بودجه تخصيص گرفت اما عملكرد دو 

برابر! باز هم ميشه.«

سي بي اس نيوز| ناسا اعالم كرده كه اولين زن فضانورد 
در سال ۲۰۲۴ بر روي ماه قدم برمي دارد و تا سال ۲۰۲8 
انسان خواهد توانست حضوري پايدار بر روي ماه داشته 
باشد. ۴۵ سال بعد از اعزام فضانوردان امريكايي به كره ماه، 
ناسا قصد دارد ماموريت هاي فضايي خود براي اعزام مجدد 
فضانورد به تنها قمر زمين را از سر گرفته و در مرحله بعد 

فضانورداني به كره مريخ بفرستد.
در حالي كه اولين فضانوردان اعزامي به كره ماه از طريق 
فضاپيماي آپولو ۱7 در سال ۱97۲ مرد بودند، سالي رايد 
به اولين فضانورد زن امريكايي مبدل ش��د كه در س��ال 
۱98۳ پا به فضا گذاشت. پس از آن نيز حضور فضانوردان 
زن در ماموريت هاي فضايي ناس��ا كم و بيش ادامه يافت. 
اما تصميم اين س��ازمان فضايي براي اعزام يك زن به ماه 
بعد از وقفه اي پنج دهه اي جالب توجه به نظر مي رس��د. 
البته در اين س��فر يك فضانورد مرد ه��م فضانورد زن را 
همراهي خواهد كرد. ماموريت جديد ناسا براي اكتشاف 
ماه و سفر به آن آرتميس نام گرفته و يكي از اجزاي كليدي 
آن اكتشاف در قطب جنوب كره ماه براي اولين بار است. 
پيشبرد بسياري از اجزاي اين طرح تحقيقاتي و طرح هاي 
مش��ابه با آن با مشاركت ش��ركت هاي بخش خصوصي 
صورت مي گيرد. البته اين اكتشافات نيازمند صرف وقت 
فراوان است و لذا جيم بريدن استين يكي از مديران ارشد 
ناسا در اين مورد تصريح كرده است: ما اين بار فناوري هاي 

خالقانه زيادي را به ماه مي بريم و در آن باقي خواهيم ماند. 
پس از حضور طوالني مدت در ماه درس ها و تجارب الزم 
را براي سفر به مريخ نيز خواهيم آموخت. در همين راستا 
يك فضاپيماي جديد به نام اوريون و يك سيستم پرتاب 
فضاپيماي جديد در ناسا ساخته مي شود. ناسا همچنين 
به دنبال طراحي يك فضاپيماي كوچك ديگر هم هست 
كه گيت وي نام دارد و وظيفه آن گردش به دور ماه براي 
تسهيل برقراري ارتباط ميان اوريون و كره زمين است. ناسا 
همچنين قصد دارد انبوهي از آب يخ زده در زير سطح ماه 
را با استفاده از دستگاه هاي مخصوصي به آب آشاميدني 
يا اكسيژن مبدل كند تا اقامت طوالني مدت فضانوردان 
در ماه تسهيل ش��ود. همچنين هيدروژن باقي مانده هم 
به عنوان سوخت راكت هاي فضايي قابل استفاده خواهد 
بود. ناسا براي پيشبرد اين طرح هاي بزرگ در سال ۲۰۲۰ 

بودجه اي ۲۲.6 ميليارد دالري در اختيار خواهد داشت .

اولين زن فضانورد سال ۲۰۲۴ روي ماه قدم مي زند
فضا

اندرويد س�نترال| ش��ركت هاي چيني توليدكننده 
موبايل پس از تست و آزمايش سيستم عامل اختصاصي 
هواوي مدعي ش��دند كه س��رعت آن 6۰ درصد بيشتر از 

سيستم عامل اندرويد است.
سيس��تم عامل اختصاصي ه��واوي كه هان��گ منگ نام 
دارد، بر اس��اس گفته هاي اين شركت چيني از چند سال 
پيش در دستور كار آن قرار داش��ته و به منظور رهايي از 
وابستگي به سيستم عامل غول هاي تكنولوژي امريكايي 
همچون اندرويد گوگل و اي او اس اپل، براي محصوالت و 
گوشي هاي هوشمند اين برند در حال توسعه بوده است. 
اما تشديد نگراني هاي امنيتي و همچنين اعمال تحريم و 
محدوديت هاي جديد تجاري عليه هواوي، موجب شد باري 
ديگر مساله توسعه و ارايه يك سيستم عامل اختصاصي 
و يكپارچه قوت بگيرد و به عن��وان راه حلي براي مقابله با 

تحريم هاي امريكا در نظر گرفته شود.
ش��ركت هاي ويوو و اوپو به عنوان دو شركت توليدكننده 
موباي��ل در چي��ن ب��ه تازگي بع��د از تس��ت و آزمايش 
سيس��تم عامل هانگ من��گ هواوي مدعي ش��ده اند كه 
سرعت آن بسيار بيشتر از اندرويد است و تقريبًا 6۰ درصد 

عملكرد سريع تر و بهتري نسبت به آن دارد.
البته برخي از منتقدان بر اين باورند كه صحت ادعاي مذكور 
را نمي توان بطور دقيق س��نجيد و حتي درصورت واقعي 
فرض كردن اين موضوع نيز منظور آنها از سريع كدام است؟ 

آيا به معناي باز كردن س��ريع تر اپليكيشن هاي موبايلي 
است؟ آيا رابط كاربري سريع تري را براي كاربران به ارمغان 
مي آورد؟ آيا اپليكيشن ها بدون رفرش مدت بيشتري در 

قسمت task manager باقي مي مانند؟
 آنها همچنين در ادامه اظهارات منفي گرايانه خود مدعي 
شده اند كه اگر سيستم عامل اختصاصي هواوي سريع تر از 
اندرويد بوده است چرا شركت هاي چيني زودتر از اين به 

سراغ آن نرفته اند.
اما برخي ديگر از كارشناسان در پاسخ به سواالت منتقدان 
خاطرنشان كرده اند كه ارايه سيستم عامل هاي اختصاصي 
شركت هاي مختلف براي موبايل همواره با شكست روبرو 
شده است و تقريبًا مي توان گفت تمامي توليدكنندگان 
موبايلي كه از سيستم عامل هايي به جز اندرويد و اي او اس 
استفاده كرده اند، بعد از مدتي س��هم خود را در بازارهاي 
جهاني از دست داده اند و با خطر ورشكستگي مواجه شده اند 

كه از جمله مهم ترين نمونه هاي ناكام در اين زمينه مي توان 
به مايكروسافت و نوكيا اشاره كرد. بنابراين منطقي به نظر 
نمي رسد كه يك شركت قبل از آنكه مجبور باشد، به فكر 

استفاده از يك سيستم عامل اختصاصي بيفتد.
با توجه به آنكه حدود يك ماه پيش دولت ترامپ فهرست 
جديدي از ش��ركت هاي ممنوعه براي تج��ارت و اياالت 
متحده را اعالم و منتشر كرد كه در آن نام شركت چيني 
هواوي به عن��وان بزرگ ترين توس��عه دهنده تجهيزات 
مخابراتي و عرضه كننده گوشي هاي هوشمند در جهان 
نيز به چشم مي خورد، حاال به نظر مي رسد كه تصميم اين 
شركت براي ارايه يك سيستم عامل اختصاصي و يكپارچه 
براي تمام محصوالت توليدي خود جدي تر از قبل شده و 
مي خواهد هرچه سريع تر به ارايه يك سيستم عامل مستقل 

از اندرويد و اي او اس اقدام كند.
با توجه به تحريم هواوي توسط واشنگتن و لغو اليسنس 
استفاده از سيس��تم عامل اندرويد از سوي گوگل، به نظر 
مي رسد كه اين تعبير به واقعيت پيوسته و هواوي احتمااًل 
مجبور خواهد بود از برنامه دوم )پالن بي( خود اس��تفاده 
كرده و سيس��تم عامل اختصاصي خودش را توسعه دهد. 
گزارش هاي متعددي در مورد سيستم عامل اختصاصي 
توسعه شده توس��ط هواوي منتشر شده است كه نظرات 
ضد و نقيض كارشناسان و تحليلگران را در مورد موفقيت 

آن نشان مي دهد.

سيستم عامل اختصاصي هواوي ۶۰ درصد سريع تر از اندرويد
كاربر

زد دي نت|شركت مخابراتي كره اي SK Telecom با 
همكاري اپراتورهاي نوكيا و اريكسون قصد دارد به توسعه 
زيرس��اخت هاي الزم براي برقراري ش��بكه نسل ششم 

اينترنت 6Gدر كره جنوبي بپردازد.
با اينكه در طول س��ال هاي اخير ش��ركت هاي مخابراتي 
مختلف بر روي توسعه زيرساخت هاي الزم براي برقراري 
نسل پنجم اينترنت 5G در رقابت تنگاتنگي به سر مي برند، 
حاال به نظر مي رس��د كه كره جنوبي قصد دارد از س��اير 
شركت ها و اپراتورهاي مخابراتي رقيب خود كه هم اكنون 

در حال توسعه و برقراري شبكه ۵G در كشورهاي مختلف 
هس��تند، س��بقت گرفته و گوي رقابت را از آنها بربايد تا 
بدين ترتيب بتواند در راه اندازي و توسعه فناوري هاي مربوط 
به شبكه 6Gپيشتاز باشد. كره جنوبي كه در سال هاي اخير 
به شدت در توسعه و برقراري فناوري هاي نوين و پيشرفته 
نسبت به ساير كشورهاي جهان پيشگام بوده است، حاال با 
پشتيباني از بزرگ ترين غول تكنولوژي فعال در اين كشور 
در نظر دارد كه به نس��ل بعدي شبكه اينترنت همراه نيز 
بينديشد و در صورت لزوم به توسعه زيرساخت هاي مربوط 

به آن بپردازد.   اس كي تلكام  به عنوان بزرگ ترين شركت 
مخابراتي فعال در كره جنوبي تصميم گرفته است كه به 
همكاري با دو اپراتور اروپايي نوكيا و اريكسون بپردازد و با 
مشاركت آنها در توسعه زيرساخت هاي الزم براي برقراري 
نسل ششم شبكه اينترنت 6G  پيش��تازي كند و در اين 
زمينه از ساير كشورهاي جهان سبقت بگيرد. به گفته يكي 
از مقامات اين شركت كره اي، همكاري با اپراتورهاي بزرگي 
همچون نوكيا و اريكسون مي تواند به كره جنوبي در توسعه 
تكنولوژي، استانداردها و قوانين مربوط به نسل بعدي شبكه 

رويداد

۶Gاينترنت همراه كمك بزرگي كند تا اين كشور از نخستين همكاري كره جنوبي با اپراتورهاي اروپايي براي توسعه شبكه
پيشگامان جهان در اين صنعت محسوب شود. تالش كره 
جنوبي براي دستيابي به قوانين، تجهيزات و فناوري هاي 
نسل ششم اينترنت همراه در حالي شكل گرفته است كه 
هنوز شبكه نسل پنجم اينترنت۵G در تمامي كشورها برقرار 

نشده و در دسترس كاربران قرار نگرفته است.
در اوايل س��ال ۲۰۱۲ ميالدي بود كه اتحاديه بين المللي 
مخابرات )ITU( تحت نظر سازمان ملل برنامه اي را براي 
توسعه تيم ارتباطات بين المللي موبايلي )IMT( براي افق 
۲۰۲۰ و فراي آن آغاز كرد. در نتيجه رس��مًا يك مسابقه 
جهاني براي تعيين نسل پنجم شبكه موبايل شروع شد و 

از آن پس، شاهد رقابت تنگاتنگي ميان اپراتورهاي اينترنت 
و تلفن همراه در سراسر جهان هستيم كه هر يك بدنبال 
برقراري و راه اندازي نسل جديد و پرسرعت اينترنت نسل 
پنجم در كشورهاي مختلفي همچون كره جنوبي، ژاپن، 
چين، اياالت متحده امريكا، اس��تراليا و غيره هستند و از 
توانايي ها و برنامه هاي خود در اين زمينه رونمايي مي كنند.

اپراتورها و غول هاي تكنولوژي بسياري نيز در جهان وجود 
دارند كه همگي به دنبال عرضه نخستين سرويس اينترنت 
با بهره گيري از فناوري نسل پنجم اينترنت 5G هستند 
كه از مهم ترين و بزرگ ترين آنها مي توان به نوكيا، هواوي، 

تي موبايل، اسپرينت، ورايزن، اريكسون و غيره اشاره كرد.
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وزير كشور در جلسه قرارگاه بازسازي و نوسازي مناطق سيل زده تشريح كرد

كارشناسان براي نجات اشتغال و منافع خريداران مطرح كردند

داليلكنديفرآينداحيايمناطقآسيبديده

خروجبازارازسيطرهلوازمخانگيبانهاي

گروه بنگاه ها|
»چرا فرآين��د احياي خرابي هاي بر آمده از س��يل در 
استان هاي آسيب ديده به سرعت و بر اساس مطالبات 
مردم پيش نمي رود؟« اين پرسشي است كه اين روزها 
مردم كوچه و بازار در مناطق سيلزده و فعاالن حوزه هاي 
مدني و اجتماعي به تناوب درباره آن صحبت مي كنند. 
پرسشي كه با پاسخگويي به آن مي توان قطعات پنهان 
پازل بازسازي در مناطق آسيب ديده را تكميل كرد و 

از دل آن ايده هاي تازه اي براي آينده به دست آورد. 
 اگر »امداد رساني« به آسيب ديدگان، »اسكان«مردم 
و»احيا« خرابي ها را 3 بخش اصلي در مواجهه با حوادث 
غير مترقبه اي از جنس س��يل و زلزله در نظر بگيريم؛ 
بايد به اين واقعيت اش��اره كنيم كه دولت توانسته در 
حوزه هايي چون امداد و اسكان آسيب ديدگان كارنامه 
قبولي را به نام خود به ثبت برس��اند اما در حوزه احيا و 
بازسازي خرابي ها كه شايد مهم ترين بخش از پروسه 
بازآوري نيز باش��د، هنوز تا رس��يدن به نقطه مطلوب 

فاصله زيادي باقي مانده است. 
در ش��رايطي كه مردم و فعاالن مس��ائل اجتماعي در 
مناطق سيل زده از كندي روند رسيدگي و احياي اين 
منطق گاليه مند هستند، وزير كشور ضمن تاكيد بر 
ضرورت تسريع در ساخت مسكن براي سيل زدگان به 
تشريح چرايي و علت عقب ماندگي از برنامه زمانبندي 
ش��ده پرداخت. اظهاراتي كه باكنار هم قرار دادن آن 
مي توان نوري به بخش��ي از ابهاماتي كه در اين زمينه 
وجود دارد، تاباند. مشكالتي كه از منظر رحماني فضلي 
بخش قابل توجهي از آن مربوط به كمبود نقدينگي و 
بودجه است آنگونه كه وزير كشور اعالم مي كند تنها 
ح��دود 50درصد از مبالغ مصوب ش��ده براي فرآيند 

بازسازي در اختيار مجريان قرار گرفته است. 
 عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور ديروز در چهارمين 
جلسه قرارگاه بازسازي و نوسازي مناطق سيل زده كه 
با حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي و استانداران 
مناطق س��يل زده برگزار شد، گفت: رييس جمهور در 
موضوع نوسازي مناطق سيل زده تا آخر سال فرصت 
دادند كه اين كار انجام شود تا شب عيد سيل زدگان در 

خانه هاي خودشان باشند.
او ادامه داد: البته اكنون ب��ه دليل عدم تأمين مالي به 
موق��ع از طريق بانك ها و خزان��ه از برنامه زمان بندي 
عقب هستيم، اما بايد باقي مانده سال را با سرعت كار 
جبران شود. رحماني فضلي با بيان اينكه بانك ها از كار 
خود عقب هستند، گفت: متاسفانه با وجود جلساتي 
كه با بانك ها گذاشته شده، قرار بوده تا آخر خردادماه 
قرارداد ها منعقد شود، اما در گزارش امروز هم ديده شد 
كه بانك ها عقب هستند. وزير كشور تصريح كرد: بانك 
مركزي اعالم كرده بود كه در تخصيص تسهيالت هيچ 
محدوديتي ندارد و ما ام��روز مي گوييم براي ما عقب 
ماندن بانك ها از فعاليت خود قابل پذيرش نيس��ت و 

فرصت را تا آخر خرداد نگه مي داريم و حداكثر تا دوهفته 
ديگر به اين زمان اضافه مي كنيم.

او با تاكيد بر اينكه اولويت دولت ساخت مسكن براي 
س��يل زدگان اس��ت، تاكيد كرد: رييس جمهور براي 
ساخت مسكن موقت فرصت ۲ ماه هاي را داده بودند 
كه از اين دو ماه ۲5 روز باقي مانده است و پس از اين دو 

ماه بايد همه در خانه هاي خود باشند.
فرمانده قرارگاه بازس��ازي و نوسازي مناطق سيل زده 
گفت: ما بطور قطع از شما شب نوروز خانه هاي ساخته 
شده را مي خواهيم، دستگاه هاي متولي و دستگاه هاي 
مشاركتي هم بايد وظايفش��ان را انجام دهند چرا كه 

زمان بندي ما تغيير نخواهد كرد.
رحمان��ي فضلي در ادام��ه اف��زود: در موضوع جبران 
خسارت ها، پرداخت خسارت هاي كشاورزي در اولويت 
اس��ت كه البته منابع خوب تأمين شده است و وزارت 
جهاد كشاورزي هم از تأمين منابع اوليه ابراز رضايت 
داشتند، ولي در مسير پرداخت ها از طريق خزانه يا بانك 
و محل تسهيالت دچار مشكل شديم كه انتظار است 

سريع دوستان انجام دهند.

كارنام�هقابلقب�ولدس�تگاههادربحث
امدادرساني

وزير كش��ور با اش��اره به تالش همگاني براي كاهش 
خسارات مالي و جاني در استان هاي سيل زده كشورمان 
تصريح ك��رد: در بحث امدادرس��اني ب��ا كمك مردم 
و دس��تگاه هاي اجرايي اقدامات خوبي انجام ش��د و 
دستگاه ها كارنامه قابل قبولي در اين خصوص داشتند 

كه البته بار اصلي روي دوش مردم بود.
وي با تش��ريح مراحل مختلف امدادرساني در كشور 
خاطرنش��ان كرد: مرحله اول امدادرساني به مصوبات 
دولت اختصاص داش��ت تا بتوانيم به مردم سيل زده 

كشورمان كمك كنيم.
وزير كش��ور تصريح كرد: مرحل��ه دوم انجام مقدمات 
و ارزيابي خسارت هاي دس��تگاه ها بود كه دستگاه ها 
گزارشي را ذيل اين موضوع به بانك ها ارسال كردند تا 

اعتبارات الزمه تامين شود.
رحماني فضلي با بيان اينكه خوشبختانه در بحث اجراي 
عمليات و در تامين وس��ايل زندگي اوليه سيل زدگان 
اقدامات خوبي انجام ش��د، تصريح كرد: مش��كلي كه 
اكنون با آن روبرو هستيم به اين مساله اختصاص دارد 

كه خسارت بسيار بيشتر از برآورد ما هستند.
وزير كشور ادامه داد: در حوزه بهداشت و درمان همه 
نگراني ما اين بود كه با بيماري هاي واگيردار وس��يع 
روبرو ش��ويم، اما دس��تگاه هاي متولي كار خود را به 
خوبي انج��ام دادند و برخي از دس��تگاه ها هم مانند 
بنياد مس��كن جلوتر از گام تعيين شده عمل كردند. 
خوشبختانه اكنون ۹5 درصد اسكان سيل زده ها حل 
و خريد برخي اقالم ساختماني انجام شده، همچنين 

قرارداد با دستگا هاي مختلف منعقد شده است. وي 
تصريح كرد: از مبل��غ 5 هزار ميلياردي كه قرار بود از 
خزانه به سيل زدگان تخصيص داده شود، تنها 3 هزار 
ميليارد تومان س��ازمان برنامه و بودجه ابالغ شد، كه 
از آن ه��م تنها نصف اين مبلغ را خزانه محقق كرده و 
انتظار ما از خزانه اين است كه با سرعت اين پرداخت ها 

را انجام دهد.
وزير كشور خاطرنشان كرد: اكنون در خوزستان بحث 
كشت تابستانه و در لرستان سرماي زود رس را داريم، 

بنابراين بايد سرعت كار ها را باال ببريم.
وزير كش��ور با بيان اينكه دس��تگاه ها بايد به سرعت 
مسووليت خود را انجام دهند، تاكيد كرد: استانداران 
به عنوان نيرو هاي عملياتي در صحنه هس��تند و بايد 
به صورت مكتوب يا ش��فاهي مس��ائل را ارايه بدهند. 
دستگاه هاي بخشي مانند وزارت جهاد كشاورزي و راه 

و شهرسازي بايد پيگير مسائل باشند.

پاسخبهمطالباتكشاورزان
رحماني فضلي تصريح كرد: خسارت هاي كشاورزي 
از اولويت ديگر كشور است كه منابع در اين زمينه به 
خوبي تامين شده، اما در مسير پرداخت از طريق خزانه 
يا بانك دچار مشكل شديم كه انتظار است به سرعت 
انجام شود. وي ادامه داد: در بحث زيرساخت ها بايد 

دس��تگاه هاي اجرايي اقدامات الزم را انجام دهند و 
سازمان برنامه بايد تالش كند كه اين كار انجام شود.

رحمان��ي فضل��ي گقت: بي��ش از ۸۹درص��د مزارع 
كش��اورزي از س��يل بي��رون آمدند و آماده س��ازي 
زمين هاي كشاورزي جزو اولويت هايي است كه بايد 
انجام شود. تمامي اين برآورد ها براي ۲۴ استان حادثه 
ديده است، اما اين موارد خاص جزو موارد اولويت داري 

است كه استانداران بايد با جديت به آن عمل كنند.
او با بيان اينكه براي پرداخت تس��هيالت در كش��ور 
لزومي به تاييد ۱۷ دستگاه ها اجرايي كشور نيست، 
خاطرنش��ان كرد: از طريق عكس هاي ماهواره اي به 
دقت مي توانيم ميزان خس��ارت ها را ب��رآورد كنيم. 
براي خس��ارت  واحد هاي صنف��ي و توليدي كمك 
بالعوض نخواهيم داش��ت و فق��ط مي توانيم به آنها 

تسهيالت بدهيم.
وزير كش��ور ادامه داد: خوش��بختانه با وجود اينكه 
۲۴اس��تان با س��يل مواجه بودند، رس��انه ها و مردم 
همراهي خوبي با ما داشتند كه بايد از آنها تشكر كنيم.

رحمان��ي فضلي تصريح كرد: م��ردم درك مي كنند 
و مي دانن��د كه ما همه تالش��مان را انجام مي دهيم، 
ام��ا اين باعث نمي ش��ود ك��ه بگوييم م��ردم راضي 
هستند، خوشبختانه با همراهي مردم در روز هاي اول 

توطئه هاي دشمن خنثي شد.

اولويتبازسازيمدارس
او در پايان تاكيد كرد: موضوع مدارس جزو اولويت ها 
است كه دس��تگاه هاي مختلف در طول وقوع سيل 
فعاليت ه��اي مختلفي در اين زمين��ه انجام دادند، 
در 3ماه باقي مانده بايد مدارس آس��يب ديده براي 

تحصيل دانش آموزان تعمير و بازسازي شوند.
فرمانده قرارگاه بازسازي و نوسازي مناطق سيل زده 
درخصوص اس��كان موقت در اس��تان گلستان هم 
تصريح كرد: بيش از ۱00 تخته چادر اسكان موقت 
در اين مناطق بايد جمع آوري شود. در اين راستا با 
كساني كه غيراز سيل زدگان هستند بايد شناسايي 
و با آنها برخورد و بالفاصله جمع آوري شود و فقط به 

آنهايي كه واقعًا سيل زده هستند كمك شود.
در اين نشست همچنين استانداران مناطق سيل زده 
و نماين��دگان دس��تگاه هاي اجرايي عض��و قرارگاه 
بازس��ازي و نوسازي مناطق س��يل زده، گزارشي از 
اقدام��ات انجام ش��ده و برنامه هاي تدوين ش��ده تا 
پايان س��ال جاري درباره تعمير و بازس��ازي منازل 
آسيب ديده از سيل، ساخت مسكن، تسهيالت ارايه 
شده و تامين وس��ايل و لوازم خانگي در استان هاي 
سيل زده، بازسازي ديواره ها و امن سازي رودخانه ها 
و آماده س��ازي اراضي كش��اورزي خسارت ديده در 

سيل فروردين ماه ٩٨ ارايه كردند.

لوازم خانگي يكي از صنايع با دامنه اي بس��يار وسيع و 
متنوع است كه مي توان گفت همواره بر موجي از ثبات 
سوار است. در وصف پتانسيل اين صنعت همين بس كه 
به جرات مي توان گفت پس از نفت، صنعت لوازم خانگي 
مي تواند به بزرگ ترين صنعت سودآور كشور تبديل 
شود. البته با افزايش قيمت ها طي چند ماه گذشته در 
بازار لوازم خانگي باعث ش��د، چالش هاي زيادي روانه 
اين بازار شود كه بالطبع در يك بازه زماني چند ماهه، 
قيمت لوازم خانگي رشد فزاينده اي را تجربه و از طرفي با 
مشكل توزيع همراه شد.در اين صنعت اگر الزامات توليد 
رعايت شود، مشكلي براي مقابله با تحريم و جايگزيني 
كاالهاي خارجي وجود ندارد، اما كاهش توليد مي تواند 
روي بازار و قيمت ها تأثير بگذارد. به گفته كارشناسان، 
صنعت لوازم خانگي توان توليد نياز داخل را دارد و در 
صورت تقاضاي بيشتر نيز مي توان با سه نوبته كردن 

كارخانه ها، عرضه را افزايش داد.

خي�زدوب�ارهتوليدكنن�دگانداخل�ي
برندهايكرهايبرايحضوريپرقدرت

عليرضا موسوي مجد، رييس هيات مديره انجمن لوازم 
صوتي و تصويري ايران در گفت وگو با خبرنگاران گفت: 

با وجود محدوديت هايي كه در پي آغاز تحريم ها تمام 
بخش هاي اقتصادي را درگير خ��ود كرد، تدابير الزم 
انديشيده شد و مشكل خاصي در بخش خدمات پس از 
فروش برند هاي لوازم خانگي كره اي در ايران وجود ندارد 
و اين شركت هاي توليدكننده طبق ضوابط و قانون هاي 

موجود در حال ارايه خدمات به مشتريان خود هستند. 
موسوي مجد تصريح كرد: در تأمين قطعات مورد نياز 
براي اس��تفاده در خدمات پس از فروش مشكل قابل 
توجهي وجود ن��دارد و قطعات براي محصوالت تحت 
گارانتي رسمي در اغلب موارد به طور كامل موجود است. 

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا خدمات پس از فروش 
شامل گروهي از كاال هاي كره اي نمي شود و اين موضوع 
با سردرگمي و گله مندي مخاطبان مواجه شده است، 
گفت: از چند سال پيش كه حجم باالي سرمايه گذاري 
بخش صددرصد خصوصي ايراني منجر به راه اندازي 
خطوط توليد لوازم خانگي پيشرفته برند هاي معتبر اين 
صنعت در كشور شد، براي هر چه محدود تر كردن حجم 
قاچاق اين محصوالت، گروه سام ارايه خدمات گارانتي 
و وارانتي خود را تنها مح��دود به محصوالت توليدي 
داخل كش��ور و محصوالتي كرد كه به شكل قانوني از 
مجاري رس��مي گمرك و طبق قرارداد با شركت مادر 

وارد كشور مي شد.
رييس هيات مديره انجمن لوازم صوتي و تصويري ايران 
افزود: به همين دليل براي كمك به اقتصاد مولد و ايجاد 
محدوديت ب��راي خريداران كاال هاي قاچاق كه ضربه 
اصلي را به اقتصاد و سرمايه هاي كشور وارد مي كند، ما 
تنها متعهد به ارايه خدمات به محصوالتي هستيم كه 
در ايران توليد شده يا توسط شركت هاي معتبر طرف 
قرارداد به صورتي قانوني وارد كشور شده است.اين مقام 
مسوول تاكيد كرد: به تمامي خريداران توصيه مي شود 
از خريد محصوالت خارج از سيستم گارانتي رسمي و 

قاچاق خودداري كنند، چرا كه در صورت هرگونه ايراد 
و نقصي در كاال با توجه به شرايط نابسامان موجود در 
بخش تعميرات غيررس��مي، هيچ بخشي پاسخگوي 
مشكل آنها نيست و در صورتي هم كه قطعه را در بازار 
پيدا كنند؛ عمدتا اين قطعات غيرمعتبر و بي كيفيت 
است كه هزينه هاي مجدد و سنگيني را به آنها تحميل 

مي كند.

محصوالتبهاندازهكافيدربازاروجوددارد
موسوي مجد در ادامه به توليد گسترده محصوالت و 
عرضه مناسب آن به بازار در سال گذشته اشاره كرد و 
گفت: محصوالت به اندازه كافي وجود دارد و مردم نبايد 
تقاضاي كاذب براي لوازم خانگي در بازار ايجاد كنند و 

فرصت را به دست دالالن و واسطه ها بدهند.
وي در پايان با انتقاد از گسترش و رواج خريد كاال هاي 
به اصط��الح بانه اي در بازار و اش��اره ب��ه اينكه خريد 
كاال هاي قاچ��اق باعث از بين رفتن اش��تغال خواهد 
شد؛ از مردم خواس��ت كه كاال هاي مورد نياز خود را از 
فروشگاه هاي معتبر تهيه و هنگام خريد حتما به شركت 
گارانتي دهنده دقت كنند ك��ه در موقع خرابي دچار 

مشكل و سردرگمي نشوند.

صرفه جويي ۲۷۴ ميليون ليتر 
بنزين در منطقه ساري

مازندران| مدير شركت 
ملي پخ��ش فرآورده هاي 
نفتي منطقه ساري گفت: با 
اقبال مصرف گاز سي ان جي 
در مازن��دران، مقدار زيادي 
در مصرف سوخت فسيلي 
صرفه جويي شد . سبحان 
رجب پورمدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه ساري با اش��اره به اينكه بايد در فرهنگ سازي 
اس��تفاده از س��وخت پاك تالش كرد، بيان داشت: در 
سال ۹۷ با مصرف ۱۹۲ ميليون كيلوگرم گاز سي ان جي 
توسط خودروها در منطقه مركزي مازندران حدود ۲۷۴ 
ميليون ليتر بنزين صرفه جويي شد . سبحان رجب پور 
پديده آلودگي هوا در مناطق شهري را يكي از رهاوردهاي 
صنعتي شدن دانست وادامه داد: با توجه به فعاليت ۸۶ 
جايگاه سي ان جي در حوزه عملياتي شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه ساري، مصرف بنزين نسبت 

به مدت مشابه سال قبل افزايش چشمگيري نداشت .

خريد تضميني گندم در كشور 
از ۳ميليون تن فراتر رفت

بوشهر| مجري طرح ملي 
گندم گف��ت: از آغاز فصل 
برداش��ت گن��دم تاكنون 
3ميلي��ون و ۱00هزار تن 
گندم مازاد بر نياز كشاورزان 
تضمين��ي  ت  ر به ص��و
خريداري ش��ده اس��ت. به 
گزارش تسنيم، اسماعيل اسفندياري پور ديروز در آيين 
شكرگزاري پايان برداشت گندم در استان بوشهر با بيان 
اينكه خريد تضميني گندم مازاد بر نياز كشاورزان در نقاط 
مختلف كشور ادامه دارد اظهار داشت: خريد تضميني 
گندم مازاد بر نياز مصرف كشاورزان تاكنون به سه ميليون 
و ۱00 هزار تن رس��يده كه نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته افزايش قابل توجهي دارد. وي با يادآوري اينكه 
سال گذشته ۱3.3 ميليون تن گندم خريداري شد افزود: 
پيش بيني مي شود امسال ۱۴.5 ميليون تن محصول 
گندم در كشور توليد شود كه نسبت به ۱3.3 ميليون تن 

سال گذشته افزايش نشان مي دهد.

ايجاد جاده اضطراري در مسير 
پايانه بركت مهران

ايالم| اس��تاندار ايالم از 
ايجاد ورودي و خروجي و 
جاده اضطراري در مسير 
پايانه بركت مهران براي 

اربعين ۹۸ خبر داد.
ب��ه گ��زارش باش��گاه 
قاس��م  ن،  را خبرن��گا
سليماني دشتكي استاندار ايالم ديروز در نشست 
ستاد اربعين استان خواستار ايجاد ورودي و خروجي 
و جاده اضطراري در مسير پايانه بركت مهران شد 
و گفت: يكي از مطالبات مهم در اين باره جداسازي 
مس��ير پايانه بركت از مس��يرهاي ديگر است و اگر 
اين اتفاق نيفت��د با توجه به پيش بيني تراكم چند 
برابري جمعيت امسال مشكالت سال گذشته تكرار 
مي ش��ود. وي افزود: به خاطر اهمي��ت كار امور در 
دس��ت اقدام اربعين از جمله طرح زيرگذر و روگذر 
و جاده اضط��راري براي پايانه بركت بايد توس��ط 

مسووالن ذيربط به لحظه گزارش شود.

پيوستن فرماندار كرمانشاه به 
كمپين حمايت از مستاجرين

كرمانش�اه| فرمان��دار 
كرمانش��اه هم به كمپين 
»حمايت از مس��تاجرين« 
پيوس��ت. فضل اهلل رنجبر 
فرماندار كرمانش��اه ضمن 
حمايت از كمپين »حمايت 
از مستاجرين« به عنوان يك 
اقدام فرهنگي در راس��تاي س��اماندهي بازار مسكن و 
بحث اجاره و رهن، گفت: از اين اقدام صميمانه قدرداني 
مي كنم و قطعًا من ني��ز به اين كمپين مي پيوندم. وي 
گفت: براساس قوانين و مقررات رابطه مالك و مستاجر 
يك رابطه خصوصي و مبتني بر توافق اس��ت، لذا بايد 
وجدان مال��كان و بنگاه هاي معامالت ملكي كه در اين 
زمينه فعاليت دارند، بيدار شود تا رابطه و توافقي مناسب 

در اين بين شكل گيرد.
وي اف��زود: اگر اين دو عنصر واقعًا خدا را در نظر بگيرند 
و عدل و انصاف داشته باشند، قطعًا يك درصد كمي به 

اجاره بهاي امسال اضافه مي كنند.

تالش براي ارتقاي جايگاه 
توليد و صنعت در كردستان

كردستان| مديرعامل 
ش��ركت ش��هرك هاي 
صنعت��ي كردس��تان از 
افتتاح نمايشگاه »رونق 
توليد« در اين استان خبر 
داد و گف��ت: كردس��تان 
جايگاه صنعتي ضعيفي 
دارد، ام��ا به لحاظ صنعتگر، اس��تعدادهاي زياد و 
صنعتگران قوي در سطح كشور دارد كه محصوالت 
خود را ب��ا كيفيت بس��يار مطلوبي به ب��ازار ارايه 

مي كنند.
به گزارش ايسنا، احمد خسروي با اشاره به اينكه 
طي س��ال گذشته به دليل تحقق شعار حمايت از 
كاالي ايراني، كمترين تعطيلي واحدهاي صنعتي 
و توليدي را در س��طح استان داشتيم، اظهار كرد: 
حف��ظ وضعيت موجود صنعت اس��تان از اولويت   
شهرك هاي صنعتي كردستان اس��ت و بايد اين 

روند حمايتي، طي سال هاي آينده نيز ادامه يابد.
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دستگيريمتهمبهاتالفيك
قالدهخرسدرسوادكوه

ساري| دادس��تان عمومي و انقالب س��وادكوه از 
دستگيري متهم به اتالف يك قالده توله خرس در اين 
شهرستان خبر داد. رسول محمدي در اين خصوص 
گفت: پرونده قضايي ب��راي ضاربان اين توله خرس 
در دادس��راي عمومي و انقالب شهرستان سوادكوه 
تشكيل و با پيگيري عوامل انتظامي يكي از متهمان 
شناسايي و دستگير شد. اين مقام قضايي خاطرنشان 
كرد: پرونده متهم براي انجام تحقيقات تكميلي در 
يكي از شعبات دادسراي عمومي و انقالب سوادكوه در 
حال رسيدگي است. شنبه ۲5خرداد يك توله خرس 
۲ساله در منطقه دراسله سوادكوه استان مازندران؛ 
هنگامي كه همراه مادر خ��ود در حركت بود از يك 
تپه به پايين سقوط كرده و از مادرش فاصله گرفت.

اهالي روس��تا به طرز بي رحمانه اي با ضربات متعدد 
سنگ و چوب توله خرس را زخمي كردند. هرچند 
كوهنوردان عابر به محيط بان ها اطالع دادند و آنها به 
كمك توله خرس شتافتند، اما به دليل شدت جراحات 
آنها نتوانستند حيوان را نجات دهند و در نهايت توله 
خرس كشته ش��د. بر اس��اس تصاويري كه از ادامه 
ماجراي كشتار بي رحمانه يك توله خرس در منطقه 
دراسله سوادكوه به دست ديده بان رسيده است، افراد 
حاضر در صحنه پس از مجروح نمودن توله خرس با 
ضربات سنگ، حيوان نيمه جان را به زور به حاشيه 
جاده كشانده و قصد دزديدن جسم نيمه جان توله 
خرس بوسيله يك كاميونت را داشته اند. در اين زمان 
يكي از فعاالن محيط زيست سوادكوه در محل حاضر 
شده و ضمن اطالع به نيرو هاي محيط زيست از سرقت 
توله خرس جلوگيري مي كند. متخلفين پس  از طي 
مسافتي احساس خطر كرده و توله خرس مجروح را 

به جاده انداخته و فرار مي كنند.

درخششدربخش
مسووليتهاياجتماعي

ساري| عضو هيات رييسه مجلس دهم در نشست 
تخصصي مس��ووليت اجتماعي شركت هاي تابعه 
صنعت نفت شمال كشور با بيان اينكه عملكرد وزارت 
نفت در بسياري از حوزه ها مطلوب ارزيابي مي شود، 
گفت: عملكرد وزارت نفت در حوزه گازرساني بسيار 
درخش��ان اس��ت. به گازرش »تع��ادل« علي اصغر 
يوس��ف نژاد نماينده مردم شهرستان ساري و عضو 
هيات رييس��ه مجلس دهم در نشس��ت تخصصي 
مسووليت اجتماعي شركت هاي تابعه صنعت نفت 
شمال كشور كه در ش��ركت گاز مازندران در ساري 
برگزار شد، اظهار كرد: خط انتقال گاز دامغان - كياسر 
- ساري - نكا يكي از كارهاي ماندگار اين وزارتخانه 
است كه كمبود گاز در شهرهاي شمالي كشور به ويژه 
فصل زمستان را برطرف كرد. يوسف نژاد، با بيان اينكه 
عملكرد وزارت نفت در بس��ياري از حوزه ها مطلوب 
ارزيابي مي شود، گفت: عملكرد وزارت نفت در حوزه 

گازرساني بسيار درخشان است. 

ايجاد۱۰ميليونتنظرفيت
توليدفوالددرخليجفارس

اصفهان|  حميدرضا عظيميان مديرعامل فوالد 
مباركه در نشست بررسي برنامه توليد ۱0 ميليون 
تن فوالد در منطقه خليج فارس كه با حضور خداداد 
غريب پور رييس هيات عامل ايميدرو، مشاور طرح 
جامع فوالد، مديران عامل ش��ركت هاي ملي فوالد 
ايران، گل گهر، منطقه خليج فارس، مادكوش، صبا 
فوالد خليج فارس و كاوه جنوب برگزار ش��د، گفت: 
با توجه به ظرفيت هاي مناس��ب موجود در منطقه 
هرمزگان و با تأمين زيرساخت هاي مناسب از قبيل 
معدن، آب، برق، ريل و جاده، طرح ايجاد ۱0 ميليون 
تن ظرفيت توليد ف��والد در منطقه خليج فارس كه 
در راستاي منافع ملي اس��ت مي تواند در دستيابي 
به اهداف سند چش��م انداز افق ۱۴0۴ فوالد كشور و 
ايجاد ظرفيت 55 ميليون تن فوالد و همچنين توسعه 
صادرات و خارج شدن هرچه بيشتر از اقتصاد متكي 

به نفت موثر باشد.

ركورداستفادهاز
آجرهاينسوزفوالدسبا

اصفهان|   با تالش كاركنان تعميرات نس��وز و 
همكاري موثر واحدهاي فوالدسازي و ريخته گري 
مداوم و دفتر فني نسوز در خردادماه ۱3۹۸، عمر 
آجرهاي نسوز پاتيل هاي مذاب فوالد سبا به ۱۶۷ 
ذوب افزايش يافت و ركورد جديدي به ثبت رسيد. 
احمدرضا بخشايي، رييس واحد تعميرات نسوز 
مجتمع فوالد سبا اين خبر را داد و با بيان اينكه 
ركورد قبلي نس��وز پاتيل تعداد ۱53 ذوب و در 
فروردين سال ۹۷ ثبت شده بود گفت: اين افزايش 
تعداد ذوب گيري باعث بهبود ميانگين تعداد ذوب 
نسوز پاتيل از ۱۲5 ذوب در سال ۹۷ به ۱۴۸ ذوب 

در دو ماه سال جاري شده است.

امضايتفاهمنامههمكاري
باشهركهايصنعتي

ساري| مدير دفتر مديريت مصرف شركت توزيع 
نيروي برق مازندران از امضاي تفاهم نامه همكاري 
با شركت شهرك هاي صنعتي استان مازندران خبر 
داد. مهندس سيد محمد عليان گفت: براي اولين بار 
تفاهم نامه همكاري در راستاي كاهش پيك بار به ويژه 
در ساعت ۱۲ الي ۱۶ روزهاي گرم تابستان در جهت 
تامين برق پايدار مشتركين و پيشگيري از آسيب هاي 
احتمالي به تاسيسات برق منعقد شد. وي بيان داشت: 
تعداد شهرك هاي صنعتي كه مشمول اين تفاهم نامه 
مي شوند ۲۶ شهرك با تعداد 30 فيدر تغذيه كننده 
است. مدير دفتر مديريت مصرف شركت توزيع نيروي 
برق مازندران گفت: مديريت مصرف ضرورت امروز و 
نياز فرداست و مديريت مصرف به معني كم مصرف 
كردن نيست بلكه درس��ت مصرف كردن و مصرف 

برق را مديريت كردن است.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

بدترين نمره ماليات به سيگار در دنيا به ايران داده شد

تعداد كارخانه هاي دخانيات از سال ۹۴ تقريبا دو برابر شده است

تخصيص  ارز دولتي  براي كاغذ  سيگار
دخانيات، بر اس��اس آخرين آمارهاي منتشر شده از 
سوي سازمان جهاني بهداشت، در سال ۲۰۱۷، حدود 
يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون نفر در جهان مصرف كننده 
داش��ت و از اين ميزان حدود ۱۰ ميليون نفر به علت 
مصرف مستقيم و غيرمستقيم دخانيات جان خود را 
از دست دادند، از طرف ديگر بر اساس آمارهاي وزارت 
بهداشت در ايران س��االنه ۵۵ تا ۶۰ هزار مرگ بر اثر 
مصرف دخانيات رخ مي دهد. يعن��ي به ازاي هر يك 
ميليون نخ س��يگار، يك مرگ محاسبه مي شود كه با 
مصرف ساالنه ۵۵ تا ۶۰ ميليارد نخ سيگار در كشور، ۵۵ 
تا ۶۰ هزار مرگ اتفاق مي افتد. از طرف ديگر روزانه ٢٠ 
ميليارد تومان و سالي ١٠٠ هزار ميليارد تومان خرج 
سيگار مي ش��ود اما اين تمام ماجراي سيگار در ايران 
نيست، پرونده دخانيات در ايران زماني جالب مي شود 
كه بدانيم در شرايط فعلي كه برخي صنايع داروسازي 
براي ادامه فعاليت خود با مش��كل تامي��ن ارز روبه رو 
هستند، كارخانه هاي توليد سيگار، ارز دولتي 4۲۰۰ 
توماني دريافت مي كنند. اين وضعيت در حالي است 
كه ايران از س��ال ۱38۵، عضو معاهده و كنوانسيون 
جهاني كنترل دخانيات است و طبق اين كنوانسيون، 
به ان��دازه ٧٠ درصد قيمت خرده فروش��ي هر پاكت 
سيگار، بايد ماليات اخذ شود در حالي كه نه تنها تاكنون 
اقدام موثري در زمينه كنترل دخانيات انجام نشده بلكه 
تعداد كارخانه هاي دخانيات از سال ۹4 تقريبا دو برابر 
ش��ده و قانون ماليات بر سيگار هم پيشرفت چنداني 
نداشته است و نتيجه چنين وضعيتي سبب شد تا ايران 
امسال در كنوانسيون جهاني كنترل دخانيات، بدترين 

نمره ماليات به سيگار در دنيا را بگيرد. 

   ارز دولتي براي سيگار
چندي پيش عليرضا رييسي، معاون بهداشت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با انتقاد از »دست 
داش��تن مافياي قدرتمن��د در واردات توتون و كاغذ 
سيگار«، اعالم كرد: با وجود تحريم هاي ظالمانه امريكا، 
ارز دولتي به س��يگار مي دهند و ١۶ ميليون دالر ارز 
دولتي 4٢٠٠ توماني به كاغذ سيگار دادند؛ در حالي 

كه براي ارز دولتي دارو بايد چانه زني كنيم. 
او افزود: متاسفانه به جاي دارو و تجهيزات پزشكي ارز 
نيمايي به واردات توتون مي دهند و ١٧٠ ميليون دالر 
براي واردات توت��ون ارز نيمايي تخصيص پيدا كرد و 
با وجود تحريم، در س��يگار تحريم نيستيم و برترين 
برندهاي سيگار مي توانند حتي جلوي وزارت بهداشت 

شعبه بزنند. 
حاال با گذش��ت دو روز از اي��ن اظهارنظر، نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي هم به صف منتقدين تخصيص 
ارز دولتي به س��يگار پيوس��تند. روز گذشته مسعود 
رضايي، عضو كميس��يون اجتماعي مجلس شوراي 
اس��المي با بيان اينكه ارز دولتي نبايد براي توس��عه 
صنعت دخانيات مصرف شود، خواستار تعيين عوارض 
سنگين براي صنايع دخانيات كشور شد. او درباره اين 
موضوع بيان كرد: ابتدا بايد مواضعمان را در خصوص 

دخانيات روش��ن كنيم كه آيا اين مواد را اساسا براي 
مردم و جامعه مض��ر مي دانيم يا خير، در صورتي كه 
براي اقتصاد، سالمت فردي و جامعه مضر تلقي كنيم، 
باي��د با طرح برنامه اي مصرف و تولي��د اين مواد را به 
حداقل ممكن برسانيم. اگر وجود صنعت دخانيات را 
به عنوان كااليي سود آور و اشتغال زا محسوب كنيم، 
در واق��ع براي كس��ب منفعتي محدود به اس��تقبال 
آس��يب هاي آن رفته ايم و عوارض بي ش��ماري را بر 

جامعه تحميل كرده ايم. 
او گفت: براي توسعه صنعت دخانيات كشور نه تنها 
نبايد ارز دولتي مصرف ش��ود، بلك��ه بايد عوارضي را 
هم از اين صنايع اخذ كني��م، دو نوع ماليات در عرف 
وج��ود دارد، ابتدا مالياتي كه حاكمي��ت از صنايع و 
كارخانه ها مي گيرد و ديگري مالياتي كه با اين عنوان 
خوانده نمي شود و به آن عوارض مي گويند و زماني كه 
س��اختاري براي يك جامعه زيان آور باشد بايد براي 
جبران آن ضرر هزين��ه اي بپردازد، بنده معتقدم بايد 
براي صنايع دخانيات كشور به جهت تهديد سالمتي 

مردم عوارض سنگيني در نظر گرفته شود.

   افزايش ماليات هم راه به جايي نبرد
تخصيص ارز دولتي براي س��يگار در حالي است كه 
امسال در كنوانسيون جهاني كنترل دخانيات، بدترين 
نمره ماليات به سيگار در دنيا به ايران داده شده است، 
اصغر س��ليمي سخنگوي كميسيون ش��وراها و امور 
داخلي مجلس درباره اين موضوع بيان كرد: افزايش 
ماليات دخانيات در برنامه شش��م توس��عه و بودجه 
سنواتي اشاره شده است، اما بنده معتقدم اين افزايش 
نسبت به تورم و رش��د قيمت كاالهاي اساسي بسيار 

ناچيز بوده و تأثيرگذاري چنداني هم نخواهد داشت.
او با اعالم اينكه تعداد كارخانه هاي دخانيات از س��ال 
۹4 تقريبا دو برابر شده است، مي افزايد: علت اصلي آن، 
سودآوري قابل توجه صنعت دخانيات است، از طرفي 
احداث اين مجموعه ها اشتغالزايي بسيار خوبي داشته 
است اما صرف اين موضوع نبايد مانع افزايش ماليات و 
نظارت بر اين كارخانه ها شود. اگر بر صنعت دخانيات 
نظارت و كنترل كافي صورت نگيرد، تعداد كارخانه روز 
به روز افزايش پيدا كرده و مبارزه، ساماندهي و نظارت 

بر اين كارخانه ها با سختي همراه خواهد شد.
عقب  ماندن در برنامه افزايش ماليات سيگار در حالي 
است كه س��اير برنامه هاي وزارت بهداشت هم براي 
كنترل مصرف س��يگار نتيجه چنداني نداشته است. 
درحالي اس��ت كه كارخانه هاي توليد دخانيات براي 
افزايش توليد دورخيز كرده اند. عليرضا رييسي، معاون 
بهداشت وزير بهداشت درباره اين موضوع بيان كرد: 
در حال حاضر طبق برآوردهاي وزارت بهداشت ساالنه 
حدود 3۵ تا 4۰ ميليارد نخ توليد سيگار در كشور داريم، 
اما كارخانه هاي توليدي براي افزايش دادن ميزان توليد 
خود اين رقم را 8۰ ميليارد نخ سيگار برآورد كرده اند تا 

بتوانند توليد خود را افزايش دهند.
او افزود: بهترين راه براي مبارزه با دخانيات اين است كه 

نخ فروشي سيگار بايد ممنوع شود، چرا كه نخ فروشي 
سيگار، سن و ميزان مصرف را افزايش مي دهد. بيشتر 
دكه ها جلوي دانشگاه ها و مدارس سيگار مي فروشند، 
در حالي كه فروش سيگار در دكه ها ممنوع است و در 
سوپرماركت ها هم بر اس��اس قانون فروش سيگار به 

افراد زير ١٨ سال ممنوع است.

   قانون داريم اما اجرا نمي شود
بازار پر رونق توليد و مصرف س��يگار در حالي اس��ت 
كه دبيركل جمعيت مبارزه ب��ا دخانيات اعتقاد دارد 
در زمين��ه مقابله با توليد و مص��رف دخانيات قوانين 
بس��ياري وجود دارد. محمدرضا مسجدي درباره اين 
موضوع بي��ان كرد: يك صنعت را مث��ال بزنيد كه در 
عرض ۲ س��ال، كارخانجات آن ۲ برابر شده باشد. در 
سال ۹4، ۹ كارخانه توليد سيگار داشتيم و در سال ۹۶، 
اين تعداد به ۱۷ كارخانه رسيده است. تنها صنعتي كه 

توليد آن دو برابر ش��ده است، سيگار و توتون است. به 
اين معنا كه با افزايش توليد، سود بيشتري نيز نصيب 
توليد كنندگان مي شود. سود توليد نيز حاصل مصرف 
بيشتر اس��ت. به طوري كه مصرف قليان در دختران 
چند برابر شده و نوجوانان نيز بيش از گذشته سيگار 

مصرف مي كنند.
او افزود: قانون و ايين نامه براي مبارزه با دخانيات زياد 
داريم اما هيچكدام از قوانين در اصناف و وزارت صمت 
اجرا نمي شود، از سال ٨۵ عضو معاهده و كنوانسيون 
جهاني كنترل دخانيات هس��تيم كه مانند معاهده 
انرژي هس��ته اي اس��ت و به صورت مداوم مسووالن 
جهاني پي��روي از كنوانس��يون را در ايران بررس��ي 
مي كنند و امس��ال بدترين نمره ماليات به س��يگار 
در دني��ا را به ايران دادند و بر طبق اين كنوانس��يون، 
ب��ه اندازه ٧٠ درصد قيمت خرده فروش��ي هر پاكت 
س��يگار، بايد ماليات اخذ شود در حالي كه متأسفانه 

در اين زمين��ه عملكرد خوبي نداريم. و از طرف ديگر 
دولت در پنج رديف اول تخصيص ارز رسمي، واردات 
كاغذ س��يگار و توتون را قرار داده است و اين موضوع 

كار درستي نيست. 
مسجدي با بيان اينكه روزانه ٢٠ ميليارد تومان خرج 
سيگار مي شود، مي گويد: س��الي ١٠٠ هزار ميليارد 
تومان خرج سيگار مي شود و بزرگ ترين خطر ابتالء 
به فش��ارخون باال، مص��رف دخانيات اس��ت و خطر 
سكته قلبي تا ٢ برابر با مصرف دخانيات افزايش پيدا 
مي كند. برخي نمايندگان مجلس استفساريه خارج 
شده قهوه خانه از شمول اماكن عمومي را امضا كردند، 
در حالي كه نماين��دگان مجلس باي��د از قانوني كه 
خودشان تصويب كرده اند، حمايت كنند و نقايص آن 
را برطرف كنند. زيرا، اين بهانه كه تعطيلي قهوه خانه ها 
منجر به زيرزميني ش��دن فعاليت آنها مي شود، قابل 

قبول نيست. 
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هيچ مديري حق ممانعت از 
ثبت نام دانش آموزان را ندارد

معاون پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش به خبر 
منتشره در فضاي مجازي مبني بر ممانعت مدارس 
از ثبت نام دانش آموزاني كه اخيرا كليپ جنجالي آنها 
با موسيقي غيرمجاز منتشر شد، واكنش نشان داد و 
تاكيد كرد كه هيچ مديري حق چنين كاري را ندارد.

عليرضا كاظمي )درباره خبر منتشره در فضاي مجازي 
مبني بر ممانعت مدارس از ثبت نام دانش آموزاني كه 
اخيرا كليپ جنجالي آنها با موسيقي غيرمجاز منتشر 
شد، به ايلنا گفت: من اولين بار است كه چنين چيزي 
را مي شنوم، اما اين مساله بايد از طريق واحد ارزيابي 
و شكايات آموزش و پرورش مورد بررسي قرار بگيرد، 
از طرفي هيچ مديري حق ممانع��ت از ثبت نام اين 
دانش آموزان را ن��دارد. او ادامه داد: اگر دانش آموزي 
در مدرسه دچار بي انضباطي شده، اين امر مربوط به 
شوراي انضباطي مدرسه مذكور خواهد شد، زيرا هر 
مدرسه اي ش��وراي انضباطي دارد كه به اين مسائل 
رسيدگي مي كنند. معاون پرورشي و فرهنگي آموزش 
و پرورش افزود: در خصوص عدم ثبت نام اين دسته از 
دانش آموزان بايد با مدير آن مدرسه صحبت كرد، زيرا 
ممكن است مسائل ديگري موجب عدم ثبت نام شده 
باش��د كه من و شما از آن بي خبريم. با مدير مربوطه 
گفت وگو به عمل خواهد آمد تا بدانيم به چه دليل او را 
ثبت نام نكرده و اصال حق چنين كاري را نداشته است.

كاظمي اش��اره ك��رد: به ه��ر حال ممكن اس��ت 
دانش آموزان تخلفاتي داشته باشند، اما مرحله اول 
پس از انجام تخلفات از سوي دانش آموزان تذكر دادن 
و فراخواندن پدر و مادر آن دانش آموز اس��ت، بطور 
كل من بعيد مي دانم به خاطر چنين موضوعي يك 
مدير مدرسه دانش آموزان را از مدرسه اخراج كند يا از 

ثبت نام آنها ممانعت به عمل آورد. 

 غربالگري اهداكنندگان
باِر اولي خون

مديرعامل سازمان انتقال خون ايران ضمن تشريح 
اقدامات انجام شده جهت تضمين سالمت خون هاي 
اهدايي و غربالگري اهداكنندگاِن بار اول خون، در عين 
حال گفت: به دنبال متمركزسازي مراكز اهداي خون 
هستيم؛ هرچند كه در حال حاضر كمبود امكانات و 
منابع مالي سد راهمان است. علي اكبر پورفتح اهلل با 
اشاره به برنامه سازمان انتقال خون براي غربالگري 
اهداكنندگان بار اول در كشور، به ايسنا گفت: در حال 
حاضر در ۱۵ استان كشور برنامه آزمايش و غربالگري 
اهداكنندگان بار اولي را انجام مي دهيم. علت اجراي 
اين طرح اين است كه بر اساس گزارش هايمان 8۰ 
 B، درصد رخداد مثبت شدن آزمايش هاي هپاتيت
C و HIV در اهداكنندگان بار اولي است. بر همين 
اساس اهداكنندگان بار اول در ۱۵ استان كشور ابتدا 
مورد ارزيابي آزمايشگاهي قرار مي گيرند و بعد از چهار 
ماه براي اهداي خون فراخوان مي شوند. البته اين اقدام 
هزينه ها و حجم كار ما را بسيار افزايش مي دهد، اما بر 
روي سالمت خون تاثير مستقيمي دارد. او با بيان اينكه 
به هر حال در ۱۵ استان كشور اين برنامه را اجرا كرديم 
كه طبيعتا چالش هاي خاص خود را دارد، افزود: در 
استان هايي كه اين برنامه اجرا شده حدود ۵۰ درصد 
اهداكنندگان بعد از انجام آزمايشات ش��ان، ديگر به 
مراكز اهداي خون مراجعه نمي كنند، اما به هر حال 

براي ارتقاء سالمت خون اين اقدامات الزامي است. 

صادرات داروي ايراني به بيش از ۳۰ كشور 

چالش تامين كاغذ كتاب براي سال تحصيلي 1۴۰۰ - 1۳۹۹

سرپرست سازمان غذا و دارو با اعالم فعاليت ۱۲۰ كارخانه 
داروسازي در كشور و چگونگي تامين و تدارك دارو در شرايط 
فعلي، در عين حال درباره چرايي ايجاد شرايط »قرارگاه« 
در سازمان غذا و دارو و همچنين مباحث مطرح در زمينه 

احتمال تغيير نرخ ارز دارو، توضيح داد.
محمدرضا شانه ساز با اشاره به سياست هاي دارويي وزارت 
بهداشت و همچنين مباحث مطرح در زمينه ايجاد شفافيت 
در سازمان غذا و دارو، گفت: در دهه هاي گذشته داروسازي 
كش��ور از توان بالقوه خوبي برخوردار شده است و با وجود 
آنكه از سوي عده اي هميشه تالش شده كه تامين داروي 
مردم با مشكل مواجه شود، اما به دليل پتانسيل موجود در 
كشور، اين نقشه ها محقق نشده و مردم توانسته اند داروي 

مورد نيازشان را با بهترين كيفيت و قيمت دريافت كنند.
او در توضيح ظرفيت هاي داروس��ازي كشور، نيز گفت: در 
حال حاضر ۱۲۰ كارخانه داروس��ازي فعال، توليد دارو در 
كشور را انجام مي دهند. ۷۰ كارخانه مواد اوليه دارويي در 
كشور داريم و ۵۶ شركت توزيع و پخش سراسري داريم كه 

دارو را با سرعت و قيمت يكسان در كشور توزيع مي كنند. ۱۲ 
هزار داروخانه نيز در زمينه عرضه دارو در سطح كشور فعالند.

   توليد ۹۷ درصد داروها در كشور
ش��انه ساز افزود: با اينچنين پتانس��يلي، باالي ۹۷ درصد 
داروهاي مورد نياز در كش��ور توليد مي شود كه البته عدد 
صحيح تر آن ۹۹ درصد است و اين تفاوت به دليل داروهايي 
است كه مشابه توليد داخل دارند. در مجموع دارو در بحث 
اقتصاد مقاومتي خوب عمل كرده است و اين درصد ناچيز 
واردات هم هميشه در همه جاي دنيا بوده است و نمي توان 
درهاي كش��ور را به روي يافته هاي جديد دارويي بس��ت؛ 
چراكه پزشكان و بيماران به اين دسته از داروها نيز نياز دارند. 
سرپرست سازمان غذا و دارو با اشاره زيرساخت هاي مفصل و 
مناسب داروسازي كشور تاكيد كرد: اين توان در كشور وجود 
دارد كه هر داروي مورد نياز كشور كه توليد آن توجيه داشته 
باشد را طي دو سال توليد كنيم. به همين دليل هم هست كه 
با وجود تمام سنگ اندازي ها، داروي مردم تامين شده است و 

اميدوارم با سياست هاي جديد وزارت بهداشت بحث تامين 
و تدارك دارو در اسرع وقت و با مناسب ترين قيمت صورت 

گيرد و به دست مردم برسد.
شانه س��از به مبحث حمايت از توليد داخل و رونق آن نيز 
اش��اره كرد و گفت: انتظار آن اس��ت كه از توليدكنندگان 
داخلي حداكثر حمايت و پشتيباني صورت گيرد و سياست 
در وزارت بهداش��ت و س��ازمان غ��ذا و دارو نيز حمايت از 
توليد داخل اس��ت. سرپرست س��ازمان غذا و دارو با اشاره 
به اصل ش��فافيت و اهميت آن، گفت: در اين خصوص هم 
اقدامات خوبي صورت گرفته است؛ بطوري كه تمام آراي 
كميسيون ها و مصوبات آنها بالفاصله در سايت سازمان اعالم 
مي شود تا به اين ترتيب افكار عمومي و ذي نفعان بتوانند به 
آن دسترسي يابند و از آن مطلع باشند و ابهامات نيز براي 
ذي نفعان برطرف شود. از طرفي اين بهترين وسيله اي است 
كه بتوانيم پايش در درون خودمان داشته باشيم و اميدوارم 
بتوانيم شفافيت و عدالت بيش��تري را نسبت به گذشته 

داشته باشيم.

معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان پژوهش گفت: براي 
سال تحصيلي ۹۹-۹8 مشكل تأمين كاغذ را حل كرده ايم 
اما بايد فرايند چاپ برخي كتاب ها براي سال ۱4۰۰-۹۹ را 

شروع كنيم كه دچار مشكل جدي هستيم.
يكي از بحث هاي داغي كه هر سال با شروع امتحانات پايان 
سال دانش آموزان و سپس تابس��تان داغ مي شود، بحث 
كتاب هاي درسي اس��ت. از يك طرف ثبت نام كتاب هاي 
درسي مدت هاست آغاز ش��ده و در هر پايه شيوه ثبت نام 
كتاب هاي درسي كمي متفاوت اس��ت. از سوي ديگر هر 
ساله شاهد اين هس��تيم كه حجم زيادي از كتب درسي 
پس از پايان سال تحصيلي توسط دانش آموزان دور انداخته 
مي شود و حتي در يك رسم ديرينه برخي از دانش آموزان 
در پايان امتحانات يك درس آن را آتش مي زنند و دور آتش 

ش��ادي مي كنند. دو سالي است با بحث هاي گراني كاغذ، 
توجه بسياري به بحث سالم نگه داشتن كتاب هاي درسي، 
جم��ع آوري آنها و جلوگي��ري از هدر رفتن اين س��رمايه 
شده اند، و باز از س��وي ديگر در اين ايام و هر چه بيشتر به 
آغاز سال تحصيلي نزديك شويم اين بحث داغ مي شود كه 
آيا كتاب هاي درسي به موقع به دست دانش آموزان خواهد 
رسيد؟ و امسال اين سوال مطرح است كه آيا چاپخانه ها با 
كمبود كاغذ براي چاپ اين حجم وسيع كتاب درسي رو به 
رو نيستند؟ علي باقرزاده معاون توسعه منابع و پشتيباني 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي آموزش و پرورش 
در پاس��خ به اين پرسش كه آموزش و پرورش آيا برنامه اي 
براي جمع آوري كتاب هاي درسي دانش آموزان، استفاده 
دوباره آنها، دارد يا نه به مهر گفت: حتما بايد سازمان پژوهش 

در اين زمينه كاري انجام دهد و حرف درس��تي است. يك 
بحث پايدار سازي كتاب هاي درسي است كه كتاب را طوري 
توليد كنيم كه حداقل سه سال قابل استفاده باشد. يك سري 
كارهاي نرم افزاري نياز اس��ت كه برنامه مان و محتوايمان 
اينقدر ثبات داش��ته باشد كه كتاب هايمان را حفظ كنيم 
كه اين هم باز مخالفيني دارد كه كتاب سه سال حفظ شود 
و به موضوعات روز در آن توجه نش��ود.  او در پاس��خ به اين 
پرسش كه براي چاپ كتاب هاي سال تحصيلي پيش رو 
آيا با مشكل جدي در تأمين كاغذ روبه رو هستيد يا نه بيان 
كرد: ما براي سال تحصيلي ۹۹-۹8 مشكل تأمين كاغذ را 
حل كرده ايم اما از آنجا كه تابستان امسال بايد فرايند چاپ 
برخي كتاب هاي پايدار براي سال تحصيلي ۱4۰۰- ۹۹ را 

بايد شروع كنيم بايد بگويم دچار مشكل جدي هستيم.

    دبيركل جمعيت مبارزه با دخانيات: در عرض 2 سال، كارخانجات سيگار 2 برابر شده باشد. در سال ۹۴، ۹ كارخانه توليد سيگار داشتيم و در سال ۹۶، 
اين تعداد به 1۷ كارخانه رسيده است. تنها صنعتي كه توليد آن دو برابر شده است، سيگار و توتون است. به اين معنا كه با افزايش توليد، سود بيشتري 

نيز نصيب توليد كنندگان مي شود. سود توليد نيز حاصل مصرف بيشتر است
   عليرضا رييسي، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با انتقاد از »دست داشتن مافياي قدرتمند در واردات توتون و كاغذ 
سيگار«، اعالم كرد: با وجود تحريم هاي ظالمانه امريكا، ارز دولتي به سيگار مي دهند و ١۶ ميليون دالر ارز دولتي ۴٢٠٠ توماني به كاغذ سيگار دادند؛ 
در حالي كه براي ارز دولتي دارو بايد چانه زني كنيم متاسفانه به جاي دارو و تجهيزات پزشكي ارز نيمايي به واردات توتون مي دهند و ١٧٠ ميليون دالر 
براي واردات توتون ارز نيمايي تخصيص پيدا كرد و با وجود تحريم، در سيگار تحريم نيستيم و برترين برندهاي سيگار مي توانند حتي جلوي وزارت 

بهداشت شعبه بزنند

برش
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جزئيات جديد از فاز دوم طرح ترافيك پايتخت اعالم شد

رژيمترافيكيدوگانهدرروزهايپنجشنبه

جمع آوري گيت هاي نقدي عوارض آزادراهي تا پايان سال 

تغيير شرايط به نفع مستاجران با توليد انبوه مسكن شهرداري جديتي براي پس گرفتن امالك ندارد

گروه راه و شهرسازي|
 بدون شك يكي از مهم ترين اقدام هاي مديريت كنوني 
شهرداري تهران صرف نظر از تمام انتقادات وارده به آن، 
تغيير رژيم ترافيك تهران بعد از 38 سال بوده است. دو 
سال پيش زماني كه محسن پورسيدآقايي معاون حمل 
ونقل شهرداري تهران از تغيير طرح ترافيك صحبت 
كرد، برخي نهاد ها و س��ازمان ها مانند پليس راهور و 
ني��روي انتظامي از همكاري با ش��هرداري خودداري 
كردند، اما پورسيدآقايي علي رغم همه مخالفت ها حرف 
خود را بر كرس��ي نشاند و طرح ترافيك جديد را در دو 
فاز به اجرا درآورد. بر اساس اين طرح كه اواخر سال 96 
 به تصويب شوراي شهر تهران رسيد تمام شهروندان 
مي توانن��د وارد محدوده طرح ترافيك ش��وند اما بايد 
عوارض آن را كه بر اساس روز و ساعت ورود به محدوده 
تعيين شده است، پرداخت كنند.اين طرح سال گذشته 
اجرايي شد اما شهرداري براي اجراي فاز دوم اين طرح 
كه حذف محدوده زوج و فرد بود نيز با مشكل مواجه شد 
و هر چند اواخر سال گذشته شهرداري براي كساني كه 
به محدوده زوج وفرد وارد شده بودند پيامك عوارض 
ارس��ال كرد اما پليس راهور از جريمه ك��ردن آن ها 

خودداري كرد . 
حتي در ما ه هاي ابتدايي سال جاري نيز پليس، رييس 
كميسيون حمل و نقل شورا و حتي فرمانداري نيز اخذ 
عوارض ورود به محدوده زوج و فرد را غير قانوني اعالم 
كردند اما باز هم پورسيدآقايي كوتاه نيامد ومعتقد بود 
اخذعوارض ط��رح زوج و فرد در مصوبه ش��ورا آمده و 
قانوني است. در واقع حذف محدوده زوج و فرد از رژيم 
ترافيكي پايتخت فاز دوم اجراي اين طرح بود كه بعد از 
رايزني هاي بسيار قرار شد از ابتداي تير ماه سال جاري 
انجام شود. بر اين اساس تمام خوروهايي كه اطالعات 
خود را در سامانه تهران من ثبت كرده باشند از ابتداي 
تير مي توانند 20 روز در هر فصل به ش��كل رايگان به 
محدوده كنترل آلودگي هوا )زوج و فرد( تردد كنند و در 
روزهاي ديگر بايد عوارض ورود به محدوده را بپردازند.

با توجه به نزديك ش��دن زمان اجراي ف��از دوم طرح 
ترافيك تهران وحذف محدوده زوج فرد، روز گذشته 
محس��ن پورس��يدآقايی معاون حمل و نقل ترافيک 
شهرداری تهران در نشس��ت خبري به بيان جزئيات 

اين طرح پرداخت. 

 حلقه مركزي غيرفعال؛ حلقه اول فعال 
يكي از مهم ترين مواردي كه او به آن اشاره كرد، اجرای 
طرح جايگزين زوج و فرد در روزهای پنج ش��نبه بود 
. اين در حالي است كه س��ال گذشته طرح ترافيك و 
طرح زوج و فرد در روزهاي پنج شنبه اجرا نمي شد اما 
نكته جالب توجه اين اس��ت كه به گفته او طرح اصلي 
ترافيک در اين روز اجرا نمی ش��ود. اين بدان معناست 
افرادي كه مي خواهند در روز پنج شنبه وارد محدوده 
طرح ترافيك )حلقه اصلي و مركزي ترافيك( شوند بايد 
هزينه ورود به محدوده كاهش آلودگي هوا )حلقه اول يا 
همان محدوده زوج و فرد سابق( را پرداخت كرده وبعد 
به شكل رايگان وارد محدوده طرح شوند. اين باعث مي 
شود شهروندان تمايل كمتري براي ورود به اين محدوده 

داشته باشند. به گفته پورسيدآقايي، نتيجه تحقيقات 
نشان از آن دارد كه طرح جديد ترافيك كه طي يك سال 
گذشته اجرا شده، خوب بوده است. او يكي از داليل اين 
ادعا را كاهش آلودگي ه��وا و نيز كاهش 22 درصدي 

تردد خودروها به مركز شهر مي داند.

 توقف طرح 14 سال زوج و فرد
او با بيان اين كه گام دوم طرح جديد ترافيک از ابتدای 
تير اجرايی می شود،  در اين باره توضيح داد: بر همين 
اس��اس طرح زوج و فرد که 14 س��ال بود اجرا می شد 
متوقف خواهد شد. طرح زوج و فرد قبال کارايی داشت 
اما به دليل اين که طی 14 س��ال گذشته تاکنون آمار 
خودروها دو برابر ش��د ديگر اج��رای طرح موثر نبوده 
و تعدادخودروهاي��ی که به صورت زوج ي��ا فرد تردد 
می کردند بي��ش از کل خودروها در اجرای طرح کلی 
بود و ديگر نمی شد با اجرای اين طرح آلودگی و ترافيک 
را کنترل كرد.برای اج��رای طرح جايگزين زوج و فرد 
مطالعات تطبيقی با ساير کش��ورها انجام گرفت و از 
مش��اوران دانش��گاه ها بهره گرفتيم و در نهايت طرح 
کاهش آلودگی هوا به اتفاق آرا در شورای عالی ترافيک 
که مس��ووالن، پلي��س، ش��هرداری و ... در آن حضور 

داشتند مورد تاييد قرار گرفت.

 حذف پالك فروشي
پورس��يدآقايي در ادامه به بيان جزئي��ات فاز دوم اين 
طرح پرداخت و گفت: با اجرای طرح جايگزين زوج و 
فرد، خودروها ديگر بر اساس پالک شان تردد نمی کنند 
و ديگر شاهد پالک فروشی و طرح فروشی نيز نخواهيم 
بود. شهروندان تهرانی در صورتی که در سامانه »تهران 
من« ثبت نام کنند می توانند از 20 روز تردد رايگان در 
هر فصل در محدوده کاه��ش آلودگی هوا »زوج وفرد 
س��ابق« بهره مند ش��وند. تا کنون حدود يک ميليون 
خودرو در سامانه تهران من ثبت نام کرده اند، پايتخت 
4 ميليون خ��ودرو دارد که 2 ميليون آنها در محدوده 
کنترل کاهش آلودگ��ی هوا تردد می کنند و آمارهای 
موجود نشان می دهد هنوز تعداد زيادی از شهروندان 
در سايت تهران من ثبت نام نکرده اند.عالوه بر اين طرح 
ترافيک ديگر پنج شنبه ها اجرا نخواهد شد ولی از ابتدای 
تير طرح محدوده کنترل آلودگی هوا اجرا می شود که 
از س��اعت 6:30 تا 13 است. نرخ اين طرح  نيز بستگی 
 به س��اعت تردد و نوع معاينه فنی دارد که حداقل آن

7 هزار تومان و حداکثر 20 هزار تومان است.

 تنبيه با افزايش ۲۵ درصدی عوارض 
ب��ه گفته مع��اون حم��ل و نق��ل ش��هرداري تهران 
خودروهايی که مش��خصات آنها در سامانه تهران من 
برای دريافت طرح ترافيک يا طرح کاهش آلودگی هوا 
ثبت شده اس��ت، يک ماه فرصت دارند که عوارض را 
بپردازند و در صورتی که موجودی حساب شهروندی 
آنها کافی نباشد و برای اين مساله هيچ اقدامی صورت 
نگيرد، بايد 2۵ درصد عوارض بيشتری پرداخت کنند. 
امسال در دريافت عوارض هيچ شک و شبهه ای مانند 
سال قبل وجود ندارد و به صراحت و وضوح اعالم شده 

اگر رانن��دگان عوارض ندهند، عالوه ب��ر پرداخت آن 
و جريمه، توس��ط پليس نيز اعمال قانون می ش��وند. 
عوارضی که دريافت می شود، برای توسعه حمل و نقل 
عمومی شهر استفاده می ش��ود و پيام ما به مردم اين 
است که با وسايل حمل و نقل عمومی رفت و آمد کنند 
و اگر تمايل به اس��تفاده از خودروهای شخصی  دارند، 

بايد عوارض آن را پرداخت کنند.

 افزاي�ش تخفيف ب�ه خودروه�اي داراي 
معاينه فني برتر

 اين طرح عالوه بر جريمه رانندگان متخلف،  مشوق هايي 
را نيز براي رانندگان داراي خودورهاي با معاينه فني برتر 
در نظر گرفته است. بر اين اساس رانندگانی که معاينه 
فنی برتر داشته باشند تخفيف2۵ درصدی شامل آنها 
می شود؛ اين درحالی اس��ت که اين ميزان تخفيف در 
سال گذشته 20 درصد بود .اين در حالي است كه چندي 
پيش سعيد قيصر مديرعامل اتحاديه سازمان های حمل 
و نقل همگانی کشور عنوان كرده بود فرقی بين معاينه 
فنی برتر و ع��ادی وجود ندارد و اگر اين موضوع صحت 
داشته باشد جاي سوال است كه چرا به خودورهاي داراي 

معاينه فن يبرتر تخفيف تعلق مي گيرد.

 اجراي طرح پارك حاشيه اي 
معاون ش��هردار تهران در پاس��خ به س��ؤالی در مورد 
ساماندهی پارک حاش��يه ای در منطقه دو گفت: اين 
مساله به صورت آزمايشی و عملياتی در دو منطقه اجرا 
 می شد و از ش��نبه اول تير به صورت کامل اجرای آن 
در دس��تورکار قرار دارد. در صورتی ک��ه رانندگان در 

س��امانه تهران من ثبت نام کرده باشند، هزينه پارک 
حاشيه ای از حساب ش��هروندی  آنها کسر می شود و 
همچنين ميزان بدهی به آنها اعالم مي شود تا از طريق 

اپليکيشين های مربوطه پرداخت کنند. 
يكي از ايراداتي كه به اين طرح وارد مي ش��ود بحث 
مربوط به حق مالكيت و محروم كردن ش��هروندان 
از حق اس��تفاده از خودروي شخصي ش��ان است. اما 
پورسيدآقايي معتقد است،  مالکيت جای احترام دارد 
اما چنانچه ساير شهروندان متضرر شوند، رانندگانی 
که در طرح تردد می کنند باي��د عوارض بدهند.»بر 
اس��اس اعالم بانک جهانی در سال 2.6 ميليارد دالر 
 هزينه بهداشتی ناشی از آلودگی هوا برای تهراني ها

می شود. بنابراين اجرای طرح ترافيکی راهکار مؤثر در 
اين زمينه محسوب می شود.« پورسيدآقايي با بيان 
اين مطلب اضافه كرد: سال گذشته شهرداري تهران 
296 ميليارد توم��ان از محل اجراي طرح ترافيك به 
دست آورد كه اين درآمد صرف خريد کابين، اتوبوس 
و توسعه حمل ونقل ترافيک می شود .در همين رابطه، 
روز سه شنبه رونمايی از 13 دستگاه اتوبوس دو کابينه 
را داريم. در سال 96 و 97، نيز 13 قطار جديد به مترو 
اضافه شد، امسال نيز 10 قطار جديد به ناوگان اضافه 
مي ش��ود. درآمد حاصل از طرح برای شهرداری در 
سال 96 حدود 3۵0 ميليارد تومان بوده و اين درآمد 
در س��ال 97 به 296 ميليارد تومان كاهش يافت كه 
نشان می دهد درآمد شهرداری از طرح های ترافيک 
۵4 ميليارد تومان کاهش داش��ته و اين رقم، پاس��خ 
برای کسانی است که گمان کردند طرح های جديد 
ترافيک هدف درآمدزايی دارد.پورسيدآقايی درباره 

ساماندهي تاکسی های اينترنتی نيز گفت: در ارتباط 
با مجوز اين تاکسی ها در کميسيون زيربنايی دولت 
جلس��اتی برگزار و موضوع بررسی ش��ده است.طی 
بررسی ها و جلسات انجام گرفته تاکسی های اينترنتی 
ملزم می ش��وند تحت نظارت دس��تورالعمل وزارت 
کشور و شهرداری ها قرار گيرند که اين دستورالعمل 
در حال تدوين است.همچنين دستورالعمل نظارت بر 
تاکسی های اينترنتی تصويب شده است و اميدواريم 
تا يک ماه آينده اين دستورالعمل ها ابالغ و نظارت را 

قانونی انجام دهيم.
معاون ش��هردار تهران در ادامه ب��ه اجرای طرح هايی 
برای توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در تهران اشاره 
کرد و گفت: برنامه و س��ند توسعه ملی دوچرخه را در 
معاونت حمل و نقل و ترافيک تصويب کرده ايم که در 
هفته آينده در شورای عالی ترافيک در اين زمينه بحث 
می شود.او درباره  تبليغ در مترو، اتوبوس و تاکسی نيز 
توضيحاتي ارايه واظهار كرد : اين مسأله بهتر است به 
خود دستگاه مربوطه واگذار شود که بر اساس مصوبه 
قبلی شورا دستگاهی به غير از سازمان زيباسازی حق 
واگذاری تبليغ را ندارد و به نظرم اصالح مصوبه ش��ورا 
در اين زمينه نياز است. البته درآمد حاصل از تبليغات 
قابل توجه نيست و کل مبلغی که سال پيش از طريق 
تبليغ در مترو حاصل ش��د 20 ميليارد تومان بود که 
رقم آن با يارانه ای که ش��هرداری به مترو ارائه می دهد 
قابل مقايسه نبوده است.شهرداری ساالنه حدود هزار 
ميليارد تومان يارانه بليت به مترو اختصاص می دهد 
و اين که برخی تصور می کنند درآمد ناشی از تبليغات 

زياد بوده، اشتباه است.

معاون ساخت و توسعه آزادراه ها با بيان اينكه به زودي 
10 آزادراه ديگر به سيس��تم پرداخ��ت الكترونيكي 
عوارضي مجهز مي ش��وند، گفت: بيش از ۵0 ميليون 
پالك در اين مدت از اين 4 آزادراه )آزادراه هاي تهران–
ساوه، قزوين–زنجان، تهران–قزوين، تهران–قم چهار( 
تردد كرده اند كه پالك 6 ميليون خودرو ثبت شده و 
در همين م��دت 1۵ ميليارد تومان عوارضي از طريق 

پرداخت هاي الكترونيكي هم پرداخت شده  است.
سيد حس��ين ميرش��فيع در گفت وگو با ايلنا، درباره 
جزئيات اضافه ش��دن 10 آزادراه ديگر به سيس��تم 
پرداخت ع��وارض الكترونيكي، اظهار ك��رد: از اواخر 
س��ال گذش��ته چهار آزادراه كش��ور به سيستم اخذ 
عوارض الكترونيكي مجهز شدند و با توجه به استقبال 
هموطنان از 31 تيرماه 10 آزاد راه پرتردد ديگر كشور 

به اين سيستم اضافه مي شوند.
وي افزود: آزادراه هاي مشهد- باغچه، كنارگذر مشهد، 
زنجان- تبريز، تبريز- اروميه، تهران- پرديس، قزوين- 
رشت، ساوه- سلفچگان، قم- كاشان، كاشان- اصفهان 

و بندرعباس- ش��هيد رجايي در مرحل��ه دوم به اين 
سيستم مجهز خواهند ش��د.معاون ساخت وتوسعه 
آزادراه ها ب��ا بيان اينكه تا حدود زيادي از اش��كاالت 
سيستم پرداخت الكترونيكي عوارضي برطرف شده  
است، تاكيد كرد: سيستم الكترونيكي خواه يا ناخواه 
درصدي خطا به همراه دارد اما س��عي شده است كه 
اين خطاها در ارسال پيامك قبض پرداخت عوارضي 
به مالكان خودرو به حداقل برسد.ميرشفيع ادامه داد: 
تمام مش��كالت مربوط به پرداخت عوارضي از طريق 
برچس��ب هاي بانك مسكن برطرف ش��ده و پيامك 
تس��ويه به مالكان خودرو داراي »تگ« بانك مسكن 

ارسال شده  است.
معاون ساخت و توس��عه آزادراه ها با اشاره به افزايش 
زيرساخت ها براي پرداخت الكترونيك عوارضي گفت: 
از طريق16 ه��زار خودپرداز امكان پرداخت عوارضي 
وجود دارد از سوي ديگر اغلب مجتمع هاي بين راهي 
و ساير امكان در مسير داراي دستگاه پز – كارتخوان- 
پرداخت عوارضي هس��تند.وي افزود: از سوي ديگر 

امكان پرداخت عوارضي با كدهاي دستوري از طريق 
نصب اپليكيشن هاي مربوطه وجود دارد. روش هاي 
ديگري براي پرداخت عوارضي به صورت الكترونيكي 
وجود دارد كه جزئيات آن در سايت آني رو شرح داده 
ش��ده است.ميرش��فيع با بيان اينكه در طول 3 ماه از 
اجراي الكترونيكي شدن پرداخت عوارض آزادراه ها 6 
ميليون پالك در اين آزادراه ها ثبت شده  است، گفت: 
بيش از ۵0 ميليون پالك در اين مدت از اين 4 آزادراه 
)آزادراه هاي تهران–س��اوه، قزوين–زنجان، تهران–

قزوين، تهران–قم چهار( ت��ردد كرده اند كه پالك 6 
ميليون خودرو ثبت شده و در همين مدت 1۵ ميليارد 
تومان عوارضي از طريق پرداخت هاي الكترونيكي هم 
پرداخت شده است.وي ادامه داد: هنوز پيامك پرداخت 

عوارضي به پالك هاي عمومي ارسال نشده  است.

 ۲0 درصد تخفيف با 40 بار تردد ماهانه
معاون ساخت و توسعه آزادراه ها افزود: خودروهايي كه 
در ماه از يك آزادراه  40 بار تردد داشته باشند از تخفيف 

20 درصدي در پرداخت عوارض برخوردار مي شوند.
ميرشفيع با بيان اينكه تا پايان سال در تمام آزادراه هاي 
كشور عوارضي به صورت الكترونيكي اخذ خواهد شد و 

ديگر گيت پرداخت نقدي در آزادراه ها نخواهيم داشت، 
گفت: با الكترونيك شدن پرداخت عوارض تعديل نيرو 

نخواهيم داشت و قرار نيست فردي بيكار شود.

ايرج رهبر، رييس كانون سراسري انبوه سازان گفت: بازار اجاره به دليل 
جا ماندن تعداد زيادي از خريداران مسكن با انبوه تقاضا مواجه است و در 
اين شرايط ساخت خانه هاي ارزان و زياد مي تواند بازار را متعادل و شرايط 

را به نفع مستاجران تغيير دهد.
 رهبر روز دوشنبه در گفت وگو با ايرنا، اظهار كرد: به دليل آغاز دوره ركود 
در بخش مسكن و س��يل خريداراني كه از خريد خانه جا مانده اند، بازار 
اجاره حباب قابل توجهي دارد و نرخ ها افزايش يافته است.وي ادامه داد: 
وقتي ركود تورمي باعث افت معامالت مسكن شد خريد و فروش به حالت 
تعليق در مي آيد و كسي كه مي خواهد صاحبخانه شود به سمت و سوي 
اجاره مي رود و تقاضا در بخش اجاره باال مي رود و قيمت ها افزايش مي يابد. 
كنترل اين وضعيت با عرضه به موقع و افزايش توليد مسكن امكان پذير 
است.رهبر تصريح كرد: متأسفانه در ۵ سال گذشته برنامه اي براي توليد 
مسكن نداشتيم. هر تصميم درست يا غلط هم در بخش مسكن بالفاصله 
اثر آن معلوم نمي شود و بعد از سال ها مشخص مي شود.به گفته رهبراين 
خأل منجر به گراني و افزايش قيمت ها ش��ده است.وي با تاكيد بر اينكه 
وضعيت فعلي نتيجه كاهش توليد مسكن در پنج سال گذشته است، گفت: 
مسكن مهر اثر خود را در سال هاي 88 به بعد گذاشت و تا ۵ سال در بازار 
تأثير نسبي داشت. اما از دولت يازدهم به بعد برنامه اي براي توليد مسكن 
نداشتيم و به همين دليل با سوداگري در بخش مسكن مواجه هستيم.

رهبر ادامه داد: اين شريط بايد با توليد مسكن به نفع مستاجرها تغيير 

كند.وي گفت: معتقد هستيم كه طرح اقدام ملي وساخت 400 هزار واحد 
هم در چند سال آينده تأثير خود را بر كنترل بازار اجاره نشان خواهد داد.

رهبر در خصوص ميزان تأثيرگذاري اين طرح بر كنترل قيمت خانه نيز 
گفت: برنامه اقدام ملي براي خانه دار ش��دن قشر متوسط و متوسط به 
پايين است و در اين طرح خانه هاي لوكس و الكچري ساخته نمي شود. 
در اين طرح زمين هاي دولتي وارد ساخت و ساز مي شود و اين خانه ها با 
هزينه هاي كمي ساخته مي شود تا اثر بيشتري بر كنترل قيمت نهايي 
آن داشته باشيم.اين كارشناس مسكن در خصوص اينكه طرح مسكن 
استيجاري چقدر مي تواند به ضابطه مند كردن نرخ اجاره كمك كند نيز 
گفت: هر نوع توليد مسكن با هر اسمي به متعادل شدن قيمت ها كمك 
مي كند چرا كه باعث تعديل در بازار عرضه و تقاضا خواهد شد.وي ادامه 
داد: اگر بخواهيم براي افرادي كه قدرت خريد خانه را ندارند گامي برداريم 
بايد تسهيالت به ساخت داده شود؛ تسهيالت نبايد به خريدار داده شود.

رهبر در پاسخ به اينكه همه نگران هستند كه خانه هاي طرح اقدام ملي 
در نهايت گران فروخته شود، گفت: اين خانه ها با مشاركت دولت و كمك 
بخش خصوصي ساخته مي شود و سرمايه را دولت به شكل زمين يا پروانه 
در اختيار سرمايه گذار مي گذارد. درصدي از اين خانه ها به دولت تعلق 
داردكه نمي تواند بيشتر از 10 درصد گران كند و سود طرف سازنده هم 
نبايد 1۵ درصد بيشتر باشد. هم اكنون ساالنه حدود 700 تا 800 هزار 

واحد از برنامه ساخت خانه عقب هستيم.

 معاون نظارت شوراي ش��هر تهران از عدم جديت ش��هرداري تهران در 
باز پس گيري و قانون مند كردن 3000 ملك شهرداري انتقاد كرد.

به گزارش ايسنا، افشين حبيب زاده در مورد آخرين وضعيت باز پس گيري 
امالك شهرداري تهران، اظهار كرد: متاسفانه اهتمام و جديت الزم براي 
باز پس گيري امالك وجود ندارد.در اواخر سال 1396 شوراي شهر تهران 
مصوبه اي به اس��تناد بند 6 قانون ۵۵ شهرداري ها داشت كه براساس آن 
شهرداري مكلف بود هرگونه واگذاري ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي 
را به تصويب انجمن شهر يا شوراي شهر برساند، اما متاسفانه طي سال هاي 
متمادي اين واگذاري ها به تصويب شوراي شهر يا انجمن شهر سابق نرسيد.

معاون نظارت شوراي شهر تهران با بيان اينكه در اواخر سال 1396 طي 
مصوبه اي از شهرداري و سازمان امالك خواستيم كه پرونده همه امالك 
واگذاري ش��ده را به شوراي شهر بياورد تا عمليات قانوني روي آنها انجام 
شود، ادامه داد: ليست امالك بايد به كميسيون مربوطه داده مي شد و پس 
از بررسي به صحن شوراي شهر مي آمد تا اگر اين واگذاري ها در خدمت 
شهر و شهروندان بود تاييد مي كرديم و اگر اين واگذاري دچار خدشه شده 
و دچار تغيير كاربري شده بود آن را باز پس مي گرفتيم كه متاسفانه تاكنون 
كه حدود 1.۵ سال از اين مصوبه مي گذرد حتي يك اليحه واگذاري نيز 
به شوراي شهر نيز ارسال نشده تا نسبت به تصميم گيري و تعيين تكليف 

اقدام كنيم.
او با بيان اينكه تمام حرف ما اين است كه ليست امالك واگذار شده را به 

شوراي شهر بياورند تا پس از بررسي آنها را تاييد يا رد كنيم، در مورد علت 
تعلل ش��هرداري اظهار كرد: متن مصوبه ما الزام قانوني دارد و شهرداري 
بايد ظرف سه ماه گزارشي در خصوص واگذاري امالك به افراد حقيقي و 
حقوقي ارايه مي كرد، اما تاكنون گزارش رسمي نداده هرچند كه اعداد و 
ارقامي در گزارش هاي غيررسمي ارايه كردند و حتي امالك را شناسايي 
كرده و مشخص شده است كه كدام يك از امالك كاربري شان تغيير كرده 

و استفاده غير مي شود، اما جديت مورد انتظار شورا را ندارند.
معاون نظارت شوراي شهر تهران با بيان اينكه اندكي بيش از 3000 ملك از 
سوي شهرداري تهران به افراد حقيقي و حقوقي واگذار شده است، ادامه داد: 
همه اين امالك بايد در شوراي شهر بررسي شود و مهر تاييد شورا را بگيرند.

شوراي شهر تهران  آمار دقيق و نهايي در مورد امالكي كه حق بهره برداري 
از آن به افراد حقيقي و حقوقي سپرده شده است را ندارند.

او در پاسخ به اينكه شوراي شهر چه اقدامي در اين باره انجام مي دهد با بيان 
اينكه متاسفانه مصلحت انديشي هايي در خصوص باز پس گيري امالك 
انجام مي ش��ود، اظهار كرد: بعضا ديده شده است حتي هنگامي كه براي 
بازپس گيري ملك به واحد مربوطه مراجعه مي كنند با تلفن رييس شان 
س��رگردانده مي شوند كه اين مس��اله اصال قابل قبول نيست و پيگيري 
تذكرمان يك روند قانوني دارد و پيگير آن هستيم، چرا كه متاسفانه مصوبه 
شورا اجرا نشده و تذكرات و مكاتبات ادامه خواهد داشت و به نظر مي رسد 

با جديتي كه شوراي شهر دارد به نتيجه خوبي مي رسيم.
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افتتاح ترمينال سالم فرودگاه 
امام)ره( امروز با حضور روحاني 

قرار اس��ت ام��روز طي مراس��مي ترمينال س��الم 
فرودگاه امام خميني)ره( با حضور حس��ن روحاني، 
 رييس جمهوري افتتاح ش��ود. قرار ب��ود، اين پروژه

14 ماهه و در مردادماه 9۵ به بهره برداري برسد.
به گزارش تسنيم، سرانجام پس از سال ها ترمينال 
پر حاشيه س��الم فرودگاه امام)ره( با حضور روحاني 
افتتاح مي شود. ترمينال سالم با وجود آنكه قرار است 
فردا افتتاح ش��ود اما همچنان در برخي تجهيزات با 
كمبودهايي مواجه اس��ت. هجدهم خرداد ماه سال 
جاري تست گرم )عملياتي( اين پروژه با حضور وزير 
راه و شهرس��ازي، 200 هنرجو و البته بدون حضور 
رسانه ها انجام شد. قرار است، ترمينال سالم فرودگاه 
بين المللي امام )ره( مبدا سفرهاي هوايي داخلي به 
مقاصد گردشگري كشور باشد تا گردشگران خارجي 
به محض ورود از مرز هوايي امام خميني )ره( بتوانند به 

مقصد گردشگري مورد نظر عزيمت كنند.

 كاهش 4 درصدي پروازها
در ارديبهشت 98

 آمار شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از كاهش 
10 درصدي پروازهاي تاخيردار هواپيمايي جمهوري 
اسالمي ايران »هما« در ارديبهشت ماه حكايت دارد.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، آمار 
منتشر شده توسط گروه آمار هوانوردي و فرودگاهي 
شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران نشان مي دهد 
كه درصد پروازهاي داراي 30 دقيقه تاخير يا بيشتر 
در فرودگاه هاي ايران، در ماه ارديبهشت نسبت به 
ماه پيش از آن با 8 درصد كاهش روبرو بوده و اين در 
حالي است كه پروازها در اين ماه نسبت به فروردين 
4 درصد كاهش داش��ته اس��ت.در ماه ارديبهشت 
1398، از مجموع 17 هزار و 293 نشست و برخاست 
در فرودگاه هاي اي��ران، 3 هزار و ۵46 پرواز با تاخير 
30 دقيقه يا بيشتر اتجام شده و اين رقم معادل 21 
درصد كل پروازها اس��ت. متوسط زمان تاخير نيز 
79 دقيقه محاسبه شده است.در اين ماه پروازهاي 
تاخير دار هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران »هما« 
10 درصد نسبت به ماه پيش از آن كاهش يافته و اين 
در حالي اس��ت كه كاهش نشست و برخاست هاي 
اين شركت هواپيمايي 4 درصد بوده و اين به معناي 
موفقيت اين ش��ركت هواپيمايي در كاهش ميزان 
تاخير در پروازها است.در ماه ارديبهشت، 30 درصد 
پروازهاي ايرتور با تاخير انجام شده و اين ايرالين را 
در مقام نخست ايرالين هاي تاخيردار قرار داده است. 
كم تاخيرترين پروازها نيز متعلق به هواپيمايي پويا 
اير با 6 درصد تاخير در پرواز است، البته اين ايرالين 
با 133 نشست و برخاس��ت، كم پروازترين ايرالين 

كشور نيز به شمار مي رود.

3 حادثه ريلي در ۲ روز
ديروز قطار مسافري بدون مسافِر اهواز، هنگام مانور و 
تغيير سوزن ريل، در ايستگاه اهواز از خط خارج شد.

به گزارش فارس، روز دوش��نبه در ايستگاه راه آهن 
اهواز، واگن مسافر ي روي سوزن هاي خطوط فرعي 
جابه جا و از خط خارج شد.خروج از خط اين واگن ها، 

هنگام مانور و بدون مسافر رخ داده است.
 روز دوشنبه همچنين خروج واگن بونكر در ايستگاه 
مياندشت رخ داد  و موجب تاخير 2 ساعته در اعزام 
قطار مسافري شماره 180 خرمشهر-اهواز  شد.بر 
پايه اين خبر، روز يك شنبه نيز مولد قطار فوق العاده 
دوم به شماره 1302 در محور جنوب در ناحيه اراك، 
در حد فاصل بالك  سواريان -  راهگرد، در كيلومتر 
238، دچار حريق و آتش س��وزي  ش��د كه پس از 
توقف قطار، مسافران بالفاصله از قطار پياده شدند  و 

حادثه اي براي مسافران رخ نداد.

 ثبت نام تسهيالت
»ساخت مسكن«آغاز شد

مع��اون وزي��ر راه و شهرس��ازي از آغ��از پرداخت 
تسهيالت ارزان قيمت ساخت به بافت هاي فرسوده 
و ناكارآمد ش��هري خبر داد. به گزارش مهر، سيد 
محمد پژمان گفت: در راس��تاي اج��راي مصوبه 
هيات دولت سقف تسهيالت اعطايي در بافت هاي 
فرسوده افزايش يافته و سقف اين تسهيالت براي 
متقاضيان در كالن شهرها ۵0 ميليون تومان و براي 
ساير ش��هرها 40 ميليون تومان است. وي با بيان 
اينكه نرخ سود اين تس��هيالت با حمايت دولت و 
اختصاص اعتبار صورت گرفته كاهش يافته است، 
تصريح كرد: در حال حاضر نرخ سود تسهيالت در 
دوران مشاركت مدني )دوران ساخت( در بافت هاي 
فرسوده )۵0 درصد( نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار 
براي تسهيالت متناظر است كه اين نرخ با توجه به 
 مصوبه شوراي پول و اعتبار در سال 1398 به ميزان 
)9 درصد( تعيين ش��ده اس��ت.معاون وزي��ر راه و 
شهرس��ازي، با اعالم اينكه هماهنگي هاي الزم با 
همه مديريت هاي شعب استان ها براي پرداخت 
اين تسهيالت انجام شده است و اعتبارات مورد نظر 
در اختيار بانك مسكن قرار گرفته، افزود: در راستاي 
تكريم ارباب رجوع و رعايت حقوق شهروندي، فرآيند 
ثبت نام و پرداخت تسهيالت به صورت الكترونيكي 
و غيرحضوري انجام مي شود و متقاضيان مي توانند 
با مراجعه به سامانه ثبت نام تسهيالت بافت فرسوده 
)به نشاني http: //facility.udrc.ir( يا از طريق 
 سايت ش��ركت بازآفريني شهري ايران )به نشاني
 udrc.ir( نسبت به تكميل درخواست و بارگذاري 
مدارك مورد ني��از اقدام ك��رده و فرآيند دريافت 
تسهيالت را پيگيري كنند.عالوه بر تسهيالت پيش 
گفته، در صورت ساخت مسكن توسط سازندگان 
حرفه اي و توس��عه گران و همچنين در پروژه هاي 
تجميعي سقف تسهيالت به شرح جدول شماره 
يك قابل افزايش است.همچنين تسهيالت وديعه 
مس��كن موقت نيز تجهيز و تدارك ديده شده كه 
ميزان و نرخ سود اين تسهيالت در جدول شماره دو 

منعكس شده است.
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2  سناريو براي ارز 4200 توماني
تعادل|

»تكلي�ف ارز 4200 تومان�ي اين هفته مش�خص 
مي ش�ود.« براس�اس گفته هاي نماينده شوراي 
اقتصادي سران سه قوه، براي نظام ارزي كشور در 
سال جاري دو سناريو طراحي شده، كه در جلسه 
روز پنج شنبه )30 خرداد ماه 98( ستاد اقتصادي 
س�ه قوه، مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. 
براس�اس س�ناريوي نخس�ت، ارز 4200 توماني 
همچن�ان باقي مي مان�د اما داي�ره تخصيص آن 
كوچك تر خواهد ش�د. به عبارت�ي، اگر روي اين 
سناريو توافق جمعي حاصل شود؛ برخي كاالها از 
ليست دريافت كنندگان ارز دولتي ، خط خواهند 
خورد و نرخ ارز نيما نيز به سمت نرخ واردات در برابر 
صادرات حركت كند. عالوه براين، پتروشيمي ها و 
صادركندگان غيرنفتي كشور هم مكلف خواهند 
شد تا 50 درصد از ارز خود را در سامانه نيما عرضه 
كنند و مابقي ارز حاصل از صادرات آنها در فرآيند 
واردات در مقابل صادرات به كشور بازگردانده شود. 
اما سناريوي ديگر، كه اين روزها طيف بسياري از 
صاحب نظران بر آن اتفاق نظر دارند، حذف كامل 
ارز 4200 توماني از گردونه اقتصادي و تشكيل يك 
بازار ارزي در كشور است. در اين ميان اما؛ اظهارات 
امير باقري نماينده ش�وراي اقتصادي سران سه 
قوه در نشست شوراي راهبردي توسعه صادرات 
غيرنفتي، از اين حكايت دارد كه سناريو نخست 
به خواس�ته هاي رييس جمهور نزديك تر بوده و 
احتم�ال تاييد ادامه روند تخصي�ص ارز يارانه اي 

بيشتر از حذف آن است. 

ششمين جلسه ش��وراي راهبردي توسعه صادرات غير 
نفتي، روز گذشته با حضور فعاالن اقتصادي و جمعي از 
مسووالن دولتي برگزار شد. در اين جلسه، ضمن پيگيري 
مصوبات جلس��ات قبلي، بر پيگيري زمينه هاي توسعه 
صادرات و حل مسائل پولي و بانكي از جمله نحوه بازگشت 
ارز حاصل از صادرات در رايزني با مس��ووالن وزارت امور 
اقتصادي و دارايي و بانك مركزي تاكيد شد. عالوه بر اين، 
جمعي از فعاالن اقتصادي و صادركنندگان بزرگ كشور 
درحوزه هاي مختلف از جمله پتروشيمي، صنايع غذايي 
و لبني، خشكبار و ... نقطه نظرات خود را در زمينه رشد 
صادرات تشريح كردند. »نبود سازوكاري مناسب براي 
صادر كنندگان«، »تعدد دستورالعمل ها در حوزه تجارت و 
توليد«، »تعدد دستگاه هاي نظارتي«، »عملكرد جزيره اي 
بخش هاي دولتي«، »بي توجهي به صنايع دانش بنيان« 
و »ك��م توجهي به مگا پروژه هاي اقتص��ادي«، از جمله 
مشكالتي بود كه فعاالن اقتصادي به عنوان موانع توسعه 

صادرات غير نفتي برشمردند.

تعيين تكليف ارز دولتي
اما محور كليدي اين جلس��ه را مي توان »تعيين تكليف 
ارز 4200 توماني« دانست. طبق اعالم نماينده شوراي 
اقتصادي س��ران س��ه قوه، قرار اس��ت كه در جلسه روز 
پنج ش��نبه 30 خرداد ماه س��تاد اقتصادي، ادامه روند 
تخصيص ارز 4200 توماني از سوي سران سه قوه تعيين 

تكليف شود. آنطور كه امير باقري تشريح كرد، مطالب و 
مباحث مطرح شده درباره تغييرات سياست هاي ارزي به 
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سه قوه، انتقال داده شده 
و بر اين اساس دو سناريوي ارزي تدوين شده است؛ يكي 
از اين دو سناريو با نظر رييس جمهور به عنوان سناريوي 

اصلي نظام ارزي كشور انتخاب مي شود. 
طبق گفت��ه اين مقام مس��وول، در س��ناريوي اول اين 
پيش��نهاد مطرح ش��ده ت��ا ارز 4200 توماني همچنان 
باق��ي بماند اما به تعداد مع��دودي از كاالها تعلق گيرد؛ 
يعني جز 4 قلم كاالي حذف ش��ده از ليس��ت كاالهاي 
مشمول ارز دولتي )گوشت قرمز، كره، حبوبات و چاي(، 
اقالم ديگري هم از اين ليس��ت خارج شود. همچنين در 
اين پيش��نهاد آمده كه ۵0 درصد از ارز پتروشيمي ها و 
صادرات غيرنفتي كش��ور در س��امانه نيما عرضه شود و 
مابقي صادركنندگان بتوانند ارزشان را در فرآيند واردات 
در برابر صادرات كش��ور بازگردانند. عالوه بر اين، در اين 
سناريو قرار اس��ت نرخ ارز نيما نيز آهسته به سمت نرخ 
واردات در برابر صادرات حركت كند.  اما در س��ناريوي 
دوم، پيشنهاد شده تا عمال يك بازار ارزي در كشور وجود 
داشته باش��د و ارز 4200 توماني نيز از چرخه اقتصادي 
كشور حذف ش��ود. البته پيش بيني باقري اين بود كه با 
توجه به تفكر و دغدغه رييس جمهور، س��ناريوي اول به 
خواسته هاي رييس جمهور نزديك تر است.  اين موضوعي 
بود كه با مخالفت حاضران در جلس��ه رو به رو ش��د و از 
نماينده شوراي اقتصادي سران سه قوه خواستار شدند 
تا نظرش��ان را به مقامات باالدستي منتقل كند. برآيند 
نظرات اعضاي شوراي راهبردي توسعه صادرات غير نفتي 
آن بود كه سياست  تخصيص ارز 4200 توماني طي يك 
سال گذشته، هزينه هاي سنگيني را به كشور وارد كرد و 

از همين رو بايد هرچه سريعتر اين مسير اصالح شود.
در همين رابطه، وزير اسبق صنعت، معدن و تجارت كه 
در اين نشست حضور يافته بود معتقد بود، تخصيص ارز 
4200 توماني با ارز يارانه اي به واردات، سياس��تي عليه 
توليد داخل است. به گفته محمدرضا نعمت زاده، تجربه 
نش��ان داده كه ارز تركيبي همواره به توليد لطمه زده و 
نتيجه آن دادن يارانه به واردات، عليه توليد است. او با اشاره 
به انتخاب دو س��ناريوي ارزي در مورد حذف ارز دولتي 
)4200 توماني( گفت: پيشنهاد من اجراي سناريوي دوم 
يعني حذف ارز دولتي است. نعمت زاده در عين حال شرط 
اجراي حذف ارز 4200 توماني را در حذف بروكراسي ها، 
كاهش دخالت هاي بانك مركزي و عدم دخالت دولت در 
اقتصاد معرفي كرد؛ چراكه سياست هاي ارزي دولت در 

سال گذشته تاسف بار بود.
از ديگرسو، معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق بازرگاني 
ايران با بيان اينكه ۹۵ درصد تشكل ها، اتاق هاي بازرگاني، 
اهالي دانشگاه و صادركنندگان، موافق حذف ارز 4200 
توماني هس��تند، گفت: به نظر مي رس��د با وجود تجربه 
شكست سياس��ت تجاري و ارزي اخير، سياست گذاران 
كشور بر سناريوي اول ارزي يعني باقي ماندن ارز 4200 
توماني اصرار دارند. مظف��ر عليخاني افزود: اين اصرار به 
معناي آن است كه نه به تجربه گذشته خودمان اعتقاد 
داريم و نه به نظر كارشناسان. به بيان ديگر رضايت مردم را 
به صالح مردم ترجيح مي دهيم. او همچنين خواستار آن 

بود كه رييس اتاق ايران و كارشناسان اقتصادي در جلسات 
س��تاد اقتصادي دولت حضور داشته باش��ند تا نظرات 
بخش خصوصي در تصميم گيري ها لحاظ شود.به عقيده 
عليخاني، بايد ابتدا وضعيت گذشته را تعيين تكليف كنيم 
كه همان چراغ راه آينده خواهد بود؛ چراكه اگر مشكالت 
موجود مانند مشكالت ارزي برطرف نشود، در شش ماه 
آينده مشكالت جدي در صادرات خواهيم داشت.فارغ از 
نظرات اعضاي حاضر در اين نشست، طي يك سال اخير، 
بررسي هاي پژوهشي، آمارها و اظهارنظرهاي مسووالن 
دولتي نشان داد كه سياست ارز 4200 توماني نتوانسته 
به اهداف خود دس��ت يابد و قيمت كاالهاي اساسي كه 
ارز ارزان دريافت كردند، با جهش قيمت روبرو شوند. در 
عين حال، مجلس شوراي اسالمي نيز طي بررسي هاي 
پژوهش��ي خود در جري��ان تبصره مرب��وط به كاالهاي 
اساسي، تداوم اين سياست را به مصلحت اقتصاد ندانست 
و بر ضرورت تغيير روش در اجراي بودجه سال ۹8 در اين 
خصوص تاكيد كرد. بطوري كه در هفته هاي گذشته اعالم 
شد كه ديگر دالر 4200 توماني به گوشت قرمز تخصيص 
پيدا نمي كند و اين كاال از دايره ارزبگيران خارج شده است؛ 
تصميمي كه مي تواند مقدمه خروج ديگر كاالها از ليست 

دريافت ارز باشد.

 چرا ارز محصوالت كشاورزي برنمي گردد؟ 
اما موضوع ديگري كه از س��وي اعضا به آن هشدار داده 
شد، صادرات محصوالت كش��اورزي بود؛ موضوعي كه 
باعث عدم بازگش��ت 2.۵ ميليارد دالر ارز به كشور شده 
است. در همين رابطه، رييس سابق اتاق بازرگاني ايران 
پيش بيني مي شود محصوالت كشاورزي در سال جاري 

تا 2.۵ ميليارد دالر امكان صادرات داشته باشند، در حالي 
كه اين دو و نيم ميلي��ارد دالر آن طور كه بايد به چرخه 
اقتصادي كشور باز نمي گردد. به گفته محسن جاللپور، 
اين محصوالت ممكن است توسط افرادي صادر  شود كه 
اهميتي به بازگشت ارز حاصل از صادرات ندهند.موضوع 
ديگري كه جالل پور به آن اش��اره داش��ت، بالتكليفي 
صادركنندگان در خصوص دستورالعمل مالياتي بود. به 
گفته او، صادر كنندگان بايد اظهار نامه  مالياتي خود را تا 
يك ماه ديگر تسليم كنند، اما اين در حالي است كه آنها 
درباره تكاليف سال ۹7 در اين مورد هنوز بالتكليف هستند 
و هنوز دستورالعملي به آنها ابالغ نشده است. رييس سابق 
اتاق بازرگاني ايران بيان كرد: بايد مش��خص ش��ود تا با 
توجه به تغييرات متعدد دستورالعمل ها در سال گذشته 

صادر كنندگان اظهار نامه مالياتي خود را تنظيم كنند.

  تجارت با همسايگان به روايت آمار
بخش ديگري از اين نشست، به بيان آمار و ارقام تجارت 
خارجي كشور با همسايگان اختصاص داشت. طبق اعالم 
سرپرست سازمان توسعه تجارت، صادرات غير نفتي ايران 
تا پايان دومين ماه از سال جاري حدود   8 ميليارد و 400 
ميليون دالر بود كه در فروردين ماه ۹8 به دليل مسائل 

ناشي از سيل قدري كاهش يافت. 
با وجود اين در مقايس��ه با مدت مش��ابه سال 13۹7 كه 
اين رقم 7.7 ميلي��ارد دالر بود، بيش از 8 درصد رش��د 
نش��ان مي دهد. به گفت��ه محمدرضا مودودي، س��هم 
صادرات غيرنفتي در 40 سال گذشته از حدود 4 درصد 
به بي��ش از ۵0 درصد افزايش يافته اس��ت و هم اكنون 
ايران نوزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا محس��وب مي شود. 

در عين حال، س��هم عراق و افغانس��تان از بازار صادرات 
غير نفتي ايران 12 ميليارد دالر اعالم ش��د. از ديگرسو 
مطابق آمارهاي اعالمي، س��هم 1۵ كش��ور همس��ايه 
 از مجم��وع صادرات غير نفتي ايران در س��ال گذش��ته

24 ميلي��ارد دالر ب��ود ك��ه ۵۶ درص��د از كل صادرات 
كشورمان را به خود اختصاص داده است.

پس از ارايه اين آمار، سرپرست سازمان توسعه تجارت با 
اشاره به موقعيت مهم و راهبردي ايران در منطقه و جهان 
گفت: اگر ايران به محلي براي تبادل كاال هاي كشور هاي 
همسايه بدل شود، كشور هيچ نيازي به ارز حاصل از فروش 
نفت ندارد. او با بيان اينكه هم اكنون ايران دومين كشور 
داراي بيشترين كشور هاي همسايه در جهان است، گفت: 
كشور هاي همسايه ايران ساالنه 1200 ميليارد دالر انواع 
كاال و خدمات وارد مي كنند؛ در صورتيكه تنها 10 درصد 
اين كاال ها و خدمات فني مهندسي از ايران تامين مي شد. 
اما مشكالت فعلي تجارت با همسايگان چه مواردي است؟ 
كمالي اردكاني، سرپرست دفتر عربي و آفريقايي سازمان 
توسعه تجارت ايران ديگر س��خنراني بود كه به تشريح 
مشكالت تجارت با بازارهاي كشورهاي عربي پرداخت. 
به گفته او، مهم ترين عوامل زيرساختي مورد نياز بطور 
وي��ژه مواردي چون »فرآيند كن��د رويه هاي گمركي«، 
»عدم توسعه مناسبات بانكي«، »مشكالت صدور رواديد 
دوجانبه«، »نياز به س��رمايه گذاري«، »بروكراس��ي در 
فرآيندهاي تجاري« و »هزينه هاي باالي حمل و نقل« 
است. او گفت: بدون همكاري دستگاه هاي اجرايي دست 
اندركار و در صورت عدم تامين و ايجاد زيرس��اخت هاي 
مناس��ب، برنامه هاي ترويجي تأثير موثر بر روند توسعه 

صادرات به اين كشورها نخواهند داشت. 
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ائتالف بخش  خصوصي و دولت براي ارتقاي ايمني غذا
در همايشي كه به مناسبت روز جهاني ايمني غذا در اتاق 
تهران برگزار شد جمعي از نمايندگان دولت و مجلس و 
بخش خصوصي، با تاكيد روي اهميت سالمت بودن غذا از 
ضرورت تدوين استانداردهاي شفاف و اطالع رساني دقيق 
به مصرف كننده در مورد مواد غذايي توليد شده گفتند. 
در نخستين همايش روز جهاني ايمني مواد غذايي كه به 
مناسبت نام گذاري روز 7 ژوئن با همين عنوان از سوي 
س��ازمان ملل متحد، در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
 و كشاورزي تهران برگزار شد، »سند كميته هادي براي 

كنترل ايمني مواد غذايي در ايران« به امضا رسيد.

آمادگي اتاق تهران براي ورود به استراتژي 
امنيت غذايي

به گ��زارش روابط عمومي اتاق ته��ران، در اين همايش 
رييس اتاق بازرگاني تهران با اش��اره به تعامل س��ازنده 
و هم��كاري نزديك مي��ان اتاق تهران و س��ازمان ملي 
استاندارد، به امضاي توافق نامه همكاري مشترك ميان 
اين دو نه��اد از بخش خصوصي و دولتي براي هم افزايي 
بيش��تر در اقدامات بهينه براي رفع مش��كالت فعاالن 
اقتصادي در حوزه استاندارد اشاره كرد كه سال گذشته و 
طي مراسمي به امضا رسيد. مسعود خوانساري همچنين 
با اش��اره به فعال بودن تشكل هاي مرتبط با صنعت غذا 
در سراسر كشور و نيز وجود كميسيون هاي كشاورزي 
و صناي��ع غذايي و اقتصاد س��المت در اتاق تهران براي 
رسيدگي به مس��ائل مختلف اين حوزه، از آمادگي اتاق 
ته��ران براي همكاري با دس��تگاه هاي اجرايي از جمله 
سازمان ملي استاندارد، وزارت بهداشت و وزارت جهاد 
كشاورزي در راستاي تحقق برنامه هاي مرتبط با امنيت 

غذايي در كشور خبر داد. 
فرحناز قالس��ي، مديركل دفتر مطالع��ات تطبيقي و 
مشاركت در تدوين استانداردهاي بين المللي نيز با اشاره 
به برگزاري اين همايش به مناسبت روز جهاني ايمني 
مواد غذايي )هفتم ژوئن( توضيح داد: بررسي هاي سازمان 
جهاني بهداشت نشان مي دهد ساالنه از هر 10 نفر يك 
نفر به دليل مصرف غذاي ناايمن مي ميرد و بطور كلي، 33 
ميليون نفر در سال به دليل بيماري هاي ناشي از مصرف 

غذاي نامناسب فوت مي كنند.
او با بيان اينكه ايران روي نقش��ه ريسك امنيت غذايي 
جهان از شرايط متوس��طي برخوردار است، از ضرورت 

كاهش اين ميزان ريسك سخن گفت.

 قالس��ي در ادامه به اقدامات مورد نياز ملي براي ارتقاي 
ايمني غذا اش��اره كرد كه »تدوين استانداردهاي ملي 
بر اس��اس اس��تانداردهاي بين المللي«، »مشاركت در 
تدوين استانداردهاي بين المللي به منظور حفظ منافع 
تجاري كش��ور«، »هماهنگي قوانين و مقررات داخلي 
با اس��تاندارد«، »ساماندهي و تقويت سيستم هاي ملي 
كنترل غذا در راستاي افزايش ايمني و كيفيت محصوالت 
غذايي در عرص��ه توليد« و »ايجاد سيس��تم ارزيابي و 
مديريت ريس��ك در سرتاسر زنجيره غذا« از جمله اين 

اقدامات بود.
 مديركل دفتر مطالعات تطبيقي و مشاركت در تدوين 
استانداردهاي بين المللي سپس به اقدامات سازمان ملي 
اس��تاندارد در بهبود وضعيت ايمني غذايي از جمله در 
حوزه هاي پااليش آالينده ها و اصالت سنجي اشاره كرد 
و از تهيه پيش نويس اصالت سنجي و تشكيل كارگروه 
الكترونيكي به هداي��ت ايران و با همكاري اتحاديه اروپا 
خبر داد.او در ادامه ابراز اميدواري كرد كه اين همايش به 
يك ائتالف ميان دستگاه هاي مرتبط با حوزه غذا براي 

ارتقاي سطح ايمني مواد غذايي منجر شود.

 تدوين سند ملي ايمني غذا
در ادامه اين همايش، مديركل امور غذايي، بهداشتي و 
آرايشي س��ازمان غذا و دارو كشور از تدوين پيش نويس 
سند ملي ايمني غذا از سوي اين سازمان خبر داد و به گفته 

وي، اين پيش نويس در حال نهايي شدن و آماده تصويب 
است.وحيد مفيد با اشاره به اينكه در كشور هنوز سيستم 
ثبت بيماري هاي ناشي از غذا ايجاد نشده  است، افزود: از 
كل 120 ميليون تن مواد غذايي توليدي در كشور، تنها 
30 ميليون تن آن، توسط سازمان هاي مرتبط نظارت 
مي شود.وي همچنين با بيان اينكه پيش نويس اليحه 
جامع امنيت غذايي در مجلس شوراي اسالمي تهيه و 
تدوين ش��ده  است، گفت: طرح نشان گرهاي غذايي كه 
از چندي پيش در كش��ور رونمايي و شروع به كار كرده، 
از جمله دستاوردهايي است كه از سوي سازمان جهاني 

بهداشت، مورد تقدير قرار گرفته است.

 برنامه هاي استان تهران
 براي ارتقاي امنيت غذايي

استاندار تهران نيز در اين همايش گفت: در استان تهران 
در مجموع 187 هزار هكتار اراضي وجود دارد كه از اين 
ميزان، ۵0 هزار هكتار آن اراضي باغي است كه حدود ۵.7 
ميليون تن محصول برداشت مي شود و به ميزان 3 برابر 

باالتر از ميانگين كشوري است.
انوشيروان محسني بندپي با بيان اينكه از حيث افزايش 
كمي محصوالت غذايي، قدم هاي بلندي در سطح استان 
تهران طي سال هاي اخير برداشته شده  است، افزود: با 
اين حال در حوزه امنيت غذايي هن��وز نياز به اقدامات 
فوري احساس مي شود.وي همچنين نسبت به ارتقاي 

دانش مصرف كنن��دگان مواد غذايي در كش��ور تاكيد 
كرد و با بيان اينكه توانمندس��ازي آحاد جامعه بايد در 
دستوركار نهادهاي دولتي و بخش خصوصي قرار گيرد، 
افزود: در كشورهايي مانند ژاپن و كره جنوبي، استفاده 
از دس��تگاه هاي ماكروويو براي گرم كردن غذا به دليل 
خطرات ناش��ي از آن، ممنوع شده است.سعيد سعادت 
مديركل دفتر محيط زيست و سالمت غذا وزارت جهاد 
كشاورزي نيز طي سخناني به برنامه اين وزارتخانه براي 
توليد محصوالت غذايي گواهي شده اشاره كرد و گفت: 
اين برنامه بطور رسمي از ماه گذشته رونمايي و مراحل 

اجرايي آن آغاز شده است.
وي افزود: بر اساس اين طرح، روي محصوالت توليدي در 
حوزه مواد غذايي، كدهاي ۹ رقمي و نيز نشان حد مجاز 
آالينده ها الصاق مي شود تا مصرف كنندگان نسبت به 

صحت و سالمت اين مواد اطمينان حاصل كنند.
به گفته وي، به همين منظور سامانه اي در وزارت جهاد 
كشاورزي راه اندازي شده است كه به كشاورزان كمك 

مي كند تا توليدات ايمن و علمي داشته باشند.

  همكاري مجلس با سازمان استاندارد
براي ارتقاي امنيت غذايي

سيدحسين افضلي، عضو كميسيون كشاورزي مجلس 
شوراي اسالمي نيز در اين همايش گفت: افزايش رو به 
رشد جمعيت جهان و محدوديت منابع مواد غذايي در 
دنيا ما را وادار مي كند كه موضوع امنيت غذايي را از لحاظ 
كمي و كيفي مورد اهميت و بررسي قرار دهيم. همچنين 
در زمينه هاي مختل��ف از جمله محصوالت تراريخته و 
توليدات طيور و محصوالت پروتئيني بايد بررسي شود 

كه چه راهكارها و روش هايي را به كار گيريم.
اين نماينده مجلس افزود: حين بررس��ي برنامه ششم 
توسعه، زماني كه بحث محصوالت تراريخته بسيار مورد 
توجه و اهميت قرار گرفت، پيش��نهاد داديم كه حداقل 
كاري كه مي توان انجام داد اين است كه روي محصوالت 
برچسب تراريخته زده شود تا مصرف كننده مختار باشد 

در مورد مصرف يا عدم مصرف آن تصميم گيري كند.
وي با تاكيد بر اين نكته كه در نهايت بايد محصولي كه 
به دست مردم مي رسد سالم باشد، اظهاركرد: از حداقل  
حقوق مصرف كننده اين است كه بداند براي مثال شيري 
كه اس��تفاده مي كند از چه موادي تشكيل شده است و 
مص��رف آن چه اثراتي در پي دارد.اين عضو كمس��يون 

كشاورزي مجلس افزود: عالوه بر عدم وجود استانداردها 
مش��كل ديگر باال بودن هزينه هاست. افضلي سپس از 
آمادگي مجلس براي همكاري با سازمان ملي استاندارد 

در زمينه امنيت غذايي خبر داد.
حميدرضا فوالدگر، رييس فراكسيون استاندارد مجلس 
شوراي اسالمي، نيز در اين همايش گفت: ما در سياست 
اقتصاد مقاومتي بحث امنيت غ��ذا و دارو را بطور جدي 
پيگري مي كنيم و در حال حاضر با توجه به شرايط تحريم 
بايد به همه مردم اطمينان دهيم كه خوراك شان تامين 
مي شود. در سطوح بعدي نيز مباحث مربوط به سالمت 
مطرح مي شود.او تصريح كرد: برنامه تدوين قانون توسعه 
نظام اس��تاندارد و آيين نامه هاي مربوط به آن در دست 
اقدام اس��ت كه با همكاري و هماهنگي با سازمان ملي 
استاندارد ارايه خواهد ش��د.فوالدگر با اشاره به اهميت 
رونق توليد و شرايط اقتصادي كنوني كشور افزود: در حال 
حاضر با توجه به شرايط پيش آمده براي اقتصاد كشور، 
تمامي توجه ها به سمت حل مسائل اقتصادي جلب شده 

است اما يكي از الزامات رونق توليد، كيفيت است.
وي تاكيد كرد: هرچند كه س��رمايه گذاري زيادي بايد 
در زمينه توليد ص��ورت بگيرد اما چنانچه محصوالت و 
خدمات توليدي، كيفيت الزم را نداشته باشند اين امر 
تداوم پيدا نخواهد كرد. به همين دليل بخشي از بسته 
حمايت توليد ب��ه مقوله كيفيت پرداخته اس��ت كه با 
همكاري سازمان ملي استاندارد آن را در مجلس تصويب 

خواهيم كرد. 
رييس سازمان ملي استاندارد ايران نيز به عنوان آخرين 
س��خنران اين همايش، به عضويت ايران در كميسيون 
جهاني كدكس مواد غذايي اش��اره كرد و افزود: سازمان 
ملي اس��تاندارد ايران اس��تراتژي س��ال هاي 201۵ تا 
201۹ را با بهره گيري از كدكس تدوين و تطبيق كرده 
اس��ت و در حال حاضر نيز وارد مرحله جديد 2020 تا 
202۵ شده ايم. نيره پيروزبخت سپس به راهبري ايران 
در كميته خاور نزديك كدكس طي چهار سال گذشته 
اش��اره كرد و افزود: طي س��ال هاي اخي��ر، هم افزايي و 
همكاري ميان سازمان ملي استاندارد، وزارت بهداشت و 
وزارت جهاد كشاورزي ارتقا يافته و به دنبال آن هستيم 
تا استانداردهاي ملي را با كمك اين دو وزارتخانه توسعه 
دهيم.وي در عين حال تصريح كرد كه يك اس��تراتژي 
واحد براي تدوين استانداردهاي ملي بايد ميان اين سه 
دستگاه دولتي و با همكاري بخش خصوصي، تهيه شود.
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شرط ممنوعيت واردات كاال
وزارت صنع�ت، معدن و تجارت|مع��اون وزير 
صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر ظرفيت س��اخت 
داخلي كااليي در كش��ور وجود داشته باشد، واردات 
مشابه آن ممنوع يا با اعمال شرايط تعرفه اي مديريت 
الزم را اعمال خواهيم كرد. فرشاد مقيمي اظهار كرد: 
با اعالم رس��مي هر واحد صنعتي يا تشكل مربوطه 
در مورد داخلي س��ازي ي��ك كاالي وارداتي؛ فرآيند 
ممنوعيت يا محدوديت واردات كاالي مشابه در دستور 
كار مي گيرد. وي افزود: براي تحقق اهداف »نهضت 
ساخت داخل« موظفيم همه ابزارهاي حمايتي را به 
كار بگيريم و در اين مسير شناسايي دقيق چالش ها و 
همه فرصت هاي موجود يك ضرورت غيرقابل انكار 
است.مقيمي ادامه داد: جلسات تخصصي كميته هاي 
پايش صنايع با نمايندگان تش��كل ها و انجمن ها با 
هدف احصاء دقيق مشكالت و مسائل صنايع مختلف 
تشكيل مي شود. وي گفت: براي اتخاذ تصميمات كاماًل 
كارگشا و البته موثر، اولويت را در دريافت نقطه نظر و 
راهكارهاي پيشنهادي خود صنعتگران قرار داده ايم 
تا با يك هم افزايي مشترك بتوانيم از شرايط خاص 
كنوني به سالمت و با بهترين نتايج ممكن عبور كنيم. 
معاون امور صنايع وزارت صمت خاطرنش��ان كرد: 
با توانمندسازي و رشد بخش هاي مختلف صنعت، 
خوداتكايي و خودكفايي از جمله نتايج درخشان اين 

دوره خواهد بود.

تشريح داليل روند كاهشي 
قيمت خودرو 

ش�اتا|معاون نظارت بر كاالهاي س��رمايه اي و 
خدمات س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان و 
توليد كنندگان در پي س��واالت مطرح ش��ده در 
مورد روندهاي كاهشي قيمت خودرو در روزهاي 
اخير از داليل اين امر خبر داد. وحيد منايي گفت: 
قيمت خودرو براس��اس وضعيت عرضه و تقاضا 
بوده اس��ت و با توجه به تصميمات گرفته ش��ده 
در كميته خودرو ب��راي مديريت عرضه و تقاضا، 
شركت هاي عرضه كننده اقدام به ايفاي تعهدات 
معوق كرده اند. منايي افزود: با همكاري قطعه سازان 
داخلي و ترخيص بخش��ي از خودروهاي وارداتي 
دپو ش��ده در گمرك ها باعث پوش��ش بخشي از 
تقاضاي خريداران شده ايم.وي همچنين گفت: 
مديريت بر تقاضاي كاذب با محدوديت در خريد 
يك خودرو براي يك ش��ماره مل��ي و نيز كاهش 
نرخ ارز و كم شدن جو رواني حاكم بر بازار، قيمت 
خودرو روند كاهشي را در پيش گرفته است. معاون 
نظارت بر كاالهاي سرمايه اي و خدمات سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان اعالم 
كرد: كاهش س��رعت جابه جايي نقدينگي هاي 
سرگردان كه باعث كاهش شكاف عرضه و تقاضا 
خودرو و در نتيجه كاهش قيمت ها شده است. او 
افزود: اين در حالي ست كه حفظ وضعيت عرضه 
خودرو و افزايش سطح توليدات شركت ها و تكميل 
خودروهاي ناقص موجود در انبار به بازار در ماه هاي 

آينده منجر به افزايش عرضه خودرو خواهد شد. 

راه اندازي 3 ميليارد دالر 
طرح معدني در 98

رييس هيات عامل ايميدرو گفت: امسال 3 ميليارد 
دالر ط��رح )معدن��ي و صنايع معدني( قرار اس��ت 
راه اندازي شود كه هزينه هر ايجاد شغل معادل ۵00 
هزار دالر است. به گزارش سازمان توسعه و نوسازي 
معادن و صناي��ع معدني ايران )ايمي��درو(، خداداد 
غريب پور كه صبح روز گذشته در مراسم افتتاحيه 
ششمين همايش بهره وري معدن و صنايع معدني 
سخن مي گفت، تصريح كرد: يكي از گرايش هاي ما 
تقاضامحور شدن پروژه هاي بهره وري در حوزه معدن، 
فوالد، مس، آلومينيوم، سيمان و… است. پروژه هاي 
تحقيقاتي حتما براساس نيازها و برطرف شدن آنها 
تعريف ش��ود.وي ادامه داد: در طرح هاي تحقيقاتي 
به دنبال رش��د بهره وري در كاهش مصارف انرژي 
هستيم. همكاري با دانشگاه ها براساس قراردادهايي 
باش��د كه به رش��د بهره وري كمك كند. غريب پور 
يادآور شد: اگر زماني كه تجهيزات از خارج كشور وارد 
مي شد شركت هاي خارجي را ملزم به آموزش نيروها 

مي كرديم اكنون نرخ بهره وري باالتري داشتيم.
وي افزود: نيروي انس��اني جايگاه وااليي در ارتقاي 
سطح بهره وري ش��ركت ها دارد. زماني كه به دانش 
فني دس��ت يابيم گام موثري در ارتقاي ش��اخص 
بهره وري برداشته ايم. رييس هيات عامل ايميدرو در 
بخش ديگري از سخنانش به شرايط فعلي اشاره كرد 
و گفت: بهره گيري از ظرفيت هاي موجود و همچنين 
معطل در دوران تحريم، رش��د نرخ به��ره وري را به 
همراه خواهد داشت.  از سوي ديگر، رييس كميسيون 
صنايع و معادن اتاق بازرگاني ايران گفت: در شرايط 
فعلي تحريم كه ام��كان تامين تجهيزات و قطعات 
وجود ندارد، با اعتماد به جوانان و دانشگاهيان و مقوله 
آموزش، توانسته ايم گام هاي مناسبي برداريم. بهرام 
شكوري هم اظهار كرد: ساخت 1300 قلم قطعه با 
يك دهم قيمت تمام شده، از جمله اين اقدامات است 
و موجب حذف ارز تخصيصي براي اين موارد ش��ده 
اس��ت.وي ادامه داد: با ارتقاي بهره وري، قيمت تمام 
شده كاالها كاهش و منافع جمعي افزايش مي يابد. 
در جهان بيشترين محصول با كمترين قيمت توليد 
مي شود و در شركت ها، ضايعات به صفر رسيده است. 
رييس كميس��يون صنايع و معادن ات��اق بازرگاني 
ايران افزود: شاخص هاي بهره وري بخش خصوصي 
در مقايسه با بخش دولتي، به شاخص هاي جهاني 
نزديك تر است. وي با اشاره به ارتباط دانشگاه و صنعت 
گفت: اين ارتباط بايد به صورتي باشد كه پژوهش ها 
و پايان نامه ها بتواند مشكالت بخش خصوصي را رفع 
كند. شكوري افزود: منافع حاصله از اين روند مي تواند 
سهمي بسيار باالتر از حق مشاوره ايجاد كند. مهم ترين 
مولفه براي ما به عنوان بخش خصوصي، رقابتي شدن 
توليد، كاهش قيمت تمام شده و افزايش سود بيشتر و 
در نتيجه توسعه كسب و كار با ارتقاي بهره وري است. 



15 جهان

كاهش احتمالي نرخ بهره توسط فدرال رزرو در پايان 2019 

تشديد اختالفات تركيه و اروپا بر سر اكتشاف گاز در قبرس

جنگ ارزي هم در راه است

حمله اردوغان به امانوئل ماكرون

گروه جهان| 
بانك مركزي امريكا )ف��درال رزرو( با موج جديدي 
از فش��ارهاي دونالد ترامپ رييس جمهوري اياالت 
متحده، براي كاهش نرخ بهره روبرو اس��ت. ناظران 
بر اين باورند كه جرومي پاول رييس فدرال رزرو، در 
نشست هفته جاري گرچه هزينه استقراض را تغيير 
نخواهد داد اما زمين��ه را براي كاهش احتمالي نرخ 
بهره در اواخر سال جاري ميالدي فراهم مي كند. در 
اين ميان خبرگزاري اسپوتنيك در گزارشي با اشاره 
به تاثير جنگ تجاري بر سياس��ت هاي مالي و پولي 
دولت ها پيش بيني كرده كه پس از جنگ تعرفه اي، 

جنگ ارزي هم از راه خواهد رسيد. 
به گزارش رويترز، دالر روز دوشنبه به باالترين حد 
خود در خالل دو هفته اخير رس��يد و اين در حالي 
است كه بس��ياري از كارشناسان احتمال مي دهند 
فدرال رزرو براي تقويت اقتصاد كش��ور امريكا نرخ 
بهره را كاهش دهد. نرخ بهره امريكا در حال حاضر 

در محدوده 2.25 درصد تا 2.50درصد است. 
دليل اصلي تقويت شاخص دالر در برابر رقباي خود 
اعالم شاخص خرده فروشي در اياالت متحده بود و 
احتمال دارد تقويت اين شاخص، فدرال رزرو را در 
كاهش نرخ بهره كمي محتاط كند. سرمايه گذاران بر 
اين عقيده هستند كه اگرچه شاخص خرده فروشي 
در امريكا تقويت ش��ده است اما »جرومي پاول« در 
جلس��ه اين هفته فدرال رزرو مسير را براي كاهش 

نرخ بهره باز خواهد گذاشت. 
»ماس��افومي ياماموتو« استراتژيست ارشد بازار ارز 
در موسس��ه »ميزوهو« ژاپن مي گويد تا زماني كه 
پاول نرخ بهره كوتاه مدت را كاهش ندهد ش��اخص 
دالر پس از جلس��ه ف��درال رزرو ني��ز همچنان باال 

خواهد بود.
جن��گ تجاري بي��ن امريكا و چي��ن زنجيره عرضه 
در جه��ان را ب��ا نوس��ان مواج��ه كرده اس��ت و بر 
س��رمايه گذاري تجاري، ميزان تولي��د و همچنين 
رشد جهاني تأثير گذاشته است. جنگ تجاري بين 
دو اقتصاد بزرگ جهاني و ترس از ركود اقتصادي در 

جهان باعث كاهش نرخ بهره در بسياري از كشورهاي 
آسيايي از جمله هند، فيليپين، مالزي و نيز نيوزيلند 
و استراليا شده اس��ت. خبرگزاري بلومبرگ در اين 
باره نوشته: »سرمايه گذاران چشم به اجالس هفته 
آينده س��ران اتحادي��ه اروپا و همين ط��ور تصميم 
روس��اي بانك مركزي ژاپن و امري��كا دوخته اند تا 
شاهد تصميم آينده اقتصاد هاي بزرگ جهاني براي 
سياست هاي انبساط مالي باشند. همه نگران كاهش 
رشد اقتصادي هستند و پيش بيني مي شود كه نرخ 
بهره بانك هاي مركزي در حداقل پنج س��ال آينده 

كاهشي باشد.«

  بازي ترامپ با دالر 
خبرگزاري اسپوتنيك نيز دوشنبه در گزارشي با اشاره 
به اينكه ترامپ بارها از تقويت ارزش دالر انتقاد كرده، 
پيش بيني كرده كه پس از جنگ تجاري، جنگ ارزي 
در راه است. در بخشي از اين گزارش آمده: همه به ياد 
دارند كه ترامپ سال گذشته بارها از بانك مركزي امريكا 
)فدرال رزرو( مي خواست تا نرخ دالر را كاهش دهد. او 
معتقد بود كه فدرال رزرو عالوه بر سختگيري مضحك، 
نرخ بهره را بيش از حد باال نگه مي دارد. به عقيده او، يك 
دالر بيش از حد قوي مانع دستيابي به اهداف تجاري 
دولت شده است. فشارهاي ترامپ تا جايي ادامه يافت 

كه ماريو دراگي رييس بانك مركزي اروپا، در اقدامي 
فراتر از عرف ديپلماتيك، با انتشار بيانيه اي اعالم كرد كه 
ترامپ استقالل فدرال رزرو را متزلزل مي كند. ترامپ اما 
بر خواست خود پافشاري كرد و به هدفش رسيد. رزرو 
فدرال امريكا ژوئن براي نخستين بار آشكارا اعالم كرد 
كه بايد ن��رخ دالر را كاهش دهد. اكنون دوباره ترامپ 
پس از مدتي بار ديگر اعالم كرده كه دالر بيش از اندازه 
قدرتمند است و اين مس��اله مانع دستيابي به اهداف 

تجاري دولت مي شود. 
حال تحليلگران معتقدند كه عالوه برجنگ هاي تجاري، 
وقوع جنگ هاي ارزي نيز محتمل است چرا كه ترامپ 

در پيامي توييتري نوش��ته: »نرخ يورو و س��اير ارزها 
نسبت به دالر كاهش يافته و اين مساله اياالت متحده 
را در معرض خطر قرار مي دهد. اين در حالي است كه 
نرخ رزرو فدرال بيش از حد باالست و قرار است باز هم 
باالتر برود.« البته رييس جمهوري امريكا براي چنين 
اظهاراتي داليل كافي دارد. تحليل گران گلدمن ساكس 
شركت خدمات مالي و بانكداري امريكايي و جهاني، 
اعالم كرده اند ارزش »يوان« بطور چشمگيري كاهش 
پيدا كرده و به دردسري جدي براي دالر تبديل شده 
اس��ت؛ بطوري كه ارزش هر يك دالر امريكا به 7 يوان 
رسيده اس��ت. اين بدان معناس��ت كه يوان مي تواند 
به س��طح بيش از 10 سال پيش برس��د. كارشناسان 
برآوردهاي خود را براي يوان در برابر دالر اصالح كردند 
چرا كه معتقدند كاهش ارزش پول چيني در واقع پاسخ 
ناگزير پكن به افزايش تعرفه  كاالهاي وارداتي از سوي 

اياالت متحده است. 
در پايان گزارش اس��پوتنيك آمده: »نرخ پايين تر ارز، 
كاالهاي چيني را ارزان تر و به همين ترتيب محبوب تر 
مي كند. بنابراين خطر تبديل جنگ تجاري به جنگ 
ارزي افزاي��ش مي يابد و اگر اين ب��ار امريكا در جنگ 
تجاري و تعرفه اي دست باال را داشته، دشوار است كه 
بتوان گفت در جنگ ارزي چه كسي برنده خواهد شد. 
كسري تجاري اياالت متحده در سال گذشته به 621 
ميليارد دالر رسيد. دالر قوي به صادرات امريكايي ضربه 
مي زند و منجر به چنين ارقامي مي ش��ود. به هر حال، 
در حال حاض��ر دالر در عرض دو ماه كاهش يافته و به 
حداقل رسيده است. با اين حال، جالب ترين رويدادها 
ماه هاي آينده رخ خواهد داد. بانك مركزي امريكا قرار 
است در نشست ماه آينده تصميم هاي مهمي را اتخاذ 
كند. سپس بانك مركزي اروپا بايد تصميم خود را اعالم 
كند. بانك اروپا ممكن اس��ت تالش ه��اي جديدي را 
براي تضعيف يورو انجام دهد؛ زيرا كاهش احتمالي نرخ 
رزرو فدرال، دالر را كمي تضعيف كرده و يورو را تقويت 
مي كند و س��پس دوباره نوبت چين و ديگر كش��ورها 
مي رسد. اين بدان معناست كه احتماال يك جنگ ارزي 

در پيش خواهد بود.« 

گروه جهان| 
»ش��ما چه مي گويي؟ اصال فرانسه در قبرس چه كاره 
است؟ ما در اين منطقه ساحل داريم و به همراه يونان 
و انگليس كشورهاي ضامن در قبرس هستيم، اما شما 
كي هستيد؟ آيا در قبرس ماهيتي داريد؟« اين بخشي 
از اظهارات رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه، 
خطاب به امانوئل ماكرون همتاي فرانسوي خود است 
كه اخيرا به عمليات استخراج گاز تركيه در شرق درياي 

مديترانه اعتراض كرده است. 
ايرنا  به نق��ل از آناتولي،  گ��زارش داده، اردوغان كه در 
نشست انجمن عمومي شوراي صادركنندگان تركيه اي 
در استانبول خطاب به امانوئل ماكرون رييس جمهوري 
فرانسه، گفته: »شما چه مي گويي؟ و اصال فرانسه در 
قبرس چه كاره است؟ ما در اين منطقه ساحل داريم و 
به همراه يونان و انگليس كشورهاي ضامن در قبرس 
هستيم، اما شما كي هس��تيد؟ آيا در قبرس ماهيتي 

داريد؟«
اش��اره رييس جمه��وري تركي��ه ب��ه قرارداد س��ال 
1۹60ميالدي است كه براي تضمين حق حاكميت 
دولت تازه تأسيس قبرس، سه كشور انگليس، تركيه 
و يونان با امضاي يك موافقتنامه حق حاكميت دولت 
نوپاي قبرس را امضا كردند. رج��ب طيب اردوغان با 
انتقاد از ماكرون، از همتاي فرانسوي خود خواسته تا اگر 

از طرف شركت نفتي توتال سخن مي گويد، وضعيت 
وكالت خود را ارايه كند.

اردوغ��ان خط��اب ب��ه ماك��رون گفته: »گويا ش��ما 
رياست جمهوري فرانسه را رها كرديد و به شغل وكالت 
روي آورديد، اما وقتي اردوغان سخني مي گويد، سخن 
از يك كشور ضامن در قبرس است. تركيه مانند يونان و 
انگليس در قبرس به عنوان كشور ضامن است، اما شما 
به چه عنوان اين سخنان را مي گوييد؟ ما سنگيني بار 
مسووليت هايمان را به درستي درك مي كنيم، اما شما 

اين را درك نمي كنيد.« 
اردوغان با اشاره به اينكه تركيه در مرحله بسيار حساسي 
به سر مي برد، افزوده: »تمام بار مسووليت كارها بر دوش 
داريم تا اين مرحله را با پيروزي به پايان برسانيم، و اين 

مسووليت ما در برابر كشور و مردم تركيه است.« 
سخنان رييس جمهوري تركيه دو روز پس از آن بيان 
مي ش��ود كه امانوئل ماكرون پس از نشس��ت سران 
اتحاديه اروپا در مالت، فعاليت هاي تركيه در قبرس را 
غيرقانوني خوانده و از آنكارا خواسته بود كه اين اقدامات 
در منطقه اقتصادي ويژه را متوقف كند. ماكرون گفته 
ب��ود: »اتحاديه اروپا هرگز در اين مورد عقب نش��يني 

نخواهد كرد.«
آلكسيس سيپراس نخس��ت وزير يونان، نيز دوشنبه 
در واكنش به سخنان تند اردوغان گفته: »اگر تركيه 

بخواهد با اكتشاف گاز در قبرس حقوق مردم يونان و 
قبرس را زير پا بگ��ذارد، احتماال اتحاديه اروپا آنكارا را 

تحريم خواهد كرد.«
نخست وزير يونان گفته كه اين نشست به دنبال تحركات 
تركيه براي اس��تخراج گاز در منطق��ه اقتصادي ويژه 
قبرس صورت گرفته است. بر اساس بيانيه دفتر رسانه اي 
دولت يونان، سيپراس گفته: »ما و قبرس نقض قوانين 

بين المللي آنكارا را به شدت محكوم مي كنيم.« 
نخس��ت وزير يون��ان ب��ا بي��ان اينك��ه ب��ا »نيكوس 
آناستاسيادس« رييس جمهوري قبرس براي اقدامات 
ديپلماتيك مش��ترك در چارچارچوب اتحاديه اروپا 
تبادل نظر ك��رده، گفته: »توافق ش��د كه هفته آينده 
اتحاديه اروپ��ا تصميماتي در اين خصوص اتخاذ كند. 
اگر ثابت ش��ود كه تركيه در منطق��ه اقتصادي ويژه 
قبرس، دست به اكتشاف گاز زده است، آنكارا از سوي 
اتحاديه اروپا تحريم مي شود. هر كشوري كه بخواهد 
حق حاكميت يونان و جمه��وري قبرس و نيز قوانين 
بين الملل��ي را نقض كند، پيامده��اي آن دامنگيرش 

خواهد شد.«
سخنان نخس��ت وزير يونان درحالي بيان مي شود كه 
مولود چاووش اوغلو وزير خارجه تركيه، ش��نبه گفته 
است كه اكتشاف گاز از س��وي آنكارا در شرق درياي 
مديترانه نقض قوانين بين المللي نيست. اوغلو بر عزم 

آن��كارا براي دفاع از حقوق قبرس��ي هاي ترك تبار در 
بهره برداري از منابع اين جزيره تاكيد كرده است. 

جزيره قبرس كه س��ومين جزيره ب��زرگ در درياي 
مديترانه به شمار مي آيد، تا سال 1۹60 تحت حاكميت 
انگليس قرار داشت. در اين سال قبرس كه ساكنان آن 
بطور عمده يوناني و ترك تبار بودند با مش��اركت خود 

حكومت قبرس را اعالم موجوديت كردند.
نمايندگان جمعيت ترك تباره��اي قبرس كه بطور 
عمده در ش��مال اين جزيره س��اكن بودند، در س��ال 
1۹6۳ميالدي بر سر اجراي توافق نامه ياد شده دچار 
اختالف با ساير نمايندگان شدند و در پي اين موضوع 
ضمن اعالم خ��روج از توافق دولت قب��رس، از تركيه 
درخواست اعزام نيرو براي محافظت از ترك تبارها را 

دادند. اين موضوع موجب شد تا اختالفات تشديد شده 
و سازمان ملل يك سال بعد يعني در سال 1۹6۴ با اعزام 
نيروهاي پاسدار صلح مانع تشديد بيشتر درگيري ها 
شود. ماموريت اين نيروها تاكنون در اين جزيره تمديد 

شده است.
اختالف يونان با تركيه نيز بطور عمده متمركز بر اين 
جزيره و منابع وابسته به آن در حوزه دريايي مديترانه 
است. گفته ش��ده، حوزه شرقي درياي مديترانه يكي 
از منابع مهم گاز به ش��مار مي رود ك��ه به علت اينكه 
كش��ورهاي حاش��يه اين دريا از جمله تركيه و يونان 
به شدت از نظر منابع انرژي در مضيقه هستند، طبيعي 
به نظر مي رسد كه براي دسترسي به اين منابع همچنان 

دچار اختالف باشند.

دريچه

كوتاه از منطقه

شكست راست هاي افراطي 
در انتخابات محلي آلمان 

گروه جهان| راست هاي افراطي آلمان كه در دو سال 
گذشته موفق به كسب كرس��ي نمايندگي در پارلمان 
آلمان، بوندستاگ، هم شده اند يكي از مهم ترين شانس ها 
براي كسب يك ش��هرداري را از دست دادند. به گزارش 
 يورونيوز، حزب ملي گراي »آلترناتي��وي براي آلمان« 
)آ اف د( كه سرمايه گذاري زيادي روي پيروزي خود در 
شهر »گورليتز« در ايالت ساكس كرده بود، با اتحاد احزاب 
مخالف و خالف پيش بيني ها موفق نش��د در انتخابات 
شهرداري پيروز باشد. نماينده حزب دموكرات مسيحي، 
حزب در قدرت آلمان به رهبري آنگال مركل، موفق شد 
با كس��ب 55.1 درصد آرا گوي سيقت را از نماينده آ آف 
د در اين شهر بربايد. »آ اف د« ۴۴.۹ درصد آرا را به دست 
آورد. سباستين ويپل نماينده راست گرايان افراطي در 
اين انتخابات، يك ورزش��كار حرفه اي رشته هاي رزمي 
است. گورليتز 55 هزار نفر جمعيت دارد اما نتيجه اين 
انتخابات و برد احتمالي راست گرايان افراطي مي توانست 
نگراني هاي زيادي را در ميان احزاب رقيب براي انتخابات 
پيشرو ايجاد كند. آ اف د براي اولين بار پس از جنگ دوم 
جهاني و حضور »راست افراطي نازي« موفق شد سال 
گذشته در انتخابات سراسري آلمان نماينده به پارلمان 
اين كشور بفرستد. نظرسنجي ها هم در گورليتز نشان 
مي داد نماينده راست هاي افراطي بيشترين شانس كسب 
پيروزي در اين شهر را دارد. نماينده اين حزب در اولين 
دور انتخابات شهرداري ها كه در پايان ماه مه برگزار شده 
بود موفق شد با كسب ۳6درصد آرا در صدرقرار بگيرد. 
تنها عامل پيروزي حزب دموكرات مسيحي ائتالف احزاب 
كوچك تر با نماينده آن و تبليغات وسيعي بود كه عليه 

راست گرايان افراطي در جريان انتخابات منتشرشدند.

تعويق دوباره رونمايي از طرح 
موسوم به »معامله قرن« 

گروه جهان| فرس��تاده رييس جمه��وري امريكا به 
خاورميانه احتمال داده كه اعالم جزييات طرح »معامله 
قرن« ارايه شده از سوي كاخ سفيد براي پايان درگيري ها 
ميان دو طرف فلسطيني و اس��راييلي، به اوايل نوامبر 
موكول ش��ود. به گزارش ايسنا، جيس��ون گرينبالت 
فرستاده دونالد ترامپ به خاورميانه با اشاره به احتمال 
تعويق دوباره اعالم طرح معامله قرن به اوايل نوامبر، گفته: 
»فكر مي كنم منطق حكم مي كند اگر بخواهيم منتظر 
تشكيل كابينه جديد اسراييل باشيم، در واقع بايد تا مدتي 
كه احتمااًل به ششم نوامبر كشيده مي شود، در انتظار 
بمانيم.« دول��ت ترامپ پيش از اين نيز ارايه طرح صلح 
خود موسوم به معامله قرن را به پس از برگزاري انتخابات 
اسراييل در ۹ آوريل موكول كرده بود، اما آن انتخابات به 
تشكيل كابينه منجر نشد و 17سپتامبر به عنوان تاريخ 
جديدي براي انتخابات تعيين ش��د. احتمال مي رود 
تش��كيل كابينه جديد در اوايل نوامبر و پس از انتخاب 
نخست وزير و انجام مذاكرات براي تشكيل ائتالف صورت 
گيرد. گرينبالت گفته: »بر كسي پوشيده نيست كه بگويم 
انتخابات اسراييل قطعًا ايده جديدي را در ذهن هاي ما 
ايجاد كرد. اگر برگزاري انتخابات جديدي اعالم نشده بود 
چه بسا ما جزييات طرح را در تابستان منتشر مي كرديم. 
دولت ترامپ ارايه اي��ن طرح را به پس از ماه رمضان كه 
اوايل ژوئن به پايان رسيد، موكول كرده بود. اكنون تمركز 
ما بر كنفرانس بحرين است.  فلسطيني ها مخالفت خود 
را با طرح معامله قرن اعالم كرده اند. آنها همچنين اعالم 
كرده اند كه در كنفرانس بحرين نيز شركت نخواهند كرد. 
گفته شده، معامله قرن طرحي در اغلب بندهاي خود 

حقوق فلسطيني ها را رعايت نمي كند.

پايان قطعي بي سابقه برق
 در آرژانتين و اروگوئه 

گروه جهان| قطع برق ده ها ميليون نفر در آرژانتين و 
اروگوئه به دليل ايرادي ناشناخته در شبكه برق، اكنون 
الكتريس��يته در بيش��تر بخش هاي اين دو كشور به 
جريان افتاده است. موريسيو ماكري، رييس جمهوري 
آرژانتين، قول تحقيقات كام��ل در اين زمينه را داده 
است. گفته ش��ده كه اين خاموش��ي به دليل ايراد در 
شبكه اي بود كه به آرژانتين و اروگوئه بطور مشترك 
خدم��ات مي دهد. قطع ب��رق درحال��ي روي داد كه 
آرژانتيني ها ب��راي رفتن پاي صندوق ه��اي راي در 
انتخابات محلي آماده مي شدند. گفته شده، راي گيري 
در چند منطقه استاني عقب افتاده است. يك شركت 
انرژي دولتي گفته بخش هايي از پاراگوئه و شيلي هم 
تحت تاثير قرار گرفت. ش��ركت عرضه برق »ادسور« 
اعالم كرده يك ايراد گسترده در سيستم به هم مرتبط 
الكتريسيته باعث شد برق در تمام آرژانتين و اروگوئه 
قطع ش��ود. لهاندرا مارتينز، س��خنگوي اين شركت، 
قطعي برق را بي س��ابقه توصيف كرده: »اين اولين بار 
است كه چنين چيزي در سراسر كشور اتفاق مي افتد.«  
رسانه هاي آرژانتين با نقل قول از منابع مطلع دولتي 
گزارش دادند كه قطع برق به ايرادي در سيستم انتقال 
برق از سد هيدروالكتريك ياكايكريتا مربوط مي شود. 
با اين حال گوستاوو لوپتگوي وزير انرژي آرژانتين، با 
تاكيد بر اينكه شبكه برق كشور كامال سالم است، گفته: 
»در اي��ن مقطع هيچ احتمالي را مردود نمي دانيم. اما 
فكر نمي كنيم كه به حمله اي سايبري مربوط باشد.« 

به گفت��ه مقام هاي رس��مي برق بي��ش از ۸0 درصد 
مشتريان در آرژانتين اكنون وصل شده است. جمعيت 

دو كشور روي هم ۴۸ ميليون نفر است.

كاهش 100ميليارد دالري 
فروش هواوي در دو سال آينده
گروه جهان| »رن ژنگ في« بنيانگذار شركت فناوري 
هواوي، گفته اس��ت كه به دليل تحريم هاي امريكا اين 
شركت در دو سال آينده توليدش را به ارزش ۳0 ميليارد 
دالر كاهش مي دهد. به گزارش بي بي سي، رن كه در يك 
تله كنفرانس در تلويزيون دولتي چين حضور داش��ت 
گفته فروش اين غول فناوري چيني در دو سال آينده 
به 100 ميليارد دالر سقوط خواهد كرد. او اين سقوط 
را به هواپيمايي به شدت آسيب ديده تشبيه كرد. امريكا 
ش��ركت هواوي را كه دومين توليدكننده بزرگ تلفن 
هوشمند در جهان است، در فهرست سياه خود قرار داده 
اس��ت. اياالت متحده مي گويد هواوي مي تواند امنيت 
ملي كشور را تهديد كند و آن را در فهرست شركت هايي 
گذاشته كه اجازه استفاده از تكنولوژي امريكا را بدون 
تاييد قبل��ي ندارند. همكاري با بنگاه هاي جاسوس��ي 
بين المللي، دزديدن بازوي رباتيك )دزديدن مالكيت 
معنوي ربات َتپي از شركت تي موبايل(، ماجراي ورقه  
شيشه هاي الماس پوش مقاوم از جمله اتهاماتي است كه 
عليه شركت چيني هواوي مطرح شده است. بنيانگذار 
هواوي گفته كه ه��واوي هرگز فكر نمي كرد كه اياالت 
متحده براي تحريم اين شركت تا اين اندازه مصمم باشد. 
هواوي به بخش اصلي جنگ تجاري بين دو كشور امريكا 
و چين تبديل شده است. برخي از كشورهاي غربي به 
رهبري امريكا فعاليت شركت چيني هواوي را به دليل 
نگراني ها در م��ورد به خطر افتادن امنيت ملي متوقف 
كرده اند. عالوه بر اياالت متحده، نيوزيلند و اس��تراليا 
مشاركت هواوي را در راه اندازي و گسترش شبكه تلفن 
همراه 5 جي منع كرده اند و چند كشور نيز راه اندازي اين 

فناوري توسط هواوي را در دست بررسي دارند.

  معترضان هنگ كنگي
در خيابان ها ماندند

گروه جهان| با باال گرفتن اعتراض ها به »كري لم« 
رييس امور اجرايي هنگ كنگ، چين اعالم كرده كه 
به حمايت از او متعهد است. در حالي كه يك شنبه دو 
ميليون نفر از جمعيت هفت ميليوني هنگ كنگ به 
اعتراض ها عليه دولت اين منطقه و سياست هاي هم سو 
با پكن پيوستند، صدها تن از آنها صبح دوشنبه همچنان 
در خيابان ها باقي ماندند.  به گزارش آسوشيتدپرس، موج 
گسترده تجمعات و راهپيمايي هاي تازه در هنگ كنگ 
با اعتراضات به اليحه اس��ترداد مظنونان به چين آغاز 
شد. كري لم كه نخست هيچ ترديدي در لزوم تصويب 
اليحه ابراز نمي كرد، با باال گرفت��ن اعتراض ها، وقوع 
خشونت هاي كم سابقه و مرگ يكي از معترضان به دليل 
سقوط از داربست، ارايه اليحه به شوراي قانون گذاري 
را براي زمان نامش��خصي به حال تعلي��ق درآورد. اما 
معترضان نه تنها خواستار كنار گذاشتن اليحه بطور 
كامل هستند بلكه بسياري از آنها درحال حاضر خواستار 
كناره گيري كري لم شده اند. توني چانگ كارشناس 
روابط هنگ كنگ و چين، گفت��ه: »اعتراض ها ديگر 
مربوط به يك اليحه نمي شود، بلكه كل دولت را نشانه 
گرفت��ه و با نارضايتي ها و مش��كالت ديگر اجتماعي 
درآميخته است.«  هنگ كنگ منطقه ويژه اداري است 
كه تحت سياست موسوم به »يك كشور و دو سيستم«، 
در امور قضايي، اجرايي، مالي و انتظامي مستقل از پكن 
اداره مي ش��ود و در مقايسه با جمهوري خلق چين از 
آزادي هاي به مراتب بيشتري برخوردار است. با اين حال 
در سال هاي گذشته چين و شوراي اجرايي هنگ كنگ 
تالش كرده اند تا اين منطقه را به پكن نزديك تر كنند 
كه در مواردي با اعتراض هاي گسترده  روبرو شده است. 
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 رشد سرمايه گذاري
در جنگ افزارهاي هسته اي جهان 

گروه جه�ان| طبق تازه ترين گزارش موسس��ه 
سيپري ش��مار جنگ افزارهاي هس��ته اي اندكي 
كاهش يافته، اما اهميت آن به ويژه براي قدرت هاي 
هسته اي بيشتر ش��ده است. كارشناس��ان در اين 
گزارش همچنين از تشديد رقابت هسته اي سخن 
گفته اند. سرمايه گذاري هاي قدرت هاي هسته اي 
در جنگ افزارهاي هسته اي نيز بيشتر شده است. 
به گزارش دويچه وله، شنون كايل كارشناس موسسه 
سيپري، تصريح كرده نقش و اهميت جنگ افزارهاي 
هسته اي در چارچوب استراتژي هاي امنيتي و نظامي 
قدرت هاي هسته اي رو به افزايش گذاشته است. اين 
موسسه پژوهش��ي در آغاز 201۹ حدود 1۳هزار و 
۹00 كالهك هسته اي در جهان وجود داشته است. 
يك سال پيش از آن شمار اين جنگ افزارها بر 1۴هزار 
و ۴60 فقره بالغ مي ش��د. به گفته كارشناسان، اين 
كاهش اندك از جمله به اين برمي گردد كه قدرت هاي 
هس��ته اي آن دس��ته از جنگ افزارهاي اتمي را كه 
نيازي به آن نداشته اند، از دور خارج كرده اند. شمار 
كالهك هاي هسته اي در جهان در اوج دوران جنگ 
س��رد در دهه ۸0 بر 70هزار فقره بالغ مي شد. طبق 
گزارش سيپري امريكا و روسيه روي هم ۹2درصد 
از كالهك هاي هس��ته اي جهان را در اختيار دارند. 
كارشناسان شمار كالهك هاي هسته اي موجود در 
زرادخانه هاي اين دو كشور را به ترتيب 61۸5 فقره 
)امريكا( و 6500 فقره )روسيه( برآورد مي كنند. در 
گزارش سيپري همچنين تالش هاي كره شمالي براي 
دستيابي به تسليحات هسته اي مورد ارزيابي قرار 
گرفته است. كارشناسان بر اين باورند كه كره شمالي 
در حال حاضر 20 تا ۳0كالهك هسته اي در اختيار 
دارد. اين درحالي است كه شمار اين جنگ افزارها در 
كره شمالي يك سال پيش از آن 10تا 20 فقره ارزيابي 
شده بود.  ش��مار كالهك هاي هسته اي به تنهايي 
مهم نيست. نكته تعيين كننده آن است كه چه تعداد 
از اين جنگ افزارهاي هسته اي آمادگي به كارگيري 
در عمليات جنگي را دارند. آنگونه كه كارشناس��ان 
موسسه سيپري ارزيابي كرده اند، شمار اين دسته از 
جنگ افزارها بر۳750 فقره بالغ مي شود و تنها روسيه، 
امريكا، بريتانيا و فرانسه هستند كه مي توانند بالفاصله 
از كالهك هاي هسته اي خود استفاده كنند. موسسه 
پژوهشي سيپري در گزارش خود همچنين در مورد 
سپري شدن پيمان »اس��تارت نو« هشدار داده كه 
اعتبار آن در س��ال 2021 به پايان مي رسد. پيمان 
»استارت نو« در 2010 بين روساي جمهوري وقت 
امريكا و روسيه، باراك اوباما و ديمتري مدودف، امضا 
ش��د. بر اساس اين پيمان، دو كشور تعهد كردند در 
هفت سال شمار كالهك هاي هسته اي فعال خود را 

تا ۳0درصد كاهش دهند.

 قتل منتقد پاكستاني
در اسالم آباد

فعال پاكس��تاني منتق��د به سياس��تمداران و 
نظاميان توسط مهاجمان ناشناخته در منطقه اي 
جنگلي در اس��الم آباد به قتل رسيد. به گزارش 
آسوش��يتدپرس، محم��د بالل خان ع��الوه بر 
فعاليت هاي سياس��ي، يك روزنامه ن��گار آزاد 
بود. اين طرح قتل پ��س از انتقاد تند بالل خان 
از انتص��اب ژنرال فيض حم��دي به فرماندهي 
سازمان اطالعات نظامي پاكستان صورت گرفت. 
فيض حمدي پيش از اين سمت رياست امنيت 

داخلي پاكستان را برعهده داشت. 

مقتدا صدر: برق مسووالن را 
قطع كنيد!

رهبر جريان ص��در عراق در س��خناني بر ناتواني 
دولت كنوني كشورش در اصالح و بهبود وضعيت 
برق عراق تاكيد ك��رد. به گزارش آناتولي، مقتدي 
صدر در واكنش به وضعيت برق اين كشور گفته: 
»از ناتواني دولت براي اصالح يا بهبود اوضاع برق 
كشور مطمئن شده ايم، لذا پيشنهاد مي كنيم دست 
ش��به نظاميان و احزابي كه كنت��رل وزارت برق و 
نيروگاه هاي توليد آن را در دست دارند، قطع شود.« 
عراق در سال هاي گذشته شاهد كمبود شديد برق 

بوده كه خشم مردمي را در پي داشته است. 

سفير قطر به غزه رفت
سفير قطر براي تحويل مبالغ جديدي به جنبش 
حماس، از طريق گ��ذرگاه بيت حانون از اراضي 
اش��غالي وارد غزه ش��د. به گزارش اسكاي نيوز، 
رژيم صهيونيستي به قطر اجازه داده براي تحويل 
مبالغ به حماس، بدون هماهنگي با تش��كيالت 
خودگردان فلس��طين وارد غزه شود. تشكيالت 
خودگردان فلس��طين اقدامات قط��ر در غزه را 
تجاوزي به اين منطقه و تالشي براي مداخله در 
امور فلسطين عنوان كرده و معتقد است اقدامات 
دوحه دودس��تگي ميان كرانه باختري و غزه را 
تعميق و دودستگي ميان جنبش فتح و حماس 

را تشديد مي كند.

همكاري نظامي بين امارات 
و ژاپن

رييس س��تاد نيروهاي مسلح ژاپن در ابوظبي با 
رييس ستاد نيروهاي مسلح امارات متحده عربي 
ديدار و گفت وگو كرده اس��ت. به گزارش ايسنا، 
كوجي يامازاكي رييس س��تاد نيروهاي مسلح 
ژاپن، با حمد محمدثاني الرميثي رييس س��تاد 
نيروهاي مسلح امارات، ديدار كرده است. در اين 
ديدار طرفين با تاكيد بر گسترش روابط دوجانبه، 
نحوه همكاري و هماهنگي دفاعي و نظامي بين دو 

كشور را مورد بحث و بررسي قرار دادند. 
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عكسروز

چهرهروز

منوچهر فريد: اهل جلب توجه  و فيلم هاي كمدي نبودم
در مراسم نكوداشت منوچهر فريد، اين هنرمند در مصاحبه تصويري اي كه از استراليا ارسال كرده بود، گفت: اهل جلب توجه و فيلم هاي كمدي 
نبودم البته زياد هم مورد توجه نبودم اما كارهايي انجام مي دادم كه مفهومي عميق داشتند. گاهي هم در اجراي نمايشنامه ها با كارگردان 
همكاري مي كردم تا كار خوب از آب در بيايد، مثال در نمايش »ارثيه ايراني« يا »روزنه آبي« اكبر رادي، وقتي رادي براي تماشاي تمرين ما 
 آمده بود گفت اولين باري است كه مي بينم اين نمايشنامه آن طوري كه مي خواهم اجرا مي شود. كانون فيلم خانه سينما عصر يك شنبه 
2۶ خردادماه در ويژه برنامه اي با نام »گوش��ه هاي كم پيداي سينماي ايران« به تحليل آثار و نكوداشت منوچهر فريد بازيگر پيشكسوت 
تئاتر، سينما و تلويزيون كه در فيلم هاي بهرام بيضايي مانند »چريكه تارا«، »رگبار« و »غريبه و مه« و… نقش آفريني كرده است، پرداخت.

بازارهنر

»سهراب و رستم« بهترين انيميشن جشنواره فيلم سيدني 

»است« قصه يك سوءتفاهم است

»آواي ايران« به آمل مي رسد

انيميشن استراليايي »سهراب و رستم« 
به كارگرداني »لي ويتمور« برنده جايزه 
بهترين انيميش��ن از شصت و ششمين 
جشنواره بين المللي فيلم سيدني استراليا 
شد. شصت و شش��مين جشنواره فيلم 
س��يدني 2۰۱۹ از تاريخ ۵ ت��ا ۱۶ ژوئن 
)۱۵ تا 2۶ خرداد( در كش��ور اس��تراليا 
برگزار ش��د و در نهايت فيلم »پارازيت« 

به كارگرداني »بونگ جون هو« از كشور كره جنوبي 
جايزه بهترين فيلم بلند اين رويداد س��ينمايي را از 
آن خود و بيش از ۴۱ هزار دالر جايزه نقدي دريافت 
كرد. فيلم »پارازيت« كه چندي پيش جايزه معتبر 
نخل طالي بهترين فيلم جشنواره كن 2۰۱۹ را نيز 
كس��ب كرده، درباره مردي بيكار است كه به همراه 
خانواده اش به شكل عجيبي با يك خانواده ثروتمند و 
متفاوت از لحاظ طبقه اقتصادي رابطه برقرار مي كند. 
اين فيلم تاكنون به فروشي بالغ بر ۶۰ ميليون دالر در 

 گيشه جهاني دست يافته است. اما جايزه
 ۵ هزار دالري »يورام گراس« جشنواره 
كه ويژه بهترين اثر انيميشن اين رويداد 
سينمايي است به »سهراب و رستم« به 
كارگرداني »لي ويتمور« از كشور استراليا 
رسيد. داستان اين انيميشن ۱۴ دقيقه اي 
درباره معلمي است كه در كالس درس 
شعري را براي دانش آموزان مي خواند و از 
طريق اين شعر بچه ها به ايران باستان مي روند و نبرد 
افسانه اي ميان رستم و س��هراب، دو قهرمان ادبيات 
فارسي را تماشا مي كنند. انيميشن »سهراب و رستم« 
با كس��ب اين جايزه واجد ش��رايط رقابت در شاخه 
بهترين انيميش��ن كوتاه جوايز اسكار پيش رو است. 
امسال فيلم »عرق سرد« به كارگرداني سهيل بيرقي 
به نمايندگي از س��ينماي ايران و در بخش فيلم هاي 
بلند جشنواره بين المللي فيلم س��يدني استراليا به 

نمايش گذاشته شد.

كارگ��ردان نمايش »اس��ت« درباره 
ش��كل گيري ايده اين اثر نمايشي كه 
در تاالر مول��وي روي صحنه مي رود 
توضيحات��ي ارايه كرد. پرنيا ش��مس 
كارگردان جوان تئات��ر كه اين روزها 
نمايش »اس��ت« را در ت��االر مولوي 
روي صحن��ه دارد، درباره اجراي اين 
اثر نمايش��ي به خبرن��گار مهر گفت: 

اين نمايش اجراي خود را از ۱۷ خردادماه در تاالر 
مولوي آغاز كرده است و خوشبختانه از استقبال 
مخاطبان رضايت دارم و ظرفيت سالن تقريبًا هر 
شب تكميل است. او درباره چگونگي شكل گيري 
اي��ن اثر نمايش��ي توضي��ح داد: م��ا تمرين هاي 
نمايش را از 2۳ آبان س��ال گذشته آغاز كرديم و 
به صورت مس��تمر ادامه داديم. ايده شكل گيري 
اين نمايش از كالس هايي كه با اصغر دش��تي در 
دانشگاه داشتم، ش��كل گرفت كه وي اين ايده را 
پس��نديد و من را ترغيب كرد كه آن را گسترش 
دهم. م��ا ايده اوليه كار يعني بررس��ي رفتارهاي 
دانش آموزان يك دبيرس��تان و رابطه دوس��تانه 
2 دختر همكالسي را در اختيار داشتيم و پس از 
آن در تمرين ها با اتودهايي كه بازيگران مي زدند 
نمايشنامه تكميل مي ش��د تا شكل نهايي اش را 

پيدا كرد. ش��مس يادآور شد: نمايش 
اثري رئاليستي اس��ت اما قصه گويي 
براساس ساختار ارسطويي و مبتني بر 
آغاز، ميانه و پايان جلو نمي رود بلكه 
داس��تان به صورتي مينيمال روايت 
مي شود. تالش من اين بوده كه بيشتر 
روي فضاسازي، رنگ، نور و جزييات 
كارگردان��ي تمركز كنم. وي در پايان 
درباره داس��تان نمايش بيان كرد: در اين نمايش 
ماهور دختر شهرستاني است كه وارد يك مدرسه 
غيرانتفاعي مي شود و ارتباط دوستانه و صميمي 
بي��ن او و يك��ي ديگ��ر از دانش آموزان مدرس��ه 
ش��كل مي گيرد. اين ارتباط باعث ش��كل گيري 
س��وءتفاهم هايي ش��ده و در نهاي��ت باعث يك 
تصميم گي��ري مي ش��ود. اي��ن اثر نمايش��ي در 
جشنواره تئاتر دانشگاهي تنديس بهترين متن و 
طراحي صحنه و جايزه دوم كارگرداني و بازيگري 
را از آن خود كرده اس��ت. اين اثر نمايشي نوشته 
پرنيا ش��مس و امير ابراهيم زاده است كه با بازي 
پروانه ذابح، ياس��من رسولي، نگار رئوفي، شادي 
صف شكن، مهتاب كريمي، صدف ملكي و ماهور 
ميرزانژاد تا ۱۰ تيرماه س��اعت 2۰:۳۰ در سالن 

اصلي مركز تئاتر مولوي به صحنه مي رود.

س��يامك آقايي آهنگس��از و نوازنده 
موس��يقي در ادامه پروژه موسيقايي 
»آواي ايران« روز پنجشنبه ۳۰ خرداد 
در شهر آمل اجراهاي اين پروژه را از سر 
مي گيرد. در اين كنس��رت كه ساعت 
2۱ روز پنجش��نبه ۳۰ خرداد ماه در 
مجتمع وليعصر اداره فرهنگ و ارشاد 
اس��المي ش��هر آمل برگزار مي شود، 

سيامك آقايي آهنگساز و نوازنده سنتور، محمود 
صالحي آواز، مهرزاد اعظمي كيا نوازنده كمانچه، 
پيام جواني نوازنده بم تار وكامران منتظري نوازنده 
تمبك گروه اجرايي را تشكيل مي دهند. سيامك 
آقايي آهنگساز و نوازنده سنتور پس از برگزاري تور 
»باز عشق« كه در بيش از ۵۰ شهر ايران اجرا شد، 
تور جديدي را با عنوان »آواي ايران« از بهمن ماه 
سال ۹۷ در شهر يزد آغاز كرد. آقايي در اين سلسله 
كنس��رت تصميم دارد آثارش را ب��ا خوانندگاني 
مختلف و متعلق به همان شهرها اجرا كند. او پس 
از تجربه كنسرت »يورش« كه شهريور ماه ۹۷ در 
تهران روي صحنه برد، تصميم دارد رپرتوار »آواي 
ايران« را در ۱2 شهر مختلف روي صحنه ببرد. در 
اين پ��روژه در هر اجرا يك قطعه محلي از فرهنگ 

موسيقي آن منطقه هم اجرا مي شود. 
ضمن اينكه قطعه محبوب »ياد باد« از 
جمله تصنيف هايي است كه در رپرتوار 
اين تور گنجانده شده است. اين نوازنده 
و آهنگس��از درباره نحوه همكاري اش 
با خوانندگان در پ��روژه »آواي ايران« 
نيز بيان كرده ب��ود: »ماجرا از اين قرار 
اس��ت كه در پي اجراه��اي متعددي 
كه طي اين ۶ سال اخير در سراسر ايران داشتم با 
استعدادهاي گوناگوني در زمينه هاي متعددي چه 
در عرصه نوازندگي و چه در بحث آواز و خوانندگي 
آش��نا ش��دم كما اينكه ايده ت��ور »آواي ايران« از 
اينجا شكل گرفت و تصميم گرفتم تا در اين پروژه 
هنرمندان خوش قريحه اين مناطق را با خود همراه 
 كنم. اگرچه تمرين ت��ك به تك جزييات با حدود 
۴۰ نفر كار س��ختي به نظر مي آي��د ولي به لحاظ 
حس��ي و فرهنگي حال خوبي در من ايجاد كرده 
چرا كه من به اين ش��كل از موسيقي و آواز كشورم 
حمايت مي كنم و از سوي ديگر اين پروژه مي تواند 
انگيزه اي براي ساير همكارانم هم باشد كه به جاي 
كار با يكي دو خواننده در تهران، به اس��تعدادها و 
هنرمندان ساير شهرهاي ايران بيشتر توجه كنند.«

تاريخنگاري

اجباري شدن كاله شاپو 
بيس��ت و هشتم خرداد ۱۳۱۴، كاله كارمندان براي دومين بار از زمان روي كار 
آمدن حكومت پهلوي تغيير كرد. براساس بخشنامه اي كه به اداره هاي دولتي و 
سازمان هاي ديگر ابالغ شد، از آن پس كارمندان دولت و مردان مراجعه كننده 
به سازمان هاي دولتي بايد كاله شاپو برسر مي گذاشتند. پيش از اين نيز از كاله 
پهلوي )كاله يك لبه( اس��تفاده مي شد. در بخش��نامه تازه آمده بود كه رعايت 
نكردن اين دستور سبب انتظار خدمت كارمند خواهد شد. اين تصميم حكومت 
با پشتوانه تبليغاتي و رسانه اي نيز همراه بود. گزارش هاي مختلفي كه با آب و تاب 
فراوان از جشن هاي تغيير پوشش در نشريات حامي دولت منتشر مي شد بخشي 
از اين تبليغات بود. از جمله در روزنامه »تجدد« و در حاشيه يكي از اين جشن ها از 
قول يكي از حاضران كه شاه را توانگري معرفي مي كند كه مشتي مردم ضعيف و 
بيچاره را »آقا« نموده، چنين مي خوانيم: »...ما ايرانيان يعني همان اشخاصي كه 
سابقا به هيچ وجه، وزني در جامعه نداشتيم، امروزه به صورت متمدنين در آمده 
و امروز همه »آقا مسيو« شده ايم...«.  روزنامه اطالعات هم در2۳ تيرماه ۱۳۱۴ 
گزارشي از جشن تبديل كاله ايرانيان مقيم بصره)!( داده و مي نويسد: »در بصره از 
طرف ايرانيان مقيم آنجا براي تغيير كاله سابق به كاله تمام لبه مجلس با شكوهي 
منعقد گرديده است. كنسول دولت شاهنشاهي و تجار و روساي اصناف و ايرانيان 
مقيم بصره در آن جشن حضور داشتند و نطقهايي در جشن مذكور ايراد گرديد. 
ناطقين به طور كلي محسنات و فوايد اين كاله و استقبال عظيمي كه در ميهن 
آنها براي به س��ر گذاردن آن به عمل آمده متذكر شده و اضافه نمودند كه ما هم 
بايد مانند برادران خود كه در داخل خاك وطن هستند فوراً به اين امر مبادرت 

نماييم و كاله جديد بر س��رگذاريم«.  »هماي��ون كاتوزيان« در كتاب »اقتصاد 
سياسي«، حلقه روشنفكران حامي رضاشاه را مقلدان سطحي مدرنيست هاي 
اروپايي مي داند كه در امور علمي كل گرا و در امور اجتماعي همگون گرا هستند. 
كاتوزيان اين قش��ر را واجد حس ازخودبيگانگي و عق��ده حقارت ملي معرفي 
مي كندكه تمام كوشش خود را به كار مي برند تا خرده مدل هايي نمايشي را كه 

نشان دهنده »همگوني« جوامع آنها با جوامع اروپايي باشد، خلق كنند.

میراثنامه

اعالم ممنوعيت تخريب مدرسه قاجاري »كاخ« در الله زار
در تنها بن بست ضلع جنوبي كوچه شهيد زوارييان يا همان »كاخ سابق« حدفاصل 
خيابان هاي سعدي شمالي و الله زارنو، مجموعه اي قديمي با دو بناي شمالي و 
جنوبي در دو ضلع يك حياط بزرگ قرار گرفته اند كه بناي شمالي اش در دو طبقه 

ساخته شده اما سال هاست كل ساختمان به عنوان انبار استفاده مي شود.
و سرانجام خبرهايي مبني بر احتمال تخريب بنا به دنبال تخليه آن مطرح شدند، 
يعني يكي از قديمي ترين بناهاي مدارس تهران قاجار كه هر چند در فهرست آثار 
ملي به ثبت نرسيده بود اما جزو بناهاي واجد ارزش شناخته مي شد، به راحتي 
مجوز تخريب و نوسازي  گرفت! به همين دليل پرهام جانفشان - مديركل ميراث 
فرهنگي اس��تان تهران در نامه اي به علي محمد سعادتي - شهردار منطقه ۱2 
تهران، نس��بت به ارزشمند بودن اين بناي تاريخي تاكيد و اعالم كرد: با توجه به 
انتشار اخباري مبني بر تخريب و نوسازي ملك خيابان سعدي شمالي، خيابان 
زوارييان پالك ۶، در رس��انه هاي اجتماعي، موكدا ضمن تاكيد بر ارزش��مندي 
تاريخي بناي مذكور، با عنايت به شاخص هاي معماري و تاريخي و همچنين به 
عنوان اولين مدارس تاريخي شهر تهران در دوره قاجار و به جهت حفظ و صيانت از 
هويت تاريخي شهر تهران، تخريب و نوسازي ملك مذكور ممنوع اعالم مي شود.« 
رونوشت اين نامه نيز به شادمهري - مدير بناها و بافت هاي تاريخي شهر تهران - 
ارسال شد. حاال ديروز مديركل ميراث فرهنگي استان تهران در نامه اي به شهردار 
منطقه ۱2، هر گونه تخريب و ساخت وس��از در ملك واجد ارزش قرار گرفته در 
كوچه زوارييان )كاخ( خيابان الله زار موسوم به »مدرسه كاخ« را ممنوع اعالم كرد.

علي شهيدي - مدرس دانشگاه تهران و دانش آموخته ايران شناسي كه در طول 
 سال هاي گذشته به واسطه عالقه اش روي اين بنا پژوهش هاي ميداني انجام داده -

همزمان با روز جهاني موزه و آغاز هفته ميراث فرهنگي از احتمال تخريب اين خانه 
خبر داده و در گفت وگو با ايس��نا بنر نصب شده روي ديوارها را آخِر كار اين بناي 
قديمي و ارزشمند در تنها بخش باقي مانده از بافت الله زار دانسته بود. او با بيان 
اينكه متأسفانه از شيوه ساخت مدرسه در دوره هاي گذشته چيِز زيادي نمي دانيم، 
افزود: »با سرنخي كه كار ميداني از اين مدرسه به ما داد، وقتي وارد آن ساختمان 
مي شويم يا از بيرون بنا به نما نگاه مي كنيم، مطمئن مي شويم كه با يك ساختمان 
اداري و دولتي روبرو هستيم. از يك سو نوع ساخت پنجره ها متفاوت است، معموال 

ابعاد پنجره خانه ها در طبقات باال و پايين متفاوت اند اما در اين ساختمان يكسان 
هس��تند. آن پنجره ها و نرده هاي زيادي دارد و چيزي ك��ه امروز به عنوان هنر 
»فرفورژه« مطرح مي شود، پيش از آن، در گذشته توسط آهنگرها ساخته مي شد.

از سوي ديگر اين بنا، داراي يك راه پله بسيار عريض است كه طبقه اول را به طبقه 
دوم متصل مي كند، در حالي كه يك خانه مسكوني نياز به چنين راه پله اي ندارد 
اما در فضايي مانند مدرسه و براي تردد دانش آموزان بين كالس و طبقات معموال 
آن ايجاد مي ش��ود. همچنين اتاق تاالر مانند در طبقه اول بنا و كمدهاي بسيار 
نفيس چوبي، احتمال اينكه اين اتاق، دفتر مدير مدرسه بوده را زياد مي كند..« 
او همچنين با اشاره به احتمال مصادره اي بودن اين بنا، اضافه كرد: »تا جايي كه 
مي دانم در اوايل انقالب، آن بنا يك ملك مصادره اي بوده كه مانند ديگر امالك 
مصادره اي بعد از انقالب، مدتي خانواده هاي نيازمند در آنها زندگي مي كردند و به 
دولت اجاره مختصري مي دادند و سرانجام چند سال قبل ظاهرا اين بنا در مزايده 
به فروش مي رود و يكي از تجار منطقه با خريد آن، فضا را به انباري تبديل مي كند 
اما از مدتي قبل نيز، انباري تخليه شده و به نظر مي رسد براي تخريب و ساخت 

احتماال يك مجتمع تجاري و اداري در حال آماده شدن است.«

ايستگاه

جايزه اصلي جشنواره ملي 
فيلم هاي روسي به »گاو نر« 

صدرنشيني »مردان 
سياه پوش« در گيشه جهاني

جشنواره ملي فيلم هاي 
روس��ي ك��ه ب��ا عن��وان 
»كينوت��اور« ش��ناخته 
مي شود، بهترين فيلم هاي 
سينماي روسيه در سال 
2۰۱۹ را معرف��ي كرد. به 
گزارش هاليوود ريپورتر، در 
مراسمي كه ديشب براي 

اهداي جايزه به بهترين فيلم هاي س��ينماي روسيه 
برگزار شده بود »گاو نر« ساخته بوريس آكوپوف جايزه 
اصلي »كينوتاور« روس��يه را كه مهم ترين جشنواره 
فيلم ملي است از آن خود كرد. در اين مراسم آلكساندر 
النگين جايزه بهترين كارگرداني را براي »شعر بزرگ« 
برد. اين جشنواره پريشب در سوچي در حاشيه درياي 
سياه به كار خود پايان داد. فيلم »فرانسوي« ساخته 
آندرو اسميرنوف كه يك داستان عاشقانه از آشنايي يك 
دانشجوي خارجي و يك بالرين بالشويي تئاتر در دهه 
۱۹۵۰ مسكو است پايان بخش اين مراسم بود. »گاو نر« 
اولين فيلم بلند آكوپوف در دهه ۱۹۹۰ مي گذرد و با 
تمركز بر رهبر يك دار و دسته تبهكار جوان كه درگير 
فعاليت هاي جنايتكارانه جدي مي شود، ساخته شده 
است. اين فيلم موفق به جايزه بهترين فيلمبرداري براي 
گلب فيالتوف هم شد. الكساندر كوزتنتسوف بازيگر 
اين فيلم نيز جايزه بهترين بازيگر مرد را از آن خود كرد. 
ويكتوريا تولستويانووا جايزه بهترين بازيگر زن را براي 
فيلم اوسكانا كاراس با عنوان »باالي آسمان« دريافت 
كرد. جايزه بهترين فيلمنامه نيز به كاراس و نويسنده 
همراهش ماريا شولگينا و يليزاوت تيخونووا براي همين 
فيلم اهدا شد. الكس��اندر رودنيانسكاي تهيه كننده 
روس��ي اين جش��نواره را راه اندازي كرده و امس��ال 
سي امين سال برگزاري آن بود. از اين جشنواره به عنوان 
معرف فيلم هاي روسي ياد مي شود و كمك مي كند تا 
فيلم ها راه خود را به جشنواره هاي بين المللي باز كنند. 

فيل��م جديد »م��ردان 
سياه پوش« با فروش ۱۰2 
ميليون دالري در باكس 
آفيس جهاني بيشترين 
فروش را از آن خود كرد. 
به گزارش ورايتي، فيلم 
جديد از مجموعه »مردان 
س��ياهپوش« ب��ا عنوان 

»مردان سياهپوش: بين المللي« از نمايش در ۵۶ 
منطقه جهان موفق به فروشي ۷۳.۷ ميليون دالري 
در سه روز اول نمايش شد. اين فيلم كه جديدترين 
فيلم محصول س��وني از مجموع��ه علمي تخيلي 
اكشن است، در اولين آخر هفته اكرانش در امريكا 
نيز فروشي 2۸.۵ ميليون دالري را تجربه كرد و در 
مجموع ۱۰2.2 ميليون دالر فروخت. در اين فيلم 
كه فروشي نااميدكننده در باكس آفيس امريكا را از 
نمايش در بيش از ۴ هزار سالن سينما كسب كرد، 
بارديگر تسا تامپس��ون و كريس همسورث كه در 
»ثور: رگناروك« با هم بازي كرده بودند، در كنار هم 
ظاهر شده اند. ماموريت اين تيم اين است كه از سياره 
زمين در برابر دشمنان بيگانه فضايي محافظت كنند. 
اين فيلم كه چهارمين فيل��م از مجموعه »مردان 
سياهپوش« است را اف گري گِري كارگرداني كرده 
است. نخستين فيلم اين مجموعه 2۵ سال پيش با 
بازي ويل اسميت و تامي لي جونز ساخته شده بود. 
»مردان سياهپوش: بين المللي« بيشترين فروش را 
در چين تجربه كرد كه 2۶.۳ ميليون دالر بود. روسيه 
با ۵.۱ ميليون دالر، كره جنوبي با ۴.۹ ميليون دالر و 
مكزيك با ۳.۹ ميليون دالر ديگر بازارهاي بزرگ اين 
فيلم بودند. در ژاپن نيز ۳.۵ ميليون دالر و در بريتانيا 

۳.۴ ميليون دالر بليت فروخته شد.

نامه پرسپوليس به االهلي:   برانكو  سرمربي  ماست

واليبال ايران مي تواند صبر ترامپ را لبريز كند

باشگاه پرسپوليس طي ايميلي رسمي 
به باشگاه عربس��تاني هشدار داد كه 
با برانكو ايوانكوويچ ق��راردادي امضا 
نكند. يكشنبه و دوشنبه، رس��انه هاي عربي خبر 
از توافق برانكو ايوانكوويچ با باشگاه االهلي دادند، 
اين در حالي اس��ت ك��ه مديران تي��م قرمزپوش 
پايتخت معتقدند مربي كروات با آنها قرارداد دارد 
و نمي تواند با باشگاه ديگري قرارداد امضا كند. در 
همين رابطه ديروز باش��گاه پرسپوليس طي يك 
ايميل رسمي به باش��گاه االهلي از آنها خواست تا 
درباره شايعاتي كه در رس��انه هاي عربي مبني بر 
توافق االهلي و برانكو مطرح مي شود، شفاف سازي 
كنن��د. در اين ايميل همچنين ذكر ش��ده برانكو 
با باش��گاه پرس��پوليس قرارداد دارد و از اين رو به 
باشگاه االهلي هشدار داده شده كه به اغواي مربي 
پرسپوليس نپردازد چرا كه در اين صورت بر اساس 

ماده ۱۷ قانون نقل و انتقاالت فيفا پرس��پوليس از 
االهلي ش��كايت خواهد كرد. بر اين اساس باشگاه 

عربستاني 2۴ ساعت فرصت دارد كه رسما موضع 
خود را نسبت به شايعات موجود اعالم كند. 

سايت sportklub از قدرت نمايي تيم واليبال ايران در 
عرصه جهاني و گرفتن جاي امريكا در اين رشته ورزشي 
نوشت. سايت sportklub كرواسي در تحليلي درباره 
موفقيت هاي تيم ملي واليبال ايران نوشته است: »ميالد 
عبادي پور، امير غفور، پوريا فياضي، سيدمحمد موسوي، 
س��عيد معروف، محمد معنوي نژاد… مراقب باشيد با 
احمدي نژاد اشتباه نگيريد. اين معنوي نژاد يا خالصه تر 
معنوي اس��ت.  در چند هفته گذشته رقابت هاي ليگ 
ملت هاي واليبال برگزار شده است. تيم ملي واليبال ايران 
توانسته با بازي سريع و زيباي خود جهان را شوكه كند. 
در ورزشي كه مي تواند از نظر هيجان با فوتبال يا تنيس 
رقابت كند. تيم ملي واليبال ايران اكنون در صدر جدول 
رده بندي ليگ ملت هاي واليبال قرار دارد. رقابت هاي 
ليگ ملت ها كه جانشين ليگ جهاني واليبال شده است. 
تيم ملي واليبال ايران توانس��ت ديروز در ديداري يك 
طرفه ۳ بر صفر روسيه را شكست دهد تا به آرزوي بزرگ 
خود يك قدم ديگر نزديك شود كه آن هم كسب قهرماني 
است. بله درست خوانديد ايران در صدر جدول رده بندي 
قرار گرفته است. موفقيت ايران در اين دوره از رقابت ها 
خيره كننده بوده است. هرچند بعضي از بازيكنان ايران 

در ليگ هاي خوب جهان بازي مي كنند و سعيد معروف 
نيز يكي از بهترين پاسورهاي جهان محسوب مي شود. 
ايران توانسته است از جمله روسيه قهرمان فعلي جهان، 
لهستان و ايتاليا را شكست دهد و تنها برابر برزيل آن هم 
در ديداري كه پنج س��ت داشت، شكست خورد. حتي 
خود ايراني ها نيز اين تصور را نداشتند كه بتوانند در صدر 
جدول قرار بگيرند. تيم مل��ي واليبال ايران اولين بار در 
سال 2۰۱۶ به برد در بازي هاي المپيك رسيد و توانست 
در رده پنجم مشترك قرار گيرد و در يك چهارم نهايي 
با شكس��ت برابر ايتاليا از رسيدن به مرحله بعد بازماند. 
حاال تيم واليبال اي��ران در حالي كه هنوز بازي ها تمام 

نشده توانس��ته جواز حضور در رقابت هاي مرحله بعد 
ليگ ملت هاي واليبال در ش��يكاگو امريكا را به دست 
بياورد كه مرحله نهايي اين رقابت ها است. امريكا يكي از 
قدرت هاي اصلي اين رشته، حاال ايران را باالي سر خود 
مي بيند كه توانسته در صدر قرار بگيرد و امريكا در جاي 
ششم است. برتري برابر امريكا رقيب مستقيم ايران در 
ورزش و ديپلماسي در اين رقابت ها مي تواند يك پاداش 
جداگانه براي ايران باشد. سال گذشته بود كه نيروهاي 
امنيتي در امريكا با تيم واليبال ايران رفتار تحقيرآميزي 
داشتند. آن طور كه كوالكوويچ مي گفت، FBI از بازيكنان 
ايران مداوم به مدت ۳ س��اعت س��وال مي كرد و به آنها 
عكس هايي از تروريست هاي احتمالي نشان مي داد كه 
آيا شما اينها را مي شناسيد. حاال براي جبران اين رفتارها 
تيم ملي واليبال اي��ران بايد در هفته پاياني برابر امريكا 
قرار بگيرد كه اين ديدار در امريكا نيست و در بلغارستان 
است. آيا واقعا اين اتفاق رخ داده است و ايراني ها توانستند 
در رشته ورزش��ي كه امريكايي ها سال ها در آن در بين 
بزرگان بودند، جايگاه اول را به دست بياورند؟ به شوخي 
مي توانيم بگوييم كه اين اتفاق مي تواند آس��تانه صبر 

دونالد ترامپ را لبريز كند.« 

ورزشي
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