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نيـازاقتـصادايـران

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

دبير شوراي عالي امنيت ملي
خبر داد

كشف شبكه گسترده
عمليات سايبري تهاجمي
عليه ايران

همين صفحه

سخن نخست

چراييشكستميلسپو
ونئوليبرالهادراقتصادايران
بع��د از  ۱۶م��اه كه از
ماموري��ت ميلس��پو
(ريي��س كل داراي��ي
در س��الهاي ۱۳۲۱
ت��ا  )۱۳۲۳در اي��ران
گذش��ت ،ب��راي من
احسان سلطاني مس��لم ش��د ك��ه او
بههيچوج��ه تواناي��ي
انجام وظايفي كه به عهدهاش محول شده است
را ندارد .من با اشخاصي كه معتقد بودند ميلسپو
حسننيت نداش��ت ،همعقيده 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 هيچوقت در
گذشته خود مسووليت اداري و اجرايي نداشت
(و همچنين دركي از اقتصاد ايران و گذش��ته
تاريخي آن نيز نداشت).

صفحه 2

انرژي

پروژه حذف ارز دولتي پنجشنبه اين هفته در ستاد اقتصادي سران قوا تعيين تكليف ميشود

 2سناريوبراي ارز 4200توماني

سهمحوزهانرژيازمذاكرات
فشردهايرانوروسيه
ناديصبوري|
در دو روز اخي��ر هيات��ي  600نفره 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 .برنامهاي كه وزراي دو طرف در حاش��يه آن
 5بار 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 ميشود حضور داشته باشد.
اما رهآورد اين موضوع براي ح��وزه انرژي چه بود و
فعاالن اقتصادي ح��وزه انرژي چط��ور ميتوانند
شاهد اثر اين برنامه بر فعاليتهاي 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 برايگنجاندن در تفاهمنامههايي كه ...
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صفحه 14

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

اروپاييها فقط
تا ششم تير مهلت دارند

همين صفحه

راه و شهرسازي

جهان

جنگ ارزي هم
در راه است

منطقهممنوعهمداخله
دولت در بازار اجاره مسكن
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صفحه 9

خبر
روحاني در ديدار سفير جديد فرانسه
در تهران:

از بين رفتن برجام به نفع ايران،
فرانسه،منطقهوجهاننيست

رييسجمهوري 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
حفظاينتوافقايفاكندچراكهبيترديدازبينرفتن
برجام به نفع ايران ،فرانسه ،منطقه و جهان نيست.
به گزارش پايگاه اطالعرس��اني رياستجمهوري،
«حسن روحاني» ديروز هنگام دريافت استوارنامه
«فيليپتييبو»سفيرجديدفرانسهدرتهرانافزود:
تهران و پاريس در س��الهاي اخير ،افق روشني را
براي آينده روابط مش��ترك خود ترسيم كردهاند و
بدينلحاظتسريعدراجرايتوافقاتضرورياست.
وي با بيان اينكه اراده ايران تقويت روابط صميمي
با فرانسه در همه عرصهها و به ويژه اقتصادي است،
تاكيدكرد:نبايداجازهدادهيچعامليمانعگسترش
روابطوهمكاريهايمشتركتهران-پاريسشود.
رييسجمهوري با يادآوري صبر و خويش��تنداري
ايران در يك سال گذش��ته به درخواست فرانسه و
اتحاديهاروپابرايجبراناثراتوتبعاتخروجامريكا
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 بيترديد از بين رفتن برج��ام ،به نفع ايران،
فرانسه،منطقهوجهاننيست.روحانيتصريحكرد:
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
تروريسماست.
وي همچنين تاكيد كرد كه برخ��ي موضوعات از
جمل��ه واردات دارو و تجهيزات پزش��كي ،قطعات
يدكيهواپيماهايمسافربري،تجارتموادغذايييا
قطعاتبرخيكارخانههاكهبرنيازمنديهاواشتغال
مردماثرميگذارند،فرايمسالهبرجاموحتيروابط
دوجانبه هستند و ايجاد محدوديت و ممنوعيت در
اين قبيل كاالها از س��وي امريكا كامال غيرانساني
بوده و نش��ان از جنگ اقتصادي گستردهاي است
كه امريكا عليه تكتك آحاد مردم ايران آغاز كرده
است.فيليپتييبوسفيرجديدفرانسهدرتهراننيز
در اين ديدار ضمن ابالغ سالم گرم رييسجمهوري
فرانس��ه به دكتر روحاني و تقديم استوارنامه خود،
اظهار داشت :فرانسه مصمم اس��ت روابط خود را با
ايراندرهمهعرصههاهرچهبيشترتوسعهدهد.وي
بابياناينكهدولتفرانسهازهيچتالشيبرايتوسعه
همكاريه��اي اقتصادي با ته��ران دريغ نميكند
افزود :تهران به تمام تعهداتش در برجام عمل كرده
و فرانسه ميكوشد اين توافق را كه از حمايت جامعه
جهانيبرخورداراست،حفظكند.

سخننخست

چرايي شكست ميلسپو و نئوليبرالها در اقتصاد ايران
احسان سلطاني |
تحليلگراقتصادي|
«بعد از  ۱۶م��اه كه از ماموريت ميلس��پو (رييس
كل دارايي در سالهاي  ۱۳۲۱تا  )۱۳۲۳در ايران
گذشت ،براي من مس��لم ش��د كه او بههيچوجه
توانايي انجام وظايفي كه به عهدهاش محول شده
اس��ت را ندارد .من با اش��خاصي كه معتقد بودند
ميلسپو حس��ننيت نداش��ت ،همعقيده 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 هيچوقت 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
ميكرد 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
هيچوجه صحي��ح نبود و چنين ف��ردي هيچوقت
نميتوانس��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 ،پايهگذار برنامهريزي
توس��عه در اي��ران ،ريي��س بانك مرك��زي ايران
 ۱۳۲۱-۲۹و مديرعامل س��ازمان برنامه و بودجه
)۱۳۳۳-۳۷
پس از گذش��ت هفت��اد س��ال از زمان ميلس��پو،
هماكنون نئوليبرالهايي كه ن��ه دركي از اقتصاد
ايران و گذشته تاريخي آن دارند و نه حتي اقتصاد
را به درس��تي ميدانند ،ب��ا ارايه و موجهس��ازي
نس��خههاي س��طحي و كليش��هاي و اراي��ه
كاريكاتوري از اقتصاد بازار ،در روندي س��ي ساله
كه در پنج س��ال اخير ش��دت يافته ،اقتصاد ايران
را به روزگار فاجعهآميز امروز رس��اندهاند .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 كژكاركرديها و
غارت اقتصاد و مهندسي افكار عمومي را به عهده
گرفتهاند .نئوليبرالهاي داخلي آن چه در بعضي
كتب اقتصادي (به عن��وان نظريه و ن��ه به عنوان
علوم مح��ض) مطرح ميش��ود را مانند ميلس��پو
فصل الخط��اب ميدانند ،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
ميشوند.
در اقتصادي با نظم با دسترسي محدود كه ائتالف
غالب بر همهچيز س��لطه دارد و دولت در خدمت
آن اس��ت ،اجراي بيبن��د و بار مباني گزينش��ي
اقتصاد ب��ازار به بدي��ل خود تبديل ميش��ود .در
اين اقتص��اد چگونه نق��ش و جاي��گاه بخشهاي
خصوصي و دولتي مانند اقتصادهاي آزاد توس��عه
يافته ديده ش��ده و به تبع آن نسخههاي رونوشت
اين اقتصادها پيچيده ميش��ود .در اقتصادي كه
داراي فس��اد باال (ش��اخصهاي 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
مهمتر از همه بيثباتترين شرايط اقتصاد كالن و
تضعيف پول ملي تاريخ��ي خود را تجربه ميكند،
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 قيمتها
ميتواند نجاتدهنده اقتصاد ايران باشد؟ هرچند
كه آزادي و بيبندوباري قيمته��ا از ارز گرفته تا
هرگونه كاالها و خدمات اس��ت كه اوضاع امروز را
ايجاد كرده اس��ت .تعريف نئوليبرالهاي ايراني از
بخش خصوصي ،تقس��يم و مال خودسازي اموال
عمومي و بذل و بخش��ش ثروتها و منابع كشور
به گروههاي خاص اس��ت .تعريف آزادي قيمتها
از نظر مدافع��ان آن در ايران اين اس��ت كه منابع
(نفت ،گاز ،معادن و انرژي) كش��ور به قيمتهاي
ارزان دس��توري ب��ه بنگاهه��اي ش��بهدولتي و
وابستگان داده شود و در س��وي ديگر اين بنگاهها
در ف��روش تولي��دات خود ي��ا عرض��ه ارز حاصله
از ص��ادرات به ه��ر قيصم��ت كامال آزاد باش��ند.
نحلههاي نئوليبرال در ش��رايطي از واقعيسازي
قيمتها س��خن ميگويند كه قيمت (دستمزد)
ني��روي كار بهش��دت سركوبش��ده اس��ت .علم
اقتصاد فقط كليش��ههاي كم و بيش از رده خارج
ش��ده مانيتاريس��م نيم قرن پيش نيس��ت و قرار
نيس��ت با دس��تكاري قيمتها (آن هم در جهت
منافع ائتالف غالب و به زيان عامه مردم) همهچيز
درست ش��ود ،كه اگر چنين بود با افزايش بيش از
 ۱۰برابري قيمت ارز و نهادهها و كاالهاي اساسي
در ده سال اخير ،هماكنون بايستي ايران گلستان
شده باشد.

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

به شماره  30005320در دسترس شماست
مخاطبان عزيز ميتوانند نظرها ،انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند.

عكس :باشگاه خبرنگاران جوان

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 قيمتها كه در
ابتداي هرسال اتفاق ميافتد ،همراه ميشود .بازار
رهن و اجاره امالك در ايران ،نوعي بازار نيمهرسمي
اس��ت كه به دليل ش��رايط متفاوت مالي و قانوني،
تمايلزياديبرايفعاليتهايغيررسميازخود...
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چشمانداز
رئیس قوه قضاییه در جلسه
مسووالن عالي قضايي مطرح كرد

ضرورت اطالع رسانی مطلوب
پروندههایمفاسداقتصادی

رييس دس��تگاه قض��ا با بیان اینکه از بررس��ی
مصادیقی که مردم به واس��طه آنها به دستگاه
قضایی مراجعه میکنند میتوان 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 پروندهها
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
ريیس 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 ملتهای آزاده ،به این نوع موضع گیری که
در آن عقالنیت و دیپلماسی انقالبی وجود دارد،
مباهات میکنند 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 جرایمسازمان یافتهباشد
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 ناهنجاریهای اجتماعی و مفاس��د
بهویژه 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 میدانند،
برخورد جدی کنیم و اجازه ندهیم که افرادی با
تحریک توسط دشمن و سازمان دادن اقدامات
مجرمانه ،فضای مجازی را که میتواند وسیلهای
برای رفع نیازهای مردم ،ارتقای سطح آگاهی و
آسانتر شدن زندگی شهروندان باشد ،به اغراض
مجرمانه خود آلوده کنند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد :بر همین اس��اس،
انتظار مردم از نیروه��ای میدانی اعم از نیروی
انتظام��ی و نیروه��ای امنیتی این اس��ت که با
دستورات قضایی ،فضای مجازی را به دقت رصد
کنند و با برخورد به موقع و قانونی با شرارتها
و ناهنجاریها از این فضا صیانت کنند .در کنار
آن ،دولت محترم و دس��تگاههای مربوطه نیز
باید بسترهای استفاده صحیح از فضای مجازی
و همچنین فرهنگس��ازی الزم را در این عرصه
انجام دهند.
حجت االس�لام رئیس��ی در ادامه با اش��اره به
مطالبه مردم از دولت و دس��تگاههای 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
نمیش��ود و ما هم مصمم هس��تیم که ضمن
رسیدگی دقیق و سریع به پروندهها و موضوعاتی
که امروز دغدغه مردم هس��تند ،اطالع رسانی
مطلوب را در خصوص این پروندهها 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 تالشهای 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
مشاورهها به کاهش ورودی پروندهها به دستگاه
قضای��ی کمک زیادی میکند .ب��ر همین مبنا
برنامههایی برای توسعه کمی و کیفی خدمات
مشاورهای در دستور کار داریم و در این عرصه
از نیروهای کارآزموده حقوقی و همچنین ابزار
مجازی و حقیقی برای دریافت این مش��اورهها
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 آنه��ا از خدمات
مشاورهای اس��تفاده میکنند ،دو موضوع قابل
اس��تنتاج و بهره برداری است .یکی مصادیقی
است که مردم مطرح میکنند و باید برای حل
این مشکالت ،پیگیریهای 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 نمیکند
و قطعا مشکلی داش��ته که به عدلیه پناه آورده
است .نکته دیگر ،بررسی این مصادیق است که
کثرت برخی از آنها نش��ان میدهد 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 پروندهها به دس��تگاه قضایی ،اعتماد و
رضایتمندی مردم عزیز افزایش یابد.
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ايران

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

اروپاييها فقط تا ششم تير مهلت دارند

هم توليد ميكنيم .وي ادام��ه داد :ظرفيت ما به نحوي
است كه نياز يك ميليون بيمار را تأمين ميكند و صدها
هزار بيمار از داروهاي ما اس��تفاده ميكنند و همه اين
اتفاقات نويد آن را ميدهد كه در حوزههاي اين صنعت
پيشرفتهايي داشته باشيم و آنچه كه مورد نظر رهبري
اس��ت محقق ش��ود .بنده به نمايندگي از جامعه بزرگ
صنعت هستهاي كشور كه ۱۴هزار نفر است ميگويم كه
همه گوش به فرمان رهبري هستند و اجازه نميدهند
اين صنعت صدمه ببيند .كمالوندي در پاسخ به خبرنگار
ايسناكهپرسيدباتوجهبهنشستامروزاروپابرايبررسي
مهلت  ۶۰روزه ايران ام��كان دارد ايران در اقدامات گام
اول تجديد نظر و براي ورود به گام دوم صبر كند؟ گفت:
بهتر است آنها هر چه زودتر به تعهدات خود در اين زمينه
عمل كنند چراكه ما هر چه جلوتر ميرويم كار براي آنها
سختميشود،ذخايرمابيشترميشود،سرعتمابيشتر
ميشود .ما با حداكثر ظرفيت در حال حركت هستيم.
البته برخي از الزامات فني نيز وجود دارد كه ممكن است
كمي زمان ببرد ولي ما با يك ريتم فعاليتهايمان را آغاز
كردهايم كه اين ريتم به مرور تندتر ميشود و به محض
اينكه مشاهده ش��ود آنها به تعهدات خود عمل نكرده و
از فرصت مشخص شده اس��تفاده نكردهاند ما براساس
تصميم مقامات كشور وارد مرحله دوم كاهش تعهدات
برجامي خود خواهيم شد.

گروه ايران|
«عب��ور از س��قف تعه��دات بر اس��اس مف��اد قانوني
برجام»عنوان راهبردي بود كه ايران بعد از خروج ترامپ
ازبرجامومشاهدهرفتارهايمنفعالنهاروپاييهادراجراي
تعهداتخوددربرجامدردستوركارقرارداد.راهبرديكه
بعد از گذشت يكسال از خروج ترامپ از برجام در پيش
گرفته شد تا ايران هم مبتني بر رديفهاي برجام سطح
تعهدات خود در اين سند بينالمللي را كاهش دهد .در
آخرين دست از برنامهريزيهاي اجرايي در اين خصوص
ديروز سخنگوي سازمان انرژي اتمي اعالم كرد كه ايران
ششم تير از سقف  ۳۰۰كيلو گرم اورانيوم غني شده كه
پيشتر در برجام تعيين ش��ده بود ،عب��ور خواهد كرد.
بهروز كمالوندي ،در جريان بازديد نمايندگان رسانهها
از مجتمع آب س��نگين اراك گفت :از امروز (دوشنبه)
شمارش معكوس براي عبور از ذخيره ۳۰۰كيلو اورانيوم
غني شده آغاز ميشود و تا  ۱۰روز ديگر يعني  ۲۷ژوئن
( ۶تيرماه) از اين سقف عبور ميكنيم.
ديگر آب سنگين را به عنوان يك ماده اوليه
صادرنميكنيم
سخنگوي س��ازمان انرژي اتمي در ادامه صحبتهاي
خود در جمع خبرنگاران در مجتمع آب س��نگين اراك
ادامه داد :ما تصميم بر آن داريم كه ديگر آب س��نگين
را به عنوان يك ماده اوليه صادر نكنيم .ممكن است در
سنوات آينده ميزان استفاده از آب سنگين در داخل به
حدي افزايش يابد كه نياز به صادرات نباشد .وي در اين
ارتباط توضيح داد :اين قضيه به مانند صدور گاز است كه
م��ا گاز را به عنوان ماده اوليه صادر نميكنيم بلكه آن را
در مواد پتروشيمي استفاده ميكنيم و در آن قالب صادر
ميكنيم .كمالوندي با بيان اينكه حركت در اين راستا از
نظر اقتصادي ارزش بااليي دارد ،ادامه داد :البته ما در اين
راستانميخواهيم تعهداتيكه درگذشتهبه بازارهايمان
دادهايم را كن��ار بگذاريم و در كنار حفظ تعهد ،به حفظ
بازار خود نيز توجه داريم .س��خنگوي س��ازمان انرژي
اتمي با تاكيد بر اينكه آب سنگين داراي موارد استفاده
متعدديدررشتههايمختلفيازجملهپزشكياستوبه
درمان و تشخيص بسياري از بيماريها در نوزادان كمك
ميكند ،در بخش ديگري از صحبتهاي خود در مورد
اجراي مرحله دوم كاهش تعهدات برجامي ايران تصريح
كرد :ما در ارتباط با اين موضوع منتظر تصميم مقامات
مسوول كشور هستيم .هنوز براي اروپاييها فرصت براي
تصميمگيري وجود دارد .ما ديگر صبر نداريم .حدود يك
سال صبر كرديم دو ماه نيز به آنها فرصت دادهايم اكنون
مدت مح��دودي از اين زمان باقي مانده و آنها ميتوانند

از اين فرصت استفاده كنند .وي با بيان اينكه اگر از اين
فرصت استفاده نشود ،ما ميتوانيم دو تحليل ارايه كنيم،
خاطرنشانكرد:تحليلاولايناستكهآنهانميخواهند
به تعهداتش��ان عمل كنند و تحليل دوم اين اس��ت كه
نميتوانند اين كار را انجام دهند .توانايي فني و داخلي
الزم را ندارند يا اينك��ه نميتوانند در مقابل رقيب خود
قرار بگيرند .كمالوندي با تاكيد بر اينكه مقامات وزارت
خارجه همچنان با مقامات اروپايي در مذاكره هستند و
تماس دايمي بين آنها وجود دارد ،ادامه داد :همانطور كه
درجريانهستيد،خانماشميدروزشنبهباآقايعراقچي
ديدار داشت و گفتوگوهايي در اين ديدار انجام شد.
پاياني بر صبر راهبردي ايران
وي تاكيد كرد :آنچه مهم است اين است كه ايران بيش از
اين براي به نتيجه رسيدن اقدامات آنها صبر نخواهد كرد
و آنها بايد از فرصت باقي مانده براي اجراي تعهداتشان
استفاده كنند .سخنگوي سازمان انرژي اتمي در ادامه
نشس��ت خبري خود اظهار كرد :نكته ديگر به خصوص
براي اروپاييها اين اس��ت اگر اقدامي كه در مرحله اول

زمانبر بود انجام ش��د براي اقدامات بعدي به خصوص
غنيسازي بيش از  ۳.۶۷درصد ،زمان زيادي را نخواهد
گرفت و از متخصصان خودمان هم سوال كردم يك يا دو
روز بيشتر فرصت وجود ندارد.
وي افزود :ذخاير ايران با روند و شتاب بيشتري ادامه پيدا
ميكند و اگر مهم است كه برجام را حفظ كنند بايد در
اين زمينه تالش كنند .در واقع اقدامات ايران در راستاي
پاراگراف  ۲۶و  ۳۶برجام انجام شده كه بخشهاي اوليه
برجام مربوط به تعهدات اي��ران و از آن به بعد تعهدات
ساير كش��ورها اس��ت .بنابراين وقتي به پاراگراف  ۲۶و
 ۳۶برجام ميرس��يم حقوقي هم براي كش��ورها قائل
ش��دهاند و اگر ايران احساس كند كه تحريمها برداشته
نشده ميتواند بخشي از تعهدات خود را به حالت تعليق
درآورد و اين همان كاري اس��ت كه ما انجام داديم اما به
موجب اينكه تعهدات خود را انجام دهند به حالت اوليه
برميگردد .كمالوندي خاطرنش��ان كرد :بنابراين ،اين
اقداماتدرچارچوببرجاماستوامروزهمكهدرخدمت
متخصصان خودمان بوديم آنچه دستور دارند از مقامات
عالي ،اين است كه هر دو رآكتور را با هم جلو ببريم ،هم

معاون اول رييسجمهوري :

با مردم صادقانه گفتوگو كنيم

اروپاييها وظايفشان را طبق برجام ادامه
دهند
كمالوندي افزود :فكر ميكني��م طي دو و نيم ماه آينده
براي عرضه تولي��دات ميتوانيم تا  ۱۳۰تن هم افزايش
دهيم كه در اينجا باز نقض برجام هم نيس��ت .در برجام
پذيرفتيم كه مازاد  ۱۳۰ت��ن را به بازارهاي بينالمللي
عرضه كنيم و آنچه كه ميگوييم انجام نميدهيم عرضه
كردنتوليداتبهعنوانبخشيازتعهداتخودماناست.
اينكه فكر ميكنند اگر ما توليداتمان را عرضه نكنيم و
كسي خريداري نكند اتوماتيكوار تعطيل ميشود ،مثل
همان چيزي كه ترامپ عنوان كرد آب سنگين ايران را
كس��ي نخرد در حاليكه اين فقط در ذهن آنها است .ما
بازاره��اي خودمان را داريم ،ان��واع محصوالت جديد را
فعالتر شده و با ركود مواجه نشوند .وي با تأكيد بر اينكه
بايد ب��ه هر نحو ممكن ارز مورد نياز بخش توليد را فراهم
كنيم ،به برنامه دولت ب��راي ممنوعيت واردات كاالهاي
لوكس با هدف صرفه جويي ارزي اش��اره و خاطرنش��ان
كرد :ممنوعي��ت واردات كاالهاي لوكس عالوه بر صرفه
جويي ارزي مانع از ايجاد دوگانگي در جامعه و جلوگيري
از نمايش شكاف طبقاتي ميشود و اين در حالي است كه
ايجاد شكاف طبقاني و نارضايتي اجتماعي يكي از اهداف
تحريمكنندگان ايران است كه خودشان به اين موضوع در
كتابهنرتحريماذعانكردهاند.معاوناولرييسجمهور
همچنين با اشاره به پيشنهاد دبيرخانه ستاد فرماندهي
اقتصاد مقاومتيمبني بر تشكيل كارگروه مقابله با تحريم
ذيلدبيرخانه،گفت:وظيفهاينكارگروهبايدايجادفرصت
براي توليد داخلي باشد و با برنامهريزي دقيق ،شرايطي را
مهيا كند تا با استفاده از ظرفيتهاي داخلي كمبودهاي
ناشي از تحريم مرتفع شود.
رييس س��تاد فرمانده��ي اقتصاد مقاومتي بر تش��كيل
كارگروهي براي شناسايي محصوالتي كه در داخل توليد
ميشوند تاكيد كرد و گفت :دولت از توليدكنندگاني كه
كاالهاي خود را در داخل و بدون وابستگي توليد ميكنند
حمايت ميكند .وي با اشاره به طرح ايجاد اشتغال پايدار
در مناطق روستايي خاطرنشان كرد :دولت تاكنون ۷هزار
ميليارد تومان تسهيالت ارزان قيمت براي ايجاد اشتغال
در روستاها پرداخت كرده است و الزم است وزارت تعاون،

كار و رفاه اجتماعي و معاونت توسعه روستايي و مناطق
محروم گزارش عملكرد اين برنامه را اطالعرساني كنند.
جهانگيري همچنين خواستار تفويض اختيارات بيشتر
به اس��تانهاي كش��ور ش��د و بر لزوم هماهنگي هر چه
بيشتر ميان جانشينان ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي
در اس��تانها با اس��تانداران در جهت اجراي هر چه بهتر
سياس��تهاي كلي اقتصاد مقاومتي تاكيد كرد .در اين
جلسه كه وزراي صنعت ،معدن و تجارت ،امور اقتصادي
و دارايي ،جهاد كش��اورزي ،فرهنگ و ارش��اد اسالمي،
رييس س��ازمان برنامه و بودجه ،معاون علمي و فناوري
رييسجمهور ،رييس سازمان امور اداري و استخدامي،
معاون رييسجمهور در امور زنان و خانواده ،س��خنگوي
دول��ت و فرمانده ق��رارگاه س��ازندگي خاتماالنبيا(ص)
نيز حضور داش��تند ،نماينده دبيرخانه ستاد گزارشي از
عملكرد سال ۹۷دستگاهها و استانهاي كشور در اجراي
اقتصاد مقاومتي و نيز عملكرد جانش��ينان رييس ستاد
فرماندهي اقتصاد مقاومتي و نمايندگان معين دولت در
اس��تانهاي كش��ور ارايه كرد .در اين گزارش مهمترين
اقدامات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي طي  ۱۶جلسه
برگزار ش��ده در سال  ۱۳۹۷تشريح ش��د كه اجراي ۲۷
پروژه جديد اولويتدار اقتصاد مقاومتي در س��ال ۱۳۹۷
و اس��تمرار اجراي  ۱۳۶پروژه اولويتدار و برنامه اجرايي
اقتصاد مقاومتي سال  ۱۳۹۶در س��ال  ۱۳۹۷بخشي از
اين گزارش بود.

كشف شبكه گسترده عمليات
سايبري تهاجمي عليه ايران
دبير ش��وراي عالي امنيت
مليازكشفشبكهگسترده
عمليات سايبري تهاجمي
عليه ايران خبر داد و گفت:
ب��هزودي مس��تندات آن
ازطري��ق وزارت اطالعات
منتشر ميشود .به گزارش
صدا و س��يما ،امير دريابان علي شمخاني در خصوص
اقدامات متقابل ايران در قبال اظهارات مش��اور امنيت
ملي امريكا كه هفته گذشته تأييد كرد امريكا در حال
انجام عمليات س��ايبري تهاجمي خارجي اس��ت تا به
روسيه و ديگران نشان دهد كه آنها بهاي مداخلههاي
خود در امور امريكا را خواهند پرداخت گفت :اوال حمله
سايبريعليهكشورهارويديگرحملهنظامياستكه
امريكا به صورت غيرقانوني و برخالف موازين حقوقي و
حتيادبياتوسياستهايامنيتيخود،بهآنمبادرت
ميكندوطبيعتابايدپاسخگويايناقدامخوددرمجامع
بينالملليباشد.ويتاكيدكرد:جالباستبدانيد،مدتي
قبليكيازپيچيدهترينشبكههايسايبريسازمانسيا
كه در حوزه جاسوسي سايبري به كار گرفته ميشد و
بخشمهميازظرفيتهايعملياتيسيادركشورهاي
هدف امريكا بود توسط دس��تگاههاي اطالعاتي ايران
كشفشدوموردضربهقرارگرفت.

در شرايطي كه اقتصاد كش��ور در يكي از حساسترين
برههه��اي تاريخي خود قرار گرفته اس��ت؛ معاون اول
رييسجمهورگفتوگوصادقانهبامردمراشاهكليدعبور
ازچالشهايپيشروارزيابيميكند.جهانگيريبااشاره
به اهميت گفتوگوي صادقانه با مردم گفت :بايد مردم
احساس كنند كه مسووالن به دنبال حل مسائل كشور
و مشكالت معيش��تي جامعه هستند .به گزارش پايگاه
اطالعرسانيرياستجمهوري،اسحاقجهانگيريمعاون
اول رييسجمهور ،ضمن تبيين شرايط اقتصادي كشور
در مقطع كنوني ،بر اهميت بهرهگيري از سياستهاي
كلياقتصادمقاومتيبرايعبورازاينبرههحساستأكيد
كرد و گفت :عملكرد ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي
در س��ال  ۹۸تعيينكننده است و سياستهاي اقتصاد
مقاومتي بايد بيش از گذش��ته در بخشها و ش��ؤونات
مختلف اداره كش��ور نمايان و متبلور ش��ود .معاون اول
رييسجمهور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي با اشاره به
تصوير كلي اقتصاد در سال ۹۷و برخي گزارشها از رشد
منفياقتصاديكشور،گفت:گزارشعملكردهاواقدامات
دولت در زمينههاي مختلف نظير نفت و گاز ،رسيدگي

به مناطق محروم و روستايي و اجراي طرحهاي اقتصاد
مقاومتي كه در اولويت دستگاههاي اجرايي بوده ،نشان
ميدهد كه پيش��رفتها و اقدامات انجام شده مناسب
بوده اس��ت و با توجه به مشكالت و فشارهاي اقتصادي
ناشي از تحريمها عملكرد دولت قابل دفاع است .وي با
بيان اينكه اقتصاد كشور در سال ۹۸با مشكالت جديدي
روبرو شده است و زندگي مردم تحت فشار قرار دارد ،بر
اهميت گفتوگوي صادقانه با مردم تاكيد كرد و گفت:
معيش��ت مردم ،رونق توليد و ايجاد اشتغال مهمترين
اولويتهاي اقتصادي دولت در سال ۹۸است و بايد مردم
احساس كنند كه مسووالن به دنبال حل مسائل كشور
و مشكالت معيشتي جامعه هستند تا بتوانند بخشي از
آالم و دغدغههاي آنها را مرتفع كنند .جهانگيري با بيان
اينكهحلمسائلاقتصاديكشوردرشرايطيكهدشمنان
به تعبير خودشان جنگ تمام عيار اقتصادي عليه ملت
ايران به راه انداختهاند ،نيازمند تمركز ويژه و ايستادگي
است،خاطرنشانكرد:اينپيامبايدبهتماممديرانكشور
ابالغ شود كه سال ۹۸به لحاظ اقتصادي سالي ويژه است
وبرايادارهمناسبكشورنيازمندآنهستيمكهجديتر

توجه به رونق توليد و بهبود معيشت
جهانگيري با تاكيد بر ض��رورت توجه به بخش توليد به
خصوص واحدهاي توليدي كه نقش پيش��ران در توليد
كش��ور را ايفا ميكنن��د ،تصريح كرد :بايد ب��ا حمايت از
بخشهاي توليدي و پيش��ران نظير خودرو و مس��كن
شرايطيمهياشودتابخشهاوصنايعپاييندستآنهانيز

استفاده از اهرم نظارتي
در كنترل قيمتها

اروپااقدامينكندخروجازNPT
دردستوركارقرارميگيرد

انفجار نفتكشهاي ژاپني
ميتواند كار تيم «بي» باشد

واكنش سردار باقري به حادثه
اخير نفتكشها در درياي عمان

س��خنگوي هيات رييسه
مجل��س ده��م با اش��اره
به اينكه كش��ور در جنگ
اقتصادي قرار دارد ،گفت:
وظيفه مجلس اين اس��ت
كه از اهرم نظارتي در جهت
كنترل و نظارت قيمتها و
عرضه توليدات داخلي و كيفيت آنها استفاده كند .به
گزارش ايسنا ،اسداهلل عباسي در حاشيه جلسه علني
ديروزدوشنبهمجلسدرجمعخبرنگارانبيانكرد:در
جلسه ديروز هيات رييسه مجلس قرار شد ماده ۲۲۷
آييننامهداخليمجلسرافعالكنيم.براساساينماده
رييسجمهور و وزراي كابينه دولت هر سال در مرداد
ماه بايد گزارش عملكرد سال گذشته خود را به همراه
برنامههايي كه ب��راي آينده دارد به مجلس ارايه كند..
وي در ادامه اظهار كرد :از اين 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 پيرامون مسائل انجام خواهد شد .در
هفتهگذشتهدرخصوصمسكنوشهرسازيودراين
هفتهدرخصوصصنعتدرمجلسجلساتيتشكيل
شد و انشاءاهلل در خصوص كشاورزي نيز در مرداد ماه
نيزجلسهايدرمجلستشكيلخواهدشد.

رييس كميته هس��تهاي
مجلس گف��ت :در صورت
پايان مهلت كش��ورهاي
عضو برجام در فرصت 60
روزه ،پروتكل الحاقي را كه
بهعنوانپشتقبالهبرجام
داوطلبانهاجراييكرديمبه
حالتتعليقدرميآوريم.مجتبيذوالنوردرگفتوگو
با مهر با اشاره به اينكه زمان زيادي تا اتمام مهلت۶۰
روزه ايران به كش��ورهاي باقي مان��ده در برجام باقي
نمانده است ،اظهار داشت :اروپا همواره نشان داده كه
نقشپليسخوبرادرمقابلرفتارهايبدامريكابازي
ميكند.ويبابياناينكهاروپابرايحفظبرجامارادهاي
ندارد و نميخواهد براي اين كار هزينه كند ،ادامه داد:
حجممبادالتاقتصاديمابااروپادربهترينحالت۲۰
ميليارددالردرسالاستاماحجممبادالتاقتصادي
امريكا با اروپا بين  ۹۰۰تا هزار ميليارد دالر اس��ت و
قطعاً اروپا هزار ميليارد دالر را فداي  ۲۰ميليارد دالر
نميكند .رييس كميته هستهاي مجلس با اشاره به
وقتكشيهاياروپاتصريحكرد:حفظبرجامبهصورت
فعلي به نفع اروپاست اما آنها نميخواهند براي اين
موضوع هزينه دهند بلكه ميخواهند ايران را كنترل
كنندوازسويديگرسوديهمازبرجامبهمانرسانند.

س��خنگوي وزارت خارجه
تاكيد كرد ك��ه اگر اقدامات
ملموسيازسويطرفهاي
برجامي مش��اهده نش��ود
گام بعدي ته��ران جديتر
و محكمتر خواهد بود .سيد
عباس موسوي در گفتوگو
با باشگاه خبرنگاران ،در رابطه با سازمان همكاريهاي
شانگهايوحضورايراندرعاليترينسطحدرايناجالس
گفت:جمهورياسالميايرانمعتقدبهچندجانبهگراييو
منطقهگرايياست،همچنيناعتقادداريمكههمسايگان
در درجه اول و كشورهاي پيراموني ما در درجه دوم قرار
دارند.ويدرپاسخبهاينسوالكهدستگاهديپلماسيدر
قبال كشورهاي آسيايي چه سياستي را دنبال ميكند؟
توضيح داد :زماني بحث نگاه به ش��رق در سياستها و
جهتگيريهايسياستخارجيمامطرحبود،امروزهم
هماننگاهپابرجااست،اماايرانقصدداردقدريجزئيترو
تعامليترباكشورهاييكهبهنوعيدربرابريكجانبهگرايي
امريكاايستادهاندهمكاريداشتهباشد.سازمانهمكاري
شانگهاي هم يكي از اين موارد است كه در قالب نگاه به
آسيا و ش��رق به آن اعتقاد داشته و مايل هستيم در اين
بلوكقدرتمندكهميتواندسياسي،امنيتيواقتصادي
همباشددرباالترينسطححضورداشتهباشيم.

رييس س��تادكل نيروهاي
مسلح گفت :ايران چنانچه
ارادهاي مبني بر جلوگيري
از صدور نفت از خليج فارس
را داش��ته باش��د ،بهدليل
قدرتمنديكشورونيروهاي
مسلح،آنارادهرابطوركامل
محققوبطورعلنيوآشكاراعالمخواهدكرد.بهگزارش
تسنيم ،سرلشكر محمد باقري ديروز در مراسم تجليل
از برترينهاي مربيان و اس��اتيد نيروهاي مسلح اظهار
داش��ت :ايران امروز با دش��مناني بدعه��د و بداخالق و
فريبكار همچون امريكا روبرو است كه از يكسو فشارها
راافزايشميدهندوازسويديگردمازمذاكرهميزنند؛
يعنيراهبردفشارفزايندهوتوسعهيابندهوشعارمذاكره،
تفاهم و توافق سر دادن كه اين راهبرد خطرناك دشمن
استكهماباآنمواجههستيم.رييسستادكلنيروهاي
مسلح خاطرنشان كرد :امريكا و اذنابش فرافكنيهايي
مرتبط با حوادث اخير در خليج ف��ارس را مبناي اتهام
به ايران قرار دادهاند؛ ليكن آنها بايد با اين واقعيت آش��نا
شوند كه جمهوري اسالمي ايران چنانچه ارادهاي مبني
بر جلوگيري از صدور نفت از خليج فارس را داشتهباشد،
بهدليل قدرتمندي كشور و نيروهاي مسلح ،آن اراده را
بهطوركاملمحققوبطورعلنيوآشكاراعالمخواهدكرد.

چهرهها

پاي كار باشيم .معاون اول رييسجمهور با اشاره به اينكه
در سال جاري با محدوديت منابع و بودجه روبرو هستيم،
افزود :با وجود آنكه اتكاء بودجه كشور به درآمدهاي نفتي
كاهش يافته ،اما بودجه كشور همچنان تحت تأثير اين
درآمدها است و بايد براي جبران كسري بودجه به دنبال
راهكارها و ظرفيتهاي ديگر باشيم .وي با تأكيد بر اينكه
مسووالن اقتصادي كشور بايد در سال  ۹۸جديتر پاي
كار باشند و نشان دهند كه مرد روزهاي سخت وشرايط
پيچيده و دشوار هستند ،گفت :بايد در بخش هزينهها
صرفهجوييجديصورتگيردواينجهتگيريبههمه
دستگاههاابالغشودتادستگاههامكلفباشندهزينههاي
خود را كاهش دهند.

طراحي و هم بازطراحي و اينكه جمهوري اسالمي ايران
همتصميمبگيردكهبهرآكتورقبليبرگرددديگردرقالب
يكمعمايارازنيست.درسطحبينالملليهممطرحشده
وباتوجهبهامكاناتيكهايراندررابطهبالولههايكالندريا
در اختيار دارد اين رآكتور قابل اجراست.

س�ناريوهاي مختلف�ي براي عبور از س�قف
غنيسازي ۳،۶داريم
معاون امور بينالملل ،حقوقي و مجلس و س��خنگوي
س��ازمان انرژي اتم��ي در م��ورد عبور ايران از س��قف
غنيسازي  ۳،۶گفت :در اين ارتباط سناريوهايي مطرح
است،يكيايناستكهغنيسازيرافراتراز ۳،۶براينياز
بوشهر تعريف كنيم .يك سناريوي ديگر اين است كه آن
را براي رآكتور تحقيقاتي تهران تعريف كنيم .كمالوندي
درباره اينكه آيا گام آخر ايران خروج از برجام خواهد بود؟
گفت :اگر به همين سبك ادامه دهيم عم ً
ال همين اتفاق
ميافتد .اگر بگوييم خارج ميشويم يا نميشويم خيلي
مهم نيست كما اينكه االن شايد خود امريكا هم متوجه
شده باشد كه اش��تباه كرده از برجام خارج شد .ممكن
است با عدم اجراي تعهدات از سوي اروپا و تعليقهاي ما
به جايي برسيم كه عمال برجامي وجود نداشته باشد .اين
اتفاقداردميافتدمگراينكهتغييريايجادشود.ويادامه
داد :در حال حاضر يا اروپا وقت كشي ميكند يا نميتواند
كاري انجامدهدكهدر اينوضعيتنميتواندبرجام ادامه
يابد .اگر شرايط اين باشد برجامي باقي نخواهد ماند كه
بخواهيم در آن بمانيم يا نمانيم.

كالن
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ضعف پوشش بيمهاي بازنشستگي در ايران

صندوق چه ميكند؟
وظيفه صندوق به زبان ساده تجميع و پسانداز بخشي
ازحقوقودستمزدافرادجامعهدرزماناشتغالوانتقال
مجددآنبهفرددرزمانبازنشستگي(ياازكارافتادگي)،
البته با حفظ قدرت خريد مبالغ انباشت شده در طي
زمان است .زمانيكه صحبت از بروز بحران در چنين
نهادهاييميكنيم ،منظور بروز بحران مالي به شكل
از بين رفت��ن توازن جريان ورودي و خروجي اس��ت.
بههم خوردن توازن خروجي و ورودي يعني ميزاني كه
صندوق به عنوان حق بيمه دريافت ميكند و ميزاني
ق بايد پرداخت كند در قالب مس��تمري و...
كه صندو 
تضمينكنندهبقايصندوقنيست.
شرايطيكهبهنظرميرسداكنونبرفضايبســيارياز
صندوقهايبازنشستگيكشورحاكماستوپيشبيني
ميش��ود اگر اين شرايط ادامهدار باش��د در دهههاي
پيش رو با ورشكس��تگي صندوق و عدم امكان ايفاي
تعهد از سوي آنها ر و به رو خواهيم بود .مساله صندوق
براي نظام سياسي به اندازهاي حائز اهميت است كه در
برنامه ششم توسعه مفصال به آن پرداخته شده است
اكنون نيز طبق گزارشهايي كه از برنامه رونق توليد
 ۹۸منتشر ميشود ،وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز
بررسيشرايطصندوقهاوبرنامهريزيبرايساماندهي
آنها را در دس��تور كار خود قرار داده اس��ت .آنگونه كه
خبرگزاريها از محتواي اين بسته گزارش دادهاند ،در
متن اين برنامه آمده اس��ت :پوشش بيمهاي در ايران
محدود است ،تنها  29درصد از افراد در بين كار تحت
پوششبيمهاينظام بازنشستگيهستند.
 25درصد سالمندان پوشش بيمهاي دارند
از دالي��ل عمده پوش��ش پايين بيم��هاي ،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  6.8ميليون نفري س��المند،
مزاياي بازنشس��تگي دريافت ميكن��د كه تقريبا 60

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

منابع س�ازمان تامين اجتماعي تا  10س�ال
آينده به پايان ميرسد
صندوقهاي بازنشستگي بزرگ ،قادر به تأمين بدهي
و تعهدات بلندمدت خود نيستند و در برخي موارد نيز
با محدوديت نقدينگي مواجه هس��تند .صندوقهاي
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 صندوقها
بيش��تر از ارزش منابع و داراييهاي آنها اعم ،صندوق
بازنشستگي كشوري و صندوق بازنشستگي نيروهاي
مسلح ،حتي نقدينگي الزم براي پرداخت مستمري
بازنشستگانفعليخودراهمندارندونيازبهكمكمالي
مستمر دولت دارند ،سازمان تأمين اجتماعي كشور در
حالحاضرنقدينگيبرايگذران امورجاري راداردولي
انتظار ميرودكه منابع اين سازمان نيز تا 10سال آينده
به پايان رسيده و نيازمند كمك دولت شود.
نرخ بازنشستگي موثر در ايران پايين است
عمده مش��كالت مالي صندوقهاي بازنشستگي در
نتيجه مقررات بازنشستگي و پرداختهاي 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.سنينموثربازنشستگي،بيشترمتأثرازمصوبات
مجلس و سياستهاي دولت است.
عملكرد مديريت منابع نظام بازنشستگي نشاندهنده
حركت در جهت دستيابي به اهداف اصلي صندوقها
نيس��ت .منابع و داراييهاي نظام بازنشستگي بدون
توجهبهنيازهايتأمينماليبلندمدتاينصندوقهاو
با كاهش فشار مالي به دولت مديريت ميشوند.
با توجه به داراييهاي زياد صندوقها ،رفتار نظامهاي
بازنشستگي و ش��ركتهاي س��رمايهگذاري و بسته
آنها ،اثر مس��تقيمي بر اس��تراتژي مديري��ت دارايي
دولت و موقعيت باالي آن دارد .البته بديهي است كه
هدفگذاري تعهدات نظام بازنشستگي در قبال اعضا

و دس��تورالعمل سياس��تگذاري دولت به سختي با
يكديگرقابلجمعهستند.باتوجهبهدادههاواطالعات
و بررس��يهاي موجود به نظر ميرس��د با هيچ گونه
بهبود در عملكرد مديري��ت داراييهاي صندوقهاي
بازنشستگي،نميتوانكسريهايآيندهاينصندوقها
را پوشش داد.
كسريصندوقبازنشستگيكشورچقدراست
ارزش حال كس��ري صندوق بازنشس��تگي كشوري
در  60س��ال آينده حدود  187درصد توليد ناخالص
داخلي سال  1396اس��ت اين شاخص براي سازمان
تأمي��ن اجتماعي ح��دود  220درص��د تخمين زده
ميش��ود .با وجود اينكه ميت��وان عملكرد مديريت
داراييهاي صندوقها را بهبود بخشيد اما تصور اينكه
با بهبود عملكرد آنها ميتوان به تأمين كامل كس��ري
همت گذاشت ،بسيار غير واقع بينانه است .عدم توسعه

بازارهاي مالي و محدوديته��اي بينالمللي ،تغيير
ساختار دارايي صندوقهاي بازنشستگي را با مشكالت
گستردهايهمراهكردهاست.تغييراتدرقانونگذاري،
فرآيند تصميمگيري اس��تانداردهاي گزارش دهي
و مانند آن ميتواند منج��ر به بهبود عملكرد ،كاهش
ريسك سرمايهگذاري و افزايش شفافيت شود.
درعينحال،وضعيتامروزيبازارسرمايهامكانبهبود
عملكرد صندوقها را با محدوديت مواجه كرده است.
در ح��ال حاضر ،تنوع نقدينگي و عمق بازار س��رمايه
داخلي همسو با نياز صندوقهاي بازنشستگي نيست و
دسترسي به بازارهاي بينالمللي هم به خاطر مسائل
داخلي و شرايط بينالمللي محدود است.
چارچ��وب حقوقي نظ��ام بازنشس��تگي غيرجامع و
دخالتهايمستقيمدولت،جايگزينقوانينومقررات
شفاف شده است .چارچوب نهادي و قانوني الزم براي
نظارت بر نظامهاي بازنشس��تگي كام�لا در كنترل

دولت است .در چنين فضايي ،نحوه مديريت دولت پر
مجموعهسياستهايصندوقهاوعملكردآنهابوسيله
انتصاب مديران دولتي در هياتمديره س��ازمانهاي
بازنشس��تگي ،عمال فضايي غيرشفاف و غيرمنصفانه
براي صندوقها فراهم آورده است.
رواب��ط نظام بازنشس��تگي با دولت عمومي يا س��اير
ذينفعان غيرش��فاف بوده و منجر به عدم ش��فافيت
در م��ورد مطالبات ضمن��ي و غير ضمن��ي از دولت
شده است .بهجز صندوقهاي بازنشستگي كشوري،
نيروهاي مس��لح و كاركنان فوالد ،دولت مس��ووليت
مالي مش��خصي براي تعه��دات مس��تمري بگيران
ساير صندوقهاي بازنشس��تگي ندارد ،در عين حال،
صندوقهايبازنشستگيمختلف،حمايتبودجهايبا
كمكهاييازبنگاههايدولتيدريافتميكنند.فقدان
تعريف مش��خص دولت عمومي ،باعث عدم شفافيت
براي سياستگذاران و فرآيند بودجهريزي شده است.

مركز آمار ايران اعالم كرد

جزييات افزايش قيمت ميوه و سبزي در سال ۹۷

مركز آمار ايران ،در گزارشي متوسط قيمت محصوالت
كشاورزي و هزينه خدمات كشاورزي در سال ۱۳۹۷
را منتشر كرده است .طبق اين گزارش در سال ،١٣٩٧
در بخش غالت ،متوسط قيمت هر كيلو گرم گندم با
رش��د  ۱.۲درصدي نسبت به سال قبل معادل ۱۳۰۵
تومان ،متوس��ط قيمت جو با افزايش  ٢٠.١درصدي
 ۱۱۷۸تومان ،متوس��ط قيمت شلتوك با رشد ٢٢.٠
درصدي  ۴۸۴۷تومان و متوسط قيمت ذرت دانهاي با
افزايش ١٨.٣درصدي معادل ۱۴۳۶تومان بوده است.
در بخش حبوبات ،متوسط قيمت هر كيلو نخود با٢,٠
درصد افزايش نسبت به سال قبل به مبلغ ۵۳۶۵تومان
و قيمت عدس ب��ا  ٠.٩درصد كاهش به  ۴۹۳۱تومان
رس��يد .در بخش دانههاي روغني ،قيمت متوسط هر
كيلو آفتابگردان روغني با  ١٠,٠درصد كاهش نسبت
به س��ال  ٩٦به  ۳۲۹۷تومان و قيمت متوس��ط كلزا با
 ٤.٤درصد افزايش به  ۲۸۲۹تومان بالغ شد .در بخش
محصوالت ليفي ،قيمت متوسط هر كيلو پنبه (وش)
با افزايش ٨٩,٧درصدي نسبت به سال ٩٦برابر۵۶۸۴
تومان بوده است .در بخش محصوالت جاليزي ،قيمت
متوسط هر كيلو هندوانه با افزايش  ١٨٤,٦درصدي به
 ۸۸۶تومان ،قيمت خربزه با افزايش  ١١٩.١درصدي

به ۱۴۴۵تومان و قيمت خيار با افزايش ٩٦.٨درصدي
به  ۲۰۶۹تومان رسيد .در بخش سبزيجات ،متوسط
قيمت هر كيلو سيب زميني معادل  ۱۲۴۴تومان و هر
كيلو پياز ۱۱۳۵تومان بوده كه به ترتيب نسبت به سال
قبل  ٨٤,٠و  ١٥.٢درصد رشد داشتهاست .همچنين،

متوسط قيمت هر كيلو گوجه فرنگي با  ١٨٠.٩درصد
افزايش برابر  ۱۶۶۸تومان و هر كيلو بادنجان با ١٠٥.٨
درصد افزايش برابر  ۱۳۵۶تومان بوده است .در بخش
محصوالت علوفهاي ،متوس��ط قيمت هر كيلو يونجه
معادل  ۱۱۵۹تومان و هر كيلو ش��بدر خش��ك برابر
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يك كارشناس اقتصادي گفت :كش��ور ما در پزشكي،
وكالت ،داروسازي ،س��ردفتري و دندانپزشكي سرانه
بس��يار پاييني نسبت به كش��ورهاي گروه 20و حتي
كشورهايمنطقهداردكهمشخصابهدليلوجودانحصار
دراينمشاغلاست.
يكشنبهشب در برنامه «پايش» ،كارشناس اقتصادي
اين برنامه به بررسي انحصارات موجود در اعطاي مجوز
بهمشاغلحرفهايوظرفيتاشتغالزاييآنپرداخت.
دربرنامهيكشنبهشب«پايش»ابتداازمخاطباندرباره
اينكهآياموافقيدمسووالنيكهطبققانونشرايطصدور
مجوزهاي كسب وكار را شفاف و سهل نميكنند تحت
تعقيبقضاييقراربگيرند،سوالشد.
در ادام��ه اين برنام��ه تلويزيوني ،هادي س��ليميزاده
كارش��ناس اقتصادي برنامه ،به انحص��ارات موجود در
اعطايمجوزبهمشاغلحرفهايوظرفيتاشتغالزايي
آن پرداخت و گفت :با وجود اعالم مس��ووالن كه تعداد
زياديازپزشكانكشوربيكارهستندطبقآمارجهانيو
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 ،ميتوانند به مناطق
محروم برون��د و ماهانه حدود 20ميليون تومان درآمد
كسبكنند.
وي در ادامه تش��ريح كرد :كشور ما در پزشكي ،وكالت،
داروسازي،سردفتريودندانپزشكيسرانهبسيارپاييني
نسبتبهكشورهايگروه 20وحتيكشورهايمنطقه
دارد كه مشخصا به دليل وجود انحصار در اين مشاغل
است .براي مثال سرانه وكيل در كشور ما حتي از عراق
همكمتراست.

س��ليميزاده افزود :وضعيت وكالت در كشور آنقدر
وخيم است كه كمتر كسي به دليل هزينههاي گزاف
آن حاضر به وكيل گرفت��ن براي پروندههاي قضايي
است .اين در شرايطي است كه متصديان و ذينفعان
اين مش��اغل به بهانه واهي اشباع و تعداد زياد ،اجازه
افزايش ظرفيت دانش��گاهها براي رشتههايي چون
پزشكي ،داروسازي و دندانپزشكي را نميدهند و در
مشاغلي چون وكالت و سردفتري مجوزهاي كسب
و كار را افزايش نميدهند .اين در حالي اس��ت كه نه
تنها سرانه ما بسيار پايين است بلكه اين مساله موجب
ايجاد صف و افزايش سرسام آور قيمتها شده است.
در صورتي كه با افزايش س��رانه در اين مشاغل ،هم
معضل بيكاري تا حد زيادي حل ميشود و هم به دليل
ايجاد رقابت ،قيمتها كاهش يافته ،واقعي ميشوند
و كيفيت خدمات نيز افزايش مييابد.
كارشناساقتصاديبرنامهپايشدرنهايتتصريحكرد:
با شكست انحصار در اين مشاغل ميتوان اين چالش را
حل و امكان ايجاد 1ميليون و 200هزار شغل مستقيم
فراهمكرد.
در بخش بعدي برنامه «پايش» ،مجري برنامه در مورد
متقاضياندريافتمجوزآموزشگاه،بهگفتوگويتلفني
با س��رهنگ هويدا تزار رييس مركز صدور پروانههاي
پليسكلكشورپرداخت.
رييسمركزصدورپروانههايپليسكلكشوردرپاسخ
اين سوال كه آيا به دليل اشباع بازار منجر به عدم صدور
مجوزخواهدشدياخير،پاسخداد:اگرمتقاضيان،شرايط
و صالحيت الزم را داشته باش��ند صدور مجوز مذكور
قطعيخواهدبودوبههيچعنوانمسالهاشباعمانعيبراي

صدوراينمجوزنيست.ويدرپاسخبهسوالديگركهآيا
مجوزهاي مورد نياز را روي سايت پيشخوان مجوزهاي
كش��ور به آدرس  g4b.irبارگذاري كردهايد گفت :ما
اين موارد را به صورت محلي اعالم ميكنيم و در سامانه
بارگذارينميكنيم.درصورتيكهطبقماده 7اصل44
قانوناساسيهمهدستگاههاموظفندتمامياطالعاتو
جزيياتمجوزهايخودرارويپايگاهمجوزهايكسب
وكاربارگذاريكنند.
دربخشپايانيبرنامهپايش،عليسالكنجات،كارآفرين
نمونه كش��وري مهمان برنامه بود .وي در دهه  30و در
 19س��الگي ترك تحصيل كرد و ش��غل پدر كه قند و
آبنباتسازيبودراآغازنمود.
سالك با اش��اره به اينكه در آن زمان كمبود قند وجود
داشت و بخش زيادي از قند مردم تبريز از تهران تهيه
ميشد اذعان كرد اينجانب توانستم به عنوان نفر اول
تجهيزاتيرابهتبريزبيارومتابهحلاينمشكلبپردازم.
فعاليتهاي 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
ميكنند و از  8صبح تا  9و نيم شب سر كارند .با عنايت
خداوند و به عش��ق كارآفريني در ح��ال حاضر تعداد
پرسنل در مجموعه ما از  150نفر در  28سال پيش به
 3800نفر رسيده است.
ويدرنهايتبرايمخاطبيناينسوالرامطرحكردكه
چهپيشنهادوراهكاريبرايانتقالمالياتبرارزشافزوده
توليدكنندگانبهحلقهآخرداريد؟وبراي 5نفرازكساني
كه بهترين پاسخ را ارسال كنند يك عدد نيم سكه بهار
آزاديبهعنوانهديهدرنظرگرفت.
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سرمايهداريپيشرفتهدرعصرنارضايتي

ي را واكاوي كرد
بسته رونق توليد  ۹۸وزارت اقتصاد ،بحران صندوقهاي بازنشستگ 

گروه اقتصاد كالن|
پژوهشگراناقتصاديبحرانصندوقهايبازنشستگي
در ايران را يك��ي از ابرچالشهاي مقابل اقتصاد ايران
ميدانند .ب��ه زعم برخ��ي كارشناس��ان بحراني كه
صندوقها ميتوانند براي كشور ايجاد كنند با بحران
آب برابري ميكند.

پاورقياقتصادي

 ۱۰۲۱تومان بوده كه نس��بت به سال قبل به ترتيب
 ٤٢,٩و  ١٧.٥درصد افزايش نشان ميدهد .در بخش
ميوههايهستهدار،متوسطقيمتهركيلوزردآلوبرابر
 ۴۴۲۰توم��ان و هر كيلو هلو  ۳۱۷۱تومان بوده كه به
ترتيب نسبت به سال قبل ٥٣,٨و ٥٧.٤درصد افزايش
داشتهاست .دربخشميوههايدانهدار،متوسطقيمت
هر كيلو سيب درختي  ۳۱۳۶تومان بوده كه نسبت به
سالقبل ١٢٣,٤درصدافزايشداشتهومتوسطقيمت
انگوربه ۲۸۴۳ريالرسيدكهنسبتبهسالقبلمعادل
 ١٠٣.٩درصد افزايش داشته است.
در بخش مركبات ،متوس��ط قيمت هر كيلو پرتقال با
افزايش  ٦١,١درصد به  ۱۴۴۴تومان و قيمت نارنگي با
رشد  ٩٤.١درصدي به  ۲.۴۷تومان رسيد.
در بخش دامداري س��نتي ،متوس��ط قيمت هر كيلو
گوسفند و بره زنده  ۲۳هزار و  ۴۷۶تومان و هر كيلو گاو
پرواري زنده  ۲۳هزار و  ۷۱۵تومان بوده كه نس��بت به
سال  ٩٦به ترتيب معادل  ٤٨,٠و  ٧٥.٠درصد افزايش
نشان ميدهد .در سال  ،١٣٩٧در بخش فراوردههاي
دامي سنتي ،متوس��ط قيمت هر كيلو شير گوسفند
برابر ۴۵۳۵تومان و هر كيلو شير گاو ۱۵۸۲تومان بوده
كه به ترتيب نسبت به س��ال قبل  ٦,٦و  ٣٤.١درصد

افزايشداشتهاست .همچنيندربخشهزينهخدمات
ماشيني ،هزينه متوسط شخم هر هكتار زمين زراعي
آبي با تراكتور ۱۷۹هزار و ۶۴۸تومان بوده كه نسبت به
سال قبل  ٢٣,١درصد كاهش و هزينه شخم هر هكتار
زمين زراعي ديم با تراكتور ۱۳۱هزار و ۲۷۹تومان بوده
كهنسبتبهسالقبل ٢٠,٣درصدافزايشداشتهاست.
به عالوه متوسط هزينه ديسك هر هكتار زمين زراعي
آبي با كاهش  ١٠.٤درصدي مع��ادل  ۸۲هزار و ۴۴۸
تومان و هزينه ديس��ك زمين زراعي دي��م با افزايش
 ١٣.٢درصدي معادل ۶۴هزار و ۸۸۴تومان بوده است.
در بخش دستمزد نيروي كار ،متوسط دستمزد كارگر
ميوه چين مرد برابر  ۵۳هزار و  ۴۰۷تومان و دستمزد
كارگر ميوه چين زن ۴۰هزار و  ۷۷۴تومان بوده كه به
ترتيب نسبت به س��ال قبل  ٦,٨و  ٥.١درصد افزايش
داش��ته است؛ و نيز متوسط دس��تمزد روزانه يك نفر
كارگر دروگر غالت مرد برابر ۸۱هزار و ۷۸۱تومان بوده
كه نسبت به س��ال  ٩٦معادل  ٢٤.٨درصد رشد نشان
ميدهد .به عالوه ،دس��تمزد روزان ه كارگر وجينكار و
تنككار مرد با  ١٢.٧درصد افزايش به  ۵۸هزار و ۱۳۷
تومان و دس��تمزد وجين كار و تن��ك كار زن با ١١.٨
درصد افزايش به رقم  ۵۸هزار و  ۸۲۹تومان بالغ شد.

وضعيتفقراباتوجهبهمنابعكشورشايستهنيست

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر لزوم
اصالح بودجه و با اش��اره به لزوم تكي��ه بودجهريزي
بر درآمده��اي غيرنفتي گفت :آق��اي رييسجمهور
اعتبارات بودجهاي در اين ش��رايط اولويتبندي شود
و درآمدهاي غير نفتي شناسايي شود .محمود بهمني،
عضو كميسيون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي
بيان كرد :اعتبارات بودجهاي در شرايط امروز اقتصاد
ايران باي��د اولويتبندي ش��ود تا حداقل بخش��ي از
پروژهها به بهرهبرداري برس��د .درآمدهاي پايدار غير
از نفت شناس��ايي و هزينههاي دولت مديريت شود.
بودجهريزي 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 ،رتبهبندي آنها،
حقوق بازنشستگان و تعيين تكليف بيش از ۷۲۰۰نفر
از قضات گزينش شده توجه شود .آقاي رييسجمهور
اقشار متوس��ط و ضعيف جامعه روز به روز ضعيفتر
ميشوند و سودجويان ،رانت خواران ،دالالن و فعاالن
اقتصاد زيرزمين��ي كه خود را فراس��وي قانون تصور
ميكنندثروتمندترميشوند.
وي افزود :امروز بايد به ارتقاي فضاي كسب و كار اهتمام
ورزيده ش��ود .بايد به زيرس��اختهاي حمل و نقل و
دشواريهايتأمينماليازبانكهاوغيرقابلپيشبيني
بودن وضعيت قيمت مواد اوليه و كمبود فناوريهاي
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 فعالسازي

ظرفيته��اي خالي بخش خصوص��ي و تقويت نظام
بانكي با پرداخت مطالبات آنها توجه خاص به عمل آيد.
عدالت،پيشرفتوتوسعهاقتصاديدرگروشفافسازي
و از بين بردن رانتهاي آشكار و پنهان و يكسانسازي
نرخ ارز ،داشتن اقتصاد سالم و عاري از فساد است .اين
امر ميتواند با راهاندازي يك سامانه اطالعاتي با تجميع
اطالعات وزارتخانهها ،بانكها و سازمانهاي مختلف و
با استفاده از شناسه ملي هر ايراني و با اختصاص چند
اليهاطالعاتوثبتآنهادريكسامانههرلحظهعامالن
تالطمهاياقتصاديراشناساييوازفرارمالياتيارتشاء،
اختالس ،پولشويي و زمين خواري جلوگيري كرد .مثال
اعالمكنيداموالغيرمنقولكهدراينسامانهثبتنشود
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
ميافتند .به اين ترتيب منابع از دست رفته احيا و درآمد
دولتافزايشپيداميكنندوضمنايجادعدالتبهسمت
تعادلاقتصاديپيشميرويم.وياضافهكرد:بااينهمه
منابع ذخاير كشور رتبه سوم در نفت ،رتبه دوم در گاز،
رتبه اول در مجموع اين انرژيها و با داشتن يك درصد
جمعيت دنيا و هفت درصد منابع ذخاير ملي و با داشتن
حدود  ۷۰۰ميليارد دالر ذخاير معدني شايسته نيست
كهاقشارمتوسطوضعيفجامعهبامشقتروزگارسپري
كنند و تعدادي سودجو كه شرايط آن را ما فراهم كرديم
بتوانند زندگي مردم را به مخاطره بيندازند .امروز حدود
 ۹۰۰هزار ميليارد تومان يارانه پنهان داريم .اين يارانه به
جيب چه افرادي ميرود؟ ميتوان با توزيع نصف يارانه
مشكل طبقات ضعيف را برطرف كرد.

بخش اول
گمراه شدن
خانهايكهعليهخودشمتفرقشدهباشدنميتواند
پايدار بماند« .ابراهام لينكلن»
فصل اول
مقدمه
اينك��ه امورات در اياالت متحده و در بس��ياري از
كشورهايپيشرفتهبهخوبيپيشنميرود،ناشي
از آن اس��ت كه آنها را خيلي دست كم گرفتهايم.
واقعيت آن اس��ت كه نارضايتي گس��تردهاي در
سرزمين وجود دارد.
بر اس��اس تفكر حاكم ب��ر اقتصاد امري��كا و علم
سياس��ت  25س��ال اخير ،نبايد اينگونه ميشد.
بعد از سقوط ديوار برلين در  9نوامبر سال ،1986
فرانسيس فوكويوما با اين عنوان كه دموكراسي
و س��رمايهداري باالخره پيروز گش��تهاند «پايان
تاريخ» را اعالم كرد .فكر كرده ميشد 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  ،2018باالخره آن ايدهه��اي هوايي بر
زمين خورد و نابود شد .بحران مالي سال ،2008
نش��ان داد كه س��رمايهداري آن طور كه گمان
ميرفت نبود  -به نظر آمد كه نه كارآمد است و نه
پايدار .سپس آمارهاي دقيق نشان دادند كه نفع
برندگان اصلي رشد 25سالگذشته آنهاييبودند
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 – سوالهايي را نسبت به عقالنيت
انتخابات دموكراتيك ايجاد كرد.
ا ند يش��مند ا ن
م��ا ي��ك س��ري
توضيحات آس��ان
را ك��ه ت��ا آنجا كه
ميداني��م صحيح
اس��ت ،مط��رح
كردهاند  .نخبگان
بدبختي بسياري
از امريكاييها 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.
آزادسازيبازارهايماليمنجربهبحران 2008شد
كه بدترين عقب گرد اقتصادي از زمان ركود بزرگ
كه در سال  1929شروع شد ،بود .با اينحال دهها
ميلون نفر در اطراف و اكناف جهان شغلهايشان را
ازدستدادندوميليونهانفردرامريكاخانههايشان
را از دست دادند و هيچكدام از مديران شركتهاي
اصلي مالي كه اقتصاد جهان��ي را به لبه ويرانيها
آوردند پاس��خگو نش��دند .هيچكدام هم مهلت
نگرفتند بلكه در عوض پاداشهاي كالن دريافت
كردند .بانكدارها نجات پيدا كردند اما نه آنهايي كه
طعمهشدهبودند.حتياگرسياستهاياقتصادي
موفق شدند كه از ركود بزرگ ديگري جلوگيري
كنند اما تعجب ندارد كه پيامدهاي سياسي اين
نجات نامتوازن كماكان وجود دارد.

خبر
رشد  8درصدي صادرات
دوماهه امسال

رييس كل گمرك از رش��د  8درصدي صادرات
و كاهش  8درصدي واردات در دوماهه نخس��ت
س��ال خبر داد و گفت :تراز تجاري  1.6ميليارد
دالر مثبت است .مهدي ميراشرفي در گفتوگو
با خبرنگار اقتصادي فارس ،با اش��اره به وضعيت
واردات كاالهاي اساس��ي به كش��ور در ماههاي
اخير اظهار كرد :تا تاريخ  25خردادماه  942هزار
تن كاال وارد كشور شده كه نسبت به مدت مشابه
س��ال  97با حجمي بالغ بر  771هزار تن ،رشد
 22درصدي 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  175ميليون دالر بوده كه س��هم
واردات 6ميليارد و  763ميليون دالر و صادرات
8ميليارد و 412ميليون دالر گزارش شد .با وجود
تحريمهاي همهجانبه تراز تجاري يك ميليارد و
 649ميليون دالر مثبت است.
وي اف��زود :در اين مدت واردات  8درصد كاهش
و صادرات نيز  8درصد افزايش نش��ان ميدهد.
ميزان كاالهاي واردات��ي  5ميليون و  654هزار
تن و صادرات انجام شده  30ميليون و  272هزار
تن بوده است .معاون وزير اقتصاد به تركيب اقالم
عمده صادراتي پرداخت و يادآور شد :گاز طبيعي
مايع شده به ارزش 2ميليارد و 526ميليون دالر،
ميعاناتگازي 412ميليوندالر،سايرروغنهاي
سبك و فرآوردهها به غير از بنزين  310ميليون
دالر ،پروپان مايع شده 292ميليون دالر و متانول
 236ميليون دالر ارزآوري داشته است.
وي ادامه داد :همچني��ن در بخش واردات 472
ميليون دالر برنج 369 ،ميليون دالر ذرت دامي،
 243ميليون دالر كنجال��ه و  223ميليون دالر
كره وارد شد.

اخبار
كاهش نرخ سود در حال
حاضر تاثيري بر توليد ندارد

كاهش مطالبات معوق بانكها از دولت و تسهيالت
گيرندگان ،كنترل تورم ،ارايه مشوقهاي مناسب
به س��رمايهگذاران در بخشهاي مولد و صادرات و
از همه مهمتر بهبود ش��رايط سياسي و رفع يا گذر
از تحريمها از جمله عواملي هس��تند كه ميتوانند
موجب كاهش نرخ سود بانكي و به تبع آن نرخ سود
تسهيالتبانكيشوند.
مرتضي اكبري ،مديرعامل بانك قرضالحسنه مهر
ايران با اعالم اين مطلب گفت :در حال حاضر كاهش
نرخ سود بانكي هيچ تاثيري بر رونق توليد نخواهد
داشت و صرفا بس��تري براي رانتهاي غير عادالنه
فراهمميكند.
وي افزود :البته شناس��ايي بخشهاي��ي از توليد و
صادرات كه فعاليت آنه��ا بازده خوبي دارد و اعطاي
تسهيالتبانرخسودمعمولبهاينبخشهابانظارت
صحيح بر مصرف تس��هيالت و پرداخت يارانه سود
توسط دولت (و نه بانكها) در صورت نتيجهبخش
بودن حاصل كار اين بخشه��ا و بهصورت موازي،
افزايش هزينه سرمايه ساير بخشهاي غيرمولد و
كاهشسودآوريآنها،ميتوانندراهكارهايمناسبي
براي اقدامات كوتاهمدت باشد.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا با اينكه كاهش نرخ
سودميتواندبهرونقتوليدكمككندبانكهاتمايلي
بهكاهشنرخسودبانكيندارندتصريحكرد:نرخسود
بانكيباال،نظامبانكيراناكارآمدميكند.
ويادامهداد:اگرنرخسودسپردههاباالبرودنرخسود
تسهيالت هم افزايش مييابد و هر چقدر نرخ سود
تس��هيالت باال ميرود احتمال برگشت سرمايهها
و منابع بانكه��ا كاهش پيدا كرده و معوقات بانكي
افزايش مييابد .از طرفي امكان شيفت كردن هزينه
معوقاتبهسپردهگذارنيستوبايدخودبانكهزينه
معوق شدن اصل و فرع تس��هيالت را بپردازد .اين
موضوع بهشدت ساختار مالي آنها را به هم ميريزد،
بنابراين باال رفتن نرخ سود س��پردهها اصال به نفع
بانكهانيست.
مديرعامل بانك قرضالحس��نه مهر ايران تصريح
كرد :دليل مقاومت بانكه��ا در مقابل كاهش نرخ
سود بانكي به كسري نقدينگي آنها مربوط ميشود.
اكثر تس��هيالت اعطايي بانكها در گذشته معوق
شدهاند و از طرفي بانك بايد سود سپردهگذاران را در
سررسيدهايمقررپرداختكند.
ويادامهداد:بنابراينگپنقدينگيناشيازمعوقات
بانكها ،آنها را مجبور به رقابت شديد و ناسالم كرده
و سعي ميكنند با اعالم نرخ باالتر ،از خروج منابع و
افزايش گپ نقدينگي جلوگيري يا براي كم كردن
كردن گپ نقدينگي از طريق س��پرده جديد ،نرخ
جذابتري اعالم كنند و نتيجهاش اين خواهد بود
كه نظام بانكي ناكارآمد ،موجب افزايش نرخ س��ود
بانكي ميشود و نرخ سود باال ،نظام بانكي را ناكارآمد
ميسازد كه اين خود يك تسلسل باطل خواهد بود.
مديرعامل بانك قرضالحسنه مهر ايران افزود :نرخ
سود بانكي (نرخ سود بدون ريسك) عمدتا تابع نرخ
تورم است و البته ش��رايط سياسي و ركود حاكم بر
فعاليتهاياقتصادي،عالوهبرنرختورم،برنرخسود
بانكيقوياتاثيرگذارخواهدبود.
وي تصريح كرد :در خوشبينانهترين حالت و بدون
درنظرگرفتنسايرفاكتورها،انتظارميرودنرخسود
بانكي حداقل برابر با نرخ تورم باشد .به اين دليل كه
كسي كه سپرده خود را نزد بانك ميگذارد حداقل
انتظاري كه دارد اين است كه قدرت خريدش بعد از
دوره سپردهگذاري حفظ شود.
اكبريباتاكيدبراينكهبانگاهيبهرونداخذتسهيالت
از بانكها در سالهاي گذش��ته در مييابيم كه در
شرايط تورمي كشور ،هميشه تامين مالي از بانكها
ارزانترين راه تامين مالي براي اشخاص حقيقي و
حقوقي بوده است ،گفت :اين تسهيالتگيرندگان
هس��تند كه با توس��ل به انواع روشه��ا مانند اخذ
تسهيالت به اس��م توليد يا صادرات يا تامين كاالي
ضروري كشور و ...و در سايه حمايت مسووالن به نام
اشتغالزايي و توليد ملي با تصويب قوانين حمايتي
و اعمال انواع فش��ار ،منابع بانكها را با پايينترين
قيمتممكنكههماننرخسودبانكياست،دريافت
كردهاند و چون نرخ سود بانكي از نرخ تورم پايينتر
بوده قطعا ميتوانستند از حاشيه بين تورم موجود و
نرخسودبانكيبهرهمندشوند.

پايانمهلتارايهخدماتبانكي
باكارتهايمليقديمي

بانك مركزي با صدور بخش��نامهاي به بانكها
دس��تور توقف ارايه خدمات بانكي با كارتهاي
ملي قديمي را صادر كرد.
به گ��زارش «تع��ادل» ،بانك مركزي ب��ا صدور
بخشنامهايبهتماميبانكهاوموسساتاعتباري
اعالم كرد كه با توجه به بهرهبرداري از وبسرويس
استعالم الكترونيك اطالعات هويتي ،امكان ارايه
خدمات بانكي با كارتهاي ملي قديمي ميس��ر
نخواهد بود .بر پايه اين بخش��نامه ارايه خدمات
بانكيبهافراديكهكارتمليجديددريافتنكرده
ولي داراي رس��يد ثبت نام كارت ملي هوش��مند
هستند( ،پس از استعالم كد رهگيري مندرج در
پشترسيديادشده،همراهباارايهاصلشناسنامه)
امكانپذيراست.برايناساساستعالمهايمربوط
به تصوير چهره از اين پس به دو طريق امكانپذير
خواهدبود:استفادهازسريالمندرجدرپشتكارت
ملي هوشمند به عالوه شماره ملي فرد .استعالم به
كمككدرهگيريمندرجدررسيدممهورتكميل
ثبت ن��ام كارت هوش��مند ملي هم��راه با اصل
شناسنامه به عالوه شماره ملي فرد.
بنابراين الزم است افراد هنگام مراجعه به بانكها
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.
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بانك و بيمه

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

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�لات ارز ،هدف اصل��ي از راهاندازي اي��ن بازار را
ش��فافيت اعالم كرد .با تش��كيل بازار متشكل ارزي،
عوامل بنياني نرخ ارز تغيير نميكند و بانك مركزي با
اين كار ميخواهد در اين بازار شفافيت ايجاد كند .وي
تاكيد كرد :بيثباتي نرخ ارز ،خوب نيست ،اما ثبات نرخ
هم بايد مبتني بر عوامل بنياني باشد.
عضو هيات علمي دانشگاه تهران درباره تشكيل بازار
متشكل معامالت ارز اظهار داشت :كنترل تورم ،ابزار
دراز مدت كنترل ارز اس��ت و اگر كشوري نتواند نرخ
تورم را بطور پايدار كنترل كند ،نميتواند نرخ ارز را هم
بهطور پايدار كنترل كند.
وي ادامه داد :بانك مركزي در برخي موارد مانند مقابله
با آثار تحريمها مجبور اس��ت اقدامات كوتاهمدتي را
انجام دهد ،اما واگذار كردن نرخ ارز به بازار در شرايطي
كه حملههاي س��فته بازانهاي وجود دارد و با توجه به
انعكاساتي كه نرخ ارز بر ساير متغيرهاي اقتصاد كالن
داردبهتراستكنترلشود.اينكارشناسمسائلپولي
و بانكي بر لزوم تدوين راهكارهايي براي محدود شدن
تقاضاي ارز تاكيد كرد.
بازار باز سياستگذاري پولي را
سامان ميدهد
عضو هيات علمي دانشگاه تهران با اشاره به اينكه سران
قوا اجازه عمليات ب��ازار باز را به بانك مركزي دادهاند،
افزود :دستورالعمل انجام كار در دست تدوين است و
بر اساس آن دولت بخشي از بدهيهاي خود به بانكها
را ميتواند 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
سياستگذاري پولي را سر و س��امان ميدهد 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 ميتوانيم ت��ورم را كنترل كنيم .رحماني
گفت :بيشتر اقداماتي كه مقدمه اجراي عمليات بازار
باز است پيشرفت خوبي داشته است و بانك مركزي
بهشدت پيگير اجراي آن است.
بازار متشكل بهدنبال تعيين نرخ ارز در تهران
همچنين مجيد شاكري؛ كارشناس مسائل اقتصادي
گفت :بازار متشكل ارزي ،سياستگذار 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 سياستها در دو سال اخير بود.
شاكري با اش��اره به تفاوتهاي 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
ميخواهد اين موضوع را تغيير دهد و نرخها در تهران
تعيين شود.
وي همچني��ن با اش��اره ب��ه ديدگاهه��اي مختلف
اقتصاددانان نس��بت به اختص��اص ارز  ۴هزار و ۲۰۰
توماني به برخي كاالها افزود :تا آبان  ۹۷اين كار تقريبا
موفقيت آميز بوده اما اين روش در اوج موفقيت خود
همشكستخوردهبودزيرانميتوانيمبرايهمهكاالها
يك دستور بنويسم .اين تحليلگر اقتصادي اضافه كرد:

ارزهايي كه بنا بر مبدا صادراتي ،امكان تخصيص موفق
 ۴ه��زار و  ۲۰۰توماني 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 :صرافها بازيگران اصلي بازار متشكل
ارزي هستند و سامانه نيما سامانه ثبت معامالت حواله
اس��ت و نرخي در آن كشف نميش��ود .وي افزود :در
طول زمان به علت فش��ارهايي كه از دوبي به صرافان
ايراني وارد ش��د ،دوب��ي از جاي��گاه اصليترين انباره
اس��كناس ،نزول كرده و از جاهاي مختلفي اسكناس
وارد ايران ميشود .همچنين در طول تابستان  ۹۷به
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
نامنويسي 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 ،طال و سكه و حتي مسكن را كاهش
داد .خوشبختانه تشكيل بازار متشكل ارزي نيز اقدامي
است كه ميتواند به كاهش نرخ ارز و در نتيجه از بين
رفتن التهابات بازار بينجامد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس
شوراي اسالمي با يادآوري اقدامات بانك مركزي در
ماههاي اخير ،گفت :در شرايط فعلي فرصت آزمون و
خطا وجود ندارد ،از اينرو دولت بايد نسبت به اعمال
اقداماتي كه نسبت به مطلوب بودن نتايج آنها اطمينان
دارد ،ورود كند .سيد مهدي فرش��ادان در گفتوگو
با ايبِنا با اش��اره به آمارهاي منتشر شده در خصوص
افزايش س��پردهگذاري نزد بانكها در ماههاي 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��رمايههاي س��رگردان در ماههاي اخي��ر به ايجاد
بيثباتي قيمتها در بازار ارز ،سكه و مسكن دامن زده
بود ،افزود :با سياس��تگذاري به موقع بانك مركزي،
اقبال مردم به سرمايهگذاري نزد بانكها افزايش يافت.
وي با بي��ان اينكه بايد تصميم��ات اينچنيني براي
س��اماندهي اقتص��اد اتخ��اذ ش��ود ،تصري��ح كرد:
بياعتم��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 نظارتهاي مس��تمري كه ب��ر بازار بورس
صورت ميگيرد بطور حتم اعتماد نيز ش��كل خواهد
گرفت.فرش��ادان با بيان اينكه عدم حضور غيرضرور
در بازارهاي مختلف از جمله مسكن ،ارز و طال حباب
قيمتها را از بين خواه��د برد ،افزود :دولت بايد براي
ساماندهي وضعيت بازار برنامههايي را مطرح كند تا به
اين ترتيب مكاني براي س��پردهگذاري امن و سودآور
مردم فراهم باشد.

جزئيات جلسه طاليي با رييس مجلس
از س��وي ديگر ،رييس اتحاديه طال و جواهر تهران از
جزئيات جلسه اين اتحاديه با رييس مجلس شوراي
اسالمي در زمينه ماليات بر ارزش افزوده اصل طال يا
طالي خام خبر داد.
آيت محمدولي در گفتوگو ب��ا ايبِنا درباره جزئيات
جلسه  ۲۶خردادماه  ۱۳۹۸اعضا اتحاديه طال و جواهر
تهران و كارگروه ماليات برارزش افزوده صنعت طال و
جواهر كشور با رييس مجلس شوراي اسالمي ،گفت:
در اين جلس��ه تقاضاي اتحاديه طال و جواهر تهران از
رييس مجلس شوراي اسالمي مبني بر تسريع در طرح
موضوع معافيت اصل طال از ماليات بر ارزش افزوده در
صحن علني مجلس شوراي اسالمي مطرح شد.
وي با تاكيد بر اينكه رياست مجلس شوراي اسالمي
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 طال و جواهر تهران با اعالم اينكه مقرر
شدنامهايدراينخصوصتهيهوبهوزيراموراقتصادي
و دارايي ارايه ش��ود ،ادامه داد :البت��ه اين موضوع به
مجلس شوراي اسالمي 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��كالت صنعت طال و جواهر كش��ور به
ويژه موضوع ماليات بر ارزش افزوده و معضالت ايجاد
شده توسط اين قانون ،تقديم رياست مجلس شوراي
اسالمي شد.به گزارش ايبِنا ،اعضا اتحاديه طال و جواهر
تهران و فعاالن اين صنف در خصوص دريافت ماليات
بر ارزش افزوده اصل طال اعتراض دارند زيرا به اعتقاد
آنها اصل طال كه سرمايه مردم بوده و ابزار كار صنعت
طال و جواهر است بايد از ماليات برارزش افزوده معاف
و نرخ ماليات آن صفر شود.بر همين اساس درخواست

هر ايراني صاحب  ۶كارت بانكي
گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري|
مجبور شدن مشتريان به بازكردن حسابهاي بانكي
نزد بانكهاي مختلف براي انجام قراردادهاي خود،
دريافت تس��هيالت يا مقررات مقابله با پولشويي و...
باعث ش��ده كه هر ايراني به صورت متوسط  6كارت
بانكي در حساب خود داشته باشد و جالب اين است كه
امكان اتصال اين حسابها و انجام معامالت و تامين
موجودي مورد نظر وجود ندارد و هر مش��تري براي
انجام كارهاي خود بايد كارتهاي 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 كارتهاي بانكي نياز دارند و اين موضوع باعث
شده كه حداقل  5كارت 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 كارتهاي بانكي بيشتر را مطرح كرده
است .بانكها نيز براي شعب و مناطق خود نيز ارزيابي
براس��اس جذب نقدينگي و تعداد حساب وكارت را
دارند ك��ه همين موضوع انگيزهه��اي مختلف براي
بانكها جهت بازكردن حساب بيشتر و كارت بيشتر
را در گذشته مطرح كرده است .اين در حالي است كه
هر شهروند ميتواند با يك كد ملي ،تمام حسابها و
كارتها و مشخصات فردي و خانوادگي ،حسابهاي
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
كارتهاي ديجيتالي و الكترونيكي نيست.
گزارشهاي بانك مركزي و ش��ركت شاپرك نشان
ميدهد كه س��هم هر ايراني از ح��دود  ۳۴۰ميليون
كارت صادر شده در ش��بكه بانكي بهطور متوسط ۶
كارت بانكي اس��ت كه حدود  ۷۰درصد اين كارتها

فعال نيس��تند.آخرين آمار بانك مرك��زي از تعداد
كارتهاي بانكي صادر ش��ده در شبكه بانكي كشور،
مربوط به نيمه نخست سال  ۱۳۹۷است كه بر اساس
اين آمار ،ت��ا پايان ش��هريور  ۳۴۰ ،۱۳۹۷ميليون و
 ۶۱۴هزار و  ۳۶۰كارت بانكي در كش��ور صادر شده
اس��ت؛ البته گزارشهايي غيررسمي وجود دارد كه
تع��داد كارتهاي بانك��ي پس از اين آمار نيز رش��د
داش��ته و به حدود  ۴۲۰ميليون كارت بانكي رسيده
اس��ت؛ در گزارش ارايه شده از س��وي بانك مركزي
جمهوري اسالمي ايران ،تهرانيها با حدود  ۲۸درصد
بيشترين و ايالميها با  ۰.۷۹درصد كمترين سهم را
در بين صاحبين كارت بانكي شهروندان استانهاي
ايران دارند.
بررس��ي آماره��اي بان��ك مرك��زي و گزارشهاي
غير رسمي نش��ان ميدهد كه بطور متوسط هر فرد
باالي  ۱۸سال در ايران ،نزديك به  ۶كارت بانكي در
اختيار دارد اما اين تع��داد باالي كارت بانكي به ازاي
هر نف��ر ،الزاما به معناي فعال بودن همه اين كارتها
نيست و گزارشهاي اقتصادي شركت شاپرك نشان
ميدهد كه حداقل ۷۰تا ۷۵درصد از كارتهاي بانكي
صادر ش��ده به صورت ماهانه فعال نيس��تند و صرفا
بهطور دورهاي  ۲۵ت��ا  ۳۰درصد از كارتهاي بانكي
در كشور فعال هستند.بر اس��اس گزارش اقتصادي
شركت شاپرك ،در ارديبهش��ت ماه  ۹۸در مجموع
 ۱۰۲ميليون و  ۹۴۷هزار كارت بانكي تراكنش داشته
كه نس��بت به فروردين ماه رش��دي  ۶.۱۸درصدي
را تجربه كرده اس��ت؛ از سويي ديگر همچنان تعداد
كارت برداشت نسبت به ساير كارتها در ارديبهشت
ماه بيشتر بوده و با سهم  ۹۶ميليون و  ۸۳۲هزار كارت،
بيش��ترين ميزان كارت تراكنشدار ب��ه كارتهاي
برداشت اختصاص پيدا كرده است؛ همچنين در اين
بازده زماني ،تع��داد  ۵۸هزار و  ۹۵۶كارت اعتباري و
 ۶ميليون و  ۵۶هزار كارت هديه و بن كارت در شبكه
پرداخت داراي تراكنش بوده است.
گزارش اقتصادي شركت شاپرك در ارديبهشت ماه
 ۹۸نش��ان ميدهد كه از حدود  ۴۰۰ميليون كارت
بانكي صادر شده توسط شبكه بانكي صرفا بالغ بر۱۰۲

اتحاديه طال و جواهر كشور تسريع در تصويب قانون
ماليات بر ارزش افزوده در صحن علني مجلس است
زيرا اگر اصل ط�لا از ماليات ب��ر ارزش افزوده معاف
شود يكي از مهمترين مشكالت صنعت طال برداشته
ميشود ،با اين معافيت افرادي كه بخواهند در بحث
ص��ادرات ورود كنند ميتوانند قدرت رقابت داش��ته
باشند ،در حالي كه هماكنون توان چنين رقابتي براي
آنها فراهم نيست.
به اعتقاد فع��االن صنعت طال ،توليدكننده زماني كه
ميخواهد طاليي توليد كند اجرتي دارد و از آنجايي
كه هزينه صنعت طال 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  400توماني نرخ ارز در صرافي ها
روز دو ش��نبه  27خرداد  98نرخ لحظ��هاي دالر در
سامانه سنا با 50تومان كاهش نسبت به روز يكشنبه
به  13350تومان و نرخ يورو نيز با  50تومان كاهش به
 15250تومان رسيد .همچنين براساس نرخ ميانگين
س��امانه س��نا در روز ش��نبه نرخ دالر  ،13239يورو
 ،15090دره��م  ،3678يوآن  ،2003پوند ،16850
لير تركيه  2398تومان اعالم شد .در صرافيهاي ملي
و مجاز بانكي نيز يورو با  400تومان افزايش با قيمت
خريد  15300توم��ان و نرخ فروش  15400تومان و
دالر با  150تومان افزاش ب��ا قيمت خريد  13400و
فروش  13500تومان معامله ميشود .در بازار آزاد و
معامالت نقدي نيز نرخ دالر به  13540تومان رسيد
و يورو نيز به نرخ  15400تومان و درهم  3698تومان
معامله شد.
همچنين در بازار طال ،به دنبال كاهش اونس جهاني
در روزهاي اخير ،قيمت طال در روز دو شنبه نيز به هر
اونس  1334دالر رس��يد و در نتيجه به دنبال كاهش
قيمت دالر در بازار ازاد به حدود 13540تومان ،قيمت

طال و سكه نيز افزايش يافته و مظنه يك مثقال طالي
 17عيار يا آبشده به  1ميليون و  862هزار تومان ،يك
گرم طالي18عي��ار به  428هزار ،س��كه تمام طرح
جديد  4ميليون و  695هزار تومان ،سكه طرح قديم
بهار آزادي  4ميليون و  550هزار ،نيم سكه  2ميليون
و  490هزار ،ربع س��كه  1ميليون و  700هزار تومان،
سكه گرمي  1ميليون و  10هزار تومان ،معامله شد.
ادامه افزايش قيمت ارز
دالر به روند صعودي خود ادامه داد و صرافيهاي مجاز
بانك مرك��زي قيمت اين ارز را بي��ش از  ۳۰۰تومان
افزايش دادند.
بانكها  27خرداد قيمت ارز را افزايش دادند؛ بطوري
كه قيمت خريد دالر در بانكها ك��ه  ۱۲هزار و ۷۲۲
تومان بود ،به  ۱۳هزار و  ۱۱۰تومان رس��يده اس��ت.
قيمت خريد يورو نيز با افزايش همراه شد و شعب ارزي
بانكها هر يورو را  ۱۴هزار و  ۷۱۰تومان ميخرند كه
قيمت اين ارز نيز حدود ۵۰۰تومان افزايش يافته است.
هر پوند انگليس نيز در شعب ارزي بانكها به قيمت۱۶
هزار و  ۵۱۵تومان خريداري ميشود.
قيمت ارز مس��افرتي در بانكه��ا همچنان از قيمت
فروش آن در بازار باالتر است؛ بطوري كه قيمت فروش
ارز مس��افرتي در بانكها  ۱۵هزار و  ۴۵۰تومان اعالم
ش��ده كه با احتساب كارمزد به حدود  ۱۵هزار و ۸۰۰
تومان ميرسد.
ام��ا صرافيهاي مج��از بانك مركزي قيم��ت دالر را
 ۳۰۰تومان افزاي��ش دادند؛ بطوري كه قيمت خريد
دالر در اي��ن صرافيها  ۱۳هزار و  ۴۰۰تومان و قيمت
فروش آن  ۱۳هزار و  ۵۰۰تومان است.اين صرافيها
همچنين ،هر يورو را به قيمت  ۱۵هزار و  ۳۰۰تومان
ميخرند و  ۱۵هزار و  ۴۰۰تومان ميفروشند كه اين
نرخها نيز نسبت به هفته گذشته  ۳۰۰تومان افزايش
داشته است.

سود بانكها از امالك مازاد چقدر است؟
ميليون كارت فعال بوده و حداقل داراي يك تراكنش
بوده است كه همين موضوع نشان ميدهد ،بسياري
از كارتهاي بانكي صرفا به صورت دورهاي يا چند ماه
يكبار استفاده ميشود و حجم قابل توجهي نيز كارت
بانكي بال استفاده است و مشتريان صرفا آنها را دريافت
كرده و براي مدتي استفاده كردهاند كه ديگر در شبكه
پرداخ��ت و بانكي هيچ گونه فعاليتي ندارند؛ موضوع
حجم بس��يار زياد كارتهاي بانكي يكي از معضالت
مهم شبكه بانكي به شمار ميرود چرا كه در ايران به
منظور انجام و استفاده از خدمات مختلف سازمانها و
دستگاهها بايد نسبت به اظهار يك شماره كارت از يك
بانك خاص اقدام كرد و با توجه به فعاليت  ۳۱بانك و
موسسه مالي و اعتباري در كشور حجم بسيار زيادي
كارت ب��ا هزينه باال براي بانكها ص��ادر و در جيب و
كيف پول شهروندان قرار ميگيرد كه در نهايت بيشتر
آنها بدون هيچگونه تراكنش��ي هستند و صرفا خاك
ميخورند؛ 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 نميدهد.
از جمله داليلي كه براي گس��ترش كارتهاي بانكي
فاقد تراكنش صادر ش��ده توسط شبكه بانكي عنوان
ميشود نيز بايد به موضوع عدم موجودي حسابهاي
بانكي بيش��تر از  ۳۰درصد جمعيت باالي  ۱۸س��ال
كشور اشاره داشت كه همين موضوع باعث ميشود
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 كارتهاي بانكي
غير فعال كنترل و رفع ش��ود تا هزينه بانكها 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 ميشود كه طي يك سال و نيم گذشته با
توجه به جهش قيمتها در بخش مسكن و ساختمان،
ارزش امالك و اموال غيرمنقول بانكها  ۲.۸برابر شده
باشد.
به گزارش ايسنا ،بر اساس آخرين برآوردها ،ارزش اموال
و امالك غيرمنقول بانكها به  ۷۰تا  ۱۰۰هزار ميليارد
تومان رسيده كه نسبت به سال ۱۳۹۴حدود ۲.۸برابر
افزايش يافته است .با اينكه آمار دقيقي از ارزش اموال
مازاد بانكها وجود ندارد ،طبق گزارش بانك مركزي و
وزارت اقتصاد در س��ال  ۱۳۹۵ميزان دارايي بانكها از
محل امالك و اموال به  ۲۵هزار و  ۸۰۰ميليارد تومان
رسيد و عملكرد فروش اموال مازاد بانكها در سالهاي
 ۱۳۹۵و ۱۳۹۶نشان داد ۱۱هزار و ۲۰۰ميليارد تومان
از اين اموال فروخته شده است؛ هرچند به داليلي هنوز
ميزان دقيق اين دارايي مشخص نيست.
از س��ال  ۱۳۹۴مطابق مواد  ۱۶و  ۱۷قانون رفع موانع
توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كش��ور بانكها
مكلف شدند نسبت به واگذاري داراييهاي 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
بانكها طي چهار سال گذشته فروش امالك مازاد را در
دستور كار خود قرار داده و براي اين منظور مزايدههايي
نيز برگزار ميكنند .با اين حال كارشناسان اقتصادي
و نمايندگان مجلس همواره نقدهايي را به بنگاهداري
بانكها وارد ميدانند .در شرايطي كه مهمترين وظيفه
بانكها ايجاد شرايط مناس��ب براي فعاالن اقتصادي
از طريق ارايه تس��هيالت عنوان ميش��ود ،بانكها در
س��الهاي اخير هم��واره تالش كردند ب��راي غلبه بر
تورم عمومي به خري��د داراييهاي ثابت روي بياورند.
اعتقاد بسياري از اقتصاددانان و فعاالن اقتصادي اين
است كه سياس��تهاي پولي و مالي كشور بايد اصالح
شود .يكي از زيرمجموعههاي آن سياستهاي بانكي،
بانكداري و بورس است .حدود  ۳.۵سال از عمر مجلس
دهم ميگذرد و با وجود گرايشهاي مختلف سياسي
نمايندگان ،آنها به اتفاق نظرش��ان اين بود كه اصالح
سياس��تهاي پولي و مالي بايد بيفتد.به گفته محمد

قاسمي ،قائممقام مركز پژوهشهاي مجلس در مورد
ميزانكلاموالمازادبانكهابهصورترسمياطالعاتي
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
ماشينآالت و اموال كارخانهها براي تسويه بدهيهاي
افراد به بانكها واگذار شده كه در عمل خريداري براي
آنها وجود ندارد.با اين حال ارزش اموال مازاد بانكها با
توجه به جهش قيمت ملك در س��ال گذشته افزايش
يافته و بر اس��اس اعالم معاون ام��ور بانك و بيمه وزير
اقتصاد،هماكنونبانكها ۷۰تا ۱۰۰هزارميلياردتومان
اموال مازاد در اختيار دارند.قانونگذار مجازاتهايي را
براي واگذار نشدن داراييهاي مازاد (سهام شركتهاي
تابعه غير بانكي و اموال مازاد) تعيين كرده است.
بر اس��اس قانون ،اگر واگذاريهاي اموال مازاد بانكها
انجام نشود ،عالوه بر جريمه مالياتي با نرخ  ۲۸درصد،
با مديرعامل بانك و هياتمديره مورد برخورد انتظامي
و قانوني ميشود.اسفند ماه ۱۳۹۷معاونت امور بانكي،
بيمهوشركتهايدولتيوزارتاموراقتصاديوداراييبا
ارايه آماري از واگذاريها تاكيد كرد :دي ماه سال۱۳۹۶
كميتهويژهپيگيريواگذاريداراييهايمازادبانكهاي
دولتي و خصوصي شده در اين وزارتخانه تشكيل شده
كه مطابق برنامه زمانبندي ش��ده بطور مستمر روند
واگذاريها را رص��د ميكند.بنابراين اطالعيه ،ميزان
فروش داراييهاي مازاد در بانكهاي ياد شده از ابتداي
اجراي قانون (ارديبهشت ماه  )۱۳۹۴تا دي ماه ۱۳۹۶
بالغ بر ۱۰هزار ميليارد تومان و از دي ماه ۱۳۹۶تاكنون
نيز حدود ۱۰هزار ميليارد تومان بوده است.معاون امور
بانك و بيمه وزارت اقتصاد تاكيد كرده است :مشكالت
عديدهاي همچون نب��ود خريدار در ش��رايط كنوني
اقتصاد كش��ور با وجود برگزاري چندين نوبت مزايده،
ركود بخش امالك و مستغالت ،ساختار مالي نامناسب
برخي از ش��ركتها ،مش��كالت كارگري و مالحظات
مقامهاي محلي ،نداشتن اهتمام جدي همه بانكها در
واگذاري داراييها ،نبود مقررات واضح و مشخص براي
قيمتگذاري و انعطاف نداش��تن در شرايط واگذاري،
روند واگذاري را با كندي روبرو كرده است.

بازار سرمايه
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«تعادل» در گفتوگو با شهردار منطقه  2و معاون پشتيباني بورس تهران بررسي ميكند

دعواي شهرداري و بورس تهران براي پاركينگ

پاركينگهاي اختالفبرانگيز ساختمان سعادتآباد
گروه بورس|هادي سلگي|
ساختمان جديد ش��ركت بورس و اوراق بهادار تهران با
اينكه قرار بود در اواخر س��ال گذشته آماده بهرهبرداري
شود،امابهنظرميرسدباتوجهبهمسائليكهباشهرداري
پيدا كرده ،تا اطالع ثانوي نتواند به كوچ حافظنش��ينان
منجر شود .مس��اله اصلي اين اختالف به تعداد كسري
پاركينگ بر ميگردد .در حالي كه ش��هردار منطقه دو
تهران كمب��ود پاركينگهاي اين س��اختمان را حدود
 370فقره عنوان كرد ،در مقابل معاون پشتيباني بورس
تهران ميگويد :مطابق پروانه س��اخت اين رقم تنها 65
فقره است.
شهردار منطقه دو :به اندازه كافي پاركينگ
تاميننشدهاست
به گزارش «تعادل» فرايند س��اخت س��اختمان جديد
شركت بورس تهران با  ۳۴هزار متر و  ۳۰۰پاركينگ از
مهر  ۸۹آغاز شده و قرار بود ديماه دو سال پيش ،بورس
تهران بعد از حدود  ۴۰س��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  ۹۶درصدي داش��ته و بر همين مبنا
درخواست پايان كار به شهرداري ارايه شده است .مطابق
با همين روند مسووالن شركت بورس پيشبيني كرده
بودند كه تا پايان سال  97به ساختمان جديد نقل مكان
خواهند كرد .اما با اين حال نه تنها اين ش��ركت هنوز به
ساختمانجديدمنتقلنشده،بلكههفتهگذشتهشنيده
شد ساختمان سعادت آباد از سوي شهرداري پلمب شده
است؛موضوعيكهالبتهازسويشهردارمنطقهدوتهران
تكذيبشد.رسولكشتپوردراينخصوصبه«تعادل»
گفت :اين ساختمان پلمب نش��ده است ،اما شهرداري
اجازه بهرهبرداري نخواهد داد.
وي درب��اره علت اين موضوع گفت :س��اختماني به اين
بزرگي كه مركز جاذب س��فرهاي درونشهري است و
در واقع كاركرد تجاري دارد ،ميبايس��ت به اندازه كافي
پاركينگتامينكندتاموجبسلبآسايشمردمنشود.
كشتپور عنوان كرد :به همين دليل شهرداري مطابق با
وظايف قانوني خود در اجراي مفاد پروانه صادره ،شركت
بورس را ملزم به تامين پاركينگهايي ميكند كه حذف
كرده يا كسر داشته اشت .اما بعد از تامين اين پاركينگها
اجازه بهرهبرداري 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 بهرهبرداري از آن را ن��دارد ،به بيان ديگر اعطاي
پايانكار به معناي اجازه بهرهبرداري است.
شهردار منطقه دو تهران اعالم كرد :شركت بورس و اوراق
بهادار در شرايط فعلي چيزي در حدود  370پاركينگ
خذفي و كسري دارد كه تا زمان تامين اين كسري اجازه
بهرهبرداري 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 راهنماييهاي الزم را ارايه دادهايم،
اما به نظر ميرس��د كه ارادهاي براي حل اين مساله در
شركت بورس وجود ندارد .به گفته وي شركت بورس در
حال حاضر نزديك به يكسال است كه انجام اين تعهد
خود را به تعويق مياندازند و اين موضوع براي مديريت
شهري قابل درك نيست .كشتپور عنوان كرد :ادعاي
شهرداري براي تامين پاركينگ كامال روشن است و ما
از سازمانها و شركتهاي عمومي و دولتي بيشتر توقع
داريم .وقتي دولت حاضر نيس��ت بخشي از هزينههاي
پايتخت در حوزههاي زيرساختي مانند مترو را پرداخت
كند ،طبيعت��ا اين انتظار ايجاد ميش��ود كه بار اضافي
به ش��هرداري تحميل نكنند .حداقل زيرمجموعههاي
مستلزم به انجام وظايف و مسووليتهاي 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
ساختمانهاي بزرگ جاذبه س��فر محسوب ميشوند
و حجم گستردهاي س��فر درونشهري توليد ميكند و
نبايد اين نوع فعاليتها موجب تراكم ترافيك در اطراف
س��اختمان و خيابانهاي اطراف شود .به همين منظور
شهرداريبرخالفرويهگذشتهبرايكليهساختمانهاي
بلندمرتبهپيوستترافيكيدرنظرگرفتهومالكينراملزم
به تامين پاركينگ مورد نياز كرده است.
عدد 300بر چه مبنايي محاسبه شده است؟
علي عليزاده ،معاون پش��تيباني بورس تهران در پاسخ
به صحبتهاي ش��هردار منطقه دو تهران به «تعادل»
گفت :ما اگر حرفي ميزنيم 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 كشتپور
ادعاي كسري پاركينگ را از  700شروع كرده و تا 150
پايينآمدهاست،اماماهيچگونهمستنداتيازمحاسبات
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 350فقره كسري پاركينگ را
ارايه كند .به هر حال ما بايد بدانيم بر اساس چه قانون و
محاسباتي تخلف كردهايم .وي افزود :ما تنها يك طبقه
پاركينگ در منفي  6را تبديل به ديتاسنتر كرديم .اين

طبقهفقط 65پاركينگداشت.بنابراينبهنظرماشركت
بورس فقط  65پاركينگ كسري دارد .نكته دومي كه او
ميگويدايناستكهخودديتاسنترپاركينگميخواهد.
اين يكي از اشتباهاتي آنهاست كه ديتاسنتر را اداري به
حساب ميآورند ،در حالي كه بخش اداري ديتاسنتر در
طبقهدوممستقرميشودكهامنيتآنجابهگونهاياست
كه تنها افراد انتظام��ات ميتوانند به آن مراجعه كنند،
بنابراين كسي در اينجا نيست كه بخواهند ادعاي اداري
بودن كند .بنابراين ايشان حتي حاضر نيستند تعاريف
برخي مفاهيم پايهاي را قبول كنند.
عليزاده معتقد است :بر اساس پروانه طبقه منفي شش
به ميزان 65پاركينگ 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 پايانكار هستم ،منتظر شهرداري منطقه
دو هم نميمانيم و اگر الزم باش��د به كميس��يون ماده
 100ميرويم .اگر هم تخلفي كرديم حاضريم به هر نوع

نگاهي به آمار معامالت بورس و فرابورس

روز آرام شاخصها

گروه بورس|
معامالت تاالر شيش��هاي در روز قب��ل ،با كاهش ۵۹
واحدي شاخص كل بورس و رس��يدن به  ۲۳۸هزار
و  ۱۶۰واحد به پايان رس��يد .جزييات داد و ستدهاي
بازار سهام بر اساس آمارهاي ثبت شده نشان ميدهد
كه ش��اخصهاي معامالتي در بازار س��هام با نوسان
مواجه شدند .بر اساس آمارهاي معامالتي ،ديروز اكثر
شاخصهايبورسباريزشدستهجمعيمواجهشدند
بطوري كه شاخص كل با ( )۵۹واحد كاهش معادل
( )۰.۰۲درصد به ۲۳۸هزار ۱۶۰واحد ،شاخص قيمت
«وزني  -ارزش��ي» با ( )۱۶واحد افت معادل ()۰.۰۲
درصد به ۶۷هزار ۴۱۱واحد ،شاخص كل «هم وزن» با
( )۸۴۱واحد كاهش معادل ( )۱.۴۵درصد به ۵۷هزار و

 ۳۳۵واحد ،شاخص قيمت «هم وزن» با ( )۵۷۶واحد
افت ،معادل ( )۱.۴۵درصد ب��ه  ۳۹هزار و  ۲۷۲واحد
رسيد .از س��ويي ديگر  ۲نماد همراه با ( )۲۳۰واحد و
اخابر با ( )۱۴۹افت ،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
 ۷۵۳هزارو ۹نوبتمعامالتي ۳،ميلياردو ۵۸۶ميليون
برگ��ه اوراق بهادار به ارزش  ۲۰ه��زار و  ۴۸۱ميليارد
تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به  ۹۰۰هزار
و ۹۵۷ميليارد تومان رسيد.
صعود 32واحدي «آيفكس»
در ميانه آخرين هفته كاري خردادماه  98ضمن رشد

بي��ش از يك درصدي ش��اخص كل فرابورس ايران،
شاهد دست به دست ش��دنافزون بر يك ميليارد و
 310ميليون ورقه بهادار به ارزش نزديك به  6هزار و
 300ميليارد ريال در بازارهاي فرابورس ايران بوديم.
ش��اخص كل فرابورس نيز با بيش از  32واحد رشد و
عبور از ارتفاع  3هزار واحدي ،توانس��ت در پله  3هزار
و  18واحديقرار گيرد .افزايش چش��مگير آيفكس
طي روز  27خردادماه بيشتر تحت تاثير اهرم مثبت
 30واحدي از جانب نماد «مارون» بود و در كناراين
نماد ،معامالت مثبت در نماد «زاگرس» نيز حمايت7
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

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
ميگويد:طبقنظرشهرداريمنطقهدو،ترافيكمنطقه
امكانس��نجي ش��ده و در حالت كمينه و ميانه ما 282
پاركينگ نياز داريم ك��ه  286پاركينگ در حال حاضر
تامين كردهايم.يعني در اين حالت پاركينگ اضافه هم
داريم .در حالت بيشينه هم ما حدود 80يا 100تا كسري
پاركينگداريم.امامشخصنيستعدد 300ازكجاآمده
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  10روز 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 كشتپور را به عنوان شهردار منطقه 2شهرداري
تهران در گفتوگو با «تعادل» موضوع پلمب را رد كرد و
عنوان كرد :اين ساختمان پلمب نشده است ،اما به داليل
افزايشقيمتقرارگرفتندودرسمتمقابل،نمادهاي
«دتوليد»و«غديس»بيشترينافتقيمتيراتاسقف
 5درصدي تجربه كردند.
رصد معامالت فرابورس در بازار س��هام حاكي از آن
است كه معاملهگران در بازار اول  128ميليون سهم
به ارزش 483ميليارد ريال رادادوستد كرده و در بازار
دوم تغيير مالكيت 489ميليون سهم به ارزش2235
ميليارد ريال را رقم زدهاند .از سوي ديگر در بازار پايه
بيش از 617ميليون سهم نقلوانتقال يافته كه ارزش
اين معامالت به يك هزار و  912ميليارد ريالرسيده
اس��ت .مجموع معامالت اوراق ش��امل اوراق بدهي،
تسهيالت مس��كن وETF نيز در بازار ابزارهاي نوين
مالي به جابهجايي افزون بر 31ميليون ورقه به ارزش
يك هزار و  533ميليارد ريال در اين بازار انجاميد.
در نهايت نگاهي به معامالت اوراق تسهيالت مسكن
به صورت جداگانه نش��ان ميدهد ك��ه خريداران و
فروش��ندگان اين اوراق بيش از  73هزارورقه تسه به

عدم ايفاي تعهدات و رعايت مقررات اجازه بهرهبرداري
ندارد .درباره پلمب به نظر ميرسد كه اشتباهي از سوي
ضابطين بوده اس��ت .علي عليزاده ،معاون پش��تيباني
شركت بورس هفته گذشته در واكنش به انتشار خبري
مبنيبرپملپشدنساختمانجديدبورسگفتهبود:اين
رويداد ناشي از اقدام غيرقانوني و بدون مجوز شهرداري
بود كه با مراجعه به درب شرقي ساختمان در بلوار قيصر
امينپور ،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  ۱۱۰شديم كه در نهايت
بعد از ديوار كشيده شدن و تهيه صورت جلسه ،شهردار
ناحيهومعاونويباحضوردرمحل،اعالمكردندايناقدام
كه از ساعت  ۱۶تا  ۱۹عصر طول كشيده ،اشتباه بوده و
دستور به رفع فوري داده شد؛ بنابراين پلمپي در كار نبود.
عليزاده با اشاره به فعاليت نيروها درباره زمان احتمالي
افتتاح س��اختمان بورس تهران هم توضيح داده بود :در
حالي  ۱۰۰درصد طبقات مربوط به شركت بورس آماده
بهرهبرداري بوده كه افتتاح آن بستگي به اخذ پايان كار
داردكهپيگيريهاادامهدارد،امانميتوانزمانيراتعيين
كرد و شايد بين دو تا شش ماه به طول كشيده شود.
ارزش بالغ بر 35هزار ميليارد ريال را در اين بازار مبادله
كردهاند كه بيشترين قيمت در ميان اوراق تسهيالت
مس��كنبه نماد  9802صادرشده در ارديبهشتماه
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 ايبِنا ،بورس اوراق بهادار تهران با انتشار يك
اطالعيهرسمياعالمكرددراولينروزمعامالتيهفته
گذشته ،فعاالن بازار اختيار معامله ،حجمي به بزرگي
 ۱۲۷۰۰۰ق��رارداد را به ارزش نزديك به  ۱۶ميليارد
ريال ،در بيش از ۲۰۰۰دفعه 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 ۵۰۷ميليارد
ريال است.

رويداد
رييس سازمان بورس بيان كرد

آخرين خبرها از اصالح قانون بازار پايه

رييسسازمانبورسدربارهقانونجديدبازارپايهكهگفته
ميشد اين هفته قرار است در جلسه شوراي عالي بورس
بررسيشود،گفت:اينهفتهدرشورايعاليامكانداردبه
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 يكباره اجرايي شود يا به صورت پلهاي ،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 دستگاههاي مختلفي حضور دارند
و تالش ميشود با اين اصالحات رضايت سرمايهگذاران
جلب شود .محمدي در پاسخ به اينكه فروش استقراضي
و واران��ت چه زمان��ي رونمايي ميش��ود؟ گفت :فروش
تعهدي به جاي فروش استقراضي طراحي شده و اين را
دنبال خواهيم كرد .ما در اين مورد مصوبه كميته فقهي را
گرفتهايم و سعي ميكنيم امسال عملياتي شود.

حذف مظنهها از تابلوي بازار پايه غيرشرعي
نيست
رييسكميتهفقهيسازمانبورسدربارهقانونجديدبازار
پايه و حذف مظنهها از روي تابلو ،گفت :با حذف مظنهها
به خود معامالتي كه در بازار پايه انجام ميگيرد 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 ميگيرد.
به گزارش ايسنا ،چندي پيش قرار شد كه قانون بازار پايه
فرابورسايرانتغييركندواينبازارازقانونجديدتبعيت
كند.براساساينقانون،قراراستكهسفارشهايخريد

يك كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد

چرخش بازار به سمت شركتهاي كوچك و بانكها
قيمتها در بازار سهام همواره بر اساس انتظارات عقاليي
سرمايهگذاران ش��كل نميگيرد .اين موضوع در مورد بازار
سهامكشورهايپيشرفتهكهدرآنهامحركاصليرشدبازار
سهام،بهرهوري،توسعهبازارهايفروشمحصوالتوكاهش
ريسكهايسرمايهگذارياستنيزصحتدارد.
ولي نادي قمي ،در گفتوگو با سنا با بيان اين مطلب اظهار
داشت :بازار س��هام همواره زير ضربه تورشها يا اريبهاي
رفتارياستوحرصبهدستآوردنسودهايكوتاهمدت،
افراد را به س��مت بروز رفتاره��اي غيرعقاليي و پذيرفتن

ريسكهاي نامعقول سوق ميدهد .يكي از اين موضوعات،
گرايشبهسمتسهامشركتهايكوچكياباارزشپايين
( )Low Market Capاس��ت .نادي قمي با بيان اينكه
معموال اين شركتها بازده بااليي را نصيب سرمايهگذاران
خود ميكنند كه به عقيده نظريه پردازان مالي كالسيك،
اين سرمايهگذاران مزد ريسكپذيري باال و دلهره (ترس،
اضطراب و دغدغه) از دست دادن سرمايه شان را ميگيرند،
افزود:گرايشبهسهامشركتهايكوچكبهوضوحدربازار
سرمايه كشورمان قابل مشاهده است .به گفته كارشناس

بازار سرمايه ،در ايران با توجه به محدوديتهاي معامالتي
نظيرحجممبناودامنهنوسان،عم ً
الريسكسرمايهگذاري
درشركتهايكوچك،پايينتراست.همچنيندرشرايط
افزايش ابهامات س��رمايهگذاري ميزان گرايش به س��هام
شركتهايكوچكافزايشمييابد.ناديقميخاطرنشان
كرد:باتوجهبهارزشپاييناينشركتها،ميزانمنابعمورد
نيازبرايايجادتقاضابرايسهامايندستهازشركتهاچندان
باالنيست،لذايكياچندگروهباايجادتقاضا،افزايشقيمت،
سپسخروجازسهام،دركوتاهمدتبهسودباالييميرسند.

وفروشازجملهقيمتهايپيشنهادي(مظنهها)مخفي
باشد .در اين راستا برخي از فعاالن بازار از مراجع تقليد
اس��تفتا كرده بودند كه آيا در اين صورت معامله غرري
ميش��ود يا خير .كه برخي از مراج��ع اعالم كردند اين
معامالت اشكال دارد اما در واكنش به آن صحبتهايي
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 جلسهاي كه برگزار كرديم اين موضوع را بررسي
كرديم و معلوم ش��د كه استفتاهايي كه صورت گرفته

دقيقنبودهاستوماآنسواالترامجدداًبررسيكرديم.
وي تاكيد كرد :به خود معامالتي كه در بازار پايه انجام
ميگيرد 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 ميگيرد .رييس كميته
فقهي سازمان بورس افزود :اطالعات ساير معاملهگران
را امكان دارد فرد نداند كه اين ضرري به معامله نميزند.
مصباحي مقدم در واكنش به اين سوال كه برداشت از
پاسخشماايناستكهاگرمظنههامشخصنباشدمورد
ندارد اما قيمت در نهايت بايد مشخص باشد؟ گفت :بله،
قيمتبايدمشخصباشد.

ويادامهداد:بازيسهامايندستهازشركتهابدينترتيب
شروع ميش��ود كه يك يا چند گروه با ايجاد حركت اوليه
در قيمت سهام ،ممنتوم الزم براي حركت بيشتر را فراهم
ميآورن��د و حركتهاي بعدي نه لزوماً توس��ط گروههاي
ذينفع بلكه توسط سايرين انجام ميشود .در واقع قيمت
س��هام براي حركتهاي بعدي از حركت اوليه خود كمك
ميگيرد .مديرعامل تامين س��رمايه نوين يادآور شد :هر
چقدر كه حركت اوليه قويتر ،شركت كوچكتر و ابهامات
(امكانخبرسازي)پيرامونشركتبيشترباشد،حركتهاي
بعدي قويتر و دوره حركت قيمت سهام طوالنيتر خواهد
بود .به گفته نادي قمي ،اقبال فعاالن بازار سرمايه به سهام
بانكها به ارزش��مند شدن داراييهاي بانكها تحت تاثير
جهشنرخارز(كاهشارزشپولملي)وتورمقيمتامالك

و مستغالت بر ميگردد .البته سياستهاي بانك مركزي
نظير ماه شمار كردن سود سپردهها و نظارت قوي روي نرخ
سودسپردههانيزبرتوانمندشدنترازنامهبانكهاوافزايش
قدرت سودآوري آنها اثرگذار بوده است .اين كارشناس بازار
سرمايه اظهار داشت :به نظر ميرسد كه سال جاري (سال
 )۱۳۹۸س��ال آغاز س��ودآوري بانكها است اما همچنان
بانكهاي بسياري هستند كه با مشكالت نقدينگي دست
و پنجه نرم ميكنند .وي تصريح كرد :بسياري از بانكها به
دليل س��رمايهگذاري بيش از اندازه در امالك و نيز شركت
داري ،اگرچه در سال جاري سودآور ميشوند اما نقدينگي
كافي براي مديريت كسب و كار خود ندارند .از طرف ديگر با
توجهبهكسريبودجهدولت،احتمالاينكهبخشيازمنابع
بانكهاصرفترميمكسريبودجهشودباالاست.

رويخطشركتها
كش�ف قيمت  2250تومان هر س�هم پلي
پروپيلنجم:روزگذشتهتعداد 200ميليونسهم
معادل  10درصد 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
 2250تومان معامله شد كه گرانترين سهم جديد
محسوب ميش��ود .به گزارش «تعادل» در فراينده
عرضه اوليه ۱۰درصد س��هام شركت پلي پرو پيلن
جم در بورس تهران بعد از تمديد ۳۰دقيقهاي زمان
سفارش خريد ،هر س��هم آن با ۲۲۵۰تومان كشف
قيمت ش��د .عرضه امروز شامل ۲۰۰ميليون سهم
«جم پيلن» با دامنه قيمت  ۲۱۰۰تا  ۲۲۵۰توماني
هرسهمبودكههرفردحقيقيوحقوقي ۵۰۰سهم،
سهميه داشت .بر اساس همين موضوع روز گذشته
درشركتبورستهرانمراسميباحضورمديرعامل
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  98است .سهام شركت پلي پروپيلن جم به
عنوانپانصدوسيويكمينشركتپذيرفتهشدهبراي
اولينبار پس از پذيرش و درج نام شركت در فهرست
شركتهايپذيرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهران
دربخش«محصوالتشيميايي»،گروه«توليدمواد
شيمياييپايه»وطبقه«توليدموادشيمياييپايهبه
جزكود»درفهرستنرخهايبازاردومودرنماد«جم
پيلن» به ش��يوه ثبت سفارش جهت كشف قيمت
عرضه شد  .معاون ناشران و اعضاء بورس تهران ادامه
داد :ارزش بازار بورس تهران 900هزارميليارد تومان
رسيدهاستباعرضهاينشركت45000ميلياردريال
بهارزشبازاربورس تهرانافزوده ميشود.
در ادام��ه اين نشس��ت بهمن به��زادي مديرعامل
ش��ركت پلي پروپيلن جم به پرس��شهاي مطرح
شده خبرنگاران بطور مبسوط پاسخ گفت .بهزادي
مديرعاملجمپيلنطيگفتوگوباخبرنگارانخبر
داد :سود به دس��ت آمده اين شركت در صورتهاي
ماليمنتهيبهاسفندماهسالگذشته ۳۲۵ميليون
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
 ۲۲۵هزارتن توليد ،نزديك ب��ه  ۶هزارتن صادرات
داشتهاست.بهزادياظهاركرد:اينشركتتاكنونبه
كشورهايازبكستان،تركمنستان،افغانستان،عراق
و تركيه صادرات داشته است و گفت :صادرات سال
گذشته ۱۳ميليوندالربودهاستكهازاينميزانسه
ميليون دالر خرج شركت شده و ۱۰ميليون دالر آن
بهسامانهنيماواريزشدهاست.اينمقاممسوولادامه
داد:باورداريماگرخوبومنسجمكاركنيمتحريمها
خيلي اثرگذار نيست ،البته تا حدي تحريمها تاثير
داشتهاماگرفتارماننكردهاستودرصادراتتازماني
كه پ��ول را دريافت نكنيم كاال را تحويل نميدهيم.
گفتني است :به اين ترتيب تعداد شركتهاي فعال
دربورسبه 328شركترسيد.درعرضهاوليهامروز،
 468000كدمعامالتياقدامبهخريدكردندوحداكثر
تعداد 446سهمبههركدمعامالتيحقيقيوحقوقي
تخصيص يافت.الزم به ذكر است ،به دليل استقبال
متقاضيان ،مقرر شده است تا به هر كد حداكثر۴۴۶
سهمبانقدينگيحدوديكميليونتومانياختصاص
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
 ۴۲۷هزارنفربود،باتوجهبهحضوربيشاز ۴۴۸هزار
نفردرعرضهاوليهامروز،ركوردجديديثبتشد.
«جم پيلن» كه چهارشنبه جاري به دليل برگزاري
مجمع س��االنه دوم تير با توقف نماد روبرو ميشود،
عنوانگرانترينعرضهاوليهسالرابهخوداختصاص
داد .آخرين عرضه اوليه گران مربوط به پتروشيمي
پارسبا ۲۴۰۰توماندر ۲۰تيرسالگذشتهبود.
پيش از اين سه شركت سرمايهگذاري صدر تامين،
كش��ت و صنعت ش��ريف آباد و ژالتين كپسول در
س��ال جاري وارد بازار سهام شدهاند و پلي پروپيلن
جم چهارمين شركتي بود كه در سال جاري عرضه
اوليهانجامداد.
رشد بيسابقه در سودآوري «پتاير» :شركت
توليدي اي��ران تاير در صورته��اي مالي ۱۲ماهه
منتهي به ۲۹اسفند ۱۳۹۷از رشد  ۳هزار درصدي
سودسهامنسبتبهسالمالي ۱۳۹۶خبردادهاست.
به گزارش سنا ،سود هرسهم شركت توليدي ايران
تاير در اطالعات و صورتهاي مالي۱۲ماهه منتهي
به ۲۹اس��فند ۱۳۹۷از ۳۸ريال سال مالي ۱۳۹۶به
يك هزار و ۱۷۸ريال رسيده كه نسبت به سال مالي
گذشته با رشد ۳هزار درصدي همراه شده است كه
اينرشدبيسابقهاينشركتاست.اينشركتسود
عملياتيراباافزايش۶۲۰درصديمبلغ۴۹۴ميليارد
ريال ،سود خالص با افزايش۳هزار و۹درصدي مبلغ
۳۳۷ميليارد ريال و سود انباشته پايان دوره را مبلغ
۲۲۵ميلياردريالاعالمكرد«.پتاير»درتشريحاهداف
خود در بخش توليد و فروش محصوالت اعالم كرد
كهمديريتانتظاردارددرسال ۱۳۹۸مقدار۲۴هزار
تنتوليدكندكهباتوجهبههماهنگيبرنامهفروشبا
توليد ،همين مقدار فروش نيز مورد انتظار است و به
همينمنظوراز۴دستگاهپرسپختخريداريشده
يك دس��تگاه مورد بهرهبرداري و وارد پروسه توليد
شده و سه دس��تگاه ديگر نيز پس از تامين قطعات
و آمادهسازي در س��ال جاري مورد بهرهبرداري قرار
خواهندگرفت.
اين ش��ركت در برآوردي كه از تغييرات نرخ فروش
محصوالت و نرخ خريد مواد اوليه داشته اعالم كرد
با توجه به افزايش نرخهايي 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
نسبتبهپيگيريافزايشنرخمجدداقدامخواهدكرد.
گفتنياست؛باتوجهبهاينكهبيشترافزايشنرخهاي
خريد مواد اوليه در سال گذش��ته رخ داده ،در سال
 ۱۳۹۸نهايتاحدود۲۰درصدافزايشنرخخريدمواد
پيشبينيميشود.

اخبار
كااليي كه دو كد وارداتي دارد
رييس اتحادي��ه ليتوگرافان تهران گفت :زينك در
حال حاضر ،هم مش��مول ارز نيمايي و هم دولتي
ميشود؛ 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 گفتوگو
با پايگاه خبري اتاق اصناف تهران ،بيان كرد :در اين
راس��تا نامهاي 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 نامهاي 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 بنگاهداري و تحت فشار و جبر
قرار دادن تجار زينك خام ،موضوع را بغرنجتر 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 ميكنند .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 نميشود .وزارت
ارشاد اعالم ميكند اين زينك براي ناشران است،
اما اين ميزان زينك وارد شده به كشور توسط تجار
چنانچه به رس��انهها و ناش��ران تعلق گيرد براي ۴
سال آنها كافي است .به گفته او ،از سوي ديگر تاريخ
زينك يك س��اله بوده و پ��س از آن از بين ميرود.
رييس اتحاديه ليتوگرافان تهران ضمن اش��اره به
نامهنگاريهايي با وزير اطالع��ات ،وزارت صنعت
و وزارت ارش��اد خاطرنش��ان كرد :زينكي كه بايد
قيمتشزير ۱۰هزارتومانباشد،باارزدولتيبهجاي
قيمت زير  ۱۰هزار توم��ان ۱۲ ،هزار تومان تعيين
شده است .نامهنگاريهايي هم با سازمان حمايت
از مصرفكننده 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  ۱۰هزار تومان
قيمتداشتهباشدتوزيعنميشودوقيمتشافزايش
يافته است.

تعميق ركود در بازار كفش
رييس اتحاديه كفاش��ان دس��تدوز در ارتباط با
وضعيت صنف متبوع گفت :قيمت مواد اوليه توليد
كفش از ابتداي سال جاري با افزايش  ۳۰درصدي
مواجه ش��ده در حالي ك��ه ميزان تقاضا از س��وي
مصرفكنندگان كاهش يافته است .رسول شجري
درگفتوگوباپايگاهخبرياتاقاصنافتهران،بابيان
اينكه در شرايط فعلي دسترسي به مواد اوليه سخت
شده گفت :اين موضوع ميزان كسب و كار واحدهاي
توليدي را تحتالشعاع قرار داده است در حالي كه
بسياري از توليدكنندگان و تجار با كشورهاي ديگر
همچون روسيه قرارداد همكاري و ارايه محصول به
امضا رساندهاند .رييس اتحاديه كفاشان دستدوز
با اش��اره به اينكه عمده ماده مصرفي توليد كفش،
چرم اس��ت ،ادامه داد ۲۰ :قلم ماده اوليه پرمصرف
و تأثيرگذار در توليد كفش مورد نياز اس��ت كه در
توليد نهايي و مصرف به چشم نميآيد ،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 ميرس��يد اما در
شرايط فعلي كه شرايط رقابتي در بازارهاي جهاني
حائزاهميتاست،شرايطبهسمتيسوقپيداكرده
كه مواد اوليه وارداتي مورد استفاده قرار ميگيرد.
ش��جري اظهار كرد :در بازارهاي جهاني شرايط به
گونهاي اس��ت كه توليدكنندگان بايد به س��رعت
خود را در زمينه استفاده از مواد اوليه و دستگاههاي
صنعتي در راس��تاي توليد با كيفيت و بهروز ،ارتقا
دهند كه متأس��فانه توليدكنن��دگان داخلي توان
فعاليت ب��ا توجه به اين مولفهه��ا را ندارند .رييس
اتحاديه كفاشان دس��تدوز 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 بهشدت افزايش يافته است .وي با بيان اينكه
از فروردين ماه امس��ال تاكنون قيمت مواد اوليه به
خصوصچرمبارشد ۳۰درصديروبهروشدهاست،
اظهار كرد :در بخش بيمه و ماليات نيز كمكهاي
دولتيدرنظرگرفتهنشدهوشرايطارزينيزآنچنان
مشخص نيست كه در مجموع ميتوان گفت دولت
در حوزههاي مختلف بايد نظارت و بازرس��يهاي
خود را تقويت كند.

قيمت كاالهاي پرمصرف را
موبايلي استعالم كنيد

رييسمركزتوسعهتجارتالكترونيكيايرانازفراهم
شدن امكان اس��تعالم قيمت كاالهاي اساسي و پر
مصرف از طريق اپليكيش��نهاي موبايلي در آينده
نزديك خبرداد .به گزارش خبرگزاري تسنيم ،علي
رهبري با اع�لام اين خبر گفت :پيرو دس��تور وزير
صنعت ،معدن و تجارت و براساس هماهنگيهاي
انجام ش��ده با س��ازمان حمايت مصرفكنندگان و
توليدكنندگان قرار اس��ت كه اطالعرساني قيمت
حدودا  100قلم كاالي اساسي و پرمصرف از طريق
اپليكيشنهاي موبايلي شناخته شدهومطرحانجام
شود.وياضافهكرد:مذاكرهبامتولياناپليكشينهاي
موبايلي معروف به زودي انجام خواهد ش��د و امكان
استعالم قيمت كاالهاي مذكور يكي از گزينههاي
اضافه شده به اپليكيشنهاي موبايلي همچون آپ،
روبيكاو...خواهدبود.رييسمركزتجارتالكترونيكي
ايران از مذاكره با وزارت ارتباطات براي اضافه كردن
گزينهاستعالمقيمتكاالازطريقاپليكيشن«دولت
همراه» خبر داد و گفت :ب��ه زودي اين امكان از اين
طريقايناپليكيشنموبايليفراهمخواهدشد.
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تشكلها

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

چهارشيوهمالياتستانيازاصناف

تعادل|
جزييات نحوه پرداخت موديان مالياتي اصناف
در س�ال  97از سوي س�خنگوي اتاق اصناف
ايران تشريح ش�د .بنابر توضبحات ارايه شده
براساس توافقات اتاق اصناف ايران با سازمان
امور مالياتي ،شيوه مالياتستاني 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  96بين 5
ميليون تا  10ميليون تومان بوده ،براي پرداخت
ماليات سال گذش�ته  9درصد افزايش ماليات
خواهند داشت .در گروه دوم ،مقرر شده براي
اصنافي كه ماليات قطعي آنها در سال  96بيش
از  10ميلي�ون تومن ب�وده 15 ،درصد افزايش
پرداخت ماليات در سال  97نسبت به سال 96
براي آنها لحاظ ش�ود .همچنين براس�اس اين
توافق ،سومين گروه موديان مالياتي ،اصنافي را
در بر ميگيرد كه در سال  96ماليات قطعي آنها
بين  2ونيم تا  5ميليون تومان بوده ومقرر شد تا
براي پرداخت ماليات سال  97برابر با  5درصد
نسبت به سال 96اقدام كنند .گروه بعدي كه36
درصد از موديان مالياتي را ش�امل ميشود كه
ماليات قبلي آنها در س�ال  96معادل يك تا دو
ميليون و  500هزار تومان بوده ،كه براساس اين
تصميم ،در سال  97مشمول هيچ گونه افزايش
مالياتي نخواهند ش�د .اما گروهي ديگر هم از
موديان مالياتي هس�تند كه زير سقف ماليات
فروش داش�تهاند ،كه حدود  830هزار مودي
مالياتي اصناف را تشكيل ميدهند .به گفته اين
مقام مسوول در اتاق اصناف ايران ،همه موديان
بايد تا  ٣١خرداد نس�بت ب�ه پرداخت و تعيين
تكليف پروندههاي 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  96بين  5ميليون تا  10ميليون تومان بوده
كه  4.5درصد از موديان مالياتي كش��ور را تشكيل
ميدهن��د و تعداد آنها  70هزار واحد صنفي اس��ت
بر اس��اس توافق مذكور براي پرداخت ماليات سال
گذشته  9درصد 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  96بيش از  10ميليون تومن بوده است و
 1.5درصد از اصناف كش��ور و ب��ه عبارتي  23هزار
مودي مالياتي را شامل ميشوند 15 ،درصد افزايش
پرداخت ماليات در سال  97نسبت به سال  96براي
آنها لحاظ خواهد شد.
نايبريي��س دوم اتاق اصناف اي��ران در ادامه بيان
كرد :در مورد موديان مالياتي ،اصناف كه در س��ال
 96ماليات قطعي آنها بين  2ونيم تا  5ميليون تومان
بوده و  6درصد از موديان مالياتي كش��ور به عبارتي
 91هزار واحد صنفي كش��ور را تش��كيل ميدهند،
مقرر ش��د تا براي پرداخت ماليات س��ال برابر 97
معادل پنج درصد نسبت به سال  96اقدام كنند.
به گفته او ،براي موديان ماليات��ي كه ماليات قبلي
آنها در سال  96معادل يك تا  2ميليون و  500هزار
تومان بوده و بي��ش از  542هزار واحد صنفي و 36
درصد مودي��ان مالياتي را تش��كيل ميدهند هيچ
گونه ارزش مالياتي در س��ال  97نسبت به سال 96
نخواهيم داش��ت .وي گفت :موديان مالياتي كه زير
س��قف ماليات فروش داش��تهاند حدود  830هزار
مودي شناس��نامهدار در س��ازمان امور مالياتي كه
بيش از  52درصد موديان مالياتي اصناف را تشكيل
ميدهند.
سخنگوي اتاق اصناف ايران در ادامه با اشاره به اينكه
در روز مل��ي اصناف كه روز اول تي��ر ماه  98برگزار
ميشود ،از س��ند رونق توليد رونمايي خواهد شد،
گفت :در اين سند به نحوه فعاليت صنعتي و توليدي
بنگاههاي توليدي اشاره شده و يكي از مسائل مطرح
ش��ده در اين سند اين است كه بر اساس برنامههاي
ارايه شده در آن واحدهاي صنفي بايد خود را تجهيز
الكترونيكي كنند تا به آمار دسترسي داشته باشند
و در اين س��ند راههاي آن شفافسازي شده است.
ب��ه گفته صفايي ،ه��دف اصلي از اي��ن كار ،ارتباط

بيواسطه بنگاهها و واحدهاي توزيعي تا حلقه توليد
و فروش��نده به هم ارتباط يابد تا هزينههاي سر بار
حذف ش��وند .او به امضاي تفاهمنامه 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 صحبتهاي خود و در
پاسخ به پرس��ش «تعادل» در مورد سرانجام نصب
صندوقهاي مكانيزه ،اينگونه توضيح داد :آييننامه
نص��ب صندوقهاي مكانيزه هنوز ب��ه اصناف ابالغ
نشدهاند اگرچه اين آييننامه 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  15ميليون تومان براي پرداخت مصوب
شده است.
صفايي در م��ورد پرداخت تس��هيالت  50ميليون
توماني به اصناف س��يل اخير گفت :ظاهرا اقداماتي
در اين خصوص انجام شده و برخي اصناف موفق به
دريافت شدهاند اما با توجه به شرايط لزوم پرداخت
تسهيالت بالعوض بيشتر احساس ميشود.
او در بخ��ش ديگري از صحبته��اي خود در مورد
اث��ر ارز  4200توماني 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 ميرود و يكي از مسائلي
كه باعث بروز مش��كالت در بحث بازرس��يها 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
سختتر ميشود.
به گفته نايبريي��س اتاق اصناف ايران ،بس��ياري
از مش��كالتي كه در مورد گران��ي كاال در واحدهاي
صنفي مط��رح ميش��ود مربوط به گرانفروش��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
مدتدار تحويل داده ميش��د ،ام��ا اكنون تحويل
لحظهاي 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
گرانفروشي وجود دارد ،اما اغلب تفاوت قيمتها در
واحدهاي صنفي ناشي از گرانفروشي نيست بلكه از
نوسان قيمت توليد نشأت ميگيرد.

دبير انجمن سنگ آهن ايران تشريح كرد

مشكالت صادراتي سنگآهنيها

دبير انجمن س��نگ آه��ن ايران ،معتقد اس��ت كه
شناسنامهدار شدن صادرات سنگ آهن هيچ دردي
را دوا نميكن��د و تنها بروكراس��ي اداري را افزايش
خواهد داد .بنابراين وزارت صنعت بايد اين بخشنامه
را اصالح كن��د و راهحل ديگري را جايگزين كند .به
گزارش ايلنا ،هفته گذش��ته مديركل دفتر صادرات
گمرك در بخش��نامهاي 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 ميتوانند سنگ آهن صادر
كنند .پس از ابالغ اين بخشنامه ،موجي از نگرانيها
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 وسيلهاي براي شفافسازي
صادرات سنگ آهن دانست و عنوان كرد :صدور اين
بخشنامه فقط در راستاي شفافسازي است و تجار
و فعاالن اقتصادي به هيچ عنوان نبايد نگران باشند.

در واقع بر اساس اين بخشنامهها ،هيچ سنگآهني
بدون شناس��نامه صادر نميش��ود .وي تاكيد كرد:
بر اس��اس سياس��ت جدي��د وزارت صم��ت ،تمام
صادركنندگان و شركتهاي توليدي با كارتهاي
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 ميش��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 ميگويد :ش��رايط حال حاض��ر ،زماني براي
آزمون و خطا نيس��ت .بايد بخشنامهاي صادر شود
كه بهترين بازخورد را از خود نش��ان دهد .س��عيد
عس��گرزاده با بيان اينكه ش��رايط بينالمللي براي
صادرات در حال س��ختتر شدن است ،افزود :رصد
قيمته��اي  FOBو  CFRس��نگ آه��ن ،گندله و
كنسانتره طي چند هفته گذشته نشاندهنده فاصله
افتادن بين اين دو قيمت به ميزان منفي پنج درصد
اس��ت؛ يعني قيمت حملونقل بينالمللي 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 سختتر نشود .وي با بيان
اينكه تعميم بخشنامه فوالد به بخش معدن ،داراي
اشكال اس��ت ،افزود :فعاليت بازرگاني شركتهاي
فوالدي با شركتهاي معدني كامال متفاوت است.
در بسياري از شركتهاي مدني كوچك و متوسط،
س��ازوكار بازرگان��ي خارجي وجود ن��دارد؛ چراكه
گردش مالي آنها ضرورتي براي ايجاد واحد بازرگاني
خارج��ي ايجاب نميكند و آنها هيچ گونه اش��رافي
به نحوه انتقال ارز ،تب��ادالت بينالمللي 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 ميدادند و اكنون نيز ميدهند .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 فعاليتشان
راحتتر 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 قيمته��اي جهاني
بيبهره نمانند و درآمدهاي حاصله را صرف توسعه
خود كنند .برخي از معادن اين استعداد را دارند كه
اگر شيوه درست س��رمايهگذاري ،استخراج و ...در
آنها به درستي اعمال ش��ود به معدن بزرگ تبديل
شوند .اين بخشنامه باعث ميشود اين معادن امكان
صادرات نداشته باشند يا با يك پروسه پيچيده اين
امر را انجام دهند.

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح كرد

غفلت از ظرفيت نمايشگاهها براي توسعه صادرات
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��گاهها در پارلمان بخش
خصوصي ضرورت دارد .حسن احمديان در گفتوگو
با پايگاه خبري اتاق تهران ،افزود :به جاي ش��ركت
سهامي نمايش��گاهها 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:
اتاقهاي 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
تعرفهاي نياز دارد.
عضو هيات نمايندگان گفت :تسهيل مسائل صنعت
مبلمان به مجموع تصميمات و سياستگذاريهاي

وزارتخانهه��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 ميكنند و در ايران هم همين
رويكرد را تقويت ميكنيم.
احمدي��ان افزود :وجود صنايع كوچك و متوس��ط
به انعطافپذيري 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��ههاي
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 نميتواند در صنع��ت فعاالنه عمل كند،
بايد خوش��ههاي 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��ههاي صنعتي ميتوانند 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 ميش��د اما در واقع ما در صنعت،
اين رشد مثبت را لمس نميكرديم .اين عضو هيات
نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه بار مثبت رش��د
اقتصادي طي س��الهاي گذشته بر دوش نفت بوده
و اكنون نيز ،عامل منفي شدن رشد اقتصادي نفت
و فرآوردههاي آن اس��ت ،گفت :مدتهاست كه در
صنعت مبلمان بخشي از كارگاهها با كمترين ميزان
ظرفيت كار ميكنند و صاحب��ان صنايع مجبور به
تعديل نيروي كار شدهاند.
به گفت��ه او ،وضعيت اين كارگاهها طي س��الهاي
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 ،سالهاست كه با مشكالت
مختلف دس��ت و پنجه نرم ميكند 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��الهاي
گذشته كمتر مورد توجه قرار گرفته است .نكته اول
ارتباط با تشكلهاست؛ تشكلها 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 تصميمسازي و مشاوره دارد.
او در ادامه گفت :نكته دوم طي س��الهاي گذشته
براي توس��عه صنايع كمت��ر ديده ش��ده ،ظرفيت
نمايشگاهها 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 نمايشگاهها
محلي براي شنيدن صداي مشتري و ارتباط با تجار
خارجي است اما در ايران ظرفيت نمايشگاهها مورد
توجه نيس��ت .به گفته او ،در مورد  14تا  15كشور

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��گاهها 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��گاهها يا
سازمان توس��عه تجارت يك سايت تخصصي براي
برگزاري نمايشگاه صنايع مختلف در كشورها وجود
داش��ت .اتاقهاي بازرگاني گاه به ض��رورت وجود
چنين سازوكاري ورود كرده اما بهطور جدي به اين
مساله نپرداختهاند و اميدواريم اين معضل در دوره
جديد در اتاق تهران و ايران مورد توجه قرار بگيرد.

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

گروه انرژي| نادي صبوري|
در دو روز اخير هياتي  600نفره 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 .برنامهاي كه وزراي دو
طرف در حاش��يه آن  5بار 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 ميشود حضور داشته
باشد .اما رهآورد اين موضوع براي حوزه انرژي چه بود
و فعاالن اقتصادي حوزه انرژي چطور ميتوانند شاهد
اثر اين برنامه بر فعاليتهاي 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 تفاهمنامههايي كه
خروجي پانزدهمين اجالس همكاري مشترك ايران
و روسيه و دومين همايش ايران -قفقاز شمالي خواهد
بود برسند .سرفصلهاي كلي صحبتها در حوزههاي
«صنعت»« ،ان��رژي»« ،حمل و نق��ل» »ICT« ،و
«هوافضا» بوده اس��ت .تركيب كارگروههايي 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 كمپانيه��اي خصوصي دو طرف
تشكيل ميدادند .در حوزه انرژي  4نماينده از شركت
نامآشناي گسپروم حضور داشتند.
گسپروم در گذشته تفاهمنامههايي 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 نميدهد
عهدهدار شود .در حاش��يه كارگروه انرژي همايش
ايران -روس��يه و ايران -قفقاز ش��مالي  4نماينده از
جمله مدير شعبه سنپترزبورگ اين شركت و مدير
شعبه ايران در كنار  2نماينده ديگر حضور داشتند.
پيگيري «تعادل» نشان ميداد آنها بيش از هر چيز
تمايل ب��ه س��رمايهگذاري و ورود در حوزه مخازن
گازي ايران را دارن��د .همچنين صحبتهايي ميان
نمايندگان اين شركت و نمايندگان شركت ملي گاز
ايران در خص��وص ورود گسپروم به پروژه صادرات

كوتاهازدنيايانرژي
تداوم خريد برق ايران
از سوي عراق

خبرآخر

الكساندر نواك ،وزير انرژي روسيه عصر ديروز با بيژن زنگنه ،وزير نفت و رضا اردكانيان ،وزير نيروي ايران در محل ساختمان وزارت نفت ديدار كرد.
بيژن 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 همچنين عنوان كرد« :صحبتها در خصوص مجموع همكاريهاي اقتصادي دو كشور نيز در اين جلسه
مطرح شد ».وزير انرژي روسيه صحبت با خبرنگاران را به روز بعد در اصفهان موكول كرد.
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��ركتها
در قفقاز ش��مالي دارند كه در صورت همكاريهاي
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 خاصيتها را به صاحبان شركتها

در قفقاز شمالي انتقال خواهيم داد».
ايران در چند س��ال اخير مش��اركت با كمپانيهاي
كشور روسيه در حوزه انرژي را بيش از گذشته آغاز
كرد و در اين راستا چندين تفاهمنامه ميان شركت
ملي نفت ايران و چندين ش��ركت روس��ي از جمله
لوكاوي��ل ،تاتنفت ،زاروبژنف��ت ،گسپروم و چند
شركت ديگر منعقد ش��د .اين تفاهمنامهها 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 .پيشبيني ميش��ود همكاريهاي نفتي
و گازي دو كش��ور در كنار مسائل اوپك و غير اوپك
از موضوعاتي باش��د كه  2وزير 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 كارگروهها را به عنوان تفاهمنامه
به امضا برسانند.

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

طلوع و غروب روز دوشنبه نفت
گروه انرژي|
قيمت نفت صبح روز دوشنبه پس از وقوع حمله به دو
نفتكش در درياي عمان ك��ه تنشها در خاورميانه را
تشديد كرد و نگرانيها نسبت به احتمال مختل شدن
عرضه را باال برد ،افزايش يافت ،اما در ادامه روز با كاهش
 0.52درصدي روبرو شد.
بهاي معامالت آتي نفت برنت در ساعت  33 :3ديروز
 32س��نت يا  ۰.52درصد به نسبت آخرين معامالت
روز كاري قبل از آن (جمعه) كاهش يافت و با  ۶1دالر

و 69سنت معامله شد .نفت برنت روز جمعه ۱.۱درصد
افزايشقيمتداشت.بهايمعامالتآتيوستتگزاس
اينترمديتامريكانيزبا 33سنتيا ۰.63درصدافت،به
 ۵۲دالر و  18سنت در هر بشكه رسيد .شاخص قيمت
نفت امريكا در آخرين معامالت روز جمعه  ۰.۴درصد
افزايش قيمت داشت.
قيمتهاي نفت روز پنجشنبه پس از انتشار خبر حمله
بهدونفتكشدرنزديكيتنگههرمزحداكثر ۴.۵درصد
افزايش پيدا كرده بودند .ب��راي دومين بار در يك ماه

گذشته است كه نفتكشها در مهمترين منطقه جهان
براي تأمين نفت ،هدف حمله قرار ميگيرند .به گفته
بنجامين لو ،تحليلگر شركت فيليپ فيوچرز ،تشديد
تنشها در خاورميانه مايه نگراني مانده و معاملهگران از
اينواهمهدارندكهروندعرضهنفتبراثرتشديدتنشها
ووقوعدرگيريهاياحتماليمختلشود.عاملديگري
كه از افزايش قيمتهاي نفت پشتيباني كرد ،اظهارات
خالدالفالح،وزيرانرژيعربستانسعوديبودكهدرسفر
خودبهژاپناظهاركرد:اوپكاحتماالًدرنخستينهفته

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

ساعت كاري ادارات  ۲۲استان تغيير ميكند

ايسنا|تغيير س��اعت كاري ادارات يكي از مهمترين
راهكارهاي وزارت نيرو براي جلوگيري از خاموشيهاي
برنامهريزي شده در فصل تابستان است كه در اين راستا
مذاكراتي با استانداران صورت گرفته و تاكنون نام ۲۲
استان در اين ليست جاخوش كرده است.
افزايشمصرفبرقدرايرانبهتبعنزديكشدنبهفصل
گرما و استفاده از وسايل سرمايشي ،دغدغه گذر از فصل
تابستانبدونخاموشيبرنامهريزيشدهرابازهمپررنگ

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
منطقهکرمانشاه

كردهومسووالنوزارتنيروبهدنبالراهكارهاييهستند
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 ميداد
كهتغييرساعتاداريسالگذشتهنتايجمناسبيدرپي
داشت و از اين طريق سال  ۱۳۹۷حدود  ۲۰۰۰مگاوات
صرفهجويي 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 خاموشيهاي برنامهريزي شده
فكرنميكند،سعيبراجرايبرنامههايمديريتمصرف
دارد و يكي از برنامهها ،تغيير ساعت كار اداري است .به
گفته وي براي اين منظور نيز مذاكراتي با اس��تانداران
صورت گرفت و تقريباً همه اس��تانداران موافقت خود
را با اين برنامه اعالم كرده بودند.در اين راستا مصطفي

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت دوم

شماره مجوز1398.1689:

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

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

مبلغتضمینفرآیند
ارجاع کار

استفادهازخدماتبخشخصوصیدر
سرویسهایصنعتیوکنترلکیفیتمجاریعرضه

3/433/116/000
ریال

 171/655/800ریال

تكذيب درگيري لفظي
با رييسجمهور

ش�انا| وزير نفت در واكنش ب��ه اظهارنظر يكي از
نمايندگان مجلس مبني بر درگيري لفظي زنگنه با
رييسجمهوري در نشست هيات دولت و احتمال
تغييراتي در وزارت نفت اين ادعا را نادرست خواند و
گفت :نميدانم اين خبرها را چه كساني به دوستان
نمايندهميدهند؛بارهاهمازايشانخواهشكردهام
منابعشانراتغييردهندزيرااينمنابعخيلياشتباه
ميگويند .به گزارش خانه ملت ،بيژن زنگنه افزود:
طي اين 6س��ال ،هي��چ چالش يا مش��كلي با آقاي
روحانينداشتهامونميدانماينخبرهاراچهكساني
بهدوستاننمايندهميدهند.ويادامهداد:حدود30
نفردرنشستهياتدولتحضوردارند،باالخرهيك
نفراينموضوعرابايدتاييدكنديايكنفربايدشنيده
باشد.ازقولآقايروحانيوديگراندروغميگويندو
حرفهاييميزنندكهفقطمنبعيشنيدهوبهخالف
بهنمايندهايانتقالدادهاست.بارهاهمازنمايندگان
خواهش كردهام منابعش��ان را عوض كنند زيرا اين
منابعخيلياشتباهميگويند.وزيرنفتتصريحكرد:
منعقبنشينينميكنم.

سهم حوزه انرژي از مذاكرات فشرده ايران و روسيه
گاز ايران-پاكستان نيز رد و بدل شد .اما جز حضور
گسپروم ،برخي مس��ائل و تفاهمهاي ديگر منعقد
شده در جريان اين مراسم ميتواند بر فعاليت حوزه
انرژي اثر بگذارد .يكي از جديترين 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 ميتواند براي تجارت ايران با روس��يه در
حوزه انرژي و همچنين تبادالت نفت و كاالهاي ديگر
مفيد باشد .برقراري ارتباط ميان بندر فريدونكنار
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
ميتواند 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 كارگروههاي مش��ترك حضور يافته ب��ود درباره
ديدگاهش در خصوص نتيجه چنين صحبتهايي
به «تعادل» گفت« :به نظر م��ن با توجه به اينكه در
ايران تجربه تجارت بينالملل كمتر بوده است چنين
برنامههايي در ذات مفيد هس��تند و فضايي را ايجاد
ميكنند كه درك بهتري از اين مساله به وجود بيايد
اما به نظر من بايد فضا به س��مت تهيه يك نقشه راه
برود تا كارگروهها عملياتيتر باش��ند» نماينده امور
بينالملل وزارت نفت نيز كه در كارگروه انرژي حضور
داشت در تشريح ارزيابياش از سطح شركت روسها
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 ميگويد« :من فك��ر ميكنم با توجه به
ش��ناختي كه دو طرف از يكديگر دارند و ش��ناختي
كه ما در چند سال اخير از توانايي شركتهاي روس
در ح��وزه نفت و گاز پيدا كرديم آنها نيز از س��اختار
و توانمندي ما اطالع دارند ميتوانيم در س��الهاي
آينده در بخش انرژي ش��ركتهاي 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 صحبتها در حوزه انرژي
بهطور ملموس ديده شود.

تريبونوزير

مهلت فروش اسناد از
تاریخ چاپ دوم این
آگهی تا تاریخ

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

سالنکنفرانسمنطقه
رأس ساعت 10صبح

از شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید بعد از انتشار نوبت دوم این آگهی نسبت به دریافت تمامی اسناد مناقصه از سایت هایhttp://iets.mporg.ir,http://Monaghese.:
niopde.irاقدام و تا آخر وقت اداری مطابق تاریخ تعیین ش�ده جدول فوق نسبت به تحویل پاکات بصورت سربسته و ممهور به مهر شرکت به دبیرخانه این منطقه به آدرس میدان سپاه
پاسداران انقالب اسالمی – شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه – کدپستی 67147-6714799519اقدام و رسید دریافت نمایند.
زمان بازگشایی :پاکات روز چهارشنبه مورخ 98/04/12ساعت 10صبح در سالن کنفرانس منطقه می باشد.
*تضمین شرکت در مناقصه باید به مدت سه ماه از تاریخ آخرین تسلیم پیشنهاد تا ()98/07/10معتبر باشد تضمین (مطابق فرمت تحویلی در اسناد مناقصه )ارائه گردد.
شرایطمتقاضی:کلیهشرکتهایتوانمنددارای:
-1تصویربرابر با اصل گواهینامه تعیین صالحیت پیمانکاری از اداره کل کار و امور اجتماعی (رتبه بندی) در زمینه-1خدمات عمومی -2نگهداری و خدمات فضای سبز-3تأسیسات
-2ارایه تصویر برابر با اصل (اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی) و در صورت داشتن تغییرات ارایه گواهی امضا الزامیست.
-3کلیه اوراق مناقصه (شرح کار ،پیش نویس قرارداد و  )...ارایه شده باید به امضای تعهدآور فرد مجاز طبق اساسنامه برسد.
-4ارایه اصل گواهی امضاء از دفترخانه اسناد رسمی جهت کلیه شرکت کنندگان در مناقصه الزامیست.
 -5در صورت عدم تحقق هر یک از شروط مندرج در این آگهی موجب رد صالحیت مناقصه گر خواهد شد.
-6ارایه تصویر برابر با اصل گواهی معتبر صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
-7عدم ممنوع المعامله بودن در سطح کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت(در صورت محرز سپرده شرکت در مناقصه ضبط خواهد شد).
-8عدم سوء عملکرد در قراردادهای جاری و سنوات گذشته با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران(حسب مورد استعالم بعمل خواهد آمد).
تذکراتمهم:شرکتکنندگانمیبایستقبلازتحویلپاکاتصورتجلسهتوجیهیرادریافتوباعلموآگهیکافیاعالمنرخنمایند،ضمناصورتجلسهتوجیهیجزءالینفکقراردادمیباشد.
ضمنا حداقل تعداد مناقصه گران جهت گشایش پاکات :به هر تعداد بازگشایی انجام می گردد.
روابطعمومیشرکتملیپخشمنطقهکرمانشاه
تاریخ چاپ نوبت اول 98/03/26:نوبت دوم98/03/28 :

ژوئيه ديدار خواهد كرد و ابراز اميدواري كرده بود كه اين
گروهدرخصوصتمديدمحدوديتعرضهنفتبهتوافق
دست پيدا كند .فالح در حاشيه ديدار وزيران انرژي و
محيط زيست گروه  ۲۰در ژاپن به خبرنگاران گفت:
ما اميدوار هستيم براي تمديد توافقمان در ديدار وين
به تفاهم دست پيدا كنيم.
اوپك به همراه روسيه و  ۹توليدكننده ديگر غيراوپك
كه به گروه اوپك پالس معروف هستند ،توافق كردهاند
ميزان توليدشان را از اول ژانويه به ميزان  ۱.۲ميليون

بشكهدرروزمحدودكنند.مدتاينپيماندرآخرژوئن
به پايان ميرسد و اين گروه براي تصميمگيري درباره
سياست توليد خود ديدار خواهد كرد.
بر اساس گزارش رويترز ،همچنين آمار شركت بيكر
هيوز نش��ان داد :ش��ركتهاي انرژي امريكايي هفته
گذش��ته ش��مار دكلهاي حفاري نفت فعال را براي
دومين هفت��ه متوالي كاهش دادهاند ك��ه احتماالً به
كندي رش��د توليد آنها در ماههاي آينده به دليل افت
قيمتهاي نفت اشاره دارد.

رجبي مشهدي  -سخنگوي صنعت برق -با بيان اينكه
تاكنون اصالح س��اعت اداري  ۲۲اس��تان قطعي شده
است ،بيان كرد :استانهاي 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 استانهاي 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 فع ً
ال 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
ميرسد .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 چراغها
بررسي ميشود تا مطمئن شويم مصرف ادارات كاهش
يافته اس��ت .وي در پايان درباره اينكه اصالح ساعت از
چه تاريخي صورت ميگيرد ،اظهار كرد :اين موضوع به
تشخيص استانداران خواهد بود .برخي از استانها اين
تغيير را از ۱۵خردادماه آغاز كردند.

ايسنا| سخنگوي وزارت خارجه امريكا اعالم كرد
واشنگتن يك معافيت ۱۲۰روزه به عراق صادر كرد
كه به اين كشور اجازه ميدهد براي مقابله با كمبود
نيرو،بهوارداتبرقوگازطبيعيايرانادامهدهد.اين
معافيتها به تدريج از معافيت ۴۵روزهاي كه امريكا
در نوامبر و همزمان ب��ا آغاز تحريمهاي انرژي عليه
ايرانصادركردهبودطوالنيترميشوند.عراقپساز
معافيت ۴۵روزه،دومعافيتمتوالي ۹۰روزهدريافت
كردهبودكهمدتآخرينمعافيتهفتهجاريبهپايان
ميرسد .وزارت خارجه امريكا اعالم كرد انتظار دارد
عراقبهتالشبرايكاهشوابستگيبهتأمينبرقاز
ايرانادامهدهد.عراقبرايتأمينخوراكشبكهبرق
خود بهوارداتگازايرانبهشدتوابستهاست.واردات
گاز و برق حدود يك سوم از تقاضاي اين كشور براي
 ۱۴۰۰۰مگاوات را تش��كيل ميده��د .در ماههاي
تابستان كه از ژوئن آغاز ميشود و دماي هوا در عراق
افزاي��ش پيدا ميكند ،تقاضا در ش��بكه به۲۴۰۰۰
مگاوات در روز ميرسد .بر اساس گزارش پالتس ،هر
باركهمهلتمعافيتازتحريمهابهپايانرسيدهاست
واشنگتن از بغداد درخواست كرده است نشانههاي
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
شركتهايامريكاييانجامدهد.

هشدار روسيه به امريكا
درباره حادثه نفتكشها

ايلنا|ديميتريپسكوف،سخنگويكرملينگفت
كه كارزار انتخاباتي امريكا براي جنگ عراق در سال
 ۲۰۰۳افسانهاي هش��داردهنده عليه قدرتنمايي
و متهم كردن ديگ��ران در تنشهاي فعلي در خليج
فارس اس��ت .به گزارش راشا تودي ،سخنگوي كاخ
كرملين ،گفت« :ما شيشههاي مملو از پودر سفيد را
كه[امريكادرآنسالبرايآغازجنگعراقارايهكرد]
از ياد نبردهاي��م .ما اينها را به ياد داريم و در نتيجه ياد
گرفتهايم كه در ارزيابيهايمان خويشتنداري نشان
دهيم» .پسكوف همچنين گفت كه همين داستان
اكنون درباره اظهارات امري��كا درباره حوادث پيش
آمدهدرخليجفارسصادقاست«.مايكپمپئو»وزير
خارجه امريكا ،پيشتر در ادعاهايي بياساس ،ايران را
مسوولحوادثدونفتكشدردريايعماندانستهبود.
قرار است دو نفتكشي كه روزهاي گذشته در درياي
عماندچارحادثهشدنددرساحلاماراتمتحدهمورد
ارزيابيقرارگيرند.ايندرحالياستكهمحمولهاين
نفتكشها تخليه نشده است .اين خبر را متصديان
اين نفتكشها روز يكشنبه گزارش كردند .شركت
مديريت كشتيراني «برنهارد شولته» اعالم كرد كه
برآورد آسيبهاي واردشده به اين نفتكشها پس از
اتمامبررسيهايامنيتيدرشارجهانجامخواهدشد.

گزارش
بياعتمادي ميان ترامپ
و جامعه اطالعاتي امريكا

«صحبتهاي اخي��ر رييسجمهور امريكا مبني بر
اس��تقبال او از هر گونه اطالعات مخرب دولتهاي
خارجي عليه مخالفان سياسي داخلي خود از جمله
براي كمپين انتخاباتي رياستجمهوري  ۲۰۲۰به
روابط نه چندان خوب او ب��ا آژانسهاي اطالعاتي و
امنيتيامريكابيشازپيشلطمهواردكردهاست».
به گزارش ايس��نا ،پايگاه «هيل» در گزارش��ي
در مورد تأثير صحبته��اي اخير دونالد ترامپ
رييسجمهور امريكا در زمينهپذيرفتن اطالعات
مخرب خارجيها عليه مخالفان سياسي خود بر
سياست داخلي امريكا مينويسد:
«مقامهايسابقاطالعاتيوامنيتيامريكاگفتهاند،
اي��ن صحبتهاي اخي��ر ترامپ ميتوان��د در روند
تالش براي مقابله با مداخله خارجيها در انتخابات
رياس��تجمهوري س��ال آينده ميالدي در امريكا
اخاللايجادكندواينكهاينصحبتهابااخالقمغاير
هستند.استيونكش،يكافسرسابقسازمانسياو
مشاور ارشد حقوقي سابق سناتور ديان فاينستاين
گفت:مقامهايجامعهاطالعاتيامريكاهرچهبيشتر
نگرانخواهندشدكهرييسجمهوراينكشورنقش
خود را طبق قانون اساسي به عنوان فرمانده كل قوا و
رييساجراييكشورتماموكمالايفانميكند.
اينصحبتهايترامپدرزمانيحساسبرايجامعه
اطالعاتي امريكا مطرح ميشوند .اخيراًتحقيقاتي از
جانبخود ترامپدرباره منشأهاي تحقيقات فدرال
مربوطبهارتباطكمپينرياستجمهوريسال۲۰۱۶
اوباروسيهبهراهافتادهكهجامعهاطالعاتيامريكارانيز
درگيرساختهاست.
ترامپ به وزارت دادگس��تري امريكا دستور داده با
افسرانسازمانسيادرراستاياينتحقيقاتجلسه
پرسشوپاسخداشتهباشندواينتصميمظاهراًباعث
ناخرسنديمقاماتپرسابقهاطالعاتيشدهاست.
همچنينترامپبهويليامباردادستانكلامريكااين
اختيار را داده تا اطالعات مربوط به اين تحقيقات را
از حالت محرمانه خارج سازد .اين تحقيقات بخشي
از يك رويكرد پرسابقهتر 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
انتخاباترياستجمهوري ۲۰۱۶كردهبود.
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
صحبتازآنعقبنشينيكرد.
همپيمانانترامپميگويند،ديدگاهاودربارهموضوع
مداخلهخارجيهاعمدتاًريشهدرحساسيتفراواناو
نسبتبهتضعيفمشروعيتپيروزياشدرانتخابات
 ۲۰۱۶با اس��تناد به مداخله روسيه به نفع او در اين
انتخاباتدارد.
يكمنبعنزديكبهكاخسفيدگفت:اينفكرانگيزه
اصلياواست.ترامپازاينايدهتنفرداردكهميگويند
او به خاطر روسيه به رياستجمهوري رسيد .ترامپ
همچنيندوستنداردزيربارهيچتقصيريبرود.
ترام��پ در مصاحب��ه جنجالي اخير خ��ود با جرج
استفانوپلوس مجرياي.بي.سينيوز گفت :از نظر او
پذيرفتنتحقيقاتيكدولتخارجيعليهمخالفان
سياسيداخليمداخلهمحسوبنميشودومنفكر
ميكنمايناطالعاتراقبولكنم.
ترامپ همچنين از متعهد شدن به اينكه هر گونه
موردمربوطبهپيشنهاددادناطالعاتمخربعليه
رقباي داخلي از جانب عوامل خارجي را به اف.بي.
آيگزارشكند،خودداريكردوگفت:صحبتهاي
اخيركريستوفررايمديراف.بي.آيدرسنامبنيبر
ضرورتاينكهكمپينهايانتخاباتيبايددرصورت
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 رياستجمهوري
 ۲۰۱۶مرتكبچنينعمليشدهوپيشنهاداطالعات
مخربعليههيالريكلينتون،رقيبسابقشازجانب
چهرههايمرتبطبادولتروسيهراقبولكردهاست.
اف.بي.آي تاكنون درب��اره اين صحبتهاي ترامپ
اظهارنظر نكرده اس��ت .در عين حال دموكراتها و
جمهوريخواهانبه صورت مشابه اينصحبتهاي
ترامپراموردانتقادقراردادند.
اخيراالنوينتروب،رييسكميسيونفدرالانتخابات
امريكا بيانيهاي كمسابقه منتش��ر كرد و گفت :اين
كام ً
ال غيرقانوني اس��ت كه هر شخصي از يك تبعه
خارجيدرارتباطباانتخاباتامريكاتقاضايهرچيز
ارزشمندي را داش��ته يا آن را دريافت كند .اين يك
مفهومجديدنيست.بااينحالترامپدرمصاحبهاي
درروزجمعهتالشكردتاكميتبعاتراكنترلكند
و به برنام��ه «فاكساند 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
ترامپكردند،امامقاماتاطالعاتياستداللكردهاند
كه باي��د ترامپ صحبتهايش صريح باش��د چون
دش��منان خارجي امريكا ميتوانند از لفاظيهاي
ترامپ سوءاس��تفاده كنند .اخيراً در گزارش رابرت
مولر بازرس ويژه تحقيقات مربوط به ارتباط كمپين
انتخاباتيترامپباروسيهگوشزدشدكهويكيليكس
اقدام به انتش��ار ايميلهاي مرب��وط به كميته ملي
حزبدموكراتامريكا،تأمينشدهازجانبهكرهاي
نهادهاي اطالعاتي روس��يه ،در ژوئيه ۲۰۱۶كرد در
حالي كه تقريبا در همان زمان ترامپ در كنفرانسي
خبري گفت :خطاب به روسيه اگر كه گوش ميكند
ميگويممناميدوارهستمشمابتوانيد۳۰هزارايميل
مفقودي(مرتبطباهيالريكلينتون)راپيداكنيد.
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دريچه

ت امريكا و چين
مجمع گفتوگوهاي امنيتي  ۲۰۱۹سنگاپور در سايه رقاب 

نشستيامنيتي دربحبوحهكشمكشواشنگتن-پكن

دولت فعلي امريكا در قبال نظ��ام امنيتي و ائتالفهاي
مدنظر ادعايي آن نميتواند مسبب ايجاد ثباتي پايدار و
چشماندازي روشن براي متحدين اين كشور باشد و تنها
سبب پيچيدهتر شدن فضاي حاكم بر جو امنيت منطقه،
اصطكاك هر چه بيش��تر و حتي افزايش احتمالي بروز
هرگونهتنشميانچينوديگرهمسايگاندردريايچين
جنوبيوحتينزديكشدنبرخيازمتحدينامريكامانند
فيليپينبهچينميشود.
احسان صادقي چيمه ،پژوهشگر امور آسيا -پاسيفيك در
موسسه ابرار معاصر تهران ،در مطلبي نوشت :ديپلماسي
ميان قدرتهاي بزرگ و كنش و واكنش ميان آنها يكي از
فاكتورهاي اصلي و تعيينكننده در شكلدهي 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 صحنهاي براي
خودنماييدوطرفوجلبتوجهوحمايتديگرطرفهاي
منطقهاي به سوي آنها تبديل ش��ده بود .گفتوگوهاي
امنيتي شانگري-ال هر ساله با حضور گروهي از رهبران
سياسيونظاميكشورهايحوزهآسيا-پاسيفيكبههمراه
صاحبنظران و كارشناسان سياسي برگزارميشود تا بر
سر طيف گستردهاي از موضوعات سياسي-امنيتي قاره
آسيا گفتوگو و تبادل نظر كنند .اما همزمان با برگزاري
اين اجالس امنيتي در اوايل ژوئن ،2019ش��اهد شدت
گرفتن روند رقابتها و منازعات مي��ان دو قدرت بزرگ
منطقه آسيا-پاسيفيك يعني چين و امريكا هستيم و اين
مسالهسببشدهاستتارقابتميانايندوكشوردرمركز
مباحثات مرتبط با گفتوگوهاي 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 گفتوگوي امنيتي ،تالش هر
دو كش��ور براي شكلدهي 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
گفتوگوهايشانگري-ال
همزمانيبرگزاريايناجالسدرگرماگرمتشديدرقابتها
ميان چين و امريكا و افزايش تن��ش ميان اين دو قدرت
بزرگ در منطقه آسيا-پاسيفيك سبب شده است نه تنها
اين اجالس تحتالشعاع 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-پاسيفيكچهدرابعادنظاميوچهدرابعاداقتصادي
به موازات روند مديريت روابط مي��ان خود در چارچوب
ديپلماس��ي ميان قدرتهاي بزرگ ،در راس��تاي منافع
امنيتيونظاميخودنيزتالشميكنندتانظركشورهاي
ديگر اين منطقه را به سوي چشماندازهاي مدنظر خود
برايمنطقهآسيا-پاسيفيكجلبكنند.
اكنون چين و امريكا هر دو بر سر طيف گستردهاي از
مس��ائل و موضوعات دوجانبه در ابعاد سختافزاري 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 8سال و از سال 2011تاكنون اين اولينبار است

اين سياس��ت ابهامدار اگرچه از ن��گاه امريكا ميتواند
به منزله سياستي موفقيت آميز در جهت مهار چين
تجديدنظرطلب تلقي شود اما نميتواند 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 حوزههاي
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 ميدانند.

كه وزير دفاع اين كشور در اين اجالس امنيتي شركت
ميكندواينخودسببجلبتوجهناظرانامورامنيتي
آسيا-پاسيفيكشدهاست.وزيردفاعچيندرسخنراني
خود كه به موضوع چين و همكاري امنيتي بينالمللي
اختصاص داشت بطور خالصه بر موارد زير تاكيد كرد:
 دفاع از رويكردهاي فراگير مرتبط با جهاني ش��دنو نظ��م چندجانبهگرايان��ه در مقاب��ل رويكرده��اي
انحصارطلبانهويكجانبهگرايانهامريكا
دفاعازهمكاريهايبهاصطالحبرد-برددرروابطميانكشورها و ارايه ابتكار يك كمربند-يك جاده به عنوان
مدليمطلوببرايتوسعهروابطبرد-بردباديگركشورها
 آم��اده بودن دول��ت و نيروهاي مس��لح چين برايمحافظت از امنيت ،حاكميت و منافع مرتبط با توسعه
اين كشور در محيط فعلي امنيت بينالمللي و تاكيد بر
پيچيده و شكننده بودن شرايط حاكم بر اين محيط
 ارتقاي سطح امنيت بينالمللي از طريق حفظ روابطنزديك با قدرتهاي بزرگ از جمله روسيه و امريكا و
همچنين ديگر كشورهاي حاضر در محيط پيراموني
چين يعني هند ،پاكستان و كشورهاي مجمع آسه آن
هشداروردسياستهايمداخلهجويانهامريكادرامورمربوط ب��ه جزيره تايوان و درياي چين جنوبي و اعالم
آماده بودن ارتش چين به منظور انجام هرگونه اقدام
نظامي عليه اقدامات جداييطلبانه تايوان
 دفاع از روابط سياسي و ديپلماتيك 40ساله 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 كانالها و ارتباطات نظامي ميان ارتش
چين و ارتش امريكا تاكيد كرد
 دفاع از نظم اقتدارگرايانه چي��ن و تاثير آن بر ثباتسياس��ي و پيش��رفتهاي اقتصادي اين كشور :وزير
دفاع چين با اش��اره به هفتادمين سالگرد پايهگذاري
جمهوري خلق چين ،اعالم نمود اين كشور با شجاعت
و سختكوش��ي مردم و تحت رهبري قدرتمند كميته
مركزيحزبكمونيستكهشيجينپينگدبيركلي
اينكميتهرابرعهدهداردتوانستهاستبهثباتسياسي،
انسجام اجتماعي و رشد اقتصادي متداوم دست يابد.
از گزارههاي فوق ميتوان چنين اس��تنباط نمود كه

چين همواره تالش ميكند مواضع��ي محتاطانه در
قبال تحوالت امنيت بينالمللي و به زعم خود شرايط
پيچيده حاكم برآناتخاذ كندو خودرا پرچمدار نظمي
چندجانبه گرا در مقابل يكجانبه گرايي امريكا نشان
دهد.بااينحالپكنبااتخاذمواضعيدوگانهومتناقض
نتوانست نگراني دولتهاي همسايه نسبت به افزايش
تنشهايخودباامريكارارفعنمايد.چينبااتخاذمواضع
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
اگربهقيمتتشديدجوپيچيدهحاكمبرمحيطامنيت
بينالمللي باشد ،ادامه خواهد داد.

برش

  دولت فعلي امريكا در قبال نظام امنيتي
و ائتالفهاي مدنظر ادعاي�ي آن نميتواند
مس�بب ايجاد ثباتي پايدار و چشماندازي
روشن براي متحدين اين كشور باشد و تنها
سبب پيچيدهتر ش�دن فضاي حاكم بر جو
امنيتمنطقه،اصطكاكهرچهبيشتروحتي
افزايشاحتماليبروزهرگونهتنشميانچين
و ديگر همسايگان در درياي چين جنوبي و
حتي نزديك شدن برخي از متحدين امريكا
مانندفيليپينبهچينخواهدبود
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
وزارتخانهتالشداشتهاستتاتوجهاتسياستگذاران
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 چشمانداز امريكايي براي منطقه به اصطالح

هند-پاسيفيك اختصاص داد.
بهطور خالصه پاتريك شاناهان در سخنراني خود به
موارد ذيل اشاره كرد:
تاكيد بر اجراي س��ند راهبرد دفاع ملي امريكا (ژانويه
 )2018و همچنين س��ند تازه انتش��ار يافته راهبرد
هند-پاس��يفيك (ژوئن  .)2019در 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 ائتالفها و
اتحادهاكارنمايندومسووليتبيشتريرادراينزمينه
بر عهده گيرند.
تاكيد بر ادبيات هند-پاس��يفيك ب��از و آزاد و فراهمنم��ودن بس��تري الزم ب��راي هم��كاري بينالمللي
برمبناياينادبياتكهدرگزارههاييهمچوناحترامبه
حاكميتواستقاللتماميكشورهاياينمنطقه،حل
وفصلمسالمتآميزاختالفات،سرمايهگذاريمتقابل،
دوستانه و آزاد و حفاظت از مالكيت معنوي ،تبعيت از
هنجارها و قوانين بينالمللي شامل آزادي حمل و نقل
كشتيراني و پروازهاي بينالمللي 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 سيستمهاي پيشرفته تسليحاتي
ب��ه مناطق مورد اخت�لاف با همس��ايگان و تهديد به
استفاده از زور ،استفاده از عمليات نفوذ براي بيثبات
نمودن كشورهاي ديگر و مداخله در امور داخلي آنها،
دس��ت زدن به كنشها 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
عايدكشورقدرتمندخواهدبودوسرقتازديگركشورها
در حوزهه��اي فناوري چه نظامي و چه غيرنظامي كه
اينگونه اقدامات تحت حمايت دولتي انجام ميگيرد.
به نظر ميرس��د امريكا با تاكيد بر اسناد راهبردي اين
كش��ور در برخورد با چالشهاي جهاني ،سند راهبرد
هند-پاس��يفيك را به عنوان راهنماي عمل مقابله با
اقدامات به اصطالح تجديدنظرطلبانه چين در محيط
پيرامونياينكشورمعرفينمود.اماواشنگتنهمچنان
رفتارهاي ابهامآميز خود را در قبال مس��اله ائتالفها
و اتحادها در منطقه آسيا-پاس��يفيك ادامه ميدهد.

جمعبندي
دولتهاي كوچك و بعضا ضعيف اين منطقه از يكسو
داراي وابس��تگي اقتصادي به چين بوده و همزمان با
اين كشور بر سر مسائل سرزميني دچار تنش هستند.
ن حمايت
از س��ويي ديگر اين كشورها نيازمند تضمي 
ف موردنظر امريكا هستند.
امنيتي در قالب نظام ائتال 
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 بهنظر نميرسد ارايه راهبرد
هند-پاسيفيك از طرف امريكا به مخاطبين آسيايي
گرهگشاي چالشهاي امنيتي آنها با پكن باشد .چالش
گفته ش��ده را ميتوان در قالب س��ه گ��زاره به عنوان
جمعبندي بحث مطرح كرد:
 -1كنار گذاش��تن رويكردهاي دولت س��ابق امريكا
درقبال نظام امنيتي اين منطقه .دولت ترامپ بهمحض
روي كارآمدن ،اين كشور را از پيمان شراكت ترانس-
پاسيفيكخارجنمود.پيمانيكهميتوانستاطمينان
خاطر الزم را به كشورهاي اين منطقه در مورد كاهش
وابستگي اقتصادي آنها به چين ارايه نمايد.
 -2عملياتي نمودن شعارهايي همچون اول امريكا و
بارديگر امريكا را بزرگ مينماييم .عملياتي نمودن
اين ش��عارها نه از رهگذر و بس��ترهاي ائتالفهاي
منطقهاي ،رويكردهاي چندجانبهگرايانه و همكاري
با متحدان اين كش��ور ،بلكه از نگاه دولتمردان اين
كش��ور از طريق ديپلماسي با رقبا و دشمنان امريكا
صورت ميگيرد .ارتباط با كرهش��مالي و مذاكرات
ميان رهبران دو كش��ور حتي بدون گرفتن نتيجه
خاص و البته پررنگ نمودن نقش چين در ارتباطات
ميان امريكا و كرهشمالي.
-3اتخاذرويكردهايييكجانبهدرقبالچينكهاگرچه
عليالظاهر توان و قدرت خود را بهرخ اين قدرت نوظهور
ميكش��د اما نميتوان گفت تاكن��ون نتيجه خاصي
در چارچوب تقويت نظ��ام ائتالفهاي مدنظر امريكا
حاصل شده باشد و بيش��تر باعث خواهد شد تا آنها از
كنشهاي امريكا مأيوس ش��وند .جنگ تجاري عليه
چين و عدم عقبنشيني چشمگير پكن در اين عرصه
نمونهاي بارز است.
نكته پاياني اينكه دولت فعل��ي امريكا در قبال نظام
امنيت��ي و ائتالفهاي مدنظر ادعاي��ي آن نميتواند
مسبب ايجاد ثباتي پايدار و چشماندازي روشن براي
متحدين اين كشور باشد و تنها سبب پيچيدهتر شدن
فضاي حاكم بر جو امنيت منطقه ،اصطكاك هر چه
بيشتروحتيافزايشاحتماليبروزهرگونهتنشميان
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��كلگيري 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 ،ميتواند هم قدرت ماشين نظامي
خود را بهرخ رقباي خود يعني چين و روسيه بكشاند و
هم اينكه سود سرشاري را نصيب شركتهاي صنايع
تسليحاتي امريكا بكند.

بحران آبوهوايي جنگ جهاني سوم ماست
جوزف استيگليتز|
ترجمه  :داود جليلي |
نقداقتصادسياسي|هواداراننيوديلسبزميگويند
ضرورتي عاجل در برخورد با بحران آبوهوايي وجود
دارد و بر مقياس و دامنه چيزي كه نيازمند مبارزه با آن
هستيم تأكيد ميكنند .آنان حق دارند .آنان از عبارت
«نيوديل»استفادهميكنندتاپاسخگستردهفرانكلين
روزولت و دولت امريكا به ركود بزرگ را يادآوري كنند.
قياسي حتي بهتر ميتوانست بسيج مردم براي مبارزه
در جنگ جهاني دوم باشد.
منتقدان ميپرسند «آيا از چنين تواني برخورداريم؟»
و ش��كايت ميكنند كه هواداران نيو ديل سبز مبارزه
براي حفظ سياره را ،كه تمام افراد درستانديش بايد
با آن موافق باشند ،با دستوركاري بحثبرانگيزتر براي
دگرگوني اجتماعي مخدوش ميكنند.منتقدان در هر
دو مورد اشتباه ميكنند.
آري ،ما ميتوانيم با سياستهاي مالي درست و اراده
جمعي از عهده اي��ن كار برآييم .اما مهمتر آنكه بايد از
عهدهاش برآييم .وضعيت اضط��راري آبوهوا جنگ
جهاني سوم ماس��ت .همانطور كه ميدانيم زندگي و
تمدن در معرض خطر است ،درست همانطور 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؛ نميتوانسيم نجنگيم.
همين مساله در مورد بحران آبوهوايي مصداق دارد.
ما تاكنون متحمل هزينههاي مستقيم ناديده گرفتن
آنبودهايم.دراينجاهزينههايمستقيمناديدهگرفتن
موضوعرابيانميكنيم.كشوردرسالهاياخيرتقريبا
دو درصد توليد ناخالص ملي را در فجايع آبوهوايي از
دست داده است كه س��يلها ،توفانها و آتشسوزي

جنگلها را دربر ميگيرد .هزينه س�لامت ما در برابر
بيماريهاي ناشي از آبوهوا صرفا به شكل سردستي
بال��غ بر دهها ميليارد دالر خواهد ب��ود  ،بيآنكه تعداد
جانهاي ازدسترفته را حساب كرده باشيم .ما براي
زوالآبوهواييبهشيوههايمختلفپرداختخواهيم
كرد ،پس منطقي است كه اكنون براي كاهش توليد
گازهاي گلخانهاي پول پرداخت كنيم تا آنكه منتظر
شويم تا بعد مقدار بيش��تري براي پيامدهاي نهتنها
ناشي از آبوهوا بلكه باال آمدن سطح درياها  ،بپردازيم.
اين عبارت كه« :پرداخت يك اونس براي پيشگيري
باارزشتر از يك پوند براي درمان اس��ت» كليشهاي
است اما واقعيت دارد.
جنگعليهوضعاضطراريآبوهوا،اگربهدرستيبهراه
افتد ،عمال ميتواند براي اقتصاد خوب باشد؛ همانطور
كه جنگ جهان��ي دوم صحنه را ب��راي عصر طاليي
اقتصاد امريكا ،با س��ريعترين نرخ رش��د رفاه عمومي
در تاريخ آماده كرد .نيو ديل سبز ميتواند با اطمينان
از آنكه از تمام منابع موجود بهرهبرداري خواهد ش��د،
تقاضا را تحريك كند و انتقال به اقتصاد سبز ميتواند
احتماال طليعه يك رونق جديد باشد .تمركز ترامپ بر
صنايع گذشته ،مانند زغال ،حركت به سوي نيروي باد
وخورشيدراهرچهبيشترمتوقفميكند.باانرژيهاي
تجديدپذير ،در مقايسه با مشاغلي كه در صنعت زغال
از دست خواهد رفت ،مشاغل بس��يار زيادتري ايجاد
خواهد شد.
بزرگترين 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
ميش��ود يا به ش��كل ناكارآمدي تخصيص مييابد.
نسبت افراد ش��اغل به جمعيت در سن كار در اياالت
متحده هنوز پايين اس��ت ،پايينتر از قبل ،پايينتر از

بسياري كشورهاي ديگر و بهويژه پايين در مورد زنان
و اقليتها .با طراحي مناسب پرداختهاي رفاهي در
مقاطع مرخصيهاي اضطراري افراد و سياس��تهاي
حمايتي و انعطافپذيري زماني در بازار كار ،ميتوانيم
زنان و افراد باالي  65س��ال بيشتري را جذب بازار كار
كنيم .به س��بب ميراث طوالني امري��كا در تبعيض،
بسياري از منابع انساني ما چنانكه شايد و بايد به شكل
كارآمدي مورد استفاده قرار نميگيرد .اين سياستها
به همراه سياس��تهاي آموزش��ي و بهداشتي بهتر و
سرمايهگذاريهاي بيشتر در زيرساختها و فناوري
– سياستهاي طرف عرضه – ميتواند ظرفيت مولد
اقتص��اد را افزايش دهد ،و بخش��ي از منابع اقتصادي
موردنياز براي مبارزه ب��ا زوال آبوهوايي و تعديل آن
را فراهم آورد.
در حالي كه اغلب اقتصاددانان موافقند كه هنوز امكان
گسترش اقتصادي ،حتي در كوتاهمدت و توليد بيشتر،
وجود دارد كه بخش��ي از آن ميتواند در مبارزه عليه
بحرانآبوهواييبهكاررود،امادراينمورداختالفنظر
هس��ت كه توليد چهقدر ميتواند بدون واردشدن به
دستكم تنگناهاي كوتاهمدت ،افزايش يابد .اما تقريبا
قطعي اس��ت كه بدون بازآراي��ي منابع چنين چيزي
امكانناپذيرخواهدبود،نبرددراينجنگ،درستمثل
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،
ازبينبردن دهها ميليارد دالر يارانه سوخت فسيلي
با حرك��ت منابع از تولي��د انرژي كثيف به س��وي
انرژي پاك .هرچند ميتوانيد بگوييد امريكا كشور
خوششانسي است :نظام مالياتي ما با گريزگاههاي
مالياتي و مالياتهاي نزولي چنان طراحي ضعيفي
دارد كه كه در آن همزمان با افزايش كارايي اقتصادي

ميت��وان پول بيش��تري درآورد .وضع ماليات روي
صناي��ع آالينده ،اين اطمين��ان را پديد ميآورد كه
نرخ ماليات سرمايه دس��تكم بهاندازه نرخ ماليات
كس��اني كه براي تأمين معيش��ت كار ميكنند باال
خواهد بود و بستن راههاي فرار مالياتي تريليونها
دالر براي دولت ظرف  10سال آينده فراهم ميكند؛
پولي كه ميتوان صرف مبارزه با وضعيت اضطراري
آبوهوايي كرد .به عالوه ،ايجاد «بانك س��بز» ملي
ميتوان��د س��رمايه الزم را براي بخ��ش خصوصي
در مب��ارزه ب��ا زوال آبوهوايي فراه��م آورد؛ براي
صاحبخانههايي كه ميخواهند سرمايهگذاريهايي
با بازده س��ريع در عايقكاري انج��ام دهند كه آنها
را قادر س��ازد خود عليه بح��ران آبوهوايي مبارزه
كنند ،يا كسبوكارهايي كه ميخواهند كارخانهها
و ستادهاي خود را براي اقتصاد سبز ترميم كنند.

تالشهاي بسيجگرانه 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
جامعهاي 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
درازمدتيداشت.اينبلندپروازيمدافعاننيوديلسبز،
غيرواقعگرايانهنيست.
اصال دليلي وجود ندارد كه اقتصاد نوآورانه و س��بز
قرن بيستويكم بايد مدلهاي اقتصادي و اجتماعي
اقتصاد صنعتي قرن بيس��تم مبتني بر سوختهاي
فسيلي را دنبال كند ،همانطور كه هيچ دليلي وجود
نداشت كه آن اقتصاد بايس��ت مدلهاي اقتصادي
و اجتماع��ي اقتصادهاي كش��اورزي و روس��تايي
قرنهاي پيشين را دنبال ميكرد.

مسكن
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«تعادل» وضعيت بازار رهن و اجاره را در آستانه فصل جابهجاييها بررسي ميكند

منطقه ممنوعه مداخله دولت در بازار اجاره مسكن

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 قيمتها كه در ابتداي
هرسال اتفاق ميفتد ،همراه ميشود .بازار رهن و اجاره
امالك در ايران ،نوعي بازار نيمهرس��مي است كه به
دليل ش��رايط متفاوت مالي و قانوني ،تمايل زيادي
براي فعاليتهاي غيررسمي از خود نشان ميدهد.
واس��طهگري ،به عنوان يكي از مش��اغل پردرآمد و
جذاب در كش��ورهاي در حالتوس��عه كه با تغيير و
تبديالت زيادي در بخشهاي مختلف اقتصاد مواجه
هستند ،محسوب ميشود.
بخش ساختوساز ،به دليل در اختيار داشتن حدود
 ۲۰درص��د از اقتصاد كش��ور و همچنين خصوصي
بودن ،جذابيت و پتانسيل زيادي براي واسطهگري
و دالل��ي دارد .واس��طهگري در اي��ن بخش ،اگرچه
موجب تسهيل گردش سرمايه و كاهش ريسك نقد
شوندگي ميش��ود ،اما نقش مخربي نيز در اين بازار
دارد .مبالغ هنگفتي كه در اين بازار بابت خريد و رهن
و اجاره امالك جابهجا ميش��ود ،باعث طمعورزي
برخي از واسطهگران در اين بازار شده تا جايي كه در
برخي موارد موجب شده تا نقش اين واسطهها نه به
عنوان امانتدار بلكه به عنوان خريدار صوري امالك و
فروشنده به نفر ثالث تبديل شود .عالوه بر اين موارد،
تعيين نرخ كميسيون اين بخش بهصورت درصدي از
مبلغ فروش يا اجاره ،باعث شده تا قيمتگذاريهاي
كاذب و بعض��ا خارج از عرف توس��ط اين دالالن در
بازار انجام شود.

آمارهاي اجارهبها
بر اساس آمارهاي رسمي از ابتداي امسال نرخ اجاره
نيز همانند نرخه��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 ارديبهشتماه
س��ال جاري مويد رش��د به ترتيب مع��ادل  22.6و
 19.7درصدي نس��بت ماه قبل و به ماه مشابه سال
قبل اس��ت .افزايش  19.7درصدي اجاره در مناطق
ش��هري در حالي رخداده 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 دوازدهماهه منتهي
به ارديبهش��ت ماه  ١٣٩٨به  34.2درصد رس��يد.
شاخص بهاي كاال و خدمات مصرفي در ارديبهشت
ماه  ۱۳۹۸با  ۱.۵درصد افزايش نس��بت به فروردين
ماه  ۱۳۹۸به حدود  ۱۷۳.۵رسيده است .اين رقم در
مقايسه با ارديبهشت ماه سال قبل ،حدود  ۵۲درصد
رشد داشته است .اگرچه اين رشد نسبت به  7ماهه
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 اجارهبها نيز كاهش پيدا كند اما
در عمل و در بازار رسمي اينچنين نشد.
باليي كه بر سر اجارهبها آمد
درهمين رابطه ،ايمان رفيعي ،كارش��ناس س��اخت
وساز معتقد است :پس از فروكش كردن آثار مثبت
و كنترلكننده عرضه عمده مس��كن در پروژههاي
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 تحريمها و
نوسانات ش��ديد قيمت ارز كه موجب افزايش تورم
در بخشهاي مختلف اقتصاد ش��د ،شاهد موجي از
تقاضا براي تبديل سرمايههاي نقدي به زمين و ملك
در كش��ور بوديم.وي بابيان اينكه در چن د سال اخير
و تغييرات اساس��ي كه در وضعيت اقتصادي عموم
افراد جامعه و هزينههاي توليد و نگهداري مس��كن،

ميتوان 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
سرمايهگذاري در ساير بازارهاي اقتصادي در شرايط
نابسامان ،موجب تمايل بيش از پيش سرمايهگذاران
براي ورود به بازار امالك و تبديل س��رمايهها در اين
بازار شد.
اين كارشناس ساخت وساز گفت :اين تبديل سرمايه
كه همراه با انتظار س��رمايهگذاران براي س��وددهي
همگام با رشد تورم در ساير بخشهاي اقتصادي بود،
باعث افزايش ناگهان��ي قيمت امالك در بخشهاي
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 قيمتها 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��يهاي يا ش��هرهاي جديد اطراف كالنشهرها
شدهاند.
وي تصريح كرد :دليل اين مدعا نيز افزايش ش��ديد
قيمتها در اين مناطق و درخواس��ت بيش از پيش
براي خريد و ره��ن و اجاره ام�لاك در اين مناطق
حاشيهاي است .افزايش  ۹۰درصدي بهاي ملك به
همراه ثابت ماندن نرخ س��ود سپردههاي 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��پردهها 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 ،بهطوري كه نرخ تبديل به ازاي هر ۳۰
هزار تومان اجارهبها ب��ه يك ميليون تومان رهن ،به
 ۲۰هزار تومان رسيدهاست.
نابساماني اجتماعي در پس اجارههاي سنگين
به گفته اين كارشناس ساخت وساز ،اين تغييرات در
شرايطي اتفاق ميافتد كه مستاجران به دليل افزايش
نيافتن درآمد ماهانه همگام با نرخ تورم و ناتواني در
پرداخت اجارهبهاي 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 ،مطمئناً 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��امانيهاي زياد فرهنگ��ي و رواني
و ايجاد نارضايتي در قش��رهاي متوس��ط و ضعيف
جامع خواهد ش��د .پيش بيني نكردن اين شرايط از
سالهاي گذشته و بر زمين ماندن طرحها و ايدههايي
كه در رابطه با كنترل اين بازار توس��ط كارشناسان
و بخشهاي 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 شد ه است.
وي گفت :طرحهايي كه چند سالي است در اين زمينه
مطرح شده مانند ،اخذ ماليات از امالك خالي يا طرح
اخذ ماليات از عايدي س��رمايه يا طرحهاي تشويقي
براي ساخت مس��كنهاي اجارهاي يا اجاره به شرط

برش

دولت ميتواند در كنار بهبود وضعيت بازار عرضه مسكن با راهاندازي بازار استيجاري رويكرد درآمدزايي و اشتغال را داشته باشد .هدف از اسكان
خانوادهها در واحدهاي استيجاري دولتي اين است كه افراد بعد از دوران مشخصي توانمند شده و مسكن خود را از بازار غيردولتي تأمين كنند ،اما
شاخصهزينهدسترسيمسكندركشورمانشانميدهد،ازاينمنظرهممسكناستيجارينسخهتأثيرگذاريدربازارمسكننيست؛بنابرايننياز
است دولت تمامي برنامههاي مطالعاتي را بهدقت انجام دهد و تمامي برنامههاي راهبردي را در كنار هم و بهصورت يك واحد انجام دهد
تمليك طرحهايي است كه در صورت اجرا ،هر كدام
ميتوانست 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
كوتاهمدت 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  2.5ميليون واحد
مس��كوني خالي از سكنه در حالي كه كشور نيازمند
ساالنه حدود يك ميليون واحد مسكن جديد است،
نشاندهنده عدم نظارت و كنترل در اين بازار است.
در حالي كه دولت به دليل مشكالت عديده داخلي و
بينالمللي توان مالي الزم براي ساخت و تهيه مسكن
را ندارد ،اما ميتواند 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 ،منصورغيبي،كارش��ناس اقتصاد
مسكن بابيان اينكه ش��رايط كنوني بازار اجارهبهاي
مسكن دستاورد بيتوجهي وسهل انگاري مسووالن
به مساله اجاره اس��ت ،گفت :در حال حاضر ،بخش
اعظم��ي از درآمد مس��تأجران ص��رف اجارهبهايي
ميشود 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 بودهايم ،اما اين كاهش
تأثيري بر بازار اجاره نداش��ته و باز ش��اهد افزايش
نرخ اجارهبها و متقاضي اجارهنش��يني در اين عرصه
هستيم.
غيبي بابيان اينكه بايد مطالعات كارشناسي و ميداني
خوبي براي داليل رش��د اجارهبها ايجاد شود ،گفت:
راهكارهاي تحكمي ،مالياتي و حتي پادگاني راهكار

بازار اجاره اسير دور باطل طرحهاي ديرهنگام

ليال درخشان |روزنامهنگار|
هرساله در آستانه فصل جابهجايي خانوارها و افزايش
نرخ اجارهبها ،مس��ووالن ناگهان به خود ميآيند و
براي س��اماندهي اين بازار به تكاپو ميافتند .شايد
بت��وان گفت كه ش��اخصترين مداخله دولت براي
ساماندهي بازاراجارهبهاي مس��كن به زمان دولت
احمدين��ژاد بازميگ��ردد .درآن زمان ب��ا افزايش
سرسامآور نرخ اجارهبهاي مسكن ،دولت با رونمايي
ازيك طرح خلقالساعه تحت عنوان طرح تعزيراتي
ك��ردن نرخ اجارهبها ب��ه دنبال آن ش��د كه كنترل
نرخگذاري بازار اجاره را به دس��ت بگيرد .براساس
اين طرح موجران اجازه نداش��تند اجاره ملك خود
را بيش��تر از  9درصد افزايش دهن��د و آژانسهاي
امالك نيزموظف بودند اين دستورالعمل را به دقت
رعايت كنند.
اين طرح كه از ابتداييترين اصول كارشناسي تهي
بود نهتنها هيچ تاثيري بركنترل نرخ اجارهبها برجاي
نگذاش��ت بلكه در مرحله عمل نيز س��بب ش��د كه
قراردادهاي زيرزميني تنظيم اجاربهاافزايش پيدا
كند .البته به موازات اين طرح ،دردوره احمدينژاد
تبليغات گستردهاي درباره اثرگذاري طرح مسكن
مه��ر بر بازار مل��ك و از جمله ب��ازار اجاربها صورت
ميگرف��ت بهطوري كه دولت مدعي بود كه با اتمام
واحدهاي مس��كوني مهر و افزايش عرضه كه سبب
ايجاد توازن بين عرضه و تقاضاي مس��كن ميشود،
قيمت مس��كن و اجارهبها متعادل خواهد ش��د كه
اين ادع��ا هم در مرحله هم در عمل رنگ واقعيت به
خود نگرفت .اما با پايان دول��ت احمدينژاد 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�لاف وزراي مس��كن دولت
احمدينژاد بود چه اينكه او اعتقاد داشت دولت به
هيچوجه نبايد دربازار مسكن مداخله كند.
اما دردوره دوم دولت تدبير و اميد و در روزهايي كه
عباس آخوندي زيرتيغ استيضاح مجلس قرارگرفت
وهمزمان نيز رييسجمهوري در جلسه استيضاحش
با صراحت تاكيد كرد درباره مسكن با وزيرراه به توافق
نرس��يدهايم ،آخوندي از طرحي براي س��اماندهي
بازار اجاره مس��كن رونمايي كرد كه در تضاد كامل

با رويكردهاي پيش��ين وي بود .بهطوري كه اگرچه
او هميشه مخالف برخوردهاي دستوري با بازارهاي
اقتصادي بود اما ناگه��ان از تهيه پيشنويس اليحه
«الحاق يك ماده و چند تبصره با قانون روابط موجر و
مستاجر سال  »1376خبر داد كه در آن زمان براي
بررس��ي و تصويب فوري به هيات دولت ارسال شد،
پيشنويسي كه بر اساس آن قراربود به منظوركنترل
ب��ازار اجارهبها توس��ط دولت ،مي��زان افزايش نرخ
اجارهبها  10درص��د تعيين ش��ود.به واقع ميتوان
گفت كه اين طرح همان نس��خه شكس��ت خورده
طرح تعزيراتي كردن اجارهبهاي مس��كن بود كه در
دولت احمدينژاد به صورت دو س��ال پياپي اجرايي

ل و فصل مش��كالت اجارهبها نيس��ت .اين بخش
ح
نيازمند برنامههاي مطالعاتي و عملياتي است و نبايد
اين برنامهها يكش��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 بهواس��طه تمديدهاي مجدد ملك ،به تنهايي
تعيينكننده نرخ اجارهبه��ا نبوده و مهمترين دليل
آن همان عدم توانايي اقتصادي مستاجران در تامين
مس��كن اختصاصي خود اس��ت .دليلي كه همزمان
ميتواند رفت��ار و اصرار مال��كان در اخذ اجارهبهاي
مطلوب را در اين اوضاع اقتصادي كه ملك اجارهاي
خود را تبديل به منبع و مح��ل درآمد و هزينه كرد
زندگي خودكردهاند و بابت عايدي از آن محل حساب
بازنمودند ،توجيه كند.
اين كارشناس اقتصاد مسكن با اشاره به اينكه مساله
اجارهنشيني و اجارهبها ميتواند يك پديده و فرصت
اجتماعي هم براي برنامهريزان اقتصادي تلقي شود،
گفت :پديده اجارهنشيني از شاخصهاي يك جامعه
رو به رشد محسوب ميشود.
در جوامع��ي كه اقتص��اد مدرن و صنعت��ي در حال
جايگزيني با اقتصاد س��نتي اس��ت ،همزمان با اين
آهنگ تغييرات ،دگرگوني تراكم جمعيتي و مقوله
مهاجرت به شهرهاي مولد و توليدگر افزايشيافته و
مراكز صنعتي با ورود مهاجران در پي كار و اشتغال
منجر بهبهم ريختگي توازن متقاضيان اجاره يا خريد
مسكن ميشود .مهم آن است كه همزمان 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
برنامهريزي شود.
مهمتر آنكه ب��ا برنامهريزي اقتصادي زمينه رش��د

شد وعجيب بود كه عباس آخوندي براي ساماندهي
بازاراجاره به دنبال يك نسخه احمدينژادي 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 اجارهبها براي سومين بار متوالي به
دنبال طرحهاي شكس��ت خورده براي س��اماندهي
بازاراجاره رفتند بهطوري كه اواخرارديبهش��ت ماه
سال جاري ،مازيارحسيني ،معاون مسكن وساختمان
وزارتخانه راه شهرس��ازي از آغاز به كار كميته سقف
اجارهبهاي مسكن با هدف ضابطهمند شدن افزايش
نرخ اجاره خبر داد.
حس��يني عنوان كرد كه وزارت راه و شهرسازي در
تالش است تا س��قف افزايش اجارهبها 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 كميتهاي
متش��كل از نمايندگان بخش خصوص��ي ،دولت و
مجلس تعيين ميشود .اما انتشار اين خبر با موجي
از واكنشهاي منفي مواجه شد بهطوري كه به عنوان
مثال رييس اتحاديه مشاوران امالك ضمن پادگاني
خواندن اين طرح درعين حال نسبت به عدم تاثيرآن
بركنترل ن��رخ اجارهبها هش��دار داد ومجموع اين
واكنشها سبب شد كه به فاصله كوتاهي وزارتخانه
راه وشهرسازي به بهانه مخالفت وزيرراه وشهرسازي
با اين طرح ،به نوعي ازاجراي آن عقبنشيني كند و
اگرچه پيشتر معاون مسكن و ساختمان وزارتخانه
راه به صراحت ازتشكيل كميته تعيين سقف اجارهبها

اقتصادي جامع��ه را افزاي��ش داده ت��ا اين گردش
سرمايه در جامعه جاريشده و مردم بطور مستقيم
و در سايه مش��اركتهاي اقتصادي و اشتغال به كار
و كس��ب درآمد از محل تالش خود بتوانند نيازهاي
مهم اقتصاديشان از جمله تهيه مسكن را با توسل
به حمايتهاي تسهيالتي بانكي و حتي ليزينگهاي
دولتي و نيز بخش خصوص��ي تهيه كنند تا در ادامه
و با جلوگيري از انباش��ت متقاضي اجارهنشيني راه
خانهدار شدن خانوارهاي مستأجر نيز فراهم شود.
وي بابيان اينكه دولت ميتواند در كنار بهبود وضعيت
بازار عرضه مس��كن ب��ا راهاندازي بازار اس��تيجاري
رويكرد درآمدزايي و اش��تغال را داشته باشد ،گفت:
هدف از اس��كان خانوادهها 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 ميدهد ،از اين منظر هم مسكن استيجاري
نس��خه تأثيرگذاري در بازار مسكن نيست؛ بنابراين
نياز است دولت تمامي برنامههاي مطالعاتي را بهدقت
انجام دهد و تمامي برنامههاي راهبردي را در كنار هم
و بهصورت يك واحد انجام دهد.
اين كارشناس اقتصاد مسكن گفت :امالك استيجاري
يك برنامه موفق در كش��ورهاي توسعهيافته است و
بايد بهجاي اجراي طرحهاي ناموفق مسكني رويكرد
مطالعاتي به اين قضيه داشته باشيم؛ و اين طرح را در
كنار طرحهاي مطالعاتي عملياتي كنيم.
غيبي يادآور ش��د :دولت ميتواند ب��ا در اختيار قرار
دادن اراضي رايگان به انبوهس��ازان آنه��ا را ملزم به
ساخت واحدهاي مسكوني با سازههاي پايدار كند و
اين واحدها را ارزانقيمت در اختيار دهكهاي 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
برنامهريزي مالي ش��خصي در تهيه و خريد مسكن
اختصاصي خانواده خود ،به واقعيت تبديل شود.

خبرداده بود ام��ا مديركل دفتر س��رمايهگذاري و
اقتصاد مسكن در اظهارنظري متناقض عنوان كرد
كه اي��ن وزارتخانه به هيچوجه قصد تعيين س��قف
براي اجارهبها را ندارد و براي يكي پيش��نهاد اصالح
قانون مالياتهاي مستقيم به دولت ارايه شده است.
به به گفته اين مقام مسوول اصالح تبصره  11قانون
مالياتهاي مستقيم جزو پيشنهادات كميته  9نفره
تعيين افزايش نرخ اجارهبها بوده كه اين موضوع به
كميسيون اقتصادي دولت رفته است.
اما عالوه براين در جديدترين اقدام براي ساماندهي
بازاراجارهبه��ا ،مديرعام��ل و ريي��س هياتمديره
بانك مس��كن از طرح بانك مسكن براي حمايت از
متقاضيان بازار اجاره و مس��تاجران خبر داد كه بنا
بر اعالم وي هماكنون راهاندازي 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 راهاندازي
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 پساندازهاي مردمي تامين
خواهد شد .به هرروي به نظرمي رسد كه اين طرح
نيز همانند سايرطرحهاي پيشين قادر نخواهد بود
كه دردي از مستاجران را حل كند چرا كه تنها راهكار
حل بحران اجارهنشينها از مسير فعال كردن صنعت
اجارهداري ميگذرد كه عملياتي كردن آن در گروي
فراهم شدن امنيت سرمايهگذاري در شرايط كالن
اقتصادي است.

يادداشت
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 گونهاي
محمدعليمهري كه شهروندان متقاضي
مسكن مِلكي از خريد
كارشناسارشدشهرسازي
مسكن مورد نظر خود
ناتوان ماندهاند و حتي شرايط به گونهاي شده
ك��ه از پرداخت ره��ن و اجاره ماهيان��ه نيز با
مش��كالت جدي و جديدتري مواجه شدهاند.
متاس��فانه بازار مس��كن در چند م��اه اخير به
گونهاي عنان گسيخت كه هر كس هر مبلغي
كه باب ميلش اس��ت روي مل��ك خود قيمت
ميگذارد .
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 ميكنند .اين
تغيير رويه از دو ديدگاه نشأت گرفته است.
نخست آنكه صاحبان ملك به اين نتيجه واقف
هستند كه مستاجرين از پرداخت كرايههاي
س��نگين ميليوني ماهيانه ناتوان هستند ،بُعد
ديگر اي��ن تغيير رويه اين اس��ت كه با گرفتن
رهن و س��رمايهگذاري آن در مسيرهاي ديگر
اگر شرايط به همين منوال باشد تا سال آينده
و اتمام قرارداد سود خوبي از همين مبالغ رهن
نصيبشان ميشود ،همچنان كه تجربه سال
گذش��ته براي افرادي كه با ه��ر مبلغي در هر
مسيري س��رمايهگذاري كردند سرمايههاي
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��ودجوييها و
قيمتهاي نامتعارف ره��ن و اجاره كميتهاي
متش��كل از برخ��ي مدي��ران مداخلهگر براي
كنترل بازار مسكن و ساماندهي نرخ اجارهبها
تشكيل ش��ده است ،برخي اين نابساماني را به
گردن مشاوران امالك يا دالالن و سودجويان
مياندازن��د ،ولي عامل اصلي اين نابس��اماني
نشأت گرفته از دست در دست دادن گرانيهاي
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 نرخگذاري
ميكند ،يا اينكه سرمايه ميلياردي يا چند صد
ميليوني خود را حاضر نيست با اجارهبهاي كم و
متعارف در يك قرارداد حداقل يك ساله مواجه
كند .حال شرايط به گونهاي شده كه عالوه بر
قشر ضعيف كارگران و كارمندان رده مياني از
پرداخت كرايه و رهن ناتوان ماندهاند برخي از
نمايندگان محترم در مجلس شوراي اسالمي
هم داد آنها بلند ش��ده اس��ت ك��ه از پرداخت
اجارهبها ناتوان ماندهاند.
مگر غير از اين است كه نمايندگان مجلس به
عنوان قانونگذار 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 ،نايبرييس مجلس هماكنون در
تامين خانه استجاري ماندهاند ،در فرآيندهاي
قانونگذاري خود نسبت به مسكن كه از نيازهاي
ضروري افراد جامعه است ،بيتوجه بودهاند .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.
قيمتهايي كه هماكنون در فايل مش��اورين
امالك يا پش��ت شيش��ههاي 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 ميگيرد 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 نميكرد .
خيل��ي از موجران به صورت پي��ش از موعد با
اخطار دادن به مس��تأجران خ��ود و قرار دادن
قيمتهاي فوقالعاده س��نگين بر سر راه آنها
ش��رايط زندگي را براي آنها س��ختتر كردند.
مبالغي پيشنهاد دادهاند كه تأمين آن با درآمد
و حقوقها هيچ سنخيتي ندارد و در واقع مبالغ
رهن و اجاره با احتساب سر جمع برابر حقوق
كامل يك كارمند شده است.
پيش��نهاد ميش��ود كه كميتههاي مزبور در
سريعترين 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��تانهاي محترم به مستاجران
داده ش��ود تا موجر به نوعي بپذيرد كه قيمت
ارايه ش��ده از س��وي او فصلالخطاب 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 ،زمينهساز مشكالت پيشرو براي
سهم قابل توجهي از جامعه شود.

اخبار
ميزبانيبارسلونا
ازقدرتمندترين ابررايانه دنيا

زددينت|اگرچهشهرتشهربارسلوناياسپانيابه
خاطرحضورليونلمسيوتيمفوتبالبارسلوناست،
اما تا سال  ۲۰۲۰اين ش��هر ميزبان قدرتمندترين
ابررايانهجهانخواهدشد.
قرار است تا سال آينده ابررايانهMareNostrum
 ۵جايگزين نسخه چهارم اين ابررايانه شود .سرعت
اين ابررايانه به ۲۰۰پتافالپس خواهد رسيد .اين در
حالي است كه پرسرعتترين ابررايانه فعلي جهان
كه س��اميت نام دارد و در اياالت متحده نصب شده
تنها  ۱۴۳.۵پتافالپس س��رعت دارد .ساميت فع ً
ال
در صدر فهرست  ۵۰۰ابررايانه برتر جهان قرار دارد،
اما اروپاييها 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 پژوهشهاي مختلف
علمي و تحقيقاتي اس��تفاده كنند .البته اروپاييها
براي تحقق اين هدف نياز به طراحي سختافزارها
و پردازندههاي جديدي نيز دارند كه سرمايهگذاري
الزم را در اين زمينه به عمل آوردهاند .اروپاييها براي
توليداينابررايانهقدرتمنددربارسلوناسرمايهگذاري
گس��تردهاي به عمل آوردهاند كه ۱۰۰ميليون يورو
از آن توس��ط ابتكار عمل ابررايانهاي EuroHPC
وابسته به اتحاديه اروپا و  ۲۲۳ميليون يوروي ديگر
آن توسط مقامات محلي در اسپانيا و از جمله وزارت
علوم اين كشور و برخي دانشگاهها تأمين ميشود.
پرتغال ،تركيه و كرواس��ي نيز از طرح يادشده اعالم
حماي��ت كردهاند .اتحاديه اروپا قصد دارد در س��ال
 ۲۰۲۱ش��ش ميليارد يوروي ديگر در زمينه توليد
ابررايانه سرمايهگذاري كند كه ۳ميليارد يورو از اين
رقمتوسطاتحاديهاروپاو ۳ميليارديورويديگرازآن
توسطكشورهايعضوتأمينميشود.

طرح  44ميليارد دالري
برزيل در حوزه اينترنت اشيا

زددين�ت| برزيل يك اس��تراتژي كالن ملي در
حوزه اينترنت اش��يا طراحي كرده و روز گذشته آن
را براي امضاي رييسجمهور 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 رييسجمهوري برزيل قرار داده است .در
اين استراتژي خط مشيهايي براي جذب مشاغل و
كسبوكارهايمختلفبهمشاركتدرحوزهاينترنت
اشياونيزسرمايهگذاريدراينزمينهپيشنهادشده
است.همچنينانگيزههاييبرايجلبرضايتآنهادر
نظرگرفتهشدهاست.چهاربخشاصليايناستراتژي
عبارتندازشهرهايهوشمند،مراقبتهايدرمانيو
بهداشت ،تجاريسازي كش��اورزي و ساخت و ساز.
بودجهنگارشاستراتژييادشدهتوسطبانكتوسعه
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  44ميليارد دالر به اقتصاد
برزيل تزريق خواهد كرد و موفق رونق و ش��كوفايي
كسبوكارهايمختلفدراينكشورميشود.
برنامهريزي براي نگارش اين استراتژي در برزيل از
سال  2015آغاز ش��د و در آن زمان يك گروه كاري
براي تعيين خط مشيهاي اوليه و تقويت تحقيق و
پژوهشدراينحوزهشكلگرفت.

مكبوكهاي جديد اپل
در صف رونمايي

فون آرنا| ش��نيدهها حاكيس��ت كه اپل در سال
جاريميالديقصدداردهفتمدلمكبوكجديد
معرفيورونماييكند .مكبوكهاياپلكههمواره
يكيازقدرتمندترين،محبوبترينوپرطرفدارترين
لپ تاپهاي جهان به شمار ميروند ،به نظر ميرسد
كه تع��داد مدلهاي آن در س��ال ج��اري ميالدي
بيشتر خواهد ش��د و اپل به عنوان شركت سازنده و
توس��عهدهنده آن تاكنون هفت مك بوك جديد را
دركميسيوناقتصادياوراسيابهثبترساندهاست.
همين موضوع به وضوح نشان ميدهد كه اين غول
تكنولوژي امريكايي تصميم گرفته اس��ت با ارايه و
عرضه مدلهاي مختل��ف از لپ تاپهاي مك بوك
سهمخودراازبازارهايجهانيافزايشدهدوباتوجه
بهنياز،ساليق،قدرتخريدواستطاعتماليكاربران
مدلهايمختلفيراروانهبازاركند.ثبتدستگاههاي
هوشمندوالكترونيكيدركميسيوناقتصادياوراسيا
ازجملهالزاماتقانونيمحسوبميشودكهقراراست
دربازارهاييهمچونروسيهوسايركشورهايمنطقه
آسياواروپاعرضهشود.

خسارتروزانهيكميليارد
دالريبهامريكاباقطعGPS

تك اسپات| نتايج يك بررسي دولتي در امريكا
نشان ميدهد قطع سيستم موقعيت يابي جي پي
اس در اين كشور روزانه يك ميليارد دالر خسارت به
بار خواهد آورد .بررسياي كه در اين زمينه توسط
موسسهملياستانداردوفناوريامريكاصورتگرفته
نشانميدهدقطعجيپياسشبكههايمخابراتي
سيار را در اين كشور بهشدت 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 نميتوانند به فعاليتهاي
عادي خود ادامه دهند .البته اين مشكالت محدود
به امريكا نيست و تمامي كشورهايي كه از سيستم
جيپياسبرايموقعيتيابياستفادهميكنندنيز
به همين مشكالت دچار ميشوند .حداقل خسارت
روزانه چني��ن اختاللي يك ميلي��ارد دالر در روز
برآورد ش��ده كه ميتواند تا ۱.۵ميليارد دالر در روز
هم افزايش يابد.
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دانش و فن

كارت زرد مجلس به وزير ارتباطات

جهرمي:نمايندگان دستاوردهاي ملي را زيرسوال 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،
مناسبنبودنآنتندهياپراتورهايتلفنهمراهدربرخي
شهرهاوروستاهايكشور،توسعهنيافتنفيبرنوريونبود
تلفن ثابت و تلفن همراه در برخي روستاها و  ...پاسخ داد،
پاسخيكهدرمجموعنتوانستنمايندگانمجلسراقانع
كند و پس از رأيگيري در صحن علني نمايندگان با83
رأيموافق 83،رأيمخالفو 7رأيممتنعازمجموع196
نمايندهحاضردرصحنپاسخهايوزيرارتباطاتوفناوري
اطالعاتراقانعكنندهندانستندودرنتيجهآذريجهرمي
ازمجلسكارتزرددريافتكرد.
محمدجوادآذريجهرميكهبرايپاسخبهسواالتملي
«بيتاهلل عبداللهي» نماين��ده مردم هريس و «محمود
نگهبان س�لامي» نماينده مردم خواف و رش��تخوار در
مجلس حاضر ش��ده بود در پاس��خ به سوال سخنگوي
كميسيونصنايعومعادنمجلسكهپرسيدهبودچرادر
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 ميشود ،صحبتهاي خود
راباخاطرهايشروعكردوگفت:برايتوسعهروستايي،با
حضورنمايندگانسفريبهيكيازروستاهاداشتيم.يكي
ازبزرگانروستابهمامراجعهكردوگفتمااينجااينترنت
الزم داريم .هر چقدر اط��راف را ديدم اثري از خانه نبود.
پرسيدمچندخانواراينجازندگيميكنند؟گفتخانوار
رانميدانمما ۵هزارتاگوسفندداريم.
همهاينمسالهرابهشوخيگرفتندوخنديدند.اماآنمرد
راست ميگفت در دنياي ديجيتال امروز ،دامداري نيز به
توسعه پوشش اينترنت روستايي وابسته است و ميتوان
براي مديري��ت بهتر امور اقتصادي از آن اس��تفاده كرد.
پوششارتباطاتروستايياگربانگاهتوسعهواشتغا لزايي
مورد استفاده قرار بگيرد ،ميتواند نيروي محركي براي
اقتصادمناطقمحرومروستاييكشورباشد.
وي در ادام��ه به فعاليتهايي كه در روس��تاهايي مانند
كلپورگاندرسيستانوبلوچستانانجامشدهاشارهكرد
وگفت:هنرزنانايرانيدرسيستانوبلوچستانمنجربه
خلقآثارنفيسوبسيارارزشمنديميشدكهمتأسفانه
نميتوانستند 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
صنايعدستيآنها،برگزاريكالسهايآموزشيباعثشد
آنهابتوانندصنايعدستيشانرابرايمشتريانارسالكنند
وهمينمسالهمنجربهمهاجرتمعكوسبهروستاشد.
وي افزود :س��والي كه نمايندگان از من پرسيدند سوال
درست و بهجايي است ۲۲.ماه قبل زماني كه نمايندگان
به من راي اعتماد دادند ،تكليف كردند كه تا پايان برنامه
ششمتوسعه ۹۰،درصدازروستاهايباالي ۲۰خانواربايد
پوششاينترنتوتلفنهمراهداشتهباشد.
روزيكهماوزارتخانهراتحويلگرفتيماز ۴۲هزارروستاي
باالي ۲۰خانوار در كش��ور ،مجموعاً ۱۹هزار روس��تا به
صورتعملياتيبهاينترنتمتصلشدهبودندكهمشكالت
متعدديداشتند.زمانيكهنمايندگانبهمنراياعتماد
دادند،بارهاروياينمسالهتاكيدكردند.
وي اضافه كرد :به همين دليل ما اين مس��اله را در صدر
پيگي��ري قرار داديم .در اين۲۲ماه بيش از هش��ت هزار
روستا به اينترنت متصل شدهاند آن هم بدون مودم گران
ومشكل.هفتهزارو ۲۰۰روستانيزطيامسالبهشبكه

ملي اطالعات پيوستهاند .يعني به شكل ميانگين هر روز
حدود ۲۰روستا.البتهبحث ۴۲هزارروستادرمياناست
وقطعاًمطالباتيكهشكلميگيرد،مطالباتدرستياست
ماهممرتباًپيگيراينمسالههستيم.
ب�ا نص�ف بودج�ه ،دو براب�ر ظرفيته�ا را
توسعه داديم
ويخاطرنشانكرد:وزارتارتباطاتتاكنونازظرفيتي
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
همينحوزههزينهشود.
آذريجهرميبااشارهبهاينكهدشمنانيبرايماتابستان
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  ۱,۵۰۰ميليارد تومان
دريافتكرديم.ويتصريحكرد:بودجهايكهبرايتوسعه
روس��تايي در اعتبارات وزارت ارتباطات در نظر گرفته
بوديم  ۲۲۰ميليارد تومان بود ك��ه كمتر از  ۵۰درصد
آن محقق ش��ده است اما به لطف خدا با ابتكار عمل ،ما
پشت س��ر تهديدات دشمن نمانديم و امروز در ضريب
 ۷۲درصد پوشش روستايي هس��تيم .جهرمي اضافه
كرد:منبهحوزهانتخابيهشماآمدهامومطالباتمردمرا
ازنزديكشاهدهستم.تمامظرفيتهايوزارتخانهرانيز
بهكارگرفتيمكهاينمهممحققشود.بهنظرميرسداز
آن چيزي كه از عهدهمان بر ميآمده فروگذار نكردهايم.
با نصف بودجه ،دو برابر ظرفيتها 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 ۹۰ ،درصد روستاها تحت پوشش
قراربگيرند.

گفتني اس��ت نخستين س��ووال از وزير به دليل اينكه
نمايندگاني چون سيد حمزه اميني نماينده هشترود و
چاراويماق،عليجليلينمايندهمراغهوعجبشير،رضا
كريمينمايندهاردبيل،نمين،نيروسرعين،رضاعليزاده
نماينده ورزقان و خاروانا ،بش��ير خالقي نماينده مردم
شهرستانهاي خلخال و كوثر ،محمد وحدتي نماينده
بستانآبادوبادامچينمايندهتهرانقب ً
الآنرامطرحكرده
ونمايندگاناقناعنشدهبودند،قلمروسوالمليتشخيص
داده و گزارش سوال جهت اعالم وصول ارسال شد.
در ادامه بيتاهلل عبداللهي نماين��ده مردم هريس اين
سوالرامطرحكردكهبايدزيرساختهابرايچهارخدمت
اصلي (سالمت ،آموزش ،كشاورزي و بانكي) در مناطق
روستايي باالي ۲۰خانوار مهيا شود .اگر شما ميگوييد
اي��ن اتف��اق رخ داده ،پس چرا ما نديدهاي��م؟ اگر انجام
شده چرا در برخي مناطق متوازن نيست؟ با استفاده از
فرصتهاي وزارت ارتباطات ميتوان از اختالس ،رشوه
ومسائليازايندستجلوگيريكرد.چرامردمبايدبراي
دريافت يك مجوز ،ماهها درگير باشند؟
آذري جهرمي براي پاسخ به اين س��وال ،يك بار ديگر
پش��ت تريبون آمد و گفت :درباره چهار خدمت اصلي
صحبتكرديد،بايدبگويماكنون ۱۸هزارخانهبهداشت
روستايي در سراسر كشور داريم و امروز بيش از ۱۵هزار
مركز بهداشت روس��تايي با نام و مشخصات معلوم در
حال فعاليت هس��تند و به شبكه ملي اطالعات متصل
شدهاند.هزارو ۲۴۰روستاآمادهاتصالاست،هزارو۸۴۸
روستا پوشش نداريم و بايد پوشش ايجاد كنيم .تا پايان
خردادماه وزارت بهداشت از اين اتفاق رونمايي ميكند،
زيرس��اختهاي اين كار از كجا آمده اس��ت؟ خدمات
سالمت ولو در حوزه انتخابي شما با چه زيرساختي به
مردم ارايه ميشود؟ چطور ميگوييد پايبندي به برنامه
وجودنداشتهاست؟جهرميدرادامهافزود:گزارشهايي
از فعاليتهاي توس��عه روستايي براي رييس مجلس و
كميسيون صنايع فرس��تادهام .اين حرف شما درست

كاربر

سيستمعامل اختصاصي هواوي  ۶۰درصد سريعتر از اندرويد
اندرويد س�نترال| ش��ركتهاي چيني توليدكننده
موبايل پس از تست و آزمايش سيستمعامل اختصاصي
هواوي مدعي ش��دند كه س��رعت آن  ۶۰درصد بيشتر از
سيستمعامل اندرويد است.
سيس��تمعامل اختصاصي ه��واوي كه هان��گ منگ نام
دارد ،بر اس��اس گفتههاي اين شركت چيني از چند سال
پيش در دستور كار آن قرار داش��ته و به منظور رهايي از
وابستگي به سيستمعامل غولهاي تكنولوژي امريكايي
همچون اندرويد گوگل واي او اس اپل ،براي محصوالت و
گوشيهاي هوشمند اين برند در حال توسعه بوده است.
اما تشديد نگرانيهاي امنيتي و همچنين اعمال تحريم و
محدوديتهايجديدتجاريعليههواوي،موجبشدباري
ديگر مساله توسعه و ارايه يك سيستمعامل اختصاصي
و يكپارچه قوت بگيرد و به عن��وان راهحلي براي مقابله با
تحريمهاي امريكا در نظر گرفته شود.
ش��ركتهاي ويوو و اوپو به عنوان دو شركت توليدكننده
موباي��ل در چي��ن ب��ه تازگي بع��د از تس��ت و آزمايش
سيس��تمعامل هانگ من��گ هواوي مدعي ش��دهاند كه
سرعت آن بسيار بيشتر از اندرويد است و تقريباً ۶۰درصد
عملكرد سريعتر و بهتري نسبت به آن دارد.
البتهبرخيازمنتقدانبراينباورندكهصحتادعايمذكور
را نميتوان بطور دقيق س��نجيد و حتي درصورت واقعي
فرضكردناينموضوعنيزمنظورآنهاازسريعكداماست؟

آيا به معناي باز كردن س��ريعتر اپليكيشنهاي موبايلي
است؟ آيا رابط كاربري سريعتري را براي كاربران به ارمغان
ميآورد؟ آيا اپليكيشنها بدون رفرش مدت بيشتري در
قسمت task managerباقي ميمانند؟
آنها همچنين در ادامه اظهارات منفيگرايانه خود مدعي
شدهاند كه اگر سيستمعامل اختصاصي هواوي سريعتر از
اندرويد بوده است چرا شركتهاي چيني زودتر از اين به
سراغ آن نرفتهاند.
اما برخي ديگر از كارشناسان در پاسخ به سواالت منتقدان
خاطرنشانكردهاندكهارايهسيستمعاملهاياختصاصي
شركتهاي مختلف براي موبايل همواره با شكست روبرو
شده است و تقريباً ميتوان گفت تمامي توليدكنندگان
موبايلي كه از سيستمعاملهايي به جز اندرويد واي او اس
استفاده كردهاند ،بعد از مدتي س��هم خود را در بازارهاي
جهانيازدستدادهاندوباخطرورشكستگيمواجهشدهاند

كهازجملهمهمتريننمونههايناكامدراينزمينهميتوان
به مايكروسافت و نوكيا اشاره كرد .بنابراين منطقي به نظر
نميرسد كه يك شركت قبل از آنكه مجبور باشد ،به فكر
استفاده از يك سيستمعامل اختصاصي بيفتد.
با توجه به آنكه حدود يك ماه پيش دولت ترامپ فهرست
جديدي از ش��ركتهاي ممنوعه براي تج��ارت و اياالت
متحده را اعالم و منتشر كرد كه در آن نام شركت چيني
هواوي به عن��وان بزرگترين توس��عهدهنده تجهيزات
مخابراتي و عرضهكننده گوشيهاي هوشمند در جهان
نيز به چشم ميخورد ،حاال به نظر ميرسد كه تصميم اين
شركت براي ارايه يك سيستمعامل اختصاصي و يكپارچه
براي تمام محصوالت توليدي خود جديتر از قبل شده و
ميخواهدهرچهسريعتربهارايهيكسيستمعاملمستقل
از اندرويد واي او اس اقدام كند.
با توجه به تحريم هواوي توسط واشنگتن و لغو اليسنس
استفاده از سيس��تمعامل اندرويد از سوي گوگل ،به نظر
ميرسد كه اين تعبير به واقعيت پيوسته و هواوي احتماالً
مجبور خواهد بود از برنامه دوم (پالن بي) خود اس��تفاده
كرده و سيس��تمعامل اختصاصي خودش را توسعه دهد.
گزارشهاي متعددي در مورد سيستمعامل اختصاصي
توسعه شده توس��ط هواوي منتشر شده است كه نظرات
ضد و نقيض كارشناسان و تحليلگران را در مورد موفقيت
آن نشان ميدهد.

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  ۳۶درصد
به  ۷۲رسيده اس��ت .در ش��رايطي كه مناطقي مانند
جنوب كرمان ،شرق هرمزگان ،استان فارس ،سيستان
و بلوچس��تان از نظر برخي از شاخصهاي 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
قراردادهايم.پيگيرياينمطالبهحقشماستوماحتماً
تيرماهبهآذربايجانشرقيسفرخواهيمكردتامشكالت
را رصد كنيم.
وزير ارتباطات افزود :درست است در حوزه انتخابيه شما
بههمانداليليكهگفتم،بهبرخيازمطالباترسيدگي
نشده،امانبايددستاوردهايمليدرزمينهارتباطاترازير
سوالببريم.من ۴۸سفررفتهام،دراغلبسفرهاهمكاران
شماهمراهمابودند.آيامشكالتيكهارايهكردندحلشده
يانه.؟ميتوانندبهاينمسالهشهادتبدهند.
بهگزارشايرنا،بيتاهللعبداللهيدرادامهازوزيرارتباطات
خواس��ت در آينده اقدامات الزم را درخصوص توس��عه
روستاييدرحوزهانتخابيهاوانجامدهدتابيشازايندچار
مشكل نشوند .وي در ادامه به خاطر جواني وزير و اينكه
فرصت بدهند جوانه��ا در عرصه دولت ،همكاريهاي
مفيدداشتهباشند،ازتوضيحاتوزيرقانعشدودرمقابل
قول او براي توسعه روستايي ،سوالش را به رأي نگذاشت.
سوال بعدي مربوط به محمود نگهبان سالمي نماينده
خوافورشتخواربود«:توسعهوترويجارتباطاتوفناوري
اطالعات در كشور و تأمين زيرساختها براي دسترسي
مردم به خدمات پايهاي ذيربط ،برعهده وزارتاي 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

سوالقبلياست.توضيحاتعموميهماناستكهقب ً
ال
گفتهام .فراهمآوري زيرساختهاي چهار خدمت اصلي
الكترونيكي در مناطق محروم جزو مواردي است كه ما
انجام آن را در اولويت ق��رار دادهايم .درباره بهداريها و
شبكههايبهداشتنيزتوضيحاتكاملدادهام.
ويافزود:بحثديگرنيز،برنامهتوسعهوهوشمندسازي
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 دستگاهها وجود ندارد ،گاهي
كار كمي سخت پيش ميرود.
وزير ارتباطت گفت :از مجموع ۱۰۶هزار مدرسه شهري
وروستاييدرسراسركشورافزونبرتعهديكهدربرنامه
ششمداشتيممدارسداشتيم،رسماًبهوزارتآموزشو
پرورش اعالم كرديم تمام  ۱۰۶هزار مدرسه را به شبكه
ملي اطالعات متصل ميكنيم .اكنون نقش��ه ارتباطي
بيرونآمده،درسازمانمديريتبهتأييدرسيدهومنتظر
نهايي شدن در وزارت آموزش و پرورش است.
توسعهزيرساختهايارتباطيدركردستان
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 جمعبندي رسيديم تا ش��رايط الزم براي اين كار را
فراهمكنيم.
وي با بيان اينكه در اين موارد مشكل ما بودجه نيست،
گفت:مشكلماهماهنگيبيندستگاهياستوهمين
باعثشدهاستكهروندكاردربرخيبخشهاكندپيش
برود .نگهبان سالمي در سوال خود به عدم برخورداري
مناطقاهلسنتازتوسعهارتباطاتاشارهكرد.جهرمي
كه همين چند روز قبل مهمان كردس��تان بود ،گفت:
شخصاً به كردستان رفتم و براي مردم توضيح دادم كه
چرا اين اتفاق افتاده است .در كردستان زيرساختهاي
ارتباطي يعني فيبر نوري مدتها توسعه پيدا نكرده بود
وسالگذشتهماآمادهسازيزيرساختهارابرايتوسعه
فيبرنوريدرايناستانانجامداديم.ماقطعاًبايدبهمردم
مناطق اهل سنت توجه ويژهاي كنيم و بحث توسعه و
اتصال آنها به ارتباطات و اينترنت را فراهم كنيم.
جهرم��ي افزود :در م��ورد اتصال ارتباطات روس��تايي
ميگويند آمارها با واقعيت متفاوت است اين در حالي
است كه اگر ليست روستاهايي را كه اعالم كرديم مورد
بررسيقراردهيدمتوجهميشويدكهآمارطبقواقعيت
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  ۹۰۰كيلومتر
توسعهفيبرنوريبهاستانهاابالغشدهودرحالاجرايي
شدن است صحبتهايش 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
ميكرديم ،داور كارت زرد ميداد .اما در عرصه سياست
فضامتفاوته!تجربهجالبيبود ۸۳.به ۸۳اماخوببيست
نظر ممتن ع هم موافق حساب نميشه ،بايدبيشتر تالش
كنيم هر چند محدوديتهاي بودجهاي زياده .در سال
گذش��ته نصف بودجه تخصيص گرفت اما عملكرد دو
برابر! باز هم ميشه».

فضا

اولينزنفضانوردسال ۲۰۲۴رويماهقدمميزند

سي بياس نيوز| ناسا اعالم كرده كه اولين زن فضانورد
در سال  ۲۰۲۴بر روي ماه قدم برميدارد و تا سال ۲۰۲۸
انسان خواهد توانست حضوري پايدار بر روي ماه داشته
باشد ۴۵.سال بعد از اعزام فضانوردان امريكايي به كره ماه،
ناساقصدداردماموريتهايفضاييخودبراياعزاممجدد
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  ۱۷در سال  ۱۹۷۲مرد بودند ،سالي رايد
به اولين فضانورد زن امريكايي مبدل ش��د كه در س��ال
 ۱۹۸۳پا به فضا گذاشت .پس از آن نيز حضور فضانوردان
زن در ماموريتهاي فضايي ناس��ا كم و بيش ادامه يافت.
اما تصميم اين س��ازمان فضايي براي اعزام يك زن به ماه
بعد از وقفهاي پنج دههاي جالب توجه به نظر ميرس��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 اولينبار است.
پيشبرد بسياري از اجزاي اين طرح تحقيقاتي و طرحهاي
مش��ابه با آن با مشاركت ش��ركتهاي بخش خصوصي
صورت ميگيرد .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 اينبار فناوريهاي

خالقانه زيادي را به ماه ميبريم و در آن باقي خواهيم ماند.
پس از حضور طوالني مدت در ماه درسها 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 ميشود .ناسا همچنين
به دنبال طراحي يك فضاپيماي كوچك ديگر هم هست
كه گيت وي نام دارد و وظيفه آن گردش به دور ماه براي
تسهيلبرقراريارتباطمياناوريونوكرهزميناست.ناسا
همچنين قصد دارد انبوهي از آب يخ زده در زير سطح ماه
را با استفاده از دستگاههاي مخصوصي به آب آشاميدني
يا اكسيژن مبدل كند تا اقامت طوالنيمدت فضانوردان
در ماه تسهيل ش��ود .همچنين هيدروژن باقيمانده هم
به عنوان سوخت راكتهاي فضايي قابلاستفاده خواهد
بود .ناسا براي پيشبرد اين طرحهاي بزرگ در سال۲۰۲۰
بودجهاي  ۲۲.۶ميليارد دالري در اختيار خواهد داشت .

رويداد

همكاري كرهجنوبي با اپراتورهاي اروپايي براي توسعه شبكه6G

زددينت|شركت مخابراتي كرهاي  SK Telecomبا
همكاري اپراتورهاي نوكيا و اريكسون قصد دارد به توسعه
زيرس��اختهاي الزم براي برقراري ش��بكه نسل ششم
اينترنت6Gدركرهجنوبيبپردازد.
با اينكه در طول س��الهاي اخير ش��ركتهاي مخابراتي
مختلف بر روي توسعه زيرساختهاي الزم براي برقراري
نسلپنجماينترنت 5Gدررقابتتنگاتنگيبهسرميبرند،
حاال به نظر ميرس��د كه كره جنوبي قصد دارد از س��اير
شركتها و اپراتورهاي مخابراتي رقيب خود كه هماكنون

درحالتوسعهوبرقراريشبكه 5Gدركشورهايمختلف
هس��تند ،س��بقت گرفته و گوي رقابت را از آنها بربايد تا
بدينترتيببتوانددرراهاندازيوتوسعهفناوريهايمربوط
بهشبكه6Gپيشتازباشد.كرهجنوبيكهدرسالهاياخير
بهشدت در توسعه و برقراري فناوريهاي نوين و پيشرفته
نسبتبهسايركشورهايجهانپيشگامبودهاست،حاالبا
پشتيبانيازبزرگترينغولتكنولوژيفعالدراينكشور
در نظر دارد كه به نس��ل بعدي شبكه اينترنت همراه نيز
بينديشدودرصورتلزومبهتوسعهزيرساختهايمربوط

به آن بپردازد .اس كي تلكام به عنوان بزرگترين 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 زيرساختهاي الزم براي برقراري
نسل ششم شبكه اينترنت  6Gپيش��تازي كند و در اين
زمينهازسايركشورهايجهانسبقتبگيرد.بهگفتهيكي
ازمقاماتاينشركتكرهاي،همكاريبااپراتورهايبزرگي
همچوننوكياواريكسونميتواندبهكرهجنوبيدرتوسعه
تكنولوژي،استانداردهاوقوانينمربوطبهنسلبعديشبكه

اينترنت همراه كمك بزرگي كند تا اين كشور از نخستين
پيشگامان جهان در اين صنعت محسوب شود .تالش كره
جنوبي براي دستيابي به قوانين ،تجهيزات و فناوريهاي
نسل ششم اينترنت همراه در حالي شكل گرفته است كه
هنوزشبكهنسلپنجماينترنت5Gدرتماميكشورهابرقرار
نشدهودردسترسكاربرانقرارنگرفتهاست.
در اوايل س��ال ۲۰۱۲ميالدي بود كه اتحاديه بينالمللي
مخابرات ( )ITUتحت نظر سازمان ملل برنامهاي را براي
توسعهتيمارتباطاتبينالملليموبايلي()IMTبرايافق
 ۲۰۲۰و فراي آن آغاز كرد .در نتيجه رس��ماً يك مسابقه
جهاني براي تعيين نسل پنجم شبكه موبايل شروع شد و

ازآنپس،شاهدرقابتتنگاتنگيمياناپراتورهاياينترنت
و تلفن همراه در سراسر جهان هستيم كه هر يك بدنبال
برقراري و راهاندازي 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
تواناييهاوبرنامههايخوددراينزمينهرونماييميكنند.
اپراتورهاوغولهايتكنولوژيبسيارينيزدرجهانوجود
دارندكههمگيبهدنبالعرضهنخستينسرويساينترنت
با بهرهگيري از فناوري نسل پنجم اينترنت  5Gهستند
كه از مهمترين و بزرگترين آنها ميتوان به نوكيا ،هواوي،
تيموبايل،اسپرينت،ورايزن،اريكسونوغيرهاشارهكرد.

بنگاهها
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وزير كشور در جلسه قرارگاه بازسازي و نوسازي مناطق سيلزده تشريح كرد

داليلكندي فرآيند احياي مناطقآسيبديده

گروه بنگاه ها|
«چرا فرآين��د احياي خرابيهاي بر آمده از س��يل در
استانهاي آسيبديده به سرعت و بر اساس مطالبات
مردم پيش نميرود؟» اين پرسشي است كه اين روزها
مردمكوچهوبازاردرمناطقسيلزدهوفعاالنحوزههاي
مدني و اجتماعي به تناوب درباره آن صحبت ميكنند.
پرسشي كه با پاسخگويي به آن ميتوان قطعات پنهان
پازل بازسازي در مناطق آسيبديده را تكميل كرد و
از دل آن ايدههاي تازهاي براي آينده به دست آورد.
اگر «امداد رساني» به آسيبديدگان« ،اسكان»مردم
و«احيا» خرابيها را 3بخش اصلي در مواجهه با حوادث
غير مترقبهاي از جنس س��يل و زلزله در نظر بگيريم؛
بايد به اين واقعيت اش��اره كنيم كه دولت توانسته در
حوزههايي چون امداد و اسكان آسيبديدگان كارنامه
قبولي را به نام خود به ثبت برس��اند اما در حوزه احيا و
بازسازي خرابيها كه شايد مهمترين 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 سيلزده از كندي روند رسيدگي و احياي اين
منطق گاليه مند هستند ،وزير كشور ضمن تاكيد بر
ضرورت تسريع در ساخت مسكن براي سيلزدگان به
تشريح چرايي و علت عقبماندگي از برنامه زمانبندي
ش��ده پرداخت .اظهاراتي كه باكنار هم قرار دادن آن
ميتوان 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 ميكند تنها
ح��دود 50درصد از مبالغ مصوب ش��ده براي فرآيند
بازسازي در اختيار مجريان قرار گرفته است.
عبدالرضارحمانيفضليوزيركشورديروزدرچهارمين
جلسه قرارگاه بازسازي و نوسازي مناطق سيلزده كه
با حضور نمايندگان دستگاههاي اجرايي و استانداران
مناطق س��يلزده برگزار شد ،گفت :رييسجمهور در
موضوع نوسازي مناطق سيلزده تا آخر سال فرصت
دادند كه اين كار انجام شود تا شب عيد سيلزدگان در
خانههاي خودشان باشند.
او ادامه داد :البته اكنون ب��ه دليل عدم تأمين مالي به
موق��ع از طريق بانكها و خزان��ه از برنامه زمانبندي
عقب هستيم ،اما بايد باقي مانده سال را با سرعت كار
جبران شود .رحماني فضلي با بيان اينكه بانكها از كار
خود عقب هستند ،گفت :متاسفانه با وجود جلساتي
كه با بانكها گذاشته شده ،قرار بوده تا آخر خردادماه
قراردادها منعقد شود ،اما در گزارش امروز هم ديده شد
كه بانكها عقب هستند .وزير كشور تصريح كرد :بانك
مركزي اعالم كرده بود كه در تخصيص تسهيالت هيچ
محدوديتي ندارد و ما ام��روز ميگوييم براي ما عقب
ماندن بانكها از فعاليتخود قابل پذيرش نيس��ت و

فرصتراتاآخرخردادنگهميداريموحداكثرتادوهفته
ديگر به اين زمان اضافه ميكنيم.
او با تاكيد بر اينكه اولويت دولت ساخت مسكن براي
س��يلزدگان اس��ت ،تاكيد كرد :رييسجمهور براي
ساخت مسكن موقت فرصت  ۲ماههاي را داده بودند
كه از اين دو ماه  ۲۵روز باقي مانده است و پس از اين دو
ماه بايد همه در خانههاي خود باشند.
فرمانده قرارگاه بازس��ازي و نوسازي مناطق سيلزده
گفت :ما بطور قطع از شما شب نوروز خانههاي ساخته
شده را ميخواهيم ،دستگاههاي متولي و دستگاههاي
مشاركتي هم بايد وظايفش��ان را انجام دهند چرا كه
زمانبندي ما تغيير نخواهد كرد.
رحمان��ي فضلي در ادام��ه اف��زود :در موضوع جبران
خسارتها،پرداختخسارتهايكشاورزيدراولويت
اس��ت كه البته منابع خوب تأمين شده است و وزارت
جهاد كشاورزي هم از تأمين منابع اوليه ابراز رضايت
داشتند،وليدرمسيرپرداختهاازطريقخزانهيابانك
و محل تسهيالت دچار مشكل شديم كه انتظار است
سريع دوستان انجام دهند.

   كارنام�ه قابل قب�ول دس�تگاهها در بحث
امداد رساني
وزير كش��ور با اش��اره به تالش همگاني براي كاهش
خساراتماليوجانيدراستانهايسيلزدهكشورمان
تصريح ك��رد :در بحث امدادرس��اني ب��ا كمك مردم
و دس��تگاههاي اجرايي اقدامات خوبي انجام ش��د و
دستگاهها 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 سيلزده
كشورمانكمككنيم.
وزير كش��ور تصريح كرد :مرحل��ه دوم انجام مقدمات
و ارزيابي خسارتهاي دس��تگاهها بود كه دستگاهها
گزارشي را ذيل اين موضوع به بانكها ارسال كردند تا
اعتبارات الزمه تامين شود.
رحمانيفضليبابياناينكهخوشبختانهدربحثاجراي
عمليات و در تامين وس��ايل زندگي اوليه سيلزدگان
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 بيماريهاي واگيردار وس��يع
روبرو ش��ويم ،اما دس��تگاههاي متولي كار خود را به
خوبي انج��ام دادند و برخي از دس��تگاهها هم مانند
بنياد مس��كن جلوتر از گام تعيين شده عمل كردند.
خوشبختانه اكنون  ۹۵درصد اسكان سيلزدهها حل
و خريد برخي اقالم ساختماني انجام شده ،همچنين

قرارداد با دستگاهاي مختلف منعقد شده است .وي
تصريح كرد :از مبل��غ  ۵هزار ميلياردي كه قرار بود از
خزانه به سيلزدگان تخصيص داده شود ،تنها  ۳هزار
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 پرداختها
را انجام دهد.
وزير كشور خاطرنشان كرد :اكنون در خوزستان بحث
كشت تابستانه و در لرستان سرماي زود رس را داريم،
بنابراين بايد سرعت كارها را باال ببريم.
وزير كش��ور با بيان اينكه دس��تگاهها بايد به سرعت
مسووليت خود را انجام دهند ،تاكيد كرد :استانداران
به عنوان نيروهاي عملياتي در صحنه هس��تند و بايد
به صورت مكتوب يا ش��فاهي مس��ائل را ارايه بدهند.
دستگاههاي بخشي مانند وزارت جهاد كشاورزي و راه
و شهرسازي بايد پيگير مسائل باشند.
   پاسخ به مطالبات كشاورزان
رحماني فضلي تصريح كرد :خسارتهاي 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 زيرساختها بايد

دس��تگاههاي 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 آمادهس��ازي
زمينهاي كشاورزي جزو اولويتهايي است كه بايد
انجام شود .تمامي اين برآوردها براي  ۲۴استان حادثه
ديده است ،اما اين موارد خاص جزو موارد اولويتداري
است كه استانداران بايد با جديت به آن عمل كنند.
او با بيان اينكه براي پرداخت تس��هيالت در كش��ور
لزومي به تاييد  ۱۷دستگاهها اجرايي كشور نيست،
خاطرنش��ان كرد :از طريق عكسهاي ماهوارهاي به
دقت ميتوانيم ميزان خس��ارتها را ب��رآورد كنيم.
ت واحدهاي صنف��ي و توليدي كمك
براي خس��ار 
بالعوض نخواهيم داش��ت و فق��ط ميتوانيم به آنها
تسهيالت بدهيم.
وزير كش��ور ادامه داد :خوش��بختانه با وجود اينكه
۲۴اس��تان با س��يل مواجه بودند ،رس��انهها و مردم
همراهي خوبي با ما داشتند كه بايد از آنها تشكر كنيم.
رحمان��ي فضلي تصريح كرد :م��ردم درك ميكنند
و ميدانن��د كه ما همه تالش��مان را انجام ميدهيم،
ام��ا اين باعث نميش��ود ك��ه بگوييم م��ردم راضي
هستند ،خوشبختانه با همراهي مردم در روزهاي اول
توطئههاي دشمن خنثي شد.

   اولويت بازسازي مدارس
او در پايان تاكيد كرد :موضوع مدارس جزو اولويتها
است كه دس��تگاههاي مختلف در طول وقوع سيل
فعاليته��اي مختلفي در اين زمين��ه انجام دادند،
در ۳ماه باقي مانده بايد مدارس آس��يبديده براي
تحصيل دانشآموزان تعمير و بازسازي شوند.
فرمانده قرارگاه بازسازي و نوسازي مناطق سيلزده
درخصوص اس��كان موقت در اس��تان گلستان هم
تصريح كرد :بيش از  ۱۰۰تخته چادر اسكان موقت
در اين مناطق بايد جمعآوري شود .در اين راستا با
كساني كه غيراز سيلزدگان هستند بايد شناسايي
و با آنها برخورد و بالفاصله جمعآوري شود و فقط به
آنهايي كه واقعاً سيلزده هستند كمك شود.
در اين نشست همچنين استانداران مناطق سيلزده
و نماين��دگان دس��تگاههاي اجرايي عض��و قرارگاه
بازس��ازي و نوسازي مناطق س��يلزده ،گزارشي از
اقدام��ات انجام ش��ده و برنامههاي تدوين ش��ده تا
پايان س��ال جاري درباره تعمير و بازس��ازي منازل
آسيبديده از سيل ،ساخت مسكن ،تسهيالت ارايه
شده و تامين وس��ايل و لوازم خانگي در استانهاي
سيلزده ،بازسازي ديوارهها و امنسازي رودخانهها
و آمادهس��ازي اراضي كش��اورزي خسارت ديده در
سيل فروردين ماه  ٩٨ارايه كردند.

كارشناسان براي نجات اشتغال و منافع خريداران مطرح كردند

خروج بازار از سيطره لوازم خانگي بانهاي

لوازم خانگي يكي از صنايع با دامنهاي بس��يار وسيع و
متنوع است كه ميتوان گفت همواره بر موجي از ثبات
سواراست.دروصفپتانسيلاينصنعتهمينبسكه
بهجراتميتوانگفتپسازنفت،صنعتلوازمخانگي
ميتواند به بزرگترين صنعت سودآور كشور تبديل
شود .البته با افزايش قيمتها طي چند ماه گذشته در
بازار لوازم خانگي باعث ش��د ،چالشهاي زيادي روانه
اين بازار شود كه بالطبع در يك بازه زماني چند ماهه،
قيمتلوازمخانگيرشدفزايندهايراتجربهوازطرفيبا
مشكلتوزيعهمراهشد.دراينصنعتاگرالزاماتتوليد
رعايت شود ،مشكلي براي مقابله با تحريم و جايگزيني
كاالهاي خارجي وجود ندارد ،اما كاهش توليد ميتواند
روي بازار و قيمتها تأثير بگذارد .به گفته كارشناسان،
صنعت لوازم خانگي توان توليد نياز داخل را دارد و در
صورت تقاضاي بيشتر نيز ميتوان با سه نوبته كردن
كارخانهها ،عرضه را افزايش داد.
   خي�ز دوب�اره توليدكنن�دگان داخل�ي
برندهاي كرهاي براي حضوري پرقدرت
عليرضا موسوي مجد ،رييس هياتمديره انجمن لوازم
صوتي و تصويري ايران در گفتوگو با خبرنگاران گفت:

با وجود محدوديتهايي كه در پي آغاز تحريمها تمام
بخشهاي اقتصادي را درگير خ��ود كرد ،تدابير الزم
انديشيده شد و مشكل خاصي در بخش خدمات پس از
فروشبرندهايلوازمخانگيكرهايدرايرانوجودندارد
واينشركتهايتوليدكنندهطبقضوابطوقانونهاي

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
گارانتيرسميدراغلبمواردبهطوركاملموجوداست.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا خدمات پس از فروش
شامل گروهياز كاالهاي كرهاي نميشودواينموضوع
با سردرگمي و گله مندي مخاطبان مواجه شده است،
گفت :از چند سال پيش كه حجم باالي سرمايهگذاري
بخش صددرصد خصوصي ايراني منجر به راهاندازي
خطوطتوليدلوازمخانگيپيشرفتهبرندهايمعتبراين
صنعتدركشورشد،برايهرچهمحدودتركردنحجم
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 ميشد.
رييسهياتمديرهانجمنلوازمصوتيوتصويريايران
افزود :به همين دليل براي كمك به اقتصاد مولد و ايجاد
محدوديت ب��راي خريداران كاالهاي قاچاق كه ضربه
اصلي را به اقتصاد و سرمايههاي كشور وارد ميكند ،ما
تنها متعهد به ارايه خدمات به محصوالتي هستيم كه
در ايران توليد شده يا توسط شركتهاي معتبر طرف
قرارداد به صورتي قانوني وارد كشور شده است.اين مقام
مسوول تاكيد كرد :به تمامي خريداران توصيه ميشود
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 بيكيفيت
است كه هزينههاي مجدد و سنگيني را به آنها تحميل
ميكند.
   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 واسطهها بدهند.
وي در پايان با انتقاد از گسترش و رواج خريد كاالهاي
به اصط�لاح بانهاي در بازار و اش��اره ب��ه اينكه خريد
كاالهاي قاچ��اق باعث از بين رفتن اش��تغال خواهد
شد؛ از مردم خواس��ت كه كاالهاي مورد نياز خود را از
فروشگاههايمعتبرتهيهوهنگامخريدحتمابهشركت
گارانتيدهنده دقت كنند ك��ه در موقع خرابي دچار
مشكل و سردرگمي نشوند.

چهرههاياستاني
صرفهجويي ۲۷۴ميليون ليتر
بنزين در منطقه ساري

مازندران| مدير شركت
ملي پخ��ش فرآوردههاي
نفتيمنطقه ساريگفت:با
اقبالمصرفگازسيانجي
در مازن��دران ،مقدار زيادي
در مصرف سوخت فسيلي
صرفهجويي شد  .سبحان
رجب پورمدير شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي
منطقه ساري با اش��اره به اينكه بايد در فرهنگسازي
اس��تفاده از س��وخت پاك تالش كرد ،بيان داشت :در
سال ۹۷بامصرف ۱۹۲ميليونكيلوگرمگازسيانجي
توسطخودروهادرمنطقهمركزيمازندرانحدود۲۷۴
ميليونليتربنزينصرفهجوييشد.سبحانرجبپور
پديدهآلودگيهوادرمناطقشهريرايكيازرهاوردهاي
صنعتي شدن دانست وادامه داد :با توجه به فعاليت۸۶
جايگاهسيانجيدرحوزهعملياتيشركتمليپخش
فرآوردههاي نفتي منطقه ساري ،مصرف بنزين نسبت
بهمدتمشابهسالقبلافزايشچشمگيرينداشت.

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
۳ميلي��ون و ۱۰۰هزار تن
گندممازادبرنيازكشاورزان
بهص��و ر ت تضمين��ي
خريداري ش��ده اس��ت .به
گزارشتسنيم،اسماعيلاسفندياريپورديروزدرآيين
شكرگزاريپايانبرداشتگندمدراستانبوشهربابيان
اينكهخريدتضمينيگندممازادبرنيازكشاورزاندرنقاط
مختلف كشور ادامه دارد اظهار داشت :خريد تضميني
گندممازادبرنيازمصرفكشاورزانتاكنونبهسهميليون
و 100هزار تن رس��يده كه نسبت به مدت مشابه سال
گذشته افزايش قابلتوجهي دارد .وي با يادآوري اينكه
سالگذشته 13.3ميليونتنگندمخريداريشدافزود:
پيشبيني ميشود امسال  14.5ميليون تن محصول
گندمدركشورتوليدشودكهنسبتبه 13.3ميليونتن
سالگذشتهافزايشنشانميدهد.

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  ۹۸خبر داد.
ب��ه گ��زارش باش��گاه
خبرن��گاران ،قاس��م
سليماني دشتكي استاندار ايالم ديروز در نشست
ستاداربعيناستانخواستارايجادوروديوخروجي
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
ميش��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 .فضلاهلل رنجبر
فرماندار كرمانش��اه ضمن
حمايتازكمپين«حمايت
ازمستاجرين»بهعنوانيك
اقدام فرهنگي در راس��تاي س��اماندهي بازار مسكن و
بحث اجاره و رهن ،گفت :از اين اقدام صميمانه قدرداني
ميكنم و قطعاً من ني��ز به اين كمپين ميپيوندم .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 بنگاههاي معامالت ملكي كه در اين
زمينهفعاليتدارند،بيدارشودتارابطهوتوافقيمناسب
دراينبينشكلگيرد.
وي اف��زود :اگر اين دو عنصر واقعاً خدا را در نظر بگيرند
و عدل و انصاف داشته باشند ،قطعاً يك درصد كمي به
اجارهبهايامسالاضافهميكنند.

تالش براي ارتقاي جايگاه
توليد و صنعت در كردستان

كردستان| مديرعامل
ش��ركت ش��هركهاي
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
ميكنند.
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
شهركهاي صنعتي كردستان اس��ت و بايد اين
روند حمايتي ،طي سالهاي آينده نيز ادامه يابد.

اخبارشهرستانها
دستگيري متهم به اتالف يك
قالده خرس در سوادكوه

ساري| دادس��تان عمومي و انقالب س��وادكوه از
دستگيريمتهمبهاتالفيكقالدهتولهخرسدراين
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
شناساييودستگيرشد.اينمقامقضاييخاطرنشان
كرد :پرونده متهم براي انجام تحقيقات تكميلي در
يكيازشعباتدادسرايعموميوانقالبسوادكوهدر
حالرسيدگياست.شنبه۲۵خرداديكتولهخرس
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 بيرحمانهاي با ضربات متعدد
سنگ و چوب توله خرس را زخمي كردند .هرچند
كوهنوردانعابربهمحيطبانهااطالعدادندوآنهابه
كمكتولهخرسشتافتند،امابهدليلشدتجراحات
آنها نتوانستند حيوان را نجات دهند و در نهايت توله
خرس كشته ش��د .بر اس��اس تصاويري كه از ادامه
ماجرايكشتاربيرحمانهيكتولهخرسدرمنطقه
دراسلهسوادكوهبهدستديدهبانرسيدهاست،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
خرسبوسيلهيككاميونتراداشتهاند.دراينزمان
يكيازفعاالنمحيطزيستسوادكوهدرمحلحاضر
شدهوضمناطالعبهنيروهايمحيطزيستازسرقت
تولهخرسجلوگيريميكند.متخلفينپس ازطي
مسافتي احساس خطر كرده و توله خرس مجروح را
بهجادهانداختهوفرارميكنند.

امضاي تفاهمنامه همكاري
با  شهركهاي صنعتي

ساري| مدير دفتر مديريت مصرف شركت توزيع
نيروي برق مازندران از امضاي تفاهمنامه همكاري
با شركت شهركهاي صنعتي استان مازندران خبر
داد .مهندس سيد محمد عليان گفت :براي اولينبار
تفاهمنامههمكاريدرراستايكاهشپيكباربهويژه
در ساعت 12الي 16روزهاي گرم تابستان در جهت
تامينبرقپايدارمشتركينوپيشگيريازآسيبهاي
احتماليبهتاسيساتبرقمنعقدشد.ويبيانداشت:
تعدادشهركهايصنعتيكهمشمولاينتفاهمنامه
ميشوند  26شهرك با تعداد  30فيدر تغذيهكننده
است.مديردفترمديريتمصرفشركتتوزيعنيروي
برقمازندرانگفت:مديريتمصرفضرورتامروزو
نياز فرداست و مديريت مصرف به معني كممصرف
كردن نيست بلكه درس��ت مصرف كردن و مصرف
برقرامديريتكردناست.

درخشش   در بخش
مسووليتهاياجتماعي

ساري|عضو هيات رييسه مجلس دهم در نشست
تخصصي مس��ووليت اجتماعي شركتهاي تابعه
صنعتنفتشمالكشوربابياناينكهعملكردوزارت
نفت در بسياري از حوزهها مطلوب ارزيابي ميشود،
گفت :عملكرد وزارت نفت در حوزه گازرساني بسيار
درخش��ان اس��ت .به گازرش «تع��ادل» علياصغر
يوس��فنژاد نماينده مردم شهرستان ساري و عضو
هيات رييس��ه مجلس دهم در نشس��ت تخصصي
مسووليت اجتماعي شركتهاي تابعه صنعت نفت
شمال كشور كه در ش��ركت گاز مازندران در ساري
برگزارشد،اظهاركرد:خطانتقالگازدامغان-كياسر
 ساري  -نكا يكي از كارهاي ماندگار اين وزارتخانهاستكهكمبودگازدرشهرهايشماليكشوربهويژه
فصلزمستانرابرطرفكرد.يوسفنژاد،بابياناينكه
عملكرد وزارت نفت در بس��ياري از حوزهها مطلوب
ارزيابي ميشود ،گفت :عملكرد وزارت نفت در حوزه
گازرسانيبسياردرخشاناست.

ايجاد ۱۰ميليون تن ظرفيت
توليد فوالد در  خليجفارس

اصفهان| حميدرضا عظيميان مديرعامل فوالد
مباركه در نشست بررسي برنامه توليد  ۱۰ميليون
تن فوالد در منطقه خليج فارس كه با حضور خداداد
غريبپور رييس هيات عامل ايميدرو ،مشاور طرح
جامع فوالد ،مديران عامل ش��ركتهاي ملي فوالد
ايران ،گلگهر ،منطقه خليج فارس ،مادكوش ،صبا
فوالد خليجفارس و كاوه جنوب برگزار ش��د ،گفت:
با توجه به ظرفيتهاي مناس��ب موجود در منطقه
هرمزگان و با تأمين زيرساختهاي مناسب از قبيل
معدن ،آب ،برق ،ريل و جاده ،طرح ايجاد ۱۰ميليون
تن ظرفيت توليد ف��والد در منطقه خليجفارس كه
در راستاي منافع ملي اس��ت ميتواند در دستيابي
به اهداف سند چش��مانداز افق 1404فوالد كشور و
ايجادظرفيت 55ميليونتنفوالدوهمچنينتوسعه
صادرات و خارج شدن هرچه بيشتر از اقتصاد متكي
بهنفتموثرباشد.

ركورد استفاده از
آجرهاي نسوز   فوالد سبا

اصفهان| با تالش كاركنان تعميرات نس��وز و
همكاريموثرواحدهايفوالدسازيوريختهگري
مداوم و دفتر فني نسوز در خردادماه  ،1398عمر
آجرهاي نسوز پاتيلهاي مذاب فوالد سبا به167
ذوبافزايشيافتوركوردجديديبهثبترسيد.
احمدرضا بخشايي ،رييس واحد تعميرات نسوز
مجتمع فوالد سبا اين خبر را داد و با بيان اينكه
ركورد قبلي نس��وز پاتيل تعداد  153ذوب و در
فروردينسال 97ثبتشدهبودگفت:اينافزايش
تعدادذوبگيريباعثبهبودميانگينتعدادذوب
نسوز پاتيل از 125ذوب در سال 97به 148ذوب
در دو ماه سال جاري شده است.

اخبار
هيچ مديري حق ممانعت از
ثبتنام دانشآموزان را ندارد

معاون پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش به خبر
منتشره در فضاي مجازي مبني بر ممانعت مدارس
ازثبتنامدانشآموزانيكهاخيراكليپجنجاليآنها
با موسيقي غيرمجاز منتشر شد ،واكنش نشان داد و
تاكيدكردكههيچمديريحقچنينكاريراندارد.
عليرضاكاظمي(دربارهخبرمنتشرهدرفضايمجازي
مبنيبرممانعتمدارسازثبتنامدانشآموزانيكه
اخيراكليپجنجاليآنهاباموسيقيغيرمجازمنتشر
شد،بهايلناگفت:مناولينباراستكهچنينچيزي
را ميشنوم ،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 ثبتنام اين
دانشآموزان را ن��دارد .او ادامه داد :اگر دانشآموزي
در مدرسه دچار بيانضباطي شده ،اين امر مربوط به
شوراي انضباطي مدرسه مذكور خواهد شد ،زيرا هر
مدرسهاي ش��وراي انضباطي دارد كه به اين مسائل
رسيدگيميكنند.معاونپرورشيوفرهنگيآموزش
وپرورشافزود:درخصوصعدمثبتنامايندستهاز
دانشآموزانبايدبامديرآنمدرسهصحبتكرد،زيرا
ممكناستمسائلديگريموجبعدمثبتنامشده
باش��د كه من و شما از آن بيخبريم .با مدير مربوطه
گفتوگوبهعملخواهدآمدتابدانيمبهچهدليلاورا
ثبتنامنكردهواصالحقچنينكاريرانداشتهاست.
كاظمي اش��اره ك��رد :به ه��ر حال ممكن اس��ت
دانشآموزان تخلفاتي داشته باشند ،اما مرحله اول
پسازانجامتخلفاتازسويدانشآموزانتذكردادن
و فراخواندن پدر و مادر آن دانشآموز اس��ت ،بطور
كل من بعيد ميدانم به خاطر چنين موضوعي يك
مديرمدرسهدانشآموزانراازمدرسهاخراجكنديااز
ثبتنامآنهاممانعتبهعملآورد.

غربالگري اهداكنندگان
با ِر اولي خون

مديرعامل سازمان انتقال خون ايران ضمن تشريح
اقداماتانجامشدهجهتتضمينسالمتخونهاي
اكنندگانباراولخون،درعين
اهداييوغربالگرياهد
ِ
حالگفت:بهدنبالمتمركزسازيمراكزاهدايخون
هستيم؛ هرچند كه در حال حاضر كمبود امكانات و
منابع مالي سد راهمان است .علياكبر پورفتحاهلل با
اشاره به برنامه سازمان انتقال خون براي غربالگري
اهداكنندگانباراولدركشور،بهايسناگفت:درحال
حاضردر ۱۵استانكشوربرنامهآزمايشوغربالگري
اهداكنندگان بار اولي را انجام ميدهيم .علت اجراي
اين طرح اين است كه بر اساس گزارشهايمان ۸۰
درصد رخداد مثبت شدن آزمايشهاي هپاتيت B،
 Cو  HIVدر اهداكنندگان بار اولي است .بر همين
اساس اهداكنندگان بار اول در ۱۵استان كشور ابتدا
موردارزيابيآزمايشگاهيقرارميگيرندوبعدازچهار
ماهبراياهدايخونفراخوانميشوند.البتهايناقدام
هزينههاوحجمكارمارابسيارافزايشميدهد،امابر
رويسالمتخونتاثيرمستقيميدارد.اوبابياناينكه
بههرحالدر ۱۵استانكشوراينبرنامهرااجراكرديم
كه طبيعتا چالشهاي خاص خود را دارد ،افزود :در
استانهايي كه اين برنامه اجرا شده حدود ۵۰درصد
اهداكنندگان بعد از انجام آزمايشاتش��ان ،ديگر به
مراكز اهداي خون مراجعه نميكنند ،اما به هر حال
برايارتقاءسالمتخونايناقداماتالزامياست.
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اقتصاداجتماعي

بدترين نمره ماليات به سيگار در دنيا به ايران داده شد

تخصيص ارز دولتي براي كاغذ سيگار
تعداد كارخانههاي دخانيات از سال  ۹۴تقريبا دو برابر شده است

دخانيات ،بر اس��اس آخرين آمارهاي منتشر شده از
سوي سازمان جهاني بهداشت ،در سال  ،۲۰۱۷حدود
يك ميليارد و ۱۰۰ميليون نفر در جهان مصرفكننده
داش��ت و از اين ميزان حدود  ۱۰ميليون 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  ۵۵تا  ۶۰هزار مرگ بر اثر
مصرف دخانيات رخ ميدهد .يعن��ي به ازاي هر يك
ميليون نخ س��يگار ،يك مرگ محاسبه ميشود كه با
مصرف ساالنه ۵۵تا ۶۰ميليارد نخ سيگار در كشور۵۵،
تا  ۶۰هزار مرگ اتفاق ميافتد .از طرف ديگر روزانه ٢٠
ميليارد تومان و سالي  ١٠٠هزار ميليارد تومان خرج
سيگار ميش��ود اما اين تمام ماجراي سيگار در ايران
نيست ،پرونده دخانيات در ايران زماني جالب ميشود
كه بدانيم در شرايط فعلي كه برخي صنايع داروسازي
براي ادامه فعاليت خود با مش��كل تامي��ن ارز روبهرو
هستند ،كارخانههاي توليد سيگار ،ارز دولتي 4200
توماني دريافت ميكنند .اين وضعيت در حالي است
كه ايران از س��ال  ،1385عضو معاهده و كنوانسيون
جهاني كنترل دخانيات است و طبق اين كنوانسيون،
به ان��دازه  ٧٠درصد قيمت خرده فروش��ي هر پاكت
سيگار،بايدمالياتاخذشوددرحاليكهنهتنهاتاكنون
اقدامموثريدرزمينهكنترلدخانياتانجامنشدهبلكه
تعداد كارخانههاي دخانيات از سال  ۹۴تقريبا دو برابر
ش��ده و قانون ماليات بر سيگار هم پيشرفت چنداني
نداشتهاستونتيجهچنينوضعيتيسببشدتاايران
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 تحريمهاي ظالمانه امريكا،
ارز دولتي به س��يگار ميدهند و  ١۶ميليون دالر ارز
دولتي  ۴٢٠٠توماني به كاغذ سيگار دادند؛ در حالي
كه براي ارز دولتي دارو بايد چانهزني كنيم.
او افزود :متاسفانه به جاي دارو و تجهيزات پزشكي ارز
نيمايي به واردات توتون ميدهند و  ١٧٠ميليون دالر
براي واردات توت��ون ارز نيمايي تخصيص پيدا كرد و
با وجود تحريم ،در س��يگار تحريم نيستيم و برترين
برندهاي سيگار ميتوانند حتي جلوي وزارت بهداشت
شعبه بزنند.
حاال با گذش��ت دو روز از اي��ن اظهارنظر ،نمايندگان
مجلسشوراياسالميهمبهصفمنتقدينتخصيص
ارز دولتي به س��يگار پيوس��تند .روز گذشته مسعود
رضايي ،عضو كميس��يون اجتماعي مجلس شوراي
اس�لامي 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 ميدانيم يا خير ،در صورتي كه
براي اقتصاد ،سالمت فردي و جامعه مضر تلقي كنيم،
باي��د با طرح برنامهاي مصرف و تولي��د اين مواد را به
حداقل ممكن برسانيم .اگر وجود صنعت دخانيات را
به عنوان كااليي سودآور و اشتغالزا محسوب كنيم،
در واق��ع براي كس��ب منفعتي محدود به اس��تقبال
آس��يبهاي آن رفتهايم و عوارض بيش��ماري را بر
جامعه تحميل كردهايم.
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
كارخانهها ميگيرد و ديگري مالياتي كه با اين عنوان
خوانده نميشود و به آن عوارض ميگويند و زماني كه
س��اختاري براي يك جامعه زيانآور باشد بايد براي
جبران آن ضرر هزين��هاي 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 كارخانههاي دخانيات از س��ال
 ۹۴تقريبا دو برابر شده است ،ميافزايد :علت اصلي آن،
سودآوري قابل توجه صنعت دخانيات است ،از طرفي
احداث اين مجموعهها اشتغالزايي بسيار خوبي داشته
است اما صرف اين موضوع نبايد مانع افزايش ماليات و
نظارت بر اين كارخانهها 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 كارخانهها با سختي همراه خواهد شد.
ب ماندن در برنامه افزايش ماليات سيگار در حالي
عق 
است كه س��اير برنامههاي وزارت بهداشت هم براي
كنترل مصرف س��يگار نتيجه چنداني نداشته است.
درحالي اس��ت كه كارخانههاي توليد دخانيات براي
افزايش توليد دورخيز كردهاند .عليرضا رييسي ،معاون
بهداشت وزير بهداشت درباره اين موضوع بيان كرد:
در حال حاضر طبق برآوردهاي وزارت بهداشت ساالنه
حدود ۳۵تا ۴۰ميلياردنختوليدسيگاردركشورداريم،
اماكارخانههايتوليديبرايافزايشدادنميزانتوليد
خود اين رقم را  ۸۰ميليارد نخ سيگار برآورد كردهاند تا
بتوانند توليد خود را افزايش دهند.
او افزود :بهترين راه براي مبارزه با دخانيات اين است كه

برش

دبيركلجمعيتمبارزهبادخانيات:درعرض ۲سال،كارخانجاتسيگار ۲برابرشدهباشد.درسال ۹،۹۴كارخانهتوليدسيگارداشتيمودرسال،۹۶
اين تعداد به ۱۷كارخانه رسيده است .تنها صنعتي كه توليد آن دو برابر شده است ،سيگار و توتون است .به اين معنا كه با افزايش توليد ،سود بيشتري
نيزنصيبتوليدكنندگانميشود.سودتوليدنيزحاصلمصرفبيشتراست
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 تحريمهاي ظالمانه امريكا ،ارز دولتي به سيگار ميدهند و ١۶ميليون دالر ارز دولتي ۴٢٠٠توماني به كاغذ سيگار دادند؛
در حالي كه براي ارز دولتي دارو بايد چانهزني كنيم متاسفانه به جاي دارو و تجهيزات پزشكي ارز نيمايي به واردات توتون ميدهند و ١٧٠ميليون دالر
براي واردات توتون ارز نيمايي تخصيص پيدا كرد و با وجود تحريم ،در سيگار تحريم نيستيم و برترين برندهاي سيگار ميتوانند حتي جلوي وزارت
بهداشتشعبهبزنند
نخفروشي سيگار بايد ممنوع شود ،چرا كه نخفروشي
سيگار ،سن و ميزان مصرف را افزايش ميدهد .بيشتر
دكهها جلوي دانشگاهها و مدارس سيگار ميفروشند،
در حالي كه فروش سيگار در دكهها ممنوع است و در
سوپرماركتها هم بر اس��اس قانون فروش سيگار به
افراد زير  ١٨سال ممنوع است.
قانون داريم اما اجرا نميشود
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  ۲س��ال ،كارخانجات آن  ۲برابر شده باشد .در
سال ۹،۹۴كارخانه توليد سيگار داشتيم و در سال،۹۶
اين تعداد به ۱۷كارخانه 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
توليدكنندگان ميشود .سود توليد نيز حاصل مصرف
بيشتر اس��ت .بهطوري كه مصرف قليان در دختران
چند برابر شده و نوجوانان نيز بيش از گذشته سيگار
مصرف ميكنند.
او افزود :قانون و ايين نامه براي مبارزه با دخانيات زياد
داريم اما هيچكدام از قوانين در اصناف و وزارت صمت
اجرا نميشود ،از سال  ٨۵عضو معاهده و كنوانسيون
جهاني كنترل دخانيات هس��تيم كه مانند معاهده
انرژي هس��تهاي اس��ت و به صورت مداوم مسووالن
جهاني پي��روي از كنوانس��يون را در ايران بررس��ي
ميكنند 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  ٧٠درصد 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  ٢٠ميليارد تومان خرج
سيگار ميشود ،ميگويد :س��الي  ١٠٠هزار ميليارد
تومان خرج سيگار ميشود و بزرگترين خطر ابتالء
به فش��ارخون باال ،مص��رف دخانيات اس��ت و خطر
سكته قلبي تا  ٢برابر با مصرف دخانيات افزايش پيدا
ميكند .برخي نمايندگان مجلس استفساريه خارج
شده قهوهخانه از شمول اماكن عمومي را امضا كردند،
در حالي كه نماين��دگان مجلس باي��د از قانوني كه
خودشان تصويب كردهاند ،حمايت كنند و نقايص آن
را برطرف كنند .زيرا ،اين بهانه كه تعطيلي قهوهخانهها
منجر به زيرزميني ش��دن فعاليت آنها ميشود ،قابل
قبول نيست.

صادرات داروي ايراني به بيش از  ۳۰كشور
سرپرست سازمان غذا و دارو با اعالم فعاليت ۱۲۰كارخانه
داروسازيدركشوروچگونگيتامينوتداركدارودرشرايط
فعلي ،در عين حال درباره چرايي ايجاد شرايط «قرارگاه»
در سازمان غذا و دارو و همچنين مباحث مطرح در زمينه
احتمالتغييرنرخارزدارو،توضيحداد.
محمدرضا شانهساز با اشاره به سياستهاي دارويي وزارت
بهداشتوهمچنينمباحثمطرحدرزمينهايجادشفافيت
درسازمانغذاودارو،گفت:دردهههايگذشتهداروسازي
كش��ور از توان بالقوه خوبي برخوردار شده است و با وجود
آنكه از سوي عدهاي هميشه تالش شده كه تامين داروي
مردم با مشكل مواجه شود ،اما به دليل پتانسيل موجود در
كشور ،اين نقشهها محقق نشده و مردم توانستهاند داروي
موردنيازشانرابابهترينكيفيتوقيمتدريافتكنند.
او در توضيح ظرفيتهاي داروس��ازي كشور ،نيز گفت :در
حال حاضر ۱۲۰كارخانه داروس��ازي فعال ،توليد دارو در
كشور را انجام ميدهند ۷۰ .كارخانه مواد اوليه دارويي در
كشورداريمو ۵۶شركتتوزيعوپخشسراسريداريمكه

داروراباسرعتوقيمتيكساندركشورتوزيعميكنند۱۲.
هزارداروخانهنيزدرزمينهعرضهدارودرسطحكشورفعالند.
توليد ۹۷درصدداروهادركشور
ش��انه ساز افزود :با اينچنين پتانس��يلي ،باالي ۹۷درصد
داروهاي مورد نياز در كش��ور توليد ميشود كه البته عدد
صحيحترآن ۹۹درصداستواينتفاوتبهدليلداروهايي
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 نميتوان
درهاي كش��ور را به روي يافتههاي جديد دارويي بس��ت؛
چراكهپزشكانوبيمارانبهايندستهازداروهانيزنيازدارند.
سرپرستسازمانغذاوداروبااشارهزيرساختهايمفصلو
مناسبداروسازيكشورتاكيدكرد:اينتواندركشوروجود
داردكههردارويموردنيازكشوركهتوليدآنتوجيهداشته
باشدراطيدوسالتوليدكنيم.بههميندليلهمهستكه
باوجودتمامسنگاندازيها،دارويمردمتامينشدهاستو

چالش تامين كاغذ كتاب براي سال تحصيلي1399 - 1400

معاونتوسعهمنابعوپشتيبانيسازمانپژوهشگفت:براي
سالتحصيلي 98-99مشكلتأمينكاغذراحلكردهايم
امابايدفرايندچاپبرخيكتابهابرايسال 99-1400را
شروعكنيمكهدچارمشكلجديهستيم.
يكيازبحثهايداغيكههرسالباشروعامتحاناتپايان
سال دانشآموزان و سپس تابس��تان داغ ميشود ،بحث
كتابهاي درسي اس��ت .از يك طرف ثبت نام كتابهاي
درسي مدتهاست آغاز ش��ده و در هر پايه شيوه ثبت نام
كتابهاي درسي كمي متفاوت اس��ت .از سوي ديگر هر
ساله شاهد اين هس��تيم كه حجم زيادي از كتب درسي
پسازپايانسالتحصيليتوسطدانشآموزاندورانداخته
ميشود و حتي در يك رسم ديرينه برخي از دانشآموزان
درپايانامتحاناتيكدرسآنراآتشميزنندودورآتش

ش��ادي ميكنند .دو سالي است با بحثهاي گراني كاغذ،
توجهبسياريبهبحثسالمنگهداشتنكتابهايدرسي،
جم��عآوري آنها و جلوگي��ري از هدر رفتن اين س��رمايه
شدهاند ،و باز از س��وي ديگر در اين ايام و هر چه بيشتر به
آغازسالتحصيلينزديكشويماينبحثداغميشودكه
آياكتابهايدرسيبهموقعبهدستدانشآموزانخواهد
رسيد؟ و امسال اين سوال مطرح است كه آيا چاپخانهها با
كمبودكاغذبرايچاپاينحجموسيعكتابدرسيروبه
رو نيستند؟ علي باقرزاده معاون توسعه منابع و پشتيباني
سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي آموزش و پرورش
در پاس��خ به اين پرسش كه آموزش و پرورش آيا برنامهاي
براي جمعآوري كتابهاي درسي دانشآموزان ،استفاده
دوبارهآنها،دارديانهبهمهرگفت:حتمابايدسازمانپژوهش

اميدوارمباسياستهايجديدوزارتبهداشتبحثتامين
و تدارك دارو در اسرع وقت و با مناسبترين قيمت صورت
گيردوبهدستمردمبرسد.
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
داخليحداكثرحمايتوپشتيبانيصورتگيردوسياست
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
كميسيونهاومصوباتآنهابالفاصلهدرسايتسازماناعالم
ميشودتابهاينترتيبافكارعموميوذينفعانبتوانندبه
آن دسترسي يابند و از آن مطلع باشند و ابهامات نيز براي
ذينفعانبرطرفشود.ازطرفياينبهترينوسيلهاياست
كهبتوانيمپايشدردرونخودمانداشتهباشيمواميدوارم
بتوانيم شفافيت و عدالت بيش��تري را نسبت به گذشته
داشتهباشيم.

در اين زمينه كاري انجام دهد و حرف درس��تي است .يك
بحثپايدارسازيكتابهايدرسياستكهكتابراطوري
توليدكنيمكهحداقلسهسالقابلاستفادهباشد.يكسري
كارهاي نرم افزاري نياز اس��ت كه برنامهمان و محتوايمان
اينقدر ثبات داش��ته باشد كه كتابهايمان را حفظ كنيم
كهاينهمبازمخالفينيداردكهكتابسهسالحفظشود
و به موضوعات روز در آن توجه نش��ود .او در پاس��خ به اين
پرسش كه براي چاپ كتابهاي سال تحصيلي پيش رو
آيا با مشكل جدي در تأمين كاغذ روبهرو هستيد يا نه بيان
كرد :ما براي سال تحصيلي ۹8-۹9مشكل تأمين كاغذ را
حل كردهايم اما از آنجا كه تابستان امسال بايد فرايند چاپ
برخي كتابهاي پايدار براي سال تحصيلي 99-۱۴۰۰را
بايدشروعكنيمبايدبگويمدچارمشكلجديهستيم.

راهوشهرسازي
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جزئيات جديد از فاز دوم طرح ترافيك پايتخت اعالم شد

حلقه مركزي غيرفعال؛ حلقه اول فعال
يكي از مهم ترين مواردي كه او به آن اشاره كرد ،اجرای
طرح جایگزین زوج و فرد در روزهای پنجش��نبه بود
 .اين در حالي است كه س��ال گذشته طرح ترافيك و
طرح زوج و فرد در روزهاي پنجشنبه اجرا نمي شد اما
نكته جالب توجه اين اس��ت كه به گفته او طرح اصلي
ترافیک در این روز اجرا نمیش��ود .اين بدان معناست
افرادي كه مي خواهند در روز پنجشنبه وارد محدوده
طرحترافيك(حلقهاصليومركزيترافيك)شوندبايد
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
شودشهروندانتمايلكمتريبرايورودبهاينمحدوده

داشته باشند .به گفته پورسيدآقايي ،نتيجه تحقيقات
نشانازآنداردكهطرحجديدترافيككهطييكسال
گذشته اجرا شده ،خوب بوده است .او يكي از داليل اين
ادعا را كاهش آلودگي ه��وا و نيز كاهش  22درصدي
تردد خودروها به مركز شهر مي داند.

توقف طرح  14سال زوج و فرد
او با بيان اين كه گام دوم طرح جدید ترافیک از ابتدای
تیر اجرایی میشود،در اين باره توضيح داد :بر همین
اس��اس طرح زوج و فرد که  14س��ال بود اجرا میشد
متوقف خواهد شد .طرح زوج و فرد قبال کارایی داشت
اما به دلیل این که طی  14س��ال گذشته تاکنون آمار
خودروها دو برابر ش��د دیگر اج��رای طرح موثر نبوده
و تعدادخودروهای��ی که به صورت زوج ی��ا فرد تردد
میکردند بی��ش از کل خودروها در اجرای طرح کلی
بود و دیگر نمیشد با اجرای این طرح آلودگی و ترافیک
را کنترل كرد.برای اج��رای طرح جایگزین زوج و فرد
مطالعات تطبیقی با سایر کش��ورها انجام گرفت و از
مش��اوران دانش��گاهها بهره گرفتیم و در نهایت طرح
کاهش آلودگی هوا به اتفاق آرا در شورای عالی ترافیک
که مس��ووالن ،پلی��س ،ش��هرداری و  ...در آن حضور
داشتند مورد تایید قرار گرفت.
حذف پالك فروشي
پورس��يدآقايي در ادامه به بيان جزئي��ات فاز دوم اين
طرح پرداخت و گفت :با اجرای طرح جایگزین زوج و
فرد،خودروهادیگربراساسپالکشانترددنمیکنند
و دیگر شاهد پالکفروشی و طرحفروشی نیز نخواهیم
بود .شهروندان تهرانی در صورتی که در سامانه «تهران
من» ثبتنام کنند میتوانند از  20روز تردد رایگان در
هر فصل در محدوده کاه��ش آلودگی هوا «زوج وفرد
س��ابق» بهرهمند ش��وند .تا کنون حدود یک میلیون
خودرو در سامانه تهران من ثبت نام کردهاند ،پایتخت
 4میلیون خ��ودرو دارد که  2میلیون آنها در محدوده
کنترل کاهش آلودگ��ی هوا تردد میکنند و آمارهای
موجود نشان میدهد هنوز تعداد زیادی از شهروندان
در سایت تهران من ثبتنام نکردهاند.عالوه بر اين طرح
ترافیکدیگرپنجشنبههااجرانخواهدشدولیازابتدای
تیر طرح محدوده کنترل آلودگی هوا اجرا میشود که
از س��اعت  6:30تا  13است .نرخ این طرح نيز بستگی
به س��اعت تردد و نوع معاینه فنی دارد که حداقل آن
 7هزار تومان و حداکثر  20هزار تومان است.
تنبيه با افزایش ۲۵درصدی عوارض
ب��ه گفته مع��اون حم��ل و نق��ل ش��هرداري تهران
خودروهایی که مش��خصات آنها در سامانه تهران من
برای دریافت طرح ترافیک یا طرح کاهش آلودگی هوا
ثبت شده اس��ت ،یک ماه فرصت دارند که عوارض را
بپردازند و در صورتی که موجودی حساب شهروندی
آنها کافی نباشد و برای این مساله هیچ اقدامی صورت
نگیرد ،بايد ۲۵درصد عوارض بیشتری پرداخت کنند.
امسال در دریافت عوارض هیچ شک و شبههای مانند
سال قبل وجود ندارد و به صراحت و وضوح اعالم شده

ثبتنامتسهيالت
«ساخت مسكن»آغاز شد

اگر رانن��دگان عوارض ندهند ،عالوه ب��ر پرداخت آن
و جریمه ،توس��ط پلیس نیز اعمال قانون میش��وند.
عوارضی که دریافت میشود ،برای توسعه حمل و نقل
عمومی شهر استفاده میش��ود و پیام ما به مردم این
است که با وسایل حمل و نقل عمومی رفت و آمد کنند
و اگر تمایل به اس��تفاده از خودروهای شخصی دارند،
باید عوارض آن را پرداخت کنند.
افزای�ش تخفیف ب�ه خودروه�اي داراي
معاينهفنيبرتر
اينطرحعالوهبرجريمهرانندگانمتخلف،مشوقهايي
را نيز براي رانندگان داراي خودورهاي با معاينه فني برتر
در نظر گرفته است .بر اين اساس رانندگانی که معاینه
فنی برتر داشته باشند تخفیف ۲۵درصدی شامل آنها
میشود؛ این درحالی اس��ت که این میزان تخفیف در
سال گذشته ۲۰درصد بود .اين در حالي است كه چندي
پيشسعيدقيصرمدیرعاملاتحادیهسازمانهایحمل
و نقل همگانی کشور عنوان كرده بود فرقی بین معاینه
فنی برتر و ع��ادی وجود ندارد و اگر اين موضوع صحت
داشتهباشدجايسوالاستكهچرابهخودورهايداراي
معاينه فنيبرتر تخفيف تعلق ميگيرد.
اجراي طرح پارك حاشيه اي
معاون ش��هردار تهران در پاس��خ به س��ؤالی در مورد
ساماندهی پارک حاش��یهای در منطقه دو گفت :این
مساله به صورت آزمایشی و عملیاتی در دو منطقه اجرا
میشد و از ش��نبه اول تیر به صورت کامل اجرای آن
در دس��تورکار قرار دارد .در صورتی ک��ه رانندگان در

س��امانه تهران من ثبتنام کرده باشند ،هزینه پارک
ی آنها کسر میشود و
حاشیهای از حساب ش��هروند 
همچنین میزان بدهی به آنها اعالم مي شود تا از طریق
اپلیکیشینهایمربوطهپرداختکنند.
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 شخصيش��ان است .اما
پورسيدآقايي معتقد است،مالکیت جای احترام دارد
اما چنانچه سایر شهروندان متضرر شوند ،رانندگانی
که در طرح تردد میکنند بای��د عوارض بدهند«.بر
اس��اس اعالم بانک جهانی در سال  2.6میلیارد دالر
هزینه بهداشتی ناشی از آلودگی هوا برای تهرانيها
میشود .بنابراین اجرای طرح ترافیکی راهکار مؤثر در
این زمینه محسوب میشود ».پورسيدآقايي با بيان
اين مطلب اضافه كرد :سال گذشته شهرداري تهران
 296میلیارد توم��ان از محل اجراي طرح ترافيك به
دست آورد كه این درآمد صرف خرید کابین ،اتوبوس
و توسعه حملونقل ترافیک میشود .در همین رابطه،
روز سه شنبه رونمایی از 13دستگاه اتوبوس دو کابینه
را داریم .در سال  96و  ،97نيز  13قطار جدید به مترو
اضافه شد ،امسال نیز  10قطار جدید به ناوگان اضافه
مي ش��ود .درآمد حاصل از طرح برای شهرداری در
سال  96حدود  350میلیارد تومان بوده و این درآمد
در س��ال  97به  296میلیارد تومان كاهش يافت كه
نشان میدهد درآمد شهرداری از طرحهای ترافیک
 54میلیارد تومان کاهش داش��ته و این رقم ،پاس��خ
برای کسانی است که گمان کردند طرحهای جدید
ترافیک هدف درآمدزایی دارد.پورسیدآقایی درباره

ساماندهي تاکسیهای اینترنتی نيز گفت :در ارتباط
با مجوز این تاکسیها در کمیسیون زیربنایی دولت
جلس��اتی برگزار و موضوع بررسی ش��ده است.طی
بررسیها و جلسات انجام گرفته تاکسیهای اینترنتی
ملزم میش��وند تحت نظارت دس��تورالعمل وزارت
کشور و شهرداریها قرار گیرند که این دستورالعمل
در حال تدوین است.همچنين دستورالعمل نظارت بر
تاکسیهای اینترنتی تصویب شده است و امیدواریم
تا یک ماه آینده این دستورالعملها ابالغ و نظارت را
قانونی انجام دهیم.
معاون ش��هردار تهران در ادامه ب��ه اجرای طرحهایی
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 ترافیک تصویب کردهایم که در
هفته آینده در شورای عالی ترافیک در این زمینه بحث
میشود.او درباره تبلیغ در مترو،اتوبوس و تاکسی نيز
توضيحاتي ارايه واظهار كرد  :این مسأله بهتر است به
خود دستگاه مربوطه واگذار شود که بر اساس مصوبه
قبلی شورا دستگاهی به غیر از سازمان زیباسازی حق
واگذاری تبلیغ را ندارد و به نظرم اصالح مصوبه ش��ورا
در این زمینه نیاز است.البته درآمد حاصل از تبلیغات
قابل توجه نیست و کل مبلغی که سال پیش از طریق
تبلیغ در مترو حاصل ش��د  20میلیارد تومان بود که
رقم آن با یارانهای که ش��هرداری به مترو ارائه میدهد
قابل مقایسه نبوده است.شهرداری ساالنه حدود هزار
میلیارد تومان یارانه بلیت به مترو اختصاص میدهد
و این که برخی تصور میکنند درآمد ناشی از تبلیغات
زیاد بوده ،اشتباه است.

جمعآوريگيتهاينقديعوارضآزادراهيتاپايانسال

معاون ساخت و توسعه آزادراهها با بيان اينكه به زودي
 10آزادراه ديگر به سيس��تم پرداخ��ت الكترونيكي
عوارضي مجهز ميش��وند ،گفت :بيش از  50ميليون
پالك در اين مدت از اين  4آزادراه (آزادراههاي تهران–
ساوه،قزوين–زنجان،تهران–قزوين،تهران–قمچهار)
تردد كردهاند كه پالك  6ميليون خودرو ثبت شده و
در همين م��دت  15ميليارد تومان عوارضي از طريق
پرداختهاي الكترونيكي هم پرداخت شد ه است.
سيد حس��ين ميرش��فيع در گفتوگو با ايلنا ،درباره
جزئيات اضافه ش��دن  10آزادراه 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  ۳۱تيرماه  ۱۰آزاد راه پرتردد ديگر كشور
به اين سيستم اضافه ميشوند.
وي افزود :آزادراههاي 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 ساختوتوسعه
آزادراهها 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��بهاي بانك مسكن برطرف ش��ده و پيامك
تس��ويه به مالكان خودرو داراي «تگ» بانك مسكن
ارسال شد ه است.
معاون ساختو توس��عه آزادراهها با اشاره به افزايش
زيرساختها براي پرداخت الكترونيك عوارضي گفت:
از طريق 16ه��زار خودپرداز امكان پرداخت عوارضي
وجود دارد از سوي ديگر اغلب مجتمعهاي بينراهي
و ساير امكان در مسير داراي دستگاه پز – كارتخوان-
پرداخت عوارضي هس��تند.وي افزود :از سوي ديگر

شهرداري جديتي براي پس گرفتن امالك ندارد

معاون نظارت شوراي ش��هر تهران از عدم جديت ش��هرداري تهران در
باز پسگيري و قانونمند كردن 3000ملك شهرداري انتقاد كرد.
به گزارش ايسنا ،افشين حبيبزاده در مورد آخرين وضعيت باز پسگيري
امالك شهرداري تهران ،اظهار كرد :متاسفانه اهتمام و جديت الزم براي
باز پسگيري امالك وجود ندارد.در اواخر سال  1396شوراي شهر تهران
مصوبهاي به اس��تناد بند  6قانون  55شهرداريها داشت كه براساس آن
شهرداري مكلف بود هرگونه واگذاري ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي
رابهتصويبانجمنشهرياشورايشهربرساند،امامتاسفانهطيسالهاي
متمادياينواگذاريهابهتصويبشورايشهرياانجمنشهرسابقنرسيد.
معاون نظارت شوراي شهر تهران با بيان اينكه در اواخر سال  1396طي
مصوبهاي 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 ميشد و پس
از بررسي به صحن شوراي شهر ميآمد تا اگر اين واگذاريها در خدمت
شهر و شهروندان بود تاييد ميكرديم و اگر اين واگذاري دچار خدشه شده
ودچارتغييركاربريشدهبودآنرابازپسميگرفتيمكهمتاسفانهتاكنون
كه حدود  1.5سال از اين مصوبه ميگذرد حتي يك اليحه واگذاري نيز
به شوراي شهر نيز ارسال نشده تا نسبت به تصميمگيري و تعيين تكليف
اقدام كنيم.
او با بيان اينكه تمام حرف ما اين است كه ليست امالك واگذار شده را به

افتتاح ترمينال سالم فرودگاه
امام(ره) امروز با حضور روحاني

قرار اس��ت ام��روز طي مراس��مي ترمينال س�لام
فرودگاه امام خميني(ره) با حضور حس��ن روحاني،
رييسجمهوري افتتاح ش��ود .قرار ب��ود ،اين پروژه
 ۱۴ماههودرمردادماه ۹۵بهبهرهبرداريبرسد.
به گزارش تسنيم ،سرانجام پس از سالها ترمينال
پر حاشيه س�لام فرودگاه امام(ره) با حضور روحاني
افتتاحميشود.ترمينالسالمباوجودآنكهقراراست
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
رسانههاانجام شد .قراراست ،ترمينال سالم فرودگاه
بينالمللي امام (ره) مبدا سفرهاي هوايي داخلي به
مقاصدگردشگريكشورباشدتاگردشگرانخارجي
بهمحضورودازمرزهواييامامخميني(ره)بتوانندبه
مقصدگردشگريموردنظرعزيمتكنند.

رژيم ترافيكي دوگانه در روزهاي پنجشنبه

گروه راه و شهرسازي|
بدونشكيكيازمهمتريناقدامهايمديريتكنوني
شهرداري تهران صرف نظر از تمام انتقادات وارده به آن،
تغيير رژيم ترافيك تهران بعد از 38سال بوده است .دو
سالپيشزمانيكهمحسنپورسيدآقاييمعاونحمل
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،اماپورسيدآقاييعليرغمهمهمخالفتهاحرف
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
ميتوانن��د وارد محدوده طرح ترافيك ش��وند اما بايد
عوارض آن را كه بر اساس روز و ساعت ورود به محدوده
تعيينشدهاست،پرداختكنند.اينطرحسالگذشته
اجرايي شد اما شهرداري براي اجراي فاز دوم اين طرح
كهحذفمحدودهزوجوفردبودنيزبامشكلمواجهشد
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  20روز 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��یدآقایی معاون حمل و نقل ترافیک
شهرداری تهران در نشس��ت خبري به بيان جزئيات
اين طرح پرداخت.

ايرانشهر

امكان پرداخت عوارضي با كدهاي دستوري از طريق
نصب اپليكيشنهاي مربوطه وجود دارد .روشهاي
ديگري براي پرداخت عوارضي به صورت الكترونيكي
وجود دارد كه جزئيات آن در سايت آنيرو شرح داده
ش��ده است.ميرش��فيع با بيان اينكه در طول  3ماه از
اجراي الكترونيكي شدن پرداخت عوارض آزادراهها 6
ميليون پالك در اين آزادراهها ثبت شد ه است ،گفت:
بيش از  50ميليون پالك در اين مدت از اين  4آزادراه
(آزادراههاي تهران–س��اوه ،قزوين–زنجان ،تهران–
قزوين ،تهران–قم چهار) ت��ردد كردهاند كه پالك 6
ميليون خودرو ثبت شده و در همين مدت 15ميليارد
تومان عوارضي از طريق پرداختهاي الكترونيكي هم
پرداخت شده است.وي ادامه داد :هنوز پيامك پرداخت
عوارضي به پالكهاي عمومي ارسال نشد ه است.
 20درصد تخفيف با  40بار تردد ماهانه
معاون ساختو توسعه آزادراهها افزود :خودروهايي كه
در ماه از يك آزادراه 40بار تردد داشته باشند از تخفيف

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 ميكرد ،اما تاكنون گزارش رسمي نداده هرچند كه اعداد و
ارقامي در گزارشهاي غيررسمي ارايه كردند و حتي امالك را شناسايي
كرده و مشخص شده است كه كدام يك از امالك كاربريشان تغيير كرده
و استفاده غير ميشود ،اما جديت مورد انتظار شورا را ندارند.
معاوننظارتشورايشهرتهرانبابياناينكهاندكيبيشاز 3000ملكاز
سويشهرداريتهرانبهافرادحقيقيوحقوقيواگذارشدهاست،ادامهداد:
همهاينامالكبايددرشورايشهربررسيشودومهرتاييدشورارابگيرند.
شوراي شهر تهرا ن آمار دقيق و نهايي در مورد امالكي كه حق بهرهبرداري
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 ميدهد با بيان
اينكه متاسفانه مصلحت انديشيهايي در خصوص باز پسگيري امالك
انجام ميش��ود ،اظهار كرد :بعضا ديده شده است حتي هنگامي كه براي
بازپسگيري ملك به واحد مربوطه مراجعه ميكنند با تلفن رييسشان
س��رگردانده ميشوند كه اين مس��اله اصال قابل قبول نيست و پيگيري
تذكرمانيكروندقانونيداردوپيگيرآنهستيم،چراكهمتاسفانهمصوبه
شورا اجرا نشده و تذكرات و مكاتبات ادامه خواهد داشت و به نظر ميرسد
با جديتي كه شوراي شهر دارد به نتيجه خوبي ميرسيم.

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

ديگرگيتپرداختنقديدرآزادراههانخواهيمداشت،
گفت :با الكترونيك شدن پرداخت عوارض تعديل نيرو
نخواهيم داشت و قرار نيست فردي بيكار شود.

تغييرشرايطبهنفعمستاجرانباتوليدانبوهمسكن

ايرج رهبر ،رييس كانون سراسري انبوهسازان گفت :بازار اجاره به دليل
جا ماندن تعداد زيادي از خريداران مسكن با انبوه تقاضا مواجه است و در
اين شرايط ساخت خانههاي ارزان و زياد ميتواند بازار را متعادل و شرايط
را به نفع مستاجران تغيير دهد.
رهبر روز دوشنبه در گفتوگو با ايرنا ،اظهار كرد :به دليل آغاز دوره ركود
در بخش مسكن و س��يل خريداراني كه از خريد خانه جا ماندهاند ،بازار
اجاره حباب قابل توجهي دارد و نرخها افزايش يافته است.وي ادامه داد:
وقتيركودتورميباعثافتمعامالتمسكنشدخريدوفروشبهحالت
تعليق در ميآيد و كسي كه ميخواهد صاحبخانه شود به سمت و سوي
اجارهميرودوتقاضادربخشاجارهباالميرودوقيمتهاافزايشمييابد.
كنترل اين وضعيت با عرضه به موقع و افزايش توليد مسكن امكان پذير
است.رهبر تصريح كرد :متأسفانه در 5سال گذشته برنامهاي براي توليد
مسكننداشتيم.هرتصميمدرستياغلطهمدربخشمسكنبالفاصله
اثر آن معلوم نميشود و بعد از سالها مشخص ميشود.به گفته رهبراين
خأل منجر به گراني و افزايش قيمتها ش��ده است.وي با تاكيد بر اينكه
وضعيتفعلينتيجهكاهشتوليدمسكندرپنجسالگذشتهاست،گفت:
مسكن مهر اثر خود را در سالهاي  ۸۸به بعد گذاشت و تا  5سال در بازار
تأثير نسبي داشت .اما از دولت يازدهم به بعد برنامهاي 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.ويگفت:معتقدهستيمكهطرحاقداممليوساخت ۴۰۰هزارواحد
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 خانهدار ش��دن قشر متوسط و متوسط به
پايين است و در اين طرح خانههاي لوكس و الكچري ساخته نميشود.
در اين طرح زمينهاي دولتي وارد ساخت و ساز ميشود و اين خانهها با
هزينههاي كمي ساخته ميشود تا اثر بيشتري بر كنترل قيمت نهايي
آن داشته باشيم.اين كارشناس مسكن در خصوص اينكه طرح مسكن
استيجاري چقدر ميتواند به ضابطهمند كردن نرخ اجاره كمك كند نيز
گفت :هر نوع توليد مسكن با هر اسمي به متعادل شدن قيمتها كمك
ميكند چرا كه باعث تعديل در بازار عرضه و تقاضا خواهد شد.وي ادامه
داد :اگر بخواهيم براي افرادي كه قدرت خريد خانه را ندارند گاميبرداريم
بايد تسهيالت به ساخت داده شود؛ تسهيالت نبايد به خريدار داده شود.
رهبر در پاسخ به اينكه همه نگران هستند كه خانههاي طرح اقدام ملي
در نهايت گران فروخته شود ،گفت :اين خانهها با مشاركت دولت و كمك
بخشخصوصيساختهميشودوسرمايهرادولتبهشكلزمينياپروانه
در اختيار سرمايهگذار ميگذارد .درصدي از اين خانهها به دولت تعلق
داردكه نميتواند بيشتر از  ۱۰درصد گران كند و سود طرف سازنده هم
نبايد  ۱۵درصد بيشتر باشد .هماكنون ساالنه حدود  ۷۰۰تا  ۸۰۰هزار
واحد از برنامه ساخت خانه عقب هستيم.

مع��اون وزي��ر راه و شهرس��ازي از آغ��از پرداخت
تسهيالتارزانقيمتساختبهبافتهايفرسوده
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 بافتهاي
فرسوده افزايش يافته و سقف اين تسهيالت براي
متقاضياندركالنشهرها ۵۰ميليونتومانوبراي
ساير ش��هرها  ۴۰ميليون تومان است .وي با بيان
اينكه نرخ سود اين تس��هيالت با حمايت دولت و
اختصاص اعتبار صورتگرفته كاهش يافته است،
تصريح كرد :در حال حاضر نرخ سود تسهيالت در
دورانمشاركتمدني(دورانساخت)دربافتهاي
فرسوده( ۵۰درصد)نرخمصوبشورايپولواعتبار
براي تسهيالت متناظر است كه اين نرخ با توجه به
مصوبهشورايپولواعتباردرسال ۱۳۹۸بهميزان
( ۹درصد) تعيين ش��ده اس��ت.معاون وزي��ر راه و
شهرس��ازي ،با اعالم اينكه هماهنگيهاي الزم با
همه مديريتهاي شعب استانها براي پرداخت
اينتسهيالتانجامشدهاستواعتباراتموردنظر
دراختياربانكمسكنقرارگرفته،افزود:درراستاي
تكريماربابرجوعورعايتحقوقشهروندي،فرآيند
ثبتناموپرداختتسهيالتبهصورتالكترونيكي
وغيرحضوريانجامميشودومتقاضيانميتوانند
بامراجعهبهسامانهثبتنامتسهيالتبافتفرسوده
(به نشاني )http: //facility.udrc.irيا از طريق
سايت ش��ركت بازآفريني شهري ايران (به نشاني
)udrc.irنسبتبهتكميلدرخواستوبارگذاري
مدارك مورد ني��از اقدام ك��رده و فرآيند دريافت
تسهيالتراپيگيريكنند.عالوهبرتسهيالتپيش
گفته ،در صورت ساخت مسكن توسط سازندگان
حرفهاي و توس��عهگران و همچنين در پروژههاي
تجميعي سقف تسهيالت به شرح جدول شماره
يك قابل افزايش است.همچنين تسهيالت وديعه
مس��كن موقت نيز تجهيز و تدارك ديده شده كه
ميزانونرخسوداينتسهيالتدرجدولشمارهدو
منعكسشدهاست.

كاهش  4درصدي پروازها
در ارديبهشت 98

آمارشركتفرودگاههاوناوبريهواييايرانازكاهش
 ۱۰درصديپروازهايتاخيردارهواپيماييجمهوري
اسالميايران«هما»درارديبهشتماهحكايتدارد.
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي ،آمار
منتشر شده توسطگروهآمارهوانورديو فرودگاهي
شركتفرودگاههاوناوبريهواييايراننشانميدهد
كه درصد پروازهاي داراي ۳۰دقيقه تاخير يا بيشتر
در فرودگاههاي ايران ،در ماه ارديبهشت نسبت به
ماه پيش از آن با  ۸درصد كاهش روبرو بوده و اين در
حالي است كه پروازها در اين ماه نسبت به فروردين
 4درصد كاهش داش��ته اس��ت.در ماه ارديبهشت
،۱۳۹۸ازمجموع ۱۷هزارو ۲۹۳نشستوبرخاست
در فرودگاههاي اي��ران ۳ ،هزار و  ۵۴۶پرواز با تاخير
 ۳۰دقيقه يا بيشتر اتجام شده و اين رقم معادل ۲۱
درصد كل پروازها اس��ت .متوسط زمان تاخير نيز
 ۷۹دقيقه محاسبه شده است.در اين ماه پروازهاي
تاخيردارهواپيماييجمهورياسالميايران«هما»
 ۱۰درصدنسبتبهماهپيشازآنكاهشيافتهواين
در حالي اس��ت كه كاهش نشست و برخاستهاي
اين شركت هواپيمايي ۴درصد بوده و اين به معناي
موفقيت اين ش��ركت هواپيمايي در كاهش ميزان
تاخير در پروازها است.در ماه ارديبهشت ۳۰،درصد
پروازهاي ايرتور با تاخير انجام شده و اين ايرالين را
درمقامنخستايرالينهايتاخيردارقراردادهاست.
كم تاخيرترين پروازها نيز متعلق به هواپيمايي پويا
اير با  ۶درصد تاخير در پرواز است ،البته اين ايرالين
با  ۱۳۳نشست و برخاس��ت ،كم پروازترين ايرالين
كشور نيز به شمار ميرود.

 3حادثه ريلي در  2روز

ديروزقطارمسافريبدونمساف ِراهواز،هنگاممانورو
تغيير سوزن ريل ،در ايستگاه اهواز از خط خارج شد.
به گزارش فارس ،روز دوش��نبه در ايستگاه راهآهن
اهواز ،واگن مسافري روي سوزنهاي خطوط فرعي
جابهجا و از خط خارج شد.خروج از خط اين واگنها،
هنگام مانور و بدون مسافر رخ داده است.
روز دوشنبه همچنين خروج واگن بونكر در ايستگاه
مياندشت رخ دا د و موجب تاخير  ۲ساعته در اعزام
قطار مسافري شماره  ۱۸۰خرمشهر-اهوازشد.بر
پايه اين خبر ،روز يكشنبه نيز مولد قطار فوقالعاده
دوم به شماره ۱۳۰۲در محور جنوب در ناحيه اراك،
در حد فاصل بالكسواريان -راهگرد ،در كيلومتر
ي ش��د كه پس از
 ،۲۳۸دچار حريق و آتش س��وز 
توقف قطار ،مسافران بالفاصله از قطار پياده شدن د و
حادثهاي براي مسافران رخ نداد.

اخبار
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
مشابهآنممنوعيابااعمالشرايطتعرفهايمديريت
الزم را اعمال خواهيم كرد .فرشاد مقيمي اظهار كرد:
با اعالم رس��مي هر واحد صنعتي يا تشكل مربوطه
در مورد داخليس��ازي ي��ك كاالي وارداتي؛ فرآيند
ممنوعيتيامحدوديتوارداتكااليمشابهدردستور
كار ميگيرد .وي افزود :براي تحقق اهداف «نهضت
ساخت داخل» موظفيم همه ابزارهاي حمايتي را به
كاربگيريمودراينمسيرشناساييدقيقچالشهاو
همه فرصتهاي موجود يك ضرورت غيرقابل انكار
است.مقيميادامهداد:جلساتتخصصيكميتههاي
پايش صنايع با نمايندگان تش��كلها و انجمنها با
هدفاحصاءدقيقمشكالتومسائلصنايعمختلف
تشكيلميشود.ويگفت:براياتخاذتصميماتكام ً
ال
كارگشا و البته موثر ،اولويت را در دريافت نقطه نظر و
راهكارهاي پيشنهادي خود صنعتگران قرار دادهايم
تا با يك همافزايي مشترك بتوانيم از شرايط خاص
كنونيبهسالمتوبابهتريننتايجممكنعبوركنيم.
معاون امور صنايع وزارت صمت خاطرنش��ان كرد:
با توانمندسازي و رشد بخشهاي مختلف صنعت،
خوداتكايي و خودكفايي از جمله نتايج درخشان اين
دورهخواهدبود.

راهاندازي  3ميليارد دالر
طرح معدني در 98

رييس هيات عامل ايميدرو گفت :امسال  ۳ميليارد
دالر ط��رح (معدن��ي و صنايع معدني) قرار اس��ت
راهاندازي شود كه هزينه هر ايجاد شغل معادل۵۰۰
هزار دالر است .به گزارش سازمان توسعه و نوسازي
معادن و صناي��ع معدني ايران (ايمي��درو) ،خداداد
غريبپور كه صبح روز گذشته در مراسم افتتاحيه
ششمين همايش بهرهوري معدن و صنايع معدني
سخن ميگفت ،تصريح كرد :يكي از گرايشهاي ما
تقاضامحورشدنپروژههايبهرهوريدرحوزهمعدن،
فوالد،مس،آلومينيوم،سيمانو…است.پروژههاي
تحقيقاتي حتما براساس نيازها و برطرف شدن آنها
تعريف ش��ود.وي ادامه داد :در طرحهاي تحقيقاتي
به دنبال رش��د بهرهوري در كاهش مصارف انرژي
هستيم.همكاريبادانشگاههابراساسقراردادهايي
باش��د كه به رش��د بهرهوري كمك كند .غريبپور
يادآورشد:اگرزمانيكهتجهيزاتازخارجكشوروارد
ميشدشركتهايخارجيراملزمبهآموزشنيروها
ميكرديماكنوننرخبهرهوريباالتريداشتيم.
وي افزود :نيروي انس��اني جايگاه وااليي در ارتقاي
سطح بهرهوري ش��ركتها دارد .زماني كه به دانش
فني دس��ت يابيم گام موثري در ارتقاي ش��اخص
بهرهوريبرداشتهايم.رييسهياتعاملايميدرودر
بخشديگريازسخنانشبهشرايطفعلياشارهكرد
وگفت:بهرهگيريازظرفيتهايموجودوهمچنين
معطل در دوران تحريم ،رش��د نرخ به��رهوري را به
همراهخواهدداشت .ازسويديگر،رييسكميسيون
صنايع و معادن اتاق بازرگاني ايران گفت :در شرايط
فعلي تحريم كه ام��كان تامين تجهيزات و قطعات
وجودندارد،بااعتمادبهجوانانودانشگاهيانومقوله
آموزش ،توانستهايم گامهاي مناسبيبرداريم .بهرام
شكوري هم اظهار كرد :ساخت  ۱۳۰۰قلم قطعه با
يكدهمقيمتتمامشده،ازجملهايناقداماتاست
و موجب حذف ارز تخصيصي براي اين موارد ش��ده
اس��ت.وي ادامه داد :با ارتقاي بهرهوري ،قيمت تمام
شده كاالها كاهش و منافع جمعي افزايش مييابد.
درجهانبيشترينمحصولباكمترينقيمتتوليد
ميشودودرشركتها،ضايعاتبهصفررسيدهاست.
رييس كميس��يون صنايع و معادن ات��اق بازرگاني
ايران افزود :شاخصهاي بهرهوري بخش خصوصي
در مقايسه با بخش دولتي ،به شاخصهاي جهاني
نزديكتراست.ويبااشارهبهارتباطدانشگاهوصنعت
گفت :اين ارتباط بايد به صورتي باشد كه پژوهشها
وپاياننامههابتواندمشكالتبخشخصوصيرارفع
كند.شكوريافزود:منافعحاصلهازاينروندميتواند
سهميبسيارباالترازحقمشاورهايجادكند.مهمترين
مولفهبرايمابهعنوانبخشخصوصي،رقابتيشدن
توليد،كاهشقيمتتمامشدهوافزايشسودبيشترو
درنتيجهتوسعهكسبوكارباارتقايبهرهورياست.

تشريح داليل روند كاهشي
قيمت خودرو

ش�اتا|معاون نظارت بر كاالهاي س��رمايهاي و
خدمات س��ازمان حماي��ت مصرفكنندگان و
توليدكنندگان 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،
شركتهاي عرضهكننده اقدام به ايفاي تعهدات
معوقكردهاند.مناييافزود:باهمكاريقطعهسازان
داخلي و ترخيص بخش��ي از خودروهاي وارداتي
دپو ش��ده در گمركها باعث پوش��ش بخشي از
تقاضاي خريداران شدهايم.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
خودروروندكاهشيرادرپيشگرفتهاست.معاون
نظارت بر كاالهاي سرمايهاي و خدمات سازمان
حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان اعالم
كرد :كاهش س��رعت جابهجايي نقدينگيهاي
سرگردان كه باعث كاهش شكاف عرضه و تقاضا
خودرو و در نتيجه كاهش قيمتها شده است .او
افزود :اين در حالي ست كه حفظ وضعيت عرضه
خودرووافزايشسطحتوليداتشركتهاوتكميل
خودروهايناقصموجوددرانباربهبازاردرماههاي
آيندهمنجربهافزايشعرضهخودروخواهدشد.
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صنعت،معدنوتجارت

پروژه حذف ارز دولتي پنجشنبه اين هفته در ستاد اقتصادي سران قوا تعيين تكليف ميشود

 2سناريو براي ارز 4200توماني

تعادل|
«تكلي�ف ارز  4200تومان�ي اين هفته مش�خص
ميش�ود ».براس�اس گفتههاي نماينده شوراي
اقتصادي سران سه قوه ،براي نظام ارزي كشور در
سال جاري دو سناريو طراحي شده ،كه در جلسه
روز پنجشنبه ( 30خرداد ماه  )98ستاد اقتصادي
س�ه قوه ،مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
براس�اس س�ناريوي نخس�ت ،ارز  4200توماني
همچن�ان باقي ميمان�د اما داي�ره تخصيص آن
كوچكتر خواهد ش�د .به عبارت�ي ،اگر روي اين
سناريو توافق جمعي حاصل شود؛ برخي كاالها از
ليست دريافتكنندگان ارز دولتي ،خط خواهند
خوردونرخارزنيمانيزبهسمتنرخوارداتدربرابر
صادرات حركت كند .عالوه براين ،پتروشيميها و
صادركندگان غيرنفتي كشور هم مكلف خواهند
شد تا  50درصد از ارز خود را در سامانه نيما عرضه
كنند و مابقي ارز حاصل از صادرات آنها در فرآيند
وارداتدرمقابلصادراتبهكشوربازگرداندهشود.
اما سناريوي ديگر ،كه اين روزها طيف بسياري از
صاحبنظران بر آن اتفاق نظر دارند ،حذف كامل
ارز 4200تومانيازگردونهاقتصاديوتشكيليك
بازارارزيدركشوراست.دراينمياناما؛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�تههاي رييسجمهور نزديكتر بوده و
احتم�ال تاييد ادامه روند تخصي�ص ارز يارانهاي
بيشتر از حذف آن است.

ششمين جلسه ش��وراي راهبردي توسعه صادرات غير
نفتي ،روز گذشته با حضور فعاالن اقتصادي و جمعي از
مسووالندولتيبرگزارشد.دراينجلسه،ضمنپيگيري
مصوبات جلس��ات قبلي ،بر پيگيري زمينههاي توسعه
صادراتوحلمسائلپوليوبانكيازجملهنحوهبازگشت
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
درحوزههاي مختلف از جمله پتروشيمي ،صنايع غذايي
و لبني ،خشكبار و  ...نقطه نظرات خود را در زمينه رشد
صادرات تشريح كردند« .نبود سازوكاري مناسب براي
صادركنندگان»«،تعدددستورالعملهادرحوزهتجارتو
توليد»«،تعدددستگاههاينظارتي»«،عملكردجزيرهاي
بخشهاي دولتي»« ،بي توجهي به صنايع دانش بنيان»
و «ك��م توجهي به مگا پروژههاي اقتص��ادي» ،از جمله
مشكالتي بود كه فعاالن اقتصادي به عنوان موانع توسعه
صادرات غير نفتي برشمردند.
تعيينتكليفارزدولتي
اما محور كليدي اين جلس��ه را ميتوان «تعيين تكليف
ارز  4200توماني» دانست .طبق اعالم نماينده شوراي
اقتصادي س��ران س��ه قوه ،قرار اس��ت كه در جلسه روز
پنجش��نبه  30خرداد ماه س��تاد اقتصادي ،ادامه روند
تخصيص ارز  4200توماني از سوي سران سه قوه تعيين

تكليف شود .آنطور كه امير باقري تشريح كرد ،مطالب و
مباحث مطرح شده درباره تغييرات سياستهاي ارزي به
شورايعاليهماهنگياقتصاديسهقوه،انتقالدادهشده
و بر اين اساس دو سناريوي ارزي تدوين شده است؛ يكي
از اين دو سناريو با نظر رييسجمهور به عنوان سناريوي
اصلي نظام ارزي كشور انتخاب ميشود.
طبق گفت��ه اين مقام مس��وول ،در س��ناريوي اول اين
پيش��نهاد مطرح ش��ده ت��ا ارز  ۴۲۰۰توماني همچنان
باق��ي بماند اما به تعداد مع��دودي از كاالها تعلق گيرد؛
يعني جز  ۴قلم كاالي حذفش��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  ۵۰درصد از ارز پتروشيميها 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 بهسمت 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  ۴۲۰۰توماني نيز از چرخه اقتصادي
كشور حذف ش��ود .البته پيش بيني باقري اين بود كه با
توجه به تفكر و دغدغه رييسجمهور ،س��ناريوي اول به
خواستههايرييسجمهورنزديكتراست .اينموضوعي
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
نظراتاعضايشورايراهبرديتوسعهصادراتغيرنفتي
ت تخصيص ارز  4200توماني طي يك
آن بود كه سياس 
سال گذشته ،هزينههاي 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
 ۴۲۰۰توماني با ارز يارانهاي به واردات ،سياس��تي عليه
توليد داخل است .به گفته محمدرضا نعمتزاده ،تجربه
نش��ان داده كه ارز تركيبي همواره به توليد لطمه زده و
نتيجهآندادنيارانهبهواردات،عليهتوليداست.اوبااشاره
به انتخاب دو س��ناريوي ارزي در مورد حذف ارز دولتي
( ۴۲۰۰توماني) گفت :پيشنهاد من اجراي سناريوي دوم
يعنيحذفارزدولتياست.نعمتزادهدرعينحالشرط
اجراي حذف ارز  4200توماني را در حذف بروكراسيها،
كاهش دخالتهاي بانك مركزي و عدم دخالت دولت در
اقتصاد معرفي كرد؛ چراكه سياستهاي ارزي دولت در
سال گذشته تاسفبار بود.
از ديگرسو ،معاون فني و خدمات بازرگاني اتاق بازرگاني
ايران با بيان اينكه ۹۵درصد تشكلها ،اتاقهاي بازرگاني،
اهالي دانشگاه و صادركنندگان ،موافق حذف ارز ۴۲۰۰
توماني هس��تند ،گفت :به نظر ميرس��د با وجود تجربه
شكست سياس��ت تجاري و ارزي اخير ،سياستگذاران
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 ميدهيم .او همچنين خواستار آن

بودكهرييساتاقايرانوكارشناساناقتصاديدرجلسات
س��تاد اقتصادي دولت حضور داشته باش��ند تا نظرات
بخش خصوصي در تصميمگيريها لحاظ شود.به عقيده
عليخاني،بايدابتداوضعيتگذشتهراتعيينتكليفكنيم
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 يكسال اخير،
بررسيهاي پژوهشي ،آمارها و اظهارنظرهاي مسووالن
دولتي نشان داد كه سياست ارز  4200توماني 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 بررسيهاي
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 98در اين
خصوصتاكيدكرد.بطوريكهدرهفتههايگذشتهاعالم
شد كه ديگر دالر 4200توماني به گوشت قرمز تخصيص
پيدانميكندواينكاالازدايرهارزبگيرانخارجشدهاست؛
تصميمي كه ميتواند مقدمه خروج ديگر كاالها از ليست
دريافت ارز باشد.
چرا ارز محصوالت كشاورزي برنميگردد؟
اما موضوع ديگري كه از س��وي اعضا به آن هشدار داده
شد ،صادرات محصوالت كش��اورزي بود؛ موضوعي كه
باعث عدم بازگش��ت  2.5ميليارد دالر ارز به كشور شده
است .در همين رابطه ،رييس سابق اتاق بازرگاني ايران
پيشبيني ميشود محصوالت كشاورزي در سال جاري

تا 2.5ميليارد دالر امكان صادرات داشته باشند ،در حالي
كه اين دو و نيم ميلي��ارد دالر آنطور كه بايد به چرخه
اقتصادي كشور باز نميگردد .به گفته محسن جاللپور،
اين محصوالت ممكن است توسط افرادي صادرشود 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 ،صادركنندگان بايد اظهار نام ه مالياتي خود را تا
يك ماه ديگر تسليم كنند ،اما اين در حالي است كه آنها
دربارهتكاليفسال 97دراينموردهنوزبالتكليفهستند
وهنوزدستورالعمليبهآنهاابالغنشدهاست.رييسسابق
اتاق بازرگاني ايران بيان كرد :بايد مش��خص ش��ود تا با
توجه به تغييرات متعدد دستورالعملها در سال گذشته
صادركنندگان 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
سرپرستسازمانتوسعهتجارت،صادراتغيرنفتيايران
تا پايان دومين ماه از سال جاري حدود  ۸ميليارد و ۴۰۰
ميليون دالر بود كه در فروردين ماه  98به دليل مسائل
ناشي از سيل قدري كاهش يافت.
با وجود اين در مقايس��ه با مدت مش��ابه سال  1397كه
اين رقم  7.7ميلي��ارد دالر بود ،بيش از  ۸درصد رش��د
نش��ان ميدهد .به گفت��ه محمدرضا مودودي ،س��هم
صادرات غيرنفتي در  ۴۰سال گذشته از حدود  ۴درصد
به بي��ش از  ۵۰درصد افزايش يافته اس��ت و هماكنون
ايران نوزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا محس��وب ميشود.

در عين حال ،س��هم عراق و افغانس��تان از بازار صادرات
غير نفتي ايران  ۱۲ميليارد دالر اعالم ش��د .از ديگرسو
مطابق آمارهاي اعالمي ،س��هم  ۱۵كش��ور همس��ايه
از مجم��وع صادرات غير نفتي ايران در س��ال گذش��ته
 ۲۴ميلي��ارد دالر ب��ود ك��ه  ۵۶درص��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 كاالهاي كشورهاي
همسايهبدلشود،كشورهيچنيازيبهارزحاصلازفروش
نفت ندارد .او با بيان اينكه هماكنون ايران دومين كشور
دارايبيشترينكشورهايهمسايهدرجهاناست،گفت:
كشورهاي همسايه ايران ساالنه ۱۲۰۰ميليارد دالر انواع
كاال و خدمات وارد ميكنند؛ در صورتيكه تنها ۱۰درصد
اين كاالها و خدمات فني مهندسي از ايران تامين ميشد.
امامشكالتفعليتجارتباهمسايگانچهمواردياست؟
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 ،مهمترين عوامل زيرساختي مورد نياز بطور
وي��ژه مواردي چون «فرآيند كن��د رويههاي گمركي»،
«عدم توسعه مناسبات بانكي»« ،مشكالت صدور رواديد
دوجانبه»« ،نياز به س��رمايهگذاري»« ،بروكراس��ي در
فرآيندهاي تجاري» و «هزينههاي باالي حمل و نقل»
است .او گفت :بدون همكاري دستگاههاي اجرايي دست
اندركار و در صورت عدم تامين و ايجاد زيرس��اختهاي
مناس��ب ،برنامههاي ترويجي تأثير موثر بر روند توسعه
صادرات به اين كشورها نخواهند داشت.

نخستين همايش روز جهاني ايمني مواد غذايي در اتاق بازرگاني تهران برگزار شد

ائتالف بخشخصوصي 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
بخشخصوصي،باتاكيدروياهميتسالمتبودنغذااز
ضرورتتدويناستانداردهايشفافواطالعرسانيدقيق
به مصرفكننده در مورد مواد غذايي توليد شده گفتند.
در نخستين همايش روز جهاني ايمني مواد غذايي كه به
مناسبت نامگذاري روز  7ژوئن با همين عنوان از سوي
س��ازمان ملل متحد ،در اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن
وكشاورزي تهران برگزار شد« ،سند كميته هادي براي
كنترل ايمني مواد غذايي در ايران» به امضا رسيد.
آمادگي اتاق تهران براي ورود به استراتژي
امنيتغذايي
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 توافقنامه همكاري مشترك ميان
اين دو نه��اد از بخشخصوصي و دولتي براي همافزايي
بيش��تر در اقدامات بهينه براي رفع مش��كالت فعاالن
اقتصادي در حوزه استاندارد اشاره كرد كه سال گذشته و
طيمراسميبهامضارسيد.مسعودخوانساريهمچنين
با اش��اره به فعال بودن تشكلهاي مرتبط با صنعت غذا
در سراسر كشور و نيز وجود كميسيونهاي كشاورزي
و صناي��ع غذايي و اقتصاد س�لامت در اتاق تهران براي
رسيدگي به مس��ائل مختلف اين حوزه ،از آمادگي اتاق
ته��ران براي همكاري با دس��تگاههاي اجرايي از جمله
سازمان ملي استاندارد ،وزارت بهداشت و وزارت جهاد
كشاورزي در راستاي تحقق برنامههاي مرتبط با امنيت
غذايي در كشور خبر داد.
فرحناز قالس��ي ،مديركل دفتر مطالع��ات تطبيقي و
مشاركت در تدوين استانداردهاي بينالمللي نيز با اشاره
به برگزاري اين همايش به مناسبت روز جهاني ايمني
موادغذايي(هفتمژوئن)توضيحداد:بررسيهايسازمان
جهاني بهداشت نشان ميدهد ساالنه از هر  10نفر يك
نفربهدليلمصرفغذايناايمنميميردوبطوركلي33،
ميليون نفر در سال به دليل بيماريهاي ناشي از مصرف
غذاي نامناسب فوت ميكنند.
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 بينالمللي»« ،مشاركت در
تدوين استانداردهاي بينالمللي به منظور حفظ منافع
تجاري كش��ور»« ،هماهنگي قوانين و مقررات داخلي
با اس��تاندارد»« ،ساماندهي و تقويت سيستمهاي ملي
كنترلغذادرراستايافزايشايمنيوكيفيتمحصوالت
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 بينالمللي سپس به اقدامات سازمان ملي
اس��تاندارد در بهبود وضعيت ايمني غذايي از جمله در
حوزههاي پااليش آاليندهها و اصالتسنجي اشاره كرد
و از تهيه پيشنويس اصالتسنجي 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 دستگاههاي 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 پيشنويس
سندمليايمنيغذاازسوياينسازمانخبردادوبهگفته

وي ،اين پيشنويس در حال نهايي شدن و آماده تصويب
است.وحيد مفيد با اشاره به اينكه در كشور هنوز سيستم
ثبت بيماريهاي ناشي از غذا ايجاد نشده است ،افزود :از
كل  120ميليون تن مواد غذايي توليدي در كشور ،تنها
 30ميليون تن آن ،توسط سازمانهاي مرتبط نظارت
ميشود.وي همچنين با بيان اينكه پيشنويس اليحه
جامع امنيت غذايي در مجلس شوراي اسالمي تهيه و
تدوين ش��دهاست ،گفت :طرح نشانگرهاي 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.
برنامههاي استان تهران
براي ارتقاي امنيت غذايي
استاندار تهران نيز در اين همايش گفت :در استان تهران
در مجموع  187هزار هكتار اراضي وجود دارد كه از اين
ميزان 50،هزار هكتار آن اراضي باغي است كه حدود5.7
ميليون تن محصول برداشت ميشود و به ميزان  3برابر
باالتر از ميانگين كشوري است.
انوشيروان محسني بندپي با بيان اينكه از حيث افزايش
كميمحصوالتغذايي،قدمهايبلنديدرسطحاستان
تهران طي سالهاي اخير برداشته شدهاست ،افزود :با
اين حال در حوزه امنيت غذايي هن��وز نياز به اقدامات
فوري احساس ميشود.وي همچنين نسبت به ارتقاي

دانش مصرفكنن��دگان مواد غذايي در كش��ور تاكيد
كرد و با بيان اينكه توانمندس��ازي آحاد جامعه بايد در
دستوركار نهادهاي دولتي و بخشخصوصي قرار گيرد،
افزود :در كشورهايي مانند ژاپن و كرهجنوبي ،استفاده
از دس��تگاههاي ماكروويو براي گرم كردن غذا به دليل
خطرات ناش��ي از آن ،ممنوع شده است.سعيد سعادت
مديركل دفتر محيطزيست 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  9رقمي و نيز نشان حد مجاز
آاليندهها الصاق ميشود تا مصرفكنندگان نسبت به
صحت و سالمت اين مواد اطمينان حاصل كنند.
به گفته وي ،به همين منظور سامانهاي در وزارت جهاد
كشاورزي راهاندازي شده است كه به كشاورزان كمك
ميكند 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 ميكند كه موضوع امنيت غذايي را از لحاظ
كميوكيفيمورداهميتوبررسيقراردهيم.همچنين
در زمينههاي مختل��ف از جمله محصوالت تراريخته و
توليدات طيور و محصوالت پروتئيني بايد بررسي شود
كه چه راهكارها و روشهايي را به كارگيريم.
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 ميتوان انجام داد اين است كه روي محصوالت
برچسب تراريخته زده شود تا مصرفكننده مختار باشد
در مورد مصرف يا عدم مصرف آن تصميمگيري كند.
وي با تاكيد بر اين نكته كه در نهايت بايد محصولي كه
به دست مردم ميرسد سالم باشد ،اظهاركرد :از حداقل
حقوقمصرفكنندهايناستكهبداندبرايمثالشيري
كه اس��تفاده ميكند 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 هزينههاست .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
پيگريميكنيمودرحالحاضرباتوجهبهشرايطتحريم
بايد به همه مردم اطمينان دهيم كه خوراكشان تامين
ميشود .در سطوح بعدي نيز مباحث مربوط به سالمت
مطرح ميشود.او تصريح كرد :برنامه تدوين قانون توسعه
نظام اس��تاندارد و آييننامههاي 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
رونقتوليدوشرايطاقتصاديكنونيكشورافزود:درحال
حاضر با توجه به شرايط پيش آمده براي اقتصاد كشور،
تماميتوجههابهسمتحلمسائلاقتصاديجلبشده
است اما يكي از الزامات رونق توليد ،كيفيت است.
وي تاكيد كرد :هرچند كه س��رمايهگذاري 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��الهاي  2015تا
 2019را با بهرهگيري از كدكس تدوين و تطبيق كرده
اس��ت و در حال حاضر نيز وارد مرحله جديد  2020تا
 2025شدهايم .نيره پيروزبخت سپس به راهبري ايران
در كميته خاور نزديك كدكس طي چهار سال گذشته
اش��اره كرد و افزود :طي س��الهاي اخي��ر ،همافزايي 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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كاهش احتمالي نرخ بهره توسط فدرالرزرو در پايان 2019

جنگ ارزي هم در راه است
گروه جهان|
بانك مركزي امريكا (ف��درالرزرو) با موج جديدي
از فش��ارهاي دونالد ترامپ رييسجمهوري 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 ميكند .در
اين ميان خبرگزاري اسپوتنيك در گزارشي با اشاره
به تاثير جنگ تجاري بر سياس��تهاي مالي و پولي
دولتها پيشبيني كرده كه پس از جنگ تعرفهاي،
جنگ ارزي هم از راه خواهد رسيد.
بهگزارش 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 ميدهند
فدرال رزرو براي تقويت اقتصاد كش��ور امريكا نرخ
بهره را كاهش دهد .نرخ بهره امريكا در حال حاضر
در محدوده  2.25درصد 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 .سرمايهگذاران 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 ميگويد تا زماني كه
پاول نرخ بهره كوتاهمدت 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��رمايهگذاري 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« :سرمايهگذاران چشم به اجالس هفته
آينده س��ران اتحادي��ه اروپا و همينط��ور تصميم
روس��اي بانك مركزي ژاپن و امري��كا دوختهاند تا
شاهد تصميم آينده اقتصادهاي بزرگ جهاني براي
سياستهاي انبساط مالي باشند .همه نگران كاهش
رشد اقتصادي هستند و پيشبيني ميشود كه نرخ
بهره بانكهاي 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،
پيشبيني كرده كه پس از جنگ تجاري ،جنگ ارزي
در راه است .در بخشي از اين گزارش آمده :همه به ياد
دارندكهترامپسالگذشتهبارهاازبانكمركزيامريكا
(فدرال رزرو) ميخواست تا نرخ دالر را كاهش دهد .او
معتقدبودكهفدرالرزروعالوهبرسختگيريمضحك،
نرخ بهره را بيش از حد باال نگه ميدارد .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
فراترازعرفديپلماتيك،باانتشاربيانيهاياعالمكردكه
ترامپاستقاللفدرالرزرورامتزلزلميكند.ترامپاما
بر خواست خود پافشاري كرد و به هدفش رسيد .رزرو
فدرال امريكا ژوئن براي نخستينبار 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 ميشود.
حالتحليلگرانمعتقدندكهعالوهبرجنگهايتجاري،
وقوع جنگهاي 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 ميدهد .اين در حالي است كه
نرخ رزرو فدرال بيش از حد باالست و قرار است باز هم
باالتر برود ».البته رييسجمهوري امريكا براي چنين
اظهاراتيداليلكافيدارد.تحليلگرانگلدمنساكس
شركت خدمات مالي و بانكداري امريكايي و جهاني،
اعالم كردهاند 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  7يوان
رسيده اس��ت .اين بدان معناس��ت كه يوان ميتواند
به س��طح بيش از  10سال پيش برس��د .كارشناسان
برآوردهاي خود را براي يوان در برابر دالر اصالح كردند
چراكهمعتقدندكاهشارزشپولچينيدرواقعپاسخ
ناگزير پكن به افزايش تعرف ه كاالهاي وارداتي از سوي
اياالت متحده است.
در پايان گزارش اس��پوتنيك آمده« :نرخ پايينتر ارز،
كاالهاي چيني را ارزانتر و به همين ترتيب محبوبتر
ميكند .بنابراين خطر تبديل جنگ تجاري به جنگ
ارزي افزاي��ش مييابد و اگر اينب��ار امريكا در جنگ
تجاري و تعرفهاي 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
ميليارددالررسيد.دالرقويبهصادراتامريكاييضربه
ميزند و منجر به چنين ارقامي ميش��ود .به هر حال،
در حال حاض��ر دالر در عرض دو ماه كاهش يافته و به
حداقل رسيده است .با اين حال ،جالبترين رويدادها
ماههاي آينده رخ خواهد داد .بانك مركزي امريكا قرار
است در نشست ماه آينده تصميمهاي مهمي را اتخاذ
كند .سپس بانك مركزي اروپا بايد تصميم خود را اعالم
كند .بانك اروپا ممكن اس��ت تالشه��اي جديدي را
براي تضعيف يورو انجام دهد؛ زيرا كاهش احتمالي نرخ
رزرو فدرال ،دالر را كمي تضعيف كرده و يورو را تقويت
ميكند و س��پس دوباره نوبت چين و ديگر كش��ورها
ميرسد.اينبدانمعناستكهاحتمااليكجنگارزي
در پيش خواهد بود».

تشديد اختالفات تركيه و اروپا بر سر اكتشاف گاز در قبرس

حمله اردوغان به امانوئل ماكرون
گروه جهان|
«ش��ما چه ميگويي؟ 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
ازاظهاراترجبطيباردوغانرييسجمهوريتركيه،
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��زارشداده ،اردوغان كه در
نشستانجمنعموميشورايصادركنندگانتركيهاي
دراستانبولخطاببهامانوئلماكرونرييسجمهوري
فرانسه ،گفته« :شما چه ميگويي؟ 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 رييسجمه��وري تركي��ه ب��ه قرارداد س��ال
۱۹۶۰ميالدي 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 ميگويد ،وضعيت
وكالت خود را ارايه كند.
اردوغ��ان خط��اب ب��ه ماك��رون گفته« :گويا ش��ما
رياستجمهوري فرانسه را رها كرديد و به شغل وكالت
روي آورديد ،اما وقتي اردوغان سخني ميگويد ،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 ميگوييد؟ ما سنگيني بار
مسووليتهايمان را به درستي درك ميكنيم ،اما شما
اين را درك نميكنيد».
اردوغانبااشارهبهاينكهتركيهدرمرحلهبسيارحساسي
بهسرميبرد،افزوده«:تمامبارمسووليتكارهابردوش
داريم تا اين مرحله را با پيروزي به پايان برسانيم ،و اين
مسووليت ما در برابر كشور و مردم تركيه است».
سخنان رييسجمهوري تركيه دو روز پس از آن بيان
ميش��ود كه امانوئل ماكرون پس از نشس��ت سران
اتحاديه اروپا در مالت ،فعاليتهاي 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 عقبنش��يني
نخواهد كرد».
آلكسيس سيپراس نخس��توزير يونان ،نيز دوشنبه
در واكنش به سخنان تند اردوغان گفته« :اگر تركيه

شكست راستهاي افراطي
در انتخابات محلي آلمان

تعويق دوباره رونمايي از طرح
موسوم به «معامله قرن»

گروه جهان| راستهاي افراطي آلمان كه در دو سال
گذشته موفق به كسب كرس��ي نمايندگي در پارلمان
آلمان،بوندستاگ،همشدهانديكيازمهمترينشانسها
براي كسب يك ش��هرداري را از دست دادند .بهگزارش
يورونيوز ،حزب مليگراي «آلترناتي��وي براي آلمان»
(آ اف د) كه سرمايهگذاري زيادي روي پيروزي خود در
شهر«گورليتز»درايالتساكسكردهبود،بااتحاداحزاب
مخالف و خالف پيشبينيها موفق نش��د در انتخابات
شهرداريپيروزباشد.نمايندهحزبدموكراتمسيحي،
حزب در قدرت آلمان به رهبري آنگال مركل ،موفق شد
با كس��ب ۵۵.۱درصد آرا گوي سيقت را از نماينده آ آف
د در اين شهر بربايد« .آ اف د» ۴۴.۹درصد آرا را به دست
آورد .سباستين ويپل نماينده راست گرايان افراطي در
اين انتخابات ،يك ورزش��كار حرفهاي رشتههاي رزمي
است .گورليتز  ۵۵هزار نفر جمعيت دارد اما نتيجه اين
انتخاباتوبرداحتماليراستگرايانافراطيميتوانست
نگرانيهايزياديرادرمياناحزابرقيببرايانتخابات
پيشرو ايجاد كند .آ اف د براي اولينبار پس از جنگ دوم
جهاني و حضور «راست افراطي نازي» موفق شد سال
گذشته در انتخابات سراسري آلمان نماينده به پارلمان
اين كشور بفرستد .نظرسنجيها هم در گورليتز نشان
يدادنمايندهراستهايافراطيبيشترينشانسكسب
م
پيروزي در اين شهر را دارد .نماينده اين حزب در اولين
دورانتخابات شهرداريهاكهدرپايان ماه مهبرگزار شده
بود موفق شد با كسب ۳۶درصد آرا در صدرقرار بگيرد.
تنهاعاملپيروزيحزبدموكراتمسيحيائتالفاحزاب
كوچكتر با نماينده آن و تبليغات وسيعي بود كه عليه
راستگرايانافراطيدرجريانانتخاباتمنتشرشدند.

گروه جهان| فرس��تاده رييسجمه��وري امريكا به
خاورميانهاحتمالدادهكهاعالمجزيياتطرح«معامله
قرن»ارايهشدهازسويكاخسفيدبرايپاياندرگيريها
ميان دو طرف فلسطيني و اس��راييلي ،به اوايل نوامبر
موكول ش��ود .بهگزارش ايسنا ،جيس��ون گرينبالت
فرستاده دونالد ترامپ به خاورميانه با اشاره به احتمال
تعويقدوبارهاعالمطرحمعاملهقرنبهاوايلنوامبر،گفته:
«فكرميكنممنطقحكمميكنداگربخواهيممنتظر
تشكيلكابينهجديداسراييلباشيم،درواقعبايدتامدتي
كه احتماالً به ششم نوامبر كشيده ميشود ،در انتظار
بمانيم ».دول��ت ترامپ پيش از اين نيز ارايه طرح صلح
خودموسومبهمعاملهقرنرابهپسازبرگزاريانتخابات
اسراييل در ۹آوريل موكول كرده بود ،اما آن انتخابات به
تشكيلكابينهمنجرنشدو۱۷سپتامبربهعنوانتاريخ
جديدي براي انتخابات تعيين ش��د .احتمال ميرود
تش��كيل كابينه جديد در اوايل نوامبر و پس از انتخاب
نخستوزيروانجاممذاكراتبرايتشكيلائتالفصورت
گيرد.گرينبالتگفته«:بركسيپوشيدهنيستكهبگويم
انتخابات اسراييل قطعاً ايده جديدي را در ذهنهاي ما
ايجادكرد.اگربرگزاريانتخاباتجديدياعالمنشدهبود
چهبساماجزيياتطرحرادرتابستانمنتشرميكرديم.
دولت ترامپ ارايه اي��ن طرح را به پس از ماه رمضان كه
اوايلژوئنبهپايانرسيد،موكولكردهبود.اكنونتمركز
مابركنفرانسبحريناست .فلسطينيهامخالفتخود
راباطرحمعاملهقرناعالمكردهاند.آنهاهمچنيناعالم
كردهاندكهدركنفرانسبحريننيزشركتنخواهندكرد.
گفته شده ،معامله قرن طرحي در اغلب بندهاي خود
حقوقفلسطينيهارارعايتنميكند.

رشد سرمايهگذاري
درجنگافزارهايهستهايجهان

گروه جه�ان| طبق تازهترين گزارش موسس��ه
سيپري ش��مار جنگافزارهاي هس��تهاي اندكي
كاهش يافته ،اما اهميت آن بهويژه براي قدرتهاي
هستهاي بيشتر ش��ده است .كارشناس��ان در اين
گزارش همچنين از تشديد رقابت هستهاي سخن
گفتهاند .سرمايهگذاريهاي قدرتهاي هستهاي
در جنگافزارهاي هستهاي نيز بيشتر شده است.
بهگزارشدويچهوله،شنونكايلكارشناسموسسه
سيپري،تصريحكردهنقشواهميتجنگافزارهاي
هستهايدرچارچوباستراتژيهايامنيتيونظامي
قدرتهايهستهايروبهافزايشگذاشتهاست.اين
موسسه پژوهش��ي در آغاز  ۲۰۱۹حدود ۱۳هزار و
 ۹۰۰كالهكهستهايدرجهانوجودداشتهاست.
يكسالپيشازآنشماراينجنگافزارهابر۱۴هزار
و ۴۶۰فقره بالغ ميش��د .بهگفته كارشناسان ،اين
كاهشاندكازجملهبهاينبرميگرددكهقدرتهاي
هس��تهاي آن دس��ته از جنگافزارهاي اتمي را كه
نيازي به آن نداشتهاند ،از دور خارج كردهاند .شمار
كالهكهايهستهايدرجهاندراوجدورانجنگ
س��رد در دهه 80بر۷۰هزار فقره بالغ ميشد .طبق
گزارش سيپري امريكا و روسيه روي هم ۹۲درصد
از كالهكهاي هس��تهاي جهان را در اختيار دارند.
كارشناسان شمار كالهكهاي هستهاي موجود در
زرادخانههاي اين دو كشور را به ترتيب  ۶۱۸۵فقره
(امريكا) و  ۶۵۰۰فقره (روسيه) برآورد ميكنند .در
گزارشسيپريهمچنينتالشهايكرهشماليبراي
دستيابي به تسليحات هستهاي مورد ارزيابي قرار
گرفتهاست.كارشناسانبراينباورندكهكرهشمالي
در حال حاضر ۲۰تا۳۰كالهك هستهاي در اختيار
دارد.ايندرحالياستكهشماراينجنگافزارهادر
كرهشمالييكسالپيشازآن۱۰تا ۲۰فقرهارزيابي
شده بود .ش��مار كالهكهاي هستهاي به تنهايي
مهمنيست.نكتهتعيينكنندهآناستكهچهتعداد
از اين جنگافزارهاي هستهاي آمادگي بهكارگيري
در عمليات جنگي را دارند .آنگونه كه كارشناس��ان
موسسه سيپري ارزيابي كردهاند ،شمار اين دسته از
جنگافزارهابر ۳۷۵۰فقرهبالغميشودوتنهاروسيه،
امريكا،بريتانياوفرانسههستندكهميتوانندبالفاصله
ازكالهكهايهستهايخوداستفادهكنند.موسسه
پژوهشيسيپريدرگزارشخودهمچنيندرمورد
سپري شدن پيمان «اس��تارتنو» هشدار داده كه
اعتبار آن در س��ال  ۲۰۲۱به پايان ميرسد .پيمان
«استارت نو» در ۲۰۱۰بين روسايجمهوري وقت
امريكاوروسيه،باراكاوباماوديمتريمدودف،امضا
ش��د .بر اساس اين پيمان ،دو كشور تعهد كردند در
هفتسالشماركالهكهايهستهايفعالخودرا
تا۳۰درصدكاهشدهند.

كوتاهازمنطقه

بخواهد با اكتشاف گاز در قبرس حقوق مردم يونان و
قبرس را زير پا بگ��ذارد ،احتماال اتحاديه اروپا آنكارا را
تحريم خواهد كرد».
نخستوزيريونانگفتهكهايننشستبهدنبالتحركات
تركيه براي اس��تخراج گاز در منطق��ه اقتصادي ويژه
قبرسصورتگرفتهاست.براساسبيانيهدفتررسانهاي
دولت يونان ،سيپراس گفته« :ما و قبرس نقض قوانين
بينالمللي آنكارا را بهشدت محكوم ميكنيم».
نخس��توزير يون��ان ب��ا بي��ان اينك��ه ب��ا «نيكوس
آناستاسيادس» رييسجمهوري قبرس براي اقدامات
ديپلماتيك مش��ترك در چارچارچوب اتحاديه اروپا
تبادلنظر 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 ميشود .هر كشوري كه بخواهد
حق حاكميت يونان و جمه��وري قبرس و نيز قوانين
بينالملل��ي را نقض كند ،پيامده��اي آن دامنگيرش
خواهد شد».
سخنان نخس��توزير يونان درحالي بيان ميشود كه
مولود چاووش اوغلو وزير خارجه تركيه ،ش��نبه گفته
است كه اكتشاف گاز از س��وي آنكارا در شرق درياي
مديترانه نقض قوانين بينالمللي نيست .اوغلو بر عزم

آن��كارا براي دفاع از حقوق قبرس��يهاي ترك تبار در
بهرهبرداري از منابع اين جزيره تاكيد كرده است.
جزيره قبرس كه س��ومين جزيره ب��زرگ در درياي
مديترانهبهشمارميآيد،تاسال ۱۹۶۰تحتحاكميت
انگليس قرار داشت .در اين سال قبرس كه ساكنان آن
بطور عمده يوناني و تركتبار 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
۱۹۶۳ميالدي 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 ۱۹۶۴با اعزام
نيروهاي پاسدار صلح مانع تشديد بيشتر درگيريها
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 ميرود ك��ه به علت اينكه
كش��ورهاي حاش��يه اين دريا از جمله تركيه و يونان
بهشدت از نظر منابع انرژي در مضيقه هستند ،طبيعي
بهنظرميرسدكهبرايدسترسيبهاينمنابعهمچنان
دچار اختالف باشند.

پايان قطعي بيسابقه برق
در آرژانتين و اروگوئه

كاهش ۱۰۰ميليارد دالري
فروش هواوي در دو سال آينده

معترضانهنگكنگي
در خيابانها ماندند

گروهجهان| قطع برق دهها ميليون نفر در آرژانتين و
اروگوئه بهدليل ايرادي ناشناخته در شبكه برق ،اكنون
الكتريس��يته در بيش��تر بخشهاي اين دو كشور به
جريان افتاده است .موريسيو ماكري ،رييسجمهوري
آرژانتين ،قول تحقيقات كام��ل در اين زمينه را داده
است .گفته ش��ده كه اين خاموش��ي بهدليل ايراد در
شبكهاي بود كه به آرژانتين و اروگوئه بطور مشترك
خدم��ات ميدهد .قطع ب��رق درحال��ي روي داد كه
آرژانتينيها ب��راي رفتن پاي صندوقه��اي راي در
انتخابات محلي آماده ميشدند .گفته شده ،رايگيري
در چند منطقه استاني عقب افتاده است .يك شركت
انرژي دولتي گفته بخشهايي 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 بيس��ابقه توصيف كرده« :اين اولينبار
استكهچنينچيزيدرسراسركشوراتفاقميافتد».
رسانههاي آرژانتين با نقل قول از منابع مطلع دولتي
گزارش دادند كه قطع برق به ايرادي در سيستم انتقال
برق از سد هيدروالكتريك ياكايكريتا مربوط ميشود.
با اين حال گوستاوو لوپتگوي وزير انرژي آرژانتين ،با
تاكيدبراينكهشبكهبرقكشوركامالسالماست،گفته:
«در اي��ن مقطع هيچ احتمالي را مردود نميدانيم .اما
فكر نميكنيم كه به حملهاي سايبري مربوط باشد».
به گفت��ه مقامهاي رس��مي برق بي��ش از  ۸۰درصد
مشتريان در آرژانتين اكنون وصل شده است .جمعيت
دو كشور روي هم  ۴۸ميليون نفر است.

دريچه

قتلمنتقدپاكستاني
در اسالمآباد

گروهجهان|«رنژنگفي»بنيانگذارشركتفناوري
هواوي ،گفته اس��ت كه بهدليل تحريمهاي امريكا اين
شركتدردوسالآيندهتوليدشرابهارزش ۳۰ميليارد
دالركاهشميدهد.بهگزارشبيبيسي،رنكهدريك
تلهكنفرانس در تلويزيون دولتي چين حضور داش��ت
گفته فروش اين غول فناوري چيني در دو سال آينده
به  ۱۰۰ميليارد دالر سقوط خواهد كرد .او اين سقوط
رابههواپيماييبهشدتآسيبديدهتشبيهكرد.امريكا
ش��ركت هواوي را كه دومين توليدكننده بزرگ تلفن
هوشمنددرجهاناست،درفهرستسياهخودقرارداده
اس��ت .اياالت متحده ميگويد هواوي ميتواند امنيت
مليكشورراتهديدكندوآنرادرفهرستشركتهايي
گذاشته كه اجازه استفاده از تكنولوژي امريكا را بدون
تاييد قبل��ي ندارند .همكاري با بنگاههاي جاسوس��ي
بينالمللي ،دزديدن بازوي رباتيك (دزديدن مالكيت
معنوي ربات تَپي از شركت تيموبايل) ،ماجراي ورقه
شيشههايالماسپوشمقاومازجملهاتهاماتياستكه
عليه شركت چيني هواوي مطرح شده است .بنيانگذار
هواوي گفته كه ه��واوي هرگز فكر نميكرد كه اياالت
متحدهبرايتحريماينشركتتاايناندازهمصممباشد.
هواويبهبخشاصليجنگتجاريبيندوكشورامريكا
و چين تبديل شده است .برخي از كشورهاي غربي به
رهبري امريكا فعاليت شركت چيني هواوي را بهدليل
نگرانيها در م��ورد به خطر افتادن امنيت ملي متوقف
كردهاند .عالوه بر اياالت متحده ،نيوزيلند و اس��تراليا
مشاركت هواوي را در راهاندازي و گسترش شبكه تلفن
همراه ۵جيمنعكردهاندوچندكشورنيزراهاندازياين
فناوري توسطهواويرادردستبررسيدارند.

گروه جهان| با باال گرفتن اعتراضها به «كري لم»
رييس امور اجرايي هنگكنگ ،چين اعالم كرده كه
به حمايت از او متعهد است .در حالي كه يكشنبه دو
ميليون نفر از جمعيت هفت ميليوني هنگكنگ به
اعتراضهاعليهدولتاينمنطقهوسياستهايهمسو
باپكنپيوستند،صدهاتنازآنهاصبحدوشنبههمچنان
درخيابانهاباقيماندند.بهگزارشآسوشيتدپرس،موج
گستردهتجمعاتوراهپيماييهايتازهدرهنگكنگ
با اعتراضات به اليحه اس��ترداد مظنونان به چين آغاز
شد .كري لم كه نخست هيچ ترديدي در لزوم تصويب
اليحه ابراز نميكرد ،با باال گرفت��ن اعتراضها ،وقوع
خشونتهايكمسابقهومرگيكيازمعترضانبهدليل
سقوط از داربست ،ارايه اليحه به شوراي قانونگذاري
را براي زمان نامش��خصي به حال تعلي��ق درآورد .اما
معترضان نه تنها خواستار كنار گذاشتن اليحه بطور
كاملهستندبلكهبسياريازآنهادرحالحاضرخواستار
كنارهگيري كري لم شدهاند .توني چانگ كارشناس
روابط هنگكنگ و چين ،گفت��ه« :اعتراضها ديگر
مربوط به يك اليحه نميشود ،بلكه كل دولت را نشانه
گرفت��ه و با نارضايتيها و مش��كالت ديگر اجتماعي
درآميختهاست ».هنگكنگمنطقهويژهادارياست
كهتحتسياستموسومبه«يككشورودوسيستم»،
درامورقضايي،اجرايي،ماليوانتظاميمستقلازپكن
اداره ميش��ود و در مقايسه با جمهوري خلق چين از
آزاديهايبهمراتببيشتريبرخورداراست.بااينحال
درسالهايگذشتهچينوشوراياجراييهنگكنگ
تالش كردهاند تا اين منطقه را به پكن نزديكتر كنند
كهدرموارديبااعتراضهايگستردهروبروشدهاست.

فعال پاكس��تاني منتق��د به سياس��تمداران و
نظاميانتوسطمهاجمانناشناختهدرمنطقهاي
جنگلي در اس�لامآباد به قتل رسيد .بهگزارش
آسوش��يتدپرس ،محم��د باللخان ع�لاوه بر
فعاليتهاي سياس��ي ،يك روزنامهن��گار آزاد
بود .اين طرح قتل پ��س از انتقاد تند باللخان
از انتص��اب ژنرال فيض حم��دي به فرماندهي
سازماناطالعاتنظاميپاكستانصورتگرفت.
فيض حمدي پيش از اين سمت رياست امنيت
داخلي پاكستان را برعهده داشت.

مقتدا صدر :برق مسووالن را
قطعكنيد!

رهبر جريان ص��در عراق در س��خناني بر ناتواني
دولت كنوني كشورش در اصالح و بهبود وضعيت
برق عراق تاكيد ك��رد .بهگزارش آناتولي ،مقتدي
صدر در واكنش به وضعيت برق اين كشور گفته:
«از ناتواني دولت براي اصالح يا بهبود اوضاع برق
كشورمطمئنشدهايم،لذاپيشنهادميكنيمدست
ش��بهنظاميان و احزابي كه كنت��رل وزارت برق و
نيروگاههاي توليد آن را در دست دارند ،قطع شود».
عراق در سالهاي 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 بيتحانون از اراضي
اش��غالي وارد غزه ش��د .بهگزارش اسكاينيوز،
رژيمصهيونيستي 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 ميكند.

همكاري نظامي بين امارات
و ژاپن

رييس س��تاد نيروهاي مسلح ژاپن در ابوظبي با
رييس ستاد نيروهاي مسلح امارات متحده عربي
ديدار و گفتوگو كرده اس��ت .بهگزارش 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،
نحوههمكاريوهماهنگيدفاعيونظاميبيندو
كشور را مورد بحث و بررسي قرار دادند.
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چهره روز

منوچهر فريد :اهل جلبتوجه و فيلمهاي كمدي نبودم

درمراسمنكوداشتمنوچهرفريد،اينهنرمنددرمصاحبهتصويريايكهازاسترالياارسالكردهبود،گفت:اهلجلبتوجهوفيلمهايكمدي
نبودم البته زياد هم مورد توجه نبودم اما كارهايي انجام ميدادم كه مفهومي عميق داشتند .گاهي هم در اجراي نمايشنامهها با كارگردان
همكاري ميكردم 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 اولينباري است كه ميبينم اين نمايشنامه آن طوري كه ميخواهم اجرا ميشود .كانون فيلم خانه سينما عصر يكشنبه
 2۶خردادماه در ويژه برنامهاي با نام «گوش��ههاي كمپيداي سينماي ايران» به تحليل آثار و نكوداشت منوچهر فريد بازيگر پيشكسوت
تئاتر ،سينما و تلويزيون كه در فيلمهاي بهرام بيضايي مانند «چريكه تارا»« ،رگبار» و «غريبه و مه» و… نقشآفريني كرده است ،پرداخت.

عكس روز

نامهپرسپوليسبهاالهلي :برانكو سرمربي ماست
باشگاه پرسپوليس طي ايميلي رسمي
ورزشي به باشگاه عربس��تاني هشدار داد كه
با برانكو ايوانكوويچ ق��راردادي امضا
نكند .يكشنبه و دوشنبه ،رس��انههاي 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 نميتواند 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��انههاي عربي مبني بر
توافق االهلي و برانكو مطرح ميشود ،شفافسازي
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  ۱۷قانون نقل و انتقاالت فيفا پرس��پوليس از
االهلي ش��كايت خواهد كرد .بر اين اساس باشگاه

عربستاني  ۲۴ساعت فرصت دارد كه رسما موضع
خود را نسبت به شايعات موجود اعالم كند.

واليبال ايران ميتواند صبر ترامپ را لبريز كند

اعالم بخشی از ارسباران به عنوان زیست کره توسط یونسکو
ايستگاه

جايزه اصلي جشنواره ملي
فيلمهاي روسي به «گاو نر»
جشنواره ملي فيلمهاي
روس��ي ك��ه ب��ا عن��وان
«كينوت��اور» ش��ناخته
ميشود،بهترينفيلمهاي
سينماي روسيه در سال
 ۲۰۱۹را معرف��ي كرد .به
گزارشهاليوودريپورتر،در
مراسمي كه ديشب براي
اهداي جايزه به بهترين فيلمهاي س��ينماي روسيه
برگزارشدهبود«گاونر»ساختهبوريسآكوپوفجايزه
اصلي «كينوتاور» روس��يه را كه مهمترين جشنواره
فيلمملياستازآنخودكرد.دراينمراسمآلكساندر
النگينجايزهبهترينكارگردانيرابراي«شعربزرگ»
برد.اينجشنوارهپريشبدرسوچيدرحاشيهدرياي
سياه به كار خود پايان داد .فيلم «فرانسوي» ساخته
آندرواسميرنوفكهيكداستانعاشقانهازآشنايييك
دانشجويخارجيويكبالرينبالشوييتئاتردردهه
 ۱۹۵۰مسكواستپايانبخشاينمراسمبود«.گاونر»
اولين فيلم بلند آكوپوف در دهه ۱۹۹۰ميگذرد و با
تمركزبررهبريكدارودستهتبهكارجوانكهدرگير
فعاليتهايجنايتكارانهجديميشود،ساختهشده
است.اينفيلمموفقبهجايزهبهترينفيلمبرداريبراي
گلب فيالتوف هم شد .الكساندر كوزتنتسوف بازيگر
اينفيلمنيزجايزهبهترينبازيگرمردراازآنخودكرد.
ويكتورياتولستويانوواجايزهبهترينبازيگرزنرابراي
فيلماوسكاناكاراسباعنوان«بااليآسمان»دريافت
كرد.جايزهبهترينفيلمنامهنيزبهكاراسونويسنده
همراهشمارياشولگيناويليزاوتتيخونووابرايهمين
فيلم اهدا شد .الكس��اندر رودنيانسكاي تهيهكننده
روس��ي اين جش��نواره را راهاندازي كرده و امس��ال
سيامينسالبرگزاريآنبود.ازاينجشنوارهبهعنوان
معرففيلمهايروسييادميشودوكمكميكندتا
فيلمهاراهخودرابهجشنوارههايبينالملليبازكنند.

صدرنشيني «مردان
سياهپوش» در گيشه جهاني
فيل��م جديد «م��ردان
سياهپوش»بافروش۱۰۲
ميليون دالري در باكس
آفيس جهاني بيشترين
فروش را از آن خود كرد.
به گزارش ورايتي ،فيلم
جديدازمجموعه«مردان
س��ياهپوش» ب��ا عنوان
«مردان سياهپوش :بينالمللي» از نمايش در ۵۶
منطقه جهان موفق به فروشي ۷۳.۷ميليون دالري
در سه روز اول نمايش شد .اين فيلم كه جديدترين
فيلم محصول س��وني از مجموع��ه علميتخيلي
اكشن است ،در اولين آخر هفته اكرانش در امريكا
نيز فروشي  ۲۸.۵ميليون دالري را تجربه كرد و در
مجموع  ۱۰۲.۲ميليون دالر فروخت .در اين فيلم
كه فروشي نااميدكننده در باكس آفيس امريكا را از
نمايش در بيش از  ۴هزار سالن سينما كسب كرد،
بارديگر تسا تامپس��ون و كريس همسورث كه در
«ثور :رگناروك» با هم بازي كرده بودند ،در كنار هم
ظاهرشدهاند.ماموريتاينتيمايناستكهازسياره
زميندربرابردشمنانبيگانهفضاييمحافظتكنند.
اين فيلم كه چهارمين فيل��م از مجموعه «مردان
سياهپوش» است را افگري گ ِري كارگرداني كرده
است .نخستين فيلم اين مجموعه  ۲۵سال پيش با
بازي ويل اسميت و تامي لي جونز ساخته شده بود.
«مردان سياهپوش :بينالمللي» بيشترين فروش را
درچينتجربهكردكه ۲۶.۳ميليوندالربود.روسيه
با ۵.۱ميليون دالر ،كره جنوبي با ۴.۹ميليون دالر و
مكزيك با ۳.۹ميليون دالر ديگر بازارهاي بزرگ اين
فيلم بودند .در ژاپن نيز ۳.۵ميليون دالر و در بريتانيا
 ۳.۴ميليون دالر بليت فروخته شد.

عكس   :ايرنا

بازار هنر

«سهرابورستم»بهترينانيميشنجشنوارهفيلمسيدني
انيميشن استراليايي «سهراب و رستم»
به كارگرداني «لي ويتمور» برنده جايزه
بهترين انيميش��ن از شصت و ششمين
جشنوارهبينالملليفيلمسيدنياستراليا
شد .شصت و شش��مين جشنواره فيلم
س��يدني  ۲۰۱۹از تاريخ  ۵ت��ا  ۱۶ژوئن
( ۱۵تا  ۲۶خرداد) 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  ۴۱هزار دالر جايزه نقدي دريافت
كرد .فيلم «پارازيت» كه چندي پيش جايزه معتبر
نخل طالي بهترين فيلم جشنواره كن  ۲۰۱۹را نيز
كس��ب كرده ،درباره مردي بيكار است كه به همراه
خانوادهاش به شكل عجيبي با يك خانواده ثروتمند و
متفاوت از لحاظ طبقه اقتصادي رابطه برقرار ميكند.
اين فيلم تاكنون به فروشي بالغ بر  ۶۰ميليون دالر در

گيشه جهاني دست يافته است .اما جايزه
 ۵هزار دالري «يورام گراس» جشنواره
كه ويژه بهترين اثر انيميشن اين رويداد
سينمايي است به «سهراب و رستم» به
كارگرداني«ليويتمور»ازكشوراستراليا
رسيد.داستاناينانيميشن ۱۴دقيقهاي
درباره معلمي است كه در كالس درس
شعري را براي دانشآموزان ميخواند و از
طريق اين شعر بچهها به ايران باستان ميروند و نبرد
افسانهاي ميان رستم و س��هراب ،دو قهرمان ادبيات
فارسيراتماشاميكنند.انيميشن«سهرابورستم»
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 فيلمهاي
بلند جشنواره بينالمللي فيلم س��يدني استراليا به
نمايش گذاشته شد.

«است» قصه يك سوءتفاهم است
كارگ��ردان نمايش «اس��ت» درباره
ش��كلگيري ايده اين اثر نمايشي كه
در تاالر مول��وي روي صحنه ميرود
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  ۱۷خردادماه در تاالر
مولوي آغاز كرده است و خوشبختانه از استقبال
مخاطبان رضايت دارم و ظرفيت سالن تقريباً هر
شب تكميل است .او درباره چگونگي شكلگيري
اي��ن اثر نمايش��ي توضي��ح داد :م��ا تمرينهاي
نمايش را از  ۲۳آبان س��ال گذشته آغاز كرديم و
به صورت مس��تمر ادامه داديم .ايده شكلگيري
اين نمايش از كالسهايي 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
دانشآموزان يك دبيرس��تان و رابطه دوس��تانه
 ۲دختر همكالسي را در اختيار داشتيم و پس از
آن در تمرينها با اتودهايي كه بازيگران ميزدند
نمايشنامه تكميل ميش��د تا شكل نهايياش را

پيدا كرد .ش��مس يادآور شد :نمايش
اثري رئاليستي اس��ت اما قصهگويي
براساس ساختار ارسطويي و مبتنيبر
آغاز ،ميانه و پايان جلو نميرود بلكه
داس��تان به صورتي مينيمال روايت
ميشود .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 ميشود و ارتباط دوستانه و صميمي
بي��ن او و يك��ي ديگ��ر از دانشآموزان مدرس��ه
ش��كل ميگيرد .اين ارتباط باعث ش��كلگيري
س��وءتفاهمهايي ش��ده و در نهاي��ت باعث يك
تصميمگي��ري ميش��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 ابراهيمزاده است كه با بازي
پروانه ذابح ،ياس��من رسولي ،نگار رئوفي ،شادي
صف شكن ،مهتاب كريمي ،صدف ملكي و ماهور
ميرزانژاد تا  ۱۰تيرماه س��اعت  ۲۰:۳۰در سالن
اصلي مركز تئاتر مولوي به صحنه ميرود.

«آواي ايران» به آمل ميرسد
س��يامك آقايي آهنگس��از و نوازنده
موس��يقي در ادامه پروژه موسيقايي
«آواي ايران» روز پنجشنبه  ۳۰خرداد
در شهر آمل اجراهاي اين پروژه را از سر
ميگيرد .در اين كنس��رت كه ساعت
 ۲۱روز پنجش��نبه  ۳۰خرداد ماه در
مجتمع وليعصر اداره فرهنگ و ارشاد
اس�لامي ش��هر آمل برگزار ميشود،
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 ميدهند .سيامك
آقايي آهنگساز و نوازنده سنتور پس از برگزاري تور
«باز عشق» كه در بيش از  ۵۰شهر ايران اجرا شد،
تور جديدي را با عنوان «آواي ايران» از بهمن ماه
سال  ۹۷در 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  ۹۷در
تهران روي صحنه برد ،تصميم دارد رپرتوار «آواي
ايران» را در  ۱۲شهر مختلف روي صحنه ببرد .در
اين پ��روژه در هر اجرا يك قطعه محلي از فرهنگ

موسيقي آن منطقه هم اجرا ميشود.
ضمن اينكه قطعه محبوب «ياد باد» از
جمله تصنيفهايي است كه در رپرتوار
اين تور گنجانده شده است .اين نوازنده
و آهنگس��از درباره نحوه همكارياش
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  6سال اخير در سراسر ايران داشتم با
استعدادهاي گوناگوني در زمينههاي 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
 ۴۰نفر كار س��ختي به نظر ميآي��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 ميكنم و از سوي ديگر اين پروژه ميتواند
انگيزهاي 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».

سايت sportklubاز قدرت نمايي تيم واليبال ايران در
عرصه جهاني و گرفتن جاي امريكا در اين رشته ورزشي
نوشت .سايت sportklubكرواسي در تحليلي درباره
موفقيتهايتيممليواليبالايراننوشتهاست«:ميالد
عباديپور،اميرغفور،پوريافياضي،سيدمحمدموسوي،
س��عيد معروف ،محمد معنوينژاد… مراقب باشيد با
احمدينژاد اشتباه نگيريد .اين معنوي نژاد يا خالصهتر
معنوي اس��ت .در چند هفته گذشته رقابتهاي ليگ
ملتهايواليبالبرگزارشدهاست.تيممليواليبالايران
توانسته با بازي سريع و زيباي خود جهان را شوكه كند.
در ورزشي كه ميتواند از نظر هيجان با فوتبال يا تنيس
رقابت كند .تيم ملي واليبال ايران اكنون در صدر جدول
ردهبندي ليگ ملتهاي واليبال قرار دارد .رقابتهاي
ليگملتهاكهجانشينليگجهانيواليبالشدهاست.
تيم ملي واليبال ايران توانس��ت ديروز در ديداري يك
طرفه ۳بر صفر روسيه را شكست دهد تا به آرزوي بزرگ
خوديكقدمديگرنزديكشودكهآنهمكسبقهرماني
است .بله درست خوانديد ايران در صدر جدول ردهبندي
قرار گرفته است .موفقيت ايران در اين دوره از رقابتها
خيرهكننده بوده است .هرچند بعضي از بازيكنان ايران

در ليگهاي خوب جهان بازي ميكنند و سعيد معروف
نيز يكي از بهترين پاسورهاي جهان محسوب ميشود.
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
خودايرانيهانيزاينتصوررانداشتندكهبتواننددرصدر
جدول قرار بگيرند .تيم مل��ي واليبال ايران اولينبار در
سال ۲۰۱۶به برد در بازيهاي 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 بازيها تمام

نشده توانس��ته جواز حضور در رقابتهاي مرحله بعد
ليگ ملتهاي واليبال در ش��يكاگو امريكا را به دست
بياورد كه مرحله نهايي اين رقابتها است .امريكا يكي از
قدرتهاي اصلي اين رشته ،حاال ايران را باالي سر خود
ميبيند كه توانسته در صدر قرار بگيرد و امريكا در جاي
ششم است .برتري برابر امريكا رقيب مستقيم ايران در
ورزش و ديپلماسي در اين رقابتها ميتواند يك پاداش
جداگانه براي ايران باشد .سال گذشته بود كه نيروهاي
امنيتي در امريكا با تيم واليبال ايران رفتار تحقيرآميزي
داشتند.آنطوركهكوالكوويچميگفت FBI،ازبازيكنان
ايران مداوم به مدت  ۳س��اعت س��وال ميكرد و به آنها
عكسهايي از تروريستهاي احتمالي نشان ميداد كه
آياشمااينهاراميشناسيد.حاالبرايجبراناينرفتارها
تيم ملي واليبال اي��ران بايد در هفته پاياني برابر امريكا
قرار بگيرد كه اين ديدار در امريكا نيست و در بلغارستان
است.آياواقعاايناتفاقرخدادهاستوايرانيهاتوانستند
در رشته ورزش��ي كه امريكاييها سالها در آن در بين
بزرگان بودند ،جايگاه اول را به دست بياورند؟ به شوخي
ميتوانيم بگوييم كه اين اتفاق ميتواند آس��تانه صبر
دونالد ترامپ را لبريز كند».

ميراثنامه

اعالم ممنوعيت تخريب مدرسه قاجاري «كاخ» در اللهزار

درتنهابنبستضلعجنوبيكوچهشهيدزوارييانياهمان«كاخسابق»حدفاصل
خيابانهاي سعدي شمالي و اللهزارنو ،مجموعهاي قديمي با دو بناي شمالي و
جنوبي در دو ضلع يك حياط بزرگ قرار گرفتهاند كه بناي شمالياش در دو طبقه
ساخته شده اما سالهاست كل ساختمان به عنوان انبار استفاده ميشود.
و سرانجام خبرهايي مبني بر احتمال تخريب بنا به دنبال تخليه آن مطرح شدند،
يعني يكي از قديميترين بناهاي مدارس تهران قاجار كه هر چند در فهرست آثار
ملي به ثبت نرسيده بود اما جزو بناهاي واجد ارزش شناخته ميشد ،به راحتي
مجوز تخريب و نوسازيگرفت! به همين دليل پرهام جانفشان  -مديركل ميراث
فرهنگي اس��تان تهران در نامهاي به عليمحمد سعادتي  -شهردار منطقه ۱۲
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  ،۶در رس��انههاي اجتماعي ،موكدا ضمن تاكيد بر ارزش��مندي
تاريخي بناي مذكور ،با عنايت به شاخصهاي 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 ميشود».
رونوشت اين نامه نيز به شادمهري  -مدير بناها و بافتهاي تاريخي شهر تهران -
ارسال شد .حاال ديروز مديركل ميراثفرهنگي استان تهران در نامهاي به شهردار
منطقه  ،۱۲هر گونه تخريب و ساختوس��از در ملك واجد ارزش قرار گرفته در
كوچه زوارييان (كاخ) خيابان اللهزار موسوم به «مدرسه كاخ» را ممنوع اعالم كرد.
علي شهيدي  -مدرس دانشگاه تهران و دانشآموخته ايرانشناسي كه در طول
سالهايگذشتهبهواسطهعالقهاشروياينبناپژوهشهايميدانيانجامداده-
همزمانباروزجهانيموزهوآغازهفتهميراثفرهنگيازاحتمالتخريباينخانه
خبر داده و در گفتوگو با ايس��نا بنر نصب شده روي ديوارها را آخ ِر كار اين بناي
قديمي و ارزشمند در تنها بخش باقي مانده از بافت اللهزار دانسته بود .او با بيان
اينكهمتأسفانهازشيوهساختمدرسهدردورههايگذشتهچي ِززيادينميدانيم،
افزود« :با سرنخي كه كار ميداني از اين مدرسه به ما داد ،وقتي وارد آن ساختمان
ميشويمياازبيرونبنابهنمانگاهميكنيم،مطمئنميشويمكهبايكساختمان
اداري و دولتي روبرو هستيم .از يك سو نوع ساخت پنجرهها متفاوت است ،معموال

ابعاد پنجره خانهها در طبقات باال و پايين متفاوتاند اما در اين ساختمان يكسان
هس��تند .آن پنجرهها و نردههاي زيادي دارد و چيزي ك��ه امروز به عنوان هنر
«فرفورژه» مطرح ميشود ،پيش از آن ،در گذشته توسط آهنگرها ساخته ميشد.
از سوي ديگر اين بنا ،داراي يك راهپله بسيار عريض است كه طبقه اول را به طبقه
دوم متصل ميكند ،در حالي كه يك خانه مسكوني نياز به چنين راه پلهاي ندارد
اما در فضايي مانند مدرسه و براي تردد دانشآموزان بين كالس و طبقات معموال
آن ايجاد ميش��ود .همچنين اتاق تاالر مانند در طبقه اول بنا و كمدهاي بسيار
نفيس چوبي ،احتمال اينكه اين اتاق ،دفتر مدير مدرسه بوده را زياد ميكند»..
او همچنين با اشاره به احتمال مصادرهاي بودن اين بنا ،اضافه كرد« :تا جايي كه
ميدانم در اوايل انقالب ،آن بنا يك ملك مصادرهاي بوده كه مانند ديگر امالك
مصادرهاي بعد از انقالب ،مدتي خانوادههاي نيازمند در آنها زندگي ميكردند و به
دولت اجاره مختصري ميدادند و سرانجام چند سال قبل ظاهرا اين بنا در مزايده
به فروش ميرود و يكي از تجار منطقه با خريد آن ،فضا را به انباري تبديل ميكند
اما از مدتي قبل نيز ،انباري تخليه شده و به نظر ميرسد براي تخريب و ساخت
احتماال يك مجتمع تجاري و اداري در حال آماده شدن است».

تاريخنگاري

اجباري شدن كاله شاپو

بيس��ت و هشتم خرداد  ،1314كاله كارمندان براي دومين بار از زمان روي كار
آمدن حكومت پهلوي تغيير كرد .براساس بخشنامهاي كه به ادارههاي دولتي و
سازمانهاي ديگر ابالغ شد ،از آن پس كارمندان دولت و مردان مراجعهكننده
به سازمانهاي دولتي بايد كاله شاپو برسر ميگذاشتند .پيش از اين نيز از كاله
پهلوي (كاله يكلبه) اس��تفاده ميشد .در بخش��نامه تازه آمده بود كه رعايت
نكردن اين دستور سبب انتظار خدمت كارمند خواهد شد .اين تصميم حكومت
با پشتوانه تبليغاتي و رسانهاي نيز همراه بود .گزارشهاي مختلفي كه با آب و تاب
فراوان از جشنهاي تغيير پوشش در نشريات حامي دولت منتشر ميشد بخشي
از اين تبليغات بود .از جمله در روزنامه «تجدد» و در حاشيه يكي از اين جشنها از
قول يكي از حاضران كه شاه را توانگري معرفي ميكند كه مشتي مردم ضعيف و
بيچاره را «آقا» نموده ،چنين ميخوانيم...« :ما ايرانيان يعني همان اشخاصي كه
سابقا به هيچوجه ،وزني در جامعه نداشتيم ،امروزه به صورت متمدنين در آمده
و امروز همه «آقا مسيو» شدهايم .»...روزنامه اطالعات هم در 23تيرماه 1314
گزارشي از جشن تبديل كاله ايرانيان مقيم بصره(!) داده و مينويسد« :در بصره از
طرف ايرانيان مقيم آنجا براي تغيير كاله سابق به كاله تماملبه 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 بهطور 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 مدرنيستهاي
اروپايي ميداند كه در امور علمي كلگرا و در امور اجتماعي همگونگرا هستند.
كاتوزيان اين قش��ر را واجد حس ازخودبيگانگي و عق��ده حقارت ملي معرفي
ميكندكه تمام كوشش خود را به كار ميبرند تا خرده مدلهايي نمايشي را كه
نشاندهنده «همگوني» جوامع آنها با جوامع اروپايي باشد ،خلق كنند.

