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روز گذشته با اعالم جرم 10 ماده اي از سوي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران صادر شد

دستور فيلترينگ پيام رسان تلگرام
 صفحه 10 

 صفحه 2 

جهان

 آماده باش اروپايي ها 
در برابر ترامپ
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در اقتصاد ايران دولت تامين كننده و عرضه كننده 
اصلي ارز اس��ت و بيش از ۹0درصد درآمد ارزي از 
 محل فروش ثروت ه��ا و منابع يا مواد خام و اوليه 
)به واسطه تزريق رانت منابع( حاصل مي شود و نه 
درنتيج��ه كار و تالش و ن��وآوري بخش خصوصي 
واقع��ي. حتي آنچ��ه به عنوان ص��ادرات غيرنفتي 
مطرح مي ش��ود، در اصل نفتي اس��ت ي��ا از رانت 
منابع ملي بهره مي گيرد و به سرچشمه ثروت هاي 
ملي وصل است. بنابراين بخش اعظم ارز صادراتي 
انفال و اموال عمومي محس��وب مي شود. صادرات 
پتروش��يمي و فوالد با رانت گس��ترده مواد خام و 

انرژي ممكن شده است...

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني| 
ش��وراي پ��ول و اعتب��ار ب��ا كاه��ش نرخ س��ود 
تسهيالت صندوق پس انداز مسكن يكم موافقت كرد. 
به اين ترتي��ب، اين وام در حال حاض��ر ارزان ترين وام 
براي خريد خانه در كش��ور به ش��مار مي رود؛ اما به 
دليل س��پرده گذاري رقمي معادل 50 درصد وام به 
مدت يك سال، اين وام همچنان در زمره سخت ترين 
وام ها ازنظر »دسترسي« دسته بندي مي شود. از سال 
گذش��ته زوج ه��اي خانه اولي متقاض��ي دريافت وام 
مس��كن از صندوق يكم، مي توانند با س��پرده گذاري 
رقمي مع��ادل 50 درصد وام به مدت يك س��ال در 
بانك مسكن، در ش��هر تهران 80 ميليون تومان، در 
ش��هرهاي باالي 200 هزار نفر جمعيت 60 ميليون 
تومان و در شهرهاي كمتر از 200 هزار نفر جمعيت 

40 ميليون تومان...

الزامات برگشت ارز حاصل از 
صادرات به بانك مركزي

 بيم و اميدهاي ارزاني 
وام خانه اولي ها

سخن نخست

گزارش
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نفت و انرژي

15

 5 پيشران 
نفت 75 دالري 

قيمت نفت خام در سال جاري براي نخستين بار 
به باالي 75 دالر در هر بشكه رسيد. اما چه عواملي 
در رقم خوردن چنين رشدي دخيل بوده اند و تا كجا 
پيش خواهند رفت؟ اين پرسشي است كه فايننشال 
تايمز در گزارش پيش رو به آن پاس��خ داده اس��ت. 
در اين گزارش خواندني، فايننش��ال تايمز 5 عامل را 
پيشران قيمت نفت در ماه هاي اخير دانسته است كه 
احتم��ال خروج ترامپ از برجام يك��ي از اين عوامل 
به ش��مار مي رود. گزارشگر فايننشال تايمز همچنين 
به كاهش اثر نفت ش��يل در مناسبات بازار پرداخته 
و آن را يكي از مس��ائل اثرگذار در رشد قيمت ها در 
سطوح بي سابقه در 3 سال اخير معرفي كرده است. 
شيل باوجود رشد در توليد نتوانسته در ماه هاي اخير 
روند افزايشي قيمت طالي سياه را مهار كند. در اين 
گزارش اراده عربستان سعودي براي عرضه آرامكو از 
يك سو و انجام اصالحات از سوي ديگر كه پادشاهي 
را به درآمدهاي هر چه بيش��تر نفت نيازمند مي كند 
عامل ديگ��ر در تحقق نفت 75دالري عنوان ش��ده 

است ...

 احسان سلطاني   

شماره بعدي روزنامه روز شنبه مورخ 15 ارديبهشت چاپ خواهد شدوالدت يگانه منجي عالم بشريت حضرت اباصالح المهدي عج اهلل تعالي فرجه الشريف  را تبريك مي گوييم

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار هزاران نفر از كارگران و كارآفرينان: 

 اتاق جنگ عليه ايران 
وزارت خزانه داري امريكاست



 متن نهايي قانون جامع انتخابات به مجلس ارائه 
مي شود؛ايسنا| عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي 
نگهبان در پاس��خ به پرسشي درباره فرجام نشست هاي 
كميته مشترك دولت، مجلس و اين شورا درباره قانون 
جام��ع انتخابات گفت: قانون انتخاب��ات موجود نقايص 
زيادي داش��ت و خوشبختانه با همت و مديريت رييس 
مجلس و همكاري دولت، جلسات مشترك براي رفع اين 
نقايص برگزار ش��د. او افزود: در اين جلسات مقرر شد، 
كميته مشتركي از جانب كارشناسان بخش هاي مختلف 
دولت، مجلس و شوراي نگهبان جلسات منظمي داشته 
باش��ند و بررسي هايشان را درباره قانون جامع انتخابات 
جمع بن��دي و به مجلس اعالم كنند ت��ا در قالب قانون 
جدي��د در ح��وزه انتخابات به تصويب برس��د. به گفته 
كدخدايي اين كار تمام شده و قرار است بعد از برگزاري 
جلسه پاياني متن نهايي براي پيگيري و بررسي بيشتر 

به مجلس ارائه شود. 
 انتقاد عراقچي از رويكرد اروپا در قبال تخلفات 
امري�كا در »برجام«؛مهر| عراقچي در ديدار با معاون 
وزي��ر ام��ور خارج��ه بريتانيا ضم��ن انتق��اد از رويكرد 
كشورهاي اروپايي در مقابل بدعهدي ها و تخلفات ترامپ 
در اجراي برجام، تالش س��ه كش��ور انگليس، آلمان و 
فرانسه در جلب رضايت ترامپ به قيمت تحت فشار قرار 
دادن ايران را سياستي اشتباه و شكست خورده توصيف 
كرد و به  شدت مورد انتقاد قرار داد. طرف بريتانيايي نيز 
ضمن اعالم پايبندي كامل كشورش به برجام تاكيد كرد: 
بريتانيا خواهان اجراي تمام مفاد برجام از س��وي همه 
كشورهاس��ت و اين نكته را در مذاك��رات خود با طرف 

امريكايي مدنظر دارد. 
 پوتي�ن و ماكرون بر حفظ كام�ل برجام تاكيد 
كردند؛ايلن�ا| كرملي��ن در بيانيه ي��ي ب��ه اتفاق نظر 
روس��اي جمهور روس��يه و فرانسه بر س��ر حفظ برجام 
در ي��ك تماس تلفن��ي خب��ر داد. رويت��رز از مذاكره 
تلفني والديمير پوتين رييس جمهور روسيه و همتاي 
فرانسوي اش خبر داد. در بيانيه يي كه در اين باره منتشر 
شده، آمده اس��ت پوتين و ماكرون در تماس تلفني بر 
نياز به حفظ كامل اجراي توافق هسته يي تاكيد كردند. 
بر اساس اين بيانيه تماس تلفني از سوي دولت فرانسه 

انجام شده بود. 
رقابت ه�اي  عربس�تان،  و  امري�كا   ش�راكت 
تسليحاتي منطقه را تقويت كرده است؛سخنگوي 
وزارت خارجه| بهرام قاس��مي سخنگوي وزارت امور 
خارجه ايران در واكنش ب��ه اظهارات ضدايراني پمپئو 
وزير ام��ور خارجه امريكا در كنفران��س خبري با وزير 
خارجه عربس��تان س��عودي در رياض اظهار داش��ت: 
آنچه وزي��ر امور خارجه امريكا به عنوان ش��راكت اين 
كش��ور با عربستان از آن نام مي برد، شراكتي در جهت 
بي ثبات سازي، جنگ و تقويت هر چه بيشتر رقابت هاي 
تس��ليحاتي و افراط گرايي مبتني ب��ر ماجراجويي هاي 
برخي سياس��تمداران بي تجربه و جنگ افروز عربستان  
سعودي بوده كه تاكنون نيز آثار و نتايج مخربي همچون 
تداوم خشونت، خصومت و بي اعتمادي بين كشورهاي 
منطق��ه، بحران ه��اي فرسايش��ي، ناامن��ي و بي ثباتي 
در منطقه به دنبال داش��ته و مادامي كه اين ش��راكت 
نامقدس توس��عه طلب وجود داش��ته باش��د، ملت هاي 
منطقه به سختي طعم امنيت، آرامش و توسعه انساني 

و اقتصادي را خواهند چشيد. 
 بايد زمينه براي حضور بانوان ورزشكار مسلمان 
فراهم ش�ود؛پاد| معاون اول رييس جمهور با اشاره به 
جايگاه ورزش در تقويت صلح و همبس��تگي در جهان 
امروز گفت: شوراي المپيك آسيا مسووليت مهمي براي 
تقويت صلح و همبس��تگي در ميان ملت هاي آسيايي 
دارد و باي��د در اي��ن زمينه بي��ش از پيش تالش كند. 
اسحاق جهانگيري ديروز و در ديدار با شيخ احمد رييس 
شوراي المپيك آسيا، اهميت ورزش بانوان را خاطرنشان 
كرد و گفت: جمعيت مسلمان قاره آسيا قابل توجه است 
و بايد براي حضور موثرتر و گسترده تر بانوان ورزشكار در 
مس��ابقات ورزشي تمهيدات الزم را فراهم كرد.  رييس 
ش��وراي المپيك آس��يايي نيز در اين ديدار با اشاره به 
جايگاه ورزش ايران در قاره آس��يا گفت: امروز ش��رايط 
مناس��بي براي بازگشت ورزش ايران به دوران اوج خود 
به وجود آمده و اين امر مرهون سياست گذاري صحيح 
دولت و كميته ملي المپيك ايران در زمينه ورزش است. 
 وزارت كشور از اليحه مديريت يكپارچه شهري 
حمايت مي كند؛ايرنا|  مديركل دفتر شوراهاي اسالمي 
ش��هر و روستا در وزارت كش��ور گفت: اين وزارتخانه به 
طور جدي از »اليحه مديريت يكپارچه شهري« حمايت 
و آن را پيگيري مي كند. بهزاد افشار ديروز در گردهمايي 
شوراهاي اسالمي شهري و روستايي خراسان رضوي در 
مشهد افزود: گاهي برداشت مي شود كه دليل تاخير در 
تصويب اليحه مديريت يكپارچه ش��هري سنگ اندازي 
و كوتاهي اس��ت درحالي كه اين تعلل به دليل ساختار 
اداري كش��ور اس��ت. او ادامه داد: وزارت كش��ور اليحه 
مديريت واحد شهري را به دولت ارائه كرده است درحالي 
كه هم اينك فقدان مديريت يكپارچه شهري يك چالش 
است بسياري از دستگاه هايي كه امور مديريت شهري را 
عهده دارند، حاضر نيستند وظايف را منفك كنند و البته 

نگراني هايي نيز دارند. 
 يارانه احزاب براس�اس دستورالعمل ها پرداخت 
مي شود؛ايرنا| دبير كميس��يون ماده 10 قانون احزاب 
گفت: پرداخت يارانه به احزاب براس��اس همس��ويي يا 
منتق��د بودن نس��بت به دولت نيس��ت و خان��ه احزاب 
ب��ا رعايت دس��تورالعمل هاي مورد نظ��ارت و تاييد اين 
كميسيون آن را پرداخت مي كند. بهرام سرمست ديروز 
در نشست خبري با خبرنگاران اين مطلب را در پاسخ به 
اين سوال كه عده يي معتقدند يارانه به احزابي كه همسو 
با دولت هستند پرداخت مي شود، بيان كرد. او اظهار كرد: 
براساس پيش بيني هاي انجام شده و دستور وزير كشور، 
امسال دو ميليارد تومان يارانه به احزاب اختصاص داده 

شده كه در اختيار خانه احزاب ايران قرار مي گيرد. 
 توان بازگش�ت پذيري هس�ته اي شعار نيست 
؛ايسنا| رييس سازمان انرژي اتمي در پاسخ به پرسشي 
مبني بر اينكه در صورت خروج امريكا از برجام توانايي 
بازگشت پذيري ايران به چه صورت است؟ گفت: قدرت 
بازگش��ت پذيري ما نه ش��عار و نه غلو اس��ت. علي اكبر 
صالحي ديروز در حاشيه مراسم افتتاح دبيرستان انرژي 
اتمي مش��هد در جم��ع خبرنگاران اظه��ار كرد: تالش 
مي كنيم مدارس انرژي اتمي را در كش��ور توسعه دهيم 
به عنوان يك نمونه و الگو اين مدرسه را ايجاد كرديم تا 
نقش سازمان انرژي اتمي در توسعه علمي را بتوانيم به 
خوبي ايفا كنيم. او در پاس��خ به پرسشي مبني بر اينكه 
در صورت خروج امريكا از برجام توانايي بازگشت پذيري 
ايران به چه صورت اس��ت؟ خاطرنشان كرد: بارها گفتم 
از نظر فني ما كامال قدرت بازگش��ت پذيري را به مراتب 
بيش از گذش��ته و در جايگاهي به مراتب باالتر از قبل 
برج��ام داريم. بارها بر اين موضوع تاكيد كردم و اين امر 

نه شعار و نه غلو است. 

روي موج خبر

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار هزاران نفر از كارگران و كارآفرينان: 

اتاق جنگ عليه ايران، وزارت خزانه داري امريكاست

نمايندگان مجلس از تغييرات احتمالي در كابينه دولت حمايت كردند

پيام مثبت پارلمان به روحاني
صداي تغيي��ر در كابينه دولت روز ب��ه روز بلند تر 
مي ش��ود. پيش از اي��ن تنها در محاف��ل خصوصي از 
تغيي��رات احتمالي خبرهايي به گوش مي رس��يد، اما 
طي دو هفته گذش��ته رييس جمهور به طور ضمني از 
كابينه خود انتقاد كرد. آنچنان كه ابتداي ارديبهش��ت 
ماه، روحان��ي از مديراني كه به گفته او روزه س��كوت 
گرفته اند انتقاد كرد و خواهان استعفاي ش��ان شد. روز 
يك ش��نبه اين هفته هم برخي وزرا را خطاب قرار داد 
كه به گفته او نواي نااميدي سر مي دهند: »در ذهن من 
نسبت به برخي وزراي دولت تقسيم بندي وجود دارد، 
عده يي از وزرا از اول س��ال نواي نااميدي سر مي دهند 
و صحبت ه��اي آنها نااميدانه اس��ت.« اظهارنظري كه 
واكنش فراواني به همراه داش��ت. از نمايندگان مجلس 
گرفته تا برخي سياس��يون كه از اي��ن موضع روحاني 
اس��تقبال كرده و همنوا ب��ا او از تغيير و اصالح كابينه 
س��خن گفتند؛ تغييري كه به اعتقاد آنان بايد هر چه 

زودتر صورت گيرد. 

 نياز به تغيير رويكرد و افراد
يك��ي از اين افراد، احمدعلي كيخا نماينده زابل در 
مجلس شوراي اسالمي است. به اعتقاد او رييس جمهور 
بايد هر چه سريع تر در كابينه خود تغييراتي را اعمال 
كن��د كه منجر ب��ه كارايي قوه مجريه ش��ود. كيخا در 
پاس��خ به اين سوال كه چه ضرورتي باعث شده تا قبل 
از پايان يك س��الگي كابينه دول��ت دوازدهم، تغييراتي 
صورت گيرد، به »تعادل« مي گويد: اگر وضعيت دولت 

به گونه يي باشد كه نياز به تغيير احساس شود، نمي توان 
به توجيهاتي همچون زمان ك��م كابينه و اينكه هنوز 

دولت به يك سالگي نرسيده، اعتنا كرد. 
به اعتقاد اين نماينده عضو كميس��يون كشاورزي، 
آب و منابع طبيعي در برخي حوزه ها ش��رايط كش��ور 
بحراني است و بايد تصميمات جدي درباره آنها گرفته 
ش��ود. او مي افزايد: امروز وزرا بايد براي حل مشكالت 
تصميم گيري كرده و اقدام كنند؛ اما مشاهده مي كنيم 
برخ��ي آنها مي گويند نمي ش��ود و مس��ائل قابل حل 
نيس��ت. اين رويكرد قابل قبول نيست، چراكه بسياري 
 از مش��كالت كش��ور ب��ا تصميم گيري ه��اي صحيح 
قابل حل است، اما اين آقايان نمي توانند. كيخا معتقد 
است همه مشكالت و گره هاي موجود در كشور راه حل 
دارد، اما كساني مي توانند گره گشايي كنند كه توانايي 
و دانش آن را داش��ته باش��ند. اين نماينده مجلس در 
پاس��خ به اين سوال كه كداميك از وزارتخانه ها نياز به 
تغيير دارند، مي گويد: بهترين كسي كه مي تواند درباره 
تغييرات كابينه نظر بدهد شخص رييس جمهور است، 
چراكه او از نزديك با مشكالت و عملكرد معاونان و وزرا 
آش��نا بوده و نس��بت به ديگران از آگاهي بيشتري در 
اين باره برخوردار است. با اين حال كيخا تاكيد مي كند 
كه مجلس شوراي اسالمي از تغييرات احتمالي كه در 
جهت حل مش��كالت باشد حمايت مي كند؛ تغييراتي 
كه به گفت��ه او نبايد صرفا به تغيير افراد ختم ش��ود. 
اين نماينده مجلس توضيح مي دهد: تغيير افراد كافي 
نيست. اينكه وزرايي بروند و افراد جديد جايگزين آنها 

ش��وند، مشكلي را حل نمي كند، چراكه مشكالت تنها 
به دليل حضور آدم ها نيس��ت. در اين بين بايد رويكرد 
دولت به مس��ائل و مش��كالت تغيير كند. او مي افزايد: 
به طور مثال در جلس��ه غيرعلني مجلس كه با حضور 
سران س��ه قوا و در صحن برگزار ش��د، درباره مسائل 
مربوط به آب و مديريت آن گفت وگوهايي انجام ش��د 
كه بنده در آنجا گفتم وزارت جهاد كش��اورزي در حال 
حاضر در مس��ير توس��عه كش��اورزي قدم برنمي دارد، 
بلكه تبديل به مس��وولي براي توليد محدود تعدادي از 
محصوالت كش��اورزي شده اس��ت. از اين رو با رويكرد 
حاكم در اين وزارتخانه نمي توانيم به توسعه كشاورزي 
برسيم و بايد شاهد تغييرات جدي در نگرش نسبت به 

موضوعات مختلف باشيم. 

 استقبال از تغيير
در اي��ن بين يك��ي از نمايندگان عضو فراكس��يون 
امي��د مي گويد ك��ه روحاني ب��راي تغيي��ر در كابينه 
منتظ��ر تصميم مجلس درباره اليحه اصالح س��اختار 
دولت اس��ت. او درباره چرايي نقد علني وزرا از س��وي 
رييس جمه��ور مي افزايد: »به نظر مي رس��د س��خنان 
رييس جمه��ور حكايت از وجود گاليه هاي متقابل بين 
وزرا و رييس جمه��ور وج��ود دارد كه بايد اين گاليه ها 
در درون كابين��ه حل ش��ود. نبايد گاليه ه��اي درون 
كابينه باعث تش��تت و نااميدي مردم ش��ود بلكه بايد 
رييس جمهور در مرحله تصميم نس��بت به آنها تعيين 
تكليف كند.« به اعتقاد رحيمي اگر واقعا رييس جمهور 

احس��اس مي كند كه وزي��ري با او همراه��ي ندارد به 
لحاظ اجراي��ي، مديريتي و قانوني حق جابه جايي وزرا 
و ترميم كابينه را دارد، هر چند رحيمي معتقد اس��ت 
اين تغييرات نبايد منجر به اختالل در امور جاري كشور 
شود. يكي ديگر از نمايندگان مجلس، اظهارات روحاني 
درب��اره وزرا به صورت علني را مورد انتقاد قرار مي دهد 
و مي گويد: »رييس جمه��ور بايد گاليه ها و انتقادات از 
كابينه و مديران اجرايي را در جلس��ات داخلي و نه از 
تريبون عمومي اعالم كند.« به اعتقاد بهرام پارس��ايي 
اگ��ر اين انتقادات عمومي مطرح ش��ود بيش��تر جنبه 
ش��عاري پيدا مي كند، چون اگر عض��وي در كابينه يا 
تي��م اجرايي همراهي الزم با دول��ت را ندارد، مي توان 
اين افراد را بركنار كرد. اين اختيار رييس جمهور است 
كه هر وق��ت بخواهد مي تواند كابين��ه را ترميم كرده 
 يا مدي��ران را جابه جا كند. اين عضو فراكس��يون اميد 
با اش��اره به حمايت مجلس از دولت مي گويد كه »در 

مقط��ع فعلي نيز اگر رييس جمه��ور تصميم به ترميم 
كابينه داش��ته باش��د مجلس از آن استقبال مي كند و 
همراه با دولت اس��ت، ام��ا رييس جمهور درنهايت بايد 

پاسخگوي عملكرد كابينه اش باشد.«
يك��ي از اعضاي كميس��يون قضاي��ي مجلس هم 
اعتق��اد دارد، رييس جمهور بايد خيل��ي زودتر از اينها 
براي تغيير كابين��ه اقدام مي كرد. يحيي كمالي پور كه 
با ايس��نا گفت وگو كرده، با اشاره به گفته هاي روحاني 
مبن��ي بر تزريق اميد به جامعه، مي گويد كه براي رفع 
نااميدي و تزريق اميد به جامعه، اول بايد خود مسووالن 
اختالفات ش��ان را با يكديگر حل كنند، چراكه به گفته 
كمالي پور »نتيجه اختالفات مسووالن با يكديگر موجب 
ناكارآمدي كشور و ناكارآمدي كشور باعث ايجاد يأس 
در جامعه و ميان مردم مي شود.« اين نماينده مجلس 
مي گويد كه اميدوار است رييس جمهور به فكر اصالح 

اساسي در ساختار دولت باشد. 

حض��رت آي��ت اهلل خامنه اي رهب��ر معظم انقالب 
اس��المي صبح ديروز )دوش��نبه( در آستانه روز كار و 
كارگر در ديدار ه��زاران نفر از كارگران و كارآفرينان، 
اصلي ترين طراحي كنوني براي مقابله با نظام جمهوري 
اسالمي را جنگ اقتصادي دانستند و با تاكيد بر اينكه 
تنها راه مقابله ب��ا اين جنگ، حمايت از كاالي ايراني 
و تكيه ب��ر توانايي ها و ظرفيت هاي داخلي و چش��م 
ندوختن به بيگانگان اس��ت، گفتن��د: وظيفه دولت و 
مسووالن، برطرف كردن مشكالت و موانع كارآفرينان 
و كارگران و افزايش ظرفيت توليد واحدهاي توليدي 
اس��ت و وظيفه مردم نيز تصمي��م و عزم جدي براي 
خريد كاالي ايراني است. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
دفتر مقام معظم رهبري؛ رهبر معظم انقالب اسالمي 
همچنين با اشاره به جنگ و ناامني و خونريزي ناشي 
از حضور امريكا در منطقه تاكيد كردند: آن كسي كه 
بايد از منطقه غرب آس��يا خارج شود، امريكاست و نه 
جمهوري اس��المي و همان گونه كه چند س��ال قبل 

گفتم، دوران »بزن، در رو« تمام شده است. 
حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي در اي��ن دي��دار با 
گراميداش��ت عيد بزرگ نيمه ش��عبان و با تاكيد بر 
لزوم مغتنم شمردن ايام پربركت و معنوي ماه شعبان 
گفتند: نيمه ش��عبان مظهر اميد ب��ه آينده و اميد به 
وع��ده تخلف ناپذي��ر الهي براي اص��الح نهايي جهان 
و تغيي��ر ش��رايط ظالمانه كنوني به وس��يله حضرت 

صاحب الزمان )عج( است. 
ايش��ان در ادامه نيروي انساني بخش توليد به ويژه 
كارگ��ران را ثروتي عظيم خواندند و افزودند: مهم ترين 
ويژگي نيروي كار در ايران، اين است كه هنر و انديشه و 
انگيزه و خالقيت او از سطح متوسط جهاني باالتر است. 
رهبر معظم انقالب اسالمي با اشاره به بازديد چند 
ساعته خود از نمايشگاه محصوالت ايراني در حسينيه 
امام خميني )ره( تاكيد كردند: با وجود همه فشارها و 
تحريم ها و همه مشكالتي كه مستكبران ايجاد مي كنند 
اما توليدات داخلي كه در اين نمايش��گاه عرضه ش��ده 
بود، برجس��ته و ممتاز بود و بايد در مقابل نيروي كار 
ايراني سر تعظيم فرود آورد و به همين دليل بايد دست 
هنرمن��د كارگر ايراني را كه يك��ي از بهترين كارگران 

دنياست، بوسيد. 
حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي افزودند: ب��ا وجود اين 
برجستگي و هنرمندي نيروي كار ايراني، اما متاسفانه 
عده ي��ي در داخ��ل، حمايت از كاالي ايران��ي را يا باور 

نمي كنند يا به آن عمل نمي كنند. 
ايشان حمايت از كاالي ايراني را به معناي حمايت 
از ني��روي كار و توليد داخل دانس��تند و خاطرنش��ان 
كردند: اي��ن حمايت همه جانبه بر عهده مس��ووالن و 
همچنين مردم اس��ت. رهبر معظم انقالب اس��المي با 

اشاره به گاليه ها و مشكالتي كه از جانب توليد كنندگان 
و كارگ��ران مطرح مي ش��ود، گفتند: وظيف��ه دولت و 
مسووالن براي حمايت از كاالي ايراني، برطرف كردن 
كامل موانع همچون مش��كالت بيمه، بانكي، مالياتي و 

كمبود نقدينگي است. 
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي تاكيد كردن��د: اگر اين 
مشكالت برطرف ش��وند، ديگر شاهد آن نخواهيم بود 
كه كارخانه يي با يك س��وم ظرفيت خود كار كند، زيرا 
خالي ب��ودن ظرفيت يك كارخانه ب��ه معناي بيكاري 
متراكم در داخل است. ايشان با تاكيد بر اينكه حمايت 
از كاالي ايراني، مانع از بيكاري كارگران خواهد ش��د و 
زمينه اشتغال جوانان تحصيلكرده را نيز در بخش هاي 
مختلف توليد فراهم خواهد كرد، گفتند: وظيفه مردم 
در حماي��ت از كاالي ايراني تصميم جدي براي خريد 

توليدات داخلي است.
رهبر معظم انقالب اسالمي با انتقاد از خريد كاالي 
خارجي با وجود مش��ابه با كيفيت داخلي افزودند: چرا 
عده ي��ي بر خريد كاالي خارجي اص��رار دارند، اين چه 
بدفهمي و مرضي اس��ت؟ همه دس��تگاه هاي دولتي و 
همچني��ن همه مردم بايد تصميم بگيرند كه از كاالي 
ايراني استفاده كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي يكي از 
نتاي��ج حمايت از كاالي ايران��ي را جلوگيري از تبعات 
اجتماعي، امنيتي و اخالقي ناش��ي از بيكاري دانستند 
و خاطرنش��ان كردند: حماي��ت از كاالي ايراني يكي از 
بهترين و موثرترين شيوه هاي مقابله با طراحي اقتصادي 

دشمنان اس��ت، زيرا آنان متوجه شده اند كه در جنگ 
سخت و نظامي به نتيجه نخواهند رسيد. ايشان افزودند: 
البته من در چند س��ال قبل و در زمان رييس جمهور 
ديگر امريكا كه همانند رييس جمهور فعلي بداخالق و 
هجوگو بود، گفتم كه دوران »بزن در رو« گذشته است 
و مي دانند كه اگر وارد درگيري نظامي با ايران ش��وند، 

چند برابر ضربه خواهند خورد. 
رهبر معظم انقالب اس��المي خاطرنش��ان كردند: 
آنها اكنون تمركز خ��ود را بر جنگ اقتصادي و جنگ 
فرهنگي گذاش��ته اند و اتاق جنگ اقتص��ادي با نظام 

جمهوري اسالمي، وزارت خزانه داري امريكاست. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تاكيد بر اينكه راه مقابله 
با جن��گ اقتصادي، تكيه ب��ر توانايي ها و ظرفيت هاي 
داخلي اس��ت، گفتند: من معتقد به قطع ارتباط با دنيا 
نيستم اما تكيه به بيرون مرزها نيز غلط اندر غلط است. 
ايشان افزودند: ما حتما بايد با هوشياري و زرنگي و 
جديت با دنيا ارتباط داشته باشيم اما اين را هم بدانيم 
كه دنيا فقط امريكا و چند كش��ور اروپايي نيست، دنيا 
بزرگ است و بايد با كشورهاي مختلف ارتباط داشت. 

ايش��ان تاكيد كردند: ارتباط با دنيا به معناي چشم 
دوخت��ن به عنصر خارجي نيس��ت بلكه بايد به نيروي 
داخلي چش��م دوخ��ت. رهبر معظم انقالب اس��المي 
خاطرنش��ان كردند: اگ��ر مردم ببينند كه مس��ووالن 
اصرار دارند مشكالت را با تكيه بر ظرفيت هاي داخلي 
حل كنند، مشكالت و سختي ها را نيز تحمل خواهند 

كرد، بنابراين مسووالن توجه داشته باشند كه نبايد به 
خارج تكيه كرد. حضرت آيت اهلل خامنه اي يكي ديگر از 
شيوه هاي امريكا براي مقابله با نظام آزاديخواه و مستقل 
جمهوري اسالمي ايران را تحريك برخي دولت هاي كم 
فهم منطقه و ايجاد اختالف و درگيري در درون منطقه 
دانستند و گفتند: امريكايي ها تالش دارند تا با تحريك 
سعودي ها و برخي كشورهاي منطقه، آنها را در مقابل 
جمهوري اس��المي قرار دهند اما اگر آنها عقل داشته 

باشند نبايد فريب امريكا را بخورند. 
ايش��ان با تاكيد بر اينك��ه امريكايي ها مي خواهند، 
هزينه مقابله با نظام جمهوري اس��المي و ملت مقتدر 
ايران را خودشان متحمل نشوند و آن را به دوش برخي 
دولت هاي منطقه بيندازند، افزودند: برخي كشورهاي 
منطق��ه بدانند، اگر با جمهوري اس��المي ايران روبه رو 

شوند، قطعا ضربه و شكست مي خورند. 
رهبر معظم انقالب اس��المي با اش��اره به ناامني و 
جنگ و درگيري ناشي از حضور امريكا در منطقه غرب 
آسيا تاكيد كردند: به همين دليل بايد پاي امريكايي ها 
از اين منطقه قطع ش��ود و بايد از منطقه غرب آس��يا 
بيرون بروند. حضرت آيت اهلل خامنه اي با تاكيد بر اينكه 
آن كسي كه بايد از منطقه بيرون برود، امريكاست و نه 
جمهوري اسالمي ايران افزودند: ما اهل اينجا هستيم و 
خليج فارس و غرب آسيا خانه ماست اما شما بيگانه و به 

دنبال اهداف خباثت آميز و ايجاد فتنه هستيد. 
ايشان تاكيد كردند: بدانيد امريكا و برخي كشورها 

نظير آن، پايشان از اين منطقه قطع خواهد شد. 
رهبر معظم انقالب اسالمي در بخش پاياني سخنان 
خ��ود به موض��وع واردات بي روي��ه و همچنين قاچاق 
كاال اش��اره كردند و گفتند: ش��كايت و گله بسياري از 
توليد كنندگان و س��رمايه گذاران و كارگران همين دو 

موضوع است كه دولت بايد با اين مقوله مقابله كند. 
پيش از س��خنان رهب��ر معظم انقالب اس��المي، 
ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان گزارشي 
از سياس��ت ها و اقدام��ات اين وزارتخانه ب��راي بهبود 
وضعيت كارگ��ران، ايجاد اش��تغال و فقرزدايي گفت: 
مي توانيم كاالي ايراني را به چنان سطحي از كيفيت و 
رقابت پذيري در دنيا برسانيم كه بتواند سهمي شايسته 

از بازارهاي جهاني را از آن خود كند. 
ربيعي برنامه سال جاري وزارت كار را توسعه امنيت 
ش��غلي كارگران و ثبات مشاغل خواند و افزود: با تمام 
توان براي بهبود سياست هاي اشتغال و افزايش قدرت 

خريد كارگران عمل خواهيم كرد. 

 بازديد دو و نيم ساعته رهبر معظم انقالب 
اسالمي از نمايشگاه كاالي ايراني

رهبر معظم انقالب اس��المي همچني��ن عصر روز 
يك ش��نبه به مدت دو ساعت و نيم از نمايشگاه كاالي 

ايراني در حسينيه امام خميني )ره( بازديد كردند. 
در اي��ن بازديد ك��ه ربيعي وزير تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي نيز حضور داشت، حضرت آيت اهلل خامنه اي 
از ۷۷ غرف��ه توليدات ايران��ي در بخش هاي مختلف از 
جمله لوازم خانگي، نوشت افزار، پوشاك و منسوجات، 
مواد غذايي، دارو و تجهيزات پزش��كي، لوازم آرايشي و 
بهداشتي، وسايل كودك، لوازم خودرو و وسايل صنعتي 
و س��اختماني دي��دن كردن��د و از نزدي��ك در جريان 
ظرفيت ها و توانمندي هاي توليدكنندگان، مس��ائل و 
دغدغه هاي آنان و نيز ميزان استقبال مردم از كاالهاي 

ايراني قرار گرفتند. 
مهم ترين دغدغه توليدكنندگان، واردات بي رويه و 
قاچاق بود و درخواست ها و پيشنهادهايي در خصوص 
اص��الح قوانين و حذف موان��ع در بخش توليد، تقويت 
حماي��ت مالي از واحدهاي توليدي و كمك به تبليغ و 

معرفي كاالي ايراني بيان كردند. 
رهب��ر معظ��م انقالب اس��المي ني��ز ب��ا تقدير از 
توليدكنن��دگان ايراني و تحس��ين كيفيت محصوالت 
موجود در نمايشگاه بر لزوم جلوگيري از واردات بي رويه 
و مبارزه با قاچاق تاكيد و دس��توراتي براي پيگيري و 
رس��يدگي به مش��كالت توليدكنندگان صادر كردند. 
ايشان از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواستند، حل 
مش��كالت منعكس  شده در اين بازديد را به طور جدي 

در دولت دنبال كند. 
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ايران2

با گذش��ت ح��دود 2هفته از برنامه ه��اي اجرايي 
دولت براي مهار نوس��انات ارزي؛ سخنگوي دولت در 
نشست خبري با رسانه هاي گروهي اعالم كرد، قصد 
دول��ت از حضور در بازار ارز نه ايجاد محدوديت براي 
مردم و اهالي اقتصاد بلكه س��اماندهي بازاري اس��ت 
ك��ه از منظ��ر نوبخت بهبود وضعيت آن بس��ياري از 
شاخص هاي كس��ب وكار و معيشت ايرانيان را تحت 
تاثير قرار مي دهد. بر اين اس��اس است كه سخنگوي 
دولت تاكيد مي كند: »با توجه به شوكي كه به بازار ارز 
وارد ش��د ما قول داديم مهار شرايط را انجام دهيم و 
قصدمان محدود كردن مردم نيست بلكه مهار شرايط 
و شفاف س��ازي است.« سخنگوي دولت همچنين در 
پاس��خ به نگراني هايي كه درخصوص افزايش قيمت 
كاالهاي مصرفي مردم ايجاد ش��ده به اين نكته اشاره 
مي كند كه دولت تمام پيش بيني هاي الزم براي تامين 
ارز م��ورد نياز واردكنندگان و توليد كنندگان را انجام 
داده و از اي��ن مرحله اين وظيفه س��ازمان تعزيرات و 
حمايت از حقوق مصرف كنندگان اس��ت كه بايد در 
برابر هر نوع سودجويي و افزايش قيمت مقابله كنند. 

اما در شرايطي كه در روزهاي اخير زمزمه هايي درباره 
انتقال نوس��انات بازار ارز به بازار طال شنيده مي شود، 
نوبخت به اين واقعيت اش��اره كرد كه دولت برنامه يي 
براي تغيي��ر در راهبردهاي اساس��ي اش درخصوص 
بازار طال ن��دارد و از مردم خواس��ت كه جهت گيري 
نقدينگي خود را به جاي اين حوزه هاي دردسرس��از 
به سمت توليد و تجارت سوق دهند. خبرنگار تعادل 
از نوبخ��ت درباره موضوع مقابله با فقر مطلق و نقش 
رس��انه ها در اين موضوع پرسش خود را مطرح كرد؛ 
كه نوبخت ضمن تاسف از بازداشت مدير مسوول يكي 
از رس��انه هاي اصالح طلب بر اين نكته تاكيد كرد كه 
دولت از ابتداي وقوع اين دستگيري پيگير ماجرا بوده 
و شخص آقاي رييس جمهور به اين نكته تاكيد دارند 
كه بايد رسانه ها در بيان ديدگاه هايشان آزاد باشند و 
براساس قانون با آنها رفتار شود. نوبخت در ادامه تاكيد 
كرد كه بدون رس��انه هاي منتقد؛ حس��اس و صريح 
پروژه هاي اقتصادي كش��ور با اخالل مواجه خواهند 
شد و بايد از فعاليت هاي سازنده رسانه ها حمايت كرد. 
محمدباقر نوبخت در نشست هفتگي خود با اشاره به 

مصوب��ه هيات وزيران درخصوص پيش��نهاد ملي آب 
گفت: كارگروه ملي آب كه رياس��ت آن بر عهده وزير 
نيرو است با توجه به تنش آبي در كشور اين پيشنهاد 
را داد، هيات وزيران براي اين كار هزار و ۶00 ميليارد 
توم��ان تصويب كردند كه س��ازمان برنام��ه و بودجه 
۹00ميليارد تومان آن را مي دهد و ۷00ميليارد تومان 

از منابع داخلي اين بودجه تامين مي شود. 

 تخصيص 3 ميليارد يورو براي ۱۵ هزار قلم كاال 
سخنگوي دولت ادامه داد: حال كه با كاهش نزوالت 
آسماني رو به رو هستيم همراهي و همدلي هموطنان 
عزي��ز را مي طلبد. خدا را ش��كر در چند روز گذش��ته 
نزوالت آس��ماني بر س��ر ما فرود آم��د اما بايد كاهش 
مص��رف را رعايت كنيم. مع��اون رييس جمهور اظهار 
كرد: براساس گزارش گمرك در يك ماه ابتدايي امسال 
تراز تجاري كشور مثبت شده است. دو ميليارد و ۵2۹ 
ميلي��ون دالر واردات و ۳ميلي��ارد و 1۳۳ميليون دالر 
صادرات داشتيم. واردات در فروردين ماه سال جاري از 
نظر ارزش ۷.۷درصد در مقايسه با سال گذشته افزايش 
داش��ته و صادرات نيز از نظر ارزش نسبت به سال قبل 
1۵درصد افزايش داشته است. نوبخت درباره نوسانات 
ن��رخ ارز تصريح كرد: از ۸ ارديبهش��ت براي 1۵هزار و 
۴0۳ قل��م كاال ۳ميليارد و ۴۳۳ه��زار ميليون يورو و 
عالوه ب��ر آن ۳هزارميليارد تومان ني��ز براي كاالهاي 

اساسي و دارو در نظر گرفته شده است. ما انتظار داريم 
س��ازمان حمايت از مصرف كنن��ده و تعزيرات نظارت 
داشته باشند و هيچ توجيهي پذيرفته نيست. حال كه 
دول��ت براي كاالهاي اساس��ي و دارو كه با ارز ۳هزار و 
۸00 وارد مي ش��ود، اين شرايط را در نظر گرفته نبايد 
اين اقالم قيمت باالتر عرضه شود. رييس سازمان برنامه 
و بودجه با بيان اينكه با توجه به شوكي كه به بازار ارز 
وارد شد ما قول داديم كه مهار شرايط را انجام دهيم و 
قصدمان محدود كردن مردم نيست بلكه مهار شرايط 
و شفاف سازي است، خاطرنشان كرد: اگر معامله يي در 
بازار انجام ش��ود با نرخ هايي غير از نرخ هاي اعالم شده 
نبايد به كل اقتصاد تعميم داده شود و از نظر ما خارج 
از اين چارچوب غيرقانوني است. نوبخت با بيان اينكه 
وظيفه ماس��ت كه مردم را در سختي قرار ندهيم، ابراز 

كرد: ما براي ۸0 ميليون نفر تصميم مي گيريم. 

 اقتصاد بدون فرار مالياتي
نوبخت درباره سياس��ت هاي مالياتي دولت يادآور 
ش��د: ما باي��د از افرادي ك��ه درآمد بيش��تري دارند، 
اخذ ماليات بيش��تري داشته باش��يم و اشخاصي كه 
كمتر درآم��د دارند كمتر دريافتي داش��ته باش��يم. 
كساني هس��تند كه از چتر مالياتي فرار مي كنند اما 
ما سيس��تمي را طراحي كرديم كه افراد ديگر نتوانند 
اي��ن كار را انج��ام دهند. وي درخصوص سرنوش��ت 

قرارداد بويينگ و خريد هواپيما عنوان كرد: تا جايي 
ك��ه مي دانم براي واردات هواپيم��ا كه به روش اجاره 
به شرط تمليك بود تعدادي هواپيما وارد شد. تا اين 
زم��ان وزارت راه چيزي را منعكس نكردند، پيگيري 

مي كنم كه مشكلي وجود دارد يا خير. 

 ماجراي انتقاد روحاني از برخي مديران دولت
نوبخت درب��اره انتقاد رييس جمهور ب��ه برخي از 
مدي��ران و آيا اين نقدها زمزمه تغيير برخي از مديران 
است، اظهار كرد: برخي ممكن است نگران باشند كه 
كاري انجام نش��ود، برخي به دليل توانايي ها در مهار 
مش��كالت ممكن اس��ت بگويند، نگران نباشيم ما با 
برنامه ه��اي خ��ود مي توانيم مش��كالت را حل كنيم. 
وي با بيان اينكه در هيات دولت داش��تيم افرادي كه 
مي گفتند، مش��كالت را حل مي كنند ولي ۶ ماه بعد 
مش��اهده مي كرديم كه اتفاقي نيفتاده است، تصريح 
كرد: آقاي رييس جمهور بس��يار آدم زيركي هس��تند 
از مديران خود ش��ناخت دارد و اگر نيازي به تغيير و 
اصالح باش��د در هر شرايطي انجام مي دهد، اين رفتار 
ناشي از تعهد اخالقي رييس جمهور است و با توجه به 
پيماني كه سال گذشته با مردم بسته اند، پيگير مطالب 
هستند. سخنگوي دولت ادامه داد: مشكالت زياد است 
و بايد برطرف شود درحال حاضر هم اطالعي ندارم كه 

تغييراتي در كابينه درحال رخ دادن است. 

نوبخت در نشست خبري:

بحران از بازار ارز به بازار طال نمي رسد



 Tue. May  01. 2018  1092   سه شنبه 11  ارديبهشت 1397     14 شعبان 1439  شماره 
kalan@taadolnewspaper.ir  66420769 

3 كالن
افزايش تورم توليدات صنعتي

 مركز آمار ايران گزارش ش��اخص قيمت توليد كننده 
بخش صنعت فصل زمستان ١٣٩٦ را بر مبناي سال پايه 
١٣٩٠ منتشر كرد.  بر اساس اين گزارش، شاخص قيمت 
توليدكننده بخش صنعت در فصل زمستان ١٣٩٦ به عدد 
25٣.٦ رس��يد كه نسبت به شاخص فصل قبل )242.7( 
به ميزان 4.5درصد و ش��اخص فصل مش��ابه س��ال قبل 
)2٠٩.١( به ميزان 2١.٣درصد افزايش داش��ته است.  بر 
اس��اس اين گزارش، درصد تغييرات متوسط شاخص كل 
بخش صنعت در چهار فصل منتهي به فصل زمستان سال 
١٣٩٦ نسبت به متوسط شاخص در چهار فصل منتهي به 
فصل زمستان سال قبل »نرخ تورم توليدكننده كل بخش 
صنعت« معادل ١5.5 درصد بوده كه نسبت به تورم چهار 
فصل منتهي به فصل پاييز س��ال ١٣٩٦ »١2.7درصد« 
افزايش داشته است.  همچنين شاخص قيمت توليدكننده 
در زير بخش »صنايع توليد زغال س��نگ - پااليشگاه هاي 
نفت« با 5.5 درصد افزايش نس��بت به فصل قبل از عدد 
2٣8.٩ به 252.١ رس��يد و بيشترين تاثير را در افزايش 
ش��اخص كل فصل زمستان داش��ته است.  از سوي ديگر 
ش��اخص قيمت توليدكننده »توليد فلزات اساس��ي« با 
٦.4درصد، »صنايع محصوالت ش��يميايي« با ٩.5درصد، 
»تولي��د وس��ايل نقليه موت��وري، تريلر و ني��م  تريلر« با 
١.5درصد، »ماش��ين آالت و دس��تگاه هاي مولد و انتقال 
برق« با 8.4درصد و »صنايع مواد غذايي و آش��اميدني« 
با ١.١درصد افزايش نسبت به فصل قبل بيشترين تاثير را 
در افزايش شاخص اين بخش داشته اند.  افزون بر اين جز 
شاخص قيمت در زيربخش »توليد محصوالت از توتون و 
تنباكو س��يگار« كه نسبت به فصل قبل بدون تغيير بوده 
اس��ت، تاثير مابقي زيربخش ها در جهت افزايش شاخص 

كل قيمت بخش صنعت در اين فصل بوده است. 

بررسي مشكالت توليد 
كميسيون اقتصادي

س��خنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��امي از حضور رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه، 
وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي در نشس��ت هفته 
آت��ي كميس��يون اقتصادي براي بررس��ي مش��كات 
توليدكنن��دگان داخل��ي خب��ر داد.  رحي��م زارع در 
گفت وگو با خانه ملت با اشاره به نامگذاري سال ٩7 به 
نام س��ال حمايت از كاالي ايراني از سوي مقام معظم 
رهبري گفت: كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اس��امي اقدام��ات الزم را براي حماي��ت از كاالهاي 
داخلي انجام داده و در اين راستا نظرات و دغدغه هاي 
توليدكنن��دگان را مدنظ��ر قرار مي دهد.  س��خنگوي 
كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسامي با اشاره 
ب��ه لزوم فراهم آوردن ش��رايط ب��راي ارتقاي كيفيت 
كاالهاي ايراني افزود: در هفته آينده با حضور نوبخت 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور، كرباسيان وزير 
اقتصاد و سيف رييس بانك مركزي نشست مشتركي 
براي بررس��ي مش��كات توليدكنن��دگان داخلي در 

كميسيون اقتصادي برگزار مي شود. 

اخبار كالن

مركز آمار شاخص قيمت مصرف كننده به تفكيك طبقات درآمدي را منتشر كرد

تعديلتورممياندهكها
گروه اقتصاد كالن  هادي سلگي 

براس��اس گ��زارش مرك��ز آم��ار فاصل��ه ت��ورم 
متوس��ط)١2ماهه( در مي��ان باالترين و پايين ترين 
ده��ك درآمدي كش��ور در م��اه فروردي��ن كمتر 
ش��ده اس��ت. درحالي كه فاصله تورم در اسفند ماه 
ميان ده��ك يكم و دهم به مي��زان ١.٣درصد بود 
در فروردي��ن اين فاصله ب��ه ٠.8درصد نزول كرده 
اس��ت. اي��ن كاهش فاصله ت��ورم به ط��ور كامل با 
حرك��ت كاهش��ي دهك اول اتف��اق افت��اده كه از 
٩درصد اس��فند ب��ه 8.5 در فروردين ن��زول كرده 
اس��ت. نرخ تورم دهك دهم در ماه فرودين نسبت 
به اس��فند بدون تغيير و در س��طح 7.7درصد ثابت 
مانده اس��ت. كاهش قيم��ت خوراكي ها علت اصلي 
كاه��ش تورم در دهك هاي پايين��ي بوده كه باعث 
ش��ده فش��ار تورمي در ميان طبقات فقير كمتر از 
ماه هاي گذش��ته ش��ود هر چند كه هنوز نسبت به 
طبقات ثروتمند در سطح باالتري قرار دارد. تفاوت 
در سبدهاي مصرفي موجد اين تجربه هاي متفاوت 
تورم در س��طح جامعه است به شكلي كه هر چقدر 
تغييرات قيمت در بخش خوراكي بيش��تر باشد به 
دلي��ل اهميت اين كاالها در س��بد مصرفي طبقات 

پايين موجد تورم بيشتري براي آنها خواهد بود. 

 تجربه تورم ميان طبقات 
براساس محاس��بات مركز آمار درحالي نرخ تورم 
س��االنه كل كش��ور در فروردين ماه امس��ال به ١.8 
درصد رسيده است كه اين رقم براي فقيرترين دهك 
درآمدي كش��ور)دهك اول( 8.5 و ب��راي ١٠درصد 
ثروتمندترين به ميزان 7.7درصد بوده است. فرمول 
محاس��به تورم به تفكيك دهك هاي درآمدي كشور 
در سال گذشته براي نخستين بار در كشور از سوي 
مركز آمار انجام ش��د كه براساس آن تغييرات قيمت 
كااله��اي مصرفي ١٠طبقه درآمدي كش��ور به طور 
جداگانه مورد بررس��ي ق��رار مي گيرد. فلس��فه اين 
قشربندي از جايي است كه برخاف نگاه متعارف كه 
نرخ تورم را يك شاخص براي تغييرات قيمتي كل در 
نظر مي گيرند در فرمول شاخص قيمت مصرف كننده 
تغيي��رات قدرت خريد خانوارها را مي س��نجد بدين 
معني كه اين فرمول تنها تغييرات كاالها و خدماتي 
ك��ه ي��ك خانوار در ط��ول زمان مورد مص��رف قرار 
مي ده��د را رصد مي كند و از آنجا كه در يك جامعه 
طبق��ات نابرابر درآمدي وجود دارد ل��ذا هر كدام از 
اين طبقه ها ناگزير تنها سبد مصرفي خود را براساس 
تمكن ماليشان برمي گزينند. به طور مثال دهك هاي 

پايي��ن درآمدي به دلي��ل محدوديت مالي مجبورند 
بيش��تر درآمد خود را به كاالهاي ضروري خوراكي، 
آشاميدني اختصاص دهند و در مقابل طبقات باالي 
جامعه نسبت بسيار كمي از درآمدشان به اين گروه 
از كااله��ا اختصاص مي يابد. بنابراين تنها تفاوت اين 
تفكي��ك در فرم��ول جديد تورم دهك��ي مركز آمار 
همين اخت��اف در وزن و اهميت گروه هاي كااليي 
اس��ت. مطابق محاس��بات مركز آمار گروه خوراكي 
براي دهك اول بيش از 4٣درصد و براي دهك دهم 
١7درصد اهمي��ت دارد درحالي ك��ه وزن كاالهاي 
غيرخوراكي ش��امل تفريح و بهداشت و... براي دهك 
اول 5٦ و ب��راي دهك دهم 82 درصد در نظر گرفته 
شده است. نتيجه منطقي براساس فرمول مذكور اين 
اس��ت كه هر وقت در ميان سبد كل قيمت كاالهاي 
خوراكي نسبت به غيرخوراكي ها بيشتر افزايش يابد، 
فشار تورم براي دهك هاي پايين بيشتر از طبقات باال 
احس��اس مي شود و درصد تورم در دهك هاي پايين 
بيش��تر مي ش��ود و برعكس زمان هايي كه كاالهاي 
غيرخوراكي منبسط شوند، تورم بر دهك هاي بااليي 

تخليه مي شود. 

 ثبات نسبي در خوراكي هاي ضروري 
براس��اس گزارش مركز آمار در ١2ماه منتهي به 
فروردين ٩7 نرخ تورم در دهك اول و دهم به ترتيب 
8.5 و 7.7درصد رشد كرده است. اين موضوع نشان 
مي دهد كه يك س��ال گذشته بيشتر افزايش قيمت 
از سمت خوراكي ها بوده و به علت حساسيت باالي 
دهك هاي پايين به آن قش��ر فقير تورم بيشتري را 
تجربه كرده اند. تورم س��االنه كل)مجموع دهك ها( 
گروه خوراكي ه��ا و غيرخوراكي ه��ا در فروردين به 
ترتيب ١١.2و ٦.٩ درصد بوده اس��ت. در اينجا ذكر 
اين نكته ضروري اس��ت با اينك��ه دهك هاي پايين 
تورم كل)خوراكي و غيرخوراكي( بيشتري را تجربه 
كرده ان��د ب��ا اين ح��ال وقتي تورم ه��اي خوراكي و 
غيرخوراكي به طور جداگانه محاس��به ش��ده است 
اين قشر تورم خوراكي كمتر و غيرخوراكي بيشتري 
نس��بت به دهك هاي باال تجرب��ه كرده اند. علت اين 
امر به س��بدهاي متفاوت طبق��ات اقتصادي مرتبط 
اس��ت؛ طبقات باال كاالهاي خوراك��ي متنوع تري از 
نظ��ر وزن از طبق��ات پايين مص��رف مي كنند و به 
همين دليل مواقعي كه تغييرات قيمتي از سوي آن 

دسته از كاالهاي خوراكي كه وزن بيشتري در ميان 
اين طبقه دارد، باشد اين اتفاق مي افتد. درحالي كه 
در طبق��ات پايين كااله��اي خوراكي ضروري مانند 
گوش��ت قرمز، برنج، روغن و... اهميت بيشتري دارد 
و اگر فش��ار قيمت از س��وي اينگونه كاالها باش��د، 
ت��ورم خوراكي در ميان دهك هاي پايين نس��بت به 
باال بيش��تر خواهد بود. براساس گزارش مركز آمار، 
تورم س��االنه گروه خوراكي ه��ا در دهك اول و دهم 

به ترتيب به ميزان ١٠.٣و ١١.٦درصد بوده است. 

 فشار قيمتي در كاالهاي غيرخوراكي ضروري
با اين ح��ال اين گزارش نش��ان مي دهد كه در 
زمين��ه كااله��اي غيرخوراك��ي وضعيت به ش��كل 
ديگري رقم خورده است. اين گروه كااليي برعكس 
خوراكي ه��ا ت��ورم در دهك هاي پاييني بيش��تر از 
بااليي بوده اس��ت. براس��اس آمارهاي موجود نرخ 
تورم در كاالهاي غيرخوراك��ي در ميان دهك هاي 

اول و دهم به ترتيب 7.2و ٦.٩ درصد بوده است. 
 بر اين اساس مي توان گفت آن گروه محدود از 
كاالهايي غيرخوراكي اي كه مورد اس��تفاده طبقات 

پايين قرار مي گيرد بيشترين فشار قيمتي را در يك 
سال گذش��ته تجربه كرده اند كه به نظر مي رسد از 
سوي كاالهايي مانند بهداشت و آموزش بوده است. 

 بيشترين تورم در دهك هاي مياني
قيم��ت مصرف كنن��ده »كل  نتاي��ج ش��اخص 
خانوارهاي كشور« براساس دهك هاي هزينه يي در 
فروردين ماه ١٣٩7 بيانگر آن اس��ت كه بيش��ترين 
ع��دد ش��اخص كل برابر ١١٣.٣ مرب��وط به دهك 
چه��ارم و كمترين عدد ش��اخص كل برابر ١١2.8 
در دهك دهم است. از سوي ديگر اين آمارها نشان 
مي دهد كه كمترين تغيير ماهانه شاخص كل برابر 
١.2درص��د در دهك اول و بيش��ترين تغيير ماهانه 
ش��اخص كل برابر ١.4درصد در دهك شش��م بوده 
است. بيش��ترين درصد تغييرات شاخص در ١2ماه 
منتهي به فروردين ١٣٩7)تورم ساالنه( 8.5درصد 
در ده��ك اول و كمترين نرخ ت��ورم 7.7درصد در 

دهك دهم است. 
نتايج ش��اخص قيم��ت مصرف كنن��ده در گروه 
عم��ده »خوراكي ه��ا، آش��اميدني ها و دخاني��ات« 
براساس دهك هاي هزينه يي در اين ماه نشان دهنده 
آن اس��ت كه بيشترين عدد ش��اخص اين گروه در 
فروردين م��اه ١٣٩7 برابر ١١8.8 در دهك دهم و 
كمترين آن برابر ١١٦.٩ در دهك اول اتفاق افتاده 
اس��ت. درحالي كه بيش��ترين تغيير ماهانه شاخص 
اين گروه 2.٦درصد در دهك دهم و كمترين تغيير 
آن برابر ١.٩درصد در دهك اول اس��ت. بيش��ترين 
درصد تغييرات شاخص اين گروه در ١2ماه منتهي 
ب��ه فروردين ماه ١٣٩7)تورم س��االنه( ١١.٦درصد 
در ده��ك دهم و كمترين نرخ تورم ١٠.٣درصد در 

دهك اول است. 
نتايج ش��اخص قيم��ت مصرف كنن��ده در گروه 
عمده »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« براس��اس 
دهك هاي هزينه يي در اين ماه بيانگر آن اس��ت كه 
بيش��ترين عدد ش��اخص در اين گروه برابر ١١١.٦ 
در ده��ك ده��م و كمترين عدد ش��اخص در اين 
گ��روه براب��ر ١٠٩.8 در دهك اول اس��ت. درحالي 
كه بيش��ترين تغيير ماهانه ش��اخص اين گروه برابر 
١.١درص��د در دهك دهم و كمترين تغيير آن برابر 
٠.7درص��د در دهك اول اس��ت. بيش��ترين درصد 
تغيي��رات ش��اخص اين گروه در ١2م��اه منتهي به 
فروردين م��اه ١٣٩7)تورم س��االنه( 7.2درصد در 
دهك اول و كمترين نرخ تورم ٦.٩ درصد در دهك 

دهم است. 

تورم 12 ماهه دهك هاي اول و دهم جامعه در فروردين 97 كاهش يافته است
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پورمحمديدربيستمينهمايشاقتصادمقاومتيدردانشگاهخاتمتشريحكرد

برنامههاياقتصادمقاومتيدرطرحهاينيمهتمام،كمآبي،مشكالتبانكيدرسال97
بيس��تمين همايش علم��ي و تخصص��ي اقتصاد 
مقاومت��ي، با عن��وان »برنام��ه اقتص��اد مقاومتي در 
سال1397 با تاكيد بر حمايت از كاالي ايراني« با همت 
انجمن مديريت ايران يك شنبه 9 ارديبهشت1397 در 

محل دانشگاه خاتم برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، سيدحميد 
پورمحمدي دبير س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و 
مع��اون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه در 
اين همايش به اقتصاد مقاومتي در بودجه سال 1397 
با تاكيد بر حمايت از كاالي ايراني و سياست هاي كلي 
برنامه ششم توسعه بر پايه محور هاي سه گانه »اقتصاد 
مقاومتي«، »پيش��تازي در عرصه عل��م و فناوري« و 

»تعالي و مقاوم سازي فرهنگي« پرداخت. 
وي با اش��اره بر تشكيل س��تاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي در س��ال 1394 و ابالغ پروژه هاي اولويت دار 
در سال 1395 گفت: پس از تشكيل دبيرخانه ستاد در 
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، تجديد ساختار 
برنامه هاي اقتص��اد مقاومتي، تبيين برنامه هاي ملي، 
طرح ها، تعيين شاخص هاي ارزيابي برنامه هاي اقتصاد 
مقاومتي و ايجاد نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد 
مقاومتي )ن�ي�پ�ا( در مجم��وع 12برنامه، 56طرح و 
200پروژه مش��خص ش��د كه در مجموع 121پروژه 
در س��ال 1395 توس��ط معاون اول رييس جمهور به 
23دستگاه اجرايي ابالغ ش��د. وي در ادامه با تشريح 
بس��ته هاي رون��ق توليد و اش��تغال در س��ال 1396 
افزود: بسته هاي ارتقاي توان توليد ملي، بسته تامين 
مالي و س��رمايه  گذاري، بسته جذب، توسعه و تعميق 

تكنولوژي، بس��ته تجارت خارجي )توس��عه صادرات 
غيرنفتي و مديريت هدفمند واردات(، بس��ته اشتغال 
و توانمندس��ازي ني��روي كار در قالب تحقق و اجراي 
161برنامه، 60تكليف و 95پروژه در نظر گرفته ش��د 
كه در دس��تور كار قرار گرفت. پورمحمدي با اشاره به 
اينكه بودجه ريزي بر اساس عملكرد از جمله اقدامات 
مهم دولت در اليحه بودجه سال 97 به شمار مي آيد، 
بيان كرد: بر اين اس��اس براي نخستين بار 100درصد 
دس��تگاه هاي استاني بر اساس عملكردي كه در سال 
گذشته داشته اند، بودجه دريافت كرده اند و 33درصد 
از دستگاه هاي ملي نيز بودجه ريزي عملياتي داشته اند 
كه بايد اين روند براي بقيه دستگاه ها اجرا شود. حوزه 
نظ��ام بانكي دومين موضوع كالن��ي بود كه به عنوان 
اولويت هاي دول��ت در تحقق اقتصاد مقاومتي مطرح 
شد و به گفته پورمحمدي در اين حوزه در سال جديد 
تالش بر اين است كه سعي شود، ثبات سياست هاي 
اجرايي در كشور ايجاد شود و تورم يك رقمي كنترل 
ش��ود. همچنين ت��الش براي مديريت بهين��ه ارز در 
مب��ادالت خارجي و طراحي س��از و كاري مناس��ب 
براي نظ��ام دريافت و پرداخ��ت ارز با در نظر گرفتن 
چالش هايي مانند تحريم ها از جمله اقداماتي است كه 

در دستور كار دولت قرار دارد. 
وي همچني��ن ب��ه طراحي و اس��تقرار نظام ملي 
تس��ويه مالي نيز اشاره كرد و افزود: طراحي و استقرار 
نظام ملي تسويه مالي، س��ازوكاري بود كه در بودجه 
امسال ديده شد و مطابق با آن بخش  خصوصي كه تا 
سقف 100هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارند و از 

طرف ديگر به بانك هاي خصوصي نيز بدهكار هستند، 
مي توانن��د اين مطالبات را با يكديگر تهاتر كنند و در 
اين صورت بدهي بخ��ش خصوصي به بانك مركزي 
منتقل خواهد شد و مجموع بدهي ها در حساب بين 

دولت و بانك مركزي جمع مي شوند. 
حوزه كسب و كار سومين موضوع مهم در اقتصاد 
كالن كشور محسوب مي شود كه مطابق با سخنان دبير 
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اقداماتي كه بايد در 
اين مورد صورت گيرد در حيطه كاري دو قوه مجريه 
و قضاييه قرار مي گيرد. قوه مجريه در مباحث مربوط 
به تجارت فرامرزي مي تواند، وارد شود و تسهيل گري 
كند ك��ه متاس��فانه در اين حوزه هن��وز چالش هاي 
زيادي در پيش روي فعاالن اقتصادي كشور قرار دارد. 
همچنين در مباحث مربوط به راه اندازي كسب و كار، 
قوه قضاييه دخالت دارد و در اين مورد نيز بروكراسي 
اداري ب��ه عن��وان يك چال��ش مطرح اس��ت و براي 
ثبت مالكيت بايد روند اداري پيچيده يي طي ش��ود. 
همچنين سازوكارهاي ورشكستگي و پرداخت ديون 

بايد توسط قوه قضاييه پيگيري شود. 
وي افزود: در مجم��وع دولت 76هزار پروژه بزرگ 
نيمه تم��ام دارد و برآوردها نش��ان مي دهد پروژه هاي 
مربوط به آب نزديك به 20سال به طول مي انجامد تا 
به اتمام برسند و باقي پروژه ها بين 12 تا 15سال زمان 
مي برند. نزديك به 500 هزار ميليارد تومان نياز است 
تا اين پروژه ها به اتمام برس��ند و اين در حالي اس��ت 
كه بودجه ه��اي عمراني تنها صرف نگهداري پروژه ها 
مي شود. بديهي است كه اگر بخش خصوصي بخواهد 

وارد سرمايه گذاري در اين پروژه ها شود، نياز است كه 
توجيه اقتصادي داشته باشد و تبصره 19 قانون بودجه 
امسال براي اين كار در نظر گرفته شده است و سعي 
شد به روش هاي مختلف به بخش خصوصي اطمينان 

داده شود كه پروژه ها توجيه اقتصادي دارند. 
دبير س��تاد اقتص��اد مقاومتي گفت: قرار اس��ت، 
ح��دود 3000 طرح ملي و اس��تاني مطابق با تبصره 
19 اليح��ه بودجه واگذار ش��ود. در بحث توليد گاز از 
ميادين مشترك روزانه 620ميليون مترمكعب اضافه 
خواهي��م كرد و ظرفيت توليد نفت خام را در ميادين 
مشترك غرب كارون 410هزار بشكه افزايش خواهيم 
داد. همچنين فازهاي پااليش��گاه خليج ف��ارس را به 
360 هزار بش��كه در روز خواهيم رساند و با همكاري 
بخش خصوصي قرار است به حدود 700هزار مشترك 

روستايي گازرساني انجام شود. 
وي گف��ت: در بخش آب رواج كش��ت گلخانه يي 
ميزان مصرف آب را به 10درصد تقليل مي دهد و اگر 
ما بتوانيم تنها دو محصول گوجه و خيار را در كش��ور 
به صورت گلخانه يي كش��ت كني��م؛ تقريبا 3ميليارد 
مترمكع��ب در مص��رف آب صرفه جوي��ي كرده اي��م. 
بنابراين موضوع گلخانه يي كردن محصوالت كشاورزي 

در دستور كار دولت قرار دارد. 
به گفته دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، از 
جمله اقدام ديگري كه جزو اولويت هاي دولت اس��ت، 
بحث مس��كن اس��ت كه اين موضوع چ��ه در مناطق 
فرس��وده و چه در مناطق روستايي مطرح است. اين 
ط��رح در واقع در واكنش ب��ه زمين لرزه هاي اخير در 

كشور مورد توجه قرار گرفت براي آنكه سرپناهي ايمن 
براي مردم فراهم شود. 

وي افزود: بحث ديگر حمل و نقل عمومي است كه 
در واكنش به آلودگي هوا مورد توجه قرار گرفته است. 
دولت براي كامي��ون، كاميونت، ميني بوس و اتوبوس 
س��از و كاري را در س��ازمان برنامه و بودجه طراحي 
كرده كه قرار اس��ت از محل صندوق توسعه ملي 50 
درصد قيمت وسايل نقليه عمومي توسط دولت تامين 
شود. موتورسيكلت ها و برقي كردن اين وسيله نقليه 
به دليل گران بودن باتري باعث تعويق اين طرح شد. 
اما دولت آمادگي دارد تا س��قف 4ميليون تومان براي 
موتورسيكلت هاي برقي يارانه تعيين كند و اماكني را 

براي شارژ باتري آنها راه اندازي و تجهيز كند. 
وي ادامه داد: در س��ال 96 ميزان مستمري افراد 
تحت پوش��ش كميته امداد 40 ه��زار تومان بود و با 
احتس��اب مبلغ يارانه يك خانوار ي��ك نفره مجموعا 
ماه��ي 90 هزار توم��ان درآمد داش��ت. اين مبلغ در 
پايان س��ال به 200هزار تومان رسيد و يك خانوار 5 
نفره تقريبا درآمد 700هزار توماني داش��ت. در سال 
جديد تالش بر اين است كه خانوارهاي 5 نفره يي كه 
كمت��ر از 700 هزار تومان در ماه مس��تمري دريافت 
مي كنند و خانوارهاي يك نفره يي كه مستمري كمتر 
از 200 هزار توماني دارند، تحت پوشش قرار گيرند و 
7 هزار ميليارد تومان منبع مالي براي ارتقاي وضعيت 
معيش��تي افراد تحت پوشش در نظر گرفته ايم كه در 
كن��ار پروژه اش��تغال به كار اين اف��راد آن را پيگيري 

خواهيم كرد. 

گروهبانكوبيمهمحسنشمشيري 
مان��ده كل س��پرده ها در پايان دي م��اه 96 بالغ 
بر 1503هزار ميليارد تومان و مانده كل تس��هيالت 
بانك ه��ا نيز بالغ بر 1130 ه��زار ميليارد تومان بوده 
كه نش��ان مي دهد، غول نقدينگي و پول رشد زيادي 
داش��ته اس��ت و بيش از 1500 هزار ميليارد تومان 
نقدينگي و سپرده در بانك ها موجود است كه از اين 
مق��دار به ميزان بي��ش از 1130 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت بانكي پرداخت شده و بدهي مردم و فعاالن 
اقتصادي به بانك ها به رقم بزرگ 1130 هزار ميليارد 
توماني در پايان دي رس��يده و تا پايان س��ال 96 نه 
تنها نقدينگي و س��پرده هاي بانكي از مرز 1500هزار 
ميليارد تومان عبور كرده بلكه بدهي مردم به بانك ها 
نيز ب��ه 1200 هزار ميليارد تومان رس��يده كه البته 
اين ارقام بزرگ، در صورت بهبود فضاي كسب و كار 
مي تواند در جهت رشد سرمايه گذاري، توليد و اشتغال 

به كار گرفته شود. 
به گزارش »تعادل«، وضعيت كل مانده سپرده ها 
و تسهيالت ريالي و ارزي بانك ها و موسسات اعتباري 
به تفكيك استان در پايان دي ماه 96 نشان مي دهد 
ك��ه مانده كل س��پرده ها در پايان دي ماه 96 بالغ بر 
1503ه��زار ميليارد تومان بوده كه نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل 277 هزار ميليارد تومان معادل 
22.7درصد و نس��بت به اسفند 95 معادل 230هزار 
ميليارد تومان يا 18.1درصد طي 10 ماهه اول سال 

96 افزايش داشته است. 
همچنين بيشترين مبلغ سپرده مربوط به استان 
تهران ب��ا 883 هزار ميليارد تومان ب��وده كه معادل 
58.7درصد كل س��پرده هاي كش��ور است. كمترين 
رق��م نيز مرب��وط ب��ه كهگيلويه وبويراحم��د معادل 
3240ميليارد تومان بوده است. به عبارت ديگر تهران 
بيش از تمام اس��تان هاي كش��ور سپرده جذب كرده 
اس��ت و اكثر ش��ركت ها و فعاالن اقتص��ادي ترجيح 
داده اند به داليل مختلف پول خود را در حساب هاي 
بانكي در استان تهران سپرده گذاري كنند و همچنين 
باب��ت فعاليت ه��اي خ��ود از بانك هاي ته��ران وام و 

تسهيالت بگيرند. 
 مانده كل تسهيالت بانك ها نيز بالغ بر 1130هزار 
ميليارد تومان بوده كه نس��بت به مدت مش��ابه 95 
مع��ادل 188 هزار ميليارد تومان يا 20درصد رش��د 
كرده است. يعني رشد تسهيالت بانك ها در 10ماهه 
اول 96 ب��ه مي��زان 2.7واحد درصد كمتر از رش��د 

سپرده ها بوده است. 
اي��ن رقم در مقايس��ه با اس��فند 95 ني��ز معادل 

144ه��زار ميليارد تومان يا 14.6درصد رش��د كرده 
كه به ميزان 3.5واحد درصد كمتر از رش��د سپرده ها 
در 10ماهه اول س��ال 96 اس��ت و اين موضوع نشان 
مي دهد كه تمايل بانك ها به پرداخت تسهيالت كمتر 

از رشد سپرده ها بوده است. 
بيش��ترين مبلغ تس��هيالت نيز مربوط به استان 
تهران با مانده 707 هزار ميليارد تومان يعني معادل 
62.6درص��د تس��هيالت دريافتي كش��ور و كمترين 
مربوط به كهگيلويه وبويراحمد معادل 3980ميليارد 
تومان بوده است. به عبارت ديگر استان تهران تقريبا 
به اندازه 3.9 واحد درصد بيش از سهم خود در جذب 

سپرده ها از پرداخت تسهيالت سهم داشته است. 
همچنين نسبت تسهيالت به سپرده ها بعد از كسر 
س��پرده قانوني معادل 83.7درصد بوده كه نسبت به 
دي 95 با رقم 85.2درصد به ميزان 1.5 واحد درصد 
و نسبت به پايان سال 95 كه 86.7درصد بوده معادل 
3واحد درصد كاهش نش��ان مي ده��د يعني تمايل 
بانك ها به پرداخت تس��هيالت در مقايس��ه با رشد و 

ظرفيت سپرده ها كاهش يافته است. 
 اي��ن نس��بت در ته��ران 88.4درص��د اس��ت 

در  و  اس��ت  باالت��ر  كش��وري  ميانگي��ن  از  ك��ه 
كهگيلويه وبويراحمد 137.4درصد است. 

سهمتسهيالتازسپردهها
سهم تسهيالت از سپرده ها نيز نشان مي دهد كه 

از رقم 1503 هزار ميليارد توماني س��پرده ها، معادل 
75.2درصد بوده اس��ت. به عبارت ديگر معادل 24.8 
از س��پرده ها را س��پرده قانوني و ذخيره احتياطي يا 
سقف اعتباري براي تامين نقدينگي مورد نياز بانك ها 
تشكيل داده است و بانك ها معادل 152 هزار ميليارد 
تومان يا 10.12درصد س��پرده ها را به عنوان س��پرده 
قانوني درنظر گرفته اند و سپرده ها بعد از كسر سپرده 
قانوني به رقم 1351هزار ميليارد تومان رسيده است. 
به عب��ارت ديگر، معادل 373 هزار ميليارد تومان 
از كل س��پرده ها را به عنوان جمع س��پرده قانوني و 
ذخيره احتياطي حاصل از سياس��ت سقف اعتباري 
و نقدينگ��ي موردني��از بانك ه��ا براي پاس��خ به نياز 
مشتريان تشكيل داده است كه از اين مبلغ 152 هزار 
ميليارد تومان معادل 10.1درصد را سپرده قانوني و 
مبلغ 221هزار ميلي��ارد تومان را ذخيره احتياطي و 
نقدينگي موردنياز بانك ها براي پاسخ به نياز مشتريان 
معادل 14.7درصد كل سپرده ها تشكيل داده است. 

همچني��ن از مبل��غ 1351 هزار ميلي��ارد تومان 
س��پرده بعد از كسر سپرده قانوني 152 هزار ميليارد 
توماني، مع��ادل 221 هزار ميلي��ارد تومان به عنوان 

ذخيره احتياطي و اجراي سياس��ت س��قف اعتباري 
درنظر گرفته شده تا در صورت مراجعه سپرده گذاران 
قادر به تامين نيازهاي مراجعه كنندگان و مش��تريان 

بانك ها باشند. 
بر اين اساس سهم ذخيره احتياطي نقدينگي بانك ها 
معادل 14.7درصد و سپرده قانوني 10.12درصد كل 
س��پرده ها بوده و روي هم معادل 373 هزار ميليارد 
تومان معادل 24.8درصد س��پرده ها به عنوان س��قف 
اعتباري و س��پرده قانوني در بانك ها و بانك مركزي 
 موجود بوده و به عنوان تس��هيالت پرداخت نش��ده و 
در مجموع 75.2درصد سپرده ها به صورت تسهيالت 
پرداخت ش��ده اس��ت. رشد تس��هيالت 20درصدي 
يك س��ال منتهي به دي 96 نيز در مقايس��ه با رشد 
22.7درصدي س��پرده ها در اين دوره نشان مي دهد 
كه س��رعت تس��هيالت دهي بانك ها كمتر از رش��د 
سپرده هاي بانكي بوده است. اين موضوع در 10ماهه 
اول س��ال 96 نيز تشديد شده و در شرايطي كه رشد 
س��پرده ها در اين 10 ماه 18.1درصد بوده اما رش��د 
تسهيالت 14.6درصد و 3.5 واحد درصد كمتر بوده 

است. 
وضعيت اس��تان ها نيز نش��ان مي دهد كه بعد از 
اس��تان تهران كه ح��دود 60درصد مناب��ع بانكي را 
جذب كرده، اس��تان هاي اصفهان، خراس��ان رضوي، 
مازندران، فارس، خوزس��تان، آذربايجان شرقي، البرز، 
گي��الن، كرم��ان، آذربايجان  غرب��ي و كرمانش��اه در 
رتبه هاي بعدي از دوم تا دوازدهم جذب منابع شامل 
س��پرده و تس��هيالت بوده اند. همچنين استان هاي 
سيستان وبلوچس��تان، كردستان، س��منان، اردبيل، 
زنجان، خراسان جنوبي و شمالي، كهگيلويه وبويراحمد، 
ايالم، چهارمحال وبختياري در رتبه هاي 21 تا 31 از 

نظر جذب منابع بانكي قرار داشته اند. 
از سوي ديگر، استان هاي كمتر برخوردار از منابع 
س��پرده بانكي ك��ه رقم مانده تس��هيالت آنها از رقم 
س��پرده بعد از كسر سپرده قانوني بيشتر بوده شامل 
استان هاي گلستان، لرس��تان، چهارمحال وبختياري، 
اي��الم، كهگيلويه وبويراحمد و خراسان ش��مالي بوده 

است. 
در دو استان كم برخوردار ايالم وكهگيلويه وبويراحمد 
نيز مانده تسهيالت حتي از رقم مانده سپرده ها بيشتر 
بوده و اين موضوع نش��ان مي دهد ك��ه منابع مالي و 
س��پرده در اين دو استان بس��يار كم بوده و سيستم 
بانكي تسهيالت بيشتري براي كاهش فقر و محروميت 
و كمك ب��ه توليد و بخش هاي اقتص��ادي به اين دو 

استان پرداخت كرده است. 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم كرد كه از اين پس هر مشتري حقيقي صرفا مجاز به افتتاح و 
نگهداري يك حساب انفرادي و اشتراكي در هر بانك خواهد بود. به گزارش روابط عمومي بانك ملت، بر اساس 
دس��تورالعمل ابالغي بانك مركزي، تمام حس��اب هاي مازاد و بدون گردش در بانك ها بايد از سوي مشتريان 
تعيين تكليف شود. بر اساس اين گزارش، در صورتي كه حساب مشتري در بازه زماني يك تا سه سال بدون 
گردش مالي باش��د، مطابق با ضوابط بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران اقدام خواهد شد. گفتني است با 
اجراي اين بخشنامه از اين پس هر يك از مشتريان مي توانند از هر يك از انواع حساب )به استثناي حساب 

بلندمدت( يك حساب در هر بانك داشته باشند. 

در حالي كه اونس جهاني طال در بازار جهاني روز دوشنبه 10 ارديبهشت 97 به 1313دالر كاهش يافته 
است اما قيمت انواع سكه در بازار تهران افزايش محسوسي داشت و سكه طرح جديد به يك ميليون و 875 
هزار تومان رس��يد. به گزارش »تعادل« قيمت هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران 
با 80هزار تومان افزايش نس��بت به روز يك ش��نبه يك ميليون و 875 هزار تومان تعيين شد. همچنين هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با 23هزار تومان رشد قيمت نسبت به مدت مشابه، يك ميليون 
و 773 هزار تومان داد و ستد شد. در بازار آزاد هر قطعه نيم سكه بهار آزادي نيز با 25 هزار و 500 تومان 
رشد قيمت با قيمت 900 هزار و 500 تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز با 12 هزار و 500 تومان 555 
هزار تومان معامله شد. همچنين هر قطعه سكه گرمي با افزايش 2هزار و 500توماني به قيمت 355 هزار 
تومان معامله ش��د. هر گرم طالي 18 عيار نيز با رش��د 3 هزار و 500 توماني به قيمت 177 هزار و 900 

تومان ارزش گذاري شد. 

ممنوعيتافتتاحونگهداريبيشازيكحسابانفرادي

افزايشقيمتسكهبهيكميليونو۸7۵هزارتومان

 در اي��ام مب��ارك ش��عبانيه و در روز جوان، طي 
مراس��مي با حضور مديرعامل و اعضاي هيات مديره 
بانك سرمايه و مشتريان وفادار اين بانك، با برگزاري 
مراس��م قرعه كشي نهايي جش��نواره كارتخوان 24 
عيار، برنده خوش شانس يك دستگاه خودرو ساندرو 
STEPWAY مش��خص و معرفي شد.  به گزارش 
روابط عمومي بانك سرمايه، مراسم نهايي قرعه كشي 
پذيرندگان دس��تگاه هاي كارتخوان 24 عيار شركت 
تجارت الكترونيك بانك س��رمايه، در روز ش��نبه 8 
ارديبهش��ت ماه در محل سالن س��وره حوزه هنري 
در تهران برگزار ش��د و ضمن تقديم جوايز 7 نفر از 
برندگان س��اكن استان هاي تهران و البرز در دومين 
مرحله قرعه كش��ي جش��نواره كارتخ��وان 24 عيار 
بانك سرمايه، برنده خوش شانس مرحله نهايي اين 
جش��نواره به قيد قرعه مش��خص و معرفي شد.  در 
اين جشنواره كه آقاي عليرضا پويان شاد مديرعامل 
و عضو هيات مدي��ره بانك س��رمايه، امجد خضري 
نايب رييس هيات مديره، حس��ين موفق اردس��تاني 
عض��و هيات مديره بانك س��رمايه، معاونان، مديران 
و كارشناس��ان و مش��تريان اي��ن بان��ك )دارندگان 
دس��تگاه هاي كارتخوان 24 عيار س��رمايه( حضور 

داشتند، اعالم شد: تاكنون دو مرحله از اين جشنواره 
در ماه هاي اسفند 96 و فروردين 97 برگزار و به 48 
نفر از برندگان به قيد قرعه يك نيم سكه بهار آزادي 
تقديم شده است و همان گونه كه مقرر شده بود در 
مرحله نهايي يك دس��تگاه خودرو ساندرو به برنده 
خوش شانس اين مس��ابقه تقديم مي شود.  گفتني 
است كه در اين مراس��م، برنامه هاي سال 96 بانك 
س��رمايه و چشم انداز روش��ن اين بانك در سال 97 
براي حاضران و مش��تريان بانك به نمايش گذاشته 
ش��د. همچنين با حضور هنرمن��دان و خوانندگان 
مطرح كشور مراسمي شاد و مفرح به مناسبت اعياد 
شعبانيه و روز تولد حضرت علي اكبر )ع( برگزار شد.  
در بخش��ي از اين مراسم، رييس اداره روابط عمومي 
بانك س��رمايه حضور همه ميهمان��ان را خير مقدم 
گفت و با اشاره به حضور پرشور مشتريان و دارندگان 
 كارتخوان 24 عيار بانك س��رمايه، بر خدمت رساني 
هر چه بهتر و قدرشناس��ي از مشتريان وفادار بانك 
تاكي��د كرد.  همچنين رامب��د حيدريان مديرعامل 
شركت تجارت الكترونيك بانك سرمايه در سخناني 
كوتاه با تاكيد بر ادامه اين اقدامات تشويقي و تداوم 
اين جشنواره در س��ال جاري گفت: شركت تجارت 

الكترونيك بانك س��رمايه همكار اجرايي واحدهاي 
بازاريابي و انفورماتيك اين بانك است و ما اميدواريم 
بتوانيم عالوه بر خدمات الكترونيك نوين به مشتريان 
بانك، دركنار ديگر سياست هاي تشويقي قدرشناس 
و قدردان مش��ترياني باش��يم كه در همه شرايط در 
كنار ما هستند و بانك سرمايه با وجود آنان مي تواند 
آينده درخشان خود را بهتر از گذشته رقم بزند.  در 
پايان اين مراسم و ضمن انجام مراسم قرعه كشي در 
حضور شركت كنندگان در اين مراسم، حامد قاسمي 
به عنوان برنده مرحله نهايي اين جشنواره مشخص و 
يك دس��تگاه خودرو ساندرو به وي اهدا شد.  اضافه 
مي نمايد كلي��ه پذيرندگان پايانه هاي فروش��گاهي 
بان��ك س��رمايه صرف نظر از نوع حس��اب متصل به 
كارتخ��وان، اين امكان را داش��ته اند ك��ه با افزايش 
تعداد تراكنش هاي خريد و همچنين افزايش معدل 
موجودي اين گونه حس��اب ها، با كس��ب حداقل30 
امتياز در قرعه كش��ي پايان هر دوره  شركت نمايند. 
همچنين آن دس��ته از پذيرندگان��ي كه در هر دوره 
حداقل امتياز شركت در قرعه كشي دوره يي را كسب 
كرده اند، با كسب حداقل 500 امتياز در دو دوره، در 
قرعه كشي نهايي اين جشنواره شركت داده شده اند. 

معرفيبرندهخوششانسجشنوارهكارتخوان۲۴عياربانكسرمايه

مانده كل سپرده ها در پايان دي ماه 96 
بالغ بر 1503هزار ميليارد تومان بوده كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 277 هزار 

ميليارد تومان معادل 22.7درصد و نسبت 
به اسفند 95 معادل 230هزار ميليارد 

تومان يا 18.1درصد افزايش داشته است. 
مانده تسهيالت با رقم 1130 هزار ميليارد 

تومان و رشد يك ساله 20درصد و 10 
ماهه 14.6درصد نشان دهنده رشد كمتر 

3.5 واحد درصدي تسهيالت در 10 
ماهه اول 96 نسبت به رشد سپرده ها است



الزاماتبرگشتارزحاصلاز
صادراتبهبانكمركزي

احسانسلطانيتحليگراقتصادي
در اقتصاد ايران دولت تامين كننده و عرضه كننده 
اصل��ي ارز اس��ت و بيش از 90درص��د درآمد ارزي از 
 محل ف��روش ثروت ه��ا و منابع يا مواد خ��ام و اوليه 
)به واس��طه تزري��ق ران��ت منابع( حاصل مي ش��ود و 
ن��ه درنتيجه كار و تالش و ن��وآوري بخش خصوصي 
واقعي. حتي آنچه به عن��وان صادرات غيرنفتي مطرح 
مي ش��ود، در اصل نفتي اس��ت ي��ا از رانت منابع ملي 
به��ره مي گيرد و به سرچش��مه ثروت هاي ملي وصل 
اس��ت. بنابراين بخش اعظم ارز صادراتي انفال و اموال 
عمومي محسوب مي شود. صادرات پتروشيمي و فوالد 
با رانت گس��ترده مواد خام و انرژي ممكن شده است. 
بخش اعظم صادرات كش��اورزي هم به انرژي بس��يار 
ارزان ب��راي بهره برداري بي رويه از دخاير محدود و رو 
ب��ه نابودي آب هاي زيرزمين��ي و رانت آب ارزان تكيه 
دارد. در اقتصاد ايران ارز خارجي منبع تامين بخش با 
اهميتي از كاالهاي اساس��ي و مواد اوليه، واسطه يي و 
مصرفي موردنياز مردم و صنايع داخلي اس��ت. اقتصاد 
اي��ران قادر به توليد ارز نيس��ت و ارزي هم كه عرضه 
مي ش��ود يا مس��تقيما از فروش منابع خام به دس��ت 
مي آيد يا به واسطه اعطاي مجوزها و رانت هاي دولت 
به گروه هاي منتخ��ب، از صادرات منابع خام يا توليد 
مواد اوليه از آنها حاصل مي ش��ود. منش��ا تحصيل ارز 
كار و ت��الش و ص��ادرات كااله��ا و خدم��ات كاربر يا 
دانش بر مانند اكثر اقتصادها نيست كه از قاعده مشابه 
آنها اس��تفاده ش��ود. درخصوص برگشت ارز حاصل از 
ص��ادرات به بانك مركزي توج��ه به نكات ذيل الزامي 

است. 
1- همه ارز حاصل از صادرات مواد معدني و نفتي 
و گازي و توليدات فوالد، پتروش��يمي و امثالهم كه از 
رانت مواد خام و اوليه و انرژي ارزان بهره مند هستند، 
بايد به بانك مركزي برگش��ت داده ش��ود. در غير اين 
صورت دو معض��ل بزرگ به وجود مي آي��د؛ 1( رانت 
ارزي كالن در شرايطي كه قيمت تمام شده آنها رشد 
 پايين��ي در مقايس��ه با بهاي ف��روش صادراتي دارد و 
به تب��ع آن ايجاد فس��اد و 2( گران فروش��ي در بازار 
داخل��ي با عرضه ناق��ص و قطره چكاني. در اين زمينه 
هيچ گون��ه تبعيض و تفاوتي بي��ن بخش هاي دولتي، 
شبه دولتي، عمومي و حتي خصوصي نمي تواند وجود 
داش��ته باشد. البته درخصوص بعضي توليدات داخلي 
انرژي بر مانند كاش��ي و سراميك كه مازاد بر ظرفيت 
داخل��ي وج��ود دارد، تخفيف هاي برگش��ت نرخ ارز 

مي تواند اعمال شود. 
2- ارز حاص��ل از صادرات مواد غذايي، در صورتي 
كه با اس��تفاده از نهاده هاي واردات��ي )با ارز يارانه يي( 
توليد شده باشد بايد برگشت داده شود و مابه التفاوت 
دريافت گردد. همچني��ن هرگونه كاالي صادراتي كه 
براس��اس مواد وارداتي با ارز دولتي توليد مي شود نيز 

مشمول برگشت ارز است. 
3- كلي��ه كااله��ا و تولي��دات كارب��ر )و هرگونه 
كاالهايي كه از رانت استفاده نكرده باشند يا محتواي 
رانت آنها پايين باشد( مانند توليدات نساجي، پوشاك، 
كف��ش، مبلمان، فرش و صنايع دس��تي و محصوالت 
دامي و كشاورزي نظير زعفران و چرم، نبايد مشمول 
برگش��ت ارز ش��ود. درخصوص صادرات كش��اورزي 
موضوع مهم حفظ منابع محدود آبي بايد لحاظ شود. 
معافيت كاالهاي كاربر از برگش��ت ارز موجب خواهد 
ش��د كه بدون هزينه، اشتغال مولد در كشور حمايت 

شده و رشد كند. 
4- توليدات و خدمات دانش بنيان و با فناوري باال 
بايد داراي معافيت كامل از برگشت ارز باشند، زيرا در 
غير اين صورت مهاجرت متخصصان از كشور افزايش 

پيدا مي كند. 
5- كلي��ه خدمات مانند گردش��گري ي��ا صادرات 
خدمات مهندسي بايد از برگشت درآمد ارزي به بانك 
مركزي معاف ش��وند، مگر آنكه از رانت قابل مالحظه 

منابع برخوردار گردند. 
در جه��ت مقابل��ه ب��ا خام فروش��ي )خ��روج مواد 
خام و اوليه از كش��ور( و از س��وي ديگر پشتيباني از 
عرض��ه كافي مواد خ��ام و اوليه با قيمت مناس��ب به 
توليدكنندگان داخلي، الزم است كه كليه معافيت هاي 
صادراتي ازجمل��ه معافيت مالياتي روي صادرات مواد 
خام و اوليه و ماليات تس��عير ن��رخ ارز صادراتي ملغي 
گردن��د. باتوجه  به هزينه هاي صادرات، درصدي از ارز 

صادراتي مي تواند معاف از برگشت ارز گردد. 
پيشنهادات فوق الذكر كلي هستند و در عمل و اجرا 
نياز به تدوين يك دستورالعمل شفاف، جامع و كارآمد 
است كه باتوجه به محتواي رانت توليدات صادراتي يا 
برخورداري از مناب��ع و ثروت هاي ملي و ايجاد ارزش 
افزوده و اشتغال، ميزان برگشت ارز حاصل از صادرات 
مشخص گردد. موضوع مهم و كليدي وجود شفافيت 
الزم در كليه قوانين و مقررات مربوطه و مقابله با ايجاد 
هرگونه روزنه فسادساز در ساز و كارهاي اجرايي است. 

يكپارچهسازيحسابهاي
مهراقتصاد،ثامنوانصار

با تغيير تابلوهاي موسس��ه مال��ي و اعتباري ثامن 
و مهر اقتصاد به بانك انصار، همزمان با نيمه ش��عبان 
عمليات يكپارچه سازي حس��اب هاي مشتريان آغاز و 

حساب ها به بانك انصار منتقل خواهد شد. 
به گزارش ايبنا، ادغام دو موسسه مالي ثامن و مهر 
اقتصاد در بانك انصار قطعي ش��ده و همزمان با نيمه 
ش��عبان تابلوهاي اين موسس��ات به بانك انصار تغيير 
خواهد كرد. در نتيجه اين ادغام حساب سپرده گذاران 
اين دو موسس��ه به بان��ك انصار منتقل و حس��اب ها 
يكپارچه خواهد شد. گفته مي شود با برنامه ريزي هاي 
انجام ش��ده تعداد شعب بانك جديد به دليل باال بودن 
تعداد ش��عب بانك انصار، مهر اقتص��اد و ثامن پس از 
ادغ��ام كاهش مي يابد. يادآور مي ش��ود بانك انصار در 
حال حاضر 1056 ش��عبه دارد ك��ه در صورت ادغام با 
مهر اقتصاد كه 736 ش��عبه و ثامن كه حدود 500 تا 
600 شعبه دارند، تعداد شعب اين بانك از 2300 شعبه 
فراتر خواهد رفت ك��ه همين امر موجب اخذ تصميم 
مبني بر كاهش شعب بانك جديد شده است. بر اساس 
پيگيري هاي خبرنگار ايبنا هم اكنون س��ايت موسسه 
ثامن از دس��ترس خارج است و امكان دسترسي به آن 

وجود ندارد. 

سخن نخست

خبر
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5 بورس و فرابورس
 كاهش 218 واحدي نماگر

گروه ب�ورس  در جريان معامالت ديروز ش��اخص كل 
ب��ورس اوراق به��ادار تهران ب��ا 218 واحد ري��زش به رقم 
93ه��زارو 586 واحدي س��قوط كرد. همچنين ش��اخص 
كل ب��ا معي��ار هم وزن 4 واحد افت ك��رد و به رقم 16 هزار 
و 613 واحد رس��يد. اين در حالي است كه ارزش روز بازار 
در ب��ورس اوراق بهادار تهران به 369ه��زار ميليارد تومان 
رسيده اس��ت. عالوه بر اين روز گذشته معامله گران بورس 
بيش از 578ميليون برگه بهادار، اوراق و حق تقدم سهام در 
قال��ب حدود 39 هزار نوبت معامله و به ارزش 185ميليارد 
تومان دادوس��تد كردند. افزون بر اين ديروز شاخص قيمت 
با معيار هم وزني ارزشي 68 واحد افت كرده و به 29هزار و 
411واحد رسيد، ش��اخص قيمت با معيار هم وزن 3 واحد 
كاهش يافته و به 12هزار و 335 واحد رسيد. بر اساس اين 
گزارش شاخص آزاد شناور با 218واحد كاهش به 99 هزار 
و 443 واحد رسيد. ش��اخص بازار اول بورس با 235 واحد 
افت به رقم 66هزار و 476واحد رس��يد و شاخص بازار دوم 
با 34واح��د كاهش به رقم 199هزار و 318 واحد رس��يد. 
در سوي ديگر ديروز نمادهاي تاثيرگذار در كاهش شاخص 
بورس ش��امل جم، فارس، فوالد، ش��خارك، ش��فن بوده و 
نمادهاي آپ، خاهن در تقويت ش��اخص اثرگذار بودند. روز 
گذش��ته در فرابورس ايران ش��اخص كل يك واحد تقويت 
شده و روي رقم 1052 واحد ايستاد. از همين رو ارزش بازار 
اول و دوم فرابورس به بيش از 62 هزار ميليارد تومان رسيد. 

12عرضه اوليه در راه بورس
معرف��ي اب��زار جديد »آتي س��بد« در س��ال ج��اري از 
برنامه هاي مهم ش��ركت ب��ورس براي تنوع بخش��ي به بازار 
س��رمايه اس��ت. علي صحرايي معاون بازار ش��ركت بورس 
اوراق به��ادار تهران درب��اره مهم ترين برنامه هاي س��ال 97 
شركت بورس گفت: بر اس��اس برنامه ريزي ها مقرر شده در 
س��ال جاري 12عرضه اوليه در بورس تهران انجام ش��ود. به 
گزارش س��نا، وي با اشاره به اينكه قرار است به طور ميانگين 
ماهانه يك عرضه اوليه در بورس تهران انجام شود، گفت: به 
تجربه ثابت ش��دفه اس��ت كه عرضه هاي اوليه باعث رشد و 
رونق بازار مي ش��ود و به بازار سرمايه نشاط را تزريق مي كند. 
معاون بازار ش��ركت بورس با تاكيد بر اينكه عرضه هاي اوليه 
بزرگ و موفق باعث جذب سرمايه هاي جديد مي شود، افزود: 
بر همين اساس تاكيد بر پذيرش و عرضه هاي اوليه ماهانه در 
س��ال جديد از مهم ترين برنامه هاي شركت بورس است. وي 
درباره ساير برنامه هاي سال جاري گفت: از ديگر برنامه هاي 
مهم بورس تهران به روزرساني و تجهيز ابزارهاي نظارتي اين 
بازار بر اس��اس تكنولوژي هاي روز و جديد است. صحرايي با 
تاكيد بر اينكه تقويت ابزارهاي نظارتي باعث افزايش اعتماد و 
اطمينان در بازار سرمايه مي شود، اظهار داشت: همچنين قرار 
است در س��ال جاري ابزارهاي جديدي براي سرمايه گذاري 
در بورس تهران طراحي ش��ود كه طراحي ابزارهاي پوشش 

ريسك و راه اندازي »سبد آتي« جزو اين برنامه هاست. 

آمار معامالت

بازار

بر اساس مصوبه هيات وزيران

گندمموردنيازنانوايانآزادپزدربورسكاالعرضهميشود
هيات وزيران به پيش��نهاد مشترك وزارت جهاد 
كش��اورزي و س��ازمان برنامه و بودجه كشور مصوب 
كرد كه گندم مورد نياز صنف و صنعت و نانوايي هاي 
آزادپز توسط دولت در س��ال جاري از طريق بورس 
كاالي اي��ران با قيمت پايه 9هزار ري��ال به ازاي هر 

كيلوگرم عرضه شود. 
ب��ه گزارش كاال خبر و به نقل از س��ازمان برنامه 
و بودجه كش��ور، طبق تصويبنامه هيات وزيران كه 
از سوي اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور 
خط��اب ب��ه وزارت جه��اد كش��اورزي، وزارت امور 
اقتصادي و دارايي، س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور 
و بانك مركزي به امضا رس��يده، مقرر ش��ده عرضه 
گن��دم مورد نياز صنف و صنعت و نانوايي هاي آزادپز 
توس��ط دولت در سال 1397 از طريق بورس كاالي 
اي��ران با قيمت پايه 9هزار ريال به ازاي هر كيلوگرم 

صورت بگيرد. 
در مت��ن اي��ن مصوبه آم��ده: هيات وزي��ران در 
جلس��ه 1397/2/5 ب��ه پيش��نهاد مش��ترك وزارت 
جهاد كش��اورزي و س��ازمان برنامه و بودجه كشور و 
به اس��تناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي 
جمهوري اس��المي ايران و م��اده )36( قانون الحاق 
برخي مواد به قانون تنظيم بخش��ي از مقررات ملي 

دولت - مصوب 1393- موارد زير را تصويب كرد: 

»ش��ركت مادر تخصص��ي بازرگان��ي دولتي ايران 
موظف است، مطابق قانون تضمين خريد محصوالت 
اساسي كشاورزي مصوب 1368 نسبت به خريد گندم 
مازاد بر نياز كشاورزان با نرخ تضميني از محل اعتبارات 
مصوب مربوط بر اساس زمان بندي پيش بيني شده در 
جدول پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيات دولت 
است، اقدام نمايد«. همچنين طبق اين مصوبه وزارت 
جهاد كشاورزي موظف است نسبت به ثبت مشخصات 
كشاورزان گندمكار به همراه حداكثر مقدار محصول 
قابل عرضه توسط هر كشاورز در فصل برداشت كه بر 
اساس سطح زير كشت آنان و پيش بيني ميزان توليد 
در هر منطقه استخراج شده و درج آن در سامانه خريد 

تضميني اقدام كند. 
بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران نيز مكلف 
اس��ت از طري��ق بانك ه��اي عامل مع��ادل 39هزار 
ميلي��ارد ريال تس��هيالت مطابق جدول ياد ش��ده 
براي خري��د گندم داخلي خط اعتب��اري در اختيار 
ش��ركت مادرتخصص��ي بازرگان��ي دولت��ي ايران و 
خريداران بخش هاي خصوص��ي و تعاوني قرار دهد. 
براس��اس اين تصويبنامه س��ازمان برنام��ه و بودجه 
كش��ور بازپرداخت اصل و سود تسهيالت اعطايي به 
ش��ركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران جهت 
خري��د تضميني گندم را تضمي��ن مي كند. تضمين 

مذكور نافي مس��ووليت بانك ه��اي عامل در وصول 
مطالباتش��ان نيس��ت. در تبصره آن نيز آمده است: 
»شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران موظف 
است، تسهيالت دريافتي را مطابق زمان بندي جدول 
ياد ش��ده بازپرداخت و وزارت جهاد كشاورزي انجام 

اين تكليف را پيگيري نمايد.«
همچنين مقرر ش��د كه عرضه گن��دم مورد نياز 
صنف و صنعت و نانوايي هاي آزادپز توسط دولت در 
سال جاري از طريق بورس كاالي ايران با قيمت پايه 
9 ه��زار ريال به ازاي ه��ر كيلوگرم صورت گيرد. در 
تبصره آن نيز آمده كه قيمت فروش مستقيم گندم 
از سوي شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران 
براي مص��ارف موضوع اين بند )خارج از بورس كاال( 
با احتساب هزينه هاي تبعي مربوط تعيين مي شود. 

اين گ��زارش مي افزاي��د؛ رييس س��ازمان برنامه 
و بودج��ه كش��ور ني��ز در نامه يي ب��ه وزارت جهاد 
كشاورزي ضمن اعالم تصويبنامه قيمت پيشنهادي 
اين وزارتخانه براي خريد تضميني محصوالت زراعي، 
برگ س��بز چاي و... براي س��ال 1397 و محصوالت 
باغ��ي براي س��ال 1396، تكليف اي��ن وزارتخانه را 
ب��راي اجراي ماده 33 قانون افزايش بهره وري بخش 
كش��اورزي و منابع طبيعي به وي��ژه براي محصول 

گندم ظرف حداكثر دو ماه اعالم كرده است. 

تجربه عرضه محصوالت كشاورزي از جمله جو، 
ذرت، گندم و... طي چند سال گذشته در بورس كاال 
نشان مي دهد كه مي توان به رويكرد معامالت ساير 
محصوالت كشاورزي چون پس��ته، زعفران و خرما 
در اين بازار مالي نيز خوش بين بود. به گزارش كاال 
خبر س��يد راضي نوري عضو كميس��يون كشاورزي 
مجل��س در خصوص عرضه خرم��ا در بورس كاالي 
ايران عنوان كرد: بورس كاالي ايران با ش��كل دهي 
يك بازار منس��جم و اطالعات قيمتي شفاف، فضاي 
مناس��بي را براي كاالهاي مختلف به ويژه در بخش 
كش��اورزي ايج��اد كرده كه اي��ن موقعيت عالوه بر 
توسعه بازار، فرصت هاي مناسبي را نيز براي جذب 
س��رمايه گذاران و صادرات محصوالت فراهم آورده 
اس��ت. نكته مثب��ت و حايز اهميت اي��ن بازار مالي 
اين اس��ت كه با توجه به س��اختار شفافي كه دارد 

ديگر جايي براي ح��رف و حديث  نرخ هاي متفاوت 
خرما در ب��ازار آزاد باقي نمي گ��ذارد. از طرفي نيز 
اظهارنظرهاي غيركارشناسي ديگر موجب هيجانات 
و ناماليمت ه��اي قيمت��ي در ب��ازار اي��ن محصول 
نمي ش��ود. از همه مهم تر آنكه مشخص شدن مبدا 
توليد، قيمت گذاري ش��فاف و مولفه هاي اقتصادي 
داخلي از دس��تاوردها و مزيت هاي عرضه خرما در 
بورس كاالس��ت كه اين موضوع خود مزيت بزرگي 

براي جذب معامله گران خواهد بود. 
وي در پاس��خ ب��ه اينكه آي��ا با توج��ه به تفكر 
س��نتي كش��اورزان مي ت��وان انگيزه آنه��ا را براي 
ورود ب��ه بورس كاال افزايش داد ي��ا خير نيز گفت: 
محص��والت خش��كبار به وي��ژه خرما و پس��ته به 
صورت خرده فروش��ي در بازار عرضه مي ش��وند، بر 
همين اس��اس اين موضوع موجب عدم ورود برخي 

محصوالت به بورس كاال در گذش��ته شده بود؛ چرا 
كه به دليل ناآش��نايي كش��اورزان ب��ا معامالت در 
بورس اين نگراني برايش��ان ب��ه وجود مي آمد كه با 
ورود به اين بازار مالي، بازار خرده فروشي خودشان 
را از دس��ت دهند كه اين موضوع به تفكر س��نتي 
كش��اورزان ما بر مي گردد و نياز ب��ه آموزش دارد. 
اي��ن نماين��ده مجل��س در خصوص ل��زوم آموزش 
كش��اورزان ب��راي ورود ب��ه بورس كاال بي��ان كرد: 
ورود ب��ه بورس كاال داراي مراحل مختلفي اس��ت؛ 
بنابراي��ن بايد ابتدا نح��وه ورود و معامله در بورس 
به كش��اورزان آموزش داده شود، زيرا بدون آموزش 
و آگاهي به اين قش��ر نمي توان انتظار اين تغييرات 
را به ش��يوه يي مطلوب داشت. كشاورزان معموال به 
سختي حاضر به پذيرش شرايط جديد هستند، اما 
بهتر است تدابيري از بورس كاالي ايران و سازمان 

جهاد كشاورزي انديش��يده شود تا هر چه سريع تر 
از فضاي س��نتي خارج ش��ويم و در مس��ير جديد 
ش��اهد رونق روزافزون محصوالت كشاورزي باشيم، 
بنابراين در اين زمينه بهتر اس��ت براي كش��اورزان 
سنتي آموزش و تبليغات بيشتري صورت بگيرد كه 
البت��ه بورس كاال در اين خص��وص گام هاي مثبتي 

برداشته است. 
س��يد راضي نوري اذع��ان داش��ت: اينكه تنوع 
محصوالت در بورس روز به روز بيش��تر مي ش��ود، 
حركت مناس��بي است، ولي بايد طوري برنامه ريزي 
كرد كه عرضه محصوالت كش��اورزي در بورس كاال 
به بهبود اوضاع مالي كش��اورزان بينجامد تا انگيزه 
ديگ��ر معامله گران براي ورود به اين بازار دوچندان 
شود. وي با اشاره به صادرات اذعان داشت: صادرات 
از طريق بورس كاال فكر بس��يار مناسبي است؛ چرا 
كه عالوه بر ايج��اد بازارهاي فروش جديد مي توان 
ارزآوري بهت��ري را براي كش��ور ب��ه ارمغان آورد و 

صادرات هدفمندي را شاهد بود. در اين بازار عالوه 
بر كشف قيمت واقعي و عادالنه، كوتاه كردن دست 
واسطه ها و رسيدن س��ود واقعي به توليدكنندگان، 
امكان برندس��ازي و استانداردس��ازي در اين صنف 

نيز مهيا مي شود. 
اي��ن نماينده مجل��س تاكيد كرد: ت��داوم توليد 
و توس��عه نظام انب��ارداري، 2مزيت اساس��ي ارائه 
محصوالت كشاورزي در بورس كاال به شمار مي آيد؛ 
مهم تر اينكه بازگش��ت بهاي محصول كش��اورز در 
كوتاه ترين زمان يك ضرورت اس��ت كه با عرضه در 
بورس كاالي ايران اين مهم محقق مي ش��ود. البته 
نبايد فرام��وش كرد كه ايجاد ب��ازار رقابتي، مدرن 
شدن فرآيند بس��ته بندي، توس��عه صنايع جانبي، 
كاربردي ش��دن صنايع تبديلي و توليد خرما طبق 
س��ليقه مش��تريان از ديگر مزاياي مه��م عرضه در 
بورس براي بهبود وضعيت خرماداران در بازار تلقي 

مي شود. 

ديدگاه

تداوم توليد و توسعه نظام انبارداري؛ 2پيامد عرضه خرما در بورس



feature@taadolnewspaper.ir  66420769 
تشكلها6  Tue. May  01. 2018  1092   سه شنبه 11  ارديبهشت 1397     14 شعبان 1439  شماره 

لوازم خانگي ۸ تا ۱۰ درصد 
گران شد

تس�نيم| رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم خانگي از 
افزاي��ش قيمت ۸ ت��ا ۱۰درصدي قيم��ت كاالهاي مربوط 
به اين صنف در كش��ور خبر داد. محم��د طحان پور افزود: 
كارخانه هاي توليد داخلي و شركت هاي وارداتي قبل از سال 
تقاضاي افزايش قيمت كاالها را مطرح ولي با ورود معاون اول 
رياست جمهوري و رييس سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان مقرر شد تا پايان فروردين ماه سال جاري 
قيم��ت كاال و خدمات افزايش پيدا نكن��د. رييس اتحاديه 
فروشندگان لوازم خانگي درخصوص رد اين نكته كه گفته 
مي شود، درخواست افزايش قيمت كاال در صنف لوازم خانگي 
از سوي رييس اتحاديه بوده است، گفت: اين حرف به هيچ  
وجه صحت ندارد چراكه درخواست مدنظر از ناحيه تمامي 
توليدكنندگان و واردكنندگان مطرح شده است. او همچنين 
در مورد گله مندي رييس جمهور مبني بر عدم توزيع كاال در 
سطح كشور نيز گفت: كاال در حوزه لوازم خانگي با نرخ هاي 
جديد توزيع مي شود و خوشبختانه هيچ كمبودي هم در اين 

حوزه وجود ندارد. 
او تصري��ح كرد: اگر قيمت لوازم خانگ��ي بيش از عرف 
معمول افزايش پيدا كند بدون ش��ك س��ازمان حمايت در 
اي��ن حوزه ورود خواهد كرد. قيمت گذاري كاال در اين حوزه 
اجباري نيست چراكه عرضه بيش از تقاضاست. جدا از اين 
توليدكنندگان داخل��ي خيلي تمايل به افزايش قيمت كاال 
فرات��ر از عرف معمول ندارند چراكه ق��درت رقابتي خود را 
نسبت به رقباي داخلي و حتي خارجي از دست خواهند داد. 

تخلف بازرسان تامين اجتماعي 
گزارش شود

پايگاه خبري اتاق تهران|  با وجود توافق انجام شده بين 
پارلمان بخش خصوصي و سازمان تامين اجتماعي و تاييد اين 
توافق از س��وي معاون اول رييس جمهور با محتواي بازرسي 
دفاتر يك ساله بيمه يي، توليدكنندگان با مانع تراشي موسسه 
حسابرسي تامين اجتماعي رو به رو شده اند. اين درحالي است 
كه براس��اس ماده 47 قانون تامين اجتماعي نمايندگان اين 
سازمان تنها حق بازرس��ي دفاتر بيمه كارفرمايان را دارند نه 
حسابرس��ي. حال ب��ه گفته نايب رييس ات��اق ايران به دليل 
بررس��ي دفاتر بيمه كارفرمايان كه طي ۱۰سال گذشته ثبت 
شده 2۰هزار پرونده غيرقانوني شكل گرفته است. نجفي منش 
گفت: كارفرمايان اگر فهرست بيمه شان را در ارديبهشت 97 
به سازمان تامين اجتماعي تحويل داده اند تنها دفاتر بيمه يي 
را در اختيار بازرس��ان مي گذارند كه از تاريخ ارديبهشت 96 
ثبت ش��ده باشد و بازرس��ان اين دفاتر را بازرسي مي كنند نه 
حسابرسي. متاس��فانه بعضي كافرمايان به دليل عدم آگاهي 
تعهد حسابرسي به بازرسان تامين اجتماعي مي دهند درحالي 
كه بازرس��ان از نظر قانون��ي حق چني��ن كاري را ندارند. از 
كارفرمايان مي خواهيم موارد تخلف را به اتاق بازرگاني گزارش 
دهن��د. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اش��اره به اينكه 
توافق س��ازمان تامين اجتماعي و اتاق بازرگاني درباره مدت 
بازرسي دفاتر به قوت خود باقي است، گفت: بازرسي ۱۰ساله 
دفاتر برخالف دستور معاون اول رييس جمهور است. براساس 
بخش��نامه يي كه به تاييد اسحاق جهانگيري رسيده حداكثر 
دفاتر يك س��اله مورد بازرس��ي قرار مي گيرد. از كارفرمايان 
مي خواهيم تنها دفاتر يك سال گذشته را در اختيار بازرسان 
تامين اجتماعي قرار دهند. او با اش��اره به شعار امسال يعني 
حمايت از كاالي ايراني ادامه داد: راه توليد ايران س��نگالخي 
اس��ت و بايد موانع آن را كم كرد. يكي از مهم ترين موانع در 
مس��ير توليد قوانين تامين اجتماعي و بعضا ماليات ازجمله 
ماليات بر ارزش افزوده است. با مديريت چنين موانعي است 

كه قطار توليد روي ريل توسعه قرار مي گيرد. 

 تحقق ارتقاي جايگاه اصناف
از طريق انتخابات

پاي�گاه خبري اتاق اصناف ايران| رييس اتاق اصناف 
ايران گفت: از اصناف مي خواهم كه انس��جام و وحدت خود 
را در ش��رايط فعلي حفظ كنند چون ارتقاي جايگاه اصناف 
از طري��ق انتخابات محقق مي ش��ود. فاضل��ي وجود ۸۳۰۰ 
اتحاديه صنفي را نشان دهنده قدرت و موقعيت اين مجموعه 
دانست و از اصناف سراسر كشور خواست در راستاي اقتصاد 
پويا حركت كنند. علي فاضلي افزود: در س��الي كه از سوي 
مقام معظم رهبري به نام حمايت از كاالي ايراني نام گذاري 
ش��ده است بايد دولت و مجلس ش��وراي اسالمي در جهت 
اص��الح قوانين و مقررات به نفع توليد داخلي اقدام كنند. او 
اظهار كرد: يكي از راه ه��اي حمايت از كاالي ايراني، تامين 
تسهيالت با نرخ سود ارزان براي واحدهاي توليدي ازجمله 
صنوف توليدي اس��ت؛ قرار بود پرداخت تسهيالت در قالب 
بسته حمايتي به اصناف تعلق گيرد اما تاكنون محقق نشده 
ولي پيش بيني مي ش��ود در س��ال جاري عملياتي شود. به 
گفته او به عقيده اقتصاددانان، نرخ س��ود تس��هيالت بانكي 
براي بخش توليد نبايد از نرخ تورم بيش��تر باش��د اما با نرخ 
مذكور تاكنون هيچ تسهيالتي براي توليد اختصاص نيافته 
است كه اميدواريم اين مساله مورد توجه مسووالن ذي ربط 
قرار گيرد. فاضلي ادامه داد: در تمام دنيا بنگاه هاي كوچك و 
متوسط مورد حمايت قرار دارند و حتي رشد و توسعه خود 
را مرهون تشكل هاي مردم محور و بخش خصوصي مي دانند؛ 
لذا در ايران اگر دنبال پيش��رفت اقتصادي هستيم بايد اين 
موضوع مورد توجه ويژه قرار بگيرد. رييس اتاق اصناف ايران 
گفت: خروج از مشكالت اقتصادي كشور با حمايت و تقويت 

بنگاه هاي كوچك و متوسط محقق مي شود. 

به بن  بست صادرات در مرز 
شلمچه پايان دهيد

پايگاه خبري اتاق ايران| مس��عود خياط زاده، رييس 
ات��اق آب��ادان و عضو ش��وراي راهبردي اقتص��ادي منطقه 
آزاد ارون��د با ابراز نارضايت��ي از وضعيت پايانه تجاري مرزي 
ش��لمچه گفت: براي ج��ذب س��رمايه گذار در منطقه الزم 
اس��ت كه امتيازات مناط��ق آزاد تمام و كم��ال در آبادان و 
خرمش��هر به اجرا گذاشته شود. مس��عود خياط زاده با ابراز 
نارضايتي از وضعيت پايانه تجاري مرزي ش��لمچه گفت: با 
وجود تمام قول هاي مس��اعدي كه از سوي سازمان منطقه 
آزاد اروند درخصوص رفع كاس��تي هاي موجود در اين پايانه 
و رفع محدوديت هاي گمركي از سوي دولت عراق به عنوان 
مهم ترين شريك تجاري جمهوري اسالمي ايران داده شده 
هنوز ش��اهد كاهش ترانزيت كاال در اين مرز هستيم. عضو 
ش��وراي راهبردي اقتصادي منطق��ه آزاد ارون��د ادامه داد: 
سرمايه گذار مناطق آزاد را سكوي صادرات آسان و بي دردسر 
مي داند و اگر قرار باش��د همچنان ترانزيت كاال از طريق مرز 
شلمچه با مشكل مواجه باشد نه تنها سرمايه گذار كه حتي 
صادركنندگان هم رويگردان خواهند ش��د. اين مسائل آثار 

سوء و جبران ناپذيري براي اقتصاد منطقه آزاد اروند دارد. 

اخبار

عدم نظرخواهي دولت از بخش خصوصي خالف قانون است

گاليه روساي اتاق ها از دولت
تعادل| 

در  كش�ور  سراس�ر  اتاق ه�اي  روس�اي 
تازه ترين نشس�ت خود، شيوه تصميم سازي 
دولت در ح�وزه اقتصاد را م�ورد انتقاد قرار 
دادند. فع�االن اقتصادي در اي�ن گردهم يي 
از اينك�ه دولت در تصميمات مهم اقتصادي، 
از بخش خصوصي نظر خواهي نمي كند، گله 
مند بودندو آن را خالف قانون دانس�تند. به 
گفت�ه آنه�ا در تصميم�ات اقتصادي»دولت، 
ذي نفع�ان« و  خصوص�ي   بخ�ش 
3 ضلع اصلي هس�تند، اما كميته يي كه براي 
حل بحران هاي اقتصادي تش�كيل مي شود، 
دولتي اس�ت. همي�ن امر موجب ش�ده، تا با 
نگاه ت�ك بع�دي تصميمات�ي در مواجهه با 
بحران ه�اي پيش رو اتخاذ ش�ود كه معموال 
كوتاه م�دت و مقطع�ي هس�تند ي�ا قابليت 
اجراي�ي ندارن�د. از اي�ن رو ريي�س پارلمان 
بخش خصوصي، با تاكيد بر ضرورت تس�ريع 
در رفع مش�كالت اقتصادي كشور خواستار 
اص�الح اين رويه ش�د. »درياف�ت 4 در هزار 
از دارن�دگان كارت ه�اي عضوي�ت اتاق ها« 
موضوع ديگري بود كه در اين نشس�ت مورد 
انتقاد قرار گرفت. روس�اي اتاق هاي سراسر 
كشور با تاكيد بر اين مطلب كه دريافت 4 در 
هزار از دارندگان كارت هاي عضويت بر تمايل 
اف�راد به ويژه توليدكنن�دگان براي عضويت 
در اتاق ه�اي كش�ور تاثير منف�ي مي گذارد، 
خواس�تار اصالح اين رويه در قانون ش�دند. 
چراك�ه به گفت�ه آنها به جاي اينكه ش�رايط 
عضويت تس�هيل و زمينه را ب�راي فراگيري 
اتاق ها فراهم شود، اين امر خود مانع حضور 
اف�راد در اتاق ها مي ش�ود. »تاخير در تعيين 
تكليف بدهكاران ارزي و عدم موفقيت طرح 
اشتغال زايي« دو محور ديگري بود كه در اين 

اين نشست مورد واكاوي قرار گرفت. 

 چرا طرح اشتغال زايي موفق نيست؟ 
در نشست ميان ماه شوراي روساي اتاق هاي 
بازرگان��ي، صنايع، معادن و كش��اورزي سراس��ر 
كش��ور، عدم نظرخواهي دول��ت در تصميم هاي 
مهم اقتص��ادي و همچنين دريافت 4 در هزار از 
دارن��دگان كارت هاي عضويت اتاق هاي بازرگاني 
مورد انتقاد گرفت. در اين نشس��ت، غالمحسين 
ش��افعي، رييس پارلمان بخ��ش خصوصي ايران 
به موضوع پرداخت تس��هيالت اش��تغال زايي كه 
درحال انجام اس��ت، اش��اره كرد و گفت: در اين 
رابط��ه كميته يي ش��كل گرفته اس��ت و وظيفه 
بررس��ي پرونده ه��ا را برعهده دارد تا بر اس��اس 
نظر آن تس��هيالت در اختيار متقاضيان با هدف 

اشتغال زايي قرار گيرد. 
به اعتقاد شافعي، پروژه اعطاي تسهيالت براي 

اش��تغال زايي نتوانسته موفق عمل كند و موجب 
اتالف منابع ش��ده اس��ت. رييس پارلمان بخش 
خصوصي همچنين وضعيت اختصاص تسهيالت 
با عنوان اشتغال روستايي را »تاسف بار« خواند و 
گف��ت: توزيع منابعي كه با هدف ايجاد اش��تغال 
روس��تايي انجام مي شود، نتيجه يي جز هدررفت 
مناب��ع نداش��ته اس��ت. رييس پارلم��ان بخش 
خصوص��ي در بخش ديگري از س��خنان خود به 
نوع برخورد تصميم س��ازان كش��ور با مشكالت 
اقتصادي اش��اره و ضمن انتقاد از نحوه عملكرد 
آنه��ا تصريح ك��رد: در م��ورد تصميمات اخيري 
كه مس��ووالن كش��ور اتخاذ كرده اند، هيچ گونه 
نظرخواهي از بخ��ش خصوصي صورت نگرفته و 
اين موضوع نه تنها خالف قانون است بلكه مورد 

انتقاد شديد اتاق ايران نيز قرار دارد. 
بنابه اظهارات شافعي، كار به  جايي رسيده كه 
بعد از تصميم گيري و اجراي مصوبات، زماني كه 
با مش��كل جديد مواجه مي شوند، آنگاه به دنبال 
ارائه راهكار از س��وي بخش خصوصي هس��تند. 
از طرف��ي گاه��ي به هن��گام برگزاري جلس��ات 
تصميم گيري تعدادي از فعاالن اقتصادي را دعوت 

كرده و از آنها نظرخواهي مي كنند. اين درحالي 
اس��ت كه بايد طبق قانون از اتاق ايران به عنوان 
پارلمان بخش خصوصي كشور بخواهند نماينده 
رسمي خود را در مورد يك موضوع خاص اعالم 
كند تا بتوانند نظر فعاالن بخش خصوصي را هم 
اخذ كنند. شافعي با تاكيد بر ضرورت تسريع در 
رفع مش��كالت اقتصادي كشور، خواستار اصالح 
اين رويه ش��د. جمال رازقي، رييس اتاق ش��يراز 
نيز در ادامه با اش��اره به وضعي��ت نامطلوبي كه 
در نحوه ارائه تسهيالت به طرح هاي اشتغال زايي 
حكمفرماست، پيش��نهاد داد: به جاي اينكه اين 
منابع به طرح هاي ن��و اختصاص پيدا كند، بهتر 
اس��ت در اختي��ار واحدهايي قرار گي��رد كه زير 
ظرفيت كار مي كنن��د درحالي كه تمام امكانات 
الزم براي توس��عه خط تولي��د و تجارت خود را 
دارند اما به دليل كمبود منابع قادر به توس��عه و 

گسترش فعاليت هاي خود نيستند. 

 بازنگري در نحوه عضويت در اتاق ها
در ادامه اين نشس��ت، كيوان كاش��في، عضو 
هيات رييسه اتاق ايران به آيين نامه نحوه عضويت 

در اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
اش��اره و تصريح كرد: اين آيين نامه مصوبه سال 
۱۳74 اس��ت و باي��د مورد بازنگري ق��رار گيرد. 
بازنگري اين آيين نامه در دستوركار قرار گرفته و 
بايد به تصويب هيات عالي نظارت برسد. اين فعال 
اقتصادي، همچنين دستورالعمل نحوه محاسبه و 
دريافت 4 در هزار توس��ط اتاق هاي اس��تاني نيز 
تعيين ش��ده و در اختيار اتاق هاي اس��تاني قرار 
گرفته اس��ت. حس��ين پيرموذن با تاكيد بر اين 
نكته كه هيات رييس��ه اتاق اي��ران با دريافت 4 
در هزار از دارن��دگان كارت هاي عضويت موافق 
نيس��ت اما مجبور به رعايت قانون است، تصريح 
ك��رد: براي تس��هيل كار، نرم افزاري تهيه ش��ده 
كه مي تواند محاس��به و تعيين ن��رخ 4 در هزار 
را به صورت سيس��تمي انجام دهد. اين نرم افزار 
بزودي نهايي ش��ده و مي توان��د تمام مراحل كار 
را برعهده بگيرد. روساي اتاق هاي سراسر كشور 
با تاكيد بر اي��ن مطلب كه دريافت 4 در هزار از 
دارندگان كارت هاي عضوي��ت بر تمايل افراد به 
ويژه توليدكنندگان ب��راي عضويت در اتاق هاي 
كشور تاثير منفي مي گذارد، خواستار اصالح اين 

رويه در قانون شدند. غالمحسين جميلي، رييس 
ات��اق زنجان ه��م در ادامه با تاكي��د بر ضرورت 
اصالح ش��يوه عضوي��ت در اتاق گف��ت: به جاي 
اينكه ش��رايط عضويت را تسهيل كنيم و زمينه 
را براي فراگيري اتاق ها مهيا  كنيم، مانع تراش��ي 
مي كني��م و تمايل افراد را به حضور در اتاق ها از 
بين مي بريم. اما از آن سو، نايب رييس اتاق ايران 
با تاكيد بر اينكه بخ��ش خصوصي بارها بر لزوم 
اجراي دقيق قوانين تاكيد كرده و موظف اس��ت 
براس��اس قانون عمل كند، اظه��ار كرد: بنابراين 
ت��ا زماني كه اين بند از قان��ون احكام دايمي در 
مورد درياف��ت 4 در هزار از دارندگان كارت هاي 
عضويت اصالح نش��ده است، مجبور به تبعيت از 
آن هستيم حتي اگر بابت آن هزينه كنيم. پدرام 
س��لطاني، در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
اين نكته را مورد اشاره قرار داد كه در اين رابطه 
نبايد تجربه دنيا را ناديده بگيريم. در بسياري از 
كش��ورها كه اتاق هاي بازرگاني، صنعت و معدن، 
اعضاي قابل توجهي دارد، عضويت افراد اختياري 
است، اما به دليل خدماتي كه توسط اتاق ها ارائه 
مي شود، فعاالن اقتصادي ترجيح مي دهند براي 
ادام��ه فعاليت هاي خود هزين��ه پرداخت كنند. 
نايب ريي��س اتاق اي��ران همچنين با اش��اره به 
احتمال افزايش فش��ارهاي بين المللي بر اقتصاد 
كش��ور گفت: در اين ش��رايط اتاق هاي سراس��ر 
كشور بايد نقش آفرين باشند و تحليل هاي خود 
را به صورت مرتب و جدي با تصميم گيران كشور 

در ميان بگذارند. 

 تكليف بدهكاران ارزي چه شد؟ 
در بخش ديگري از اين نشس��ت، مرتضي اهلل 
داد، معاون اقتصادي اتاق ايران از تشكيل و نحوه 
عملكرد كميته ه��اي مربوط به آيين نامه اجرايي 
ماده 2۰ قان��ون رفع موانع توليد س��خن گفت. 
معاون اقتصادي اتاق ايران تصريح كرد: الزم بود 
براي تعيين تكليف بدهكاران ارزي كه از حساب 
ذخيره ارزي تس��هيالت دريافت كرده بودند و به 
هر دليلي در بازپرداخت اين تس��هيالت كوتاهي 
كرده ان��د، اقدام جدي صورت گيرد.  اهلل داد اظهار 
ك��رد: از آنجا كه براي اجراي ماده 2۰ قانون رفع 
موانع توليد 5 نوبت آيين نامه تهيه شده اما هيچ  
ك��دام از آنها مورد تاييد ق��رار نگرفت، در نهايت 
مقرر شد، كميته هايي با حضور نمايندگان اتاق، 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، وزارت اقتصاد، 
نماينده قوه قضاييه و مجلس تشكيل شود. البته 
اين كميته ها در استان ها نيز فعال هستند. معاون 
اقتصادي اتاق اي��ران اين را هم گفت كه پس از 
رايزني هايي كه صورت گرفت، مقرر شد براي آن 
دس��ته از بدهكاراني كه به دلي��ل بروز تحريم ها 
دچار مشكل شدند و نتوانستند بدهي هاي خود 

را پرداخت كنند، بخشش هايي منظور شود. 

ب��راي حماي��ت از توليد داخل��ي در وهل��ه اول بايد نگاه 
سيس��تمي داش��ت و اين حمايت صرفا منوط ب��ه حمايت از 
كاالهاي داخلي نمي ش��ود بلكه حفظ س��رمايه هاي موجود و 
نخبگان كشور نيز مهم است. رييس كميسيون ارتباطات اتاق 
اصناف تهران در اين باره گفت: بدون داش��تن نگاه سيستمي 
اگ��ر بخواهيم به صورت جزيره يي عمل كنيم، در بخش مولد 
جامعه )ح��وزه كش��اورزي، صنعت و …( فرصت ه��ا از بين 
مي رود؛ جامعه هدف مثل يك ساعت مي ماند و ده ها نفر بايد 
كار كنند تا يك جامعه فعاليت داشته باشند و اگر يكي از اين 
چرخ دنده ها شكس��ته باش��د و بقيه چرخ دندها خوب عمل 

كنند، باز عملكرد نهايي را نخواهيم داشت. 
ب��ه گزارش اتاق اصناف ايران، علي توس��طي تصريح كرد: 
اقتصاد مقاومتي و توس��عه درون زا يعني اينكه به قابليت هاي 
خودم��ان توجه كنيم و اف��راد در هر جايگاهي كه هس��تند، 
تعريف اس��تانداردها برايشان صورت گيرد به شعار حمايت از 

كاالي ايراني مي رسيم. 
عضو هيات رييس��ه اتاق اصناف تهران اظهار كرد: حمايت 
از كاالي داخلي صرفا حمايت سخت افزاري نيست بلكه منوط 
به پتانسيل نخبگان و شركت هاي دانش بنيان نيز مي شود. در 
حال حاضر با پديده فرار مغزها مواجه هستيم و نخبگاني كه 
در كش��ور رش��د پيدا مي كنند، در مرحله بازدهي به خارج از 
كش��ور مي روند كه بايد اين س��رمايه ها را حفظ كرد. حمايت 
صرف��ا حمايت از كاالي ايراني نيس��ت بلكه بخش نرم افزاري 
و كس��اني ك��ه بايد بمانند و ب��ه آينده جامع��ه كمك كند و 

صدايشان ش��نيده شود نيز مهم اس��ت تا جذب شركت هاي 
خارجي نش��وند.  او تصريح كرد: براي حمايت از توليد كاالي 
داخلي بايد اهداف عالي اقتصاد مقاومتي كه اشتغال زايي است، 
حفظ ش��ود. بايد همه موانع زنجيره توليد تا مصرف در حوزه 
اقتصادي برطرف ش��ود. ايران باي��د از فرصتي كه در منطقه 
دارد، اس��تفاده كند. در حال حاضر در كش��ورهاي همسايه و 
منطقه ما تنها ايران و تركيه مستعد توليد هستند و تركيه از 
اين ظرفيت به نحو بسيار مطلوب استفاده كرده و بازار منطقه 
را در دس��ت گرفته اس��ت در حالي كه ايران مي تواند شرايط 
بهتري را نسبت به ترك ها داشته باشد اما از ظرفيت هاي خود 
براي دس��ت گرفتن بازارهاي منطقه استفاده نمي كند و حتي 
در تامين نيازهاي داخلي نيز با حجم گسترده انواع واردات و 

كاالي قاچاق روبه رو شده است. 
 عضو هيات رييس��ه اتاق اصناف تهران اظهار كرد: تركيه 
نيازس��نجي را در بازاره��اي منطق��ه انج��ام داده و كيفي��ت 
كااله��اي خود را ب��راي عرضه در بازاره��اي منطقه باال برده 
اس��ت، در حالي كه ما هن��وز هيچ كاري را انج��ام نداده ايم؛ 
اگر قرار اس��ت به بازارهاي هدف دست يابيم، بايد توليداتمان 
مطابق با اس��تانداردهاي جهاني باشد. وي با بيان اينكه هنوز 
در كاالهاي��ي كه مزيت مطلق داري��م يك برند معتبر نداريم، 
تصريح كرد: در كاالهايي مانند زعفران، فرش دستباف، پسته، 
منب��ت كاري و … كه مزيت داريم ب��ه علت بي توجهي ها در 
صنعت برند س��ازي و بس��ته بندي مغفول مانده ايم و اين يك 

ضعف در توليد است. 

شرط حمايت از توليدات داخلي
قرار اس��ت دولت امريكا و به طور مشخص دونالد ترامپ 
رييس جمهوري اين كشور در تاريخ 22 ارديبهشت ماه )۱2 
م��ه( در مورد ماندن با خروج از برج��ام اظهارنظر كند. اگر 
امري��كا در برجام بماند او بايد دس��تور تعلي��ق تحريم هاي 
مربوط به برنامه هسته يي را تمديد كند و در صورت خروج، 
تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه ايران بازخواهد گشت. اين 
در حالي اس��ت كه ترامپ بارها عليه برجام س��خن گفته و 
تهديد كرده است كه امريكا در اين توافق باقي نخواهد ماند. 
اگر چه اغلب تحليل ها به اين س��مت رفته است كه امريكا 
در تاري��خ مورد نظر از برجام خارج مي ش��ود اما نايب رييس 
كميسيون بازار پول و س��رمايه معتقد است احتمال ماندن 

امريكا بسيار بيشتر از خروج از برجام است. 
به گ��زارش رواب��ط عمومي ات��اق تهران، سيدحس��ين 
سليمي، تالش امريكا براي به توافق رسيدن با كره شمالي را 
عامل مهمي خواند كه باعث مي شود اياالت متحده هم چنان 
ب��ه برجام پايبند بماند. او عن��وان كرد: ترامپ روي توافق با 
كره ش��مالي و خلع سالح هس��ته يي اين كشور مانور زيادي 
داده و بس��يار راغب اس��ت كه اين توافق به نتيجه برس��د. 
در عين حال س��ران كره ش��مالي از عدم پايبندي امريكا به 
توافق هاي گذش��ته از جمله با ليبي نگران هستند و حتي از 
قوت گرفتن خروج احتمالي امريكا از برجام و توافق با ايران 
ني��ز به عنوان يك نااطميناني ن��ام برده اند. از اين رو به نظر 
نمي رسد ترامپ عالقه داشته باشد توافق با كره شمالي را با 

خروج از برجام به خطر بيندازد. 

به گفته او، مس��اله كره ش��مالي كه براي ترامپ بس��يار 
حيات��ي اس��ت. او مي خواهد خ��ود را به عنوان نخس��تين 
رييس جمهور امريكا مطرح كند كه توانس��ت با كره شمالي 
به توافق برس��د. او مي خواهد در خلع سالح هسته يي و دفع 
خطر موشكي اين كشور براي اياالت متحده تاريخ ساز شود. 
به همين دليل احتمال اينكه در روز 22 ارديبهشت از برجام 

خارج شود، كمرنگ شده است. 
س��ليمي همچني��ن انتخابات پي��ش رو در امري��كا براي 
مجلس نمايندگان و س��نا را نيز عامل مهم ديگري در فشار 
ب��راي حفظ برجام دانس��ت و گفت: ترام��پ تالش دارد كه 
بتواند كرس��ي هاي مجل��س نمايندگان و س��نا را همچنان 
در اختيار داش��ته باش��د و بايد وجهه حزب جمهوري خواه 
را حف��ظ كند. چون خروج از برجام از نظر سياس��ي هزينه 
باالي��ي ب��راي امريكا هم در صحنه داخل��ي و هم در عرصه 

بين المللي خواهد داشت. 
 نايب رييس كميس��يون بازار پول و س��رمايه اتاق تهران 
اف��زود: اظهارات اخير جان بولتن مبني بر اينكه ترامپ هيچ 
تصميمي نگرفته است، خود مي تواند نشانه يي براي افزايش 
احتمال ماندن امريكا در برجام باشد، چرا كه بولتون همواره 
از مخالفان سرسخت برجام و مشوق خروج از آن بوده است. 
 سيدحسين سليمي با بيان اينكه امريكا به احتمال زياد 
در برج��ام مي ماند، عنوان كرد ك��ه در عين حال ايران بايد 
براي مقابله با تحريم هاي اقتصادي يك جانبه امريكا آمادگي 

داشته باشد و تدابيري بينديشد. 

لزوم آمادگي براي مقابله با تحريم ها

ني��روي انس��اني ام��روزه يك��ي از ب��ا ارزش تري��ن 
سرمايه هاي هر سازمان اس��ت كه به عنوان دارايي هاي 
نامشهود محسوب مي شود. اين سرمايه ها نقش بسزايي 
در ارزش آفرين��ي ش��ركت ها دارند كه با آم��وزش آنها 
نق��ش پررنگ تري مي گيرند. با اي��ن حال اهميت دادن 
ب��ه حق و حق��وق آنها يكي از پيچيده ترين مس��ائل هر 
س��ازماني اس��ت. زيرا اين حق و حق��وق كارگران صرفا 
مادي نيس��ت. در گذشته حقوق كارگر در جوامع غربي 
بيشتر به مباحث مادي محدود مي شد اما درحال حاضر 
ه��ر روز مفاهيم اجتماع��ي- فرهنگي جدي��د در علوم 
مديريت سازماني مطرح مي شود. اين مباحث در جوامع 
اس��المي نيز از قديم اهميت داشته تا جايي كه اسالم، 
كارگر را مجاهد في سبيل اهلل مي داند و براي كار و تالش 
او ع��الوه ب��ر ارزش مادي، پاداش الهي نيز قائل اس��ت. 
مفه��وم حقوق كارگر از قرن ۱۸ توس��ط تيلور با مطرح 
كردن مديريت علمي براي كارا كردن صنايع آغاز ش��د 
ك��ه نگاه صرفا ابزاري به كارگران داش��ت. اندكي بعد با 
انقالب صنعتي سوم و مطرح شدن مكانيزاسيون، نگاه ها 
بيشتر به سمت اتوماس��يون ها رفت. سپس در قرن 2۱ 
نيروهاي انساني را به مثابه سرمايه هاي سازماني در نظر 
گرفتند كه بررسي ها نشان مي دهد درحال حاضر ارزش 
س��رمايه انساني سازمان بيش��تر از سرمايه هاي فيزيكي 

سازمان است. 
با توجه به اهميت نيروي كار عالوه بر برطرف كردن 

نياز مادي، سالمت جسم و سالمت روان آنها بسيار حائز 
اهميت است. نگاه هاي مربوط به حق و حقوق كارگران 
صرفا به نياز مادي و س��المت جس��م خالصه نمي شود. 
لذا اين مفهوم را مي توان با س��وال اينكه كه آيا كارگران 
ما از ش��رايط موجود راضي هستند؟ بيشتر بررسي كرد. 
مشكالت بسياري ازجمله مشكالت اقتصادي سبب اين 
نارضايتي ها شده اما تمام اين مشكالت مربوط به حوزه 
مالي است؟ با توجه به تعريف سازمان)به گروهي از افراد 
كه داراي هدف مش��تركند( اين نكته استخراج مي شود 
كه س��ازمان، محيطي اجتماعي- اقتصادي است و براي 
تفهيم آن نيازمند علوم بين رش��ته يي اس��ت. بنابراين 
ع��الوه بر توجه به مس��ائل اقتصادي، توجه به مس��ائل 
اجتماعي نيز مهم اس��ت. يكي از ش��اخه هاي مربوط به 
روابط اجتماعي، سالمت روان افراد است. كارگران حدود 
يك س��وم از روز خود را در محيط كار س��پري مي كنند 
و اين روند تا بازنشس��تگي و گاهي پس از آن نيز ادامه 
دارد. محيط كار و نوع ش��غل يك��ي از مهم ترين عوامل 
تاثيرگذار در س��المت روان فرد اس��ت. بهداشت روان، 
محيط كار و تدابير كارفرمايان در جهت افزايش آرامش 
و سالمت روان كارگران نه تنها محيط سالم و پرشوري 
فراهم م��ي آورد؛ بلك��ه در افزايش كاراي��ي و بهره وري 
موثر اس��ت. محيط كار مس��موم و منفي نه تنها منجر 
ب��ه اتالف هزينه و انرژي ش��ده؛ بلكه افراد را به س��مت 
تنبلي، سستي و مشكالت روحي سوق مي دهد. براساس 

تخمين سازمان بين المللي كار، ساالنه 2/۳4ميليون نفر 
جان خود را در اثر حوادث و بيماري هاي ناشي از كار از 
دست مي دهند و ۳۱4ميليون نفر نيز از صدمات شغلي 
رنج مي برند. هزينه هاي ناشي از اين مشكالت نيز حدود 
4درصد توليد ناخالص داخلي اس��ت. در اين بررس��ي ها 
اس��ترس ش��غلي در كنار خطرات فيزيكي، ش��يميايي، 
آرگونومي��ك و بيولوژيك��ي محي��ط كار يكي از 5 خطر 
در محيط كار اس��ت كه تاثير بس��زايي بر سالمت روان 
كارگ��ران دارد. بدين ترتيب بهتر اس��ت به همان اندازه 
كه به حقوق و دس��تمزد كارگان توجه مي ش��ود، توجه 
بسياري نيز به س��المت روان و مشكالت اجتماعي آنها 

شود. 
متاسفانه در كشور بس��ياري از مديران بحث حقوق 
و مزاي��ا كارگران را امري كمي تلق��ي مي كنند و توجه 
زيادي به امور اجتماع��ي- فرهنگي كارگران ندارند. لذا 
بهتر است سياست گذاري ها به دنبال ايجاد سازمان هاي 
سالم-كارا باشند. از مشخصات يك سازمان سالم و كارا 
آن اس��ت كه در آن سازمان، س��المت جسمي و رواني 
كاركنان به اندازه توليد و سودآوري مورد توجه و عالقه 
مديريت سازمان قرار گرفته باشد. در اين راستا ۳راهبرد 
كلي درون سازماني پيشگيرانه براي جلوگيري از اعمال 
آس��يب هاي جدي به كارگران توصيه مي شود. نخستين 
راهبرد، انتخاب كارگران مناسب براي مشاغل است هر 
چند در اي��ن خصوص و تاثي��ر آن روي بروز حوادث و 

بيماري ها، مس��تندات علمي كافي وجود ندارد. آموزش 
براي مديريت ش��رايط پرتنش، راهبرد ديگري است كه 
معموال در محيط هاي شغلي استفاده مي شود به عنوان 
راهكار آخر نيز مداخله به موقع براي كمك به كارگران 

درگير در شرايط نامناسب شغلي توصيه مي شود. 
 از طرف ديگر عوامل برون س��ازماني نيز مي تواند بر 
اين مفاهيم تاثيرگذار باش��د. يك��ي از مهم ترين عناصر 
دس��تيابي ب��ه بهداش��ت روان در محي��ط كار، قوانين 
تصويب  ش��ده و اس��تراتژي و سياست هاي دولتي است. 
ايج��اد مح��ل كار س��الم و پوي��ا مي تواند ب��ا حمايت و 
حفظ س��المت، ايمني و رفاه هم��ه كارمندان و مديران 
با افزاي��ش بهره وري به كار خود ادام��ه دهد. همچنين 
فعال تر ش��دن نقش تشكل هاي كارگري در جهت حفظ 
مناف��ع كارگ��ران و كمك ب��ه افزايش به��ره وري كار و 
مشاركت در كنترل امور)از قبيل اتحاديه هاي كارگري، 
اصن��اف و...( همچني��ن نقش نماين��دگان كارگري كه 
باعث باال رفتن ميزان رضايت مندي كارگران مي ش��ود. 
تشكيل كالس هاي آموزشي براي كارگران و كارفرمايان 
درخصوص مقررات قانون كار به ويژه در بحث مطالبات، 
ش��رايط كار، قرارداده��ا و اختالف��ات ناش��ي از كار و 
ايج��اد زمينه مناس��ب جهت مش��اركت دادن كارگران 
ي��ا نماين��دگان آنان در امور مربوط ب��ه تصميم گيري و 
برنامه ري��زي براي آينده كارگاه به خصوص در امور فني 

و كارگري مي تواند اثرساز باشد. 

سيداميرمحمد خطيبي
 كارشناس اشتغال و 

مدرس دانشگاه

تحليل

توليد و سودآوري با سالمت روان كارگري

به اعتقاد شافعي، پروژه اعطاي تسهيالت براي اشتغال زايي نتوانسته موفق عمل كند و موجب اتالف منابع شده است. رييس پارلمان بخش 
خصوصي همچنين وضعيت اختصاص تسهيالت با عنوان اشتغال روستايي را »تاسف بار« خواند و گفت: توزيع منابعي كه با هدف ايجاد 

اشتغال روستايي انجام مي شود، نتيجه يي جز هدررفت منابع نداشته است
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7  جهان

 آغاز دوباره تظاهرات اعتراضي
در ارمنستان 

 استعفاي وزير كشور بريتانيا
در پي افزايش انتقادها 

سفر هيات شوراي امنيت به ميانمار 
درباره »روهينگيا«

گروه جهان|
امب��ر رود وزير كش��ور بريتانيا در پي افزايش انتقادها در ارتباط با اتخاذ سياس��ت هاي 
ضدمهاجرتي عليه اتباع كش��ورهاي كاراييب موس��وم به »نس��ل ويندراش« از مقام خود 
كناره گيري كرد. نخست وزير انگليس ساجد جاويد را كه پيش تر پست »وزير جوامع« را در 
اين كشور به عهده داشت، به عنوان وزير كشور جديد معرفي كرد. ساجد جاويد فرزند يك 
راننده اتوبوس پاكستاني است كه در دهه ۶۰ميالدي به انگلستان مهاجرت كرده است. وي 
پيش از اين نماينده حزب محافظه كار در پارلمان انگليس بوده و چندين پس��ت اقتصادي 
را در دولت اين كش��ور به عهده داشته اس��ت. به گزارش گاردين، سخنگوي دفتر ترزا مي 
 نخست وزير بريتانيا اعالم كرده كه استعفاي او پذيرفته شده است. امبر رود در روزهاي اخير 
به  شدت از سوي افكار عمومي تحت  فشار بود. در روزهاي گذشته چندين نشست اضطراري 
در پارلمان بريتانيا براي رس��يدگي به وضعيت اقامت »نس��ل ويندراش« برگزار شد. نسل 
ويندراش كساني هستند كه از كشورهاي كاراييب در دهه هاي 5۰ و ۶۰ ميالدي به همراه 
والدين خود همزمان با نخس��تين موج مهاجرت ها از كشورهاي همسود )تشكلي عمدتا از 
مستعمره هاي سابق بريتانيا( به بريتانيا آمده بودند. با اين  حال وزارت كشور بريتانيا اخيرا 
هزاران كارت ورودي متعلق به آنها را نابود كرده كه اين اقدام، اثبات حقوق شهروندي اعضاي 
فاقد ويزاي نسل ويندراش را سخت تر مي كند. جرمي كوربين رهبر مهم ترين حزب كارگر و 
دايانا ابوت وزير كشور دولت در سايه، خواستار كناره گيري »رود« از وزارت كشور شده بودند. 
كوربين عملكرد دولت را شرم آور خوانده و گفته بود: »اقدام دولت بريتانيا از روي سنگدلي و 
مايه نااميدي است. نخست وزير بريتانيا دولتي را اداره مي كند كه بي رحم و بي كفايت است.« 
كوربين چهارشنبه گذشته كه در نشست پارلمان از نخست وزير بريتانيا پرسيد: »آيا زمان آن 

فرا نرسيده كه وزير كشور در اقدامي مسووالنه از مقام خود كناره گيري كند؟« 
امبر رود كه تاكنون در برابر فشارها مقاومت كرده، خود را تنها فردي خوانده بود كه قادر 
به حل وفصل اين معضل است. او دوشنبه گذشته به طور رسمي از اتباع »نسل ويندراش« 
عذرخواهي و دستورالعملي را صادر كرد كه براساس آن هزينه تقاضا و برخي ديگر از شرايط 
الزم جهت دريافت تابعيت براي اين افراد حذف ش��ود. با اين حال شنبه گذشته معترضان 

پس از تجمع در مقابل پارلمان بريتانيا به سمت ساختمان وزارت كشو تظاهرات كردند. 

گروه جهان|
تظاهركنندگان در ايروان پايتخت ارمنس��تان در چندين بخش از ش��هر، تظاهرات و 
اعتراض خود را از س��ر گرفتند. در همين حال نيكول پاش��ينيان رهبر مخالفان دولت در 

اجتماع هوادارانش در ايروان گفته آماده است، نخست وزير ارمنستان شود. 
معترضان چند خيابان اصلي را در ايروان بستند. به گزارش بي بي سي، پاشينيان با اعالم 
اينكه انقالب برگش��ت ناپذير است، گفت: »به چشم شما نگاه مي كنم و با احساس عميق 
مس��ووليت به ش��ما مي گويم كه بله من آماده ام وظايف نخست وزير را به عهده بگيرم.« او 
همچنين گفت: اگر پارلمان ارمنستان او را سه شنبه )امروز( به عنوان نخست وزير انتخاب 
كند، او به حفظ روابط با روسيه متعهد خواهد ماند. روسيه در ارمنستان يك پايگاه نظامي 
دارد و سرمايه گذاري هاي وسيعي در اين كشور كرده است. با اين حال مسكو گفته است 

كه در مسائل داخلي ارمنستان دخالت نخواهد كرد. 
دوش��نبه گذشته پس از 1۰روز اعتراض مردمي سرژ سركيسيان نخست وزير اين كشور 
اس��تعفا و حزب او حزب جمهوري خواه اعالم كرد كه هيچ نامزد ديگري را براي جانش��يني 
سركيس��يان در نظر ندارد. سركيس��يان تنها چند روز پس از عهده دار شدن نخست وزيري 
از س��مت خود كنار رفت. س��اعاتي پيش از اعالم استعفاي سركيس��يان، نيكول پاشينيان 
رهبر مخالفان بعد از حدود ۲۴ س��اعت بازداشت آزاد ش��ده و به جمع معترضان در ايروان 
پايتخت ارمنس��تان پيوسته بود. با كناره گيري سرژ سركيس��يان، كارن كاراپتيان به عنوان 
نخس��ت وزير موقت اين كشور معرفي ش��د. او از اعضاي بلندپايه حزب جمهوري خواه است 
كه در زمان رياست جمهوري سرژ سركيسيان، نخست وزير اين كشور بود. قرار است، مجلس 
ارمنستان امروز در يك نشست اضطراري، نخست وزير جديد اين كشور را انتخاب كند. حزب 
جمهوري خواه در پارلمان اكثريت دارد و براي انتخاب پاشينيان به نخست وزيري بايد برخي 
نمايندگان اين حزب همراه با احزاب مخالف راي دهند. س��رژ سركيس��يان متهم بود كه به 
وضعيت بد اقتصادي و فقر گسترده در ارمنستان توجهي نداشته و سياست  مناسبي در قبال 
كشورهاي آذربايجان و تركيه در پيش نگرفته است. دولت او همچنين به دليل رابطه بسيار 
نزديك با روسيه هدف انتقاد شديد بود. مخالفان او را متهم مي كردند كه با نخست وزير شدن 

بعد از دو دوره رياست جمهوري تالش دارد سناريو پوتين- مدودف در روسيه را اجرا كند. 

گروه جهان|
اعض��اي يك تيم ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متحد ك��ه درباره بحران مس��لمانان 
روهينگيايي تحقيق مي كنند، ديروز دوش��نبه وارد پايتخت اين كشور شدند. آنها پيش تر 
به بنگالدش رفتند كه ميزبان حدود ۷۰۰هزار روهينگيايي گريخته از خش��ونت  تحت امر 
نظاميان اس��ت. به گزارش آسوشيتدپرس، اعضاي اين هيات سازمان ملل در سفر دو روزه 
خودشان با آنگ سان سوچي رهبر دوفاكتو و مشاور دولت ميانمار و همچنين فرمانده ارشد 
ارتش ديدار مي كنند و پس از آن از ايالت راخين در شمال بازديد به عمل مي آورند؛ جايي 
كه مسلمانان روهينگيايي از آنجا گريختند. انتظار مي رود آنها از تبعات سركوب ارتش و نيز 
تداركات دولت براي بازگرداندن پناهجويان ميانماري از بنگالدش را مورد بازرسي قرار دهند. 
ارتش ميانمار به بهانه حمالت آگوست گذشته عليه پرسنل امنيتي، سركوب گسترده يي را 
به بهانه فرو نشاندن ناآرامي ها صورت داد. آنها به نقض هاي حقوق بشري فاحش متهم شدند. 
يك نماينده عضو هيات ديپلماتيك سازمان ملل پس از بازديد از كمپ هاي پناهجويان 
روهينگيا در بنگالدش اعالم كرد: »شوراي امنيت سازمان ملل ميانمار را تحت فشار قرار 
مي دهد تا اين تضمين را ارائه كند كه مسلمانان روهينگيايي كه از كشور فرار كرده اند، در 
امنيت و آزادي به خانه هايش��ان بازگردند.« به گزارش خبرگزاري فرانسه، منصور العتيبي 
نماينده دايم كويت در س��ازمان ملل بعد از پايان س��فر خود به بنگالدش گفت: »اين يك 
بحران بش��ري بوده و يك مس��اله حقوق بشري محسوب مي ش��ود.« نمايندگان 15عضو 
شوراي امنيت روز يك شنبه از كمپ هاي پناهجويان روهينگيا در بنگالدش ديدار كردند. او 
افزود: »اين وضعيت نمي تواند بدون راه حل باقي بماند و پيامي كه ما به ميانمار مي بريم، اين 
است كه به دنبال يافتن راه حل براي اين بحران هستيم. تمام طرف ها پايبندي خود را براي 
حل هرچه سريع تر اين مساله اعالم كردند. ما نمي توانيم در برابر اين بحران سكوت كنيم.« 
نماينده كويت در سازمان ملل در ادامه گفت: »شوراي امنيت تالش مي كند، راه هاي الزم 
براي تس��ريع اجراي قرارداد بازگش��ت پناهجويان ميان بنگالدش و ميانمار مطرح شود.« 
معاون نماينده روسيه در سازمان ملل نيز هشدار داد: »شوراي امنيت چوب سحرآميز ندارد 
كه يكي از بزرگ ترين و وخيم ترين بحران هاي پناهجويي در جهان را حل كند. ما به دنبال 

ناديده گرفتن اين بحران نيستم و چشمانمان را نمي بنديم.«

وزير خارجه چين به كره شمالي 
سفر مي كند

گروه جهان| پس از ديدار تاريخي كيم جونگ اون رهبر 
كره شمالي از همسايه جنوبي، وزير خارجه چين، وانگ يي 
هم اين هفته به كره شمالي سفر خواهد كرد. به گفته مقامات 
چين اين سفر به دعوت كره شمالي بوده و وزير خارجه چين 

روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه به پيونگ يانگ مي رود. 
ب��ه گزارش بي بي س��ي، چي��ن تنها ش��ريك اقتصادي 
باقي مانده براي كره ش��مالي اس��ت؛ با اين حال سال هاست 
كه ديداري در اين س��طح اتفاق نيفتاده است. اين ديدارها 
پس از گشايش��ي بزرگ در روابط ديپلماتيك كره شمالي با 
كشورهاي همس��ايه و قدرت هاي جهاني به خصوص امريكا 
صورت مي گيرد. ماه گذش��ته كيم جونگ اون در س��فري 
غيرمنتظره به پكن با ش��ي جين پينگ رييس جمهور چين 
ديدار كرد. اين نخستين سفر خارجي رهبر كره شمالي پس 
از رسيدن به قدرت بود و تاكيدي بود بر اهميت رابطه با چين 
براي كره شمالي. جمعه گذشته ديدار تاريخي ديگري صورت 
گرفت، رهبر كره شمالي براي نخستين بار از مرز با كره جنوبي 
عبور و با مون جائه اين رييس جمهور كره جنوبي ديدار كرد. 
دو رهبر به توافقي تاريخي رس��يدند ت��ا تمام فعاليت هاي 
خصمانه عليه يكديگر را متوقف كنند. آنها همچنين هدف 
خود را برچيدن س��الح هاي اتمي از ش��به جزيره كره اعالم 
كردند. اين البته به معناي توقف تمام فعاليت هاي هسته يي 
كره شمالي نيست. كره جنوبي خود سالح هسته يي ندارد، اما 
اين كشور از پشتيباني نظامي امريكا بهره مند است كه در آن 

كشور پايگاه و ده ها هزار نيروي نظامي دارد. 
تغيير شديد فضاي ديپلماتيك، پس از چندين ماه جنگ 
لفظي شديد و آزمايش هاي موشكي و هسته يي كره شمالي 
صورت گرفت، اما اكنون كره ش��مالي اعالم كرده يك سايت 
آزمايش هس��ته يي خود را كامال برخواهد چيد و به ناظران 
امريكايي و رس��انه ها اج��ازه خواهد داد تا جم��ع آوري اين 
پايگاه را از نزديك ببينند. كره شمالي همواره گفته كه سالح 
هسته يي را براي دفاع از خود مي خواهد و به حضور نظامي 
امريكا در كره جنوبي و همچنين مانورهاي نظامي مشترك 

كره جنوبي و امريكا در درياي كره اعتراض داشته است. 
رهب��ران دو ك��ره همچنين اع��الم كردند ك��ه با چين 
و امري��كا گفت وگو خواهند كرد تا رس��ما به جنگ دو كره 
خاتمه بدهند. جنگ كره در سال 1٩5٣ به پايان رسيد، اما 
اين ترك مخاصمه تاكنون رس��مي نشده و دو كشور از نظر 
حقوقي در جنگ هس��تند. از ديگر موارد توافق رهبران دو 
كره اين بود كه كره شمالي گفت ساعت خود را تغيير خواهد 
داد تا هماهنگي بيش��تري بين دو كشور ايجاد شود. ساعت 
كره ش��مالي اكنون نيم س��اعت عقب تر از كره جنوبي است. 
كره شمالي در س��ال ۲۰15 به مناسبت هفتادمين سالگرد 
پايان اشغال ژاپن بر شبه جزيره كره ساعت خود را تغيير داد. 
به گفته رسانه هاي كره شمالي، براي رهبر اين كشور دردناك 
بوده كه در ديدار از كره جنوبي، ساعت هاي روي ديوار محل 
مذاكره وقت متفاوتي را براي دو كشور نشان مي داده است. 

اتريش با امارات قرارداد نفتي 
امضا كرد

ش��ركت نف��ت و گاز »او ام فا« اتريش در جريان س��فر 
صدراعظم اين كش��ور به ام��ارات ق��راردادي 1.5ميليارد 
دالري )1.۲٣ميليارد يورويي( براي مشاركت در دو ميدان 
نفتي دريايي امارات امضا كرده اس��ت. ش��ركت ملي نفت 
امارات اعالم طبق اين قرارداد ۴۰س��اله با »او ام فا« اتريش 
۲۰درصد س��هم ميدان هاي نفت��ي SARB و »ام لوءلوء« 
 به ش��ركت اتريش��ي اعطا مي ش��ود. ش��ركت اتريش��ي
5.5 ميليارد درهم )معادل 1.5ميليارد دالر( براي ورود به 

اين ميدان هاي نفتي پرداخت كرده است. 

تركيه در هرات و قندهار 
كنسولگري داير مي كند

س��فير تركيه در افغانس��تان در دي��دار با محمدآصف 
رحيمي، اس��تاندار ه��رات از تصميم آن��كارا از داير كردن 
كنسولگري در ش��هرهاي هرات و قندهار خبر داده است. 
به گزارش ايرنا، اوزان آرطغرل س��فير تركيه در كابل ابراز 
اميدواري ك��رده با ايجاد اين كنس��ولگري روابط تجاري 
و گردش��گري بين دو كش��ور هر چه بيشتر تقويت شود. 
س��خنگوي اس��تاندار هرات تصريح كرده، آگاه��ان امور 
اقتصادي از ايجاد كنس��ولگري تركيه در هرات اس��تقبال 
مي كنند و معتقدند كه اين اقدام سطح داد و ستد تجاري 

ميان دو كشور را افزايش مي دهد.
 

 كسري تراز تجاري تركيه
از 20 ميليارد دالر گذشت

داده هاي اقتصادي مركز آمار تركيه نشان مي دهد كه 
كسري تجاري تركيه در ٣ماهه اول سال جاري در مقايسه 
با مدت مش��ابه س��ال قبل ۶٣.5 درصد افزايش داشته و 
به رقم ۲۰ميليارد و ۶۰۰ ميليون دالر رس��يده اس��ت. به 
گزارش مركز آمار و وزارت گمرك و تجارت تركيه، ميزان 
صادرات اين كش��ور در ٣ماهه اول س��ال جاري ميالدي 
به رقم ۴1ميليارد و ۲٣۲ميليون دالر رس��يد كه افزايش 
٩.1درصدي را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ميالدي 
نشان مي دهد همچنين ميزان واردات اين كشور در ٣ماهه 
اول سال جاري ميالدي به رقم ۶1 ميليارد و 881 ميليون 
دالر رس��يد كه افزايش ۲۲.۷درصدي را نس��بت به مدت 

مشابه سال گذشته نشان مي دهد.
 

 قطر رواديد خروج
كارگران خارجي را لغو مي كند

پ��س از انتقادات س��ازمان هاي حقوق��ي بين المللي، 
مديركل كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري اعالم 
كرد، دولت قطر در نظر دارد به زودي موضوع لغو رواديد 
خروج براي كارگران خارجي را در دس��تور كار خود قرار 
دهد. ب��ه گزارش ايرنا، در دو كش��ور عربس��تان و قطر 
كه نظام كفالت حاكم اس��ت، كارگ��ران خارجي موظف 
هستند براي خروج از كشور هم رضايت كارفرما يا كفيل 
خود را كس��ب كنند سپس اجازه خروج بگيرند. پيش از 
اين برخي س��ازمان هاي حقوقي ازجمله ديد بان حقوق 
بش��ر با انتقاد از نظام رواديد خروج اعالم كرده بودند كه 
اي��ن نظام به كارفرمايان اجازه مي دهد، كارگران فعلي و 
س��ابق خود را به شكل قانوني به بهانه پرداخت خسارت 

به عنوان گروگان نگاه دارند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

بروكسل با افزايش تعرفه هاي گمركي امريكا مقابله مي كند

آماده باش اروپايي ها در برابر ترامپ

نرخ تورم و بهره، مسير بازارهاي مالي امريكا را تعيين مي كنند

فدرال رزرو در تنگناي افزايش نرخ بهره
گروه جهان| طال تسليمي|

در حالي كه بازارها و سرمايه گذاران انتشار اطالعات 
مربوط به نرخ تورم و اش��تغال زايي در روزهاي آتي را به 
انتظار نشسته اند، فدرال رزرو در حال جمع بندي نشست 
دو روزه  سياست گذاري و آماده سازي بيانيه خود درباره 
نرخ بهره و فروش اوراق قرضه است. افزايش دستمزدها و 
باال رفتن نرخ تورم پس از چندين ماه ثبات غيرعادي آن، 
زمينه را براي اقدام فدرال رزرو در جهت افزايش نرخ بهره 
فراهم آورده است؛ اما سياست هاي تجاري دولت دونالد 
ترامپ همچنان پيش بيني ش��رايط و سياست گذاري را 

براي بانك مركزي امريكا دشوار مي كند. 
فايننشال تايمز در گزارشي در اين باره نوشت؛ اگر 
كارشناسان اقتصادي درست پيش بيني كرده باشند، 
آمارهاي اين هفته از رس��يدن نرخ تورم به نرخ هدف 
۲ درصدي فدرال رزرو براي نخس��تين مرتبه در يك 
دهه گذشته حكايت خواهد داشت. انتظار مي رود نرخ 
هس��ته ساالنه هزينه مصرف ش��خصي از 1.۶ در ماه 
فوريه در ماه مارس به ۲درصد افزايش يابد. اما جداي 
از سر و صداها در حاشيه انتشار آمارها، سرمايه گذاران 
در بازار اوراق قرضه دولت امريكا بر اين مساله متمركز 
شده اند كه بهره وري اوراق قرضه 1۰ساله خزانه داري 

ركورد ٣.۰5درصد سال ۲۰1۴ را مي شكند يا خير. 
در ٣ماهه اول س��ال جاري ميالدي دس��تمزدها 
در بخ��ش خصوص��ي در قي��اس با زمان مش��ابه در 
سال گذش��ته ۲.٩درصد افزايش يافته است و انتظار 
مي رود گزارش ها از رس��يدن ن��رخ تورم به نرخ هدف 
فدرال رزرو حكايت داشته باشند. بانك مركزي امريكا 
در پايان جلس��ه روز چهارشنبه تصميم نهايي خود را 

درباره نرخ بهره اع��الم خواهد كرد. انتظار مي رود كه 
سياس��ت گذاران نرخ اس��تقراض را بدون تغيير باقي 
بگذارن��د و خ��ود را براي افزايش نرخ به��ره از 1.5 تا 

1.۷5 كنوني در ماه ژوئن آماده كنند. 

 اقتصاد از نظر فدرال رزرو
در ٣ماهه اول سال جاري ميالدي از سرعت رشد 
اقتصادي امريكا كاسته شد، اما همچنان انتظار مي رود 
نرخ رش��د س��االنه حدود ۲.٣درصد باشد كه رشدي 
باالتر از حد قابل قبول اس��ت. باال بودن نرخ رشد اين 
امكان را براي بانك مركزي فراهم مي آورد كه توصيفي 

خوشايند از عملكرد اقتصادي امريكا ارائه دهد. 
آنچه از جلس��ه پيش��ين ف��درال رزرو تا جلس��ه 
كنوني تغيير كرده، هس��ته تورم اس��ت كه به شرايط 
مورد نياز يك اقتصاد س��الم نزديك شده. تحليلگران 
 پيش بيني كرده اند نرخ تورم در ماه مارس به نرخ هدف

۲ درصدي نزديك تر ش��ود و اگر پيش بيني ها درست 
باش��د، ف��درال رزرو نيز اين مس��اله را در بيانيه خود 
بازتاب خواهد داد. مايكل فرولي كارشناس اقتصادي 
»جي پي مورگان چيس« در اين باره گفت: »همچنين 
الزم اس��ت در بخش چشم انداز اقتصادي نيز بازنگري 
و اصالحاتي صورت بگيرد تا مشخص شود كه كميته 
 ادام��ه روند افزايش نرخ ت��ورم تا تثبيت آن در حدود

۲ درصد را پيش بيني مي كند.«

 چشم انداز اقتصادي
در حالي كه نشانه هايي از تضعيف آمارهاي عملكرد 
اقتص��ادي در خارج از امريكا و به ويژه اروپا مش��اهده 

مي ش��ود، انتظار مي رود كه آمارهاي اقتصادي اياالت 
متحده همچنان از رش��دي قدرتمند حكايت داشته 
باش��ند. هزينه مصرف كنندگان در ٣ماهه اول امسال 
به  ش��دت كاهش ياف��ت، اما س��رمايه گذاري تجاري 

اوج گيري مجدد را شاهد بوده است. 
تحليلگ��ران معتقدند؛ همانند ديگ��ر بيانيه هاي 
اخي��ر، فدرال رزرو هم از مخاط��رات غافلگيري هاي 
مثبت و منفي در اقتصاد سخن خواهد گفت. يكي از 
مخاطرات قابل  توجه ريسك سياست هاي تهاجمي تر 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكاست كه مي تواند 
روابط تجاري اياالت متحده را با ش��ركاي ديرينه اش 
ب��ه انحطاط بكش��اند. با توجه به ع��دم اطمينان به 
مسيري كه دولت ترامپ برمي گزيند، به نظر مي رسد 
كه بس��ياري از مقامات فدرال رزرو هنوز براي تغيير 
و تطبيق چش��م انداز اقتصادي خود آماده نيس��تند، 
چراكه مشخص نيس��ت پايان كار تنش هاي تجاري 
كنوني به كجا مي كش��د. كارشناس��ان اقتصادي كه 
معموال اقدامات و تصميمات فدرال رزرو را پيش بيني 
مي كنند نيز شرايط مش��ابهي دارند. تنها نكته قابل 
پيش بيني اين است كه احتماال در كوتاه مدت سرعت 
رش��د اقتصادي در ٣ماهه دوم س��ال در پي تاثيرات 
بس��ته كاهش ماليات 1.5تريلي��ون دالري افزايش 

خواهد يافت. 

 عاقبت نرخ بهره به كجا مي كشد؟
فدرال رزرو پيش بيني كرده در سال ۲۰18 در كل 
سه مرتبه نرخ بهره افزايش يابد كه نخستين دور آن 
تا ماه مارس به تعويق افتاده است. با اين حال با توجه 

به آمارهاي دلچس��ب اقتصادي و نياز به جلوگيري از 
برافروخته ش��دن اقتصاد )زماني ك��ه ظرفيت عرضه 
توانايي حركت با ظرفيت تقاضا را ندارد و اين مس��اله 
به افزايش قيمت ها منجر مي شود(، برخي كارشناسان 
اقتصادي بر اين باورند كه جرومي پاول رييس فدرال 
رزرو و همكارانش به چهار مرتبه افزايش نرخ بهره در 

سال جاري ميالدي متمايل هستند. 
رش��د اقتصادي ناش��ي از افزايش سقف كسري 
بودجه نيز به مباحثات درباره دفعات بيشتر افزايش 
نرخ بهره دامن مي زند. داس��ان س��وونك كارشناس 
ارش��د اقتصادي در حسابرس��ي »گران��ت تورنتون« 
گف��ت: »در حالي كه سياس��ت هاي پولي در جهت 
فش��ار پدال گاز اقدام مي كنند، فدرال رزرو هم بايد 

پدال ترمز را بفشارد.«
در پيش بين��ي ميان��ه ماه مارس ف��درال رزرو به 

رسيدن نرخ بهره به ٣.۴ درصد تا سال ۲۰۲۰ اشاره 
ش��ده كه باالتر از برآورد كنوني بانك مركزي از نرخ 
كليدي بهره در بلندمدت اس��ت. اين مس��اله نشان 
مي دهد كه سياست گذاري ها در مسير درست پيش 
مي روند تا براي نخس��تين مرتبه پس از بحران مالي 
جهاني، سياست ها دست كم خنثي و احتماال اندكي 

بازدارنده شوند. 
سياس��ت گذاران در فدرال رزرو در آخرين جلسه 
خ��ود در خصوص تغيي��ر لحن بيانيه ه��ا گفت وگو 
كرده اند تا نش��ان دهند، سياس��ت هاي فدرال رزرو 
در خصوص فعاليت هاي اقتصادي به »عاملي خنثي 
يا بازدارنده« تبديل مي ش��ود. با اين حال باتوجه به 
اينكه نرخ بهره هنوز افزايش نيافته و در سطح خيلي 
پايين است، انتظار نمي رود چنين تغييراتي به زودي 

اعمال شدني باشد. 

گروه جهان|
آنگال م��ركل صدراعظم آلم��ان، امانوئل ماكرون 
رييس جمهوري فرانسه و ترزا مي  نخست وزير بريتانيا 
توافق كردند كه براساس قوانين چندجانبه بين المللي، 
اتحادي��ه اروپا بايد از ۲8كش��ور عضو خ��ود در برابر 
تعرفه هاي مجازاتي امريكا دفاع كند. همچنين كميسر 
بازرگاني اتحاديه اروپا هش��دار داده در صورت افزايش 
تعرفه هاي گمركي امريكا بر فوالد و آلومينيوم وارداتي 
از اروپا، اين اتحاديه واكنش��ي سه جانبه نشان خواهد 
داد. اتحادي��ه اروپا به  دنبال معافيت گمركي دايمي و 

بدون قيد و شرط است. 
به گزارش دويچه ول��ه، افزايش تعرفه هاي گمركي 
امريكا بر ف��والد و آلومينيوم واردات��ي از اتحاديه اروپا 
از روز سه ش��نبه)امروز( اجراي��ي مي ش��ود. سس��يليا 
مالمستروم، كميس��ر بازرگاني اتحاديه اروپا به روزنامه 
آلمان��ي »فرانكفورتر آلگماين��ه زونتاگ« گفته درحال 
حاضر اولويت اصلي اتحاديه اروپا مذاكرات س��طح باال 
با اياالت متحده اس��ت. او تاكي��د كرده چنانچه امريكا 
اتحاديه اروپا را به صورت دايمي و بدون قيد و ش��رط 
از تعرفه هاي گمركي بر فوالد و آلومينيوم معاف نكند، 
اتحاديه اروپا در مقام تالفي برخواهد آمد. مالمس��تروم 
گفت:»ما درحال تنظيم واكنشي سه  جانبه هستيم كه با 
قوانين سازمان تجارت جهاني نيز سازگار خواهند بود.«

كاخ اليزه نيز با انتشار بيانيه يي اعالم كرده رهبران 
بريتانيا، آلمان و فرانسه در گفت وگوي تلفني بر لزوم 
آمادگ��ي اتحاديه اروپا در قبال سياس��ت هاي تجاري 
امريكا تاكيد كردند و خواس��تار اقدامات موثر و سريع 

اين اتحاديه شدند. 
كميس��يون اتحاديه اروپا پيش تر هشدار داده بود 
در صورت اجرايي شدن تصميم دونالد ترامپ مبني بر 
افزاي��ش تعرفه هاي گمركي بر فوالد و آلومينيوم، اين 
كميسيون شكايتي را تسليم سازمان تجارت جهاني 
خواه��د كرد و تدابي��ري را در راس��تاي محافظت از 
اقتصاد اتحاديه اروپا همچنين اعمال تعرفه بر كاالهاي 
وارداتي از امريكا به كار خواهد بس��ت. مذاكرات بين 
امريكا و اتحاديه اروپا بر س��ر تعرفه هاي گمركي ادامه 
دارد اما به نظر مي رس��د كه اين گفت وگوهاي نتيجه 

روشني نداشته است. 

گرچه ترامپ از احتمال امكان س��ازش با اتحاديه 
اروپ��ا بر س��ر تعرفه هاي گمركي گفت��ه اما يك مقام 
بلندپايه اقتصادي امريكايي اعالم كرده، اتحاديه اروپا 
براي اس��تفاده از اين تخفيف باي��د امتيازات تجاري 
بيشتري براي اياالت متحده در نظر بگيرد. در مقابل 
مقامات اتحاديه اروپا بارها تاكيد كرده اند كه در صورت 
وضع تعرفه ف��والد و آلومينيوم اقدامات تالفي جويانه 
انجام خواهند داد. گفته شده، كميسيون اتحاديه اروپا 
فهرستي از كاالهاي امريكايي به ارزش ۲ميليارد و 8۰۰ 
ميليون يورو تهيه كرده كه در اقدامي تالفي جويانه به 
آنها تعرفه تعلق خواهد گرفت. در اين فهرست عالوه 
بر آهن و فوالد محصوالتي همچون آب پرتقال، شلوار 
جين، نوشيدني هاي الكلي و موتورسيكلت هاي هارلي 

ديويدسون نيز به چشم مي خورد. 

 تالش آلمان براي تنظيم قراردادي جديد
روزنامه »ولت ام زونتاگ« با استناد به منابع آگاه 
گ��زارش داده، دول��ت آلمان در تالش ب��راي ايجاد 
ي��ك قرارداد صنعتي گمركي مي��ان اتحاديه اروپا و 
امريكاس��ت. به گفته محافل دولت��ي اين قرارداد به 
احتمال بس��يار زياد نس��خه  ضعيف ت��ري از پيمان 
تجاري و س��رمايه گذاري ترانس آتالنتيك )تجارت 
آزاد بي��ن اروپا و امريكا( اس��ت كه از زمان روي كار 
آم��دن ترام��پ مذاكرات در مورد آن متوقف ش��ده 
اس��ت. در صورت انعقاد چنين قراردادي امريكا نيز 
به واس��طه كاهش تعرفه هاي گمركي يا حتي حذف 
آنان از اي��ن قرارداد منفعت خواهد ب��رد. البته اين 
پيش��نهاد دولت آلمان با اس��تقبال تمام كشورهاي 
اتحاديه اروپا روبه رو نشده است. فرانسه اعالم كرده 

حاضر به همكاري براي انعقاد نس��خه محدود شده 
پيمان ترانس آتالنتيك نيست. 

گفته شده، دونالد تاس��ك رييس شوراي اتحاديه 
اروپا پيش تر ترامپ را به از سرگيري مذاكرات در مورد 
اين پيمان فرا خوانده بود. اتحاديه اروپا در تالش است 
تا به صورت دايمي از پرداخت تعرفه هاي گمركي براي 
صادرات فوالد و آلومينيوم به امريكا معاف ش��ود. اين 
تالش ها اما تاكنون به جايي نرسيده است. مهلت اين 

معافيت روز ٣۰ آوريل به پايان مي رسد. 
امانوئل ماكرون رييس جمهور فرانسه و آنگال مركل، 
صدراعظم آلمان در س��فرهاي اخير جداگانه خود به 
واشنگتن در گفت وگوهاي خود با دونالد ترامپ تالش 
كردند ت��ا او را از افزايش  تعرفه هاي گمركي منصرف 

كنند كه در نهايت ناكام ماندند. 

 تداوم اختالف با وجود لبخندهاي ديپلماتيك
نش��ريه پوليتيكو با اش��اره به ديدار اخير رهبران 
اروپاي��ي در كاخ س��فيد با دونالد ترامپ نوش��ته كه 
بسياري از اختالفات دو طرف حل نشده باقي مانده 
كه يك��ي از مهم ترين آنها نامش��خص بودن مواضع 
ترامپ درباره تعرفه هاي تجاري اروپاست كه موجب 

ياس و نگراني شركت هاي اروپايي شده است. 
دايتر كمپف رييس سازمان ناظر بر صنايع آلمان 
»بي دي آي« گفته: »از اينكه در ديدار مركل با ترامپ 
هيچ پيشرفت مشخص و ملموسي در زمينه موضوع 
تعرفه هاي وارداتي امريكا به دس��ت نيامد، متاسفم. 
تعرفه هاي��ي كه امري��كا تهديد به اعم��ال آنها كرده 
يكي از عوامل اصلي بروز مش��كل در روابط دو سوي 

اقيانوس اطلس است.«
امريكا ماه مارس تعرفه ه��اي جديد ۲5درصدي 
ب��ر واردات آلوميني��وم و ف��والد اعمال ك��رد اما به 
طور موقتي ش��ركت هاي اتحادي��ه اروپا را تا اول ماه 
مه)ام��روز( از اين تعرفه ها مس��تثنا كرد. ترامپ قرار 
اس��ت در مورد دايمي ش��دن اين اس��تثنا در مورد 
شركت هاي اروپايي تصميم بگيرد در غير اين صورت 
تعرفه هاي جديد بر واردات اروپا اعمال خواهد شد. 

»پيت��ر رو« از كارشناس��ان موسس��ه هادس��ون 
مي گويد: »آلماني ها نگران هستند كه مناقشه بر سر 
تج��ارت و تعرفه ها ادامه ياب��د و بخش خودرو را نيز 
ش��امل ش��ود كه آلمان در اين زمينه زيان بيشتري 

خواهد كرد.«
موضوع هزينه هاي دفاعي كش��ورهاي عضو ناتو و 
انتقادهاي مش��خص امريكا از آلمان در اين زمينه به 
عنوان ثروتمندترين كشور عضو ناتو پس از امريكا نيز 
از ديگر موضوع هاي اصلي مورد اختالف واشنگتن و 

برلين بوده است. 
بلومبرگ درباره س��فرهاي ماك��رون و مركل به 
واش��نگتن نوش��ت: »همانطور كه پيش بيني مي شد 
ن��ه ماكرون با ژس��ت هاي دوس��تانه و ن��ه مركل با 
برخوردهاي رس��مي تر نتوانس��تند تغيير زيادي در 
ديدگاه ترامپ ايجاد كنند و ناكامي مش��ترك سران 
فرانس��ه و آلمان نش��ان داد كه اروپا نفوذ زيادي بر 

ترامپ ندارد.«
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پرونده8
اعالم نرخ خريد تضميني 

محصوالت كشاورزي 
نرخ هاي خريد تضميني محصوالت كشاورزي پس 
از هفت ماه تاخير و اختالف نظر بين وزير كشاورزي و 
س��ازمان برنامه و بودجه اعالم شد كه بر اساس آن نرخ 
خريد تضميني محصوالت مختلف مانند گندم معمولي، 
دروم، جو، برنج، سيب زميني، پياز و... تغيير نكرده است. 
به گزارش ايس��نا، بيش از هفت ماه از فصل زراعي 
۱۳۹۷-۱۳۹۶ گذش��ت و باالخ��ره س��ازمان برنامه و 
بودجه كشور پنجم ارديبهشت ماه امسال طي نامه يي 
نرخ خريد تضميني محصوالت زراعي، برگ سبز چاي، 
پيله تر ابريش��م و محصوالت باغي را ب��ه وزارت جهاد 

كشاورزي ابالغ كرد. 
بر اس��اس جدول ابالغ ش��ده ن��رخ خريد تضميني 
بسياري از محصوالت مختلف از جمله گندم، جو، برنج، 
سيب زميني، پياز و... بدون تغيير نسبت به سال زراعي 

گذشته اعالم شدند. 
اين در حالي است كه بر اساس قانون تضمين خريد 
محصوالت كش��اورزي، دولت بايد هر س��اله نرخ خريد 
تضميني محصوالت كش��اورزي را قب��ل از آغاز فصل 
كش��ت و ب��ا در نظر گرفتن نرخ تورم س��االنه و اعمال 
ميزان تاثير آن در قيمت تمام شده محصوالت مختلف 

مورد اشاره در اين قانون اعالم كند. 
البته طي ماه هاي گذشته حجتي به عنوان مخالف 
ثابت نگه داش��تن قيمت خري��د تضميني محصوالت 
كش��اورزي زراعي به ويژه گندم در جلس��ات متعددي 
مخالفت خود را اعالم كرده بود و مسووالن وزارت جهاد 
كش��اورزي يكي از داليل تاخي��ر در ابالغ اين نرخ ها را 

همين رويكرد اين وزارتخانه مي دانستند.

ميوه هاي قاچاق در بازار
محدوديت تنوع ميوه هاي تابستانه در بازار فرصت را 
براي سودجويان فراهم كرده تا در سال حمايت از توليد 
داخل، ميوه هاي ممنوعه خارجي را با قيمت هاي گزاف 

وارد مغازه ها كنند. 
در حالي كه مس��ووالن هر از گاهي با عزمي جدي 
براي برخورد با ميوه هاي قاچاق وارد ميدان مي ش��وند 
اما گويا اين برخوردها نتيجه موثري نداش��ته است؛ با 
وجود آنكه گفته مي ش��ود حض��ور ميوه هاي قاچاق در 
ميدان مركزي ميوه و تره بار كمرنگ تر از گذشته شده 
اما همچنان شاهد عرضه اين محصوالت با قيمت هاي 
گزاف در مغازه هاي س��طح شهر هستيم، اين در حالي 
است كه سال ۹۷ سال حمايت از توليد داخل نام گذاري 

و بر مصرف محصوالت داخلي تاكيد شده است. 
گزارش ميداني نشان مي دهد سيب سبز فرانسوي، 
انگ��ور آفريقاي جنوبي، گالبي و ليموت��رش خارجي از 
جمله محصوالتي هس��تند كه همچنان با قيمت هاي 
گزاف در س��طح مغازه هاي ش��هر به فروش مي رسند 
به ط��وري ك��ه دو كيلو س��يب س��بز فرانس��وي براي 
مصرف كنندگان حدود ۶٥هزار تومان و يك كيلو انگور 

آفريقاي جنوبي ۴۸هزار تومان آب مي خورد! 
در همين راس��تا مجتبي ش��ادلو ريي��س اتحاديه 
باغداران اس��تان تهران در گفت وگو با مهر اظهارداشت: 
در اين فصل تنوع ميوه در كش��ور ما كم اس��ت، هنوز 
ميوه هاي تابس��تانه وارد بازار نشده اند و از طرفي تنوع 
ميوه هاي انباري مانند سيب، پرتقال و كيوي نيز محدود 
است بنابراين عده يي از اين شرايط سوءاستفاده مي كنند 
و به توزيع و عرضه ميوه هاي خارجي دامن مي زنند كه 

اين مساله حتما بايد مورد پيگيري قرار بگيرد. 
رييس اتحاديه باغداران اس��تان تهران ادامه داد: از 
تيرماه به بعد تنوع ميوه هاي تابس��تانه در بازار افزايش 

مي يابد و عرضه اين محصوالت فراوان خواهد شد. 
وي با اش��اره به پخش شدن گزارش هايي مبني بر 
محدود شدن قاچاق افزود: به هر حال بر اساس شواهد 
موجود، قاچاقچيان براي ادامه كار خود دسيسه چيني 
كرده اند ضمن اينكه هم اكنون مس��اله سرمازدگي نيز 
مطرح ش��ده و آنه��ا از اين جو براي سوءاس��تفاده هاي 

بعدي استفاده مي كنند. 
رييس اتحاديه باغداران اس��تان ته��ران اضافه كرد: 
حتي اگر مشكلي براي توليد ايجاد شود و نياز به واردات 
باشد اين كار بايد با مكانيسم قانوني و با رعايت مقررات 
انجام ش��ود در غير اين صورت انج��ام آن به نفع هيچ 

كس نيست. 
شادلو درباره اينكه آيا خسارت سرمازدگي به باغات 
ميوه تا اين اندازه جدي اس��ت كه نياز به واردات باشد؟ 
گف��ت: هنوز نمي توان در اي��ن زمينه اظهارنظر قطعي 
كرد، اين مساله تا پايان ارديبهشت و اوايل خردادماه به 
صورت قطعي مشخص خواهد شد كه كدام محصوالت 
آس��يب بيش��تري ديدند و كدام يك از س��رما مصون 
مانده ان��د. وي افزود: ما هر س��ال با چنين وضعيتي در 

كشور مواجه هستيم و اين مساله جديدي نيست. 
همچنين گفته مي ش��ود توزي��ع و عرضه ميوه هاي 
ممنوعه فرنگي اين روزها كه س��ختگيري ها در ميدان 
مرك��زي ميوه و تره بار افزايش يافته، بيش��تر توس��ط 
واحدهاي ميوه فروش��ي انجام مي شود كه پروانه كسب 
ندارن��د و براي س��اماندهي به اي��ن اوضاع باي��د ابتدا 
واحده��اي مذكور را س��اماندهي ك��رد و تحت نظارت 
قرار داد؛ در همين زمينه اسداهلل كارگر رييس اتحاديه 
ميوه و س��بزي ته��ران به مهر گفت: ح��دود ۳ هزار و 
۲٥۰ واحد از اعضاي ما داراي پروانه كس��ب هس��تند، 
بيش از هزار مورد نيز در دست اقدام است ضمن اينكه 
حدود ۲۰۰۰ واحد هم ب��دون پروانه فعاليت مي كنند 
كه توزيع كاالهاي قاچاق نيز عمدتا توس��ط واحدهايي 
انجام مي ش��ود كه براي دريافت پروانه كس��ب دريافت 
اق��دام نكرده اند. كارگر اضافه كرد: واحدهايي كه پروانه 
كسب دارند تا حدود ۹۰ درصد تحت كنترل ما هستند 
ضمن اينكه به بازرس ها براي كنترل هرچه بيشتر آنها 
تاكيد كرده ايم. وي با بيان اينكه حدود ۲۰روز مانده به 
عيد، ما به مسووالن واحدهاي ميوه فروشي ۱۱ منطقه 
استان تهران توصيه هاي الزم را در زمينه هاي مختلف 
ارائ��ه كرده ايم، گفت: يكي از مهم ترين اين موارد توجه 
به عدم توزيع كاالهاي قاچاق در واحدهاي صنفي بوده 
است. كارگر افزود: فراخوان مذكور به دليل تنظيم بازار 
ش��ب عيد و مشكالت ناش��ي از آن نيمه كاره مانده و 
ان شاءاهلل در سال جاري مابقي كار را انجام خواهيم داد. 
وي با اشاره به تاكيد رهبر معظم انقالب بر حمايت 
از تولي��د داخ��ل و عدم اس��تفاده از كااله��اي قاچاق 
تصريح كرد: به همين دليل ما اين مس��اله را با جديت 

پيگيري مي كنيم. 
كارگ��ر درباره اينك��ه براي مقابله ب��ا توزيع ميوه 
در واحده��اي فاقد پروانه كس��ب چه خواهيد كرد؟، 
گفت: اين برنامه در ايام بعد از عيد تعريف ش��ده كه 
واحدهاي بي پروانه نيز بايد ساماندهي شوند و تحت 

نظارت قرار بگيرند.

اخبار كشاورزي

مشكل آب حل شدني است
مس��اله آب يا به بياني »مش��كل ك��م آبي« در 
س��ال هاي اخير يك��ي از چالش��ي ترين موضوعاتي 
است كه به جهت درجه اهميت و جايگاه اقتصادي 
آن بخش ه��اي متع��ددي را درگير خ��ود مي كند، 
مش��كلي كه براي ح��ل آن راه حل ه��اي متعددي 

وجود دارد. 
از  يك��ي  در  به تازگ��ي  ني��ز  رييس جمه��وري 
س��خنراني هاي خود با بيان اين جمله كه مش��كل 
آب موردي نيست كه قابل حل نباشد، تصريح كرد: 
درباره هر مشكلي بايد فكر، همكاري و تالش شود 

و در كنار آن از مردم خواسته شود. 
كارشناس��ان ح��وزه ان��رژي مي گوين��د: براي 
بهبود ش��رايط موجود و جلوگيري از بحراني شدن 
وضعيت آب كش��ور قبل از هر چي��ز بايد مديريت 
حوز ه يي بر منابع آب صورت گيرد از س��ويي اتخاذ 
رويك��رد فن��ي در انتقال آب و آبي��اري - هر چند 
كه ممكن است اتخاذ رويكردهاي فني هزينه هاي 
بااليي را ب��ه دولت تحميل كند ام��ا نتايج مثبتي 
به همراه دارد - ارتقاي فرهنگ مصرف آب، صنعتي 
ش��دن و گريز از ش��عار توسعه كش��اورزي به حل 

مشكل كمك مي كند. 
اف��زون بر اين آنه��ا بر اين باورن��د كه مديريت 
مناب��ع آب و حف��ظ محي��ط زيس��ت در داخل و 
رودخانه هاي مرزي كش��ور - كه از آن مي توان به 
عنوان ديپلماس��ي آب در داخل و خارج كشور نام 
برد - و كاربردي تر كردن علوم و مهندس��ي آب از 

ديگر شيوه هاي رفع مسائل موجود است. 
ايرنا در گزارش��ي ب��ا اعالم اين مطل��ب افزود: 
از طرفي بازنگري جدي در سياس��ت هاي رش��د و 
توزيع جغرافيايي جمعيت، مرفه س��ازي كشاورزان 
و جوامع روس��تايي ب��ا اعطاي امتيازات بيش��تر و 
س��رمايه گذاري در بخش كش��اورزي براي افزايش 
به��ره وري اقتصادي از طريق مدرني��زه كردن اين 
بخش بازبيني الگوهاي كش��ت در سراسر كشور با 

در نظر گرفتن امنيت غذايي ملي و بر اساس ميزان 
دسترس��ي به منابع منطقه يي و بهره وري اقتصادي 

پيشنهاد مي شود. 
آنه��ا بر اين باورند كه افزايش قيمت حامل هاي 
انرژي و آب همراه با اعطاي مش��وق هاي اقتصادي 
ب��راي جلوگيري از صدمات اقتصادي و معيش��تي 
ب��ر كش��اورزان در كوتاه مدت، ايجاد س��ازمان هاي 
تعاوني مديريت كشاورزي در هر منطقه و افزايش 
مشاركت آنها و ظرفيت هاي جمعي در مديريت آب 
و كشاورزي، ايجاد بازار آب و كنترل حقابه ها، ايجاد 
حساب پس انداز آب براي محيط زيست در جهت 
حفظ و احياي اكوسيستم ها از طريق خريداري آب 
از مزارع كم بازده در مديريت وضعيت موجود تاثير 

بسياري دارد. 
به گفت��ه اين كارشناس��ان، تغيي��ر وضعيت از 
مديري��ت بحران ب��ه مديريت پيش��گيرانه، اصالح 
س��اختار حكمران��ي آب و تقويت س��ازمان محيط 
زيس��ت، آموزش و تقويت فرهنگ زيست محيطي 
جامع��ه از ديگ��ر محورهايي اس��ت ك��ه براي حل 
بح��ران ج��دي آب از ضرورت ه��اي جلوگيري از 

گسترش دامنه كم آبي در ايران به شمار مي آيد. 
اين پيش��نهادها در ش��رايطي ارائه مي شود كه 
كشور دايما در معرض تغييرات آب و هوايي خشك 
قرار گرفته كه تاثيرات جوي آن از يك سو و منابع 

زيرزميني را تحت تاثير قرار داده است. 
طبق اعالم س��ازمان ملل تنه��ا ۳ درصد از آب 
موجود در كل جهان قابل شرب است و باقي مانده، 
آب ش��ور و غيرقابل ش��رب اس��ت. س��هم ايران از 
اي��ن منابع در س��طح پايين تري ق��رار دارد و تنها 
۰.۳درصد است، درحالي كه يك  درصد از جمعيت 
جهان در اي��ران زندگي مي كنند. ب��ا توجه به باال 
بودن متوسط دما در ايران از مجموع ۴۱۳ميليارد 
مترمكعب بارندگي س��االنه در كشور ۶۶ درصد آن 

پيش از رسيدن به رودخانه ها تبخير مي شود. 

از س��ويي در حالي كه متوس��ط ميزان مصرف 
آب ش��يرين در دنيا در بخش هاي شهري، صنعتي 
و كش��اورزي به ترتيب براب��ر ۱۲، ۱۹ و ۶۹  درصد 
مناب��ع مورد اس��تفاده جوامع اس��ت، اي��ن ميزان 
در اي��ران ب��راي همين مصارف ب��ه ترتيب ۷، ۱ و 
۹۲ درص��د اس��ت. اين آمار نش��ان مي دهد نزديك 
۲۰ درصد از مناب��ع آب در جهان به بخش صنعت 
داراي ارزش اف��زوده اختص��اص دارد در حالي كه 
در اي��ران تنه��ا يك درصد از مناب��ع آب به صنعت 

تخصيص مي يابد. 
ناس��ا در گزارش��ي طي يك تحقيق چند ساله 
براي مدل سازي دوره هاي اقليمي پيش بيني كرده 
اس��ت كه در سه تا چهار دهه پيش رو، كره زمين با 

يك نوع تغيير نظام بارش مواجه شده است. 
كس��ب رتبه چهارم براي ايران از بين ۴٥ كشور 
در معرض خشكسالي شديد در گزارش ناسا بيانگر 
وضعي��ت نگران كنن��ده آب كش��ور اس��ت، در اين 
گزارش تاكيد شده كه اين پديده در ۳۰سال آينده 
رخ خواه��د داد و اي��ران نيز متاث��ر از اين وضعيت 

خواهد بود. 
اخي��را نيز وزير نيرو در س��خناني با اش��اره به 
وضعيت خشكسالي در كش��ور و ضرورت مديريت 
مصرف آب به تازگي گفت: امسال خشك ترين سال 

طي نيم قرن اخير بوده است. 
رضا اردكانيان تصريح كرد: با كاهش محسوس 
بارندگي ه��ا و وقوع خشكس��الي بايد ب��ه موضوع 
افزايش بهره وري از آب در مناطق خشك و كم آب 

توجه بيشتري كنيم. 
وي با بيان اينكه موضوع كم آبي در كشور بايد 
كام��ال جدي گرفته ش��ود، از تش��كيل كميته هاي 
استاني به رياست استانداران براي مديريت مصرف 
آب اش��اره كرد و گفت: فرهنگ استفاده صحيح از 

آب بايد در جامعه نهادينه شود. 
طبق برخي گزارش هاي رس��مي ميزان س��رانه 
آب تجديدپذي��ر س��االنه كش��ور از مي��زان حدود 
۱۳۰۰۰مترمكعب به ازاي هر نفر در س��ال ۱۳۰۰ 
به حدود ۱۴۰۰ مترمكعب به ازاي هر نفر در سال 

۹۳، كاه��ش يافت��ه و در صورت ادام��ه اين روند، 
وضعيت در آينده به مراتب حادتر خواهد شد. 

با توجه ب��ه ميزان منابع آب و س��رانه مصرف، 
اي��ران از جمله كش��ورهايي اس��ت ك��ه در گروه 
كش��ورهاي مواجه با كمبود فيزيكي آب قرار دارد 
اين گروه ش��امل كش��ورهايي اس��ت كه در س��ال 

۲۰۲٥ با كمبود فيزيكي آب مواجه هستند. 
اي��ران در بي��ن ۱۸۰ كش��ور دني��ا از لح��اظ 
برخورداري از مناب��ع آب در رتبه ٥۰ قرارگرفته و 
در بي��ن اين كش��ورها از نظر س��رانه منابع آب در 

جايگاه ۱۱۲ دنيا قرار دارد. 
طب��ق برخي گزارش ها، س��رانه مناب��ع آب در 
ايران در س��ال ۹۰، ح��دود ۱۷۰۴ مترمكعب بوده 
درحالي  كه س��رانه منابع آب در دنيا و كش��ورهاي 
پردرآم��د به ترتيب ۳.۶ و ۶.۶٥ برابر ايران اس��ت؛ 
يعن��ي منابع آب در ايران به ازاي هر نفر ۳۰درصد 
متوسط س��رانه جهان اس��ت و اين در حالي است 
س��رانه مصرف آب در ايران، خصوصا در بخش هاي 

كشاورزي و صنعتي بيشتر از متوسط دنياست. 
سازمان ملل متحد اعالم كرده هر انسان روزانه 
دس��ت كم به ٥۰ ليتر آب نياز دارد. البته س��ازمان 
جهاني بهداشت مقدار متوسط سرانه براي برآوردن 
نيازهاي بهداشتي روزانه هر نفر را ۱٥۰ ليتر تعيين 
كرده اس��ت. اگر ميزان مص��رف آب بخش خانگي، 
صنعتي، تجاري و فضاي س��بز را در سراسر كشور 
در نظر بگيريم و بر جمعيت تقس��يم كنيم به طور 
متوسط در هر ش��بانه  روز هر ايراني ۱۹۷ تا ۲۰۰ 

ليتر آب مصرف مي كند. 
مصرف س��رانه آب در بخش خانگ��ي در ايران 
به طور متوس��ط ح��دود ۱۶۰ ليتر در روز اس��ت و 
گاهي در كالن ش��هرهاي اي��ران در اوج فصل گرما 
اين ميزان مصرف به ۲٥۰ ليتر در روز هم مي رسد. 
عمده تخصيص آب ايران در بخش كش��اورزي 
است، چرا كه به ازاي هر مترمكعب آب در كشور، 
۰.۹ كيلوگرم محصول كش��اورزي توليد مي شود؛ 
اما در جهان ب��ه ازاي هر مترمكعب آب ۲ تا ٥.۲ 

كيلوگرم محصول توليد مي شود.

اين در حالي است كه از ديدگاه مصرف كنندگان 
آب كش��اورزي، ميزان مصرف به اين بخش تقريبا 
۰.۶ مقدار اعالم  ش��ده است و علت اين اختالف را 
مي توان در پايش نشدن ميزان آب تحويل داده  شده 
سر مزرعه وهدررفت از منابع تنظيم تا مبادي توزيع 
جست وجو كرد. درخصوص ميزان هدررفت آب در 
كش��ور مي توان گفت كه ۲٥ميلي��ون مترمكعب از 
آب ها در خاك نفوذ مي كنند، ۶۸ميليون مترمكعب 
جريان س��طحي و ۲۷٥ ميلي��ون مترمكعب ميزان 

تبخير ساالنه است. 
با توجه ب��ه ميزان منابع آب و س��رانه مصرف، 
اي��ران از جمله كش��ورهايي اس��ت ك��ه در گروه 
كش��ورهاي مواجه با كمبود فيزيكي آب قرار دارد. 
اين گروه شامل كشورهاي است كه در سال ۲۰۲٥ 
ب��ا كمبود فيزيك��ي آب مواجه هس��تند. اين بدان 
معناس��ت كه حتي با باالتري��ن كاركرد و بهره وري 
ممك��ن در مصرف آب، ب��راي تامين نيازهاي خود 
آب كاف��ي در اختي��ار نخواهن��د داش��ت. ح��دود 
۲٥درصد مردم جهان از جمله ايران مش��مول اين 

گروه مي شوند. 
براس��اس ش��اخص فالكن مارك )بحران آب را 
براساس مقدار سرانه منابع آب تجديدپذير ساالنه 
هر كش��ور تعريف كرده اس��ت( كش��ور ايران در 
آس��تانه قرار گرفتن در بحران آبي است. با توجه 
ب��ه اينكه در ده��ه ۸۰ و ۹۰ خورش��يدي حدود 
۶۹درص��د از كل آب تجديدپذي��ر س��االنه مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد، براساس شاخص سازمان 
مل��ل، ايران نيز اكنون در وضعيت بحران ش��ديد 

آبي قرار دارد. 
ه��ر چند كه ش��رايط حاض��ر كش��ور در مورد 
وضعيت آب چندان نگران كننده به نظر نمي رس��د 
و بس��ياري از فع��االن ح��وزه ان��رژي معتقدند ما 
هم اكنون فقط با مساله يي به نام كمبود آب مواجه 
هس��تيم اما ش��رايط اقليمي گرم و خشك كشور و 
حركت كره زمين به س��مت خشكس��الي اين نياز 
اساس��ي يعني ضرورت اتخ��اذ برنامه ريزي و اتخاذ 

تدابير الزم براي مديريت آبها را گوشزد مي كند.

بررسي تبعات اجرايي سياست »مديريت تامين و توزيع آب«

تاملي بر بايسته هاي مديريت مصرف آب
تنش آبي و تغيير اقليم در نتيجه سياست مديريت تامين و توزيع آب رخ داده است

وزارت نيرو به عنوان دس��تگاه متولي بخش آب 
ب��ه تازگي اعالم كرده اس��ت رويكرد جديدي را در 
قبال اين مس��اله مهم در پيش گرفته كه »سياست 
مديري��ت مصرف آب« به ج��اي »مديريت تامين و 

عرضه آب« است. 
سال ها پيش استاداني مانند دكتر امين عليزاده 
و دكت��ر پروي��ز كردوان��ي در كالس ه��اي درس و 
سخنراني هاي خود مساله آب و تنش هاي آبي امروز 
را پيش بين��ي كرده بودند؛ نخبگاني كه صدايش��ان 
چندان ش��نيده نشد حتي توس��ط شاگردانشان كه 

بعدها كارگزاران بخش آب شدند. 
يكي از اين ش��اگردان »محمد عاليي« اس��ت، 
مردي كه از س��رزمين خش��ك گناباد برخاسته و با 
كوير آشناس��ت. وي پس از ۲۹س��ال كار در بخش 
آب اس��تان خراسان رضوي چند روزي است كه به 
سرپرستي شركت آب منطقه يي اين استان منصوب 

شده است. 
عالي��ي مي گويد: س��ال ها پيش دكت��ر عليزاده 
استاد برجس��ته بخش آب، چشم اندازي از وضعيت 
ام��روز را در كالس هاي درس ارائه مي كرد اما آن را 
جدي نمي گرفتيم و باورمان نمي ش��د كار به جايي 
برس��د كه با شكاف هاي وحشت آور ناشي از كم آبي 

در دشت ها مواجه شويم. 
آب«  توزي��ع  و  تامي��ن  »مديري��ت  سياس��ت 
مدت هاست كه در ايران اجرا شده به اين معني كه 
دولت و حاكميت خود را ملزم مي دانند از هر راهي 
به ويژه ايجاد س��د و حفر چاه عميق و نيمه عميق 
آب مورد نياز جمعيت رو به تزايد كش��ور را تامين 

كرده و در اختيار آنان بگذارد. 
ام��روز در پس دهه ها از اجراي اين سياس��ت نه 
تنها كش��ور با مساله كم آبي و تنش هاي گسترده و 
متوال��ي آبي و عوارض متعدد آن رو به روس��ت كه 
نشان مي دهد اين رويه سياست درستي نبوده بلكه 

با عوارض ديگري ناشي از كم آبي مواجه است. 
عوارضي كه در زير عن��وان كلي »تغيير اقليم« 
قابل احصاس��ت و گرماي بيش از حد و بروز پديده 

ريزگردها از مهم ترين جلوه هاي آن است. 

 ورشكستگي آب 
سرپرست شركت آب منطقه يي خراسان رضوي 
ب��ه ايرنا گفت: اكن��ون با ورشكس��تگي آب در اين 

استان مواجه ايم. 
محم��د عالي��ي افزود: اگ��ر روند گذش��ته روند 
مثبت��ي بود بعد از ۶ دهه با ص��رف ميلياردها دالر 
درآمده��اي نفت��ي  نبايد به اينجا مي رس��يديم؛ در 
اين مس��ير همه مقصرند ه��م دولت، هم حاكميت 
و ه��م مردم و در اين ميان متهم اصلي وزارت نيرو 

و بخش آب است. 
وي ادام��ه داد: آن ن��گاه و انديش��ه ب��ا هم��ه 
صداقت ها، پاكي ها، درس��تي ها، شب بيدار ماندن ها 
و زحمات كشيده شده مسير نادرستي بوده كه بايد 

از آن مسير بازگشت. 
سرپرست شركت آب منطقه يي خراسان رضوي 
گفت: ادامه روند كنوني برداش��ت آب يعني نابودي 
پ��س باي��د در مصرف آب تجديد نظ��ر كرد و هيچ 
گزينه ي��ي جز كاهش برداش��ت آب نداريم. بايد هر 
كس به س��هم خ��ودش در بخش هاي آش��اميدني، 
بهداش��ت، كشاورزي و بازچرخاني »مصرف آب« را 

مديريت كند. 

 تمدن كاريزي 
وي همچني��ن گف��ت: اصل و مبن��اي تمدن 
ايران »كاريزي« بوده يعني با خشكي سازگاري 
داشته است و پدران و نياكان ما با نگاه سازگاري 
با خشكي، سرآمد مديريت آب در جهان بودند. 
قنات پرافتخ��ار قصبه گناباد، س��د پرافتخار 

كوليت طب��س و آب انبارها و س��اير منابع آبي 
باس��تاني ايران زمين گوياي اين نگاه برجس��ته 

است. 
عالي��ي افزود: ه��ر چ��ه از اين ن��گاه فاصله 
گرفته اي��م به كج راهه و بيراه��ه رفته ايم، دوباره 
بايد برگرديم به سازگاري با خشكي و در نهايت 
خدايي ك��ه ما را خلق كرده، فرموده اس��ت »از 
آس��مان آبي به اندازه خلق كردم« و اگر اندازه را 
نگه نداريم بدون شك با توسعه يي ناپايدار مواجه 
خواهيم شد؛ توسعه ناپايدار هم يعني هدر دادن 

زمان، زمين و منابع. 
وي ادامه داد: بايد بتوان منابع آبي موجود را 
به درس��تي مديريت ك��رد و قدر قطره قطره آب 
را دانس��ت و بر اين مبنا توس��عه را شكل دهيم، 
توسعه يي س��ازگار با محيط زيست، آب محور و 

مردم محور. 
سرپرس��ت ش��ركت آب منطقه ي��ي خراس��ان 
رضوي گف��ت: در نگاه جديد مديريت��ي منابع آب 
تش��كل هاي كشاورزي بايد كار اصلي را انجام دهند 
يعني تش��كل هاي قانوني كشاورزان در ميدان عمل 
وارد ش��وند، كمك كنن��د و تمام تصدي گري حوزه 
حاكميت آب را بر عهده بگيرند. اين رويكرد خيلي 

هم جديد نيست. 

 مديريت منابع آب
عجين با مديريت تامين و عرضه 

مش��اور وزير ني��رو در امور راهبردي و توس��عه 
پايدار هم معتقد است كه س��اختار مديريت منابع 
آب اي��ران به ص��ورت همه جانبه يعن��ي از دانش، 
س��ازمان و نيروي انساني با مديريت تامين و عرضه 

آب عجين شده است. 
يعني همه خودش��ان را متكلف اين دانس��ته اند 
كه آب بيش��تري از هر منبعي عرضه كنند و نديده 
ش��دن مديريت مصرف، وضعيت بغرن��ج كنوني را 

حاكم كرده است. 
دكتر محمد فاضلي چندي پيش در نشستي در 
دانشگاه فردوسي مشهد افزود: معناي عجين شدگي 
اين اس��ت كه در نظام تامين مالي، نيروي انساني، 

تاكي��دات، گفتم��ان سياس��ي رهب��ران، مقامات، 
بروكرات ها و در همه  چيز »مديريت عرضه و تامين 
آب »حض��ور دارد ام��ا »مديريت مص��رف« حضور 

ندارد. 

 آب هاي متفاوت 
مشاور وزير نيرو بر لزوم پرهيز از يكسان سازي و 
يك كاسه سازي در حوزه آب تاكيد و بيان كرد: در 
بين عموم مردم و حتي مس��ووالن اين تصور شايع 
است حاال كه بيشترين ميزان مصرف آب در بخش 
كش��اورزي اس��ت پس بايد روي كاهش آب در اين 

بخش تمركز كرد. 
درحال��ي كه وضعيت آب در جاي جاي كش��ور 
فرق مي كن��د. مثال در اس��تان ته��ران عمده ترين 
مصرف آب در بخش آب آش��اميدني اس��ت و اصال 
آب كش��اورزي را هم گرفته اند و در بخش ش��رب 

استفاده مي كنند. 
وي افزود: ماهيت آب بخش ش��رب و آب بخش 
كش��اورزي با يكديگر متفاوت اس��ت، وضعيت آب 
اس��تان ها هم با ه��م متفاوت اس��ت، حوضه آبريز 
دش��ت ها هم ب��ا هم ف��رق دارند و اگر هم��ه اينها 
يكسان تصور و فكر شود كه مي توان با همه يكسان 

برخورد كرد عواقب خطرناكي خواهد داشت. 
فاضل��ي موض��وع آب را واقعي��ت چن��د بعدي 
توصيف و بيان كرد: آب با آب خيلي فرق دارد. يك 
آب توليد ش��ده، يك آب از آس��مان آمده، يك آب 
ذخيره چند صد هزار س��اله اس��ت و يك آب ديگر 
در لوله منتقل ش��ده اس��ت. يك آب ارزش زيست 

محيطي دارد و آبي ديگر ارزش حياتي. 
وي ادام��ه داد: آب در ي��ك نقطه ارزش امنيتي 
دارد، در جايي ارزش اجتماعي اش بيش��تر از ارزش 
اقتصادي است و در جايي ديگر معكوس است. پس 
درس��ت اس��ت كه يك واژه آب داريم اما با آب هاي 

متفاوتي مواجه ايم. 

 آب و اقتصاد سياسي 
اس��تاد دانشگاه شهيد بهش��تي تهران همچنين 
گفت: در ايران نمي توان بدون توجه به اقتصاد آب، 

س��ازه ها، اقتصاد خريد راي و خريد محبوبيت، آب 
را ه��م تحليل كرد. نمي ت��وان از قيمت هاي انرژي 

گذشت و آب را هم تحليل كرد. 
وي اف��زود: قيمت گ��ذاري دو منبع آب و انرژي 
در كش��ور ما مالحظات سياس��ي دارند يعني همه 
سياس��ت گذاران لح��اظ مي كنند ك��ه قيمت آب و 
ان��رژي چه اث��ري بر محبوبيت و راي و سرنوش��ت 

سياسي شان دارد. 
فاضلي ادامه داد: با غلبه همين نگاه در ۶۰ سال 
گذشته كشاورزي و صنايعي در كشور ايجاد شده اند 
كه مبنايشان بر آب و برق تقريبا مجاني است و اين 
مساله وابستگي به همين مسير غلط را ايجاد كرده 
و س��ازمان اداري كش��ور هم بلد است كه با همين 

قيمت ها كار كند. 

 تغيير اقليم، سپر ناكارآمدي 
مش��اور وزير ني��رو در امور راهبردي و توس��عه 
پايدار همچنين گفت: بسياري تغيير اقليم و كاهش 
باران را س��پر تم��ام ناكارآمدي هاي خود كرده اند و 
هم��ه  چيز را به گردن اين وضعي��ت مي اندازند؛ به 
اس��تثناي س��ال ۹۷ نمودار واقعي كاهش بارش ها 

نشان مي دهد در ٥۰ ساله گذشته ميانگين كاهش 
بارش ها فقط ۱۴درصد بوده درحالي كه كش��وري 
با ۱۴درصد كاهش بارش نبايد وضعش اين باشد. 

وي افزود: كم آبي ويژگي اقليم ايران اس��ت اما 
وضعيت پيش آم��ده از نتاي��ج و پيامدهاي بحران 

توجه نكردن به كم آبي است. 

 گفت  و گو همه ذي نفعان
فاضلي ادامه داد: از الزامات رويكرد جديد وزارت 
نيرو درخص��وص آب »ارتق��اي فرهنگ گفت وگو« 
است كه البته نبايد از اين گفت وگو خوانش سياسي 
داش��ت و به محض اسم بردن از گفت وگو در عرصه 

آب به ياد برجام ۲ و ۳ افتاد. 
وي گف��ت: منظ��ور از گفت وگ��و در اين عرصه، 
گفت وگ��و هم��ه ذي نفعان از آب اس��ت ك��ه بايد 
منافعش��ان را تش��خيص دهند و به صورت شفاف 

مشخص شود در مورد چه حرف مي زنند. 
اين اس��تاد دانش��گاه افزود: در س��اخت جديد، 
الزمه گفت وگو »تش��كل يابي« است چون نمي توان 
با فرد صحبت كرد و تا وقتي تش��كل وجود نداشته 
باش��د اص��ال گفت وگو ثمربخش نيس��ت ل��ذا بايد 
تش��كل كش��اورزان يا آب  بران ش��هري يا آب بران 
حوزه صنعت و نيز سمن هاي مختلف محيط زيست 

تشكيل و وارد گفت وگو در اين عرصه شوند. 
وي ادام��ه داد: همان گونه كه در دنيا اتفاق هاي 
مه��م در ح��وزه كارگري ب��ا توس��عه اتحاديه هاي 
كارگري افتاده اينجا هم با تشكيل اتحاديه هاي آب 
ب��ران و در چارچوب اختيارات و مس��ووليت ها اين 

اتفاقات خواهد افتاد. 
فاضلي گفت:»خلق سرمايه اجتماعي و اعتماد« 
گام ديگ��ر مورد توجه در اين رويكرد اس��ت كه از 
جمع ها، نشست ها، كانال هاي شبكه هاي اجتماعي 
و ساخت فيلم شروع مي شود. براي تحقق بخشيدن 
به »مديريت مصرف آب« بايد ائتالف هاي اجتماعي 
نيز از باالترين س��طح س��تاد در ته��ران و دولت تا 

پايين ترين فرد اداره شكل بگيرد. 
ال��زام بع��دي را »بازتوزي��ع اختي��ارات و  وي 
مس��ووليت ها« ذكر و بيان ك��رد: نمي توان از مردم 

خواست مسوول باشند اما اختيار نداشته باشند. 
مثال همان تشكلي كه اختيار دشتي را در دست 
مي گي��رد در مصرف آب آن صرف��ه جويي مي كند 
و آب را ب��ه مي��زان الزم در آبخوان ن��گاه مي دارد 
بايد اختيار حفر چاه جديد را هم داش��ته باش��د نه 
اينكه آن تشكل صرفه جويي كند و بعد شركت آب 

منطقه يي حفر چاه را به ديگري واگذار كند. 

 تصحيح شناخت 
مش��اور وزير نيرو همچنين گف��ت: براي تحقق 
»رويك��رد مديريت مصرف آب« بايد نقش��ه ذهني 
آدم ه��ا تغيير كن��د زيرا با آدم هايي كه نقش��ه هاي 
ذهنش��ان همان رويه هاي ٥۰ س��ال گذشته است، 

راه هاي جديد پيموده نخواهد شد. 
وي افزود: س��ال ها خ��ود را متول��ي عرضه آب 
دانسته ايم اما اصال »دانش مديريت مصرف و تقاضا« 
توليد نشده و نمي دانيم در مورد چه حرف مي زنيم 
و سال هاي س��ال تمام مديريت مصرفمان در تيزر 
پخش كردن خالصه شده است. بايد آموزش نيروي 
انساني هدف قرار گيرد و دانش چند رشته يي توليد 
ش��ود. مثال بايد دانش »اقتصاد آب، جامعه شناسي 
آب، انسان شناسي آب، حكومت آب، ارتباطات آب، 

حقوق آب و علوم سياسي آب« شكل بگيرد. 
فاضلي گفت: درحال��ي كه هنوز در جامعه ما از 
نسبت علوم اجتماعي و مساله آب پرسيده مي شود، 
فردي به نام خانم »النا هرت روم« بابت پرداختن به 
مساله آب و به خصوص آب هاي زيرزميني از همين 

زاويه جايزه نوبل گرفته است. 

بسياري تغيير اقليم و كاهش باران را 
سپر كرده اند و همه  چيز را به گردن 
اين وضعيت مي اندازند؛ به استثناي 

سال 97 نمودار واقعي كاهش بارش ها 
نشان مي دهد در 50 ساله گذشته 

ميانگين كاهش بارش ها فقط 14درصد 
بوده درحالي كه كشوري با 14درصد 

كاهش بارش نبايد وضعش اين باشد

كم آبي ويژگي اقليم ايران است 
اما وضعيت پيش آمده از نتايج و 

پيامدهاي بحران توجه نكردن به كم 
آبي است
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معامالتمسكنجانميگيرد؟
در همين رابطه، معاون وزير راه و شهرس��ازي 
و مديرعامل ش��ركت عمران و بهس��ازي ش��هري 
ايران با بيان اينكه با كاهش نرخ سود بانكي وام ها 
تاثيرهاي مثبتي در عرصه عرضه خواهيم داش��ت، 
گفت: بر اساس نشست هاي متعدد نرخ بهره بانكي 
بافت هاي فرس��وده به 6درصد كاهش داش��ته كه 
اي��ن مورد مي تواند اث��رات مثبتي در بخش عرضه 
داشته باشد. هوشنگ عش��ايري افزود: بطور حتم 
بازار عرضه به خصوص در بافت هاي فرس��وده روي 

خوشي به اين كاهش خواهد داشت. 
مديرعامل ش��ركت عمران و بهس��ازي شهري 
اي��ران بابيان اينكه اگر قيمت تمام ش��ده س��اخت 
مس��كن براي س��ازنده صاح��ب صالحيت كاهش 
داشته باش��د، مس��كن ارزان تر در دسترس اقشار 
جامع��ه قرار مي گيرد، گف��ت: دولت دوازدهم عزم 
جدي براي ساخت وس��از باكيفي��ت و ارزان قيمت 
دارد، بنابراي��ن كاه��ش 2درص��دي مي توان��د به 
مي��زان قابل توجهي كاهش دهد. عش��ايري ادامه 
داد: كاهش نرخ س��ود وام خان��ه اولي ها نيز اثرات 
مثبت��ي در افزايش تعداد متقاضيان دارد، بنابراين 
در ماه ه��اي آت��ي ش��اهد روند افزاي��ش معامالت 
خواهيم بود. مديرعامل ش��ركت عمران و بهسازي 
شهري ايران با بيان اينكه از ابتداي ارائه تسهيالت 
خانه اولي ها و بافت هاي فرس��وده نرخ س��ود بهره 
كاهش فاحش��ي داشته اس��ت، گفت: كاهش نرخ 
بهره بانك��ي بافت هاي فرس��وده مي توان��د بيانگر 
نگ��رش جدي دول��ت دوازدهم در تامين مس��كن 
باكيفي��ت براي متقاضي��ان باش��د. وي گفت: در 
ماه هاي آتي، بازار مس��كن شاهد تغيير و تحوالت 

مطلوب خواهد بود. 

عزمدولتجدينيست
پرويز كاكايي رييس ش��عبه بان��ك دولتي نيز 
با بي��ان اينكه مش��كل صن��دوق يكم ب��ا كاهش 
1.5درصدي ن��رخ بهره حل نمي ش��ود، گفت: در 
حال حاضر بخش بزرگي از متقاضيان وام مس��كن 
50درص��د مبل��غ اولي��ه را از بانك ه��اي ديگر با 
بهره هاي بس��يار باال دريافت ك��رده و در صندوق 
س��رمايه گذاري مي كنن��د. بنابراي��ن عمال بخش 
بزرگي از متقاضيان براي دريافت وام مسكن با دو 
نرخ بهره روبه رو مي ش��وند. اين كارشناس اقتصاد 
مس��كن افزود: اگر دولت واقعا تصميم به خانه دار 
ك��ردن متقاضيان خانه اولي دارد، بايد نرخ س��ود 
تسهيالت صندوق يكم را به زير 5درصد برساند. 

وي ب��ا بي��ان اينك��ه به ط��ور قطع ب��ا كاهش 
1.5درص��دي نرخ س��ود تع��داد متقاضيان رش��د 
چندان��ي نخواه��د كرد، گفت: در ح��ال حاضر در 
تمامي ش��هرها با انبوهي از خانه هاي ارزان قيمت 
روبه رو هس��تيم كه با ورود واقعي مس��كن اولي ها 

همه اين خانه ها وارد چرخه مصرفي مي شود. 
كاكايي بابيان اينكه نرخ هاي جديد س��ود تاثير 
اندكي در اقساط بازپرداخت تسهيالت دارد، گفت: 
ب��ا كاهش نرخ س��ود وام خانه اولي ها در بافت هاي 
فرسوده ازاين پس زوج هاي جوان در تهران 12 ماه 
پس از س��پرده گذاري در حساب صندوق پس انداز 
يكم مي توانند از وام 160 ميليون توماني و اقساط 
ماهانه يك ميليون و 730 هزارتوماني آن اس��تفاده 
كنند كه اين رقم در مقايس��ه با اقساط وام با نرخ 
۸درصد حاكي از كاه��ش حدود 130 هزارتوماني 
اقس��اط ماهانه دارد. كاكايي گف��ت: كاهش 130 
ه��زار تومان در برابر پرداخ��ت يك ميليون و 600 
هزار تومان رقم قابل توجهي نيست بنابراين كاهش 
زير 200 ه��زار تومان را نمي ت��وان عامل محرك 
تقاضا دانست. اين كارشناس در ادامه افزود: اگرچه 
اين كاهش تاثير مثبتي بر تعداد متقاضيان واقعي 

مي گذارد اما اين تاثير قابل توجه نخواهد بود. 
كاكايي با بيان اينك��ه جداي مباحث مرتبط با 
نرخ سود بانكي، تامين مبلغ اوليه يكي از مشكالت 
خانه اولي ها اس��ت، گفت: بسياري از زوج هايي كه 
براي خانه اولي ثبت نام مي كنند مبلغ 50 درصدي 
اوليه س��پرده گذاري را ندارن��د و تامين اين مبلغ 
براي بخش اعظمي از اين متقاضيان بسيار سنگين 
اس��ت. وي درنهاي��ت گفت: با وج��ود ديدگاه هاي 
مثبت به كاهش 1.5درصدي به نظر نمي رسد بازار 
واقعي واكنش مثبتي به اين كاهش داشته باشد. 

خانهفتمدههشصتيها
در همي��ن رابط��ه، ايمان رفيعي، كارش��ناس 
ساخت  و ساز با بيان اينكه بانك مسكن به عنوان 

يك��ي از اصلي تري��ن متوليان تامي��ن مالي براي 
سازندگان و خريداران مسكن در شرايط متالطم 
اقتصاد كش��ور توانس��ته تا حد زي��ادي خدمات 
خ��ود را با نياز خري��داران منطبق كند، گفت: در 
ح��ال حاضر اين مقدار وام به غير از كالن ش��هرها 
و مخصوص��اً پايتخ��ت، مي��زان وام خريد، ميزان 
قابل توجه��ي از هزينه خريد را پوش��ش مي دهد. 
رفيعي افزود: اما براي سازندگان مبالغ وام ساخت 
در غالب طرح هاي مختلف زياد قابل توجه نيست 
و نسبت به سال هاي گذش��ته تغيير قابل توجهي 

نكرده است. 
اين كارشناس ساخت وس��از گفت: قصه قيمت 
ملك و مبلغ وام، داس��تان تكراري هر س��اله است 
كه با وجود افزايش مبلغ وام توان مقابله با افزايش 
قيمت ملك را ندارد. با بررسي روند افزايش قيمت 
هر مترمربع ساختمان در مقابل نرخ افزايش مبلغ 
وام به خوب��ي كاهش قدرت خريد با وام مش��خص 
مي ش��ود. وي با بيان اينكه يكي از مش��كالت اخذ 
وام خريد ب��ه خصوص براي جوانان و خانه اولي ها 
س��پرده گذاري اوليه براي كسب امتياز الزم است، 
اظهار كرد: متناس��ب با افزاي��ش قيمت وام ميزان 
س��پرده گذاري هم افزايش داشته كه به  نوبه خود 
با توجه به كاهش س��طح درآم��د عمومي جامعه 
به خصوص در قش��ر ج��وان، باع��ث كاهش توان 

متقاضيان اين وام ها شده است. 
وي اظهار داش��ت: براي كاهش آسيب ناشي از 
كاهش توان خريداران بايد به دو طرف اين معادله 
توجه كرد. طرف اول هزينه تمام شده هر مترمربع 
بنا است كه تابع ش��رايط عمومي اقتصاد و معلول 
عوامل بس��يار زيادي است كه كنترل و تثبيت آن 
با توجه به تورم س��االنه و وضعي��ت اقتصاد تقريباً 

غيرممكن است. 
رفيع��ي افزود: طرف ديگر خري��داران كم تواني 
هس��تند كه هم قابل شناس��ايي و هم دسته بندي 
هس��تند. البته دولت س��عي كرده ب��ا كاهش نرخ 

به��ره براي بازپرداخت اين وام ها تا حدي ش��رايط 
را براي وام گيرندگان تسهيل كند اما قطعاً بانك ها 
بدون كمك ساير نهادها و روش هاي تسهيل كننده 
بعيد به نظر مي رس��د بتوان اف��راد بازمانده از اين 

تسهيالت و كم درآمد را بهره مند كرد. 
اي��ن كارش��ناس ساخت وس��از با بي��ان اينكه 
استفاده از روش هايي همچون كمك دولت به افراد 
نيازمند حمايت هاي خاص است، اظهار كرد: افراد 
تحت پوش��ش كميته امداد و بهزيس��تي در غالب 
س��پرده گذاري يا اس��تفاده از امتياز وجوه دولتي 
سپرده شده و در گردش دولت نزد بانك ها و انتقال 

آنها به افراد نيازمند مي توانند از وام بهره ببرند. 
رفيعي در ادامه گفت: انتقال حس��اب سپرده و 
در گردش سازمان هاي حمايتي مانند بهزيستي و 
كميته امداد به بانك هاي عامل و استفاده از امتياز 
اين س��پرده ها راهكاري اس��ت كه به صورت كامل 

مورد مغفول قرارگرفته است. 
وي بابي��ان اينكه ايجاد حس��اب هاي حمايتي 
در بانك ه��اي عامل و تش��ويق خيري��ن و فعاالن 
اجتماع��ي به س��پرده گذاري در اين حس��اب ها و 
اس��تفاده از امتياز حساب ها براي افراد نيازمند نيز 
راهكار جدي براي توانمندس��ازي اقشار كم درآمد 
اس��ت خاطرنشان كرد: به هرحال اگر اين راهكارها 
عملياتي نشود اقشار كم درآمد هيچگاه نمي توانند 

از وام ها بهره مند شوند
وي در ادام��ه گف��ت: همچني��ن ب��ا توجه به 
ابزارهاي قانوني در اختيار خود مي تواند نسبت به 
تنظيم قوانين معافيتي و تخفيفي براي متقاضيان 
دريافت وام ساخت كه در گروه افراد تحت حمايت 
هس��تند اقدام كند. اقداماتي از قبيل تخفيف در 
صدور جواز و انش��عابات، تراكم و صدور پايان كار 
كه ميزان قابل توجهي از سهم آورده متقاضيان را 
كم خواهد كرد. رفيعي گفت: بدون ش��ك دولت 
با اس��تفاده از ابزارهاي مس��تقيم و غيرمس��تقيم 
ب��ا كمك بخ��ش غيردولتي و با توج��ه به تعداد 

قابل توجه خانه هاي خالي مي تواند س��هم بسزايي 
در كم��ك به خانه دار ش��دن خان��ه اولي ها بكند. 
جوانان دهه 60 كه پس از پش��ت س��ر گذاشتن 
خوان هاي جنگ، مدرسه، دانشگاه، شغل و درآمد 

و ازدواج، حاال به خوان هفتم رسيده اند. 

2اثركاهشنرخسودوام
در همين زمينه جالل صباغ، كارش��ناس بازار 
مس��كن با بيان اينكه بطور قطع كاهش نرخ سود 
تسهيالت صندوق پس انداز مسكن يكم در افزايش 
حج��م ثبت نام خانه اولي ها و ورود آنها به صندوق 
يكم اثرگذار اس��ت، گفت: كاهش نرخ بهره بانكي 
از دو بع��د رواني و واقعي مي تواند بر بازار مس��كن 
موثر باشد. صباغ افزود: البته بار رواني اين كاهش 
بيش��تر از بار واقعي آن اس��ت. اين بار رواني باعث 
خواهد ش��د تعداد مراجعه كنندگان براي اخذ وام 
افزايش يابد، البته قيمت مس��كن نيز به دليل اين 

جو رواني با افزايش روبه رو خواهد شد. 
اين كارش��ناس با اش��اره به اينك��ه پيش بيني 
مي ش��ود در س��ال 97 حجم ثبت نام ه��ا در اين 
صن��دوق افزايش يابد، تصريح ك��رد: البته در كنار 
اي��ن افزايش حج��م متقاضيان، احتم��ال افزايش 

قيمت نيز وجود دارد. 
وي گفت: اي��ن افزايش قيم��ت اجتناب ناپذير 
اس��ت، نمي توان به خاطر ت��رس از افزايش قيمت 
مسكن نرخ تس��هيالت را كاهش نداد. بازار كنوني 
نيازمند كاهش نرخ بهره اس��ت. زيرا با وجود نكات 
مثبت اين وام ها براي توانمند س��ازي بخش تقاضا 
به دليل باال بودن نرخ س��ود بانك��ي و مبلغ اوليه 
س��پرده مغفول مانده بود. وي گفت: به هر حال به 
نظر مي رسد با اين اقدام، اين تسهيالت براي تعداد 
بيشتري از خانه اولي ها به تسهيالت در استطاعت 
تبديل مي شود. صباغ با بيان اينكه به طور قطع در 
روزهاي آتي ش��اهد افزايش استقبال از تسهيالت 
صندوق پس انداز مس��كن يكم خواهيم بود، گفت: 
ام��ا اگر مس��ووالن مي توانس��تند اي��ن كاهش را 
چند رق��م پايين تر بياورند، تاثي��رات بهتري براي 
بازار داش��ت. وي گفت: البته ب��ا اوضاع كنوني نيز 
نمي ت��وان با اطمين��ان گفت كه اي��ن وام به همه 
متقاضيان مي رس��د، زيرا بانك هاي ايران با كمبود 

نقدينگي مواجه هستند. 

ريسكگرانيمسكن
محس��ن عدالت خواه، كارش��ناس مس��كن نيز 
بابيان اينكه تجربه نش��ان داده با كاهش نرخ بهره 
مس��كن قيمت هاي مس��كن نيز تغيير خواهد كرد 
گفت: كاهش سود تسهيالت زماني خوب است كه 
اي��ن تصميم هزينه هاي دول��ت را افزايش ندهد و 

فشاري را بر دولت تحميل نكند. 
وي با بيان اينكه باوجود كاهش سود تسهيالت 
هن��وز هم عده يي ت��وان خريد مس��كن را ندارند، 
گفت: بس��ياري از افراد با اقس��اط باالي تسهيالت 
مش��كل خواهند داش��ت. در حال حاضر، اقس��اط 
وام ها باالي يك ميليون تومان اس��ت كه پرداخت 
اين ميزان براي بسياري از متقاضيان عماًل ناممكن 
است. اين كارشناس بازار مسكن گفت: كاهش 2 و 
1.5درصدي نرخ بهره بانكي در شرايط كنوني كه 
متقاض��ي توانايي بازپرداخت اقس��اط آن را ندارد، 

فعاليت قابل ستايشي نيست. 
وي در ادامه اظهار كرد: كاهش سود تسهيالت 
اي��ن خطر را ه��م دارد كه مي توان��د روي افزايش 
قيم��ت مس��كن تاثيرگذار باش��د. تجرب��ه همواره 
نش��ان داده با افزايش نرخ بهره بانكي، بازار مسكن 
متالطم ش��ده و گران تر مي شود. به هرحال به نظر 
مي رسد كاهش 1.5 درصدي وام خانه اولي ارزش 

تنش در بازار مسكن را ندارد. 
عدالت خواه درنهايت گفت: با اين تفاس��ير بايد 
دي��د اين كاهش س��ود در بازار فعلي مس��كن كه 
اغل��ب افراد قدرت خريد و پرداخت اقس��اط آن را 
ندارند، مي تواند گره يي از مش��كالت مردم باز كند 
ي��ا اينكه با افزايش قيمت دوباره، توان مردم را در 

خريد باز هم كاهش خواهد داد. 

پارامترهايتضعيفكننده
وامصندوقيكم

منصورغيبي| كارشناساقتصادمسكن|
 حماي��ت دولتي يكي از مباحثي اس��ت كه در اقتصاد و 
براي خانه دار ش��دن افراد نيز مطرح مي شود. اين حمايت يا 
س��بدهاي حمايتي دولتي به متقاضي��ان خريد خانه كمك 
مي كند كه بتوانند آس��ان تر خريد كنن��د. جديدترين روش 
حمايت دولتي از متقاضيان خريد مسكن در ايران، صندوق 
پس انداز مس��كن يكم اس��ت كه اين س��بد حمايتي كمك 
مي كن��د خري��داران بتوانند با بهره گيري از اين تس��هيالت 
اقدام به خري��د كنند. صندوق پس انداز مس��كن يكم يكي 
از روش هاي��ي اس��ت كه مي تواند ب��راي خري��داران انگيزه 
ايجاد و به عنوان يك كاتاليزور عمل كند. مش��كل صندوق 
پس انداز مس��كن يكم اين است كه متقاضي بايد ۸0 تا ۸5 
درصد از قيمت خريد يك خانه را داش��ته باشد و براي 20تا 
15درصد باقيمانده از صندوق پس انداز مسكن يكم استفاده 
كند درحالي كه در س��اير كش��ورها ۸0 تا ۸5 درصد هزينه 
خري��د يك خانه در اختيار متقاضي ق��رار مي گيرد. با توجه 
به اينكه تس��هيالت بانكي در ايران تنه��ا حدود 15درصد از 
هزينه خريد يك خانه را پوشش مي دهد، امكان بهره گيري از 
اين تسهيالت دولتي براي تمام متقاضيان امكان پذير نيست. 
دومين مشكل صندوق پس انداز مسكن يكم اين است كه با 
وجود كاهش نرخ س��ود چند باره توسط دولت اما همچنان 
باالست و دوره بازپرداخت آن هم كوتاه است كه اين خطاها 
موجب مي شود كه اس��تقبال چنداني از اين صندوق نشود. 
اين مشكالت موجب شده است كه عملكرد صندوق پس انداز 
مسكن يكم چندان قابل توجه نباشد و تا زماني كه اين مسائل 
حل نشود، شاهد بهبود در عملكرد اين صندوق نخواهيم بود. 
صندوق پس انداز مس��كن يكم درح��ال حاضر  معمول ترين 
روش براي خانه دار ش��دن متقاضيان محس��وب مي شود و 
آنها چاره يي جز بهره گيري از اين سيس��تم ندارند. بر همين 
اساس، صف متقاضيان دريافت اين تسهيالت طوالني شده 
است. درحال حاضر، اغلب متقاضيان صندوق پس انداز مسكن 
يكم به دنبال واحدهاي كوچك متراژ هس��تند و با توجه به 
انباش��ت تقاضا )عدم تعادل ميان خروجي و ورودي( در اين 
صندوق همچنين كاهش توليد در سال هاي گذشته موجب 
رشد هيجان و افزايش قيمت مسكن مي شود. در صورتي كه 
عملكرد اين صندوق از سوي دولت به درستي مديريت نشود، 
مي تواند موجب انباشت تقاضا و رشد قيمت مسكن شود. نكته 
فرع��ي و مهم اين موضوع پرداختن به مكانيزم عمل اعطاي 
وام مصوب از س��وي بانك هاي مس��كن است كه بحث ارائه 
ضامن و ان هم از نوع كارمند دولتي است كه محدوديت ها و 
مشكالتي براي متقاضيان اخذ وام مسكن ايجاد كرده است. 
مهم تر از آن، بحث استعالمات تسهيالت و چك هاي برگشتي 
متقاضيان اس��ت كه در مواردي مشاهده شده كه با يكي دو 
چك برگش��تي و در مجموع مثال 10 الي 15 ميليون تومان 
مبلغ كل چك هاي برگش��تي، متقاضي مجبور به انصراف از 
اخذ وام يا در شرايطي مجبور به بنام كردن ملك مورد خريد 
به نام شخص ثالث مي كند كه تبعات آن گريبانگير متقاضي 
و صاحب اصلي ملك يعني خريدار مي ش��ود. پيشنهاد اين 
اس��ت كه در چنين مواردي بانك مرك��زي صرفا و فقط در 
اعطاي وام خريد مسكن و پس از استعالم چك هاي برگشتي 
كه اين روزها هم گريبان اقتصاد كش��ور و مردم ذينفع آن را 
گرفته اس��ت، يك س��قف ريالي تعين كند كه مثال مجموع 
چك هاي برگشتي به نسبت ارزش ملك مورد معامله كه در 
رهن بانك قرار مي گيرد مث��ال از 20 ميليون تومان تجاوز 
نكند و از زمان برگش��ت چك ها سه سالي گذشته باشد يا 
راهكاري شبيه به اينكه موجب تسهيل شرايط دريافت وام 
مسكن شود. و آخر اينكه كشور همانند يك خانواده است 
كه س��االنه بودجه يي دارد كه پ��س از تصويب در مجلس 
ش��وراي اس��المي  بايد آن را هزينه كن��د. از اين رو، وقتي 
محدوديت منابع مالي در راستاي دخل و خرج طبق بودجه 
جاري كشور وجود دارد، مسووالن به دنبال اين هستند كه 
متقاضيان دريافت وام از صندوق پس انداز مس��كن يكم را 
افزايش دهند و س��پس اين متقاضيان را به مرحله  انتظار 
براي دريافت وام مي رسانند اينكه در زمان سررسيد زمان 
پرداخت وام، بانك مسكن اعالم كند كه با محدوديت منابع 
مالي مواجه است يا شرايط دريافت وام مسكن را سخت و 
دشوارتر كند، به هيچ عنوان صحيح و كارشناسانه نيست. 

تقويتبازارمسكنباكاهش
سود

سعيدوزيري| فعالحوزهمسكن|
در ادامه روند كاهش نرخ س��ود تس��هيالت مسكن يكم، 
ش��وراي پول و اعتبار به تازگي نرخ س��ود وام خانه اولي ها در 
بافت فرسوده را به 6 و در ساير مناطق شهري را به ۸ درصد 
رس��اند. قبال اين رقم به ترتي��ب ۸ و 9.5درصد بود. اين نرخ 
هم اكنون پايين ترين رقم س��ود تسهيالت در سيستم بانكي 

است. 
دولت تدبير و اميد از ابتداي س��ال 1392 سياس��تي كه 
به ديابت پولي و رش��د افسارگسيخته قيمت مسكن انجاميد 
را كنار گذاش��ت و راهكار تقويت تقاضا از طريق صندوق هاي 
س��پرده گذاري در پي��ش گرفت. نهايتا پ��س از چكش كاري 
طرح هاي مختلف در نظام بانكي 1۸خرداد ماه 139۴ صندوق 
پس انداز مسكن يكم با هدف پرداخت تسهيالت به خانوارهاي 
خانه اولي راه اندازي شد. سود اين تسهيالت ابتدا 1۴درصد بود 
كه به تدريج به 13، 11 سپس به 9.5درصد رسيد. هم اكنون 
نيز نرخ آن به رقم بي س��ابقه ۸ درصد رسيده كه مي تواند در 
جذابيت اين نوع تس��هيالت اثرگذار باش��د. مبلغ وام صندوق 
پس انداز مسكن يكم براي انفرادي در تهران ۸0 ميليون تومان، 
شهرهاي باالي 200هزار نفر جمعيت 60 ميليون و براي ساير 
مناطق تا ۴0ميليون تومان است. براي زوجين نيز در تهران تا 
160ميليون تومان، شهرهاي باالي 200هزار نفر 120ميليون و 
ساير مناطق تا ۸0 ميليون تومان اختصاص پيدا مي كند. به اين 
ترتيب متقاضي اگر به طور انفرادي اقدام كند، مي تواند نصف 
مبلغ وام مورد نظر را براي يك دوره س��پرده گذاري كرده و در 
سررس��يد يك ساله مبلغ خود را دريافت كند. به عنوان مثال 
متقاضي وام ۸0 ميليوني ۴0ميليون تومان سپرده مي خواهد 
و بع��د از ي��ك س��ال ۸0 ميلي��ون وام به اضاف��ه ۴0ميليون 
سپرده گذاري شده را دريافت مي كند. اقساط ماهيانه نيز براي 
وام 160ميليون توماني 1.7ميلي��ون تومان، وام 120ميليون 
توماني 1.2ميليون تومان و وام ۸0 ميليون توماني ۸65 هزار 
تومان اس��ت. براساس آخرين آماري كه وزير راه و شهرسازي 
ارائ��ه كرده تاكنون حدود ۴00ه��زار نفر در صندوق پس انداز 
مس��كن يكم ثبت نام كرده اند. اين آمار هر ساله با كاهش نرخ 
سود، روند رشد بيشتري به خود گرفته است. بنابراين مي توان 
نتيج��ه گرفت كه وام خانه اولي ها با توجه به ش��رايط تعديل 
ش��ده آن اثر مثبتي بر بازار مس��كن خواهد گذاشت. به طور 
مثال هم اكنون 9درصد معامالت مسكن شهر تهران از طرف 

متقاضيان دريافت تسهيالت مسكن يكم انجام مي شود. 

يادداشت

نظر

تامين مسكن در شرايط كنوني بدون دريافت تسهيالت 
و كمك ه��اي دولتي براي دهك ه��اي پايين جامعه و اكثر 
خانه اولي ها مقدور نيس��ت يا اينكه با سختي همراه است. 
دولت در چند س��ال اخير با ارائه تسهيالتي هر چند اندك 
تا حدودي از خاموش ش��دن شعله كم فروغ خريد و فروش 
مس��كن ايفاي نقش كرده اس��ت. پايين آوردن سود بانكي 
براي وام مس��كن در بافت فرس��وده و وام مس��كن اوليه تا 
ح��دودي مجددا بارقه هايي از اميد در بازار خفته مس��كن 
ايج��اد كند، البته امي��دي كه تا عملياتي ش��دن با فاصله 
همراه اس��ت. اما چرا اين همه تالش ه��اي دولت در بحث 
تس��هيالت و ايجاد گشايش در بازار مس��كن، از حيث وام 
و كاهش نرخ س��ود جهش محسوسي در ركود بازار ايجاد 
نمي كند. آنچه در اين كالف سر در گم نمايان است وجود 
چندين ميليون خانه خالي و آماده بهره برداري و از طرفي 
متقاضيان و مس��تاجران تقريبا برابر است. مساله يي كه در 
اين مدت نتوانسته به ايجاد توازن و تعادل در عرضه و تقاضا 
بينجامد. س��اخت واحدهاي پرش��مار مسكن مهر از سوي 
دولت، تراكم س��ازي در محالت تقريبا مرفه نشين و ساخت 
طبقات معموال غير اصولي و ناپايدار روي س��اختمان هاي 
محالت حاشيه يي نتوانسته است، اين مشكل و نياز اساسي 

را مرتفع كند. 
يك��ي از گره ه��اي س��ر راه خريداران مس��كن به اميد 
دريافت تسهيالت وام مسكن، معيارها و شاخص هايي است 
كه وام مش��مول آن مي شود. در چند سال اخير كه صنعت 
ساختمان توانست به طور فراگير تقريبا بقيه صنعت ها را به 
حاش��يه ببرد و به عنوان پيشتاز در منبع درآمد به صورت 
بازار حبابي پيشرو باشد و واحدهاي پيش فروش همچنان 

ركورد دار خريد و فروش در معامالت بودند. 
اكث��ر س��ازندگان و تراكم س��ازها از اين س��ود معمول 
قانع نش��دند و با تخلفات در س��اخت به صورت اضافه بنا 

در مس��احت و طبقات ب��ه اميد اينكه ب��ا پرداخت مبلغي 
ب��راي جريمه م��اده 100 مي توانند بالمان��ع ملك خود را 
دريافت و س��ود بيشتري به جيب بزنند. در واقع با حساب 
كتاب هاي خود به اين نتيجه رس��يده بودند كه مبلغ سود 
نهايي فروش تراكم بر جريمه ماده 100 مي چربد. تسامح و 
تساهل در صدور آرا كميسيون ماده 100 شهرداري باعث 
اين افسارگسيختگي در ساخت و سازهاي بي رويه و اغلب 
س��اخت اضافه بنا بي��ش از حد مجاز و م��ازاد بر مجوزات 
قانوني بود. متاس��فانه ش��هرداري ها به جاي جلوگيري از 
تخل��ف در مراحل ابتدايي ناظر س��اخت هاي اضافي بودند 
و تس��ويه حس��اب نهايي را در پاي��ان كار در جريمه ماده 
100 انج��ام مي دادند.  اين رويه درس��تي نب��ود و در واقع 
همين موارد هم متعاقبا فسادهايي در پيش داشت. با ركود 
يك باره اي كه در بازار مسكن پديدار شد و يكسري افزايش 
جراي��م و س��ختگيري در وصول جرايم م��اده 100 تراكم 
سازها را از ادامه كار و متعاقب آن پرداخت جرايم و تسويه 
حساب دلس��رد كرد كه در اين ميان عده يي از سازندگان 
به اين نتيجه رسيدند كه س��رمايه يي كه دارند بهتر است 
صرف تكميل واحدهاي نيمه كاره كنند تا تس��ويه حساب 
كميس��يون ماده 100 و معموال ملك خود را علي الحساب 
به صورت قولنامه اي بفروش��ند و مبلغي معموال پايين تر از 
نرم جريمه معمول براي زمان انتقال سند باقي بگذارند كه 
نتيجه آن مشكالتي است كه گريبانگير خيلي از خريداران 

شده است. 
در واقع اين حجم خانه هاي با اين ش��رايط نتوانسته اند 
س��همي در خريد و فروش بازار مس��كن با تسهيالت را در 
پي داش��ته باشند و به علت نداشتن سند تفكيكي و پايان 
كار مشمول وام نمي شوند. در واقع در اين قسمت ارائه وام 
به متقاضيان نمي تواند كارگش��ا باش��د و ارائه تسهيالت به 
صاحبان ملك و س��ازندگان مي تواند راهكار اساسي باشد. 

مناس��ب است در اين قس��مت كار، دولت تدبيري اساسي 
براي اين س��اختمان ها از طريق كاه��ش ضريب جرايم يا 
تسهيالت كم بهره به دارندگان اين مسكن هاي سر در گم 
براي هميشه بينديشد. اين حجم مسكن مي تواند تغييرات 

عمده يي در توازن عرضه و تقاضاي مسكن ايفا كند. 
آنچ��ه مي تواند به عن��وان مديريت كارآمد ش��هري در 
بحث س��اخت و ساز نمايانگر باش��د، جلوگيري از تخلفات 
ساختماني از روز اول و پي ساختمان است نه اينكه منتظر 
بمانند تا س��اختمان تكميل ش��ود و با اخذ جريمه سازنده 
را متنبه كنند. هم اكنون سهم قابل توجهي از ساختمان ها 
در گير اين قضيه هس��تند. دولت هر چند تسهيالتي براي 
تامين مس��كن ارائه مي دهد و متعاقب آن سود بازپرداخت 
آن را كاه��ش مي ده��د، ب��از عده يي س��ودجو كه امالك 
بالمانع دارند و ملك آنها مش��مول تس��هيالت است با راه 
انداختن بازار س��ياه، نظر به اينكه متقاضي پس از يك سال 
س��پرده گذاري يا خريد اوراق مشاركت مجبور است جهت 
بهره مندي از تس��هيالت خانه بخ��رد، ملك خود را گران تر 
از قيمت واقعي مي فروش��ند و در واقع از نياز مبرم خريدار 

سوءاستفاده مي شود. 
چرا كه پس از طي مراحل بانكي و س��پرده گذاري خود 
را مل��زم به خريد خانه مي بيند و س��عي بر آن دارد كه به 
هر قيمتي كه ش��ده خانه خريد كند. از ديگر موانع موجود 
برسر راه خريداران خانه اولي مشمول دريافت وام مسكن، 
هزينه هاي گزافي است كه دفاتر اسناد رسمي بابت انتقال 

ملك از خريدار دريافت مي كنند. 
چ��ه دليلي دارد ك��ه اين دفاتر ب��راي انتقال يك ملك 
كوچك مبالغي باالي 10ميلي��ون ريال دريافت كنند. اگر 
قرار اس��ت وام مسكن تش��ويقي براي خانه دار شدن خانه 
اولي ه��ا براي تامين س��ر پناه باش��د و كاه��ش يك يا دو 
درصدي س��ود باز پرداخ��ت آن بارقه ي��ي از اميد را ايجاد 

مي كند، بايد اين تس��هيالت و مش��وقات از جميع جهات 
باشد. در واقع در مرحله آخر ارائه تسهيالت دفتر خانه هاي 
اس��ناد رسمي ش��يريني اين اميد را به كام خريداران تلخ 

مي كنند. 
آنچ��ه در اي��ن برهه مي تواند تا ح��دودي تغييراتي در 
توازن عرض��ه و تقاضا براي فروش��نده و خريداران عرصه 
مس��كن ايج��اد كند، تدبي��ر در خصوص تعيي��ن تكليف 
واحده��ا و آپارتمان ه��اي مش��مول جريمه م��اده 100 و 
كاه��ش چش��مگير هزينه نقل و انتقاالت اس��ت. دولت با 
بررس��ي همه جانبه و همكاري س��ازمان نظام مهندس��ي 
براي آن دسته از ساختمان هايي كه ساير اصول آيين نامه 
2۸00 را رعاي��ت كرده اند با تدبيري ويژه از طريق كاهش 
ضريب و تسهيالت به سازندگان و همچنين متقاعد و ملزم 
كردن س��ازندگان به پرداخت سريع بدهي هاي آنها اقدام 
ك��رد. تا با آزاد ش��دن اين حجم و تزريق به بازار مس��كن 
تعادلي در اين چرخه صورت گيرد. هر چند كه ساخت اين 
واحدها خارج از اصول و نقش��ه اجرايي تا حدودي سيماي 
شهر را بر هم زده و به صورت نامتوازن بافت هاي شهري را 
درگير كرده است. شهرداري ها منتظر نمانند كه پرداخت 
جريمه ناش��ي از تخلفات اين واحدها به عنوان درآمدي نا 
پايدار مي تواند راهگشاي مشكالت شهري صرف در محل 
خدمات شهري ش��ود و بيان اين موضوع كه سازندگان تا 
هر زماني كه ش��ده مجبورند حس��اب ملك خود را تسويه 
كنند، عالج كار نيس��ت. در واق��ع پرداخت كمتر و متعدد 
مي توان��د كارات��ر از پرداخت يك در ميان با مبلغ بيش��تر 
باشد.  ش��هرداري ها مي توانند با كمك كردن به دولت در 
اين قس��مت س��هم قابل توجهي در خانه دار ش��دن مردم 
را ايفا كنند و اين س��هم قابل توجه از س��اختمان ها را از 
بالتكليفي خارج كنند كه اين امر بهترين مصداق خدمات 

شهري از وظايف شهرداري هاست.

 محمدعلي مهري
  كارشناس ارشد 

شهرسازي

نگاه

مكملهايوامبرايرونقمسكن

 جالل صباغ، كارشناس بازار مسكن:
كاهش نرخ بهره بانكي از دو بعد رواني و واقعي مي تواند بر بازار مسكن موثر باشد. البته بار رواني اين كاهش بيشتر از بار واقعي 
آن است. اين بار رواني باعث خواهد شد تعداد مراجعه كنندگان براي اخذ وام افزايش يابد، البته قيمت مسكن نيز به دليل اين جو 

رواني با افزايش روبه رو خواهد شد. پيش بيني مي شود در سال 97 حجم ثبت نام ها در اين صندوق افزايش يابد. البته در كنار اين 
افزايش حجم متقاضيان، احتمال افزايش قيمت نيز وجود دارد

عشايري، مديرعامل شركت عمران و بهسازي شهري ايران:
 كاهش نرخ سود وام خانه اولي ها نيز اثرات مثبتي در افزايش تعداد متقاضيان دارد، بنابراين در ماه هاي آتي شاهد روند افزايش معامالت 
خواهيم بود. از ابتداي ارائه تسهيالت خانه اولي ها و بافت هاي فرسوده نرخ سود بهره كاهش فاحشي داشته است.كاهش نرخ بهره بانكي 

بافت هاي فرسوده مي تواند بيانگر نگرش جدي دولت دوازدهم در تامين مسكن باكيفيت براي متقاضيان باشد
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دانشوفن10
  لغو اخذ ۱۰ ريال عوارض

از هر پيامك 
رگوالتوري  معاون نظارت و اعمال مقررات س��ازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در نامه يي به مديران ۳ 
اپراتور موبايل اخذ ۱۰ ريال عوارض از هر پيامك را ملغي 
اعالم كرد.مجيد حقي مع��اون رگوالتوري اعالم كرد: اخذ 
مبلغ ۱۰ ريال بابت عوارض ارسال هر پيامك در سال ۹۷ 
پش��توانه قانوني ندارد و از تاريخ ارسال نامه )۹۷/۰۱/2۷( 
اخذ مبلغ متوقف و تمامي وجوه دريافتي در س��ال جاري 
به مش��تركان بازگردانده شود. نمايندگان مجلس شوراي 
اس��المي در اسفند ماه ۱۳۹۳ يك بند الحاقي درآمدي به 
تبصره ۱۹ اليحه بودجه اضافه كرده بودند كه بر اس��اس 
آن، اپراتوره��اي تلفن همراه موظف بودند عالوه بر قيمت 
هر پيامك، بطور مضاعف مبلغ ۱۰ ريال از ارسال كنندگان 
پيامك دريافت كرده و آن را به حساب درآمد عمومي نزد 

خزانه داري كشور واريز كنند. 

 »توييتر« امكان دسترسي به 
اطالعات كاربرانش را فروخت

بلومب�رگ  توييت��ر اع��الم ك��رده در س��ال 2۰۱۵ 
دسترس��ي يك روزه ب��ه اطالعات عموم��ي كاربرانش را 
در اختيار ش��ركتي قرار داده كه در رس��وايي سوءاستفاده 
از اطالع��ات كاربران فيس بوك همكاري داش��ته اس��ت. 
فيس بوك در رس��وايي اشتراك گذاري اطالعات كاربران با 
شركت »كمبريج آنااليتيكا« بيشترين ضربه را خورد. اما 
اين بدان معنا نيس��ت كه شبكه هاي اجتماعي ديگر هيچ 
آسيبي نديدند. درهمين راستا توييتر تاييد كرده كه امكان 
دسترسي به اطالعات عمومي را در اختيار الكساندر كوگان 
از شركت GSR قرار داده است. اپليكيشن پرسش و پاسخ 
اين ش��ركت اطالعات ميليون ها كاربر فيس بوك را بدون 
اجازه آنها جمع آوري كرده بود. به هرحال GSR درس��ال 
2۰۱۵ ميالدي با پرداخت مبلغي اجازه دسترسي يك روزه 
به اطالعات توييتر را به دست آورد و نمونه هايي تصادفي 
از توييت هاي عمومي افراد در بازه زماني دسامبر 2۰۱۴ تا 
آوري��ل 2۰۱۵ را جمع آوري كرد. البته توييتر اذعان كرده 
هيچ گونه دسترسي به اطالعات خصوصي را نداده است. 

» نوكيا ايكس« تازه ترين 
رقيب »آيفون ايكس«

اسين ايج  بعد از عرضه گوشي جنجالي آيفون ايكس 
كه البت��ه به علت قيمت باال چن��دان در بازارهاي جهاني 
مورد توجه قرار نگرفت، قرار اس��ت مدل تازه يي از گوشي 
نوكيا با نام مش��ابه نوكيا ايكس عرضه ش��ود. پيش از اين 
گفته مي ش��د اين گوشي نوكيا ايكس۶ نام خواهد گرفت، 
اما حاال گفته مي شود كه اين گوشي تنها نوكيا ايكس نام 
خواهد داشت. قرار است اين گوشي حدود دو هفته ديگر و 
در تاريخ ۱۶ مي  روانه بازار ش��ود. نكته جالب اينكه گوشي 
قدرتمندOnePlus6  نيز در همين روز عرضه خواهد شد. 
نوكيا ايكس داراي يك نمايش��گر فراگير با نسبت صفحه 
۱۹ به ۹ و نمايش��گر فوق دقي��ق ۵.8 اينچي خواهد بود. 
برخي اخبار و عكس هايي كه در مورد اين گوشي در فضاي 
مجازي منتش��ر شده نشان مي دهد كه نوكيا ايكس داراي 
دوربين دوگانه در پشت و حسگر اثرانگشت در زير دوربين 
است. نوكيا ايكس از نظر سخت افزاري هم قدرتمند بوده 
و مجهز ب��ه تراش��هSnapdragon636  و ۶ گيگابايت 
رم و همين طور پردازنده هش��ت هسته يي با سرعت ۱.8 
گيگاهرتز است. گفته مي شود هر يك از دوربين هاي دوگانه 
اين گوشي ۱2 مگاپيكس��لي بوده و دوربين جلويي آن ۵ 
مگاپيكسلي خواهد بود. اين گوشي مجهز به سيستم عامل 

Oreo 8.۱ Android خواهد بود. 

 دستيار صوتي هوشمند 
»گوگل« اول شد

فون آرنا  تازه ترين تحقيقات و نظرسنجي هاي صورت 
گرفته حاكي است كه دستيار صوتي گوگل از ساير رقباي 
قدرتمند خود عملكرد بهتري را به نمايش گذاشته است. به 
تازگي تحقيقات و نظرسنجي هاي صورت گرفته از كاربران 
دس��تيارهاي صوتي نش��ان مي دهد كه عملكرد دستيار 
صوتي و هوش��مند گوگل موس��وم به گوگل اسيستنت 
)google assistant( از س��اير رقيب��ان قدرتمند خود 
يعني الكساي آمازون، سيري اپل و كورتاناي مايكروسافت 
بسيار هوشمندانه تر، سريع تر و بهتر بوده است، به گونه يي 
كه توانسته رضايت و خشنودي خيل عظيمي از كاربرانش 
را جلب كرده و به دس��ت آورد. در اين نظرسنجي ها چند 
عامل در افزايش درصد رضايت كاربران تاثير مس��تقيم و 
بسزايي داشته است كه از جمله مهم ترين آنها مي توان به 
پاس��خ دهي سريع به درخواست هاي صوتي كاربران، عدم 
اتالف وقت در اجراي دس��تور صوتي، شناسايي زبان ها و 
لحن صداهاي مختلف اشاره كرد. براساس يافته هاي اين 
پژوهش، كاربران از دستيارهاي صوتي بيشتر براي تنظيم 
ساعت زنگ دار، برقراري تماس تلفني، ارسال پيام كوتاه و 
سفارش آنالين و از راه دور غذا و گل استفاده كرده اند كه 
در اين ميان، دستيار صوتي و هوشمند گوگل اسيستنت 
بيشتر از همه پاسخ دهي مناسب، سريع و درستي را براي 

خود به ثبت رسانيده است. 

 پيام رسان »اسكايپ« براي 
اندرويدي ها به روز شد

فون آرنا  مايكروسافت به تازگي اپليكيشن پيام رسان 
تصوي��ري اس��كايپ را براي بهب��ود اس��تفاده كاربران 
اندرويدي به روزرساني كرده است. به نظر مي رسد پس از 
آنكه مايكروسافت در توسعه محبوبيت و استفاده كاربران 
جهاني از سيس��تم عام��ل ويندوزفون در گوش��ي هاي 
هوشمند موفق نشد و شكس��ت خورد، به نظر مي رسد 
كه حاال تصميم گرفته اس��ت كه تمركز بيش��تري روي 
سيس��تم عامل اندرويد داشته باشد. اين غول تكنولوژي 
امريكايي براي بهبود قابليت هاي اپليكيش��ن پيام رسان 
اس��كايپ در گوش��ي هاي اندرويدي، آن را به روزرساني 
كرده است تا كاربران بتوانند به سادگي با مخاطبان خود 
تماس و ارتباط تلفني برقرار كنند. اين ويژگي كه مورد 
درخواس��ت خيل عظيمي از كاربران اسكايپ بود، حاال 
به تازگي در جديدترين نس��خه به روزرس��اني شده اين 
اپليكيش��ن پيام رس��ان محبوب و پرطرفدار وجود دارد. 
اين قابليت جديد به كاربران اسكايپ اجازه مي دهد تنها 
با لمس ش��ماره تلفن مخاطبان خود، با مشاهده گزينه 
تماس با اس��كايپ، با آنها تماس برقرار كنند. همچنين 
اين اطمينان را به كاربران اس��كايپ مي دهد تا با خيال 

آسوده با دوستان و خانواده خود به گفت وگو بپردازند. 

اخبار

روز گذشته با اعالم جرم ۱۰ ماده اي از سوي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران صادر شد

دستور فيلترينگ پيام رسان تلگرام
تعادل  

پس از ماه ها كش��مكش، روز گذش��ته خبرگزاري 
ميزان، وابس��ته ب��ه قوه قضاييه در خب��ري به نقل از 
بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه از صدور 
دس��تور قضايي در خصوص مسدودسازي پيام رسان 

تلگرام خبر داد. 
براس��اس اي��ن حك��م، ارائه دهن��دگان خدم��ات 
دسترس��ي به اينترنت كشور مكلف ش��دند از تاريخ 
دهم ارديبهشت ماه ۹۶ )روز گذشته( نسبت به اعمال 
مسدودس��ازي كامل وب س��ايت و اپليكيشن شبكه 

اجتماعي تلگرام اقدام كنند. 
اين در حالي است كه طي روزهاي اخير، دسترسي 
كاربران به پركاربردترين پيام رس��ان در ميان ايراني ها 
يعني تلگرام، كند شده و به ويژه عكس ها و ويدئوها در 
اين شبكه به كندي نمايش داده مي شود يا در مواردي 

اصال باز نمي شود. 
در اي��ن ارتباط چند روز پيش، به وزارت ارتباطات 
ايران دس��تور داده ش��د كه س��رورهاي شبكه توزيع 

محتواي تلگرام در ايران را از دسترس خارج كند. 
با دستور دبير شوراي عالي فضاي مجازي و رييس 
مركز ملي فضاي مجازي ايران در اين خصوص، شركت 
ارتباطات زيرساخت اعالم كرد براي تعطيلي سرورهاي 
شبكه توزيع محتوا، تبادل داده هاي آن »تنها از طريق 

ارتباطات بين الملل كشور راهيابي خواهد شد«.
تلگرام تابس��تان س��ال گذش��ته اعالم كرده بود 
س��رورهايي را در ايران اجاره كرده تا از آنها به عنوان 
 )CDN( ش��بكه توزيع محتوا يا اصطالحاً سي دي ان

استفاده كند. 
 بناب��ه اظهار آذري جهرمي وزي��ر ارتباطات، بيش 
از ۴۵ درص��د پهناي باند كش��ور به وس��يله تلگرام و 

اينستاگرام اشغال شده است.
به ه��ر روي 2۹ فروردين ماه س��ال جاري دولت 
در بخشنامه اي دس��تگاه هاي دولتي، قواي سه گانه و 
نهاده��اي عمومي غيردولت��ي را موظف كرد هرگونه 
فعالي��ت خ��ود را از طريق پيام رس��ان هاي اجتماعي 

داخلي انجام دهند.

 دستور قضايي در خصوص مسدودسازي 
پيام رسان تلگرام

بازپرس شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه تهران 
اعالم كرد: كليه ارائه دهندگان خدمات دسترس��ي به 
اينترنت كشور خصوصاً شركت ارتباطات زير ساخت 
و اپراتور ه��اي تلفن و دارندگان پروان��ه ارائه خدمات 
ارتباطات ثابت مكلف  هس��تند از تاري��خ ۹۷/۰2/۱۰ 
نس��بت به اعمال مسدودس��ازي كامل وب س��ايت و 

اپليكيشن شبكه اجتماعي تلگرام اقدام نمايند. 
به گزارش ميزان، بازپرس ش��عبه دوم دادس��راي 
فرهنگ و رس��انه تهران اعالم ك��رد: با توجه به اعالم 
ش��كايات متع��دد عليه ش��بكه اجتماعي تلگ��رام به 
دادسراي عمومي وانقالب تهران و تقاضا هاي فراواني 
كه در خصوص جلوگيري از فعاليت ش��بكه مذكور از 
ناحيه شهروندان به اين دادسرا واصل شده، همچنين 
درخواست ضابطان و ساير نهاد هاي ذي ربط مبني بر 
برخورد قانوني و اتخاذ تصميم نسبت به جلوگيري از 
ادامه فعاليت بدون ضابطه و غيرقابل كنترل پيام رسان 
تلگرام، و با عنايت به اينكه ش��بكه تلگرام )به نشاني 
اينترنتي TELEGRAM.ORG( با سرمايه گذاري 
خارج��ي و بدون رعايت قواني��ن و مقررات جمهوري 
اس��المي ايران اقدام به فعاليت غيرقانوني و بي ضابطه 
در فضاي مجازي كش��ور نموده و اين اقدامات بس��تر 
امن��ي براي فعاليت گروه هاي تروريس��تي بين المللي 
گرديده بنحوي كه عمليات تروريس��تي گروهك هاي 
معاند از جمله عمليات تروريستي گروهك داعش در 
مجلس شوراي اسالمي و حرم مطهر امام راحل)ره( كه 
در خرداد ماه س��ال گذشته منجر به شهادت ۱۷ نفر 
وزخمي شدن ده ها نفر از مردم شريف ايران گرديد و 
همچنين اقدامات گروهك هاي معاند در اغتشاش��ات 

دي ماه ۱۳۹۶ كه منجر به ش��هادت و زخمي ش��دن 
جمعي از شهروندان كشور و خسارات مالي فراوان به 
اموال خصوصي و عمومي ش��د و بسياري از اقدامات 
ضدامنيتي ديگر ازطريق اين پيام رسان سازماندهي و 
هدايت ش��ده اس��ت و با توجه به اينكه اين شبكه به 
بستر امني براي ارتكاب انواع جرايم تبديل شده است، 
و ب��ا عنايت به اينكه ه��زاران پرونده مطروحه در اين 
خصوص در دستگاه قضايي تشكيل شده، و با توجه به 
اينكه سرور هاي اين پيام رسان كه ادله ارتكاب جرايم 
مذكور در آن نگه داري مي شود در خارج از كشور قرار 
داشته و غير قابل دسترس است و مديران اين شبكه 
نيز هيچ گونه هم��كاري با مقامات قضايي و ضابطان 
دادگس��تري در خصوص جمع آوري و ارائه ادله جرم 
به عم��ل نياورده اند و در نتيجه بس��ياري از پرونده ها 
بالاق��دام باقي مانده و اين ام��ر ضمن اينكه موجبات 
نارضايتي ش��كات را به دنبال داشته، اجراي عدالت در 
كشور را نيز با موانع جدي مواجه ساخته است، نظر به 
اينكه تالش هاي مسووالن وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات به منظور جلب همكاري و الزام مديران تلگرام 
به تبعيت از قوانين كشور نتيجه موثري نداشته است 
و اي��ن عدم همكاري و كارش��كني هاي متعدد عالوه 
بر نارضايتي ش��كات امنيت و آس��ايش جامعه را نيز 

با مخاط��رات جدي مواجه نموده و با عنايت به اينكه 
مدي��ران اين ش��بكه اطالعات مربوط ب��ه ميليون ها 
ش��هروند ايراني را در خارج از كشور ذخيره، نگهداري 
وپردازش مي نمايند و بلحاظ عدم پايبندي به قوانين و 
مقررات كشور، حريم خصوصي مردم در معرض انواع 
دسترسي و سوءاستفاده قرار گرفته و اين امر عالوه بر 
ورود ضرر و زيان به ش��هروندان، امنيت ملي كشور را 
به لحاظ جمع آوري و سوءاس��تفاده از داده هاي عظيم 
كشور به خطر انداخته، و نظر به اينكه به موجب برنامه 
توس��عه يي كه مديران اين پيام رسان تدوين و اجراي 
آن را آغاز كرده اند و به موجب آن تصميم گرفته شده 
اس��ت كه تلگرام عالوه بر فعالي��ت در حوزه ارتباطي 
و رس��انه يي برخالف قوانين و مق��ررات پولي وبانكي 
جمهوري اسالمي ايران مستقيماً در حوزه اقتصادي و 
پولي كشور نيز وارد شده و يك نوع پول رمز پايه به نام 
)گ��رام( را طراحي و عرضه نمايد، و باعنايت به اينكه 
طبق برآورد كارشناس��ان اقتصادي و فناوري فراگير 
ش��دن اين پول بدون پش��توانه مي تواند ظرف مدت 
كوتاهي ميليارد ها دالر ضرر اقتصادي به مردم وكشور 
وارد كرده و س��رمايه ها را به يغما ببرد، و بررسي هاي 
به عمل آمده بر فراهم شدن بستر ارتكاب جرايم متعدد 

ازجمله جرايم مشروحه ذيل: 

۱- اخالل در وحدت ملي وايجاد اختالف مابين 
اقش�ار جامعه به ويژه ازطريق طرح مسائل نژادي، 
قومي و تحريك و اغواي مردم به شورش و آشوب؛
۲- جم�ع آوري اطالع�ات م�ردم وكش�ور و 
دسترسي بيگانگان به حريم خصوصي و داده هاي 

شهروندان ايراني وجاسوسي به نفع اجانب؛
۳- انتش�ار، توزي�ع و تجارت ان�واع محتواي 
مستهجن و خالف عفت عمومي و گسترش فساد 

و فحشاء در جامعه؛
۴- اهانت به مقدس�ات و ارزش هاي اسالمي و 

تبليغ به نفع فرقه هاي منحرف و مخالف اسالم؛
۵- نش�ر اكاذيب و تش�ويش اذهان عمومي و 

لطمه به آسايش عمومي؛
۶- قاچ�اق كاال و ارز و م�واد مخ�در و س�اير 

كاال هاي غيرمجاز؛
۷- اق�دام علي�ه امني�ت كش�ور از طري�ق 

گروهك هاي تروريستي؛
۸- كالهبرداري، نقض مالكيت معنوي وس�اير 

جرايم مالي؛
۹- تبليغ عليه نظام جمهوري اسالمي ايران؛

۱۰- هتك حيثيت اشخاص.
داللت دارد و از سوي ديگر پيش از اتخاذ تصميم 
در اين زمينه، موضوع در جلسات متعدد كارشناسي 
با حض��ور متخصصان امر و نمايندگان دس��تگاه هاي 
ذي رب��ط مطرح و مورد بررس��ي قرارگرفته و آنها نيز 
نظر كارشناسي خود را مبني بر لزوم مسدودسازي و 
جلوگيري از ادامه فعاليت اين شبكه اعالم داشته اند؛ 
لذا در اجراي ماده ۱۱۴ قانون آيين دادرس��ي كيفري 
و ماده ۷۵۱ قانون مجازات اس��المي و به استناد اصل 
۱۵۶ قانون اساس��ي و م��واد ۴۹8، ۵۰۰، ۵۱2، ۵۱۳، 
 ۷2۹  ،۷۰۰  ،۶۹8  ،۶۹۷  ،۶۳۹  ،۶۱۰  ،۶۰۹  ،۵۱۴
ال��ي ۷۳۱ و ۷۴2 ال��ي ۷۵۰ قانون مجازات اس��المي 
بخ��ش تعزيرات و م��اده ۶ قانون مطبوعات، دس��تور 
مسدودسازي پيام رسان تلگرام صادر و اعالم مي گردد. 
ب��ا توج��ه به مرات��ب ف��وق كلي��ه ارائه دهندگان 
خدمات دسترسي به اينترنت كشور خصوصاً شركت 
ارتباطات زير س��اخت و اپراتور هاي تلفن و دارندگان 
پروانه ارائ��ه خدمات ارتباطات ثابت مكلف  هس��تند 
از تاريخ ۱۰/۰2/۹۷ نس��بت به اعمال مسدودس��ازي 
كامل وب س��ايت و اپليكيشن شبكه اجتماعي تلگرام 
اق��دام نمايند. متذكر مي گردد اعمال مسدودس��ازي 
بايد به نحوي اجرا ش��ود كه محتواي شبكه مذكور با 
هي��چ نرم افزاري )اعم از فيلترش��كن و نظاير آن( در 
كشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجراي اين دستور 

مستوجب تعقيب كيفري خواهد بود. 

ش��هر دوبي در امارات متحده عربي، يكي از س��ه شهر پيشگام و 
پيشرو در جهان از لحاظ توسعه شهرهاي هوشمند معرفي شد. 

اينترنت اش��يا و ش��هر هوشمند دو واژه يي اس��ت كه از اين پس 
بيش��تر به گ��وش خواهد رس��يد، چراكه امروزه ش��ركت هاي فعال 
در زمين��ه عل��م و تكنولوژي با هم��كاري اپراتوره��اي مخابراتي با 
همكاري هاي خود مي خواهند روياي ش��هر هوشمندي را كه تمامي 
اش��ياء و وس��ايل آن به اينترنت مجهزند و كارها با سرعت بسياري 
قاب��ل انجام خواهد بود، محقق كنند. بر اس��اس آخرين گزارش هاي 
منتشر ش��ده از نحوه عملكرد ش��هرهاي مختلف جهان در راستاي 
هوشمندس��ازي خدمات و امكانات ش��هري، دوبي در كشور امارات 
متحده عربي، عنواِن يكي از بزرگ ترين پيش��گامان توسعه شهرهاي 
 Smart Cities هوش��مند را به خود اختصاص داده است. موسسه
Index چندي پيش در تازه ترين گزارش خود به بررس��ي فهرست 
ش��هرهاي هوشمند در جهان و ش��اخص هايي كه براي انتخاب اين 
شهرها در نظر گرفته شده، پرداخت كه از اين شاخص ها مي توان به 
ساختمان هوشمند، جمع آوري هوشمند زباله، حفظ محيط زيست، 
ديجيتالي شدن تمامي امور دولت و كارهاي اداري، دسترسي كامل، 
راحت و همگاني به اينترنت 4G LTE، فراواني دسترس��ي به هات 
اسپات اينترنت واي فاي، استفاده همه گير از گوشي هاي هوشمند و 

دستگاه هاي الكترونيكي اشاره كرد.
اين بدان معناس��ت كه دوبي، در دس��تيابي و توسعه بسياري از 
زيرساخت هاي گفته شده در باال و الزم براي شهرهاي هوشمند بسيار 
موفقيت آميز عمل كرده است. س��ال گذشته بسياري از تحليلگران 
فع��ال در اين حوزه، برآورد كردند كه س��ال ج��اري 2۰۱8 ميالدي 
س��ال توسعه شهرهاي هوش��مند خواهد بود و حاال به نظر مي رسد 
پيش بيني آنها به واقعيت پيوسته است. چراكه بسياري از شهرهاي 
كوچك و بزرگ جهان در حال تبديل ش��هرهاي خود به يك ش��هر 

هوشمند هستند.
براس��اس گزارش موسسه تحقيقاتي فراست و ساليوان، مجموعه 
سرمايه گذاري هايي كه در بخش توسعه شهرهاي هوشمند در جهان 
تا سال 2۰2۵ ميالدي مي شود، به 2 تريليون دالر خواهد رسيد. طبق 
اين گزارش ها، اين سرمايه گذاري ها بيشتر در بخش هايي نظير هوش 
مصنوعي، يادگيري ماشيني، سالمت و بهداشت شخصي سازي شده، 
روباتيك، توليد و توزيع انرژي، افزايش بهره وري، شهرسازي و اتصال 

به شبكه جهاني اينترنت انجام مي شود. 
دوبي در زمينه س��اخت ايستگاه هاي ش��ارژ بي سيم خودروهاي 
برقي،  توس��عه وسائل نقليه پاك و دوس��تدار محيط زيست، امكان 
اتص��ال رايگان و همگاني به اينترن��ت واي فاي، خدمات جمع آوري 
زباله هوش��مند، خودروهاي خودران، ايستگاه هاي انرژي خورشيدي 
براي اينترنت و ش��ارژ دس��تگاه هاي الكترونيكي سرمايه گذاري هاي 
هنگفتي كرده است و تاكنون به هدف خود، به عنوان يكي از سه شهر 
بزرگ و پيش��گام جهان در راستاي هوشمندسازي شهر خود رسيده 
است. غول هاي تكنولوژي و اپراتورهاي بزرگ همچون نوكيا، هواوي، 
ورايزن و سيس��كو مديريت و راهبري ش��هرهاي هوشمند را هدف 
اصلي خود قرار داده  و رقابت تنگاتنگي را با يكديگر آغاز كرده اند، به 
گونه يي كه موسس��ه IDC برآورد كرده است اين پيشگامان تا سال 
2۰2۱ ميالدي حدود ۱۳۵ ميليارد دالر در زمينه س��اخت شهرهاي 
هوشمند در جهان هزينه خواهند كرد. اينترنت اشيا )IoT( به معني 
يك شبكه جهاني از اش��ياء مرتبط و متصل است كه هر يك داراي 
آدرس مختص به خود بوده و براساس قراردادهاي استانداردشده يي با 

يكديگر در ارتباط هستند. 
اينترنت اشياء در وهله اول در استفاده از زمان موجب صرفه جويي 
مي شود كه به تبع آن در حوزه هاي مربوط به انرژي نيز صرفه جويي 
اتف��اق مي افتد. اين فناوري مي تواند در س��اختمان ها و مجتمع هاي 
ب��زرگ براي اس��تفاده درس��ت و تنظيم مصرف ان��رژي، در كنترل 
سيستم هاي هوشمند، سالمت و بهداشت، ترافيك، كشاورزي، حمل 

و نقل و نيز مورد استفاده قرار بگيرد. 

سي نت  
گفته مي ش��ود اپل درحال آزمايش روش ه��اي مختلفي براي 

تشخيص حركت چشم كاربران در هدست واقعيت مجازي است. 
اي��ن روزها كه ب��ازار رونمايي از محص��والت مبتني بر واقعيت 
مجازي داغ شده است،  شركت هاي بسياري درصدد معرفي و عرضه 
محصوالت جديدي هستند كه نظر كاربران و طرفداران اين فناوري 
شگفت انگيز را به خود جلب كنند. شايعات بسياري مبني بر اينكه 
آيا اپل درحال آزمايش و تس��ت روش هاي نوي��ن و جديدي براي 
شناسايي حركت چشمان كاربران در هدست واقعيت مجازي است 
يا خير، منتشر شده است. گويا اپل تصميم گرفته است كه حركت 
چش��مان و واكنش بصري كاربران را زماني كه از هدس��ت واقعيت 
مجازي )Virtual reality( اس��تفاده مي كنند، به وسيله فناوري 
جديدي كه در حال توس��عه آن اس��ت، تش��خيص داده و زيرنظر 
بگيرد. اين اختراع كه با پتنت »سيس��تم رديابي چشمان« به ثبت 
رس��يده است، روش نويني براي شناسايي حركت چشمان كاربران 

از نزديك هدس��ت واقعيت مجازي است. اين فناوري كه در برخي 
از هدس��ت هاي كنوني وجود دارند، مبتني بر دوربين و حسگرهاي 
مادون قرمز يا به كارگيري از آينه هاي ۹۰ درجه است كه البته فضاي 
بسيار زيادي از هدس��ت ها را اشغال مي كند و به خاطر همين هم 
بس��ياري از هدس��ت هاي فعالي حجم و اندازه بزرگي دارند. اما اپل 
مي خواهد بجاي آن، از آينه داغي اس��تفاده كن��د كه امواج مادون 
قرمز را بازتاب مي دهد. اين روش بدين صورت است كه امواج پس 
از ارسال از سوي فرستنده به سوي آينه، بازتاب شده و به چشمان 
كاربر مي رسد. اضافه شدن شناسايي حركت چشم به هدست هاي 
واقعيت مجازي اپل مي تواند به نحوه تجربه واقعي و تصميم گيري 
كاربر به هنگام بازي كردن يا تماش��اي فيلم كمك بسزايي كند و 
ب��ه آنها اين امكان را بدهد تا تصاوير و محتواي موردنظر را بس��يار 
واقعي تر از قبل مشاهده كنند. گفته مي شود اين اختراع كه سه شنبه 
هفته گذشته منتشر شد، در ماه اكتبر سال گذشته 2۰۱۷ ميالدي 

به ثبت رسيده است. 

اوايل ماه جاري ميالدي ش��ايعاتي درباره چن��د ويژگي بزرگ و 
جديد جي ميل به گوش رسيد. و اكنون گوگل بزرگ ترين و مهم ترين 
به روزرساني سال را براي اين سرويس محبوب ايميل اش منتشر كرد. 
جي ميل جديد هم تغييرات گرافيكي دارد و هم چندين ويژگي 
جديد كاربردي مانند پاك كردن ايميل ها پس از ارس��ال، باز شدن 

اسناد و فايل ها در همان پوسته جي ميل، … را شامل مي شود. 
گوگل اعالم كرده اين به روزرس��اني جي مي��ل براي ۱.۴ ميليارد 
كارب��ر آن به تدريج و مرحله به مرحله انجام مي ش��ود تا در نهايت، 
كاربران سراسر جهان بتوانند به جي ميل جديد دسترسي پيدا كنند. 
از امروز، اين به روزرس��اني براي برخ��ي از كاربران در اياالت متحده 

ارسال شده است.
گ��وگل مي گويد اين به روزرس��اني براي تمامي كاربران ارس��ال 
مي ش��ود و بايد آن را دريافت و اجرا نكنند. به اين معنا كه جي ميل 
جديد بط��ور خ��ودكار روي جي ميل قبلي فعال نمي ش��ود و خود 
كاربران بايد به آن س��وييچ كنند. در جي ميل جديد س��عي ش��ده 
امنيت و محرمانگي كاربران بيشتر مورد توجه قرار بگيرد و برخي از 
ويژگي هاي جديد مخصوص كاربران تجاري و كسب وكارها است تا از 

جي ميل راحت تر در امور كاري شان استفاده كنند. 
براي مثال ويژگي هاي IRM و FA2  به جي ميل افزوده شده اند. 
ويژگي IRM قابليت مسدودسازي هرگونه فعاليت روي ايميل هاي 
خاص تجاري مانند ف��وروارد، دانلود، كپي، چاپ و غيره را مي گيرد. 
فرس��تند ايميل مي تواند تعريف كند كه ايميل ارس��الي پس از باز 
شدن؛ در چه زماني بطور كامل از اينباكس گيرنده پاك شود تا ديگر 
بدان دسترس��ي نداشته باشد. ويژگي FA2  امكان تعريف رمزعبور 
براي برخي ايميل هاي ارس��الي را فراهم مي كند تا گيرنده قبل از باز 
كردن ايميل، نياز به رمزعبور شما داشته باشد. اين رمزعبور از طريق 

SMS برايش ارسال مي شود.
ويژگي FA2  يك احرازهويت دوگانه براي باز كردن ايميل ها را 
تعريف مي كند. گوگل با استفاده از يادگيري ماشيني؛ مكانيزم هايي 
را روي جي ميل جديد پياده س��ازي كرده اس��ت كه جلوي حمالت 
فيش��ينگ را مي گيرد و س��عي مي كنند با پيغام هاي رنگي به كاربر 
هش��دار بدهند. يكي از ويژگي هاي مهم جي ميل جديد، باز ش��دن 
اسناد، فايل ها، عكس ها، ويديو و صفحات وب در همان صفحه اصلي 
و پوس��ته جي ميل اس��ت تا كاربران نيازي به خارج شدن از محيط 

ايميل خود نداشته باشند. 
جديد بعدي؛ اپليكيش��ن Google G Suite اس��ت كه اكنون 
با جي ميل ادغام ش��ده و به تحت وب در همان پوس��ته جي ميل به 
صورت يك نوار كناري در سمت چپ ظاهر مي شود. اين اپليكيشن 
ش��امل برخي ابزارهاي گوگل مانند تقويم، Google Keep  و ابزار 

جديد Google Tasks است. 
اين اپليكيشن به راحتي اجازه مي دهد كاربران هر ايميل دريافتي 
را زمان بندي كنند، روي آن يادداش��ت و عالمت بگذارند و كارهاي 
مختلف ديگري انجام دهند. مثال مي توانند قرارهاي مالقات ش��ان را 
تنظيم كنند، برنامه ريزي روزان��ه انجام بدهند و كارهاي ديگر خود 

را سامان دهي كنند بدون اينكه نيازي به خروج از جي ميل باشد. 
Smart Reply ويژگ��ي بعدي اس��ت ك��ه در جي ميل جديد 

شاهدش خواهيم بود.
گوگل با اس��تفاده از هوش مصنوعي س��عي مي كند به دسته يي 
از ايميل ها بطور هوش��مندانه پاس��خ بدهد تا كاربران كمتر درگير 
ايميل ه��اي بي اهميت يا تكراري باش��ند. البته، كارب��ر بطور كامل 
روي اي��ن ويژگي نظ��ارت و كنترل دارد و خ��ودش تعين مي كنند 
كدام دس��ته  از ايميل ها جزو Smart Reply  قرار بگيرند. نس��خه 
موبايلي جي ميل تغييرات ظاهري و طراحي ندارد ولي با استفاده از 
يك دستيار هوش مصنوعي جديد سعي مي كند ايميل هاي با اولويت 

باالتر را زودتر به كاربر در اعالن ها نشان بدهد. 
همانطور كه گفتيم، قرار است به روزرساني بزرگ جي ميل مرحله 

به مرحله براي كاربران كشورهاي مختلف در دسترس قرار بگيرد. 

نيواطلس  
محققان پرينتر س��ه بعدي ارزان قيمتي ساخته اند كه مي تواند 

مدار الكترونيكي را بطور مستقيم روي پوست كاربر چاپ كند. 
تاكنون انس��تيتوهاي تحقيقاتي مختلفي مدارهاي الكترونيكي 
س��اخته اند كه بطور مستقيم روي پوست انسان قرار مي گيرد. اين 
مدارها پيش ساخته هستند و به پوست بدن مي چسبند. در همين 
راس��تا محققان دانشگاه مينه س��وتا روش جديدي ابداع كرده اند 
كه با كمك پرينتر س��ه بعدي مدار الكترونيكي را بطور مس��تقيم 
روي پوست چاپ مي كند. در اين روش محققان به رهبري مايكل 
آلپاين از نوعي پرينتر س��ه بعدي ارزان استفاده كردند كه جوهري 
مخصوص و رس��انا از آن خارج مي ش��ود. اين جوه��ر از ذرات نقره 
توليد ش��ده اس��ت. جوهرهاي معمولي كه در پرينتر به كار گرفته 
مي ش��وند، در دماي باال چاپ و خشك مي شوند و به همين دليل 
پوس��ت كاربر را مي سوزانند. اما جوهر جديد در دماي اتاق چاپ و 

خشك مي شود، بنابراين بي ضرر است. 

از آنجا كه هيچك��س نمي تواند كامال بي حركت بماند، هنگام 
چ��اپ چند نش��انگر نقط��ه مانند روي پوس��ت كاربر ق��رار داده 
مي ش��وند. پس از آن پوست اسكن مي شود. در مرحله بعد پرينتر 
از سيستم بصري رايانه يي استفاده مي كند تا اين نشانگرها را طي 
فرايند چاپ رديابي كند. مدار الكترونيك حاصل بطور بي سيم برق 
درياف��ت مي كند. به گفته آلپاين در آينده با كمك اين سيس��تم 

حتي مي توان باتري يا سلول هاي خورشيدي را پرينت كرد.
جال��ب آنك��ه هنگام��ي كه كارب��ران ديگ��ر نيازي ب��ه مدار 
الكترونيكي نداش��ته باش��ند، مي توانند آن را بشويند. آلپاين در 
اين باره مي گويد: ما درباره پتانس��يل هاي اين فناوري پرينت سه 
بعدي جديد بس��يار خوش بين هس��تيم. اين فناوري قابل حمل 
و س��بك اس��ت و قيمت آن نيز كمتر از ۴۰۰ دالر اس��ت. تصور 
كنيد يك سرباز مي تواند اين پرينتر را از كوله پشتي خود بيرون 
بياورد و حس��گر شيميايي مورد نيازش را مستقيم روي پوستش 

پرينت كند. 

دوبي از بزرگ ترين پيشگامان شهرهاي هوشمند جهان

امكان تشخيص حركت چشم در هدست واقعيت مجازي »اپل«

انتشار بزرگ ترين به روزرساني »جي ميل«

چاپ مدار الكتريكي قابل شست و شو روي پوست بدن

فراسو

رويداد

كاربر

دريچه
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 پوش�يدن لباس سنتي  ممنوع نيس�ت؛ بندرعباس   

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان هرمزگان گفت: 
از امروز پوش��يدن لباس س��نتي هرمزگان در مدارس و 
ادارات ممنوع نيست و اين اتفاق از نتايج تدابير استاندار 
هرم��زگان اس��ت.  عليرضا درويش نژاد صب��ح ديروز در 
آيين هش��تمين جش��نواره بين المللي فرهنگي هنري 
خليج ف��ارس افزود: خليج فارس ب��ه مركز اتحاد و تفاهم 
اقوام ايراني تبديل  ش��ده اس��ت.  او اظهار كرد: براساس 
ارزيابي هاي صورت گرفته طي سال هاي اخير خليج فارس 
سهم مهمي در استحكام و اتحاد اقوام و گروهاي مختلف 
ايرانيان در سرتاس��ر جهان داش��ته و از اين طريق خط 
مقدمي ب��راي صيانت از اين هويت در اقش��ار و صنوف 

مختلف شكل  گرفته است. 
 كش�ف اشياي عتيقه 3 هزار س�اله در بهشهر؛ 
ساري   جانشين فرمانده انتظامي استان از كشف 25عدد 
ظروف سفالي با قدمت 3هزار ساله در شهرستان بهشهر 
خبر داد.  حس��ن مفخمي شهرستاني اظهار كرد: در پي 
كسب خبري مبني بر فعاليت افرادي در امر قاچاق عتيقه 
و آثار تاريخي در رستمكالي شهرستان بهشهر، موضوع 
در دستور كار پليس آگاهي آن شهرستان قرار گرفت.  او 
افزود: ماموران پليس آگاهي با انجام اقدامات اطالعاتي و 
تحقيقات گسترده پليسي متهمان را شناسايي و ضمن 
هماهنگي با مرجع قضايي در عملياتي غافلگيرانه آنان را 

دستگير كردند. 
جانشين فرمانده انتظامي استان مازندران تصريح كرد: در 
بازرسي از محل سكونت اين افراد 25عدد ظروف سفالي 
با قدمت 3هزار س��اله به همراه چندين عدد دستبند و 

سكه هاي قديمي كشف شد. 
مفخمي يادآور ش��د: متهمان پس از تشكيل پرونده به 
مرجع قضايي معرفي و ارزش ريالي آثار تاريخي مكشوفه 
از س��وي كارشناس��ان اداره ميراث فرهنگي در دس��ت 

بررسي است. 
 4 سد كرمانشاه سرريز كرد؛ كرمانشاه   مديرعامل 
شركت آب منطقه يي استان كرمانشاه از سرريز 4سد 
تن��گ حم��ام، آزادي، سليمانش��اه و زاگ��رس در پي 
بارش هاي اخير خبر داد. كياس��ت اميريان با اشاره به 
بارندگي هاي خوب چند روز اخير در استان كرمانشاه 
اظهار كرد: ميانگين بارش هاي سال آبي جاري استان 
10 ارديبهش��ت به 462.6ميلي متر رسيده كه نسبت 
به سال گذشته با 442ميلي متر 4.7درصد و نسبت به 
ميانگين بلندمدت ب��ا 453.4ميلي متر حدود 2درصد 

رشد داشته است. 
او با بيان اينكه اين  بارندگي ها به افزايش ذخيره سدهاي 
استان كمك كرده، تاكيد كرد: اكنون 4سد استان شامل 
تنگ حمام، سليمانش��اه، آزادي و زاگرس سرريز كرده و 
ساير سدها نيز ذخيره خوبي دارند.  به گفته اين مسوول 
ب��ا وجود بارندگي هاي خوبي كه داش��تيم فقط نيمي از 
آورد ساالنه پشت س��دهاي استان محقق شده و عمده 
ذخيره كنوني كه پشت س��دها داريم مربوط به ذخيره 

سال هاي گذشته است. 
 اختصاص ۶3 ميليارد توم�ان براي خريد لوازم 
منزل در كرمانش�اه؛ كرمانشاه  رييس جمعيت هالل 
احمر كش��ور از اختصاص 63 ميليارد تومان براي خريد 
لوازم منزل به 30هزار خانوار زلزله زده كرمانشاه خبر داد. 
علي اكبر پيوندي ديروز در نشست با استاندار كرمانشاه با 
اعالم اين خبر گفت: با توجه به فراخوان جمعيت هالل 
احمر درخصوص كمك به زلزله زدگان، مردم نوع دوست 
ايران مبلغ 63 ميليارد تومان به حساب هالل احمر واريز 
كردند كه براي رفع نياز هاي ضروري منازلي كه در زلزله 
21 آبان ماه س��ال گذشته كرمانش��اه تخريب شده اند، 

هزينه مي شود. 
 بهره برداري از طرح آبرس�اني در فهرج؛ كرمان   
طرح آبرساني به روستاي علي كلي از توابع بخش مركزي 
فهرج به بهره برداري رسيد.  با اجراي اين طرح 50 خانوار 
اين روستا از آب آشاميدني سالم بهره مند شدند.  عمليات 
خط انتقال آب و شبكه به طول 12كيلومتر در اين روستا 
اجرا ش��د كه براي اجراي اين طرح 200ميليون تومان 
صرف ش��ده اس��ت.  همچنين در فهرج، طرح روشنايي 
بلوار امام خميني روس��تاي دهنو بهزادي به بهره برداري 
رسيد.  اين طرح به طول يك كيلومتر در اين روستا اجرا 
ش��ده كه براي اجراي آن 200ميليون تومان از اعتبارات 

دهياري هزينه شده است. 
 داغس�تان از تجارت با ايران استقبال مي كند؛ 
كرج   نماينده تام االختيار بخش خصوصي داغس��تان از 
اين جمهوري به عنوان دروازه ورود به بازار هاي روس��يه 
نام برد و گفت: از تجارت با ايران استقبال مي كنيم.  امين 
عليف كه به اس��تان البرز س��فر كرده است در بازديد از 
نمايش��گاه توانمندي هاي توليدكنندگان استان البرز در 
اتاق بازرگاني استان گفت: فرودگاه بين المللي داغستان 
از هر لحاظ براي پذيرش هواپيماهاي باري و مس��افري 
ايران آمادگي دارد.   با ش��ركت هاي هواپيمايي در ايران 
در ارتباط هس��تيم تا پروازهاي تهران به مقصد فرودگاه 
بين المللي داغستان به نحو مطلوب برقرار شود.  عليف به 
تجار ايراني پيشنهاد كرد با سفر به جمهوري داغستان با 

توانمندي هاي تجاري اين جمهوري آشنا شوند. 
 راه اندازي ميز توسعه صادرات شير در اصفهان؛ 
اصفهان  ميز توس��عه صادرات محصول ش��ير كشور در 
اس��تان اصفهان راه اندازي شود.  مس��وول كارگروه شير 
كميسيون كشاورزي، آب و محيط زيست اتاق بازرگاني 
اصفهان در نخستين نشست كميسيون كشاورزي، آب 
و محيط زيس��ت اين اس��تان را نخس��تين توليدكننده 
ش��ير خام در كشور دانست و گفت: با راه اندازي اين ميز 
اقتصادي زمينه توس��عه صادرات اين محصول لبني به 

خارج از كشور فراهم مي شود. 
 افزايش 8۶ درصدي صادرات از گمركات گيالن؛ 
رش�ت  ناظر گم��ركات گيالن از افزاي��ش 86 درصدي 
ص��ادرات و 126درص��دي واردات از لحاظ ارزش دالري 
از گمركات گيالن خبر داد.  ابوالقاسم يوسفي نژاد گفت: 
در فروردين  ماه س��ال 97 معادل 70هزار و 412تن  كاال 
ب��ه ارزش 39ميليون و 402هزار دالر كاال ش��امل انواع 
محصوالت معدني محصوالت نباتي، س��بزيجات، ميوه، 
خرما، كش��مش، چاي، محصوالت  معدني  و مصنوعات  
آن، شيش��ه و مصنوعات آن، محصوالت صنايع غذايي، 
محصوالت  نساجي  و محصوالت پالستيكي  به  كشورهايي 
نظير روس��يه، آذربايجان، اوكراين و عراق، قزاقس��تان، 
افغانس��تان، گرجس��تان و برخي كش��ورهاي حاش��يه 

خليج فارس صادر شد.

اخبارشهرستانها

معاون اول رييس جمهور تشريح كرد 

صداي واحد نظام در راهبردهاي ارزي
گروه بنگاه ها  

»ثب��ات محيط اقتصاد كالن كش��ور، توس��عه 
س��رمايه گذاري، پيش��برد اجرا و افتتاح پروژه هاي 
مه��م و كلي��دي كش��ور، حمايت از تولي��د كاال و 
خدمات ايراني و ايجاد اش��تغال، رفع فقر مطلق و 
توسعه عدالت اجتماعي و...« بخشي از راهبردهاي 
كالني اس��ت كه فرماندهي اقتص��اد مقاومتي آنها 
را به عنوان مهم ترين اولويت اقتصادي كش��ور در 
س��ال 97 عنوان مي كند. راهبردهايي كه از منظر 
جهانگي��ري دولت با اس��تفاده از آنه��ا قصد دارد 
در برابر مش��كالت ريش��ه داري چون فس��اد، عدم 
به��ره وري، كيفي��ت پايين محص��والت ايراني و... 

مقابله كند. 
در كن��ار اين موضوعات اس��حاق جهانگيري در 
جلس��ه س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره 
به سياس��ت هاي جديد ارزي دول��ت و روند مثبت 
اجراي اين سياست ها گفت: يكي از مهم ترين داليل 
موفقيت دولت در اجراي اين سياس��ت ها اين است 
كه همه اركان نظام از دولت در اجراي سياست هاي 
جديد ارزي حمايت و پش��تيباني مي كنند و صداي 

مخالفي در اين زمينه شنيده نشد. 
معاون اول رييس جمهور افزود: در ساير برنامه ها 
و سياس��ت ها نيز اگ��ر اين اجم��اع همگاني وجود 
داش��ته باشد شاهد دستاوردهاي مثبت و توفيق در 

مسير توسعه كشور خواهيم بود. 
او با اشاره به نامگذاري سال جديد تحت عنوان 
حمايت از كاالي ايراني اظهار داش��ت: رهبر معظم 
انقالب بر اس��اس پيش بيني هاي هوش��مندانه اين 
نامگذاري را انجام دادند و تحقق اين شعار نيازمند 
تدوين سياس��ت هايي روش��ن و دقيق ب��راي همه 

بخش هاست. 
جهانگيري ادامه داد: البته دولت س��ال گذشته 
بس��ته ارتقاي ت��وان تولي��د مل��ي را در چارچوب 
مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ابالغ كرد 
و ام��روز براي تحقق ش��عار حمايت از كاالي ايراني 
الزم است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نظام 
بانك��ي حمايت ها و الزامات مورد نياز براي عملياتي 

شدن شعار سال جديد را تدوين و ارائه كنند. 

مع��اون اول رييس جمهور با اش��اره ب��ه تدوين 
پيش نويس برنامه اقتصاد مقاومتي براي سال 97 كه 
از سوي دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
در جلس��ه گزارش داده شد از دستگاه هاي اجرايي 
خواس��ت همكاري و هماهنگي ج��دي با دبيرخانه 
ستاد داشته باشند و براي اجراي برنامه هاي اقتصاد 

مقاومتي در سال 97 بيش از پيش تالش كنند. 
او اف��زود: دس��تگاه هاي اجرايي باي��د مكاتبات 
دبيرخانه س��تاد فرماندهي اقتص��اد مقاومتي را به 
سرعت پاس��خ دهند تا دبيرخانه بتواند گزارش هاي 
الزم و برنامه ه��اي اجراي��ي را با دقت بيش��تر و به 

موقع تدوين كند. 
معاون اول رييس جمهور تاكيد كرد: الزم است، 
كلي��ه دس��تگاه هاي اجرايي برنامه ه��اي اولويت دار 

اقتصاد مقاومتي در سال 97 را بر محوريت حمايت 
از تولي��د داخل��ي، جذب س��رمايه گذاري و افزايش 

صادرات قرار دهند. 
جهانگيري همچنين با اشاره به گزارش فرمانده 
قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبياء در جلس��ه اقدامات 
صورت گرفته توس��ط قرارگاه را مناس��ب توصيف 
كرد و گفت: اقدامات ق��رارگاه در خصوص كارها و 
پروژه هايي كه به آنها واگذار مي ش��ود مناسب و به 

موقع است. 
مع��اون اول رييس جمهور همچنين از اتمام 40 
پروژه ملي و راهبردي در 40سالگي انقالب اسالمي 
توسط قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء قدرداني كرد 
و گفت: اتمام اين پروژه ها در چهلمين سال انقالب 

براي ملت ايران شيرين خواهد بود. 

 جلوگيري از آسيب بخش خصوصي
نايب رييس اول مجلس دهم هم در اين جلس��ه 
با تاكيد بر اينكه نخس��تين قدم اين است كه براي 
حفظ وضع موجود برنامه ريزي كنيم و اجازه ندهيم 
بخش توليد كش��ور آسيب ببيند،  گفت: بايد تمركز 
ويژه يي نس��بت به آموزش و تربيت نيروي انس��اني 
معطوف ش��ود، چرا ك��ه در ش��رايط فعلي آموزش 
ني��روي انس��اني در كش��ور ب��ه گونه يي اس��ت كه 
فارغ التحصيالن و كس��اني كه دوره هاي آموزش��ي 
دريافت مي كنند از توانمن��دي كافي براي ورود به 

بازار كار برخوردار نيستند. 
پزشكيان با تاكيد بر اينكه بايد پروژه هاي اصلي 
در كشور شناس��ايي و تمركز سرمايه گذاري بر اين 
پروژه ها معطوف ش��ود، افزود: فعاليت دانشگاه هاي 

كش��ور بايد ماموريت محور باشد و راهكارهاي حل 
مشكالت كش��ور و كارخانه ها در دانشگاه ها تدوين 
شود.  در اين جلس��ه كه نايب رييس اول مجلس و 
وزراي كش��ور، نفت، صنعت، معدن و تجارت، راه و 
شهرس��ازي، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، 
رييس س��ازمان امور اداري و اس��تخدامي كش��ور، 
رييس كل بانك مركزي، رييس اتاق بازرگاني ايران 
و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي و فرمانده 
قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبياء نيز حضور داشتند، 
دبير س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گزارشي از 
پيش نويس برنامه هاي اقتصاد مقاومتي س��ال 97 با 
تاكي��د بر حمايت از كاالي ايراني ارائه كرد و گفت: 
در برنامه هاي تدوين ش��ده س��ه هدف اصلي مورد 
نظر بوده و تالش ش��ده كه رش��د پوياي اقتصادي، 
دس��تيابي به اهداف چشم انداز بيست ساله و بهبود 

شاخص هاي اقتصاد مقاومتي محقق شود. 

 راهبردهاي اقتصادي كشور در سال97
در اي��ن گ��زارش 11 برنامه پيش��نهادي براي 
اقتصاد مقاومتي در سال 97 مطرح شد كه عبارتند 

از: 
ثب��ات محي��ط اقتص��اد كالن كش��ور، توس��عه 
س��رمايه گذاري، پيش��برد اجرا و افتتاح پروژه هاي 
مه��م و كليدي كش��ور، حماي��ت از تولي��د كاال و 
خدمات ايراني و ايجاد اش��تغال، بهره وري، تحريك 
تقاض��ا و تروي��ج مص��رف كاالي داخل��ي، تقويت 
ص��ادرات كااله��ا و خدمات داخل��ي )برون گرايي(، 
مديري��ت واردات و مبارزه با قاچاق، رفع فقر مطلق 
و توس��عه عدالت اجتماعي، ب��ه  كارگيري ظرفيت، 
قابليت ها و مزيت هاي مناطق كش��ور و ارتقاي نظام 

نظارت. 
در پاي��ان پ��س از بحث و تبادل نظ��ر پيرامون 
برنامه ه��اي 11گانه اقتصاد مقاومتي در س��ال 97 
مقرر شد كليه دس��تگاه ها نظرات كارشناسي خود 
را در خصوص اين برنامه ها به دبيرخانه ستاد ارسال 
كنن��د و هر يك از برنامه ها به تفكيك در جلس��ات 
آتي س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مورد بررسي 

نهايي قرار گرفته و براي اجرا ابالغ شود. 

اصفه�ان   اي��رج مختارپ��ور مدير 
مركز تعميرات نس��وز فوالد مباركه از 
كاهش مصرف نس��وز در اين ش��ركت 
و ثب��ت ركورد مصرف نس��وز به ميزان 
15.6 كيلوگرم ب��ر تن مذاب در ناحيه  

فوالدسازي در فروردين ماه خبر داد. 
او در همي��ن خصوص با اش��اره به 
اينكه مواد نس��وز يك��ي از مهم ترين و 
پرمصرف ترين مواد مصرفي در كارخانجات فوالدس��ازي اس��ت و 
كاهش هرچه بيش��تر مصرف آن بر قيمت تمام ش��ده  محصوالت 
فوالدي بسيار موثر است، افزود: اين مهم جزو اهداف شركت فوالد 
مباركه بوده تا بتواند با عرضه  محصول رقابتي در بازارهاي داخلي 
و جهان��ي هم��واره به عنوان يك الگو مطرح باش��د كه اين ركورد 
گام موف��ق ديگري در اين زمينه بوده اس��ت.  مختارپور در همين 
خصوص با تاكيد بر عزم كاركنان مركز تعميرات نس��وز در كاهش 
هرچه بيشتر هزينه ها و ايجاد ارزش افزوده  باالتر براي فوالد مباركه 
در سال 1397 ركورد قبلي در اين بخش را به ميزان 6.25كيلوگرم 
بر ت��ن مذاب و مربوط به فروردين ماه س��ال 1396 اعالم كرد. او 
تاكيد كرد: اين ميزان مصرف نسوز و كاهش هزينه هاي ناشي از آن 
مي تواند به عنوان يك الگوي منطقه يي و جهاني در صنعت فوالد 
مدنظر قرار گيرد.  مدير مركز تعميرات نس��وز فوالد مباركه كسب 
اين ركورد را حاصل تعامل و ارتباط تنگاتنگ مركز تعميرات نسوز 

و واحدهاي توليدي و تعميراتي ناحيه  فوالدسازي و ...  دانست. 

 كاهش مصرف نسوز در فوالد مباركه
همتراز با استانداردهاي جهاني

سيستان وبلوچستان    سرپرست اداره  
كل ورزش و جوانان سيستان وبلوچستان 
گف��ت: در ح��ال حاضر 81 س��من در 
حوزه ه��اي فضاي مجازي، آس��يب هاي 
اجتماعي، ايث��ار و ش��هادت، فناوري و 
امور علمي، پژوهشي، فرهنگي و هنري 
مرب��وط ب��ه جوانان در 14 شهرس��تان 
استان فعاليت مي كنند.  به گزارش ايسنا 
محمودرضا امياري در نشست خبري با محوريت هفته جوان گفت: 
جوانان به عنوان نيروهاي پر انرژي و پر استعداد جامعه، يك سرمايه 
بزرگ محسوب مي ش��وند و بايد براي حل مشكالت مربوط به اين 
قش��ر از جمله اش��تغال، ازدواج و اوقات فراغت هر دستگاهي نقش 
خود را ايفا كند.  سرپرس��ت اداره كل ورزش و جوانان اس��تان اظهار 
كرد: س��ازمان هاي مردم نهاد )س��من( كه حلقه وصل ميان دولت و 
ملت هستند، مي توانند عالوه بر ايجاد وفاق ملي، نقش آفريني موثري 

در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي مربوط به جوانان داشته باشند. 
امياري با اش��اره به اينكه نگاه مسووالن به سمن ها بايد يك 
نگاه ويژه باش��د، ادامه داد: بايد بتوان از استعدادها و توانمندي 
جوان��ان در قالب س��من ها اس��تفاده كرد، چراكه ش��جاعت و 
جس��ارت جوانان يك س��رمايه اس��ت.  او اظهار ك��رد: ايجاد و 
فعاليت سمن ها مي تواند زمينه مشاركت جوانان در برنامه هاي 
كالن را فراهم كند و روحيه مسووليت پذيري و همگرايي را در 

جوانان به وجود آورد. 

 وجود 28پروژه نيمه تمام و جديد
در سيستان وبلوچستان

خوزس�تان   اس��تاندار خوزستان با 
اشاره به خشكسالي هاي اخير در كشور و 
استان و ضرورت مقابله و سازگاري با آن 
گفت: قصد داري��م با كمك دانش هلند، 
اين اس��تان را با كم آبي س��ازگار كنيم.  
غالمرضا ش��ريعتي ديروز در نشس��ت با 
سفير هلند در ايران و سفير ايران در اين 
كشور اظهار كرد: از مواضع اصولي كشور 
هلند در حمايت از برجام تشكر كرده و اميد است با رفع ديگر موانع 
پيش رو در تبادل اقتصادي، همكاري بين خوزس��تان و كش��ور هلند 
ادامه داشته باشد.  او افزود: با توجه به پيشينه 400 ساله روابط تجاري 
بين دو كشور ايران و هلند اميدواريم اين روابط با گستردگي بيشتري 
دنبال ش��ده و بتوانيم اقدام عملي در زمينه هاي مختلف انجام دهيم.  
استاندار خوزستان گفت: تالش داريم با تغيير رويكردهاي مديريتي و 
ترسيم يك نقشه راه براي حوزه هاي آب و كشاورزي، توليد و بهره وري 
را در خوزس��تان افزايش داده و به همين دليل به همكاري تجاري و 
دانشگاهي خوزستان و هلند اصرار داريم.  وي با اشاره به ظرفيت ها و 
اهميت خوزستان در كشور گفت: شرايط خوزستان با داشتن بيشترين 
آب هاي جاري كش��ور، موقعيت استراتژيك و داشتن 15درصد سهم 
كش��اورزي كش��ور مي طلبد تا همكاري تجاري و دانشگاهي بين دو 
كش��ور افزاي��ش يابد. او  اظه��ار كرد: اميدواريم با كم��ك دانش اين 
كش��ور به ويژه دانش��گاه هايي مانند دلفت و واخنينگن و استفاده از 
اين تجربيات، روش هاي نوين را در كشاورزي خوزستان به كار  گيريم. 

 خوزستان با كمك هلند
با كم آبي سازگار مي شود

ي�زد  نايب ريي��س انجمن كاش��ي و 
س��راميك گفت: اقتصاد حدود 300هزار 
نفر از جمعيت اس��تان ي��زد )30 درصد( 
به اين صنعت وابس��ته اس��ت ك��ه نبود 
زيرس��اخت مناس��ب ب��راي ص��ادرات و 
همچني��ن راي��زن اقتص��ادي اي��ران در 
بس��ياري از كش��ورهاي هدف، مهم ترين 
مشكل اين حوزه است.  نصراهلل شريف فرد 
ديروز اظهار كرد: واحدهاي كاش��ي و سراميك يزد نه تنها به صورت 
مس��تقيم زمينه اشتغال تعدادي از جويندگان كار را فراهم كرده بلكه 
اس��تان را در ايران به قطب مهم اين صنعت نيز تبديل كرده اس��ت.  
اين كارش��ناس صنعتي با بيان اينكه يزد با 76 واحد توليد كاش��ي و 
سراميك فعال در اين صنعت پيشتاز است، افزو د: ميزان توليد كشور 
550ميليون مترمربع اس��ت كه بيش از نيمي از آن در اس��تان توليد 
و روانه بازار مي ش��ود.  نايب رييس انجمن كاش��ي و س��راميك ايران 
درباره ميزان مصرف كاش��ي و سراميك اظهار كرد: در بهترين شرايط 
اقتصادي، سرانه مصرف كاشي و سراميك كشور حدود چهار مترمربع 
اس��ت ولي با توجه به ركود اقتصادي مصرف داخلي و توقف ساخت و 
سازها خصوصا مسكن مهر، مصرف اين محصول به  شدت كاهش يافت، 
به طوري  كه كارخانه ها ظرفيت توليد را كاهش داده اند.  ش��ريف فرد با 
بيان اينكه در گذش��ته 40درصد توليد به صادرات اختصاص داشت، 
تصريح كرد: هرچند تحريم ها بر صادرات تاثير داشت، دولت هم برنامه 

اساسي براي صادرات كاشي و سراميك نداشته است. 

 30 درصد اقتصاد يزد 
به كاشي و سراميك وابسته است

گروه صنعتي ايران خودرو در راستاي اجراي 
منوي��ات مقام معظم رهبري مبن��ي بر توجه و 
به كار گي��ري جوانان در ميادي��ن مختلف طرح 

»ايران خودروي فردا« را اجرا مي كند. 
ب��ه گزارش »تعادل« و به نق��ل از ايكوپرس 
هاش��م يكه زارع مديرعامل گروه صنعتي ايران 
خودرو گفت: بدون ش��ك جوان��ان تحصيلكرده 
نخب��ه ايران مي توانند ب��ر پيچيده ترين فناوري 

روز مديريت كنند. 
او با اشاره به هفته جوان و برنامه ريزي براي 
اين قش��ر پرتالش و توانمن��د تاكيد كرد: طرح 
»ايران خودروي فردا« با هدف جذب و پرورش 
جوانان تحصيلكرده نخبه در كل زنجيره ارزش 
گ��روه صنعتي ايران خودرو ب��ه اجرا در خواهد 

آمد. 
مديرعام��ل گ��روه صنعت��ي اي��ران خودرو 
مهم تري��ن اهداف اي��ن طرح را ايجاد بس��تر و 
فرصت مناس��ب براي رشد و ش��كوفايي نيروي 
تحصيلكرده جوان نخبه كشور و ايجاد پشتوانه 

عظيمي از نيروي انساني متخصص براي صنعت 
خودرو و صنايع وابس��ته دانس��ت و اظهار كرد: 
افزايش پويايي و خالقيت در بخش هاي مختلف 
زنجي��ره ارزش گ��روه صنعتي اي��ران خودرو و 
احياي اميد در نسل جوان تحصيلكرده كشور از 

ديگر اهداف طرح ايران خودرو فرداست. 
يكه زارع با اش��اره به ارتق��اي صنعت خودرو 
و برند ايران خودرو در س��طح جهاني و تقويت 
روحيه اميد در نس��ل جوان نخبه كشور افزود: 
ط��رح »اي��ران خ��ودروي ف��ردا« مي توان��د از 
مهاج��رت ني��روي تحصيلكرده و جوان كش��ور 

جلوگيري كند. 
او ادام��ه داد: در ط��رح »اي��ران خ��ودروي 
ف��ردا« كه جزئي��ات كامل آن ب��ه زودي اعالم 
خواهد ش��د، حدود 250 تا 300 نفر از جوانان 
تحصيلكرده نخبه كشور جذب مي شوند كه اين 
امر مي توان��د به تربيت مدي��ران آينده صنعت 
خودرو كش��ور كمك كند و باعث نهادينه شدن 

شايسته ساالري در اين صنعت شود. 

طرح »ايران خودروي فردا« به اجرا در مي آيد 

با هدف به كارگيري جوانان نخبه تحصيلكرده 
 معاون توس��عه مديريت و منابع وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي با اش��اره به اينكه شفافيت اقتصادي در 
كشور وجود ندارد، گفت: توسعه اقتصادي كشور منوط 

به حذف واسطه گري است. 
ب��ه گ��زارش ايرنا، نص��راهلل بازوند دي��روز در آيين 
بزرگداش��ت روز كارگر و هفته بسيج كارگري در تاالر 
كتابخانه مركزي اهواز، جامع��ه كارگري و كارفرمايي 
را س��تون فقرات هر كش��ور عنوان كرد و افزود: هرچه 
ستون فقرات كشور قوي تر باشد فعاليت هاي اقتصادي 

نيز رونق بيشتري خواهند داشت. 
او با اش��اره به اينكه شكس��ت اقتصادي، شكست 
امنيتي را در پي دارد، يادآور ش��د: اگر كارگران مهارت 
الزم را كس��ب نكنند كارهاي اقتصادي به خوبي پيش 

نمي رود و كاالها كيفيت الزم را نخواهند داشت. 
معاون وزير كار ادامه داد: بي ش��ك در همه شرايط 
بايد از كاالي ايراني حمايت كرد اما در زماني كه خيل 
كاالهاي قاچاق خارجي به كشور ما روانه است توليدات 
داخل بايد قدرت رقابت با آنها را داش��ته باش��د.  وي 
يادآور ش��د: در طول پنج س��ال گذشته تالش شده تا 
همواره درآمد كارگران از نرخ تورم پيشي بگيرد. اگرچه 
حقوق كارگران همچنان براي سبد معيشتي آنان كافي 
نيست اما بايد توجه داشت كه زيرساخت هاي اقتصادي 
و شرايط كشور براي افزايش تورم اجازه افزايش يك باره 

حقوق را نمي دهد. 
بازوند در بخشي ديگر از سخنان خود درخصوص 
لزوم ايجاد مش��اغل جديد گفت: ايجاد و گس��ترش 
مش��اغل جديد به واسطه فراهم ش��دن تقاضا براي 
كااله��اي جديد يكي ديگر از راه هاي اش��تغال زايي 
اس��ت. اگر تنها جل��و قاچاق 30درصد پوش��اك به 
كش��ور گرفته ش��ود براي 550 هزار كارگ��ر ايراني 
اش��تغال زايي مي ش��ود. بازوند، سالم سازي و تقويت 
فرآينده��اي توليد، توزيع و مص��رف را يكي ديگر از 
راه هاي كاهش بيكاري برش��مرد و گفت: بايد قيمت 

تمام ش��ده محصوالت با كمك انبوه س��ازي كاهش 
يابد كه اين امر نيز در گرو خريد كاالي ايراني توسط 
مردم اس��ت.  او با انتق��اد از وجود اقتصاد زيرزميني 
در كش��ور اف��زود: در كش��ور مي��زان ف��رار مالياتي 
حدود 40درصد اس��ت كه همين امر سبب فشار بر 
توليدكنندگان شناس��نامه دار مي شود.  معاون وزير 
كار گفت: مقام معظم رهبري چند س��الي است كه 
شعارهاي ابتداي س��ال جديد را با محوريت مسائل 
اقتصادي و تولي��د كاالهاي ايراني بيان مي كنند كه 
همين امر نش��ان از اهميت موضوع دارد.  او با انتقاد 
از نب��ود نماينده از جامعه كارگران بين س��خنرانان 
تصريح كرد: در طول س��ال تمام تريبون ها دراختيار 
ما مسووالن است و صحبت هاي ما منعكس مي شود 
اما انتظار مي رفت در روز تجليل از كارگران نماينده 
آنها به بيان نظرات خود بپردازد.  بازوند درخصوص 
برنامه هاي تش��ويقي دولت ب��راي افزايش توليدات 
داخل��ي و ايج��اد اش��تغال اظهار كرد: بخش��ودگي 
جراي��م و تقس��يط بده��ي كارفرمايان به س��ازمان 
تامي��ن اجتماعي، معافيت بيمه يي تا 2 س��ال براي 

كارفرمايان��ي كه كارگر جديد اس��تخدام مي كنند و 
پرداخت حق بيمه مهارت آموزاني كه جذب كارگاه ها 

مي شوند از جمله اين مشوق هاست. 
او ادامه داد: در دانش��گاه هاي كشور به دانشجويان 
 مه��ارت، آم��وزش داده نمي ش��ود از همي��ن رو تنها

2 تا 3 درصد دانشجويان در رشته هاي مرتبط خود كار 
مي كنند. وزارت كار با همكاري سازمان فني و حرفه اي 
اقدام به مهارت آموزي در روستاها، پادگان ها، زندان ها 

و مدارس مي كند.
معاون وزير كار ادامه داد: در استان خوزستان بين 
800 هزار تا يك ميليون كارگر وجود دارد كه بايد براي 
حفظ اشتغال آنها تالش كنيم. همچنين در اين استان 

بايد ساالنه 50 هزار شغل جديد نيز ايجاد شود. 
او گفت: دولت در سال 96 و 97 منابع مالي عظيمي 
از بودجه و صندوق توسعه ملي براي اشتغال زايي درنظر 
گرفته كه سهم خوزستان حدود 16هزار ميليارد ريال 
است اما از اين مقدار تنها 7هزار ميليارد ريال به بانك ها 
ابالغ شده و درصد بسيار ناچيزي نيز در قالب تسهيالت 

دراختيار متقاضيان قرار گرفته است. 

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي: 

توسعه اقتصادي منوط به حذف واسطه گري است
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اقتصاد اجتماعي12
قوانين پيشگيرانه و عدالت 

راه برخورد با اسيد پاشي
قربانيان اسيدپاش��ي ب��ه وضع قوانين پيش��گيرانه 
همچنين محدوديت فروش اسيد براي پيشگيري از وقوع 
اسيدپاشي تاكيد مي كنند. معاون رييس جمهور در امور 
زن��ان و خانواده نيز در ديدار ب��ا مرضيه ابراهيمي، يكي 
از قربانيان اسيدپاش��ي س��ال ۹۳ اصفهان بر لزوم وجود 
قواني��ن قوي و بازدارنده براي پيش��گيري از خش��ونت 
عليه زنان و به  ويژه اسيدپاشي تاكيد كرد. در اين ديدار 
معصومه ابتكار با بيان اينكه وجود خشونت هاي متعددي 
همچون كودك آزاري، تجاوز، اسيدپاشي و... نماد بزرگي 
از انواع آس��يب هاي اجتماعي اس��ت ك��ه بيش از پيش 
بايد مورد توجه قرار گيرد، گفت: درد بزرگي اس��ت كه 
اتفاقات متاثر كننده يي همچون اسيدپاشي در جوامع رخ 
مي دهد و زنان بس��ياري مورد خش��ونت قرار مي گيرند. 
اينگونه حوادث با احس��اس مسووليت بيشتر از قبل ما 
را وادار به پيگي��ري و تالش براي وضع قوانين بازدارنده 
مي كند. به گزارش مهر، او با تاكيد بر اينكه الزم اس��ت، 
توجه كس��اني كه مجري اجراي عدالت هستند بيش از 
پيش به موضوع اسيدپاشي جلب شود، اظهار كرد: عدم 
اجراي صحيح عدالت و اغماض در اين زمينه به اعتماد و 
باورهاي مردم لطمات جبران ناپذيري وارد مي كند. معاون 
رييس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه اظهار كرد: 
همانطور كه مي دانيم اصل، اس��اس و پايه دين، اجراي 
عدالت اس��ت چراكه باعث مي ش��ود هم اميد در جامعه 
ريش��ه بزند و هم عامالن چنين جناياتي را بسزاي عمل 
خود مي رساند. موضوع مهم ديگري كه الزم است مورد 
توجه قرار گيرد آگاهي بخش��ي به جامعه در جهت بيان 
عوارض و آثار س��وء چنين اقدامات آني است كه موجب 
آس��يب رس��اندن به فرد و جامعه مي شود. ابتكار با بيان 
اينكه اين حوادث انگيزه و احس��اس مسووليت بيشتري 
براي پيگيري قوانين بهتر و جدي تر ايجاد مي كند، اظهار 
كرد: وظيفه ما به عنوان مس��وول اين اس��ت كه در برابر 
اين حوادث آرام ننشينيم و برخورد جدي با اين مسائل 
را ج��ا بيندازيم همچنين در مجلس و دولت به باالترين 
وجه با موضوعي مانند اسيدپاشي مقابله و در آموزش ها 
آن را تقبي��ح كنيم. او گفت: در اين ب��اره با نمايندگان 
مجل��س، رييس قوه مقننه و رييس قوه قضاييه صحبت 
ش��ده است. براي كاهش اين حوادث هم از بعد قانوني و 
هم از بعد پيشگيري با آموزش و فرهنگسازي و هم از بعد 
قضايي تمام تالشمان را انجام مي دهيم. در مجلس هم 
اعضاي فراكسيون زنان خيلي جدي پيگير اين موضوع اند 

و دنبال اليحه تامين امنيت زنان هم هستيم. 

تخصيص ناقص بودجه بيمه 
اعتياد به درمان معتادان 

معاون مركز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد سازمان 
بهزيستي با انتقاد از تخصيص ناكامل بودجه بيمه اعتياد 
در س��ال گذشته پيش��نهاد اختصاص ۵٠ درصد از اين 
بودجه به سازمان بهزيستي را مطرح كرد. فريد براتي سده 
با اش��اره به بودج��ه ٧٨ميلياردي بيمه اعتياد در س��ال 
گذشته افزود: سال گذشته با وجود تالش بسيار زياد ستاد 
مبارزه با مواد مخدر، دبيرخانه اين س��تاد و دستگاه هاي 
مختلف، بخش زيادي از بودجه بيمه اعتياد هزينه نشد. 
او با بيان اينكه براساس آخرين گزارش ها تنها بين ۳٠تا 
۳۵ميليارد تومان از رقم ٧٨ميلياردي بيمه اعتياد صرف 
درمان معتادان ش��ده است به ايسنا گفت: اغلب معتادان 
برخوردار ش��ده از پوشش بيمه اعتياد، مراجعه كنندگان 
به مراكز درماني س��رپايي به ويژه بخش دولتي بوده اند و 
اين درحالي است كه مراجعه كنندگان به مراكز بهبودي 
اقامتي، مراكز TC و حتي مراكز ماده ۱۶ تحت پوش��ش 
س��ازمان بهزيستي كه جزو اقشار كم برخوردار هستند و 
استحقاق بيشتري براي دريافت اين پوشش بيمه يي دارند 
از آن برخوردار نيستند. معاون مركز توسعه پيشگيري و 
درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور در ادامه تاكيد كرد: 
اين درحالي اس��ت كه به نظر مي رسد مراجعه كنندگان 
به كمپ ه��ا، مراكز بهب��ودي اقامتي و TCه��ا بيش از 
س��اير گروه ها به خدمات پوشش بيمه اعتياد نياز دارند؛ 
چراكه بيش��تر اين افراد معتادان متجاهر فاقد شناسنامه 
و مشخصات هويتي هستند. براتي سده با اشاره به اينكه 
به نظر مي رس��د، بودجه ٧٨ميلياردي بيمه اعتياد براي 
سال جاري نيز تخصيص داده شود، تصريح كرد: به دليل 
موانع پيش روي پرداخت كامل اين بودجه به معتادان به 
ويژه معتادان متجاهر فاقد اوراق شناسايي، بخشي از اين 
بودجه از دس��ت مي رود اين درحالي اس��ت كه معتادان 
نيازمند بسياري در انتظار دريافت اين كمك ها و خدمات 
هستند. به گفته او س��ازمان بهزيستي هر ساله از محل 
»يارانه درمان معتادان« مبالغي را از بودجه هاي خود در 
اختيار معتادان نيازمند قرار مي دهد اما بودجه س��ازمان 
بهزيستي در اين زمينه محدود و نزديك به ۲تا ۳ميليارد 
تومان اس��ت كه كفاف همه معتادان نيازمند به خدمات 

درمان را نمي دهد. 

اخبار

روزهاي ناامن براي يك بناي تاريخي قاجاري

شمارش معكوس براي تخريب خانه »حسام لشگر«

تصويب رشد ۵ درصدي تعرفه هاي پزشكي در دولت
»محدوديت ه��اي منابع« باعث ش��ده دولت روي 
افزايش تنها ۵ درصدي تعرفه خدمات پزش��كي تاكيد 
كند. ح��اال اين افزاي��ش ۵ درصدي پس از گذش��ت 
يك ماه و نيم از س��ال در دولت تصويب ش��ده اس��ت. 
برخ��ي معتقدند با توجه به مراجعه ٨٠ درصدي مردم 
به بيمارس��تان هاي دولتي، پايين بودن تعرفه ها باعث 
افزاي��ش دريافت زيرميزي از س��وي برخي پزش��كان 
مي ش��ود. ديروز س��خنگوي وزارت بهداش��ت آخرين 
تصميم��ات اتخاذ ش��ده درب��اره تعرفه هاي پزش��كي 
۹٧ را توضي��ح داد. ايرج حريرچ��ي، معاون كل وزارت 
بهداش��ت در نشستي خبري در پاسخ به سوالي درباره 
مباحث مطرح مبني بر افزايش ۵ درصدي تعرفه هاي 
پزش��كي ۹٧ گفت: مصوبه شوراي عالي بيمه در حوزه 
تعرفه ها كه با راي گيري كليه بيمه ها، وزارت بهداشت 
و نماينده نظام پزش��كي همراه بوده، مش��خص است. 
دول��ت با توجه به محدوديت ه��اي منابع به طور كلي 
افزايش س��بد تعرفه يي را ۵ درصد تصويب كرده است. 
البته اين سبد در هر يك از بسته هايش افتراق دارد. به 
عنوان مثال دارو، هتلينگ و ويزيت درصدي بيش��تر و 
در عين حال برخي موارد نيز رش��دي كمتر داشتند يا 
رشدي نداشتند. او با بيان اينكه احتماال تصميم دولت 
در زمينه تعرفه ها امروز ابالغ مي شود، افزود: طبق اين 
مصوبه قرار اس��ت هر ۳ سبد دولت، نهادهاي عمومي، 
غيردولتي و خصوصي ۵ درصد افزايش داش��ته باشند. 
روال بر اين اس��ت كه ابتدا دولت ي��ك درصد كلي را 

ابالغ مي كند س��پس ش��وراي عالي بيمه درصد وزني 
هر س��بد اعم از دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و 
خصوصي را اعالم مي كند. حال ممكن است در برخي 
سال ها درصد هر سبد متفاوت يا مشابه باشد. حريرچي 
در پاس��خ به س��والي درباره راي دي��وان عدالت درباره 
كاهش ۲۵درصدي تعرفه هاي بيهوشي گفت: تعدادي 
از دوستان رشته بيهوشي، شكايتي را به ديوان عدالت 
اداري ارائه كردند كه قضات ديوان با درصد باالي آرا اين 
شكايت را رد كردند. باالخره تعرفه ابزار سياست گذاري 
است و وزارت بهداش��ت، دولت و شوراي عالي بيمه با 
توجه به سياست گذاري هايشان مشخص مي كنند كه 

چه اقداماتي با چه قيمتي انجام شود. 

 بروز ساالنه ۱۱۲ هزار سرطان جديد در كشور
او همچني��ن در ادامه صحبت هايش با بيان اينكه 
سرطان دومين عامل مرگ و ششمين عامل سال هاي 
از دس��ت رفته عمر است، گفت: س��االنه از ۱٠٠هزار 
ايراني ۱۴۳مورد س��رطان جديد بروز مي كند و در هر 
سال ۱۱۲هزار مورد جديد سرطان داريم. اين درحالي 
است كه ميانگين بروز سرطان در دنيا ۱٨۲نفر در هر 
۱٠٠هزار نفر است بنابراين آمار بروز سرطان در ايران 

كمتر از متوسط جهاني است. 

 ادعاي سونامي سرطان در ايران غلط است
او افزود: با مقايس��ه آمار روشن مي شود كه ادعاي 

سونامي سرطان در ايران كامال غلط است. بايد توجه 
كرد كه متوسط بروز نرخ سرطان در كشور ۱۴٨نفر در 
هر ۱٠٠هزار نفر است. اين درحالي است كه در كشور 
تركيه ۲٠۵نف��ر در ۱٠٠هزار نفر، در اروپا ۲۶٨نفر در 
۱٠٠ه��زار و در امريكا ۳۱٨نف��ر در هر ۱٠٠هزار نفر 
اس��ت. بايد توجه كرد كه در سال ۲٠۱۵، ۱٧ميليون 
و ۵٠٠ هزار مورد س��رطان در دنيا بروز كرده اس��ت 
و منج��ر ب��ه ٨ ميليون و ٧٠٠هزار مورد مرگ ش��ده 
اس��ت. سخنگوي وزارت بهداشت با بيان اينكه ميزان 
بروز و شيوع سرطان در تمام كشورها درحال افزايش 
اس��ت، ادامه داد: مهم ترين علت اين موضوع افزايش 
جمعيت، افزايش سن متوس��ط در كشورها، افزايش 
درصد و تعداد كهنساالن، افزايش عوامل خطر مرتبط 
با شهرنشيني و سبك زندگي و افزايش طول عمر افراد 
مبتال به سرطان است. حريرچي با بيان اينكه در سال 
۹۵ در كل كش��ور ۳۶۹هزار مرگ گزارش شده است، 
گف��ت: از اين تع��داد ۵۴ ه��زار و ٨٠٠ مورد به دليل 
س��رطان بوده كه ۱۴.۹درصد را شامل مي شود. البته 
درس��ت است كه به داليل گفته ش��ده ميزان بروز و 
مرگ ناشي از سرطان طي ۲۵سال گذشته در كشور 
افزايش يافته است، اما طبق گزارش هاي جهاني ميزان 
نرخ اس��تاندارد شده س��ني مرگ ناشي از سرطان در 
س��ال ۱۹۹٠، ۱٠۴مورد در ۱٠٠هزار نفر بوده است. 
اين درحالي اس��ت كه اين ميزان در س��ال ۲٠۱۵ به 
۹٧مورد در ۱٠٠هزار نفر رسيده است. به اين ترتيب 

در كشور با كاهش مرگ و مير در نرخ استاندارد شده 
س��ني مواجه بوده ايم كه نش��ان دهنده موفقيت هاي 
برنامه نظام سالمت است. سخنگوي وزارت بهداشت 
درباره ش��ايع ترين س��رطان هاي زنان و مردان گفت: 
شايع ترين سرطان در زنان به ترتيب سينه، روده بزرگ 
و تيروئيد اس��ت و در مردان به ترتيب سرطان معده، 
پروس��تات، روده بزرگ و مثانه شايع ترين سرطان ها 
هس��تند. همچنين كشنده ترين س��رطان ها سرطان 
معده، ريه، لوس��مي)نوعي سرطان خون(، مري، روده 

بزرگ، مغز و سيستم اعصاب مركزي است. 

 هشدار درباره تب كريمه كنگو
سخنگوي وزارت بهداشت در پاسخ به سوال ايسنا 
درباره وضعيت شيوع تب كريمه كنگو گفت: درباره اين 
بيماري جاي نگراني زيادي وجود ندارد؛ چراكه موارد 
ابتالي آن در مقاطع مختلف در حد انگش��تان يك تا 
دو دست هم نيست. در عين حال مردم بايد بدانند كه 
اگر گوشتي را از مراكز شناخته شده و معتبر خريداري 
مي كنند، جاي نگراني نيس��ت. اگر الشه گوسفند در 
س��ردخانه نگهداري ش��ود حتي در صورتي كه آلوده 
باشد، آلودگي اش قابل انتقال نيست و از بين مي رود. 
بنابراين اگر كس��ي گوش��ت تازه ذبح شده را مصرف 
نكند و با الش��ه جدي��د يا خون تازه تماس نداش��ته 
باش��د، مش��كلي برايش پيش نمي آيد. در عين حال 
كشتارگاه هاي رس��مي و دامداري هاي شناسنامه دار 
ني��ز مورد مراقبت قرار گرفته و آموزش هايي را به آنها 
ارائ��ه داديم. او با بيان اينكه ذبح گوس��فند در داخل 
منزل، خيابان يا جاده و مصرف آن با عنوان گوش��ت 
تازه مي تواند مشكل ايجاد كند، گفت: تمام مواردي كه 

درباره بروز تب كريمه كنگو ديده ايم، ناشي از همين 
ذبح هاي غيربهداشتي بوده است. 

 لبنيات پاستوريزه بخوريد
حريرچي درباره بروز تب مالت نيز گفت: اگر ش��ير 
پاس��توريزه مصرف ش��ود، درباره اين بيماري هم جاي 
نگراني وجود ندارد. متاس��فانه صحبت هايي كه درباره 
پالم و... انجام شد باعث شده كه تمايل مردم از لبنيات 
پاس��توريزه كارخانه يي به س��مت لبنيات سنتي رود. 
درحالي كه امكان تخلف در هر دوي اين موارد وجود دارد 
ضمن اينكه ما نظارت و كنترل بهتري را روي كارخانه ها 
داريم. البته برخي از فروشگاه هاي سنتي روش درستي 
دارند اما برخي از آنها روش درس��ت را انجام نمي دهند 
بنابراين اگر لبنيات را از مراكز رس��مي و پاس��توريزه و 
مجوزدار بخريد، مش��كلي ايجاد نمي ش��ود. او در پاسخ 
به س��والي درباره سياس��ت وزارت بهداش��ت مبني بر 
كاهش تصدي گري در حوزه سالمت و حمايت از بخش 
خصوصي گفت: سياس��ت ما در قبال بخش خصوصي 
مشخص است. بايد توجه كرد كه ٨٠ درصد مردم توان 
مراجعه به بخش خصوصي را با همين تعرفه هاي قانوني 
ندارند بنابراين منظور ما از خصوصي س��ازي به معناي 
آزادسازي بازار نيست. بر همين اساس بخش خصوصي 
با تعرفه هاي خصوصي به كساني كه توانايي مالي دارند، 
خدم��ات الزم را ارائه مي كن��د. در عين حال تجربيات 
موفقي ه��م در زمينه كاهش تصدي گري داش��ته ايم؛ 
به ط��وري كه درحال حاضر با اس��تفاده از توان بخش 
خصوصي در حاشيه شهرها به صورت رايگان و از طريق 
خري��د خدمت، خدمات الزم را ارائه مي دهيم و اين كار 

به معني خصوصي سازي نيست. 

ريحانه جاويدي   
تعطيلي هاي آخر هفته براي بناهاي تاريخي 
ايران حكم روز مرگ را دارد. تعطيلي اداراتي كه 
حافظ ميراث فرهنگي كش�ور هستند، زمينه را 
فراهم مي كنند تا تخريبگران با دردسر كمتري 
اقدام به روش�ن كردن لودرها كنند و تيش�ه به 
ريش�ه آنها بزنند. اين بار ه�م خبرها حكايت از 
آن دارد كه برنامه تخريب خانه قاجاري »حسام 
لش�گر« در روزهاي تعطيل�ي آخر هفته ريخته 
ش�ده و بع�د از حكم دي�وان عدال�ت اداري به 
ش�هرداري تهران؛ قرار است توسط مالكان اش 
تخريب شود. بنايي كه ۱00 سال قدمت دارد اما 
ش�انس آن را نداشت تا در فهرست ميراث ملي 
كشور باقي بماند. تاكنون دو بار ثبت ملي شده و 
هر دو بار با درخواست مالكان آن از ثبت خارج 
ش�د و اكنون زمزمه هاي آن شنيده مي شود كه 
قرار است خراب ش�ده و جايش را به يك مركز 
تجاري بده�د. اين در حالي اس�ت كه مديركل 
ميراث فرهنگ�ي، صنايع دس�تي و گردش�گري 
اس�تان تهران تاكنون نس�بت به اي�ن موضوع 
س�كوت كرده و استعالم شهرداري منطقه ۱۲ را 

هم بي جواب گذاشته است.

 سندسازي براي تخريب خانه قاجاري
در كوچ��ه پس كوچه هاي بازار تهران و در خيابان 
خيام، خانه يي ۱٠٠ س��اله روزهاي ناخوشي را سپري 
مي كند، خانه يي كه روزگاري براي خودش برو و بيايي 
داش��ت و از بناهاي مهم پايتخت محسوب مي شد اما 
ح��اال متروكه،  مخروبه و بي هويت ب��ه حال خود رها 
شده است. در پرونده ثبتي اين خانه قاجاري مالكيت 
ش��خصيت تاريخي آن معلوم نيس��ت ام��ا آنطور كه 
ش��واهد نش��ان مي دهد، به مرور زمان اين بنا از يك 
خانه يكپارچه به دو قس��مت ش��رقي و غربي تقسيم 
شده است. بخش ش��رقي در مالكيت شخصي به نام 
»كميجاني« قرار داش��ته و از تاالر ش��اه نشين و پنج 
دري آن به عنوان نمايشگاه و انبار فرش هاي ارزشمند 
و عتيقه اس��تفاده مي شود اما اكنون انبار پارچه است. 
بخ��ش غربي هم در مالكيت »صنعتگر« قرار دارد كه 
به حال خود رها ش��ده است، روزگاري خانه مسكوني 
بود و بعد از آن سفره خانه سنتي شد اما امروز متروكه 
شده است. آبان ۱۳٨۴، اين خانه تاريخي در فهرست 
ميراث ملي به ثب رس��يد اما بخت ب��ا آن يار نبود و 
تاكنون چندين بار در معرض تخريب قرار گرفته است. 
طمع ساخت مركز تجاري در محدوده بازار حتي كار 

را به آنجا كشاند كه در خرداد ۱۳۹۱، مالك بنا اقدام 
به سند س��ازي جعلي كرد تا س��ند اين خانه قاجاري 
را تج��اري عنوان ك��رده و از اين طري��ق راه را براي 
تخريب آن و ساخت مجتمع تجاري هموار كند. بعد 
از آن در س��ال ۱۳۹۳ آنطور كه اميد غنمي، مديركل 
حقوقي وقت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري كش��ور در مصاحبه يي اعالم كرد كه به 
دليل شكايت مالك خانه حش��ام لشگر اين ملك در 
حال خروج از فهرست آثار ملي كشور است. آن زمان 
در اين خبر اعالم شد كه پرونده خانه حسام لشگر در 
دادگاه تجديد نظر )بدوي( قرار دارد و ميراث فرهنگي 
در حال دفاع از اين پرونده است اما مالك بخش غربي 
)صنعتگر( ديروز ديوارها و بخشي از اين بنا را قبل از 
ص��دور حكم دادگاه تخريب ك��رد تا بتواند با تخريب 
كامل بنا همانند خانه جالل الدين تهراني در خيابان 
ري، ميراث فرهنگي و دادگاه را مجبور به صدور حكم 

خروج اين اثر از فهرست آثار ملي كشور كند. 

 خانه »حسام لشگر«  بايد حفظ شود
با اين وجود س��ه سال بعد از اين جريانات، در آبان 
۹۶، حال و روز وخيم خانه »حس��ام لشگر« منجر به 

واكنش اعضاي شوراي شهر تهران شد. زهرا نژاد بهرام، 
عضو كميس��يون معماري و شهرس��ازي شوراي شهر 
تهران، درباره اين موضوع گفت: »الزم است شهرداري، 
شوراي شهر و سازمان ميراث فرهنگي به سرمايه هاي 
شهر تهران توجه الزم داشته باشند. خانه حسام لشگر 
از آثار ارزشمند شهر تهران است و بايد محفوظ بماند 
و همه دستگاه هاي مسوول بايد در اين جهت اهتمام 
ورزن��د.« وي با بيان اين نكت��ه كه اين ملك در مكان 
خاصي واقع ش��ده اس��ت و داراي ارزش مادي بااليي 
است، افزود: »مالك قسمت غربي ساختمان متاسفانه با 
سند سازي و اعمالي از اين دست، بخشي از ساختمان 
را تخري��ب كرده و كارهاي��ي را انجام داده اس��ت اما 
همچنان در تالش اس��ت تا بقيه بخش ها را نيز تحت 
مالكيت خود درآورده و با خروج ساختمان از ثبت ملي 

كاربري آن را تغيير داده و به كلي تخريب كند.«
عضو كميس��يون معماري و شهرس��ازي ش��وراي 
ش��هر تهران ضمن اش��اره به ثبت مل��ي اين ملك در 
س��ال ٨۴ خاطرنش��ان كرد: »مي��راث فرهنگي بايد با 
كمك ش��هرداري و توجهات ش��وراي ش��هر در جهت 
حفظ اين جلوه ها و اماكن ارزش��مند و تاريخي شهري 
تالش كند و نگذارد به سادگي چهره شهر از آنها خالي 

شود.«نژادبهرام، سكوت سازمان ميراث فرهنگي،  صنايع 
دس��تي و گردش��گري را در برخورد با اين پرونده ها و 
سندسازي براي بناهاي تاريخي را توجيه دانسته و بيان 
كرد: »متاس��فانه ميراث فرهنگي با توجيهاتي از قبيل 
كمبود بودجه و س��رمايه در جهت حفظ و نگهداري و 
ترمي��م اين اماكن از آنها غافل مي ش��ود و توجه كافي 
به  آنها ندارد. از همين جهت به س��ادگي تسليم اميال 
مالكان مي شود. شوراي ش��هر نيز در همين جهت به 
ميراث فرهنگي نامه يي ارسال كرده و تذكر داده است.«

 آثار تاريخي را ميراث فرهنگي بايد نظر دهد
اما حال با نزديك ش��دن به سه روز تعطيلي آخر 
هفته زمزمه هاي��ي از جريان افت��ادن پرونده تخريب 
اين بناي ارزش��مند در بازار تهران، به گوش مي رسد. 
خانه يي كه با توجه به س��اختار معماري و وسعتي كه 
دارد مي توان��د تبديل به اقامت��گاه بومگردي، گالري 
هنري يا يك موزه مرتبط با بازار تهران شود اما تب و 
تاب س��اخت مجتمع تجاري آرامشش را بر هم زده و 
هر از چندي تا پاي تخريب پيش مي رود. در سه سال 
گذشته دو بار درمعرض تخريب بود كه در يكي از اين 
دفعات، بخش��ي از آن خراب شد و حاال بار ديگر قرار 

اس��ت باقي مانده هاي آن بعد از ابالغيه ديوان عدالت 
اداري به ش��هرداري تهران؛ توسط مالكان اش تخريب 
شود. سجاد عسگري، دبير كميته پيگيري خانه هاي 
تاريخي اما اكنون در مورد وضعيت اين خانه تاريخي 
مي گويد: پس از طرح دعوي مالك بخش شرقي خانه 
حسام لشگر مبني بر خروج از ثبت بنا از فهرست آثار 
ملي كشور و مجوز تخريب و نوسازي، راي اوليه اين بنا 
در سال ۱۳۹۳ مبني بر خروج صادر شد كه متاسفانه 
راي بدوي نيز در سال ۱۳۹۴، راي اوليه را تاييد كرد 

و اين اثر تاريخي از ثبت ملي خارج شد. 
اين فعال و دوستدار ميراث فرهنگي با بيان اينكه 
اكنون قرار اس��ت اين هوي��ت تاريخي مردم پايتخت 
تخريب ش��ود، ادامه مي دهد: براس��اس اطالع كسبه 
محلي قرار است در روزهاي تعطيالت جاري بنا كامل 
تخريب و جاي آن پاساژ ساخته شود تا نتوان در آينده 
اقدامي روي اين بنا انجام داد. وي با بيان اينكه اكنون 
ميراث فرهنگي پس از ابالغيه ديوان عدالت اداري در 
س��ال ۹۵، در نامه يي به ش��هرداري منطقه ۱۲ اعالم 
كرده اس��ت كه راي ديوان عدالت اداري اجرا ش��ود، 
مي گوي��د: اكنون ابالغيه ديوان عدال��ت اداري و الزام 
ش��هرداري به صدور پروان��ه در حالي رخ مي دهد كه 
تشخيص داراي شؤون ملي بودن و واجد ارزش بودن 
يا نبودن يك بنا از وظايف اصلي و تخصصي س��ازمان 

ميراث فرهنگي است. 
دبير كميته پيگيري خانه ه��اي تاريخي تهران؛ با 
تاكيد بر اينكه فارغ از راي ديوان عدالت اداري به دليل 
ثبت بودن بازار تاريخي تهران، ميراث فرهنگي استان 
ته��ران بايد در مورد تك تك پالك هاي اين محدوده 
اظهارنظ��ر كند، ادامه مي ده��د: بايد ديد آيا مديريت 
ميراث اس��تان تهران مانند دوره هاي گذشته راهكار 
سكوت را پيش مي گيرد يا مديركل جديد ميراث تهران 
نسبت به اين موضوع واكنش نشان مي دهد، تاكنون 
ش��هرداري منطقه، يك بار در مورد نقشه هاي جديد 
طرح معماري بنا از ميراث فرهنگي اس��تعالم گرفته 
ولي هر دو اس��تعالم بي پاسخ مانده است. عسگري در 
ادام��ه به تبصره ماده ۲-۱-۶ ضوابط و ش��اخص هاي 
بازيابي هويت شهرس��ازي و معماري اس��المي ايراني 
مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران اشاره 
مي كند كه بر مبناي آن؛ »بازس��ازي در اين بخش از 
ش��هرها )بافت هاي تاريخ��ي و فرهنگي( در خصوص 
بناهاي ساخته شده تا س��ال ۱۳۴٠، صرفا به صورت 
عين به عين امكان پذير اس��ت« و مي گويد: »براساس 
اين تبصره و در صورت تخريب خانه حسام لشگر، بايد 

اين بنا عين به عين ساخته شود.«

نماين��ده بندرعب��اس در مجل��س س��اخت جزاير 
مصنوعي، ساخت و ساز در حريم دريا، قاچاق مرجان و 
برداشت بي رويه از آبزيان را از آسيب هاي زيست محيطي 
خليج فارس دانس��ت. احمد مرادي نماينده بندرعباس، 
قش��م، ابوموسي، حاجي آباد و خمير در مجلس شوراي 
اس��المي با بيان وج��ود ۱۵٠ گونه مختل��ف ماهي در 
خليج فارس افزود: اين ش��اهراه مهم اقتصادي به سبب 
وجود منابع سرشار نفت و گاز و تسهيل در حمل ونقل 
دريايي و جابه جايي كاال در سطوح بين المللي منطقه يي 

مهم و راهبري به شمار مي رود. او با يادآوري شناسايي 
۲ه��زار و ٨٨۹ گونه گياه��ي و جانوري در خليج فارس 
و درياي عمان ادامه داد: متاس��فانه خليج فارس درگير 
فاض��الب و آلودگ��ي نفتي اس��ت و وضعي��ت محيط 
زيس��تي آن به دليل ورود فاضالب هاي شهري، خانگي 
و صنعتي و همچنين تردد كشتي هاي غول پيكر نفتي 
به هيچ وجه مطلوب نيست. اين نماينده مردم در مجلس 
ده��م با انتقاد از ورود روزانه ٧٠٠ ليتر در ثانيه پس��اب 
فاضالب هاي خانگ��ي و صنعتي به خليج فارس تصريح 

كرد: متاسفانه اين شاهراه مهم اقتصادي ٨ سال درگير 
اين بحران اس��ت و چنانچه كنترل و مديريت نش��ود 
س��المت مردم، آبزيان وحيات دريا را در معرض تهديد 
ق��رار خواهد داد و آينده تاريكي در انتظار اين ش��اهراه 
ب��زرگ تجاري و اقتص��ادي خواهد ب��ود. او با تاكيد بر 
اينكه شرايط زيست محيطي خليج فارس نگران كننده 
اس��ت، ادامه داد: محدوديت هايي براي صيادان بومي و 
سنتي جهت حفظ ذخاير دريا ايجاد شده در حالي كه 
كشتي هاي غول پيكر چيني در حال صيادي هستند از 
سويي تردد كشتي هاي غول پيكر نفتي در خليج فارس و 
درياي عمان نيز زمينه آلودگي نفتي اين آبراه را رقم زده 

است و نظارتي نيز بر تردد آنها وجود ندارد.

شكنجه سه كودك به دست مادر و ناپدري، قتل يك 
كودك، اذيت و آزار فرزند به دست نامادري و... خبرهايي 
بود كه در چند هفته گذشته فضاي مجازي را به شدت 
به خودش مشغول كرد. بسياري از فعاالن حقوق كودك 
و كاربران شبكه هاي اجتماعي با يادآوري اليحه حمايت 
از كودكان، از تعلل دولت و مجلس در پيگيري تصويب 
اين اليحه گاليه كردند و خواستار تسريع در رسيدگي 
به آن شدند. در صورت تصويب اين قانون، والديني كه 
كودكان شان را به هر شكلي مورد اذيت و آزار قرار دهند 
ي��ا از حق تحصيل و... محروم كنن��د، با جزاي كيفري 
مواجه مي ش��وند. با انعكاس اين واكنش ها، نمايندگان 
مجلس ني��ز تاكيد كردند ك��ه اليحه، باي��د زودتر در 

مجلس تصويب شود. يكي از اعضاي كميسيون قضايي 
و حقوق��ي مجلس نيز در اين باره گفت: اليحه حمايت 
از كودكان كودك آزاري ها را به ميزان بسياري كاهش 
مي دهد. محمد علي پورمختار با اشاره به اينكه بررسي 
اليحه حماي��ت از كودكان و نوجوانان در كميس��يون 
قضايي به پايان رسيده است، گفت: اين اليحه هم اكنون 
در نوبت رس��يدگي در صحن علن��ي مجلس قرار دارد، 
بنابراي��ن هيات رييس��ه مجلس بايد اليح��ه را هرچه 
س��ريع تر براي بررسي در دستور كار قرار دهد. نماينده 
مردم بهار و كبودرآهنگ در مجلس ش��وراي اسالمي، 
با بيان اينك��ه اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان از 
 هرلحاظي كامل و جامع اس��ت، اف��زود: مواد مختلفي 

از  جلوگي��ري  و  ك��ودكان  از  حماي��ت  جه��ت  در 
كودك آزاري ها در اين اليحه مطرح شده است، يعني 
حفظ حق��وق كودك به ط��ور كلي درابع��اد مختلف، 
همچني��ن ايجاد ضمانت هاي بس��ياري ب��راي اجراي 
قان��ون در خانواده و جامعه براي كاهش آس��يب ها در 
حوزه كودكان درنظر گرفته ش��ده اس��ت. او با تاكيد 
ب��ر اينك��ه با تصوي��ب قان��ون حمايت از ك��ودكان و 
نوجوان كودك آزاري ها را به ش��دت كاهش پيدا كرده 
و خأله��اي قانوني براي حماي��ت از حقوق كودكان و 
مرتفع مي ش��ود، ب��ه خانه ملت گف��ت: درحال حاضر 
برخي دس��تگاه ها ب��ا وظايف خود در ح��وزه كودكان 
آش��نا نيستند، اما در اليحه حمايت از حقوق كودكان 
و نوجوانان وظايف دس��تگاه ها نيز به روشني مشخص 
شده است؛ بنابراين با تصويب آن بسياري مشكالت در 

اين حوزه رفع خواهد شد. 

وضعيت نگران كننده محيط زيست خليج فارس

اليحه حمايت از كودكان در ايستگاه صحن علني مجلس
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»تعادل«اثرپرداختتسهيالتساختبدونسپردهرابربازارملكبررسيميكند

مانع پاركينگي كوچك سازي آپارتمان
گروهراهوشهرسازيزهرهعالمي

 چندي پيش خبري منتش��ر ش��د مبن��ي بر اينكه 
پرداخت تس��هيالت بدون س��پرده  س��اخت مسكن به 
س��ازندگان و انبوه سازان آغاز مي شود. اين خبر در حالي 
رسانه يي شد كه پرداخت اين تسهيالت از اواخر سال ۹۵ 
متوقف ش��ده بود. البته طرح جديد تفاوت هايي با طرح 
دوسال گذشته دارد، بر اس��اس طرح جديد انبوه سازان 
مي توانند بدون سپرده گذاري تا سقف ۱۵۰ميليون تومان 
وام س��اخت )به ازاي هر واحد( با سود ۱8درصد از بانك 

مسكن دريافت كنند. 
طول دوره مش��اركت مدني براي وام س��اخت بدون 
س��پرده بر حسب تعداد واحد هاي مسكوني تعريف شده 

در پروژه ساختماني از ۱۲ تا ۳۶ ماه قابل تنظيم است. 
ناگفته نماند از آنجا كه انبوه س��ازان و سرمايه گذاران 
پروژه هاي ساختماني -س��ازنده هاي صاحب صالحيت- 
ب��راي دريافت اين تس��هيالت، نيازي به س��پرده گذاري 
ندارند، در نتيجه سود واقعي تسهيالت برابر با سود اسمي 
اس��ت و نرخ بازدارنده يا فاقد توجيه اقتصادي محسوب 
نمي شود.  در اين ميان تمايز اصلي اين تسهيالت با دوره 
قبلي در اولويت دار بودن ساخت وسازهاي كوچك متراژ و 
ميان متراژ و همچنين تقدم سازندگان فعال در بافت هاي 

فرسوده براي دريافت اين وام است. 
حال س��وال اين است كه پرداخت اين تسهيالت و 
گنجاندن دو ش��رط مهم در آن چه تاثيري مي تواند بر 
استقبال س��ازندگان داشته باشد؟ آيا اين طرح جديد 
كمكي به بهبود وضعيت كنوني بازار مسكن مي كند؟ 
حس��ن محتش��م نايب رييس انجمن انبوه س��ازان 
تهران درباره تسهيالت بدون سپرده كه به انبوه سازان 
پرداخت مي ش��ود ب��ه »تعادل« مي گويد: تس��هيالت 
ارائه ش��ده از سوي بانك مسكن به سازندگان، فرصت 
مناسبي براي ساخت و ساز است، اما تعيين تاثير اين 
توليد بر رونق مس��كن نيازمند بررسي است، در واقع 
بايد بررسي ش��ود كه با اين تس��هيالت، توليد چقدر 
افزاي��ش مي يابد؟ و در بازار مس��كن چه نقش��ي ايفا 
مي كند؟ محتشم مي افزايد: به طور كلي مي توان گفت كه 
پرداخت تسهيالت بهتر از پرداخت نكردن آن است، البته 
با توجه به اينكه تسهيالت بدون سپرده در كالن شهرها 
و ش��هرهاي كوچك متفاوت است و همچنين امتيازاتي 
به س��ازندگان مسكن كه بر اس��اس الگوي مصرف اقدام 
به س��اخت و س��از مي كنند، قائل شده اس��ت.  او ادامه 
مي دهد: پرداخت تس��هيالت بدون سپرده به سازندگان 

اقدامي مثبت است، اما اثرگذاري آن محدود و تبعات آن 
كوتاه مدت است، به گونه يي كه نمي تواند قيمت مسكن 
را كنترل كند يا در قيمت مسكن اثرگذار باشد.  به گفته 
اين فعال حوزه ساختمان، اقدام مجدد بانك مسكن براي 
پرداخت تسهيالت بدون سپرده، نقشي كاهنده در قيمت 
مس��كن نخواهد داش��ت، اگرچه اين تصميم مي تواند تا 
حدودي نقش پيش��گيرانه درباره افزايش قيمت مسكن 
داش��ته باشد.  محتشم اظهار مي كند: البته در عمل بايد 
مشاهده كرد كه اين تصميم به چه شكلي اجرا مي شود و 
بانك مسكن تا چه اندازه با سازندگان همكاري مي كند و 

اين تسهيالت به چه صورت پرداخت مي شود. 

طرحجديدالزماماناكافي
برخي كارشناسان معتقدند كه تصميم جديد بانك 
مركزي مبني بر پرداخت تس��هيالت بدون سپرده و 
ب��دون خري��د اوراق ب��ه واحدهاي كوچك ت��ر از 7۵ 
مترمربع مي تواند انگيزه مناسبي براي سازندگان ايجاد 

كند. البته نايب رييس انجمن انبوه سازان تهران معتقد 
اس��ت كه پرداخت اين تس��هيالت با چنين امتيازي، 

اقدامي الزم است اما كافي به نظر نمي رسد. 
محتشم درباره پرداخت تسهيالت بدون سپرده و 
بدون خريد اوراق به سازندگان واحدهاي كوچك تر از 
7۵مترمربع مي گويد: اوراق هزينه يي براي خريدار دارد 
كه با دستورالعمل جديد بانك مركزي، اين امتياز به 
سازندگان واحدهاي با متراژ الگوي مصرف داده شده 

كه بايد از اين تصميم استقبال كرد. 
او اظه��ار مي كند: عالوه بر تس��هيالت جديد بايد 
ش��هرداري ها هم هم��كاري الزم را با س��ازندگان در 
كالن ش��هرها داشته باشند و درباره موضوع پاركينگ 
با انبوه س��ازان كنار بيايند، زيرا در بس��ياري از مواقع 
انبوه س��ازان آمادگ��ي الزم براي س��اخت واحدهاي 
كوچ��ك مت��راژ را دارند ام��ا با توجه ب��ه موانعي كه 
ش��هرداري بر س��ر راه آنها ايجاد مي كند، تصميم به 

ساخت واحدهاي بزرگ متراژ مي گيرند. 

ضرورتتعددپاركينگدرمجتمعها
اين فعال حوزه س��اختمان بي��ان مي كند: با توجه به 
اينكه براي س��اخت واحدهاي كوچك متراژ نياز به تعدد 
پاركين��گ وج��ود دارد و اين امكان براي س��اخت حجم 
زي��ادي از پاركينگ وج��ود ندارد، انبوه س��از تصميم به 
س��اخت واحدهاي بزرگ  متراژ مي كند چون در صورتي 
كه واحدهاي كوچك  متراژ پاركينگ نداشته باشند، پروانه 
پاي��ان كار به آنها اختصاص نمي يابد يا اينكه بايد جريمه 
سنگيني را به شهرداري ها پرداخت كنند.  محتشم با اشاره 
به همكاري شهرداري با سازندگان براي ساخت واحدهايي 
بدون پاركينگ مي گوي��د: زوج هاي جوان و خانه اولي ها 
چن��دان نيازي به وجود واحدهاي��ي با پاركينگ ندارند و 
بايد در مناطقي از ش��هر الزام به وجود پاركينگ از ميان 
برداش��ته ش��ود.  او اظهار مي كند: در مناطقي كه زمين 
ارزش دارد و مي توان حدود ۲۰واحد مس��كوني كوچك 
متراژ ساخت، گاهي به دليل موانعي كه شهرداري ايجاد 
مي كند، س��ازندگان مجبور به ساخت ۱۲واحد مي شوند، 

چون اگر ۲۰ واحد س��اخته ش��ود س��ازنده بايد جريمه 
س��نگيني پرداخت  كن��د.  به گفت��ه نايب رييس انجمن 
انبوه سازان تهران اگر عالوه بر بانك مسكن، شهرداري ها 
هم ب��ا س��ازندگان همكاري داش��ته باش��ند، مي توانيم 
شاهد س��اخت واحدهاي كوچك متراژ و ارزان قيمت در 
كالن ش��هرها براي زوج هاي جوان و خانه اولي ها باشيم و 

بخش زيادي از نياز آنها پوشش داده مي شود. 

نرخسود،منطقياست
يكي از انتقاداتي كه به بانك مسكن درباره پرداخت 
تس��هيالت بدون س��پرده وجود دارد، درصد باالي نرخ 
س��ود اين تسهيالت اس��ت، محتش��م درباره اين نرخ 
س��ود مي گويد: ب��ا توجه به اينك��ه ارزش پول ملي در 
حال كاهش اس��ت و ظرف يك ماه ارزش پول ملي 4۰ 
درصد كاهش مي يابد، نرخ سود ۱8درصد در اين شرايط 
چندان غيرمنطقي نيست.  او تصريح مي كند: اگر اقتصاد 
كشور پويا و شكوفا باش��د و تورم كنترل شده و ارزش 
پول ملي حفظ ش��ود، در آن صورت مي توان گفت كه 
نرخ سود در ايران نسبت به ساير كشورها باالتر است اما 
در اين شرايط چنين نرخ سودي طبيعي و معمول است. 

پرداختوامبدونسپردهبهمتقاضيان
از پيشنهاداتي كه پس از اعالم رسمي پرداخت اين 
وام مطرح شد ارائه چنين وام هايي به طرف تقاضا بود، 
محتشم در اين باره مي گويد: در اين زمينه بايد منافع 
ملي در نظر گرفته ش��ود، در واقع بايد توليد افزايش 
ياب��د. درحال حاض��ر اگر تقاضاي موث��ر وجود ندارد 
تقاضاي پنهان ديده مي ش��ود كه در حال جمع شدن 
اس��ت و هر ازدواج و طالق مي تواند به صورت پنهان 
تقاضاي مسكن ايجاد كند و اگر تقاضايي در بازار ديده 
نمي شود، دليلي بر عدم وجود چنين تقاضايي نيست. 
نايب رييس انجمن انبوه سازان تهران ادامه مي دهد: 
بايد توليد افزايش يابد تا قيمت ها از اين طريق كنترل 
ش��ود و در صورتي كه خريدار به ب��ازار مراجعه كرد، 

مانند متقاضيان بازار ارز شوكه نشود. 
او تصري��ح مي كند: عالوه بر حماي��ت از عرضه از 
س��وي دولت بايد به متقاضيان هم كمك ش��ود تا از 
واحدهاي مسكوني عرضه شده استفاده كنند و چرخه 
عرضه و تقاضا به شكل معقولي ادامه يابد و به تعادل 
برسد كه يكي از راه هاي ايجاد عرضه پرداخت وام هاي 

بدون سپرده به خريداران است. 

طي چند روز گذشته برخي رسانه هاي مخالف دولت 
براي اشاعه نااميدي در كشور و خنثي جلوه دادن اثرات 
برجام مدعي ش��دند كه يكي از دستاوردهاي برجام كه 
ورود هواپيماهاي نو اس��ت، شكست خورد و مرد شماره 
يك خريد هواپيماهاي جديد از سمت خود در وزارت راه 
و شهرسازي استعفا و كشور را ترك كرده است. در حالي 
كه اصغر فخريه كاشان در پي حذف سمت قائم مقامي در 
دس��تگاه هاي دولتي از اين سمت خارج و در حال حاضر 
به عنوان مش��اور وزير راه و شهرسازي در امور بين الملل 
مش��غول به كار است و تنها به مدت چند روز در يكي از 
كشورهاي خارجي پيگير درمان بيماري فرزند خود بوده 
است. در اين ميان، شركت بويينگ هم يكي از سفارشات 
ايران را به شركت ديگري تحويل داد و اين موجب ايجاد 

هياهو در رسانه هاي مخالف دولت شد. 
به گزارش ايلنا، فخريه كاشان ضمن توضيح درباره علت 
به تعويق افتادن تحويل س��فارش ايران توس��ط بويينگ، 
تاكيد ك��رد: وقوع تمام اين ش��رايط در قراردادهاي خريد 
هواپيماهاي جديد از ايرباس، بويينگ و  اي. تي. آر پيش بيني 
شده و با بازگش��ت تحريم ها يك ريال از پول ايران در اين 
قراردادها سوخت نمي شود. قرارداد خريد هواپيما از بويينگ 
به قوت خود باقي است و هيچ تغييري نكرده است. ايران اير 
پيش پرداخت براي تحويل هواپيما را اگرچه با كمي تاخير، 
اما فراهم كرد و اين تاخير در مهلتي بود كه قانونا مجاز به 
آن بودي��م و اين تاخير خارج از مهلت قانوني نبوده اس��ت.  
او ادام��ه داد: در قرارداد احتياط هاي الزم پيش بيني ش��ده 
به طوري كه اگر پولي پرداخت مي شود در مقابل ضمانتنامه 
بانكي باش��د. بويينگ هم بان��ك موردنظر را تعيين و متن 
ضمانتنامه را ارس��ال كرده بود و متن ضمانتنامه هم مورد 
تاييد بانك مرك��زي قرار گرفت. اما هفته گذش��ته زماني 
كه قرار ش��د اين ضمانتنامه را صادر كنند با اين مش��كل 
مواجه ش��دند كه بانك موردنظر ص��دور اين ضمانتنامه را 
ب��ه تاريخ پس از ۲۲ ارديبهش��ت موكول و اعالم كرد براي 
بررس��ي شرايط فعال دس��ت نگه مي دارد البته اعالم نكرده 
كه قص��د صدور ضمانتنامه را ندارد بلكه در حال بررس��ي 
ش��رايط هس��تند. در نتيجه اين مس��اله باعث شد كه ما 
هم پ��ول پيش پرداخت را آزاد نكنيم، چراكه ش��رط واريز 
پيش پرداخ��ت اين بود در مقاب��ل پرداخت آن ضمانتنامه 

بانكي دريافت كنيم. 

فخريه كاش��ان تاكيد كرد: بانكي كه اين ضمانتنامه را 
تنظيم كرده با بانك مركزي هماهنگ است و درباره متن 
ضمانتنامه به توافق رس��يده اند. بنابراي��ن تمام اقدامات 
انجام ش��ده اما در آخرين لحظ��ه بانك اعالم كرد كه در 
حال بررسي موضوع ضمانتنامه است. به اين ترتيب پولي 
ه��م كه باب��ت پيش پرداخت فراهم ك��رده بوديم را آزاد 
نكرديم. حال كه بويينگ در آن موعد مقرر پيش پرداخت 
را دريافت نكرده بايد ب��راي تاريخ هاي بعدي پرداخت و 
تحويل سفارش مذاكره كنيم و تاريخ جديد تعيين كنيم 
بنابراين اتفاق خاصي نيفتاده كه عده يي چنين هياهويي 

را به راه انداخته اند. 
وي در پاسخ به اينكه اگر ۲۲ ارديبهشت امريكا از برجام 
خارج شود، سرنوشت قراردادهاي خريد هواپيما چه خواهد 
شد، اظهار كرد: س��خت است كه از امروز شرايط احتمالي 
را پيش بين��ي كنيم و بگوييم چه ش��رايطي پيش مي آيد. 
اما اين قراردادها بس��تگي به عكس العم��ل اروپايي ها دارد. 
اگر اروپايي ها مس��تقل از امري��كا و بدون نياز به مجوزهاي 
امريكايي همكاري ه��اي خود را با ايران ادامه دهند در اين 
صورت هيچ مشكلي پيش نمي آيد و روال ورود هواپيماهاي 

جديد ادامه خواهد داشت.
او اف��زود: اما اگ��ر اروپاهايي ها به تبع اينك��ه امريكا از 
برجام خارج ش��ده بگويند كه تحريم هاي قبلي برگش��ته 
اس��ت و ما بايد در همكاري با اي��ران احتياط كنيم و براي 
ادامه همكاري ها از امريكا مجوز بگيريم، بسياري از حوزه ها 
ازجمل��ه خريد هواپيم��ا تحت تاثير اي��ن عكس العمل قرار 
مي گيرند. بنابراين سرنوش��ت قراردادها بس��تگي به رفتار 

اروپايي ها، چين، روسيه، هند، كره و... خواهد داشت. 
در مورد بويينگ هم بايد بگويم ممكن اس��ت ش��ركت 
بويينگ نتواند هواپيمايي را ب��ه ايران تحويل دهد. تفاوت 
ق��رارداد ايرب��اس با بويينگ اين اس��ت ك��ه بويينگ يك 
شركت امريكايي اس��ت و ناچار است كه مجوز همكاري با 
ش��ركت هاي ايراني را از امريكا دريافت كند. اما ايرباس اگر 
مورد حمايت اروپايي ها قرار بگيرد نياز به اين مجوز ندارد و 
مي تواند بدون مجوز از امريكا هم همكاري ها را ادامه دهد. 

مجوز اوفك براي بويينگ و ايرباس و  اي.تي.آر دو سال 
اعتبار دارد. بنابراين، اين سوال پيش مي آيد كه در صورت 
احتمال خروج امريكا از تحريم بايد دوباره مجوز اخذ ش��ود 
يا اينكه حداقل دو س��ال از امضاي ق��رارداد فرصت اجراي 

قرارداد وجود دارد. مشاور وزير در پاسخ به سوال گفت: آن 
مجوز ناش��ي از تفاهمنامه برجام است، اگر از برجام خارج 
شوند و اوفك هم مدعي شود كه اين مجوزها در اين شرايط 
جديد باطل است يا اينكه اروپايي ها محتاطانه عمل كنند، 
مش��كالتي پيش خواهد آمد. بنابراي��ن بايد منتظر رفتار و 
عكس العمل اروپايي ها باش��يم. البته باتوجه به فضايي كه 
وجود دارد معتقدم فشار بر امريكا زياد خواهد بود كه اروپا 
معامالت و روابط اقتصادي خود را با ايران بتواند حفظ كند. 
وي ب��ا بيان اينكه در ارائ��ه پيش پرداخت ها به بويينگ 
ممكن اس��ت پول ايران بلوكه ش��ود، گف��ت: اين احتمال 
در تم��ام حوزه هاي همكاري با امريكا وجود داش��ته اما در 
حوزه خريد هواپيما پيش پرداخت به ازاي ضمانتنامه بانكي 
پرداخت مي ش��د. اما يادمان باشد كه امريكايي ها پول هاي 
قانون��ي بانك مرك��زي را بلوكه كردن��د در حالي كه پول 
بانك مركزي قانونا به هيچ وجه نبايد بلوكه مي ش��د. وقتي 
قاع��ده و قانوني وجود ندارد و وقت��ي معاهده برجام كه در 
ش��وراي امنيت تصويب شده و ۵ كشور آن را امضا كرده اند 
توس��ط يك فرد كه به هيچ چيز غير از قانون زور پايبندي 
ندارد، ناديده گرفته مي شود بنابراين احتمال هر رفتاري از 
وي وجود دارد.  به گفته فخريه كاش��ان س��ال هاي ۲۰۱۹، 
۲۰۲۰ و... نوبت تحويل س��فارش هواپيماهاي بويينگ به 
 ايران اير است و ساير نوبت ها در صورت ارائه پيش پرداخت 

سر جاي خود هستند. 
او تصريح كرد: طبيعي اس��ت كه اگر هزينه خريد در 
موعد مقرر پرداخت نشود هواپيما به شركت ديگري كه 
در نوبت اس��ت، تحويل داده شود. كما اينكه اين فرصت 
ب��راي ايران هم به وجود آمد كه برخي رس��انه ها مدعي 
ش��دند ايران قصد خريد هواپيماي مرجوعي را دارد. در 
س��ال ۲۰۱8 نويت براي تحويل سفارش نداريم اما بايد 
مذاكره كنيم كه نوبت ش��ركت ديگري را به ايران بدهند 

و اين موضوع قابل مذاكره است.
او ادام��ه داد: دو فرون��د  اي.تي.آر به زودي وارد كش��ور 
مي ش��ود و در اجراي قرارداد  اي.تي.آر هيچ مشكلي وجود 
ندارد. همچنين صحبت هايي كه درباره خريد هواپيماهاي 
س��وخو در ميان است اما اگر س��وخو هم بخواهد به ايران 
هواپيم��ا بفروش��د با مقررات فعل��ي بايد مج��وز امريكا را 
دريافت كند اما اگر بخواه��د از قطعات امريكايي بكاهد تا 
نيازي به اخذ مجوز اوفك نداش��ته باشد، آن هواپيما ديگر 
نمي تواند سوخو باش��د. اما مي تواند راه حل باشد 4۰درصد 
قطعات سوخو از امريكا تامين مي شود. بنابراين فروش اين 

هواپيماي روسي هم نيازمند مجوز اوفك است. 

رييس ش��وراي ش��هر تهران گف��ت: معاونت اجتماعي 
و فرهنگي ش��هرداري فقط ۲هزار ميلي��ارد تومان بودجه 
فرهنگ��ي دارد كه مق��دار زيادي از اي��ن بودجه هم صرف 
مناس��بات و خرج پخت آش و مداحان مي ش��ود به همين 
دليل ش��هرداري نمي تواند به تنهايي از پس آس��يب هاي 
اجتماع��ي بربيايد.  به گزارش ايلنا، محس��ن هاش��مي در 
نشس��ت مشترك ش��وراي برنامه ريزي و توس��عه استان و 
كميته برنامه ريزي شهرس��تان تهران با اش��اره به س��ابقه 
طوالني ش��هرداري در ايران گفت: تاكن��ون تهران نزديك 
به ۵۵ ش��هردار داشته است، اما وضعيت شورا فرق مي كند 
۲۰س��ال قبل از انقالب قانون آن ش��كل گرفته و ۲۰ سال 
طول كشيد تا تشكيل شود، اميدوارم شرايط طوري نباشد 
كه ۲۰س��ال ديگر زمان ببرد تا دولت اختيارات شورا را به 

آن واگذار كند. 
وي ادامه داد: ۲4 وظيفه دولت بايد به ش��ورا اعطا شود 
اما عملكردها نشان مي دهد، دستگاه اجرايي حاضر نيست 
به قوانين اجرايي ش��ورا پايبند باشد و سيستم كماكان به 
سمت دولتي ش��دن پيش مي رود.  وي با بيان اينكه هيچ 

اليحه يي در ش��وراي عالي استان ها و طرحي در مجلس و 
دولت وجود ندارد كه تحقق اين ۲4 مسووليت را عمال نشان 
دهد، افزود: مديريت ش��هري آمادگي حل مشكل دولت را 
دارد براي مثال وقتي آموزش و پرورش مش��كل زمين دارد 
ش��هرداري به محض آغاز كار وعده مي دهد كه زمين را به 

آ نها اختصاص دهد. 
رييس ش��وراي شهر با اشاره به مطالبات مردم افزود: 
۹۳درصد مطالب��ات مردم حل معضل ترافيك و آلودگي 
هواست و ما مي توانيم فقط با تجهيز ۲۰۰ كيلومتر مترو 
و ۱۵ ايس��تگاه تعداد سفرهاي شهري را از ۲ ميليون به 
7ميليون افزايش دهيم. هاشمي در ادامه با شوخي گفت: 
م��ردم حق دارند بگوين��د ما بي عرضه هس��تيم، چراكه 
اكنون ش��اهد هدررف��ت منابع هس��تيم. فرماندار تهران 
نيز در اين جلس��ه با بي��ان اينكه روزانه ۲۰۰هزار نفر در 
ش��هر تهران تردد مي كنند، افزود: ساالنه 7۰ ميليون نفر 
سفر در تهران انجام مي شود. عيسي فرهادي گفت: شهر 
تهران با حدود ۹.۵ ميليون جمعيت حدود 4۰ مش��كل 

جدي دارد كه بايد رفع شود. 

وي با بيان اينكه تهران در س��رانه آموزش��ي، ورزشي و 
درماني جايگاه مناس��بي ندارد به طوري كه يكي از مناطق 
پرجمعي��ت تهران ب��ا ۳۰۰هزار نفر فاق��د حتي يك تخت 
بيمارس��تاني اس��ت، گفت: نرخ بيكاري تهران ۱۱.۵درصد 
اس��ت و با توجه به خيل مهاجرت بيكاران به تهران و عدم 
وجود مكانيسمي براي كاهش مهاجرت، كاهش آن سخت 
اس��ت.  مصطفي كواكبيان نيز در حاش��يه جلسه شوراي 
برنامه و توسعه استان تهران در خصوص تحقيق و تفحص 
از شهرداري تهران گفت: طرح تحقيق و تفحص از عملكرد 
ش��هرداري تهران يك بار به مجلس آم��د، اما راي نياورد و 
دوباره آن را كليد مي زنيم و به نظر مي رسد در دو، سه هفته 
آينده در مجلس مجددا مطرح شود. وي با بيان اينكه »اگر 
نمايندگان راي دهند حتما ب��ه صورت جدي اين موضوع 
را بررس��ي مي كنيم«، گفت: حفظ بيت المال براي ما مهم 
است و مهم نيس��ت كه اين اتفاقات در دوره چه كسي رخ 
داده باشد.  نماينده تهران با بيان اينكه »رقم هاي نجومي از 
واگذاري امالك و امكانات به گوش ما مي رسد« در پاسخ به 
اين سوال كه چقدر احتمال دارد، طرح تحقيق و تفحص از 
شهرداري تهران راي بياورد؟ گفت: االن زمينه بيشتر فراهم 
اس��ت، چرا كه در آن دوره برخي ها سوداي رييس جمهور 

شدن داشتند.

سردار محمدرضا مهماندار رييس پليس راهور استان تهران در نشست رسانه يي با موضوع جزئيات 
طرح ترافيك س��ال ۹7 و تمهيدات ترافيكي نمايشگاه كتاب گفت: در ابتدا الزم است، درباره دو هفته 
تذكرات ارشادي درباره ورود به طرح ترافيك توضيح داد. اين گونه نيست كه ما دو هفته كسي را جريمه 
نكني��م. ما دفعه اول پس از ورود به مح��دوده، اين موضوع را به راننده خودرو اطالع مي دهيم كه وارد 

طرح شده اما پس از بار اول تمام ورودها شامل جريمه مي شود. 
به گزارش مهر، سردار مهماندار درباره طرح جديد ترافيك تصريح كرد: اين طرح قطعا اشكال دارد 
و ما زمان كمي براي اجرا داشتيم. اما چون مصوبه بود اجرا كرديم و اميدواريم به مرور اين نواقص رفع 
شود. البته تاكيد مي كنم حتما در مورد نواقص كه از طرف شهرداري و پليس وجود دارد، اغماض به كار 

مي رود و شهروندان جريمه نمي شوند. 

فروشبالگردهايروسيه
بهايران

كمپاني »بالگردهاي روس��يه« نخستين سفارش 
تحويل دو بالگرد را از ايران دريافت كرد. 

به گزارش ايس��نا از ريانووستي، آندره بوگينسكي 
مديركل كمپاني بالگردهاي روس��يه گفت: مذاكرات 
مي��ان روس��يه و ش��ركت هاي ايران��ي همچنان در 
جريان اس��ت، ما نخستين سفارش ساخت دو بالگرد 

غيرنظاميКа-226 را از ايران گرفته ايم. 
وي افزود: اين بالگرد چند منظوره س��بك داراي 
سيستم كواكسيال اس��ت و حداكثر وزن آن ۳.۶تن 

است و قادر است تا يك تن بار حمل كند. 
اين مقام روس با تاكيد بر اينكه نام شركت ايراني 
خريدار بالگرد افش��ا نخواهد شد، اظهار كرد: تفاوت 
اصلي اين بالگردهاي جديد در آن است كه به راحتي 
قابليت نصب كابين مس��افربري را دارد و مي تواند به 
بالگ��ردي براي حمل ۶ نفر مجهز ش��ود يا كابين آن 
با ماژول هاي در نظر گرفته شده، مجهز به تجهيزات 

ويژه شود. 

جزئياتبرنامههايچهارگانه
تشويقيبنادركشور

س��ازمان بنادر و دريان��وردي برنامه ريزي كرده تا با 
ارائه مشوق هايي چهارگانه شرايط را براي توسعه دريايي 

كشور فراهم كند. 
به گزارش ايس��نا، هادي حق ش��ناس، معاون امور 
درياي��ي اين س��ازمان تصريح كرد: با توج��ه به اهداف 
كالن كشور در توسعه بنادر اقتصادي و رشد سهم دريا 
در اقتصاد ايران س��ازمان بن��ادر در حوزه هاي مختلف 
برنامه ريزي هاي��ي كرده كه اميدواريم در س��ال جاري 

بخشي از نتايج آن عملياتي شود. 
وي ب��ا بيان اينكه يك��ي از اصلي ترين اين برنامه ها 
توس��عه فعاليت بنادر خاص كشور است، بيان كرد: در 
اين ح��وزه بندر چابهار براي م��ا اهميت قابل توجهي 
خواهد داش��ت. ما تالش مي كنيم با ارائه تخفيف هايي 
شرايط را براي جذب الينرهاي بين المللي فراهم كنيم. 
در اي��ن بندر تا س��قف 8۰ درصد تخفي��ف عوارض و 
خدمات دريايي در نظر گرفته مي شود و براي كاالهاي 
غيرترانزيت��ي نيز كه بيش از 7۵ه��زار تن حجم دارند، 

مشوق هايي در نظر گرفته مي شود. 
معاون امور دريايي س��ازمان بنادر با اشاره به تالش 
ايران براي رشد آمار ترانزيت دريايي گفت: در اين حوزه 
بندر ش��هيد رجايي براي ما بيش��ترين اهميت را دارد. 
س��ازمان بنادر ت��الش مي كند كه اين بن��در به عنوان 
ه��اب دريايي منطقه ش��ناخته ش��ود و از اين رو براي 
كشتي هاي ترانزيتي در بندر شهيد رجايي مشوق هايي 

اجرايي خواهند شد. 
حق ش��ناس يكي ديگر از برنامه هاي سازمان بنادر 
را توس��عه صادرات درياي��ي عنوان كرد و اف��زود: اين 
موضوع كه چه در بنادر جنوبي و چه در بنادر ش��مالي 
اجرايي مي شود براي صادركنندگان دريايي تخفيف ها 
و تشويق هايي به همراه خواهد داشت. در بنادر شمالي 
بر اي صادركنندگاني كه از طريق دريا كاالهايشان را به 
همسايگان خزر مي رسانند، مشوق هايي در نظر گرفته 
ش��ده كه اميدواريم در كوتاه مدت اين آمار را در حوزه 
كاالهاي غيرنفتي افزايش دهد.  به گفته وي يكي ديگر 
از محورهاي در نظر گرفته شده از سوي سازمان بنادر، 
توس��عه مشوق ها در عرصه مسافربري دريايي است. در 
اين حوزه براي اشاعه فرهنگ دريانوردي به كساني كه 
شناورهاي مسافري وارد ناوگان مي كنند، تسهيالت قابل 
توجه اعطا مي شود زيرا يكي از اصلي ترين برنامه هاي ما 

توسعه آمار گردشگران دريايي است. 

ايرانشهر

آگهيمناقصهعمومييكمرحلهاي
 شماره ۹7/۶

ش��ركت آب و فاضالب اس��تان ايالم در نظر دارد تعداد ۱۰۰۰ عدد دريچه منهول از جنس چدن داكتيل به قطر ۶۰ × ۶۰ س��انتيمتر با سطح مقطع دايره به صورت 
لوالدار از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. كليه توليدكنندگان و تامين كنندگان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه از تاريخ ۹7/۲/۱۰ لغايت 
۹7/۲/۲۲ به س��امانه تداركات الكترونيك دولت به آدرس: WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمايند. ضمناً كليه مراحل مناقصه از دريافت اس��ناد مناقصه تا 
ارائه پيشنهادات و بازگشايي پاكت ها و عقد قرارداد از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران پيشنهادات خود را شامل 
پاكت هاي الف-ب و ج عالوه بر ارسال از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت، به صورت فيزيكي نيز به دفتر حراست و امور محرمانه شركت نيز ارسال نمايند.

مبلغ سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال مي باشد. 
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات ۹7/۳/۱

تاريخ بازگشايي پاكات ۹7/۳/۲
هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 

نوبتاولدوشنبه97/2/10
نوبتدومسهشنبه97/2/11

نوبت دوم
شركت آب و افضالب 

استان ايالم

روابطعموميشركتآبوفاضالباستانايالم

قرارداد خريد از بويينگ به قوت خود باقي است 

بودجه فرهنگي شهرداري كجا هزينه مي شود؟

روايت پليس از اجراي طرح ترافيك
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صنعت، معدن و جتارت14
اخبار

معاون طرح و برنامه وزير صنعت، ماموريت و راهبردهاي صنعتي سال 97 را تشريح كرد

خبرخوشبرايصاحبانبنگاهها
تعادل   

عملك��رد وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت در 
دولت دوازدهم روز گذش��ته از س��وي معاون طرح 
و برنامه اين وزارتخانه تش��ريح ش��د. اين نشست با 
خبرهاي خوش��ي براي توليدكنن��دگان همراه بود. 
بنا به اظهارات رض��ا رحماني در حوزه تامين مالي 
وزارت صنع��ت دو برنام��ه دارد كه يكي دس��تيابي 
توليد كنن��دگان به تس��هيالت با قيمت مناس��ب و 
ديگ��ري اصالح ماليات اس��ت؛ از همين رو احتمال 
تعلي��ق ۲ س��اله مالي��ات ب��ر ارزش اف��زوده براي 

توليدكنندگان در سال جاري وجود دارد.
البت��ه اين خب��ر در حالي اعالم ش��د كه معاون 
ماليات س��ازمان امور ماليات��ي از اين موضوع اظهار 
بي اطالعي مي كند. »نهايي شدن استراتژي صنعت 
در سال جاري، طرح نوسازي ناوگان تجاري كشور، 
پروژه فعال سازي معادن كوچك، ايجاد حدود 530 
هزار فرصت ش��غلي جدي��د« را مي ت��وان از ديگر 
ماموريت هاي اين وزارتخانه در س��ال 1397 عنوان 

كرد.
همچنين در خصوص حمايت از توليد پوش��اك 
ط��رح ويژه ي��ي در دس��تور كار متولي��ان صنعتي 
كش��ور ق��رار گرفت��ه كه بر اس��اس برنام��ه وزارت 
صنعت، ش��ركت هاي پش��تيباني ب��راي حمايت از 
توليد كنن��دگان ايجاد ش��ده اس��ت. از ويژگي هاي 
اين طرح اين اس��ت كه عملي��ات تامين مواد اوليه، 
طراحي و بازاريابي بر عهده ش��ركت هاي پشتيباني 
توليد پوش��اك باش��د. معاون طرح و برنامه وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت همچني��ن از برگزاري 4 
نشس��ت شوراي معاونين در سال جديد در راستاي 
حماي��ت از كاالي ايران��ي خب��ر داد و پروژه ه��ا و 
راهبردهاي اين وزارتخانه را در س��ال جديد تشريح 

كرد. 

 صنعت به روايت آمارها
بر اس��اس تشريح عملكرد وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت از س��وي مع��اون ط��رح و برنام��ه وزير 
صنع��ت، اين وزارتخانه موفق ش��ده ب��ه تعهدات و 
ماموريت ه��اي خ��ود در س��ال 1396 جامه عمل 
بپوش��اند. مطابق آمار اعالمي و بر اس��اس »برنامه 
مل��ي اش��تغال«، وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
در س��ال 1396 متعهد به ايج��اد ۲80هزار فرصت 
ش��غلي بود كه س��هم اين وزارتخانه در سال جاري 
نيز ايجاد 530هزار فرصت شغلي جديد است. رضا 
رحماني اما مي گويد در س��ال جاري استارت آپ ها 
نقش مهمي در ايجاد مشاغل جديد خواهند داشت.
بن��ا به اظه��ارات رضا رحماني در س��ال 1396 
در بخ��ش صنع��ت، مع��دن و تجارت 450 ش��غل 
پيش بيني ش��ده بود كه اين هدف محقق شد. اين 
در حالي اس��ت ك��ه تعهد ما در اي��ن بخش ايجاد 

۲80هزار شغل بود.
او افزود: امس��ال موضوع پوشاك، استارت آپ ها 
و لجس��تيك به موضوع اش��تغال اضافه شده كه در 
زمينه استارت  آپ ها موضوع نويني نيز هست، ايجاد 
10هزار شغل هدف گذاري شده است. عالوه بر  اين 
حدود 7ميليارد يورو براي زيرس��اخت هاي زنجيره 
فوالد در چند س��ال آينده نيز بايد س��رمايه گذاري 
شود. همچنين به گفته رحماني، نزديك به 1۲هزار 
طرح باالي 60درصد در كش��ور وجود داش��ت كه 
هدف گذاري س��ال 1395 افتتاح ح��دود 5 هزار و 
400 طرح نيم��ه تمام باالي 60 درصد پيش��رفت 

فيزيكي بود كه محقق شد.

همچنين 6 هزار طرح در س��ال 96 تكميل شد 
كه 6 هزار و ۲00 واحد با پيش��رفت فيزيكي باالي 

60درصد بايد امسال تكميل شود.
از سوي ديگر بر اساس آمار اعالمي معاون وزير 
صنعت، س��ال گذش��ته 756 پروان��ه بهره برداري و 
حدود 998 پروانه اكتش��اف صادر ش��ده كه نسبت 
به سال گذشته ۲5.5درصد افزايش را تجربه كرده 
اس��ت. بنا بر آمار اعالمي در س��ال گذش��ته براي 
5851 واح��د پروانه بهره برداري با س��رمايه گذاري 
حدود 30هزار ميليارد تومان صادر ش��د. همچنين 
در اين سال حدود 9 ميليارد دالر صادرات معدن و 

صنايع معدني رخ داده است. 
همچنين مطابق داده هاي ارائه شده، 998 فقره 
پروانه اكتش��اف معدني در سال 1396 صادر شده 
كه در اين بخش نس��بت به س��ال 95 رشد ۲5.5 
درصدي داش��تيم. همچنين برق مصرفي مشتركي 
صنعتي در س��ال 96 حدود 7.9 افزايش يافته و در 
حوزه گاز مصرفي 4.5 درصد رشد را تجربه كرديم. 
رحماني ب��ا اعالم اين آمارها اقدام��ات مهم وزارت 
صنع��ت در س��ال 96 را اصالح س��اختارها و بهبود 

فضاي كسب و كار عنوان كرد. 

 ماموريت هاي صنعتي سال 97
»طرح نوس��ازي صنايع، طرح نوس��ازي ناوگان 
حمل و نقل كاالي تجاري كشور، اعطاي تسهيالت 
به صنايع و فعال س��ازي مع��ادن كوچك « از ديگر 
برنامه هايي اس��ت كه اين وزارتخانه در سال 1397 

به دنبال آن است.
ت��داوم وضعي��ت رك��ودي در طول چند س��ال 
گذش��ته موجب انجماد مناب��ع مالي بانك ها و عدم 
تخصيص بهينه آنها به صنايع ش��ده بود. به همين 
جهت صنايع مختلف كش��ور با كمبود س��رمايه در 
گ��ردش و نقدينگي مواجه ش��ده بودن��د و همين 
موض��وع موجب تعميق ركود هم ش��ده بود. بنا بر 
طرح تزريق نقدينگي به بنگاه هاي كوچك اقتصادي 
قرار بود به بيش از ۲0ه��زار بنگاه توليدي كوچك 

تسهيالت داده شود. حاال اما رحماني از اعطاي اين 
ميزان تسهيالت به ۲8هزار بنگاه توليدي مي گويد 
و اي��ن يعني چتر حمايتي وزارتخانه بر س��ر صنايع 
بيش��تري سايه گسترانده است. به گفته او، قرار بود 
براي 10هزار واحد كوچك توليدي ۲0هزار ميليارد 
تومان تامين مالي ش��ود كه خوشبختانه بانك ها در 
اين زمينه با ما همراه بودند كه تا اين لحظه بيش از 
۲8 هزار و 5۲9 واحد از تسهيالت استفاده كرده اند 
و حدود ۲0 هزار ميليارد هدف گذاري ش��ده به اين 

واحدها تخصيص يافته است. 
او در بخش ديگري از س��خنان خود با اشاره به 
توليد پوش��اك مي گويد: در همه استان هاي كشور 
ب��راي اين صنع��ت برنامه ريزي ش��ده و حمايت از 
توليد پوش��اك و كاالي ايراني به عنوان يك پروژه 
تعريف ش��ده و برنامه ريزي خاصي براي آن در سال 
97 ص��ورت گرفته اس��ت. آمارها نش��ان مي دهند 
عالوه بر واردات رس��مي، ساالنه دست كم ۲ميليارد 
دالر پوشاك به صورت قاچاق وارد كشور مي شود و 
بنابراين اجراي طرح هايي براي حمايت از توليدات 

داخلي بسيار ضروري است.
مع��اون وزير صنعت در خص��وص طرح حمايت 
از تولي��د پوش��اك در وزارت صنع��ت اي��ن ط��ور 
مي گوي��د: يكي از اق��الم عم��ده واردات قاچاق به 
كشور پوش��اك بوده است و بر اساس برنامه وزارت 
صنعت، ش��ركت هاي پش��تيباني ب��راي حمايت از 

توليد كنندگان ايجاد شده است. 
او ب��ا بي��ان اينكه يكي از ويژگ��ي اين طرح اين 
اس��ت كه عملي��ات تامين م��واد اولي��ه، طراحي و 
بازارياب��ي بر عهده ش��ركت هاي پش��تيباني توليد 
پوشاك است، گفت: اين طرح براي مناطق مختلف 
ازجمله واحدهاي روس��تايي قابل اجراس��ت. پيرو 
جلس��ات روزهاي اخي��ر برنامه  جامع��ي هم براي 
حماي��ت از توليد كنندگان كف��ش از مرحله توليد 

مواد اوليه تا مرحله عرضه تدوين شده است. 
رحماني اما به طرح شناسايي ظرفيت هاي توليد 
ملي در جهت عمل به راهبرد درون زايي هم اش��اره 

كرد و گفت: اين طرح از اواخر سال 1396 آغاز شد 
و همه استان هاي كشور درگير اين موضوع هستند 
و درص��دد ب��ه روز كردن اطالعات صنعتي كش��ور 
هستند. او همچنين با اشاره به اينكه تا تير ماه سال 
1397 آمار و اطالع��ات بخش صنعت كامال به روز 
مي شود در مورد راه اندازي سامانه جامع تجارت نيز 
گفت: راه اندازي اين س��امانه در جهت شفاف  كردن 
تجارت و به روز ش��دن اطالعات اين بخش است و 
اتفاقا يكي از آثار وجود چنين سامانه هايي در كشور 

كاهش واردات قاچاق است. 
او همچنين با اش��اره به برنامه ه��اي خودرويي 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت نيز گفت: امس��ال 
جلس��ه شوراي سياس��ت گذاري خودرو را با حضور 
وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت برگ��زار كرديم كه 
محمد ش��ريعتمداري در اين جلس��ه يك ماه براي 
جمع بندي سند راهبردي خودرو مهلت داده است. 
اين س��ند تا اواخر ارديبهش��ت م��اه نهايي و ابالغ 

خواهد شد. 

 »ماليات بر ارزش افزوده«؟
اف��زوده  ارزش  ب��ر  مالي��ات  تعلي��ق  زمزم��ه 
توليدكنن��دگان در چن��د ماه گذش��ته در محافل 
گوناگون اقتص��ادي به گوش مي رس��يد و حاال اما 
به نظر مي رس��د اين موضوع به اجرا نزديك ش��ده 
باشد. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت با اشاره به 
جلسه مسووالن وزارتخانه ها با رييس جمهور در دو 
هفته گذشته مي گويد: رييس جمهور در اين نشست 
تاكيد كرد كه افزايش ماليات توليد كنندگان هدف 
ما نيس��ت اما سياس��ت دولت افزايش پايه مالياتي 

است. 
به گفته رحماني »قانون ماليات بر ارزش افزوده« 
همچني��ن در مجلس هم در دس��تور كار قرار دارد 
و هم برنامه يي مبني بر اينكه تس��هيالتي در حوزه 
دريافت ماليات در اختيار توليد كنندگان قرار گيرد. 
در اين خصوص با سازمان امور مالياتي رايزني شده 
تا تس��هيالتي در حوزه ماليات ب��ر ارزش افزوده به 

توليد كنندگان داده شود. به عنوان نمونه با سازمان 
ام��ور مالياتي رايزني ش��ده تا تس��هيالتي در حوزه 
ماليات بر ارزش افزوده به توليدكنندگان داده شود 
كه دامنه آن از تعليق دو س��اله تا ارائه تس��هيالت و 

تجديدنظر روي ارقام مالياتي خواهد بود.
پيش ت��ر نيز محمد ش��ريعتمداري وزير صنعت، 
معدن و تجارت در نشست كميسيون ويژه حمايت 
از تولي��د مل��ي بر ضرورت اصالح قان��ون ماليات بر 
ارزش اف��زوده براي حمايت از توليدكنندگان داخل 
تاكي��د كرده و گفته بود يكي از راهكارهاي حمايت 
از توليد اين اس��ت كه مالي��ات ارزش افزوده فقط 
در آخرين زنجيره و از مصرف كننده نهايي دريافت 
شود. با اين حال اگرچه معاون وزير صنعت از تعليق 
دو ساله ماليات بر ارزش افزوده توليد كنندگان خبر 
مي دهد اما معاون ماليات بر ارزش افزوده س��ازمان 
ام��ور مالياتي از اين موضوع ابراز بي اطالعي كرده و 
معتقد اس��ت همه مباحث بايد در چارچوب قانون 

باشد.
محمد مس��يحي با بي��ان اينكه هي��چ تغييري 
در رون��د ماليات ارزش اف��زوده نداريم، تاكيد كرده 
اس��ت: تاكن��ون رايزني و بحث��ي در رابطه با تعليق 
دو ساله ماليات ارزش افزوده توليدكنندگان برگزار 
نشده است. بنابراين بايد منتظر بود و ديد ماجراي 
تعلي��ق ماليات ب��ر ارزش افزوده، ك��ه از وعده هاي 
رييس جمهور به توليدكنندگان بوده اس��ت، به كجا 

مي رسد. 

 اكران آماري جذب پول 
مديركل دفت��ر س��رمايه گذاري خارجي وزارت 
صنع��ت، روز گذش��ته ك��ه در جم��ع خبرن��گاران 
 حاضر ش��ده بود، روند جذب سرمايه خارجي را در
3 بخش صنعت، مع��دن و تجارت اكران كرد. بنابه 
آم��ار اعالمي افروز بهرامي بع��د از برجام در بخش 
صنع��ت، معدن و تج��ارت حدود 6 ميلي��ارد دالر 
س��رمايه گذاري خارجي مصوب داش��تيم كه كليه 
اين سرمايه گذاري ها وارد مراحل اجرايي شده است.

همچنين مطابق داده هاي ارائه ش��ده در دولت 
دوازده��م ميزان س��رمايه گذاري مص��وب خارجي 
۲.7ميلي��ارد دالر بوده كه اتفاقا پيش��رفت فيزيكي 
آن هم ش��روع ش��ده است. در س��ال 1396 ميزان 
س��رمايه گذاري مصوب خارج��ي 3.5ميليارد دالر 
ب��وده و نس��بت به س��ال 1395 كه مي��زان جذب 
سرما يه گذاري خارجي ۲ميليارد دالر بوده 75درصد 
رشد را تجربه كرديم. به گفته او در ۲0سال گذشته 
ميزان جذب سرمايه گذاري كشور در بخش صنعت، 
معدن و تجارت كال 40ميليارد دالر بوده كه نش��ان 
مي ده��د بع��د از برجام گش��ايش هاي خوبي اتفاق 

افتاده است.
او با بيان اينكه در يك ماه گذش��ته يك ميليارد 
س��رمايه گذاري مصوب خارجي داش��ته ايم، افزود: 
از بع��د برج��ام از 170پ��روژه س��رمايه گذاري در 
بخ��ش صنعت، مع��دن و تجارت ح��دود 70پروژه 
به بهره برداري رسيده اس��ت. افروز در مورد جذب 
س��رمايه گذاري خارجي در بخ��ش خودرو و صنايع 
غذاي��ي ه��م گفت: در س��ال جاري »رن��و« حدود 
480ميلي��ون دالر و در بخش صنايع غذايي حدود 
300ميلي��ون يورو س��رمايه گذاري خارجي مصوب 
ش��ده است. همچنين بنابه آمار اعالمي، استان هاي 
آذربايحان غرب��ي، فارس و مركزي در زمينه جذب 
س��رمايه گذاري خارجي در دولت دوازدهم پيش��رو 

هستند. 

 خط و نشان سازمان حمايت 
براي محتكران

ايس�نا  درحالي كه برخي خبره��ا از احتكار قطعات 
يدكي خ��ودرو و عدم عرض��ه آن به ب��ازار حكايت دارد، 
معاون نظارت بر كاالهاي س��رمايه يي و خدمات سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان هش��دار داد در 
صورت مش��اهده احتكار با اين موضوع برخورد مي شود. 
اگرچ��ه برخي فروش��ندگان و عرضه كنندگان علت عدم 
عرضه قطعات يدكي خودرو را مشخص نبودن قيمت ارز 
و احتمال لزوم افزايش قيمت قطعات يدكي اعالم كرده اند 
ام��ا به گفت��ه وحيد مناي��ي، معاون نظارت ب��ر كاالهاي 
س��رمايه يي و خدمات سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان هر گونه عدم عرضه و احتكار كاال براساس 
قانون، قابليت پيگيري و برخورد دارد بنابراين براس��اس 
قوانين موجود در صورت مش��اهده و ارائه گزارش مستند 
از موضوع احتكار محصوالت ازجمله قطعات يدكي خودرو 
اين س��ازمان وظيفه برخورد با آن را بر عهده دارد. وحيد 
مناي��ي افزود: از مردم درخواس��ت مي كني��م در صورت 
مشاهده و دريافت گزارشي در اين باره موضوع را از طريق 
بازرسان اتاق اصناف يا بازرسان سازمان صنعت، معدن و 
تجارت پيگيري كنن��د يا گزارش هاي مربوطه را به تلفن 
1۲4 اطالع دهند كه نتيجه شكايت پس از بررسي به آنها 

منعكس خواهد شد. 

 فهرست جديد كاالهاي 
مشمول استاندارد اجباري

مهر  سازمان ملي اس��تاندارد در جديدترين فهرست 
كاالهاي وارداتي مشمول رعايت مقررات استاندارد اجباري 
براي سال 1397 تعدادي از كاالها را به اين فهرست افزوده 
است. در اين فهرس��ت تغييراتي اعمال شده كه براساس 
آن برخي كاالها مش��مول دريافت استاندارد اجباري قرار 
گرفته اند و يك كاال نيز از ش��مول اين موضوع خارج شده 
اس��ت. براساس آخرين تغييرات س��ازمان ملي استاندارد 
كاالهاي بلبرينگ و رولبرينگ صنعتي تا قطر داخلي 10 
اينچ، ۲1قلم ابزارآالت، ميكروارگانيس��م هاي پروبيوتيك، 
الكتروپمپ آب خانگي، انواع بلندگو و 13قلم كاال مرتبط 
با آتش نش��اني از تاريخ 1396.3.1 تاريخ ثبت س��فارش 
اوليه مش��مول استاندارد اجباري هس��تند. از سوي ديگر 
متولي استاندارد كشور، تور ماهيگيري وارداتي را از تاريخ 
1396.3.1 از شمول استاندارد اجباري خارج كرده است. 
همچنين در فهرس��ت ابالغي تاكيد ش��ده است كه فقط 
واحدهاي توليدي المپ روشنايي داراي پروانه بهره برداري 

معتبر مجاز به واردات اجزا و قطعات المپ هستند. 

 تالش نمايندگان مجلس براي 
ساماندهي بازار خودرو 

پايگاه خبري اتاق تهران |خودروهاي س��واري تمام 
برقي و برقي-بنزيني )هيبريدي( مش��مول سود بازرگاني 
مي ش��وند و وضع هرگونه حقوق ورودي بر اين خودروها 
ممنوع اس��ت. افزايش چن��د ده ميلي��ون توماني قيمت 
خودروهاي وارداتي در بازار، بي س��اماني قيمت ها در بازار، 
افزايش تعرفه هاي واردات خودرو و... در سه ماه گذشته و 
ادامه آن در نهايت باعث ش��د كه هفته گذشته مجلس به 
اين موضوع ورود كند و در طرحي به دنبال ساماندهي بازار 
خودرو باشد. طرحي كه البته تعدادي از نمايندگان آن را 
ب��ه صورت دو فوريتي به صحن علن��ي ارائه دادند ولي در 
نهايت تنها يك فوريت آن راي آورد و حاال بايد با بررسي 
در كميسيون هاي تخصصي در نوبت رسيدگي در مجلس 
قرار گيرد. اما جزئيات اين طرح چيست و نمايندگاني كه 
اي��ن طرح 1۲ماده يي را ارائ��ه داده اند به دنبال چه چيزي 
هستند.  به گزارش اتاق بازرگاني تهران بررسي اين طرح به 
صورت كلي نشان مي دهد كه نمايندگان به دنبال شكستن 
انحصار توليد خودرو در داخل كش��ور و توليد خودروهاي 
بي كيفيت، كاهش تعرفه  خودروهاي ورودي و ايجاد رقابت 
سالم در بازار توليد خودرو، باال بردن استاندارد توليد خودرو 
در كش��ور و مجبور كردن ش��ركت هاي خودروس��ازي به 
رعايت آنها و داشتن مسووليت مدني نسبت به اين موضوع 
اس��ت. طبق اين طرح دولت مكلف اس��ت، حقوق ورودي 
خودروهاي سواري را بر اساس حجم موتور، ميزان مصرف 
سوخت و ميزان آاليندگي به صورت پلكاني و هدفمند تا 
س��قف حقوق ورودي 55درصد ظرف مدت س��ه ماه پس 
از الزم االجرا ش��دن اين قان��ون تعيين كند. همچنين در 
ماده يي ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف ش��ده 
اس��ت براي افزايش رقابت پذيري خودروهاي توليد داخل 
به گونه يي برنامه ريزي كند كه حقوق ورودي خودروهاي 
سواري از سال 97 به صورت تدريجي و با ميانگين ساالنه 
5درصد تا 10 درصد كاهش يابد تا در س��ال پاياني سند 
چش��م انداز بيس��ت س��اله )1404( ميزان حقوق ورودي 
خودروهاي س��واري حداكثر به بيست درصد برسد. عالوه 
بر اين نكته مهم ديگر اين طرح توجه به تعرفه خودروهاي 
برقي و هيبريدي اس��ت: خودروهاي سواري تمام برقي و 
برقي-بنزيني )هيبريدي( مشمول سود بازرگاني مي شوند 
و وضع هرگونه حقوق ورودي بر اين خودروها ممنوع است. 

 واردات تخم مرغ متوقف شد
ايرنا| دبي��ركل كانون سراس��ري انجمن هاي صنفي 
پرورش دهندگان مرغ تخم گذار از افزايش توليد تخم مرغ 
در كشور خبر داد و گفت: با متناسب شدن عرضه و تقاضا 
براي اين كاال، واردات آن متوقف ش��ده اس��ت. سيد فرزاد 
طالكش همچنين از كاهش قيمت تخم مرغ در خردادماه 
امس��ال خبر داد و گفت: نياز كشور به  ويژه در ماه مبارك 
رمض��ان از محل تولي��دات داخلي تامين اس��ت. با توجه 
به تش��ديد آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در اواخر س��ال 
گذش��ته و درگيري واحدهاي مرغ تخم گذار مادر، قيمت 
تخم م��رغ به دليل عدم ت��وازن در توزيع در اس��تان هاي 
بزرگ همچون تهران افزايش يافت در حالي كه در بحران 
بيماري آنفلوآنزاي مرغي نيز در خرده فروشي ها تخم مرغ 
تولي��د داخل عرضه مي ش��د و در همان زم��ان نيز نيازي 
به واردات نداش��تيم. تنها آن بخ��ش از توليدات تخم مرغ 
كاهش يافت كه براي افزايش سرانه مصرف و صادرات در 
نظر گرفته شده بود. اگر در اواخر سال گذشته با مديريت 
توليد تخم م��رغ اس��تان هاي همچون خراس��ان رضوي، 
اصفهان، يزد و فارس آن را به بازار تهران سوق دهيم، هيچ 
ش��وك قيمتي در اين زمينه رخ نمي داد. دبير كل كانون 
پرورش دهندگان مرغ تخم گذار پيش بيني كرد: در صورت 
بروز بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در س��ال 97 با 
مديريت بازار و عرضه تخم مرغ به ميزان حداقل ۲00 تن از 
يك پايانه و رونق بسته بندي اقتصادي اين محصول )درج 
قيمت روي بس��ته بندي تخم مرغ( به طور حتم با مشكلي 

مواجه نمي شويم. 

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد

رايزني خودروسازان براي افزايش قيمت
گروه صنعت   

»ش��وراي رقابت براس��اس آناليزي كه از سوي 
خودروس��ازان ارائ��ه مي ش��ود، در م��ورد قيم��ت 
خودروهاي ب��االي 45 ميليون تومان تصميم گيري 
مي كند.« اين جمله يي بود كه معاون وزير صنعت، 
معدن و تجارت روز گذش��ته در حاش��يه مراس��م 
تحوي��ل ۲50 دس��تگاه خ��ودرو تج��اري در جمع 
خبرن��گاران عنوان ك��رد. بنا به اظهارات محس��ن 
صالحي نيا، ش��وراي رقابت براس��اس آناليزي كه از 
سوي خودروسازان ارائه مي شود كه شامل مواردي 
همچ��ون ضريب كيفي��ت و فرم��ول قيمت گذاري 
اس��ت، نس��بت به تصميم گيري در افزايش يا عدم 
افزايش خودروهاي ب��االي 45 ميليون تومان اقدام 
مي كن��د. بر اين اس��اس، خودروهاي ب��ا نرخ كمتر 
از 45 ميلي��ون توم��ان باي��د با هماهنگي ش��وراي 
رقابت اقدام به هر گونه تغيير قيمت داش��ته باشند. 
صالحي ني��ا همچني��ن از رايزن��ي خودروس��ازان با 
ش��وراي رقابت براي افزايش قيمت ك��ه باتوجه به 
آنالي��ز هزينه هاي خود در هر س��ال، اي��ن اتفاق را 
رق��م مي زنند، خبر داد. البته از آن س��و، مديرعامل 
س��ايپا با اش��اره به اينكه با فرم��ول تعيين نرخ ارز 
در قيمت گ��ذاري خودرو معترض هس��تيم، گفت: 
ش��وراي رقابت فرمول خاصي ب��راي قيمت گذاري 
خ��ودرو دارد و ما نيز انتقادات��ي به اين فرمول وارد 
مي دانيم. به گفت��ه او، تاثيرگذاري ارز روي خودرو 
بسيار باالست؛ چراكه بس��ياري از قطعات منفصله 
خودروها، وارداتي بوده و بخشي از قطعات  هاي تك 
مستقيم از نرخ ارز تاثير مي پذيرد كه شوراي رقابت 
در فرمول مربوطه از بانك مركزي برداشت مي كند 
كه اش��كاالتي به آن وارد است كه اميدواريم امسال 
بتواني��م اين نرخ را اص��الح كنيم. اما در عين حال، 
وزي��ر صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد كه بايد با 
افزايش به��ره وري از افزايش بي رويه قيمت خودرو 

جلوگيري كنيم. 

 صادرات به روايت شريعتمداري 
وزير صنعت، معدن و تجارت در مراس��م تحويل 
۲50دس��تگاه خودرو تجاري س��ايپا گف��ت: امروز 

يك ميليارد و 55 ميليون دالر پروفرماي توليد تهيه 
ش��ده و در حال گشايش اعتبار هستند و محموله ها 
ني��ز در ح��ال ورود به كش��ور هس��تند و از مرداد 
اميدواريم كه نخس��تين محموله ها را به خودروهاي 

ساخت داخلي وارد كنيم. 
محمد ش��ريعتمداري افزود: براي توسعه ناوگان 
حمل و نقل تجاري در حال حركت شتابان هستيم و 
اميدواريم باتوجه به اينكه صنعت خودرو يك صنعت 
پيشران است، ساير بخش ها را نيز به حركت درآورد. 
او افزود: براي توليد يك ميليون و 750 هزار دستگاه 
خودرو سواري در س��ال 97 برنامه ريزي شده است 
 كه اميدواريم كيفيت هم ب��اال رود، ضمن اينكه در 
13 عنوان كاالي صنعتي در س��ال 96 با رشد سال 
قبل از آن در حال حركت اس��ت و اكثر رش��ته ها با 

رشد توليد مواجه بودند.
شريعتمداري همچنين درباره قيمت خودروهاي 
داخلي اظهار كرد: قيم��ت خودروها از افزايش نرخ 
ارز مبادله ي��ي از 3700 توم��ان ب��ه 4۲00توم��ان 
متاثر مي ش��ود. او با بيان اينكه در بخشي از صنعت 
خودرو نيازمند واردات برخي قطعات هستيم، گفت: 
همچنين حقوق و دس��تمزد افزايش يافته و ممكن 
اس��ت نياز ب��ه افزايش قيمت ها باش��د. البته بايد با 
افزاي��ش بهره وري از رش��د بي روي��ه قيمت خودرو 
جلوگي��ري كنيم. ب��ه گفته او، قيم��ت خودروهاي 
زي��ر 45 ميلي��ون تومان از س��وي ش��وراي رقابت 
تعيين مي ش��ود. بقيه خودروها كه قيمت آنها باالي 
45ميلي��ون تومان اس��ت، توس��ط خودروس��از و با 
نظارت س��ازمان حمايت از نظر روش قيمت گذاري 
تعيين مي ش��وند ك��ه اميدواريم ب��ا حداقل افزايش 

قيمت خودرو مواجه باشيم. 
 شريعتمداري در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
با اشاره به افزايش 15درصدي صادرات در فروردين 
س��ال جاري اظهار كرد: 39.4درصد رش��د صادرات 
صنعتي را شاهد هستيم كه اميدوارم رشد مثبت تا 
پايان س��ال افزايش يابد و واردات فروردين نيز رشد 
7.7درصدي را تجربه كرديم و اين اميدواري وجود 
دارد كه تراز تجاري مثبت ش��ود. بنا به اظهارات او، 
تم��ام تالش دولت رش��د صادرات اس��ت و البته در 

صادرات فروردين ماه نيز رشد ميعانات گازي منفي 
بوده و بيشترين سهم رش��د را كاالهاي غيرنفتي و 

صنعتي تشكيل دادند. 
معاون وزير صنعت با بي��ان اينكه خودروهاي با 
ن��رخ كمت��ر از 45ميليون تومان باي��د با هماهنگي 
ش��وراي رقابت اقدام به هر گونه تغيير قيمت داشته 
باشند، گفت: خودروسازان درحال رايزني با شوراي 
رقاب��ت براي افزايش قيمت هس��تند كه با توجه به 
آناليز هزينه هاي خود در هر س��ال اين اتفاق را رقم 

مي زنند. 
محس��ن صالحي نيا در حاش��يه مراس��م تحويل 
۲50دس��تگاه خودرو تجاري در جم��ع خبرنگاران 
گفت: ش��وراي رقابت براس��اس آناليزي كه از سوي 
خودروسازان ارائه مي شود و شامل مواردي همچون 
ضري��ب كيفي��ت و فرم��ول قيمت گ��ذاري اس��ت، 
نس��بت به تصميم گيري در افزايش يا عدم افزايش 
خودروه��اي زي��ر 45ميليون تومان اق��دام مي كند. 
در م��ورد خودروهاي باالي 45ميلي��ون تومان نيز 
خودروس��ازان درخواست هايي را دارند كه بخشي از 
هزينه ه��اي آنها ازجمله تامي��ن ارز افزايش يافته و 
البت��ه پيش از تك نرخي ش��دن ارز نيز اين افزايش 

هزينه براي آنها اتفاق افتاده بود. 
صالحي ني��ا ادامه داد: با توج��ه به اختياراتي كه 
س��تاد تنظيم بازار دارد در رابطه ب��ا خودروهاي با 
قيمت باالي 45ميليون تومان تصميم گيري خواهد 
كرد اما بايد توجه داش��ت كه نه تنها خودروسازان 
بلك��ه تمامي كاالهايي كه در س��طح جامعه عرضه 
مي شود، تغييراتي در سطح قيمت هماهنگ با ستاد 
تنظيم بازار، س��ازمان تعزيزات و س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان انجام خواهند داد. 
وي در پاس��خ به پرسش��ي ديگر مبني بر اينكه 
برخي قطعه سازان تا پيش از يكسان سازي نرخ ارز، 
دسترس��ي به دالر مبادله يي هم نداشته اند و بر اين 
اساس تاكنون چند ثبت سفارش براي قطعه سازان 
خ��ودرو با دالر ۲400توماني صورت گرفته اس��ت، 
گفت: قطعه سازان براساس قطعاتي كه مجاز به ثبت 
سفارش هستند به سيس��تم بانكي مراجعه كرده و 
ارز مي گيرن��د؛ درحالي كه در بخش قطعه س��ازي، 

برخي اقالم نرخ متقاضي براي ارز اعمال مي كردند 
و برخ��ي ديگر، برخوردار از نرخ مبادله يي بودند كه 
به تبع آن، آن بخشي كه از دالر مبادله يي استفاده 

مي كند با افزايش هزينه مواجه شده است. 
معاون وزير صنعت، مع��دن و تجارت بيان كرد: 
ارز متقاضي نيز حول و حوش 3600 تا 3700تومان 
بطور ميانگين در سال 96 اعمال شده و اواخر سال 
ن��رخ تغييراتي داش��ته اما براس��اس آناليز هزينه ها 
مي توانيم جمع بندي كنيم كه بخشي از هزينه هاي 
توليد در صنعت قطعه س��ازي افزايش يافته اس��ت. 
از آن س��و، مديرعامل گروه خودروس��ازي سايپا در 
حاش��يه مراسم تحويل ۲50 دستگاه خودرو تجاري 
در جم��ع خبرن��گاران از ارائه درخواس��ت افزايش 
قيمت خودروهاي زير 45 ميليون توماني س��ايپا به 
ش��وراي رقابت خبر داد و گفت: درخواس��ت خود را 
در پايان س��ال 96 به ش��وراي رقابت اعالم كرديم. 
قاس��م جهرودي اف��زود: منتظر اعالم نظر ش��وراي 
رقاب��ت درخصوص ميزان و چگونگي افزايش قيمت 
خودوره��اي زير 45 ميليون تومان هس��تيم و البته 
كار كارشناسي دقيقي روي اين نرخ هاي پيشنهادي 

انجام داده ايم. 
به گفته او، بس��ياري از واردكنن��دگان افزايش 
قيمت ها را پيش از س��ال جدي��د روي محصوالت 
خ��ود اعمال كردن��د، اما م��ا براي حف��ظ حرمت 
مش��تري افزايش قيمت هاي خود را به سال جديد 

موك��ول كرده ايم اما م��ا هم يك بن��گاه اقتصادي 
هس��تيم. جهرودي افزود: افزاي��ش نرخ حامل هاي 
توليد ازجمله مواد پليمري و پالس��تيك را ش��اهد 
هس��تيم و باتوج��ه ب��ه اينك��ه ن��رخ ارز مبادله يي 
500 توم��ان افزاي��ش داش��ته اس��ت به ه��ر حال 
هنوز نتوانس��ته ايم موافقت ش��وراي رقابت را براي 
افزايش قيم��ت خودروهاي خ��ود دريافت نماييم. 
 جه��رودي در بخ��ش ديگ��ري از س��خنان خ��ود 
ب��ا اش��اره ب��ه افزايش قيم��ت حامل ه��اي خودرو 
خاطرنش��ان كرد: ما بس��ياري از قطع��ات منفصله 
خود را از خارج كش��ور وارد مي كني��م كه متاثر از 
نرخ اس��ت ضمن اينكه فوالدسازي ها نيز باتوجه به 
عرضه محصوالت خ��ود در بورس، چند بار افزايش 
قيمت را تا س��قف 40درصد اعمال كردند. بنابراين 
افزايش نرخ فوالد در قيمت گذاري هاي ما به صورت 
واقع��ي ديده نمي ش��ود و افزايش قيمتي كه اكنون 
اعمال كرده ايم بخشي از اين باال رفتن نرخ فوالدي 
پليمري ه��ا و س��اير قطع��ات را پوش��ش مي دهد. 
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا معتقد است كه 
بازار عرضه و تقاضا بايد شكل بگيرد و بازار از حالت 
كنترلي خارج شود. به گفته او، اين نظر كارشناسي 
من است كه بايد عرضه و تقاضا در بازار شكل گيرد 
و توليد كننده و مصرف كننده، بازار را شكل دهند نه 
اينكه قيمت گذاري ها به صورت كنترلي و دستوري 

صورت گيرد. 
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15 نفت و انرژي
 گازگرفتي مرگبار 

در پارس جنوبي 
 ايلنا| نشت گاز هيدروژن سولفور باعث گازگرفتگي دو 
نفر از كاركنان فاز 12 پارس جنوبي شد كه در اين حادثه 
يك نفر از آنها جان خود را از دس��ت داد. حس��ن نوروزي 
مدير روابط عمومي مجتمع گازي پارس جنوبي با اش��اره 
به حادثه فاز 12 پارس جنوبي اظهار داشت: روز يك شنبه 
در زمان تعميرات اساسي مسير خط لوله به سمت فلر قرار 
بود كه مسير مسدود شود اما نشت گاز هيدروژن سولفور 

باعث گازگرفتگي دو نفر از كاركنان شد. 
وي افزود: طي اين حادثه و گازگرفتگي اين دو نفر، يكي 
از آنها در چنگان فوت كرد و فرد ديگر به بيمارستان شيراز 
اعزام شد. مدير روابط عمومي مجتمع گازي پارس جنوبي 
تصريح كرد: اكنون فرد حادثه ديده تحت مراقبت هاي ويژه 
است و حال عمومي او مناس��ب است. وي يادآور شد: در 
حال حاضر توليد در پااليشگاه روال عادي را طي مي كند. 

وخامت اوضاع آبي اصفهان 
ايسنا| معاون حفاظت و بهره برداري شركت مديريت 
مناب��ع آب ايران گفت: در حال حاضر وضعيت آبي در كل 
كشور بس��يار پرمخاطره است؛ چراكه ش��رايط خشك و 

كم آبي را در طول ۵۰ سال اخير تجربه مي كنيم. 
جهانگي��ر حبيبي درخصوص وضعي��ت منابع آبي در 
استان ها اظهار كرد: در حال حاضر استان اصفهان شرايط 
بدتري را نسبت به ساير استان ها تجربه مي كند؛ به گونه يي 
كه كم آبي در اين استان نسبت به سال هاي گذشته بسيار 
بي سابقه است. وي با اش��اره به برنامه ريزي هايي كه براي 
رس��يدگي به اين مس��اله در حال انجام است، گفت: چند 
روز است كه با حضور قائم مقام وزير نيرو و مسووالن ارشد 
حوزه آب جلسات متعددي را در استان اصفهان براي حل 
بحران آب برگزار مي كنيم كه اميدواريم بتوانيم با بررسي 
چالش ها مشكالت را پشت س��ر بگذاريم. معاون حفاظت 
و بهره برداري ش��ركت مديريت منابع آب ايران ادامه داد: 
به دنبال اين هستيم تا برنامه هايي را براي حل اين بحران 
تدوين و آنه��ا را وارد مرحله اجرا كني��م؛ چراكه در حال 
حاضر ش��رايط منابع آبي وخيم است و بايد براي حل اين 
مس��اله گام هاي بزرگي برداشت. حبيبي در پاسخ به اين 
سوال كه آيا ممكن است در تابستان استان اصفهان دچار 
جيره بندي آب ش��ود، گفت: اميدواريم چنين مشكلي به 
وج��ود نيايد و تمام تالش خ��ود را براي اين منطقه انجام 
خواهيم داد. درمورد س��اير اس��تان ها ه��م بايد گفت كه 
تاكنون برنامه يي براي جيره بندي درنظر گرفته نش��ده و 
اميدواريم كه چالش آبي امسال بدون مشكل سپري شود. 

عالقه اليسنسورهاي اروپايي 
به پتروشيمي ايران 

نيپن�ا| معاون وزي��ر نفت در امور پتروش��يمي گفت: 
شركت هاي اروپايي عالقه مند به فروش ليسانس هستند و 
ما مي خواهيم ليسانس را به صورت متمركز دريافت كنيم 

و شركت ها با پرداخت حق ليسانس از آن بهره ببرند. 
س��يدرضا ن��وروز زاده مديرعامل ش��ركت ملي صنايع 
پتروش��يمي در اج��الس مدي��ران طرح ه��اي صنع��ت 
 NPC پتروشيمي اظهار كرد: در گذشته مديريت طرح با
بود اما پس از خصوصي س��ازي و شروع پروژه هاي جديد، 
اگر سياس��ت گذاري متمرك��ز صورت نگي��رد واحدهاي 
پتروش��يمي با مشكالت و زيان مواجه مي شوند و به ناچار 
تالش مي كنند جزيره يي مستقل شوند كه عملي نيست. 

وي با اش��اره به تقس��يم بندي كارها و ارائه خدمات و 
يوتيليتي توسط ش��ركت هايي چون دماوند، مخازن سبز 
و مديري��ت HSE منطق��ه، تصريح ك��رد: در صورتي كه 
مش��اركت و همكاري در راس��تاي حل مشكالت صورت 
نگيرد كش��ور دچار ضرر جمعي مي ش��ود. م��ا مي توانيم 
ش��ركت ها را رصد و مش��كالت را در شركت ملي صنايع 

پتروشيمي پيگيري كنيم. 
مديرعامل ش��ركت ملي صنايع پتروش��يمي با اش��اره 
ب��ه اينكه هم اكنون بيش از6۰ طرح پتروش��يمي در حال 
اجراس��ت، تصريح كرد: عمده اين طرح ه��ا در دو منطقه 
عس��لويه و ماهش��هر اج��را و به طور كلي ح��دود نيمي از 
محصوالت پتروش��يمي در منطقه عسلويه توليد مي شود. 
عس��لويه جايگاه مهمي دارد و اگر مشكالت اين منطقه به 
صورت جمعي حل نشود، هم سرمايه گذار و هم مردم زيان 
مي بينند. معاون وزير نفت در امور پتروش��يمي با اشاره به 
حضور خود در س��مينار دو روزه يي در پاريس با صاحبان 
ليسانس، گفت: صاحبان ليسانس مانند UOP عالقه جدي 
به عقد قرارداد و فروش ليسانس به ايران دارند. نوروززاده از 
تصميم شركت ملي صنايع پتروشيمي براي اخذ ليسانس 
به صورت متمركز خبر داد و گفت: در اين زمينه مذاكراتي 
داش��تيم، معتقديم كه مناسب نيست شركت ها به صورت 
فردي با اليسنسورها مذاكره كنند، قرارداد ببندند و شركت 
بعدي از كپي ليس��انس يك واحد ديگر استفاده كند بلكه 
خريد ليس��انس بايد ب��ه صورت متمركز ص��ورت گيرد و 
كساني كه تمايل به استفاده از ليسانس را دارند با پرداخت 

حق ليسانس از آن بهره مند گردند. 

كوتاه از دنياي انرژي

فايننشال تايمز گزارش داد 

5 پيشران نفت 75 دالري 
بعضي بر اين باورند كه كاهش توليد اوپك و متحدانش به اندازه كافي بازار را با كمبود عرضه مواجه كرده تا تهديد نفت شيل كم رمق شود 

شهيندخت موالوردي مطرح كرد

فرصت برابر زن و مرد در صنعت نفت فراهم شود

گروه انرژي| نادي صبوري- عليرضا كياني|
قيمت نفت خام در سال جاري براي نخستين بار 
به باالي 7۵ دالر در هر بشكه رسيد. اما چه عواملي 
در رق��م خوردن چنين رش��دي دخيل بوده اند و تا 
كج��ا پيش خواهند رفت؟ اين پرسش��ي اس��ت كه 
فايننش��ال تايمز در گزارش پيش رو به آن پاس��خ 
داده اس��ت. در اين گ��زارش خواندني، فايننش��ال 
تايمز ۵ عامل را پيش��ران قيم��ت نفت در ماه هاي 
اخير دانس��ته اس��ت كه احتمال خ��روج ترامپ از 
برجام يكي از اين عوامل به ش��مار مي رود. گزارشگر 
فايننش��ال تايمز همچنين به كاهش اثر نفت شيل 
در مناس��بات بازار پرداخته و آن را يكي از مس��ائل 
اثرگذار در رش��د قيمت ها در سطوح بي سابقه در 3 
س��ال اخير معرفي كرده است. ش��يل باوجود رشد 
در توليد نتوانس��ته در ماه هاي اخير روند افزايش��ي 
قيمت طالي سياه را مهار كند. در اين گزارش اراده 
عربستان س��عودي براي عرضه آرامكو از يك س��و و 
انجام اصالحات از س��وي ديگر كه پادش��اهي را به 
درآمدهاي هر چه بيشتر نفت نيازمند مي كند عامل 
ديگر در تحقق نفت 7۵دالري عنوان ش��ده اس��ت. 
در واق��ع فايننش��ال تايمز در اين گ��زارش توضيح 
مي دهد كه عربس��تان با مقاومت در پايان دادن به 
برنامه كاهش توليد نفت خام، با يك تير دو نش��ان 
مي زند. البته نقش روس��يه نيز قابل ناديده  گرفتن 
نيست. شما را به مطالعه مشروح اين گزارش دعوت 

مي كنيم. 
1. عرضه و تقاضا

ساده ترين دليل براي افزايش قيمت نفت كاهش 
عرضه نفت به بازار در 18 ماه اخير اس��ت. انبارهاي 
نف��ت خام كه در دوران اش��باع بازار در س��ال هاي 
مابين 2۰14 تا 2۰16 پر ش��ده بودند حال به دليل 
تقاضاي ب��االي اقتصاد جهاني كه در روزهاي رونق 
خود به س��ر مي ب��رد و كاهش توليد نفت از س��وي 

اوپك و روسيه، موجودي رو به كاهشي دارند. 
الي��ور جيك��وب از ش��ركت اطالع��ات ان��رژي 
پتروماتريكس در اين باره به فايننشال تايمز گفت: 
»مازاد عرضه تقريبا دارد تمام مي ش��ود. هنوز بازار 
به ش��دت با كمبود عرضه مواجه نش��ده اما با پايان 
يافتن دوران اش��باع بازار، ش��رايط براي باال رفتن 

قيمت ها مهيا شده است.« 
2. اوپك و روسيه

اگر موجودي انباره��اي نفتي به وضعيت عادي 
خود بازگردند آيا اوپك و روس��يه به محدود كردن 
تولي��د نف��ت ك��ه از آغاز س��ال 2۰17 دس��ت كم 
1.8ميلي��ون بش��كه در روز از تولي��د بازار كاس��ته 
اس��ت، پاي��ان خواهن��د داد؟ بيش��تر تحليلگران و 
معامله كنندگان معتقدند كه اين اتفاق نمي افتد. با 
اينكه مس��كو در مورد تاثير قيمت هاي بيش از 7۰ 
دالر بر تحريك عرضه منابع چون نفت شيل اظهار 
نگراني كرده اس��ت، در حال حاضر راضي است كه 
راه خود را از اوپك جدا نكند. رهبر غيررسمي اوپك 
يعني عربستان س��عودي، عنوان كرده كه هنوز كار 

اين توافق به پايان نرسيده است. 
آژانس بين المللي انرژي در هفته گذشته اعالم 
ك��رد كه اگ��ر هدف گذاري اوپ��ك، كاهش ذخاير 
نفت جهاني به مقدار ميانگين پنج س��اله باش��د، 
اين س��ازمان مي تواند موفقيت در ماموريت خود 

را اعالم كند. 
برخي بر اين باور هستند كه تخمين هاي دست 
پايين از وجود تنگنا در ب��ازار، درخصوص تقاضاي 
نف��ت خ��ام نيز وج��ود دارد. نش��انه اي��ن تخمين 
پايين دس��ت، افزايش بيش از ۵ ميليون بش��كه يا 
۵درصدي تقاضا در 3 س��ال گذشته و انتظار براي 
رسيدن مصرف نفت جهاني به بيش از 1۰۰ ميليون 
بش��كه در روز در انتهاي سال جاري ميالدي است. 
اين بدين معناس��ت كه به نس��بت همان تعداد روز 
درنظر گرفته ش��ده در برآوردها، ميزان بيش��تري 
نفت خام براي ذخيره س��ازي نياز اس��ت تا تقاضاي 

پااليشگاه ها را پوشش دهد. 
خالد الفالح وزير نفت عربستان از نياز به تحريك 
سرمايه گذاري هاي بزرگ تر در ذخاير نفتي صحبت 
كرده اس��ت. عربستان ش��ركت  نفتي دولتي آرامكو 
را آماده كرده تا وارد بازار بورس ش��ود. عربستان از 
همي��ن حاال اميد دارد كه بتواند در عرضه آرامكو از 
قيمت هاي باالي نفت س��ود زيادي ببرد. همچنين 
هيات حاكمه درصدد اس��ت تا اصالحات اجتماعي 
و اقتصادي گسترده يي را در اين كشور محافظه كار 

به اجرا گذارد. 
بيل فارن پرايس از موسسه اطالعات سياست هاي 
نف��ت به فايننش��ال تايمز گفت: »نش��اني از اينكه 

اوپك بخواهد روند افزايش��ي قيمت نفت را محدود 
كند وجود ندارد. عربستان سعودي به داليل متعدد، 
منافع كوتاه مدت��ي در افزايش قيمت نفت دارد كه 
يك��ي از اي��ن داليل به آرامكو مربوط مي ش��ود. در 
كنار آن، عربستان در دوران حساس اصالحات قرار 
دارد. بخش هاي زيادي ممكن است اين وضعيت را 
س��خت طي كنند، داشتن درآمد اضافه بدون شك 

براي اين گروه ها به درد خواهد خورد. 
 3. ريسك ژئوپليتيك

ب��ازار نف��ت هميش��ه با چش��مي ب��از نظاره گر 
ريس��ك هايي اس��ت كه مي تواند عرضه را با مشكل 
روب��ه رو ك��رده و توازن ش��كننده عرض��ه و تقاضا 
را ب��ر هم زن��د. اما زماني كه عرضه نس��بتا با تنگنا 
مواجه اس��ت، اختالل هاي عرضه اهميتي دوچندان 

مي يابند. 
نزديك ترين خطري كه ب��ازار را تهديد مي كند 
احتمال قريب ب��ه يقين بيرون آمدن رييس جمهور 
امري��كا از تواف��ق اتمي با اي��ران و اعم��ال دوباره 
تحريم ها بر صادرات نفت اين كش��ور است. ترامپ 
در ماه آينده تصميم خود را خواهد گرفت و امانوئل 
ماكرون رييس جمهور فرانسه در همين هفته گفت 
كه او انتظار دارد امريكا نظر خود را درباره ماندن يا 

ترك برجام در ماه آتي اعالم كند. 
خط��ر دوم��ي ك��ه بازاره��ا را تهدي��د مي كند، 
ونزوئالست؛ جايي  كه توليد نفت به دليل بحران هاي 
مال��ي و اقتصادي حداقل ۵۰۰ هزار بش��كه در روز 
كاهش يافته اس��ت و نش��اني از اينكه شركت نفتي 
دولت��ي ونزوئال يعني  پ��ي دي وي اس اي بتواند رويه 

توليد را تغيير دهد به چش��م نمي خورد. همچنين، 
ريس��ك تحريم هاي بيشتر امريكا بر دولت نيكالس 
م��ادورو ونزوئال را تعقي��ب مي كند؛ تحريم هايي كه 
پس از انتخابات ماه آين��ده مي تواند توليد نفت در 

اين كشور را هدف بگيرد. 
خط��ر س��وم ب��ه درگيري مي��ان غ��ول اوپك، 
عربستان س��عودي و شورش��يان حوث��ي در يم��ن 
بازمي گ��ردد. حوثي ها كه توس��ط عضو ديگر اوپك 
و رقيب منطقه يي عربس��تان يعني ايران پشتيباني 
مي ش��وند، حمله ه��اي خ��ود ب��ه زيرس��اخت هاي 
عربستان س��عودي را با هدف نش��انه گيري شاهرگ 

حياتي اين پادشاهي كويري تشديد كرده اند. 
از آنجا كه موش��ك هاي حوثي ه��ا رياض را نيز 
هدف قرار داده، احتمال ايجاد اختالل مس��تقيم در 
عرضه يا باال  گرفتن تنش ها بين ايران و عربس��تان 

وجود دارد. 
تهدي��د آخري ك��ه مي توان��د براي ب��ازار نفت 
مش��كل آفرين باش��د، ليبي اس��ت؛ جايي كه توليد 
با وج��ود افزايش روزانه يك ميليون بش��كه يي در 
روز، همچنان پس از گذش��ت 7 سال از آغاز جنگ 

داخلي به شدت متزلزل است. 
تمام اين سناريو ها مي تواند باعث افزايش قيمت 
نفت ش��ود. يك تحليلگر ارش��د نفت هش��دار داده 
است كه ريسك هاي ژئوپليتيك در بازار نفت بيش 

از هر زمان ديگري است كه وي به خاطر دارد. 
گ��ري راس مدي��ر نف��ت جهان در موسس��ه 
اطالعات مالي اس اند پي گلوبال پلتس و موسس 
شركت پيرا انرژي به فايننشال تايمز گفت: امكان 

بازگش��ت تحريم هاي ايران، انتخابات ونزوئال در 
2۰ م��اه م��ه و وضعيت موج��ود در يمن و ليبي 
بازار مس��تعد افزايش كرده اس��ت. احتمال وقوع 
اخت��الل غيرمتقارن در عرضه ك��ه هم اكنون در 
حال تحقق يافتن است حتي بيشتر از زمان بهار 

عربي است.« 
4. صندوق هاي پوشش ريسك

امس��ال صندوق هاي پوش��ش  ريس��ك و ديگر 
س��فته بازان تا حدي )آن هم به خاطر وجود ريسك 
ژئوپليتي��ك( ج��ذب ب��ازار نف��ت ش��ده اند. تا اين 
جاي كار، س��رمايه گذاران در موقعي��ت خريد قرار 
داش��ته اند، موقعيتي كه ب��ازار نفت خام با بودن در 
آن در ابتداي سال جاري يك ركورد را ثبت كرد. 

وج��ود س��فته بازي گس��ترده در ب��ازار عموم��ا 
زنگ خطري اس��ت كه از عدم ت��وازن در بازار خبر 
مي دهد و خطر فروش كل��ي در بازار را در صورتي 
كه س��رمايه گذاران س��ود جمعي ببرن��د را افزايش 
مي دهد. با اين همه س��ال جاري تاكنون شاهد اين 

اتفاقات نبوده   است. 
ب��ه گفته بانكداران، دليل اين امر اين اس��ت كه 
بخش اعظ��م پولي كه ب��ه بازار نف��ت مي آيد پول 
بلند مدتي اس��ت كه قرار اس��ت صرف دارايي هاي 
»چرخه نهايي« مانند كاالها ش��ود و اين دارايي ها 
نيز معموال پس از مدت طوالني انبس��اط اقتصادي 

سود ده هستند. 
يك اس��تدالل اين اس��ت، با اينكه اوراق بهادار 
ممكن است بعد از سال 2۰۰9 روند طوالني مثبتي 
را ط��ي كرده باش��د، كاالها در انته��اي چرخه هاي 
اقتصادي بهترين عملكرد خود را نش��ان مي دهند، 
آن  ه��م زمان��ي كه روند رو به رش��د ب��ازار تطبيق 
عرضه ب��ا تقاض��ا را ارزيابي مي كن��د. صندوق هاي 
پوشش ريس��ك نيز از ايجاد تغيير در ساختار بازار 
به خاطر كمبود عرضه س��ود مي برند؛ چراكه ايجاد 
تنگن��ا در عرضه باعث مي ش��ود كه معامالت آني با 
ارزش بيشتري نسبت به معامالت آتي انجام شوند. 

5. شيل
رش��د نفت شيل امريكا بس��يار بهتر از انتظارات 
بوده است، به طوري كه پيش بيني مي شود توليد كل 
نفت امريكا در سال جاري 1۰درصد يا 1.4 ميليون 
بشكه در روز افزايش يابد. توليد در امريكا به خاطر 
قيمت هاي ب��اال جريان نقدي آزاد را ايجاد مي كند. 
اما تقاضاي فزاينده آنچه به توليد نفت امريكا اضافه 
ش��ده بود را جذب كرد و به اي��ن دليل توليد نفت 
شيل باعث نش��ده روند افزايش قيمت نفت متوقف 

شود. 
پال هورس��نل از شركت استاندارد چارتر در اين 
باره به فايننش��ال تايمز گفت: »اقتصاد نفت ش��يل 
ديگر مهم ترين عامل تعيين كننده قيمت نيست.« 

محدوديت هاي زيرس��اخت در حوضچه پرمين 
باعث شده تا انتقال بشكه هاي نفت از غرب تگزاس 
به پااليشگاه ها، تانكرهاي ذخيره و به سواحل براي 

صادرات با دشواري مواجه شود. 

گروه انرژي|
دس��تيار  م��والوردي  ش��هيندخت  دي��روز 
رييس جمهوري در امور حقوق شهروندي در مراسمي 
ب��ا عنوان حقوق انس��اني زن در س��اختمان صندوق 
بازنشس��تگي وزارت نفت حاضر ش��ده و اظهاراتي را 
پيرامون لزوم افزايش س��هم زنان از مشاغل در وزارت 
نفت مطرح كرده است. در اين مراسم فاطمه تندگويان 
مش��اور وزير نفت در امور زنان گفته است كه در حال 
حاضر تنها 8.6درصد كاركنان در صنعت نفت را زنان 
تشكيل مي دهد. سهم زنان از مديريت در صنعت وضع 

بدتري نيز دارد و تنها 2درصد است. 
ب��ه گ��زارش ش��انا، ش��هيندخت م��والوردي در 
سمينار »حقوق انساني زن« كه ديروز )دوشنبه، 1۰ 
ارديبهشت ماه( در س��اختمان صندوق بازنشستگي، 
پس ان��داز و رف��اه كاركن��ان وزارت نف��ت و با حضور 
فاطمه تندگويان مش��اور وزير در امور زنان و خانواده، 

ش��جاع الدين بازرگاني معاون وزي��ر در امور حقوقي و 
مجلس وزارت نفت و فريده پاداشي مشاور مديرعامل 
شركت ملي گاز در امور بانوان برگزار شد، اظهار كرد: 
تا پي��ش از اين، رويكرد ما در بحث توس��عه، تنها به 
شهرس��ازي كالبدي يا همان توس��عه فيزيكي توجه 
داش��ت، اما به مرور كه حقوق شهروندي جايگاه خود 
را در مديريت ش��هري مي يابد، مس��ائل اجتماعي و 

زيست محيطي را نيز به چالش مي كشد. 
به گفته موالوردي، شهر توسعه يافته شهري است 
كه بتواند در همه ابعاد، پاسخگوي نياز شهروندان باشد 
كه باتوجه به اين مس��اله، رويكردهاي شهروندي نيز 

تغيير مي كند. 
وي اظهار كرد: در اين زمينه با يك تعهد دوجانبه 
و دوسويه مواجه هستيم كه بايد به بهترين نحو آن را 
به انجام برس��انيم، ضمن آنكه در بحث توسعه پايدار، 
بهبود كيفيت زندگي ايرانيان، هم وس��يله است و هم 

ه��دف كه براي رس��يدن به آن، يك كش��ور در حال 
توسعه، بايد از همه امكانات و ظرفيت هاي خود بهره 

ببرد، در غير اين صورت عقب مي ماند. 
دستيار رييس جمهوري در امور حقوق شهروندي 
با اشاره به اينكه توسعه پايدار به معناي تلفيق اهداف 
اجتماع��ي، اقتصادي و زيس��ت محيطي براي تحقق 
اه��داف به حق انسان هاس��ت، گفت: نباي��د فراموش 
ك��رد كه رس��يدن به اين اه��داف بايد ب��دون از بين 
بردن موقعيت هاي اجتماعي و زيس��ت محيطي براي 

نسل هاي آتي باشد. 
م��والوردي ادام��ه داد: در اعالمي��ه »ري��و« آمده 
كه انس��ان ها مستحق يك زندگي س��الم و راحت در 
همزيستي با محيط زيست هستند و ما براي تحقق اين 
وضعيت، بايد بتوانيم يك محيط ش��اد و آزاد را فراهم 
كني��م و فقر و محرومي��ت را از چهره جامعه بزداييم. 
بنابراين بايد بتواني��م در همه جا، فرصت هاي برابر را 

ب��راي زنان و مردان جامعه خ��ود، به ويژه در صنعت، 
فراهم كنيم. 

گفتني است زنان امكان فعاليت در مشاغل اقماري 
در وزارت نفت را ندارند. بيژن زنگنه اما س��عي داشته 
جز اين قسمت، وضعيت را در بخش هاي ديگر تغيير 
دهد. او در زمان انتصاب مرضيه ش��اهدايي به سمت 
قائم مقام��ي وزارت نفت كه در نوع خود نخس��تين بار 

محس��وب مي ش��د، عنوان كرد كه از اي��ن به بعد در 
اس��تخدام ها بيش از 4۰ تا ۵۰درص��د خانم ها به كار 
گرفته خواهند ش��د و تبعيض ه��اي ناروايي كه عليه 
خانم ها در صنعت نفت وجود داش��ت كنار گذاش��ته 
خواهد ش��د. او در آن زمان وعده داد كه از اين به بعد 
در استخدام ها، آگهي ها و دانشگاه ها فرقي بين خانم ها 

و آقايان در صنعت نفت نخواهد بود.

نفت روسي عازم چين به جاي اروپا 
 بلومبرگ|

درحال��ي كه بزرگ ترين توليد كنن��ده نفت جهان درح��ال افزايش صادرات 
نفت خود به چين اس��ت، پااليش��گاه هاي نفتي اروپايي درحال از دس��ت دادن 

محموله هاي نفت روسيه هستند. 
براساس برنامه هاي بارگيري نفتكش ها، روسيه در ۵ ماهه نخست سال جاري 
ميالدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به طور متوسط 19درصد كمتر از طريق 
بنادر اصلي خود در درياي بالتيك و درياي سيا نفت صادر خواهد كرد. در عين 
حال ميزان نفت ارس��الي روس��يه از طريق خط لوله به چين در 3ماهه نخست 

امسال 43درصد افزايش يافته است. 
ب��ه گفته آالن گل��در، معاون پااليش و بازارهاي نفت موسس��ه وود مكنزي، 
اين تغيير جهت جريان صادرات نفت روس��يه احتماال پااليشگاه هاي اروپايي را 
ناگزير خواهد كرد تا به دنبال جايگزيني براي نفت خام روسيه بگردند. آمارهاي 
موسس��ه يي تي سي تريد مپ نشان مي دهد كه ميزان واردات نفت قاره اروپا از 
روسيه بيش از هر كشور ديگري است. اروپا احتماال جاي خالي نفت خام روسيه 

را با محموله هاي نفتي از خاورميانه همچنين امريكا پر خواهد كرد. 
گلدر مي افزايد:»از اين پس خاورميانه نفت خام ترش كمتري به آسيا ارسال 
خواهد كرد زيرا به دليل تغيير جهت صادرات نفت روسيه، نفت ترش خاورميانه 
بايد به اروپا برود.« به دليل فعاليت هاي تعمير و نگهداري پااليشگاه ها در اروپا، 
اين كاهش عرضه نفت روس��يه فعال منجر به افزاي��ش قيمت نفت در بازار قاره 
سبز نشده است. به دليل عمليات تعميرات پااليشگاه ها همچنين رشد صادرات 
نف��ت امريكا به اروپا، قيمت نفت خام اورالز روس��يه در بازار اروپا به پايين ترين 
رقم حدود 4س��ال گذشته رسيده است. براساس اين گزارش، بخش عمده يي از 
واردات نفت چين از روسيه از طريق خطوط لوله و محموله هاي دريايي از بندر 
كوزمينو در شرق روس��يه صورت مي گيرد. براساس گزارش شركت ترانسنفت، 
كل صادرات نفت روسيه به چين از طريق خط لوله در 3ماهه نخست امسال با 

جهشي 43درصدي به حدود 7۵۰هزار بشكه در روز رسيده است. 

نگين پادشاهي؛ هدف حوثي ها 
رويترز|

به نظر مي رسد، تاسيسات مربوط به شركت نفتي آرامكو كه به »نگين پادشاهي 
س��عودي ها« مش��هور اس��ت، بيش از قبل مورد هدف حمالت قرار خواهد گرفت. 
حوثي هاي يمن وعده داده اند، حمالت موشكي خود به زيرساخت هاي نفتي حياتي 
عربس��تان سعودي را افزايش دهند. اين تهديد به دنبال افزايش حمالت اين گروه 
به عربس��تان سعودي انجام شد. سيستم دفاع هوايي عربستان سعودي روز شنبه 
چهار موش��ك بالس��تيك را بر فراز منطقه جنوب غربي جيزان ساقط كرد. بقاياي 
اين موش��ك ها يك كشته برجاي گذاشت. هفته گذشته دو موشك ديگر به سوي 

تاسيسات آرامكوي عربستان سعودي در درياي سرخ پرتاب شده بود. 
حمالت مذكور اين ريس��ك را تقويت مي كند كه جنگ سه ساله در يمن به يك 
منازعه گسترده تر تبديل شود. عربستان سعودي يك ائتالف نظامي را براي حمايت 
از دولت در تبعيد يمن در س��ال 2۰1۵ براي جنگ با حوثي ها به راه انداخت. محمد 
البخيتي عضو ش��وراي سياسي حوثي به فايننش��ال تايمز گفت: حمالت به جيزان، 
 پاس��خي به كش��ته ش��دن صالح الصماد رهبر حوثي در حمالت هواي��ي ماه جاري 
عربستان س��عودي هس��تند. اين حمالت در ماه هاي اخير به مرزها كش��يده شده اند 
و حوثي ها حمالت موش��كي خود به رياض، جيزان را افزايش داده و دس��ت كم يك 
نفتك��ش را هدف ق��رار دادند. خالد الفالح وزير انرژي عربس��تان س��عودي و رييس 
هيات مدي��ره آرامكو ماه جاري اعالم كرد: حوثي ها ق��ادر نخواهند بود، صادرات نفت 
عربس��تان س��عودي را مختل كنند. وي ب��ه دنبال حمله حوثي ه��ا به يك نفتكش 
سعودي در توييتي نوشت: حمله تروريستي بر فعاليت اقتصادي تاثير نخواهد گذاشت 
ي��ا عرضه نفت را مختل نخواهد كرد. آرامكوي عربس��تان روز يك ش��نبه اعالم كرد، 
تاسيساتش از جمله تاسيسات واقع جيزان به طور عادي فعاليت دارند. با اين  همه براي 
معامله گران نفتي دش��وار است، جنگ عربستان سعودي و حوثي ها را ناديده بگيرند. 
گراهام گريفيس مش��اور »گروه كنترل ريسك« در اين باره اظهار كرد: اين حمالت 
نگراني هايي را براي ايمني كاركنان و دارايي ها ايجاد كرده اس��ت؛ حتي اگر حوثي ها 

قادر نباشند، خسارت مالي قابل توجهي به عربستان سعودي وارد كنند. 
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عكسروز

عكس:ايرنا مسابقاتكبدیجوانانكشوردرسنندج

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

حذفنگارگرينوعيتهاجمفرهنگياست
محمدباقر آقامیري اس��تاد نگارگري كه بیش از ۴0س��ال از عمرش را صرف آموزش كرده مي گويد: 20سال است كه رشته 
نگارگري از دروس هنرس��تان ها حذف ش��ده و چند س��الي است كه بخش عملي رشته نقاش��ي ايراني، كتاب آرايي و هنرهاي 
اس��امي از س��رفصل دروس تعدادي از دانشكده ها حذف شده اس��ت؛ دروسي كه تا عملي انجام نش��ود چیزي عايد دانشجو 
نمي شود. به نظر من اين نوعي تهاجم فرهنگي براي حذف هنر ايراني و اسامي است. عده يي در وزارت علوم هستند كه براي 

امور آموزشي برنامه ريزي مي كنند و با طرح هاي غلط به ارزش هاي فرهنگي و هنري ما صدمه مي زنند. 
او ب��ه مهر گفته اس��ت: حاال در دانش��كده هاي هنري ما فقط نقاش��ي مدرن آموزش مي دهند در حال��ي كه نه تاريخ آن را 
مي دانند و نه فرهنگش را. اين يك صدمه بزرگ به فرهنگ و هنر مملكت ماست در حالي كه فرهنگ و هنر ما در جهان ممتاز 
است. اگر هنر غرب از دوره رنسانس به اين سو به لحاظ جنبه هاي مادي فوق العاده ترقي كرده است، در همین دوره در شرق 

و به ويژه در ايران نیز هنر تجريدي به تعالي رسید.

چهرهروز

نگاهيبهمراكزدادههايابرمقياسدرجهان

امپراتوريديتاسنترها
گروهگوناگونبا رش��د چش��مگیر و 
فراگی��ر ش��دن اينترنت، س��ازمان ها و 
ش��ركت ها ديگر ق��ادر به نگه��داري از 
سرورهايش��ان نبودن��د؛ چراكه اي��ن كار هزينه هاي 
بسیاري را بر شركت ها تحمیل مي كرد. براين اساس 
ب��ه  دنبال رفع معضل نگهداري و تعمیر س��رورها به 
ايجاد ديتاس��نتر ها روي آوردند. اي��ن مراكز داده ها 
با در اختیار داش��تن اتصاالت پرس��رعت به اينترنت 
همچنین با دارا بودن س��رورهاي قدرتمند و بس��یار 
زياد، امكان راه اندازي س��رورهاي وب را براي عموم 
مردم تسهیل كردند. همچنین شركت ها و سازمان ها 
ب��ا اجاره فضاهاي اين س��رورها، س��ايت هاي خود را 
در اينترنت منتش��ر و در معرض عم��وم قرار دادند. 
اين ش��ركت ها و سازمان ها براي توسعه كار خود كه 
هر روز ب��ا كاربران اضافي مواجه مي ش��دند، مجبور 
به توس��عه و گس��ترش ديتاس��نتر هاي خود شدند 
 و ب��ه همی��ن خاط��ر واژه تازه يي خلق ش��د به نام

Hyperscale ي��ا ابرمقیاس. براس��اس اين تعريف 
هر ديتاسنتري كه حداقل حدود 5هزار سرور داشته 
باش��د به يك ابرمقیاس تبديل مي شود كه مي تواند 
فعالیت ه��اي ح��دود 2۴ش��ركت ب��زرگ اينترنتي 
را ش��امل ش��ود. آن طور كه گفته ش��ده بزرگ ترين 
س��كوها يا پلتفرم هاي ابري مانند گوگل، فیس بوك 
و آمازون فضا و توان زيادي نیاز دارند. براين اس��اس 
در س��ال هاي اخیر تعداد قابل توجه��ي مراكز داده  
با ظرفیت باال براي پش��تیباني از آنها س��اخته شده 
است. دلیل نیاز به اين همه مركز داده، تقاضاي زياد 
كاربران و محیط كسب وكار براي خدمات نرم افزاري 
در اينترن��ت ي��ا ش��بكه هاي خصوصي اس��ت. طبق 
تازه تري��ن گزارش هاي منتش��ر ش��ده درحال حاضر 
در سراس��ر جه��ان ح��دود 390تا ۴00مرك��ز داده 
در بزرگ تري��ن مقیاس ه��ا وج��ود دارد. آن طور كه 
تحلیل ها نش��ان مي دهد ۴۴درص��د از اين مراكز در 
امريكاس��ت. در واقع امريكا از بزرگ ترين قطب هاي 
ديتاسنترهاي ابرمقیاس در جهان محسوب مي شود 
كه بخش قاب��ل  توجهي از توان پردازش��ي و فضاي 
ذخیر ه س��ازي اطاعات را تامی��ن مي كند. همچنین 
طبق بسیاري از گزارش هاي منتشر شده در ساخت 
ديتاس��نترها مهم ترين مس��اله، امنیت س��اختماني 
آنهاس��ت. به  عاوه میزان پاك بودن اين ديتاسنترها 

به لحاظ تاثیرات زيس��ت محیطي نی��ز اهمیت قابل 
 توجهي دارد. براين اساس بسیاري از ديتاسنترها در 
امريكا تاش هاي بسیاري براي استفاده از انرژي هاي 
تجديدپذير و پاك در زيرساخت هاي خود دارند. آن 
طور كه گفته ش��ده بسیاري از آنها همواره به دنبال 
كاهش مصرف انرژي همچنین كاهش تاثیرات منفي 
زيس��ت محیط��ي در ادارات و س��اختمان هاي خود 
هس��تند و بس��یاري از آنها از اس��تانداردهاي س��بز 

استفاده مي كنند. 
همانطور كه گفته ش��د، باالتري��ن درصد از مجموع 
ديتاس��نترهاي ابرمقیاس متعلق به امريكاس��ت. پس از 
آن طبق آمارهاي منتش��ر شده حدود 8 درصد از مراكز 
داده در مقیاس هاي بسیار بزرگ به چین اختصاص دارد. 
هر چند كه آمار ديتاس��نترها در اين كشور فاصله قابل  
توجه��ي با امريكا دارد اما چین به عنوان دومین میزبان 
ديتاس��نترهاي ابرمقیاس معرفي شده است. طبق ساير 
گزارش هاي منتشر ش��ده، زمان كوتاهي از آغاز فعالیت 
بس��یاري از مراكز داده در چین مي گذرد اما توانسته اند 
در میان بزرگ ترين ديتاسنترهاي جهان قرار بگیرند؛ در 
اين میان س��رعت رشد اقتصادي و تكنولوژي همچنین 
جمعیت و نیازهاي سرسام آور چیني ها نیز نكته يي براي 
يادآوري وسعت ديتاسنترها در اين كشور است. همانطور 
كه گفته شد، استفاده از انرژي هاي تجديدپذير در ساخت 
ديتاسنترها نیز اهمیت قابل  توجهي دارد. مركز داده پكن 

نیز يكي از نمونه هاي ديتاسنترهاي پاك است كه در سال 
2008 قبل از ش��روع بازي المپیك پكن س��اخته شد و 
پ��س از اتمام بازي عاوه بر كاربري ديتاس��نتر به موزه 

فناوري هاي مدرن در چین تبديل شد. 
پس از چین در میان ديتاسنترهاي ابرمقیاس، بريتانیا 
و ژاپن بیش��ترين درصد مراكز داده را در جهان به خود 
اختص��اص دادند. آن طور كه در س��اير گزارش ها گفته 
شده، ديتاس��نتر تله هاوس نیز به دلیل شیوه استفاده از 

انرژي در فهرست ديتاسنترهاي پاك قرار دارد. 
در میان ديتاسنترهاي ابرمقیاس، آلمان و استرالیا 
نی��ز س��همي 5 درص��دي از مراكز داده ه��ا را به خود 
اختصاص داده اند. نكته قابل  توجه در ديتاس��نترهاي 
آلم��ان، ديتاس��نتر گ��راپ در فرانكفورت ب��ه عنوان 
سبزترين ديتاسنتر جهان است. اين مركز كه در سال 
2008 ساخته شده، نخستین ساختمان در آلمان است 
كه موفق به اخذ گواهي بین المللي LEED شده است؛ 
به اين معنا كه اين س��اختمان به صورت كاما كارآمد 
از ان��رژي، آب، نور و هوا اس��تفاده مي كند در حالي كه 
محیطي كاما س��الم را براي كاركن��ان خود نیز مهیا 
مي كند همچنین تاثیرات منفي زيست محیطي خود 

را به حداقل رسانده است. 
آن طور كه در اين گزارش گفته ش��ده، پیش بیني 
مي ش��ود ش��مار ديتاس��نترهاي فوق مقیاس در سال 

2019 تا 500 مورد افزايش پیدا كند. 

آمارنامه

بازارهنر

مصليدرروزهاينمايشگاهكتابپاركينگندارد
مدي��ر كمیته حراس��ت نمايش��گاه 
كت��اب مي گوي��د: توصیه ما اس��تفاده 
از حمل ونق��ل عمومي ب��راي بازديد از 
نمايش��گاه كتاب اس��ت و پلیس راهور 
هم درس��ت گفته اس��ت و از رس��انه ها 
ه��م مي خواهی��م تنه��ا بر اس��تفاده از 

حمل ونقل عمومي تاكید كنند. 
مدير كمیته حراس��ت سي ويكمین 
نمايش��گاه بین المللي كت��اب تهران از 

كارب��ري پاركینگ هاي اطراف مص��اي تهران خبر 
داده و گفته اس��ت: ب��ا هماهنگي هاي انجام ش��ده  
8 پاركین��گ در اط��راف محل برگزاري نمايش��گاه 
كتاب تهران براي ناش��ران، كارمندان، اهالي رسانه 

و مهمانان ويژه در نظر گرفته شده است. 
در عین حال س��ردار مهماندار ديروز در نشست 
خبري خود در مورد نمايش��گاه كتاب تاكید كرد: با 
توجه به اينكه نمايش��گاه كتاب از 12 ارديبهش��ت 
م��اه در مصاي تهران برگزار مي ش��ود ما از ابتدا با 
برگزاري نمايش��گاه در مصلي مخالف بوديم و كتبا 
مخالفت خود را اعام كرديم. مراجعه عده كثیري از 
ش��هروندان به منطقه باعث افزايش آلودگي و ايجاد 
نارضايتي براي ساكنان منطقه مي شود اما متاسفانه 
با اصرار مسووالن امر نمايشگاه در اين منطقه برگزار 

خواهد شد. 
او ب��ا تاكید بر اينكه امیدواري��م بتوانیم ماجرا و 
مشكات ترافیكي را به حداقل برسانیم و تسهیات 
الزم را فراهم كنیم، گفت: در مصلي هیچ پاركینگي 
براي پارك خودرو پیش بیني نش��ده اس��ت؛ چراكه 
پاركینگ ه��ا گنجايش پ��ارك اين هم��ه خودرو را 
ندارن��د بنابراين بهترين كار اس��تفاده از حمل ونقل 

عمومي اس��ت. پیش بیني هاي الزم نیز 
در اين زمینه صورت گرفته و ش��ركت 
اتوبوسراني و مترو همكاري هاي الزم را 
با ما خواهند داشت. مهدي سهل آبادي 
در همی��ن رابط��ه و در توضی��ح درباره 
م��ورد  در  آم��ده  وج��ود  ب��ه  ابه��ام 
پاركینگ هاي مصلي در ايام نمايش��گاه 
بین المللي كتاب ته��ران به ايلنا گفت: 
خبر ما با اين هدف منتش��ر ش��ده كه 
م��ردم از وس��ايل نقلیه عمومي اس��تفاده كنند و از 
وس��ايل نقلیه شخصي براي آمدن به مصلي استفاده 
نكنند كه ايجاد ترافیك ش��ود. ممكن است تنظیم 
خب��ر نتوانس��ته منظور را درس��ت و كام��ل منتقل 
كند. 8 نقطه پاركین��گ اختصاص پیدا كرده كه به 
كاركنان، ناش��ران، خبرنگاران، موتور و خودروهاي 
ون و بي س��یم و يك��ي هم ب��راي مراجعه كنندگان 
ب��ه نمايش��گاه واق��ع در ضل��ع جنوبي ب��ا ظرفیت 
3000پاركین��گ گلگش��ت در بزرگراه رس��الت هم 

براي عموم در نظر گرفته شده است. 
او متذكر ش��د: فضايي كه داريم واقعا جوابگوي 
پارك ماش��ین هاي تمام بازديدكنندگان نیست و ما 
هم تاكید داريم كه حتما از حمل ونقل عمومي براي 
آمدن به نمايشگاه كتاب استفاده شود. تاكسي هاي 
بي س��یم، خودروه��اي ون، مترو، اتوب��وس و... همه 
براي رفاه حال بازديدكنندگان در نظر گرفته ش��ده 
است. فضايي محدود هم براي افرادي با شرايط ويژه 
در نظر گرفته ش��ده ولي توصیه ما استفاده از حمل 
و نقل عمومي است و پلیس راهور هم درست گفته 
است و از رسانه ها هم مي خواهیم تنها بر استفاده از 

حمل ونقل عمومي تاكید كنند. 

اكرانفيلمهايجديدسينماييازفردا
ب��ا اعام ش��وراي صنف��ي نمايش 
ارديبهش��ت  دوازدهم  چهارش��نبه  از 
م��اه 6 فیلم جدي��د وارد چرخه اكران 
مي ش��ود. غامرضا فرجي، سخنگوي 
شوراي صنفي نمايش درباره مصوبات 
جلسه دوشنبه دهم ارديبهشت گفت: 
از روز چهارش��نبه 12 ارديبهشت  ماه 
چند فیل��م جديد جايگزين فیلم هايي 
كه در فهرس��ت اكران ن��وروزي قرار 

داش��تند، مي شوند.  به گفته او در سرگروه سینما 
»اس��تقال« فیلم »خجالت نكشن« به كارگرداني 
رضا مقص��ودي جايگزي��ن »التاري« مي ش��ود و 
»چهارراه استانبول« به كارگرداني مصطفي كیايي 
در س��رگروه »آزادي« به جاي »فیلش��اه« اكران 
مي ش��ود. همچنین فیلم »خ��وك« ماني حقیقي 
در س��رگروه »كوروش« جايگزين »به وقت شام« 
خواهد ش��د و در س��ینما »ايران« فیلم »عصباني 
نیس��تم« رضا درمیش��یان به ج��اي »لونه زنبور« 

نمايش داده خواهد شد. 

در س��ینما »جوان« هم فیلم »آن 
س��وي ابرها« ب��ه كارگردان��ي مجید 
مجی��دي جايگزين فیل��م »مصادره« 
خواهد ش��د و در س��رگروه »زندگي« 
پوري��ا  دلتنگ��ي«  »جش��ن  فیل��م 
آذربايجاني به جاي فیلم »خرگیوش« 

نمايش داده مي شود. 
فیلم »تگزاس« هم به تازگي اكران 
خود را آغاز كرده است. فرجي درباره 
اكران فیلم مجید مجی��دي كه قرار بود در بهمن 
 ماه اكران شود و بعد به نیمه دوم سال موكول شد 
به ايسنا گفت: اين فیلم به دلیل مشكات فني از 
اكران در زمان پیش بیني شده قبلي جا مانده بود 
و االن به لحاظ قانوني مشكلي براي اكران ندارد. 
او درباره انتخاب ريیس شوراي صنفي نمايش 
نیز توضیح داد: آقاي محسن امیريوسفي از سوي 
كان��ون كارگردانان معرفي ش��ده و احتماال هفته 
آين��ده انتخاب ريیس و ديگر اعض��ا انجام خواهد 

شد.

»كالهقرمزي«جديدنيمهشعبانرويآنتناست
»كاه  مجموع��ه  جدي��د  قس��مت 
قرم��زي« نیمه  ش��عبان ب��ه روي آنتن 
مي رود. همزمان با نیمه ش��عبان قسمت  
جدي��دي از مجموعه عروس��كي »كاه 
قرم��زي« روي آنتن ش��بكه دو س��یما 
قرم��زي«  م��ي رود.  مجموع��ه »كاه 
ازجمل��ه برنامه ه��اي گ��روه ك��ودك و 
نوجوان ش��بكه دو اس��ت. اين برنامه به 
مناسبت جشن نیمه شعبان، چهارشنبه 

)دوازدهم ارديبهشت( ساعت 15و بازپخش آن روز 
پنج شنبه ساعت 18 روي آنتن مي رود. پیش از اين 
مدير گروه كودك و نوجوان در گفت وگو با ايس��نا از 
پخش ادامه قس��مت هاي مجموعه عروسكي »كاه 
قرمزي« در اعیاد ويژه ملي- مذهبي خبر داده بود. 
براس��اس اين گ��زارش، نوروز امس��ال مجموعه  
»كاه قرم��زي« كه براي س��ال 96 ت��دارك ديده 

ش��ده بود به روي آنتن رفت. در همین 
راس��تا گروه تولیدكننده ب��راي به  روز 
ش��دن مجموعه، تغییراتي در آن اعمال 
و آيتم هايي به اث��ر اضافه كردند كه در 
برخي از آنها از عروسكي جديد ازجمله 
موش، گربه و عروس��ك »داداش گلم« 

استفاده شده است. 
پیش از اين و در آخرين س��ري كه 
از مجموعه »كاه قرمزي« به روي آنتن 
رفت، زنده ياد دنیا فني زاده عروس��ك گرداني »كاه 
قرمزي« را برعهده داش��ت و در اين س��ري ش��یما 
بخشنده جايگزين او شد. به طور كلي 22 قسمت از 
مجموعه »كاه قرمزي« به ش��بكه دو سیما تحويل 
داده ش��ده كه 12قس��مت آن در ايام نوروز به روي 
آنتن رفت و 10قس��مت ديگر آن قرار است در اعیاد 

و مناسبت هاي شاد به روي آنتن برود. 

روزگارنودركرهشمالي
واشنگتنپست:

موض��ع  تغیی��ر 
رهب��ر  ناگهان��ي 
تعجب  كره ش��مالي، 
را  جهان��ي  جوام��ع 
اس��ت.  برانگیخت��ه 
اق��دام  ي��ك  در  او 
پیش بیني،  غیرقابل  
قب��ول  ب��ر  ع��اوه 
ق��رار دي��دار، پ��س 
از  س��ال،   60 از 

مرز كره ش��مالي خارج و به خ��اك كره جنوبي 
پا گذاش��ت. ديروز هم، بس��یاري از روزنامه ها، 
خب��ر از تواف��ق كره ش��مالي ب��راي تعطیل��ي 
كردن��د.  منتش��ر  هس��ته يي  س��ايت هاي 
واشنگتن پس��ت نیز ديروز در صفحه اول خود، 
خبر توقف فعالیت هاي هس��ته يي كره ش��مالي 
را منتش��ر كرد. به گزارش اي��ن روزنامه، دفتر 
 رياس��ت جمهوري كره جنوب��ي اع��ام كرد كه 
»كی��م جونگ اون« براي بس��تن اي��ن مراكز 
هس��ته يي در حض��ور بازرس��ان بین المللي و 
خبرن��گاران قول همكاري داده اس��ت. بر اين 
اس��اس رهبر كره ش��مالي گفته اس��ت: مراكز 
آزمايش هسته يي در ماه مه  تعطیل خواهد شد 
و به همین مناس��بت از كارشناسان بین المللي 
و امريكايي دعوت مي شود كه شاهد اين اقدام 

باشند. 

الپايس:
صدها پناهجو در 
مرز امريكا و مكزيك 
طبق  كردند.  تجمع 
گ��زارش صفحه اول 
ال پاي��س،  روزنام��ه 
كه  مهاج��ر  صده��ا 
شدن  پناهنده  قصد 
در امري��كا را دارن��د 
خود را ب��ه مرز اين 
ب��ا مكزيك  كش��ور 

رس��انده اند. آن طور كه در ال پايس گفته شده، 
ح��دود 200 مهاج��ر از كش��ورهاي امريكاي 
مرك��زي به خصوص هندوراس و ب��راي فرار از 
خش��ونت هاي گروه هاي تبهكار خود را به مرز 
امريكا و مكزيك رس��انده اند تا در اين كش��ور 
پناهنده ش��وند. اين افراد در مرز دو كشور در 
نزديكي سن ديه گو متوقف ش��ده و از ورود به 
خاك اياالت متحده بازمانده اند. هنوز مشخص 
نیس��ت اين اف��راد كه ريش��ه آنه��ا عمدتا به 
كش��ورهاي امريكاي جنوب��ي برمي گردد، جواز 
ورود به امريكا را پیدا مي كنند يا به كش��وري 
كه از آن آمده اند برگردانده خواهند شد؛ اما در 
حال حاضر اين افراد در پشت مرز در انتظارند. 

يواسايتودي:
اي��ن روزنام��ه در 
خ��ود،  اول  صفح��ه 
گزارشي از دستگیري 
تیران��دازي  عام��ل 
ايالت تنس��ي منتشر 
گزارش  طب��ق  كرد. 
ي��و اس اي تودي، 22 
آوري��ل، ي��ك م��رد 
امري��كا  در  برهن��ه 
در  تیران��دازي  ب��ا 

رستوراني در ايالت تنسي ۴ نفر را كشت و ۴ نفر 
را هم زخمي كرد. اين تیراندازي س��اعت 5:32 
بامداد به وقت محلي در يكي از شعب رستوران 
زنجیره ي��ي »وافل هاوس« در نش��ويل، واقع در 
ايالت تنس��ي امريكا رخ داد. پلیس نش��ويل در 
همان روز، عامل تیراندازي را شناسايي و معرفي 
كرد اما نتوانس��ت او را دستگیر كند و با پخش 
تصوي��ر اين ف��رد، از مردم خواس��ت در صورت 
مش��اهده، او را معرفي كنند. براس��اس گزارش 
ديروز اين روزنام��ه، بعد از يك  هفته اين جوان 

كه عامل قتل ۴ نفر بود، دستگیر شد. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

انتقادرابرتدنيروازترامپ
 بنیانگ��ذار جش��نواره فیل��م ترايبكا در 
مراسم اختتامیه اين جش��نواره از ترامپ و 
ت��اش وي براي زير س��وال بردن حقیقت 
انتقاد ك��رد.  به گزارش هالی��وود ريپورتر، 
در آخرين شب جش��نواره بین المللي فیلم 
ترايب��كا 2018 كه با حض��ور رابرت دنیرو 

بنیانگذار جش��نواره برگزار ش��د، اين جشنواره میزبان يك مجموعه مستند جديد 
از لی��ز گارب��وس بود كه با عنوان »ركن چهارم« ب��ه گزارش هاي نیويورك تايمز و 
پوشش خبري نخستین سال رياس��ت جمهوري دونالد ترامپ پرداخت.  دنیرو كه 
يكي از مخالفان آشكار ترامپ است به حضار هشدار داد كه »ياوه گويي هاي ترامپ 
درباره اخبار جعلي« مي تواند بس��یار خطرناك تر از حالت فعلي شود چون اين واژه 
حاال تبديل به »يك شعار محبوب براي ديكتاتورها و زورگوها« در سراسر دنیا شده 
و نمايانگر نیت هايي بسیار بدتر است.  دنیرو كه پیش از نمايش مجموعه گاربوس 
در فستیوال ترايبكا روي صحنه رفته بود با اشاره به همه خبرهاي مخالف ترامپ كه 
از سوي وي با عنوان اخبار دروغ و جعلي خوانده مي شوند، گفت: من خیلي نگران 
اين نیستم كه جمهوري خواهان بخواهند مزخرف هاي ترامپ درباره اخبار جعلي را 
باور كنند. من بسیار نگران اين هستم كه جمهوري خواهان اجازه مي دهند ترامپ 
ب��ه اين راحتي حقايق را كنار بزند و واقعیت جايگزين خودش را درس��ت كند. به 
همین دلیل از روزنامه نگاراني كه حاال در اين فیلم مستند خواهیم ديد، بسیار تشكر 
مي كنم؛ روزنامه نگاران موثق نگاري كه همه جا خود را متعهد به نشان دادن حقیقت 
به ما مي كنند.  مجموعه مس��تند گاربوس گزارشگران و دبیران نیويورك تايمز را 
در نبردش��ان براي آشكار كردن اخبار حقیقي در حالي نشان مي دهد كه ترامپ از 
ابتداي دوران رياست جمهوري اش به جنگ رسانه ها رفته است.  دنیرو گفت: بامزه 

است كه فقط چون خودت از چیزي خوشت نمي آيد به آن بگويي خبر جعلي.

بازار700سالهدرفاضالبغرقميشود!
»به خاطر سیس��تم فاض��اب، بخش هاي 
زيادي از بازار سمنان نشست كرده، يك سالي 
اس��ت در جلس��ه هاي مختلف ب��ه اداره آب و 
فاضاب فش��ار مي آوريم كه سیستم فاضاب 
را درس��ت كند، اگ��ر اين اتف��اق رخ ندهد تا 
10س��ال ديگر اين بازار تاريخي فرو مي ريزد.«  

بازار س��منان را به دوره قاجار منس��وب مي دانند، درحالي كه پايه نخست آن در دوره 
ايلخانیان و نزديك به ۷00سال پیش بنا گذاشته شده. معروف ترين قسمت آن را »شیخ 
عاءالدوله« مي نامند كه قرن هش��تم هجري قمري به همت شیخ عاءالدوله سمناني 
عارف مش��هور دوره خود س��اخته ش��د و در دوره يي چون به گورستان مي رسید، بازار 
مرده ها نام داشت.  بازار سمنان به دلیل تخريب لودري خانه هاي مسكوني در حاشیه آن 
بسیار سست شده، فاضاب در سال هاي اخیر میزان نشست هاي آن را شدت بخشیده، 
ن��م و رطوبت روي طاق ه��ا و ديوارهاي آجري رد پررنگي انداخته و ترك هاي متعددي 
روي جناق هاي آن ديده مي شود. داالن هايي از آن كه در يك دهه گذشته به خواست 
بازاري ها براي ايجاد پاركینگ و تعريض خیابان تخريب شده به بیغوله هايي مي رسد كه 
امنیت اجتماعي ندارند.  بیشتر حجره هاي بازار سمنان شكلي مدرن پیدا كرده اند، هر 
حجره دار طرح دلخواه خود را بدون توجه به قدمت تاريخي اين بازار اجرا كرده اس��ت. 
»حمیدرضا دوست محمدي« حجره هايي را نشان مي دهد كه جرزهاي آن تراشیده شده 
و عامل اين تخريب كه سستي ديوارهاي بازار سمنان را سبب شده، مغازه دارها مي داند.  
او مي گويد كه بازار هر روز شاهد گچ ريزي است. پشت بند مغازه ها بعد از تخريب، خانه ها 
از بین رفته كه روي سستي اثر تاثیر گذاشته است. اين وضعیت به اداره میراث فرهنگي 
ارتباطي ندارد، بازار س��منان طرف حساب ندارد، حجره دارها جمع نمي شوند كه هیات 
امنا تشكیل دهند . خودشان هم به بازار رسیدگي نمي كنند درحالي كه بیشتر حجره ها 

سند شخصي دارند. 

تاريخنگاري

اعالمعفوعموميبرايدستگيريمشروطهخواهان
يازدهم ارديبهش��ت 1288 »میرزا نايب الس��لطنه« صدراعظم ش��اه قاجار در 
سومین روز انتصابش به دست محمدعلي شاه قاجار از كار بركنار شد. محمد علي 
ش��اه وعده داد كه به زودي مجلس ش��وراي ملي را برقرار كند. او در همین روز 

فرمان عفو عمومي را نیز صادر كرد. 
محمدعلي  ش��اه پس از پیروزي ناپايدار خود، لیاخوف را به فرمانداري نظامي 
تهران منصوب كرد. او براي جلوگیري از پناهنده ش��دن آزاديخواهان و ملیون به 
س��فارتخانه هاي خارجي و نیز براي آنكه بر مش��روطه خواهان دست يابد، فرمان 

عفو عمومي صادر كرد. 
ص��دور عفو عمومي و برقرار ش��دن حكومت نظامي در تهران باعث ش��د كه 
عده ي��ي از مش��روطه خواهان از مخفیگاه خود بیرون بیايند و به دس��ت ماموران 

حكومت نظامي گرفتار شوند. 
به اين ترتیب عده يي از مشروطه خواهان در اين بین جانشان را از دست دادند. 
در اين زمان وضع سیاس��ي ايران ش��كل خاصي به خود گرفته بود. دولت هاي 

روسیه و انگلیس، ايران را يك كشور دموكرات شناخته بودند. 
درحال��ي كه نه مجلس��ي وجود داش��ت و نه مرج��ع قانوني ديگ��ري، كابینه 
مش��یرالدوله در غی��اب پارلم��ان، به طوري كه م��ورد مضحكه م��ردم بود، ناظر 
ب��ر اعمال و رفتار ش��اه و دولت بود. امی��ر بهادر وزير جنگ كابینه مش��یرالدوله 
پیوس��ته به حضور ش��اه مي رفت و شرايط شادكامي و كامروايي را به شاه گزارش 
مي داد. اما در اين زمان تنها يك نگراني عمیق براي ش��اه وجود داشت و آن قیام 

مشروطه خواهان تبريز بود. 
اقدام محمدعلي  ش��اه براي اعام عفو عمومي دير بود. در ش��رايطي كه تبريز 
در اين روزها در محاصره نیروهاي نظامي ش��اه بود، نظامیان روسیه به فرماندهي 
ژنرال زنارسكي از مرز گذشتند و با چراغ سبز انگلیس به بهانه نجات جان روس ها 

و انگلیسي هاي مقیم تبريز وارد خاك تبريز شدند. هر چند ورود اين نیروها مردم 
تبريز را از گرس��نگي نجات داد اما وضعیت را ب��راي انقابي ها وخیم تر كرد؛ زيرا 
قواي روس��یه دشمن نیروهاي انقابي بودند. سپس نیروهاي روسي در 20تیر به 

قزوين آمدند و بخشي از آنها تا انقاب 190۷ روسیه در ايران ماندند. 
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