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 معاون اول رييس جمهوري 
در ديدار با اقتصاددانان جوان:

 پارلمان بخش خصوصي 
طي بيانيه اي هشدار داد

    نماينده تهران در سوالي از وزير امور خارجه خواستار شد
توضيح نقش ديپلماسي در رژيم حقوقي درياي خزر

نماينده تهران در مجل��س با طرح س��وال از وزير خارجه، از او خواس��ته تا به 
شائبه ها درباره كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر پاسخ دهد. الياس حضرتي 
در متن س��وال خود، با اش��اره به اهميت رژيم حقوقي خزر، در 6 س��وال از وزير 
امور خارجه خواسته كه به آنها پاسخ دهد. حضرتي با طرح اين پرسش كه نقش 
ديپلماس��ي ايران در كنوانس��يون رژيم حقوقي درياي خزر چه ب��وده، از ظريف 
خواسته تا به اين پرسش پاسخ دهد كه »سهم ش��ائبه برانگيز ايران از 13 تا 50 
درصد در پيش نويس مذكور به چه ميزان تدوين شده است.« در متن سوال اين 
نماينده اصالح طلب مجلس از وزير امور خارجه، اساس تقسيم بندي سهم كشور 
از رژيم حقوقي خزر مورد پرسش قرار گرفته و از او خواسته شده تا درباره چرايي 
مشخص شدن حدود مرزي قزاقستان و روس��يه و مجهول ماندن محدوده ايران 
و دو كش��ور ديگر توضيح دهد. حضرتي همچنين با اش��اره به اينكه آيا در حال 
حاضر كه ايران تحت فشار است، مذاكره درباره رژيم حقوقي خزر منطقي بوده؛ 
اين پرسش را مطرح كرده كه »در تهيه پيش نويس و نتيجه كنوانسيون به اصل 
78 قانون اساسي توجه شده است؟« بر اساس اين اصل از قانون اساسي » هرگونه 
تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصالحات جزيي با رعايت مصالح كشور، 
به شرط اينكه يك طرفه نباشد و به استقالل و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به 
تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسالمي برسد.« با ارجاع 
اين سوال حضرتي به كميسيون تخصصي، كميسيون موظف است حداكثر ظرف 
١٥ روز پس از وصول سوال، جلسه اي با حضور وزير امور خارجه تشكيل دهد و با 
استماع نظرات سوال كننده و وزير و بررسي هاي الزم، به موضوع رسيدگي كند. 
چنانچه نماينده تهران از پاسخ هاي وزير امور خارجه قانع نشود، كميسيون بايد 

سوال را براي طرح در صحن علني به هيات رييسه ارجاع  دهد. 
كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر در حالي ميان 5 كشور ساحلي اين دريا 

به امضا رسيده كه براي تاييد بايد توسط مجلس شوراي اسالمي تصويب شود. 

به كارگيري مجدد بازنشستگان نيروهاي مسلح 
منوط به كسب اجازه از مقام معظم رهبري شد

نايب رييس كميس��يون اجتماعي مجلس براي رفع ايرادات ش��وراي نگهبان 
به قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشس��تگان، مقرر كرد ك��ه به كارگيري مجدد 
بازنشستگان نيروهاي مس��لح منوط به كس��ب اجازه از رهبري باشد. محمد رضا 
بادامچي در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت در خصوص دس��تور كارروز گذشته 
كميسيون اجتماعي مجلس، گفت: در كميسيون اجتماعي موضوع ايراد شوراي 
نگهبان به قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان كش��وري مورد بررسي قرار 
گرفت. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس شوراي 
اسالمي بيان داشت: ايراد شوراي نگهبان اين بود كه از آنجايي كه مشخص نيست 
مصوبه اختيارات فرماندهي معظم كل قوا را محدود به دستگاه متبوع مي كند يا خير 
و نيز از اين جهت كه رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبري روش��ن نيست، 
ابهام دارد. وي ادامه داد: بعد از ايراد شوراي نگهبان، ماده واحده قانون ممنوعيت به 
كارگيري بازنشستگان به اين صورت اصالح شد كه در تبصره 1 آمد؛ به كارگيري 
بازنشستگان در س��مت هاي مذكور در بند هاي )الف( )ب( و )ج( ماده )71( قانون 
مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 و همچنين به كارگيري بازنشستگان 
نيروهاي مسلح با تدابير فرماندهي معظم كل قواً صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز 
است. بادامچي خاطرنش��ان كرد: طبق اين اصالحيه به كارگيري بانشستگان در 
وزارت اطالعات تا سقف يك درصد از مجموع نيروهاي شاغل رسمي اين وزارتخانه 
در هر رده مديريتي صرفًا در وزارتخانه مذكور مجاز اس��ت. نايب رييس كيسيون 
اجتماعي مجلس شوراي اسالمي گفت: همچنين طبق اين اصالح در بردارندگان 
اجازات خاصه مقام معظم رهبري، جانبازان باالي پنجاه درصد، آزادگان باالي سه 

سال اسارت و فرزندان شهداء از شمول اين قانون مستثني هستند

نيـاز اقتـصاد ايـران
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نگهب��ان  ش��وراي  س��خنگوي 
گفت: كنوانسيون پالرمو در مجمع 
تش��خيص مصلح��ت نظ��ام مورد 

بررسي قرار مي گيرد.
به گ��زارش ايس��نا، عباس��علي 
كدخداي��ي در برنام��ه »بدون خط 
خوردگي« راديو گفت وگو با اش��اره 
ب��ه اع��اده اليحه اص��الح مب��ارزه 
با پولش��ويي گفت: در اي��ن اليحه 
چند ايراد از جمله در بندهاي س��ه 
و پن��ج ماده چه��ار، وجود داش��ت 
زي��را اعض��اي ش��وراي نگهب��ان 
اي��ن بنده��ا را مخالف اص��ل قانون 
اساس��ي تش��خيص داده بودن��د. 
همچني��ن در برخي بنده��ا مانند 
م��اده پنج، مش��خص نيس��ت چه 
ايين نامه هايي در نظر گرفته ش��ده 

اس��ت و به همين دليل قرار ش��د، 
مجلس رف��ع ابهام انج��ام دهد. در 
واقع ش��وراي نگهبان معتقد اس��ت 
اعمال قوه مجري��ه مربوط به همين 
قوه است و اعضاي ديگر نمي توانند 
اين اعم��ال را انج��ام دهن��د و اين 
 بن��د قانون��ي مغاير اين نظر اس��ت.

وي افزود: در برخ��ي از موارد، مانند 
ماده هشت، اختيارات تقنيني را به 
دولت واگذار كرده بودند كه اعضاي 
شوراي نگهبان آن را نيز مغاير اصل 
85 تش��خيص دادند. همچنين در 
تبصره ش��ش ماده ۹ نيز ب��ه دليل 
اينكه ع��دم رضاي��ت مال��ك را در 
نظ��ر گرفته اي��م، از س��وي فقهاي 
ش��وراي نگهبان رد ش��د زيرا مغاير 
 با موازين شرع تش��خيص داده شد.

س��خنگوي ش��وراي نگهب��ان ب��ا 
تصريح ب��ر اينك��ه مالك بررس��ي 
اي��ن نه��اد موازي��ن ش��رع مقدس 
و قان��ون اساس��ي اس��ت، اظه��ار 
داش��ت: ايراداتي ك��ه در خصوص 
اليحه اص��الح مبارزه با پولش��ويي 
گرفته مي ش��ود؛ به مجل��س اعاده 
مي ش��ود كه اين كار را چهارش��نبه 
اينك��ه  از  پ��س  دادي��م.  انج��ام 
مجلس اش��كاالت را برط��رف كند 
و نظ��ر اعض��اي ش��وراي نگهب��ان 
تامي��ن ش��ود، اي��ن ش��ورا نظ��ر 
 نهاي��ي خ��ودش را اع��الم مي كند.
وي درباره اق��دام احتمالي مجلس 
در خصوص رف��ع اي��رادات، گفت: 
معموال ايرادهايي در قوانين مجلس 
وجود دارد و ش��وراي نگهب��ان نيز 

اين اي��رادات را چ��ون در چارچوب 
قانون اساس��ي و ش��رع مقدس رفع 
مي كن��د، به همي��ن دلي��ل پس از 
ارجاع توس��ط مجلس رفع مي شود 
و به نظر مي رسد پس از اين مرحله 
 ني��ز مراح��ل نهايي طي مي ش��ود.
كدخدايي درباره حواشي اين اليحه 
در رس��انه ها و افكار عمومي، عنوان 
كرد: مصوبات��ي كه مجل��س دارد، 
گاه��ي داراي حواش��ي سياس��ي و 
اقتصادي و اجتماعي است و اين امر 
مرسوم در هر جامعه اي است. البته 
بخشي از ايرادات مربوط به شوراي 
نگهبان و بخش��ي ديگ��ر مربوط به 
مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام 
است كه كنوانس��يون پالرمو در اين 

مجمع مورد بررسي قرار مي گيرد.

مراس��م تودي��ع فره��اد رهب��ر، 
رياست سابق دانش��گاه آزاد اسالمي 
و معارف��ه محمدمه��دي طهرانچي، 
سرپرس��ت جديد اين دانشگاه،  عصر 
روز گذش��ته در حالي برگزار شد كه 
فرهاد رهب��ر در اين مراس��م حضور 

نداشت. 
به اين ترتي��ب طهرانچي با حكم 
عل��ي اكبر واليت��ي، ريي��س هيات 
امناي دانشگاه آزاد اس��المي، بطور 
رس��مي فعاليت خود را در دانشگاه 
آزاد آغ��از كرد. آن ه��م در حالي كه 
رييس سابق در مراس��م توديع خود 
نبود و به خبرن��گاران هم اجازه ورود 

به اين مراسم داده نشد. 
در متن حكم ابالغ ش��ده از سوي 
عل��ي اكبر واليت��ي آمده اس��ت: »با 
عنايت به مصوبه جلس��ه فوق العاده 
هيات امناء، مورخ 28 مرداد 13۹7 و 
نظر به تجربه، تعهد و سوابق طوالني 
در س��طوح عالي مديريت��ي، علمي، 
آموزش��ي و پژوهش��ي جنابعالي را 
به س��مت سرپرست دانش��گاه آزاد 
منص��وب مي نمايم.امي��د اس��ت با 
بهره گيري از نظرات كارشناس��ان و 
صاحب نظران حوزه علم و دانشگاه و 
با توجه به مناف��ع عالي نظام مقدس 

جمهوري اس��المي ايران و منويات 
و رهنمودهاي مق��ام معظم رهبري 
تمامي مس��اعي خويش را در جهت 
پيش��رفت و تعال��ي عل��م و دانش و 
س��اماندهي ام��ور اين دانش��گاه در 
خدمت به فرزن��دان اين مرز و بوم به 

كار بنديد.« 
اي��ن  در  واليت��ي  اكب��ر  عل��ي 
مراس��م با بيان اينكه دانش��گاه آزاد 
اس��المي در مس��ير تحوالت مثبت 
ق��رار دارد، گف��ت: » باي��د روحي��ه 
امي��د و تحول خواه��ي را در بي��ن 
اس��اتيد و دانش��جويان تقويت كرد 
و در جهت اج��راي سياس��ت هايي 
ك��ه از ابتدا ب��ه عنوان مح��ور اصلي 
فعاليت ها اعالم ش��ده اس��ت، اعم از 
ارتقاي كيف��ي برنامه ها و آموزش ها، 
ش��فافيت، اس��تفاده از ظرفيت ه��ا، 
ج��ذب نخب��گان، توجه ب��ه مناطق 
مح��روم، اجراي برنامه ه��اي متنوع 
فرهنگي و ... گام برداشت.دانش��گاه 
آزاد اس��المي به عن��وان بزرگ ترين 
دانش��گاه حض��وري جه��ان بازوي 
قدرتمند علمي براي نظام جمهوري 
اس��المي محس��وب مي ش��ود، اين 
دانش��گاه قادر اس��ت در حل مسائل 
و مش��كالت كش��ور در كنار س��اير 

اركان نظ��ام فعالي��ت ك��رده و در 
جهت توس��عه و پيش��رفت كشور و 
مواجه��ه ب��ا مش��كالت و تنگناها و 
ارايه راه حل هاي مناس��ب و كارآمد، 

گام هاي اساسي را بردارد.«
همچنين طهرانچي ه��م در اين 
مراس��م با تاكيد ب��ر ل��زوم توجه به 
تحصيالت تكميلي ب��ه عنوان موتور 
مح��رك دانش��گاه مس��اله محور و 
برنامه محور، گف��ت: »گذار از مفهوم 
دانش��گاه به دان��ش ش��هر در خلق 
تمدن نوين اس��المي با هس��ته نرم 
تحول علوم انس��اني در مركز و علوم 
و فناوري هاي نوين در پيرامون بايد 
در دستور كار قرار بگيرد، ضمن آنكه 
توجه به دوره كارشناس��ي به عنوان 
پايه اي تري��ن بخش آم��وزش عالي 
در ايجاد اش��تغال دان��ش بنيان نيز 
يكي از رئوس اصلي برنامه ها اس��ت.

اميدواريم بتوانيم با سرمايه حمايت 
اعضاي هي��ات امن��اي دانش��گاه و 
همراهي كلي��ه مدي��ران، كاركنان، 
اعضاي هيات علمي و دانش��جويان 
حركت رو ب��ه جلوي دانش��گاه آزاد 

اسالمي را سرعت ببخشيم.«
او از زحم��ات فره��اد رهب��ر طي 
يك س��ال گذش��ته تش��كر كرده و 

افزود: »مديريت اصولگ��را، خدمت 
محور است نه ش��خص محور . سال 
گذش��ته كليه اعض��اي هي��ات امنا 
و بن��ده به دكت��ر رهب��ر راي داديم، 
امس��ال نيز كليه اعضاي هيات امنا 
و دكتر رهب��ر به اين حقي��ر اعتماد 
كردند.« سرپرس��ت دانش��گاه آزاد 
اس��المي ب��ا تش��ريح برنامه ه��اي 
پيش بين��ي ش��ده ب��راي مديريت 
دانش��گاه در دوره جديد با اش��اره به 
تاكيدات، ديدگاه ها و نظرات رياست 
هيات موسس و امناي دانشگاه آزاد 
اسالمي در ارتباط با تحول بخشي به 
فعاليت هاي دانش��گاه افزود: »توجه 
به ارتقاي س��طح كيفي فعاليت ها و 
اس��تفاده از توان و ظرفيت بي نظير 
دانشگاه در مسير پيش رو، با جديت 
دنب��ال خواهد ش��د. بايد به س��مت 
چابك ك��ردن تصميم��ات در حوزه 
مديريت اس��تاني پيش رفت. توجه 
به رس��الت هاي اجتماعي دانشگاه از 
برنامه ه��اي اساس��ي در دوره جديد 

خواهد بود.«
گزارش جلسه فوري و فوق العاده 
جلس��ه هيات امناي دانش��گاه آزاد 
درب��اره اي��ن تصميم گي��ري را در 
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سرمقاله

ترميم كابينه به جاي استيضاح

روز استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطمئنا يكي از روزهاي تاريك 
مجلس شوراي اسالمي بود. موافقين و مخالفين استيضاح هر دو از روندي كه رخ 
داد ضرر كردند. اتهام هايي مانند رشوه و فساد مالي از س��وي هر دو گروه مطرح 
مي شد تا در نهايت رفتن ربيعي با رفتن آبروي مجلس توام شود. اشكال كار كجا 
بود؟ آيا نبايد اس��تيضاح صورت مي گرفت؟ كس��ي نمي تواند اعت��راض مردم به 
وضعيت را انكار كند پس طبيعتا نمايندگان بايد اين خواس��ته مردم را به شكلي 
نشان مي دادند. اما مش��كل اين بود كه قبل از اينكه مجلس با استيضاح وارد كار 
شود بايد خود دولت اين خواسته مردم را پيگيري مي كرد كه يا مردم راضي شوند 
يا دولت وزير را عوض كند. نقل قول هايي از رييس جمهور در اعتراض به عملكرد 
شركت هاي پتروشيمي زيرمجموعه وزارت كار ش��نيده مي شد كه اگر صحيح 
باش��د اين س��وال را مطرح مي كند كه چرا قبل از مجل��س، رييس جمهور خود 
اقدام به ترميم كابينه نكرد. همين مشكل مجددا در حال تكرار است. روز گذشته 
باالخره اس��تيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي نيز اعالم وصول ش��د تا مسعود 
كرباسيان تنها 10 روز فرصت داشته باش��د كه از كارنامه خود دفاع كند. در يك 
سال گذشته انتقادات از وزير اقتصاد به شدت افزايش يافته است و مردم به صورت 
واضح از عملكرد اقتصادي دولت ناراضي هس��تند. دولت هم بحث ترميم كابينه 
را مطرح كرده اس��ت و هر روز ش��نيده هاي جديدي از صحبت با گزينه هاي تيم 
اقتصادي مطرح مي شود. در چنين شرايطي طبيعي است كه نه وزير مي تواند با 
تمام قدرت به كارها سامان دهد و نه معاونين و مديران وزارتخانه چندان با انگيزه 
عمل خواهند كرد. مطمئنا استيضاح كرباس��يان دوباره محلي براي بحث هايي 
مي شود كه هيچ كس از اين بحث ها سود نخواهد برد. به رسم غلطي كه از دولت 
مهرورزي باقي مانده ش��اهد البي س��نگين مديران با نمايندگان خواهيم بود يا 
حداقل شائبه اين موضوع مطرح خواهد شد. در اين 10 روز هر ديدار نماينده اي 
با مديرعامل يك بانك حرف و حديث هاي جديدي را ايجاد خواهد كرد و موافق و 
مخالف استيضاح در مظان اتهام قرار خواهند گرفت. متاسفانه بي اخالقي در اوج 

خود است و مطمئنا استيضاح هزينه هاي زيادي خواهد داشت.
اگر دولت صداي اعتراض مردم به عملكرد اقتصادي را شنيده است چرا پيش 
از استيضاح تيم جديد اقتصادي را معرفي نمي كند؟ در شرايط فعلي نياز كشور 
به يك رييس جمهوري اس��ت كه يا به صراحت اعالم كند به تيم اقتصادي فعلي 
اعتقاد كامل دارد و تمام بحث هاي تغيي��ر در وزارتخانه ها را پايان دهد يا پيش از 
آنكه در مجلس شاهد درگيري ديگري باشيم خود رييس جمهور وزير اقتصاد را 
تغيير دهد.  اين بحث در وزارتخانه هاي ديگر نيز صدق مي كند. مدت ها است كه 
مي گويند فالن وزير قرار است تغيير كند و ديگر از آن وزير با انگيزه خبري نيست. 
دولت يا به صراحت چنين شايعاتي را تكذيب كند يا هر چه سريع تر تصميم خود 
را به اجرا درآورد. شرايط اقتصادي كشور به زحمت اندكي ثبات يافته است و اين 
در حالي است كه اثرات ش��وك ارزي را در ماه هاي آينده در بخش هاي مختلف 
اقتصاد چه در بخش عرضه و چه در بخش مص��رف خواهيم ديد. در اين وضعيت 
تيم اقتصادي بايد با اعتماد به نفس كامل به فعالي��ت بپردازند ولي ترديد دولت 
باعث شده اس��ت كه اعتماد به نفس تيم اقتصادي نيز به طرز محسوسي كاهش 

پيدا كند.

اخبارخبر
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يوآن چين در سامانه نظارت ارز، جايگزين دالر امريكا شد

حذف دالر از سامانه »سنا«
 همين صفحه 

سخنگوي شوراي نگهبان خبر داد
كنوانسيون پالرمو به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي رود

مراسم توديع و معارفه رييس سابق و سرپرست جديد دانشگاه آزاد برگزار شد

غيبت پرسوال فرهاد رهبر

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود 
درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه 

پيامك نمايند. 

 آنا
س:

عك

 فراز جبلي   
مشاور سردبير

دالر
10060 تومان

يورو
9388 تومان

تمام سكه
3778000  تومان

شاخص بورس
134354

جهان

 چالش تغييرات اقليمي 
براي اقتصاد

وزي��ر  اس��تيضاح  روز 
رف��اه  و  كار  تع��اون، 
مطمئن��ا  اجتماع��ي 
روزه��اي  از  يك��ي 
تاريك مجلس ش��وراي 
اسالمي بود. موافقين و 
مخالفين اس��تيضاح هر 
دو از رون��دي كه رخ داد 
ضرر كردند. اتهام هايي مانند رشوه و فساد مالي 
از سوي هر دو گروه مطرح مي ش��د تا در نهايت 
رفتن ربيعي با رفتن آبروي مجلس توام ش��ود. 
اش��كال كار كجا بود؟ آيا نبايد استيضاح صورت 
مي گرفت؟ كس��ي نمي تواند اعت��راض مردم به 

وضعيت را انكار كند...

محسن شمشيري| سامانه سنا كه ميانگين 
نرخ هاي ارز مبادله ش��ده در صرافي هاي كشور را 
اعالم مي كند، عصر روز يكش��نبه 28 مرداد ۹7، 
آمار نرخ خري��د و فروش دالر را از س��امانه حذف 
كرد. به گزارش »تعادل«، تا عصر روز يكشنبه نرخ 
خريد و فروش دالر در اين س��امانه قابل مشاهده 
بود و نرخ دالر با رقم باالي ۹600 تا 10 هزار تومان 
در ساعات مختلف معامله شده بود. اما در ساعات 
آخر روز يكشنبه اين سامانه دالر را حذف و يوآن 
چين را جايگزين آن كرد. در همين حال با وجود 
افزايش نرخ دالر در سامانه سنا و بازار صرافي ها به 
باالي 10 هزار و 60 تومان در روز يكشنبه 28 مرداد 

۹7، نرخ يورو  ...

 ترميم كابينه 
به جاي استيضاح

 حذف دالر امريكا 
از سامانه »سنا«

 همين صفحه  

 ادامه در صفحه 4  

گفتوگو

9

7

 هر ايراني فقير  
يك شاغل زمان فروش!

گروه اقتصاد كالن|
آيسان تنها- اميرعباس آذرم وند|

وقتي فقر گس��ترش مي يابد اف��راد براي اينكه 
بتوانند معاش خود را تامين كنن��د ناگزيرند از هر 
امكاني ب��راي افزايش درآمد خود اس��تفاده كنند 
و هر چه دارند بفروشند! از همين منظر وقتي فقر 
گس��ترش مي يابد آس��يب هاي اجتماعي هم رو 
به فزوني مي گذارد. فقر فرص��ت تفريح،  مطالعه، 
 رسيدگي به امور خانواده، سالمت روحي و ... را هم 
از فرد مي گيرد چرا كه فرد مجبور اس��ت به جاي 
تمامي اين امور كار كند و بسياري از نيازها را فداي 
نياز معيشتي خود كند. حال آنكه اين مواردي كه 
گفته ش��د  جزو حقوق ذاتي افراد اس��ت و كيفيت 
زندگي را باال مي برد. بنابراين وقتي از فقر س��خن 
مي گوييم فقط بحث معيشت و دشواري معيشت 
مطرح نيس��ت بلكه كلي��ه نيازهاي افراد آس��يب 
مي بيند و چه بس��ا كه روابط خانوادگ��ي افراد نيز 
تحت تاثير آن دچار فروپاش��ي شود. اينها سخنان 

وحيد محمودي، اقتصاددان است ...

بانكوبيمه

سرمقاله

فراز جبلي

همين صفحه و12

رييس دانشگاه آزاد در جلسه فوري و فوق العاده هيات امناي دانشگاه عزل شد

بركناري فرهاد رهبر



با حكم فرمانده معظم كل قوا؛ 
 امير سرتيپ نصيرزاده 

به فرماندهي نيروي هوايي 
ارتش منصوب شد

حضرت آيت اهلل خامنه اي در حكمي امير سرتيپ 
خلبان عزيز نصيرزاده را به فرماندهي نيروي هوايي 
 ارتش جمهوري اسللامي ايران منصوب كردند.

متن حكم فرمانده كل قوا به اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اميللر سللرتيپ خلبللان عزيللز نصيللرزاده
بنا بلله پيشللنهاد فرمانده كل آجللا و نظر به 
تعهللد و شايسللتگي و تجارب ارزنده، شللما 
را به سللمت فرمانللده نيللروي هوايي ارتش 
 جمهوري اسللامي ايران منصللوب مي كنم.

اهتمام بلله تربيللت و به كارگيللري مدبرانه 
خلبانللان ورزيللده و تجهيللزات با توسللعه 
نهضت قطعه سللازي، به روزداري آموزش ها 
تللوأم با انتقللال دانش علمي و فني به قشللر 
جللوان، ارتقاء تللوان و آمادگي هللاي رزم، و 
تعالي معنوي و بصيرتللي و توجه به نيازهاي 
معيشللتي كاركنان با رويكرد ساخت نيروي 
هوايللي تراز نظللام و انقللاب اسللامي، در 
تعامللل اثربخش و هم افزا بللا مجموعه بزرگ 
ارتش جمهوري اسللامي ايران و بخش هاي 
 ذي ربط لشكري و كشوري مورد انتظار است.

از تاش ها و خدمات ارزنده امير سرتيپ حسن 
 شللاه صفي در دوره مسووليت تشكر مي كنم.
سعادت همگان را از خداوند متعال خواهانم.
سيدعليخامنهاي
۲۸مرداد۱۳۹۷

حجت االسالم قمي به رياست سازمان 
تبليغات اسالمي منصوب شد

همچنين حضللرت آيت اهلل خامنلله اي رهبر 
معظم انقاب در حكمي حجتاالسللام شيخ 
محمد قمي را به رياسللت سللازمان تبليغات 

اسامي منصوب كردند.
به گللزارش ايرنا از پايگاه اطاع رسللاني دفتر 
مقللام معظللم رهبللري، در متن حكللم رهبر 
انقاب اسللامي به حجتاالسام شيخ محمد 
قمي آمده اسللت: اكنون كه سازمان تبليغات 
اسللامي پس از يك دوره  طوالني به مديريت 
جناب حجتاالسام آقاي سيدمهدي خاموشي 
به رشد و توسعه  كّمي و كيفي قابل توجه نائل 
گشته اسللت، با تشللكر از زحمات و تاش ها 
و خدمللات متراكم ايشللان، جنابعالللي را كه 
بحمداهلل از دانش، ابتكار، انگيزه و نشاط جواني 
برخورداريد به رياسللت اين سازمان منصوب 
مي كنم. سللازمان تبليغات اسللامي يكي از 
مهم ترين رويش هاي انقاب اسللامي اسللت 
كه بللا تصميمي روشللن بينانه و ژرف نگرانه با 
هدف تبليغ و عرضه انديشلله  تابناك اسللام 
ناب محمللدي )صلواتاهلل عليه و آله( به جامعه  
انقابللي به ويللژه جوانان جويللاي حقيقت و 
معرفت، شللكل گرفت. اين سازمان بحمداهلل 
طي حللدود چهار دهه اخير منشللأ خدمات و 
بركاتي بوده است و امروز ضرورت وجودي آن 
نه تنها كاهش نيافته بلكه ضريبي فزاينده يافته 
اسللت. تبيين و عرضه  فكر و فرهنگ و معارف 
اسللامي با توجه به نيازهللاي روز و با نوآوري 
در ادبيللات و روش ها به گونلله اي كه بر جان و 
دل مخاطبان بنشلليند و وجود آنان را از كوثر 
حقيقت دين سيراب نمايد، رسالت بسيار مهم 
اين سازمان است. رسللالت ديگر اين سازمان 
رصد و مقابله  هوشللمندانه با تهاجمات فكري 
و فرهنگي و تبليغي و رسانه اي دشمنان دين 
و انقاب و كشللور است. دشمناني كه نه امروز 
بلكه از چند دهه پيش، هويت و شخصيت و باور 
و رفتار و سللبك زندگي اسامي- ايراني مردم 
خصوصًا جوانان را هدف قرار داده و با شيوه ها 
و ابزارهاي متكي بلله فناوري هاي ارتباطي و 
رسانه اي اعم از هنر و سينما و فضاي مجازي و 
غيره، درصدد تهي كردن انقاب از عقبه  ديني 

و ايماني و مردمي آن مي باشند.
در اين مسللير نوراني و بالنده، توفيق شما را از 
درگاه حضرت احديت )جل و عا( خواستارم 
و شللما را به تقواي الهي و سعه  صدر، استفاده 
از ظرفيت هاي موجود و جذب همكاران فهيم 
و پر انگيزه و بهره گيري از انديشه ها و روش ها 

و ابزارهاي كارآمد و موثر توصيه مي نمايم.
الزم اسللت مسللووالن كشللور و نهادهللاي 
مختلف اين سللازمان را در انجام هر چه بهتر 

مسووليت هاي مهم خود ياري كنند.

درخواس�تبي�شاز۲۰۰نماين�دهاز
»روحان�ي«درب�ارهقان�ونتقس�يمات
كش�وري-تس�نيم| 206 تللن از وكاي 
ملت با امضاي بيانيه اي خواستار اجراي قانون 
تقسلليمات كشوري شللدند. در بخشي از اين 
بيانيلله نمايندگان مجلس آمده اسللت: »نظر 
به اينكه قانون تقسلليمات كشللوري مصوب 
سللال 1362 و اصاحللات و الحاقللات بعدي 
آن دولللت را موظف نمود كه نسللبت به ارتقاء 
مناطق كه برابر قانون قابليللت ارتقاء را دارند 
اقدام نمايد. در همين راسللتا وزارت كشللور و 
سللازمان هاي مرتبط در خصوص روستاهايي 
كه قابليت ارتقاء به شللهر و دهستان هايي كه 
قابليت ارتقاء به بخش و بخش هايي كه قابليت 
ارتقاء به شهرسللتان را داشته اند، اقدام الزم را 
انجام دادند كه جاي تقدير و تشكر دارد. ليكن 
مشاهده مي شللود كه تاش هاي استانداري و 
وزارت كشور در دولت ناتمام مانده است.« آنها 
از رييس جمهور خواسللتند كلله با قيد فوريت 
دستور اجراي قانون مذكور و ارتقاء مناطقي كه 
مطابق قانون قابليت ارتقاء را دارد، صادر كند.
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گزارش نهايي تحقيق و تفحص از مديران دو تابعيتي در مجلس  قرائت شد

معاون اول رييس جمهوري در ديدار با اقتصاددانان جوان :

پايانتفحصحاشيهساز

دولت آماده اصالح سياست هاي اقتصادي است

سرانجام گزارش كميسيون امنيت ملي مجلس تحقيق 
و تفحص از مديران دو تابعيتي در صحن قرائت شللد. 
تحقيللق و تفحصي جنجالي كه طي دو سللال اخير با 
اظهارنظر از سوي يكي از اعضاي هيات، به تيتر رسانه ها 
بدل مي شد. رييس هيات، كريمي قدوسي نماينده پر 
سر و صداي مشهد بود، ديگر اعضا هم از مخالفان نام و 
نشان دار دولت روحاني بودند. پايه تحقيق و تفحص را 
هم احتمال جاسوسي مديران دوتابعيتي گذاشتند؛ هر 
چند به اعتقاد آنان، نه فقط مديران دو تابعيتي كه برخي 
مشاورين متخصص هم جاسوس هستند. اين را عينا 
در متن نهايي گزارش آورده اند؛ آنجا كه مدعي شدند 
برخی از صاحبان نفوذ و بعضی از عناصری که به زعم 
مديران عالی رتبه کشور به دليل جايگاه و ارتباطشان 
با خارج از کشللور کارشناسان متبحری در موضوعات 
تخصصی هستند تحت عناوين مختلف نظير مشاور 
به کار گرفته می شوند. نويسندگان گزارش با اشاره به 
عدم وجود رابطه استخدامي مشاورين، چنين كاري را 
سواستفاده از خأل قانون مي دانند. حال آنان اعتقاد دارند 
كه برخي از اين افراد متخصص جاسوس هم هستند: 
» عاوه بر آنکه ممکن است تفکرات و تصميمات فرد 
مسوول، به اين گونه از افراد - که بعضاً جاسوس يا نفوذی 
هستند - وابسته گردد؛ اين افراد به راحتی می توانند 
به اسناد طبقه بندی و محرمانه کشور دسترسی پيدا 
کنند.« ديگر بندهاي گزارش تحقيق و تفحص اطاعات 
تازه اي نمي دهد؛ همان انتقاد از به كارگيري دوتابعيتي 
ها در دستگاه هاي دولتي، عدم توانايي وزارت خارجه و 
اطاعات در شناسايي دوتابعيتي ها و در آخر بستن هر 
راه قانوني كه به كارگيري اين افراد ختم شود، ماحصل 

تحقيق و تفحص است.

خروج خاوري، دستمايه هجمه سياسي
اين نگاه به دوتابعيتي ها پس از آن تشللديد شللد كه 
عبدالرضا خاوری مديرعامل بانک ملی ايران به کانادا 
فرار کرد؛ خاوری که از سال ٨٥ به تبعيت کشور کانادا 
درآمللده بود، پللس از طرح موضوع اختللاس 3 هزار 
ميليارد تومانی در سيستم بانکی کشور، هنگامی که 
برای انجام يک ماموريت کاری بلله لندن رفته بود، از 

سللمت خود اسللتعفا کرد و به تورنتو، پايتخت کشور 
دوم خود رفت. اين فرار مديرعامل بانك ملي در دولت 
احمدي نژاد، انتقاد از به كارگيري مديران دو تابعيتي 
را به محافللل گوناگون كشللاند؛ از مجالس عمومي و 
خصوصي با سخنراني مقامات حكومتي و قضايي گرفته 
تا صحن علني مجلس. در اين بين، برخي اعتقاد دارند 
اگرچه طراحان اين موضوع، هدف خود را جلوگيري از 
تكرار داستان خاوري عنوان مي كنند، اما در واقع آن را 
دستمايه حمله به دولت روحاني قرار داده اند. چناچه 
خاوري سال 90 و در دولت محمود احمدي نژاد از ايران 
گريخت؛ اما طراحان تحقيق و تفحص از دوتابعيتي ها، 
اين طرح را نه در اوايل مجلس نهم و در دولت احمدي 

نژاد كه سال 93 و در دومين سال فعاليت دولت يازدهم 
مطرح كردند. هرچند مخالفان دولت در مجلس نهم 
نتوانسللتند اين طرح را به تصويب برسانند؛ اما با آغاز 
بلله كار دوره دهم مجلس، طللرح را بار ديگر به صحن 
آورده و آن را به تصويب رساندند. ليست طراحان هم 
اين گمانه كه در پشت تحقيق و تفحص از مديران دو 
تابعيتي نگاهي سياسللي قللرار دارد را تاييد مي كند؛ 
آنجا كه جواد کريمی قدوسللی، نادر قاضی پور، سيد 
حسين نقوی حسللينی، حسينعلی حاجی دليگانی، 
حسن نوروزی، جواد ابطحی، قاسم جاسمی، مجتبی 
ذوالنللور، محمد دهقانی، ابوالفضللل ابوترابی و مجيد 
ناصری نژاد که همگی از اعضای فراکسيون نمايندگان 

واليی هستند به عنوان اعضای کميته تحقيق و تفحص 
از بررسی وضعيت افراد دوتابعيتی و دارای گرين کارت، 

انتخاب شدند.

انتقاد دولتي ها از سوگيري گزارش اوليه
سللو گيري سياسللي گزارش اوليه اين هيات صداي 
دولتي ها را هم درآورده بود. ارديبهشت ماه امسال كه 
گزارش ابتدايي اين هيات منتشر شد، دولت واكنش 
تندي به آن نشللان داد. تا آنجا كه محمد باقر نوبخت 
سخنگوي پيشين دولت، درباره بخشي از اين گزارش 
كه از فرزندان وزرا نام برده شللده بود، انتقاد كرد و آن 
را سللوزاندن راه هاي دولت بللراي دور زدن تحريم ها 

دانست: » ما بخشی از ابزارهای خود را سوزانديم. من 
سربسللته می گذرم اما وقتی تحريم می شويد مسير 
رسمی جواب نمی دهد. موضوع را من بيشتر نسوزانم.«

وزارت اطاعات هم به بخشي از گزارش اوليه و سخنان 
رييس هيات تحقيق و تفحص كه اين وزارتخانه را متهم 
به عدم همكاري كرده بود، واكنش نشان داد. در بخشي 
از گزارش هم ادعا شده بود كه وزارت اطاعات اعتراف 
كرده 210 مدير دوتابعيتي شناسايي شده اند. ادعايي 
كه بر خاف اظهارات پيشين وزير اطاعات مبني بر عدم 
وجود مديران دو تابعيتي بود. اين ادعاي تهيه كنندگان 
گزارش، وزارت اطاعات را مجبور به انتشار بيانيه اي 
كرد. در توضيح به اين بخش از گزارش، وزارت اطاعات 
در 26 ارديبهشللت ماه در بيانيه خود نوشللت كه »در 
صفحات 1۴ و 1۵ گزارش کميسيون که عينا بخشی از 
نامه اين وزارتخانه می   باشد، به دليل درج ناقص مطلب 
شائبه های متعددی ايجاد نموده مبنی بر اينکه طی دو 
سال گذشته 210 مدير دوتابعيتی در نظام شناسايی 
شده است. حال آن که در گزارش اين وزارتخانه تاکيد 
شللده بود که طی دو سال گذشللته از 19 حوزه  ای که 
استعام شده بود تعداد 210 نفر به دليل دوتابعيتی، 

اقامت از نوع گرين کارتی، ردصاحيت شده     اند.«

طرح مجازات براي مديران دوتابعيتي
اينها در حالي اسللت كه طراحان تحقيق و تفحص 
ابتداي مردادماه طرح انفصال و مجازات های کيفری 
برای مديران دوتابعيتللی را در مجلس ارائه كردند. 
به گفته كريمي قدوسللي، رييس کميته تحقيق و 
تفحص از مديران دوتابعيتللی مجلس، طرح مزبور 
تمام کارمندان دولت، مجلس و قوه قضائيه را ملزم 
می کند کلله »از پايين تا باالترين سللطوح، قبل از 
انتصاب در خصوص وضعيت تابعيت خود، همسر و 
فرزندانشان خوداظهاری کنند و اگر بعدا خاف آنچه 
اظهار کرده اند، کشف شللود، به انفصال از خدمت و 
مجازات های کيفری ديگری که در طرح مشللخص 
شده، محکوم می شللوند«. حال بايد ديد مجلس با 
چنين طرح سخت گيرانه موافقت مي كند يا با راي 

منفي آن را به بايگاني مي فرستد.

در روزهايي كه اغلب چهره هاي دولتي ترجيح مي دهند 
تا به دور از حاشلليه هاي برخاسته از مراودات رسانه اي 
در سللكوت روزگار مديريتي خود را سپري كنند؛ اين 
اسحاق جهانگيري است كه در شمايل چهره پاسخگوي 
دولت فرو مي رود و در مجامع مختلف حاضر مي شود 
تا ضمن دفاع از گفتمللان اجرايي دولت، نقدها، نظرها 
و پيشللنهادات گروه هاي مرجع اقتصادي؛ اجتماعي، 
دانشگاهي و...را پذيرا شود؛ درد دل هاي آنان را بشنود 
به راهكارهايي كه براي عبور از چالش ها ارايه مي دهند؛ 
گوش فرا دهد و در نهايت هم اگر نكته تاثيرگذاري در 
اظهارنظرهاي ارايه شده شنيد كه به نظرش مي تواند 
گرهي از هزار توي مشكات كشللور باز كند، آن را در 
قالب پيشللنهادات اجرايي با خودش به كارگروه هاي 
تخصصي يا نشست هاي كميسيون هاي دولتي ببرد و از 
آنها استفاده كند. جلساتي كه يك روز با جوانان اقتصاد 
خوانده برگزار مي شود و روز ديگر با اهالي دانشگاه شكل 
مي گيرد تا اين پيام به گروه هاي مرجع جامعه مخابره 
شود كه دولت آماده شنيدن و به كارگيري ايده هاي تازه 
است. ايده هايي كه اقتصاد ايران امروز بيشتر از هر عامل 
ديگري به آنها نياز دارد تا با استفاده از ظرفيت هاي دروني 
كشور مهار نوسانات و مشكات اقتصادي آسان تر شود. 
 بر اسللاس اين راهبرد اجرايي اثرگذار است كه معاون 
اول رييس جمهللوري در جمللع گروهللي از جوانللان 
اقتصاددان مي گويد: »آمادگي الزم براي اصاح مستمر 
سياست هاي اقتصادي دولت وجود دارد تا با تقويت نقاط 

قوت سياست ها و برطرف كردن نقاط ضعف بر كارآمدي 
برنامه هاي اقتصادي دولت بيفزاييم.« در اين جلسه كه 
دبير هيات دولت و رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
نيز حضور داشتند، برخي از راهكارها براي مهار تحريم و 
كاهش آثار منفي آن بر اقتصاد كشور مورد بحث و تبادل 

نظر قرار گرفت.

اولويت دولت تامين نيازهاي مردم است
»اسللحاق جهانگيللري« در نشسللت بللا گروهي از 
اقتصاددانللان جوان افللزود: اداره مطلوب كشللور و 
جلوگيري از آسلليب رسلليدن به زندگللي مردم در 
شرايط تحريم مهم ترين اولويت دولت است و بايد با 
ايجاد ساز و كارهاي كارآمد براي اداره كشور به نحوي 
عمل كنيم كلله زندگي مردم و فعاليللت بنگاه هاي 

اقتصادي دچار آسيب نشود.
بلله گللزارش پايللگاه اطاع رسللاني معللاون اول 
رييس جمهوري، وي با يللادآوري اينكه امريكايي ها با 
ايجاد اتاق فكر و گروه اقللدام براي اعمال تحريم عليه 
ايران، بر لزوم برنامه ريزي دقيق و واكنش به موقع براي 
مهار تحريم ها تاكيد كرد. بايد در مقابل اقدامات امريكا 
برنامه هايي را به اجرا بگذاريم كه كمترين فشار و آسيب 
بر اقشار مختلف جامعه به ويژه طبقات ضعيف وارد شود.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با بيان اينكه 
دولت از نقد عالمانه و كارشناسي سياست هاي اقتصادي 
خود استقبال مي كند، تاكيد كرد: من به عنوان معاون 

اول رييس جمهوري بايد از سياست هاي دولت حمايت 
كنم، در عين حال آمادگي الزم براي اصاح مسللتمر 
سياست هاي اقتصادي دولت وجود دارد تا با تقويت نقاط 
قوت سياست ها و برطرف كردن نقاط ضعف بر كارآمدي 

سياست هاي اقتصادي دولت بيفزاييم.
جهانگيري از كارشناسللان اقتصادي حاضر در جلسه 
خواست با به كارگيري همه توان و ظرفيت علمي خود 
راهكارهاي عملللي و قابل اجللرا و عملياتي در جهت 
مهار تحريم ها و اداره هر چه بهتر كشور تدوين كنند و 
راهكارهاي پيشنهادي براي مديريت كشور در شرايط 

تحريم را به دولت ارايه دهند.

دانشگاه ها به ياري دولت مي روند
اما قبل از ديدار با اقتصاددانللان جوان؛ جهانگيري در 
نشست ديگري با حضور 13 رييس دانشگاه برتر كشور 
شللركت كرد. ماقاتي كه خبر آن نخستين بار توسط 
جهانگيري رسانه اي شد . اسحاق جهانگيري از ديدار 
با روساي 13 دانشگاه برتر طي هفته گذشته خبر داد و 
خواستار برقراري ارتباط بيش از گذشته نخبگان با دولت 

براي توسعه هر چه بيشتر كشور شد.
در همين خصوص رييس دانشللگاه صنعتي شريف با 
اشاره به ديدار روسللاي 13 دانشگاه برتر طي روزهاي 
گذشته با معاون اول رييس جمهوري گفت: عمده ترين 
مساله اين جلسلله هم انديشي، تعامل و كمك هر چه 
بيشتر دانشگاه ها به دولت و ارايه راهكار براي برون رفت 

از شللرايط و مشكات كشللور بود. محمود فتوحي در 
گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: معاون اول رييس جمهوري 
در اين ديدار كه عصر سه  شنبه، 23 مرداد ماه در محل 
نهاد رياست جمهوري برگزار شللد؛ خواستار كمك و 
ياري هر چه بيشتر دانشگاهيان و انديشمندان در مورد 
مسائل و مشكات جاري كشور شد. مهم ترين موضوع 
مطرح شده در جلسه هم انديشي اين بود كه با توجه به 
شرايط خطير كشللور؛ دانشگاه ها و مراكزعلمي كشور 
بايستي با اهتمام بيشللتري براي كمك به دولت گام 
بردارند تا از اين وضعيت كنوني عبللور كنيم. او افزود: 
هر دانشللگاه در زمينه تخصصي خويش بايد در ايجاد 
اميد در جامعه گام هايي را بردارد چرا كه بر اين باوريم 
انسجام ملي تحت تاثير برخي وقايع همچون مسائل و 
مشكات ارزي دچار خلل شده است. رييس دانشگاه 
صنعتي شريف در ادامه خاطرنشان كرد: بايد نااميدي 

را در جامعه ريشه كن سازيم و براي اين امر نيازمند يك 
وحدت و انسجام ملي هستيم. او ادامه داد: در اين جلسه 
هم انديشي مقرر شللد تا دانشگاه ها در هر حوزه اي كه 
فعاليت مي كنند اعم از علوم انساني، اقتصاد، تجارت، 

فني و مهنذسي و غيره به كمك دولت بيايند. 
معاون اول رييس جمهور در اين جلسه ضمن تشريح 
وضعيت كنوني كشللور به توقعات و مطالبات دولت از 
جامعه دانشللگاهي و نخبگان در راستاي ايفاي نقش 
واقعي در كمك به حل مسائل و مشكات اشاره كرد و 
جذب و تامين منابع مالي براي رفع نيازهاي دانشگاه ها 
و نوسازي و تجهيز بخش هاي مختلف علمي و اقتصادي 

در مسير توسعه كشور را از اولويت هاي دولت دانست.
فتوحي خاطرنشان كرد: البته به دليل كمبود وقت قرار 
شد تا مسائل و مشكات دانشگاه ها نيز در جلسات آينده 

با معاون اول رييس جمهوري در ميان گذاشته شود.

چهرهها                                                                                                                                                                                                                                                                           

وزير امورخارجه ايران گفت: اراده سياسي 
اروپللا زماني قابليت پاسللخگويي از جانب 
ايران را پيللدا مي كند كه با اقدامات اجرايي 
همراه شللود. محمد جواد ظريف با اشاره به 
آخريللن وضعيت اقدامات اروپللا به منظور 
حفظ برجام و مقابله با تحريم هاي امريكا به 
باشللگاه خبرنگاران گفت: از زمان اظهارات 
رييس جمهور درباره بسته اوليه اي كه اروپايي ها به ايران ارايه دادند و 
پس از آن صحبت هايي كه من در وين و در جلسه كميسيون مشترك 
وزرا داشتم، تاكنون اروپايي ها نكات جديدي را مطرح و اقداماتي را كه 

در دو حوزه مهم نفتي و بانكي انجام دادند، بيان كرده اند.
وي افللزود: اروپايي ها برخي اقدامات عملللي از جمله اجرايي كردن 
مقررات مسدود كننده و مجوز بانك سرمايه گذاري اروپا را انجام داده اند.

رييس دستگاه ديپلماسي تصريح كرد: از نگاه ما اين اقدامات بيش از 
آنكه اقدام عملياتي باشد اعام موضع است، هر چند آنها حركت رو به 
جلو داشته اند اما اعتقاد ما اين است كه اروپا هنوز براي هزينه كردن 
آماده نشده است. ظريف با بيان اينكه اروپايي ها تاكنون در ظاهر و در 
گفتار اراده سياسي خود را نشان داده اند، تاكيد كرد: اراده سياسي اروپا 
زماني قابليت پاسخگويي از جانب ايران را پيدا مي كند كه با اقدامات 
اجرايي همراه شود؛ اروپايي ها مي گويند برجام براي آنها دستاوردي 
امنيتي است، طبيعي است كه هر كشوري بايد براي امنيت خودش 
سللرمايه گذاري و هزينه كند و اين هزينه كللردن را ما بايد در همين 

ماه هاي آينده ببينيم.

يك عضو كميسيون اصل 90 مجلس گفت: 
امضاي كنوانسلليون رژيم حقوقي درياي 
خزر در شرايط فعلي و فشارهاي خارجي و 
تحريم هاي وضع شده كه كاهش ارزش پول 
ملي را به دنبال داشته است جايز و منطقي 

به نظر نمي رسد.
به گزارش ايسنا، بهرام پارسايي در تذكري 
شفاهي به رييس جمهور و وزير امور خارجه در پايان جلسه علني ديروز 
بيان كرد: اخيرا كنوانسلليون رژيم حقوقي درياي خزر ذهن مردم را 
مشللوش كرده است. آيا در كنوانسلليون فوق بر اصول مهم۷۷ و ۷۸ 
قانون اساسي تاكيد شده است يا نه؟ ما شاهد هستيم كه نمايندگان در 
سفرهاي خارجي وزرا آنها را همراهي مي كنند كه امر خوبي است اما 
الزم نيست. اما در اين جلسه الزم بود كه نماينده اي از كميسيون امنيت 

ملي حضور داشته باشد. دليل عدم توجه به اين مهم چه بوده است؟
نماينده مردم شلليراز در ادامه اظهار كرد: امضاي اين كنوانسيون در 
شرايط فعلي و فشارهاي خارجي و تحريم هاي وضع شده كه كاهش 
ارزش پول ملي را به دنبال داشته است جايز و منطقي به نظر نمي رسد. 
ملت ايران انتظللار دارند در رگ ديپلمات هاي ما و هر كسللي كه در 
تصميم گيري و صيانت از كشور نقش دارند خون آريوبرزن ها و باكري 

و همت ها جاري باشد.
پارسايي در پايان گفت: پيشللنهاد مي كنم اصل و ترجمه شده متن 
كنوانسلليون رژيم حقوقي كه موضوعي محرمانه نيسللت در اختيار 
رسانه ها و مردم قرار بگيرد تا از افزايش نگراني در جامعه جلوگيري شود.

وزير دفاع و پشللتيباني نيروهاي مسلح از 
رونمايي و پرواز يك جت جنگنده ايراني 
در روز صنعت دفاعي )31 مرداد( خبر داد.

امير سللرتيپ امير حاتمي با برشللمردن 
اولويت هاي وزارت دفاع گفت: در اين دوره 
بر ارتقاي قدرت موشكي تمركز كرده ايم 
كه در همين راسللتا اخيرا موشللك فاتح 

مبين رونمايي شد.
به گزارش ايسنا، وزير دفاع در آستانه فرا رسيدن 31 مردادماه سالروز 
صنعت دفاعي در يك برنامه تلويزيوني اظهار كرد: مجموعه دفاع همواره 
پرتاش بوده و ما برنامه بسيار خوبي را تهيه و براي فرماندهي كل قوا، 

رييس جمهوري و مجلس ارايه كرديم.
حاتمي افزود: براي مثال، همكاران من در حوزه مقابله با موشك هاي 
بالستيك و كروز كارهاي خوبي كردند و در حوزه زمينه نيز تانك كرار را 
داشتيم كه امروز براي تست هاي نهايي در اختيار نيروهاي مسلح است. 
بسياري از كارهاي ما بر مبناي طراحي هاي داخلي است. ما داراي يك 

صنعت به تمام معنا هستيم .
حاتمي با اشللاره به راهبرد و منطق دفاعي كشور، گفت: ما يك نسل 
منحصر به فرد هستيم. بعد از انقاب شاهد تاش دشمن براي جنگ 
داخلي و جنگ مسلللحانه منافقين بوديم؛ همزمللان درگير جنگ 
كاسيك با عراق بوديم؛ بعد از آن شاهد حمله صدام به كويت و حمله 
امريكا به افغانستان و عراق بوديم و بعد نيز جنگ با گروه هاي تروريستي 

را تجربه كرديم. اينها تجارب بسياري به ما داد.

صبح روز گذشته خبري در برخي سايت ها 
منعكس شد كه در آنها ادعا شده بود كه كليه 
اقدامات قائم مقام حزب اعتماد ملي متوقف 
شده؛ خبري كه بافاصله از سوي سخنگوي 
اين حزب تكذيب شللد تا اين پرسش در نزد 
فعاالن سياسي و افكار عمومي ايجاد شود كه 
چه افراديا جرياناتي از اين نوع خبرسازي دروغ 
سود مي برند؟ اسماعيل گرامي مقدم در گفت وگو با ايسنا، با تكذيب اخبار 
منتشر شده درباره توقف كليه اقدامات الياس حضرتي اظهار كرد: چنين 
خبري به هيچ وجه صحت و مبناي قانوني و حقوقي ندارد و آقاي حضرتي 
و حزب تاكنون هيچ نامه اي در اين باره دريافت نكرده اند. او با بيان اينكه 
سايت منتشر كننده اين خبر به هيچ وجه مورد تاييد حزب اعتماد ملي 
نيست، تصريح كرد: باالترين سطح يك حزب، شوراي مركزي آن حزب 
است و شللوراي مركزي در فرآيند حقوقي و قانوني آقاي حضرتي را به 
عنوان قائم مقام انتخاب و دبيركل محترم حكم ايشان را صادر كردند. 
سللخنگوي حزب اعتماد ملي، اظهار كرد: دروغ گويي هايي كه در اين 
سايت به نام حزب منتشر مي شود، در راستاي زنجيره اي از دروغ هايي 
است كه در چند روز اخير منتشر شده است و حزب قطعا اين موضوع را 
از مراجع ذيصاح پيگيري خواهد كرد. گرامي مقدم افزود: كساني كه 
اين خبر جعلي را منتشر كرده اند به دنبال اختاف افكني، متوقف كردن 
فعاليت هاي حزب و مقابله با رهنمودهاي دبيركل حزب اعتماد ملي 
هستند. اگر مرجعي بخواهد درباره يك حزب اظهارنظر كند، بايد مسير 

قانوني كه كميسيون ماده 10 احزاب و وزارت كشور است طي شود.

.

 اروپا مي داند 
از آنها چه مي خواهيم

 امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي 
درياي خزر در شرايط فعلي منطقي نبود

 از يك جت جنگنده ايراني
 به زودي رونمايي مي شود

 »دستور توقف اقدامات 
قائم مقام حزب اعتماد ملي « تكذيب شد



ارايه ۳ ميليون و ۳۵ هزار 
اظهارنامه مالياتي توسط اصناف

فارس| محمدرضا جعفري��ان در مورد وضعيت 
ماليات صنوف در كل كش��ور اظهار كرد: براساس 
آمار، براي مالي��ات بر درآمد و عملكرد س��ال ۹۶، 
اصناف ۳ ميليون و ۳۵ هزار اظهارنامه به س��ازمان 
امور مالياتي داده اند ك��ه از اين ميزان يك ميليون 
و ۳۰۰ ه��زار اظهارنامه در چارچ��وب تبصره ماده 
۱۰۰ قانون ماليات هاي مستقيم بوده است. مشاور 
مالياتي اصناف و بازار تاكي��د كرد: تعامل خوبي با 
سازمان امور مالياتي صورت گرفته و اگر اين سازمان 
مستنداتي به دست نياورد، از اول شهريور ماه برگ 
قطعي ماليات اين تع��داد از موديان صنوف صادر 
خواهد شد. اين فعال بخش خصوصي با بيان اينكه 
۱۵ درص��د از اظهارنامه هاي مالياتي اظهار ش��ده 
مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات هاي مستقيم 
هستند، تصريح كرد: ماليات عملكرد موديان مورد 
توافق با رش��د ۵ درصد نس��بت به عملكرد قطعي 
سال ۹۵ آنها همراه است، بنابراين بدون يك ريال 
هزينه اضافي، ماليات بي��ش از يك ميليون واحد 
صنفي در وقت مقرر واريز شده است. وي با اشاره به 
اينكه سازمان امور مالياتي ميزان ماليات پرداختي 
موديان صن��وف را به بخش خصوصي اعالم نكرده 
و آن را محرمانه اعالم كرده اس��ت، گفت: در تهران 
۶۸۲ هزار و ۴۶۲ اظهارنامه مالياتي دريافت شده كه 
در مجموع ۷ تا ۹ درصد رشد ماليات ابرازي وجود 
داشته است، همچنين شاهد رشد ۵ تا ۷ درصدي 
تعداد اظهارنامه هاي مالياتي در تهران براي گروه هاي 
اول تا سوم مشاغل مدنظر قانون هستيم. به گفته 
جعفريان از اين تعداد اظهارنامه مالياتي ثبت شده در 
تهران ۲۷۸ هزار و ۱۸۶ اظهارنامه مربوط به موديان 
مشمول ماده ۱۰۰ قانون ماليات ها است و مودياني 
كه خود را مشمول توافق افزايش ۵ درصدي ماليات 
دانسته اند، نسبت به عملكرد سال ۹۵، حدود ۷۲.۶ 
درصد رش��د داشته اس��ت. اين كارشناس ماليات 
اصن��اف، علت اين موضوع را رك��ود حاكم بر بازار و 
كسادي اوضاع فروش و يا عملكرد كمتر از سال قبل 

براي واحدهاي صنفي دانست.

واردات بيش از ۳۰۰۰ تن دارو 
در سال  جاري

ايسنا|در چهار ماه نخس��ت سال جاري بيش 
از ۳۰۰۰ تن دارو به ايران وارد شده كه نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته تقريبا ثابت بوده است.
ايس��نا-بر اس��اس آمار گمرك اي��ران از تجارت 
خارجي چهار ماه نخس��ت س��ال جاري، در اين 
مدت ۳۰۶۷ تن انواع دارو به ارزش ۳۹۹ ميليون 
و ۸۵۸ هزار دالر وارد ش��ده است. اين آمار صرفا 
مش��مول واردات دارو ب��وده و واردات مواد اوليه 
دارويي و تجهيزات پزشكي را شامل نمي شود و 
اين در حالي اس��ت كه واردات انواع دارو در مدت 
مشابه س��ال  گذش��ته ۳۰۰۰ تن به ارزش ۴۴۲ 
ميليون و ۱۲۱ هزار دالر بوده است. در حال حاضر 
بر اس��اس ادعاي گمرك اي��ران، ترخيص دارو و 
تجهيزات پزشكي از س��وي گمرك، با همكاري 
وزارت بهداش��ت درمان و آموزش پزشكي بدون 
معطلي از گمرك ها انجام مي شود و از سوي ديگر، 
پيش اظهاري كاالهاي سالمت محور فراهم شده 
و واردكنندگان مي توانند اين كاالها را قبل از ورود 
كاال به گمرك ها اظهار و نسبت به انجام تشريفات 
گمركي با اخ��ذ مجوز از وزارت بهداش��ت اقدام 
كنند تا در زمان ورود بدون معطلي، كاال را به انبار 

شركت هاي خود انتقال دهند.

 مستثني   شدن كاالها 
از مابه التفاوت ارز

فارس|علي معقول��ي، مديركل مركز واردات 
و مناط��ق آزاد و وي��ژه اقتص��ادي گمرك در 
پاس��خ به اين موضوع كه گفته شده در گمرك 
كميته اي براي تعيين تكليف كاالهاي وارداتي 
ك��ه مش��مول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز 
دولتي با بازار هستند، تشكيل شده،  اظهاركرد: 
قرار بود از سوي دولت مصوبه اي ابالغ شود و اين 
موضوع را نيز ما شنيده ايم، اما هنوز ابالغيه به 

دست گمرك نرسيده است. 
مديركل مرك��ز واردات و مناط��ق آزاد و ويژه 
اقتصادي گمرك افزود: شنيده ايم كه يكسري از 
واحدهاي توليدي از پرداخت مابه التفاوت نرخ 
ارز مستثني خواهند شد، اما هنوز جزئيات آن 

منتشر نشده است و احتمال تغييرات دارد. 
وي در مورد تسهيل ترخيص كاالهاي واحدهاي 
توليدي بيان كرد: با سياست جديد، واحدهاي 
توليدي اي كه مي توانن��د ضمانتنامه بگيرند، 
تا يك س��ال مهلت داده ش��ده و آن دس��ته از 
واحدهايي كه نمي توانند ضمانت بگذارند، ۷۰ 
درصد كاالي خود را ترخيص كرده و ۳۰ درصد 
باقي مانده ب��راي تعيين تكليف حقوق گمركي 

نگه داشته مي شود. 
معقولي با تاكيد بر اينكه براي ترخيص كاالهاي 
توليدي هر اقدامي نياز است انجام خواهد شد، 
خاطرنشان كرد: اين اقدام براي متوقف نشدن 

كاال در گمرك و حمايت از توليد است. 
وي در پاسخ به اين سوال كه برخي واردكنندگان 
معتقدن��د پرداخت مابه التف��اوت ارز منج��ر 
ب��ه افزايش هزينه تمام ش��ده كاال و انبارداري 
مي شود، گفت: اين موضوع مصوبه دولت است 
و گمرك ملزم به اجرا بوده و اگر اصالح شود، ما 

نيز تابع هستيم. 
مدي��ركل مرك��ز واردات و مناط��ق آزاد و 
وي��ژه اقتص��ادي گم��رك در م��ورد اينك��ه 
وضعي��ت اوض��اع تج��ارت با بخش��نامه هاي 
خلق الساعه پرنوسان اس��ت، بي��ان ك��رد: 
ابالغيه هايي كه براي ما از دستگاه هاي متولي 
مي آيد، بايد ابالغ شود و از خودمان بخشنامه اي 
نداريم، اميدواريم كه وضعيت بهتر شود و اين 

موضوع نياز به صبر دارد. 
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يكسالپسازانتخاب،وزيراقتصاداستيضاحميشود

كرباسيان در آزمون اعتماد  دوباره

مشكالت اقتصادي ريشه در عملكرد نهادهاي فاسد دارد

واماشتغالروستاييتااطالعثانويمتوقفشد

سامانهايكهبرايمتقاضيانتسهيالتروستاييبود،تعطيلشد

گروه اقتصاد كالن|
روز گذش��ته طرح اس��تيضاح وزير ام��ور اقتصادي و 
دارايي رس��ما اعالم وصول ش��د و وزير اقتصاد كشور 
در معرض پرس��ش نماين��دگان و راي دوباره اعتماد 
آن��ان قرار گرفت. اي��ن اتفاق بعد از گذش��ت دو ماه از 
جمع آوري امضا و تقديم نامه استيضاح به هيات رييسه 
صورت گرفته است؛ تاخيري كه برخي نماينده ها آن را 
غيرقانوني و معلول البي گري هاي پش��ت پرده وزارت 
اقتصاد دانستند. به هر شكل روز گذشته مشخص شد 
با اينكه تعداد امضاها در اين مدت از ۹۰ به ۳۳ رسيده 
است اما با اين حال هنوز پروژه استيضاح پابرجاست و 
بايستي وزير اقتصاد در يك فرصت حداكثري ۱۰ روزه 
خود را در مقام پاسخگويي به »آخرين پرسش ها« به 

مجلس برساند.
به گزارش »تعادل« روز گذشته علي اصغر يوسف نژاد، 
عضو هيات رييسه مجلس در جلسه علني نامه اعالم 
وصول طرح استيضاح كرباسيان وزير اقتصاد را قرائت 

كرد.
طرح استيضاح مسعود كرباسيان وزير اقتصاد با اينكه 
در اواخر خرداد ماه امس��ال با تعداد ب��االي ۹۰ امضاء 
تحويل هيئت رييسه مجلس شد، اما با اين حال ۲ ماه 
به تعويق افتاد و تا جلسه روز گذشته مجلس كه از سوي 
هيات مديره اعالم وصول شد، مسكوت گذاشته شده 
بود. گفته مي شود در اين مدت وزارت اقتصاد فرصتي 
براي مذاكره و رايزني به دست آورد و موفق شد رضايت 
۵۰ تا ۶۰ نماينده امضاكننده اس��تيضاح را به دس��ت 
آورد. البته هنوز اطالع رسمي و دقيقي از انگيزه و داليل 
تغيير مواضع اين ۵۰ يا ۶۰ نفر به دست نيامده است اما 
يك نماينده مجلس در روزهاي اخير در اين باره مدعي 
البي هاي وزارت اقتصاد با تعدادي از نمايندگان مجلس 
شده بود. حسينعلي حاجي دليگاني عضو كميسيون 
برنام��ه و بودجه مجلس با انتق��اد از تاخير غيرقانوني 
جلسه استيضاح وزير اقتصاد، اظهاركرده بود: به دنبال 
طرح استيضاح وزير اقتصاد رويه بي اخالقي در مجلس 
راه افتاده است. اين در حالي است كه نمايندگان بايد 
حافظ منافع مردم باشند و بدانند كه ما تا آخر پاي اين 

طرح ايستادگي خواهيم كرد.
حاجي دليگان��ي به وجود برخ��ي رانت ها در مجلس 
اشاره و مدعي شده است: برخي از نمايندگان در تالش 
هس��تند با زمان خريدن بيش��تر بتوانند با روش هاي 
غيراخالقي در بين نمايندگان مخالف با كرباسيان نفوذ 
كرده و آنها را مجاب به پس گرفتن امضاي استيضاح 
كنند. به گفته اين نماينده مجلس ۳ هفته پيش يكي 
از نمايندگان كمس��يون اقتصادي توانس��ت ۵ مجوز 
عضويت در هيات مديره ش��ركت هايي كه احكام آن 
با س��هم مديريتي وزرات اقتصاد است را از كرباسيان 
بگي��رد و درقبال اي��ن ۵ مجوز قول ت��الش براي راي 

نياوردن استيضاح به او داد. او در ادامه ادعاي خود گفته 
است: نماينده ديگري ۳ روز پيش توانست براي يكي 
از نزديكان خود حكم مدير كلي يك بخش از گمرك 
كش��ور را بگيرد و در قبال آن قول داد راي بسياري از 
نمايندگاني كه براي استيضاح مصر بودند را پس بگيرد.

با همه اين احوال روز گذش��ته مشخص شد كه تعداد 
امضاها به آن مقدار الزم براي ابطال استيضاح نرسيد 
و پروژه پرسش س��خت از وزير همچنان پابرجاست. 
طبق آيين نامه ه��اي مجلس تع��داد امضاهاي الزم 
براي اس��تيضاح وزرا بايد از ۱۰ نفر بيشتر باشد كه در 
نهايت امضاهاي جمع آوري شده بيش از سه برابر اين 

حدنصاب شد.
 علي اصغر يوس��ف نژاد عضو هيات رييسه مجلس در 
بخش پاياني جلسه ديروز مجلس اين طرح استيضاح را 
در صحن علني اعالم وصول كرد و گفت: طرح استيضاح 
وزير امور اقتصادي و دارايي در دهم مرداد ۹۷ به دست 
هيات رييسه مجلس رسيده اعالم وصول مي شود. بر 
اين اساس اگر كرباسيان در جلسه روز استيضاح نتواند 
از مجلس راي اعتماد بگيرد، از سمت خود عزل مي شود. 

  محورهاي اصلي استيضاح
نماينده هاي مجلس در نامه اعالم تقاضاي استيضاح وزير 
كه در اواخر خرداد تقديم هيات رييسه كرده بودند ۱۵دليل 
براي اين اقدام خود برشمرده بودند؛ عدم توانايي در تدوين 
و اعمال سياست هاي اقتصادي و مالي كشور، ناتواني در 
اداره امور اقتصادي كشور، عدم اعمال تكاليف قانوني در 
حوزه فعاليت هاي بانكي، عدم اجراي برنامه هاي اعالمي در 
زمان اخذ راي اعتماد از مجلس، عدم تدبير در ساماندهي 
اقتصاد، عدم اجراي عادالنه نظام مالياتي كشور، افزايش 
قيمت ها و تورم افسارگس��يخته، ع��دم توجه به اقتصاد 
مقاومتي، اجرا نكردن سياس��ت هاي مناسب حمايت از 
توليد، ناتواني در مردمي س��ازي اقتصاد، عدم توانايي در 
افزايش ثروت عمومي، عدم توانايي در شفاف سازي اقتصاد، 
عدم مديريت مناسب بازار سرمايه، گمرك، ماليات، بيمه 
و خزانه داري كشور، عدم نظارت مالي صحيح بر صحت 
جريان عمليات مبادالت اقتصادي كشور و عدم مشاركت 
فعال در تنظيم سياست ها و برنامه هاي اجرايي اقتصادي و 
مالي كشور ۱۵ محوري بوده كه در اين نامه به آنها اعتراض 
شده است. برخي كارشناسان معتقدند كه وزارت اقتصاد 
طي يكسال گذشته سياست هاي مشخصي براي تنظيم 
و هدايت اقتصاد نداشته است و تيم اقتصادي دولت به 
دليل نداشتن اس��تراتژي هماهنگ و يكپارچه باعث 
ناكارآمدي و تش��ويش در عرصه هاي اقتصادي شده 
است. بر همين اساس هم تا كنون نمايندگان مجلس ۲ 
بار در نامه جداگانه كه هر نامه به امضاي حدود ۲۰۰ نفر 
هم رسيد از رييس جمهور تقاضا كردند كه تيم اقتصادي 
كابينه را تغيير دهد وگرنه مجل��س وزراي اقتصادي 

را عزل مي كند.  نمايندگان در يك��ي از اين نامه ها با 
رييس جمهوري و دولت اتمام حج��ت كرده اند و اگر 
وزيران اقتصادي دولت با تفاهم مجلس و دولت تغيير 
نكنند، مجبور خواهند بود » اين آقايان را با استيضاح 

بركنار كنيم.« 
عالوه بر اينها تاكنون وزي��ر اقتصاد چندين بار تحت 
وظاي��ف نظارتي قوه مقننه به مجلس دعوت ش��ده و 
پرسش هاي نماينده ها پاس��خ داده است. در البه الي 
اين پرس��ش و پاسخ نماينده ها و وزير اقتصاد مي توان 
به محورهاي اصلي ناكارآمدي هاي تاكيد شده از سوي 
مجلس پي برد.  در تاريخ ۲ ارديبهشت بود كه كرباسيان 
از سوي امير خجسته، نماينده شهر همدان و فامنين 
مورد سوال قرار و از پاسخ هاي وزير اقناع نشدند. در اين 
جلسه از علت ورود بانك ها و موسسات مالي در عرصه 
خريد و فروش مسكن و گراني كاذب آن و عدم ممانعت 

وزارت اقتصاد پرسيده شد. 
كرباس��يان وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ بيان 
كرده بود كه »يك زماني متاس��فانه بانك ها وارد اين 
بازار ش��ده اند و وظيفه من به عنوان وزير اين است كه 
كنترل ش��ود تا بانك ها دارايي هاي خود را بفروش��ند 
دولت نبايد بنگاه دار باشد. من اين موضوع را ابالغ كردم 
و اجرا خواهم كرد.« سوال ديگر خجسته مربوط به باال 

رفتن قيمت ارز ب��ود كه البته در آن زمان هنوز قيمت 
دالر به ۵ هزار تومان هم نرسيده بود. خجسته پرسيده 
بود كه در دو سه ماهه اخير نرخ ارز به شدت باال رفته و 
هيچ كنترلي در بازار مشاهده نمي شود. فشار بر دوش 
مردم است و احساس مي كنم جرياني درصدد آن است 
كه قيمت ارز به پنج هزار تومان برسد. دولت براي مهار 
قيمت ارز چه برنامه اي دارد؟كرباسيان نيز در پاسخ بيان 
كرده بود ما در كشور به نسبت نرخ تورم، رشد ارز نداشته 
ايم و در كشور طي ماه هاي آذر و دي شاهد اين رشد بوده 
ايم و در آخر سال شاهد كاهش آن بوده ايم. اين نوسان 
در همه ارزها وجود دارد و دولت تالش كرده تا با تنظيم 

ارز مبادله اي، بازار را كنترل كند.
عالوه بر اين دو جلسه ديگر نيز در تاريخ هاي سه شنبه 
۱۲ تي��ر ماه و ۹ م��رداد با وزير برگزار ش��د. در ۱۲تير 
اولين نشس��ت مش��ترك كرباس��يان و نمايندگان 
متقاضي اس��تيضاح در كميس��يون اقتصادي برگزار 
شد و دومين نشس��ت هم در روز سه شنبه نهم مرداد 
برگزار ش��د كه نمايندگان بر قانع نشدن توضيحات 
 وزير و اع��الم وصول اين اس��تيضاح تاكي��د كردند. 

در اي��ن دو جلس��ه س��واالتي درخصوص التهابات 
بازار، مش��كالت اقتصادي، برخي س��وءمديريت ها و 
ناكارآمدي ها و نوسان  بازار ارز از وزير اقتصاد پرسيده 

شد. سعيدي مباركه در گفت وگويي با خبرگزاري ها، 
درب��اره مهم ترين محورهاي س��وال نماين��دگان از 
وزي��ر اقتص��اد گفت: با توج��ه به وجود مش��كالت و 
التهاب��ات اقتص��ادي در كش��ور و اينك��ه در مجلس 
نمايندگان م��ردم از مش��كالت اقتصادي، نوس��ان 
بازار ارز، برخ��ي ناكارآمدي ها و س��وء مديريت ها در 
اليه هاي اقتصادي كشور گاليه مند بودند، نمايندگان 
 س��واالت خ��ود را از وزير اقتصاد مط��رح كردن��د.

رون��د بررس��ي اس��تيضاح مطاب��ق م��اده ۲۲۵ 
آيين نام��ه داخلي مجل��س، وزير اقتص��اد حداكثر 
ظ��رف ۱۰ روز موظ��ف ب��ه حض��ور در مجل��س 
 و اراي��ه توضيحات در جلس��ه علني مجلس اس��ت. 

در جلسه استيضاح، پس از بيانات استيضاح كنندگان، 
رييس جمهور مي تواند به دفاع از وزير يا وزيران مورد 
اس��تيضاح بپ��ردازد، همچنين وزير يا وزي��ران مورد 
 اس��تيضاح نيز مي توانند ب��ه دفاع از خ��ود بپردازند. 
پس از پاس��خ وزير يا وزيران مورد اس��تيضاح يا پاسخ 
رييس جمهور از طرف هيات وزيران مورد استيضاح، 
حداكثر دو نفر از نمايندگان استيضاح كننده حق دارند 
توضيحات تكميلي بدهند.پس از انجام اس��تيضاح، 
رييس جلس��ه عدم اعتماد وزير يا وزي��ران را به راي 

مي گذارد.

اس��تاد دانش��گاه الزهرا تهران گف��ت: در زمان جنگ، 
باالترين س��رمايه اجتماعي را داش��تيم اما در شرايط 
كنوني كوچك ترين تلنگري زير ساخت هاي كشور را 
به هم مي ريزد كه تالطم هاي اخير بازار در ماه هاي اخير 

گوياي آن است.
 ميرحسين موسوي به عنوان يكي از امضاءكنندگان نامه 
اخير اقتصاددان درباره اهداف اين نامه گفت: متاسفانه 
ساختار اقتصادي ايران به سمت وسويي رفته  كه فساد 
در آن گسترش يافته است و اين مربوط به عدم نظارت 

مديريت اجرايي كشور بر عملكردها است.
وي ادامه داد: اين س��مت گيري اقتصاد ايران بيش��تر 
مربوط به ناكارايي نهادها اس��ت. يعني اگر ما بخشي 
از مشكالت اقتصادي كش��ور را به تحريم ها و مسائل 
سياسي نسبت دهيم، سهم زيادي از مشكالت در ارتباط 
با عملكرد نهادها و ناكارآمدي آنها است كه باعث شده 
س��رمايه اجتماعي و انساني به عنوان مهم ترين نهاده 
اقتصادي از بين برود.مشكل ما در اقتصاد از بين رفتن 

اعتماد، هنجارها و اصول اخالقي به عنوان شكل دهنده 
سرمايه اجتماعي است كه ريشه در عملكرد نهادهاي 
فاس��د دارد. موس��وي افزود: مهم ترين نه��اده توليد 
سرمايه اجتماعي است كه اگر فراهم شود باعث افزايش 
بهره وري، تشكيل مناسب سرمايه فيزيكي، ....خواهد 
شد و اگر اين بسترها نباشند مردم براي افزايش ارزش 
داراي هاي خود از ش��بكه هاي ناكارامد و موج سواري 

استفاده خواهند كرد.
عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا با تاكيد بر نقش فساد 
گفت: بي ثباتي هاي اقتصاد خود از فساد نهادها نشات 
مي گيرد كه متاسفانه در سطح كالن و حتي بخش هايي 
از حاكميت رخنه كرده و باعث شده تا زيرشاخه ها نيز 

عملكرد مناسبي نداشته باشند.
وي افزود: در اقتصاد ايران قدرت هايي شكل گرفته اند 
كه با ق��درت انحصاري خود سياس��ت ها را به گونه اي 
تنظيم مي كنند كه تنها منافع گروه خاصي تامين شود 
و نتيجه اين اقدام نيز در عدم همراهي مردم با صاحبان 

قدرت مشاهده مي شود بطوري كه مردم ديگر انتظاري 
از آنها ندارند.

موسوي با اش��اره به مفهوم قرارداد اجتماعي گفت: ما 
در اقتصاد سياسي بحث قرارداد اجتماعي را داريم كه 
بين ملت و دولت اس��ت و يكي از مفاد آن حفظ ارزش 
دارايي هاي مردم توس��ط حاكميت است. وقتي مردم 
روزبه روز فقيرتر مي شوند و ارزش دارايي هاي خود را از 
دست مي دهند، مفاد اين قرارداد نيز شكسته مي شود و 
در مواقعي كه حاكميت به همراهي مردم نياز دارد با پاسخ 

منفي مردم روبرو مي شود.
وي يادآور ش��د: در زمان جنگ كشور باالترين سرمايه 
اجتماعي را داشت و با استفاده از آن توانست مقاومت كند 
اما در شرايط كنوني كوچك ترين تلنگري زيرساخت هاي 
كشور را به هم مي ريزد، تالطم هاي اخيربازار در ماه هاي 

اخير گوياي آن است.
اي��ن اقتصاددان در مورد نقش ق��وه قضاييه در اقتصاد 
كارآمد گفت: در يك اقتصاد كارآمد الزام اصلي بر وجود 

شبكه كارآمد قضايي اس��ت تا اگر تخلفاتي در اقتصاد 
صورت مي گيرد بايد با كارآمدي و اطالع رساني مناسب 
زمينه برخورد در حيط��ه قانون را فراهم كند. وقتي در 
جامعه ميزان تخلفات در سطح كالن بيشتر مي شود و 

سرمايه جامعه و قرارداد اجتماعي از بين مي رود، اعتماد 
در خانواده ها نيز نابود مي ش��ود. بطوري كه شما براي 
كوچك ترين مبادل��ه اي با ترس از تقلب روبرو خواهيد 

شد و در نتيجه هزينه مبادله افزايش مي يابد.

گروه اقتصاد كالن|
س��امانه کارا  كه برای ثبت نام متقاضيان  تسهيالت 
اشتغال روس��تايی درنظر گرفته شده بود، بسته شد. 
هنوز مشخص نيس��ت كه آيا موضوع موقتي است يا 
اينكه قرار است پرونده وام اشتغال به روستاييان براي 
هميشه بسته شود، اما با ورود به اين سايت با اين جمله 
برخورد مي كنيم :»تا اطالع ثانوی امکان ثبت طرح 
برای دريافت تسهيالت اشتغال روستايی و عشايری 
ميسر نمی باشد.« اين موضوع موجب انتقاد يكي از 
نماينده هاي مجلس شده است و از آن به عنوان يك 

كار اشتباه ياد شده است.
به گزارش »تعادل« طرح  اشتغال روستايي به عنوان 
يكي از دو طرح اصلي برنامه اشتغال دولت دوازدهم به 
منظور رونق بازار کار و کاهش نرخ بيکاری در شهرها 
و روستاها در دس��تور کاربوده است.طرح دوم برنامه 
اش��تغال فراگير است كه هدف از اجرای آن ، افزايش 
اش��تغال پذيری نيروی کار از طريق طرح کارورزی و 
آموزش در محيط کار واقعی و کاهش هزينه اشتغال 
از طريق ارائه مشوق های بيمه ای به کارفرمايانی که 
نيروهای کار شغل اولی را استخدام می کنند و نيز ارائه 
يارانه دستمزد به کارفرمايانی است که شغل اولی ها 
را ب��ه کار می گيرند ولی در مناطق با نرخ بيکاری باال 

فعاليت دارند.

طرح اشتغال روستايی نيز رويکرد مداخالت توسعه ای 
و ارائه تس��هيالت يارانه ای را دنبال می کند و در اين 
طرح پيش بينی شده تسهيالت در سه بخش نواحی 
صنعتی و شهرهای زير ۱۰ هزار نفر، مناطق روستايی 
و عش��ايری و مناطق روس��تايی و عش��ايری مرزی 
تخصيص يابد. نوع اول شهرهای زير ۱۰ هزار نفر که 
مشمول سود ۱۰ درصد می ش��وند. نوع دوم مناطق 

روستايی و عشايری که مش��مول نرخ سود ۶ درصد 
و در مناطق عشايری و روستايی مرزی که نرخ سود 

آنها ۴ درصد است.
سامانه کارا در دي ماه سال گذشته و در حضور معاون 
اش��تغال وزير کار و اصحاب رس��انه رسما آغاز به کار 
کرد. در صفحه اصلی اين سامانه، جزييات تسهيالت 
اش��تغال فراگير و تس��هيالت اش��تغال روستايی و 

عشايری در قالب دس��تورالعمل و آيين نامه اشتغال 
روستايی و عشايری و دس��تورالعمل اجرايی برنامه 
اشتغال فراگير و شيوه نامه يارانه تسهيالت ارائه شده 
بود. اين سامانه تنها مسير براي ثبت نام متقاضيان بود 
كه بسته شدن آن نش��ان دهنده قطع روند پرداخت 

تسهيالت است.

  انتقاد يك نماينده مجلس
مهرداد بائوج الهوتی در گفت وگو با خبرگزاری خانه 
ملت، با اشاره به بسته شدن سامانه کارا بيان كرد: طبق 
قانون مصوب مجلس بايد ۱۱ هزار ميليارد تومان برای 
ايجاد اشتغال پايدار روستايی تخصيص پيدا می کرد؛ 
اما تا ام��روز کمتر از هزار ميليارد تومان به طرح های 
اشتغال زايی روستايی و عشايری تسهيالت پرداخت 
شده است. عضو کميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات 
مجلس با اش��اره به اينکه مهم ترين مش��کل کشور 
بيکاری اس��ت، ادامه داد: در ش��رايطی که بيکاری و 
اشتغال زايی يکی از مهمترين مسئله اقتصادی کشور 
است، بستن سامانه کارا و ثبت طرح های اشتغال زايی 
روستايی کاراشتباهی اس��ت که موضوع را پيگيری 

می کنيم.
نماينده مردم لنگرود در مجلس دهم شورای اسالمی با 
انتقاد از عملکرد کند دولت در اجرای اشتغالزايی پايدار 

روستايی، بيان داشت: در طول يک سال گذشته شاهد 
روند کند اجرای اين قانون بوده ايم، برای ايجاد اشتغال 
پايدار ۱۱ هزار ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد که 

حتی هزار ميليارد آن پرداخت نشده است.
وی گفت: انتظار می رفت تا امروز تس��هيالت به طور 
کامل پرداخت و مرحله ارزيابی قانون آغاز می ش��د 
تا بتوان برای مرحله بعدی اش��تغالزايی پايدار برنامه 
ريزی کرد. الهوت��ی  در ادامه گفت وگو با خبرگزاری 
خانه ملت، با اشاره به اينکه سود بانکی مانع اشتغالزايی 
اس��ت، توضيح داد: بارها اعالم کرديم که سود باالی 
بانکی اش��تغالزايی را به دنبال ندارد، به همين دليل 
تس��هيالت با س��ود بانکی پايين برای ايجاد اشتغال 
پايداری روستايی و عش��ايری در نظر گرفته شد؛ اما 

متاسفانه تا کنون از اين فرصت استفاده نشده است.
اين نماينده مجلس با بين اينکه بروکراسی اداری کمر 
اشتغالزايی را شکست، گفت: ايراد کندی اجرای قانون 
اشتغالزايی به بروکراسی طوالنی اداری بر می گردد، 
روند کند اداری باعث شده اس��ت که اشتغال پايدار 
به س��رعتی که انتظار داش��تيم اجرايی نشود.عضو 
کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، عنوان 
کرد: با وجود تمام انتقاداتی که به نحوه اجرای طرح 
اشتغالزايی وارد است؛ اما بسته شدن سامانه کارا قابل 

قبول نيست و مجلس موضوع را بررسی می کند.



اخبار
 Mon. August 20. 2018  1179   بانك و بيمه4 دو شنبه  29 مرداد 1397   8 ذي الحجه 1439  سال پنجم    شماره

دالر »سنا« گران و يورو ارزان شد

رييس كل بيمه مركزي اعالم كرد

اختالف 2074 توماني مبادله نرخ يورو با دالر در ايران با بازار جهاني 

حركت ارزي  »سنا « خالف جريان جهاني

پرداخت ۷۷۰۰ ميليارد تومان عوارض بيمه به پليس و وزارت بهداشت

گروه بانك وبيمه     احسان شمشيري 
با وجود افزايش نرخ دالر در سامانه سنا و بازار صرافي ها 
به باالي 10 هزار و 60 تومان در روز يكشنبه 28 مرداد 
97، نرخ يورو برخالف روند بازار جهاني پايين تر از نرخ 
دالر و به قيمت به 9394 رسيده و دالر به ميزان 666 
تومان گران تر از يورو به فروش مي رسد. اين در حالي 
اس��ت كه در بازار جهاني هر يورو به ميزان 1.14 دالر 
است. براين اساس اگر كسي يورو را به قيمت 9394 
تومان در ايران خريداري كند و در كشورهاي منطقه 
تبديل به 1.14 دالر كند و دالر را به ايران برگرداند و 
به نرخ هر دالر 10060 تومان بفروش��د از اين فروش 
1.14 دالر، مي تواند 11468 تومان كسب كند و سود 

آن از اين طريق 2074 تومان خواهد بود. 
به گزارش تعادل، اين وضعيت در بازار ارز ايران داليل 
مختلفي مي تواند داشته باش��د كه يكي از آنها تقاضا 
براي اسكناس دالر اس��ت. اما ممكن است كه باعث 
كس��ب س��ود از طريق آربيتراژ و خري��د و فروش ارز 
در ايران و كش��ورهاي منطقه شود و البته باعث ورود 

اسكناس دالر به ايران خواهد شد.
 از س��وي ديگر، با وجود افزايش نرخ اونس جهاني به 
1184دالر و افزايش نرخ فروش دالر در س��امانه سنا 
كه روز يكشنبه 28 مرداد 97 به باالي 10 هزار تومان 
رسيده است، نرخ طال و سكه كاهش يافته و سكه طرح 
جديد عصر روز يكشنبه به 3 ميليون و 720 هزار تومان 

و 18 عيار به باالي 290 هزار تومان رسيد.
كارشناس��ان معتقدند اين موضوع نشان مي دهد كه 
افزايش عمق بازار سنا و تامين ارز بازار آزاد و نيازهاي 
مختلف متقاضيان توسط س��نا، اگر چه موجب رشد 
نرخ ارز در اين بازار ش��ده، اما از سوي ديگر تقاضا در 
حاشيه بازار را كاهش داده و نرخ ارز در حاشيه بازار نيز 
كاهش يافته است. در نتيجه اثر نرخ بازار آزاد خارج از 
س��نا كاهش يافته و لنگر نرخ ارز كه نشان دهنده نرخ 
تعادلي بازار و عامل ايجاد ثبات نرخ در بازار اس��ت به 
بازار سنا انتقال يافته و اين نرخ مبناي معامالت بازار 
آزاد ش��ده و حتي باعث كاهش نرخ دالر در بازار آزاد 
خارج از سنا شده و در نتيجه عامل موثر بر كاهش نرخ 

طال و سكه بوده است.
 بطوري كه نرخ دالر بازار آزاد نيز كه تا 11 هزار تومان 
باال رفته بود روزهاي ش��نبه و يكش��نبه به 10570 
تومان رسيد و فاصله نرخ دالر سنا با بازار آزاد نيز كه به 
2900 تومان رسيده بود، اكنون به حدود 600 تومان 

كاهش يافته است. 
براين اساس، قيمت انواع سكه روز يك شنبه در بازار 
آزاد كاهش يافت و هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد امامي روز يكشنبه بيست و هشتم مردادماه 97 
در بازار تهران با 90 هزار تومان كاهش نسبت به شنبه 
با رقم 3 ميليون و 676 هزار تومان به فروش رس��يد. 
همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با 
50 هزار تومان كاهش نسبت به روز شنبه به ارزش 3 

ميليون و 403 هزار تومان داد و ستد شد.
از س��وي ديگر، روز يك ش��نبه در ب��ازار آزاد هر قطعه 
نيم س��كه بهار آزادي با 30 هزار تومان كاهش در مدت 
مش��ابه يك ميليون و 742 هزار تومان و هر قطعه ربع 
بهار آزادي نيز با 20 هزار تومان اُفت به ارزش 881 هزار 
تومان معامله شد. بر اساس اين گزارش، هر قطعه سكه 
گرمي نيز در مدت زمان مشابه با 10 هزار تومان كاهش 
491 هزار تومان معامله شد. هر گرم طالي 18 عيار نيز با 
500 تومان رشد به ارزش 290 هزار تومان فروخته شد.

بر اساس آمار سامانه سنا هر دالر امريكا با 639 تومان 
افزايش 10 ه��زار و 343 تومان معامله ش��د و عصر 
يكشنبه نيز به 10 هزار تومان رسيد. همچنين هر يورو 
با 50 تومان كاهش 9 هزار و 303 تومان و هر پوند نيز 
با 43 تومان اُفت 13 هزار و 361 تومان به فروش رفت.

در بازار ارز رس��مي نيز بانك مركزي ن��رخ 39 ارز را 
بدون تغيير اع��الم كرد و نرخ هر دالر امريكا براي روز 

يكشنبه بيست و هشتم مردادماه بدون تغيير 42 هزار 
ريال قيمت خورد. همچنين نرخ هر پوند انگليس 53 
هزار و 548 ريال و هر ي��ورو نيز 47 هزار و 999 ريال 

ارزش گذاري شد.

  بررسي حساب برخي خريداران سكه
 از سوي ديگر، رييس س��ازمان بازرسي كل كشور از 
دريافت 4 قرارداد تسهيالت به مبلغ 72 ميليارد ريال 
و صرف 70 ميليارد ريال از آن براي خريد 5 هزار سكه 

طال خبر داد.
قاضي ناصر سراج گفت: تعدادي از حساب هاي افرادي 
را كه سكه ثبت نام كرده بودند، بررسي كرديم كه يكي 
از اين افراد 471 حس��اب، ديگري 410 حساب و نفر 
سوم نيز 393 حساب داش��ت. وي گفت: يكي از اين 
افراد 72 ميلي��ارد ريال از بانك براي اجراي 4 قرارداد 
تس��هيالت گرفته بود كه 70 ميلي��ارد ريال را صرف 

خريد 5 هزار سكه كرد.
قاضي سراج افزود: از آنجا كه اين پول بايد در اجراي آن 
4 قرارداد هزينه مي شد، خريد اين 5 هزار سكه خالف 
قانون بود و با پيگيري هاي ما اين فرد 5 هزار س��كه را 
پس داد و پولي را هم كه به بانك داده بود، دريافت كرد 
و 40 كيلوگرم طال به نفع دولت شد كه تفاوت قيمت 

آن با قيمت االن شايد دو تا سه برابر باشد.
رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: به همه كساني 
كه با پول هاي با منش��ا غيرقانوني س��كه خريداري 
كرده اند، اخطار مي دهيم كه سكه هاي ش��ان را پس 

بدهند در غير اينصورت منتظر برخورد ما باشند.

  اطمينان خاطر نهاونديان در مورد ارز
اين در حالي اس��ت كه س��خنگوي فراكسيون مستقل 
مجلس از نشست اين فراكس��يون با نهاونديان، معاون 
اقتص��ادي رييس جمهور خبر داد و گفت كه وي در اين 
نشست نسبت به كنترل نوسانات ارزي اطمينان خاطر 
داده اس��ت.مهرداد الهوتي، اظهار كرد: آقاي نهاونديان 
در نشست فراكسيون مستقلين موضوع ارز و نوسانات 
قيمت آن را مطرح كرد و در گزارشي به تغييرات نرخ ارز 
در همه دولت ها پرداخت. طبق گزارش ايشان در دولت 
اول و دوم نرخ ارز 1.2 برابر در دولت س��وم و چهارم نرخ 
ارز 4.7 برابر، در دولت پنجم و شش��م نرخ ارز 3.9 برابر، 
در دولت هفتم و هشتم نرخ ارز 1.9 برابر، در دولت نهم 
و دهم 3.7 برابر، در دولت يازدهم 1.27 برابر و در دولت 

دوازدهم 2.4 برابر افزايش يافته است.
وي اضافه كرد: آقاي نهاونديان گفت كه افزايش نرخ 
ارز اجتناب ناپذير است و در همه دولت ها اتفاق افتاده، 
اما در دولت يازدهم جلوي اين افزايش قيمت گرفته 
ش��د و اجازه ندادند به روال طبيعي افزايش يابد. اگر 
انسجام سياسي داشته باشيم با توجه به بنيه اقتصادي 
كشور خيلي راحت مي توانيم از اين اوضاع عبور كنيم.

الهوتي همچنين به نق��ل از نهاونديان يكي از عوامل 
رش��د نقدينگي را نرخ سود بانكي عنوان كرد و گفت: 
طبق اظهارات معاون اقتصادي رييس جمهور وقتي 
نرخ س��ود بانكي 20 درصد است يعني همين ميزان 
به نقدينگي اضافه مي ش��ود بدون اينكه ما اس��تفاده 
اقتصادي داش��ته باشيم. برهمين اس��اس ايشان بر 
ض��رورت كاهش نرخ س��ود بانكي و رش��د اقتصادي 
بدون رش��د نقدينگي تاكيد كرد و ض��رورت اصالح 
ساختار بانكي را هم مورد اش��اره قرار داد. وي گفت: 
آقاي نهاونديان معتقد بود كه دولت در زمينه نرخ ارز 
با برنامه پيش مي رود و در اين حوزه به آرامش خواهد 
رسيد و روند نوس��انات بازار ارز نيز كنترل مي شود و 
به عدد منطقي مي رس��د كه اين امر در گرو انس��جام 

سياسي كشور است.

   خريد و فروش مصنوعات طال به صفر رسيد
از سوي ديگر رييس اتحاديه طال و جواهر با اعالم اينكه 

خريد و فروش مصنوعات طال در حد صفر است، افزود: 
از ابتداي سال تاكنون مردم به سمت خريد طالي خام 

و سكه به جاي مصنوعات رو آورده اند.
آيت محمد ولي، رييس اتحاديه طال با اش��اره به صفر 
رسيدن خريد مصنوعات طال، اظهارداشت: جو رواني 
پيش آمده در چند ماه اخير موجب ش��ده تا مردم به 
جاي خريد مصنوعات طال به سمتي ديگر هدايت شوند 

كه خالف مسير اصلي و صحيح بازار است.
وي افزود: اگر مردم قصد خري��د طال دارند بايد براي 
خري��د مصنوعات طال اقدام كنن��د زيرا خريد طالي 

آب شده نه تنها اقدامي درست و منطقي نيست، بلكه 
در چارچوب هاي اتحاديه نيز قرار ندارد. زيرا اگر حتي 
يك نفر در بازار از عدم آگاهي مردم سوءاستفاده كند، 

مردم متضرر خواهند شد.
رييس اتحادي��ه طال و جواهر، توضيح داد: مردم براي 
خريد طال به سمت مصنوعات بروند زيرا خريد طالي 
آب ش��ده، موضوعي تخصصي است كه تنها فعاالن و 
متخصصان اين بازار تخصص و توانايي شناسايي اصل 

از فرع را دارند.
محمدولي، گفت: 99 درصد طالهاي آب شده درست 
و صحيح است اما اگر احتمال حتي يك درصد طالي 
تقلبي بدهيم، توصيه ما حركت مردم به سمت خريد 
مصنوعات طال و عدم ورود به بخش��ي بسيار حساس 
اس��ت كه در صورت بروز مشكلي، اتحاديه نيز امكان 

پاسخگويي ندارد.
وي درباره مزيت خري��د مصنوعات طال، توضيح داد: 
مردم با خريد مصنوعات طال به جاي س��كه و طالي 
خام، هم مي توانند به عنوان زيورآالت از آن استفاده 
كنند و هم به عنوان س��رمايه نيز نگهداري مي كنند، 

همچنين با اين اقدام چرخ توليد اين صنعت نيز دوباره 
به حركت خواهد افتاد.

رييس اتحاديه طال و جواهر در پايان اظهار اميدواري 
كرد كه اين اتفاق در بخش طال از س��وي مردم بيفتد 

و توليد اين صنعت نيز رونق گذشته خود را بازيابد.
با نوسانات نرخ ارز از اواسط سال گذشته در كشور، بازار 
طال و سكه نيز تحت تاثير قرار گرفته و مردم با افزايش 
قيمت هاي لحظه اي س��كه، به سمت خريد طال خام 
و سكه به جاي طال ساخته ش��ده كه اغلب هم جنبه 
زينتي و مصرفي دارد و هم به عنوان سرمايه از آن ياد 

مي شود، حركت كردند.
برهمين اس��اس، رفته رفته با ادامه اين روند در سال 
جاري، به اذعان فعاالن بازار طال و سكه، خريد و فروش 
مصنوعات طال از ابتداي سال جاري در حد صفر بوده 
اس��ت. طبق اعالم كارشناس��ان و فعاالن بازار طال، با 
توجه به تعداد طالفروش��ان در س��طح كشور، ميزان 
خريد و فروش از ابتداي سال تاكنون به ميزاني نبوده 
كه حتي تامين كننده هزينه هاي روزانه اين واحدهاي 
صنفي باش��د و صنف طال فروش��ان از اين نوسانات 

قيمتي جز ضرر عايدي نداشته اند.
از س��ويي نوس��انات قيمت��ي ط��ال نه تنه��ا قدرت 
تصميم گي��ري را از مردم س��لب كرده بلك��ه از نظر 
اقتصادي و مالي نيز قدرت خري��د آنها كاهش يافته 
و مردم با خريد طالهاي آب ش��ده يا س��كه به دنبال 

اقدامات اقتصادي و سرمايه گذاري هستند.

   افزايش خريد طال بازتاب مشكل اقتصادي است
از س��وي ديگر تحليل ها حاك��ي از آن دارد كه روي 
آوردن مردم در ايران، ونزوئال و تركيه براي خريد طال 

و ديگر فلزات گرانبها حاكي از بروز يك مشكل در نظام 
اقتصادي دارد.

 به گفته برخي از كارشناس��ان حوزه فلزات گرانبها، 
جه��ان بي ترديد با تمركز مج��دد روي طال و نقره به 

عنوان پول واقعي در بحران فرو خواهد رفت.
ام��روز مردم به وي��ژه در غرب فرام��وش كرده اند كه 
اسكناس كاغذي سابقا به عنوان يك دارايي محض در 
برابر مقداري معيني طال و نقره بوده است. امروز پول 
كاغذي چيزي بيشتر از يك اوراق بدهي نيست. پول 

كاغذي چيزي بيشتر از وثيقه نيست.
تحليل گران بر اين باور هس��تند ك��ه ايران، ونزوئال و 
تركيه از جمله كشورهايي هستند كه به دليل سقوط 
ارزش پ��ول خود در مقابل دالر امري��كا، مردم آنها به 
خريد طال و ديگر فلزات گرانبها به جاي تمركز بر پول 

ملي روي آورده اند.
افزايش قيمت طال شاخصي اس��ت كه نشان دهنده 
وجود يك مشكل در نظام مالي است. زماني كه قيمت 
طال در حال افزايش اس��ت، افراد متوجه مي شوند كه 

يك مشكل در اقتصاد پديدار شده است.
به گفته كارشناسان فلزات گرانبها، شكي وجود ندارد 
كه بح��ران بعدي منطقه اي نخواهد بود و در س��طح 
بين الملل ظاهر خواهد شد. تمام بازارها از اوراق قرضه 

تا بورس و مسكن دستكاري و حباب دار مي شوند.
نكته اي كه در مورد اطمينان طال و نقره مي توان گفت 
اين اس��ت كه حتي اگر قيمت آنه��ا در كوتاه مدت به 
دنبال افزاي��ش ارزش دالر امريكا روند نزولي به خود 
گيرد، اين موضوع زمينه را براي شكوفايي بازار ايجاد 

مي كند.
در حال حاضر زماني كه دولت ها اقدام به چاپ بيشتر 
پول كاغذي مي كنند، قدرت خريد اسكناس از دست 
مي رود و اين مس��اله فقط تعداد محدودي برنده دارد 
و بيش��تر افراد متضرر خواهند ب��ود و فقط نارضايتي 
گسترده اي را در ميان مردم ايجاد مي كند و روي پول 

كشورها فشار منفي وارد مي كند.
اس��كناس دولت ها فقط به واس��طه اعتماد نهادها به 
آن پشتيباني مي ش��ود و اكنون اسكناس ها با بحران 
تاريخي روبرو هستند. در حال حاضر به ويژه در غرب 
افراد ب��ه دنبال جايگزيني براي آن هس��تند و به نظر 
مي رسد كه اس��كناس دولت ها و شايد هم نظام مالي 

فعلي تحت اين فشار تسليم شود.

غالمرضا س��ليماني اميري رييس كل بيمه مركزي 
گفت: از س��ال 1390 تاكنون 2 هزار و 200 ميليارد 
تومان به راهنمايي و رانندگي و بالغ بر 5 هزار ميليارد 
تومان ع��وارض بيمه اي در اختيار وزارت بهداش��ت 

قرار داديم.
به گ��زارش روابط عموم��ي و امور بي��ن الملل بيمه 

مركزي، غالمرضا سليماني اميري در دومين جشنواره 
كشوري پيش��گيري از س��وانح و حوادث با اشاره به 
آمار س��وانح و حوادث جاده اي در كش��ور بر اهميت 
فعاليت هاي پيش��گيرانه در اين ح��وزه تاكيد كرد و 
گفت: صنع��ت بيمه زماني مي توان��د خدمات كامل 
ارايه كند و به ايفاي تعهدات خود بپردازد كه ضريب 

خسارت منطقي باشد.
وي گفت: در حال حاضر فاصله معناداري بين حق 
بيمه دريافتي و خس��ارات پرداختي ناشي از سوانح 
وجود دارد كه بايد ط��وري عمل كنيم كه توازن در 
اين خصوص برقرار شود. رييس كل بيمه مركزي با 
ابراز خرسندي از عملكرد س��ازمان صدا و سيما در 

حوزه اطالع رساني و فرهنگسازي، كاهش بخشي از 
س��وانح جاده اي را در گرو ضرورت تبادل اطالعات 
بين صنعت بيم��ه و راهنمايي رانندگي دانس��ت و 
گفت: از سال 1390 تاكنون 2 هزار و 200 ميليارد 
تومان به راهنمايي و رانندگي و بالغ بر 5 هزار ميليارد 
تومان در اختيار وزارت بهداش��ت قرار داده ايم كه 

اين هزينه ه��ا را نيز نوعي س��رمايه گذاري ارزيابي 
مي كنيم.

رييس كل بيمه مركزي گفت: اعتق��اد داريم مبالغ 
پرداختي ما به نيروي انتظامي و وزارت بهداشت بايد 
به گونه اي هزينه و مديريت شود كه ضريب خسارت 

كاهش يابد.

افتتاح 6 طرح صنعتي با تسهيالت 
بانك صنعت و معدن

 با تس��هيالت بانك صنعت و معدن در سال 1396 
تعداد 6 طرح صنعتي در استان تهران به بهره برداري 
رسيد و براي 104 نفر اشتغال ايجاد شد. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني بانك صنعت و معدن، براي اجراي 
طرح هاي ياد ش��ده مبلغ 4 ميليارد و 350 ميليون 
تومان تسهيالت توسط اين بانك پرداخت شده است. 
از ميان طرح هاي ياد شده مي توان به صنايع پاتيرا، 
آرون نگين پارس و پارسيان تجارت كارمانيا اشاره كرد.

گفتني است طرح هاي صنعتي زيادي با بهره مندي از 
تسهيالت بانك صنعت و معدن در سال هاي اخير در 

كشورمان به بهره برداري رسيده است.

گام جديد مقابله با جرايم مالي
معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي گفت: اين بانك 
با همكاري قوه قضاييه و دادس��تاني سامانه تعاملي 
كاش��ف را به  منظور مقابله با جرايم مالي در فضاي 
مجازي راه اندازي كرد. به گزارش ايبنا، ناصر حكيمي 
در خصوص راه اندازي سامانه تعاملي كاشف گفت: 
ميزان كالهبرداري از بسترهاي الكترونيك بانكداري 
و پرداخت كش��ور با رش��د مواجه شده و همچنين 
مجراي تس��ويه فعاليت هاي مجرمانه به بسترهاي 
الكترونيك مهاجرت كرده اند. از اين رو مقابله با اين 
مهم را به دغدغه دادستاني، قوه قضاييه، شوراي عالي 
فضاي مجازي و بانك مركزي تبديل كرده است. بانك 
مركزي به  منظور برخورد ب��ا جرايم مالي در فضاي 
مجازي به روش هاي قديمي عم��ل نمي كند، زيرا 
روش هاي برخورد با رخدادها و خطاهاي سيستم هاي 
پرداخت الكترونيك بايد متناسب با افرادي باشد كه 
در اين فضا فعاليت مي كنند. حكيمي اذعان داشت: 
چالش جدي بانك مركزي در برخورد سرعت  باالي 
انتقال وجوه در سيستم هاي الكترونيك و بانكداري 
بود، زيرا از س��ال 87 كه امكان انتقال وجه از مسير 
كارت به كارت ظرف15 ثانيه در كش��ور فراهم شد 
و همچنين س��رعت  ب��االي انتقال وج��وه كالن از 
مسيرهاي الكترونيكي مانند ساتنا ديگر فرآيندهاي 
قديمي پاسخگوي رسيدگي به رخدادهاي مجرمانه 
و مش��كالت در اين بخش نبود. يك��ي از داليلي كه 
در سال گذشته موجب شد سيستم هاي انتظامي، 
قضايي و حتي خود بانك ها در برخورد با فعاليت هاي 
مجرمانه نتوانند، نتيجه دلخواه را كسب كنند، سرعت 
انتقال وجوه در سيستم هاي الكترونيك و زمان زياد 
در هماهنگي نهادهاي نظارتي مختلف بود. مذاكرات 
خوبي بين حوزه دادستاني و بانك مركزي در چند 
ماه اخير به  منظور تجهيز براي جلوگيري و برخورد 
با جرايمي كه در سيستم هاي الكترونيكي بانكداري 
و پرداخت رخ مي دهد، انجام  ش��ده است. با اقدامات 
جديد بانك مركزي در اين بخش ديگر تشخيص جرم 
و رسيدگي به رخدادهاي مجرمانه و جلوگيري از وقوع 
اتفاقات بعدي در سريع ترين زمان امكان پذير شده 
است. اين بانك به  منظور مقابله با تقلب، كالهبرداري 
و پولشويي در سيستم هاي الكترونيك بانكداري و 
پرداخت دي ماه سال گذشته سيكل تسويه وجوه در 
سامانه هاي ساتنا و پايا و شاپرك را كاهش داد. با اين 
رويكرد از سرعت تسويه وجوه در هنگام انتقال وجه در 
خريد از پايانه هاي فروشگاهي و همچنين انتقال وجوه 
از سامانه هاي پايا و ساتنا كاسته شده و زمان بيشتري 
براي رصد فعاليت هاي مجرمانه و جلوگيري از آن براي 

نهاد ناظر به وجود آمد.

ويرايش سوم فناوري مالي و 
ضوابط پرداخت ياران منتشر شد

ويرايش سوم الزامات، ضوابط و فرايند اجرايي، فعاليت 
پرداخت ياران و پذيرندگان پشتيباني شده در نظام 

پرداخت كشور بانك مركزي منتشر شد.
به گزرش بانك مركزي، اين بانك در سال هاي اخير 
با تاكيد بر لزوم توجه به تح��والت روي داده در حوزه 
كس��ب و كار و فناوري هاي مالي و با بررس��ي فضاي 
بين المللي و نظرس��نجي از فعاالن داخلي، تنظيم 
سياست كلي در خصوص فناوري و فناوران مالي را در 
دستور كار قرار داد كه نتيجه آن تحت عنوان ويرايش 
اول »سياست بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
درخصوص فناوري مالي« در تارگاه بانك مركزي قرار 
گرفت. ويرايش اول »الزامات، ضوابط و فرآيند اجرايي 
فعاليت پرداخت ياران و پذيرندگان پشتيباني شده 
در نظام پرداخت كش��ور« به عنوان گام دوم تدوين 
چارچوب هاي فعاليت فناوران مالي تدوين و در نيمه 
اول مهرماه سال 1395 براي استفاده عموم بر روي 

وب سايت بانك مركزي منتشر شد.

بررسي خارج از نوبت اليحه 
اصالح مبارزه با پولشويي

رييس كميسيون قضايي مجلس اعالم كرد: هفته 
آينده بررسي خارج از نوبت اليحه مبارزه با پولشويي 
در مجلس انجام مي شود. الهيار ملكشاهي در خصوص 
اعاده اليحه اصالح مبارزه با پولشويي به قوه مقننه از 
سوي شوراي نگهبان، گفت: هنوز نظر شوراي نگهبان 
در رابطه با اليحه مذكور به دست قوه مقننه نرسيده 
اما طبق روال معمول هرگاه ايرادي وجود داشته باشد 
به مجلس اطالع و اليحه بازگردانده مي شود. در اين 
بين اگر نظر مجلس صحيح باشد متعاقبا اليحه براي 
تعيين تكليف به مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
ارسال مي شود. نماينده مردم كوهدشت در مجلس 
شوراي اسالمي، تصريح كرد: بايد اذعان كرد اگر اليحه 
مذكور در هفته جاري به مجلس برسد، حتما در هفته 
آينده و خارج از نوبت در دستور كار كميسيون قضايي 
و حقوقي مجلس قرار خواهد گرفت. در اين بين بايد 
يادآور شد براي رفع ايرادات حتما از نماينده شوراي 
نگهبان نيز دعوت خواهد شد تا بتوانيم نظر مسووالن 
را جلب كنيم. اين نماينده مردم در مجلس دهم اظهار 
داش��ت: مبارزه با پولشويي قانوني است كه مدت ها 
پيش در قوه مقننه تصويب شد كه مورد تاييد شوراي 
نگهبان هم قرار گرفت؛ چندي پيش نيز تحت اليحه 

نسبت به اصالح آن اقدام شد.

اثر بازار ارز بر زنجيره نوسان بازار دارايي ها
محمد ولي پور پاشا| كارشناس بانك

اگر انتظارات تورمي براي افزايش قيمت خودروهاي 
داخلي شكل بگيرد و دوباره شدت پيدا كند، سفته بازي 
و دالل��ي بر ش��دت افزايش قيم��ت خواه��د افزود و 
نقدينگي سرگردان بيش از گذشته به اين بازار سوق 

داده مي شوند.
در روزهاي اخير و پس از ارايه بس��ته جديد سياست 
ارزي ش��اهد اين هستيم كه تاحدودي آرامش به بازار 
ارز بازگش��ته است. اما كار به همين جا ختم نمي شود 
و نكته مهم بازخوردهايي است كه ساير بازارها نشان 
داده اند. يكي از اين بازارها، بازار خودرو داخلي اس��ت 
كه منتظر تحوالت پاياني در بازار ارز بوده و تصميماتي 
كه در خص��وص تامين ارز و تخصيص آن به قطعات و 

مواد اوليه وارداتي براي اين گروه خودروها گرفته شده 
است. خوشبختانه، بازار ارز بطور نسبي متعادل تر شده 
است و اكنون زمان آن است كه تحوالت قيمتي در بازار 
خودروهاي داخلي مورد بررس��ي قرار گيرند. فعاالن 
بازار خودروهاي داخل��ي در انتظار تصميمات جديد 
بر مبناي سياست ارزي اخير بوده اند كه متوجه شدند 
تامين كنندگان قطعات وارداتي خودروهاي داخلي بايد 

براي تامين ارز به بازار آزاد مراجعه كنند.
صنعت خودروس��ازي كشور به دنبال اعالم بسته جديد 
سياس��ت ارزي از فهرست مشمولين دريافت ارز 4200 
توماني كنار گذاشته شد و همان گونه كه انتظار مي رفت 
افزايش قيمت در اين بازار به وقوع پيوس��ته اس��ت. اين 
افزايش قيمت بطور آش��كار ريش��ه در افزايش قيمت 

مواد اوليه و قطعات خودرو به دليل وابستگي به واردات 
داشته است و از زماني كه خودروهاي داخلي ارز دولتي 
درياف��ت نمي كنند، چاره اي جز مراجع��ه به بازار ثانويه 
براي تامي��ن ارز و تخصيص ب��ه واردات قطعات خودرو 
داخلي وجود نداش��ته اس��ت. به نظر مي رسد كه پس از 
سپري كردن نوسانات قيمتي، بازار خودروهاي داخلي 
نيز به تعادل مي رسد اما اين پايان ماجرا نيست و نخواهد 
بود زيرا افزايش دوباره قيمت خودروهاي داخلي براساس 
قيم��ت ارز در بازار ثانوي��ه با نارضايتي خري��داران اين 
خودروها مواجه خواهد شد. طبيعي است كه نتيجه اين 
رويداد، تعديل انقباضي در عرضه اين محصوالت توسط 
توليدكنن��دگان و عرضه كنندگان و افزايش قيمت را به 
دنبال دارد، اما دولت در حمايت از مصرف كنندگان داخلي 

جلوي افزايش قيمت خودروهاي داخلي را مي گيرد.
بنابراين از يك طرف، خودروسازان داخلي براي تامين ارز 
جهت تخصيص به واردات قطعات و مواد اوليه به بازار آزاد 
س��وق داده شدند و از طرف ديگر، در برابر افزايش قيمت 
خودروهاي داخلي موضع گيري مي ش��ود. اين سياست 
ممكن است در كوتاه مدت با افزايش قيمت خودرو مقابله 
كند، اما فشار تقاضا و انتظارات تورمي در بازار دارايي ها در 
ادامه موجبات افزايش قيمت را فراهم سازد. به نظر مي رسد 
اگر انتظارات تورمي براي افزايش قيمت خودروهاي داخلي 
شكل بگيرد و دوباره شدت پيدا كند، سفته بازي و داللي بر 
شدت افزايش قيمت خواهد افزود و نقدينگي سرگردان 
بيش از گذشته به اين بازار سوق داده مي شود. همزمان با 
افزايش قيمت،  خريداران واقعي كه تا پيش از اين اميدوار 

به خريد خودروي موردنظر خود بودند از دور خارج خواهند 
شد. مشكل زماني جدي تر خواهد شد كه حتي با وجود 
افزايش قيمت، عرضه خودرو در بازار به كندي صورت گيرد 
كه اي��ن امر زمينه افزايش قيمت هاي بعدي را نيز فراهم 
خواهد كرد تا جايي كه در نهايت بازار در تركيب قيمت و 

مقدار عرضه ديگري به تعادل برسد.
مديريت انتظارات تورمي در بازار خودروهاي داخلي 
در حال حاضر مهم ترين تدبير دولت براي جلوگيري 
از افزاي��ش قيمت خودرو خواهد ب��ود و در اين فضا از 
خودروس��ازان داخلي نيز انتظار مي رود به اين حد از 
افزايش قيمت خودرو بسنده كنند و با عرضه به  موقع 
خودرو در بازار متقاضيان و خريداران واقعي خودروهاي 

داخلي را راضي نگه دارند.

يادداشت                                                                                                                                                                                                                                                                           

      افزايش عمق بازار سنا و تامين ارز بازار آزاد و نيازهاي مختلف متقاضيان توسط سنا، اگر چه 
موجب رشد نرخ ارز در اين بازار شده، اما از سوي ديگر تقاضا در حاشيه بازار را كاهش داده و نرخ 
ارز در حاشيه بازار نيز كاهش يافته است. در نتيجه اثر نرخ بازار آزاد خارج از سنا كاهش يافته و 
لنگر نرخ ارز كه نش�ان دهنده نرخ تعادلي بازار و عامل ايجاد ثبات نرخ در بازار است به بازار سنا 
انتقال يافته و اين نرخ مبناي معامالت بازار آزاد شده و حتي باعث كاهش نرخ دالر در بازار آزاد 

خارج از سنا شده و در نتيجه عامل موثر بر كاهش نرخ طال و سكه بوده است
معاون اقتصادي رييس جمهور: وقتي نرخ س�ود بانكي ۲۰ درصد اس�ت يعن�ي همين ميزان به 

نقدينگي اضافه مي شود

برش
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»تعادل«ازتداومتوقفعرضهفلزاتوپتروشيميهادربورسكاالگزارشميدهد

هزارتويقيمتگذاري
گروه بورس| سميرا   ابراهيمي |

كمبود عرضه محصوالت پتروشيمي در بورس كاال، بيش 
از 2 هفته است كه دست متقاضيان واقعي اين كاال را در 
پوست گردو گذاشته، محصول عرضه نمي شود، رينگهاي 
معامالتي خالي اس��ت و توليدكنندگان پايين دس��تي 
پتروش��يمي ها از اين موضوع زيانده ش��ده اند. دليل اين 
موضوع هم تنها اين است كه محصوالت توليدكنندگان 
با ارز 4200 توماني در بورس كاال قيمت گذاري مي شود، 
اما همان محصوالت در بازار آزاد با نرخ دالر 8 هزار تومان 
و حتي بيش��تر قيمت مي خ��ورد. اين موض��و ع در بازار 
محصوالت فل��زي بورس كاال از زنجي��ره فوالد گرفته تا 
فلزات رنگي را در بر مي گيرد و در واقع متقاضي غير واقعي 
را وارد بازار مي كند، محصوالت با نرخ دالر همراه با يارانه 
4200 توماني توسط اين متقاضيان از بازار خارج مي شود 
و در نهايت در بازار آزاد با قيمت هاي نشات گرفته از نرخ 
دالر بازار آزاد به فروش مي رسد. اين موضوع در وهله اول 
عرضه كنندگان را مجبور به واكنش دفاعي كمبود عرضه 
كرد. اما وزارت صنعت، مع��دن و تجارت )وزارت صمت( 
به عنوان متولي نرخ گذاري اين محصوالت، تالشي براي 
تغيير رويه قيمت گذاري نداش��ت. بنابراين روز ش��نبه 
در ش��وراي عالي بورس مصوب شد كه فعال هيچ عرضه 
محصول فلزي و پتروش��يمي در بورس كاال انجام نشود 
تا قيمت گذاري ها به حالت قبل باز گردد. گفتني اس��ت 
چند هفته پي��ش وزارت صنعت فرم��ول قيمت گذاري 
محص��والت فلزي را هم عوض كرده ب��ود. به اين صورت 
كه فرمول قيمت گذاري فلزات از ميانگين هفتگي بورس 
فلزات لندن به اضافه يك مبلغ اضافه پرميوم كه براي هر 
محصول متفاوت بود و در نهايت در نرخ ارز رسمي ضرب 
مي شد، به ميانگين قيمت منطقه CIS، درياي سياه و متال 

بولتن ضرب در نرخ تسعير ارز رسمي تغيير داد. 
تمام اين اتفاقات كه بازه زماني آنها كمتر از 2 ماه بود، اكنون 
در نهايت منجر به توقف عرضه ش��ده است كه اين توقف 
عرضه تبعات زيادي را در پي دارد. فرصت فروش منظم را 
از توليدكنندگان باال دستي مي گيرد. توليدكننده پايين 
دستي را مجبور مي كند كه يا درتوليد محصول نهايي يا 
نيمه نهايي خود وقفه بيندازد يا با نرخ بيشتر از بازار آزاد، 
مواد اوليه را تهيه كند. بخش درآمد كااليي كارگزاري هاي 
بورس را دچار وقفه مي كند، در حالي كه هزينه هاي حق 
دسترسي و پرس��نلي آنها تغييري پيدا نمي كند. با اين 
حال به نظر مي رسد كه شوراي عالي بورس براي كنترل 
بازار تمام تالش خود را ب��راي حذف ارز 4200 توماني از 
محصوالت بورس كااليي انجام مي دهد، اخبار غيررسمي 
از معاونت معدني وزارت صنعت هم گوياي آن اس��ت كه 
فعال حق نوس��ان 10 درصدي براي محصوالت فلزي در 

نظر گرفته شده است، بدون اينكه ارز 4200 توماني حذف 
شود. گفتني است تا پيش از اين نوسان محصوالت فلزي 
در ب��ورس كاال 5 درصد بود. با اين حال فعاالن اقتصادي 
مرتبط با بخش بازار كاالهاي اساسي در خصوص ارز مورد 

نياز در قيمت گذاري نظرات متفاوتي دارند. 

بورس كاال بايد با ارز آزاد يكدست شود
محمودرضا الهي فرد، مديرعامل كارگزاري سي ولكس در 
گفت وگو با »تعادل« گفت: وقتي كه تمام محصوالت پايين 
دستي مانند خودرو و ... با نرخ دالر بازار آزاد قيمت گذاري 
مي ش��وند، طبيعتا در اين چرخه باالدس��تي ها نيز بايد 
درگير شوند و نرخ دالر كشف شده در بازار ثانويه مبناي 
قيمت گذاري قرار بگيرد. در اين صورت رانت ايجاد شده 
در بازار از بين مي رود. اما اكنون مشاهده مي شود كه نرخ 
محصوالتي مانند ورق فوالدي و ميلگرد در بازار آزاد، بيش 
از 2 برابر قيمت محصوالت در بورس كاالست. اين موضوع 
به منزله آن است كه سياست هاي نظارتي بر تقاضا )فارغ 
از درس��ت يا غلط بودن( جواب نداده و كاال از اين بازار، به 
بازار آزاد مي رود و سود 100 درصدي براي قشر دالل دارد. 
سودي كه نه نصيب توليد كننده مي شود و نه عرضه كننده و 

رانت را در اين بازار به شدت شايع كرده است.
وي اف��زود: در اين موقعيت بهتر اس��ت ب��ورس كاال نيز 
يكدست با ساير بازارهاي اقتصادي كشور، محصوالتي با 
نرخ گذاري دالر بازار آزاد داش��ته باشد، به وي ژه اكنون كه 
توليدكنندگان مي توانند دالر حاصل از صادرات خود را در 
بازار ثانويه عرضه كنند و اين موضوع به افزايش سودآوري 
آنها نيز مي انجامد. بنابراين نيازي به نرخگذاري با ارز دولتي 
مشاهده نمي ش��ود و بورس كاال نيز بايد يكدست با ساير 

اركان اقتصادي شود. 

 نبايد ارز 4200 توماني حذف شود 
پيام آرمات، مشاور مديرعامل كارگزاري سينا در گفت وگو 
با »تعادل« گفت: سياس��ت ارزي دولت مبني بر اين بود 
كه بازار ثانويه راه بيفتد كه پتروشيمي ها ارز خود را درآن 
بفروش��ند و اكنون چند پتروشيمي فروش خود را در آن 
انجام مي دهند. اما اعتقاد وزير صمت مبني بر اين است 
كه با دالر 4200 توماني كه نرخ رس��مي ارز كشور است، 
نرخ گذاري محصوالت انجام ش��ود. طبق ابالغيه كميته 
تنظيم بازار، براي نرخ گذاري هم��ان 4200 تومان را در 
نظر گرفته و كف عرضه هم بايد رعايت شود. او افزود: اگر 
اين ابالغيه واقعا رعايت شود،  بازار ازالتهاب خارج مي شود. 
اكنون كه در اين شرايط جنگ اقتصادي و تحريم ها قرار 
داريم، بهتر است كه قيمتها كنترل شده تر باشد. در اين 
شرايط نيازي نيست كه دالر به بيش از 4200 تومان سوق 

پيدا كند. اما به شرط اينكه تمام مفاد ابالغيه رعايت شود. 
اكنون پتروش��يمي ها خوراك با نرخ دالر 3800 توماني 
مي گيرند. بنابراين همين جا 400 تومان بين نرخ خوراك و 
قيمت محصوالت تنفس دارند. درآمد صادراتي خود را هم 
كه در بازار ثانويه عرضه مي كنند و از اختالف قيمت سود 
مي برند. در اين شرايط كه صادرات توجيه پيدا كرده،  پايين 
دستي هاي پتروشيمي نفس مي كشند و اگر طبق ابالغيه 

كف عرضه را رعايت كنند، اين موضوع حل مي شود. 
آرمات خاطرنشان كرد: االن زنجيره فوالد را در بورس كاال 
آورده اند و اگر زنجيره پتروش��يمي هم به اين بازار بيايد، 
مشكالت بازار پتروشيمي هم حل مي شود. دالر رسمي 
4200 توامن است و نرخ دالر بازار ثانويه،  به عنوان مشوق 

عمل مي كند كه حاشيه سود را كمي باال مي برد. 
اما در هفته هاي اخير عرضه به شدت كم بود. سال گذشته 
در اين موقع ما وفور عرضه پي وي س��ي داشتيم، اما االن 
پتروشيمي ها عرضه هاي قطره چكاني انجام مي دهند. 
اين در حالي است كه در هشت سال اخير هيچ گاه نايلون 
و نايلكس توجيه صادراتي به اين حجم نداش��تند. تمام 
همسايگان ما خريدار اين كاالهاهستند. از سوي ديگر آب 

شدن مواد پليمري اشتغالزايي بااليي به همراه دارد و براي 
افزايش ارزش افزوده اين موضوع موثر است. بنابراين اگر 
طرف عرضه و تقاضا را از تعادل خارج نكنيم،  بازار به تعادل 
مي رسد. اين كار حمايت از صنايع از پايين دستي و ايجاد 
زنجيره ارزش افزوده است.  نكته قبل توجه ديگر اين است 
كه در روز گذشته، شركت هاي عرضه كننده محصول در 
بورس كاال كه سهام آنها در بورس نيز وجود دارد، مثبت 
بوده و به دليل حجم تقاضا، تاثير گذاري مثبت بااليي در 
شاخص داش��تند. به گفته آرمات اين موضوع پيش خور 
كردن سود در بازار سهام اس��ت و به دليل،  گمانه زني از 
ارز 8 هزار توماني در روند قيمت گذاري ايجاد شدهاست، 
اما من بعيد مي دانم كه ارز 4200 توماني را حذف كنند. 

 قيمت گذاري شفاف 
و باثبات مطلوب پتروشيمي هاست

مسعود جبرئيلي، مديرعامل پتروش��يمي آبادان نيز در 
گفت و گو با تعادل در خصوص كاهش عرضه پي وي سي 
اين ش��ركت طي هفته هاي اخير در بورس كاال گفت: به 
دليل آتش سوزي اخير، توليد محصوالت پي وي سي اين 

شركت حدود 60 درصد كاهش يافته و به دليل تعهدات 
صادراتي و فروش هايي كه از قبل داشتيم، مجبور شديم 
عرضه محصوالت در ب��ورس كاال را كاهش دهيم.  او در 
خصوص وضعيت نابسامان قيمت گذاري افزود: ما عالقه 
منديم كه روش هاي قيمت گذاري شفاف و پايدار باشد. 
اگر قرار است خوراك را با ارز ثانويه حساب كنند و فروش 
هم با اين نرخ باشد، يك دفعه اعالم كنند و حداقل براي 
يك سال تكليف ما روش��ن باشد. االن پي وي سي كه در 
بورس كاال با ارز 4200 رضه مي شود،  در بازار آزاد با ارز 8 
هزار تومان به فروش مي رسد. اين موضوع با توجه به اينكه 
عرضه كنندگان و توليدكنندگان بطور كامل تحت نظارت 
هستند، مشخص نيست از كجا مي آيد و چه منشايي دارد. 
به گفته جبرئيلي موض��وع توقف عرضه ها در بورس كاال 
نيز به زودي مشخص مي شود زيرا وزارت صمت، شوراي 
بورس و انجمن كارفرمايان در حال رايزني هس��تند و به 

زودي تكليف مشخص مي شود.
ذكر اين نكته ضروري است كه شركت پتروشيمي آبادان 
در هفته اول تيرماه دچار حريق شد و اين شركت اكنون 

در حال بازسازي واحد آتش سوزي شده است. 

صعود ارزش معامالت بورس
مدير نظارت بر بورس هاي س��ازمان بورس اوراق 
بهادار از رشد 50 درصدي ارزش معامالت بورس 
نس��بت به رش��د 45 درصدي حجم معامالت در 
مقايسه با سال گذش��ته خبر داد. به گزارش سنا، 
محس��ن خدابخش بيان كرد: حج��م معامالت 
اوراق بورس ته��ران هم اكنون ب��ه 126 ميليارد 
سهم رس��يده اس��ت كه عالوه بر حجم معامالت 
فرابورس اين رقم به 160 ميليارد س��هم در انواع 
اوراق بهادار مي رس��د. وي با اشاره به رونق حجم 
معامالت در انواع اوراق بهادار در سال جاري نسبت 
به سال گذشته گفت: اين رونق به دليل انتقال اين 
س��رمايه ها به واحدهاي تولي��دي در مجموع به 
نفع كشور خواهد بود. مدير نظارت بر بورس هاي 
سازمان بورس اوراق بهادار با اشاره به تامين مالي 
شركتهاي توليد ي و خدماتي با جذب سرمايه در 
بورس ادامه داد: اين روند،   رش��د اقتصادي كشور 
را در پ��ي خواهد داش��ت. خدابخش در خصوص 
پذيرش شركتهاي جديد در بورس افزود: امسال 
2 شركت به بورس و چند شركت نيز در فرابورس 
پذيرفته شده است. وي گفت: آينده بازار سرمايه 
به رش��د و فعاليت شركتها و بهبود توليد و فروش 

آنها بستگي دارد.

۹۱ هزار ميليارد ريال ارزش 
ETF صندوق هاي

گروه بورس| شركت س��پرده گذاري مركزي 
اوراق به��ادار و تس��ويه وجوه )س��مات(، ارزش 
صندوق هاي قابل معامله )ETF( در بازار سرمايه را 
بيش از ۹1 هزار ميليارد ريال اعالم كرد. بر اساس 
جديدتري��ن آماره��ا، ارزش صندوق هاي قابل 
معامله در پايان تيرماه سال ۹7 به رقم ۹1 هزار و 
۹53 ميليارد ريال رسيد. اين در حالي است كه، 
هم اكنون 36 صندوق قابل معامله در بازار سرمايه 
ايران فعال هس��تند كه صندوق سرمايه گذاري 
پروژه آرمان پرند مپنا با 33 هزار و 531 ميليارد 
ريال بزرگ ترين صندوق ETF است. افزون بر اين، 
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان با 
10 هزار و 375 ميليارد ريال، آرمان آتي كوثربا 8 
هزار و 11۹ميليارد ريال، امين يكم فردا با 5 هزار 
و 78 ميليارد ريال، پارند پايدار سپهر با 5 هزار و 
40 ميليارد ريال، پاداش سهامداري توسعه يكم 
با 5 هزار و 37 ميليارد ريال به ترتيب در رتبه هاي 
 ETF دوم تا شش��م بزرگ تري��ن صندوق هاي
بازار س��رمايه قرار دارند. همچنين صندوق هاي 
سرمايه گذاري پش��توانه طالي لوتوس، سپهر 
انديش نوين، سكه طالي كيان، سرمايه گذاري 
زرافشان اميد ايرانيان در مكان هاي هفتم تا دهم 
جدول بزرگ ترين صندوق هاي ETF ايستاده اند.

 مج�وز افزاي�ش ن�رخ براي »خ�كار«: 
»خكار « با انتشار اطالعيه شفاف سازي از اخذ 
مجوز افزايش قيمت كاالهاي اين شركت خبر 
داد. به گزارش سنا، شركت ايركا پارت صنعت 
)كاربرات��ور اي��ران( موفق ب��ه دريافت مجوز 
افزايش 10 درصدي قيمت محصوالتش شد. 
بر اس��اس اين گزارش، شركت توليدي موتور، 
گيربكس و اكس��ل س��ايپا - مگا موتور مجوز 
افزايش 10 درصدي نرخ محصوالت ش��ركت 
ايركا پارت صنع��ت را 23 مردادماه ارايه كرد .  

تغيير نرخ ها به شرح زير است: 
  مجموعه دريچه هاي هوا )گاز( با نرخ قبلي 
هر واحد 840هزار ريال و نرخ جديد توافق شده 

يك ميليون و 340 هزار ريال
  مجموع��ه وات��ر پمپ ه��ا با ن��رخ قبلي هر 
واحد 280 هزار ريال، نرخ جديد توافق ش��ده 

470هزار ريال  
بر اين اس��اس، طي ماه هاي گذشته، مجموعه 
قطعه س��از ايركا پارت صنعت از انعقاد قرارداد 
15.6 ميلي��ارد توماني با دو زير مجموعه ايران 
خودرو و سايپا خبر داد. اين نماد كه در ماه هاي 
گذشته از تعديل منفي س��نگين در سال ۹6 
خب��ر داده بود، در س��ابقه معامالتي همچنان 
با افزايش عرضه از س��وي س��هامداران مواجه 

شده است.
 بازگش�ايي نماد معامالتي »هاي وب«: 
معاون بازار ب��ورس تهران از بازگش��ايي نماد 
معامالتي ناشر داده گس��تر عصر نوين از امروز 
دوش��نبه خبر داد. علي صحراي��ي گفت: اين 
نماد معامالتي با دستور شوراي عالي بورس و 
تصميم سازمان بورس از امروز با دامنه نوسان 
2 درصدي و در بازار تحت احتياط براي انجام 
معامله آم��اده خواهد بود. به گ��زارش فارس، 
وي گفت: نماد معامالت��ي »هاي وب« در بازار 
تح��ت احتياط و براس��اس 40 درص��د دامنه 
نوس��ان عادي معام��الت كه معادل ب��ا دامنه 
نوسان 2 درصدي اس��ت براي انجام معامالت 
آماده خواهد بود. عل��ي صحرايي با بيان اينكه 
در فرايند بازگش��ايي نماد معامالتي هاي وب، 
بازارگ��ردان نيز حضور خواهد داش��ت، گفت: 
دامنه نوس��ان مظن��ه قيمت س��هام معادل 3 
درصد اس��ت و شركت تامين س��رمايه تمدن 
عهده دار بازارگرداني اين سهم خواهد بود. وي 
افزود: مطابق با دستورالعمل هاي موجودي آن 
دسته از ش��ركت هايي كه معامالت سهام آنها 
تحت احتياط بازگش��ايي مي شود مي بايست 
كارگزار دس��تورات خريد و فروش را با علم به 
شرايط خاص و ابهام هاي موجود از سرمايه گذار 
درياف��ت كند. به گفت��ه وي بازگش��ايي نماد 
معامالتي »هاي وب« با دس��تور شوراي عالي 
بورس و پيگيري ها و تصميم س��ازمان بورس 
گرفته ش��ده و از ام��روز آماده انج��ام معامله 

براساس معامالت تحت احتياط خواهد بود. 

مروريبرآمارمعامالتديروز

جهش 2800 واحدي نماگر بازار سهام
گروه بورس|

 شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت 
روز گذشته با افزايش 2 هزارو 818 واحدي همراه 
شد و توانس��ت رقم 134 هزارو 354 واحدي را به 
خود اختصاص دهد. از همين رو، شاخص هم وزن 
با رشد 1.4 درصدي به سطح 1۹ هزار و 68۹ واحد 
رس��يد. افزون بر اين، شاخص س��هام آزاد شناور 
ني��ز با افزايش 2785 واحدي ب��ه رقم 142 هزار و 
727واحد دس��ت يافت. همچنين، ش��اخص بازار 

اول در حال��ي ب��ا افزايش 2168 واح��دي به رقم 
۹8 هزار و 1۹5 واحدي رس��يد كه ش��اخص بازار 
دوم با صعود 5176واحدي رقم 271 هزار و 32۹ 
واحد را تجربه كرد اين در حالي اس��ت كه، صنايع 
فلزات اساس��ي، محصوالت شيميايي و تامين آب 
و برق در رده هاي بعدي بيش��ترين تقاضا از سوي 
بازيگران خرد قرار گرفتند تا كاال محورها همچنان 
جذاب ترين صنايع ميان س��رمايه گذاران بورسي 
باش��ند. افزون بر اين، بررسي تقاضاي سهامداران 

نشان مي دهد كه بيشترين خريد حقيقي ها در نماد 
“وصندوق “ به مقدار 231 ميليارد و 600 ميليون 

ريال بوده است. 

 رشد دماسنج فرابورس
از سويي ديگر، روز يكشنبه شاخص كل فرابورس با 
تاثير پذيرفتن از معامالت مثبت در دو نماد »ذوب« 
و »هرمز« ازگروه فوالدي ه��ا و نماد هاي »مارون« و 
»زاگرس« از گروه پتروشيمي ها رشد 2.1 درصدي 

را تجربه كرد و در عدد1537 واحد ايستاد. همچنين، 
نماد هاي »شپاش« و »فوالي« بيشترين رشد قيمت 
تا سقف 8.8 درصد و نماد هاي »كوثر« و »كمرجان« 
بيش��ترين افت قيم��ت را تجربه كردند و س��ه نماد  
»ذوب«، »س��مگا« و »شاوان« عنوان پربازديد ترين 
نماد ها را در معامالت روز گذشته به خود اختصاص 
دادند. افزون بر اين، رصد معامالت س��هام در دو بازار 
اول و دوم فرابورس بيانگر صدرنشيني نماد »ذوب« به 
لحاظ ثبت بيشترين حجم و ارزش معامالتي است كه 
پس از آن نماد »هرمز« با حجم معامالتي نزديك به 20 
ميليون سهم و نماد »زاگرس« با ارزش معامالتي 122 
ميليارد ريالي باالترين حجم و ارزش معامالتي را از آن 
خود كردند. اين دو بازار روز گذشته در مجموع شاهد 
جابه جايي 34۹ ميليون سهم به ارزش يك هزار و 25 

ميليارد ريال بودند كه معادل 61 درصد از حجم و 28 
درصد از ارزش كل معامالت فرابورس است. همچنين 
بازار پايه در روزي كه گذش��ت ميزبان معامله بيش 
از 1۹2 ميليون س��هم به ارزش 315 ميليارد و ۹10 
ميليون ريال بود كه نماد »وآرين« بيشترين حجم و 
ارزش معامالتي را در اين بازار در پي جابه جايي بيش 
از 35 ميليون سهم به ارزش افزون بر 26 ميليارد ريال 
در اختيار گرفت. از طرف ديگر، معامالت اوراق بدهي 
در تابلو اوراق با درآمد ثابت ديروز با دس��ت به دست 
شدن بيش از 2 ميليون ورقه به ارزش يك هزار و 82۹ 
ميليارد ريال پيگيري شد كه نماد »اخزا610« با حجم 
معامالت بالغ بر 163 ه��زار ورقه اي به ارزش بيش از 
115 ميليارد ريال بيشترين حجم و ارزش معامالتي 

را به خود اختصاص داد.

ديدگاه                                                                                                                                                                                                                                                                           

ضرورت راه اندازي سامانه واحد ارزي

ابهامات سياست   ارزي دولتاشباع بازار  هاي موازي و رونق بورس

تصميم شوراي عالي بورس، به نفع توليد و مردم 
مديرعامل بورس انرژي مي گويد براي داد و س��تد ارز بايد سامانه اي 
واحد وجود داشته باشد كه در آن نرخ ارز و حجم داد و ستد به صورت 
شفاف مشخص باشد و عامه مردم بتوانند به آن دسترسي داشته باشند 
و در آن معامله كنند. به گزارش ايسنا، سيدعلي حسيني درباره تاثير 
بازار ارز و بس��ته جديد ارزي بر روي معامالت بورس و كليت اقتصاد 
گفت: در حال حاضر ب��ا وجود تالش هاي مثبت بانك مركزي و ارايه 
بسته جديد ارزي مهم ترين مشكل ما عدم شفافيت نرخ ارز است. وي 
ادامه داد: در حال حاضر دو سامانه براي نرخ گذاري ارز وجود دارد؛ يكي 
سامانه نيماست كه مربوط به صادركنندگان و واردكنندگان است و در 
دسترس عامه مردم نيست و ديگري سامانه سنا است و براي مبادالت 
ارز در صرافي ها اس��ت كه نرخ آن نسبت به بازار عمده )سامانه نيما( 
5 تا 10 درصد بيش��تر اس��ت. به گفته مديرعامل بورس انرژي براي 
ايجاد شفافيت بايد اين دو بازار را با يكديگر تفكيك كنند و يك مرجع 

رسمي براي نرخ ارز آزاد به وجود آورند و اين موضوع را شفاف به مردم 
اطالع رساني كنند. حسيني با بيان اينكه در حال حاضر مشخص نيست 
در هر لحظه چه مقدار ارز مورد معامله قرار مي گيرد، تاكيد كرد: بايد 
در آن سامانه تركيبي عالوه بر قيمت حجم معامالت نيز بطور شفاف 
مشخص باش��د و عموم مردم بتوانند به آن سامانه دسترسي داشته 
باش��ند. وي ادامه داد: اگر ارز تك نرخي شود، شفافيت ايجاد شده و 
ضمنا يك مرجع براي قيمت گذاري به وجود مي آيد. به عنوان نمونه 
ما نمي دانيم كه چه حجم از ارز در س��امانه نيما مورد داد و ستد قرار 
مي گيرد و اين اطالعات در دسترس عموم نيست. مديرعامل بورس 
انرژي تاكيد كرد: هر چه ابهام بيشتر باشد، شرايط نامطلوب تر است. 
اين ابهام در بازارهاي كااليي و اوراق بهادار نيز تاثير گذاشته است. در 
نتيجه بانك مركزي بايد هر چه سريع تر يك فضاي شفاف و تك نرخي 

را براي ارز به وجود آورد.

يك كارشناس بازار س��رمايه معتقد است كه نقدينگي و پول هاي 
جديدي وارد بازار سهام ش��ده است. وي گفت: ورود سرمايه هاي 
جديد به بازار مي تواند رش��د و رونق اين ب��ازار را پايدارتر كند. به 
گزارش سنا، حميدرضا مهرآور، مديرعامل كارگزاري بانك سامان 
با تاكيد بر اشباع بازارهاي موازي بيان كرد: بازارهاي كااليي مثل 
س��كه، ارز، خودرو و مس��كن از اين به بعد با نوسان جدي مواجه 
نمي ش��وند و تا حدودي به مرحله اشباع و حتي اصالح رسيده اند. 
وي عقب ماندن بازار س��رمايه از رشد را در مقايسه با ساير بازارها 
م��ورد توجه ق��رار داد و تاكيد كرد: به نظر مي رس��د از اين به بعد 
نوبت بازار س��رمايه اس��ت و دوره صعود اين بازار آغاز شده است. 
اين كارگزار بازار سرمايه با اش��اره به بازدهي 36 درصدي بورس 
از ابتداي امس��ال گفت: قيمت ها در تاالر حافظ هنوز پتانس��يل 
صعود دارند. نس��بت هاي P/E در اكثر س��هام هنوز پايين و براي 
سرمايه گذاري جذاب است. مهرآور آغاز انتشار گزارش هاي ماهانه 
شركت ها ظرف چند روز آينده را مورد توجه قرار داد و گفت: بطور 
قط��ع عملكرد صنايع به خصوص صنايع ب��زرگ و صادراتي رو به 

بهبود است و گزارش هاي توليد و فروش شركت هاي اين گروه قطعا 
خبرهاي خوشي را براي بازار به همراه دارد مديرعامل كارگزاري 
بانك س��امان پيش بيني كرد روند حركت ب��ا ثبات و صعودي در 
بازار سرمايه با نگاه ميان مدت و بلندمدت ادامه خواهد داشت كه 
مي تواند س��ود و بازدهي منطقي را براي سرمايه گذارانش داشته 
باشد. اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به سوالي درباره بهترين 
رفتار و تصميم براي س��رمايه گذاران به خصوص سرمايه گذاران 
تازه وارد در بازار سرمايه چيست؟ تاكيد كرد: عالقه مندان به بازار 
س��رمايه به خصوص غير حرفه اي ها و ت��ازه واردها حتما با دقت 
س��رمايه هاي خود را در بازار تزريق كنند و مراقب باشند تا در تله 
سفته بازان گير نكنند. وي با اش��اره به عملكرد مثبت و البته كم 
ريسك صندوق هاي س��رمايه گذاري به سرمايه گذاران حقيقي و 
تازه وارد گفت: بهترين راه براي ورود به بازار س��رمايه به خصوص 
براي تازه واردها و س��رمايه گذاران ريسك گريز خريد واحدهاي 
صندوق هاي س��رمايه گذاري اس��ت كه از طريق مديران خبره و 

متخصص مديريت مي شوند.

معام��الت ارز اتفاق مثبتي براي صنايع صادرات محور اس��ت و اين 
تصمي��م دولت عالوه بر اينكه ابهامات ب��ازار را از بين برده و از ايجاد 
فضاي رانت و فساد جلوگيري مي كند، مي تواند باعث افزايش حاشيه 
سود ش��ركت هاي ارز آور شود. به گزارش سنا، مصطفي اميد قائمي 
كارش��ناس بازار س��رمايه با تاكيد بر اينكه رونق ص��ادرات در زمان 
افزايش ارزش ارزها در كش��ور مي تواند باع��ث افزايش درآمدهاي 
ارزي كشور ش��ود، گفت: حذف كنترل هاي دولتي براي فروش ارز 
صادركنندگان باعث افزايش انگيزه اين گروه ها در صادرات محصول 
مي شود. اين كارشناس بازار سرمايه در بررسي سياست هاي جديد 
ارزي دولت گف��ت: تصميم نهايي دولت درباره اختصاص ارز 4200 
توماني به كاالهاي اساس��ي، اتفاق مثبتي اس��ت اما مسووالن بايد 
هرچه زودتر ابهامات پيرامون اين سياس��ت ها را برطرف كنند. وي 
نرخ فروش كاالها در بورس و همچنين نرخ خوراك پتروش��يمي ها 
را به عنوان دو ابهام مهم سياس��ت هاي ارزي جديد دولت دانست و 
گفت: در صورتي كه اين ابهام ها هرچه سريعتر تعيين تكليف شوند 
بازار س��رمايه مي تواند در فضايي شفاف شاهد رشد و رونق پايداري 

باشد. وي همچنين به ابهام ديگري نيز اشاره كرد و گفت: نحوه تامين 
مالي طرح هاي توسعه اي به خصوص در صنعت پتروشيمي از مواردي 
است كه در اين بس��ته مغفول مانده و بايد به آن پرداخته شود. اين 
كارشناس بازار سرمايه به اولويت قرار دادن صنعت پتروشيمي اشاره 
كرد و گفت: دولت باي��د راهكار منطقي براي تامين مالي طرح هاي 
توس��عه اي و احداث واحدهاي جديد تولي��دي پيش بيني و تالش 
كند در بلندمدت با افزايش حجم عرضه ارز در بازار مشكل كمبود را 
برطرف و قيمت ها را تعدي��ل كند. وي تاكيد كرد: برنامه ريزي براي 
افزايش حجم توليد محصوالت پتروشيمي بسيار مهم است و بايد با 
افزايش توليد و صادرات اين محصول روند ارز آوري به كشور سرعت 
بگيرد. اميدقائمي افزايش ش��فافيت اطالعات را براي بازار سرمايه 
بسيار حياتي دانست و تصريح كرد: با توجه به شرايط خاص اقتصادي 
كش��ور، اخذ چنين تصميم هايي كه حركت به سمت اقتصاد آزاد و 
تعيين قيمت در جريان عرضه و تقاضاي واقعي است، مي تواند بهبود 
شرايط توليد و رشد سودآوري را به خصوص در صنايع صادرات محور 

به دنبال داشته باشد. 

دبيركل انجمن كارفرمايان صنعت پتروش��يمي از مصوبه شوراي 
عالي بورس و واقعي شدن قيمت ها در بورس كاال حمايت كرد. وي 
گفت: براي جلوگيري از رانت و سوءاستفاده بايد قيمت ها در بورس 
كاال واقعي شود تا تنها توليد كنندگان واقعي بتوانند از بورس كاال 
خريد كنند. به گزارش ايلنا، احمد مهدوي با اشاره به مصوبه اخير 
شوراي عالي بورس در خصوص واقعي شدن قيمت محصوالت در 
بورس كاال، بيان كرد: متاسفانه قيمت گذاري دستوري در بورس 
كاال مش��كالتي را براي كل فعاالن ب��ازار از توليدكننده گرفته تا 
مردم به عنوان مصرف كننده نهايي را فراهم كرده اس��ت بطوري 
كه برخي از افراد كه توليد كننده واقعي نيس��تند از اين وضعيت 
سوءاستفاده كرده و محصول نهايي خود را با قيمت ارز آزاد در بازار 
به فروش مي رس��اندند. وي افزود: بنابراين براي جلوگيري از اين 
سوءاستفاده ها، بايد قيمت ها واقعي شود تا بساط دالالن برچيده 

ش��ده و تنها توليد كنندگان واقعي بتوانند همانند سابق از بورس 
كاال خريد كنند و نه كساني  كه از نقدينگي برخور دارند. مهدوي 
گفت: بنابراين حاكميت بايد جلوي اين سوءاستفاده ها را بگيرد و 
نگذارد رانت و داللي توسعه پيدا كند كه تنها راهكار آن اين است كه 
قيمت ها در بورس كاال واقعي شود؛ مصوبه روز شنبه شوراي عالي 
بورس نيز در همين راستا به تصويب رسيد كه مصوبه بسيار خوبي 
است و اميدواريم با تدبير همه مسووالن و هدايت وزارت صمت به 
سمت واقعي شدن قيمت ها حركت كنيم. وي تاكيد كرد: بنابراين 
از مصوبه شوراي عالي بورس و واقعي شدن قيمت ها در بورس كاال 
حمايت مي كنيم زيرا با اين مصوبه كساني  كه از رانت برخوردارند 
و خريدار واقعي نيس��تند و فقط براي سوءاستفاده در صف خريد 
كاالها قرار مي گيرند تا محصوالت خود را با قيمت هاي باالتري در 

بازار آزاد به فروش برسانند، از مبادالت كنار روند.
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شبيه سازي وضعيت اقتصاد با پايان دولت دهم

خطر ركود، پشت گوش توليدكنندگان
سيكل هاي اقتصادي اين قابليت را دارند كه با اندكي 
تغيير تكرار شوند. سياست هاي تثبيت نرخ ارز كه در 
دولت مهرورزي اجرايي مي شد باعث جهش نرخ ارز 
در سال 90 شد. همين پديده در دولت تدبير و اميد 
نيز تكرار شد تا سال گذش��ته جهش ارز آغاز شود و 
وضعيت به شكل فعلي در بيايد. تجربه جهش ارزي 
سال 90 و ركود در سال 92 براي اقتصاد ايران بسيار 
گران بود و امروز مي توان از اين تجربه نهايت استفاده 
را كرد. موج تورمي چه بخواهي��م و چه نخواهيم در 
راه اس��ت و در مرحله بعد اگر سيكل به صورت كامل 
تكرار شود شاهد تشديد ركود تورمي خواهيم بود. در 
چنين شرايطي فعاالن اقتصادي در خطر ورشكستگي 
قرار دارند چرا كه پيش از اين نيز بنيه اقتصادي آنها 
به ش��دت ضعيف شده است. اما س��وال اين است كه 
دولت چه راهكارهايي مي تواند براي جلوگيري از اين 

مساله در پيش گيرد.

   نياز به تنفس دو ساله
در همين رابطه حسين سالح ورزي نايب رييس اتاق 
بازرگاني ايران با بيان اينكه الزم اس��ت كه يك تنفس 
دوس��اله براي پرداخت بدهي فعالين اقتصادي ايجاد 
شود، اظهار داشت: در شرايط كنوني اقتصاد الزم است 
تصميمي گرفته شود كه مش��كالت بيمه اي، بانكي، 
مالياتي و ... واحدها و فعالين اقتصادي برطرف شود و 
شوراي هماهنگي اقتصادي كشور كه متشكل از سران 
سه قوه است نسبت به فراهم كردن تنفس دوساله براي 

فعالين اقتصادي، اقدام كنند.
وي با بيان اينكه نرخ رشد اقتصادي كشور در اين شرايط 
سه تا چهار درصد و به صورت ناپايدار است، يادآورشد: 
هدف از اين طرح اين نيست كه بدهي ها پرداخت نشود 
بلكه هدف اين است كه س��ران سه قوه نوعي تصميم 
فراقانوني براي حمايت از واحدهاي توليدي و فعاالن 
اقتصادي اتخاذ كنند تا ظرف اين مدت 2 تا ۳ ساله امكان 

تجديد حيات برايشان فراهم شود.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران خاطرنش��ان ساخت: 
اين شرايط مش��ابه عفو عمومي خواهد بود و فرصتي 
براي بهبود شرايط اقتصادي واحدهاي توليدي است. 
ارايه اين پيشنهاد به شوراي هماهنگي اقتصادي سران 
قوا بر اين اصل بود كه بتوانند در شرايط جديد حامي 

فعاالن اقتصادي واقعي باشند.
وي عنوان كرد در اين زمينه از ش��وراي هماهنگي 
اقتصادي سران قوا درخواست كرده ايم كه تصميمي 
حياتي و مهم در اين برهه حساس اتخاذ شود. بر اين 
اساس پيش��نهاد مي شود كه از س��وي اين شوراي 
فراق��وه اي، ام��كان فريز ش��دن بده��ي واحدهاي 
اقتصادي به مدت دو س��ال به گونه اي كه در اين دو 
سال سود و جريمه اي به بدهي ها تعلق نگيرد، فراهم 

ش��ود. اين طرح ش��امل بدهي هاي بانكي، ماليات، 
تامين اجتماعي و بدهي هاي معوقه بابت آب، برق و 

گاز مصرفي خواهد بود.
سالح ورزي تاكيد كرد كه در اين طرح اصل بدهي ها 
پارجا مي ماند و پس از دو س��ال بايد تقس��يط مجدد 
و پرداخت از س��وي بنگاه هاي اقتصادي از سر گرفته 
ش��ود. البته طبيعي اس��ت كه باي��د مالحظات الزم 
براي تش��خيص و تفكيك بنگاه هاي اقتصادي واقعي 
از سوءاستفاده كنندگان احتمالي، صورت گيرد تا اين 
طرح فرصت��ي براي فرصت طلبان و س��ودجويان كه 
فعاليت هاي غيرمولد را در دستور كار دارند، فراهم نكند.

   فراسوي تحريم
سالح ورزي معتقد است كه اين مصوبه مي تواند ارايه 
فرصت ب��ه واحدهاي توليدي واقعي بخش خصوصي 
براي قرار گرفت��ن در خدمت سياس��ت هاي اقتصاد 
مقاومتي در راه عبور از گردنه تهديدات و تحريم هاي 

امريكا باشد.
ناي��ب رييس اتاق اي��ران در توضيح دالي��ل ارايه اين 
پيشنهاد مي گويد: ش��رايط به وجود آمده در اقتصاد 
كشور خارج از اختيار و اراده مديران بنگاه هاي اقتصادي 
بوده و تحريم هاي جديد ش��رايط را براي فعاليت هاي 
مولد اقتصادي دشوارتر خواهد كرد. بنابراين بايد با توجه 
به تجربيات گذشته و گرفتاري هاي بنگاه هاي اقتصادي 
در دوران تحريم هاي قبلي، شرايط را براي حمايت از 
توليدكنندگان در شرايط جديد فراهم كنيم. در اين 
شرايط بنگاه هاي اقتصادي به دليل افزايش قيمت تمام 
شده توليد عمال امكان رقابت و حتي امكان ادامه حيات 
را از دس��ت مي دهند بنابراين امكان پرداخت به موقع 
بدهي هاي بانكي، ماليات، تامين اجتماعي و بدهي هاي 

معوقه بابت آب، برق و گاز مصرفي را ندارند.
وي ب��ا بيان اينك��ه در ش��رايط ركودي دول��ت بايد 
بسته هاي تش��ويقي محرك توليد ارايه دهد و بايد در 
نرخ مالياتي براي توليد كنندگان و شركت ها تجديد نظر 
اساسي كند، ابراز داشت: با گشايش هاي داخلي براي 
توليد كنندگان آنها متمايل به سرمايه گذاري  جديد 
مي شوند. زيرا نرخ سرمايه گذاري ثابت در كشور منفي 
است كه اين يك نقيصه است و دولت بايد شرايطي را به 
وجود آورد كه توليد كنندگان نسبت به سرمايه گذاري 

تشويق شوند. 
سالح ورزي تصريح داشت: صحبت هايي كه در حوزه 
بهبود فضاي كس��ب و كار بيان مي شود، بيشتر جنبه 
ش��عاري دارد، زيرا فضاي كس��ب و كار نه تنها بهبود 
نيافته، بلكه تا حدودي هم در اين بخش موانع بيشتر 
ش��ده و اقدامات اصالحي كافي انجام نشده كه در اين 
زمينه پيش بيني مي شود در رتبه بندي آينده فضاي 

كسب جايگاه ايران چند رتبه نزول كند. 

س��الح ورزي هم افزايي و گفت وگو با منطقه و جهان 
را الزمه رش��د اقتصادي پايدار دانست و اظهار داشت: 
در وضعي��ت فعلي ب��ا توجه ي��ه متغيرهاي محيطي 
و رفت��ار ذينفعان منطق��ه اي و بين الملل��ي، برخي 
موضع گيري ه��اي داخلي و خارجي منج��ر به ايجاد 
مشكالتي در روند رش��د اقتصادي شده است كه بايد 
فضاي گفتمان را به س��وي همكاري منطقه اي و بين 

المللي براي عبور از اين وضعيت سوق دهيم.

   آيا تسهيالت به توليد كافيست؟
يكي از روش هاي مرس��وم دولت ها ارايه تسهيالت به 
توليد است. توليد در ايران با مشكل نقدينگي روبروست 
و اين تس��هيالت براي واحدهاي توليدي بسيار حايز 
اهميت است. با گذشت حدود پنج ماه از ابتداي سال 
جاري تاكنون، متقاضيان دريافت تس��هيالت طرح 
رونق توليد رقمي معادل دو هزار و 2۷0 ميليارد تومان 

دريافت كرده اند.
طرح رونق توليد در نيمه ابتدايي س��ال ۱۳9۵ كليد 
خورد ت��ا در ابتداي امر پرداخت تس��هيالت ۱۶ هزار 
ميليارد توماني ب��ه ۷۵00 واحد تولي��دي كوچك و 
متوسط مدنظر قرار گيرد؛ طرحي كه يكي از پروژه هاي 
اقتصادي كش��ور به حس��اب مي آمد و از سوي ستاد 

فرماندهي اقتصاد مقاومتي در كنار شش برنامه ديگر 
براي وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شد.

در ابتداي اجراي طرح رونق توليد، پرداخت تسهيالت 
۱۶ هزار ميليارد توماني فقط براي واحدهاي توليدي و 
صنعتي در نظر گرفته شد اما با پيشرفت كار، واحدهاي 
كوچك و متوسط بخش كشاورزي نيز مشمول طرح 
مذكور شدند تا با مراجعه به بانك ها تسهيالت مربوطه 

را دريافت كنند.
با توجه به حجم متقاضيان دريافت تسهيالت با در نظر 
گرفتن نياز واحدهاي توليدي براي احياء و رونق چرخه 
توليد، ميزان متقاضيان براي اخذ تسهيالت بيشتر از 
۷۵00 واح��د در نظر گرفته ش��د و در نهايت در قالب 
طرح رونق توليد به 2۴ ه��زار واحد توليدي، صنعتي 
و كشاورزي حدود ۱۷ هزار ميليارد تومان تسهيالت 
پرداخت شد كه در اين بين تعداد واحدهاي صنعتي 

معادل ۱2 هزار مورد بود.
سال ۱۳9۶ دومين س��الي بود كه شبكه بانكي براي 
حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط و تامين مالي 
ويژه براي توليد ورود كرد تا در كنار تسهيالت عمومي 
كه به بخش مختلف اقتصادي در طول سال پرداخت 
مي ش��ود، اين بخش ها نيز مورد توجه ق��رار گيرد و از 
سهم مشخصي برخوردار ش��وند؛ بنابراين قرار بر اين 

ش��د تا اعتباري معادل 20 هزار ميليارد تومان جهت 
پرداخت ۱0 هزار واحد صنعتي در نظر گرفته شود كه 
تا پايان سال گذشته در مجموع به 2۷ هزار و 9۳۸ واحد 
توليدي مبلغي معادل ۱۸ هزار ميليارد و ۸۶۴ ميليون 

تومان پرداخت شد.
طرح رونق توليد همانند طرح س��ال گذشته با لحاظ 
اعتباري معادل 20 هزار ميليارد تومان جهت پرداخت 
به حداقل ۱0 هزار واح��د صنعتي مدنظر قرار گرفته 
است و سامانه مربوط به اين طرح باز است و واحدهاي 
توليدي در تمامي استان هاي كشور مي توانند جهت 

دريافت تسهيالت، درخواست خود را ارايه كنند.
با توج��ه به اينكه طرح رونق توليد در س��ال جاري به 
صورت مجزا از طرح س��ال گذش��ته كلي��د نخورده و 
همچنان به عنوان دنباله طرح قبلي در حال اجراست، 
تاكنون 29 هزار و ۳2۷ واحد توليدي و صنعتي رقمي 
معادل 2۱ هزار و ۱۳۴ميليون تومان دريافت كرده اند.

طي حدود پنج ماه اخير رقم��ي معادل 2 هزار و 2۷0 
ميلي��ارد تومان ب��ه ۱۳۸9 واحد تولي��دي و صنعتي 
پرداخت ش��ده اس��ت و ب��ه ترتي��ب توليدكنندگان 
اس��تان هاي ته��ران، اصفه��ان و البرز بيش��ترين و 
توليدكنندگان اس��تان هاي كرمان، خراسان شمالي 
 و ايالم كمترين ميزان تس��هيالت را دريافت كرده اند.

پوشاك قاچاق، فشار مضاعفي 
بر توليدكنندگان وارد  مي كند

اعضاي هيات رييسه اتاق تهران برابر سنت نه چندان 
ديرپاي ديدار با اعضاي تشكل هاي بخش خصوصي 
به منظور تعامل مس��تقيم و ش��نيدن مشكالت 
حوزه هاي مختلف اقتصاد، در نشست هفتگي خود 
ميزبان اعضاي هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات 
نس��اجي و پوش��اك بودند.  اعضاي هيات مديره 
اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران در 
اين مالقات، ظرفيت ها و دغدغه هاي فعاالن صنعت 
پوش��اك را برش��مردند و خواهان رسيدگي اتاق 
تهران، به عنوان پارلمان بخش خصوصي پايتخت، 
به مشكالت اين صنعت ديرينه و باسابقه شدند.  در 
اين نشست، مهرداد زكي پور، رييس اتحاديه توليد 
و صادرات نساجي و پوشاك با اشاره به اينكه در اين 
اتحاديه، 20۳ عضو فعال در زمينه صنايع نساجي 
و پوشاك كش��ور، در زنجيره هاي تامين، توليد و 
توزيع محصوالت مختلف فعاليت  مي كنند، يكي 
از مهم ترين مش��كالت موجود در اي��ن حوزه كه 
وضعيت اين صنعت را به شدت تحت تاثير قرار داده 
اس��ت، موضوع واردات قاچاق پوشاك دانست.  او 
گفت: با وجود مذاكرات و پيگيري هاي انجام شده 
با مراجع ذيربط، ورود پوشاك قاچاق، عالوه بر ساير 
مشكالت اقتصادي اين صنعت، باعث فشار مضاعف 
به توليدكنندگان ش��ده است. همچنين افزايش 
تعداد مناطق آزاد و ويژه در كشور و عدم نظارت كافي 
بر ورود كاال از اين مناطق به سرزمين اصلي، تداوم 
حيات صنعت نساجي و پوشاك را با مخاطره جدي 
روبرو  كرده اس��ت. ايجاد برند نمايشگاهي »ايران 
مد«، برگزاري دوره هاي آموزشي و انجام پروژه هاي 
پژوهش��ي در كارخانجات، برگزاري همايش ها و 
سمينارهاي مرتبط براي آشنايي توليدكنندگان 
داخلي و خارجي از جمله اقدامات اجرايي اتحاديه 
توليد و صادرات نس��اجي و پوشاك بود كه اعضاي 

هيات مديره اتحاديه به تفصيل به آن پرداختند.

ضرورت تدوين استراتژي 
توسعه صنعتي

بهرام شكوري رييس كميسيون صنايع و معادن 
اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: مواردي مثل ارزش 
افزوده بر فضاي كس��ب و كار تاثير گذاشته و همه 
زنجيره توليد درگير اين هستند و در واقع بي ثباتي 
در قوانين به فضاي كسب و كار ضرر زده است. وي 
افزود: همچنين مواردي چون مناطق آزاد و تعدد 
اين مناطق بر فضاي كس��ب و كار تاثير گذاشته 
است متاسفانه اين مناطق ماهيت خود را از دست 
داده و فشار نمايندگان اين مناطق را گسترش داده 
است. شكوري با بيان اينكه طرح هاي نيمه تمام از 
جمله موانع كسب و كار به شمار مي روند، تصريح 
كرد: ۴00هزار ميليارد براي تكميل اين طرح ها نياز 
داريم و با بودجه ۶0 هزار ميلياردي سال 9۷، حدود 
20 سال تكميل انها طول مي كشد. وي تاكيد كرد: 
بخش خصوص بايد در اين حوزه ورود پيدا كند و 
ش��ايد از اين طريق بخشي از سرمايه ها را به جاي 
بازار هاي ارز و سكه به اين بازارها انتقال دهيم.  عضو 
اتاق بازرگاني اظهار داشت: يكي ديگر از مشكالت 
كسب و كار، عدم رعايت خصوصي سازي واقعي و 
واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي است، همچنين 
بي ثباتي در سياست گذاري ها، تامين مالي و عدم 
تامين مناسب مواد اوليه توليد، فضاي كسب وكار را 
با مشكل مواجه كرده است. شكوري تصريح كرد: 
در كشور ما چون چشم انداز درست تعريف نشده هر 
كس راه خود را مي رود ولي استراتژي توسعه صنعتي 
در كشور تدوين نشده و شرايط فعلي، محصول نبود 

اين استراتژي است.

 كارگاه هاي توليد پوشاك
به مرز تعطيلي رسيدند

ابوالقاسم شيرازي رئيس اتحاديه توليدكنندگان 
و فروش��ندگان پوش��اك درباره علت ركود بازار 
پوشاك اظهار كرد: در حال حاضر مواد اوليه مثل 
نخ، پارچه و ساير ملزومات تكميل كننده لباس در 
دسترس توليدكنندگان نيست. وي افزود: ميزان 
عمده اي از پنبه و نخ وارداتي است همچنين پارچه 
كه ماده اصلي توليد پوشاك محسوب مي شود در 
گمرك ها مانده و به دست توليدكنندگان نرسيده 
است. رييس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان 
پوشاك به نوسانات ارزي در ماه هاي اخير اشاره كرد 
و افزود: نوسانات ارزي، افزايش قيمت ساير كاالها را 
به دنبال داشته است اين در حالي است كه قيمت 
پوشاك تغييري نكرده است و از عوامل ديگر ركود 
در بازار پوشاك به شمار مي رود. شيرازي با تاكيد 
بر استقبال مردم و مسووالن از كمپين هاي ايجاد 
شده توسط اتحاديه در سال حمايت از كاالي ايراني 
گفت: مردم از برپايي فروشگاه هاي عرضه كننده 
كاالي ايراني اس��تقبال خوبي كردند اما در حال 
حاضر توليد كنندگان مل��ي به دليل فقدان مواد 
اوليه با مشكالت عرضه رو به رو شده اند. وي عدم 
دسترسي به پارچه هاي وارداتي را عامل بيكاري 
كارگران و تعطيلي توليدي ها دانست و تشريح كرد: 
افزايش قيمت غير منطقي پارچه و وجود افرادي 
كه در ابتدا هزينه پارچه ها را دريافت و چند ماه بعد 
پارچه را به توليد كننده تحويل مي دهند موجب 
ركود بازار مي شود. رييس اتحاديه توليدكنندگان 
و فروشندگان پوشاك؛ پرداخت ماليات و ۳0 درصد 
حق بيمه و عوارض ش��هرداري ها را از مشكالت 
فعاالن اين صنف دانست و بيان كرد: دولت مي تواند 
با كاهش ان��واع ماليات ها و حق بيمه ها به چرخه 
توليد پوشاك كمك كند. شيرازي ادامه داد: دولت 
با آزاد كردن پارچه كه مواد اوليه پوش��اك است، 
مي تواند از گران فروش��ي ها و احتكار جلوگيري 
كرده و پس از گذراندن ش��رايط جنگ اقتصادي 
سياس��ت هاي خود را به كار گيرد. وي تبليغات 
محيطي و افزايش كيفيت پوشاك را عامل اعتماد 

مردم براي خريد توليدات داخلي برشمرد.

عليرضا كاله��ي گفت: در علم اقتص��اد، بر خالف رقاب��ت كه منجر به 
ارزش آفريني مي شود، انحصار براي كل جامعه هزينه ايجاد مي كند، لذا 
راهكاري كه براي كاهش اين هزينه ها از سوي سنديكا ارايه شده، ايجاد 
يك نهاد رگوالتوري است تا بر اساس سوبسيدها و يارانه هايي كه شركت ها 
دريافت مي كنند، قيمت گذاري انجام شود. با توجه به مشكالتي كه در 
حوزه صنعت برق در كش��ور وجود دارد، سنديكاي صنعت برق ايران با 
بررسي هاي كارشناسي، اقدام به تهيه يك سند راهبردي براي اين صنعت، 
كرده است كه به تاييد مركز پژوهش هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نيز رسيده است.  وي بيان داشت: طبق يافته هاي اين پژوهش، صنايع كشور 
در مجموع بيش از اندازه به مواد اوليه و خام وابسته هستند و بخش قابل 
توجهي از توليد ناخالص ملي ما دربخش مواد اوليه و خام، خصوصا صنايع 
شيميايي و پتروشيمي متمركز است و اين خصيصه منجر به خروج از 
تعادل و آسيب پذير شدن اقتصاد مي شود و با اعمال تحريم در يكي از اين 
بخش ها بحران هاي جدي در صنعت كشور ايجاد شود. عضو كميسيون 
صنعت و معدن اتاق تهران گفت: عالوه بر اين بخش هاي مرتبط با مواد 
خام در كشور، اشتغالزايي پايين و عوارضي چون آاليندگي، مصرف باالي 
آب و انرژي را به دنبال دارند و وابستگي بيش از اندازه به صنايع باالدستي 
باعث شده كه صنايع ايران از جمله صنايعي شناخته شود كه شدت انرژي 
بااليي را دارند. كالهي با بيان اينكه راهكارهاي عملي ارايه شده در سند 
راهبردي ياد شده با محوريت افزايش رقابت پذيري و توسعه صادرات، نه 
تنها براي صنعت برق كشور، بلكه براي همه صنايع كشور مفيد خواهد بود، 
گفت: از جمله مباحث مطرح شده در اين سند كه با كمك اتاق بازرگاني 

تهران در دست پيگيري است، مشكل انحصارات درباالدست اين صنايع 
است، انحصار وشبه انحصاراتي در بخش مواد پليمري و فلزات اساسي 
داريم كه باعث مي شود مواد اوليه كه سهم قابل توجهي در قيمت تمام 

شده محصوالت اين صنايع دارند، با قيمت رقابتي به دست آنها نرسد.
كالهي صمدي اظهارداشت: ميلياردها دالر يارانه و رانت در قالب معدن و 
انرژي ارزان به صنايع مادر اعطا مي شود و در مقابل اين صنايع هر آنگونه 
كه تمايل دارند با ش��ركت هاي مصرف كنن��ده رفتار مي كنند؛ حداقل 
مطالبه صنعت كشور در اين شرايط، ايجاد يك ساز و كار براي تبديل شدن 
مواد اوليه به مزيت نسبي براي صنايع پايين دستي و ساخت محور است 
تا در ادامه زنجيره ارزش افزوده در كشور تكميل شده و حتي االمكان در 
قبال مواد اوليه اي كه با امكانات عمومي كش��ور توليد مي شود، اشتغال 
و ارزش افزوده نصيب كش��ور شود.  رييس سابق سنديكاي صنعت برق 
كشور خاطرنشان كرد: هدف ما به هيچ عنوان بازگشت به روند گذشته و 
قيمت گذاري هاي غير واقعي نيست، چرا كه روش قديمي فضاي فساد و 
رانت ايجاد كرد؛ در عين حال فرايند غير رقابتي فعلي را كه نتيجه اي جز 
از بين رفتن صنايع پايين دستي، از دست رفتن بازارهاي صادراتي و عدم 
تشكيل زنجيره ارزش افزوده نداشت را تاييد نمي كنيم بلكه تالش داريم 
با اجماع نظر كارشناسان و اصول اقتصادي به روشي منطقي دست پيدا 
كنيم كه شكوفايي صنايع كل كشور را در پي داشته باشد. به گفته عضو 
هيات نمايندگان اتاق تهران، معاونت پژوهشي سنديكاي صنعت برق با 
همكاري اتاق تهران، در گام بعدي خود، چگونگي بستر سازي صادراتي 

براي صنايع ساخت محور را در دستور كار دارد.

عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مطرح كرد

رگوالتوري مركب رقابت پذيري صنايع
آرش نبي زاده رييس اتحاديه ماهيان سرد آبي با انتقاد از ممنوعيت 
صادرات خوراك آبزيان، اظهار كرد: ممنوعيت صادرات خوراك، 
ديد مشتريان خارجي را نسبت به بخش آبزيان خراب كرده است 
چرا كه آنها نگرانند كه آيا توليدكنندگان داخلي مي توانند تعهدات 

خود را در خصوص ماهي انجام دهند يا خير؟
وي گفت: با وجود آنكه ممنوعيت صادرات تنها در بخش آبزيان اعمال 

شده، تنش ها و رانت هاي خاصي در بازار ايجاد شده است.
به گفته نبي زاده با توجه به پيگيري هاي صورت گرفته، س��ازمان 
شيالت و تش��كل هاي بخش آبزي در جريان ممنوعيت صادرات 

خوراك آبزيان نبودند.
اين مقام مس��وول با انتقاد از اين موض��وع كه ممنوعيت صادرات 
خوراك آبزيان بدون هيچ گونه نظرخواهي و ابالغيه صورت گرفته 
اس��ت، بيان كرد: با توجه به آنكه بارها از وزارت جهاد كش��اورزي 
تقاض��ا كرديم كه از واردات تيالپيا جلوگيري كند، اما اين موضوع 
تاكن��ون صورت نگرفته اس��ت در حاليكه وزير جه��اد بدون هيچ 
نظرخواهي از بخش، به يك باره صادرات خوراك آبزيان را ممنوع 
اع��الم كرد و اين امر با واكنش ش��ديد كارخانه ه��اي خوراك دام 

روبرو شد.
مديرعامل اتحاديه ماهيان سردآبي درباره عواقب ممنوعيت صادرات 
خوراك آبزيان گفت: عدم تعهدات كارخانه هاي خوراك به طرف هاي 
خارجي بلوكه ش��دن منابع مالي و دريافت جريمه هاي سنگين از 
توليدكنندگان را به همراه دارد كه در نهايت اين امر موجب ش��ده 

تا كارخانه هاي خوراك از لحاظ نقدينگي دچار مشكل شوند.
ب��ه گفته وي، حذف س��رمايه نقدينگي و درگيري با كش��ورهاي 
خارجي از بين رفتن تعادل در بازار خوراك آبزيان را به همراه دارد.

اين مقام مس��وول ادامه داد: تا قبل از ممنوعيت صادرات خوراك 
آبزي��ان انتظار مي رفت كه وزير جهاد كش��اورزي به كارخانه هاي 
خ��وراك مهلت مي داد تا آنها مي توانس��تند به تعه��دات خود در 

بازارهاي خارجي عمل كنند.
نبي زاده با اش��اره به اينكه ۱۵ هزارتن خوراك آبزيان به بازارهاي 
هدف صادر مي شد، بيان كرد: براساس آمار ارزش هر كيلو صادرات 
خوراك آبزيان ۱ تا ۱.2 دالر است كه اين ممنوعيت از ورود ۱۸ تا 
20 ميليون دالر ارز به كشور جلوگيري مي كند و اين درحالي است 
كه با ابالغ قانون انتزاع در سال هاي گذشته تمامي توليدكنندگان 
از اين موضوع اظهار خرسندي داشتند كه ديگر شاهد تصميمات 
عجوالن��ه در واردات و صادرات نخواهند ب��ود كه تصميم يك باره 
وزير جهاد مبني بر ممنوعيت صادرات خوراك آبزيان با اين قانون 

تناقض دارد.
مديرعام��ل اتحادي��ه ماهيان س��ردآبي در پايان تصري��ح كرد: با 
وجود آنكه بس��ياري از مسووالن وزارت جهاد كشاورزي از اشتباه 
ممنوعيت صادرات خ��وراك آبزيان خبر مي دهند و مي گويند كه 
اين موضوع بايد اصالح ش��ود، اما تاكنون وزير جهاد كش��اورزي 
پاس��خي در اين باره نداده است و اين درحالي است كه طرف هاي 
خارجي به دنبال اين بهانه هستند تا منابع مالي تجار را بلوكه كنند.

رييس اتحاديه ماهيان عنوان كرد

جلوگيري از ورود ارز با تكيه بر ممنوعيت واردات خوراك آبزيان

دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي: 

احتكار لوازم خانگي ناشي از دخالت دولت در قيمت گذاري است
حبيب اهلل انصاري، دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي 
اي��ران معتقد اس��ت دول��ت باي��د دخال��ت در روند 
قيمت گذاري در صناي��ع لوازم خانگي را متوقف كند. 
انصاري گفت: س��ازمان حمايت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان در حالي اج��ازه افزايش 9.۸ درصدي 
قيمت لوازم خانگي را ب��ه توليدكنندگان مي دهد كه 
عمال با توجه به هزينه هاي جاري براي توليدكنندگان 
لوازم خانگي اي��ن مقدار افزاي��ش قيمت به هيچ وجه 

مقرون به صرف نيست.
او گفت: همانطور كه در جلس��ات متعدد با مسووالن 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت مط��رح كرديم اين 
اجازه به توليدكنندگان داده ش��ود تا خودشان نحوه 

قيمت گذاري در بازار را مشخص كنند.
به اعتقاد دبيركل انجمن صناي��ع لوازم خانگي ايران، 
توليدكنن��دگان ب��راي اينكه ب��ازار خود را از دس��ت 
ندهند، قيمت ها را پلكاني باال خواهند برد و اين نحوه 
افزايش قيمت هم به نف��ع مصرف كننده و هم به نفع 

توليدكنندگان است.

عضو كميس��يون صنايع اتاق ايران با اش��اره به اينكه 
بالتكليف��ي در نح��وه قيمت گ��ذاري محص��والت 
لوازم خانگي باعث سوءاستفاده و احتكار شده، مي گويد: 
در همين مدت ش��اهديم كه چه تع��داد انبار احتكار 
لوازم خانگي كشف شده و همين االن هم اگر به برخي 
فروش��ندگان مراجعه كنيد، ممكن است بگويند كه 
جنس ندارند؛ درحالي كه در انبار برخي فروشندگان 
كاال موجود اس��ت، اما براي كسب سود عرضه آن را به 

زمان ديگري موكول كرده اند.
عضو هيات نمايندگان ات��اق ايران تصريح مي كند: 
طبيعي اس��ت كه با توجه به اين هزينه ها، توليد هم 
به نسبت كاهش پيدا كند و با افزايش تقاضا، چالش 
ميان عرضه و تقاضا در بازار ش��كل بگيرد. البته بايد 
گفت در همين زمينه بخشي از تقاضاهاي موجود، 
به تقاضاي كاذبي كه از سوي محتكران شكل گرفته 
برمي گردد و رك��ودي كه در صنع��ت لوازم خانگي 
وجود دارد هم در بخش توليد و هم در بخش مصرف 

شكل گرفته است.

   عدم تحقق برنامه راهبردي وزارت صمت 
براي لوازم خانگي

انصاري در ادامه با اش��اره ب��ه برنامه راهبردي صنعت 
لوازم خانگ��ي و هدف گذاري ب��راي اين صنعت تا افق 
۱۴0۴، مي گويد: در همان زمان  هم كه اين برنامه تدوين 
شد، با تشكيل تيم كارشناسي و تخصصي كه نتايج آن  
نيز به وزير وقت ارايه شد، اعالم كرديم كه برخي موارد 
اجرا شدني نيست و االن هم كه در ميانه سال 9۷ قرار 
داريم، با اطمينان مي گويم كه با توجه به وضعيت فعلي، 
تحقق برنامه راهبردي وزارت صنعت در صنعت لوازم 

خانگي عملياتي نيست.
به اعتق��اد دبيركل انجم��ن صناي��ع لوازم خانگي در 
همان زمان كه اين برنامه راهبردي تدوين مي ش��د، 
پيش بيني نشده بود كه صنعت لوازم خانگي به چالشي 
كه هم اكنون در سال 9۷ گرفتار آن است برسد به همين 
دليل برخي از مواردي كه در اين سند به آنها اشاره شده 

با اغراق همراه است.
براي نمونه در حال حاضر شاهديم كه سهم اشتغال در 

اين صنعت طي ۳ ماه گذشته كاهش پيداكرده است. 
درحالي كه قرار بود س��هم اش��تغال اين بخش از ۱.۷ 

درصد در سال 9۴ به ۱.9 تا پايان سال ۱۴00 برسد.
او در پاسخ به اين سوال كه چگونه مي توان زمينه ورود 
سرمايه خارجي به كشور را در صنعت لوازم خانگي مهيا 
كرد، همانطور كه در س��ند راهبردي هم بر تحقق آن 
تاكيد شده است، تاكيد مي كند: كليد سرمايه گذاري 

خارجي، ثبات اقتصادي در كشور است.
انص��اري مي گويد: بدون ش��ك فع��االن اين صنعت 
عالقه اي ندارند ك��ه بازار خ��ود را در اختيار كاالهاي 
خارجي بگذارند، بلكه آن  ها خواس��تار فراهم ش��دن 
زمينه هاي همكاري براي توليد مشترك هستند. براي 
ورود اين سرمايه گذاران بايد به منافع طرف ايراني توجه 
ش��ود و از طريق انعقاد قراردادهاي مشاركت انتفاعي 
)Joint Ventur(، منافع حاصل به نحو بهتري بين 

طرفين توزيع شود.
به گفته اين عضو كميسيون صنايع اتاق ايران، همكاري 
سرمايه گذاران خارجي براي توليد مشترك، صادرات 

را هم افزايش خواهد داد. حبيب اهلل انصاري در پايان از 
مهم ترين راهكارهايي كه در كوتاه مدت مي تواند به بازار 

لوازم خانگي تعادل بخشد، مي  گويد.
به اعتقاد او جلوگيري از قاچ��اق لوازم خانگي يكي از 
مهم ترين اولويت هايي اس��ت كه بايد موردتوجه قرار 
بگيرد. در همين زمينه انصاري تاكيد مي كند: كاالي 
قاچاق كشف شده نبايد در انبار نگهداري شود تا بعدا با 
اعمال شرايطي خاص مانند اعمال تخفيف ۵0 درصد، 
به مردم يا سازمان ها داده ش��ود. چراكه درهرصورت 
عرض��ه كاالهاي قاچاق ب��ه هر نحو در ب��ازار به توليد 

صدمه مي زند.
كاهش فرآيند هاي اداري گشايش اعتبار براي برخي 
م��واد اوليه، تثبيت ن��رخ ارز و بازنگ��ري در پرداخت 
مابه التفاوت ارزي براي لوازم خانگ��ي كه با ارز ۴200 
توماني ثبت سفارش شده اند، از ديگر مواردي هستند 
كه انصاري عضو كميس��يون صنايع ات��اق ايران براي 
بازنگري سياس��ت ها از س��وي تصميم گيران به آنها 

اشاره مي كند.
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واشنگتن درآستانهمذاكراتمهمتجاريپكنـ

چالش تغييرات اقليمي براي اقتصاد

بانكهايچينيبهصادركنندگانوامميدهند

گروه جهان     طال تسليمي 
تغييرات آب و هوايي نه فقط  در محيط زيست، بلكه بر اقتصاد 
نيز تاثيرات شديدي دارد. امروزه، تحقيقات نشان مي دهد 
كه تغييرات اقليمي مي توانند در آينده به مانعي بزرگي در 
مسير رشد اقتصادي تبديل ش��وند و با اين حال، هنوز در 
هيچ يك از الگوهاي پيش بيني اقتصادي تغييرات اقليمي 
به عنوان يك عامل تاثيرگذار در نظر گرفته نش��ده است. 
تحليل گران معتقدند اين غفلت، دقت همه پيش بيني هاي 

اقتصادي را زير سوال مي برد.
به گزارش س��ي ان ان، جديدترين تحقيقات براي تعيين 
ميزان تاثيرات اقتصادي انتشار كربن كه به تحوالت شديد 
آب و هوايي مي انجامد، هفته گذشته در جلسه فدرال رزرو 
ريچموند م��ورد توجه قرار گرفت. اي��ن تحقيق با ارزيابي 
عملكرد اقتصادهاي ايالتي در سال گذشته ميالدي مشخص 
ك��رده هر درجه افزايش دماي هوا در تابس��تان به كاهش 
0.15 تا 0.25 درصدي رش��د توليدات س��االنه در سطح 

ايالتي منجر مي شود.
وخامت اين مساله به مرور زمان بيشتر مشخص خواهد شد. 
اگر اقدامات مناسبي براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي 
صورت نگيرد، رشد اقتصادي اياالت متحده در پايان قرن 
كنوني به ميزان يك س��وم كاهش خواهد يافت. اگر دماي 
هوا با سرعتي بيشتر از آنچه دانشمندان پيش بيني كرده اند 
افزايش يابد، تاثير شديد آن بر رشد اقتصادي خيلي زودتر 
از پايان قرن، قابل مشاهده خواهد بود. در تئوري اين بدان 
معناست كه امريكايي ها عالوه بر تجربه اختالالت عمومي 
در زندگي روزمره خود در نتيجه تغييرات شديد آب و هوايي، 
فقيرتر خواهند بود و س��طح اس��تانداردهاي زندگي آنها 

كاهش مي يابد.
علت اصلي اينكه چرا تحليل گران وال اس��تريت برخالف 
تاثيرات كاه��ش ماليات ها يا تعرفه ها تاكنون با جديت به 
تبعات تغييرات آب و هوايي نپرداخته اند، ماهيتي بلندمدت 
تاثيرات آنهاست. مايكل فرولي كارشناس ارشد اقتصادي 
در جي پي مورگان با اش��اره به نتيجه تحقيقات ياد ش��ده 
گفته: »در بسياري از اين مطالعات به رشد اقتصادي در 50 
سال آينده و بيشتر نگاه شده است. پيش بيني هاي كنوني 

ما نهايتا تا پايان سال 2019 را در بر مي گيرند.« با اين حال، 
هستند پيش بيني هايي كه به بازه زماني طوالني تري مربوط 
مي شوند؛ براي نمونه، پيش بيني هاي دفتر بودجه كنگره، 
دس��ت كم يك دهه را در بر مي گي��رد و تاثيرات تغييرات 
آب و هوايي بر رشد اقتصادي در چنين دوره زماني مي تواند 

قابل توجه باشد.
گارنوت واگنر كارش��ناس اقتص��ادي در زمينه انرژي كه 
در دانش��گاه هاروارد چندين س��مت دارد، گفته: »حتي 
كوچك ترين ضربه به رش��د مي تواند پيامدهاي شديدي 
براي اقتصاد داش��ته باشد. و متاس��فانه، تحقيقات بطور 

فزاينده نش��ان مي دهند كه آسيب هاي ناشي از تغييرات 
آب و هوايي تاثير ش��ديدي بر كارآمدي و در نتيجه بر نرخ 

رشد اقتصادي دارند.«
كيت هال رييس دفتر بودجه كنگره سال گذشته در يك 
جلسه استماع كميته بودجه سنا گفته اگرچه آنها هنگام 
ارزياب��ي هزينه هاي فدرال مانند برنامه بيمه ملي س��يل 
تغييرات آب و هوايي را در نظر مي گيرند، اما اين آژانس فكر 
مي كند كه تاثيرات اقتصادي كلي تغييرات آب و هوايي در 
پيش بيني هاي ده ساله چندان قابل توجه نيست. دفتر بودجه 
كنگره در گزارش چشم انداز بلندمدت سال 2016 خود اعالم 

كرده ميزان تاثيرگذاري به شدت متغيير و حتي در برخي 
نقاط از اياالت متحده مثبت فرض شده است.

كميت��ه ب��ازار آزاد ف��درال كه ن��رخ بودجه ه��اي فدرال 
را تعيين مي كن��د، در پيش بيني هاي رس��مي خود بازه 
زماني 5 س��اله را در نظر مي گيرد. اما مقامات فدرال رزرو 
عمدتا از چشم اندازهاي بلندمدت رشد سخن مي گويند 
و عمدتا بايستي شوك هاي كوتاه مدت مرتبط با آب و هوا 
را پيش بين��ي كنند. اوايل امس��ال جروم��ي پاول رييس 
فدرال رزرو تحت فشارهاي سناتور برايان شاتز در رابطه با 
هزينه هاي باالي توفان ها و آتش سوزي هاي سال 2017، 

گف��ت كه در محاس��بات بانك مركزي امري��كا تغييرات 
آب و هوايي به عنوان يك عام��ل تاثيرگذار در نظر گرفته 
نشده  بودند. پاول در جلسه استماع سياست هاي پولي سنا 
گفت: »تغييرات آب و هوايي مساله ايست كه به ديگر آژانس ها 
سپرده شده است. ما مسووليت هاي مشخصي داريم؛ ابزار 
مشخص، نرخ بهره نظارت و محافظت از نظام مالي بر عهده 
ماست. دقيقا مشخص نيست كه تغييرات آب و هوايي هم در 

حوزه فعاليت ما قرار مي گيرد يا خير.«
تحقيقات اخير نشان مي دهند كه تغييرات آب و هوايي از 
راه هاي مختلفي بر اقتصاد تاثير مي گذارد. تغييرات اقليمي 
تاثيرات مشهودي بر كش��اورزي دارد كه از نمونه هاي آن، 
درگيري  كشاورزان در مقابله با تهديدهاي متغير حشرات، 
بيماري ها، بهارهاي زودرس و خشكسالي است. اما افزايش 
دماي هوا بر پروژه هاي عمراني نيز تاثير منفي مي گذارد، 
چرا كه كارگران ساختماني نمي توانند در گرماي شديد به 
اندازه كافي كار كنند. خرده فروشي نيز در نتيجه تغييرات 
اقليمي آسيب مي بيند، چرا كه تشديد گرما با كاهش تمايل 

مصرف كنندگان به خريد همراه است. 
از بسياري جهات، تاثير تغييرات اقليمي بر اقتصاد اياالت 
متحده مشابه تاثيرات افزايش جمعيت است. انتظار مي رود 
افزايش جمعيت كه مساله اي ملموس تر در فدرال رزرو و 
دفتر بودجه كنگره محسوب مي شود نيز در بلندمدت تاثيري 

منفي بر رشد اقتصادي داشته باشد.
اي��ن غفلت در محاس��به تاثيرات اقليمي بر ش��رايط 
اقتص��ادي س��وزان جوي هاس��ول مدير موسس��ه 
غيرانتفاع��ي ارتباطات آب و هوا را ك��ه به دنبال ايجاد 
آگاهي عمومي درباره تبعات گرم ش��دن زمين است، 
به وحشت انداخته است. او بر اين باور است كه فعاليت 
كارشناس��ان اقتصادي و دانش��مندان در حوزه هاي 
متفاوت علمي بوده كه سبب شده كارشناسي اقتصادي 
تغييرات آب و هوايي تا همين اواخر ناديده گرفته شود. 
اما حاميان رس��يدگي به تغييرات آب و هوايي عمدتا 
تمركزش��ان بر تاثيرات تغييرات اقليمي بر طبيعت و 
مقوله هاي طبيعي همچون شرايط خرس هاي قطبي 

بوده است و نه جيب مردم. 

گروه جهان| در آستانه مذاكرات سرنوشت ساز تجاري 
پكن � واشنگتن، نهاد ناظر بر بانكداري در چين به بانك هاي 
اين كشور دستور داده تا تسهيالت به صادركنندگان را با 

هدف تقويت بازارهاي ارز و سهام تقويت كنند. 
به گزارش فايننشال تايمز، هيات تجاري چين به رياست 
وانگ شؤون معاون وزير بازرگاني چين به واشنگتن رفته 
تا مذاكرات مهمي را با طرف امريكايي از روز چهارشنبه 
)فردا( آغاز كند. اين نخس��تين مذاكرات دو طرف پس از 
اعمال تعرفه هاي سنگين از طرف دولت دونالد ترامپ بر 
روي كاالهاي چيني در اوايل ماه جوالي اس��ت. از ششم 
جوالي كه تعرفه هاي امريكا عليه چين اعالم شده شاخص 
CSE 300 اين كش��ور كه بزرگ ترين شركت حاضر در 
بورس اوراق بهادار ش��انگهاي و ش��نزن به شمار مي رود 
بيش از 15 درصد كاشه يافته است. فشارها بر يوآن واحد 
پول چين نيز به شدت زياد شده است كه در مدت مشابه، 
هفت درصد از ارزش خود را در برابر دالر امريكا از دس��ت 
داده اس��ت. يوآن البته پس از اينكه بانك مركزي چين 
بسته هايي را مديريت شرايط ارايه كرد، اندكي بهبود يافت. 
افت اخير شاخص ها در بازارهاي سهام چين و نوسان هاي 
يوآن نشان دهنده نگراني هاي جدي سرمايه گذاران نسبت 
به كاهش رشد اقتصادي و تاثيرات بلندمدت جنگ تجاري 
دو اقتصاد بزرگ جهان است. دولت چين اخيرا گام هايي را 
براي تقويت سرمايه گذاري در اين كشور برداشته است، با 
اين حال از اجراي بسته هاي محرك فوق العاده خودداري 

كرده چرا كه چنين اقداماتي مي تواند ريسك در بخش هاي 
مالي را بيشتر كند. كميسيون تنظيم مقررات بانكداري و 
بيمه چين، )نهادي كه بخش بيشتر آن در اختيار دولت 
قرار دارد( يك ش��نبه با انتش��ار بيانيه اي اعالم كرد كه از 
پروژه هاي زيربنايي و شركت هايي كه با مشكالت موقتي 
مواجه شده اند حمايت خواهد شد. در بيانيه اين كميسيون 
آمده اس��ت كه موسسات مالي بايد بطور موثري اشتغال 
پايدار را ترويج كرده و در تجارت خارجي و سرمايه گذاري 
ثبات ايجاد كنند.  در پي مجموعه اي از ناكارآمدي دولت 
چين و بانك مركزي اين كش��ور در حوزه سياست مالي، 
ش��اخص  CSE 300از اوت 2016 به پايين ترين سطح 
خود رسيده اس��ت. يك استراتژيست سرمايه گذاري كه 
نمي خواسته نامش منتشر شود به فايننشال تايمز گفته: 
»مش��كالت دولت چين در س��ال هاي 2015 و 2016 
ميالدي بيش��تر حاصل ناكارآمدي سياس��ت هاي مالي 
داخلي بود. اما امروز مشكالتي كه پكن با آنها روبرو شده 
ناشي از فضاي اقتصاد داخلي و تنش هاي تجاري موجود 

در جامعه جهاني است، نه اشتباهات سياسي.« 
در حالي كه تنها 10 درصد از صادرات س��االنه چين 
به اياالت متحده، هدف تحريم هاي دولت امريكا قرار 
گرفته، دولت دونالد ترامپ اخيرا تهديد كرده كه تا پايان 
اكتبر بر نيمي از كاالهايي چيني كه به اياالت متحده 

صادر مي شوند تعرفه خواهد بست. 
ترامپ يك شنبه با انتشار توييتي اعالم كرده كه فشارهاي 

تجاري بر چين را افزايش خواهد داد. ترامپ كه به شدت از 
ادامه تحقيقات درباره دخالت روسيه در انتخابات امريكا 
توس��ط آژانس هاي امنيتي و وزارت دادگستري اياالت 
متحده گله مند است، گفته: »تمام احمق هايي كه فقط به 
روسيه نگاه مي كنند بايد مسير نگاه خود را تغيير دهند.« 
منابع نزديك به سياست گذاران چيني مي گويند با توجه 
به مذاكرات پيشين، پكن اميدي ندارد كه مذاكرات هيات 
چيني در واشنگتن نتيجه اي داشته باشد. چين و امريكا 
پيشتر نيز در ماه هاي مي و ژوئن مذاكراتي را با هدف كاستن 
از تنش هاي تج��اري و جلوگيري از تش��ديد اختالفات 
برگزار كردند كه بي نتيجه بود. يك منبع چيني مي گويد: 
»مقام هاي چين نگران هستند چرا كه نمي توانند انتهاي 

اين بازي را پيش بيني كنند.«
در حال��ي ك��ه كاهش ارزش ي��وآن باعث ش��ده تا تاثير 
سياست هاي جديد تجاري دولت امريكا و تعرفه هاي اين 
كش��ور بر صادرات كاالهاي چيني تاحدي تلطيف شود، 
بانك مركزي اين كشور نگران فرار سرمايه ها از اين كشور 
در ص��ورت ادامه كاهش ارزش يوآن در برابر دالر اس��ت. 
ذخاير ارزي چين در ماه جوالي س��ال جاري ميالدي به 
رقم 3.12 تريليون دالر رسيده است كه شائبه تالش پكن 

براي دستكاري ارزش يوآن را رد مي كند. 

ياركشيچيندرمناقشهباامريكا
در حالي كه اختالفات تجاري چين و امريكا به سطح 

بي س��ابقه اي رس��يده، پكن اعالم كرده در مناقشه 
روبه افزايش آنكارا � واش��نگتن از تالش هاي تركيه 
براي حفظ امنيت و ثبات اقتصادي در اين كش��ور 
حماي��ت مي كن��د. در هفته هاي گذش��ته به دليل 
افزايش تنش ها ميان آنكارا و واش��نگتن ارزش ليره 
تركيه به شدت سقوط كرده است. اين اتفاق پس از 
آن افتاد كه دادگاهي در تركيه درخواس��ت آزادي 
كش��يش امريكايي را رد كرد. امري��كا يكن اوت به 
بهانه ناروا بودن اتهامات وارده به »اندرو برانس��ون« 
كشيش امريكايي كه در تركيه بازداشت شده و لزوم 
آزادي فوري وي، وزراي دادگستري و كشور تركيه را 
تحريم كرد و تنش ديپلماتيك ميان دو كشور كليد 
خورد؛ روابط دو كشور البته پيش از آن و با راه افتادن 
زمزمه هاي لزوم نقض توافق دو كشور و عدم فروش 

مابقي جنگنده ه��اي اف-35 در راهروهاي كنگره، 
تيره ش��ده بود. تركيه كه اتهامات وارده را بي اساس 
مي دانست، به تحريم متقابل وزراي امريكايي روي 
آورد و اين جا ب��ود كه ترامپ با توس��ل به اقدامات 
تنبيهي اقتصادي، تعرفه واردات آلومينيوم و فوالد 
تركيه را دو براب��ر كرد. با اين اق��دام امريكا، جنگ 
اقتصادي ميان دو كشور كليد خورد و با افت ارزش 
ليره تركيه، مقامات اين كش��ور از مردم اس��تمداد 
كردند و آنها را به فروش ذخاير خانگي طال و ارزهاي 
خارجي به بانك ه��ا فراخواندند. تركيه نيز چند روز 
پيش واردات محص��والت الكترونيكي امريكايي را 
ممنوع كرد و البته با انتشار خبر سرمايه گذاري 15 
ميليارد دالري قطر در اين كشور، روند نزولي ارزش 

پول ملي تركيه اي ها، برعكس شده بود. 

دريچه

كوتاه از منطقه

تحققوعدههايانتخاباتي
چالشبزرگعمرانخان

گ�روه جه�ان| عمران خان نخس��ت وزير جديد 
پاكستان، اعضاي كابينه 20 نفره دولت خود متشكل 
از 15 وزير و پنج مشاور را اعالم كرد. مراسم تحليف 
اعضاي كابينه دولت جديد دوشنبه )امروز( در كاخ 
رياست جمهوري برگزار مي شود. به گزارش رويترز، 
عمران خ��ان در كمپين ه��اي انتخاباتي وعده هاي 
جنجالي را مطرح كرده از ايجاد 10 ميليون فرصت 
ش��غلي گرفته تا ايجاد يك نظام رفاهي اس��المي و 
بازيابي چهره مخدوش پاكستان در جهان؛ وعده هايي 
كه مي توانند به مشكلي خودساخته براي كريكت باز 
سابق تبديل شوند.عمران خان ملي گرا كه از طرف 
حاميانش يك قهرمان انگاشته مي شود، ماه گذشته 
با وعده هاي عمدتا پوپوليستي براي ريشه كن كردن 
فس��اد در ميان نخبگان حاكم در پاكستان و پايان 
دادن به فقر به پيروزي رسيد. او اما وارث يك كشور 
بي ثبات با انبوهي از مش��كالت فزاينده در داخل و 
خارج از جمله بحران قريب الوقوع اقتصادي و شكاف 
در روابط پاكستان با امريكا است. رابطه پاكستان با دو 
همسايه مهم خود يعني افغانستان و هند نيز متشنج 
اس��ت. اينكه عمران خان بتواند نخستين كسي در 
تاريخ پاكستان باشد كه دوره پنج ساله نخست وزيري 
را تكميل مي كند، ب��ه ارتباطش با ژنرال هاي بانفوذ 
ارتش پاكستان بستگي دارد. تحليل گران معتقدند 
اگر سياس��ت خارج��ي عمران خان ب��ا برنامه هاي 
ژنرال ها متفاوت باش��د، او نيز به سرنوشتي مشابه 
رهبران غيرنظامي پيش��ين پاكستان دچار خواهد 
ش��د. عمران خان براي كنترل پارلم��ان مجبور به 
ائتالف با احزاب كوچك تر ش��ده و سناي پاكستان 
همچنان تحت كنترل مخالفان قرار دارد. بنابراين، 
دولت ائتالفي عمران خان به سختي مي تواند قوانين 
را بدون توافق هاي بزرگ تصويب كند. احتمال اينكه 
قوه قضاييه ه��م موانعي براي او ايج��اد كند، وجود 
دارد. برخي تحليل گران بر اين باورند كه چشم انداز 
وخيم تر شدن اقتصاد پاكستان، به ويژه وعده او براي 
ايجاد يك نظام رفاهي را مختل خواهد كرد. رش��د 
اقتصادي پاكس��تان با نرخ پايين حدودا 6 درصدي 
پيش مي رود، اما پيش بيني مي ش��ود كه با تشديد 
بحران مربوط به كسري بودجه نرخ رشد منفي شود. 
دولت عمران خان در وضعيتي قرار گرفته كه بايد فورا 
نسبت به درخواست دريافت وام هاي بيشتر از چين 
تصميم بگيرد كه اين به تشديد وابستگي اقتصادي 
اسالم آباد به پكن منجر مي شود يا اينكه بايد از صندوق 

بين المللي پول درخواست وام كند.

اردوغان:مقابلكودتاي
اقتصاديميايستيم

هشدارامريكابهاتباعش
دربارهسفربهعراق

رايزنيبرايآتشبس
كابلوطالباندرعيدقربان

شبكهگازشهري
درعراقايجادميشود

مركلبهآذربايجان
وارمنستانميرود

پس از آنكه دو موسس��ه رتبه بندي امريكايي رتبه 
اعتباري تركيه را به »پر ريسك« براي سرمايه گذاري 
تنزل دادند، رجب طي��ب اردوغان گفته با اين بازي 
مقابله خواهد كرد. به گزارش رويترز، موسسه هاي 
مودي و اس��تاندارد اند پورز اخيرا سرمايه گذاري در 
تركيه را پرريسك اعالم كردند. لير تركيه امسال ۴0 
درصد ارزش خود در برابر دالر را از دست داده است. 

وزارت خارجه امريكا به اتباعش درباره سفر به عراق 
هشدار داده و وضعيت عراق را در سطح خطر درجه 
چهار توصيف كرده اس��ت. به گزارش ايسنا، وزارت 
خارجه امري��كا اعالم كرده، ش��هروندان امريكايي 
در عراق شديدا در معرض خش��ونت و ربوده شدن 
هستند. امريكا همواره به شهروندانش درباره سفر به 
كشورهايي كه از ثبات امنيتي كمتري برخوردارند، 

هشدار مي دهد.

ش��وراي عالي صلح و ش��وراي علماي افغانستان از 
حكومت و طالبان خواسته اند تا در روزهاي عيد قربان 
آتش بس اعالم كنند. بي بي سي نوشته، به نظر مي رسد 
دو طرف درباره آتش بس كوتاه مدت توافق دارند اما 
يك منبع معتبر گفته امريكا در تالش است تا طالبان 
را به رعايت آتش بس دوماهه متقاعد كند؛ زماني كه 

انتخابات پارلماني قرار است برگزار شود.

وزير نفت عراق از برنامه ريزي براي لوله كشي گاز مايع 
به جاي كپس��ول هاي گاز براي استفاده شهروندان 
خبر داد. به گزارش سومريه نيوز، عراق درحال حاضر 
فاقد شبكه گازشهري است و انرژي مصرفي در بخش 
مسكوني و عمومي در اين كشور 37 ميليون نفري 
عمدتا از طريق كپسول هاي گاز، نفت سفيد و نيز برق 
تامين مي شود. عراق يازدهمين كشور جهان از نظر 
ميزان ذخاير گاز طبيعي با حدود 112 هزار ميليارد 

متر مكعب است. 

صدراعظم آلمان درنظر دارد به كش��ورهاي قفقاز از 
جمله جمهوري آذربايجان، گرجستان و ارمنستان 
سفر  كند. به گزارش رويترز، مركل اين سفر دوره اي 
را با ديدار از گرجس��تان در 23 ماه اوت آغاز مي كند 
سپس به ارمنستان و در نهايت به آذربايجان مي رود. 
مركل در ايروان و باكو درباره موضوعاتي از جمله منابع 
انرژي آذربايجان و همچنين مساله قره باغ گفت وگو 

خواهد كرد.

همكاريمشاورحقوقي
كاخسفيدبا»رابرتمولر«

برنامهنجاتيونان
بهسرانجامرسيد

5صفرازپولمليونزوئال
حذفميشود

تهديدبحرانارزي
براياقتصاداندونزي

انتقادمجدد»كيمجونگاون«
ازتحريمهايآمريكا

گروه جهان|
دان مك گن مش��اور حقوقي رياس��ت جمهوري 
آمريكا، با رابرت مولر بازرس ويژه تحقيقات درباره 
دخالت روسيه در انتخابات آمريكا همكاري كرده 
است. مولر در حال تحقيق در مورد تباني احتمالي 
كرملين با كمپين دونالد ترامپ در انتخابات سال 

2016 است.
به نوشته نيويورك تايمز، مك گن داوطلبانه حاضر 
شده به عنوان ش��اهد با مولر همكاري كند. گفته 
شده، مش��اور حقوقي كاخ سفيد در 9 ماه گذشته 
حداقل سه بار با بازرس ويژه گفت وگو كرده است. 
ترام��پ در توييتي گفته به مش��اور حقوقي خود 
اج��ازه داده تا در اين زمينه هم��كاري همه جانبه 
داشته باشد. يك منبع نزديك به ترامپ هم گفته 
رييس جمهوري آمريكا نگران نيست چون مرتكب 
اشتباهي نشده است. نيويورك تايمز نوشته يكي از 
انگيزه هاي مك گن، نگراني از تصميم هايي است كه 
در كاخ سفيد گرفته شده كه ممكن است موقعيت 
حقوقي او را به عنوان فردي كه مانع از اجراي عدالت 
شده به خطر بيندازد. گفته شده، مك گن اطالعاتي 
در باره اظهارات و اقدام��ات ترامپ در زمان اخراج 
جيمز كومي رييس وقت پليس ف��درال آمريكا، و 
تمايل ترامپ براي قرار دادن فردي وفادار در راس 
هيات تحقيق در اختيار گروه تحقيق گذاشته است. 
ترامپ بارها پايان تحقيقات درباره دخالت روسيه در 

انتخابات را خواستار شده است.

گروه جهان|
بزرگ ترين برنام��ه نجات اقتص��ادي در تاريخ اروپا 
سه ش��نبه به پايان مي رس��د. به گزارش بي بي سي، 
يونان آخرين كشوري است كه از بحران مالي منطقه 
يورو خارج مي ش��ود. از اين پس، دول��ت يونان براي 
تامين مالي مخارج خ��ود بايد به درآمدهاي مالياتي 
و اس��تقراض از بازارهاي مالي متكي باش��د و بسته 
نج��ات ديگري از س��وي بانك مركزي اروپ��ا به اين 
كشور تخصيص داده نخواهد شد. پس از بحران مالي 
جهاني، پنج كش��ور يونان، قبرس، اسپانيا، ايرلند و 
پرتغال بسته هاي نجات دريافت كردند و يونان تنها 
كشوري اس��ت كه برنامه نجات تاكنون ادامه يافته 
است. كشورهاي درگير در بحران مجبور شدند در ازاي 
اين بسته هاي كمك مالي، مخارج دولتي را به شدت 
كاهش و نرخ ماليات را افزايش دهند كه اين سياست ها 
در همه اين كشورها به كاهش رشد اقتصادي و افزايش 
نرخ بيكاري انجاميد.بحران اقتصادي در يونان در سال 
2009 ميالدي و زماني آغاز شد كه يونان اعالم كرد 
كسري بودجه اش بيش��تر از رقم هاي گزارش شده 
است. منطقه يورو و صندوق بين المللي پول نخستين 
كمك مالي را به شرط انجام اصالحات به اجرا گذاشتند 
كه ب��ا راهپيمايي هاي اعتراض��ي و درگيري مردم با 
پليس يونان منجر شد. در تابس��تان 2015 با وجود 
مخالفت هاي عمومي يونان پذيرفت در عوض سومين 
بسته كمك مالي، تدابير رياضتي اجرا كند. اين آخرين 

كمك هاي وام دهندگان بين المللي به يونان بود.

گروه جهان|
 رييس جمهور ونزوئال بسته بزرگ اقتصادي خود 
را با هدف جلوگيري از افزايش بي رويه تورم ارايه 
كرد. بر اساس بسته جديد اقتصادي، اسكناس هاي 
جديد با ح��ذف 5 صفر از پول ملي )بوليوار( چاپ 
خواهند شد. به گزارش رويترز، مادورو اعالم كرده 
اميدوار است با تدابير ديگر بتواند ونزوئال را از بحران 
خارج كند اما تحليل گران بر اين باورند كه حذف 
پنج صفر و چاپ اسكناس هاي جديد تنها اوضاع 
را وخيم تر مي كند. ناظران اقتصادي بر اين باورند 
كه بسته جديد باعث س��ردرگمي بسياري براي 
مصرف كنندگان و بخش خصوصي خواهد ش��د. 
اين سناريو بحران زا است. مادورو معتقد است اين 
كشور نياز به يك انضباط مالي دارد و بايد از چاپ 
بيش از ح��د پول كه بطور معمول در س��ال هاي 
اخير انجام گرفته جلوگيري كرد. ارز جديد با نام 
»بوليوار سوبرانو« در كنار ارز ديجيتالي پترو عرضه 
خواهد شد. در حال حاضر هر پترو حدود 60 دالر 
ارزش دارد كه اين رقم براس��اس هر بش��كه نفت 
ونزوئال است. براس��اس ارز جديد هر پترو 3600 
بوليوار سوبرانو خواهد بود كه نشان دهنده كاهش 
زياد ارزش آن اس��ت. صن��دوق بين المللي پول 
پيش بيني كرده تورم ونزوئال تا پايان سال جاري 
به يك ميليون درصد برسد. مادورو شرايط امروز 
كشورش را نتيجه توطئه اپوزيسيون و تحريم هاي 

امريكا مي داند.

گروه جهان| 
مس��ووالن اندونزي با نگراني از بحران ارزي اين كشور 
و كاهش ارزش روپي��ه بر 500 نوع از كاالهاي خوراكي 
وارداتي تعرفه گمركي اعمال كردند. به گزارش ايرنا، وزير 
امور مالي اندونزي گفته دولت تمام اقدامات الزم براي 
كنترل بازار و حفظ ارزش ارز رسمي بزرگ ترين اقتصاد 
جنوب شرق آسيا انجام خواهد داد. قدرت گرفتن دالر و 
اوراق قرضه امريكا در ماه هاي اخير سبب افت ارزش روپيه 
اندونزي شده است. به گفته مقام اندونزيايي، اين كشور در 
چارچوب سياست هاي حفظ ارزش روپيه روي 500 نوع 
كاالي خوراكي وارداتي 7.5 درصد تعرفه گمرگي اعمال 
مي كند. اين ماليات هاي گمرگي شامل خريدهاي آنالين 
تاجران داخلي و خارجي نيز خواهد شد. دولت اندونزي 
سياس��ت هاي انقباضي را درپي كسري تجاري بودجه 
خود به مورد اجرا گذاشته است. وزير امورمالي اندونزي 
ابراز اميدواري كرده اين سياست ها بتواند كسري تجاري 
اين كشور را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد. پيشتر 
جوكو ويدودو رييس جمهوري اندونزي، هفته گذشته 
در سخنراني مراسم هفتاد و سومين سالگرد استقالل 
كش��ورش از كابينه خواس��ت تا اقدام��ات الزم را براي 
جلوگيري از كسري تجاري بيشتر و حفظ ارزش روپيه 
اندونزي بطور منصفانه در مقابل ارزهاي بين المللي انجام 
دهند. براساس گزارش بانك مركزي اندونزي، كسري 
تجاري اين كشور سه درصد توليد ناخالص داخلي آن در 
فصل دوم امسال محاسبه شده كه اين ميزان در چهار 

سال گذشته در باالترين ميزان قرار دارد.

گروه جهان|
 رهبر كره شمالي در جريان بازديد از پروژه هاي عمراني 
در شهري در شمال اين كشور براي دومين مرتبه در يك 
هفته گذشته تحريم هاي بين المللي عليه پيونگ يانگ را 
محكوم كرد.به گزارش خبرگزاري يونهاپ، كيم جونگ 
اون در بازديد از اين پروژه كه در زادگاه پدر و پدربزرگش 
در حال اجراست، گفت: »تحريم هاي مداوم نيروهاي 
متخاصم و اقدامات مزاحم آنها يك مانع جدي بر سر راه 
پيشرفت سوسياليسم ما است. اما غيرت مردم پرشور 
ما كه در پاسخ به فراخوان حزب حاكم مثل يك كوه بار 
آمده اند، تاريخي آكنده از معجزه هاي افسانه اي را با وجود 
دشوارترين شرايط براي ما خواهد ساخت.« او افزود: » اين 
كمپين عظيم و بزرگ آفرينندگي همچون پروژه ساخت 
مجتع توريستي ساحلي وونسان كالما در راستاي مقابله 
با نيروهاي متخاصمي است كه تالش مي كنند مردم كره 
شمالي را از طريق تحريم ها به سبك راهزني و محاصره ها 
س��ركوب كنند.«چند روز پيش هم رهبر كره شمالي 
در اظهارنظر ش��خصي كم سابقه در جريان يك جلسه 
»رهنمود ميداني« در مجموعه توريس��تي »وونسان 
كالما« در سواحل شرق كره شمالي، تحريم هاي نيروهاي 
»متخاصم« به سبك »راهزني« را محكوم كرده بود.كيم 
جونگ اون خبرگزاري دولتي كره ش��مالي گزارش داد 
كه رهبر كره شمالي گفته است: اين صحبت هاي رهبر 
كره شمالي در حالي مطرح شده كه واشنگتن با وجود 
مذاكرات خلع سالح هسته اي با كره شمالي همچنان 

فشار تحريم ها بر اين كشور را حفظ كرده است.
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 شاليكاران
بي خيال  كشت دوم شوند

كش��ت دوم برنج در مازندران به پش��توانه بارندگي 
اندك مرداد جاري اين روزها چنان ش��تاب گرفته 
است كه كارشناسان مركز تحقيقات برنج كشور را هم 
به فرجام اين كار و خطر باالي آن نگران كرده است. 
بارندگي هاي پراكنده هفته گذشته مازندران سبب 
شد تا برخي شاليكاران هشدار جدي كارشناسان در 
مورد خطر پذيري باالي كشت دوم پس از نيمه مرداد 
را ناديده گرفته و همچنان مشغول »آب تخت كردن« 
و نشاكاري باشند. بر پايه آمار هواشناسي مازندران، در 
هفته پاياني 26 مرداد سراسر استان شاهد بارندگي 
بود كه كمترين ميزان 1.5 ميلي متر و بيشترين هم 
43 ميلي متر بود. موسسه تحقيقات برنج هر سال با 
جمع بندي داده هاي مختلف از جمله پيش بيني هاي 
فصلي هواشناسي و دوره طغيان آفت هاي مختلف 
زمان مشخصي را براي پايان كشت دوم برنج اعالم 
مي كند و امسال هم حداكثر زمان مناسب براي اين 
كار را تا 20 مرداد جاري اعالم كرد. كارشناسان اين 
موسسه معتقدند كه پشت سر گذاشتن موعد تعيين 
شده كارشناسي، ضريب آسيب پذيري محصول را در 
بازه زماني كاشت تا برداشت به سبب طغيان آفت يا 
س��رماي زودرس افزايش مي دهد. سرماي زودرس 
سال 95 كه با بارش برف در روزهاي نخست آذر همراه 
بود، افزون ب��ر نابودي بيش از 50 درصدي محصول 
مركبات مازندران، بخشي از كشت دوم برنج را هم در 
مناطق مختلف استان از بين برد، اگرچه به علت عمق 
خس��ارت باغ هاي مركبات در آن زمان، اين موضوع 
كمتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. معاون موسسه 
تحقيقات برنج كشور مستقر در آمل روز يك شنبه در 
گفت وگو با خبرنگار ايرنا به برنجكاران استان هشدار 
داد كه خارج از موعد تعيين شده كارشناسي كشت 
دوم برن��ج را ادامه ندهند، چون با ضرر و زيان مواجه 
خواهند شد. عبدالرحمان عرفاني گفت: مدت زمان به 
بار نشستن خوشه و به مرحله درو رسيدن رقم زودرس 
طارم محلي در مازندران 85 روز اس��ت و با توجه به 
اهميت شرايط آب و هوايي روزهاي فصل پاييز براي 
به بار نشستن خوشه هاي برنج كشت دوم، نشاكاري 
پس از 20 مرداد با خطرپذيري باال همراه خواهد بود.

عرضه ۲۵ هزار راس دام عشاير 
براي عيد قربان

رييس سازمان امور عش��ايراز عرضه حدود 25 هزار 
رأس دام عش��اير در كش��ور براي ذبح در عيد قربان 
خبردادوگفت: برنامه اي داريم تابا توزيع كنسانتره 
وعلوفه آماده ازچراي بي رويه دام در مراتع خودداري 
كنيم. به گزارش مهر كرمعلي قندالي در نشس��تي 
خبري كه به مناسبت هفته دولت برگزار شده بود، 
از عرضه 20 تا 25 هزار رأس دام عش��اير در كش��ور 
ب��راي ذبح در عيد قربان خبرداد و اظهارداش��ت: در 
همين راستا 6 تا ۷ هزار رأس دام سبك در 64 غرفه 
در استان تهران عرضه مي ش��ود.  قندالي در بخش 
ديگري از سخنان خود با اش��اره به اختصاص 20۷ 
ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي در سال 
96 براي كمك به عشاير، پيش بيني كرد: در سال 9۷ 
بيش از 200 ميليارد تومان براي سرمايه در گردش 
توليد گوشت از جمله خريد علوفه و ساير خدمات به 
عشاير اختصاص مي يابد. رييس سازمان امور عشاير 
ايران همچنين با اشاره به اختصاص 30 درصد از كل 
ماليات ارزش افزوده كشور به روستاييان، بخشداري ها 
و عشاير، اضافه كرد: براي نخستين بار از اين محل به 
عشاير اعتبار تخصيص داده ش��ده است كه رقم آن 
64 ميليارد تومان است و پيش بيني مي شود تا پايان 
امس��ال مبلغ اختصاص داده شده به عشاير به 100 
ميليارد تومان برسد. قندالي درباره وضعيت چراي 
دام عشاير در مراتع نيز تصريح كرد: 38 ميليون هكتار 
از مراتع كشور متعلق به عشاير است و 28 درصد دام 
سبك و 4 درصد دام سنگين موجود در كشور توسط 
عشاير تامين مي شود. اين مقام مسوول تاكيد كرد: 
براي حذف استفاده از علوفه خام، برنامه اي داريم تا با 
توزيع كنسانتره و علوفه آماده تا حدي از چراي بي رويه 

دام عشاير در مراتع كشور خودداري كنيم.

توزيع روزانه 700  تن مرغ 
براي تعديل قيمت

مديركل پش��تيباني امور دام استان تهران، گفت: 
روزان��ه بين 500 تا 600 تن م��رغ منجمد و 150 
تن مرغ گرم با نرخ بس��يار پايين ت��ر از موجود در 
بازار از طريق فروش��گاه هاي زنجيره اي و سازمان 
ميادين عرضه مي شود. رضا سالمي در گفت وگو با 
خبرنگار فارس، در مورد اقدامات اين شركت براي 
تعادل بخش��ي و تنظيم قيمت مرغ در سطح بازار 
كه طي يك يا دو هفته اخير روند افزايش��ي داشته 
است اظهار داشت: براي تنظيم بازار و تعادل قيمت 
م��رغ روزانه 500 تا 600 تن مرغ منجمد با قيمت 
هر كيلوگرم 6320 تومان درب سردخانه و 6۷50 
تومان براي مصرف كننده از طريق فروش��گاه هاي 
زنجيره اي و سازمان ميادين و ميوه و تره بار عرضه 
مي كنيم. همچنين مرغ گرم به قيمت هر كيلوگرم 
81۷5 تومان در غرفه هاي س��ازمان ميادين ميوه 
و تره بار و ميدان بهمن عرضه مي ش��ود. وي اين را 
هم گفت كه مغازه داران س��طح شهر مي توانند با 
هماهنگي اتحاديه مرغ و دريافت حواله براي خريد 
مرغ با قيمت پايين تر به شركت پشتيباني امور دام 
استان تهران مراجعه نمايند. مديركل پشتيباني 
امور دام اس��تان تهران همچنين از توزيع گوشت 
منجمد گوس��اله به قيمت هر كيلوگرم 26 تا 28 
هزار تومان از طريق فروشگاه هاي زنجيره اي خبر 
داد و گفت: گوشت گردن كيلويي 26 هزار تومان، 
سردست 2۷ هزار تومان و گرد ران 28 هزار تومان 
در بس��ته بندي هاي يك تا س��ه كيلوگرم عرضه 
مي ش��ود. هم اكنون هر كيلوگرم م��رغ گرم تازه 
درس��طح پايتخت به رقمي بين 10 هزار و 500 تا 
11 هزار تومان رسيده است كه علت آن جوجه ريزي 

كمتر مرغداري ها در خرداد ماه عنوان مي شود.

پيوند ناخوشايند خشكي تاالب  هامون

 تشديد توفان هاي  120 روزه زابل
در حالي كمتر از ي��ك هفته از توفان 120 كيلومتر بر 
س��اعتي زابل و آلودگي 63 برابر ح��د مجاز هواي اين 
شهر مي گذرد كه به گفته هواشناسي همچنان مردم 
اين شهر تحت تاثير وزش بادهاي 120 روزه قرار دارند 
و حدود 30 روز متوالي است كه هواي پاك استشمام 
نكرده اند.  شايد خشك شدن تاالب هامون پيامدهاي 
اقتصادي زيادي بر زندگي مردم شمال استان داشته و 
آنها را فقيرتر كرده اما بيش از همه، اين شرايط سالمت 

و حيات مردم را نشانه رفته است .
بر اس��اس اعالم س��تاد مديريت بحران سيس��تان و 
بلوچستان در 25 روز نخست مرداد ماه امسال حدود 
900 نفر از مردم سيستان به سبب مشكالت ناشي از 
وزش توفان ه��اي 120 روزه به مراكز درماني مراجعه 
كرده ان��د كه ح��دود 160 نفر از آنها به دليل ش��دت 

بيماري بستري شده اند.

  توفان هاي 1۲0 روزه زابل حامل ويروس آسم
 به گزارش  ايس��نا بيماري هاي چش��مي و تنفس��ي 
عمده عوارض ناشي از استنش��اق هواي آلوده به گرد 
و غبار بادهاي 120 روزه اعالم ش��ده اس��ت. از طرفي 
كارشناس��ان معتقدند علت ش��مار زياد مبتاليان به 
بيماري س��ل در زابل همين بادهاي 120 روزه است 
كه حامل ويروس اين بيماري به ش��هرهاي ش��مال 

استان است .
اداره كنترل س��ل و جذام وزارت بهداشت نيز با تاييد 
اينكه سيستان و بلوچستان و زابل بيشترين مبتاليان 
به بيماري س��ل را در كش��ور دارند، اعالم كرده است: 
 همسايگي ايران با دو كشور افغانستان و پاكستان كه 
در زمره 22 كش��ور High Burden دنيا هستند، با 
شيوع باالي سل مقاوم به چند دارو، ضرورت توجه بيش 

از پيش ما را به اين بيماري متذكر مي شود.
ع��الوه بر بخش س��المت، ريزگردها ب��ر اقتصاد پنج 
شهرس��تان زابل، زهك، هيرمند، هامون و نيمروز در 
شمال سيستان و بلوچستان نيز تاثير گذاشته و با اوج 
گرفتن توفان ه��اي 120 روزه بازارهاي اين مناطق يا 

بطور كامل تعطيل يا نيمه تعطيل مي شوند.
به گفته م��ردم محلي در همين توفان 21 و 22 مرداد 
سال جاري عالوه بر تعطيلي 2 روزه ادارات و بانك ها، 
بازارهاي پنج شهرستان شمال استان نيز 2 روز تعطيل 
شد. از سوي ديگر با كندي تردد در محورهاي منتهي 
به بازارچه مرزي ميلك، فرايند صادرات و واردات نيز 

مختل و گاهي متوقف مي شود.
كاهش توليد و از بين رفتن محصوالت مزارع كشاورزي 
پيامد ديگر توفان هاي 120 روزه است كه با خشك شدن 
تاالب هامون و كاهش نزوالت جوي، قدرت تخريب آن 

را افزايش داده است .

  كشاورزي سيستان در معرض فروپاشي است
در همين رابطه احمد از كشاورزان شمال استان با بيان 
اينكه خشكس��الي و ريزگرد كش��اورزي سيستان را در 
معرض فروپاشي كامل قرار داده است، گفت: تقريبا مي توان 
گفت كه كشاورزي سيستان از بين رفته و ديگر اميدي به 
اين بخش نيست. اگر چه دولت در حال اجراي طرح انتقال 
آب با لوله به مزارع است اما به نظرم اگر ريزگردها كنترل 

نشوند، نمي توان بهره وري مناسبي از كشاورزي داشت .
وي ادامه داد: توفان هاي 120 روزه عالوه بر خشك كردن 
گياهان، سبب ريزش گل ها و كاهش شديد ميزان توليد 
مي شود، ممكن است حتي از يك مزرعه چند هكتاري يك 

تن محصول هم برداشت نشود .
دهمرده از ديگر اهالي شمال اس��تان گفت: باد و توفان 
هميشه در سيس��تان بوده اما زماني كه آب و آبادي بود 
اين باد و توفان آنقدر لذت بخش بود كه گرماي تابستان 
را تعديل و قابل تحمل مي كرد اما از وقتي كه خشكسالي 
شده و تاالب هامون و رودخانه هيرمند خشك شده، توفان 
و باد  جز بدبختي و خانه خرابي براي ما چيزي نداشته است. 
وي ادامه داد: مگر مهار شن و توفان چقدر سخت است كه 
20 سال است كه هنوز نتوانسته اند آن را مهار كنند؟ اگر 
مسووالن عزم راسخ داشته باشند، مهار كردن شن و ماسه 
برايشان كاري ندارد و به راحتي قابل كنترل است.  عيسي 
زهي يكي ديگر از كشاورزان منطقه سيستان هم گفت: ما 
در منطقه سيستان هم كشاورزيم و هم مرزدار، دولت بايد 
فكري به حال ما بكند و درنظر داشته باشد كه اگر خداي 
نكرده دشمن بخواهد به خاك ما تجاوز كند اولين كساني 

كه جلو آن را مي گيرند ما هستيم .

  سيستان به حال خود رها شده است
وي ادامه داد: حدود 20 س��ال است كه سيستان گرفتار 
خشكسالي شده و به نظر من همينطور به حال خودش 
رها شده چرا كه اگر به حال خودش رها نمي شد و دلسوزي 

مي داشت اوضاع اينگونه نبود .
اين كش��اورز ادامه داد: وقتي مس��ووالن خودشان زير 
كولرگازي و اس��پيلت در اتاق هاي مجهز هس��تند و با 
ماشين هاي آخرين سيستم به اين طرف و آنطرف مي روند 
و حتي نمي دانند كه من روستايي و كشاورز چطور شب را 
به صبح و صبح را به شب مي رسانم و چطور و با چه بدبختي 

زندگي مي كنم، چگونه بايد اوضاع سيستان بهتر شود؟
ساراني از اهالي ديگر شمال استان نيز با انتقاد نسبت به باور 
برخي مسووالن كه خشكسالي و توفان ها را ناشي از قهر 
طبيعت مي دانند، عنوان كرد: درحالي كه همه مي دانند 
كه اين قهر طبيعت نيست و بي تدبيري برخي مسووالن 
ما درمنطقه سيستان بوده است، هنوز برخي اصرار دارند 

كه بگويند شرايط سيستان ناشي از قهر طبيعت است .
وي ادامه داد: اگر خشكسالي درست و كارشناسي شده 

مديريت مي شد و راهكاري درست براي آن ارايه مي شد 
و با طرف افغاني با قدرت مذاكره و حق آبه تاالب هيرمند 
به درستي مطالبه مي شد، امروز شاهد ويراني سيستان 
نبوديم . عضو هيات علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان 
درباره وزش بادهاي 120 روزه و ريزگردهاي ناشي از آن 
گفت: بادهاي معروف 120 روزه سيستان از شمال شرق 
تا جنوب شرق كشور با سرعت فوق العاده اي در تمام طول 
تابستان جريان دارد و نوار مرز شرقي ايران را تحت تاثير 

فعاليت خود قرار داده است .

  سرعت بادهاي 1۲0 روزه
دكتر محمود خسروي افزود: اين بادها خردادماه شروع 
و تا پايان تابس��تان ادامه دارد و بيشترين سرعت آن در 
تيرماه گاهي تا بيش از 120 و 140 كيلومتر بر ساعت هم 
مي رسد. وي افزود: وزش اين تند بادها در سيستان عالوه 
بر فرسايش اراضي كش��اورزي، انتقال ماسه ها، پر شدن 
نهرها و كانال هاي آبرساني، افزايش تخريب آب، خشكي 
زمين و باال رفتن مصرف آب كش��اورزي، شوري خاك  
و مش��كالت ديگر، گاه زمين هاي زير كشت را نيز دچار 
آفت ريگ زدگي مي كند. خسروي گفت: بادهاي 120 
روزه يكي از ويژگيهاي اقليمي خاص سيستان محسوب 

مي ش��ود و عامل طبيعي مهم و تاثيرگذاري بر محيط 
طبيعي و جنبه هاي مختلف حياتي مردم آن سامان بوده 
است . وي ادامه داد: بطور كلي ويژگي هاي طبيعي مانند 
آب و هوا، منابع طبيع��ي، بادها، خاك و عوامل مهم و 
تاثيرگذار بر زندگي بر مردم سيستان است كه اين مردم 
با وجود اراضي حاصلخيز درگير نارسايي ها و مشكالت 

ناشي از اين عوامل طبيعي هستند.

 شن هاي روان و زمين هاي كشاورزي
عليرضا جالل زايي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد زاهدان 
نيز در رابطه با تاثير بادهاي 120 روزه بر زندگي مردم شمال 
استان، گفت: ريگ هاي روان ناشي از وزش بادهاي شديد 
در شمال استان موجب ويراني مزارع، كشتزارها و آبادي ها 
مي ش��ود و در برخي مواقع اراضي مزروعي را زير خروارها 
شن و ماسه مدفون  مي سازد. وي ادامه داد: افزايش گستره 
نارسايي و مش��كالت فوق موجب شده تا مردم با از دست 
دادن تمام يا بخشي از محصول و كشت و زرع ساالنه و تلف 
شدن دام هايشان مجبور به مهاجرت گروهي به نقاط ديگر 
شوند. جالل زايي با بيان اينكه بادها از ويژگي هاي اقليمي 
استان اس��ت و به طور كلي به جهت مجاورت با كويرهاي 
اطراف منطقه اي باد خيز هستيم، گفت: همين بادها سبب 

بروز انواع بيماري هاي تنفسي نيز شده اند و امراضي مانند 
آسم، تنگي نفس، سل و بسياري از بيماري هاي عفوني را 

سبب مي شوند.

  ضرورت تثبيت شن هاي روان
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري سيستان و بلوچستان 
نيز درب��اره وزش باده��اي 120 روزه و كانون هاي توليد 
ريزگرد در اس��تان گفت: بطور كل��ي 28 كانون بحراني 
فرسايش بادي در استان وجود دارد كه نيازمند عمليات 
بيابان زدايي است . عبدالباسط پاكزاد افزود: روند اجرايي 
عمليات بيابان زدايي در سيس��تان و بلوچستان، سابقه 
طوالني دارد، بطوري كه در چند سال گذشته، ۷0 درصد 
كانون بحراني نياتك در شمال استان و 80 درصد كانون 

بحراني آب شيرين كن كنارك تثبيت شده است .
وي بيابان زايي را از بزرگ ترين تهديدات جامعه بش��ري 
براي كنترل آثار و پيامدهاي خشكسالي برشمرد و گفت: 
براي جلوگيري از بيابان زايي و كنترل ريزگردها در شمال 
استان بايد نهالكاري، مالچ پاشي و عمليات بيولوژيكي در 
كانون هاي توليد گرد و غبار شمال استان انجام شود. هر 
چند كه در اين رابطه كارهاي زيادي انجام شده است، اما 

اين روند بايد ادامه پيدا كند.

 كارشناسان نسبت به معامالت در بازار امالك خارجي  هشدار مي دهند

 سراب خريد ملك در خارج
»اگر قصد سرمايه گذاري يا مهاجرت داريد بهترين فرصت 
را از دست ندهيد«؛ به اين متن، عكس ويالهاي باشكوه در 
كشورهاي خارجي را بيفزاييد كه اين روزها از قاب تلويزيون 
و تبليغات سنتي ماهواره اي، به صفحه روزنامه هاي رسمي، 
بنگاه هاي امالك و تارنماها رسيده است. چندين سال است 
با تبليغات ماهواره اي براي خريد ملك در خارج كشور با هدف 

سرمايه گذاري يا مهاجرت آشناييم.
بسياري از مركزهاي مشاوره با همين هدف راه اندازي شده 
است و شايد شما نيز در اطرافيان خود فردي را سراغ داشته 
باشيد كه با وجود قرار گرفتن در سطوح متوسط اجتماعي، 
خانه اي در خارج از كش��ور خريده باشد.  از منظر حقوقي، 
بخشي از موضوع به حق مالكيت شخصي و اختيار افراد براي 
هزينه كرد درآمدهاي خود برمي گردد اما ماجرا هنگامي 
مورد توجه قرار مي گي��رد كه جنبه هاي اين فعاليت ها به 
اقتصاد كالن كشور آسيب بزند و گسترش روزافزون دامنه 
آن را رصد كنيم؛ امري كه حساسيت مسووالن كشور را نيز 

با توجه به نوسان هاي ارزي برانگيخت.
اول ارديبهشت ماه امسال رييس جمهوري در همايشي به 
تشريح برنامه هاي ارزي بانك مركزي پرداخت و ساماندهي 
اين بازار را به ضرر 2 گروه دانس��ت: مش��كلي كه ما در اين 
سيستم ارزي به وجود آورديم براي قاچاقچيان است كه به 

آنها سخت مي گذرد. 
»حسن روحاني« ادامه داد: يك گروه ديگر هم وجود دارد 
كه با اين سيس��تم ارزي دچار مشكل شده اند؛ آنهايي كه 
مي خواس��تند پول را خارج كنند و در كشوري، آپارتماني 
بخرند. اين هم به ما ربطي ندارد. ما مي گوييم بهترين ويالها 
در همين كشور است اما دلش مي خواهد برود در فالن شهر 
در فالن كشور بخرد؛ ما متعهد نيستيم پول آن را تهيه كنيم.
سوم تيرماه نيز رييس سازمان برنامه و بودجه كشور مشكل 
كنوني را »افزايش اشتياق و گرايش براي تبديل موجودي 
ريال به ارز« دانست و گفت: ما مي توانيم به كاالها و خدمات 
ارز دهيم اما نمي توانيم )هزينه( ويال، خانه و سرمايه خارج 
كشور را تامين كنيم. چهاردهم مردادماه معاون اقتصادي 
رييس جمهوري در اهواز تاكيد كرد »متاس��فانه در بازار 
ارز كشور شرايطي پيش آمد كه تقاضاهايي براي مصارف 
غيراقتصاد مولد پيش آمد؛ از آن جمله مي توان به خروج 

سرمايه يا خريد امالك در خارج از كشور اشاره كرد«.
»محمد نهاونديان« اضافه كرد: منابع ارزي از مصارف ارزي 
ما بيشتر است اما قرار نيست اين منابع، صرف خريد ملك 

در خارج از كشور شود. 

 از فضاي مجازي تا  شركت هاي  مشاوره اي
بررسي بازار مسكن نشان مي دهد تبليغات براي خريد ملك 
در خارج از كشور گرچه تا پيش از اين در برنامه شبكه هاي 
ماه��واره اي به وفور ديده مي ش��د اما اين روزها ش��كل 
رسمي تري به خود گرفته است. مي توان چنين تبليغاتي 

را حتي در بيلبوردهاي كنار جاده هاي منتهي به شمال تا 
صفحه هاي آگهي روزنامه ها نيز مشاهده كرد.

رد پاي اين فعاليت اقتصادي مدت هاست به سايت هاي 
مربوط به شركت هاي مشاوره اي و حتي نرم افزارهاي ارايه 
ش��ده در زمينه معامله امالك رسيده كه افزون بر فضاي 

اينترنت، قابل بارگذاري روي تلفن همراه است.
انتشار برخي خبرها درباره ورود بنگاه هاي امالك به موضوع 
سبب شد رييس صنف مشاوران امالك تهران تاكيد كند 
»خريد و فروش ملك در كشورهاي خارجي در مشاوران 
امالك غيرقانوني است و هيچ مشاوره امالكي حق تبليغ و 

خريد و فروش ملك خارجي را ندارد«.
»مصطفي قلي خس��روي« بيس��تم مردادم��اه در يك 
گفت وگوي رس��انه اي، ادامه داد: اگر مشاوره امالكي در 
اين حوزه فعال است، چراغ خاموش فعاليت مي كند و در 
صورت اطالع اتحاديه، با اين مشاوران امالك طبق قانون 

بر خورد مي شود.
وي گفت: درباره سايت هايي كه در اين حوزه فعاليت دارند، 

مراجع مرتبط بايد رسيدگي هاي الزم را انجام دهند.
يك روز پس از سخنان قلي خسروي، يك عضو كميسيون 
عمران مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با تارنماي خانه 
ملت، از اتحاديه مشاوران امالك، وزارت راه و شهرسازي 
و وزارت اطالع��ات خواس��ت با ورود برخ��ي بنگاه هاي 
معامالتي به حوزه خريد و فروش ملك در خارج از كشور 

برخورد كنند. 

  اقناع مخاطب با وعده هاي بهشتي
در تبليغات يكي از تارنماهاي خريد و فروش هاي برخط 
)آنالين(، قيمت يك واحد آپارتمان 63 متري در يكي از 

شهرهاي قبرس 200 هزار يورو تعيين شده است.
خبرنگار ايرنا به عنوان خريدار از فروشنده اين ملك كه خود 
را »حسني« معرفي كرد، درباره مزاياي خريد پرسيد كه 

وي پاسخ داد: »قبرس بهشت مهاجرت در چند سال آينده 
است؛ شما اگر قصد مهاجرت داريد با بهترين موقعيت 
روبروييد.« »اين خانه را يك خانم دكتر هشت سال پيش 
براي اقامت فرزندانش خريد اما آنان ترجيح دادند همينجا 
)ايران( تحصيل كنند و االن قسط هاي بانكي آن هم تمام 

شده و همه سندهاي آن آماده است«. 
»اين ملك به گونه اي است كه مي توانيد در آنجا كسب و كار 

هم داشته باشيد كه معاف از ماليات است.«
حسني كه خود را يكي از بستگان مالك اصلي مي خواند، 
وقتي با ترديدهاي خريدار براي تضمين بازگشت سرمايه 
در صورت سرمايه گذاري روبرو مي شود، ادامه مي دهد: 
»در قبرس ميدان گازي جديدي كش��ف شده است كه 
منافع آن مستقيم بين همه شهروندان تقسيم مي شود 
و خود را در قالب افزايش ارزش س��رمايه هاي افراد نشان 
مي دهد؛ قيمت حامل هاي انرژي پايين مي آيد و... شما 
نگران نباشيد؛ قبرس يك كشور اروپايي است و با خريد 
اين ملك مي توانيد هم براي خودتان و هم براي خانواده 

تان اقامت بگيريد.«
وي در پاسخ به اينكه آيا با خريد خانه اقامت دايم مي دهند، 
گفت: »هيچ كجا به سرعت به شما اقامت دايم نمي دهد؛ 
بايد مدتي در آنجا زندگي كنيد تا مقيم محسوب شويد؛ اما 
اينكه يك خانه با ارزش زياد داشته باشيد در تبديل اقامت 
موقت به دايم بسيار مهم است.«   از او درباره اجاره دادن 

ملك پرسيدم، گفت: مطابق قوانين اينجا مشكلي ندارد.
بررسي تبليغات خريد امالك در خارج از كشور در رسانه ها 
و سايت ها نكات جالبي مشاهده مي شود، »قابل معاوضه 
با ملك در تهران و ك��رج« و همچنين »امكان پرداخت 

به صورت ريال در ايران«؛ 
از آقاي حسني درباره چگونگي تامين ارز مورد نياز براي 
خريد خانه پرسيدم كه ابتدا يورو را به نرخ بازار آزاد تبديل 
كرد و گفت: »من نه داللم و نه سودي مي برم؛ فقط چون 

مالك به پولش نياز دارد مي خواهيم اين ملك را بفروشيم. 
براي همين اگر ملكي به ارزش يك ميليارد و 500 ميليون 
تومان در تهران يا كرج باشد و بقيه آن يعني 500 ميليون 
تومان را هم جداگانه بدهيد، آپارتمان مال شما مي شود.«

»براي محكم كاري مي توانيم اينجا در دفترخانه س��ند 
تنظيم كنيم كه اين مبلغ براي فالن ملك پرداخت شده 
است و از طريق وكيل مرضي الطرفين وقتي سند نهايي 

در قبرس به نام شما ثبت شد، بقيه پول دريافت شود«.

   قوانين جذب سرمايه خارجي با راه هاي گريز
به دليل نبود سازوكارهاي اداري و ثبتي، درباره معامله 
امالك خارجي آمار چن��دان دقيقي وجود ندارد؛ با اين 
همه، سوم مردادماه امسال مديرعامل سازمان منطقه 
آزاد تجاري- صنعتي انزلي اعالم كرد كه شمار امالك 
خريداري شده در كش��ورهاي همسايه از سوي برخي 
هموطنان در سال 1396 نسبت به سال 1395 دو برابر 

شده است.
»رضا مسرور« ادامه داد: قيمت امالك در اين كشورها 
حباب دارد كه در چند س��ال آينده شكسته مي شود و 

ارزش سرمايه افراد 30 تا 40 درصد كاهش مي يابد. 
به گفته وي، »بسياري از سرمايه گذاران فريب تبليغات 
مختلف از جمله ش��بكه هاي ماهواره اي را مي خورند و 
بطور حتم در سال هاي آتي دچار خسارت و ضرر و زيان 
مي شوند«. مركز آمار تركيه چند هفته پيش اعالم كرد، 
شهروندان ايران در سال جديد ميالدي سه برابر مدت 
مشابه پارس��ال در اين كش��ور خانه خريده اند و پس از 

عراقي ها و عربستاني ها در رتبه سوم قرار گرفته اند.
با اين همه، باز هم ممكن است اين وعده هاي خوش آب 
و رنگ، چون طبل تهي، فقط صدا داشته باشد و با تغيير 
قوانين اقامتي يا حقوق مالكيت شخصي اموال غيرمنقول 
در آن كش��ور- همان گونه كه در تركيه بارها شاهد آن 

بوديم- سرمايه هاي خارجي به خطر بيفتد.
براي نمونه، در گرجستان پس از خريد ملك، امكان اخذ 
اقامت يك ساله ميسر اس��ت و پس از پنج سال تمديد 
اين اقامت، مي توان درخواس��ت دايمي ش��دن را ارايه 
كرد اما هيچ تضميني وجود ندارد كه اين درخواس��ت 

پذيرفته شود. 
يكي از موسسه هاي مشاور در اين زمينه به خبرنگار ايرنا 
گفت: »شما بايد دست كم 35 هزار دالر بودجه براي خريد 
يك آپارتمان هزينه كنيد تا به اخذ مجوز اقامت در اين 

كشور منجر شود.«
سوم ارديبهشت ماه سفير ايران در گرجستان هشدار داد 
كه »خريد ملك در گرجستان به معناي تضميني براي 

اخذ اقامت طوالني مدت اين كشور نيست«.
به گفته »س��يدجواد قوام شهيدي«، در صورتي اقامت 
)رواديد( يك ساله فرد در سال هاي بعد تمديد مي شود 

كه كار مولد و مشخصي در گرجس��تان داشته باشد و 
بتواند ثابت كند مي تواند يك شهروند مفيد و مولد براي 
اين كشور باش��د. وي اعالم كرد بسياري از شهروندان 
ايراني كه در گرجستان اقامت يك ساله گرفته اند »موفق 

به تمديد آن نشده اند«.

  هشدارهاي كارشناسان
با توجه به پيامدها و تجربه هاي گذشته خريد امالك از 
جمله در دبي، كارشناسان بازار مسكن به خريداران هشدار 
مي دهند پيش از هر اقدامي، پرونده هايي را ببينند كه در 
سيستم قضايي ايران درباره معامله امالك خريداري شده 
در خارج تشكيل ش��ده و در حال پيمودن روند طوالني 
دادرسي است. مشاوره با وكيل، ثبت معامله در مراكز داراي 
مجوز، اخذ رس��يد در قبال پرداخت پول و غيره راه هاي 
ممكن براي كاهش ريسك اقتصادي خريد ملك در كشور 
خارجي است اما بايد همواره اين احتمال را داد كه امكان 
هرگونه كالهبرداري از سوي شركت هاي واسطه يا تغيير 
قوانين در كشور مقصد وجود دارد كه به يقين نفع آن دولت 

و سود شهروندان اصلي آن سرزمين را تامين مي كند. 
معاون اول رييس جمهوري بيست و سوم فروردين ماه- 
فقط 2 روز پس از ارايه نخستين بسته ارزي دولت براي 
ساماندهي بازار- در نشست شوراي عالي استان ها گفت: 
بخش��ي از اتفاقات در زمينه ارز سياسي است، نه اينكه 
كسي مداخله كرد تا قيمت افزايش يابد بلكه به اين معنا كه 
برخي، مردم را نگران آينده كرده اند.  »اسحاق جهانگيري« 
ادامه داد: همين نگراني در مردم باعث شده است با خريد 
ارز در خارج از كشور ملك خريداري كنند؛ در حالي كه 
فقط با اجازه آن كشور مي توانند وارد ملك خود شوند اما 

همين امر برايشان اطمينان ايجاد مي كند. 
به گفته كارشناس��ان، كش��ور ما به توليد ساليانه يك 
ميليون واحد مسكوني نياز دارد و با فعال كردن اين بخش 
بسياري از صنايع و بخش هاي مرتبط با آن به حركت و 
اشتغال آفريني مي رسند اما فقط يك سوم از اين ميزان در 
كشور توليد مي شود.  در چنين شرايطي، تدبير راه هايي 
براي جلب توجه سرمايه گذاران خصوصي و فراهم سازي 
امكان مشاركت همه شهروندان با هر ميزان بودجه اوليه 
مي تواند نخستين گام براي كشاندن همه مردم به اين 

بخش باشد.
البته الزمه اين كار، جذاب كردن سرمايه گذاري در اين 
بخش اس��ت تا صاحبان نقدينگي س��رگردان و ُخرد با 
اطمينان از سوددهي اين بازار و تضمين اصل و سود آن، 
پا به ميدان بگذارند و براي ب��ه حركت درآوردن چرخه 
اقتصادي در اين بخش، هم ناني به سفره شاغالن در صنايع 
مرتبط با مسكن بيفزايند، در تامين سرپناهي براي يك 
خانواده سهيم باشند و هم سود تثبيت شده خود را- بيش 

از ديگر بازارهاي موازي- تامين كنند. 
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يك اقتصاددان در گفت  و گو با »تعادل« مطرح كرد

هر ايراني فقير  يك شاغل زمان فروش!
گروهاقتصادكالن|آيسانتنها-اميرعباسآذرموند|
وقتيفقرگسترشمييابدافرادبراياينكهبتوانند
معاشخودراتامينكنندناگزيرندازهرامكانيبراي
افزايشدرآمدخوداس�تفادهكنندوهرچهدارند
بفروشند!ازهمينمنظروقتيفقرگسترشمييابد
آسيبهاياجتماعيهمروبهفزونيميگذارد.فقر
فرصتتفريح،مطالعه،رس�يدگيبهامورخانواده،
سالمتروحيو...راهمازفردميگيردچراكهفرد
مجبوراستبهجايتماميايناموركاركندوبسياري

ازنيازهارافداينيازمعيشتيخودكند.
حالآنكهاينموارديكهگفتهشدجزوحقوقذاتي
افراداس�توكيفيتزندگيراباالميبرد.بنابراين
وقتيازفقرسخنميگوييمفقطبحثمعيشتو
دشواريمعيشتمطرحنيستبلكهكليهنيازهاي
افرادآسيبميبيندوچهبساكهروابطخانوادگي
افرادنيزتحتتاثيرآندچارفروپاشيشود.اينها
سخنانوحيدمحمودي،اقتصادداناستكهدرباره
گس�ترشفقردرايرانهش�دارميدهد.درادامه
مش�روحگفتوگوياينكارش�ناسحوزهفقربا

روزنامهتعادلراميخوانيد.

مس�الهيارانهدرچندس�الاولدولتهموارهبه
عنوانيك�يازچالشهايدولتم�وردبحثقرار
ميگرفت،بهنظرميرسدپسازمدتيدولتنهايتا
پرداختيارانهنقديماهانهرابهعنوانيكواقعيت
پذيرفتهواكنونقصدتغييريدرروشپرداختآن

ندارد.دراينبارهشماچهنظريداريد؟
متاس��فانه دولت روحاني در مس��اله يارانه ه��ا در زمين 
احمدي نژاد بازي مي كند. به بيان ديگر دولت نتوانسته از 
فضاي سنگين پوپوليس��تي كه در زمان دولت هاي نهم و 
دهم ايجاد شده بود، خارج شود و برنامه هاي خودش را در اين 
بخش حاكم و اجرا كند. به هر حال اين مشكل اكنون وجود 
دارد و با استفاده از منابعي كه به يارانه ها اختصاص مي دهند و 
با يك برنامه ريزي دقيق مي توان اين منابع را به شكل بهينه تر 
هزينه كرد.مثال امسال كه س��ال حمايت از كاالي ايراني 
نام گذاري شده، دولت مي تواند يارانه نقدي را تبديل به كارتي 
اعتباري كند كه صرفا مجاز به خريد كاالهاي ايراني باشد. اين 
را من در گذشته نيز مطرح كردم و به دولت پيشنهاد دادم. 
در اين صورت خانواده هايي كه اين كارت ها را دارند چنانچه 
تمايلي به خريد كاالهاي ايراني نداشته باشند مي توانند اين 
كوپن ها را با قيمت پايين تر به متقاضيانش بدهند. از سوي 
ديگر خانواده هايي كه جزو فرودستان به حساب مي آيند 
و بيش��تر متقاضي كاالهاي ايراني هستند هم به راحتي 
مي توانند خريد خود را انجام دهند. با اين سناريو عمال يك 
هدف گيري صحيح و تشويق توليدكننده ايراني را در كنار 
تقويت خانواده هاي فقير همزمان كرديم و اين امر مي تواند 

به خروج از ركود اقتصاد و بهبود فضاي رونق كمك كند.
درحوزهتوزيعاينكاالهازيرساختكافيوجود

دارد؟
بله در سطح كشور فروشگاه هاي بزرگ بسياري با نام ها و 
عناوين مختلف وجود دارند كه اين بخش مي تواند طرف 
حساب دولت باشد. دولت مي تواند با فروشگاه ها صحبت 
كند و  از آنها تخفيف هاي 20 ت��ا 30 درصدي هم بگيرد. 
اين جا منابع بيشتري براي دولت آزاد مي شود كه مي تواند 
ب��ه صرفه جويي هزينه ها كمك كن��د. در اين صورت هم 
افراد نيازمند يارانه 45 هزارتوماني كاال دريافت كردند، هم 
توليد كننده ايراني با انگيزه و بازار تضمين شده مي تواند به 
توليد ادامه دهد و نهايتا دولت با كاهش هزينه هايش مي تواند 
بودجه خود را به شكل بهينه تري تخصيص دهد.اين ميان 
الزم مي دانم حتما تذكر دهم كه بحث توزيع شير در مدارس 
كشور بايد جدي گرفته شود. در سال هاي گذشته متاسفانه 
بارها نسبت به اين مساله غفلت شده و در بسياري از سال ها 
اين تغذيه در اختيار دانش آموزان قرار نگرفته است. دولت 
بايد حداقل در مناطق فقير نشين امكانات و تغذيه ضروري 
براي كودكان را آماده كند و اين مهم به ويژه در مدارس دولتي 
بايد به شكل جدي در دستور قرار گيرد. البته درست اين 
است كه به تمام دانش آموزان بدون توجه به پايگاه طبقاتي 
خانواده تغذيه هايي از اين دست داده شود اما چون منابع 
كشور محدود است مي توان در مناطق مرفه از اين اقدام فعال 
چشم پوشي كرد.سرانجام مي خواهم تاكيد كنم دولت بايد 
نگاه خود را از شكل حمايتي به توسعه گرا تغيير دهد. البته 
دولت توسعه گرا هم حمايت را در دستور قرار مي دهد ولي 
نگاه اين دو روش به اين مقوله متفاوت است. همين برداشت 
يك و نيم ميليارد دالري اخير از منابع صندوق توسعه نگاه 
حمايتي را نشان مي دهد كه همچنان در كشور حاكم است. 
اين منابع مانند منابعي كه در طرح هايي چون طرح زودبازده 
اشتغالي و طرح ضربتي اش��تغال به هدر مي روند و عمال 
مانند برنامه هاي پيشين اشتغال زيادي هم ايجاد نمي كند. 
به همين خاطر تحول در اين نگرش در شرايط فعلي اهميت 

بيشتري دارد.
ازس�ال1386تاكنون،باوجوددرخواس�تهاي
گوناگونبحثهاييكهشده،دولتازاعالمرقمخط
فقرخودداريميكند.بهنظرشماچرابايدايناتفاق
بيفتد؟آياخودش�ماارزيابيازخطفقردركش�ور
داريدوچقدرميتوانيدبانظربرخيازكارشناسان
كهخطفقردرشهرهايبزرگراچهارميليونتومان

ميدانندموافقتداشتهباشيد؟
در رابطه با دقت عدد چهار ميليون تومان بايد روش محاسبه 
و سهم هزينه هاي مختلف آن اعالم شود تا از اين راه بتوانيم 
ارزيابي دقيق تري داشته باشيم اما من مي خواهم به كلي اين 
بحث را كنار بگذاريم چرا كه موافقت چنداني با اينكه بگوييم 
خط فقر چقدر است ندارم. بحث اصلي اين جاست كه ما براي 
چه مي خواهيم رقم خط فقر را داشته باشيم؟ اگر براساس 
بردار درآمدي به اين مس��اله بنگريم آنگاه فقر درآمدي را 
محاس��به كرديم، اگر فقر را براساس فقر قابليت ها در نظر 
بگيريم آنگاه فقري چند بعدي را محاسبه كرديم كه طبعا 
بحث ها را دقيق تر مي كند.در بحث فقر درآمدي نيز مساله 
در مراحل بعدي به شناسايي فقرا و بررسي حجم محروميت 
مي رسد براين اساس در مرحله اول محاسبات تمركز خود 
را بر اين قرار مي دهد كه فقرا را شناسايي كند و سپس در 
مرحله بعدي نرخ فقر، نابرابري ميان فقرا و مسائل ديگر را 
شناسايي مي كندمساله بعدي اين است كه خط فقر براي 
چه كسي قرار است محاسبه شود؟ به تعداد خانواده هايي 
كه در كشور وجود دارد و به تعداد پيمايش هاي مركز آمار 
در نمونه گيري ها، خط فقر ابعاد متفاوتي پيدا مي كند. پيش 
از اين براي محاس��به خط فقر در ايران، به شكل سنتي و 
براساس بعد خانوار اندازه گيري شروع مي شد و پس از ان 
خط فقر متوسط را محاس��به مي كردند. اين روش عمدتا 
نتايج غلطي دارد چرا كه مثال وقتي در كش��ور خانواده 37 
نفره داريم، ديگر نمي توان با هزينه هاي يك خانواده چهار 
نفره آنها را تحليل كرد.اجازه بدهيد بيشتر توضيح دهم. اينكه 
هزينه خانواده ها بطور متوسط و بعد خانوار محاسبه شود و 
سپس براساس ميانگين درآمدي يا هزينه ها خانواده هاي 
فقير مشخص شوند  چون سبب مي شود تا جزييات بسياري 
مسكوت بمانند. هزينه زندگي افراد در تهران و بلوچستان 
متفاوت اس��ت درنتيجه خط فقر اين دو با هم فرق دارد، يا 
بطور مثال خانواده اي كه سه دختر بزرگسال دم بخت دارد 
كه در منطقه اي زندگي مي كنند كه بايد جهيزيه سنگين 
بدهد وضعيت متفاوتي با خانواده ديگري با دو كودك دارد. 
درنتيجه تركيب نيازهاي مرد وزن، خردسال و بزرگسال، 
ترتيب، تركيب و مناطق جغرافيايي مي تواند وضعيت خانوار 
را از نظر فقر و غنا بيشتر مش��خص كند. ما درمقابل بردار 
درآمد، برداري به نام فقر هم داريم. در محاس��بات مي ايند 
و يك خانواده دو نفره در ته��ران را به عنوان مرجع درنظر 
مي گيرند و بقيه نيازهاي خانواده هاي كشور را براساس اين 
مبنا مورد بررسي قرار مي دهند. حال خانواده سه نفره، با توجه 
به صرفه جويي كه براي بعد بيشتر خانواده ها در هزينه به 
وجود مي آيد، 1.2 درصد خانوار دو نفره هزينه دارد و يك 
خانواده يك نفره نيز 0.6 خانوار دو نفره. آن خانواده 37 نفره 
هم كه از آن نام برديم 9.5 برابر خانواده دو نفره هزينه دارد. 
به هر حال صرفه جويي هاي ناشي از مقياس در هزينه هاي 
زندگي اثر خود را خواهد داش��ت و به نظر من بايد به نرخ و 
شكاف فقر هم توجه بيشتري انجام شود و اين نكات را در 

آمار دخيل كرد.
امااينآمارهاهممنتشرنميشوند!متولياينكار

وزارتكاراست؟
بله االن وزارت كار محاسباتي كرده و فقر چند بعدي را به 
دس��ت آورده كه بايد آن را منتشر كند و من نمي دانم چرا 

نمي كند.
شماعدديداريد؟

به هر حال اين طرف و آن طرف اعدادي مطرح مي شوند كه 
مي توانند بخشي از واقعيت را نشان دهند. من مي خواهم 
از فرصت استفاده كنم و از ش��ما به عنوان روزنامه نگاران 
حوزه اقتصاد و به ويژه اقتصاد كالن بخواهم در اين زمينه 
آگاهي بخش��ي را افزايش دهيد و حت��ي كاري كنيد كه 
مطالبات تغيير كند و بر مسائل اصلي توجه كافي صورت 
گيرد.اين ميان برخي از كارشناسان اعدادي را به عنوان خط 
فقر اعالم مي كنند. بعد از نوسانات ارزي اين سوال بيشتر از 
قبل هم مطرح مي شود. اين ميان اظهارات متفاوت سبب 
شده تا ما بيشتر پوشش دهنده اخبار و نظرات باشيم و بعد 
مخاطب خودش در ميان ديدگاه ها يكي را انتخاب كند.با 
اين حرف شما موافقم. سال ها پيش براي انجام محاسباتي 
به وزارت كار رفتم. آن زمان هم مي گفتم اگر اصرار داريد خط 
فقر را محاسبه و منتشر كنيد، بهتر است ابتدا بگوييد خانواده 
دو نفره يا هر تركيب ديگري در هر استان چقدر هزينه دارند 
تا از اين راه اعداد دقيق تر باش��ند. اكنون من محاسباتي را 
براي استان هاي مختلف انجام دادم. البته اين محاسبات 
شخصي بوده و من چون در دوره دكتراي انيستيتو تغذيه 

تدريس مي كنم توانستم با كمك اطالعاتي كه اين موسسه 
در اختيار دارد، هزينه غذايي را تا حدودي محاسبه كنيم. 
در حال حاضر تالش مي كنم كه بتوانيم يك آمار درست به 

تفكيك استان هاي كشور به دست آوريم. 
مركزآمارايراندرآخرينگزارش�يكهدرمورد
وضعيتبيكاريمنتشركرد،بهجمعيتزيادياز
افراداشارهكردكهميزانساعتكاريهفتهآنهابيش
ازاستاندارد44ساعتدرهفتهبود.اينبرايكشور
خطرناكنيستوخانوادههاييكهافرادآنهاساعات

مضاعفكارميكننددچارمشكلنميشوند؟
همانطوري كه عرض كردم، خط فقر بارها محاسبه شده 
و به تبع آن محاس��باتي صورت گرفته اما اينها نمي توانند 
محروميت هاي تجربه ش��ده افراد را نماي��ش دهند. زيرا 
افراد براي به دس��ت آوردن درآمدي كافي، در كشوري كه 
سال هاي طوالني درگير ابر تورم بوده، مشكالت بسياري را 
تجربه كردند. بيشتر افرادي كه امروز توانستند سطح زندگي 
خود را به باالي خط فقر برس��انند، محروميت مضاعف را 
تجربه كردند. با اين وجود بس��ياري از افرادي كه جزو فقرا 
هم دسته بندي مي شوند، محروميت هاي زيادي را به جان 
خريدند اما مثال توانستند هشتاد درصد عقب ماندگي از 

تورم را جبران كنند. 
چراافرادبهسراغاشتغالمضاعفميروند؟

جواب بسيار ساده اس��ت، چون مي خواهند فاصله ميان 
معيشت و درآمد خود را كم كنند. درواقع كشوري كه دايما 
تورم دو رقمي را تجربه مي كند، مزدبگيرانش براي مقابله با 
روند فزاينده قيمت ها چاره اي جز اشتغال مضاعف ندارند و 
به همين دليل مي توان ادعا كرد يك همتازي ميان افزايش 
قيمت و اف��راد خانواده ها به وجود آمده اس��ت. هنگامي 
كه قيمت ها چهار نعل به س��مت بيشتر شدن مي تازند، 
سرپرست خانواده هم چاره اي ندارد جز آنكه تالش خود را 
دو چندان كند و گهگاه از هر روشي بهره بگيرد تا حداقل 
استاندارد زندگي را حفظ كند. اين پديده به مرور تبديل به 
يك عارضه خواهد شد و مشكالت بسياري را ايجاد مي كند. 
در شرايطي كه يك شاغل مي خواهد كار بيشتري انجام دهد 
چاره اي ندارد جز آنكه چيزي كه در اختيار دارد را عرضه كند. 
در علوم اجتماعي مي گويند خانم ها هنگامي كه دچار فقر 
مي شوند ممكن است به تن فروشي روي آورند. دامنه اين 
مسائل اكنون در كشور به مراتب وسيع تر شده به گونه اي 
كه شاغل مجبور اس��ت تمام وجود و زمانش را بفروشد تا 
معيشتش تامين شود. جايگزيني كار با اوقات فراغت آثار 
مشهودي در زندگي خانوارهاي ايراني دارد و سبب شده 
تا افراد بسياري از نيازها را فداي نياز معيشتي خود كنند. 
فردي كه چند شغله اس��ت، فرصت كافي براي مطالعه، 
تفريح، مسافرت، رسيدگي به امور خانواده، سالمت روحي، 
فيزيكي و ... را از دس��ت مي دهد. درواقع اينها را فروخته تا 
بتواند درآمد بيشتري داشته باشد، حال آنكه اكنون بسياري 
از صاحب نظران مي گويند اين جزو حقوق ذاتي افراد است 
و كيفيت زندگي را باال مي برد. اين براي افرادي كه به جاي 
اشتغال بيشتر از روش هاي غيرقانوني چون رشوه استفاده 
مي كنند اثرات ديگري دارد كه در جاي ديگري مي تواند 
مورد بحث قرار گي��رد. از نظر من مهم ترين نگاهي كه به 
بينش متعارف به اقتصاد وجود دارد اين است كه ميزان از 
محروميت ها مورد توجه قرار نمي گيرد و تنها يك نگاه كلي 

به درآمدها و هزينه ها مي شود. 

براي بررسي اثرات اشتغال مضاعف مي توان موارد زيادي 
را مط��رح كرد اما من به يكي از آنها اش��اره مي كنم؛ دكتر 
فروتن در مطالعاتي كه انج��ام دادند مي گويند 40 درصد 
دليل طالق در ايران به ناتواني جنسي زوجين بر مي گردد. 
معلوم است فردي كه از هشت صبح تا هشت شب و حتي 
ديرتر سركار است، توان ديدن خانواده خود را ندارد چه رسد 
به اينكه سالمت و توان همراهي با نيازهاي همسر خود را 
داشته باشد. آثار اين پديده را مي توان به شكل تسلسلي در 
جامعه ديد و من باور دارم بس��ياري از اتفاقاتي كه در ايران 
رخ مي دهد از تبعات اين مسائل است. به همين دليل وقتي 
مي گوييم كشور نيازمند يك نهاد ملي و يك سند فقرزدايي 
در كشور است، زيرا جنبه هاي گوناگون محروميت ها را بايد 
ديد و راهكارهاي الزم و ممكن را براي هر كدام انتخاب كرد.
درمطالعاتيكهانجامداديدبهعددكميرسيديد
ومشخصشدچنددرصدازنيرويكاركشوربراي
تامينمعاشبيشازحداس�تانداردوتعريفشده

قانونيكارميكنند؟
بله. در محاسباتي كه براي دو گروه معلمان و كاركنان حوزه 
درماني داشتيم، چيزي حدود 51 درصد آنها دچار فقر زماني 
و 54 درصد دچار فقر چند بعدي هستند، يعني همزمان 
چند شاخصه فقر مانند، فقر زماني، درآمدي و تركيبي را 

همزمان دارند. 
بهايناعتبارميتوانگفت54درصدكارمندان
وكاركنانحوزهآم�وزشودرمان،ب�اوجودزمان
بيشتريكهبهكاراختصاصميدهندهمچنانچند

نوعفقرراتجربهميكنند؟
دقيقا، اينها با وجود اينكه بيش از حد استاندارد كار كردند، 
نتوانس��تند خود را از فقر درآمدي رها كنند. دليل آن هم 
بازمي گردد به فاصله زياد ميان معيش��ت و مزد. اين افراد 
با وجود اضافه كاري و ساعت كار بيشتر، موفق شدند تنها 
بخشي از اين فاصله را پر كنند ولي هنوز موفق نشدند سطح 
زندگي خود را به باالتر از خط فقر برس��انند. از سوي ديگر 
عده اي هم توانستند مساله فقر درآمد را حل كنند اما دچار 
فقر زماني شدند و عده اي هم دچار فقر زماني و درآمدي به 

شكل همزمان هستند.
مشخصاستاينمس�الهدركدامگروهبيشتر
اس�ت؟مثالكس�انيكهدربخشخصوصيفعال
هستندبيشتردرمعرضاينمسائلندياكارمندان

بخشدولتي؟
در ميان كاركنان بخش دولتي، مس��اله فقر زماني بيشتر 
مطرح است اما در ميان كاركنان و كارگران بخش خصوصي 
مساله فقر درآمدي به وضوح بيشتر از بخش دولتي است كه 
به معناي پايين بودن دستمزدها در بخش خصوصي نسبت 

به بخش دولتي است.
ميتواندليلاينمسالهرابهدورزدنقانونكار
وبيتوجهيب�هآندربخشخصوصيهممرتبط

دانست؟
بله دقيقا به همين معنا هم مي تواند باشد.

ازحداقلهزينههايتامينمعاشصحبتميشود،
باتعاريفسنتيخطفقرس�هميليونتومانبراي
خانوادههاارزيابيميش�ودوايندرحالياستكه
حداقلدستمزدكمتراز200هزارتوماناست.بااين
همهنرخمشاركتزناننهايتابه18درصدميرسد
وهمچناندرميانبخشهاي�يازجامعهخانهدار

بودنزنانارزشمحس�وبميش�ود.اينمسائل
واينتبعيضدرحوزهاش�تغالموجبتقويتفقر

نميشود؟
با هر تعريفي كه از فقر داشته باشيم، چه از زاويه درآمدي و 
چه از زاويه محروميت، در هر دو حالت نقش زنان در اقتصاد 
بسيار حائز اهميت است. من به تعريفي از فقر گرايش دارم 
كه آن را به معن��اي محروميت و عدم حق انتخاب تعريف 
مي كند. در حالي نرخ مش��اركت زنان در ايران، 18 درصد 
عنوان مي شود كه مردان 64 درصد در اقتصاد كشور فعال 
هس��تند و اين حاكي از يك تفاوت گذاري بس��يار جدي 
اس��ت. از سوي ديگر وقتي آمار مش��اركت در كشورهايي 
چون عربستان، امارات و مالزي را مي بينيم كه در همه آنها 
نرخ مشاركت زنان 40 درصد است و اين رقم براي بيشتر 
كشورهاي منطقه منا اعالم مي شود، آن گاه با وجود ادعايي 
كه بر حمايت از زنان تاكيد مي شود، ترديد وارد مي آيد. اين 
نرخ مشاركت اقتصادي به هيچ عنوان رقم قابل قبول نيست. 
اين ميان تناقض غم انگيزي هم وجود دارد؛ در حالي كه 60 
درصد ورودي دانشگاه هاي كشور را زنان تشكيل مي دهند، 
سهم آنها از اشتغال كش��ور بسيار ناچيز است. حال سوال 
مي شود پس چرا اين آموزش ها داده شده است؟ اينكه افراد 
در رشته هاي فني، فلسفه و علوم اجتماعي تحصيل مي كنند 
اما نمي توانند هيچ اس��تفاده اي از دانش خود انجام دهند 
عالوه بر اينكه پتانس��يل انساني كشور را كاهش مي دهد، 
سبب هدررفت بخش زيادي از منابع هم مي شود. مسائل 
فرهنگي هم در اين جا نقش دارند كه موجب مي شود برخي 
از زنان با وجود امكان حضور در بازار كار، خود از اين كار سرباز 
مي زنند.از نگاه توسعه انسان محور شما بايد قابليت الزم و 
فرصت كافي را به زنان بدهيد و اجازه بدهيد آنها خود انتخاب 
كنند. خانم هاي بسياري هستند كه سال ها به دنبال شغل 
گشتند و پس از اينكه هيچ امكاني نيافتند، نهايتا تقاضاي 
كار را رها كردند و اكنون حتي جزو بيكاران كشور محسوب 
نمي شوند. به نظر من اگر قابليت الزم را به زنان بدهيم، يعني 
قابليت هاي فردي و محيطي فراهم باشد، خانم هايي كه از 
تجارب مهارتي و دانش كافي برخوردار هستند، فضا براي 
كار كردن را فراهم تر خواهند ديد. حال اگر زني نخواهد كار 
كند، به معناي آن است كه توانمندي هاي خود را در اختيار 
كارهاي ديگري بگذارد. به نظ��ر من دادن حق انتخاب به 
جامعه بهترين امكان براي رشد آن جامعه را فراهم مي آورد. 
وقتي  شوهر با هر ترفندي از همسرش مي خواهد سر كار 
نرود و نسبت به اين مساله تابو دارد، ممكن است يك نيروي 
انساني موثر را از اثرگذاري محروم كرده باشد. آن كسي كه 
قابليت فردي كافي دارد، احتماال آگاهي هم دارد و اين افراد 

يكي از وظايف خود را نقش آفريني در جامعه مي دانند.
از سوي ديگر هنگامي كه فردي درآمدي مستقل دارد، طبعا 
عزت، منزلت و استقالل بيشتري دارد. همانطوري كه ما با 
سياست هايي كه مردم را به حكومت و دولت وابسته مي كند، 
مخالفيم و فكر مي كنيم بايد راه هايي را يافت تا افراد حداكثر 
استقالل را نسبت به قدرت داشته باشند، در رابطه با مساله 
زنان هم اين طور مي انديشم و فكر مي كنم اين رويه بيشتر به 
توسعه كمك خواهد كرد. براي نقش خانم ها هم اين مساله 
صدق مي كند يعني هر سياستي كه به خانم ها استقالل دهد 
مي تواند جامعه را به سمت توسعه ببرد. البته منظورم واگرايي 
در خانواده ها نيست چون اگر پايه خانواده درست باشد اين 

مهم به همبستگي خانواده كمك مي كند.

راغفر خبر داد: سقوط چهار دهك پايين درآمدي 
يك اقتصاددان با اش��اره به اينكه طبقه متوسط جامعه 
نمي تواند قدرت خريد خود را متناسب با شتاب هاي بزرگ 
تورمي افزايش دهد، تعديل دستمزدها را متناسب با اين 
تورم ها مناسب ارزيابي نكرد.حسين راغفر - عضو هيئت 
علمي دانشگاه الزهرا )س(، با بيان اينكه سفته بازي هاي 
بازار ارز مي تواند بخشي از اقشار طبقات متوسط جامعه 
را به زير خط فقر بكش��اند، اظهار كرد: طبقات متوس��ط 
نمي توانند قدرت خريدش��ان را متناسب با شتاب هاي 
بزرگ تورمي افزايش دهند، چرا كه معموال دستمزد ثابتي 
دارند. از سوي ديگر تعديل دستمزدها هم با نرخ هاي تورم 
وحشتناك موجود متناسب نيست، بنابراين قدرت خريد 
اين طبقات پايين مي آيد و حتي پس اندازهايش��ان را از 
دست مي دهند.راغفر با بيان اينكه سال هاي زيادي است 
كه ما فرآيند ضعيف شدن طبقات متوسط را در جامعه 
ش��اهد هس��تيم، ادامه داد: براي طبقه متوسط تعاريف 

متفاوتي وجود دارد و كشورهاي مختلف آن را به اشكال 
مختلف تعريف كرده اند. بعضي كشورها طبقه را بر اساس 
شغل يا درآمد تعريف مي كنند، در حالي كه ما در كشور 
چنين مبناي مشخصي نداريم؛ با اين حال اگر بخواهيم بر 
اساس درآمد صحبت كنيم، طبقه متوسط همان صاحبان 
درآمدهاي مياني جامعه هستند كه در شرايط فعلي قدرت 
خريدشان به شدت كاهش پيدا كرده است.وي با بيان اينكه 
طبقات ضعيف هم در اين شرايط بسيار آسيب ديده اند 
گفت: ما در اليه هاي پايي��ن و مثال چهار دهك درآمدي 
پايين جامعه يك س��قوط درآمدي را شاهد هستيم. هر 
چند عده قليلي توانستند در اين اوضاع ارزي سرمايه هاي 
خود را در كانال هاي س��ودآور س��رمايه گذاري كرده و به 
طبقات باالت��ر بروند، اما قدرت خري��د اكثريت طبقات 
متوسط و پايين جامعه به شدت كاهش پيدا كرده است.

اين اقتصاددان با بيان اينكه اين ش��رايط اقتصادي باعث 

مي شود تا رفتارهاي طبقات متوسط هم تغيير پيدا كند، 
به ايسنا اظهار كرد: برخي از افراد در اقشار متوسط سعي 
مي كنند با دو شيفت كار كردن يا محدود كردن الگوهاي 
مصرفي، خودشان را با اين شرايط وفق دهند؛ به صورتي 
كه حتي ممكن اس��ت بعضا پس اندازهاي خود را صرف 
نيازهاي جاري در حوزه تغذيه اي فرزندان خود كنند، در 
حالي كه براي نيازهاي آموزشي و تربيتي عمال قدرتي باقي 
نمي ماند؛ در چنين شرايطي اين مسائل در نهايت باعث 
متضرر شدن جامعه در آينده خواهد شد.وي با بيان اينكه 
ناهنجاري هاي موجود محصول نابساماني هاي اقتصاد در 
س��ه دهه بعد از جنگ است، گفت: اين شرايط مافياهاي 
قدرت و ثروتي را ايجاد كرده اس��ت كه همان ها هم امروز 
برندگان اين اقتصاد پرهرج و مرج هستند و متاسفانه بعضا 
در حوزه تصميم گيري هاي اساسي در كشور هم قرار دارند.

راغفر با بيان اينكه بايد يك تغيير اساسي در اين ساختار 

تصميم گيري اتفاق بيفتد، به تغييرات صورت گرفته در 
بانك مركزي هم اشاره و اظهار كرد: دولت امروز در كنترل 
يك حزب خاص است و اينها برندگان اصلي اقتصاد كشور 
در سه دهه گذشته بوده اند. تغييرات در بانك مركزي هم 
نمي تواند هيچ اصالحي ايجاد كند، چرا كه ما بايد تغيير 
در جهت گيري ها را به نحوي كه صداي طبقات پايين و 
متوسط جامعه هم شنيده ش��ود، داشته باشيم؛ چرا كه 
كسي از منافع آنها حمايت نمي كند؛ مگر اينكه به صورت 
انفجارهاي اجتماعي بخواهند واكنشي نشان دهند كه آن 
هم پرهزينه خواهد بود.اين اس��تاد دانشگاه با بيان اينكه 
شرايط فعلي نتيجه استمرار اجراي سياست هاي تعديل 
ساختاري در كشور بوده است، به طرح بسته هاي حمايتي 
و امنيت غذايي هم اش��اره كرد و گفت: اينكه بسته هاي 
حمايتي را بخواهيم براي افراد ضعيف جامعه داشته باشيم 
طرح بدي نيست اما مساله مهم تر اشتغال است كه بايد براي 

آن هم بسته هاي فرصت  شغلي طراحي شود، در حالي كه 
تنها چيزي كه در بسته هاي موجود وجود ندارد همين بحث 
اشتغال است.وي همچنين با بيان اينكه امروز گروه هايي 
از جامعه با فقر كمرش��كن مواجه هس��تند، تاكيد كرد: 
بايد به اين افراد كمك هايي شود؛ هر چند كه اين راهكار 
اساسي نيست و بايد بسته هاي سياستي كه متضمن ايجاد 
شغل هستند - به ويژه در حوزه هاي صنعتي كه مي تواند 
فرصت هاي شغلي عمده را فراهم كند - طراحي شود؛ امري 
كه البته بايد توسط بخش صنعتي و توليدي خصوصي و نه 
دولتي صورت گيرد.اين اقتصاددان در پايان گفت: جهت 
سياستي سياست گذاري هاي آينده بايد به سمت تقويت 
بنگاه هاي كوچك و متوسط باشد، چرا كه بنگاه هاي بزرگ 
رانتي وابسته به منابع انرژي به اندازه كافي از انرژي هاي 
ارزان و رانت هاي منابع طبيعي و سرمايه اي كه از طريق زد 

و بند و نفوذ به دست مي آيند بهره مند هستند.

حل مشكل صادرات مجدد 
خودروهاي لوكس

تخليه فاضالب 5 معدن
در درياچه و تاالب

فارس|مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش 
اموال تمليكي با بيان اينكه مس��ووليت كاالهاي 
احتكار شده با ما نيس��ت، گفت: صادرات مجدد 
خودروهاي لوكس مشكالتي داشت و اكنون دو 

دستگاه بنز صادر شد.
جمشيد قس��وريان جهرمي، با اشاره به وضعيت 
كاالهاي قاچاق و كش��ف انب��ار كاالهاي احتكار 
ش��ده، اظهار داشت: بر اس��اس قانون، كاالهايي 
كه متروكه يا قاچاق باش��ند، براي تعيين تكليف 
به س��ازمان جمع آوري و ف��روش اموال تمليكي 
س��پرده مي ش��وند، اما كاالهاي احتكار شده به 
اين سازمان مربوط نيس��ت و در اختيار سازمان 
حماي��ت توليدكنن��ده و مصرف كنن��ده ق��رار 
مي گيرد. مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش 
اموال تمليكي با اش��اره به آيين نامه اجرايي مواد 
55 و 56 براي فروش كااله��اي قاچاق در داخل 
مشكل داش��تيم و بايد اين كاالها صادر مي شد، 
گفت: اكنون نيز براي فروش خودروهاي موجود 
و كاالهاي س��رمايه اي اس��تقبالي براي صادرات 
صورت نمي گيرد، چون مدل اين خودروها پايين 
بوده، سند كمپاني و گارانتي نيز ندارد. وي تاكيد 
كرد: تاكنون دو دستگاه بنز صادراتي مجدد شده 
و 10 دس��تگاه ديگر نيز فروخته شده، اما صاحب 
كاال نتوانسته آنها را به دليل مشكالت ذكر شده، 
همچنان صادر كند. قسوريان جهرمي در پاسخ 
به اين س��وال كه چ��ه تضميني وج��ود دارد كه 
خودروهاي فروخته شده، مجددا به داخل كشور 
بازنگردد، تصريح كرد: صاحب كاال بايد بين 2 تا 10 
برابر ارزش كاال ضمانتنامه بگذارد و همچنين مامور 
بدرقه كاال را تا مرز مش��ايعت مي كند و پس از آن 
نيز تاييديه خروج از كشور اخذ شده و استعالمات 
گرفته مي شود، تا بتوان ضمانتنامه را آزاد كرد.اين 
مقام مسوول با اشاره به اينكه ماشين هاي متروكه 
نيز سه دسته هستند، گفت: تعدادي از آنها باالي 
2500 سي سي بوده كه قابل فروش نيست و نياز به 
صادرات مجدد دارد، اگر زير 2500 سي سي باشد 
و قاچاق نباشد، براي فروش آن نياز به حكم دادگاه 
است، همچنين معمواًل خودروهايي كه متروكه 
مي ش��وند يا نمي توانند استاندارد الزم را دريافت 

كنند، يا باالي 2500 سي سي هستند.
مديرعامل س��ازمان جمع آوري و ف��روش اموال 
تمليكي تصريح كرد: تاكنون نيز 2 تا 3 دس��تگاه 
از خودروهاي متروكه اي بر اساس حكم دادگاه به 
فروش رسيده است و مابقي نيز مشكالت مشابه 

ياد شده را دارند.

مركزآمارايران|بر اس��اس اطالعات، در س��ال 
١٣٩٥، تعداد ٤٩١٣ مع�دن فعال در كشور وجود 
داشته اس�ت كه ١٢٥٣ معدن ٢٥.٥ درصد داراي 
فاضالب بوده اند. از ميان معادن داراي فاضالب، معادن 
استخراج شن و ماسه، سنگ تزئيني و سنگ آهك به 
ترتيب با ٤٩٥، ٣٣٧ و ٢٢٢، بيشترين معادن داراي 

فاضالب را به خود اختصاص داده اند.
طبق آنچه مرك��ز آمار اي��ران گزارش داده اس��ت: 
آمارگيري از اطالعات محيط زيستي معادن در حال 
بهره برداري كش��ور-١٣٩٥ با رويكرد جمع آوري 
اطالعات محيط زيستي بخش معدن براي ارزيابي 
وضعيت رايج محيط زيس��ت معادن و برنامه ريزي 
و سياس��ت گذاري به منظور دس��تيابي به توسعه 
پايدار اجرا شده اس��ت.نتايج آمارگيري از اطالعات 
محيط زيستي معادن در حال بهره برداري كشور در 
سال ١٣٩٥ نش��ان مي دهد كه: در س��ال ١٣٩٥، 
تعداد ٤٩١٣ مع�دن فعال در كش��ور وجود داشته 
اس���ت كه ١٢٥٣ مع��دن )٢٥.٥ درص��د( داراي 
فاضالب بوده اند. از ميان معادن داراي فاضالب، معادن 
استخراج شن و ماسه، سنگ تزئيني و سنگ آهك به 
ترتيب با ٤٩٥، ٣٣٧ و ٢٢٢، بيشترين معادن داراي 
فاضالب را به خود اختصاص داده اند.توزيع استاني 
معادن، نشان مي دهد كه استان هاي اصفهان، خراسان 
رضوي و فارس به ترتيب با ١٧٩، ١٢٩ و ١١٥ معدن، 
بيشترين تعداد معادن داراي فاضالب را داشته اند.

مق��دار كل فاضالب توليد ش��ده در مع��ادن داراي 
فاضالب كشور، 35 ميليون و 706 هزار متر مكعب 
اس��ت. از ١٢٥٣ معدن داراي فاضالب، ٦٩٤ معدن 
داراي سيستم تصفيه فاضالب بوده اند. از اين تعداد، 
٦٤٠ معدن از تصفيه فيزيكي، ٢٩ معدن از تصفيه 
شيميايي و ٢٥ معدن نيز از روش بيولوژيكي )زيستي( 
استفاده كرده اند.محل دفع فاضالب ٦٩٤ معدن در 
زمين هاي غيركشاورزي، ٢١٣ معدن در چاه، ١١٤ 
معدن در رودخانه، ٧٥ معدن در زمين هاي كشاورزي، 
٢٩ معدن در ش��بكه فاضالب، ٥ معدن در درياچه/

تاالب و ١٧٦ معدن در س��اير محل ها است. ٣٤٨٩ 
معدن داراي باطله )٧١.٠ درصد( بوده اند كه از اين 
تعداد ٥٢١ معدن از مخزن سد باطله، ٢٧٢٠ معدن 
از مخزن دپوي باطله و ٢٤٨ معدن از س��اير روش ها 
ب��راي دفع مواد باطل��ه معدن اس��تفاده كرده اند.از 
٤٩١٣ معدن، ٥٨٠ معدن )١١.٨ درصد( در بخش 
محيط زيست، سرمايه گذاري داش��ته اند. بررسي 
معادن بر اساس نوع فعاليت نشان مي دهد، گروه هاي 
استخراج سنگ آهك، استخراج شن و ماسه و سنگ 
الشه به ترتيب با ١٦٤، ١٣٦ و ٦٥ معدن، بيشترين 
تعداد معادن داراي سرمايه گذاري در بخش محيط 
زيست را داشته اند.در مجموع 241 ميليارد و 193 
هزار و 317 تومان در بخش محيط زيست معادن در 
حال بهره برداري كشور، سرمايه گذاري شده است كه 
معادن استخراج سنگ مس با 190 ميليارد و 896 
ميليون تومان بيشترين سرمايه گذاري را در بخش 
محيط زيست انجام داده اس��ت و معادن استخراج 
سنگ آهن و شن و ماسه با 40 ميليارد و 151 ميليون 
و 500 هزار و 7.244 ميليارد تومان سرمايه گذاري در 

رتبه هاي بعدي قرار دارند.
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نرمافزارهاييكهازكاربرانجاسوسيميكند

دزدي هويت اشخاص در دنياي مجازي 
گروه دانش و فن| 

رش��د و توس��عه فناوري همان قدر كه مي تواند مفيد 
باش��د، همان قدر هم خطرناك است، به نظر مي رسد 
هرچه فناوري گسترده تر مي شود دسترسي هكر ها به 
اطالعات ش��خصي كاربران نيز بيشتر مي شود، اينكه 
گفته مي شود هميشه سارقان اينترنتي و هكرها يك 

گام از كاربران جلوتر هستند به نظر درست مي رسد . 
امروزه بسياري از كاربران در معرض هك شدن هستند، 
هك شدن هايي كه مي تواند در تمام عرصه ها رخ بدهد 
از اطالعات ش��خصي گرفته تا حس��اب هاي بانكي و 
رمزهاي ورود عاب��ر بانك ها يا تلفن همراه، كه همگي 
مي توانند يك فرصت براي هكرها باشند . از سوي ديگر 
برنامه هايي نيز وجود دارد كه به اين سارقان اينترنتي 
و فضاي مجازي كمك مي كند بطوري كه كي الگرها 
)keyloger( برنامه هاي رايانه اي خطرناكي هستند 
كه براي دزدي هويت اشخاص و پي بردن به اطالعات 
خصوصي افراد به كار مي روند. كي الگرها برنامه هاي 
مبتكرانه نرم افزاري يا قطعات سخت افزاري هستند كه 
تمام كليدهايي را كه كاربر مي فشارد، ضبط مي كنند و 

اين اطالعات را براي طراح ارسال مي كند.
كي الگرها مي توانند از طريق ابزارهاي جانبي مثل فلش 
مموري ها، لوح هاي فشرده، از طريق ضميمه شدن به 
ايميل، نصب مستقيم توسط طراح و نويسنده آن روي 
سيس��تم هاي هدف )مانند سيس��تم هاي موجود در 
مكان هاي عمومي( و ورود به عنوان فايل هاي ضميمه 
كاربردي كه از منابع نامطمئن دانلود شده اند، به سيستم 

كاربران نفوذ كنند.
بر اساس اطالعات سايت پليس فتا، بايد توجه داشته 
باشيد مكان هاي عمومي مثل كافي نت ها عموما براي 
انجام فعاليت هاي بانكداري اينترنتي مناسب نيستند 
زيرا احتمال نص��ب برنامه هاي جاسوس��ي روي اين 
سيس��تم ها وجود دارد. براي افزايش امنيت فردي در 
برابر كي الگرها، همواره س��عي كنيد از صفحه كليد 
امن درگاه بانكي يا صفحه كليد مجازي كه ويندوز در 

اختيار شما قرار مي دهد، استفاده كنيد. همچنين از 
باز كردن ايميل هاي ناشناس پرهيز كنيد زيرا ممكن 
است حاوي برنامه هاي مخرب و جاسوسي باشند. سعي 
كنيد از دانلود عكس يا فايل هاي ضميمه در سايت هاي 
مختلف و نامعتبر نيز خ��ودداري كنيد. به عالوه الزم 
است همواره آنتي ويروس رايانه خود را براي مقابله با 

فايل هاي مخرب به روز نگه داريد.

   تهديد هايي در كمين كاربران 
يكي از راه هاي كالهبرداري از طريق كارت هاي بانكي، 
كپي كردن غيرقانوني كارت بانكي روي يك كارت ديگر 
با استفاده از نصب تجهيزات اضافي روي دستگاه هاي 
خودپرداز اس��ت. براي افزايش امنيت فردي در مورد 
كارت هاي بانكي الزم است تمهيداتي را در نظر بگيريد. 
از جمله اينكه رمزهاي بانكي خود را به صورت دوره اي 
تغيير دهيد، هنگام خريد از پايانه هاي فروشگاهي رمز 
ورود را خودتان وارد كرده و هنگام وارد كردن رمز عبور 
به اطراف و اطرافيان خ��ود توجه كنيد. همچنين در 
صورت مش��اهده هر گونه تجهيزات يا قطعات اضافي 
نامتعارف يا مشكوك روي دستگاه مراتب را به مسووالن 

و بانك مورد نظر اطالع دهيد.
حال با توجه به اينكه بانكداري الكترونيكي اس��تفاده 
از تكنولوژي پيشرفته شبكه و مخابرات جهت انتقال 
پول در سيستم بانكداري است كه تهديدهايي از جمله 
فيشينگ، استفاده از ويروس ها و تروجان ها براي نصب 
برنامه هاي جاسوسي، استفاده از تجهيزات جانبي براي 
كپي كارت هاي بانكي هم دارد و براي ايمن كردن اين 

شيوه از بانكداري راه هايي پيشنهاد شده است.
بانكداري الكترونيكي البته تهديداتي هم دارد؛ سرقت 
اطالعات بانك��ي از طريق ايجاد صفحه هاي مش��ابه 
 ،)phishing( درگاه هاي پرداخت الكترونيك بانك ها
استفاده از ويروس ها و تروجان ها براي نصب برنامه هاي 
جاسوس��ي key logerه��ا روي كامپيوتر قرباني و 
استفاده از تجهيزات جانبي براي كپي كارت هاي بانكي 

از جمله مواردي است كه مي تواند بانكداري الكترونيكي 
را تهديد كند.

   آدرس هاي جعلي نامشخص 
فيشينگ يا سرقت آنالين، تالش براي به دست آوردن 
و به س��رقت بردن نام هاي كارب��ري، رمزهاي عبور و 
س��اير اطالعات حساس و مهم مثل اطالعات بانكي از 
طريق ايجاد صفحاتي جعلي و كامال مشابه با صفحه 
اصلي است كه بيشتر در صفحات الگين و درگاه هاي 

پرداخت آنالين صورت مي گيرد. در فيشينگ آدرس 
سايت جعلي با آدرس سايت اصلي تفاوت بسيار ناچيزي 
دارد كه در صورت عدم دقت قابل شناسايي نيست. در 
تصوير زير آدرس س��ايت جعلي بسيار شبيه با آدرس 

واقعي سايت است.
براي جلوگيري از حمالت فيشينگ، قبل از وارد كردن 
اطالعات حساب، آدرس اينترنتي موجود در نوار ابزار 
را ب��ا آدرس واقعي درگاه بانكي كه ب��ه آن ارجاع داده 
شده ايد، مقايسه كنيد. به عالوه دقت كنيد كه آدرس 

 https سايت بانكداري اينترنتي در نوار آدرس بايد با
آغاز شده باشد. تصوير امنيتي موجود در صفحات درگاه 
بانك��ي و محل اعداد صفحه كليد امن نيز بايد با هر بار 

ورود به صفحه تغيير كند.
در دس��كتاپ فيش��ينگ صفحه جعل��ي داراي تمام 
مشخصات و حتي آدرس يكسان با صفحه اصلي است. 
اين شگرد با تغيير در DNS يا تغيير در محتوي فايل 
Host موجود در رايانه شخصي افراد صورت مي پذيرد 
و نيازمند اجراي يك بدافزار روي سيستم قرباني است.

بستر فني رجيستري تبلت 
آماده شد

نخستين كوله پشتي شناور دنيا

رونمايي از اولين شيء
 چاپ 4 بعدي دنيا

سامانه گريز اضطراري سفينه 
»اسپيس ايكس«

مهر| س��خنگوي طرح رجيس��تري تلفن همراه 
و ساير تجهيزات س��يم كارت خور گفت: كارهاي 
فني رجيستري تبلت انجام ش��ده و بستر اجراي 
آن آماده است. منتظر تعيين تكليف تخصيص ارز 

وارداتي هستيم.
حميدرض��ا دهقاني نيا با اش��اره ب��ه اينكه مرحله 
دوم اجراي طرح رجيس��تري تلفن همراه و س��اير 
تجهيزات س��يم كارت خور مربوط به رجيستري 
تبلت بوده اس��ت، گفت: هم اكن��ون كارهاي فني 
رجيستري تبلت آغاز شده است و ما بستر را آماده 
كرده ايم تا اين طرح را زير بار ببريم.وي با اش��اره به 
اينكه رجيستري گوشي تلفن همراه با موفقيت به 
اتمام رسيد، خاطرنشان كرد: در اين مرحله قصد بر 
اين است كه تمامي تبلت هاي وارداتي به كشور كه 
به سيم كارت مجهز هستند بايد در سامانه ثبت و 
شناسايي رجيستري به ثبت برسند.دهقاني نيا ادامه 
داد: در صورتي كه مشكل تامين ارز واردات و تكليف 
ارزهاي تخصيص داده شده به واردكنندگان گوشي 
موبايل مشخص شود، طرح رجيستري تبلت را زير 
بار مي بريم.معاون ستاد مبارزه با قاچاق كاال افزود: 
ما منتظر هستيم مشكل پيش آمده در بازار گوشي 
تلفن همراه حل ش��ود و در غير اين صورت امكان 
تعميم طرح رجيس��تري براي تبلت وجود ندارد؛ 
چرا كه واردكنندگان تبلت نيز همين واردكنندگان 
موبايل هستند و دولت بايد تكليف آنها را براي دادن 

ارز دولتي مشخص كند.

ايس�نا| نخس��تين كوله پش��تي هاي شناور 
 »Lightning Packs« جهان ساخت شركت

رونمايي شد.
ش��ركت »Lightning Packs« از نخس��تين 
كوله پشتي هاي شناور جهان رونمايي كرد. اين كوله 
پشتي »هاور گاليد« )HoverGlide( نام داشته و 
نخستين كوله پشتي شناور جهان محسوب مي شود. 
اين كوله ۸۲ درصد در راه رفتن و ۸۶ درصد در دويدن 
وزن كوله را كاهش مي دهد.طراحي اين كوله پشتي 
به صورتي است كه فشار وارده به گردن، زانو و مچ پاي 
كاربران را حدود ۸۰ ت��ا ۹۰ درصد كاهش مي دهد.
كوله پشتي مذكور براي كوهنودي، رفت و آمد روزانه 
و مسافرت بسيار مناسب است.طراحي فوق العاده اين 
كوله پشتي باعث آسان شدن حمل و جابه جايي بسته 
يا اجسام سنگين مي شود.كوله پشتي مذكور قابليت 

حمل اجسام تا ۲۴ كيلوگرم را دارد.
نكته قابل توجه اين است كه عملكرد اين كوله پشتي 
توسط ارتش و نيروي دريايي اياالت متحده امريكا 

مورد آزمايش قرار گرفته است .

ساينس ديلي| با تالش گروهي از مهندسان 
مكانيك دانشگاه »هنگ كنگ«، اولين سراميك 

چاپ ۴ بعدي دنيا ساخته شد.
چاپ چهار بعدي هر چند هن��وز در آغاز دوران 
خود است، به سرعت در كنار چاپ سه بعدي به 
عنوان روشي نوآورانه و اميدواركننده در توليد، 
در حال مطرح شدن است.همه چيز از خانه هاي 
چاپ سه بعدي كامال كاربردي گرفته تا سازه هاي 
عظي��م مثل پل هاي چاپ س��ه بع��دي، قلمرو 
توانايي هاي مهندسي و مفاهيم طراحي جديد و 
پويا را گسترش داده است.شايد بهترين بخش از 
اين موضوع، اين است كه گذار از دو بعدي به سه 
بعدي با استقبال بس��ياري از افراد در تعدادي از 

صنايع و زمينه ها مواجه شده است.
همين طور كه ما با اين فناوري جديد هماهنگ 
مي ش��ويم، فناوري چاپ چهار بعدي نيز در افق 
نمايان شده اس��ت. گروهي از محققان دانشگاه 
ش��هر هنگ كنگ )CityU( ي��ك روش چاپ 
چهار بعدي )۴D( را براي سراميك ها توسعه داده 

كه اولين نوع آن در جهان است.
همانطور كه از نامش بر مي آي��د، از همان مدل 
چاپ سه بعدي، با يك مرحله مهم، شامل شكل 
دادن به شيء استفاده مي كند. نتيجه يك فرآيند 
اس��ت كه محصولي را در زم��ان واقعي با فرآيند 

ويرايش و تعاملي در زمان واقعي توليد مي كند.

شركت بوئينگ كه آماده مي ش��ود به زودي ناو 
خود موسوم به س��ي.اس.تي1۰۰- استارالينر 
)Starliner 1۰۰-CST( را عمليات��ي كند تا 
به عنوان پيمانكار خصوصي ناسا فضانوردان اين 
سازمان را به ايس��تگاه فضايي بين المللي ببرد، 
سامانه گريز اضطراري سرنشينان اين سفينه را 

به نمايش گذاشت.
 اين س��امانه ماموريت دارد اگر تا قبل از پرتاب, 
وقوع حادثه اي سرنش��ينان سفينه را در معرض 
خطر قرار داد امكان خروج فوري و رساندن آنها به 

محل امن را تامين كند.
اين س��امانه شبيه به سيس��تم نجات در كيهان 
پيماهاي شاتل اس��ت كه مي توانست از طريق 
يك كابل فلزي، فضانوردان را به نقطه امن برساند 
با اين تفاوت كه در آن نوع فضانورد از طريق يك 
كابل كمري و قفل به كابل نجات متصل مي شد و 
در نمونه فعلي او مي تواند از يك صندلي استفاده و 

خود را به سرعت از منطقه خطر دور كند.
در صورت بروز خطر، سرنش��ينان ن��او از طريق 
دستگاه هشدار دهنده خبردار خواهند شد و به 
ترتيبي كه از قبل مشخص است و تمرين كرده اند, 
به سرعت از سفينه خود خارج مي شوند. سكوي 
ويژه متصل به س��فينه در برج پرت��اب, آنها را به 

صندلي فرار مي رساند.

انگجت| پژوهشگران »ام.آي.تي« روش جديدي را 
براي تركيب دو تكنيك رمزگذاري جهت حفاظت از 

داده ها توسعه داده اند.
پژوهشگران »ام.آي.تي« به منظور حفاظت از داده هاي 
مورد اس��تفاده در »ش��بكه هاي عصب��ي مصنوعي« 
)online neural networks( روش جدي��دي 

را توسعه دادند.
ش��بكه هاي عصبي مصنوعي سيستم ها و روش هاي 
محاسباتي نوين براي يادگيري ماشيني، نمايش دانش 
و در انتها اعمال دانش به دست آمده در جهت بيش بيني 

پاسخ هاي خروجي از سامانه هاي پيچيده هستند.
استفاده از »رايانش ابري« عمومي در حال افزايش 
است. رايانش ابري مدل رايانشي بر پايه شبكه هاي 
رايان��ه اي مانن��د اينترنت اس��ت كه الگوي��ي تازه 
ب��راي عرضه، مصرف و تحويل خدمات رايانش��ي با 
به كارگيري ش��بكه ارايه مي كن��د. رايانش ابري از 
تركيب دو كلمه رايانش و ابر ايجاد ش��ده  است. ابر 
در اينجا اس��تعاره از شبكه يا شبكه اي از شبكه هاي 
وسيع مانند اينترنت است كه كاربر معمولي از پشت 
صحنه و آنچه در پي آن اتفاق مي افتد اطالع دقيقي 
ندارد )مانند داخل ابر( . در نمودارهاي ش��بكه هاي 
رايانه اي نيز از ش��كل ابر براي نش��ان دادن ش��بكه 
اينترنت اس��تفاده مي شود. دليل تش��بيه اينترنت 
به ابر در اين اس��ت كه اينترنت همچون ابر جزئيات 
فني اش را از ديد كاربران پنهان مي س��ازد و اليه اي 

از انتزاع را بين اين جزئيات فني و كاربران به وجود 
مي آورد. غول ه��اي فناوري مانند آم��ازون، گوگل 
و مايكروس��افت چند س��ال اس��ت كه پلتفرم هاي 
هوش مصنوعي مبتني بر رايانش ابري را راه اندازي 
كرده اند كه قادر به انجام وظايف محاسباتي سنگين 
از طريق استفاده از »ش��بكه هاي عصبي پيچشي« 
 )convolutional neural networks(

است.
شبكه هاي عصبي پيچشي رده اي از شبكه هاي عصبي 
عميق هس��تند كه معموال براي انج��ام تحليل هاي 
تصويري يا گفتاري در يادگيري ماش��ين اس��تفاده 
مي ش��وند. يك ش��بكه عصبي پيچش��ي از يك اليه 
ورودي، ي��ك اليه خروج��ي و تعدادي الي��ه پنهان 
تش��كيل ش��ده  اس��ت. اليه هاي پنهان يا پيچش��ي 
هستند، يا تجمعي يا كامل.سيس��تم امنيتي جديد 
كه توس��ط پژوهشگران ام.آي.تي توس��عه داده شده، 
شامل تركيبي از دو تكنيك »رمزنگاري هم ريختي« 

)homomorphic encryption( و »مدارهاي 
گسسته« )garbled circuits( است و به گونه اي 
طراحي شده كه بسيار سريع تر از ديگر پلتفرم ها عمل 
مي كند. رمزنگاري هم ريختي نوعي از رمزنگاري است 
كه به وسيله آن مي توان بر روي متن رمز، عمليات خاص 
رياضي انجام داد و عمليات رياضي انجام شده عينا روي 

متن آشكار پياده مي شود.
 )Chiraag Juvekar( »چي��راگ ج��ووكار« 
دانش��جوي دكتري در رشته مهندس��ي برق و علوم 
كامپيوتري و نويس��نده ارشد اين مطالعه گفت: ما در 
اين سيستم تنها از تكنيك هايي كه كارآمدتر هستند، 
استفاده كرده ايم. پژوهشگران سيستم هوشمند مذكور 
را »GAZELLE« را نامگذاري كرده و آنها را بهترين 
سيس��تم براي محافظت از داده ها مورد اس��تفاده در 

شبكه هاي عصبي مصنوعي مي نامند.
اين سيستم بطور موثر از داده هاي آپلود شده محافظت 
كرده و پارامترهاي ش��بكه را به درستي همانند ديگر 
 ۲۰ GAZELLE سيستم ها انجام مي دهد. با اين حال

تا ۳۰ برابر سريع تر از مدل هاي ديگر است.
اين سيستم هوشمند بسيار هيجان انگيز است و ممكن 
است در آينده مهم ترين نقش آن در زمينه پزشكي باشد 
زيرا با استفاده از GAZELE، بيمارستان ها مي توانند 
بطور ايمن و كارآمد نتايج خود را توسط رايانش ابري 
با ساير موسسات پزشكي همانند موسسات مراقبت 

سالمت به اشتراك بگذارند.

فون آرنا | گوگل با انتشار پيامي در صفحه رسمي توييتر 
خود اعالم كرد كه قابليت جديدي را تحت عنوان »حالت 
سري و محرمانه« در به روزرساني جديد پست الكترونيكي 

افزوده است.
با توجه به گس��ترش اهميت روزافزون امنيت سايبري و 
حفاظت از اطالعات كاربران، بسياري از غول هاي تكنولوژي 
درصدد يافتن راهي براي امن تر كردن پلت فرم هاي مورد 

كاربرد خود براي حفاظت بيشتر از كاربرانشان هستند.
حاال گوگل نيز در همين راستا، تصميم گرفته است قابليت 
جديدي را تحت عنوان »حالت محرمانه و سري« به پلت فرم 
پس��ت الكترونيكي جي ميل خود اضافه كند تا آن دسته 
از كاربراني كه اطالعات مهم، حيات��ي و محرمانه اي را در 
اي ميل هاي خود دارند، بتوانند با فعال سازي اين قابليت از 
بين ببرند و بدين وسيله راه نفوذ هكرها، مجرمان سايبري و 

افراد ناشناس به داده هاي موردنظر خود را ببندند.
 درواقع مي توان گفت اين قابليت جديد به كاربران اجازه 
مي دهد تا آن دس��ته از اطالعات مهم و محرمانه خود 
را بطور اتوماتيك و خودكار از بين ببرند و دسترس��ي 
هكرها براي نفوذ به آن را قطع كنند. به نظر مي رس��د 
كه گوگل س��ال جاري ميالدي را بسيار توفاني شروع 
كرده و مي خواهد با افزودن قابليت و امكانات جديدي، 
عرصه را بر هكرها و مجرمان س��ايبري تنگ و طاقت 
فرسا كرده و به رقابت با ساير شركت هاي فعال در حوزه 

تكنولوژي بپردازد.
بنابر اعالم گوگل، اين قابليت جديد در ابتدا براي نس��خه 

دسكتاپ پست الكترونيكي جي ميل افزوده شده و سپس در 
آينده اي نزديك براي اپليكيشن هاي موبايلي آن نيز درنظر 

گرفته خواهد شد.
كاربران درص��ورت دريافت يك اي ميل جديد، مي توانند 
با مراجعه به س��ه نقطه باالي آن، به قس��مت تنظيمات 
)setting( مراجعه كنند تا گزينه جديدي كه گوگل براي 
آنها اضافه كرده را مشاهده كنند. اين گزينه جديد كه حالت 
محرمانه و سري )Confidential Mode( نام دارد، به 
كاربران اين امكان را مي دهد تا براي آن دسته از مكالمات و 
اي ميل هاي رد و بدل شده ميان آنها، يك تاريخ انقضا تعيين 
كنند تا پس از طي زمان مقرر، تمامي اطالعات مربوط به 

اي ميل هاي دريافت و ارسال شده از بين بروند.
اين قابلي��ت هم اكنون بدون نياز به انج��ام و دريافت 
نسخه به روزرساني شده در پست الكترونيكي جي ميل 
كاربران وجود دارد و آنها قادر خواهند بود، درصورت نياز 
به افزايش امنيت سايبري و داشتن اطالعات حياتي و 

محرمانه، از آن بهره مند شوند.

»جيميل«اطالعاتمحرمانهشماراازبينميبردتوسعههوشمصنوعيمبتنيبر»رايانشابري«
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فون آرنا | بس��ياري از تحليلگران به تازگي برآورد 
كرده اند كه با توجه به افزايش محبوبيت محصوالت 
اپل در ميان كاربران، تعداد فروشگاه هاي رسمي اپل 
استور در جهان افزايش قابل مالحظه اي پيدا خواهد 
ك��رد. جين مانس��تر – يكي از تحليلگ��ران فعال در 
موسسه تحقيقاتي Loup Ventures – كه درباره 
محصوالت حوزه فناوري، فعاليت هاي گس��ترده اي 
دارد، به تازگي پيش بيني كرده است كه فروشگاه هاي 
رس��مي اپل اس��تور تا س��ال ۲۰۲۳ ميالدي، يعني 
پنج سال آينده، رش��د قابل مالحظه اي خواهد كرد، 
به گونه اي كه تعداد فروشگاه هاي رسمي اپل استور 

به عدد ۶۰۰ خواهد رسيد.
 اين در حالي اس��ت كه هم اكنون اين رقم ۵11 واحد 
فروش��گاه در جهان است و كاربران بسياري به منظور 
خريداري، پش��تيباني پس از فروش و ساير خدمات 
محصوالت اپل به آنها مراجعه مي كنندبه همين دليل 
تعداد كارمندان و كاركنان اپل استور در جهان كه بالغ 
بر ۶۵ هزار نفر است، از تمامي شركت هاي فعال در حوزه 
تكنولوژي در جهان بيشتر است، به گونه اي كه بعد از آن 
تعداد كارمندان مايكروسافت تنها ۶۰۰۰ نفر گزارش 
شده است و تفاوت فاحشي با تعداد كارمندان اپل دارد.

به عقيده برخي ديگر از تحليلگران، اپل به سرعت در 
حال افزايش محبوبيت و گسترش خدماتش در سراسر 
جهان است و با عرضه محصوالتي جديد و متنوع سعي 
دارد نظر و توجه خيل عظيمي از كاربران در كشورهاي 
مختلف را به خود جلب كند.بنابراين پيش بيني مي شود 
فروشگاه هاي اپل استور بيشتر در دو كشور چين و هند 
كه عالوه بر جمعيت باالي كاربران، از تنوع سليقه و توان 

خريد گوناگوني برخوردارند، داير شود.

بيزينس اينسايدر| تلسكوپ فضايي ماژالن “ كه گفته 
مي شود نسبت به تلسكوپ فضايي هابل، قوي تر خواهد 

بود، با بودجه يك ميليارد دالر در حال ساخت است.
 »تلس��كوپ بزرگ ماژالن « )GMT( كه گفته مي شود 
بزرگ ترين و قوي ترين تلس��كوپ فضايي است، در سال 
۲۰۲۴ به فضا پرتاب خواهد ش��د. فضانوردان اميدوارند 
كه بتوانند از اين تلس��كوپ براي بررس��ي جهان كهن و 

نشانه هاي زندگي در فضا استفاده كنند.
هزينه س��اخت اين تلس��كوپ ك��ه در »رصدخانه الس 
كامپاناس « )Las Campanas Observatory( در 
بيابان آتاكاماي شيلي صورت مي گيرد، يك ميليارد دالر 
برآورد شده است. وزن تلسكوپ پس از ساخت آن، بيش 
از دو ميليون پون��د خواهد بود؛ به همين دليل، كاركنان 
در نظر دارند يك س��وراخ با عمق ۲۳ پا در آن ايجاد كنند 

كه نهايتا با بتن پر مي شود تا وزن تلسكوپ را حفظ كند.
يكي از متصديان س��اخت ماژالن گفت: ساختار اين 
تلس��كوپ، از 1۰۰۰ تن فوالد تشكيل شده كه درون 
يك محفظه در حال گردش با ارتفاع ۲۲ متر و پهناي 

۵۶ متر قرار دارد.
همچنين، ب��راي فراهم كردن امكان دي��د بهتر، ماژالن 
به آينه هايي ب��ا ارتفاع هفت پا مجهز اس��ت كه هركدام 
نزديك ب��ه ۲۰ تن وزن دارند. آينه هاي ماژالن، نس��بت 
به تلسكوپ هاي ديگري كه تاكنون ساخته شده اند، نور 

بيشتري جمع مي كند.
در اين تلسكوپ، براي س��نجش انحراف ناشي از سطح 
زمين و ارايه تصاوير واضح تر، از »نورشناس��ي تطبيقي « 
استفاده شده است. گفته شده كه وضوح تصاوير تلسكوپ 
م��اژالن، 1۰ برابر واضح تر از »تلس��كوپ فضايي هابل « 

)Hubble Space Telescope( خواهند بود.

گيزمگ| يك گروه بين المللي از پژوهشگران تالش 
مي كنند با نصب حس��گرهاي محيط��ي روي بدن 
حيوانات، حركات و الگوه��اي مهاجرتي حيوانات را 

رديابي كنند.
پژوهش��گران تالش مي كنند تا با رديابي حيوانات، 
به سطح جديدي از ارتباطات برسند. به اين منظور، 
گروه »همكاري بين المللي براي بررس��ي حيوانات 
با اس��تفاده از فض��ا « )ICARUS(، تالش مي كند 
فرستنده هاي كوچكي را به حيوانات بسياري متصل 
كند. همچنين، فضانوردان، در حال نصب آنتني روي 
»ايستگاه فضايي بين المللي« )ISS( هستند كه همه 
داده ها را جمع آوري و براي دانش��مندان روي زمين 

ارسال مي كند.
پيش تر، پژوهشگران بايد براي رديابي حيوانات، آنها 
را مي گرفتن��د و تگ ه��اي ردي��اب را روي آنها نصب 
مي كردند. سپس، حيوانات آزاد مي شدند و پژوهشگران 
براي بازگرداندن داده ها، دوباره آنها را مي گرفتند. در هر 
حال، از سال 1۹۸۰، دانشمندان براي رديابي حركات 
حيوانات، از ماهواره ها اس��تفاده كردند و تگ هايي را 
به كار بردند كه داده هاي موقعيت��ي را از طريق امواج 
راديويي، مورد بررس��ي قرار مي دادند. اين كار، امكان 
عكس��برداري فوري از الگوهاي مهاجرتي حيوانات را 

براي دانشمندان فراهم كرد.
به مرور زم��ان، اب��زار رديابي، كوچك ت��ر، دقيق تر و 
ارزان تر ش��دند و قابليت ارس��ال داده هاي بيشتري را 
پيدا كردند. دانشمندان، برنامه ICARUS را با كمك 
 ،)Princeton University( » دانشگاه پرينستون«
»دانش��گاه كپنه��اگ « )UCPH( و »دانش��گاه 

ييل«)Yale University( انجام مي دهند.

ايس�نا | معاون علمي و فناوري رياست جمهوري 
با تاكيد بر اينكه ص��ادرات محصوالت دانش بنيان 
پيچيده تر از صادرات محصوالت سنتي است گفت: 
ب��ا هماهنگي هاي ص��ورت گرفته در ح��ال حاضر 
محصوالت دانش بنيان كشور به بيش از ۶۰ كشور 

صادر مي شود.
سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رييس جمهور 
در جمع خبرنگاران، تبديل ش��هر تهران به ش��هر 
فناوري را يكي از موضوعات در دستور كار معاونت 
علمي عنوان كرد و افزود: در فاز پايلوت در مناطقي 
مانند اطراف دانشگاه ش��ريف اين برنامه را اجرايي 
كرديم و شاهد هستيم كه پيرامون اين دانشگاه ۴۵۰ 

شركت دانش بنيان ايجاد شده است.
وي ايجاد محيط نوآوري را بستر جدي براي فعاليت 
همه ش��ركت ها و استارت آپ ها دانست و ادامه داد: 
اي��ن امر موجب تغيير در فضاي ش��هرها مي ش��ود 
 GII به گونه اي كه بر اساس رتبه بندي اخير پايگاه
شهر تهران در رده ۵۰ شهر بزرگ در حوزه فناوري 

معرفي شده است.
ستاري با تاكيد بر اينكه پتانسيل هاي زيادي در شهر 
تهران براي توسعه  فناوري وجود دارد، دانشگاه هاي 
فعال و جوانان با استعداد را از جمله اين پتانسيل ها 
دانست و اظهار كرد: توس��عه فضاهاي كسب و كار 

دانش بنيان از برنامه هاي جدي اين معاونت است.
وي همچني��ن ب��ه ص��ادرات محص��والت دان��ش 
بنيان اش��اره كرد و ادام��ه داد: صادرات محصوالت 
دانش بنيان پيچيده تر از محصوالت س��نتي اس��ت 
چراكه محصوالت دانش بنيان نياز به استانداردهاي 
خاص دارند ضمن آنكه دارو و تجهيزات پزشكي نيز 

نيازمند انجام كارآزمايي هاي باليني متعددي است.
وي با بي��ان اينكه تاكن��ون چني��ن فضايي وجود 
نداشته است ياد آور شد: ما براي آشنايي شركت ها 
براي ص��ادرات محصوالت خود كري��دور صادرات 
محصوالت دان��ش بني��ان را راه ان��دازي كرديم تا 

خدمات الزم را به اين شركت ها ارايه دهد.
وي با بيان اينكه اين كريدور فعال است افزود: در اين 
كريدور از شركت ها به لحاظ مالي حمايت مي شوند 

تا بتوانند محصوالت خود را صادر كنند.
ريي��س بني��اد مل��ي نخب��گان، ميزان ص��ادرات 
ش��ركت هاي دانش بنيان در س��ال گذشته را ۴۰۰ 
ميليون دالر عن��وان و ابراز امي��دواري كرد كه اين 
ميزان تا دو سال آينده به يك ميليارد دالر افزايش 

يابد.
معاون علمي رييس جمهوردر عين حال تاكيد كرد: 
اين ميزان صادرات غي��ر از محصوالت دانش بنيان 
حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات نمي شود چرا كه 
محصوالت اين حوزه مش��مول فرآيندهاي گمرك 

نمي شود.
س��تاري با تاكيد بر اينكه برخي از كش��ورها به بيش 
از 1۰ كش��ور صادرات دارند، اف��زود: در حال حاضر با 
هماهنگي هاي صورت گرفته محصوالت ايراني دانش 
بنيان به بيش از ۶۰ كشور دنيا صادر مي شود كه اين امر 

با ايجاد زير ساختهاي الزم صورت گرفته است.
معاون علمي رييس جمهوري همچنين با تاكيد بر 
اينكه هيچ كدام از ش��ركت هاي دانش بنيان دولتي 
نيس��تند گفت: تجاري س��ازي تنها از طريق بخش 
خصوصي اتفاق مي افتد از اين رو رويكرد ما اين است 

كه بخش خصوصي در اين حوزه فعال شود.
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رييس مركز برنامه ريزي دخانيات:

قاچاقچيانفضاسازيميكنند
گروه بنگاه ها |

رييس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كش��ور 
مي گويد: » كساني كه در بحث قاچاق ذي نفع هستند 
و سودهاي كالن به دست مي آورند، مي خواهند جوي 
ايجاد كنند كه جلوي مجوز رسمي، واردات قانوني و در 
نهايت توليد برند فيليپ موريس در كشور را بگيرند.« 
اخي��را تفاهم نامه اي ميان دخاني��ات ايران و نماينده 
شركت فيليپ موريس در ايران به امضا رسيده است كه 
محصوالت شركت فيليپ موريس در ايران به صورت 
مشترك توليد ش��ود. به گفته بسياري از كارشناسان 
اين موضوع اتفاق نادري بود كه دولت پس از س��ال ها 
پيگيري به سرانجام رساند و اجرايي شدن آن به نوعي 
پاياني بر 40 س��ال قاچاق »مارلبرو« در كشور خواهد 
بود. با اين وجود درحالي كه از سوي مركز برنامه ريزي 
و نظارت بر دخانيات كشور دستورالعمل هايي درباره 
اعطاي مجوز براي توليد مشترك، ظرف زمان كوتاهي 
وجود دارد، اما صدور اين مج��وز به فرايندي طوالني 
تبديل شده و حتي پس از گذشت چندماه و استعالمات 
چندين باره رمزي رييس س��ابق مركز برنامه ريزي و 
نظارت بر دخانيات ايران از امضاي تفاهمنامه همچنان 
معطل مانده است. در همين رابطه، عطااهلل معروف خاني 
رييس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور با 
اعالم اينكه اين موض��وع به زمان تصدي رييس قبلي 
مركز برمي گردد، گفت: درباره اين تفاهمنامه و فرايند 
صدور مجوز آن، يك س��ري مراحل به انجام رس��يده 
اما مراحل اس��تعالمي آن طي نشده است و منتظريم 
جواب استعالم ها بيايد كه اين موضوع خارج از محدوده 

وظايف ماست.

نهادهاييكهمجوزهاراصادرميكنند
او در پاس��خ به اين پرسش كه اس��تعالم هاي مذكور 

از چه نهادهايي بايد صادر ش��ود؟ با اعالم اينكه براي 
اعط��اي مجوز فعاليت، طب��ق قانون باي��د از وزارت 
اطالعات اس��تعالم كنيم، گفت: هيچ مشكلي براي 
اعطاي مجوز براي اين تفاه��م نداريم و تنها منتظر 
پاسخ استعالم ها هس��تيم. رييس مركز برنامه ريزي 
و نظارت بر دخانيات كش��ور اضافه ك��رد: به محض 

دريافت پاسخ استعالم ها در كميته اي كه براي همين 
منظور تشكيل شده، اين موضوع بررسي خواهد شد. 
او درباره طوالني ش��دن زمان استعالم ها نيز تصريح 
كرد: معموال براي مجوزهاي صادره درباره دخانيات 
اين روند، روندي عادي اس��ت و زمان خاصي ندارد. 
رييس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور 

در واكنش ب��ه خبرهايي كه درب��اره اين تفاهمنامه 
منتشر مي شود، گفت: چنين خبرهايي كه در برخي 
رسانه هاي كشور منتشر مي شود را ديده ام اما ذكر اين 
نكته ضروري است كه با صدور مجوز، قاچاق عظيمي 
كه وجود دارد تبديل به واردات رسمي مي شود و يكي 
از مهم ترين حسن هاي آن اين است كه عالوه بر حذف 

قاچاق، دولت نيز عايدات قانوني را از واردات رسمي به 
دست مي آورد؛ از آن طرف، در تفاهمنامه مذكور كه 
با دخانيات به امضا رس��يده، توليد مشترك نيز ديده 
شده است كه اين اتفاق عالوه بر اشتغال زايي و ايجاد 
ارزش افزوده به نفع دخانيات ايران هم خواهد بود. او 
در پاسخ به داليل مخالفت ها با اين طرح، تاكيد كرد: 
كساني كه در بحث قاچاق ذي نفع هستند و سودهاي 
كالن به دست مي آورند، مي خواهند جوي ايجاد كنند 
كه جلوي مجوز رس��مي، واردات قانوني و در نهايت 

توليد اين برند در كشور را بگيرند.

حركتدرمسيرقانون
در همين رابطه يك مقام مسوول در شركت پيشگامان 
پخش آرمان گس��تر ضمن تاكيد بر اينكه اين شركت 
به عنوان نماينده فيليپ موريس در ايران تمام مراحل 
قانوني را تا امضاي تفاهمنامه با دخانيات ايران به صورت 
كامل طي كرده، گفت: وزراي سابق و فعلي صنعت و وزير 
سابق وزارت كار بطور كامل در جريان اين تفاهمنامه قرار 
گرفته و موافقت خود را با اجرايي شدن آن اعالم كرده اند 
بطوري كه مي توان گفت مهر تاييد سه وزير دولت تدبير 
و اميد پايه اين تفاهمنامه خورده است. او افزود: تمامي 
اس��ناد و مدارك نمايندگي از طرف شركت خارجي و 
همچنين مكاتبات ما در روند فرايند كسب مجوز قانوني 
براي واردات و توليد مشترك محصوالت فيليپ موريس 
در ايران موجود است و مجموعه ما براي ارايه اين اسناد 
و م��دارك به تمام مراجع قانون��ي و ذي صالح آمادگي 
كامل دارد. اين مقام مسوول در پاسخ به خبرسازي هاي 
صورت گرفته، با تاكيد براينكه جوسازي هاي اخير كامال 
كذب و در راستاي منافع قاچاقچيان است، اظهار داشت: 
حق شكايت و پيگيري قضايي درباره اتهامات بي اساس 

واردشده را براي خود محفوظ مي دانيم.

فعاالن اقتصادي استان ها تحليل و ارزيابي كردند

مصونسازياقتصاددربرابرويروساحتكار
در روزهايي كه به بهانه نوس��انات قيمت ارز، تب افزايش 
بي روي��ه قيمت ها به انواع و اقس��ام محصوالت س��رايت 
كرده، مشكلي ذيل عنوان احتكار باعث شده تا تحليلگران 
اقتصادي رويدادهاي اقتصادي جامعه ايران را با نگراني هاي 
بيشتري دنبال كنند؛ نگراني هايي كه از منظر كارشناسان 
چنانچه هر چه س��ريع تر براي مقابله با سيل بنيان افكن 
احتكار در كشورمان فكري نشود در ادامه قادر است اركان 
اصلي اقتصاد و معيش��ت ايراني را با شوك هاي ناگهاني و 
خطرات خسارت بار مواجه كند.  موضوع كشف انبارهاي 
بزرگ احتكار كاالهاي اساس��ي مردم اين روزها به بحث 
اصلي رس��انه هاي گروهي بدل شده اس��ت و رسانه ها هر 
كدام بر اساس سياس��ت هاي كالن خود  در اين زمينه به 
بحث و تبادل نظر مي پردازند. كافي است كلمه»احتكار« 
را در گوگل سرچ كنيد تا با ليس��ت بلندبااليي از اخباري 
روبه رو ش��ويد كه مربوط به كشف انبارهاي بزرگ احتكار 
در بخش هاي گوناگون است؛ از كاالهاي كالن تري چون 
احتكار خودرو، احتكار مسكن، احتكار گوشي هاي همراه 
تا اقالم ديگري چون احتكار كاالهاي خوراكي، پوشاك و...

همگي در دايره فعاليت هاي محتكراني قرار مي گيرند كه 
منافع فردي را بر منافع جمعي جامعه ترجيح داده اند و باعث 
بروز خسارت هاي فراواني در فضاي كسب و كار و معيشت 
مي شوند. ضمن اينكه نبايد فراموش كرد  اقتصادي كه در دام 
محتكران دالل مسلك گرفتار شده باشد عمال توانايي توسعه 
فضاي كسب و كار سالم و شفاف را ندارد و همين موضوع كل 
ساختار اقتصادي را در خطر قرار مي دهد.  اما پرسش كليدي 
در يك چنين فضايي اين است كه اثر احتكار در اقتصاد ايران 
چگونه اس��ت؟ آيا اين پديده در كوتاه مدت يا بلندمدت بر 
اقتصاد تاثير مي گذارد؟راهكار مقابله با آن چيست و نهادهاي 
حاكميتي )دولت، دس��تگاه قضا، نمايندگان و...( چگونه 
مي توانند در برابر اين ويروس خطرناك مقابله كنند؟براي 
پاسخگويي به اين پرسش ها سراغ ديدگاه هاي اهالي اقتصاد و 
مسووالن تعزيراتي در استان هاي مختلف رفتيم تا در نهايت 

نوري به ابعاد پنهان اين بحث تابانده شود.

داليلاحتكارواثراتآنبراقتصاد
معاون بازرسي و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوي در پاس��خ به اين پرسش ها و در خصوص 
داليل احتكار و آسيب هاي ناشي از آن گفت: مهم ترين عامل 
بروز احتكار كه در يك بازار بسته اتفاق مي افتد، اميد فرد به 

گرانفروشي و كسب سود بيشتر است.
علي باخرد اظهار داشت: محتكران كه سرمايه اي در 
اختيار و دسترسي به ش��بكه جمع آوري كاال دارند، 
با پيش بين��ي احتمال كمب��ود كاال در آينده و اميد 
ب��ه اينكه كاال را در آينده با قيمت بهتري بفروش��ند، 
دس��ت به احتكار كاال مي زنند. احتكار اغلب در مورد 
كااله��اي مربوط ب��ه ارزاق عموم��ي و اقالم ضروري 
مردم يا بخ��ش توليد صورت مي گي��رد زيرا مردم به 
اين اقالم نياز ش��ديدي داش��ته و س��هم آن در سبد 
مصرفي خانوار عمده اس��ت. معاون بازرسي و نظارت 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت خراس��ان رضوي 
گفت: خريد و مصرف كاالهاي اساسي و ارزاق توسط 
مردم در ش��رايط بروز تكانه هاي اقتص��ادي و تغيير 
قيمت ها، تغييري نمي كند، زيرا اين كاالها جايگزيني 
ندارند و مردم از سر اجبار نسبت به ناتواني در ميزان 
مصرف خود، نمي توانند از خري��د آن امتناع كنند يا 
مصرف آن را كاهش دهند. كسي كه كاالي مورد نياز 
ضروري م��ردم را احتكار مي كند، بزرگ ترين خيانت 
را به مردم و جامعه خود كرده اس��ت، زيرا احس��اس 
امنيت اقتصادي را در مردم از بين برده و در آنان اين 
احساس را ايجاد مي كند كه حاكميت توان مديريت 
جامعه را در تامين ارزاق عمومي و كاالهاي اساس��ي 
ندارد. باخرد اظهار داش��ت: احتكار باعث مي شود كه 
اضرار به جامعه وارد ش��ود، اين ضرر و زيان دو جنبه 
دارد، نخست اينكه باعث هزينه كردن بيشتر مردم در 
تامين كاالهاي اساسي مي شود، دوم اينكه حاكميت 
حكومت را به چالش كشيده و امنيت اقتصادي جامعه 

را دچار اختالل مي كند.

قانوندربارهمحتكرانچهميگويد؟
معاون بازرسي و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوي در پاسخ به نگاه قانون به احتكار چيست؟ با 
بيان اينكه قوانين باالدستي مانند تعزيرات حكومتي و قانون 
نظام صنفي به صورت ش��فاف و مستقيم به احتكار اشاره 
كرده اس��ت، گفت: در ماده 60 قانون نظام صنفي موضوع 
احتكار تعريف ش��ده و در ماده 4 قانون تعزيرات حكومتي 
به صراحت عنوان مي كند »اگر كااليي كه توسط دولت يا 
دستگاه اجرايي ضرورت توزيع و عرضه اش اعالم شده باشد 
به صورت عمده توسط فردي نگهداري شود و فرد قصد اضرار 
به جامعه داشته باشد، اين عمل از مصاديق احتكار است و 
باالترين تنبيهات را براي وي كه جريمه مالي است، درنظر 
گرفته مي ش��ود.« باخرد بيان كرد: در قانون نظام صنفي 
تعطيلي محل كس��ب و نصب پارچه براي محتكر پيش 
بيني شده، در قانون تعزيرات حكومتي عالوه بر تعطيلي 
و جريمه مالي، نق��ض پروانه واحد و معرفي ش��خص از 
طريق رسانه هاي گروهي براي محتكر ديده شده است. 
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي 
گفت: در قوانين باالدس��تي ديگر كه مج��ري آن دادگاه 
انقالب و دادس��تاني است، ممكن اس��ت احكام باالتري 
براي محتكران در نظر گرفته ش��ده باش��د. باخرد افزود: 
در شرايط حس��اس كنوني، اولويت بازرسي در سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان براساس طرح پيشنهادي 
مبارزه با احتكار كاالي ضروري، اولويت برخورد و نظارت، 
برخورد يا جلوگيري از احتكار كاالي اساسي قرار گرفته 
است.او بيان كرد: در اين راستا گروه هاي بازرسي مشترك 
با دستگاه هايي مانند تعزيرات حكومتي، اتحاديه ها و نيز 
دستگاه هايي كه توسط دادستاني صالحيت پيگيري در 
اين امر را پيدا كرده اند مانند اماكن عمومي، پليس مبارزه 
با جرايم اقتصادي و بسيج شكل گرفته و فعال شده اند. وي 
افزود: در گشت هاي اين بازرسي هاي مشترك از ابتداي 
تيرماه حداقل 15 واحد محتكر در زمينه كاالهايي مانند 
شكر، برنج، لوازم خانگي، كاغذ و قطعات خودرو شناسايي 

ش��ده اند كه پرونده آنها در دس��ت بررسي و صدور حكم 
نيازمند كارشناسي بيشتر است. 

مبارزهباگرانفروشيواحتكار
ازدغدغههايمردمميكاهد

استان البرز هم يكي از اس��تان هايي است كه اين روزها 
اخبار زيادي درباره كشف انبارهاي احتكار در آن رسانه اي 
مي ش��ود. در شرايطي كه باخرد معاون سازمان صنعت، 
معدن و تجارت از ضرورت هماهنگي دستگاه هاي مختلف 
حاكميتي در زمينه مقابله ب��ا احتكار صحبت مي كند 
معاون امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار البرز از منظر 
ديگري ب��ه بحث ورود مي كند و افزايش اخبار مربوط به 
احتكار را باعث افزايش دغدغه هاي مردم مي داند و معتقد 
است كه اصناف در اين زمينه نقش اصلي را دارند. عبداله 
كامكار مي گويد: ثبات ب��ازار به عوامل مختلفي ازجمله 
بخش هاي عرضه و تقاضا مربوط مي شود و براي تحقق 
اين امر برنامه ريزي هاي دقيق و تالش مضاعف نياز است. 
او در گفت وگو با فارس مي گويد: كنترل وضعيت بازار نياز 
به برنامه ريزي هاي دقيق دارد و مبارزه با گران فروشي و 
احتكار از دغدغه هاي مردم مي كاهد. كامكار بابيان اينكه 
الزم اس��ت نظارت و بازرسي ها را نيز تقويت كنيم اظهار 
كرد: نبايد اجازه دهيم گروهي از شرايط اقتصادي جامعه 
سوءاستفاده كنند و مردم را آزار دهند. نظارت بر قيمت 
كاال توسط سازمان صنعت و معدن انجام مي شود و انتظار 

داريم ناظرين به صورت جدي فعاليت كنند، همچنين 
تش��كل هاي مردمي نيز مي توانند در اين زمينه همپاي 
ناظرين حركت نماين��د.او با تاكيد بر اينكه نظارت ها در 
بازار بايد به صورت مس��تمر و مداوم انجام شود تا بتوانيم 
عالوه بر تامين كاالي موردنياز با احتكار هم مقابله كنيم 
گفت: اگر اتحاديه اي برخالف قانون رفتار كند بايد آن  را 
به مراجع قضايي معرفي كنيم.اين مسوول خاطرنشان 
كرد: مقابله با احتكار و افزايش قيمت در ستاد تنظيم بازار 
برنامه ريزي خواهد شد و نظارت و بازرسي نيز به صورت 
مستمر و شيفتي در حال انجام است، همچنين به منظور 
مقابله با احتكار نشست هاي تنظيم بازار به صورت مستمر 
برگزار خواهد شد.  به نظر مي رسد؛ ريشه اصلي احتكار 
را بايد در نبودن آمار درست و قابل اعتماد از ميزان توليد 
و عرضه در كشور و نبود ش��بكه توزيع مناسب و نبودن 
فرهنگ فاكتور فروش در سيس��تم فروش ارزيابي كرد . 
راهكاري كه براي مقابله با سيل مخرب احتكار مي توان 
ارايه كرد شناسايي و در نظر گرفتن عوامل موثر بر نظام 
عرضه و تقاضا و ساختار توزيع است. براي رسيدن به يك 
چنين شرايطي به همان اندازه كه دولت مي تواند از طريق 
نظام مند كردن فضاي كس��ب و كار موثر باشد به همان 
ميزان ساختارهاي قضايي و تقنيني كشورمان نيز اثرگذار 
هستند. تاثيري كه تنها در صورت هماهنگي ميان قوايي 
مي توان اميداور بود كه فضاي اقتصادي كشورمان را در 

برابر ويروس احتكار واكسينه كند.

دريافت تسهيالت اشتغال 
صندوق خرد 

برق رساني به روستا هاي 
گيالن با انرژي خورشيدي

پيش بيني كاهش يا ثبات 
نرخ ارز تا يك ماه آينده

ديدگاه ها براي حضور بانوان در 
ورزشگاه ها سخت گيرانه است

 مشاركت در 
ايمن سازي جاده هاي مباركه 

جنوب�ي  خراس�ان 
|مديرعام��ل صندوق 
كارآفريني اميد خراسان 
 135 گف��ت جنوب��ي 
صن��دوق خ��رد محلي 
بانوان و مردان استان كه 
در سامانه كار ثبت شده 
است براي حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار 
در مناطق روستايي و عشايري تسهيالت دريافت 
مي كنند. به گزارش باش��گاه خبرنگاران؛ زنگنه 
مدير عام��ل صندوق كارآفريني اميد خراس��ان 
جنوبي گفت: براي اي��ن صندوق ها 31 ميليارد 
ريال از محل منابع صندوق توسعه ملي با نرخ چهار 
درصد براي مناطق روستايي و عشايري مرزي و 
با كارمزد 6 درصد براي س��اير روستاهاي استان 
در نظر گرفته ش��د. پذيرش، بررس��ي، تصويب و 
پرداخت تسهيالت طرح هاي اشتغالزا و كارآفرين 
اي��ن صناديق خ��رد در حال انجام اس��ت. مدير 
عامل صندوق كارآفريني اميد خراس��ان جنوبي 
بيان كرد: اين تسهيالت به صندوق هاي خرد در 
رشته هاي اولويت دار كسب و كار، مصوب كارگروه 
اشتغال و سرمايه گذاري استان پرداخت مي شود. 

گي�ان| مدي��ر عامل 
ش��ركت توزي��ع نيروي 
برق استان گيالن گفت: 
پروژه ه��اي ش��هري و 
روس��تايي اين شركت 
در هفته دول��ت 13۹۷ 
با اعتب��اري بالغ بر ۲۷5 
ميلي��ارد ريال افتتاح خواهد ش��د. ضمن اينكه در 
راستاي تحقق سياس��ت هاي محروميت زدايي و 
ارايه خدمات به مناطق محروم، 6 روستاي استان 
نيز در هفته دولت از نعمت برق و روشنايي بهره مند 
مي شوند كه از اين تعداد 5 روستا به وسيله فناوري 
جديد و مهم فتوولتاييك )انرژي خورشيدي( مورد 

برق رساني قرار مي گيرند .
به گزارش ايلنا، جمش��يد طالبي اظهار داشت: در 
بخش اصالح شبكه در كل اس��تان، پروژه بزرگ و 
مهم اصالح شبكه فشار ضعيف هوايي با جايگزيني 
664 كيلومتر كابل خودنگهدار به جاي سيم مسي 
فرسوده و تعويض 341۸ عدد تير برق فرسوده در 
هفته دولت مورد افتتاح و استفاده مشتركين محترم 
قرار خواهد گرفت. پروژه مذكور با اعتباري حدود 

۲36530 ميليون ريال افتتاح خواهد شد . 

قم|رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس گفت: 
پي��ش بيني مي ش��ود 
تا ي��ك ماه آين��ده نرخ 
ارز ب��ا فراه��م ش��دن 
زيرس��اخت هاي الزم و 
ارايه بسته جديد كاهش 

يا به ثبات الزم برسد.
به گ��زارش مه��ر، محمدرضا پ��ور ابراهيمي در 
پنجمين همايش نفش حوزه انقالبي در ماندگاري 
انقالب در قم طي سخناني مساله ارز را مهم ترين 

موضوع كشور در حال حاضر دانست.
او با بيان اينكه اصلي ترين موضوعي كه كشور را 
درگير كرده اس��ت، تصميمات در مورد سياست 
ارزي است، گفت: اين موضوع همه مسائل ديگر را 

تحت تاثير قرار داده است.
ريي��س كميس��يون اقتصادي مجل��س تورم را 
اصلي ترين مساله در شوك ارزي كه باعث كاهش 
ارزش پول ملي و اثرگذاري در اقتصاد مي ش��ود 
دانست و افزود: در طول تاريخ با اين پديده روبرو 
بوديم و درهمه دولت ها اين مس��اله ايجاد شده 

است و چيز جديدي نيست.

ر  ا ند س��تا اصفهان|ا
ي��د  مي گو صفه��ان  ا
در  ك��ه  مش��كالتي 
زمينه حض��ور بانوان در 
ورزش��گاه ها وجود دارد 
ناش��ي از ديدگاه ه��اي 
س��خت گيرانه است كه 

ايجاد شده كه مي توان آنها را حل كرد.
محس��ن مهرعليزاده در گفت وگو با ايسنا گفت: 
در خص��وص ورزش بان��وان تصريح ك��رد: طي 
صحب��ت كوتاهي كه با نايب رييس فدراس��يون 
فوتبال داشتم، شنيدم كه باشگاه هاي اصفهاني 
در زمينه فوتس��ال همكاري نكردن��د، البته كار 
مختص��ري انجام ش��ده و قول پيگي��ري در اين 
زمينه داده شد. ش��ايد اين حرف تكراري باشد، 
زماني كه در پست ورزش فعال بودم، گفتم هنوز 
ه��م آن را مي گويم كه بانوان عالوه بر آنكه نصف 
جمعيت هس��تند، نصف موثر جمعيت هستند 
بدون تعارف. منتها زماني كه ديدگاه مردانه اي در 
جايي حاكم شود و جلوگيري كند يا ناخودآگاه به 
آن بي تفاوت باشد به خود، خانواده خود و آينده 

فرزندانش جفا مي كند.

مباركه|كلنگ احداث 
تقاط��ع غيرهمس��طح 
محور ورودي روستاهاي 
الو، آبرو و حوض ماهي و 
عمليات احداث زيرگذر 
بلوار اميركبير قهنويه و 
همچنين باند دوم محور 
مباركه- بروجن با مشاركت فوالد مباركه به زمين 
زده شد.به گزارش »تعادل« به نقل از فوالد، در اين 
آيين معاون وزير راه و شهرسازي و رييس سازمان 
راهداري و حمل ونقل جاده اي كش��ور با تشكر از 
مش��اركت ش��ركت فوالد مباركه در اين پروژه ها 
گفت: حضور و مشاركت كارخانه هاي صنعتي مانند 
شركت فوالد مباركه در توسعه راه هاي كشور موجب 
مي شود حمل بار از مبدأ تا مقصد و مسافرت هاي بين 
شهري هموطنان با ايمني و كيفيت بهتري صورت 
گيرد.عبدالهاشم حسن نيا با بيان اينكه در كشور ما 
بيش از ۹3 درصد از جابه جايي هاي بار و مس��افر از 
طريق خطوط جاده اي انجام مي شود، افزود: اين در 
حالي اس��ت كه ۲۲0 هزار كيلومتر جاده در كشور 
وجود دارد و روزانه ح��دود ۸ ميليون تردد در اين 

جاده ها صورت مي گيرد.

   عروسك هاي رنگارنگ ماسوله در دست 
دختران ايران

ماسوله|عروسك كاموايي ماسوله به عنوان صنايع 
دستي گيالن در بازار كش��ور طرفداران زيادي دارد 
و مورد توجه دختران ايران اس��ت.خانم نساء يكي از 
توليدكنندگان عروسك ماسوله كه بيش از چهل سال 
است كه عروسك مي بافد در اين باره مي گويد: من 
عروسك بافي را از مادرم ياد گرفتم و در دوران نوجواني 
ه��م اين كار يك��ي از بهترين س��رگرمي هاي من و 
دوستانم بود .من از كودكي با عروسك هايي كه مي بافم 
حرف مي زنم و احساس مي كنم اين عروسك ها بيش 
از هر كس��ي حرف هاي من را مي فهمن��د در دوران 
كودكي كلي عروسك داشتم كه براي هركدام نامي 
خاص انتخاب كرده بودم و آنها را مثل بچه هاي خودم 
دوست داشتم. خوشحالم كه اين عروسك ها به عنوان 

نماد ماسوله شناخته شده اند.

   س�رعين قابليت تبديل ش�دن به »ش�هر 
گردشگر« را دارد

اردبيل|مسوول نمايندگي ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري شهرستان سرعين گفت: شهر 
سرعين قابليت تبديل ش��دن به شهر گردشگر را 
دارد.جهانگير ش��هبازي با اع��الم اين خبر تصريح 
كرد: س��رعين به لحاظ تنوع جاذبه ها كم نظير در 
منطقه اس��ت و به غير از 11 مجتمع آبگرم معدني 
كه عنوان »سرزمين چشمه هاي بهشتي« را به اين 
شهر اختصاص داده، يكي از قطب هاي گردشگري 
زمستاني به دليل برخورداري از مرتفع ترين پيست 
اس��كي كش��ور اس��ت.وي تاكيد كرد: اقتصاد اين 
شهر در ش��ب نيز فعال بوده و ش��ب هاي بيدار در 

سرعين به عينه قابل مشاهده است.

   حضور در كاس درس با كاه ايمني
ياسوج|دانش آموزان روستاي “ميان تنگان “ در 
بخش كبگيان از توابع شهرس��تان بويراحمد و در 
۷0كيلومتري شهر ياسوج مركز استان كهگيلويه و 
بويراحمد قرار است مهرماه امسال در مدرسه اي با 
وضعيت نامناسب درس بخوانند و سال تحصيلي را 
آغاز كنند.سعيد رحيم كيش، دهيار روستاي ميان 
تنگان درباره مشكالت اين مدرسه گفت: به خاطر 
مشكالت اين مدرسه و خطر ريزش سقف كالس ها 
دانش آموزان اين مدرس��ه بايد در س��ال تحصيلي 
۹۸- ۹۷ با كاله ايمني وارد مدرسه شوند چراكه هر 

لحظه امكان ريزش آن وجود دارد.

  حاشيه نشيني مستاجران بجنوردي در پي 
افزايش اجاره بها

بجنورد|رييس اتحاديه مش��اور امالك بجنورد 
گفت: افزايش اجاره بها، موجب شده تا شهروندان 
بجنوردي براي اجاره منزل به سوي مناطق حاشيه 
ش��هر گام بردارند.محمدزاده با اشاره به اينكه طي 
دو ماه اخير اجاره بهاي منازل در اين شهر 15 تا ۲0 
درصد افزايش پيدا كرده است، افزود: اين در حالي 
اس��ت كه ميزان افزايش اجاره بها در سال گذشته 
حدود 10 درصد بوده اس��ت.او ادام��ه داد: افزايش 
قيمت مصالح ساختماني روي قيمت ساختمان ها 
تاثيرگذار ب��وده و اين ام��ر روي اجاره بهاي منازل 

مسكوني نيز تاثير گذاشته است.

   كارمند اختاسگر در دام پليس شيراز
شيراز|فرمانده نيروي انتظامي فارس از دستگيري 
كارمند متخلف يكي از ادارات در شيراز خبر داد.سردار 
احمدعلي گودرزي با اش��اره به دستگيري كارمند 
اختالسگر يكي از ادارات در شيراز، بيان كرد: ماموران 
پليس آگاهي دريافتند كه كارمند يكي از ادارات به 
دليل نقص در سرور حقوق و دستمزد با ترفند خاصي 
مبلغ ۲۲ ميليارد ريال طي چند مرحله برداشت و به 
حساب شخصي خود و همسرش واريز كرده است. 
اين مقام انتظامي تصريح كرد: بالفاصله ماموران با 
انجام اقدامات اطالعاتي و پليسي فرد مورد نظر را به 
همراه همسرش در شيراز شناسايي و دستگير كردند.

فرمانده نيروي انتظامي استان فارس با بيان اينكه اين 
اختالس گران براي بازجويي و ادامه تحقيقات به پليس 
آگاهي منتقل شدند، ادامه داد: متهمان در بازجويي 
فني و تخصصي و مواجه ش��دن با ادله و مستندات 

پليس به ۲۲ ميليارد ريال اختالس اقرار كردند.

   هر س�اعت 850 خودرو وارد جاده چالوس 
مي شود

ك�رج| معاون ايمني، فني و بهره برداري اداره كل 
راهداري و حمل و نقل جاده اي البرز گفت: متوسط 
تردد خودرو در محورهاي مواصالتي اس��تان سه 
برابر متوسط كش��وري است.عادل منصور كيايي، 
در حاشيه بازديد از محور كرج _ كندوان با اشاره به 
سه برابر بودن ميزان تردد از محورهاي مواصالتي 
استان و مقايسه با محورهاي ساير استان ها گفت: 
در هر س��اعت بطور ميانگين ۸50 خودرو از محور 
كرج - كندوان عبور مي كند. بدون شك اين حجم 
باال از تردد خودرو اقدامات خاصي براي حفظ ايمني 

راه ها و پيشگيري از وقوع تصادفات نياز دارد.

   انبار احتكار لوازم خانگي در يزد كشف شد
يزد|س��ربازان گمنام امام زمان )عج( يزد در ادامه 
اقدامات خود در مبارزه با احتكار كاال، انبار لوازم خانگي 
را كشف كردند. در اين انبار 3 ميليارد تومان انواع لوازم 
خانگي كشف شد و اين انبار به دليل عدم كسب مجوز 
و عدم ثبت موجودي خود در سامانه صنعت، معدن 
و تجارت پلمب ش��د. در روزهاي پيش هم سازمان 
اطالعات سپاه استان يزد موفق به كشف 3 هزار و ۸00 

تن كاالي احتكاري در استان يزد شدند.
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رييس دانشگاه آزاد در جلسه فوري و فوق العاده هيات امناي دانشگاه عزل شد

بركناري فرهاد رهبر 

وجود ۲۳۵ مدرسه باالي ۶۰ سال در تهران

كارتخوان، نقشي در محاسبه ماليات پزشكان ندارد؟

ريحانه جاويدي|
روز گذش��ته در ي��ك جلس��ه فوق الع��اده و ف��وري، 
هيات امناي دانشگاه آزاد اسالمي كه با حضور علي اكبر 
واليتي، رييس هيات امناي اين دانشگاه تشكيل شد، 
با تصميم اعضا، فرهاد رهبر از رياس��ت دانش��گاه آزاد 
اس��المي بركنار و محمد مه��دي طهرانچي، رييس 
دانشگاه هاي آزاد استان تهران و رييس كنوني دانشگاه  
آزاد واحد تهران مركز كه از س��ال ۹۱ تا ۹۵رياس��ت 
دانشگاه شهيد بهشتي را هم بر عهده داشت، به عنوان 

سرپرست اين دانشگاه انتخاب كرد. 

   فرهاد رهبر چگونه آمد و چگونه رفت؟
انتخاب فرهاد رهبر از همان نخستين روزهايي كه زمزمه 
حضورش در كسوت رياست دانشگاه آزاد اسالمي مطرح 
شد، با حاش��يه هايي همراه بود. بركناري او از دانشگاه 
تهران كه در زمان رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، 
رياست دانشگاه تهران را بر عهده داشت، در رده نخستين 
تغييراتي بود كه حس��ن روحاني بعد از انتخابات دولت 
يازدهم در بدنه آموزش عالي كشور انجام داد. مديري كه 
اسفند سال ٩١ محمود احمدي نژاد، رييس جمهور وقت، 
به دنبال برخي اختالفات، مديريت او بر دانشگاه تهران را 
»سياست زده و غيرعلمي يا احيانا امنيتي« توصيف كرده 
بود، ٢٥ تيرماه سال گذشته، با اتفاق آراي اعضاي هيات 
امناي دانشگاه آزاد اسالمي، به عنوان رييس اين دانشگاه 
انتخاب و به شوراي عالي انقالب فرهنگي معرفي شد. اين 
انتخاب در حالي اتفاق افتاد كه بر اساس تبصره دوم ماده 
١٣ اساسنامه دانشگاه آزاد، »پس از استعفا يا عزل رييس 
دانشگاه، هيات امنا موظف است ضمن تعيين سرپرست 
براي دانشگاه، طي يك مهلت سه ماهه نسبت به معرفي 
گزينه پيشنهادي براي احراز رياست دانشگاه به شوراي 
عالي انقالب فرهنگي اقدام كنند«. براين اساس، با توجه 
به بركناري حميد ميرزاده، رييس پيش��ين دانش��گاه 
آزاد، از س��وي هيات امناي اين دانشگاه در تاريخ سوم 
ارديبهش��ت ٩٦، هيات امنا تا س��وم مرداد ۹6 فرصت 
داشت تا گزينه خود براي تصدي رياست  دانشگاه را به 
شوراي عالي انقالب فرهنگي معرفي كند؛ اما در روزهاي 
پاياني اين موعد قانوني، فرهاد رهبر با حكمي كه از علي 
اكبر واليتي گرفت، به عنوان رياست اين دانشگاه انتخاب 
شد. مرور عملكرد يك ساله او حكايت از آن دارد كه در 
اين دوره موج انتصابات و تغيير و تحوالت در دانشگاه آزاد 
شدت گرفت از جمله تغيير و تحوالتي كه در اين دوره 
يك ساله سر و صداي بسياري را به همراه داشت، تحول 
در سه رسانه وابسته به اين دانشگاه از جمله خبرگزاري 
آنا، ايسكانيوز و روزنامه فرهيختگان و اخراج مديران و 
روزنامه نگاران اين مجموعه هاي رسانه اي بود. اما تغيير 
و تحوالت گس��ترده تر از رسانه هاي دانش��گاه آزاد بود. 
بسياري از مديران و روساي دانشگاه ها و حتي معاونان 
واحده��اي كوچك با حكم فرهاد رهب��ر تغيير كردند 
بطوريكه تقريبا هر روز خبر انتصابي جديد در دانشگاه 
آزاد، ازس��وي روابط عمومي اين دانشگاه اعالم مي شد. 
حاال هم تغيير به خود او رسيد. پيش از اين، يك بار ديگر 
هم خبر استعفاي فرهاد رهبر در اسفند سال گذشته، 
منتشر و بعد از آن تكذيب شد اما حاال روز گذشته او از 
سمت رياست دانشگاه آزاد اسالمي  عزل شد و جاي خود 

را به محمدمهدي ظهرانچي داد. البته برخي خبرها هم 
حكايت از اين دارد كه به دليل برخي اختالفات يا مسائل 
نامشخص، فرهاد رهبر استعفا كرده و هيات امنا نيز در 
جلسه فوق العاده ديروز با اين استعفا موافقت كرده است. 
اگرچه دليل اصلي و قطعي اين تغيير مشخص نيست 
اما به نظر مي رسد بي ربط با همان دليلي كه اسفند ۹6 
براي خبر استعفاي او مطرح شد، نباشد. آن زمان اعتماد 
آنالين درباره اين موضوع نوشت: »يك منبع آگاه اعالم 
كرد كه فرهاد رهبر، رييس دانشگاه آزاد اسالمي نسبت به 
دخالت هاي علي اكبر واليتي، رييس هيات امنا و رييس 
هيات موسس دانشگاه آزاد اس��المي در امور مختلف 
اين دانشگاه معترض اس��ت و بر همين اساس تصميم 
گرفته كه از سمتش استعفا بدهد ولي تاكنون واليتي با 
استعفاي او موافقت نكرده است. هر چند واليتي با اين 
درخواست رهبر موافقت نكرده اما چانه زني هايي براي 
انتصاب يك فرد جديد براي رياست دانشگاه آزاد را در 
دس��تور كار خود قرار داده است و گزينه هايي هم براي 

اين پست مطرح شده اند.«

   فرهاد رهبر خواهان حفظ وضع موجود بود
در همين حال به گزارش س��ايت ف��راررو، حميدرضا 
مقدم فر مشاور علي اكبر واليتي و رييس دفتر نظارت بر 
امور فرهنگي و دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي ديروز 
در گفت وگو با روزنامه فرهيختگان از داليل نارضايتي 
واليتي از عملكرد رهبر س��خن گفته اس��ت. او گفت: 
»دكتر واليتي در يك سال گذش��ته با بسياري از اين 
موج ها مواجهه كرده اند، اما همين نگاه طرفدار حفظ 
وضع موجود مانع از تحقق انتظارات و دغدغه هاي ايشان 
شده است.« مقدم فر با بيان مثالي در اين زمينه با اشاره 

به موضوع جذب هيأت علمي انقالب��ي و جوان گفت: 
»درخصوص به كارگيري نيرو ه��اي جوان و انقالبي با 
وجود تذكرات مكرر هيأت امنا و به خصوص نمايندگي 
محترم، ولي فقيه در دانشگاه ها، بي توجهي شده است.« 
مقدم فر ادام��ه داد: »يا در موضوع برخورد با اقليتي كه 
به لحاظ اعتقادي، سياس��ي و فرهنگي حاشيه سازي 
مي كنند يك نوع كندي و محافظ��ه كاري وجود دارد 
يا درخصوص به كارگيري ظرفيت عظيم در دانش��گاه 
آزاد اسالمي در حوزه هاي علمي، پژوهشي، صنعتي و 
كشاورزي در حل مشكالت كشور غفلت مي شود، اين 
در حالي است كه دانشگاه آزاد اسالمي توان اين را دارد 
تا باري از دوش انقالب اسالمي بردارد، درواقع سياست 
حفظ وضع موج��ود مغاير با نگاه اكثريت هيأت امناي 
دانشگاه آزاد اسالمي اس��ت.« مشاور فرهنگي رييس 
هيأت امناي دانشگاه آزاد اسالمي با بيان اينكه يكي از 
دغدغه هاي هيأت امنا كاهش شهريه مناطق محروم 
بود، گفت: »براساس بودجه مصوب هيأت امنا شهريه 
تحصيل در مناطق محروم مورد توجه قرار گرفت، اما 
هنوز كه هنوز است وضعيت كمافي السابق بوده تغييري 
رخ نداده است. «  مقدم فر در ادامه با اشاره به خمودگي در 
به كارگيري اعضاي هيأت علمي مومن جوان و انقالبي 
گفت: »نشانه هايي وجود دارد مبني بر اينكه كساني كه 
در فتنه ۸۸ اقدامات مش��كوكي انجام داده اند و حتي 
در قوه قضاييه پرونده هايي دارند در حال بازگش��ت به 
دانشگاه آزاد اسالمي هستند و به نظر مي رسد متاسفانه 
كس��اني به دنبال اعاده حيثيت از افرادي هس��تند كه 
دانشگاه آزاد اسالمي را ارث خانوادگي خود مي دانستند 
و حتي اتاق ها و س��ايت هاي آنان در نياوران را تاكنون 
حفظ كرده ان��د.« او با اش��اره به بي تفاوت��ي به برخي 

ناهنجاري ها و حفظ وضع موجود و از سوي ديگر ادامه 
كار برخي افراد كه ضديت آنها با اسالم و انقالب اثبات 
شده اس��ت، از اين وضع انتقاد كرد و گفت: »اين عدم 
اهتمام به جذب نيرو هاي جوان مشهود است، باالخره 
هيأت امناي دانشگاه به دنبال احياي مدرك دانشگاه 
آزاد اس��المي بودند، اما در حدود يك س��ال گذش��ته 
اقدامي جدي در اين خصوص صورت نگرفته اس��ت.« 
مش��اور فرهنگي رييس هيأت موسس و هيأت امناي 
دانش��گاه آزاد اسالمي با بيان اينكه يكي از موضوعاتي 
كه افراد را به سمت محافظه كاري پيش مي برد، ترس از 
جريان سازي ها و مخالفت هاست، گفت: »دكتر واليتي 
در يك سال گذشته با بس��ياري از اين موج ها مواجهه 
كرده اند، اما همين نگاه طرفدار حفظ وضع موجود مانع 
 از تحقق انتظارات و دغدغه هاي ايش��ان شده است.«

   سايه  روشن طهرانچي
با تصميم اعضاي هيات امناي دانشگاه آزاد اسالمي در 
يك جلس��ه فوري و فوق العاده و بعد از بركناري فرهاد 
رهبر، محمدمه��دي طهرانچي به عنوان سرپرس��ت 
دانش��گاه آزاد اسالمي انتخاب ش��د. طهرانچي كه 20 
تيرم��اه ۱3۹6، همراه ب��ا فرهاد رهبر ب��ه عنوان عضو 
جديد هي��ات امناي دانش��گاه آزاد اس��المي انتخاب 
شد، مرداد سال گذش��ته و با حكم فرهاد رهبر، رييس 
دانش��گاه آزاد اس��المي، به عنوان رييس دانشگاه هاي 
آزاد اسالمي اس��تان تهران و رييس واحد تهران مركز 
اين دانشگاه انتخاب شد. او پيش از اين انتخاب، از سال 
۱3۹۱ تا ۱3۹۵، رياس��ت دانشگاه شهيد بهشتي را بر 
عهده داش��ت. دوران مديريت او براي دانشجويان اين 
دانش��گاه، روزهاي پر اعتراضي بود. در سال ۱3۹4، با 

تصميم طهرانچي قرار شد كه دانشجويان شهرستاني و 
ساكنان شرق و جنوب تهران كه در رشته مهندسي برق 
دانشگاه شهيد بهشتي پذيرفته شده اند، براي تحصيل 
بايد به پرديس عباس��پور اين دانش��گاه بروند در حالي 
كه در آخرين اصالحيه دفترچه انتخاب رش��ته كنكور 
سراسري ۹4، محل تحصيل تمام ورودي هاي برق در 
پرديس اصلي دانشگاه قيد شده بود. اين جابه جايي بعد 
از ادغام پرحاشيه دانشگاه شهيد بهشتي با دانشگاه شهيد 
عباسپور در سال ۱3۹3، اعتراض هاي بسياري را از سوي 
دانشجويان نسبت به عملكرد مديريتي دانشگاه شهيد 
بهش��تي، در پي داش��ت. از طرف ديگر يكي از مسائلي 
كه در دوران پنج س��اله مديريت او در دانش��گاه شهيد 
بهشتي، بارها زمينه اعتراض دانشجويان اين دانشگاه 
را فراهم كرده بود، سختگيري در روند كار انجمن هاي 
اسالمي و دانش��جويي بود، بطوري كه ۱4 ارديبهشت 
۱3۹3، دانشجويان عضو انجمن اسالمي دانشجويان 
دانشگاه شهيد بهشتي با تجمع در مقابل دفتر رييس اين 
دانشگاه نسبت به آنچه اقدامات غيرقانوني هيات نظارت 
در مسائل داخلي اين تشكل دانشجويي مي دانستند، 
اعتراض كردند. اين دانشجويان معتقد بودند در چهار 
دانشكده حقوق، معماري، روانشناسي و علوم پايه اين 
دانش��گاه، از حضور دانش��جويان اصالح طلب در روند 
انتخابات و كانديداتوري آنها جلوگيري ش��ده است و 
س��هم برابر از هر جريان فكري در اين انتخابات رعايت 
نشده است در حالي كه محمد مهدي طهرانچي، رييس 
اين دانشگاه،  پيش از برگزاري انتخابات،  قول برگزاري 
يك انتخابات آزادانه و برابر را به دانش��جويان داده بود. 
دانش��جويان اين دانش��گاه در مدت پنج سال رياست 
طهرانچي، بارها در اعتراض به وضعيت آموزش��ي اين 
دانش��گاه اقدام به تجمع اعتراضي كرده بودند و از افت 
وضعيت علمي دانش��گاه شهيد بهش��تي نيز شكايت 
داشتند. اعتراض هاي منتقدان عملكرد طهرانچي تنها 
به وضعيت آموزشي مربوط نمي شد. باال رفتن هزينه ها 
و شهريه هاي اين دانشگاه، پولي بودن امكانات آموزشي 
كه برخالف قانون اساسي بود، كيفيت نامطلوب غذايي، 
عدم حمايت از همه تشكل هاي سياسي، مسائل مربوط 
به سنوات دانش��جويان، مجوز ندادن به شوراي صنفي 
دانشجويي و... از ديگر مواردي است كه موجب اعتراض 

دانشجويان اين دانشگاه شده بود. 
اين استادتمام دانشگاه شهيد بهشتي كه از سال ۱3۸۵ 
تاكنون به عنوان استاد فيزيك در اين دانشگاه مشغول 
به كار اس��ت و عالوه بر آن معاونت علمي آستان قدس 
رض��وي، معاون��ت پژوهش هاي علم و فن��اوري مركز 
تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
رياس��ت مركز نشر دانش��گاهي را هم بر عهده دارد، به 
عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسالمي انتخاب شد،  حال 
آنكه با استناد به قانون اصالح قسمتي از قانون تجارت 
مصوب 22 ارديبهشت ماه سال ۱3۹۵، انتصاب افراد به 
صورت حقيقي ي��ا حقوقي به صورت همزمان در بيش 
از يك شركت كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به 
دولت يا نهادها يا موسسات عمومي غيردولتي است به 
سمت مديرعامل يا عضو هيات مديره، غيرقانوني است 
و همه دستگاه هاي مشمول موظفند مفاد قانون مذكور 

را رعايت كنند.

برخالف آنچه بسياري تصور مي كنند، تهران شرايط 
نامساعدي به لحاظ امكانات آموزش��ي دارد. بيش از 
نيمي از مدارس تهران فرسوده هستند و بايد تخريب 
يا بازسازي ش��وند، اما كمبود بودجه، اجازه اين كار را 

نمي دهد. 
مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان تهران 
با بيان اينكه 23۵ مدرسه در تهران عمر باالي 60 دارند 
گفت: اين مدارس در حالت عادي مشكلي ندارند اما در 

شرايط اضطرار جزو آسيب پذيرترين ها خواهند بود.

علي ش��هري درباره تعداد م��دارس نيازمند تخريب 
و بازس��ازي در تهران اظه��ار كرد: م��دارس نيازمند 
تخريب و بازسازي در اس��تان تهران فراوان داريم. در 
مجموع در استان تهران ۸۵00 كالس بايد تخريب و 
بازسازي و ۱4 هزار و ۵00 كالس مقاوم سازي شوند. 
او افزود: در ش��هر تهران ۷000 كالس درس در قالب 
حدود ۷00 مدرس��ه نيازمند تخريب و ساخت مجدد 
هستند. به ترتيب مناطق 6، ۱۱، ۱2 داراي بيشترين 
تعداد مدارس تخريبي اند. مديركل نوسازي، توسعه و 

تجهيز مدارس استان تهران با بيان اينكه تعداد مدارس 
متراكم و فرسوده در پايتخت كم نيست، به ايسنا گفت: 
البته از آن سو مدارس خوبي هم داريم. مدارس جديد 
ما مستحكم هستند و به عنوان پايگاه امداد در سامانه 
مديريت بحران نيز تعريف ش��ده اند كه تعداد آنها به 

بيش از ۱000 مورد مي رسد.
او در پاسخ به اينكه آيا مدارس مازاد و خالي در تهران 
هم وجود دارند گفت: بندرت مي شود گفت مدرسه اي 
خالي باش��د. مدارس��ي با تراكم كم داريم، ولي عمده 

مدارس تهران داراي تراك��م ميانگين بيش از 30 نفر 
اس��ت. در مقابل مناطقي در تهران هستند كه سرانه 
فضاي آموزش��ي آنها به شدت پايين اس��ت. به گفته 
مديركل نوس��ازي، توس��عه و تجهيز مدارس استان 
تهران، طبق استانداردها يك مدرسه با ظرفيت 300 
دانش آم��وز به 2400 متر مربع فضا نياز دارد در حالي 
كه مدارس��ي 300 نفره با كمتر از ۵00 متر مربع فضا 
هم وجود دارند و اي��ن يعني دانش آموز حتي براحتي 
نمي تواند در كالس بنشيند و در محوطه قدم بزند چه 

برسد به آنكه بخواهد ورزش كند. شهري با بيان اينكه 
سرانه اس��تاندارد فضاي آموزش��ي در كشور 4.۸ متر 
مربع به ازاي هر دانش آموز اس��ت، اظهار كرد: سرانه 
فضاي آموزشي در استان تهران 4.2 مترمربع است و 
از اين لحاظ جزو چهار استان آخر هستيم. الزم است 
تهران مورد توجه بيش��تري قرار بگيرد. هرچند ورود 
خيرين به اين عرصه خوب بوده و دو سوم از 44 پروژه 
افتتاحي مهرماه با 4۵0 كالس درس توس��ط خيرين 

ساخته شده است.

از چند ماه پيش رس��انه ها به موض��وع نبود كارتخوان 
در برخي مطب هاي پزشكي اشاره كردند و هفته قبل 
كاربران شبكه هاي اجتماعي نيز با راه اندازي هشتگي با 
عنوان پزشك فراري از كارتخوان، نسبت به اين موضوع 

واكنش نشان دادند. 
كاربران با اش��اره به س��ختي هاي نب��ود كارتخوان در 
مطب هاي پزشكي، اين مساله را مرتبط با فرار پزشكان 
از پرداخت ماليات عن��وان كردند. موضوعي كه دور از 
واقعيت هم نبود، چراكه دليل ديگري براي خودداري 

پزشكان از نصب كارتخوان وجود نداشت. 
اما رييس كل س��ازمان نظام پزشكي با تاكيد بر اينكه 
وجود كارتخوان در مطب ها، نقشي در محاسبه مالياتي 
پزشكان ندارد، در عين حال گفت: »اما ما جهت سهولت 
مراجعين و بيماران، به همكاران مان توصيه مي كنيم از 
دستگاه كارتخوان در مطب هاي خود استفاده كنند.«

با توجه به گفته هاي رييس س��ازمان نظام پزش��كي، 
شايد بايد دنبال دليل ديگري براي خودداري از نصب 
كارتخوان گشت. چراكه در حال حاضر حتي برخي از 
دستفروش ها نيز اقدام به دريافت كارتخوان سيار براي 

سهولت كار خودش و مشتري هايشان كرده اند. 
به هر روي ايرج فاضل در نشستي خبري در آستانه روز 
پزشك با بيان اينكه روزهاي حساسي را مي گذرانيم و 
مسائل مختلفي در مملكت مطرح است كه يكي از آنها 
مسائل و مشكالت پزشكي است، گفت: در آستانه روز 
پزشك هستيم و اول شهريور ماه هر سال به عنوان روز 
پزشك ناميده مي شود، اما به عقيده من كاش اين روز، 
روز اخالق پزش��كي ناميده مي شد؛ چرا كه در مسائل 
پزش��كي بايد به اصول اخالقي پزش��كي توجه كنيم و 

پزشكي با ديگر مسائل بايد تفاوت هايي داشته باشد.
وي در ادامه درباره ش��رايط اخير جامعه گفت: بار اول 
نيست كه با اين مش��كالت مواجه مي شويم و در طول 
اين 40 سال بعد از انقالب، بارها و بارها در اين شرايط 
قرار گرفته ايم و اميدواريم از اين ش��رايط فعلي نيز به 

سالمت گذر كنيم.
فاضل در ادامه در پاسخ به سوالي درباره مباحث مطرح 
مبني بر وجود كارتخوان  در مطب پزشكان گفت: گاهي 
اخبار بي اهميت در صدر اخب��ار ديگر قرار مي گيرد تا 
كسي به اخبار مهم توجه نكند؛ در واقع مساله كارتخوان 
در حال حاضر مساله آنچنان مهمي نيست كه اين طور 
به آن پرداخته ش��د. اما ما جهت س��هولت مراجعين و 
بيماران به همكاران مان توصيه مي كنيم از دس��تگاه 
كارتخوان در مطب هاي خود استفاده كنند و حدود ۸0 
درصد پزشكان اين كار را انجام مي دهند. البته قانوني 
در زمينه وجود اين دستگاه ها در مطب  پزشكان وجود 
ندارد و اگر كسي اين دستگاه را نگذاشت، قانون شكني 
نكرده است. اينگونه مسائل بايد با راه هاي تشويقي حل 
شود و ما نمي توانيم بدون وجود قانون پيگرد جدي در 

اين مورد داشته باشيم.

   ماجراي ماليات پزشكان پايتخت
ريي��س كل س��ازمان نظ��ام پزش��كي با بي��ان اينكه 
كارتخوان ها نقش��ي در محاس��به پرداخ��ت مالياتي 
پزشكان ندارند، در پاسخ به سوالي درباره اظهاراتي از 
سوي مسووالن سازمان مالياتي مبني بر اينكه “نيمي 
از پزشكان پايتخت ماليات نمي پردازند “، گفت: اظهار 
غير مس��ووالنه يكي از مديران درب��اره اينكه نيمي از 

پزشكان تهراني ماليات پرداخت نمي كنند، يك اظهار 
بي پايه بود كه در اين زمينه با رييس س��ازمان مالياتي 
تماس گرفته و گله كردم و آنها نيز عذرخواهي كردند. 
طرح چنين مباحث غيرمسووالنه و بي پايه در رسانه ها 

و تيتر كردن آنها قابل تعقيب حقوقي است.

   شرايط دشوار بيمارستان هاي خصوصي
فاضل در ادامه درباره مشكالت بيمارستان هاي خصوصي 
به دنبال افزايش قيمت ارز گفت: بيمارستان هاي خصوصي 
با مشكالت جدي روبرو هس��تند تا حدي كه براي ادامه 
كار نيز به مش��كل برخورده اند. ب��ا افزايش ۱۸ درصدي 
دستمزد و در مقابل افزايش پنج درصدي تعرفه ها، تهديد 
ورشكستگي اين بيمارستان هاي خصوصي وجود دارد. 
بخش بزرگي از طبابت كش��ور بر عهده بخش خصوصي 
است و اين بيمارستان ها اكنون در شرايط دشواري زندگي 
مي كنند و الزم است حمايت بيشتري از آنها صورت گيرد.

فاضل ادامه داد: تغييرات ب��زرگ اقتصادي را در پيش 
داريم كه بخش سالمت بايد خودش را با شرايط جديد 
وفق دهد. روزهاي دشواري از نظر مسائل سالمت پيش 
رو داريم، امكانات مورد نياز در بخش سالمت از جمله 
انواع و اقس��ام امكانات براي درم��ان و ارايه خدمات در 
بيمارستان ها گران مي شود؛ چرا كه همه اين امكانات 
از ارز دولتي س��هم نمي برند. جامعه پزش��كي بايد از 
اين موضوع آگاه باش��د. پزشكان بايد در تجويز داروها 
دقيق تر عمل كرده و اگر دارويي الزم نيست تجويز نكند 
يا داروهاي ارزان تر را تجويز كنند. از طرفي بسياري از 
بيماران در مراجعات ش��ان تقاضاهايي در حوزه انجام 
آزمايش ها و ... دارند. در اين حوزه نيز پزش��ك بايد بر 

اساس قضاوت خود و نه درخواست بيمار، تجويز الزم را 
انجام دهد تا به اين ترتيب با صرفه جويي اين دوران را 

پشت سر گذاريم.
فاضل همچنين در پاسخ به سوالي درباره تبليغات درباره 
برخي از امور پزشكي و محصوالت سالمت محور، گفت: 
اصوال تبليغات براي سودآوري است و هدف اقتصادي 
دارد؛ اين درحالي است كه تبليغات در پزشكي ممنوع 
است؛ چرا كه با جان مردم سر و كار داريم. ما حتي بايد 
در تبليغ ديگر محصوالت مانند پفك نمكي اين توجه را 
داشته باشيم كه با اين كار از همان ابتدا ذائقه كودك را با 
نمك آشنا خواهيم كرد و در آينده با معضل فشار خون 
و بيماري هاي قلبي عروقي درگير خواهيم شد. در مورد 
تبليغات تلويزيوني ما كاري را نمي توانيم انجام دهيم 
و ناظران بر صدا و س��يما هستند كه مي توانند جلوي 

تبليغات محصوالت پزشكي را بگيرند.

   بررسي دقيق پرونده پزشكي كيارستمي
وي همچنين در پاس��خ به سوالي درباره دادگاه هاي 
ويژه و ل��زوم آن در حوزه پزش��كي، گفت: مس��ائل 
پزشكي در دادگاه هاي عمومي قابل بررسي نيست و 
چه بسا كه نماينده قوه قضاييه در دادگاه هاي نظام 
پزشكي حضور دارد اما به دليل حساسيت موضوع، 
الزم اس��ت كه مباحث پزشكي در شرايط تخصصي 
بررسي شود. به عنوان مثال در بحث پرونده مرحوم 
كيارستمي كه به صورتي گسترده مورد توجه مردم 
بود، دادگاه مربوطه در نظام پزش��كي از نظر س��ير 
علمي و پزشكي پرونده را بررسي كرد كه البته با سير 
عاطفي و قضاوت مردم متفاوت است. اين موضوع به 
دقت بررسي ش��د و به هر صورت حكم هم ناعادالنه 
نبود؛ چراكه علتي كامال بدون ارتباط با سابقه بيماري 

باعث فوت بيمار شد. 

 آماري از خودكشي در ايران
معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
با اشاره به آخرين آمار خودكش��ي در ايران گفت: 
طبق آخرين آمار در كل كشور 2۱2 نفر زير ۱۷ سال 

اقدام به خودكشي كردند.
محمدمهدي تندگويان با اش��اره ب��ه آخرين آمار 
خودكشي در كشور گفت: تا پايان سال ۹6، حدود 4 
هزار و ۹۹2 نفر در كشور اقدام به خودكشي كرده اند، 
اما منجر به مرگ آن دقيقا مشخص نيست و هميشه 
آماري كه به ما مي دهند، آمار اقدام به خودكش��ي 
اس��ت. اين رقم طبق آمار ارايه شده از سوي نيروي 
انتظام��ي و نيز پايش هاي خود ما اس��ت. او درباره 
استان هايي كه بيش��ترين و كمترين آمار اقدام به 
خودكشي را داشته اند، به ايلنا گفت: استان بزرگ 
تهران بيش��ترين ميزان خودكشي و يزد كمترين 

ميزان خودكشي را داشته است.
تندگويان در ادامه با اعالم رنج سني كه بيشترين 
آمار اقدام به خودكشي را داشته اند، بيان كرد: بطور 
متوسط در كل كش��ور در دو دوره رنج سنجي آمار 
خودكشي باال است؛ رنج 2۵ تا 34 سال و همچنين 
3۵ س��ال به باال بيش��ترين اقدام به خودكشي را 
داشته اند؛ يعني بيشتر خودكشي ها در اين رنج سني 
صورت مي گيرد، اما چند سالي است كه در افراد زير 
۱۷ سال هم اقدام به خودكشي مشاهده شده است. 
طبق آخرين آمار در كل كشور 2۱2 نفر زير ۱۷ سال 
اقدام به خودكش��ي كردند. معاون ساماندهي امور 
جوان��ان وزارت ورزش و جوانان در خصوص ميزان 
خودكشي در گروه زنان و مردان گفت: در كل كشور 
آمار اقدام به خودكشي  در زنان حدود دو سوم و در 

مردان يك سوم بوده است.

 تخريب جنگل گلستان 
به بهانه جاده سازي

نايب رييس فراكسيون محيط زيست و توسعه پايدار 
درمجلس گفت: سازمان محيط زيست هم از قدرت 
قابل قبول��ي در حفظ منابع طبيعي و جلوگيري از 

دست اندازي ها برخوردار نيست.
جباركوچك��ي نژاد در م��ورد اقدام��ات وزارت راه 
و شهرس��ازي دراتوبان س��ازي از قلب پارك ملي 
گلستان، گفت: تردد شمال به سمت غرب كشور از 
كنار خط ساحلي به سمت استان گلستان از مسائل 
ضروري اس��ت، اما اتوبان س��ازي از مسير جنگل 
گلس��تان به عنوان يك مكان ثبت شده جهاني در 
حوزه محيط زيست امكان پذير نيست؛ وزارت راه 
بايد از مس��يرها و محل هاي ديگ��ري به فكر جاده 
س��ازي و تعبيه اتوبان براي تردد مردم باشد، شايد 
انتخاب مسير ديگري هزينه هاي بسياري ايجاد كند؛ 
اما حداقل به حوزه محيط زيست به عنوان يكي از 

بخش هاي مهم ضرري وارد نمي شود.
نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسالمي، با 
اشاره به اينكه مردم براي سفر به استان خراسان بايد 
از مسير استان گلستان يا از تهران تردد كنند، افزود: 
اتوبان سازي بايد بدون ايجاد هرگونه مشكل براي 
جنگل گلستان انجام شود، محيط زيست، وزارت 
راه و هر دستگاه ديگري حق تعدي به حقوق مردم 
دراستفاده از جنگل گلس��تان را ندارد؛ پارك ملي 
گلستان يك ميراث ثبت شده جهاني است كه بايد 
از آن بطور ويژه نگهداري شود، بنابراين بايد از مناطق 
ديگري براي ايجاد مسير عبور و مرور استفاده كرد. او 
با بيان اينكه متاسفانه به حوزه محيط زيست در هيچ 
نقطه از كشور به ويژه در استان هاي شمالي توجه 
نمي شود، به خانه ملت گفت: سازمان محيط زيست 
هم از قدرت قابل قبول��ي درحفظ منابع طبيعي و 
جلوگيري از دست اندازي ها برخوردار نيست، لذا 
محيط زيس��ت بايد داراي اهرم هاي قدرتي بيشتر 
درنظ��ارت بر عملكرد دس��تگاه ها درحوزه محيط 
زيست اس��تفاده كند؛ بنابراين بايد براي دستيابي 
به اين هدف قواني��ن مربوط به اين بخش را اصالح 
كرد، به ويژه در ش��مال كشور كه بخشي از محيط 
زيست با اقدامات نابخردانه سازمان ها تخريب شده 
است. نايب رييس فراكسيون محيط زيست و توسعه 
پايدار در مجلس، با تاكيد بر اصالح قوانين محيط 
زيست و منابع طبيعي، گفت: هر بخشي از محيط 
زيس��ت همانند قانون حمايت از محيط بانان بايد 
مورد بازنگري جدي و اصالح قرار گيرد، لذا مجلس 
بايد دراين حوزه فعاليت هاي خ��ود را براي حفظ 
منابع طبيعي گسترش دهد؛ ادامه روندهاي فعلي 
دركاهش كيفيت و كمي��ت توجه به حوزه محيط 

زيست به ضرر نسل هاي آينده خواهد بود. 

ورود ۸۰ درصدي فاضالب 
شهري به آب هاي زيرزميني

عضو هيات رييسه كميسيون كشاورزي، آب و منابع 
طبيعي مجلس گفت: سازمان محيط زيست بايد 
براساس استانداردهاي موجود بر فرآيند جمع آوري، 
حمل و دفع زباله ها و جلوگيري از نشت شيرابه ها 
نظارت كند.علي محمد شاعري با اشاره به وظيفه 
وزارت نيرو در زمين��ه مديريت فاضالب ها، گفت: 
وظيفه جم��ع آوري و تصفي��ه فاضالب ها برعهده 
وزارت نيرو و نظارت بر حس��ن اجراي آن بر عهده 
سازمان حفاظت محيط زيست است، وزارت نيرو 
تاكنون در كل كش��ور، حدود 40 درصد تصفيه و 
بازچرخاني شبكه هاي فاضالب را عملي كرده است 
و 60 درصد آن هنوز به اجرا در نيامده است و حدوداً 
۸0 درصد فاضالب شهري كشور بدون تصفيه، وارد 
آبهاي زير زميني مي شود و باعث آلودگي آب و خاك 
مي شود و نتيجه آن بروز انواع بيماري ها و به خطر 
افتادن سالمت و بهداشت جامعه است.شاعري اظهار 
كرد: طبق قانون، وزارت نيرو مكلف اس��ت ساالنه 
۵درصد شبكه فاضالب را گسترش دهد و تا پايان 
برنامه ششم توس��عه 2۵ درصد به شبكه فاضالبي 
كشور اضافه شده باشد. اما طبق گزارش ها، وزارت 
نيرو به تكليف قانوني خودش عمل نكرده كه علت 
اصلي آن عدم وجود اعتبار و بودجه است، دولت بايد 
براي تصفيه و بازچرخاني فاضالب و مديريت پسماند 

فكر ويژه اي بينديشد.
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فقط ۴۹ درصد منابع بودجه مصوب 3 ماهه اول تحقق يافت

خزان بودجه در بهار پايتخت
گروه راه و شهرسازي|

آثار مشكالت و كمبود منابع مالي شهرداري تهران 
كه نتيجه تصميم ه��ا و اش��تباهات مديران دوره 
گذشته شهرداري است اكنون نمايان شده و اداره 
كالن شهر تهران را تحت تاثير قرار داده است. البته 
تحوالت و شرايط اقتصادي اخير نيز در تشديد اين 
موضوع بي تاثير نبوده است. شرايط مالي شهرداري 
به گونه اي است كه روز گذشته اعضاي شوراي شهر 
در جلسه اي كه بعد از دو هفته تعطيالت تابستاني 
تشكيل شد، بر ضرورت اصالح بودجه 97 شهرداري 

تاكيد كردند. 
در اين جلس��ه، حسن رس��ولي، خزانه دار شوراي 
ش��هر تهران گزارش حس��اب هاي درآمد و هزينه 
ارديبهش��ت و خرداد سال جاري را در صحن شورا 
قرائت كرد و از تحقق ۴9 درصدي بودجه مصوب 3 
ماهه شهرداري خبر داد و گفت: تحقق ۴9 درصدي 
بودجه مصوب سه ماهه شهرداري نشانگر آن است 
كه شرايط اقتصادي به گونه اي نبوده كه شهرداري 
بتواند مس��ير مبتني بر تعادل و انضباط بودجه اي 
را طي كند. رس��ولي در ارايه گزارش حساب هاي 
درآمد و هزينه ارديبهش��ت و خرداد ماه امسال در 
ارزيابي كلي گفت: شهرداري تهران بر اساس بودجه 
مصوب شورا موظف بوده است در برش عملكردي 
دو ماهه خود نس��بت به تامين منابع در س��قف ۲ 
هزار ميليارد و ۴09 ميليون تومان اقدام و به همين 
ميزان مصارف خ��ود را تنظيم و تعادل ميان منابع 
و مصارف را برقرار كند، اما در دو ماه ارديبهش��ت 
و خرداد ماه ۱397 ش��هرداري تهران توانس��ت با 
تحقق ۴۸ درصد منابع، مبلغ هزار و 399 ميليارد 
و 900 ميليون تومان را تحصيل كند و با ثبت تنها 
۱۱ درصد مصارف خود مبلغ 3 هزار و 300 ميليارد 
تومان هزينه ثبت ش��ده در دفاتر حسابداري را به 
عنوان گزارش هزينه دو ماه ارديبهش��ت و خرداد 

ارايه كند.
وي تاكي��د ك��رد: تحق��ق ۴۸ درص��د دريافت ها، 
بيانگر آن اس��ت كه شهرداري با ۵۲ درصد كسري 
 عملكرد در تامي��ن منابع مواجه بوده و ثبت ميزان

۱۱ درصد مصارف بيانگر فاصله زماني در نحوه ثبت 
رويدادهاي مالي شهرداري است. خزانه دار شوراي 
شهر درباره عملكرد درآمد نيز توضيحاتي ارايه كرد 
و گفت: در اين بخش ش��هرداري تهران در اين دو 
ماه با كس��ري عملكرد يك ميليارد و ۴00 ميليون 
توماني نس��بت به بودجه مص��وب مواجه بوده كه 
عمده اين كسري عملكرد مربوط به بخش واگذاري 
دارايي هاي سرمايه اي است، در حالي كه شهرداري 
مكلف به تامي��ن ۴3 درصد منابع از اين محل بوده 
اما شاهديم تنها توانسته مبلغ ۵۱3 ميليارد و ۸00 
ميلي��ون تومان از منابع خود را در اين دو ماه از اين 

محل تامين كند.
رسولي با تاكيد بر اينكه شهرداري در عملكرد درآمدي 
)ارديبهشت و خرداد( كسري عملكرد ۵۸ درصدي 
دارد، اعالم كرد: اين امر كه متاثر از تالطمات بازار ارز و 
سكه بوده است بر روند تامين منابع شهرداري از محل 
عوارض بر پروانه هاي ساختماني، درآمد حاصل از تغيير 
كاربري ها و عوارض بر مازاد تراكم در حد مجاز تاثير 

مستقيمي داشته است.
وي ادام��ه داد: در بخش درآمدها ش��اهد عملكرد 
۸00 ميليون توماني در مجموع دو ماه )ارديبهشت 
و خرداد( هس��تيم كه نس��بت به مصوب ش��ورا با 
كس��ري عملكرد ۴۱ درصدي در اين بخش مواجه 
هستيم، در حقيقت نوسانات اقتصادي اين بخش 

از منابع ش��هرداري را نيز دس��تخوش تغيير كرده 
است و ما ش��اهد كاهش ميزان تحقق درآمدهاي 
شهرداري به محدوده ۵0 درصد هستيم. به گفته 
رسولي، در بخش منابع حاصل از دارايي هاي مالي 
شاهد كس��ري عملكرد ۲۴ميليارد و ۱00ميليون 
توماني شهرداري در تامين منابع ناشي از استقراض 
مبتني بر وام و ساير شيوه هاي تامين مالي هستيم. 
بنابراين بر همين اساس در دو ماه منابع حاصل از 
دارايي هاي مالي به جاي آنكه س��هم ۱0 درصدي 
از منابع اي��ن دو ماه را طبق مصوبه ش��ورا به خود 
اختص��اص دهند، با خويش��تن داري ش��هرداري 
در اس��تقراض و ايجاد بدهي جديد براي ش��هر در 
مقايسه با بودجه مصوب سهمي نزديك به ۵ درصد 

از منابع دو ماه را به خود اختصاص داده اند.
رسولي در بخش عملكرد هزينه ارديبهشت و خرداد 
گفت: در اين بخش با كسري عملكردي ۲ميليارد و 
300 ميليون توماني نسبت به بودجه مصوب مواجه ايم 
كه عمده اين كسري عملكرد مربوط به بخش تملك 
دارايي هاي س��رمايه اي يعني پروژه ها و هزينه هاي 
توسعه شهر اس��ت. در حالي كه شهرداري مكلف به 
هزينه ۴3 درصد منابع در اين محل در اين دو ماه است، 
ما شاهديم تنها مبلغ ۱3 ميليارد و ۴00 ميليون تومان 
معادل ۴ درصد از مص��ارف دو ماه را در بخش تملك 

دارايي هاي سرمايه اي هزينه كرده است.
به گفته رسولي، در بخش مصارف هزينه اي كه عمدتا 
به نگهداشت ش��هر، حقوق و دستمزد و هزينه هاي 
اجتناب ناپذير ش��هرداري اختصاص مي يابد، شاهد 
عملكرد ۲9۴ ميليارد و ۱00 ميليون توماني هستيم 
كه ۸9 درصد كل مصارف شهرداري در ارديبهشت و 

خرداد ماه ۱397 را از آن خود كرده است.
نائب رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر 
ته��ران همچنين تصريح ك��رد: در بخش مصارف 
تمل��ك دارايي ه��اي مالي ي��ا هم��ان هزينه هاي 
بازپرداخ��ت وام ه��ا، تس��هيالت و ديون، ش��اهد 
عملك��رد 7 ميليارد و 900 ميلي��ون توماني در دو 
ماه ارديبهش��ت و خرداد هس��تيم. البته مطمئنا 
هزينه هاي قطعي و پرداختي بيش از ارقامي است 
كه در گزارش ش��هرداري به آن اشاره شده است و 
اين امر متاس��فانه ناش��ي از عدم ثبت به روز اسناد 
پرداختني بوده كه الزم اس��ت ش��هرداري تهران 
تمهيدات الزم ب��راي روز آمد كردن ثبت اس��ناد 
مالي و ارايه گزارش هاي دقيق را مورد توجه جدي 

قرار دهد.
رس��ولي درباره عملكرد س��ه ماهه نخست امسال 
نيز اظهاركرد: ش��هرداري تهران بر اساس بودجه 
مصوب ش��ورا موظف بوده در برش عملكردي سه 
ماهه خود نسبت به تامين منابع در سقف ۴ هزار و 
3۵7 ميليارد و 300 ميليون تومان اقدام و به همين 
ميزان مصارف خود را تنظيم و تعادل ميان منابع و 
مصارف را برقرار كند، اما در سه ماهه نخست سال 
۱397 شهرداري تهران توانست با تحقق ۴9 درصد 
منابع، مبلغ ۲ هزار و ۱۲۵ ميليارد تومان را تحصيل 

و هزينه كند.
وي گفت: مطمئنا تغييرات و تحوالت اقتصادي بر 
عملكرد مالي ش��هرداري تهران تاثيرات مستقيم 
و غير قابل ان��كاري دارد و اين امر ش��هرداري را با 
چالش تامين منابع براي اداره ش��هرداري و تامين 
هزينه هاي نگهداشت و توسعه شهر مواجه خواهد 
كرد و ضروري اس��ت به منظور مديريت اثرات اين 
چالش ها از سوي شهردار تهران در تعامل و همراهي 
با همكارانم در شوراي اسالمي شهر تهران تدابير و 

راه حل هاي مناسبي در مديريت هزينه ها و تالش 
براي كاهش هزينه هاي غير ضروري تبيين و مالك 

عمل قرار گيرد.

 بودجه سال ۹۷ شهرداري اصالح شود
بعد از اراي��ه گزارش حس��اب هاي درآمد و هزينه 
ارديبهشت و خرداد توسط رسولي، محمد ساالري 
رييس كميس��يون برنامه و بودجه ش��وراي شهر 
خواستار تش��كيل جلس��ه اضطراري براي اصالح 

بودجه 97 شهرداري تهران شد.
س��االري در واكنش به گزارش خزانه داري ش��ورا 
گف��ت: اين گ��زارش نش��ان مي ده��د در بهترين 
ماه هاي س��ال كه بايد اوج درآمدزايي باش��د ۵۲ 
درصد كاهش درآمد و به تبع آن كاهش در هزينه 
داش��تيم.از آنجايي ك��ه بودجه س��ال 97 بودجه 
استراتژيكي نيس��ت، بايد يك جلسه اضطراري با 
محوريت كميس��يون برنامه و بودجه شوراي شهر 
تهران تش��كيل ش��ود و در بودجه 97 اصالحاتي 

صورت گيرد.

 وضعيت مالي شهرداري بحراني است
مجيد فراهاني، رييس كميته بودجه و نظارت مالي 
شوراي شهر تهران نفر بعدي بود كه به اين گزارش 
واكنش نش��ان داد و وضعيت مالي ش��هرداري را 
بحراني خواند. فراهاني با اشاره به وضعيت بحراني 
شهرداري بر لزوم برگزاري جلسه فوق العاده براي 
بررسي وضعيت مالي شهرداري تهران تاكيد كرد.

فراهاني در خصوص وضعيت مالي شهرداري تهران 
گفت: وضعيت مالي شهرداري تهران بحراني است 
به گونه اي كه تنها نيمي از بودجه شهرداري محقق 
شده و اگر بر اين اساس جلو برويم از بودجه ۱7 هزار 
و ۵00 ميليارد توماني حداكثر حدود 9 هزار ميليارد 
تومان محقق خواهد شد. اين بدين معناست كه تنها 
مي توان هزينه هاي نگهداشت شهر را تامين كرد و 
ما شاهد تعطيلي پروژه هاي شهري هستيم.طبيعي 
است كه عزيزان معاونت برنامه ريزي بايد در اسرع 

وقت گزارش تحقق پذيري بودجه را بدهند تا بر آن 
اساس اصالحيه بودجه را ارايه دهيم.

فراهاني اف��زود: براي عبور از اين وضعيت دو روش 
داريم؛ اول: كاهش هزينه ها در ش��هرداري تهران؛ 
با جديت معتقدم 30 درص��د هزينه ها را مي توان 
كاهش داد و دوم: فراخوان جنبش جذب سرمايه ها 
در شهرداري تهران كه متاسفانه در گذشته شاهد 
جذب هيچ سرمايه بزرگي در شهر تهران نبوده ايم.

 واگذاري امالك شهرداري 
براي بازپرداخت بدهي 

سيدمحمود ميرلوحي، عضو شوراي شهر تهران نيز 
پيشنهاد تهاتر امالك شهرداري در برابر بدهي ها را 
مطرح كرد و گفت: براساس آخرين آمار شهرداري 
تهران ۱۶00 ملك دارد كه مي توان از اين ملك ها 
براي بدهي ها استفاده كرد و در واقع بحث تهاتر را 
انجام داد. در حال حاضر ما با بحران روبه رو هستيم 
و به نظر مي رس��د از اين بح��ران مي توان فرصت 

جديدي براي مديريت شهري ايجاد كرد.
عضو شوراي ش��هر تهران با بيان اينكه بسياري از 
پروژه هاي ش��هرداري تهران هم اكنون براي ارقام 
بسيار ناچيزي متوقف شده اند، گفت: به عنوان مثال 
باغ صبا پروژه اي است كه 300 ميليارد تومان ارزش 
اقتصادي دارد اما براي ۱0 ميليارد تومان اين پروژه 
متوقف شده كه البته از اين پروژه ها تعداد زيادي در 
مناطق وجود دارد.۵0 پروژه مشاركتي نيز در ميدان 
صادقيه داريم كه از س��ال 90 دچار بحران شده اند 
و بايد در اين زمينه اقدامات الزم براي بازگش��ايي 
گره ها انجام ش��ود. از ش��هردار تهران انتظار داريم 
ضوابط و اولويت هاي پروژه ها را تدوين و پروژه هاي 
متعددي را راه اندازي كن��د و اميدواريم اين اتفاق 

هرچه زودتر انجام شود.

 توقف 50 درصد اتوبوس هاي بي. آر. تي
در ادامه جلسه افشين حبيب زاده، عضو كميسيون 
حمل و نقل شوراي شهر تهران از توقف ۵0 درصدي 

اتوبوس هاي سامانه پنج )بي آر تي( در پاركينگ ها 
گاليه كرد.حبيب زاده در تذكر پيش از دستور خود 
گزاش��ي از بازديدش از س��امانه پنج شركت واحد 
اتوبوسراني ارايه كرد و گفت: در اين بازديد مشاهده 
كردم از تعداد ۱۲۲ دستگاه اتوبوس اين سامانه با 
داليل مختلف بيش از ۵0 درصد اتوبوس هاي اين 

سامانه در توقفگاه متوقف هستند.
به گفته عوامل سامانه يادشده، تعداد ۲0 اتوبوس 
بي آر  تي به علت وضعيت خاص جغرافيايي منطقه 
پنج و فرسودگي قابليت استفاده ندارند و متاسفانه 
به مدت دو سال زير برف و باران و آفتاب قرار دارند 
و اين در حالي است كه كمبود اتوبوس در خطوط 

ديگر اتوبوسراني شهر تهران مشهود است.
به گفته وي، مش��اهدات عيني  نش��ان داد كه ۲9 
اتوبوس اين س��امانه به علت نقص فني در توقفگاه 

هستند. 
او گف��ت: عالوه بر اي��ن تعداد ۱۶ اتوب��وس نيز در 
تعميرگاه بودند و با يك حساب سرانگشتي مي توان 
پي برد كه عم��ال ۵0 درصد اتوبوس هاي اين مركز 
غيرفعال بودند و اين در حالي اس��ت كه مي ش��د 

جلوي هدررفت اين امكانات را گرفت.
حبي��ب زاده با بي��ان اينك��ه تع��داد 33 اتوبوس 
جابه جايي كودكان اس��تثنايي و معلولين متعلق 
به بخش خصوصي، از خرداد م��اه و با پايان يافتن 
سال تحصيلي در توقفگاه ها بدون هيچ استفاده اي 
مانده اند، گفت: مي توان از ظرفيت اين اتوبوس ها در 
تقويت ناوگان حمل و نقل استفاده كرد كه متاسفانه 

مغفول مانده است.
وي با بيان اينكه از ۱۱۸9 اتوبوس تندرو تعداد ۵۵۲ 
دستگاه به داليل مختلف متوقف هستند، گفت: از 
شهردار تهران مي خواهم كه هر چه زودتر مشكل 
اين اتوبوس ها را رفع كند تا بتوانيم كمبود حمل و 

نقل عمومي را رفع كنيم.
در جلسه روز گذشته همچنين اعضاي شوراي شهر 
تهران پس از شش ماه اعضاي هيات مديره سازمان 

تاكسيراني را انتخاب كردند.

 اجراي 400 پروژه 
بازآفريني شهري در كشور

مديرعامل ش��ركت بازآفريني ش��هري ايران از 
اج��راي ۴00 پ��روژه بازآفريني در كش��ور خبر 
داد و گفت: مصوباتي در حوزه نوس��ازي و مقاوم 
سازي داش��تيم كه در مرحله نهايي قرار دارد. به 
گزارش روابط عمومي شركت بازآفريني شهري 
ايران، هوشنگ عشايري گفت: درگام اول برنامه 
بازآفريني ش��هري حدود يك هزار و 33۴ محله 
نزديك به ۶۶ هزار هكت��ار از بافت هاي ناكارآمد 
بازآفريني خواهد ش��د. او با بيان اينكه در حوزه 
توان افزايي، دولت وظيفه خود مي داند بازآفريني 
را مبتني بر مش��اركت عمومي مردم و ساكنان 
محله انجام دهد، اظهاركرد: در حوزه نوس��ازي 
و مقاوم س��ازي، مصوباتي داشتيم كه در مرحله 
نهايي قرار دارد. به عنوان مث��ال، دو هزار و ۵00 
ميليارد تومان به عنوان وجوه اداره شده در اختيار 
بانك ها قرار مي گيرد و بانك ها هم دو هزار و ۵00 
ميليارد تومان از منابع خود هزينه مي كنند.  به 
گفته عشايري، اين ۵ هزار ميليارد تومان در قالب 
وام ۵0 ميليون توماني با سود 9 درصد در اختيار 
توسعه گران به منظور ساخت و ساز قرار مي گيرد. 
مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران ادامه 
داد: يك هزار و ۵00 ميليارد تومان هم از بودجه 
عمومي از تبص��ره ۱۸ در مفهوم اش��تغال زايي 
اختصاص مي يابد.  او گفت: حدود ۱.۵ ميليون متر 
مربع خدمات روبنايي و زيربنايي در ۵3۴ ش��هر 

هدف بازآفريني در حال احداث است.

 پيش بيني بارش باران 
در ۸ استان

سازمان هواشناسي كشور از بارش باران و كاهش 
دما در ۸ استان خبر داد و گفت: براي تهران طي 
دو روز آينده آس��مان صاف تا كمي ابري همراه 

با وزش باد و كاهش دما پيش بيني شده است.
به گ��زارش تس��نيم، امين حس��ين نقش��ينه 
كارشناس، سازمان هواشناسي اظهار كرد: طي 
روز دوشنبه، سواحل شمالي، اردبيل، دامنه هاي 
البرز، بخش هاي شمالي آذربايجان شرقي، غربي، 
شمال خراسان رضوي و خراسان شمالي بارش 
باران، كاهش دما و وزش باد پيش بيني شده است.
او ب��ا بيان اينكه ش��دت بارش هاي ام��روز براي 
گيالن، مازندران و گلستان خواهد بود، تصريح 
كرد: براي استان هاي شمال شرق و شرق وزش 
باد شديد طي فردا )سه شنبه( پيش بيني شده 
است. نقش��ينه ادامه داد: امروز براي مناطقي از 
استان هاي تهران، س��منان، البرز، قم، اصفهان، 

قزوين و زنجان وزش باد شديد خواهد شد.

پيگيري رفع نواقص 
هواسازهاي ايستگاه هاي خط 3

مديرعامل ش��ركت بهره برداري مت��روي تهران 
و حوم��ه در مورد نب��ود تهويه و ف��ن در برخي از 
ايستگاه هاي خط 3 مترو، گفت: در سنوات گذشته 
برخي از ايس��تگاه هاي خط 3 بدون هواس��از به 
بهره برداري رسيدند، اما در حال پيگيري هستيم 
تا با نصب هواساز مشكل اين خط را برطرف كنيم. 
به گزارش ايسنا، فرنوش نوبخت با اشاره به اينكه هوا 
سازهاي پر قدرت مترو، سازه هاي مهمي هستند 
ك��ه چه در بحث ايمني مس��افران و چه در بحث 
كيفيت هواي داخل ايس��تگاه ها و خطوط مترو، 
بسيار موثرند، افزود: هوا ساز برخي از ايستگاه هاي 
خط سه راه اندازي نشده است؛ اما پيگير رفع نقص 
هواسازهاي خط سه مترو هستيم و سعي مي كنيم 
بهترين خدمات را ارايه دهيم.وي بيان كرد: ارتقاي 
سطح خدمات موجود و حفظ آن بسيار هزينه دارد 
و س��عي مي كنيم بهترين خدمات را ارايه دهيم؛ 
چرا كه نواقص اتفاقي، موجب نارضايتي مي شود.

       »آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران«

مبلغ تضمين شركت در فرآيند 
ارجاع كار )ريال(  مدت زمان انجام كار  موضوع مناقصه  شماره مناقصه رديف 

۴90.000.000 شش ماه شمسي   ساخت پيت و لوهاي بتني 
در سايت شركت 97/۱۵ ۱

شماره مجوز: 2372- 1397
نوبت اول

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند 
)سهامي عام(

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( ش��ازند در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات، انجام خدمات ذيل را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي 
به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 

1( موضوع مناقصه: 
الف( شرح مختصر كار: 

 

ب( شرايط متقاضي: 
۱- داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي و شناسه ملي. 

۲- داشتن توانايي مالي، امكانات مورد نياز، تجربه كافي، سوابق كار مفيد و مرتبط با موضوع  مناقصه مذكور و دارا بودن گواهي حسن انجام كار از كارفرمايان قبلي. 
3- داشتن حداقل رتبه 3 ابنيه و گواهي نامه تاييد صالحيت ايمني ويژه پيمانكاران و دارا بودن مجوزهاي الزم جهت مناقصات فوق االشاره. 

۴- توان ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )در صورت قرار گرفتن در فهرست كوتاه اين شركت( و همچنين توان ارائه تضمين انجام تعهدات به ميزان ده درصد 
مبلغ پيشنهادي )در صورت برنده شدن(. 

۵- برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه معادل 9.۸00.000.000 )نه ميليارد و هشتصد ميليون( ريال مي باشد. 
۲( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند واقع در استان مركزي، اراك، كيلومتر ۲0 جاده بروجرد- سه راهي شازند.

3( مهلت، محل دريافت و تحويل فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي: 
متقاضياني كه داراي شرايط اوليه مندرج در »بند ب« ماده يك بوده و متقاضي شركت در مناقصه فوق الذكر مي باشند، مي توانند به مدت ۵ روز كاري پس از انتشار 
نوبت دوم آگهي )س��ه روز پس از درج آگهي نوبت اول چاپ مي ش��ود( طي ساعات اداري از ساعت 7 صبح لغايت ۱۵:30 عصر ضمن ارسال تقاضاي اعالم آمادگي، 
فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي را از طريق پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس: WWW.IKORC.IR دريافت و پس از تكميل حداكثر تا دو هفته پس از آخرين 
مهلت ارسال تقاضا به نشاني: اراك- كيلومتر ۲0 جاده بروجرد- سه راهي شازند- شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند- ساختمان مركزي- طبقه دوم- امور 

حقوقي و پيمان ها- اتاق ۲33 تحويل نمايند. ضمنا تلفكس شماره 33۶7370۱-0۸۶ و تلفن شماره 33۴9۱0۲۸-0۸۶ آماده پاسخگويي مي باشد. 
۴( محل، زمان و مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان: 

مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان )رزومه كاري( در قالب لوح فشرده )سي دي( حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي اعالم آمادگي مي باشد. 
ضمنا محل تحويل مدارك درخواستي مورد نظر، امور حقوقي و پيمان هاي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند به نشاني مندرج در ماده » 3« مي باشد. بديهي 
است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمنا اين شركت حق و اختيار تام و تمام، در قبول يا رد هر يك يا كليه پيشنهادهاي رسيده را دارا 
مي باشد و دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد نمي كند. الزم به ذكر است دستگاه مناقصه گزار حداقل يك ماه پس از وصول 

اسناد ارزيابي كيفي نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود. 
WWW.IKORC.IR               WWW.SHANA.IR  :روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازندآدرس اينترنتي

آمار اوليه از بازار مس��كن شهر تهران در مردادماه سال 
جاري از كاهش۱3 درصدي حجم معامالت نسبت به 
ماه گذشته حكايت مي كند.  اين كاهش درحالي است 
كه طي سه ماه گذشته يعني از خردادماه سال جاري، 
روند نزولي افت معامالت مس��كن هم��گام با افزايش 
قيمت ها )كه از دي ماه س��ال 9۶ آغاز شد( رقم خورده 
است، البته حجم معامالت در ارديبهشت ماه سال جاري 
قابل توجه بود و به ۱9 هزار قرارداد امضا شده رسيد. اما 
پس از آن، هر ماه تعداد قراردادها نسبت به ماه قبل خود 
كاهش يافت. آنگونه كه ايسنا گزارش داده است، ۸۵۱۸ 
معامله از اول تا ۲۶ مردادماه در شهر تهران انجام شده 
است. اين آمار نس��بت به تيرماه ۱3 درصد افت نشان 
مي دهد. زيرا حجم معامالت در تير ماه ۱3 هزار و ۵00 
واحد بوده است. ناگفته نماند كه ۵ روز تا پايان مرداد ماه 
باقي مانده است و احتمال افزايش اين رقم وجود دارد، 
در عين حال، پيش بيني مي شود اين افزايش از آمار ماه 

قبل عبور نخواهد كرد.

كارشناس��ان مس��كن، نبود ثبات در بازار ارز و جهش 
قيمت ها را مهم ترين عوامل كسادي اين بازار مي دانند 
و گزارش هاي اوليه از دفاتر مشاور امالك و سامانه هاي 
ثبت قراردادها هم حاكي از آن اس��ت كه بازار خريد و 

فروش ملك در مردادماه چنگي به دل نمي زند. 
آمار منتشر شده حاكي از آن است كه ۱۱ منطقه تهران 
)مناطق ۵، ۴، ۲، ۱0، ۱۴، 7، ۸، ۱۵، ۱۱، 3 و ۱( به ترتيب 
باالترين تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص 
مي دهند كه 7۵ درصد قراردادها را شامل مي شود و تا 
روز ۲۶ مردادماه بيشترين تعداد مبايعه نامه در منطقه 
۵ با ۱۱۵0 مورد به امضا رسيده و منطقه ۴ هم با ۸00 
مورد در رتبه دوم قرار دارد.  در منطقه يك كه در ماه هاي 
اخير قيمت ها ح��دود ۵۵ درصد افزايش يافته، حجم 
معامالت حدود 30 درصد كاهش نشان مي دهد و تا روز 
۲۶ مردادماه در منطقه يك نزديك ۴00 مورد خريد و 
فروش انجام شده است. اما كمترين تعداد معامالت به 
ترتيب در مناطق ۶، ۱3، ۱۲، 9، ۱۸، ۱7، ۲۱، ۱۶، ۲۲، 

۱9 و ۲0 انجام شده است و در منطقه ۲0 تنها ۲ مورد 
خريد و فروش مسكن به ثبت رسيده در حالي كه منطقه 

۶ نزديك به 3۵0 قرارداد امضا شده است.

 قيمت مسكن در مناطق ؟
آمار منتش��ر شده نشان مي دهد كه نيمه جنوبي شهر 
تهران از جهش بازارهاي موازي، تاثير كمتري نسبت به 
شمال پايتخت پذيرفته است و ميانگين قيمت مسكن 
در مناطق 7 تا ۲۲ متري ۴ ميليون و ۶۵0 هزار تومان 
اس��ت كه ۲ ميليون و 300 هزار تومان پايين تر از حد 
متوسط ش��هر تهران و ۱0 ميليون و ۴۵0 هزار تومان 
كمتر از منطقه يك محسوب مي ش��ود.  همچنين از 
بي��ن مناطق جنوبي تهران، ب��ازار خريد و فروش تنها 
در مناطق ۱۱، ۱۴ و ۱۵ تا حدودي گرم اس��ت و ساير 
مناطق كماكان در ركود به سر مي برند، به همين دليل 
از ظرفيت رشد قيمت كمتري نسبت به ميانگين شهر 

تهران برخوردار هستند.

با اجراي بسته ارزي بانك مركزي و خروج شركت هاي 
هواپيمايي از ليست دريافت كنندگان ارز دولتي )۴۲00 
تومان(، نرخ ارز مورد نياز ايرالين ها براساس سامانه سنا 
تعيين مي شود كه قيمت ارز در اين سامانه دو برابر نرخ 
ارز دولتي است.  با عملياتي شدن اين بسته از ۱7 مرداد 
شاهد افزايش چشمگير قيمت بليت پروازهاي داخلي 
و خارجي بوديم و قيمت بليت در برخي مس��يرها گاه 
تا 3 برابر قيمت قبلي افزايش پي��دا كرد، اين موضوع 
موجب سواستفاده برخي سايت هاي اينترنتي شد اين 
سايت ها بليت ها را از ايرالين ها دريافت كرده و با افزايش 
چشمگير قيمت در اختيار متقاضيان قرار مي دادند. 
البته اين تخلف از چش��م مس��ووالن ش��ركت هاي 

هواپيماي��ي دور نمان��د و دبير انجمن ش��ركت هاي 
هواپيمايي دراين باره گفت: ليست سايت هاي اينترنتي 
غيرمجاز را در اختيار دادستاني كل كشور قرار داديم 
و قوه قضاييه هم پيگيري هاي الزم براي بس��تن اين 
س��ايت ها را انجام مي دهد. به گ��زارش پايگاه خبري 
وزارت راه و شهرسازي، مقصود اسعدي ساماني عنوان 
كرد: برخي سايت هاي اينترنتي غيرمجاز كه از سازمان 
هواپيمايي كشور مجوز ندارند، بليت هايي را كه توسط 
شركت ها عرضه مي شود را خريداري و با قيمت باالتر 
از آن قيمتي كه خود ش��ركت هواپيمايي اعالم كرده 
به فروش مي رس��انند. او با بيان اينكه يك تعداد دالل 
و واس��طه گر در اين ميان وجود دارد كه موجب تنش 

در بازار قيمت ها مي ش��ود، افزود: ليست سايت هاي 
اينترنتي غيرمجاز را در اختيار دادس��تاني كل كشور 
قرار داديم و قوه قضاييه ني��ز پيگيري هاي الزم براي 
بستن اين س��ايت ها را انجام مي دهد. اسعدي اضافه 
كرد: انجمن وظيفه نظارتي ندارد همچنين ابزار كنترل 
براي مقابله با افراد متخلف را هم نداريم اما در صورت 
مشاهده تخلف به سازمان هواپيمايي كشوري اطالع 
مي دهيم. دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي گفت: 
قيمت بليت هواپيماي خارجي قبال با ارز ۴۲00 تومان 
تعيين مي شد و شركت هاي هواپيمايي خارجي بليتي 
را كه در ايران مي فروختند را به دالر تبديل كرده و به 

كشور خود منتقل مي كردند.

بازار سرد معامالت مسكن در مرداد داغ ۹۷

ارسال فهرست سايت هاي غيرمجاز فروش بليت هواپيما به دادستاني 
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پارلمان بخش خصوصي در نشست مردادماه 97 طي بيانيه اي هشدار داد

ميزان پرداخت تسهيالت رونق توليد طي پنج ماه اخير به 2 هزار و 270 ميليارد تومان رسيد

در پانزدهمين نشست كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران مطرح شد

»FATF «  تبعات عدم الحاق به

هبه مالي در جيب توليدكنندگان

غايب بزرگ در تدوين بسته ارزي 

تعادل|
 »اي��ران بايد ب��ه FATF بپيوندد.« اين خواس��ته بخش 
خصوصي در جديدترين نشس��ت هيات نمايندگان اتاق 
ايران بود. پارلمان بخش خصوصي، روز گذشته در نشست 
مردادماه خود بيانيه اي را در ارتباط با »گروه كاري اقدام مالي 
براي پولشويي« صادر كرد كه با اكثريت قاطع آراي اعضاي 
حاضر تصويب شد. نمايندگان بخش خصوصي در حالي 
نسبت به ضرورت الحاق ايران به كنوانسيون»گروه كاري 
اقدام مالي براي پولشويي« موسوم به FATF هشدار دادند 
كه در صورت عدم پايبندي اي��ران به رعايت توصيه هاي 
40 گانه مندرج در آن،  انزواي مالي كش��ور قطعي خواهد 
بود. از اين رو، اتاق ايران با توجه به نظرات بخش خصوصي 
خواستار پيوستن ايران به اين گروه كاري شد. چراكه به باور 
آنها، اقتصاد ايران، در شرايط عادي قرار ندارد؛ بي ثباتي هاي 
كم سابقه اقتصادي و بازگشت تحريم ها عليه ايران در كنار 
انزواي مالي ناشي از عدم همكاري با گروه كاري اقدام مالي، 
شوك جديدي را به كشور وارد ميسازد كه بنيه اقتصادي 
ديگر تاب تحمل آن را نخواهد داش��ت. برهمين اس��اس، 
ايجاد آمادگي براي پيوس��تن به اين گروه كاري مي تواند 
تا حدودي محدوديت هاي پيش رو را تعديل كند. بنابراين 
ض��رورت دارد كه از تاثير عوامل سياس��ي براين تصميم 

اقتصادي پرهيز شود.

  متن بيانيه چه مي گويد؟ 
سي و نهمين نشس��ت هيات نمايندگان اتاق ايران صبح 
ديروز با ارايه گزارشي از سوي معاونت اقتصادي اتاق ايران 
در مورد كارگروه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي، اصالح 
اليحه ماليات بر ارزش افزوده، بررسي اصالح قانون تجارت 
و همچنين قرائت بيانيه اتاق اي��ران در زمينه گروه كاري 
اقدام مالي براي پولش��ويي و نظرخواهي از اعضاي هيات 
نمايندگان در خصوص اين بيانيه برگزار شد. آبان ماه سال 
گذشته بود كه اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويي تقديم 
مجلس شوراي اسالمي شد و از همان زمان، موضوع پايبندي 
ايران به اصول بين المللي مبارزه با پولشويي و تامين مالي 
تروريسم بار ديگر مورد مناقشه سياستمداران قرار گرفت. 
 )FATF( در حالي كه از فرصت دوباره گروه ويژه اقدام مالي
براي اجراي توصيه هاي اين سازمان تنها 41 روز باقي مانده، 
شوراي نگهبان بار ديگر در  چهار بند اين اليحه را مغاير با 
موازين شرع مقدس و قانون اساسي شناخت و جهت اصالح 
به  مجلس اعاده گرديد. حال كميس��يون قضايي مجلس 
شوراي اس��المي بايد ايراد شوراي نگهبان را مورد واكاوي 
ق��رار داده و پس از انجام اصالحات براي راي گيري آن را به 
صحن علني بفرستد.  اما نگراني ها از احتمال عدم موافقت 
مجلس ش��وراي اس��المي با اليحه اصالح قانون مبارزه با 
پولشويي موجب شد تا پارلمان بخش خصوصي به عنوان 
بزرگ ترين تشكل اقتصادي، كه بيشترين تاثيرات حاصل 
از مراودات تجاري با ديگر كشورها را مي پذيرد، در نشست 
روز گذشته خود با صدور بيانيه اي بر ضرورت پيوستن ايران 
به گروه كاري اقدام مالي براي پولشويي تاكيد كند. فعاالن 
اقتصادي در بيانيه خود پايبندي به اصول FATF و پذيرفته 
شدن در آن را نش��انه اي براي ديگر كشورها دانسته اند تا 
بپذيرند مراودات مالي با ايران، پرخطر نيست. در اين بيانيه 
هشدار داده شده كه در صورت عدم پايبندي ايران به رعايت 
توصيه هاي 40 گانه،  انزواي مالي كشور قطعي خواهد بود. 
متن كامل اين بيانيه به اين شرح است: »پولشويي به علت 
تسهيل، تشويق، تقويت و كمك به استمرار فعاليت هاي 

غيرقانوني، پديدهاي مذموم است. پولشويي سبب آلوده 
ش��دن و بي ثباتي بازارهاي مالي و بي اعتباري كشورها در 
عرصه بين المللي مي شود. همچنين به دليل تاثير منفي 
كه بر رقابت آزاد، ثبات و س��المت نظام مالي دارد، به نظم 
اجتماعي و اقتصادي كشورها آسيب مي رساند. از آنجايي 
كه اثرات منفي پولشويي مي تواند از طريق بازارهاي مالي 
كشورها وارد شبكه مالي بين المللي شود، احساس نياز به 
قوانين بين المللي مبارزه با پولشويي، به سرعت در عرصه 
 FATF جهان فراگير شد. در حال حاضر 40توصيه از طرف
صادر ش��ده، كه عملكرد كش��ورهاي مختلف را براساس 
ميزان به كارگيري اين توصيه ها مورد ارزيابي قرار مي دهد. 
اگرچه توصيه هاي 40گانه FATF از منظر حقوق بين المللي 
نمي تواند براي كش��ورها الزام قانوني ايج��اد كند، اما اين 
توصيه ها جزو حقوق نرم دسته بندي شده و بنابراين ضمانت 
اجراي قوي دارند. عدم پيروي از توصيه هاي اين گروه كاري 
اقدام مالي و در نتيجه آن برخورد FATF با كش��وري كه 
همكاري نمي كند، مي تواند آن كشور را در انزواي مالي قرار 
دهد. ايران نخستين بار در سال 2009 ميالدي در فهرست 
كشورهايي قرار گرفت كه FATF نسبت به آنها ابراز نگراني 
كرد. پس  از آن طي س��ال هاي 16-2013 ايران به عنوان 
كشور داراي خطر راهبردي معرفي شد و از آن زمان تاكنون 
وضعيت ايران از منظر FATF در حالت تعليق است. با علم 
به اين موضوع كه قرار نگرفتن در فهرست كشورهاي مورد 
قبول FATF يك مشكل انكارناپذير است و به كاهش قابل 
توجه مراودات مالي با ايران منجر مي شود. از همين رو، اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، مهم ترين نظرات 
بخش خصوصي در ارتباط با پيوستن به گروه كاري اقدام 

مالي براي پولشويي به شرح زير اعالم  مي دارد:  
1- ضرورت الحاق

پايبندي ب��ه اصول گ��روه كاري اق��دام مال��ي FATF و 
پذيرفته ش��دن در آن، اين تضمين را به س��اير كش��ورها 
مي ده��د كه مراودات مال��ي با ايران، پرخطر نيس��ت. در 
صورت عدم پايبندي ايران به رعايت توصيه هاي 40 گانه، 
 انزواي مالي كشور قطعي خواهد بود. از آنجا كه تحريم عليه 
ايران، تبادالت مالي بين المللي را براي ايران به شدت متاثر 
ميسازد، ايجاد آمادگي براي پذيرفته شدن به اين گروه كاري 
مي تواند تا حدودي محدوديتهاي پيش رو را تعديل كند. 
در اين رابطه بايد اكيدا از تاثير عوامل سياسي براين تصميم 

اقتصادي پرهيز شود.
2- عواقب عدم الحاق

براي كش��ورهايي كه در ثبات اقتصادي و سياسي به سر 
مي برند، عدم هم��كاري با FATF، نتيج��ه اي جز انزواي 
كش��ور موردنظر نخواهد داش��ت. در ارتباط ب��ا ايران اين 
تبع��ات دوچندان خواهد ب��ود؛ چراكه اقتص��اد ايران، در 
شرايط عادي قرار ندارد؛ بي ثباتيهاي كم سابقه اقتصادي 
و بازگشت تحريم ها عليه ايران در كنار انزواي مالي ناشي 
از عدم همكاري با گروه كاري اقدام مالي، ش��وك جديدي 
را به كشور وارد مي سازد كه بنيه اقتصادي تاب تحمل آن 

را نخواهد داشت. 
3- نياز بررسي كارشناسي

به علت اهميت موضوع و همچنين حساسيت هاي پيش 
آمده در اذهان عمومي در ارتباط با پيوستن به FATF، بسيار 
ضروري است كه تمامي جزييات آن توسط متخصصان و 
نخبگان اين حوزه مورد بررسي قرار گرفته و به اطالع عموم 
برسد. از آنجايي كه فرايند كارشناسي، نيازمند دسترسي به 
مستندات مربوط به برنامه اجرايي مختص ايران )كه توسط 

FATF تدوين شده( است، الزم است اين مستندات منتشر 
گردند. شفافيت در اين ارتباط مي تواند مانع از برداشت هاي 
 ،FATF ضد و نقيض شود. ضمن آنكه آگاهي عموم از واقعيت
مي تواند منجر به همراهي و همدلي مردم با دولت در تمام 
مراحل بعدي تا به سرانجام رسيدن آن گردد. در خاتمه اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، به عنوان پارلمان 
بخش خصوصي كش��ور، ضمن خشنودي از مصوبه اخير 
مجلس شوراي اسالمي در پذيرش بخشي از مقررات مبارزه 
با پولشويي، اميدواراست هرچه زودتر نسبت به بررسي و 
تصويب س��اير بندهاي باقيمانده FATF اقدام مقتضي را 
معمول دارند. اتاق ايران اعالم مي دارد كه در اين امر آماده 
هرگونه همكاري خواهد ب��ود«. پيش از قرائت بيانيه اتاق 
بازرگاني ايران درزمينه FATF از اعضاي هيات نمايندگان 
حاضر در اين جلسه، نظرخواهي به عمل آمد و پس از كسب 

بيش از 96 درصد آراي مثبت، اين بيانيه تصويب شد.

  دولت هاي ناكارآمد!
اما سي و نهمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران، تنها به 
ارايه بيانيه در مورد ضرورت پيوستن ايران به »گروه كاري 
اقدام مالي براي پولشويي« خالصه نشد و موارد مهم ديگري 
در دس��تور كار قرار گرفت. از اين رو، رييس پارلمان بخش 
خصوصي در سخنراني متفاوت روز گذشته از دولت هايي 
كه پس از انقالب روي كارآمدند، انتقاد كرد كه در اين مدت 
نتوانستند تصميم درستي را براي اقتصاد كشور اتخاذ كنند. 
به گفته غالمحسين شافعي، دولت ها طي اين مدت به جاي 
اقدامات واقعي، صرفا ژست هاي توسعه خواهي و حمايت از 
بخش خصوصي را گرفته اند. او براين باور بود كه بعد از جنگ، 
دولت ها همواره از طريق سياست هاي سطحي و كوته نگرانه 
خواهان نش��ان دادن اين موضوع بودند كه كشور در حال 

پيشرفت اقتصادي است.
ش��افعي همچنين به انتق��اد از سواس��تفاده از واژه هاي 
»خصوصي س��ازي، توليد و حمايت از بخش خصوصي« 
به عنوان مفاهيم و واژه هاي محقق كننده توسعه اقتصادي 
كشور نيز اش��اره كرد وگفت: با به اصطالح اجرا كردن اين 
موارد، نه تنها به سوي توسعه حركت نكرديم، بلكه موجبات 
عقب گرد توسعه اقتصادي را فراهم كرده ايم. به اعتقاد او، 
عدم اصالح سياست هاي مالياتي در كشور در طول بيش از 
3 دهه گذشته و وابستگي شديد دولت به در آمدهاي نفتي، 
در كنار ع��دم التزام واقعي دولت  ها به بخش هاي توليدي، 
موجب رشد بيش از اندازه نقدينگي بدون هدايت صحيح اين 
منابع به سوي توليد شده است؛ بطوريكه امروز نتايج اين رشد 
نقدينگي بر تالطمات بازار به خوبي مشاهده مي شود. رييس 
اتاق ايران ادامه داد: درآمدهاي عظيم نفتي و فساد گسترده 
موجود در آن منجر به پيدايش مافياي نامولد قدرتمندي در 

كشور شده، كه همه چيز را به تسخير خود درآورده است.

  چاره كار چيست؟ 
اما او پيشنهادهايي براي وضع موجود ارايه داد. به گفته او، 
تا زماني كه چاره اساسي براي اصالح سياست هاي مالياتي، 
سالم س��ازي درآمدهاي دولت و تراز پرداخت ها از طريق 
تقويت بخش هاي توليدي، صادرات محصوالت، كنترل 
سياست هاي پولي و نقدينگي در كشور انديشيده نشود، 
بايد منتظر ش��وك هاي ارزي، سقوط پيوسته ارزش پول 
ملي، سياست هاي تك نرخي كردن ارز و پس ازآن شكست 
اين سياست ها در كشور باشيم. البته شافعي همچنين بر 
ضرورت بهره گيري از ظرفيت ه��اي بخش خصوصي در 

تصميم گيري ها و اجراي آنها تاكيد كرد وگفت: دولت نبايد از 
بخش خصوصي انتظار سرمايه گذاري و اشتغال داشته باشد 
در حالي كه به نظرات اين بخش در روند تصميم سازي ها 
توجه ندارد. بر اساس قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار 
نظرخواهي كتبي از اعضاي اتاق ها و تشكل هاي مربوطه يك 
الزام قانوني است. او با اشاره به اينكه مقام معظم رهبري در 
طول 3 دهه گذشته دايما در بيانات خود بر مبارزه با فساد 
تاكيد داشته اند. به گونه اي كه در سخنراني هاي متعدد خود 
همواره آن را به اژدهاي هفت س��ر تشبيه كرده اند و فساد 
مالي را مانند سرطان و خوره مي دانند كه بايد با آن مبارزه 
كرد، گفت: با توجه به فرمايشات رهبري اعتقاد اين است 
كساني كه از اجراي شفافيت و اصالحات در اقتصاد ممانعت 
به عمل مي آورند موجب گس��تردگي فساد مي شوند و با 
عدم اجراي تصميمات به موقع جلوي پيشرفت و توسعه 
اقتصادي كشور را مي گيرند.  به اعتقاد شافعي، رانت و فساد 
خطر از دست رفتن سرمايه هاي اجتماعي را به دنبال دارد. 
فساد سازماني باعث مي شود تا تجمل گرايي تبديل به قاعده 
عمومي و اجتماعي شود و فقر احساسي در جامعه گسترده 
شود. رييس اتاق ايران افزود: جست وجوي راهكارهايي براي 
دورزن تحريم ها باهدف ه��اي غير خيرخواهانه درواقع به 
فرصتي بي نظير براي رانت خواري، قاچاق رسمي، اختالس و 
رشوه خواري تبديل شده و بيم آن مي رود كه در شرايط پيش 
رو فرصت براي كاسبان تحريم فراهم شود.  شافعي با تاكيد 
بر »تغيير رويه هاي گذشته، شفاف سازي و حمايت واقعي از 
بخش خصوصي« گفت: در تصميم گيري هاي اخير مرتبط 
باسياست هاي ارزي شاهد بوديم كه اتخاذ سياست هايي 
بدون توجه به نظرات بخش خصوصي، اين بخش را دچار 
خس��ارت فراواني كرده است. هرچند طي نامه  سرگشاده 
اتاق ايران در تصميم گيري هاي بعدي تا حدي به نظرات 
توجه شد. اما انتظار مي رفت كه از ابتداي تصميم گيري ها 
به نظرات توجه مي شد. به اعتقاد شافعي نبايد تنها از بخش 
خصوصي خواست كه در سياست گذاري ها و برنامه هاي 
اقتصادي كشور به عنوان مجري عمل كند. بايد اين جاده 
يك طرفه مي��ان دولت و بخش خصوص��ي را اصالح كرد 
تا مس��ائل به صورت رفت و برگش��تي وجود داشته باشد. 
او تصريح كرد: نمي ش��ود بخش خصوصي مجري برخي 
سياست هايي باشد كه آنها را مش��كل آفرين مي داند و در 
بخش��ي هم اعتقاد چنداني به اجراي آنها ن��دارد. رييس 
اتاق ايران همچنين خط��اب به تصميم گيران گفت: آنها 

بايد در مقابل سياست هاي خود پاسخگو باشند نه اينكه 
جور اين تصميمات را كس��اني به دوش بگيرند كه نقشي 
در تصميم گيري ندارند. به گفته او، تصميم گيران بايد در 
تصميم گيري صبور باشند و تصميم هاي خلق الساعه نگيرند؛ 
چراكه اين تصميم هاي عجوالنه بدون توجه به نظرات بخش 

خصوصي باالترين كمك به تحريم هاست.

  اقتصاد از نگاه بخش خصوصي
موضوع مهم ديگري كه روز گذش��ته مورد توجه اعضاي 
هيات نمايندگان اتاق ايران قرار گرفت؛ »چالش پرداخت 
مابه التف��اوت ارزي« ب��ود.، فعاالن اقتصادي ب��ا انتقاد از 
سياست هاي ارزي دولت مبني بر پرداخت مابه التفاوت نرخ 
دالر دولتي و بازار ثانويه ابراز كردند كه بخش شفاف اقتصاد 
ايران تاب پرداخت اين مابه التفاوت را ندارد.بهروز محمدي، 
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، با بيان اين مطلب از اتاق 
ايران خواست كه در اين رابطه موضع جدي داشته باشد؛ 
زيرا برخي از فعاالن اقتصادي از عملكرد اتاق ايران شكايت 
دارند و معتقدند كه اتاق به موقع نسبت به مسائل اقتصادي 
واكنش نشان نمي دهد. محمدي، همچنين نگاه دولت و 
مسووالن دولتي از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
بخش خصوصي را نگاهي غيرعملياتي دانست و پيشنهاد 
داد تا با تشكيل كميته اي حقوقي در اتاق ايران بررسي شود 
كه آيا اين امكان وجود دارد تا اتاق ايران جز نقش مشاوره اي، 
بتواند عهده دار نقشي ديگر شود يا خير.  از سوي ديگر، برخي 
ديگر از نمايندگان بخش خصوصي نيز فرصت يافتند تا به 
بيان نقطه نظرات و تشريح شرايط فعلي حاكم بر اقتصاد و 
مشكالتي كه فعاالن اقتصادي با آن مواجه هستند، بپردازند. 
در همين رابطه، عليرضا كالهي صمدي نيز عضوي ديگر از 
هيات نمايندگان اتاق ايران كه در س��ي و نهمين نشست 
هيات نمايندگان اتاق ايران س��خن مي گفت از زمين گير 
شدن صنايع كشور به دليل كمبود مواد اوليه خبر داد. به 
گفته او، به دليل تخصيص غيرهوشمندانه، توزيع مواد اوليه 
در چرخه داللي افتاده و توليدكنندگان واقعي سهمي از اين 
توزيع ندارند. او ادامه داد: در جلسات متعدد پيشنهاد داديم 
تا راس��تي آزمايي تقاضا از طريق تطبيق اظهارنامه ارزش 
افزوده شركت ها با ميزان فروش آنها بررسي شود. همچنين 
در اين راستي آزمايي خريدهاي سنواتي و در صورتيكه اين 
روش ها قابل اجرا نبود با برخي اسناد مانند قبض تلفن، برق 

يا ... بررسي شود. 

با گذش��ت حدود پنج ماه از ابتداي سال جاري تاكنون، 
متقاضيان دريافت تس��هيالت طرح رونق توليد، رقمي 
معادل 2 هزار و 2۷0 ميليارد تومان دريافت كرده اند. اين 
در حالي است كه پرداخت اين تسهيالت در سال جاري، 
در تداوم طرح پرداخت تسهيالت در سال 1396 قلمداد 
ش��ده و بر اين اساس، از ابتداي سال گذشته تاكنون، 29 
هزار و 32۷ واحد توليدي و صنعتي رقمي معادل 21 هزار 
و 134ميلي��ون تومان دريافت كرده اند. از ديگر س��و، بر 
اساس اطالعات منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، توليدكنندگان اس��تان هاي ته��ران، اصفهان 
و البرز بيش��ترين و توليدكنندگان اس��تان هاي كرمان، 
خراسان شمالي و ايالم كمترين ميزان تسهيالت را طي 

اين مدت درياف��ت كرده اند. طرح رون��ق توليد در نيمه 
ابتدايي سال 139۵ كليد خورد، طرحي كه بر اساس آن 
قرار بود رقمي در حدود 16 هزار ميليارد تومان به بيش از 
۷۵00 واحد توليدي كوچك و متوسط پرداخت شود. اين 
طرح يكي از پروژه هاي اقتصادي كشور به حساب مي آمد 
و از سوي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در كنار شش 
برنامه ديگر براي وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر 
گرفته شده بود. به گزارش ايسنا، در ابتداي اجراي طرح 
رونق توليد، پرداخت تسهيالت 16 هزار ميليارد توماني 
فقط براي واحدهاي توليدي و صنعتي در نظر گرفته شد 
اما با پيش��رفت كار، واحدهاي كوچك و متوسط بخش 
كشاورزي نيز مشمول طرح مذكور شدند تا با مراجعه به 

بانك ها تسهيالت مربوطه را دريافت كنند.

  گسترده تر شدن دايره شمول طرح
با توجه به حجم متقاضيان دريافت تس��هيالت با در نظر 
گرفتن نياز واحدهاي تولي��دي براي احياء و رونق چرخه 
توليد، ميزان متقاضيان براي اخذ تس��هيالت بيش��تر از 
۷۵00 واحد در نظر گرفته ش��د و در نهايت در قالب طرح 
رونق توليد به 24 هزار واحد توليدي، صنعتي و كشاورزي 
حدود 1۷ هزار ميليارد تومان تس��هيالت پرداخت ش��د 
كه در اين بين تع��داد واحدهاي صنعتي معادل 12 هزار 
مورد بود. سال 1396 نيز دومين سالي بود كه شبكه بانكي 
براي حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط و تامين مالي 

در پانزدهمين نشست كميسيون تسهيل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران، بسته ارزي جديد و نيز تحوالت بازار 
ارز مورد بحث و بررسي قرار گرفت. اعضاي اين كميسيون 
با اشاره به اينكه بخش عمده اي از محتواي بسته جديد، 
معطوف به پيشنهادات فعاالن اقتصادي در ماه هاي اخير 
بوده اس��ت، از اين نكته انتقاد كردند كه دولت بار ديگر، 
پشت درهاي بس��ته و بدون بهره گيري از مشاوره بخش 
خصوصي و اثرپذيران اصلي اين سياست ها، بسته جديد 
ارزي را تدوين كرده اس��ت. نمايندگان بخش خصوصي 
در كميسيون تس��هيل تجارت و توس��عه صادرات اتاق 
تهران، همچنين از بي توجهي دولت به نظرات اتاق هاي 
بازرگاني به عنوان پارلمان بخش خصوصي گاليه كردند 
و خواستار نزديك تر ش��دن رابطه مشورتي نهاد دولت با 

بخش خصوصي شدند.

  آدرس غلط دولت در مورد واردات
در آغاز اين نشس��ت، محمدرضا انصاري به اقدامات اتاق 

ايران پس از اعالم نرخ4200 تومان براي ارز اشاره كرد و 
گفت: اتاق ايران بالفاصله پس از اعالم اين سياست، كميته 
ارزي تش��كيل داد و اين كميته با دعوت از صاحب نظران 
درصدد تحليل علمي مس��ائل پيش آمده برآمد. مساله 
مهم اين است كه ما فكر  مي كنيم ميان بخش خصوصي 
و دول��ت، ديالوگ موثري برقرار نيس��ت و دولتي ها از ما 
فاصله دارند. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: نظر 
بخش خصوصي اين اس��ت كه دولت ارز محدودي را كه 
در اختيار دارد، صرفًا صرف كاالهاي اساسي كند. دولت، 
بخش هايي از نظرات بخش خصوصي را پذيرفته است اما 
عالوه بر آن، قصد دارد كنترل ه��ا را افزايش دهد. دولت 
بايد دست از كنترل غيرضرور بردارد. نمي شود جزييات 
رفتار مردم را مورد كنترل قرار داد.در ادامه اين جلس��ه، 
محمد الهوتي، ديگر عضو اين كميسيون نيز با اشاره به 
شرايطي كه در دولت يازدهم بر جامعه حاكم بود، گفت: در 
چهار سال نخست دولت آقاي روحاني، خروج ارز از كشور 
اتفاق نيفتاد. به اين دليل كه اميد بر جامعه حاكم بود. اگر 

دولت در آغاز دومين دوره خود، تحت سياستي نادرست، 
منابع ارزي را براي حفظ نرخ تصنع��ي ارز به بازار تزريق 
نكرده بود، ش��اهد چنين اتفاقاتي در بازار نبوديم. رييس 
كنفدراسيون صادرات ايران افزود: آنچه در اين روزها بازار 
را دچار التهاب كرده، نگراني مردم از آينده اس��ت. مردم 
سعي دارند دارايي هاي خود را به ارز و سكه تبديل كنند. 
لذا براي بازگشت آرامش به بازار ها، الزم است، اطمينان به 
جامعه بازگردد.محمد الهوتي با اشاره به اينكه، افزايش 
قيمت ارز، قدرت خريد مردم را كاهش داده است، افزود: 
كاهش قدرت خريد، روي تمام شؤونات زندگي مردم اثر 
داشته است و نمي توان اين مساله را ناديده گرفت. اين عضو 
كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با 
اشاره به آنچه آدرس غلط در مورد واردات كاالها  مي خواند، 
گفت:دولتي ها اينگونه القا كرده اند كه دولت ارز را تخصيص 
داده اما كااليي وارد نشده است. اين آدرس غلطي است كه 
به جامعه داده شده است. در قبال ارزهاي تخصيص يافته، 
كاالهايي وارد شده است. اما چه كسي نظارت كرده كه اين 

 37 انبار احتكار كاال در قزوين 
شناسايي شد

شاتا | دبير س��تاد تنظيم بازار استان قزوين اعالم 
كرد: 3۷ انبار بزرگ و متوسط احتكار و اختفاي كاال 
با همكاري دس��تگاه هاي نظارتي به ارزش بيش از 
3۵0 ميليارد ريال در سطح استان مورد شناسايي 
قرار گرفت. پرزحمت در نشس��ت ستاد تنظيم بازار 
كه در استانداري قزوين برگزار شد، افزود: با همكاري 
نيروهاي انتظامي، سپاه، اطالعات و تعزيرات حكومتي 
تاكنون 3۷ انبار بزرگ و متوس��ط در اس��تان مورد 
شناسايي و پلمب قرار گرفته و براي آنها نيز تشكيل 
پرونده ش��ده كه از اين تع��داد كاالي 2۵ انبار بيش 
از 3۵0 ميليارد ريال ارزش گذاري ش��ده اس��ت.او 
ادامه داد: 31 انبار كشف شده در قزوين، سه انبار در 
بوئين زهرا و سه انبار ديگر در شهرستان البرز كشف 
شده و براي 2۵ انبار پرونده نهايي تشكيل و مابقي نيز 
در حال تعيين وضعيت كاال قرار دارند. پرزحمت اضافه 
كرد: اتحاديه ها و اصناف بايد موجودي انبارهاي خود را 
به صورت هفتگي به اين سازمان اعالم كنند و در غير 
اين صورت اگر انبار كاالي غير رسمي مورد شناسايي 

قرار بگيرد مشمول احتكار و اختفا خواهد بود.
به گفته اين مسوول، تاكنون حدود 400 انبار مجاز 
در سطح اس��تان براي بازديد تقسيم بندي شده تا 
بازرس��ي ها به صورت منظم و مستمر از آنها صورت 
بگيرد. او اظهار كرد: انبارهاي كش��ف ش��ده بيشتر 
غيرمجاز، مخروبه و تعطيل بوده اند كه تا به امروز 3۵0 
ميليارد ريال از كاالهاي كش��ف شده ارزش گذاري 
شده و حدود 600 ميليارد ريال كاالي خارجي ديگر 
بايد با نظر دستگاه هاي مرتبط ارزش گذاري شوند. 
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوين يادآور 
شد: 13۵ واحد گشت مشترك با دستگاه هاي نيروي 
انتظامي، جهاد كشاورزي، علوم پزشكي، استاندارد و 
تعزيرات صورت گرفته و بخشي از آنها نيز به تشكيل 

پرونده منجر شده است.

افزايش استفاده از كارت 
بازرگاني يك بار مصرف 

خبرگزاري مه�ر| نايب رييس ات��اق بازرگاني 
مش��ترك ايران و چين گفت: صادركنندگان براي 
آنكه ارز حاص��ل از ص��ادرات را بازنگردانند انگيزه 
بيشتري به استفاده از كارت هاي بازرگاني يك بار 
مصرف دارند.  مجيدرضا حريري افزود:   اگر تاكنون 
انگيزه ها براي اجاره كارت بازرگاني در واردات وجود 
داشت، اين انگيزه اكنون در صادرات بيشتر است؛ زيرا 
صادركنندگان اگر به نام خودشان صادرات كنند، بايد 
تعهد ارزي بدهند. به گفته او، در شرايط كنوني از آنجا 
كه وارد كننده بايد براي واردات تخصيص ارز بگيرد 
نمي تواند به نام كس ديگري كاال را وارد كند ضمن 
اينكه ب��راي واردات، كارت هاي بازرگاني تازه صادر 
ش��ده ابتدا مي توانند ۵00 هزار دالر واردات انجام 
دهند و به مرور با تاييد صالحيت ش��ان اين ميزان 
افزايش مي يابد اين در حالي است كه براي صادرات 
س��قفي وجود ندارد. نايب رييس ات��اق بازرگاني 
مشترك ايران و چين افزود: بطور نمونه صادركننده 
مي تواند در سال براي چندين جوان تحصيل كرده 
در حوزه بازرگاني با حمايت مالي، كارت بازرگاني 
بگيرد و از طريق آنها اقدام به صادرات كاال كند، اما ارز 
آن را به سامانه وارد نكند. اين در شرايطي است كه 
مجموعه هاي نظارتي و مالياتي يك سال بعد به سراغ 
آن جوان مي روند كه متوجه مي شوند صادركننده 
اگر چه كاال را از كشور صادر كرده، اما هيچ ارزي را به 

كشور وارد نكرده است.
حري��ري گف��ت: در دني��ا س��از و كار پيوس��ته اي 
وج��ود دارد ك��ه فع��ال اقتص��ادي ب��ا آي دي 
واردات ب��ه  اق��دام  مل��ي(  )كارت   كارت 

 مي كند و س��از و كار مالياتي آن هم مشخص است. 
نايب رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين افزود:   
در ايران، زماني گفته ش��د كه فالن پيرزن خودروي 
پورشه را وارد كرده اما آيا پيگيري شد كه اين پيرزن 
به چه كسي وكالت داده كه كار اداري اين خودرو ها 
را انجام دهد. مشخصات آن فرد در دفتر خانه اسناد 
موجود است اما چرا مجموعه هاي نظارتي سراغ آن 
فرد نمي روند. اين پورش��ه ها به داخل كشور آمده،   
نماينده فروش داشته و حتي شماره هم شده است. 

شيريني و شكالت ايراني در راه 
بازارهاي جهاني

س�ازمان توس�عه تجارت| دبير ميز شيريني، 
شكالت و فرآورده هاي غالت گفت: توليد محصوالت 
شيريني و ش��كالت و فرآورده هاي غالت در چهار 
ماهه اول سال 139۷ رشد قابل مالحظه اي داشته 
و ع��الوه بر تامين ني��از داخلي توانس��ته به ارزش 
228 ميليون دالر و 166 هزار تن صادرات داش��ته 
باشد كه در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته 
نشان دهنده رشد ارزشي 29.3 درصدي و افزايش 
1۷.3 درصدي در وزن اس��ت. به گ��زارش پايگاه 
خبري س��ازمان توس��عه تجارت ايران، غالمرضا 
سبزعلي با اعالم اين خبر افزود: كشور عراق به عنوان 
اولين كش��ور هدف صادراتي اي��ن نوع محصوالت 
بيشترين سهم صادرات را به خود اختصاص داده به 
نحوي كه شيريني و شكالت ايران طي 4 ماه منتهي 
به تير س��الجاري به ارزش 131.۷ ميليون دالر به 
بازار عراق صادر شده است. او در ادامه گفت: دومين 
بازار هدف صادراتي شيريني و شكالت ايران، كشور 
افغانستان است كه 49.3 ميليون دالر سهم صادرات 
را در اين بخش به خود اختصاص داده اس��ت. بنابه 
اظهارات سبزعلي، صنعت شيريني و شكالت يكي 
از صنايع با ارزش افزوده باال است كه در صورت رفع 
موانع و مشكالت صادرات آن، از جمله تامين مواد 
اوليه و نقدينگي مورد نياز و رفع موانع ورود موقت 
مواد اوليه ميتوان��د هدف بيش از يك ميليارد دالر 
صادرات را محقق كند. بازاره��اي هدف صادراتي 
محصوالت شيريني، شكالت و فرآورده هاي غالت، 
كشورهايي نظير عراق، پاكستان، افغانستان، ساحل 

عاج، آذربايجان، امارات و قطر است.

كاالها با نرخي متناسب با ارز 4200 توماني به دست مردم 
برسد؟  او با بيان اينكه تصميم جديد دولت در حوزه ارز، 
ديرهنگام اتخاذ شده است، گفت: نخستين مساله اي كه 
سياست قبلي دولت را با ترديد مواجه  مي كرد، تعيين نرخ 
4200 توماني براي ارز بود. در اتاق بازرگاني ايران، كميته 
ارزي تشكيل شد و به موازات آن در اتاق تهران، مكاتباتي با 
معاون اول رييس جمهوري صورت گرفت و ايرادات بسته 
ارزي نخست با دولت در ميان گذاشته شد. اما پس از حدود 
سه ماه فرصت سوزي و اتالف منابع، دولت بسته جديد را 
ارايه كرد. بررسي هاي معاونت اقتصادي اتاق تهران نشان 
 مي دهد كه در طول سه ماه گذشته، حدود 33 بخشنامه 
صادر شده كه اين حاكي از سردرگمي سياست گذار و عدم 
اطمينان او به فعاالن اقتصادي است. او افزود: اكنون پس 
از سه ماه بازار ثانويه پذيرفته شده اما اطالع رساني بانك 

مركزي در مورد بازار ثانويه هم چنان ضعيف است. 
حتي الزم اس��ت فعاالن اقتصادي براي فعاليت در بازار 
ثانويه تحت آموزش قرار گيرند. الهوتي در ادامه با انتقاد از 
آنچه سياست هاي رانت زا  مي ناميد، گفت: بسته سياستي 
جديد نيز به دنبال بستن و محدود كردن است. ضمن آنكه 
امكان توافق صادركننده و واردكننده فقط در سامانه نيما 
ديده شده است در حالي كه پيش تر در مورد توافق خارج 
از سامانه نيز صحبت شده بود. معتقدم اگر همه ملزم به 

حضور در سامانه نيما باشند، با مشكل مواجه خواهيم شد.

  ضرورت اصالح تدريجي نرخ ارز مرجع
محس��ن بهرامي ارض اقدس كه رياست كميسيون 
تس��هيل تجارت و توس��عه صادرات اتاق تهران را در 
اختيار دارد در س��خناني به اين مس��اله پرداخت كه 
هنوز اظهارنظر قطعي در مورد بسته جديد ارزي دولت 
مقدور نيست و بايد به اجراي اين بسته و بانك مركزي 
فرصت بيشتري دارد. بهرامي ادامه داد: ميخكوب شدن 
نرخ ارز مرجع، دولت را از سياس��ت تك نرخي ش��دن 
ارز دور  مي كن��د. در حالي كه اين سياس��ت بايد اجرا 
شود. در نتيجه بايد اصالح تدريجي نرخ ارز مرجع نيز 
اتفاق بيفتد. او افزود: اگر قرار اس��ت، كاالها به دو گروه 
كاالهاي اساسي و غير تفكيك شود، بخش خصوصي 
نيز نظرات خود را در مورد تركيب كاالهاي اساس��ي 
اعالم كند. همچنين الزم اس��ت، ستادي براي رصد و 
پايش بخشنامه ارزي دولت در اتاق بازرگاني ايجاد شود. 
همچنين الزم است كه مشخص شود، مديريت خريد 
و فروش بازار ثانويه كجاست تا فعاالن اقتصادي بتوانند 
اطمينان حاصل كنند كه به ارزي كه خريداري كرده اند، 
دست  مي يابند يا پول ارزي را كه به فروش رسانده اند، 

دريافت  مي كنند.

ويژه براي توليد ورود كرد تا در كنار تسهيالت عمومي كه 
به بخش هاي مختلف اقتصادي در طول س��ال پرداخت 
مي ش��ود، اين بخش ها نيز مورد توجه قرار گيرد و از سهم 
مشخصي برخوردار شوند.  بر همين اساس، قرار بر اين شد 
تا اعتباري معادل 20 هزار ميليارد تومان جهت پرداخت به 
10 هزار واحد صنعتي در نظر گرفته شود كه تا پايان سال 
گذشته، در مجموع به 2۷ هزار و 938 واحد توليدي مبلغي 
معادل 18 هزار ميلي��ارد و 864 ميليون تومان پرداخت 
شد.در سال جاري نيز طرح رونق توليد همانند طرح سال 
گذش��ته با لحاظ اعتباري معادل 20 هزار ميليارد تومان 
جهت پرداخت به حداقل 10 هزار واحد صنعتي مدنظر قرار 
گرفته است. از طرفي، سامانه مربوط به اين طرح باز است 
و واحدهاي توليدي در تمامي استان هاي كشور مي توانند 

جهت دريافت تسهيالت، درخواست خود را ارايه كنند.

    صنعتي ها صنعتي تر مي شوند
بنا بر اطالعات منتش��ر شده از س��وي وزارت صنعت، 

معدن و تج��ارت، با توجه به اينكه ط��رح رونق توليد 
در س��ال جاري به صورت مجزا از طرح س��ال گذشته 
كليد نخورده و همچنان به عنوان دنباله طرح قبلي در 
حال اجراست، تاكنون 29 هزار و 32۷ واحد توليدي 
و صنعتي رقمي معادل 21 هزار و 134ميليون تومان 
دريافت كرده اند. اين در حالي است كه طي حدود پنج 
ماه اخير، رقمي معادل 2 هزار و 2۷0 ميليارد تومان به 
1389 واحد توليدي و صنعتي پرداخت شده است و به 
ترتيب توليدكنندگان استان هاي تهران، اصفهان و البرز 
بيشترين و توليدكنندگان استان هاي كرمان، خراسان 
شمالي و ايالم كمترين ميزان تس��هيالت را دريافت 
كرده اند.بر اين اساس، به نظر مي رسد استان هايي كه 
داراي بيشترين تعداد مراكز صنعتي در كشور هستند، 
بيشترين ميزان تسهيالت را نيز دريافت كرده اند. اين 
مساله البته طبيعي است، اما نشان دهنده آن است كه 
جريان تسهيالت در اين طرح، خواسته يا ناخواسته، 

بدون توجه به آمايش سرزميني هدايت شده است.
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»تعادل«اظهاراتمطرحشدهدرنشستخبريمسووليتاجتماعينفترابررسيميكند

درپنجمينكنفرانسونمايشگاهانرژيخورشيديايرانمطرحشد

»خير«و»شر«نفتبرايمناطقنفتخيز

فشار اختالالت ارزي بر فعاالن صنعت انرژي تجديدپذير

گروه انرژي     عليرضا كياني 
 »نفت« در ايران چه معنايي براي محيط پيرامون 
خود دارد؟ پرس�ش به اين پاسخ آن هم همزمان 
با سالگرد كودتاي 28 مرداد كه نفت جز الينفك 
آن است نيازمند نگاهي به تمام آنچه طالي سياه 
براي ايران به همراه داشت، دارد. همزماني سالگرد 
اين واقعه با نشس�ت خبري »گزارش مسووليت 
اجتماعي صنعت نفت« از سوي عبدالحميد امامي، 
مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز 
فرصتي را براي نگاهي ب�ه آورده هاي نفت براي 
ايران فراهم كرد. مطالعه مسائل طرح شده در اين 
برنامه خبري به اضافه تحليلي پيرامون مسووليت 

اجتماعي نفت در ايران بسيار خواندني است. 

محمد فاضلي جامعه شناس، سال گذشته در همايش 
مسووليت اجتماعي صنعت نفت گفت: » نگاهي به تاريخ 
نفت نش��ان مي دهد، نفت نه تنها رشد اقتصادي، بلكه 
توسعه جوامع ميزبان مانند آبادان در دهه ۱۳۲۰، ورود 
سينما، توسعه ترجمه كتاب ها به زبان فارسي، كمك 
به توسعه نهاد دانشگاه، عالقه مندي به يادگيري زبان 
انگليسي و حتي ورود ورزش هايي مانند فوتبال يا تنيس 

را تسريع كرده است.«
با گذشت بيش از ۱۰۰ سال از كشف نفت، اين صنعت 
همچنان نقشي مشابه را در ايران ايفا مي كند. روز گذشته 
عبدالحميد امامي مدير نظ��ارت بر طرح هاي عمراني 
مناطق نفت خيز با برگزاري نشس��تي خبري آخرين 
اقدام��ات صنعت نفت در اج��راي پروژه هاي غيرنفتي 
در محي��ط پيرامون طرح هايش را اطالع رس��اني كرد. 
صحبت هاي مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق 
نفت خيز، چنانكه از پست وي برمي آيد بيشتر به منطقه 
پارس جنوبي و غرب كارون مربوط مي شد. وي در ابتدا 
از اهميت مسائل زيست محيطي در پروژه هاي عمراني 
وزارت نفت و »تاسيس پروژه هاي عمراني را در گرو در 
نظر گرفتن مسائل زيست محيطي دانست« سخن گفت.  
اگرچه اغلب مواقع ساكنان مناطق درگير نفت و گاز از 
تبعات وجود اين منابع در شهر زندگي شان گاليه دارند، 
عبدالحميد امامي معتقد است اين طرح ها رشد اشتغال، 
افزايش درآمد، افزايش س��طح فرهنگي و آباداني را به 
همراه داش��ته اند. هر چند او منكر روي ديگر سكه اين 
شكل از فعاليت ها نشده و مضرات حضور وزارت نفت در 
چنين مناطقي را آلودگي زمين، هوا« و »آلودگي هاي 
اجتماعي« )به دليل حضور نفرات غيربومي وزارت نفتي 

در مناطقي با جمعيت بومي محدود( مي داند. 

   نفت مسوول همه چيز؟ 
اما ايا اساسا »مسووليت اجتماعي نفت« در ايران درست 
تعريف شده اس��ت؟ مدير نظارت بر طرح هاي عمراني 
مناطق نفت خيز ديروز در نشس��ت خبري خود هدف 
از تاسيس »دفتر رسيدگي به مسووليت اجتماعي« در 
وزارت نفت در سال ۱۳79 را »سرويس دهي به مناطق 
محروم« عنوان كرد. اما هستند افرادي كه بر اين باور ند 

نفت نبايد عهده دار چنين عنواني باشد. 
محمد فاضلي جامعه ش��ناس از همين دسته است. او 
سال گذشته در همايش مسووليت هاي اجتماعي نفت 

در اين باره عنوان كرد: »بررسي نشان مي دهد كه تفاوت 
سطح فناوري، ظرفيت اداري، توان مالي و كيفيت نيروي 
انساني صنعت با ساير دستگاه ها و باالخص ظرفيت هاي 
اداري دس��تگاه هاي دولتي و غيردولتي عمومي )نظير 
شهرداري ها( در اين مناطق، به تدريج همه اين دستگاه ها 
را به صنعت نفت وابسته مي سازد. دستگاه هاي دولتي نيز 
به تدريج وظايف خود را به صنعت نفت واگذار مي كنند يا 

در سطح مناسبي خدمات ارايه نمي دهند.« 
 به گزارش »تعادل« س��ال گذشته وزارت نفت از محل 
۱4.5 درصد س��هم س��اليانه خود از درآمدهاي نفتي، 
۳5۰ميليارد تومان صرف پروژه هاي مسووليت اجتماعي 
خود كرده اس��ت كه طب��ق اظهارات مدي��ر نظارت بر 
طرح هاي عمراني مناطف نفت خيز اين رقم براي سال 

جاري نيز حداقل همين ميزان خواهد بود. 
 اما اساسا چه پروژه هايي در قالب مسووليت اجتماعي 
اجرا مي ش��وند و چه كس��ي در خصوص آنها تصميم 
مي گي��رد؟ عبدالحميد امامي در نشس��ت خبري روز 
گذش��ته نحوه تصميم گيري و اجراي اين طرح ها را به 
روند تصميم گيري در س��ازمان برنامه و بودجه تشبيه 
كرد و گفت كه طرح هاي مورد نظر پس از تصويب توسط 
وزارت نفت، به وسيله نهادهاي اجرايي عملي مي شوند.

 وي در ادامه اضافه مي كند كه وزارت نفت راسا وارد فرايند 
ساخت و ساز نش��ده و فقط وظيفه كارشناسي و پايش 
طرح ها را بر عهده مي گيرد. او از آموزش و پرورش، ورزش 
و جوانان، آموزش عالي، بهداشت و درمان و بهزيستي، 
راهس��ازي، مناب��ع طبيعي و محيط زيس��ت به عنوان 
حوزه هاي��ي ياد مي كند كه س��ازمان تحت مديريتش 
در آنها فعال اس��ت. در اين ميان، از راهسازي به عنوان 
فعاليتي نام برده مي شود كه »چون منابع قابل مالحظه اي 

را مي طلبد، وزارت نفت با مش��اركت وزارت راه در اين 
حوزه ورود پيدا مي كند«.

  2.5 هزار ميليارد تومان پروژه 
اما همين ارتباطات وزارت نفت با ديگر نهادهاي حاضر 
در مناطق محلي چيزي اس��ت كه فاضلي در اظهارات 
سال گذشته خود روي آن دس��ت گذاشت. او در ادامه 
نقدش از ش��كل اجراي مسووليت هاي اجتماعي نفت 
عنوان كرد: »ظرفيت هاي حكمران��ي جوامع ميزبان 
صنعت نفت و گاز، تحت تاثير شفاف نبودن ارتباطات، 
امكان كسب رانت ناشي از فعاليت صنعت نفت و گاز در 
منطقه، اعمال نفوذهاي سياسي و نهايتا وابسته شدن 
حكمراني محلي به صنعت نفت، تضعيف مي شود. سويه 
ديگر آن است كه مديران صنعت نفت و گاز در ابتدا براي 
پيشبرد فعاليت هاي خود يا غلبه بر مقاومت هاي موجود، 
از ظرفيت هاي اداري، مالي و سازماني خود براي تحت 
تاثير قرار دادن مديريت هاي محلي استفاده مي كنند« 
او در ادام��ه گفته بود: » مدي��ران صنعت نفت و گاز نيز 
گاه براي غلبه بر مقاومت هاي بيهوده در برابر ايش��ان، 
از ظرفيت هاي خود براي تحت تاثير قرار دادن مقامات 
محلي استفاده مي كنند. اين فرآيند در كوتاه مدت براي 
جلو بردن فعاليت هاي اين صنعت مفيد است اما در دراز 

مدت صنعت را با پارادوكسي بزرگ مواجه مي سازد.«
البته مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز 
اعتقاد دارد بين نفت و س��اير نهادها »همكاري« وجود 
دارد. اما در نهايت تعه��د وزارت نفت در اين مناطق به 
تامين مالي پروژه هايي اس��ت كه براي اين »وزارت« از 
اولويت برخوردار اس��ت. طبق اطالعات مطرح شده در 
نشست خبري روز گذشته 8۱5 پروژه با اعتبار ۲ هزار 

و 5۱۱ ميليارد تومان در قالب مسووليت هاي اجتماعي 
صنعت نفت از سال ۱۳95 تاكنون در دست احداث قرار 
گرفتند كه هزينه انجام گرفته براي آنها تاكنون ۱ هزار و 

6۳ ميليارد تومان بوده است. 
 محل عم��ده فعاليت هاي صورت گرفت��ه وزارت نفت 
طبق اظهارات عبدالحميد امامي غرب كارون است كه 
ميادين مشترك نفتي ايران با عراق در آن قرار دارد. اين 
ميادين بخش عمده اي از ذخاير نف��ت خام ايران را در 

خود جاي داده اند. 

  خير اجتماعي نفت براي مناطق محروم 
محمد فاضلي معتقد است روش سنتي اجراي پروژه هاي 
مس��ووليت اجتماعي نفت باعث مي شود دستگاه هاي 
محل��ي و اجتماعات ميزب��ان در دراز م��دت همچون 
زايده اي بر پيكره صنعت نفت تحميل مي ش��وند و به 
اين ترتيب، مدي��ران صنعت در دراز مدت گاه به همان 
اندازه كه مش��غول اداره صنعت چند ده ميليارد دالري 
خود هستند با معضالتي در حد تامين هزينه جمع آوري 
زباله اجتماعات محلي، ارايه خدمات بيمارستاني، حل 
درگيري هاي اجتماعي و مس��ائلي از اين دست مواجه 
شوند.  مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز 
اما از منظر ديگري به ماجرا مي نگرد. او در ادامه نشست 
خب��ري مهم ترين عايدي س��رمايه گذاري هاي وزارت 
نفت در مناطق مح��روم را »ارتقاي س��طح اجتماعي 
افراد« معرفي كرده و در اين باره مي گويد: »از ۲ س��ال 
پيش، برنامه سطح توانمندي جوانان در مناطق محروم 

نفت خيز شروع شده است«.
 عبدالحميد امام��ي در توضيح اين فعاليت س��ازمان 
تحت مديريتش گفت: »حدود 48۰ دانش آموز مقطع 

دبيرس��تان در مناطق پ��ارس جنوني و غ��رب كارون 
با مع��دل حداقل ۱5 و با هماهنگ��ي آموزش وپرورش 
انتخاب شدند و به ش��هرهاي بزرگ اعزام شده و براي 
ش��ركت در آزمون كنكور آموزش هاي ويژه با حمايت 
وزارت نف��ت ديدن��د«. وي درباره نتيج��ه اين حركت 
نيز گفت: »عملك��رد دانش آموزان در ه��ر دو منطقه  
قابل قبول بود و حتي ۳ نفر از دانش آموزان به رتبه ها ي 
زير ۱۰۰ دست يافتند«. امامي درباره تركيب جنسيتي 
دانش آموزان پذيرفته ش��ده در كنكور گفت: »از ميان 
۲8۰دانش آموز پارس جنوبي 57 درصد پذيرفته شدگان 
دختر و 4۳درصد پسر بوده اند و از ميان ۲۰۰ دانش آموز 
غرب كارون 68 درصد دختر و ۳۲ درصد پسر بوده اند«. 
عبدالحميد امامي از انجام 56 پ��روژه مربوط به حوزه 
آموزش پرورش نيز در دو منطقه مورد بحث خبر داد و 
گفت كه اين پروژه ها شامل ساخت كتابخانه، مدرسه، 

هنرستان، مجتمع فرهنگي ورزش مي شوند. 

  نفت را ببينيد!
اما مدير نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز 
معتقد است تالش وزارت نفت در ۲ منطقه در مواردي 
»ناديده« گرفته شده اس��ت. او در اين زمينه به اجراي 
8۰۰ پروژه اش��اره مي كند كه وزارت راه و شهرس��ازي 
و وزارت آم��وزش و پ��رورش در آنه��ا ب��ا وزارت نفت 
»مشاركت« داشته اند اما تنها نام ۲ وزارتخانه آموزش و 

پرورش و راه و شهرسازي مطرح شده است.
شايد به دليل همين ش��كل آسيب ها است كه محمد 
فاضلي جامعه ش��ناس اعتقاد دارد صنعت نفت اكنون 
نبايد براي پيشبرد اهداف خود در مناطق ميزبان خود را 
جانشين كاركرد هاي حاكميتي و ارايه خدمات توسط 
ساير نهادها كرده و براي تاثيرگذاري بر تصميمات ايشان 

از منابع و توان سازماني خود استفاده كند. 
 اتفاقي كه البته به نظر مي رسد در بعضي موارد و مناطق 
خاص نفتي در حال رخ دادن اس��ت. محس��ن اميريان 
مدير سابق نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خيز 
در سال 94 به شكل متفاوت »حكمراني وزارت نفت« 
در جزاير جنوبي مانند خارك، س��يري و الوان اش��اره 
كرده و گفته بود: »پيش ت��ر حكمراني در برخي جزاير 
با وزارت نفت بوده و حال بناست نهادهاي ديگري وارد 
شوند و وظايف خود را انجام دهند«. او در آن زمان از نياز 
به »س��ازماندهي مديريت وزارت نفت در اين جزاير« 

صحبت كرده بود. 
عبدالحميد امامي مدير فعلي نظارت بر طرح هاي عمراني 
مناطق نفت خيز در نشست خبري روز گذشته خود در 
پاسخ به پرسش »تعادل« در مورد شكل حكمراني فعلي 
وزارت نف��ت در اين چند جزيره پاس��خ داد: »در مورد 
مديريت اين جزاير با شوراي عالي شهرسازي مشاركت 

وجود دارد«. 
امامي موضوع جزيره خارك را به دليل داشتن جمعيت 
بومي محدود از دو مورد ديگ��ر جدا كرده و در نهايت 
عنوان كرد: »در خصوص جزاير، سياست وزارت نفت 
اين است كه مسووليت كليه كارهاي خدماتي به عهده 
نهادهاي مربوطه )آموزش و پرورش، راه و شهرسازي، 
بهداشت و...( باشد و تاكنون نيز مشاركت الزم انجام 

شده است«. 

گروه انرژي    
پنجمين كنفرانس و نمايشگاه انرژي خورشيدي ايران 
با موضوع »بررس��ي چالش هاي فضاي كس��ب و كار 
انرژي هاي تجديدپذير در سال 97 « ديروز در دانشگاه 
تهران برگزار ش��د و مهم ترين چالش هاي پيش روي 
توسعه انرژي هاي تجديدپذير مورد بررسي قرار گرفت.

در اين كنفرانس محمد پور اميري، مديرعامل انرژي 
نوين مهرآباد، ع��دم تخصيص عوارض برق توس��ط 
سازمان برنامه و بودجه در سال 96 را يكي از مهم ترين 
داليل رشد كند اين صنعت عنوان كرد و توضيح داد: 
»با توجه به آنكه عوارض برق تامين كننده بودجه خريد 
برق تجديدپذير هستند، عدم تخصيص آن در سال 96، 
به خصوص سرمايه گذاران خارجي را تحت تاثير قرار 
داد. اين موضوع موجب ش��د تا در اواخر سال گذشته 
نيروگاه ها نتوانند مطالبات خود را دريافت كنند. اين 
موضوع به تدريج داشت به نيروگاه هاي كوچك ۱۰۰ 
كيلو واتي و پنج كيلو واتي و س��رمايه گذاران كوچك 

مي رسيد كه رفع شد.«
به گزارش ايلنا، پور اميري افزود: »از آنجا كه س��ابقه 
فعاليت ۱5 س��اله در اين حوزه دارم، بارها شاهد اين 
اتفاق بوده ام كه موجي از حمايت ها صورت گرفته است 
اما به دليل عدم مديريت صحيح، موجبات ورشكستگي 
عده كثيري از شركت هاي سرمايه گذار را فراهم آورد. 
در حال حاضر نيز به نظر مي رسد كه با موج سنگين تري 
مواجه خواهيم بود و عمده دليل آن نيز اين امر اس��ت 

كه معادالت جديد ارزي از پيش تعيين نشده بود.«
وي با بيان اينكه يكي از چالش هاي توسعه انرژي هاي 
تجديدپذي��ر، اخذ مجوزها بود كه خوش��بختانه اين 
موضوع به مرور در حال حل شدن است، ادامه داد: »در 
حال حاضر واردات تجهيزات و مواد اوليه تجديدپذير 
و موضوع نرخ ارز از مهم ترين مش��كالت ما به ش��مار 

مي رود. 
اي��ن در حالي اس��ت ك��ه تجهي��زات و م��وارد اوليه 
نيروگاه هاي تجديدپذي��ر در حقيقت كاالي مصرفي 
نيس��تند بلكه براي احداث نيروگاه ب��ه كار مي روند، 
نيروگاه برق توليد مي كند و برق كاالي اس��تراتژيك 
كشور است؛ بنابراين واضح است كه تجهيزات و موارد 
اوليه نيروگاه هاي تجديدپذير بايد جزو كاالي اساسي 

قرار گيرند كه متاسفانه اين امر در وزارت صنايع هنوز 
اتفاق نيفتاده اس��ت.« پ��ور اميري با اش��اره به اينكه 
يكي ديگر از چالش هاي موجود بر س��ر راه انرژي هاي 
تجديدپذي��ر عدم هماهنگي س��اتبا و توانير اس��ت، 
خاطرنش��ان كرد: »اين ناهماهنگي بر اثر موضوعات 
و مس��ائل كوچكي نظير مديريت بودجه و مسائلي از 
اين دس��ت، موجب شد تا بخشي از س��رمايه گذاران 
سيستم هاي خورشيدي چندين ماه در ابتداي امسال 
معطل بمانند كه در نتيجه آن، فرصت تهيه تجهيزات با 
قيمت مناسب از دست رفت و همچنين فرصت توليد 
برق در فصول بهار و تابس��تان را كه ش��بكه به شدت 

محتاج برق بود را نيز از دست داديم.«
وي يكي ديگر از موضوعات مهم حوزه تجديدپذيرها را 
موضوع پرداخت ماليات دانست و در اين رابطه گفت: 
»اين پرداخت ها به نحوي اس��ت كه كساني در حوزه 
تجديدپذيرها اش��تغال دارند، پيمانكاران و صاحبان 
نيروگاه ها، همگي موظف به پرداخت ماليات بر حقوق 
هستند. همچنين ماليات عملكرد به ميزان ۲5 درصد 
را نيز باي��د پرداخت به نحوي كه ب��راي نيروگاه هاي 
تجديدپذير كه هزينه نگه��داري و تعميرات چنداني 
ندارند، برابر ۲5 درصد درآمد فروش برق اس��ت عالوه 
بر موارد فوق، در واردات تجهي��زات تجديدپذير نيز، 

۲۰ درصد عوارض گمركي به دولت تعلق مي گيرد.«
مديرعامل انرژي نوين مهرآباد درباره حوزه نيروگاه هاي 
حرارتي در كش��ور و قيمت برق و يارانه هاي انرژي كه 
به برق تعلق مي گيرد، خاطرنش��ان ك��رد: »هنوز هم 
نمايندگان مجلس��ي داريم كه فكر مي كنند، قيمت 
ب��رق گران اس��ت، در صورتي ك��ه در مناطق جنوبي 

كش��ور قيمت برق برابر ۱۰ تومان بر كيلووات ساعت 
است و حتي در تهران قيمت برق معادل ۱۰۰ تومان بر 
كيلووات ساعت پرداخت مي شود كه اين قيمت ها تنها 

با يارانه دولت به مردم قابل دستيابي است.«
وي گفت: »در حالي كه تنها حمايتي كه در خصوص 
انرژي هاي تجديدپذير صورت مي پذيرد در قالب خريد 
به قيمت هاي تضميني است، كه آن هم با پول مردم و 

از عوارض برق مردم است.«
پور اميري يادآور ش��د: »تمام كس��اني كه در راستاي 
احداث نيروگاه هاي تجديدپذي��ر فعاليت دارند براي 
مثال در مرحله س��اخت ني��روگاه، الزام��ا نبايد افراد 
متخصصي باش��ند. بنابراين رون��ق اين حوزه موجب 
اشتغال عده قابل توجهي كارگر ساده نيز در اقصي نقاط 
كشور خواهد شد. حتي كشاورزان منطقه نيز در فصولي 
كه كس��ب درآمدي ندارند مي توانند با آموزش اوليه 

ساده به كسب درآمد در حوزه تجديدپذير بپردازند.«
اكبر اديب فر، مديرعامل شركت انرژي هاي تجديدپذير 
مپنا ني��ز در اي��ن رابطه تاكي��د ك��رد: »انرژي هاي 
تجديدپذير قادر هستند در مناطق محروم و روستاها 
به اشتغال پايدار بپردازند و اين امر در تمام نقاط كشور 
قابل توجيه خواهد بود، مي توان گفت اش��تغال پايدار 
در مناطق محروم و در زمان كوتاه يكي از مزاياي قابل 
توجه حوزه تجديدپذير محسوب مي شود كه با توجه به 
بهره برداري بلندمدت بالغ بر ۲۰ سال به تامين منافع 

آينده نيز خواهد پرداخت.«
اديب فر با اش��اره به نياز ش��ركت هاي فعال در حوزه 
تجديدپذير به تشكيل انجمن هاي قوي بين المللي و 
داخلي، اعالم كرد: »در سال گذشته انجمن انرژي هاي 
تجديدپذير را با حضور تمامي شركت هايي كه در اين 
حوزه فعال هس��تند، در اتاق بازرگاني ايران تشكيل 
داديم و تمامي مشكالت و معضالت را از طريق انجمن 
به شكل بهتري پيگيري نموده و به منظور تامين منافع 

آن اقدامات الزم را انجام داده ايم.«
وي در پاي��ان س��خنان خ��ود بي��ان كرد: »ش��رايط 
عضويت انجمن ساده در نظر گرفته شده است و كليه 
ش��ركت هاي فعال در زمينه انرژيه��اي تجديدپذير 
مي توانند عضو انجمن شده و در فعاليت هاي انجمن 

مشاركت نمايند.«

طرح جريمه پرمصرفان برق 
در دستور كار

ايس�نا       معاون وزير نيرو در ام��ور برق و انرژي 
گفت: در حال حاضر برنامه اي براي افزايش قيمت 
برق در دس��تور كار دولت قرار ندارد، اما براساس 
تمهيدات در نظر گرفته ش��ده، براي مشتركان 

پرمصرف جريمه در نظر گرفته ايم.
همايون حائري با بيان اينكه يكي از راهكارهاي 
مديريت مصرف كنترل مشتركان پرمصرف است، 
اظهار كرد: براي اين مهم برنامه جريمه مشتركان 
پرمصرف در دستور كار قرار گرفته كه نهايتا تا يكي 

دو ماه آينده اين طرح آغاز خواهد شد.
وي در خصوص تاثير تحريم هاي جديد بر صنعت 
برق عنوان كرد: تمام تالش دست اندركاران حوزه 
اين صنعت اين اس��ت كه كوچك ترين مشكلي 
براي صنعت برق كش��ور به وج��ود نيايد. البته 
اين مهم نيازمند همكاري مش��تركان است كه 
اميدواريم اين همكاري نسبت به گذشته افزايش 

بيشتري پيدا كند.
در همي��ن رابطه، رضا اردكاني��ان، وزير نيرو نيز 
چندي پيش اعالم كرد كه تعرفه مناسبي براي 
پرمصرف ه��اي آب و برق به دولت ارايه مي كند؛ 
چراكه حدود 8۰ درصد مصرف كنندگان برق در 
حد الگوي تعريف شده يا زير آن مصرف مي كنند 
و هيچ مش��كلي ندارند ولي در همين ش��رايط، 
پرمصرف هايي داري��م كه نباي��د از تعرفه هاي 
پايين برخوردار باش��ند؛ بنابراين اصالح قيمت 
به عنوان يك ابزار براي اصالح روند پرمصرف ها 

كمك كننده خواهد بود.

نحوه واگذاري پتروشيمي 
باختر زير ذره بين مجلس

ايرنا      نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي با 
تقاضاي تحقي��ق و تفحص از نح��وه واگذاري 
هلدينگ پتروشيمي باختر به بخش خصوصي 
موافقت كردن��د. جالل محم��ودزاده نماينده 
مهاب��اد در مجلس ش��وراي اس��المي در اين 
رابطه گفت: تقاضاي تحقيق و تفحص از نحوه 
واگذاري هلدينگ پتروشيمي باختر به بخش 
خصوصي ابتدا با حضور وزي��ر امور اقتصادي و 
دارايي در كميسيون اقتصادي مجلس بررسي 

و تصويب شد.
محمودزاده اظهار داشت: بررسي سوابق كاري و 
مالي سهامداران در ارتباط با واگذاري ها، بررسي 
عوام��ل دخيل در واگذاري و برنده اعالم ش��دن 
شركت مذكور، بررس��ي ارقام واقعي اعالم شده 
هلدينگ در زمان واگذاري، بررسي ضرر و زيان 
وارده به منابع دولتي و بيت المال در اين واگذاري 
و نحوه فروش محصوالت توليدي و قيمت آن از 
مهم ترين محورهاي اين تحقيق و تفحص است.

وي افزود: واگذاري 4۰ درصد س��هام هلدينگ 
پتروشيمي باختر از طريق نامناسب اطالع  رساني 
و در س��ه روزنامه با تيراژ پايين انجام شد، ۱۰۰ 
ميليارد تومان آن هم به صورت قسطي از سهام 
اين هلدينگ به فروش رسيد و برادران »ن« ۱۰۰ 
ميليارد س��هام را به صورت قسطي خريدند كه 
ارزش واقعي اين ۱۰۰ ميليارد، چهار تا پنج هزار 
ميليارد تومان است. وي گفت: ظاهرا اين كار زير 
زبانشان مزه كرده و خواهان افزايش ۱۱ درصدي 
سهم هلدينگ خود ش��ده اند كه باعث اعتراض 

گسترده سهامداران شده است.
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عكسروز

چهرهروز

چالش سينماي مستند با واقعيت روزمره
مهرداد اسكويي گفت: در سينماي مستند ما با واقعيت، زمان، درام و شخصيت پردازي چالش داريم و چگونگي مواجهه با اينها، مساله اي است 
كه به آن اشاره  خواهم كرد. اين فيلمساز درباره جذابيت ساخت درام از يك ماجراي واقعي، گفت: من يكي از كساني ام كه از كار حرفه اي  خود 
راضي هستم و سينماي مستند براي من فوق العاده است. خيلي ها از من پرسيده اند كه قصد نداري سمت سينماي داستاني بروي و پاسخ من 
هميشه اين بوده كه نه، زيرا زندگي انساني آنقدر پيشنهادهاي بكري به شما مي دهد كه نيازي نباشد به يك اتاق برويد و تخيل كنيد تا داستان 
جذابي را بسازيد. در سينماي مستند من فكر مي كنم از يك جاده خاكي مي روم، نمي دانم كه دقيقا از كجا بايد بروم يا چه چيزهايي در انتظار من 
است. وقتي يك چيزي را پيدا مي كنم، شناخت و كشف آن براي من جذاب تر از رسيدن به هدفي است كه شايد پيش از شروع در سر داشته ام. 

ايستگاه

»آريتا فرانكلين« بر پرده بزرگ
در حالي كه چند روزي از درگذشت 
خواننده سرشناس امريكايي كه به 
عنوان ملكه "روح"  شناخته مي شد 
مي گ��ذرد، بح��ث فيلم هايي كه 
مي بايست از زندگي وي ساخته شود 

بيش از هميشه مطرح شده است.
به گ��زارش ورايتي، زن��ي كه چند 

ده��ه لقب »ملكه روح« را يدك مي كش��يد هرگز ملكه پ��رده بزرگ نبود و 
نقش آفريني هاي آريتا فرانكلين محدود به حضورش در فيلم »برادران بلوز« 
و دنباله آن و اپيزودي از س��ريال  »اتاق ۲۲۲« مي شد اما حاال پس از مرگ، او 

ممكن است تبديل به يك ستاره فيلم شود.
هنوز مش��خص نيس��ت كه خبر مرگ اين ستاره موس��يقي امريكا كه روز 
پنجشنبه منتشر و باعث شد هزاران نفر از جمله باراك اوباما ياد و خاطرش را 
گرامي بدارند، منجر به تسريع ساخت دو پروژه مربوط به او بشود يا خير زيرا 
تهيه كنندگان دو پروژه قديمي درباره او هنوز كار را قطعي نكرده اند. يكي از اين 
دو پروژه يك فيلم بيوگرافيكي در دست كمپاني  ام جي ام است كه قرار است 
جنيفر هادس��ون در آن نقش آريتا فرانكلين جوان را بازي كند. آن يكي هم 
پروژه فيلم مستند/كنسرت »وقار فوق العاده« است كه نخستين بار در سال 
۱۹۷۲ فيلمبرداري و رها شد. اين فيلم در سال ۲۰۱۰ نجات داده و تكميل 

شد، اما دوباره در گرداب موانع قانوني گم شد.
ورايتي با تهيه كنندگان دو پروژه صحبت كرد كه الن اليوت تهيه كننده »وقار 
فوق العاده« گفت نمي داند مرگ اين ستاره چه تاثيري روي پروسه چند ساله 
دادگاه مربوط به فيلم خواهد گذاشت و اضافه كرد كه »خود خانم فرانكلين 

گفته بود اين فيلم را خيلي دوست دارم.« 

بازارهنر

بدرقه عزت سينماي ايران 

»كامكارها« در تهران كنسرت برگزار مي كنند

با بوسه پرويز پرستويي بر تابوت  عزت اهلل انتظامي 
و با زمزمه آواز ُحزن انگي��ز علي نصيريان و فرياد 
تس��ليت مردم به مجيد انتظامي، عزت سينماي 

ايران بدرقه شد.
جمعي از هنرمن��دان و مردم عالقه مند صبح ۲8 
مرداد ماه ساعتي قبل از آغاز مراسم تشييع پيكر 
زن��ده ياد  ع��زت اهلل انتظامي در ت��االر وحدت و 
خيابان اطراف آن براي خداحافظي با اين بازيگر 

جمع شدند.
س��اعت ۹:35 مراس��م رس��مي بدرقه  عزت اهلل 
انتظامي با پخش تالوت آياتي از قرآن كريم و نيز 

آهنگ سريال »هزاردستان« آغاز شد.
پرويز پرستويي كه اجراي برنامه را برعهده داشت 
در ابتداي سخنانش بيان كرد: هميشه سخنراني 
برايم سخت بود چون آدم حرافي نيستم اما امروز 
روز ديگري اس��ت و من هستم و يك سينه حرف. 
مگر اين سينما چند  عزت اهلل انتظامي داشت كه 
داريم  او را راهي مي كنيم؟ مگر در تمام اين سينما 
چند بازيگر هست كه بتواند »مش حسن« را بازي 
كند كه رخت بر بس��تن »مش حس��ن« را تماشا 

كنيم؟ پس امروز روز تريبون و سخنراني است. 
 او گفت: از خواب كه بيدار ش��ديم ديديم »عزت 
سينما« رفته اس��ت؛ عزتي كه هر چقدر »قدر«  
ب��ودي به پاي او نمي رس��يدي. ما دي��روز بعد از 
بيداري، خواب ديديم پير ِدير، بار س��فر بس��ته و 
گذاش��تيم او مثل آب از ميان انگشتان ما بگذرد. 
خواب ديديم سينماي كم جان ما يتيم  شده است. 
امروز مناسب ترين زمان براي سخن گفتن از پدر 

سينما است و واي كه چقدر دلم ُپر است.
پرستويي ادامه داد: او با طنازي مختص خودش 
مرام و مس��لكش را از جان و دل آموزش مي داد. 
براي ش��خص من  عزت اهلل انتظامي ُمرادي بود 
كه كلمانش را ُسرمه چش��م  مي كردم پس براي 
من ش��اگرد، استادي رفته اس��ت كه ديگر كسي 
همانند او را نخواهم ش��ناخت.  او افزود: به يادش 
كه مي افتم حيرت مي كنم از اينهمه صبوري ولي 

حتما به خاطر همراهي عزيزانش بوده است. 
پرستويي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به 
جمشيد مشايخي و محمد علي كشاورز و آرزوي 
س��المتي براي آنها گفت: خاك اس��تاد انتظامي 
را بقاي عمر اس��تاد نصيريان مي كنم و از ايشان 

مي خواهم به جايگاه آمده و صحبت كنند. 

علي نصيريان با تش��كر از حضور مردم بيان كرد: 
او متعلق به مردم اس��ت و اين روح و جاني كه در 
نقش هايش بود بر دل مردم نشست. او نمرده، زنده 
اس��ت، آن هم با كارهايي كه كرد. آقاي انتظامي 
انتظار نداشتم، اينجا )تاالر وحدت( براي تشييع 
بيايم. مي خواس��تم اينجا با هم يك بار ديگر كار 
كنيم. او يادآور ش��د: يك شبي با هم بوديم و من 
آوازي خواندم، او گفت كه وقتي ُمردم مي خواهم 
 تو س��ر قبرم آواز بخواني. حاال من هم مي خوانم: 

دُلم تنگ و آسمان تنگ و...
نصيري��ان پ��س از آواز كوتاه��ي كه ب��ا صدايي 
ُحزن انگي��ز خواند، افزود: عزت جان من به عهدم 
وف��ا كردم اما تو بدجور ما را تنها گذاش��تي. او در 
ادامه به شروع همكاري و سابقه فعاليت  عزت اهلل 
انتظامي در تئاتر اش��اره ك��رد. نصيريان با تاكيد 
براينكه حس خاصي به اين هنرمند داشته، اظهار 
كرد: به نظر من عزت اهلل انتظامي يكي از ركن هاي 
اصلي س��ينماي جديد بود و اميدوارم نسل هاي 
بعد از ما موفق ش��وند؛ هر چند كس��ي نمي تواند 
جايگزين كسي ش��ود ولي به لحاظ فرهنگي اين 

اتفاق مي تواند، بيفتد.
پ��س از بدرقه پيك��ر  عزت اهلل انتظام��ي از تاالر 
وح��دت، پيكر اين هنرمند ب��ا همراهي خانواده، 
بس��تگان، هنرمندان و دوس��تدارانش در قطعه 
هنرمندان و در كنار مرحوم خس��رو شكيبايي به 
خاك سپرده شد كه نزديك اين مقبره، قبرهاي 
داود رش��يدي و علي معلم نيز ق��رار دارد. كثرت 
جمعيت باعث شد كه پيكر اين هنرمند با مشقت 

فراواني وارد خانه ابدي اش شود.
رض��ا رويگ��ري، ابوالحس��ن داودي، هوش��نگ 
گلمكاني، مهدي فقيه و... ازجمله س��ينماگران 
حاضر در بهشت زهرا بودند.  عزت اهلل انتظامي ۲۶ 

مرداد ماه در سن ۹۴ سالگي از دنيا رفت.

گروه موس��يقي »كامكارها« ب��ه مديريت هنري 
هوشنگ كامكار روز سه شنبه سيزدهم شهريور 
ماه تازه ترين كنسرت خود را در تاالر رويال هال 

برگزار مي كند.
تازه ترين كنسرت گروه موس��يقي »كامكارها« 
س��اعت ۲۱ روز سه شنبه سيزدهم شهريورماه به 
مديريت هنري هوش��نگ كامكار در تاالر رويال 
هال تهران ميزبان عالقه مندان موسيقي است. در 
اين كنسرت كه با عنوان »بيابان بي كران« روي 
صحنه مي رود، قطعاتي با ۲ زبان فارسي و كردي 

به مخاطبان ارايه خواهد شد.
بيژن كام��كار نوازنده رباب و خواننده، پش��نگ 
كامكار نوازنده س��نتور، قش��نگ كامكار نوازنده 
س��ه تار، ارژنگ كامكار نوازنده تمبك، ارس��الن 
كام��كار نوازنده عود و خواننده، اردش��ير كامكار 
نوازنده كمانچه، اردوان كامكار نوازنده س��نتور، 
نيري��ز كامكار نوازنده ت��ار، هانا كام��كار نوازنده 
دف و همخوان، سهراب كامكار نوازنده سازهاي 
كوبه اي، صبا كامكار هم خوان، امير ناصر رنجبر 
نوازنده كمانچه و مريم ابراهيم پور هم خوان گروه 
اجرايي كنسرت پيش رو را تشكيل مي دهند. در 
بخش فارسي كنسرت، قطعه اي از اردوان كامكار، 
»بيابان بي كران« با شعري از موالنا، آهنگسازي 

ارسالن كامكار و خوانندگي ارسالن كامكار و هانا 
كام��كار، »در فراق« با ش��عري از پيام بهتاش به 
آهنگسازي حس��ن كامكار و خوانندگي ارسالن 
كام��كار و هانا كام��كار، »خانه ام ابري اس��ت« با 
شعري از نيما يوشيج، آهنگسازي ارسالن كامكار 
و خوانندگي ارس��الن كامكار و مريم ابراهيم پور، 
»به ياد مادر« به آهنگس��ازي ارس��الن كامكار و 
خوانندگي ارس��الن كامكار و مري��م ابراهيم پور 

اجرا مي شود.
گ��روه »كامكاره��ا« در بخ��ش ك��ردي ك��ه به 
خوانندگي بيژن كامكار برگزار مي شود، قطعات 
»كادل��ه ش��تاوان«، »گلي نيش��ان«، »گالويژ و 
سنجابه«، »قاسم خان«، »دره يارم« و »ده سره 

به لنگ« را اجرا مي كنند.

میراث

منار 900 ساله بسطام از تعادل خارج شد
سرپرس��ت پايگاه ميراث فرهنگي 
مجموعه بس��طام و خرق��ان گفت: 
طرح مطالعه و بررس��ي مرمت منار 
سلجوقي مجموعه تاريخي بسطام 
آغاز ش��د. حامد ع��ادل افزود: طرح 
مطالعات س��ازه اي و مقاوم س��ازي 
منار سلجوقي بسطام با حضور دكتر 

حجازي متخصص سازه و عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان آغاز شد. او گفت: 
با توجه به حركت مشهود منار و خارج شدن از حالت شاقولي و وجود ترك هاي 
س��ازه اي، كار مطالعات سازه اي منار براي استحكام بخشي اين اثر تاريخي در 
دستور كار قرار گرفت. سرپرست پايگاه ميراث فرهنگي مجموعه بسطام و خرقان 
افزود: با توجه به حساس��يت موضوع و لزوم انجام مستند نگاري دقيق و تهيه 
گزارش فني از وضع موجود، از ديگر تيم هاي متخصص از جمله متخصصان 
نقشه برداري و آزمايشگاه فني و مكانيك خاك براي بررسي راهكارهاي مناسب 
و انجام مطالعات ژئوتكنيك، تعيين سرعت موج برشي و مقاومت اجزاي ديوار 
براي حضور در مجموعه دعوت شده است. عادل گفت: در حال حاضر فاز نخست 
مطالعاتي منار آغاز شده و پس از انجام تجزيه و تحليل هاي الزم و تكميل گزارش، 
مقدمات اجرايي طرح به انجام مي رسد. منار سلجوقي بسطام با قدمتي ۹۰۰ 
ساله از ش��اخص ترين آثار مجموعه تاريخي بسطام است كه با توجه به خارج 
شدن از حالت تعادل از چهل سال گذشته تاكنون، توسط داربست هاي فلزي 
محصور شده است.  مجموعه بايزيد بسطامي آثاري از دوران سلجوقي به بعد را 
شامل مي شود و در كنار آن مرقد و خانقاه متعلق به »ابويزيد طيفور بي عيسي 
بن سروشان بسطام« ملقب به »سلطان العارفين « و از عرفاي نامي و مشهور 

ايران در قرن سوم هجري قمري قرار دارد.

تاريخنگاري

خروج عراق از پيمان بغداد 
بيست و نهم مرداد ۱338، پيمان بغداد به دليل خروج 
عراق از اين پيمان به سازمان پيمان مركزي، موسوم 
به »سنتو« تغيير نام داد و مركز پيمان به آنكارا منتقل 
شد. از اين تاريخ سازمان ياد شده با حضور كشورهاي 
ايران، تركيه، پاكس��تان و با نظ��ارت دولت انگليس 

تشكيل مي شد و امريكا عضو غير رسمي آن بود.
در بيس��ت و نهم آبان ۱33۴ كنفرانس كشورهاي 
عضو پيمان بغداد با شركت نخس��ت وزيران ايران، 
تركيه، عراق، پاكس��تان، انگلس��تان و وزير خارجه 
امريكا در بغداد به رياس��ت نوري سعيد نخست وزير 
عراق افتتاح شد. مقاله زير به بررسي آغاز و انجام اين 
پيمان مي پردازد. كش��ورهاي ايران، عراق، تركيه، 
پاكستان و انگلستان در سال ۱۹55 ميالدي  /  ۱33۴ 
شمسي با انعقاد پيماني هشت ماده اي كه به پيمان 
بغداد معروف شد در يك اتحاديه نظامي منطقه اي 

وارد شدند.
هدف از انعقاد پيمان بغداد كه به ابتكار آنتوني ايدن 
و آيزنهاور، وزراي خارجه  وقت بريتانيا و امريكا بنيان 
گرفته بود، ايجاد كمربندي دفاعي و امنيتي بر ضد 
توسعه طلبي هاي اتحاد جماهير شوروي و سرانجام 
حفاظت از ذخاير نف��ت و گاز منطقه  خليج فارس و 
جلوگيري از گسترش انديش��ه كمونيسم در ميان 
كش��ورهاي نفت خيز منطقه بود. اي��ن پيمان قرار 
بود مكمل پيمان آتالنتيك ش��مالي )ناتو( در اروپا 

باشد. اين پيمان در ابتدا ميان عراق، تركيه و با توافق 
نوري سعيد، نخس��ت وزير عراق و عدنان مندرس، 
نخس��ت وزير تركيه و با حمايت انگلس��تان منعقد 
شد. به فاصله كمي از اين توافقات، ايران، پاكستان و 
انگلس��تان بطور رسمي در بغداد به آن ملحق شدند 
و اين پيمان به نام پيمان بغداد به ثبت رسيد. امريكا 
گرچه بخش اعظم كمك لجستيكي و مالي پيمان 
بغداد را ب��ه عهده داش��ت، اما به دلي��ل اجتناب از 
رويارويي مستقيم با شوروي هيچگاه بطور رسمي 

به آن نپيوست.
پيمان بغداد متعاقب كودتاي عبدالكريم قاس��م در 
عراق � ۲3 تير ۱33۷ � ضربه اساس��ي ديد. قاسم كه 

يك نظامي چپگرا بود به اين پيمان روي خوش نشان 
نداد، در نتيجه مركزيت پيمان به آنكارا انتقال يافت و 
بعدها با خروج بغداد از آن به پيمان سنتو شهرت يافت. 
تفاوت پيمان بغداد با پيمان سعدآباد كه در ۱3۱۶ ش. 
ميان ايران، تركيه و افغانستان به امضا رسيد در اين 
بود كه در آن پيمان اين سه كشور متعهد شده بودند 
به خاك يكديگر تعرض نكنند ولي در پيمان بغداد، 
همكاري هاي متقابل نظامي پيش بيني شده بود. پس 
از پيروزي انقالب اسالمي، ايران از اين پيمان خارج شد 
و به عضويت كشورهاي غيرمتعهد درآمد )خروج ايران 
از اين سازمان در سال ۱۹۷۹و سه سال بعد از خروج 

پاكستان از اين سازمان روي داد( .

كیوسك

 روسيه گيت
 كابوس ناتمام ترامپ

    نيويورك تايمز: 
اين روزنامه در صفحه 
اول خ��ود، خب��ر از 
همكاري يك مش��اور 
ارش��د دونال��د ترامپ، 
با تي��م تحقيقاتي مولر 
منتشر كرد؛ اتفاقي كه 
ترام��پ ادع��ا مي كند 
از آن باخب��ر ب��وده و با 

هماهنگي او انجام ش��ده است. آنطور كه گفته 
ش��ده، براس��اس اين گزارش در ۹ ماه گذشته، 
مك گان، مشاور ارش��د ترامپ، حداقل 3 بار با 
مولر پرس��ش و پاسخ داش��ته كه مجموعا 3۰ 
س��اعت زمان برده اند و گفته شده كه برخي از 
ابعاد اقدامات ترامپ را كه تنها او مي توانس��ت 
افشا كند، فاش كرده است. در اين روزنامه، اين 
اقدام مك گان به عنوان يك تحول مهم بازتاب 
پيدا ك��رده چرا كه براي يك مش��اور حقوقي و 
وكيل چندان معمول نيس��ت كه اين ميزان از 
اطالعات را درباره موكلي كه در معرض تحقيقات 
قرار دارد، به يك بازرس افش��ا كن��د، در حالي 
كه مك گان به صورت رس��مي مشاور حقوقي 

رياست جمهوري امريكاست. 

    رپابليكا: 
مراس��م دولتي تشييع 
جنازه قربانيان سقوط 
پل »موراندي« ش��هر 
جنوا ايتالي��ا با حضور 
ي��ه  بلندپا م��ات  مقا
سياسي برگزار شد. اين 
روزنامه، در صفحه اول 
خود با انتشار تصويري 

از اين مراسم، به گزارشي درباره تشييع قربانيان 
پرداخ��ت. طبق اي��ن گزارش، اين مراس��م در 
شرايطي برگزار شد كه تعدادي از خانواده هاي 
قربانيان اين حادثه در اعتراض به مقامات دولتي 
در اين برنامه ش��ركت نكردن��د و ترجيح دادند 
مراس��م خصوصي برگزار كنن��د. همچنين در 
اين مراسم از آتش نشان ها نيز تجليل و تشييع 
۲ آلبانيايي مس��لمان نيز، با آداب خاكسپاري 
اسالمي برگزار شده است. آنطور كه گفته شده، 
برخ��ي از خانواده هاي قرباني��ان دولت جوزپه 
كونته را مس��وول اين حادثه مي دانند و دولت 
را سرزنش مي كنند كه با اهمال باعث بروز اين 
»فاجعه« شده است. دولت نيز شركت سازنده 
پ��ل را مورد انتقاد ق��رار داده و اين ش��ركت را 

مسوول اين حادثه معرفي كرده است. 

    ساندي تايمز: 
بوري��س جانس��ون، كه 
چندي پيش با توهين به 
زنان برقع پوش، از سوي 
بس��ياري افراد متهم و 
وادار به عذرخواهي شده 
بود، از مسجدي در غرب 
لندن بازديد كرد. طبق 
گزارش ساندي تايمز، او 

در اين بازديد، سخناني به زبان آورده كه تشديد 
اسالم هراس��ي را به دنبال داشته است. آنطور كه 
گفته شده، پس از سخنان جديد جانسون، بسياري 
افراد در صفحه فيس بوكش از او انتقاد و مخالفت 
خود را با اسالم هراسي ايجاد شده از سوي او اعالم 
كرده اند. پيش از اين نيز، در ماجراي اختالف بر سر 
خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، در گفت وگو با يك 
رسانه، به زنان مسلمان و حجاب آنها توهين كرده و 
زناني را كه نقاب بر چهره مي زنند به صندوق پست 

تشبيه كرده بود.

بررسي ميزان تاثير شبكه هاي اجتماعي در رويكرد امريكايي ها به مسائل مختلف

الههباقري
س��ال ها پي��ش از ورود ش��بكه هاي 
اجتماعي، روزنامه  ، راديو و تلويزيون، 
تنه��ا راه دس��تيابي افراد ب��ه اخبار و 
رويداد هاي جه��ان بود. همچنين دسترس��ي به 
فناوري هاي جدي��د، تقريبا ام��ري غيرممكن به 
نظر مي رس��د. در آن روزه��ا، در ذهن هيچ فردي 
نمي گنجيد كه روزي در كمت��ر از چند دقيقه، از 
بسياري رويدادها و خبرهاي تازه در جهان مطلع 
ش��ود. اين روزها اما تصور زندگي بدون دسترسي 
به اينترنت و ش��بكه هاي اجتماعي، غيرممكن به 
نظر مي آيد. اين وابس��تگي تا آنجا پيش رفته كه 
در برخ��ي موارد از آن به عنوان اعتياد ياد ش��ده و 
مراكزي براي رهايي از آن نيز در كشورها فعاليت 
دارند. همچنين آنچه كه اين روزها ديده مي شود 
رشد قابل توجه شبكه هاي اجتماعي و دسترسي 

آزاد و سريع به اطالعات به شكل فناورانه است.
كاربران اينترنت در جهان، اخبار را قبل از انتش��ار 
در رس��انه هاي مكتوب، در شبكه هاي اجتماعي و 
فضاي مجازي رويدادها را دنبال مي كنند. شايد به 
گفته برخي تحليل گران اين رشد دنياي مجازي، 
در جهان��ي كه روز به روز مدرن تر مي ش��ود، براي 
ش��هروندان زندگي راحت تري را به دنبال داشته 
باش��د اما نگراني هاي بس��ياري ني��ز ايجاد كرده 
اس��ت. از طرفي، روزنامه هاي كاغذي و رس��انه ها 
نگران از دس��ت دادن امپراتوري خود هستند، از 
طرفي، دسترس��ي آزاد به ش��بكه هاي اجتماعي، 
نفوذ ش��ايعات و اخبار دروغ جه��ت دار را افزايش 

داده است. 
با مش��اهده حج��م خب��ر و ايده هاي سياس��ي و 
اجتماع��ي در فضاي مج��ازي، به نظر مي رس��د 
رسانه هاي اجتماعي، يك ابزار قدرتمند در شكل 
دادن افكار عمومي هس��تند اما طب��ق تازه ترين 
نظرسنجي ها، بسياري افراد در سال هاي اخير به 
محتواي قرار گرفته در شبكه هاي اجتماعي بدبين 
هستند. آنطور كه گفته ش��ده، ميزان استفاده از 
ش��بكه هاي اجتماعي در س��ال ۲۰۱8، نسبت به 

سال گذشته ميالدي، كاهش ۶  درصدي داشته و 
بيش��ترين  درصد بدبيني به شبكه هاي اجتماعي 

نسبت به فيس بوك مربوط مي شود. 
همانط��ور كه گفته ش��د، ب��ه نظر مي رس��د كه 
شبكه هاي اجتماعي مي توانند تاثير قابل توجهي 
بر افكار عمومي داش��ته باشند اما نظرسنجي ها از 
ميان شهروندان امريكايي ، نتايج ديگري را نشان 

مي دهد.
طبق گزارش هاي مركز تحقيقات پيو، تنها حدود 
۲3 درص��د از جوان��ان ۱8 تا ۲۹ س��اله امريكايي 
اعالم كرده اند كه با مش��اهده محتواهاي سياسي 
و اجتماع��ي در فض��اي مجازي، دي��دگاه خود را 
در مقاب��ل موض��وع مورد نظ��ر تغيي��ر مي دهند. 
اين در حالي اس��ت ك��ه همانطور كه گفته ش��د، 
چالش ه��اي ايج��اد ش��ده در م��ورد فيس بوك، 
بدبيني بس��ياري ميان جوانان امريكايي نس��بت 
به شبكه هاي اجتماعي ايجاد كرده است. هرچند 
هنوز هم اين ش��بكه اجتماعي تعداد زيادي كاربر 
دارد اما ديگر حتي اخب��ار كمتري در فيس بوك 
به اش��تراك گذاشته مي ش��ود.آنطور كه در ساير 

نظرسنجي ها اعالم شده، ۷3 درصد از امريكايي ها 
نس��بت به انتش��ار اخب��ار جعلي در رس��انه هاي 
اجتماعي نگران هس��تند. اين مي��زان بدبيني در 
ميان بزرگس��االن امريكايي بيشتر است؛ چرا كه 
طبق نتايج نظرسنجي موسسه پيو، در ميان افراد 
3۰ تا ۴۹ س��اله امريكايي، تنها حدود ۱۴ درصد 
اعتراف كردن��د كه اخبار و ايده هاي ش��بكه هاي 
اجتماعي را پذيرفت��ه و ديدگاه خود را در موضوع 
مورد بحث عوض مي كنند. اين در حالي است كه 
در ميان افراد 5۰ تا ۶۴ س��اله، اين باورپذيري در 
ميان ۱3 درصد افراد ديده مي ش��ود. طبق نتايج 
اين نظرسنجي، بيش��ترين ميزان بي اعتمادي به 
شبكه هاي اجتماعي، در ميان افراد باالي ۶5 سال 
ديده مي شود؛ افرادي كه سال ها تغييرات مختلف 
سياس��ي، اجتماعي و تاريخي را شاهد بودند و به 
نظر مي رس��د هيجان هاي كاذب در ش��بكه هاي 
اجتماعي، نمي تواند نظر آنها را در مورد رويدادها 
تغيير ده��د. آنطور كه گفته ش��ده، ش��بكه هاي 
اجتماعي تنه��ا مي توانند نظر حدود ۶ درصد اين 

افراد را تغيير دهند. 

نفوذ مجازي ها در تغيير باور

آمارنامه
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