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وزير صنعت، معدن و تج��ارت از آمادگي اي��ران براي 
حمايت ويژه از فعالي��ت س��رمايه گذاران خارجي در 
بخش هاي صنعت و معدن كش��ور خبر داد. به گزارش 
ايرنا »رضا رحماني« در ديدار با تعدادي از سرمايه گذاران 
خارجي با اش��اره به ظرفيت ها و فرصت هاي بي نظير 
صنعتي و معدني ايران، گف��ت: براي فعاليت اثر بخش 
همه سرمايه گذاران خارجي در نقاط مختلف كشورمان، 
تمامي مشوق هاي قانوني را به كار مي بريم. وي با اشاره 
به تخصص گروه سرمايه گذاري هندي-آلماني در حوزه 
توليد پنل هاي خورش��يدي و راه ان��دازي نيروگاه هاي 
اين حوزه، تصريح كرد: اين صنعت از چند جهت براي 
كشور ما حائز اهميت است كه از مهم ترين عناوين آن 
مي توانيم به فرصت هاي صادراتي برق توليدي اش��اره 
كنيم. رحماني ادامه داد: با وج��ود همه محدوديت ها 
صنعت ما در حال رشد بوده و نيازمندي كشور به مصرف 
برق رو به فزوني است، لذا حضور سرمايه گذار خارجي 
در اين بخ��ش مي توان��د آورده خوبي ب��راي دو طرف 
داشته باشد. وي تاكيد كرد: نه تنها در اين صنعت، بلكه 
در س��اير حوزه هاي صنعتي و معدني هم فرصت هاي 
بي بديلي براي س��رمايه گذاران خارجي وج��ود دارد. 
رحماني گفت: يكي از مزيت هاي مهم كش��ورمان در 
همكاري ب��ا س��رمايه گذاران خارجي، وج��ود نيروي 
انساني توانمند ايراني است كه در كنار وجود مواد اوليه 

مناسب، از لحاظ تامين تجهيزات مورد نياز هم شرايط 
براي آغاز فعاليت شان كامال مهياس��ت. وي با اشاره به 
برخي پيشرفت هاي صنعتي كش��ورمان خاطرنشان 
كرد: صنايع بزرگ ف��والد، مس و آلوميني��وم ايران در 
حال توسعه روزافزون هستند و در آينده نزديك تامين 
انرژي مورد نياز اين صنايع و بخش هاي پايين دس��ت 
آنها مورد توجه خواه��د بود. وزير صنعت ب��ا دعوت از 
همه سرمايه گذاران قدرتمند خارجي براي مشاركت 
در طرح هاي صنعتي و معدني ايران، تصريح كرد: براي 
تسريع در روند فعاليت سرمايه گذاران خارجي تمامي 
ظرفيت ها و مش��وق هاي قانوني را ب��ه كار مي بنديم. 
رحماني با اش��اره به امنيت باالي س��رمايه گذاري در 
ايران، گفت: هيچ محدوديتي مانع توس��عه كشورمان 
طي ۴۰ ساله گذشته نش��ده و از اين پس هم نخواهد 
ش��د. وي اعالم كرد: فقط در بخش معدن و اكتشافات 
معدني امروز ظرفيتي بالغ بر ۵۰ ميليارد تن مواد معدني 
قابل اس��تخراج در ايران شناس��ايي ش��ده كه فرصت 
بسيار مناسبي براي مشاركت سرمايه گذاران داخلي و 
خارجي اس��ت. وزير صمت تاكيد كرد: اولويت نخست 
ما فعالسازي همين ظرفيت ها و ممانعت از خام فروشي 
در اين حوزه است، در همين راستا راه اندازي واحدهاي 
صنعتي توانمن��د براي تبديل م��واد معدني موجود به 

محصوالت با ارزش افزوده باال در دستور كار است.

رحماني اعالم كرد
 حمايت ويژه از سرمايه گذاران خارجي 

در صنعت و معدن  جمال بحري|
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي |

تش��ديد جنگ تجاري در دو س��وي اقيانوس آرام و 
افزايش تنش ه��اي اقتصادي ميان اي��االت متحده و 
چين در روزهاي گذشته، بازارهاي جهاني را به شدت 
تحت تاثير قرار داده است. دو قدرت عمده اقتصادي 
جهان ك��ه پ��س از روي كار آمدن دونال��د ترامپ به 
عنوان رييس جمهوري امري��كا وارد فضاي تازه اي در 
مناسبات تجاري خود ش��دند، اين روزها را در حالي 
پشت سر مي گذارند كه تبعات آخرين تصميم ترامپ 
مبني بر اعمال تعرفه 1۰ درصدي ب��ر 3۰۰ ميليارد 
دالر كاال و خدمات چيني به ش��دت بازارهاي منطقه 

شرق آسيا و جهان را از خود متاثر كرده است.
يكي از اين پيامدها كه در روز دوش��نبه و همزمان با 
از س��رگيري معامالت در بازارهاي جهاني ارز توجه 
بسياري از كارشناسان را به خود جلب كرد، كاهش 
ارزش يوان چين به پايين ترين سطح از زمان بحران 
اقتصادي س��ال 2۰۰8 ب��ود و فع��االن اقتصادي با 
سخت تر ش��دن صادرات به اياالت متحده از اول ماه 
س��پتامبر س��ال جاري اقدام به معاوضه يوان با دالر 
امريكا كرده اند. اين ام��ر اگرچه به تضعيف پول ملي 
چين و خروج س��رمايه از اين كش��ور منجر شده اما 
حداقل در ميان مدت صادرات كاالي چيني را براي 

توليدكنندگان اين كشور راحت تر خواهد كرد. 
از سوي ديگر دونالد ترامپ كه از آغاز زمامداري خود 
بر كاخ سفيد به دنبال تقويت اقتصاد كشورش برآمده 
و توانسته در سال هاي اخير آمارهاي اقتصادي امريكا 
را نظير اشتغال بهبود ببخشد، اكنون اگرچه توانسته 
ضربه اي س��نگين بر رقيب تجاري خود وارد كند و تا 
حد زيادي كسري تراز تجاري خود با جمهوري خلق 
چين را كاهش دهد، اما به نظر مي رسد كه حداقل در 

كوتاه مدت به نفع رقيب عمل كرده است.
رييس جمه��ور امريكا كه درص��دد تقويت توليد در 
داخل مرزهاي اين كش��ور بر آمده در شرايطي نظام 
تعرفه اي مرس��وم را به چالش كش��يده ك��ه انتظار 
مي رود، اعمال نظرهاي دفعي وي كه با شدت عمل 
نامتعارف همراه اس��ت در بلندمدت جايگاه دالر را 
به عنوان قدرتمند ترين وس��يله مبادل��ه در جهان 
تضعيف كند؛ روي��دادي كه ترامپ از آن خش��نود 

نخواهد شد.
 امريكا كه در سال هاي گذشته و حتي قبل از انتخاب 
ترامپ سياست ارزي چين را سرزنش مي كرد و ارزش 
اندك يوان در مقابل ساير ارزها را ناشي از دستكاري 
دولت چين تلقي مي كرد، در حالي به تشديد حمالت 
خود در قالب جنگ تج��اري ادامه مي دهد كه جنگ 
ارزي به راه افتاده از سوي چين، با عدم انفعال اياالت 
متحده وارد دوره جديدي ش��ده است. كاهش ارزش 
يوان اگرچه با تش��ديد خروج سرمايه از چين حداقل 
در كوتاه مدت پايدار خواهد ماند كه نوسان هاي دالر 

و يوان در مقطع فعلي س��مت و سويي هيجاني دارد. 
در واقع به نظر مي رسد امريكا كه از تغيير موضع پكن 
در رويكرد پولي نااميد ش��ده در قالب جنگ تجاري 
مي خواه��د ارزش دالر را در بلندم��دت كاهش دهد 
و به اين وس��يله به تقويت صنايع و كسب و كارهاي 

امريكايي بپردازد.
در اين س��ير اما سياس��ت مداران امريكايي مس��ير 
دشوارتري را نس��بت به همتايان چيني خود دارند. 
امريكاي به رهبري ترامپ در حالي س��عي مي كند 
كه گوي س��بقت را از رقي��ب چيني خ��ود بربايد. 
اما نهاد تصميم گير پولي يعني ف��درال رزرو در اين 
كشور از سطح بااليي از اس��تقالل برخوردار است و 
رييس جمه��ور نمي تواند به راحتي ب��ر تصميمات 
اين نهاد اث��ر بگ��ذارد. به همي��ن دليل اس��ت كه 
كاهش ۰.2۵ درصدي نرخ به��ره در اياالت متحده 
كه از س��وي جرمي پ��اول )ريي��س ف��درال رزرو( 
در روز چهارش��نبه هفته گذش��ته عنوان ش��د در 
روز بعد، پس از آنكه دونالد ترام��پ از اعمال تعرفه 
س��خن گفت بطور كلي بي اثر ش��د و رونق بازارها را 
به افت جدي تبديل ك��رد. درحالي كه كاهش بهره 
احتياطي فدرال رزرو دالر را تقويت كرده بود، س��د 
جديد ساخته شده بر مسير واردات چين، به سقوط 
ارزش دالر در برابر اسعاري همچون ين ژاپن و حتي 
پوند انگليس انجاميد. اما همانطور كه پيشتر اشاره 
ش��د، پيچيدگي هاي نظام پولي در امريكا به حدي 
نيس��ت كه تضعيف پايدار دالر حداقل به شكلي كه 
چين انجام مي دهد براي براي دولت ترامپ ميس��ر 
باش��د، مضاف بر اينكه تداوم ن��زاع موجود مي تواند 
نظام پولي بين الملل را با هرج و م��رج مواجه كند و 
س��اير قدرت هاي اقتصادي را به اعم��ال مداخله در 

ارزش گذاري پول ملي وا دارد.
اما در بررس��ي تاثيراتي كه اين روند بر اقتصاد چين 
خواهد گذاش��ت، آنچه بس��يار قابل توجه اس��ت، 
كاهش مصرف م��واد خام از س��وي اين كش��ور به 
عنوان بزرگ ترين توليد كننده كاال در جهان اس��ت. 
اين كشور كه بيش��ترين ميزان مواد خام و كاالهاي 
اساس��ي را در جهان مص��رف مي كند، مس��لما در 
صورت اثرپذيري از سياس��ت هاي تج��اري رقيب، 
ناچار به كاه��ش مصرف م��واد اوليه ش��امل نفت، 
كانه هاي فلزي- معدني و محصوالت پتروش��يمي 
خواه��د ش��د. بنابراي��ن انتظار م��ي رود كه س��اير 
توليدكنندگان در جهان نيز از اي��ن تصميم دونالد 
ترامپ به نوعي متاثر ش��وند، به خصوص در ش��رق 

آسيا كه كشورها رابطه تنگاتنگي با چين دارند.
مطابق ب��ا آنچه تاكنون گفته ش��د مي ت��وان انتظار 
داشت اين كاهش مصرف پايدار باشد با افزايش رشد 
اقتصادي هند به عنوان ديگر قدرت نوظهور در صحنه 
اقتصاد جهاني رفته رفته بخشي از عرضه مواد اوليه به 

سوي اين كشور تغيير جهت دهد.

واهمه يوان از تبعات جنگ تجاري

گزارشسخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

 واهمه »يوان«
 از تبعات جنگ تجاري

تشديد جنگ تجاري 
در دو س��وي اقيانوس 
افزاي��ش  و  آرام 
اقتصادي  تنش ه��اي 
ميان اي��االت متحده 
و چي��ن در روزه��اي 
بازاره��اي  گذش��ته، 
جهان��ي را به ش��دت 
تحت تاثير قرار داده اس��ت. دو ق��درت عمده 
اقتصادي جهان كه پس از روي كار آمدن دونالد 
ترامپ به عنوان رييس جمه��وري امريكا وارد 
فضاي تازه اي در مناسبات تجاري خود شدند، 
اين روزها را در حالي پش��ت سر مي گذارند كه 
تبعات آخرين تصميم ترام��پ مبني بر اعمال 
تعرفه 1۰ درصدي بر 3۰۰ ميليارد دالر كاال و 
خدمات چيني به شدت بازارهاي منطقه شرق 

آسيا و جهان را از خود متاثر كرده است.

جمال  بحري

 صفحه  5

بازار سرمايه

رشد دالري بازار سهام 
ادامه دارد

 نوس��ان بازارهاي مالي ايران كه از شهريور 13۹۶ 
و همزمان با اتخاذ سياس��ت پولي انبساطي بانك 
مركزي )كاهش نرخ سود سپرده بانكي از 18 درصد 
به 1۵درصد( آغاز و سپس با خروج اياالت متحده 
از برجام تشديد ش��د، در هفت فصل اخير پابرجا 
بوده و همچنان ادامه يافته است. چهار طبقه اصلي 
دارايي هاي مالي ايرانيان يعني ارز، طال، مسكن و 
سهام، در هفت فصل مورد مطالعه، رشدهايي بين 

13۵ تا 2۷۰ درصد را تجربه كرده اند. 

صنعت،معدن و تجارت

 5  چالش صنعتگران
 5 پيشنهاد دولتمردان

متوليان وزارت صمت، اين روزها در نشس��ت هاي 
متعدد با فعاالن اقتصادي به دنبال تعامل بيشتر با 
بخش خصوصي و حل وفصل مشكالت صاحبان 
كسب وكارها هستند. در يك نشست، وزير صمت 
كه به تازگي ميزبان برخي از هيات نمايندگان اتاق 
تهران بود، در جمع آنها از واگذاري و تفويض بيشتر 
اختيارات به تشكل هاي بخش خصوصي خبر داد. 
از سوي ديگر، معاون امور صنايع وزارت صمت هم 
كه در نشست ديگري در جمع اعضاي كميسيون 
صنعت اتاق تهران، پس از شنيدن مشكالت اعضاء، 
چند پيش��نهاد عملياتي براي ح��ل چند چالش 
اساسي صنعتگران رونمايي كرد. نخستين پيشنهاد 
براي حل مشكالت س��رمايه در گردش بنگاه ها، 
»افزايش س��هم تس��هيالت بخش صنعت« بود. 
پيشنهاد ديگر، اما »امكان گشايش اعتبارات داخلي 
به شرط امكان تنزيل براي ش��ركت هاي بزرگ از 
سوي بانك مركزي« بود، كه مورد اشاره قرار گرفت. 
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بازرگاني

رييس س��ازمان حمايت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان يك مقام مسوول گفت: ٢٥ قلم 
كاالهايي كه ب��ا ارز ۴2۰۰ توماني وارد كش��ور 
مي ش��وند، قيمت گ��ذاري ش��ده و نرخ گذاري 
مابقي كااله��ا به صورت خوداظه��اري و طبق 
فرمولي كه در اختيار توليد كننده است، صورت 
مي گيرد. عباس تاب��ش، در برنامه گفت وگوي 
ويژه خبري، درباره عملكرد سامانه رصد قيمت 
1۰۰ قلم كاال به صورت روزانه گفت: اين سامانه 
درمرحله اول حداق��ل قيمت، حداكثر قيمت و 
قيمت عرف 1۰۰ قلم كاال را به صورت روزانه به 
مردم مي رساند. مردم از طريق اپليكيشن هاي 
موجود و س��امانه 12۴ از طريق وب س��امانه را 
رصد كنند. او اف��زود: خدمات پ��س از فروش 
نيز در آينده در قالب يك س��امانه يكپارچه به 
مردم ارايه مي ش��ود. در آينده كاالهاي ديگر به 
اين سامانه اضافه مي ش��ود. چگونگي استفاده 
از س��امانه براي اطالع از قيمت كاالها مي تواند 
مردم را در خري��د هدايت كن��د و از توان مردم 
براي نظارت بر بازار كمك مي گيرد.با شفافيتي 
كه براي مصرف كنندگان ايجاد مي كنيم مردم 
مي توانند با استفاده از اين سامانه خريد خود را 
مديريت كنند. تابش افزود: اين سامانه خدمتي 
به مصرف كننده براي رصد قيمت كاالهاست. 
براي كاال دو نوع قيمت گ��ذاري داريم 2۵ قلم 
كاالهايي هس��تند كه ب��ر اس��اس ارز ۴2۰۰ 
توماني و بقيه كاالها خوداظهاري هستند كه بر 
اساس فرمولي كه در اختيار توليد كننده است 
در سامانه بارگذاري مي ش��وند. او اظهار كرد: بر 
اس��اس اطالعات موجود يك��ي از كاركردهاي 
سامانه اين است كه تخلفات را گزارش مي دهد 
اما فقط قيمت در اصناف رصد نمي ش��ود بلكه 
قيمت كاالها از مبدا تا مقصد رصد تا رس��يدن 
به دس��ت مصرف كننده رصد مي شود و قيمت 

مصوب در حلقه توليد تا مصرف رصد مي شود. 

دو شيوه نرخ گذاري كاالها 
در بازار

خصوصي سازي

معاون س��ازمان خصوصي س��ازي گف��ت: ورود 
سهام عدالت به بازار سرمايه به صورت مرحله اي 
خواهد بود و ام��كان انجام كار ب��ه صورت يكجا 
وجود ندارد. به گزارش فارس زهره عالي پور عضو 
هيات عامل و معاون واگذاري س��هام و بنگاه هاي 
سازمان خصوصي سازي با اشاره به مجموعه اي از 
تغيير رويكردها براي برنامه هاي خصوصي سازي 
مطابق ب��ا مصوبات هي��ات واگ��ذاري گفت: 18 
شركت از گروه دو در فهرست فروش قرار گرفتند، 
اما سهامشان عمدتا در حد يك عضو هيات مديره 
و غالبًا بيمه ها، پااليشگاه ها و شركت هاي بزرگي 
بودند. وي افزود: تا االن س��ه شركت براي فروش 
گذاشته شده كه متاس��فانه فاقد متقاضي بود. با 
مجوز شوراي هماهنگي سران سه قوه و تصويب 
هيات واگذاي در صورت عدم فروش ش��ركت ها 
در قالب فروش جداگانه و مستقل در بازار سرمايه 
با شرايط ويژه امكان فروش آن را در بازار سرمايه 
براي عموم فراهم مي ش��ود. اين مقام مسوول با 
بيان اينكه تع��داد زيادي از بنگاه ه��اي دولتي در 
گروه ي��ك هنوز به فروش نرفته گفت: فهرس��ت 
كلي اين ش��ركت ها به تصويب هي��ات واگذاري 
رسيده و به محض صدور دستور هيات واگذاري، 
براي قيمت گذاري بنگاه هاي موجود در ليس��ت 
سازمان خصوصي سازي فرآيند واگذاري در اين 
زمينه را ش��روع خواهد كرد. عالي پور با اشاره به 
موانع خصوصي س��ازي بنگاه هاي دولتي گفت: 
فش��ارهاي زيادي براي عدم ف��روش و تاخير در 
واگذاري ها بنا به داليل مختلف مطرح مي شود، 
اما با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري برنامه 
خصوصي سازي بايد با سرعت بيشتري انجام شود، 
ضمن اينكه قانون نيز محدوديت هايي را گذاشته 
تا تاخي��ري در برنامه خصوصي س��ازي صورت 
نگيرد. معاون واگذاري سهام و بنگاه هاي سازمان 
خصوصي س��ازي با اش��اره به تفاوت ساختاري 
شركت هاي دولتي با خصوصي يادآور شد: در حال 
حاضر پارادوكس هاي جدي ب��راي مديريت اين 
شركت ها وجود دارد كه اميدواريم با حمايت هاي 
دستگاه هاي مربوطه از سازمان خصوصي سازي، 
قادر به اجراي برنامه خصوصي سازي باشيم. اين 
مقام مس��وول همچنين درباره آزادسازي سهام 
عدالت گفت: حدود يك سال و نيم از ارايه اليحه 
سهام عدالت آزادسازي اين سهام مي گذرد. دولت 
اليحه خ��ود را ب��راي آزادس��ازي تقديم مجلس 
شوراي اسالمي كرده است. در حال حاضر سازمان 
خصوصي س��ازي به عنوان متولي امر س��ود اين 
س��هام را به مدت دو سال به حس��اب حدود ۴2 
ميليون نفر كه شماره شبا خود را در سامانه وارد 
نموده اند واريز كرده است. ش��ماره سامانه سهام 

عدالت براي ورود اطالعات مشموالن است.

ورود مرحله اي سهام عدالت 
به بازار سرمايه

اقتصاد اجتماعي

بي پناهي تاريخ فارس 
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رييس مجمع نمايندگان اس��تان خوزستان با اشاره 
به اينكه بعد از گذش��ت چهار ماه از س��يل مردم هم 
چنان در بالتكليفي هستند، گفت: دولت تالش هاي 
خود را هم چنان ادامه مي دهد اما متاسفانه روند كار 
هم در امر بازس��ازي و نوسازي مساكن و هم در رابطه 
با پرداخت خس��ارات در حوزه كشاورزي و دامداري و 
باغداران بسيار كند است. قاسم ساعدي در گفت وگو 
با ايسنا با اش��اره به آخرين وضعيت استان سيل زده 
خوزستان بيان كرد: گرچه سيل در مناطق سيل زده 
از بين رفته است اما آثار س��يل هم چنان باقي است. 
مي توان گفت كه آثار س��يل حتي از آث��ار جنگ نيز 
بدتر اس��ت چراكه گلوله هاي جبه��ه و جنگ صرفا 
در و ديوار ش��هر را از بين مي برد اما امروز سيل تمام 
زيرساخت هاي روستايي و شهري را از بين برده است. 
وي در ادام��ه اظهار ك��رد: دولت تالش ه��اي خود را 
انجام داده و همچنان نيز ادامه مي دهد اما متاس��فانه 
روند كار هم در امر بازس��ازي و نوسازي مساكن و هم 
در رابطه با پرداخت خس��ارات در حوزه كشاورزي و 
دامداري و باغداران بس��يار كند است. ما انتظار داريم 

دولت محترم گام هاي س��ريع تري ب��ردارد. نماينده 
مردم دش��ت آزادگان در مجلس تصريح كرد: مردم 
امروز در انتظار هستند و تنها تعداد كمي از كشاورزان 
بخش��ي از خس��ارات خود را دريافت كرده اند و هنوز 
اغلب كشاورزان خسارت خود را دريافت نكرده اند. با 
گذشت چهار ماه از سيل مردم هم چنان در بالتكليفي 
به سر مي برند و حقيقتا ناراحت هستند. براي پرداخت 
خسارت روش پيچيده اي را بر سر راه مردم گذاشته اند 
و فيلترهاي متعددي جلوي راه مردم گذاش��تند كه 
جالب نيس��ت. وي در ادامه تاكيد كرد: با اين روند و با 
تعاريفي كه ب��راي پرداخت خس��ارت در نظر گرفته 
شده مردم نمي توانند خسارت خود را دريافت كنند. 
ما انتظار داريم دولت اگر واقعا توان پرداخت خسارت 
را ندارد با ش��فافيت به م��ردم اعالم كن��د و اگر قصد 
پرداخت دارد ديگر كار را پيچيده و طوالني نكند. وي 
در ادامه با تاكيد بر اينكه سيل خسارت جدي به استان 
وارد كرده و آثار آن نيز هم چنان باقي اس��ت، گفت: 
در برخي از شهرس��تان هاي هويزه هنوز كارشناسان 

مسكن براي ارزيابي خسارات نرفته اند.

وضعيت سيل زدگان خوزستان بعد از چهارماه

خبر

رنا
: اي

س
عك

 وزير امور خارجه ايران
 در نشست مطبوعاتي اعالم كرد

سقوط بي سابقه پول ملي چين

 كف مطالبات ايران 
 بازگشت به صادرات

 8  ‚ 2  ميليون بشكه نفت

»يوان« سالح چين 

درجنگ با امريكا
گروه جهان| سمانه قرباني|

 چين اجازه داده كه يوان به براي اولين بار در بيش از 
يك دهه گذشته از برابري بسيار مهم ۷ رنمينبي در 
برابر يك دالر امريكا ضعيف تر شود. برخي ناظران بر 
اين باورند كه اين اقدام نشانه اي است مبني بر اينكه 
پكِن نااميد از مذاكرات تجاري، احتماال تمايل دارد تا 
از كاهش ارزش پول ملي خود به عنوان اهرم فشار در 
جنگ تجاري با امريكا اس��تفاده كند. رويترز نوشته، 
افت شديد 1.۴درصدي يوان چند روز پس از آن بود 
كه دونالد ترامپ رييس جمهورامريكا، با وعده اعمال 
تعرفه 1۰درصدي بر 3۰۰ميليارد دالر كاال چيني از 
اول سپتامبر، بازارهاي مالي را غافلگير كرد؛ امري كه 
باعث شد آتش بس تجاري كوتاه يك ماهه دو كشور 

متوقف ش��ود. تحليلگران مي گويند افت ارزش يوان 
مي تواند جبه��ه خطرناك ديگري )جن��گ ارزي( را 
ميان چين و امريكا ايجاد كند.  رويترز نوش��ته، بانك 
مركزي چين )پي بي اوس��ي( پيش��تر با تعيين نرخ 
روزانه ارز در ضعيف ترين سطح خود در 8 ماه گذشته، 
زمينه را براي كاهش ارزش يوان فراهم كرد. اين نهاد 
مالي پيش از آغاز به كار بازارها، ارزش متوسط روزانه 
يوان را ۶.۹22۵ نس��بت به ه��ر دالر تعيين كرد كه 
كمترين سطح از سوم دسامبر 2۰18 بوده است.  بانك 
مركزي چين اما دوشنبه با انتش��ار بيانيه اي كاهش 
ارزش يوآن را تبعات ناش��ي از جنگ تجاري دانسته 
و اعالم كرده كه تحوالت اخير سياست ارزي بانك را 

تغيير نخواهد داد. 
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 »تعادل« ميزان مداخله قوه مجريه 
در بازار ملك را بررسي مي كند

 قلمرو محدود دولت
 در بازار مسكن

 صفحه 9  

 صفحه 15  

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320



روي موج خبر

    پیگیری قانون عفاف و حجاب در سازمان 
بازرسی؛  میزان| 

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه بی دقتی و غفلت 
برخ��ی افراد در رعای��ت حجاب لزوم��ا به معنای 
مخالفت این افراد با ارزش های نظام، اسالم و انقالب 
نیس��ت، بر لزوم بازنگری دستگاه های مسوول در 
عمل به وظایف قانونی خود در زمینه حجاب و عفاف 
تاکید کرد و به سازمان بازرسی کل کشور دستور 
داد که ضمن نظارت بر عملکرد دستگاه ها در این 
زمینه، گزارش الزم را ارائه کند. به گزارش اداره کل 
روابط عمومی قوه قضاییه، آیت اهلل س��یدابراهیم 
رییسی در جلسه ش��ورای عالی قضایی با اشاره به 
تصویب سند عفاف و حجاب از سوی شورای عالی 
انقالب فرهنگی در س��ال 84 و تعیین وظایف هر 
یک از دستگاه های اجرایی، فرهنگی، اجتماعی، 
انتظامی و قضایی در این زمینه یادآور شد: در این 
سند برای 26 دستگاه وظایفی تعیین شده است. به 
عنوان مثال، وزارت ارشاد 21 وظیفه، وزارت علوم، 
تحقیق��ات و فناوری 17 وظیف��ه، وزارت آموزش 
پرورش 21 وظیفه و س��ازمان صداوسیما، وزارت 
کار، وزارت ارتباطات و ... هر یک وظایف فراوانی را به 

عهده دارند که کمترین آنها 5 وظیفه است.

  مخالفت برادر ملك س�لمان با پیوستن 
عربستان به ائتالف علیه ايران؛  ايسنا|

برادر ملك سلمان با بیان اینكه وي مخالف هرگونه 
جنگ عربس��تان با ایران اس��ت، افزود: اگر محمد 
بن سلمان خواهان پیوستن به ائتالف امریكایي- 
انگلیس��ي براي مقابله نظامي با ایران باش��د با او 
مخالفت خواهم كرد. ب��ه گزارش الخلیج الجدید، 
احمد ب��ن عبدالعزیز، اعالم كرد ك��ه وي مخالف 
هرگونه جنگ عربس��تان با ایران است زیرا چنین 
جنگي براي عربستان فاجعه بار خو اهد بود. احمد 
بن عبدالعزیز گفت: به ج��اي تبعیت از طرح هاي 
دونالد ترامپ كه منطقه را به جنگ سوق مي دهند 
بهتر است اقداماتي در راستاي متحد كردن شوراي 

همكاري خلیج )فارس( اتخاذ كنیم.

  ناوشكن دماوند امسال به نیروي دريايي 
ارتش الحاق مي شود؛ مهر|

فرمانده نیروي دریایي ارتش گفت: ما امسال الحاق 
ناوشكن دماوند در ناوگان شمال نیروي دریایي را 
خواهیم داشت. دریادار حسین خانزادي در حاشیه 
مراسم افتتاح مسابقات غواصي بین المللي نظامي 
2۰1۹ كه در جزیره كیش برگزار شد، افزود: این 
ناوشكن به طور كامل احیا شده و این كار در مدت 
18 ماه انجام شده اس��ت. تمامي ایراداتي كه در 
نمونه هاي قبلي این ناوش��كن وجود داش��ته در 
ناوشكن دماوند برطرف شده است. این ناوشكن 
به سامانه هاي راداري پیشرفته اي مجهز شده كه 
دس��تیابي به اهداف دور دست را براي آن میسر 
مي كند. فرمانده نیروي دریایي ارتش ادامه داد: 
این ناوشكن به تسلیحات جدیدي مجهز شده و 
در حال پیش بیني براي تجهیز ناوشكن دماوند به 

سیلوهاي پرتاب عمودي موشك هستیم.

  كشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي قادر 
به مقابله نظامي با ايران نیستند؛تسنیم|

مع��اون عملی��ات س��تادكل نیروهاي مس��لح 
گفت: امروز هیچ یك از كش��ورهاي منطقه اي و 
فرامنطقه اي در یك نب��رد زمیني قادر به مقابله 
با كش��ور ما نیس��تند و قدرت موش��كي ما نیز 
نقش بازدارنده ب��راي هرگونه تعدي منطقه اي و 
فرامنطقه اي دارد. سردار مهدي رباني در مراسم 
بزرگداشت 22 شهید تیپ فاطمیون شهرستان 
ش��هریار ادامه داد: دس��تاورد بزرگ دیگر عمق 
تأثیرگذاري ما بر س��واحل مدیترانه بود و جبهه 
ما به واس��طه تأثیرپذیري كشورهاي مسلمان تا 
مرزهاي رژیم صهیونیستي محور مقاومت را باز 
كرد، امروز حزب اهلل و حماس قدرت بسیاري پیدا 
كرده اند و دیگر نیازي به كمك ما ندارند و حزب اهلل 

لبنان دسترسي كاملي به تمام نقاط آنها دارد.

  ارز دانش�جويي تا ۲ ماه آين�ده در اختیار 
متقاضیان قرار مي گیرد؛   باشگاه خبرنگاران|

وزیر علوم گفت: طبق وعده هاي س��ازمان برنامه 
و بودجه و بانك مركزي، ارز دانش��جویي تا دوماه 
آینده تأمین خواهد شد. منصور غالمي در نشست 
همكاري هاي علمي بین المللي با حضور سفراي 
روسیه، اتریش، فرانسه و معاون سفارتخانه هاي 
آلمان مجارستان و سوییس اظهار كرد: خوشبختانه 
در چند سال اخیر دانشگاه هاي ما با انجام پروژه هاي 
تحقیقاتي مشترك با كشورهاي مختلف و اعزام 
اعضاي هیات علمي دانشجویان براي فرصت هاي 
مطالعاتي و از طرف دیگر پذیرش اساتید محققین 
دانش��گاه هاي كش��ورهاي دیگر براي حضور در 
سمینارها و كارهاي تحقیقاتي مشترك در بحث 

توسعه فناوري ورود بسیار خوبي داشتند .

   تحري�م اي�ران، به تمام منطقه آس�یب 
مي زند؛ فارس|

وزیر خارجه تركیه با اش��اره ب��ه »همكاري هاي 
س��ازنده با ایران« در موضوع س��وریه تاكید كرد: 
احیاي تحریم ه��اي امریكا علیه ای��ران به تمام 
منطقه آسیب مي زند. »مولود چاووش اوغلو« گفت: 
تحریم هاي ایاالت متحده علیه ایران در حال آسیب 
زدن به تمام منطقه خاورمیانه اس��ت. به نوشته 
»اسپوتنیك« چاووش اوغلو در سخنراني ساالنه 
در جمع س��فراي تركیه، با انتقاد از تحریم  امریكا 
علیه ایران، تاكید كرد: اعمال مجدد این تحریم ها 
]بعد از خروج واشنگتن از توافق هسته اي[ باعث 
آسیب دیدن تمام منطقه شده است. وي همچنین 
درباره تالش هاي مشترك آنكارا با تهران و مسكو 
براي یافتن راهكار سیاس��ي جهت پایان دادن به 
بحران س��وریه توضیح داد: »از طریق همكاري با 
ایران و روسیه در مذاكرات آستانه و سوچي، تالش 

مي كنیم تا ثبات مجددا در منطقه حاكم شود«.

ايران۲

كمالوندي در جمع خبرنگاران: 

ايرانيكماهديگرگامسومكاهشتعهداتهستهايرابرميدارد
در ش��رایطي كه اقدامات اروپاییان در خصوص برجام 
هنوز منجر به نتیجه مش��خصي براي ایران نش��ده، 
سخنگوي سازمان انرژي اتمي گفت: با ادامه بي عملي 
اروپایي ها در انجام تعهدات برجامي، طبق برنامه اعالم 
ش��ده، ایران حدود یك ماه دیگر گام سوم را برخواهد 
داشت. به گزارش صدا و س��یما، بهروز كمالوندي در 
حاش��یه نشس��ت خبري وزیر امور خارجه در جمع 
خبرنگاران، درباره جزییات گام سوم ایران در كاهش 
تعهدات هس��ته اي گفت: اگر طرف مقابل در یك ماه 
باقیمانده همچنان به تعهدات خود عمل نكند، براساس 
آنچه قبال رییس جمهور به عنوان رییس شوراي عالي 
امنیت ملي اعالم كرده است، حدود یك ماه دیگر گام 

سوم كاهش تعهدات برجامي برداشته خواهد شد.
وي با اش��اره به گزینه هاي متعدد ایران براي پیشبرد 
برنامه هسته اي افزود: در همین زمینه جلساتي را نیز 
برگزار مي كنیم و تصمیم نهایي در سطح مسووالن عالي 
كشور بوده و بسته به شرایط اتخاذ شده و پس از ابالغ 

اجرایي خواهد شد.
سخنگوي سازمان انرژي اتمي گفت: بسیار مهم است 
كه وزارت امور خارجه مش��خص كند شرایط چگونه 
پیش مي رود و طرف مقابل چه قدم هایي را برداشته و 

چه امیدهایي وجود دارد.
كمالوندي افزود: همان طور كه قبال اعالم شده، اقدامات 
بعدي ایران ش��امل تعلیق تعهدات اس��ت، بنابراین 
تعهدات كنار گذاشته نمي شود بلكه تعلیق مي شود و اگر 
آنها به تعهدات خود بازگردند، طبیعتا ما نیز باز خواهیم 

گشت و به تعهدات مان عمل مي كنیم.
وي افزود: آقاي ظریف نیز اشاره كردند كه در بین برخي 
از كشورها از جمله كشورهاي اروپایي، ترسي وجود دارد 
كه باید بر این ترس غلبه پیدا كنند، آنها این توانایي را 
دارند كه در مقابل امریكا بایستند و از تصمیمات خود و 
تعهداتشان دفاع كنند. معاون امور حقوقي و بین الملل 

س��ازمان انرژي اتمي گفت: هم اكنون این ظرفیت و 
توانایي وجود دارد و امریكایي ها تقریبا به همه دنیا از 
جمله روسیه، چین و كشورهاي اروپایي فشار مي آورند، 
البته زماني كه با این كشورها جداگانه صحبت مي شود، 
هیچ كدام زیربار فشارهاي امریكا رفتن را نمي پذیرند، 
اما مهم این است كه تصمیم جدي گرفته و اقدام عملي 

انجام دهند.
كمالوندي افزود: اگر اقدام آنها جدي باشد ممكن است 
نیازي به برداشتن گام سوم نباشد، اما اگر طرف مقابل 
قدم جدي برندارد حتما گام دیگري در پیش است؛ به 
این صورت كه هرچه جلوتر برویم، تعهدات كمتر شده 

و درعمل دیگر برجامي باقي نخواهد ماند.

  حجم ذخاير اورانيوم در حال افزايش است 
س��خنگوي س��ازمان انرژي اتمي در پاس��خ به سوال 
خبرنگار خبرگزاري صدا و سیما درباره روند اجراي گام 
دوم كاهش تعهدات ایران گفت: حجم ذخایر اورانیوم 
در حال افزایش است و درباره آب سنگین نیز با حداكثر 

ظرفیت كار مي كنیم.
كمالوندي افزود: براساس آنچه وزارت امور خارجه اعالم 
مي كند، اروپا حداقل در كالم اعالم مي كند مي خواهد 
اقداماتي انجام دهد، اما در عمل هنوز چیزي مشاهده 
نكرده ایم. وي گفت: گفته اند كه اینس��تكس فعال و 
پردازشي از تراكنش هاي مختلف انجام شده است، اما 
وزارت امور خارجه باید جمع بندي و ارزیابي داشته باشد 
تا ما نهایتا در جلسات مشترك با دستگاه هاي مختلف به 
این تصمیم برسیم كه آیا زمان آن رسیده كه گام بعدي 
را برداریم یا خیر؟ سخنگوي سازمان انرژي اتمي افزود: 
البته زمان آن از قبل مشخص شده یعني حدود یك ماه 
دیگر خواهد بود و این یك ماه منتظر تحوالت هستیم، 
فعال چیزي كه بشود با آن امیدوار بود كه گام سوم در 

پیش نخواهد بود، ندیده ایم.

كمالوندي گفت: كاهش تعهدات ایران به این مفهوم 
اس��ت كه از 1۳۰ تن آب سنگین و ۳۰۰ كیلو اورانیوم 
غني شده عبور كرده ایم. وي با بیان اینكه روند كار ما 
افزایشي است، افزود: روند كار ما شیب رو به باال دارد كه 
حركتي مانند قطار است یعني هرقدر زمان مي گذرد 
سرعت آن نیز باالتر مي رود.  سخنگوي سازمان انرژي 
اتمي تاكید كرد: ما عمال در مسیري قرار گرفته ایم كه 

سرعت ما براساس برنامه ریزي فني، هر هفته نسبت به 
قبل افزایش پیدا مي كند. كمالوندي گفت: این روندي 
است كه در داخل خود گام ها نیز پیش بیني شده است، 
یعني گامي را كه بر مي داریم ابتدا ممكن است با آرامش 
برداشته شود، اما هرچه جلوتر مي رویم، سرعت افزایش 
ذخایر باالتر مي رود. وي با بیان اینكه درصد غني سازي 
همان چهار و نیم درصد اس��ت، افزود: حجم ذخایر در 

حال افزایش است و درباره آب سنگین نیز با حداكثر 
ظرفیت كار مي كنیم و به بعضي بازارها صادراتي كوچك 
داریم كه براي حفظ آنها، آب سنگین به آنجا نیز صادر 
مي شود. معاون امور حقوقي و بین الملل سازمان انرژي 
اتمي در پایان گفت: آنچه مسلم است این است كه ما 
با كنار گذاشتن یا تعلیق تعهدات، سرعت فعالیت هاي 

هسته اي را افزایش مي دهیم.

معاون اجتماعي قوه قضاييه: 

صنعت و تجارتي نداشتيم كه حاال نگران از بين رفتن آن باشيم
معاون اجتماعي و پیشگیري از وقوع جرم قوه قضاییه در 
خصوص چشم انداز بهبود شاخص هاي رشد در كشور 
مي گوید: ما گذشته علمي، صنعتي و تجاري پر رونق در 
كشور خود نداشتیم و بازار پولداري براي تولید كنندگان 
خارجي بودیم. صنعت و تجارتي نداشتیم كه حاال نگران 

فاجعه بار بودن وضعیت آن و از بین رفتن آن باشیم.
محمدباق��ر الف��ت دی��روز در راس��تاي برگ��زاري 
سلسله نشست هاي »دوشنبه هاي گام دوم انقالب« 
اظهار كرد: پی��ش از ورود به بحث باید بگویم با تغییر 
ریاست قوه قضاییه بحث تحول مطرح شده و بنا است 
كه وضعیت به س��مت پاس��خگویي به نیازهاي مردم 
نیل پیدا كند. قبل از تغییر ایشان معاونت پیشگیري، 
آس��یب هاي قوه قضاییه را در 45۰ عنوان احصاء كرد 
كه از این میان 12 چالش اولویت دار را مش��خص كرد 
و باز از میان اینها 6 عن��وان مانند پرونده هاي وارده به 
دادگستري و... به عنوان ابر چالش مشخص شد. تالش 
ما این است حجم پرونده هاي وارده را كم كنیم و براي 

مثال مرجع اجراي احكام را برون سپاري كنیم.
معاون اجتماعي و پیشگیري از وقوع جرم قوه قضاییه 
عنوان كرد: 12 هزار موسس��ه دولتي داریم كه ممكن 
است علیه اش��خاص براي مطالبه وجهي دادخواست 
داده اند و ممكن اس��ت حاكم هم شده باشند. همین 
تعداد منجر به افزایش پرونده ها شده است كه اگر اینها 

را به نهاد و سازمان مالیاتي منتقل كنیم تاثیر زیادي 
در كاهش پرونده ها خواهد داشت. تحول مدنظر آقاي 
رییسي با حرف عملي نمي شود و نیازمند فكر هستیم.

وي خاطرنشان كرد: در رابطه با بیانیه گام دوم، تكالیف 
مشخص و بلندي براي حقوقدانان به صورت صریح و 
حتي غیرمستقیم در نظر گرفته شده است. هر كاري در 
جامعه انجام مي دهیم باید مبتني بر چارچوب حقوقي 

باشد. همه اقداماتي كه در رابطه با این منشور صورت 
مي گیرد مي تواند تحلیل حقوقي داشته باشد. حضرت 
آقا مقدمه اي در متن این بیانیه دارند كه گذشته ما را 
تصویرسازي مي كند. ما گذشته علمي، صنعتي و تجاري 
پر رونق در كش��ور خود نداشتیم و بازار پولداري براي 
تولید كنندگان خارجي بودیم. البته شاید وضعیت ما 
در حوزه صنعت و تجارت علمي رو به بهبود بود. حجم 

صادرات ما كجاس��ت كه در حال خراب شدن و از بین 
رفتن اس��ت؟ مي خواهم بگویم م��ا در معنا صنعت و 
تجارتي نداشتیم كه حاال نگران فاجعه بار بودن وضعیت 

آن و از بین رفتن آن باشیم.

  در انداختن طرحي تازه 
الفت افزود: در مسیر حفظ صنعت اگر بخواهیم سند 
گام دوم را پیاده كنیم اش��تباه مي كنیم. ساختن برج 
روي بناي فرسوده كار غلطي است. ما باید طرح نویي 
ایجاد كنیم. با اتكا به گذشته نداشته نمي توان گام دوم 
را برداش��ت. این گام دوم به نوعي گام اول است. كشور 
یك ضعف جدي دارد كه تا بر طرف نش��ود ما به جایي 
نمي رسیم. ابزار اقتدار ما، اقتصاد است. میان شكوفایي 
اقتصادي و نقش حقوقدانان باید ارتباط ایجاد شود. ما 
به تالش مضاعفي در این راس��تا نیازمند هستیم. اگر 
چرخ اقتصاد به حركت در نمي آید و درس��ت حركت 
نمي كند دلیلش این است كه نمي توانیم براي روابط، 

ضوابط تعیین كنیم.
معاون اجتماعي و پیشگیري از وقوع جرم قوه قضاییه 
تصریح كرد: هدف خصوصي س��ازي این بود كه چند 
قدم ما را به پیشرفت نزدیك كند اما به دلیل اینكه ما به 
عنوان حقوقدان نتوانستیم ضوابط را تعریف كنیم در 
این.حوزه ضعیف هستیم. اخیرا براي افزایش سرمایه در 

شركت هایي كه از طریق خصوصي سازي واگذار شدند 
افزایش مجدد دارایي ها را پیش بیني كرده اند. وقتي 
دارایي هاي ش��ركت را ارزیابي مجدد مي كنیم اعالم 
مي كنیم سرمایه افزوده شده در صورتي كه دارایي اي 
اضافه نشده است. این روش مزورانه و متقلبانه است. 
ما نتوانس��تیم ضابطه اي در این راستا مشخص كنیم. 
شركت هپكو در همین وضعیت قرار دارد. اگر ما روي 
این موضوعات تخصصي كار كرده بودیم به این وضعیت 
نمي رسیدیم. وي ادامه داد: ما دیگر نیازي به كلي گویي 
نداریم. آقا فرمودند اگر مي خواهیم روي وضعیت كشور 
كار كنیم باید روي مسائل اقتصادي تمركز كنیم و تاكید 
كردند هیچ راهي جز اقتصاد مقاومتي نداریم. ما باید به 
نیازهاي حقوقي كشور صحیح پاسخ بدهیم. منشور ارایه 
شده توسط مقام معظم رهبري، نشان دادن راه حل به ما 
بوده است. الفت تاكید كرد: ما در قوه قضاییه هم اقدام 
كردیم و گروه هاي متعددي تشكیل شد و روي منشور 
كار كردیم و برنامه هاي عملیاتي را در خصوص وظایف 
خود در قوه قضاییه تعریف كردیم و به آن وسعت دادیم. 
برنامه ه��اي عملیاتي جامع تر و وس��یع تر با همكاري 
نهادها و در صورت هم افزایي خوب مي تواند امكان پذیر 
باشد. ما در برنامه گام دوم دست همكاري را به سمت 
دانشگاهیان و حقوقدانان دراز مي كنیم تا از این شرایط 

نامطلوب خارج شویم.

امريكايي ها در خليج فارس 
مغلوب محض بوده اند

جانش��ین فرمان��ده كل 
س��پاه با اش��اره به جنگ 
رس��انه اي و عملیات رواني 
همه جانبه و متكثر جبهه 
دشمن علیه س��پاه تاكید 
كرد: پادزهر عملیات رواني 
دشمن، عشق و دلدادگي 
و خدمت رساني سپاه در عرصه هاي مختلف به مردم 
است. به گزارش س��پاه نیوز؛ س��ردار دریادار پاسدار 
علي ف��دوي در بازدی��د از روابط عمومي كل س��پاه، 
جنگ نرم رس��انه اي را مكمل پ��ازل جنگ اقتصادي 
امروز دشمن توصیف و مقطع كنوني را، شرایط جنگ 
هوش��مند قلمداد و تصریح كرد: در این كارزار بزرگ 
و سرنوشت س��از، رس��انه هاي متعهد و رسالت آشنا 
بایستي هوشمندانه و هم افزا عمل كرده و با انعكاس 
واقعیت ها و ظرفیت ه��اي بالنده و غني دروني، عالوه 
بر مأیوس ساختن دشمن، روح امید، نشاط، تالش و 
مجاهدت براي پیشرفت و بالندگي كشور در جامعه را 
ارتقا بخشند. دریادار فدوي افزود: جوانگرایي و اهتمام 
به ارتقاي سواد رسانه اي در سازمان براي آگاهي بهتر 
كاركنان و مدیران و نیز تولیدات رسانه اي متنوع بایستي 
بیش از گذشته مورد همت قرار گیرد. جانشین فرمانده 
كل سپاه در پایان با اشاره به سابقه اي از رویارویي نیروي 
دریایي سپاه با امریكایي ها در خلیج فارس و استیصال و 
درماندگي آنها طي چهل سال گذشته برابر ملت ایران، 
تصریح كرد: خداي بزرگ را ش��اكریم كه امریكایي ها 
در صحنه هاي رویارویي با فرزن��دان مومن، انقالبي، 
جهادي، غیور و والیت مدار ملت ایران در نیروي دریایي 
س��پاه، مغلوب محض و بازنده تمام عیار بوده اند كه به 
ویژه مي توان رخدادهاي 25 فروردین ماه س��ال 67 و 
22 دیماه سال ۹4 و همچنین انهدام پهپاد متجاوز آنان 

در ماه گذشته را به آنها یادآوري كرد.

 دولت موافق حضور زنان
در ورزشگاه ها است

ق��ي  حقو ن��ت  و معا
رییس جمه��ور مي گوید: 
دولت موافق حضور زنان در 
ورزشگاه ها است و این مساله 
هیچ منع قانوني ندارد. لعیا 
جنیدي در گفت وگو با ایلنا، 
درباره اینكه گفته  مي شود 
شرط حضور زنان در ورزشگاه ها بستگي به نظر دولت دارد 
این موضوع تا چه حد در كابینه پیگیري شده است، گفت: 
دولت موافق ورود خانم ها به ورزشگاه هاست و مي دانم 
وزارت وزش و جوانان هم همیشه پیگیر این موضوع بوده 
است. معاونت حقوقي نهاد ریاست جمهوري تاكید كرد: 
براي ورود خانم ها باید یك هماهنگي بین قوا به وجود 
بیاید. وي در خصوص اینكه عنوان مي شود آیا خانم هاي 
عالقه مند به حضور در ورزش��گاه ها مي توانند از طریق 
معاونت حقوقي ریاست جمهوري این موضوع را پیگیري 
كنند، گفت: دستگاه  اجرایي ذي ربطش وزارت ورزش و 
جوانان است اما اگر آنها كمكي را الزم بدانند حتما معاونت 
حقوقي پیگیري خواهد كرد. جنیدي درباره نظر قانون 
در خصوص ورود زنان به ورزشگاه ها عنوان كرد: كاري به 
بیرون كه چه اتفاقي افتاده است ندارم، از نظر من چیزي 
كه به موجب صریح قانون منع نشده اصل بر جواز است 
و این یك حكم حقوقي است. هیچ حقوقداني نمي تواند 
این حكم را زیر پا بگذارد زیرا این حكم روشن است.  عدم 
ورود زنان به ورزشگاه منع صریح نیاز ندارد و هنگامي كه 
این منع وجود ندارد، اصل بر جواز است و من منعي براي 
ورود زنان به ورزشگاه ندیده ام. فدراسیون جهاني فوتبال 
تا نهم شهریورماه به فدراسیون ایران زمان داده تا تكلیف 
حضور زنان در ورزشگاه ها مشخص شود. بحث حضور 
زنان در ورزشگاه ها براي تماشاي مسابقات فوتبال این 
روزها با هشدارهایي كه فدراسیون جهاني فوتبال داده 

بسیار جدي تر از قبل دنبال مي شود.

 تحريم ظريف در روابط 
بين المللي غيرقابل قبول است

معاون وزیر خارجه روسیه 
اقدام امریكا در تحریم وزیر 
خارجه ایران را اعمال فشار 
بي س��ابقه ارزیابي كرده و 
توضیحات��ي در رابط��ه با 
مواضع و تدابیر اتخاذشده 
مس��كو ب��راي مقابل��ه با 
تهدیدات احتمالي از جانب واشنگتن، پس از فروپاشي 
پیمان موش��كي داد. به گزارش تس��نیم ب��ه نقل از 
خبرگزاري »نووستي«، سرگئي ریابكوف در كنفرانس 
مطبوعاتي در مسكو، در این رابطه گفت: »مسلماً ما اقدام 
دولت امری��كا در اعمال تحریم علیه وزیر امور خارجه 
ایران را اعمال فشار بي سابقه اي ارزیابي مي كنیم كه 
به هیچ وج��ه در عرصه روابط بین المللي مدرن جایي 
نداشته و قابل قبول نیست.« معاون وزیر خارجه روسیه 
در تفسیر اوضاع پس از خروج امریكا از برنامه جامع اقدام 
مشترك )برجام( توضیح داد: »امریكا هنوز دیدگاه خود 
را درباره منعقد كردن توافقنامه جدیدي پس از خروج 
این كشور از برجام را مش��خص نكرده است. از ماه مه 
سال گذشته كه امریكا از توافق هسته اي با ایران خارج 
ش��د و در تمام طول مدتي كه طرف امریكایي از قصد 
خود براي امضاي »توافقنامه بهتري«  با ایران صحبت 
مي كند، تاكنون هیچ موضع گیري قطعي و پیشنهاد 
مشخصي در این باره ارایه نشده است«. این دیپلمات 
بلندپایه همچنین یادآور شد كه خطر آغاز دور جدید 
مسابقه تسلیحاتي پس از پایان موجودیت پیمان مربوط 
به نابودي موشك هاي برد كوتاه و متوسط كاماًل افزایش 
یافته و این كشور از گذشته درس عبرت گرفته و خود 
را براي پاسخگویي به چالش هاي جدید آماده مي كند. 
ریابكوف تأكید كرد كه روسیه به توسعه سامانه هاي 
موشكي امریكا بر اساس سیاست از بین بردن هرگونه 

تهدید امنیتي براي روسیه پاسخ خواهد داد. 

 آماده بازگشايي 
مرز خسروي هستيم

قائم مق��ام و س��خنگوي 
وزارت كش��ور با اشاره به 
نزدیكي ب��ه ای��ام محرم 
مي گوی��د: در س��ال هاي 
گذش��ته ۳ گذرگاه مرزي 
مه��ران در اس��تان ایالم، 
چذابه و شلمچه در استان 
خوزس��تان پذیراي زوار بودند، در س��ال جاري این 
آمادگي از طرف ایران به طور كام��ل وجود دارد كه 
گذرگاه مرزي خس��روي در اس��تان كرمانشاه هم 
بازگشایي ش��ود اما طرف عراقي فعال آمادگي كامل 
ندارد بنابرای��ن باید صبر كنیم تا ببینیم در روزهاي 
آینده دولت ع��راق مي تواند آمادگ��ي كاملي براي 
برقراري امنیت و ارایه خدمات به زائران در این گذرگاه 
مرزي را برق��رار كند یا خیر . س��اماني در خصوص 
انتقادات به وزارت كشور مبني بر عدم انتخاب استاندار 
زن در پاسخ به این سوال كه آیا ما در بدنه وزارت كشور 
بانواني نداریم كه بتواند وظیفه استانداري را به عهده 
بگیرد و جمع استانداران ما به این میزان مردانه نباشد، 
گفت: مهم این است كه ما باید به نقطه اي در كشور 
برسیم كه صرفا شایسته ساالري مالك انتصابات باشد 
و جنس��یت افراد چه زن بودن و چه مرد بودن اساسا 
هیچ گونه تاثیر مثبت یا منفي در انتصاب افراد در آن 
سمت ایفا نكند. ساماني همچنین در خصوص امكان 
الكترونیكي برگزار شدن انتخابات مجلس گفت: در 
قانون هم اشاره شده كه در حدود اعتبارات مصوب و 
با توافق شوراي نگهبان این مساله باید محقق شود. 
قطعا شرایط اقتصادي دولت هم این طور نیست كه 
ما االن بتوانیم ادعا كنیم كه هیچ مشكل مالي در این 
حوزه نداریم. نگاهمان این است كه مي توانیم به حد 
متعادلي از كار دست پیدا كرده و با كسب نظر شوراي 

نگهبان در این دوره كار را به پیش ببریم.

طرح مجدد دوتابعيتي ها ضعف 
هيات رييسه مجلس بود

عضو كمیس��یون امنیت 
ملي و سیاس��ت خارجي 
مجلس گفت: سخنراني 
در مجل��س براس��اس 
قرعه كشي است و برخي 
نماین��دگان مصونی��ت 
فراپارلماني خود را به رخ 
بقیه مي كشند. فالحت پیشه در مورد نتیجه شكایت 
شوراي عالي امنیت ملي از وي و الیاس حضرتي نیز 
اظهار كرد: ما به هیات نظارت دعوت شدیم و از خود 
دفاع كردیم. هیات نظارت نیز ش��كایت را رد كرد 
منتهي ش��وراي عالي امنیت ملي را خبر نداریم. از 
شخص آقاي رییس جمهور نیز بعید بود اینكه وي 
اطالع نداش��ته باش��د. نمایندگان در مجلس باید 
مواضع خود را اتخاذ كنند. بنده از 22سالگي تحلیل 
سیاس��ي دارم و به صورت رس��مي اعالم كردم كه 
توییت هاي بنده، نظرات شخصي است. نكته جالب 
این است كه شكایت كننده، تفاوت مدیریت تنش 
و مذاكره را متوجه نشده اس��ت.  عضو كمیسیون 
امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس درباره لیست 
متفاوت حاجي دلیگاني در م��ورد دو تابعیتي ها با 
لیست كریمي قدوسي نیز بیان كرد: از دستگاه هاي 
مربوطه نیز درخواست ارایه اطالعات كردیم كه ابتدا 
سپاه اعالم كرد كه این لیست را تحویل هیچ فردي 
نداده اس��ت و به كل تكذیب كرد. همچنین وزارت 
اطالعات اعالم كرد كه از این لیس��ت حدود یكصد 
نفره اي كه مطرح ش��ده فقط در مورد 4 نفر آن هم 
ظن و گمان وجود دارد وگرنه تایید كامل كردند و 
بقیه را به طور كام��ل رد كردند.  وي در مورد مطرح 
شدن مجدد بحث دوتابعیتي ها نیز گفت: این ضعف 
هیات رییسه مجلس بود كه اجازه طرح مجدد آن را 

در صحن علني مجلس داد. 
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چهره ها



پاورقي اقتصادي 3 كالن

وزارت اقتصاد مسوول نظارت بر اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد شد

تالشيبرايساماندهيمخارجدستگاهها
گروه اقتصاد كالن|

آنگونه كه هيات وزيران در خصوص پياده سازي بودجه ريزي 
مبتني بر عملك��رد تصويب كرده اس��ت بايد كارگروهي 
با مسووليت باالترين مقام دس��تگاه اجرايي يا مقام مجاز 
از ط��رف وي و ب��ا دعوت از اش��خاص ذي رب��ط در جهت 
پياده سازي تمام ابعاد بودجه ريزي مبتني بر عملكرد شامل 
برنامه ريزي، هزينه يابي و مديريت عملكرد تشكيل شود. 
اين كارگروه بخش جداگانه در ساختار سازماني دستگاه 
اجرايي محسوب نمي ش��ود. همچنين به موجب ماده اي 
ديگر از اين تصويب نامه، دستگاه اجرايي موظف است كه 
ساير پرداخت هاي غيرمس��تمر به كاركنان را معطوف به 
عملكرد و كارايي آنها محاسبه و پرداخت كند. گفتني است 
وزارت اقتصاد هم مسوول نظارت بر حسن اجرا شده است.

به گ��زارش »تع��ادل«، بودجه ريزي مبتن��ي بر عملكرد 
موضوعي بود كه دولت يازدهم از ابتداي روي كار آمدنش 
آن را وعده داده بود. دليل آن اين بود كه دولت سال ها به دليل 
تخصيص بودجه به دستگاه هاي بودجه خوار مورد انتقاد 
بود. دستگاه هايي كه گرچه دقيقا خروجي عملكردشان 
مشخص نبود اما همه ساله به ضريب مشخصي از افزايش 
بودجه بهره مند مي شدند. اين وعده در چهار سال نخست 
دولت حسن روحاني هرگز محقق نشد. در دو سال نخست 
نيز گرچه رييس سازمان برنامه و بودجه بارها مدعي شده 
بود كه محقق شده ولي در عمل چنين نبود و سازمان برنامه 
و بودجه از اين بابت مورد انتقادات شديد قرار مي گرفت. بااين 
همه با توجه به كاهش شديد فروش نفت ايران و به وجود 
آمدن كسري در منابع بودجه اي، دولت ناگزير به حركت به 
سمت بودجه نويسي مبتني بر عملكرد شده است. به اين 
ترتيب فارغ از نحوه اجرا، اكنون هيات دولت اقدام به برداشتن 

گامي در اين راستا كرده است. 

   پيشنهاد از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه
هيات وزيران به پيشنهاد مش��ترك وزارت امور اقتصادي 
و دارايي و س��ازمان هاي برنامه و بودجه كشور و همچنين 
سازمان اداري و استخدامي و به استناد بند )ج( تبصره )۲۰( 
ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور، آيين نامه 
اجرايي بند )ج( تبصره )۲۰( ماده واحده قانون بودجه سال 

۱۳۹۵ كل كشور را تصويب كرد: 
در ماده يك آيين نامه اصطالحات تعريف شده اند. مثال 
در تعريف نظارت عملياتي آمده است: »بررسي ميزان 
تطبيق فعاليت خدمت انجام شده با فعاليت خدمت 
پيش بيني شده )مورد تفاهم( كه از طريق اندازه گيري 
سنجه ها و شاخص هاي عملكرد در دوره اجراي فعاليت 

انجام مي گيرد.«
و همچنين در تعريف »ارزيابي«، هم آمده است: »سنجش 
عملكرد برنامه ها با اهداف و استانداردهاي پيش بيني شده و 
تحليل آثار و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي اجراي برنامه ها 

براي اصالح با باز تعريف اهداف در برنامه ريزي هاي آتي«
درباره »تفاهم نامه عملكردي«، هم آمده است: »سند 
مورد توافق ميان باالترين مقام دستگاه اجرايي و مدير 

واحد مجري«
همچنين در ماده دو اين آيين نامه آمده است: »در اجراي بند 
)ب( ماده )۷( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس��المي ايران - مصوب 
۱۳۹۵- دستگاه اجرايي موظف است اعتبارات هزينه اي 
ابالغي سال ۱۳۹۸ خود را در چارچوب مفاد دستورالعمل 
اجرايي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد مندرج در بخشنامه 
بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور اين تصويب نامه هزينه كند و 

كار گروهي با مسووليت باالترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام 
مجاز از طرف وي و با دعوت از اش��خاص ذي ربط در جهت 
پياده سازي تمام ابعاد بودجه ريزي مبتني بر عملكرد شامل 
برنامه ريزي هزينه يابي و مديريت عملكرد تشكيل دهد. اين 
كارگروه بخش جداگانه در ساختار سازماني دستگاه اجرايي 
محسوب نمي شود. همچنين دستگاه اجرايي موظف است 
فعاليت هاي اصلي را از فعاليت هاي مندرج در پيوست شماره 
)۴( قانون در انطباق با قانون يا مقررات تأس��يس دستگاه 
اجرايي و تكاليف مندرج در اسناد باالدستي احصا كند. در 
تبصره اين ماده آمده است: دستگاه اجرايي مكلف است در 
صورتي كه فعاليت هاي مندرج در پيوست شماره )۴( قانون 
با ماموريت ها و وظايف برگرفته از قانون يا مقررات تأسيس 
دستگاه اجرايي و تكاليف مندرج در اسناد باالدستي تطبيق 
نداشته باشد، نس��بت به بازبيني، تدقيق و اصالح آنها در 
چارچوب ماده )۱۴( اين آيين نامه در سال ۱۳۹۸ با پيشنهاد 

اصالح در اليحه بودجه سال آتي اقدام كند.
ضمنا دستگاه اجرايي موظف است شاخص هاي عملكرد 
مبتني بر فعاليت هاي اصلي را جهت سنجش كارابي، تبيين 
كند. و اهداف س��ازماني خود را بازنگري و بازتعريف كند و 
شاخص هاي كليدي عملكرد را جهت سنجش اثربخشي، 
تبيين كند  و در نهايت اينكه دستگاه اجرايي موظف است 
جهت بهبود مس��تمر عملكرد و كاهش هزينه ها، فرايند 

مديريت عملكرد را طراحي و اجرا كند.
در ماده ۳ اين آيين نامه هم آمده اس��ت: در اجراي بند )ي( 
ماده )۲۸( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي 
از مقررات مالي دولت )۲( - مصوب ۱۳۹۲، دس��تگاه هاي 
اجرايي موظفند موافقتنامه اعتبارات ابالغي هزينه اي خود را 
با سازمان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مبادله كنند.

در ماده ۴ نيز چنين عنوان شده است: دستگاه اجرايي موظف 
است با واحدهاي مجري خود تفاهم نامه عملكردي مبادله 
كرده و نس��خه اي از آن را جهت اطالع به سازمان سازمان 
مديريت و برنامه ريزي اس��تان ارسال كنند. پس از انعقاد 
تفاهم نامه عملكردي، تش��خيص انجام خرج موضوع مع 
)۱۷( قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب ۱۳۶۶- با 
مدير واحد مجري خواهد بود. تفاهمنامه عملكردي منضمن 

عناوين زير است:
  ميزان و روش توليد، تأمي��ن و ارايه محصول و خدمات 
اصلي و نهايي در قالب برنامه ها، فعاليت ها و س��نجه هاي 
عملكرد مندرج در پيوست شماره )۴( قانون و در قالب برنامه 
و خدمت نهايي مندرج در موافقتنامه هاي مبادله شده براي 

دستگاه هاي اجرايي استاني
   بهاي تمام شده فعاليت هاي موضوع 
   تعهدات و اختيارات دستگاه اجرايي

   تعهدات و اختيارات مديران واحدهاي مجريان
    نظام انگيزشي )شامل سياست هاي تشويقي و تنبيهي 
ب��راي او به محصول و خدمات با هزين��ه كمتر و كميت و 

كيفيت باالتر
در ماده ۵ نيز آمده اس��ت: واحدهاي مجري موظفند 
حقوق و مزاياي كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي 
مندرج در حكم كارگزيني و قراردادهاي منعقدشده را 

برابر قوانين و مقررات مربوط پرداخت كنند
در ماده ۶ و ۷ هم قيد ش��ده است: دستگاه اجرايي موظف 
است ساير پرداخت هاي غيرمستمر مربوط به كاركنان را 
معطوف به عملكرد و كارايي آنها محاسبه و پرداخت كند و 
دستگاه اجرايي موظف است اطالعات مورد نياز براي ارزيابي 
و نظارت عملياتي مبتني بر ميزان تحقق سنجه عملكرد 
و ش��اخص هاي عملكرد )كه در چار چوب دستورالعمل 

ابالغي سازمان تبيين مي شود( بر اساس برگه )فرم( هاي 
دستورالعمل موضوع ماده )۲( اين آيين نامه و مورد تاييد 
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان را در مقاطع زماني سه 
ماهه به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ارسال كنند.

در ماده ۸ هم آمده اس��ت: دس��تگاه اجرايي موظف است 
اعتبارات واحد مجري را بر اساس مفاد تفاهم نامه، در سامانه 
)سيستم( حسابداري به صورت جده به نحوي نگهداري كند 
كه امكان گزارش گيري رويدادهاي مالي هر يك از واحدهاي 

مجري بطور مجزا وجود داشته باشد.

   جابه جايي اعتبارات آزاد
طبق ماده ۹ اين آيين نامه به دستگاه هاي اجرايي كه در 
هزينه كرد اعتبارات هزيته اي خود براساس تفاهم نامه 
منعقد ش��ده با واحد مجري اقدام كنن��د، اجازه داده 
مي شود با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 
نسبت به جابه جايي اعتبارات فصول هر يك از رديف هاي 
هزينه اي و در سقف اعتبارات همان دستگاه بدون رعايت 
الزامات ماده )۷۹( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 

دولت - مصوب ۱۳۸۰ - اقدام كنند.
در ماده ۱۰، تمامي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 
)۵( قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب ۱۳۸۶ 
- يعني بانك ها و شركت هاي دولتي، مكلف شده اند در 
سال ۱۳۹۸ نسبت به تكميل و استقرار كامل سامانه 

سيستم حسابداري قيمت تمام شده اقدام كنند.
طبق ماده ۱۱ هم دس��تگاه هاي اجرايي موضوع بند )۱( 
ماده )۲۶( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي 
از مقررات مالي دول��ت )۲( مكلفتد گزارش اقدامات خود 
را در راستاي نقش��ه راه اجراي كامل حسابداري تعهدي 
در دوره هاي زماني ش��ش ماهه به خزانه داري كل كشور 
)واحدهاي اس��تاني به ادارات كل امور اقتصادي و دارايي 
ارسال كنند. در ماده ۱۲ هم دستگاه اجرايي مجاز شده اند 
از صرفه جويي هاي حاصل از تفاضل بين قيمت تمام شده 

مورد توافق در تفاهم نامه هاي منعقد ش��ده و هزينه هاي 
قطعي فعاليت يا محصول يا خدمت در همان دوره تفاهم نامه، 
مشروط به تأييد عملكرد مطلوب توسط سازمان و در سقف 
نخورهاي اعتباره پنجاه درصد )۵۰( را به منظور ايجاد انگيزه 
در كاركنان واحد مجري در قالب پرداخت هاي شهر مستمر 
و ارتقاي كيفي خدمات و محصوالت بر اساس دستورالعمل 
ابالغي سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور و پنجاه 
درصد )۵۰( ديگر را براي افزايش اعتبارات طرح هاي تملك 
دارايي هاي سرمايه اي دستگاه هاي ذي ربط و مازاد بر سقف 
تخصيص اعتبارات مصوب كميت��ه تخصيص اعتبارات 
موضوع ماده )۳۰( قانون برنامه و بودجه كش��ور، هزينه و 

گزارش آن را به سازمان ارايه كند. 
در تبصره آمده است: در خصوص دستگاه هاي اجرايي 
فاقد ذي حساب، تاييد مدير امور مالي جايگزين تاييد 

ذي حساب است.
طبق ماده ۱۳، دستگاه هاي اجرايي مكلفند تمام اطالعات 
مربوط ب��ه پرداخت حق��وق، فوق العاده هاي مس��تمر و 
غيرمستمر كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي خود را در 
پايان هر ماه از طريق سامانه ثبت حقوق و مزاياي مقامات، 
روسا، مديران و كارمندان دس��تگاه هاي اجرايي سازمان 
اداري و استخدامي كشور، در اختيار وزارت امور اقتصادي 
و دارايي و سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور قرار 
دهند. اختبارات فصل اول و ششم اين دستگاه ها در سقف 
تخصيص تعيين ش��ده، با اولويت، توسط خزانه داري كل 

كشور پرداخت مي شود.
ماده ۱۴ هم آمده: در اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد 
و به منظور تحقق وظايف و اهداف دس��تگاه هاي اجرايي، 
دستگاه اجرايي مجاز است عنوان، سنجه عملكرد، مقدار 
و قيمت تمام ش��ده فعاليت هاي ذيل برنامه هاي مصوب 
مندرج در پيوست شماره )۴( قانون را مشروط به آنكه در 
جمع اعتبارات هزينه اي آن برنامه تغييري ايجاد نش��ود، 
حداكثر تا س��ي درصد )۳۰(، با پيش��نهاد باالترين مقام 

دستگاه اجرايي و تأييد س��ازمان، در سقف اعتبار مصوب 
همان برنامه، اصالح كند. طبق ماده ۱۵ هم دستگاه هاي 
اجرايي موظفند در طراحي در خواست طرح پيشنهادي 
)RFP( سامانه )سيستم( نرم افزاري بودجه ريزي مبتني 
بر عملكرد، الزامات مندرج در پيوست شماره )۴( بخشنامه 
بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور را لحاظ كنند. همچنين سامانه 
)سيستم هاي نرم افزاري بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در 
دستگاه هاي اجرايي بايد عالوه بر قابليت تبادل اطالعات 
ميان سامانه هاي اداري، مالي و اختصاصي خود، امكان اتصال 
به خدمات مبتني بر اينترنت  )وب سرويس هاي سامانه هاي 
بودجه سازمان بر اساس مشخصات فني اعالمي )پروتكل( 

توسط سازمان را داشته باشد.
طبق ماده ۱۶ سازمان سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 
موظفند تخصيص اعتبار به دستگاه هاي اجرايي را براساس 
تحقق سنجه هاي عملكرد و ارزيابي شاخص هاي عملكرد 
برنامه ها و فعاليت هاي مندرج در پيوست شماره )۴( قانون 
و برنامه و خدمات نهايي براي دستگاه هاي اجرايي استاني 
)مندرج در موافقتنامه هاي مبادله شده( تعيين كنند تا پس از 
تصويب در كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده )۳۰( قانون 

برنامه و بودجه كشور ابالغ شود.
طبق ماده ۱۷- نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه   برعهده 

سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
اين آيين نامه كه به امضاي اسحاق جهانگيري معاون اول 
رييس جمهور رس��يده است، رونوش��ت آن به دفتر مقام 
معظم رهبري، دفتر رييس جمهور، دفتر رييس قوه قضاييه، 
دفتر معاون اول رييس جمهور، دبير خانه مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، معاونت حقوقي رييس جمهور، معاونت امور 
مجلس رييس جمهور، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت 
اداري سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس 
شوراي اسالمي، امور تدوين  و انتشار قوانين و مقررات، كليه 
وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتي، نهادهاي انقالب 

اسالمي و... ارسال شده است.
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   قدرت بازار چگونه خيز برمي دارد
 پس، آنچ��ه كه مورد نياز اس��ت يك تعهد تجديد 
ش��ده براي مهار كردن قدرت مازاد بازار اس��ت، هر 
جا كه وج��ود دارند و خيز برمي دارند، تا تالش براي 
احياي رقابت در اقتصاد ص��ورت گيرد . دخالت در 
سوءاستفاده از قدرت بازار را، مهم نيست كه چگونه 
اين سوءاس��تفاده رخ مي دهد، بايد تخلف از قوانين 
ضدانحصار دانس��ت. اقدامات ضد رقابت��ي را، حال 
مي خواهد از قدرت تك خريدار برخيزد يا انحصار، بايد 
غيرقانوني شود.  در اياالت متحده، شركتي كه سلطه 
مشروعيت بازار خود را به دست آورده، بدون اينكه در 
اقدامات ضدرقابتي دخيل باشد، در استفاده اش از 
قدرت بازار- نه فقط در تحميل قيمت هاي باالتر بلكه 
تحميل قراردادهاي ضد انحصار- آزادي عمل دارد. 
بر خالف اياالت متحده، در اروپا يك چنين شركتي 

را مي توان متهم به سوءاستفاده از قدرت بازار كرد.
والنت، شركت مهم دارويي، تنها توليد كننده اي كه 
تاييد »اف دي آ« را در توليد داروي سيپرين دارد، اين 

دارو براي آنهايي كه 
بيماري نادر كبدي به 
نام بيماري ويلسون 
دارن��د اس��تفاده 
مي ش��ود، از قدرت 
بازار خود در س��ال 
اس��تفاده   ۲۰۱۵
كرد ت��ا قيمت يك 
قرص را در برخي از 
كشورها تا يك دالر 

باال برد بنابراين هزينه عرضه يك س��ال آن معادل 
۳۰۰ ه��زار دالر ش��د. اين فقط يك قلم از ليس��ت 
بلند بااليي اس��ت كه فقط در اين بخش به تنهايي 
سوءاستفاده مي كند.  دكترين استاندارد ضدانحصار، 
همانطور كه كامل مي ش��ود، نوعا با يك دورنماي 
كوتاه مدت بر مصرف كننده و نيز با يك پيش فرض 
قوي كه بازارها طبيعتا رقابتي هس��تند، متمركز 
است. بنابراين همانطور كه دادگاه ها به كنش هاي 
غارتگري نگاه )مثبت( دارند، كنشي كه رقبا را براي 
برقراري موقعيت مسلط بر اساس آنچه  شركت هاي 
مي توانند قيمت ها را باال ببرند، بيرون مي رانند، به 
منافع كوتاه مدت قيمت هاي پايين مصرف كننده 
هم، بدون آنكه كوچك ترين نگراني نسبت به زيان ها 
وآس��يب ها دراز مدت داشته باشند، نگاه مي كنند. 
زماني كه اين دورنماي كوتاه مدت مصرف كننده به 
تك خريدار برسد مشكالتي را ايجاد مي كند. اندازه 
وال مارت آنچنان نفوذي به آن مي دهد كه مي تواند 
قيمت ها را تا حد عرضه كننده پايين بياورد. به ويژه در 
آن نقاط از اياالت متحده كه بيكاري باال است و تعداد 
اندكي كارفرما وجود دارد، وال م��ارت قدرت آن را 
دارد تا دستمزدها و شرايط كاري خود را در سطحي 
پايين تر از آنچه كه مي توانست در يك اقتصاد رقابتي 
وجود داشته باشد، تنظيم كند. اين براي اقتصاد بد 
اس��ت حتي اگر وال مارت برخي از آورده هايش را از 
قدرت بازار )تك خريدار( با مشتريانش سهيم كند. 
بنابراين، اگر به قدرت بازار فقط از چش��مان »اثر بر 
مصرف كننده« نگاه كنيم غلط است. وال مارت دارد 
اقتصاد را با بي رحمانه ترين شيوه خواسته اي كه براي 
منافع خود دنبال مي كند، به انحراف مي كش��اند؛ 
و آنچه به دس��ت مي آورد )از جمله س��هيم شدن با 
مشتريان( كمتر از آن چيزي است كه بقيه اقتصاد 

از دست مي دهند.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

سامانهپيامكي
روزنامهتعادل
بهشماره30005320در

دسترسشماست

اليحه ماليات بر عايدي سرمايه زنده است!
معاون پژوهش، برنامه ريزي و امور بين الملل سازمان 
امور مالياتي كش��ور گفت: مت��ن پيش نويس اليحه 
ماليات بر عايدي سرمايه نهايي شده است و در اليحه 
ماليات بر مجم��وع درآمد گنجان��ده و تقديم دولت 

خواهد شد.
به گزارش »تعادل«، گرچه در روزهاي گذشته برخي 
گمانه زني ها مبني بر ص��رف نظر دولت از ارايه اليحه 
ماليات بر عايدي س��رمايه خبر م��ي داد ولي اكنون 
اخبار حاكي از آن است كه دولت در حال نهايي كردن 
اين اليحه است. در همين زمينه احمد زماني معاون 

پژوهش، برنامه ريزي و امور بين الملل س��ازمان امور 
مالياتي كشور از عزم دولت براي اجراي نظام ماليات 
بر عايدي س��رمايه خبر داد و گفت: متن پيش نويس 
اليحه ماليات بر عايدي س��رمايه نهايي شده است و 
در اليح��ه ماليات بر مجموع درآمد گنجانده و تقديم 

دولت خواهد شد.
 زماني در خصوص برنامه دولت براي اس��تقرار نظام 
ماليات بر عايدي سرمايه گفت: سازمان امور مالياتي 
كش��ور با درك ضرورت تكميل و گسترش پايه هاي 
مالياتي به عن��وان يكي از راهكارهاي توس��عه نظام 

مالياتي و ارتقاي عدالت مالياتي، مطالعات و اقدامات 
الزم درخصوص استقرار ماليات بر عايدي سرمايه را از 

اواسط سال گذشته آغاز كرد.
وي اف��زود: تح��والت قيمتي در بازار امالك و س��اير 
دارايي ها در سال اخير كه عموما هنگام بروز نوسانات 
قيمتي به ش��دت هدف فعاليت هاي ب��ورس بازي و 
سوداگرانه قرار مي گيرند و منجر به افزايش و انحرافات 
قيمتي ش��ديدتر ناش��ي از ورود س��وداگران به اين 
بازارها مي ش��وند، س��ازمان امور مالياتي را به تسريع 
در ارايه اين اليحه مصمم تر ساخت و لذا اليحه جامع 

ماليات بر عايدي س��رمايه به نحوي كه عايدي همه 
انواع دارايي هايي از اين نوع ش��امل امالك، مسكن، 
س��هام، خودرو، طال، ارز و سكه و ساير حق االمتيازها 
را پوشش دهد، تهيه و تقديم وزارت امور اقتصادي و 

دارايي گرديد.
معاون پژوهش، برنامه ريزي و امور بين الملل سازمان 
امور مالياتي كشور خاطرنشان كرد: پيش نويس اليحه 
ماليات بر عايدي سرمايه با دستور وزير امور اقتصادي 
و دارايي در جلس��ات كارشناس��ي با حضور معاونين 
وزارتخانه و برخي صاحب نظران دانش��گاهي مطرح 
و تكميل و نهايي ش��د. موضوعي كه بايد به آن توجه 
كرد نظر برخي كارشناس��ان و صاحب نظران مالياتي 
مبن��ي بر ضرورت اس��تقرار نظام مالي��ات بر عايدي 

 س��رمايه در قالب نظام ماليات بر جمع درآمد اس��ت.
وي تصريح كرد: با توجه به اينكه سازمان امور مالياتي 
كشور مطابق دستور وزير امور اقتصادي و دارايي متن 
پيش نويس اليحه ماليات بر جمع درآمد را نيز در دست 
تهيه دارد و تدوين اين اليحه نيز در مراحل نهايي كار 
قرار دارد، مقرر ش��ده اس��ت اليحه ماليات بر عايدي 
سرمايه، مطابق متن نهايي شده موجود در قالب فصلي 

از ماليات بر جمع درآمد درج و تقديم دولت شود.
وي در خاتم��ه تاكيد كرد: موارد مطروحه از س��وي 
برخي رسانه هاي جمعي مبني بر عدم اراده يا تعلل در 
ارايه اليحه ماليات بر عايدي سرمايه يا كنار گذاشتن 
امالك و مس��كن از نظام ماليات بر عايدي س��رمايه، 

اصوال مصداق ندارد.

عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي گفت: بزرگ ترين 
رانت و فس��اد اقتصادي كش��ور در دو سال گذشته از 
محل اختصاص ارز نيمايي بوده و راه حل برون رفت از 
اين مشكل، پرداخت يارانه نقدي يا كاالبرگ از محل 

ما به التفاوت ارز ۴۲۰۰ توماني با ارز نيمايي است.
موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ توماني به يكي از چالشي ترين 
موضوعات اقتصادي كشور تبديل شده است. دولت از 
ابتداي اجراي اين سياس��ت در فروردين سال ۹۷ تا 
تير ماه س��ال جاري بيش از ۳۳ ميليارد دالر از منابع 
ارزي خود را صرف واردات كاال كرده اس��ت. اما بعد از 
گذشت ۱۶ ماه از اين تصميم، اثر چنداني بر معيشت 
خانواده ها از جمله دهك هاي پايين و قشر آسيب پذير 
نداشته است. در همين راستا ميثم رافعي اقتصاددان و 
عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي در گفت وگويي با 
فارس به تبيين كيفيت و اثرات اجراي اين طرح بررسي 

پرداخته  است.
رافع��ي در ابتدا با ارزيابي وضعيت اقتصادي كش��ور، 
گفت: هر دخالت��ي در بازار ازجمله چند نرخي كردن 
آن زمينه ساز رانت و فساد است. اين روزها فساد مثل 
يك كليد واژه در اقتصاد شده است. يكي از نمونه هاي 
آن تشكيل بنگاه هاي صوري است، بنگاه هايي كه وجود 
ندارند و فقط به خاطر اينكه بتوانند از اين ارز ۴ هزار و 

۲۰۰ توماني منتفع شوند، تشكيل مي شوند.
عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي با بيان اين نكته كه 

بزرگ ترين رانت و فساد اقتصادي كشور در اين دو سال 
گذشته رقم خورده است، گفت: سياست ارز ترجيحي 
موفقيت آميز نبود. دخالتي كه در مكانيزم بازار ارز از 
جانب بانك مركزي اتفاق افتاد، هيچ تاثيري در كاهش 
قيمت كاالهاي اساسي نداشت. حتي اگر با ارز آزاد اين 
كاالها به دست مردم مي رسيد چه بسا اثرات تورمي 
كمتري داش��ت و دهك هاي پايين درآمدي كمتر از 
اثرات تورمي آن متأثر مي شدند. دولت بايد نرخ ارز بازار 
آزاد را به رسميت شناخته و از دخالت هايي كه در سال 

گذشته بوده، جلوگيري به عمل بياورد.
رافعي افزود: راه حل مشكالت جاري، پرداخت يارانه 
نقدي يا كاالبرگ در قالب كارت هاي اعتباري اس��ت.

البته بايد به يك سري نكات حس��اس در اين زمينه 
توجه داشت. در سال گذشته جهش قيمت ارز اثرات 
فاجعه ب��اري بر دهك هاي پايين جامعه گذاش��ته و 
وضعيت درآمدي آنها را در وضعيت نامناس��بي قرار 

داد. بنابراين اگر بخواهيم يارانه نقدي پرداخت شود 
بايد شناسايي خيلي دقيقي در اين حوزه انجام شود 
تا اثرات منفي نداشته باشد. هرگز نبايد بدون مطالعه 
و شناس��ايي دقيق اصابت اين يارانه ها چنين اقدامي 

انجام شود.
وي با بيان اينكه كش��ور در وضعيت ركود تورمي قرار 
دارد، گف��ت: يارانه ها مي توانند ب��ا تحريك تقاضا، بر 
ريشه اصلي ركود كش��ور موثر باشند. نكته بعدي كه 
در پرداخت يارانه نقدي بايد مورد توجه قرار گيرد اين 
است كه اگر قرار است يارانه نقدي پرداخت شود، محل 
تأمين مالي آن بايد خيلي واضح و مشخص باشد. اگر 
قرار اس��ت يارانه ها از محل استقراض از بانك مركزي 
تأمين مالي شوند، بدون شك اثرات بسيار سنگين  تر 
و تورم زاتري را نس��بت به سياست گذش��ته نرخ ارز 

ترجيحي خواهند داشت.
رافعي در پايان با انتقاد از وضعيت اقتصادي كش��ور 
افزود: اگر يارانه نقدي از محل مابه التفاوت ۱۴ ميليارد 
دالر ارز ۴۲۰۰ توماني با ارز نيمايي تأمين مالي شود 
هيچ ايرادي ندارد و مساله و مشكلي پيش نخواهد آمد. 
اما در صورتي كه از محل اس��تقراض از بانك مركزي 
اتفاق بيفت��د، اثرات جبران ناپذيري خواهد داش��ت. 
دخالتي كه دولت در بازار ارز داشت به هيچ وجه موفق 
نبود. بايد يك انديشه درست و بزرگ بر اقتصاد كشور 

حاكم شود تا بتوان مشكالت را حل كرد.

پرداخت يارانه نقدي  از محل حذف ارز 4200 توماني تورم زا نيست
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اونس جهاني طال به 1459 دالر افزايش يافت 

بازار متشكل ارزي در آستانه تست گرم
گروه بانك و بيمه|احسان شمشيري|

فعاالن بازار متش��كل ارزي از انجام تست گرم در اين 
بازار در روزهاي آتي خبر دادند. سامانه اصلي اين بازار به 
سامانه هاي بانك ها، صرافي ها و چند بخش مختلف در 
بانك مركزي متصل است، بطوري كه كوچك ترين ايراد 
مي تواند همه فعاليت ها را تحت تاثير قرار دهد، به همين 
دليل افزايش دقت سامانه در اولويت است. در همين 

حال آخرين خبر از به تعويق افتادن اين بازار است.
به گزارش »تعادل«، به اعتقاد فعاالن و كارشناسان حوزه 
ارز، با راه اندازي اين بازار، »تهران« به پايتخت ارزي كشور 
تبديل خواهد شد. بازار متشكل ارزي اين امكان را ايجاد 
مي كند كه ساعت ۹ صبح هر روز، نرخ متوسط مشخص و 
معامالت بر اساس آن انجام شود. بازار متشكل ارزي مكاني 
براي عرضه و تقاضاي بي واسطه ارز است كه بر معامالت 
آني و نقدي اسكناس متمركز خواهد شد. با ايجاد اين بازار 
و مشخص  شدن نرخ در داخل كشور، عناويني مانند دالر 
سليمانيه يا دالر هرات به حاشيه خواهد رفت و فشارهاي 

بيروني براي تعيين نرخ ارز به حداقل مي رسد.

 شفاف سازي و امنيت بازار ارز
كارشناسان معتقدند، پياده سازي اين س��از و كار روشي 
مناس��ب براي كش��ف قيمت ارز خواهد بود و نرخ موزون 
متوسط كشف ش��ده در اين بازار، عددي است كه مبناي 
معامالت قرار مي گيرد و حداكثر نوسان در نظر گرفته شده 
براي آن نيز ۳ درصد است. بازار متشكل ارزي، نرخ را بر اساس 
معامالت واقعي مشخص مي كند، بطوري كه تعداد و قيمت 
ارز مبادله شده به صورت رسمي ثبت مي شود.همچنين 
فعاالن بازار ارز، راه اندازي بازار متشكل را پاياني بر فعاليت 
صرافي ها با دو يا چند دفتر يا حساب هاي متعدد بانكي به 
نام اقوام صاحبان صرافي مي دانند. اكنون ميان خريداران و 
فروشندگان ارز براي دريافت مبلغ مورد معامله نگراني وجود 
دارد، اما بازار متشكل ارزي اين دغدغه را برطرف و به نيابت از 

طرفين معامله، پول را به حساب آنها واريز مي كند.

 بازار متشكل ارزي مبتني بر اسكناس است
بازار متش��كل ارزي مبتني بر اسكناس است، بانك ها 
اسكناس ارز را از صرافي ها دريافت مي كنند و در صورت 

اعالم نياز آنها، اسكناس را نيز بر مي گردانند. اين موضوع 
تضمين شده و بانك ها موظف هستند همه نياز صراف ها 

به اسكناس را به صورت لحظه اي تامين كنند.
در اين بازار هر صراف موظف است يك حساب مبتني بر 
دالر، يك حساب مبتني بر يورو و يك حساب مبتني بر 
ريال در بانك مورد نظرش افتتاح كند، صراف به اعضاي 
ب��ازار وكالت مي دهد كه از حس��اب هاي وي به اندازه 
معامله ثبت شده در سامانه، برداشت و به حساب طرف 
دوم معامله واريز شود.پيش از اين از سوي بانك مركزي 
اعالم شده كه در آستانه عيد قربان فعاليت اين بازار آغاز 
خواهد شد و آنطور كه فعاالن اين بازار مي گويند، تست 
اوليه براي بازار متش��كل ارزي يا همان تست گرم اين 

بازار در اواخر هفته جاري انجام خواهد شد. تست گرم 
همان معامالت واقعي در اين بازار براي دريافت نقاط 

ضعف احتمالي است.

 ش�رط اس�تفاده بدهكاران ارزي از مزاياي 
قانون رفع موانع توليد

از سوي ديگر، بدهكاران ارزي در صورت تسويه يا تعيين 
تكليف بدهي خود مي توانند از مزاياي ماده ۲۰ قانون 
رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 

استفاده كنند.
 دبير كميس��يون اقتصاد هيات دول��ت در نامه اي به 
مديران عامل بانك ها اعالم كرد: تسهيالت گيرندگاني 

كه در مهلت هاي مقرر در آيين نامه منطبق با تعريف 
بدهكار در بند )ج( ماده يك آيين نامه باشند و با رعايت 
قوانين و مقررات مربوط نس��بت به تس��ويه يا تعيين 
تكليف بدهي خود اقدام كرده باشند، مشمول استفاده 
از مزاياي آيي��ن نامه اجرايي ماده ۲۰ قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور خواهند بود.

 قيمت طال، سكه و ارز 
 از س��وي ديگر، بازار ارز و طال روز دوشنبه 14 مرداد 
۹8 همسو با يكديگر نبودند و در حالي كه قيمت ارز 
ثابت و در مواردي كاهشي بود، قيمت ها در بازار طال 
و س��كه روبه افزايش رفت كه دليل آن رش��د اونس 

جهاني طال به 145۹ دالر بود. صرافي هاي مجاز بانك 
مركزي قيمت دالر را نس��بت به روز گذش��ته تغيير 
ندادند؛ بطوري كه قيمت خريد دالر در اين صرافي ها 
11 ه��زار و 8۰۰ تومان و قيمت فروش آن 11 هزار و 
۹۰۰ تومان است. اين صرافي ها هر يورو را به قيمت 
1۳ هزار و ۳۰۰ تومان خريدند و 1۳ هزار و 4۰۰ تومان 
فروختند كه نسبت به روز يك شنبه تغييري نداشته 
است. نرخ دالر در بازار آزاد به 11۹۹۰ تومان رسيد و 
نرخ لحظه اي دالر در سامانه سنا به 11۹۰۰ و يورو به 

1۳4۰۰ تومان رسيد. 
به دنبال اعالم اونس جهاني 145۹ دالري و نرخ دالر 
11۹۹۰ تومان و در مرز 1۲ هزار تومان، قيمت س��كه 
تمام بهار آزادي طرح جديد چهار ميليون و ۲4۰ هزار 
تومان معامله شد كه نسبت به روز قبل ۹5 هزار تومان 
افزايش يافته است.سكه تمام طرح قديم نيز با قيمتي 
معادل چهار ميلي��ون و 1۲۰ هزار تومان داد و س��تد 
مي شود كه افزايش 7۰ هزار توماني را تجربه مي كند. 
در اين ميان نيم س��كه دو ميليون و ۲5۰ هزار تومان 
قيمت دارد كه نس��بت به ديروز ۲۰ هزار تومان گران 
شده است. ربع سكه بدون تغيير قيمت يك ميليون و 
4۳۰ هزار تومان فروخته مي شود. اما سكه يك گرمي 
۹6۰ هزار تومان اس��ت كه قيمت آن 1۰ هزار تومان 

افزايش يافته است.
در طالفروشي ها هم هر گرم طالي 18 عيار 414 هزار 
و 8۰۰ تومان معامله مي شود كه 6۰۰۰ تومان نسبت به 
ديروز افزايش قيمت دارد. مظنه مثقال 17 عيار نيز به 1 
ميليون و 7۹7 هزار تومان رسيد. بانك ها نيز چهاردهم 
مرداد قيمت دالر را نس��بت به روز قبل كاهش دادند؛ 
بطوري كه قيمت خريد دالر در بانك ها كه 11 هزار و 
6۰5 تومان بود، دوشنبه به 11 هزار و 5۰5 تومان رسيد. 
ش��عب ارزي بانك ها هر يورو را 1۲ هزار و 85۹ تومان 
خريدند كه در مقايسه با قيمت 1۲ هزار و 8۹7 توماني 
روز يك شنبه، قيمت اين ارز نيز كاهش يافته است. هر 
پوند انگليس هم در شعب ارزي بانك ها به قيمت 14 
هزار و ۳۹ تومان خريداري مي ش��ود. در اين ميان ارز 
مسافرتي هم ارزان شد و با احتساب كارمزد به حدود 

1۳ هزار و 8۰۰ تومان كاهش يافت.

شفاف سازي عملكرد در گزارش مجمع پاسارگاد
صبح سيزدهم مرداد ۹8 س��الن بزرگ همايش هاي 
وزارت كش��ور ميزبان مجمع عمومي س��االنه بانك 
پاسارگاد بود. جايي كه بيش از ۹۰ درصد سهامداران 
اين بانك گرد هم آمدند تا شنونده گزارش عملكرد يك 

ساله هيات مديره باشند. 

 حضور 90 درصدي سهامداران
به گزارش شبكه اطالع رساني تدبير و اميد؛ اين مجمع 
با حضور بيش از ۹۰ درصد از سهامداران بانك پاسارگاد 
و قبليان نماينده س��ازمان بورس برگزار شد. پيش از 
رسميت جلسه و حضور اعضاي هيات رييسه، كليپي 
 از معرفي و فعاليت هاي بانك پاسارگاد و شركت هاي 
زير مجموعه آن پخش ش��د. در اين كليپ گزارش��ي 
از گروه مالي بانك پاس��ارگاد به نمايش درآمد كه در 
آن جزيياتي از نيروي انس��اني و دس��تاورد هاي مالي 
اين مجموعه ها مرور ش��د. تحقق اهدافي چون رشد 
اقتصادي، افزايش رونق و اش��تغال با وجود تش��ديد 
تحريم هاي بين المللي در كنار سخناني از وزراي نفت 
و اقتصاد درباره توانمندي و ظرفيت زير مجموعه هاي 
بانك پاسارگاد در انجام پروژه هاي عظيم اقتصادي، از 

بخش هاي درخور توجه اين كليپ به شمار مي رفت. 
پس از آن دكتر مجيد قاسمي نايب رييس هيات مديره 
و مديرعام��ل بان��ك پاس��ارگاد به هم��راه علي اكبر 
امين تفرش��ي عضو هيات مديره و جن��اب آقاي آرش 
به داش به عنوان ناظ��ر و خانم دكتر صديقه نعيميان 
مشاور حقوقي بانك به عنوان منشي به همراه مهندس 

صفاتي ب��ازرس قانوني براي رس��ميت مجمع با راي 
سهامداران پشت ميز قرار گرفتند.

 اجراي قانون در خرد ترين سطح
در ابتدا دكتر قاسمي با تشريح دشواري هاي فراوان براي 
تشكيل مجمع عمومي از توافق با بانك  مركزي و آماده 
شدن صورت هاي حسابرسي نهايي در واپسين ساعات 
ديش��ب خبر داد. با وجود موانع اداري تنظيم گزارش ها 
و صورت هاي حسابرس��ي، به دليل عدم مراعات تحويل 
اين اس��ناد تا ده روز پيش از تش��كيل مجمع، قاسمي با 
راي گيري از سهامداران، تاييد آنها را براي اين ديركرد با 
اجماع مطلق شركت كنندگان كسب كرد. قاسمي دليل 
اين امر را رعايت موارد قانوني در پايين ترين سطح دانست.

 تحقق اهداف، بيش از 100 درصد
پس از آن امين تفرشي عضو هيات مديره بانك پاسارگاد 
با ارايه گزارش��ي مفصل، عملكرد يك سال منتهي به 

اسفند ۹7 مجموعه را به سهامداران اعالم كرد.
 امين تفرشي با اشاره به تحقق 178 درصدي اهداف در 
جذب منابع بر مبناي اساليد هاي مختلف و نمودار هاي 
متعدد، به تش��ريح عملكرد و آم��ار و ارقام مالي بانك 
پاسارگاد در يك س��اله منتهي به اسفند ۹8 پرداخت. 
 افزايش 7۲6 درصدي س��ود خالص بانك از آمارهاي 

قابل توجه در گزارش اين عضو هيات مديره بود.
در ادامه دكتر مجيد قاسمي مديرعامل بانك پاسارگاد 
درباره رشد سپرده هاي نزد بانك گفت: »بانك پاسارگاد 

تسليم جريان هاي معمول براي افزايش سپرده ها نشده 
و همواره تالش داش��ته تا نهايت ت��الش خود را براي 
رعايت مقررات بانك مركزي در تعيين سود انجام دهد 
و در عين حال ثبات خوبي در رش��د سپرده ها داشته 
اس��ت.«در ادامه ارس��الن اميري عضو هيات عامل و 
معاونت توسعه انساني و طرح و برنامه بانك پاسارگاد با 
ارايه گزارشي از نزديك شدن بانك پاسارگاد به باشگاه 

هزار هزار ميلياردي ها تا يك ماه آينده خبر داد.

 چانه زني فشرده به جاي تقابل
دس��تور كار بعدي مجمع عمومي قرائت گزارش مهم 

صفاتي، بازرس قانوني بانك پاسارگاد بود.
در بند 8 گزارش حسابرس��ي از عملكرد مالي مطلوب 
بانك پاسارگاد در سال ۹7 سخن به ميان آمده است. با 
اين حال صدر بند 4 اين گزارش كه خبر از اختالف ميان 
بانك پاسارگاد و بانك مركزي مي داد موجب توضيحاتي 
از سوي مديرعامل بانك شد. بر اساس اين گزارش بانك 
مركزي 145۲ ميليارد ريال از حساب بانك پاسارگاد 
برداشت ش��بانه كرده و مبلغ ۳15۰ ميليارد ريال نيز 
بابت بدهي ه��اي ارزي و مابه التفاوت ن��رخ دارايي ها 
احتساب كرده است. پس از قرائت اين گزارش يكي از 
اعضاي مجموع عمومي و از سهامداران بانك پاسارگاد، 
با واكنش به اين ماجرا، نسبت به برداشت شبانه بانك 
مركزي از حساب بانك پاسارگاد، انتقاداتي را به عملكرد 
بانك مركزي مطرح كرد. قاس��مي در پاس��خ به اين 
سهام دار با نادرست خواندن اين انتقادات گفت: »16 

بانك ديگر نيز دچار اين  مشكل شدند و هيچ يك شكايت 
نكردند اما بانك پاسارگاد با نامه نگاري هاي متعدد بانك 
مركزي را مجبور به تعيين حسابرسي دقيق براي اين 
اختالف كرد و اين پروسه طوالني است اما در اصل ماجرا 
مبلغي از حساب ها كسر نشده و صرفا بدهي محسوب 
كردند.« مجيد قاسمي مجددا با تشريح دقيق پروسه 
پيگيري بانك پاسارگاد اضافه كرد: »اجازه نمي دهيم 

حقوق سهامداران خدشه دار شود.«
قاس��مي در ادامه ضمن قبول بخش��ي از انتقادات از 
عملكرد رياست اسبق بانك مركزي گفت: »شأن بانك 
مركزي در وضعيت فعلي اقتصادي كشور بايد حفظ 
شود.« مديرعامل بانك پاسارگاد با اين حال تضمين 

داد كه: »من از شرف بانك پاسارگاد دفاع مي كنم.«

 وصيتنامه اقتصادي آقاي مديرعامل
قاسمي همچنين درباره فعاليت هاي زير مجموعه هاي 
بانك پاس��ارگاد در پاس��خ به يكي از س��واالت كتبي 
س��هامداران گفت: »چندي پيش ب��ه صرافت افتادم 
تا وصيتنامه اي اقتصادي تنظي��م كنم و در آن تاكيد 
كنم كه توسعه اقتصادي كش��ور با محوريت بانك ها 
ض��رورت دارد چرا ك��ه بدون نقش مس��تقيم بانك، 
توسعه روند مطلوبي نخواهد داشت، به همين جهت 
بنگاه سازي توسط بانك ها اجتناب ناپذير است.« او در 
ادامه با تش��ريح مدل هاي ارتباط بانك ها و بنگاه هاي 
اقتصادي خرد و كالن و با ذكر مدل بانكداري ژاپن، به 
تشريح ديدگاه خود پرداخت. پس از اتمام توضيحات 

دكتر قاسمي، امين تفرشي بطور مفصل به ساير موارد 
گزارش حسابرسي پاس��خ داد.امين تفرشي در پاسخ 
به يكي از س��هامداران درباره ميزان ارزش ذاتي سهام 
بانك پاس��ارگاد در بورس گفت: »س��هامداران عمده 
بانك پاس��ارگاد در ب��ورس نقش آفريني نمي كنند.« 
در همين رابطه دكتر قاسمي با بيان اينكه: »قوام سهم 
بانك پاسارگاد به س��هامداران آن است و هيات مديره 
مسووليتي در اين رابطه ندارد« از اعضاي مجمع عمومي 
خواس��ت تا قواعد بازار را جهت افزايش ارزش س��هام 
رعايت كنند. تفرشي همچنين تاكيد كرد كه رقم تابلوي 

بورس از قيمت هاي كنوني باالتر است.

 حذف پاداش مديران پاسارگاد
در پايان جلس��ه س��ود ۳۰  تومان براي هر سهم با راي 
سهامداران تصويب ش��د و همچنين شركت موسسه 
حسابرسي دايا رهيافت مجددا به عنوان بازرس اصلي 
با راي مجمع عمومي انتخاب ش��د. همچنين در پايان 
روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه كثير االنتشار جهت 
درج آگهي هاي بانك پاسارگاد انتخاب شد. دستور كار 
آخر مجم��ع تصويب ميزان پ��اداش و جبران خدمات 
اعضاي هيات مديره بانك پاس��ارگاد بود كه در اقدامي 
كم سابقه با تصميم مديرعامل بانك پاسارگاد به علت 
آنچه عدم پرداخت سود ميان سهامداران خوانده شد، 
هيات مديره به صورت يك طرفه از پذيرش پاداش جبران 
زحمات يك ساله خود سر باز زد كه اين اقدام هيات مديره 

با تشويق سهامداران حاضر در مجمع همراه شد.
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 10 پيامد  مثبت 
تغيير واحد پول ملي

اعالم تصويب حذف چهار صفر از پول ملي و احتمال 
عرضه »تومان« به جاي »ريال« بر اين اساس، موضوع 
بحث هاي متنوعي شده و كار به طنز و لطيفه سازي 
هم كشيده شده است. هر چند اول بار نيست كه اين 
بحث مطرح مي ش��ود اما چون اين مرتبه در دولت 
تصويب شده و در قالب اليحه شايد به مجلس شوراي 
اس��المي برود، جدي تر از قبل است و مي توان عزم 

اجراي آن را بيش از گذشته دانست.
به گزارش ايس��نا، در نگاه واقع بينانه اما هر چند از 
اين كار نمي توان انتظار معجزه داش��ت، با اين حال 
ضرورتي اجتناب ناپذير اس��ت و تبع��ات مثبتي از 
اين دس��ت در پي دارد: 1. مبادالت روزانه را س��اده 
مي كند. واحد پولي هم وس��يله تبادل است و هم از 
قدرت خريد حكايت مي كند. همين حاال هم مردم 
يك صفر ريال را حذف مي كنند و »تومان« را به كار 
مي برن��د؛ رفتاري كه گردش��گران خارجي را گيج 
مي كند. ۲. مشكل محاسباتي دفاتر حسابداري را 
تا حد زيادي حل مي كند. تصور كنيد كارگر ساده 
۹۰ هزار تومان دريافت كند. حسابدار بايد عدد ۹ را 
با 5 صفر ثبت كند. با حذف چهار صفر اما عمليات 
حسابداري آسان تر خواهد شد. ۳. مزيت سوم افزايش 
امنيت در حمل پول اس��ت. در حال حاضر اگر فرد 
بخواهد مبلغي را به صورت اسكناس جابه جا كند، 
نگراني از سرقت تا به مقصد نرسد، همراه اوست. 4. 
هر چند بخشي از كارهاي بانكي را مردم خود انجام 
مي دهند اما صفرهاي زياد و ثبت همه آنها امكان ارايه 
سريع تر خدمات بانكي را سلب كرده است. 5. چنان 
كه در مقدمه هم آمد، مردم خود يك يا چند صفر را 
در گفتارهاي روزانه حذف كرده اند. در برخي كاالها 
 قيمت ب��ه تومان ثبت مي ش��ود و صفرها در گفتار 
به كار نمي رود. وقتي از كسي مي پرسيد اين خودرو 
را چند خريده و شخص پاسخ مي دهد ۲۰۰ تومان 
منظور او ۲ ميليارد ريال يا ۲۰۰ ميليون تومان است 
و مردم بيش از چهار صفر را حذف كرده اند. 6. حجم 
زياد اسكناس مردم را به استفاده از چك پول يا تراول 
ناگزير مي كند؛ حال آنكه تراول ها اسكناس نيستند و 
استفاده اسكناسي از آنها مي تواند تورم زا باشد. 7. چاپ 
و امحاي اسكناس هزينه بااليي را به اقتصاد تحميل 
مي كند. كار به جايي رسيده كه هزينه چاپ برخي 
اسكناس ها از ارزش خود آنها بيشتر شده است!  8. 
اسكناس، مستهلك مي شود و واحدهاي پولي جديد 
قاعدتا هزينه اس��تهالك كمتري دارند. ۹. جايگاه 
برابري ريال و ارزهاي ديگر در جدول هاي مقايسه اي با 
حذف صفرها ارتقا مي يابد. اين همان نكته اي است كه 
سخنگوي دولت براي توضيح آن از تعبير »حيثيت« 
استفاده كرده است. 1۰. سرانجام اينكه اختراع و ابداع 

ما نيست و كشورهاي ديگر هم انجام داده اند.

 تابلو بانك هاي ادغامي
تا پايان سال يكسان مي شود

 تابلوهاي ش��عب بانك هاي ادغامي تا پايان سال 
يكسان س��ازي مي ش��ود و در حال حاض��ر ادغام 
بانك هاي ادغامي از جمله مباحثي است كه در راس 
امور اقدامات بانك سپه قرار دارد. اجراي درست، 

هدفمند و با تدبير ابر پروژه ادغام است.
محمدكاظم چقازردي روز دوشنبه درباره آخرين 
وضعيت ادغام بانك هاي نيروهاي مس��لح، اظهار 
داشت: چنين ادغامي در اين سطح و گستردگي 
س��ابقه نداشته اس��ت. همچنين در موارد مشابه 
جهاني نيز در اين سطح فقط يك تا ۲ مورد آن هم 
با هدف افزايش قدرت رقابتي در بازار انجام ش��ده 
كه بررس��ي اين تجربيات كمك زيادي به ما نكرد 
زيرا نوع ادغام ما از نگاه بانكي، رويدادي در راستاي 

اصالح ساختار بانكي است.
وي اف��زود: اگر ب��ه مصالح باالدس��تي نگاه كنيم 
براساس مصلحت ها و مقتضيات باالدستي ايجاب 
مي كرده كه اين ادغام صورت گيرد. البته از دهه هاي 
پيش موضوع ادغام بانك ها به اين ش��كل نبود و 
بانك سپه به دليل سابقه اي كه در گذشته داشته، 
به صالح بود كه بار ديگ��ر ارايه خدمات خود را به 
نيروهاي مس��لح ارايه كند. بانك سپه در ابتداي 
تأس��يس خود به عنوان يك بانك نظامي خدمت 
مي كرد و بر همين اساس تنها بانكي بود كه مورد 
تحريم شوراي امنيت سازمان ملل متحد قرار گرفت 
و ساير بانك ها يا تحت تحريم اوفك قرار داشتند يا 
از س��وي اتحاديه اروپا مورد محدوديت واقع شده 
بودند، بنابراين از سال 85 مورد تحريم واقع شد و به 
تدريج كاركرد شعب خارجي اين بانك كه از جمله 
شعب موفق ارزي با امكاناتي گسترده در خارج از 

كشور بود، فرآيند كاري خود را متوقف كردند.
وي گفت: درآن دوره، بالغ بر 7.۲ ميليارد دالر از 4۰ 
ميليارد دالر حجم ارزي كش��ور از سوي اين بانك 
انجام شد و به دليل اينكه شناختي از تحريم شوراي 
امنيت وجود نداشت، بخش ارزي ما متوقف شد و به 
همين دليل امروز با توجه به سابقه نظامي اين بانك، 
مقرر شد كه س��اير بانك ها و موسسات نظامي در 
بانك سپه ادغام شوند.در ادغام بانك ها، ظرفيت ها، 
تجربيات، س��رمايه ها و نيروي انساني در كنار هم 
قرار گرفته و مسيري تعريف مي شود كه با تدبير و 
آرامش بدون اينكه هزينه اي بر كشور مترتب شود، 
اين ادغام صورت گيرد. وي با اش��اره به اينكه پنج 
ماه است كه بطور رسمي فعاليت ادغام وارد فضاي 
عملياتي و رس��مي شده اس��ت، گفت: هم اكنون 
پروژه اي براي ما تعريف شده تا بتوانيم امور مرتبط 
با آن را با تدبير انجام دهيم كه بر اين اس��اس براي 
هر بانك ادغام��ي يك عضو هيات مديره به عنوان 
نماينده بانك س��په مامور كرده ايم تا با كاركرد و 
رفتار اين بانك ها آشنا شده و آنها را به سمت ادغام 
هدايت كنن��د.وي ادامه داد: ما بايد از محصوالت، 
خدمات، نيروها و ظرفيت هاي بانك هاي ادغامي 
اطالعات داش��تيم و به همين دلي��ل اين افراد در 
هيات مديره بانك ها مامور شده اند و البته با اقبال 

مديران بانك هاي ادغامي نيز مواجه بوده ايم. 

كدام هدف مسير نرخ ارز را تعيين مي كند
ايلناز  ابراهيمي|

پول ملي هر كشوري همچون روغني است كه حركت 
چرخ دنده هاي اقتصاد آن كشور را تسهيل مي كند. 
براي اين تسهيل گري بايد هدف از ارزش گذاري پول 
هر كشوري مشخص باشد. نوسانات ارزي كه بيشتر 
مي شود، بحث هاي اقتصادي در بين آحاد جامعه باال 
مي گيرد و در هر محفل خانوادگي يا حتي رسانه اي يا 
دانشگاهي، اولين سوالي كه مطرح مي شود اين است 

كه نرخ واقعي ارز چقدر است؟
بعضي ها از قيمت زير ده هزار تومان )صد هزار ريال( 
براي هر دالر صحبت مي كنند و برخي طرفدار نرخ 
باالتري هستند و از برگشت قيمت ها به بيش از پانزده 
هزار تومان )صد و پنج��اه هزار ريال( حرف مي زنند 
ولي تفاوت بين اين دو قيمت بيشتر از پنجاه درصد 
است و مگر مي شود در هرگونه محاسبه اي، اين درصد 
از خطا قابل چشم پوش��ي بوده و هر دو طيف بدون 
توجه به اس��تدالل هاي طرف مقابل، قيمت حدسي 

خود را كاماًل صحيح بدانند.
يك جاي كار مي لنگد، ولي مشكل كجاست؟ مساله 
اين اس��ت كه هيچ نرخ واقعي يا بنيادي ثابتي وجود 
ندارد، اقتصاد علم فيزيك يا رياضي نيس��ت. در علم 
اقتصاد روش هاي مختلفي براي قيمت گذاري نرخ ارز 
وجود دارد كه بر اساس طيف گسترده اي از نظريه ها 
و مدل هاي اقتصادي از برابري قدرت خريد گرفته تا 
وضعيت تراز پرداخت ها و نظاير آن شكل گرفته اند كه 
هر يك از اين روش ها فروض مربوط به خود را دارند.

به اين ترتي��ب همان قدر كه نرخ تورم از طريق مدل 
براب��ري قدرت خريد مي تواند منج��ر به تعيين نرخ 

ارز براب��ر با يك عدد خاص باش��د، افزايش و كاهش 
درآمدهاي ارزي يك كش��ور نيز ب��ر پايه مدل هاي 
مبتني بر وضعيت تراز پرداخت ها مي تواند منجر به 
استخراج عدد متفاوتي براي نرخ ارز شود.دليل اين 
تفاوت ساده اس��ت، در اولي پايه محاسبات، برابري 
قدرت خريد بوده و در نتيجه فاصله بين تورم داخلي 
و خارجي در اين روش در تعيين نرخ ارز بسيار مهم 
اس��ت، در حالي ك��ه در روش دوم اين ورود و خروج 
ارز به يك كشور اس��ت كه پايه محاسبه نرخ تعادلي 
يا پايه ارز قرار مي گي��رد و از برابري قدرت خريد در 

محاسبات مربوطه خبري نيست. 
پس بسته به اينكه سياست گذاران و صاحب نظران 
اقتصادي يك كشور كدام روش را بهتر يا به واقعيات 
علمي و عملياتي اقتصاد خود نزديك تر بدانند، اعداد 
متفاوتي براي نرخ ارزي كه اصطالحًا بين عامه مردم 
به اسم »نرخ ارز درست يا واقعي« خوانده مي شود، به 
دست مي آيد. اما سوالي كه مطرح است اين است كه 
چرا ارزش پول كشوري همچون چين با ساليان سال 
مازاد تراز پرداخت ها و البته نرخ تورم پايين، به مراتب 
پايين تر از ارزش پول كشورهايي همچون نيوزيلند 
يا كانادا يا كويت با اقتصادهايي به مراتب كوچك تر 

ومازاد تراز پرداخت هايي به مراتب كمتر است؟
جواب را در هدف بايد جست. پول ملي هر كشوري 
همچون روغني اس��ت كه حرك��ت چرخ دنده هاي 
اقتص��اد آن كش��ور را تس��هيل مي كند. ب��راي اين 
تسهيل گري بايد هدف از ارزش گذاري پول ملي هر 
كشوري مشخص باشد. چين به دنبال فراهم كردن 
كار و اشتغال براي جمعيت ميلياردي خود و حمايت 

از صنايع كوچك و متوس��طش با تكيه بر بازارهاي 
جهاني و بر اس��اس يك اس��تراتژي توسعه صادرات  
محور است پس بايد با وجود تراز تجاري مثبت، ارزش 
نسبي پول خود را پايين نگه دارد تا قيمت كاالهاي 
صادراتي اين كشور آنچنان پايين نگه داشته شود كه 
بتواند در كش��ورهاي مختلف مزيت رقابتي قيمتي 

خود را حفظ نمايد.
بر عكس، كش��ورهايي همچون كشورهاي حاشيه 
خليج فارس و بس��ياري از كش��ورهاي صادركننده 
انرژي هستند كه كمابيش اقتصادهايي تك محصولي 
محس��وب مي ش��وند، مواد خام صادر مي كنند و در 
مقابل طيف وسيعي از كاالها را از كشورهاي مختلف 
وارد مي كنن��د و از اين واردات ب��ه عنوان مهم ترين 
اب��زار كنترل تورم اس��تفاده مي نمايند، پس هر چه 
ارزش پول ملي آنها باالتر باش��د، واردات س��هل تر و 
كنترل ت��ورم از اين طريق آس��ان تر خواهد بود. در 
داخل هم ن��ه آنچنان صنايع كوچكي وجود دارد كه 
نگران ورشكستگي آنها به خاطر سيل واردات باشند 
و نه اينكه نيروي كار فراواني دارند كه نيازمند ايجاد 
فرصت هاي شغلي براي آنها از طريق توسعه صنايع 

كوچك و متوسط شوند.
به اين ترتيب، در ايران نيز مانند بسياري از كشورهاي 
ديگر جهان، بيش از آنكه رقم فعلي و اسمي نرخ ارز 
مهم باشد، بايد هدف سياست گذار از تعيين روند آن 
مشخص ش��ود. نرخ پايه ارز را مي توان با استفاده از 
يكي از روش هاي مطرح در علم اقتصاد محاسبه كرد 
ولي هدف از تغيير و احتمااًل دست بردن در نوسانات 
اين نرخ چيست. آيا قرار است از ارز و درآمدهاي ارزي 

و واردات به عنوان لنگري براي تورم استفاده شود؟ 
پس سياست گذار بايد هر چه بيشتر در جهت تقويت 

ارزش پول ملي تالش كند.
آيا ه��دف كمك ب��ه صنايع و بخش ه��اي مختلف 
اقتصادي از طري��ق رقابت پذيرتر ك��ردن آنها و باز 
ك��ردن جاي پاي آنه��ا در خارج از مرزهاي كش��ور 
اس��ت؟ پس بايد هر سال با پايش نرخ تورم داخلي و 
خارجي و اختالف بين آنها، نرخ ارز به نسبتي تغيير 
كند كه بازارهاي هدف از دس��ت نرفته و نيز واردات 
بي رويه صرفه اقتصادي پيدا نكرده و صنايع كشور از 
گزن��د واردات مصون بمانند و از آنجا كه معمواًل نرخ 
تورم داخلي ايران از متوسط نرخ تورم جهاني باالتر 
است، اتخاذ اين سياست الجرم به باال رفتن نرخ ارز 
منجر خواهد ش��د. ش��ايد هم از نظر علمي، اولويت 
اصلي در كاهش نوس��انات اقتص��ادي و بازگرداندن 

ثبات به محيط كس��ب و كار است كه در اين صورت 
حداقل كردن نوسانات نرخ ارز و جلوگيري از فعاليت 
س��فته بازان در اين بازار مهم ترين كاري اس��ت كه 
سياس��ت گذار قبل از تعيين اولويت هاي بلندمدت 
خود براي مس��ير نرخ ارز، باي��د در كوتاه مدت بر آن 

پافشاري كند.
خالص��ه كالم آنكه ن��رخ پايه يا بني��ادي ارز هر چه 
كه باش��د، بايد به اين نكته توجه داشت كه اين نرخ 
ابزاري در دس��ت سياس��ت گذاران اقتصادي براي 
رسيدن به اولويت هاي اقتصادي كشور است و همين 
اولويت ها اس��ت كه حركت رو به پايين يا باالي نرخ 
ارز را در بلندم��دت تعيين مي كند با لحاظ اين نكته 
كه جهش هاي ناگهاني نرخ ارز، چه به س��مت باال يا 
پايين، در هر صورت ثبات فضاي كسب و كار را به هم 
زده و كنترل آنها بايد در اولويت سياست گذار باشد.
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5 بازار سرمايه

نگاهي به همگرايي بازارهاي مالي و نوسان آتي آنها با اتكا به تجربه سال هاي قبل

رشد دالري بازار سهام ادامه دارد
گروه بورس|

 نوس��انات بازارهاي مالي ايران كه از ش��هريور ۱۳۹۶ 
و همزم��ان با اتخاذ سياس��ت پولي انبس��اطي بانك 
مركزي )كاهش نرخ سود سپرده بانكي از ۱۸ درصد به 
۱۵درصد( آغاز و سپس با خروج اياالت متحده از برجام 
تشديد شد، در هفت فصل اخير پابرجا بوده و همچنان 
ادامه يافته اس��ت. چهار طبقه اصلي دارايي هاي مالي 
ايرانيان يعني ارز، طال، مسكن و سهام، در هفت فصل 
مورد مطالعه، رش��دهايي بين ۱۳۵ تا ۲۷۰ درصد را 
تجربه كرده اند. بررسي وضعيت سوددهي اين بازارها 
نشان مي دهد با وجود آنكه دوگانگي مشهودي ميان 
بازده طال و ارز با بازده بورس و مسكن مشاهده مي شود 
و گروه اول )يعني ارز و طال( در فصول ابتدايي نوسانات، 
رشد بسيار بيشتري را تجربه كرده اند اما به نظر مي رسد 
كه نوعي روند همگرايي در بلندمدت وجود دارد و در 
فصول آتي، با فرض ثبات شرايط، مي توان نزديك شدن 

بيشتر بازده بازارهاي مختلف را انتظار داشت.

    عدم تخليه كامل شوك ارزي در بورس
بررسي تجربه شوك ارزي ابتداي دهه ۱۳۹۰ و سرريز 
آن در بازار سرمايه نشان مي دهد كه پس از گذشت سه 
سال، بخش قابل مالحظه اي از رشد قيمت ارز در بازار 
سرمايه تخليه ش��ده و رشد متناسبي در بازار سرمايه 
ايجاد ش��د. البته اين تغييرات با وقفه زماني نسبت به 
نوسانات نرخ ارز صورت گرفته اس��ت. با توجه به اين 
تجربه مي توان انتظار داشت كه شرايط مشابهي نيز براي 
شوك ارزي اخير وجود داشته باشد. حذف تدريجي ارز 
۴۲۰۰ توماني )براي برخي كاالها نظير دارو(، آزادسازي 
قيمت ديگر كاالها )نظير خودرو و فرآورده هاي نفتي( و 
تعديل قيمت محصوالت ديگر گروه ها با نرخ تورم )نظير 
محصوالت غذايي و آشاميدني(، مجموع مواردي است 
كه انتظار مي رود تا پايان سال رخ داده و موجبات رشد 
بيشتر بازار را فراهم آورند. در كنار اين موارد بايد توجه 
داشت كه افزايش نسبي ريس��ك سياسي در شرايط 
فعلي نسبت به سال  ۱۳۹۲ مهم ترين چالشي است كه 

مي تواند رشد بازار را كند سازد.

    فاصله  ارزش دالري   با مقادير تاريخي
با وجود رشد بازار در بهار ۹۸ و عدم رشد نرخ ارز در اين 
دوره، ارزش دالري ب��ورس تهران در پايان خرداد تنها 
۶۸ ميليارد دالر بوده است. مقايسه اين رقم با ميانگين 
بلندمدت ارزش دالري بازار در دهه ۹۰ نشان مي دهد 
كه ارزش بازار هن��وز در محدوده اي پايين تر از مقادير 
تاريخي خود قرار دارد و انتظار رشد بيشتر ارزش دالري 

بازار در ماه هاي آتي چندان دور از انتظار نخواهد بود.

    كاهش جذابيت بازارهاي سفته بازي 
با توجه به شرايط غيرجذاب بازار ارز و طال در بهار ۹۸ و 
عدم جذابيت نرخ سود فعلي سپرده هاي بانكي به دليل 
نرخ باالي تورم، بورس در س��ه ماهه ابتداي سال رشد 
قابل مالحظه ورود نقدينگي و افزايش ارزش معامالت 
را تجربه نموده است. هرچند ميانگين ارزش معامالت 
روزانه بورس تهران براي نخستين بار در دو ماه متوالي 
بيش از ۱۰۰۰ ميليارد تومان بوده اما بخشي از اين رشد 
ناشي از رشد ارزش بازار و قيمت سهام شركت ها بوده 
است. با توجه به كاهش نسبت معامالت به ارزش بازار 
در خردادماه و روند نزولي ارزش معامالت در هفته هاي 
اخير، به نظر مي رسد كه ورود نقدينگي بيشتر به بازار 
سرمايه مي تواند عبور ش��اخص از محدوده ۲۵۰ هزار 

واحد را تسهيل كند.
بر اساس گزارش س��رمايه گذاري سامان مجد، ورود 
دارايي جديد افراد حقيقي به بازار س��رمايه )خالص 
خريد روزانه منهاي فروش روزانه( نيز طي سه ماهه 
ابتداي سال جاري و همزمان با رشد ارزش معامالت 
به طور پيوس��ته ادامه يافته است. اصلي ترين نوسان 
اين متغير نيز مربوط به ميانه هاي ارديبهش��ت و به 
دليل متغيرهاي سياسي بوده است. ثبات و عدم رشد 
دارايي افراد حقيقي در بازار س��رمايه طي هفته هاي 
اخير، نشانه اي بر دشواري تداوم رشد بازار در شرايط 
فعلي است. نكته مهم قابل توجه در مورد رشد دارايي 
افراد حقيقي در بازار سرمايه، رسيدن آن به ركوردهاي 
تاريخي در ماه هاي اخير است. با توجه به آنكه تجارب 
قبلي نشان مي دهد اين نوع از سرمايه پس از گذشت 
مدتي كوتاه و با معكوس شدن شرايط بازار به سرعت 
از بازار خارج خواهد ش��د )و روند نزولي آن را تشديد 
مي كند(، احتمال مي رود اين اتفاق در ماه هاي آتي نيز 
به تدريج شروع به رخ دادن نمايد و خروج نقدينگي 

از بازار اتفاق بيفتد.
ميانگين نرخ ب��ازده اوراق تامين مالي كه در ماه هاي 
اخير نوس��ان كمي داشته اس��ت، در پايان خرداد در 
محدوده ۲۲.۴ درصد قرار گرفته كه اين رقم كمترين 
ميزان ثبت ش��ده طي س��ه ماهه اخير است. به نظر 
مي رسد كه برقراري ثبات نسبي در بازارهايي نظير ارز 
و طال از عوامل اصلي ايجاد ثبات در بازار اوراق درآمد 
ثابت بوده اس��ت. الزم به ذكر اس��ت كه از ميانه هاي 
ارديبهش��ت و با كاهش ريس��ك هاي سياسي، روند 
نزولي آرام نرخ ب��ازده اوراق درآمد ثابت )همزمان با 
نرخ ارز( آغاز شده است. در كنار مساله ثبات بازارهاي 
مالي، بايد توجه داش��ت كه ثبات ش��رايط عرضه و 
تقاضا در ب��ازار اوراق نيز در ثبات نرخ بازده موثر بوده 
به شكلي كه در سه ماهه ابتداي سال ۹۸، حجم اوراق 

منتشره تقريبا ثابت بوده و در طرف تقاضا نيز تغيير 
قابل مالحظه اي در شرايط صندوق هاي با درآمد ثابت 

ايجاد نشده است.
با وجود آنكه در س��ه ماهه ابتداي س��ال اوراق جديد 
چنداني منتشر نشده است اما بايد توجه داشت كه در 
ماه هاي آتي انتظار انتشار تدريجي اسناد خزانه اسالمي 
بودجه ۱۳۹۸ وجود دارد و با توجه به اختصاص رقمي 
حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان ب��ه اين اوراق در اليحه 
بودجه، رش��د محسوس��ي در طرف عرضه بازار اوراق 
درآمد ثابت ايجاد خواد ش��د. اسناد خزانه اسالمي كه 
براي نخستين بار در سال ۱۳۹۴ وارد بازار سرمايه شدند، 
به سرعت در قوانين بودجه سنواتي وارد شده و در حال 
حاضر نقش مهمي در تامين مالي كوتاه مدت دولت ايفا 
مي كنند. با توجه به آنكه تجربه چهار سال اخير نشان 
مي دهد كه انتشار اوراق دولتي غالبا در ماه هاي پاياني 
س��ال )جهت تامين مالي كسري بودجه( و همچنين 
شهريورماه صورت مي گيرد، مي توان انتظار داشت كه 
به زودي و طي ماه هاي آتي حجم قابل مالحظه اي از 
اسناد خزانه اسالمي وارد بازار سرمايه شود. اين تغيير 
قابل مالحظه در طرف عرضه اوراق، به شرط ثبات ساير 

شرايط، به معناي افزايش نرخ بازده اوراق خواهد بود. 
به اين ترتيب انتظار مي رود كه نرخ بازده اوراق با درآمد 

ثابت در فصول آتي باالتر از فصل بهار قرار گيرد.
با توجه به ش��رايط فروش نفت و درآمد دولت در سال 
جاري و سال آتي )تا پيش از انتخابات ۲۰۲۰( كه امكان 
ايفاي تعهدات دولت را با مخاطرات جدي مواجه نموده، 
انتشار اسناد خزانه اسالمي توسط دولت با سررسيدهاي 
بلندمدت تر صورت مي گيرد. آخرين مرحله از اسناد 
منتشره در بهمن و اسفند ۱۳۹۷، غالبا در سال ۱۴۰۰ 
سررسيد خواهند شد و اوراق سررسيدشونده در سال 
۱۳۹۹ به ندرت در بين اوراق دولتي ديده مي ش��وند. 
هرچند كه نرخ بازده مطالبه شده براي اوراق بلندمدت تر 
فاصله اي حدود ۲.۵ واحد درصدي با اوراق كوتاه مدت 
دارد و هزينه اس��تقراض دولت را به شكل محسوسي 
افزايش خواهد داد اما جريان درآمدي، دولت را مجاب 
به انتش��ار اين نوع اسناد كرده  اس��ت. به اين ترتيب 
مي توان انتظار داشت انتشار اوراق تامين مالي دولتي 
مربوط به بودجه ۱۳۹۸ كه احتماال در ماه هاي آتي آغاز 
خواهد شد، براي سررسيدهاي طوالني و با نرخ هايي در 
محدوده ۲۴ درصد صورت گيرد. هرگونه كاهش بيشتر 

در درآمدهاي دولت مي تواند اين نرخ را باز هم افزايش 
دهد. با توجه به فاصله قابل مالحظه نرخ هاي مذكور با 
نرخ سود سپرده بانكي، به نظر مي رسد كه درماه هاي 
آتي فرصت مناسبي براي صندوق هاي با درآمد ثابت 

جهت سرمايه گذاري در اين اوراق ايجاد خواهد شد.
با وجود رش��د قابل مالحظه ارزش ب��ازار اوراق درآمد 
ثابت طي سال هاي گذشته، سهم اصلي رشد مربوط 
به اوراق دولتي بوده اس��ت و س��هم اين اوراق از حدود 
۲۰درصد در پاييز س��ال ۱۳۹۴ به بيش از ۸۰درصد 
در حال حاضر رس��يده است. با توجه به معرفي اسناد 
خزانه در سال ۱۳۹۴ به بازار سرمايه و تداوم انتشار آنها 
در قالب بودجه هاي سنواتي، سهم اوراق دولتي از اين 
تاريخ با سرعت بيشتري افزايش يافته است. نكته قابل 
مالحظه آنكه در حال حاضر اسناد خزانه بيش از نيمي 
از كل بازار اوراق درآمد ثابت را در اختيار دارند و تداوم 
انتش��ار آنها با نرخ موجود مي تواند باز هم اين سهم را 
افزايش دهد. به نظر مي رسد كه در سال هاي اخير نوعي 
اثر برون راني )Crowding out effect( بين اوراق 
دولتي و خصوصي ايجاد شده است. تداوم اين شرايط 

مي تواند تامين مالي بخش خصوصي را محدود كند.

گروه بورس| شاخص بورس تهران در روز گذشته با رشد ۱۱۶۸ 
واحدي در پايان معامالت به ۲۵۶ هزار و ۶۹۸ واحد رسيد.آمار 
معامالت بورس نش��ان مي دهد كه همه شاخص هاي بورس در 

پايان داد و ستدهاي ديروز با رشد مواجه شدند. 
براس��اس آمارهاي معامالتي همه ش��اخص هاي بورس با رشد 
مواجه ش��دند به طوري كه ش��اخص كل با ۱۱۶۸ واحد رش��د 
معادل ۰.۴۶ درصد به ۲۵۶هزار و ۶۹۸ واحد، ش��اخص  قيمت 
»وزني- ارزش��ي« با ۳۱۵ واحد افزايش معادل ۰.۴۶ درصد به 
۶۹ هزار و ۳۷۱ واحد، شاخص كل »هم وزن« با ۹۶۶ واحد رشد 
معادل ۱.۵۲ درصد به ۶۴ هزار و ۵۴۲ واحد، شاخص قيمت »هم 
وزن« ب��ا ۶۴۸ واحد افزايش، مع��ادل ۱.۵۲ درصد به ۴۳ هزار و 
۲۷۲ واحد، شاخص آزاد شناور با ۱۵۴۰ واحد رشد، معادل ۰.۵۳ 

درصد به ۲۹۰ هزار و ۴۴۴ واحد رسيد.
از سويي ديگر ۳ نماد »اخابر با ۲۴۳ واحد، حكشتي با ۸۷ واحد و 
وپارس با ۷۲ واحد « رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل 
بورس بر جاي گذاشتند.  به اين ترتيب، در پايان داد و ستدهاي 

روز گذشته در ۲۸۴ هزار نوبت معامالتي، ۲ميليارد و ۳۶۰ميليون 
برگه اوراق بهادار به ارزش ۹ هزار و ۸۴۰ ميليارد تومان در بورس 
معامله شد و ارزش بازار به ۹۳۸ هزار و ۳۸۹ميليارد تومان رسيد. 
در فرابورس ايران نيز شاخص كل فرابورس ۳ واحد رشد كرده و 
به رقم ۳ هزار و ۴۰۹ واحد رسيد. در روز دوشنبه، ارزش بازار اول 
و دوم فرابورس ايران به بيش از ۱۸۶ هزار ميليارد تومان رسيد.

معامله گ��ران فرابورس بيش از ۱.۴ ميلي��ارد اوراق حق تقدم و 
س��هام در قالب ۲۲۱ هزار نوبت معامله و به ارزش ۹۳۵ ميليارد 

تومان داد و ستد كردند. 
همچنين نمادهاي بمپنا، ماديرا، كگهر، سمگا، در تقويت شاخص 
فرابورس اثر گذار بودند و نماده��اي دماوند، ميدكو، مارون، در 

كاهش شاخص فرابورس اثرگذار بودند.
ديروز نمادهاي پربيننده در فرابورس شامل ذوب آهن اصفهان، 
بانك دي، توسعه و عمران استان كرمان، سرمايه گذاري ميراث 
فرهنگ��ي، توليد ژالتين كپس��ول ايران، صناي��ع كاغذ پارس، 

ريل پرداز سير و پتروشيمي زاگرس بوده اند.

بازگشت بورس به مدار رشد 
نگاهي به آمار معامالت بورس و فرابورس

دبيركل كانون كارگ��زاران بورس با بيان اينك��ه فعال مجوزي براي 
كارگزاري بورس داده نمي ش��ود، در عي��ن حال گفت: انحصاري در 

زمينه كارگزاري بورس وجود ندارد.
سيد روح اهلل ميرصانعي دبيركل كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار، 
در پاسخ به اين پرسش كه آيا اكنون مجوزي براي كارگزاري ها داده 
مي شود، گفت: فعاًل مجوزي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار براي 
كارگزاري بورس داده نمي شود، اما به اين معنا نيست كه انحصاري در 
كارگزاري بورس وجود دارد، زيرا هم اكنون به نسبت معامالت بازار 
تعداد ۱۰۸ كارگزاري بورس و اوراق بهادار به صورت فعال وجود دارند 
كه اين تعداد كافي است. به گزارش فارس  وي افزود: شرايط خاصي 
در بازار مالي است، يك روز آنقدر مجوز موسسه مالي و بانك خصوصي 
داده شد كه تبعات آن اينگونه ديده شد كه بيش از نياز بازار پول بود و 
بانك ها رقابت منفي در افزايش نرخ هاي سود به وجود آوردند و دود 
آن به چشم مردم و سرمايه گذاران رفت. به گفته ميرصانعي در بازار 
بورس كه نهادهاي مالي هستند، تعداد كارگزاري ها بايد به تناسب نياز 
و حجم بازار شكل گيرد، زيرا پول مردم در دست كارگزاران بورس قرار 

دارد و در حال حاضر هم بيش از نياز بازار، كارگزاري بورس وجود دارد. 
وي افزود: برخي از سرمايه گذاران كه عالقه  دارند سهام كارگزاران را 
خريداري كنند، برخي از اين كارگزاري ها اقدام به تبديل كارگزاري 
خود به شركت سهامي عام كردند و مي توانند وارد بازار بورس شوند.

دبيركل كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار در مورد كارمزد معامالت 
برخط گفت: هر معامله اي چه برخط و چه از طريق كارگزاري انجام 
شود، تمام اركان بازار كه در آن دخيل هستند، از جمله كارگزاري ها، 
سازمان بورس، شركت بورس، مديريت فناوري و حتي دولت به عنوان 
سهم مالياتي خود را برمي دارد. دبيركل كانون كارگزاران بورس و اوراق 
بهادار، ميزان كارگزاران بورس را در مورد اوراق بهادار رقم ۳.۸ در هزار 
اعالم كرد. وي در مورد اينكه چه تعداد از دارندگان كد س��هامداري 
در بازار سرمايه فعال هستند، گفت: آمار دقيقي ندارم، البته تعريف 
فعال هم متفاوت است كه آيا يك معامله در سال يا يك معامله در ماه 
توس��ط يك كد سهامداري به عنوان فعال شناخته مي شود يا معيار 
ديگري است. در اين زمينه شركت سپرده گذاري مركزي مي تواند 

آمار دقيقي ارايه كند.

تعداد كارگزاري ها بيش از نياز بازار است
دبيركل كانون كارگزاران بورس:
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ارسال پرونده ساختمان بورس 
به كميسيون ماده ۱۰۰ 

شهردار منطقه ۲ با تاكيد بر اينكه حذف يا تغيير 
پاركينگ در ساختمان جديد بورس و اوراق بهادار 
در س��عاد آباد به هيچ وجه قابل توجيه نيست، از 
ارسال پرونده اين ساختمان به كميسيون ماده 
۱۰۰ قانون شهرداري ها خبر داد. به گزارش ايرنا، 
رسول كشت پور روز دوشنبه در نشست خبري 
اظهار داشت: ۳۰۰ مورد حذف يا تغيير كاربري 
پاركينگ در اين مجموعه اتفاق افتاده و در مقابل 
اين موضوع ايستادگي كرديم. وي با بيان اينكه 
س��اختمان بورس كاركرد ملي دارد خاطرنشان 
كرد: براساس راي ماده ۱۰۰ عمل خواهيم كرد. 
شهردار منطقه ۲ با اشاره به اينكه بهره برداري از 
اين ساختمان مشكالت ترافيكي ايجاد مي كند 
خاطرنشان كرد: در حال حاضر شهروندان براي 
مراجعه به ش��هرداري منطقه ك��ه در مجاورت 
ساختمان بورس است بايد مدتي را در محدوده 
براي پيدا كردن جاي پ��ارك دور بزنند كه براي 
حل مش��كل در ح��ال اح��داث پاركينگ براي 

شهرداري منطقه هستيم.

   رش�د ۲۴۳ ميليارد ريالي پرتفوي بورس�ي 
»وسبحان«:  شركت س��رمايه گذاري سبحان در 
صورت وضعيت پرتفوي يكساله شركت هاي پذيرفته 
شده در بورس اعالم كرده است كه پرتفوي آن با رشد 
۲۴۳ ميليارد و ۴۷۴ ميليون ريالي همراه شده است.

به گزارش سنا، شركت س��رمايه گذاري سبحان در 
صورت هاي مالي ۱۲ ماهه منتهي به ۳۱ تير ۱۳۹۸ 

سود هر سهم را ۷۴۷ ريال اعالم كرد.
اين شركت در گزارش منتشر شده خود سود عملياتي 
اين دوره را ۹۷۰ ميليارد و ۸۱۷ ميليون ريال، س��ود 
خالص را ۹۷۱ ميليارد و ۵۷۷ ميليون ريال و س��ود 
انباش��ته پايان دوره را يك هزار و ۱۵۰ ميليارد ريال 

منتشر كرده است.
در صورت خالصه سرمايه گذاري هاي »وسبحان« 
صورت وضعيت پرتفوي يكساله شركت هاي پذيرفته 
ش��ده در بورس با رشد ۲۴۳ ميليارد و ۴۷۴ ميليون 
ريال همراه شده اس��ت. عالوه بر اين ارزش بازار اين 
شركت با رشد ۳۸۰ ميليارد و ۲۳۷ ميليون ريال به 
يك هزار و ۲۵۵ ميليارد ريال و بهاي تمام شده آن با 
رش��د ۸۶ميليارد و ۲۹۴ ميليون ريال به يك هزار و 
۱۲ميليارد ريال بالغ شده است. اين شركت در گزارش 
منتش��ر ش��ده به خريد برخي از سهام شركت هاي 
بورسي اشاره دارد كه به مبلغ يك هزار و ۲۹۲ ميليارد 
ريال رسيده است و همچنين كل مبلغ سهام واگذار 
شده با رش��د ۵۴۲ ميليارد و ۲۲۶ ميليون ريالي به 
۳هزار و ۴۸۹ميليارد و ۳۲۲ ميليون ريال رسيد. اين 
شركت در تشريح اهداف خود در خصوص تركيب 
پرتفوي اعالم كرده است در سال مالي ۱۳۹۹ قصد 
دارد با چينش صحيح سبد سرمايه گذاري، مديريت 
وجوه نقد را بهبود ببخشد و خروج از سهام كم بازده 
غير بورسي به بازدهي بيش��تر برسد. »وسبحان« 
اعالم كرد طي سال مالي جاري هزينه هاي عمومي 
و اداري با توجه به تورم قيمت ها و اينكه هزينه هاي 
مقايسه اي دوره مشابه ۶ماهه است، اين ارقام با ارقام 
ساالنه مورد رسيدگي قابل مقايسه نيست. پيش بيني 
مي شود با لحاظ كنترل هزينه ها در سال آتي، تورم 
هزينه هاي سال مالي آتي حدود ۲۰ درصد افزايش 
يابد. اين شركت در ساير برنامه هاي با اهميت خود 
اعالم كرده اس��ت كه قصد دارد بازار گرداني س��هام 
شركت در راس��تاي افزايش نقد شوندگي و تنظيم 
عرضه و تقاضاي اوراق و تحديد دامنه نوسان قيمت 
آن دو را به اجرا دربياورد و از سهام كم بازده وزيان ده 
خارج شود. همچنين با ساير سهامداران پتروشميران 
جهت عرضه سهام در فرا بورس همكاري هاي الزم را 
انجام دهد و هزينه هاي عمومي و اداري را كاهش داده 
و در نهايت اقدام هاي الزم براي فروش يا تبديل امالك 

جهت بازدهي بيشتر در دستور كار قرار گرفته است.

   سود هر سهم »پرديس« ۴5۹ درصد افزايش 
ياف�ت: ش��ركت س��رمايه گذاري پرديس در دوره 
۶ماهه منتهي به ۳۱ خرداد م��اه ۱۳۹۸، به ازاي هر 
س��هم خود ۲۷۴ ريال سود كنار گذاشت كه نسبت 
به دوره مشابه در سال گذشته افزايش ۴۵۹ درصدي 
را نش��ان مي دهد. شركت سرمايه گذاري پرديس با 
س��رمايه يك هزار و ۲۵۰ ميليارد ريال، صورت هاي 
مالي ميان دوره اي ۶ ماهه نخست دوره مالي منتهي 
به ۳۰آذر ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسي شده منتشر 
كرد. شركت سرمايه گذاري پرديس در دوره ياد شده، 
مبلغ ۳۴۲ ميليارد و ۵۲ ميليون ريال س��ود خالص 
كسب كرد و بر اين اساس مبلغ ۳۷۴ ريال سود به ازاي 
هر سهم خود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه 

در سال ۹۷ معادل ۴۵۹ درصد افزايش داشته است.
با احتساب سود انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ 
۴۵۳ ميليارد و ۵۰۸ ميليون ريال سود انباشته پايان 

دوره در حسابهاي اين شركت منظور شد.
»پرديس« در دوره ۶ ماهه نخست سال مالي منتهي 
به آذر ۹۷، به صورت حسابرسي شده، مبلغ ۶۱ميليارد 
و ۳۰۸ ميلي��ون ريال س��ود خالص كس��ب كرد و 
بدين ترتيب مبلغ ۴۹ ريال سود به ازاي هر سهم خود 
شناسايي كرده بود. همچنين بر اساس اين گزارش، 
ارزش بازار شركت سرمايه گذاري پرديس در دوره ياد 
شده، با افزايش ۸۴۰ ميليارد و ۹۴۷ ميليون ريال به 
۲ هزار و ۴۳۳ ميليارد و ۵۷ ميليون ريال رسيد. بهاي 
تمام ش��ده اين شركت نيز با افزايش ۳۲۱ ميليارد و 
۶۴۴ميليون ريال معادل يك هزار و ۸۴۶ ميليارد و 
۹۵۷ ميليون ريال محاسبه شد. »پرديس« تعدادي 
از س��هام چند شركت بورس��ي را با بهاي تمام شده 
معادل يك هزار و ۱۴۹ ميليارد و ۷۶۶ ميليون ريال به 
مبلغ معادل يك هزار و ۳۷۴ ميليارد و ۵۴۱ ميليون 
ريال واگذار ك��رد و از اين بابت مبلغ ۲۲۴ ميليارد و 

۷۷۵ميليون ريال سود كسب كرد.

سپرده گذاري مركزي ايران دوباره عضو  هيات رييسه ACG شد
شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
ايران براي دومين دوره متوالي عضو هيات رييسه گروه 
شركت هاي س��پرده گذاري مركزي آسيا و اقيانوسيه 
)ACG( شد. به گزارش س��مات، هيات رييسه گروه 
شركت هاي س��پرده گذاري مركزي آسيا و اقيانوسيه 
متشكل از ۹ عضو است كه ۶ عضو آن دبيران كارگروه ها 
بوده و س��ه عضو باقي مانده از طري��ق راي گيري بين 

۳۵عضو داراي راي مجمع عمومي انتخاب مي شوند.
در جلسه هيات رييسه گروه كه در خردادماه گذشته 
برگزار شد، مقرر شد انتخابات اين دوره با توجه به برنامه 
و دستور جلسه فش��رده مجمع عمومي عادي كه در 
شهريور ماه سال جاري در كشور نپال برگزار مي شود، 
انتخابات اين دوره به صورت غيرحضوري و با توزيع فرم 
راي گيري الكترونيكي بين نمايندگان شركت هاي عضو 

انجام شود. در نتيجه اين راي گيري كه با مشاركت ۱۹ 
شركت داراي حق راي انجام شد، شركت سپرده گذاري 
مركزي ايران با قاطعيت و كسب ۱۸ راي براي يك دوره 
سه ساله ديگر به عنوان عضو هيات رييسه برگزيده شد.

بعد از سمات، شركت سپرده گذاري هند )CSDL( بر 
كرسي هيات رييس��ه ابقا شد و شركت سپرده گذاري 
سنگاپور موفق شد با كسب راي بيشتر نسبت به شركت 
تسويه وجوه ملي پاكستان، جايگزين اين شركت در 

هيات رييسه گروه شود.
كسب اين مهم در حالي است كه شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه ايران كه در سال 
۲۰۱۳ ميالدي به گروه ش��ركت هاي سپرده گذاري 
مركزي آسيا و اقيانوسيه پيوس��ت و در سال ۲۰۱۶ و 
طي مجمع عمومي اين گروه كه در تهران برگزار شد 

 ACG براي نخستين بار به عنوان عضو هيات رييسه
انتخاب شد.

سمات در سال ۲۰۱۸ و در بيست و دومين دوره مجمع 
عمومي گروه شركت هاي سپرده گذاري هاي مركزي 
آس��يا و اقيانوس��يه )ACG( كه در كش��ور سريالنكا 
برگزار شد، با اكثريت آرا به عنوان نايب رييس اين گروه 
برگزيده و توانس��ت اين كرسي مهم بين المللي را نيز 
بر دس��تاوردهاي بزرگ بازار سرمايه ايران اضافه كند. 
كس��ب اين جايگاه از جهت حضور س��مات در هيات 
 )WFC( رييسه انجمن سپرده گذاري مركزي جهان
به نمايندگي از گروه شركت هاي سپرده گذاري مركزي 
آس��يا و اقيانوس��يه كه به صورت رس��مي در اجالس 
عمومي سال ۲۰۱۹ اين انجمن در كشور مراكش اعالم 

شد، از اهميت مضاعفي برخوردار است.

شركت سپرده گذاري مركزي در اين سال ها با حضور 
فع��ال در مجامع عموم��ي، كميته ه��ا، كارگروه ها و 
نشست هاي تخصصي برگزار شده از سوي اين دو نهاد 
مهم بين المللي در صنعت CSD، ضمن مش��اركت 
در ايجاد اس��تاندارد ها و ابزارهاي توسعه كسب و كار 
شركت سپرده گذاري مركزي جهان باالخص قاره آسيا 
و اقيانوسيه، با آشنايي با آخرين تحوالت و دستاوردهاي 
ش��ركت هاي فعال در اين حوزه، از دانش، تجربيات و 
نوآوري هاي اعضاي اين دو نهاد بين المللي تاثيرگذار 
در عرصه زيرساخت بازارهاي سرمايه دنيا، براي فراهم 
نمودن بس��ترهاي به روز و مناسب جهت توسعه بازار 

سرمايه ايران بهره برده است.
هم اكن��ون س��مات ب��ا عضوي��ت در كارگروه ه��اي 
تب��ادل اطالعات، حقوق��ي، ابتكار كس��ب و كارهاي 

جديد، مديريت ريس��ك و بازيابي، فني و خدمات به 
س��رمايه گذاران گروه ACG در زمره ش��ركت هايي 
ق��رار گرفته كه در تمام ۶ كارگ��روه فعال در اين گروه 

عضويت دارند.
خاطرنشان مي شود ACG با هدف همفكري و تبادل 
تجربه در حوزه هاي تخصصي ثبت، س��پرده گذاري 
و تس��ويه و پاياپاي، با عضوي��ت كنوني ۳۵ نهاد ثبتي 
و تسويه و پاياپاي از كش��ورهاي موجود در قاره آسيا 
و اقيانوس��يه از جمله ايران، چين، هند، كره جنوبي، 
ژاپن، اس��تراليا، نيوزلند، اندونزي، مالزي، بنگالدش، 
هنگ كنگ، قزاقستان، مالديو، مغولستان، سنگاپور، 
فيليپين، س��ريالنكا، تايوان، تايلند، ازبكس��تان، و... 
ايجاد شده و از معتبرترين نهادهاي بين المللي آسيا و 

اقيانوسيه به شمار مي رود.

رويداد

ديدگاه
يك كارشناس بازار سرمايه بيان كرد

»سواد مالي« مهارتي الزم براي همه شهروندان
به گفته يك فعال بازار مالي، فريب شهروندان با وعده 
سودهاي موهوم توس��ط برخي موسسات اعتباري و 
تامين زيان س��پرده گذاران از خزان��ه، نمونه بارزي از 
تحميل هزينه عدم برخورداري از حداقل دانش مالي 
به جامعه است. عضو هيات مديره شركت سرمايه گذاري 
مدبران هما در گفت وگو با سنا ضمن بررسي فرهنگ 
سرمايه گذاري با بازارهاي كشورهاي پيشرفته اظهار 

ك��رد: در كش��ورهايي كه از فرهنگ مال��ي قوي تري 
برخوردارند و تخصيص منابع به صورت كاراتري صورت 
مي گيرد، بين بازار كار و دانشگاه هم ارتباط مناسب تري 
برقرار است؛ در اين شرايط بسياري از دانشجويان قبل 
از فارغ التحصيلي تقاضاي كار خود را ارسال كرده و با 
پذيرش كارفرمايان، ش��غل خود را رزرو مي كنند. اين 
فعال بازار س��رمايه در ادامه اظهار كرد: در حال حاضر 

مهارت »سواد مالي« در دنيا از اهميت زيادي برخوردار 
است به طوري كه دولت ها آموزش در اين خصوص را 
جزو وظايف خود مي دانند. وي توضيح داد: اگر كسي 
نتواند منابع مالي خود را ب��ه خوبي مديريت كند،  در 
نهايت هزينه سوء مديريت وي توسط جامعه پرداخت 
خواهد ش��د. در جوامع پيش��رفته كه دولت ها خود را 
موظ��ف به تامين حداقل هزينه ه��اي زندگي تمامي 

ش��هروندان مي دانند، توانايي مديري��ت پول، برنامه 
پس انداز و س��رمايه گذاري براي دوران بازنشستگي، 
پس انداز و سرمايه گذاري براي تامين هزينه تحصيل 
فرزندان و... آموزش داده شده و با استفاده از مشوق هاي 
مالياتي ترويج داده مي شود. عضو هيات مديره شركت 
سرمايه گذاري مدبران هما  درخصوص اهميت فراگيري 
اين مهارت تاكيد كرد: فريب تعدادي از ش��هروندان با 
وعده سودهاي موهوم توسط برخي موسسات اعتباري 
و تامين زيان س��پرده گذاران از خزانه، نمونه بارزي از 
تحميل هزينه عدم برخورداري از حداقل دانش مالي به 
جامعه است.  مرادي نيا در خصوص پررنگ شدن نقش 

زنان در اين بازار نسبت به گذشته نيز گفت: درست است 
كه حضور زنان نسبت به مردان در رده هاي مديريتي 
كمتر است، اما در رده هاي مياني و كارشناسي حضور 
پررنگي دارند. اين فعال بازار سرمايه خاطرنشان كرد: 
به نظر من در مقايسه با ديگر زمينه ها، جنسيت عامل 
بازدارنده اي براي فعاليت در بازار سرمايه نيست، چرا 
كه در پشت سيس��تم  معامالتي فرقي بين زن و مرد 
وجود ندارد يا در تحليل انواع اوراق بهادار، جنس��يت 
تحليل دهنده بي معني اس��ت؛ درحالي كه در برخي 
حوزه ها )به طور مثال كارگزاري در معامالت مسكن( 

به ندرت حضور زنان به چشم مي خورد.
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كارت بازرگاني خود را به غير 
واگذار نكنيد

اتاق تهران| با توجه به برخي سوءاس��تفاده ها از 
كارت هاي بازرگاني در فرآيند واردات كاال به كشور 
در سال هاي گذش��ته و بروز مصاديقي از تخلف و 
صادرات غيرمتعارف در يك سال اخير، از طرف اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران و سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران به كليه اعضاي 
اتاق توصيه شده، كه از واگذاري كارت بازرگاني خود 
به غير خودداري كرده و براي انجام امور تجاري خود 
نيز از كارت ديگران استفاده نكنند. الزم به ذكر است 
كه واگذاري كارت بازرگاني به ديگران و استفاده از 
كارت ديگران براي انجام مراودات تجاري، مي تواند 
عواقب حقوق��ي و قضايي براي دارن��دگان كارت 
بازرگاني و فعاالن اقتصادي به همراه داشته باشد. 
كميته پاي��ش كارت هاي بازرگاني اس��تان تهران 
در نامه اي به اتاق بازرگاني خواس��تار تاكيد مجدد 
عواقب قانوني ناش��ي از هرگونه واگذاري كارت به 
غير و اطالع رساني گسترده آن شده است. فعاالن 
اقتصادي در نظر داشته باشند، با توجه به اينكه كليه 
فرآيندهاي صدور و تمديد كارت عضويت و بازرگاني 
در اتاق تهران به صورت الكترونيكي انجام مي گيرد، 
در صورت كامل بودن مدارك، در كوتاه ترين زمان 
ممكن، كارت بازرگاني ب��راي متقاضيان صدور و 
تمديد كارت صادر مي ش��ود و نيازي به استفاده از 
كارت ديگران وجود ندارد. همچنين دارندگان كارت 
نبايد تحت هيچ شرايطي كارت خود را براي انجام 

امور تجاري در اختيار ديگران قرار دهند.

نصب قيمت در 
ميوه فروشي ها  الزامي شد

تسنيم| رييس اتاق اصناف تهران گفت: براساس 
اعالم سازمان حمايت براي كنترل و نظارت بردرج 
قيمت، الصاق برچس��ب روي كاال ي��ا نصب تابلو و 
نرخنام��ه در محل توليد، عرضه، كس��ب و حرفه بر 
روي محصوالت، به نحوي ك��ه قيمت واحد كاال به 
س��هولت براي مردم قابل رويت باشد، الزامي است. 
قاسم نوده فراهاني با ارسال نامه اي به اتحاديه صنف 
بارفروش��ان ميوه و تره بار نوشت: تصوير نامه شماره 
71522/98 مورخ نوزدهم تيرماه 98 سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان تهران منضم به نامه شماره 
20309/98/370 م��ورخ پنجم تيرماه 98 معاونت 
وزير و مديرعامل س��ازمان حمايت درباره كنترل و 
نظارت بردرج قيمت الصاق برجسب يا اتيكت روي 
كاال ي��ا نصب تابلو و نرخنامه در محل توليد، عرضه، 
كسب و حرفه بر روي محصوالت، به نحوي كه قيمت 
واحد كاال يا دستمزد خدمت به سهولت و روشني براي 
همگان قابل رويت باشد، به پيوست ارسال مي شود. 
لذا بديهي است، موضوع به نحو مقتضي اطالع رساني 
و اقدام نظارتي الزم و ارسال عملكرد در قالب جداول 
ماهانه جهت انعكاس موضوع به سازمان مذكور مراتب 

را در پايان هر ماه به اتاق گزارش كند.

توليد برگ سبز چاي به ۷ تن 
در هكتار مي رسد

ايلنا| رييس س��ازمان چاي كش��ور با بيان اينكه 
پيش بيني مي شود در سال جاري عملكرد توليد برگ 
سبز چاي در كشور به بيش از 7 تن در هكتار افزايش 
پيدا كند، اظهاركرد: تسهيالت با سود ۴ درصد از محل 
صندوق توسعه صنعت چاي براي احياي باغات رها 
شده پرداخت مي شود. حبيب جهانساز با بيان اينكه 
بيش از 5 هزار هكتار باغ چاي رها شده قابل احياء در 
كش��ور داريم،  اظهار كرد: احياي اين باغ ها همراه با 
عمليات به زراعي، توليد چاي در كشور را به 35 هزار 
تن افزايش خواهد كرد. او ادامه داد: سال گذشته ميزان 
عملكرد توليد برگ سبز چاي در هر هكتار حدود ۶ تن 
بود كه پيش بيني مي شود، امسال به بيش از 7 تن در 
هكتار افزايش پيدا كند. به گفته جهانساز؛ در صورت 
به زراعي و استفاده از روش هاي نوين آبياري، افزايش 
عملكرد توليد در باغ هاي چاي كشور به 10 تا 25 تن 
در هر هكتار امكان پذير است.  او تاكيد كرد: در صورت 
ادامه حمايت دولت از چايكاران حداكثر تا ۴ س��ال 
آينده هيچ باغ چاي رها شده در كشور نخواهيم داشت.

افزايش هزينه واردات قطعات 
آسانسور از چين

ايلنا|  رييس هيات مديره سنديكاي آسانسور و پله 
برقي استان تهران گفت: با آغاز تحريم ها، مشكالت 
نقل و انتقال بانكي باعث ايجاد اخالل در كار ما شد، 
هرچند كه عمده قطعات از چين تامين مي شود اما 
چون ش��ركت هاي چيني فعال در اين حوزه با بانك 
كونلون چين كار نمي كردند مجبور شديم دنبال يك 
شركت واسطه بگرديم كه همين امر باعث شد هزينه ها 
باالتر رود، اما باز هم با اين مش��كالت كنار آمديم اما 
تحريم داخلي و قوانين يك شبه نفس اين صنعت را 
گرفته است. محمد رضا زهره وندي گفت: تحريم ها 
باعث بروز برخي مش��كالت در اين حوزه شده است 
اما ما تالش كرديم كه از اين وضعيت به نفع خودمان 
بهره ببريم و تا جايي كه توان داشته باشيم به سمت 
داخلي سازي پيش برويم هر چند تحريم هاي داخلي 
و بهانه گيري هاي نهادهاي مختلف باعث كندي كار و 
حتي دلسرد شدن ما شده است. او ادامه داد: سرعت 80 
درصد آسانسورهايي كه در كشور استفاده مي شود، 
يك متر بر ثانيه است و براي ساختمان هاي تا 10 طبقه 
با ظرفيت ۶ نفر استفاده مي شود. 80 درصد قطعات 
آسانسورها در داخل كشور توليد مي شود؛ البته براي 
تكميل برخي قطعات مانند موتور يا گيربكس نياز به 
واردات داريم، اما در نهايت قسمت عمده اي از آنها در 
داخل توليد مي شود. آسانسورهاي با تكنولوژي باال 
كه سرعت آنها بيش از 2 متر بر ثانيه است را به صورت 
پكيج كامل يا قطعات منفصله وارد مي كنيم كه اين 
امر به ما كمك مي كند كه از تكنولوژي روز دنيا عقب 
نمانيم و حتي با مهندس��ي معكوس به دنبال توليد 

قطعات آنها در داخل برويم.

آيا كاهش قيمت لوازم خانگي در راه است؟

لوازم خانگي در انتظار نقدينگي
تعادل|

فعاليت صنعت لوازم خانگي ايران سابقه اي طوالني 
دارد كه در س�خت ترين ش�رايط ايستادگي كرده 
اس�ت؛ اما س�رعت رش�د اين صنعت در دهه هاي 
اخير به دليل رقابت با كاالهاي وارداتي ُكند ش�د. 
»ركود اقتصادي، تحريم برخي مواد اوليه و افزايش 
بي سابقه نرخ ارز، قيمت تمام شده  باالي محصول، 
عدم س�رمايه گذاري هاي جديد در بخش تحقيق 
و توس�عه براي به روز كردن توليد، ضعف خدمات 
پس از ف�روش، نبود تنوع و نوآوري در محصوالت، 
عدم برنامه ريزي دقيق به منظور توسعه  واحدهاي 
تولي�دي در بلند م�دت« از اصلي ترين داليل كند   
شدن سرعت رش�د اين صنعت اس�ت. از آنجا كه 
صنع�ت لوازم خانگ�ي در زمان الزم نتوانس�ت به 
نوسازي و ارتقاي تكنولوژي خود بپردازد، از رقباي 
بين المللي خود عقب ماند و در نتيجه نه تنها بازار 
خارجي را از دس�ت داد؛ بلكه بازار داخلي را نيز به 
محصوالت واردات�ي واگذار كرد. ه�ر چند در اين 
راه برخي برندهاي قديمي از بازار حذف شدند؛ اما 
برندهاي جديد متولد شدند. البته طي يكسال اخير 
فراز و نشيب هاي سياسي كشور روي تمام صنايع 
تاثيرگذار ب�ود، در اين صنعت نيز واردات كاالهاي 
خارجي را تحت تاثير قرار داد و عدم ورود كاالهاي 
رقيب تا حدودي بازار را به دس�ت توليدات داخلي 
سپرده اس�ت. اما در صورت رعايت الزامات توليد 
كه از جمله آنها تامين نقدينگي اس�ت، مي توان با 
تحريم ها مقابله كرد؛ اما فش�ار بر توليدكنندگان 
امكان كاهش تولي�د را به همراه دارد كه قطعًا روي 
قيمت ها و بازار تاثيرگذار خواهد بود. برخي فعاالن 
اين حوزه معتقدند كه مش�كالت نقدينگي باعث 
شده تا نقدينگي به سمت فعاليت هاي سفته بازي 
حركت كند كه هيچ ثمره اي براي كش�ور به همراه 
نخواهد داشت. همچنين رييس هيات مديره انجمن 
صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي معتقد است كه 
در صورت تامين نقدينگي م�ورد نياز اين صنعت 
ظرفيت توليدي شركت هاي داخلي افزايش يافته 
و پس از آن كاهش ۲۰ درصدي قيمت ها امكانپذير 

خواهد شد.

   نقدينگي در بازار سفته بازي 
در همين راس��تا، ريي��س هيات مدي��ره انجمن صنفي 
توليدكنندگان لوازم خانگي در نشستي خبري عنوان كرد 
كه امروز همه صنايع بزرگ كشور معطل تامين نقدينگي 
هس��تند، اما مش��كل آنجاس��ت كه نقدينگي به سمت 
فعاليت هاي سفته بازي رفته اس��ت و در اين زمينه بايد 
سياست هاي كنترلي نظير ماليات بر عايدي اعمال شود. 
محمدرضا دياني افزود: در سال هاي گذشته منابع نقدينگي 
زيادي در شمال ش��هر تهران صرف ساخت آپارتمان ها و 
مجتمع هايي شده كه بسياري از آنها خالي هستند يا در ساير 
فعاليت هاي سفته بازي وارد شده و هيچ فايده اي هم نداشته 
است. او ادامه داد: 2.5 درصد سپرده گذاران غيردولتي، 85 
درصد سپرده هاي كشور را در اختيار دارند كه ماليات هم 
پرداخت نمي كنند، در حالي كه با سود روزانه پرداختي به 
آنها مي توان روزانه ۴00 كيلومتر بزرگراه، 10 بيمارستان 

100 تختخوابي يا چهار هزار و 327 كالس درس تاسيس 
كرد. رييس هيات مديره مجمع كارآفرينان ايران با اشاره 
به اينكه منابع نقدينگي كشور بايد به سمت توليد هدايت 
شود، عنوان كرد: اين در حالي است كه در سال 9۶ فقط 2۶ 
درصد و در سال 97 حدود 27 درصد نقدينگي ها به سمت 
توليد رفته است؛ انتظار مي رود در اين زمينه بانك مركزي 
به اعمال سياست هاي تشويقي و تنبيهي براي بانك ها در 
تخصيص منابع بپردازد. او تنه��ا راه مبارزه با تحريم ها را 
تقويت توليد ملي برشمرد وگفت: در اين راستا سران قوا 
بايد وارد عمل شده و از توليدكنندگان به ويژه پيشروان هاي 
اقتصادي حمايت كنند.  امروز تحريم ها طاليي ترين فرصت 
را براي صنعت كشور به وجود آورده و در حقيقت يك توفيق 
اجباري است تا با طراحي سياست هاي دقيق و منسجم، 

موضوع حمايت از توليد را عملياتي و اجرايي كنيم. 
به گفته دياني، اگر از توليد حمايت ش��ود، با ظرفيت هاي 
ايجاد شده در 30 تا ۴0 سال گذشته در بخش توليد بتوانيم 
از »بيماري هلندي« اقتصادي و وابستگي به نفت نجات 
يابيم. در اين صورت حتي امريكايي ها در يكي دو س��ال 
آينده حاضر خواهند شد بدون مذاكره از تحريم ها خارج 
شوند، زيرا به قصد تخريب اقتصاد ما وارد عمل شده اند، اما 
خواهند ديد كه تصميماتشان اقتصادمان را تقويت كرده 
است. او به مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و گفت: 
بايد مراقب باشيم اين موضوع جو نا اميدي نسبت به فعاالن 
اقتصادي به وجود ني��اورد و همزمان بايد از كارآفرينان و 

پيشران هاي اقتصادي حمايت كنيم. 
رييس هيات مدي��ره انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم 
خانگي با بيان اينكه پرونده هاي سنگين تري در موضوع 
مفاس��د اقتصادي وجود دارد كه بايد به آنها نيز پرداخته 
شود، افزود: بحث مبارزه با فساد سبب شده تا اكنون برخي 

اداره ها، كارهاي عادي شان را نيز با ترس و لرز انجام دهند 
وكاري به اينكه فعال اقتصادي فردي پيشرو و فعالي بزرگ 
است يا عادي، نداشته و اولويتي قائل نمي شود، در حالي 
كه اقتصاد به معناي توجه به اولويت ها است. او ادامه داد: 
امروز بانك ها مالك اعتباردهي را ميزان توليد در سال هاي 
قبل قرار داده و به اندازه 70 درصد فروش سال هاي گذشته 
به توليدكنندگان اعتبار مي دهند، اين در حالي است كه 
تحقق توليد به اندازه پارسال 2.5 برابر سال گذشته سرمايه 

در گردش نياز دارد.

   معضل بزرگ  صنعت 
همچنين دياني درباره وضعيت اين روزهاي صنعت لوازم 
خانگي گفت: با وجود تحريم ها، اما توليدكنندگان داخلي 
قادرند بهترين كاالها را با بهترين كيفيت توليد كنند. اين 
 )High Tech( »موضوع حتي شامل قطعات »هاي تك
هم مي شود و قادر به توليد آنها هستيم و در اين زمينه هيچ 
منع تكنولوژيكي نداريم؛ زيرا در سال هاي گذشته فقط به 
دليل به صرفه نبودن آنها را توليد نمي كرديم. او  بزرگ ترين 
مشكل در صنعت لوازم خانگي را تامين نقدينگي دانست 
و گفت: مسائلي نظير لجستيك و حمل و نقل بين المللي 
نيز با برنامه ريزي درست دولت قابل حل است. اين فعال 
اقتصادي به برگزاري جلسه اي در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در هفته گذشته با موضوع مبارزه با تحريم ها اشاره 
كرد و افزود: در اين جلسه، برگزاركنندگان خواستار مجوز 
براي واردات قطعات نيمه كامل )SKD( لوازم خانگي شدند 
و اين موضوع سرمايه گذاري شركت هاي داخلي در توليد 
قطعات و داخلي سازي آنها را با شكست مواجه مي كند. او 
تاكيد كرد: اكنون توليدكنندگان لوازم خانگي داخلي با 
30 درصد ظرفي��ت خود كار مي كنند و در صورت تامين 

نقدينگي مي توانند بدون ارزبري توليد را افزايش دهند، در 
حالي كه برندهاي توليدي خارجي خواستار تخصيص ارز 

براي رفع مشكالتشان هستند.

   كاهش قيمت لوازم خانگي در راه است
رييس هيات مدي��ره انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم 
خانگي كشور عنوان كرد: در صورت تامين نقدينگي مورد 
نياز اين صنعت كه به حدود ۴ هزار ميليارد تومان مي رسد، 
ظرفيت توليدي ش��ركت هاي داخلي دست كم دو برابر 
ش��ده و صرفه اقتصادي خواهد يافت و پس از آن كاهش 
20 درصدي قيمت ها امكانپذير خواهد شد. او مدعي شد 
كه لوازم خانگي توليد داخل در بسياري موارد قابل رقابت 
با نمونه هاي مشابه خارجي است و بطور نمونه اكنون كه 
كول��رگازي در بازار كمياب ش��ده و نمونه هاي قاچاق آن 
زياد است، با تزريق نقدينگي 500 ميليارد توماني قادر به 
تامين كل بازار كشور خواهيم بود. همچنين رييس اتحاديه 
فروش��ندگان لوازم خانگي فلزي و آشپزخانه پيش از اين 
درباره شرايط توليد در كش��ور با اشاره به اينكه بازار لوازم 
خانگي مدت ها است كه به يك ثبات نسبي رسيده، گفته 
بود كه هيچ واحد توليدي به خاطر كمبود مواد اوليه تعطيل 
نشده است. فريدون نصيري ادامه داد: تجار داخلي در زمينه 
تهيه مواد اوليه آشپزخانه، تا حدي جوابگوي بازار هستند، 
البته ممكن است تا حدي عقب تر از ساير كشور ها باشند؛ 

اما مي توانند خود را با شرايط فعلي وفق دهند.

   تبديل ايران به هاب منطقه 
پيش��تر عضو انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي هم 
در اين باره گفته ب��ود: وضعيت اقتصادي و تحريم هاي 
بي منطق سال 97 باعث افت توليد و همچنين كاهش 

توليد محصوالت اس��تراتژيكي مثل يخچال و ماشين 
لباسشويي شد. »پيش فروش ها، سرمايه در گردش و 
تعميق عمق ساخت داخل و قاچاق« از جمله مطالبات 
صنايع لوازم خانگي است. حميدرضا غزنوي ادامه داد: 
امس��ال شرايط آرام تر شده اس��ت، البته با وجود اينكه 
تقاضاي خريد به علت ممنوعيت واردات لوازم خارجي 
افزايش يافته است؛ اما توليد داخلي به دليل مشكالت 
ارزي كه داش��ت، كاهش پيدا كرده و اين ممنوعيت ها 
براي مديري��ت ارزي صورت گرفته اس��ت. او افزود: در 
صورت حمايت دولت و روانه شدن نقدينگي زيادي كه 
در كش��ور وجود دارد، صنعت لوازم خانگي نه تنها بازار 
ايران را بلكه مي تواند با تقويت برند ها و خط توليد موجود 
تبديل به هاب منطقه شود و خاور ميانه و بخشي از آسيا 
را به دست بگيرد. بايد تالش كنيم به مقياس اقتصادي 
برسيم تا قيمت ها هم كاهش يابد و جاي خالي برند هاي 
خارجي كه در شرايط تحريم مردم ما را تنها گذاشته اند با 

برند هاي ايراني با كيفيت مطلوب پر شود.

   معضل تسهيالت بانكي و قاچاق
او همچنين درب��اره عوامل تعيين كنن��ده قيمت نهايي 
محصوالت و قدرت رقابت پذي��ري صنعت لوازم خانگي 
نيز عنوان كرده بود: عوامل موث��ر بر قيمت به چند گروه 
تقسيم مي شوند؛ يك بخش مواد اوليه، يك بخش صرف 
انرژي و بخشي ديگر مربوط به سرمايه گذاري هاي صورت 
گرفته است كه بايد نرخ بهره وري صنعتگر را تامين كند. 
ضمن اينكه دستمزد ها و هزينه هاي متغير نيز روي قيمت 
تمام شده اثرگذار خواهد بود اما متاسفانه در تمامي بخش ها 
توليدكننده دچار بي اطميناني است. حبيب اله انصاري 
افزود: نرخ بهره وري فعلي در ايران به گونه اي نيس��ت كه 
مشوقي براي س��رمايه گذاري باش��د. برنامه ريزي براي 
افزايش بهره وري مساله اي است كه رقابت پذيري را افزايش 
داده و در هر دو حوزه كيفيت و قيمت اثرگذار خواهد بود. 
ضمن اينكه تبعيت از سليقه مردم و ارايه كاال هاي متنوع 
در بخش هاي توليد لوازم خانگي مي تواند موجب افزايش 
رقابت پذيري اين صنايع شود. بنابه اظهارات او، همچنين 
توجه بيشتر به خدمات پس از فروش به عنوان موضوعي 
كه در ادامه خط توليد قرار دارد و نصب، آموزش استفاده، 
تضمين كيفيت و سرويس هاي دوره اي و ديگر خدماتي 
از اين دس��ت موجب افزايش رضايت مندي مش��تري و 
افزايش فضاي رقابتي خواهد شد. دبيركل انجمن صنايع 
لوازم خانگي درباره مش��كالت اين صنعت گفت: بايد به 
موضوع تسهيالت بانكي توجه بيشتري كرد، چراكه براي 
سرمايه گذاري يا توسعه آن امري ضروري است. زماني كه 
صنعتگر سود بانكي بين 20 تا 30 درصد پرداخت مي كند، 
نمي تواند انگيزه بااليي براي ورود به صنعت داشته باشد. 
سياست كاهش سود تسهيالت همچون ديگر كشور ها از 
جمله مواردي است كه نه در اين صنعت، بلكه به صورت كلي 
در تمامي بخش ها بايد مورد توجه قرار گيرد. موضوع ديگر به 
ماليات مصرف كننده باز مي گردد كه امروزه از توليدكننده 
اخذ مي شود. همچنين قاچاق و واردات بي رويه كاال از جمله 
موارد ديگري است كه فشار زيادي به توليدكنندگان صنعت 
لوازم خانگي تحميل مي كند. در كشوري كه لوازم خانگي 
با كيفيت باال امكان توليد دارد، هيچ دليلي براي واردات در 

اين اندازه و مقدار وجود ندارد.

عضو هيات مديره سنديكاي توليدكنندگان كاغذ و مقوا 

بازار كاغذ آرام گرفت
عضو هيات مديره سنديكاي توليدكنندگان كاغذ و مقوا 
گفت: بسياري از واردكنندگان رسمي كاغذ ارز ۴200 
توماني استفاده نكردند و به همين خاطر تبديل ارز دولتي 
به نيمايي نه تنها منجر به گراني كاغذ نشد، بلكه بازار را از 

آشفتگي رهايي داد. 
سيدابوطالب مومني در گفت وگو با مهر با اشاره به برقراري 
آرامش نسبي در بازار كاغذ طي هفته هاي اخير عنوان 
كرد: اكنون بازار كاغذ دچار ركود ش��ده و البته موضوع 
حركت بخشي از تامين نياز ارزي از دالر ۴200 توماني به 
سمت ارز نيمايي، از جمله عوامل موثر در ايجاد آرامش 
نسبي بازار بوده است. او افزود: در شرايط حاضر آرامش 
در بازار كاغذ وجود دارد؛ اگرچه هنوز هم بازار در دو بخش 

تحرير و روزنامه، با كسري مواجه است؛ ولي در حوزه ورق 
و كارتن، كامال تعادل برقرار است و در ماه هاي اخير، شاهد 
بهبود وضعيت بازار بوده ايم. اين مقام مسوول تصريح كرد: 
در بخش كاغذ تحرير و روزنامه همچنان كسري در داخل 
بازار وجود دارد كه دليل اصلي آن، تامين بخش اعظمي از 
نياز داخلي از طريق واردات است؛ اين در شرايطي است 
كه بخش عمده اي از افرادي ك��ه كار تخصصي واردات 
كاغذ انجام مي دادند، از بازار حذف شده اند و كساني به 
واردات كاغذ مشغول ش��ده اند كه در اين زمينه تجربه 
چنداني ندارند؛ ضمن اينكه البته با خروج بخش عمده 
كاغذ وارداتي از فهرس��ت دريافت كنندگان ارز دولتي، 
بازار نسبت به قبل از وضعيت مناسب تري برخوردار شده 

است. به گفته مومني، رصد بازار كاغذ تحرير و روزنامه 
طي هفته هاي گذشته از التهابات كمتري حكايت دارد، 
اما بايد ديد كه با نزديك شدن به فصل مدارس و باال رفتن 

مصارف، بازار چه وضعيتي پيدا خواهد كرد. 
او توضيح داد: بسياري از واردكنندگان رسمي كاغذ كه 
داراي شناسنامه در اين حوزه هستند، از ارز ۴200 توماني 
استفاده نكردند و به همين خاطر تبديل ارز ۴200 توماني 
به نيمايي، نه تنها منجر به گراني كاغذ نشد، بلكه بازار را 
از وضعيت آشفته رهايي بخشيد و اكنون وضعيت اگرچه 
هنوز ايده آل نيست، ولي بهتر از قبل شده است؛ در حالي 
كه همواره توليدكنندگان و واردكنندگان رسمي كاغذ 
بر اين موضوع تاكيد داشته اند كه دولت اجازه دهد كاغذ 

با يك نرخ ارز واحد وارد شده و اگر قرار است حمايتي از 
جامعه هدف مصرف كننده مثل ناشران يا روزنامه نگاران 
يا حتي تهيه و توليد كتب درسي صورت گيرد، به صورت 
ديگري مابه التفاوت پرداخت شود؛ چراكه اكنون هم اين 
كاغذهاي وارداتي با دالر دولتي، به دست جامعه هدف 
نمي رسد. مومني اظهار كرد: برخي توليدكنندگان كاغذ 
چاپ و تحرير، به دليل مس��ائل و محدوديت هاي ناشي 
از مسائل بين المللي، در تهيه مواد اوليه مورد نياز توليد 
دچار مشكل شده اند؛ در حالي كه همواره بايد بر اساس 
برنامه زمان بندي پيش رفته و مازاد بر نياز داخلي، انبار 
كاال صورت گرفته باشد تا در بازار نوسان وجود نداشته 
باش��د، اما اين در شرايط عادي اس��ت و اكنون به دليل 
محدوديت ها، بازار با تاخير تامين شده است و بايد شرايط 

را براي واردات فراهم كرد تا به بازار شوك وارد نشود.
او گفت: در جايي كه دولت وارد بازار مي ش��ود، بازار را به 
هم مي ري��زد و حتي اكنون قيمت كاغذ در بازار با معيار 
دالر 12 هزار توماني هم محاسبه نمي شود، در حالي كه 

دولت دالر ۴200 توماني به اين كاال مي دهد، در حالي 
كه اگر قيمت ارز يكسان شود و دولت فقط نظارت عاليه 
داشته باشد، مشكل بازار حل خواهد شد و واردكنندگان 

نيز به موقع بازار را تامين خواهند كرد.
مومني افزود: بازار كاغذ همچنان با حباب مواجه است 
و البته مصارف ه��م بايد كاهش يابد، به خصوص اينكه 
انتخابات در پيش رو است و به نظر مي رسد كه مصرف باال 
هم برود؛ ضمن اينكه دولت كه هم اكنون به صورت حائل 
در بازار ميان واردكننده و متقاضي خريد كاغذ قرار گرفته 
است، بايد كنار برود؛ يعني اجازه دهد كه واردكنندگان 
حرفه اي و شناسنامه دار وارد بازار شده و در مقابل اقدامات 

خود پاسخگو نيز باشند.
او اظهار كرد: البته بايد به س��مت اجرايي ش��دن دولت 
الكتروني��ك پيش رفت تا مصرف كاغ��ذ بطور عمومي 
كاهش يابد، چراكه هر هفته هزاران برگ كاغذ از سوي 
شركت ها و مجموعه هاي دولتي مصرف مي شود كه خود 

اين سبب هدررفت منابع مي شود.

نايب رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق بازرگاني تهران پيشنهاد كرد

افزايش پوشش بيمه اي به جاي ارز ۴۲۰۰ توماني دارو
نايب رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق بازرگاني تهران 
با اشاره به فسادزا بودن ارز دولتي از جمله در صنعت دارو و 
مخالفت توليدكنندگان و واردكنندگان دارو با ارز ترجيحي، 
پيشنهاد داد ارز ۴200 توماني دارو، حذف شود و پوشش 
بيمه اي ارتقاء يابد. هاله حامدي فر در گفت وگو با تسنيم، 
در واكنش به چرايي كمبود برخي داروها در بازار و ش��ائبه 
تخلفات شركت هاي دارويي براي عدم تزريق دارو به شبكه 
توزيع اظهار كرد: در همه س��ال هاي گذش��ته، ليستي از 
داروهاي كمياب در كشور وجود داشته كه گاهي اوقات اين 
ليست شامل 2 قلم دارو مي شده و گاهي اين ليست، 20قلم 

كاال را در برمي گرفته است.
او با انتقاد از طوالني ش��دن فرآيند تخصيص ارز به واردات 
دارو گفت: از زماني كه س��ازمان غ��ذا و دارو، مجوز واردات 
يك دارو را ارايه مي دهد، شما بايد براي تامين ارز، به بانك 
مركزي مراجعه كنيد ولي ممكن اس��ت آن زمان، ارز الزم 
براي واردات دارويي وجود نداشته باشد؛ لذا بايد يك مدت در 
انتظار تخصيص ارز بمانيد؛ بعد از تخصيص ارز، شما به بانك 
عامل ارجاع داده مي شويد و بايد بانك عامل مسيري را براي 
ارسال ارز پيدا كند؛ موضوعي كه باعث مي شود فرآيند تامين 
ارز بسيار طوالني شود؛ اين پروسه مي تواند به شدت طوالني 
شود؛ به عنوان مثال پروسه مذكور براي شركت ما، گاهًا تا 
8 ماه هم به طول انجاميده است. عضو هيات مديره انجمن 

توليدكنندگان و صادر كنندگان محصوالت بيوتكنولوژي 
پزشكي ادامه داد: وقتي فرآيند تامين ارز، پيچيده و طوالني 
مي شود، قابل پيش بيني است كه در مقاطعي، شاهد كمبود 
دارو در بازار باشيم. او درباره چرايي افزايش قيمت دارو در 
بازار با وجود تخصيص ارز دولتي ۴200 توماني به واردات 
دارو و مواداوليه گفت: واردات مواد اوليه براي عمده صنعت 
داروسازي كشور با ارز دولتي ۴200 توماني انجام مي شود 
ولي ويال، فويل بليستر، اقالم بسته بندي، دستمزد كارگر و 
ساير هزينه هاي اين صنعت، با نرخ تورم افزايش يافته است؛ 
به عبارت ديگر بسته به نوع داروي توليدي، بين 30 تا 50 
درصد از نهاده هاي توليد دارو، با ارز دولتي تامين مي شود و 
مابقي آن، يا با نرخ تورم، افزايش قيمت دارند يا ارز دولتي 
براي وارداتشان تخصيص داده نمي شود. از طرف ديگر تامين 
تجهيزات خطوط توليد دارو، با ارز نيمايي بايد انجام شود و 
اگر يك قطعه يا يك ماشين خراب شود، بايد با ارز نيمايي، 
هزينه آن را داد. او عنوان كرد: عالوه بر اين موارد، از زماني كه 
قيمت ارز، 1300 تومان بود تا امروز كه قيمت دالر حدود 
12 هزار تومان است، قيمت متوسط دارو در كشور حدود 
30درصد افزايش يافته است؛ چراكه متاسفانه قيمت گذاري 
صنعت دارو در كشور توسط دولت انجام مي شود و دولت 
اجازه نمي دهد قيمت دارو افزايش يابد. در اين شرايط صنعت 
داروسازي در كشور هم تالش مي كند با وجود اين شرايط، 

مقاومت كند و دوام بياورد. حامدي فر در پاسخ به اين موضوع 
كه وقتي ارز دولتي به واردات دارو و مواد اوليه آن تخصيص 
داده مي شود، دولت حق دارد قيمت گذاري دارو را عهده دار 
شود و اجازه ندهد قيمت ها افزايش يابند، گفت: بر همين 
اساس است كه به نظر ما تنها راه موجود براي بهبود شرايط 
صنعت داروسازي در كشورمان، حذف ارز دولتي و تك نرخي 

شدن ارز براي صنعت داروسازي كشور است.
نايب رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق بازرگاني تهران 
با تاكيد بر اينكه با هدفمند كردن سوبس��يد دولتي دارو و 
انتقال آن به سمت نظام بيمه اي كشور و افزايش پوشش هاي 
بيمه اي بيماران، مي توان جلوي افزايش قيمت دارو با حذف 
ارز ۴200 توماني را گرفت، گفت: دارو، تنها كااليي در كشور 
است كه ما مسير ارتباطي آن را با مصرف كننده به صورت 
كامل توسط نظام بيمه درماني، در اختيار داريم. خب اگر 
سوبسيد ارز ۴200 توماني دارو را حذف كنيم و همان مبلغ را 
به نظام بيمه اي تزريق كنيم، مي توانيم عالوه بر مبارزه با فساد 
ناشي از ارز ترجيحي، سوبسيد دولتي را به صورت هدفمند 

به دست بيماران برسانيم.
او ادامه داد: فرض كنيد اگر امروز بيماران براي تامين يك 
داروي ۴0 هزار توماني، 10 هزار تومان پرداخت مي كنند و 
30 هزار تومان مابقي، توسط نظام بيمه درماني، پرداخت 
مي شود، با حذف ارز ۴200 توماني، قيمت اين دارو به 70 

هزار تومان مي رسد ولي در عوض، اگر سوبسيد ارز دولتي 
را كه معادل 25 تا 30 هزار تومان از قيمت آن دارو مي شود 
را به نظام بيمه اي بدهيم، فشاري بر بيماران وارد نمي شود و 
بيمار، همان رقم سابق يا نهايتاً درصد ناچيزي بيش از قيمت 

سابق را براي آن دارو پرداخت مي كند.
او  با بيان اينكه قيمت پايين برخي داروهاي معمول از جمله 
آنتي بيوتيك ها، باعث افزايش مصرف آنها در كشور شده و 
منابع بسياري از سوبسيد دولتي را هدر مي دهد گفت: در 
حال حاضر قيمت برخي از داروهاي معمولي و پرمصرف 
همچون آنتي بيوتيك ها به اندازه اي پايين است كه شاهد 
مصرف بي رويه آنها در كشور هستيم؛ ما معتقديم با توجه 

به قيمت بسيار پايين  اين داروها، مي توانيم اين اقالم را از 
پوشش بيمه اي خارج كنيم و سوبسيدهاي داده شده به اين 
اقالم دارويي را، به سمت داروهاي گران قيمت و حساس از 
جمله داروهاي بيماران خاص، هدايت كنيم؛ چراكه خروج 
آنتي بيوتيك هاي معمولي از پوشش هاي بيمه اي، هم فشار 
مالي زيادي به بيماران وارد نمي كند و هم مي تواند باعث 
كنترل مصرف بي رويه اين داروها شود؛ از طرف ديگر خروج 
اين داروها از پوشش بيمه اي با توجه به ميزان مصرف باالي 
آنها در كشور مي تواند منابع دولتي و سوبسيدي قابل توجهي 
را آزاد كند و اين منابع به س��مت افزايش پوشش بيمه اي 

داروهاي گران قيمت بيماران خاص هدايت شوند.
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الياسحضرتي:

آينده سوخت هيدروژني در گرو  نرخ گاز طبيعي

به هر كد ملي 20 ليتر بنزين داده شود 

گروه انرژي| فرداد احمدي|
زماني نه چندان دور وقتي اجداد سه نسل قبل ما 
داشتند روي كره زمين زندگي مي كردند، چوب 
و حداكثر زغال س�نگ منابع اصلي تأمين انرژي 
در سراسر دنيا بودند، اما امروزه روش هاي توليد 
و تأمي�ن انرژي تنوع زي�ادي دارد كه بخش قابل 
توجه از آن را انرژي هاي پاك تشكيل مي دهند. 
با اين وجود همچن�ان چالش هايي مثل به صرفه 
بودن انرژي توليد ش�ده در مقايسه با انرژي هاي 
فس�يلي ارزان قيمت، مانع سرعت بخشيدن به 
توسعه انرژي پاك مي شود. اين چالش به خصوص 
در بخش حمل ونقل بيش از س�اير حوزه ها جلوه 
كرده است. يكي از انرژي هاي آينده دار پاك، انرژي 
هيدروژني است كه از قضا، جهان بيشتر از ساير 
حوزه هاي انرژي پاك به آن اميدوار است. انرژي 
حاصل از سوختن هيدروژن بيشتر از سوخت هاي 
فسيلي است و آاليندگي آن صفر است. هيدروژن 
همچنين فراوان ترين عنصر جهان و بر روي كره 
زمين است، با اين حال شرايط جوي زمين اجازه 
حضور پاي�دار ملكول هاي مس�تقل آنكه همان 
س�وخت هيدروژني اس�ت را نمي دهد؛ بنابراين 
هيدروژن را بايد استحصال كرد. به تازگي آژانس 
بين المللي انرژي در گزارشي توضيح داده است كه 
راه هاي فراواني براي استحصال هيدروژن وجود 
دارد، اما در حال حاضر ارزان ترين و متداول ترين 
روش تولي�د س�وخت هيدروژن�ي، اس�تخراج 
آن از گاز طبيع�ي اس�ت كه البته باعث انتش�ار 
دي اكسيد كربن مي شود. گراني نرخ گاز طبيعي، 
توجيه پذيري اقتصادي توليد سوخت هيدروژني 
را براي كشورهاي واردكننده سوخت هاي فسيلي 
كاهش مي دهد، اما با پيش�رفته تر ش�دن ساير 
روش هاي توليد اين س�وخت مانند الكتروليز و 
انر ژي خورش�يدي، كم كم اين روش هاي جديد 
كامأل پاك نقش پررنگ تري را در توليد هيدروژن 

ايفا مي كنند.

آژانس بين المللي انرژي )IEA( مي نويسد كه هيدروژن 
و انرژي تاريخ مشتركي دارند؛ بيش از 200 سال پيش 
نيروي نخس��تين موتوره��اي احت��راق داخلي جزئي 
جدايي ناپذير از صنعت پااليش مدرن ش��د. هيدروژن 
مي تواند براي توليد روشنايي به كار رود و ذخيره و متراكم 
شود، در حالي كه هيچ گونه آالينده يا گاز گلخانه اي به 
صورت مستقيم توليد نكند. اما براي آنكه هيدروژن سهم 
قابل توجهي از انرژي پاك را به خود اختصاص دهد الزم 
است كه در بخش هايي مانند حمل و نقل، ساختمان و 

توليد برق پذيرفته شود. اكنون هيدروژن تقريبأ در اين 
بخش ها حضور ندارد.عرضه هيدروژن به كاربران صنعتي 
در حال حاضر تجارتي بزرگ در سراس��ر جهان است و 
تقاضا برايش از سال 1975 تاكنون بيش از 3 برابر رشد 
كرده و همچنان رو به افزايش اس��ت. هيدروژن اكنون 
تقريبأ بطور كامل از سوخت هاي فسيلي تأمين مي شود 
و 6 درصد گاز طبيعي و 2 درصد زغال س��نگ جهان در 
توليد آن مصرف مي ش��وند. در نتيجه توليد هيدروژن 
باعث انتشار حدود 830 ميليون تن دي اكسيد كربن در 
سال مي شود كه معادل دي اكسيد كربن انتشار يافته در 

كشورهاي انگلستان و اندونزي است.
اگر چه توليد هيدروژن از گاز طبيعي و زغال س��نگ باز 
هم به انتشار گاز هاي گلخانه اي و گرمايش زمين منجر 
مي ش��ود، اما با توجه به آنكه اين انتشار به مجتمع هاي 
توليد سوخت هيدروژني محدود مي شود، با ايجاد فاصله 
بين اين مجتمع ها و شهرها و در صورت استفاده كردن 
وسايل حمل ونقل شهري از سوخت هيدروژني، مي توان 
آلودگي ناشي از احتراق سوخت هاي فسيلي در هوا را به 
خارج از شهرها منتقل كرد و شهرها را از آلودگي هوا نجات 
داد. همچنين، تمركز منبع آاليندگي هوا در مجتمع هاي 
توليد سوخت هيدروژني، امكان ايجاد مكانيزم هايي مانند 
ترسيب كربن )فرايند پمپاژ دي اكسيد كربن به داخل 
زمين براي جلوگيري از انتشار آن در هوا( را فراهم مي كند 
كه براي كاهش آاليندگي زمين مفيد هس��تند. اكنون 
در اروپا 6 پروژه بزرگ CCS )ترس��يب كربن( در حال 
اجرا است كه از قضا هر 6 پروژه جديد با توليد هيدروژن 

مرتبط هستند.
بر اساس گزارش آژانس بين المللي انرژي در طول چند 
سال گذشته هزينه هاي جهاني براي تحقيقات، توسعه 
و تثبيت انرژي هيدروژني توسط دولت هاي ملي رشد 
داشته، اما اين هزينه ها هنوز به ركورد هزينه هاي سال 
2008 )سال ركود جهاني اقتصاد( نرسيده است. تعدادي 
از كشورها بطور مستقيم از سرمايه گذاري در فناوري هاي 
هيدروژني پشتيباني كرده و از بخش هايي در صنعت كه 
اهدافي در حوزه تكنول��وژي هيدروژني دارند حمايت 
مي كنند. اكنون حدود 50 هدف و سياست گذاري براي 
حمايت از انرژي هيدروژني در نقاط مختلف دنيا طراحي 

شده است كه اكثرشان بر حمل و نقل تمركز دارند.
هيدروژن مي تواند از سوخت هاي فسيلي و زيست توده، به 
همراه آب يا از هر دو روش توليد شود. گاز طبيعي در حال 
حاضر منبع اصلي توليد هيدروژن است و حدود سه چهارم 
توليد هيدروژن ساالنه كه حدود 70 ميليون تن است را به 
خود اختصاص مي دهد. گاز طبيعي اختصاص داده شده 
براي توليد هيدروژن حدود 6 درصد از مصرف جهاني گاز 
را تشكيل مي دهد. در چين اما به دليل آنكه زغال سنگ 

هنوز نقش پررنگي در صنعت و ان��رژي دارد، گاز بعد از 
زغال سنگ براي اين منظور استفاده شده و كسر كوچكي 

از هيدروژن نيز با نفت و الكتريسيته توليد مي شود.
IEA مي نويسد كه هزينه توليد هيدروژن از گاز طبيعي 
تحت تأثير تعدادي از عوامل فني و اقتصادي قرار دارد كه 
قيمت گاز و هزينه هاي سرمايه اي مهم ترين عوامل موثر 
بر پيشرفت اين تكنولوژي هستند. هزينه تأمين سوخت 
بزرگ تري��ن بخش هزينه ها را تش��كيل مي دهد و بين 
45 تا 75 درصد از هزينه هاي توليد را تشكيل مي دهد. 
البته قيمت هاي پايين گاز طبيعي در خاورميانه، روسيه 
و امريكاي ش��مالي، باعث مي شود كه سهم هزينه هاي 

بخش هاي ديگر توليد هيدروژن پررنگ تر باشد.
واردكنندگان گاز طبيعي مانند ژاپن، كره جنوبي، چين و 
هند مجبورند با هزينه هاي باالتر گاز وارداتي خود را وفق 
دهند كه باعث افزاي��ش هزينه هاي توليد هيدروژن در 

اين كشورها مي شود.
در حالي ك��ه در حال حاضر كمتر از 0.1 درصد از توليد 
جهاني هيدروژن با استفاده از روش الكتروليز آب به دست 
مي آيد، با كاهش هزينه هاي توليد برق تجديدپذير، به 
ويژه انرژي خورش��يدي و انرژي ب��ادي، عالقه به توليد 

هيدروژن ب��ا الكتروليز رو به افزايش اس��ت. اختصاص 
برق انرژي هاي تجديدپذير يا انرژي هسته اي مي تواند 
جايگزين استفاده از برق ش��بكه براي توليد هيدروژن 
ش��ود. امروزه مصرف الكتريسيته براي توليد هيدروژن 
برابر با 3 هزار و 600 تراوات ساعت و بيشتر از كل تقاضاي 
برق س��االنه اتحاديه اروپا است.امروزه بيشتر هيدروژن 
توليدي در صنايعي مانند پااليش نفت، توليد آمونياك، 
توليد متانول و توليد فوالد مورد استفاده قرار مي گيرد. 
تقريبأ تمام اين هيدروژن با اس��تفاده از س��وخت هاي 
فسيلي توليد مي شود، بنابراين پتانسيل قابل توجهي 
براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي با توليد هيدروژن 

پاك وجود دارد.
در حمل و نقل، رقابت پذي��ري خودروهاي هيدروژني 
به هزينه هاي مربوط به سلول سوختي )مخزن ذخيره 
هيدروژن( و ايستگاه هاي سوخت گيري وابسته است. 
بط��ور خاص ب��راي كاميون ه��ا اولويت اين اس��ت كه 
قيمت هاي تحويل هي��دروژن كاهش يابد. حمل ونقل 
دريايي و هوايي ب��ا محدوديت هايي براي اس��تفاده از 
س��وخت هاي در دسترس كم كربن روبرو هستند و اين 
امر نش��ان دهنده فرصتي براي سوخت هاي مبتني بر 

هيدروژن است.در ساختمان ها، هيدروژن مي تواند درون 
ش��بكه هاي گاز طبيعي موجود تزريق و با گاز طبيعي 
مخلوط شود. پتانسيل چنين اقدامي بيش از همه و در 
ساختمان هاي تجاري و مسكوني وجود دارد؛ به ويژه در 
شهرهاي متراكم كه مي توان چشم اندازي بلندمدت براي 
آنها ترسيم كرد كه شامل استفاده مستقيم از هيدروژن 

در نيروگاه هاي هيدروژني و سلول هاي سوختي باشد.
هيدروژن در بخ��ش برق هم حرف هاي��ي براي گفتن 
دارد و يك��ي از گزينه هاي پيش رو ب��راي ذخيره انرژي 
تجديدپذير است. هيدروژن و آمونياك مي توانند براي 
افزايش انعطاف پذيري سيستم نيرو در توربين هاي گازي 
مورد استفاده قرار بگيرند. آمونياك همچنين مي تواند 
براي كاهش توليد گازه��اي گلخانه اي در نيروگاه هاي 

زغال سنگي استفاده شود.
هيدروژن همين حاال هم به صورت گسترده در برخي 
صنايع مورد استفاده قرار مي گيرد، اما هنوز پتانسيل 
آن براي پرچم داري تحوالت به سمت انرژي پاك درك 
نشده است. الزم است كه اهداف بلند مدت و اقدامات 
كوتاه مدتي براي كاهش هزينه ها و رفع هر چه بيشتر 

موانع اتخاذ شود. 

خانه ملت|
رييس كميسيون اقتصادي مجلس، پيشنهاد داد تا 
براي اصالح س��اختار يارانه هاي پنهان بازار متشكل 
ان��رژي تش��كيل و به هر ك��د ملي 20 ليت��ر بنزين 

اختصاص يابد.
الياس حضرتي رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
ش��وراي اس��المي با اش��اره به طرح اصالح ساختار 
اقتصادي كشور، گفت: مهم ترين موضوع در اصالح 
س��اختار، تصميم گيري نظام در ح��وزه حامل هاي 
انرژي و نوع اتخاذ سياست در اين بخش است كه در 
تصميمي منطقي بايد عنوان شود كه آيا كشور وارد 

بحث حامل هاي انرژي مي شود يا خير.
نماينده مردم تهران، ري، ش��ميرانات، اسالمشهر و 
پرديس در مجلس شوراي اسالمي معتقد است كه 
دولت بايد حتما وارد س��اماندهي حوزه حامل هاي 
انرژي شود و نوع ورود بايد به گونه اي باشد كه مردم 
بازيگر اصلي صحنه شوند و دولت خود را كنار بكشد.

وي با بيان اينكه بايد براي ساماندهي بخش سوخت 
بازار متش��كل انرژي ايجاد ش��ود، ادامه داد: بايد به 
هر كد مل��ي 20 ليتر بنزين اختصاص يابد تا افرادي 
كه ماشين نداشته يا در شهرهاي مختلف و حاشيه 

شهرها زندگي كرده و مصرف كمتري دارند بتوانند 
م��ازاد نياز خود را در بازار متش��كل انرژي به فروش 

برسانند.
حضرت��ي تاكيد كرد: افرادي كه ب��ه آب، برق، گاز و 
بنزين كمتري ني��از دارند مي توانند درآمد خود را با 

فروش و عرضه س��هميه مازاد افزايش دهند و فردي 
كه منزل مس��كوني بزرگ تر و خودروي بيش��تري 
دارد متقاض��ي خدمات بيش��تر مي ش��ود و در واقع 
عرضه كننده و متقاضي در بازار متشكل انرژي به يك 

قيمت متعادل دست مي يابند.

 جهت فعلي يارانه ه�ا در بخش حامل هاي 
انرژي ناعادالنه است

وي با بيان اينكه اگر 20 ليتر بنزين ماهانه به هر ايراني 
تخصيص يابد روزان��ه 55 ميليون ليتر بنزين مصرف 
مي شود، افزود: اگر اندكي بنزين در اختيار دولت قرار 
داده شود كه بازار انرژي را كنترل كرده و مراقبت كند 
تا قيمت سوخت به 10 يا 20 هزار تومان افزايش نيابد، 
بخش زي��ادي از بنزين توليدي براي ص��ادرات باقي 

مي ماند.
با اصالح س��اختار پرداخت يارانه ان��رژي 8 دهك اول 
منتفع مي شوند، اما 2 دهك باالي درآمدي بايد هزينه 
بيش��تري پرداخت كرده و حدود 12 درصد خسارت 

متحمل مي شوند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با اش��اره به اينكه 
افراد زيادي در مرز پاكستان، عراق و تركيه براي خريد 
بنزين از ايران در صف ايس��تاده اند، ادامه داد: جهت 
فعلي يارانه ها در بخش حامل ه��اي انرژي ناعادالنه 
اس��ت، چراكه فردي كه مصرف كمتري داشته مورد 
تنبي��ه قرار گرفته و ش��خصي كه مصرف بيش��تري 
داشته تشويق مي شود كه اين جهت با اصالح ساختار 

اقتصادي تغيير مي يابد.

 اصالح ساختار پرداخت يارانه انرژي سبب 
كاهش مصرف مي شود

وي تصريح كرد: با اصالح س��اختار پرداخت يارانه انرژي 8 
دهك اول منتفع مي شوند، اما 2 دهك باالي درآمدي بايد 
هزينه بيشتري پرداخت كرده و حدود 12 درصد خسارت 
متحمل مي شوند.حضرتي با بيان اينكه با اصالح ساختار 
پرداخت يارانه انرژي مصرف كاه��ش مي يابد، افزود: اين 
موضوع سبب مي شود ديگر افراد تك سرنشين در شهر تردد 

نكنند و اصل اجراي اين موضوع به نفع منافع ملي است.

 سازمان بورس بر ايجاد بازار متشكل انرژي 
نظارت مي كند

وي با اشاره به ضرب المثل »عدو شود سبب خير، اگر 
خدا خواهد«، ادامه داد: ترامپ مي گويد اجازه نمي دهم 
نفت ايران صادر شود كه اين موضوع به نفع كشور بوده و 
بايد از اين فرصت تاريخي بي نظير در راستاي محرومان 
و طبقات ضعيف جامعه استفاده شود.رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه سيستم 
اداري بايد براي اصالح ساختار اقتصادي كشور روان تر 
شود، گفت: در صورت تصويب ايجاد بازار متشكل انرژي 

سازمان بورس بر آن نظارت مي كند.
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تخفيف به خريداران نفت 
مشروط باشد

فارس|عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
گفت: در صورتي كه خريداران س��پرده گذاري 
كنند و تضمين هاي الزم را به مسووالن ذي صالح 
بدهند، كميسيون برنامه و بودجه موافق اعطاي 

تخفيف به خريداران نفت است.
عزت اهلل يوس��فيان مال عضو كميسيون برنامه و 
بودجه مجلس شوراي اسالمي درباره فروش نفت 
در دوران تحريم گفت: دولت با تجربه بسيار زيادي 
كه در زمينه فروش نفت دارد، بازهم با مش��كل 
صادرات مواجه ش��ده اس��ت زيرا تجارت نفت با 
تجارت هاي ديگر متفاوت است به خصوص اكنون 

كه شرايط تحريم هم وجود دارد.
وي اف��زود: بورس نفت ش��رايطي را ايجاد كرده 
كه ورود خريداران به بازار نفت را راحت تر كرده 
اس��ت. بايد نفت ايران ب��ه خريداراني در بورس 
تحويل داده شود كه از توانايي و ارتباط خوبي در 
عرصه بين المللي برخوردار باشند.عضو كمسيون 
برنامه و بودجه در مجلس گفت: عالوه بر توانايي 
خريداران موضوع قيمت نفت در شرايط تحريم 
موضوع بسيار مهمي است. به هر حال خريد نفت از 
كشوري كه مورد تحريم واقع شده هزينه بر است. 
در صورتي كه خريداران س��پرده گذاري كنند و 
تضمين هاي الزم را به مسووالن ذي صالح بدهند، 
كميسيون برنامه و بودجه موافق اعطاي تخفيف 

به خريداران نفت است.

برق دزدي به قيمت جان 
تمام شد

 انتخاب|فرمانده انتظامي شهرس��تان همدان 
گفت: سارقي كه قصد سرقت تجهيزات ترانس برق 

را داشت در اثر برق گرفتگي جان سپرد.
سرهنگ »جمشيد باقري«، در تشريح اين خبر 
گف��ت: در پي تماس كاركن��ان اداره برق با مركز 
فوريت هاي پليس��ي 110 مبني بر مرگ فردي 
در كن��ار ترانس ب��رق خيابان تخت��ي، بالفاصله 
اكيپي براي بررسي به اين محل اعزام شدند.وي 
افزود: پس از حضور ماموران و بررس��ي هاي اوليه 
مشخص شد مردي 35 س��اله با استفاده از انبر و 
پيچ گوشتي درب ترانس برق را باز كرده و در هنگام 
دستكاري و بازكردن تجهيزات داخل ترانس، دچار 
برق گرفتگي شده و جان خود را از دست داده است 
كه همين امر باعث قطع ش��دن برق اين منطقه 
شده است.بنابراعالم پايگاه خبري پليس، فرمانده 
انتظامي شهرستان همدان در پايان گفت: موضوع 
به قاضي كشيك دادسراي همدان اطالع داده شد 
و با دستور قضايي، جسد متوفي براي بررسي دقيق 

علت مرگ به پزشكي قانوني منتقل شد.

نفت سبك عربستان ارزان شد 
ايسنا|عربستان سعودي قيمت نفت سبك خود 
كه در سپتامبر به مشتريان آسيايي عرضه مي كند 
را كاهش داد.شركت دولتي آرامكو اعالم كرد قيمت 
گريد »عرب اليت« در س��پتامبر 75 سنت در هر 
بشكه نسبت به اوت كاهش پيدا مي كند و يك دالر 
و 70 سنت در هر بشكه باالتر از ميانگين قيمت نفت 
عمان/دوبي خواهد بود.اما قيمت فروش رس��مي 
»عرب اليت« به ش��مال غربي اروپ��ا دو دالر و 65 
سنت در هر بشكه نسبت به اوت افزايش پيدا مي كند.

بر اس��اس گزارش رويترز، همچنين قيمت فروش 
نفت سبك عربستان سعودي به امريكا در سپتامبر 
 ASCI دو دالر و 85 سنت باالتر از شاخص قيمت
خواهد بود و نسبت به اوت تغييري نشان نمي دهد.

توضيح وزير نفت عراق 
درباره نفتكش توقيفي

ايرنا|وزير نفت عراق گفت دولت اين كش��ور هيچ 
ارتباطي با نفتكش توقيف شده توسط ايران در خليج 

فارس به خاطر قاچاق سوخت ندارد.
به گزارش رويت��رز، وزير نفت عراق گفت دولت اين 
كشور هيچ ارتباطي با نفتكش توقيف شده توسط 
ايران در خليج فارس به خاطر قاچاق سوخت ندارد. 
وي طي بيانيه اي گفت: »وزارت نفت عراق ديزل به 
بازار بين المللي صادر نمي كند«. ايران قبال اعالم كرده 
بود نفتكشي كه توسط نيروهايش در خليج فارس به 
اتهام قاچاق سوخت توقيف شده، يك كشتي عراقي 
بوده است. مقامات مربوطه عراق در حال جمع آوري 
اطالعات در مورد كش��تي توقيف شده هستند. دو 
تن از مقامات گفتند اطالعات اوليه به دس��ت آمده 
نشان مي دهد اين كشتي كوچك تحت مالكيت يك 
شركت كشتيراني خصوصي قرار دارد كه متعلق به 

يك تاجر خصوصي عراقي است.

اسماعيلي از پخش رفت
تعادل| با حكم صادق آبادي، »مهدي اسماعيلي« 
به عنوان رييس جديد روابط عمومي ش��ركت ملي 
پااليش و پخ��ش فرآورده هاي نفتي ايران منصوب 
و جايگزين »زيبا اسماعيلي« شد. عصر يكشنبه با 
صدور دو حكم از سوي عليرضا صادق آبادي، معاون 
وزير نفت، »زيبا اسماعيلي« از سمت سخنگويي و 
مديركل روابط عمومي شركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي بركنار ش��ده و در سمت مشاور 
مديرعامل در مس��ووليت هاي اجتماعي منصوب 
شد.از اينرو با حكم صادق آبادي، »مهدي اسماعيلي« 
به عنوان رييس جديد روابط عمومي ش��ركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران منصوب شد.

تداومافتقيمتنفتدرنخستينمعامالتهفته

چالشاوپكباتوليدنفتامريكا

چين»نفت«رابرايخارجيهابازكرد
ايس�نا| قيمت هر بش��كه نفت برنت ديروز با 50 سنت معادل 0.8 
درصد كاهش به 61 دالر و 39 سنت رسيد.  در حالي كه پس از اعالم 
ترامپ مبني بر وضع تعرفه بر 300 ميليارد دالر ديگر از كاالهاي چيني 
و تش��ديد مجدد جنگ تجاري نگراني ها از كاهش تقاضا براي نفت 
افزايش يافته اس��ت، قيمت نفت روز دوشنبه كاهش داشت.در عين 
حال به دنبال توقيف يك نفتكش حامل سوخت قاچاق در خليج فارس 
توسط ايران و نگراني ها از افزايش مجدد تنش در خاورميانه قيمت نفت 

تا حدودي تقويت شده است.
بر اساس اين گزارش قيمت هر بشكه نفت برنت ديروز دوشنبه با 50 

سنت معادل 0.8 درصد كاهش به 61 دالر و 39 سنت رسيد.
قيمت نفت خام امريكا نيز در همين روز با 24 سنت معادل 0.4 درصد 
كاهش به 55 دالر و 42 س��نت رسيد. قيمت هر دو شاخص نفتي در 
هفته گذشته كاهش داشت و نفت برنت و نفت خام امريكا به ترتيب 

بيش از 2 و حدود يك درصد افت كردند. بانك امريكايي گلدمن ساكس 
در گزارشي نوشت: »به دليل تضعيف فعاليت هاي اقتصادي، فضاي 
نامس��اعد تجاري و جنگ تعرفه اي... تقاضا براي نفت در سال 2019 
تضعيف شده است.« ترامپ هفته گذشته گفت، 10 درصد تعرفه بر 
300 ميليارد دالر ديگر از كاالهاي امريكايي وضع خواهد كرد و اگر 
شي جينپينگ، رييس جمهوري چين به سرعت براي انعقاد يك توافق 

تجاري دست به كار نشود، ممكن است تعرفه ها از اين نيز فراتر برود.
با وضع تعرفه هاي جديد، عمال تمام كاالهاي صادراتي چين به خاك 
امريكا مشمول جنگ تعرفه اي مي شود. چين روز جمعه قول داد كه 
تصميم ترامپ را تالفي خواهد كرد. بدين ترتيب آتش بس تجاري يك 
ماهه ميان دو غول اقتصاد جهان پايان پذيرفته است. جنگ تجاري 
موجب كاهش رشد اقتصادي و در نتيجه كاهش تقاضاي جهاني براي 

نفت شده است.

ايس�نا|يكي از مهم ترين پرس��ش هايي كه در بازار 
جهاني نفت وجود دارد، پيرام��ون توليد نفت امريكا 
است و ش��ايد اوپك به دانس��تن هيچ چيز جز اينكه 
توليد نفت امريكا چه زماني رو به كاهش مي رود عالقه 

نداشته باشد.
رش��د توليد نفت امريكا در يك دهه گذشته، كنترل 
اوپك روي بازارهاي جهاني نفت را كمتر كرده است. 

در كمتر از مدت هشت سال، توليد نفت امريكا از پايين 
شش ميليون بشكه در روز به بيش از 12 ميليون بشكه 
در روز افزايش پيدا كرده است. اين افزايش توليد تنها 
دليلي اس��ت كه قيمت نفت به باالي 100 دالر در هر 

بشكه صعود نكرده است.
در حال حاضر به نظر مي رسد استراتژي اوپك، انتظار 
براي آغاز كاهش توليد امريكا اس��ت تا بتواند دوباره 

كنترل بازارهاي نفت را به دس��ت بگيرد.ممكن است 
اين انتظار طوالني نش��ود. رشد توليد نفت در منطقه 
پرميان باس��ين كه مهم ترين منطق��ه توليد نفت در 
امريكاست، آهسته شده است و البته اين كاهش توليد 
تنها به اين منطقه منحصر نبوده است. اما در حالي كه 
تمامي توجهات به مناطق توليد نفت و گاز شيل دوخته 
شده، توليد نفت فراساحلي نيز رشد قابل توجهي داشته 

است. طي يك دهه گذشته، توليد نفت منطقه گلف 
كاست امريكا از حدود 1.2 ميليون بشكه در روز به دو 

ميليون بشكه در روز افزايش پيدا كرد.
بر اس��اس گزارش اويل پرايس، اداره اطالعات انرژي 
امريكا روند نزولي اندك توليد نفت امريكا از ماه مه را 
گزارش كرده است. اما پرسش اصلي اين است كه آيا 
يك روند غيرطبيعي است يا سرآغاز يك روند مستمر 

خواهد بود.آمار رسمي كه هفته گذشته از سوي اداره 
اطالعات انرژي امريكا منتشر ش��د، نشان داد توليد 
نفت خام امريكا در ماه مه 26 هزار بشكه در روز كاهش 
پيدا كرده و به 12.11 ميليون بش��كه در روز رسيده 
اس��ت. آمار توليد آوريل مورد بازبيني قرار گرفت و با 
28 هزار بشكه در روز كاهش، 12.13 ميليون بشكه 

در روز اعالم شد.

تسنيم| بخش نفت و گاز چين اكنون رسمًا براي مشاركت خارجي 
باز است و نيازي به هيچ معامله مشترك مخاطره آميزي با شركت هاي 
داخلي نيست.به گزارش راش��ا تودي، بخش نفت و گاز چين اكنون 
رسمًا براي مشاركت خارجي باز است و نيازي به هيچ معامله مشترك 

مخاطره آميزي با شركت هاي داخلي نيست.
يك ماه پي��ش، چين اعالم كرد ش��رط معامالت مش��ترك را براي 
شركت هاي خارجي كه خواهان وارد شدن به صنعت نفت و گاز اين 
كشور هستند، برمي دارد. اين تصميم چين در راستاي قولي گرفته شد 
كه اين كشور طي جنگ تجاري ادامه دارش با امريكا براي آزاد كردن 
يك سري از صنايع داده بود. كميسيون توسعه و اصالحات ملي چين 
اعالم كرد شرط معامالت مش��ترك مخاطره آميز را براي پروژه هاي 
نفت و گاز برمي دارد، همچنين اين حكم را كه تنها شركت هاي داخلي 
مي توانند شبكه هاي گاز را در شهرهاي داراي بيش از نيم ميليون نفر 

جمعيت كنترل كنند لغو مي كند.اين اقدامات جديد در 30 جوالي 
اجرايي ش��ده است تا در تالش��ي براي جذب سرمايه هاي خارجي و 
پيش��رفت اصالحات انرژي، بازار نفت و گاز چين را براي شركت هاي 
خارجي باز كنند. مشاركت خارجي توليد نفت و گاز چين را تقويت 
مي كند و ش��ركت هاي نفتي بين المللي مي توانند اكتش��اف منابع 
غيرمتعارف نفت و گاز را در اين كش��ور تسريع كنند. بالفاصله پس 
از اعالم اين خبر توس��ط چين، ، ش��ركت هاي بريتيش پتروليوم و 
شل نسبت به اصالحات بازار چين ابراز عالقه مندي كردند. در اوايل 
سال جاري ميالدي، بريتيش پتروليوم قرار بود آخرين شركت نفتي 
بين المللي باشد كه حفاري گاز شيل را در چين به خاطر نتايج ضعيف 
حفاري هاي اكتشافي متوقف كند. ولي ش��ل با امضاي يك قرارداد 
با سينوپك در تجارت نفت شيل چين س��رمايه گذاري كرد تا بطور 

مشترك توسعه احتمالي نفت شيل را در شرق چين مطالعه كنند.
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وزير امور خارجه ايران در نشست مطبوعاتي اعالم كرد

  بازگشت به صادرات 8‚2 ميليون بشكه نفت، كف مطالبات ايران است                 براي انتخابات ۱۴۰۰ مانع كار ما نشويد

افرادي  كه  دنبال  فاتحه  ديپلماسي هستند بايد  صبر كنند

وزير امور خارجه گفت: امنيت و پيشرفت ما قابل خريد 
و فروش نيست چون امنيت و پيشرفت ما از مردم نشات 
مي گيرد؛ هر قدر بر ما فشار آوردند و تحريم كردند با اتكا 

به مردم پيشرفت كرديم. 
به گزارش ايرنا محمدجواد ظريف روز دوشنبه در نشست 
خبري افزود: تحريم وزير امور خارجه يك كشور يعني 
در مذاكره و گفت وگو كم آورده اند. مس��يري كه آنها 
پيش گرفته اند هر روز به س��مت ناكامي در گفت وگو 

پيش مي رود.

   تحريم وزير خارجه يعني شكست ديپلماسي
ظريف تصريح كرد: براي همين مجبورند تحريم كنند. 
مسووالن يك كش��ور را تحريم كنند، رهبري معظم 
انقالب را تحريم كنند، يك خدمتگزار كوچكي مثل 
وزير ام��ور خارجه را تحريم كنند. تحريم وزير خارجه 
يعني چه؟ يعني شكس��ت در گفت وگو و ديپلماسي؛ 
يعني مخالفت در گفت وگو و اين تفاوت دو گفتماني 
است كه امروز در دنيا مشخص شده است و اين تفاوت 
دو گفتماني است كه يك مسير محتوم را پيش مي رود 

و هر روز به سمت افول گفتمان سلطه پيش مي رود.

   امنيت و پيشرفت ما از مردم ناشي مي شود
ظريف تاكيد كرد: مبناي كار ما پيروي از ديگران نيست 
ما امنيت مان را هيچگاه نخريديم و هيچگاه نمي خريم. 
امنيت ما قابل خريد و فروش نيست چون امنيت ما از 
مردم نشأت مي گيرد پيشرفت مان را هيچگاه نخريديم 
و نخواهيم خريد. چون پيش��رفت ما از مردم ما نشات 
مي گيرد هر قدر بر ما فشار آوردند هر قدر بر ما تحريم 
كردند با اتكا به مردم خود پيشرفت كرديم و بعد آمدند 

گفتند چرا پيشرفت كرديد.

   در نيويورك به من گفته شد 
تحريم مي شوي

وزير امور خارجه در نخس��تين سوالي درباره ديدار با 
رند پال، سناتور امريكايي در نيويورك و رد پيشنهاد 
وي براي حضور در كاخ س��فيد، گفت: بارها گفته ام 
كه من در زمان حضور در نيويورك، براي شركت در 
جلسات مجمع عمومي يا ديگر جلسات سازمان ملل 
مي روم، در حقيقت س��فر من به امريكا نيست. امروز 
هم به همين محدوده محبوس هستم و خوشبختانه 
ج��اي ديگر نمي توانم ب��روم، هرچند كه محدوديت 

براي همكارانم غيرانساني است، ولي مشكلي ندارم.
ظريف ادامه داد: در نيويورك از صبح اول وقت تا پايان 
شب مالقات، مصاحبه يا س��خنراني دارم يا ديدار با 
مقامات مختلف را در برنام��ه دارم. اين مالقات ها از 
نظر من ش��فاف اس��ت. با افرادي هم كه ديدار دارم 
افرادي خارج از مجموعه قوه مجريه امريكا هستند؛ 
سناتورها، نمايندگان، اصحاب رسانه ها يا گروه هاي 

فكري هستند.
وي با بيان اينكه هم��ه امريكايي ها معتقد به آزادي 
بيان نيس��تند و ممكن اس��ت براي ديداركنندگان 
مشكلي ايجاد ش��ود، اعالم نكرديم كه با چه افرادي 
ديدار مي كنم، اظهار داش��ت: بر اين اساس هيچگاه 
اعالم نكرديم گروه هاي نخبگي و سناتورها چه كساني 
هستند. اگر آنها خودشان خواستند مي توانند بگويند 
كه با من ديدار كرده ان��د و چه گفته اند. ولي روش ما 

نيست كه اعالم كنيم با چه كساني ديدار مي كنيم.
رييس دس��تگاه دپپلماس��ي با بيان اينكه به عنوان 
دپيلمات بايد بتوانم در جلسات مذاكره كنم و طرف 
مقابلم هم احس��اس كند كه مي تواند با من به جاي 
مصاحب��ه، مذاكره  كند، تصريح كرد: اگر قرار باش��د 
كه موضوعات مورد گفت وگو را در بيرون طرح كنم، 
موجب مي ش��ود طرف مقابل احساس كند در حال 
مصاحبه است كه اين س��م مهلكي براي ديپلماسي 
است. ضمن آنكه به عنوان ديپلمات وظيفه اي داريد، 
ديپلماس��ي كار خود را پيش ببريد و با ديپلماس��ي 

عمومي آن را نبايد اشتباه كرد.
ظريف افزود: اگر قرار باشد صورت مذاكرات به عنوان 
خبر بيرون داده شود، طرف مقابل ديگر در جلسات 
با ش��ما گفت وگو نمي كند و فقط جمالت كليشه اي 
مي گويد. لذا براي همين اس��ت كه اخبار از مالقات 
مختصر است زيرا قرار نيست كه ديپلماسي رسانه اي 
را با ديپلماسي رسمي قاطي كنيم. هرچند همه چيز 

ما شفاف است.
وي با اش��اره به سفر خود خاطرنشان كرد: در سفر به 
نيويورك به من گفته ش��د كه ظ��رف دو هفته ديگر 
تحريم مي شوم مگر آنكه كه آن پيشنهاد را بپذيرم كه 

خوشبختانه قبول نكردم.

   افرادي كه دنبال فاتحه ديپلماسي هستند 
بايد صبر كنند

وزي��ر امور خارجه در پاس��خ به س��وال ايرنا مبني بر 
تلقي تحريم شما بر پايان مذاكره تاكيد كرد: به نظر 
من مذاكره و ديپلماس��ي هيچگاه پايان نمي پذيرد. 
مذاك��ره در برنامه كاري من همواره وجود داش��ته و 
خواهد داش��ت. حتي در ش��رايط جنگ هم مذاكره 

وجود خواهد داشت.
ظريف با اش��اره به دشمنان مذاكره گفت: افرادي كه 
به دنبال خواندن فاتحه ديپلماسي هستند بايد خيلي 
صبر كنند. چه جان بولتون و همراهانش در امريكا و 
چه دوستاني در داخل كه به دنبال نفي و مرگ مذاكره 
هسنتند، براي خواندن فاتحه ديپلماسي خيلي بايد 

صبر كنند.
مسوول دستگاه ديپلماسي ايران همچنين در بخش 
ديگر س��وال خبرنگار ايرنا مبني بر عل��ت انجام اين 
تحريم افزود: اقدام��ي كه امريكا انجام داده اس��ت، 

نش��ان دهنده وج��ود دو گفتمان در جهان اس��ت. 
گفتمان��ي كه مبتني ب��ر گفت وگو و تعامل اس��ت و 
جمهوري اسالمي ايران خود را متعهد به آن مي داند 
و گفتماني ديگر كه امريكا در آن تنها اس��ت. ش��ايد 
كشورهاي ديگر جسارت مقابله آن را نداشته باشند، 
ام��ا در اين گفتمان همراه امريكا نيس��تند. گفتمان 

مبتني بر قلدرمآبي، زورگويي و تهديد.
ظريف تاكيد كرد: شما امروز نمي توانيد يك نفر را پيدا 
كنيد از گفتمان يك جانبه گرايي امريكا حمايت كند.

   مسوول امنيت منطقه هستيم
رييس دستگاه ديپلماس��ي همچنين درباره توقيف 
كشتي انگليس��ي در خليج فارس گفت: ما در خليج 
فارس بزرگ ترين س��احل را داريم، ح��دود دو هزار 
كيلومتر در خليج فارس و ۱۵۰۰ كيلومتر در درياي 
عمان س��احل داريم. براي همين اس��ت كه گفته اند 
خليج فارس و نه گفته اند خليج مكزيك چون ساحل 

ايران است.
وي ادامه داد: ما مس��وول امنيت منطقه هس��تيم و 
امنيت منطقه را هم م��ا حفظ كرده ايم منتها امنيت 

بايد براي همه باشد نه به هزينه يك كشور.
وي خاطرنش��ان كرد: ما در اجراي وظيفه خود براي 
حفظ امنيت خلي��ج فارس بعضي اوق��ات از بعضي 
تخلفات چشم پوش��ي مي كرديم اما در حال حاضر 

دليلي نمي بينيم برابر انگليس ك��ه راهزني دريايي 
دخالت مي كند باز هم چش��م پوشي كنيم بنابراين 
اقدام ما عمل متقابل نيست بلكه چشم پوشي نكردن 

از تخلفات است.
وي يادآور شد: كشتي انگليسي هم به دليل تخلفاتي 
كه داشته و شكايت سازمان بنادر و دريانوردي توقيف 
شده اس��ت كه اين موضوع بايد در دادگاه هاي ايران 
بررسي شود. اگر ضروري باشد و ما احساس كنيم كه 

فايده اي دارد كمك مي كنيم تا تسهيل شود.

   توجي�ه زمان ب�ر بودن تعه�دات برجامي 
اروپا، معني ندارد

رييس دستگاه ديپلماس��ي ايران در پاسخ به سوالي 
مبن��ي بر ادع��اي اروپايي ها بر زمانبر ب��ودن اجراي 
تعهدات برجامي خود، گفت: توجيه اروپايي ها مبني 
بر نياز به زمان براي انجام تعهدات شان، بايد معنايي 
داشته باشد. تا االن كه ۱۵ ماه از خروج امريكا از برجام 
گذشته اس��ت، هيچ اقدامي نكرده اند. اگر قرار باشد 
معناي زمانبر بودن اين باشد، دليل ندارد اين وضعيت 

ادامه پيدا كند.

   بازگشت به صادرات ۲.۸ ميليون بشكه نفت 
كف مطالبات ما است

ظريف با بيان اينك��ه رييس جمهوري كف مطالبات 
جمهوري اسالمي را به اروپا اعالم كرده است، افزود: 
اين مطالبات را در حال پيگيري هس��تم، مهم ترين 
بخ��ش مطالبات ما اين اس��ت كه ب��راي ادامه كار و 
برگردان��دن اقدامات ايران به گذش��ته دو اقدام بايد 
انجام شود. نخس��ت آنكه فروش نفت ما بايد به زمان 
ماه مه س��ال ۲۰۱۸ يعني زماني ك��ه امريكا از برجام 
خارج شده است، برگردد، در آن زمان ميزان صادرات 
نفت ما حدود ۲.۸ ميليون بشكه بوده است. اقدام دوم 

هم برگرداندن منابع ما است. اين موارد كف مطالبات 
جمهوري اسالمي است. تعهدات ديگري هم اروپايي ها 
طي برجام بر عهده گرفته اند كه آنها نيز بايد اجرا شود.

   طوالني ترين مذاكره را در طول تاريخ
 با امريكا داشتيم

وزير امور خارجه با بيان اينكه اينستكس گام مقدماتي 
اجراي تعهدات امريكا اس��ت، تصريح ك��رد: با امريكا 
مذاكره كرديم و اي��ن طوالني ترين مذاكره را در طول 
تاريخ با امريكا بود. هيچگاه وزير امور خارجه امريكا براي 
مذاكره با يك كشور ۱۷ روز در خارج از امريكا نبوده و 
هيچگاه ۹ ساعت گفت وگو در يك جلسه نداشته است، 
ما ساعت ها گفت وگو هم با وزير انرژي امريكا از سوي 
علي اكبر صالحي )رييس س��ازمان انرژي اتمي( و هم 
من با آقاي جان كري )وزير امور خارجه وقت امريكا( 

داشته ايم. 
ظريف با تاكيد بر اينكه شايد امريكايي ها براي مذاكره 
بيكار باشند ولي ما بيكار نيستيم و براي وقت مان ارزش 
قائل هستيم، خاطرنشان كرد: در امريكا انقالب نشده 
بلكه فقط يك انتخابات برگزار ش��ده است. براساس 
حقوق بين الملل هم اگر انقالب شده باشد دولت انقالبي 
تعهدات دولت قب��ل از انقالب را به ارث مي برد. برجام 
يك تعهد بين المللي تاييد شده از سوي شوراي امنيت 

سازمان ملل متحد است. 
وي افزود: دولتي كه تعهد خود، تعهد دنيا و تعهدي كه 
شوراي امنيت را كه خودشان عضو آن هستند را عمل 
نكردند. امريكا از همه چيز خارج شده و تنها از شوراي 
امنيت خارج نشده و شايد هم بعدا بخواهد از آن خارج 
ش��ود، اما قطعنامه ۲۲۳۱ هنوز لغو نشده، لذا امريكا 

نمي تواند ادعايي داشته باشد.

   بهانه هاي اروپا براي ما كارآمدي ندارد
ظريف در پاسخ به سوالي درباره اينكه گزينه هايي كه 
قرار است براي گام سوم برداشته شود تشديد نمي شود، 
گفت: اين از بحث هايي است كه هميشه با اروپايي ها 
داشتيم و آنها هم ادعا مي كنند كه امريكايي ها شركت 
دولتي و غيردولتي نمي شناسند و قانون شكني امريكا 

حد و مرز ندارد.
وي افزود: اتحاديه اروپا در ارتباط با دوستاني كه انتخاب 
كرده تبريكي نياز دارد كه بش��نود كه چه دوس��تاني 
انتخاب كرده كه در واقع هيچ اعتراضي ندارند از اينكه 
حتي شركت هاي دولتي اروپايي را تحريم كنند. همين 
اينستكس را هم تهديد كردند كه ما تحريم مي كنيم 
اگرچه توسط سه تا از نزديك ترين متعهدشان ايجاد 

شده است اما اين بهانه ها براي ما كارآمدي ندارد. 
ظريف ادامه داد: اقتصاد امريكا، اقتصاد مهمي است اما 
اقتصاد همه دنيا نيست. اگر شركت هاي بزرگ يعني 
توتال، اني، ش��ل، سي ان پي س��ي چين، ساين اوپك، 
شركت هاي مهم روسي، شركت هاي نفتي مهم ژاپني 
تصميم بگيرند كه قلدري امريكا را نپذيرند يقين دارم 
امريكا نمي تواند هم��ه آنها را تحريم كند. اگر بخواهد 
تحريم كن��د اقتصاد دنيا به هم مي ري��زد. مگر امريكا 

چقدر است؟! 
وزي��ر امور خارجه گف��ت: امري��كا بازدارندگي اش در 
ترس بقيه از او است نه در قدرتش. معتقدم اين ترس 
كم كم زايل خواهد شد. يعني اينكه االن چين و روسيه 
تصميم گرفتند مبادالت شان را به دالر انجام ندهند. 
چين، ايران، هند و خيلي كشورها تصميم گرفتيم كه 

مبادالت مان را به دالر انجام ندهيم.
وي افزود: ما و تركيه سال گذشته براساس گفته وزير 
خارجه تركيه ۳۵ درصد مبادالت مان با ارز ملي انجام 
داديم. خيلي كشورها مي توانند نظام تهاتري ايجاد كنند 
نه اين نظام تهاتري برگشت به گذشته باشد اتفاقا ممكن 
است روش بسيار بهتري براي معامالت بين كشورهاي 
در حال توسعه باشد چرا كه مجبور نيستند از زورگويي 

نظام مالي بين المللي پيروي كنند. 
رييس دستگاه ديپلماسي ادامه داد: امروز نظام مالي 
بين المللي كه امريكا بر آن تسلط دارد نسبت به ديگران 
زورگويي مي كند. مثال به م��ا و ونزوئال مي گويد حق 
نداريد با يكديگر كار كنيد. چه نيازي است ما براساس 

اين نظام كار كنيم.

ظريف گف��ت: بنابراين اگ��ر اروپايي ها ب��راي آينده 
خودشان نگرانند و نگرانند كه بعدا امريكا نيايد بگويد 
كه شما نمي توانيد با چين كار كنيد پس بايد جلوي 

زورگويي بايستند. 
وي افزود: امريكايي ها به اروپايي ها گفتند چرا از روسيه 
گاز مي خريد، امريكا در چه موقعيتي است كه به يك 
قاره به يك اتحاديه كه مجموع��ه توان اقتصادي اش 
بيش از امريكا است، و به اروپايي ها بگويد حق نداريد از 

روسيه گاز بخريد.
وزير امور خارجه ادامه داد: مقامات اروپايي مجبورند كه 
به ترامپ بگويند اگر ما از روسيه گاز نخريم شهروندان 
ما بايد در زمس��تان از سرما بميرند. اين نكته است كه 
اروپايي ها باي��د به آن توجه كنن��د ببينند تا چد حد 
مي خواهند خودش��ان را گ��روگان تصميمات امريكا 
قرار دهند. اتحاديه اروپا آي��ا آنقدر توان ندارد كه برابر 

امريكا بايستد. 
رييس دستگاه ديپلماسي گفت: روز اول به ما گفتند 
Blocking Statute  را آورده اي��م و قانوني كرديم 
خوب اجرايش كنيد. اگر هر ش��ركت ش��ما به خاطر 
تحريم هاي امريكا از ايران خارج شد جلوي آن را بگيريد، 
آن وقت امريكايي ها خواهند ديد تا چه موقع مي توانند 
قلدري و ديكتاتوري و يكجانبه گرايي شان را ادامه دهند. 
ظريف افزود: اروپايي ها بايد متوجه شوند كه امريكايي ها 
وقتي شركت هاي خودش��ان مي خواهند با ايران كار 

كنند هيچ كدام از اين محدوديت ها را ندارند. فقط براي 
شركت هاي اروپايي است كه اين محدوديت ها را دارند. 
وي ادامه داد: اروپايي ه��ا، قرارداد بويينگ با ايران را با 
قرارداد ايرباس با ايران را مقايسه كنند. چقدر قرارداد 
بويينگ راحت تر بود و قرارداد ايرباس ۶ ماه طول كشيد 
تا دول��ت امريكا آن را تاييد كن��د در حالي كه قرارداد 
بويينگ سه ماه طول كشيد. تازه بعد از ۶ ماه امريكا از 
۱۱۷ هواپيماي ايرباس ۱۷ تا و از ۸۸ هواپيماي بويينگ 

۸۰ تا را اجازه داد. 
رييس ديپلماسي كش��ور تاكيد كرد: چرا اروپايي ها 
چشم ش��ان را باز نمي كنند كه امريكا به خاطر منافع 

خود چه باليي بر سر اقتصاد جهاني مي آورد. 
ظريف يادآور شد: ما در ايران با توجه به اينكه متكي به 
مردم خودمان هستيم اين مرحله را با اقتدار و سربلندي 
پشت سر مي گذاريم و تالش ما در دولت اين است كه 

كمترين آسيب به مردم برسد.
وي با بيان اينكه به خاطر آسيب هايي كه به مردم رسيده 
شرمنده آنها هستيم گفت: من به شخصه امروز از همه 
مردم بزرگ ايران به خاطر كم كاري ها و كمبودهايي 
كه داشتيم از اينكه معيشت مردم بايد معيشت خوبي و 

آبرومندي باشد عذرخواهي مي كنم.
ظريف خطاب به اروپايي ها گفت: اما ما خواهيم گذشت 
ش��ماييد كه با اين قلدر باقي خواهي��د ماند و مجبور 
خواهيد بود قلدري آنها را تحمل كنيد. قلدر قاعده اش 
اين اس��ت كه هرچه ش��ما حرف قلدر را بيشتر گوش 
كنيد بيشتر قلدري خواهد كرد. با شنيدن ادعاي قلدر 
عقب نش��يني صورت نخواهد گرفت اين يك واقعيت 

است اين واقعيت را بپذيريد.

   تصميم گيري در سياست خارجي 
مشاركتي است

وي در پاسخ به سوالي درباره حواشي تحريم خود، اظهار 

داشت: ترامپ قبل از من رهبري را تحريم كرده است، 
البته در امريكا حرف هاي بزرگ تر از دهان شان زدند 
كه در ايران چه كسي مسوول است و چه كسي نيست.

وي اف��زود: در ايران فرآين��د تصميم گيري در عرصه 
سياس��ت خارجي مشخص اس��ت و من هم به عنوان 
يك خدمتگزار كوچ��ك در آن حضور دارم. هيچكس 
ب��ه تنهايي در آن تصميم نمي گي��رد، بلكه به صورت 
مشاركتي در نهادهايي همچون شوراي عالي امنيت 
مل��ي، دول��ت و اگ��ر الزم باش��د در محض��ر رهبري 

تصميم گيري مي شود.

   براي انتخابات ۱۴۰۰ مانع كار ما نشويد
وزير امور خارجه در پاس��خ به س��وال ديگري درباره 
احتمال ش��ركت خود در انتخابات ۱۴۰۰، گفت: اگر 
مي خواهيد محضر برويم و س��ند امضا كنم، من فقط 
همين كاري كه در حال حاضر انج��ام مي دهم را بلد 
هستم و همين جا در مقابل ش��ما و تمام جهان اعالم 
مي كنم كه آن كار را بلد نيستم و دنبال هم نمي كنم، 
بنابراين نگران ۱۴۰۰ نباشيد و بگذاريد كاري كه بلد 

هستم را انجام دهم.
ظريف گفت: به خاطر نگراني از انتخابات سال ۱۴۰۰ 
مانع كار ما نشويد چون خيلي ها به خاطر اين انتخابات، 
اين بساط را به پا مي كنند، اما من تعهد محضري مي دهم 

كه در سال ۱۴۰۰ در منزل يا در دانشگاه هستم.

   اروپا به تعهدات خود عمل نكند، 
گام سوم در راه است

ظريف با بيان اينكه »اروپا هم در برجام هم مستقل از 
برجام تعهدات��ي دارد« گفت: اگر اين تعهدات اجرايي 
شود امكان عبور از اين مرحله وجود دارد، اما اگر نباشد 
جمهوري اسالمي ايران برنامه خود را اعالم كرده است 

كه اين برنامه هم در چارچوب برجام است.
وي اضافه كرد: در اين چارچوب دو قدم برداشته ايم و 
قدم س��وم هم در راه است، البته هيچگاه مايل نبوديم 
كه اين اقدام��ات را انجام دهيم، تماي��ل ما به اجراي 
برجام است، اما خود برجام هم شرايطي را پيش بيني 

كرده است.
ظريف با اشاره به اينكه برخي مي گويند »برجام مبتني 
بر بي اعتمادي متقابل بوده است« توضيح داد: برجام 
اين س��ازوكار را پيش بيني كرده است كه اگر طرفي 
تخلف كرد طرف مقابل هم اقدام كند و ما در چارچوب 

آن عمل مي كنيم.

   برجام مقدس نيست
وزير امور خارجه درباره برنامه اي��ران پس از خروج از 
برجام گفت: گام س��وم نه آخرين گام است و نه خروج 
از برج��ام؛ گام س��وم در چارچوب برج��ام و ماده ۳۶ 

خواهد بود.
ظريف تاكيد كرد: البته برجام مقدس نيست و اگر الزم 
باشد از آن خارج هم مي شويم، اما فعال نيازي نمي بينيم 

تا اين اتفاق رخ دهد.
وي گفت: به لطف خدا ما آنقدر دقيق مذاكره كرده ايم 
كه در برجام وضعيت امروز و بدعهدي امريكا پيش بيني 
شده است، به همين دليل فعال ما براي اقدامات بعد از 

خروج از برجام صحبت نمي كنيم.

   برخي هم ادعاي واليتمداري دارند و هم 
به دستگاه ديپلماسي توهين مي كنند

ظريف در پاسخ به سوالي كه آيا اعتقاد دارد كه در حال 
حاضر مذاكره با امريكا در راس��تاي منافع ملي كشور 
نيس��ت، گفت: من نظرم را در م��ورد مذاكره با امريكا 
عرض كرده ام. اين طور نيس��ت كه ما با امريكا مذاكره 
انجام نداده ايم، بلكه مذاكره انجام شده و نتيجه اي از آن 
به دست آمده است. مقام معظم رهبري هم فرمودند 
اين يك آزمايش ب��راي امريكا خواهد بود و اگر آنها در 
اين آزمايش موفق عمل كنند، اين توافق مي تواند زمينه 

براي مذاكره در حوزه هاي ديگر باشد.
وزير امور خارجه درپاسخ به سوالي كه به اختالف ميان 
او و رهبري اشاره داشت تصريح كرد: اينكه مقام رهبري 
به من اجازه مي دهند در جلساتي كه در محضر ايشان 
هستيم، نظر خودم را بگويم، نشان دهنده گوش شنوا و 
سعه صدر ايشان و از مهم ترين نقاط درخشان رهبري 

ايشان است.
وي افزود: به عنوان يك كارشناس وظيفه خودم مي دانم 
تا نظراتم را خدمت رهبري اعالم كنم. اين طور نيست 
كه هيچ فرد ديگري در جلسات رهبري صحبت نكنند.

وزير امور خارجه افزود: در جلسات با رهبري، موضوعات 
بحث مي شود و نظرات مختلفي نيز طرح مي شود و مقام 
معظم رهبري در نهاي��ت جمع بندي مي فرمايند. در 
برخي اوقات نيز نظرات طرح شده با نظراتي كه ايشان 

در ابتدا فرموده اند، الزاما يكي نيست.
ظريف خاطرنشان كرد: رهبري به نظرات همه گوش 
مي دهند، حتي رهبري با س��عه صدر به افراد دستور 
مي دهند و اصرار دارند نظرات خود را بگويند و مطرح 
كنند و اف��راد دچار خود سانس��وري نش��وند. اين از 

نعمت هايي است كه ما داريم.
وي به تصورات اش��تباه موجود در جامعه اشاره كرد و 
گفت: ح��اال برخي ها هم از آن طرف آب و هم برخي از 
دوستان ما در داخل حرف هايي مي زنند و مي خواهند 
تصويرهاي غلطي ايجاد كنند، خيلي به اين حرف ها 

توجهي نكنيد.
وزير امور خارجه با بيان اينكه هميشه از توجهات رهبر 
معظم انقالب بهره مند است، گفت: آخرين مورد را هم 
اخيرا در گزارش ها ديده ايد، اما نمي دانم چطور بعضي 
افراد مي توانند هم ادعاي واليتمداري داشته باشند و 

هم در عين حال به دستگاه ديپلماسي توهين كنند.

  Blocking Statute روز اول به ما گفتند  
را آورده ايم و قانوني كرديم خوب اجرايش 
كنيد. اگر هر شركت شما به خاطر تحريم هاي 
امري�كا از اي�ران خارج ش�د جل�وي آن را 
بگيريد، آن وقت امريكايي ها خواهند ديد 
تا چه موقع مي توانند قلدري و ديكتاتوري و 
يكجانبه گرايي شان را ادامه دهند. اروپايي ها 
بايد متوجه ش�وند ك�ه امريكايي ها وقتي 
شركت هاي خودش�ان مي خواهند با ايران 
كار كنند هيچ ك�دام از اين محدوديت ها را 
ندارند. فقط براي شركت هاي اروپايي است 

كه اين محدوديت ها را دارند

برش
  مهم ترين بخش مطالبات ما اين اس�ت 
كه براي ادام�ه كار و برگردان�دن اقدامات 
ايران به گذش�ته دو اقدام بايد انجام شود. 
نخست آنكه فروش نفت ما بايد به زمان ماه 
مه سال ۲۰۱8 يعني زماني كه امريكا از برجام 
خارج ش�ده اس�ت، برگ�ردد، در آن زمان 
ميزان صادرات نفت ما حدود ۲.8 ميليون 
بشكه بوده است. اقدام دوم هم برگرداندن 
منابع ما اس�ت. اي�ن موارد ك�ف مطالبات 
جمهوري اس�امي است. تعهدات ديگري 
هم اروپايي ها طي برجام بر عهده گرفته اند 

كه آنها نيز بايد اجرا شود

برش
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تبعات تحريم ظريف براي امريكا
ديپلماس��ي ايراني: وزارت خزانه داري اياالت 
متح��ده در جديدترين اق��دام تالفي جويانه، 
تحريم هاي��ي را عليه وزير ام��ور خارجه ايران 
اعمال كرده اس��ت. اقدامي كه همه اظهارات 
دونالد ترامپ مبني بر تمايل به مذاكره با ايران 
را زير سوال برده و بر اعتبار ديپلماتيك اياالت 

متحده خدشه وارد كرده است.
قرار دادن نام مذاكره كننده ارش��د يك كشور 
در فهرست تحريمي بسيار غيرمتداول است. 
چنين اقدامي نقض اساسي اصول پذيرفته شده 
ديپلماتيك و نقض بند ۳۱ كنوانسيون روابط 
خارجي وين تدوين ۱۹۶۱ به ش��مار مي رود 
كه در آن كش��ورها بر س��ر چگونگ��ي رفتار با 
ديپلمات هاي خارجي توافق كرده اند. اما سوال 

اين است كه دليل اين تحريم ها چيست؟ 
رابرت اي. هانتر )سفير اياالت متحده در ناتو در 
س��ال هاي ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ و از اعضاي شوراي 
امنيت ملي در دولت كارتر( در مطلبي در لوبه 
لوگ آورد: اينطور به نظر مي رس��د كه ترامپ، 
بولتون و مايك پومپئو، وزير امور خارجه امريكا، 
هر قدمي عليه جمهوري اس��المي را بخشي از 
كمپين اعمال فشار حداكثري مي پندارند. در 
حالي كه بولتون به دنبال جنگ است را از كسي 
پنهان نكرده و پومپئو هم احتماال با او هم عقيده 
است، اما ظاهرا ترامپ قصد ندارد تا آن حد پيش 
رود كه با توجه به آس��يب هاي احتمالي جنگ 
با ايران در سراس��ر منطقه خاورميانه، تصميم 
عاقالنه اي اس��ت. با اين ح��ال، ظاهرا ترامپ و 
گروهش به اين نتيجه رسيده اند كه در رابطه با 
اتفاقات اخير در منطقه خليج فارس بايد اقدامي 
صورت دهند. طبق گزارش هاي منتشر ش��ده، 
بريتانيا به درخواست امريكا كشتي نفتكش ايران 
را توقيف كرد. ايران با توقيف كشتي بريتانيايي 
به اين اقدام نيروي دريايي سلطنتي پاسخ داد 
و بريتانيا هم چند كشتي به خليج فارس اعزام 
كرد. اما به نظر مي رسد تالش هاي امريكا براي 
گردهم آوردن گروهي از كش��ورهاي ناتو براي 
تامين امني��ت ناوبري درياي��ي در تنگه هرمز 
شكست خورده اس��ت. در حقيقت كشورهاي 
اروپايي از اين مساله نگران هستند كه هر گونه 
اقدام در افزايش حضور نظامي در منطقه، بحران 

را شديدتر كند. 
دول��ت ترامپ احتم��اال انگيزه ه��اي ديگري 
براي تحري��م وزير امور خارجه ايران داش��ته 
اس��ت. يكي از اين انگيزه ها مي توانس��ته اين 
باشد كه ايران از تعهدات در زمينه غني سازي 
اورانيوم عقب نش��يني كرده اس��ت؛ اگرچه با 
توجه به خارج شدن امريكا از توافق دير يا زود 
انتظار عقب نش��يني ايران از آن نيز مي رفت. 
دليل ديگر مي توانس��ته اين باشد كه دليل كه 
س��ابقه تحصيل در امريكا را داشته )او مدرك 
دكتراي خود را از دانش��گاه دن��ور گرفته( و به 
زبان انگليس��ي مسلط اس��ت، يك سخنگوي 
تاثيرگذار براي ايران بوده اس��ت. او به ويژه در 
برقراري ارتباط با اعضاي دس��تگاه سياس��ت 
خارجي امريكا كامال موفق عمل كرده است. اما 
اين احتمال هم وجود دارد كه بولتون و پومپئو 
خواسته باشند با تحريم ظريف، تعمدا احتمال 
اتخاذ رويكرد تهاجمي از سوي ايران و مواجهه 
نظامي تالف��ي جويانه را باال ببرند. ش��ايد هم 
مساله فقط اين بوده باشد كه بولتون يا پومپئو 
كه در جنگ داخلي براي پايان دادن به معافيت 
از تحريم ها در رابطه با پروژه هاي هسته اي صلح 
آميز ايران شكست خورده اند، مي خواستند با 

تحريم ظريف حفظ وجهه كرده باشند.
آنچه اياالت متحده در رابط��ه با ظريف انجام 
داده، با تاكتيك هاي متداول دولت ترامپ در 
تالش براي تغيي��ر موضوع در زمان مواجهه با 
مش��كل، كامال همخواني دارد. كنگره اياالت 
متحده به تازگي قانوني را براي متوقف كردن 
تامين تس��ليحاتي عربستان سعودي به دليل 
درگيري اين كش��ور در جن��گ يمن تصويب 
كرده است. تصويب اين قانون با اكثريت آرا در 
س��ناي تحت كنترل جمهوريخواهان با وجود 

وتوي ترامپ، براي او شرم آور بود.
به هر ح��ال، اكنون كه هنوز امكان پيش��برد 
رويك��ردي ديپلماتيك و به نتيجه رس��اندن 
مذاكرات وجود دارد، تحريم ظريف يك اقدام 
اشتباه بوده و پيام بدي به ايران ارسال مي كند. 
اختالفات اياالت متح��ده و متحدان اروپايي 
هم در پي اين اقدام تش��ديد خواهد شد. آنها 
به ش��دت با جنگ با ايران مخالف هس��تند و 
كامال از برجام حمايت مي كنند. ظاهرا دولت 
ترام��پ همچنان روي اين مس��اله حس��اب 
مي كند كه تشديد فش��ارها بر ايران و اقتصاد 
اين كشور سرانجام مي تواند جمهوري اسالمي 
را به تسليم وا دارد. به وضوح ايراني ها هم روي 
اين مساله حساب مي كنند كه متحدان امريكا 
از ترس جنگ نهايتا ترامپ را به عقب نش��يني 
وادار خواهند ك��رد. بحران اي��االت متحده و 
ايران در بطن آن يك بحران س��اختگي است. 
برجام بيش��تر مناف��ع اس��تراتژيك امريكا در 
منطقه را محق��ق كرده بود و ش��كايت دولت 
ترامپ از تهديد ايران براي منافع آن در منطقه 

خاورميانه بي مورد بود.
آنچه اي��ن هفته در نتيجه ي��ك اقدام نمادين 
كوچك رخ داد اين بود ك��ه دولت ترامپ يك 
مهره ايران��ي را از بازي حذف كرد كه س��ابقه 
طوالني ارتباطي كارآمد با خارجي ها از جمله 
اياالت متحده را در كارنامه خود داشت. اين امر 
شرايط را بدتر و احتمال پايان يافتن بن بست 
در روابط دو كش��ور را كمتر مي كند. اقدامات 
دولت ترامپ به هر دليل و بهانه اي كه صورت 
گرفته باشند، به حسن شهرت اياالت متحده 
آسيب رسانده اند و اين هزينه خيلي سنگيني 

براي اين كشور خواهد داشت.
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قلمروي محدود دولت در بازار مسكن

انتظاري دور از واقعيت

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
دغدغه هاي مرب��وط به تأمين مس��كن از دو عامل 
نشأت مي گيرد. اول آنكه خريد مسكن بزرگ ترين 
معامله اي اس��ت كه قاطبه مردم در طول عمر خود 
انجام مي دهند. به گونه اي كه خانواده هاي متوسط 
تقريبًا حدود يك چهارم از درآمد و اقشار فقير يا در 
آس��تانه فقر 70 درصد و حتي بيشتر از درآمد خود 
را به امر مس��كن اختصاص داده و هر تغيير كوچك 
در قيمت مس��كن و اجاره بها مي تواند آثار مخرب و 
جبران ناپذيري بر زندگي فرد داشته باشد. دوم آنكه 
تجربه نشان داده اس��ت كه رشد غيرمعمول قيمت 
و اجاره بهاي مس��كن به ويژه در ش��هرهاي بزرگ و 
عدم توجه به اين مش��كل، گره هاي عديده اي را در 
ابعاد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي 
به دنبال خواهد داش��ت. دراين بين تمامي دولت ها 
براي اثبات توانمندي خود به س��مت ساخت وساز 
مس��كن روي مي آورند تا بتوانند در خانه دار كردن 
شهروندان سهيم باشند. اما تجربه نشان داده ورود 
دولت به بخش مسكن دو پيامد منفي براي اين حوزه 
دارد. پيامد اول مربوط به عدم كنترل عرضه مسكن و 

مساله بعدي مربوط به حاشيه نشيني است.

  كار دولت مسكن سازي نيست 
در همي��ن رابطه، پروي��ز كاكايي، ريي��س يكي از 
ش��عب بانك دولتي بابيان اينكه تجربه نشان داده 
اس��ت، دخالت دولت در بخش مس��كن همواره به 
سود شهروندان نيست، گفت: در بررسي مقاله هاي 
مربوط به تجربه دخالت دولت هاي متعدد در بخش 
مسكن سازي مثال هاي زيادي وجود دارد كه بيانگر 
شكست حضور دولت به عنوان تصدي گري در بخش 

مسكن است.
وي گفت: كشورهاي سوسياليستي كه پنجاه سال 
حاكميت نظام كمونيستي را تجربه كردند، مسكن 
را عامل اصلي توسعه محيط شهري و عامل تسريع 
در صنعتي شدن مي دانستند. اين كشورها )در دهه 
١٩٨٠( حداقل ١٠ درص��د از بودجه ملي را صرف 
تأمين مسكن كردند و تهيه مسكن و شغل از وظايف 
اصلي دولت به شمار مي رفت. از دستاوردهاي نظام 
تأمين مسكن در كشورهاي سوسياليستي، قيمت ها 
و اجاره بهاهاي كاماًل تصنعي و پايين تر از نرخ بازار، 
خانه هاي ب��ا مت��راژ و كيفيت زير حد اس��تاندارد، 
صف ه��اي طوالني انتظار ب��راي تصاحب خانه هاي 
ساخته ش��ده توس��ط دولت )عمدتًا ٨ تا ١٠سال(، 
اختالالت مربوط به توزيع سرمايه، كمبودهاي مزمن 

و سرمايه گذاري اندك بود.
وي بابيان اينكه موارد شكست دولت و بازار ضرورت 
دخال��ت دول��ت در امر تأمين مس��كن مس��اله اي 
پذيرفته ش��ده در جهان است، گفت: نمونه شكست 
دولت در بخش مسكن س��ازي در تمام كش��ورهاي 
توسعه يافته نيز به وضوح ديده مي شود. به طور مثال، 
در جمهوري چك بخش مسكن در برهه اي از زمان 
تحت تصدي گري دولت بود و ش��هروندان با آورده 
خود مي توانستند ازملك هاي دولتي بهره مند شود 
اما آنها هيچ گاه حق دخالت يا فروش آن را نداشتند. 
اما اين ساخت وس��ازها بعد از مدتي به علت كمبود 
نقدينگي موثر از س��وي دولت و به واسطه عملكرد 
ضعيف سيس��تم و ساخت وساز بي كيفيت و به زبان 

ساده تر كيلويي موردپذيرش جوامع قرار نگرفت.
به گفته كاكايي، اما تجربه ساخت مسكن براي اقشار 
ضعيف جامعه نيز تجربه خوشايندي نيست، چراكه 
در اين بخش نيز دولت ها به علت كمبود نقدينگي و 
عدم همكاري و توانمندي بخش ضعيف جامعه براي 
تس��ريع و ياري دولت در بخش ساختمان سازي به 
سمت ساخت وساز بي كيفيت روي مي آورد كه بعد از 
مدتي اين بخش ها توسط خود دولت نابود شد، نمونه 
بارز اين نوع مسكن سازي را مي توان در »پروئيت – 

ايگو« )پروژه مسكن انبوه در شهر سنت لوئيس واقع 
در ايالت ميسوري كه بعدها به دست دولت تخريب 
شد( به وضوح ديد نمونه ديگر اين مورد را مي توان در 

مسكن مهر برخي از شهرهاي كشور ديد.
اين كارشناس در ادامه بابيان اينكه دخالت دولت در 
بخش تسهيالت نيز سودي براي خانه دار كردن مردم 
ندارد، گفت: اگرچه تس��هيالت در نظر گرفته شده 
به هدف كمك به اقش��ار ضعيف و آس��يب پذير به 
وجود مي آيد اما درنهايت تنها ياري رسان موسسات 

وام دهنده است.
وي بابي��ان اينكه ميزان وخامت دخالت دولت را در 
بخش مسكن مهر مي توانيم به وضوح ببينيم، گفت: 
بيشتر ساخت وس��از اين واحدها زير حد متعارف و 
الزم است و بيشتر واحدهاي ساخته شده از تجهيزات 
فرسوده س��اختاري و خدمات عمومي شهري )آب، 
برق، گاز( كم برخوردار هستند. خوب اين امالك در 
عرض دو تا سه سال پير شده و وبال گردن دولت براي 

بهسازي و نوسازي مي شوند.
به گفته اين كارش��ناس اقتصاد مسكن تنها راهكار 
بهبود وضعيت ساخت س��از كشور و خانه دار كردن 
مردم ارايه اختيار به بخش خصوصي و تعاوني است 
حضور موفق تعاوني ه��ا و بخش خصوصي در حوزه 
ساخت وساز مسكن در تمامي جهان به اثبات رسيده 
حتي دولت كشور چين كه داعيه اقتصاد مبتني بر 
برنامه ريزي متمركزاست اين امر را پذيرفته و خود را 

از معركه ساخت وساز كنار كشيده است.
اي��ن كارش��ناس بابي��ان اينك��ه وزير س��ابق راه و 
شهرس��ازي ن��گاه مطلوبي به بخش ساخت وس��از 
داشت، گفت: تنها اشتباه تيم وزير راه و شهرسازي 
عدم اس��تفاده از تفكر جمعي به خصوص استفاده از 

توانمندي بخش خصوصي و تعاوني ها بود.
كاكاي��ي درنهايت گفت: تنها راه��كار نجات بخش 
مسكن از س��وداگري، واگذاري اختيارات به بخش 
خصوصي است، چرا كه اين بخش در رقابت باهم به 
يك تفكر جمعي رس��يده و هرروز كيفيت را ارتقا و 

قيمت ساخت وساز خود را كاهش مي دهد.

  فقط تامين مسكن براي آسيب ديدگان
در همين رابطه، حس��ين احمد اوغلي، كارشناس 
مسكن بابيان اينكه س��اخت مسكن در كشورهاي 
داراي نظ��ام س��رمايه داري تنه��ا بر عه��ده بخش 

خصوصي اس��ت، گفت: در اين كشورها تنها بخش 
تأمين مسكن براي اقشار آسيب پذير جامعه به عهده 
دولت گذارده ش��ده كه اين ني��ز داراي تبصره هاي 
خاص اس��ت در بخش هاي ديگر دول��ت تنها نقش 

حاكميتي را دارد.
احمد اوغلي بابيان اينكه كار دولت مسكن س��ازي 
نيس��ت، تأكي��د ك��رد: دخال��ت دول��ت در بخش 
مسكن س��ازي نباي��د فراتر از تأمين مس��كن براي 

آسيب ديدگان و اقشار كم درآمد باشد.
وي گفت: تجربه نشان داده زماني كه دولت به صورت 
مستقيم وارد معركه مسكن سازي مي شود با شكست 
روبه رو مي ش��ود. در مقايس��ه نرخ مالكيت عمومي 
كشورهاي توسعه نيافته و توسعه يافته نشان مي دهد 
در تمام كش��ورهاي داراي نظام برنامه ريزي ش��ده 
مانند چين، مناطق ش��هري جماهير شوروي سابق 
باالي 70 درصد بوده در حالي اين ميزان براي كشور 
توسعه يافته مانند آلمان، فرانسه، اياالت متحده تنها 
كمتر از 20 درصد است. البته در دهه هاي اخير اين 

ميزان در كشورهاي جهان در حال كاهش است.
اين كارش��ناس بازار مسكن بابيان اينكه دولت بايد 
به صورت گزينشي و محدود وارد ساخت وساز شود، 
گفت: زماني ك��ه تعداد ساخت وس��از همخواني با 
بودجه دولت نداش��ته باش��د كيفيت فداي كميت 

مي شود.
وي گفت: در حال حاضر اقشار مناطق شهري ايران 
به دهك هاي درآمدي 1 تا 10 تقس��يم مي شود كه 
در اين تقسيم بندي دولت بايد تنها براي دهك هاي 
1 تا 3 ش��روع ب��ه ساختمان س��ازي عمومي كند، 
چراكه مابقي ب��ا كمك هاي و تس��هيالت متعارف 
توانمندي سازي شده و قابليت خود مالكي را دارند. 
اگر اين مورد به خوبي شكل نمي گيرد، بايد بازنگري 

خوبي در بخش نظام بانكي كشور داشته باشيم.
 احمد اوغلي درنهاي��ت گفت: معضل كنوني بخش 
مسكن ناشي از عدم توانايي دولت در بخش اقتصاد 
اس��ت، چرا كه اگر دولت بتواند اقتصاد كش��ور را به 
يك نقطه ايده آل برساند ديگر نيازي به دخالت در 

ساخت ساز نيست.

  دولت از قانون عدول كرده است
در همين رابطه، فرش��يد پور حاجت، نايب رييس 
كانون انبوه سازان بابيان اينكه  شأن و جايگاه دولت 

در بخش مس��كن در ماده يك قانون س��اماندهي و 
عرضه مسكن مشخص است، گفت:در اين ماده آمده 
اس��ت به منظور تأمين مسكن و سهولت دسترسي 
فاقدين مس��كن به وي��ژه گروه ه��اي كم درآمد به 
خانه مناس��ب، ارتقاء كيفي و كمي مسكن توليدي 
كش��ور، حمايت از س��رمايه گذاري در ام��ر توليد 
مس��كن با اس��تفاده از فناوري هاي نوي��ن و توليد 
صنعتي مس��كن، بهس��ازي و نوس��ازي بافت هاي 
فرس��وده ش��هري و س��كونتگاه هاي غيررسمي و 
مقاوم س��ازي واحدهاي مس��كوني موجود، دولت 
موظف اس��ت از طريق حمايت ه��اي الزم از قبيل 
تأمين زمين مناسب و كاهش يا حذف بهاي زمين 
از قيمت تمام شده مسكن، تأمين تسهيالت بانكي 
ارزان قيمت، اعم��ال معافيت هاي مالياتي و تأمين 
ساير نهاده هاي موردنياز بخش مسكن در چارچوب 
مف��اد اين قان��ون، تدوين نظام��ات و مقررات ملي 
ساخت وساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزايش 
ظرفيت س��رمايه گذاري در بخ��ش توليد و عرضه 
واحد مسكوني، باهدف تأمين مسكن براي فاقدين 
مسكن )جهت هر خانوار يك بار( با رعايت مقررات 
ملي س��اختمان و الگوي مصرف مس��كن و اصول 

شهرسازي و معماري اقدام نمايد.
پور حاجت گفت: اما با وجود مش��خص شدن حد و 

حدود اين قانون به صورت كامل اجرايي نمي شود.
وي بابي��ان اينك��ه اوج حض��ور دول��ت در بخش 
مسكن سازي در مسكن مهر بوده است، گفت: آمارها 
نشان مي دهد دولت در دوران بعد از انقالب به علت 
وجود جنگ تحميلي و مشغله كاري متعدد دخالت 
زي��ادي در امر مسكن س��ازي نداش��ت و به صورت 
م��وردي در چن��د نقطه مناطق ش��هري در دوران 

سازندگي امالكي براي شهروندان احداث كرد.
به گفته پور حاجت، در ح��ال حاضر تعريف خوبي 
از دهك ه��اي جامع��ه وج��ود دارد و دولت به جز 
دهك هاي 1 ت��ا 3 نبايد در خان��ه دار كردن مردم 
دخال��ت كند. بخش هاي ديگر ني��از به ورود بخش 
خصوصي، تعاوني ها و انبوه س��ازان دارد و دولت در 
حوزه دهك هاي 1 تا 3 بايد به دنبال ساخت مسكن 

استيجاري و سيستم اجاره داري روي بياورد.
وي درنهاي��ت گفت: ش��أن دولت ورود به مس��اله 
ساختمان سازي نيست، بايد اين گونه فعاليت ها به 

كاردان ها سپرده شود.

  ساخت براي مستحقان
در همي��ن رابط��ه، محمدعلي مهري، كارش��ناس 
شهرسازي بابيان اينكه از اساسي ترين راهكارهاي 
اصلي فقرزدايي جوامع كم بضاعت شهرنشين تأمين 
مس��كن از حيث ملكي يا اس��تيجاري است، گفت: 
موضوع مطرح شده كنوني بحث مسكن استيجاري 
براي اقشار ضعيف و قشر آسيب پذير جامعه شهري 
اس��ت، با اين ترتي��ب كه دولت زمين ه��اي خود را 
باقيمت كارشناس��ي در اختيار سازندگان قرار دهد 
و طي يك پروسه ۵ تا 10 س��اله به افراد مستحق و 
فاقد مسكن اجاره دهد و در پايان هزينه هاي زمين 

و كار را به قيمت زمان ساخت با دولت تسويه كند.
به گفته مهري، همگن نبودن مستأجران در كشور، 
عدم وجود و ارايه مش��وق هاي ج��دي براي حضور 
سازندگان امالك اس��تيجاري، انباشت بيش ازحد 
امالك خالي از سكنه در كشور و همچنين بافت هاي 
فرسوده از مشكالت پيش روي ايجاد و توسعه امالك 

استيجاري است.
وي بابي��ان اينك��ه اگ��ر ه��دف از س��اخت امالك 
استيجاري كمك به اقشار كم درآمد است اين تدبير 
عملكرد موفقي در اين حوزه نخواهد داشت، عنوان 
كرد: چراكه با توجه به تنوع گروه هاي مستأجري در 
ايران حجم قابل توجهي از شهروندان وجود دارد كه 
تأمين اجاره بهاي ماهيانه براي آنها با مشقت همراه 
است و معموال در اين سال ها كه اجاره بها با افزايش 
روبه رو ش��ده اين عده از تامين اجاره عاجز ماندند و 
به دنبال رهن كامل هستند رهني كه براي اين گروه 

درواقع كل سرمايه آنها محسوب مي شود.
مهري با بيان اينكه حضور توس��عه گران در ساخت 
امالك اس��تيجاري نيز نيازمند مش��وق هاي بسيار 
س��نگين از سوي دولت اس��ت، اظهار كرد: در حال 
حاضر رويكرد تامين مسكن ملكي براي دهك هايي 
از جامعه به دليل نداش��تن سرمايه مختصر ابتدايي 
و ناتوان��ي در پرداخت اقس��اط تس��هيالت تقريبا 
ام��ري محال بوده اس��ت،  از اين رو، ض��رورت دارد 
دولت برنامه اي مناس��ب تر از روش اجراي مس��كن 

استيجاري ارايه دهد. 
او گفت: با توجه به تمام مش��كالت موجود بر س��ر 
راه مديريت ش��هري، زمانبر بودن طرح، محاس��به 
دخل وخرج ط��رح و مقرون به صرفه ت��ر بودن براي 
دول��ت و س��ازنده و نيز اضافه نش��دن مس��كن بر 
مس��كن هاي فعلي بهترين راهكار پس از شناسايي 
دقيق نيازمندان و مستحقان واقعي پرداخت بهاي 

اجاره مسكن اين قشر است.
وي گفت: پرداخت وام هاي مضاربه اي از ش��روع تا 
پايان قرارداد به صورت مضاربه اي يك ساله و پس از 
اتمام دريافت سودهاي زير 10 درصد مناسب ترين 
روش براي جايگزيني طرح مسكن استيجاري است 
و تبعات و اثرات به مراتب مفيدتر و به صرفه تري براي 

دولت و مديريت شهري دارد.
اين كارشناس شهرسازي ادامه داد: بنابراين دولت 
در اين قسمت مجددا تجارب موفق جهاني در بحث 
كنترل اجاره بها را هم مدنظ��ر قرار دهد و با كنترل 
و نظ��ارت در افزاي��ش قيمت هاي خ��ارج از عرف و 
نامرتبط با افزايش دس��تمزد و نرخ تورم ساالنه در 
اين قضيه ورود كند و مانند كشورهاي موفق در امر 
مسكن كه اجاره داري به عنوان يك صنعت خصوصي 
اس��ت كه زيرنظر ش��هرداري ها كنترل مي ش��ود، 
براساس درصدهاي مشخص طبق معيارهاي مرتبط 

حركت كند.
وي درنهايت گف��ت: پرداخت وام هاي مضاربه اي از 
شروع تا پايان قرارداد به صورت مضاربه اي يك ساله 
و پ��س از اتمام دريافت س��ودهاي زي��ر 10 درصد 
مناس��ب ترين روش براي جايگزيني طرح مسكن 
استيجاري اس��ت و تبعات و اثرات به مراتب مفيدتر 

و به صرفه تري براي دولت و مديريت شهري دارد.

مطابق اصل سي و يكم قانون 
اساس��ي جمهوري اسالمي 
اي��ران »داش��تن مس��كن 
متناسب با نياز، حق هر فرد 
و خانواده ايراني است. دولت 
موظف است با رعايت اولويت 
براي آنها كه نيازمندترند به 
خصوص روستانش��ينان و 
كارگ��ران زمينه اجراي اين 
اص��ل را فراهم كند«. با توجه به اينكه اصول قوانين 
اساسي به صورت كلي مشخص كننده سياست ها و 
استراتژي هاي كلي نظام براي رسيدن به اهداف آن 
اس��ت، براي تعيين دقيق و عملياتي نحوه دخالت 
دول��ت در بازار مس��كن بايد با توجه ب��ه اصل فوق، 
اقدامات انجام شده تاكنون را مورد بررسي قرار داد. 
با وقوع انقالب س��ال ۵۸، يكي از اولين اقداماتي كه 
دولت در آن زمان براي توزيع عادالنه ثروت و امكان 
برخورداري از فرصت مساوي در بخش مسكن انجام 
داد، مص��ادره زمين هاي متعلق به برخي افراد رژيم 
طاغوت و تقس��يم و توزيع آنها بين افراد نيازمند با 
معرفي معتمدين و تاييد حاكم شرع و البته با نظارت 
شهرداري ها بود. طي اين چهل سال پس از انقالب 
طرح ها و اقدامات زيادي از طرف دولت هاي گوناگون 
در جهت اجراي اصل سي و يكم انجام شده است. اما 
به نظر مي رسد به دليل عدم مديريت صحيح منابع 
و نداشتن استراتژي مناسب، اين اقدامات نتوانسته 
اهداف مد نظر قانونگذار را به طور كامل اجابت كند. 
بخش مس��كن به دليل اينكه حج��م قابل توجهي 
از اقتصاد را به خود اختصاص داده اس��ت، مي توان 

به عنوان يك��ي از بزرگ تري��ن بازارهاي خصوصي 
اقتصادي كش��ور محس��وب كرد. يكي از مهم ترين 
ويژگي هاي بخش مس��كن، خصوصي بودن حجم 
قابل توجهي از آن است. همين ويژگي باعث شده تا 
از يك طرف به دليل منافع قابل توجه سرمايه گذاران 
بخش خصوصي در اين بخش، شاهد ورود حجم قابل 
توجهي از نقدينگي در آن باشيم و از طرف ديگر نيز 
به دليل مشكالتي مانند مشكالت سياسي كه خارج 
از كنترل و نظارت بخش خصوصي اس��ت، ش��اهد 
بروز مش��كالت و افت و خيزهاي فراوان در اين بازار 
به دليل تبعات اقتصادي ناشي از مشكالت سياسي 
باشيم. در اين بين نقش دولت به عنوان متولي اصلي 
اداره كشور كه طبيعتًا بخش مسكن نيز سهم قابل 
توجهي از آن را به خود اختصاص داده به نظر مي رسد 

به اندازه كافي در اين بخش تأثيرگذار نبوده است.
 تهيه مس��كن ب��ه دلي��ل پراكندگ��ي جغرافيايي، 
هزينه بر بودن، زمانبر بودن و س��اير مس��ائل فني و 
زيرس��اختي نيازمند وجود مناب��ع گوناگون مالي و 
فني است. بنابراين با وجود اين، انتظار از دولت براي 
اينكه راسًا بتواند اقدام به تامين مسكن براي اقشار 
مختلف جامعه بكند، به نظر دور از واقعيت است. با 
توجه به تجربه كشورهايي كه توانسته  اند در زمينه 
مديريت بازار مسكن موفق عمل كنند مي توان براي 
دولت، نقش��ي را به عنوان يك عامل تسريع كننده 
و تس��هيل كننده و ناظ��ر در بخش مس��كن در نظر 
گرفت. عمده مناب��ع و امكاناتي كه در اختيار دولت 
براي كمك به تامين مسكن در كشور است، شامل 
اراضي ملي، مناب��ع مالي بانك هاي دولتي، امكانات 
نظارتي و فني است. از جمله موفق ترين طرح هايي 

كه توانست در س��طح ملي و به معناي واقعي بخش 
عظيمي از بار هزينه تامين مسكن را از دوش اقشار 
مختلف و نيازمند جامعه بردارد، طرح مس��كن مهر 
در ايران بود. البته در مسير اجراي اين طرح به دليل 
گستردگي و پراكندگي جغرافيايي و ساير مشكالت 
فني، نارس��ايي ها و نارضايتي ه��اي پراكنده اي نيز 
به وج��ود آمد. اما با توجه به اج��راي كلي اين طرح 
مي توان آن را به عنوان يكي از موفق ترين تجربه هاي 
دولت در زمينه دخالت غير مس��تقيم ولي موثر در 
بازار مسكن تلقي كرد. استفاده موثر از امكانات بخش 
دولتي در جايي ك��ه بتواند كمبودها و ضعف بخش 
خصوصي را جبران كند موجب هم افزايي و حداكثر 
شدن اثربخش��ي در بازار خواهد شد. در كشور مابا 
وجود پراكندگي جمعيت و مس��احت زياد و تراكم 
ك��م جمعيت، قيمت زمين، بخ��ش قابل توجهي از 
بهاي تمام شده مسكن را به خود اختصاص مي دهد. 
از ط��رف ديگر از جمله مهم تري��ن منابع در اختيار 
دولت اراضي ملي و امكان تخصيص آنها در سراسر 
كشور براي كمك به كاهش هزينه تمام شده مسكن 
است. از سوي ديگر دولت با تخصيص منابع مالي در 
غالب وام هاي كم بهره و وجوه اداره ش��ده به بخش 
ضعيف جامعه مي تواند در بخش ساخت نيز به اين 

اقشار كمك كند. 
از جمل��ه بزرگ ترين مزاياي كش��ور م��ا در اختيار 
داش��تن منابع معدني فراوان و متنوع در سراس��ر 
كشور است كه باعث شده مصالح پايه براي ساخت 
بنا به وفور و با قيمت مناس��ب در اختيار سازندگان 
قرار گيرد. ط��رح جديد دولت مبني ب��ر دراختيار 
گذاشتن كارت خريد مصالح با تخفيف مناسب نيز 

از جمله ديگر طرح هايي است كه مي تواند با دخالت 
غير مستقيم دولت موجب كاهش هزينه تمام شده 
مسكن گردد. البته استفاده مناسب و بجا از همه اين 
منابع زماني ميسر است كه دولت با در اختيار داشتن 
اطالعات دقيق از ميزان منابع و مصارف و همچنين 
افراد نيازمن��د واقعي بتواند بدون ايجاد مش��كل و 
فشار و تورم در س��اير بخش هاي اقتصاد به حمايت 
و كمك به بخش مس��كن بپردازد. عدم توجه به اين 
بخش از جمله بزرگ ترين نقاط ضعف مس��كن مهر 
بود كه موجب به وج��ود آمدن تورم در جامعه و كم 
اثر شدن اقدامات انجام شده در جهت كاهش تورم 

بخش مسكن شد.
بنابراي��ن مي��زان دخالت دولت در بخش مس��كن 

بس��تگي به ميزان منابع كم هزين��ه در اختيار و در 
غالب دخالت مستقيم مي تواند موجب ايجاد تعادل 
در بازار مسكن شود. دخالت مستقيم دولت در اين 
بازار به دليل عدم در اختيار داش��تن امكانات فني و 
قانوني و همچنين منابع، موجب ايجاد چند دستگي 
و انتظار غير واقعي خواهد ش��د. كما اينكه در حال 
حاضر دولت با وجود اعالم چند باره دخالت در بحث 
تعيين اجاره بها هنوز نتوانسته معيار و مقياس قابل 
قبولي براي اين اقدامات ارايه دهد. البته اين شرايط 
براي كشورهايي است كه اقتصاد آن آزاد يا نيمه باز 
بوده و بخش مسكن در اختيار بخش خصوصي است. 
بنابراين نمي توان براي دولت نقش��ي فراتر از ناظر و 

ناظم در بخش تنظيم بازار متصور شد.
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 چرا دولت 
نبايد  مسكن سازي كند 

بحث اقتصاد مس��كن 
متأث��ر از دو عام��ل 
دروني سازماني اقتصاد 
مس��كن )منف��ردا( و 
عوامل برون س��ازماني 
مس��كن  د  قتص��ا ا
)تجميع��ا( اس��ت. از 
عوامل دروني مي توان 
از سياست گذاري هاي 
دولتي در بخش مسكن 
و برنامه ريزي ه��اي توليد و واگذاري مس��كن 
و تدوين نظامات يارانه اي ازجمله تس��هيالت 
ساخت و خريد مسكن در قالب وام هاي دولتي 
و سياست هاي تشويقي و تنبيهي و تسهيالت 
مربوط به صدور پروانه هاي س��اخت مس��كن 
و تدوي��ن برنامه هاي تعاملي بي��ن مجريان و 
متوليان امر توليد مسكن از جمله شهرداري ها 
و وزارت مسكن و سازمان هاي نظام مهندسي 
و س��اير زيرمجموعه هاي اي��ن نهادها و دواير 

دولتي نام برد.
هر ك��دام از اين تصميمات به تنهايي مي تواند 
تأثير و نمود خود را در حوزه اقتصاد مس��كن 
تعريف كند، كما اينكه با توجه به سياست هاي 
اعمالي در ادوار گذشته و همچنين برنامه هاي 
جاري اين دوره نيز تأثي��ر خود را بازتاب داده 
است كه نتيجه آن فعاليت توسعه اي در شهرها 
در كنار ضعف قوانين، منجر به مداخله دولت در 
بازار زمين و مسكن، باعث ايجاد ارزش افزوده 
)رانت( فراوان و به دنب��ال آن انحصارگرايي و 

افزايش مداوم قيمت ملك شده است.
مهم تر آنكه مكان يابي بي قاعده براي توس��عه 
شهرها باعث پراكندگي توسعه كالبدي شهرها 
و گس��يختگي و عدم انس��جام كالب��دي آن و 
تخري��ب محيط زيس��ت و درنتيج��ه كاهش 

كيفيت زيست شهري شده است.
به هر حال، پس از انقالب اسالمي عمده توجه 
سياست هاي مس��كن به مساله زمين معطوف 
ش��د، مهم ترين آن ملي كردن زمين ش��هري 
به منظور توزيع مج��دد مالكيت آن بود كه در 
س��ال 13۵۸ انجام معامالت روي زمين هاي 
ش��هري ممنوع اعالم ش��د و سياست دولت با 
عامليت بنياد مسكن انقالب اختصاص زمين 
به گروه هاي كم درآمد به منظور رفع نياز و حل 

اجاره نشيني اين طيف از افراد جامعه بود.
اما همين سياس��ت باعث تشديد مهاجرت به 
داخل شهرها ش��د و در ادامه با تصويب قانون 
لغو مالكي��ت اراضي موات ش��هري و كيفيت 
عمران آن در همان سال، گام بلندي در راستاي 
دخالت همه جانبه دولت در بازار زمين و مسكن 

فراهم شد.
دس��تاورد اين برنامه اتمام ذخيره اراضي شهر 
ب��ود و در حال حاضر، اين قانون ذخيره اراضي 
شهري در تهران و ساير شهرهاي بزرگ بدون 
پشتوانه مطالعاتي و برنامه ريزي شده تقريبا به 

حد صفر نزديك شد.
به دنبال اين تحوالت و آسيب شناسي عملكرد 
قوانين فوق در س��ال 1361 با تصويب قانون 
اراضي شهري دولت درصدد كنترل و نظارت 
عاليه بر عملك��رد و نحوه واگذاري و تخصيص 
زمين به متقاضيان برآم��د، به نحوي كه عماًل 
تأمين و عرضه زمين و در پي آن توليد مسكن 

در كشور در حيطه وظايف دولت قرار گرفت.
مي توان اذعان كرد ك��ه تهيه و تصويب قانون 
اراضي ش��هري اولي��ن اقدام س��ازمان يافته و 
فراگي��ر ب��راي نظم ده��ي به بح��ث تملك و 
واگذاري زمين در يك سازمان متمركز دولتي 
بوده ك��ه به منظور رف��ع آش��فتگي هاي بازار 
زمين و مسكن ايجاد شد. اما خأل بين عرضه و 
تقاضاي زمين و وجود عوامل قدرتمند در بازار 
سرمايه اي زمين و مسكن باعث افزايش مداوم 
قيمت زمين و به قدرت رس��يدن دوباره بازار 

ملك و امالك در كشور شد.
سال 136۸ مصادف بود با تدوين اولين برنامه 
توس��عه كه در اين برنامه مس��اله زمين در دو 
بخ��ش مكان يابي و تأمين زمي��ن مدنظر قرار 
گرف��ت و در اين برنامه س��هم دولت در عرضه 
زمين به 4۵ درصد محدود شد كه بايد توسط 
س��ازمان زمين ش��هري در داخل ش��هرها و 

شهرهاي جديد عرضه مي شده است.
در برنامه دوم توسعه سهم دولت از عرضه زمين 
به 30 درصد كاهش يافت و بدين ترتيب كاهش 
سهم دولت در عرضه زمين و محدود كردن آن 
به توس��عه منفصل را مي ت��وان از ويژگي هاي 

سياست گذاري اين برنامه دانست.
در برنامه توسعه سوم دولت سعي كرد به طوركلي 
پاي خود را از بازار زمين و مسكن بيرون بكشد 
و فروش زمين هاي دولت��ي به قيمت هاي بازار 
آزاد را به عنوان يك محور اصلي سياست گذاري 
زمين در برنامه س��وم توس��عه مطرح كرد. اين 
پديده منجر به افزايش قيم��ت زمين و به تبع 
آن مس��كن توليدي در كشور ش��د. همچنين 
در برنام��ه چهارم و پنجم توس��عه هم موضوع 
زمين به مس��كن ختم شد و مواردي چون ارايه 
تسهيالت بانكي به سازندگان مسكن و كمك به 
مسكن محرومان و نوسازي و بهسازي بافت هاي 

فرسوده شهري موردتوجه قرار گرفت.
به هرروي آنچه بامطالعه برنامه هاي توس��عه و 
سياست هاي قبل از آن در حوزه مسكن عيان 
است، فرآيندي از دخالت هاي افراطي تا عدم 
دخالت هاي موثر و به موقع دولت در بازار زمين 
و مس��كن را شاهد هس��تيم. به نحوي كه طي 
اين مدت سازوكار موثر و مداومي براي كنترل 
قيمت و مقابله با س��وداگري در حوزه ملك و 

امالك اتخاذ نشده است.

منصور غيبي 
كارشناس اقتصاد 

مسكن 

ايمان رفيعي
 كارشناس ساخت وساز



دانش و فن10اخبار

درصورتسرقتازكاربراندرفضايمجازيصورتميگيرد

ارايه اطالعات كسب و كارهاي اينترنتي به نهادهاي قضايي و امنيتي 
گروه دانش و فن    مرجان محمدي |

كس��ب و كارهاي اينترنتي روز به روز در حال توسعه 
هس��تند، اينگونه كس��ب و كارها نياز ب��ه يك مكان 
فيزيكي ندارد و دارندگان اين كسب و كارها در فضاي 
مجازي با حداقل س��رمايه اقدام به راه اندازي كسب و 
كار مي كنند،  كسب و كاري كه بيشتر بر پايه اعتماددر 
دنياي مجازي شكل مي گيرد،  هرچند كه در اين بين 
برخي سوءاستفاده گران با ترفندهايي كه براي كاربران 
تشخيص آن بسيار سخت است،  اقدام به كالهبرداري 
مي كنند، به عنوان نمونه چندي پيش با هك ش��دن 
درگاه يكي از بانك ها كاربران براي خريد به جاي منتقل 
شدن به درگاه بانك اصلي به درگاهي منتقل مي شدند 
كه كامال شبيه درگاه بانك اصلي بود، اما اين درگاه براي 
كالهبرداران بود و تمامي مبالغ خريد به حس��اب اين 
افراد واريز مي شد . مساله اي كه كاربران براي پيگيري 
آن بايد روزها و شايد ماه ها وقت صرف كنند و ممكن 

است به نتيجه هم نرسند .
در هر صورت كس��ب و كارهاي اينترنتي در حالي به 
راه خود ادام��ه مي دهد كه به گفته رضا الفت نس��ب 
سخنگوي اتحاديه كس��ب و كارهاي مجازي تاكنون 
يك هزار و 170 پروانه براي كسب و كارهاي اينترنتي از 
طريق اين اتحاديه صادر شده است، كه از اين تعداد يك 
هزارو 50 كسب و كار در حال فعاليت هستند و مابقي 
به دليل برخي مشكالت يا پروانه خود را ابطال كرده اند 

يا مسكوت گذاشته اند .
وي در پاسخ به خبرنگار تعادل درخصوص گردش مالي 
اين كسب و كارها و حجم فروش، گفت: هر ساله از سوي 
شاپرك رقمي مبني بر فروش اينترنتي اعالم مي شود، 
كه اين رقم ش��امل تمام خريد و فروش هاي اينترنتي 
مي ش��ود، از فروش ش��ارژ گرفته تا فروش اينترنتي 
خودرو و ديگر اقالم، در نتيجه رقم اعالم شده صرفا براي 

فروشگاه هاي اينترنتي نيست .
وي در ادامه گفت: رقمي كه شاپرك در تيرماه 98 اعالم 

كرد به صورت تقريبي 170 هزار ميليارد تومان است كه 
حج تراكنش ها را شامل مي شود .

وي در ادامه به مش��كل مسدود ش��دن كامل حساب 
كسب و كارهاي اينترنتي در صورت داشتن شاكي اشاره 
كرد و گفت: در فضاي فيزيكي اگر با كارت س��رقتي از 
فروشگاهي خريد شود، هيچ كس از شخص مغازه دار 
شاكي نمي ش��ود كه كارت در اين مغازه كشيده شده 
و پول از حساب كسرشده است و حسابي نيز مسدود 

نمي شود اما متاسفانه در كس��ب و كارهاي آنالين به 
دليل اينكه ش��فاف است، جلوي كس��ب و كار گرفته 
مي شود و بعضا ديده ش��ده كه كل حساب را مسدود 

مي كنند.
وي افزود: اين مش��كل چندين بار با پليس فتا مطرح 
شد ولي راهكاري از سوي پليس ارايه نشد و راهكار ما 
نيز پذيرفته نشد،  از همين رو معاونت فضاي مجازي 
دادس��تاني در اين خصوص ورود كرد به گونه اي كه از 

طريق اتحاديه شماره حساب بانكي كسب وكارهاي 
اينترنتي عضو اتحاديه را دريافت كرد تا اگر سرقتي يا 
سوءاس��تفاده مالي در محيط اين كسب و كارها اتفاق 
بيفتد، صرفا به همان ميزان��ي كه احتماال جرم اتفاق 

افتاده است حساب مسدود مي شود نه كل حساب.
الفت نس��ب تصريح كرد: از اين پس اگر س��رقتي در 
چنين فضاهايي صورت گيرد، كسب و كارهاي آنالين 
ديتاهاي مربوط ب��ه اين اف��راد را در اختيار نهادهاي 

قضايي و امنيتي قرار مي دهند. وي با بيان اينكه كسب 
و كارهاي عضو اتحاديه با اعالم دادستاني ديگر مشكل 
مسدودي حس��اب را نخواهند داشت، افزود: كسب و 
كارهاي اينترنتي كه عضو اتحاديه نيستند و بر همين 
اساس طبق اعالم دادستاني مشمول نيستند، مي توانند 
خود را به اتحاديه براي بررسي معرفي كنند تا در نهايت 
با تاييد اتحاديه و اعالم به دادستاني، مسدودي حساب 
بانكي رفع ش��ود.وي در ادامه از كاربران خواست تا در 
صورت خريد اينترنتي نسبت به درگاه هايي كه منتقل 
مي شوند حساس و دقيق باشند و از ايمن بودن و اصل 
بودن درگاه اطمينان حاصل كنند و سپس پول و رمز 

دوم كارت بانكي خود را ثبت كنند .
الفت نسب با اشاره به اينكه درگاه هاي تقلبي شباهت 
بس��يار زيادي ب��ع درگاه هاي اصلي دارن��د، گفت:  در 
صورتي كه كاربران كمي دقت كنند و  اي پي درگاهي 
كه به آن منتقل ش��ده اند را مشاهده كنند، مي توانند 
تقلبي بودن آن را تشخيص دهند. گفتني است طي دو 
سال اخير كسب و كارهاي اينترنتي چالش هاي فراواني 
با پليس فتا داش��تند كه اين مساله منجر به اعتراض 
بسياري از فعالين كسب و كارهاي اينترنتي شده، بود، 
 حال به نظر مي رس��د ب��ا ورود معاونت فضاي مجازي 
دادستاني اين مشكل در حال حل شدن است، بطوريكه 
در را حل ارايه ش��ده از سوي معاونت فضاي مجازي و 
دادستاني اطالعات از كسب و كار اخذ خواهد شد و تا 
مدت زمان پيگيري پرونده و رسيدن به نتيجه مبلغي 
كه كالهبرداري انجام شده در حساب بانكي كسب و 
كار با همكاري سيستم بانكي مسدود خواهد شد و صرفا 
ديگر به صورت كامل حساب بانكي كسب و كار مسدود 
نمي شود تا ادامه فعاليت آن با مشكل مواجه نشود. در 
پايان به كاربران توصيه مي ش��ود تا زمانيكه نسبت به 
درگاه پرداخت مطمين نشده اند رمز دوم بانكي خود را 
وارد نكنند، چرا كه كالهبرداران و مجرمان اينترنتي در 

كمين نشسته اند.

 Tue. Aug6. 2019   سه شنبه    15 مرداد 1398   4  ذيحجه 1440  سال ششم    شماره   1445 

تك كرانچ|گزارش ها حاكيست كه استقبال كاربران 
از خريداري و استفاده از تبلت در سه ماهه نخست سال 

جاري ميالدي به شدت كاهش يافته است.
چندي پيش بود كه بسياري از كارشناسان از احتمال 
ضعيف شدن بازارهاي مربوط به فروش و عرضه تبلت 
در جهان خبر داده و س��خن گفتن��د. آن زمان كمتر 
كسي باور مي كرد تبلت ها كه در چند سال اخير يكي 
از اصلي ترين دستگاه هاي محبوب و موردنياز كاربران و 
عالقه مندان به محصوالت تكنولوژي به شمار مي رفتند، 
ديگر خريدار نداشته باشند و شركت هاي توليدكننده 
آنها نيز تصميم بگيرند توليد آنه��ا را متوقف كرده يا 
كاهش دهند.كارشناسان فعال در موسسه تحقيقاتي 
استاتيستا به تازگي با انتشار گزارشي اعالم كرده اند كه 
ميزان استقبال كاربران از تبلت ها نسبت به سال هاي 
گذشته به شدت رو به كاهش است و انتظار مي رود كه 
سرنوشت و آينده چندان درخشان و قابل توجهي پيش 

روي آنها نباشد.
در اين گزارش س��هم قابل توجهي از بازار فروش اين 
محصوالت به تبلت هاي مبتني بر سيستم عامل اندرويد 
تعلق و اختصاص دارد.فروش تبلت در سه ماهه چهارم 
و پاياني هر سال با رشد و افزايش قابل مالحظه اي روبرو 
شده كه به عقيده تحليلگران، تحت تاثير تخفيف هاي 
آخرس��ال و خريداري هديه از س��وي كاربران قبل از 
كريسمس و س��ال نوي ميالدي بوده است.همچنين 
فروش تبلت در سه ماهه چهارم س��ال هاي ۲01۳ و 
۲01۴ به اوج خود رس��يده بوده و به مرز 80 ميليون 

دس��تگاه نيز نزديك ش��ده بوده كه بعد از آن بار ديگر 
روندي نزولي در پيش گرفته است.س��ه ماهه نخست 
س��ال ۲019 با ف��روش كمتر از ۴0 ميلي��ون، تفاوت 
چش��مگيري را با فصل قبل از آن يعني سه ماهه آخر 
۲018 ثبت كرد كه نزديك به ۲0 ميليون دستگاه آن، 
به تبلت هاي اندروي��دي و عددي كمتر از 10 ميليون 
دس��تگاه آن نيز به تبلت هاي آيپد توس��عه داده شده 
توسط اپل و مبتني بر سيستم عامل آي اواس تعلق دارد. 
كارشناساني كه پيش تر از احتمال ضعيف شدن بازار 
فروش تبلت در جهان خبر داده بودند، علت اين كاهش 
استقبال كاربران از تبلت را بزرگ شدن اندازه صفحه 
نمايش گوش��ي هاي هوش��مند نام برده و اعالم كرده 
بودند. بنا بر گفته هاي آنها، طبيعي ست كه وقتي صفحه 
نمايش گوشي هاي هوش��مند كاربران از قبل بسيار 
بزرگ تر شده است، نياز آنها به تبلت كمتر خواهد شد 
و در صورت تمايل ب��ه كار با نرم افزارهاي پيچيده تر و 
كارهاي بيشتر، از لپ تاپ هاي مبتني بر سيستم عامل 

ويندوز استفاده خواهند كرد.

نيواطلس| اگر چه ترديدي در مورد وجود حيات 
در ديگر س��يارات وجود ندارد، اما تالش هاي بشر 
در اين زمينه تا به حال موفق نبوده و اين بار ناس��ا 
قصد دارد روش��ي جديد براي شناسايي حيات به 

كار بگيرد.
برخي از مواردي كه به عنوان نشانه هاي حيات در 
ديگر سيارات تلقي مي شود خطاهاي محاسباتي و 
شناختي ستاره شناسان هستند. لذا ناسا اميدوار 
اس��ت با اجراي يك ماموريت جدي��د اين خطاها 
را ب��ه حداقل رس��انده و بتواند دركي درس��ت از 
موقعيت سياراتي به دست آورد كه حيات در آنها 
در جريان است. در اين ماموريت جديد تعامل ميان 
ستاره ها و سياراتي كه به دور آنها مي چرخند بطور 
دقيق مورد بررسي قرار مي گيرد تا مشخص شود 
كداميك از آنها زمينه مناس��بي براي شكل گيري 

حيات را دارا هستند. 
در بررس��ي هاي جديد تنها به شاخص هايي مانند 
وجود گازهاي اكس��يژن يا متان در جو س��يارات 
براي گمانه زني در مورد وجود حيات در آنها توجه 
نمي ش��ود و به عنوان مثال به اي��ن نكته نيز توجه 
مي شود كه وجود برخي از اين گازها در جو كرات 
ديگر را نمي توان عامل ش��كل گيري حيات تلقي 
كرد و تابش نور ماوراء بنفش، وجود برخي گازهاي 
مخرب ديگر و غيره مي تواند اثرا مثبت وجود گازي 

مانند اكسيژن را خنثي كند.

ورج| مايكروس��افت قص��د دارد قابليت جديدي را 
به پلت فرم وين��دوز 10 اضافه كند تا كاربران بتوانند 
اطالعات خ��ود را بر روي يك فضاي ابري ش��بيه به 
Cloud Mac OS ذخيره س��ازي كنند. از آنجايي 
كه قابليت ذخيره س��ازي در فضاي اب��ري و كالد در 
س��ال هاي اخير با رش��د و قابل توجهي مواجه شده 
است، بسياري از شركت هاي تكنولوژي همچون اپل 
تصميم گرفته اند كه با افزودن يك قابليت مبتني بر 
فضاي ابري و كالد به لپ تاپ هاي مك بوك، به كاربران 
خود امكان ذخيره سازي اطالعات مهم و حياتي را كه 
ممكن اس��ت با نصب دوباره سيستم عامل و بسياري 
اتفاقات ديگر از بين بروند، فراهم كنند.مايكروسافت، 
به عنوان شركت توسعه دهنده سيستم عامل ويندوز، 
نيز به تازگي اعالم كرده است كه پلت فرم جديدي را 
تحت عن��وان cloud download در ويندوز 10 
اضافه كرده تا كاربران بتوانند در صورت بروز هر گونه 
مشكل سخت افزاري و نرم افزاري، تمامي اطالعات و 
داده هاي رايانه خود را روي آن بارگذاري و آپلود كنند 
تا از نابودي آنها جلوگيري به عمل آورده و بعد از نصب 
دوباره سيستم عامل، باري ديگر از آنها استفاده كنند.با 
اينكه هنوز اين قابليت به صورت عمومي در دسترس 
كاربران ويندوز 10 قرار نگرفته اس��ت اما بسياري از 
كارشناسان برآورد و اعالم كرده اند كه انتظار مي رود 
قابليت مذكور از استقبال بي نظيري از سوي كاربران 

برخوردار شود.

نيويورك تايم�ز| طبق تحقيقي جديد حدود ۳.7 
ميليارد س��ال قبل در ش��مال مريخ اقيانوسي وجود 
داش��ته و به دليل برخورد يك شهاب سنگ با آن در 
سياره سرخ ابر س��ونامي هايي به وجود آمده است.به 
نظر مي رسد شواهد قدرتمندي از وجود اقيانوس در 
مريخ در دوران گذش��ته وجود دارد. تحقيقي جديد 
كه منتشر شده نش��ان مي دهد يك دهانه 75 مايلي 
در شمال مريخ در نتيجه برخورد يك شهاب سنگ به 
وجود آمده است. اين برخورد به ايجاد يك ابر سونامي 
در س��ال هاي اوليه تش��كيل مريخ منجر شده است. 
يكي از موضوعات مورد بحث دانش��مندان آن است 
كه آيا آب وهواي مريخ به اندازه كافي گرم و مرطوب 
بوده تا اقيانوس آب مايع در آن وجود داش��ته باشد يا 
خير. چند مدل آب و هوا نشان داده اند كه احتمااًل اين 
سياره بسيار سرد بوده است. اما محققان ديگر به دلتاي 
رودخانه باستاني و شواهد ديگر از وجود اقيانوسي در 
شمال س��ياره حدود ۳.7 ميليارد سال پيش، اشاره 
كرده اند.اكنون شواهد جديدي نيز وجود دارد از جمله 
خطوط ساحلي درهم تنيده و مدفون كه از مدار سياره 
قابل مشاهده است. اين شواهد حاكي از آن است كه 
حدود ۳ ميليارد سال قبل ابرسونامي هاي با امواج بلند 
قسمت هايي از سواحل شمالي مريخ را دربرگرفتند. 
دانشمندان معتقدند اين ابر س��ونامي ها احتماال به 
دليل برخورد يك شهاب س��نگ با حجم وسيعي آب 

به وجود آمده اند.

بازارفروشتبلت؛رويسراشيبيسقوط برنامهجديدناسابرايشناسايي
حياتدرديگرسيارات

قابليتجديدفضايابري
درراهويندوز۱۰

برخورديكشهابسنگ
باحجموسيعيازآبدرمريخ

رويداد

ايرنا | وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، سياس��ت 
دولت را حمايت از مجموعه استارتاپ ها و شركت هاي 
دانش بنيان دانست و گفت: در اين راستا تاكنون بيش 
از هزار مجموعه در كشور ثبت نام كرده اند كه فرآيند 
اجرايي ش��دن آنها در حال انجام است.محمدجواد 
آذري جهرمي افزود: بر اين باور هس��تيم حمايت از 
حوزه استارتاپ ها و شركت هاي دانش بنيان، آينده 

خوبي را در حوزه اقتصاد كشور رقم خواهد زد.
وي با بيان اينك��ه دولت براي حماي��ت از مجموعه 
استارتاپ ها و شركت هاي دانش بنيان از هيچ كوششي 
دريغ نخواه��د كرد، اظهار داش��ت: چتر حمايتي ما 
از استارتاپ ها ش��امل بيمه، تسهيالت و نيز معافيت 
مالياتي است.آذري جهرمي در زمينه توسعه شبكه 
اينترنتي در روستاها نيز گفت: طرح آزمايشي توسعه 

شبكه هاي اينترنتي روستايي آماده شده و جزييات 
آن به زودي اعالم خواهد شد.

وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات با بي��ان اينكه 
نمي توانيم در مقابل ورود فناوري هاي جديد مقاومت 
كنيم گفت: س��رعت ورود فناوري هاي جديد آن قدر 
زياد است كه تنها بايد شيوه و ابزارهاي استفاده از آن را 
براي مردم مهيا كرد.وي گفت: تحوالت آينده جهان به 

سمت اقتصاد ديجيتالي مي رود و فضاي مجازي محور 
اين تحوالت خواهد بود و در اين حوزه وظيفه ما بررسي 
فرصت ها و تهديدهاي پيش روست زيرا معتقديم اين 
مهمان ناخوانده براي ما هم مشكل آفرين و هم داراي 
مزاياي فراوان اس��ت.وي ادامه داد: اكنون در شرايط 
جنگ اقتصادي با تروريس��م اقتص��ادي امريكا و نگاه 
يكجانبه گرايانه اين كشور هستيم و اهميت اين موضوع 
زماني بيشتر مشخص مي شود كه همگان بدانند محور 

مقاومت تنها جمهوري اسالمي ايران است.
وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: بنا نيس��ت 
اي��ن مقاومت مش��كالت را براي م��ردم طبيعي كند 

لذا مس��ووالن بايد در دستگاه هاي مختلف براي حل 
مش��كالت تالش كنند ك��ه الزم��ه آن مجاهدت در 

حوزه هاي مختلف اجرايي است.
آذري جهرم��ي افزود: در ارتباط با اين مهم، از آنجا كه 
مردم نياز به تسريع در ارتباطات دارند و نيازمند ابزار و 
تجهيزات الزم هستند يكي از برنامه هاي جدي ما تامين 
گوشي ارزان و با كيفيت داخلي است.وي ادامه داد: بر 
اين اساس اكنون گوش��ي هاي خوبي در كشور توليد 
مي ش��ود كه هر چند قابل رقابت با برخي گوشي هاي 
خارجي نيست اما نيازمند حمايت است زيرا به هر حال 

نياز اوليه و حياتي مصرف كننده را برطرف مي كند.

بيش از هزار مجموعه استارتاپي در كشور ثبت نام كردند
دريچه

»گوگل فيت«، خواب كاربر 
را رصد مي كند

انگجت| اپليكيش��ن گوگل فيت ب��ا توجه به 
اطالعات جمع آوري شده توسط برنامه هاي ديگر 
الگوهاي خواب كاربر را تعيين و مشخص مي كند 

آيا او به خواب بيشتري نياز دارد يا خير.
اپليكيش��ن Google Fit اكن��ون ب��ا توجه به 
اطالعاتي ك��ه برنامه ه��اي ديگر به اش��تراك 
مي گذارند، الگوهاي خواب كاربر را رصد مي كند 
و با دقت باالتري تعيين مي كند كاربر به خواب 

بيشتر نياز دارد يا خير.
اگر اپليكيشن هاي ديگر اطالعات كاملي از مدت 
زمان خواب كاربر فراهم نكنند، خود او مي تواند 

تاريخچه خوابش را اديت كند.
اين اصالحات به فرد كمك مي كند برنامه هاي 
روزانه خود را بهتر انجام دهد. عالوه بر آن كاربران 
iOS اين اپليكيشن نيز اكنون مي توانند نقشه 
براي پي��اده روي و دوچرخه س��واري خود را در 

اختيار داشته باشند.
اين آپديت ها طي هفته آتي عرضه مي ش��وند. 
هرچند اين اقدامات ساده و كوچك هستند اما به 
اپليكيشن گوگل فيت كمك مي كنند چشم انداز 

كامل تري از سالمت او فراهم كند.

رديابي خودروهاي مشكوك 
با يك سيستم جديد

پي سي ورلد| سيستمي مبتني بر جي پي اس 
ابداع شده كه قابليت رديابي خودروهاي مشكوك 
را دارد. اين سيس��تم به نيروهاي پليس كمك 
مي كند از عمليات هاي تعقيب و گريز با سرعت 

باال اجتناب كنند.
سيس��تمي به نام StarChase ابداع شده كه 
 StarChase .قابليت رديابي رانندگان را دارد
در حقيقت يك سيستم جي پي اس براي نيروي 
پليس اس��ت. اجزاي اين سيس��تم شامل يك 
پروجكتيو كوچك اس��ت كه بخش انتهايي آن 
چسب دارد. اين وسيله حاوي يك ماژول GPS و 
يك فرستنده است كه از جلوي خودروي پليس به 

سمت خودروي مشكوك پرتاب مي شود.
اين سيستم مي تواند با رديابي خودروي مشكوك، 
س��يگنال هاي جي پ��ي اس آن را كنترل كند. 
StarChase به افسران پليس كمك مي كند تا از 
تعقيب و گريزهاي خطرناك با سرعت باال اجتناب 
كنند. اين درحالي است كه ساالنه 55 هزار پليس 
در عمليات تعقيب و گريزهايي با سرعت باال در 

امريكا مجروح مي شوند.

هوش مصنوعي بافتني مي بافد
انگجت| محققان سيستم بافتني رايانشي ابداع 
كرده اند كه بطور خ��ودكار لباس هاي بافتني را 
طراحي مي كند و مي بافد. حتي افراد بدون هيچ 
تجربه و مه��ارت در بافتن ني��ز مي توانند از اين 

سيستم استفاده كنند.
محققان آزمايش��گاه عل��وم رايانش��ي و هوش 
مصنوعي در دانشگاه MIT يك سيستم بافتني 
رايانشي ابداع كرده اند كه مي تواند بطور خودكار 

لباس هاي بافتني را طراحي كند و ببافد.
حتي اف��رادي كه بافنده هاي ماهري نيس��تند 
مي توانند با اس��تفاده از اين سيستم طرح هاي 
ش��خصي را خود را با توجه ب��ه الگوهاي از پيش 

تعين شده در رايانه بسازند.
طرح ها در مرحله بعد به يك ماش��ين بافندگي 
ارسال مي ش��وند. تا از پشم واقعي بافته شوند. با 
كمك طرح هاي از پيش تعيين ش��ده در رايانه 
مي توان كاله، دستكش و لباس هاي معمولي را 
به راحتي توليد ك��رد. كاربران مي توانند بافت و 
الگوهاي دلخواه خود در هر تكه لباس را انتخاب 
كنند. البته كاربران خالق تر نيز مي توانند الگوهاي 

دلخواه خود را از پايه طراحي كنند.
كاربراني كه تابه حال اص��ال بافتني انجام نداده 
بودند، با كمك اين سيس��تم توانس��تند كاله و 

دستكش با طرح هايي پيچيده ببافند.

»هواوي« مشغول توسعه 
موبايل با سيستم »هانگ منگ«

رويترز| ب��ه گفته منابع آگاه ش��ركت هواوي 
مشغول توسعه موبايلي با »هانگ منگ« سيستم 
عامل مخصوص خود است. اين موبايل احتماال تا 
پايان سال جاري با قيمت ۲88 دالر عرضه شود.

ش��ركت ه��واوي مش��غول آزماي��ش تلف��ن 
هوش��مندي مجهز به سيس��تم عامل »هانگ 
منگ« )Hongmeng( اس��ت. اين سيستم 
عامل در هواوي توسعه يافته است. به گفته منابع 
آگاه احتماال موبايل مذكور تا پايان س��ال براي 

فروش عرضه شود.
 عرضه موبايلي مجهز به سيس��تم عامل هانگ 
منگ نشان دهنده گام بزرگي براي اين شركت 
چيني اس��ت كه هم اكنون دومين توليد كننده 
بزرگ تلفن هوش��مند جهان به حساب مي آيد. 
اين در حالي است كه آينده دسترسي شركت به 
سيستم عامل اندرويد )متعلق به گوگل( به دليل 

تحريم هاي امريكا هنوز مشخص نيست.
به نوشته روزنامه »گلوبال تايمز« موبايل مذكور 
با قيمت ۲ هزار يوان )۲88 دالر( عرضه مي شود. 
بنابراين به نظر مي رسد اين موبايل يك دستگاه 
پايين رده باش��د.البته هواوي هيچ اظهارنظري 

درباره اين نكرده است.
 پيش از اين مديران ارش��د هواوي هانگ منگ 
را سيس��تم عاملي مخصوص محصوالت مجهز 
به اينترنت اش��يا معرفي كرده بودند. همچنين 
ماه گذشته اعالم ش��د نخستين دستگاه مجهز 
به اين سيس��تم عامل تلويزيون هوشمند ي از 

برند»Honor« خواهد بود.

فارس| مع��اون وزي��ر و رييس س��ازمان فناوري 
اطالعات با اش��اره به پيش��نهاد وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات براي محاسبه قيمت برق استخراج 
رمز ارزها گفت: براي استخراج رمزارز، قيمت برق را 
تا سقف متوس��ط قيمت صادراتي تعيين كردند كه 

ما با اين موضوع موافق نيستيم.
امير ناظمي با بي��ان اينك��ه وزارت ارتباطات براي 
استخراج رمزارزها پيش��نهادهايي را به كميسيون 
ارايه كرده اس��ت، گف��ت: براي اس��تخراج رمزارز، 
قيمت برق را تا س��قف متوس��ط قيم��ت صادراتي 
تعيين كردند، اين در حالي است كه ما با اين موضوع 

موافق نيستيم.
وي ادامه داد: ترجيح ما اين بود كه در ساعات پيك 
مصرف، برق كامال در اختيار ش��هروندان باشد ولي 
در ساعات غير پيك مصرف، بخشي از برق كه صادر 

نمي شود در بازار ثانويه به فروش برسد.
معاون وزير و رييس سازمان فناوري اطالعات ادامه 
داد: ساعات پيك مصرف برق ۲00 ساعت است در 

حالي كه ساعات غيرپيك رقم بسيار بااليي است.
ناظمي اضافه كرد: همچنين براي تعيين نرخ برقي 
كه دراختيار ماينرها قرار مي گيرد، مي تواند با ايجاد 
بازار ثانويه و توجه به عرضه و تقاضا نرخ مناسبي را 

تعيين كرد.
وي در پايان خاطرنشان كرد: اين پيشنهاد ما بود كه 
توسط سايرين موافقت نشد و لذا با همان پيشنهاد 
وزارت نيرو يعني متوس��ط قيمت صادراتي مصوبه 

براي استخراج رمزارزها تنظيم شد.

اتاق تهران| رييس انجمن بالكچين گفت: مصوبه اخير 
دولت درباره آزادس��ازي استخراج ارز رمزنگاري شده و 
تعيين تعرفه ان��رژي مصرفي در اين صنعت، يكجانبه و 
بدون مشورت با بخش خصوصي تهيه شده است. بطور 
مش��خص تنها منافع دولت در اين مصوبه ديده ش��ده 
و همين اق��دام دولت، زمينه فرار س��رمايه گذار بخش 
خصوصي از اين صنعت را فراهم مي كند. سپهر محمدي 
ادامه داد: با تعرفه انرژي كه دولت اعالم كرده، سرمايه گذار 
بخش خصوصي رغبتي به فعاليت در اين صنعت ندارد، 
و اكنون بسياري از فعاالن وارد فرايند خروج تجهيزات 
و س��رمايه از كشور براي فعاليت در اين صنعت شده اند. 
او با بيان اينكه مصوبه اخير دولت عالوه بر رش��د تعرفه 
برق مصرفي در اين صنعت، موانع بوركراس��ي را هم در 
اين صنعت ايجاد كرده اس��ت، افزود: هرچند مانع دوم، 
قابل رفع و رجوع به نظر مي رس��د؛ اما تعرفه اعالم شده 
رقابتي نيست. دولت درحالي چنين تعرفه اي براي برق 
صنعت استخراج رمزارز اعالم مي كند كه در كشورهاي 
همسايه ما مثل گرجستان و ارمنستان فعاالن اين صنعت 

مي توانند بدون پرداخت ماليات و موانع خاص و با دريافت 
انرژي با قيمت مناسب ارزرمز توليد كنند. محمدي اظهار 
كرد: دولت مي توانست به جاي اعالم تعرفه برق صادراتي 
و گاز براي استخراج رمزارز، عرضه انرژي اين صنعت را به 
بورس انرژي واگذار كند. فعال بخش خصوصي مي تواند از 
بورس انرژي برق و گاز مورد نياز صنعت را با قيمت رقابتي 
خريداري كند و هم توليدكننده برق باشد و هم خريدار 
برق. اينك��ه هيات دولت بدون توج��ه به ظرفيت هايي 
مثل بورس انرژي تعرفه برق براي يك صنعت خاص را 

باال مي برد، جاي تامل اس��ت. وي افزود: دولت صرفًا در 
مصوبه اخير منافع خود را ديده و هيچ توجهي به منافع 
بخش خصوصي و زمينه سازي براي حضور آن نداشته 
است. اين درحالي است كه نتيجه چنين بازي نتيجه 
باخت-باخت خواهد بود چراكه بخش خصوصي بطور 
كلي وارد اين صنعت نمي ش��ود و دولت هم درآمدي 
كسب نخواهد كرد. اين فعاال اقتصادي گفت: انجمن 
بالكچين ايران، كميت��ه رمزارز نظام صنفي رايانه اي، 
انجمن رمز ايران و كميته فناوري هاي نو اتاق بازرگاني 
از تشكل هاي بخش خصوصي فعال در اين صنعت به 
ش��مار مي روند. قرار است يك شوراي هماهنگي بين 
تشكل هاي بخش خصوصي راه اندازي شود و انتظار ما 
از دولت اين است كه در زمينه هاي مشابه با تشكل هاي 
بخش خصوصي مشورت كند. هرچند بطور كلي از به 
رسميت شناختن استخراج ارزرمز استقبال مي كنيم اما 
در زمينه تعيين تعرفه برق و گاز براي صنعت استخراج 
رمزارز منابع اين بخش ديده نشده است و نرخ هاي اعالم 

شده رقابتي نيست.

مخالفتوزارتارتباطاتباقيمتبرقبراياستخراجرمزارز مصوبهدولتعليهرقابتدرصنعتاستخراجرمزارز
فراسو
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گزارش »تعادل« از برنامه هاي بنياد بركت در مناطق محروم استان كردستان

اينجا چراغي روشن است
گروه بنگاه ها|مهدي بيك|

»دوست دارم رونق دوباره به روستاي ما برگرده؛ دوباره مثل 
قديم ها كه در گوندك 70 تا80 خانوار به خوبي و خوشي 
در كنار هم زندگي مي كردند؛ اما آقا؛ امان از بيكاري، امان 
از فقر، امان از نداري... پدر صاحب بچه رو در مياره؛ بيكاري 
باعث شد تا جووناي روستا ديگه دل و دماغ موندن رو نداشته 
باشند و كوله بارشون رو ببندند و به دنبال يك لقمه نون و 
يه كار آبرومند راهي ش��هرهاي دور و دراز بشن. حيرون و 
سرگردون.«اين عبارت پاسخي است كه يكي از مردان جوان 
روستاي گوندك در شهرستان بيجار استان كردستان درباره 
مهم ترين آرزوهايش مي دهد. وقتي از رحمان مي پرسم: »تو 
چرا نرفتي؟ چرا روستا رو ترك نكردي؟« پاسخ مي دهد؛ 
»من هم تصميم داشتم كه برم. چند باري هم اقدام كردم 
براي كار راهي ش��هر بش��م. مي دونيد آقا؟ آدم گاهي وقتا 
احساس تنهايي مي كنه، احساس مي كنه كه كسي پشتش 
نيست؛ كسي نيست كه دستش رو بگيره، كه راه رو نشونش 
بده... ولي در اوج نااميدي؛ خدا براي آدم كمك مي فرسته، 
دلش رو شاد مي كنه و به آينده اميدوارش مي كنه؛ خدا هم 
ما رو دوست داشت كه كمك و مساعدت برامون فرستاد. با 
كمك بنياد بركت و تالش مردم روستا، ان شاءاهلل رونق دوباره 

به روستاي ما هم برمي گرده.« 
معادل��ه مهاج��رت روستانش��ينان به ش��هرها يكي از 
ابرچالش هايي اس��ت كه تمدن و فرهن��گ ايراني را در 
آستانه ورود به قرن پانزدهم خورشيدي تهديد مي كند؛ 
چالش��ي كه باعث ش��ده س��هم جمعيت روستانشين 
كش��ورمان به ش��دت كاهش يابد؛ موضوعي كه نه تنها 
ظرفيت هاي قابل توجه روستاها براي ارزش آفريني را از 
ميان مي برد بلكه شهرها و كالن شهرها را نيز با آسيب هاي 
جدي مواجه مي كند. پرسشي كه با اين مقدمات به ذهن 
خطور مي كند آن است كه از طريق چه راهكاري مي توان 
زمينه معكوس كردن مهاجرت روستاييان به شهرها را 
فراهم كرد؟ واقعيت آن است كه رشد اشتغالزايي، بهبود 
شاخص هاي معيشتي و ايجاد بستر مناسب براي بالندگي 
روستا مهم ترين نسخه اي است كه كارشناسان براي حل 

مشكالت مهاجرت پيشنهاد كرده اند. 
 بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام )ره( نهادي است كه با 
هدف محروميت زدايي و توانمندسازي مناطق محروم شكل 
گرفته؛ ايده اي كه تالش مي كند تا از طريق توانمندسازي 
روستاييان زمينه رش��د و پيشرفت روزافزون آنها را فراهم 
كند. خبرنگار تعادل در جريان تور رسانه اي بنياد بركت به 
استان كردستان و بازديد از روستاهايي كه هدف طرح هاي 
حمايتي اين بنياد قرار گرفته اند؛ تالش كرده تا نوري به ابعاد 
پنهان تالش هايي بتاباندك��ه اين بنياد در مناطق محروم 
برنامه ريزي و اجرا كرده است؛ مناطق و روستاهايي كه در آنها 
نه از آپارتمان ها و برج هاي سر به فلك كشيده خبري است 
و نه از ويالهاي اوكازيون؛ نه از پاس��اژهاي رنگارنگ نشاني 
است و نه از خودروهاي لوكس... اينجا روستايي در استان 
كردستان است؛ شهري با مردماني صبور، پر تالش و مهربان 
كه با كمترين توقع از مسووالنشان تنها بستري مناسب براي 
رشد و بالندگي را مي خواهند؛ اما آيا گوش شنوايي صداي 

اين مردم غيور را خواهد شنيد؟

   سكانس اول؛ اينجا چراغي روشن است
صبح تازه س��ر زده است؛ خورشيد بي س��ر و صدا از پشت 
كوه هاي غرب كشورمان نمايان مي شود، تنها صدايي كه 
در فرودگاه به گوش مي رسد صداي پرنده ها است. بر خالف 
تهران كه گرما دمار از روزگار هر جنبده در مي آورد؛ در اينجا 
مي توان خنكاي وزش باد در يك صبح تابستاني را احساس 
كرد. بالفاصله برنامه بازديد آغاز مي ش��ود؛ مقصد بازديد 
روستايي در بيجار است؛ روستايي كه اهالي محلي اينجا 
گوندك مي خوانندش؛ شهرستان 8۹ هزار نفري بيجار در 
۱۴۲ كيلومتري شهر سنندج قرار دارد و بنياد بركت ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام خميني )ره( تالش مي كند تا با 
ارايه تسهيالت مناسب و حمايت هاي اجرايي و خدماتي در 
روستاهاي اين شهرستان، فضاي الزم براي رونق روستا را 
فراهم كند. رونقي كه بدون ترديد انگيزه الزم براي بازگشت 
مهاجران را نيز فراهم خواهد كرد. گوندك؛ روستايي است 
كه خورشيد بر خانه هاي كاگلي آن با قدرت و بدون واسطه 
مي تابد؛ در گوشه روس��تا دو زن با لباس هاي رنگي دست 
كودكانش��ان را گرفته اند و در جست وجوي سايه اي كه از 

تابش آفتاب تابستاني به آن پناه ببرند، روستا را گز مي كنند؛ 
به نظر مي رسد كل جمعيت روستا را بتوان با انگشت هاي 
دو دست شمارش كرد. اكثر جوانان روستا به اميد داشتن 
شغلي و كسب درآمدي روستا را ترك و به مناطق اطراف 
مهاجرت كرده اند. از زنان روس��تايي مي پرسم كه مطالبه 
شما از مسووالن چيست؟ هر دو بالفاصله جواب مي دهند؛ 
»كار. اگر كمك كنند تا دار قالي بزنيم مي توانيم كار كنيم و 
وضع زندگي مان بهتر شود. اسممان را در ليست بنياد بركت 
ثبت كرده اند و قرار اس��ت به ما كمك كنند.« زن با نگاهي 
پرسشگر، گويي شكايت به كسي مي برد، با صدايي خسته 
و مستاصل، نفس زنان مي گويد: » دوست داريم روي پاي 
خودمون بايستيم. خسته شديم از نداري و گرفتاري. خدا 

خيرشون بده كه ما رو تنها نگذاشتند.«
با رحمان محمدي يكي ديگر از اهالي روستا درباره مشكالت 
زندگي در روس��تاي گوندك صحبت مي كنم، مي گويد: 
»رحمان محمدي هس��تم متولد ۱367؛ متاهل هستم و 
3فرزند دارم. در حال حاضر با كمك بنياد بركت به فعاليت 
دامداري مي پردازم. خدا رو شكر اوضاعمون به نسبت قبل 
خيلي بهتر ش��ده؛ شرايط روستا آنقدر وخيم بود كه ديگر 
اميدي به رونقش نداشتيم. روستامون كه تمام خاطرات 
بچگي و زندگي مون رو با خود داش��ت؛ آروم آروم در حال 
متروك ش��دن بود و انگار كاري از دست كسي برنمي آمد. 
يه جورايي خودمون هم باورمون شده بود كه كارمون تو اين 
روستا تموم شده و بايد به دنبال جاي ديگري براي زندگي 
باشيم. اما خدا ما رو تنها نگذاشت. از وقتي كه با بنياد بركت 
آشنا شديم، اميدواري ها براي بهتر شدن اوضاع بيشتر شده؛ 
خود من سال ۹۵ حدود 30 ميليون تومان تسهيالت از بنياد 
بركت گرفتم و با آن ۱8 راس گوسفند خريدم؛ از فضل خدا 
اين ۱8گوسفند امروز تبديل شده به بيش از ۱۵0 گوسفند.« 
اين دامپرور اهل رستاي گوندك در ادامه صحبت هايش 
درباره چشم اندازي كه براي آينده روستا مي بيند؛ مي گويد: 
االن اميدواري مون بيش��تر ش��ده؛ البته هنوز مشكالت 
زيادي داريم؛ بايد در روستا مدرسه بسازيم؛ مسجد خوب 
بسازيم بايد براي خودمون مركز بهداشت داشته باشيم؛ بايد 

بازارچه اي براي خريد داشته باشيم و...«
مطالبات��ي كه رحمان به عنوان آرزو و هدف به انها اش��اره 
مي كند حداقل ضرورياتي اس��ت كه هر انساني به عنوان 
پيش نيازهاي زندگي از آن برخوردار است؛ اما هستند مردان 

و زناني كه هنوز به اين حداقل ها هم دسترسي ندارند. 

   سكانس دوم؛ روياي مهاجرت معكوس
آرامش مهم ترين تصويري است كه از سفر به كردستان در لنز 
دوربين ها مي نشيند؛ آرامشي كه انگار نسل به نسل و سينه 
به سينه به جوانان اين نسل رسيده است؛ در مواجهه با هر 
كدامشان اولين نكته اي كه در ذهن مي نشسند؛ صبوري و 

آرامشي است كه اين مردم در مواجهه با عامل بيروني از خود 
نشان مي دهند. انگار كه اين مردم به جاي زبان با نگاهشان 
سخن مي گويند. اتوبوس خبرنگاران از جاده بيجار مي پيچد 
و وارد روستاي بعدي مي شود. گوندك انگار دنيايي ديگر 
اس��ت. هيچ سر و صدايي در آن شنيده  نمي شود. مردمان 
اين ديار به جاي زبان ها با نگاهش��ان سخن مي گويند؛ از 
كنار هز زن و مرد يا پير و جواني كه گذر مي كني؛ سنگيني 
نگاه هاي مهربانشان را حس مي كني؛ مردان و زناني كه يك 
پرسش ريشه دار انگار در گلويشان خشكيده است؛ پرسشي 
با اين محتوا كه چه زماني در براي اين مردم روي پاشنه رونق 
خواهد چرخيد؟ پاسخ اين سوال را اما كساني مي دانند كه از 

نزديك دردهاي منطقه را حس كرده باشند.
ب��راي آگاهي از برنامه هاي اجراي��ي بنياد بركت با مجري 
طرح هاي اشتغالزايي محور اجتماعي بنياد بركت استان 
كردستان گفت وگو مي كنيم . او درباره ويژگي هاي اقليمي 
اين روستا و مشكالت مردم اين منطقه مي گويد: اين روستا 
در فاصله ۲6 كيلومتري شهر بيجار قرار گرفته؛ روستايي كه 
در چند سال اخير بيشترين آمار مهاجرت را داشته و آن نيز 
به دليل مشكالت كسب و كار بوده است. شغل بيشتر مردم 
زراعت گندم به شكل ديم بود كه به دليل خشكسالي و كمبود 
آب هاي سفره هاي زير زميني اين كار را كنار گذاشته و راهي 

شهرها شدند.
او صحبت هايش را اين طور مي دهد: »بعد از بررس��ي هاي 
ميداني و تحليل راهكارهايي كه از طريق آن مي توان رونق و 
زندگي را به اين روستا بازگرداند و با توجه به مصوبه شوراي 
اشتغال استان كردستان به اين روستا ورود كرديم و با ارايه 
تسهيالت، مشاوره و ايجاد بازار اشتغال موجب مهاجرت 
معكوس اهالي اين روستا شديم و دوره هاي دامداري براي 
اين افراد راه اندازي كرديم و پس از ايجاد زير ساخت هاي الزم 

موضوع بعدي فروش محصوالت است.«
موضوعي كه محمدي به آن اشاره مي كند مهم ترين بخش 
از برنامه هاي اجرايي براي مناطق محروم است؛ اينكه تنها 
پول و تسهيالت در اختيار مردم قرار نگيرد و اين تسهيالت 
با حمايت هاي لجستيكي و خدماتي همراه شود تا مردم 
مهارت ارزش آفريني را به دس��ت آورند؛ با رسيدن به اين 
مرحله اس��ت كه مي توان گفت كه فرد و خانواده هدف در 
مسير درستي قرار گرفته و بعد از اين مي تواند گليم خود را 

از آب بيرون بكشد. 

   سكانس سوم؛ برادران شيردل روستا 
يكي ديگر از ويژگي هاي طرح هاي اجرايي بنياد بركت ستاد 
اجرايي فرمان امام )ره( برنامه هايي است كه اين بنياد براي 
توانمندسازي جوانان بر اساس ويژگي هاي اقليمي منطقه 
مورد نظرقرار داده  است؛ قهرمان هايي بعدي اين داستان 
رضا امامي و عرفان اكبري ۲ جوان ۲0ساله و ۲۲ساله ساكن 

در روستاي خودالن هستند كه از طريق دريافت تسهيالت 
بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام، توانسته اند مبتني بر 
نيازهاي مردمشان زيربناي يك كس��ب و كار را راه اندازي 
كنند. نكته جالب توجه در خصوص اين جوانان اين است 
كه توانسته اند ارتباط معقولي ميان نيازهاي مردم روستا و 

داشته هاي مهارتي و تحصيلي خود برقرار كنند.
رضا امامي جوان كارآفرين روس��تاي خودالن در جريان 
گفت وگو با »تعادل« درباره ويژگي هاي كس��ب و كارش 
مي گويد: من ليسانس مكانيك از دانشگاه دارم؛ ضمن اينكه 
مردم اين روستا هم اغلب از موتور و وسايل موتوري استفاده 
مي كنند؛ در گذشته مشكالتي زيادي در روستا به خاطر 
نبود مكانيك حرفه اي و متخصص وجود داشت؛ مجموعه 
اين داليل باعث شد تا فكر راه اندازي يك تعميركار مسائل 
موتوري در ذهن ما جرقه بزند و با كمك بنياد بركت اقدام به 

راه اندازي يك مكانيكي براي وسايط موتوري كنيم. 
اين فعال اقتصادي روستاي خودالن در ادامه صحبت هايش 
در پاسخ به اين پرس��ش كه با راه اندازي اين تعميرگاه چه 
ميزان درآمد دارد؟ مي گويد: البته درآمدها متغير است اما 
به طور متوسط بين 3تا ۴ميليون در ماه در آمد داريم كه با 
گذشت زمان و افزايش مشتري ها اين درآمدها بيشتر هم 
خواهد ش��د. اما موضوع مهم براي ما جداي از درآمد بحث 
اشتغالزايي و  احساس مفيد بودن است؛ اينكه يك كارگاه 
راه اندازي كرديم و از طريق آن به مردم روستاي خودمان و 
روستاهاي اطراف خدمت رساني مي كنيم، براي ما مهم ترين 
مساله است؛ خب طبيعي است كه در اين تالش منفعت مالي 
و كس��ب درآمد هم مدنظر قرار دارد.« رضا امامي در ادامه 
اظهاراتش از برنامه هاي آينده اش براي گسترش كارگاهش 
صحبت مي كند؛ برنام��ه اي كه در صورت تحقق مي تواند 
جوانان بيشتري را در اين زمينه به كاربگيرد. برنامه هايي 
كه بنياد بركت س��تاد اجراي��ي فرمان ام��ام در فاز بعدي 

برنامه هايش قصد اجراي آن را دارد. 
در ادامه بازديد خبرن��گاران راهي ديدار بانوان قاليبافي به 
ن��ام مهري نصري و مژگان يزداني مي ش��وند كه از طريق 
حمايت هاي بنياد بركت توانس��ته اند زير بناي يك كار و 
كاسبي آبرومند را براي خود و خانواده شان پي ريزي كند. 
مژگان يزداني در جريان گفت وگو با »تعادل« با اشاره به تاثير 
حمايت بنياد بركت بر معيشت و كسب و كار خانواده اش 
مي گويد: در طول ماه 800هزار تا ۱ميليون تومان درآمد 
دارم كه اين ميزان درآمد براي خانواده من اثرگذار اس��ت. 
با كمك اين حرفه توانس��تم خانه كاهگلي ام را به خانه اي 
محكم تر و بهتر تبديل كنم و بخشي از نيازهاي خانواده ام 

را بر طرف سازم. 

   سكانس چهارم؛ مهاجرت از كرج به خسروآباد
قهرمان بعدي اين  داس��تان مردي اس��ت كه زندگي در 

كالشنهر كرج را براي راه اندازي يك كسب و كار آبرومند در 
روستاي خسروآباد بيجار ترك كند. خزايي كه در گذشته 
بارها در زمين��ه راه اندازي مزرعه ش��ترمرغ و مرغداري با 
شكست روبه رو شده بود با كمك بنياد بركت ستاد اجرايي 
فرمان امام )ره( توانس��ت به بخشي از اهداف مورد نظرش 
برسد؛ خزايي در گفت وگو با »تعادل« در خصوص مسيري 
كه براي راه ان��دازي اين مزرعه پيموده مي گويد: »در ابتدا 
مشكالت بسياري داش��تيم كه خوشبختانه با مساعدت 
دوستان بركت توانستيم از آتش اين مشكالت عبور كنيم. 
هر شترمرغ به طور متوسط يك ميليون تومان سود خالص را 
در عرض ۴ماه دارد؛ و مزرعه ما ۱۲0 شتر مرغ دارد كه با يك 
حساب سرانگشتي مشخص مي شود كه در طول ۴ماه حدود 
۱00ميليون سود خالص را برداشت مي كنيم. رسيدن به يك 
چنين شرايطي بدون حمايت هاي بركت امكان پذير نبود.«

در همين خصوص مدير روابط عمومي بنياد بركت درباره 
فعاليت اين بنياد به خبرنگاران گفت: بنياد بركِت س��تاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با توجه به خالءهاي موجود 
در حوزه اش��تغال روستايي، رفع محروميت و بازگشت به 
روستاها توانسته اقدامات موثري انجام دهد و سال گذشته 
۱0 هزار طرح اش��تغال زايي را با ۴0 هزار فرصت شغلي در 

كشور اجرا كرده است.
حميدرض��ا زماني مي گويد: بخش اعظ��م اين فعاليت ها 
در قالب طرح س��حاب در مناطق محروم و روستاها انجام 
شده و براي سال ۱3۹8 نيز عملياتي كردن 30 هزار طرح 
اش��تغال زايي با 7۲ هزار فرصت شغلي را با اولويت مناطق 
سيل زده در دستور كار داريم. وي اضافه كرد: بنياد بركِت 
س��تاد اجرايي فرمان حض��رت ام��ام )ره(، اين طرح هاي 
اشتغال زايي را در سال ۱3۹8 در ۲6 استان، ۱۵۵ شهرستان 

و 6 هزار روستا اجرا خواهد كرد.
زماني ادامه داد: يكي از ويژگي هاي طرح هاي اشتغال پايدار 
حمايت، بازاريابي و مش��اوره به كارآفرينان است كه بنياد 
بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با اجراي طرح 

سحاب به اين موارد جامه عمل پوشانده اند.
وي افزود: طرح سحاب بخشي از اجراي مدل جامع توسعه 
مناطق محروم و روستايي را پش��تيباني مي كند، در اين 
مسير و در چارچوب ظرفيت هاي محيطي، ابتدا زمينه هاي 
ايجاد كسب وكار تعيين مي شود و پس از سنجش و تطبيق 
اهليت فني افرادي كه تمايل به كس��ب وكار تعريف شده 
دارند؛ فرآيندهاي تأمين منابع و اخذ مجوزهاي قانوني طي 
مي ش��ود. زماني اظهار داشت: در اين مسير، فرد متقاضي 
در تمامي مراحل )فني، مالي، اجرايي( مشاركت مي كند و 
يكي از موضوعات حائز اهميت در پيشبرد اين طرح، نظام 
مديريتي و اجرايي پيش بيني شده است كه به واسطه  آن، 
تمام مراجع رسمي عهده دار نقشي معين در پيشبرد هدف 

اجراي طرح هستند.
وي افزود: بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 
قرارداد ساخت ۵0 مدرسه بركت را با ۲6۵ كالس درس و 
اعتباري بيش از ۲3۴ ميليارد ريال در مناطق محروم استان 
كردستان منعقد كرده كه از اين تعداد 36 مدرسه افتتاح و به 

بهره برداري رسيده است.
مدير طرح هاي اجتماع محور بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( هم به خبرنگاران گفت: اين بنياد 3 چالش 
حوزه اشتغال را بررسي كرده كه پايين بودن اشتغال نسبت 
به جمعيت، به ازاي اشتغال هر يك نفر چند نفر تأمين معاش 

مي شوند و پايين بودن بهره وري نيروي كار است.
مرتضي نيازي ادامه داد: يكي از داليل مهاجرت به شهرها و 
خالي شدن روستاها اشتغال است چون مردم براي دسترسي 

به خدمات بهتر به شهرها كوج مي كنند.
وي گفت: براي ايجاد اشتغال تنها تمركز به تخصيص منابع 
داشته ايم در صورتي كه ۱.۵ ميليارد از صندوق توسعه ملي 
براي توسعه مناطق روستايي برداشته شده ولي خروجي 
اشتغالزايي نداشته است بر همين اساس بنياد بركت متمركز 

بر ايجاد اشتغال با يك مدل اجرايي شده است.
نيازي يادآور ش��د: از ۱0 هزار طرح اش��تغالزايي كه سال 
گذشته در سراسر كشور اجرايي شد ۲00 طرح آن در استان 

كردستان بوده است.
يك هزار و 800 طرح اش��تغال زايي بنياد بركت در استان 
كردستان در ۲0 رسته شغلي از جمله پرورش دام سبك 
و سنگين، خياطي، پرورش بوقلمون، صنايع دستي و… 

ايجاد شده است.

بزرگراهي كه مسافران را 
زودتر به كربال مي رساند

ايلام| مدي��ركل راه و 
شهرس��ازي اس��تان ايالم 
گفت: هم اكنون بيش از 80 
درصد بزرگراه ايالم- مهران 
با نام راه كربال زير بار ترافيك 
قرار دارد. به گزارش ايسنا، 
علي اصغر كاظمي اظهار كرد: 
حفاري تونل دوم راه كربال به ط��ول 760 متر به پايان 
رس��يده و حفاري تونل كيلومتر ۵ به طول 8۴0 متر با 
پيشرفت مناسب ادامه دارد و در ساير قسمت هاي مسير 
نيز فعاليت راه سازي افزايش يافته تا در كمترين زمان 

ممكن، عمليات احداث اين بزرگراه به سرانجام برسد.
مديركل راه و شهرس��ازي استان ايالم ادامه داد: اتصال 
ايالم به شبك آزاد راهي كشور از سمت شمال و جنوب 
و همچنين، اتصال ايالم به شبكه ريلي كشور از سمت 
ش��مال و جنوب، جزو برنامه هاي اساسي اين اداره كل 
اس��ت و در اين رابطه، مطالعات مقدماتي طرح احداث 
آزاد راه كربال و طرح احداث آزاد راه نجف اشرف به عنوان 
۲ طرح اساسي و زيربنايي مهم و ارزشمند براي استان و 
كشور انجام شده است. وي ادامه داد: براي عملياتي كردن 
آن، روزها و ساعت ها، به طور مداوم، ظرف 6 ماه گذشته، 
پيگيري هاي الزم صورت گرفت و فاز اول ساخت آزاد راه 

كربال   كلنگ زني شد.

 پرداخت تسهيالت يك ميلياردي 
براي تجاري سازي ايده ها

چهارمحلال و بختياري| 
ريي��س دانش��گاه  علم��ي 
كاربردي كش��ور گفت: به 
دانش��جوياني كه ايده هاي 
آنها قابليت تجاري ش��دن 
داش��ته باش��د، تا س��قف 
يك ميليارد ريال تسهيالتي 
با س��ود ۲درصد پرداخت مي ش��ود. به گزارش فارس، 
محمدحس��ين اميد ديروز در آيين افتتاحيه مسابقات 
ورزشي و فرهنگي دانشجويان دانشگاه علمي كاربردي 
كش��ور به ميزباني چهارمحال و بختياري با بيان اينكه 
بيش از يك هزار و 300 دانشجوي پسر در اين مسابقات 
حضور دارند، بيان كرد: يكي از مهم ترين سياست هاي اين 
دانشگاه جوانگرايي در جذب دانشجويان است. رييس 
دانشگاه  علمي كاربردي كشور با تأكيد بر اهميت ورزش در 
بين جوانان، ادامه داد: ورزش در جمهوري اسالمي همواره 
مورد تأكيد مقام معظم رهبري بوده است؛ بنابراين، اين 
دانشگاه يكي از تكاليف خود را پرداختن به اين موضوع 
مي داند. وي در ادامه با اش��اره به برگ��زاري رويدادهاي 
استارت آپ دانش��جويي در سراسر كشور، خاطرنشان 
كرد: اين اس��تارت آپ ها نقش مهمي در ارتقاي توليد 
دارد، به همين منظور بيش از ۱30 مركز نوآوري در سطح 

دانشگاه هاي علمي كاربردي كشور تأسيس شده است.

تشكيل ۱۸۹۳ فقره پرونده 
قاچاق كاال و ارز  

آذربايجلان غربلي| 
مديركل تعزيرات حكومتي 
آذربايجان غربي از تشكيل 
يك هزار و 8۹3 فقره پرونده 
قاچاق كاال و ارز در اس��تان 
طي س��ال جاري خبر داد. 
محمد اقوامي در گفت وگو 
با مهر با اشاره به تش��كيل يك هزار و 8۹3 فقره پرونده 
تخلف در زمينه قاچاق كاال و ارز خبر داد و افزود: از اين 
تعداد يك هزار و 8۵۱ فقره توسط شعب ويژه رسيدگي 
تعزيرات حكومتي مورد رسيدگي قرار گرفته است. وي 
با بيان اينكه متخلفان اين تعداد پرونده به پرداخت ۴76 
ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم شده اند ادامه داد: در 
بخش تخلفات كاال و خدمات نيز امسال سه هزار و 338 
فقره پرونده تشكيل شده كه از اين تعداد سه هزار و 37 
فقره مورد رسيدگي قرار گرفته است. اقوامي خاطرنشان 
كرد: صاحبان اين پرونده كه با بازرسي مشترك سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان تش��كيل شده اند به 
پرداحت بيش از 67 ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم 
شده اند. او  از رسيدگي به پرونده قاچاق۱300 ثوب انواع 
البسه زنانه خارجي درشهرستان ماكو نيز خبر داد و گفت:   
در ايست و بازرسي از يك دستگاه اتوبوس تعداد۱300 

ثوب انواع البسه زنانه خارجي قاچاق كشف شد.

صدور مجوز توليد ارز ديجيتال 
مشروط  است

زنجلان| مديرعام��ل 
ش��ركت ش��هرك هاي 
صنعتي اس��تان زنجان با 
بيان اينكه تاكنون قانوني 
در مورد توليد ارز ديجيتال 
وجود نداشت، گفت: هيات 
وزي��ران، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت را مكلف كرده كه صدور مجوز توليد 
ارز ديجيتال به واحدها، مش��روط به پرداخت نرخ 

واقعي برق )6 برابر هزينه فعلي( بايد باشد. 
ايرج احمدي ديروز در نشست خبري با بيان اينكه 
زنجان و ش��يراز، قطب هاي توليد ارز ديجيتال در 
كش��ور هس��تند، اظهار داش��ت: اين كار براي دور 
زدن تحريم ها مناس��ب بوده و اكنون پنج واحد در 
شهرك هاي صنعتي استان شناسايي شده است. وي 
با بيان اينكه صنايع كوچك 8۵ درصد اشتغال كشور 
را شامل مي ش��ود، خاطرنشان كرد: در ۱6 شهرك 
صنعتي اس��تان، زمين براي عرض��ه به متقاضيان 

وجود دارد.
 احم��دي افزود: يك هزار و 6۵0 فقره قرارداد و يك 
هزار بهره بردار در شهرك هاي صنعتي وجود دارد 
و 6۵0 طرح توليدي و صنعتي نيز در دس��ت اقدام 
است كه در آينده، افتتاح و به بهره برداري مي رسند.

 قيمت مرغ كاهش نيابد 
واردات انجام مي شود

تهران| رييس س��ازمان 
حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنن��دگان گفت: 
اگرچه براي كاهش قيمت 
مرغ سياس��ت هايي مانند 
وضع عوارض براي صادرات 
در نظر گرفته شده است اما 
در صورتي كه ظرف يكي ،  دو روز آينده مرغ موردنياز 
تامين نشود، واردات مرغ در دستور كار قرار مي گيرد. 
به گزارش خانه ملت، عباس تابش در خصوص افزايش 
قيمت گوشت مرغ در بازار، گفت: براساس پيشنهاد 
وزارت جهاد كشاورزي قيمت مرغ زنده اصالح و نرخ 
آن 8 هزار و ۵۵0 تومان شد تا مصرف كننده مرغ را با 
قيمت ۱۲ هزار و ۹00 هزار تومان خريداري كند. وي 
افزود: وزارت جهاد كش��اورزي و مسووالن تشكل ها 
موضوعاتي مانند تلف شدن به دليل گرما و نبود واكسن 
و... را دليل كمبود عرضه مرغ به بازار مطرح مي كنند كه 
در پي اين موضوع عرضه به بازار كاهش پيدا كرده است. 
رييس سازمان حمايت از مصرف كننده و توليدكننده 
با بيان اينكه تلف شدن مرغ و... اتفاقات خلق الساعه اي 
نيست، اظهار كرد:  در تابستان هر سال با افزايش دما 
و روبه رو مي شويم و شرايطي مانند تلف شدن مرغ و... 

قابل پيش بيني  است.
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انتخاب يك بانو به عنوان 
رييس شوراي اسالمي شهر

اصفهان| انتخابات هيات رييسه شوراي اسالمي 
شاهين  شهر برگزار و نرگس السادات موسوي به عنوان 
رييس شوراي اسالمي اين شهر انتخاب شد. انتخابات 
هيات رييسه شوراي اسالمي شهر شاهين شهر، ديروز 
برگزار شد كه نرگس السادات موس��وي با 7 رأي به 
عنوان رييس سال سوم شوراي اسالمي شهر انتخاب 
شد. سجاد قهرماني، حسين ابراهيمي ناغاني و پرستو 
جهانگيري به ترتيب نايب رييس، منشي و خزانه دار 

شوراي اسالمي شهر شاهين شهر شدند.

عبا بافي روستاي »بحيري« 
بوشهر ثبت ملي شد

بوشهر| هنر صنعت عبا بافي روستاي »بحيري« 
دش��تي اس��تان بوش��هر ثبت ملي ش��د. فرماندار 
دش��تي ديروز در گفت وگو با خبرنگاران گفت: هنر 
صنعت عبابافي سابقه ۵00 ساله در دشتي دارد و با 
پيگيري هاي به عمل آمده و دفاع صورت گرفته در 
هفته گذشته در مركز كشور عباي روستاي بحيري 
اين شهرستان ثبت ملي شد. عبداهلل نادري افزود: چند 
سالي است با توسعه آموزش هنر صنعت عبا بافي در 
روستاهاي دشتي استان بوشهر توسط مركز آموزش 
فني و حرفه اي دشتي ۱۴ كارگاه جديد در بحيري و 
ديگر روستاهاي بخش مركزي اين شهرستان داير 
شده و اين هنر صنعت دس��تي دو باره رونق خوبي 
يافته است. نادري اضافه كرد: هم اكنون ساالنه بيش 
از 300 قواره عبا در روستاهاي دشتي توليد مي شود 
كه بيشتر آن در شهر نجف عراق، كشورهاي حاشيه 
خليج  فارس و بازار شهر قم با قيمت بسيار خوبي عرضه 
مي شود. فرماندار دشتي به برنامه اين شهرستان براي 
توسعه كارگاه هاي توليدي و آموزشي عبا بافي اشاره 
كرد و افزود: امسال براي توسعه صنايع دستي و هنر 
صنعت عبا بافي سه ميليارد ريال اختصاص يافته است.

 آغاز پويش ملي بانوي آب
 با بازديد بانوان

اصفهان| بني طبامدي��ر روابط عمومي و آموزش 
همگاني شركت آب وفاضالب استان اصفهان پيرامون 
برگزاري پويش ملي بانوي آب افزود: در اين پويش 
برنامه ريزي ش��ده كه حداقل ۲0 ه��زار نفر از بانوان 
ش��اغل وخانه دار در س��ال ۹8 با راهكارهاي تامين، 
تصفيه و مصرف بهينه آب آشنا شوندزيرا نقش بانوان 
در مديريت مصرف بهينه آب بسيار مهم و حائز اهميت 
اس��ت. او افزود: بيش از 80 نفر از همسران شاغل در 
شركت برق منطقه يي استان اصفهان از تصفيه خانه 
باباشيخعلي ديدن كردند كه در اين بازديد از نزديك 
با فرآيند تصفيه آب آشنا شدند وي با بيان اينكه فاز 
دوم تصفيه خانه بزرگ آب اصفهان در س��ال 86 و با 
ظرفيت ورودي 7.۵ متر مكعب بر ثانيه راه اندازي شده 
است، افزود: در اين تصفيه خانه آب به دو روش فيزيكي 

و شيميايي تصفيه مي شود.

 كشف زمين خواري
 250 ميلياردي در مازندران 

سلاري| فرمان��ده انتظام��ي مازندران از كش��ف 
۲۵0ميليارد ريالي زمين خواري و آزادسازي ۵0هزار 
متر مربع از اراضي ملي و منابع طبيعي از زمين خواران 
در شهرستان »چالوس« خبر داد. سردار سيد محمود 
ميرفيض��ي گفت: در پي كس��ب خب��ري مبني بر 
محصور كردن مناطق��ي از عرصه ملي و جنگلي در 
يكي از روستاهاي حومه شهرستان چالوس، موضوع 
در دس��تور كار فرماندهي انتظامي آن شهرس��تان 
قرار گرفت. بعد از بررس��ي ها ماموران پليس آگاهي 
شهرستان چالوس دريافتند، بيش از ۵هكتار از اراضي 
ملي و جنگلي در بستر رودخانه و سد »زوات« از سوي 
افرادي محصور و تصرف ش��ده است. با دريافت اين 
اطالعات و با هماهنگي قضايي، عمليات آزادسازي 
و خلع يد اراضي تصرف ش��ده اجرا و در نتيجه تمام 
ابنيه و تاسيس��ات اعم از ديوارها، دكه ها، آالچيق و 
سفره خانه ها احداثي تخريب و اراضي ملي به دامن 
طبيعت بازگردانده شد. اين مسوول اظهار كرد: برابر 
اعالم كارشناسان ارزش ريالي اين مقدار از اراضي ملي 
بالغ بر۲۵0 ميليارد ريال برآورد شده كه در اين ارتباط 
متهمان پرونده شناسايي و پس از تشكيل پرونده به 

مرجع قضايي معرفي شدند.

محروميت 9 روستاي 
گنبدكاووس از آب آشاميدني

گلرگان| فرمانده ناحيه مقاومت بس��يج س��پاه 
گنبدكاووس با اشاره به اينكه ۹ روستا در شهرستان 
گنبدكاووس از آب آشاميدني كافي برخوردار نيستند، 
گفت: اين روستاها در طول هفته نهايتا چند ساعت 
آب شرب در اختيار دارند. رمضانعلي قاسم پور ديروز با 
اشاره به اينكه نيروهاي بسيجي ما همچنان در مناطق 
سيل زده و آسيب ديده مشغول به خدمت رساني به 
مردم هستند، اظهار كرد: بعد از مراحل اوليه پاكسازي 
و كمك به مردم هم اكنون نيروهاي ما در حال مرمت، 
تعمير، بازسازي و بهسازي منازل مردم عزيز هستند.

پرداخت 304 ميليارد ريال 
وام به واحدهاي توليدي

اروميه| طي سه ماه نخست امسال، 30۴ ميليارد 
ريال تسهيالت بانكي از محل منابع طرح رونق توليد 
به واحدهاي توليدي و صنعتي مشكل دار اين استان 
پرداخت شده است. محمد دهقان بيان كرد: ۱8 واحد 
صنعتي مش��كل دار آذربايجان غربي با هدف رونق 
توليد از اين تسهيالت بهره مند شده اند.  وي درباره 
مشكالت واحدهاي توليدي آذربايجان غربي اظهار 
داشت: مشكالت مالياتي و بيمه اي از جمله مهم ترين 
اين موارد است كه با طرح در كارگروه تسهيل و رفع 

موانع توليد بيشتر آنها رفع مي شود.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

صدور مجوز ساخت مسكن عشايري روي يك تپه و قبرستان تاريخي در »آباده« با راي مثبت ميراث فرهنگي 

بي پناهي تاريخ فارس 
ريحانه جاويدي|

همزمان با روزهايي كه هتل آسمان شيراز كه حريم بصري 
ارگ كريمخاني را مخدوش كرده بود، در آتش مي سوزد و 
بي توجهي به ميراث فرهنگي استان فارس هر روز شدت 
مي گيرد، در روس��تاي خسرو و شيرين، شهرستان آباده 
اين استان هم اوضاع نا بسامان است. تپه تاريخي ساالري و 
يك قبرستان صفوي با مجوز بنياد مسكن به طرح اسكان 
عشاير اختصاص داده شده و قرار است مسكن عشايري 
در اين محدوده ساخته شود. تپه اي كه پنج محوطه پيش 
از تاريخ داش��ته و يك اثر تاريخي اما تاكنون مورد كاوش 
باستان شناسي قرار نگرفته و قبرستان صفوي كه ثبت ملي 
نيست در حالي تهديد به تخريب مي شوند كه مسووالن 
اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان 
فارس در پاسخ به اس��تعالم بنياد مسكن، ساخت و ساز 
را بالمانع اعالم كردند اما باستان شناس��ان پژوهش��كده 
باستان شناسي نظر ديگري داشته و معتقدند نبايد دخل 
و تصرفي در اي��ن تپه صورت گي��رد. اختالف نظر ميان 
باستان شناسان و راي مثبت اداره ميراث فارس به اجراي 
اين طرح در حالي است كه در صورت عملياتي شدن اين 
طرح، قبرستان صفوي بطور كامل تخريب شده، عالوه بر 
آن سرشاخه رود كر كه آب شرب منطقه را تامين مي كند 
هم مورد تعرض و آسيب قرار مي گيرد و مسكن عشاير تپه 

باستاني كه قدمتي عيالمي دارد را از بين مي برد.

   نگراني اهل روستا براي تاريخ و طبيعت
اهالي روستاي خسرو و ش��يرين، اين روزها نگران ميراث 
تاريخي خود هس��تند و از طرف ديگ��ر بر اين نكته تاكيد 
مي كنند كه حضور عشاير به دليل اختالف با كشاورزان بر 
سر آب، تنش اجتماعي در منطقه را باال مي برد، معلوم نيست 
اگر مجوز بنياد مسكن براي ساخت مسكن عشايري در تپه 
ساالري اجرايي ش��ود چه بر سر اشياي تاريخي زير خاك 
آمده و سرنوشت منطقه چه مي شود. مهدي كريمي، دهيار 
 روستاي خس��رو و شيرين درباره اين موضوع به »تعادل «

گفت: زمستان 97 در بازديد باستان شناس ها از اين منطقه 
مشخص شد كه اين تپه آثار تاريخي دارد از طرف ديگر در 
اين محدوده يك قبرستان 1500 ساله هم داريم كه نه تنها 
ثبت ملي نيست بلكه اگر مسكن عشايري ساخته شود بطور 
كامل خراب مي ش��ود. او افزود: عالوه ب��ر آثار تاريخي اين 
منطقه از نظر طبيعي هم مهم است چرا كه سرچشمه رود 
كر از اين نقطه شروع شده و آب شرب مردم را تامين مي كند، 
اگر ساخت و س��از انجام ش��ود نه تنها كيفيت آب خراب 
مي شود بلكه به طبيعتي كه قابليت حفاظت دارد هم آسيب 

مي رساند. اما متاسفانه از دو سال پيش صدور مجوز ساخت 
مسكن روستايي از سوي بنياد مسكن در اين ناحيه صادر 
شد. اين در حالي است كه محدوده در نظر گرفته شده براي 
اسكان عشاير 20 كيلومتر با نزديك ترين روستا فاصله دارد 
در حالي كه در فاصله يك كيلومتري روستا فضا براي ساخت 
مسكن عشايري بود. قطعا بنياد مسكن استعالم از نهادهاي 
مربوطه گرفته اما معلوم نيست چرا كه با وجود آنكه تخريب 
تاريخ و از بين بردن محيط زيست با وجود اجراي اين طرح 
مشخص است، جواب مثبت به اين استعالم داده شده است.

   ساخت و ساز بالمانع است
با اين حال عبدالرضا نصيري، معاون ميراث فرهنگي استان 
فارس معتقد است نمي شود مانع توسعه شد ضمن آنكه 
در محدوده مورد نظر بنياد مسكن هيچ اثر تاريخي وجود 
ندارد. او درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: بنياد مسكن 
از ميراث استعالم گرفت و ما هم بعد از بررسي اوليه اعالم 
كرديم ساخت و ساز بالمانع است. در واقع اين موضوع يك 

اختالف نظر كارشناسي بوده و اصال لزومي ندارد رسانه اي 
ش��ود. در اين محدوده يك قبرس��تان تاريخي است كه 
حضور ذهن ندارم ثبت ملي شده يا خير و يك چشمه هم 
وجود دارد اما اشياي تاريخي در محدوده مورد نظر بنياد 
مسكن وجود ندارد. او افزود: نظر باستان شناس استان با 
باستان شناس پژوهشكده ميراث تفاوت دارد. محدوده 
تاريخي چند سايت است كه آنها را جدا كرديم و ارتباطي 
با محدوده اي كه قرار است س��اخت و ساز صورت گيرد، 
ندارد. بنياد مس��كن اين محدوده را انتخاب كرد، درباره 
آن از ما استعالم گرفت، ما بررسي كرده و مي گوييم آثار 
تاريخي وجود ندارد حاال اگر حين انجام كار به آثار برخورد 
كردند بايد كار را متوقف كنند. از نظر تيم كارشناسي ما در 
اين محدوده آثار ارزشمند تاريخي نيست،  حاال شايد يك 
باستان شناس ديگر بر اين باور باشد كه تكه سفالي ديده 
شده است. به نظر من اين منطقه محوطه باز است اما به نظر 
من اصال اين ماجرا چيزي نيست كه در رسانه مطرح شود.

نصيري معتقد است گاه اهالي روستا براي جلوگيري 

از س��اخت و س��از ميراث فرهنگي را بهانه مي كنند، 
او بي��ان كرد: ما پي��ش از اين هم در س��ال 91 تجربه 
مشابهي داشتيم كه مجوز يك غار در همين روستاي 
خسرو و ش��يرين را داديم و اهالي اعالم كردند در اين 
منطقه آثار تاريخي است در سه مرحله كارشناس هاي 
باستان شناس��ي متفاوتي را اع��زام كرديم و همه آنها 
اتفاق  نظر داشتند كه اين منطقه اثر تاريخي ندارد اما باز 
هم اهالي اعتراض كردند در واقع مي خواستند از طريق 

ميراث فرهنگي جلوي معدن كاوي را بگيرند.
معاون مي��راث فرهنگي فارس بيان كرد: قبرس��تان 
تاريخي خارج از محدوده استقرار مسكن عشايري است 
با اين حال حتي اگر ثبت ملي هم نباشد ما اجازه دخل و 
تصرف نمي دهيم اما نمي توانيم مانع توسعه هم باشيم. 
پژوهشكده باستان شناسي اين منطقه را بررسي كرده و 
نظر داده كه كل اين محدوده و تپه اوپن ايت بوده و نبايد 
اتفاقي مبني بر ساخت و ساز رخ دهد چون آثار پراكنده 

داريم اما از نظر ما بالمانع است. 

   توافقي كه پايدار نماند
اظه��ارات نصيري در حالي اس��ت كه باستان ش��ناس 
پژوهشكده ميراث فرهنگي، نظري كامال مخالف او دارد و 
تاكيد بر اين موضوع داشته كه در آخرين بازديد كه همراه 
با كارشناس استان انجام شده، به اين اتفاق نظر رسيدند 
كه مجوز ساخت و ساز صادر نشود اما حال مشخص نيست 
كه چرا نظر ميراث فرهنگي استان فارس تغيير كرده است. 
او درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: نخستين بار كه 
مجوز صادر شد قبل از بررسي ما بود و بررسي كارشناسي 
قديمي اعالم كرده بود س��اخت و ساز مانعي ندارد اما بار 
دوم كه كارشناسي ميراث انجام شد به اين نتيجه رسيديم 
كه محوطه قدمت عيالمي دارد. همين طور يك قبرستان 
صفوي هم وجود دارد كه اگر طرح اسكان عشاير اجرا شود 
بطور كامل تخريب مي شود چرا كه محدوده اي كه بنياد 
مسكن انتخاب كرده كامال روي قبرستان صفوي قرار دارد 
كه سنگ قبرهاي شاخصي داشته و ثبت ملي هم نيست. 
او افزود: استعالم جديد نشان مي دهد كه در اين منطقه 
آثار تاريخي وجود دارد و نبايد طرح اجرا شود. پنج محوطه 
باز پيش از تاريخ، يك اثر تاريخي و يك اثر اسالمي در اين 
منطقه وجود داشته و عالوه بر آن از نظر محيط زيست هم 
حائز اهميت است و نبايد ساخت و ساز صورت گيرد، چرا 
كه ساخت و ساز بطور كلي ساختار طبيعي اين منطقه را 
به هم مي ريزد. با اين حال محمد پاك نژاد، مسوول حريم 
آثار تاريخي استان فارس هم بر اين باور است كه ساخت و 
ساز مانعي ندارد. او درباره اين موضوع به »تعادل« گفت: 
استعالمي كه بنياد مس��كن انجام داده بود، 10 هكتاري 
اراضي منابع ملي بود براي اسكان عشاير كه تپه ساالري 
300 تا 400 متر با اين محدوده فاصله دارد، اين محدوده 
فقط در حريم محوطه باس��تاني است. پاسخ اوليه ما اين 
بود كه ما نمي توانيم در محدوده اي كه آثار تاريخي نيست 
محدوديت اعمال كنيم و به بنياد مسكن گفتيم ساخت 
و ساز بالمانع اس��ت اما ظاهرا اهالي اين منطقه با عشاير 
درگيري هايي دارند و ميراث فرهنگي را بهانه كردند كه 
جلوي اسكان آنها گرفته شود. ساخت و ساز هيچ ارتباطي با 
قبرستان قديمي ندارد حتي قبرستان در محدوده هم قرار 
نمي گيرد.  او افزود: در اين 10 هكتاري هيچ آثاري نيست 
بنابراين به بنياد مسكن نامه زديم و فقط به سبب بروز تنش 
اجتماعي ميان اهالي پيشنهاد داديم كه محل جابه جا شود 
كه آنها هم اعالم كردند مجوزهاي ديگر صادر شده و امكان 
جابه جايي نيست. پژوهشكده با دو نفر قراردادبسته كه نظر 
مخالف ما دارند، در هر صورت س��اخت و ساز از نظر اداره 

ميراث فارس بالمانع است.
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بالتكليفي حقوقي مدرسه اي 
كه پاتوق معتادان شد 

مديركل نوس��ازي مدارس تهران درب��اره تخريب 
مدرسه مرآت در منطقه 12 كه پاتوقي براي معتادان 
تبديل ش��ده بود، گفت: اداره كل آموزش و پرورش 
شهر تهران و اداره آموزش و پرورش منطقه 12 تهران 
با شركت مترو در حال رايزني ابعاد حقوقي موضوع 
هس��تند و تا زماني كه مشكل حقوقي مدرسه فوق 
مرتفع نشود، شروع عمليات عمراني توسط نوسازي 

مدارس استان تهران امكان پذير نخواهد بود.
علي ش��هري با اشاره به موضوع مدرس��ه مرآت در 
منطقه 12 شهر تهران كه طبق گزارشات پليس محلي 
براي تجمع معتادان شده بود، اظهار داشت: اداره كل 
نوسازي مدارس استان تهران حدود 3 سال پيش از 
مدرسه مذكور كه نام قديمي آن سلمان و نام جديد آن 
»مرآت« است، بازديد به عمل آورد. شهري با توضيح 
در خصوص علت تخليه اين مدرسه و بالتكليفي آن 
تاكن��ون گفت: در تاريخ 4 ارديبهش��ت 1395 نظر 
كارشناسي اداره كل نوسازي مدارس استان تهران به 
اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران حاوي عبارت، 
»عمليات اجرايي ساخت تونل هاي مترو باعث تخريب 
سرويس بهداشتي، ديوار محوطه، نشست ساختمان و 
نشست محوطه مدرسه شده است و شرايط غيرايمن 
و غيربهره برداري را به وجود آورده است« ارسال شد.

مديركل نوسازي مدارس استان تهران با بيان اينكه 
مدرسه با توجه به نشست  ديوارها به دليل عمليات 
عمراني مترو ديگر غيرقابل استفاده شده است، به ايلنا 
گفت: مدرسه مرآت واقع در منطقه 12 شهرتهران 
در اختيار اداره كل نوس��ازي مدارس استان تهران 
نيست، اما دس��تور عدم امكان استفاده از سوي اين 
اداره كل صادر شده است. او درباره رايزني آموزش و 
پرورش شهر تهران با شركت مترو جهت مرتفع كردن 
خطرات ناشي از وجود اين مدرسه در منطقه گفت: در 
اين خصوص واحد حقوقي اداره كل آموزش و پرورش 
شهر تهران و اداره آموزش و پرورش منطقه 12 تهران 
با شركت مترو در حال رايزني ابعاد حقوقي موضوع 
هس��تند و تا زماني كه مشكل حقوقي مدرسه فوق 
مرتفع نشود، شروع عمليات عمراني توسط اداره كل 
نوسازي مدارس استان تهران امكان پذير نخواهد بود. 
لذا پروژه آموزشي مذكور پس از رفع مشكالت حقوقي 
و معرفي از سوي منطقه آموزش و پرورش در فرايند 
كاري اين اداره كل قرار خواهد گرفت. شهري با بيان 
اينكه اكنون چندين پروژه آموزشي تخريب و بازسازي 
در منطقه 12 تهران در دست انجام است، گفت: كار 
تخريب و بازسازي »مدرسه رضوي« واقع در خيابان 
17 شهريور تهران آغاز شده است، »مدارس فاطميه 
اسالمي و شهيد جعفري« در حال برگزاري مناقصه 
و آماده عمليات تخريب و بازسازي هستند، »مدرسه 
خزائلي« كه تخريب شده بود، در حال بازسازي و در 
مرحله اسكلت است و »مدرسه حجاب« نيز در حال 
مقاوم سازي است. وي تصريح كرد: پروژه هايي كه در 
منطقه 12 در حال انجام است، نشان مي دهد كه كار 
ساخت فضاهاي آموزشي در منطقه 12 تهران كه يكي 
از پرتراكم ترين مناطق است، در حال انجام است و اگر 
مشكالت حقوقي مدرسه مرآت )سلمان( نيز مرتفع 

شود، كار تخريب و بازسازي آن نيز انجام مي شود.
مديركل نوسازي مدارس اس��تان تهران در ادامه با 
اش��اره به پروژ ه هاي تخريبي كه س��ال گذشته در 
منطق��ه 12 صورت گرفته اس��ت، گفت: در س��ال 
گذش��ته نيز دو پروژه آموزشي در منطقه 12 تهران 
 تخريب و بازسازي شد و اين مدارس با تجهيزات كامل 
در اختيار دانش آموزان قرار گرفت. در حال حاضر نيز 
دانش آموزان در مدارس نوساز »آزادگان« و »دكتر 

سعيدي« مشغول تحصيل هستند.

فروش اموال بنياد شهيد 
براي جبران كسري بودجه

معاون توسعه مديريت و منابع بنياد شهيد با بيان اينكه 
3 هزار ميليارد تومان براي بودجه درمان بنياد شهيد 
هزينه الزم است، گفت: ما براي اين بخش با كسري 
بودجه هزار و 700 ميلياردي مواجه هستيم. منصور 
ميرمرادي گفت: در سال 97 بودجه پيشنهادي به 
سازمان برنامه و بودجه معادل 1۸ هزار ميليارد تومان 
براي سال 9۸ بود. سازمان برنامه و بودجه بخشي از 
اين بودجه درخواستي را تاييد كرد و در نهايت با توجه 
به ش��رايط حاكم در جامعه 13 هزار و 900 ميليارد 
تومان بودجه بنياد شهيد براي سال 9۸ تصويب شد.

او ادامه داد: براساس قانون 3 درصد از بودجه كسر و 
در نهايت 13 هزار و 500 ميليارد تومان براي بودجه 
بنياد شهيد براي سال 9۸ به ما ابالغ شد. چيزي معادل 
12هزار و 300 ميليارد تومان براي حقوق و مستمري 
پرداخت مي شود. درحال حاضر از 150 هزار والدين 
شهدا 44 هزار نفر تحت پوشش حق پرستاري قرار 
گرفته اند اين ميزان به جز حق پرستاري است كه براي 
جانبازان پرداخت مي شود. معاون توسعه مديريت و 
منابع بنياد شهيد با بيان اينكه ما بايد 12 هزار و 300 
ميليارد تومان حقوق بدهيم و اين اجتناب ناپذير است، 
اظهار كرد: با پرداخت حقوق قطعا عدد قابل توجهي از 
بودجه باقي نخواهد ماند. بنياد شهيد براي اداره امور 
فقط در حوزه درمان 3 هزار ميليارد تومان هزينه الزم 
دارد اگر فقط حقوق و هزينه هاي درمان را پرداخت 
كنيم باز هم براي درمان هزار و 700 ميليارد كسري 
داريم. ميرمرادي ادامه داد: قريب به 400 ميليارد از 
ساير منابع بنياد را قرار داديم. ما مي دانيم مشكالتي 
وجود دارد اما بايد شرايط كشور را درك كنيم حفظ 
نظام براي ما مهم اس��ت. تا مردادماه س��ال گذشته 
مشكل نداش��تيم. ما هر ماه سرانه 250 ميليارد هر 
ماه بايد حق بيمه پرداخت كنيم ما نتوانستيم سه ماه 
پرداخت كنيم و 750 ميليارد تومان به بيمه بدهكار 
شديم. در اين خصوص با سازمان بودجه جلساتي را 
برگزار كرديم و كارها پيش رفت اما دوباره در فروردين 
و ارديبهشت ماه به مشكل برخورديم. حاج آقا شهيدي 
نيز از مقام معظم رهب��ري اذن گرفتند براي جبران 
مشكالت بخشي از دارايي هاي بنياد به فروش برسد 

كه ايشان نيز موافقت كردند.

واكنش پليس به حكم صدور گواهينامه موتورسيكلت  براي زنانوام ازدواج، جوانان را »بدهكار بانكي« كرده است
معاون جوان��ان وزارت ورزش و جوانان با تاكيد بر ضرورت حل مش��كل 
بيكاري جوانان گفت: وقتي نتوانسته ايم اشتغال ايمن و پايدار براي جوانان 
فراهم كنيم، به گونه اي كه جوان وقتي فارغ التحصيل شد، مطمئن باشد 
كه در آينده پيشرفت مي كند، بايد انتظار دور شدن جوانان از ازدواج را هم 
داشته باشيم. محمدمهدي تندگويان افزود: بحث مسكن ارزان سال هاست 
در دولت ها مطرح شده اس��ت. در اين مورد هم باز هم چيزي نديده ايم و 
خروجي نداشته است. دوره اي مسكن مهر آمد كه اين مشكل را حل كند، 
اما فقط در حد 3 تا 4 پروژه در كل كشور موفق بود و بقيه پروژه ها همگي 
دچار چالش شدند، چراكه يا ارزان نيستند يا جاي خوبي ندارند يا امكان 
سكونت در آنها وجود ندارد. مسكني كه قرار بود با 9، 10 ميليون تومان 
زوجي را صاحب خانه كند، االن برخي تا 100 ميليون تومان وام گرفته اند 
كه خانه را تحويل بگيرند. وقتي اين امكان��ات در اختيار زوج هاي جوان 
نباشد، طبيعي است كه سن ازدواج افزايش مي يابد و آنها دچار بي رغبتي 
مي ش��وند. او ادامه داد: اخيرا وزير مسكن حرف هاي خوبي در اين زمينه 
زده اس��ت. براي مثال به اين موضوع اشاره كرده كه وقتي زمين به اندازه 
كافي در كشور وجود دارد، دولت از جوانان پول زمين و عوارض را نگيرد 
و مسكني را با كمترين قيمت در اختيار جوانان قرار دهيم؛ اين حرف ها 
حرف هاي درستي است، اما اميدوارم در حد حرف باقي نماند. معاون امور 
جوانان وزارت ورزش و جوانان افزايش مبلغ وام ازدواج را براي حل مشكل 
جوانان كافي ندانست و به ايسنا گفت: براساس آخرين گزارش هاي بانك 
مركزي، بسياري از جوانان اعالم كرده اند امكان پرداخت اقساط وام 30 
ميليون توماني را ندارند. به همين دليل فكر مي كنم باال بردن اين مبلغ 
ديگر كمكي به جوانان نمي كند، چرا كه بايد هرماه حدود يك ميليون تومان 
قسط پرداخت كنند. مي خواهم به قانونگذار اين هشدار را بدهم كه حتي اگر 

مجلس سال بعد هم مبلغ وام را افزايش دهد، وقتي جوان نمي تواند قسط 
وام را پرداخت كند، كمكي به ازدواج هم نخواهد كرد. معتقدم افزايش وام 
ازدواج، راهكار افزايش ازدواج در كشور نيست. وقتي جوان شغلي ندارد 
كه بتواند قس��ط وامش را پرداخت كند چه فايده اي دارد؟ در اين حالت 
جوان فقط تبديل به يك بدهكار بانكي مي شود. تندگويان افزود: دليل اين 
مشكالت اين است كه در كشور آمايش شغلي نداريم. هركس ادعا مي كند 
اي��ن داده ها را داريم، آن را به ما ارايه بدهد. اگر وزارت كار مي گويد داريم، 
حتما آن را به ما ارايه كند تا در اختيار جوانان قرار دهيم. آمايش اشتغال 
يعني كل سرزمين را بررسي و مكان يابي كرده باشيم و بدانيم نقطه به نقطه 
در هر استاني چه اش��تغالي مورد نياز است و اين موضوع بايد با وضعيت 
آموزش در كشور پيوند خورده باشد. بنابراين وقتي جواني ديپلم گرفت، 
بايد بتوانيم به او بگوييم در هر منطقه اي چه مشاغلي مورد نياز است و بايد 
چه تخصصي داشته باشد. حتي ممكن است الزم نباشد درس بخواند و 

بايد مهارتي را كسب كند، اما چنين چيزي در كشور نداريم.

معاونت اجتماعي پليس راهور در خصوص رأي شعبه 31 ديوان عدالت اداري 
مبني بر صدور گواهينامه موتورسيكلت  براي زنان، اطالعيه اي صادر كرد و از 

درخواست تجديدنظر درباره اين حكم خبر داد.
به گزارش سايت پليس، در اين اطالعيه آمده است: »به استناد تبصره ماده20 
قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال 13۸9، صدور گواهينامه 
رانندگي موتورسيكلت براي مردان بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي 
ايران است. راي بدوي شعبه31 ديوان عدالت اداري صرفا براي شاكيه محترم 
صادر شده و طبق ماده60 قانون ديوان عدالت اداري قابل تسّري به عموم 
نيست و به عبارتي ديگر راي صادره جنبه فردي دارد. باتوجه به وجود راي 
متناقض در اين مورد از ش��عبه ديگر در ديوان عدالت اداري، نسبت به راي 
صادره تجديدنظرخواهي شده تا مطابق با موازين و قوانين بررسي هاي الزم 
قانوني معمول گردد. بنابراين، پليس راهور مجري قانون بوده و تصميمات 

قطعي و نهايي شده قانوني را به مورد اجرا خواهد گذاشت.«

   موتورسواري زنان؛ مطالبه اي كه بايد به آن پاسخ داد
مديركل امور بانوان استانداري تهران درباره صدور حكم شعبه 31 ديوان 
عدال��ت اداري مبني بر الزام پليس راهور به »ص��دور گواهينامه رانندگي 
موتورسيكلت براي زنان«، بيان كرد: برخي مطالبات وجود دارند كه ممكن 
است مطالبه قشر خاصي از زنان باشد كه اگر توجه كردن به آن اخاللي در 
نظم، اخالق عمومي و امنيت اجتماعي زنان و جامعه ايجاد نكند، اصرار بر 

ناديده گرفتن آن مطالبه چندان جالب نيست.
ثريا شارقي به ايسنا گفت: موتور سواري زنان همانند ماشين سواري زنان 
عربستان است كه زماني تابو بوده و اكنون برطرف شده است. در حال حاضر 
خودروهاي تك سرنشين بسياري در سطح شهر تردد مي كنند و اگر استفاده 

از موتورسيكلت  فرهنگ سازي شود به نوعي به ترافيك كشور كمك مي شود؛ 
ضمن اينكه اگر اين موضوع به فرهنگ تبديل شود، دوچرخه سواري زنان نيز 
فرهنگ سازي مي شود تا مقداري از مشكالت ترافيكي كاسته شود. مديركل 
امور بانوان اس��تانداري تهران ضمن بيان اينكه در حال حاضر استفاده از 
موتورسيكلت نسبت به خودرو در بسياري از كشورها غالب است و از سوي 
ديگر به قدري موتورسواري زنان در اين كشورها عادي است كه براي اين امر 
برنامه ريزي جدايي دارند تاكيد كرد: بنابراين از اين موضوع بسيار استقبال 
مي كنم؛ البته ممكن است در ابتداي امر موتورسواري زنان به چشم آيد اما 
با توجه به ترافيك سنگيني كه در كالن شهرها به دليل وجود خودروهاي 
تك سرنشين وجود دارد، اين امر در صورت رعايت استانداردهاي الزم هم 

كمك كننده محيط زيست خواهد بود و هم به مطالبه زنان توجه مي شود.
شارقي يادآور شد: اگرچه ممكن اس��ت تعداد كمي از زنان خواستار 
موتورس��واري باشند اما اين مطالبه اي است كه بايد به آن پاسخ داده 

شود و با آن عادي برخورد كرد.

ارز ۴۲۰۰ توماني دردي از »دارو« دوا نمي كند
»توليد بي��ش از 55 درصد از مواد اوليه دارويي  و 97 درصد 
داروهاي مورد نياز در داخل كشور؛ حاشيه امني را براي دارو 
ايجاد كرده است و اگر اينچنين نبود، آسيب هاي بيشتري 
از تحريم ها و جنگ اقتصادي مي ديدي��م...«  اين را احمد 
شيباني، رييس سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني 
ايران، خطاب به مسووالن مي گويد و توضيح مي دهد: »به 
عنوان مطالبه صنعت داروس��ازي كشور و سنديكا تاكيد 
 مي كنم كه اگر مي خواهند صنعتي كه ب��ا 102 كارخانه،
 97 درص��د از داروهاي مورد نياز كش��ور را توليد مي كند، 
س��رپا بماند، بايد اين صنعت را به روزرساني كنند و اين به 
روزرس��اني هم هزينه دارد.«  او كه از سال 1354 در حوزه 
دارويي كش��ور فعاليت كرده  و از سال هاي 1364 تا 1376 
بطور مستمر مديركل دارو و در دولت دهم نيز براي دوره اي 
رييس سازمان غذا و دارو بوده، در اين روزهاي جنگ اقتصادي 
و تحريم، معتقد است كه حوزه دارو همواره مورد اعتماد مردم 
بوده و جايگاه خوبي داشته اس��ت، اما اين روزها حرِف دارو 
به رسانه ها و خيابان ها كشيده شده و اين موضوع مي تواند 
اعتماد مردم را از اين حوزه سلب كند. احمد شيباني دارو را 
كااليي حياتي و يك درجه باالتر از كاالي اساسي خواند كه با 
سالمت و زندگي مردم سروكار دارد و به ايسنا گفت: هرچقدر 
تالش كنيم كه در اين حوزه اذهان مردم را متوجه سالم بودن 
و با كيفيت بودن دارو كرده و مسووالن را متقاعد كنيم كه به 
وضعيت دارو و چرخه آن توجه داشته باشند، بسيار مناسب 
است. مردم همواره به داروي داخلي اعتماد داشتند. باالخره 
دارو هم با بقيه كاالها متفاوت است و فرآورده اي است كه با 

سالمت مردم سروكار دارد و اگر خدايي نكرده، اعتماد مردم 
از اين عرصه سلب شود، چرخه درمان و سالمتي مردم آسيب 
مي بين��د. در حال حاضر برخي مباحثي كه در حوزه دارو و 
سالمت به رسانه ها و خيابان كشيده شده، منجر به سلب 
اعتماد مردم مي شود. بايد اين مسائل را جمع كرد؛ چراكه 
بحث سالمت و اعتماد مردم مطرح است. رييس سنديكاي 
صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران با اشاره به تخصيص ارز 
4200 توماني به حوزه دارو،  گفت: ارز 4200 توماني را فقط 
به ماده موثره اختصاص مي دهند. اين درحالي است كه ماده 
موثره در برخي از داروها جزئي ترين بخش است. بخش عمده 
دارو بسته بندي، مواد كمكي و جانبي است. بنابراين به صرف 
اينكه دارو ارز 4200 توماني دريافت مي كند، در برابر اصالح 
قيمت آن مقاومت كنند، منطق درستي نيست. درخواست 
مشخص ما در زمينه قيمت دارو اين است كه سعي كنند 
قيمت هاي واقعي را ارايه دهند. حال اگر مردم مشكل دارند 
و نمي توانند اين قيمت را تقبل كنند، بيمه بايد آن را جبران 
كنند. نه اينكه بگوييم صنعت ضرر كند. نبايد اجازه دهيم 
صنعتي كه 97 درصد توليد داخلي اش، حدود 600 تا 700 
ميليون دالر ارز مي برد، آسيب ببيند و بايد به گونه اي جلو رويم 
كه مشكالت صنعت حل شود. در عين حال به نظر من قيمت 

دارو آنقدرها باال نمي رود كه مردم آسيب ببينند.

   ارِز دارو را آزاد كنيد
وي با بيان اينكه يكي از خواسته هاي ما به عنوان سنديكا و 
صنعت اين است كه ارز را آزاد كنند، اظهار كرد: در عين حال 

مانند همه كشورهاي دنيا، بيمه هم بايد بيمه اي باشد كه 
مردم به آن متكي بوده و مردم را ساپورت كند. در عين حال 
دولت بايد از صنعت داروسازي حمايت كند. در همه جاي 
دنيا صنعت دارويي از كمك هاي دولت استفاده مي كند و 
اينطور نيست كه صنعت و خدمات و بازرگاني با يك نرخ سود 
و بهره وام بگيرند، بلكه پايين ترين بهره را به صنعت داروسازي 
مي دهند. اما در كشور ما تفاوتي نمي كند. اين صنعت حيف 
است. صنعتي كه قبل از انقالب حداكثر 25 درصد توليد 
داخلي داشت و با واردات شركت هاي چند مليتي تركيب 
شده بود، اما در حال حاضر توانسته 97 درصد از نياز دارويي 
كشور را تامين كند. حيف است كه براي رشد آن اقدامي انجام 
ندهيم. صنعت اگر توسعه نيابد، صنعت نيست. در حال حاضر 
ما در حوزه توسعه و بازسازي صنايع داروسازي و... به مشكل 
برخورديم كه عمدتا هم به موضوعات اقتصادي برمي گردد 

كه ناشي از قيمت گذاري و عدم پرداخت مطالبات است.

   پوشش هاي بيمه اي قوي تر شود
شيباني تاكيد كرد: در حال حاضر همه اجزاي دارو با ارز 
آزاد يا نيمايي تامين مي شوند و فقط ماده موثره را با ارز 
4200 توماني تامين مي كنيم. حال در برخي داروها 
مانند آنتي بيوتيك ها ميزان ماده موثري باالست، اما در 
بسياري از داروهاي ديگر ميزان ماده موثره تعيين كننده 
نيست. حال اگر آن را هم آزاد كنند، بحث هاي مرتبط با 
فساد و عدم شفافيت هم حل مي شود. از طرفي صنعت 
 هم تكليفش را مي داند. منتها مشروط بر اينكه حتما 

به ازاي آزاد كردن ارز، قيمت را ببينند و بيمه ها را اصالح 
كنند. پوش��ش بيمه اي را قوي تر كنند تا به مردم هم 
فشاري وارد نشود. نه اينكه قرار باشد، تاوان اين اقدام را 
هم صنعت، شركت هاي توزيع دارو يا داروخانه ها دهند. 
در حال حاضر تاوان عملكرد س��ازمان هاي بيمه گر را 
صنعت مي دهد و اين از انصاف به دور اس��ت. البته اگر 
هم كسي در مجموعه صنعت داروسازي كار اشتباهي 
كرد، بايد با او برخورد شود و اگر حقوقي را ضايع كرده 

بايد احقاق حق كرد.

   در صنعت داروسازي امضاي طاليي نداريم
وي درباره مباحثي كه درباره ارز و برخي عدم ش��فافيت ها 
در حوزه دارو مطرح مي ش��ود، گفت: صنعت داروسازي از 

اين مباحث مبراست؛ چراكه حساب و كتاب همه چيزش 
مش��خص اس��ت. اگر هم خدايي ناكرده اتفاقي افتاده در 
بخش هاي ديگر بوده است. تالش صنعتگِر صنعت داروسازي 
اين است كه ارز و مواد بگيرد، دارو بسازد و فروش داشته باشد. 
مباحثي چون امضاهاي طاليي را در صنعت داروس��ازي 
نداريم. صنعت هم��واره مورد حمايت وزارت بهداش��ت و 
سازمان غذا و دارو بوده است و اين حمايت بحق هم بوده است. 
در صنعت داروسازي همه چيز شفاف، مشخص و معلوم است. 
شيباني با بيان اينكه بايد فكري به حال چرخه اقتصادي دارو 
شود، اظهار كرد: در عين حال براي قيمت دارو هم نمي توان 
درصد خاصي را مطرح كرد؛ چراكه وضعيت قيمت گذاري 
نيز دارو به دارو متفاوت است. ما مي گوييم قيمت تمام شده 
دارو را با سودي مناسب كه در شان دارو باشد، تعيين كنند.
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مجلسجايگزينكردن»متراژ«با»قيمت«مسكنرابررسيميكند

تغيير مبناي محاسبه كارمزد بنگاه هاي امالك؟ 
گروه راه و شهرسازي|

درحالي كه براس��اس ابالغيه سال 95 وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت، كارمزد دريافتي مش��اوران امالك 
براي معامالتي كمتر از 500 ميليون تومان نيم درصد 
از دوطرف معامله و ب��راي قراردادهايي با ارزش باالي 
 500 ميلي��ون تومان ع��الوه بر درياف��ت نيم درصد،

 25 درصد مبلغ معامله هم از طرفين دريافت مي شود، 
اما به گفته رييس كميس��يون عمران مجلس شوراي 
اسالمي، اين كميس��يون در حال بررسي تغيير نحوه 
دريافت نرخ كارمزد مشاوران امالك از »ثمن« معامله 

به »متراژ« مسكن است.
اس��تدالل محمدرضا رضايي كوچي از تغيير فرمول 
نرخ كارمزد مش��اوران امالك اين است كه از حدود دو 
سال پيش بازار خريد و فروش و اجازه مسكن در كشور 
به خصوص كالن ش��هرها دچار تشنج ش��ده و دولت 
 تاكنون فعاليت جدي براي برطرف كردن مش��كالت 
اجاره نش��ين ها انجام نداده اس��ت و با اينكه مجلس 
تاكنون بارها اين مشكالت را به دولت تذكر داده است 
اما تا دولت اليحه اي براي برطرف كردن آن به مجلس 
ارايه نداده، مجلس به دنبال ارايه راهكارهايي براي رفع 
مشكالت بخش مسكن است. البته او در پاسخ به اينكه 
چرا مجلس هيچ گونه ساز و كار و ابزاري براي برطرف 
كردن مش��كالت مردم در اختيار ن��دارد؟ مي گويد: 
دست مجلس آنقدر هم خالي نيست و در حال بررسي 
طرح هايي هستيم كه در صورتي كه دولت هر چه زودتر 
تالشي براي برطرف كردن مشكالت اجاره نشين ها در 
كشور انجام ندهد اين طرح ها را به صحن علني مجلس 
ببريم.رييس كميسيون عمران مجلس ادامه مي دهد: 
دليل بررسي چنين طرحي اين است كه در يك سال 
اخير، عده اي س��ودجو براي كسب كميسيون بيشتر 
اقدام به فروش منازل مس��كوني باالت��ر از عرف بازار 
مي كنند كه اي��ن اقدام آنها، در افزايش قيمت خريد و 
فروش واحدهاي مسكوني و همچنين اجاره بها تأثير 

مستقيم داشته است.
اگرچه به گفته رضايي كوچي، تغيير ن��رخ كارمزد از 
مبلغ به متراژ مي تواند دركاهش فعاليت س��وداگران 
و واس��طه گران اثرگذار باش��د و بازار مسكن را سامان 
دهد اما واقعيت اين اس��ت كه اين بازار براي دستيابي 
به رونق، نيازمند بهبود ش��اخص هاي كالن اقتصادي 
است و ارايه راهكارهايي از اين دست نمي تواند تعادل 

را به بازار مس��كن بازگرداند و به تبع آن بازار رونق پيدا 
كند.البته اجراي روش هايي از جمله دريافت ماليات 
برعائدي س��رمايه و... كه چند ماهي است مورد توجه 
دولت و مجلس شوراي اسالمي قرارگرفته است، حضور 
پررنگ واسطه ها در بازار مسكن را كاهش مي دهد و از 
دست به دست شدن چندين باره ملك در كوتاه مدت 
جلوگيري مي كند اما نمي تواند كمكي به خروج مسكن 
از ركود كند، اما تاحدودي مي تواند به ساماندهي بازار 

كمك كند.
در اي��ن ميان، فارغ از اثرگ��ذاري طرح جديد مجلس 
براي تغيير فرمول تعيين نرخ كارمزد مشاوران امالك، 
با توجه به اينكه اين نرخ در هر شهري متفاوت است و 
براساس ارزش واحد مسكوني هم اين نرخ تغيير مي كند 
و همين موضوع موجب سردرگمي فروشنده، خريدار 
و مشاورامالك شده است، فعاالن بازار مسكن معتقدند 

كه بايد نرخ كارمزد يكسان سازي شود، اين اقدام اگرچه 
در كليت بازار مسكن موثر نيست اما مي تواند نظم را به 

معامالت و قراردادها بازگرداند.

 بهترين راهكار؟ 
در ش��رايطي كه كميس��يون عمران مجلس شوراي 
اس��المي، تدوين طرح��ي براي تغيير ن��رخ كارمزد 
مش��اوران ام��الك را در دس��تور كار دارد و تصويب 
و اج��راي آن را راهكاري براي كاهش واس��طه گري 
مي دان��د، مصطفي قل��ي خس��روي در گفت وگو با 
»تعادل« با انتقاد از عدم رايزني مجلس با اتحاديه در 
تدوين طرحي براي تغيير كارمزد مي گويد: با اجراي 
اين طرح كارم��زد دريافتي از يك واحد 60 متري در 
نياوران با يك واحد 60 متري در ش��وش برابر است، 
درحالي كه قيمت واحد 60 متري در نياوران گران تر 

از يك واحد 180 متري در شوش است.
خس��روي اظهار مي كند: تصوي��ب و اجراي چنين 
طرحي با توجه به تف��اوت قيمت ها در نقاط مختلف 
شهر، منطقي نيست.او ادامه مي دهد: در دنيا، مشاوران 
امالك براي هر معامله 6 درصد مبلغ واحد مسكوني را 
از فروشنده دريافت مي كنند، اما در ايران نرخ كارمزد 
نه تنها با توجه به قيمت واحد مسكوني متفاوت است 
بلكه در همه ش��هرها هم ثابت نيست و در هرشهري 
كارمزد مشاوران امالك مختلف است.به گفته رييس 
اتحاديه مشاوران امالك، جزييات اين طرح مشخص 
نش��ده اس��ت، اما درصورتي كه از اتحاديه مشاوران 
امالك درخواست همكاري شود، مي تواند به پختگي 
اين طرح كمك كند و پيش بيني مي شود كه اجراي 
اين طرح با اي��ن جزييات امكان پذي��ر نخواهد بود.

خس��روي بيان مي كند: در گذشته، در سراسركشور 

نرخ كارمزد يك درصد بود كه اين نرخ ثابت از هر نظر 
قابل قبول بود و پيشنهاد مي شود كه از اين پس هم 
كارمزد دريافتي مشاوران امالك را همان يك درصد 

قرار دهند.
ريي��س اتحاديه مش��اوران امالك مي گوي��د:  بارها 
پيشنهاد شده است تا نرخ كميسيون  معامالت امالك 
سراسري شده و نيم درصد از هر طرف معامله دريافت 
ش��ود اما اين اتفاق رخ نداد.  خسروي ادامه مي دهد: 
اگر يكسان سازي نرخ كارمزد مشاوران امالك مورد 
تأييد دولت قرار بگيرد و حق كميسيون يكسان شود 
و به نيم درصد برس��د قطعا از هر مشاور امالكي يا هر 
صنفي حق كميسيون سوال ش��ود، همه يك پاسخ 
واحد خواهند داد.به گفته او، نرخ كميسيون معامالت 
در هر شهرستاني متفاوت است، اما در حال حاضر در 
هر شهرستاني بر اساس ابالغيه و بخشنامه يك نرخ 

مشخص دريافت مي شود.

  نحوه محاسبه حق كميسيون مشاوران امالك
اگر ملكي به مبلغ ۳00 ميليون تومان فروخته ش��ود، 
چون اين مبلغ كمتر از 500 ميليون تومان است، حق 
كميسيون مشاور امالك شامل 0.5 درصد ارزش ملك 
و 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده اس��ت. )ارزش ملك 
فروخته شده ضرب در 0.5 درصد: 1.5ميليون تومان( 
درگام بعدي، حق كميسيون ضرب در 9 درصد ماليات 
بر ارزش اف��زوده مي ش��ود: 1۳5,000 تومان. جمع 
حق كميسيون و ماليات: 1,6۳5,000 تومان و سهم 
پرداختي هر يك از طرفين قرارداد به بنگاه امالك تومان 
1,6۳5,000.اما اگر ملكي به مبلغ 600 ميليون تومان 
فروخته شود، چون ارزش ملك بيشتر از 500 ميليون 
 تومان اس��ت، مش��اور امالك بايد براي 500 ميليون
 0.5 درص��د و براي 100 ميليون م��ازاد 0.25 درصد 
از فروش��نده و خريدار دريافت كند ك��ه به اين مبلغ 
 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده هم اضافه مي ش��ود. 
)500 ميلي��ون ضرب در 0,5 درص��د: 2,500,000 
توم��ان؛ 100 ميليون باق��ي مانده ض��رب در 0,25 
درصد: 250 هزار تومان؛ جمع دو عدد به دست آمده: 
2,750,000؛ حق كميسيون ضرب در 9 درصد ماليات: 
 247,500 توم��ان؛ جمع حق كميس��يون با ماليات:

2,997,500 تومان و سهم پرداختي هر يك از طرفين 
قرارداد به بنگاه امالك: 2,997,500 تومان.( 
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ايجاد انضباط مالي با راه اندازي سامانه بودجهمقابله با سيل از طريق مديريت كاربري اراضي
گروه راه و شهرسازي|

 ابتداي سال جاري سيل بخش عظيمي از كشور را درنورديد و خسارت 
مادي و جاني زيادي به دنبال داشت. تا قبل از وقوع سيل اين موضوع 
چندان مورد توجه مس��ووالن نبود، اما بعد از جاري ش��دن سيل به 
دغدغه مردم و مسووالن تبديل شده است. فروردين امسال، تهران 
شاهد بارش هاي شديد و بي سابقه اي بود و احتمال وقوع سيل در اين 
كالن شهر نيز مي رفت .حتي در يكي از شهرهاي اقماري جنوب تهران 
پل رودخانه اي كه از كن سرچشمه مي گرفت و به جنوب غربي شهر 
مي رفت تخريب شد و خساراتي بسياري برجاي گذاشت. بعد از اين 
قضيه بود كه كارشناسان نسبت به تغيير كاربري رود دره ها و ساخت و 
ساز در مسير آنها هشدار دادند. بسياري از اين دره ها به نام ساماندهي 
رودها به صورت كانال ساخته شدند، مانند بوستان هاي »نهج البالغه« 
و »جوانمردان« و در برخي از اين دره ها بزرگراه س��اخته شده است، 
مانند بزرگراه »امام علي)ع(«. مهدي زارع كارشناس زمين شناسي نيز 
عنوان كرد كه بزرگراه امام علي)ع( مكان بسيار خطرناكي است، چرا 
كه هرگز مطالعات زمين شناسي در ساخت آن صورت نگرفته است 
و اگر از ش��ميران تا شهر ري برويد، عماًل از تونل عبور مي كنيد چون 
دو طرف آن ديوار اس��ت و چنانچه سيلي در آن رخ دهد، 4 تا 5 هزار 

خودرو تا شهر ري مي روند.

 اهميت يابي سيل 
به همين دليل، پيروز حناچي شهردار تهران در هفتمين كنفرانس 
جامع مديريت و مهندسي سيالب تهران بر ضرورت ايجاد مديريت 
جامع براي مقابله با سيالب تاكيد كرد و گفت: سيل در كشور به دليل 
تغييرات اقليمي و بي توجهي به محيط زيست به موضوع مهمي تبديل 
شده است، مصداق اين امر نوروز امسال بود كه شرايطي بسيار بحراني 
را پشت س��ر گذاشتيم. در سيل امسال حجم بارندگي زياد و نادر بود 
به طوري كه به نسبت متوسط 50 سال اخير 40 درصد افزايش بارندگي 

را تجربه كرديم.
او با بيان اينكه اگرچه س��يل باعث پر ش��دن تاالب ها و سدها شد، در 
برخي مناطق كشور هموطنانمان با مشكالتي مواجه شدند، ادامه داد: 
ما در كش��وري كهن با ادبياتي غني زندگي مي كنيم و راه حل بسياري 
از مشكالت ما در ادبيات وجود دارد؛ بايد به خودمان برگرديم و بدانيم 
خسارت سيل در بسياري از ش��هرهاي ما به خاطر بي توجهي مسائل 
عمراني و فني بود. در آق قال در نقطه اي از بيرون شهر فشارهايي روي 
مديران بود تا اجازه ساخت و س��از و اضافه شدن اين منطقه به شهر را 
بدهند كه خوشبختانه مديران قبول نكردند و جالب است كه در سيالب 

اخير اين منطقه كامال زير آب رفت.

او به گزارش دولت درباره سيالب بهار امسال اشاره كرد و گفت: اميدوارم 
اين گزارش كامل شود و در تصميمات اخير تاثير بگذارد. ما در تهران هم 
تا آستانه سيل رفتيم، اما با هوشياري همكاران من و آمادگي هايي كه 

داشتيم، شرايط كنترل شد.

 سكوهاي نجات بخش
شهردار تهران با تاكيد بر اقدامات پيشينيان براي مقابله با سيل گفت: 
هميشه براي من سوال بوده است كه چرا مغازه هاي بازار وكيل شيراز 
سكو دارد كه در سيل اخير علت آن را متوجه شديم؛ آب به بازار وكيل آمد، 
اما به خاطر اين سكوها وارد مغازه ها نشد. حناچي با اشاره به ضرورت ايجاد 
مديريت جامع براي مقابله با سيالب عنوان كرد: در دنيا شاهد تغييرات 
و تحوالت زيادي در زمينه مقابله با بحران سيل بوده ايم و رويكردهاي 
سنتي در اين زمينه كنار رفته اس��ت، چراكه اين رويكردها اثربخشي 
محدودي داشتند و به جاي كاهش سيل، موضوع هدايت سيل را پيگيري 
مي كردند. واقعيت اين است كه سيل را نمي توان كامل كنترل كرد و بايد 
از طريق نگاه يكپارچه و مديريت كاربري اراضي، اين پديده را مهار كرد. در 
واقع، بايد براي مقابله با سيل به پهنه سيل گير و نه صرفًا مسير آب توجه 
كرد.شهردار تهران با نشان دادن تصاويري از تغيير شكل مسيرهاي آب 
در برخي شهرهاي جهان از حالت كانال كشي تا ايجاد مسيري طبيعي 

براي آب، بر تغيير شكل رودره هاي تهران تاكيد كرد.

  لزوم برخورد با تخلفات زيست محيطي
محسن هاشمي رفسنجاني، رييس شوراي اسالمي شهر تهران نيز كه در 
اين همايش حضور داشت، گفت: افزايش 40 درصدي بارندگي در اواخر 
سال 97 و اوايل س��ال 98 باعث شد كه موضوع روان آب ها و جلوگيري 
از بحران اهميت ويژه اي پيدا كند. در تمام ادبيات مهندسي و مديريت 
سيالب، نام آبخيزداري مطرح است، احداث سدها از مسائل مهمي است 
كه در زمينه ذخيره روان آب ها مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. بايد توجه 
داشته باشيم كه ايجاد سدها فعاليت هايي هستند كه ضمن جلوگيري 
از سيالب در دراز مدت به توسعه كشور نيز كمك خواهند كرد.رييس 
شوراي اسالمي شهر تهران اظهاركرد: تعرض به محيط زيست و منابع 
طبيعي از ديگر مسائلي است كه بايد نسبت به تخلف در اين زمينه برخورد 
جدي تري داشته باشيم.هاشمي رفسنجاني با اشاره به پروژه احداث سد 
»پيشين« در سيستان و بلوچستان در سال 72 گفت: اين پروژه با توجه 
به مواجهه مردم سيستان و بلوچستان با تمساح )گاندو( و خطرات ناشي 
از آن و براي آبادي منطقه و جمع آوري سيالب از اهميت ويژه اي برخوردار 
بود. سد »پيشين« از سال 74 توانست به كل منطقه سرويس ارايه دهد و 

اجراي اين پروژه ها سبب توسعه، رفاه و دفع خطر شود.

ابوالفضل مرادي، مديركل برنامه و بودجه ش��هرداري تهران با اش��اره 
به تخصيص س��ه ماهه اول و دوم بودجه ش��هرداري گفت: بيش از 5۳ 
درصد بودجه تخصيص يافته در دو فصل اول امسال، به اعتبارات تملك 
دارايي هاي سرمايه اي و مالي اختصاص يافته و سهم اعتبارات هزينه اي 

كمتر از 50 درصد بودجه بوده است.
به گزارش ايس��نا، مرادي در تشريح اقدامات صورت گرفته براي ايجاد 
انضباط و ش��فافيت مالي در ش��هرداري تهران اظهاركرد: شهرداري 
تهران با دو معض��ل بزرگ در حوزه بودجه مواجه اس��ت. اول، كاهش 
درآمدها و سختي در تحقق درآمدها و دوم، انباشت هزينه ها و توسعه 
مصارف، هزينه ها و بدهي هاي شهرداري است. براي حل اين دو معضل 
اساس��ي، بايد بودجه امس��ال به گونه اي تدوين و اجرايي مي ش��د كه 
راه حل مناسب براي اين موارد داشته باشد. بر همين اساس، در بودجه 
امسال به دو راه حل ويژه توجه شده است. اول تالش بيشتر براي تحقق 
درآمدها همچنين شناسايي درآمدهاي جديد و دوم كنترل مصارف و 

اولويت بندي ها هزينه ها است.
مرادي با اشاره به تشكيل كميته تخصيص بودجه به عنوان ركن اجراي 
بودجه گفت: از گذشته در شهرداري اين گونه عمل مي شد كه تخصيص 
نقدينگي به صورت تجميعي در اختيار واحدها قرار مي گرفت و تخصيص 
بر اساس تفكيك رديف ها و كدهاي بودجه وجود نداشت، يعني خزانه 
ش��هرداري، مبلغي را به صورت عمومي در اختيار واحدها قرار مي داد 
و واحده��اي هزينه نيز بدون اولويت بندي اه��داف اقدام به هزينه آن 
مي كردند. نتيجه چنين اقدامي، عدم تحقق اهداف بودجه، بي انضباطي و 
در انتهاي سال، فاصله زياد عملكرد بودجه با اهداف و اعداد مصوب بود. به 
گفته مديركل برنامه و بودجه شهرداري تهران، چنين روند بي انضباطي 
در شرايط فعلي شهرداري تهران قابل تحمل نبود و ضرورت داشت كه 

چنين روندي با اجراي دقيق تخصيص بودجه اصالح شود.
مرادي راه اندازي س��امانه تخصيص را موجب ش��فافيت بودجه اي در 
شهرداري تهران دانست و گفت: در حال حاضر در حال انطباق سامانه 
جامع مالي به عنوان نظام عملكرد با سامانه جامع بودجه اي به عنوان نظام 
تخصيص هستيم و در صورت انطباق و اتصال اين سامانه ها با يكديگر، 
كه مورد تاكيد ماده ۳9 برنامه س��وم توسعه شهر تهران و بند 2 تبصره 
40 بودجه سال 98 شهرداري و دستورالعمل بودجه نيز است، مي توانيم 
تخصيص هر فصل را بر اساس عملكرد فصل قبل انجام دهيم و در اين 

صورت ديگر شاهد بي انضباطي بودجه اي نخواهيم بود.
م��رادي در ادامه به بيان آمارهاي تخصيص بودجه در س��ال جاري 
پرداخت و گفت: از ابتداي امسال تاكنون، سه جلسه كميته تخصيص 
به رياست ش��هردار تهران و با حضور معاونان و مديران كل مربوطه 
برگزار ش��ده است كه در جلسه اول، تقس��يم و تسهيم بودجه نقد و 

غير نقد تعيين تكليف و مقرر شد تا ابالغ بودجه بر مبناي 80 درصد 
بودجه نقدي و 20 درصد غيرنقدي صورت گيرد.در جلسه دوم كميته 
تخصي��ص، با توجه به برآوردهاي معاونت مالي و اقتصاد ش��هري از 
وضعيت درآمدهاي شهرداري تهران در سال جاري، سهم 84 درصدي 
براي تخصيص تا پايان سال پيش بيني و سقف تخصيص سه ماهه اول 

۳6 درصد مشخص شد.
مرادي افزود: با توجه به پيش بيني تحقق 80 درصد درآمدهاي نقدي و 
100 درصد درآمدهاي غيرنقد تا پايان سال، در كميته تخصيص مقرر 
ش��د تا در بخش اعتبارات هزينه اي 111 درصد تخصيص انجام شود، 
 در بخ��ش اعتبارات تملك دارايي هاي س��رمايه اي 4۳ درصد نقدي و
 100 غيرنقدي )به صورت متوسط 58 درصد( و در بخش اعتبارات تملك 
 دارايي هاي مالي 41 درصد نقدي و 100 غيرنقد )به صورت متوس��ط

76 درصد( تخصيص انجام خواهد شد. علت اينكه اعتبارات هزينه اي 
111 درصد در نظر گرفته شده به دليل سهمي است كه شهرداري به 

جاي دولت در يارانه بليت و مترو بايد پرداخت  كند.
او سپس با تشريح ميزان عددهاي تخصيص داده شد، گفت: از مجموع 
18 هزار و 828 ميليارد تومان بودجه مصوب امسال، حدود 10 هزار و 
2۳4 ميليارد تومان در سه ماهه اول و دوم تخصيص يافته كه 4 هزار و 
600 ميليارد تومان آن سهم اعتبارات هزينه اي، ۳ هزار و 700 ميليارد 
تومان سهم اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و يك هزار و 800 
ميليارد تومان سهم اعتبارات تملك دارايي هاي مالي است. به گفته 
وي، عددهاي تعيين شده براي تخصيص بودجه بر اساس برآوردها و 
پيش بيني ها صورت مي گيرد و اگر سهم بيشتري از درآمدها تا پايان 
سال محقق شود، بدون شك تخصيص ها نيز با نسبت بيشتري انجام 

خواهد شد.
مرادي با اش��اره به برگزاري جلسه س��وم تخصيص بودجه در تيرماه 
امسال اظهاركرد: در اين جلس��ه تخصيص سه ماهه دوم امسال انجام 
شد كه با تاكيد شهردار تهران به منظور تسريع در روند اقدامات عمراني 
و بهره برداري از پروژه ها مقرر شد تا سهم اعتبارات تملك دارايي هاي 
سرمايه اي و مالي در تخصيص س��ه ماهه چهارم نيز در همين سه ماه 
دوم انجام شود بنابراين سهم تخصيص هاي عمراني از تخصيص هاي 
هزينه اي پيشي گرفته است.به گفته مرادي، در واقع 5۳ درصد بودجه 
براي اعتبارات عمراني )تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي( و 47 درصد 
براي اعتبارات هزينه تخصيص داده شده است. با اين تخصيص ها، مناطق 
مي توانند تا صد درصد به پروژه هاي داراي اولويت بودجه تخصيص دهند 
و حتي بسياري از پروژه هاي نيمه تمام را تا پايان تابستان به اتمام برسانند. 
تخصيص بودجه بر اساس عملكرد، مهم ترين شيوه براي تحقق انضباط 

مالي و بهبود روند خدمت رساني به شهر و شهروندان است.
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 شرط اجراي طرح
منطقه فاقد آاليندگي

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
تهران س��اماندهي موتورس��يكلت ها را شرط الزم 
اجراي ط��رح »ZEZ« )منطقه فاق��د آاليندگي( 
در محدوده مركزي ش��هر دانس��ت. ب��ه گزارش 
 »ZEZ« ايسنا، يوسف حجت درباره اجراي طرح
)منطقه فاقد آاليندگي( كه قرار بود در پي اجراي 
موفقيت آميز ط��رح LEZ )كاه��ش آلودگي هوا( 
اجرايي شود، گفت: براساس برنامه ريزي هاي صورت 
 ،LEZ گرفته قرار بود بعد از اجراي موفقيت آميز طرح
طرح»ZEZ« در منطقه مركزي شهر به خصوص 
بازار اجرايي ش��ود، اما هنوز زمينه هاي اجرايي اين 
طرح فراهم نش��ده اس��ت.او با بيان اينكه براساس 
طرح ZEZ ميزان انتش��ار آاليندگ��ي در مناطق 
اجراي طرح،  بايد به عدد صفر برس��د، اظهار كرد: 
در اين محدوده بايد همه خودروها اعم از اتوبوس، 
س��واري، موتورس��يكلت و غيره برقي باشد. ما در 
طرح LEZ با خودروها روبه رو بوديم كه مالكيت و 
هويت آنها مش��خص بود، اما در ط��رح »ZEZ« با 
موتورسيكلت هايي روبه رو هستيم كه زير بار هيچ 
نظارتي نمي روند و ابزاري هم براي كنترل آن نداريم 
كه قطعا اجراي طرح »ZEZ« منوط به حل مشكل 
مالكيت موتورسيكلت ها است.حجت با بيان اينكه 
پليس فداكارانه در مقابل موتورسيكلت هاي متخلف 
ايس��تاده اس��ت، ادامه داد: اجراي اين طرح ساده 
نيست و بس��يار زمان بر است و موضوع ساماندهي 
موتورسيكلت ها بايد به صورت ريشه اي حل شود. بر 
اساس اين گزارش، در قالب طرح »ZEZ« )منطقه 
فاقد آاليندگي( در برخي از مناطق شهر هيچ يك 
از خودروهايي كه سوخت فسيلي مصرف مي كنند، 
اجازه تردد نخواهند داشت و تنها خودروهاي برقي، 
دوچرخه و سامانه هاي پاك حمل و نقل عمومي نظير 

مترو در آن حضور پيدا مي كنند.

 بي توجهي 
دولت به بازار اجاره بها 

عضو كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه دولت 
بازار اجاره بهاي مسكن را رها كرده است، گفت: برخي 
سياس��ت ها در دولت هاي قبلي براي تهيه مسكن 
اقشار كم درآمد اجرا شد كه بهتر است دولت نواقص 

طرح هاي قبلي از جمله مسكن مهر را برطرف كند.
به گزارش تسنيم، محمدرضا ملكشاهي راد اظهار 
كرد: وضعيت بازار اجاره بهاي مس��كن، به خصوص 
در ش��هرهاي بزرگ وخيم شده، به نحوي كه اقشار 
متوس��ط جامعه نيز امكان تهيه مسكن مناسبي را 
ندارند از اين رو دولت بايد در سياس��ت هايش براي 

تهيه مسكن اقشار كم درآمد تجديدنظر كند.
او تصريح كرد: در جلس��ات متع��ددي كه با برخي 
معاون��ان وزارت راه و شهرس��ازي درباره وضعيت 
اجاره بهاي مسكن داشته ايم، آنها نتوانسته اند برنامه 
جامع و مش��خصي براي مهار قيمت ها ارايه كنند 
كه اين مس��اله موجب انتقادات جدي نمايندگان 
شده است.ملكشاهي راد افزود: از دولت انتظار داريم 
شرايط كش��ور و اقشار ضعيف جامعه و حتي اقشار 
متوسط را درك كرده و فهم صحيحي از وضع موجود 
كشور داشته باشد؛ با روندي كه در دولت مي بينيم، 
نمي توان ش��اهد برنامه اي مدون براي جلوگيري از 
افزايش قيمت مسكن بود، بنابراين بايد زمينه براي 
حضور بخش خصوصي در بخش مسكن فراهم شود.

عضو كميس��يون عمران مجلس با تأكيد بر اينكه 
نابس��اماني موجود در بازار مس��كن موجب شده تا 
زمينه براي حضور بخش خصوص��ي در اين حوزه 
فراهم نشود، اظهار كرد: در حال حاضر شرايط بازار 
و قيمت ها به گونه اي است كه گويا دولت برنامه اي 
براي جلوگيري از رشد بي رويه قيمت هاي اجاره بهاي 
مسكن ندارد. برخي سياست ها در دولت هاي قبلي 
براي تهيه مسكن اقشار كم درآمد اجرا شد كه بهتر 
است دولت نواقص طرح هاي قبلي از جمله مسكن 

مهر را برطرف كند و آن را ادامه دهد.

اتوبوس هاي برقي  پايتخت 
افزايش مي يابد

پيمان سنندجي، مديرعامل شركت اتوبوسراني تهران 
از برنامه هاي شهرداري براي افزايش اتوبوس هاي برقي  
پايتخت خبر داد و گفت: اين اتوبوس ها فقط در مسير 
ميدان خراسان تا 17 ش��هريور فعال است.در حال 
حاضر شركت واحد اتوبوسراني تهران داراي 5 هزار 
و 926 دستگاه اتوبوس در بخش عمومي و خصوصي 
اس��ت كه از اين تعداد هزار و ۳42 دستگاه در بخش 
عمومي و 4 هزار و 584 دستگاه آن در بخش خصوصي 
قرار دارد. به گزارش ايس��نا، سنندجي افزود: از كل 
اتوبوس ها ۳ هزار و ۳82 مورد آن ديزل، 2 هزار و 480 
دستگاه گاز سوز و 64 دستگاه برقي است. همچنين 
متوسط طول عمر ناوگان 11.5 سال است كه ۳ هزار 
و 2۳2 دستگاه معادل 54 درصد ناوگان فرسوده است.

بر اساس برنامه 5 ساله توسعه شهر تهران به طور كلي 
500 دستگاه اتوبوس براي نوسازي و 500 دستگاه 
اتوبوس براي توسعه ناوگان اتوبوسران در سال در نظر 
گرفته شده است. سنندجي در مورد اتوبوس هاي برقي 
تصريح كرد: در اتوبوس ه��اي برقي اتصال و ارتباط 
قسمت برق 800 ولت ورودي اتوبوس ها تنها از طريق 
سيستم پانتوگراف عايق شده بر روي سقف اتوبوس 
امكان پذير بود، بنابراين در صورت قطع ارتباط شاخك 
از خطوط باالس��ري، اتوبوسران بايد به جهت انجام 
فرآيند ارتباط مجدد، شخصاً اقدام مي كرد ولي اكنون 
با تمهيدات پيش بيني شده و اصالح زيرساخت ها اين 
مشكل برطرف و ديگر نيازي به تنظيم با دست توسط 
راننده نيست.او از توسعه و افزايش اتوبوس هاي برقي 
پايتخت خبر داد و گفت: در حال حاضر تنها مسير 
ميدان خراسان تا انتهاي 17 شهريور داراي اتوبوس 
برقي است و در تالشيم براي دو مسير ديگر نيز امكان را 
فراهم سازيم. شهرداري به موضوع خريد اتوبوس هاي 
جديد برقي و نوسازي اتوبوس هاي قبلي اهتمام داشته 

و مقدمات الزم در اين زمينه در حال انجام است.

   س�اماندهي بازار مسكن با ايجاد تعادل ميان 
عرضه و تقاضا 

عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان خراسان رضوي 
گفت: دولت بايد بدون اينكه شرايط خاصي براي مسكن 
اجتماعي تعيين شود، به سمتي برود كه با ايجاد عرضه و 
تقاضاي متعادل در بحث مسكن استيجاري و تمليكي، 

بتواند نظم را در بازار ايجاد كند.
احسان حسني در گفت وگو با ايسنا در خصوص طرح 
مس��كن اجتماعي اظهار كرد: برنامه ري��زي اين بود 
كه از سال 1۳96 تا 1400، س��االنه حدود 100 هزار 
واحد مس��كوني در قالب مس��كن اجتماعي، ساخته 
شود. كمك هايي كه اكنون دولت براي توليد مسكن 
مدنظرش بوده، اين است كه در قالب تسهيالت ساخت 
و خريد مسكن ملكي، پرداخت تسهيالت به سازندگان 

مسكن اس��تيجاري، ساخت مسكن اس��تيجاري يا 
پرداخت كمك به اجاره و وام قرض الحس��نه و وديعه 
مسكن باشد.  حسني تصريح كرد: مسكن اجتماعي 
حت��ي در خصوص تامين مس��كن براي اس��تفاده از 
تسهيالت خريد ساختمان هاي با عمر تا 20 سال بالمانع 
پيش بيني شده است. مسكن اجتماعي را تنها به ايجاد 
يك ساختار جديد در توليد مسكن اختصاص ندادند، 
بلكه مي توانند از آن براي متقاضي خريد و تسهيالت 

مسكن با عمر 20 سال نيز استفاده كنند. 
عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان خراسان رضوي 
گف��ت: آنچه در نهايت در اين ط��رح اجرايي خواهد 
ش��د و امكانش وج��ود دارد، در س��ه بخش خالصه 
مي شود، اول اينكه افرادي كه زمين در اختيار دارند، 
بتوانند از ۳0 تا 40 درصد آن براي س��اخت مسكن 

استيجاري استفاده كنند، دوم اينكه دولت خودش 
زمين داشته باشد و بتواند به سازندگاني كه اين 40 
درصد را براي توليد مس��كن اجاره اي استفاده كنند 
و س��وم براي س��ازندگاني كه واحدهاي استيجاري 

مي سازند، بدهد.
او ادامه داد: بايد حداقل10 سال براي اجرا برنامه ريزي 
كنند و افرادي كه حتي زمين دارند و متقاضي ساخت 
مسكن اجتماعي هستند، مي توانند تا دو برابر سقف 
تسهيالت، در قالب اين طرح تسهيالت دريافت كرده 
و استفاده كنند.به گفته حسني، عالوه بر اين، دولت 
در قالب تسهيالت ساخت كمك هزينه هايي را براي 
خانوارهاي كم درآمد پيش بيني كرده كه 2 ميليون 
ريال براي ش��هرهاي زير 500 هزار نفر و 4 ميليون 
ريال براي ش��هرهاي باالي 500 هزار نفر به صورت 

ماهيانه كمك شود، همچنين وام هاي قرض الحسنه 
براي خانواده هايي كه امكان بازپرداخت آن را دارند 
پيش بيني شده كه در ازاي هر واحد 75 ميليون ريال 

با بازپرداخت 60 ماهه داده مي شود.

   كاهش دما تا 8 درجه در برخي مناطق كشور
سازمان هواشناس��ي از كاهش 4 تا 8 درجه اي دما در 
برخي مناطق كش��ور خبر داد و اعالم كرد: دماي هوا 

در سواحل درياي خزر 4 تا 8 درجه كاهش مي يابد.
به گزارش تس��نيم، بر اساس نقش��ه هاي همديدي 
و آينده نگ��ري ط��ي دو روز آينده به ويژه در س��اعات 
بعدازظه��ر و اوايل ش��ب در برخي مناط��ق جنوب و 
جنوب شرق كشور در جنوب سيستان و بلوچستان، 
ارتفاعات جنوب كرمان و برخي مناطق هرمزگان رگبار 

پراكنده باران گاهي با رعد و برق و وزش باد پيش بيني 
شده است.در روزهاي چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه 
بارش ها در سواحل درياي خزر و استان خراسان شمالي 
ادامه خواهد داشت كه در روزهاي پنج شنبه و جمعه 
عالوه بر اين مناطق در شمال آذربايجان هاي شرقي و 

غربي هم بارش پراكنده پيش بيني شده است.
در چهار روز آينده پديده غالب در شرق كشور به ويژه 
منطقه زابل وزش باد گاهي با گرد و خاك است كه اين 
وضعيت در روزهاي سه ش��نبه و چهارشنبه شديدتر 
ب��وده و در زابل به صورت توفان گ��رد و خاك، كاهش 
ديد افقي و كاهش كيفيت ه��وا روي خواهد داد، طي 
اين مدت در استان هاي خراسان جنوبي، كرمان، يزد 
و جنوب خراس��ان رضوي هم باد و گرد و خاك دور از 

انتظار نيست. 

خبر
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دو نشست جداگانه ميان اعضاي هيات نمايندگان تهران با متوليان وزارت صمت برگزار شد

5 چالش صنعتگران؛ 5 پيشنهاد دولتمردان
متوليان وزارت صمت، اين روزها در نشست هاي متعدد با 
فعاالن اقتصادي به دنبال تعامل بيشتر با بخش خصوصي 
و حل وفصل مشكالت صاحبان كس��ب وكارها هستند. 
در يك نشس��ت، وزير صمت كه به تازگي ميزبان برخي از 
هيات نمايندگان اتاق تهران بود، در جمع آنها از واگذاري 
و تفويض بيشتر اختيارات به تشكل هاي بخش خصوصي 
خبر داد. از سوي ديگر، معاون امور صنايع وزارت صمت هم 
كه در نشست ديگري در جمع اعضاي كميسيون صنعت 
اتاق تهران، پس از شنيدن مشكالت اعضاء، چند پيشنهاد 
عملياتي براي حل چند چالش اساسي صنعتگران رونمايي 
كرد. نخستين پيش��نهاد براي حل مشكالت سرمايه در 
گردش بنگاه ها، »افزايش سهم تسهيالت بخش صنعت« 
بود. پيشنهاد ديگر، اما »امكان گشايش اعتبارات داخلي به 
شرط امكان تنزيل براي شركت هاي بزرگ از سوي بانك 
مركزي« بود، كه مورد اشاره قرار گرفت. همچنين با توجه 
اينكه »اخذ س��پرده ريالي معادل 35 درصد از واحد هاي 
توليدي براي تضمين واردات«، مشكالتي را براي فعاالن 
اقتصادي رقم زده؛ پيش��نهاد مع��اون وزير صمت اين بود 
كه بانك ها مي توانند متناس��ب با اعتبار واردكنندگان، از 
ساير تضامين و وثايق مناسب جهت تضمين ارايه پروانه 
گمركي استفاده كنند. »ريسك باالي انتقال پول« از ديگر 
چالش هايي بود كه راه حل آن به گفته فرشاد مقيمي، اين 
است كه بانك مركزي با ايجاد يك حساب واسط در سامانه، 
هنگامي كه انتقال ارز و نيز وصول ريالي آن از سوي طرفين 
ص��ورت پذيرفت، ارز و وجه را به حس��اب طرفين ذي نفع 
آزادس��ازي كند. »تعليق ماده 5 مكرر قانون اصالح چك 
تا پايان س��ال 98« به دليل اينكه فعاليت غالب واحد هاي 
توليدي را با چالش جدي مواجه كرده، از ديگر پيشنهادهايي 

بود كه از سوي معاون وزير صنعت مطرح شد. 

    تفويض اختيار در دستور كار
برخي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران به تازگي به 
ديدار وزير صنعت، معدن وتجارت رفتند تا از مش��كالتي 
كه بنگاه هاي بخش خصوصي با آن درگير هستند، سخن 
بگويند ودر عين حال به يك اجماع براي رفع موانعي كه بر 
سر راه كسب و كار بنگاه ها وجود دارد، برسند. وزير صنعت، 
معدن وتجارت در جمع فعاالن اقتصادي با اشاره به اينكه 
صنعت كش��ور نياز به تحول اس��تارت آپي دارد، گفت: در 
صادرات غيرنفتي كشور، صنايع دانش بنيان نقش كمرنگي 
دارند كه اين خطرآفرين است. او سپس يكي از برنامه هاي 
جدي وزارت صمت در اين دوره را تفويض بخش عمده اي از 
اختيارات و وظايف اين وزارتخانه عنوان كرد وگفت: همانطور 
كه از چندي پيش اختيار ثبت سفارش ها به استان ها واگذار 

ش��د، به دنبال آن هس��تيم تا دامنه تفويض وظايف اين 
وزارتخانه را گسترده تر كنيم.  در مقابل، فرزين فرديس نايب 
رييس كميس��يون اقتصاد نوآوري و تحول ديجيتال اتاق 
تهران با اش��اره به اينكه اتاق تهران در تالش است در دوره 
كنوني، آيين نامه و قانون مرتبط با سرمايه گذاري خطرپذير 
ش��ركتي را تدوين كند، از وزير صمت خواست اين اتاق و 
كميسيون اقتصاد نوآوري و تحول ديجيتال را در طراحي 
و تدوين اين قانون همراهي كند. محمد اتابك، نايب رييس 
اتاق تهران هم در سخنان كوتاهي، از آمادگي اين اتاق براي 
همكاري با وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت تدوين 
سند ملي تحول ديجيتال خبر داد. اما در بخش ديگري از اين 
نشست، كاوه زرگران، رييس كميسيون كشاورزي و صنايع 
تبديلي اتاق تهران با اشاره به دستورالعمل اخير معاون وزير 
جهاد كشاورزي درباره توقف ثبت سفارش كاالهاي بخش 
كش��اورزي و غذايي به دليل تغييرات ايجاد شده در قانون 
انتزاع، افزود: طي سه هفته اخير، بانك مركزي مانع تخصيص 
ارز مواد اوليه واحدهاي توليدي شده و با توجه به عدم ثبت 
سفارش هاي اخير، در آينده نزديك بايد شاهد تبعات منفي 
اين اتفاقات در بازار داخل باشيم. زرگران به فريز 300 ميليون 
دالر ارز در شركت پش��تيباني امور دام هم اشاره اي كرد و 
افزود: در صورتيكه اين منابع در اختيار بخش خصوصي قرار 
گيرد، مي توان در تامين كاالهاي اساسي مورد نياز كشور 

سريع تر اقدام كرد.

    چند پيشنهاد از سوي معاون وزير
از سوي، اعضاي كميسيون صنعت ومعدن اتاق بازرگاني 
تهران، همچنين در نشس��ت ديگري با معاون امور صنايع 
وزارت صمت، به واكاوي مش��كالت تولي��د و صنعتگران 
پرداختند. در اين نشس��ت، فرش��اد مقيمي، معاون امور 
صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت، يكي از مشكالت عمده 
صنعت، را »تامين سرمايه در گردش« عنوان كرد وگفت: 
با وجود افزايش ش��ديد هزينه هاي توليد و نياز واحد ها به 
تسهيالت، سرمايه در گردش متناسب با شرايط موجود، 
سهم تسهيالت اين بخش از كل تسهيالت پرداختي بانك ها 
طي س��ال هاي 97-1390 از ح��دود 31 درصد به 27.5 
درصد كاهش يافته، كه اين موضوع مغاير با اهداف برنامه 
ششم توسعه و ظرفيت ها و انتظارات از بخش توليد است.

مقيمي افزود: پيشنهاد اصالحي ارايه شده اين است كه از 
سال 1398 سهم تسهيالت بخش صنعت از كل تسهيالت 
پرداختي بانك ها مطابق ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه 
به 40 درصد افزايش يابد كه البته اين 40 درصد نيز مساله 
صنعت را حل نمي كند؛ چرا كه هزينه هاي توليد حدود 200 
تا 300 درصد رشد داشته است. او به ضرورت تامين زنجيره 

تامين شركت هاي بزرگ از طريق گشايش اسناد اعتباري 
داخلي )LC( اشاره كرد وگفت: شركت هاي قطعه سازي و 
شركت هاي فعال در زنجيره تامين واحد هاي بزرگ كشور 
اطميناني از وصول مطالبات خود از واحد هاي بزرگ نداشته 
و زمان بندي ايفاي تعهدات ايشان مشخص نيست. از اين رو 
پيشنهاد ما اين است كه بانك مركزي با ارايه تمهيدات الزم، 
امكان گشايش اعتبارات داخلي به شرط امكان تنزيل را براي 
شركت هاي بزرگ مهيا كند.مقيمي با اشاره به »اخذ سپرده 
ريالي معادل 35 درصد از واحد هاي توليدي براي تضمين 
واردات« گفت: طبق تبصره )4( بند )ي( بخش اول مقررات 
ارزي، واردكنندگان ملزم به سپردن تضامين و وثائق الزم 
معادل 35 درصد ارز تخصيص داده شده براي واردات هستند. 
در حال حاضر و طبق رويه بانك ها، واردكنندگان ملزم به ارايه 
تضامين ريالي در اين زمينه هستند و ساير تضامين مورد 
پذيرش بانك ها قرار نمي گيرد و اين مساله منجر به فشار 
مضاعف بر واحد هاي توليدي جهت تامين منابع ريالي مورد 
نياز و اخالل در فرآيند تامين و واردات مواد اوليه و كاالهاي 
اساسي شده است. در حالي كه اجراي تبصره )4( بند )ي( 

بخش اول مقررات ارزي لزومًا به مفهوم اخذ سپرده ريالي 
به ميزان 35 درصد نيس��ت و بانك ها مي توانند متناسب 
با اعتبار واردكنندگان، از ساير تضامين و وثايق مناسب از 
قبيل ضمانت صندوق هاي حمايتي، بيمه هاي ضمانتي و 
...جهت تضمين ارايه پروانه گمركي استفاده كنند.به گفته 
او، در ص��ورت »اجراي ماده 5 مك��رر قانون اصالح چك« 
فعاليت غالب واحد هاي توليدي دچار چالش حاد خواهد 
شد و تبعات آن بر روند فعاليت واحد ها اثر خواهد گذاشت. 
بنابراين پيشنهاد اين است كه اجراي اين ماده تا پايان سال 
98 تعليق شود و همچنين، واحد هاي توليدي مشمول اين 
ماده نباشند. او افزود: اين قانون، قانون خوبي است اما مناسب 
شرايط امروز نيست.مقيمي همچنين، ريسك باالي انتقال 
پول را به عنوان يكي ديگر از چالش هاي فعاالن اقتصادي 
برشمرد وگفت: با توجه به شرايط تحريم، واحد هاي توليدي 
براي انتقال پول در وجه طرف هاي خارجي از طريق صرافي ها 
اقدام  مي كنند كه اين موضوع عالوه بر هزينه هاي باال، ريسك 
سوخت كل پول و متضرر شدن واحد ها را در پي دارد. در اين 
خصوص تاكنون به دليل تخلفات انجام شده توسط برخي 

از صرافي ها، واحد هاي مختلف توليدي متضرر شده اند. از 
اين رو، پيشنهاد شده، كه بانك مركزي با ايجاد يك حساب 
واسط در سامانه، هنگامي كه انتقال ارز و نيز وصول ريالي 
آن از سوي طرفين صورت پذيرفت، ارز و وجه را به حساب 
طرفين ذي نفع آزادسازي كند.او به اهتمام وزارت صنعت به 
توسعه ساخت داخل اشاره كرد وگفت: در اين حوزه 2 هزار 
نياز شناسايي شده، كه نياز ها بعضا منجر به انعقاد قرارداد 
ش��ده اس��ت. مقيمي از صدور مجوز براي راه اندازي مركز 
ساخت داخل هم خبر داد و به بازنگري تعرفه ها براي سال 
1398 اشاره كرد و از فعاالن اقتصادي خواست كه چنانچه 
هر تعرفه اي نياز به اصالح داشت به وزارتخانه منعكس كنند. 
در اين ميان فعاالن بخش خصوصي، به بيان مش��كالتي 
در زمينه هاي مختلف پرداختن��د. »نحوه تخصيص دالر 
4200 توماني، ضرورت رديابي قاچاقچيان در نظام بانكي، 
حل مشكالت زيربنايي، كم بود سهم صنايع از منابع ارزان، 
بي ساماني بخش حمل و نقل، موضع وزارت صنعت در قبال 
خودتحريمي ها رمزارزها چيست« از مهم ترين موضوعاتي 

بود كه از سوي آنها مطرح شد. 
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ابالغ بخشنامه جديد براي 
ثبت سفارش در مناطق آزاد

مهر| رييس دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي از ابالغ بخشنامه اي در هفته جاري 
از سوي وزير صمت خبر داد كه بر مبناي آن ثبت 
سفارش واردات كاالهاي مورد نياز مناطق آزاد از 
سر گرفته شود. مرتضي بانك در نشست خبري 
خود با اش��اره به اينكه ثبت سفارش در مناطق 
آزاد اكن��ون در حال انجام اس��ت، گفت: مطابق 
قانون گم��رك واردات كاال در مناط��ق آزاد نياز 
به ثبت س��فارش ندارد؛ اما طي سال گذشته به 
دليل شرايط خاص ارزي كشور قرار بر اين شد، 
واردات كاال در مناطق آزاد همراه با ثبت سفارش 
باشد كه همين امر برخي محدوديت ها را در اين 
حوزه ايجاد كرد. او افزود: در اين زمينه دبيرخانه 
س��ازمان مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مكاتبات 
و مذاكرات متع��ددي با دولت انجام داد كه البته 
به دليل ش��رايط خاص ارزي كشور تا حدودي 
محدوديت هايي روي اين موضوع ايجاد شد. اما 
در تعامل اي��ن دبيرخانه با وزارت صنعت و بانك 
مركزي مش��كالت تا حد زيادي رف��ع و رجوع 
شده است. اين مقام مسوول تصريح كرد: از سال 
گذشته ثبت س��فارش كاالها در مناطق آزاد در 
قالب س��امانه اي طراحي و انجام شد و به صورت 
آنالين ميزان ثبت سفارش ها رصد شده است. به 
گفته او، براي فعاالن تجاري مناطق آزاد كه عرضه 
كاالها در فروش��گاه ها را دارن��د، دولت تدابيري 
صورت داده تا ميزان ورود كاال به كش��ور هدايت 
شده و متناسب با نياز منطقه باشد. به گفته بانك 
كميته اي تشكيل ش��ده كه سهميه هر منطقه 
آزاد را تعيين و بسته به نياز منطقه اجازه واردات 
مي دهد. بانك عنوان كرد: در پنج ماهه امس��ال 
گمرك دليل اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ابالغ الزم را براي واردات كاال انجام نداده بود اجازه 
ترخيص كاالها را نمي داد اما اكنون تا حدود زيادي 
اين مشكل برطرف شده و وزير صنعت، معدن و 
تجارت طي روزهاي آينده بخش��نامه اي را براي 
حل مشكل ثبت س��فارش كاال در مناطق آزاد 
ابالغ خواهد كرد. او افزود: حدود 3200 قلم كاال 
براي ارايه به صنايع داخلي كشور و صنايع مستقر 
در منطقه بدون ثبت سفارش به صورت ساالنه 
وارد مي ش��د كه اين تعداد كاال امسال به 3400 
قلم مي رس��د ولذا روند ثبت سفارش در مناطق 
آزاد ادامه دارد و البته اين اقالم شامل مواد اوليه 
و قطعات هستند. مشاور رييس جمهور ادامه داد: 
ساير كاالها و ماشين آالت بايد با ثبت سفارش وارد 
مناطق آزاد شوند، ضمن اينكه ساير كاالهاي مورد 
نياز منطقه در توافق با وزارت صمت ثبت سفارش 
خواهند شد كه بخشنامه مرتبط با آن طي روزهاي 

آينده صادر مي شود.

با برگزاري همايش »شهر پايدار و گام دوم انقالب«

تبريز گام اول را براي تحقق بيانيه گام دوم انقالب برداشت
بهنام عبدالهي|

هماي�ش ش�هر »پاي�دار و گام دوم انقالب« 
به همت ش�هرداري تبريز روز چهارش�نبه، 
9م�رداد در ت�االر وح�دت دانش�گاه تبريز 
برگزار و از كتاب مجموع�ه مقاالت برگزيده 
اي�ن هماي�ش رونمايي ش�د.  ايرج ش�هين 
باهر، ش�هردار تبريز در اي�ن همايش گفت: 
بيانيه گام دوم انقالب را يك توصيه و نظريه 
نمي داني�م چرا ك�ه از ديدگاه ما اي�ن بيانيه 
يك دس�تورالعمل اجرايي اس�ت. او با بيان 
اينك�ه در ديدار م�ردم آذربايج�ان با مقام 
معظم رهبري ايشان از مردم تبريز خواستند 
در گام دوم پيش�گام باش�ند، اظهار داشت: 
پس از اتم�ام آن جلس�ه اميدبخش تصميم 
به اجراي اين هماي�ش گرفتيم و در اين پنج 
ماه تالش گس�ترده اي براي اجراي آن انجام 
ش�د. ش�هردار تبريز اف�زود: از اينكه مقام 
معظم رهبري ب�ه مردم تبري�ز و آذربايجان 
اعتماد داش�ته و از آنها انتظار فعاليت دارند 
به خودم�ان مي باليم. او تصري�ح كرد: قصد 
و هدف ش�هرداري تبري�ز از برگ�زاري اين 
همايش استخراج قوانين مديريت شهري از 

متن بيانيه گام دوم است.
ايرج ش�هين باهر تاكيد كرد: تمام هفت بند 
بيانيه مرتبط با مديريت شهري بوده و بايد به 
اليه هاي زيرين مديريت شهري منتقل شود.
او مت�ن بياني�ه گام دوم را ن�گاه دقيق مقام 

معظم رهبري به گذشته و ارايه راهكار براي 
پيش�رفت و ش�كوفايي در آينده دانست و 
گفت: اگر وزارت كشور با خروجي اين همايش 
موافق باشد مي توان آنها را به آيين نامه هاي 
اجرايي ب�راي تم�ام مديريت هاي ش�هري 
تبديل كرد.  آيت اهلل سيد احمد خاتمي، عضو 
هيئت رييسه مجلس خبرگان رهبري نيز در 
اين همايش اظهار كرد: بيانيه گام دوم انقالب 

نقشه راه چله دوم انقالب است. 
او ادام�ه داد: اينك�ه مقام معظ�م رهبري به 
تبريزي ها ماموريت دادند تا بيانيه گام دوم 
انق�الب را عملياتي كنن�د، از طرفي گوياي 
ظرفيت تبري�ز از نگاه مق�ام معظم رهبري 
است و نشان مي دهد كه ظرفيت آذربايجان 
ش�رقي و به ويژه تبريز باال اس�ت و از سويي 
انجام اين ماموريت، يك تكليف براي ش�هر 
تبريز اس�ت. حجت االس�الم والمس�لمين 
سيدمحمدعلي آل هاشم، نماينده ولي فقيه 
در آذربايجان شرقي و امام جمعه تبريز هم 
در اين هماي�ش عدالت مح�وري و توجه به 
محرومي�ن را از اهداف مه�م بيانيه گام دوم 
انقالب دانست و تاكيد كرد: عدالت در صدر 
اهداف محوري جمهوري اسالمي قرار دارد 
و بر همين اس�اس توجه به حاشيه نش�ينان 
نيز بايد مورد توجه باش�د. او مديريت واحد 
ش�هري را نياز اصلي ش�هرها براي رسيدن 
ب�ه اهداف بياني�ه گام دوم دانس�ت و گفت: 

ب�ا مديريت ج�وان، كارآمد، تعامل گ�را و با 
هماهنگي بيش�تر بين سازمان ها مي توانيم 

به توسعه واقعي شهرها برسيم.
همچنين محمدرضا پورمحمدي، اس�تاندار 
آذربايجان ش�رقي در سخنراني خود با بيان 
اينكه شهر پايدار در معني عام يعني توسعه 
ب�دون تناقض، اظهار داش�ت: ارتقاء كيفيت 

زندگي با لحاظ محيط زيس�ت و پاسخگويي 
به نيازها بدون ايجاد محدوديت در نيازهاي 

نسل آينده معناي شهر پايدار است.
 ميكايي�ل جمال پ�ور رييس كميت�ه علمي 
نخس�تين همايش ملي ش�هر پاي�دار و گام 
دوم انقالب هم از ارايه بي�ش از 4۰۰ مقاله به 
دبيرخانه اين همايش خبر داد و گفت: مقاالت 

ارايه ش�ده به همايش شهر پايدار و گام دوم 
انقالب مس�اله مح�ور و كاربردي اس�ت.  در 
پاي�ان اين همايش، كت�اب مجموعه مقاالت 
برگزي�ده هماي�ش رونمايي ش�د. همچنين 
توزيع شماره جديد نشريه داخلي شهرداري 
تبريز ب�ا موضوع »ش�هر پاي�دار و گام دوم 
انقالب« در حاشيه اين همايش صورت گرفت.



15 جهان

سقوط بي سابقه پول ملي چين نسبت به  11 سال گذشته

چين با سالح » يوان«  به جنگ امريكا رفت
گروه جهان| سمانه قرباني|

 چين اجازه داده كه يوآن به براي اولين بار در بيش از 
يك دهه گذشته از برابري بسيار مهم 7 رنمينبي در 
برابر يك دالر امريكا ضعيف تر شود. برخي ناظران بر 
اين باورند كه اين اقدام نشانه اي است مبني بر اينكه 
پكِن نااميد از مذاكرات تجاري، احتماال تمايل دارد 
تا از كاهش ارزش پول ملي خود به عنوان اهرم فشار 

در جنگ تجاري با امريكا استفاده كند.
رويترز نوشته، افت شديد 1.4درصدي يوان چند روز 
پس از آن بود كه دونالد ترامپ رييس جمهورامريكا، 
با وعده اعمال تعرفه 10درص��دي بر 300ميليارد 
دالر كاال ي چيني از اول سپتامبر، بازارهاي مالي را 
غافلگير كرد؛ امري كه باعث ش��د آتش بس تجاري 
كوتاه يك ماهه دو كش��ور متوقف شود. تحليلگران 
مي گويند افت ارزش يوآن مي تواند جبهه خطرناك 
ديگري )جن��گ ارزي( را ميان چين و امريكا ايجاد 

كند. 
رويترز نوش��ته، بانك مركزي چين )پي بي اوس��ي( 
پيش ت��ر با تعيين ن��رخ روزان��ه ارز در ضعيف ترين 
س��طح خود در 8 ماه گذشته، زمينه را براي كاهش 
ارزش يوآن فراهم كرد. اين نهاد مالي پيش از آغاز به 
كار بازارها، ارزش متوس��ط روزانه يوآن را 6.9225 
نس��بت به هر دالر تعيين كرد كه كمترين سطح از 

سوم دسامبر 2018 بوده است. 
بانك مركزي چين اما دوش��نبه با انتش��ار بيانيه اي 
كاهش ارزش يوآن را تبعات ناشي از جنگ تجاري 
دانس��ته و اعالم كرده تحوالت اخير سياست ارزي 
بانك را تغيير نخواهد داد. بانك مركزي چين گفته 
كه نوسانات دو طرفه ارزش يوآن امري طبيعي است. 
در بيانيه بانك مركزي چين آمده: »ارزش يوآن در 
مقابل دالر تحت تاثير عواملي چون يكجانبه گرايي، 
اقدامات تجاري حمايت گرايانه و انتظارات تعرفه اي 

عليه چين كاهش يافته است.« 
اين در حالي است كه »كن چونگ« تحليلگر ارشد 
بانك ميزوهو در هنگ كنگ مي گويد: »بانك مركزي 
چين به كاهش ارزش يوآن چراغ س��بز نشان داده 
است.« »جوليان ايوآنز پريچارد« اقتصاددان حوزه 

چين در شركت انگليسي كپيتال اكونوميكس، نيز 
معتقد اس��ت كه بانك مركزي چين احتماال پيش 
تر جلوي تضعيف ارزش يوآن را گرفته بود تا خللي 
به روند مذاك��رات تجاري با اي��االت متحده امريكا 
وارد نشود. اما حاال واقعيت اين است كه آنها جلوي 
كاهش ارزش يوآن در براب��ر دالر را نمي گيرند چرا 
كه اميدش��ان براي توافق تجاري با امريكا از دست 

رفته است.« 
تحليلگران معتقدند، دونال��د ترامپ احتماال ميان 
تضعيف ارزش يوآن و تهديد به اعمال دوباره تعرفه ها 
ارتباط معناداري خواهد ديد و اين مساله او را بيش 

از پيش خشمگين خواهد كرد. 

   سالح تجاري يوآن
سقوط چشمگير ارزش يوآن در روز دوشنبه مي تواند 
درگيري اقتصادي بين امريكا و چين را بيشتر كند. 
دونال��د ترامپ مدت هاي مديدي اس��ت كه از پكن 
به دليل دستكاري ارز خود با هدف دستيابي به منافع 
تجاري بيشتر انتقاد كرده است. در چنين شرايطي 
تضعيف بيشتر ارزش يوآن مي تواند خشم واشنگتن 
را برانگي��زد. بلومبرگ در اين باره نوش��ته: »چين 
پاسخ تهديد تعرفه اي ترامپ را به شكل ديگري داد: 
كاهش ارزش يوآن به پايين ترين حد طي يك دهه 
گذش��ته و تعليق واردات محصوالت كش��اورزي از 
امريكا. اين اقدام چين دشمني بيشتر با ترامپ بود. 

ترامپ همواره از چين به دليل مديريت ناعادالنه ارز 
و عدم تعه��د به قولش براي خريد غ��الت از امريكا 

انتقاد كرده است. “
در بخش��ي ديگ��ري از اين گزارش آم��ده: »به نظر 
مي رسد بانك مركزي چين تالش دارد تا از نرخ ارز 
به عنوان يك سالح استفاده كند. پايين آمدن ارزش 
يوآن نشان مي دهد كه چين قصد دارد از اقتصادش 
در برابر يك ش��وك تجاري ش��ديد ديگر محافظت 
كند. ولي اين كار خطراتي هم دارد. در اواسط 2015 
پايين آمدن ارزش يوآن باعث بيرون رفتن سرمايه 
و بي ثبات��ي بازارهاي جهاني ش��د. بنابراين كنترل 
سخت تر سرمايه ها شايد جلوي خروج آن را بگيرد.« 

واردات غالت چين از امريكا يك سالح ديگر پكن است. 
شركت هاي كشاورزي دولتي چين خريد محصوالت 
كشاورزي از امريكا را متوقف كرده  و منتظر پيشرفت 
مذاكرات تجاري هس��تند. قراردادهاي آينده خريد 
 غالت و دانه هاي س��ويا از امريكا كاهش يافته است.

 چوا هاك بين اقتصاددان چين��ي مي گويد: »چين 
ديگر استراتژي نرم ديپلماتيك خود را كنار گذاشته 
اس��ت و قصد ندارد همچنان كيس��ه بوكس ترامپ 
باشد. تهديدهاي ترامپ براي افزايش عوارض نتيجه 
معك��وس داده و يك جنگ تج��اري تمام عيار به راه 

انداخته است.«
رويترز نوش��ته، افزايش تنش هاي تجاري، بازارهاي 
مال��ي جهاني را نگ��ران كرده كه چين ب��راي اينكه 
فشارهاي سنگين روي صادركنندگان خود را متعادل 
كند، تا چه اندازه ارزش يوآن را پايين خواهد آورد. به 
همين دليل بود كه با انتشار خبر كاهش شديد ارزش 
يوآن، آن هم چند روز پس از توييت هاي تهديدآميز 
ترامپ مبني بر افزايش تعرفه ها، بازارهاي جهاني از 
آسيا گرفته تا اروپا متالطم شدند به طوري كه سهام 
آسيايي در اولين ساعات معامالت دوشنبه بيشترين 
كاهش قيمت در 10ماه گذشته را تجربه كردند. افت 
ارزش يوآن گرايش سرمايه گذاران به بازارهاي امن تر 

يعني اوراق قرضه و طال را افزايش داده است. 
ش��اخص بورس نيكي توكيو هم 1.7درصد كاهش 
يافت و بيش��ترين افت روزانه از ماه مارس گذش��ته 
تاكنون را متحمل ش��د. كوس��پي، شاخص بورس 
كره جنوبي نيز با سقوط 2.6 درصدي مواجه شد و به 
پايين ترين رقم از نوامبر سال 2016 تاكنون رسيد. 
در بازارهاي مالي چين نيز ش��اخص بلوچيپ، يك 
درصد كاهش يافت و شاخص بورس هنگ كنگ نيز 
كمترين رقم خود را طي هفت ماه گذشته ثبت كرد.

وضعيت قرمز و كاهش دس��ته جمع��ي قيمت ها بر 
معامالت دوشنبه بورس هاي اروپايي نيز حاكم بود؛ 
به طوري كه در ساعت اوليه داد و ستدهاي بازارهاي 
مالي اروپا شاخص استوكس600 كه متوسط قيمت 
سهام 600 شركت برتر اروپايي را محاسبه مي كند 

1.89 درصد كاهش يافت. 

دريچه

اعتراض پاكستان به لغو 
خودمختاري كشمير از سوي هند 
گروه جهان| دولت هند دوشنبه خودمختاري كشمير 
را لغو كرد كه با واكنش تند پاكستان روبرو شد. به اعتقاد 
ناظران، اين حكم دولت هند موجب تنش بيشتر در اين 
منطقه مي شود كه شاهد شورشي جدايي طلبانه است. 
اين تصميم ساعاتي پس از تنگ تر كردن حلقه محاصره 
امنيتي در اين منطقه انجام گرفت. به گزارش النشره، 
اميت شاه وزير كشور هند، گفته ماده 370 قانون اساسي 
كه به جامو و كشمير )اغلب مسلمان نشين( خودمختاري 
مي دهد، لغو ش��ده اس��ت. نارندرا مودي نخست وزير 
هند، رياست نشست امنيت ملي كه اين حكم را صادر 
كرده برعهده داشته است. مودي و ناسيوناليست هاي 
هندوي حزب بهاراتيا جاناتاي او اوايل امسال مجددا با 
دستوركاري كه شامل حذف حقوق ويژه كشميري ها 
طبق قانون اساس��ي هند بود، روي كار آمد. محاصره 
امنيتي نامحدود از دوشنبه در كشمير تحت كنترل هند 
اعمال شده و هزاران سرباز جديد در پايگاه هاي پليس و 
ساختمان هاي دولتي اطراف اين منطقه پرتنش مستقر 
شدند.  شبكه ان دي تي وي هند اعالم كرده، دولت هند 
8000 سرباز اضافي به كشمير اعزام كرده است. به گفته 
منابع مطلع، اين تصميم هند فورا گرفته شده و در حال 
حاضر انتقال نظاميان با سرعت به اين منطقه در جريان 
است. هند از يك هفته پيش بعد از تنش در اقليم، هزاران 
نيرو به منطقه فرستاده است.  شاه محمود قريشي وزير 
خارجه پاكستان، اين تصميم هند را محكوم كرده و با 
اشاره به اينكه چنين اقدامي نقض قطعنامه سازمان ملل 
است، تاكيد كرده كه اسالم آباد قويا اين مساله را پيگيري 
مي كند. كشمير از استقالل هند و پاكستان در 1947 

بين دو كشور تقسيم شده است.

 رشد اقتصادي منطقه يورو 
و اتحاديه اروپا نصف شد

گروه جهان| به نظر مي رسد بانك مركزي اروپا در 
تقويت رشد اقتصادي كشورهاي اروپايي شكست 
خورده است. به گزارش رويترز، جديدترين آمارهاي 
منشترشده از وضعيت رش��د اقتصادي كشورهاي 
اروپايي گمانه زني ها در خصوص كاهش بيشتر نرخ 
بهره در منظقه يورو تا ماه س��پتامبر را تقويت كرده 
است. تا پايان سه ماهه منتهي به ماه ژوئن، متوسط 
رشد اقتصادي 19 كشور عضو منطقه يورو و 28كشور 
عضو اتحاديه اروپا 0.2درصد بوده كه در مقايس��ه با 
رشد 0.4درصدي سه ماهه نخست امسال نصف شده 
است. دانيله آنتونوچي، كارشناس مورگان استنلي 
گفت: »انتظار داريم بانك مركزي اروپا به اين آمارهاي 
ضعيف پاسخ فوري دهد. بايد منتظر سياست هاي 
محرك بيشتري باشيم كه شايد شامل برنامه خريد 
مجدد اوراق قرضه دولتي و كاهش نرخ بهره باشد.« 
پتر واندن هوت كارشناس اقتصادي نيز گفته: »دير 
يا زود بانك مركزي اروپا اعالم خواهد كرد كه قصد 
انجام چه كاري را دارد. سوال مهم تر اما اين است كه 
آيا اين اقدامات نيز مانند اقدامات قبلي در افزايش نرخ 
تورم و رشد اقتصادي موثر خواهند بود يا خير. االن 
بايد دولت ها نيز به كمك بيايند چرا كه به تنهايي كار 
چنداني از دست بانك مركزي اروپا ساخته نيست.« 
آنتونوچي با اشاره به وجود ريسك هاي متعدد بر سر 
راه اقتصاد اروپا گفته اين شرايط بايد تكليف را براي 
بانك مركزي اروپا در رونمايي از بسته محرك جديد 
مشخص كرده باشد. او پيش بيني كرده نرخ  بهره در 
سطح منطقه يورو به زودي به منفي 0.5درصد برسد 

و برنامه خريد دارايي شدت گيرد.

ترامپ عامالن تيراندازي  ال پاسو 
و ديتون را بيمار رواني خواند

گروه جه�ان| در جريان دو تيران��دازي مرگبار 29 
نفر كشته و ده ها نفر مجروح شده اند. مخالفان ترامپ، 
او را ب��ه خاطر سياس��ت هاي مهاجرتي اش مس��وول 
چنين حمالت��ي مي دانند. ترامپ اما گفته كه عامالن 
اين حمالت از منظر رواني، بيم��ار بوده اند. به گزارش 
خبرگزاري آلمان، دونالد ترامپ درباره حمالت خونين 
كشورش واكنش نشان داده و گفته در امريكا جايي براي 
نفرت و نفرت پراكني وجود ندارد. او گفته مسووالن امريكا 
اين موضوع را پيگيري خواهند كرد. خبرنگاران با اشاره به 
چنين رويدادهاي خونيني از ترامپ درباره موضوع قانون 
مالكيت سالح پرسيده بودند. ترامپ در پاسخ گفته بود 
كه دولت او كارهاي زيادي براي حل اين مشكل انجام 
داده و شايد بايد هنوز گام هاي ديگري برداشته شود. او 
علت اصلي وقوع چنين رويدادهايي را پريشاني روحي 
عامالن آنها دانسته اس��ت. او گفته: »اين افراد، از يك 
بيماري رواني بسيار جدي رنج مي برند.« نانسي پلوسي و 
شماري ديگر از نمايندگان حزب دموكرات از سناتورهاي 
جمهوري خواه درخواست كرده اند تا با سياست تشديد 
قوانين ناظر بر مالكيت سالح با نمايندگان دموكرات 
همراه ش��وند. تمام تالش هايي كه تاكنون از س��وي 
هواداران سياست تشديد قوانين ناظر بر مالكيت سالح 
در امريكا صورت گرفته با مقاومت جمهوري خواهان و 
البي شركت هاي توليد سالح روبرو شده است. ترامپ 
نيز تشديد قوانين ناظر بر مالكيت سالح را رد مي كند و 
به قانون اساسي امريكا در اين باره ارجاع مي دهد. گفته 
شده، مهاجم ال پاسو احتماال با انگيزه هاي نژادپرستانه 
دست به كشتار مردم زده است. اكثريت جمعيت ال پاسو 

را شهروندان مكزيكي تبار تشكيل مي دهند.

اكثر اسكاتلندي ها خواستار 
كسب استقالل هستند

گروه جهان| نتايج نظرسنجي جديد نشان مي دهد 
اكثر اس��كاتلندي ها )64 درصد( خواستار استقالل از 
انگليس و برگزاري همه پرسي دوم تا سال 2021 هستند. 
تارنماي »پلتيكز هوم« گزارش داده، نظرسنجي موسسه 
»لرد آشروفت« حكايت از آن دارد كه تنها 43درصد از 
اسكاتلندي ها مخالف جدايي از انگليس هستند. اين 
نظرسنجي فقط چند روز پس از ديدار بوريس جانسون 
نخست وزير جديد بريتانيا از اسكاتلند انجام شده است. 
گفته شده، حمايت از استقالل با حذف كساني كه گفته اند 
در همه پرسي جدايي اس��كاتلند شركت نمي كنند و 
آنهايي كه پاس��خي قطعي نداده اند ب��ه 52درصد در 
مقابل 48درصد از مخالفان استقالل تغيير يافته است.  
اين اولين بار از زمان نظرس��نجي ايپس��وس موري در 
2017 است كه بيشترين راي به استقالل اسكاتلند داده 
شده است. در نظرسنجي هاي ديگري نيز كه در 2016 
بالفاصله پس از همه پرسي خروج منتشر شد بيشترين 
آرا در حمايت از استقالل بود. اين نتايج همچنين نشان 
داد كه تقريبا نيمي از اسكاتلندي ها )47درصد( گفته اند 
كه بايد همه پرس��ي دوم استقالل ظرف دو سال آينده 
برگزار شود كه با ضرب االجل تعيين شده توسط »نيكوال 
استروجن« وزير اول اسكاتلند مطابقت دارد. استروجن 
پيش از اين خواستار برگزاري همه پرسي تا پايان اين دوره 
پارلماني شده بود. اين نتايج همچنين نشان مي دهد 
يك سوم از راي دهندگان طرفدار حزب كارگر، اكثر 
راي دهندگان مان��دن در اتحاديه اروپا و 18درصد از 
كساني كه در همه پرسي 2014 راي منفي به خروج 
اس��كاتلند از انگليس داده بودند اكنون نظر مثبتي 

نسبت به استقالل دارند. 

 آغاز مانور كره جنوبي و امريكا 
با وجود هشدار پيونگ يانگ

گروه جهان| ارتش كره جنوبي اعالم كرده مانور 
مشترك با امريكا با وجود هشدارهاي كره شمالي از 
دوشنبه آغاز شده است. به گزارش يونهاپ، مقام هاي 
نظامي كره جنوبي گفتند كه اين مانور مش��ترك، 
شبيه سازي پس��ت فرماندهي )CPX( و براساس 
شرايط اضطراري در ش��به جزيره كره خواهد بود 
و حدود 15 روز طول مي كشد. پس از اين مانور دو 
طرف 10روز بر توانمندي سئول در برعهده گرفتن 
كنترل جنگ )OPCON( از نيروهاي امريكايي 
كار خواهند كرد. به عقيده ناظران اين مانور تحريك 
كره ش��مالي را به دنبال خواهد داشت. خبرگزاري 
رويترز نيز گزارش داده، كره ش��مالي هشدار داده 
كه اين مانور نظامي ساالنه بين كره جنوبي و امريكا 
ممكن است روند ديپلماسي اتمي را از مسير اصلي 
خود منحرف كند. كره شمالي اخيرا آزمايش هاي 
تس��ليحاتي خود را تش��ديد كرده و در عين حال 
نااميدي خود را بابت برنامه ريزي سئول و واشنگتن 
براي انجام اي��ن مانورهاي نظامي مش��ترك ابراز 
داشته و گفته اينها تمرين هايي براي تهاجم هستند 
و روند مذاكرات اتمي را با امريكا دچار آهس��تگي 
مي كنند. پيونگ يانگ ماه گذش��ته ميالدي اعالم 
 كرده بود، اگر اي��ن مانورهاي نظامي صورت گيرد،

 به طور يكجانبه آزمايش هاي اتمي و موشكي دور برد 
خود را از سر مي گيرد و تعليق آنها را متوقف مي كند. 
وزارت خارجه اين كشور نيز به تازگي در واكنش به 
نشست اخير شوراي امنيت سازمان ملل درخصوص 
آزمايش  هاي موشكي گفته قطعنامه هاي شوراي 
امنيت سازمان ملل عليه پيونگ يانگ را قبول ندارد.
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توافق اعضاي اتحاديه اروپا 
بر سر جانشين الگارد 

گروه جهان| پس از ماه ها مذاكره كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا با نامزدي كريستالينا جئورجيوا براي بر 
عهده گرفتن پست رياست صندوق بين المللي پول 
موافقت كردند. جئورجيوا اهل بلغارستان اقتصاددان 
اس��ت و تجربه مديريت در بانك جهاني را پشت سر 
دارد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، برونو لو ماري وزير 
دارايي فرانسه، با ارسال پيام توييتري كوتاهي خبر 
انتخاب خانم جئورجيوا را به عنوان نامزد اتحاديه اروپا 
براي كرسي رياست صندوق بين المللي پول اعالم كرد. 
جئورجيوا كه 65سال دارد، در مسند معاونت بانك 
جهاني پول نيز تجربه اندوخته است. او با كسب اين 
مقام جايگزين كريستين الگارد رييس فعلي صندوق 
بين المللي پول، خواهد ش��د. الگارد در ماه آينده از 
مقام خود استعفا خواهد داد و رياست بانك مركزي 
اروپا را برعهده خواهد گرفت. انتخاب گزينه جديد 
با اكثريت محدود آرا در اتحاديه اروپا نش��ان دهنده 
ش��دت اختالف نظرها ميان كش��ورهاي عضو اين 
اتحاديه است. جئورجيوا كه به عنوان سياستمداري 
محافظه كار شناخته شده، گفته در صورت انتخاب 
نهايي اش به عنوان رييس صندوق بين المللي پول از 
مقام فعلي خود كناره گيري مي كند. يرون دايسلبلوم 
وزير دارايي پيشين فرانسه و رقيب جئورجيوا، براي 
او آرزوي موفقيت كرده اس��ت. بلغارستان، فرانسه 
و كش��ورهاي جنوبي عضو اتحاديه اروپا از نامزدي 
كريستالينا جئورجيوا حمايت مي كردند. آلمان و هلند 
از جمله كشورهايي بودند كه از وزير دارايي پيشين 
هلند پشتيباني مي كردند. كريستالينا جئورجيوا در 
13 آگوست 1953 متولد شده و در حال حاضر هنوز 
65 سالش كامل نشده است. شرط گزينش براي اين 
مقام اين است كه گزينه معرفي شده در زمان نامزدي 
بيش از 65 سال نداشته باشد. براي اين منظور بايد 
اتحاديه اروپا استثنا قائل شود يا در مقررات موجود 
تغيي��رات كوچكي را به وج��ود آورد. جئورجيوا كه 
داراي مدرك دكتراي اقتصاد است در بانك جهاني 
پول به ويژه در بخش اقتصاد زيست محيطي تجربه 
اندوخته بود و از 2017 رياست اين بخش را برعهده 
گرفت. در فاصله سال هاي 2010 تا 2014 ميالدي 
جئورجيوا كميسر اتحاديه اروپا در امور كمك هاي 
بشردوستانه بوده است. او از 2015 تا 2016 جانشين 
رييس بانك جهاني پول بود و زيرنظر ژان كلود يونكر 
رييس اتحاديه اروپا، به عنوان رييس برنامه نويسي و 

بودجه پرسنلي به كار مشغول بوده است. 

كوتاه از منطقه

آغاز عمليات جديد عراق 
عليه داعش 

عراق از مرحله س��وم عملي��ات »اراده پيروزي« 
ب��راي از بين بردن داعش در اس��تان هاي ديالي و 
نينوا خبر داده اس��ت. به گ��زارش القدس العربي، 
عادل عبدالمهدي نخست وزير عراق، براي نظارت 
بر مرحله س��وم اين عمليات وارد مقر فرماندهي 
عمليات ديالي شد. حشد شعبي عراق اعالم كرده 
نيروهاي حش��د و ارتش با كمك ني��روي هوايي 
عراق امروز عمليات اراده پيروزي را براي پاكسازي 
روستاهاي شمال جلوالء، شمال المقداديه و مناطق 
جنوب موصل، رش��ته كوه هاي عطشانه و بادوش 

براي پايان دادن به تهديد داعش آغاز كردند.

30 مسافر در سمنگان افغانستان 
ربوده شدند

مقام هاي محلي در س��منگان اع��الم كردند گروه 
طالبان 30 مسافر را در مسير شهرستان خرم سارباغ 
اين استان ربودند. عضو شوراي واليتي سمنگان گفته 
اين افراد زماني ربوده شدند كه از مركز شهر» ايبك« 
عازم شهرستان خرم س��ارباغ بودند. در ميان افراد 
ربوده شده، دو مقام بلندپايه دولتي نيز حضور دارند. بر 
اساس گزارش هاي دريافتي با وساطت بزرگان محلي 
ش��ماري از اين افراد آزاد شدند. در افغانستان كالم 

بزرگان محلي از قوانين ملي نافذتر است.

ادعاهاي واهي وزير كشور 
بحرين 

وزير كشور بحرين مدعي شده كه برخي كشورهاي 
منطقه به دنبال ايجاد فتنه و هرج و مرج در بحرين 
هس��تند اما تالش هاي آنان ن��اكام مي ماند چون 
وحدت و وفاداري ملت بحرين به پادشاه اين كشور 
سدي در برابر اين تالش ها خواهد بود. به گزارش 
الخليج، راشد بن عبداهلل آل خليفه با طرح ادعاي 
دخالت هاي قطر و ايران در امور بحرين گفته: اگر 
ايران شيعيان بحرين را هدف قرار داده است، قطر 
هر دو فرقه )شيعه و اهل سنت( را هدف قرار داده 
است. اين در حالي است كه ايران همواره تالش هاي 
فراواني براي ايجاد صلح و ثبات و امنيت در منطقه 
كرده و اخيرا به منظور حل بحران هاي منطقه وزير 
خارجه كش��ورمان پيشنهاد امضاي معاهده عدم 

تعرض به همسايگان را مطرح كرد.

شروع عمليات تركيه عليه 
كردها در سوريه 

رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه، اعالم 
كرده صبر آنكارا به پايان رسيده و عمليات نظامي در 
شمال سوريه را آغاز خواهد كرد. گفته مي شود امريكا 
و روس��يه نيز در جريان اين عمليات قرار گرفته اند. 
به گزارش خبرگزاري آلمان، فصل جديدي از بحران 
سوريه آغاز شده است. اردوغان گفته به زودي عمليات 
نظامي اين كشور در شمال سوريه آغاز مي شود. خبر 
عمليات نيروهاي نظامي تركيه در شمال سوريه پس از 
شكست گفت وگوهاي بين تركيه و امريكا بر سر ايجاد 
يك منطقه حائل در شمال سوريه نيز اعالم شده بود.

كري الم: وضعيت بسيار خطرناك است، استعفا نمي دهم

اعتصاب ،هنگ كنگ را فلج كرد
گروه جهان| براي نخس��تين بار پس از 50 س��ال 
اعتصاب ه��اي سراس��ري هنگ كنگ را فل��ج كرد. 
رييس اجرايي اين دولت ش��هر با هش��دار نسبت به 
تبعات اعتراض هاي مردمي گفته است كه منطقه به 
 آستانه وضعيت بسيار خطرناكي كشانده شده است.
 كري الم همچنين تاكيد كرده كه حاضر نيس��ت از 
مقام خود اس��تعفا كند. گفته ش��ده، كاركنان بيش 
از 30 اداره دولت��ي و همچني��ن خلبان ها، معلمان، 
كارگران، مهندس��ان و كاركنان هوانوردي دوشنبه 

اعتصاب كردند.
به گزارش نش��ريه گاردين، ك��ري الم رييس اجرايي 
دولت ش��هر هنگ كنگ كه در دو هفته گذش��ته در 
انظار عمومي ظاهر نشده بود، دوشنبه در گفت وگويي 
رس��انه اي اعتراضاتي كه به گفت��ه او، اقتصاد و ثبات 
شهرش را هدف گرفته اند محكوم كرده است. او گفته: 
»چنين اختالل طوالني اي به بهانه درخواس��ت هاي 
خاص يا جنبش بدون همكاري به شدت نظم و قانون 
هنگ كنگ را تضعيف كرده است و شهر ما، شهري كه 
همگي عاشق آن هستيم و بسياري از ما در ساخت آن 
كمك كرديم، به آستانه يك وضعيت بسيار خطرناك 

كشانده است.«
كري لم در ادامه گفته است: »اخيرا ديديم كه بعضي ها 
مذبوحانه و بي پروا گفته اند »پس گرفتن هنگ كنگ، 

انقالب عصر ماست« و تالش كرده اند تا حاكميت ملي 
كشور را زير سوال ببرند. به جرأت مي توانم بگويم كه 
هدف از چنين شعاري براندازي هنگ  كنگ و تخريب 

كامل زندگي متعالي هفت ميليون نفر است.«
اين مقام ارش��د هنگ كنگي همچني��ن تاكيد كرده 
هيچ برنامه اي براي استعفا بر سر اين ناآرامي مدني كه 
دولتش را هدف گرفته است، ندارد. او گفته مسووليت 
اين مش��كالت را به عنوان مدي��ر اجرايي هنگ كنگ 
مي پذيرد و مصمم به حل و فصل اين وضعيت اس��ت. 
به گفته ك��ري الم، خش��ونت و اختالل ه��ا در ميان 
شهروندان نارضايتي ايجاد كرده است و اكنون زمان كنار 

گذاشتن اختالف ها و صف آرايي كنار يكديگر است.
رويترز و س��ي ان ان با انتش��ار تصاوي��ري از درگيري 
معرضان و پليس گ��زارش داده اند كه حمل ونقل در 
هنگ كنگ از بامداد دوش��نبه مختل شده و بيش از 
150پرواز خروجي داخلي متوقف شده است. تقريبا 
100پرواز بين المللي خروجي و 100 پرواز بين المللي 
ورودي هم لغو شده است. معترضان همچنين جاده ها و 
قطارهاي اصلي را مسدود و فروشگاه ها و اكثر شركت ها 

هم تعطيل كردند.
ب��ا آغ��از نهمي��ن هفت��ه از اعتراض ه��اي پياپي در 
هنگ كن��گ، تنش ها ش��دت يافت��ه و تاكتيك هاي 
معترضان از راهپيمايي و تحصن در خيابان ها تغيير 

يافته است. به گزارش سي ان ان، صبح دوشنبه فعاليت 
خطوط ش��بكه راه آهن هنگ كنگ ب��ه حالت تعليق 
درآمد و معترضاني كه چهره خود را پوش��انده بودند 
و لباس مش��كي پوش��يده بودند، جل��وي درب هاي 
قطارها را گرفتند و اجازه خروج آنها از ايس��تگاه ها را 
نمي دادند. همچنين گزارش هايي از گذاش��تن چتر 
بين درب هاي قطارها و ايجاد اختالل در حركت آنها 

منتشر شده است.
اعتراض هاي گسترده دوش��نبه )ديروز( كه هدفش 
ايجاد اختالل در س��اعت اوج تردد بود پنجمين روز 
متوالي از اعتراض ها در اين دولت شهر است. دوشنبه 
راهپيمايي هاي همزمان در هفت منطقه از 18منطقه 

هنگ كنگ برگزار شده است. 
هنگ كنگ 22 سال پيش پس از پايان مدت قرارداد 
اس��تعمار از س��وي بريتانيا به جمهوري خلق چين 
بازگش��ت. با اين حال اي��ن منطقه، نظام سياس��ي 
خودمخت��ار منحصر به ف��رد خ��ود را دارد و الزاما از 
تصميم هاي سياسي پكن تبعيت نمي كند. جنبش 
اعتراضي هنگ  كنگ كه در ابتدا براي مخالفت با قانون 
استرداد مجرمان به چين شكل گرفت، با طرح مطالبات 
تازه از جمله درخواست اصالحات دموكراتيك ابعاد 
ت��ازه اي پيدا كرد. قانون جنجالي اس��ترداد مجرمان 
به چين هم اكنون متوقف ش��ده اس��ت اما معترضان 

مي گويند دولت چين با نقض اصل »يك كش��ور، دو 
نظام« مش��غول بازپس گي��ري تدريجي هنگ  كنگ 

است.
دولت چين در روزهاي گذشته با انتقاد اعتراض هاي 
گس��ترده در هنگ كن��گ دولت هاي غرب��ي به ويژه 
امري��كا را به دس��ت داش��تن در تح��والت اخير اين 
دولت ش��هر متهم كرده اس��ت. به گزارش نيوزويك، 
»هوآ چوني ينگ« س��خنگوي وزارت خارجه چين، 
گفته: »ش��اهد حضور چهره هاي امريكايي در ميان 
خشونت طلبان در هنگ كنگ بوديم. حتي در برخي 
موارد پرچم امريكا نيز در ميان جمعيت آنها مشاهده 
شده است. اين سوال براي ما مطرح است: امريكا چه 
نقش��ي در ناآرامي هاي هنگ كنگ دارد. امريكا يك 

توضيح بدهكار است. هنگ كنگ متعلق به چين است.
اين مقام چيني هشدار داده كه پكن هرگز به نيرو هاي 
خارجي اجازه نمي ده��د در امور داخلي هنگ كنگ 
 دخالت كن��د و ش��رايط داخل��ي آن را بره��م بزند. 
هوآ چوني ينگ گفته: »پكن كامال از دولت هنگ كنگ 
حمايت مي كندو ب��ا برهم زنندگان امني��ت و ثبات 
برخ��ورد مي كند. آنهايي كه با آت��ش بازي مي كنند 
خود را مي سوزانند. درس هاي زيادي در تاريخ است. 
ما به امريكا توصيه مي كنيم ف��ورا به بازي خطرناك 
بيرون كشيدن شاه بلوط از داخل آتش پايان دهد.« او 
همچنين ضمن تاكيد بر لزوم بازگشت نظم عمومي 
به هنگ كنگ، از مقامات اين منطقه خواسته عامالن 

اين تنش ها را به شدت مجازات كنند. 
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عكسروز

چهرهروز

شاعرانيكهاسمشانبردهنميشود
رشيد كاكاوند مي گويد: خيلي جالب است كه اگر شاعري مورد عالقه و پذيرش نيست صدا و سيما اجازه نمي دهد اين شاعر مطرح شود، 
اما اين عجيب است كه شعر اين دسته شاعران خوانده مي شود، ولي اسم شان برده نمي شود. اين شاعر و مجري راديو و تلويزيون در 
پاسخ به سوالي درباره رسانه نداشتن شاعراني كه آثار خوبي دارند به ايسنا گفت: عموما در كشور ما همانند ديگر كشورها سيستم هايي 
وجود دارند كه مسائلي براي خودشان دارند. خصوصا كه سيستم فعلي ايران ايدئولوژيك است و ايدئولوژي برايش مهم است، اين باعث 
مي شود بطور ناخودآگاه برخي شاعران، چه قديمي و چه تازه كار، چه متوسط و چه درجه يك، به شكل كامال طبيعي از رسانه محروم 
شوند. هر كس انديشه اش با انديشه برخي سازگار نيست، جواز و مهلت و موقعيت پيدا نمي كند كه از طريق رسانه ها خودش را نشان دهد.

بازارهنر

۱۳۱۱ هنرمند در جشنواره تجسمي جوانان ايران

ياد جنوب  در گرم ترين تابستان پايتخت

»ايده اصلي« و »جانان« چهارشنبه مي آيند

مهلت ارس��ال آثار به بيس��ت و شش��مين جشنواره 
هنرهاي تجس��مي جوانان ايران پايان يافت؛ در اين 
دوره ۱۳۱۱ هنرمند از ۳۱ استان با ۵۸۰۱ اثر شركت 
كرده اند. هادي مظفري، رييس شوراي سياست گذاري 
بيست و ششمين جشنواره جوانان ايران، با اعالم خبر 
رشد ۴۹ درصدي بيست و ششمين جشنواره هنرهاي 
تجسمي جوانان ايران گفت: بيست وششمين جشنواره 
هنرهاي تجس��مي جوانان ايران با رشد ۴۹ درصدي 
وارد مرحله دوم ش��د. در اي��ن دوره ۱۳۱۱ هنرمند 
از ۲۵ اس��تان با ۵۸۰۱ اثر ش��ركت كرده اند. او ادامه 
داد: در اين دوره ۳۱۲ هنرمند با ۱۷۰۷ اثر در رش��ته 
عكاسي، ۲۲۷ هنرمند نقاش با ۸۰۵ تابلوي نقاشي، 
۱۹۴ طراح گرافيك با ۴۹۵ اثر، ۱۵۴ هنرمند طراح با 
۴۶۵ طرح، ۱۳۷ تصويرساز با ۴۹۸ اثر تصويرسازي، 
۷۵ هنرمند خوشنويس با ۱۳۰ كار خوشنويسي، ۴۰ 
مجسمه ساز با ۱۶۴ اثر حجمي، ۳۹ هنرمند نگارگر 
با ۲۰۱ اث��ر نگارگري و ۲۷ كاريكاتوريس��ت با ۱۱۵ 
كاريكاتور شركت كرده اند. مظفري يادآور شد: در ميان 
استان هاي حاضر در جشنواره هنرمندان تهراني گوي 

سبقت را ربودند و با ۲۳۸ هنرمند باالترين تعداد حضور 
را داشتند. سپس اصفهان در مرحله دوم قرار گرفت و با 
۱۳۱ هنرمند در اين دوره از جشنواره هنرهاي تجسمي 
جوانان شركت كرد، خراسان رضوي با ۱۱۱ هنرمند 
جوان، آذربايجان ش��رقي با ۷۳ هنرمند، البرز با ۶۲ 
هنرمند، فارس با ۵۳ هنرمند و خوزستان با ۴۱ هنرمند 
جوان و... در اين دوره از جشنواره شركت كردند. بيست 
و ششمين جشنواره ملي هنرهاي تجسمي جوانان 
ايران به دبيري رضوان صادق زاده و با شعار »نرسيده 
به درخت، دو قدم مانده به گل« از ۳۰ مرداد تا س��وم 

شهريور ماه در ايالم برگزار مي شود. 

گروه موسيقي »ليان« بوشهر به سرپرستي محسن 
شريفيان طي روزهاي دوازدهم و سيزدهم مردادماه 
تازه ترين كنسرت هاي خود را در تاالر وحدت تهران 
برگزار كرد. تاالر وحدت تهران در گرم ترين روزهاي 
پايتخت ميزبان تازه ترين دور كنسرت هاي گروه ليان 
بوشهر به سرپرستي محسن ش��ريفيان در روزهاي 
دوازدهم و س��يزدهم مردادماه بود. در اين كنسرت 
كه به همت موسسه »آواي دوران« به تهيه كنندگي 
رسول ترابي و سميه كاوياني برگزار شد گروه »ليان« 
بوشهر كه عمدتا به اجراي نغمات شاديانه موسيقي 
جنوب كشورمان مي پردازد به اجراي قطعات منتخب 
س��ال هاي اخير خود پرداخت كه اين قطعات مانند 
هميشه با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد. اين 
گروه كه براي سومين بار و با فاصله كمتر از يك ماه، 
تابستان تهراني ها را در تاالر وحدت، همرنگ آواها و 
نواهاي نخلس��تان هاي جنوب و امواج خليج فارس 
كرد و تالش كرد با اجراي قطعاتي از موسيقي جنوب 
پيام آور دوستي براي اقوام ايراني به ويژه كوير مركزي 
و جنوب ايران باش��د. »چغول« با شعري از فرج اهلل 
كمالي، ترانه محلي گناوه اي به نام »زينو«، »ني مه« با 
اشعار فولك بوشهر و فايز دشتستاني؛ اجراي حركات 
آييني»كالغ«، خيام خواني با اش��عار محلي بوشهر 
و قطعاتي از شاهرخ س��روري، نوازندگي ني جفتي 
»عبدالحليم«، »زي الهوا«، »الحسبي و داد«، »قلعه« 
از محمد بيابان و»تينا« از فرشيد تربيت عمده آثاري 
بودند كه در اين كنس��رت پيش روي مخاطبان قرار 
گرفت. اين در حالي اس��ت كه محسن شريفيان كه 
تاكنون آثار متعدد پژوهش��ي را در عرصه موسيقي 
جنوب منتشر كرده بين هر يك از اجرا توضيحاتي را 
پيرامون قطعات ارايه مي داد. اجراهاي گروه بين المللي 

ليان با پشتوانه پژوهش هاي محسن شريفيان براي 
عالقه مندان به موسيقي تلفيقي و موسيقي نواحي 
ايران، به نوعي كارگاه هاي آموزشي محسوب مي شود 
كه مخاطب را با سبك هاي مختلف موسيقي منطقه 
جنوب آشنا مي كند. اين در حالي است كه تاكنون غير 
از گروه »ليان« و تعدادي انگشت شمار از گروه هاي 
ديگر كمتر به برگزاري كنسرت هاي اينچنين اقدام 
كرده اند. محس��ن ش��ريفيان در كنسرت يكشنبه 
شب خود كه با خوانندگي محمد بحراني در اجراي 
يكي از قطعات همراه بود، با روايت يك داستان طنز 
از نامه تعدادي از اهالي شهرس��تان دشتي پيرامون 
يك حادثه زيست محيطي س��خن گفت. او قبل از 
اجراي قطعه »ي كله« در قالب داس��تان طنزي به 
نام »عبدالرضا مارم« كه در گذش��ته سفارش هاي 
مردم را از كش��ورهاي مختلف مي آورده است گفت: 
اين روزها مردم شهرم از سر ناچاري مي خواهند كه 
در كنسرت هاي تهران صداي آنها باشم در اين راستا 
اهالي شهرستان »دشتي« نامه اي با امضاي شش هزار 
نفر در مورد خطر محيط زيس��تي در »كوه بيرمي« 
نوشته و خواستار لغو مجوز فعاليت معدني شده اند كه 
در آن منطقه محافظت شده، در حال لطمه زدن به 
جانوران و گياهان منحصر به فرد آن منطقه شده است.

غالمرضا فرجي سخنگوي شوراي صنفي نمايش 
از اكران ۲ فيل��م جديد از چهارش��نبه خبر داد. 
سخنگوي شوراي صنفي نمايش درباره خروجي 
جلس��ه امروز ۱۳ مردادماه شورا به مهر گفت: در 
جلسه امروز مقرر شد فيلم سينمايي »ايده اصلي« 
س��اخته آزيتا موگويي از ش��انزدهم مردادماه در 
گروه استقالل به جاي »شبي كه ماه كامل شد« 
ساخته نرگس آبيار اكران شود اما نمايش »شبي 
كه ماه كامل ش��د« در زير گروه ه��ا ادامه دارد. او 
افزود: با توجه به اينكه كف فروش »ايكس الرج« 
به كارگرداني محس��ن توكلي در گروه ايران باال 
بود، فيلم سينمايي »جانان« به كارگرداني كامران 
قدكچيان از چهارشنبه شانزدهم در گروه آزاد اما 
از هفته آينده در س��رگروه ايران اكران مي شود. 
فرجي عن��وان كرد: در جلس��ه ام��روز )ديروز( 

قرارداد »آش��فته گي« س��اخته فريدون جيراني 
در گروه زندگي بعد از »قس��م« س��اخته محسن 
تنابنده و »كروكوديل« ساخته مسعود تكاور در 
گروه آزادي بعد از »قصر ش��يرين« ساخته رضا 
ميركريمي ثبت ش��د. او در پاي��ان اظهار كرد: با 
توجه به اينكه كف فروش بقيه فيلم ها خوب بود، 

اكران آنها ادامه دارد.

تاريخنگاري

بركناريهويدا
پانزدهم م��رداد ۱۳۵۶، اميرعباس هويدا پس از ۱۳ 
سال نخست وزيري بركنار و جمشيد آموزگار به اين 
مقام انتخاب شد.  در نخس��تين هفته مرداد ۱۳۵۶ 
هويدا تعطيالت تابس��تاني خود را در يكي از جزاير 
يونان آغاز كرد. در ۱۳ مرداد به تهران بازگشت. روز 
بعد به ديدن شاه كه در نوشهر مشغول استراحت بود، 
رفت. به محض آنكه شاه آغاز به سخن كرد، هويدا انگار 
ذهنش را خواند. كار را بر شاه آسان كرد و به شاه گفت 
اوضاع تازه به گمانش، خون و روحيه تازه  اي مي  طلبد 
و با همين عبارات در واقع از مقام خود اس��تعفا داد. 
شاه هم البته اس��تعفاي هويدا را پذيرفت. در غيبت 
اميراس��داهلل علم كه براي درمان سرطان به امريكا 
رفته بود، اميرعباس  هويدا از نخس��ت  وزير ي عزل و 
به وزارت دربار منصوب شد تا هم پيامي به مخالفان 
جدي حكومت باش��د و هم حاميان قدرتمند هويدا 
راضي بمانند. ساعت ۶ بعد از ظهر ۱۵ مرداد ۱۳۵۶ 
پس از ۴۵۷۲ روز، هويدا از نخست  وزير ي استعفا داد 
و صندلي صدارت را به رقيب ديرينه خود جمش��يد 
آموزگار كه از حمايت جدي  تر امريكاييان برخوردار 
بود واگذاشت.. اس��تعفاي هويدا با ناباوري عمومي 

روبرو ش��د. زيرا دوران صدارت وي به قدري طوالني 
ش��ده بود كه مردم ايران پيش  بيني مي كردند اين 
شخص تا پايان عمر و سلطنت محمدرضا همچنان 
نخست  وزير  خواهد بود، زيرا شاه اختيار مجلس را از 

سوال يا استيضاح كابينه سلب كرده بود و برخالف 
اصول مش��روطيت، بدون توجه به خواست و تمايل 
مجلس هر زماني كه هويدا برابر رسوم متعارف استعفا 

مي  داد، دوباره وي را مامور تشكيل كابينه مي كرد. 

میراثنامه

سهميليونگردشگرخارجيدرسهماهاولسالبهايرانآمدند
معاون گردش��گري كشور از رش��د ۴۰ درصدي ورود 
گردش��گران خارجي به كشور در سه ماهه اول امسال 
خب��ر داد و گفت: در اين مدت ش��اهد ورود بيش از ۳ 
ميليون گردشگر خارجي به كشور بوديم. ولي تيموري 
معاون گردشگري كش��ور، اظهار كرد: سال ۹۷ را با ۷ 
ميليون و ۸۰۰ هزار گردشگر ورودي به پايان رسانديم 
كه نسبت به سال ۹۶ رشدي ۵۲ درصدي داشت و اين 
موضوع بطور كامل نشان دهنده رشد ورود گردشگران 
خارجي به كشور است. او افزود: به واسطه جاذبه هاي 
بي نظيري كه در كشور داريم و مجموعه اقداماتي كه در 
ماه هاي اخير از جمله لغو رواديد با برخي از كشورها انجام 
شده شاهد افزايش ورود گردشگران خارجي به كشور 
هستيم. او سپس به موضوع لغو رواديد با كشور چين 
و هدف گذاري براي جذب ۲ ميليون گردشگر چيني 
اش��اره كرد و افزود: در سال گذشته ۵۲هزار گردشگر 
چيني وارد كشور شدند كه در مقابل تعداد گردشگران 
خروجي چين، عدد ناچيزي است؛ خصوصا اينكه اين 
كش��ور در اين مدت ۱۲۹ ميليون گردشگر خروجي 
داشته است و پيش بيني مي شود كه امسال اين عدد 
به ۱۵۹ ميليون نفر برس��د. از اين رو تالش مي كنيم تا 
تعداد گردشگران چيني به كشور افزايش يابد. او در ادامه 

گفت: در حوزه گردشگري موضوعي با عنوان بازارهاي 
هدف داريم كه شناس��ايي بازارهاي هدف بر اس��اس 
مطالعات بازار و ش��اخص هاي مختلف انجام مي شود، 
در خصوص چين ۶۵ شاخص بررسي شد و كشور چين 
يكي از هدف بازارهاي گردشگري ما قرار گرفته است. 
برنامه عملياتي را براي اين كشور آغاز كرده ايم كه يكي 
از آنها لغو رواديد است. معاون گردشگري كشور با بيان 
اينكه دست يابي به عدد ۲ ميليون گردشگر چيني در 
سال دور از ذهن نيست، ادامه داد: اطمينان داريم كه در 
درازمدت اين عدد بيشتر از اين هم خواهد بود، اما بطور 
حتم نمي توانيم انتظار داشته باشيم سال اول ۲ميليون 
گردشگر چيني داشته باشيم، لغو رواديد تاثير خوبي 

داشته و هيجان خوبي را در چين آغاز كرده است و براي 
ماه هاي آينده تعداد زيادي گردشگر چيني در كشور 
خواهيم داشت. اين مقام مسوول در ادامه گفت: آشنا 
نبودن چيني ها با ايران يكي از مس��ائلي است كه با آن 
روبرو هستيم و اين در حالي است كه وقتي گردشگران 
چيني مي آيند افرادي تبليغ مي شوند كه در بازگشت 
به كشورش��ان زيبايي هاي اي��ران را تبليغ مي كنند. 
تيموري در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره 
به برنامه هاي درازمدت براي جذب گردش��گر چيني 
افزود: بر اس��اس برنامه ريزي هاي انجام شده اين عدد 
۱۰۰درصد قابل افزايش است. او در ادامه گفت: برنامه 
جامع زمان بندي شده اي را آغاز كرده ايم، معرفي ايران 
را در دس��تور كار قرار داده ايم و با همكاري سفارتخانه 
ايران اطالع رس��اني و معرفي را آغاز كرده ايم. دعوت از 
فعاالن رسانه اي چين را در برنامه داريم و سمينارها و 
گفت وگوها با بخش خصوصي برگزار كرديم. تيموري 
اظهار كرد: مقامات چي��ن نيز ايران را به عنوان مقصد 
سفر اتباع خود معرفي كرده اند و اگر موضوع لغو رواديد 
با چين تأثيرات خوبي داش��ته باش��د، لغو رواديد را با 
رعايت نظرات وزارت امور خارجه براي ساير كشورها 

نيز مي توانيم برنامه ريزي كنيم.

ايستگاه

هنرمنداسكاريعليهترامپ

انيميشنچينيجاي
»زوتوپيا«راگرفت

ز  هنگس��ا آ هنرمن��د 
برنده اس��كار با سرزنش 
ترام��پ او را ب��ه عن��وان 
الهام بخش تروريست ها 
در تيراندازي ه��اي اخير 
امريكا خوان��د. به گزارش 
ورايتي، جان لجند چهره 
مشهور دنياي موسيقي كه 

هرگز نگاه منفي اش نسبت به ترامپ را پنهان نكرده 
است، به دنبال تيراندازي در ال پاسو و اوهايو در همين 
آخر هفته، با چندين پست كه منتشر كرد ترامپ را 
الهام بخش خشونت ها خواند. اين خواننده و ترانه سرا 
در يكي از توييت هايش ضمن اينكه نوشت دلش با 
قربانيان حادثه ال پاس��و و ديتون است افزود: كشور 
ما چنين تجربيات تلخي را خيلي زياد داشته است و 
ما نياز داريم كه رهبرانمان درباره اين اعمال دست به 
صحبت بزنند. بايد اسلحه هاي جنگ را از خيابان ها 
بيرون كشيد و با ايدئولوژي شيطاني ملت گرايي سفيد 
كه الهام بخش بسياري از اين رفتارهاي تروريستي 
است، مبارزه كرد. وي در جايي ديگر افزود: وقتي ما 
سم نژادپرستي را كه از دهان رييس جمهور بيرون 
مي آيد محك��وم مي كنيم و به سياس��ت هاي وي 
اعتراض مي كنيم، پاي مرگ و زندگي در ميان است. 
رييس جمهور مرتب الهام بخش قاتالن مي شود. خود 
او بخشي از مشكل است. اوايل هفته نيز لجند ترامپ را 
براي استفاده از توييت هاي نژادپرستانه اش درباره شهر 
بالتيمور به باد اعتراض گرفته بود و ترامپ را نژادپرستي 
كوفتي خطاب كرده بود. لجند برنده ۹ جايزه گرمي 
است و سال ۲۰۱۵ براي موزيك »Glory« تهيه شده 
براي فيلم »سلما« كه فيلمي ضدنژادپرستي و درباره 
حقوق مدني سياهپوستان امريكا بود، جايزه اسكار 
دريافت كرد. در تيراندازي روز شنبه در والمارت در 
غرب تگزاس دست كم ۲۰ نفر كشته و ۲۲ تن ديگر 
زخمي شدند و تيراندازي يكشنبه در اوهايو ۱۰ كشته 

و ۲۶ زخمي به جاي گذاشت. 

يك انيميشن چيني موفق 
شد تا ركورد »زوتوپيا« را 
بشكند و به جاي آن عنوان 
پرفروش ترين انيميشن 
تاريخ چي��ن را از آن خود 
كند. به گزارش هاليوود 
ريپورتر، انيميشن »نژا« 
كه از آخر هفته پيش در 

چين اكرانش را شروع كرد با ركورد ۹۱.۵ ميليون دالر 
در اولين آخر هفته اكرانش ركورد سريع ترين فروش 
را از آن خود كرد و با فروش بيش از ۲۴۰ ميليون دالر 
در هشت روز، موفق شد از ركورد ۲۳۶ ميليون دالري 
»زوتوپيا« كه عنوان پرفروش ترين انيميشن تاريخ 
چين را از آن خود كرده بود، عبور كند. اين انيميشن 
كه تنها در روز يكشنبه موفق به فروش ۳۰ ميليون 
دالري در سينماهاي چين شد، در يك هفته موفق 
شد تا به ركورد »زوتوپيا« دست يابد و پرفروش ترين 
انيميشن تاريخ چين شود. »نژا« كه از ۲۶ جوالي 
در سينماهاي چين اكران شده تاكنون و در ظرف 
۱۰ روز ۳۴۰ ميليون دالر فروش كرده اس��ت. اين 
انيميشن به اين ترتيب هم از »زوتوپيا« جلو زد و هم از 
انيميشن چيني قبلي با عنوان »شاه ميمون: قهرمان 
برگشته اس��ت« كه با فروش ۱۵۳ ميليون دالر در 
س��ال ۲۰۱۵ پرفروش ترين انيميشن چين لقب 
گرفته بود. در عين حال اين فيلم سينمايي احتمال 
مي رود عنوان سومين فيلم پرفروش سينماي چين 
را از آن خود كند و پس از »گرگ مبارز« به كارگرداني 
وو جينگ ك��ه در آوريل ۲۰۱۵ اكران ش��د و ۸۵۴ 
ميليون دالر فروش كرد و »زمين سرگردان« فيلم 
علمي تخيلي محصول ۲۰۱۹ چين به كارگرداني 

فرانت گوبا فروش ۶۹۰ ميليون دالري قرار بگيرد.

سوناميمسدودشدنحسابفدراسيونهايالمپيكي

خودزني ورزشكاران ايراني؛ از العين تا صوفيه!

انباشته ش��دن ماليات فدراسيون هاي 
ورزشي طي ۳ يا ۴ سال اخير باعث شده، 
فدراسيون هاي المپيكي در حساس ترين 
برهه زماني در سال منتهي به المپيك با چالش جدي 
مواجه شوند. پس از بسته شدن حساب فدراسيون هاي 
مهم همچون فوتبال، كش��تي، ج��ودو و... به دليل 
پرداخت نشدن ماليات، اين بار حساب هاي فدراسيون 
تكواندو يكي ديگر از فدراسيون هاي المپيكي ايران در 
حساس ترين برهه زماني ممكن مسدود شد. در حالي 
كه فدراسيون تكواندو با مشكالت عديده مالي حتي در 
اعزام تيم هاي ملي به رقابت هاي بين المللي روبروست، 
ماليات ميلياردي به مهم ترين مش��كل مس��ووالن 
فدراسيون تبديل شده تا جايي كه اگر وزارت ورزش 
اقدام��ي براي پرداخت اين مبل��غ نكند، بايد منتظر 
عواقب جدي براي اين فدراس��يون المپيكي باشيم. 
طبق اعالم اداره ماليات، فدراسيون تكواندو ملزم به 

پرداخت بيش از ۳ ميليارد تومان ماليات شده است.  
حتي پول جوايزي كه براي ورزش��كاران به حساب 

فدراسيون ها ريخته ش��ده، شامل ماليات مي شود و 
فدراسيون ها ملزم به پرداخت آن هستند.

فرقي ندارد تيم ملي بزرگساالن فوتبال ايران با هدايت 
يك مربي خارجي باشد يا تيم ملي كشتي نوجوان با 
هدايت يك مربي داخلي، مهم اين است جايي كه به 
درست يا غلط عليه مان زده مي شود، در آن لحظه كه 
گويا خون به مغز ورزشكاران ايراني نمي رسد، چاره اي 

جز هجوم يك باره به زمين و زمان پيدا نمي كنيم.
همين چندم��اه قبل بود كه تيم مل��ي فوتبال ايران 
در ورزش��گاه ه زاع بن زايد شهر العين در اعتراض به 
تصميم داور ش��يرازه اش از هم پاشيد تا تيم ملي در 
مرحل��ه نيمه نهايي جام ملت هاي آس��يا به بدترين 
شكل ممكن از اين رقابت ها خداحافظي كند، با اين 
حال نيمي از سال نگذشته كه اعتراض هاي كشتي گير 
تيم ملي نوجوانان ايران در رقابت هاي جهاني صوفيه 
بلغارس��تان باعث شد تا دس��ت تيم از كسب عنوان 
قهرماني جهان كوتاه بماند، مس��اله اي كه به خوبي 
نشان مي دهد اعتراض در پيكره ورزش و ورزشكاران 
ايراني چه در عالي ترين سطح فوتبال ايران در مقابل 
چشم ميليون ها بيننده تلويزيوني و چه در رقابت هايي 

در رده پايه و به دور از هجوم لنزها رخنه كرده است.
تيم ملي كشتي آزاد نوجوانان ايران همين چند روز 
پيش شانس نخست كسب عنوان قهرماني جهان در 
صوفيه بلغارستان بود اما با اعتراض نابجا و دست ندادن 
كش��تي گير وزن ۵۱ كيلوگرم ايران با مربي حريف، 
اين كش��تي گير بالفاصله از مسابقات اخراج شد تا با 
حذف ۱۰ امتيازي كه به دليل كسب عنوان پنجمي 
كه توس��ط اين ورزشكار به دست آمده بود، تيم ملي 
كشتي ايران با فاصله اي ۲ امتيازي نسبت به روسيه 

عنوان قهرماني جهان را در اين رقابت ها از دست بدهد. 
نكته حائز اهميت اين بود كه با وجود تصميم درست 
داور و اصرار سرمربي تيم ملي كشتي، اين كشتي گير 
نوجوان حاضر به دس��ت دادن با حري��ف و داور نبود 
و هرچند كه در نهايت به ميانه تش��ك رفت تا دست 
حريفش باال رود اما باز هم از دس��ت دادن با سرمربي 
تيم حريف امتناع كرد تا از سوي هيات داوران از اين 
رقابت ها اخراج شود. اتفاق تلخ تر اما توجيه نادرست 
س��رمربي تيم ملي و ديگر مسووالن اين تيم به جاي 
قبول اشتباه بود، جايي كه باز هم صحبت از توطئه و 
تصميمات پش��ت پرده براي گرفتن عنوان قهرماني 
از ايران و تقديم آن به روس��يه با عنوان »س��ر تيم ما 
را بريدند« به عمل آمد تا باز هم به جاي ش��ناخت و 
دست يافتن به علل اصلي يك اتفاق شاهد توجيه و 
گام برداشتن در همان مسير غلطي باشيم كه ساليان 
سال است به يك عادت بد براي ورزش ايران تبديل 
شده است. بهمن ماه سال گذشته بود كه در مرحله 
نيمه نهايي جام ملت هاي آسيا ۲۰۱۹ تيم ملي فوتبال 

ايران در ورزشگاه هزاع بن زايد شهر العين مقابل تيم 
ملي فوتبال ژاپن صف آرايي كرد و در پايان شاگردان 
كي روش با نتيجه سه بر صفر تن به شكست دادند تا 
حسرت قهرماني براي فوتبال ايران در اين رقابت ها به 
نزديكي نيم قرن برسد. معلوم نشد آن شب چه رخ داد 
اما هرچه بود از سوتي كه زده نشد شروع شد، جايي كه 
تمامي مدافعان تيم ملي يكي پس از ديگري به دليل 
سوت نزدن داور بازي را رها كنند و به جاي دنبال كردن 
توپ معترض بودند كه چرا به دليل شبيه سازي بازيكن 
ژاپني خطا اعالم نشده و داور به اين بازيكن كارت زرد 
نمي دهد، درحالي كه كمي آن طرف تر بازيكنان تيم 
ملي ژاپن با رفتاري حرفه اي بازي را ادامه دادند و در 
نهايت ايراني ها دست به دهان مانده و ژاپني ها از شدت 
خوشحالي به دليل گلي كه با دست هاي خودمان به 
آنها هديه كرده بوديم به هوا مي پريدند. اينها تنها ۲ 
مورد حضور ورزش ايران در س��طح بين المللي بود، 
رفتارهايي كه در طول يك فصل بارها و بارها از سوي 
ورزشكاران در رشته هاي مختلف ورزشي با آن روبرو 
هستيم. چه اتفاقي رخ داده است كه تا اين حد اعتراض 
و بروز رفتارهاي غير حرفه اي در س��طح ورزش ايران 
خودنمايي مي كند؟ رفتار صحيح و حرفه اي كه ديگر 
همانند تجهيزات پر هزينه زير س��اخت و پول كالن 
نمي خواهد كه در اين يك مورد هم كارمان مي لنگد! 
مس��اله اي كه صرفا نيازمند آموزش است. امروز در 
بحراني ترين لحظات يك معضل اساسي قرار داريم و 
اين باعث شده تا در حساس ترين لحظه هاي ممكن 

افسار كار از دستمان خارج شود.

ورزشي
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