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مجيد اعزازي|
دبيرگروه راه وشهرسازي|

قرار اس��ت، س��ه دهك درآمدي باالي جامعه از فهرس��ت 
يارانه بگيران نقدي حذف ش��وند. بر اساس ماده 6 آيين نامه 
اجرايي تبصره )۱۴( ماده واحده قانون بودجه س��ال ۱۳۹۸ 
كل كشور، »وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است 
با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و س��ازمان 
هدفمندسازي يارانه ها و وزارت كشور )اس��تانداران(، طي 
دس��تورالعملي كه ظرف مدت يك ماه از تاري��خ ابالغ اين 
آيين نامه تهيه مي كند، نسبت به شناس��ايي و حذف يارانه 
نقدي سه دهك باالي درآمدي خانوارها اقدام كند، سازمان 
هدفمندس��ازي يارانه ها موظف اس��ت، پس از اعالم وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به حذف يارانه خانوارهاي 
اعالمي اق��دام كند.« اگ��ر چه بح��ث يارانه ها ب��ه يكي از 
موضوع هاي قديمي و ريشه دار و البته در ظاهر »الينحل« در 
اقتصاد ايران بدل شده است، اما دستكم طي 6 سال گذشته 
و در پي برگزاري يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
در بهار سال ۹2 كه منجر به برآمدن حسن روحاني به عنوان 
رييس جمهور و انباشت س��رمايه اجتماعي شد، همواره در 
محافل كارشناسي و رسانه اي بر لزوم حذف افراد ثروتمند از 
فهرست يارانه بگيران و تخصيص درآمدهاي حاصل از اين 
كار به اقشار آسيب پذير تاكيد شده است. با اين حال، دولت 
هر بار با بيان اينكه نمي خواهد دست در جيب مردم كند، از 
انجام اين كار طفره رفته است. به عنوان نمونه، اواسط بهمن 
ماه سال ۱۳۹6 محمد باقرنوبخت، رييس سازمان برنامه و 
بودجه در صفحه ش��خصي خود در توييتر نوشت، »دولت 
براي حذف يارانه نقدي نمي توان��د جيب ۸0 ميليون نفر را 
بگردد. تا زماني كه فرمولي ب��راي حذف پردرآمدها تعريف 
نش��ود، پرداخت يارانه ها در س��ال ۹7 تغييري نمي كند.« 
اعالم چنين نظري در شرايطي صورت گرفت كه در اليحه 
بودجه س��ال ۹7 حذف گروه هايي از ياران��ه بگيران پيش 
بيني شده بود. بي گمان، پرداخت يارانه نقدي به بيش از 70 
ميليون نفر از جمعيت كشور از نظر اقتصادي منطقي و موثر 
نيست. با گذشت حدود ۹ سال از آغاز پرداخت يارانه نقدي، 
و نوسان هاي شديد اقتصادي، قدرت خريد مبلغ ۴5 هزار و 
500 تومان هم در زندگي افراد ثروتمند و هم در زندگي فقرا 
اثري نزديك به صفر دارد. اين در حالي اس��ت كه دست كم 
با حذف ثروتمندان از فهرست يارانه بگيران، مي توان يارانه 

اقشار آسيب پذير را با هدف توانمندس��ازي آنها افزايش داد 
كه حاال به نظر مي رس��د، دولت در قالب قانون بودجه سال 
۹۸، قصد دارد، اين بار بر زمين مانده را كمي جابه جا كند. اما 
در اينكه حذف ثروتمندان از فهرست يارانه بگيران چه زماني 
عملي خواهد شد، همچنان ترديد وجود دارد. طبق تصميم 
اخير هيات وزيران،  سازمان هدفمندي يارانه ها يك ماه پس 
از شناسايي و اعالم افراد س��ه دهك درآمدي توسط وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي فرصت دارد كه يارانه اين افراد را 
حذف كند. اما براي فرايند شناسايي افراد از سوي وزارت رفاه 
مهلتي تعيين نشده است. در عين حال، به باور كارشناسان 
در خوش بينانه ترين حالت، اي��ن فرايند دو ماه طول خواهد 
كشيد. به عبارتي، از سه ماه ديگر، تصميم حذف ثروتمندان 
از فهرست يارانه بگيران عملي خواهد شد كه در اين صورت، 
نيمه اول س��ال پايان يافته و در واقع نيمي از فرصت قانوني 
حذف ثروتمندان سوخت شده است.  در همين حال، روي 
ديگر سكه »يارانه نقدي«، مساله واقعي شدن قيمت انرژي 
و سوخت است. طي يك س��ال و نيم گذشته، در پي جهش 
قيمت ارز كه از س��ويي به معني كاهش شديد قدرت خريد 
يارانه نقدي و از س��وي ديگر، افزايش مي��زان يارانه پنهان 
)۹۴5 هزار ميليارد تومان ت��ا ۱۱60 هزار ميليارد تومان( در 
نرخ سوخت و انرژي است، مساله واقعي سازي نرخ سوخت 
در محافل مختلف بحث شده و طرح هايي از جمله تخصيص 
روزانه يك ليتر بنزين به هر ايراني ارايه شد كه البته در مجلس 
شوراي اسالمي راي نياورد. در همين چهارچوب نيز هفته 
گذشته الياس حضرتي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
پيشنهاد بازار متش��كل بنزيني ر ا مطرح كرد. بر اساس اين 
پيش��نهاد، به هر فرد ايراني ۱5 ليتر بنزين در ماه س��هميه 
تخصيص داده مي ش��ود و افراد مي توانند در بازاري شفاف، 
س��هميه بنزين خود را خريد و فروش كنند. در اين شرايط 
كساني كه از سهميه خود استفاده نمي كنند، مي توانند آن را 
در بازاري به فروش برسانند و كساني كه بيش از اين سهميه را 
نياز دارند، مي توانند آن را خريداري كنند. بي گمان در شرايط 
كنوني، وزن ريالي حذف يارانه هاي پنهان در قياس با يارانه 
نقدي دريافتي توسط ثروتمندان بيشتر است. از همين رو، 
انتظار مي رود، حال كه دولت بر خالف س��خنان اوليه خود 
به حذف يارانه هاي نقدي ثروتمندان تن داده است، مساله 
يارانه هاي پنهان را نيز از طريق واقعي سازي قيمت انرژي يا 

طرح هايي همچون بازار متشكل بنزيني حل و فصل كند. 

نوبت حذف يارانه پنهان
سرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

نوبت حذف يارانه پنهان
قرار است، س��ه دهك 
درآمدي ب��االي جامعه 
از فهرست يارانه بگيران 
نقدي حذف ش��وند. بر 
اساس ماده 6 آيين نامه 
اجراي��ي تبص��ره )۱۴( 
م��اده واح��ده قان��ون 
بودج��ه س��ال ۱۳۹۸ 
كل كش��ور، »وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات و سازمان هدفمندسازي يارانه ها و وزارت 
كشور )استانداران(، طي دستورالعملي كه ظرف 
مدت يك م��اه از تاريخ ابالغ اي��ن آيين نامه تهيه 
مي كند، نسبت به شناسايي و حذف يارانه نقدي 
س��ه دهك باالي درآمدي خانواره��ا اقدام كند، 
سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است، پس 
از اعالم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت 
به حذف يارانه خانوارهاي اعالمي اقدام كند.« اگر 
چه بحث يارانه ها به يكي از موضوع هاي قديمي و...

مجيد اعزازي
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صنعت،معدن و تجارت

موافقان و مخالفان 
واگذاري دو خودروساز 

تعادل|
خودروسازان كش��ور مدت ها است كه با مشكالت 
تامين نقدينگي رو به رو هس��تند، از اين رو دولت 
تصميم گرفته اس��ت تا برنامه خود براي واگذاري 
سهام دولتي دو خودروسازي ايران خودرو و سايپا 
را در دس��تور كار خود قرار دهد. اين موضوع از ديد 
مسووالن هم بار مسووليت دولت را كم مي كند و 
هم شرايط را براي بازگش��ت اين دو خودروساز به 

عرصه صنعت فراهم خواهد كرد. 

اقتصاد اجتماعي

چراغ  كم جان  گردشگري 
ريحانه  جاويدي|

اگر فهرستي از استان هايي كه با معضل بيكاري و 
آسيب هاي اجتماعي ناشي از آن دست و پنجه نرم   
مي كنند تهيه شود، بدون شك استان آذربايجان 
غربي در چند رديف نخس��ت آن قرار دارد، استاني 
كه هم مرز با دو كشور تركيه و عراق بوده و ظرفيت 
كشاورزي، صادرات محصوالت باغي و گردشگري 
دارد ام��ا نه خب��ري از ص��ادرات اس��ت نه حتي 
برنامه ريزي براي رونق صنعت گردشگري تا جايي 
كه آذربايجان غربي با داش��تن ۴۹ روستاي هدف 
گردشگري تاكنون نتوانسته در كارزار رقابت ميان 
اس��تان هاي مختلف پيروز ميدان باشد، در حالي 
كه در استان هاي همجوار آن س��رمايه گذاري در 
زيرساخت هاي اين صنعت از جمله بوم گردي، به 
ميزان قابل توجهي شغل ايجاد كرده است، غفلت 
از اين صنعت با وجود داشته هاي طبيعي و تاريخي 
اين استان در حالي اس��ت كه در سال ۱۳۹7، نرخ 

بيكاري در آذربايجان غربي در سه ماهه نخست...
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»تعادل« وضعيت عرضه اوليه اخير بازار سهام را بررسي مي كند

زنگنه: چوب مقابله با فساد 
در فروش نفت را مي خورم

صف    نيم ميليون نفري در بورس

مجلس

رييس مجلس شوراي اسالمي، گفت: برخي زير 
تيغ ماليات هستند و برخي از پرداخت آن فرار 
مي كنند و در اين راس��تا از توليدكننده ماليات 
اخذ مي ش��ود ام��ا از دالل آدرس دقيقي وجود 
ندارد تا بتوان ماليات درياف��ت كرد. به گزارش 
خانه ملت، علي الريجاني رييس مجلس شوراي 
اسالمي در نشست با وزير امور اقتصاد و دارايي، 
رييس سازمان امور مالياتي و برخي از مديران 
اين س��ازمان،  با بيان اينكه توسعه كشور بدون 
نظام مالياتي صحيح امكان پذير نيست، گفت: 
بايد نظامات جديدي در حوزه مالياتي كش��ور 
ايجاد ش��ود و همه بايد در حوزه فرهنگ سازي 
مالياتي فعاليت كنند و جنبه ه��اي اقناعي آن 
توسط رسانه ها ارايه شود. او با بيان اينكه ساختار 
دولت باي��د كوچك و ب��ه اندازه دخل كش��ور، 
هزينه شود افزود: در حوزه مالياتي بايد بهسازي 
روش ها، حركت به سمت نظام هاي هوشمند و 
تبادل اطالعات صورت گيرد كه اگر در اين راستا 
دولت الكترونيك ايجاد شود داده ها به يكديگر 
متصل و مي توان از آن براي اداره صحيح كشور 
اس��تفاده كرد. وي با اش��اره به اينكه برخي زير 
تيغ ماليات هستند و برخي از پرداخت آن فرار 
مي كنند، ادامه داد: از توليدكننده ماليات اخذ 
مي ش��ود اما از دالل آدرس دقيقي وجود ندارد 
تا بتوان ماليات دريافت ك��رد. الريجاني با بيان 
اينكه درصد س��ود واحدهاي توليدي مشخص 
است، تاكيد كرد: ثروت هاي بادآورده مربوط به 
كارخانه ها نمي شود، چرا كه ميزان درآمدهاي 
واحدهاي توليدي مشخص است و صورت هاي 
مالي آنها نمايان مي كند كه چ��ه ميزان درآمد 
كس��ب مي كنند و ثروت ب��ادآورده اي ندارند. 
رييس مجلس ش��وراي اس��المي با اش��اره به 
اينكه مردم بايد ثروت خ��ود را در بخش توليد 
س��رمايه گذاري كنند اف��زود: م��ردم بايد پول 
خود را وارد حوزه توليد كنند. وي با بيان اينكه 
هزينه هاي توليد در كشور افزايش يافته است، 
ادام��ه داد: بايد به بخش توليد كش��ور كمك و 
اگر واحدي جريمه مالياتي داش��ته بخش��وده 
ش��ود، البته اين مصوبه مي تواند براي دو يا سه 
سال ساري و جاري باش��د و پس از آن متوقف 
شود. الريجاني با تأكيد بر اينكه ميزان معوقات 
مالياتي بايد كاهش يابد، تصريح كرد: تس��ّري 
ماليات به ساير امور اقتصادي همانند ارز اقدامي 
مثبت است، اما موضوع مهم تر اين است كه بايد 
از فرارهاي مالياتي كه در كشور رخ مي دهد نيز 

جلوگيري شود. 

الريجاني در نشست با وزير اقتصاد 
و مسووالن سازمان امور مالياتي: 

آدرس دقيقي از دالل ها 
براي اخذ ماليات وجود ندارد

جهان

 ميلياردرها نمي توانند
صلح جهاني را بخرند
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جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ديروز با حضور 
سران قوا برگزار ش��د و كليات اصالح س��اختار بودجه 
در ۴ محور اصلي به تصويب رس��يد. به گ��زارش پاد، در 
اين جلسه سران سه قوه به رياس��ت رييس جمهور و با 
حضور س��اير اعضا، جمع بندي كميته هاي كارشناسي 
از چارچوب هاي كلي و محورهاي كالن اصالح ساختار 
بودجه ارايه گرديد. اين اصالحات مبتني بر برنامه هاي 
اقتصاد مقاومتي و سياست هاي كلي ابالغي مقام معظم 
رهبري در موارد ذي ربط و همچنين اصالحات اساسي 

مورد ني��از براي كاس��تن وابس��تگي بودجه كش��ور به 
درآمدهاي نفتي و ثبات اقتصادي تنظيم ش��ده اس��ت.  
كليات اصالح ساختار بودجه در ۴ محور اساسي شامل 
درآمدزايي پايدار، هزينه كرد كارا، ارتقاي ثبات، توسعه و 
عدالت و اصالحات نهادي و نظام بودجه ريزي به تصويب 
رسيد. سران س��ه قوه و اعضاي جلسه با تصويب كليات 
ياد ش��ده موافقت و مقرر كردند موضوعات اولويت هاي 
اصالح س��اختار در چارچوب طرح كلي در دس��تور كار 

جلسه آتي قرار گيرد. 

كليات اصالح ساختار بودجه در ۴ محور اصلي تصويب شد

خبر

خجستهميالدحضرتامامرضاعليهالسالمراتبريكميگوييم



روي موج خبر

    دلتنگ صراحت و خلوص ابوذرها هستيم؛ 
مهر|

دبير شوراي عالي امنيت ملي در سالگرد شهادت 
جانشين لشكر ۲۷ محمد رسول اهلل)ص( نوشت: 
دلتنگ صراحت و خلوص ابوذرها هستيم. شمخاني 
در اين متن نوش��ته اس��ت: »آهنگ صداي رسا و 
بي پرده اش، صراحت و خلوص ابوذر را در جانمان 
جاري مي كرد. اين روزها جاي رفقاي ناب و همراه 
كه تا پاي جان در كنارت باشند و چشم در چشم و 
يكدل جلويت در بيايند و نظر مخالفشان را بگويند 
چقدر خاليست. اگر بودند و چون ايام يك رنگي و 
صداقت، با هم بوديم، دنيايمان چقدر باصفاتر بود، 
چقدر به حق نزديك ت��ر بوديم و چقدر دل هامان 
گرم تر و مطمئن ت��ر. در معرك��ه گله گذاري ها و 
دلخوري ها و تسويه حساب هايي كه همه بوي دنيا 
مي دهد، نبودنشان بيش از هميشه، داغ بر دل هامان 

مي گذارد.«

    ترامپ وارد جنگ شود انتخابات را باخته 
است؛ايرنا|

عضو شوراي مركزي حزب اعتدال و توسعه با بيان 
اينكه ترامپ وارد جنگ ش��ود انتخابات را باخته 
است، گفت: بايد در برابر فشارهاي اقتصادي دشمن 
با تدبير مناس��ب راه حل پيدا كنيم. اكبر تركان با 
اشاره به سياست هاي ترامپ عليه ايران و مديريت 
رفتار و شيوه مواجهه با وي، اظهار داشت: ترامپ وارد 
جنگ شود انتخابات را باخته است بنابراين ورود به 
جنگ به معناي واگذار كردن صحنه انتخابات است. 
تركان درباره مخالفت هاي برخي گروه ها و اشخاص 
با برجام بدون در نظر گرفتن منافع ملي، گفت: با 
وجود آنكه امريكا از برجام خارج شده، برجام هنوز 
هم توافق خوب و در جهت منافع كشور است كه 

بايد آن را حفظ و با آن كار كنيم.

    تهدي�د نظامي عليه اي�ران ديگر كارايي 
ندارد؛سپاه نيوز|

مسوول قرارگاه فرهنگي و اجتماعي بقيه اهلل)عج( با 
بيان اينكه جنس تهديدات تغيير كرده است، گفت: 
در گام اول انقالب تهديدهاي دفاعي و امنيتي بود 
اما امروز اين تهديدها ديگر كارايي ندارند. سرلشكر 
محمدعل��ي جعفري در گردهمايي مس��ووالن و 
اعضاي مراكز استاني سازمان فضاي مجازي سراج، 
بابيان اينكه در دهه پنجم انقالب اسالمي جنس 
تهديدها متفاوت از دهه هاي قبل اس��ت، گفت: 
اگ��ر در گام اول انقالب صرفًا با تهديدهاي دفاعي 
و امنيتي ها مواج��ه بوديم، در آغ��از گام دوم اين 
تهديدها ديگر كارآيي ندارند زيرا دشمن مي داند 
كه اگر دست به غلطي زند، بي آبرو مي شود. پاسخ 
تهديد نرم را جوانان مومن و متعهد بايد بدهند بايد 
براي حضور مردم در عرصه هاي مختلف تالش كرد 
و بستر سازي براي اين حضور خيلي سخت تر است.

    گزينه ه�اي مختل�ف در مورد گام س�وم 
بررسي شده است؛برنا|

سخنگوي سازمان انرژي اتمي گفت: گزينه هاي 
مختلف در مورد گام سوم بررسي شده ولي اينكه به 
كدام گزينه روي بياوريم مستلزم تشكيل جلسات 
و گفت وگو اس��ت. »به��روز كمالون��دي« درباره 
اظهارات يكي از مقامات كشورمان در اين باره كه 
غني س��ازي ۲0 درصد در گام سوم منتفي است، 
گفت: مي گويند »چو فردا شود، فكر فردا كنيم«. 
ما فعال به فكر امروز هس��تيم. امروز غني سازي را 
با درصد باالتر ش��روع كرده ايم و ت��ا 60 روز ديگر 
گام ها مش��خص اس��ت. وي اف��زود: در مورد گام 
س��وم تصميم گيري به موقع خودش اتخاذ اعالم 
خواهد شد. االن تصميم نهايي گرفته نشده است. 
گزينه هاي مختلف بررسي شده ولي اينكه به كدام 
گزينه روي بياوريم مس��تلزم تشكيل جلسات و 

گفت وگو است.

    جلسه ويژه براي بررسي طرح هاي مقابله 
با تحريم هاي امريكا؛تسنيم|

سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس از بررسي 
طرح هاي مقابله با تحريم هاي امريكا در جلسه ويژه 
اين كميسيون خبر داد. سيدحسين نقوي حسيني 
از حضور امير س��رتيپ امير حاتم��ي وزير دفاع و 
پشتيباني نيرو هاي مسلح در اين كميسيون خبر 
داد و گفت: قرار است وزير در اين جلسه گزارشي 
از آخرين وضعيت توس��عه حوزه دفاعي كشور و 
همچنين دس��تاورد هاي ايران در حوزه دفاعي به 

اعضاي كميسيون امنيت ملي ارايه دهد.

    كشف و ضبط بزرگ ترين باند قاچاق اسلحه 
توسط وزارت اطالعات؛تسنيم|

با تالش سربازان گمنام امام زمان)عج( بزرگ ترين 
باند قاچاق اس��لحه توس��ط س��ربازان گمنام آقا 
امام زمان)عج( گلس��تان كش��ف و ضبط شد. با 
عمليات شبانه روزي و اشرافيت اطالعاتي و امنيتي 
چندهفته اي، بزرگ ترين باند قاچاق س��الح هاي 
ممنوعه از هم پاش��يد. در اين عمليات س��ربازان 
گمنام امام زمان)عج( ١٩١ قبضه سالح غيرمجاز 
كشف شد و در همين زمينه ٤ نفر دستگير و تحويل 

مراجع قضايي شدند.

    حمايت س�خنگوي دولت ازاليحه اصالح 
قانون تابعيت ؛تعادل|

س��خنگوي دولت از مطرح ش��دن مجدد اليحه 
اصالح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان ناشي 
از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي خبر داد. علي 
ربيعي سخنگوي دولت در توئيتي نوشت: اين هفته 
درصحن علني، اليحه اصالح قانون تعيين تكليف 
تابعيت فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان 
خارجي مجددا مطرح است. وي در اين باره اضافه 
كرد: اين امري انساني و اخالقي واتفاقا مقوم امنيت 
ملي اس��ت.نبايد به بهانه هاي امنيتي عده اي را از 
حق شان باز داشت  اميدوارم نهادهاي مدني بيشتربه 

اين امر بپردازند .

ايران2

سخنگوي شوراي نگهبان :

شوراينگهباننيتخوانينميكند
گروه ايران| 

سخنگوي شوراي نگهبان ديروز در نشست خبري كه به 
مناسبت سي و نهمين س��الگرد تأسيس شوراي نگهبان 
برگزار شد، اظهار كرد: سالروز تشكيل شوراي نگهبان است. 
مصوباتي داشتيم كه از سوي مجلس و دولت براي ما ارسال 
شده است. در ۸ مصوبه عدم مغايرت با موازين شرع و قانون 
اساسي در مرحله اول يا مرحله دوم و يكي دو نوبت رفت و 
برگشت تشخيص داده نشد و نظرات به مجلس اعالم شد. 
چند مصوبه اليحه و اساسنامه نيز از سوي اعضاي شوراي 
نگهبان داراي ابهام و ايراد و مغاير با قانون اساس��ي و شرع 
تش��خيص داده شدند. وي در پاسخ به س��والي در رابطه با 
برگزاري انتخابات الكترونيك خاطرنشان كرد: همكاري 
خوبي در حال انجام است و هر جا كه از نظر فني بتوانيم پيش 
ببريم انجام خواهد شد و احراز هويت ها هم قطعي خواهد 
بود. كدخدايي در رابطه با فيلم انتس��ابي به دولت و وزارت 
خارجه و اينكه آيا فيلم سازان اجازه دارند از نهاد متبوع شما 
هم فيلمي بسازند؟ تصريح كرد: هر اندازه مي خواهند فيلم 
بسازند. البته كم هم نمي سازند. ادعاهاي مزخرفي كه مطرح 
مي شود كم نيست. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به 
س��والي در رابطه با معرفي يك نماينده مجلس به عنوان 
عضو حقوقدان شوراي نگهبان، گفت: ما فارغ از پاسخگويي 
هستيم و از اختيارات رييس قوه قضاييه است و نمايندگان 
مجلس تصميم گيري مي كنند. قطعاً هر كسي كه به شوراي 
نگهبان مي آيد بايد فارغ از اظهارنظرها و مصاديق سياسي 
عمل كند. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا با توجه 
به ادعاي رييس مجم��ع نمايندگان اصفهان در خصوص 
اعمال نفوذ در انتخاب برخي از نمايندگانشان، گزارشي به 
شوراي نگهبان رسيده است، بيان كرد: اين روزها همه ادعا 
مي كنند براي ش��وراي نگهبان گزارش ارسال كرده اند اما 
اينكه كجا رفته و چه شده است را خبر نداريم. اگر مطلبي 
هس��ت طبق روال معمول به بررسي صالحيت ها مربوط 
مي شود. سخنگوي شوراي نگهبان در رابطه با اينكه برخي 
معتقدند زيرساخت ها براي برگزاري انتخابات الكترونيكي 
فراهم نيست و امكان تقلب وجود دارد و پاسخ به اين شبهات 
عنوان كرد: ما چه جوابي بدهيم؟ اگر بگوييم الكترونيكي شود 

مي گويند چرا؟ اگر بگوييم الكترونيكي نشود مي گويند چرا؟ 
نسبت به مشاركت ان شاءاهلل اسفندماه مردم پاسخ محكمي 
به اين ياوه گويي ها خواهند داد و ما و شما هم در اين سالن 

گزارش انتخابات را مرور خواهيم كرد.

     ماجراي خريد و فروش آرا
كدخدايي در رابطه با ادعاي اخير يكي از نمايندگان در رابطه 
با فروش رأي معتادين به مبلغ ۲00 هزار تومان و اينكه آيا 
شوراي نگهبان ورودي به اين موضوع داشته است؟ گفت: 
اگر مطلبي باشد حتماً بررسي مي شود. خريد و فروش رأي 

جرم اس��ت و به قوه قضاييه ارجاع مي ش��ود و قوه قضاييه 
رسيدگي مي كند.  وي در رابطه با اعتقاد برخي كارشناسان 
مبني بر اينكه اعمال محدوديت براي ورود به حرفه وكالت 
با سياست هاي كلي نظام، اقتصاد مقاومتي و اصل ۴۴ قانون 
اساس��ي مغايرت دارد، آيا تاكنون ش��وراي نگهبان به اين 
موضوع ورود كرده است؟ گفت: آيا اين درصالحيت ما است؟ 
اينها نياز به قانون دارد و در حوزه قوه قضاييه و قوه مجريه 
است. اگر قانوني دارد نسبت به قانون اظهارنظر مي كنيم. وي 
در پاسخ به اين سوال كه آيا اصالح طلباني مانند تاج زاده و...

تأييد صالحيت مي شوند؟ گفت: نمي دانم. از من مصداق را 

سوال نكنيد. كدخدايي در پاسخ به سوال ديگري در رابطه 
با ادعاي محمود صادقي مبني بر اينكه در يكي از مساجد 
۲00 ميليون پول گرفته مي ش��د و برخي از نمايندگان را 
تأييد صالحيت مي كردند و گفته اند اين موضوع را در شورا 
مطرح كردند، بيان كرد: پاسخ را همان جا داديم و گفتيم 
اگر مدركي دارند به نهادهاي نظارتي مراجعه و اعالم كنيد. 
اينكه در رسانه مطرح شود ممكن است اهداف ديگري داشته 
باشيم. االن هم در هيات نظارت بر نمايندگان شكايت كرديم 
كه مداركشان را آنجا ارايه كنند. از آن جلسه ۳ سال گذشته 

است پس معلوم است مقاصد ديگري دارند.

     اصالح قانون انتخابات
سخنگوي ش��وراي نگهبان در پاسخ به س��وال ديگري در 
رابطه با اصالح قانون انتخابات و اينكه تلويحاً نظرات شوراي 
نگهبان را مطرح كرديد و گفتيد مجلسي ها تمايلي به اصالح 
قانون انتخابات ندارند آيا نبايد به نيت اين افراد شك كرد؟ 
خاطرنشان كرد: ما نيت خواني نمي توانيم كنيم، كاري هم 
نمي توانيم كنيم، فقط بايد تالش كنيم قانون انتخابات اصالح 
شود. وي در پاسخ به اين سوال كه مهلت قانوني مجلس براي 
تعيين تكليف حقوقدانان شوراي نگهبان تا چه زماني است؟ 
گفت: به دليل اينكه مجلس تعطيل بوده است احتماالً بايد 
در اين هفته تعيين تكليف كنند چون مهلت ما تا ۲6 تيرماه 
است. سابقه داشته است كه تعويق هم افتاده اما اگر بخواهيم 
در چارچوب دوره اي پيشبيني كنيم اميدواريم همين هفته 
تا ۲6 تيرماه انجام شود. كدخدايي در رابطه با ويژگي هاي 
يك نهاد ملي براي نظارت بر انتخابات شوراها، تاكيد كرد: 
ويژگي ها به قانون باز مي گردد. مهم اين است كه چنين نهادي 
نداريم و واگذاري آن به مجلس نيز تجربه نشان داده خيلي 
مفيد نبوده و خودشان هم اعتراف دارند و دوستان شوراي 
عالي استان ها هم در جلسه نگران همين مطلب بودند. من هم 
پيشنهاد اين نهاد را دادم بلكه مشكالت رفع شود. سخنگوي 
شوراي نگهبان در رابطه با اينكه بارها عمداً بررسي صالحيت 
كانديداها به تيغ نقد سپرده ش��ده، امروز برخي اشخاص 
شاخص عنوان مي كنند كه بايد با شوراي نگهبان وارد البي 
شوند، گفت: شوراي نگهبان با كسي البي نمي كند. گوش 
ما نسبت به پيشنهادها و راهكارهاي مفيد باز است و فرقي 
نمي كند از چه جناحي باش��د. نسبت به باج خواهي، زياده 
خواهي و البي گوش هاي ما ناشنوا خواهد بود مالك شوراي 
نگهبان قانون است. وي در رابطه با سوالي مبني بر مشكل 
وجود صف هاي طوالني در انتخابات پرش��ور و تعامل براي 
حل اين موضوع خاطرنشان كرد: بخشي از راه حل ما به توسعه 
شعب مخصوصاً در مناطقي كه جمعيت بيشتري دارد مربوط 
مي شود. در بخشي هم انتخابات الكترونيك مي تواند كمك 
كند. البته اين روش هم گاهي مشكل ايجاد مي كند و عكس 
عمل مي شود. افزايش شعب در دوره هاي گذشته انجام شد 

اين دوره هم احتمال آن وجود دارد.

رييس قوه قضاييه: 

توضيحات در مورد پرونده متهمان جاسوسي از مراكز نظامي در پوشش فعاليت هاي زيست محيطي

توسعه اقتصادي بايد در پرتو حفظ محيط زيست باشد

گروه ايران|
رييس دس��تگاه قضا معتقد اس��ت: امروز محيط زيست 
انسان ها، جانوران و موجودات مختلف در اين عالم بايد حفظ 
شود و الزمه زندگي كردن بشر و زنده بودن طبيعت حفظ 
محيط زيست اس��ت.  به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، 
آيت اهلل رييسي در »نشست هم انديشي با فعاالن محيط 
زيست با موضوع احقاق حقوق عامه در حوزه محيط زيست« 
با اشاره به اسناد باالدستي و اصل پنجاهم قانون اساسي كه 
بر حفاظت از محيط زيست تاكيد دارد، ادامه داد: ضرورت 
توسعه يافتگي كشور را همگان احساس مي كنيم. امروز 
كشور ما بايد توسعه اقتصادي پيدا كند؛ اما هرگونه توسعه 
فرع بر حفظ محيط زيست است. وي گفت: احداث هر سد، 
پااليشگاه و كارخانه بزرگ و كوچك و هر كارگاه فرِع برآن 
است كه بايد محيط زيست حفظ شود؛ يعني اگر بر اساس 
مطالعات معلوم شود كه اينجا محيط زيست به خطر مي افتد، 
اين كارخانه، موسسه توليدي و بنگاه را نبايد آنجا احداث كرد 
و بايد جاي ديگري براي آن انتخاب كرد كه محيط زيست در 
مخاطره قرار نگيرد. رييس قوه قضاييه در ادامه عنوان كرد: 
امروز حفظ محيط زيست از مهم ترين معروف هاست و اين 
هم وظيفه همگان است و وظيفه همه آحاد مردم است كه 
به عنوان يكي از معروف ها بايد محيط زيست را حفظ كرد. 
وي افزود: حفظ گونه هاي گياهي و جانوري دراين كشور يك 
مساله بسيار مهم است. اگر افراد ببينند امروز تخريب گران، 
محيط زيست را تهديد مي كنند، كساني كه وابسته به قدرتند 
يا وابسته به ثروت هستند و با اتكا بر قدرت و وابستگي شان 

به يك سازمان قدرتمند و يك شخص قدرتمند كار هاي 
ضد محيط زيست مي كنند، ما چطور انجام اين كار را براي 
يك فرد عادي ممنوع بدانيم؟ حتما از يك سازمان، دستگاه 
و موسسه به هيچ عنوان چنين رفتاري پسنديده نيست و 
نه تنها پسنديده نيست، بلكه واقعا بايد در مقابل آن ايستاد.

حجت االسالم رييسي با بيان اينكه حفظ محيط زيست يك 
اصل اساسي است و ساير موارد از جمله الزامات توسعه اي در 
فرع اين اصل قرار دارند، گفت: گاهي مشاهده مي شود كه 
براي يك پروژه اقتصادي محيط زيست را تخريب مي كنند 
و اين امر باعث وارد آمدن خسارت هاي جبران ناپذير به آب 
و جنگل و خاك و ساير مولفه هاي محيط زيستي مي شود.

     ضرورت هاي محيط زيستي
رييس قوه قضاييه تصريح كرد: اگر براي تغيير در محيط 
زيست يك سري استثناها و ضرورت هايي وجود دارد، اين 
استثناها و ضرورت ها را بايد قانونگذار تعيين كند. اگر در 
منطقه اي نياز ضروري به تغيير بخش��ي از محيط زيست 
وجود دارد، تشخيص اين امر نبايد در اختيار يك بخشدار يا 
فرماندار يا شوراي شهر يا شوراي ده مرتبط با آن منطقه باشد؛ 
بلكه تصميم گيري در اين رابطه بايد در يك جمع علمي و 
تخصصي كه در جايگاه هاي مسووليت و مسووليت پذيري 
هستند، باشد. وي تصريح كرد: گاهي شاهد تغييراتي در 
محيط زيست به واسطه برخي مجوزها هستيم كه خود آن 
مجوزها نيز محل ترديد هستند. يعني مركزي كه آن مجوز 
را براي ايجاد تغيير در محيط زيست صادر كرده، اصال در 

جايگاه صدور چنين مجوزي نبوده است. حجت االسالم 
رييسي با اشاره به تاكيدات حضرت امام )ره( و مقام معظم 
رهبري پيرامون مقوله حفظ محيط زيست گفت: مقام معظم 
رهبري در س��ال 9۲ به صورت مستوفي و كامل بياناتي را 
در خصوص حفظ محيط زيست ايراد فرمودند و اين امر را 
وظيفه همگان دانستند. آيت اهلل رييسي با اشاره به ساخت 
زراد خانه ها توس��ط قدرت هاي استكباري و آسيبي كه از 
اين ناحيه به محيط زيس��ت انسان ها وارد مي شود، گفت: 
مس��تكبرين عالم و در راس آنها غربي ها به واسطه منافع 
شخصي و گروهي و با سالح هايشان، محيط زيست مردم 
دنيا را به خطر انداختند و به دريا ها و جانوران دريايي آسيب 
مي رسانند. اين امر ناشي از روحيه استكباري و خودخواهي 
آنهاست. وي گفت: ما هم معتقديم كه بايد بافت هاي فرسوده 
را تعمير كرد؛ اما نه به قيمت از بين بردن فرهنگ يك منطقه. 
متاسفانه در شهر مشهد مقدس اين اتفاق افتاده است و بدون 
توجه به فضاي حرم مطهر، بلند مرتبه سازي هايي صورت 
گرفته؛ به نحوي كه حرم مطهر به حاش��يه رفته است كه 
اين امر بسيار خطرناك است و همواره دغدغه مردم مشهد 
و همه مسلمانان عالم و ارادتمندان به حضرت امام رضا)ع( 
بوده است. آيت اهلل رييسي افزود: برخي بلندمرتبه سازي ها در 
مشهد مقدس باعث شده كه حرم مطهر حتي از خيابان هاي 
اطراف ديده نشود. پيش از آن حتي از مناطق اطراف مشهد و 
قبل از ورود به اين شهر مقدس نيز، زائران مي توانستند گنبد 
مطهر را ببينند؛ اما االن از مناطق نزديك هم نمي توانند گنبد 

را رويت كنند.

     سرانجام پرونده متهمان محيط زيستي
پرون��ده متهمان جاسوس��ي از مراكز نظامي در پوش��ش 
فعاليت هاي زيست محيطي يكي از مطالبات حاضرين در 
جلس��ه بود كه رييس قوه قضاييه در اين رابطه گفت: شما 
مي گوييد اين پرونده در مورد كس��اني كه در حوزه محيط 
زيست فعال بودند، مطرح ش��ده است و مي گوييد كه اين 
افراد را در سازمان، دانش��كده و موسسه مي شناختيد؛ اما 
شناخت شما در همين حوزه اس��ت. بگذاريد سازمان ها و 
دستگاه هايي كه مسووليت امنيتي دارند و اين كار در حوزه 
تخصصي آنهاست، در اين رابطه اظهارنظر كنند؛ لذا شما 
داوري نكنيد و بگذاريد داوري را قاضي انجام دهد. وي ادامه 
داد: شما بر اساس شناخت تان مي گوييد تا روزي كه فالن 
فرد با ما هم دانشكده، همخانه و همكار بود، خطايي از وي 
نديديم؛ اما بهتر است در اين رابطه داوري نهايي را به عهده 
دستگاه قضايي بگذاريد.. حجت االسالم رييسي با تاكيد بر 
اينكه بررسي اس��ناد و مدارك بر عهده دادگاه است، گفت: 
شما ممكن است ظاهر افراد را ببينيد؛ اما ممكن است زوايا و 

اليه ديگري از زندگي فرد باشد كه از ديد شما مخفي مانده 
باشد؛ لذا اجازه دهيد افراد متخصص و امنيتي ها موضوع را 
بررسي كنند. من هم در اين رابطه نظري ندارم و در اين قضيه 
بايد كار را بر عهده دادگاه گذاشت. ما منتظر مي مانيم شما 
هم تا نظر دادگاه منتظر بمانيد. حجت االسالم رييسي در 
بخش ديگري از صحبت هايش بيان داشت: در نظام سياست 
بين الملل، همكاري هاي منطقه اي و بين المللي جزو اصول 
كاري سياست ماست؛ اما در عين حال در رابطه با حفاظت از 
محيط زيست به قدر كافي اسناد، قوانين و دستورالعمل داريم 
كه بايد عملياتي و اجرايي شود. حجت االسالم رييسي با اشاره 
به ظرفيت قوه قضاييه در پيگيري موضوع محيط زيست 
افزود: دستگاه قضايي در بخش هاي نظارتي )سازمان بازرسي 
كل كشور و ديوان عدالت اداري( و با حضور در سازمان هاي 
تصميم ساز و تصميم گير موضوع محيط زيست را دنبال 
مي كند. همكارانمان در سراسر كشور بايد موضوع قوانين 
محيط زيست را به صورت جدي دنبال كنند و سازمان هاي 

مربوطه با همه ظرفيت و قدرت اين موضوع را دنبال كنند .

سياست امريكا در قبال ايران 
فاقد عقالنيت و منطق است

مديركل پيش��ين آژانس 
بين الملل��ي ان��رژي اتمي 
سياست امريكا درقبال ايران 
را فاقد عقالني��ت و مبناي 
حقوقي دانست و تاكيد كرد 
كه وضعيت كنوني پيرامون 
ايران يك بن بست است. به 
گزارش ايسنا، محمد البرادعي در گفت وگو با بي بي سي 
به انتقاد از سياست هاي امريكا درقبال ايران پرداخت و 
گفت كه از نظر او، واشنگتن در حال استفاده از شيوه القاي 
حس غرق شدن )غرق شدن مصنوعي( براي ايران است. 
البرادعي كه در كنار هانس بليكس هدايت بازرس��ان 
تسليحاتي س��ازمان ملل در عراق را بر عهده داشت، با 
تاكيد بر اينكه سياست امريكا در قبال ايران فاقد عقالنيت 
و مبناي حقوقي اس��ت، گفت كه اوضاع كنوني براي او 
يادآور روزهاي پيش از جنگ عراق اس��ت. وي تصريح 
كرد: آنهايي كه من پيش تر بهشان مي گفتم ديوانه، دارند 
براي رويارويي تالش مي كنند، از امكانات نظامي صحبت 
مي كنند و به دنبال راه رويارويي و خشونت هستند. اگر 
هدف آنها اين اس��ت كه وارد جنگ ش��وند، پس دارند 
كارشان را عالي انجام مي دهند. مديركل پيشين آژانس 
افزود: به نظر من مش��كل اصلي كنار كشيدن امريكا از 
توافق هسته اي اس��ت. توافقي كه صد در صد كارساز 

بوده است. 

 توان سپاه و قرارگاه سازندگي
در خدمت توسعه شهر تهران است
فرمانده قرارگاه سازندگي 
ب��ر  خاتم االنبي��اء)ص( 
خدمت رساني اين نهاد براي 
توسعه ش��هر تهران تاكيد 
كرد. ب��ه گزارش باش��گاه 
خبرنگاران، سعيد محمد در 
مراسم آغاز عمليات اجرايي 
پروژه جمع آوري و هدايت آب هاي سطحي مناطق ٢١ 
و ٢٢ و كنترل سيالب شمال و غرب شهر تهران، گفت: 
مشكالت تهران در همه حوزه ها از جنس ابرچالش است 
و رسيدگي به اين چالش ها، اولويت مديريت شهري 
است. وي ادامه داد: قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء خود 
را موظف مي داند تا در كنار شهرداري، پتانسيل موجود 
را در خدمت توسعه شهر تهران قرار دهد تا شاهد رفاه 
بيشتر شهروندان باش��يم. فرمانده قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبياء)ص( تاكيد كرد: يكي از مس��ائل ش��هر 
تهران، كنترل روان آب ها است؛ اين مساله در مناطق 
٢١ و ٢٢ كه نسبت به مناطق ديگرجمعيت بيشتري 
دارد به خوبي مشهود است. وي با بيان اينكه رسيدگي 
به وضعي��ت آب هاي س��طحي يك��ي از اولويت هاي 
اصلي اس��ت، تصريح كرد: فروردين ماه امسال شاهد 
مشكالت عديده در اكثر كالن شهر ها بوديم. با همين 
تدابير اميدواريم تهران يك شهر ايمن در حوزه كنترل 

روان آب هاي سطحي باشد.

 وزارت ارشاد 
پاسخگوي گراني كاغذ باشد

عضو كميسيون فرهنگي 
مجل��س گف��ت: وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي بايد 
پاسخگوي علت گراني كاغذ 
باش��د و ضمن تأمين كاغذ 
موردنياز ناش��ران و مولفان 
از طري��ق واردات، زمين��ه 
خودكفايي در اين عرصه را فراهم كند. احمد سالك در 
گفت وگو با مهر درباره علت گراني كاغذ اظهار داشت: 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بايد پاسخگوي وضعيت 
فعلي نرخ و موجودي كاغذ در كش��ور باش��د، چرا كه 
كاغذ يكي از كاالهاي اساس��ي است و بايد به حد كافي 
در كشور موجود باشد. وي با بيان اينكه با توجه به عدم 
رفع نياز كاغذ بازار، نيازمند واردات كاغذ هستيم، ادامه 
داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بايد واردات كاغذ را 
ساماندهي كند و بر آن نظارت داشته باشد تا مشكلي در 
اين عرصه ايجاد نشود. عضو كميسيون فرهنگي مجلس 
تصريح كرد: اخيراً وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گزارشي 
را به مجلس داده است مبني بر اينكه حدود ۷0 هزار تن 
كاغذ قرار است وارد كشور شود كه بعضاً هم وارد گمركات 
شده است. س��الك با بيان اينكه اين كاغذهاي وارداتي 
بايد بخش اعظمي از نيازمندي هاي ناشران و مولفان را 
تأمين كند، گفت: مساله مهم تر نظارت بر توزيع كاغذ در 

سطح كشور است.

استخراج موارد مربوط به شفافيت 
منابع مالي از قانون انتخابات

ن  كس��يو ا فر عض��و 
نمايندگان واليي مي گويد 
در ص��ورت همراه��ي 
نمايندگان و جمع آوري 
امضاء ب��ه مي��زان كافي 
اس��تخراج موارد مربوط 
به ش��فافيت منابع مالي 
از طرح اص��الح م��وادي از قانون انتخاب��ات براي 
ارايه ب��ه صحن علني صورت مي گيرد. »محس��ن 
كوهكن«، در گفت وگو با برنا درباره موضوع شفافيت 
منابع مالي در انتخابات و دغدغه هميشگي درباره 
پول ه��اي كثيف در انتخابات گفت: مس��اله اصلي 
نگراني در باب هر منبع نامعلومي و هزينه كرد پول 
غيرش��فاف در انتخابات اس��ت. او تصريح كرد: اگر 
طرح اصالح موادي از قانون انتخابات تاييد مي شد 
تا ۸0 درصد ابهامات فعلي درخصوص منابع مالي 
در فعاليت هاي انتخاباتي و كانديداها رفع و به يك 
جهش قابل توجهي در ساماندهي در اين حوزه دست 
پيدا مي كرديم. عضو كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس در خصوص م��وارد موجود در طرح اصالح 
موادي از قانون انتخابات درباره شفاف سازي منابع 
مالي تبليغاتي- انتخاباتي كانديداها گفت: بطور مثال 
در آنجا قيد كرده بوديم موسسات خيريه نمي توانند 
منبع كمك مالي به كانديداها براي انتخابات باشند.

تبادل اطالعات با همسايگان 
براي امنيت در مناطق مرزي

وزير كشور گفت: تالش ما 
اين اس��ت كه امر امنيت در 
مناطق م��رزي را به صورت 
پايدار ببينيم و بيشتر روي 
پدافن��د غيرعام��ل تكيه 
مي كنيم. به گ��زارش ايلنا، 
عبدالرض��ا رحماني فضلي 
ديروز در حاشيه افتتاح پاويون دولت فرودگاه بجنورد، 
در خصوص امنيت مناطق مرزي كشور، گفت: موضوع 
امنيت در كشور ما در شرايط بسيار مطلوبي قرار دارد. در 
غرب كشور استقرار مطلوب و موثر نيروها جهت كنترل 
همه مرز وجود دارد و به ع��الوه تبادل و همكاري هاي 
مشترك با كشورهاي همسايه از جمله تركيه و عراق در 
اين خصوص داريم. وي با بيان اينكه مناطق غربي جزو 
مهم ترين مناطق كشور محسوب مي شود، تصريح كرد: 
در برخي موارد عبورهاي غيرقانوني صورت مي گيرد كه 
البته تحت رصد نيروهاي ما قرار دارد و تا جايي كه الزم 
باشد طبق قوانين بازدارندگي در كشور همجوار در مرز 
و با همكاري يكديگر كار را برابر مقررات موجود دنبال 
مي كنيم. رحماني فضلي خاطرنش��ان كرد: در منطقه 
شرق نيز اس��تقرار نيروها كاملتر ش��ده است و امسال 
شوراي عالي امنيت ملي و ستاد مرزي، اعتبار خوبي براي 
ايجاد تاسيسات و تجهيزات جهت كنترل مناطق مرزي 

در نظر گرفته است.
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3 كالن

دولت آيين نامه اجرايي تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه را تصويب كرد

آياحذفيارانهپردرآمدهااجراييميشود
دولت پس از چهار ماه باالخره آيين نامه مربوط به حذف 
سه دهك باالي درآمدي از دريافت يارانه را تصويب كرد. 
براساس آيين نامه اجرايي تبصره 14 وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي مكلف شده تا با همكاري وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات و سازمان هدفمندسازي يارانه ها و وزارت 
كشور )استانداران(، طي دستورالعملي نسبت به شناسايي 
و حذف يارانه نقدي سه دهك باالي درآمدي خانوارها اقدام 
و سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است، پس از اعالم 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به حذف يارانه 

خانوارهاي اعالمي اقدام كند.
هيات وزيران در جلسه اواسط تيرماه، به پيشنهاد سازمان 
برنامه و بودجه كش��ور با هم��كاري وزارتخانه هاي امور 
اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو و تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
آيين نامه اجرايي تبص��ره )14( ماده واحده قانون بودجه 
سال 1۳۹۸ كل كشور را تصويب كرد.  به گزارش تعادل، 
در ماده 2 اي��ن آيين نامه بر وزارتخانه ه��اي نفت و نيرو 
تكليف شده است كه از طريق شركت هاي تابع ذي ربط 
تمامي دريافتي هاي )منابع( من��درج در جدول تبصره 
)14( را به حس��اب سازمان هدفمندسازي يارانه ها واريز 
كنند. همچنين خزانه داري كل كشور هم موظف است 
براساس اعالميه هاي صادر شده از سوي شركت هاي تابع 
وزارتخانه هاي يادشده، بالفاصله سهم عوارض شهرداري ها 
و دهياري ها را به حساب سازمان امور مالياتي كشور نزد 
خزانه داري كل كشور واريز كند.  همچنين سازمان امور 
مالياتي كشور موظف است عوارض مذكور را پس از وصول، 
ظرف يك ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز 

كند تا به شهرداري ها و دهياري ها پرداخت شود.

افزايشقيمتسوختتحويليبهپتروشيميها
دراين آيين نامه آمده است: وزارت نفت مكلف است قيمت 
سوخت تحويلي به پتروشيمي ها را از 1۳20ريال به ازاي 
هر مترمكعب به 2600 ريال افزايش دهد. منابع حاصل 
از اين افزايش توسط شركت ملي گاز ايران به خزانه داري 
كل كشور واريز مي شود تا مطابق بند ياد شده هزينه شود. 
در بخشي ديگر از اين آيين  نامه آمده است: نيروگاه ها شامل 
نيروگاه هاي مقياس كوچك و بزرگ كه تمامي برق خود 
را به شبكه سراسري برق تحويل مي دهند مكلفند به ازاي 
هر ليتر فرآورده نفتي و هرمتر مكعب گاز طبيعي تحويلي 
مبلغ پنجاه )۵0( ريال با احتساب عوارض و ماليات بر ارزش 
افزوده به صورت نقدي در قبال صورت حساب صادر شده 
توسط شركت هاي ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران و ملي گاز ايران از طريق ش��ركت توانير به حساب 

سازمان هدفمندسازي يارانه ها واريز كنند. 
كل مبالغ واريزي بابت س��وخت مصرفي از ابتداي سال 
پس از تخصيص سازمان در اختيار وزارت نيرو )شركت 
مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي( قرار مي گيرد 
تا پس از پرداخ��ت ماليات و عوارض موضوع رديف )1۳( 
پرداختي ه��اي )مصارف( جدول تبص��ره )14(، مطابق 
رديف )14( پرداختي هاي )مصارف( جدول مذكور براي 
بازپرداخت تعهدات وزارت نيرو بابت نيروگاه هاي سيكل 

تركيبي )خصوصي و دولتي( پرداخت و هزينه شود.
نيروگاه هاي خارج از ش��بكه سراسري كه برق خود را به 
قيمت تكليفي به فروش مي رسانند موظفند مبلغ ششصد 
و شصت و يك )661( ريال به ازاي هر ليتر فرآورده نفتي 

و هر مترمكعب گاز طبيعي تحويلي به صورت نقدي در 
قبال صورتحساب صادر ش��ده توسط شركت هاي ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و ملي گاز ايران 

پرداخت كنند.
همچنين وزارت نيرو از طريق ش��ركت هاي تابع موظف 
است برق نيروگاه اتمي بوشهر را به طور متوسط معادل يك 
هزار ريال به ازاي هر كيلو وات ساعت خريداري و به صورت 

ماهانه با نيروگاه مذكور تسويه حساب كند.
وزارت نفت مكلف است از طريق شركت هاي تابع نسبت 
به پرداخت هزينه خدمات جايگاه هاي س��وخت بنزين، 
نفت گاز و نفت س��فيد( به روش حق العمل و درصدي از 
ارزش ريالي فروش سوخت و همچنين هزينه حمل و نقل 
فرآورده هاي نفتي به جايگاه هاي عرضه سوخت اقدام كند. 
با افزايش قيمت گاز طبيعي فشرده )CNG(، وزارت نفت 
مكلف است از طريق شركت هاي تابع منابع حاصل را به 
منظور تقويت ايمني و توسعه هوشمندسازي جايگاه ها 
هزينه كند. همچنين سازمان هدفمندسازي يارانه ها از 
طريق خزانه داري كل كشور مكلف است ماليات بر ارزش 
افزوده فروش داخلي فرآورده هاي نفتي، گاز طبيعي و برق 
را متناسب با واريز منابع مربوط به صورت علي الحساب، تا 
تخصيص سازمان به حساب مربوط سازمان امور مالياتي 

كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز كند.
همچنين كليه واحدهاي آموزشي دولتي وزارت آموزش 
و پرورش از پرداخت هزينه هاي آب، برق و گاز طبيعي )در 
صورت رعايت الگوي مصرف( تا سقف يك هزار ميليارد 
ريال معاف هس��تند. در بخش ديگ��ري از اين آيين نامه 
آمده اس��ت: طبق قانون برنامه پنج س��اله ششم توسعه 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، 
وزارتخانه ه��اي نف��ت و نيرو و بانك مرك��زي جمهوري 

اس��المي ايران موظفند ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ اين 
آيين نامه، تمامي گردش مالي و حساب هاي ريالي و ارزي 
شركت هاي مشمول اين آيين نامه را از مبادي اوليه وصول 
صرفا از طريق حساب هاي افتتاح شده نزد بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران انجام دهند. همچنين بانك مذكور 
مكلف اس��ت بانك هاي عامل را موظف به مسدود كردن 

ساير حساب  شركت هاي مذكور كند.

منابعصرفهجوييشدهسهمسرمايهگذاران
بازپرداخت هاي تعهدات ارزي و ريالي ماده )12( قانون رفع 
موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 
1۳۹4، به تفكيك ۳0 هزار ميليارد ريال به شركت ملي گاز 
ايران براي طرح هاي گازرساني، 10 هزار ميليارد ريال به 
شركت ملي نفت ايران براي طرح هاي بهينه سازي مصرف 
انرژي و يك هزار ميليارد ريال به شركت ملي نفت ايران 
براي طرح هاي جمع آوري گازهاي همراه و مشعل است.

در تبصره آن آمده اس��ت: با توجه به اينك��ه منابع ارزي 
صرفه جويي ش��ده حامل ه��اي انرژي بر حس��ب قانون 
متعلق به سرمايه گذاران عامل صرفه جويي است، وزارت 
نفت از طريق شركت هاي تابع مكلف است وجوه حاصل 
از صادرات فرآورده هاي نفتي متعلق به س��رمايه گذاران 
عامل صرفه جويي را پس از تخصيص معادل ريالي توسط 
س��ازمان و پرداخت سازمان هدفمندس��ازي يارانه ها به 
ذي نفع مربوط براساس نرخ تسعير حواله به ارز منشأ اوليه 
تحويل دهد. در بخشي از اين آيين نامه آمده است: قيمت 
هر بشكه نفت خام و ميعانات گازي تحويلي پااليشگاه ها 
معادل مبلغ ۹7۳ هزار و ۹74 ريال پيش بيني و رقم قطعي 
بر مبناي عملكرد نهايي مشخص خواهد شد. بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران مكلف است ارز حاصل از فروش 

صادرات��ي فرآورده هاي نفتي را با نرخ تس��عير نيمايي از 
شركت هاي تابع وزارت نفت خريداري كند.

41هزارميلياردتومانيارانهبهمردم
در ماده سه اين آيين نامه درباره مصارف هدفمندي يارانه ها 

آمده است: 
   مبلغ 411 ه��زار ميليارد ريال با اولويت براي پرداخت 

نقدي و غيرنقدي خانوارها.
   مبلغ ۸4 هزار ميليارد ريال براي پرداخت نقدي جهت 
كمك به كاهش فقر مطلق خانوارهاي هدف و بيمه زنان 

سرپرست خانوار و بدسرپرست.
شيوه نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان و وزارت تعاون، 
كار و رف��اه اجتماعي ظرف ي��ك ماه از تاري��خ ابالغ اين 

آيين نامه تهيه و ابالغ مي شود.
در تبصره آن آمده است: مبلغ ۳ هزار ميليارد ريال از اعتبار 
اين بند براي بيمه تامين اجتماعي زنان سرپرست خانوار 

و بدسرپرست از ابتداي سال 1۳۹۸ اختصاص مي يابد. 
همچنين مبلغ 4۹ هزار ميلي��ارد ريال، در اختيار وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد تا براي 
اجراي بيمه افراد فاقد بيمه س��المت از طريق س��ازمان 
بيمه س��المت ايران، كاهش مي��زان پرداختي بيماران 
بستري در بيمارستان هاي وابسته به آن وزارت، حفاظت و 
حمايت مالي از بيماران صعب العالج و خاص هزينه كرده 
و گزارش عملكرد مربوط را به صورت ماهيانه به سازمان 

هدفمندسازي يارانه ها ارايه كند.
همچنين دراين بخش��نامه آمده است: مبلغ 61 هزار و 
4۵0 ميليارد ريال باب��ت خريد تضميني گندم و يارانه 
نان تخصيص مي يابد. از ابتداي س��ال 1۳۹۸ يارانه آرد 
صنف و صنعت ح��ذف و منابع حاص��ل از آن به خريد 

تضميني گندم اختصاص مي يابد. همچنين س��ازمان 
هدفمندي ها موظف است مبلغ 21 هزار و 16۵ ميليارد 
ريال را از متناسب با دريافتي ها براي مواردي اعم از موارد 

زير هزينه كند: 
اجراي اهداف مندرج در ماده )۳۹( قانون برنامه پنج ساله 
ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 
اسالمي ايران اعم از: ارتقاي شاخص هاي عدالت اجتماعي، 
كمك به واحدهاي توليدي و توس��عه صادرات كمك به 
هزينه سوخت راه آهن، هزينه حمل سوخت )فته سفيد و 
گاز مايع( و آره عشاير، كمك به احداث مسكن محرومين. 
همچنين پرداخت س��هم بيمه كارفرما بابت اش��تغال 
فارغ التحصي��الن دانش��گاهي و كمك هزين��ه آموزش 
كارورزي بيكاران، افزايش سرمايه صندوق هاي ضمانت 

سرمايه گذاري جهت تسهيل تامين وثايق مورد نياز 
   تأمين بيس��ت درصد )20( كمك به رزمندگان معسر 

كسري هزينه درمان تكميلي جانبازان و ايثارگران 
   پوشش بيمه اقشار خاص )شاغالن صنايع دستي از قبيل 

قاليبافان و زيلوبافان، زنان سرپرست خانوار( 
   افزايش سرمايه و منابع صندوق كارآفريني اميد

    اجراي قانون حمايت از حقوق معلوالن
گفتني اس��ت اعتبارات موارد، متناسب با تحقق منابع، 
توسط س��ازمان به دس��تگاه هاي اجرايي مربوط ابالغ و 
در چارچ��وب موافقتنامه متبادله با س��ازمان به مصرف 

خواهد رسيد.

تكليفبرايحذفيارانهسهدهكبااليجامعه
همچني��ن در ماده 6 اين آيين نامه آمده اس��ت: وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات و سازمان هدفمندسازي 
يارانه ها و وزارت كشور )استانداران(، طي دستورالعملي 
ك��ه ظرف مدت يك م��اه از تاريخ اب��الغ اين آيين نامه 
تهيه مي كند، نسبت به شناسايي و حذف يارانه نقدي 
س��ه دهك باالي درآمدي خانوارها اقدام كند، سازمان 
هدفمندس��ازي يارانه ها موظف اس��ت، پ��س از اعالم 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به حذف يارانه 

خانوارهاي اعالمي اقدام كند.
در تبصره يك آن آمده اس��ت: خانوارهاي حذف شده 
مي توانند نس��بت به اعتراض در خص��وص قطع يارانه 
خ��ود و افراد تحت تكفل با اعالم رضايت از دسترس��ي 
وزارت ياد شده به كليه اطالعات بانكي و ارايه اطالعات 
و مس��تندات الزم، اقدام نمايند، وزارت مذكور مكلف 
اس��ت پس از بررسي مس��تندات ارايه ش��ده. اسامي 
سرپرستان خانوارهاي واجد شرايط دريافت يارانه نقدي 
را مجددا به سازمان هدفمندسازي يارانه ها اعالم نمايد 
تا در اولين نوبت، پرداخت يارانه نقدي آنها برقرار شود. 
وزارت يادشده موظف است نتايج را به كليه معترضين 

اعالم كند.
در تبصره 2 آن نيز چنين آمده است: وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي و سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف 

به تبادل اطالعات موضوع اين ماده با يكديگر هستند.
در ماده 7 آن نيز درباره شرايط مشموليت مواليد به يارانه 
آمده است: مواليد جديد صرفا با تاييد وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي و در صورت وجود منابع با رعايت قوانين 

و مقررات مربوط مشمول دريافت يارانه خواهند بود.

بروكراسيشديددولتيمانعبهبودفضايكسبوكار
مديركل توس��عه كارآفرين��ي وزارت كار با بيان اينكه 
كشورهاي همسايه در سهولت كسب و كار از ايران پيشي 
گرفته اند، بروكراسي شديد دولتي را اساسي ترين موانع 

در اين حوزه عنوان كرد.
رحيم سرهنگي در گفت وگو با مهر، با اشاره به راهكارهاي 
عملياتي براي بهبود فضاي كس��ب و كار اظهار داشت: 
اينكه چالش ها و قوانين مخل كسب و كار چه مواردي 
هس��تند، سال هاست مورد س��وال فعاالن و مخاطبان 
جامعه هدف اس��ت. ش��ايد برايتان جالب باشد كه در 
رتبه بندي 201۹ افغانستان و تركيه جزو 10 كشور داراي 
بيشترين رشد رتبه در شاخص »بهبود سهولت كسب 
و كار و فضاي كسب و كار آسان« هستند و شايد بيشتر 
تعجب كنيد كه گرجستان رتبه ششم در اين رتبه بندي 
را دارد، كشوري كه شايد تا چند سال قبل جزو رتبه هاي 
باال در اين رتبه بندي نبود و پس از اصالحات ساختاري 
رتبه شفافيت و سهولت كسب و كار آن تغيير كرد. وي 
با بيان اينكه رتبه س��هولت كس��ب و كار ايران در سال 
201۹ نيز همچنان در جايگاه 12۸ جهان است، افزود: 
اين در حالي است كه كشورهاي همسايه ايران با سرعت 
از كشور ما پيشي گرفته اند. مديركل توسعه كارآفريني 
و بهره وري نيروي كار در وزارت كار ادامه داد: اگر امروز 

از بخش خصوصي بپرسيد كه دولت براي بهبود فضاي 
كسب و كار چه اقداماتي بايد انجام دهد، قطعًا پاسخ آنها 
اين خواهد بود كه همين كه دولت كاري نكند بزرگ ترين 
كمك است؛ اما آيا واقعًا دولت وظيفه اي در قبال بهبود 
س��هولت فضاي كس��ب و كار ندارد يا ب��ه دليل اينكه 
دولت ها نقش خود را به خوبي در اين حوزه بازي نكردند 
از اقدامات دولت نااميد ش��دند؟ سرهنگي تاكيد كرد: 
بارها در جلسات مشترك بين بخش خصوصي و دولت 
نمايندگان هر دو گروه وارد گفت وگو، جدال، مناظره، 
مذاكره، بده بستان و هر چيزي شبيه اين شده اند تا مانعي 
از سر راه كسب و كار بردارند اما در واقع نمايندگان بخش 
خصوصي هم خيلي نتوانسته اند به اصالح و تسهيل اين 

فرآيند كمك كنند. 
وي با اشاره به بررسي قوانين مربوط به تجارت و مقايسه 
اين قوانين با ساير كشورها در يكي از جلسات مشترك 
بين نمايندگان بخش خصوصي و دولت گفت: واقعيت 
اين است كه نكات و ضعف ها خيلي قابل توجه نبود كه 
در عمل اين فاصله محس��وس است. اين مقام مسوول 
در وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي، با تاكيد بر اينكه 
بس��ياري از ايده ها و استراتژي هاي حوزه بهبود فضاي 
كسب و كار در ساير كش��ورها، در ايران نيز به نوعي در 

امور سياست گذاري مطرح شده اس��ت، گفت: اما اين 
استراتژي ها در اجرا ناقص بودند. پس اين سوال مطرح 
مي شود كه مشكل فضاي كسب و كار ايران از كجاست و 
مساله چيست كه تمام راه حل ها مطرح شده اما هيچ گاه 
به درستي اجرا نشدند يا بدون پيش نيازهاي آن به صورت 
صوري در دستور كار سياست گذاران قرار گرفته است. 
سرهنگي با اش��اره به داليل ناكارآمدي فضاي كسب و 
كار در كش��ور نيز گفت: اين داليل در چند قالب قابل 
بررسي است؛ بروكراسي دولت، ناكارآمدي برنامه هاي 
دولت، س��هم خواهي وزارتخانه هاي مختلف از اعمال 
قدرت و بودجه، نبود يك سازوكار هماهنگ بين اجزاي 
دولت براي اقدام مش��ترك، اقتصاد نفتي و رانتي، عدم 
گفت وگوي موثر بين دولت و بخش خصوصي و وجود 
نهادهايي كه به درستي بخش خصوصي را نمايندگي 
نمي كنند از مهم ترين عوامل ناكارآمدي فضاي كسب و 

كار در كشور هستند.
مديركل توس��عه كارآفريني و بهره وري نيروي كار در 
وزارت كار ادامه داد: بروكراسي شديد دولتي و ناكارآمدي 
فعاليت هاي دولت يكي از اساسي ترين نكته هايي است 
كه بايد به آن توجه كرد. دولت به واسطه بزرگ بودن و 
ناكارآمدي در سياست گذاري و عدم پاسخگوي در حين 

و بعد از اتمام دوره كاري باعث شده تا برنامه هاي دولت 
فقط به صورت شكلي و صوري در مرحله تدوين يا پس 
از آن باقي بماند. وي افزود: از طرفي عدم هماهنگي بين 
برنامه دس��تگاه هاي اجرايي باعث ناكارآمدي برنامه ها 
مي ش��ود و بزرگي اندازه دولت ني��ز مانند »هيواليي« 
بودجه دولت را مي بلعد؛ يعني شعار اشتغال و نبود يك 
عزم و جرأت در تغيير در شكل قراردادهاي استخدامي 
مادام العمر دولت، باعث شده تا بدنه بخش دولتي هيچ 
انگيزه اي براي تكان خوردن نداش��ته باش��د. اين مقام 

مس��وول در وزارت تعاون، كار و رف��اه اجتماعي تاكيد 
كرد: عالوه بر اين رقابت هاي انتخاباتي پيش از موعد و 
نبود گروه هاي منسجم پاسخگو به مردم براي انتخابات 
و پس از آن، باعث شده تا بخش هاي داخلي دولت براي 
به نمايش درآوردن عملكرد وزارتخانه و دستگاه اجرايي 
خود نمايش هاي انفرادي يا برنامه هاي انفرادي وزارتخانه 
خود را پيگيري كنند كه اين خود باعث خواهد ش��د تا 
هيچ گاه سياست هاي كالن كه نيازمند هماهنگي هاي 

بين دستگاهي است با موفقيت همراه نباشد.
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پرداخت7ميليارددالرتسهيالت
ارزيازصندوقتوسعهملي

عملكرد صندوق توس��عه ملي در سال ۹7 در 
حوزه ميزان اعطاي تسهيالت ارزي مشخص 
شد. طبق اطالعات مذكور، براي تكميل طرح 
انتقال آب به اراضي سيس��تان )بند ه تبصره 4 
قانون بودجه ۹7( ۳۵0 ميليون دالر پرداخت 

شده است. 
همچني��ن براي طرح مه��ار و تنظيم آب هاي 
م��رزي مصوب س��ال ۹۳ هيات وزي��ران بالغ 
ب��ر ۸۳4 ميليون دالر و ب��راي اجراي بند »د« 
تبص��ره 4 قان��ون بودجه ۹7 ني��ز ۳ ميليارد و 
۳۹۳ ميلي��ون دالر پرداختي ثبت ش��د. طرح 
توس��عه اراضي كشاورزي خوزس��تان و ايالم 
100 ميليون دالر دريافتي داش��ته كه مربوط 

به مصوبه سال ۹2 هيات وزيران است. 
اجراي بند »و« تبصره 4 قانون بودجه ۹7 نيز 
۹.6 ميلي��ون دالر تس��هيالت دريافت كرده و 
براي سرفصل س��اير كه جزييات آن نامعلوم و 
غيرشفاف است 2 ميليارد و ۳۳4 ميليون دالر 

پرداخت شد. 
در مجم��وع نيز بالغ بر 7 ميليارد و 20 ميليون 
دالر تسهيالت ارزي در سال ۹7 براي تكاليف 

مصوب شده در نظر گرفته شد.

پاورقي اقتصادي

مردم،قدرتومنافع)28(

نوشته: جوزف استيگليتز|
ترجمه: منصور بيطرف|
نابرابريروبهرشد

در حالي كه امريكا در رش��د برتري ندارد، در 
نابرابري دارد: اين كشور در مقايسه با هر كشور 
پيشرفته ديگري در نابرابري درآمدي بزرگ تر 
است؛ رتبه آن هم بر حس��ب نابرابري فرصت 
مدام تنزل مي يابد. بدون هي��چ گفته اي بايد 
ادام��ه داد كه اين بر خالف هويت امريكا كه به 

مثابه سرزمين فرصت ها بود، است.
سهم كارگران امريكايي از كيكي كه به كندي 
بزرگ ت��ر مي ش��ود، كمتر مي ش��ود – آنقدر 
 كوچك ت��ر ك��ه درآمدها در ح��ال درجا زدن

 است.
سهم نيروي كار، به ويژه اگر كسي كارگراني كه 
در يك درصد باالي جامعه هس��تند - چون از 
لحاظ آماري كارگر ش��امل بانكداران، مديران 
عامل مي شود اما نه عمدتا به معناي آنكه ما به 
عنوان نيروي كار به كار مي بريم - را مستثني 
كند، به طور بي نظيري به سرعت رو به كاهش 

اس��ت و در ي��ك 
فاصله زماني ۳0 
ساله از 7۵ درصد 
در س��ال 1۹۸0 
ب��ه 60 درص��د 
در س��ال 2010 

رسيده است.
مقاب��ل، آن  در 
نس��بتا  ه  و گ��ر
اندك، 10 درصد 

باالي جامعه، يك درصد بااليي و حتي يك دهم 
درصد باالتر از همه، سهم بيشتري از كيك ملت 
در اختيار دارند. سهم آن يك درصد بااليي در 
چهل سال گذشته بيش از دو برابر شده؛ سهم 
يك دهم درصد بااليي تقريبا به بيش از چهار 

برابر افزايش يافته است.
بس��ياري در مي��ان گروه هاي ث��روت مدعي 
هستند كه تمامي مردم از ثروتي كه به بااليي ها 
اعطا شده بهره مي برند – منفعتي كه به پايين 
مي ريزد. اما اين رخداد تقريبا هرگز رخ نداده 
و يقينا هم از دهه 1۹۸0 به اين طرف هم روي 

نداده است. 
پيش از اين ما درباره اينكه چگونه آن ۹0 درصد 
پاييني در اساس ديده اند كه درآمدشان درجا 
زده است صحبت كرديم. آمارهاي ديگر هم اين 
را تاييد مي كنند. نارضايتي در امريكا به ويژه در 
ميان مردان تند و تيز شده است و اين قابل فهم 
بود: طي چهار دهه گذشته درآمد متوسط يك 
كارگر مرد تمام وقت – و آنهايي كه شغل تمام 
وقت مي گيرد از خوشبخت ترين افراد هستند 
چرا كه 1۵ درصد مردان در سن كار )2۵ تا ۵4 
سال سن( تقريبا كار نمي كنند – با تعديل تورم 

يك كم تغيير كرده است.
اين موضوع ب��راي آنهايي ك��ه در قعر جدول 
هستند بس��يار بدتر اس��ت، چرا كه دستمزد 
آنها با تعديل تورم به سطح شصت سال پيش 
مي رس��د. با انكه توليد ناخالص داخلي سرانه 
امريكا طي شصت سال گذشته بيش از دو برابر 
شده اما انگار نه انگار درآمد كل امريكا بلكه آن 

درجا زده است.
با آنك��ه بهره وري امريكا طي اين دوره بيش از 
هفت برابر شده است اما انگار نه انگار بهره وري 
كارگران امريكايي، بلكه آن طي اين دوره درجا 

زده است.
در واقع، بع��د از ميانه دهه 1۹70 و ميانه دهه 
1۹۸0، يك اتفاقي براي كشور افتاده است: در 
حالي كه پيش از آن دوره، افزايش در بهره وري، 
مثال يك درصد افزايش در بهره وري پشت سر 
خود ي��ك افزايش يك درص��دي در پرداخت 
داشت اما بعد از آن دوره، شكاف بزرگي باز شد، 
با افزايش يك درصدي بهره وري فقط كمتر از 
يك پنجم افزايش پرداختي بود – كه به معناي 
آن است كه سهم بزرگ تر به سمت كساني غير 

از كارگران مي رود.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

خبر

بودجه كشور توان پرداخت حقوق هاي نجومي راندارد
سيدناصر موسوي الرگاني عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي گفت: با وجود قانون مجلس براي جلوگيري 
از پرداخت حقوق هاي نجومي به افراد در دستگاه هاي دولتي، 
اما همچنان شاهد پرداخت حقوق  هاي باال به افراد هستيم. 
وي، قطع شدن روند پرداخت حقوق هاي نجومي به كاركنان 
و مديران دستگا ه ها را ضروري دانست و تصريح كرد: بايد هر 
چه سريع تر پرداخت حقوق هاي نجومي به افراد قطع شود، 
در شرايط فعلي، بودجه كشور توان پرداخت اين حقوق ها 
با حجم باال را ندارد. نماينده م��ردم فالورجان در مجلس 
ادامه داد: پرداخت حقوق  هاي نجومي باعث شده تا برخي 
به س��ودهاي كالن دست يابند و اين در شرايطي است كه 
عموم مردم در تأمين مايحتاج اوليه زندگي شان مانده  اند. 
موسوي الرگاني با تأكيد بر اينكه دولت بايد پرداخت  حقوق 
كاركنانش را س��اماندهي كند، اظهار داشت: اين وضعيت 
قابل تحمل نيست كه مثال در فالن سازمان يا اداره يك نفر 

حقوق ناچيزي بگيرد كه حتي نتواند مخارج اوليه زندگي اش 
را تأمين كند، اما از طرف ديگر، فردي با ساعت كاري كمتر 
حقوق نجومي دريافت كند. وي اضافه كرد: گزارش هايي 
به ما رس��يده كه برخي مديران شركت هاي زير مجموعه 
دولت، نظير ش��ركت هاي آب و برق و برخي شركت  هاي 
زيرمجموعه وزارت نفت، مانند ش��ركت گاز و نيز شركت 
ملي نفت و همين طور شركت شستا حقوق هاي ۳0 تا 60 
ميليوني دريافت كرده  و مي كنند بنابراين وزارت اقتصاد ورود 
كند. نماينده مردم فالورجان در مجلس افزود: نمايندگان 
مجلس مي خواهند بدانند كه اين حقوق هاي نجومي ۳0 تا 
60 ميليون توماني، در شرايط فعلي كه بودجه منقبض است، 
چگونه و از چه منابعي به اين افراد پرداخت مي شود. عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس در پايان خاطرنشان كرد: وزير 
اقتصاد بايد پاسخگوي حقوق هاي نجومي 60 ميليون توماني 

در شركت هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه باشد.

تعلل سازمان مالياتي در اخذ ماليات از خانه هاي خالي 
غالمعلي جعف��رزاده ايمن آبادي عضو كميس��يون 
برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس شوراي اسالمي 
با اش��اره به تصويب قانون ماليات هاي مس��تقيم در 
كش��ور و تاكيد آن بر اخذ ماليات از خانه هاي خالي 
گفت: مجلس شوراي اسالمي ماده 16۹ مكرر قانون 
ماليات ه��اي مس��تقيم را براي جلوگي��ري از اثرات 
نامطلوب خانه هاي خالي بر اقتصاد كشور را در سال 

۹4 تصويب كرد.
نماينده مردم رشت در مجلس ش��وراي اسالمي، با 
بيان اينكه دو ماده ۵4 و 16۹ مكرر تكليف چگونگي 
اخذ ماليات از خانه هاي خالي را مشخص كرد، افزود: 
براس��اس تبصره 7 م��اده 16۹ مكرر قان��ون ماليات 
مستقيم فرمول هاي الزم ارايه شده كه دولت بر اين 
اس��اس مي تواند تصميم گي��ري الزم را انجام دهد و 
وضعيت اخذ ماليات از خانه هاي خالي را مشخص كند. 

وي با اشاره به اينكه علت تعلل سازمان امور مالياتي 
و دولت در اخذ ماليات از خانه هاي خالي مش��خص 
نيست، ادامه داد: سازمان امور مالياتي زمان مديدي 
با سرپرست اداره مي شد كه در حال حاضر كه رييس 
كل آن مشخص شده بايد برنامه اي براي اخذ ماليات 
از خانه هاي خالي داشته باشد. جعفرزاده تاكيد كرد: 
با توجه به شرايط اقتصادي كشور، اعمال تحريم هاي 
ظالمانه، كاهش فروش نف��ت از جنبه تحريمي و بر 
اساس سياست هاي باالدستي كه ما به دنبال كاهش 
وابستگي به نفت هستيم، بخش اعظم فشار به درآمد 

مالياتي وارد مي شود.
وي با بيان اينكه دولت بنا ندارد كه فشار ماليات را بر 
دوش مردم قرار دهد، افزود: دولت به دنبال اين است 
از بخش هايي كه فرار مالياتي دارند يا كساني كه ملزم 
به پرداخت ماليات هس��تند و از آن سر باز مي زنند، 

ماليات اخذ كند تا بتوان كسورات كشور را تامين كرد. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اميدوارم 
رييس جديد سازمان امور مالياتي تكليف ماليات بر 
خانه هاي خالي را مشخص كند، چرا كه مجلس تعلل 

بيش از اين را نمي تواند بپذيرد.
وي با بيان اينكه در حال حاضر كسري بودجه شديد 
در حوزه درآمدهاي كشور وجود دارد، تصريح كرد: در 
اين راستا بايد سازمان امور مالياتي فعال تر و جدي تر 
وارد عرضه شود به ويژه در بخش هايي كه قانون وجود 
دارد. عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس ش��وراي اس��المي، تصريح كرد: اگر ماليات 
از خانه هاي خالي وضع ش��ود ديگ��ر اين واحدهاي 
مسكوني خالي نخواهد ماند و صاحبخانه به هر طريق 
آن را اجاره خواهد داد و بخش عمده اي از مش��كالت 

افراد فاقد نيز با اين روش حل خواهد شد.



بانك و بيمه4اخبار

»تعادل«ازتحوالتبازارارزخبرميدهد

مجوزي براي انتشار رمزارز از سوي بانك مركزي صادر نشده است

۹۸درصدبارماليبنگاههاياقتصاديبردوشبانكها
گروه بانك و بيمه|

بيش��ترين حجم تامي��ن مالي )ح��دود ۹۸ درصد( 
بنگاه ها در سال ۱۳۹۷ توسط شبكه بانكي انجام شده 
و نقش بازار سرمايه در تامين منابع مالي فقط حدود 

دو درصد بوده است.
به گزارش »تعادل«، بررسي وضعيت شاخص ارزش 
افزوده بخش توليد و صنعت طي سال هاي ۱۳۹۶ و 
۱۳۹۷ حاكي از آن است كه اين شاخص روند نزولي 
داشته و از ۲۴۳.۶۳۵ ميليارد ريال در زمستان سال 
۱۳۹۶ ب��ه ۲۰۹.۴۲۷ ميليارد ريال در پاييز س��ال 
۱۳۹۷ رسيده است.  در يازده ماهه سال ۱۳۹۷ ارزش 
هر ُتن محصول صادراتي بخش صنعت حدود ۴۲۹ 
دالر بوده در حالي كه ارزش هر ُتن محصول وارداتي 

در مدت مشابه ۲۵۸۵ دالر بوده است.
از جمله چالش هاي كالن برون بنگاهي بخش صنعت 
مي توان به تامين مالي و نقدينگي واحدها توس��ط 
بانك ها و بازار س��رمايه، وجود مقررات و تفسيرهاي 
متعدد و شفاف نبودن فرايند رسيدگي به شكايات در 
نظام بيمه اي كشور، مشكالت ناشي از اجراي قانون 
ماليات بر ارزش افزوده و گس��ترده نبودن پايه هاي 
مالياتي در كش��ور اش��اره كرد. مركز پژوهش هاي 
مجلس در گزارش��ي با بررس��ي چالش هاي تامين 
مالي و نقدينگي واحدها آورده است: شرايط تورمي 
موجود و ضرورت خريدهاي نقدي، مش��كل كمبود 
نقدينگي و س��رمايه در گ��ردش واحدهاي توليدي 
را تشديد كرده است. بنگاه هاي اقتصادي معموال از 
طريق دو مكانيسم بازار پول و سرمايه به جذب منابع 
مالي مورد نياز براي فعاليت هاي اقتصادي خود اقدام 
مي كنند. تامي��ن مالي بنگاه ها در ش��بكه بانكي به 
صورت اعطاي تس��هيالت اعم از تسهيالت جديد و 
تسهيالت امهالي ذيل عقود معين شرعي )مشاركتي 
� مبادله اي( صورت مي پذيرد. دوره تسهيالت بطور 
معمول كوتاه مدت اس��ت )تا يك س��ال( و نرخ سود 
آن در س��ال ۱۳۹۷ مطابق با تصميم شوراي پول و 
اعتبار ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است. اما پايين 
بودن س��قف تس��هيالت اعطايي بانك ها به بخش 

توليد و از س��وي ديگر س��وءمديريت سبب شده كه 
اين شيوه تامين مالي نتواند مشكل كمبود نقدينگي 
بخش توليد را رفع كند. بر اس��اس گزارش معاونت 
اقتصادي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران، دشواري تامين مالي از بانك ها بعد از غير قابل 
پيش بيني ب��ودن و تغييرات مواد اوليه و محصوالت 
و بي ثباتي سياست ها، قوانين و مقررات و رويه هاي 
اجرايي ناظر بر كسب و كار، رتبه سوم مهم ترين موانع 
كس��ب و كار بيان شده توسط فعاالن اقتصادي را به 

خود اختصاص داده است.
مطاب��ق بند »پ« م��اده )۴۶( قانون برنامه شش��م 
توس��عه، بانك مركزي )شوراي پول و اعتبار( مكلف 
شده است سياس��ت هاي پرداخت تسهيالت بانكي 
را به گونه اي تنظيم نمايد كه س��هم بخش صنعت و 
معدن از تسهيالت پرداختي ساالنه طي اجراي قانون 
برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد. اين در حالي است كه 
سهم تسهيالت اين بخش طي سه سال اخير حداكثر 
۲۹.۵ درصد بوده است. سهم بخش صنعت و معدن از 
تسهيالت پرداختي در ۱۰ماهه نخست سال ۱۳۹۷ 
به ۲۸.۶ رسيده است كه با هدف گذاري برنامه ششم 

توسعه فاصله زيادي دارد.

تامينماليازبازارسرمايه
روش جايگزين ديگري كه فعاالن اقتصادي مي توانند 
در تامي��ن مالي بن��گاه خود به كار گيرند س��ازوكار 
تامين مالي از بازار سرمايه است. بطور كلي، بنگاه ها 
مي توانند از سه مس��ير در بازار سرمايه تامين مالي 

كنند: 
 انتش��ار س��هام در بازار اوليه و عرضه عمومي اوليه، 
انتش��ار اوراق بهادار مالي اسالمي صكوك، افزايش 
س��رمايه از طريق آورده نقدي س��هامداران با وجود 

تنوع روش هاي تامين مالي از طريق بازار بورس.
 عملكرد تامين مالي از اين بازار گوياي آن اس��ت كه 
فعاالن اقتصادي از ظرفيت هاي موجود در اين بازار 
كمتر بهره مند شدند. بيش��ترين حجم تامين مالي 
)حدود ۹۸ درصد( بنگاه ها در س��ال ۱۳۹۷ توسط 

شبكه بانكي انجام شده و نقش بازار سرمايه در تامين 
منابع مالي فقط حدود دو درصد بوده است. برخي از 
تسهيالت اعطايي به بنگاه ها، امهالي بوده است. البته 
برخي بنگاه ها ممكن است خارج از نظام مالي تامين 
مالي شده باشند. به نظر مي رسد بنگاه هاي اقتصادي 
در تامين مالي با اس��تفاده از سازوكار بازار سرمايه با 

محدوديت هايي مواجه هستند.

چالشهايتامينماليازمسيربازارسرمايه
به منظور جذب منابع مالي از بازار سرمايه چالش هايي 
پيش روي بنگاه هاست كه مهم ترين آنها به شرح زير 
است: نرخ گذاري دستوري اوراق بهادار مالي اسالمي 
)صكوك( توس��ط بانك مركزي و س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار كه به افزايش هزينه انتشار اوراق بهادار 
مالي و توزيع غيرشفاف منافع حاصل از انتشار اوراق 

مالي مي انجامد.
عدم الزام به ارايه رتبه اعتب��اري بنگاه و صكوك در 
بازار سرمايه كه به افزايش هزينه انتشار اوراق بهادار 
مالي مي انجامد. پيچيدگي ماهيت صكوك و تعداد 
زياد اركان كه به زمان بر بودن فرايند انتش��ار اوراق 
مي انجام��د. زمان بر بودن انتش��ار صكوك و عرضه 

عمومي اوليه.
به منظور رف��ع يا كاه��ش آثار چالش ه��اي مزبور 
راهكارهاي زير را مي توان به كار گرفت: عدم مداخله 
بانك مركزي در نرخ گذاري صكوك با ضامن بانكي 
اجتناب از نرخ گذاري دس��توري، تسريع در فرايند 
انتشار صكوك و اخذ تاييديه از بانك مركزي، انتشار 

صكوك با رتبه بندي و حذف تدريجي ركن ضامن.
بطور كلي به نظر مي رسد تنوع بخشي به روش هاي 
تامي��ن مالي بنگاه هاي اقتصادي از جمله اس��تفاده 
از ظرفيت فاكتورينگ، فين تك ه��ا و صندوق هاي 
س��رمايه گذاري خطرپذير بايد در دس��تور كار قرار 
گيرد. از سويي با توجه به افزايش نرخ ارز و قيمت ها، 
ارزيابي مجدد دارايي هاي بنگاه توليدي و اس��تفاده 
از مزاياي آن به خصوص دريافت تس��هيالت بانكي 

مي تواند موثر باشد.

۸تكليفبانكها
در قانون ماليات هاي مستقيم و اصالحيه هاي بعدي 
آن و قانون بودجه س��ال ۹۸ تكاليفي متوجه بانك ها 
شده كه عدم رعايت آن جرم مالياتي محسوب مي شود. 
به گزارش ايِبنا، با توجه به اينكه در قانون ماليات هاي 
مستقيم و اصالحيه هاي بعدي آن و قانون بودجه سال 
۹۸ تكاليفي متوجه بانك ها شده كه عدم رعايت آن جرم 
مالياتي محسوب مي شود و تبعات حقوقي و قضايي را 
در پي دارد در مطلب زير به ۸ تكليف مهم مي توان اشاره 

كرد تا بانك ها مشكلي در اين خصوص مواجه نشوند.
۱ - حسب ماده ۲۷۴ قانون اصالح قانون ماليات هاي 
مستقيم مصوب ۹۴، عدم انجام تكاليف قانوني مربوط 
به ماليات هاي مس��تقيم و ماليات بر ارزش افزوده در 
رابطه با وصول يا كسر ماليات موديان ديگر و اتصال آن 
به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده جرم 
مالياتي محسوب شده و مرتكب يا مرتكبان حسب مورد 
به مجازات هاي درجه ۶ محكوم مي شوند. ۲ - چنانچه 
هر يك از كاركنان بانك ها - حسابداران و ... در ارتكاب 
جرم مالياتي معاونت نمايند يا تخلفات صورت گرفته را 
گزارش نكنند به حداقل مجازات مباشر جرم محكوم 
مي شوند )ماده ۲۷۶( - قانون اصالح قانون ماليات هاي 

مستقيم مصوب ۹۴
۳ - بانك ها مكلفند قبل از پرداخت يا تحويل اموال به 
وراث، ماليات متعلقه را كسر و حداكثر تا آخر ماه بعد از 
پرداخت به وراث به حساب سازمان امور مالياتي كشور 
واري��ز و مابقي را به وراث ي��ا ذي نفعان ديگر پرداخت 
نمايند، در هر صورت بايد مشخصات وراث يا ذينفعان 
ديگر و مبالغ پرداختي ظرف مدت مذكور به سازمان 

امور مالياتي كشور اعالم شود.
سپرده هاي بانكي، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار 
مشمول ۳ درصد ماليات درخصوص وراث طبقه اول و 
در مورد وراث طبق��ه دوم ۶ درصد و براي وراث طبقه 

سوم ۱۲ درصد است.
 تبص��ره ۱: در صورتيكه متوف��ي و وراث تبعه خارجي 
باشند، اموال و دارايي هاي متوفي كه در ايران واقع است 
مشمول ماليات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود )ماده 
۱۷ قانون اصالح قانون ماليات هاي مستقيم مصوبه ۹۴(. 

تبصره ۲ : حقوق ناشي از عقود اجاره به شرط تمليك با 
بانك ها نسبت به عرصه و اعيان امالك براساس ارزش 
معامالتي در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث مش��مول 
ماليات است. بانك ها مكلف شده اند از تسليم هرگونه 
وجه نقد، س��فته، جواهر و هر نوع مال ديگر متعلق به 
متوفي تا قبل از اخذ گواهي پرداخت ماليات خودداري 
نمايند در صورت تخلف عالوه برمسووليت تضامني با 
مودي در مورد پرداخت ماليات و جرايم متعلقه، مشمول 

جريمه اي به ميزان دو برابر ماليات متعلقه نيز است. 
در خصوص صندوق امانات تسليم هر گونه محتويات 
صندوق به وراث ع��الوه بر گواه��ي پرداخت ماليات 
مستلزم ارايه دس��تور مرجع قضايي نيز است. عالوه 
بر بانك ها، متخلف و ش��ركاء و معاون��ان متخلف نيز 
مسووليت تضامني دارند وكاركنان بانك ها كه مقصر 
اين امر باشند و كليه شركاء و معاونان آنان نيز در صورت 
عدم اخذ مفاصاي مالياتي،  عالوه بر مجازات مربوط به 
تخلفات اداري و قانوني دستگاه مربوط به خود، مكلف 
به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارت وارده به 
دولت با اقامه دعوي از سوي سازمان امور مالياتي كشور 
و به موجب حكم مراجع قضايي ذي ربط هستند. ماده 
۳۴ قانون اصالح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۹۴

وراث مكلف شده اند به منظور كسر هزينه هاي كفن و 
دفن در ح��دود عرف و عادات و واجبات مالي و عبادي 
و ديون محقق متوفي از ماترك، ظرف مدت يك سال 
از تاريخ فوت متوفي اظهارنام��ه اي حاوي كليه اقالم 
ماترك با تعيين ارزش روز زمان فوت و تصريح بدهي ها 
و مطالبات تهيه و ب��ه اداره امور مالياتي صالحيت دار 
تسليم نمايند و در صورتي كه ارزش روز ماترك كمتر از 
ديون و هزينه كفن و دفن و واجبات مالي متوفي باشد، 
مشمول ماليات نمي ش��ود و ماليات پرداختي با ارايه 
اس��ناد و مدارك مسترد خواهد شد از اين ماده چنين 
نتيجه گيري مي ش��ود كه بدواً ماليات كل موجودي و 
دارايي متوفي پرداخت و سپس براساس اظهارنامه ها 
از ش��مول ماليات خارج و ماليات پرداختي مس��ترد 
مي ش��ود. )ماده ۲۶ قانون اص��الح قانون ماليات هاي 

مستقيم مصوب ۹۴(. 

گروه بانك و بيمه |احسان شمشيري|
نايب رييس كميسيون اقتصاد نوآوري و تحول ديجيتال اتاق 
بازرگاني تهران با شتاب زده توصيف كردن اقدام بانك مركزي 
در انتشار اعالميه اخير مبني بر ممنوعيت فعاليت در حوزه 
رمزارزها، از رونمايي رمزارز بومي »پيمان« كه با مجوز بانك 

مركزي توليد شده، خبر داد.
به گزارش »تعادل«، شهاب جوانمردي با تاكيد بر تسريع 
دولت در تدوين قانون مرتبط با ارز رمزپايه ها در كش��ور، 
از خلق ارز رمزينه جدي��دي در ايران خبر داد كه به گفته 
وي، با هماهنگي بانك مركزي و توس��ط كنسرسيومي از 
شركت هاي بخش خصوصي در حوزه آي تي ساخته شده 
اس��ت. او با اشاره به اطالعيه اخير بانك مركزي در رابطه با 
ممنوعيت مبادله ارزهاي رمزنگاري شده در كشور، گفت: 
مسووالن بانك مركزي قدري شتابزده عمل كردند و بايد 
تا هفته آينده و رونمايي از آيين نامه دولت درباره فعاليت 

اقتصادي ارزهاي رمزينه، منتظر مي ماندند.
به گفته جوانمردي، در خال قانوني مربوط به ارزهاي رمزينه 
در كشور، دولت عماًل از منافع اين حوزه به دور مانده است در 
حالي كه با تدوين قوانين اين صنعت، چارچوب كسب وكار 
ارزهاي رمزينه در كشور ش��فاف خواهد شد. عضو هيات 
نمايندگان اتاق تهران سپس از خلق اولين ارز رمزنگاري شده 
بومي ايران با نام »پيمان« خبر داد و گفت: اين رمزارز جديد 
با هماهنگي بانك مركزي و از سوي كنسرسيوم مشترك 
چندين شركت بخش خصوصي در حوزه آي تي و فناوري 
اطالعات، خلق شده و ضمن آنكه پشتوانه آن، طالست اما 
كاركرد و اهداف متفاوتي در مقايس��ه با ساير رمزارزهاي 
خارجي دارد. او در توضي��ح كاركردهاي ارز رمزپايه خلق 
شده از سوي بخش خصوصي گفت: اين ارز رمزنگاري شده 
با هدف كمك به استفاده بهينه از منابع فريز شده بانك ها، 
خلق شده است و به عنوان نمونه از آن مي توان براي تبديل 
امالك به وثايق مورد نياز بنگاه ها بهره برد. به گفته وي، ارز 
رمزنگاري شده پيمان در تابس��تان سال جاري به صورت 
تجاري عرضه خواهد شد. موضوع رمز ارز پيمان سال گذشته 
با مشاركت بانك هاي ملت، پارسيان، ملي و پاسارگاد در هتل 
اسپيناس پالس مطرح و مباني آن بر اساس پايه طال معرفي 
شد.  در اين همكاري بالك چيني ۴ بانك ملت، پارسيان، ملي 
و پاسارگاد رمز ارز پيمان با پشتوانه طال در بستر ققنوس را 
معرفي كردند.  نام رمز ارز بستر ققنوس پيمان است كه يك 
ميليارد واحد از آن توزيع مي شود، اين شبكه چهار ميزبان 
بانكي از جمله بانك هاي ملي، ملت، پاسارگاد و پارسيان و 
گروه توسن دارد كه پشتوانه آن طال است. با هماهنگي انجام 
شده ۲ كيلو طال تامين شده و قرار است بر اساس معادل طال 

پيمان در اختيار ميزبانان عرضه شود.
 رمز ارز پيمان از سوي شركت ققنوس با همكاري ۴بانك 
پارسيان، پاسارگاد، ملي و ملت فعال با پشتوانه ۲ كيلو طال 
در مراسمي در هتل اس��پيناس تهران و با حضور مديران 
عامل چهار بانك ملت، ملي، پارسيان و پاسارگاد،  معرفي 
شد. ولي اهلل فاطمي، مديرعامل ققنوس پيش از اين با اشاره 
به اين بستر گفته بود: بستر ققنوس به عنوان پلتفرم اقتصاد 
ديجيتال با كمك  بانك هاي ملت، ملي، پاسارگاد و پارسيان 
و هلدينگ هاي فناوري اطالعات آنها توليد شده است. توكن 
اوليه بر اساس طال صادر مي شود؛ ما به دنبال توكنيزاسيون 
ام��الك و اموال مازاد بانك ها هس��تيم و در ادامه به دنبال 

فعاليت در ساير سرمايه هاي مالي خواهيم بود.
وي تاكيد كرد: توكن مي تواند در قالب كيف پول در اختيار 
مردم قرار بگيرد و دارايي هاي منجمد را به چرخه اقتصاد وارد 
كند كه بر اساي دغدغه كارشناسان به منظور جلوگيري از 
ايجاد ت��ورم به دنبال خلق ارزش افزوده ملي در كش��ور با 

حمايت از توليد و كمك به اقتصاد كشور است.

به دنبال اس��تفاده از اي��ن فناوري براي افزايش س��رعت 
تراكنش ها و تسهيل در بستر تراكنش هاي بانكي هستيم و 
اميدواريم اين همكاري به نفع كشور با بهره گيري از فناوري 

بالك چين باشد.

نرخهادربازار
از س��وي ديگر، در بازار ارز و طال قيمت ها در روز شنبه ۲۲ 
تيرماه ۹۸، همچنان روندي با ثب��ات و روبه كاهش دارند 
بطوري كه در بازار آزاد و معامالت نقدي دالر ۱۲۷۱۰ تومان 
معامله شد كه كاهش ۲۰۰ توماني نسبت به روز پنج شنبه 
داشته است.  نرخ لحظه اي دالر در سامانه سنا نيز به ۱۲۶۰۰ 
و يورو به ۱۴۵۰۰ تومان رسيد. همچنين سامانه سنا براساس 
نرخ هاي ميانگين روز پنج شنبه نرخ دالر را ۱۲۷۷۵، يورو 
۱۴۵۵۶، درهم ۳۵۱۸، ي��وآن ۱۹۱۵، پوند ۱۵۹۹۹ و لير 

تركيه ۲۳۴۴ تومان اعالم كرد. 
قيمت ها در صرافي هاي مجاز بانكي و ملي نيز در روز شنبه 
براي فروش دالر ۱۲۷۰۰ و براي فروش يورو ۱۴۶۰۰ تومان 
معامله شده كه ۵۰ تومان نسبت به روز پنج شنبه كاهش 
داشته است و قيمت خريد صرافي ها نيز ۱۰۰ تومان كمتر 
از نرخ فروش دالر و يورو اعالم شده است. همچنين در روز 
شنبه در بازار ارز آزاد و معامالت نقدي قيمت دالر ۱۲۷۱۰، 
يورو ۱۴۶۰۰ و درهم ۳۵۲۵ تومان داد و ستد شد.  در بازار ارز 

رسمي نيز بانك مركزي نرخ ۴۷ ارز را اعالم كرد كه بر اساس 
آن ن��رخ ۲۳ ارز مانند يورو و پوند كاهش و قيمت ۱۲واحد 
پولي ديگ��ر افزايش يافت. نرخ دالر و ۱۱ ارز ديگر نيز ثابت 
ماند. بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا ۴۲ هزار 
ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس با ۲۴۴ ريال 
كاهش ۵۲ هزار و ۳۰۳ ريال و هر يورو نيز با ۲۷ ريال كاهش 

۴۷ هزار و ۶۹ ريال ارزش گذاري شد.
در بازار طالي روز شنبه نيز با افزايش اونس جهاني طال به 
قيمت ۱۴۱۶ دالر و دالر نقدي به قيمت ۱۲۷۱۰ تومان، 
قيمت طال و سكه اندكي كاهش داشته و مظنه مثقال ۱۷ 
عيار يا طالي آبشده ۱ ميليون و ۸۴۸ هزار، هر گرم ۱۸ عيار 
۴۲۵ هزار، سكه طرح جديد ۴ ميليون و ۴۵۷ هزار، سكه 
طرح قديم يا بهار آزادي ۴ ميليون و ۴۰۰ هزار، نيمه سكه ۲ 
ميليون و ۳۳۰ هزار، ربع سكه ۱ ميليون و ۴۵۰ هزار و سكه 

گرمي ۹۸۰ هزار تومان داد و ستد شده است. 

اونسطالبه1440دالرميرسد
به گزارش كيتكو نيوز، بانك وستپك استراليا در جديدترين 
تحليل خود پيش بيني كرد قيمت جهاني طال تا ماه دسامبر 
به اوج خود خواهد رسيد و مي تواند سطح مقاومتي ۱۴۴۰ 
دالري را بشكند. بر اساس اين گزارش جاستين اسمرك 
تحليلگر ارشد بانك وستپك استراليا گفت: مهم ترين تغيير 

در چشم انداز قيمت طال اين است كه قيمت اين فلز گرانبها 
تا پايان امسال به بيش از ۱۴۴۰ دالر و تا پايان ۲۰۲ ميالدي 
به ۱۳۷۴ دالر خواهد رسيد. اين در شرايطي است كه اتخاذ 
سياست هاي پولي انبس��اطي از سوي بانك هاي مركزي 
مهم جهان تاثير زيادي بر افزايش احتمالي قيمت طال طي 
ماه هاي آينده خواهد داشت. اين بانك استراليايي پيش بيني 
كرده است كه فدرال رزرو امريكا نرخ بهره را كاهش خواهد 
داد و بانك مركزي اروپا نيز در نشست جوالي نرخ بهره را ۰.۱ 
درصد كاهش مي دهد. بانك وستپك پيش بيني مي كند كه 
رشد اقتصادي امريكا امسال به كمتر از ۲.۴ درصد و سال 

آينده نيز به ۱.۸ درصد خواهد رسيد.

ارزدولتيبه11هزارو۲00شركترسيد
طبق فهرست منتشر شده از سوي بانك مركزي در سه ماهه 
نخست امس��ال بيش از ۱۱ هزار و ۲۰۰شركت، ارز دولتي 
دريافت كرده اند. به گزارش ايسنا، در پي تحريم هاي امريكا 
عليه ايران و افزايش قيمت دالر در بازار و كاهش پول ملي، 
نرخ تورم افزايش پيدا كرد و سرعت رشد قيمت كاالها شتاب 
بيش��تري به خود گرفت و در همين راستا دولت در ابتدا از 
اختصاص ارز دولتي به تمامي كاالهاي وارداتي خبر داد و 
پس از مدتي اين ارز را محدود به كاالهاي اساسي و ضروري 
كرد. در همين راستا، تخصيص ارز دولتي به شركت ها براي 

واردات كاالهاي اساسي ادامه يافت و بانك مركزي دالر را به 
ازاي ۴.۲۰۰ تومان براي اين كاالها تامين كرد.

بر اين اساس، طبق اطالعات منتشره از سوي بانك مركزي 
از دريافت كنندگان ارز دولتي، از ابتداي سال جاري تا ششم 
تيرماه به بيش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ شركت ارز دولتي اختصاص 
يافته تا كاالهاي اساسي را وارد كنند. با وجود اينكه احتمال 
تخلف در ورود كاالهايي به جز كاالهاي اساسي با ارز ۴۲۰۰ 
توماني منتفي نيست، بانك مركزي فقط اسم شركت ها، كد 
ملي افراد و ميزان ارز ارايه شده به آنها را اعالم كرده و اطالعاتي 

از كاالهاي وارد شده با اين ارز در اختيار قرار نمي دهد.
اين در حالي است كه با وجود عدم تغيير قيمت دالر براي 
واردات كاالهاي اساسي، قيمت اين كاالها از سال گذشته 
تاكنون رشد قابل توجهي داشته است. برخي كارشناسان 
بر اين باورند كه دولت مي تواند به جاي اختصاص ارز دولتي 
براي واردات كاالهاي اساسي، نرخ واردات كاالهاي اساسي 
را آزادسازي كرده و از واردكنندگان بخرد و در ازاي آن، يارانه 
خود را بطور مستقيم روي قيمت كاالها اعمال كند. با اين 
حال در آخرين جلسه اي كه درباره حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از 
واردات گرفته شد، تصميم بر اين شد كه اختصاص اين ارز به 
كاالهاي اساسي ادامه يابد. البته عبدالناصر همتي، رييس كل 
بانك مركزي نيز اعالم كرده بود كه در حال حاضر در صورتي 
كه واردات دارو با ارز ۴۲۰۰ توماني ادامه يابد، رقم ارز دولتي 
اختصاص يافته به ساير كاالها چندان زياد نيست و براي 
حذف اين رقم نمي توانيم شوك قيمتي به بازار وارد كنيم. 

اما در ش��رايطي كه شاهد افزايش قيمت تمامي كاالها در 
كشور هستيم، بانك مركزي نياز است كه اطالعات كاالهاي 
واردشده با ارز ۴۲۰۰ توماني را نيز منتشر كند تا مردم بدانند 
كه با اين يارانه، چه كاالهايي وارد كشور شده و چه تاثيري 
بر بازار اين كاالها داشته است؟ پيش از اين در فهرستي كه 
بانك مركزي از دريافت كنندگان ارز دولتي تا ۱۲ خرداد ماه 
منتشر كرده بود، حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ شركت ارز دولتي 
گرفته بودند كه به نظر مي رسد در اين مدت كمتر از يك ماه 

حدود ۴۰۰ شركت به اين جمع اضافه شده اند.
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي از 
برگزاري جلسه اي در اين كميسيون درباره ارز ديجيتال 
)بيت كوين( خبر داد.  سيده فاطمه حسيني در گفت وگو با 
ايسنا با اشاره به مذاكرات با هيات رييسه كميسيون اقتصادي 
درباره برگزاري جلسه اي براي بررسي دقيق خألهاي قانوني 
حوزه ارز ديجيتال و ارايه سازوكارهاي قانوني براي قانونمند 
كردن اين حوزه گفت: ما درخواست خود در زمينه برگزاري 
اين جلسه را با رييس كميسيون اقتصادي مطرح كرده ايم 
و قرار است اين جلسه در جلسات آتي كميسيون اقتصادي 
برگزار شود.  نماينده تهران در مجلس شوراي اسالمي، با 
اشاره به توسعه مزارع ارز ديجيتال در ايران، گفت: موضوع 
ارزهاي ديجيتالي در چند بعد قابل بررسي است و ضمن 
اينكه بايد فرصت هاي اين نوع ارز را به صورت همه جانبه 
نگريس��ت، اما تهديدهايي نيز به همراه دارد كه بايد به آن 

توجه شود و براي آن چاره جويي كرد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي اضافه كرد: 
مطالعه برخي كشورها نش��ان مي دهد كه برخي اين نوع 
فعاليت را بطور كلي ممنوع كرده اند و رويكرد منفي نسبت به 
آن دارند در حالي كه برخي كشورهاي ديگر هم با رويكردي 
مثبت چارچوبي براي نظم بخشي و تنظيم مقرراتي جهت 
فعاليت قانوني آن تعريف كردند. در كش��ور ما هم اگر اين 
جمع بندي وجود داشته باشد كه اين فعاليت مجاز باشد 
ضمن رعايت مالحظات آن به خصوص موضوع انرژي، با 
توجه به اينكه در فصل تابستان با مشكل تامين برق مواجه 
هستيم بايد به دقت در مورد آن بررسي صورت گيرد تا لحاظ 

شدن فرصت هاي آن در كنار مديريت چالش هايش باشد.
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توقفروندمنفيبازدهصدور
بيمهنامههايغيرزندگي

گزارش موسسه س��وييس ري از هشت بازار عمده 
بيمه نامه هاي غيرزندگي نش��ان مي دهد كه روند 
منفي بازده صدور بيمه نامه از س��ال ۲۰۱۳ )به جز 
سال ۲۰۱۷( به بعد متوقف شده است. به گزارش ايِبنا، 
گزارش موسسه س��وييس ري از هشت بازار امريكا، 
كانادا، انگليس، آلمان، فرانسه، ايتاليا، ژاپن و استراليا 
از بازده بيمه هاي غيرزندگي در ۸بازار عمده صنعت 
بيمه در دنيا نشان مي دهد كه در بازارهاي عمده بيمه 
غيرزندگي دنيا، بخش بسيار كوچكي از سود صنعت 
بيمه ناشي از صدور بيمه  نامه است و قسمت اعظم 
سودآوري ناشي از سرمايه گذاري ذخاير بيمه اي است.

براين اس��اس حت��ي در مقاطع بروز بح��ران مالي، 
عمليات صدور بيمه  نامه با زيان مواجه است. آمارهاي 
موسسه س��وييس ري نش��ان مي دهند به عنوان 
نمونه در حالي كه س��ود صدور بيمه نامه در س��ال 
۱۹۹۹، بازده صدور بيمه نامه حدود منفي ۸ درصد 
بوده است. با اين حال سود حاصل از سرمايه گذاري 
ذخاير بيمه هاي غيرزندگي ۱۷ درصد بوده اس��ت. 
اين رقم براي س��ال ۲۰۱۹ البته متفاوت بوده است. 
در اين س��ال، س��ود حاصل از صدور بيمه نامه هاي 
غير زندگي ح��دود دو درصد بوده ولي بازده حاصل 
از س��رمايه گذاري ذخاير بيمه نامه هاي غيرزندگي 
حدود ۱۲ درصد بوده است. گزارش موسسه سوييس 
ري پيش بيني كرده كه سود حاصل از صدور بيمه 
نامه هاي غيرزندگي در سال ۲۰۲۰ حدود دو درصد 
و بازده حاصل از سرمايه گذاري ذخاير بيمه نامه هاي 
غيرزندگي حدود ۱۳ درصد پيش بيني شده است.  
اين آمارها نش��ان مي دهد كه از سال ۲۰۱۳ به بعد 
)به جز سال ۲۰۱۷( بازده منفي كسب سود از صدور 
بيمه نامه هاي غيرزندگي متوقف شده و صدور بيمه 
نامه نيز سودده شده است. همچنين در سال ۲۰۰۱ 
بازده صدور بيمه نامه هاي غيرزندگي حدود منفي 
۱۳ درصد بوده كه اين رقم باالترين بازده منفي براي 
صدور بيمه نامه از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۹ بوده است. از 
سوي ديگر سال هاي ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ داراي بيشترين 
بازده سود سرمايه گذاري از محل ذخاير بيمه نامه هاي 

غيرزندگي با حدود ۱۸ درصد بوده اند.

سهبرابرشدنتعدادشعب
همكاريماليباايراندرهند

بانك دولتي )UCO( هند با افزايش شعب ويژه 
همكاري مالي با ايران تمام تالش خود را مي كند 
تا به صادركنندگان هندي اطمينان دهد مي توانند 
به تجارت خود ادام��ه دهند. به گزارش بيزينس 
الين، اين بان��ك دولتي هند تعداد ش��عبه هاي 
اختصاصي ب��راي همكاري تجاري ب��ا ايران را از 
۲۲ ش��عبه به ۶۷ ش��عبه افزايش داده است. اين 
بانك درحال ايجاد يك مركز ويژه در ميان شبكه 
شعب خود )بيش از س��ه هزار شعبه( است تا به 
صادركنندگان هندي براي تجارت با ايران كمك 
كند. يك مقام ارشد بانك UCO اعالم كرده  انجام 
چنين فرايندي حدود ش��ش ت��ا هفت ماه زمان 
خواهد برد. در حاشيه نشس��ت صادركنندگان 
هندي كه توسط فدراسيون صادركنندگان هند 
و بانك UCO برگزار ش��د، آت��ول كومار گوئل، 
مديرعامل اين بانك دولتي هن��د اعالم كرد كه 
اين بانك نياز دارد پرس��نل خود را چه در سطح 
ش��عب چه در س��طح خزانه داري آموزش هاي 
ويژه اي دهد تا فراينده��اي تجارت با ايران را ياد 
بگيرند. گوئل با اشاره به مواردي در زمينه فضاي 
حاكم بر ش��رايط كنوني تجارت جهاني، مسائل 
بانكي صادركنندگان و ابتكارهايي كه دولت براي 
تس��هيل تجارت با ايران به كار مي گيرد، گفت: 
دولت هند توجه ويژه اي به تامين اعتبار صادرات 
دارد. بانك UCO مس��پول تس��هيل و پيشبرد 
تامين اعتبار صادرات است. بالغ بر ۱۴ بانك ايراني 
حساب هاي ويژه به روپيه در بانك UCO افتتاح 
كرده اند. وي درباره اهميت موضوع افتتاح حساب 
بانك هاي ايراني نزد اين بانك هندي، گفت: هربار 
ما به واردات نفت مي پردازي��م، پول آن از طريق 
شركت هاي نفتي هند به روپيه وارد اين حساب ها 
خواهد شد، بانك هاي ايراني با پرداخت ريال براي 
واردات كاالهاي هندي شرايطي را ايجاد مي كنند 

كه روند تجارت دوجانبه تسهيل شود.

اعمالسياستهايتشويقي
برايوامازدواج

عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس اعمال 
سياس��ت هاي تشويقي از س��وي بانك مركزي 
براي بانك ها را زمينه س��از بهبود روند پرداخت 
تس��هيالت قرض الحس��نه ازدواج دانس��ت. 
سيدمهدي فرشادان در گفت وگو با ايِبنا با تاكيد 
ب��ر ضرورت نظ��ارت بانك مركزي ب��ر عملكرد 
بانك ها در خصوص ارايه تسهيالت ازدواج، گفت: 
بانك ها بايد مصوبه مجلس و ابالغيه رسمي بانك 
مرك��زي را در خصوص ارايه تس��هيالت رعايت 
كنند. عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس 
افزود: ارايه تسهيالت ازدواج با يك ضامن و سفته 
بايد صورت بگيرد. همچنين ب��ا توجه به اينكه 
متقاضيان دريافت وام ازدواج عمدتا اقشار ضعيف 
جامعه بوده و پيدا كردن ضامن كارمند هم براي 
آنها س��خت اس��ت، دولت مي تواند با قرار دادن 
حساب سرپرست خانوار به عنوان ضمانت به ارايه 
تسهيالت اقدام كند. اين نماينده مردم در مجلس 
دهم با اش��اره به ابالغيه بانك مركزي به بانك ها 
درپ��ي مصوبه مجلس در خص��وص وام ازدواج، 
افزود: اين ابالغيه در راس��تاي ايجاد هماهنگي 
ميان بانك ها در اين موضوع بوده و بانك مركزي 
گام تعاملي مناسبي با مجلس برداشته است. عضو 
كميس��يون برنامه بودجه و محاسبات مجلس 
شوراي اسالمي يادآور شد: بانك مركزي مي تواند 
با سياست هاي تش��ويقي نيز بانك ها را به ارايه 

تسهيالت قرض الحسنه ازدواج رهنمون كند.

روز گذش�ته و پس از آنكه اخب�اري به نقل از 
يك عضو ات�اق ته�ران مبني ب�ر رونمايي از 
نخس�تين رمزارز پايه در ايران با مجوز بانك 
مركزي منتشر شد، روابط عمومي بانك مركزي 
جمهوري اس�المي طي اطالعيه اي اعالم كرد 
كه مجوزي براي انتش�ار رمزارز از سوي بانك 
مركزي صادر نشده است. روابط عمومي بانك 
مرك�زي اعالم كرد: در پي انتش�ار اخباري در 
خصوص انتشار رمزارز بومي با مجوز اين بانك، 

به آگاهي ه�م ميهنان گرامي مي رس�اند كه 
سياس�ت بانك مركزي در خصوص رمزارزها 
طي بيانيه مورخ ١٩ تيرماه ۱۳۹۸ به روش�ني 
اعالم شده و هيچ شخص حقيقي و حقوقي در 
خصوص انتشار رمزارز با برخي اسامي مطرح 
شده از اين بانك، مجوزي دريافت نكرده است. 
ب�ه گزارش »تع�ادل«، اين در حالي اس�ت كه 
نايب رييس كميسيون اقتصاد نوآوري و تحول 
ديجيتال اتاق بازرگاني تهران روز گذش�ته از 

رونمايي رمزارز بومي »پيمان« كه با مجوز بانك 
مركزي توليد شده، خبر داده بود.

ش�هاب جوانم�ردي ب�ا اش�اره ب�ه اطالعيه 
قبلي بان�ك مرك�زي در رابطه ب�ا ممنوعيت 
مبادل�ه ارزهاي رمزنگاري ش�ده در كش�ور، 
گفت: مسووالن بانك مركزي قدري شتابزده 
عمل كردن�د و بايد تا هفته آين�ده و رونمايي 
از آيين نام�ه دولت درب�اره فعاليت اقتصادي 

ارزهاي رمزينه، منتظر مي ماندند.

آخرين خبر



نگاه 5 بازار سرمايه

»تعادل«وضعيتعرضهاوليهاخيربازارسهامرابررسيميكند

عضوشورايعاليبورس:معاونبازارهايخارجازبورسفرابورسايران:

مشاركت نيم ميليون نفري سهامداران بورس

بورسآينهاقتصادكشورنيستفرابورسميزبانفعاالنوناشرانبازارپايهميشود

گروه بورس|محمدامين خدابخش| 
روز گذش��ته براي اولين بار در تاري��خ فعاليت بازار 
سرمايه در ايران، ركورد مش��اركت سهامداران در 
بازار براي خريد يك عرضه اوليه شكس��ته شد. اين 
عرضه، تعداد مشاركت را به 563 هزار كد رساند. به 
نظر مي رسد كه كم ريسك بودن و اقبال عمومي به 
عرضه ها سبب هجوم معامله گران تازه وارد به چرخه 
معامالت شده باش��د. گزارش هايي كه كارگزاري ها 
از افزايش ورود مردم براي اخذ كد س��هامداري در 
هفته هاي اخير مي دادند، مويد اين بود كه اين عرضه 
كه 1 سال بازار را در انتظار گذاشته، بتواند ركوردهاي 
جديدي از مشاركت را ثبت كند. معامله گران خرد 
كه با وجود ميزان چش��مگير فعاليت خود در خريد 
و فروش س��هام، نيم نگاهي نيز به عرضه هاي اوليه 
دارن��د، در هر س��فارش فروش ارزش��ي بالغ بر يك 
ميليون و 665 هزار تومان ثبت كردند. اين در حالي 
اس��ت كه ميزان مورد نياز براي خريد تمامي سهام 
مجاز براي هر كد سه ميليون و 125 هزار تومان بود. 
به نظر مي رس��د كه در عرضه هاي بعدي نيز شاهد 
افزايش اختالف ارزش سهام معامله شده در هر كد 
با ارزش مجاز باشيم. از اين روز ناكامي متقاضيان در 
تملك ميزان سهام تقاضا شده در عرضه هاي بعدي 

نيز امري غافلگير كننده نخواهد بود.

آيندهبازارسهامپسازورود»نوري«
معامالت تيرماه همچن��ان ادامه دارد و قيمت ها در 
بورس تهران اگرچه ديگر رشد تند و تيز هفته هاي 
گذشته را ندارد با اين حال با آهنگي كند تر به رشد 
خ��ود ادامه مي دهد. ش��اخص بورس ته��ران كه از 
ابتداي س��ال تاكنون نزديك به 72 هزار واحد رشد 
كرده اس��ت، ديروز نيز رشد 983 واحدي را به ثبت 

رساند.
رشد شاخص اصلي بازار سهام درحالي به ثبت رسيد 
كه توجه بس��ياري از س��رمايه گذاران به خصوص 
س��رمايه گذاران خرد بازار به ششمين عرضه اوليه 
س��ال جاري معطوف بود. در اين روز باالخره عرضه 
پر حاشيه پتروشيمي نوري به سر انجام رسيد و اين 
شركت كه سال گذش��ته به عنوان پانصد و بيست و 
چهارمين نماد در تابلوي معامالت بورس درج شده 

بود، به سبد سهام سهامداران آمد.
»ن��وري« و عرض��ه آن كه بدون درج نماد ش��ركت 
حواش��ي زي��ادي را برانگيخته بود حت��ي تا همين 
چند روز قبل نيز در هاله اي از ابهام قرار داش��ت. در 
حالي كه قرار بود اين عرضه بنا بر شنيده ها در هفته 
گذشته انجام ش��ود، بار ديگر به تعويق افتاد و حتي 

صحبت از لغ��و عرضه آن به ميان آم��د. با اين حال 
تعيين تكليف تمامي مش��كالت و مباحث ياد شده 
ميان س��ازمان بورس و هلدينگ پتروشيمي خليج 
فارس در روزهاي اخير س��بب ش��د تا باالخره اين 

عرضه به سرانجام برسد.
به دنبال حل مس��ائل مربوط به عرضه پتروشيمي 
نوري ديروز 300 ميليون سهم از سهام اين شركت 
)معادل 10 درصد از كل س��هام ش��ركت( با روش 
بوك بيلدينگ به سبد سهامداران راه يافت. با به ثمر 
رسيدن عرضه اوليه، اين شركت دومين نماد فعال 
در صنعت پتروش��يمي اس��ت كه در سال جاري به 
جمع نمادهاي گروه ش��يميايي راه پيدا مي كند. با 
اينكه س��قف مجاز تقاضا در عرضه نوري هزار سهم 
بود با اين حال هر كد موفق به دريافت 533 سهم شد 
كه دليل آن تعداد باالي كدهاي شركت كننده بود.

در جري��ان عرض��ه 937 ميلي��ارد تومان��ي ديروز 
پتروش��يمي ن��وري ك��ه بزرگ ترين پتروش��يمي 
آروماتيك اي��ران و يكي از مهم ترين ش��ركت هاي 
فعال در اين زمينه در جهان است، در معرض تقاضاي 
عموم قرار گرفت. ش��ركت ياد شده كه مساحتي به 
وس��عت 61 هكتار فعاليت مي كند ضمن داش��تن 
دسترس��ي به آب هاي آزاد و مناب��ع مطمئن تامين 
خوراك، مواد اوليه و انرژي از موقعيت خوبي براي 
تداوم فعاليت خود برخوردار است. در همين راستا 
معاونت مالي هلدينگ پتروشيمي خليج فارس در 
جلس��ه عرضه اوليه ضمن ابراز رضايت از رويه هاي 
ارزش گذاري و افشاي اطالعات مالي نوري، شرايط 
اين ش��ركت را ه��م از حيث ريس��ك هاي پيش رو 
داخلي و هم آينده فعاليت شركت را مثبت ارزيابي 
كرد و آينده نسبتا خوبي را براي شركت عرضه شده 

ترسيم كرد. 

90درصدازسود،تقسيمميشود
در همين راستا توانا، مدير مالي پتروشيمي نوري در 
گفت وگو با »تعادل« اظهار كرد: اين ش��ركت براي 
سال 98 سودي 1600 ميليارد توماني را پيش بيني 
كرده است كه تاكنون توانسته بيش از 100 درصد 
از توليد پيش بيني شده براي سه ماه نخست امسال 

را محقق كند. 
نوري كه تمامي محصوالت خ��ود نظير پارازايلن و 
بنزن را پس از انجام اوره��ال )تعميرات، نگهداري 
و به روز رس��اني تجهيزات( در سال گذشته در حد 
ظرفيت اس��مي توليد مي كند، سال 97 را در حالي 
به اتمام رسانده كه بنابر صورت هاي مالي درج شده 
در تارنماي كدال به ازاي هر سهم 705 تومان سود 

س��اخته اس��ت. مطابق با آنچه از عرضه هاي ديگر 
همچون جم پيلن ش��اهد بودي��م و آنچه مديرمالي 
ن��وري به »تعادل« اع��الم كرد، انتظ��ار مي رود كه 
در مجمع عمومي س��االنه اين شركت 90 درصد از 
سود محقق شده در س��ال گذشته بين سهامداران 

تقسيم شود.

ترافيلكسلفارشهاواختلالدرپلتفرم
معامات

عواقب هجوم كدهاي معامالتي به عرضه پتروشيمي 
نوري، فقط به ميزان س��هام درخواس��ت ش��ده در 
سفارش خريد متقاضيان محدود نشد. افت كيفيت 
س��امانه هاي معامالتي كارگزاران نيز عامل ديگري 
بود كه انج��ام بي عيب و نقص عرضه ياد ش��ده را با 
مش��كل مواجه كرد. يكي از شركت هايي كه پلتفرم 
معامالتي آن با مشكل مواجه شد شركت تدبير پرداز 
بود كه شنيده ها در روز جاري حاكي از بروز مشكالت 
در روند عادي عملكرد آن بوده است. در همين راستا 
دليل اين رويداد را از مديرعامل شركت جويا شديم. 
هاني ش��هري در مصاحبه با »تع��ادل« گفت: بروز 

چنين مش��كالتي در مواجهه با تعداد نيم ميليوني 
متقاضيان امري طبيعي است و پلت فرم معامالتي 
تدبير پرداز با مشكل جدي در خالل معامالت امروز 

مواجه نشده است.

هجومفروشسهامبرايخريد»نوري«
البته پيامدهاي عرضه اوليه ن��وري تنها محدود به 
سهامداران نبود. به واس��طه انجام اين عرضه نسبتا 
سنگين ش��اهد افت قيمت در برخي نمادها و رشد 
ضعي��ف در بس��ياري از نمادهاي ديگ��ر نيز بوديم. 
در همين راس��تا اكبر حامدي مع��اون مديرعامل 
كارگزاري ملل در گفت وگو با »تعادل« خاطرنشان 
كرد: در شرايطي كه بسياري از نمادها در هفته هاي 
اخير دچار سكون ش��ده اند، سرمايه گذاران ترجيح 
مي دهند مبال��غ مورد نياز براي خريد س��هام خود 
را از طريق فروش س��هام موجود در پرتفوهاي خود 
تامين كنند. اين رويكرد در شرايطي اتخاذ مي شود 
كه بازارهاي موازي شاهد رخوت قابل توجهي بوده 
به همين دليل س��رمايه گذاران در شرايط فعلي راه 
بهتري براي سرمايه گذاري ندارند. همين امر سبب 

ش��ده تا با عدم ورود س��رمايه جديد و سكون تقاضا 
در بسياري از نمادها شاهد خروج سرمايه از چرخه 

معامالت بورس نباشيم.
وي در خصوص كاهش رشد شاخص بورس نسبت 
ب��ه هفته هاي اخير خاطرنش��ان كرد: بس��ته بودن 
بس��ياري از نمادها به دليل برگ��زاري مجمع ديگر 
عاملي است كه موجب افزايش رخوت در معامالت 
بورس تهران شده است. حامدي گفت: گزارش هاي 
تيرماه مي تواند نقشي مهم در مشخص كردن مسير 
پيش روي نمادها در روزهاي آتي داشته باشد. به نظر 
مي رسد بازار سهام در روزهاي اخير ميل بيشتري به 
نمادهاي با P/E پايين تر از خود نشان داده است. به 
همين دليل است كه در حال حاضر حجم معامالت 
در نمادهاي��ي همچ��ون نمادهاي حاض��ر در گروه 
شيميايي از وضعيت معامالت بهتري برخوردارند. 
بررس��ي هاي »تعادل« حاكي از آن اس��ت تابلوي 
معامالت كه ماه هاي گذشته را با يكه تازي نمادهاي 
فلزي-معدني سپري كرده اس��ت، حاال نشانه هاي 
بيش��تري از رونق معامالت در س��هام شركت هاي 

پتروشيمي را آشكار كرده است.

روز يك شنبه 23 تيرماه و پيش از جلسه شوراي عالي 
بورس براي جمع بندي نهايي قوانين جديد بازار پايه، 
جلسه اي تبييني و توجيهي با حضور فعاالن اين بازار 
در فرابورس برگزار مي شود كه معاون بازارهاي خارج 
از بورس فرابورس اي��ران در خصوص مدعوين اين 
نشس��ت و معيارهاي انتخاب آنها و اينكه فعال بازار 

پايه چه كساني هستند، جزيياتي ارايه كرد.
به گزارش س��نا، بهنام محسني با اعالم اينكه طبق 
بررسي هاي به عمل آمده، برخي از كساني كه خود 
را در ش��بكه هاي اجتماعي به عنوان فعال بازار پايه 
اظهار كرده و در شكل دهي اعتراضات اخير اين بازار 
نقش پررنگ��ي ايفا كردند، داراي پرتفوي محدودي 
در بازار پايه هستند، گفت: براي نشست فردا، جمعي 
از فعاالن اين ب��ازار به نحوي ك��ه بتوانند به عنوان 
نماين��ده اي از تمام��ي مخاطبان بازار پايه باش��ند 
انتخاب ش��ده اند كه براي اين موض��وع معيارهاي 
متعددي مدنظر قرار گرفته است و در نهايت 6 گروه 
مختلف از فعاالن و ناش��ران بازار پايه به اين نشست 

دعوت شده اند.
وي با اعالم اينكه رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
به همراه معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران، مدير 
نظارت بر بورس هاي سازمان بورس و اوراق بهادار و 
همچنين دو تن از اعضاي شوراي عالي بورس برخي 
از مهمانان اين جلسه خواهند بود، در خصوص ساير 
دعوت شدگان به اين جلسه به عنوان فعاالن و ناشران 
بازار پايه توضيح داد: گروه نخس��ت دعوت ش��ده به 
نشست، ش��فاف ترين ناش��ران تابلوهاي جديد اين 
بازار هس��تند كه بدين ترتيب از تابلو زرد 10 ناشر، 
تابلو نارنجي 5 ناش��ر و از تابلو قرمز 2 ناشر بر اساس 

ميزان ش��فافيت اطالعاتي دعوت شده اند. به گفته 
محسني كارگزاران نيز از ديگر مهمانان اين نشست 
خواهند بود و معيار انتخاب آنها بر اساس دارا بودن 
باالترين ارزش معامالت در نمادهاي عادي و بلوك 
بازار پاي��ه از زمان راه اندازي دس��تورالعمل مصوب 
مورخ 23 اسفندماه 1395 بوده كه تاكنون هيچ گونه 
پرونده تخلفاتي براي آنها از سوي فرابورس به مرجع 

رسيدگي به تخلفات ارسال نشده است.
محس��ني با بيان اينكه گروه س��ومي كه يك شنبه 
مهمان فرابورس براي حضور در نشس��ت هس��تند 
سهامداران عمده شركت هاي بازار پايه خواهند بود، 
ادامه داد: باالترين رقم ارزش معامالت سهامداران 
عمده در هر يك از تابلوهاي مختلف بازار پايه مالك 
انتخاب آنهاس��ت كه از ميان آن��ان فعال ترين عضو 

انتخاب شده است.
وي بي��ان كرد: طبيعت��ا تغيير قوانين ب��ازار پايه بر 
عملكرد فعاالن اين بازار بيش از سايرين تاثير خواهد 
داشت و براي جلس��ه تبييني و توجيهي فردا نيز از 
تابلو زرد 11 س��هامدار عمده، از تابلو نارنجي 8 و از 

تابلو قرمز ۴ سهامدار عمده انتخاب شده اند.
محس��ني اعالم ك��رد؛ بررس��ي هاي صورت گرفته 
درخصوص آم��ار جراي��م و تخلف��ات در بازارهاي 
فرابورس نش��ان مي ده��د بيش��ترين پرونده هاي 
تخلفاتي مربوط به بازار پايه اس��ت، بر همين اساس 
براي انتخاب سهامداران آنها اعم از حقيقي و حقوقي، 
عدم ثبت هرگونه ركورد تخلفاتي در سامانه نظارتي 
فراسا يكي از مالك هاي دعوت به نشست بوده است.

معاون بازاره��اي خارج از ب��ورس فرابورس در اين 
خصوص توضيح داد: بيش��ترين رقم مجموع ارزش 

معامالت سهامداران حقيقي و حقوقي در نمادهاي 
عادي و بلوك مالك انتخاب س��هامداران حقيقي و 
حقوقي براي حضور در نشست بوده است با اين شرط 
كه هيچ گونه ركوردي در سامانه هاي نظارتي براي 

آنها ثبت نشده باشد.
ب��ه گفت��ه محس��ني در پاي��ان اين بررس��ي براي 
انتخاب س��هامداران حقيق��ي و حقوق��ي از ميان 
150 سهامداري كه باالترين ارزش معامالتي را در 
بازار پايه داش��تند، 19 سهامدار شامل 16 سهامدار 
حقيقي و 3 سهامدار حقوقي كه همزمان شرط عدم 
ثبت ركود در س��امانه هاي نظارتي را نيز داش��تند، 

انتخاب شدند.
وي با بيان اينكه برخي عن��وان مي كنند فرابورس 
مخالف كسب س��ود افراد در بازار پايه بوده و تغيير 
قوانين اين بازار نيز با همين استدالل صورت گرفته 
اس��ت، در خصوص پنجمين گروهي كه در نشست 
ب��ازار پايه حضور خواهند داش��ت، عن��وان كرد: 5 
سهامدار نخستي كه باالترين ميزان سود را از زمان 
اجراي دستورالعمل مورخ 23 اسفند 1395 در اين 
بازار كس��ب كرده اند با اين ش��رط كه آنها نيز فاقد 
هرگونه ركوردي در س��امانه نظارتي فراس��ا باشند 

مهمان اين نشست خواهند بود.
وي با اعالم اينكه گروه ششم دعوت شده به نشست 
فردا، تنه��ا بازارگ��ردان بانكي در بازار پايه اس��ت، 
اظهار كرد: عالوه بر گروه هاي عنوان شده و با توجه 
به اهميت نق��ش بازارگرداني، تنها نه��اد مالي كه 
مس��ووليت بازارگرداني يكي از شركت هاي مندرج 
در صنعت بانك ها و موسسات اعتباري در بازار پايه 
را بر عهده دارد نيز به اين نشست دعوت شده است.

به گفته عضو شوراي عالي بورس، به دليل وجود عواملي 
همچون رانت و فساد اقتصادي، نمي توان بورس ايران را 

به عنوان آينه اقتصاد قلمداد كرد. 
س��عيد اس��المي بيدگلي، دبي��ركل كان��ون نهادهاي 
س��رمايه گذاري در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: بطور 
مشخص در كشور ما بازار سرمايه آينه اقتصاد نيست در 
دنيا هم به داليلي اين طور نيس��ت كه علتش را توضيح 
مي دهم، به ويژه در كشور ما ش��ركت هاي فعال در بازار 
سرمايه عمدتاً شركت هاي بزرگي هستند كه سازوكارهاي 
محكم تري از مابقي فضاي كسب و كار كشور دارند يعني 
اگر شما نمونه اي از شركت هاي بورس بگيريد شركت هايي 
هس��تند كه حداقل بخشي از مش��كالت را كمتر از بقيه 
شركت هاي فعال در هر حوزه اي دارند. ضمن اينكه اساسًا 
تركيب صنايع بورسي لزوماً شبيه سازي درستي از تركيب 

كل اقتصاد كشور نيست.
وي افزود: در مورد اول در همه دنيا هم اين طور است، 
يعني شركت هايي وارد بازار سرمايه مي شوند كه داراي 
يك مشخصاتي باشند و از حدي از حاكميت شركتي و 
شفافيت بيشتر برخوردار باشند. در ايران هم به طريق 
اولي بازار سرمايه آينه اقتصاد نيست، چون موضوع فقط 
اندازه و كيفيت شركت نيست چرا كه تركيب صنايع 
بورس��ي لزومًا به اندازه مناسب مشابه با اقتصاد كشور 
نيس��ت. البته در بعضي از موارد رانت هاي موجود در 

اقتصاد در همه شركت ها تسري پيدا مي كند.
اس��المي اظهار كرد: يعني حتي بخش خصوصي نيز 
معتاد به اين رانت مي شوند، بسياري از رانت ها و يارانه ها 
كه بطور ناعادالنه اي در اقتصاد كشور توزيع مي شود بين 
همه اقشار توزيع مي شود. عادالنه نيست به دليل اينكه 
مناسبتي با ميزان مصرف و حتي نياز آنها ندارد اما پخش 

آن به صورت عمومي است كه مهم ترين آنها كه بسيار 
درباره اش بحث شده است موضوع يارانه هاي حامل هاي 
انرژي است. طبيعتاً شركت ها هم از اين رانت ها استفاده 
مي كنند اما به اين معني نيس��ت كه اين رانت ها براي 
شركت هاي بورس��ي بطور جداگانه استفاده شود. به 
جز معافيت مالياتي كه اتفاقًا معتقدم معافيت مالياتي 
بسيار اندك است، چون ش��ركت هايي كه خارج بازار 
سرمايه هستند به طرق مختلف از ماليات فرار مي كنند 
و مي دانيم كه در كش��ور چند هزار ميليارد تومان فرار 
مالياتي داريم. به اين شركت ها كه فرار مالياتي مي كنند 
گفته مي شود به بازار سرمايه بيايند تا ده درصد معافيت 
مالياتي به آنها تعلق بگيرد تا شفافيت به وجود بيايد اما 

معمواًل براي آنها صرفه اقتصادي ندارد.
وي افزود: خيلي وقت ها كه براي ورود به بازار سرمايه 
به شركت ها مراجعه مي كنيم، آنها تمايلي براي ورود 
به بازار س��رمايه نداش��تند و يكي از داليل آنها شفاف 
ش��دن اطالعاتش��ان براي رقبا و نهادهاي قانوني كه 
ماليات دريافت مي كنند، است. صرفه جويي مالياتي 
10درصدي كه به ش��ركت هاي بازار س��رمايه تعلق 
مي گي��رد براي آنه��ا منفعتي ايجاد نمي كن��د. ما در 
پيش��نهاد خود در خواس��ت كرديم معافيت مالياتي 
شركت هايي كه در بازار سرمايه عرضه مي شوند افزايش 
يابد تا همه شركت ها وارد بازار سرمايه شوند و تأمين 
مالي ب��زرگ انجام دهند. به اين معنا مي توان گفت به 
داليل متعددي شركت هايي كه در بازار سرمايه هستند 
از رانت هاي كمتري استفاده مي كنند و بخشي از اين 
موضوع به شفافيت آنها مربوط مي شود. شركت هايي 
كه حيات و ممات شان به رانت ها مربوط مي شود خيلي 
متمايل به شفاف شدن و ورود به بازار سرمايه نيستند.

نايب رييس كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار كرد: در 
جلسه اخير اين كميته، دستور العمل انتشار اوراق وكالت به تصويب 

رسيد.
به گزارش ايكنا، حجت االس��الم والمسلمين سيدعباس موسويان، 
نايب رييس كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار درباره جزييات 
جلسه اخير اين كميته گفت: موضوع اين جلسه دستورالعمل انتشار 
اوراق وكالت بود. چندي پيش كميته فقهي اوراق جديدي را به نام اوراق 
وكالت طراحي كرده بود. جلسات متعددي برگزار شد و الحمدهلل اين 
ابزار جديد كه يك برجستگي نسبت به صكوك ديگر دارد، به تصويب 
رسيد و در شوراي عالي بورس هم مورد تأييد قرار گرفت و تصويب شد.

وي ادامه داد: دس��تورالعمل اين اوراق تهيه ش��ده بود اما چون طبق 

برنامه بايد اين دستورالعمل در كميته فقهي قرائت و اصالح شود و اگر 
موارد خاصي وجود داش��ت، مطرح مي شد لذا در جلسه اخير كميته 
فقهي، اين دستورالعمل قرائت ش��د و به تأييد كميته فقهي رسيد و 
اميد اس��ت كه به زودي شاهد عملياتي شدن صكوك يا اوراق وكالت 

در بازار سرمايه باشيم.
موسويان اظهار كرد: اوراق وكالت در مواردي كه اصطالحًا كار متنوع 
است و باني مي خواهد كارهاي مختلفي را انجام دهد كه در چارچوب 
اوراق مش��اركت، مرابحه يا اجاره به تنهايي نمي گنجد و بايد برخي 
فعاليت هاي متنوع همانند خريد تأسيسات گرفته تا اجاره دارايي ها و 
احداث پروژه داشته باشد، در اين موارد اوراق وكالت كارايي خوبي دارد 

و مي تواند به اقتصاد ملي و اقتصاد مقاومتي كمك كند.

تصويبدستورالعملانتشاراوراقوكالت
نايب رييس كميته فقهي سازمان بورس خبر داد

شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در روز گذشته با افزايش 983 
واحد به رقم 250 هزار و 605 واحد رسيد.

شاخص كل هم وزن 69 واحد افزايش يافته و به رقم 61 هزار و 878 
واحد رسيد. همچنين ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران 
كه ناشي از ارزش سهام شركت هاي حاضر در بورس است ، به 9۴2 
هزار ميليارد تومان رسيد. معامله گران در بورس اوراق بهادار تهران 
در روز ش��نبه بيش از 5.3 ميليارد سهام حق تقدم و اوراق مالي در 
قالب 9۴0 هزار نوبت معامله و به ارزش 2 هزار و 37 ميليارد تومان 

دادو ستد كردند.
گفتني است ارزش روز بازار بيش از 960 ميليارد تومان ارزش كل 
ش��ركت هاي حاضر در بورس بيش از 9300 ميليارد تومان اضافه 

شد. نمادهاي كچاد، شتران، كگل، شپنا، در تقويت شاخص بورس 
اثرگذار بودند و نمادهاي واميد، فوالد، فملي، در كاهش ش��اخص 

بورس اثرگذار بودند. 
 شاخص كل در فرابورس ايران نيز يك واحد افزايش يافته و به رقم 
3 هزار و 256 واحد رسيد. همچنين ارزش بازار اول و دوم فرابورس 

به بيش از 179 هزار ميليارد تومان رسيد.
معامله گران در فرابورس ايران بيش از 1.9 ميليارد اوراق، حق تقدم و 
سهام در قالب 255 هزار نوبت معامله و به ارزش 937 ميليارد تومان 
داد و ستد كردند. نمادهاي دماوند، ميدكو، زاگرس، بيشترين اثر 
افزايشي در ش��اخص فرابورس داشته اند و نمادهاي مارون، ذوب، 
كگهر، هرمز، بيشترين اثر كاهشي در شاخص فرابورس را داشتند.

شاخصبرفرازقله250هزارواحدي
نگاهي به آمار معامالت بورس و فرابورس
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مذاكرهبامجلسبرايعرضه
سهامسرخآبيهادربورس

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در مورد 
واگذاري س��هام استقالل و پرسپوليس با برخي 
از مش��كالت همراه شده ايم كه اكنون با مجلس 

درصدد برطرف كردن آنها هستيم.
به گزارش ايرنا، ش��اپور محمدي به عرضه سهام 
استقالل و پرسپوليس در بازار سرمايه اشاره و بيان 
كرد: سازمان بورس و سازمان خصوصي سازي در 
حال مذاكره و همكاري با مجلس شوراي اسالمي 
به منظور رفع موانع موجود براي واگذاري سهام 
س��رخابي ها و ورود ه��ر چه زودتر آنه��ا به بازار 

سرمايه هستند.
سخنگوي سازمان بورس ادامه داد: در ابتدا بايد 
بطور حتم يك اصالحي در متن قانون انجام شود 
تا بتوان آن را به صورت س��هامي ع��ام در آورد از 
اين طريق براي تعداد افرادي كه خريدار هستند 

سهام ايجاد شود.
دبير ش��وراي عالي بورس به زمان عرضه سهام 
استقالل و پرس��پوليس به بازار سرمايه اشاره و 
بيان كرد: زمان آن بستگي به نحوه اصالح قانون از 
سوي مجلس دارد، همچنين بايد مشخص شود 
كه قانونگذار به چه شكلي زمانبندي عرضه سهام 

را تعيين خواهد كرد.
وي در پايان با تاكيد بر اينكه در قانون بايد همه 
جوانب عرضه سهام سرخابي ها به بازار سرمايه 
درنظر گرفته شود، گفت: همه تالش ما رفع موانع 
موجود براي ورود هر چه زودتر سهام سرخابي ها 

به بازار سرمايه است.

اصاحقوانين،نيازصنعت
كارگزاري

دبيركل كانون كارگزاران ب��ورس و اوراق بهادار با 
اشاره به اينكه بازار سرمايه شرايط خوبي را تجربه 
مي كند، عنوان ك��رد: افزايش قيمت دالر فروش 
ش��ركت هاي صادارت مح��ور را افزاي��ش داد و از 
طرفي محدوديت هاي وارداتي به افزايش فروش 
شركت هاي داخلي منجر شد و با وجود تحريم ها 
و فشار ها، فروش ناشران بورسي به ويژه صادرات 
محور ها هنوز محدود نش��ده اس��ت. سيد روح اهلل 
ميرصانع��ي، دبيركل كانون كارگ��زاران بورس و 
اوراق بهادار ضمن بيان مطلب فوق به سنا گفت: با 
وجود فضاي تحريم، شركت ها توانسته اند راه هايي 
پيدا كنند كه محصوالت خودش��ان را بفروشند 
و گزارش ه��اي دريافتي نش��ان مي دهد فروش 
ش��ركت ها خوب است و اگر ش��رايط تغيير نكند 
روند مثب��ت بازار ادامه خواهد داش��ت.  وي ادامه 
داد: تحريم ها تاكنون اثر محسوس��ي بر عملكرد 
شركت ها نداشته و فعاًل آثار مثبت افزايش نرخ دالر 
در صورت هاي مالي ناش��ران قابل مشاهده است. 
دبيركل كانون كارگزاران ب��ورس و اوراق بهادار با 
بيان اينكه صنعت كارگزاري از ابتداي س��ال 98 
تاكن��ون چالش جديدي را تجرب��ه نكرده، گفت: 
چالش ها و ريسك هاي فعلي صنعت كارگزاري از 
گذشته ما را همراهي مي كند و در ۴ ماه ابتدايي سال 
ريسك جديدي متوجه صنعت نبود. وي ادامه داد: 
يكي از مشكالتي كه مديران صنعت كارگزاري با 
آن رو به رو هستند حجم و نوع مقررات است برخي 
مقررات در ش��رايط و زمان خاصي مصوب شده و 
اكنون وضعيت تغيير كرده است. با توجه به حجم 
و نوع مقررات هميشه اين احتمال وجود دارد كه 
برخي از مقررات خواس��ته يا ناخواس��ته از سوي 
كارگزاران رعايت نشود! در اين شرايط مي توان هر 
كارگزاري را متخلف كرد! اصالح قوانين گذشته كه 
در شرايط خاصي تعيين شده مي تواند فرآيند كار 
را براي صنعت كارگزاري تسهيل كند. البته طي دو 
سال گذشته اقدامات گسترده اي از سوي نهاد ناظر 
انجام شد با اين حال ما همچنان به اصالح قوانين 
نياز داريم. ميرصانعي با اشاره به اينكه چالش بعدي 
پيش روي صنعت كارگزاري بحث ريس��ك هاي 
اعتباري اس��ت، افزود: هنوز برخي از شركت هاي 
كارگزاري با ريس��ك هاي ناشي از اعتبارات روبرو 
هستند. البته اين مشكل تا حدود زيادي حل شده 
است. وي با بيان اينكه مشكل سوم، ريسك هاي 
خارج از بازار است، ادامه داد: مشكل عوارض كسب و 
پيشه هنوز حل نشده است. البته تعامالتي با شوراي 
شهر انجام ش��ده و اميدواريم در بازنگري ضريب 
عوارض كسب و كار كارگزاران و ساير نهادهاي مالي 
تعديالتي صورت گيرد. ميرصانعي ماليات بر ارزش 
افزوده داد و ستد اعتبارات را مشكل بعدي صنعت 
كارگزاري دانست و گفت: كارگزاران در سال هاي 
گذشته از اعتباراتي كه در اختيار مشتريان قرار داده 
بودند ماليات بر ارزش افزوده نگرفته اند اما مميزين 
مالياتي، براي اين سال ها ماليات تعيين كرده اند. 
اخيراً مميزين مالياتي ارق��ام نجومي مالياتي به 
كارگزاران اعالم كرده اند كه حتي چند برابر سرمايه 
كارگزاري ها است! اين موضوع تبعات زيادي براي 
صنعت دارد و مشكالت زيادي را ايجاد كرده است. 
اعتبارات پرداخت شده، به نوعي بخشي از خدمات 
معامالت و تس��ويه اوراق بهادار اس��ت و بنابراين 
مشمول ماليات ارزش افزوده نيست. دبيركل كانون 
كارگزاران بورس و اوراق بهادار افزود: با مديران ارشد 
سازمان امور مالياتي جلساتي داشتيم اما متاسفانه 
اين مساله را راحت قبول نمي كنند و بخشنامه اي 
با موضوع معافيت مالياتي ارزش افزوده اعتبارات 
صادر نكردند. ب��ا اين حال اميدواريم مس��ووالن 
مالياتي اي��ن موضوع را بپذيرند و از س��وي ديگر 
مجلس كه در حال اصالح قانون ماليات بر ارزش 
افزوده است با عبارات بدون ابهام و روشن مشكالت 
را حل كند. روح اهلل ميرصانعي در پايان تاكيد كرد: 
دو سال پيش فرآيند جديدي با هدف اصالح قوانين 
آغاز شد و بسياري از دستور العمل ها و رويه ها تغيير 
كرد و اي��ن روند ادامه دارد. م��ن تصور مي كنم از 
ابتداي سال تاكنون بيشترين فعاليت براي اصالح 

مقررات انجام شده است.

ديدگاه رويداد



تشكلها6روي خط خبر

رييس اتاق ايران از تعدد تشكل هاي اقتصادي انتقاد كرد

ورود بهارستان به مساله تشكل هاي موازي؟
تعادل |

مجل�س ش�وراي اس�امي در م�اده 5 قانون 
بهبود مس�تمر محيط كسب وكار، ساماندهي 
تش�كل هاي اقتص�ادي را وظيفه ات�اق ايران 
تعيين كرده اس�ت. براساس اين ماده قانوني، 
پارلم�ان بخش خصوص�ي بايد طب�ق قانون 
تش�كل هاي موازي را در ه�م ادغام، خألهاي 
احتمالي را جبران و در صورت نياز تشكل هاي 
جدي�د ايجاد كن�د تا هماهنگ�ي الزم حاصل 
شود. اين در حالي است كه رييس اتاق ايران، 
ايجاد تشكل هاي متعدد از سوي مراكز مختلف 
حتي وزارتخانه ه�ا را مورد انتق�اد قرار داده 
و اي�ن مس�اله را يك�ي از چالش ه�اي حوزه 
تشكل ها عنوان مي كند. غامحسين شافعي، 
با اشاره به پرش�ماري تش�كل هاي اقتصاد و 
موازي كاري ه�اي احتمال�ي آنه�ا، مي گويد: 
وظيفه دولت ايجاد تش�كل نيس�ت و مجلس 
بايد راه حلي براي اين موضوع پيدا كند. رييس 
اتاق اي�ران در عين حال، از تكميل فهرس�ت 
تشكل هاي اقتصادي كشور خبر داد وگفت اين 
فهرست تا دو ماه ديگر به مجلس ارايه خواهد 
شد تا مقدمات ادغام برخي تشكل هاي موازي 
و ايجاد برخي تشكل هاي جديد فراهم شود. 
حال باي�د منتظر ماند وديد كه بهارس�تان به 
مساله ايجاد تشكل هاي موازي از سوي مراكز 

مختلف ورود خواهد كرد يا خير. 

  انتقاد از پرشماري تشكل هاي موازي
غالمحسين شافعي، ايجاد تشكل هاي متعدد از سوي 
مراكز مختلف حتي وزارتخانه ها را يكي از مشكالت 
حوزه تشكل ه عنوان مي كند و در اين باره مي گويد: 
مراكز متعددي در كشور هس��تند كه تشكل ايجاد 
مي كنند، حتي وزارتخانه هايي مثل »وزارت كشور، 
كار، صنعت و كشاورزي« هم در حال ايجاد تشكل 
هس��تند، درحالي كه وظيفه دولت ايجاد تش��كل 
نيس��ت و مجلس باي��د راه حلي ب��راي اين موضوع 
پيدا كند.  رييس اتاق ايران، در نشس��ت كميسيون 
كش��اورزي و آب اتاق مش��هد كه ب��ا حضور رييس 
كميسيون كش��اورزي مجلس برگزار شد، هدف از 
ايجاد يك تشكل را گرد هم آمدن عده اي خاص در 
قالب يك گروه و پس از احساس نياز دانست و افزود: 
اما از تش��كل هايي كه دولت ايج��اد مي كند، گاهي 
اس��تفاده ابزاري صورت مي گي��رد. اين امر تضادي 
را رق��م مي زند، درحالي كه تأكيد ما اين اس��ت كه 
تش��كل هاي اقتصادي بايد از بطن بخش خصوصي 

شكل بگيرند.
ش��افعي در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره 
به مشكالت فراواني كه پيش روي فعاالن اقتصادي 
اس��ت، گفت: فع��االن اقتصادي هر ش��ب در حالي 
س��ر بر بالي��ن مي گذارند ك��ه مي دانند ف��ردا يك 
غافلگي��ري جدي��د انتظ��ار آنها را مي كش��د. يك 
تصميم، ابالغيه يا دس��تورالعمل كه مسير فعاليت 

آنها را دستخوش تغيير مي كند و در چنين شرايطي 
فعاليت اقتصادي بسيار دش��وار است. او در ادامه از 
اعضاي كميس��يون هاي اتاق هاي استاني خواست 
مشكالت و مس��ائل را به خوبي رصد كنند و با توجه 
به مس��ائل هر استان، به برنامه ريزي و اولويت بندي 

اقدامات بپردازند.
رييس ات��اق اي��ران همچنين ب��ا تاكيد ب��ر اينكه 
كميس��يون هاي تخصصي اتاق ها، نمي توانند همه 
مشكالت كشور را حل وفصل كنند، بيان كرد: براي 
افزايش بهره وري و ايجاد يك خروجي موثر، از آنها 
درخواس��ت كرده ايم تا چند مش��كل خ��اص را در 
اولويت قرار داده و راهكاره��اي رفع آن را تا مرحله 
تحقق پيش ببرند. اين رويه، خروجي كارآمدتري را 

ايجاد خواهد كرد.
او در واكن��ش ب��ه بخش��ي از صحبت ه��اي رييس 
كميسيون كشاورزي مجلس مبني بر اينكه بخش 
كشاورزي وزن الزم را در اتاق بازرگاني پيدا نكرده، 
تصريح كرد: اين را قبول دارم كه اتاق در مورد بخش 
كشاورزي دچار ضعف هايي است چراكه سال هاي 
سال به مسووليت خودش در اين زمينه عمل نكرده 
و حال در جبران مافات بايد س��رعت عمل بيشتري 

داشته باشد. 

  مشكالت آيين نامه اي
رييس اتاق ايران يادآور شد: البته در حال حاضر در 
اتاق بازرگاني عالوه بر كميس��يون كشاورزي، دفتر 
تخصصي اين حوزه نيز فعال شده تا پيشبرد سريع تر 

اين بخش را دنبال كند. اين در حالي است كه ساير 
بخش ها دفتر تخصصي ندارند. در اتاق ايران نيز مركز 
مطالعات راهبردي آب و كشاورزي را تشكيل داديم 
تا در حوزه آب جبران مافات كرده باش��يم. تأكيد ما 
نيز س��رعت دهي به امور در بخش كش��اورزي اتاق 

است تا به نقطه مطلوب برسيم.
ش��افعي از فراه��م ك��ردن زمينه اي ب��راي حضور 
كش��اورزان واقعي در اتاق به عنوان يكي از مس��ائل 
م��ورد تأكي��د در پارلمان بخش خصوص��ي نام برد 
وگف��ت: در اين زمين��ه دچار مش��كل آيين نامه اي 
هس��تيم كه بايد آن را حل كنيم و آيين نامه ويژه اي 
براي حضور كش��اورزان داشته باش��يم و در واقع به 
دنبال تس��هيل ش��رايط ورود و عضويت كشاورزان 

در اتاق هستيم.
رييس اتاق بازرگاني ايران با اس��تقبال از پيشنهاد 
رييس كميسيون كشاورزي مجلس مبني بر تشكيل 
جلسه اي بين كميس��يون هاي كشاورزي اتاق هاي 
سراسر كشور با ساختار متناظر آن در مجلس، اين 
پيشنهاد را معقول دانست وافزود: حداكثر ظرف دو 
ماه آينده اين جلس��ه سراسري را با نظر آقاي كيخا 
مطرح خواهيم كرد و اتاق مشهد هم آماده ميزباني 

اين برنامه را دارد.
او در بخش ديگري از سخنانش بر لزوم جلوگيري از 
ورود به مسائل سياسي توسط تشكل هاي اقتصادي 
تأكيد و تصريح كرد: ما تش��كل اقتصادي هستيم و 
ورود ما به مس��ائل سياس��ي يعني نابودي تشكل و 
اهداف مورد نظر آن. وظيفه اصلي اتاق مشورت دادن 

به قواي س��ه گانه است. شافعي در عين حال، بخش 
كشاورزي را يكي از مزيت هاي كشور براي ورود به 
رقابت جهاني خواند وگفت: هيچ بخش��ي به اندازه 
كشاورزي نمي تواند در اقتصاد مقاومتي موثر باشد، 
اما در بسياري از مواقع اين بخش مظلوم واقع شده و 

بايد تالش كنيم كه اين وضعيت تغيير كند.

  تشكل هاي كشاورزي، مطالبه گر باشند
از س��وي ديگر، رييس كميس��يون كشاورزي، آب، 
منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسالمي 
نيز در اين نشس��ت با تأكيد بر اهميت مطالبه گري 
در بخش كش��اورزي گف��ت: از انجمن ه��ا، خانه ها 
و نظام ه��اي تخصصي در بخش كش��اورزي انتظار 
داريم تا به معناي واقعي صداي كشاورز باشند و در 
موضوعات مرتبط با اين حوزه در سطح ملي، اعالم 
موضع ك��رده و مطالبه گري كنند. اين صدا در حال 

حاضر ضعيف است و اين رويه جاي گاليه دارد.
احمدعل��ي كيخا افزود: در مجلس هش��تم عده اي 
از نماين��دگان و برخ��ي از بيرون مجل��س با توجه 
به احس��اس نياز در كش��ور به دنبال تأسيس اتاق 
كش��اورزي به صورت مس��تقل بودند؛ اما رياس��ت 
وقت اتاق ايران در آن برهه پيشنهاد كرد تا به جاي 
ش��كل گيري س��اختار مس��تقل كه نيازمند صرف 
زمان طوالني بود، بخش كشاورزي به ساختار اتاق 
بازرگاني اضافه ش��ود كه در آن مقطع، اين مس��اله 
موردپذي��رش قرار گرفت اما ام��روز مي بينيم هنوز 
س��هم و اثري كه اين بخش در سياست گذاري هاي 

ات��اق دارد، در نقط��ه مطل��وب آن نيس��ت. رييس 
كميس��يون كش��اورزي، آب، مناب��ع طبيع��ي و 
محيط زيس��ت مجلس ش��وراي اس��المي در ادامه 
تأكيد ك��رد: يك��ي از اقدامات اتاق بايد اين باش��د 
كه كش��اورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست 
به صورت يكپارچه در عنوان اين كميسيون پارلمان 
بخش خصوصي ديده شود؛ چون ساختار متناظر آن 

در مجلس فعال است. 

  آغاز فعاليت كميسيون هاي كشاورزي
اين نماينده مجلس، با تأكيد بر اهميت آغاز فعاليت 
كميس��يون هاي كش��اورزي در دوره نهم اتاق هاي 
سراس��ر كش��ور، از اتاق ايران خواس��ت تا با ايجاد 
دبيرخانه اي براي اين كميسيون ها، اين دبيرخانه را 

با كميسيون كشاورزي مجلس مرتبط كند.
او همچنين اعالم آمادگي كرد: نشستي ميان روساي 
كميسيون هاي كش��اورزي اتاق ايران با كميسيون 
متناظر آن در مجلس و حتي ب��ا حضور رييس قوه 
مقننه برگزار شود وعنوان كرد: به دنبال اين هستيم 
كه اين موضوع در كشور جا بيفتد كه در كنار مجلس، 
در پارلمان بخش خصوصي هم  چنين كميس��يوني 

هست و حرف هايي براي گفتن دارد.
رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي 
هم ب��ا بي��ان اينكه رويكرد كش��ور در امر توس��عه 
كشاورزي در سنوات گذشته اشتباه بوده، گفت: در 
سال هاي گذشته بدون آنكه در عرصه بازار، تبديل و 
فرآوري محصوالت كشاورزي اقدام موثر و بلندمدتي 
صورت بگيرد، بخش عمده مالي در بخش آب وخاك 
صرف شده و طبيعتًا امروز بايد جبران مافات كنيم 

و به فكر بهبود بازار باشيم.
كيخا در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره 
ب��ه اينكه براي قريب به 40 س��ال نرخ ارز به صورت 
تصنعي پايين نگه داشته ش��د و اين امر عاملي بود 
كه فعاليت هاي كش��اورزي را از جنبه انتفاع و وجه 
اقتصادي بودن خارج كرد، اظه��ار كرد: امروز اتاق 
بازرگان��ي بايد با تعريف بازاره��اي جديد و هدايت 
كش��اورزان و توليدكنندگان، اين مسير را به شكل 

بهتري راهبري كند.
او استخراج ليست اس��امي اتاق هاي مشترك ايران 
با ساير كش��ورها براي بررسي اهداف آنها در بخش 
كش��اورزي و اقداماتي كه براي شناسايي بازارهاي 
هدف بخش كشاورزي صورت مي دهند را ضروري 
خواند وگفت: حاضر هس��تيم ظرفيت مجلس را در 
خدمت اين تشكل ها قرار دهيم تا خروجي مطلوبي 
در اي��ن عرص��ه حاصل ش��ود. رييس كميس��يون 
كش��اورزي مجلس ش��وراي اس��المي تأكيد كرد: 
روساي كميسيون هاي كشاورزي بايد در سطح ملي 
با توجه به سند چشم انداز توسعه، اسناد باالدستي و 
برنامه ششم، مجموعه اي از سياست ها و خط مشي 
ات��اق را مش��خص كنند ت��ا همه كميس��يون هاي 
كش��اورزي اتاق در سطح كش��ور در آن چارچوب 

كار كنند. 

عضو هيات مديره انجمن واردكنندگان فرآورده هاي آرايشي:

ممنوعيت واردات به بهانه حمايت از توليد نتيجه بخش نيست
اتاق بازرگاني ايران| 

عضو هيات مديره انجمن واردكنندگان فرآورده هاي 
بهداش��تي آرايش��ي و عطريات اي��ران ب��ا انتقاد از 
سياست هاي ممنوع و محدودكننده در روند واردات 
از نبود برنامه و سياست هاي مشخص در دوراني كه 
از آن به عنوان جنگ اقتصادي ياد مي كنند، س��خن 
گفت. به اعتقاد وي ممنوعيت واردات براي حمايت از 
توليد داخل سياست اشتباهي است كه ما را به سمت 

هدف هدايت نمي كند.
موس��ي احم��دزاده از رويك��رد دولت انتق��اد كرد 
و خواس��تار توقف ص��دور اينگونه بخش��نامه هاي 
محدودكننده بدون توجه به عواقب ناخوشايندي كه 
مي تواند سالمت جامعه را به مخاطره بيندازد، شد و 
گفت: سياست هايي كه گاهي دولت در برابر واردات 
اتخاذ مي كند، پيام هاي نامطلوبي را براي طرف هاي 
ما در ديگر كش��ورها، ارس��ال مي كند. به هر دليل و 
بهانه اي كه قرار است، واردات يك محصول متوقف 
ش��ود، پيش از اعمال قانون بايد به بخش خصوصي 

اطالع داده ش��ود. او تصريح كرد: از زمان ممنوعيت 
واردات لوازم آرايش��ي و بهداشتي تا به امروز بارها به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه كرده ايم. به ما 
مي گويند كه اين اقدام در برابر خواسته بانك مركزي 
و به دليل كمبود ارز صادر شده است، وقتي به بانك 
مركزي مراجعه مي كنيم از صدور چنين بخش نامه اي 

اظهار بي اطالعي مي كنند.
واردكنندگان لوازم آرايشي و بهداشتي نيازي به ارز 

دولتي ندارند
احمدزاده در تشريح مشكلي كه حدود 70 هزار نفر را 
در كشور درگير كرده و دامنه تبعات ناشي از آن بسيار 
گس��ترده تر از اين هم خواهد ب��ود، گفت: اگر دولت 
به دليل مس��ائل ارزي، بخشنامه ممنوعيت واردات 
لوازم آرايش��ي را ابالغ كرده، بارها ب��ه آنها گفته ايم 
كه براي واردات نيازي ب��ه ارز دولت نداريم و با ارز و 
اعتبار خود مي توانيم واردات را انجام دهيم. اگر هم 
موضوع حمايت از توليد داخلي اس��ت كه بازهم اين 
ممنوعيت نمي تواند به آنها كمك كند و فقط ميزان 

قاچاق اين گونه محصوالت را ب��اال برده و دولت را از 
درآمدهايي كه مي توانست از طريق واردات رسمي 

به دست آورد، محروم كند.
به اعتقاد او در صنعت آرايش��ي و بهداش��تي مزيت 
رقابتي نداريم و توليد در اين بخش بدون مهيا كردن 
زيرس��اخت ها به جايي نمي رسد. البته همين امروز 
ه��م توليدكنندگاني هس��تند ك��ه در همين حوزه 
فعالند و بازار ه��م دارند اما آنچه اهميت دارد، توليد 
صادرات محور و رعايت اس��تانداردها و تالش براي 

برند شدن است.
اين فعال اقتصادي خاطرنش��ان كرد: هر كشوري را 
از تاريخ آن مي شناس��ند، هرگاه صحبت از خاويار، 
فرش، صنايع دستي، فرش و زعفران شود، نام ايران 
در ذهن ها تداعي مي شود. چون ايران در اين بخش 
تبديل به برند ش��ده اس��ت. اما در حوزه آرايش��ي و 
بهداشتي كشورهايي چون فرانسه و ايتاليا سردمدار 
هستند. پس الزم است از مدل ها و تجربياتي كه آنها 
در اختيار دارند استفاده و بسترسازي كنيم تا اين در 

حوزه هم رشد كنيم. اين فعال اقتصادي با تأكيد بر 
اين نكته كه مصرف كننده به راحتي و باسرعت نوع 
مصرف خود را به ويژه در محصوالت و لوازم آرايشي 
و بهداش��تي تغيير نمي دهد، تصريح كرد: بايد آنچه 
در ذهن جامعه وجود دارد را بشناس��يم. تبليغات و 
معرفي درس��ت محصوالت و تالش براي برند شدن 
در اين حوزه بسيار مهم است. ممنوعيت واردات، نياز 
جامعه را از بين نمي برد. درنتيجه قاچاق رشد مي كند 

و انواع محصوالت شناس و ناشناس وارد بازار مي شود 
كه هيچ نظارتي روي آنها نيست.

طب��ق اظه��ارات احم��دزاده، اي��ران هفتمي��ن 
مصرف كنن��ده لوازم آرايش��ي در دني��ا و دومين در 
خاورميانه اس��ت. عربس��تان هم ب��ه دليل پذيرش 
گروه هاي قابل توجهي از مسافران و زائران، مقام اول 
در مصرف لوازم آرايش��ي را در منطقه خاورميانه به 

خود اختصاص مي دهد.
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اعالم قيمت جديد گوشت 
مرغ در انتظار سازمان حمايت

ايسنا|مديرعامل شركت پشتيباني امور دام از 
خريد گوشت مرغ منجمد از مرغداران با نرخ هاي 
جديد اعالم شده خبر داد و گفت: قيمت تمام شده 
گوش��ت مرغ از سوي س��ازمان حمايت در حال 
بررسي است و پس از نهايي شدن محاسبات مورد 
نظر، نرخ جديد براي تصويب و ابالغ به ستاد تنظيم 

بازار مي رود.
حمي��د ورناصري اظهار كرد: س��تاد تنظيم بازار 
قيمت هاي تمام ش��ده گوش��ت مرغ را از طريق 
سازمان حمايت بررسي مي كند و به زودي قيمت 
جديد اين محصول پروتئيني، بر اساس معيارها و 
آيتم هاي اثرگذار مصوب و ابالغ خواهد شد. كما 
اينكه طي هفته هاي گذش��ته نرخ خريد گوشت 
مرغ منجمد بسته به پروسه توليد و بسته بندي آن 
در خطوط يك و دو به كيلويي ۱۲ هزار و 700 و ۱۳ 
هزار تومان رسيده است و شركت پشتيباني امور 
دام نيز گوشت مرغ منجمد را از مرغداران با همين 

قيمت ها خريداري مي كنند.
او با بيان اينكه براي عرضه گوشت مرغ خريداري 
شده بايد منتظر بررسي سازمان حمايت باشيم و 
تا زمان ابالغ قيمت هاي جديد نرخ فروش ما ۱0 
هزار و ۵00 تومان اس��ت، افزود: هم اكنون قيمت 
ميانگين گوشت مرغ در كشور كيلويي ۱۲ هزار 
و ۵00 تومان اس��ت و وضعيت نسبتًا متعادلي در 
بازار حاكم شده، اما بايد اين نكته را در نظر داشته 
باشيم كه در ش��رايطي كه توليد گوشت مرغ در 
كشور حدود دو ميليون و ۲00 تومان است، براي 
استمرار آن بايد انگيزه توليد را در مرغداران افزايش 
دهيم و اگر توليد كننده اي از توليدش ناراضي باشد 
و بازار محصولش مساعد نباشد، قطعاً توليد ضربه 
خواهد خورد. مديرعامل شركت پشتيباني امور 
دام در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا به جاي 
برنامه ريزي براي باال بردن قيمت گوش��ت مرغ 
هزينه تمام شده توليد را با منطقي كردن قيمت 
نهاده ها كنترل نمي كنيد و چرا برخي واردكنندگان 
نهاده هاي وارداتي با ارز دولتي را با قيمت مناسب 
در اختيار مرغداران قرار نمي دهند، تصريح كرد: 
هم اكنون بازار نهاده هاي توليد و خوراك دام و طيور 
از شرايط متعادلي برخوردار است و هر كيلوگرم 
ذرت با قيم��ت ۱,۳۵0 تومان در بن��در و حدود 
۱,۶00 تومان در استان ها به دست توليد كنندگان 
مي رس��د و اين نرخ براي هر كيلوگرم كنجاله نيز 
ح��دود ۲,400 تومان اس��ت، بنابراين مرغداران 
مشكلي در زمينه قيمت و تأمين نهاده هاي مورد 
نيازشان ندارند، اما ساير هزينه هاي توليد است كه 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان 
را مجاز كرده تا قيمت گوشت مرغ را مجدداً مورد 

بررسي قرار دهد.

مشكالت صنوف توليدي را 
رفع كنيد

اتاق اصناف ايران| ريي��س اتاق اصناف بويين و 
مياندشت بر ضرورت رفع مشكالت واحدهاي توليدي 
در سال رونق توليد تاكيد كرد و گفت: اكنون پيگيري 
رفع مشكالت واحدهاي صنفي توليدي وخدمات فني 
اصناف با توجه به جايگاه ويژه و اثر گذار قشر اصناف در 

كشور بسيار مهم است.
سيروس فرجي عنوان كرد: تخصيص تسهيالت بانكي 
ارزان قيمت باحداقل كاغذبازي وتشريفات اداري، ارايه 
تسهيالت مادي و غيرمادي در حوزه بازاريابي داخلي و 
خارجي و تامين مواد اوليه با قيمت مناسب وامكانات 
مناس��ب در حوزه نوسازي و بهسازي خطوط توليد 
و واردات دستگاه نوين توليدي از مهم ترين مواردي 
اس��ت كه بايد دردس��تور كار نهادها وسازمان هاي 

باالدستي اصناف قرار گيرد.
او با اش��اره به توافق مالياتي با دارايي درباره ماليات 
عملكرد اصناف افزود: انتظار داريم ركود چند ساله 
اخير حوزه كسب وكار وكاهش شديد درآمد واحد هاي 
صنفي ,مورد توجه دارايي در تعيين ماليات عملكرد در 
كنار رفع موارد ابهام ونقص ماليات برارزش افزوده قرار 
گيرد. فرجي در پايان خواستار تخصيص سهم اصناف 
از محل جرايم تخلفات صنفي درجهت رفع مشكالت 

مالي واحدهاي بازرسي ونظارت اصناف شد.

گران فروشي همچنان 
بيشترين تخلف اصناف

ايسنا| در خردادماه سال جاري بيش از ۲0 هزار 
بازرس��ي از صنوف مختلف انجام  شده كه ۳ هزار و 
۸۲0 پرونده تخلف به ارزش بيش از 47 ميليارد ريال 

به ثبت رسيده است.
با توجه به آمار ارايه شده از سوي بازرسي و نظارت 
اتاق اصناف تهران در خردادماه سال جاري ۲0 هزار 
و ۱۵4 مورد بازرس��ي از واحدهاي صنفي صورت 
گرفته كه ۳ هزار و ۸۲0 پرونده تخلف تشكيل شده 
كه ارزش ريالي اين تعداد پرونده 47 ميليارد و ۶4۳ 
ميليون و ۱۲۸ هزار و 7۹0 ريال )معادل 4 ميليارد و 
7۶4 ميليون و ۳۱۲ هزار و ۸7۹ تومان( بوده است.

بررسي دقيق پرونده هاي متشكله گواه بر آن است 
كه بيش��ترين حجم تخلفات به ميزان هزار و ۸۳۹ 
مورد مربوط به موضوع گران فروشي و بعد از آن عدم 
درج قيمت و نصب نرخ نامه ب��ه ميزان هزار و ۵0۹ 
مورد و عدم صدور صورتحس��اب با ۵0۸ مورد بوده 
است. ديگر آمار بازرسي و نظارت اتاق اصناف تهران 
حكايت از آن دارد كه ۲۳ پرونده براي كم فروشي، 
۱۵۸ پرونده براي تقلب و ۲۱ پرونده احتكار به ثبت 

رسيده است.
همچنين در خردادماه 77۵ گشت مستقل، ۳0۵ 
گشت مش��ترك، ۲ هزار و ۱۲۲ شكايت مردمي به 
ثبت رسيده كه از اين تعداد هزار و ۳7۶ شكايت در 
بخش كاال و 74۶ ش��كايت در بخش خدمات بوده 
اس��ت كه در نهايت واحدهاي صنفي در هزار و ۹۳ 
پرونده متخلف و در هزار و ۲۳ پرونده غيرمتخلف 

شناخته شده اند.

دبير انجمن صنايع بيسكويت، شيريني و شكالت:
واحدهاي توليدي هنوز براي دريافت شكر با مشكل مواجه اند

دبير انجمن صنايع بيس��كويت، شيريني و شكالت 
با اشاره به مشكالت واحدهاي توليدي اين صنعت 
در زمينه تأمين ش��كر و روغ��ن گفت كه واحدهاي 
توليدي هنوز براي دريافت ش��كر با مشكل مواجه 

هستند و اين ماده اوليه همچنان كمياب است.
جمش��يد مغازه اي با بي��ان اينكه قيمت ش��كر در 
مقاطع��ي به كيلوي��ي ۹ هزار تومان رس��يد، گفت: 
بارندگي در ماه هاي آذر و دي در مناطق خوزستان، 
برداشت چغندر را با مشكل مواجه كرد و بعد از پايان 
فصل برداش��ت چغندر، كارخانه ها با كمبود شكر و 

افزايش قيمت آن مواجه شدند.
به گزارش ايسنا، مغازه اي با اشاره به عرضه محموله 
40 ه��زار تني ش��كر دولتي به واحده��اي توليدي 
بيسكويت، شيريني و شكالت در اسفند سال گذشته 
)۱۳۹7( تصريح كرد: يك محموله شكر دولتي نيز 
در آستانه ماه مبارك رمضان به اين صنعت تخصيص 
داده ش��د كه قس��مت اعظم آن هنوز به دس��ت ما 

نرس��يده اس��ت؛ چراكه حواله هاي شكر خوزستان 
زياد است و امكانات حمل و بارگيري در اين استان 
به تعداد حواله هايي كه صادر ش��ده نيست و حمل 

محموله ها به كندي صورت مي گيرد.
به گفته دبير انجمن صنايع بيس��كويت، ش��يريني 
و ش��كالت، كمبود ش��كر باعث كاه��ش توليد در 
واحدهاي تولي��دي اين صنعت ش��ده؛ بطوري كه 
بيشتر واحدها با كمترين توان و تنها در يك شيفت 

فعاليت مي كنند.
وي در ادامه از مش��كالتي در زمين��ه تأمين روغن 
در اي��ن صنعت خبر داد و اظهار ك��رد: اخيراً قيمت 
روغن جام��د در حلب هاي ۱۶ كيلوي��ي به ۱۵0 تا 
۱۶0 هزار تومان رس��يده بود، اما با موافقت سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان قيمت اين 
محصول از حدود ۹0 هزار تومان به ۱۲۲ هزار تومان 

رسيد و وضعيت تا حدودي بهتر شد.
مغازه اي يكي از داليل بروز مشكل در زمينه تأمين 

روغن مورد نياز اين صنعت را كمبود روغن پالم ابراز 
كرد و گفت: از طرف ديگر قيمت تمام شده روغن در 
واحدهاي توليدي از قيمت قبلي روغن كه از سوي 
سازمان حمايت تعيين شده بود، بيشتر بود كه اين 
مس��اله باعث بروز مشكالتي در زمينه تأمين روغن 
مورد نياز صنعت بيس��كويت، ش��يريني و شكالت 
ش��ده بود. بر اساس اين گزارش، اواخر سال گذشته 
بود كه به يك باره بازار با افزايش نرخ ش��كر روبه رو 
شد و قيمت اين محصول در سطح سوپرماركت ها و 
خورده فروشي هاي سطح محالت به حدود كيلويي 

۱0 هزار تومان رسيد.
پس از آن مسووالن مربوطه از انجام اقداماتي براي 
تأمين نياز بازار از طريق توليد داخل و واردات خبر 
دادند كه از جمله آنها عرضه ش��كر ب��ا نرخ تنظيم 
بازاري ۳۵00 توماني بود كه مجموعه اين اقدامات 
باعث آرام ش��دن بازار ش��كر و تعديل قيمت ها در 

سطح بازار شد.

رييس اتحاديه بنگاه هاي مسافربري:
قيمت الستيك كاهش يافت

رييس اتحاديه بنگاه هاي مسافربري با بيان اينكه در 
بازار لوازم يدكي، روغن و الستيك محصوالت تقلبي 
و تاريخ گذشته وجود دارد، گفت: با عرضه الستيك از 
سوي وزارت صنعت و اتحاديه فروشندگان الستيك 
در قالب يك برنامه مدون، قيمت الس��تيك در بازار 

كاهش يافته است.
به گزارش ايس��نا عل��ي انصافي در رابطه با ش��رايط 
رانندگان حمل ونقل درون شهري گفت: با وجود آنكه 
روغن موتورهاي مصرفي صنف بنگاه هاي مسافربري 
ايراني است اما، قيمت تمام شده اين محصوالت براي 

مصرف داخلي بسيار قابل توجه است.
رييس اتحاديه بنگاه هاي مس��افربري با بيان اينكه 
قيمت روغن موتور رش��د قابل توجهي داشته است، 
گفت: با رشد عرضه روغن هاي تقلبي در بازار، انتخاب 
و مصرف روغن موتور بس��يار سخت شده است. وي 
بيان كرد: ورود كاالهاي تقلبي تنها مختص بازار روغن 
نيست و بازار لوازم يدكي و الستيك نيز درگير قطعات 

تقلبي شده و الس��تيك تاريخ گذشته در بازار وجود 
دارد. رييس اتحاديه بنگاه هاي مسافربري خاطرنشان 
كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت الس��تيك هاي 
س��ايز بزرگ را با نظارت و بازرسي اتحاديه در اختيار 
مصرف كننده نهايي ق��رار مي دهد و در س��ايزهاي 
كوچك نيز ب��ا برنامه هاي اين وزارتخان��ه و اتحاديه 
فروشندگان الس��تيك، قيمت الستيك به شدت در 
بازار كاهش يافته است. انصافي تأكيد كرد: در زمينه 
عرضه و مصرف روغن موتور اگر سهميه قابل توجهي 
در اختي��ار اتحاديه ها براي عرض��ه به مصرف كننده 
نهايي در نظر گرفته ش��ود، خروجي مناسبي خواهد 
داش��ت كه البته اين اقدام نياز به نظارت و بازرس��ي 

دقيق دارد.
وي در رابطه با آينده اين پيشنهاد تأكيد كرد: پيشنهاد 
عرضه روغن موتور سهميه بندي شده براي ماشين هاي 
عمومي ارايه شده اما تا به امروز پاسخي از سوي وزارت 

صنعت، معدن و تجارت اعالم نشده است.



خبر داغ 7 انرژي

زنگنه يك روز پيش از حضور در مجلس از اراده شديد برخورد با فساد در نفت صحبت كرد

زنگنه: چوب مقابله با فساد در فروش نفت را مي خورم

برندزنجانيازسورينتتانفتخواري

گروه انرژي| 
بيژن زنگنه وزير نفت كه امروز به كميسيون اصل 
90 مجلس مي رود توفاني عليه فساد در نفت به پا 
كرد. آن طور كه به نظر مي رسد چند وقتي است كه 
در وزارت نفت نشست هايي موسوم به »هم انديشي 
كارگروه ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با مفاسد 
اقتصادي و هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري 
كاركنان وزارت نفت« برگزار مي شلود، ديروز اما 
به اين دليل كه گويا براي نخسلتين بار نمايندگان 
رده بااليي از »سلازمان بازرسلي كل كشلور« در 
اين نشسلت شلركت مي كردند، وزير نفت در آن 
سلخنراني كرده و محتواي آن نيز رسلانه اي شد. 
بالغ بر 250 هزار نفر در وزارت نفت ايران مشلغول 
به كار هستند و گردش مالي اين وزارتخانه »صدها 
هزار ميليارد تومان« اسلت، اين ارقلام به خوبي 
نشان مي دهد پتانسيل بروز تخلفات مالي و فساد 
در چنين فضايي به وجود مي آيد، از همين روست 
شايد كه وزير نفت در هم انديشي اي كه نمايندگان 
»وزارت اطاعات« هم در آن حضور داشتند تاكيد 
كرده كله »مبارزه با فسلاد وظيفه يك دسلتگاه 
نيسلت«. به هر حال وللي يك نكته مهلم ديگر 
صحبت هاي وزير تاكيدش بر اين بوده كه »اكثريت« 
كاركنان وزارت نفت سالم هستند و برخورد شديد 
و جدي با فساد به نفع اين گروه است كه به نوعي تر 
و خشك با هم نسوزند. زنگنه گفته است كه »برند 
نفت خواري« مخصوص بابك زنجاني است و كسي 

به گرد پايش نمي رسد.
 

روزگاري و ش��ايد هنوز هم »ش��غل« در ايران به معناي 
داش��تن كار دولتي بود و چه جايي بهتر از وزارت نفت؟ 
درست يا غلط اين تصور رايج شد كه وزارت نفت پولدار 
است و امكانات رفاهي آن چناني به كاركنانش اختصاص 
مي دهد. بسياري با همين رويا سراغ تحصيل در دانشگاه 
صنعت نف��ت رفتند و خالصه ماجراه��اي زيادي حول 
اين مس��اله به وجود آمد. در اين بين كمتر به سختي و 
حساسيت كار در اين وزارتخانه و نيازهاي آن توجه شد، 
ديدگاهي ك��ه در مورد احتمال وجود فس��اد در برخي 
قسمت هاي نفت امروز كم و بيش در ميان افكار عمومي 
ايجاد شده از همين حساس��يت ريشه مي گيرد. ظهور 
پديده هايي چون بابك زنجاني كه عليرضا زيباحالت منفرد 
متهم به همدستي با او در جلسه دادگاه گفته ادعا داشته 
5 وزي��ر حمايتش مي كنند هم در ايجاد اين ذهنيت كه 
فسادي بي حدو مرز در نفت و فروشش وجود دارد بي تاثير 
نبوده است. زنگنه اما دنبال اعاده حيثيتي است كه به نظر 
او بخش مهمي از آن با شايعات و اخبار غير موثق پايمال 
مي ش��ود. او ديروز در نشس��تي كه نمايندگان حراست 
نفت، حسابرسي داخلي، بازرسي نفت، وزارت اطالعات و 
سازمان بازرسي كل كشور در آن حاضر بودند گفته است 
كه براي مقابله با فساد در فروش نفت مقابله و ايستادگي 

مي كنم، چوبش را هم مي خورم.
اين اظهارات وزير نفت بعد از آن مطرح مي ش��ود كه در 
يك هفته منتهي به نشست سازمان اوپك در وين، برخي 
رسانه ها دست به انتش��ار حجمي بي سابقه از اخبار غير 
موثق در مورد وزير نفت ايران زدند. زنگنه پيش از س��ال 
نوي 98 براي نخستين بار عنوان كرد كه به نظرش ميان اين 

صحبت ها و بابك زنجاني ارتباطي وجود دارد. او ديروز هم 
گفته هر وقت اسم بابك زنجاني را مي آورد در مطبوعاتي 
كه او »جيره خوار زنجاني« توصيفشان مي كند دو هفته به 

زنگنه حمله مي شود. 
»بيژن نامدار زنگنه« ديروز )شنبه( در نشست هم انديشي 
كارگروه ارتقاي سالمت اداري و مبارزه با مفاسد اقتصادي 
و هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت 
نفت، با بيان اينكه مبارزه با فساد وظيفه يك دستگاه نيست 
و همه بايد به رفع اين موضوع كمك كنند افزود: بايد با فساد 
در هر سطحي برخورد كرد تا از گسترش آن به افراد سالم 
جلوگيري شود. وي با بيان اينكه صنعت نفت مانند بانك 
و جواهرفروشي كشور است، اضافه كرد: در تخلفات اداري 
نبايد به افراد ترحم كرد، بلكه بايد به شدت با آن برخورد 
كرد. وزير نفت از ف��روش فرآورده هاي نفتي، قراردادها و 
مناقصه ها به عنوان بخش هاي فس��ادزاي نفت نام برد و 
گفت: هيچ كس مبارزه با فساد را باور نمي كند مگر اينكه 
مديران ارشد، رفتار ضدفساد داشته باشند و با آن برخورد 
كنند. وي تاكيد كرد: يك لكه كوچك در بحث فس��اد به 
مقام هاي عالي نظام نمي چسبد. زنگنه به ماجراي بابك 
زنجاني اش��اره كرد و گفت: برند »نفت خواري« مختص 
بابك زنجاني است و هيچگاه نمي توان از آن گذشت. وي 
تصريح كرد: هر زمان كه اس��م بابك زنجاني را مي آورم تا 
دو هفته ع��ده اي به ما حمله مي كنند. زنگنه تاكيد كرد: 
برخي در دزدي از بيت المال جسارت يافته اند كه بايد با 

آنان برخورد شود.
وزير نفت افزود: اكنون مردم براي چند هزار تومان گرفتار 
هستند، اما برخي ميلياردها تومان فساد مي كنند كه نبايد 
به آنها ترحم كرد. وي با تاكيد بر لزوم برخورد با فساد گفت: 
انتظار ما از بازرسي فقط كشف فساد است. زنگنه به مفاسد 
كشف شده در سال هاي اخير اشاره كرد و افزود: ماجراي 

بابك زنجاني، دكل گمشده، پتروشيمي و اكتشاف از اين 
موضوعات كشف شده هستند. وزير نفت با گاليه از افرادي 
كه تهمت و افترا مي زنند، گفت: برخي با غرض به عده اي 
تهمت و افتراي فساد مي زنند كه بايد با آنان برخورد شود.

وي تاكيد كرد: در مبارزه با فساد هيچ خط قرمزي وجود 
ندارد. زنگنه با ذكر مثالي اظهار داش��ت: اگر روزانه يك 
كاميون گازوئيل وارد نيروگاه شود و جاي گازوييل، آب 
به مخزن تحويل داده ش��ود، هيچ فردي به جز راننده و 
تحويل گيرنده خبردار نمي شوند. هر كاميون حدود ۳۰ 
هزار ليتر گازوئيل دارد كه اگر هزار تومان نيز بفروشند 
در يك سال معادل ۱۱ ميليارد تومان مي شود. وي ادامه 
داد: اكنون گازوييل به صورت مجاني در اختيار نيروگاه ها 
قرار مي گيرد كه امكان تخلف وجود دارد. وزير نفت اضافه 
كرد: برخي براي مقابله با فساد در اين بخش پيشنهاد 
مي دهند كه قيمت را اصالح كنن��د. زنگنه، با انتقاد از 
كم كاري بخش حراست در مقابله با مفاسد مالي گفت: 
»رييس حراست يكي از بخش ها خودش در حال دزدي 
نفت بود بطوري كه چند متر زير زمين، خط لوله را سوراخ 

كرده و نفت بر مي داشتند.«
وي به بسترهاي فسادزا در فروش نفت اشاره كرد و گفت: 
براي مقابله با فس��اد در فروش نفت مقابله و ايس��تادگي 
مي كنم، چوبش را هم مي خورم. وزير نفت تصريح كرد: از 
امانت مردم كه در دستم است با قدرت محافظت مي كنم.

   ترحم  نكنيد
با پايان يافتن نشست رسمي، زنگنه در در حاشيه نشست 
هم انديش��ي كارگروه ارتقاي س��المت اداري و مبارزه با 
مفاسد اقتصادي و هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري 
كارمندان وزارت نفت در جمع خبرنگاران حاضر ش��د و 
اظهاراتي در تكميل صحبت هايش مطرح كرد. او گفت: 

اين كارگروه مدتي است متشكل از حراست، حسابرسي 
داخلي، بازرسي نفت، وزارت اطالعات و سازمان بازرسي 
كل كشور تشكيل شده است تا با كمك همديگر بازوي 

مبارزه با فساد را تقويت كنيم.
وي با بيان اينكه افراد فاسد جذب دستگاه هايي كه گردش 
مالي بااليي دارند مي شوند، افزود: صنعت نفت يكي از اين 
دستگاه هاست كه صدها هزار ميليارد تومان گردش مالي 

در معامالت خارجي و در فروش فرآورده ها دارد.
وزير نفت با اشاره به اهميت سالمت مديران و عزم و اراده 
و عملكرد آنها در مبارزه با فساد ادامه داد: بايد به كانال ها و 
جريانات اطالعاتي اهميت داد و دريافت اطالعات تنها به 
نامه نگاري ختم نشود. زنگنه با بيان اينكه بازرسي صنعت 
نفت بايد بطور زنده مبارزه با فساد را دنبال و كشف واقعيت 
كند، اظهار كرد: با فساد بايد برخورد شود و من به هيات 
تخلفات هم گفته ام كه اگر فرد فاسدي كشف كرديد به 
هيچ وجه ترحم نكنيد؛ در هر موقعيت و رتبه اي كه باشد. ما 
هيچ خط قرمزي در صنعت نفت براي مبارزه با فساد نداريم 
و بايد به شديدترين نحو با آن برخورد شود تا براي ديگران 

عبرت شود و جلو اينگونه فسادها گرفته شود.

   دفاع از حيثيت كاركنان سالم
وي با اش��اره به اينكه اصالح بخشي از سيستم و مقررات 
هم به مبارزه با فساد كمك مي كند، تصريح كرد: مبارزه 
با فساد به صيانت از كاركنان سالم مي انجامد و منجر به 
دلگرم شدن آنها به سالمت كاريشان مي شود و از حيثيت 

آنان دفاع مي شود.
وزير نفت با اشاره به اينكه كشف فساد در دستگاهي ممكن 
است ذهن مردم را به سمتي بكشاند كه همه كاركنان آن 
دستگاه فاسد هستند، گفت: اين ظلم به كاركنان سالم 
است كه اكثريت قريب به اتفاق هستند. بايد فساد را دنبال 

و كشف كرد و وزارت نفت كش��ف هاي متعددي در اين 
زمينه داشته است و به اين روال خود هم ادامه خواهد داد.

زنگنه در پاس��خ به اينكه چه تخلف هايي در وزارت نفت 
كشف شده است، افزود: بابك زنجاني به ميزان ۲ ميليارد 
و ۷۰۰ ميليون دالر كه اين تنها اصل آن بوده است به غير از 
بهره اش، دكل نفتي گمشده، كشف فسادهايي در شركت 
مهندسي و ساخت تأسيس��ات دريايي، پرونده بازرگاني 
پتروشيمي كه هنوز زنده است، پرونده مديريت اكتشاف 
شركت ملي نفت ايران در حدود ۱۰۰ ميليارد تومان كه در 
اينجا كشف شد و بالفاصله قوه قضاييه و سازمان بازرسي 
كل كشور هم برخورد خوبي داشتند و اموال فرد متخلف 
توقيف ش��د و طبق برآورد ما اموال توقيف شده بيش از 
مبلغي برداشت شده است، اينها بخشي از تخلفات كشف 

شده در وزارت نفت هستند.
وي درباره فس��اد ۲5 ميليون دالري مدير مالي نفت كه 
به تازگي عنوان ش��ده بود نيز ادام��ه داد: وزارت نفت به 
هيچ وجه مدير مالي نداشت كه بخواهد پولي را هم ببرد. 
اصال كسي نبوده كه پولي ببرد و اين پول ظرف مدت دو تا 
سه روز به حساب نفت آمد و فقط موضوعي بود كه جنجالي 

در نفت به وجود آيد.

   ب.ز متخصص سركار گذاشتن 
وزير نفت در پاسخ به اينكه اموال بابك زنجاني چه مقدار 
از بدهي اش را پوشش مي دهد، گفت: وزارت نفت ۲ هزار 
ميليارد تومان از اموال بابك زنجاني را دريافت كرده  است. 
اموالش فروش نرفته است و بسيار سخت اينها را مي خرند. 
خودش مرتب مي گويد كه مي خواهد پول بدهد و اموالش 
را پس بگيرد، درصورتي كه اموال متعلق به نفت است كه 
اگر موقعي پول داد كه خيلي بعيد اس��ت و در اين زمينه 
تخصص وي��ژه اي دارد، مي تواند اموالش را از وزارت نفت 
بخرد. زنگنه در پاسخ به دليل خبرسازي هاي اخير درباره 
ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با بابك زنجاني 
گفت: من فكر مي كنم ايشان در بعضي از رسانه ها خيلي 
فعال است و مقدار بسيار كمي از پول هايي كه برده اكنون 

خرج رسانه ها مي كند.
وي ادامه داد: سرنخ بسياري از صبحت هايي كه مي شود 

اگر دنبال كنند به داخل زندان برمي گردد.
وزير نفت درباره اينكه گفته مي ش��ود وزارت نفت براي 
پرداخت بده��ي بابك زنجاني، ش��ماره حس��اب نداده 
اس��ت، گفت: اين حرف ها يك شوخي است. وزارت نفت 
شماره حساب داده است و به نظر بنده پولي وجود ندارد. 
مي گفتند كه وزارت نف��ت در بانكي كه ۱۰ ميليون دالر 
سرمايه اش بوده و ۲۰۰ ميليون دالر بدهي داشته حساب 
باز كند، در صورتي كه بانك مركزي بايد مجوز افتتاح هر 
حس��ابي را به وزارت نفت بدهد. اگر پول را به آن حساب 
در آن بانك ريختند و از آنجا هم برده شد، چه مي شود؟! 
اما وزارت نفت گفت اين كار را انجام نمي دهد و خود قوه 

قضاييه نماينده ما و عموم است.
زنگنه با اشاره به اينكه به نظر بنده بابك زنجاني روش هاي 
قش��نگي را براي سر كار گذاشتن مسووالن كشور به كار 
مي برد، در پاس��خ به اينكه ش��ما اعتقاد داريد كه بدهي 
ايشان وصول مي شود يا نه؟ گفت: من معتقدم پولي دست 
آقاي بابك زنجاني نيست. وزير نفت در پاسخ به اينكه شما 
ارزيابي نكرديد كه پول بابك زنجاني كجاست؟ اظهار كرد: 

نه، وظيفه من نبوده است.

ثبت بيشترين رشد هفتگي نفت در معامالت جمعه 
ايسنا| 

بهاي معامالت نفت روز جمعه با اين انتظار كه توفان 
در خليج مكزيكو تأثير چنداني روي توليد نفت و گاز 
طبيعي اين منطقه نخواهد داش��ت، اندكي افزايش 
پيدا كرد و براي كل هفته تحت تأثير استمرار تنش ها 

در خاورميانه صعود چشمگيري نشان داد.
بهاي معامالت آتي وست تگزاس اينترمديت امريكا 
با يك پن��ي افزايش، در ۶۰ دالر و ۲۱ س��نت در هر 
بشكه بسته شد و براي كل هفته ۴.۷ درصد افزايش 
ثبت كرد. شاخص قيمت نفت امريكا روز چهارشنبه 
به ۶۰ دالر و ۴۳ س��نت صعود كرده بود كه باالترين 

قيمت در شش هفته گذشته بود.
بهاي معامالت آتي نفت برنت ۲۰ سنت يا ۰.۳ درصد 
افزايش يافت و در ۶۶ دالر و ۷۲ س��نت در هر بشكه 
بسته ش��د. برنت براي كل هفته ۳.9 درصد افزايش 

رقم زد كه باالترين سطح از ماه مه بود.
به گفته مارش��ال اس��تيو، تحليلگر ب��ازار انرژي در 
شركت اي اچ اس ماركيت، بهاي معامالت آتي نفت 

واكنش چنداني به توفان گرمسيري بري كه انتظار 
نمي رود آنقدر شديد باشد كه خسارت قابل توجهي 
وارد كند نشان ندادند و افت اخير توليد خليج مكزيكو 
در قيمت ها لحاظ شد. اداره اجرايي ايمني و محيط 
زيس��ت امريكا اعالم كرده كه تقريب��ًا 59 درصد يا 
معادل ۱.۱ ميليون بش��كه در روز توليد نفت خام و 
۴9 درصد يا ۱.۳5 ميليارد فوت مكعب توليد روزانه 
گاز طبيعي در نواحي تحت مقررات امريكا در خليج 
مكزيكو به دليل توفان گرمسيري بري كاهش پيدا 
كرده است. بر اساس گزارش ماركت واچ، رشد هفتگي 
بهاي معامالت نفت تحت تأثير كاهش سطح ذخاير 
امريكا كه در چهار هفته گذشته بطور متوالي پايين 
آمده است، حاصل ش��د. بازار نفت در حالي افزايش 
هفتگي قيمت ها را تجربه كرد كه س��رمايه گذاران 
شاهد نش��انه هاي باال ماندن عرضه جهاني به دليل 
رقابت امريكا با اوپك و سناريوي تقاضاي ضعيف تر از 
حد انتظار براي نفت هستند. همچنين بازارها نسبت 
به تنش هايي كه در خاورميانه استمرار دارد، نگران 

ماندند. تهران روز جمعه هشدار داد: انگليس پس از 
اقدام هفته گذشته خود در توقيف يك نفتكش حامل 
نفت ايران بازي خطرناكي را در منطقه بازي مي كند.

در اين بين، آژان��س بين المللي ان��رژي اعالم كرد: 
تقاضاي جهاني براي نفت اوپك به دليل رشد توليد 
ش��يل امريكا به پايين ترين حد خود در بيش از ۱۶ 

سال گذشته سقوط خواهد كرد.
آژانس بين المللي ان��رژي پيش بيني كرد كه تقاضا 
ب��راي نفت اوپك در س��ه ماهه اول س��ال ۲۰۲۰ به 
۲8 ميليون بش��كه در روز كاهش پيدا خواهد كرد. 
اين به معناي آن اس��ت كه تالش ه��اي اين گروه و 
متحدانش براي كاهش س��طح ذخاير كافي نبوده و 
عرضه جهاني نفت ۳۰۰ هزار بش��كه در روز در ژوئن 
افزايش پيدا كرده است. كشورهاي اوپك پالس اخيراً 
توافق كردند كاهش توليد ۱.۲ ميليون بشكه در روز 
را تا مارس ۲۰۲۰ تمديد كنند. اوپك در نخس��تين 
پيش بيني س��ال ۲۰۲۰ خود اعالم ك��رد جهان به 
۲9.۲۷ ميليون بشكه در روز نفت اوپك نياز خواهد 

داش��ت كه ۱.۳۴ ميليون بشكه در روز كمتر از سال 
۲۰۱9 است.

آژانس بين المللي انرژي اعالم كرد توافق اوپك براي 
تغيير انتظ��ارات در خصوص اش��باع عرضه در بازار 
نفت كافي نبوده است و انتظار مي رود عرضه نفت در 
نيمه اول سال ۲۰۱9 حدود 9۰۰ هزار بشكه در روز 

باالتر از ميزان تقاضا بوده است. از سوي ديگر فعاليت 
حفاري در امريكا ط��ي هفته هاي اخير كاهش پيدا 
كرده اس��ت. ش��ركت خدمات بيكرهيوز روز جمعه 
اعالم كرد كه ش��مار دكل هاي حف��اري نفت فعال 
چهار حلقه در هفته گذشته كاهش يافته و به ۷8۴ 

حلقه رسيده است.
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سكوي فاز 14 نصب شد 
گروه انرژي| به گ��زارش خبرنگار اعزامي تعادل 
به عسلويه، سومين سكوي توليدي فاز ۱۴ پارس 
جنوب��ي از س��وي ش��ناور HL-5۰۰۰ به منظور 
توليد ۱۴.۱ ميليون مترمكعب گاز در روز ازسوي 
متخصصان ايران��ي در آب هاي خليج فارس نصب 
شد. سكوي B فاز ۱۴ پارس جنوبي كه ۲۱ خردادماه 
از يارد شركت ايزوايكو در بندرعباس بارگيري شده 
بود، صبح ديروز )شنبه، ۲۲ تيرماه( با مساعد شدن 
ش��رايط جوي، در موقعيت آب هاي خليج فارس 
نصب شد. وزن اين سكو ۲۴۰۰ تن بوده و عمليات 
حفاري چاه هاي آن نيز به پايان رسيده است. به اين 
ترتيب پس از نصب سكوي ۱۴B و پايان عمليات 
هوك آپ، راه اندازي و تكميل خط لوله دريا، امكان 
ارسال روزانه 5۰۰ ميليون فوت مكعب گاز )۱۴.۱ 
ميليون مترمكعب( از سكوي ۱۴B به خشكي فراهم 
مي ش��ود. بخش فراس��احل فاز ١٤ پارس جنوبي 
شامل چهار سكو )دو س��كوي اصلي و دو سكوي 
اقماري( هركدام با ظرفيت برداشت ٥٠٠ ميليون 
فوت مكع��ب گاز از مخزن پارس جنوبي اس��ت و 
سكوي ۱۴B، دومين سكوي اصلي و سومين سكو 
از چهار سازه توليدي اين طرح است. پيش از اين، 
برداشت از دو س��كوي ۱۴A و ۱۴C به ميزان يك 
ميليارد فوت مكعب گاز غني از ميدان مش��ترك 
پارس جنوبي در س��ال ۱۳9۷ محقق شده است. 
در دولت يازده��م و دوازدهم معادل ۲5 فاز پارس 
جنوبي وارد مدار شده و ايران هم اكنون در برداشت 
گاز از قطر پيشي گرفته است. گزارش »تعادل«  از 

اين عمليات به زودي منتشر مي شود. 

گزارش كوتاه

 جوشش نفت از كف زمين
در مسجد سليمان بعد از زلزله

گروه انرژي| پ��س از آنكه انتش��ار تصاويري 
در ش��بكه هاي مج��ازي از جوش��ش نف��ت در 
كف يك مغازه در مسجد س��ليمان بعد از زلزله 
حكايت داشت ش��ركت بهره برداري نفت و گاز 
مسجد س��ليمان دربيانيه اي از مردم اين ش��هر 
خواسته در صورت مشاهده نشت نفت با شماره 
۱۴8۱ تم��اس بگيرند. همچنين نماينده مردم 
مسجد سليمان تصاويري كه جوشيدن نفت از 
كف يك مغازه پس از زلزله مسجد سليمان را نشان 
مي دهد تاييد كرده اس��ت. علي عسگر ظاهري 
به ايسنا گفته اس��ت كه ما در برخي نقاط بطور 
خودكار شاهد جوش��يدن چشمه نفت هستيم 
و اين اتفاق ني��ز رخ داده و تصاوير آن نيز پخش 
شده است. رييس منطقه نفتي اعالم كرده هرجا 
مشاهده شد اطالع رساني شود تا نيروها به محل 

رفته و اقدامات الزم انجام شود. 
نماينده مردم مسجد سليمان با اشاره به زلزله اخير 
در اين شهرستان همچنين گفته است: تحمل 
گرماي باالي 5۰ درجه در مسجد سليمان چيزي 
نيس��ت كه مردم به راحتي بتوانند آن را تحمل 
كنند. انتظار داريم مس��ووالن توجه ويژه اي به 

منطقه داشته باشند.
علي عسگر ظاهري عبده وند با اشاره به آخرين 
وضعيت شهرستان زلزله زده مسجد سليمان با 
بيان اينكه از صبر و شكيبايي مردم و تالش هاي 
مسووالن استاني پس از زلزله ۷/ 5 ريشتري در 
مسجد سليمان تش��كر مي كنم، اظهار داشت: 
ميزان خسارت وارده به واحدهاي مسكوني باال 
اس��ت و بخش زيادي از منازل م��ردم غير قابل 
سكونت شده اند. اكنون مردم در پارك ها يا مراكز 
ورزشي اس��كان داده ش��ده اند و تعداد زيادي از 
م��ردم در گرما زير چادر هس��تند. دماي هوا در 
مسجد سليمان بس��يار باالس��ت و مردم اذيت 

مي شوند. 
در راستاي انتش��ار خبر جوش��ش نفت از كف 
يك مغازه، ش��ركت بهره ب��رداري نف��ت و گاز 
مسجدسليمان هم طي اطالعيه اي از شهروندان 
اين شهر خواست هرگونه حادثه تراوش يا نشت 
نفت و گاز را به شماره ۱۴8۱ مركز كنترل عمليات 

اداره بهره برداري اطالع دهند. 
در اين اطالعيه آمده اس��ت: براي تماس با تلفن 
۱۴8۱ مركز كنترل عمليات اداره بهره برداري، به 
گرفتن پيش شماره )كد( از تلفن ثابت و همراه نياز 
نيست و گرفتن شماره مذكور كافي است. ضمن 
آنكه تماس با اين شماره رايگان بوده و هزينه اي 
براي شهروندان نخواهد داش��ت.  براساس اين 
گزارش، ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز دوشنبه زلزله اي 
به بزرگي 5.۷ ريشتر در شهرستان مسجدسليمان 
رخ داد كه در بيشتر نقاط خوزستان احساس شد.

مسجد سليمان شهري است كه نخستين چاه نفت 
ايران و خاورميانه كه به چاه شماره ۱ معروف است 

در سال ۱۲8۷ در آن به نفت رسيد. 



گزارش

خبر

دريچه8

گزارش مركز پژوهش هاي مجلس از توسعه صنعت نساجي تركيه

موفق شدند چون از نساجي با برند ترك حمايت كردند 
بر اس��اس آخرين آمار تركيه در سال گذشته ميالدي 
بالغ بر 29 ميليارد دالر صادرات منسوجات اعم از پارچه 
و لباس داش��ته است. در حال حاضر اين كشور يكي از 
صادركنندگان مهم پوشاك، چه از طريق رسمي و چه 
از طريق غير رسمي به كشور ما است. حال اينكه چگونه 
اين كشور به يكي از مهم ترين قطب هاي پوشاك منطقه 
رسيده دستمايه پژوهش مركز پژوهش هاي مجلس 

شده است.
در گزارش اين مركز مي خواني��م كه وزارت صنعت و 
تجارت تركيه صنايع نس��اجي و پوش��اك را به عنوان 
بخش منتخب براي ايجاد اش��تغال و سرمايه گذاري 
انتخاب كرده و شهرهاي استانبول و ازمير را به عنوان 
قطب خوشه هاي نس��اجي، طراحي و توليد پوشاك 

برگزيده است.
صنعت نساجي تركيه با تأسيس بانك توسعه دولتي 
براي ايجاد و گسترش اين صنايع در حدود هشت دهه 
پيش پايه گذاري شد. در آن زمان هدف از انتخاب صنايع 
نساجي و پوشاك ايجاد اشتغال و درآمد اقتصادي براي 
مردم بود، اما به تدريج اين صنعت در حدي رشد پيدا 
كرد كه به ستون فقرات اقتصاد تركيه تبديل شد. در 
دهه ه��اي 1980 و 1990 ميالدي صنايع نس��اجي 
و پوش��اك 40 درصد از درآم��د ارزي صادراتي تركيه 
را تأمين كرد و هم اكنون ني��ز اولين بخش اقتصادي 
تأمين كننده خالص درآمد ارزي اين كش��ور به شمار 
مي رود. صنايع نساجي و پوشاك نه تنها در نيمه دوم 
قرن بيستم ميالدي و دهه اول قرن بيست ويك ميالدي 
موتور محركه رشد اقتصادي تركيه محسوب مي شد 
كه در حال حاضر هم به عامل توسعه اقتصادي مناطق 
جنوب شرقي و شرقي تركيه مبدل شده است. تجربه 
موفق كشور تركيه در صنايع نساجي و پوشاك كه در 
كشورهاي آسيايي ژاپن، كره جنوبي، تايوان وچين نيز 
به وقوع پيوست و در كشورهاي هند، ويتنام، بنگالدش 
و پاكس��تان نيز در حال تكرار است، الگويي از انتخاب 
درست مس��ير توس��عه اقتصادي و صنعتي همراه با 
سياست گذاري ها و اقدامات اجرايي پشتيبان متناسب 

محسوب مي شود.
در اين گزارش آمده است:  جامعيت، انسجام، استمرار، 
انطباق و تغيي��ر برنامه ها و عملكرده��ا در طول روند 
توسعه، موضوع مهم و كليدي در سياست گذاري ها و 
اقدامات اجرايي پشتيبان دولت تركيه از صنايع نساجي 

و پوشاك است.
حوزه هاي پشتيباني و حمايت تركيه از صنايع نساجي 
و پوش��اك از تخصيص زمين براي اح��داث كارخانه و 
مشوق هاي س��رمايه گذاري تا توليد، نفوذ در بازارهاي 
صادراتي، آموزش، بازارياب��ي و برندينگ را دربرگرفته 
است. به عبارتي دولت تركيه حمايت از توسعه صنعتي 
را به صرف تأمين مالي جه��ت ايجاد كارخانه معطوف 
نكرده و به مراتب بيش از آن بر كمك ها و پشتيباني هاي 
پيشران صنعتي متمركز شده است. در مجموع ارتباط 
بين صنايع نساجي و پوشاك و اقتصاد تركيه رابطه اي 
دوطرفه است و اقتصاد تركيه به مراتب بيش از آنچه به 
اين صنايع تزريق كرده، از منافع، خروجي ها و سرريزهاي 

اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن بهره مند شده است.
كارشناس��ان اين مركز در گزارش خ��ود آورده اند كه 
بررسي روند توسعه صنايع نس��اجي و پوشاك كشور 
تركيه و سياس��ت گذاري ها و اقدامات دولت هاي اين 
كشور در پشتيباني و حمايت از اين صنايع در حوزه هاي 
مختلف، ضمن آنكه از نقطه نظره��اي مطالعات روند 
توسعه صنعتي و بررسي و تبيين نقش و اهميت دولت 
در روند توسعه اهميت دارد، از سوي ديگر امكان استفاده 
از تجربيات و دستاوردهاي تركيه در اقتصاد و به خصوص 

صنايع نساجي و پوشاك ايران را فراهم مي كند.

  بخش اول معرفي صنعت نساجي تركيه
1 . روند توسعه صنعت نساجي

تاريخ نس��اجي آناتولي به قرن ها پيش بازمي گردد و 
كماكان در كاوش هاي باستان شناسي ابزارهاي باستاني 
متعدد براي توليد منسوجات كشف مي شود. در طي 
قرن هاي ش��انزدهم و هفدهم ميالدي، بخش توليد 
نساجي پيشرفت كرد و در سراسر كشور گسترده شد. 
در واقع، در پايان امپراتوري، بزرگ ترين صنعت عثماني 
نساجي بود كه به وضوح نشان دهنده اهميت فرهنگي و 

روابط تاريخي اين بخش است.
تأسيس بانك دولتي سومر براي توليد محصوالت متنوع 
نساجي، سنگ بناي مهمي براي توسعه صنعت نساجي 
در تركيه بوده است با س��رمايه گذاري اين بانك اولين 
كارخانه نساجي تركيه در سال 1935 ميالدي توسط 
آتاتورك در كايس��ري افتتاح ش��د. پس از سال 1933 
ميالدي، هم��ه كارخانه ها و واحدهاي توليدي كوچك 
نساجي و پوشاك زير چتر سومر بانك يكپارچه شدند. 
اين بانك با سرمايه گذاري و آموزش نيروي كار به نيروي 
پيشران بخش خصوصي، از طريق تسهيم و انتشار دانش 
و فناوري انباشته شده در سرتاسر بخش خصوصي، تبديل 
شد. با حمايت دولت، ظرفيت هاي توليدي نساجي قابل 
توجهي در طي س��ال هاي 1923 تا 1962 ميالدي در 
تركيه ايجاد شد. توليد گسترده پنبه در منطقه كوكوروا 
به توسعه بخش نس��اجي در سال هاي بعد كمك كرد و 
منس��وجات پنبه اي به يك منبع مهم درآمد اقتصادي 
براي كشور تبديل شد مابين سال هاي 1962 تا 1972 
ميالدي، در تالش براي ايجاد صنايع داخلي، دولت تركيه 
سياست هاي جايگزيني واردات را اجرا كرد. در طول اين 
اولين دوره برنامه توسعه اقتصادي كشور، بخش خصوصي 
تقويت شد و اين برنامه نقش مهمي در تكوين خوشه هاي 
صنعتي ايفا كرد. در سال 1972 ميالدي اولين انجمن 
صنعت نس��اجي در بورسا به وجود آمد و در همين سال 
براي اولين بار تركيه به صادركننده خالص نساجي تبديل 
شد. سياست هاي صادراتي تهاجمي در بين سال هاي 
1980 تا 1989 ميالدي موجب شد كه سهم منسوجات 
س��اخت تركيه در بازارهاي خارجي افزايش پيدا كند. 

در س��ال 1990 ميالدي، سهم نساجي و پوشاك به 37 
درصد از كل ص��ادرات و 54 درصد از صادرات توليدات 

صنعتي تركيه بالغ شد.
مركز پژوهش ها در ادامه گزارش خود مي افزايد: صنعت 
نساجي و پوش��اك تركيه، از آغاز دهه 1980 ميالدي 
تا اواخر دهه 1990 ميالدي، ستون فقرات اقتصاد اين 
كشور محسوب مي ش��د. در طول دهه هاي 1980 و 
1990 مي��الدي اين صنعت مهم ترين منبع كس��ب 
درآمد ارزي در اقتصاد تركيه بود. آزادس��ازي تجاري 
و سياست هاي صادرات گرا، توليد و صادرات نساجي 
و پوش��اك را تحريك كرد و عالوه بر هزينه هاي پايين 
نيروي كار، وجود نيروي كار ماهر و مواد اوليه خام )پنبه( 
و انعطاف پذيري باال در واحدهاي توليدي رش��د قابل 
توجهي را در اين بخش صنعتي به وجود آورد. قاره هاي 
آسيا و اروپا از طريق تركيه به يكديگر متصل هستند و 
اين موضوع از نقطه نظرهاي هزينه حمل ونقل و زمان 
تحويل س��ريع، مزيت رقابتي حائ��ز اهميتي در برابر 

بسياري از رقبا به ارمغان مي آورد.
نظر به تشكيل اتحاديه گمركي بين تركيه و اتحاديه 
اروپا، ظرفيت هاي توليد صنايع نس��اجي در طي دهه 
1990 ميالدي افزايش يافت. در اين دهه ش��ركت ها 
به شدت درآمدهاي خود را بر روي تهيه ماشين آالت 
سرمايه گذاري مي كردند. در نتيجه تركيه 3 / 7 درصد 
از ظرفيت هاي ريسندگي چرخانه اي پنبه اي، 5 درصد 
از ظرفيت هاي ريس��ندگي الياف بلند و 1 / 5 درصد از 
ظرفيت هاي بافندگي پش��مي جهان، در سال 2008 

ميالدي را به دست آورد. 
امروزه در حدود 7500 توليدكننده صادرات نساجي از 

تركيه را انجام مي دهند. 

واحدهاي توليدي عمدتا در استانبول، ازمير، دنيزلي، 
بورس��ا، كهرامان مارش و قازيان تپ متمركز شده اند. 
هرچند ك��ه واحدهاي توليدي يكپارچ��ه بزرگ هم 
فعالي��ت دارند، اما اكث��ر اين واحدها ش��امل صنايع 
كوچك و متوسط هستند. محصوالت نساجي پنبه اي 
مانند الياف، نخ و پارچه ه��اي تاري-پودي 24 درصد 
از صادرات نساجي را تش��كيل مي دهند. اقالم اصلي 
صادراتي نساجي عبارتند از: نخ هاي مصنوعي يكسره، 
پارچه هاي پنبه اي تاري-پودي، پارچه هاي گردباف، 

قالي و كفپوش ها و پارچه هاي مخمل.
در اين گزارش با اشاره به اين نكته كه مهم ترين رخداد 
براي صنعت نس��اجي تركيه در سال 1995 ميالدي 
اتفاق افتاد مي افزايد: توافقنامه سازمان تجارت جهاني 
در خصوص نس��اجي و پوشاك مس��تلزم حذف همه 
توافقنامه هاي الياف چندگانه و همه موانع تجاري بر 
روي تجارت نساجي و پوشاك تا سال 2005 ميالدي 
بود. اين امر موجب ظهور چي��ن به عنوان يك رقيب 
بزرگ در صحنه بين المللي نساجي شد. صنعت نساجي 
تركيه كه از نظر تاريخي موفق و سودآور بود، اكنون در 
حال عبور از يك دوران گذار اس��ت. از آنجا كه فعاليت 
به عنوان يك توليدكننده كم هزينه، ديگر براي كسب 
حجم صادراتي قابل مالحظه كافي نيست، رقابت پذيري 
صنعت نساجي بايد به صورت قابل توجهي ارتقا پيدا 

كند و برنامه ريزي راهبردي شود.
2- تمركز جغرافيايي صنايع نساجي و پوشاك 

توليد پارچه و پوشاك تركيه بر حسب ميزان اشتغال، 
تعداد ش��ركت ها و حجم صادرات، بطور عمده در سه 
منطقه جغرافيايي مرمره، اژه و كوكورو متمركز شده 

است.
فعاليت هاي نس��اجي منطقه مرمره در اس��تان هاي 
تكيرداغ، استانبول و بورسا تمركز يافته است. منطقه 
مرمره بزرگ ترين خوشه نس��اجي در اقتصاد تركيه 
است كه 56 درصد از كل اشتغال نساجي تركيه را شامل 
مي شود. بر اس��اس آمار وزارت كار و تأمين اجتماعي 
تركي��ه، اين منطقه تقريب��ا 67 درص��د از كل تعداد 
شركت هاي نساجي و 71 درصد از كل صادرات نساجي 

تركيه را به خود اختصاص داده است. فعاليت هاي عمده 
توليدي نساجي اين منطقه عبارتند از: توليد پوشاك، 

نخ، گردبافي و تكميل نساجي.
منطقه اژه در منس��وجات منزل، عمدتا حوله و لوازم 
حمام متمركز شده است. اين منطقه سهم 12 درصد 
از اشتغال نساجي، 10 درصد از صادرات نساجي و 11 
درصد از كل تعداد شركت هاي نساجي تركيه را دارد. 

منطقه جنوب ش��رقي تركيه با مركزيت شهر آدانا در 
سال هاي اخير پيشرفت هاي زيادي داشته است.

در جايي كه قبال فقط پنبه كش��ت مي شد، هم اكنون 
صنايع نساجي ايجاد شده و در حال رشد است. منطقه 
كوكوروا داراي سهم اشتغال، صادرات و تعداد بنگاه هاي 
به ترتي��ب 10، 12 و 5 درصد از كل صنعت نس��اجي 
تركيه اس��ت. اين منطقه در درجه سوم از نظر تمركز 
صنايع نس��اجي قرار دارد، اما از سرعت رشد باالتري 
در هر س��ه زمينه اش��تغال، صادرات و تعداد واحدها 
برخوردار اس��ت. محصوالت اصل��ي منطقه كوكوروا 
عبارتند از: فرش ماشيني، گليم، نخ، بافندگي و تكميل 

پارچه هاي پنبه اي.
3- سرمايه گذاري در صنايع نساجي، پوشاك 

و چرم 
بخش قابل توجهي از سرمايه گذاري در صنايع نساجي 
و پوشاك شامل ماشين آالت و تجهيزات توليدي است. 
صنايع ساخت ماشين آالت نساجي و پوشاك تركيه 
در چند سال اخير مقداري رشد كرده است، اما تا قبل 
از سال 2010 ميالدي ميزان و تنوع توليدات چندان 
قابل توجهي نداشت. بنابراين روند واردات ماشين آالت 
نساجي، پوشاك و چرم تركيه مي تواند به عنوان معياري 
نسبتا دقيق جهت بررسي روندهاي سرمايه گذاري در 

اين صنعت استفاده شود.
بر اساس داده هاي س��ازمان تجارت جهاني و گمرك 
تركيه، در طي س��ال هاي 1962 ت��ا 1972 ميالدي، 
واردات ماشين آالت نساجي، پوشاك و چرم تركيه بين 
10 تا 50 ميليون دالر در سال )متوسط 24ميليون دالر 
در سال( در نوسان بود. در بين سال هاي 1972 تا 1983 
ميالدي، واردات اين ماش��ين آالت افزايش يافت و به 
ميانگين 130 ميليون دالر در سال صعود كرد. از سال 
1984 ميالدي به بعد واردات ماش��ين آالت نساجي، 
پوشاك و چرم تركيه به تدريج افزايش يافت و در سال 
1993 ميالدي به 1/1 ميليارد دالر و پس از آن در سال 
2003 ميالدي به 2/35 ميليارد دالر )مقام دوم جهاني 
پس از چين با ميزان 4/8 ميليارد دالر و 2 / 3 درصد از 

كل واردات كشور تركيه در سال 2003( صعود كرد.
در طي بيست سال منتهي به س��ال 2016 ميالدي، 
ميانگين واردات ماشين آالت نساجي، پوشاك و چرم 
تركيه برابر با 5 / 1 ميليارد دالر در سال بود. به عبارتي 
در دو دهه اخير فقط 30 ميليارد دالر در ماشين آالت 
وارداتي جهت صنايع نس��اجي س��رمايه گذاري شده 
است كه با س��رمايه گذاري هاي انجام شده در زمين، 
س��اختمان، تأسيس��ات برقي و مكانيك��ي، اداري و 
ماش��ين آالت داخلي، مجموع سرمايه گذاري دو دهه 
اخير صنايع نس��اجي، پوشاك و چرم تركيه به مراتب 
بيش از اي��ن مقدار برآورد مي ش��ود. بر اس��اس آمار 
وزارت توس��عه تركيه، از مجم��وع 567 ميليارد دالر 
سرمايه گذاري انجام ش��ده در طول سال هاي 1990 
تا 2011 ميالدي، فق��ط 105 ميليارد دالر در زمينه 
نساجي و پوشاك بود كه پس از آن بخش حمل ونقل با 

91 ميليارد دالر قرار داشت. 
در مجم��وع در دوره 2015 - 2001 ميالدي س��هم 
كش��ورهاي چين، تركي��ه، هند و امري��كا از مجموع 
واردات ماش��ين آالت نس��اجي و پوش��اك جهان، به 
ترتيب 21، 7، 7 و 5 درصد است و پس از چين، تركيه 
با سهم كمي بيش از هند، دومين سرمايه گذار جهاني 
در ماش��ين آالت وارداتي نساجي و پوشاك محسوب 

مي شود.
بر اساس داده هاي فدراسيون جهاني توليدكنندگان 
نساجي، در س��ال 2014 ميالدي، تركيه با دارا بودن 
7/1 ميلي��ون دوك ريس��ندگي الياف كوتاه )س��هم 
3 درص��د از كل جهان(، 775 هزار دوك ريس��ندگي 
الياف بلند )5/7 درصد از كل جهان( و 720 هزار روتور 
ريسندگي چرخانه اي )8/8 درصد از كل جهان(، پس 
از چين و هند از سومين توان توليدي جهاني در زمينه 
ريسندگي انواع نخ برخوردار بود. تا پايان سال 2013 
ميالدي، تركيه داراي ظرفيت هاي نصب شده 45 هزار 

ماشين بافندگي بي ماكوي پنبه اي )سهم 3/4 درصد 
از جهان( و 6250 ماشين بافندگي پشمي )سهم 5/1 
درصد از جهان( بود. در مجموع دوره 2014 - 2005 
ميالدي، 10500 ماشين گردبافي )سهم 5 / 3 درصد 
از جهان( و 13300 ماشين تخت بافي )سهم 4 درصد 

از جهان( در تركيه نصب شد.
4- سرمايه گذاري مستقيم خارجي در صنايع 

نساجي و پوشاك 
بر اساس گزارش هاي وزارت اقتصاد تركيه در مجموع 
دوره 2016 - 1954 ميالدي، تعداد 679 واحد صنعتي 
نساجي و پوشاك با سرمايه گذاري مستقيم خارجي در 
تركيه ايجاد ش��دكه 10.2 درصد از كل تعداد اين نوع 
واحدها در صنعت را به خ��ود اختصاص داد. هر چند 
كه در طي س��ال هاي 2008 تا 2013 ميالدي تعداد 
واحدهاي صنعتي نساجي و پوشاك با سرمايه گذاري 
مس��تقيم خارجي كاهش يافت، اما در طي سال هاي 
2015 و 2016 مي��الدي با به ترتي��ب 64 و 70 فقره 
سرمايه گذاري خارجي، صنايع نساجي و پوشاك سهم 
13/8 و 16/5 درص��د از كل صنعت را داش��ت. بخش 
صنعت با 1/7 ميليارد دالر س��رمايه گذاري مستقيم 
خارجي و س��هم 25 درصد از كل اين سرمايه گذاريها 
در سال 2016 ميالدي از رتبه اول در بين بخش هاي 

اقتصادي برخوردار بود.
هرچند كه در خصوص جزييات سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي در صنايع نساجي و پوشاك اطالعات چنداني 
منتشر نشده اس��ت، اما گزارش شده كه شركت هاي 
پوش��اك تركيه بين س��ال هاي 2005 ت��ا 2015 از 
1/132 ميليارد دالر سرمايه گذاري مستقيم خارجي 

برخوردار بوده اند.

5- برخ�ي از ش�اخص هاي صنايع نس�اجي و 
پوشاك

در ط��ي ده��ه 1990 ميالدي نس��اجي و پوش��اك 
بزرگ ترين صنعت تركيه به شمار مي رفت. نرخ رشد 
متوسط ساالنه اين صنعت به ميزان 12/2 درصد، بيش 
از دو برابر ميانگين رشد اقتصادي كشور )5/2 درصد( 
در دهه 1990 ميالدي بود. در س��ال 2001 ميالدي، 
صنعت نس��اجي و پوشاك س��هم 5/5 درصد از توليد 
ناخالص داخلي، 22/6 درصد از توليد ناخالص داخلي 
بخش صنعت و 21 درصد از اشتغال صنعتي تركيه را 

بر عهده داشت.
بر اساس آمار موسسه تامين اجتماعي تركيه، در سال 
2016 ميالدي 59 هزار ش��ركت در صنايع نساجي، 
پوش��اك و چرم تركيه فعال بودند كه شامل 16 هزار 
شركت نساجي و 31 هزار شركت پوشاك مي گردد. كل 
تعداد كاركنان در واحدهاي رسمي بالغ بر يك ميليون 
نفر و براي كل واحدهاي رسمي و غيررسمي نساجي و 
پوشاك و چرم حدود دو ميليون نفر برآورد مي شود. نظر 
به اشتغال تقريبا برابر بين واحدهاي نساجي و پوشاك 
رس��مي و ميزان اشتغال 2 تا 3 برابري پوشاك نسبت 
به نس��اجي، بخش اعظم اش��تغال غيررسمي صنايع 
نساجي و پوش��اك ش��امل واحدهاي خرد و كوچك 

پوشاك مي شود.
بر اساس داده هاي اتاق صنايع استانبول، در سپتامبر 
س��ال 2013 ميالدي ظرفيت س��االنه توليد انواع نخ 
)پنبه اي، پشمي و ابريشمي )958 هزار تن، انواع پارچه 
تاري-پودي 56 / 1 ميليارد مترمربع و ظرفيت توليد 

انواع پارچه هاي تريكو 1/2 ميليون تن بود.
اين مركز در پايان چنين جمع بندي مي كند: صنايع 
نس��اجي و پوشاك در تركيه توس��ط وزارت صنعت و 
تجارت اين كشور به عنوان صنعت منتخب راهبردي 
براي ايجاد اش��تغال برگزيده ش��ده است ضمن آنكه 
در بين رشته هاي اقتصادي باالترين نقش در توسعه 
اقتصادي كش��ور تركيه را به عهده داشته، هم اكنون 
نيز به محور توسعه مناطق كمتر توسعه يافته جنوب 
شرقي و شرق تركيه تبديل شده است. فرآيند توسعه 

در اقتصاده��ا به خودي خود اتفاق نمي افتد و نيازمند 
سياس��ت گذاري و حماي��ت دولت ه��ا و به خصوص 
همكاري تنگاتنگ بين دول��ت و بخش خصوصي در 

جهت توسعه كشور است. 
ضمن بررسي روند توس��عه صنايع نساجي و پوشاك 
تركيه مالحظه شد، در طي يك روند هشتادساله دولت 
تركيه به صورت مستمر به پشتيباني خود از اين صنعت 
ادامه داده است. اين بس��ته جامع و كامل حمايت ها، 
مشوق ها و يارانه ها در طول زمان تكوين و تكامل پيدا 
كرده و با مالحظات و شرايط زماني انطباق يافته است. 
عالوه بر اين جامعيت كافي از پشتيباني ها و حمايت هاي 
دولتي در حوزه هاي متنوعي ش��امل سرمايه گذاري 
و تأمين مالي، معافيت ه��اي عوارض و حقوق دولتي، 
موضوعات تجاري، نيروي انساني، آموزش، تحقيقات، 
طراحي و مد، بازارس��ازي و بازاريابي و شبكه سازي و 
خوشه سازي وجود دارد. موضوع قابل توجه اين است كه 
با وجود اينكه بخش مهمي از كمك ها و پشتيباني هاي 
به عمل آمده از صنعت نساجي در قالب عام حمايت از 
صنايع كش��ور تركيه بود، اما اين صنعت بيش از ديگر 
رشته ها توانست تا از اين كمك ها و مشوق ها استفاده 
كند. در يك جمع بندي كلي حمايت ها و پشتيباني هاي 
دولت تركيه از صنايع نساجي و پوشاك اين كشور، به 

شرح زير است: 
1- عزم و اراده ملي و هدفگذاري راهبردي براي توسعه 

صنايع نساجي و پوشاك با هشت دهه روند
مستمر و منسجم حمايت و پشتيباني دولت، 

2- اولويت دهي به صنايع نساجي و پوشاك به عنوان 
محور توس��عه و تأس��يس بانك دولتي براي رش��د و 

گسترش صنعت نساجي، 
3- تخصيص اعتبارهاي مس��تقيم و غيرمستقيم از 

بودجه عمومي دولت، 
4- كاه��ش تدريجي مداخالت مس��تقيم دولتي در 
صنعت و افزايش حمايت ها و پشتيباني هاي مستقيم و 

غيرمستقيم دولتي، 
5- تجهي��ز مجموعه متنوع و كاملي از س��ازمان ها و 
نهادهاي پش��تيبان و ابزارهاي سياست گذاري براي 

پشتيباني و حمايت از صنايع نساجي و پوشاك، 
6- اخذ كمك هاي مالي و فني بين المللي مانند اجراي 

پروژه خوشه مد و نساجي توسط اتحاديه اروپا، 
7- تخفيف خاص و قابل مالحظه ماليات ارزش افزوده 

توليدات نساجي، 
8- آموزش عالي و حرفه اي، تأمين نيروي انساني ماهر 

و تحقيق و توسعه، 
9- امكان استفاده از طرح هاي مشوق سرمايه گذاري در 

سطح عمومي و منطقه اي
10- حجم س��رمايه گذاري هاي باال و به خصوص در 

ايجاد ظرفيت هاي توليدي قدرتمند تجهيز شده
توسط ماشين آالت و تجهيزات با آخرين فناوري ها، با 

حمايت از طريق مشوق هاي متنوع سرمايه گذاري، 
11- سرمايه گذاري مستقيم خارجي، 

12- سرمايه گذاري گسترده در جهت تأمين مواد اوليه 
)پنبه( با كيفيت و قيمت رقابتي، 

13-ايجاد مراكز صنعتي و ترويج خوشه هاي صنعتي 
نساجي و پوش��اك و شبكه س��ازي مابين بنگاه هاي 

كوچك و متوسط و تأمين مالي خوشه سازي، 
14- انجام سرمايه گذاري هاي پشتيبان توليد مساعد 
براي محيط زيست، گسترش تحقيق و توسعه، توسعه 
محصوالت، رش��د مهارت هاي نوآوري و نوس��ازي و 
بازس��ازي واحدها جهت صنايع نس��اجي و پوشاك، 
تأمين مالي خوشه س��ازي نساجي و تأمين مواد اوليه 
در استراتژي صنعتي 2014 - 2011 ميالدي تركيه، 
15- اجراي برنامه هاي حمايتي خاص مانند »برنامه 
عمل استراتژيك براي صنايع نساجي، پوشاك و چرم« 
جهت واحدهاي توليدي با حداق��ل 30 كاركن كه از 
مناطق توسعه يافته به مناطق با اولويت توسعه انتقال 
پيدا كنند، ش��امل تخفيف هزينه انرژي الكتريكي تا 
س��قف 50 درصد، معافيت ماليات ب��ر ارزش افزوده، 
معافيت حقوق و عوارض گمركي، پشتيباني تسهيالت 
بانكي، معافيت سهم كارفرماي حق بيمه اجتماعي، 
تخفيف ماليات ش��ركت، تخصيص زمي��ن مجاني و 

سرمايه گذاري و اعتبار بانكي با بهره صفر، 
16- پشتيباني و تأمين كمك هاي مالي جهت تحقيق 
و توس��عه، تحقيقات ب��ازار، آموزش، ايجاد اش��تغال، 
ايجاد دفاتر خارج��ي، ثبت اختراع، افزايش بهره وري، 
طراحي صنعتي و هزينه ثبت عالئم تجاري، شركت در 
نمايشگاه ها، برندينگ توليدات در بازارهاي بين المللي 

و كاهش هزينه هاي زيست محيطي، 
17- اتخاذ سياس��ت جايگزين��ي واردات و پس از آن 

توسعه صادرات، 
18- سياست تجارت خارجي هوشمند و كارشناسي 
ش��ده با عقد قراردادها و توافقنامه ه��اي تجاري براي 
تسهيل صادرات منس��وجات و پوشاك به كشورهاي 
ديگر و در عين حال در صورت لزوم حمايت از توليدات 

داخلي در برابر واردات، 
19- تسهيل و توسعه صادرات نس��اجي و پوشاك از 
طريق ايج��اد اتحاديه گمركي با اتحادي��ه اروپا، عقد 
توافقنامه ه��اي تجارت ترجيحي و اس��تفاده از كليه 
ابزارهاي تجاري ممكن و از س��وي ديگر دفاع تمام قد 
از صنايع نساجي و پوشاك در برابر زيان ها و خسارات 

ناشي از واردات، 
20- برنامه هاي حمايت از بازاريابي و برندينگ مانند 
برنامه توركواليتي با طيف گس��ترده اي از حمايت ها، 
كمك ها و مشوق ها )از هزينه ثبت برند تا فعاليت هاي 
بازارياب��ي و روابط عمومي، از باز كردن فروش��گاه ها، 
انبارها، ش��عبه ها، دفاتر و نمايش��گاه ها ت��ا پرداخت 
هزينه هاي اج��اره و مخارج غرفه در نمايش��گاه ها، از 
هزينه هاي دكوراس��يون و حق امتياز فروش��گاه ها و 
هزينه گواهي هاي كيفيت تا همه هزينه هاي مربوط به 

فعاليت هاي برندينگ(.

  بر اساس گزارش هاي وزارت اقتصاد تركيه 
در مجم�وع دوره 2016 - 1954 مي�ادي، 
تعداد 679 واحد صنعتي نس�اجي و پوشاك 
با سرمايه گذاري مستقيم خارجي در تركيه 
ايجاد شدكه 10.2 درصد از كل تعداد اين نوع 

واحدها در صنعت را به خود اختصاص داد

برش
  صنعت نس�اجي و پوش�اك تركي�ه، از 
آغاز دهه 1980 ميادي تا اواخر دهه 1990 
ميادي، س�تون فقرات اقتصاد اين كشور 
محسوب مي ش�د. در طول دهه هاي 1980 
و 1990 ميادي اين صنعت مهم ترين منبع 

كسب درآمد ارزي در اقتصاد تركيه بود

برش
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 افزايش ذخيره طالي
بانك مركزي تركيه

تنزل رتبه اقتصادي تركيه

ميزان ذخيره طالي بانك مركزي تركيه در دو سال 
اخير بطور چشمگيري افزايش يافته است . اين بانك 
كه سال هاست نسبت به ذخيره طال اقدام نمي كرد در 
دو سال اخير از ماه مارس 2017 لغايت ماه مي 2019 
ميالدي مي��زان 186.8 تن طال به ذخيره هاي خود 
اضافه كرد . تركيه پس از روس��يه دومين كشور در 
جهان است كه در طي 2 سال اخير بيشترين ميزان 
اندوختگي طال در بانك مركزي خود را داشته است 
. اين در حالي است كه با تغيير رييس بانك مركزي 
تركيه از س��وي اردوغان بار ديگر كاهش بهره هاي 
بانكي اين كشور افكار عمومي را به خود مشغول كرده 
است . بر اساس آمار شوراي جهاني طال ميزان طالي 
تركيه تا اوايل ماه ژوئن سال جاري ميالدي 302.8 
تن و سهم آن از كل ذخيره هاي بانك مركزي 14.4 
درصد بود . كشورهاي امريكا، آلمان و ايتاليا به ترتيب 
داراي بيشترين س��هم طال در دخاير بانك مركزي 
خود در جهان هستند. همچنين بعد از اين سه كشور، 
فرانسه، روسيه، چين، سوييس، ژاپن، هند و هلند، در 
رده هاي چهارم تا 10 قرار دارند. رده يازدهم از آن بانك 
مركزي اروپا است و سپس كشورهاي تايوان، پرتغال، 
قزاقستان، ازبكستان، عربستان، انگلستان، تركيه، 
لبنان و اسپانيا درجايگاه 12 تا 20 جاي مي گيرند. 
بنا بر اين گ��زارش، ميزان اندوخته طالي بانك هاي 
مركزي در جهان در س��ال 2017 ميالدي 375 تن 
و در سال 2018 ميالدي نيز 651.1 تن بوده كه اين 
مقدار از سال 1967 ميالدي تاكنون بيشترين ميزان 
است . ميزان ذخيره طال از سوي بانك مركزي روسيه 
در فاصله زماني مارس 2017 الي مي 2019 ميالدي 
534.7 تن بوده و تركيه نيز در اين فاصله زماني ذخيره 
طالي خود در بانك مركزي را به 186.8 تن افزايش 
يافته و پس از تركيه كشورهاي قزاقستان و چين نيز 
ذخيره طالي خود در بانك مركزي را به ترتيب 107.1 
تن و 73.7 تن افزايش داده اند . همچنين، تركيه در 5 
ماه نخست سال جاري ميالدي ذخيره طالي خود در 

بانك مركزي را 49.3 تن افزايش داده است .
  جدول كش�ورهايي كه ذخي�ره طاي خود 
را از ماه م�ارس تا مي 2019 ميادي تا حد قابل 

توجهي افزايش داده اند

ميزان افزايش كشوررديف
ذخيره طا )تن(

534.7روسيه1

186.8تركيه2

107.1قزاقستان3

73.7چين4

60.4هند5

28.4مجارستان6

25.7لهستان7

19.3ازبكستان 8

14.3مغولستان9

13.2كلمبيا10

ش��وراي جهاني طال در خص��وص افزايش تمايل 
بانك هاي مركزي كش��ورهاي مختلف براي خريد 
و ج��ذب ط��ال در اندوخته هاي آنها اق��دام به يك 
نظرسنجي از روساي بانك هاي مركزي كشورهاي 
مختلف نمود كه در بررسي پاس��خ هاي داده شده 

مواردي نظير: 
طال يكي از پارامترهاي امن سرمايه گذاري است

ايجاد تنوع در سبد ذخيره اي بانك مركزي
وجود اعتبار بين المللي به طال

افزايش ريسك هاي سياسي در جهان
از جمله مواردي هس��تند كه سبب ش��ده است تا 
بانك هاي مركزي كش��ورهاي مختلف نس��بت به 
خريد ط��ال و افزايش اندوخته بان��ك مركزي خود 

اقدام نمايند .
شوراي جهاني طال افزايش ريسك هاي ژئوپليتيك 
و ابهام وضعيت اقتصادي در برخي از كشورها را عامل 
مهم��ي در افزايش ذخيره هاي ط��ال در بانك هاي 

مركزي آنها دانست .
 منبع: معاونت ديپلماسي اقتصادي
وزارت امور خارجه

موسسه اعتبارسنجي Fitch رتبه تركيه در اعتبار 
وام هاي خارجي را كاهش داد.

به گزارش تس��نيم، موسسه رتبه سنجي اقتصادي 
Fitch اعتبار وام هاي بلندمدت تركيه با ارز خارجي 

را از رتبه BB به -BB تنزل داد.
بحران اخير در بانك مركزي تركيه و تغيير رياست 
آن، تحويل گرفتن سامانه موشكي اس 400 و افزايش 
ريسك احتمال تحريم  از سوي امريكا باعث اين تنزل 
در وضعيت اعتبار وام هاي خارجي تركيه شده است.

تركيه به تازگي اولين محموله اس 400 را از روسيه 
تحويل گرفت. كارشناس��ان اقتصادي با اش��اره به 
وضعيت شكننده اقتصاد تركيه و سقوط ارزش برابري 
لير در برابر دالر، اجراي تحريم هاي اقتصادي امريكا 
عليه اين كشور را يك ضربه خطرناك به اقتصاد تركيه 
ارزيابي مي كنند.  در برابر تركيه نيز ابزارهايي براي 
اعمال فشار به اياالت متحده امريكا در اختيار دارد. 
آنكارا مي تواند مجوز بهره برداري واشنگتن را از پايگاه 
اينجرليك تركيه كه بخش عمده اي از عمليات هوايي 
امريكا در خاورميانه از آن انجام مي شود، محدود كند.

بخشي از تسليحات هسته اي امريكا كه با بهانه مبارزه 
با نفوذ شوروي به آسيا انتقال داده  شده اند، همچنان در 

پايگاه هوايي اينجرليك نگهداري مي شوند.



اخبار 9 بانك و بيمه

تامين نقدينگي و نبض توليد در سال ۹۸
سجاد ابراهيمي| عضو پژوهشكده پولي و بانكي|

با توجه به محدوديت هاي تجاري و چشم انداز تحريم ها به 
نظر مي رسد كه كاهش توليد بخش صنعت در سال جاري با 

شيبي كمتر از سال ۹۷ همچنان ادامه داشته باشد.
آخرين آمار رس��مي مركز آمار از رشد منفي ۴.۹ درصدي 
در س��ال ۱۳۹۷ خبر مي دهد. در حالي كه بخش صنعت 
شامل بخش معدن و نفت رشد منفي ۹.۶ درصدي و بخش 
صنعت به تنهايي بدون بخش معدن و نفت رشد منفي ۱۲.۲ 
درصدي را تجربه كرده است. در غياب آمارهاي رسمي درباره 
عملكرد بخش حقيقي اقتصاد در سه ماهه ابتداي سال ۹۸ 
گمانه زني ها از ادامه كاهش رش��د توليد در سال ۹۸ خبر 
مي دهد. اما سوالي كه مطرح مي شود اين است كه چند و 
چون اين كاهش به چه صورتي است. به اين معني كه چه 
بخش ها و شركت هايي بيشتر در معرض كاهش توليد قرار 
دارند و چه بخش هايي كمتر تحت تاثير ركود قرار مي گيرند. 
مي توان با استفاده از آمارهاي عملكردي شركت هاي بورسي 
برآوردي از روند تغييرات توليد بخش صنعت )كه به نوعي 
پيشرو ساير بخش هاي اقتصادي هست و بيشترين كاهش 
توليد را در سال گذشته داشته( در سه ماهه ۱۳۹۸ ارايه كرد.

بررسي عملكرد سه ماهه بيش از ۲۳۰ شركت نشان مي دهد 
كه توليد اين شركت ها در سه ماهه ابتدايي سال ۹۸ حدود 
۱۲ درصد كاهش داشته است. از آنجا كه درصد كاهش توليد 

مشابه كاهش توليد اين شركت ها در پايان سال ۹۷ است 
مي توان گفت كه روند كاهشي توليد در سال ۹۷ با همان 

شيب در سه ماهه ابتداي سال ۹۸ نيز ادامه داشته است.
البته از آنجا كه كاهش توليد در س��ال ۹۷ از سه ماهه دوم 
سال آغاز ش��د، مي توان پيش بيني كرد كه رشد منفي در 
فصل دوم سال ۹۸ و بعد از آن به شدت فصل اول ۹۸ نباشد 
و اندكي از اين رشد منفي كاسته شود. نكته اي كه تحليل از 
اين رشد منفي را عميق تر مي كند دانستن تركيب اين رشد 
است و اينكه چه بخش هايي سهم بيشتري در كاهش توليد 
داشتند. از اين رو مي توان بخش ها و شركت هايي كه در سه 
ماهه نخست سال ۹۸ بيشترين نقش را در كاهش توليد 

داشتند را بر اساس سه ويژگي مشخص كرد: 
وابس�تگي به واردات: تقريبا از خرداد س��ال ۹۷ به بعد 
شركت هايي كه بخش بيشتري از مواد اوليه شان را از طريق 
واردات تامين مي كردند با كاهش شديدتري در توليد نسبت 
به ساير شركت ها مواجه شدند. بر اساس آمار، در سال هاي 
مختلف بطور متوس��ط بين ۲۰ تا ۲۶ درصد از مواد اوليه 
شركت هاي بورس��ي از طريق واردات تامين  مي شد. البته 
درجه وابستگي شركت ها به واردات در طول چند سال اخير 
كاهش داشته به طوري كه از ۲۶ درصد در سال ۱۳۸۷ به 
زير ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۶ رسيده است. نكته قابل توجه 
اين است كه كاهش درصد مواد اوليه وارداتي شركت ها بعد 

از شوك ارزي و اعمال تحريم ها تشديد شده است به گونه اي 
كه در سال ۱۳۹۷ تنها ۱۳ درصد از مواد اوليه شركت ها از 
طريق واردات تامين شده است. البته اين كاهش درصد مواد 
اوليه وارداتي لزوما به معني جايگزيني با مشابه داخلي نيست 
و به معني كاهش يا صفر شدن برخي محصوالت است كه 

پايه آن مواد اوليه و واسطه وارداتي است.
بر اس��اس آمار شركت هاي بورسي شركت هايي كه سهم 
بيشتري از مواد اوليه خود را از واردات تامين مي كردند در 
س��ال ۱۳۹۷ كاهش توليد بيش از ۱۷ درصدي را تحمل 
كردند در حالي كه برخي شركت ها كه وابستگي به واردات 
آنها حداقل بوده تنها كاهش تولي��د ۳ درصدي را تجربه 
كردند. اين الگو در سه ماهه س��ال ۱۳۹۸ نيز ادامه داشته 
يعني توليد شركت هاي با وابستگي شديد به واردات در اين 
مدت كاهش ۱۵ درصدي داشته و شركت هاي كمتر وابسته 
به واردات تنها كاهش توليد ۴ درصدي را داشته اند. لذا مساله 
اصلي بخش توليد در سال ۹۷ و ۹۸ مساله واردات مواد اوليه 
و واسطه است. محدوديت مالي: اگرچه مشكل نقدينگي و 
دسترسي به اعتبار براي توليدكننده ها به يك مشكل مزمن 
تبديل شده است، اما اين مشكل در برخي برهه هاي زماني 
تشديد شده و اثر شديدتري بر روي توليد مي گذارد. بررسي 
آمار شركت هاي بورسي نشان مي دهد كه در سال ۹۷ رشد 
منفي شركت هايي كه با محدوديت مالي شديد روبرو بودند، 

۱۱.۸ بوده در حالي كه شركت هايي كه كمتر با اين مشكل 
روبرو بودند رشد منفي ۷.۸ درصدي را تجربه كردند.

در سه ماهه ابتداي سال ۹۸ رشد شركت هاي با محدوديت 
مالي شديد ۱۳.۲- درصد و رشد شركت هاي با محدوديت 
مالي كمتر، ۱.۹- درصد بوده است. با توجه به اينكه اختالف 
رش��د توليد بين اين دو گروه در س��ه ماهه اول س��ال ۹۸ 
بيشتر از سال ۹۷ شده، مي توان اينگونه استنباط كرد كه 
توليدكننده ها در سال ۹۸ با مشكل بيشتري براي تامين 
نياز به نقدينگي خود روبرو هس��تند. يك��ي از داليلي كه 
توليدكننده ها از اواخر پاييز با مشكل تامين اعتبار مواجه 

شدند به افزايش هزينه هاي توليد برمي گردد.
با افزايش چند برابري نرخ ارز و رش��د ش��ديد قيمت هاي 
داخلي، هزينه تمام شده ش��ركت ها افزايش پيدا كرده و 
همين امر نياز به س��رمايه در گ��ردش بنگاه ها را به همان 
ميزان افزايش مي دهد. اين در حالي اس��ت كه تسهيالت 
بانك ها به آن ميزان افزايش نداشته است.  ماهيت كاربردي 
محصوالت: شركت هايي كه توليدكننده كاالهاي نهايي 
اعم از كاالهاي مصرفي و كاالهاي س��رمايه اي هس��تند 
كاهش توليد شديدتري نسبت به شركت هاي توليدكننده 
كاالهاي واسطه را تجربه كردند. البته اين تفاوت به نوعي 
ريشه در وابستگي بيشتر به واردات شركت هاي توليدكننده 
كاالهاي س��رمايه اي و مصرفي نس��بت به ش��ركت هاي 

توليدكننده محصوالت واسطه اي دارد. از آنجا كه توليدات 
شركت هايي كه محصوالت واسطه اي توليد مي كنند بر 
پايه مواد اوليه معدني و طبيعي است، كاهش رشد كمتري 

را تجربه كرده اند.
در س��ه  ماهه ابتدايي س��ال ۹۸ كاهش توليد در توليدات 
محصوالت مصرفي و نهايي به ترتيب ۲۸ و ۲۴ درصد بوده 
است در حالي كه اين كاهش توليد در محصوالت واسطه 
۱/۹درصد بوده است. اختالف فاحش در رشد توليد كاالهاي 
نهايي و واس��طه مويد اين نكته اس��ت كاالهايي كه اتفاقا 
هدفشان عرضه در بازارهاي داخلي بوده كاهش شديدي 
داشته و برخي محصوالت واسطه كه عمدتا با هدف صادرات 

ساخته مي شوند كاهش كمتري را تجربه كرده اند.
در مجموع با توجه به وضعيت فعلي تجارت كشور و تحت 
تاثير قرار گرفتن توليد بخش صنعت به نظر مي رس��د كه 
كاهش توليد اين بخش با شيبي كمتر از سال ۹۷ و سه ماهه 
اول ۹۸ در فصول بعدي ادامه داشته باشد. بخش خدمات 
اگرچه در سال ۹۷ رش��د مثبتي را تجربه كرده اما به نظر 
مي رسد تحت تاثير كوچك ش��دن اقتصاد در سال ۹۷ در 
سال جاري با رشد منفي روبرو شود. البته بخش كشاورزي 
با توجه به بارندگي هاي مناسبي كه در سال آبي اخير اتفاق 
افتاده افق بهتري داش��ته و پيش بيني مي ش��ود كه رشد 

مثبتي را تجربه كند. 
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ايران، چين و ونزوئال با ارزرمزها 
به جنگ امريكا مي روند

رقباي ژئوپليتيك امريكا درحال سرمايه گذاري 
روي تكنولوژي بالك چين هستند تا بتوانند با دور 
زدن تحريم ها جلوي قدرت مالي امريكا بايستند.

به گزارش ياهو فاينان��س، در حالي كه رمزارزها 
با س��رعت زي��ادي درحال جا افتادن هس��تند، 
دولت هاي ايران، روسيه، چين و ونزوئال درحال 
توس��عه اين فناوري  هس��تند تا بازار رمزارزها را 

تقويت كنند.
نتايج يك تحقيق جامع در اين زمينه كه از سوي 
بنياد دفاع از دموكراسي انجام شده، نشان مي دهد 
كه فناوري بالك چين مي تواند ابتكاري باش��د 
كه به رقباي امريكا براي نخستين بار اين امكان 
را بدهد كه تمام فعاليت ه��اي اقتصادي خود را 
خارج از سيستم مالي تحت هدايت امريكا انجام 
دهند. در نتيجه اين دولت ها فناوري بالك چين 
را به عنوان يك عنصر كليدي از تالش هايش��ان 
براي مقابله با قدرت مالي امريكا در نظر گرفته اند.

ارزهاي مجازي باوجودي كه به شدت پرنوسان 
هستند و هنوز به عنوان ابزار پرداخت از سوي همه 
مورد پذيرش قرار نگرفته اند، يك بازار رو به رشد 
محسوب مي شوند. قيمت بيت كوين در نزديك 
به يك سال گذش��ته حدود ۲۰۰ درصد افزايش 
داشته است و انتظار مي رود هنوز افزايش بيشتري 

در انتظار ارزش اين رمزارز باشد.
البته مطالعات انجام شده نگراني هايي را درباره 
اينكه چگونه فناوري بالك چين مي تواند مورد 
سوءاس��تفاده قرار بگيرد هم مطرح كرده است. 
كنگره امري��كا نگراني هايي را مط��رح كرده كه 
رمرزارزها مي توانند به عنوان روشي از مبادالت 
مالي به كار گرفته ش��وند كه ب��راي جنايتكاران 
جذاب است و مي تواند به عنوان راهي براي دور 

زدن قوانين استاندارد مالي به كار گرفته شوند.
ارزهاي ديجيتال به ش��دت درحال پيدا كردن 
اقبال عمومي هستند، به همين دليل اين نگراني 
وج��ود دارد كه خالف��كاران و جنايت��كاران نيز 
مي توانند از آنها به عنوان تس��هيل گر مبادالت 
مالي در سراسر دنيا استفاده كنند. براساس اين 
گزارش، تهران، پكن و كاراكاس هركدام به صورت 
جداگانه گام هاي بلندي در زمينه توسعه رمزارزها 
برداشته اند. ايران كه با تحريم هاي امريكا تحت 
فشار قرار گرفته، درحال توس��عه ارز ديجيتال 
اختصاصي است. بانك مركزي اين كشور انگيزه 
بسيار زيادي براي ايجاد آلترناتيوي براي سيستم 
پرداخت مالي حاكم بر جهان دارد. كشورهايي 
كه از س��وي امريكا تحت فشار هستند به دنبال 
پتانسيل هايي هس��تند كه قدرت تحريم هاي 
يكجانب��ه و چندجانب��ه را از طري��ق راه اندازي 
سيستم هاي آلترناتيو مالي در تجارت تجهاني 
كاهش دهند. تالش هاي ونزوئال براي ايجاد رمزارز 
اختصاصي تاكنون نتايح خوبي درپي نداشته است 
و روند رو به س��قوط اقتصاد اين كشور در ميانه 
بي ثباتي هاي سياسي همچنان ادامه دارد. رمز 
ارز نفتي پترو چندان موفق نبوده است. اما برخي 
كشورهايي كه قصد كمك به ونزوئال را داشته اند 
از رمزارزها اس��تفاده كرده اند. باوجودي كه اكثر 
رمزارزها هنوز به بلوغ الزم نرسيده اند و به صورت 
گسترده مورد اس��تفاده قرار نگرفته اند توسعه 
فناوري بالك چين درآينده تبعات مثبت و منفي 
زيادي درپي خواهد داشت. شايد ايجاد سيستمي 
براي پايان سلطه امريكا به بازارهاي مبادالت مالي 
تا دو دهه آينده هم طول بكشد، اما كشورهايي كه 
اين نياز را احساس كرده اند زيرساخت هاي الزم 

را از هم اكنون پايه گذاري كرده اند.

شناسايي  ۹ مركز بزرگ توليد ارز 
ديجيتال در پايتخت

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ 
از شناسايي ۹ مركز بزرگ توليد ارز ديجيتال در 

پايتخت خبر داد.
به گزارش ايِبنا، حسين صبوري با اشاره به اينكه 
تاكنون ۹ مرك��ز بزرگ تولي��د ارز ديجيتال در 
پايتخت كشف شده است، گفت: تنها در يكي از 
اين مراكز يك هزار و ۵۰۰ مگاوات دستگاه ماينر با 
حدود ۶ مگاوات مصرف برق شناسايي شده است.
صبوري با اشاره به اينكه ۱۰۰۰ دستگاه و سازمان 
داراي مص��رف زياد ب��رق در پايتخت به  منظور 
اجراي برنامه هاي مديريت مصرف شناس��ايي و 
هدف گذاري ش��ده اند، ادامه داد: در حال حاضر 
۲۵۰ اكيپ در حال بازرس��ي و بررسي وضعيت 

برق مصرفي ادارات ياد شده هستند.
وي با تاكيد بر اينكه مصرف برق ۳۰ درصد از اين 
ادارات و سازمان ها مورد بررسي قرار گرفته  است، 
ادامه داد: در صورت عدم رعايت الگوهاي مصرف، 
مهلت يك هفته اي براي اصالح شيوه هاي مصرف 
برق اين دس��تگاه ها داده مي شود كه در صورت 
استمرار اين وضعيت، برق اين مراكز با هماهنگي 

استانداري تهران قطع خواهد شد.
مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي ب��رق تهران 
بزرگ با اشاره به اينكه دماي اين هفته پايتخت 
به م��رز ۴۱درجه خواهد رس��يد، گف��ت: الزم 
اس��ت مش��تركان تهراني در اين هفته حداقل 
۱۰ درص��د در مصرف برق خ��ود صرفه جويي 
كنند تا ش��بكه برق و تامين ان��رژي پايدار براي 
مشتركان دچار اختالل نشود. صبوري با تاكيد بر 
اينكه ۷۰۰تفاهمنامه براي استفاده از مولدهاي 
خودتامين بخش هاي خصوصي و دولتي منعقد 
شده اس��ت، گفت: در حال حاضر ۱۲۰ مگاوات 
مولد خودتامين در پايتخت وارد مدار شده است 
كه بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته مقرر شده 
است دستگاه هاي ياد شده تا پايان مردادماه بين 
ساعت ۱۲ تا ۱۶ مولدهاي خود را وارد مدار كرده 
تا در اين بازه زماني از برق شبكه استفاده نكنند 

يا انرژي توليدي خود را به وزارت نيرو بفروشند.

22 هزار ميليارد تومان كاهش بدهي دولت به بانك ها در سال ۹۷ موجب شد

اثرتهاتربدهيهابركاهشمطالباتمعوقوبدهيبانكها
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

در حالي كه آمار ۹ ماه اول س��ال ۹۷ نشان مي داد كه رقم 
مطالبات معوق، سررسيد گذش��ته و مشكوك الوصول، 
خريد دين و اموال معامالت معادل ۲۹ هزار و ۸۹۰ ميليارد 
تومان افزايش يافته و از رقم ۱۲۸ هزار و ۱۷۰ ميليارد تومان 
در اس��فند ۹۶ به رقم ۱۵۸ هزار و ۶۰ ميليارد تومان در آذر 
۹۷ رسيده و با رش��د ۲۳.۳ درصدي مواجه شده است اما 
عملكرد سال ۹۷ و سه ماه آخر اين شاخص نشان مي دهد 
كه در سه ماه پايان سال با تهاتر بدهي دولت، بدهي بانك ها و 
بدهي بدهكاران بانكي و طلبكاران از دولت، ارقام بدهي دولت 
به بانك ها، بدهي بانك ها به بانك مركزي، مطالبات معوق 
بانك ها و همچنين بده��ي دولت به بانك مركزي تعديل 
شده است. به عبارت ديگر از طريق ۲۲ هزار ميليارد تومان 
تهاتر بدهي دولت كه موجب افزايش بدهي دولت به بانك 
مركزي شده، در طرف مقابل بدهي بانك ها به بانك مركزي 
كه قبال حدود ۱۵۰ هزار ميليارد تومان بوده و در مقطعي نيز 
تا ۱۶۰ هزار ميليارد تومان باال رفته بود، اكنون به ۱۳۸ هزار 
ميليارد تومان كاهش يافته است و بانك ها نيز از اين طريق 
توانسته اند بدهي پيمانكاران دولت كه از دولت طلبكار بوده 
و به بانك ها بدهكار بوده اند را كاهش دهند. در نتيجه رقم 
مطالبات معوق كه ۱۵۸ هزار ميليارد تومان در آذر ماه بوده 
در اسفند ۹۷، به ۱۵۰ هزار ميليارد تومان كاهش يافته است 

و ۸ هزار ميليارد تومان در اين سه ماه كاهش داشته است.
براين اساس، در مجموع در كل س��ال ۹۷، رقم مطالبات 
معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول، خريد دين و 
اموال معامالت در سال ۹۷ معادل ۲۲ هزار ميليارد تومان 
افزايش يافته و از رق��م ۱۲۸ هزار و ۱۷۰ ميليارد تومان در 
اس��فند ۹۶ به رقم ۱۵۰ هزار ميليارد تومان در اسفند ۹۷ 
رسيده و با رشد ۱۷.۲ درصدي مواجه شده و سهم مطالبات 
معوق از كل مانده تس��هيالت بانك ها نيز به ۱۱.۶ درصد 
كاهش يافته است. اين در حالي است كه در ۱۵ سال اخير، 
اين نسبت گاهي تا ۱۴ درصد كل مانده تسهيالت بانك ها 

افزايش يافته بود. 
بررسي عقود تسهيالت بانك ها و موسسات اعتباري كشور 
در اسفند ماه ۹۷ نشان مي دهد كه سرفصل ساير با عنوان 
مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول، خريد 
دين و اموال معامالت در سال ۹۷ نشان مي دهد كه اين رقم 
۱۵۰ هزار ميليارد توماني مطالبات معوق، مشكوك الوصول 
و سررسيدگذشته، خريد دين واموال معامالت همچنان 
با رقم ۱۳۸ هزار ميليارد توماني اضافه برداش��ت يا بدهي 
بانك ها به بانك مركزي، رابطه معناداري دارد، سهم ۱۱.۶ 
درصدي از كل مانده تسهيالت بانك ها را به خود اختصاص 
داده و نشان مي دهد كه حدود ۱۱ درصد تسهيالت بانك ها 

تبديل به مطالبات معوق شده است. 

   13600 ميلي�ارد توم�ان افزاي�ش مطالبات 
معوق بانك هاي خصوصي 

همچنين عملكرد بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري 
نش��ان مي دهد كه بانك هاي غير دولت��ي يا خصوصي و 
خصوصي ش��ده، كه رقم ۱۰۶ هزار و ۶۹۰ ميليارد تومان 
مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول، خريد 
دين و اموال معامالت، با رشد ۲۰.۴ درصدي در ۹ ماه اول 
سال ۹۷ را ثبت كرده بود و ۱۸۱۰۰ ميليارد تومان بر ميزان 
مطالبات معوق آنها در اين ۹ ماه اضافه شده، در پايان سال 
با وضعيت بهتري از طريق تهاتر بدهي هاي دولت، بدهي 
بانك ها و مطالبات معوق مواجه شده و بيش از ۴۵۰۰ ميليارد 

تومان كاهش داشته است. 
به عب��ارت ديگ��ر، تهات��ر بدهي ه��اي دول��ت، موجب 
كاهش۴۵۰۰ميليارد توماني مطالب��ات معوق و ۱۰ هزار 
ميليارد توماني بدهي بانك هاي خصوصي به بانك مركزي 
شده اس��ت.  به گونه اي كه س��هم مطالبات معوق در كل 
مانده تسهيالت بانك هاي خصوصي كه در آذر ماه ۹۷ به 
۱۴.۴درصد افزايش داش��ته و بيشترين س��هم را در بين 
بانك هاي كشور از نظر مطالبات معوق داشته انددر اسفند 
ماه به سهم ۱۲.۵ درصدي از كل مانده تسهيالت بانك هاي 
خصوصي رس��يده و حدود ۲ واحد درصد كاهش داشته 
اس��ت. ميزان بدهي بانك هاي خصوصي به بانك مركزي 
نيز در آذرماه بيش از ۹۷ هزار ميلي��ارد تومان بوده كه در 
اس��فند ماه به ۸۷هزار ميليارد تومان رسيده و كاهش ۱۰ 
هزار ميليارد توماني داشته و نشان دهنده اين واقعيت است 
كه رابطه تنگاتنگي با مطالبات معوق آنها داشته و در نتيجه 
تهاتر بدهي ها نيز روي كاهش رقم مطالبات معوق و سهم 
آن و بدهي بانك ه��اي خصوصي به بانك مركزي اثر قابل 

توجهي داشته است. 
براين اس��اس، عملكرد بانك هاي خصوصي و موسسات 
اعتباري نشان مي دهد كه بانك هاي غير دولتي يا خصوصي 
و خصوصي شده، با ثبت رقم ۱۰۲ هزار و ۱۹۰ميليارد تومان 
مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول، خريد 
دين و اموال معامالت، با رش��د ۱۵.۴ درصدي در سال ۹۷ 
مواجه ش��ده و ۱۳۶۰۰ ميليارد تومان بر ميزان مطالبات 

معوق آنها در اين يك سال اضافه شده است

   رش�د 5۸00 ميليارد تومان مطالبات معوق 
بانك هاي تخصصي 

از س��وي ديگر، بانك هاي تخصصي با ثبت رقم ۳۲ هزار و 
۳۴۰ ميليارد تومان مطالبات معوق، سررس��يد گذشته و 
مشكوك الوصول، خريد دين و اموال معامالت در آذر ۹۷  
بيشترين رش��د را در ۹ ماه اول سال ۹۷ در بين بانك هاي 
كشور داشته اند و با رشد ۴۰.۳ درصدي در اين ۹ ماه، عمال 
به ميزان ۹۲۹۰ ميليارد تومان بر ميزان مطالبات معوق آنها 
افزوده شده كه نشان مي دهد در اين ۹ ماه وضعيت مطالبات 
معوق بانك هاي تخصصي تشديد شده است و سهم مطالبات 
معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول، خريد دين و 
اموال معامالت بانك هاي تخصصي از كل مانده تسهيالت 
آنها را به ۱۲.۴ درصد رسانده است. ميزان بدهي بانك هاي 
تخصصي به بانك مركزي نيز در آذرم��اه به رقم ۴۸۹۳۰ 
ميليارد تومان رسيده كه بيش از رقم مطالبات معوق ۳۲هزار 

ميليارد توماني آنهاست. 
اماعملكرد پايان س��ال در نتيجه تهاتر بدهي هاي دولت 
به بانك ها و پيمانكاران نشان مي دهد كه مطالبات معوق 
بانك هاي تخصصي با رقم ۲۸ هزار و ۸۶۰ ميليارد تومان  
با رش��د ۲۵ درصدي در اين يك سال همراه بوده و نسبت 
به اسفند ۹۶ عمال به ميزان ۵۸۰۰ ميليارد تومان بر ميزان 
مطالبات معوق آنها افزوده ش��ده و سهم مطالبات معوق، 
سررسيد گذشته و مش��كوك الوصول، خريد دين و اموال 
معامالت بانك هاي تخصصي از كل مانده تسهيالت آنها را 

به ۱۰.۶ درصد كاهش داده است. ميزان بدهي بانك هاي 
تخصصي به بانك مركزي نيز در اسفند ۹۷ به رقم ۴۷۷۷۰ 
ميليارد تومان رسيده كه بيش از رقم مطالبات معوق ۲۸ هزار 

ميليارد توماني آنهاست. 
اثر تهاتر بدهي هاي دولت به بانك ه��ا و بدهي بانك ها به 
بانك مركزي موجب شده كه در فاصله سه ماه پاياني سال 
۹۷، بدهي دولت به بانك ها حداقل ۱۲ هزار ميليارد تومان 
و مطالبات معوق نيز حداقل به ميزان ۸ هزار ميليارد تومان 
كاهش يابد. اين اثر تهاتر در بانك هاي خصوصي و غير دولتي 
با كاهش۴۵۰۰ ميليارد توماني مطالبات معوق و ۱۰ هزار 
ميليارد توماني بدهي بانك هاي خصوصي به بانك مركزي 
و در بانك هاي تخصصي با كاهش۳۴۸۰۰ ميليارد توماني 
مطالبات معوق و ۱۱۶۰ ميليارد توماني بدهي بانك هاي 

تخصصي به بانك مركزي همراه شده است. 

   بي اثر بودن تهات�ر بدهي ها روي عملكرد 
بانك هاي دولتي تجاري

ام��ا وضعيت بانك هاي تج��اري دولتي با رق��م ۱۹ هزار و 
۱۲۰ ميليارد تومان مطالبات معوق، سررس��يد گذشته و 
مشكوك الوصول، خريد دين و اموال معامالت، نسبت به 
آذر ماه تغييري نداشته و در بين بانك هاي كشور وضعيت 
بهتري داشته است. اين بانك ها با افزايش ۲۵۹۰ ميليارد 
تومان مطالبات معوق، با رشد ۱۵.۷ درصدي در يك سال 
مواجه شده و سهم مطالبات معوق از كل مانده تسهيالت 
آنها نيز به ۹ درصد رس��يده اس��ت. رقم بدهي بانك هاي 
دولتي به بانك مركزي نيز در آذر ماه معادل ۲۹۲۰ ميليارد 
تومان بوده كه كمترين رقم از نظر ميزان اضافه برداشت و 
بدهي به بانك مركزي اس��ت كه نشان دهنده مازاد منابع 
در بانك هاي كشور است. اين رقم نسبت به آذرماه كاهش 
داش��ته ولي نش��ان مي دهد كه تهاتر بدهي هاي دولت به 
بانك ها و مطالبات معوق و بدهي بانك ها به بانك مركزي، 
روي بانك هاي دولتي تقريبا بدون تاثير بوده است . بانك هاي 
خصوصي و خصوصي شده و موسسات اعتباري اكنون با 

۸۷ هزار ميليارد تومان بدهي به بانك مركزي و ۱۰۲ هزار 
ميليارد تومان مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك 
الوصول، خريد دين و اموال معامالت، اكنون نسبت به بقيه 
بانك ها وضعيت نامناسبي دارند كه نيازمند رسيدگي فوري 
و توجه سياست گذاران پولي و ادامه تهاتر بدهي هاي دولت 
به پيمان��كاران، بدهي بانك ها به بانك مركزي و... اس��ت. 
وضعيت بانك هاي تخصصي نيز در اين يك سال با افزايش 
۵۸۰۰ ميليارد تومان مطالبات معوق تشديد شده و با بدهي 
۴۷ هزار ميليارد توماني به بانك مركزي نيازمند حمايت 
تصميم گيران براي افزايش س��رمايه و بهبود سهم آنها در 

حمايت از توليد است. 

   مانده تسهيالت 1300 هزار ميليارد توماني 
مانده تسهيالت اعطايي بانك ها و موسسات اعتباري كه 
درآذرماه ۱۱۹۷ هزار ميليارد تومان بوده در اس��فندماه به 
۱۳۰۰ هزار ميليارد تومان با رش��د ۲۰.۱ درصدي نسبت 
به اسفند ۹۶ رسيده كه البته حدود ۲ درصد كمتر از رشد 
نقدينگي ۲۳.۱ درصدي است و نشان مي دهد كه بانك ها 
در سال ۹۷ نوعي سياست انضباط مالي را در پيش گرفته اند 
و البته در سه ماه پاياني سال بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان 
وام و تسهيالت به اقتصاد كشور تزريق كرده اند.   بر اساس 
اين آمار، بيشترين سهم از ميان تسهيالت اعطايي در اين 
مدت مربوط به مشاركت مدني با ۳۱.۳ درصد و رقم ۴۰۷ 
هزار ميلياردتوماني بوده و پس از آن، فروش اقساطي با ۳۸۴ 

هزار ميلياردتومان و ۲۹.۶ درصد بوده است.

   رشد 56 درصد تسهيالت اجاره به شرط تمليك
بيشترين ميزان رشد مانده تسهيالت اعطايي در اسفند ۹۷ 
نسبت به اسفند سال گذشته مربوط به تسهيالت اجاره به 
شرط تمليك با رشد ۱۰۶ درصد بوده و پس از آن سلف با 
۸۰ درصد بيشترين رشد مانده تسهيالت اعطايي در اين 
مدت را به خود اختصاص داده اند. رشد مرابحه در رتبه سوم 
با ۵۷ درصد، استصناع با رش��د ۳۸ درصدي و البته بسيار 

محدود ۱۸۰ ميليارد تومان، جعاله با رش��د ۳۵ درصدي 
و قرض الحس��نه با رش��د ۳۲ درصدي در رتبه هاي بعدي 
بوده اند و البته عقودي كه با رشد منفي مواجه بوده اند شامل 
مش��اركت مدني با ۰.۵-، مضاربه با ۴- و س��رمايه گذاري 

مستقيم با ۸- درصد رشد منفي همراه شده اند. 
آمار بانك مركزي از مانده تسهيالت اعطايي بانك ها نشان 
مي دهد كه مانده تسهيالت قرض الحسنه ۷۸ هزار و ۴۹۰ 
ميليارد تومان و رش��د ۳۲ درصدي، مشاركت مدني ۴۰۹ 
هزار ميليارد تومان، فروش اقس��اطي ۳۸۴ هزار ميليارد 
تومان و مرابحه حدود ۱۳۷ هزار ميليارد تومان بوده است 

و بيشترين سهم را در مانده تسهيالت بانك ها داشته اند. 
بر پايه اين گزارش، رشد مانده تسهيالت اعطايي بانك هاي 
تجاري نسبت به اسفند س��ال ۹۶ معادل ۲۴ درصد با رقم 
مانده ۲۱۲ هزار ميليارد تومان، رشد تسهيالت بانك هاي 
تخصصي ۱۴.۵ درصد و رقم مانده ۲۷۲ هزار ميليارد تومان 
و رشد تسهيالت بانك هاي غيردولتي و موسسات اعتباري 
با ۲۱.۱ درصد رشد و مانده ۸۱۴ هزار ميليارد تومان همراه 
بوده اس��ت و بانك هاي غير دولتي به تنهايي سهم ۶۲.۶ 
درصدي داشته و نزديك به دو سوم عملكرد تسهيالت و وام 
بانكي را به خود اختصاص داده اند. سهم بانك هاي تخصصي 
از كل مانده تسهيالت بانك ها ۲۱ درصد و سهم بانك هاي 

دولتي ۱۶.۳ درصد بوده است

   قرض الحسنه 32 درصد رشد كرد
همچنين تس��هيالت قرض الحس��نه با رقم ۷۸ هزار و 
۴۹۰ ميليارد تومان رش��د ۳۲ درصدي داش��ته و سهم 
آن ۶ درصد از كل تسهيالت اعطايي بانك ها و موسسات 

اعتباري بوده است.

   وضعيت بانك هاي تجاري
بر پايه اين گزارش، تسهيالت پرداخت شده در بانك هاي 
تجاري كش��ور در پايان ۹۷ متفاوت بوده به نحوي كه ۷.۹ 
درصد از وام هاي بانك هاي تجاري قرض الحسنه بوده كه 
رقم آن ۱۶۷ هزار ميليارد ريال بود. ميزان تسهيالت اعطايي 
قرض الحسنه بانك هاي تجاري در اسفند سال قبل از آن 

۱۲۸ هزار ميليارد ريال بوده است.
در بانك هاي تجاري كشور، سهم عمده تسهيالت پرداختي 
مانند بانك ها و موسسات اعتباري مربوط به فروش اقساطي 
به ميزان ۴۰ درصد اس��ت كه رق��م آن نزديك به ۸۶ هزار 
ميليارد تومان در سال ۹۷ بوده است. اين ميزان در اسفند 
س��ال ۹۶ معادل ۵۵ هزار ميليارد تومان بود. ۱۴.۸ درصد 
تسهيالت بانك هاي تجاري به رقم ۳۱ هزار ميليارد تومان 
به صورت مشاركت مدني پرداخت ش��ده كه اين رقم در 
اسفندماه سال قبل از آن ۳۸۶ هزار ميليارد ريال بوده است. 
به صورت كلي، سهم عمده تسهيالت پرداختي بانك هاي 
تجاري در س��ال ۹۷ به فروش اقساطي و مشاركت مدني 

اختصاص يافته است.

   وضعيت بانك هاي تخصصي
همچنين بررسي عملكرد بانك هاي تخصصي در پرداخت 
تسهيالت به بخش هاي مختلف در پايان ۹۷ نشان مي دهد 
كه ۲.۹ درصد تسهيالت اعطايي به ميزان ۸ هزار ميليارد 
تومان در قالب قرض الحسنه پرداخت شده كه اين رقم در 

پايان سال قبل از آن ۵۹.۵ هزار ميليارد ريال بود.
بزرگ ترين بخش تسهيالت پرداخت شده در بانك هاي 
تخصصي كش��ور مربوط به فروش اقس��اطي مي شود به 
نحوي كه ۵۴ درصد كل تس��هيالت اعطايي اين بانك ها 
به رقم ۱۴۷ هزار ميليارد تومان در بخش فروش اقساطي 
بوده و اين رقم در اسفندماه سال ۹۶ به ميزان ۱۳۶۳.۲ هزار 

ميليارد ريال بود.
بانك هاي تخصصي نيز در بخش مشاركت مدني تسهيالت 
قابل توجهي پرداخت كرده اند به نحوي كه ۱۴.۸ درصد كل 
منابع تسهيالتي اين بانك ها در ۹۷ به ميزان ۴۰ هزار ميليارد 

تومان در اين بخش پرداخت شده است.

   وضعيت بانك هاي خصوصي
در بخش بانك هاي غيردولتي و موسس��ات اعتباري نيز 
۶.۶ درصد تسهيالت پرداخت ش��ده در ۹۷ به ميزان ۵۳ 
هزار ميليارد تومان به عنوان قرض الحسنه و ۴۱ درصد كل 
اعتبارات ارايه شده به متقاضيان در بخش مشاركت مدني 
به رقم ۳۳۵ هزار ميليارد تومان و ۱۵۰ هزار ميليارد تومان 
تسهيالت به صورت فروش اقساطي با سهم ۱۸.۵ درصدي 

به مردم پرداخت شده است.

اثر تهاتر بدهي دولت و بانك ها

اثر تهاتر 22 هزار ميليارد تومانياسفند 97 آذرماه 97 شاخص ارقام به ميليارد تومان

11620-149790138170بدهي كل بانك ها به بانك مركزي

1160-4893047770بدهي بانك هاي تخصصي به بانك مركزي

9830-9731087480بدهي بانك هاي خصوصي به بانك مركزي 

7890-158060150170مطالبات معوق كل بانك ها

3480-3234028860مطالبات معوق بانك هاي تخصصي 

4500-106690102190مطالبات معوق بانك هاي خصوصي

16120-256480240360مجموع اثر روي بدهي و مطالبات معوق همه بانك ها



دانش و فن10اخبار

درخواست كنندگان افزايش تعرفه، هنوز مستندات ارايه نكرده اند 

رگوالتوري: از گراني اينترنت استقبال نمي شود مگر به شرط كيفيت 
گروه دانش و فن | مرجان محمدي|

در خواس��ت ش��ركت هاي اينترنتي براي افزايش تعرفه 
مساله تازه اي نيست،  چند س��الي است كه شركت هاي 
ارايه دهنده اينترنت ثابت خواستار افزايش تعرفه هستند، 
اين در خواست معموال در روزهاي پاياني سال يا در ابتداي 
هر سال از س��وي برخي ركت ها ارايه مي شود،  اما هر بار 
وزارت ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات با اين در خواست 
مخالفت مي كند، اما در س��ال جاري و پس از درخواست 
ش��ركت هاي اينترنتي براي افزايش 40 تا 50 در صدي 
تعرفه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خواستار 
مستندات و مداركي شد تا در صورت مقبول واقع شدن 
تعرفه هاي اينترنت ثابت تغيير كند، اين در حالي است كه 
پس از در خواست افزايش تعرفه وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات در توييتي اعالم كرد: وزارت ارتباطات براي قبول 

اين درخواست پيش شرط هايي را مطرح كرده است.
وي با اشاره به اينكه سرويس ADSL روبه انقراض است 
خطاب به شركت هاي اينترنتي گفت: »بايد سرمايه گذاري 
كنيد، تكنولو ژي را به روز كنيد، توليدات داخلي استفاده 
كنيد، كيفيت خوب ارايه كنيد و روي هزينه هاي خود نيز 
مديريت داشته باشيد.« جهرمي تاكيد كرده اگر شركت ها 
مجموعه اين اقدامات را انجام دهند در نهايت نيز پرداخت 

هزينه سرويس خوب براي مردم قابل توجيه خواهد بود.
جهرمي يادآور شده كه منتظر برنامه شركت هاي اينترنتي 
در اين زمينه است و تاكيد كرده كه پرداخت عدم مديريت 
صحيح هزينه ها نبايد از جيب مردم پرداخت شود. سال 
گذشته نيز وزير ارتباطات براي حل معضل عدم توسعه در 
بازار اينترنت ثابت، خبر از احتمال صدور پروانه ارتباطي 
جديد براي نجات بازار اينترنت ثابت را داده بود و با اشاره به 
اينكه با افزايش تعرفه، سهم ICT در سبد خانواده ها كاهش 
پيدا مي كند با درخواس��ت افزايش تعرفه ش��ركت هاي 
ارايه دهنده اينترنت مخالفت كرد و گفت: به صرفه نبودن 
سرمايه گذاري بخش خصوصي در زيرساخت هاي اينترنت 
ثاب��ت در حال حاضر به يك چالش جدي تبديل ش��ده 
است. شركت هاي اينترنتي براي باال بردن سطح درآمد و 
بازگشت سرمايه شان در اين شرايط بازار، خواهان افزايش 

تعرفه هستند اما اين درخواست معقول نيست .
در همان س��ال نيز رييس س��ازمان تنظي��م مقررات و 

ارتباطات راديويي اعالم كرد: در س��ال 98 اين سازمان با 
مقررات گذاري و صدور پروانه هاي جديد ارتباطي تالش 
خواهد كرد تا عقب ماندگي در بخش اينترنت ثابت كشور 

را جبران كند .
اما به نظر مي رسد نه تنها عقب ماندگي در بخش اينترنت 
ثابت كش��ور هنوز جبران نشده اس��ت، بلكه با توجه به 
درخواس��ت متعدد ش��ركت هاي ارايه دهنده اينترنت 
ثابت اوضاع اين ش��ركت ها مطلوب نيست و آنها براي بقا 
خواهان افزايش تعرفه هستند، اما در اين بين بايد طبق 
صحبت هاي وزي��ر ارتباطات كيفيت را افزايش دهند در 
غير اينصورت بازهم درخواست آنها براي افزايش تعرفه 

رد خواهد شد .

از سويي ديگر رييس سازمان تنظيم مقررات معتقد است: 
با توج��ه به موضوع گراني ها و اتفاقات اخير درخواس��ت 
ش��ركت هاي داراي پروانه ارتباطات ثابت )FCP(، براي 
افزايش تعرفه خدمات شان اين را به ذهن متبادر مي كند 
كه اين مساله نياز به بازنگري دارد. آنها بايد مستندات شان 
را به سازمان تنظيم مقررات ارايه بدهند تا مورد بررسي 

قرار بگيرد.
وي به ايرنا گفت: شركت هاي داراي پروانه ارتباطات ثابت 
مدتي اس��ت به دنبال افزايش تعرفه هاي خدمات ش��ان 
هس��تند. آنها درخواست ش��ان را در قالب يك بيانيه در 
رس��انه ها منعكس كردند و خواهان افزاي��ش 40 تا 50 
درصدي تعرفه هايشان ش��دند. بعد از انتشار اين بيانيه 

س��ازمان تنظيم مقررات نيز اعالم كرد ش��ركت ها بايد 
مستندات خودش��ان را ارايه بدهند تا به درخواست  شان 
رسيدگي ش��ود. وي درباره ش��ركت هاي FCP گفت: بر 
اساس هزينه ها و مسائل مربوط به ارز و افزايش حقوق 40 
درصدي كارمندان شركت هاي خصوصي، شركت هاي 
شركت هاي FCP خواهان افزايش قيمت تعرفه هايشان 
هستند. اين شركت ها قبل از اين اتفاقات نيز درخواست ها 
و گاليه هايي مبتني بر اينكه بازار ما اشباع شده و مشتركين 
در حال ريزش هستند، ارايه دادند و انتظارشان اين بود كه 
تعرفه ها باال برود. البته اين دوس��تان، مساله را رسانه اي 
كردند و ما به عنوان رگوالتوري نيز سياست مان اين است 

كه مستندات را براي بررسي از آنها دريافت كنيم.

وي افزود: زماني كه در اين خصوص به جمع بندي برسيم، 
اقدامات الزم انجام خواهد شد. افزايش تعرفه يك اتفاق 
تك ُبعدي نيست كه با مطرح كردنش در رسانه ها بتوان 
به نتيجه رس��يد، بايد اين را بدانيم صرف باال بردن تعرفه 
باعث نمي ش��ود وضعيت اين شركت ها بهتر شود، اينكه 
مردم به سمت موبايل مي روند اين است كه دنبال كيفيت 
و سرعت باال هستند. حال اگر ما قيمت اينترنت ثابت را 
افزايش دهيم و همچنان كيفيت در حد موبايل نباش��د، 

قطعًا مشكلي از آنها حل نخواهد شد.
رييس س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباط��ات راديويي 
وزارت ارتباط��ات افزود: تصميم گي��ري در اين موارد به 
بررسي نياز دارد، ش��ركت هاي FCP بايد مطالعاتي كه 
در خصوص رفتار مشتركين انجام داده اند را با ما در ميان 
بگذارند تا ابعاد مختلف مورد بررس��ي قرار بگيرد. هنوز 
در اين باره مس��تنداتي به ما ارايه نشده اما چند مرتبه اي 
در صحبت هاي تلفني اع��الم كرده ايم كه آماده دريافت 

مستنداتشان هستيم.
وي در پاسخ به اينكه نظر شخصي اش در خصوص افزايش 
تعرفه خدمات شركت هاي FCP چيست، گفت: بطور كلي 
نمي توانم بگويم اين كار به نفع اپراتورها هس��ت يا نه، اما 
قاعدتًا مشتركين از اين مساله استقبال نمي كنند مگر به 

شرط افزايش كيفيت.
فالح خاطرنشان كرد: ما به شركت هاي FCP اعالم كرديم 
به دنبال راه حلي براي كاهش هزينه هاي غير ضروري شان 
از طريق تركيب ش��دن )merge(، تجميع پهناي باند، 
س��رمايه گذاري در زمينه تكنولوژي هاي جديد و ديگر 
روش ها اقدام كنند. وي در پايان تصريح كرد: قاعدتاً كليت 
موضوع با توجه به اتفاقات و گراني ها اين مساله را به ذهن 
متبادر مي كند كه نياز به بازنگري وجود دارد، اين كار يك 
معادله چند مجهولي است كه بايد به همين تعداد معلومات 

داشته باشد تا بتوان درباره آن تصميم گيري كرد.
در هر صورت هنوز مش��خص نيست كه وزير ارتباطات و 
س��ازمان تنظيم مقررات با اين در خواست شركت هاي 
ارايه دهنده اينترنت موافقت مي كنن��د يا خير ريال چرا 
كه طب��ق صحبت هاي رييس س��ازمان تنظيم مقررات 
شركت هاي درخواست كننده هنوز مستندات خود را براي 

افزايش تعرفه به رگوالتوري ارايه نداده اند .
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زددي نت | 
در حالي كه برخ��ي بيم دارند، هوش مصنوعي در آينده 
ممكن است باعث نابودي انسان شود، مايكروسافت قصد 
دارد از اين فناوري براي ثبت و حفاظت از ميراث فرهنگي 

جهان استفاده كند.
جهاني شدن باعث به خطر افتادن بخش زيادي از ميراث 
تاريخي و فرهنگي جه��ان و ادغ��ام آن در فرهنگ ها و 
تمدن هاي مهاجم شده و حاال مايكروسافت اميدوار است با 
به كارگيري هوش مصنوعي بتوان اين ميراث را نجات داد.

ابتكار عمل مايكروسافت در اين زمينه هوش مصنوعي 
براي انجام كار خوب نام دارد و بر اساس آن از اين فناوري 
نوظهور براي نجات و حفظ ميراث فرهنگي دنيا استفاده 
مي شود. اين ابتكار عمل در كنار چند ابتكارعمل ديگر 
براي به كارگيري هوش مصنوعي براي حفاظت از محيط 

زيست و غيره اجرا مي شود.
بر اس��اس تحقيقات يونسكو بيش از يك سوم زبان هاي 
فعلي جهان كمتر از هزار نفر سخنگو دارند و هر هفته دو 
زبان در دنيا به علت مرگ افراد آشنا به آنها از بين مي روند.

پيش بيني ها حاكيست بين 50 تا 90 درصد از زبان هاي 
در معرض خطر دنيا تا قرن آين��ده از بين مي روند و با از 

دست رفتن هر زبان بخشي از تاريخ انساني نيز از دست 
مي رود و جامعه اي توانايي برقراري ارتباط با گذشته را از 
دس��ت مي دهد. برنامه هوش مصنوعي مايكروسافت با 
همكاري سازمان هاي غيرانتفاعي، دانشگاه ها و دولت ها 
براي شناس��ايي و حفظ زبان هاي در حال انقراض و نيز 
اماكن ارزش��مند فرهنگي و تاريخي و نيز آثار و صنايع 

دستي و فرهنگي تالش مي كند.
اين شركت قصد دارد ظرف پنج سال آينده 125 ميليون 
دالر را به اس��تفاده از هوش مصنوع��ي براي تحقق اين 
اهداف اختصاص دهد و از برنامه مترجم مايكروسافت هم 
براي نجات برخي زبان هاي در معرض خطر در مكزيك 

استفاده خواهد شد.

ام. اي.تي نيوز | 
پژوهشگران دانشگاه »ام.آي.تي«، نوعي سيستم خودكار 
ابداع كرده اند كه مي تواند با تغيي��ر زاويه تصاوير، آنها را 
 ،)MIT( »تغيير دهد. پژوهشگران دانش��گاه »ام. اي. تي
يك سيستم خودكار ابداع كرده اند كه مي تواند بخش هاي 
رباتيك پيچيده اي موسوم به »فعال كننده« كه ويژگي هاي 
خاصي را شامل مي شوند، طراحي كند و با چاپ سه بعدي 
بسازد. در واقع، اين سيس��تم مي تواند آنچه انجام دادن 
آن ب��ا دس��ت تقريبًا براي انس��ان غيرممكن اس��ت، به 
صورت خودكار انجام دهد. فعال كننده ها، ابزاري هستند 
كه مي توانن��د سيس��تم هاي رباتي��ك را در واكنش به 
سيگنال هاي الكتريكي، به صورت مكانيكي كنترل كنند. 
پژوهش��گران در پروژه خود نشان دادند كه اين سيستم 
مي تواند فعال كننده هايي بسازد كه تصاوير سياه و سفيد 
متفاوتي را در زواياي گوناگون نشان مي دهند. براي مثال، 
يك فعال كننده مي توان��د تصويري از چهره »ون گوگ« 
)van Gogh( را ارايه دهد و سپس با تغيير زاويه، تابلوي 

مشهور »جيغ« را به تصوير بكشد.
پژوهش��گران با كمك فناوري چاپ س��ه بعدي، يك 
گل نيلوف��ر آبي داراي گلبرگ نيز اب��داع كردند كه به 

مجموعه اي فعال كننده مجهز بود. اين فعال كننده ها 
به نيلوفر آبي چاپ س��ه بعدي كم��ك مي كنند تا در 
واكنش به ميادين مغناطيسي، باز شود. فعال كننده ها 
معمواًل از مواد گوناگوني ساخته مي شوند كه هر يك، رنگ 
روشن يا تيره متفاوتي دارند و ويژگي به خصوصي مانند 
انعطاف پذيري را شامل مي شوند كه زاويه فعال كننده را 

در واكنش به سيگنال كنترل مي كند.
در اين سيس��تم، ابتدا نرم افزار، ط��رح فعال كننده را به 
 )voxel(  »ميليون ها پيكسل سه بعدي موسوم به »وكسل
تجزيه مي كند كه مي توان آنها را با هر نوع ماده اي پر كرد. 
سپس، ميليون ها شبيه سازي را انجام مي دهد و وكسل ها 
را با مواد متفاوتي پر مي كند تا نهايتًا، دو تصوير متفاوت 

در دو زاوي��ه متف��اوت ارايه دهد. ي��ك چاپگر معمولي، 
فعال كنن��ده را با ريختن الي��ه اليه ماده م��ورد نظر در 
وكسل مورد نظر درست مي كند. »سابرامانيان ساندارام« 
)Subramanian Sundaram(، پژوهش��گر 
دانشگاه ام.اي.تي و نويسنده ارشد اين پروژه گفت: هدف 
نهايي ما اين است تا طراحي مطلوبي را به صورت خودكار 
ارايه دهيم و سپس، از خروجي طراحي خود براي ساخت 
آن استفاده كنيم. ما پس از انتخاب مواد سه بعدي قصد 
داريم يك طراحي مطلوب براي ساخت محصول نهايي با 

روشي كاماًل خودكار ارايه دهيم.
تغيير تصاوير مي تواند عملكرد سيستم را نشان دهد اما 
فعال كننده ها، كاربردهاي ديگري هم دارند. مي توان از 
فعال كننده ها براي »زيس��ت تقليد« يا »بيوميمتيك« 
)biomimicry( در علم رباتيك استفاده كرد. يكي از 
نمونه هاي اين كاربرد، طراحي پوست هاي رباتيك براي 
زير آب است كه مي توانند شبيه به فلس هاي روي پوست 
نهنگ باشند. ساندارام افزود: از اين فناوري مي توان براي 
ساخت ربات هاي زيرآبي استفاده كرد كه سطح پوست 
آنها از فعال كننده ها پوش��يده شده و مي توانند حركت و 

چرخش موثري داشته باشند.

نجات ميراث فرهنگي جهان با هوش مصنوعي  يك سيستم خودكار براي طراحي و چاپ سه بعدي آثارهنري

ديجيتال ترندز |  متخصصان امنيتي شركت مك آفي 
مي گويند هكرها يك كيت خ��ودكار عرضه كرده اند كه 
ب��ه كاربران عادي امكان مي دهد تا به س��ادگي حمالت 
فيشينگ خطرناكي را عليه كاربران سايت آمازون انجام 

دهند.
متخصصان امنيتي شركت مك آفي مي گويند هكرها يك 
كيت خودكار عرضه كرده اند كه به كاربران عادي امكان 
مي دهد تا به سادگي حمالت فيشينگ خطرناكي را عليه 
كاربران سايت آمازون انجام دهند. اين حمالت در آستانه 
پرايم دي شركت امازون صورت مي گيرد كه هفته آينده 
برگزار مي شود و طي آن آمازون به خريداران محصوالتش 
تخفيفات ويژه مي دهد. مك آفي اولين بار در ماه نوامبر از 
وجود كيت حمله فيشينگ موسوم به 16Shop  باخبر 
شد. در ابتدا از اين كيت براي طراحي و انتشار ايميل هاي 
قالبي و جعلي اس��تفاده مي ش��د. هكرها ادعا مي كردند 
ايميل هاي يادشده از طرف شركت اپل ارسال شده است و 
از اين طريق تالش مي كردند اطالعات حساب هاي كاربري 

اين شركت را سرقت كنند.
 اما از م��اه مي  كي��ت 16Shop  براي ه��دف قراردادن 
كاربران سايت آمازون به كار رفت. نسخه جديد اين كيت 
به هكرها امكان مي دهد تا صفحات الگين شبيه به سايت 
امازون درست كنند و اسامي كاربري و كلمات عبور افراد 

را سرقت كنند. 

ياهو نيوز |  اگر چه بازار جهاني ف��روش انواع رايانه هاي 
شخصي در سال هاي اخير وضعيت مساعدي نداشته، اما اين 

بازار در ماه هاي اخير رشد قابل قبولي داشته است.
يافته هاي هر دو موسس��ه تحقيقاتي گارتنر و اي دي سي 
نشان مي دهد كه بازار جهاني فروش رايانه هاي شخصي بعد 
از شش ماه نزول در سه ماهه دوم سال 2019 حداقل 1.5 
درصد رشد كرده است. شركت لنوو موفق شده از اين بازار 
25 درصد را از آن خود كرده و رتبه اول را به دست آورد. رتبه 
دوم نيز با سهمي 22.2 درصدي در اختيار اچ پي بوده و دل 
با سهمي 16.9 درصدي رتبه سوم را به دست آورده است. 
ناظران بازار مي گويند اقبال به ويندوز 10 و به روزرساني هاي 
تازه آن از يكسو و حل مشكل كمبود پردازنده هاي توليدي 
شركت اينتل از سوي ديگر بر بازار فروش رايانه هاي شخصي 
تاثير مثبت گذاشته است. رشد يادشده مربوط به هر دو بازار 
رايانه هاي شخصي روميزي و رايانه هاي شخصي قابل حمل 
بوده و در عين حال نقض فني صفحه كليدهاي رايانه هاي 

مك بوك بر ميزان عرضه آن تاثير منفي گذاشته است.
نكته ديگر اينكه نبرد تجاري چين و امريكا بر بازار رايانه هاي 
شخصي در سه ماهه دوم سال 2019 تاثير منفي نگذاشته، 
اما ممكن اس��ت اين تاثير در ماه هاي آينده آش��كار شود. 
بس��ياري از رايانه هاي مصرفي در امريكا در چين توليد يا 
مونتاژ مي شوند و لذا نبرد تجاري دو طرف به افزايش قيمت 

تمام شده آنها در امريكا منجر مي شود.

ديجيتال ترندز |  در شرايطي كه شبكه هاي نسل پنجم 
در اكثر نقاط جهان هنوز در دسترس نيستند، مردم خريد 
گوشي هاي سازگار با اين شبكه ها را پيشاپيش آغاز كرده اند.

 از راه رسيدن شبكه هاي نسل پنجم ارتباطي تاثير شگرفي 
روي خدمات درماني، حمل و نقل، صنعت رباتيك و غيره 
مي گذارد و از همين رو به نظر مي رس��د اس��تقبال از اين 

شبكه ها بسيار گسترده تر از حد انتظار باشد.
در حال حاضر خدمات نسل پنجم تنها در چند شهر دنيا 
به صورت محدود و آزمايش��ي ارايه مي شود ولي گزارش 
موسسه تحقيقاتي كانترپوينت نشان مي دهد اكثر كاربراني 
كه در ماه مي گوشي هاي هوشمند نسل پنجم خريداري 
كرده اند در نقاطي زندگي مي كنند كه اين خدمات هنوز 

ارايه نمي شود.
در مقابل در ماه مي، تنها يك سوم گوشي هاي نسل پنجم 
جهان در شهرهايي به فروش رفته اند كه در آنها خدمات 
نسل پنجم تلفن همراه در دسترس است. بر همين اساس 
مي توان نتيجه گرفت مردم نمي خواهند از سير پيشرفت 
فناوري عقب بمانند. انتظار مي رود تمامي ش��ركت هاي 
بزرگ سازنده گوشي در جهان تا قبل از پايان سال 2019 
گوشي هاي نسل پنجم خود را به بازار بفرستند. در اين ميان 
تنها اپل يك استثنا محسوب مي شود. گفتني است در سال 
2019 بيش از 5 ميليون گوشي نسل پنجم تنها در امريكا 

به فروش رفته است.

زد دي نت |  استفاده از برنامه آفيس 365 در مدارس ايالت 
هسه آلمان به علت نگراني از نقض حريم شخصي كاربران 
ممنوع اعالم شد. كميسيونر حفاظت از داده هاي اين ايالت 
اعالم كرده كه استفاده از اين پالتفورم كلود براي دسترسي به 
برنامه اداري آفيس ممنوع است. علت اين مساله آن است كه 
پيكربندي برنامه مذكور به گونه اي است كه امكان دسترسي 
مقامات امريكايي را به اطالعات ش��خصي دانش آموزان و 
معلمان فراهم مي آورد. تصميم گيري يادشده نشانه ديگري 
از نگراني مقامات اروپايي در مورد نقض حريم ش��خصي 
شهروندان اين قاره و نگراني آنها در مورد عملكرد دولت امريكا 
در حوزه سياست خارجي و احتمال سواستفاده اين دولت 
از اطالعاتي است كه شركت هاي امريكايي از ديگر كشورها 

جمع آوري مي كنند.
در حال حاضر در م��ورد اينكه آيا م��دارس الماني بايد از 
نرم افزارهاي توليدي مايكروسافت استفاده كنند يا خير 
اختالف نظر وجود دارد. پيش از اين مقامات هلندي اعالم 
كرده بودند كه آفيس 365 و برخي برنامه هاي ديگر توليدي 
شركت هاي امريكايي تقريبا تمامي داده هاي كاربران را به 

امريكا منتقل مي كنند.
پيش از اين آلمان از انتقال اطالعات كاربران ويندوز در اين 
كشور به امريكا هم اظهار نگراني كرده بود و مايكروسافت 
براي رفع نگراني هاي موجود مجبور به سرمايه گذاري چند 

ميليون دالري در آلمان براي ارايه خدمات كلود شده بود.

انگجت |  پليس فدرال امريكا در تالش اس��ت تا كنترل 
و نظارت خود بر ش��بكه هاي اجتماعي را تش��ديد كند و 
اطالعاتي مانند شناسه هاي كاربري، آدرس هاي اي پي و 

شماره تلفن را جمع آوري كند.
اف بي اي به همين منظور قراردادي را براي توليد و استفاده 
از يك ابزار نظارتي جديد منعقد كرده تا اين ابزار بتواند هر 

اطالعاتي كه مد نظر پليس امريكاست را به دست آورد.
اف بي اي مدعي اس��ت هدف از اس��تفاده از ابزار يادشده 
شناسايي و كنترل گروه هاي تروريستي، بررسي تهديدات 
داخلي، فعاليت هاي جنايي و غيره است. اما بيم آن مي رود 
كه ابزار مذكور براي نقض حريم ش��خصي ميلياردها نفر 
از كاربران ش��بكه هاي اجتماعي در سراس��ر جهان مورد 

استفاده قرار بگيرد. 
ابزار تازه دسترسي اف بي اي به كل نمايه هاي كاربران را در 
شبكه هاي اجتماعي ممكن مي كند و حتي از اين طريق 
مي توان آدرس ايميل، شناسه دقيق كاربري، شماره تلفن 

و غيره را نيز استخراج كرد.
 ابزار يادشده ردگيري افراد را بر اساس موقعيت مكاني آنها 
ممكن كرده و دسترسي به سوابق و تاريخچه استفاده هر 
فرد از شبكه هاي اجتماعي را ممكن مي كند. انتظار مي رود 
اين اقدام اف بي اي به اعتراض گسترده كاربراني منجر شود 
كه نگران سوءاستفاده از اطالعات شخصي و نقض حريم 

شخصيشان توسط پليس امريكا هستند.

كالهبرداري تازه از كاربران 
سايت آمازون

افزايش جهاني فروش 
رايانه هاي شخصي 

استقبال مردم ازخريد 
گوشي هاي نسل پنجم 

 ممنوعيت آفيس 365 
 در مدارس آلمان 

اف بي اي شبكه هاي اجتماعي 
را زير ذره بين مي برد

رويداد

دريچه فراسو

 خطوط هوايي ايران مجهز
به اينترنت واي فاي مي شود

مه�ر| رييس س��ازمان فضايي ايران از همكاري با 
سازمان هواپيمايي كشوري براي برقراري اينترنت 
در خطوط هوايي خبر داد و گفت: در اين طرح اتصال 
اينترنت واي فاي در هواپيما با سيستم دريافت ماهواره 
ممكن مي شود. مرتضي براري اظهار داشت: سازمان 
فضايي ايران با سازمان هواپيمايي كشوري چندين 
جلسه برگزار كرده اس��ت تا موضوع نياز كاربران به 
اينترنت در خطوط هوايي ايران برطرف شود. وي با 
اش��اره به توافق انجام شده گفت: قرار شده است كه 
سازمان هواپيمايي كشوري براي نمونه يك هواپيما 
در اختيار ما بگذارد تا ما بتوانيم تست هاي اوليه اين 
طرح را روي اين هواپيما انجام دهيم. رييس سازمان 
فضايي ايران با بيان اينكه برقراري ارتباط در خطوط 
هوايي متفاوت از سرويس��ي اس��ت كه اپراتورهاي 
موبايل از طريق سيم كارت روي برخي خطوط هوايي 
عرضه كرده اند، افزود: پوشش آنتن هاي BTS موبايل 
به حدي نيست كه بتواند اينترنت را روي سيم كارت 
در آسمان ارايه كند. اما از طريق ماهواره مي توان اين 
ارتباط را برقرار كرد. معاون وزير ارتباطات با اشاره به 
اينكه ما قصدمان اين اس��ت كه اين اتصال از طريق 
ماهواره مخابراتي فراهم شود، تاكيد كرد: در اين طرح 
سيس��تم دريافت ماهواره اي مي تواند اينترنت را از 
طريق ماهواره در داخل هواپيما به صورت واي فاي 
ارايه كند. براري با بيان اينكه اين سيستم روي هواپيما 

نصب شده و امواج را دريافت مي كند.

هك 250ميليون ايميل 
توسط يك بدافزار 

انگجت| هكرها از بدافزاري به نام تريك بات براي 
هك كردن 250 ميليون ايميل استفاده كرده اند كه 
بخشي از آنها متعلق به دولت هاي امريكا، انگليس و 
كانادا هستند. بدافزار يادشده پديده تازه اي نيست و 
از سال 2016 براي خرابكاري و نفوذ به حساب هاي 
كاربري افراد مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. 
اين بدافزار بعد از نفوذ به هر حساب كاربري ايميل خود 
را براي آدرس هاي موجود در آن حساب كاربري نيز 
ارسال كرده و مشكالت مختلفي را به وجود مي آورد.

بدافزار يادش��ده همچنين انبوه��ي از هرزنامه را از 
طريق حساب هاي تحت كنترل خود ارسال كرده و 
پيام هاي ارسالي را از اين باكس، اوت باكس و پوشه 
نامه هاي باطله يا تراش پاك مي كند. از مجموع 250 
ميليون ايميل هك شده، 25 ميليون مورد جيميل، 
10 ميليون مورد مربوط به سايت ياهو و 11 ميليون 
مورد مرب��وط به هات ميل هس��تند. از جمله ديگر 
 AOL، پلتفرم هاي مورد سواس��تفاده مي ت��وان به
MSD، Yahoo.co.uk  و غيره اشاره كرد. احتمال 
مي رود تعداد حساب هاي كاربري هك شده بيش از 

اين رقم باشد.

 احياي بينايي ۶  نابينا
با كمك ايمپلنت مغزي

ديلي ميل| طبق پژوهش��ي جدي��د محققان با 
اس��تفاده از ايمپلنتي كه در مغز فرد كار گذاش��ته 
مي شود، توانستند بينايي 6 فرد نابينا را تا حدودي 
احيا كنند. طي پژوهشي محققان كالج پزشكي بايلور 
و دانشگاه كاليفرنيا لس آنجلس، براي اين منظور يك 
دوربين ويدئويي را به يك عينك متصل كردند. اين 
دوربين تصاويري را به الكترودهايي ارسال كرد كه 
در كورتكس بينايي مغز فرد ايمپلنت شده بودند. 
آلكس شروت يكي از استادان دانشگاه كالج لندن در 
اين باره مي گويد: اين دستاوردي مهم است. پيش 
از اين تالش ها براي خلق يك چشم بيونيك روي 
ايمپلنت در چشم متمركز بود. اين روند نيازمند كار 
و تحقيق در چشم بود. شروت در اين باره مي گويد: 
با ميانبر زدن ايمپلنت در چشم مي توان فرصت هاي 
درمان بي شماري را براي بسياري از افراد نابينا گشود. 
اين روش در زمينه درمان افراد كاماًل نابينا پيشرفت 
بزرگي به حساب مي آيد. البته اين فناوري هنوز براي 
درمان افرادي كه بطور مادرزاد نابينا متولد مي شوند، 
تأييد نشده است. در اين پژوهش شركت كنندگاني 
حضور داشتند كه هر كدام به مدت چند سال نابينا 
بوده اند. محققان از آنها خواستند به نمايشگرهاي 
سياه رايانه نگاه كنند و يك مربع سفيد را شناسايي 
كنند كه بطور تصادف��ي در نقاط مختلف مانيتور 
ظاهر مي شود. در بيش��تر اوقات آنها توانستند اين 

مربع را بيابند.

آمازون ربات خانگي مي سازد
ديلي ميل| به نظر مي رسد آمازون مشغول ساخت 
رباتي اس��ت كه مي توان آن را به وس��يله دستورات 
صوتي كنترل كرد. اين ربات چرخ دار به وسيله طيفي 
از دوربين ها در خانه مسيريابي مي كند. منابعي آگاه 
در آمازون به بلومبرگ خبر داده اند اين ش��ركت به 
مهندسان خود دستور داده تا پروژه هاي خود را كنار 
بگذارند و اين ربات خانگي را توسعه دهند. اين ربات 
»وستا« نام دارد و به وسيله دستيار صوتي هوشمند 
آمازون )آلكسا( كنترل مي شود. به نوشته بلومبرگ 
ارتفاع ربات وستا تا كمر انسان مي رسد. هنوز مشخص 
نيست هدف اصلي ساخت اين گجت چيست اما برخي 
منابع آگاه ادعا مي كنند وس��تا احتمااًل يك دستيار 
صوتي هوشمند متحرك باش��د كه همراه كاربر به 
گوشه هايي از خانه مي رود كه در آنجا دستگاه هاي 
اكو )بلندگوي هوشمند آمازون( وجود ندارند.ربات 
مذك��ور براي حرك��ت در خانه مانن��د خودروهاي 
خودران به طيفي از دوربين ها متكي خواهد بود كه 
با اس��تفاده از بينايي رايانشي در محيط مسيريابي 
مي كنند. طبق گزارش هاي مختلف يكي از كارمندان 
آمازون در آزمايشات توانسته با استفاده از دستورات 
صوتي ربات را به نزد خود فراخواند.با وجود اين هنوز 
مشخص نيست ربات وستا بطور انبوه توليد مي شود يا 
خير. نخستين بار بلومبرگ سال گذشته از ساخت اين 
ربات خبر داده بود اما سخنگوي آمازون اين گزارش 

را رد كرده بود.



ويژه

اخبارشهرستانها

11 بنگاهها

اتاقهايبازرگانيكشورمجمعرونقتوليدوصادراتتشكيلميدهند

معاونتوسعهروستايیومناطقمحرومرييسجمهوری:

استفاده از ظرفيت استاني براي رونق توليد

۲۶ درصد جمعیت کشور در روستا ها ساکن هستند

استفاده از ظرفيت هاي مشترك اتاق هاي سراسر كشور 
براي رسيدن به يك هدف مشترك ايده اي است كه از زمان 
انقالب مشروطه و تشكيل اولين نهادهاي مدني اقتصادي 
در محافل اقتصادي و كارشناسي كشور مطرح شد؛ ايده اي 
كه تالش مي كرد تا ظرفيت هاي استان هاي مختلف كشور 
را در راس��تاي يك هدف مش��ترك به كار بندد و بهترين 
نسخه اقتصادي را براي رش��د توليد و بهبود تجارت ارايه 
كند. برنامه اي كه هرچند تالش هاي بسياري براي تحقق 
آن صورت گرفت اما هرگز نتوانست به شكل منسجم در 
صحنه اقتصادي كشورمان فرصت ظهور و بروز پيدا كند. 

 بر اس��اس اين ايده ريشه دار روس��اي اتاق هاي بازرگاني 
اصفهان، شيراز، تبريز، رشت، ياسوج، قزوين، اهواز، بجنورد 
و البرز ديروز در تبريز گردهم آمده و اساسنامه مجمع رونق 

توليد و صادرات را بررسي كردند.
يونس ژائله رييس اتاق بازرگاني تبريز در اين نشس��ت با 
اظهار اميدواري از اينكه نشست هاي مشترك بين اتاق هاي 
شهرستاني بتواند در توسعه اقتصاد كشور موثر واقع شود، 

بر آسيب شناسي تمركز گرايي اقتصاد كشور تاكيد كرد.
وي گفت: تمركز منابع مالي و اقتصادي در مركز كشور سبب 
عقب ماندگي بيش از پيش مناطق مختلف كشور شده و 
مهاجرت نيروي انساني و كارآفرينان را از استان هاي مختلف 
به مركز كشور به دنبال داشته است.وي گفت: اميدواريم 
با تشكيل مجمع »رونق توليد و صادرات« بتوانيم روند و 
توسعه اقتصاد كشور را در راستاي توسعه پايدار و متوازن 
تمام مناطق آن فراهم آوريم.رييس اتاق تبريز با اشاره به 
كاهش صادرات محص��والت توليدي بنگاه هاي صنعتي 
كشور در شرايط س��خت اقتصادي اظهارداشت: بايد در 
مجمعي كه با حضور اتاق هاي سراس��ر كشور در راستاي 
حمايت از توليد و صادرات كشور ايجاد مي شود يك برنامه 
منسجم و عملياتي در راستاي حمايت از توليد و افزايش 

صادرات محصوالت توليدي كشور تدوين كنيم.

 پاسخ به دغدغه هاي اهالي تولید
رحيم بنامواليي رييس اتاق الب��رز در جريان گفت وگو با 
»تعادل« در پاسخ به اين پرسش كه مهم ترين راهبردهايي 
كه در اين مجمع استاني توسط اتاق هاي بازرگاني پيگيري 
مي شودچه مواردي را شامل مي شود؟ مي گويد: با توجه 
به صحبت هاي مقام معظ��م رهبري در حوزه رونق توليد 
و دغدغه هايي كه ايشان در خصوص بهبود شاخص هاي 
معيش��تي و اقتصادي م��ردم دارند؛ اتاق ه��اي بازرگاني 
10استان صنعتي كش��ور حول محور پاسخگويي به اين 
دغدغه ها فراكسيوني را تشكيل دادند تا از طريق هم افزايي 
استاني راهكارهاي عملياتي و منسجمي براي رونق توليد 
و متعاقب آن توسعه صادراتي بحث رونق توليد را كه شاه 
كليد حل مشكالت اقتصادي و معيشتي كشور است در 
مسير عملياتي شدن قرار دهند. همانطور كه مستحضريد 
به كارگيري ظرفيت هاي مشترك استان ها يكي از مهم ترين 
راهكارها براي رش��د پايدار و ثب��ات در حوزه هاي توليد، 

خدمات و كش��اورزي اس��ت. چرا كه استان هاي مختلف 
از طريق هم افزايي و همپوش��اني مي توانند به بهتر شدن 
وضعيت توليد كمك كنند. هدف اصلي برگزاري اين مجمع 

با حضور استان هاي مختلف در اين راستا است. 
بنامواليي در ادامه درباره حوزه هايي كه اين فراكس��يون 
جديد اقتصادي دنبال مي كند؛ گفت: بطور خالصه مي توان 
گفت كه اين فراكسيون در بخش هاي قبل از توليد، توليد 
و خدمات بعد از توليد فعاليت مي كند. آمارهاي اقتصادي 
گوياي اين واقعيت روشن است كه به كارگيري ابزارهاي 
تكنولوژيكي و اتوماس��يون باعث ش��ده كه ظرفيت هاي 
اش��تغالزايي از توليد به سمت خدمات ميل كند بنابراين 
ضروري است كه بخش هاي توليدي و خدماتي مناسبات 
ارتباطي دامنه داري را با هم شكل دهند تا از طريق ايجاد 
تكانه هاي مورد نياز ظرفيت هاي اشتغالزايي كشور افزايش 
پيدا كند. فرآيندهاي قبل از توليد مواردي چون تامين مواد 
اوليه، انتقال دانش و تكنولوژي و...را در بر مي گيرد؛ ضمن 
اينك��ه در نگاه جديد به توليد بايد م��وارد مهمي چون به 
كارگيري مديريت نوين و كارآفرين؛ به روز آوري روش هاي 
اجرايي و در نهايت رس��يدن به باالترين راندمان را شامل 
 شود. در يك كالم در حوزه توليد نيازمند مديراني هستيم 
كه ش��رايط جديد فضاي اقتصادي را درك كرده باشند و 
بر اساس اين شرايط جديد دس��تورالعمل هاي اجرايي و 
اقتصادي واحد توليدي را پيش ببرند. در خصوص خدمات 
بع��د از توليد هم مي توان به مواردي چون بازارشناس��ي، 
نيازس��نجي و بازاريابي و در نهايت توزيع مناس��ب اشاره 
كرد. مجموعه اين مطالبات باعث شده تا روساي اتاق هاي 
بازرگاني اين 10 اس��تان دور يك ميز بنش��ينند و تالش 
كنند تا بهترين راهكار اجرايي را براي انتفاع اقتصاد كشور 
تدارك ببينن��د؛ در مراحل بعدي و پ��س از موفقيت اين 
طرح ساير استان ها نيز مي توانند به اين جمع بپيوندند تا 
اتاق هاي بازرگاني در سراس��ر كشور بر اساس يك راهبرد 
مشخص و مبتني بر يك ايده روشن كه رونق توليد است 
قدم بردارند. مثال اگر ما در استان البرز قطب توليد ماكاروني 
و قارچ هستيم توليد كننده ها محصوالت خود را در اختيار 
شركت هاي مربوطه قرار مي دهند تا بر اساس يك الگوي 
مشخص در كش��ورهاي همسايه و ساير كشورها توزيع و 
قيمت گذاري شود. اينگونه محصول ايراني از سيطره دالل ها 
و واسطه ها خارج مي شود و منافع اقتصادي آن هم به استان 
مربوطه تخصيص داده مي شود؛ ظرفيت هاي اشتغالزايي هم 
در حوزه خدمات تعريف مي شود تا به مطالبات اشتغالزايي 
استان ها هم پاسخ داده شود. رييس اتاق البرز در پاسخ به اين 
پرسش كه ويژگي اين طرح از نظر شما چيست؟ مي گويد: 
ما معتقديم كه دغدغه توليد كننده فقط بايد توليد بهترين 
محصول باش��د. توليد كننده را نبايد درهزارتوي پيچيده 
بازاريابي و نيازسنجي و...تنها رها كرد. بايد خدمات مورد 
نيازش را از ابتدا تامين كرد. اين راهبردي كه ما در اين مجمع 
به دنبال تحقق آن هستيم. اينكه توليد كننده تالش كند 
تا بهترين محصول را ارايه كند و آسوده خاطر باشد كه اين 

محصول باكيفيت به دست مصرف كننده در داخل و خارج 
از مرزهاي كشور به قيمت مناس��ب مي رسد و در نهايت 
منافع آن هم به توليدكننده برسد. بنامواليي در خصوص 
مطالبات اين مجمع از دول��ت و مجلس مي گويد: اوال كه 
وزارت امور خارجه بايد از طريق ديپلماسي اقتصادي به اين 
مجمع براي پيگيري برنامه هايش كمك كند. مجلس هم 
مي تواند قوانين مورد نياز و به روز شده اي را براي ايجاد يك 

چنين ساختارهاي اقتصادي تامين كند.
در شرايطي كه امريكا رسما اعالم كرده كه نبرد اقتصادي 
با ايران را دنبال مي كند بايد از طريق يك چنين مجامعي 
در برابر سنگ اندازي هاي دشمنان سنگرهاي محافظتي 
مناسب ايجاد كنيم. پا گرفتن شركت هاي توسعه صادراتي 
كه در اين مجمع بخش هاي مختلف آن پيگيري مي شود 
راهكاري است كه مي تواند كشور را در داالن عبور از چالش 

تحريم ها ياري كند. 

  آسیب شناسي تمركز اقتصادي كشور
در همين خصوص يونس ژائله رييس اتاق بازرگاني تبريز 
در خصوص آسيب شناس��ي تمركز گرايي اقتصاد كشور 
گفت: تمركز منابع مالي و اقتصادي در مركز كشور سبب 
عقب ماندگي بيش از پيش مناطق مختلف كش��ور شده 
كه مهاجرت نيروي انس��اني و كارآفرينان را از استان هاي 
مختلف به مركز كشور را سبب شده كه اميدواريم با تشكيل 

مجمع »رونق توليد و صادرات« بتوانيم روند توسعه اقتصاد 
كشور را در راستاي توسعه پايدار و متوازن تمام مناطق آن 
فراهم آوريم.رييس اتاق تبريز با اشاره به كاهش صادرات 
محصوالت توليدي بنگاه هاي توليدي و صنعتي كشور در 
شرايط سخت اقتصادي يادآورشد: بايد در مجمعي كه با 
حضور اتاق هاي سراسر كشور در راستاي حمايت از توليد و 
صادرات كشور ايجاد مي شود يك برنامه منسجم و عملياتي 
در راستاي حمايت از توليد و افزايش صادرات محصوالت 
توليدي كشور تدوين كنيم. وي در همين خصوص افزود: 
اين مجمع راهكارهاي اصالحي و عملياتي خود را تقديم 
هيات رييسه و شوراي روساي اتاق هاي سراسر كشور خواهد 
نمود.ژائله: آموزش مهارت هاي ضمن خدمت براي پرسنل 
واحدهاي توليدي به خصوص فارغ التحصيالن دانشگاهي 
را با توجه به تحوالت جهاني در حوزه كسب و كار يادآور شد 
و افزود: مطمئنًا با تمركز زدايي، افزايش توليدات صادرات 
و آموزش مهارت ها با توجه به تحوالت جهاني مي توانيم در 

تسريع توسعه اقتصادي كشور موفق عمل نماييم.
وي با اشاره به بازار 500 ميليون نفري در كشور هاي منطقه 
يادآور شد: بايد با تقويت تشكل هاي موجود امكان تغييرات 
اساس��ي در حوزه هاي توليدي و صنعتي بهبود وضعيت 
اقتصادي را مهيا  س��ازيم تا با افزايش GDP كش��ور رفاه 
اجتماعي تمام احاد جامعه را ارتقاء دهيم . رييس اتاق تبريز 
با تاكيد بر اين نكته كه مجمع رونق توليد و صادرات بايد 

با ارايه برنامه كارشناسي و تخصصي بهره وري اقتصادي 
كشور را افزايش دهند؛ افزود: بايد هدف اساسي اين مجمع 
كمك به هيات رييس��ه اتاق ايران براي حركت و خروج از 
ركود موجود در اقتصاد كشور باشد تا اين مجمع به نتيجه 

تعيين شده نايل گردد.

  هم افزايي اتاق ها براي رشد بیشتر
شهال عموري رييس اتاق اهواز ايجاد مجمع رونق توليد و 
صادرات را هم افزايي 34 اتاق در سراسر كشور در راستاي 
توسعه اقتصادي كش��ور خواند و خاطرنشان كرد: بايد به 
صورت تخصصي در بازار هاي منطقه اي حضور داشته باشيم 
كه ايجاد اين مجمع مي تواند در شرايط سخت اقتصادي 
فرصت هاي خوبي براي توسعه اقتصادي كشور فراهم آورد.

رييس اتاق اهواز آسيب شناسي وضعيت موجود اتاق هادر 
راستاي اصالح و تقويت عملكرد اتاق ها را ضروري خواند و 
در همين زمينه خاطرنشان كرد: بايد در رتبه بندي اتاق هاي 

بر اساس شاخص هاي علمي عمل كنيم.
عموري استفاده از ظرفيت شوراي روساء، شوراي گفت وگو 
و اتاق هاي مشترك را الزمه تقويت اتاق هاي سراسر كشور 
و توسعه اقتصادي كش��ور خواند و ياد آور شد: براي اينكه 
 بتوانيم ازظرفيت اين تشكلها بيشتر بهره مند شويم بايد
 بر اساس تخصص هاي موجود و در جهت حل مسائل ملي 

در آنها حضور يابيم.

معاون توس��عه روس��تايی و مناطق محروم رييس 
جمهوری با بيان اينکه اکن��ون ۲۶ درصد جمعيت 
کل کشور معادل ۲1 ميليون نفر در روستاها ساکن 
هس��تند، گفت: اين آمار در اواي��ل پيروزی انقالب 
اس��المی نيز ۲1 ميلي��ون نفر بوده اس��ت؛ اين امر 
نشانگر اين است که نتوانسته ايم ظرفيت های جديد 

روستايی را به خوبی شناسايی کنيم.
به گ��زارش پاد، محمد اميد در جلس��ه مش��ترک 
کارگروه تخصصی امور اقتصادی و کارگروه توسعه 
روستايی و عشايری آذربايجان شرقی، با بيان اين که 
طرح اشتغال روستايی يکی از افتخارات مهم دولت 
اس��ت، اظهار کرد: بعد از پيروزی انقالب اس��المی 
اقدامات موثری در روس��تاها انجام گرفته است؛ به 
طوری که آمارها گويای تحوالت بس��يار بزرگ در 

رابطه با اشتغال زايی در روستاهای کشور است.

وی ادامه داد: 3۸ هزار روس��تای ب��االی ۲0 خانوار 
کشور از نيازهای اساس��ی آب، برق، گاز، آموزش و 

بهداشت و درمان بهره مند هستند.
وی با بي��ان اين که علی رغم اين تحوالت، نس��بت 
جمعيت روستايی در کشور 40 درصد کاهش يافته 
اس��ت، افزود: ابتدای انق��الب ۷5 درصد جمعيت 
کش��ور را روس��تائيان و ۲5 درصد را شهرنش��ينان 
تش��کيل می دادند اين ميزان اکن��ون به ۶5 درصد 
جمعيت روس��تايی و 35 درصد جمعيت ش��هری 

کاهش يافته است.
اميد خاطرنش��ان کرد: 1.5 ميلي��ارد دالر از منابع 
صندوق توس��عه مل��ی برای اش��تغال روس��تايی 

اختصاص يافت که اين حرکت بسيار موثر بود.
وی با اش��اره به افزايش ۲5 درصدی سهم اشتغال 
 روس��تايی در س��ال ۹۷ بي��ان کرد: ب��ا اختصاص 

۸ هزار و 500 ميليارد تومان تس��هيالت 150 هزار 
فرصت شغلی در روستاها ايجاد شده است.

وی تصريح کرد: رشد اشتغال روستايی از سال ۹۷ 
در اولويت قرار گرفت و امروزه اش��تغال روس��تايی 
توانسته است اشتغال پايدار ايجاد کند و بار بيکاری 

را کاهش دهد.
معاون توس��عه روس��تايی و مناطق محروم رييس 
جمهوری ب��ه تالش ه��ای دولت ب��رای مهاجرت 
معکوس )ش��هر به روس��تا( اش��اره ک��رد و گفت: 
سياس��ت های دولت در حوزه توس��عه روستايی و 
پرداخت تس��هيالت روس��تايی منجر شده است تا 

گرايش به روستاها افزايش يابد.
وی عنوان کرد: مقرر شده است ساالنه 500 ميليون 
دالر نيز از منابع صندوق توس��عه ملی برای اشتغال 

روستايی اختصاص يابد.

پرداختتسهيالتارزانقيمت
به9طرحاقتصاديروستايي

كل  ي��ر مد | ين و قز  
دفتر ام��ور روس��تايي و 
ش��وراهاي اس��تانداري 
 قزوين گف��ت: تاكنون به

۹ طرح اقتصادي روستايي 
استان قزوين، تسهيالت 
ارزن قيمت پرداخت شده 
اس��ت. اكرم نجفي در گفت وگو با ايلنا اظهار كرد: 
هدف قانونگذار از تاسيس دهياري، خودكفا بودن 
 ب��وده كه طي س��ال هاي اخير و گذش��ت بيش از

15 سال از عمر دهياري ها، خودكفايي دهياري ها 
در حد يك لغت در كتاب باقي مانده و به ش��دت به 

منابع دولتي وابسته هستند.
وي افزود: شايد توجه به توسعه فيزيكي روستاها، 
اين شرايط را ايجاب مي كرد كه دهياران به سمت 
كارهاي عمراني س��وق يابند.مدي��ركل دفتر امور 
روستايي و ش��وراهاي استانداري قزوين ادامه داد: 
در حال حاضر دهياري ها، توسعه عمراني و فيزيكي 
روستاها را به حد مطلوب رس��انده اند اما عملكرد 
آنها به بازمهندس��ي ني��از دارد دارد و بايد توجه به 
س��اير ابعاد توسعه روس��تاها همچون اجتماعي، 
زيس��ت محيطي، فرهنگي و اقتصادي در دستور 

كار قرار گيرد.

كشتپستهدرحالمهاجرت
ازمركزبهغربوشمالغرب
 آذربايج�ان ش�رقي|

معاون امور باغباني وزارت 
جهاد كش��اورزي گفت: 
هم اكنون كش��ت پسته 
در حال مهاجرت از مركز 
كش��ور به س��مت غرب و 
شمال غرب كشور است و 
در مناطقي مثل حوضه درياچه اروميه و استان هايي 
همچون آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و اردبيل 
پسته كشت مي شود.به گزارش روابط عمومي وزارت 
جهاد كش��اورزي، محمدعلي طهماسبي در بازديد 
از باغات پس��ته بخش ايلخچي بيان كرد: هر جا كه 
مشكل كم آبي وجود داشته باشد و اقليم خشن تر شود، 
كشت پسته مورد استقبال قرار مي گيردوي با بيان 
اينكه گل انگيزي در درخت پسته با ديگر درختان و 
محصوالت متفاوت است، افزود: انگيزش گل درختان 
پسته، در سال قبل از گلدهي و روي شاخه هاي ظهور 
يافته فصل جاري انجام مي شود؛ لذا پسته تغذيه اش 
مديريت خاص مي طلبد.طهماسبي گفت: پسته، يكي 
از اين محصوالتي كه سودآوري بااليي دارد؛ از اين رو 
بايد به توليد دو، سه تن در هكتار قانع نشويم و با مطالعه 
و تحقيقات بيشتر و مراقبت از آفات پسته ميزان توليد 

آن را در واحد سطح باال ببريم.

۵۵ميلياردلوازمخانگيبين
سيلزدگانتوزيعميشود

لرستان|رييس جمعيت 
هالل احمر كشور از توزيع 
55 ميليارد تومان انواع لوازم 
خانگي در قال��ب 10 هزار 
بسته كاال، بين سيل زدگان 
خبر داد.به گ��زارش مهر، 
علي اصغر پيوندي ديروز در 
همايش توزيع كاالهاي اساسي در قالب طرح »مهرانه« 
براي سيل زدگان لرستان در سخناني با بيان اينكه مردم 
در زلزله كرمانشاه، برف، كوالك، سيل و حوادث تلخ همه 
توان خود را براي كمك گذاشتند، اظهار داشت: امروز 
شروع توزيع كاالهاي اساس��ي را در بين سيل زدگان 
استان لرستان داريم.رييس جمعيت هالل احمر كشور 
با اشاره به كمك غير نقدي به ميزان 1۲0 ميليارد تومان 
از سوي مردم به س��يل زدگان، تصريح كرد: تمام اين 
كمك هاي غير نقدي به عزيزان و نيازمندان استان هاي 
درگير سيل توزيع مي شود.پيوندي با اشاره به كمك 
نقدي ۲00 ميلياردي توماني مردم به سيل زدگان، بيان 
داشت: اين كمك ها از سوي همه مردم ما در روستاها 
 و ش��هرها براي رفع نيازمندي ه��ا و كاهش آالم مردم 
س��يل زده اختصاص پيدا كرد.وي  افزود: همچنين از 
 منابع داخلي هالل احمر براي لجستيك و امداد رساني

150 ميليارد تومان در مناطق سيل زده هزينه شد.

سهمبندرچابهاردرتبادالت
كااليييكدرصداست

سيستان و بلوچستان| 
مديركل بنادر و دريانوردي 
سيستان و بلوچستان گفت: 
۹0 درصد تجارت دريايي از 
تنگه هرمز عبور مي كند و 
۹0 درصد صادرات نفتي نيز 
به اين حوزه مربوط است، در 
حالي كه سهم بندر چابهار در تبادالت كااليي فقط يك 
درصد است . بهروز آقايي در جلسه تشريح پتانسيل، 
قابليت ها و نقش كليدي بندر چابهار در توسعه اقتصاد 
دريا محور اف��زود: با توجه به جايگاه بن��در چابهار در 
كش��ور و منطقه و امكان پذيرش كاال و كشتي بدون 
هيچ محدوديتي در اين بندر، انتظار مي رود ۲0 درصد 
كاالهاي اساسي سهم استان هاي شرقي كشور از طريق 
بندر چابهار وارد شود . وي ادامه داد: همچنين به جهت 
رقابت پذيري با ساير بنادر براي كاالهاي وارداتي به بندر 
چابهار تخفيف 30 درصدي در سود بازرگاني اختصاص 
يابد و قوانين منطقه آزاد تجاري، صنعتي چابهار به بنادر 
شهيد بهشتي و شهيد كالنتري تسري يابد يا منطقه 
ويژه اقتصادي در اين بنادر و اراضي پش��تيباني ايجاد 
شود . او  اظهار كرد: اين سه آيتم جزو اصول توسعه محور 
شرق است كه بايد تالش كنيم در راستاي توسعه استان 

و كشور محقق شود.

ارزآوريبااليصنعتگردشگري
درصورتتامينزيرساختها

كرمان|سرپرس��ت اداره 
كل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري استان 
كرمان در دي��دار رييس و 
تعدادي از اعضا كميسيون 
گردش��گري اتاق بازرگاني 
كرمان با اش��اره ب��ه اينكه 
صنعت گردش��گري در بسياري از كش��ورهاي دنيا به 
عنوان محور توسعه و عاملي براي رونق اقتصادي شناخته 
شده است، گفت: در چند سال آينده صنعت گردشگري 
از نظر درآمد، در رأس صنايع موجود در دنيا قرار خواهد 
گرفت و بزرگ ترين بخش تجارت بين الملل را به خود 
اختصاص خواهد داد.فريدون فعال��ي با بيان اينكه در 
صورت تكميل زيرساخت ها، گردشگري مي تواند بيشتر 
از ديگر صنايع براي كشور ارزآوري و درآمدزايي داشته 
باشد افزود: رسيدن به اين هدف عالي نيازمند همدلي و 
هم افزايي بين بخشي نهادهاي مرتبط است. وي تصريح 
كرد: توس��عه گردشگري ميسر نمي ش��ود مگر اينكه 
سازمان ها و نهادهاي مرتبط با اين حوزه در راستاي يك 
هدف گام بردارند. او  بيان كرد: كشور ايران به دليل دارا 
بودن جاذبه هاي طبيعي و تاريخي مي تواند يكي از پيشرو 
و موفق ترين كشورهاي دنيا در عرصه گردشگري باشد و 
درآمدزايي بااليي از سفر گردشگران خارجي كسب كند.
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 طرح سنجش فشار خون در
۶۰ ايستگاه متروي تهران اجرا شد

ايستگاه هاي خطوط متروي تهران و حومه به عنوان 
يك��ي از پايگاه هاي اصلي اجراي طرح س��نجش 
فشار خون قرار گرفت. مديريت ارتباطات شركت 
بهره برداري مترو ب��ا اعالم اين خبر افزود: انتخاب 
ايس��تگاه هاي مترو به عنوان پايگاه اصلي با توجه 
به پتانس��يل و تجربه شركت بهره برداري راه آهن 
شهري تهران و حومه در خصوص اطالع رساني و 
فرهنگ سازي در زمينه سالمت و بهداشت عمومي 

مسافران بود.
به گ��زارش مديريت ارتباط��ات و امور بين الملل 
ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه طرح 
ملي سنجش فش��ار خون در سطح كشور توسط 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اجرا شد 
و بر اساس آمار اوليه وزارت بهداشت؛ ايستگاه هاي 
مترو به عنوان يكي از پايگاه هاي اصلي اجراي اين 
طرح در ۶0 ايستگاه ميزبان حدود ۲00 هزار نفر از 
مسافران بود. حين اجراي طرح سنجش فشارخون 
در ايستگاه هاي منتخب مترو كليپ هاي آموزشي 
و اطالع رساني كنترل و غربالگري فشار خون نيز 
در مانيتورهاي ايستگاه ها و قطارها پخش مي شد.

 طرح س��نجش فش��ار خون از ابتداي خرداد ماه 
تا 15 تيرماه 13۹۸ در سطح كشور اجرا شد.

كشف خودروهاي لوكس 
خارجي از خانه روستايي

همدان|فرمانده انتظامي استان همدان گفت: پنج 
دستگاه خودروي لوكس خارجي به ارزش تقريبي 
۲5 ميليارد ريال از يك خانه روستايي در شهرستان 

مالير كشف و ضبط شد.
سردار بخشعلي كامراني صالح در اين رابطه گفت: 
ماموران دايره مبارزه با جرايم اقتصادي پليس آگاهي 
شهرستان مالير از مخفيگاه و محل نگهداري چند 

دستگاه خودروي لوكس خارجي مطلع شدند.
اين مقام انتظامي اظهار كرد: اين خودروها در يك 
روستا خارج از محدوده شهر مالير نگهداري مي شدند 
كه ب��ا هماهنگي مرجع قضايي از مح��ل بازديد به 
عمل آمده و پنج دستگاه خودرو توقيف شد.كامراني 
صالح گفت: ماموران دايره مبارزه با جرايم اقتصادي 
پليس آگاهي شهرستان مالير در اين عمليات عالوه 
بر توقيف خودروهاي لوكس، يك متهم را دستگير 
كرده و با تكميل پرونده تحويل مرجع قضايي دادند.

صدور دستور بازرسي 
ترازوهاي واحدهاي صنفي 

اهواز|رييس اداره اندازه شناسي اداره كل استاندارد 
خوزس��تان گف��ت: برخ��ي واحده��اي صنفي در 
شهرستان اللي مانع بازرسي ترازوهاي خود شدند به 
همين دليل فرماندار اين شهرستان دستور بررسي 
ترازوهاي اين واحدها را براي جلوگيري از كم فروشي 

و تخلف صادر كرد.
داريوش احمد زاده بيان كرد: مدت سه سال است كه 
واحدهاي صنفي اين شهرستان از بازرسي ترازوهاي 
خود توس��ط اداره اس��تاندارد جلوگيري مي كنند 
كه براي رس��يدگي به اين موضوع از مسووالن اين 
شهرستان كمك گرفته شده است.وي گفت: با توجه 
به حساس��يت اين موضوع و شكايت زياد مردمي از 
كم فروشي و تخلف برخي واحدهاي صنفي در اين 
شهرستان، جلسه شوراي تامين اللي براي بررسي 
اين مشكل برگزار شد.وي گفت: قانون براي كساني 
كه در اين زمينه ممانعت كنند جريمه و زندان تعيين 
ك��رده كه بايد براي جلوگي��ري از هرگونه تخلف با 
كمك دس��تگاه قضايي و مس��ووالن مربوطه اقدام 
كرد. شهرستان اللي در شمال خوزستان واقع است.

محكوم شدن متهمان پرونده 
آزار دو كودك گل فروش

كرمان|از سوي دادگاه كيفري كرمان متهمان به 
آزار كودكان گل ف��روش كرماني به حبس محكوم 
ش��دند.در پي انتش��ار تصاوير مربوط به تحقير دو 
كودك گل فروش در كرمان در دي ماه سال گذشته 
و اعالم جرم انجمن حمايت از حقوق كودكان، جلسه 
رس��يدگي در ش��عبه 105 دادگاه كيفري در شهر 

كرمان برگزار شد.
دادگاه با بررسي شواهد و قرائن موجود و تحقيقات 
صورت گرفته، بزه هاي انتس��ابي را محرز دانسته و 
متهم به كودك آزاري براساس ماده 4 قانون حمايت 
از كودكان و نوجوانان به ۶ ماه حبس تعزيري و متهم 
به ترويج خشونت از طريق سامانه هاي رايانه اي كه 
فيلم آزار و اذيت كودكان را در صفحه اينستاگرام خود 
قرار داده بود، براساس بند ب ماده 15 قانون جرايم 

رايانه اي به يك سال حبس تعزيري محكوم شد.

بازگشت بیش از 5۰۰۰ هكتار از 
باغات چاي به چرخه تولید

رش�ت|رييس س��ازمان چاي كش��ور گفت: در 
سال هاي اخير بيش از 5000 هكتار از باغات چاي به 

چرخه توليد برگشته است.
حبيب جهانساز از پرداخت تسهيالت ارزان قيمت 
براي احيا باغات چاي رها ش��ده خبر داد و گفت: در 
سال هاي اخير بيش از 5000 هكتار از باغات چاي به 

چرخه توليد برگشته است.
وي با اشاره به اينكه ۲5 هزار هكتار باغ چاي در گيالن 
و مازندران وجود دارند و 55 هزار چاي كار در اين دو 
استان فعاليت مي كنند، ادامه داد: گردش مالي در 
بخش صنعت چاي در كش��ور ساالنه ۸00 ميليارد 
تومان است كه مي تواند نقش موثري در ايجاد اشتغال 

و ثبات درآمد روستاييان داشته باشد.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

چرا آذربايجان غربي از توسعه پايدار دور است؟

چراغ  كم جان  گردشگري 
ريحانه  جاويدي|

اگر فهرس��تي از اس��تان هايي كه با معض��ل بيكاري و 
آس��يب هاي اجتماعي ناشي از آن دس��ت و پنجه نرم   
مي كنند تهيه شود، بدون شك استان آذربايجان غربي 
در چند رديف نخس��ت آن قرار دارد، استاني كه هم مرز 
با دو كش��ور تركيه و عراق بوده و ظرفيت كش��اورزي، 
صادرات محصوالت باغي و گردشگري دارد اما نه خبري 
از صادرات است نه حتي برنامه ريزي براي رونق صنعت 
گردش��گري تا جايي كه آذربايجان غربي با داشتن 49 
روستاي هدف گردشگري تاكنون نتوانسته در كارزار 
رقابت ميان استان هاي مختلف پيروز ميدان باشد، در 
حالي كه در اس��تان هاي همجوار آن سرمايه گذاري در 
زيرساخت هاي اين صنعت از جمله بوم گردي، به ميزان 
قابل توجهي شغل ايجاد كرده است، غفلت از اين صنعت 
با وجود داشته هاي طبيعي و تاريخي اين استان در حالي 
است كه در سال 1397، نرخ بيكاري در آذربايجان غربي 
در سه ماهه نخست 2.8 درصد بيشتر از ميانگين كشوري 
بود و اكنون هم با وجود اينكه بر اساس گزارش هاي منتشر 
شده از مركز آمار ايران، بيكاري در اين استان به زير 11 
درصد رسيده است اما هنوز هم مردم نظر ديگري دارند 
وكاهش 4 درصدي آن برايش��ان ملموس نيس��ت. در 
شهرهاي مرزي آذربايجان غربي از جمله اشنويه اقتصاد 
بر پايه كولبري بنا شده و جوانان تحصيل كرده اصلي ترين 
گروه بيكاران را تشكيل مي دهند. اما آنطور كه مسووالن 
مي گويند، نه خبري از صادرات در شهرهاي اين استان 
است و نه برنامه ريزي براي توسعه گردشگري. عالوه بر 
آن معضل خشكي درياچه اروميه هم سبب شده تا تمامي 
توجهات به احياي اين درياچه معطوف شود و بخش هاي 
ديگر به حال خود رها باش��ند. عبدالكريم حسين زاده، 
نماينده مردم نقده و اشنويه در مجلس شوراي اسالمي، 
معتقد است آذربايجان غربي در سال هاي اخير بيش از 
آنكه در مسير جذب سرمايه گذاري پيش رود، دفع كننده 
آن بوده است چرا كه وفاق اجتماعي در اين استان پايين 
بوده و نگاه مسووالن استان هم توسعه محور نبوده، ضمن 
آنكه زيرس��اخت هاي كالن آذربايجان غربي هم براي 

توسعه و رونق گردشگري آماده نيست. 
او در گفت وگ��و با تع��ادل درباره دالي��ل عقب ماندن 
اين استان از قافله گردش��گري گفت: اگر بخواهيم به 
بحث گردش��گري ورود كنيم بايد اول به داش��ته ها و 
زيرساخت هاي استان توجه كنيم. استان آذربايجان غربي 
از نظر زيرساخت هاي كالن كه الزمه رونق گردشگري 
بوده ضعيف است. پروازهاي استان به نسبت آذربايجان 
شرقي يك ششم است در حالي كه يكي از زيرساخت هاي 
گردشگري دسترسي است اما دراين استان نه تنها پرواز 
كم اس��ت بلكه كيفيت جاده ها هم استاندارد نيست. 
بنابراين ضعف مسيرها دسترسي ها باعث مي شود نتوانيم 

از زيرساخت هاي گردشگري استفاده كنيم. 
حسين زاده افزود: با وجود اين اگر از زيرساخت ها بگذريم، 

مهم ترين مش��كل ما در راه پيشرفت استان تقابل هاي 
فرهنگي است كه باعث شده مردم از هم و از مسووالن 
دور باشند. در ش��هرهاي اين استان ثروتمنداني داريم 
كه حاضر به س��رمايه گذاري در استان و شهر خودشان 
نيستند، س��رمايه خود را به استان مركزي و شهر اراك 
مي برند. ترك هاي آذربايجان غربي س��رمايه خود را به 
تبريز مي برند. بنابراين ما نه تنها جاذبه سرمايه گذاري در 
استان نداريم و ايجاد هم نكرديم بلكه شاهد فرار سرمايه 
هم هستيم چرا كه امنيت اقتصادي در اين استان كامل 
شكل نگرفته است. در حوزه گردشگري هم تصور من بر 
اين است كه قبل از ايجاد زيرساخت مشكل آموزش داريم. 
نسبت به آموزش استانداردها و شاخص هاي بوم گردي 
كوتاهي شده است كه اين موضوع در كنار فضاي سياسي 
و اجتماعي آذربايجان غربي سبب شده سرمايه گذارها 
از اس��تان خارج ش��وند، ضمن آنكه ما مس��ووالن هم 
سرمايه گذاري در بخش گردشگري را جدي نگرفته ايم. 

   خش�كي درياچه اروميه، برنامه ه�ا را عقب 
انداخت

حسين زاده معتقد است خشكي درياچه اروميه هم عقب 
ماندن اين استان در توسعه اقتصادي و رونق گردشگري را 
تشديد كرد. او درباره اين موضوع بيان كرد: از طرف ديگر 
معضل خشكي درياچه اروميه هم برنامه ريزي هاي استان 

آذربايجان غربي را تحت تاثير قرار داد ضمن آنكه پيش از 
آن همزماني كه درياچه پرآب بود، ما از توان و ظرفيتش 
بهره نمي برديم. در تمام اين سال ها هيچ جشنواره مرتبط 
با ورزش ها و گردشگري آبي برگزار نكرديم در حالي كه در 
كشورهاي همسايه از چنين ظرفيتي براي جذب سرمايه 
و گردشگري استفاده مي شود. تركيه، آذربايجان، عراق 
و ارمنستان مي توانس��تند جامعه هدف ما براي جذب 
گردشگر در تفريحات آبي درياچه اروميه باشند اما ما اين 
فرصت را از دست داديم و به تركيه واگذار كرديم. تركيه 
براي 36 س��ال بنادر خود را به بخش خصوصي واگذار 
كرده و از درآمد آن براي توسعه پايدار استفاده مي كند اما 
ما به جاي استفاده از ظرفيت درياچه اروميه آن را خشك 
كرديم و سال هاس��ت به تبع آن تمام برنامه ريزي هاي 
استان به هم ريخته است. نه به ظرفيت درماني درياچه 
توجه كرديم نه گردشگري، به همين دليل اگر به دنبال 
يافتن داليل توسعه نيافتگي آذربايجان غربي در زمينه 
گردشگري هستيم بايد توجه كنيم كه مديران اين استان 
توسعه يافته نيستند، ذهن مديران استاني بايد اول توسعه 

را باور كند تا مردم هم آن را بپذيرند. 
نماينده مردم نقده و اشنويه گفت: درياچه اروميه واقعا استان 
ما را فلج كرد، بحث گرد و غبار و محيط زيست ما را اذيت 
كرد. در حوزه گردشگري كم كاري رخ داده اما مسووالن 
هم بايد توجه كنند كه قرار نيست اشنويه قطب همه چيز 

شود، اينكه فقط بتوانيم روي يك موضوع تمركز كرده و آن 
را به يك موضوع واحد براي تمام دستگاه هاي استان تبديل 
كنيم، كافي است اما چون آمايش سرزمين در كل كشور 
وجود ندارد همه سردرگم هستيم. به نسبت ظرفيت هاي 
گردشگري كه داريم در حق استانمان ظلم كرديم. اما اين 
موضوع هم ناشي از اين است كه مديريت كالن در كشور ما 
سيستماتيك نيست و همين موضوع سبب مي شود مديران 
ما مسووليت كاري خود را به درستي تشخيص ندهند. از 
بحث آذربايجان غربي اگر خارج شويم و كالن به موضوع نگاه 
كنيم بايد بپرسيم ايران با داشتن اين حجم از ظرفيت هاي 
طبيعي و تاريخي چرا از نظر گردشگري و درآمدزايي از اين 

طريق در رده كشورهاي پايان خط است؟ 
او اف��زود: توجه نك��ردن به آموزش اين مس��ائل ما را از 
توس��عه پايدار عقب انداخت. ضم��ن اينكه آذربايجان 
غربي با مس��ائل مختلفي مانند جنگ، معضل آوارگان 
جنگي و ناآرامي هاي مرزي هم رو به رو بود كه نمي توان 
تاثيرگذاري آن را ناديده گرفت. از طرف ديگر اگر واقعا 
بخواهيم صادقانه به موضوع توسعه نيافتگي آذربايجان 
غربي بپردازيم بايد قبول كنيم ك��ه تقابل موضوعات 
قوميتي در استان س��بب شده جريان توسعه به تاخير 
بيوفتد. عقب افتادگي استان در واقع ريشه در تضادهاي 
قوميتي دارد ك��ه در آذربايجان غربي به ش��دت ديده 
مي شود كه حتي تبديل به رقابت نمي شود بلكه ريشه 

بي اعتمادي و بدبيني را مي س��ازد. بنابراين مهم ترين 
چيزي كه بايد در اين استان به آن پرداخته شود ايجاد 
اعتماد اجتماعي است. مردم بايد به هم اعتماد اجتماعي 
داشته باشند تا سرمايه از استان خارج نشود كه در نهايت 
شاهد پيشرفت در آذربايجان غربي باشيم اما متاسفانه 
تفاوت هاي قوم��ي در آذربايجان غربي تبديل به تقابل 
شده اس��ت.مديران استان بايد براي وفاق اجتماعي در 
استان تالش كنند تا مردم به عنوان شهروند در عرصه 

مدني فعال باشند. 

   گردشگري كه هيچ، به كشاورزي و صادرات 
هم توجه نشد

شايد گردشگري صنعتي نوپا و تازه براي كسب درآمد 
و رفع معضل بيكاري باش��د اما كش��اورزي و صادرات 
محصوالت، از سال هاي دور در رده راه هاي كسب درآمد 
س��نتي و قديمي بوده با وجود اي��ن، آذربايجان غربي 
آنطور كه حسين زاده مي گويد در اين زمينه هم موفق 
عمل نكرده است. اين نماينده مجلس به ناديده گرفتن 
استفاده از محصوالت كشاورزي استان و كسب درآمد از 
آن طريق هم اشاره كرده و گفت: هزار كيلومتر مرزي كه 
ما با دو كشور تركيه و عراق داريم تاكنون هيچ استفاده اي 
براي ما نداشته است. در سال هاي گذشته نگاه به مرزها 
تنها امنيتي بوده و آن را به فرصت سرمايه گذاري تبديل 
نكرديم حتي به گمركات هم نگاه حرفه اي نداشتيم در 
گمرك پيرانشهر و سردشت فضا غير حرفه اي و آماتور 
است كه نتيجه اين وضع سبب شده در يك سال اخير 
صادرات به دليل آنكه ارزآوري نداش��ت و كش��ورهاي 
همس��ايه محصول را از م��ا ارزان مي خريدند كال قطع 
شود در عراق، دو كشور روسيه و تركيه بازار را بطور كلي 
از دس��ت ما گرفته اند حتي ايتاليا و اسپانيا از بازار عراق 
استفاده مي كنند اما ايران نه، اين كشورها به دنبال اين 
بودند كه ما در زمينه ص��ادرات و حفظ بازارهاي عراق 
كوتاهي كنيم كه فضاي رقابتي را از دست ما خارج كنند 

و اين اتفاق افتاد و ما هم اين فرصت را به آنها داديم. 
او افزود: در بخش صادرات محصوالت كشاورزي، درآمد 
صفر است. در حالي كه سيب و گيالس و انجير در استان 
آذربايجان غربي واقعا قابليت ص��ادرات دارد اما اتفاقي 
كه براي ما رخ داده اين است كه تركيه محصوالت مارا 
با قيمت ارزان مي خرد و بعد مش��تقات آن مانند مربا را 
دوباره به كش��ور ما وارد مي كند و اص��ل آن هم به اروپا 
صادر مي شود. در حوزه صادرات، درآمدزايي، ارزآوري 
و اشتغال كار خاصي در كل استان انجام نشده است. از 
طرف ديگ��ر در صنايع تبديلي هم كار خاصي نكرديم. 
در حالي كه جوانان تحصيلكرده در ش��هرهايي مانند 
اشنويه، سردشت، نقده و ... شغل ندارند اما نه تنها اقدامي 
در راستاي رونق گردش��گري انجام نداديم، بلكه هيچ 
استفاده اي از محصوالت كش��اورزي در راستاي ايجاد 

اشتغال براي جوانان هم نكرديم.

چرا پرونده پزشكي عباس كيارستمي فراموش شد؟ 
سه سال از مرگ ناگهاني عباس كيارستمي مي گذرد؛ 
مرگي كه اگرچه هنوز اما و اگرهايي پشت آن پنهان مانده 
ولي هرچه زمان مي گذرد تب و تاب روزهاي اول براي 

روشن شدن حقيقتش كمتر مي شود.
حتماً همه كساني كه عباس كيارستمي را مي شناختند 
يا الاقل خبرهاي زمان درگذش��ت او را شنيده بودند، 
خوب به ياد دارند كه پرونده پزشكي اين كارگردان بنام 
سينماي ايران با آن ش��هرت بين المللي در چه سطح 
وسيعي از جامعه بازخورد پيدا كرد و حساسيت عمومي 
را نسبت به خطاهاي پزشكي در بيمارستان ها و مراكز 
درماني كه بطور خاص منجر به فوت يا آسيب هاي جدي 

مي شوند بيشتر كرد.
اين ماجرا آنقدر جدي ش��د كه حت��ي كمپيني براي 
پيگيري اين پرونده توس��ط هنرمندان و دوستداران 
اين فيلمساز ايجاد شد تا شايد حاال كه كيارستمي زنده 
نمي شود، مشخص شدن اينكه پزشك يا پزشكاني در 
مرگ اي��ن هنرمند مقصر بوده اند يا خير و اگر قصوري 
داشته اند مجازات ش��وند مرهمي بر دل داغ ديده شان 
باشد. بماند كه روند پيگيري پرونده، خودش با ابهاماتي 
همراه و نتيجه اش اين ش��د كه پزشك خاطي فقط به 
سه ماه محروميت محكوم شد و بعد هم به توبيخ كتبي 
و درج در پرونده تقليل پيدا كرد. اما آنچه بهانه نگارش 
اين گزارش شده، نه بررس��ي آخرين وضعيت پرونده 
پزشكي كيارستمي بلكه طرح اين پرسش است كه آيا 
هنوز زمان زيادي نگذشته، همه چيز فراموش شده كه 
در سومين سالگرد درگذشت كيارستمي هيچ سخني، 
تأكيدي و يادآوري از اين ماجرا نمي ش��ود خصوصًا از 
سوي برخي مديران سينمايي كه در زمان درگذشت 

درباره اين موضوع خوب س��خن مي گفتند اما حاال كه 
سه سال از درگذش��ت خالق »طعم گيالس« گذشته 
است، هيچ نمي گويند جز اشاره اي كوتاه بر سر مزار كه 
آنهم از سوي هنرمندان مطرح مي شود؟! در حالي كه با 
توجه به حساسيتي كه در جامعه به وجود آمده بود، اين 

موضوع قابل پيگيري بود.
بهمن كيارس��تمي ك��ه از همان روزه��اي اول پس از 
14 تير 139۵ )زمان درگذش��ت عباس كيارس��تمي 
در پاريس( ت��الش و پيگيري زيادي ب��راي فهميدن 
چرايي مرگ پدرش داش��ت در گفت وگويي با ايس��نا 
درباره اينكه پيگيري ها ديگر كمرنگ ش��ده مي گويد: 
از ابتدا هم تنها حساسيت هاي فردي مطرح بود و هيچ 
نهادي براي پيگيري پرونده پزشكي پا پيش نگذاشت. 
حساسيت هاي فردي هم طبعًا عمري محدود دارند و 
معمواًل زياد طول نمي كش��ند. به هرحال توقعي هم از 
شخصي يا نهادي نداشتم و همين كه بررسي اين پرونده 
تا همين ج��ا پيش رفته به دليل همين حساس��يت و 

پيگيري عمومي بود.
او با تاكيد بر اينكه »من انتظاري از ش��خص يا نهادي 
نداشتم و ندارم« ادامه مي دهد: البته بايد توجه كنيم كه 
بي نتيجه ماندن اين پرونده اثراتي دارد كه در جاي خود 
قابل تامل اند. ما از تمام ظرفيت هاي قانوني و حقوقي 
ممكن و حتي بيش از آن اس��تفاده كرديم و در نهايت 
پاسخي كه از مراجع قانوني شنيديم اين بود كه آن چه در 
روند درمان گذشته محرمانه است و بررسي اين پرونده 
عريض و طويل در تعيين مبلغ ديه توسط پزشكي قانوني 
و مجازات پزش��ك خاطي بر اساس نظر نظام پزشكي 
خالصه مي شود. در واقع سازمان هاي نظام پزشكي و 

پزشكي قانوني توانايي شان را در عدم پاسخ گويي به رخ 
كشيدند و يادآور شدند كه جايگاه شان بالمنازع است. 
تأثير اين قدرت نمايي را حاال در تماس هايي مي بينم كه 
هر از چندي با من گرفته مي شود؛ كساني كه شبهه وقوع 
خطاي پزشكي دارند و قصد طرح شكايت داشته اند اما 
با آنچه در پرونده پزشكي كيارستمي رخ داده از طرح 
شكايت منصرف ش��ده اند؛ خالصه حرفشان هم اين 
اس��ت كه: »او كه كيارستمي بود و ش��مايي كه آنقدر 
پيگيري كرديد و اينقدر حمايت شديد، چنين نتيجه اي 
گرفتيد… پس اصاًل ما چرا وقت مان را تلف كنيم و طرح 

شكايت كنيم؟« 
كيارستمي كه قباًل هم گفته بود، »اساسًا طرح شكايت 
براي گرفتن گزارشي بود كه هيچ وقت هم ارايه نشد« 
اضافه مي كند: احس��اس مي كنم پيگيري هاي ما، به 
نوعي نقض غ��رض انجاميد چون نه تنها درخواس��ت 
دسترس��ي به اطالعات پرونده پزش��كي پدرم ميسر 
نشد بلكه اين پيگيري و بازتابش باعث ايجاد نااميدي و 
انصراف از طرح شكايت و درخواست دادرسي شد. بايد 
به سازمان هاي نظام پزشكي و پزشكي قانوني تبريك 
گفت كه موفق شدند با اين شيوه پاسخ گويي، از حجم 

كار خود بكاهند.
اين مستندساز مي گويد: ما نبايد خودمان را گول بزنيم 
و فكر كنيم اين پرونده نتايجي داشته و مثاًل باعث ايجاد 
آگاهي يا حساسيت شده. واقعيت اين است كه پرونده 
پزشكي عباس كيارستمي و پيگيري سه ساله ما هيچ 
نتيجه اي نداش��ته، چون در نهايت حتي يك جمله به 
عنوان گزارش رسمي ارايه نشد. اين درحالي است كه 
سال گذشته درس��ت در همين روز، سخنگوي وزارت 

بهداش��ت گفت، طبق قوانين و اصول اخالقي متعدد 
تمام اطالعات درماني و اقدامات انجام شده بايد به اطالع 
خانواده فرد بيمار و وكيل او برسد. وقتي وزير بهداشت 
تغيير كرد از وزير تازه خواستم تا پرونده پزشكي پدرم را 
در اختيارم بگذارد. طبعًا او پاسخي نداد، اما پاسخ مدير 
روابط عمومي فعلي وزارت بهداشت اين بود: »اگر كشور 
در و پيكري داش��ت به نيابت از جامعه پزشكي و افكار 

عمومي آسيب ديده از شما شكايت مي كردم.«
بهمن كيارستمي در پاسخ به اينكه آيا باز هم اين ماجرا 
را به ويژه با تغيير مديران دس��تگاه هاي مرتبط دنبال 
مي كند ادامه مي دهد: در حال حاضر پيگيري به اين معنا 
كه من همچنان به نهادهاي مرتبط مراجعه كنم بي فايده 
است چون از تمام ظرفيت هاي قانوني استفاده شده و 
ديگر مرجعي وجود ندارد كه از آن درخواست بررسي 
و ارايه گزارش كنيم. در عين حال قصد من از پيگيري 

اين پرونده كنش گري اجتماعي نب��وده و هرگز خود 
را در جايگاه مدعي العموم نديده ام؛ همه اين پيگيري 
براي اين بود كه فكر مي كردم دسترسي به يك گزارش 
رسمي و قابل استناد از روند درمان و خطاهايي كه رخ 
داده ابتدايي ترين حق من به عنوان يك فرزند است. او  
در پاس��خ به اينكه آيا پرداختن بيشتر به اين پرونده و 
حاشيه هاي آن حتي در فيلم و سريال و تئاتر مي تواند 
به پيگيري ه��ا در اين باره كمكي كن��د مي گويد:  اگر 
واقع  نگر باشيم، مي دانيم كه با سازمان هايي طرفيم كه 
به هيچ وجه خود را در برابر حساسيت ها و افكار عمومي 
پاسخگو نمي دانند. بنابراين، اينكه فكر كنيم حاال كه 
پرونده به پروژه هايي مثل تئاتر يا سينما راه پيدا كرده در 
شكل بررسي آن تغييري حاصل مي شود خوش بينانه 
است، اما از سوي ديگر هر پروژه اي كه باعث ايجاد آگاهي 

شود ارزشمند است.
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برگزاري نخستين جلسه 
دادگاه نجفي

جلسه رسيدگي به پرونده قتل ميترا استاد همسر دوم 
شهردار پيشين تهران صبح ديروز، شنبه 22 تيرماه 
به صورت علني در سالن اجتماعات امام خميني )ره( 
به رياست قاضي كشكولي رييس شعبه نهم دادگاه 
كيفري يك تهران برگزار ش��د. در ابتداي اين جلسه 
قاضي كشكولي رييس شعبه نهم دادگاه كيفري يك 
تهران گفت: گفت: متأس��فانه در اين پرونده برخي 
دس��تگاه هاي اجرايي س��عي كردند در امور قضايي 
دخالت كنند و باعث تشويش اذهان عمومي شدند. 
كش��كولي در ادامه به نماينده دادستان، اولياي دم، 
وكالي اولياي دم، مته��م و وكالي وي تذكر داد كه 
اخالق را رعايت كنند و مطالبي بر خالف حقيقت بيان 
نكنند. در ادامه جلسه دادگاه قاضي شهرياري نماينده 
دادستان با حضور در جايگاه در قرائت كيفرخواست 
پرونده، اتهامات محمدعلي نجفي را اينگونه برشمرد 
و گفت: آقاي نجفي 66 ساله، بازنشسته، اهل تهران و 
فعاًل در زندان اوين است كه او متهم به مباشرت در قتل 
عمدي همسر دوم خود مرحومه ميترا استاد 36 ساله 
با سالح گرم و دوم حمل و نگهداري سالح و مهمات 
جنگ��ي غيرمجاز و ديگر اي��راد صدمه بدني عمدي 
منتهي به جرح غيرفوتي اس��ت.  وي گفت: حسب 
بازرسي كارآگاهان در منزل شخصي او مشخص شد 
كه آپارتمان مذكور بهم ريخته و حكايت در اسباب 
كش��ي در هفته گذشته داشته است. همچنين يك 
دست نوشته پيدا شد كه در آن نوشته شده “در يكسال 
گذشته تالش زيادي كردم تا بدون خونريزي و توافق 
مش��كالت را حل كنيم اما هيچ راهكاري را مبني بر 
طالق توافقي و گرفتن تمام حقوق خود نپذيرفت. در 
اين دست نوشته تاكيد شده بود همسر دوم من بارها 
تهديد كرده بود با مردان اجنبي كه شما به آنها حساس 
هستيد همبستر خواهم شد و تا اين كار را انجام ندهم 
دست بردار نخواهم بود و شروع كرد به تماس گرفتن 
با مرداني كه در گذشته با آنها سر و سري داشته است. 
از نظر من مهدورالدم بودن وي ثابت شده بود و بارها 
مرا تهديد مي كرد تا اين روابط زش��ت را انجام ندهم 
دس��ت بردار نخواهم بود و ديگر خسته شده بودم و 
بارها مرا مورد تهديد و توهين هاي زشت قرار مي داد. 
“ وي تاكيد كرد: با كشف چنين دست نوشته اي ما به 
اين اس��تنباط رسيديم كه ممكن است آقاي نجفي 
قاتل باش��د و به همين دليل تحقيقات خود را براي 
دستگيري ايشان آغاز كرديم. وي با اشاره به اعترافات 
متهم گفت: اختالف��ات خانوادگي انگيزه قتل اعالم 
شده و سالح تا تاريخ 29 مهرماه 94 داراي مجوز بوده 
است ولي تمديد نشده اس��ت و متهم به آن اعتراف 
دارد. شهرياري ادامه داد: اظهارات شاهدان در زمان 
وقوع قتل وجود ندارد و كسي نبوده است. فقط راننده 
متهم مي گويد زماني پس از جنايت مشاهده كرده كه 
پاي چپ نجفي خون آلود است، از او علت را پرسيده 
و نجفي گفته با همسرم درگير شدم. گودرزي وكيل 
مدافع محمدعلي نجفي نيز پس از پايان جلسه دادگاه 
در جمع خبرنگاران گفت: دادگاه تا امروز رسيدگي اش 
را انجام داده و نقايص تا حدودي مرتفع شده. نقايص 
ديگري هست كه اميدواريم در جلسات آتي مطرح 
كنيم. رييس دادگاه باحوصله اس��ت؛ ان شاءاهلل آن 
نقايص هم رفع مي شود تا دادرسي در محيط آرامي 
انجام شود. او افزود: در نهايت انتقادي به جلسه امروز 
وارد نيست. اظهارات اولياي دم مبسوط نبوده ولي به 
هر حال راه را براي مذاكره باز كردند و اين فرصت شايد 
ايجاد شود تا مذاكراتي داشته باشيم و خانواده استاد هم 
تشفي خاطري برايشان ايجاد شود كه صدمه روحي 
نخورند و به شكلي عمل كنيم كه از نظر روحي و فكري 
خانواده در تشويش نباشد تا بتوانيم راهي براي مذاكره 
باز كنيم زيرا از مسائل مطبوعاتي كه برايشان پيش 
آمده نگراني داشته اند. وكيل مدافع محمدعلي نجفي 
در پاس��خ به اين سوال كه شما به عنوان وكيل قبول 
داريد قتل از سوي آقاي نجفي بوده است؟ گفت: اين 
سوال منفي است كه بايد من در دفاع آن را بگويم. اگر 
به شما بگويم مي شود بحث دفاع. طبيعتاً پاسخ منفي 
است. اجازه دهيد چهارشنبه دفاعياتم را بگويم شايد راه 
جديدي براي پرونده گشوده شود. او گفت: مذاكره اي 
با خانواده مقتول رسماً نداشتيم ولي تقاضا كرده ايم و 
اميدواريم پاسخ مثبت بدهند. وكيل مدافع محمدعلي 
نجفي درباره اظهارات نجفي در خصوص مهدور الدم 
بودن مقتول كه در كيفرخواست آمده است، گفت: 
اين موضوع در جلس��ات غيرعلني بايد مطرح شود. 
اين موضوع به خان��واده و به مذاكرات صدمه مي زند. 
اميدواريم مطرح نشود. او درباره تعداد جلسات دادگاه، 
گفت: جلسه چهارشنبه جلسه ديگر است. من جاي 
رييس دادگاه نيستم و نمي دانم چند جلسه مانده ولي 

اميدوارم جلسه ديگري هم باشد.

آسيب جدي به ساختمان ها 
در زلزله مسجدسليمان

نماينده مردم مسجد سليمان با اشاره به زلزله اخير در 
اين شهرستان گفت: تحمل گرماي باالي ۵۰ درجه 
در مسجد سليمان چيزي نيست كه مردم به راحتي 
بتوانند آن را تحمل كنند. انتظار داريم مس��ووالن 
توجه ويژه اي به منطقه داش��ته باشند. علي عسگر 
ظاهري عبدوند با اشاره به آخرين وضعيت شهرستان 
زلزله زده مسجد سليمان اظهار داشت: ميزان خسارت 
وارده به واحدهاي مسكوني باال است و بخش زيادي از 
منازل مردم غير قابل سكونت شده اند. اكنون مردم در 
پارك ها يا مراكز ورزشي اسكان داده شده اند و تعداد 
زيادي از مردم در گرما زير چادر هستند. دماي هوا در 
مسجد سليمان بسيار باالست و مردم اذيت مي شوند. 
ظاهري عبدوند به ايسنا گفت: گرماي باالي ۵۰ درجه 
در مسجد سليمان چيزي نيست كه مردم به راحتي 
بتوانند آن را تحمل كنند. بايد محلي براي اس��كان 
موقت فراهم شود. نماينده مردم مسجد سليمان در 
مجلس در ادامه اظهار كرد: بنده از مسووالن كشوري 
گله مند هستم كه به اندازه كافي به شهرستان زلزله 
زده مسجد سليمان توجه نداشته اند. مسووالن استاني 
تالش زيادي كردند اما مسووالن كشوري آنطور كه 

بايد وارد نشدند. 

ارفاق وزارت بهداشت به متخصصاني كه به مناطق محروم مي روند
كمبود پزشك متخصص؛ يكي از دغدغه هاي هميشگي 
نظام بهداش��ت و درمان كش��ور ب��وده؛ دغدغه اي كه 
مي تواند چالش هاي زيادي را به ويژه در مناطق محروم 
و كم برخوردار براي »سالمت« و »درمان« مردم ايجاد 
كند. حال بايد پرسيد چند پزشك متخصص در كشور 
وجود دارد و برنامه وزارت بهداشت براي توزيع عادالنه 
آنه��ا و افزايش تدريجي تعداد متخصصان پزش��كي 

چيست؟
بهزاد كالنتري، مديركل دفتر مديريت بيمارستاني و 
تعالي خدمات باليني وزارت بهداشت، درباره نحوه توزيع 
پزشكان متخصص در كشور، گفت: توزيع متخصص در 
كشور بر اساس آيين نامه اي انجام مي شود كه از سوي 
وزير بهداشت ابالغ شده، در هر دو تا سه سال هم با توجه 
به شرايط كشور مورد بازنگري قرار گرفته و اصالحاتي 

بر رويش انجام مي ش��ود كه به نفع مردم و پزش��كان 
باش��د. آخرين اصالحي كه روي اين آيين نامه انجام 
شد، مربوط به سال گذشته است كه تيمي از معاونت 
درمان نظر كارشناسي شان را ارايه دادند. سپس دكتر 
هاشمي- وزير وقت بهداش��ت نيز تيم پنج نفره اي را 
براي اعالم نظر روي اين آيين نامه تشكيل داد كه نهايتا 
آيين نامه اي كه مالك توزيع نيروي انساني سال گذشته 

و امسال است، ابالغ شد.

  پزشكان متخصص چگونه در كشور توزيع 
مي شوند؟

او اف��زود: در آيين نامه توزي��ع متخصصان، گروه هاي 
پزش��كي متعدد، در اولويت ه��اي خانواده ش��هدا و 
ايثارگران، زنان متاه��ل داراي فرزند، مردان متاهل، 

س��پس زنان مجرد و در نهايت مردان مجرد تقس��يم 
مي شوند. اين پنج گروه با امتيازاتي كه كسب مي كنند، 
براي توزيع رقابت كرده و توزيع بر اس��اس امتيازشان 
انجام مي ش��ود. به عنوان مثال بوم��ي بودن باالترين 
امتياز را دارد و مثال اگر كس��ي بومي فارس باشد،  3۰ 
امتياز دريافت مي كند. در عين حال سيس��تم توزيع 
هم دستي نيس��ت و به صورت سيس��تمي بر اساس 
جمع امتيازات متخصصين انجام مي ش��ود. انتخاب 
محل نيز سيس��تميك اس��ت؛ بطوري كه متخصص 
بر اساس امتيازش و ش��هرهايي كه انتخاب كرده، به 
صورت سيستميك يك شهر برايش انتخاب مي شود. 
اين فرآيند، سيستمي شبيه به كنكور دارد. كالنتري 
با بيان اينك��ه در اين آيين نامه تم��ام جزييات درباره 
نحوه توزيع نيروي انساني، نحوه انتقال يا جابه جايي، 

نحوه توزيع پزشك در مناطق محروم و... تشريح شده 
اس��ت، افزود: حال براي اينكه توزيع پزشك در برخي 
شهرها متمركز نشود، اين آيين نامه هر دو تا سه سال 
يك بار بازنگري مي شود و ممكن است در هر بازنگري، 
محدوديت توزيع متخصص در شهرهاي بزرگ، بيشتر 
شود و برعكس امتيازات شهرهاي كوچك باالتر رود. 
به عنوان مثال ممكن است فردي كه به مناطق محروم 
ويژه مي رود،  مدت طرحش از چهار سال به 21 ماه و دو 
سال به يكسال در شهرهاي محروم ويژه كاهش يابد. 
با اين اتفاق مناطق محروم نيز داراي پزشك مي شوند. 
او همچنين به ايسنا گفت: البته قانون ديگري هم براي 
توزيع متخص��ص در مناطق محروم داريم؛ در س��ال 
1389 قانون عدالت آموزشي تصويب شد و بر اساس 
آن به وزارت بهداشت اجازه داده شد كه براي استفاده 
مناطق محروم، 1۰ درصد س��هميه مازاد ايجاد كند؛ 
به اين معني كه اگر س��االنه 3۰۰۰ متخصص جذب 
مي ش��ود،  3۰۰ نفر هم مازاد بر آنها به عنوان سهميه 

مناطق محروم جذب شود. اين قانون در سال 1392 
بازنگري ش��د و 1۰ درصد، ب��ه 3۰ درصد ارتقاء يافت 
كه براي مناطق محروم است. بر اين اساس وقتي فرد 
امتحان مي دهد، مي تواند سهميه مازاد مناطق محروم 
را انتخاب كند و وقتي آن را انتخاب كرد، به اين معني 

است كه قواعد آن قانون را پذيرفته است.
مديركل دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات 
باليني وزارت بهداشت ادامه داد: حال يكي از قواعد اين 
قانون اين است كه هر كس كه به اين مناطق رود، بايد 
سه برابر مدت تحصيلش در آنجا باشد. همچنين امكان 
جابه جايي در طول مدت تعهد ممنوع است، قوانيني 
چون تابعيت از همسر را هم نمي توانند استفاده كند و 
هر كسي هم كه از اين قانون استفاده كند، پزشك همان  
جايي است كه انتخاب كرده است. بر اين اساس مدرك 
پزشكي اش زماني آزاد مي شود كه كل دوره تعهدش 
تمام شده باشد. در غير اين صورت نمي تواند دانشنامه 

پزشكي دريافت كند.
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»تعادل«وضعيتبازارملكدرتيرماهرابررسيميكند

عقب نشيني قيمتي با اوج گيري ركود مسكن
گروه راه و شهرسازي|زهره عالمي|

بررسي تعداد معامالت مس��كن از ابتداي سال جاري 
تاكنون حكايت از افت شديد تعداد قراردادهاي خريد و 
فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد، براساس 
آخرين آمار رسمي منتشرشده از سوي بانك مركزي، 
تعداد قراردادهاي خريد و فروش مسكن در خرداد ماه 
نسبت به مدت مشابه سال 97، 59.8 درصد كاهش يافته 
و قيمت ها هم رشد 104.3 درصدي داشته اند كه با توجه 
به اظهارات رييس اتحاديه مشاوران امالك سيركاهشي 

حجم معامالت در تيرماه هم ادامه داشته است.
البته در ارديبهش��ت ماه حجم معامالت خريد و فروش 
مسكن نسبت به ماه هاي قبل و بعد از آن افزايش داشت اما 
اين رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل قابل توجه نبود 
و درحالي كه تعداد قراردادهاي خريد و فروش مسكن در 
ارديبهشت سال گذشته نزديك به 20 هزار فقره بود در 
دومين ماه سال جاري به 12 هزار قرارداد رسيد، درواقع 
جهش قيمت مسكن طي يكسال گذشته و تداوم اين روند 
در ماه هاي گذشته موجب شده است كه توان اقتصادي 
خانوارها كاهش قابل مالحظه اي داش��ته باشد و تعداد 
قراردادهاي خريد و فروش مسكن هم به تبع آن سيري 
نزولي را طي كند. در اين حال، با خروج متقاضيان مصرفي 
از بازار مس��كن، عرصه براي سفته بازان نيز تنگ آمده و 
مجال خريد و فروش ملك در دوره هاي بس��يار كوتاه از 
ميان رفته است. به همين علت، به نظر مي رسد، در تيرماه 
افت تعداد معامالت مسكن به اوج خود نزديك شده و بازار 

مسكن در برزخ ركود تورمي گرفتار آمده است.
اگرچه گزارش دقيقي از حجم معامالت انجام شده طي 
22 روز نخست تيرماه منتشرنشده است و تالش »تعادل« 
براي كسب آمار از رييس اتحاديه مشاوران امالك تهران 
بي نتيجه ماند و گزارش سامانه اطالعات بازار امالك ايران 
هم به روزرساني نشده است و فقط گوياي آمار 43 معامله 
مسكن طي 22 روز نخست تيرماه است )اين آمار با توجه 
به اينكه ماه گذشته 6 هزار واحد مسكوني خريد و فروش 
شده است، منطقي به نظر نمي رسد( اما با توجه به افزايش 
قيمت مسكن طي ماه هاي اخير و روند كاهشي طي شده 
و ركود حاكم بر بازار مسكن پيش بيني مي شود كه حجم 
معامالت در تير ماه هم روند كاهشي را سپري كرده باشد.

ركود تورمي بازار مسكن كه با جهش قيمت مسكن در 
ارديبهشت سال گذش��ته كليد خورد با افزايش قيمت 

مسكن و كاهش حجم معامالت در ماه هاي بعد عميق تر 
شد، ركودي كه به گفته كارشناسان بازار مسكن نسبت 
به ساير دوره هاي ركود بازار عميق تر است و پيش بيني 
مي شود كه طوالني تر باشد چون در هيچ دوراني چنين 
رشدي در قيمت ها نداشتيم، ضمن اينكه در اين ميان 
اقدامي هم براي افزايش توان متقاضيان خريد مسكن 
انجام نشده و سقف تس��هيالت خريد مسكن افزايشي 
نداشته است و بارها وزيرراه و شهرسازي اعالم كرده كه 
سقف وام مسكن رشد نمي كند، همچنين توليد مسكن 
هم طي ماه هاي اخي��ر به دليل افزايش قيمت مصالح و 
نيروي انساني افزايش داش��ته است و ... به عبارت ديگر 
مجموع اين عوامل موجب ش��ده است كه اميدي براي 
افزايش توان خريداران مسكن و ساماندهي بازار وجود 

نداشته باشد.

  بازار مسكن ظرفيت افزايش قيمت ندارد
نائب رييس اتحاديه مش��اوران امالك تهران با اشاره 
به ركود تورمي بازار مسكن درماه هاي گذشته درباره 
روند انجام معامالت در تيرس��ال جاري، به »تعادل« 
مي گويد: ب��ا توجه به افزاي��ش 100 درصدي قيمت 
مسكن طي يكسال گذشته، تعداد قراردادهاي خريد و 
فروش مسكن، بيش از 50 درصد نسبت به سال گذشته 

كاهش داشته است.
حس��ام عقبايي اظهار مي كند: اف��ت حجم معامالت 
به دليل كاهش قدرت خريد مردم، متناس��ب نبودن 
تسهيالت خريد مسكن با رشد قيمت مسكن، افزايش 
نامتعارف قيمت مسكن و كاهش توليد مسكن رخ داده 
است و مجموع اين عوامل موجب شده كه بازار مسكن 

درركودي عميق تورمي فرو برود.

او با اشاره به ثبات نسبي قيمت مسكن تا پايان نيمه اول 
سال جاري ادامه مي دهد: با توجه به ركود عميق تورمي 
بازار مسكن پيش بيني مي ش��ود كه تا اواخر شهريور 
98، شاهد كاهش قيمت در واحدهاي مسكوني باالي 
150 متر خواهيم بود و از ابتداي نيمه دوم سال قيمت 
واحدهاي مسكوني كوچك تر از 150 متر هم به مرور 
روندي كاهشي خواهند داش��ت البته اين كاهش ها 
وابسته به ثبات قيمت در قيمت ارز و حامل هاي انرژي 
هستند.نائب رييس اتحاديه مشاوران امالك تهران بيان 
مي كند: در واحدهاي باالي 150 متر شايد كاهش تا 
25 درصدي را در قيمت ها داش��ته باش��يم اما درباره 
واحده��اي زير150 متر و كوچك مت��راژ افت قيمت 
در مرز 10 درصد اس��ت البته ممكن است بيشتر هم 
شود.عقبايي اضافه مي دهد: قيمت مسكن به اوج خود 

رسيده است و حتي درصورتي كه نرخ ارز و حامل هاي 
انرژي هم افزايش يابد قيمت ها دربازار مسكن افزايش 
نمي يابد اما روندي كاهش��ي را هم طي نمي كند و در 

ركود عميق تري فرو مي رود. 

 كاهش قيمت ها  دربرخي مناطق تهران
درحالي كه به گفته نائب رييس اتحاديه مشاوران امالك 
تهران، روند كاهشي قيمت ها با توجه به ركود تورمي بازار 
مسكن محسوس نيست و فقط درباره واحدهاي مسكوني 
با متراژ باالي 150 متر شاهد افت نسبي قيمت ها خواهيم 
بود اما رييس اتحاديه مشاوران امالك تهران معتقد است 
كه به دليل كاهش 60 درصدي معامالت مسكن شاهد 
كاهش 5 تا 12 درصدي قيمت خانه در بسياري از مناطق 
شهر تهران هستيم.مصطفي قلي خسروي مي افزايد: 
كاهش 60 درصدي حجم معامالت مس��كن ريشه در 
افزايش بيش از 100 درصدي رشد قيمت خانه دارد كه 
به كاهش توان اقتصادي خريداران منجر شده است.او 
ادامه مي دهد: برنامه اقدام ملي دولت هم كه در آن قرار 
است 400 هزار واحد مس��كوني در دو سال آينده وارد 
بازار خريد و فروش شود هم در آرام شدن بازار و كاهش 

تقاضاي هيجاني تاثيرگذار بوده است.
خس��روي در گفت وگو با ايرنا ادامه مي دهد: بر اساس 
گزارش هاي رسيده از اتحاديه هاي امالك شهر تهران 
رفتار فروشنده ها تغيير كرده و بيشتر فايل هاي فروش با 
كاهش قيمت مواجه شده است.او توضيح مي دهد: وقتي 
به كسادي بازار مي رسيم و مشتري و خريداري وجود 
ندارد، خود به خود قيمت ها كاهش پيدا مي كند. البته 
اعالم كاهش نرخ ارز از سوي بانك مركزي و همچنين 
توصيه وزير راه و شهرسازي براي نخريدن مسكن تا آرام 

شدن شرايط، روي بازار و قيمت ها تاثير گذاشته است.
اين مقام مس��وول با بيان اينكه افزايش سرسام آور 
قيمت خانه و فاصله آن ب��ا قدرت خريد مردم باعث 
افت 60 درصدي معامالت از س��ال گذش��ته تا االن 
ش��ده اس��ت، مي گويد: قيمت هاي درحال كاهش 
است و بهتر است مردم از خريد فايل هاي گران خانه 
اجتناب كنند.به گفته خسروي ورود بازار مسكن به 
ركود تورمي به دليل افزايش قيمت ها موجب كاهش 
معامالت مسكن شده اس��ت كه نشان مي دهد بازار 

كشش افزايش قيمت را ندارد.

واكنششهرداريتهرانبه»تبليغات۵۰۰ميليونيبيلبوردها«
طي چند روز گذش��ته تعرفه بيلبورده��اي تبليغاتي 
پايتخت خبرس��از ب��وده و در حالي ك��ه برخي منابع، 
درآمدهاي ناشي از آنها را تا 500 ميليون تومان از بعضي 
عرشه ها اعالم كرده اند، شهرداري واكنش نشان مي دهد 

كه اين اعداد »فضايي« و »غيركارشناسي« است.
به گزارش ايرنا معاون تبليغات و درآمد سازمان زيباسازي 
شهر تهران در اين باره مي گويد: تعرفه هاي قيمت گذاري 
براي مزايده عرش��ه هاي تبليغاتي تهران خارج از عرف 
نيس��ت و با اعداد فضايي كه در برخي رسانه ها مطرح 
شده فاصله معنادار دارد.حميد صابرفرزام حتي تاكيد 
دارد ك��ه درآمدهاي تبليغاتي س��ازه ها در زمان »هاي 
سيزن« تبليغات )زمان هاي پررونق كاري( هم به شعاع 
اين قيمت هاي اعالم شده در رسانه ها نزديك نمي شود.

صابرفرزام در خصوص فرآيند قيمت گذاري براي يك 
سازه تبليغاتي توضيح داد: طبق مصوبه شوراي اسالمي 
ش��هر تهران حق اكران اين س��ازه ها بصورت يك ساله 
در مزايده عمومي واگذار و ش��ركت ها در مزايده قيمت 

مي دهند و برنده اين مزايده متعهد مي ش��ود يك سال 
اجاره آن س��ازه را در هر شرايطي به سازمان زيباسازي 
بپردازد.به گفته اين مقام مسوول، شركت برنده مزايده 
مش��مول هزينه هايي از قبيل ماليات، بيمه، ماليات بر 
ارزش افزوده، برق، طراحي، چاپ، نصب و حق نگهداري 
سازه در طول سال مي شود.تمام اين هزينه ها مبلغ گزافي 
را شامل مي شود كه شركت مذكور عالوه بر مبلغ مزايده 
بايد بپردازد؛ بنابراين طبيعي است كه قيمت تمام شده 
اجاره اين سازه هاي تبليغاتي هزينه اي قابل توجه براي 
شركت متقاضي دربر داشته باشد ولي تمامي اين پول به 

جيب سازمان زيباسازي نمي رود.
صابرفرزام با بيان اينكه تبليغات كاري است خدماتي، 
اظهارداش��ت: تبليغات نيز مانند تورهاي گردشگري، 
»هاي س��يزن« )فصل رونق كاري( دارد و در اين زمان 
قيمت س��ازه ها افزايش مي يابد و زمان هايي مانند ماه 
مبارك رمضان فض��اي كس��ب و كار و تبليغات رونق 
چنداني ندارد كه در اين زمان ها بيشتر سازه هاي تجاري 

شهر خالي اس��ت يا با قيمت خيلي كم واگذار مي شود.
در شب عيد و با توجه به رونق كسب و كار قيمت اكران 
در س��ازه هاي تجاري افزايش مي يابد.معاون درآمد و 
تبليغات سازمان زيباسازي شهر تهران تاكيد كرد: بنابر 
آن چيزي كه گفته شد قيمت اكران سازه هاي تبليغاتي 
ش��هر رقم ثابتي ندارد كه بطور مثال هرماه در هر فصل 
300 ميليون تومان باشد؛ شايد در يك ماه از سال كرايه 
هر بيلبورد، رقمي نزديك به اين رقم باشد اما در چند ماه 
يك هفتم اين رقم باش��د؛ شهرداري تهران نيز به دليل 
اينكه با شركت هاي تبليغاتي كار مي كند در طول سال 
مبلغي يكسان مي گيرد و نگاهي به فصل پررونق يا كم 

رونق ندارد.
او ادامه داد: عرفي در فضاي قيمت هاي سازه هاي تجاري 
وجود دارد كه شركت تخفيف هاي زيادي را بر تعرفه اش 
هنگام معامله مي دهد كه اين تخفيف تا 60 و 70 درصد 
مي رس��د بنابراين قيمتي كه در تعرفه يك شركت نيز 
اعالم مي شود با زماني كه پاي قرارداد مي رسد متفاوت 

است و به شدت كاهش مي يابد.عامه شهروندان تصور 
مي كنند تمامي ابزارهاي تبليغاتي در شهر تهران بيلبورد 
ناميده مي شود در حالي كه بيلبورد تنها يكي از ابزارهاي 
تبليغاتي است.يك هزار و 400 سازه تبليغاتي - تجاري 
در نقاط مختلف ش��هر وجود دارد و ش��امل »بيلبورد، 

عرشه ُبرد، استراُبرد، پنل شيشه اي و استند« مي شود.
به گفته صابرفرزام، اين سازه هاي تبليغاتي در باكس هاي 
مختلف تقسيم بندي و قيمت گذاري و از طريق مزايده 
عمومي به شركت ها و كانون هاي تبليغاتي ارايه مي شوند.

طبق مصوبه شوراي شهر تهران نمايندگان شركت ها 
در مزايده هاي عمومي اين سازه هاي تبليغاتي شركت 
مي كنند و مطابق عرف مزايده هر كس باالترين رقم را 
پيشنهاد دهد برنده اجاره يك ساله اين تابلوها و باكس ها 
مي شود.اين مقام مس��وول در خصوص شروط حضور 
در مزايده س��ازه هاي تبليغاتي ته��ران نيز توضيح داد: 
ش��ركت متقاضي حتمًا بايد كانون تبليغاتي باشد و در 
فرآيند رتبه بندي سازمان زيباسازي گريد )رتبه( سه 

به باال بگيرد تا بتواند در رقابت با ديگر ش��ركت ها حق 
اكران و اجاره سازه تبليغاتي مورد نظر خود را پيدا كند.

صابرفرزام با بيان اينكه در طول س��ال هر فصل حداقل 
يك مزايده براي اجاره سازه هاي تبليغاتي تهران برگزار 
مي ش��ود، ادامه داد: در دوره جديد مديريت شهري و با 
تاكيد شخص شهردار و همچنين مديرعامل سازمان، 
به سامانه شفافيت پيوستيم و تمامي مزايده ها به صورت 
عمومي و علني و با حضور متقاضيان، نهادهاي نظارتي و 

حتي رسانه ها برگزار مي شود.
معاون تبليغات و درآمد سازمان زيباسازي شهر تهران 
همچنين با بيان اينكه ح��دود 15 درصد از يك هزار و 
400 سازه تبليغاتي تجاري تهران ساالنه به امور فرهنگي 
اختصاص پيدا مي كند، تصريح كرد: بيش از 500 سازه 
فرهنگي نيز در ش��هر وجود دارد كه طبق مصوبه شورا 
حدود 15 درصد از فضاي س��ازه هاي تجاري تهران نيز 
به آن اضافه مي شود تا كار فرهنگي در پايتخت با قوت 

بيشتري همراه باشد.

جمعآوريوهدايتآبهايسطحيمناطق21و22كليدخورد

هشدار درباره پيامدهاي انسداد رودخانه هاي تهران
گروه راه وشهرسازي|

روز گذشته ش��هردار تهران در دو برنامه متفاوت حضور 
يافت و عمليات اجرايي پروژه جمع آوري و هدايت آب هاي 
سطحي مناطق ٢١ و ٢٢ و كنترل سيالب شمال و غرب 
ش��هر تهران با حضور او كليد خ��ورد. همچنين حناچي 
به محل كارگاه عمراني پل گيش��ا واقع در تقاطع بزرگراه 
جالل آل احمد و بزرگراه شهيد چمران رفت تا در مراسم 
جمع آوري آخرين قطعه از ش��اه تيرهاي عرشه پل گيشا 

حضور پيدا كند.
ش��هردار در مراس��م عمليات اجرايي پروژه جمع آوري و 
هدايت آب هاي سطحي مناطق ٢١ و ٢٢ درباره اكولوژي 
مناطق 21 و 22 توضيحات��ي ارايه كرد و گفت: تهران در 
امتداد ٧ يا ٨ روددره شكل پيدا كرده كه اين رودها ساليان 
س��ال در امتداد شهر ادامه داشتند و در نهايت بعد از عبور 
از رودخانه ها به درياچه حوض س��لطان مي رسيدند. اين 
اكولوژي مناطق 21 و 22 است. هر چه هم در اين شرايط 
دخل و تصرف كنيم در مقابل يا بايد براي آن تمهيدات الزم 
را بينديشيم يا تبعات آن را بپذيريم. توسعه اطراف تهران 
به گونه اي بود كه مسير بسياري از  رودخانه ها را بست. اگر 
تمهيدات الزم براي اين موضوع انديشيده نشود، زمان سيل 
با خطراتي مواجه خواهيم شد. خوش بختانه شوراي شهر 
اعتبار اين بخش را براي شركت خاكريزآب افزايش داده كه 

اين نشان دهنده توجه به اهميت موضوع است.
ش��هردار تهران با بي��ان اينكه رودخان��ه وردآورد يكي از 
رودخانه هاي وحشي  است كه زمان بارش شديد باران دبي 
زيادي دارد، گفت: طرح ما براي ساماندهي اين محدوده 
حدود ٨4٠ ميليارد تومان هزينه دارد كه اين تونل، ٢٠٠ 
ميليارد تومان آن را به خود اختصاص مي دهد و بيش از 4 

كيلومتر طول دارد.
شهردار تهران در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: 
يادمان باشد رودخانه يعني »خانه آب«؛ كسي كه خانه آب 
را خراب كند، آب خانه اش را خراب مي كند. براين اساس، 
مس��يرهايي كه به مرور زمان به توسعه شهرها اختصاص 
داديم، يا با بارش هاي شديد دچار مشكل مي شوند يا بايد 

برايشان تمهيداتي بينديشيم؛ اجراي پروژه هدايت آب هاي 
سطحي در راستاي اين تمهيدات است.

  ورود 400 هزار خودرو از غرب تهران
حناچي در ادامه با بيان اينكه محدوده غرب تهران بسيار 
پرتراكم اس��ت، توضيح داد: روزانه 4٠٠ ه��زار خودرو از 
محدوده غرب وارد شهر تهران مي شوند؛ حجم عظيمي از 
افرادي كه با هدف اشتغال به تهران مي آيند، از اين محدوده 
وارد شهر مي شوند. ما براي تعديل اين محدوده برنامه هاي 
زيادي داريم، بس��ياري از پروژه ها اجرا شده و بسياري نيز 
اجرا خواهند شد؛ ادامه حكيم و اتصال آن به محدوده جنوب 
غربي تهران، اجراي پروژه دوگاز كه اميدوارم تا هفته دولت 
به نتيجه برسد، محور ش��هريار و دپو و بزرگراه لشگري از 
نمونه هاي طرح هايي است كه براي محدوده غرب تهران 
در نظر داريم. اين طرح، محور و ستون فقرات جمع آوري 
آب هاي س��طحي رودخانه وردآورد است كه طرح بسيار 

مهمي به شمار مي رود

   پايتخت نيازمند بازچرخاني آب
حناچي اجراي سيستم بازچرخاني آب را بسيار مهم دانست و 
گفت: در دنيا كشورهايي داريم كه ادعا دارند تا ٨٠ درصد آب 
را بازچرخاني و مجدد استفاده مي كنند. ما در تهران نيازمند 
اين پديده هستيم. به اندازه اي بايد از طبيعت استفاده كنيم 
كه بتوانيم بازسازي كنيم. اگر اين چرخه را فراهم نكنيم، 
شاهد نزول شرايط زندگي هستيم كه عالمت اول آن كمبود 
آب است؛ الزم به ذكر است محدوده غربي تهران از اين جهت 
در مضيقه است. در نظر داريم با ايجاد تصفيه خانه هاي مياني 
در شهر، امكان بازچرخاني آب را فراهم كنيم.حناچي پس 
از سخنراني فرمان آغاز عمليات اجرايي پروژه جمع آوري و 
هدايت آب هاي سطحي مناطق ٢١ و ٢٢ و كنترل سيالب 

شمال و غرب شهر تهران را صادر كرد.

   هدايت آب ها به رودخانه شهريار
صفا صبوري ديلمي معاون فني و عمراني شهرداري نيز با 

بيان اينكه در قسمت غربي تهران با توسعه مناطق 21 و 
22 توسعه شبكه جمع آوري آب هاي سطحي متناسب 
با رش��د جمعيت انجام نش��د، تصريح كرد: بنابراين بايد 
در اين زمينه اقدامات جدي انجام مي داديم. در قس��مت 
رودخانه وردآورد در ش��رق و غرب رودخانه حوضه آبريز 
100 كيلومترمربعي وجود داشت كه كار جدي براي آن و 
جمع آوري آب هاي سطحي در غرب انجام نشده بود، لذا در 
مسير 18 كيلومتري اين حوضه آبريز 4.2 كيلومتر آن تونلي 
است كه امروز حفاري آن با دستگاه TBM آغاز مي شود 
تا اين آب هاي سطحي را به رودخانه شهريار انتقال دهد.

با انتقال آب هاي سطحي غرب تهران از طريق اين تونل به 
رودخانه شهريار، كمك بسزايي به محيط زيست منطقه 
مي شود و همچنين مي توان از اين آب ها براي كشاورزي نيز 
بهره گرفت.صبوري در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
و در تشريح حفاري اين تونل گفت: آبگرفتگي هاي ادواري 
در شهر تهران كه گاه به علت عدم نگهداشت صحيح شبكه 
و البته با توجه به شيب زياد مناطق كوهپايه اي رخ مي دهد، 
همواره اين واقعيت را گوشزد مي كند كه بايد در مورد خطر 
وقوع سيالب هاي شهري در پايتخت حساس باشيم. در 
اين ميان مناطق 21 و 22 شهر تهران كه در نتيجه توسعه 
كالبدي شهر در پهنه غربي رودخانه كن شكل گرفته اند به 
لحاظ توسعه شبكه هدايت روان آب ها در جايگاه پايين تري 

نسبت به ساير مناطق قرار دارند.
وي ادامه داد: بر همين اساس احداث تونل انتقال آب هاي 
س��طحي در بخش حد فاصل حوضچه تعديل س��يالب 
شهريار تا ابتداي خيابان وردآورد الزامي است تا به كمك 
شبكه هايي كه در بخش هاي باال دست و پايين دست آن 
شكل مي گيرند، روان آب هاي مناطق 21 و 22 به رودخانه 
كرج انتقال يابد. س��اخت اين تونل 4200 متري قابليت 
گذردهي سيالب و روان آب ها بطور ايمن را تضمين كرده 
و مانع از بروز مشكل احتمالي در زمان هاي بحراني خواهد 
شد.او ادامه داد: براي حفر اين تونل كه به تونل جمع آوري و 
هدايت آب هاي سطحي محدوده بزرگراه فتح موسوم شده 
اس��ت، براي چندمين بار در پروژه هاي انجام شده در اين 

حوزه از ماشين حفار TBM استفاده خواهد شد. با كمك 
اين ماشين بيش از 4 كيلومتر تونل در مدت زمان حدود 
دو سال ساخته خواهد شد. قطر تمام شده تونل 3.7 متر 
بوده و طول كل دستگاه به همراه تجهيزات جانبي آن به 

70 متر مي رسد. 
دستگاه حفاري كه براي اين پروژه مد نظر قرار گرفته است 
در دهه 80 در دو تونل بهمن يار و خيام با روش حفاري باز 
مورد استفاده قرار گرفته بود و در دهه 90 مجدداً در احداث 
تونل كمكي ابوذر به روش حفاري بسته كه در خاك هاي 
سست نيز انجام مي شود، مورد استفاده قرار گرفته است و 
يك بار ديگر اين سيستم مكانيزه براي كمك به محافظت 
شهر از خطر سيالب براي حفر اين تونل پس از اورحال مورد 

استفاده قرار گرفته است.

   پل گيشا به تاريخ پيوست
همانطور كه عنوان شد شهردار تهران روز گذشته به كارگاه 
عمراني پل گيش��ا واقع در تقاطع بزرگراه جالل آل احمد 
و بزرگراه ش��هيد چمران نيز رفت تا در مراسم جمع آوري 
آخرين قطعه از شاه تيرهاي عرشه پل گيشا حضور پيدا كند.

حناچي در اين مراسم گفت: پروژه پل گيشا، پروژه عظيمي 
است كه در تقاطع بزرگراه جالل آل احمد و بزرگراه شهيد 
چمران در حال اجراس��ت و مي توان آن را پروژه بس��يار 
پيچيده اي دانس��ت، چراكه در اين پروژه همكارانم روي 

محل اتصال دو شريان اصلي شهر كار مي كنند. حناچي 
با بيان اينكه آخرين قطعه از شاه تيرهاي پل گيشا كه در 
دهه 6٠ اجرا شده و جزو برنامه ريزي هاي بازي هاي آسيايي 
بوده، امروز برداشته مي شود، ادامه داد: اين پروژه تاكنون با 
سرعت بسيار زيادي انجام شد تا جبهه فعاليت براي ادامه 
كار باز شود.محدوده پل گيشا يكي از شريان هاي اصلي شهر 
است و اميدواريم بخش عمده از قسمت سطحي پروژه تا 
اول مهر آماده شود؛ تالش مي كنيم بخش زيرسطحي نيز 

تا پايان سال آماده شود.
او با اشاره به اينكه اميدواريم در بهره برداري از هر دو بخش 
از پروژه )سطحي و زيرسطحي( كه موعد يكي از آنها ابتداي 
مهر و ديگري انتهاي سال است، طبق برنامه پيش برويم، 
گفت: ايده هايي در اين باره مطرح شده كه چگونه پل گيشا 
را به ايستگاه متروي تربيت مدرس متصل كنيم؛ يكي از 
اقدامات مي تواند ساخت پل عابرپياده باشد، اما ايده هاي 
ديگر نيز وج��ود دارند كه اميدواريم با برگزاري مس��ابقه 

مطرح شوند.
شهردار تهران افزود: تا زماني كه كارگاه عمراني برپاست، 
ترافيك نيز وجود خواهد داشت؛ البته اين مشكل تا اندازه 
قابل توجهي با هدايت ترافيكي حل مي شود. الزم به ذكر 
است گره هاي جدي تا اول مهر حل خواهند شد، اما تا زماني 
كه غرب و شرق جالل آل احمد به هم متصل نشوند، شرايط 

در اين محدوده به حالت عادي بازنخواهد گشت.
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۱0۹ پالك خوان در محدوده 
زوج و فرد سابق نصب شد

مدير واحد ساماندهي محدوده ها و طرح هاي ترافيكي 
ش��هرداري تهران اع��الم كرد: 109 س��امانه جديد 
پالك خ��وان در محورهاي محدوده كنترل آلودگي 
هوا )زوج وفرد سابق( با توجه به نياز به پوشش تمامي 
معاب��ر اين طرح نصب ش��د.به گ��زارش ايرنا »عمار 
سعيديان فر« در پاسخ به برخي مطالب عنوان شده 
مبني بر اينكه از لحاظ زيرساخت، مجموعه شهرداري 
تهران آماده اجراي طرح كنترل آلودگي هوا نيست، 
گفت: زيرساخت ها اجراي اين طرح فراهم شده و در 
جهت توسعه سيستم هوشمند، 500 متر كابل فيبر 
نوري، 1500 متر كابل شبكه و همچنين 4000 متر 
كابل برق جهت راه اندازي دوربين ها در معابر كنترل 
آلودگي هوا اضافه شده است.او همچنين بابيان اينكه 
تاكنون يك ميليون و هفت صد هزار نفر از شهروندان در 
سامانه تهران من ثبت نام كرده اند، تصريح كرد: شرط 
اس��تفاده از 20 روز تردد رايگان در محدوده كنترل 
آلودگي هوا، ثبت نام در اين سامانه است و افرادي كه در 
تيرماه در محدوده كنترل آلودگي هوا تردد كرده اند، تا 
پايان تير فرصت دارند تا در سامانه »تهران من« ثبت نام 
كنند.در هفته گذشته به تمام مالكان خودروهاي پالك 
تهران پيامكي مبني بر اطالع رساني ثبت نام در سامانه 
»تهران من« ارسال شده است.مدير واحد ساماندهي 
محدوده ه��ا و طرح هاي ترافيكي اظهار داش��ت: در 
حساب شهروندي شهروندان در سامانه »تهران من« 
قسمتي ايجادشده است كه تعداد تردد رايگان صورت 
گرفته افراد در هر فصل در محدوده كنترل آلودگي 
هوا به نمايش درآمده است كه شهروندان با مشاهده 
آمار تعداد تردد رايگان خود، مي توانند سفرهايشان را 
در هر فصل بهتر مديريت كنند.سعيديان فر در پاسخ 
به برخي ابهامات به وجود آمده در خصوص افزايش 
جريمه فرسودگي خودروها گفت: مبلغي به نام جريمه 
فرس��ودگي از شهروندان توسط ش��هرداري تهران 
دريافت نمي شود و مطالب عنوان شده توسط بعضي از 
افراد نادرست است.شايد مطالب نادرست عنوان شده 
مربوط به ماده 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده باشد كه 
عنوان كرده خودروهاي باالي 10 سال عمر، افزايش 
10 درصدي در عوارض ساالنه خود خواهند داشت كه 
اين ماده قانوني ارتباطي به عوارض دريافتي تردد در 
محدوده هاي كنترل آلودگي هوا و طرح ترافيك ندارد.

 نامه نگاري درباره قطعات 
باقي مانده مترو در گمرك

ش��هرداري تهران براي پرداخت ع��وارض قطعات 
باقي مانده مترو در گمرك، تعهد داد.

به گزارش مهر، علي امام در مورد رايزني شركت راه 
آهن ش��هري تهران و حومه )مترو( با وزارت اقتصاد 
و دارايي براي ترخيص تجهي��زات مترو، بيان كرد: 
سال گذشته قطعات 70 دستگاه واگن وارد گمرك 
بندرعباس شده بود كه با مساعدت گمرك جمهوري 
اس��المي ايران 85 درصد قطعات ترخيص شد، اما 
همچنان 15 درصد از قطعات در گمرك باقي مانده 
است.او با بيان اينكه شهرداري تهران تاكنون به علت 
محدوديت هاي مالي موفق به پرداخت عوارض گمرك 
و ماليات بر ارزش افزوده براي ترخيص 15 درصد از 
قطعات باقي مانده نشده است، به نامه شهردار تهران 
مبني بر تعهد يك س��اله ش��هرداري براي پرداخت 
عوارض اش��اره كرد و توضيح داد: حناچي نامه اي به 
وزير اقتصاد مبني بر تعهد يك ساله شهرداري براي 
پرداخت عوارض نوشته است تا 15 درصد باقي مانده 
از محموله 70 دستگاه واگن ترخيص شود. اميدواريم 
درنهايت، با مساعدت گمرك نتيجه موردنظر حاصل 
شود.امام در ادامه به نامه رييس شوراي شهر تهران 
به شهردار در خصوص مشكالت هواكش هاي مترو 
و ايمني خ��ط 6 پرداخت و عنوان كرد: در آس��تانه 
بهره برداري از خط 6 موضوع عدم تكميل سيستم 
تهويه و فقدان ايمني اين خط مطرح شد كه در همان 
زمان توضيح��ات الزم به صورت كتبي و ش��فاهي 
توسط شركت مترو مبني بر ايمني كامل خط 6 ارايه 
شد. آقاي هاشمي در آن زمان درخواست داشت كه 
هرچه سريع تر سيستم تهويه هوا كامل شود.او با بيان 
اينكه درحال حاضر تكميل سيستم تهويه هواي خط 
6 مترو در دست اقدام است، گفت: يكي از ملزومات 
كاهش سرفاصله قطارها راه اندازي سيستم تهويه هوا 
است. در همين راستا، تكميل اين سيستم در خط 3 

در دست انجام است.

كاهش ارقام عوارضي 
آزادراه ها

معاون ساخت و توس��عه آزادراه ها با اشاره به اينكه 
سيستم جديد اخذ عوارض بر اساس پيمايش، آماده 
بهره برداري است، گفت: با اجراي اين سامانه كساني 
كه از مس��ير كمتري از آزادراه اس��تفاده مي كنند، 
ارقام كمتري مي پردازند.سيدحسين ميرشفيع در 
گفت وگو با فارس اظهاركرد: از آن منظر كه ممكن 
است خودروهايي در ميانه مسير وارد آزادراهي شوند 
اما بايد كل رقم عوارضي آزادراه را پرداخت كنند و در 
راستاي جلوگيري از اجحاف به آن دسته از كاربراني 
كه در مسير كوتاه تري از آزادراه، پيمايش داشته اند، 
وزارت راه و شهرسازي تالش كرد سامانه اخذ عوارض 
آزادراهي براس��اس پيماش را عملياتي كند. معاون 
س��اخت و توس��عه آزادراه ها ادامه داد: با اجراي اين 
سيستم در كنار رعايت عدالت، كاربراني كه از مسير 
كمتري از آزادراه استفاده كرده اند، رقم كمتري بابت 
عوارض مي پردازند.او توضيح داد: قيمت هاي فعلي 
عوارضي آزادراه ها، بر اساس محاسبه پيمايش كل 
مسير آزادراه است، اما  ممكن است در اين بين، كساني  
از ميانه مسير، وارد آزاد شده اند اما بايد پرداخت كامل 
داشته باشند، حال در راستاي توجه به حقوق مردم 
تالش كرديم سيستم اخذ عوارض بر اساس پيمايش 
لحاظ شود، بدين ترتيب كاربري كه در آزادراه  300 
كيلومتري، فقط از 50 كيلومتر استفاده كرده است، 

بابت همان 50 كيلومتر، عوارضي پرداخت كند.
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موافقان و مخالفان واگذاري دو خودروساز 
تعادل|

خودروسازان كش��ور مدت ها است كه با مشكالت تامين 
نقدينگي رو به رو هستند، از اين رو دولت تصميم گرفته است 
تا برنامه خود براي واگذاري سهام دولتي دو خودروسازي 
ايران خودرو و س��ايپا را در دس��تور كار خود قرار دهد. اين 
موضوع از ديد مس��ووالن هم بار مس��ووليت دولت را كم 
مي كند و هم شرايط را براي بازگش��ت اين دو خودروساز 
به عرصه صنع��ت فراهم خواهد ك��رد. ام��ا در اين ميان 
ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد كه از جمله آنها مي توان به 
سوابق واگذاري ها اشاره كرد كه موجب نگراني بسياري از 
فعاالن اين حوزه شده است؛ چراكه آنها معتقدند، تجربه تلخ 
واگذاري ها در گذشته بيانگر آن است كه دولت هاي مختلف 
نه تنها در مديريت بخش هاي صنعتي واقتصادي كشور بطور 
ناكارآمد عمل كرده اند، حتي در واگذاري اين بخش ها رفتار 
صحيحي از خود نشان نداده اند. آنها همچنين طرح ياد شده 
براي واگذاري را مشابه بسياري از ديگر طرح ها مي دانند كه 
پيش از اين در حوزه صنعت و بازار خودرو تدوين شده بود 
كه چندان كارشناسي شده و دقيق نبود. از اين رو، در شرايط 
فعلي دولت نبايد پاي خود را از صنعت خودرو بيرون بكشد. 
اما در مقابل اين ديدگاهي وجود كه براساس آن واگذاري به 
بخش خصوصي مي تواند كمككننده باشد؛ چراكه بخش 

خصوصي دل براي اموال خود مي سوزاند. 

    واگذاري  دو خودروساز
پس از نخس��تين جلس��ه هي��ات واگ��ذاري س��ازمان 
خصوصي سازي كه روز چهارم خرداد برگزار شد، نخستين 
خبري كه از اين نشست منتشر شد، عزم دولت در واگذاري 
18 شركت بورسي از جمله دو شركت ايران خودرو و سايپا 
بود. در واقع قرار است، س��هم 14 درصدي دولت در ايران 
خودرو و 17.31 درصدي آن در سايپا به صورت بلوكي به 
بخش خصوصي واگذار شود. واگذاري اي كه بارها درباره آن 
صحبت شده اما هنوز با اما و اگرهاي بسياري همراه است. در 
اين راستا اگر دولت بتواند براي دو شركت ياد شده مشتري 
پيدا كند و سهم خود را بفروشد چيزي حدود 2 هزار ميليارد 
تومان به دولت مي رسد كه در مقابل اعداد و ارقام هزينه اي 
دولت خيلي رقم خاصي نيست. موضوع مهمي كه بايد مد 
نظر قرار داد اين است كه بخش خصوصي پيدا شود كه بتواند 
اين حجم از نقدينگي را تامين كند؛ چراكه مقرر شده تا اين 
سهام ها به شكل بلوكي عرضه ش��ود و نه به صورت خرد. 
همچنين خريداران عالوه بر تامين نقدينگي براي خريد 
سهام هاي بلوكي بايد منابع مالي را براي افزايش سرمايه و 
اصالح سيستم اين دو شركت به كار گيرند تا اين دو شركت 

را از خطرهاي پيش رو برهاند.

    صورت هاي مالي چه مي گويند؟
صورت هاي مالي ارايه شده به بورس نشان مي دهد، مجموع 
زيان انباشته دو خودروساز بزرگ كشور يعني ايران خودرو 
و سايپا در س��ال 97 به حدود 14 هزار ميليارد رسيده كه 
نسبت به سال 96 بيش از هزار و 900 درصد افزايش يافته 
يعني 20برابر شده است. ايران خودرو به عنوان بزرگ ترين 
خودروساز داخلي زيان انباش��ته اي بالغ بر 7 هزار و 752 
ميليارد تومان در سال 97 از خود به جا گذاشته كه نسبت 
به سال 96 نزديك به هزار و 650 درصد رشد داشته است. 

همچنين زيان انباشته س��ايپا طي سال 97 به پنج هزار و 
980 ميليارد تومان رسيده كه نسبت به سال 96 رشد 424 
درصدي را در زياندهي تجربه كرده است. همچنين بدهي 
شركت هاي خودروسازي سايپا و ايران خودرو در سال 97 
نسبت به سال 96 با 46 درصد افزايش به 57 هزار ميليارد 
تومان رسيده است؛ به طوري كه سهم ايران خودرويي ها از 
اين ابربدهي، بالغ بر 30 هزار ميليارد تومان و سهم سايپايي ها 
27 هزار ميليارد تومان است. طبق آنچه ايران خودرو و سايپا 
به عنوان صورت هاي مالي سال 97 به سازمان بورس ارايه 
كرده اند، زيان آنها از 50 درصد سرمايه ش��ان بيشتر شده 
است. در همين راستا، رضا رحماني، وزير صنعت، معدن 
وتجارت در اظهاراتي مطرح كرد كه واگذاري سهام دولتي 
اين خودروسازي ها بايد با برنامه ريزي هاي ويژه اي انجام 
گي��رد؛ اما در كل اين كار صورت مي گي��رد. واگذاري اين 
س��هام ها بايد با اخذ تدابيري ويژه صورت گيرد و به افراد 
داراي اهليت واگذار شود؛ چراكه نمي خواهيم مانند بعضي از 
خصوصي سازي ها به مشكلي بر بخوريم. اين كار بايد خيلي 
شمرده جلو رود و از واگذاري اموال غيرتوليدي شروع و به 
شركت هاي تابعه خودروس��ازان برسيم. واگذاري اين دو 
خودروساز در برنامه قرار دارد و پروسه آن، با واگذاري اموال 

غيردولتي آنها آغاز شده است.

    نقش سازمان خصوصي سازي در واگذاري
ميرعلي اش��رف عبداهلل پوري حس��يني، رييس سازمان 
خصوصي سازي نيز عنوان كرد: سهام سايپا و ايران خودرو 
در داخل آن 18 ش��ركت قيمت گذاري شده قرار دارد؛ اما 
به جهت اينكه سهام اين دو شركت در اختيار جاي ديگري 
است و هنوز آماده نيست ما آگهي نكرديم تا از اين شرايط 

خارج شود.  در راستاي وظايف سازمان خصوصي سازي بهرام 
پارسايي، سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي 
اسالمي نيز تاكيد كرد: س��ازمان خصوصي سازي پس از 
واگذاري موظف است كه بر حفظ اشتغال، ايجاد رونق و رشد 
شركت هاي واگذاري شده نظارت كند؛ اما تجربه نشان داده 
كه اين شركت ها به حال خود رها شده و شخصي كه مالكيت 
آنها را به عهده گرفته هر طور خواسته مديريت كرده است.

پوري حسيني نيز در پاسخ به اين مورد عنوان كرد: سازمان 
خصوصي س��ازي هر 6 ماه يك بار براي كليه س��هام هاي 
فروخته ش��ده كنترلي و مديريتي مطابق دستور العمل 
نظارت مي كند، اما ممكن است در ميان اين همه شركت 
تعداد محدودي بنا به داليلي يا خارج از اراده خريدار يا به اراده 
خريدار با مشكل برخورد كنيم كه بهتر است اين موارد تحليل 
علمي شود. همچنين جعفر سبحاني، مشاور مديرعامل 
سازمان خصوصي سازي هم با بيان اينكه واگذاري باقيمانده 
سهام دولت در 2 شركت خودروسازي ايران خودرو و سايپا از 
طريق بورس و فرابورس انجام مي شود، گفت: سهام دولت در 
ايران خودرو 14 درصد و در سايپا 17.31 درصد است و اين 2 
شركت تا پايان سال جاري از طريق بورس اوراق بهادار تهران 
به معرض فروش در خواهند آمد. قيمت پايه اين واگذاري 52 
ميليارد تومان و طبق مصوبه هيات واگذاري به صورت يكجا، 

بلوكي و نقدي از طريق بورس و فرابورس عرضه مي شود. 

    موافقان واگذاري 
همراستا با اين تصميم دولت و مجلس شوراي اسالمي علي 
سعيدي، معاون سابق سازمان بورس و اوراق بهادار از رشد 
سهام خودرويي ها با واگذاري سايپا و ايران خودرو خبر داد و 
در اظهاراتي به ايرنا گفت: تاثير واگذاري سهام سايپا و ايران 

خودرو به بخش خصوصي روي سهام خودرويي ها در بازار 
سرمايه مثبت ارزيابي مي شود، اما بايد مشخص شود كه 
خريدار كيست و بعد از خصوصي سازي، برخورد دولت با آنها 
به چه صورت خواهد بود؟ او معتقد است، در صورتي كه دولت 
به دنبال عرضه سهام اين دو شركت خودروسازي به صورت 
بلوكي باشد يك سهامدار جديد جايگزين دولت مي شود و 

در بازار حضور پيدا خواهد كرد. 
ب��ه گفته س��عيدي، اي��ران خ��ودرو و س��ايپا ت��ا قبل از 
خصوصي سازي در كنار حمايت هاي دولتي به دليل دولتي 
بودن و به كار گرفتن روش هاي دستوري، گرفتار برخي از 
محدوديت ها ش��ده بودند كه به نظر مي رسد، هزينه هاي 

دولتي بودن براي اين شركت ها بسيار زياد بوده است.
اين عضو سابق هيات مديره س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
از مزاياي واگذاري س��هام اين دو ش��ركت خودروسازي 
مي گويد: اس��تفاده از اس��تراتژي صاحبان سهم، از جمله 
منافع بزرگي است كه اين ش��ركت ها با خصوصي سازي 
قادر به اس��تفاده از آن هستند، در اين مورد مي توانند يك 
تصميم گيري كامل در زمينه مسائل موجود داشته باشند. 
او معتقد است كه اگر دولت در طول اين سال ها استراتژي 
مشخصي را براي دو ش��ركت بزرگ خودروسازي سايپا و 
ايران خودرو در نظر مي گرفت و اقدام به ادغام آنها مي كرد 
در آن زمان مي توانستيم شاهد بهبود وضعيت بازار خودرو 
در كشور باشيم. سعيدي با بيان اينكه خصوصي سازي اين 
دو شركت معلوم نيست كه تا چه ميزان در بهبود عملكرد 
آنها تأثير داشته باشد، افزود: اين موضوع ممكن است عالوه 
بر بهبود تصميمات داخلي شركت ها باعث كاهش فشار 
دستگاه هاي مختلف براي انتخاب مدير شود. او معتقد است 
كه شركت خودروسازي سايپا به لحاظ نقدينگي با وضعيت 

بسيار مطلوبي همراه بود كه متأسفانه تصميمات دولتي اين 
شركت را از لحاظ مالي درمانده كرد. برخي از عوامل به نفع و 
برخي ديگر به ضرر شركت خواهد بود كه اين موضوع به شيوه 
خصوصي شدن و سهامداران آنها بر مي گردد، همچنين به 
اين نكته كه چه بخشي از آن به صورت عمده و چه بخش 
ديگري به صورت خرد واگذار مي شود، بستگي دارد كه بر 

قيمت آنها در بورس تأثيرگذار خواهد بود. 
همچنين مهدي معيني، كارشناس صنعت خودرو درباره 
واگذاري سهام دولتي ايران خودرو و سايپا معتقد است كه 
اين موضوع مي تواند دو شركت ياد ش��ده را به سود دهي 
برساند؛ چراكه وقتي بخش خصوصي سرمايه گذار باشد دل 
براي سرمايه خود مي سوزاند؛ اما در واگذاري سهام ها بايد 
خيلي دقت كرد تا مثل سال هاي گذشته باعث شكل گيري 
شركت هاي خصولتي نش��ود و به  عبارتي سهام دولت در 
شركت ها بابت رد ديون واگذاري نشود. او مي گويد: استفاده 
از استراتژي صاحبان سهم از جمله منافع بزرگي است كه اين 
شركت ها با خصوصي سازي قادر به استفاده از آن هستند و 
در اين خصوص مي توانند يك تصميم گيري كامل در زمينه 

مسائل موجود داشته باشند. 

    مخالفان واگذاري 
در اين ميان برخي از كارشناس��ان و مسووالن اين حوزه با 
واگذاري در سهام دو ش��ركت ياد شده در شرايط كنوني 
مخالف بوده و معتقدند كه در اين شرايط مديري مناسب تر 
از دولت براي خودروس��ازي وجود ندارد. حس��ن كريمي 
سنجري، كارشناس خودرويي كشور معتقد است كه طرح 
ياد شده براي واگذاري مشابه بسياري از طرح هايي است كه 
در حوزه صنعت و بازار خودرو پيش از اين نيز تدوين شده 
است كه چندان كارشناسي شده و دقيق نيست. او مي گويد: 
درست است كه دولت كفايت كامل براي اداره شركت هاي 
خودروسازي را ندارد اما اكنون در مقابل بخش خصوصي 
با كفايتي نيز در كشور براي پذيرش اين مسووليت وجود 
ن��دارد. بنابراين اگر بخواهيم بين مديريت بخش دولتي و 
بخش خصوصي در شركت هاي خودروسازي يكي را انتخاب 
كنيم، در شرايط تحريمي امروز بخش دولتي براي اداره اين 

شركت ها مناسب تر است. 
از س��وي ديگر، عبداهلل رضيان، عضو كميسيون صنايع و 
معادن مجلس شوراي اس��المي ضمن انتقاد از واگذاري 
سهام دولتي خودروسازان مي گويد: اين واگذاري مشكلي 
را از صنعت خودرو حل نمي كند؛ چراكه در وضعيت كنوني 
كشور و با تحريم هاي يك طرفه بازار به اين شكل مي ماند. 
در ش��رايط فعلي بخشي از نابساماني خودرو به دليل عدم 
مديريت صحيح و بخش عمده آن به دليل مشكالت ارزي در 
تامين قطعات و تحريم هاي موجود است؛ چراكه ايران خودرو 
و سايپا از لحاظ حقوقي خصوصي هستند و عمده سهام آنها 
در اختيار بخش خصوصي است و فقط بخش كمي حدود 
17 درصد در ايران خودرو و 14 درصد در س��ايپا در اختيار 
دولت است و در واقع آنها خصولتي حساب مي شوند. رضيان 
با بيان اينكه اكنون با انحصاري كه در بخش خودرو وجود 
دارد نمي توان تغييري در قيمت گذاري اعمال كرد، اظهار 
كرد: چنانچه وضع بازار خودرو بهتر شد مي توان با تقويت 
بخش خصوصي براي اين دو خودروساز فكري بينديشيم 

تا فضا رقابتي شود.

سرپرستسازمانتوسعهتجارت:

راهكار مالي اروپا براي ايران ناكارآمد است
سرپرست سازمان توس��عه تجارت گفت: اينستكس از 
نظر فني چندان براي ما تعيين كننده نيست، اما به لحاظ 
سياسي مي توانست به اروپايي ها كمك كند تا نشان دهند 
كه اين توانايي را دارند و حيثيت آسيب ديده خودشان را از 

اين طريق ترميم كنند.  
محمدرضا م��ودودي در يك برنام��ه تلويزيوني در مورد 
اينستكس و مختصات اين كانال اروپايي براي مبادالت 
تجاري با ايران اظهار كرد: اينستكس يك ساز و كار براي 
تبادل تجاري بين ايران و اروپا است و نكته مهم آن است كه 
آن سوي قضيه اصال بانك ها نيستند، بلكه شركتي است 
كه مديريت عامل آن با آلمان ها است، محل آن در فرانسه 
قرار گرفته و انگليس ها به عنوان ناظر در آن فعاليت خواهند 
داشت. اين يعني تركيبي از سه كشور كه به نسبت مساوي 

قرار است در اينستكس سهم داشته باشند.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، سرپرست سازمان توسعه 
تجارت افزود: اين ساختار به هيچ وجه يك ساختار بانكي 
نيست كه قرار باشد در آن پولي جابه جا شود بلكه بيشتر 
يك ساز و كار براي مبادالت تجاري در قالب تهاتر با اقالم 

غيرتجاري است و هدف اروپا هم اين نبوده كه بانك هاي 
خودش را درگير آن كند. وي در پاس��خ به اين سوال كه 
اينستكس چقدر مي تواند خواسته هاي ايران را از اروپايي ها 
تامين كند و چقدر ظرفيت دارد، گفت: تجارت ما عمدتا 
حول تجارت با كشورهاي همسايه اتفاق مي افتد و تقريبا 85 
درصد صادرات ما با كشورهاي همسايه مان به عالوه چين 
و هند است؛ اين يعني ما وابستگي چنداني به اروپايي ها 
نداريم كما اينكه سهم كش��ورهاي آسياي شرقي در 15 
درصد باقي مانده تجارت خارجي ما، بسيار بيشتر از اروپا 
است.  مودودي گفت: صادرات اروپا به ايران تقريبا 10 برابر 
صادرات ما به اروپا بود و به نظر مي رسد اين كانال بيش از 
آنكه به نفع ايران باشد، مي توانست به نفع اروپايي ها باشد تا 
از اين كانال، حداقل جريان مبادله كااليي خودشان با ايران 
را در قالب مجراي قانوني در شرايط فعلي ادامه مي دادند. 
وي ادامه داد: بر همين اس��اس به نظر من اينستكس از 
نظر فني چندان براي ما تعيين كننده نيست، اما به لحاظ 
سياسي مي توانست به اروپايي ها كمك كند تا نشان دهند 
كه اين توانايي را دارند و حيثيت آسيب ديده خودشان را از 

اين طريق ترميم كنند. سرپرست سازمان توسعه تجارت با 
اشاره به فعاليت تجاري ايران در دو حوزه صادرات و واردات 
با كشورهاي همسايه گفت: ما امروز با كشورهايي كه در 
تجارت هستيم به نوعي از كانالي مشابه اينستكس استفاده 
مي كنيم؛ يعني به هرحال ما ساالنه 40 تا 50 ميليارد دالر 
صادرات داريم و تقريبا به همين ميزان هم واردات؛ خب در 
شرايطي كه بانك هاي ما و بانك مركزي تحريم شده اند پس 

چطور اين پول جابه جا مي شود؟ 
مودودي در پاس��خ به اين سوال كه چرا تا امروز ساز و كار 
اينستكس بطور كامل فعال نشده، گفت: اروپايي ها بهانه 
مي كنند كه چون بخش عمده اقتصاد آنها متشكل از بخش 
خصوصي است و بخش خصوصي هم به دليل ارتباطات 
تجاري اش با امريكا نمي خواهند در ارتباط با ايران آسيب 
ببيند، دولت هاي اروپايي هم نمي توانند آنها را مجبور به 

كار كردن با ايران كنند. 
وي درباره آينده اينستكس و اميدوار بودن به كاركرد آن 
گفت: از يك سو امريكايي ها تهديد كرده اند اگر اينستكس 
ش��روع به كار كند، ط��رف ايراني اينس��تكس را تحريم 

مي كنند؛ لذا اين امكان وجود دارد كه ما هرش��ركتي را 
هم معرفي كنيم، در ليست تحريم هاي امريكايي ها قرار 
گيرد؛ اين يك داس��تاني است كه اگر شروع شود، پاياني 

نخواهد داشت. 
سرپرست سازمان توسعه تجارت افزود: از سوي ديگر ما 
به هيچ اقدامي به جز رفتار امريكايي ها بدبين نيستيم و 
اميدواريم اينس��تكس بتواند جايگاه خودش را پيدا كند 
چراكه معتقديم اگر اروپايي ها در اين ماجرا نتوانند راهكاري 
پيدا كنند با مشكالت جدي تري در آينده مواجه خواهند 
شد؛ لذا آرزو مي كنيم اتحاديه اروپا بتواند مسير خودش را 
در اين مورد پيدا كند ولي واقعيت آن است كه فعال شدن 
يا نشدن اينستكس در آمار تجارت خارجي ما تاثير چنداني 
ندارد. مودودي خاطرنشان كرد: اروپايي ها اگر بپذيرند در 
چارچوب همان قرارداد بين الملل��ي كه با ايراني ها امضا 
كرده اند، كار كنند، نش��ان مي دهند از تحريم ها تابعيت 
نكرده اند و اين يك انگيزه اي براي ساير كشورها مي شود 
كه آنها هم بدانند مي شود از تحريم هاي امريكا تبعيت نكرد.

وي گفت: اين يك واقعيت است كه اگر امريكا در رسيدن به 

خواسته هاي خود از اين طريق غيرقانوني موفق شود، ديگر 
هيچ كشوري در امان نخواهد بود و در آينده هر كشوري را 

مي تواند مشمول همين داستان كند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: امروز ايران يك 
آزمايش��گاه براي جنگ اقتصادي اس��ت تا امريكايي ها 
آزمايش كنند و ببينند آيا مي ت��وان در جنگ اقتصادي 
موفق شد يا نه؛ لذا اگر امريكا در اين آزمايش موفق شود، 
قطعًا ايران تنها كش��وري نخواهد بود كه در معرض اين 
جنگ قرار مي گيرد و اتفاقا اگر اين جنگ شروع شود، براي 
ساير كشورها نتيجه بسيار س��خت تري خواهد داشت؛ 
چراكه ايران در اين سال ها نشان داده، چندان پيوندهاي 
اقتصادي عميقي با دنيا ندارد كه با اين تحريم ها با يك خأل 
جدي مواجه ش��ود، ولي در ساير 164 كشور ديگر عضو 
WTO كه س��رمايه گذاري كالن مشترك در آنها انجام 
شده و توليدات مشترك گسترده اي شكل گرفته و سيستم 
بانكي آنها به شدت وابسته به ساختار بانكي جهاني هستند، 
اگر در شرايط امروز ايران قرار بگيرند، بعيد است 48 ساعت 

يا 72 ساعت دوام بياورند و از درون متالشي مي شدند.

مديربرنامهحمايتازتوسعهبازارماشينآالتپيشرفتهساختداخلاعالمكرد

ترازمنفيايراندرصنعتماشينسازي
مدير برنامه حمايت از توسعه بازار ماشين آالت پيشرفته 
س��اخت داخل با تاكيد بر اينكه ايران 40 برابر صادرات، 
واردات در حوزه ماشين سازي دارد و اين عدد به معني دارا 
بودن باالترين تراز منفي در صنعت ماشين سازي است، 
گفت: صنعت ماشين سازي يك صنعت راهبردي فراموش 
شده در كشور است، به گونه اي كه قوانين وضع شده در 
اين زمينه از سال 1305 يا خنثي بوده اند يا تهديدكننده 

صنعت هستند.
به گزارش ايسنا، رضا اسدي فرد در نشست »ماشين سازي؛ 
پيشران توس��عه صنعت« كه در محل صندوق نوآوري 
و ش��كوفايي برگزار شد، با اش��اره به مطالعات 3 ساله در 
پژوهش��كده مطالعات فناوري رياست جمهوري، افزود: 
اكنون صنعت كشور دچار آفت مونتاژكاري است و اين امر 

موجب عدم ارتباط صنعت و دانشگاه شده است.
وي با تاكيد بر اينكه ما هنوز به نوآوري نرسيده ايم و صنعت 
در حد مونتاژكاري و خريد ماشين آالت باقي مانده است، 

اظهار كرد: در يك بازه زماني 10 س��اله رويكرد صنعت 
كشور از مونتاژكاري به نوآوري معطوف شد و قطعا در 
اين رويكرد، ماشين سازي تكميل كننده اين برنامه خواهد 
بود. اسدي فرد با بيان اينكه اگر مي خواهيم فناوري به 
صنعت نفوذ كند، بايد بدانيم كه صنعت، زبان ماشين را 
مي فهمد؛ چرا كه واردات ماشين آالت به معني واردات 

فناوري است.
مدير برنامه حمايت از توسعه بازار ماشين آالت پيشرفته 
س��اخت داخل، صنعت ماشين س��ازي را يك صنعت 
پرچمدار و نش��ان دهنده ميزان صنعتي شدن دانست و 
افزود: اگر كشورهاي كره و آلمان در رده كشورهاي صنعتي 
قرار گرفته اند، به دليل توليد ماشين آالت پيشرفته است، 
ويژگي صنعت ماشين سازي اين است كه حتي اگر داراي 
فناوري هاي پايين و متوسط باشد، ولي به همراه خود دانش 
مي آورد، چون در داخل ماژول هاي آن تكنولوژي آورده 

به كار رفته است.

وي با اشاره به وضعيت صادرت و واردات كشورها، يادآور 
شد: كشور آلمان 11.5 درصد صادرات ماشين آالت دارد و 
اين ميزان براي كشور كره جنوبي 3.1 درصد )57 ميليارد 

دالر در سال( مي شود. 
به گفته وي، كشور هند 0.7 درصد صادرات و 1.6 درصد 
واردات دارد؛ به اين معني كه تيمي صادرات، واردات دارد. 
اس��دي فرد با بيان اينكه در تركيه 0.66 درصد صادرات 
ماشين آالت و 1.1 درصد واردات دارد؛ به وضعيت ايران در 
اين زمينه اشاره كرد وگفت: در ايران 0.01 درصد صادرات 
ماشين آالت و 0.46 درصد واردات دارد؛ به اين معني كه 
با 40 برابر صادرات، واردات ماشين آالت، داراي باالترين 
تراز منفي در بخش ماشين سازي هستيم. وي با تاكيد 
بر اينكه در اين مطالعات وضعيت صنعت ماشين سازي 
3 كشور »هند، آلمان و كره جنوبي« را مورد بررسي قرار 
داديم، ادامه داد: نتايج اين تحقيق نش��ان داد كه توسعه 
ماشين س��ازي بدون برنامه ملي امكان پذير نيست. اگر 

هند به صادرات 11 ميلي��ارد دالري در صادرات نرم افزار 
رسيده، به دليل تمركز 10 ساله در اين حوزه است. اسدي 
فرد با تاكيد بر اينكه براي رشد هر صنعت بايد حتي بانك ها 
و صندوق تخصصي آن وجود داشته باشد، اظهار كرد: هيچ 
كشوري نمي تواند در همه حوزه ها وارد شود و كشورها در 
توسعه فناوري ها در تالش براي تكميل زنجيره فناوري ها 
هستند. او با تاكيد بر ضرورت توجه به بازارهاي بين المللي، 
افزود: اغلب صنعت كشور مهارت محور هستند؛ شايد 20 
سال گذشته مهارت براي توليد محصوالت كافي بود، اما 
امروزه با توسعه فناوري صورت گرفته تنها داشتن مهارت 
قابل پذيرش نيست. اين مقام مس��وول با اشاره به لزوم 
توجه به استانداردها در صادرات محصوالت، اظهار كرد: 
صادرات محصوالت به بازارهاي بين الملل يعني صادرات 
برند ملي. بر اين اساس س��اير كشورها براي اين منظور 
نهادهاي غير دولتي را فعال كردن��د و نقش به آنها داده 
شد؛ اقدامي كه ما در آن ضعف داريم. اسدي فرد با تاكيد 

بر اينكه ايران باالترين تراز منفي در صنعت ماشين سازي 
را دارد، اظهار كرد: در حال حاضر 300 كارخانه فرش بافي 
در كشور داريم كه همه ماشين آالت مورد استفاده در آن 
وارداتي است و در حوزه پتروشيمي 8 ميليون تن واردات 
فرآورده هاي پتروش��يمي داريم و اين در حالي است كه 
مي توانيم به راحتي فرآورده هاي پتروشيمي را در داخل 
كشور توليد كنيم. به گفته او، ايران پليمرهاي مورد استفاده 
در سپر خودرو را از كشور كره جنوبي وارد مي كند؛ چراكه 

پليمرهاي وارداتي رنگ پذيري بهتري دارند.
او   افزود: صنعت ماشين س��ازي ي��ك صنعت راهبردي 
فراموش شده در كشور است؛ به گونه اي كه بررسي قوانين 
صنعت از سال 1305 نشان مي دهد كه قوانين وضع شده 
يا خنثي يا تهديد كننده صنعت هستند؛ ضمن آنكه هيچ 
نهاد تخصصي در اين حوزه نداريم و نهادهاي غير دولتي 
فعال نيز توانايي الزم براي حمايت از بخش هاي صنعتي 

را ندارند.
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غفلت صنايع از داخلي سازي 
محمدرضا نجفي منش|  رييس كميس�يون 

تسهيل كسب وكار اتاق بازرگاني تهران|
هرچقدر بتوانيم ميزان وابستگي  خود را به كشورهاي 
ديگر كمتر كنيم، ه��م توليدات ما وضعيت بهتري 
خواهد داش��ت و هم كش��ورهايي كه م��ا را تحريم 
مي كنند، ديگر به دنبال اين كار نمي روند و اين قضيه 
از اين نظر براي ما بس��يار مهم است؛ از اين منظر كه 
چرخ صنعت ما مي چرخد و دانش انجام كار باال مي رود 
و ما از اين پتانسيل اس��تفاده مي كنيم و مي توانيم 
عمق داخلي س��ازي خودمان را هم افزايش بدهيم. 
اين چرخه زنجي��ره وار درپي هم اتفاق مي افتد. بايد 
توجه كنيم كه ما توانايي توليد قطعات خودرو مشابه 
چيني ه��ا را داريم. ما هر كاري كه در آن جلو رفتيم، 
انجام داديم و توانستيم و توانمند بوديم. داخلي سازي 
در صنعت خودرو مشابه هر صنعت ديگري اگر انجام 
بگيرد، باعث مي ش��ود خودكفايي و خوداتكايي ما 
بيشتر ش��ود و ما را مقاوم تر كند و اين مورد در حوزه 
خودروسازي بسيار مهم است. اگر بتوانيم نياز خود را 
به طرف هاي خارجي كمتر كنيم، اين موضوع باعث 
مي ش��ود آنها نتوانند ما را تحريم كنند و به سراغ آن 
بروند. در دوره قبلي تحريم ها، امريكا ما را از نظر بنزين 
تحريم كرد؛ اما ما بالفاصل��ه برنامه ريزي كرديم و با 
استفاده از پتروشيمي داخلي، در اين صنعت خودكفا 
شديم و اين موضوع باعث شد كسي به سمت تحريم 
بنزين نرود. در زمينه صنعت خودروسازي اگر بتوانيم 
قطعات مش��ابه خارجي توليد كني��م، ديگر امريكا 
به دنبال تحريم قطعه هم نخواه��د آمد؛ اما چرايي 
اين موضوع كه داخلي سازي نداريم و تعداد انبوهي 
خودرو در پاركينگ ها خوابيده اس��ت، به اين دليل 
است كه تابه حال نه كسي به دنبال داخلي سازي بود 
و نه توليدكنندگان تصور اين تحريم را داش��تند. در 
دوره قبل اين تحريم ها بود؛ اما بعد از برجام كس��ي 
باور نمي كرد دو مرتبه تحريم ها گريبان ما را بگيرد. 
اين غفلتي بوده است كه اين صنعت داشته و بايد اين 
كار را انجام مي دادند كه نداده اند. ما بطور قطع بايد به 
سمت داخلي سازي قطعات خودرو حركت كنيم. دو 
دليل مانع اين كار شده است؛ نخست نبود اراده و دوم 
تامين نشدن منابع مالي الزم. منابع مالي و نقدينگي 
الزم براي اين كار را بايد تامين كنند تا اين كار انجام 
بگيرد. معموال دولت ها در تامين منابع مالي دخالت 
مي كنند. ب��ه عنوان مثال در انگلس��تان 85 درصد 
هزينه هاي تغيير و توسعه و نوسازي را دولت پرداخت 
مي كند. در كشور ما نيز دولت بايد اين كار را انجام بدهد 
و عملياتي كند. اين بار تحريم ها بسيار سخت تر از دوره 
قبلي است. به همين دليل به غير از دولت، شركت هاي 
دانش بنيان، دانش��گاه ها و شركت هاي داخلي بايد 
دست به دست هم بدهند تا اين كار انجام بگيرد و 
دولت نيز بايد آنها را حمايت كند. اگر ما به صنايع 
داخلي توجه كنيم و بتوانيم حداكثر داخلي سازي را 
انجام بدهيم ديگر كسي طمع نمي كند تا ما را تحريم 
كند. در زمينه هايي كه اين كار را ش��روع كرده ايم، 

داخلي سازي را انجام داده ايم. 

سهم صادرات محصوالت 
دانش بنيان قابل قبول نيست

شاتا| وزير صنعت، معدن و تجارت، تغيير رويكرد به 
سمت نوآوري را يك ضرورت غيرقابل انكار در مسير 
توسعه صنعتي كشور توصيف و بر برنامه ريزي براي 
افزايش صادرات كااله��اي دانش بنيان تاكيد كرد. 
رضا رحماني در دوازدهمين جلس��ه ستاد اقتصاد 
مقاومت��ي اين وزارتخانه با رويكرد توس��عه فناوري 
و ش��ركت هاي دانش بنيان افزود: س��هم صادرات 
محص��والت دانش بنيان از صادرات كش��ور در حد 
قابل قبولي نيست و الزم اس��ت در توليد صادراتي 
كاالهاي دانش بني��ان برنامه ريزي بهت��ري انجام 
ش��ود. او تاكيد كرد كه صدور جواز تاسيس و پروانه 
 بهره برداري، ش��ركت هاي دانش بني��ان و  هاي تك

)High Tech( در اولوي��ت قرار گيرد. براي تحقق 
همكاري هاي مشترك ميان مراكز علمي و دانشگاهي 
با بخش هاي مختلف صنعتي كشور، بايد انگيزه هاي 
الزم ايجاد شود. وزير صنعت با اشاره به رونمايي از طرح 
توانمندسازي توليد و توسعه اشتغال پايدار در 8استان 
كشور، اضافه كرد: رييسان سازمان هاي صنعت، معدن 
و تجارت استان ها وظيفه دارند محورها و اهداف طرح 
»تاپ« را به درس��تي براي واحدهاي صنعتي خود 

تبيين و معرفي كنند.

صرافان رتبه بندي مي شوند
تسنيم| مدير مركز توسعه تجارت الكترونيكي 
وزارت صمت از اجرايي شدن رتبه بندي اعتباري 
صرافان به خواست بانك مركزي خبر داد و گفت: 
ميزان دسترسي صرافان به منابع ارزي و همچنين 
مجوزهاي فعاليت آنها ب��ه رتبه  اعتباري آنها در 
سامانه رتبه بندي منوط مي شود. علي رهبري با 
اشاره به درخواست بانك مركزي براي رتبه بندي 
صرافان كشور اظهار كرد: با توجه به اينكه صرافان 
در نظام ارزي كش��ور ذيل نظارت بانك مركزي 
داراي تعهداتي هستند، بانك مركزي از ما خواسته 
تا س��از و كاري براي رتبه بندي و اعتبارسنجي 
صرافان طراحي كنيم. وي افزود: از طرفي ميزان 
خريد و عرضه ارز در سامانه نيما توسط صرافان 
بايد در تعادل خاصي باشد و اگر اين تعادل به هم 
بخورد، امكان آن وجود دارد كه نيازهاي ارزي با 
مشكالتي مواجه شود؛ البته در حال حاضر بخشي 
از اين فرآيند در س��امانه نيما مديريت مي شود؛ 
يعني اگ��ر باالنس موجودي ي��ك صراف آنقدر 
زياد ش��ود كه از حالت طبيعي خارج شود، اين 
تصور محتمل است كه اين صراف در حال جذب 
موجودي است ولي ارز را به بازار عرضه نمي كند 
كه در نتيجه دسترسي خريد اين صراف به بازار 

نيما كاهش مي يابد.
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شكست اخالقي و مالي پروژه امپرياليستي

ميلياردرها نمي توانند صلح جهاني را بخرند
گروه جهان| سمانه قرباني| 

عصر يكه ت��ازي امري��كا در عرص��ه بين المللي به 
روزهاي پاياني خود نزديك مي ش��ود. جيمز تراب 
)James Traub( روزنامه ن��گار امريكاي��ي در 
مقاله اي در فارن پالس��ي با اش��اره ب��ه تالش هاي 
افرادي چ��ون جورج س��وروس براي كاس��تن از 
نق��ش جهاني امري��كا نوش��ته كه ناق��وس پايان 
هژموني امريكا و ايده »اس��تثناگرايي امريكايي« 
به صدا درآمده اس��ت كه البت��ه دليلش فقط راي 
امريكايي هايي به سياستمداري چون دونالد ترامپ 

در سال 2016 نيست. 
در اين مطلب آمده: ايده اس��تثناگرايي امريكايي 
كه روزگاري باوري عمومي ب��ود اكنون تاحدي از 
مد افتاده و كهنه به نظر مي رس��د. اين مساله تنها 
به خاطر اين نيس��ت ك��ه امريكايي ها همين چند 
سال پيش به رياست جمهوري يك فرد نابالغ قلدر 
راي دادند. )اس��تثناگرايي امريكايي به اين مفهوم 
است كه امريكا به طور ماهوي از ساير ملل پيشرفته 
متمايز است. منش��أ اين تمايز تاريخ، خصوصيات 
فرهنگي، نهاده��اي خاص سياس��ي، اقتصادي و 

اجتماعي اين كشور است كه منحصربه فردند.( 
ب��راي اينكه بخواهيد با قطعي��ت بگوييد كه نقش 
جهاني امريكا خوب بوده تا بد، بايد مسير طوالني را 
به عقب بازگرديد؛ ش��ايد تا عصر تاسيس نهادهاي 
نظم ليبرال جهان و طرح مارشال. در برخي موارد به 
نظر مي رسد كه كالبد ايده استثناگرايي امريكايي 

براي خاكسپاري آماده مي شود.
 زماني اين مس��اله را متوجه ش��دم كه موسيقي اين 
مراسم تدفين را با خواندن يك داستان شنيدم؛ داستان 
همكاري ج��ورج س��وروس و چارلز ك��وخ نمادهاي 
جهاني  شدن ليبرالي و ليبراليست هاي دوآتشه براي 
تامين هزينه هاي تاس��يس انديش��كده »مسووليت 
زمامداري كوينزي«؛ انديشكده اي كه هدف از تاسيس 

آن كمرنگ كردن ردپاي جهاني امريكا است.
نام اين انديش��كده برگرفته از ن��ام »جان كوينزي 
آدامز« ششمين رييس جمهور امريكا در سال هاي 
1825 ت��ا 1829 اس��ت. كوينزي آدام��ز چهارم 
جوالي1821 خطاب به امري��كا گفته بود: »براي 
يافتن هيواليي كه كش��ور را تخريب كند به خارج 
نروي��د.« واقع گراياني چون »ج��ورج كنان« اين 
عبارت را چنين تعبي��ر كردند كه آدامز بر اين باور 
بوده كه يك امريكاي نظامي ش��ده شايد بتواند به 
ديكتاتور جهان تبديل شود اما ديگر حاكميت روح 

امريكايي خود را از دست خواهد داد. 
به نظر مي رس��د كه عبارت آدام��ز و تعبير جورج 
كن��ان از آن، ه��دف اصلي انديش��كده كوينزي يا 
حداقل دو تن از موسس��ان اين انديش��كده يعني 
»آندرو بيسويچ« و »استفان ورتيم« است. اگرچه 
بيسويچ خود را محافظه كار كاتوليك خوانده، يكي 
از منتقدان سرسخت امريكاي دوران جنگ سرد و 

فضاي پساجنگ است.
 بيسويچ 2002 در كتاب خود با عنوان »امپراتوري 
امري��كا« ت��الش كرد ت��ا اعتب��ار دو منتقد بزرگ 
و چپ گ��راي سياس��ت خارج��ي امري��كا »چارلز 
ب��رد« و »ويليام اپلم��ن ويليام��ز« را احيا كند كه 
اس��تدالل كرده بودند تصوير خودس��اخته امريكا 
به عن��وان هژموني خيرانديش، واقعيت خش��ن و 
خودبزرگ بينانه سرمايه داري را پنهان كرده است. 
بيس��ويچ اخيرا در يادداشتي خواس��تار سياست 
خارجي جديدي در امريكا ش��ده اس��ت، سياست 
خارجي كه اساس آن به رس��ميت شناخته شدن 
اين نكته اس��ت كه »پ��روژه امپرياليس��تي هم از 
نظ��ر اخالقي و ه��م مالي الجرم به ورشكس��تگي 

مي انجامد.«

»ورثيم« مورخ دانش��گاه كلمبي��ا، در مقاله اي كه 
اخيرا منتشر كرده، اس��تدالل كرده از زمان پايان 
جنگ سرد ليبرال ها با ايده نئومحافظه كارانه برتري 
نظامي امريكا احاطه شده اند و همين مساله آنها را 
وادار كرده كه به سياست جنگ بي پايان تن دهند. 
ورثيم نوش��ته: به همين دليل ب��وده كه ليبرال ها 
وقتي ب��ا تجليل ترام��پ از ارتش روبه رو ش��دند، 
س��اكت ماندند. او در اين باره گفته: »ليبرال ها به 
همين دليل براي چند دهه نتوانستند مانع جنگ 
و خشونت ش��وند. آنها به دليل مشابهي نتوانستند 

روند رشد نابرابري را معكوس كنند.« 

بايد بگويم كه اين سخنان مرا متحير كرد. متاسفانه 
ورثيم يك دليل مهم را ناديده گرفته؛ شايد به اين 
دليل كه آن را بس��يار واضح تصور مي كرده است. 
از اين مس��اله كه درگذريم، ضد نظامي گرايي يك 
جدل كالمي است كه زمانش دقيقا همين حاالست. 
اول اينكه، امريكايي ه��ا ترجيح مي دهند كه ابتدا 
نيازهاي خود را در نظر بگيرند و وقتي كشورش��ان 
واقعا در معرض خطر قرار گرفت، از آن دفاع كنند. 
دوم، جنگ بي پايان � آن طور كه منتقدانش اين نام 
را براي آن استفاده مي كنند � در عراق و افغانستان 
اين ايده را به راي دهندگان تحميل كرده كه امريكا 
با استفاده از نيروي زور، توانايي انجام هر كار خوبي 

را در جهان دارد. سوم اينكه، ترامپ ظاهرا بدبيني 
كساني كه او را تحسين مي كنند و همچنين كساني 
كه از او نفرت دارند را تشديد كرده است و در نهايت، 
چه كسي مي تواند با شعار »خاتمه دادن جنگ هاي 

بي پايان« را به چالش بكشد؟
ميان منتقدان چپ گرا كه ق��درت امريكا را نحس 
تلقي مي كنن��د و واقع گراياني كه معتقدند چپ ها 
و راس��ت ها فاقد اخالق گرايي هس��تند پيوستگي 
طبيعي وج��ود دارد اما ايده ترويج دموكراس��ي، 
ملت س��ازي و ديگر گرايش هاي ليبرالي به عنوان 

موتور محركه ملي محكوم به شكست بودند. 
»اس��تفان والت« كارش��ناس واقع گراي دوآتشه 
سياس��ت خارجي، تالش براي تاس��يس موسسه 
كوين��زي را احتم��اال آخرين شكس��ت در اين راه 
مي داند؛ چرا كه او پيش��نهاد تش��كيل ائتالفي از 
فعاالن ضدجنگ مترقي، واقع گرايان و ليبرال هاي 
محافظ��ه كار را مط��رح كرده ت��ا در براب��ر اتحاد 
مداخله گران ليب��رال و نئومحافظ��ه كاران تندرو 

ايستادگي كنند.
ابهامات بسياري درباره پيوند اجباري و سراسيمه 
سوروس و كوخ وجود دارد. اما استفان والت با فرض 
اينكه س��وروس اكنون بدبيني هاي او را نسبت به 
نظم ليب��رال جهان و نق��ش امري��كا در حفظ آن 
پذيرفته، بر اين باور اس��ت كه س��وروس و كوخ در 
مقايسه با اشتراكات فردي و شخصيتي، در سياست 

خارجي مشتركات زيادي دارند. 
براي متفكران چپ گرايي چون بيس��ويچ و ورثيم 
و واقع گرايان��ي چون وال��ت و ماي��كل ماندلبوم و 
تفاوت بين ليبرال ها و نئومحافظه كاران يعني جان 
كري و پ��اول ولفويتز چيزي بي��ش از تفاوت هاي 
تاكتيكي نيس��ت. به گفته والت، هر دوي آنها ايده 
اس��تثناگرايي امريكايي را در آغوش مي گيرند، از 
برتري منكوب كننده نظامي حمايت و هدف ترويج 
ارزش هاي ليبرال در هر گوشه اي از جهان را تاييد 
مي كنند. اين نوعي جمع بندي جانبدارانه اس��ت. 
اما بايد توجه كرد مواردي كه از قلم افتاده به اندازه 

مواردي كه به آنها توجه شده، مهم هستند. 
جا دارد كه در اينجا اشاره اي به باراك اوباما داشته 
باش��يم. همان طور كه اوباما در سخنراني دريافت 

جايزه صلح نوبل خود روشن كرد، او سياستمداري 
ضدنظامي گري نبود ام��ا در رقابت هاي انتخاباتي 
سال 2008 ميالدي متعهد شد كه نسبت به دولت 
جورج بوش بيش��تر از سياست بهره گيرد، كمتر از 
زور استفاده كند، بيشتر گوش دهد و كمتر نظرات 
خود را به مردم ديكته كند؛ اظهاراتي كه ليبرال ها 
را هيجان زده كرد. باراك اوباما با اين ايده و باور كه 
رقابت براي جايگاه ابرقدرتي مس��اله اي اس��ت كه 
به گذش��ته تعلق دارد، وارد دفترش در كاخ سفيد 
شد. او اعتقاد داش��ت كه اولويت هاي دنياي امروز 
مسائل محيط زيستي، بازدارندگي هسته اي، فقر 

و دولت هاي ناكارآمد هس��تند. ايده استثناگرايي 
امريكايي براي باراك اوباما به معني رهبري مسائل 

فرامليتي � و نه لزوما ملي � بود.
اما شكست باراك اوباما به خاطر تالش نكردن نبود. 
او به روس��يه پيش��نهاد احياي روابط را داد و زماني 
كه والديمي��ر پوتين به اوكراين حمله كرد و اروپاي 
شرقي و اعضاي بالتيك ناتو را تهديد كرد، اعتبارش 

به شدت آسيب ديد. 
اوباما انتقاد از حقوق بشر در چين را تعديل كرد اما 
در قبال اين تعديل، از تجارت، رويه هاي تجاري و 
امنيت منطقه اي )بسيار كمتر از حقوق بشر( هيچ 
س��ودي نبرد. اوباما نيروهاي رزمي امريكايي را از 

عراق بيرون كش��يد اما پس از آن وقتي كش��ورش 
ظاه��را در مقابل حم��الت تروريس��ت ها در حال 
فروريخت��ن بود، مجبور ش��د كه خ��ود وارد عراق 
ش��ود. اوباما تالش كرد محور فعاليت هاي خود را 
از خاورميانه به سوي آسيا بچرخاند اما موفق نشد. 
واقع گرايان انتقادهاي خود را از عدم دخالت امريكا 
در سوريه تاحدودي تعديل كردند و مخالفان اوباما 
را كوته فكر مي خواندند؛ اما كارنامه اوباما در جنگ 

افغانستان و عراق هم موفق نبود. 
در اينج��ا اي��ن پرس��ش مطرح مي ش��ود ك��ه آيا 
مداخله گران ليبرال اطراف اوباما، از جمله هيالري 
كلينتون يا سامانتا پاور، باعث تضعيف موقعيت او 
شده و ديدگاه او را نسبت به مسائل سست كردند؟ 
ب��اراك اوباما از حقيقت س��يلي س��ختي خورد. او 
متوجه ش��د كه كنترل حركت از »جهان اينگونه 
است« )عنوان كتاب مشاورش بن رادوز( به »جهاني 
كه آرزو داريم« )يكي ديگر از عبارت هايي كه اوباما 
عالقه زيادي آن داشت( خيلي دشوار از آنچه بوده 

كه تصور مي كرده است.
 اوباما مجبور شد كه چند هزار نيروهاي امريكايي 
را در ع��راق نگه دارد، چرا كه بغ��داد براي جنگ با 
گروه تروريستي داعش به كمك امريكا نياز داشت، 
گروهي كه از نظر اوباما تهديدي بسيار جدي عليه 
امنيت ملي امريكا به ش��مار مي رفت. باراك اوباما 
مجبور بود كه با متحدان پيمان آتالنتيك شمالي 
)ناتو( در مقابل روس��يه بايس��تد. او مجبور شد به 
چين بگويد كه نمي تواند به راحتي جزيره هاي مورد 
مناشقه در درياي جنوبي را تصاحب كند حتي اگر 
بر س��ر تغييرات آب وهوايي هم به توافق برس��ند. 
اوباما هرگز مانند بوش به خاطر اس��تفاده از نيروي 
نظامي به خود نباليد. او تنها زماني از نيروي نظامي 
استفاده كرد كه هيچ راه حل ديگري وجود نداشت. 
بيسويچ در يادداشتي كه پيش��تر به آن اشاره شد، 
مس��ائل مهم روز مانند تغييرات آب و هوايي، تغيير 
جهاني قدرت و امنيت س��ايبري را مطرح مي كند. 
مي توان ب��ا ترتي��ب و اولويت بندي هاي بيس��ويچ 
مخالف بود اما همچنان بسياري بر اين باورند كه اين 
مسائل حتي به مراتب بيشتر از سال 2008 ميالدي، 
مهم ترين مس��ائل و چالش هاي روز جهان هستند. 
اما بيسويچ نيز مدعي است كه منشأ كشمكش هاي 
قدرت هاي بزرگ هنوز هم در قرن بيس��تم اس��ت. 
ورثيم نيز به همين ترتيب كشمكش ايده هاي ميان 
حريفان جنگ سرد معاصر را جنگ كساني مي داند 
كه مش��تاق كش��مكش هاي عصرهاي ديگرند: »ما 
همزمان در قرن معاصر و گذشته زندگي مي كنيم.« 
ليبرال ه��ا نياز به ادامه جس��ت وجو ب��راي يافتن 
زمينه ه��اي همكاري ه��اي مانند تغيي��رات آب 
وهوايي را تشخيص مي دهند اما خودشان را درباره 
انگيزه هاي قدرت هاي بزرگ ديگر فريب نمي دهند. 
به همين دليل به س��ختي مي توان نتيجه نگرفت 
افرادي كه به دنبال كمرنگ كردن ردپاي امريكا در 
مناسبات جهاني هستند، چالش هاي دنياي امروز 

را در جهت دكترين خود تنظيم مي كنند. 
بايد به ياد داشت كه جان كوينزي آدامز نه واقع گرا 
ب��ود، نه تن��درو و نه ليب��رال. او يك ملي گ��را بود. 
همان طور كه »جيم��ز مونرو« وزير خارجه اياالت 
متح��ده در دولت آدام��ز كوينزي اصرار داش��ت، 
امري��كا در مبارزات مي��ان حكومت س��لطنتي و 
جمهوري خواهي اروپا بي طرف ماند زيرا منافع ملي 
اياالت متحده در جاي ديگري قرار داش��ت. آدامز 
در كابينه خود به تنهايي از مبارزات خشن »آندرو 
جكسون« در برابر نيروهاي سرخپوست و اسپانيايي 
در ش��مال فلوريدا دفاع كرد؛ زيرا اين كار جكسون 

روند توسعه امريكا را تسريع مي كرد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

امريكا تدابير تنبيهي عليه 
تركيه را بررسي مي كند 

گروه جهان| دولت امريكا در حال بررس��ي تدابير 
تنبيهي عليه تركيه به دليل تحويل سيس��تم دفاع 
موشكي »اس۴00« از روسيه است. اين در حالي است 
كه با ورود سامانه موشكي روسيه به تركيه، ارزش لير 
نيز بيش از 1.2 درصد س��قوط كرده است. به گزارش 
رويترز، پس از ماه ها كشمكش بين تركيه و امريكا بر 
سر خريد سامانه موشكي اس ۴00 از روسيه، وزارت 
دفاع تركيه جمعه اعالم كرد كه نخستين محموله از 
اين سامانه دفاعي را تحويل گرفته است. نگراني ها از 
واكنش واشنگتن به اين اقدام و اعمال تحريم ها، باعث 
تكانه شديدي در بازارهاي مالي تركيه شد. حال يك 
رس��انه امريكايي گزارش داده كه تركيه ممكن است 
براس��اس يك قانون كنگره تصويب شده در 201۷ با 
تحريم هاي امريكا روبه رو شود. در نخستين واكنش 
به ورود اين سامانه ها به تركيه، ارزش لير در مبادالت 
صرافي هاي اس��تانبول با بيش از 1.2 درصد كاهش 
همراه ش��د تا هر دالر به 5.۷6 لير برس��د. هر فرانك 
سوييس نيز با صعود مشابه به ازاي 5.81 لير مبادله شد. 
امريكايي ها مدت هاست به تركيه در مورد تحويل اين 
سيستم دفاع موشكي از روسيه هشدار داده بودند. گفته 
شده، دموكرات ها و جمهوري خواهان ارشد كميته هاي 
روابط خارجي و نيروهاي مس��لح س��ناي امريكا در 
بيانيه اي از ترامپ خواسته اند تا تدابير تنبيهي را عليه 
تركيه اعمال كند. مس��كو و آن��كارا 201۷ توافقنامه 
واگذاري سامانه هاي »اس۴00« را امضا كردند كه اين 
اقدام با انتقاد شديد امريكا مواجه شد. واشنگتن آنكارا را 
تهديد كرد كه در صورت خريد اين سامانه در فهرست 
سياه امريكا قرار مي گيرد. تركيه در مقابل تاكيد كرد 
كه خريد اين س��امانه موشكي حق اين كشور است و 

صرفنظر كردن از خريد اين سامانه را رد كرد.

استعفاي وزير كار امريكا به دنبال 
باال گرفتن رسوايي قضايي 

گروه جه�ان| وزي��ر كار اياالت متح��ده امريكا 
به دنبال  جنجال ها بر سر توافق او با متهم ميلياردري 
يك پرونده سوءاستفاده، اعالم كرد كه از مقام خود 
اس��تعفا مي كند. به گزارش ايس��نا، الكس آكوستا 
وزير كار امريكا، پس از چند هفته جنجال بر س��ر 
توافقي كه در پرونده آزار جفري اپستين ميلياردر 
امريكايي با آن مواجه بود، اعالم كرد كه از س��مت 
خود استعفا مي كند. آكوستا كه در زمان نخستين 
محاكمه اپستين دادستان ايالت فلوريدا بوده، با او 
توافق كرده تا در نهايت حكمي س��بك تر براي اين 
ميلي��اردر امريكايي صادر ش��ود. در پي اين حكم، 
اپس��تين به اتهام سوءاستفاده جنسي به يك سال 
زندان محكوم ش��د و در بيشتر زمان محكوميتش 
اجازه داشت سر كار خود برود و پس از آن به زندان 
بازگردد. دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا، نيز در 
كاخ سفيد كناره گيري آكوستا را اعالم كرده و گفته، 
او تصميمش را در تماس��ي تلفني به ترامپ اطالع 
داده است. رييس جمهوري امريكا در اين باره گفته، 
آكوس��تا يك وزير كار عالي بوده اس��ت. به گزارش 
نيوزمكس، ترامپ در خصوص اين اس��تعفا گفته: 
»ناراحتم كه مي بينم چني��ن اتفاقي مي افتد. به او 
گفتم نبايد اين كار را انجام دهد.« ترامپ همچنين 
در پيامي توييتري اظهاركرده: »از خدمات الكس 
واقعًا متش��كريم. پت پيزال، معاون او به طور موقت 
جانشين او خواهد شد. آكوستا اظهار كرد، استعفاي 
او ظرف مدت هفت روز عملي خواهد شد.« آكوستا 
طي چند هفته گذشته و پس از آنكه اتهاماتي تازه 
عليه اپستين مبني بر آزار ده ها دختر زير سن قانوني 
و همچنين قاچاق انسان با اهداف جنسي مطرح شد، 

تحت فشار بوده است.

چين فروشنده هاي سالح
 به تايوان را تحريم مي كند

گروه جهان| پكن در واكنش به تصميم واش��نگتن 
براي تاييد فروش سالح به تايوان اعالم كرده شركت هاي 
امريكايي فروشنده اس��لحه به تايوان را تحريم خواهد 
كرد. وزارت خارجه چين تاكيد كرده اقدام واش��نگتن 
ناقض تماميت ارضي و امنيت ملي اين كش��ور است. 
به گزارش پوليتيكو، گنگ شائونگ سخنگوي وزارت 
خارجه چين گفته: »چين جهت حفاظت از منافع ملي 
خود، تحريم هايي را عليه شركت هاي امريكايي كه در 
اين تجارت اسلحه نقش داشته اند، اعمال خواهد كرد.« 
واشنگتن هفته گذشته فروش تجهيزات نظامي به ارزش 
دو ميليارد و 200 ميليون دالر ب��ه جزيره تايوان را كه 
دولتي مستقل دارد، تاييد كرده بود. اين تجهيزات شامل 
تانك هاي آبرامز و موشك هاي استينگر مي شود در حالي 
كه پكن بارها در اين باره ابراز نگراني كرده و به واشنگتن 
هشدار داده بود كه فروش تجهيزات نظامي به تايوان را 
متوقف كند. وانگ اي وزير خارجه چين، پيشتر در حاشيه 
سفر به مجارستان، اين اقدام اياالت متحده را بازي با آتش 
خوانده و خواس��تار توقف آن شده بود. پكن حاكميت 
تايوان يا »جمهوري چين« را به رسميت نمي شناسد و 
آن را استاني از »جمهوري خلق چين« مي داند. اين در 
حالي است كه تايوان دولتي انتخابي و نهادهاي قضايي 
و قانونگذاري مستقل خود را دارد. دولت تايوان پس از 
شكست ملي گرايان چين يا كومينتانگ ها  در جريان 
جنگ با مائوئيست ها، و راهي  شدن آنها به اين جزيره در 
جنوب  شرق سرزمين اصلي چين شكل گرفت. تا سال ها 
بعد بسياري كشورها دولت تايوان را نماينده قانوني ملت 
چين مي دانستند كه خود را »دولت در تبعيد« مي ناميد، 
اما با پايان يافتن جنگ سرد و عادي شدن روابط پكن و 
غرب در حال حاضر تقريبا همه آنها جمهوري خلق چين 

را به رسميت مي شناسند.

 جريمه 5 ميليارد دالري
براي نقض حريم خصوصي

گروه جهان| شركت فيس بوك در توافقي با كميسيون 
تجارت فدرال امريكا پذيرفت كه براي حل و فصل پرونده 
مربوط به نقض حريم خصوصي پنج ميليارد دالر جريمه 
پرداخت كند. به گزارش فايننشال تايمز، فيس بوك كه 
در ماجراي مربوط به ارايه اطالعات خصوصي كاربران 
به شركت »كيمبريج آناليتيكا« متهم به نقض مقررات 
مربوط به كميسيون تجارت فدرال امريكا بود، در نهايت 
پذيرف��ت كه پنج ميلي��ارد دالر جريمه پرداخت كند 
تا اين پرونده فيصله يابد. كميس��يون تجارت فدرال 
امريكا در حال تحقيق پيرامون ارايه نامناسب اطالعات 
خصوصي 8۷ ميليون كاربر به شركت مشاوره سياسي 
كيمبريج آناليتيكا ب��ود و فيس بوك را متهم به نقض 
توافقي با اين س��ازمان در س��ال 2011 ميالدي كرده 
بود. فيس بوك در انتخابات رياس��ت جمهوري 2016 
امريكا اطالعات 8۷ ميليون كاربر را در اختيار شركت 
كمبريج آناليتيكا قرار داد و اين شركت از اين اطالعات 
براي تحليل روانشناختي راي دهندگان براي كمك به 
پيروزي ترامپ در انتخابات استفاده كرد. شركت تحليل 
داده هاي كمبريج آناليتيكا كه با ستاد انتخاباتي ترامپ 
رييس جمهوري امريكا همكاري داشت، به حفظ بخشي 
از اطالعات كاربران فيس بوك پس از قول به حذف آن، 
متهم شد و فعاليت اش به حال تعليق درآمد. اين شركت 
اطالعات كاربران را از يك اپليكيشن فيس بوك كه قرار 
بود ابزاري در زمينه تحقيقات روان ش��ناختي باشد، 
دريافت مي كرد در حالي كه شركت مزبور از مجوزهاي 
الزم براي دستيابي به اين اطالعات برخوردار نبود. طبق 
اعالم فيس بوك، ش��ركت كمبريج آناليتيكا در سال 
2015 ميالدي تاييد كرد كه اين اطالعات را از بين برده، 
اما فيس بوك گزارش هايي دريافت كرد مبني بر اينكه 

همه اين اطالعات حذف نشده است.

 منوچين: دولت امريكا
با بي پولي روبه روست

گروه جه�ان| وزير خزانه داري امري��كا در نامه اي 
به رييس مجلس نمايندگان اين كش��ور هشدار داده 
دولت امريكا س��ريع تر از آنچه انتظ��ار مي رود با نبود 
نقدينگي و پول مواجه اس��ت. به گزارش س��ي ان ان، 
استيون منوچين در نامه اي به نانسي پلوسي رييس 
مجلس نمايندگان، هشدار داده دولت تا پيش از ماه 
سپتامبر با نبود نقدينگي و عدم پرداخت تعهدات خود 
مواجه است و بايد تا پيش از تعطيالت كنگره در اين باره 
اقدام شود. در نامه وزير خزانه داري امريكا آمده: »بنابر 
ارزيابي هايي كه به تازگي صورت گرفته، ما با سناريو 
نبود پول در اوايل ماه سپتامبر و پيش از برگزاري دوباره 
كنگره مواجه هستيم.«  از زماني كه حكم كنگره مبني 
بر محدوديت س��قف استقراض توس��ط دولت وضع 
ش��د، دولت فدرال امريكا تا پيش از ماه مارس قادر به 
استقراض مجدد نيست. وزير خزانه داري امريكا كه با 
رشد كاهش بودجه كه نتيجه قطع ماليات ها توسط 
ترامپ در 201۷ بوده، مواجه اس��ت، اعالم كرده كه 
حداقل تا پاييز پول در اختيار دارند. پلوسي و منوچين 
از هفته گذشته تاكنون سه بار با يكديگر بر سر امكان 
افزايش سقف بودجه و افزايش سقف بدهي هاي دولت 
با يكديگر گفت وگو داشته اند. بدهي ملي امريكا كه به 
آن بدهي عمومي يا بدهي دولت گفته مي شود مبلغي 
اس��ت كه دولت فدرال بدهكار اس��ت. ان��دازه بدهي 
عمومي، ارزش اوراق بهادار خزانه داري است كه توسط 
وزارت خزانه داري امريكا و ديگر س��ازمان هاي دولت 
فدرال صادر مي ش��ود. مجموع بدهي كه خزانه داري 
امريكا قادر است استقراض كند محدود به سقف بدهي 
دولت فدرال است. ژوئن 2019 ميزان بدهي عمومي 
فدرال 16 تريليون و 1۷ ميليارد دالر و بدهي دولتي 

نيز پنج تريليون و 86 ميليارد دالر بود.
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حضور رابرت مولر در كنگره 
به تعويق افتاد

گروه جه�ان| رابرت مولر ب��ازرس ويژه پرونده 
نقش روسيه در انتخابات امريكا، خواستار تعويق 
قرار حضور خود در كنگره امريكا شده است. اكنون 
گفته مي شود كه مجلس نمايندگان با درخواست 
مولر موافق��ت كرده و قرار را ي��ك هفته به تعويق 
انداخته است. رابرت مولر مسوول تحقيق پيرامون 
پرونده نقش و دخالت روس��يه در انتخابات 2016 
رياست جمهوري امريكا بود. مولر مارس سال جاري 
پس از دو س��ال تحقيق پيرام��ون تماس مقامات 
روسيه با اعضاي تيم انتخاباتي ترامپ، گزارش خود 

را در اختيار رييس قوه قضاييه قرار داده بود.
قرار ب��ود در همين رابط��ه، مول��ر 1۷ جوالي در 
برابر نمايندگان كنگره حاضر ش��ده و به پرسش 
نمايندگان پاس��خ گويد. اكنون رسانه هاي امريكا 
اعالم كرده اند كه مولر خواس��تار فرصت بيشتري 
براي س��خن گفتن در برابر نمايندگان شده است. 
درخواس��تي كه با آن موافقت ش��ده و 2۴ جوالي 
برگزار خواهد شد. در گزارش منتشر شده از سوي 
مولر، ترامپ از اتهام كارشكني در كار قوه قضاييه 
تبرئه نشده است. رابرت مولر در واپسين روزهاي 
مارس، گزارش تحقيقات خود را رسما به ويليام بار 
رييس قوه قضاييه امريكا، تحويل داد. اين گزارش 
محرمانه بود. ويليام بار ابتدا يك گزارش فشرده چهار 
صفحه اي از نتايج تحقيقات بازرس مولر منتشر كرد. 
پس از آن، رييس قوه قضاييه امريكا نسخه كامل اين 
گزارش را پس از سياه و ناخوانا كردن بخش هايي از 

آن در نيمه نخست ماه آوريل منتشر كرد.
رابرت مولر و تيم بازرس��ي او در تحقيقات خود به 
موارد متعدد تماس هاي بين تيم انتخاباتي ترامپ 
و نمايندگان روسيه اشاره كرده  بودند، اما مدركي 
براي اثبات تباني بين تيم انتخاباتي ترامپ و مقامات 
روسي ارايه نداده بودند. اين در حالي است كه مسائل 
مربوط به اتهام كارشكني ترامپ در امر تحقيقات 
قوه قضاييه همچنان ناروش��ن است. نمايندگان 
دموكرات در همين رابطه خواستار حضور مولر در 
برابر اعضاي كارگروه اطالعات و امور قضايي كنگره 
ش��ده بودند. مولر كه س��ابق براين رياست پليس 
فدرال امريكا را برعهده داشت پس از انتشار گزارش 
تحقيقات خود، اعالم كرده بود تمايلي براي حضور 
و پاسخگويي در برابر نمايندگان كنگره ندارد. ترامپ 
پس از انتشار گزارش مولر اعالم كرده بود كه پرونده 
اتهامات ناظر بر تباني و تماس اعضاي تيم انتخاباتي 
او با مقامات روسي پايان يافته و از او سلب اتهام شده 
است. اين در حالي است كه نمايندگان دموكرات 
كنگره خواستار روشن شدن مسائل مبهم موجود 

در گزارش مولر هستند.

سرمايه گذاري ۵ ميليارد 
دالري چين در پاكستان

مدي��ران 55 ش��ركت چين��ي در نشس��تي با 
نخست وزير پاكستان اطمينان دادند كه در سه 
تا پنج سال آينده، پنج ميليارد دالر در بخش هاي 
مختلف پاكستان سرمايه گذاري كنند. به نوشته 
نشريه داون، اين س��رمايه گذاري در بخش هاي 
مختلفي از جمله ساخت وس��از، ماش��ين آالت، 
شيش��ه، خودرو، ب��رق، حمل و نق��ل، فناوري 

اطالعات و تحقيقات تكنولوژيكي خواهد بود. 

سومين نظامي امريكايي
 در افغانستان كشته شد

تلفات نظامي��ان امريكاي��ي در ماه ج��اري در 
افغانستان به سه تن رسيده است. سه هفته پيش 
نيز در نتيج��ه يك كمين گروه طالبان در ناحيه 
سيدآباد استان ميدان وردك، دو سرباز امريكايي 
كشته شده بودند. امريكا با هش��ت هزار و ۴۷5 
نظامي و انگليس با هزار و 100 نظامي، بيشترين 
افراد را در چارچوب اين ماموريت آموزش��ي به 
خود اختصاص داده اند. بر اساس آمارهاي اعالم 
شده، از 2001 تاكنون ۳56۴ نظامي خارجي در 
افغانستان كشته ش��ده اند كه 2۴22 نفر از آنان، 

نظاميان امريكايي بوده اند.

 هشدار اف بي آي 
به مخالفان سعودي

سايت ميدل ايس��ت آي فاش كرد كه اف بي آي 
چند هفته بعد از قتل جمال خاشقجي به مخالفان 
عربستاني نسبت به خطري كه جانشان را از جانب 
عربستان تهديد مي كند، هشدار داد. مخالفاني 
كه دفتر تحقيقات ف��درال امريكا )اف بي آي( به 
آنها هش��دار داده بود س��ه مخالف عربستاني و 
يك فعال عرب هس��تند كه همگ��ي در امريكا 
اقامت دارند و با جمال خاش��قجي روزنامه نگار 
منتقد عربستاني، روابطي داشتند. خاشقجي در 
كنسولگري عربس��تان در استانبول كشته شد. 
كشته شدن اين منتقد سعودي باعث شد تا دولت 
تركيه انگشت اتهام خود را سوي شخص محمد 
بن سلمان وليعهد سعودي، گرفته و او را مسوول 

اين قتل بخواند. 

انهدام گروهك وابسته 
به اخوان المسلمين در كويت

دس��تگاه امنيتي وي��ژه وزارت كش��ور كويت از 
شناسايي و انهدام يك گروهك تروريستي وابسته 
به گروه اخوان المسلمين خبر داد كه پيش از اين نيز 
حكم هايي شامل 15سال حبس از سوي دستگاه 
قضايي مصر عليه آنها صادر ش��ده بود. به گزارش 
العربيه، وزارت كشور كويت اعالم كرد، اين گروهك 

فراري در مصر، در كويت مستقر شده بودند. 

   ب�راي متفك�ران چپ گراي�ي چ�ون 
بيسويچ و ورثيم و واقع گراياني چون والت 
و ماي�كل ماندلبوم و تف�اوت بين ليبرال ها 
و نئومحافظ�ه كاران يعن�ي ج�ان ك�ري و 
پاول ولفويت�ز چيزي بي�ش از تفاوت هاي 
تاكتيكي نيست. به گفته والت، هر دوي آنها 
ايده اس�تثناگرايي امريكايي را در آغوش 
مي گيرن�د، از برتري منكوب كننده نظامي 
حمايت  و هدف ترويج ارزش هاي ليبرال در 
هر گوشه اي از جهان را تاييد مي كنند. اين 
نوعي جمع بندي جانبدارانه است. اما بايد 
توجه كرد مواردي كه از قلم افتاده به اندازه 

مواردي كه به آنها توجه شده، مهم هستند

برش
  »ورثي�م« م�ورخ دانش�گاه كلمبي�ا، 
اس�تدالل ك�رده از زم�ان پاي�ان جنگ 
س�رد ليبرال ها با ايده نئومحافظه كارانه 
برتري نظام�ي امريكا احاطه ش�ده اند و 
همين مس�اله آنه�ا را وادار ك�رده كه به 
سياست جنگ بي پايان تن دهند. ورثيم 
نوش�ته: به همين دليل بوده كه ليبرال ها 
وقتي ب�ا تجليل ترام�پ از ارتش روبه رو 
شدند، ساكت ماندند. او در اين باره گفته: 
ليبرال ها به همين دلي�ل براي چند دهه 
نتوانس�تند مانع جنگ و خشونت شوند. 
آنها به دليل مش�ابهي نتوانس�تند روند 

رشد نابرابري را معكوس كنند

برش
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عكسروز

چهرهروز

تجليل از محمدعلي بهمني
محمدعلي بهمني، شاعر و غزل سراي پيشكسوت، در پنجمين اجالس شاعران هم سرا تجليل مي شود. امير عبدالحسيني، دبير اين اجالس، 
از تجليل از محمدعلي بهمني در »نشست شاعران آزاد ايران« كه قرار است روز يك شنبه ٢٣ تير ٩٨ و مصادف با ميالد امام رضا)ع( در سالن 
همايش هاي صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران برگزار شود، خبر داد. او درباره اين تجليل گفت: استاد بهمني از چهره هاي شاخص و محبوب 
شعر معاصر به ويژه در قالب غزل سرايي است كه طي بيش از نيم قرن فعاليت شاعرانه، عالوه بر سرايش و ارايه اشعار متعدد، بر شعر معاصر نيز تاثير 
گذاشته است. اولين شعر او در سال ٣٠ و زماني كه ٩ ساله بود با انتخاب فريدون مشيري در مجله روشنفكر منتشر شد. فروردين امسال اين شاعر 

پيشكسوت وارد هفتادوهشتمين سال زندگي اش شد. با اين وصف اين هنرمند عرصه شعر و ادب نزديك به ٧٠ سال است كه شعر مي سرايد.

بازارهنر

نگاهي به كنسرت هاي روزهاي پاياني تير 

افتتاح   چهار سوي خيال مجسمه سازان در خانه هنرمندان 

اجراي دو نمايش از الهام كردا و صابر ابر 

در نيمه سوم تير ماه جاري نزديك به ۱۵ اجراي پاپ و 
بيش از ۱۵ اجرا در سبك هاي سنتي، كالسيك و تلفيقي 
اجرا خواهند داشت. همچنين سه كنسرت خارجي نيز 
در تهران اجرا خواهند كرد. در روزهاي پاياني اين ماه سه 
اجرا به بانوان اختصاص داده شده است. اين كنسرت ها 
شامل اجراي كنسرت »گروه بهارآفرين و گروه حركت 
مانتره« در ۳۱ تير و نمايش موس��يقي »سرزمين من 
ايران« در ۲۶ تير در فرهنگسراي نياوران و اجراي گروه 
نواي مس��تانه در ۲۷ تير در تماش��اخانه مهر، هستند. 
بليت هاي كنس��رت هاي گروه امو در ۲۲ تير در سالن 
ميالد نمايش��گاه، گروه ماكان در ۲۴ تير در برج ميالد، 
مهدي يراحي ۲۶ تير در برج ميالد، محسن ابراهيم زاده 
در ۲۷ اين ماه در برج ميالد و فرزاد فرخ در ۳۱ تير واقع در 
سالن ميالد نمايشگاه به طور كامل به فروش رسيده اند. 
كنس��رت رضا يزداني در ۲۲ تير در ب��رج ميالد برگزار 
خواهد ش��د. همچنين تاالر وحدت در دو روز ۲۳ و ۲۴ 
تير ميزبان كنسرت ترانه هاي قديمي خواهد بود. اجراي 
آذربايجاني داريوش دهري در ۲۴ تير در فرهنگسراي 
نياوران به روي صحنه خواهد رفت. در روز ۲۷ تير نيز دو 
اجراي سياوش پاالهنگ در پرديس تئاتر تهران و گروه 
پازل بند در سالن ميالد نمايش��گاه برگزار خواهد شد. 
كنسرت احسان خواجه اميري در روز ۳۰ تير در سالن 
ميالد نمايشگاه برگزار خواهد شد. اجراي ماكان اشگواري 
و امي��ر صارمي براي روزهاي ۲۷ و ۲۸ تير در برج آزادي 
تمديد شده است. كنسرت با من بخوان از عليرضا قرباني 
تا ۲۷ تير در كاخ سعدآباد برگزار خواهد شد. فرهنگسراي 

نياوران ميزبان اجراهاي گروه موسيقي هماهور در ۲۵ تير، 
گروه نغمه رامشگر در ۲۹ تير و سه نوازي پيمان يزدانيان، 
رضا عسگرزاده و حس��ام اينانلو در ۲۲ و ۳۰ تير خواهد 
بود. تاالر رودكي نيز ميزبان اجراهاي تكنوازي پيانوي 
پيام پهلوانيان در ۲۲ تير، گروه آيين در ۲۳ تير، رسيتال 
ويولن و پيانو در ۲۵ تير و كنسرت گروه دنگ دنگ در ۳۰ 
تير خواهد بود. همچنين كنسرت هاي آواري تبري در 
۲۲ تير، اركستر ملي ايران با حضور عليرضا افتخاري و 
نادر مرتضي پور در دو شب ۲۶ و ۲۷ تير و نمايش خسرو 
و شيرين در ۲۹ تير در تاالر وحدت برگزار خواهند شد. 
كنسرت پرواز هماي )شهريار( در ۲۷ تير در سالن همايش 
خليج فارس واقع در شهرستان شهريار و كنسرت گروه 
موسيقي صائب در حوزه هنري در ۲۸ تير اجرا خواهند 
كرد. سه اجراي خارجي يوگني گرينكو ۲۷ تير در سالن 
وزارت كشور، كنسرت گروه كر دولتي ارمنستان )شب 
گراميداش��ت كوميتاس( در ۳۰ تير در تاالر وحدت و 
كنسرت گروه كر دولتي ارمنستان )شب گراميداشت 

تيگران منصوريان( برگزار خواهد شد.

شش��مين نمايش��گاه گروهي آثار اعض��اي انجمن 
مجسمه س��ازان ايران با عنوان »چهارسوي خيال« 
جمعه ۲۱ تير در گالري ه��اي خانه هنرمندان ايران 
افتتاح شد. چهارسوي خيال مجسمه سازان در خانه 
هنرمندان ايران افتتاح شد. در اين نمايشگاه ۱۸۲ اثر 
از ۱۶۰ هنرمند به نمايش گذاش��ته شد. بنا بر سنت 
هميشگي چهارسوي خيال، آثار، به انتخاب هنرمندان 
و بدون داوري به اين نمايش��گاه راه يافته اند. عليرضا 
خاقاني )هنرمند مجسمه ساز( درباره چهارسوي خيال 
گفت: اين نمايشگاه آثار اعضاي انجمن مجسمه سازان 
است. بر اس��اس فراخواني كه از سوي انجمن اعالم 
شد، اعضا مي توانستند حداكثر ۳ اثر از كارهاي اخير 
خود را به نمايش بگذارند. ويژگي چهارس��وي خيال 
از ابت��دا تا امروز اين اس��ت كه انتخ��اب آثار به عهده 
خود هنرمندان بوده اس��ت. در واقع موضوع آثار اين 
نمايش��گاه »آزاد« بوده و هنرمند اي��ن امكان را دارد 
كه ايده و فضاهاي ش��خصي خاص خود را به نمايش 
بگذارد. اين موضوع باعث شده، نگاه خوب و حرفه اي 
از فضاي مجسمه س��ازي ايران را در نمايشگاه شاهد 
باشيم و در مجموع، برآيند خوبي از آثار مجسمه سازان 
كشورمان در مخاطبان مان ايجاد كنيم. آثار اين دوره 
از نمايشگاه نسبت به سال هاي گذشته كيفيت بهتري 

دارند و نمايشگاه مراحل پختگي خود را طي مي كند و 
به مرور به اعتبار و ارزش آن افزوده مي شود، اميدوارم 
در س��ال هاي آتي پيشرفت بيشتري داشته باشيم و 
كارهاي بهتري را ببينيم. همچنين بايد اشاره كنم 
كه فراهم كردن اين نمايش��گاه كار سنگيني بود و 
هيات مديره انجمن مجسمه سازان زحمات زيادي 
براي برگزاري آن كش��يدند. هومن سليمي، ديگر 
هنرمندمجمسه س��از و عضو هيات مديره  انجمن 
هنرمندان مجسمه س��از ايران نيز افزود: از ده سال 
پيش در انجمن مجسمه س��ازان نمايش��گاه هايي 
برپا مي كرديم ك��ه كارها داوري مي ش��د و برخي 
آثار انتخاب نمي شدند، بنابراين تصميم گرفتيم تا 
نمايشگاه »چهارس��وي خيال« را به گونه متفاوتي 

برگزار كنيم و داوري در نمايشگاه نداشته باشيم.

نمايش »چهار دقيقه« به نويسندگي نغمه ثميني 
ب��ا طراحي و كارگرداني الهام ك��ردا از ٣ مرداد اجرا 
مي شود و همچنين مخاطب مي تواند براي اولين بار 
نمايش��ي را تحت عنوان »همان چه��ار دقيقه« با 
طراح��ي و كارگرداني صابر اب��ر در همان روز و بعد 
از اجراي نماي��ش »چهار دقيقه« تماش��ا كند كه 
تكميل كننده داس��تان نمايش اول است.  نمايش 
»چهار دقيقه« ساعت ۱۹:۳۰ و »همان چهار دقيقه« 
ساعت ۲۱:۳۰ اجرا خواهد شد كه از يكشنبه ٢٣ تير 
خريد بليت اين نمايش ها از سايت »ايران كنسرت« 
امكان پذير است. در توضيح نمايش آمده است: چهار 
دقيقه روايت غياب است. روايت ناپديد شدن، نبودن، 
محو شدن. »همان چهار دقيقه«، روايت حضور است. 
روايت پيدا شدن، بودن، پديدار شدن. چهار دقيقه 
و همان چهار دقيقه، به تنهايي كامل اند. اما كنار هم 

كامل تر مي شوند. يك به عالوه يك، دو نمي شود، يك 
بزرگ تري مي شود. عوامل نمايش »چهار دقيقه« 
عبارتند از: نويسنده: نغمه ثميني، طراح و كارگردان: 
الهام ك��ردا، تهيه كننده: محمد قدس/ »موسس��ه 
فرهنگي هنري اين / جا ميان شهر« بازيگران: ستاره 
پسياني )مهمان از گروه تئاتر بازي(، حامد رسولي 

و شقايق دهقان. 

تاريخنگاري

آغاز به كار نخستين  مجلس خبرگان 
بيست و سوم تير ۱۳۶۲، نخستين دوره مجلس خبرگان 
رهبري آغاز به كار ك��رد. انتخابات اين دوره در ۱۹ آذر 
۱۳۶۱ هجري خورشيدي در سراسر كشور و با شركت 
۱۸ ميليوني مردم ايران برگزار شده بود.  امام خميني 
)ره( در پيامي به نمايندگان نخستين مجلس خبرگان 
رهبري گفتند: »... و اكنون ش��ما اي فقهاي ش��وراي 
خب��رگان و اي برگزيدگان ملت س��تمديده در طول 
تاريخ شاهنشاهي و ستمش��اهي! مسووليتي را قبول 
فرموديد كه در رأس همه مسووليت هاس��ت و آغاز به 
كاري كرديد كه سرنوشت اسالم، ملت رنجديده، شهيد 
داده و داغديده در گرو آن است. تاريخ و نسل هاي آينده 
درباره شما قضاوت خواهند كرد و اولياء بزرگ خدا ناظر 
آراء و اعمال شما هستند. كوچك ترين سهل انگاري و 
مسامحه و كوچك ترين اعمال نظرهاي شخصي و خداي 
نخواس��ته تبعيت از هواهاي نفساني كه ممكن است 
اين عمل شريف الهي را به انحراف كشاند، بزرگ ترين 
فاجعه تاريخ را به وجود خواهد آورد. اگر اس��الم عزيز و 

جمهوري اسالمي نوپا به انحراف كشيده شود، سيلي 
بخورد و به شكست منتهي شود، خداي نخواسته اسالم 
براي قرن ها به طاق نس��يان سپرده مي شود و به جاي 
آن اسالم شاهنش��اهي و ملوكي جايگزين آن خواهد 
ش��د....« در اولين نشس��ت مجلس خبرگان رهبري، 
آيت اهلل علي اكبر مشكيني به عنوان رييس، علي اكبر 
هاشمي رفسنجاني نايب رييس و آقايان مومن و طاهري 

خرم آبادي، به عنوان منشي هيات رييسه انتخاب شدند. 
اين دوره از مجلس خبرگان س��ه اج��الس فوق العاده 
برگزار كرد. اج��الس اول ۱۹ آبان ۱۳۶۴ بود كه در آن 
آيت اهلل منتظري به عنوان قائم مقام رهبري انتخاب شد، 
هرچند بعد ها حوادثي پيش آمد كه منجر به استعفاي 
آيت اهلل منتظري و عزل وي از قائم مقامي رهبري شد. 
دومين اجالس در خ��رداد ۱۳۶۸ براي تعيين دومين 
رهبر جمهوري اسالمي  پس از رحلت امام بود و سومين 
اجالس هم در مرداد ۱۳۶۸ بع��د از تصويب بازنگري 
قانون اساس��ي توسط مردم برگزار شد. تعداد جلسات 
رس��مي اين مجلس، هر سال يك جلسه و در مجموع 
هشت جلسه بود و چنانچه سه جلسه فوق العاده نيز بر 
آن افزوده شود، اين مجلس يازده جلسه در ظرف هشت 
سال دوره فعاليت خود برگزار كرد. نخستين مجلس 
خبرگان رهبري، عالوه بر تنظيم و تصويب مقدماتي 
آيين نامه خود و تاسيس دبيرخانه اي دايمي در قم، چند 

مصوبه مهم و سرنوشت ساز داشت.

میراثنامه

سرنوشت هيروشيما در انتظار محوطه هاي باستاني 
عادِت آتش زدِن محوطه ه��اي تاريخي براي حذف 
علف هاي هرز از يك سو، دوده هايي كه براي هميشه 
به ي��ادگار بر تن س��ازه هاي تاريخي مي نش��ينند و 
هنوز راهكاري كارشناس��انه براي ح��ذف آنها از تن 
تاريخ نداريم، از س��وي ديگر و در نگاه سوم اشتباه در 
قدمت سنجي كه محوطه هاي تاريخي قرار گرفته در 
مسير آتش را هميش��ه با خود همراه مي كند، آتِش 
جهنمي را به ياد مي آورد كه تاريخ را در خود مي سوزاند 
... آتش گرفتن علف هاي هرز در محوطه هاي باستاني 
و تاريخ��ي هر چند در حال تبديل ش��دن به اتفاقي 
طبيعي و عادي در محوطه هاي تاريخي و باس��تاني 
اس��ت، اما اگر اين اتفاق را از ديد باس��تان شناسان 
و متخصص��ان زمين شناس��ي كه در طول س��ال با 
رخدادهاي اينچنيني و آسيب هاي بعد از آن مواجه 
مي شوند، نگاه كنيم، مي توانيم به تاثيري كه اين اتفاِق 
طبيعي و عادي البته از ديِد مسووالِن ميراث فرهنگي 
روي محوطه هاي تاريخي دارند، نگاهي كارشناسانه 
داشته باش��يم. كورش محمدخاني، دانش آموخته 
دكتري باستان شناسي از فرانسه و مدرس دانشگاه 
شهيد بهشتي، و تيمش تنها باستان شناسي است كه 
در مجموعه باستان شناسي فعاليت ژئوفيزيك انجام 
مي دهد، او كه تاكنون تجربه انجام مطالعات ژئوفيزيك 
در محوطه هاي تاريخي ۲۹ استان كشور را دارد، يك 
بار با اين اتفاق در كرمانشاه مواجه شده است. او نخست 
از اين تجربه اش به ايسنا مي گويد: حدود ۱۵ روز قبل 
درخواست انجام مطالعات ژئوفيزيك در بيستون و 
روي تپه اي احتمااًل اسالمي مطرح شد كه كشاورزان 
قرار است در اطراِف تپه اي تاريخي كار كنند، بنابراين 
بايد عرصه و حريم تپه مش��خص ش��ود، در تصوير 
اوليه اي كه ديدم علف و خار و خاش��اك زيادي روي 
تپه بود، درخواست كردم به كشاورزان بگويند علف ها 
را وجين كنند تا در زمان پيمايش با مشكلي مواجه 
نش��ويم، وقتي به محوطه رفتم، ديدم كل محوطه را 
آتش زده اند. وي با بيان اينكه در صبح روزي كه قرار 

بود كار خود را آغاز كند، هنوز دود از آن محوطه به هوا 
مي رفت، ادامه مي ده��د: معمواًل وقتي يك محوطه 
تاريخي آتش مي گيرد، قدري مغناطيس زمين باال 
مي رود، فكر كردم اين اتفاق مي تواند روي نقشه هاي 
مغناطيسي تاثيرگذار باشد، با توجه به دانسته هايم 
از گذشته، اين بحث براي خودم چالش شده بود كه 
اين آتش س��وزي روي محوطه و بررسي هايم تأثير 
مي گذارد يا خي��ر؟ محمدخاني علت آتش زدن تپه 
توسط كشاورزان به گفته خودشان را اين طور توضيح 
مي دهد: »عشاير روي تپه تاريخي مستقر شده بودند، 
هر چه از آنها درخواس��ت كرده ايم از تپه دور ش��وند 
تا علف ها را وجين كنيم، اي��ن كار را انجام نداده اند، 
س��رانجام مجبور به آتش زدن تپه شديم تا عشاير از 
روي تپه جابه جا شوند.« او با اشاره به اينكه كشاورزان 
فكر مي كردند كار خوبي انجام داده اند و حتي با افتخار 
از آن حرف مي زدند، مي افزايد: وقتي به آنها توضيح 
دادم، با ناراحتي گفتند نمي دانس��تند ممكن است 
حتي آس��يبي به محوطه وارد كند وگرنه هرگز اين 
كار را انجام نمي دادند، با دو كارگر به راحتي اين كار را 
انجام مي دادند. اين باستان شناس اما تاكيد مي كند: 
بعد از انجام عمليات ژئوفيزيك و بررس��ي نقشه ها، 
متوجه شده كه آن آتش سوزي تأثيري روي محوطه 
نداشته است. وي با بيان اينكه درصورتي آتش روي 
محوطه تاريخي تأثير مي گذارد كه دماي آتش از ۴۰۰ 
درجه باالتر برود و ادامه مي دهد: در حالت معمولي اگر 

 فقط خار و خاش��اك آتش بگيرد، دماي آتش حدود
 ۷۰ درجه اس��ت، اما در صورت��ي كه جنگل ها آتش 
بگيرند و بس��وزند آن دما مي تواند ب��ه ۱۲۰۰ درجه 
هم برس��د. اين مدرس دانشگاه ش��هيد بهشتي، با 
تاكيد بر اينكه در درجه حرارت كم، آتش سوزي در 
محوطه هاي تاريخي مانند هگمتانه يا تخت جمشيد 
و نيز دود حاصل از آتش، روي محوطه ها تأثير منفي 
مي گذارد، بيان مي كند: هر چند ممكن اس��ت اين 
تأثير روي آثار سنگي ديرتر اتفاق بيفتد، اما تأثيري 
كه روي آثار خشتي دارد، به واسطه كربني كه روي آن 
مي نشيند مي تواند در قدمت سنجي محوطه اثرگذار 
باشد. او اين نوع از كربن را هر چند كربن ۱۴ نمي داند، 
اما مي افزايد: اگر زماني بخواهيم آزمايش كربن ۱۴ 
روي اين س��ازه ها انجام دهيم، هر چند آن كربن ۱۴ 
نيست، اما تأثير منفي خود را مي گذارد و از سوي ديگر 
احتمال تغيير در قدمت آثار نيز وجود دارد. او از سوي 
ديگر بروز اين اتفاق در محوطه هاي تاريخي را عالوه 
بر اينكه از ديدگاه منظري در گردشگري تأثيرگذار 
مي داند، تأثيرگذاري تدريجي دوده ها و كربن آن روي 
محوطه هاي تاريخ��ي خطرناك مي داند و مي گويد: 
قطعًا و به مرور زمان، اين تأثيرگذاري در محوطه هاي 
خشتي انجام مي شود، اما هيچ كس فكر نمي كند كه 
چطور مي توان دوده ها و كربن نشس��ته روي خشت 
را پاك كرد، كاري كه اصواًل روي سازه هاي معاصر با 
فشار آب زياد انجام مي شود. محمدخاني با اشاره به 
تأثيري كه اثرات ناشي از جنگ جهاني دوم و بمباران 
اتمي هيروشيما و ناكازاكي روي آثار تاريخي داشته اند، 
ادامه مي دهد: كربن ۱۴ بعد از وقوع اين اتفاقات بعضًا 
باعث تغيير در قدمت سنجي ها شده است و باعث بروز 
اشتباه در برخي از تاريخ ها شده است. كربن ۱۴ هر اثر 
تاريخي كه بخواهيم اندازه بگيريم تا ۱۹۴۵ ميالدي 
قابل تاييد دقيق است، وگرنه بعد از آن احتمال زيادي 
براي اشتباه وجود دارد، چون اين فاجعه روي كل دنيا 

تأثير منفي خود را گذاشته است.

ايستگاه

»كريستوف والتس« باز هم با 
»جيمز باند« دشمني مي كند

»مرد نامرئي« شناخته شد

بازيگر برنده اسكار در فيلم 
»جيمز باند ۲۵« بار ديگر 
در نقش دشمن جيمز باند 
نقش آفريني مي كند. به 
گزارش ورايتي، يك عضو 
ديگر از خان��واده »جيمز 
باند« به فيلم در دس��ت 
س��اخت اي��ن مجموعه 

پيوس��ت. به گفته منابع كريستوف والتس بار ديگر 
نقشش را با شخصيت دش��من قسم خورده جيمز 
باند يعني بلوفيلد در »باند ۲۵« تكرار مي كند. والتس 
اولين بار در فيلم »اس��پكتر« كه جديدترين فيلم از 
مجموعه »جيمز باند« است در نقش دشمن باند ظاهر 
شد و نقش شخصيتي را ايفا كرد كه پيش از او توسط 
دونالد پليزنس، مكس فون س��يدو و تلي ساواالس 
در فيلم هاي قبل ايفا ش��ده بود. جديدترين فيلم از 
مجموعه باند هم اكنون در لندن در حال فيلمبرداري 
است و والتس نيز از جمله بازيگراني است كه براي ارايه 
مجدد نقش شخصيت خودشان همراه اين مجموعه 
هستند. دنيل كريگ، رالف فاينس، لئا سيدو و نائومي 
هريس ديگر بازيگراني هستند كه از قسمت هاي قبل با 
اين مجموعه همراه بوده اند. »باند ۲۵« را كري جوجي 
فوكوناگا كارگرداني مي كند و رامي ملك بازيگر برنده 
اسكار، آنا د آرماس، الشانا لينچ، ديويد ِدنسيك، بيلي 
مگنوس��ن، دالي بن صالح، جفري رايت، بن ويشاو 
و روري كينير بازيگراني هستند كه در اين قسمت 
به گروه پيوس��ته اند. بخش هايي از اين فيلم ابتدا در 
جاماييكا فيلمبرداري شد و اكنون در حال فيلمبرداري 
در لندن است و سپس گروه براي بقيه كار به ايتاليا و 
نروژ مي روند. جديدترين فيلم هايي كه والتس با آنها 
ديده شده شامل »آليتا: فرشته جنگ« براي فاكس و 

»جورج تاون« بوده است. 

اوليور جكسون كوهن به 
عنوان بازيگر نقش اصلي 
»مرد نامرئي« انتخاب شد. 
به گزارش ورايتي، بازيگر 
فيلم »تسخيرش��دگي: 
عمارت هي��ل« به گروه 
بازيگ��ران پ��روژه جديد 
بلوم هاوس-يونيورسال 

پيكچرز پيوست و نقش اصلي را از آن خود كرد. »مرد 
نامرئي« كه با الهام از فيلم كالسيكي با شخصيت 
هيواليي س��اخته مي شود نخس��تين بار در قالب 
فيلمي در سال ۱۹۳۳ ساخته شد و كلود رينس در 
نقش اصلي ديده شد. اين فيلم كه اقتباسي جديد 
از رم��ان علمي-تخيلي اچ. جي.ولز اس��ت، درباره 
شيمي داني است كه موفق به كشف اسرار نامرئي 
شدن مي ش��ود و اين خاصيت را در هنگام تركيب 
كردن مواد مختلف پيدا مي كند. ابتدا جاني دپ با 
كمپاني يونيورسال قراردادي امضا كرد تا در نقش 
مرد نامرئي جلوي دوربين ب��رود اما چندي پيش 
اعالم شد حضور او منتفي شده است. تاكنون اليزابت 
ماس، آلديس هوج، هريت دير و استورم ريد براي اين 
پروژه انتخاب شده اند. اين فيلم قرار است در سيدني 
اس��تراليا در اواخر همين ماه جلوي دوربين برود. 
يونيورسال اعالم كرده است ۱۳ مارس روز اكران فيلم 
خواهد بود. فيلمنامه اين تريلر را لي واِنل مي نويسد و 
خودش آن را كارگرداني مي كند. وي كه تهيه كننده 
اجرايي فيلم هم خواهد بود، كارگرداني، نويسندگي و 
تهيه كنندگي اجرايي تريلر علمي تخيلي »آپ گريد« 
را در سال ۲۰۱۸ انجام داد و نويسنده و تهيه كننده 
»توطئه آميز: آخرين كليد« بود. جكسون كوهن 
بازيگر نقش لوك كرين در سريال نتفليكس با عنوان 
»تسخيرش��دگي: عمارت هيل« بود كه قرار است 
فصل دومش هم تهيه شود. وي بازيگر نقش جاناتان 

هاركر در سريال »دراكوال« در سال ۲۰۱۳ هم بود.

دليل حذف واليبال ايران از نگاه بهنام محمودي

۹ ماه بالتكليفي براي كشتي ايران 

پيشكسوت واليبال در مورد عملكرد ايران 
مقابل برزيل گفت: تيم ملي ايران خوب بود 
و كاري كرد كه برزيلي ها كاًل تمركزشان را از 
دست دادند و ترسيدند. در شبي كه عالي بوديم و در دفاع 
و حمله كم اشتباه و جنگنده ظاهر شديم، باختيم. تيم ملي 
واليبال ايران جمعه شب با شكست دو بر سه برابر برزيل 
از صعود به مرحله نيمه نهايي ليگ ملت ها بازماند. بهنام 
محمودي، پيشكسوت در مورد ديدار ايران برابر برزيل به 
ايسنا گفت: از بازي جمعه شب لذت بردم. بازيكنان ايران 
جسور بودند و برزيل شانسي برد. حق ايران بود كه برنده 
بازي باشد اما متأسفانه در ورزش چنين اتفاق هايي مي افتد 
كه يك تيم با وجود شايستگي حذف مي شود و جذابيت 
آن هم به اين اتفاقات است. او در ادامه افزود: برزيل تيمي 
با تجربه است اما اين تيم را هيچ وقت تا اين اندازه خوار و ذليل 
نديده بوديم. بازيكناني كه سال ها در عرصه هاي بزرگ بازي 

مي كردند شب گذشته برابر ايران پر اشتباه بودند.

انتخابات فدراسيون كشتي نبايد حتي با تاييد نشدن 
صالحيت سه نفر به اما و اگر كشيده شود و وزارت ورزش 
با برگزاري آن در روز چهارشنبه مي تواند ثابت كند كه 
منافع و آرامش كش��تي بر منافع فردي اولويت دارد. در 
حالي ك��ه تنها چهار روز تا برگ��زاري مجمع انتخاباتي 
فدراسيون كشتي باقي مانده اما حاشيه هاي اين انتخابات 
تمامي ندارد. بعد از حرمت شكني هايي كه در اين مدت 
اخير كشتي را وارد حاشيه كرده بود اكنون نوبت به تاييد 
نشدن صالحيت سه كانديدا رسيده تا اما و اگرهايي در 
برگزاري يا عدم برگزاري مجمع به وجود آورد و كشتي 
را وارد حاشيه جديدي كند. فدراسيون كشتي از ۹ ماه 
پيش كه رسول خادم استعفا كرد، در بالتكليفي به سر 
مي برد تا اينكه باالخره وزارت ورزش اعالم كرد انتخابات 
اين فدراسيون قرار اس��ت ۲۶ تير برگزار شود. در ميان، 
بحث تاييد صالحيت ها معضل جدي��د انتخابات اين 
فدراسيون شده به  طوري كه عليرضا دبير، امير خادم و 
عباس جديدي احراز صالحيت نشده اند و شنيده شده كه 
نامه رسمي احراز صالحيت ها نيز به وزارت ورزش ابالغ 

شده اما در اين ميان هنوز پاسخ روشني نسبت به تاييد 
صالحيت ها رسماً از سوي وزارت ورزش اعالم نشده است. 
البته چند ماه پيش هر زمان صحبت از برگزاري انتخابات 
فدراسيون ها مي شد، محمدرضا داورزني عنوان مي كرد 
برگزاري مجامع فدراسيون هاي مدال آور در اولويت است 
اما در عمل كشتي آخرين فدراسيوني است كه انتخابات 
آن قرار است برگزار شود، بنابراين اين انتظار وجود دارد 
كه حداقل در همان ۲۶ تير تكليف كشتي هم مشخص 
شود تا بيش از اين زمان براي اين رشته مدال آور از دست 

نرود و بيش از اين درگير حواشي نشود. در همين ۹ ماه 
بالتكليفي شاهد به وجود آمدن حاشيه هاي زيادي براي 
اين رشته بوديم و به نظر مي رسد ديگر وقت آن رسيده 
تمام حرف و حديث ها و حواشي به پايان برسد و با برگزاري 
انتخابات، كش��تي در فضاي آرام ت��ري كار خود را براي 
گرفتن سهميه المپيك پيش ببرد. البته يك نكته مهم 
را هم نبايد فراموش كرد كه صالحي اميري چند هفته 
پيش در لوزان سوييس به اللوويچ رييس اتحاديه جهاني 
كشتي قول داده كه انتخابات در تير ماه برگزار مي شود 
و اگر اين اتفاق روز چهارش��نبه نيفتد، مي تواند تبعات 
خارجي هم داش��ته باشد كه مهم ترين آن بي اعتمادي 
اللوويچ و حساس شدن به ماجراي انتخابات فدراسيون 
كشتي ايران است.  اگر تحت هر شرايطي ۲۶ تيرماه تكليف 
رييس فدراسيون كشتي مشخص نشود، مسووالن ورزش 
بايد تبعات اين اتفاق را در مسابقات جهاني پيش رو، كسب 
سهميه هاي المپيك و در نهايت نتايج المپيك را به جان 
بخرند، چرا كه بيش از اين بالتكليفي ورزش اول، لطمات 

جبران ناپذيري را به همراه خواهد داشت.

ورزشي
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