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انرژيوصنايعوابسته|
مهم ترين الزم��ه رونق اقتصادي و رش��د صادرات در 
هر كش��ور پيش بيني پذير بودن اقتصاد و مولفه هاي 
اقتصادي است. از اين رو يكي از مهم ترين مولفه هاي 
اقتصادي، نرخ ارز در هر كش��وري است. متاسفانه به 
دليل قيمت گذاري هاي دس��توري ك��ه آفت اقتصاد 
شده، اقتصاد ما از كمترين پيش بيني پذيري برخوردار 
است. چراكه با اس��تفاده از سياس��ت قيمت گذاري 
دستوري تنها مي توان براي مدت محدودي قيمت ها 
را مهار كرد و بعد از مدتي با رها ش��دن فنر قيمت ها 
شاهد رش��د افسارگس��يخته و غيرقابل پيش بيني 
قيمت ه��ا خواهيم ب��ود. بنابراي��ن ايجاد ي��ك بازار 
متشكل ارزي كه با اصول اقتصاد و بر اساس مكانيزم 
عرضه و تقاضا ايجاد مي شود مي تواند بهترين راه حل 
در جه��ت اصالح مولفه هاي اقتص��ادي و پيش بيني 
پذير كردن اقتصاد باش��د. ايجاد اين بازار متشكل كه 
كامال بر اس��اس عرضه و تقاضا و قيمت گ��ذاري آزاد 
اس��ت، س��بب مي ش��ود، فقط خريداران واقعي در 
بازار مش��اركت كرده و كمترين انگيزه سوداگرانه به 
وجود آيد. ب��ا قيمت گذاري واقع��ي عرضه كنندگان 
و دارندگان ارز نيز ترقيب مي ش��وند ك��ه دارايي هاي 
ارزي خود را به راحتي در ب��ازار عرضه كنند. با ايجاد 
اين سازوكار ديگر تمام بگير و ببندهاي ارزي متوقف 
و از هدررفت وقت و زم��ان ب��راي دزد و پليس بازي 
ارزي نيز جلوگيري مي شود. مدل كلي بازار به نحوي 
طراحي شده است كه در فاز اول، معامالت نقدي ارز 
)اسكناس( راه اندازي و ساير روش هاي معامالت ارزي 

در مراحل بعد گس��ترش مي يابد. بازار كارگزارمحور 
بوده و عمليات مديريت بازار توس��ط تش��كلي خود 
انتظام انجام شده و بر اساس دستور العمل هاي مصوب 
بانك مركزي فعالي��ت خواهد كرد. ضمنًا سيس��تم 
سفارش��ات و معام��الت مبتني بر س��فارش خواهد 
بود. دس��تاورد ديگري ك��ه راه اندازي بازار متش��كل 
معامالت ارزي مي تواند داش��ته باش��د، زمينه سازي 
براي كاهش تعداد نرخ هايي اس��ت كه اينك براي ارز 
وجود دارد. به عبارت ديگر، با ايجاد اين بازار، قيمتي 
در معامالت توافقي كش��ف مي ش��ود كه عميق تر و 
بااعتبارتر از نرخ هاي صرافي، سنا، بانكي، غيررسمي 
و… اس��ت و احتماال جايگزين همه آنها خواهد شد. 
همچنين صادركننده ه��ا در اين ب��ازار مي توانند ارز 
خود را به راحتي بفروش��ند و طبيعتا واردكننده نيز 
مشكلي براي تامين ارز خود نخواهد داشت و مي توانند 
ارز موردنياز خود را از طري��ق اين بازار تامين كنند. با 
ايجاد اين بازار متشكل به مهم ترين هدف اقتصادي 
كه همان پيش بيني پذير بودن است، نيز دست پيدا 
مي كنيم. مش��اركت كنندگان بازار ارزي مي توانند با 
استفاده از داده هاي به دست آمده از اين بازار نسبت به 
پيش بيني نرخ ارز دست پيدا كنند و بتوانند نسبت به 
برنامه ريزي بلندمدت براي انجام سرمايه گذاري هاي 
خود بپردازند. نكته اي كه باي��د مدنظر قرار گيرد اين 
است كه دولت بايد از وسوس��ه مداخله بي جا در اين 
بازار دست كشيده و اجازه دهد اصول اقتصادي بر اين 
بازار حكمفرما باشد تا به اهداف و برنامه هاي مدنظر 
اين بازار دست يافته شود. با رعايت اين موارد مي توان 
اميدوار ب��ود كه اقتصاد در ريل صحي��ح قرار گرفته و 
رشد متوازن و پايدار اقتصادي و صادراتي حاصل شود.

بازار متشكل ارزي راه حل اصالح مولفه هاي اقتصادي
حسينحقگو|

تحليلگراقتصادي|
صرف نظر از جو س��نگين سياس��ي كه پيرامون س��فر 
نخست وزير ژاپن به كشورمان وجود دارد و البته بيراه هم 
نيس��ت اما در اليه اي عميق تر اين سفر مي تواند بهانه اي 
باشد براي تعمق و تامل در ريشه يابي بسياري از مشكالت 

و چالش هاي توسعه اي امروز كشورمان. 
كشور ژاپن همواره يكي از الگوها و كانون هاي مورد توجه ما 
ايرانيان بوده است و در تاريخ توسعه خود همواره نيم نگاهي 
به اين كشور داشته ايم. اين توجه به دوران مشروطيت و 
نوشته هاي طالبوف تبريزي بازمي گردد و همزماني عصر 
سپهس��االر با دوران ميجي )1912- 1868(. دوراني كه 
ژاپن به سرعت راه نوسازي را در پيش گرفت و كشورمان 
نيز تحت تاثير زمانه خود و انديشه ترقي حركت در مسير 
اصالحات را آغاز كرد. مسيري كه همچنان با وجود نهضت 
مشروطيت، نهضت ملي شدن نفت و انقالب اسالمي افتان 
و ناالن در حال پيمودن آنيم و كشور ژاپن به مقصود خود 

رسيده و در باالترين رتبه هاي توسعه يافتگي. 
عنصر اصلي در آغاز اين تحوالت در بيش از يك قرن قبل 
را »تحول ذهني« مي دانن��د. تحولي كه »جهت اصليش 
دانش علمي يقيني و اصالت عقل بود؛ موضوعش تجسس 
در قوانين و كوشش آدمي در تسخير طبيعت بود و نهايتش 
زندگي نيكو داشتن« )دكتر فريدون آدميت- انديشه ترقي 
و عصر سپهساالر(  مولفه هايي كه در الگوي توسعه كشور 
ژاپن به خوبي آشكار است. كشوري كه در فقدان بسياري 
از منابع طبيعي و ذخاي��ر معدني و ان��رژي، آن چنان كه 
مثال كش��ورمان از آنها برخوردار اس��ت، با اتكا به دانش و 
عقل و خرد و واقع انديشي توانست باالترين و پايدارترين 
رشدهاي اقتصادي را كس��ب نمايد و جزو دو، سه اقتصاد 
برتر جهان شود. ژاپني ها اين اصل مهم را ثابت كردند كه 
در مسير توسعه آنچه اهميت دارد نه »كمبود منابع« بلكه 
»مديريت منابع« است. همچنين نشان دادند كه توسعه 
امري مستمر و پوياست و در مركز آن »انسان« قرار دارد 
و تعامل و صل��ح و گفت وگو با جهان، مولفه اي كه ش��ايد 
پس از صدمات عظيم دو جن��گ جهاني آن را به گفتمان 
توسعه اي خود افزودند.  در مقدمه سند چشم انداز 2020 
كشور ژاپن مي خوانيم: »چش��م اندازي كه ما در اين سند 
براي آينده ژاپن ارايه مي كنيم ح��ول دو مفهوم بنيادين 
مي چرخد: كشوري كه به جوانانش انگيزه و اميد مي دهد 
و ملتي كه نقشي مثبت در جامعه بين المللي دارد و كامال 
مورد اعتماد اس��ت. چهار هدف اصلي ما: بازسازي نظام 
حكمراني، دستيابي به س��المت مالي و بازسازي تامين 
اجتماعي، نوسازي اقتصاد و تقويت بنيادهاي رشد و ايفاي 
نقش در صلح و شكوفايي جهاني است... تدابير الزم براي 
تحقق اين اه��داف عبارتند از: اصالح��ات بنيادين نظام 
مالياتي، تامين اجتماعي و نظ��ام صنعتي، ايجاد محيط 
مناس��ب براي فعاليت بخش خصوصي و گشايش رو به 
جهان و ...« )ماهنامه خبري- گفتماني الگوي اس��المي 
ايراني پيشرفت - شهريور 97(.   در كشورمان اما متاسفانه 
همچنان در بر همان پاشنه گذش��ته مي چرخد و گمان 

داريم كه كشوري ثروتمنديم و نياز به كار سخت و تالش 
خالقانه و پيگير نداريم و مي توانيم با ات��كا به منابع خام 
و طبيعي كشورمان كه البد بي نهايت اس��ت و لذا نياز به 
»مديريت« كردن هم ندارد به توسعه را در آغوش  يريم. لذا 
از جيب نسل هاي آتي خرج مي كنيم و صادرات نفت و مواد 
معدني و محصوالت متكي به منابع طبيعي و... را افتخار 
خود مي دانيم. نگرشي كه از آن به پارادايم »رفاه مبتني بر 
اضمحالل منابع« ياد شده است؛ »رفاهي كه منابع موجود 
كش��ور، اعم از منابع طبيعي و منابع مالي كشور را صرف 
رفاه حال مردم« مي كند.  رويه اي كه امروز ابرچالش هاي 
آب و محي��ط زيس��ت، بيكاري، بح��ران نظ��ام بانكي و 
صندوق هاي بازنشستگي، كس��ري بودجه، تامين مالي 
بنگاه ها و كاهش شديد قدرت خريد جامعه را پديد آورده 
است. ابرچالش هايي كه »هيچ كدام از بيرون به ما تحميل 
نشده اند بلكه همه آنها حاصل تصميماتي بوده است كه 

خودمان اخذ كرده ايم« )دكتر مسعود نيلي-96/7/3( 
مصداقي از اي��ن پارادايم نابودگر را مي توان در س��خنان 
اخير معاون معدني وزارت صمت مشاهده كرد آنجايي كه 
از موفقيت ه��اي صادراتي بخش معدن و ص��دور حدود 
8.5ميليارد دالر مواد و محصوالت معدني در اين بخش 
س��خن مي گويد و در ضمن اين خبر را كه ذخاير معدني 
كشور تا س��ال 1409 يعني 10، 11 س��ال ديگر به اتمام 

مي رسد را نيز تاييد مي كند!
خبري كه از سوي نهاد پژوهشي مجلس نيز در قالب اين 
عبارات تاييد مي شود: »امر اكتشاف منابع معدني در كشور 
به دليل در اولويت قرار نگرفتن و عدم توجه سياست گذاران 
دچار آش��فتگي و عقب ماندگي نگران كننده اي است... و 
تداوم اي��ن وضعيت صنايع معدني كش��ور را در آينده اي 
نه چن��دان دور با بحران تأمين م��واد اوليه مواجه خواهد 
ساخت« )الزامات توسعه اكتشاف منابع معدني و ارتقاي 
جايگاه سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور - 

مركز پژوهش هاي مجلس- خرداد 98( 
در مجموع مي توان به سفر نخست وزير ژاپن از اين دريچه 
نيز انديش��يد كه ت��ا پارادايم هاي ذهن��ي و راهبردهاي 
توس��عه اي خود را تغيير ندهي��م و با محور ق��راردادن و 
اتكا به خالقيت و ابتكار و نوآوري هاي انس��اني و نه منابع 
طبيعي و معدن��ي و ان��رژي ارزان و در ارتب��اط و تعامل 
هوش��مندانه با جه��ان )آن چنان كه جامع��ه ژاپن كرده 
است(، مس��ير توس��عه ميهن مان را ريل گذاري نكنيم، 
تالطمات سياسي ما را هر روز بيش از پيش در تونل هاي 
تنگ و تاريك اسير و س��رگردان خواهد كرد .  تغيير اين 
 مس��ير نيز با توجه به وابستگي و دلبس��تگي هاي قبلي 
)path dependency( كاري س��هل و س��اده نيست 
و امري است صعب و دشوار. مسيري كه نقطه آغاز آن به 
تعبير دكتر نيلي با تغيير در »تصوير آرماني« بلندمدتي 
روي خواهد داد ك��ه در ذهن مديريت سياس��ي جامعه 
نقش بسته است و نيز درس آموزي از »تجربيات جهاني«، 
»تجربيات داخلي« و »علم اقتصاد«، كه اقتصاد ايران را در 
دور باطل قرار داده است و سفر نخس��ت وزير ژاپن پس از 

بيش از 40 سال مي تواند تلنگري براي تحول باشد! 

به بهانه سفر آبه
يادداشتسخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

به بهانه سفر »آبه«
صرف نظر از جو سنگين 
پيرامون  سياس��ي كه 
ژاپن  سفر نخست وزير 
به كشورمان وجود دارد 
و البته بيراه هم نيست 
اما در الي��ه اي عميق تر 
اي��ن س��فر مي توان��د 
بهان��ه اي باش��د براي 
تعمق و تامل در ريشه يابي بسياري از مشكالت 
و چالش هاي توس��عه اي امروز كشورمان.  كشور 
ژاپن همواره يك��ي از الگوه��ا و كانون هاي مورد 
توجه ما ايرانيان بوده است و در تاريخ توسعه خود 
همواره نيم نگاهي به اين كش��ور داشته ايم. اين 
توجه به دوران مشروطيت و نوشته هاي طالبوف 
تبريزي بازمي گردد و همزماني عصر سپهساالر 
ب��ا دوران ميج��ي )1912- 1868(. دوراني كه 
ژاپن به سرعت راه نوس��ازي را در پيش گرفت و 
كش��ورمان نيز تحت تاثير زمانه خود و انديش��ه 

ترقي حركت در مسير اصالحات را آغاز كرد. 

حسينحقگو

 همين صفحه  

يادداشت

بازار متشكل ارزي راه حل 
اصالح مولفه هاي اقتصادي

مهم تري��ن الزمه رونق 
رش��د  و  اقتص��ادي 
صادرات در هر كش��ور 
پيش بيني پذي��ر بودن 
مولفه هاي  و  اقتص��اد 
اقتصادي است. از اين 
رو يك��ي از مهم تري��ن 
مولفه ه��اي اقتصادي، 
نرخ ارز در هر كش��وري است. متاسفانه به دليل 

قيمت گذاري هاي دستوري كه...

كالن

تاسيس» بانك توسعه« براي 
تامين مالي پروژه هاي عمراني

روز دوشنبه س��ازمان برنامه و بودجه طرح اصالح 
ساختار بودجه كشور را منتشر كرد. هدف از انتشار 
اين طرح نظر خواهي از كارشناسان و اقتصاددانان 
است. گذش��ته از اين موضوع به نظر مي آيد كه در 
كنار اصالح ساختار بودجه، دولت در نظر دارد يك 
خانه تكاني اساسي در سياست هاي اقتصادي كشور 
انجام دهد. براي مثال در اين بخش كه در پي مي آيد 
دولت در نظر دارد اصالحات اساس��ي در خصوص 
پرداخت يارانه، نوع برداشت از صندوق توسعه ملي 
و حتي براي تامين مالي پروژه هاي عمراني صورت 
دهد كه در اين ارتباط پيش بيني ش��ده براي مورد 
آخر يعن��ي تامين مالي پروژه ه��اي عمراني،  بانك 
توس��عه،  تاس��يس كند.  به گزارش »تعادل«، در 
بخش دوم اصالحات س��اختاري بودجه كل كشور 
آمده است:   با توجه به سهم قابل توجه مخارج دولت 
از توليد ناخال��ص داخلي، در ص��ورت بهبود نحوه 

هزينه كرد منابع، دستيابي به اهداف تصريح شده...
3

 سخنگوي قوه قضاييه  از ابالغ آيين نامه 
رسيدگي به اموال مسووالن خبر داد 

سفر نخست وزير ژاپن  به تهران تا چه اندازه به سياست هاي تامين انرژي ژاپن مربوط است؟

قانون »از كجاآورده اي«  
اجرايي شد

نقش نفت در سفرآقاي »آبه«

خبر

سخنگوي ش��وراي عالي امنيت ملي گفت: هيچ 
كش��ور س��ومي در آزادي زكا نقش نداشت و اين 
اقدام صرف��ا بنا بر درخواس��ت »ميش��ل عون« 
رييس جمهور لبنان و وس��اطت »س��يد حسن 

نصراهلل« دبيركل حزب اهلل لبنان انجام گرفت. 
به گزارش ايس��نا، كيوان خس��روي در گفت وگو 
با پايگاه خبري »العهد« لبن��ان گفت: جمهوري 
اسالمي ايران »نزار زاكا« ش��هروند لبناني تحت 
بازداش��ت در ايران را در چارچ��وب همكاري دو 
جانبه با لبنان، اظهار حسن نيت و تقويت پيوندها 
ميان دو ملت آزاد كرد. وي در پاس��خ به س��والي 
در مورد تابعيت امريكايي »ن��زار زاكا« و احتمال 
ايفاي نقش كشور سومي در آزادي او تصريح كرد: 
هيچ كشور س��ومي در آزادي زاكا نقش نداشت و 
اين اقدام صرفا بنا بر درخواس��ت »ميشل عون« 
رييس جمهور لبنان و وس��اطت »س��يد حسن 

نصراهلل« دبيركل حزب اهلل لبنان انجام گرفت. 
سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي ايران با اشاره 
به نقش سيد حسن نصراهلل در اتخاذ اين تصميم 
گفت: باتوج��ه به نقش مهم و موثر آقاي ميش��ل 
عون در حماي��ت از جريان مقاوم��ت در لبنان به 
درخواس��ت وي پاس��خ مثبت داده ش��د. كيوان 
خسروي خاطرنشان كرد: برخوردي كه طي مدت 
بازداش��ت در تهران با »ن��زار زاكا« صورت گرفت 
به طور كامل با معيارهاي قانوني و رعايت حقوق 
قضايي و انس��اني محكومان مطاب��ق بود و حتي 
خدمات و تس��هيالتي كه به او ارايه شد، بيشتر از 
خدماتي بود كه به ديگر زندانيان ارايه مي ش��ود. 
گفتني است براساس مستندات دستگاه امنيتي 
ايران، نزار زاكا با دس��تگاه اطالع��ات امريكا عليه 
جمهوري اسالمي همكاري داش��ته و از اين رو به 
10 سال حبس محكوم ش��ده بود. »سارا هاكبي 
سندرز« س��خنگوي كاخ س��فيد روز سه شنبه از 
ايران به خاطر آزادي »نزار زاكا« ش��هروند لبناني 

مقيم امريكا قدرداني و تشكر كرد.
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، وي با اشاره 
به بازگشت نزار زاكا، افزود: به خاطر آزادي اين فرد 
در ايران، سپاس��گزاريم. وي از پاسخگويي به اين 
س��وال كه آيا دولت امريكا در تضمين آزادي زاكا 

دخيل بوده است يا نه، خودداري كرد.

 نزار زاكا به درخواست 
 ميشل عون و وساطت 

نصراهلل آزاد شد

مجلس

رييس كميس��يون اقتص��ادي مجلس ش��وراي 
اس��المي گفت: امريكايي ها دنبال اين هس��تند 
كه ما هيچ م��راوده اقتص��ادي با ديگر كش��ورها 
نداشته باشيم. اما موافقتنامه هايي كه در چند روز 
گذشته در مجلس تصويب ش��د، نشان مي دهد 
ما با وجود خواس��ت امريكا در حال گشايش هاي 
اقتصادي هس��تيم. »محمدرضا پ��ور ابراهيمي« 
در گفت وگو ب��ا ايرنا گف��ت: امريكايي ه��ا به اين 
نتيجه رسيدند كه جنگ اقتصادي كه عليه ملت 
ايران به راه انداخته اند، ديگر كارس��از نيست، بعد 
وارد بحث نظامي ش��دند ك��ه آن را هم كارس��از 
نديدند، به همي��ن دلي��ل االن وارد بحث مذاكره 
اقتصادي ش��ده اند. وي با بيان اينكه امروز فضاي 
اجم��اع جهاني هم به نف��ع اي��ران در حال تغيير 
است، اظهار داشت: به نظر مي رسد تصميمي كه 
در ش��وراي امنيت ملي- درباره كاهش تعهدات 
برجامي ايران- گرفته ش��د، واكنش اروپايي ها را 
در پي داشته است. با اين حال جمهوري اسالمي 
ايران با كس��ي تعارف ندارد و منافع خود را از همه 
كشورها باالتر مي داند. او با تاكيد بر حمايت قاطع 
مجلس از مصوبه شوراي عالي امنيت ملي تصريح 
كرد: ابتكار عمل ايران، اروپايي ها را به دس��ت و پا 
انداخته اس��ت تا راهكارهاي اقتصادي پيدا كنند 
و اين مس��اله منج��ر به گش��ايش هاي اقتصادي 
براي ايران خواهد شد. پور ابراهيمي با بيان اينكه 
هر چه اين گشايش ها بيشتر باش��د، حتي اگر به 
نتايج مشخصي هم نرسند، عوامل رواني مخرب 
اقتصادي كش��ور را تضعيف خواهند كرد، افزود: 
واقعيت آن اس��ت كه ايران از گردنه تحريم عبور 
كرده است و هر چه تأثير منفي كه قرار بود از اين 
ابزار فش��ار به ايران وارد شود، وارد ش��ده است و از 
اين به بعد ايران اس��ت كه مي تواند منافع خود را 
ايجاد كند. پور ابراهيمي با اشاره به سفر وزير امور 
خارجه آلمان و نخست وزير ژاپن به ايران تصريح 
كرد: با مشروح مذاكراتي كه از وزير خارجه آلمان 
ديديم، به نظرم مي رسد آنها با دست خالي به ايران 
آمده اند و انتظار دارند با دست پر برگردند، در حالي 
كه جمهوري اسالمي ايران ديگر به اين شيوه تعامل 
تن نخواهد داد. وي يادآورش��د: نخست وزير ژاپن 
اگر بتواند با پيشنهادهاي اقتصادي گشايشي در 
اجراي تعهدات برجامي جامع��ه بين الملل ايجاد 
كند، مي توانيم همكاري هاي آينده را داشته باشيم، 
در غير اينصورت حضور نخس��ت وزي��ر ژاپن هم 
نفعي براي ما نخواهد داشت. وي اضافه كرد: ايران 
از حدود هفت سال پيش با منطقه اوراسيا در حال 
مذاكره بود كه حال در شرايطي كه در تحريم به سر 
مي بريم اين موافقتنامه به سرانجام رسيده است و 

مي تواند كمك مناسبي براي اقتصاد كشور باشد.

پورابراهيمي: 
در حال گشايش مراودات 

اقتصادي هستيم

صنعت،معدن و تجارت

شبهات دريافت كنندگان 
ارز ارزان
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مع��اون اول رييس جمهوري با اش��اره ب��ه اينكه بايد 
مهارت ه��اي اخالقي در كنار مهارت ه��اي حرفه اي و 
شغلي آموزش داده شود، گفت: جهت گيري آموزشي 
بايد به سمت تربيت نيروهاي حرفه اي و كارآمد سوق 
پيدا كند. به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني معاون اول 
رييس جمهوري، »اس��حاق جهانگي��ري« در اولين 
جلسه ش��وراي عالي آموزش و تربيت فني، حرفه اي و 
مهارتي كه ديروز به رياست وي برگزار شد، تاكيد كرد: 
نرخ بيكاري در ميان فارغ التحصيالن دانشگاهي كشور 
نسبت به سايرين باالتر و اين موضوع به دغدغه اي براي 
خانواده ها تبديل شده است. وي بر لزوم آسيب شناسي 
درباره عدم جذب فارغ التحصيالن دانشگاهي به بازار 
كار تاكيد كرد و افزود: بايد برنامه اي منس��جم و دقيق 
براي حل اين مش��كل و امكان جذب فارغ التحصيالن 
به بازار كار تدوين شود. معاون اول رييس جمهوري با 

بيان اينكه جهت گيري آموزشي در كشور بايد به سمت 
تربيت نيروهاي حرفه اي و كارآمد سوق پيدا كند، اظهار 
داشت: با وجود تعداد فراوان مراكز آموزشي و دانشگاهي 
و تربيت نيروي انساني تحصيل كرده اما به دليل فقدان 
مهارت هاي الزم در فارغ التحصيالن، امكان جذب اين 
افراد در بنگاه هاي اقتصادي فراهم نيست. جهانگيري 
ادامه داد: ضمن آنك��ه بنگاه هاي اقتصادي نيز ترجيح 
مي دهند به جاي پرداخت حقوق باال به افراد تحصيل 
كرده، از افرادي ك��ه مدرك تحصيلي پايين تري دارند 
اما داراي مهارت هستند، استفاده كنند. وي بيان كرد: 
آموزش در مراكز آموزش��ي و دانشگاه هاي كشور بايد 
به گونه اي انجام ش��ود كه بنگاه هاي اقتصادي به اين 
باور برسند كه استفاده از فارغ التحصيالن دانشگاهي 
مي تواند ب��ه ث��روت و ارزش افزوده آنه��ا اضافه كند و 

بازدهي كار را باال مي برد.

معاون اول رييس جمهوري: 

جهت گيري آموزشي، تربيت نيروهاي حرفه اي باشد

دولت

محمدپارسا

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 
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سخنگوي قوه قضاييه از ابالغ آيين نامه قانون رسيدگي به دارايي مسووالن خبر داد 

قانون »از كجا آورده اي«  اجرايي  شد
گروه  ايران|

سخنگوي دستگاه قضا در چهارمين نشست خبري خود 
با نمايندگان رسانه ها به تش��ريح آخرين وضعيت آراء و 
احكام قضايي پرداخت و به پرسش هاي خبرنگاران درباره 

پرونده هاي افراد مشهور پاسخ داد.
به گزارش ميزان اسماعيلي خاطرنشان كرد: فصل گرما 
در پيش است و برخي مومنين احساس نگراني مي كنند 
كه نكند خداي نكرده تحت تاثير شرايط جوي، برخي از 
شهروندان، الزامات اس��امي و ايراني و قانوني را مراعات 
نكنند. وي با توصيه به رس��انه ها مبني بر بازنش��ر قانون 
حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر، يادآور ش��د: 
اين قانون بس��يار قانون خوبي است. اسماعيلي به برخي 
از ويژگي هاي اين قانون اش��اره كرد و افزود: ماده سه اين 
قان��ون امر به مع��روف و نهي از منكر را ناظ��ر به رفتاري 
مي داند كه علني باش��د و تجس��س را اجازه نداده است. 
وي با اش��اره به تصويب و اباغ و اجرايي شدن آيين نامه 
مربوط به قانون رسيدگي به دارايي مقامات و مسووالن و 
كارگزاران نظام جمهوري اسامي اظهار كرد: اين تصويب 
با تاخير مواجه شده بود كه رياست قوه قضاييه بيان كرد 
وظيفه ما اجراي قانون است و معطل ماندن هيچ قانوني 
را نمي پذيريم. از قوانيني كه معطل مانده بود، اجراي اين 
قانون بود كه معطل آيين نامه ب��ود و در اين مدت كوتاه، 
آيين نامه جامعي ب��راي اين قانون تدوي��ن و تصويب و 
ديروز اباغ شد. س��خنگوي قوه قضاييه به بيان برخي از 
مفاد اين آيين نامه اشاره كرد و ادامه داد: اين آيين نامه دو 
گروه مسووالن را ديده است كه گروه اول مشموالن اصل 
١٤٢ قانون اساسي هستند شامل رييس جمهور و وزرا و 
برخي مقامات ارشدي كه در اصل ١٤٢ آمده است كه بايد 
در آغاز و پايان دوره مس��ووليت اموال و دارايي هاي خود 
را اعام كنند تا قوه قضاييه بررس��ي نمايد و اگر افزايش 
نامتعارفي داش��ته باشد، رس��يدگي و نتيجه را به مردم 
گزارش كند. اس��ماعيلي تصريح كرد: گ��روه دوم خيل 
عظيمي از مسووالن در رده هاي مختلف مانند استانداران، 
فرمانداران، نمايندگان مجلس و تمام مقامات قضايي را 
شامل مي شود كه بيشترين شمول را در حوزه قوه قضاييه 
دارد و هركس عهده دار منصب قضا شد، مطابق اين قانون 
و آيين نامه آن، بايد اموال و دارايي هاي خود را در آغاز دوره، 
هنگام تبديل وضعيت ها و تغيير سمت ها و نيز در پايان 
دوره به سامانه اي كه اعام شده، اظهار كند. وي ادامه داد: 
سامانه اي براي ثبت و ضبط اموال و دارايي هاي خود فرد، 
همسر و فرزندان ديده شده و دايره شمول آن فوق العاده 
گس��ترده است و بس��ياري از مقامات نظامي و انتظامي، 
مقامات اجرايي، اعضاي ش��وراي ش��هر كان شهر ها و 

شهرستان ها و شهرداران را نيز شامل مي شود.

    آخرين وضعيت نزار زاكا
وي در ادامه در پاسخ به سوالي در خصوص آخرين وضعيت 
نزار زاكا جاسوس لبناني – امريكايي و اينكه آيا با آزادي 

وي موافقت شده يا خير گفت: تقاضا براي آزادي مشروط 
اين تبعه لبناني را نيز در چارچوب قانون بررسي كرديم. 
تقاضاي فرد محكوم از س��يكل زندان، دادس��را و دادگاه 
مورد بررس��ي قرار گرفت و تقاضاي رييس جمهور لبنان 
نيز از سيكل دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي كشور و 
همچنين هماهنگي با جبه��ه مقاومت و حزب اهلل لبنان 

مورد بررسي قرار گرفت.
سخنگوي قوه قضاييه بيان داشت: بنابر اين ما با درخواست 
رييس جمهور لبنان در خصوص آزادي مشروط اين تبعه 
آنها مواجه شديم و حزب اهلل لبنان هم اجابت اين خواسته 
را براي كشور خود به مصلحت دانست؛ لذا اين درخواست 
را به دادگاه ارجاع داديم. وي افزود: مطابق قانون كساني 
كه 10 سال حبس داشته باشند، اگر حداقل يك سوم از 
دوران مجازات خود را س��پري كنند و در دوران مجازات 
از خود حسن رفتار نشان دهند و قرائن ثابت كند كه بعد 
از آزادي، مرتك��ب جرم نخواهند ش��د، در صورت تأييد 
اين وضعيت از سوي قاضي، مي توانند درخواست آزادي 
مشروط ارايه دهند. اسماعيلي بيان داشت: فرد مورد اشاره 
در دوران زندان از خود حسن رفتار نشان داد؛ همچنين با 
تأييد رييس جمهور لبنان و حزب اهلل اين اطمينان حاصل 
شد كه اين فرد بعد از آزادي مرتكب جرم مجدد نمي شود 
و در نهايت دادگاه ما امروز با آزادي مشروط نزار زاكا موافقت 
كرد و اين فرد تحويل نمايندگان دولت لبنان خواهد شد؛ 
بنابر اين در رابطه با اين امر، نه موضوع تبادل و نه موضوع 
سياسي و نه موضوع ديگري مطرح نبوده و اقدامات در اين 

رابطه در يك فرآيند قانوني صورت گرفته است.

    پرونده اخاللگران اقتصادي
س��خنگوي قوه قضاييه در ادامه در پاس��خ به س��وال 
خبرن��گار ميزان مبني بر آخرين وضعيت رس��يدگي 
به پرونده اخالگران و مفس��دان اقتصادي اظهار كرد: 
رسيدگي به پرونده هاي اخال در نظام اقتصادي جزو 
اولويت هاي دس��تگاه قضايي است. شعب ويژه با تمام 
توان در چارچوب مقررات به اين پرونده ها رس��يدگي 
مي كنند. حتي پيش بيني كرده ايم كه اگر الزم بود يك 
يا دو شعبه ديگر هم به شعب ويژه رسيدگي به اخال 
در نظام اقتصادي اضافه كنيم تا فرآيند رسيدگي به اين 

پرونده ها تسريع شود.
وي بيان داشت: در حد فاصل جلسه قبل و اين جلسه، 
يك حكم داشتيم كه هفته قبل اطاع رساني شد و آن 
حكم ناظر بر پرونده تعاون��ي البرز ايرانيان و وليعصر و 
حكم مربوط به فردي به نام آزاد و همدستان او بود كه 

قبا اطاع رساني شد.
اسماعيلي افزود: از هفته قبل تا االن احكام ديگري صادر 
شده كه در يك مورد از آنها براي مسلم بال پور و همسر 
وي به نام محبوبه صادقي به اتهام مشاركت در اخال 
در نظ��ام اقتصادي و حيف و ميل اموال عده اي از مردم 
در مناطق حاشيه نشين و مستضعف نشين شهرستان 

قم، پرونده اي تش��كيل شد و از اس��تان قم به تهران به 
شعب ويژه رسيدگي به اخال در نظام اقتصادي ارجاع 
شد. سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: متهم رديف اول 
اين پرونده مس��لم بال پور به تحمل ۲0 سال حبس و 
۵0 ضربه شاق در انظار عمومي و متهم رديف دوم اين 
پرونده محبوبه صادقي به تحمل 10 سال حبس و هر 
دو به ضبط اموال ناشي از جرم و رّد مال به شكات محكوم 
شدند. اسماعيلي با اشاره به ساير احكامي كه اخيراً در 
ارتباط با اخالگران نظام اقتصادي صادر ش��ده، گفت: 
چند مورد حكم ديگر با احكام دو و سه سال حبس نيز 
صادر شده؛ از جمله در استان فارس پيمان پشام فرزند 
عزيز به اتهام اخال در نظام پولي و ارزي كش��ور به سه 
سال حبس و ضبط كليه وجوهي كه به دست آورده و 

جزاي نقدي دو برابر وجوه مأخوذه، محكوم شد. 

    ماجراي سرعت عمل در پرونده نجفي
وي در ادامه در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه برخي 
مي پرس��ند چرا سرعت عمل در رس��يدگي به پرونده 
محمد علي نجفي در رابطه با ساير پرونده هاي قضايي 
ديگر ني��ز انجام نمي گي��رد، گفت: س��رعت عمل در 
دستگاه قضايي خواس��ت همه مردم است؛ به ويژه در 
پرونده هايي كه بازتاب اجتماعي دارد. برخي پرونده ها 
بازتاب اجتماعي ندارد و احساسات و عواطف عمومي را 

جريحه دار نمي كند؛ اما هر پرونده اي كه بازتاب اجتماعي 
داشته باشد و احساسات عمومي را جريحه دار كند، ما 
صراحتا اعام مي كنيم كه به اين قبيل پرونده ها، توأم 
با دقت و رعايت موازين قانوني، با س��رعت و به صورت 
ويژه رسيدگي مي كنيم. اسماعيلي بيان داشت: پرونده 
قتل ميترا استاد نيز در زمره اين پرونده هاست و اقتضاي 
رسيدگي ويژه را داشت و دارد. عاوه بر آن، اين پرونده 
از منظر قضايي يك پرون��ده جنايت خانوادگي كاما 
روشن اس��ت و رسيدگي به آن در مرحله تحقيقات در 
دادسرا با ابهامي مواجه نبود. وي در پاسخ به سوالي درباره 
آخرين وضعيت اشخاصي كه در روز كارگر اعم از كارگر و 
خبرنگار دستگير شدند گفت: در اين زمينه اكثر قريب به 
اتفاق آنها آزاد شدند و عدد بازداشتي ها ۵ نفر است و براي 
دو نفر آنها كيفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده 
و هنوز تعيين وقت نشده است و احتمااًل تا پايان هفته 
هم دادسرا براي سه نفر ديگر تصميم نهايي را مي گيرد.

    قانون جديد چك
اسماعيلي در پاسخ به سوالي درباره قانون جديد چك و 
اينكه بعد از دريافت كد رهگيري از بانك، دفاتر قضايي 
به دليل عدم آگاهي از قانون از اجراييه سر باز مي زنند، 
آيا قوه قضاييه برنامه اي در اين مورد دارد يا خير؟ گفت: 
اجراي اين قانون الزمه اش اين است كه كد رهگيري 

يكتا در گواهي عدم پرداخت را داش��ته باش��يم اما در 
برخي بانك ها اين كد رهگيري ايراد دارد. اشتباه ديگر 
اين قانون اين است كه اولويت اول اين است كه اجراييه را 
به جاي مرجع قضايي بايد از طريق مرجع ثبت پيگيري 
كنيم و با تدوين ساز و كارهاي اجرايي قطعا اين قانون به 
نحو كامل اجرا خواهد شد و ما حامي اجراي دقيق اين 
قانون از همه بخش ها هستيم. سخنگوي قوه قضاييه 
در پاسخ به سوالي درباره رسيدگي به تخلفات قيمتي 
در جامعه به ويژه خودروسازان و كاالهاي اساسي مردم 
گفت: در حوزه خودرو دستگاه قضايي ورود جدي پيدا 
كرده است و با بسياري از شركت هايي كه چه به صورت 
غيرمجاز فعاليت خودرويي مي كردند و چه كساني كه 
اعمال كاهبرداري مي كردند، شركت هاي زيادي تحت 

تعقيب قرار گرفته است.
به عنوان مثال كيفرخواس��ت ش��ركت عظيم خودرو 
و كيميا خودرو ۲۹ خرداد صادر ش��ده است. ما شاهد 
بوديم به نام يك خانم كشاورز شركت را ثبت كردند يا 
به نام يك راننده تاكسي شركت وارداتي خودرو ثبت 
كردند كه اين شركت ها شناسايي و تحت تعقيب قرار 
گرفتن��د. تكليف وزارت صمت، تعزيرات و...  اس��ت تا 
اقداماتي انجام دهند. بخشي كه در صاحيت تعزيرات 
است مكرراً اعام كرديم كه حمايت هاي الزم از تعزيرات 

را خواهيم داشت.

معاون اول رييس جمهوري عنوان كرد

ضرورت اصالح روندهاي اقتصادي براي جلوگيري از فساد
مع��اون اول رييس جمهور با بيان اينكه بخ��ش زيادي از 
تخلفات و سوءاستفاده ها در نظام پولي و بانكي اتفاق مي افتد، 
گفت: بانك مركزي بايد به عنوان اصلي ترين دستگاه ناظر بر 
عملكرد بانك هاي عامل با اقتدار كامل در انتخاب مديران 
حرفه اي و اعضاي هيات مديره بانك ها كه داراي صاحيت 

اخاقي و تخصصي هستند عمل كند.
اس��حاق جهانگيري در چهل و چهارمين جلس��ه ستاد 
هماهنگي مبارزه با مفاس��د اقتصادي ب��ا تاكيد بر اينكه 
آسيب شناسي تخلفات صورت گرفته بايد با جديت و دقت 
هر چه بيشتر دنبال شود، گفت: در مبارزه با فساد نبايد تعلل 
و سس��تي به خود راه دهيم و بايد با جديت در اين مس��ير 
گام برداريم و در عين حال از عملكرد نظام در امر مبارزه با 
فساد قاطعانه دفاع كنيم. معاون اول رييس جمهور با اشاره 
به اينكه متاسفانه شاهد تكرار فسادهاي مشابه در كشور 
هستيم، تصريح كرد: پرونده هاي فسادي كه كشف و با آنها 

برخورد شده است نبايد رها شوند، بلكه بايد ضمن برخورد 
با موارد مختلف فساد، رويه ها و روندها نيز اصاح شود تا از 
تكرار وقوع فسادهاي مشابه جلوگيري شود. جهانگيري 
اصلي ترين راه مبارزه با فساد و تخلفات اقتصادي را شفافيت 
دانس��ت و افزود: اگر فرآيندها اصاح ش��ود و عملكردها 
در معرض ديد عموم جامعه باش��د از بس��ياري تخلفات و 

سوءاستفاده ها جلوگيري خواهد شد.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه بخش زيادي از تخلفات 
و سوءاستفاده ها در نظام پولي و بانكي كشور اتفاق مي افتد، 
گفت: بانك مركزي بايد به عنوان اصلي ترين دستگاه ناظر 
بر عملكرد بانك هاي عامل با اقتدار كامل در انتخاب مديران 
حرفه اي و اعضاي هيات مديره بانك ها كه داراي صاحيت 
اخاقي و تخصصي هستند عمل كند و در مبارزه با فساد و 
تخلفات جدي باشد. جهانگيري با اشاره به سياست گذاري 
بانك مركزي در خصوص چك هاي تضميني اظهار كرد: 

اين اقدام نتايج مثبت و سازنده اي به همراه داشت و اميدوارم 
اينگونه برنامه ها و اصاح فرآيندهاي نادرس��ت در س��اير 

بخش هاي اقتصادي نيز با قاطعيت دنبال شود.
مع��اون اول رييس جمهور همچنين با اش��اره به گزارش 
دبيرخانه ستاد در خصوص كميته تخصصي فرادستگاهي 
آسيب شناسي شكل گيري مفاسد اقتصادي، از دبيرخانه 
ستاد خواست برنامه آسيب شناس��ي علل وقوع فساد را با 
جديت هر چه بيشتر دنبال كند و راهكارها و پيشنهادات الزم 
براي شناسايي گلوگاه هاي فسادخيز و نيز اصاح فرآيندها را 
در جلسات بعدي ارايه كند. جهانگيري همچنين با اشاره به 
فشارهاي سنگين اقتصادي از سوي امريكا عليه ملت ايران 
خاطرنشان كرد: امريكا 30 درصد اقتصاد دنيا را در اختيار 
دارد و به تعبير خودش��ان جنگ اقتصادي تمام عيار عليه 
جمهوري اسامي ايران به راه انداخته اند. آنها تصور مي كردند 
كه با اين فشارها، اقتصاد ايران به سرعت با فروپاشي مواجه 

خواهد شد، اما به فضل الهي نه تنها اهداف آنها محقق نشد 
بلكه روز به روز بر اقتدار كشور افزوده مي شود.

    علل اصلي شكل گيري مفاسد اقتصادي
در اين جلسه محسني اژه اي معاون اول قوه قضاييه نيز با 
بيان اينكه ضعف ها و اش��كاالتي در برخي بخش ها وجود 
دارد گفت: با وجود همه اين ضعف ها و با وجود فش��ارهاي 
بسيار سنگين دشمنان، اما به لطف خداوند و با همت مديران 
كشور وضعيت معيشت و امنيت در كشور قابل قبول است.

پزشكيان نايب رييس اول مجلس شوراي اسامي هم در اين 
جلسه با بيان اينكه ريشه تمام مشكات كشور نبود اطاعات 
و داده هاي دقيق براي تصميم گيري است گفت: اگر بانك 
اطاعاتي كامل وجود داشته باشد تصميم گيري ها با دقت 
بيشتر انجام خواهد شد و زمينه بروز تخلفات و فساد از بين 
خواهد رفت. در اين جلسه كه وزراي دادگستري، اطاعات، 
امور اقتص��ادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي، رييس 
سازمان برنامه و بودجه، رييس سازمان بازرسي كل كشور، 
رييس كل ديوان محاس��بات، دادستان عمومي و انقاب 
تهران، نمايندگان اطاعات س��پاه و نمايندگان مجلس 
شوراي اسامي عضو ستاد نيز حضور داشتند، دبير ستاد 

هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي گزارشي از جلسات 
برگزار شده كميته تخصصي فرادستگاهي آسيب شناسي 
و بازنگري در فرآيندها و گلوگاه هاي فسادخيز و پيشگيري 
از فساد مبتني بر پرونده هاي مفاسد كان اقتصادي كه با 
مشاركت قواي سه گانه و نهادهاي اطاعاتي و امنيتي برگزار 
مي شود، ارايه كرد. در اين گزارش علل اصلي شكل گيري 
مفاسد اقتصادي در نظام بانكي مورد آسيب شناسي قرار 
گرفت و ضمن تشريح پرونده هاي فساد در برخي بانك ها، 
راهكارهاي پيشگيرانه براي عدم تكرار اين تخلفات ارايه و 
مقرر شد اين جلسات براي بررسي و آسيب شناسي ساير 
موضوعات حوزه ضد فساد نيز ادامه يابد و راهكارهاي مربوطه 
استخراج و در ستاد مطرح شود. در ادامه اين جلسه پس از 
ارايه گزارش كميته تخصصي فرادستگاهي آسيب شناسي 
و بازنگري در فرآيندها و گلوگاه هاي فس��ادخيز، اعضاي 
جلسه نظرات و ديدگاه هاي خود را در خصوص اين گزارش 
ارايه كردند و راهكارهاي پيشگيري از بروز تخلفات و تكرار 
فس��ادهاي اداري و اقتصادي مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت. در اين جلس��ه همچنين نماينده اطاعات سپاه 
نيز گزارش��ي از نحوه برخورد با تعدادي از مفسدان بزرگ 

اقتصادي و شبكه هاي وابسته به آنها ارايه كرد.

فرار و دستگيري چند تن از 
سرداران سپاه صحت ندارد

سخنگو و مس��وول روابط 
عمومي كل سپاه پاسداران 
ه��دف دش��من از ط��رح 
ش��ايعات و ادعاهاي كذب 
علي��ه فرماندهان س��پاه را 
انتقام از محبوبيت روز افزون 
و معنادار اي��ن نهاد مردمي 
دانست. به گزارش سپاه نيوز؛ سردار سرتيپ دوم پاسدار 
رمضان شريف در پاسخ به سوالي پيرامون چرايي تاش 
دشمن در افزايش ش��ايعات و انتشار اخبار كذب اظهار 
داشت: با وجود آمال و آرزوهاي دشمنان در تروريستي 
اعام كردن سپاه و بر خاف تصور كاخ سفيد اين اقدام در 
داخل باعث شكل گيري وحدت و حمايت ملي و معنادار 
از سپاه شد كه به ويژه امريكايي ها را بسيار منفعل و دچار 
حيرت و گيجي كرد. سخنگوي سپاه خاطرنشان كرد: 
دش��منان درصدد برآمدند با بهره گيري از رسانه هاي 
وابسته و شبكه  هاي اجتماعي پس از تغييرات و تحوالت 
اخير در سطح فرماندهي سپاه به شايعه پراكني پيرامون 
سرداران و مسووالن و بعضاا خانواده آنان در سپاه بپردازند 
و در همين راستا به طرح اكاذيب مشمئزكننده اي مانند 
فرار از كشور يا دستگيري چند تن از سرداران سپاه از جمله 

سرداران نصيري، ربيعي، تواليي و ... مبادرت ورزيدند.

رونق توليد راهبرد اساسي 
برون رفت از تحريم ها

وزير دفاع گفت: رونق توليد 
راهب��رد اساس��ي و تنها راه 
برون رف��ت از چالش ه��اي 
موجود و مقابله با تحريم هاي 
ظالمانه نظام اس��تكباري 
است. به گزارش وزارت دفاع، 
امير سرتيپ حاتمي با حضور 
در ش��ركت صنايع هواپيما س��ازي وزارت دفاع )هسا( 
اصفهان از روند فعاليت هاي حوزه هوايي نيروهاي مسلح 
بازديد و در جريان آخرين اقدامات ساخت و توليد جنگي 
بومي كوثر قرار گرفت. وزير دفاع در بدو ورود به شركت 
صنايع هواپيما سازي وزارت دفاع اصفهان )هسا( با حضور 
در جمع مديران اين صنايع افزود: متخصصين پرتاش 
سازمان صنايع هوايي وزارت دفاع در طول 40 سال عمر 
پربركت نظام اس��امي با عزم جزم و اهتمام ويژه، تمام 
تاش خود را در راس��تاي ارتقاء قدرت رزم هوايي به كار 
گرفتند كه نمونه آن را در ساخت و توليد جنگنده بومي 
كوثر توسط فرزندان متخصص و متهعد سازمان صنايع 
هوايي در سال گذشته شاهد بوديم. امير سرتيپ حاتمي 
گفت: متخصصين صنايع هوايي وزارت دفاع مصمم اند 
در كمترين مدت زماني نسبت به توليد و ساخت تعداد 

بيشتري از جنگنده كوثر در سال جاري اهتمام ورزند.

مجريان انتخابات به قانون مداري 
و  بي طرفي توجه كنند 

معاون سياسي وزارت كشور 
و ريي��س س��تاد انتخابات 
گفت: وزارت كشور و ستاد 
انتخابات كشور و همچنين 
ستادهاي استاني، مجري 
انتخابات هستند و بايد دو 
كليد واژه اصلي قانون مداري 
و بي طرفي را س��رلوحه كار خود قرار دهند. به گزارش 
پايگاه اطاع رساني وزارت كشور، جمال عرف در همايش 
فرمانداران جديداالنتصاب با بيان اينكه مذاكره تحميلي 
و در ش��رايط فشار و تحريم بي معناست چرا كه منطق 
مذاكره يعني طرفين مذاكره در شرايطي برابر، متوازن 
و متعادل باشند، افزود: براي ايران، اين شرايط متعادل، 
بازگشت به ش��رايط قبل از ارديبهشت ۹۷ و چارچوب 
تعهدات برجامي است. رييس ستاد انتخابات كشور در 
بخش ديگري از سخنان خود، ضمن يادآوري اين نكته 
كه سال ۹۸ سال انتخابات است و بار سنگين اجرايي و 
برگزاري آن در شهرستان ها بر عهده فرمانداران است، 
گفت: وزارت كشور و ستاد انتخابات كشور و همچنين 
ستادهاي اس��تاني، مجري انتخابات هستند و بايد دو 
كليد واژه اصلي قانون مداري و بي طرفي را سرلوحه كار 

خود قرار دهند.

راه مبارزه با بدحجابي  شماره 
دادن به مردم نيست

ي��ك نماين��ده اصولگراي 
مجل��س در بي��ان راه حلي 
براي مبارزه با بدحجابي ابراز 
كرد: راه حل را بايد در بحث 
فرهنگي ديد. باي��د مردم 
را اقناع كني��م ولي راه حل 
شماره دادن نيست. عيلرضا 
سليمي در گفت وگو با ايلنا، در واكنش به اقدام دادسراي 
ارشاد مبني بر ارايه شماره تلفن به مردم جهت دريافت 
گزارش هاي مربوط به بدحجابي و اقدامات خاف عنف 
گفت: اينكه ما به مردم شماره بدهيم كه با بدحجاب ها 
برخورد كنيم، درمان درد نيست. اين نماينده اصولگراي 
مجلس دهم با بيان اينكه درم��ان درد در جايي ديگر 
است، اظهار داش��ت: درمان آنجايي است كه بعضي از 
آقايان به خاطر چند راي مباني اعتقادي مردم را سست 
كرده اند. آنها هستند كه بايد در قيامت پاسخ دهند، دنيا 
گذشت و شما هم رييس شديد و تمام هم مي شود. اين 
صندلي ها به كسي وفا نكرد اما آيا اين درست بود؟ وي در 
بيان راه حلي براي اين نوع مسائل موجود در كشور گفت: 
راه حل را بايد در بحث فرهنگي ديد. بايد مردم را اقناع 
كنيم. البته در كنار كار فرهنگي بايد با متجاهران برخورد 
الزم و قانوني انجام شود ولي راه حل شماره دادن نيست. 

گسترش سالح هاي هسته اي 
خطري براي صلح جهاني است

وزير امور خارجه آلمان بر اين 
عقيده است كه تاش ها براي 
خلع ساح هسته اي و عدم 
گسترش ساح هاي اتمي 
در بحران قرار گرفته است. 
به گفته وي اي��ن وضعيت 
)گس��ترش س��اح هاي 
هس��ته اي( خطري ب��راي صلح جهاني اس��ت. وي كه 
قبل از آغاز ديدار 1۸ وزير امور خارجه در اس��تكهلم كه 
روز سه شنبه برگزار ش��د سخن مي گفت تصريح كرد: 
ما بايد با اين روند منفي مقابله كنيم. وزراي امور خارجه 
سوئد و همچنين آلمان، و ديپلمات هاي ارشد كشورهاي 
آرژانتين، اتيوپي، فناند، اندون��زي، ژاپن، اردن، كانادا، 
قزاقس��تان، هلند، نيوزيلند، نروژ، س��وييس، اسپانيا و 
كره جنوبي در اين نشس��ت با هم به تبادل نظر خواهند 
پرداخت. هيچ يك از اين كش��ورها دارنده ساح اتمي 
نيستند. هايكو ماس در بخش ديگري از سخنانش تصريح 
كرد اين خوب است كه امروز در استكهلم بسياري كشورها 
گرد هم آمده اند تا قرارداد خلع ساح هسته اي را حفظ و 
تقويت كنند. وي اين قرارداد را از ۵0 سال پيش اساسي 
براي نظم هسته اي دانس��ته و گفت: بدون اين قرارداد 
امروز كشورهاي بيشتري ساح اتمي در اختيار داشتند. 
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چهرهها

رويموجخبر

    نخست وزير ژاپن با رهبر معظم انقالب ديدار 
مي كند؛پاد|

سخنگوي دولت گفت: شينزو آبه نخست وزير ژاپن 
در سفر دو روزه خود به ايران ضمن مذاكرات رسمي 
با دكتر حس��ن روحاني رييس جمه��وري با رهبر 
معظم انقاب اسامي نيز ديدار مي كند. علي ربيعي 
درمورد سفر شينزو آبه نخست وزير ژاپن به تهران، 
اظهار داشت: اين س��فر در چارچوب روابط سنتي و 
ديرينه دو كش��ور و در جهت توسعه روابط دو جانبه 
و گفت وگوهاي مورد عاقه طرفين انجام مي شود. 
سخنگوي دولت با بيان اينكه سفر نخست وزير ژاپن 
به ايران به دعوت رسمي رييس جمهوري ايران انجام 
شده، افزود: نخست وزير ژاپن در سفر خود به تهران 
در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه ۲۲ و ۲3 خرداد 
ضمن مذاكره با رييس جمهوري با رهبر معظم انقاب 

اسامي نيز ماقات مي كند.

    آينده برجام به اروپا بستگي دارد؛ايلنا|
وزير امورخارجه روسيه آينده برجام را وابسته به تاش 
اروپايي ها دانس��ت و گفت: توقع داريم كه نشست 
كميسيون مش��ترك برجام در ماه جاري ميادي 
برگزار شود. س��رگئي الوروف در مورد آينده برجام 
گفت: در رابطه با آينده برجام بايد بگويم كه همه چيز به 
كشورهاي اروپايي بستگي خواهد داشت و من خودم 
مشتاق شنيدن درباره دستاورد و نتيجه سفر هايكو 
ماس به ايران هستم. وزير خارجه روسيه افزود: فكر 
مي كنم كشورهاي اروپايي منتظر هستند تا اشتباهي 
از سوي ايران سر بزند و ايران خاف تعهدات برجامي 
خود عمل كند در اين شرايط اروپايي ها مي توانند به 
راحتي تعهدات برجامي خود را فراموش كنند و آنها 
را زير پا بگذارند. اگر چنين چيزي اتفاق بيفتد بسيار 

تاسف آميز است.

    س�خنگوي هي�ات رييس�ه مجلس تغيير 
كرد؛خانه ملت|

»اسداهلل عباسي« ديروز به عنوان سخنگوي هيات 
رييسه مجلس انتخاب شد. جلس��ه هيات رييسه 
مجلس شوراي اسامي بعد از ظهر ديروز برگزار شد 
و بر اساس قرعه كشي صورت گرفته اسداهلل عباسي 
به عنوان ناظر فرهنگي و س��خنگوي هيات رييسه 

مجلس انتخاب شد.

    مجمع تش�خيص مصلحت از علي مطهري 
شكايت نكرده است؛ايرنا|

يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام شكايت اين 
نهاد از علي مطهري، را رد كرد و گفت: هيچ موضوعي 
مبني بر ش��كايت از آقاي مطهري در صحن علني 
مجمع مطرح نش��ده و درباره آن رأي گيري نش��ده 
است. مجيد انصاري درباره اين موضوع كه آيا مجمع 
تشخيص مصلحت نظام از آقاي علي مطهري شكايت 
كرده يا نه، گفت درست نيست و چنين چيزي اصًا 
در صحن مجمع مطرح نشده است. هر مساله اي كه 
به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد قبًا در 
جلسه مجمع مطرح و بنابر تصميم اكثريت اعضا اقدام 
مي شود. محمدجواد جمالي، سخنگوي هيات نظارت 
بر رفتار نمايندگان ديروز اعام كرده بود كه شكايت 
مجمع تشخيص مصلحت نظام از علي مطهري در 

جلسه اين هيات بررسي شد..

    دستگيري مديرعامل فراري بانك سرمايه 
در اسپانيا ؛باشگاه خبرنگاران|

نماينده دادستان از دس��تگيري مديرعامل فراري 
بانك سرمايه در اسپانيا توسط پليس اينترپل خبر 
داد. هفتمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده هادي 
رضوي و 30 متهم ديگر بانك سرمايه ديروز در شعبه 
س��وم دادگاه جرايم اخالگران و مفسدان اقتصادي 
به رياست قاضي مسعودي مقام آغاز شد. قهرماني 
نماينده دادستان در جلسه دادگاه با اعام بازداشت 
يكي از متهمان اين پرونده كه متواري شده بود گفت: 
آقاي حيدرآبادي كه مديرعامل بانك سرمايه قبل از 
آقاي خاني بودند و در حين تحقيقات از كشور متواري 
و به اس��پانيا رفته بود، هفته گذشته توسط پليس 
اينترپل دستگير شد و تشريفات قانوني جهت اعاده 

وي در جريان است.

    طرح تشكيل وزارت بازرگاني از دستور كار 
خارج شده است؛فارس|

نماينده مردم مشهد در مجلس گفت: طرح تشكيل 
وزارت بازرگاني طبق شنيده ها با درخواست دولت از 
دستور كار مجلس خارج شده است. نصراهلل پژمانفر 
گفت: س��ه بار دولت براي احياي وزارت بازرگاني از 
مجلس درخواست كرده است و حتي رييس جمهور 
انتظار موافقت مجلس با احي��اي وزارت بازرگاني را 
داشت. با اين حال نمايندگان منطق را در طرح ها و 
لوايح رعايت كرده، با احياي وزارت بازرگاني مخالفت 

كردند.

در پيامي؛ 
 رهبر انقالب 

درگذشت همشيره دبيركل 
حزب اهلل لبنان را تسليت گفتند

حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي درگذش��ت 
همشيره حجت االسام والمسلمين سيدحسن 
نصراهلل دبيركل حزب اهلل لبنان را تسليت گفتند.

به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر مقام معظم 
رهبري متن پيام رهبر انقاب اس��امي به اين 

شرح است: 
بسمه تعالي

جناب مستطاب حجت االسام والمسلمين آقاي 
حاج سيدحسن نصراهلل دام اعزازه

درگذشت همشيره مكرمه را به جنابعالي و ديگر 
بازماندگان ايش��ان تسليت مي گويم و رحمت و 

غفران الهي را براي وي مسألت مي نمايم.
والسام عليكم و رحمه اهلل
سيدعلي خامنه اي
۲1 خرداد 13۹۸



پاورقي اقتصادي 3 كالن

در راستاي اصالحات ساختار بودجه كشور صورت مي گيرد 

بررسي عملكرد صندوق توسعه ملي نشان دادگزارش مركز پژوهش هاي مجلس از اجراي قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان نشان مي دهد 

تاسيس» بانك توسعه« براي تامين مالي پروژه هاي عمراني

سرمايه گذاري 41 ميليارد دالري از ذخاير ارزي خأل نظام جانشين پروري در دستگاه هاي اجرايي ايران

روز دوشنبه سازمان برنامه و بودجه طرح اصالح ساختار 
بودجه كش��ور را منتشر كرد. هدف از انتشار اين طرح 
نظر خواهي از كارشناسان و اقتصاددانان است. گذشته 
از اين موضوع به نظر مي آيد كه در كنار اصالح ساختار 
بودجه، دولت در نظر دارد يك خانه تكاني اساسي در 
سياست هاي اقتصادي كشور انجام دهد. براي مثال در 
اين بخش كه در پي مي آيد دولت در نظر دارد اصالحات 
اساس��ي در خصوص پرداخت يارانه، نوع برداش��ت از 
صندوق توسعه ملي و حتي براي تامين مالي پروژه هاي 
عمراني صورت دهد كه در اين ارتباط پيش بيني شده 
براي مورد آخر يعني تامين مالي پروژه هاي عمراني، 

 بانك توسعه،  تاسيس كند. 
به گزارش »تعادل«، در بخش دوم اصالحات ساختاري 

بودجه كل كشور آمده است: 
 با توجه به س��هم قاب��ل توجه مخارج دول��ت از توليد 
ناخالص داخل��ي، در صورت بهبود نح��وه هزينه كرد 
منابع، دس��تيابي به اهداف تصريح ش��ده در اس��ناد 
باالدس��تي از جمله فراهم ك��ردن كاالهاي عمومي، 
ايج��اد ثبات در اقتصاد كالن، ايجاد اش��تغال و بهبود 
معيشت تسهيل مي شود . خروج دولت از حوزه هايي 
كه ضرورتي به حضور نبوده اس��ت و افزايش عدالت و 
كارايي تخصيصي انواع يارانه هاي آش��كار و پنهان، به 
دولت در تأمين مناب��ع مالي الزم براي موارد مهمي از 
قبيل ارتقاي كيفيت خدمات آموزش��ي و بهداشتي، 
فراهم آوردن زيرساخت هاي توليد و اشتغال، توسعه 
متوازن كشور و تقويت حكمراني، امنيت و امور دفاعي 
كمك نموده و منابع الزم براي انجام اصالحات اقتصادي 

و بهبود اداره كشور را فراهم مي كند. 
ب��ا توجه ب��ه مالحظ��ات مذك��ور مح��ور اصالحات 

هزينه كردي سه ركن اصلي دارد: 
1- به منظور ارتقاي كارايي هزينه كرد بودجه، اصالح 
نظام يارانه اي، ارتقاي نظام تأمين اجتماعي و شناسايي 
مشمولين از اولويت هاي اصالحات ساختاري بودجه 
اس��ت. با توجه به شرايط ركود تورمي حاضر و كاهش 
درآمدهاي دولت و به منظور كاهش مشكالت معيشتي 
مردم، يك نظام تأمين اجتماعي كاراتر موجب بهبود 
پوشش درآمدي خانوارها خواهد شد. از اين رو ضروري 
است تا عالوه بر بهبود توزيع مطلوب منابع درون يك 
نسل، يك بازنگري جدي در مورد توزيع يارانه ها بين 
بخش هاي مصرفي و توليدي و همچنين شيوه توزيع 

منابع بين نسل هاي مختلف صورت پذيرد. 
2- براي افزايش كارايي نظام اداري و كاهش هزينه هاي 
دستگاه ها و ش��ركت هاي دولتي نياز است تا از طريق 
تقويت بخش هاي كارآمدتر دولت و ساماندهي و ادغام 
سازمان ها و فعاليت هاي موازي، فعاليت ها اولويت بندي 
شده، هزينه هاي غيرضروري كاهش يابد و هزينه هاي 
ضروري هم به صورت بهينه تري تخصيص داده شوند. 
3- ركن ديگر افزايش كارايي مخارج دولت، اهرم كردن 
منابع بودجه است؛ به طوري  كه هر يك رالن بودجه بتواند 
در تركيب با ديگر منابع مالي موجود در اقتصاد اثرگذاري 
بيشتري داشته باشد. جلب مشاركت بخش خصوصي 
در ارايه خدمات، توسعه مشاركت عمومي، خصوصي و 
نيز تأسيس بانك توسعه از جمله مهم ترين راهكارهاي 

پيشنهادي براي اهرم كردن منابع بودجه هستند.
بر اين اس��اس برنامه هاي زير در اين طرح، در دو افق 

كوتاه مدت و ميان مدت تدوين شده اند.
1-1كوتاه مدت

1-1-1-تأمين حداقل هاي معيشتي براي عموم مردم 
و اقشار آسيب پذير و اصالح يارانه هاي نقدي

 جه��ت ممانعت از كاهش قدرت خري��د روزانه مردم 
به ويژه قش��ر محروم و آسيب پذير و دهك هاي پايين 
درآمدي، الزم اس��ت ي��ك برنامه حمايت��ي موثر در 
آين��ده اي نزديك اجرا ش��ود. با توجه به چش��م انداز 
تحريم��ي پيش رو و ض��رورت اجتن��اب از وقوع تورم 
فزاينده، سياست حمايتي مذكور نبايد منجر به كسري 

بودجه دولت و متعاقبًا افزايش پايه پولي  شود. 
همچنين در حال حاضر، به دليل نبود نظام ماليات بر 
درآمد خانوار، دولت اشراف اطالعاتي بر سطح درآمد 
خانوارها ندارد و لذا بسيار محتمل است كه يارانه هاي 
پرداختي به اقشار خاص، به افراد نيازمند اصابت نكند. 
مطالعات موردي مبتني بر پايگاه هاي اطالعاتي وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نشان مي دهند اين پديده 
بسيار ش��ايع بوده اس��ت. لذا اصالح نظام هدفمندي 
يارانه ها با رويكرد حذف ياران��ه خانوارهاي برخوردار 
ضروري اس��ت. بر اين اس��اس، الزم اس��ت تا مشابه 
بس��ياري از كشورهايي كه مس��ير توسعه را به كمك 
اصالحات ساختاري طي كرده اند، عالوه بر تغيير مسير 
نظام ماليات گيري به سمت ماليات بر درآمد خانوار، با 
كمك تجميع پايگاه هاي اطالعاتي مختلف موجود و 
نيز ايجاد پايگاه هاي اطالعاتي جديد، پايگاه اطالعاتي 
جامعي ذيل س��اختار دولت الكترونيك تشكيل و بر 
اساس آن شاخص هايي از درآمد خانوار تهيه شده و از 
آنها براي حذف خانوارهاي پردرآمد از دريافت يارانه و 
نيز شناس��ايي خانوارهاي كم درآمد استفاده شود. در 
اين صورت كارايي نظام تخصيص يارانه ارتقا يافته و به 
عبارت ديگر با صرف هزينه يكسان، مي توان خانوارهاي 
مستحق تري را تحت پوشش قرار داد يا سبد حمايتي 

بزرگ تري را به افراد تحت حمايت اعطا كرد.
از اصلي ترين راهكارهاي تغيير وضع موجود، پرداخت 
نق��دي كافي )ي��ا در قال��ب كارت هاي اعتب��اري( به 
دهك هاي پايين درآمدي ضمن اطمينان از عدم كسري 
بودجه دولت براي ارايه خدمات اساسي مانند آموزش 
و بهداشت اس��ت. علت تاكيد بر نقدي بودن يارانه )يا 
اعتباري بودن آن( به اش��كاالت يارانه كااليي مربوط 
مي ش��ود. مهم ترين مشكالت و نارسايي هاي اينگونه 

يارانه را مي توان به شرح زير خالصه كرد: 
   ع��دم اصابت ياران��ه كااليي ب��ه صدك هاي پايين 
درآم��دي به دليل عدم امكان خريد بخش عمده اي از 
كاالهاي يارانه اي مانند گوشت حتي با قيمت ترجيحي

 اصابت ب��االي يارانه كااليي به كس��اني كه مصرف 
باالتري از اين كاالها دارند، كه عمدتاً از دهك هاي باالي 

درآمدي هستند.
 لطمه به توليدكنندگان داخلي كاالهاي مش��مول 
يارانه به دلي��ل وارد كردن محصوالت رقباي خارجي 

آنها با ارز ترجيحي
  خطاي شمول و عدم شمول باال به دليل ناكارآمدي ها 
و فسادهاي ناگزير در اجرا )اعطاي قدرت تخصيص به 

برخي عرضه كنندگان و ...( 
  مشخص نبودن معيارهاي روشن و شفاف براي تعيين 
كاالهايي كه بايد مش��مول يارانه قرار گيرند و متعاقبًا 

ايجاد حفره اي براي رانت خواري گروه هاي ذي نفوذ
  عدم امكان ارايه معيارهاي روش��ن و ش��فاف براي 
انتخاب عرضه كنن��دگان و واردكنن��دگان كاالهاي 
مشمول يارانه كه منجر به فساد و توزيع رانت خواهد 
شد.  از سوي ديگر نظام يارانه نقدي فعلي نيز خالي از 
ايراد نيست. مشكالت عمده اي كه نظام فعلي يارانه هاي 

نقدي با آنها مواجه است، عبارتند از: 
 ثابت بودن ميزان يارانه پرداختي كه با توجه به تورم 
ب��اال، قدرت خريد آن در طول زمان به ش��دت كاهش 

يافته است. 
 فشار مضاعف بر طبقات ضعيف به دليل تورم ناشي 
از كسري بودجه ايجاد شده حاصل از مبلغ پرداختي 

توسط دولت در ابتداي شروع طرح )سال 13۸۹( 
بنابراين برنامه اي ارايه خواهد شد كه متضمن پرداخت 
نقدي به خانوارها از مح��ل منابع پايدار و بدون نياز به 
دست اندازي به منابع بانك مركزي باشد و حداقل هاي 
معيشتي براي عموم مردم و مخصوصًا طبقات محروم 
را تضمين نمايد. در واقع تأمي��ن درآمد پايه براي هر 
فرد ايراني كه مبتني بر نظريات اقتصاد توسعه بوده و 
در برخي از كشورهاي توسعه يافته دنيا نيز اجرا شده 

است؛ و از سوي ديگر با آموزه هاي ديني و عدالت محور 
نيز سازگارتر اس��ت، از الزامات اصلي چنين برنامه اي 
اس��ت. در صورتي كه بتوان با اس��تفاده از پايگاه هاي 
اطالعاتي موجود دهكهاي پايي��ن درآمدي را با دقت 
بااليي تشخيص داد تا منابع صرفاً به اين اقشار تخصيص 
يابد، كارايي اين سياست باالتر خواهد بود، اما حتي در 
صورتي كه در ابتدا امكان چنين شناسايي وجود نداشته 
باشد، پرداخت نقدي )يا از طريق كارت اعتباري خانوار 
كه توسط بانك مركزي طراحي ش��ده( به همه افراد 

جامعه نيز پيشنهاد مي شود، چرا كه: 
 بهتر از نظام يارانه كااليي فعلي اس��ت كه در برخي 
از م��وارد صرفًا به دهك هاي باالي��ي درآمدي اصابت 

مي كند.
 مي توان با اس��تفاده از نظام ماليات بر مجموع درآمد 
خانوار، يارانه پرداختي به دهك هاي باالي درآمدي را 

به خزانه دولت برگرداند.
1-1-2-حذف هزينه هاي اجتناب پذير و اولويت بندي 

فعاليت ها
به منظور جبران كاهش درآمدهاي نفتي و مالياتي بايد 
نسبت به بررسي دقيق تر سمت مصارف بودجه اهتمام 
جدي تري به كار گرفته شود. به اين منظور نياز است 
تا با تقس��يم بندي هزينه هاي دولت بر اساس ميزان 
اهميت و تعيين س��قف براي اين هزينه ها متناسب با 
سمت درآمدها، كسري بودجه به حداقل مقدار ممكن 
در كوتاه مدت برس��د. در ش��رايط جاري، بايد دولت و 
دستگاه هاي دولتي ضمن اطمينان از حفظ خدمات 
 اساسي مانند آموزش، سالمت، امور دفاعي و امنيتي

 و ...، نسبت به اولويت بندي فعاليتها و دسته بندي اقالم 
بودجه اي خود در چند طبقه بر اساس ميزان ضروري 
بودن هزينه ها اقدام نمايند و به ترتيب ضرورت اقدام 

ب��ه تخصيص منابع به اين اقالم كنند. البته س��ازمان 
برنامه و بودجه بايد طبقه بندي مش��ابهي را در سطح 
بين دس��تگاهي انج��ام داده و بر اين اس��اس اقدام به 
تخصيص نمايد. اين تقسيم بندي اقالم بودجه و بين 
دس��تگاهي بايد به صورت ش��فاف در اختيار مجلس 
شوراي اسالمي و رس��انه هاي عمومي نيز قرار بگيرد. 
بدين ترتيب در صورت تقسيم بندي نامناسب هزينه ها 
در بودجه يا تخصيص بودجه به اقالم غير ضروري امكان 
شكل گيري مطالبه عمومي وجود خواهد داشت.  ضمن 
اينكه براي افزايش ضمانت اجراي تخصيص بودجه بر 
اساس ميزان اولويت، مي توان پرداخت از خزانه را هم 

مشروط به رعايت اولويت بندي هاي مذكور نمود. 
بنابراي��ن برنامه اي ب��ه اين منظور ارايه مي ش��ود كه 

تضمين كننده موارد ذيل باشد: 
 رعايت سقف معين براي هزينه ها

 رعايت اولويت در تخصيص بودجه بر حسب ميزان 
ضرورت

 ش��فافيت در تخصيص جهت شكل گيري مطالبه و 
نظارت عمومي

3-1-1-كاهش هزينه هاي شركت هاي دولتي
ب��ا توجه به اينك��ه بخش اعظم بودجه كل كش��ور به 
ش��ركتهاي دولتي اختص��اص دارد و بودجه عمومي 
كش��ور تنها حدود يك چهارم كل بودجه اس��ت، نياز 
است تا در فرايند بررسي بودجه هاي ساالنه در مجلس، 
توجه بيشتري به اين شركت ها معطوف شود و با كاهش 
هزينه هاي غيرضروري آنها، از كس��ري بودجه دولت 
كاسته شود. در همين راستا برنامه اي كه تدوين مي شود 
بايد متضمن بررسي و كاهش هزينه هاي اين شركتها 

در كوتاه مدت باشد. 
4-1-1 كارا نمودن هزينه هاي طرح تحول سالمت

به منظور مديريت هزينه هاي بيمه سالمت و جلوگيري 
از ايجاد فشار بر روي بيمه ها و متعاقب آن شركتهاي 
دارويي و با هدف ارتقاء سالمت و امنيت دارويي جامعه 
بايد در كوتاه مدت نسبت به بازنگري در هزينه هاي اين 

طرح اقدام شود. 
با توجه به سازوكار اشاره شده نياز است هر چه سريع تر 
يك بازنگري جهت افزايش كارايي هزينه هاي اين طرح 
اعمال شود كه اين مهم مي تواند در قالب پااليش افراد 
تحت پوش��ش، خدمات تحت پوشش يا سقف سهم 
پرداختي توسط دولت اعمال شود كه با توجه به فوريت 
موضوع اولويت با مواردي است كه كارايي اين طرح را در 
زمان كوتاه تري افزايش مي دهند، هر چند تمامي موارد 
ذكرشده از الزامات يك برنامه اصالحي جامع هستند 

كه بايد در ميان مدت مورد توجه واقع شوند. 
5-1-1- اهرم كردن منابع بودجه براي توليد

 به منظور حمايت از بنگاه ه��ا، به خصوص بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط براي جبران هزينه هاي ناش��ي از 
افزايش نرخ ارز و تورم داخلي و حفظ اش��تغال موجود 
الزم است دولت و بانك مركزي عالوه بر تمهيد منابع 
الزم براي تخصيص سرمايه در گردش، زمينه هاي الزم 
جهت جلوگيري از هدررفت منابع و نيز توسعه بازار مالي 
جهت تسهيل دسترسي به منابع را فراهم نمايند. در 

تهيه راهكارهاي پيشنهادي بايد توجه شود: 
  ايجاد بار مال��ي جديد براي دول��ت، حداقل ميزان 

ممكن باشد. 
  با توجه به محدوديت شديد منابع بودجه، بيشترين 

اهرم ممكن از اين منابع محدود ايجاد شود. 
  در انگيزه ها و رفتار بانك ها و بنگاه ها كمترين اختالل 
ايجاد شده و زمينه سوء استفاده تا حد امكان كاهش يابد.
ادامه در صفحه8

مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي با عنوان »بررسي 
قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان و الحاقات 
و اصالحات بعدي آن« به بررس��ي اج��راي اين قانون 
پرداخته است. در اين گزارش آمده: قانون »ممنوعيت 
به كار گيري بازنشس��تگان، مصوب 13۹5« و قانون 
»اصالح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان، 
مصوب 13۹۷« با هدف تجميع و تنقيح قوانين پراكنده 
موجود در حوزه بازنشستگي و اعاده به خدمت، ايجاد 
فرصت و بستر مناسب جهت جايگزيني افراد جوان، 
توانمند و عالقه مند به جاي افراد بازنشسته، شكستن 
حلقه بسته مديريتي كشور و نيز افزايش اثربخشي و 
كارايي نظام اداري كشور به تصويب رسيد. اما اين قانون 
در برخي موارد نيز محدوديت هايي را براي بهره گيري از 
خدمات برخي افراد توانمند در بخش دولتي كشور ايجاد 
كرد، موضوعي كه رهبر معظم انقالب در ابتداي جلسه 
خارج فقه سيزدهم آذر سال ۹۷ به درستي به ان اشاره 
فرمودند. از اين رو با توجه به اهميت تدوين چارچوب 
و سازوكارهاي مناسب جهت به كارگيري افراد بدون 
جايگزين، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
بر اساس ماموريت محوله از سوي رياست قوه مقننه، 
طرح اصالح قانون ممنوعيت به كار گيري بازنشستگان، 
مصوب 13۹5 و الحاق��ات و اصالحات بعدي آن را در 
دس��تور كار خود قرار داد. به منظور تحقق اين هدف، 
نقش��ه راه اصالح قانون مذكور با حض��ور نمايندگان 
كليه دس��تگاه هاي اجرايي مورد تأييد قرار گرفت. در 
همين رابطه براي اطالع از وضعيت و تعداد افراد بدون 
جايگزين در بخش عمومي ايران، با كليه دستگاه هاي 
اجرايي مكاتباتي صورت گرفت. بر اس��اس اطالعات 

دريافتي اكثريت دستگاه هاي اجرايي ضمن جايگزيني 
افراد جوان به جاي افراد بازنشسته، آثار مثبت قانون را 
مورد تأييد قرار دادند. در خصوص افراد بدون جايگزين 
نيز به جز دو وزارتخانه ورزش و جوانان )دو نفر( و وزارت 
راه و شهرس��ازي )يك نفر( ساير دستگاه هاي اجرايي 
احدي را بدون جايگزين قلمداد نكرده و بيان كردند كه 
فرد بدون جايگزين ندارند.  برخي دستگاه ها كه البته 
تعدادشان معدود نيز بود اساسا پاسخي به درخواست 
مركز ندادند و بر اس��اس سلسله جلسات برگزار شده 
در كارگروه تخصصي و بررس��ي نظرات و ديدگاه هاي 
اشخاص حقيقي و حقوقي و آمار و اطالعات دريافتي 
در اين نشست ها، در نهايت در جلسه پنجم كار گروه 
در اسفند س��ال 13۹۷ حكمي به منظور به كار گيري 
بازنشستگان بر اساس اصول پنج گانه زير تدوين شد: 

- تمركز بر اعمال اصالحات مدنظر مقام معظم رهبري و 
پرهيز از ورود به ديگر مشكالت و محدوديت هاي قانون 

از نگاه اشخاص حقيقي و حقوقي
- تصريح بر دامنه شمول قانون 

- تعيين سازوكارهاي شناسايي افراد بدون جايگزين 
- تعيين سهميه جهت كليه قوا و دستگاه هاي اجرايي، 
- ممنوعيت پرداخت پاداش پايان خدمت به افرادي كه 

به موجب اين قانون به كار گيري مي شوند. 
مجموعه اقدامات و بررس��ي هاي مركز پژوهش هاي 
مجلس در بررسي اصالح قانون ممنوعيت به كار گيري 
بازنشس��تگان« حاوي تجارب و اطالعات ارزشمندي 
در خصوص قانون مذكور و نيز نظام اداري كشور است 

كه در ادامه به برخي از مهم ترين آنها اشاره مي شود: 
ابتدا اينكه در بازه زماني دوساله اجراي قانون ممنوعيت 

به كار گيري بازنشستگان، مصوب 13۹5 عمال هيچ گونه 
اعتراض يا درخواس��ت اصالحي توسط دستگاه هاي 
اجرايي ارايه نشده است. لكن پس از اصالح تبصره »1« 
قانون در سال 13۹۷ و خارج كردن استانداران، سفرا، 
معاونان وزرا و همترازان آنان از دامنه مستثنيات قانون، 
برخي اعتراضات از سوي برخي از دستگاه هاي اجرايي 
مطرح شد. اعتراضاتي كه بيش از آنكه ريشه در فقدان 
نيروهاي متخصص و كارشناس داشته باشد ريشه در 
ممنوعيت به كار گيري مقامات بازنشسته سياسي دارد. 
مقايسه اين موضوع با بررسي تجارب ساير كشورها در 
اين زمينه گوياي اين حقيقت است كه در اين زمينه 
شاهد نوعي واژگوني هستيم، چراكه قاعده گذاري هايي 
كه در س��اير كشورها در خصوص مباحث مرتبط با به 
كار گيري مجدد بازنشستگان صورت گرفته، معطوف 
به نيروهاي متخصص و ارايه س��ازوكارهايي براي به 

كارگيري آنها بوده است.
بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد كه بسياري از 
ايرادهاي »قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان« 
ناشي از اش��كال در قوانين و مقررات مربوط به سن و 
سابقه بازنشستگي اس��ت كه بدين منظور در گام اول 
بايد با نگاهي جامع و يكپارچه قوانين و مقررات مذكور 

مورد بازنگري قرار گيرند.
همچنين نهادينه سازي فرآيندهاي مديريت دانش و نيز 
نظام جانشين پروري در دستگاه هاي اجرايي از جمله 
عوامل تأثيرگذار بر تربي��ت و پرورش مديران متعهد 
و متخصص و نيز انتقال تجارب ارزش��مند افراد بدون 
جايگزين اس��ت كه در حال حاضر خأل آن در كش��ور 

احساس مي شود. 

صندوق توس��عه ملي تا پايان س��ال گذشته حدود 
41 ميليارد دالر براي س��رمايه گذاري در طرح هاي 
مختلف پذير و در دستور كار قرار داده است. بخش 
عمده تسهيالت ارزي پرداخت شده از منابع صندوق 
توسعه ملي بر اساس اساسنامه و با عامليت بانك هاي 

طرف قرارداد پرداخت مي شود.
اين در حالي است كه بررسي آخرين گزارش عملكرد 
صندوق توس��عه ملي از ابتداي تأس��يس )13۹۰( 
تا پايان س��ال گذشته نش��ان مي دهد كه مبلغ كل 
تسهيالت ارزي پذيرش شده توسط صندوق )اعالم 
وصول ش��ده(، تا حدود 41 ميليارد و 1۸3 ميليون 
دالر دالر بوده است؛ از اين مقدار معادل 3۹ ميليارد 
و ۷3۶ ميليون دالر، به مرحله تخصيص ارز )صدور 

نامه مسدودي به بانك مركزي( رسيده است.
همچنين از مجموع تس��هيالت ارزي مسدود شده 
در بانك مركزي مبل��غ 23 ميليارد و ۷۰4 ميليون 
دالر به طرح هاي بخش خصوصي، ۹۶ ميليون دالر 
به طرح هاي بخش تعاوني، معادل 15 ميليارد و 3۶۸ 
ميليون دالر به طرح هاي بنگاه هاي اقتصادي متعلق 
به موسسات عمومي غيردولتي و معادل 5۶۹ ميليون 

دالر به ساير موارد، اختصاص يافته است.
از كل مبلغ مسدود شده نيز براي پرداخت تسهيالت 
از طريق قراردادهاي عامليت ارزي، مبلغ 1۹ ميليارد 
و 21۹ ميليون دالر با هم��كاري بانك هاي عامل و 
بانك مركزي به مرحله پرداخت قطعي به متقاضيان 

رسيده است.
اما عالوه بر س��رمايه گذاري انجام شده، معادل 11 
ميليارد و 35۰ ميليون دالر براي اعطاي تسهيالت 

جه��ت اجراي طرح هاي ملي مرب��وط به حوزه آب، 
خاك و كشاورزي بر اساس قوانين مربوطه اختصاص 
يافته اس��ت كه از اين رقم هشت ميليارد دالر براي 
طرح هاي مهار و تنظيم آب هاي مرزي كشور، 1.5 
ميليارد دالر براي طرح هاي احيا و توس��عه اراضي 
كش��اورزي اس��تان هاي خوزس��تان و ايالم، 5۰۰ 
ميلي��ون دالر براي طرح هاي انتق��ال آب به اراضي 
سيستان، 5۰۰ ميليون دالر براي طرح هاي آبرساني 
ب��ه روس��تاها، 5۰۰ ميليون دالر ب��راي طرح هاي 
آبياري تحت فشار و 35۰ ميليون دالر براي تكميل 
طرح انتقال آب به اراضي سيس��تان اختصاص پيدا 

كرده است.
از طرفي تا پايان سال 13۹۷، بر اساس ساير تكاليف 
محوله به صندوق توسط مراجع قانوني، در مجموع 
مبلغي معادل 13 ميليارد و 3۸3 ميليون دالر جهت 
پرداخت به طرح هاي مربوطه، مس��دود شده است 
ك��ه از اين ميزان حدود 13 ميلي��ارد دالر پرداخت 

شده است.
صندوق توس��عه ملي در اوايل دهه 13۹۰ و بعد از 
تجربه نه چندان موفق حساب ذخيره ارزي راه اندازي 
شد و با هدف تبديل بخشي از عوائد ناشي از فروش 
نف��ت، گاز، ميعان��ات گازي و فرآورده هاي نفتي به 
ثروت ماندگار، مولد و سرمايه هاي زاينده اقتصادي 
و نيز حفظ سهم نسل هاي آينده از محل نفت، گاز و 
فرآورده هاي نفتي شروع به كار كرد. ساالنه از منابع 
ارزي ورودي به صندوق نيز تس��هيالتي به صورت 
عمدتًا ارزي و تا بخش��ي ريالي بر اساس موارد درج 

شده در اساسنامه پرداخت مي شود. 
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نويسنده:   جوزف استيگليتز|
ترجمه:  منصور بيطرف|

اليحه مالياتي ترامپ از عميق ترين بدبيني سياسي 
متولد ش��د. حتي چندرغازي كه اي��ن طرح ابداعي 
جمهوري خواهان كه پيش شهروندان عادي انداخت، 
كاهش اندك مالياتي براي چند سال آينده، موقتي 
بودند. استراتژي حزبي كه به نظر مي آمد بر دو فرضيه 
بنا شده بود كه اگر حقيقت داشته باشد براي كشور 
بس��يار بد است: ش��هروندان عادي بسيار كوته نظر 
هستند به طوري كه اكنون آنها بر كاهش هاي اندك 
در پرداخت هاي مالياتي شان متمركز هستند و ذات 
موقتي آنها و اين حقيقت كه براي اكثريت متوسط 
ماليات ها افزايش يافته اس��ت و اين ك��ه آنچه  براي 
دموكراسي امريكا حقيقتا مطرح است پول است را 
ناديده مي گيرند. ثروتمندها را خوشحال نگه داريد 
و پول اس��ت كه آنها با مشاركت هاي ش��ان بر حزب 
جمهوري خواه مي ريزند و مشاركت ها است كه آراي 
الزم را براي ثبات سياست ها خريداري خواهد كرد. 
اين نشان مي دهد كه امريكا چقدر از آن آرمان هايي 

كه روي آن بنا نهاده شده تنزل يافته است. 
همچنين تالش هاي آزار دهنده در جهت س��ركوب 
راي دهنده و تقسيم غير عادالنه )آرا(، حراج دموكراسي 
باعث جدايي دولت فعلي شده است. اين به آن معنا 
نيست كه در گذشته چنين كارهايي انجام نمي شده 
– كه متاسفانه اينها تقريبا بخش��ي از سنت امريكا 
هستند – بلكه اين به آن معنا است كه آنها اين كار را با 
چنين بي رحمي، دقيق و خيلي بد انجام نمي داده اند. 
مهم تر آنكه شايد رهبران گذشته هر دو حزب سعي در 
وحدت كشور داشتند. با اين همه آنها سوگند خورده اند 
كه قانون اساسي را كه با »ما مردم...« شروع مي شود 
نگه دارند. اساس آن در واقع اعتقاد به اصل خير عمومي 
بود. اما ترامپ بر خالف آن سعي در بهره برداري از اين 
تقسيم بندي و آن شكاف را هم بزرگ تر كرد.  نزاكت 
و ادب همراه با تظاه��ر به نجابت چه در زبان و چه در 
عمل كه براي ساخت يك اثر تمدني الزم است، كنار 

گذاشته شده است 
البته كش��ور و دنيا 
نسبت به چهار دهه 
پيش در جايگاه هاي 
ق��رار  متفاوت��ي 
گرفته اند. با اين حال 
ما تازه اقدام به فرآيند 
ي��ي  ا د صنعتي ز
كرده ايم، و اگر ريگان 

و جانشينانش سياست هاي درست را در پيش گرفته 
بودند شايد تخريبي را كه ما امروزه در مناطق صنعتي 
امريكا شاهد آن هستيم را نمي ديديم. ما همچنين در 
روزهاي اوليه »تقسيم بزرگ« هستيم، تقسيم وسيعي 
كه ميان يك درصد كش��ور و مابقي كشور قرار دارد. 
به ما ياد داده ش��ده بود كه زماني كه كشور به مرحله 
مشخصي از توسعه مي رسد، نابرابري كاهش مي يابد 
و نمونه مثال زدني اين فرضيه امريكا بود. در سال هاي 
پس از جنگ جهاني دوم، نه تنها هر بخش از جامعه ما 
مرفه شده بود بلكه درآمدها آنهايي كه در قعر جامعه 
بودند سريع تر از آنهايي كه در راس قرار داشتند رشد 
مي كرد. ما بزرگ ترين جامعه طبقه متوسط را كه دنيا 
تاكنون ش��اهدش بوده، خلق كرده ايم. اما بر خالف 
اين، تا انتخابات 2۰1۶، نابرابري به سطحي رسيده بود 
كه از زمان عصر طاليي در پايان قرن نوزدهم به اين 
طرف ديده نشده بود. با نگاهي به اينكه كشور امروزه 
در كجا هست و چهار دهه پيش در كجا بوده مشخص 
مي ش��ود به همان اندازه كه سياست هاي ريگان در 
زمان خودش ناكارآمد و غيرموثر بوده، اقتصاد ترامپي 
هم براي دنياي امروز بس��يار مصيبت بارتر است. ما 
نمي توانيم به روزهاي خوش دولت آيزنهاور برگرديم؛ 
زماني ك��ه ما از يك اقتصاد صنعت��ي به يك اقتصاد 
بخش خدمات حركت كرديم. امروزه، پس از گذشت 
چهل سال به نظر مي رسد چنين آرزوهايي در كل به 

واقعيت نمي پيوندد.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

خبر

درآمد ۱۰۰۰ ميلياردي دولت 
از ماليات سكه هاي پيش فروشي

سرپرست پيشين سازمان امور مالياتي، پيش بيني 
كرد، از طرح ماليات بر س��كه هاي پيش فروش شده 
حدود 1۰۰۰ ميليارد تومان درآمد عايد دولت خواهد 
شد.  محمد قاسم پناهي، با بيان اينكه، درطرح ماليات 
بر سكه هاي پيش فروش شده پيش بيني مي شود، 
حدود 1۰۰۰ ميليارد تومان درآمد كس��ب شود، به 
تسنيم گفت: 5۰ هزار نفر كمتر از 2۰۰ سكه خريده 
بودند و ما به اين نتيجه رسيديم كه ممكن است اين 
افراد با ضوابط و تكاليف مالياتي آشنا نبوده و ممكن 
اس��ت اگر در يك سال اظهارنامه ارايه نكند با جرايم 
مالياتي رو به رو شوند. به اين ترتيب شيوه اي كه در 
بخشنامه اخير س��ازمان امور مالياتي مطرح شد. به 
گفته پناهي، ۷.۶ ميليون سكه از سوي بانك مركزي 
فروخته شده كه بيش از ۶ميليون سكه پيش فروش 
شده مشمول ماليات بر درآمد خواهد بود. يك ميليون 
سكه زير 2۰ عدد بوده و معاف از ماليات خواهد بود. 
به هر حال محاسبات نش��ان مي دهد، در اين طرح 
درآمدي حدود 1۰۰۰ ميليارد تومان وصول خواهد 
شد. وي با بيان اينكه، از جزييات ماليات بر اخاللگري 
در فعاليت هاي اقتصادي اطالعي ندارم و اين اليحه 
در وزارت اقتصاد پيگيري شده است،  گفت: سازمان 
امور مالياتي با كليات اليحه ماليات بر عايدي سرمايه 
موافق بود و كليات آن تقديم وزير اقتصاد شده است.

مش��اور وزير اقتصاد گفت: اليحه ماليات بر امالك 
در مجلس طرح شده بود همان زمان به كميسيون 
اقتصادي اطالع داديم كه با كليات آن موافق هستيم 
ام��ا از آنجا كه اين طرح محدود و يك بعدي اس��ت 
اجازه دهيد اليحه جامع ماليات بر عايدي سرمايه به 

مجلس ارايه شود. 

  در حال حاضر، به دليل نبود نظام ماليات بر درآمد خانوار، دولت اش�راف اطالعاتي بر سطح درآمد خانوارها ندارد و لذا بسيار محتمل است كه 
يارانه هاي پرداختي به اقشار خاص، به افراد نيازمند اصابت نكند. مطالعات موردي مبتني بر پايگاه هاي اطالعاتي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
نش�ان مي دهند اين پديده بسيار شايع بوده است. لذا اصالح نظام هدفمندي يارانه ها با رويكرد حذف يارانه خانوارهاي برخوردار ضروري است. 
بر اين اساس، الزم است تا مشابه بسياري از كشورهايي كه مسير توسعه را به كمك اصالحات ساختاري طي كرده اند، عالوه بر تغيير مسير نظام 
ماليات گيري به سمت ماليات بر درآمد خانوار، با كمك تجميع پايگاه هاي اطالعاتي مختلف موجود و نيز ايجاد پايگاه هاي اطالعاتي جديد، پايگاه 
اطالعاتي جامعي ذيل ساختار دولت الكترونيك تشكيل و بر اس�اس آن شاخص هايي از درآمد خانوار تهيه شده و از آنها براي حذف خانوارهاي 
پردرآمد از دريافت يارانه و نيز شناسايي خانوارهاي كم درآمد استفاده شود. در اين صورت كارايي نظام تخصيص يارانه ارتقا يافته و به عبارت ديگر 

با صرف هزينه يكسان، مي توان خانوارهاي مستحق تري را تحت پوشش قرار داد يا سبد حمايتي بزرگ تري را به افراد تحت حمايت اعطا كرد.

برش
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»تعادل« از تحوالت بازار ارز و طال گزارش مي دهد 

صحبت از دستكاري در نرخ ارز انصاف نيست

ماليات بر سكه 

ابطال فرمول بيمه در پرداخت خسارت به خودروهاي گران قيمت

گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري |
در ش��رايطي كه در دو هفته اخير، بازار ارز با روند نزولي 
مواجه ش��ده و قيمت دالر از باالي 15 هزار تومان به زير 
13 هزار تومان رس��يد، برخي فعاالن ب��ازار اين موضوع 
را دس��تكاري در نرخ ارز توسط بانك مركزي، در آستانه 
سفرهاي سياسي وزير خارجه آلمان به ايران و همچنين 
نخس��ت وزير ژاپن در روزهاي آينده و استفاده از نرخ ارز 
براي تحت تاثير قرار دادن روابط سياسي و خارجي ارزيابي 
كرده اند، ام��ا دكتر عبدالناصر همت��ي رييس كل بانك 
مركزي در يادداشتي در فضاي مجازي نوشت: صحبت 
از دس��تكاري در نرخ ارز انصاف نيست و اگرچه سفرهاي 
سياسي مي تواند مهم باشد اما دليل عمده كاهش نرخ ارز، 
اقدامات و امكانات بانك مركزي در خنثي كردن و مقابله 
با تحريم هاست.  به گزارش »تعادل«، همتي در يادداشتي 
تاكيد كرد: .قبال نيز تأكيد كردم، دراجراي سياست هاي 
جديد ارزي درقبال صادر كنندگان ونقشي كه در تأمين ارز 
سامانه نيما و واردات در مقابل صادرات واسكناس صرافي ها 
خواهند داشت ونيز مديريت و راهبري بازار اسكناس ارز، 
خصوصا آماده ش��دن براي عملياتي كردن بازار متشكل 
ارزي، شاهد منطقي ترشدن قيمت ارز در بازار خواهيم بود.

وي ادامه داد: از اول س��ال تاكنون ميزان تأمين ارز براي 
واردات به رقم قابل توجه ۹.۴ ميليارد دالر رسيده است كه 
حدود 5 ميليارد دالر آن درنيما تأمين شده است! درمورد 
بازار ارز اين نكته را بارها تأكيد كرده ام، عوامل سياسي و 
بين المللي در شرايط تحريمي، در نوسانات بازار بي تأثير 
نيستند و اخبار به ظاهر مثبت و منفي هركدام به سهم خود 

تاحدودي مي توانند بازار ارز را متأثر سازند.
همتي افزود: با اطالعي كه از توانايي ها و امكانات وذخائر 
ارزي كش��ور، روابط و ساختار جديد درحال شكل گيري 
تج��اري و كانال هاي مال��ي دارم، تأثير آم��د و رفت هاي 
ديپلماتيك را در ش��رايط خاص سياس��ي و رواني مهم، 
ليكن آن را تعيين كننده اصلي روند بازار ارز نمي دانم. بانك 
مركزي امروز در خط مقدم جنگ اقتصادي قرار دارد وقتي 
واضعان حداكثر فش��ار تحريمي، به تدابير بانك مركزي 
در خنثي كردن توطئه اعتراف مي كنند، انصاف نيست، 
صحبت از دستكاري در نرخ ارز، براي توجيه آمد و رفت ها 
ومذاكرات بشود. افتخار مهم بانك مركزي تداوم مقاومت 
در شرايط پيچيده تحريم، براي تقويت ارزش پول ملي و 

حفظ ثبات اقتصادي است.
از س��وي ديگر، روز سه ش��نبه 21 خرداد ۹8، نرخ ارز در 
صرافي ها و بازار نسبت به روزهاي قبل اندكي افزايش يافت 

و نرخ دالر بار ديگر در كانال 13 هزار تومان قرار گرفت. 
قيمت خريد يورو در صرافي هاي مجاز و بانكي 1۴۹00 و 
فروش يورو 15000 تومان، قيمت خريد دالر 13050 و 
فروش آن 13100 تومان اعالم شده است. همچنين در 
بازار آزاد و معامالت نقدي نيز قيمت دالر بين 13100 تا 
13050 تومان در نوسان بود. يورو 1۴۹۴0، پوند انگليس 
16712، درهم 358۴، لير تركيه 228۹ تومان، يوان چين 

1۹030 تومان معامله شد. 
در بازار طال نيز به دنبال كاهش روزهاي اخير اونس جهاني 
طال به 1323 دالر، قيمت طال و سكه نيز كاهش يافت و 
مظنه يك مثقال طال 1 ميليون و 778 هزار تومان، يك گرم 
طالي18عيار ۴10 هزار، تمام سكه طرح جديد ۴ ميليون 
و ۴80 هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و ۴00 هزار تومان، 
ربع سكه 1 ميليون و 620 هزار تومان، سكه گرمي ۹۹0 

هزار تومان داد و ستد شد. 

   درآمد ۱۰۰۰ ميلياردي از ماليات سكه ها
همچنين در حالي كه ش��ش ميليون سكه پيش فروش 
شده مشمول ماليات مي شود، سرپرست پيشين سازمان 
امور مالياتي اعالم كرد كه 7.6 ميليون سكه از سوي بانك 
مركزي فروخته شده كه بيش از شش ميليون سكه پيش 
فروش ش��ده مش��مول ماليات بر درآمد خواهد بود. يك 
ميليون سكه زير 20 عدد بوده و معاف از ماليات خواهد بود. 
به هر حال محاسبات نشان مي دهد، در اين طرح درآمدي 

حدود 1000 ميليارد تومان وصول خواهد شد.

   سكه ۴۳۰ هزار تومان حباب دارد
همچنين رييس كميسيون تخصصي طال و جواهر از ثبات 
قيمت طال طي روزهاي اخير خبر داد و حباب سكه را نيز 

در حال حاضر ۴30 هزار تومان اعالم كرد.
محمد كش��تي آراي در گفت وگو با ايِبن��ا درباره تحليل 
وضعيت امروز بازار طال و س��كه، اظهار داشت: از آنجايي 
كه قيمت جهاني طال در روز جاري به نسبت روز گذشته 
كاهش 3 دالري داشته و همچنين بازار ارز نيز روز گذشته 
با نوس��اني اندك همراه بود موجب ش��د شاهد كاهش و 
تثبيت نرخ هاي بازار طال و سكه در روز جاري باشيم.وي 
درباره قيمت هاي طال و سكه در روز جاري با تاكيد بر اينكه 
ثبات نس��بي در بازار وجود دارد، گفت: قيمت سكه تمام 
طرح قديم ۴ ميليون و ۴00 هزار تومان، سكه تمام طرح 
جديد ۴ ميليون و 530 هزار تومان، نيم سكه دو ميليون 
و ۴30 هزار تومان، ربع س��كه يك ميلي��ون و 6۴0 هزار 
تومان، سكه هاي يك گرمي نيز يك ميليون تومان در بازار 
معامله مي شود.به گفته رييس كميسيون تخصصي طال و 
جواهر، قيمت هر گرم طال 18 عيار با كاهش اندك نسبت 
به روز گذشته ۴1۴ هزار و ۴00 تومان است و حباب سكه 
نيز نسبت به روز گذشته تغييري نداشته و در حال حاضر 

۴30 هزار تومان است.

   افزايش اونس تا ۱۳5۰ دالر
قيمت انس جهاني طال به زودي در سطوح جديدي تثبيت 
خواهد ش��د. به گزارش كيتكو نيوز، جورج گرو تحليلگر 
برجسته موسسه آربي س��ي ولس منجمنت تاكيد كرد: 
قيمت طال در ش��رايط كنوني اندكي عقب نشيني كرده 
اس��ت ولي به زودي در محدوده جديدي تثبيت خواهد 
شد. بر اساس اين گزارش وي افزود: قيمت طال توانسته 
است س��طح مقاومتي 1300 دالري را با قدرت بشكند 
و ب��ه نظر من در كوتاه مدت در س��طوح جديدي تثبيت 
مي شود. محدوده جديد قيمت هر اونس طال بين 1315 
تا 1350 دالر خواهد بود. به اعتقاد تحليلگران اقتصادي، 
انتشار آمارهاي ضعيف اشتغال امريكا در ماه جوالي تاثير 
زيادي بر افت ارزش دالر و ش��اخص س��هام در بازارهاي 
مالي داش��ته و اين عامل نقش مهمي در افزايش قيمت 

طال ايفا كرده است.

   جنگ سرد جديد به بازار طال كشيده شد
از سوي ديگر، با افزايش دوباره تنش تجاري ميان چين و 
امريكا كه برخي آن را »جنگ سرد« جديد ناميده اند، دولت 

چين ذخاير طالي خود را افزايش مي دهد.
به گزارش يورونيوز، براساس آمار منتشر شده از سوي بانك 
مركزي چين، اين كشور ذخاير شمش خود را به بيش از 
1۹00 ُتن افزايش داده است. ميزان خريد طال و ذخيره 
آن در بانك مركزي در سال جاري ميالدي افزايش يافته و 

در پنج ماه گذشته حدود 60 ُتن طال به خزانه ارزي دولت 
اضافه شده است.

تصميم دونالد ترامپ، رييس جمه��وري اياالت متحده 
امريكا مبني بر افزايش تعرفه كاالهاي وارداتي چيني باعث 
شده تا دست بسياري از كمپاني هاي بزرگ چيني از جمله 

شركت هواوي از بازار امريكا كوتاه شود.
دولت چين نيز در واكنش به اين اقدام واشنگتن، دست به 
مقابله به مثل زد. پايين آوردن ارزش يوان و سخت گيري 
براي فعاليت ش��ركت هاي امريكايي در چين نيز از ديگر 

فعاليت هاي پكن براي تحت فشار گذاشتن امريكا بود.
در حالي كه چين بزرگ ترين توليدكننده و مصرف كننده 
طال در جهان است، ذخاير آن در بانك مركزي ميزان كمي 
از كل طالي توليد شده را تشكيل مي دهد. امريكا ركورددار 
بزرگ ترين ذخيره طالي جهان با بيش از هشت هزار تن 
طالست و آلمان با حدود 3370 ُتن طال در رتبه دوم قرار 
دارد. ايتاليا با 2۴50 ُتن، فرانس��ه با 2۴۴0 ُتن و روسيه با 
2200 ُتن طال در جايگاه س��وم تا پنجم قرار دارند. چين 

اكنون در رتبه ششم جهان قرار دارد.

   افت قيمت در بازارهاي موازي ارز و سكه
 به زودي

از سوي ديگر، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس، با پيش بيني روند كاهشي نرخ ارز در روزهاي پيش 
رو، گفت: به زودي ش��اهد كاهش قيمت ها در بازارهاي 

موازي ارز مانند مسكن و طال نيز خواهيم بود.
شهباز حسن پور بيگلري در گفت وگو با ايِبنا، با اشاره به 
ابالغيه س��ازمان امور مالياتي درباره اخذ ماليات از سكه، 
گفت: اين بهترين اقدام در شرايط فعلي بوده و از خريد و 
فروش كاذب و داللي در اين حوزه مي كاهد.نماينده مردم 
سيرجان در مجلس شوراي اسالمي با تاكيد بر اينكه بحث 
مطرح شده در خصوص اخذ ماليات از سكه از مباحث مورد 

بررسي در مجلس تحت عنوان ماليات بر عايدي سرمايه 
اس��ت، افزود: اگر اخذ ماليات از دارايي هايي مانند سكه، 
مسكن و حتي ارز عملياتي شود بطور حتم حباب قيمتي 

در اين بخش ها از بين خواهد رفت.
وي با تاكيد بر ضرورت كاهش حب��اب قيمت ها در بازار 
ارز و طال، گفت: اخذ ماليات از س��كه مبادالت غير ضرور 
را پايان مي دهد.وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر سكه 
به كااليي سرمايه اي بدل شده است، تصريح كرد: با اخذ 
ماليات از سكه زمينه سوداگري در اين بخش سلب شده 
و تالطم هاي قيمتي نيز به حداقل ممكن مي رس��د.اين 
نماينده مردم در مجلس دهم با اش��اره به روند كاهشي 
نرخ ارز در روزه��اي اخير، گفت: اگر دولت اخذ ماليات از 
ارز را نيز اجرايي كند به طور حتم با س��اماندهي اين بازار 
نيز مواجه خواهيم شد زيرا بسياري از تقاضاها در بازار در 
جهت سوداگري بوده كه با اخذ ماليات از بين خواهد رفت.

وي با پيش بيني روند كاهش��ي نرخ ارز در روزهاي پيش 
رو، افزود: به زودي ش��اهد كاهش قيمت ها در بازارهاي 
موازي ارز مانند مسكن و طال نيز خواهيم بود.در شرايط 
فعلي ممانعت از سوداگري مهم ترين اهرم براي ساماندهي 
بازار است زيرا اگر به اين مهم توجه نشود هر نوع اقدامي 

بي اثر خواهد شد.
عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس يادآور 
شد: مجلس يا هر نوع اقدامي كه به پايان بخشي به تنش 
قيمت ه��ا در بازار بيانجامد موافق ب��وده و در آن با دولت 

همكاري خواهد كرد.

   رف�ع فيلت�ر صرافي هاي رم�ز ارز با همكاري 
دادستاني كل كشور

 از سوي ديگر، دبير انجمن فين تك از همكاري انجمن فين 
تك و دادستاني كل كشور براي رفع فيلتر صرافي هاي رمز 
ارز خبر داد و گفت: در نتيجه آن تا به امروز دو كسب و كار 

از فيلترينگ خارج شده است.
مهدي عبادي در گفت وگو با ايِبنا درباره وضعيت رفع فيلتر 
برخي سايت هاي صرافي رمز ارز در كشور و در عين حال 
ادامه فيلترينگ برخي ديگ��ر از صرافي هاي ارز رمزنگار، 
اظهار داش��ت: انجمن فين تك با دادستاني كل كشور در 
راستاي تعيين تكليف سايت ها و كسب و كارهاي فعال در 
حوزه صرافي و معامالت رمز ارزها گفت وگويي را انجام داد 
و در نتيجه مقرر شد تا كسب وكارهاي اين بخش كه عضو 
انجمن هستند و بررس��ي و شناخت كافي از آنها حاصل 
شده به دادستاني براي بررسي بيشتر ارجاع داده شود كه 
در نهايت با توجه به نبود مشكل قانوني فرآيند رفع فيلتر 
كسب و كارهاي اعالمي از سوي انجمن فين تك در بخش 

صرافي رمز ارز آغاز شده است.
دبير انجم��ن فين تك اف��زود: معاونت فض��اي مجازي 
دادس��تاني كل كش��ور عقيده دارد زماني كه براي يك 
فعاليتي مجوزي وجود ندارد و بانك مركزي نيز قوانيني 
را مش��خص نكرده، فيلترينگ براي آن كس��ب و كار به 
دليل فقدان مجوز فعاليت غيرمنطقي اس��ت؛ بر همين 
اس��اس نيز فرآيند رفع فيلتر در زمينه رمز ارز صرفا براي 
كسب و كارهاي حوزه صرافي و معامالت ارزهاي رمزنگار 
در دس��تور كار قرار گرفته و دس��تورات الزم به مصاديق 
مجرمانه اعالم شده است كه در همين راستا نيز دو سايت 
صرافي رمز ارز از فيلتر خارج شده و در حال ارايه خدمات 

به مشتريان هستند.
وي با بيان اينكه صرافي هاي رمز ارز خارج از عضويت 
انجمن براي رسيدگي اين موضوعات از طريق انجمن 
اقدامات الزم را انجام دهند، خاطرنش��ان كرد: كسب 
و كارهايي كه از س��وي انجمن بررس��ي شده باشد به 
دادستاني معرفي مي شوند بر همين اساس بايد كسب 
و كارهاي غير عضو كه درخواست پيگيري و رسيدگي 

دارند از طريق انجمن اقدامات الزم را انجام دهند. 

ايلناز ابراهيمي| صاحبنظر اقتصادي|
سوداگر كيست كه مقرر شده ماليات به او تعلق بگيرد؟ اين 
س��وال و بسياري از ابهامات ديگر در مسير اجراي مطلوب 
ماليات بر عايدي دارايي ها باالخص سكه وجود دارد كه بايد 

به درستي پاسخ داده شوند.
از هم��ان اول هم ح��رف و حديث ها بر س��رش زياد بود؛ 
پيش فروش س��كه را مي گويم. زماني كه در سال 13۹6، 
هم زمان با نوس��انات در ب��ازار ارز و ط��ال و افزايش قيمت 
س��كه و نيز حباب آن، بانك مركزي تصميم گرفت اقدام 
به پيش فروش سكه نمايد تا با تعادل بخشي به بازار سكه، 
به نوعي آب��ي بر عطش خريداران ريخت��ه و فعاليت هاي 
سفته بازانه را در اين بازار كنترل و هم به نحوي نقدينگي مازاد 
را از چرخه اقتصاد خارج كند. بسياري از مخالفان اين طرح، از 
بين رفتن ذخاير طالي بانك مركزي را دليل اصلي مخالفت 
خود ذكر كرده و نيز خاطرنشان مي كردند احتمال كنترل 
افزايش قيمت ها در بازار سكه و كاهش حباب قيمتي در 
بازار، با پيش فروش سكه بسيار كم است. استدالل موافقان و 

مخالفان اين طرح، هر چه كه بود امروز با گذشت بيش از يك 
سال از آغاز پيش فروش و نيز تحويل سكه ها به خريداران، 
با افزايش نرخ ارز در طي اين مدت، قيمت س��كه از حدود 
1/7 ميليون تومان در بازار آزاد به حول و حوش ۴/5 ميليون 
تومان رسيده و خريداران سكه هاي پيش فروشي كه قيمتي 
در حدود 1/5 ميليون تومان به ازاي هر سكه به بانك مركزي 
پرداخت كرده بودند، به عايدي دارايي قابل مالحظه اي دست 
يافته اند. البته از آنجا كه در بسياري از بازارهاي دارايي ديگر 
همچون مسكن و امالك، خودرو، ارز و نظاير آن نيز عايدي 
نسبي مشابهي حاصل شده است، از ديد بسياري از فعاالن 
اقتصادي، عايدي اين چنيني حاصل از پيش خريد سكه از 
بانك مركزي چندان عجيب نبوده، تا اينكه در چند هفته 
گذش��ته مباحثي در خصوص وصول ماليات از سكه هاي 
پيش فروش شده از س��وي سياست گذاران مطرح و حتي 
طبقه بندي نحوه تعيين ماليات بر اساس تعداد سكه هاي 
پيش خريدشده نيز از طرف سازمان امور مالياتي منتشر شد.

بح��ث ماليات و اخ��ذ آن از خريداران باعث ش��د موضوع 

پيش فروش و مزايا و معايب آنكه مدتي به دست فراموشي 
سپرده ش��ده بود، دوباره به س��رخط خبرها بازگردد. اين 
خبر هم مانند بس��ياري از تصميمات سياس��ت گذاران 
با واكنش هاي مثب��ت و منفي مردم، اهالي رس��انه و نيز 
متخصصين اقتصادي مواجه شد و با وجود استقبال از آن، 
برخي نيز بنا به داليلي از جمله اعالم نشدن اخذ ماليات بر 
عايدي سكه در زمان پيش فروش و در نتيجه عطف به ماسبق 
شدن قانون، محدود بودن اعمال ماليات بر عايدي دارايي به 
فقط س��كه و عدم لحاظ آن بر عايدي ديگر دارايي ها نظير 
مسكن و خودرو، بروز احتمال بي اعتمادي مردم به بانك 
مركزي به دليل تصميم ناگهاني و اعالم نشده وصول ماليات 
از سكه هاي پيش فروش شده و نظاير آن، ناخرسندي خود 
از اين تصميم را ابراز كردند. فارغ از صحت و سقم هر يك از 
اين داليل، ماجرا وقتي عجيب تر شد كه جزييات جديدي 
در خصوص وصول اين ماليات اعالم ش��د مبني بر اينكه 
مقرر شده است خريداراني كه قصد سوداگري نداشته اند 
از پرداخت ماليات معاف شوند. بطوري كه پس از سخنان 

وزير اقتصاد در روز شنبه 18 خرداد سال جاري مبني بر اينكه 
»بخشي از خريداران سكه هاي پيش فروش كه فكر مي كنيم 
قصد سوداگري نداشتند، از پرداخت ماليات معاف شده اند 
كه در واقع بخش قابل توجهي از خريداران را شامل مي شود. 
در عين حال اجازه قانوني داريم كه از فعاليت هاي سوداگرانه 
در بحث سكه ها ماليات دريافت كنيم«، ابهامات و سواالتي 
در خصوص مشمولين طرح اخذ ماليات به وجود آمد و به 
نظر مي رسد حتي توضيحات ديروز معاون حسابرسي شهر 
و استان تهران در سازمان امور مالياتي نيز كه متذكر شد »در 
بخشنامه ماليات بر درآمد تأكيد شده اگر كسي ادعا كرد كه 
سكه ها را نفروخته يا بابت مهريه واگذار كرده از اين بخشنامه 
معاف خواهد شد و الزامي براي پرداخت ماليات براي اين افراد 
وجود ندارد« چندان به شفاف شدن نحوه اخذ اين ماليات 

كمكي نمي كند.
 پاره اي از اين ابهامات را مي توان در قالب اين سواالت مطرح 
كرد كه 1- سوداگر كيست كه مقرر شده است ماليات به 
او تعلق بگيرد؟ آيا فردي كه س��كه را تحويل گرفته و آن را 

فروخته است س��وداگر است يا فردي كه به اميد باال رفتن 
بيش��تر قيمت، س��كه را نفروخته و آن را از دور معامالت 
اقتصادي خارج كرده است؟ 2- آيا سامانه اي وجود دارد كه 
مشخص شود چه افرادي سكه هاي دريافتي را فروخته و چه 
كساني آنها را نگه داشته اند؟ 3- حتي اگر سكه اي از طرف 
فردي فروخته شده، چگونه مي توان مشخص كرد كه همان 
سكه اي است كه از بانك مركزي تحويل گرفته است؟ ۴- چرا 
فردي كه سكه را به قصد پرداخت مهريه پيش خريد كرده 
است مي تواند از پرداخت ماليات بر عايدي آن معاف شود؟ 
در اين صورت آيا با منطقي مشابه مي توان تقاضاي معافيت 
او از ساير انواع ماليات همچون ماليات بر حقوق و دستمزد 

را نيز مطرح كرد؟ و...
اينها و بسياري از سواالت و ابهامات ديگر كه پرداختن به آنها 
مجالي ديگر مي طلبد، هر كدام مباحثي هستند كه به نظر 
مي رسد بدون جوابگويي صريح به آنها نمي توان بحث اجراي 
ماليات بر عايدي دارايي ها را كه به درس��تي در دستور كار 

وزارت اقتصاد قرار دارد، به سرانجام مطلوب رساند.

گروه بانك و بيمه | 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري فرمول بيمه مركزي در 
محاسبه پرداخت خسارت به خودروهاي گران قيمت كه بر 
اساس آن هر چه خودروي زيان ديده گران تر باشد خسارت 
كمتري پرداخت مي شود را غيرقانوني دانست و باطل كرد.

به گزارش »تعادل«، با اين حساب، شركت هاي بيمه ملزم 
هستند سقف تعهدات مالي كه هر بيمه گذاري خريداري 
مي كند را در هنگام بروز تصادف و ايجاد خسارت، پرداخت 
كند. بنابراين اكنون فرمول بيمه مركزي در نسبت گيري 
تعيين خسارت براي خودروهاي گران قيمت حذف شده 
و بيمه گران موظف هستند سقف تعهدات مالي بيمه نامه 

شخص ثالث را پرداخت كنند.
به گزارش تس��نيم، ايرج فرج تبار كارش��ناس رس��مي 
دادگستري در امور بيمه كه از دستورالعمل شوراي عالي 
بيمه به ديوان عدالت اداري ش��كايت كرده گفت: بيمه 
شخص ثالث يك بيمه اجباري اس��ت و تمام دارندگان 
وسايل نقليه بايد وسايل خود را بيمه شخص ثالث كنند. 
بر اس��اس قانون قبلي بيمه شخص ثالث، مسووليت هر 

فرد در مقابل اش��خاص ثالث از لح��اظ جاني به ديه فرد 
مس��لمان در ماه هاي ع��ادي و حرام محدود مي ش��د و 
دارندگان وسايل نقليه در مقابل وارد كردن خسارت مالي 
به وسيله نقليه ديگر در حوادث رانندگي، ملزم به جبران 
تمام خسارت هاي مادي و معنوي طبق قانون مسووليت 
مدني بودند. مثاًل اگر راننده پرايد با يك خودروي لكسوس 
تصادف مي كرد و به پرداخت يك ميليارد تومان خسارت 

محكوم مي شد، بايد اين مبلغ را پرداخت مي كرد.
اين كارشناس دادگستري افزود: در قانون جديد مصوب 
سال ۹5، مس��ووليت مالي دارندگان وس��ايل نقليه در 
حوادث رانندگي به 50 درصد ديه فرد مسلمان در ماه هاي 
حرام محدود شد. مثاًل امس��ال كه ديه فرد مسلمان در 
ماه هاي حرام 360 ميليون تومان است، سقف مسووليت 
مالي در حوادث رانندگي، 180 ميليون تومان اس��ت و 
قانون مسووليت مالي را محدود كرده است. يعني اگر يك 
پرايد با يك خودروي گران قيمت مانند لكسوس تصادف 
كند، حداكثر تعهد مالي راننده وس��يله نقليه مقصر، تا 
سقف 180ميليون تومان است و مابقي را راننده خودرو 

گران قيمت خودش بايد جبران كند.وي درباره علت ايجاد 
محدوديت در مسووليت مالي توضيح داد: با توجه به اينكه 
حوادث رانندگي قابل پيش بيني نيس��ت و خودروهاي 
گران قيمت در سطح ش��هر نيز افزايش يافته، قانونگذار 
مسووليت مالي در حوادث راهنمايي ورانندگي را به 50 
درصد ديه فرد مس��لمان در ماه هاي حرام محدود كرده 
است.فرج تبار اضافه كرد: در همين ارتباط بيمه مركزي 
دستورالعملي را تحت عنوان دستورالعمل نحوه تعيين 
خسارت موضوع تبصره هاي سه و چهار ماده هشت قانون 
بيمه اجباري شخص ثالث مصوب س��ال ۹5 صادر و در 
آن خ��ودروي گران متعارف و غير متعارف را تعريف و در 
پرداخت خسارت به اين خودروها كه در تصادفات رانندگي 

صدمه مي بينند، فرمول تعيين كرده است.
وي ادامه داد: در اين دستورالعمل در تعريف گران ترين 
خودروي متعارف آمده است» خودروي سواري است كه 
ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تش��خيص ارزيابان 
خسارت، كارشناسان ارزيابي خسارت شركتهاي بيمه 
يا كارشناسان رسمي دادگستري، معادل پنجاه درصد 

سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال اعالم مي شود 
باش��د.« همچنين در تعريف خودروي نامتعارف گفته 
شده» خودروي سواري اس��ت كه ارزش روز آن در زمان 
وقوع حادثه به تشخيص ارزيابان خسارت، كارشناسان 
ارزيابي خسارت شركت هاي بيمه يا كارشناسان رسمي 
دادگستري، بيشتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدني 

كه در ابتداي هر سال اعالم مي شود باشد.«
اين كارشناس رسمي دادگستري توضيح داد: بيمه مركزي 
در اين دس��تورالعمل فرمولي را براي محاسبه خسارت 
تعيين و گفته» خسارت وارده تقسيم بر قيمت خودروي 
نامتعارف زيان ديده ضرب در قيمت خودروي متعارف«؛ به 
عنوان مثال اگر يك خودرويي با يك خودروي گران قيمت 
يك ميلياردي تصادف و 5 ميليون تومان خس��ارت وارد 
كند، طبيعي است كه خودروي مقصر نبايد براي پرداخت 
خسارت مشكلي داشته باش��د زيرا در حال حاضر تعهد 
مالي اجباري در فروش بيمه هاي شخص ثالث، 2.5 درصد 
ديه فرد مسلمان در ماه هاي حرام يعني ۹ ميليون تومان 
است.فرج تبار گفت: بيمه در تعيين خسارت اين تصادف، 

پنج ميليون تومان را تقسيم بر قيمت خودروي زيان  ديده 
)مثال يك ميليارد( ضربدر قيمت خودروي متعارف كه 
امسال 180 ميليون تومان اس��ت، مي كند و ۹00 هزار 
تومان خسارت مي دهد و چهار ميليون و 100 هزار تومان 
خس��ارت باقي مانده را پرداخت نمي كند. اين در حالي 
است كه خودروي مقصر تا سقف ۹ ميليون تعهد خريداري 
كرده است و پوشش بيمه اي دارد اما با اين كار بيمه، بين 
زيان ديده و بيمه گذار اختالف پيش  مي آيد و كار به طرح 

دعوا در دادگاه مي  انجامد.
وي تاكيد كرد: تبصره يك، دو، س��ه و چهار ماده هشت 
قانون بيمه شخص ثالث مصوب سال ۹5، تعهدات بيمه گر 
را مش��خص كرده و گفته حداقل خسارت مالي كه همه 
بيمه گذارها موظف به خريداري هس��تند، 2.5 درصد 
تعهدات جاني است كه امس��ال ۹ ميليون است و طبق 
تبصره همان قانون، مازاد بر ۹ ميليون تومان را بيمه گذار 
مي تواند از بيمه گر تحت عنوان بيمه تكميلي خريداري 
كند تا در مواقع احتمالي، مشكلي براي پرداخت خسارت 

مالي نداشته باشد.
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گشايش سپرده ويژه معامالت 
آنالين سهام در بانك پاسارگاد

 ب��ا افتتاح س��پرده ويژه معامالت آنالين س��هام در 
بانك پاس��ارگاد، عالوه بر برخورداري از س��ود اين 
سپرده، از طريق آن مي توان بدون مراجعه حضوري 
و به ص��ورت كاماًل اينترنتي، در سيس��تم معامالت 
آنالين كارگزاري بانك پاس��ارگاد نيز ثبت نام كرد.  
به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، مشتريان 
مي توانند با مراجعه به يكي از نزديك ترين شعبه هاي 
بانك پاسارگاد نسبت به افتتاح سپرده سرمايه گذاري 
كوتاه مدت »ويژه معامالت آنالين سهام« اقدام كنند. 
سپس با استفاده از نام كاربري و رمز عبور به سيستم 
بانكداري مجازي خود وارد شده و فرآيند ثبت نام را 
تكميل كنند. فرم هاي تكميل شده و تصوير مدارك 
هويتي مورد ارزيابي كارشناسان كارگزاري قرار گرفته 
و در صورت تأييد، ثبت نام قطعي انجام خواهد شد.بر 
اساس اين خبر، شركت كارگزاري بانك پاسارگاد به 
عنوان يكي از كارگزاران پيشرو در ارايه خدمات به روز، 
مبتني بر فناوري هاي نوين كشور، ارايه دهنده خدمات 
 )Online Trading( نوين معام��الت برخ��ط
اس��ت تا دسترسي سريع، آس��ان و مطمئن را براي 
س��رمايه گذاران به سيستم معامالتي فراهم كند. با 
بسط و گسترش بازار سرمايه و تمايل سرمايه گذاران 
به ابزارهاي نوين معامالتي، اين كارگزاري ارايه دهنده 
يكي از پيشرفته ترين سيستم هاي معامالتي به كليه 
متقاضيان حقيقي و حقوقي معامالت برخط است 
تا با بهره گيري از آن، امكان خريد و فروش س��هام را 

به صورت اينترنتي و آنالين براي خود فراهم كنند.

اينستكس بزودي عملياتي مي شود
وزير امور خارجه آلمان كه با سفر به ايران با مقام هاي 
ارش��د ايراني ديدار كرده بود، يك پي��ام ويژه نيز به 
همراه داشت: سيستم مالي مش��ترك ايران و اروپا 
)اينستكس( به زودي عملياتي خواهد شد.به گزارش 
كرونيكل، هايكو ماِس وزي��ر امور خارجه آلمان كه 
ديدارهايي با رييس جمهور و وزير امورخارجه ايران 
داشت تاكيد كرده است كه سيستم پرداخت مالي اروپا 
كه باهدف دور زدن تحريم هاي امريكا طراحي شده 
است به زودي آماده استفاده خواهد شد.ماس پيش تر 
گفته بود كه اين سيستم مالي موسوم به »اينستكس« 
پس از ماه ها كار فشرده آماده عملياتي شدن است. وي 
گفت: اين يك ابزار از نوع جديد است، پس عملياتي 
كردن آن كار چندان آساني نيست چون راه اندازي يك 
سيستم پرداخت كامال جديد كار پيچيده اي است.

به گفته اين مقام ارشد اروپايي، اكنون همه نيازهاي 
رسمي عملياتي شدن اين پروژه آماده است و به زودي 
در آينده نزديك به مرحله اجرا درخواهد آمد.مقام هاي 
اروپايي درتالشند باوجود خروج يكجانبه دولت ترامپ 
از توافق برج��ام، اين توافق را زنده نگه دارند. ايران در 
اين مدت انتقادهايي را از ميزان جديت اروپا در حفظ 
و نگهداري از توافق برجام مطرح كرده است.وزير امور 
خارجه امريكا نيز كه دولتش اخيرا تهديد كرده بود 
كانال مبادالت مالي ايران و اروپا را هدف تحريم قرار 
خواهد داد، چندي پيش در تازه ترين اظهارات خود در 

آلمان موضع نرم تري اتخاذ كرد.

  احتمال تحريم اينستکس توسط آمريکا
در همين حال اقدام آمريکا در تحريم ساز و کار مالی 
ويژه تجارت با ايران می تواند تنش های اين کشور با 
اتحاديه اروپا بر سر ايران را بيش از پيش افزايش دهد.

به گزارش ايسنا، يک مقام آگاه آمريکايی در گفت وگو 
با بلومبرگ مدعی شده است که آمريکا در حال ارزيابی 
اعمال تحريم های جديدی بر ضد ايران است که يکی 
از اين اقدامات ممکن اس��ت شرکت ايرانی متناظر 
با اينس��تکس را هدف قرار دهد. به گفته اين منبع، 
اينستکس ايرانی نهادی موازی با بانک مرکزی ايران 
است که پيش تر در فهرست تحريم آمريکا قرار گرفته 
است. وی هم چنين ادعا کرده است بانک مرکزی ايران 
استانداردهای جهانی در مبارزه با پول شويی و تأمين 
مالی تروريسم را رعايت نکرده است.ژانويه امسال 
کشورهای اروپايی به منظور محافظت از از تجارت 
محدود ش��ده خود با ايران در برابر تحريم های 
آمريکا از ساز و کار مالی ويژه خود به نام اينستکس 
رونمايی کردند که در فرانسه مستقر است و يک 

شرکت متناظر با خود در ايران دارد.

راديو رفاه نقش مهمي
در شفافيت سازماني دارد 

 مديرعامل بانك رفاه كارگ��ران گفت: رونمايي 
از راديو اينترنتي رفاه كه در حاش��يه اينوتكس 
201۹ رخ داد ي��ك اتف��اق نوآوران��ه، خالقانه و 
متناس��ب با روندهاي روز اس��ت و نقش مهمي 
در تقارن اطالعات و ش��فافيت سازماني دارد.به 
گزارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران، دكتر 
محمد علي س��هماني مديرعام��ل اين بانك در 
مراسم رونمايي از راديو اينترنتي رفاه كه همزمان 
با رويداد رفاتك پيچ در هش��تمين نمايش��گاه 
بين المللي نوآوري و فناوري- اينوتكس 201۹ – 
صورت گرفت با تقدير از روابط عمومي اين بانك 
و بهره گيري هوشمندانه از ظرفيت هاي فناورانه 
در بازنشر اطالعات خاطرنشان ساخت: به همت 
روابط عمومي بانك رفاه ك��ه يكي از فعال ترين 
روابط عمومي هاي صنعت بانكداري در كش��ور 
است، امروز شاهد رونمايي از يك رسانه ديجيتال 
به نام راديو رفاه هس��تيم ك��ه تالش مي كند در 
كمترين زمان ممكن، اطالعات و اخبار بانك را 
به جامعه ذي نفعان منعك��س كند.مديرعامل 
بانك رفاه بر ضرورت اتخاذ رويكرد روابط عمومي 
الكترونيك تأكيد كرد و اظهار داشت: خوشبختانه 
در رواب��ط عمومي بانك رفاه ضرورت اس��تقرار 
روابط عمومي الكترونيك درك شده و اين حوزه 
به منظور نيل ب��ه روابط عمومي كار آمد، چابك 
و تمام ديجيتال از تمامي ابزارها و زيرساخت ها 

استفاده مي كند. 
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بينالملل

5 بازار سرمايه

خواب آشفته قانون گذاران براي ايجاد تغييرات در بازار سرمايه

پاي مقام ناظر در بازار پايه لغزيد
گروه بورس|هادي سلگي| 

در روز دوشنبه هفته جاري، قرار بود كه توقفي در بازار پايه 
فرابورس به منظور تغيير برخي قوانين اين بازار ايجاد شود. 
اما با اختالفاتي كه صورت گرفت اين برنامه به تعويق افتاده 
است. بر همين اساس كانون نهادهاي سرمايه گذاري يك 
صفحه نظرسنجي براي اعالم نظر كارشناسان در سايت خود 
راه اندازي كرده است. بهروز روزبهانه، كارشناس بازار سرمايه 
در اين خصوص معتقد است كه اوال تغييرات اعالمي به هيچ 
عنوان ساختاري نيست و به همين دليل تاثير مثبتي در بازار 
نخواهد داشت و دوم اينكه هرچند فضاي سياست گذاري 
بورس كشور شديدا نيازمند مشاركت متخصصان است، اما 
اين نظرسنجي ها بدون مطالعه بوده و در صورت ارايه هم 

گوش شنوايي براي آن وجود ندارد. 
به گزارش »تعادل« ش��ركت فرابورس ايران حدود دو ماه 
پيش برنامه اي براي تغيير برخي قوانين بازار پايه در دستور 
كار خود قرار داد؛ تغييراتي كه اگر چه س��اختاري نبود، اما 
گستردگي آن ايجاب مي كرد نمادهاي مندرج در بازار بعد از 
پايان كار معامالت روز دوشنبه بسته شود. اما با نزديك شدن 
روز موعود، يك باره اعالم شد كه اين برنامه به دليل استفاده 
بيشتر از مطالعات و نظرات كارشناساني به آينده موكول 
مي شود. در نهايت سازمان بورس ضرب االجلي به منظور 
ارايه آخرين پيشنهاد ها براي اصالح بازار پايه تا روز شنبه 
۲۵ خردادماه ۹۸ قرار داد تا صاحبنظران تمامي نظرات و 
پيشنهاد هاي خود را در اين خصوص تا روز مقرر به كانون ها 
اعالم كنند. روز گذشته نيز روزنامه »تعادل« گزارشي در 
زمينه ماهيت تغييرات اعالمي و دليل مخالفت هايي كه به 

آن شده است، منتشر كرد.
در جريان اين اتفاقات، روز گذش��ته )دوشنبه ۲0 خرداد( 
جلسه اي در محل سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور 
نمايندگان كانون نهادهاي س��رمايه گذاري ايران، كانون 
كارگزاران و مديران ارشد سازمان بورس و شركت فرابورس 
تش��كيل و مقرر ش��د نظرات اصالحي كليه فعاالن بازار 
توس��ط كانون هاي فوق جمع آوري و ب��ه صورت يكجا به 
سازمان بورس منعكس شود. حال آنكه شك و شبهه هاي 
تصميم گيري براي ايجاد تغييرات در بازار پايه، هزينه ريسك 
تصميم گيري فع��االن اين بازار را باالبرده اس��ت. موضوع 
ديگر اين اس��ت كه نظرسنجي از اهالي بازار براي شنيدن 
پيشنهادات از طريق صفحه آنالين، فارغ از هزينه زماني و 
مالي كه براي مقام ناظر در پي دارد، نشان دهنده اين است 
كه قواي كارشناسي قابل دفاعي پشت اين تصميم نبوده 
اس��ت كه اكنون در مواجهه با مخالفان تغييرات، بتواند از 
اين تصميم مقام ناظر بازار دفاع كند يا فرضيه ديگري كه به 
ذهن مي رسد، اين است كه قدرت نفوذ مخالفان تغييرات 
در بازار پايه، به شدت فراگير تر از نظر قطعي مقام ناظر است. 
ش��نيده هاي »تعادل«، حاكي از اين است كه مخالفت با 

تغييرات بازار پايه تا دفتر وزير اقتصاد هم رسيده است.
به هر حال، پيرو توافقاتي كه در اين جلسه صورت گرفت، 
كانون نهادهاي س��رمايه گذاري، فرم نظرسنجي اي را در 
سايت خود قرار داده كه طي آن از كليه فعاالن بازار عالقه مند 

به مشاركت در اصالح دستورالعمل بازار پايه درخواست كرده 
است نظرات خود را به كانون منتقل كنند.

طبق آنچه در اين نظرس��نجي به عنوان موضوعات حائز 
اهميت و محورهاي نظرخواهي اعالم ش��ده اس��ت، اين 
محورها شامل اين ۸ مورد مي شود؛ »مخفي بودن يا عيان 
بودن س��فارش ها در دوره پيش گشايش و ساعات عادي 
معامالت پيوسته، به صورت جداگانه«، »واحد پايه سفارش 
)LOT( در دوران پيش گشايش و ساعات عادي معامالت، 
به صورت جداگانه«، »رنگ بندي يا نام گذاري بازارها )مثال بر 
مبناي ريسك بازارها با رنگ هاي سياه و قرمز و زرد و نارنجي 
مشخص باش��ند يا با عناويني همچون بازار شركت هاي 
مش��مول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، شركت هاي مشمول 
ماده ۳۶ احكام دايمي، شركت هاي زيانده، شركت هاي پر 
ريسك و امثالهم تفكيك شده و متمايز شوند( «، »دامنه 
نوس��ان در زمان هاي مختل��ف و در بازارهاي مختلف«، 
»وجود يا عدم وجود بازارگردان«، »ساعات و تعداد روزهاي 
معامالتي در شرايط مختلف«، »روش هاي تشويقي براي 
ارتقاي شركت ها از بازارهاي پايه به تابلوهاي اصلي بورس 
و فراب��ورس« و »دفعتي بودن يا تدريجي بودن تغييرات و 

زمان بندي پيشنهادي براي انجام تغييرات«.
گفته شده فعاالن بازار، مي توانند نظرات خود را حداكثر تا 
پايان وقت اداري روز چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ با كليك 
در اين قسمت ارسال كنند. در فرم نظرخواهي تنها نياز به 
برخي اطالعات جمعيت شناختي مانند نام، جنسيت، شماره 
تلفن، رشته و مقطع تحصيلي و سمت است كه در ادامه آن 
سه باكس با عناوين »عنوان«، شماره ماده«، »شرح مختصر« 
و »متن پيش��نهادي« براي اعالم نظر مشاركت كننده ها 

درنظر گرفته شده است.

مسالهزيرساختهاست
داريوش روزبهانه در اين زمينه به خبرنگار »تعادل« گفت: 
واقعيت اين اس��ت كه بورس براي حل ريشه اي مساله در 
همين ساختار موجود دنبال راه حل مي گردد. بايد زيرساخت 
را اساسا تغيير دهد. مثال فرابورس هنوز مشخص نكرده يك 
بازار او.تي.سي )OTC( كامل است يا يك بورس رسمي. در 
اين مكان بازار ايده، معامالت توافقي، معامالت پايه وجود 

دارد كه يا شكست مي خورند يا عمق كافي ندارند. 
روزبهانه مساله ديگر را در استفاده نكردن سازمان بورس از 
نظر كارشناسان دانست و با بيان اينكه مسووالن در زمينه 
ايرادها و مسائل خود درخواست مشاركت نمي كنند، گفت: 
اين اتفاق يا به دليل تعامل ضعيف آنها با بازار است يا اينكه 
خود را بي نياز از متخصصان مي دانند. وي گفت: اين مسائل 
ابتدا به استرات ژي خود فرابوس برمي گردد كه اصال مشخص 
نكرده كه چه نوع بازاري اس��ت. دوم اينك��ه وقتي درباره 
مشكالت مربوط به نقدشوندگي بازار صحبت مي كنيم، 
يكي از داليل آن همين اس��ت، يعني وقت��ي در اين بازار 
مكانيسم هاي بازارگرداني، بيگ اكت و ديگر عناصر ساختاري 
ضروري وجود ندارد بعد استفاده از روش هاي تنبيهي مانند 
رنگ آميزي چگونه مي تواند تاثيرگذار باشد؟ موضوع ديگر 

اين است كه وقتي دامنه نوسان اعمال مي كنند اما قيمت 
سهم به قيمت تئوريك نزديك نمي شود به حجم مبنا و بعد 
گره معامالتي متوس��ل مي شوند، در حالي كه ديديم گره 
معامالتي به چه سرنوشتي دچار شد. عمق بازار خود گره را 
از بين برد. مگر گره يك مكانيزم نبود؟ اما بازار خودش بدون 
هيچ سياستي عميق شد و گره معامالتي را از اعتبار ساقط 
كرد با اينكه هنوز دستورالعمل هاي آن وجود دارد. بنابراين 
وقتي كارآمدي يك سياس��ت تا اين حد زيرس��وال است 
بايد بپذيريم كه دنيا اينها را تجربه كرده و بايد با آنهايي كه 
متخصص و كاربلد هستند، مشورت كرد. بدون استفاده از 
اين تجربه  و دانش ها تصميماتي اخذ مي شود كه خود موجب 
قفل كردن بازار مي شود و البته بعد كه مسائل بروز مي كند 
از مواضع خود عقب نشيني مي كنند. از نظر اين كارشناس 
تا مسائل ساختاري بازار به شكل كامال تجربه شده در دنيا 
حل نشود، همچنان از اين شاخه به آن شاخه خواهيم پرد. 
»اگر هم فكر كنيم يك كارآمدي ايجاد شده است، بر اساس 
برنامه ريزي نبوده است. بازار عميق و سهام نقدشونده شده 
است، هنوز مكانيسم هاي ماركت ميكر ما كار نمي كند. بازار 
اوراق مس��تقر را ديديم به چه بااليي دچار شد؟ به صورت 
يك طرف��ه ابتدا كال آن راه افتاد و بعد قرار ش��د پوت آن را 
راه بندازند.در حالي ك��ه در دنيا از اينها يك تعريف جامع 

وجود دارد.«
بهروز روزبهانه در ادامه درباره نظرسنجي كانون نيز گفت: 
وقتي كه براي حرف كارشناسان واقعي ارزشي قائل نيستند 

چرا كس��ي بخواهد نظر خود را ارايه كند. كانون دعوت به 
هم انديشي مي كند ولي مگر مطالعه اي پشت جلسات آنها 
وجود دارد يا يك گروه تحقيقاتي  خوراك جلس��ات آنها را 
تامين كرده است؟ از سوي ديگر مساله مهم اين است كه 
براي مشكالت ساختاري راه حل ساختاري بايد ارايه كرد، 
منتها در فضاي كارشناسي ما بيشتر از راه حل هاي خام و 

كوته نگرانه استقبال مي شود. 

كميتهفقهيازخوابپريد
مساله ديگري كه برنامه تغيير قوانين بازار پايه و بعد لغو آن را 
با ابهام بيشتري همراه مي كند اين است كه گفته شده هنوز 
شوراي فقهي روي محورهاي تغييرات يا به بيان دقيق تر 

قوانين جديد آن اعالم نظر نكرده است. 
اين در حالي است كه همواره قبل از برنامه ريزي و تعيين و 
اعالن عمومي روز اجراي آن، بسته اي كامل و تام با نظرات 
كارشناسي و مهم تر از همه نظرات فقهي همراه بوده است. 

روز گذش��ته اعالم شد كه جلس��ه كميته فقهي سازمان 
بورس و اوراق بهادار در محل سازمان بورس و اوراق بهادار 
با حضور اعضا برگزار مي ش��ود .مجي��د پيره دبير كميته 
فقهي س��ازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اين مطلب به 
سناگفت: در جلسه اين كميته، بررسي ابهامات و شبهات 
فقهي مطرح شده از سوي فعاالن بازار و اعضاي كانون ها در 
خصوص دستورالعمل جديد بازار پايه فرابورس ايران در 
دستور كار قرار دارد. وي افزود: پيرو صحبت هايي كه در 

خصوص برخي شبهات فقهي مرتبط با بازار پايه فرابورس 
مطرح و به اين دبيرخانه منتقل شده بود، جمع بندي بر اين 
قرار گرفت كه اين ابهامات فقهي مرتبط با سازوكار جديد 
اين بازار در كميته فقهي بررسي يا بازبيني شود.دبير كميته 
فقهي س��ازمان بورس و اوراق بهادار افزود: حسب اينكه 
كميته فقهي درخصوص اين مسائل چه اعالم نظري كند، 
بعد از جمع بندي در جلسه كميته فقهي به نحو مقتضي 
اطالع رس��اني درباره آن انجام خواهد شد. پيره در پاسخ 
به اين سوال كه چه موضوعي از سوي فعاالن بازار بيشتر 
تأكيد شده بود گفت: موضوعي كليدي كه در خصوص اين 
معامالت به كميته فقهي ارجاع شده، مربوط است به اينكه 
اگر ضوابط جديد بازار پايه در شركت فرابورس ايران اجرايي 
شود، آيا به صحت معامالت از جهت فقهي ايراد يا شبهه هاي 
وارد است يا خير؟ به عنوان مثال، آيا اين سازوكار جديد باعث 
غرري شدن و در نتيجه ابطال معامالت مي شود يا خير؟وي 
افزود: همچنين اعضاي كانون ها و فعاالن بازار دغدغه هايي 
را درخصوص ابعاد فقهي مساله به دبيرخانه كميته فقهي 
منتقل كرده اند، اما اين دغدغه ها لزوما به اين معنا نيست 
كه تمام آنها دچار مشكل فقهي باشند.دبير كميته فقهي 
سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: بعضي از ايرادها 
جدي تر است اما بعضي در وهله اول به نظر مي رسد از نظر 
فقهي مشكلي نداشته باشند؛ در هر حال به خاطر حساسيت 
موضوع قرار شد مسائل و ابهامات فقهي مرتبط در كميته 
فقهي به بحث گذاشته و نتيجه بحث ها متعاقباً اعالم شود. 

  Wed. Jun 12.  چهارشنبه    22 خرداد 1398   8  شوال 1440  سال پنجم    شماره   1399  2019 

 چ�را »دكپس�ول« در دامنه نوس�ان قيمت
 5 درصد بازگشايي شد؟

ديروز نماد معامالتي شركت توليد ژالتين كپسول 
ايران »دكپسول« با دامنه نوسان قيمت ۵ درصد در 
بازار دوم بازگشايي شد كه معاون بازار فرابورس در 
خصوص نحوه بازگشايي نماد اين شركت توضيحاتي 
ارايه كرد.به گزارش سنا، افسانه اروجي با اشاره به اينكه 
براي بازگشايي نماد معامالتي شركت ها در بازارهاي 
اصلي فرابورس دو حراج ناپيوس��ته در نظر گرفته 
مي شود، گفت: براي نماد »دكپس��ول« حراج اول 
يكشنبه ۱۹ خردادماه انجام شد كه قيمت كشف شده 
مورد تاييد نبود و معامالت سهام اين شركت در اين 
روز ابطال شد. به گفته وي به علت تعداد خيلي زياد 
معامالت در اين روز به ميزان ۱۴ هزار و ۳۷۹ تريد، 
آماده س��ازي اين نماد براي بازگشايي دوم يك روز 
طول كشيد. اروجي با اش��اره به اينكه امروز آكشن 
دوم در نماد »دكپس��ول« زده شد، افزود: روز جاري 
۳0 دقيقه سفارش گيري در اين نماد صورت گرفت و 
 قيمت كشف شده براي آن از قيمت پيشين در تاريخ

۱۹ خردادماه رقم بسيار باالتري بود كه طبيعتا مورد 
تاييد قرار نمي گرفت و در صورت خوردن آكش��ن، 
مجبور به ابطال مجدد معامالت سهام »دكپسول« 
بوديم.معاون بازار فراب��ورس توضيح داد: از آنجا كه 
امروز تعداد تريدها در نماد »دكپسول« باز هم زياد بود 
اجازه آكشن خوردن در اين نماد داده نشد تا فرصت 
معامالت براي اين سهم به منظور آماده سازي مجدد 
از بين نرود و بازگشايي سهم بار ديگر به تعويق نيفتد 
كه بر همين اساس مطابق با دستورالعمل بازار، سهام 
براي انجام معامالت در دامنه نوسان قيمت ۵ درصد 

بازگشايي شد.

 خالصه تصميمات مجم�ع عمومي »بپاس« 
منتشر شد: مجمع عمومي بيمه پاسارگاد تقسيم 
مبلغ ۱۸0 ريال سود نقدي و ۸۸۷ ريال سود خالص 
براي هر سهم اين ش��ركت را در مجمع به تصويب 
رس��اند.به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه )سنا(، 
مجمع عمومي عادي س��االنه بيمه پاسارگاد براي 
س��ال مالي منتهي به ۲۹ اس��فند ماه ۱۳۹۷ در روز 
دوش��نبه ۲0 خرداد ماه ۱۳۹۸ برگزار ش��د. دستور 
جلسه مجمع عمومي س��االنه »بپاس« براي دوره 
مالي ذكر شده به شرح زير بوده است:  استماع گزارش 
هيات مديره و ب��ازرس قانوني، تصويب صورت هاي 
مالي سال )دوره( مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷، 
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني، انتخاب روزنامة 
كثيراالنتشار، انتخاب اعضاي هيات مديره، تعيين حق 
حضور اعضاي غير موظف هيات مديره و تعيين پاداش 
هيات مديره. براساس گزارش منتشر شده در خصوص 
اين جلسه، خالصه تصميمات مجمع عمومي بيمه 
پاسارگاد عبارت است از: سود نقدي به ازاي هر سهم 
به مبلغ ۱۸0 ريال و سود خالص به ازاي هر سهم ۸۸۷ 
ريال تصويب شد.سود خالص ۳ هزار و ۱۵ ميليارد و 
۹۸۷ ميليون ريال و سود انباشته پايان دوره با لحاظ 
كردن مصوبات مجمع، يك هزار و ۹۹۱ ميليارد و ۴00 
ميليون ريال اعالم شد.دانا رهيافت به  عنوان بازرس 
قانوني و حسابرس ش��ركت و رايموند و همكارن به 

عنوان بازرس علي البدل انتخاب شد.

سياستهايچينوامريكا
بهبازارهايآسياجانداد

روز سه شنبه بازارهاي مالي آسيا به دنبال چند رخداد 
مهم روند صعودي را از سر گرفت.

بازارهاي آس��يايي در معامالت روز سه شنبه با روند 
افزايشي همراه شد در حالي كه سياست جديد پكن 
در تسهيل مقررات تامين مالي به منظور حمايت از 
بازار كار در بخش عمومي موجب بهبود بازار و بازگشت 
اعتماد سرمايه گذاران آس��يايي شد.از سوي ديگر، 
دومين عامل رونق بازارهاي آسيايي، تصميم واشنگتن 
مبني بر لغو وضع تعرفه بر كاالهاي مكزيك عنوان شد 
و سومين عامل رشد، اميد به كاهش نرخ بهره در امريكا 
بوده است.به گزارش رويترز، در معامالت صبحگاهي 
در اروپا، شاخص آتي يورواستاكس 0.0۶ درصد رشد 
كرد. در آلمان و انگلستان نيز شاخص اصلي بازارهاي 
س��هام به ترتيب 0.0۴ و 0.۱۴ درصد رش��د كردند.

شاخص آسيا پاس��فيك به جز ژاپن نيز 0.۸ درصد 
باالتر رفت.شاخص شانگهاي اما وضع بهتري داشت. 
اين شاخص پس از اعالم سياست جديد چين براي 
حمايت از اقتصاد دو درصد رشد نشان داد. چين روز 
دوشنبه اعالم كرد كه به دولت هاي محلي آن كشور 
اجازه مي دهد تا از انتش��ار اوراق بدهي خاصي براي 
تامين مالي پروژه هاي خود استفاده كنند.شاخص 
اصلي بازار استراليا هم ۱.۵ درصد، بازار كره جنوبي 
0.۵۵ درصد و نيكي ژاپن 0.۳ درصد واكنش مثبت به 
اين اخبار نشان دادند. در امريكا نيز سهام شركت ها به 
رشد خود ادامه دادند، طوري كه شاخص داوجونز براي 
ششمين روز متوالي مثبت بود. اين وضعيت در پاسخ 
به عقب نشيني امريكا از تهديد خود عليه مكزيك بود. 
پيش از اين، واشنگتن اعالم كرده بود كه اگر مكزيك 
بر سر مس��ائل اقتصادي و مهاجرت هاي غيرقانوني 
شهروندانش با امريكا كنار نيايد تعرفه هاي سنگيني 
بر صادرات آن كش��ور به امريكا وارد خواهد شد. اما 
با اعالم خب��ر توافق امريكا و مكزيك حس خوبي به 
سرمايه گذاران بازارها منتقل شد، گرچه وزير خارجه 
امريكا مايك پمپئو هش��دار داد كه اگر مكزيك در 
مورد مهاجرت غيرقانوني شهروندانش به تعهداتش 
عمل نكند ممكن است بحث تعرفه ها دوباره مطرح 
شود.در حالي كه بازارهاي جهان به تازگي كمي رونق 
گرفته، همچنان تهديدهاي تجاري امريكا عليه چين 
براي سرمايه گذاران خطري جدي تلقي مي شود كه 

مي تواند اقتصاد جهاني را دچار مشكل كند.
امريكا اخيرا تعرفه بخشي بزرگي از كاالهاي چيني را 
افزايش داده است و روز دوشنبه نيز اعالم كرد كه روند 
افزايش تعرفه ها مي تواند تشديد شود اگر مذاكرات 

تجاري با چين پيش نرود.

گروه بورس| شاخص بورس در پايان معامالت روز قبل 
با رش��د ۳۵0 واحدي به ۲۳0 هزار و ۶۱۷ واحد رسيد. 
بر اساس آمارهاي معامالتي همه شاخص هاي بورس 
با رشد مواجه ش��دند بطوري كه شاخص كل با ۳۵0 
واحد رشد معادل 0.۱۵ درصد به ۲۳0 هزار ۶۱۷ واحد، 
ش��اخص  قيمت »وزني - ارزشي« با ۹۹ واحد افزايش 
معادل 0.۱۵ درصد به ۶۵ هزار ۳۴0 واحد، ش��اخص 
كل »هم وزن« با ۳۹۲ واحد رشد معادل 0.۶۹ درصد 
به ۵۷ هزار و ۲۵۹ واحد، شاخص قيمت »هم وزن« با 
۲۶۹ واحد افزايش، مع��ادل 0.۶۹ درصد به ۳۹ هزار و 
۳۲۸ واحد، شاخص آزاد شناور با )۲۵۵( واحد كاهش، 
معادل )0.۱0( درصد به ۲۶۱ هزار و ۱۷۳ واحد، شاخص 
بازار اول با )۹۹( واحد افت معادل )0.0۶( درصد به ۱۷0 
هزار ۸۹۲ واحد و شاخص بازار دوم با ۲۳۴۶ واحد صعود 

معادل 0.۵۲ درصد، به ۴۵۴ هزار و ۳۷۶ واحد رسيد.
 از س��ويي ديگر ۴ نماد » اخابر با ۲۹۶ واحد، همراه با 
۲۶۶ واحد، رمپنا با ۱۶۲ واحد و رانفور با ۱0۷ واحد« 
 رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل بورس

بر جاي گذاشتند. 

اين گزارش مي افزايد، در روز س��ه شنبه شاخص هاي 
صنايع تاالر شيشه اي نيز با رشد مواجه شدند بطوري 
كه شاخص صنايع »محصوالت چوبي با ۲۶۴۴۵ واحد 
صعود معادل ۹.۶۵ درصد ب��ه ۳00 هزار و ۴۲۷ واحد، 
راديويي با ۱۱۱ واحد افزايش مع��ادل ۶.0۶ درصد به 
يك هزار و ۹۷۵ واحد، وس��ايل ارتباطي با ۲۷۶ واحد 
رشد معادل ۴.۶۵ درصد به ۶ هزار و ۲۲۸ واحد، كاشي 
و سراميك با ۲۱۹ واحد افزايش معادل ۳.۴۶ درصد به 
۶ هزار و ۵۴۲ واحد، فني مهندس��ي با ۶۱ واحد رشد، 
معادل ۳.۴۶ درصد به يك هزار و ۸۲۷ واحد، زراعت با 
۱۱۸0 واحد افزايش معادل ۳.۳۶ درصد به ۳۶ هزار و 
۳۲۷ واحد، انتشار و چاپ با )۲۹0۲۴( واحد رشد معادل 

)۴.۲0( درصد به ۶۶۱ هزار و ۳۸0 واحد« رسيد.
در عين حال نگاهي به آمارهاي معامالتي روز گذشته 
بازار سهام مش��خص مي كند: قيمت سهام نمادهاي 
»خپويش، بكام، غگل، چفبير، غالبر، اخابر و ستران« 
بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي »ديران، ساربيل، 
دكوثر، دامين، والبر، دالبر و كساپا« بيشترين كاهش 
قيمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهاي بورس به 

ثبت رسيدند.به اين ترتيب، در پايان داد و ستدهاي روز 
قبل در بورس، در ۳۵۷ هزار نوبت معامالتي، ۵ ميليارد 
و ۳۷ ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۷ هزار و ۴00 
ميليارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۸۷۳ 
هزار و ۵۶۲ ميليارد تومان رسيد.در پايان ساعت ديروز، 
شاخص كل فرابورس نيز ۱۴ واحد رشد كرده و به رقم 
۲ هزار و ۹۳۷ واحد رسيد. در روز سه شنبه، ارزش روز 
بازار اول و دوم فرابورس ايران به ۱۶۵ هزار ميليارد تومان 
رسيد. همچنين معامله گران فرابورس ايران بيش از ۱.۴ 
ميليارد سهام و حق تقدم در قالب ۱۸۳ هزار نوبت معامله 

و به ارزش ۷۲۷ ميليارد تومان داد و ستد كردند. 
نماده��اي مارون، س��مگا، دماوند، وهور، ش��پاس در 
تقويت ش��اخص فرابورس اثرگذار بوده اند و نمادهاي 
گگهر، ميدكو دركاهش شاخص فرابورس موثر بوده اند. 
نمادهاي پربيننده فرابورس��ي مربوط به شركت هاي 
ذوب آهن اصفهان، س��رمايه گذاري ميراث فرهنگي، 
ريل پرداز سير، توسعه و عمران استان كرمان، صنايع 
كاغذ پارس، كش��ت و صنعت شهداب ناب خراسان و 

پتروشيمي زاگرس بوده اند. 

 شتاب آهسته نماگرها
نگاهي به آمار معامالت بورس و فرابورس

بيش از ۴00 شركت مربوط به اشخاص حقوقي 
مش��خص ش��ده در جزو ۵ ماده ۶ قانون اجراي 
سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي نسبت 
به افشاي صورت هاي مالي و ساير اطالعات تكليف 

شده در قانون اقدام كرده اند.
به گزارش س��نا، عل��ي بي��گ زاده، مدير نظارت 
بر بازار اوليه س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار در 
خصوص شفاف س��ازي اين ش��ركت هاي بزرگ 
اعالم داشت: با پيگيري هاي صورت گرفته در اين 
مديريت شركت هاي مذكور كه عمدتا متعلق به 
صندوق هاي بازنشستگي و شهرداري ها هستند 
صورتهاي مالي خود را در سايت كدال افشاء و در 

معرض ديد عموم قرار داده اند.
مدير بازار اوليه س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، 
اظهار داشت: شفاف سازي بخش عمومي اقتصاد 
از اهميت زيادي برخوردار است و مجلس شوراي 
اسالمي در ساليان اخير با تدوين مقررات و ايجاد 
بس��تر الزم اين تكليف را بر عهده سازمان بورس 
قرار داده ك��ه گزارش هاي س��االنه نيز به مرجع 

قانون گذاري ارسال مي شود. 
بي��گ زاده در ادامه تاكيد كرد كه شفاف س��ازي 
عموم��ي  بخ��ش  در  فع��ال  ش��ركت هاي 
غي��ر دولتي ني��از به اهتم��ام و هم��كاري تمام 
دس��تگاه ها دارد و از مديران اش��خاص حقوقي 
مش��خص ش��ده در قانون خواس��ت در صورتي 
كه موظف به ارايه اطالعات هس��تند نس��بت به 
دريافت امض��اي الكترونيكي و اراي��ه اطالعات 
 ش��ركت هاي زير مجموعه خود در سامانه كدال 

اقدام كنند.

شفاف سازي نياز به اهتمام تمام دستگاه ها دارد
مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار: 

معاون اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان منطقه آزاد كيش: كارشناس بازار سرمايه: 
 نخستين بورس بين الملل مناطق آزاد در كيش راه اندازي مي شودشايعه تحريم پتروشيمي از قبل تاثير خود را بر بازار گذاشته بود

كارشناس بازار سرمايه گفت: شايعه تحريم پتروشيمي از قبل، تاثير 
خود را روي بازار سرمايه گذاشته بود و حاال كه اين موضوع به حالت اجرا 

در آمده است نتوانست تاثير چنداني بر بازار بگذارد.
س��يد رضا فاطمي در گفت وگو با ايرنا اف��زود: طبق پيش بيني هاي 
صورت گرفته روند بازار سرمايه از ابتداي هفته جاري به دليل تحريم 
پتروشيمي ها بايد منفي مي شد اما بازار سرمايه از جمله بازارهايي است 
كه به سرعت با شايعه حركت مي كند و با وقوع خبر، اثر آن از بين مي رود 

و بازار نسبت به اتفاق رخ داده بي تفاوت مي شود.
وي گفت: اكنون وضعيت فعلي اقتصاد كشور به سمت ثبات در حال 
حركت است و اقدامات به كار گرفته شده از سوي رييس بانك مركزي 

براي متعادل كردن قيمت ارز اصولي است.
فاطمي اظهار داشت: با توجه به تحريم امريكا و تصورها براي ايجاد 
جو رواني، قيم��ت دالر برخالف پيش بيني ها روند كاهش��ي را در 
پيش گرفت بنابراين وضعيت اقتصاد كالن مي تواند به سمت ثبات 
در حركت باش��د. اما بازار س��رمايه به دليل پتانسيل هايي كه هنوز 
دسترس��ي پيدا نكرده از ديگر بازارها عقب و به س��مت افزايشي در 
حركت اس��ت، ريزش هايي كه گاهي اوقات در بازار ش��اهد هستيم 

چندان جدي نيست بلكه فقط يك اصالح جزئي را تجربه مي كند.

اقبالگروهخودروييهاوبانكيهادربازارسرمايه
وي به اقبال س��هام گروه خودرويي ها در بازار س��رمايه اشاره و بيان 
كرد: با مطرح شدن بحث افزايش س��رمايه از محل تجديد ارزيابي 
سهام و گمان اجراي قطعي آن، س��هام ايران خودرو با اقبال همراه 
شد و همچنين گروه سايپا با توجه به اينكه چند سال گذشته يك بار 
اقدام به افزايش سرمايه كرده بود با سهام ايران خودرو هم مسير شد 

و مورد توجه سهامداران قرار گرفت.
فاطم��ي گفت: قيمت دالر كه اكنون ش��ركت ها براي محاس��بات 
معامالت خود در نظر مي گيرند بسيار پايين است. قيمت ارز نيمايي 
در حد قابل توجهي افزايش پيدا كرده و هنوز بازار چنين مساله اي را 

در محاسبات خود در نظر نگرفته است.
اين كارشناس بازار س��رمايه اظهار داشت: احتمال پيدا كردن يك 
راهكار براي خروج از شرايط موجود و توافق در زمينه برجام مي تواند 

راه حلي براي خروج اقتصاد كشور از شرايط بحراني باشد.
وي به اقبال گروه بانكي ها در بازار س��رمايه اشاره و تاكيد كرد: نرخ 
تس��عير ارز به ش��دت در معامالت گروه بانكي ها در بازار س��رمايه 
تاثيرگذار است و اين موضوع در طول چند روز گذشته باعث مثبت 

شدن روند معامالت بانك ها و شفافيت سهام اين گروه ها شد.

معاون اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان منطقه آزاد كيش از راه اندازي 
دفتر مركزي نخس��تين بورس بين الملل مناطق آزاد كش��ور در جزيره 

كيش خبرداد.
به گزارش منطق��ه آزاد كيش ناصر آخوندي با اعالم اين خبر افزود: دفتر 
مركزي بورس بين الملل مناطق آزاد طبق مصوبه نشس��ت اخير اعضاي 

موسس بورس بين الملل به زودي در كيش راه اندازي خواهد شد.
وي با اشاره به نقش و اهميت راه اندازي بورس بين الملل مناطق آزاد در رشد 
سرمايه گذاري و انجام معامالت بين المللي ورونق اقتصادي كشور گفت: 
اين اتفاق بسيار مهمي است كه ضمن جذب منابع ارزي و عرضه سهام و 
انواع اوراق قرضه در بورس بين الملل، زمينه حضور گسترده سرمايه گذاران 
بين الملل��ي را در مناطق آزاد كش��ور فراهم مي كند.آخون��دي افزود: با 
تمهيداتي كه انديشيده ش��ده خريد و فروش ها در اين بورس با ارز هاي 
خارجي خواهد بود و بانك عامل تسويه نيز يك بانك خارجي است كه يك 
ناظر بين المللي هم بر روند معامالت نظارت دارد. به همين دليل فعاالن 
اقتصادي و سرمايه گذاران خارجي به راحتي مي توانند در منطقه آزاد كيش 
حضور يافته و در معامالت بورس بين الملل مشاركت كنند.او گفت: اين 
پنجمين بازار بورس كشور است كه پس از بورس اوراق بهادار، نفت، كاالو 
انرژي فعاليت خود را در مناطق آزاد كشورمان آغاز مي كند.معاون اقتصادي 

و سرمايه گذاري سازمان منطقه آزاد كيش در خصوص موارد مطرح شده 
در نشست اعضاي موسس بورس بين الملل كه اوايل هفته جاري در تهران 
برگزار شد توضيح داد: در اين جلسه هزينه هاي تدوين مقررات و تشكيل 
و تاسيس بورس بين المللي اعالم و سهم هر يك از سهامداران تعيين شد 
كه به حساب ش��ركت بورس بين الملل واريز خواهد شد.وي افزود: يك 
نماينده از دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ۲ عضو از هيات موسسان 
به عنوان صاحبان حس��اب و دارندگان امضاء انتخاب و معرفي ش��دند.

معاون اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان منطقه آزاد كيش با بيان اينكه 
سومين نشست هيات موسسان بورس بين الملل در جزيره كيش برگزار 
خواهد شد گفت: نخستين جلسه اعضاي بورس بين الملل مناطق آزاد نيز 
به زودي جزيره كيش برگزار مي شود تا شركت ها و اعضاي هيات موسسان 
با حضور در جزيره كيش با ايجاد زير ساخت هاي الزم براي انجام معامالت 
همزمان با آغاز فعاليت مرك��ز بورس بين الملل در جزيره كيش آمادگي 
الزم را كس��ب  كنند.در اين نشست مرتضي بانك مشاور رييس جمهور و 
دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد كشور، غالمحسين مظفري مديرعامل و 
رييس هيات مديره سازمان منطقه آزاد كيش، نمايندگان شركت هاي بازار 
سرمايه، شركت هاي صادرات محور، كارگزاران، شركت هاي تامين سرمايه، 

بانك ها و برخي هلدينگ هاي بزرگ سرمايه گذاري حضور داشتند.

خبرديدگاه



تشكلها6اخبار

رييس سنديكاي توليد كنندگان مواد شيميايي، دارويي و بسته بندي دارويي مطرح كرد

رفتارهاي سياسي آفت اتاق بازرگاني

تحريمهايجديد،مشكليبهصنعتپتروشيمياضافهنميكند

انتخابات اتاق تنها چند روز ديگر برگزار مي شود 
و بحث بر س�ر عملكرد اتاق هش�تم بسيار داغ 
اس�ت. اتاق نيز س�ند اختتاميه عملكرد هيات 
رييس�ه اتاق ايران در دوره هش�تم منتشر شد 
كه به نوعي گزارش عملكرد چهار سال گذشته 
اس�ت. در اين رابطه فرامرز اختراعي رياس�ت 
سنديكاي توليد كنندگان مواد شيميايي، دارويي 
و بسته بندي دارويي، بنيانگذار صنعت ماده موثره 
در كشور اس�ت كه س�ابقه مديريت شركت ها 
و هولدينگ ه�اي موف�ق داروي�ي را در رزومه 
كاري خود دارد و عالوه بر اين موس�س و رييس 
هيات مديره س�نديكاي توليد كنن�دگان مواد 
دارويي، شيميايي و بسته بندي دارويي در تمامي 
ادوار سنديكا است، به نقد و بررسي اتاق بازرگاني 
در دوره اي ك�ه فعالي�ت آن رو ب�ه اتمام اس�ت 
پرداخته و با توجه به سابقه فعاليت خود به ارايه 
راهكارهايي جهت ارتقا عملكرد اتاق بازرگاني در 

دوره پيش رو پرداخت. 
اختراعي بر اين باور است كه رفتارهاي سياسي 
تبديل به آفتي براي اتاق بازرگاني شده و اركان 
تصميم گيرنده آن خدمت محور عمل نمي كنند و 
به قولي بيشتر به دنبال كسب كرسي و امتيازات 
آن هس�تند ت�ا رف�ع مش�كالت و درد بخ�ش 

خصوصي. 
گفت وگوي با مهندس فرامرز اختراعي رياست 
س�نديكاي توليد كنن�دگان مواد ش�يميايي و 

دارويي را مي خوانيد: 

  عملكرد اتاق بازرگاني در دوره هشتم را چطور 
ارزيابي مي كنيد؟

در خصوص عملكرد اتاق در اي��ن دوره مي توان گفت 
چندان رضايت بخش نبود، البته پيچيدگي هايي هم 
در بازار كس��ب و كار وجود دارد و فش��ارهايي از جهت 
اعمال مجدد تحريم ها و نوسان نرخ ارز موجب شد كه 
انتظاراتمان از اتاق بازرگاني چندان باال نباشد كه در اين 
بس��تر بي ثبات بتواند كاري از پيش ببرد، ولي حداقل 
كاري كه اتاق بايد انجام مي داد اين بود كه با برنامه ريزي 
صحيح نسبت به تعيين و روشن كردن ظرفيت هاي و 

خألهاي موجود در ح��وزه تجارت، صنعت و خدمات، 
اقدام نمايد البته اين تنها در مورد اتاق هش��تم صادق 
نيست بلكه اتاق هاي قبلي همچنين مشكلي را داشتند، 
در كل به نظر مي رسد در اتاق بازرگاني، هدف دارندگان 
پست بهره برداري از كرسي اتاق باشد تا اينكه به معني 

واقعي كلمه به دنبال انجام كار باشند. 
   از نظر جنابعالي اتاق در دوره نهم چه مواردي را 

بايد در اولويت برنامه هاي خود قرار دهد؟
در حوزه هايي كه بنيه اجرايي ندارد و مذاكرات سياسي 
گاهي شعارهايي داده مي شود كه در اصل ورود به اين 
مسائل توس��ط اتاق بازرگاني اشتباه اس��ت، اتاق بايد 
فضاهايي را كه مي تواند باز نگه دارد و در اين ش��رايط 
شبه جنگي، اعضاي خود را از حيث آمار ها و دستيابي 

به اطالعات مورد نياز پشتيباني نمايد. 
   ب�راي انجام اين اولويت ها، رياس�ت و اعضاي 
هيات رييس�ه اتاق باي�د داراي چه ويژگي هاي 

باشند؟
بايد از فازهاي سياسي فاصله گيرند و رسيدگي به اين 
م��وارد را به مجلس واگذار نمايند، اتاق بايد براس��اس 
شايستگي كار كند و در انتخاب هيات رييسه هم بايد 
افرادي برگزيده شوند كه واقعا روحيه كار و خدمت دارند، 
نه اينكه سياسي كاري و گروه بندي را مالك انتخاب قرار 
دهند، آنچنان كه در انتخابات هيات نمايندگان اتاق ها 
اين مقوله را شاهد بوديم و هزينه هاي بسياري هم در 
اين ميان انجام ش��د در حالي كه بهتر بود در حوزه آرا و 
در زمينه شكل گيري مناصب سعي در مبناي انتخاب 

را شايستگي قرار دهند، انتظار مي رود منتخبين اين 
دوره در خدم��ت اتاق و مردم باش��ند و از گروه گرايي 

اجتناب نمايند. 
   برخ�ي نظريه ها طرفدار وح�دت آرا و برخي 
بر گوناگوني آرا و نظرات در هيات رييس�ه اتاق 
تاكيد دارند، از نظر شما كدام ديدگاه مثمر ثمرتر 

خواهد بود؟
از نظر فني، متفاوت بودن نظرات بهتر خواهد بود زيرا 
اين امر متكي بر تجارب گوناگون است البته از آنجايي 
كه عموما افراد شايسته كه داراي وزن خوبي در فعاليت 
اقتصادي هس��تند و همگي صاحب تجربه و اطالعات 
هستند در اين هيات حضور خواهند داشت پس بنابراين 
هم نظري در يك چنين جمعي نمي تواند مطرح باشد 

بلكه ممكن اس��ت در جايي با يكديگر همراه باشند و 
بر سر مس��اله اي باهم كنار بيايند، در هر صورت هيچ 
كس با ديگري دشمني ندارد ولي اينكه برخي افراد با 
نگاه گروهي و جناحي به جريانات مي نگرند مساله اي 
مجزاست، سواالتي از اين دست كه اين فرد جزو كدام 
گروه است؟ چقدر دنباله رو دولت و چه ميزان از دولت 
فاصله دارد و مواردي از اين دست متاسفانه در كشور ما 
همواره مطرح است، هر فردي كه داراي تجربه و تخصص 
و پيشه اقتصادي باش��د، با ارزش است نبايد نگاهمان 
حزبي و گروهي باشد بلكه بايد اخالق حرفه اي را محور 
قرار دهيم و افرادي كه انتخاب مي شوند بايد با توجه به 
در اختيار داشتن كرسي در اتاق دقت بيشتري نسبت 
به مسائل داشته و بيش از هر چيز به فكر كشور باشند. 

    برخي معتقد به بازنگري در قانون اتاق هستند، 
نظر شما در اين خصوص چيست؟

بايد اختيارات اتاق افزايش يابد و به نوعي اتاق در وضع 
مقررات و ارايه مشاوره هاي خود بتواند به عنوان نماينده 
بخش خصوصي در حوزه ه��اي مرتبط با فعاليت اين 
بخش تصميم سازي نمايد، متاسفانه مشاهده مي كنيم 
افرادي كه در ائتالف هاي مختلف در انتخابات شركت 
مي كنن��د پ��س از راي نياوردن اقدام به كارش��كني و 
اختالف نظر مي پردازند و اين مشكالت اكنون شديدتر 
شده و منجر به ايجاد شرايط نگران كننده اي شده بايد 
از اينگونه رفتارهاي سياس��ي اجتناب كرده و خدمت 

محور پيش رويم. 
  عملكرد اتاق از حيث برخورد با تش�كل ها را 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 
به نظر مي رسد از اين حيث اتاق در دوره هشتم نسبت 
به دوره هاي پيشين عملكرد بهتري داشته و موفق تر 
بوده، بنده از سال 84 به عنوان رييس سنديكاي مواد 
شيميايي و دارويي حضور داشته و تجربه دوره هاي قبلي 
را هم بالطبع دارم از همين لحاظ مي توانم بگويم اتاق 
هشتم توانس��ت ارتباطات بهتري را با تشكل ها برقرار 
كند، حتي در مواردي كمك هاي مالي داش��ته و براي 
انتخابات نماينده مسلط مي فرستند، البته آنقدر حوزه 
تشكل ها مسائل آن گسترده و در گيري هاي مختلف در 
آن وجود دارند كه نمي توان مس��ائل اين حوزه را صرفا 

به اتاق تعميم داد. 

روز جمع��ه، هفدهم خردادماه دفتر كنت��رل دارايي هاي 
خارجي امريكا تحريم هاي جديدي را عليه بخش پتروشيمي 
ايران وضع كرده است. اين تحريم ها به جز شركت پتروشيمي 
خليج فارس، ش��بكه اي از 39 شركت تابعه و شركت هاي 
عامل فروش ثبت شده در خارج از ايران را تحريم كرده است 
اما وزارت امور خارج��ه ايران اين تحريم ها را »فريبكارانه، 
غيرواقعي و صرفًا براي جلب توجه افكار عمومي« دانست. 
بهزاد محمدي، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي 
هم گفته است: »پتروشيمي صنعتي تحريم پذير نيست.« 
محمدي با اش��اره به اينكه فروش محصوالت پتروشيمي 
ش��رايطي متفاوت از فروش نف��ت دارد گفته كه »فروش 
محص��والت اين صنايع همچون نفت مبادي مش��خص 
صادراتي و نفت كش هاي عظيم قابل رديابي ندارد.« فريبرز 
كريم نياي، قائم مقام دبي��ركل انجمن صنفي كارفرمايي 
پتروشيمي درباره تحريم جديد پتروشيمي ايران معتقد 
است كه تجارب گذشته مي تواند راهي براي مسائل پيش 
روي ترسيم كند. او مي گويد: اول اينكه تحريم پتروشيمي 
ايران مسبوق به سابقه است و اقدام جديد وزارت خزانه داري 

امريكا به عنوان يك تحريم كاماًل جديد و مجزا به حساب 
نمي آيد. درواقع اولين بار پتروش��يمي ايران در 19 خرداد 
سال 1389 با قطعنامه شوراي امنيت تحريم شده است. 
بعد از آن 30 آبان ماه 1390 بود كه با دستور اجرايي باراك 
اوباما محصوالت پتروشيمي ايران تحريم شد؛ البته اينها 
تحريم ها در حوزه هاي متعدد سرمايه گذاري، نقل وانتقال 
مالي و تكنولوژي رخ داد و بار ديگ��ر در فروردين و خرداد 
1391 اين تحريم ها تكرار شد و اوباما نهادهاي مالي كه با 
كل صنعت پتروشيمي ايران ارتباط دارد را تحريم كرده و 
اين مختص يك هولدينگ نبوده است. همچنين كنگره 
امريكا در س��وم مرداد 1391 دانش تكنولوژي، تراكنش 
مالي، كشتي و حمل و بازاريابي اين صنعت را تحريم كرده 
اس��ت. درواقع س��خت ترين تحريم ها در طول سال هاي 
1389 تا 1392 به صنعت پتروشيمي ايران تحميل شده 
كه بخشي از آن منشأ قطعنامه ش��وراي امنيت را داشته 
است. او ادامه مي دهد: در آن س��ال ها اين تحريم ها كار را 
دشوار كرد اما درنهايت شركت هاي ما راه هايي پيدا كردند و 
دنيا هم به محصوالت پتروشيمي ما نيازمند است؛ آرام آرام 

مسير تغيير كرد و مشكالت اوليه درنتيجه تحريم جبران 
شد. او ادامه مي دهد: تنها زماني كه روند تحريم ها متوقف 
شد، دوره مذاكرات ايران به كشورهاي 1+5 بود و درنهايت 
با امضاي برجام تحريم ها متوقف شد و حجم صادرات ما به 
22 ميليون تن رسيد؛ اما همچنان در حوزه مبادالت مالي 
مشكالت جدي وجود داشت. به گفت كريم نياي حتي در 
زماني كه تحريم هاي جدي عليه صنعت پتروشيمي ايران 
وضع شده بود، در نشست آلماتي كه در سال 1392 برگزار 
شد عده اي از توقف تحريم ها سخن گفتند. او تأكيد كرد: 
ماهيت تحريم پتروشيمي متفاوت از تحريم نفت است. با 
توجه به تجارت گذشته ايران در اين صنعت، قدرت تحريم 
در عمل كم شده است. ما با تحريم هايي كه منشأ سخت تري 

بوده مواجه بوده ايم.

ظرفيتتوليدچقدراست؟
قائم مقام دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي پتروش��يمي 
ايران درباره ظرفيت توليد محصول مي گويد: ظرفيت توليد 
پتروشيمي حدود 54 ميليون تن در سال است؛ اما بايد توجه 

داشت كه ظرفيت عملياتي با ظرفيت بالفعل تفاوت دارد اما 
اين به معني محصول قابل فروش نيست. بخش قابل توجهي 
از اين ظرفيت محصول خوراك مجتمع پتروشيمي براي 

توليد محصول نهايي است. 
 در برنامه شش��م توس��عه به ظرفيت 130 ميليون تني 
اشاره ش��ده اس��ت و كريم نياي در اين ب��اره مي گويد: ما 
فرصت هاي زيادي را در دوره برجام از دس��ت داديم زماني 
كه براي جذب سرمايه خارجي فرصت بود، ما درگير مسائل 
ديگري بوديم. ما گاهي با خود تحريمي مواجه هستيم و 
بخش عمده اي از مشكالت ما به فضاي كسب وكار و مسائل 

داخلي برمي گردد. ما نتوانستيم از آن فرصت بهره بگيريم.
او تأكيد مي كند: از سال گذشته بحث تحريم شدت گرفته 
و بايد انتظارات درباره روند توس��عه تغيير كند؛ اگرچه در 
طول دوران تحريم هم روند توس��عه متوقف نشده است. 
بحث تأمين مالي يكي از مسائلي است كه مي توانيم درباره 

آن تأمل كنيم.
پرويز صحافي زاده، عضو انجمن صنفي كارآفريني صنعت 
پتروش��يمي ايران هم در گفت وگو با »پايگاه خبري اتاق 

ايران« تحريم هاي حوزه پتروشيمي را موضوع كهنه دانست. 
او گفت به نظر نمي رسد كه اين تحريم ها تأثير چنداني در 

روند صادرات محصوالت پتروشيمي داشته باشد.
به گفته صحافي زاده در يك سال گذشته، بعد از بازگشت 
تحريم ها عليه ايران وضعيت صنعت پتروش��يمي و نحوه 
فروش آن عادي نبوده است. صادركننده ها در اين يك سال 
گذشته هم نتوانس��ته اند پول خود را از مسيرهاي رسمي 
به كش��ور برگردانند. درواقع چند سال است كه وضعيت 
صنعت پتروشيمي اينگونه است و تحريم مشكل جديد 

اين حوزه نيست.
به گفته صحافي زاده وزارت خزانه داري امريكا بار ديگر بطور 
رسمي صنعت پتروشيمي ايران را در ليست تحريم ها قرار 
داد؛ البته هنوز هم مشخص نيست كه روند صادرات با اين 
تحريم ها به چه سمت و س��ويي برود. كره جنوبي، چين، 
ژاپن و هند مشتريان ايران بودند ولي از مبدأ اصلي خريد 
نمي كردند. اآلن هم هيچ اتفاق جديدي نيفتاده است. اما 
بازهم بايد صبر كرد و ديد كه اين تحريم چه تأثيري در روند 

اجرايي صادرات خواهد داشت. 

در كارگروه تخصصي شوراي گفت وگو انجام شددو عضو هيات نمايندگان از پيامد دخالت دولت در فضاي كسب و كار مي گويند

بررسي مشكالت اجرايي بسته سياستي نحوه برگشت ارز صادراتيامكان برنامه ريزي بلندمدت سلب شده است
»رونق توليد«، »بهبود فضاي كسب وكار« و»تبديل دخالت دولت در اقتصاد 
به هدايت و نظارت« از جمله عباراتي است كه مقام معظم رهبري در بيانات 
اخير خويش به آن اشاره داشته اند و مسووالن را به تمركز روي اين مسائل 
توصيه كرده اند. ايشان در اواخر ارديبهشت ماه در ديدار مسووالن وكارگزاران 
نظام »وابستگي به نفت و خام فروشي«، »مداخالت غيرالزم دستگاه هاي 
حكومتي در مسائل اقتصادي و عدم اجراي مناسب سياست هاي اصل 44« 
و »تخريب فضاي كسب وكار و قوانين دست و پا گير« را از جمله بيماري هاي 
مزمن اقتصاد كشور برشمرده اند. رهبر معظم انقالب همچنين در سخنراني 
مراسم سي امين سالگرد رحلت امام خميني نيز چند موضوع را در مسائل 
اقتصادي داراي اهميت مضاعف برشمردند و گفتند: »رونق توليد«، »ارزش 
پول ملي«، »بهبود فضاي كسب وكار«، »جدا كردن بودجه و اقتصاد كشور 
از خام فروشي نفت«، »تبديل دخالت دولت دراقتصاد به هدايت و نظارت 
دولت« و »بريدن دست مفس��دان اقتصادي يعني اختالسگران، دزدان، 
تروريس��ت هاي اقتصادي و قاچاقچيان بي رحم از اقتصاد كشور« ازجمله 
مسائل اصلي است كه بايد مسووالن متفقاً روي آنها متمركز شوند و از حواشي 
و مسائل فرعي بپرهيزند. روابط عمومي اتاق تهران در سلسله گفت وگوهايي 
با تعدادي از اعضاي هيات نمايندگان، نظرات فعاالن بخش خصوصي را در 
زمينه آنچه »مداخالت غيرضروري« خوانده مي شود، جويا شده است. در اين 
گزارش نيز دو تن ديگر از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران با خبرنگاران 
روابط عمومي به گفت وگو نشس��ته اند. محمود نجفي عرب، عضو هيات 
نمايندگان و رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق تهران، بيشترين دخالت ها 
در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي را از ناحيه وزارت بهداشت عنوان كرد و گفت: 
»وظيفه اصلي وزارت بهداشت درحوزه اقتصاد سالمت، رگوالتوري و تدوين 
ضوابط كيفي كاال و نظارت بركيفيت كاال است. البته قيمت گذاري دارو هم 
در شمار وظايف اين وزارتخانه گذاشته شده كه فعاالن اقتصادي روي اين 
مساله نيز نقد جدي دارند.« او با بيان اينكه»قانونگذار در مورد قيمت گذاري 
تجهيزات پزشكي وظيفه اي را به وزارت بهداشت محول نكرده است« ادامه 
داد: »اين وزارتخانه اكنون نه تنها بر كيفيت و تدوين استانداردهاي كيفي 
نظارت كرده و مداخله مي كند كه اين مداخله را به مسائل كمي نيز تسري 
داده است. به بيان صريح تر، وزارت بهداشت در فعاليت بنگاه ها و شركت ها 
دخالت مي كند و اين ميزان مداخله، فراقانوني ب��وده و با وظايف ذاتي آن 
تطابق ندارد.«  نجفي عرب سپس به اين نكته اشاره كرد كه وزارت بهداشت 
خود مصرف كننده عمده دارو و تجهيزات پزشكي است و چنين دستگاهي 

كه مصرف كننده اس��ت، نبايد در قيمت گذاري دخالت كند؛ او ادامه داد: 
»اين مصداق تضاد منافع است. ما به اين مساله و قانوني كه اجازه مي دهد 
يك دستگاه اجرايي، فراقانوني عمل كند، معترض هستيم. قانوني كه در 
س��ال1320 و متناسب با مقتضيات آن زمان تصويب شده است. بنابراين 
ضرورت اصالح و بازنگري در قوانين مربوط به حوزه غذا و دارو نيز به شدت 
احساس مي شود.«  رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق تهران با انتقاد 
از اينكه»وزارت بهداشت هر موقع كه احساس نياز كند، ضوابطي را وضع 
كرده و در حوزه تنظيم ب��ازار فرآورده هاي دارويي و غذايي محدوديت ها و 
ممنوعيت هايي را ايجاد مي كند« اين رويه را خالف قوانين باالدستي توصيف 
كرد.  او گفت: »فضاي كسب وكار بطور دايم متشنج است وكسي نمي داند 
چگونه برنامه ريزي كند.«  اين شايس��ته نيست كه سياست گذاران، تابع 
شرايط خاص آن لحظه باشند و ضوابط را بر اساس برداشت هاي لحظه اي و 
سليقه اي خود تنظيم كنند. تداوم و افزايش توليد و تجارت مستلزم آن است 
كه توليد كنندگان و بازرگانان روي برخي ضوابط و شرايط بتوانند حساب 
باز كرده و در مورد آن بلندمدت فكر كنند.«  حسن احمديان، ديگر عضو 
هيات نمايندگان اتاق تهران كه در صنعت مبلمان فعاليت مي كند بر اين 
عقيده است كه عمده مداخالت در توليد و تجارت از سوي وزارتخانه هاي 
صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصاد و دارايي و البته س��ازمان هاي 
زيرمجموعه آنها نظير سازمان توسعه تجارت و سازمان امور مالياتي صورت 
مي گيرد.  احمديان با بيان اينكه »اين نهاد ها نگرشي ارباب-رعيتي نسبت 
به بخش خصوصي دارند« ادامه داد: »آنها به خود اجازه مي دهند كه در همه 
امور بدون مشورت با بخش خصوصي دخالت كنند و آثار اين نوع نگرش اكنون 
در حوزه صنعت، معدن و تجارت آشكار شده است.«  او افزود: »مدت هاست 
كه هشدار مي دهيم كه اين نوع رفتار دولت با بخش خصوصي خروجي قابل 
دفاعي نداشته و حتي خس��ارت هايي را به بار آورده است و اكنون مي توان 
اين زيان ها را با معيارهاي كمي اندازه گيري كرد. بطور حتم، مدل حاكم بر 
روابط دولت و بخش خصوصي كه دولتي ها صرفا صداي ما را بشنوند و خود 
تصميم گيري كنند، مدل صحيحي نبوده و نيست. مدل صحيح آن است كه 
بخش خصوصي در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها نقش داشته باشد.« اين 
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ادامه داد: »نگراني بخش خصوصي اين است 
كه با تداوم رويه هاي موجود، هزينه هاي سنگين تري به كشور تحميل شود. 
اميدواريم اين تغيير پارادايم با فعاليت و پيگيري اعضاي هيات نمايندگان 

دوره نهم در اتاق تهران محقق شود.«

با تصويب بخشنامه جديد بانك مركزي در مورد نحوه برگشت ارز حاصل 
از صادرات در س��ال 98 برخي مش��كالت از سوي شوراهاي گفت وگوي 
استاني و تعدادي از فعاالن بخش خصوصي، در اختيار دبيرخانه شوراي 
گفت وگو قرار گرفت. كارگروه تخصصي شوراي گفت وگو در نشست اخير 

به بررسي اين مساله پرداخت.
بر اساس اظهارات علي چاغروند، مدير پژوهش هاي حرفه اي كسب وكار 
شوراي گفت وگو در نظر نگرفتن موانع جدي انتقال ارز به كشور در زمان 
تحري��م و عدم وجود ارتباط بانكي بين ايران و ديگر كش��ورها، عملياتي 
نبودن روش هاي برگشت ارز و ناديده گرفتن شرايط تجارت به خصوص 
در مراودات تجاري با كشورهايي نظير عراق و افغانستان، از جمله مواردي 

بودند كه از سوي منتقدان مورد توجه قرار گرفته است.
وي در ادامه به شرح مشكالت موجود به ويژه چالش هاي حوزه صادرات 
به كشورهاي عراق و افغانس��تان و نبود راهكارهاي اجرايي براي آنها در 
بخشنامه جديد بانك مركزي پرداخت. در اين بخشنامه راه حل ارايه شده 
براي انتقال ارز از اين دو كشور يعني از طريق صرافي ها بسيار پرهزينه و با 
كارمزد بيش از ده درصد است. از سوي ديگر براي صادرات صورت گرفته 
قبل از 16 مرداد به شرطي بانك مركزي رفع تعهد ريالي را مي پذيرد كه 
اسناد و مدارك مثبت به تأييد بانك مركزي برسد؛ در واقع بانك مركزي 
مي تواند اسناد و مدارك صادرات ريالي را بپذيرد يا نپذيرد. مدارك مثبت 
از نظر بانك مركزي ارايه اظهارنامه و معرفي صراف است كه در گذشته اين 
سيستم وجود نداشته است. محمد الهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات 
ايران نيز تصريح كرد: از 22 فروردين 97 كه موضوع پيمان سپاري ارزي 
مطرح شد، روش واردات در مقابل صادرات در همه بخشنامه ها آمد، اما در 
عمل تا ماه آبان هيچ گونه وارداتي براي رفع تعهد صورت نگرفت. از زماني 
كه جلسات هفتگي بين اتاق، وزارت صمت، وزارت جهاد، گمرك و بانك 
مركزي برگزار ش��د، مشكالت مورد به مورد مطرح و به تدريج واردات در 
مقابل صادرات تا حدودي تسهيل شد؛ گواهي اين مدعا هم برگشت 2.2 

ميليارد يورو از طريق واردات در مقابل صادرات بود.
وي افزود: در جلسه اي كه رييس كل بانك مركزي مهمان اتاق بود، يك 
پيشنهاد 6 بندي از سوي اتاق ارايه شد كه بخشي از آن در بخشنامه اخير 
آمده است. از جمله اينكه 70 درصد اظهارنامه هاي صادراتي مبناي رفع 
تعهد قرار گيرد كه در بخشنامه جديد با 80 درصد موافقت شد. در ضمن 
پيش��نهاد ارايه مهلت رفع تعهد ارزي سال 97 تا پايان شهريور ارايه شد، 

در نهايت تا 31 تير 98 مهلت دادند. مورد ديگر درخواست رفع تعهد 100 
درصد ارز حاصل از صادرات از طري��ق واردات براي خود يا واگذار به غير 
مطرح شد كه در بخشنامه جديد فقط اختيار 50 درصد پذيرفته شده است.

اين فعال اقتصادي زمان اجراي اين بخش��نامه را از ابتداي س��ال جاري 
عنوان كرد كه با گذشت دو ماه از سال به تازگي ابالغ شده و مصداق عطف 
به ماسبق است اما صادركنندگاني كه در سال 97 صادرات داشته و رفع 
تعهد نكرده اند را شامل نمي شود. اين افراد بايد كماكان با روش هاي قبل 

رفع تعهد كنند. 
رضا علي خان زاده، مسوول كميسيون بهبود فضاي كسب وكار اتاق تعاون 
ايران با اشاره به فرآيند پرهزينه تبديل كاالي صادراتي به ارز كه برگشت 
آن به چرخه اقتصاد با برگش��ت آن به سيس��تم بانكي فرق دارد، تأكيد 
كرد: تبديل دوباره اين ارز به كاالي وارداتي از ش��بكه بانكي نيز هزينه بر 
اس��ت، بنابراين پيشنهاد مي ش��ود، واردات در مقابل صادرات به صورت 
100 درصد امكان پذير شود. همچنين سيد مهدي نيازي، مديركل دفتر 
مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت تش��ريح كرد: 
طبق مكانيسم قبلي صادركننده اي كه ارز را برمي گرداند، براي واردات 
اولويت تخصيص داشت. امسال كشور به حداقل 35 تا 40 ميليارد دالر 
واردات كاال نياز دارد كه بخشي از آن مربوط به نيازهاي اوليه، بخشي هم 
به دارو، مواد اوليه و كاالهاي واس��طه اي صنايع و كاالهاي مصرفي مردم 
مربوط مي شود. اين ارز بايد از محل صادرات تأمين شود و از طرفي بايد ارز 
را با قيمت منطقي عرضه كنيم چرا كه از ماده اوليه با ارز 15 هزار توماني، 

كاالي قابل رقابت، به دست نمي آيد.
در اين مورد اميرمحمد پرهام فر، نماينده ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
نيز تأكيد كرد: در مورد موضوع بازگشت ارز به كشور مالحظه شده بخشي 
از آمار عدم بازگش��ت ارز حاصل از صادرات ب��ه فرمول قبل از 13 آذر 97 
برمي گردد كه نرخ محاس��به ارزش كاالي صادرات��ي با ارز 4200 تومان 
محاس��به مي شد. اعتقاد ما بر اين اس��ت كه هرچه به منطق كسب وكار 
نزديك ش��ويم ميزان بازگشت ارز بيشتر مي شود. تفاوت قيمت در سال 
گذشته منشأ بروز برخي تخلفات همچون استفاده از كارت هاي بازرگاني 
يك بار مصرف بود. در نهايت قرار شد دبيرخانه شوراي گفت وگو، گزارشي 
از مشكالت اجرايي بسته سياستي نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در 
سال 98 را براي طرح در صحن شورا آماده كند و اين مساله در نشستي با 

حضور اعضاي شوراي گفت وگو بررسي شود. 
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كمبودمواداوليهعامل
كاهشتوليدصنايعدستي

محمد عبدالله��ي، رييس اتحاديه فروش��ندگان 
صنايع دستي و اشيا قديمي با بيان اينكه 600 واحد 
رسمي فعال در تهران مشغول هستند، اظهار كرد: 
واحدهاي غيررسمي در اين صنف به نسبت كمتر از 
ساير ديگر اصناف است. رييس اتحاديه فروشندگان 
صنايع دس��تي و اشيا قديمي گفت: در حال حاضر 
افزايش قيمتي براي اين محصوالت در دستور كار 
قرار نگرفته است. رييس اتحاديه فروشندگان صنايع 
دستي و اشيا قديمي گفت: محصوالت صنايع دستي 

به كشور هاي حوزه خليج فارس صادر مي شود.
عبداللهي با اشاره به اينكه كمبود مواد اوليه در اين 
صنعت، توانس��ته بر كاهش توليد تاثيرگذار باشد، 
تصريح كرد: اميدواريم مشكالت اين صنف به زودي 
مرتفع شود تا بتوان با كشورهاي توسعه يافته رقابت 
كرد. رييس اتحاديه فروش��ندگان صنايع دستي و 
اشيا قديمي تاكيد كرد: باتوجه به شعار رونق توليد، 
اين صنف هم همانند ديگر اصناف، در جهت تحقق 
اين شعار، برنامه هايي را در دستور كار خود تا پايان 

سال قرار داده است.

خودروسازانزور
تشكدوزانراگرفتند

رييس اتحاديه تش��ك دوزان خودرو با بيان اينكه 
ماشين آالت توليد در اين صنف قديمي است، گفت: 
با سياست هاي اتخاذ شده در دهه هاي اخير و عدم 
پايبندي به تعهدات از سوي شركت هاي بزرگ و به 
خصوص خودروسازان، واحدهاي توليدي اين صنف 
توان خود را از دس��ت داده اند. حسين جعفري در 
گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اينكه صنف تشك دوزان 
خودرو سه رسته تودوزي، صندلي سازي و تزئينات 
داخلي و خارجي خودرو را در خود جاي داده است، 
اظهار كرد: صنف صندلي سازي در چند دهه اخير 
با توجه به سياست هاي خودرويي تحت تأثير قرار 
گرفت و عماًل اين صنف از بين رفت. رييس اتحاديه 
تشك دوزان خودرو ادامه داد: در گذشته به واسطه 
واردات ات��اق اتوب��وس و ميني ب��وس، واحدهاي 
صندلي س��ازي فعاليت قابل توجهي داشتند كه 
در سال هاي اخير بسياري از اين واحدها تعطيل 
و مابقي آنها در قال��ب واحدهاي صنعتي فعاليت 
خود را پيگيري مي كنند كه از مشكالت اين دست 
واحدها مي توان به عدم انج��ام به موقع تعهدات 
مشتريان به ويژه خودروسازان اش��اره كرد. وي با 
بيان اينكه عدم پايبندي خودروسازان به تعهدات 
خود، توان فعاالن اين صنف را تضعيف كرده است، 
خاطرنشان كرد: با توجه به تغيير شرايط خودروها 
و فرهن��گ مصرف عم��وم مردم، رون��ق تودوزي 
نس��بت به گذش��ته كاهش يافته و تقاضا بيشتر 
براي روتشكي اس��ت. جعفري ميزان تقاضا براي 
روتشكي را متناسب با قدرت خريد مردم دانست و 
گفت: تزئينات داخلي خودرو و حتي تشك خودرو 
نسبت به ديگر اقالم خودرو همچون باتري از اولويت 
كمتري برخوردار است و اين موضوع عاملي شده تا 
ميزان تقاضاي اين محصوالت كاهش يابد. رييس 
اتحاديه تشك دوزان خودرو در پاسخ به اين سوال 
كه آيا شركت هاي واردكننده براي تجهيز و توليد 
محصوالت جانبي و تزئين��ي خودروهاي خود با 
واحدهاي شما وارد مذاكره شدند، بيان كرد: در اين 
زمينه مذاكره خاصي صورت نگرفت اگر همچنين 
اتفاقي رخ مي داد به واسطه قديمي بودن دستگاه ها، 
واحدهاي صنفي و توليدي توان پاسخگويي به نياز 

شركت ها را نداشتند.

كوچدالالنخودروبهتلگرام
واينستاگرام

سخنگوي اتحاديه كشوري كسب و كارهاي اينترنتي 
با بيان اينكه پس از ممنوع شدن درج قيمت در آگهي 
خودرو، فروشندگان و خريداران خودرو به شبكه هاي 
اجتماعي غيررس��مي كشانده ش��دند، جزيياتي از 
فعاليت 20 كانال تلگرامي و پيج اينستاگرامي دالالن 
ارايه داد. رضا الفت نس��ب اظهار كرد: متاسفانه پس 
از حذف قيمت از آگهي فروش خودرو در س��ايت ها 
و پلتفرم هاي موجود در كش��ور، هم��ان اتفاقي كه 
بسياري از كارشناسان آن را پيش بيني مي كردند، 
افتاد و پاي خريداران و فروشندگان خودرو به واسطه 
حذف قيمت از سايت هاي رسمي كشور، به شبكه هاي 
اجتماعي و شبكه هاي غيررسمي كه مهم ترين آنها 
تلگرام و اينستاگرام اس��ت كشيده شد. سخنگوي 
اتحاديه كشوري كسب و كارهاي اينترنتي با بيان اينكه 
قيمت گذاري در برخي از اين كانال ها و پيج ها تا 30 
درصد بيش از قيمت واقعي بازار بوده است، خاطرنشان 
كرد: اين كوچ از س��ايت هاي رسمي به شبكه هاي 
غيررسمي و كانال هاي تلگرامي در شرايطي رخ داد 
كه هيچ نظارتي بر اين شبكه هاي اجتماعي و كانال ها 
وجود ندارد و دالالن با قيمت گذاري كاذب، سعي در 
ملتهب كردن بازار خودرو دارند. وي با تاكيد بر اينكه 
كاهش قيمت خودرو به دليل كاهش ارزش دالر در 
كش��ور رخ داده و كاهش قيمت خ��ودرو ارتباطي با 
حذف قيمت از آگهي سايت هاي فروش نداشته است، 
افزود: متاس��فانه در شرايطي كه همه دنيا به سمت 
شفاف سازي و شفافيت پيش مي روند، در كشورمان 
تصميم گرفته شد تا درج قيمت در آگهي هاي فروش 
حذف شود و اين تصميم در نهايت باعث خرسندي 
و خشنودي كساني شد كه در فضاي غيرشفاف، به 
دنبال سود و منافع خود هستند. الفت نسب با بيان 
اينكه بايد هرچه سريع تر فضا را به سمت شفافيت برد 
و در عين حال جلوي جوالن دالالن در س��ايت هاي 
رسمي آگهي را با سياست گذاري هاي صحيح گرفت 
گفت: سايت هاي درج آگهي اين آمادگي را دارند تا 
با همكاري ساير دس��تگاه ها و استفاده از بانك هاي 
اطالعاتي خودرو، اين امكان را فراهم كنند كه تنها 
دارندگان واقعي خودرو بر اساس مولفه هايي همچون 
شماره شاسي و كد ملي، مجاز به درج آگهي فروش 

خودرو در اين پلت فرم ها باشند. 
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سفر »آبه شينزو«  به تهران تا چه اندازه به سياست هاي تامين انرژي ژاپن مربوط است؟ 

نقش طالي  سياه در سفر آقاي  نخست وزير 
گروه انرژي| نادي صبوري|

شينزوآبه نخست وزير ژاپن امروز به تهران مي آيد. علي ربيعي 
سخنگوي دولت گفته است شينزو آبه نخست وزير ژاپن در 
سفر دو روزه خود به ايران ضمن مذاکرات رسمی با حسن 
روحانی رئيس جمهوری با رهبر معظم انقالب اسالمی نيز 
ديدار می کند. اگرچه آبه شينزو  پيش تر در دوران جنگ ايران 
و عراق در عنفوان جواني همراه پدرش كه وزير  وقت امور 
 خارجه ژاپن بود به ايران آمده بود اما اين اولين بازديد يك
»نخست وزير ژاپني« از ايران بعد از انقالب اسالمي است، 
از سوي ديگر گمانه زني هايي در مورد اينكه آبه قرار است 
واسطه صحبت هايي ميان ايران و امريكا باشد نيز مطرح 
است. با اين تفاسير يك موضوع سوال ايجاد مي شود: چرا بايد 
ژاپن تا اين اندازه به آنچه در خاورميانه رخ مي دهد اهميت 
بدهد؟ پاسخ به اين پرسش قطعا بدون در نظر گرفتن نياز 
ژاپن به نفت در خاورميانه و اساس��ا شكل سبد انرژي اين 

كشور پاسخي ابتر خواهد بود. 
منابع داخلي انرژي ژاپن بسيار محدود است به نحوي 
كه از س��ال 2012 تاكنون اي��ن منابع تنها 10 درصد 
تقاضاي اين كشور را پاسخگو بوده است. اداره اطالعات 
انرژي امريكا در گزارشي كه فوريه 2017 منتشر كرده 
 است ژاپن را بزرگ ترين واردكننده ال ان جي و در ميان

4 واردكننده بزرگ زغال س��نگ، نفت خام و فرآورده 
نفتي معرفي كرده است.

وقتي قرار است تامين انرژي در ژاپن مورد توجه قرار گيرد 
يك��ي از مهم ترين رخداد هاي تعيين كنن��ده  آن»حادثه 
فوكوشيما« به حساب مي آيد تا پيش از حادثه فوكوشيما و 
كنار رفتن انرژي اتمي از سبد تامين ژاپن، 20 درصد تقاضا 
براي انرژي از طريق منابع داخلي تامين مي شد كه بعد از كنار 

گذاشتن انرژي اتمي اين سهم به 10 درصد رسيد. 
بعد از اينكه ژاپن مجبور شد 10 گيگاوات برق اتمي خود را 
به دنبال حادثه فوكوشيما از مدار خارج كند، براي جبران آن 
مجبور به واردات گاز، زغال سنگ، نفت كوره و نفت خام شد. 
چيزي كه هزينه برق را براي مصرف كنندگان ژاپني باال برد 
و بدهي دولت اين كشور را افزايش داد. به همين دليل ژاپن 
يكي از بيشترين آس��يب ها را از باال بودن قيمت نفت خام 
مي بيند. اين كشور تقريبا تمام سوخت فسيلي مورد نياز 
خود را وارد مي كند و طبق گزارش EIA در سه سال منتهي 
به سال 2017 ساالنه 30 ميليارد دالر خرج واردات نفت و 
گاز مي كند. نيم��ه اول 2014 كاهش ارزش ين در مقابل 
 دالر و باال رفتن بهاي نفت خام و گاز طبيعي، كسري تجاري 

قابل توجهي را در ژاپن رقم زد.
بر اس��اس آنچه وزارت اقتصاد ژاپن METI منتشر كرده 
است سياس��ت انرژي پسا فوكوشيما در ژاپن بر سه محور 
اساسي اس��توار اس��ت؛ »تقويت امنيت انرژي«، »اجراي 
سياس��ت هايي كه تواما حفاظت از محيط زيست و رشد 

را ضمانت كند« و »تعادل بخش��ي مي��ان منافع عمومي 
مانند كاهش هزينه ها با اصول بازار آزاد از جمله رقابت«. تا 
پيش از فوكوشيما، ژاپن بعد از امريكا و فرانسه بزرگ ترين 
 مصرف كننده انرژي اتمي به ش��مار مي رفت و اين بخش

13 درصد سبد مصرف اين كشور را تامين مي كرد. 

   ژاپن و نفت 
در مي��ان تمام مبادي تامين انرژي ب��راي ژاپن، نفت خام 
همچنان و با وجود تمام سياست هايي كه در جهت كاهش 
وابس��تگي به آن در ژاپن در نظر گرفته شده نقشي بسيار 
كليدي و اصلي بازي مي كند.  ژاپن در س��ال 2017 بعد از 
اياالت متحده و چين بزرگ ترين واردكننده خالص نفت خام 
محسوب مي شد؛ به دنبال تغيير در وضعيت واردكنندگي 
اياالت متحده احتماال اكنون ژاپن به جايگاه دوم رفته است. 
EIA مي نويسد كه اگرچه سهم نفت خام از سبد انرژي 
ژاپن از 80 درصد در س��ال 1970 به 45 درصد در سال 
2015 رسيده است اما همچنان اين نفت خام است كه 
منبع اصلي تامين انرژي براي اين كشور به حساب مي آيد. 
ذخاير نفت خام در ژاپن به ش��دت محدود هستند و اين 
كشور براي تامين نياز به نفت كامال به واردات وابسته است. 
ژاپن به خاطر اينكه بتواند مخاطرات اختالل عرضه نفت 
خام را كم كند به ش��دت به ذخاير نفت خامي كه توسط 
دولت كنترل مي ش��ود وابسته است. آژانس بين المللي 
انرژي حجم ذخاير نفت خام ژاپن در سال 2016 را معادل 
بيش از 412 ميليون بش��كه برآورد كرد. 74 درصد اين 
مقدار ذخاير دولتي و 26 درصد آن ذخاير تجاري بوده اند.

بالغ ب��ر 82 درصد نفت خام مورد نياز ژاپ��ن از خاورميانه 
تامين مي شود و عربستان نيز نقش اصلي را در تامين آن 

بر عهده دارد.
پيش از ج��دي ش��دن تحريم ه��ا، ژاپن كه اساس��ا به 
متنوع سازي مبادي تامين انرژي عالقه مند است طبق 
آمار EIA روزانه 313 هزار بش��كه نفت خام از ايران وارد 
مي كرد، اين رقم در نوامبر 2018 و بعد از خروج امريكا از 
برجام طبق داده هاي بلومبرگ به روزانه 107 هزار بشكه 
رسيد. در 2011 ايران بيش از 9 درصد نفت خام مورد نياز 
ژاپن را تامين مي كرد. براي اينكه بدانيد ماجرا در طول تاريخ 
چه تغييري كرده است در سال 1967 ايران 40 درصد نفت 

خام ژاپن را تامين مي كرد. 
اداره اطالعات انرژي امريكا مي نويسد كه كمبود ذخاير 
هيدروكربوري، كمپاني هاي انرژي ژاپني را به اين سمت 
برد كه در پروژه هاي باالدس��تي نفت و گاز در كشورهاي 
مختلف مشاركت كنند و در بخش هاي مختلفي از جمله 
مهندسي، ساخت، فايننس و مديريت پروژه ي آنها شركت 
بجويند. چيزي كه رابطه ايران و ژاپن در حوزه انرژي نيز تا 

حدود زيادي از آن متاثر بوده است. 

   ژاپن در ايران
»همكاري« ژاپن و ايران فراتر از صرف خريد و فروش نفت 
در »پتروشيمي« شروع شد؛ جايي كه ايران پيشنهاد احداث 
يك واحد پتروشيمي در بندر امام خميني ) بندر شاهپور آن 
زمان( را با طرف ژاپني مطرح كرد. قبل از اين ماجرا البته ژاپن 
از ايران نفت مي خريد. دكتر فريدون بركشلي مي گويد: »در 
دوران تحريم نفتي ايران در دوران نخست وزيري دكتر محمد 
مصدق، ژاپن و ايتاليا تنها كشورهايي بودند كه كمپاني نفتي 
آنها به خريد نفت خام از ايران ادامه داد. مديران هر دو كمپاني 

هم به طرز مشكوكي كشته شدند«
يك سال بعد از پيش��نهاد همكاري پتروشيمي در 1968 
اردشير زاهدي وزير وقت امور خارجه ايران به ژاپن رفت و از 
ژاپني ها دعوت كرد در حوزه نفت و گاز لرستان فعاليت كنند.

در مورد ميزان حساسيت ژاپني ها به سرمايه گذاري و فعاليت 
اقتصادي اين نكته جالب توجه است كه طبق اسناد موجود 
3  سال طول كشيد تا ژاپني ها حاضر شدند در پتروشيمي 
ايران-ژاپن وارد شوند اما چون از ابتدا آن را چندان اقتصادي 
نمي دانستند همواره دنبال راهي براي بيرون زدن از آن بودند. 
در ادامه با وقوع انقالب اين پروژه به چالش اقتصادي خورد، 
طبق كتاب تاريخ پتروشيمي،  دولت بازرگان تالش كرد با 

تضمين صادرات نفت به ژاپن، آنها را به حضور در اين پروژه 
ترغيب كند، كمتر از 1 ماه قبل از تس��خير النه جاسوسي، 
دولت ژاپن قبول كرد به اين پروژه وام بدهد و قرار شد جشني 
 براي آغاز دوباره رابطه پتروشيمي ايران-ژاپن گرفته شود.

13 آبان اما دولت بازرگان سقوط كرد و اين ماجرا به طور كلي 
رها شد.در پي تحريم هاي امريكا عليه جمهوري اسالمي ايران 
پس از تسخير سفارت اين كشور در تهران، ژاپن نيز به صف 
 IJPC حاميان امريكا در اين زمينه پيوست اما كما في السابق
)پتروشيمي ايران-ژاپن( از اين تحريم ها مستثني ماند. در آن 
زمان ژاپني ها معتقد بودند كه پروژه  IJPC به مثابه پلي بين 
ايران و غرب عمل مي كند و تعطيل كردن اين پروژه مي تواند 
منجر به اين ش��ود كه ايران به طور كامل به صف متحدان 

اتحاديه  جماهير شوروي بپيوندد. 
ماجراي پتروش��يمي ايران-ژاپن آن قدر براي طرف ژاپني 
مهم بود كه يكي از اساس��ي ترين پرسش هاي خبرنگاران 
ژاپني از آيت اهلل هاش��مي رفسنجاني رئيس وقت مجلس 
شوراي اس��المي مربوط به اين پتروشيمي و سرنوشت آن 
بوده اس��ت. در ادامه ايران با دريافت غرامت با خروج طرف 
ژاپني از اين پروژه موافقت مي كند. بسياري اعتقاد دارند ايران 
اي��ن اقدام را انجام داد چرا كه اين پروژه را مانعي براي انجام 

هر گونه سرمايه گذاري ديگر از طرف ژاپن در اينجا مي ديد.
به هر صورت در سال هاي بعد ژاپن به حوزه توسعه ميادين 
نفتي ايران وارد شد. در س��ال 2004 اعالم شد كه شركت 
اينپكس 75 درصد سهام طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان، 
 از بزرگ  ترين ميادين نفتي جهان را به دست گرفته است.

2 سال بعد تحت فشار تحريم امريكا اينپكس سهم خود را به 
10 درصد كاهش داد و بعد از آن در سال 2010 به طور كلي 
از پروژه كنار رفت. در ادامه و بعد از باز شدن فضاي همكاري با 
ايران در پسابرجام، اينپكس براي شركت در مناقصه ميدان 
نفتي آزادگان وارد شد و مطالعات خود را نيز به ايران تحويل 
داد. مناقصه اي كه به دليل مانع تراشي هاي طوالني در نهايي 
شدن مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران در نهايت به خروج 

امريكا از برجام خورد و هرگز برگزار نشد.
سفري كه آبه امروز به ايران مي كند، به طور قطع نمي تواند 
بي ارتباط به نيازهاي ژاپن به انرژي خاورميانه باشد. آبه  البته 
يك بار به عنوان معاون پدرش آبه  ش��ينزو وزير  وقت امور 
خارجه ژاپن، در ميان جنگ ايران و عراق، آن بار هم با هدف 
اطمينان از عدم اخالل در عرضه نفت خام به ژاپن به ايران و 
همچنين عراق آمده بود. در تمام اين سال ها، نفت همچنان 

مساله اي بسيار مهم براي ژاپن بوده است. 

كسب اطمينان از تمديد توافق اوپك پالس، بازار را از بهبود رشد اقتصادي جهان نااميد كرد

ثبات بازار نفت در سايه نگراني اقتصادي جهان
گروه انرژي|

نفت در روز سه ش��نبه روي قيمت باالت��ر از 62 دالر در هر 
بشكه ثابت ماند، زيرا اطمينان حاصل كردن بازار از اينكه 
اوپك و متحدانش توافق كاهش توليد نفت را تمديد خواهند 
كرد، نگراني ها درباره كاهش رشد اقتصادي و به تبع كاهش 

تقاضاي نفت افزايش يافتند.
روسيه روز دوشنبه اعالم كرد، ممكن است از تمديد توافق 
كاهش توليد كه از ماه ژانويه 2019 اجراي آن آغاز ش��ده 
موافقت كند. همچنين چين قوانين تأمين مالي خود را به 
منظور متوقف كردن ركود اقتصادي آسان تر كرده است. اين 

عوامل كمي به باال رفتن قيمت نفت كمك كردند. 
قيمت هر بشكه نفت برنت ديروز با 16 سنت معادل 0.26 
درصد افزايش به 62 دالر و 45 س��نت رسيد. قيمت نفت 
خام امريكا نيز با 32 س��نت مع��ادل 0.6 درصد افزايش به 
53 دالر و 58 س��نت رسيد.تاماس وارگا از كارگزاري نفتي 
»پي وي ام« با اشاره به طوالني شدن مدت محدوديت عرضه 
توس��ط اوپك و متحدانش گفت: شانس يك توافق كامل 
ميان دو گروه توليدكننده نفت اوپك و غيراوپك وجود دارد. 
با اين وجود با توجه به مالحظات اقتصادي دو هفته اخير، 
حتي محدوديت هاي برنامه ريزي ش��ده و غيرارادي بيش 

از 4 ميليون بش��كه در روز هم توانايي پشتيباني قيمت ها 
را ندارند. قيمت نفت برنت از باالترين ركورد خود در س��ال 
2019 كه اواخر آوريل به ثبت رسانده بودند حدود 20 درصد 
كاهش پيدا كرده است. اين كاهش ناشي از كندي اقتصادي 

گسترده اي بوده كه روي مصرف نفت تأثير گذاشته است.
س��ازمان كش��ورهاي صادر كننده نفت )اوپ��ك( و برخي 
توليدكنندگان غير اوپكي از جمله روسيه، از ابتداي امسال 
با هدف تقويت قيمت ها اقدام به محدود كردن توليد خود 
كرده اند.قرار است اوپك و متحدانش در اواخر ژوئن يا اوايل 
جوالي براي تصميم گيري در مورد سياست توليد نفت خود 
براي نيمه دوم سال تشكيل جلسه دهند. اظهارنظرهاي روز 
دوشنبه مقامات روسيه و سخنان طرف عربستاني توافق 
اوپك، انتظارات را تقويت كرده است كه اين توافق تمديد 
خواهد شد. در حالي كه بحث محدوديت عرضه در درازمدت، 
قيمت ها را با رشد روبرو مي كند، افزايش نگراني ها از كاهش 
تقاضا و رشد اقتصادي اثرگذاري بيشتري داشته و قيمت ها 
را پايين كشيده است. تحليلگران انتظار دارند كه مصرف 
سوخت نيز تحت تأثير اقتصاد جهاني كاهش يابد. مشاوران 
انرژي شركت اف جي اي مي گويند كه رشد تقاضاي نفت در 
سال 2019 مي تواند از 1.3 الي 1.4 ميليون بشكه اي كه پيش 

از اين مورد انتظار بوده است به زير يك ميليون بشكه در روز 
برسد. اوپك پالس در تالش است كه ذخاير نفتي كشورها 
را كاهش دهد و انتظار مي رود كه آخرين گزارش هفتگي 
اياالت متحده مقدار اندكي كاهش )حدود 500 هزار بشكه ( 

در ذخاير نفت اين كشور را نشان بدهد.
شش تحليلگر به رويترز پاسخ دادند كه برآورد مي كنند در 
همين هفته تا 17 خردادماه، به اندازه 500 هزار بش��كه از 

ذخاير نفت اياالت متحده امريكا كاسته شده باشد.

   خطر سقوط آزاد قيمت نفت
روز گذشته وزير انرژي روسيه هشدار داد هنوز ريسك سقوط 
شديد قيمت هاي نفت در نتيجه توليد بيشتر وجود دارد و 
مسكو ممكن است از تمديد كاهش توليد با اوپك حمايت 
كند.پيش از اين خالد الفالح، وزير انرژي عربستان سعودي 
اعالم كرده بود روسيه تنها صادركننده نفتي است كه درباره 
نياز براي تمديد توافق كاهش توليد ميان اوپك و متحدانش 

تا پايان سال مردد است
آنتون س��يوآنوف، وزير دارايي روس��يه ني��ز در اظهارات 
جداگانه اي خاطرنشان كرد اگر اوپك و متحدانش محدوديت 
توليدشان را ادامه ندهند قيمت نفت ممكن است تا مرز 30 

دالر در هر بشكه سقوط كند.الكس��اندر نواك، وزير انرژي 
روسيه در كنفرانس مطبوعاتي به همراه فالح گفت: تا زماني 
كه چنين سناريويي وجود دارد، احتمال تمديد كاهش توليد 
منتفي نيست. اين مساله تا حدود زيادي به وضعيت بازار در 
نيمه دوم سال بس��تگي دارد. وي همچنين به جنگ هاي 
تجاري و تحريم ها به عنوان ساير عوامل تأثيرگذار بر بازار نفت 
اشاره كرد و گفت: در واقع ريسك هاي باالي توليد بيش از حد 
نياز وجود دارد. اما در كل ما بايد به بررسي دقيق تر بپردازيم و 
تحوالت را مورد مالحظه قرار دهيم تا در نشست اوپك پالس 
در ژوئيه، يك تصميم مناسب بگيريم.فالح نيز اظهار كرد: 
روسيه و عربستان سعودي و همچنين گروه اوپك پالس در 
تالش هستند تا اقدامات الزم را براي جلوگيري از افت شديد 

قيمت هاي نفت انجام دهند.
وي در مصاحبه با خبرگزاري تاس روسيه گفته بود با روسيه 
درباره تمديد محدوديت عرضه در نشست وين اختالف نظر 
وجود دارد. در داخل روسيه درباره ميزان نفتي كه اين كشور 

بايد در نيمه دوم سال توليد كند، بحث وجود دارد.
والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه، هفته گذشته گفته 
بود اوپك و روسيه درباره قيمت مناسب براي نفت اختالف 
نظر دارند اما در نشست سياست گذاري، يك تصميم مشترك 

خواهند گرفت.ايگور سچين، مديرعامل شركت روس نفت 
هش��دار داده است اگر مسكو با تمديد توافق كاهش توليد 
اوپك موافقت كند، بايد خسارت اين شركت را جبران كند. 
وي همچنين درباره به خطر افتادن سهم بازار روسيه و افتادن 

آن دست رقيبان امريكايي هشدار داده است.
بر اساس گزارش رويترز، وزير انرژي عربستان سعودي اظهار 
كرد كه ممكن است پيش از نشست رسمي اوپك، فرصت 
ديگري براي مذاكره با نواك در نشست گروه جي 20 در ژاپن 
وجود داشته باشد.پاول سوروكين، معاون وزير انرژي روسيه 
نيز در مصاحبه با رويترز اظهار كرد: كش��ورهايي كه توافق 
كاهش توليد جهاني نفت را امضا كرده اند به تصميم قاطعي 
درباره سرنوشت توافق فعلي كه اواخر ژوئن منقضي مي شود، 
خواهند رسيد. وي گفت: تصميم درباره آينده اين توافق بر 
مبناي اين خواهد بود كه آيا بازار جهاني نفت متعادل شده 
است يا خير.اوپك، روسيه و ساير توليدكنندگان غيراوپك كه 
به اوپك پالس معروف هستند، با هدف كاهش سطح ذخاير 
نفت و تقويت قيمت ها، توافق كرده اند توليدشان را به مدت 
شش ماه به ميزان 1.2 ميليون بشكه در روز محدود كنند. اين 
توليدكنندگان قرار است روزهاي 25 و 26 ژوئن )4 و 5 تير( 

براي بازنگري سياست توليد خود ديدار كنند. 
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 سكوي فاز 14 پارس جنوبي
به آب انداخته شد

ايرنا| سكوي گازي B14 ساخته شده در شركت 
مبين سازه گستر خليج فارس )از زيرمجموعه هاي 
ايزوايكو( در بندرعباس، روز سه شنبه در مراسمي به 
آب انداخته شد و جهت نصب و بهره برداري راهي فاز 

14پارس جنوبي در عسلويه شد.
اين سكو و متعلقات آن نزديك به هفت هزار تن وزن 
داشته و وزن سكو به تنهايي 2 هزار و 500 تن است 
ك��ه در مدت 115 ماه و با مبل��غ 570 ميليون دالر 
ساخته شده است.اين سكوي فاز 14 پارس جنوبي 
قرار است از بندرعباس به آب سپرده شده و روي يك 
كفي شناور مس��ير 550 كيلومتر تا رسيدن به اين 
منطقه اقتصادي را طي كرده و نصب شود كه با نصب 
آن حدود 500 ميليون فوت مكعب در روز به توليد 
 گاز ترش در اين منطقه اضافه خواهد شد.اين پروژه

100 درصد از سوي مهندسان ايراني اجرا شده و بيش 
از 60 درصد تجهيزات آن داخلي است و با اجراي آن از 
خروج 150 ميليون دالر ارز از كشور جلوگيري شده 
است.هدف از اين پروژه استخراج روزانه 56 ميليون 
متر مكعب گاز ترش )Sour Gas( از مخزن واقع در 
پااليشگاه در حال ساخت واقع در پارس جنوبي است.

 كشمكش امريكا و روسيه
براي سلطه انرژي

تسنيم| معاون وزير خارجه امريكا در امور انرژي 
در اظهاراتي كه نشان دهنده افزايش درگيري ها با 
مسكو بر سر سياست »سلطه انرژي« ترامپ است 
گفت: »روسيه از تالش هاي امريكا براي عرضه گاز 
طبيعي به اروپا انتقاد مي كند چون از رقابت در بازار 
آزاد مي ترسد«. به گزارش رويترز، امريكا سريع ترين 
رشد را در صادرات گاز طبيعي مايع در جهان داشته 
و تبديل به سومين صادركننده بزرگ اين محصول 
در سال جاري شده است. فرانك فانون، معاون وزير 
خارجه امريكا در امور انرژي گفت: »آنها اين ايده را 
دوست ندارند، حتي مفهوم رقابت را دوست ندارند 
چون باعث تغيير در رفتارشان مي شود. آنها ترجيح 
مي دهند در ش��رايط پر ابهام فعاليت كنند. آنها از 
انرژي كه امريكا توليد و صادر مي كند مي ترسند«.

در جديدترين انتقاد روسيه از صادرات انرژي امريكا، 
ايگور سچين، مديرعامل رزنفت و يكي از بزرگ ترين 
متحدين پوتين، امريكا را متهم كرد از انرژي به عنوان 
يك سالح سياسي استفاده مي كند.مقامات امريكا 
اغلب همين اتهامات را به روسيه مي زنند كه بارها 
باعث توقف عرضه گاز به اوكراين در زمستان به خاطر 
درگيري بر سر قيمت شده است.ترامپ قوانين مربوط 
به حفاران امريكايي را تخفيف داده تا صادرات نفت و 
گاز را به متحدان و شركايش افزايش دهد و نام اين را 

سياست سلطه انرژي گذاشته است.

نفس راحت پااليشگاه هاي 
امريكا از معافيت نفت مكزيك 

ايسنا| پااليشگاه ها و مصرف كنندگان امريكايي با 
تصميم ترامپ براي تعليق قطعي وضع تعرفه ها روي 
واردات مكزيك، از اصابت تركش جنگ تجاري ميان 

دو كشور همسايه جان به دربردند.
بر اس��اس گزارش اويل پرايس، از زماني كه دونالد 
 ترامپ، رييس جمهور امريكا اعالم كرده بود تعرفه 
5 درص��دي روي واردات كااله��اي مكزيكي وضع 
خواهد كرد و تا زماني ك��ه مكزيك مانع مهاجرت 
غيرقانوني به امريكا نشود اين تعرفه هر ماه 5 درصد 
افزاي��ش پيدا خواهد كرد ت��ا در اكتبر به 25 درصد 
برسد، مديران صنعت نفت به شدت سرگرم البي با 
كاخ سفيد، وزارت بازرگاني و وزارت خزانه داري بودند 
تا تعرفه هاي تنبيهي ترامپ مشمول واردات نفت از 
مكزيك نشود.تعرفه هايي كه ترامپ تهديد كرده بود 
اعمال مي كند به معناي آن بود كه پااليشگاه هاي 
امريكايي ناچار خواهند بود پول بيشتري براي واردات 
نفت از مكزيك بپردازند. اين تهديد با كمبود نفت 
سنگين در بازار جهاني به دليل تحريم هاي امريكا 
عليه ايران و ونزوئال مصادف ش��ده بود. طبق اعالم 
اداره اطالعات انرژي امري��كا، واردات نفت امريكا از 
مكزيك سال گذشته بطور ميانگين 665 هزار بشكه 
در روز ب��ود و مكزيك با تأمين 9 درصد از نفت مورد 
نياز امريكا، سومين صادركننده بزرگ به اين كشور 

پس از كانادا و عربستان سعودي بود. 
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IR440100004101102638160527 بانک مرکزی جمهوری اسالمی

7- زمان اعاده پيشنهاد: تا پايان وقت اداری )ساعت 16( شنبه 98/5/12 
۸- زمان گشايش پيشنهادات: يکشنبه 98/5/13 ساعت 14

۹- مدت اعتبار پيشنهادها: سه ماه می باشد و اين مدت حداکثر برای يک بار قابل تمديد می باشد.
۱0- شرايط متقاضی:

- داشتن گواهی صالحيت در رشته تاسيسات و تجهيزات يا نفت و گاز با ظرفيت آزاد مجاز
- داشتن توانايی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرايند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

- داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارايی
 http://iets.mporg.ir ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی پايگاه ملی مناقصات با مراجعه به سايت -

- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 96/12/29 برای پيشنهادهای باالی 10 برابر نصاب معامالت متوسط الزامی است.
-»حداقل نصاب پيشنهاد دهنده در اين مناقصه ها سه مناقصه گر می باشد«.

- قيمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کيفيت ارائه گردد.)درصورتيکه کاال مشابه توليد داخل دارد(
متقاضيانی که دارای شرايط مذکور در بند »10« فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند، می توانند در مهلت تعيين شده فوق الذکر جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران، ساری، بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران 

امور پيمانها مراجعه نمايند.
جهت کسب اطالعات بيشتر در سايت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran.ir و پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نماييد.

مبلغ برآوردمبلغ تضمينموضوع مناقصهرديف

۱PC 200/۳00/000۴/00۵/۹۴۸/۸0۹ساخت و نصب ۱00 علمک پراکنده و ۳000 متر شبکه پلی اتيلن حفره خالی در سطح شهرستان عباس آباد به روش

2PC ۴0۵/7۸۵/000۸/۱۱۵/۶۹7/۶۱۶ساخت و نصب ۱000 عدد انشعاب پلی اتيلن متمرکز و پراکنده در سطح شهرستان ساری با اولويت چهاردانگه و دودانگه و روستاهای تابعه به روش

۳PC 2۴7/۶۸0/000۴/۹۵۳/۵۴۴/0۱۴ساخت و نصب ۳00 عدد علمک پراکنده و 2000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان رامسر به روش

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، 
انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 

مطالب مختلف روزنامه را با ذكر 
جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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انزواي اجتماعي با سرعت درحال گسترش است

عصر تنهايي بشر 

تاسيس بانك توسعه براي تامين مالي پروژه هاي عمراني

جورج مونبيو|
ترجمه:  محمود حايري|

نق�د اقتصاد سياس�ي | اين زم��ان را چه بناميم؟ 
عصراطالعات نيس��ت چون فروپاش��ي جنبش هاي 
آموزش همگاني خأليي به وجود آورده كه بازاريابي و 

نظريه هاي توطئه آن را پر كرده است. 
عصر ديجيتال همانند عصر حجر، عصر آهن و عصرفضا 
در مورد مصنوعات دس��ت بشر خيلي بيشتر صحبت 
مي كند تا در مورد جامعه. دوره آنتروپوسين كه در آن 
انس��ان تأثير عمده اي روي محيط زيست كره زمين 
گذاشته اس��ت، قادر به تمايزبخشيدن به اين قرن در 
مقايسه با قرن قبلي نيست. كدام تغيير اجتماعي زمان 
ما را ازدوره قبل متمايز مي سازد؟ براي من روشن است. 

اين دوره، عصر تنهايي است.
هنگامي كه توماس  هابز مدعي ش��د كه در طبيعت، 
قبل ازاين كه اقتدار به وجود آيد تا ما را كنترل كند، ما 
درگير جنگ همه عليه همه بوديم، چندان هم به خطا 
نرفته بود. ما، مثل زنبورهايي پستاندار، ازابتدا موجودات 
اجتماعي بوديم كه كاماًل به هم اتكا داشتيم. انسان هاي 
اوليه يا انسان تباران شرق آفريقا يك شب هم به تنهايي 
دوام نمي آوردند. ما بيش از سايرگونه ها درارتباط با هم 
شكل گرفتيم. دوره اي كه بدان وارد مي شويم كه جدا 
از هم به سر مي بريم احتمااًل هيچگاه در گذشته وجود 

نداشته است.
س��ه ماه پيش خوانديم كه تنهايي در ميان جوانان به 
اپيدمي تبديل ش��ده است. حاال متوجه مي شويم كه 
به همان ميزان هم دامنگيرافراد مس��ن تر است. يك 
پژوهش »اينديپندنت ايج« نشان مي دهد كه تنهايي 
حاد در انگلستان زندگي 700 هزار مرد و 1.1 ميليون 
زن باالي 50 سال را تباه كرده و با سرعتي شگفت آور 

در حال افزايش است.
احتمااًل بيماري ابوال تاكنون به اندازه بيماري تنهايي 
مردم را از پاي درنياورده اس��ت. براساس اين پژوهش 
انزواي اجتماعي درحد كشيدن 15 نخ سيگار در روز 
در ب��روز مرگ زودرس موثراس��ت: تنهاي��ي، دو برابر 
مرگبارتر از بيماري چاقي مفرط اس��ت. وقتي روابط 
قطع مي شود، زوال عقل، فشار خون باال، اعتياد به الكل 
و سوانح، افسردگي، پارانويا، اضطراب، خودكشي وهمه 
پديده هاي مشابه رواج بيشتري مي يابند. ما به تنهايي 

كاري نمي توانيم بكنيم.
بله كارخانه هاي توليدي تعطيل شده اند، مردم به جاي 
اتوبوس با اتومبيل شخصي مسافرت مي كنند، يوتيوب 
جاي سينما را گرفته است. اما اين تغييرات به تنهايي 

نمي توانند سرعت فروپاشي اجتماعي ما را بيان كند. 
نوعي جهان بين��ي هيچ انگاري زندگي )و احس��اس 
بيهودگي(، انزواي اجتماعي ما را به همراه اين تغييرات 
ساختاري تقويت و ستايش مي كند. جنگ همه عليه 
همه، به عبارت ديگر رقابت وفردگرايي، مذهب زمانه 
ماست كه اسطوره مبارزين تنها، شركت هاي تك نفره، 
سلف استارترهاو مردان و زنان خودساخته آن را توجيه 
مي كند. براي اجتماعي ترين )گونه ي( مخلوقات كه 
بدون عشق نمي توانند سعادتمند شوند به جز فردگرايي 
قهرمانان��ه ديگر چي��زي به نام اجتماع وج��ود ندارد. 
آن چه مطرح اس��ت برنده شدن است. آن چه مي ماند 

خسارت هاي فرعي است.
كودكان بريتانياي��ي، كه بيش از بيس��ت درصد آنها 
مي گويند »فقط دوس��ت دارند پولدار ش��وند« ديگر 
اشتياقي ندارند كه راننده قطار يا پرستار شوند: ثروت 
و ش��هرت تنها هدف 40 درصد كساني بود كه در اين 
نظرسنجي شركت كرده بودند. پژوهشي توسط دولت 
درماه ژوئن نش��ان داد كه انگلستان پايتخت تنهايي 
اروپا است. ما به مراتب كمتر ازساير اروپايي ها دوستان 

نزديك داريم يا همسايه هاي خود را مي شناسيم. 
براي نش��ان دادن اين دگرگوني ما زبان خودرا تغيير 
داده ايم. اكثراً براي تحقيِر ديگران آنها را بازنده خطاب 
مي كنيم. ما ديگر در مورد آدم ها صحبت نمي كنيم. آنها 
را موجودات مي ناميم. مقوله تنهايي و ازخودبيگانگي 
آن قدرهمه گير شده كه حتي نهاد هايي كه براي مبارزه 
با تنهايي تالش مي كنند، )انس��ان را( موجود دوپايي 

توصيف مي كنند كه زماني نوع بشر ناميده مي شد.
كمتر مي توانيم بدون زخم زب��ان حرف مان را بزنيم. 
وقتي نظرمان را مي گوييم )براي اينكه نشان دهيم با 
عوام الناس فرق داريم(  اشاره مي كنيم كه من دوستان 
شخصي و وسايل ش��خصي خودم را به همه چيزهاي 
غيرشخصي و وس��ايلي كه به من تعلق ندارد ترجيح 
مي دهم. يعني فقط خواست ش��خصي من است كه 

اهميت دارد نه چيزي ديگر.
يكي از تبعات غم انگيز تنهايي اين است كه مردم براي 
تسالي خاطر به تلويزيون پناه مي برند: چهل درصد افراد 
مسن تر مي گويند كه خداي نابينا )تلويزيون( همنشين 
اصلي آنهاس��ت. اين خود- درماني بيماري را تشديد 
مي كند. تحقيقات كارشناسان اقتصادي دانشگاه ميالن 
نشان مي دهد كه تلويزيون به پيشبرد نگاه رقابتي كمك 
مي كند. تناقض درآمد وسعادت: )يعني( اين واقعيت كه 

خوشبختي با باال رفتن درآمد افزايش نمي يابد.
آرزوهايي كه به خاطر درآمد فزوني مي يابند، به  يقين 

نقطه هدف را، كه رسيدن به رضايتمندي پايدار است، 
قبل ازدستيابي تغيير مي دهد. محققان دريافتند كه 
در سطح درآمد مشابه، كساني كه زياد تلويزيون نگاه 
مي كنند رضايت كمتري )از وضع خود( دارند تا كساني 
كه كمتربه آن وابس��ته اند. تلويزيون سرعت تردميل 
لذت طلبي را افزايش مي دهد وحتي ما را مجبور مي كند 
تا براي حفظ وضع موجودمان، بيشتر تالش كنيم. فقط 
الزم است به حراج  كاالهاي گوناگون دربرنامه تلويزيون، 
برنامه هاي دراگونزدن، اپرنتيس، شكل هاي بي شمار 
رقابت هاي ايجاد شغل كه دررسانه ها به نمايش گذاشته 
مي شود ودل مشغولي فراگير رسيدن به ثروت وشهرت 
و اينكه زندگي ش��كل ديگريست نه آنكه شما داريد و 
به شما القا مي شود، توجه كنيد تا دريابيد چرا چنين 

شرايطي پيش آمده است.
پس مساله چيست؟ از اين جنگ همه عليه همه چه 
چيز عايدمان مي شود؟ رقابت عامل رشد است ولي رشد 
ديگر ما را ثروتمندتر نمي كند. آماري اين هفته منتشر 
ش��ده كه نش��ان مي دهد در حالي كه درآمد مديران 

شركت ها بيش ازبيس��ت درصد افزايش يافته است، 
دستمزد واقعي كارگران نسبت به سال قبل افت كرده 
اس��ت. مديران 120 برابر متوسط كارگر تمام وقت به 
دست مي آورند – با عرض پوزش منظورم آن است كه 
به چنگ مي آورند. )در سال 2000 اين نسبت 47 برابر 
بود(. ولو آنكه رقابت ما را پولدارتر كند، ما را خوشبخت تر 
نمي كند. چون رضايِت ناشي از افزايش درآمد، تحت 

تأثير بلندپروازي هاي ناشي از رقابت رنگ مي بازد.
يك درصد بااليي مال��ك 48 درصد از ثروت جهانند، 
اما حتي آنها هم خوشحال نيستند. نظرسنجي كالج 
بوس��تون  در مورد افراد با ثروت خالص متوس��ط 78 
ميليون دالر نش��ان داد كه آنها هم گرفتار اضطراب، 
عدم رضايت و تنهايي بودند. بس��ياري از آنها احساس 
عدم تأمين مالي مي كردند: معتقد بودند براي رسيدن 
به موقعيت مطلوب، بطور متوس��ط به 25درصد پول 
بيش ت��ر نياز دارند )كه اگرآن را هم به دس��ت بياورند 
بدون ش��ك 25درصد بيشتر خواهند خواست(. يكي 
از پاسخ دهندگان گفت كه تا يك ميليارد دالردر بانك 

نداشته باشد احساس امنيت نخواهد داشت.
چنين اس��ت كه ما جهان طبيعي را ازهم پاشيده ايم، 
ش��رايط زيس��ت خود را خ��وار كرده اي��م، آزادي ها 
وچشم اندازهاي سعادتمندي خود را به يك لذت طلبي 
اجباري و انزوابخش و غم افزا تس��ليم كرده ايم، كه در 
آن، در حالي كه قدرت انديش��يدن به چيزي را نداريم 
خود را فريب مي دهيم. هم از اين روست كه ما جوهر 
انسانيت – يعني ارتباط و با هم بودن را از بين برده ايم.

بل��ه خيريه ها براي س��الخوردگاِن تنه��ا، برنامه هاي 
تسكين دهنده، سرگرم كننده وشاد نظير »مردان زير 
سايبان« و فوتبال براي سالخوردگان ايجاد شده است. 
اما اگرمصمم هستيم تا ازاين دور باطل بيرون آييم و بار 
ديگر باهم باشيم، بايد با اين نظام ويرانگر و درنده اي كه 

به ما تحميل شده، مقابله كنيم.
شرايط پيش��ااجتماعي  هابز يك اسطوره بود. اما ما در 
حال گذار به يك شرايط پسااجتماعي هستيم كه اجداد 
ما امكان )وقوع( آن را باورنداش��تند. زندگي ما ناگوار، 

سبعانه و كسالت بار مي شود. 

با عنايت به مالحظات فوق، بايد اواًل هيچ بار تكليفي به 
بانك ها تحميل نشود و صرفًا از سازوكارهاي تشويقي 
استفاده شود تا از افزودن به مشكالت متعدد نظام بانكي 
اجتناب شود، و ثانيًا مشوق دولت نيز عمدتًا متمركز بر 
بازپرداخت بدهي هاي موجود به نظام بانكي بر اساس 
مي��زان عملكرد آنه��ا در اعطاي تس��هيالت از طريق 
روش هاي پيشنهادي در برنامه باشد تا حتي در صورتي 
كه بانك يا بنگاه انگيزه سوءاستفاده داشته باشند، دولت 
صرفاً بدهي موجود خود را تسويه كرده و بار مالي جديدي 
را متحمل نشود. اين در شرايطي است كه سازوكارهاي 
حمايتي رايج همچون تسهيالت ارزان قيمت تكليفي 
به بانك ها، منجر به تحميل ريسك جديد به بانك ها و 
سوءاستفاده از منابع محدود دولت مي شود. به منظور 
تقويت نظارت بر عملكرد بانك ها و نيز جلوگيري از فساد 
و سوءاس��تفاده از سازوكارهاي پيشنهادي و همچنين 
ممانعت از فرار مالياتي، كليه مش��وق هاي دولتي بايد 
شامل آن دسته از تسهيالتي باشند كه مدارك و اسناد 
مربوط به ماليات بر ارزش افزوده بنگاه ها توس��ط بانك 
مربوطه اخذ و تأييد شده باشد. با توجه به مالحظات فوق، 
برنامه تهيه شده بايد با حداقل استفاده از منابع بودجه يا 
خطوط اعتباري بانك مركزي، ميزان دسترسي بنگاه ها 

به سرمايه در گردش را افزايش دهد.
1.2 ميان مدت

1.2.1 اصالح نظام يارانه ها 
افزايش ضريب اصابت يارانه هاي معيش��تي و توليدي 
به گروه هاي هدف منجر به بهبود كارايي سياست هاي 
حمايتي دولت مي شود و به توزيع عادالنه منابع دولت 
مي انجامد. همچنين بهبود سياست هاي يارانه اي منجر 
به كاهش فشار بر بودجه دولت شده و از تبعات تورمي 
احتمالي جلوگيري مي كن��د. اين اصالح همچنين به 
بهبود الگوي مصرف و توليد كم��ك مي كند و اهداف 
سياس��ت هاي كلي اصالح الگوي مصرف، ابالغي مقام 

معظم رهبري در سال 1389 را محقق مي سازد. 
1.2.1.1 يارانه طرح تحول سالمت 

به منظور ارتقاء نظام هاي انگيزش��ي افراد در مواجهه با 
طرح تحول س��المت و طراحي بودجه تراز براي تأمين 
مالي پايدار آن كه متضمن كاهش هزينه هاي اقش��ار 
مختلف و به خص��وص طبقات محروم و نيز جلوگيري 
از اس��تقراض مستقيم يا غير مستقيم )از طريق شبكه 
بانك��ي( از بانك مركزي و اثرات تورمي آن باش��د، نياز 
اس��ت تا س��ازوكار فعلي اين طرح اصالح شود. با انجام 
اصالحات ايفاي تعهدات دولت به پزشكان، شركت هاي 
بيمه، بيمارستان ها، ش��ركت هاي دارويي و تجهيزات 
پزشكي تضمين مي شود و فرآيندهاي خدمات درماني 

و بهداشتي به صورت كارآمدتري اجرا مي شود. 
بنابراين برنامه اي با محوريت موارد زير تهيه مي شود: 

   طرح تحول سالمت از منظر نحوه انتخاب مشمولين 
و پوشش خدمات درماني مورد بازنگري قرار بگيرد.

    نحوه تأمين مالي اين طرح اصالح شود.
     س��ازوكار تخصي��ص ارز ياران��ه اي دارو و تجهيزات 

پزشكي مورد بازنگري قرار بگيرد.
1.2.1.2 يارانه كشاورزي

حصول اطمينان از عدم استفاده بي رويه مواردي نظير 
كودها و س��موم، افزايش بهره وري و كاهش رانت هاي 
توزيع شده در طول زنجيره توليد، جلوگيري از تخريب 
محيط زيس��ت و منابع آبي و افزايش انگيزه كشاورزان 
براي ص��ادرات برخي از محص��والت از مزاياي افزايش 
كارايي سياست هاي يارانه اي دولت در بخش كشاورزي 

است. 
بنابراين براي سازماندهي يارانه هاي بخش كشاورزي 

برنامه اي تهيه مي شود تا: 
    اواًل فش��ار ب��ر بودجه دولت و كس��ري ناش��ي از آن 

كاهش يابد. 
    ثانيًا با كاهش مداخ��الت دولت در قيمت نهاده ها و 
محصوالت كشاورزي، زمينه هاي سوء مصرف و كاهش 
انگيزه توليدكننده رفع شود و اگر كااليي با قيمت هاي 
تعادلي توان رقابت با مش��ابه خارج��ي را دارد، امكان 

صادرات آن فراهم باشد. 
    كارايي در توليد اين كاالها افزايش يابد.

    نيازهاي حداقلي براي عموم مردم تأمين شود.
1.2.1.3 يارانه توليد 

با هدف جلوگيري از كژمنشي و كژرفتاري توليدكنندگان 
و هدررفت منابع و فشار بر شبكه بانكي نياز است تا كارايي 
يارانه هاي تخصيص داده ش��ده به بخش هاي توليدي 
بهبود پيدا كند و برنامه اي بدين منظور تدارك ديده شود 

كه متضمن موارد زير باشد: 
   ياران��ه به جاي بخش توليد به مصرف كنندگان اعطا 
شود تا بر اس��اس نياز واقعي خود و نيز كيفيت مطلوب 
توليدكنندگان در ي��ك فضاي رقابتي، انتخاب كنند و 
به عبارت علمي تر،  برنده را مصرف كننده انتخاب كند 

و نه دولت.
    كمترين اختالل را در انگي��زه بنگاه ها و نيز بانك ها 

ايجاد كند. 
    از ايجاد بار مالي جديد براي دولت و بانك ها اجتناب 

شود. 
اعطاي گسترده وام مسكن به خريداران يكي از مثال هاي 

اين برنامه است.
1.2.2 اصالح نظام ارزيابي قيمت و كيفيت پروژه هاي 

عمراني
پروژه هاي عمراني يكي از مهم ترين اجزاي مخارج دولت 
است كه ساالنه هزينه هاي هنگفتي صرف آنها مي شود. 
با هدف ارتقاء توجيه پذيري، كاهش قيمت تمام شده و 
بهبود كيفيت و به صورت كلي افزايش كارايي هزينه هاي 
دولت در اين بخش، اص��الح نظام نامه ارزيابي قيمت و 
كيفيت پروژه هاي عمراني يكي از اقدامات كليدي است.

1.2.3 چابك سازي دولت و اصالح ساختار شركت هاي 
دولتي

كاهش بروكراس��ي اداري و اصالح و بازتعريف وظايف 
س��ازمان ها و دس��تگاه هاي موازي با اهداف و فعاليت 
يكس��ان در دس��تگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي، 

افزايش بهره وري نيروي انساني شاغل و افزايش كارايي 
شركت هاي دولتي منجر به كارآمدترشدن دولت شده 
و بسياري از خدمات و سرمايه گذاري هاي عمومي كه 
قباًل به دليل عدم تكافوي منابع از توان دولت خارج بود، 

امكان پذير مي شود. 
1.2.3.1 چابك سازي دولت

با هدف افزايش تمركز دولت بر روي وظايف اصلي خود 
و تسهيل فرآيندهاي اداري و متعاقب آن افزايش رفاه 
مراجعين و بهبود فضاي كسب و كار الزم است تا برنامه 
اصالحات س��اختاري با محوريت موارد زير در دستور 

كار قرار بگيرد: 
    كوچك سازي دولت و دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي 
عمومي در دستور كار برنامه اصالحات ساختاري بودجه 
قرار گيرد تا با كمك نقش��ه راهي كه تهيه مي شود، به 
تدريج اندازه دولت و تركيب مخارج آن به استانداردهاي 
بين المللي و محدوده مناسب براي اقتصاد ايران نزديك 

شود.
    فعاليت هاي موازي سازمان ها و دستگاه هاي مختلف 
احصاء ش��ده و بر اساس نقشه راه تهيه شده به تدريج از 

حجم اين موارد كاسته شود. 
    برنامه اي جهت ايجاد انگيزه در دستگاه هاي دولتي و 

اجرايي به منظور افزايش كارايي طراحي شود.
    برنامه اي جهت مديريت نيروي انساني و سرمايه هاي 

آزاد شده تدوين شود.
    اصالح قانون خدمات كشوري به عنوان يكي از اجزاي 

برنامه مدنظر قرار بگيرد. 
1.2.3.2 اصالح ساختار شركت هاي دولتي

به منظور كاهش اختال ل ناشي از قيمت گذاري و بهبود 
تخصيص منابع و نهاده ها و افزايش رقابت و گس��ترش 
خصوصي س��ازي واقعي و تحقق اهداف سياست هاي 
كلي اصل 44 ابالغي مقام معظم رهبري، نياز اس��ت تا 
برنامه اي مدنظر قرار گيرد كه داراي مولفه هاي زير باشد: 
    به منظور ارتقاء بهره وري در مديريت بنگاه هاي بخش 
دولتي از طريق ايجاد صرفه حاصل از مقياس، بنگاه هاي 
اقتص��ادي دولتي ك��ه در يك حيط��ه فعاليت تعريف 
مي شوند، در قالب تعداد محدودي هولدينگ تجميع 
شوند و دولت اقدام به واگذاري سهام اين هولدينگ ها 
نمايد. به عالوه به منظور جذب سرمايه هاي خرد، بخشي 
از واگذاري س��هام اين هولدينگ ها از طريق واگذاري 

غيربلوكي باشد. 
    ساختار انگيزشي نهادهاي دولتي در جهت تشويق 
به واگذاري شركت هاي زيرمجموعه به بخش خصوصي 
)واقع��ي( اصالح ش��ود. در گام اول، ارتب��اط مالي بين 
دس��تگاه هاي دولتي اع��م از س��ازمان هاي دولتي يا 
وزارتخانه ها با شركت هاي دولتي قطع شود و از طريق 
سازوكار حس��اب واحد خزانه ارتباط مالي شركت ها با 

وزارتخانه هاي تابعه كنترل و نظارت شود. 
    ب��ه منظور دس��تيابي به اه��داف تعريف ش��ده در 
»سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي« پيشنهاد 
مي ش��ود به تدريج و در افق زمان��ي ميان مدت فعاليت 

بنگاه داري نهادهاي عموم��ي غيردولتي در چارچوب 
ماموريت وكاركرد اين نهادها قرار گيرد. بطور مشخص 
نهادهاي انقالب اس��المي )بنياد مس��تضعفان، ستاد 
اجرايي فرمان امام و بنياد ش��هيد(، موسسات خيريه 
و نهادهاي وابسته به اس��تان هاي متبركه، بنگاه داري 
خود را در مناطق كمتر توسعه يافته و محروم متمركز 
كنند، صندوق هاي بازنشس��تگي و تأمين اجتماعي با 
محدود شدن از جهت حوزه فعاليت، اقدام به واگذاري 
بنگاه هاي خود كرده و رويكرد خود را به جاي مديريت 
دارايي فيزيكي به مديريت دارايي  مالي با ريسك قابل 
تحمل تغيير دهند و نهادهاي نظامي و انتظامي نيز حوزه 
فعاليت خود را به موارد مرتبط با كاركرد نظامي و امنيتي 

محدود نمايند.
    در يك بازه زماني 2 الي 3 سال با مالك قرار دادن قاعده 
ذي نفع واحد، ماده 2 »قانون اصالح مواد 1، 6 و 7 قانون 
اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي« ناظر 
بر رعايت سقف 40 درصدي مجموع سهم از بازار براي 

موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي اجرايي شود. 
    در خصوص كاالهايي كه دولت عرضه كننده انحصاري 
آنهاست )مانند آب و انرژي(، عالوه بر ايجاد امكان حضور 
بخش خصوصي، الزم است دولت به جاي اعالم قيمت  
كاالها، به تش��كيل تنظيم گرهاي مستقل و تخصصي 
اقدام كند بطوري كه نيازي به مداخله مس��تقيم دولت 
براي تعيين قيمت نباشد. اين تنظيم گرها سازوكاري را 
براي قيمت گذاري معرفي و اجرايي مي كنند كه قيمت ها 
را به ص��ورت خودكار و با توج��ه به متغيرهاي مختلف 
مش��خص مي كند، به گونه اي كه پيش بيني قيمت و 

برنامه ريزي را براي فعاالن اقتصادي امكان پذير نمايد.
    سياس��ت هاي حمايتي دولت در قالب اعطاي يارانه 
به توليد يا تعيين س��قف قيمت مبتني بر هزينه تمام 
شده كه جنبه مداخالت قيمتي دارد و با هدف حمايت 
از مصرف كنن��دگان و از طري��ق س��ازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان يا سازمان تعزيرات 
حكومت��ي اعمال مي ش��ود، با سياس��ت هاي اعطاي 
يارانه هاي نقدي به خانوارهاي كم درآمد جايگزين شود. 
   دولت تكليف مالكيت سهام عدالت را مشخص كند و 
از مالكيت و مديريت بنگاه هاي مرتبط با سهام عدالت 

خارج شود. 
   واگ��ذاري بنگاه هاي كوچك و متوس��ط در اولويت 

واگذاري نسبت به بنگاه هاي بزرگ قرار گيرند. 
    با تجديد ساختار بنگاه هاي دولتي پيش از واگذاري، 
شرايط براي حضور سرمايه گذار خارجي براي مالكيت 
و مديريت بنگاه هاي دولتي فراهم شود. در تحقق اين 
بند، صندوق توس��عه  ملي مي تواند با ايجاد يك س��ازه  
مالي با هدف خ��اص )SPV(، منابع خود را براي جذب 
سرمايه گذار خارجي اهرم كند. نقش صندوق توسعه ملي 
مي تواند پوشش ريسك هاي ناشي از اقدامات دولت به 

ويژه ريسك هاي سياسي در اقتصاد ايران باشد. 
    س��ازوكار انگيزش��ي ش��ركت ملي نفت و صندوق 
توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي و افزايش منابع براي 

سرمايه گذاري در بخش نفت، اصالح شود. 
1.2.4 تأسيس بانك توسعه

 به منظور تسريع در اتمام پروژه هاي عمراني نيمه تمام 
و با توجه به محدودي��ت منابع دولت براي تكميل آنها 
و همچنين نياز به زيرساخت هاي جديد براي تسهيل 
فرايند رش��د، ضرورت دارد تا بودج��ه دولت به صورت 
كارآمدتري در تركيب با س��اير منابع مالي موجود در 
اقتصاد مورد استفاده قرار گيرد. اهرم كردن منابع دولت 
با ه��دف هم افزايي منابع بخ��ش عمومي و خصوصي، 
جهت احداث )تكمي��ل( و بهره ب��رداري از پروژه هاي 
زيرساختي در قالب ارايه خدمات، طراحي شده و امكان 
مشاركت بخش خصوصي در طرح هاي جديد، نيمه تمام، 
تكميل ش��ده و در حال بهره برداري را در قبال پذيرش 
طيفي از ريسك ها و مسووليت ها فراهم مي كند. هر چند 
مشاركت عمومي - خصوصي راهكاري براي درآمدزايي 
دولت نيست، اما مي تواند با اهرم كردن منابع دولت در 
طرح ها و پروژه ها، انتفاع جامعه از مخارج دولت را افزايش 

دهد و موجب افزايش كارايي هزينه كرد دولت شود. 
يك��ي از روش هاي موثر در اهرم ك��ردن منابع بودجه، 
تأس��يس بانك توسعه اس��ت كه مي تواند با ساختاري 
چابك تر از دستگاه هاي دولتي با لحاظ حاكميت شركتي 
مناسب براي تأمين مالي پروژه ها و استخدا م نيروهاي 
زبده بخش خصوصي، با كمك روش هاي نوين تأمين 
مالي و اس��تفاده از منابع بخش غيردولتي، پروژه هاي 
بزرگ، بانك پذير و زيرساختي كشور را تأمين مالي نمايد. 
براي اجرايي ش��دن قراردادهاي مش��اركت عمومي - 
خصوصي و نيز اس��تفاده از ظرفيت بانك توسعه، الزم 

است موارد زير محقق شود: 
    تأسيس بانك توسعه با لحاظ نمودن الزامات حاكميت 

شركتي 
    تصويب قانون جامع مشاركت عمومي - خصوصي

    اختصاص منابع مالي مشخص در بودجه هاي سنواتي 
يا صندوق توس��عه ملي به منظور اهرم س��ازي و ايفاي 

تعهدات دولت در قراردادها
    نهادسازي و ظرفيت سازي در دستگاه هاي اجرايي
    مشاركت بانك ها براي تعيين پروژه هاي بانك پذير 

1.2.5 اص��الح صندوق ه��اي بازنشس��تگي و تأمين 
اجتماعي

به منظور بهبود آينده رفاهي اعضاء و س��رمايه گذاري 
بهينه و افزايش بازدهي و جلوگيري از ايجاد كسري در 
صندوق ها و كاهش وابستگي آنها به بودجه، نياز است 

تا برنامه اي طراحي شود كه متضمن موارد زير باشد: 
    ايجاد تناسب ميان پرداختي افراد در دوران اشتغال و 

دريافتي آنها در دوران بازنشستگي
    ايجاد انعطاف در تعهدات صندوق ها و متناسب نمودن 

آنها با بازدهي سرمايه گذاري ها
    اص��الح تركيب دارايي ها و س��هم هر ك��دام از انواع 

دارايي ها از سرمايه گذاري هاي صندوق
    خروج صندوق ها از بنگاهداري

    تعيين تكليف بدهي هاي دولت به صندوق ها
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كاهش تنش ها دست يافتني 
است

تارنماي خبري - تحليلي المانيتور در مطلبي 
نوشت: اگر »ش��ينزو آبه« نخس��ت وزير ژاپن 
در س��فر به تهران در پي نج��ات برجام يا حتي 
تس��هيل گفت وگو مي��ان تهران و واش��نگتن 
باش��د، بايد نش��ان دهد كه او تنه��ا يك پيغام 
 رسان نيست و چنين چيزي )كاهش تنش ها( 

دست يافتني است.
ب��ه گزارش ايرنا، در ادامه مطلب درج ش��ده در 
اين تارنم��اي امريكايي مي خوانيم: »كويچيرو 
تاناكا« رييس موسسه انرژي اقتصادهاي ژاپن و 
يكي از مقامات پيشين وزارت امور خارجه ژاپن 
كه در ايران هم فعاليت داشته در اين خصوص 
به المانيتور گفت: با توجه به اهدافي كه آبه قصد 
دستيابي به آن را دارد، موفقيت اين امر بسته به 
اين است كه تا چه اندازه وي مايل به حمل اين بار 
بر روي شانه هايش باشد. اگر او در تقالي كاهش 

تنش باشد، چنين چيزي دست يافتني است.
تاناكا افزود: »اگر او در تالش براي نجات معامله 
هسته اي يا حتي تسهيل گفت وگو ميان تهران 
و واش��نگتن باشد، بايد نش��ان دهد كه او تنها 
يك پيغام رس��ان يا عروسك دست آويز ترامپ 

نيست.«
ترامپ ماه پيش در سفر به ژاپن، آبه را تشويق به 
سفر به ايران كرد؛ سفري كه براي نخستين بار 
توس��ط نخس��ت وزير ژاپن در طول 40 س��ال 
گذشته از انقالب اسالمي صورت مي گيرد. در 
واقع اين ترامپ بود كه به آبه پيشنهاد داد پيام 
وي را براي گفت وگوي مستقيم با مقامات ايران 

به تهران ببرد.
ترامپ پيش از نشست با آبه در تاريخ 27 مي  به 
خبرنگاران گفت: »من مي دانم كه نخست وزير 
و ژاپن رابطه خوبي با ايران دارند، بنابراين ببينيم 

كه چه اتفاقي مي افتد.«
وي ادامه داد: »نخست وزير پيش از اين نشست 
با من در اين باره صحبت كرد و من معتقدم كه 
ايران مي خواهد گفت وگو كند و اگر آنها مايل به 

گفت وگو باشند ما هم مي خواهيم.«
اما با وجود گفته هاي ترامپ براي اعتماد به آبه در 
ارايه پيشنهاد گفت وگو با تهران، مقامات دولتي 
امريكا انتظارات را براي هر گونه دس��تيابي به 

موفقيت اين ديدار پايين مي آورند.
يك مقام ارشد دولتي اياالت متحده كه خواست 
نامش فاش نشود، در اين خصوص به المانيتور 
گفت: »چنين دي��داري دس��ت كم بايد 6 ماه 
پيش صورت مي گرفت. هرچند من نمي خواهم 
ميانجيگري آبه را زير س��وال بب��رم اما ايرانيان 
بر روي پيش ش��رط خود ب��راي مذاكره يعني 
بازگشت واشنگتن به برجام )برنامه جامع اقدام 

مشترك( پافشاري مي كنند«.
انتظار مي رود آبه در اين سفر با رييس جمهوري 
و رهبر اي��ران، در روزهاي 12 تا 14 ژوئن ديدار 
كند، ديداري كه 90 سالگي رابطه ايران و ژاپن 

را هم رقم مي زند.
شايان ذكر است آبه پيش از اين و در سال 1983 
به عنوان يك شخص غير رسمي همراه با پدرش 
كه وزير امور خارجه ژاپن بود، به ايران سفر كرد. 
در آن زمان جنگ اي��ران و عراق در جريان بود 
و تالش پدرش براي ميانجيگري ميان تهران و 

بغداد بي نتيجه ماند.
»علي واعظ« مدير برنامه ايران در گروه بحران 
بين الملل در اي��ن مورد به المانيتور گفت: »آبه 
ممكن است بر ديدار ميان روحاني و ترامپ در 
حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك 
كه در ماه سپتامبر برگزار مي شود تكيه كند. اما 
براي ايرانيان س��خت خواهد بود كه بدون هيچ 
ژس��تي از س��وي طرف امريكايي در خصوص 
كاهش تحريم ها به وي��ژه تحريم هاي نفتي، به 

چنين ديداري تن دهند.«
واعظ ادام��ه داد: »احتمااًل اي��ن زمان آخرين 
فرصت براي ديداري اينچنيني ميان روحاني و 
ترامپ است، زيرا بعيد است روحاني سال آينده 
به مجمع عمومي سازمان ملل برسد كه بسيار 
نزديك به انتخابات رياس��ت جمهوري اياالت 
متحده و انتخابات رياس��ت جمهوري ايران در 

سال 2021 است.«.
واعظ گفت: تا زماني كه ترامپ نخستين گام را 
براي نشان دادن تمايلش در جهت كاهش فشار 
بر ايران براي رسيدن به يك توافق نشان ندهد، 
فكر نمي كنم احتمالي براي وقوع ديدار ميان دو 

طرف وجود داشته باشد.
تاناكا هم در ادامه گفت وگويش با المانيتور افزود: 
»آبه همچنين مي تواند با نشان دادن اقدام عملي 
از سوي دولتش، اس��تقالل خود را ثابت كند و 

اعتماد رهبران ايران را به دست آورد.«.
تاناكا گفت، فرض كنيم آبه نتواند واشنگتن را 
متقاعد به بازگشت به برجام كند، اما دست كم 
مي تواند در اعتراض به تحريم هاي ثانويه امريكا 
عليه تهران، خريدار نفت خام ايران باقي بماند. 
بنابراين، مساله اينجا اين نيست كه پيامي كه آبه 
قرار است تحويل دهد، چه نوع پيامي است، اما 
مانوري كه وي قرار است در تهران بدهد بستگي 
دارد ب��ه اهدافي ك��ه وي مي خواه��د از طريق 
ديپلماسي به آن دست يابد. اگر او بخواهد قدم 
بسيار بزرگي بردارد و شرايط مذاكره را براي حل 
و فصل پايدار اختالفات فراهم كند، بايد اعتماد 

رهبران ايران را به دست آورد.
تارنماي المانيتور از فوريه 2012 توسط»جمال 
دني��ل « يك��ي از عرب ه��اي امريكايي تبار در 
واشنگتن دي.س��ي. پايه گذاري شد. المانيتور 
ب��ه جمع آوري گ��زارش و تجزي��ه و تحليل در 
م��ورد خاورميانه از جمله خلي��ج فارس، مصر، 
ايران، اسراييل، دولت فلسطين و ديگر كشورها 
مي پردازد. اين تارنما با رسانه هاي بزرگ خبري 

در خاورميانه نيز همكاري مي كند. 

ادامه از صفحه3



گزارش 9 پرونده

»تعادل« روند شاخص دسترسي به مسكن طي 23 سال را بررسي مي كند 

انحراف از هدف گذاري مسكني
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

درحالي كه بر اساس سند چش��م انداز ۱۴۰۵ وزارت راه و 
شهرسازي، رقم مناسب براي شاخص دسترسي به مسكن 
حداكثر ۵ سال و برطبق طرح جامع مسكن اين شاخص بايد 
8 سال باشد، اما بررسي ها نشان مي دهد كه در حال حاضر 
شاخص دسترسي به مسكن در ايران كمتر از 2۵ سال است.
شاخص دسترسي مسكن از نسبت ارزش خريد يك واحد 
مسكوني متوس��ط )۷۵ متر مربع( به كل درآمد متوسط 
خانوارهاي شهري محاسبه مي شود و مفهوم عدد به دست 
آم��ده، قدرت مالي خانوارها در برابر قيمت مس��كن براي 
صاحب خانه شدن را نشان مي دهد.  طبق اين فرمول بايد در 
گام اول ارزش خريد يك واحد مسكوني ۷۵ متري را با توجه 
به تازه ترين گزارش بانك مركزي )قيمت هر مترمربع ۱2 
ميليون و 6۷۰ هزار تومان( محاسبه كنيم كه قيمت كل يك 
واحد مسكوني متوسط متراژ 9۵۰ ميليون و 2۵۰ هزار تومان 
مي ش��ود. در گام بعدي، متوسط حقوق ساالنه سرپرست 
خانوار را هم محاسبه مي كنيم كه اگر حقوق متوسط ماهيانه 
در س��ال جاري 3 ميليون تومان باشد، در يك سال رقمي 
در حدود 36 ميليون تومان مي شود، بعد رقم نخست را بر 
عدد دومي تقسيم مي كنيم كه برهمين اساس، شاخص 
دسترسي به مسكن 26 سال مي شود. در اين ميان، نبايد 
اين موضوع را هم ناديده بگيرم كه به هر ميزان قيمت مسكن 
تحت تأثير جهش هاي دوره اي افزايش پيدا كند و در مقابل، 
خانوارها از بهبود درآمد ساالنه يا افزايش ميزان تسهيالت 
بانكي، محروم بمانند، شاخص دسترسي به مسكن افزايش 
پيدا مي كند كه نشانگر سخت تر شدن دستيابي به مسكن 
است. اما در شرايطي كه شاخص دسترسي به مسكن طي 
سال هاي اخير رشد داشته است و سال هاي انتظار خانوارها 
براي خريد مسكن به شدت افزايش داشته است، وزارت راه و 
شهرسازي آمار عجيب و غريبي را در اين زمينه اعالم مي كند 
كه با واقعيت شرايط روز اقتصادي كشور همخواني ندارد. به 
عنوان نمونه در اواخر سال 96 مديركل دفتر اقتصاد مسكن 
در گفت وگويي اعالم كرد كه شاخص دسترسي به مسكن 
كه يك سنجه براي تشخيص ميزان سختي مسير صاحب 
خانه شدن در شهرها است، در حال حاضر به عدد 6 رسيده 
است كه نسبت به اوايل دهه 9۰ به اندازه 2 واحد بهبود پيدا 
كرده است، اين درحالي است كه در سال 93، 9۴ كه قيمت 
متوسط هرمترمربع مسكن كمتر از سال 96 بوده است و 
حقوق متوسط ساالنه خانوارها هم تفاوت قابل توجهي با 
سال 96 نداش��ته، شاخص دسترسي به مسكن باالي ۱۱ 
است بنابراين بايد اين شاخص در سال 96 بيش از ۱۱ باشد.

درواقع ارقام اعالم ش��ده از س��وي مس��ووالن وزارت راه و 
شهرسازي درباره ش��اخص دسترسي مسكن با واقعيت 
اقتصادي كشور همخواني نداشته و با محاسبات ابتدايي هم 

مي توان اين موضوع را ثابت كرد.

   افزايش شاخص دسترسي به مسكن
اما فرهاد بيضايي، مديرگروه سياست گذاري مسكن دانشگاه 
علم و صنعت معتقد اس��ت كه در سال هاي اخير شاخص 
دسترسي به مسكن درحال افزايش است، در گفت وگو با 
»تعادل« درباره ش��اخص دسترسي به مسكن مي گويد: 
شاخص دسترسي مسكن فرمولي دارد كه حاصل تقسيم 
هزينه مس��كن مورد نياز خانوار )واحد ۷۵ مترمربعي( بر 
درآمد ساالنه اس��ت، به عنوان نمونه اگر ارزش يك واحد 
مسكوني ۷۵ متري، يك ميليارد باشد و درآمد خانوار هم 
در سال ۵۰ ميليون تومان باشد، شاخص دسترسي مسكن 
2۰ سال مي شود. بيضايي مي افزايد: به عبارتي اگر خانوار به 
مدت 2۰ سال تمام درآمد خود را براي خريد خانه پس انداز 
كند، با فرض ثبات قيمت و درآمد، پس از اين مدت مي تواند 

واحد مسكوني ۷۵ متري مورد نياز خود را خريداري كند.
او ادامه مي دهد: شاخص دسترسي مسكن از دهه ۷۰ به بعد 
هيچگاه كمتر از ۱۰ سال نبوده است و ارقام اعالم شده كه 
كمتر از ۱۰ سال است، ارقام رسمي نيست زيرا بانك مركزي 
از سال 8۷-88، شاخص دسترسي به مسكن را منتشرنكرد.

به گفته اين كارشناس ارشد مسكن، در برخي سال ها دفتر 
اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي آمار و محاسباتي را 
منتشر كرد كه شاخص دسترس��ي به مسكن هم در اين 
گزارش ها، كمتر از ۱2 نبوده است. بيضايي اظهار مي كند: 
درشرايط كنوني هم اگرچه هيچ مرجع رسمي، شاخص 
دسترسي به مسكن را محاسبه و منتشر نمي كند اما با توجه 
به جهش قيمت ها در بخش مسكن، اين شاخص افزايش 
يافته است، اگرچه اين آمار هم غيررسمي بوده و برمبناي 
محاسبات شخصيت هاي حقيقي و حقوقي بوده و نمي تواند 
مرجع اظهارنظر در اين زمينه باشد. او بيان مي كند: طي دو 
سال گذشته و با افزايش قيمت مسكن و عدم تناسب رشد 
درآمدها و حقوق ها با قيمت مس��كن، شاخص دسترسي 
افزايش يافته اس��ت. اين كارشناس ارشد بخش مسكن، 
با اش��اره به گزارش هاي منتشر شده از س��وي وزارت راه و 
شهرس��ازي مي گويد: اين گزارش ها نش��ان مي دهد كه 
شاخص دسترسي به مسكن طي سال هاي 93- 9۴، باالي 
۱2 سال بوده اس��ت. بنابراين و با توجه به افزايش قيمت 
مسكن و عدم تناسب در افزايش حقوق و دستمزد اين رقم 

در سال گذشته و سال جاري بايد رشد كرده باشد.

   شاخص بايد به كمتر از 10 سال برسد 
بيضايي درباره شاخص دسترسي مسكن در ساير كشورها 
مي گويد: گزارش هاي منتشرش��ده در اين زمينه نش��ان 
مي دهد كه در كشورهاي توسعه يافته از جمله كشورهاي 
اسكانديناوي شاخص دسترسي به مسكن بين 2 تا 3 سال 
است و قيمت مسكن در اين كشورها به گونه اي است كه 
خانوار با پس انداز كامل 2 تا 3 سال از درآمدش مي تواند يك 
واحد مسكوني خريداري كند. او تصريح مي كند: در اياالت 
متحده شاخص دسترسي به مسكن كمتر از ۵ سال است و 
حتي در برخي اياالت ها اين شاخص كمتر از 3 سال است، 
شاخص دسترسي مس��كن در اروپا و آسيا كمتر از 8 سال 
است و هدفگذاري برنامه هاي توسعه پنج ساله از دوره سوم 
به بعد اين بوده اس��ت كه اين شاخص به كمتر از ۱۰ سال 
برسد البته هيچگاه در اين مسير گام برنداشتيم و با اصالح 
اين شاخص فاصله بسيار داريم. مديرگروه سياست گذاري 

مسكن دانشگاه علم و صنعت، ادامه مي دهد: براساس طرح 
جامع مسكن هم شاخص دسترسي مسكن بايد به 8 سال 

برسد كه اين هدف محقق نشد.

   توجه به سياست هاي عرضه و تقاضا
بيضايي درباره راهكارهاي پيش��رو براي بهبود ش��اخص 
دسترسي به مسكن مي گويد: بايد هم سياست هاي طرف 
عرضه و هم تقاضا مورد توجه قرار گيرد، اجراي سياست هاي 
طرف عرضه بايد موجب افزايش توليد، ساخت و ساز و به 
تبع آن رونق در عرضه مسكن شود تا بتوانيم متناسب با نياز 

مسكن، عرضه در كشور داشته باشيم.
مديرگروه سياست گذاري مسكن دانشگاه علم و صنعت 
ادامه مي گويد: سياس��ت هاي بخش تقاض��ا به دو بخش 
تقسيم مي شود، يكسري تقاضاي مثبت در بازار مسكن داريم 
كه تقاضاهاي مصرفي و مولد اس��ت كه فرد براي سكونت 
خانوارش اقدام به ساخت يا خريد مسكن مي كند كه دولت 

بايد از اين نوع تقاضاها حمايت كند تا آنها توانمند شوند.
او اظهار مي كند: اما بخش دوم تقاضا، مخرب است كه مربوط 
به دالالن و واسطه گران است، اين نوع از تقاضا با ابزارهاي 
مالياتي قابل كنترل است و كشورهايي كه كمترين شاخص 
دسترس��ي به مسكن را دارند در اس��تفاده از اين ابزارهاي 
مالياتي نسبت به ساير كشورها موفق تر هستند، اين كشورها 
با كنترل تقاضاهاي س��وداگرانه از افزايش قيمت مسكن 
و به تبع آن رشد شاخص دسترسي به مسكن جلوگيري 
مي كنند. بيضايي بيان مي كند: سخت ترين نوع ماليات ها در 
بخش مسكن در اياالت متحده و كشورهاي اسكانديناوي 
اجرا مي شود كه اين كش��ورها، شاخص دسترسيشان به 
مسكن بسيار كم است. به گفته اين كارشناس ارشد بخش 
مس��كن، نرخ ماليات بر عايدي سرمايه در كشوري مانند 
دانمارك نزديك 6۰ درصد اس��ت، درواقع اين كش��ورها 
باالترين ماليات ها را در بخش مسكن اجرايي مي كنند كه 
موجب مي ش��ود كه از رفتارهاي سوداگرانه در اين بخش 
جلوگيري مي كند. او معتقد است كه در چنين شرايطي 
يعني ب��ا دريافت ماليات هاي مختلف در بخش مس��كن 
مي تواند ش��اهد تعادل در بازار بود تا تعادل ميان عرضه و 
تقاضا برقرار ش��ود و حجم تقاضاهاي مولد رش��د كند و از 
رشد تقاهاضاي مخرب جلوگيري كرد. بيضايي مي افزايد: 
حمايت هاي مناس��بي از بخش عرضه و تقاضا نمي شود و 
عرضه در بخش مسكن، ظرفيت و ساختار مناسب ندارد و در 
هيچ دوره اي حتي در زمان اجراي طرح مسكن كه واحدهاي 
مسكوني بسياري ساخته و واگذار شد اما متناسب با نياز 
مسكن، زمين اختصاص داده نشد البته ۷۰ تا 8۰ درصد نياز 

كشور پاسخ داده شد اما نياز كشور بيش از اين بود.

   ضرورت رفع 2 مشكل اصلي 
مديرگروه سياست گذاري مسكن دانشگاه علم و صنعت 
ادامه مي دهد: هم اكنون دو بحث اصلي در بخش مسكن 
وج��ود دارد كه يكي مربوط به وج��ود خانه هاي خالي در 
كالن شهرها اس��ت و ديگري كمبود مسكن در شهرهاي 
كوچك و متوسط است كه دولت بايد با ابزارهاي مالياتي 
از احتكار مسكن جلوگيري كند و در شهرهاي كوچك و 
متوسط هم زمين در اختيار خانوارها قرارگيرد. او تصريح 
مي كند: جلوگيري از عرضه زمين در ساخت مسكن يك 
عامل تشديد كننده سوداگري و افزايش قيمت مسكن است، 
درواقع زماني كه عرضه زمين كاهش مي يابد سوداگري در 
اين بخش افزايش مي يابد و در حال حاضر در بخش عرضه 
زمين دچار مشكل هستيم و در تقاضا دربخش سوداگري 
دچار مشكل هستيم كه دولت بايد اين دو عامل را از بين ببرد.

   بررسي شاخص از 71 تا 97
درحالي كه به گفته كارشناس��ان اقتصاد مسكن شاخص 
دسترسي به مسكن از دهه ۷۰ تاكنون به كمتر از ۱۰ سال 
نرس��يده است، اما بررسي ش��اخص دسترسي به مسكن 
)منتشرشده از س��وي دفتر اقتصاد مس��كن وزارت راه و 
شهرسازي( از سال ۷۱ تا 9۷ نشان مي دهد كه تا سال 88، 
اين شاخص يك رقمي بوده اس��ت، عالوه بر اين، مطالعه 
اين ش��اخص در 23 سال گذش��ته حاكي از آن است كه 
شاخص دسترسي به مس��كن وضعيت پرفراز و نشيبي را 
سپري كرده است.  اين شاخص در سال ۷۱، رقم 6.۱ سال 
را به خود اختصاص داده اس��ت اما در سال هاي پس از آن 
روندي كاهشي را در پي مي گيرد و تا سال 86، كه شاخص 
دسترسي مسكن ۷.۵ سال مي شود هيچگاه به مرز 6 سال 
نمي رسد. البته در اين ۱۵ سال گاهي مثل سال ۷9 كمترين 
رقم شاخص دسترسي به مسكن يعني 3.9 سال را شاهد 
هستيم و گاهي هم مثل سال 82، اين شاخص به عدد ۵.8 
مي رسد اما همان گونه گه گفته شد، هيچگاه از مرز 6 سال 
عبور نمي كند. شرايط شاخص دسترسي مسكن از سال 86 
متفاوت مي شود و اگر چه تا سال 88، تك رقمي باقي مي ماند 
اما در سال هاي بعد همواره باالي ۱۰ بوده و سيري تقريبا 
صعودي مي يابد. نگاه به شاخص دسترسي مسكن در 26 
سال گذشته نشان مي دهد كه اين شاخص در سال هايي كه 
شاهد جهش قيمت مسكن هستيم به شدت رشد مي كند 
و در س��ال هاي پس از آن هم تقريبا ادامه مي يابد، افزايش 
ش��اخص دسترسي به مسكن در س��ال 86، 89 و 9۱ اين 
موضوع را به خوبي نشان مي دهد. اما بررسي ها حاكي از يك 
نكته مهم ديگر نيز هست و آن اين است كه كمترين شاخص 
دسترسي به مسكن مربوط به سال ۷9 مي شود كه حقوق 
خانوار نسبت به سال هاي قبل از خود رشد بهتري داشته و 
قيمت مسكن نسبت به مدت مشابه سال هاي پيش از آن، 
 كمتر رشد پيدا كرده است و باالترين شاخص دسترسي به 
مسكن هم مربوط به سال 9۷ است كه بازار مسكن دچار 
جهش قيمتي ش��د اما حقوق و درآمد خانوارها رشد قابل 
مالحظه اي نداش��ت. ناگفته نماند كه طول طبيعي دوره 
انتظار براي خريد مسكن معادل 3 برابر شاخص دسترسي 
به مسكن است، به عبارت ديگر نرخ طبيعي شاخص پس 
انداز براي صاحب خانه شدن در همه كشورها معادل 3۰ 
درصد كل درآمد خانوارهاست؛ بنابراين، براي محاسبه طول 
طبيعي دوره انتظار براي خريد مسكن كافي است شاخص 

دسترسي به مسكن در عدد 3 ضرب شود.

   شاخص دسترسي مسكن در ساير كشورها
اگرچه محاسبات نشان مي دهد كه شاخص دسترسي به 
مسكن در ايران طي سال جاري به رقم ۵2 رسيده است 
اما آم��ار صندوق بين المللي پول، حاكي از آن اس��ت كه 
»شاخص دسترس��ي به مسكن« در ايران در سال جاري 
ميالدي )2۰۱9( به عدد ۱6.8۷ رسيده است، به عبارت 
ديگر قيمت مس��كن در ايران به طور متوسط با مجموع 
درآمد ۱۷ سال يك ايراني برابري مي كند.  گزارش منتشر 
شده از سوي س��ايت نامبيو )numbeo( كه بر اساس 
اطالعات به دس��ت آمده از صندوق بين المللي پول و بر 
مبناي تأثير نقش ارزش پول به نسبت قيمت خريد مسكن 
استخراج شده است، نشان مي دهد كه شاخص دسترسي 
در كشورهاي توسعه يافته مانند امريكا، هلند، دانمارك و 
كانادا بين 3 الي 8 سال است )هر چه اين شاخص كمتر از 
۱۰ سال باشد يعني وضعيت خانوارها و قدرت خريد آنها 
مطلوب تر است( در انتهاي اين فهرست هم هنگ كنگ، 
چين و تايوان به ترتيب با ش��اخص هاي ۴9.۴2، 29.۰9 
و28.9۱ قرار دارند. بر اس��اس گزارش مذك��ور، ايران با 
شاخص دسترسي ۱6.8۷ در جايگاه ۷۷ قرار گرفته است، 
اين درحالي اس��ت كه يك س��ال قبل و در ابتداي سال 

2۰۱8، ايران با شاخص ۱2.۴۵ در رتبه ۴8 قرار داشت.

   راه هاي حل مساله
يكي از عوامل اصلي افزايش جهش��ي قيمت مس��كن، 
تقاضاهاي س��رمايه اي اس��ت كه با درياف��ت ماليات بر 
عايدي سرمايه مي توان از آن جلوگيري كرد.  سوداگران 
بازار مس��كن با عدم عرضه متناسب با تقاضاي مصرفي و 
خريد و فروش مكرر ملك، قيمت ها را افزايش مي دهند، 
برهمين اساس در اغلب كشورهاي توسعه يافته، دولت ها 
براي كنترل پديده س��وداگري، ريسك س��وداگري را با 
سياست هاي مالياتي سنگين از جمله ماليات بر عايدي 
سرمايه افزايش مي دهند تا نوسانات قيمتي بدون ايجاد 

تورم كنترل ش��ود. اما در ايران، اين ماليات از سوداگران 
مس��كن دريافت نمي ش��ود و براس��اس گ��زارش مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، بيش از ۷۰ درصد 

تقاضا در بازار مسكن، تقاضاي سوداگرانه است.
البته طي ماه هاي اخير، طرح ماليات بر عايدي س��رمايه 
)CGT( در مجلس ش��وراي اسالمي ارايه شده و مطابق 

متن آن از س��ود معامالت امالك، در هنگام نقل و انتقال 
از فروشنده مالياتي دريافت مي ش��ود و تنها تقاضاهاي 
س��وداگرانه را هدف قرار مي دهد و س��ازوكار دريافت آن 
به گونه اي است كه تقاضاهاي مصرفي و سرمايه اي مولد 
)ساخت و ساز مسكن( و خانه هاي نوساز مشمول پرداخت 

آن نمي شوند.
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 اثر قيمت
بر شاخص دسترسي به مسكن

نوس��انات نرخ ارز و افزايش تقاضاي سوداگري 
طي يكي دو سال اخير منجر به افزايش قيمت 
مسكن ش��ده و دسترسي به مسكن براي اقشار 
كم درآمد و آسيب پذير را سخت تر كرده است، از 
سوي ديگر عدم افزايش درآمد خانوار متناسب با 
تورم عمومي، قدرت خريد خانوارها را هم كاهش 
داده اس��ت و مجموع اين عوامل موجب ش��ده 
شاخص دسترسي به مسكن )تقسيم ارزش واحد 
مسكوني بر حقوق س��االنه يك خانوار( افزايش 

قابل مالحظه اي داشته باشد.
در اين شرايط، هر چقدر قيمت مسكن تحت تاثير 
جهش هاي دوره اي افزايش پيدا كند و در مقابل، 
قدرت خريد خانوارها از رشد درآمد ساالنه، عقب 
بماند، ش��اخص دسترسي به مس��كن افزايش 
پيدا مي كند كه اين موضوع نشانگر بدتر شدن 

وضعيت متقاضيان مسكن است.
در اين ميان، با توجه به اينكه بيش از يك س��وم 
جمعيت كشور مس��تأجر هس��تند و تقاضاي 
انباشته شده براي خريد مسكن هم رو به افزايش 
اس��ت، بررسي وضعيت ش��اخص دسترسي به 
مسكن، افزايش قيمت مسكن و ... به شفافسازي 

در اين زمينه كمك مي كند.

    نگاهي به قيمت زمين و مسكن
طي سال هاي گذشته

  كارشناس��ان ب��ازار مس��كن معتقدن��د كه 
اثرگذارترين عامل در رش��د قيمت آپارتمان در 
سال هاي گذشته رشد قيمت زمين بوده است، 
بررسي ها نشان مي دهد كه رشد قيمت زمين از 
رشد قيمت آپارتمان بيشتر بوده است و دليل آن 
هم كمبود زمين در بخش شهري تهران است. 
براي مث��ال در منطقه يك قيم��ت آپارتمان از 
سال ۷۰ حدود ۱29 برابر شده است در حالي كه 
قيمت زمين در همين منطقه و همين بازه زماني 

۱9۴ برابر شده است.
  ام��ا مهم ترين داليل رش��د قيم��ت زمين در 
سال هاي اخير عبارتند از افزايش شهرنشيني، 
افزاي��ش روز افزون جمعي��ت، داليل اقتصادي 
و تورم��ي، انگيزه ه��اي س��فته بازي و فرهنگ 

سرمايه گذاري در بخش ملك.
   براس��اس پژوهشي كه از سوي يك موسسه 
معتبر اقتصادي انجام ش��ده است از سال ۷۰ 
تا 8۰ رش��د قيمت مس��كن در تهران در همه 
مناطق تقريبا يكس��ان بوده و قيمت آپارتمان 
حدود 6 تا ۷ برابر ش��ده است اما از سال 8۰ به 
بعد رش��د قيمتي در مناطق ش��مالي و غربي 
تهران به مراتب بيشتر از رشد قيمتي مناطق 

جنوبي بوده است. 
  متغيرهاي موثر بر قيمت مسكن كه به شكل 
غيرمس��تقيم بر بهبود يا بحراني شدن شاخص 
دسترس��ي به مس��كن تاثيرگذار خواهد بود، 8 
متغير هس��تند كه عبارتند از نرخ ت��ورم و نرخ 
رش��د نقدينگي، نرخ س��ود بانكي، نرخ بازدهي 
بازارهاي ارز و طال و ب��ورس، ميزان درآمدهاي 
نفتي كشور، ميزان درآمد و پس انداز خانوارها، 
سقف و نحوه پرداخت تسهيالت خريد مسكن، 
قيمت تمام ش��ده ساخت مس��كن و همچنين 
پارامتره��اي غيراقتصادي همچ��ون مباحث 

سياست بين الملل.
  در حالي كه در س��ال 8۴ سهم زمين در توليد 
مس��كن ۴8 درصد بود اين عدد در سال 9۱ به 
۵۴ درصد در شهرهاي مياني و به 6۰ درصد در 

كالن شهرها رسيد.
  در س��ال 8۴ ي��ك خان��ه ۱۰8 مت��ري با 3۴ 
ميليون تومان ساخته مي شد كه سهم زمين در 
اين هزينه ها ۱6 ميليون تومان بود و س��هم ۴8 
درصدي را در توليد واحدهاي مسكوني داشت، 
اين درحالي اس��ت در همان سال هزينه درآمد 
خانوار چيزي حدود ۵ ميليون تومان و شاخص 
توان پذيري خانوار 8 س��ال بود، در سال 92 هم 
شاخص دسترسي به ۱2 سال رسيد و حتي در 
دهك ه��اي كم درآمد هم ب��ه رقمي حدود 3۰ 

سال رسيد.
  هم اكنون س��هم قيمت زمين در قيمت تمام 

شده يك واحد مسكوني 6۰ درصد شده است.
  در مجموع مي توان گفت كه تحوالت رخ داده 
در حوزه زمين، در بازار مسكن بسيار تاثيرگذار 
بوده و در اين شرايط ورود دولت به اين بازار بسيار 
ضروري اس��ت و نقش دولت بايد هدايت گرانه 

باشد.

    پيش بيني براي آينده بخش مسكن
  برنامه دولت براي مديريت شهري تا سال ۱۴۰۵ 
نشان مي دهد كه در اين سال جمعيت ايران به 
8۷ ميليون نفر با 23 ميليون خانواده رسيده است 
و نرخ رشد اقتصادي در خوش بينانه ترين حالت 
6 درصد و در بدبينانه ترين حالت 3 درصد است 
و به طور متوسط مي توان تخمين زد نرخ رشد به 
۵.2 درصد مي رسد و پيش بيني مي شود كه كل 
نياز بازار مس��كن ۱2 ميليون و 3۰۰ هزار وا حد 
مس��كوني در اين دوره خواهد بود كه 9 ميليون 
آن براي نقاط شهري است  كه با توجه به كاهش 
ساخت و ساز در مسكن طي سال هاي گذشته، 
شاهد برهم ريختگي ميان عرضه و تقاضا خواهيم 
ب��ود كه همين موضوع موج��ب افزايش قيمت 
مس��كن و به تبع آن افزايش شاخص دسترسي 

خواهد شد. 
بنابراين پيشنهاد مي شود كه دولت سهم بخش 
خصوصي را افزايش دهد و حمايت بيش��تري از 
اين بخش به عمل آورد تا شاهد بازگشت رقابت 
در اين بازار و بهبود باش��يم چون طي سال هاي 
اخير تنها س��رمايه هاي بزرگ توان ورود به اين 
ح��وزه را پيدا كردند و نقش بخش خصوصي در 

ساخت و ساز مسكن بسيار كمرنگ شده است.

شاخص دسترسي به مسكن در برخي كشورها

شاخص نام كشور رتبه 

2.89عربستان سعودي1

3.58امريكا2

4.11آفريقاي جنوبي3

7.18بلژيك10

9عراق20

9.84يونان30

10.82مالت40

12.28بوسني50

13.51شيلي60

14.09ارمنستان70

16.87ايران77

17.58كره جنوبي79

26.32سريالنكا90

49.42هنگ كنگ93

شاخص دسترسي به مسكن شهري طي 23 سال گذشته

طول دوره انتظار )سال(شاخص دسترسيقيمت مسكن )هزار تومان(درآمد ساالنه خانوار )هزار تومان(سال

137135421706.118

137244222505.115

137357326804.714

137473635804.915

137597852405.316

1376121159704.915

1377151567804.513

1378185677704.213

1379223887003.912

13802583112204.313

1381331016600515

13823920227505.817

13834726259605.516

13845367303305.717

13856550361805.517

13867799571507.322

13878821612706.921

13889360732507.823

13891061512378011.735

13901303014439011.133

13911589619200012.136

13922045424994012.237

13932413128415011.835

139427887287347010.331

ارقام مربوط به ستون دوم از گزارش هاي هزينه-درآمد مركز آمار و ستون سوم گزارش هاي آماري دفتر اقتصاد مسكن استخراج شده است.



دانش و فن10اخبار

وزير ارتباطات خبر داد

آمادگي ايران براي تهديد احتمالي قطع اينترنت
گروه دانش و فن |  

 دوم بهمن ماه سال گذشته در نامه اي منتسب به دفتر 
حقوقي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات كه در برخي 
از رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي منتشر شد، از شركت 
شاپرك )وابس��ته به بانك مركزي( خواسته شده بود با 
توجه ب��ه برگزاري رزمايش سراس��ري در تاريخ هفتم 
بهمن م��اه و متعاقبا قطعي خدمات پرداخت ش��تابي، 
كليه مستندات قانوني راجع به ضرورت انتقال سرورها 
به داخل كشور و عدم ارايه سرويس به پذيرنده هايي كه 
داراي س��رويس خارجي هستند را به وزارت ارتباطات 

ارايه كنند.
خبري كه سريعا با واكنش - مديركل حقوقي سازمان 
فن��اوري اطالعات اي��ران مواجه ش��د و وي در توييتر 
خود نوش��ت: درخصوص نامه به يكي از ش��ركت هاي 
ارايه دهنده خدمات پرداخت مبتني بر عدم ارايه خدمت 
به سرورهاي مستقر در خارج از كشور، با دستور رييس 
سازمان فناوري اطالعات- موضوع را پيگيري كردم. با 
عنايت بر اينكه مستندي دال بر انتقال اجباري سرورها 
يافت نشد، موضوع انتقال اجباري سرورها مختومه شد.

نعناكار همچنين در بازنشر توييت پيوست عنوان كرد: 
پدافند غيرعامل از ش��اپرك خواس��ته تا شركت هاي 
پرداختي كه سرورهاي خارج از كشور دارند، سرورهاي 
خود را به داخل منتقل كنند. اين تنها يك توصيه بوده 

و نه اجبار.
اين در حالي است كه پيش از اين هم در نامه اي منتسب 
به معاونت توسعه كس��ب و كار يك شركت پرداخت 
اينترنتي ب��ه پذيرنده هايش عنوان ش��ده بود: »بنا بر 
اعالم پدافند غيرعامل كشور، به منظور رزمايش قطع 
اينترنت، كليه س��رورهاي مبتني بر كارت در تاريخ ۷ 
بهمن ۱۳۹۷ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به مدت ۲ ساعت قطع 
مي ش��ود. در اين فرآيند كليه پذيرندگان داراي سرور 
خارج از كشور، از دسترس خارج خواهند شد. بديهي 
است پس از پايان رزمايش كليه سرويس ها به حالت 
عادي باز خواهند گشت. در آينده نزديك اين رزمايش 
به تناوب تكرار ش��ده و درنهايت كليه پذيرندگاني كه 
داراي س��رويس خارج از كشور هس��تند، از سرويس 
پرداخت خارج خواهند ش��د. لذا پيش��نهاد مي شود 

نسبت به انتقال سرور خود به داخل كشور اقدام كنند.«
اما در حالي كه اين رايزني ها براي قطع شدن يا نشدن 
اينترنت ادامه داشت محمدجواد آذري جهرمي -وزير 
ارتباطات و فناوري اطالع��ات- در صفحه توييتر خود 
به اين موضوع واكنش نش��ان داد و نوشت: تصور كنيد 
يك روز صبح متوجه شويد كه تمام سامانه هاي بانكي 
بانك شما تا اطالع بعدي از دسترس خارج شده است، 
چه حس و عكس العملي خواهيد داشت؟ چه كساني را 

مسوول مي دانيد؟
وي، در توييت ديگري نوشت كه زيرساخت بانكداري 
الكترونيكي از زيرساخت هاي حياتي كشور محسوب 
مي شود، بايد در برابر تهديدات از جمله تحريم، مقاوم 
باشد. تست امروز پدافند غيرعامل روي شركت سداد، 
براي س��نجش تاب آوري آن بوده و ارتباطي با اينترنت 

كشور ندارد.
جهرمي در آخرين توييت از رشته توييت خود درباره اين 
موضوع عنوان كرد: عبارت رزمايش قطع اينترنت يكي از 
فجيع ترين عباراتي بود كه براي ضايع كردن يك موضوع 
بسيار مهم مثل بررسي تاب آوري زيرساخت هاي حياتي 
كشور، به  كار برده ش��د. اينگونه ناشي گري مي كنيم و 
بعد فضاي مج��ازي را مقصر مي دانيم. بايد بپذيريم در 

شناخت رسانه ضعف داريم.
در ادامه نيز وزير ارتباط��ات در توييتي از لغو رزمايش 
خبرداد و نوش��ت: در حاش��يه دولت، همه از رزمايش! 
پرسيدند، ديشب، گزارش كردم كه براي چك تاب آوري 
زيرساخت بانكي در برابر تحريم روش هاي ديگري جز 
قطع اينترنت “شركت سداد “ هم وجود داشت. گزارشي 
دريافت كردم كه اين برنامه “لغو “ ش��ده اس��ت. ضمنا 
س��داد صالحيت الزام ش��ركت ها به انتقال سرورها به 

داخل كشور را ندارد.
حال با گذشت پنج ماه از لغو رزمايش قطع اينترنت روز 
گذشته وزير ارتباطات در حاشيه مراسمي در مازندران 
در پاس��خ به خبرنگار روسي در خصوص قطع اينترنت 
اي��ران با بيان اينك��ه اگرچه تاكنون هي��چ تهديدي از 
جانب اين كشور براي قطع اينترنت ايران مطرح نبوده، 
ولي از تروريست اقتصادي هر امكاني قابل پيش بيني 
است،  گفت: ما آمادگي الزم را در كشور در صورت قطع 

اينترنت داريم و برنامه ريزي براي بهره گيري از توانمندي 
داخلي براي اتصال اينترنت داريم و مشكلي در اين حوزه 

وجود ندارد.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در ادامه به س��اخت 
سه ماهواره جديد براي ارسال به فضا اشاره كرد و گفت: 
صرف نظر از شكس��ت يا موفقيت در ارسال ماهواره به 
فضا، جمهوري اس��المي ايران توانس��ت نام خود را در 
بين ۱۱ كش��ور جهان در ساخت و ارس��ال ماهواره به 
فضا ثبت كند. وي كه در حاش��يه نخس��تين همايش 
فرصت هاي س��رمايه گذاري استان مازندران در ساري 
در جمع خبرنگاران س��خن مي گفت،  افزود: در شرايط 
فعلي همكاري فضايي ما با سازمان بين المللي فضايي 

و كش��ورهاي منطقه ادامه دارد به طوري كه در س��يل 
اخير اين همكاري توانس��ت به خوبي ب��ه كمك ما در 
برآورد ميزان خسارت ها و پيش بيني ها در اختيار ستاد 
مديريت بحران قرار گيرد و همچنان اين روند همكاري 

ادامه خواهد يافت.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات افزود: ما در منطقه نيز 
همكاري هاي فضايي به خصوص در حوزه س��نجش با 
برخي كشورهاي منطقه از جمله آذربايجان داريم و اين 
كشور اين ماهواره را به صورت غير بومي در اختيار دارد و 
ما به دنبال ساخت ماهواره سنجشي با اين كشور هستيم.

جهرمي همچنين بهره گيري از اينترنت اش��يا را باعث 
ارتقا بهره وري به عنوان حلقه مفقوده در اين حوزه بيان 

كرد و گفت: اينترنت اشيا در حوزه كشاورزي در استان 
مازندران در دست اجرا قرار گرفته و وزارت ارتباطات و 
فناوري به دنبال پيگيري اجرايي شدن اين طرح در حوزه 

دامپروري در بخش كشاورزي نيز است.
وي ميزان خس��ارت هاي بالياي طبيعي، زمان داشت، 
كاش��ت و برداش��ت و س��اير مراحل كش��اورزي را از 
مزيت هاي به كار گيري اينترنت اشيا در حوزه كشاورزي 
بيان كرده اس��ت. جهرمي افزود: فناوري اطالعات در 
حوزه مختلف اقتصادي در استان مي تواند باعث افزايش 
بهره وري ش��ود و فعاليت هاي اس��تارتاپ ها پيگيري 
مي كنند و اين زيرساخت ها مي تواند در حوزه كشاورزي 

بيشتر به كمك مردم بيايد.

انگجت | 
ناسا تصميم دارد به جاي ماده هيدرازين يك تركيب 
حافظ محيط زيست در سوخت فضاپيما استفاده كند 

و در اواخر ماه ژوئن سوخت جديد را آزمايش مي كند.
در س��وخت فضاپيما ماده اي به ن��ام هيدرازين وجود 
دارد كه بس��يار خطرناك است. اين بدان معناست كه 
فرايند س��وخت گيري بايد با دقت زيادي انجام شود و 

اين موضوع، روند كار را كند مي كند.
اما به نظر مي رس��د ناس��ا به زودي يك گزينه ايمن تر 
نيز در اختيار خواهد داش��ت. اين س��ازمان قرار است 
 Green Propellant Infusion به زودي پروژه
Mission را آزمايش كند. در اين آزمايش در سوخت 
فضاپيما به ج��اي هيدرازين از تركيبي حافظ محيط 
زيست به نام هيدروكسيل نيترات آمونيوم همراه يك 

ماده اكسيد كننده استفاده شود.
اين ماده ايمن است و مي توان هنگام ساخت فضاپيما، 

عمليات سوخت گيري آن را نيز انجام داد. به اين ترتيب 
فرايند انجام كارها تس��ريع مي شود. ناسا ادعا مي كند 
س��وخت ايمن تر ۵۰ درصد عملكرد بهت��ري دارد و 
بنابراين مي توان مقدار سوختي كه در هر ماموريت با 

فضاپيما حمل مي شود را كاهش داد.
چنين سوختي به خصوص براي ماموريت به ماه و مريخ 
بسيار كارآمد است. قرار است اين آزمايش در اواخر ماه 

ژوئن انجام شود.

نيواطلس | 
شركت كوانتوم سيستمز براي اولين بار پهپادي را توليد 

كرده كه به هلي كوپتر سه ملخه مبدل مي شود.
اين وسيله هم مي تواند مانند هواپيماها به پرواز درآمده و 
حركت كند و هم مانند هلي كوپترها از روي زمين برخيزد 

و در محل مورد نظر فرود ايد.
اين پهپاد هلي كوپت��ري داراي دو بال و يك دم متصل به 
بدنه متشكل از فيبر شيشه اي و كوالر است. دو پروانه روي 
بال ها و يك پروانه در انتهاي دم براي حركت در قالب پهپاد 
در نظر گرفته شده اند. اما براي فعاليت در قالب هلي كوپتر 
كل بدنه اين پرنده به حالت معكوس قرار گرفته و سه پروانه 
براي نشست و برخاست عمودي به كار گرفته مي شوند. 
همچنين بال ها نيز به سمت كناره هاي بدنه جمع مي شوند 

تا پروانه ها كارآيي بيشتري داشته باشند.
پرنده مذكور در حالت پهپاد مي تواند با سرعت حداكثر ۲۵ 

متر در ثانيه يا ۹۰ كيلومتر در ساعت حركت كند.
باتري هاي ليتيومي اين پهپاد با هر بار ش��ارژ پرواز آن را 
براي مدت حداكثر دو ساعت ممكن مي كنند. اما در حالت 
هلي كوپتر سرعت پرواز به ۱۵ متر در ثانيه يا ۵۴ كيلومتر 
در ساعت كاهش مي يابد و حداكثر مدت پرواز بعد از هر 

بار شارژ ۴۵ دقيقه خواهد بود.
باتري هاي طراحي شده براي اين پرنده تا دماي حداكثر 
منفي ۲۰ درجه س��انتيگراد هم كارآيي خواهند داشت، 
اما در گرماي شديد توان ش��ارژ خود را تا حدي از دست 
مي دهند. هدايت خودكار با استفاده از كنترل از راه دور و 
امكان ارسال ويدئوهاي تهيه شده به فاصله حداكثر ۱۵ 

كيلومتري از جمله ديگر قابليت هاي اين محصول است.

زد دي نت  | 
اگر چه در حال حاضر زبان هاي برنامه نويس��ي »سي« و 
»جاوا« محبوب ترين ها در جهان هستند، اما تا چهار سال 
ديگر زبان برنامه نويسي پايتون اين دو را به حاشيه مي راند.

 بر اساس فهرست زبان هاي برنامه نويسي Tiobe، زبان 
پايتون هم اكنون در ميان زبان هاي برنامه نويسي مختلف 
از نظر ميزان محبوبيت بعد از سي و جاوا در رتبه سوم است، 
اما به زودي هر دو را كنار خواهد زد. پايتون از نظر سرعت 
رشد ساالنه هم نسبت به رقباي خود وضعيت بهتري دارد 
و بيشترين امتياز را از اين لحاظ به دست آورده است. در 
حال حاضر جاوا با امتياز ۱۵ رتبه اول و س��ي و پايتون به 
ترتيب با ۱۳.۳ و 8.۵ درصد رتبه هاي دوم و س��وم را در 

اختيار دارند.
مهندس��ان نرم افزار به علت كارآي��ي، انعطاف پذيري و 
سهولت استفاده از پايتون در مقايسه با جاوا و سي از آن 
استقبال مي كنند. درك اين زبان براي افراد نوپا نيز ساده تر 

از زبان هاي جاوا و سي است.
در ح��ال حاضر در فهرس��ت محبوب تري��ن زبان هاي 
برنامه نويس��ي بعد از پايتون، س��ي پالسpan  پالس، 
ويژوال بيسيك، دات نت، C#، جاوا اسكريپت، پي اچ پي، 
اس كيو ال و اسمبلي قرار دارند. زبان برنامه نويسي پايتون 
توسط خيدو فان روسوم در سال ۱۹۹۱ در كشور هلند 
طراحي شد. فلس��فه ايجاد آن تأكيد بر دو هدف اصلي 
خوانايي باالي برنامه هاي نوشته شده و كوتاهي و بازدهي 
نسبي باالي آن است. كلمات كليدي و اصلي اين زبان به 
صورت حداقلي تهيه شده اند و در مقابل كتابخانه هايي كه 

در اختيار كاربر است بسيار وسيع هستند.

تك كرانچ | 
اداره گمرك و حفاظت مرزي امريكا اعالم كرده عكس 
مس��افران و تصاوير پالك خودروهايي كه وارد امريكا 
شده اند، در يك حمله س��ايبري سرقت شده است. در 
اين حمله عكس هاي مربوط به ح��دود ۱۰۰ هزار نفر 

فاش شد.
اداره گم��رك و حفاظت مرزي اي��االت متحده امريكا 
)CBP( اعالم كرده عكس افراد و همچنين تصاوير پالك 
خودروهايي كه از امريكا بازديد كرده اند، در يك حمله 

سايبري سرقت شده است.
اين اداره تصاوير توريست ها و بازديدكنندگان را هنگام 

ورود و خروج از مرز ثبت مي كند.
طبق اعالم اداره گمرك و حفاظت مرزي اياالت متحده 
امريكا، تصاوير حدود ۱۰۰ هزار نفر در اين حمله سرقت 
شده اند. البته عكس هاي پاسپورت و ديگر اسناد سفر 
مس��افران فاش نشده است. همچنين عكس مسافران 

هوايي نيز در اين حمله فاش نشده است.
اما تصاوير پالك خودروها هنگام ورود و خروج زميني از 
مرزهاي امريكا فاش شده است. اداره گمرك و حفاظت 
مرزي اياالت متحده امريكا يك پيمانكار را دليل مقصر 
اين حمله س��ايبري اعالم كرده اس��ت. شركت مذكور 
بدون اجازه تصاوير را به شبكه اصلي شركت خود منتقل 

كرده بوده است.
هرچند ن��ام ش��ركت پيمانكار فاش نش��ده ام��ا، ماه 
گذشته گزارش هاي مختلفي فاش كرد شركتي به نام

Perceptics هك شده است. فناوري اين شركت در 
مرزهاي امريكا در كانادا و امريكا استفاده مي شود.

پي سي ورلد | 
محققان مي گويند با آموزش يك الگوريتم هوش مصنوعي 
توانسته اند ويدئوهاي س��خنراني جعلي سياستمداران 
جهان در سازمان ملل را در كمتر از ۱۳ ساعت تهيه كنند.

در يك سال اخير از هوش مصنوعي براي توليد ويدئوهاي 
جعلي خبري افراد مختلف استفاده شده و در اين ويدئوها 
سياستمداران مشهور در حال اداي صحبت هايي هستند 

كه هرگز بر زبان نياورده اند.
تا به امروز توليد ويدئوهاي مذكور كاري وقت گير بوده 
اس��ت، اما محققان دانش��گاه كورنل ب��راي اولين بار از 
مجموعه اطالعات منبع ب��از و حجم زيادي از داده هاي 
مربوط به سخنراني هاي سياستمداران در سازمان ملل 
براي توليد سريع س��خنراني هاي جعلي ولي باورپذير 

استفاده كرده اند.
آنها ابتدا مدلي را براي طراحي و آموزش سخنراني هاي 
رسمي سياسي به هوش مصنوعي ابداع كردند و سپس 
محتواي ۴۰ سال سخنراني رهبران كشورها در مجمع 

عمومي سازمان ملل را در اختيار آن گذاشتند.
اين محققان تنها ۷.8۰ دالر را صرف اجازه فضاي كلود 
در وب براي ذخيره اطالعات مورد نياز خود كردند و در 
نهايت هوش مصنوعي در مدتي كمتر از ۱۳ ساعت اولين 
ويدئوي سخنراني جعلي خود در سازمان ملل را توليد 
و منتشر كرد. س��خنراني هاي جعلي يادشده محتوايي 
دقيق و غني داش��ته و موضوعات مختلفي مانند خلع 
س��الح هس��ته اي، تغييرات آب و هوايي و غيره را در بر 
مي گيرند. دقت محتواي اين سخنراني ها تا ۹۰ درصد 

برآورد شده است.

سي جي تي ان | 
اتحاديه اروپا با صرف بودجه اي 8۴۰ ميليون يورويي هشت 
نقطه خاص را در كشورهاي مختلف اروپايي به طراحي و 
توليد هشت ابررايانه قدرتمند در مقياس جهاني اختصاص 
داد. انتظار مي رود اين ابررايانه ها تا نيمه دوم سال ۲۰۲۰ 
عملياتي شده و مورد اس��تفاده قرار بگيرند. كشورهايي 
كه اين ابررايانه ها در آنها نصب خواهند ش��د عبارتند از 
بلغارستان، جمهوري چك، فنالند، ايتاليا، لوكزامبورگ، 

پرتغال، اسلووني و اسپانيا.
در حال حاضر بخش اعظ��م ابررايانه ه��اي برتر دنيا در 
كشورهاي چين و امريكا قرار دارند و اتحاديه اروپا قصد دارد 
عقب ماندگي خود را در اين زمينه نيز جبران كند. چين 
از نظر تعداد ابررايانه هاي برتر در رتبه اول جهاني است، اما 
امريكا از نظر كيفيت عملكرد ابررايانه ها در رتبه اول است.

در حال حاضر چين مالك ۲۲۷ ابررايانه برتر جهان است 
كه ۴۵ درصد از كل ابررايانه هاي برتر دنيا را دربر مي گيرد. 
اما برترين ابررايانه هاي دنيا از نظر عملكرد كه »ساميت« و 
»سيه - را« نام دارند در وزارت انرژي امريكا نصب شده اند.

از مجموع ۵۰۰ ابررايان��ه برتر جهان تنها ۹۲ ابررايانه در 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا قرار دارند. در اين فهرست 
انگليس با ۲۰ ابررايانه در رتبه اول، فرانسه و آلمان با ۱8 و 
۱۷ ابررايانه در رتبه هاي دوم و سوم و ايرلند با ۱۲ ابررايانه 

در رتبه چهارم است.
اروپايي ه��ا قصد دارن��د از ابررايانه هاي جدي��د خود در 
حوزه هايي همچون پزش��كي، طراحي مواد، مهندسي 
زيستي، پيش بيني آب و هوا، بررسي تغييرات آب و هوايي 

و غيره استفاده كنند.

اندرويد پليس | 
گزارش ها حاكي است كه سازندگان گوشي هاي هوشمند 
به منظور رقابت با س��اير شركت هاي فعال در اين حوزه، 
درحال توسعه مدل هاي جديدي با صفحه نمايش تاشو و 

قابليت پشتيباني از شبكه 5G هستند.
حدود يك سال اس��ت كه غول هاي تكنولوژي همچون 
سامسونگ و هواوي از برنامه هاي خود براي معرفي و عرضه 

گوشي هاي هوشمند تاشو و انعطاف پذير خبر داده اند.
از آنجا كه بازار گوش��ي هاي هوشمند به مرحله اشباع 
رسيده و شركت هاي س��ازنده نيز با معرفي و افزودن 
قابليت هاي جديد، ديگر نمي دانن��د بايد براي جلب 
مشتريان بيشتر و رضايت طرفدارانشان چه كار كنند، 
به سمت گوشي هاي هوش��مند تاشو و منعطف روي 
آورده اند تا ش��ايد بتواند بازار راكد و بي تالطم را رونق 
بخشد و تحوالت عظيم و قابل توجهي را براي كاربران 

و شركت هاي توليدكننده موبايل به ارمغان بياورد.

بع��د از آنك��ه سامس��ونگ، ه��واوي و برخ��ي ديگر از 
توليدكنندگان موبايل از گوشي هاي هوشمند تاشو مجهز 
به نمايش��گرهاي انعطاف پذير خود رونمايي كردند و با 
استقبال بي نظيري از سوي كاربران و عالقه مندان فناوري 
مواجه شدند، بس��ياري ديگر از شركت هاي فعال در اين 

صنعت نيز به فكر توسعه و توليد افتادند.
نشان مي دهد كه نوكيا نيز در حال كار روي فناوري صفحه 
نمايش تاشو و انعطاف پذير و همچنين شبكه نسل پنجم 

اينترنت 5G اس��ت تا بتواند با ارايه و انتشار گوشي هاي 
هوشمند با قابليت پشتيباني از اين فناوري هاي نوين، سهم 
خود را در بازارهاي جهاني افزايش دهد و به سودآوري و 

درآمدزايي قابل توجهي بپردازد.
با اينكه با اعمال محدوديت هاي جديد امريكا براي هواوي 
به عنوان بزرگ ترين توسعه دهنده تجهيزات مخابراتي و 
فناوري هاي مربوط به نس��ل پنجم اينترنت 5G اندكي 
از س��رعت رو به رشد گسترش اين شبكه كاسته شد، اما 
تحقيقات و گزارش هاي جديد صورت گرفته نشان مي دهد 
كه تكنولوژي مذكور قادر است در نيمه دوم سال جاري 
ميالدي در ميزان فروش گوشي هاي هوشمند در بازارهاي 
جهاني تغيير و تحوالت پررنگي را ايجاد كند و همين امر 
موجب مي شود كه آن دسته از شركت هايي كه تاكنون 
 5G اقدام به ساخت و توسعه گوشي هاي مجهز به شبكه
نكرده بودند نيز به فكر افتاده و در ماه هاي آتي از محصوالت 

اينچنيني رونمايي كنند.

»ناسا« سوخت جديد فضاپيما را آزمايش مي كند

پهپادي كه به هلي كوپتر 3ملخه 
تبديل مي شود

 زبان برنامه نويسي جاوا 
به حاشيه مي رود 

سرقت عكس هاي مسافران 
توسط هكرها 

 توليد ويدئوي سخنراني جعلي
 با هوش مصنوعي در ۱3 ساعت

بودجه ۸۴۰ ميليون يورويي 
براي ساخت ۸ ابررايانه در اروپا

5G رالي غول هاي تكنولوژي در توليد گوشي
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رويداد

فضا كاربر

فايرفاكسپوليميشود
ورج|شركت موزيال س��ازنده مرورگر فايرفاكس 
مي گويد قرار اس��ت براي اولين بار نسخه اي پولي 
از اي��ن مرورگر طراح��ي و عرضه ش��ود. تا به حال 
سابقه نداش��ته كه هيچيك از شركت هاي سازنده 
مرورگرهاي مشهور اينترنتي نسخه هايي پولي از 
توليدات خود را در اختيار كارب��ران قرار دهند، اما 
موزيال با سنت شكني قصد دارد چنين اقدامي انجام 
دهد. اين نسخه پولي در قالب يك سرويس داراي 
هزينه اشتراك در درون محيط مرورگر فايرفاكس در 
دسترس قرار مي گيرد. از جمله امكانات اين خدمات 
مي توان به سرويس وي پي ان و همين طور قابليت 
ذخيره سازي اطالعات روي يك سرويس كلود اشاره 
كرد. البته هنوز جزييات بيشتري در مورد خدمات 
قابل دسترس از اين طريق ارايه نشده، اما »كريس 
بيرد« مديرعامل موزيال فعاًل به دو قابليت فوق الذكر 
اشاره كرده است. ارايه اين خدمات از ماه اكتبر يعني 
اوايل پاييز آغاز مي شود. همچنين هنوز مشخص 
نيست كه دسترسي به خدمات پولي از طريق يك 
حق اشتراك صورت مي گيرد يا براي هر يك از آنها 
بايد حق اش��تراك جداگانه خريداري شود. موزيال 
ارايه آزمايش��ي خدمات وي پي ان را از اكتبر سال 
گذشته آغاز كرده بود كه هنوز تنها در دسترس گروه 
كوچكي از كاربران قرار دارد. هزينه استفاده از اين 
خدمات ده دالر در ماه بوده است. كارشناسان هدف 
موزيال از اين اقدام جدي��د را يافتن منابع درآمدي 

جديد عنوان كرده اند.

اسلحهايكهپهپادهارا
شناساييميكند

ديلي ميل|ي��ك ش��ركت دفاعي اس��تراليايي 
اسلحه اي ابداع كرده كه مي تواند پهپادهاي ناشناس 
و اپراتورهاي آنها را شناسايي كند. شركت دفاعي در 
استراليا اسلحه اي ابداع كرده مي تواند با هك كردن 
پهپادهاي ناشناس آنها را متوقف كند و پهپادهاي 
ناشناس را به سمت اپراتورهاي خود در مبدا باز پس 
مي فرستد. ش��ركت DroneShield نرم افزاري 
مش��ابه »گوگل مپس« را براي پهپادها ابداع كرده 
خيلي سريع هرگونه پهپادي را شناسايي مي كند و 
آن را به سمت اپراتور خود باز مي گرداند. اين شركت 
قباًل با ارتش انگليس همكاري كرده بود و همچنين 
در المپيك زمستاني ۲۰۱8 كره نيز شركت داشت. 
فناوري هاي اين شركت در فرودگاه ها نيز استفاده 

مي شود.

شباهتگوشيجديدگوگل
به»آيفون۱۱«

جي اس ام آرنا|در شرايطي كه اطالعات چنداني 
در مورد ويژگي ها و س��بك طراحي گوش��ي تازه 
گوگل موسوم به پيكس��ل ۴ در دسترس نيست، 
معدود عكس هاي منتش��ر ش��ده از شباهت اين 
گوش��ي با آيفون ۱۱ خبر مي دهد. اين عكس ها 
نشان مي دهد احتماال دو دوربين در پشت گوشي 
پيكسل ۴ و در قسمت باال و سمت چپ آن نصب 
شده و دو دوربين هم براي تهيه عكس هاي سلفي 
در جلوي گوش��ي و در قسمت باال و سمت راست 
آن قرار مي گيرد. قاب بندي كلي و شكل ظاهري 
پيكسل ۴ نيز شباهت زيادي به آيفون ۱۱ دارد، هر 
چند هنوز مشخص نيست آيا اين سبك طراحي 
تا پايان حفظ خواهد شد يا خير. همچنين فضاي 
زيادي كه به دوربين ها به خصوص در پشت پيكسل 
۴ اختص��اص يافته، اين تصور را ب��ه ذهن متبادر 
مي سازد كه ممكن است اين گوشي در عقب داراي 
سه دوربين به جاي دو دوربين باشد. با توجه به عدم 
جاگذاري اس��كنر اثرانگشت در پشت اين گوشي 
مي توان حدس زد كه يك حس��گر اثرانگشت در 
زير نمايشگر قرار خواهد گرفت. البته ممكن است 
از فناوري شناس��ايي چهره ب��راي بازكردن قفل 
در پيكسل ۴ اس��تفاده شود. ظاهراً در اين گوشي 
از جك هدفون هم خبري نيس��ت، ولي در عوض 
دو بلندگو در بخش پاييني جلوي گوش��ي نصب 
مي شود. در مجموع به نظر مي رسد اين گوشي از 
نظر ابعاد تفاوت زيادي با گوشي پيكسل ۳ ايكس ال 
نداشته باشد. منابع مطلع مي گويند در اين گوشي 
از تراشه Snapdragon 8۵۵ و شش گيگابايت 

رم استفاده خواهد شد.

دادههايايميلچينيها
هكشد

زد دي نت|يك پاي��گاه داده ايميل متعلق به 
دانشگاه چيني جيائو تونگ حاوي 8.۴ ترابايت 
متاديتا در اينترنت در دسترس عموم قرار گرفته 
است. علت اين مساله عدم رعايت استانداردهاي 
امنيتي بوده است. يك پايگاه داده ايميل متعلق 
به دانشگاه چيني جيائو تونگ حاوي 8.۴ ترابايت 
متاديتا در اينترنت در دسترس عموم قرار گرفته 
است. علت اين مساله عدم رعايت استانداردهاي 
امنيتي بوده است. سروري كه اطالعات مختلف 
ايميل از طريق آن س��رقت شده اولين بار در ۲۲ 
مي  سال ۲۰۱۹ توسط شركت امنيتي كلودفلير 
شناسايي شد. اين پايگاه داده حاوي ۹.۵ ميليارد 
رديف داده اس��ت كه در زمان س��رقت كماكان 
مورد اس��تفاده بوده اند. دانش��گاه چيني جيائو 
تونگ در شانگهاي واقع بوده و يكي از بزرگ ترين 
مجموعه هاي دانشگاهي در اين كشور است. بيش 
از ۴۱ هزار دانشجو در مقاطع كارشناسي تا دكترا 
در اين دانشگاه تحصيل مي كنند. خدمات ايميل 
اين دانشگاه توسط شركت زيمبرا ارايه مي شود 
كه بيش از ۲۰۰ هزار كسب و كار مختلف در دنيا 
از آن خدمات دريافت مي كنند. هنوز مشخص 
نيس��ت چه فرد يا افرادي در س��رقت اين پايگاه 
داده و اطالعات موجود در آن نقش داش��ته اند. 
اما تحقيقات در اين زمينه براي شناسايي عوامل 

اقدام مذكور در جريان است.



اخبارشهرستانها

ويژه 11 بنگاهها

»تعادل«ضرورتمشاركتبخشخصوصيدراقتصادرابررسيميكند

باتوليدبيشاز61هزاردستگاهخودروتثبيتشدرييسكميتهمليالمپيك:

پاياني بر يك رويه غلط

رتبهنخست»ايرانخودرو«درتوليدخودروسواريباگفتاردرمانينميتوانبهجنگلشكرفقررفت

گروهبنگاهها|
مقام معظم رهبري در س��خنان اخيرشان در مراسم 
سالگرد ارتحال امام خميني)ره(، بر لزوم تبديل دخالت 
دول��ت در اقتصاد ب��ه هدايت و نظ��ارت دولت در اين 
عرصه تاكيد كردند؛ ضرورتي كه به اعتقاد بسياري از 
كارشناسان، شاه كليد حل مشكالت بنيادين اقتصادي 
ايران است و از طريق آن مي توان زمينه پيشرفت و بهبود 
شاخص هاي اقتصادي و معيشتي كشور را فراهم كرد..

واقعيت آن اس��ت ك��ه بنا به دالي��ل گوناگون حضور 
مستقيم دولت در بخش هاي مختلف اقتصادي به عنوان 
يك بازيگر جدي باعث شده تا بخش خصوصي اقتصاد 
ايران نتواند به جايگاه و نقش واقعي خود در اقتصاد ايران 
دست پيدا كند، چرا كه بطور طبيعي فعاالن اقتصادي 
بخش خصوصي قادر به رقابت به ساختاري كه امكانات 

و نقدينگي فراواني را در اختيار دارد، نيستند.
 بررسي اظهارنظرهاي رسانه اي اهالي اقتصاد و فعاالن 
بخش خصوصي نشان مي دهد كه اغلب موضوع دخالت 
دولت در امور اقتصادي را به عنوان مهم ترين مش��كل 
پيش روي اقتصاد ارزيابي مي كنند و حل مش��كالت 
اقتصادي را منوط به وضعيتي مي دانند كه در آن دولت 
به جاي بازيگري مس��تقيم در فضاي اقتصاد در نقش 
يك ناظر و هادي ظاهر شود. البته تجربيات نه چندان 
خوش آيندي كه اقتصاد ايران از فرآيند خصوصي سازي 
داش��ته است؛ باعث ش��ده تا كارشناس��ان با احتياط 

بيشتري درباره موضوع صحبت كنند. 
با توج��ه به اهميت موضوع س��راغ ديدگاه هاي اهالي 
اقتص��اد و نمايندگان مجلس در اي��ن زمينه رفتيم تا 
نوري به ابع��اد پنهان بحثي تابانده ش��ود كه از منظر 
بسياري از تحليلگران شاه كليد حل مشكالت اقتصادي 

كشور است. 

 تالش براي اصالح مشكالت
عضو هيات رييس��ه اتاق بازرگاني تهران در پاس��خ به 
اين پرسش معتقد اس��ت رويه غلط اقتصاد دولتي در 
طول تمام سال هاي گذشته باعث شده هرگاه بخش 
خصوصي تالش كرده قدرتمند شود نيز با سياست هاي 

غلط راه به جايي نبرد.
فاطمه مقيمي با اش��اره به بيان��ات اخير مقام معظم 
رهبري درباره لزوم تبديل دخالت دولت در اقتصاد به 
نظارت دولت در اين بخش، اظهار كرد: فرمايش اخير 

ايشان، آرزوي طوالني مدت بخش خصوصي است. ما 
همواره بر اين موضوع تاكيد كرده ايم كه دخالت دولت، 
ش��ركت هاي دولتي و ش��به دولتي در اقتصاد نه تنها 
نمي تواند گره ها را باز كند كه حتي مش��كالتي جدي 
نيز ايجاد مي كند؛ مساله اي كه امروز خود را در اقتصاد 
ايران نش��ان داده و اگر اين روند اصالح نش��ود، ادامه 

خواهد داشت.
به گفته وي نگاهي به تجربه كشورهايي كه در عرصه 
اقتصادي به موفقيت رس��يده اند نش��ان مي دهد كه 
هرگاه دولت به نقش اصلي خود يعني اجراي قانون و 
سياست گذاري كالن برگشته و كار در عرصه عملي به 
فعاالن واقعي اقتصادي سپرده شده، نتيجه كار بسيار 

مثبت و قابل اتكا بوده است.
اين عضو اتاق بازرگاني تهران، در پاس��خ به اين سوال 
كه بخش خصوصي ايران تا چ��ه ميزان آمادگي آن را 
دارد كه در اقتصاد نقشي بيشتر و مهم تر بگيرد، تصريح 
كرد: همانطور كه در ديگر بخش هاي اقتصادي نيز بايد 
واقعيت ها را ديد، قطعاً نمي توان انتظار داشت كه بخش 
خصوصي اقتصاد ايران نيز يك شبه پيشرفت كرده و به 
اهدافش برسد؛ بخش خصوصي كه براي مدتي طوالني 
تحت فشار بوده و هر بار خواسته در مسير خود پيشرفت 

كند با سنگ اندازي هاي مداوم مواجه شده است.
مقيمي با اشاره به برخي از اين مشكالت، توضيح داد: 
بخش خصوصي از يك س��و بايد خود را با مش��كالت 
كالن تر وفق مي داد. وقتي كشور براي مدتي طوالني 
با جنگ تحميلي و تحريم هاي يك جانبه مواجه شد، 
قطعًا فشاري جدي بر فعاالن اقتصادي وارد مي شود؛ 
فش��ارهايي كه با وج��ود ايجاد دش��واري هاي جدي 
نتوانس��تند حيات بخش خصوصي ايران را به شماره 

بيندازند.
وي ادامه داد: در كنار آن بخش خصوصي براي مدتي 
طوالني با سياس��ت هاي دولت در چالش بوده است. 
وقتي از يك سو مطالبات ما از شركت هاي دولتي معوق 
مي شود و از س��وي ديگر بايد به ديگر نهادهاي همان 
دولت ماليات پرداخت كنيم، نمي توان انتظار داشت 
س��رمايه گذاران به كار خود با ق��درت ادامه دهند. در 
سال هاي گذشته حركت بخش خصوصي با دشواري 
همراه شده و اميدواريم دولت اين بار فضا را به نفع فعاالن 
اقتصادي واقعي خالي كند تا دغدغه هاي تلنبار شده 

برطرف شوند.

 دولت بايد پاي خود را از اقتصاد بيرون بكشد
در شرايطي كه مقيمي از عدم توانايي بخش خصوصي 
براي رقابت با بخش هاي دولتي صحبت مي كند نماينده 
مردم تبريز در مجل��س دهم از منظر ديگري به بحث 
ورود مي كند و در پاسخ به اين پرسش كه براي بهبود 
شاخص هاي رشد بخش خصوصي دولت از چه طريق 
مي تواند اثرگذاري بيش��تري داش��ته باشد مي گويد: 
مهم ترين قدم دولت بايد اين باش��د كه پاي خود را از 
اقتصاد بيرون بكشد و اجازه بدهد كه فعاالن اقتصادي 
بخش خصوصي واقعي سكان فعاليت هاي اقتصادي را 

به دست بگيرند. 
محمد اسماعيل سعيدي با بيان اينكه دولت بايد پاي 
خود را از اقتصاد بيرون بكشد، اظهار كرد: زماني شاهد 
رون��ق توليد و اقتصاد خواهيم بود ك��ه دولت در قالب 
نقش خود يعني حمايت، نظارت و فراهم كردن بستر 

مناس��ب فعاليت كند و از بنگاه داري دس��ت بردارد.  
 محمداس��ماعيل س��عيدي با بيان اينكه دولت بايد 
در راستاي اجرايي كردن قوانين مصوب شده در مجلس 
در عرصه حمايت از توليد تالش كند، خاطرنشان كرد: 
ضروري است بخش��ي از كارها را به بخش خصوصي 
واگذار كرده و به آنها اعتماد كنيم؛ در كنار اين موضوع 
 دولت نيز بستر الزم را فراهم كرده و تسهيالت الزم را 
در اختيار توليدكنندگان قرار دهند تا شاهد رونق توليد 

و ايجاد اشتغال در كشور باشيم. 
 وي متذكر شد: يكي از مش��كالت اصلي ما، واگذاري 
غيراصولي واحدهاي توليدي و بنگاه هاي اقتصادي است 
كه توليد را با مشكالت جدي مواجه مي كند؛ از اين رو 

الزم است در واگذاري ها تجديدنظر شود. 
وي افزود: متاس��فانه فضايي در جامعه ايجاد و تقويت 
شده كه كيفيت كاالهاي ايراني پايين است؛ درصورتي 

كه برخي كاالهاي ايراني مي توانند با كاالهاي مشابه 
كشورهاي پيشرفته وارد رقابت شوند. 

واقعيت آن اس��ت كه ديدگاه هاي جدي��د اقتصادي 
دخالت ساختارهاي دولتي در حوزه هاي اقتصادي را 
رد مي كنند. به طوري كه دخالت هاي دولت در اقتصاد 
از تعيين سقف قيمت خودرو، ارز و... گرفته تا ايجاد نظام 
تعرفه اي غير متع��ارف و... همگي به عنوان رفتارهاي 
پرخطر در اقتصاد قلمداد مي ش��وند كه باي��د از آنها 
پرهيز كرد. ناگفته پيداست كه معناي خصوصي سازي 
و بسترسازي براي مشاركت بيش��تر مردم به معناي 
گس��ترش اقتصادي خصولتي و ويژه خواري نيست؛ 
تجربه هاي تلخ گذشته نشان داده است كه براي حركت 
به سمت خصوصي سازي بايد اصل شفافيت را در وجوه 
مختلف نهادينه كرد تا از تكرار حوادث ناخوشايند قبلي 

جلوگيري كرد.

رييس كميت��ه ملي المپيك، پيش��گيري از هرگونه 
بحران را نيازمند س��امان اجتماعي دانس��ت و گفت: 
نمي توان بدون توجه به نهادهاي مدني از بروز وقايع 

جلوگيري كرد.
به گزارش ايلنا ، س��يدرضا صالح��ي اميري ديروز در 
افتتاحيه دوره هاي تخصصي راهبردي و مساله محور 
از طريق وبينار )س��مينار برخ��ط( در مركز آموزش 
و پژوهش هاي توس��عه و آينده نگري اس��تان قزوين 
افزود: همانطور كه گس��ل هاي جغرافيايي در دنيا به 
تكانه هاي ش��ديد و زمين لرزه منجر مي شود، وجود 
برخي گسل هاي اجتماعي و فرهنگي در جامعه نيز به 

تكانه ها و بحران هاي متعددي دامن مي زند.
وي با بي��ان اينكه جامعه ايران در بس��ياري از مواقع 
به جاي سياس��ت اعالمي، سياس��ت اعمالي را انجام 

مي دهد، اظهار داش��ت: رفتارهاي موجود در دوران 
انتخابات و پديده هاي اجتماع��ي جامعه ايران بيان 
مي كنند كه ايران جامعه اي قابل پيش بيني نيس��ت 
و همواره امكان اعالم برنامه و سياست ها وجود ندارد.

صالحي اميري همچنين گفت: فقدان برنامه ريزي هاي 
زيربنايي در حوزه جامعه از ابت��داي پيروزي انقالب 
اسالمي تاكنون سبب ش��ده تا بحران هاي اجتماعي 

فراواني را تا سال ۱۴۰۰ تجربه كنيم.
رييس كميته مل��ي المپيك تاكيد كرد: جامعه ايران 
براي پيش��گيري از هرگونه بحران نيازمند س��امان 
اجتماعي اس��ت و ب��دون توجه به نهاده��اي مدني 

نمي توان از بروز وقايع جلوگيري كرد.
وي در ادامه س��خنان خود ناامي��دي را كانون بحران 
در جامع��ه عنوان كرد و گف��ت: نهادهاي مدني، صدا 

و س��يما، احزاب و رس��انه ها وظيفه خودش��ان را در 
انعكاس صداي مردم به درستي ايفا نمي كنند و همين 
 موضوع سبب مي ش��ود كه جامعه با نااميدي فراواني 
مواجه شود.اين مسوول به آموزش هرچه بيشتر براي 
صدا و سيما تاكيد كرد و گفت: شبكه هاي اجتماعي 
امروز م��رز بين بحران ها و اعتراضات در يك اس��تان 
و شهر را شكس��ته اند و در س��ريع ترين زمان ممكن 
اتفاقات مخابره مي شود كه الزم است در اين حوزه يك 

برنامه ريزي مدون صورت پذيرد.
وي خاطرنش��ان كرد: تحليل هاي جامعه ايران نشان 
مي دهد كه اولويت مطالبات مردم در چهار س��طح به 
ترتيب اقتصادي و معيشتي، عدالت اجتماعي و اميد 
به زندگي، آزادي سياسي و دسترسي آزاد به اطالعات 

و ساختارشكني است. 

گ��روه صنعتي ايران خودرو با تولي��د بيش از 6۱ هزار 
دستگاه خودرو سواري و وانت از ابتداي امسال تا پايان 
ارديبهشت ماه، همچنان در تامين خودرو بازار در اين 

بخش پيشتاز است .
به گزارش ايكوپرس، ايران خودرو توانسته در ارديبهشت 
ماه امس��ال تعداد ۴۰ هزار و 3۰2 دستگاه خودرو سواري 
و وانت توليد كند و مانند هميشه در تامين نياز مشتريان 
در بازار پيشتاز و نخستين باش��د. برمبناي اين گزارش، 
گروه صنعتي ايران خودرو در مجموع از آغاز س��ال كاري 
98 تا پايان ارديبهشت ماه تعداد 6۱ هزار و 63۱ دستگاه 
خودرو س��واري و وانت توليد كرده است.توليد اين تعداد 
درحالي محقق شده كه ايران خودرو با مشكالت متعددي 
در زمينه تامين و توليد روبرو بوده اما در نهايت توانسته با 
برنامه ريزي، همراهي و مش��اركت قطعه سازان با شرايط 

تحميلي ناشي از تحريم مقابله كرده و سبب رونق توليد در 
زنجيره توليد خودرو كشور شود. ايران خودرو درصدد است 
تا با بهره گيري از توان شركت هاي دانش بنيان و سازندگان 
توانمند كشور، تيراژ توليد را افزايش داده و با عرضه مستمر 

خودرو به بازار، در مسير متعادل سازي بازار گام بردارد.

قابليتارزآوريصنعتميگوي
سيستانوبلوچستان

سيستانوبلوچستان|
مديركل شيالت سيستان 
و بلوچستان از برداشت سه 
هزار تن ميگو در تير امسال 

خبر داد.
هدايت اهلل ميرمرادزهي در 
گفت وگو با ايس��نا افزود: از 
دوماه قبل با شروع فصل پرورش ميگو، هزار هكتاراز اراضي 

گواتر چابهار زير كشت اين آبزي اقتصادي رفته است .
وي بيان كرد: چهار مركز تكثير و توليد الروميگو براي 
تامين بچه ميگو و مراكز ف��رآوري ميگو نيز براي ارتقاء 
كيفيت محصول توليدي در مناطق ساحلي جنوب استان 
فعال است .مديركل شيالت سيستان وبلوچستان با بيان 
اينكه چرخه تكثير، توليد و پرورش ميگو در اين استان 
در حال تكميل براي ارزآوري بيشتر است، گفت: در حل 
حاضر ميگوي توليدي از كيفيت و بازار پسندي خوبي 
برخوردار است به طوري كه پارسال، هزار و 65۰ تن ميگو 

به كشورهاي عربي و اروپايي صادر شده است .
ميرمرادزهي با اش��اره به اينكه براي كاهش هزينه هاي 
توليد، ط��رح احداث كارخانه غذاي ميگ��و نيز در حال 
اجراست، افزود: هر پرورش دهنده ميگو مي تواند در هر 
كيلوگرم ميگوي صادراتي كه 5 دالر به فروش مي رسد تا 

بيش از ۱۰۰ درصد سود داشته باشد.
او  افزود: يكي از منحصربه فردترين ظرفيت هاي سواحل 
مكران، ظرفيت هاي ش��يالتي و آبزي پروي آن است تا 
جايي كه اين سواحل از سوي كارشناسان شيالتي بهشت 
آبزي پروري ايران نام گرفته است.وي خاطرنشان كرد: 
در سواحل سيستان و بلوچستان بيش از ۴2 هزار هكتار 
زمين مستعد پرورش ميگو و آبزي از سوي كارشناسان 
مركز تحقيقات شيالتي ايران شناسايي شده كه به دليل 
نزديكي به خط استوا و آب   وهواي مطلوب قابليت پرورش 

سه مرحله ميگو در 8 ماه از سال را دارد .

ضرورتآزادسازيصادرات
سيبباغدارانباقيمتآزاد

آذربايجانغربي|رييس 
س��ازمان جهاد كشاورزي 
آذربايجان غربي خواس��تار 
آزادس��ازي صادرات سيب 
باغداران استان با قيمت آزاد 

توسط دولت شد.
به گزارش مهر، رسول جليلي 
ديروز در نشست با خبرنگاران با اشاره به توقف صادرات 
سيب اظهار داشت: قبل از عيد طي يك تصميم لحظه اي 
صادرات سيب متوقف شد، اين امر هم اكنون موجب بروز 
مشكالت اساسي براي باغداران وصادر كنندگان استان 
شده اس��ت.وي با بيان اينكه درخواست ما اين است كه 
اجازه دهند تا صادركنندگان به قيمت آزاد محصوالت 
 خ��ود را به فروش برس��انند اف��زود: مش��كل صادرات 
پيمان سپاري ارزي است كه بايد در حساب خاصي قرار 
دهند و دولت ب��ا قيمت خاصي تحويل صادركنندگان 
بدهد كه صادركنندگان راضي به انجام اين كار نمي شوند.

جليلي خاطرنشان كرد: افزايش هزينه هاي توليد و كود و 
سموم و از سوي ديگر عملكرد ما موجب شده تا صادرات 
محصوالت باغي در سال 9۷ نسبت به 96 كاهش پيدا 
كند.  رييس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي با 
اشاره به اينكه سيب همچنان در استان به ميزان 2۱ تن در 
هكتار توليد مي شود عنوان كرد: شيوه هاي به زراعي جهت 
مديريت مصرف آب به كشاورز آموزش داده مي شود كه 
اين كار 6۰ درصد مصرف آب و هزينه هاي توليد را كاهش 
و راندمان توليد را افزايش مي دهد.جليلي با تاكيد بر اينكه 
هزينه باالي توليد س��بب افزايش قيمت محصول و در 
نتيجه عدم دستيابي به بازار مصرف مي شود افزود: يكي از 
برنامه هاي سازمان حمايت جدي از توليدات بخش است، 
كاهش هزينه توليد، حمل و تقويت حوزه بسته بندي و 
سورت محصوالت توليدي بخش كشاورزي استان براي 

افزايش صادرات بايد در دستور كار قرار گيرد.

پروژهگردشگريطرق
درمشهدپلمبشد

خراسانرضوي|معاون 
سرمايه گذاري و تامين منابع 
اداره كل ميراث فرهنگ��ي، 
صنايع دستي و گردشگري 
خراس��ان رض��وي از توقف 
س��اخت پروژه گردشگري 
طرق در مشهد و پلمب و مهر 
و موم اين پروژه خبر داد.احمد ديناري ديروز در گفت وگو 
با ايرنا افزود: طي نشدن فرايندهاي قانوني سرمايه گذاري 
در حوزه گردشگري و هتل داري علت پلمب، مهر و موم و 

توقف ساخت اين پروژه گردشگري است.
وي ادامه داد: بر اساس مكاتبات مرجع قضايي با اين اداره 
كل مبني بر عدم اخذ مجوز براي ساخت پروژه گردشگري 
طرق، اين معاونت با انجام مكاتباتي با شهرداري مشهد 
اعالم كرد كه براي بخش تجاري س��اختمان اصلي اين 
پروژه پروانه ساخت توسط شهرداري مشهد صادر شده 
است اما صدور پروانه تأسيس و راه اندازي بخش اقامتي 
منوط به اداره كل ميراث فرهنگي خراسان رضوي است.

مع��اون س��رمايه گذاري و تأمي��ن مناب��ع اداره كل 
ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري خراسان 
رضوي گفت: بررسي هاي بيشتر نشان داد در كميسيون 
ماده پنج با ساخت پروژه با كاربري اقامتي در مشهد بدون 
اعالم درخواست از معاونت سرمايه گذاري اداره كل ميراث 

فرهنگي استان موافقت شده است.
ديناري افزود: طبق فرايند قانوني، سرمايه گذار اين پروژه 
قبل از هر اقدامي بايد به ميراث فرهنگي مراجعه و پس 
از دريافت موافقت اصولي اقدام به استعالم از شهرداري 
مي كرد.معاون س��رمايه گذاري و تأمين منابع اداره كل 
ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري خراسان 
رضوي گفت: توصيه مي شود سرمايه گذاران براي ساخت 
پروژه هاي خود قبل از هر اقدامي از دستگاه متولي مجوز 

دريافت كنند تا ضرر و زيان به آنها وارد نشود.

اعتباريبرايسيالبهايآينده
تاميننشدهاست

خوزس�تان|مديرعامل 
سازمان آب و برق خوزستان 
گفت: تاكنون هيچ اعتباري 
ب��راي بهب��ود س��ازه اي در 
وزارت نيرو مشخص نشده تا 
خودمان را براي سيالب هاي 
ين��ده  آ در  ل��ي  احتما
ايمن سازي كنيم.به گزارش مهر، فرهاد ايزدجو در نشست 
خبري اظهار كرد: دوره بازگش��ت سد كرخه بعد از يك 
 هزار سال بوده يعني هر سال احتمال وقوع اين وضعيت 
يك هزارم درصد است.وي با اشاره به اينكه بارش ها در 
حوضه آبي كرخه در تاريخ اين حوضه بي سابقه بوده است، 
افزود: البته استان هاي باالدستي مانند لرستان، ايالم و 
كردستان نيز بارش هاي بيشتر از خوزستان داشته اند.

مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به اينكه 
عملكرد اين س��ازمان براي مقابله با سيالب در بهترين 
حالت ممكن از پيش بيني هاي هواشناسي نيز نهايتاً ۱5 
درصد بهبود پيدا مي كرد، گفت: حجم خالي مخازن سدها 
قبل از وقوع سيالب در استان خوزستان چهار ميليون 
و 8۰۰ هزار متر مكعب بود.او تصريح كرد: در س��يالب 
خوزستان خسارت ها حداقلي بوده و در شهرهاي بزرگ 
نيز از ورود آب سيالب جلوگيري به عمل آمد. همچنين 
تخليه روستاها به صورت حداقل انجام و تاكنون اقدامات 
الزم براي بازگشت اهالي روستاي به منازل در حد توان 
صورت گرفت.ايزدجو اضافه كرد: خروجي سدها را براي 
بازگشت زودتر مردم به روستاها كمتر از حد معمول انجام 
داديم تا مشكالت كمتري گريبانگير آنها شود.وي عنوان 
كرد: هرچند در خصوص پرداخت خسارت متولي نيستيم 
ولي بنياد مسكن در روستاي شاكريه سوسنگرد به حساب 
برخي روس��تاييان مبالغي را واريز كرده بود كه فقط بر 
اساس اعالم تعدادي از كشاورزان امكان برداشت از حساب 
نبود و اين مشكل هم از سوي استاندار خوزستان حل شد.

حملدامزندهوفرآوردههايدامي
نيازمندمجوزبهداشتياست

يزد|معاون س��المت اداره 
كل دامپزشكي استان يزد 
با تاكيد بر لزوم پيشگيري از 
بيماري هاي دامي گفت: به 
منظور پيشگيري از شيوع 
بيماري هاي مشترك و حفظ 
بهداشت عمومي جامعه، نقل 
و انتقال دام زنده و فرآورده هاي خام دامي تنها با اخذ مجوز 

بهداشتي ممكن است.
به گزارش ايلنا، محمدرضا متوسل الحسيني اظهار داشت: 
حمل بهداشتي دام و فرآورده هاي خام دامي به منظور 
جلوگيري از پيامدهاي ناخواسته ناشي از عدم رعايت 
اصول بهداشتي - قرنطينه اي داراي اهميت ويژه و نظارت 
بهداشتي براين فرايند از جمله وظايف خطير دامپزشكي 
است. وي ادامه داد: حمل غيرمجاز دام و فرآورده هاي خام 
دامي سبب شيوع بيماري هاي مشترك بين انسان و دام و 
انتقال عوامل بيماري زا مابين مناطق مختلف جغرافيايي 

و در نتيجه انتشار آلودگي در محيط هاي پاك است.
معاون س��المت اداره كل دامپزشكي استان يزد اضافه 
كرد: دامپزشكي نيز با ايجاد سامانه هاي قرنطينه و ارتباط 
دادن آنها با س��امانه هاي نظارتي و صدور مجوز در ساير 
ارگان هاي مرتبط همچنين در نظر گرفتن پست هاي 
قرنطينه كشوري در مسيرهاي ترانزيت اصلي كشور به 
وي��ژه در گمركات و بنادر، نظارت بهداش��تي خود را در 
مبدا و مقصد و زمان جابه جايي در مسير هاي مبادالتي بر 

محموله ها اعمال مي كند.
وي با بيان اينكه به منظور رعايت دقيق ضوابط بهداشتي 
� قرنطينه اي، حمل دام در استان تحت نظارت دايمي 
قرار دارد عنوان كرد: در صورت مش��اهده هر گونه دام و 
فرآورده خام دامي فاقد گواهي بهداشتي حمل، خودرو 
مذكور متوقف و طبق مقررات به مراجع قضايي معرفي و 

با متخلفان برخورد خواهد شد.
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تيم هاي واليبال حاضر در ليگ 
ملت ها وارد اروميه مي شوند

اروميه|معاون ورزش��ي اداره كل ورزش و جوانان 
آذربايجان غربي گفت: چهار تيم حاضر در هفته سوم 
مس��ابقات واليبال ليگ ملت هاي جهان وارد اروميه 
مي ش��وند. كيومرث پورايراندوس��ت در گفت وگو با 
خبرنگاران اظهارداش��ت: چهار تيم كانادا، لهستان، 
روسيه و ايران روز چهارش��نبه براي برگزاري هفته 
سوم ليگ ملت هاي واليبال وارد اروميه مي شوند.وي 
با بيان اينكه به دليل عدم قرارداد تركيش ايرالين با 
اروميه تيم هاي ش��ركت كننده از تبريز با اتوبوس به 
اروميه منتقل خواهند شد افزود: كانادا با 2۰، لهستان 
22، روسيه 25 و ايران با 26 بازيكن و مربي در اروميه 
حاضر خواهند شد. پورايراندوست در خصوص آخرين 
وضعيت فروش بليط اين مسابقات گفت: مشكل سايت 
فروش اينترنتي بليت رفع شده و تمام بليت ها نيز به 
فروش رفته است.هفته سوم ليگ ملت هاي واليبال از 
2۴ تا 26 خرداد ماه امسال به ميزباني اروميه با حضور 
تيم هاي ايران، كانادا، لهستان و روسيه در سالن 6 هزار 

نفري غدير اروميه برگزار خواهد شد.

مترو جای خود را در ميان 
زندگی مردم پيدا کرده است

بهترين وسيله حمل ونقل عمومی در کالنشهر 
تهران، مترو است. وزير راه و شهرسازی در بازديد از 
غرفه شرکت بهره برداری متروی تهران گفت:بايد 
مترو گسترش پيدا کند.محمد اسالمی وزير راه 
و شهرسازی با اشاره به اينکه بايد متروی تهران 
تا 5۰۰ کيلومتر گس��ترش پيدا کند افزود: ما در 
وزارت راه نيز خطوط حومه ای را توسعه خواهيم 
داد.وزير راه و شهرس��ازی با بيان اين مطلب که 
بعضی مواقع از مترو استفاده می کند، از خدمات 

رسانی آن ابراز رضايت کرد.

 مترو انتخاب اول خانواده ها 
برای تردد درشهرتهران

 باتوجه به حجم ترافيک در شهر تهران مترو بهترين 
انتخاب اس��ت . قائم مقام راه آهن صب��ح ديروز در 
بازديد از غرفه شرکت بهره برداری متروی تهران و 
حومه در هفتمين نمايشگاه حمل و نقل ريلی گفت: 
انتخاب اول خانواده من استفاده از مترو است .حسين 
عاشوری قائم مقام شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ايران ضمن تشکر از خدمات خوب متروی تهران و 
حومه افزود:با توجه به مدت زمان بهره برداری بايد 
به فکر نوس��ازی ناوگان بود تا مثل هميشه بهترين 
خدمات رس��انی داده ش��ود. وی با اش��اره به اينکه 
گسترش مترو در تمام شهر يک ضرورت انکار ناپذير 
است افزود: اميدواريم مترو به منطقه عباس آباد هم 

برسد تا بتوانيم از آن استفاده کنيم.

 موزه آبفاي استان اصفهان
بايد با نگاه ملي راه اندازي شود

رييس گنجينه ملي آب ايران گفت: موزه صنعت آب 
و فاضالب استان اصفهان بايد با نگاه ملي و در شأن 
پايتخت فرهنگي جهان اسالم ايجاد شود، چرا كه 
اصفهان تنها شهري در كشور است كه داراي خانه 
فرهنگ آب است.رضا راعي در جريان بازديد از خانه 
فرهنگ آب اصفهان بر انتخاب مكاني مناسب براي 
راه اندازي گنجينه صنعت آبفاي اس��تان اصفهان 
تاكيد كردو گفت: استان اصفهان ظرفيت داشتن 
موزه تخصصي آب و آبفا را دارد و گنجينه ملي آب 
ايران از اين حركت هاي سازنده فرهنگي حمايت 
مي كند.وي با تاكيد بر آموزش مصرف بهينه در خانه 
فرهنگ آب اعالم كرد: در حال حاضر اصفهان داراي 
مركزي تحت عنوان خانه فرهنگ آب است، انتظار 
مي رود در اين مركز كه اقشار مختلف جامعه تحت 
آموزش مصرف بهينه قرار مي گيرند اين فعاليت مهم 
فرهنگي با قوت ادامه يابد و در اين راس��تا موسسه 
گنجينه ملي آب نهايت همكاري را با خانه فرهنگ 

آب در دستور كار قرار مي دهد.

خسارت ۱۰ ميليارد توماني 
سيل در كوهپايه

اصفهان|مديركل ستاد مديريت بحران استان 
اصفهان گفت: خس��ارت س��يل روز گذشته در 

كوهپايه ۱۰ ميليارد تومان برآورد شده است.
منصور شيش��ه فروش با بيان اينكه روز گذشته 
بارش ناگهاني تگرگ و باران باعث جاري شدن 
سيل در بخش هاي كوهپايه و جلگه شده است، 
اظهار كرد: اين سيل منجر به آبگرفتگي تعداي داز 
منازل مسكوني و تخريب بخشي از راه ها، قنوات و 

اراضي كشاورزي در روستا ها شده است.

 كشف زمين خواري
۴۰ ميلياردي در دشتستان

بوشهر|جانشين فرمانده انتظامي استان بوشهر از 
كشف يك فقره زمين خواري به ارزش ۴۰ ميليارد 
ريال در شهر برازجان خبر داد.حيدر سوسني، اظهار 
كرد: در پي دريافت اخباري مبني بر تصرف اراضي 
دولتي در شهر برازجان توسط فردي زمين خوار 
و سودجو، تحقيقات و بررس��ي هاي الزم از سوي 
ماموران و كارشناسان پليس آگاهي دشتستان آغاز 
شد.اين مقام انتظامي گفت: در نتيجه تحقيقات و 
استعالم از مراجع قانوني و انجام بازديد ميداني و 
كارشناسي زمين مورد نظر، مشخص شد كه فردي 
سودجو اقدام به تصرف ۱5۰۰ متر مربع از اراضي 
مرغوب دولتي به ارزش ۴۰ ميليارد ريال در شهر 

برازجان نموده است.

چهرههاياستاني
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گزارش »تعادل« از ابعاد جدايي »جوانان« از وزارت ورزش و جوانان

جوانان از سايه پرهياهوي ورزش خارج مي شوند؟ 

بازگشت سيل زدگان به خانه هاي ناامن

سازمان ملي جوانان بر اساس برنامه سوم توسعه، حد فاصل 
مهر ۱۳۷۹ تا خرداد ۱۳۹۰ جايگزين شوراي عالي جوانان 
شد اما عمر اين س��ازمان به انتها نرسيده بود كه در نهايت 
سال ۱۳8۹ با امضاي محمود احمدي نژاد، منحل شده و 
به موجب اين تصميم گيري در اقدامي كه به گفته بسياري 
از كارشناسان شتابزده و بدون پشتوانه بود، وزارت ورزش و 
جوانان از ادغام سازمان ملي جوانان و سازمان تربيت بدني، 
تشكيل شد. اضافه شدن اين وزارتخانه و از بين رفتن سازمان 
ملي جوانان در همان روزهايي كه صحبت از كوچك شدن 
ساز و كار اداري دولت بود، منتقدان بسياري داشت. برخي 
اين تصميم گيري را سطحي دانسته و معتقدند حوزه جوانان 
به حاشيه كشيده شد كه به تبع آن مسائل و دغدغه هاي 
جوانان هم در ميان هياهوي ورزش گم مي شود، برخي ديگر 
هم بر اين موضوع تاكيد داشتند كه پيشبرد اهداف سازمان 
ملي جوانان در گرو داشتن قدرت چانه زني با ديگر نهادهاي 
مرتبط است كه در ساختار س��ازماني جديد اين قدرت از 
بين رفته و عمال معاونت جوانان را به يك حوزه بدون برش 
تبديل كرده است. از همين رو تفكيك معاونت جوانان از 
وزارت ورزش با روي كار آمدن دولت روحاني به عنوان يكي 
از دغدغه هاي دولت مطرح شده و هر بار در مقاطع زماني 
مختلف اخباري از آن به گوش رسيد. روحاني در دور دوم 
فعاليت هاي انتخاباتي خود، جدا كردن ورزش و جوانان را به 
عنوان مطالبه جدي مردم قلمداد كرد و بعد از شروع دوره 
دوم رياست جمهوري خود اليحه تفكيك اين دو حوزه را به 
مجلس تقديم كرد اما آذر سال ۱۳۹۷، مسعود سلطاني فر، 
وزي��ر ورزش و جوان��ان اعالم كرد اي��ن اليحه به تصويب 
نمايندگان مجلس شوراي اس��المي نرسيد، با وجود اين 
بهمن همان سال  طرح انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش 
و جوانان و تشكيل سازمان ملي جوانان با امضاي 88 نفر از 
نمايندگان، بار ديگر تقديم مجلس شوراي اسالمي شده و در 
جلسه علني به صورت عادي اعالم وصول شد، چندي پيش 
هم سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي 
از تصويب اليحه انتزاع معاونت جوانان از وزارت ورزش در اين 
كميسيون خبر داد. جليل مختار درباره اين تصميم گيري 
اعالم كرد: اعضاي كميسيون اجتماعي تصويب كردند كه 
اين معاونت به سازمان تبديل شود اما زيرنظر وزارت ورزش 
به كار خود ادامه دهد. حال با تصويب اين اليحه در كميسيون 
اجتماعي بايد نگاهي به عملكرد سازمان ملي جوانان داشت 
تا مشخص شود تفكيك اين معاونت از وزارتخانه چقدر به 

نفع مطالبات جوانان است. 

    معاونت جوانان به دنبال احقاق حق خود
فرضيات بس��ياري درباره وضعيت سازمان ملي جوانان 
بعد از تفكيك از وزارت ورزش وجود دارد. برخي معتقدند 
اين تصميم گيري ح��وزه جوانان را به جايگاه اصلي خود 
بازمي گرداند و از اي��ن جهت اين اتفاق بايد هر چه زودتر 
عملي ش��ود با وجود اين بايد نگاهي هم به عملكرد اين 
سازمان در روزهاي استقالل انداخته شود. اميد محدث، 
مديركل دفتر هماهنگي و نظارت بر امور جوانان وزارت 
ورزش و جوان��ان درباره اين موض��وع به »تعادل« گفت: 
س��ازمان ملي جوانان در ابتداي تاس��يس به عنوان يك 
سازمان فراساختاري و نهاد باالدس��تي وزارتخانه بود از 
همين رو فراساختاري بودن آن س��بب شده بود قدرت 
نظارت و اعمال نظر بيشتري داشته باشد و بر دستگاه هاي 
مرتبط با مسائل جوانان نفوذ پيدا كند زيرا اين سازمان به 
عنوان زير مجموعه اي از معاونت رياست جمهوري فعاليت 

مي كرد در نتيجه اقتدار بيشتري در برخورد با سازمان هاي 
ديگر داشت. اما ادغام اين سازمان با وزارت ورزش در واقع 

تمام اين امتيازها را از سازمان ملي جوانان سلب كرد.
او افزود: نگاهي به عملكرد س��ازمان ملي جوانان، نشان 
مي دهد كه اتفاقات خوب��ي در آن زمان در حوزه جوانان 
رخ داد كه در مع��اون جوانان در آن س��طح كمتر تكرار 
شد. س��ازمان ملي جوانان در زمان استقالل خود بحث 
مشاركت اجتماعي سازمان هاي مردم نهاد را مطرح كرد، 
در حوزه جوان��ان پيمايش هاي اجتماعي مطلوبي انجام 
شد و همچنين اين س��ازمان موفق به برقراري ارتباط با 
سازمان هاي بين المللي مانند اكو شد، بنابراين عملكرد 
س��ازمان قابل دفاع اس��ت. اما در يك اقدام ش��تابزده و 
غيركارشناسي اين سازمان با سازمان تربيت بدني ادغام شد 
و حالت فعلي آن شكل گرفت اين تصميم غيركارشناسي 
باعث شد فراساختاري بودن سازمان ملي جوانان شكسته 

ش��ده و از بين برود. تبديل آن به معاونت و قرار گرفتنش 
به عنوان زيرمجموعه اي از يك وزارتخانه عملكرد مناسب 
سازمان را از مس��ير خود خارج كرد و اقتدار سازماني آن 

از بين رفت.

    عملكرد معاونت جوانان دغدغه نهادهاي 
نظارتي نيست

يكي از داليل تمايل نمايندگان مجلس به تغيير ساختار 
س��ازمان هاي تحت نظارت معاونت رياست جمهوري به 
عنوان وزارتخانه يا زيرمجموعه آن از جهت اعمال نظارت 
بيشتر بر آنهاست. محدث درباره اين موضوع بيان كرد: با 
وجود اينكه قوانين متعددي براي نظارت در نظر گرفته 
ش��ده اما دس��تگاه هاي ديگر اهتمام الزم را در اين حوزه 
ندارند. معاونت جوانان به نهادهاي نظارتي پاسخگو است اما 
مساله اصلي ما در اين زمينه همواره اين است كه نهادهاي 

نظارتي چقدر از ما پاس��خ بخواهند، اصوال موضوعي كه 
به حوزه جوانان لطمه مي زند هم همين موضوع اس��ت. 
دغدغه نهادهاي نظارتي حوزه ورزش اس��ت و وقتي پاي 
مطالبه گري و نظارت به ميان مي آيد از هر ده سوالي كه 
از اين وزارتخانه مي شود، يك يا دو سوال به حوزه جوانان 
ارتباط دارد و تمركز بيشتر بر ورزش است. مديركل دفتر 
هماهنگي و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
افزود: اما در نظر گرفته نمي ش��ود ك��ه ذات اين دو حوزه 
با يكديگر متفاوت اس��ت. حوزه ورزش عمال ساختاري 
زود بازده دارد. به هر حال هر چهار سال يك بار يا المپيك 
است يا جام جهاني است و ورزش در نهايت در حوزه هاي 
مختلف دستاورد كوتاه مدتي دارد اما ساختار برنامه هاي 
حوزه جوانان بلندمدت است. معاونت جوانان يك حوزه 

اجتماعي بوده و بايد در بلندمدت بررسي شود.

    نياز به بازگشت اقتدار به سازمان ملي جوانان
مديركل دفتر هماهنگي و نظارت بر ام��ور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان در پاسخ به اين پرسش كه تفكيك معاونت 
جوانان از وزارت ورزش و تشكيل مجدد سازمان ملي جوانان، 
مشكالت حوزه جوانان را حل مي كند يا خير، گفت: در اين 
زمينه بايد در نظر بگيريم كه وقتي بحث جوانان به ميان 
مي آيد، خيلي عام ب��ه موضوع نگاه مي كنيم. تصور بر اين 
است كه سازمان جوانان بايد همه مشكالت يك جوان اعم 
از ازدواج و اشتغال را حل كند در حالي كه سازمان جوانان 
فقط يك نهاد نظارتي در اين زمينه اس��ت . بحث جوانان 
يك موضوع فراسازماني اس��ت كه 25 سازمان دولتي در 
آن دخيل هس��تند و اين ميان نقش سازمان ملي جوانان 
مذاكره و نظارت بر عملكرد اين نهادهاس��ت در واقع يك 
ساختار هماهنگ كننده دارد. پس هر چه اقتدار بيشتري 
داشته باشد، موفق تر عمل مي كند و هماهنگي ها بهتر و با 
سرعت بيشتري انجام مي شود. از اين رو كه مستقل شدن 
معاونت جوانان از وزارتخانه، اقتدار سازماني را به اين دستگاه 
باز مي گرداند و قدرت چانه زني و هماهنگي آن را باال مي برد، 

اين تفكيك اقدام مناسبي است.
او درباره تغييرات بودجه اين معاونت در صورت تفكيك بيان 
كرد: از نظر بودجه اي، رقمي كه به اين سازمان تخصيص داده 
مي شود، تغييري نخواهد كرد اما تنها نكته مثبت اين جدايي 
اين است كه سازوكار مالي سازمان هم مستقل مي شود و 
بودجه به جاي آنكه از وزارتخانه به معاونت برسد مستقيم 

وارد سازمان ملي جوانان مي شود.

نماينده هاي مردم مناطق س��يل زده در مجلس شوراي 
اس��المي از آخرين وضعيت مردم اين مناطق گفتند و از 
كندي در روند كارها گالي��ه كردند. حميدرضا كاظمي، 
نماينده مردم پلدختر در مجلس شوراي اسالمي، با اشاره به 
آخرين وضعيت مردم مناطق سيل زده گفت: حادثه سيل 
بسيار گسترده بود و به خانه هاي زيادي خسارت وارد شد. 
در بخش هايي كه خس��ارت به منازل وارد شده، پرداخت 
خسارت تا حدودي انجام و افراد به بانك ها معرفي شدند و در 
حال تعمير منازلشان هستند. در حال حاضر فصل جانمايي 
اس��ت و تالش مي شود، بعد از جانمايي به منازل تخريبي 
رسيدگي شود. او درباره مشكالت مردم مناطق سيل زده 
گفت: يكي ديگر از مشكالت اساسي مردم تهيه لوازم خانگي 
است كه بايد اين لوازم به صورت پكيج به آنها تحويل داده 
شود. با توجه به نزديك شدن فصل گرما به وسايلي از جمله 
يخچال، كولر و... نياز است، اما متاسفانه تامين آن به كندي 
صورت مي گيرد، روند كند در ارايه لوازم منزل موجب شده 
زندگي مردم با مشكالت ديگري نيز روبه رو شود. از اين رو 
بايد هرچه سريع تر مش��كل مردم حل شود و پكيج لوازم 
خانگي به س��رعت به دست مردم مناطق سيل زده برسد، 
مردم در حال حاضر به اين پكيج ها نياز دارند، اگر در زمان 

ديگري به دست شان برسد، ديگر چه نيازي به آن است.
نماينده مردم پلدختر درباره نيازهاي اصلي مردم مناطق 
س��يل زده پل دختر گفت: تامين لوازم خانگي، تسريع در 
پرداخت خسارات كشاورزي و مسكن، رسيدگي به وضعيت 
راه ها و پل ها از جمله نيازهاي اساسي مردم است، اما متاسفانه 
با گذشت نزديك به ۷۰ روز بخشي از راه ها مشكل دارد. به 
عنوان مثال راه ها هنوز روكش آس��فالت ندارند و جاده به 
صورت خاكي است، همچنين چندين پل هم بايد متصل 
شوند. االن فصل برداشت محصوالت كشاورزي است و عدم 
رسيدگي به وضعيت راه ها و پل ها مي تواند، مشكالت ديگري 
به وجود بياورد. بايد سريع تر مشكالت راه ها و پل ها برطرف و 

خسارات به مردم پرداخت شود. كاظمي درباره خسارت هاي 
وارد شده به شهرستان پلدختر گفت: در بخش كشاورزي 
حدود هزار ميليارد، در بخش منازل و لوازم خانگي و خسارت 
روستايي و شهري حدود هزار و 5۰۰ ميليارد و خسارت راه ها 
نيز حدود هزار ميليارد بوده اس��ت. به طور كلي نزديك به 
پنج هزار ميليارد به بخش هاي مختلف شهرستان پلدختر 

آسيب وارد شده است.
او در پاسخ به اين سوال كه چقدر زمان نياز است تا مشكالت 
پل ها و راه ها برطرف ش��ود؟ گفت: حرف ما اين اس��ت كه 
مي توان تعمير پل ها را س��ريع تر انجام داد. آن قس��مت از 
راه ها كه رو ش��كافي ش��ده، بايد روكش آس��فالت شود تا 
مردم به راحتي تردد كنند و درس��ت نيس��ت بيش از اين 
ساخت وس��از آن زمان ببرد. نماينده مردم پلدختر درباره 
بازس��ازي منازل آسيب ديده و تخريبي گفت: تعميري ها 
در حال انجام اس��ت و بايد براي منازل تخريبي جانمايي 
انجام شود، همچنين واگذاري زمين ها كه الزمه جانمايي 
است، در حال انجام است. علي ساري نماينده مردم اهواز در 
مجلس شوراي اسالمي، درباره وضعيت مردم سيل زده به 
ايلنا گفت: در خصوص مناطق سيل زده چند موضوع حائز 
اهميت است؛ موضوع اول مربوط به كشاورزان است، زيرا 
حادثه سيل بيش��تر در مناطق روستايي اتفاق افتاده و در 
بخش شهري خيلي كمتر بوده است. در خصوص خسارت 
كشاورزان سامانه اي از س��وي وزارت كشور تدارك ديده 
شده كه اين سامانه تحت اينترانت است و به همين دليل 
با كندي زيادي مواجهيم، پيش تر براي تس��ريع  در روند 
اين سامانه و باال بردن ظرفيت آن تذكر داديم تا اطالعات 
مربوط به مناطق سيل زده و آسيب هاي آن را به سرعت وارد 
اين سامانه كنيم. او ادامه داد: موضوع بعدي درباره منازل 
مسكوني روستايي است كه توسط بنياد مسكن و كارشناسان 
آن تشكيل پرونده شده و منتظر اقدامات بعدي آنها هستيم. 
با توجه به شرايط بد و نامطلوبي كه وجود دارد، اكثر مردم 

به منازل خود بازگشته اند و متاسفانه  چاره اي جز اين نيز 
نداشته اند. ساري در پاسخ به اين سوال كه آيا بازگشت به 
منازل آسيب ديده براي مردم خطرناك نخواهد بود؟ گفت: 
بله، خطرناك است به همين دليل آنها مجبورند، در طول 
روز در خانه باشند و شب موقع خواب از خانه بيرون بيايند. 
روستاهاي سيل زده زياد هستند و تقريبا مي توان گفت؛ در 
اكثر روستاها اين موارد ديده مي شود. به هر حال بايد روند 
بازسازي انجام شود كه متاسفانه نقص هاي زيادي در اين كار 
وجود دارد. بخشي از افراد نيز همچنان در كانكس هستند.

    فقط ۵۰ درصد كمك هزينه ها به سيل زدگان 
پرداخت شده است

نماينده م��ردم پلدختر درباره كم��ك هزينه هايي كه به 
حساب افراد آسيب ديده از سيل ريخته شده است، گفت: 
اين كمك هزينه بسيار كم اس��ت و حدود 5۰ درصد از آن 
پولي كه دولت قولش را داده بود، واريز شده، البته برخي هم 
به خاطر مشكالت بانكي نمي توانند اين پول ها را برداشت 
كنند. اين مساله توسط همكاران ما در حال پيگيري است 
تا سريعا مرتفع شود. قرار بود؛ شش ميليون تومان به صورت 
بالعوض به سيل زدگان بدهند كه فعال سه ميليون تومان آن 
را به حساب ريخته اند. پروسه اداري اين كار سنگين است و 
انتظار مي رود نيروهايي كه روي اين موضوع كار مي كنند، 
سرعت شان بيشتر از اين حرف ها باشد. او اضافه كرد: بخش 
سوم خسارت ها مربوط به راه ها و پل ها است. انتظار مي رود، 
وزارت راه اقداماتش را سريعا انجام دهد. گرچه آنها برنامه هاي 
خودشان را دارند، ولي اينكه دست به كار شوند، مهم است، 
البته دليل آنها براي روند كار اين است كه سازمان برنامه و 
بودجه به كندي مبالغ را به آنها اختصاص مي دهد. ساري 
توضيح داد: قرار بود به خانواده هاي آس��يب ديده از سيل 
پكيج لوازم خانگي بدهند كه اين پكيج ها به يك تعدادي 
رسيده و به تعدادي هم هنوز نرسيده است. انتظار مي رفت 

كه پكيج ها به صورت كامل و يكسان بين مردم توزيع شود، 
اما اينكه پكيج ها بطور ناقص و غيريكسان توزيع شود، باعث 
نارضايتي و اعتراض مردم شده است. نماينده مردم پلدختر 
درباره وسايل مورد نياز مردم مناطق سيل زده گفت: مردم 
اين مناطق بيش��تر به كولر، يخچال، گاز، ظرف و ظروف، 

ماشين لباسشويي و تلويزيون نياز دارند.

    كارگران آق قال نيازمند حمايت بيمه اي هستند
نورمحمد تربتي نژاد، نماينده مردم آق قال در مجلس شوراي 
اس��المي در مورد آخرين وضعيت مردم مناطق سيل زده 
استان گلستان توضيح داد: سيل آق قال و گلستان با ساير 
استان ها تفاوت داشت، يعني ضمن اينكه آب زيادي در سطح 
شهر روان بود، آب ماندگي يا آبگرفتگي نيز در شهرها و روستا 
ايجاد شد. حدود يك ماه مردم آق قال و گلستان درگير اين 
مساله بودند. او ادامه داد: پس از سيل خوشبختانه دولت در 
زمينه ارزيابي خسارات خوب عمل كرد و تمام خسارات وارده 
به منازل مسكوني، مراكز آموزشي، زمين هاي كشاورزي و... 
را ارزيابي كردند. به عنوان مثال بنياد مسكن انقالب اسالمي 
نسبت به مرمت و احداث منازل مسكوني روستايي و شهري 

اقدام كرد از اين رو ما انتظار داريم همه بنيادها و نهادها مانند 
بنياد مسكن به تعهدات خود عمل كنند. نماينده مردم آق قال 
با اشاره به خسارت هاي وارد شده به بخش كشاورزي اين 
استان گفت: در بخش كشاورزي و خسارت به محصوالت 
ارزيابي هاي��ي انجام ش��ده كه در حال ب��رآورد و پرداخت 
خسارت هستيم. همچنين بايد به مراكز بهداشتي و آموزشي 
توجه ويژه شود. همچنين كارگراني كه در دوران سيل و بعد 
از آن به خاطر تعطيلي كارخانه ها بيكار شدند، نياز دارند كه 
مورد حمايت بيمه اي قرار بگيرند. همه اينها مستلزم تسريع 
در روند كار است. من از دولت به عنوان نماينده شهرستان 
آق قال درخواست مي كنم كه مساعي و كوشش بيشتري 
در اين زمينه انج��ام دهد. تربتي نژاد در خصوص وضعيت 
منازل مس��كوني مردم مناطق س��يل زده توضيح داد: آن 
منازلي كه نيازمند تعمير بودند، ارزيابي شدند. همچنين 
س��اكنان خانه هايي كه به عنوان منزل تخريبي شناخته 
شده اند به جاي ديگري منتقل شدند و همچنين منابعي 
كه سيل زدگان بتوانند منازل ديگري را اجاره كنند به آنها 
ارايه خواهد شد. ساخت و ساز منازل بايد خيلي زودتر آغاز 

شود تا ساكنان آن به خانه هاي خود بازگردند.
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 مخالفت وزير بهداشت
با تفكيك غذا از دارو 

وزير بهداشت به سوالي درباره علت تغييرات مديريتي 
در سازمان غذا و دارو و همچنين مباحث مطرح شده 
مبني بر جدايي حوزه »غذا« از سازمان غذا و دارو پاسخ 
داد.  با رفتن دكتر مهدي پيرصالحي از سازمان غذا و 
دارو و نشس��تن دكتر محمدرضا شانه ساز بر مسند 
سرپرستي اين س��ازمان، اما و اگرهايي درباره تغيير 
رويكرد وزير بهداشت نسبت به حوزه دارو مطرح شد، 
اما دكتر س��عيد نمكي درباره علت تغيير و تحوالت 
مديريتي در حوزه داروي كشور، اعالم كرد: بنده در 
وزارت بهداشت س��از و كاري را در حمايت از توليد 
داخل براي همكارانم تعريف كرده ام. بر همين اساس 
هم يكي از پاكيزه ترين دوس��تان و برادرانم را يعني 
آقاي دكتر پيرصالحي را بر مسند سازمان غذا و دارو 
منصوب كردم؛ چرا كه يكي از بهترين، پاكيزه ترين و 
خوش سابقه ترين مديراني هستند كه مي شناسم، 
اما در ادامه كار فكر كردم ساز و كارهاي مناسب براي 
مقابله با هجمه هاي دشمن به دست اين عزيزان فراهم 
نشده و بايد مجدداً با ساز و كاري جديد و با يك آرايش 
مناسب جديد اقدام كنيم كه اين كار را آغاز كرديم و 
در مجموعه سازمان غذا و دارو و اداره كل تجهيزات 
پزشكي به عنوان يك قرارگاه عمل كرديم. در همين 
راستا دكتر سعيد نمكي در پاس��خ به سوالي درباره 
علت تغيير دوباره در سازمان غذا و دارو به ايسنا گفت: 
رويكرد ما در سازمان غذا و دارو تغييري نكرده است، 
اما تغييرات مديريتي به اين معني است كه برنامه ها 
و اقدامات مان مقداري تسريع خواهد شد و وضعيت 
در اين سازمان قرارگاهي تر مي شود. او در ادامه درباره 
برخي اظهارات مطرح شده مبني بر تفكيك حوزه غذا 
از سازمان غذا و دارو، تاكيد كرد: خير، خير. اصال چنين 
مساله اي وجود ندارد و با چنين موضوعي اصال موافق 
نيستم. بنابراين بايد ديد قرارگاه غذا و دارو كه به گفته 
وزير بهداشت براي مقابله با شرايط پيچيده كنوني 
شكل گرفته، مي تواند در حوزه تامين داروي مورد نياز 
مردم، حمايت و ايجاد بستر مناسب براي رشد توليدات 

با كيفيت در حوزه سالمت، با قدرت عمل كند. 

 تغيير در شيوه بخشش
اضافه خدمت هاي سربازي

رييس اداره سرمايه انساني سرباز ستادكل نيروهاي 
مس��لح توضيحاتي را درباره بخشش اضافه خدمت 
ناشي از غيبت و تأثير غيبت در درجه و حقوق سربازان 
ارايه كرد. موس��ي كمالي درباره اضافه خدمت هاي 
ناشي از غيبت از سربازي به ايسنا گفت: از مدتي قبل 
تصميم گرفتيم كه مس��اله بخشش اضافه خدمت 
ناشي از غيبت سربازان را به فرماندهان يگان ها تفويض 
كنيم و آنان اين اختيار را دارند كه بر اساس نوع رفتار 
و حسن اخالق سربازان، تا دو سوم اين اضافه خدمت 
را ببخش��ند اما ديگر اين طور نيست كه قبل از اعزام 
خدمت اعالم شود كه اضافه خدمت ناشي از غيبت 
بخشيده خواهد شد. رييس اداره سرمايه انساني سرباز 
ستادكل نيروهاي مسلح همچنين با تاكيد بر اينكه 
مسووالن يگان ها اجازه صدور اضافه خدمت انضباطي 
براي سربازان را ندارند، گفت: ستادكل نيروهاي مسلح 
بارها تاكيد كرده كه نبايد اضافه خدمت انضباطي براي 
سربازان صادر شود و در همين راستا نيز هيچ مسوولي 
در يگان ها حق ندارد كه چنين اضافه خدمتي را براي 
س��ربازان صادر كند. كمالي درباره اينكه آيا غيبت 
تأثيري در حقوق و دريافتي سربازان دارد يا خير؟ هم 
گفت: غيبت تأثيري در مبلغ پرداختي ماهانه سربازان 
ندارد. حتي برخي از سربازان تصور مي كردند كه در 
ماه هاي اضافه خدمت حقوقشان قطع مي شود كه 
اين مساله نيز درست نيست و سربازان در ايام اضافه 
خدمت به ميزان ماه هاي ديگر حقوق مي گيرند. رييس 
اداره سرمايه انساني سرباز ستادكل نيروهاي مسلح در 
مورد تأثير غيبت بر درجه هاي سربازان نيز اظهاركرد: 
درجه سربازان تابع شرايطي خاص خود است، مواردي 
مانند مدرك تحصيلي و شرايط عمومي فرد در اين 

مساله تأثيرگذار است و درجه ربطي به غيبت ندارد.

»گل« عمده مخدر مصرفي 
دانش آموزان

دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه نوع 
مواد مصرفي ش��ايع در ميان دانش آموزان، »گل« 
اس��ت گفت: آمار اعتياد در جمعيت دانش آموزي 
2.۱ درص��د اس��ت و افزاي��ش پيدا نكرده اس��ت. 
اسكندر مومني در نشست خبري خود با اصحاب 
رسانه در آس��تانه روز جهاني مبارزه با مواد مخدر 
در پاس��خ به پرسش ايس��نا درباره وضعيت اعتياد 
در جمعي��ت دانش آموزي و برنامه ه��اي پايش و 
كاهش عرضه در اطراف مدارس اظهار كرد: حتما 
بايد پايش هاي مجدد در اين زمينه صورت بگيرد، 
چون جمعيت دانش آموزي ثابت نيست و هر ساله 
تعدادي فارغ التحصيل مي شوند و بايد اين پايش ها 
به روز رساني شوند. او افزود: آمار اعتياد در جمعيت 
دانش آموزي 2.۱ درصد است و افزايش نيافته است. 
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره شايع ترين 
ماده مصرفي در ميان دانش آموزان گفت: متاسفانه 
قاچاقچيان بسته هاي جديد و رنگين را با تبليغات 
گس��ترده تبليغ مي كنند و طبيعي است كه هدف 
آنها نوجوانان هستندو قاچاقچيان با تاكيد بر بي ضرر 
بودن اين كار را شروع مي كنند. مومني ادامه داد: نوع 
مواد مصرفي ش��ايع در ميان دانش آموزان، »گل« 
است كه آگاه سازي درباره آن بهتر شده است. قبال 
مي گفتند منشأ گياهي دارد و ضرر ندارد، در حالي 
كه قدرت توهم زايي آن بيشتر است، اما اكنون روند 
با آگاه سازي متوقف شده است. وي درباره پاكسازي 
تا شعاع چندصد متري مدارس نيز گفت: مراقبت در 
اطراف مدارس از اولويت هاي دستگاه هاي مقابله اي 
اس��ت. اقدامات در ش��عاع چندصدمتري مدارس 
انجام و تقويت و تش��ديد شده است، به گونه اي كه 
كشفيات در اطراف مدارس در دو ماهه اول امسال 
نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته ۱5۴ درصد 

رشد داشته است. 

با اس��تناد به برخي منابع، صنعت مد و پوش��اك دومين 
صنعت آلوده كننده محيط زيست است. بيش از 8۰۰۰ 
ماده شيميايي مضر در اين صنعت كاربرد دارند كه مقصد 
نهايي تمام آنها جايي نيست جز خاك و آب هاي زير زميني 
و آب هاي  جاري. همچنين ح��دود ۱۰ درصد از گازهاي 
گلخانه اي در دنيا توسط صنعت پوشاك توليد مي شود. 
تمام اين ها، برندهاي جهاني پوشاك در دنيا را مجبور كرده 
است كه اهداف »مد پايدار« را هر چند به صورت نمادين، 
دنبال كنند. توليد كفش از زباله هاي پالستيكي اقيانوس ها 
و جعبه هاي پوشاكي كه با كاشت آنها گياه سبز مي شود 
حكايت از اين موضوع دارد. صنعت پوش��اك را جزو پنج 
صنعت اول آلوده كننده محيط زيست و با استناد به برخي 
منابع دومين صنعت پس از صنايع نفتي معرفي كرده اند. 
مطالبه عمومي مردم در سراسر دنيا، بسياري از شركت هاي 
بزرگ توليد پوشاك در جهان را به سمت توليد لباس هايي 
سازگار با محيط زيس��ت يا »مد پايدار« سوق داده است. 
براي درك بهت��ر مفهوم »مد پاي��دار« مي توانيد دوران 
كودكي خود را تصور كنيد. زماني كه مادرتان لباس هايي 
با اندازه هاي بزرگ تر برايتان مي خريد تا بتوانيد سال ها از 

آن استفاده كنيد و حتي پس از اينكه لباس ها عمر مفيد 
خود را مي كردند تبديل به وسيله قابل استفاده ديگري 
در خانه مي شدند. اين دقيقا همان چيزي است كه »مد 

پايدار« دنبال مي كند.

    براي توليد يك كيلو پنبه چقدر آب نياز است
به��ار خليلي فرد، فعال حوزه مد پايدار، در پاس��خ به اين 
پرسش كه در فرايند توليد پوشاك چه اتفاقاتي مي افتد 
كه اين حجم از آلودگ��ي را در پي دارد، توضيح مي دهد: 
روند توليد و مصرف پوشاك به سه مرحله تقسيم بندي 
مي شود كه هر كدام از اين مراحل آسيب هايي را به دنبال 
دارند. تصور كنيد كه در مرحله اول براي كشت پنبه نياز 
به آب و حتي سم پاشي داريم. پنبه از جمله محصوالتي 
است كه بيشترين نياز آبي را دارد بطوري كه يك كيلو پنبه 

2۰ هزار ليتر آب مصرف مي كند.
مرحله كشت محصول فقط به نياز آبي محدود نمي شود 
بلكه به مواد شيميايي براي مقابله با آفات ها نيز نياز است. 
 خليلي فرد در اين زمينه اش��اره مي كند كه در بررس��ي

2.5 درصد از زمين هاي كش��اورزي كشت پنبه متوجه  

ش��دند كه از ۱۶ درص��د از آفت كش هاي جه��ان براي 
توليد پنبه استفاده مي ش��ود همچنين كارگرهايي كه 
سر زمين هاي پنبه مش��غول فعاليت هستند در تماس 
مستقيم با اين س��موم قرار دارند و بعضا دچار اختالالت 
ژنتيكي شده اند. مرحله دوم پس از كشت محصول، توليد 
مواد خام به پارچه است. اين مرحله كه شامل بافت پارچه 
مي شود يكي از پرمصرف ترين مراحل در حوزه آب است. 
اين فعال حوزه مد پايدار در ادامه ضمن اشاره به اين مرحله 
توضيح مي ده��د: رنگرزي پارچه ها ني��ز در مرحله دوم 
توليد پوشاك اتفاق مي افتد و اغلب به صورت شيميايي 
انجام مي شود. پس از اينكه كار رنگ زدن به پارچه تمام 
شد، گنداب آن به سمت رودخانه ها و خاك رها و تبديل 
به تهديدي عليه سالمت انس��ان و ساير موجودات زنده 
مي شود. اين طراح لباس به ايسنا مي گويد: پلي استرها و 
پارچه هايي با پايه )base( نفتي نيز بخشي از مواد مصرفي 
در صنعت پوش��اك اس��ت. پارچه هايي از اين دست، در 
مرحله سوم )مرحله مصرف( بيشترين آسيب به محيط 
زيست را به دنبال دارند. هنگام شست  و شوي اين لباس ها 
ميكروفيبرهاي پالستيكي از آن  جدا مي شود كه به زمين 

و رودخانه ها بازمي گردد و در نهاي��ت به غذاي ماهيان و 
انسان ها تبديل مي شود و به هم خوردن چرخه طبيعي 

اكوسيستم را در پي دارد.
لباس هاي ما اغلب بيش��تر از خودمان س��فر ك��رده و از 
كشورهاي مختلف گذشته تا به دست ما رسيده اند بنابراين 
آلودگي سيستم هاي حمل ونقل پوشاك را بايد به ساير 

آلودگي هاي آن اضافه كرد.

    »مد پايدار« چيست؟
خليلي فرد ادامه مي دهد: زماني كه بشر متوجه افزايش 
سرعت رشد مصرف و پيشي گرفتن آن از تجديدپذيري 
منابع ش��د، موضوع پايداري در صنعت ش��كل گرفت. 
پايداري در توليد يعني اقدام جدي براي زنده نگه داشتن 
زمين و در نتيجه بقاي انسان. به همين ترتيب »مد پايدار« 
به معناي توليد و استفاده از پوشاك با كمترين تاثير منفي 
بر محيط زيست اس��ت. يكي از اصلي ترين رويكردهاي 
اين مد ضديت با مصرف گرايي اس��ت همچنين توجه به 
حقوق نيروي كار، حفظ سالمتي افراد و محيط زيست و 

حيات  وحش از اولويت هاي »مد پايدار« است.
به گفته اين طراح لب��اس از ديگر مزاي��اي »مد پايدار« 
مي توان به فرهنگ سازي در جهت حمايت از توليد داخلي 
اش��اره كرد. »مد آهس��ته« و »مد اخالقي« از جمله زير 

شاخه هاي »مد پايدار« است. خليلي فرد در اين باره توضيح 
مي دهد: »مد اخالقي« شامل سختگيرانه ترين نوع مد است 
كه رويكرد آن ارجحيت نيروي كار و حيوانات بر توليد است. 
محوريت مد آهسته نيز مقابله با مصرف گرايي و استفاده 
از منابع پايدار است. طرفداران مد آهسته بر اين باورند كه 
اس��تفاده از چرم در فرايند توليد پوشاك مشكلي ايجاد 
نمي كند چرا كه اگر پوشاك با چرم با كيفيت توليد شوند 
مي توان چندين سال از آنها استفاده كرد كه البته اين مساله 
در تقابل با ديدگاه نگرش اخالقي مد است. »مد پايدار« 
در واقع با در برگرفتن هر دوي اين تعريف ها به فكر توليد 

محصوالتي است كه به محيط زيست آسيب وارد نكند.
شايد تصور تهيه چرم گياهي از پوست پرتقال، توليد كفش 
از پالستيك هاي زير اقيانوس ها و بسته بندي پوشاكي كه 
با كاشت آنها گياه سبز مي ش��ود برايتان سخت باشد اما 
برندهاي جهاني چند سالي است كه چنين روش هايي را 
در دستور كار خود قرار داده اند. بعد از فاجعه آتش سوزي 
در يكي از كارخانه هاي كشور بنگالدش در سال 2۰۱5، 
كمپين هاي زيادي شروع به فعاليت در حوزه مد پايدار و 
توجه به حقوق نيروي انساني كردند و در نتيجه آن فست 
فشن هايي كه در تقابل با محيط زيست بود از سوي مردم 
تحريم شد و شركت هاي برند مجبور شدند شيوه توليد 

خود را تغيير دهند.

صنعت پوشاك چه باليي بر سر زمين مي آورد؟
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شهردار تهران از ارايه اليحه بازنگري شده به شوراي شهر در يكشنبه هفته آينده خبر داد

مهم ترين نقطه قوت ورود ملك به بورس، ايجاد شفافيت در قيمت است

اليحه  دوفوريتي عوارض شهري در پارلمان محلي 

جزييات فروش مسكن در بورس كاال

گروه راه و شهرسازي|
 پيروز حناچي، شهردار تهران با اعالم اينكه يكشنبه 
هفته آينده اليحه دوفوريتي عوارض شهري را به شورا 
خواهد برد، گفت: قرار بود اليحه اي دو فوريتي در مورد 
عوارض به شورا ارايه دهيم كه در اين خصوص تجديد 
نظر عمومي صورت گرفت؛ اميدوارم يكش��نبه آينده 

اليحه مذكور تقديم شورا شود.
حناچي در بخش ديگري از س��خنان خود با اشاره به 
مش��كالت مالي موجود در كشور تصريح كرد: ممكن 
است بخشي از مشكالت مالي كشور، شهرداري تهران 
را هم درگير كند؛ به همين دليل بايد تمهيدات الزم را 
در اين زمينه بينديشيم و آمادگي الزم را داشته باشيم. 
او با بيان اينكه ميزان وابستگي بودجه شهرداري تهران 
به ساخت و ساز 70 درصد است، گفت: بايد تالش كنيم 
سهم شهرداري از درآمدهاي مالياتي را وصول كنيم؛ 
دولت هم در اين زمينه هماهنگي و همكاري الزم را با 
ما دارد. به هر حال بايد همت كنيم و اين شرايط بحراني 

را پشت سر بگذاريم.
به گزارش »تعادل«، در شرايطي كه شهرداري تهران 
با كس��ري بودجه مواجه است و از كمبود منابع مالي 
رنج مي برد و نيز در ش��رايطي كه به دليل ركود بازار 
مسكن عمال مهم ترين بخش درآمدي خود كه همان 
عوارض ساخت و ساز است را از دست داده، در چنين 
شرايطي بايد به دنبال راه حل و جايگزين كردن منابع 
جديد درآمدي باشد. انتظار مي رود مديريت شهري 
در اليحه دوفوريتي عوارض ش��هري كه هفته آينده 
به شورا مي فرس��تد منابع جديد درآمدي را تعريف 

كرده باشد.
محمود ميرلوحي، عضو كميس��يون برنامه و بودجه 
ش��هرداري تهران قبال در گفت وگو ب��ا تعادل، يكي از 
منابع جديد درآمدي را اجاره 2 هزار ملك واگذار شده 
ش��هرداري دانس��ته و گفته بود: »حدود 2 هزار ملك 
شهرداري شناسايي ش��ده كه در اختيار سازمان ها و 
شركت ها و افراد مختلف اس��ت بدون اينكه بابت آن 
هزينه اي بپردازند. بنابراين بهترين راه اين اس��ت كه 
شهرداري اين ساختمان ها را پس گرفته و با قيمت روز 
اجاره دهد.«او اخذ عوارض از شهروندان را يكي ديگر 
از راه هاي كسب درآمد پايدار معرفي كرد و گفته بود: 
»كارشناسان معتقدند اخذ عوارض بايد بايد عادالنه 
باش��د و از ش��هروندان س��اكن مناطق مرفه عوارض 

بيشتري اخذ شود.«

   اخ�ذ ع�وارض از ش�هروندان و نهاده�اي 
دولتي

اخذ عوارض از شهروندان يكي ديگر از راه هاي كسب 
درآمد پايدار اس��ت. ام��ا عادالنه نيس��ت فردي كه 
آپارتمان 2.5ميلياردي در ش��هر تهران دارد و ماهي 
يك ميليون تومان ش��ارژ پرداخت مي كند، در سال 
تنها 123هزار تومان عوارض پرداخت كند. هر چند 
اين نوع درآمدها موجب نارضايتي و ناراحتي عده اي 
از شهروندان خواهد شد اما رويكرد مديريت شهري 
بر اين است كه اخذ ماليات از عوارض شهروندان بايد 
عادالنه باشد. بس��ياري از كارشناسان نيز معتقدند 
اخذ عوارض بايد بايد عادالنه باش��د و از ش��هروندان 
ساكن مناطق مرفه عوارض بيش��تري اخذ شود. در 
واقع ساكنان اين مناطق به دليل استفاده از خدمات 
بيشتر بايد هزينه بيشتري هم پرداخت كنند. البته 
فقط شهروندان نيستند كه بايد عوارض پرداخت كند 
و دستگاه ها و نهادهاي دولتي نيز بايد عوارض استقرار 

خود را بپردازند.
در واقع دولت بايد عوارض پايتخت بودن شهر تهران 
را پرداخت كند. دريافت عوارض ساختماني در دوره 
قبلي مديريت قبلي ضرايب دفترچه ارزش معامالتي 
امالك كه مبناي محاس��به دريافت هر نوع عوارض 
ساخت و ساز در تهران است، از سال ۹3 به روز نشده 
بود. اما در بهمن سال ۹7 اعضاي شوراي شهر تهران 
»ع��وارض افزايش ارزش قانوني ناش��ي از طرح هاي 
توس��عه ش��هري و پاركينگ محل��ه اي« به تصويب 
رساندند كه با توجه به به روز نشدن عوارض ساختماني 
طي 5 سال گذشته اقدام مهمي در راستاي افزايش 

منابع درآمدي شهرداري به شمار مي رود.
به اعتقاد كارشناسان مسائل شهري و برخي اعضاي 
شوراي شهر تهران، مي توان ريشه تمام نابساماني هاي 
مالي شهرداري ها را در نبود درآمدهاي پايدار در اين 
نهاد دانست. ش��هرداري ها براي درآمدزايي همواره 
به راه حل هاي مقطع��ي رو آورده و آنچنان كه بايد به 
درآمدهاي پايدار به عنوان ريشه حل مشكالت توجه 

نشان نداده اند.
از سوي ديگر سال ها است كه اليحه درآمدهاي پايدار 
ش��هرداري ها در مجلس و دولت ها در دست بررسي 
است و هر چند گفته مي شود اكنون مراحل پاياني را 
در مجلس طي مي كند اما هنوز مشخص نيست چه 
زماني براي بررس��ي وارد دستور كار مجلس خواهد 

ش��د. تصويب اين اليحه مي تواند كمك ش��اياني به 
درآمدهاي پايدار ش��هرداري ها كند. بر اس��اس بند 
ب تبص��ره 52 قان��ون بودجه س��ال 1362، اليحه 
درآمدهاي پايدار بايد ظ��رف مدت حداكثر 6 ماه به 
مجلس ارايه و در آن س��از وكاري پيش بيني مي شد 
كه طي سه سال س��ازماندهي الزم براي خودكفايي 
شهرداري ها به عمل ايد، اما اين اتفاق نيفتاد تا اينكه 
وزارت كش��ور در س��ال 13۹3 پيش نوي��س اليحه 
درآمدهاي پايدار را تهيه و با امضاي وزير كشور براي 
معاون اول رياست جمهوري ارسال كرد و پس از طي 
مراحل گوناگون اكنون مراحل پاياني اش را در مجلس 

مي گذراند.
برخ��ي از مهم ترين مف��اد اين اليحه عبارت اس��ت 
از: »بهره گي��ري از ابزارهاي مختل��ف تأمين مالي و 
روش هاي اجرايي جلب مش��اركت بخش خصوصي 
متناسب با پروژه هاي شهري و پيش  بيني تضمين هاي 

كافي، افزايش كارآيي و ضمانت اجرايي براي كسب 
ع��وارض درآمدهاي قانون��ي ش��هرداري، اصالح و 
تقويت منابع موج��ود درآمدي و تأمين منابع جديد 
به منظ��ور حداقل اس��تفاده از درآمده��اي دولت و 
كاهش وابستگي مالي شهرداري ها به منابع درآمدي 
دولتي، افزايش س��هم ش��هرداري  ها از محل عوايد 
حاصل از قانون ماليات بر ارزش افزوده و اصالح ساز و 
كار وصول عوارض نوسازي و عمران شهري، كاهش 
س��هم درآمدي ش��هرداري ها از محل ساخت و ساز 
)درآمدهاي ناپاي��دار( و افزايش س��هم درآمدهاي 

پايدار شهري.«
همچنين ش��هرداري در اخذ عوارض از انواع وسايل 
نقليه و موتورس��يكلت اعم از توليد داخل يا وارداتي 
به اس��تثناي خودروهاي برقي و هيبريدي بر اساس 
حجم موتور، آاليندگي و سال توليد مجاز شناخته شده 
است. عوارض نقل وانتقال خودرو به ميزان يك درصد 

قيمت ف��روش كارخانه داخلي يا يك درصد مجموع 
ارزش گمرك��ي و حقوق ورودي اعم از توليد داخل يا 
وارداتي تعيين و توسط سازمان امور مالياتي وصول 
و به حساب شهرداري مبدأ واريز مي شود. همچنين 
واريز 5 درصد مبلغ كل بليت حمل ونقل برون شهري 
بار و مسافر در داخل كشور به حساب شهرداري ها را 

مي توان به موارد باال افزود.
حسن رسولي، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي 
ش��هر نيز در گفت وگو با »تعادل« در اين باره گفت: 
تعداد عناوين ماليات ها و عوارض بس��يار زياد است و 
بايد منتظر باشيم كه شهردار تهران چه مواردي را در 
اين اليحه تعيين كرده است. كاهش هزينه ها، اصالح 
ساختار، صرفه جويي، افزايش بهره وري و شناسايي 
منابع جدي��د درآمدزايي به م��وازات تصويب اليحه 
درآمدهاي پايدار مي تواند براي مديريت تامين منابع 

مالي شهرداري دنبال شود.

اگرچه فروش مسكن در بورس به دليل ناهمگن بودن 
كااليي آن امكان پذير نيست، اما كارشناسان معتقدند 
مي توان با ايجاد يونيت هاي مش��اع در بازار س��رمايه، 

شفافيت در قيمت و همگني كااليي ايجاد كرد.
به گزارش مهر، دو هفته قبل در جلس��ه شوراي عالي 
مس��كن با حضور وزير راه و شهرسازي از بسته جديد 
تأمين مالي مسكن رونمايي شد كه يكي از موارد آن، 

فروش مسكن از طريق بازار سرمايه و بورس كاال بود.
در سال ۹۴ زماني كه محمدرضا پورابراهيمي، رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس نهم در آخرين س��ال 
فعالي��ت اين مجل��س از طرحي براي ام��كان فروش 
مس��كن از طريق بورس كاال با عنوان بورس مس��كن 
رونمايي كرد، با مخالفت شديد عباس آخوندي وزير 

راه و شهرسازي دولت يازدهم روبه رو شد.
همچنين حسين عبده تبريزي، مشاور تأمين مالي وزير 
راه و شهرسازي دولت يازدهم نيز با اين طرح مخالفت 
كرد و عل��ت آن را »ناهمگن« ب��ودن كااليي با عنوان 
مسكن دانست و افزود: وقتي حتي در يك آپارتمان، دو 
واحد مش��ابه در يك طبقه ممكن است از نظر ارزش و 
قيمت )هر چند ناچيز( با يكديگر تفاوت داشته باشند، 

نمي توان چنين كااليي را در بورس عرضه كرد.
با اين حال اوج گيري قيمت مسكن در بهار ۹7 و ادامه 
اين وضعيت تا بهار ۹۸ كه سبب شد بر اساس اعالم بانك 
مركزي، قيمت مسكن در ارديبهشت امسال نسبت به 
ارديبهشت سال گذشته افزايش 11۴ درصدي داشته 
باشد، موجب شد سياس��ت گذاران بخش مسكن بار 
ديگر در روش هاي مورد نظر خود براي ساماندهي بازار 
مس��كن، فروش در بورس كاال را پيشنهاد دهند؛ اين 
پيشنهاد در سال جاري با عنوان فروش متري مسكن 

در بورس كاال عنوان شده كه به نظر مي رسد براي حذف 
ايراد »ناهمگن بودن كاالي مسكن«، اين پيشنهاد را در 

قالب فروش متري مسكن مطرح كرده اند.

   چالش هاي عرضه مسكن در بورس 
س��عيد اس��المي بيدگلي، كارش��ناس اقتصادي در 
گفت وگو با مهر درباره فروش مس��كن در بورس كاال 
اظهار كرد: اين طرح كه از سوي تعدادي از نمايندگان 
مجلس در س��ال هاي گذش��ته مطرح ش��د و برخي 
كارشناس��ان هم حامي آن بودند اساس��ا ايراد بزرگي 

داشت كه همان ناهمگن بودن كااليي مسكن بود.
وي اف��زود: در ادامه اين ط��رح، موضوع فروش متري 
مسكن مطرح شد و حتي در قانون هم رد پاي آن ديده 
مي شود. اما مش��كل بزرگ آن، »نحوه تسويه« است. 

به اين معنا كه پس از اتمام پروژه، بايد امكان تس��ويه 
خريداران متراژهاي مختلف فراهم شود. اما ناهمگني 

كااليي مسكن مي تواند مشكل ساز باشد.
عضو سابق هيات مديره شركت بازآفريني شهري ايران 
ادامه داد: در فروش متري مسكن اين مشكل وجود دارد 
كه خريدار ممكن اس��ت 60 متر مربع واحد مسكوني 
خريداري كرده باشد اما اين 60 متر معادل يك واحد 
مسكوني مستقل 60 متري نباشد يعني 60 متر قطعه 
قطعه است. اين كارشناس اقتصاد مسكن يادآور شد: 
براي اصالح اين اي��راد، مي توان براي فروش در بورس 
كاال، شاخصي با عنوان يونيت به خريداران عرضه كرد 
كه بتوانند در هن��گام تبديل يونيت هايي كه در طول 
زمان خريداري كرده اند به يك واحد مسكوني مستقل، 
معادل سازي كرد تا مشكل ناهمگني كااليي مسكن 

برطرف ش��ود. وي گفت: مثال ممكن است دارنده 60 
يونيت مسكن از محل بازار سرمايه، يك واحد مسكوني 
55 مت��ري را خريداري كند نه يك واحد 60 متري را؛ 
چون اين 60 يونيت ارزشي معادل يك واحد مسكوني 
در يكي از مناطق پايتخت را با ويژگي هايي داشته باشد 
كه با اين 60 يونيت برابر است؛ اين موضوع با خريد متري 

مسكن تفاوت دارد.
عضو هيات علمي دانش��كده اقتصاد دانش��گاه عالمه 
طباطبايي گف��ت: اجراي اين ط��رح در مراحل اوليه 
ممكن اس��ت به صورت آزم��ون و خطا اجرا ش��ود و 
نمي توان ادعا كرد مي توان يك ميليون واحد مسكوني 
را از طريق بورس كاال در س��ال هاي نخست اجراي آن 

به فروش رساند.

    شفافيت در قيمت
وي تأكيد كرد: مهم ترين نقطه قوت ورود مس��كن به 
بورس، ايجاد شفافيت در قيمت مسكن است. در حال 
حاضر هيچ شاخصي براي تعيين قيمت مسكن وجود 
ندارد كه بازار س��رمايه مي تواند اين مه��م را بر عهده 
بگيرد. نقطه قوت ديگر اين طرح، امكان نقدشوندگي 
پروژه هاي خاص مسكني از طريق بورس و بازار سرمايه 
است. اسالمي بيدگلي تصريح كرد: بهترين حالت آن 
است كه براي شروع پروژه هاي پايلوت آغاز شود كه در 
آن هم نهاد بازار سرمايه و هم نهاد ناظر و سياست گذار 
بخش مسكن اين آمادگي را داشته باشند تا ايرادها و 
ناكارآمدي را شناسايي و رفع كنند و مشكالت به بازار 

منتقل نشود.
نرگس رزبان، كارشناس اقتصاد مسكن درباره مطرح 
شدن تأمين مالي مس��كن و فروش آن از محل بورس 

كاال با عنوان فروش متري مسكن از سوي دستگاه هاي 
سياست گذار بخش مسكن اظهار داشت: بانك عامل 
بخش مسكن در بسته سياست هاي خود براي افزايش 
سهم بازار سرمايه در تأمين مالي مسكن نسبت به بازار 
پولي و بانكي، فروش آن از طريق بورس كاال را مطرح 
كرده است. اما هنوز از س��وي وزارت راه و شهرسازي 
نظري به عنوان مخالف يا موافق اين طرح اعالم نشده 
اس��ت. رزبان ادامه داد: اين موضوع در ش��وراي عالي 
مسكن تشريح ش��ده اما هنوز جمع بندي براي نحوه 
اجراي آن تعيين نشده است. شايد اگر سازوكار دقيقي 

براي آن طراحي شود، قابل اجرا باشد.

   استفاده از صندوق هاي سرمايه گذاري كااليي
بهرنگ اسدي، پژوهشگر اقتصاد مسكن و بازار سرمايه 
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي نيز در گفت وگو 
با مهر گفت: براي رفع مش��كل ناهمگن بودن كااليي 
مسكن، استفاده از صندوق هاي سرمايه گذاري كااليي 
در بخش فروش مسكن در بورس كاال مي تواند اثرگذار 
باشد.وي ادامه داد: اين صندوق به اين معناست كه يك 
كاالي مشاع تعريف مي شود و به عنوان ظرف مشتركي 
براي همه انواع كاالهاي ناهمگن در بخش مسكن براي 

فروش آن در قطعات مختلف استفاده مي شود.
اين كارش��ناس اقتصادي اظهار كرد: در دنيا مسكن 
در بازار س��رمايه با استفاده از چنين سازوكاري عرضه 
مي شود و صندوق هاي مشابهي در بورس براي اجراي 
اين مكانيسم تعريف و طراحي شده است. حتي مي توان 
از اين مدل با عنوان صندوق هاي اجاره داري نيز بهره 
برد تا مش��كل نحوه قيمت گذاري و ايجاد ش��فافيت 

قيمتي در بازار اجاره مسكن را نيز برطرف كرد.

طرح كليد به كليد براي زمين هاي داخل بافت فرسوده تمايل ايران و ونزوئال براي گسترش همكاري ها در حوزه حمل ونقل
ديدار معاون حمل و نقل وزير راه و شهرس��ازي با رييس س��ازمان 
هوانوردي ونزوئال معاون حمل ونقل وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه 
دوران زورگويي يك كشور به ساير كشورها به سر آمده است، گفت: 
ايران و ونزوئال مي توانند همكاري هاي خود را در زمينه حمل ونقل 

افزايش دهند.
به گ��زارش ايلنا، ش��هرام آدم نژاد، مع��اون حمل ونقل وزي��ر راه و 
شهرس��ازي در ديدار با كارلوس خوزه ويرا، معاون وزير حمل ونقل 
و رييس س��ازمان هوانوردي جمهوري بوليواري ونزوئال با اشاره به 
اينكه عصر زورگويي يك كشور به دنيا به سر آمده است، گفت: فرقي 
نمي كند اين كش��ور امريكا باشد يا كش��ور ديگري، بشر امروزي را 
نمي توان قانع كرد كه كش��وري به واسطه قدرت خود سلطه گري و 

ايجاد استعمار كند.
وي با اش��اره به تحريم ه��ا عليه ايران و ونزوئال اف��زود: تحريم عليه 
انسانيت و انسان ها است. مي گويند مي خواهيم دولت ها و حكومت ها 
را تحري��م كنيم، اما در واق��ع مردم را از امكان��ات و فناوري محروم 

مي كنند.
آدم نژاد ادامه داد: تحريم مطلوب نيست، اما در عين سختي، مزايايي 
نيز دارد. در زمان تحريم ما مي توانيم رفته رفته به سمت خوداتكايي 
رفته و بدون نياز به واردات، توليد را جزو اولين ماموريت هاي خود قرار 

 دهيم. در اين راه، كشورهايي كه تحت تحريم قرار دارند، مي توانند 
در كنار هم همراهان خوبي باش��ند. معاون حم��ل و نقل وزير راه و 
شهرسازي با بيان اينكه ايران در حوزه حمل و نقل هوايي بيشترين 
تحريم ها را متحمل شده اس��ت، گفت: اما اكنون در مرحله اي قرار 
داريم كه مي توانيم در چند س��ال آينده نقش مهمي در اين صنعت 
بازي كنيم. وي با بيان اينكه ايران در زمينه توليد كاميون و اتوبوس، 
توليد واگن و توليد بسياري از تجهيزات فرودگاهي تواناست، افزود: 
ايران و ونزوئال مي توانن��د در حوزه مدهاي مختلف حمل و نقلي به 

يكديگر كمك زيادي داشته باشند.
آدم نژاد ادامه داد: ارتباط و همكاري نزديك در حوزه هاي حمل و نقل 

دو كشور بسيار مفيد خواهد بود.
همچنين كارلوس خوزه ويرا، رييس سازمان هوانوردي ونزوئال در اين 
ديدار ضمن ابراز تمايل به گسترش همكاري هاي حمل ونقلي ميان 
دو كش��ور گفت: هوگو چاوز، رييس جمهور فقيد ونزوئال به درستي 
اهميت ايجاد ارتباط با كشورهايي نظير ايران، روسيه، چين و هند 

را درك كرد و همين مساله آغازي براي رابطه ايران و ونزوئال شد.
وي ادام��ه داد: در حال حاضر ونزوئال با كمك ش��ركت هاي ايراني، 
به توليد واحدهاي مس��كوني مشغول است و اميدواريم بتوانيم اين 

همكاري را در حوزه هاي مختلف حمل ونقلي گسترش دهيم.

عباس فرهاديه، مديركل دفتر س��رمايه گذاري و اقتصاد مسكن جزييات 
واگذاري واحدهاي مسكوني طرح اقدام ملي به متقاضيان مسكن را به تفكيك 
شهرهاي جديد، بازآفريني شهري و شهرهاي كوچك تشريح كرد و گفت: 
هم اكنون در شهرهاي جديد، سامانه اي كه مردم نسبت به ثبت نام براي خريد 
واحدهاي مسكوني اقدام كنند، وجود ندارد، اما با پيشرفت فيزيكي كه شرايط 

را براي پيش فروش يا فروش مهيا مي كند، اين امكان فراهم خواهد شد.
 مديركل دفتر س��رمايه گذاري و اقتصاد مسكن با اشاره به طرح ۴00 هزار 
واحدي اقدام ملي و ساخت 200 هزار واحد توسط شهرهاي جديد، 100 
هزار واحد توسط بنياد مسكن انقالب اس��المي و 100 هزار واحد توسط 
شركت بازآفريني شهري، گفت: در شهرهاي جديد توليد و احداث مسكن 
به روش مشاركتي است. فرهاديه افزود: روش مشاركتي به اين شيوه است 
كه شركت عمران شهرهاي جديد با همكاري انبوه سازان يا توسعه گران به 
ساخت واحدهاي مسكوني در شهرهاي جديد اقدام مي كند. زمين و پروانه 
از شركت عمران شهرهاي جديد به انبوه سازان و توسعه گران، ارايه و در مقابل 

سرمايه گذاري و ساخت نيز توسط انبوه سازان انجام مي شود.
وي اظهار كرد: واحدهاي مس��كوني كه در شهرهاي جديد در طرح اقدام 
ملي احداث مي ش��ود ح��دود 75 درصد در اختيار انبوه س��ازان قرار دارد. 
بنابراين به مح��ض آنكه آمادگي پيش فروش و فروش در آن واحدها اتفاق 
 بيفتد، انبوه سازان به دنبال مشتري خواهند رفت و واحدهاي مسكوني را 

عرضه مي كنند و مردم مي توانند در شهرهاي جديد از اين امكان، بهره ببرند.
مديركل دفتر سرمايه گذاري و اقتصاد مسكن در پاسخ به اين پرسش كه 
مردم عادي چطور مي توانند براي خريد واحدهاي مسكوني اقدام كنند و 
آيا سامانه اي براي ثبت نام وجود دارد؟ گفت: هم اكنون در شهرهاي جديد، 
سامانه اي كه مردم نسبت به ثبت نام براي خريد واحدهاي مسكوني اقدام 
كنند، وجود ندارد. در عين حال، به نظر مي رسد با پيشرفت فيزيكي كه شرايط 

را براي پيش فروش يا فروش مهيا مي كند، اين امكان فراهم خواهد شد.
فرهاديه در خصوص احداث 100 هزار واحد مسكوني در شركت بازآفريني 
شهري توضيح داد: در بازآفريني ش��هري ۸0 هزار واحد از 100 هزار واحد 
بازآفريني كه قرار است احداث شود، مربوط به اشخاص حقيقي است كه 
خود در بافت هاي موردنظر صاحب زمين هستند و مي خواهند از تسهيالت، 
اعم از بانكي، تخفيف در عوارض يا امكانات زيرساختي استفاده كنند. بنابراين 
در بهس��ازي و نوسازي بافت هاي فرسوده، سامانه اي را براي ثبت نام مردم 

متصور نخواهيم بود.
به گزارش ايلنا، مديركل دفتر سرمايه گذاري و اقتصاد مسكن ادامه داد: 20 
درصدي كه شركت بازآفريني شهري در بافت ناكارآمد احداث مي كند، كليد 
به كليد با زمين هاي داخل بافت فرسوده تعويض مي شود. بدين معنا كسي 
كه در بافت فرسوده يك ملكي را دارد مي تواند از اين واحدهاي توليد شده 

كليد به كليد استفاده كند و زمين خود را واگذار كند.
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كليات آيين نامه اجرايي 
انتخابات شوراياري تصويب شد

گروه راه و شهرسازي|
مديريت ش��هري كنوني ش��هر تهران در نظر دارد 
انتخابات شوراياري ها را كه از سال ۹3 متوقف شده 
بود را برگزار كند. بر اس��اس آخري��ن خبر قرار بود 
31خرداد ماه اين انتخابات برگزار شود، اين در حالي 
است كه اعضاي شوراي ش��هر تهران هنوز اصالح 
آيين نامه انتخابات شوراياري ها را تمام نكرده اند. روز 
گذشته جلسه علني شوراي شهر تهران به اين موضوع 
اختصاص يافت و بندهايي از اين آيين نامه اصالح شد 
اما به دليل كمبود وقت به اتمام نرسيد به همين دليل 
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر در پايان جلسه 
و در جمع خبرنگاران از احتمال تعويق زمان برگزاري 

انتخابات خبر داد.
به گزارش »تعادل«، علي اعطا س��خنگوي شوراي 
شهر و عضو كميسيون حقوقي شوراي شهر تهران ۴ 
ايراد وارده به آيين نامه اجرايي انتخابات شوراياري را 
قرائت كرد. او با بيان اينكه در اين آيين نامه آمده است 
كه اهم فعاليت ه��ا زيرنظر معتمدين منطقه انجام 
مي گيرد اما س��از و كار آن مشخص نيست، گفت: 
همچنين در اين آيين نامه قيد شده كه اعضا نبايد با 
كانديداي شوراياري نسبت فاميلي داشته باشند در 
غير اين صورت رد صالحيت مي شوند. اين آيين نامه 
قابل تفسير است و براي حل اين ابهام بايد وضعيت 
فاميلي درجه بندي شود. به گفته اعطا، در آيين نامه 
عنوان شده كه بايد هيات اجرايي برگزاري انتخابات 
متشكل از دو هيات منطقه اي و مركزي تشكيل شود 
كه ساز و كار اين هيات اجرايي نيز مشخص و معلوم 
نيست كه با چه تعداد اعضا بايد تشكيل شود. آيا اينكه 
عضو هيات اجرايي مي توانند همزمان در چند سمت 
باشد درست است؟همچنين در رابطه با داوطلباني 
كه صالحيت آنها تأييد نشده يا رد صالحيت شدند 
نيز پيش بيني صورت نگرفته كه بايد اين مس��اله 

حل شود.

  انتخابات شوراياري ها ديرتر برگزار شود؟
محمود ميرلوحي، عضو كميسيون برنامه و بودجه 
نيز در جريان بررس��ي جزييات آيين نامه انتخابات 
ش��وراياري ها گفت: انتخابات ش��وراياري ها مقرر 
شده بود در ارديبهشت ماه امسال برگزار شود اما با 
توجه به مسائلي كه در حوزه برگزاري وجود داشت، 
اين موضوع با تأخير همراه و مقرر ش��د 31 خرداد 
ماه اين انتخابات برگزار ش��ود ولي با آنكه تنها چند 
روز به اين تاريخ باقي مانده هنوز ش��يپور انتخابات 
نواخته نشده اس��ت.اگر مصوبه آيين نامه برگزاري 
انتخابات شوراياري ها تأييد نشود، مي توان گفت كه 
اين موضوع آخرين تير به سمت شوراياري هاست. 
در اين زمينه صحبت زياد ش��ده و در هفت جلسه 
موضوع آيين نامه و اساسنامه شوراياري ها در جلسات 
هم انديشي مطرح شده است. از همه اعضا مي خواهم 
كه موضوع انتخابات شوراياري ها را به تأخير نيندازند 
چرا كه انتخابات معتمدان محالت مهم ترين ركن كار 
است و به عنوان يك راهبرد اساسي در شهر تهران 

قلمداد مي شود.

  اصالح بندهاي آيين نامه اجرايي انتخابات 
شوراياري

در ادامه اعضاي شوراي شهر تهران پس از تصويب 
كلي��ات آيين نام��ه اجراي��ي برگ��زاري انتخابات 
شوراياري ها، بند به بند و به صورت جزيي آيين نامه 
را مورد بررسي قرار دادند. در بند اول حجت نظري 
پيشنهاد داد از آنجايي كه در اين بند اجراي انتخابات 
بر عهده ستاد ش��وراياري گذاشته شده، اين اختيار 
سلب شود و گفت: ستاد شوراياري ها بايد ناظر باشد 
نه مجري و مسوول برگزاري انتخابات.اين پيشنهاد 
حجت نظ��ري با كس��ب اكثري��ت آراء به تصويب 
رسيد و در انتخابات آينده، ستاد شوراياري ها ناظر 
بر انتخابات خواهد بود. همچنين محمد ساالري با 
انتقاد از تشكيل شوراي راهبردي در انتخابات آينده، 
پيشنهاد حذف اين شورا را ارايه و اظهار كرد: من با 
شوراهاي اينچنيني كه نگاه هياتي دارند كه همه با 
هم بنشينيم و راضي هم باشيم، مخالف هستم؛ چرا 
كه شوراهاي اينچنيني اختراعي است و موجب فساد 
و رانت مي شود.اما اعضاي شوراي شهر به پيشنهاد 
س��االري مبني بر حذف ايجاد شوراي راهبردي در 

انتخابات آتي شوراياري ها راي ندادند.

  برگزاري انتخابات به صورت مكانيزه
احمد مسجدجامعي، رييس ستاد شوراياري ها نيز 
با بيان اينكه در تدوي��ن جزييات آيين نامه اجرايي 
برگزاري انتخابات ش��وراياري ها اتفاقًا خوبي افتاده 
است، گفت: متن اين آيين نامه با كمك هفت نفر از 
اعضاي شوراي شهر تهيه شده و چهار تفاوت اساسي 

نسبت با آيين نامه هاي قبلي دارد.
او با بيان اينكه انتخابات شوراياري ها اين بار و براي 
اولين مرتبه هم در ح��وزه ثبت نام و هم رأي گيري 
به صورت مكانيزه انجام خواهد شد، گفت: با انجام 
مكانيزه انتخابات احتمال تقلب و سوءاس��تفاده به 

حداقل مي رسد كه تجربه  جديد و خوبي است.
مسجدجامعي با بيان اينكه نظارت بر انتخابات نيز با 
شيوه هاي مكانيزه انجام خواهد شد، گفت: نظارت در 
دو بخش اجرايي و خود نظارت انجام مي گيرد كه در 
مرحله اجرا شهرداري اجرا كننده خواهد بود و نظارت 
بر عهده ش��ورا خواهد بود و مجدداً اعضاي شورا در 
حوزه نظارت، فعاليت مضاعفي خواهند داشت، بايد 
بگويم نظارت در اين انتخابات اليه به اليه خواهد بود 

و بر عهده تك تك اعضا است.
او با بيان اينكه بر اس��اس تصميم گيري هاي انجام 
شده 21 عضو شورا به عنوان ناظر در 21 منطقه و در 
حوزه  انتخابيه حاضر هستند البته دو منطقه كوچك 
نيز ادغام مي شود، گفت: در سال هاي گذشته وزارت 
كشور موافق برگزاري اين انتخابات نبود اما امسال نه 
تنها همسو است بلكه همكاري نيز خواهد داشت.

همكاري وزارت كشور در زمينه  شيوه هاي كنترل 
مكانيزه و ارايه صندوق خواهد بود. 
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»تعادل« از كارنامه دالر 4200 توماني از فروردين 97 تاكنون گزارش مي دهد 

شبهات دريافت كنندگان ارز ارزان
تعادل|

گروه بنللدي كاالهاي وارداتللي كه پس از اعللام نرخ دالر 
4200 توماني در سال گذشته كليد خورد، مدام دستخوش 
تغييراتي شد براسللاس تصميمات صورت گرفته، 4 گروه 
كااليي تعريف شد كه تنها كاالهاي مندرج در گروه كااليي 
اول ارز وارداتي دولتي دريافت مي كردند و گروه هاي كااليي 
دوم و سوم، براي تامين ارز به بازار ثانويه ارجاع داده شدند. 
نخستين كاالهاي مشمول دريافت ارز دولتي 4200 توماني 
كه در نيمه مردادماه 97 منتشر شد، عمدتا كاالهاي اساسي، 
از جمله »مواد غذايي، نهاده هاي كشاورزي، دارو و تجهيزات 
پزشكي وكاغذ« را شامل مي شد. اما در ادامه راه، انتقادات به 
اختصاص ارز 4200 توماني به واردات برخي كاالها، شائبه 
ايجاد رانت دولتي براي افراد و بنگاه هايي كه ارز ارزان دريافت 
كردند، را پيش كشلليد. همين موضوع باعث شد تا بانك 
مركزي فهرست دريافت كنندگان ارز دولتي و نيمايي را در 
چند نوبت منتشللر كند. براساس آمار منتشر شده، در بازه 
زماني فروردين ۱۳97 تا ۱۱ ارديبهشت ۱۳9۸ حدود ۱0 
هزار شركت ارز دولتي دريافت كرده اند؛ ارزي كه مشخص 
نيست تا چه اندازه براي واردات كاالهاي اساسي، صرف شده 
است؟ از آن سو، ارزيابي كارنامه دالر 4200 توماني از فروردين 
سال گذشته تاكنون هم نشان مي دهد، ارز ارزان به كاالهايي 
اختصاص يافته كه مي توان از آنها به عنوان غيرضرور هاي 
وارداتي ياد كرد. از سوي ديگر، در هفته اول خرداد ماه سال 
جاري، ليست جديدي از گروه بندي برخي اقام تعرفه اي و 
نحوه ترخيص كاالهاي گروه 4 در گمرك مانده، منتشر شد، 
كه جاخوش كردن برخي اقام كااليللي در اين گروه براي 
دريافت ارز 4200 همچنان سوال برانگيز است كه مي طلبد 
سياست گذار مالي و وزارت صنعت، ومعدن وتجارت نسبت 
به شبهاتي كه در مورد كاالهاي دريافت كننده ارز ارزان، وجود 
دارد، پاسخ دهند. »تعادل« در گزارش امروز خود، به بررسي 
كارنامه دالر 4200 توماني از فروردين سال 97 تا خرداد سال 
جاري و تاثيراتي كه بر روند تجارت و واردات كشور داشته 

است، پرداخته است. 

 دالر 4200 توماني يا رانتي؟ 
20 فروردين سال ۱۳97 ارز 4200 توماني به ادبيات اقتصاد 
وارد شد؛ يك سياست ارزي كه با اعام از سوي معاون اول 
رييس جمهور، تك نرخي شللدن ارز را دنبللال مي كرد. اما 
پس از نهايي شدن اين تصميم، انتقادات بسياري از سوي 
صاحبنظران به اين سياسللت ارزي وارد شللد وخيلي ها از 
همان ابتدا آن را يك سياسللت غلط و تصميم اشللتباه در 
اقتصاد كشور عنوان كردند. سياست گذاران با اتخاذ چنين 
تصميمي، دايراه رانت را گستراندند و تقاضاي كاذبي براي 
واردات در همان ماه هاي اوليه سال 97 به دليل جذاب بودن 
دالر 4200 توماني شكل دادند. بانك مركزي چندي بعد 
از سامانه نيما رونمايي كرد تا از اين طريق بتواند معامات 
ارزي را به صورت شفاف تري رصد كند؛ اما اين سامانه هم در 
ميانه راه دچار كژكاركرد شد؛ به طوري كه نرخ دالر در بازار 
غيررسمي افزايش يافت. اواخر تيرماه 97 براساس بخشنامه 
بانك مركزي قرار شد تا 20 درصد صادركنندگان غيرنفتي 
معامات ارز خود را با صرافان و نرخ غير رسمي انجام دهند، 
كه اين اولين گام براي خروج از سياست دالر 4200 توماني 
تلقي شد. كجروي سياست دالر 4200 توماني و انتقادات به 
اين سياست ارزي موجب شد تا بانك مركزي در مردادماه 
ليست دريافت كنندگان ارز رسمي را منتشر كند. ليستي 
كه نشان مي داد، ارز دولتي در اختيار افراد و بنگاه هاي قرار 
گرفته كه صاحيت دريافت ارز ارزان را نداشته اند. اعتراضات 
به ليست دريافت كنندگان ارز دولتي، سبب شد خيلي ها از 

قطار دريافت ارز ارزان پياده شوند. 
ارز 4200 توماني كه بللراي واردات همه كاالها اختصاص 
داده شد تا بتواند قيمت ها را در بازار كنترل كرده و از افزايش 

ناگهانللي نرخ تورم جلوگيري كند، اما در اجرا با شكسللت 
مواجه شد و با مخالفت برخي نمايندگان مجلس و بسياري 
از اقتصاددانان، دولت سللرانجام تصميم خود را تغيير داد و 
ارز 4200 توماني را صرفًا به كاالهاي اساسي محدود كرد. 
اما پژوهش هاي صورت گرفته از سوي نهادهاي رسمي نيز 
نشان از اين داشت كه دولت نتوانسته حتي با اختصاص ارز 
4200 توماني به واردات هم قيمت ها را ثابت نگه دارد و اين 
موضوع در نهايت به افزايش دو تا سه برابري قيمت بسياري 
از كاالها منجر شد. به طور نمونه، برآورد مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسامي، نشان داد كه دولت براي تخصيص 
دالر 4200 تومانللي، در آن زمللان 42 هزار ميليارد تومان 
يارانه پرداخت كللرده كه اين يارانه نه به نفع مصرف كننده 
نهايي و اقشللار كم برخوردار جامعه، بلكه به نفع گروهي از 
رانت خواران تمام شللده است. براساس اين پژوهش، تداوم 
سياسللت تخصيص ارز ترجيحي مي تواند كشور را دچار 
بحران هللاي جبران ناپذيري كند؛ دليللل اين پيش بيني، 
تحريك كسري بودجه از ناحيه اين سياست است. از سوي 
ديگر، اظهارنظرهاي برخي ديگر از مقامات مسوول از جمله 
رييس كل بانك مركزي و رييس سللازمان برنامه وبودجه 

به ناكارآمدي سياست ارزي 4200 توماني اذعان كردند. 
انتقادات به اختصاص ارز 4200 توماني به واردات، شللائبه 
ايجاد رانت دولتي براي افرادي كه ارز ارزان دريافت كردند، را 
پيش كشيد. همين موضوع باعث شد تا بانك مركزي فهرست 
دريافت كنندگان ارز دولتي و نيمايي را در چند نوبت منتشر 
كند. براسللاس آمار بانك مركزي، در بازه زماني فروردين 
۱۳97 تا ۱۱ ارديبهشت ۱۳9۸ حدود ۱0 هزار شركت ارز 
دولتي دريافت كرده اند. ارزي كه مشخص نيست تا چه اندازه 
براي واردات كاالهاي اساسي و هدف مصرف شده است. اما در 
آخرين فهرست ارايه  شده بانك مركزي از دريافت كنندگان 
ارز دولتي از فروردين تا ۱2 خرداد ماه سللال جاري، بيش 
از ۸00 شركت در يك ماه به فهرست دريافت كنندگان ارز 
دولتي اضافه شده  است. بر اساس اين گزارش، در اين مدت 
مهم ترين ارزهاي تامين شده براي واردات كاال و خدمات، 
»يورو، روپيه، يوان و روبل« بوده است؛ به طوري كه بر اساس 
اعام بانك مركزي تا ۱2 خردادماه سال جاري ۱۳ ميليارد 
و 22۵ ميليون يورو با قيمللت ارز دولتي براي واردات كاال و 
خدمات تأمين ارز شده است. 2۱9 ميليارد و 7۶2 ميليون و 
روپيه هند، 44 ميليارد و 940 ميليون يوان چين و 9۸ ميليارد 
و ۵4۱ ميليون روبل روسيه ارزهاي مهم ديگري بوده است 
كه در اين مدت توسط بانك مركزي با قيمت ارز دولتي براي 

واردكنندگان تأمين شده است.

 تغييرات در ليست ارز بگيران
اما گروه بندي كاالهاي وارداتي پس از اعام سياست هاي 
ارزي دولت در سال گذشته كليد خورد و مدام دستخوش 
تغييراتي شد. به اين ترتيب كاالهاي وارداتي براي دريافت 

ارز 4200 توماني دولتي اولويت گذاري شدند. 
نخستين كاالهاي مشمول دريافت ارز دولتي 4200 توماني 
كه در نيمه مردادماه 97 منتشر شده بود، عمدتًا كاالهاي 
اساسللي، از جمله »مواد غذايي، نهاده هاي كشاورزي، دارو 
و تجهيزات پزشكي وكاغذ« را شامل مي شد. 2۶ مرداد ماه 
سال گذشته بود كه مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صنعت، معدن و تجللارت، در نامه اي به معاون ارزي 
بانك مركزي، آخرين ويرايش گروه هاي كااليي اول تا چهارم 
را اعام كرد. بر اساس نامه اباغ شده توسط علي علي آبادي 
فراهاني، 7۵۵ رديف در گروه كااليي اول، ۳هزار و 999 رديف 
در گروه كااليي دوم، 20۱۱ رديف در گروه كااليي سللوم و 
۱2۳۸ رديف در گروه كااليي چهارم قرار گرفت. پس از آن، 
اين فهرست در شهريورماه سال ۱۳97 اصاح شد و در آن نام 
كاالهايي كه عمدتاً در جايگاه مواد اوليه توليد اقام ديگر مورد 
استفاده قرار مي گيرند يا آنكه متعلق به گروه ماشين  آالت يا 

كاالهاي واسللطه اي هستند، به چشم مي خورد. دليل اين 
موضوع هم آن بود كه بسياري از نهاده هاي توليد صنعتي 
در ايران، در واقع در رده كاالهاي واسطه اي هستند و خروج 
آنها از فهرست كاالهاي مشمول دريافت ارز دولتي، در عمل 
منجر به توقف روند توليد در كشور شده بود. بر اين اساس، 
تنها كاالهاي مندرج در گروه كااليي اول ارز وارداتي دولتي 
دريافت مي كردند و گروه هاي كااليي دوم و سوم، براي تامين 

ارز به بازار ثانويه ارجاع داده شده بودند.
گروه اول: »كاال هاي اساسي و دارو و تجهيزات پزشكي« طبق 
آخرين اصاح 7۵۵ رديف در گروه كااليي اول گنجانده شد. 
تامين ارز اين اقام با نللرخ دالر 4200 توماني و اختصاص 
يارانه 400 توماني تامين ارز خواهند بود كه با اين حساب، 
نرخ هر دالر براي اين گروه كاالها ۳۸00 تومان مي شود. در 
فهرست اين گروه اقامي، فارغ از اقام دارويي، كاالهايي مانند 
»گندم«، »روغن«، »برنج«، »نهاده هاي دامي«، »حبوبات«، 
» جوجه يكروزه شللترمرغ«، » ژله رويال، زنبور عسللل« و 

»مكمل هاي غذايي« نيز به چشم مي خورد.
گروه دوم: »مواد اوليه، واسطه اي و سرمايه اي« در اين گروه 
كااليي قرار گرفتند. اين گروه در ابتدا مي توانست كاال هاي 
خود را با دالر 4200 توماني وارد كند اما پس از اباغ بسته 
ارزي جديد در ۱۶ مرداد سللال 97 ارز اين گروه در بازار دوم 
)نيما( تامين مي شد. اقام مشمول اين گروه نيز با ۳999 
رديف كد تعرفه به ثبت رسيد. اقام اين گروه شامل ماشين 
آالت و مواد اوليه توليد همچون »سنگ گچ«، »گدازه سنگ 
آهك«، »پنبه هاي نسللوز كروسيدوليت«، »ذرت دامي«، 
»زغال سللنگ چوب نما«، »روغن صنعتي«، »روغن پايه 
معدني« و ... بود. اما در فهرست اين گروه نيز مواردي همچون 
»شيرخشك صنعتي«، »ماهي تن بلوفين«، »ميگو مولد 
زنده براي تكثير«، »برخي ميوه ها همچون پرتقال و سيب«، 
»دانه كنجد« و »آب معدني و آب گازدار شده« نيز مشاهده 
مي شود.گروه سوم: شامل ۶0۱0 رديف كد تعرفه كاال هاي 
مصرفي بود، تصميم گرفته شد ارز مورد نياز اين دسته از بازار 
دوم ارزي )نيما( تامين شود. اما در سبد كاالهاي مشمول 
اين گروه نيز تغييراتي شللكل گرفت به طللوري كه اقام 
مشمول گروه سوم كااليي به 20۱۱ رديف كد تعرفه كاهش 
يافت. برخي اقام مشمول اين گروه مواردي چون »اسب 

براي مسابقه«، »االغ«، »مرغابي ها، غازها و مرغ«، »سگ و 
گربه معمولي«، »شترمرغ استراليايي«، » گوشت گوساله، 
گوسللفند و بز«، » ماهي آزاد اقيانوس آرام«، » سگ ماهي 
و ساير كوسلله ماهي ها «، » ماهي تياپيا «، » شير خشك 
صنعتي «، » عسل طبيعي «، »پياز گل ها«، »صيفي جات«، 

»انواع ميوه« و »غات« است.
گروه چهارم: در تاريخ ۳0تيرماه سللال ۱۳97، فهرسللت 
۱۳۳9 رديف تعرفه ۸ رقمللي كاالي گروه چهارم ممنوع 
وارداتي توسط محمد شللريعتمداري، وزير وقت صنعت 
اعام شللد. اين رديف تعرفه ها در گروه كاالهايي »لباس و 
منسوجات«، »لوازم آشپزخانه«، »ابزار كار«، »لوازم مورد 
استفاده در ساخت مسكن«، »خودرو«، »كفش و كيف و ساير 
 مصنوعات چرمي و ...«، »لوازم آرايشي بهداشتي«، »بعضي 
ماشللين آالت توليدي داخل«، »لبنيات و خوراكي ها« و 
»مبلمان و مصنوعات چوبي« بود. پس از آن مورخ 2۶ مرداد 
ماه سال ۱۳97 بود كه جانمايي جديدي از گروه هاي چهارم 
منتشر شد و طي آن، با حذف ۱0۱ قلم كاال، اقام مشمول 

فهرست كاالهاي ممنوعه به ۱2۳۸ قلم كاال رسيد.
اما اخبللاري از جمللله واردات غذاي حيوانللات وكاالهاي 
غيرضرور با ارز ارزان، واردات كاالها با ارز دولتي و فروش آن 
با نرخ آزاد، واردات اقامي ديگر غير از آنچه به بانك مركزي 
اعام شده و مواردي از اين قبيل مشكاتي است كه در طول 
يك سال گذشته، ارز 4200 توماني را بيشتر در بوته نقد قرار 
داد. در پي چنين اظهاراتي، سوم خردادماه سال جاري بود 
كه مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت 
گفت: با توجه به اولويت بندي ارزي از ۸ارديبهشت  سال جاري 
واردات ۱4۳ قلم كاالي غيرضروري از جمله غذاي »سگ و 
گربه« به ليست ممنوعه واردات ۱۳۳9 قلم كاال افزوده شده 
است. به گفته، سيدمهدي نيازي، در بازه زماني ياد شده، هيچ 
ثبت سفارشي براي واردات غذاي سگ و گربه انجام نشده و 

واردات اين كاال ممنوع شده است. 
از سوي ديگر، در هفته اول خرداد ماه سال جاري، به دنبال 
نامه نگاري رضا رحماني وزير صنعللت، معدن و تجارت با 
عبدالرضا همتي رييس كل بانك مركزي مبني، ليسللتي 
جديدي از گروه بندي برخي اقام تعرفه اي و نحوه ترخيص 
كاالهاي گروه 4 در گمرك مانده، منتشر شد. براساس ليست 

مذكور، ۵۵0 رديف كد تعرفه اي شامل تعرفه هاي جديد و 
تعرفه هايي كه گروه كااليي آنها تغيير كرده، منتشر شد كه 
با توجه به تغييرات صورت گرفتلله، واردات برخي كدهاي 
تعرفه اي با ارز دولتي انجام مي شود و واردات برخي اقام نيز 
ممنوع شد. اما در اين بين، تغييرات برخي گروه هاي كااليي 
سوال برانگيز اسللت. به عنوان نمونه، در ليست منتشره از 
سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقام غيرضروري چون 
»جوجه يكروزه بوقلمون«، »انواع پياز و...« و »بذر گياهان 
زينتي« در گروه كااليي يك يا همان ليست دريافت كنندگان 
ارز دولتي قرار گرفتند. البته وقتي اين مساله با عباس قبادي 
معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت، معللدن و تجارت در 
ميان گذاشته شد، او بيان كرد كه تعيين گروه كااليي برخي 
اقام در اختيار وزارت جهاد كشللاورزي است و ارز دولتي 
براي برخي بذرها از جمله بذر گندم و كلزا اختصاص اين ارز 
توجيه اقتصادي دارد، اما تخصيص ارز دولتي به بذر گياهان 
تزييني منطقي نيست و ماجراي قرار گرفتن اين نوع اقام در 
گروه يك كااليي را بررسي خواهم كرد. هرچند اين وعده تا 

به امروز محقق نشده است. 
اين بررسي و اظهارنظرها باعث شد كه مجلس نيز در جريان 
بررسي تبصره مربوط به كاالهاي اساسي تداوم اين سياست 
را به مصلحت اقتصاد نداند و بر ضرورت تغيير روش در اجراي 
بودجه سللال 9۸ در اين خصوص تاكيد كند. به طوري كه 
در روزهاي گذشللته اعام شد كه ديگر دالر 4200 توماني 
به گوشللت قرمز تخصيص پيدا نمي كند و اين كاال از دايره 
ارزبگيران خارج شده است؛ تصميمي كه مي تواند مقدمه 

خروج ديگر كاالها از ليست دريافت ارز باشد. 
به طور كلي، طي يك سال اخير، بررسي هاي پژوهشي، آمارها 
و اظهارنظرهاي مسووالن دولتي نشان داد كه سياست ارز 
4200 توماني نتوانسته به اهداف خود دست يابد و قيمت 
كاالهاي اساسي كه ارز ارزان دريافت كردند، با جهش قيمت 
روبه رو شوند. در چنين شرايطي كه اقتصاد كشور از نظر منابع 
ارزي در تنگنا قرار دارد، افزايش تعداد دريافت كنندگان ارز 
دولتي هيچ توجيه اقتصللادي و منطقي ندارد. ازاين منظر 
كه سياست هاي ارزي دولت تأثير مطلوبي بر قيمت كاالها 
نگذاشته است، دولت بايد رويكرد تخصيص ارز دولتي را به 

صورت جدي مورد بازبيني قرار دهد.

كشمكش بر سر نياز خودروسازان به قطعات

درآمد دولت از مبارزه با قاچاق

ماجراي عدم ايفاي خودروسازان به تعهدات قبلي خود، 
پاي مديران تعزيرات حكومتي را به ميان كشانده است. 
به طوري كه اخيرا مديركل تعزيرات حكومتي اسللتان 
تهران ادعاي دو خودروسللاز مبني بللر كمبود قطعه را 
غيرواقعي خوانده و گفته است كه خودروسازان مكلفند 
تا تعهدات خود را عمل نكرده اند، فروش فوري نكنند. 
اين اما در حالي است كه دبير انجمن خودروسازان، در 
واكنش به سخنان اين مقام مسوول در مجموعه وزارت 
دادگستري، اظهارات او را باعث تضعيف خودروسازان 
خوانده و مي گويد: غير واقعي خواندن نياز خودروسازان 
به قطعه حاكي از بي اطاعي از وضعيت خودروسللازان 
است؛ چرا كه دو خودروساز بزرگ كشور به صورت مداوم، 

كمبود قطعات را به وزارت صنعت گزارش مي دهند. 
مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران گفت: بر اساس 
گزارش ها، ادعاي دو شركت خودروساز داخلي مبني بر 
كمبود قطعه غير واقعي است. به گزارش ايسنا، محمدعلي 
اسفناني افزود: طبق شكايت هايي كه به ما رسيده است 
برخي خودرو سازان از جمله دو خودرو ساز مهم كشور به 
تعهدات خود مبني بر فروش فوري عمل نكرده اند و قطعًا 

سازمان تعزيرات در اين خصوص ورود مي كند.
او در پاسخ به سللوالي مبني بر اينكه آيا تعزيرات با نظر 
سازمان بازرسي كل كشور درباره اينكه تا خودروسازان 
تعهداتشللان را انجام نداده اند از پيللش فروش خودرو 

خودداري كنند، موافق است؟ گفت: برخي خودرو هايي 
كه قرار بود خودروسازان از طريق فروش فوري تحويل 
دهند، به بهانه كمبود قطعات تحويل داده نشده است. 
به گفته اسفناني، علي القاعده اگر چنين چيزي درست 
باشد، بايد يك يا دو قطعه يا چند قطعه مشابه در همه 
خودرو ها نقص داشللته باشللد؛ در حالي كه بر اسللاس 
بازديد هاي صللورت گرفته و گزارش هللاي واصله، هر 
خودرو گاهي يك نوع نقص دارد و اين نشان مي دهد كه 
اين اظهارنظر ها مبني بر كمبود قطعه غير واقعي است. 
مديركل تعزيرات حكومتي تهران افزود: اين امر هم به 
نوعي اسللتنكاف از انجام تعهدات است و خودورسازان 
مكلفند تا تعهدات خود را عمل نكرده اند، فروش فوري 
نكنند و اگر ثبت نامي صورت گرفت بايد خودرو كامل و 

سالم تحويل دهند. 
در همين رابطه، دبير انجمن خودروسازان در واكنش 
به اظهارات مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران، 
گفته اسللت: اظهارات اخير مديللركل تعزيرات تهران 
درباره غيرواقعي بودن كمبود قطعه خودروسازان به دور 
از واقعيت و در تضاد با مشي آيت اهلل رييسي، رييس قوه 
قضاييه در حمايت از گشللايش اقتصادي و رونق توليد 
اسللت. به گزارش تسللنيم، احمد نعمت بخش افزود: 
محدوديت ها و مشللكات اقتصادي پس از بازگشللت 
تحريم هاي ظالمانه غرب بر هيچ كس پوشيده نيست و 

نتايج آن را در تمام بخش هاي اقتصادي كشور مي توان 
مشاهده كرد، در چنين شللرايطي غيرواقعي خواندن 
كمبود قطعات صنعت خودرو قابل تامل و تعجب است. 
نعمت بخش با اشاره به سخنان رييس جديد قوه قضاييه 
كه چندي پيش اعام كرد »از هر فعلي كه در جهت رونق 
توليد باشد، با همه وجود حمايت مي كنيم«، افزود: مشي 
آيت اهلل رييسي حمايت از توليد و رونق آن بوده اما سخنان 
مدير سازمان تعزيرات، موجب تضعيف خودروسازي به 

عنوان صنعت پيشران بنگاه هاي توليدي كشور است.
دبير انجمن خودروسازان ايران ادامه داد: در هفته هاي 
اخير دوخودروساز بزرگ كشور با راهبري وزارت صنعت، 
با راه اندازي پويش ملي و برگزاري همايش ها و نمايشگاه 
دايمي، كمبود قطعات خود را به صورت رسمي و شفاف 
اعام كرده اند. به گفته او، در همين راستا، قطعه سازان، 
شركت هاي دانش بنيان و دانشگاهيان كشور براي تامين 
اين نيازها فراخوانده شدند كه اين رويكرد مورد تاييد و 
تمجيد رهبر معظم انقاب اسامي نيز قرار گرفت. او ادامه 
داد: حال پرسش اينجاست كه آيا مديركل تعزيرات تهران 
اين سطح از تاش براي تامين قطعات را نديده كه كمبود 

آنها را غيرواقعي مي داند؟
دبير انجمن خودروسازان ايران افزود: بهتر بود اين مقام 
مسوول در مجموعه وزارت دادگسللتري، پيش از اين 
اظهارنظر، از معاون امور صنايع وزارت صنعت كسللب 

اطاع مي كرد؛ چرا كه فرشاد مقيمي به صورت هفتگي 
موضللوع تامين قطعات و توليد خودرو كشللور را رصد 
مي كنند و ايران خودرو و سللايپا نيز بلله صورت مداوم، 
كمبود قطعات را بلله وزارت صنعت گزارش مي دهند. 
نعمت بخش اعام كرد: ممكن است مديركل تعزيرات 
تهران مسيرهايي را براي تامين قطعات خودرو در داخل 
يا خارج از كشور سراغ داشته باشد كه براساس آن كمبود 
قطعات را غيرواقعي خوانده اند. او افزود: در اين صورت به 
صورت رسمي از ايشان درخواست مي كنيم اين مسيرها 
را به خودروسللازان معرفي كنند تا گرهي از مشكات 

توليد كشور باز كرده باشند.

 تكميل و تحويل 16 هزار خودرو ناقص
در عين حال، چندي پيش گروه صنعتي ايران خودرو 
خبر از آغاز تكميل محصوالت داراي كسري داده و اعام 
كرد كه در روزهاي اخير ۱۶ هزار و 2۵۵ دستگاه خودرو 

را تحويل مشتريان داده است.
به گزارش تسنيم، عليرضا بخت آزما، نماينده مديرعامل 
گللروه صنعتي ايران خللودرو گفت: بللا تمهيداتي كه 
انديشيده شد، زنجيره تامين درحال بازگشت به شرايط 
 عادي اسللت. او با بيان اينكه كارگروه هاي ويژه اي براي 
هم افزايي و همللكاري در تمامي زمينه هللاي تامين، 
برنامه ريزي و شركت هاي قطعه ساز تشكيل شده گفت: 

در روزهاي تعطيل اخير كاركنان در واحدهاي مرتبط به 
صورت سه شيفت در محل كار حاضر شدند و توانستند 
عدد تجاري سازي خودروهاي ناقص را به بيش از ۱۶ هزار 
دستگاه خودرو افزايش دهند. او تصريح كرد: در روز عيد 
سعيد فطر تعداد دوهزار و ۵00 دستگاه خودرو تكميل و 

تحويل مشتريان داده شده است.
بخت آزما خاطرنشللان كرد: با تثبيت تجاري سللازي 
روزانه دوهزار دستگاه، در هفته هاي آينده تيراژ تكميل، 
تجاري سازي و تحويل خودرو را روزانه به دوهزار و ۵00 
دسللتگاه و در نهايت ۳ هزار دسللتگاه خواهيم رساند. 
خودروهاي كف كارخانه در زمان مناسللب و با كيفيت 
مطلوبي به دست مشتريان خواهد رسيد. گفتني است، 
خودروهاي تجاري سازي شده شامل گروه »پژو 20۶«، 
»دنا«، »دناپللاس«، »رانا«، »پللژو 207«، »تندر90 
پاس و اتوماتيك«، »تندر90«،  » سمند«، »سورن«، 
»آريسللان«، »گروه پارس«، »پژو 40۵« و »پژو 200۸ 
« بللوده كه در روزهاي اخير به مشللتريان تحويل داده 

شده است.
عاوه بر اين، گزارشات واصله از روند توليد خودروهاي 
داخلي نشللان مي دهد كلله ايران خودرو توانسللته در 
ارديبهشت ماه سال جاري تعداد 40 هزار و ۳02 دستگاه 
خودرو سواري و وانت توليد كند و در تامين نياز مشتريان 

در بازار پيشتاز و در رتبه نخست باشد.

فارس|سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز بللا تاكيد بر اينكه ارتباط بين ناجا و گمرك برقرار 
اسللت، گفت: از ابتداي اجراي طرح رجيستري تلفن 
همراه تاكنون دولت هزار ميليارد تومان درآمد كسب 
كرده اسللت. حميد رضا دهقاني نيا در مللورد اجراي 
طرح رجيستري و برقراري ارتباط بين ناجا و گمرك 
جمهوري اسللامي ايران، گفت: طللي ۱۸ ماه اخير و 

پس از اجراي طرح رجيستري تلفن همراه از مهر 9۶ 
تا ارديبهشللت 9۸، ارزش تجاري واردات تلفن همراه 
به كشللور به ۶۳۵ ميليون دالر رسيده است كه از اين 
رقم درآمد دولت حدود 2۳۵ ميليون دالر بوده است. 
سخنگوي سللتاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز بيان كرد: 
240 ميليون دالر عايدي دولت از محل واردات گوشي 
تلفن همراه معادل هزار ميليارد تومان است كه با اجراي 

طرح رجيستري از محل دريافت عوارض وارداتي دولت 
اين درآمد را كسب كرده است. او بيان كرد: چنانكه در 
سللال 97، ۵7 درصد از نياز بازار كه حدود ۶ ميليون و 
۵۵۵ هزار دستگاه تلفن همراه بود از طريق مسافري 
وارد كشللور شللد و 4۳ درصد هم از طريق تجاري به 

كشور وارد شد. 
دهقاني نيا افزود: البته با توجه به رفع مشكات تامين 

ارز و ايجاد پرتالي در سامانه نيما براي برقراري ارتباط 
بين صادركننده و واردكننده و تامين ارز واردكنندگان 
از طريق ارايه ارز حاصل از صادركنندگان در سللامانه 
نيما مشكات ارزي حل شد و واردكنندگان توانستند، 
بدون واسطه ارز خود را از طريق اين سامانه تامين كنند. 
دهقاني نيا با بيان اينكه قبا هم ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز تاكيد كرده بود كه ارتباط بين ناجا و گمرك 

برقرار خواهد شد و اين ارتباط قطع نمي شود، گفت: با 
وجود اينكه برخي به طور مدام اصرار داشللتند كه اين 
ارتباط قطع مي شود، اما اين ارتباط قطع نخواهد شد. 
او افزود: طي ۵ ماه اخير 27۵ درصد رشد ثبت سفارش 
واردات رسمي تلفن همراه به كشور انجام شده و با توجه 
به افزايش موجود تلفن همراه قيمت اين كاال كاهش 

منطقي يافته است. 
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 رونق توليد
قفل توسعه را مي گشايد

متاسفانه برخي قوانين 
مانع شتاب توليد است و 
عوامل متعددي از جمله 
ماليات بر ارزش افزوده، 
عوارض گمركللي و نرخ 
سود تسللهيات بانكي 
نيز توليدكنندگان را تا 
حدي دچار مشكل كرده 
كه بايد از ميان برداشته 
شللود. اين اما در حالي است كه براي آنكه توليد و 
اشتغال رونق بگيرد، بايد تحولي در حوزه صنعت، 
اقتصاد و بازاركار ايجاد شللود.بنابراين اگر درصدد 
ايجاد اشللتغال و تمركز بر بنگاه هللاي كوچك و 
متوسط هستيم، در سال جاري بايد به طور جدي 
به تعاوني ها توجه شللود و از آنها به شكل ويژه اي 

حمايت شود.
از ايللن رو، اهميت توجه به توليللد داخلي و ايجاد 
اشتغال در راستاي رونق بخشي و تعميق آن بدون 
ترديد از اصلي ترين دغدغه هاي دولت و حاكميت 
است، اما طبعا ايجاد اشتغال ازعهده يك وزارتخانه 
خارج است و همه دسللتگاه ها و مجموعه ها بايد 
براي اشللتغالزايي تاش كنند.متاسللفانه عوامل 
متعددي نظير ركود و تحريم خارجي باعث شده 
تا دولت نتواند نتيجه الزم را از برنامه هايي كه براي 
اشللتغال پيش بيني كرده بگيرد؛ از سللوي ديگر 
عمده طرح هايي كه در اين خصوص نوشته شده 
يا به مرحله عملياتي نرسيده يا بهره برداري شده و 
مشاهده خروجي آن نيازمند گذشت زمان است. 

عاوه بر اين، اهميت توليدات نوآورانه در توسللعه 
بازار كاالي داخلي يكي ديگر از موارد بسلليار مهم 
در رونق و توسعه توليدات داخلي است كه مي تواند 
به تعميق توليد داخلي بينجامد.هرچند نوآوري 
در فرآيند طراحي و ساخت محصوالت و كاالهاي 
داخلي با ايده هاي نوآورانه مزاياي رقابتي را افزايش 
مي دهد، امللا الزمه حمايت از كاالها و محصوالت 
توليد داخل، حمايت از مصرف كننده، توجه و تامين 
رضايت مصرف كنندگان است. در واقع آنچه موجب 
رونق و تعميق بازار توليدات و صنايع داخلي مي شود 
پاسللخگويي و احترام به نيازها و حقوق مشتري 
اسللت و همچنين رعايت اصول مشتري مداري 
كه مي تواند با ايجاد فضاي رقابتي، سبب انتخاب 
محصوالت و كاالهاي توليد داخل از سوي مشتريان 
شود. بنابراين توجه به اين نكته كه كيفيت مداري 
مقدمه مشتري مداري است، از مهم ترين عوامل 
توسعه توليد، ارتقاي كيفيت توليدات، توسعه بازار 
و پويايي كسللب و كار خواهد شللد.در عصري كه 
همه چيز در حال تغيير و تحول است و رقبا همواره 
در پي توسعه سهم بازار خود از طريق كسب مزيت 
رقابتي هسللتند، توجه به نوآوري به عنوان يكي 
از راهكارهللاي افزايش مزيللت رقابتي در محيط 
كسب و كار امري اجتناب ناپذير است.بنابراين در 
اين دوره براي بقا و پيشللرفت بايد جريان نوآوري 
را تداوم بخشلليد تا ركود و نابللودي اتفاق نيفتد. 
نوآوري نوعي تغيير است، اما هر تغييري نوآوري 
نيست بلكه نوآوري عبارت اسللت از بهره برداري 
از ايده هاي جديللد به نحوي كلله ارزش افزوده و 
مزيت رقابتي ايجاد كند. امروزه توليدكنندگاني 
كه در فرآيند طراحي و خلق محصول از نوآوري و 
ايده هاي نوآورانه بهره گرفته اند به مزاياي رقابتي 

دست يافته اند.
نوآوري يك موضوع اساسي در رشد اقتصادي است 
و در كشللورهاي صنعتي موجب توسعه اقتصادي 
و اجتماعي بلندمدت مي شود. به عبارتي نوآوري 
صنعتي به عنللوان نيروي اصلي پيش برنده رقابت 
و توفيقات اقتصللادي و اجتماعي تنهللا از طريق 
سللرمايه گذاري در بخللش مولد اقتصادي رشللد 
مي كند. البته الزم است كه فرآيندها در جاي خود 
قرار گيرند تا بتواننللد يك تعامل صنعتي و علمي 
ميان بازار، سللرمايه انسللاني و بنگاه هاي توليدي 
و اقتصللادي برقرار كنند.آنچه كلله امروز درحوزه 
توليد داخلي به عنوان يك ضعف تلقي مي شللود 
خأل نوآوري و ابداعات در توليدات داخلي است كه 
در كنار عدم كيفيت باعث افت و ركود استقبال از 
توليدات داخل مي شود.براي توسعه بازار به دنبال 
توسعه توليدات داخل حتما نيازمند يك مانيفست 
توليد هسللتيم تا ضمن افزايش كيفيت بتوانيم با 
برنامه ريزي و استراتژي توسعه بازار، زمينه را براي 
رشد اقتصادي و عدم رشد تورم فراهم سازيم.بايد 
توجه داشت، حل موضوع اقتصاد ايران، توسعه توليد 
داخلي است كه در ميان مدت قفل هاي زيادي را باز 
خواهد كرد. بنابراين تعميق توليد داخل و نهادينه 
كردن آن به عنوان يك الزام در توسعه اقتصاد پايدار 
در پيشران اقتصاد واقعيتي است كه از آن گريزي 
نيست و بايد زمينه اقدامات عملي آن سريع تر از هر 

زمان ديگري به وقوع بپيوندد.

مصوبه وضع عوارض بر 
صادرات خرما لغو شد

دفتر مقررات صللادرات و واردات وزارت صنعت، 
معللدن و تجارت، لغو وضع عللوارض بر صادرات 
خرما را به گمرك ايران اباغ كرد. در مكاتبه سيد 
مهدي نيازي مديركل دفتر مقللررات صادرات 
و واردات وزارت صنعللت، با علي اكبر شللاماني، 
مديللركل صادرات گمللرك، آمده اسللت: پيرو 
نامه شللماره 7۳۳7۶ مورخ 7 خللرداد ماه 9۸، با 
موضوع تعيين عوارض صادراتي خرما )بر اساس 
تصميمات اباغي كارگروه تنظيم بازار( به آگاهي 
مي رساند حسب تصميمات مورخ 20 خرداد ماه 
9۸، كارگروه تنظيم بازار، تعيين و دريافت عوارض 

صادراتي خرما لغو شده است.

افشار فتح الهي
كارشناس ارشد صنعت
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جنگ تجاري وارد مرحله جديدي شد

تشديد فشار واشنگتن براي توقف خريد تسليحات روسي 

ولع چين براي خريد طالي بيشتر

امريكا يا روسيه، تركيه گزينه سومي ندارد 

 گروه جهان| 
در پي افزايش تنش تجاري ميان چين و امريكا كه برخي 
آن را »جنگ سرد« جديدي ناميده اند، دولت چين ذخاير 
طالي خود را افزايش مي دهد. طبق آمار منتشر شده از 
سوي بانك مركزي اين كشور، چين ذخاير شمش خود 
را به بيش از ۱,۹۰۰ ُتن افزايش داده است. ميزان خريد 
طال و ذخيره آن در بانك مركزي در سال جاري ميالدي 
افزايش يافته و در ۵ ماه گذش��ته حدود ۶۰ ُتن طال به 

خزانه ارزي دولت اضافه شده است.
به گ��زارش يوروني��وز، تصمي��م دونال��د ترام��پ 
رييس جمهوري اياالت متحده امريكا، مبني بر افزايش 
تعرفه كاالهاي وارداتي چيني باعث شده است تا دست 
بسياري از ش��ركت  هاي بزرگ چيني از جمله شركت 

هواوي از بازار امريكا كوتاه شود.
دولت چين نيز در واكنش به اين اقدام واشنگتن، دست به 
مقابله به مثل زد. پايين آوردن ارزش يوآن و سختگيري 
براي فعاليت شركت هاي امريكايي در چين نيز از ديگر 
فعاليت هاي پكن براي تحت فشار گذاشتن امريكا بود. 
در حالي كه چين بزرگ ترين توليدكننده و مصرف كننده 
طال در جهان اس��ت، ذخاير آن در بانك مركزي ميزان 

كمي از كل طالي توليد شده را تشكيل مي دهد.
اياالت متحده ركورددار بزرگ ترين ذخيره طالي جهان 
با بيش از ۸۰۰۰ ُتن طالست و آلمان با حدود ۳,۳۷۰ تن 
طال در رتبه دوم قرار دارد. ايتاليا با ۲,۴۵۰ ُتن، فرانس��ه 
با ۲,۴۴۰ ُتن و روسيه با ۲,۲۰۰ ُتن طال در جايگاه سوم 
تا پنجم قرار دارند. چين اكنون در رتبه شش��م جهان 
قرار دارد. رييس جمهوري امريكا در تدارك براي اعمال 
تعرفه هاي ۲۵ درصدي بر واردات تقريبا تمامي كاالها از 
چين است كه تاكنون از جنگ تجاري دو كشور مصون 
مانده اند. اين در حالي است كه تراز بازرگاني خارجي دو 
كشور امريكا و چين با وجود سياست هاي اقتصادي كه 
دولت ترامپ عليه چين اعمال مي كند، حكايت از افزايش 
صادرات چي��ن به امريكا در ماه مه دارد. رويترز گزارش 
داده واردات چين از امريكا تقريبا به نازل ترين سطح خود 

در سه سال گذشته رسيده است. 
ناظران پيش بيني كرده بودند كه وضع عوارض گمركي 
روي ۲۰۰ ميليارد دالر واردات امريكا از چين، منجر به 

كاهش صادرات اين كشور به امريكا شود. ترامپ اعالم 
كرده اين سياس��ت بر مابقي واردات اين كشور از چين 

)۳۰۰ ميليارد دالر( نيز اعمال مي گردد. 
اين در حالي اس��ت كه گزارش بازرگاني خارجي چين 
براي ماه مه منتشر ش��د. تراز منفي بازرگاني خارجي 
امريكا با چين مي تواند منجر به تشديد جنگ تجاري 
بين دو كشور شود و چنين امري خطر ركود اقتصادي 

جهان را مي تواند در پي داشته باشد.
الزم به يادآوري است كه تراز بازرگاني خارجي چين با 
امريكا در ماه مه به حدود ۲۷ ميليارد دالر رسيده است. به 
سخن ديگر، صادرات چين به امريكا در ماه مه ۲۷ ميليارد 
دالر بيش از واردات اين كشور از امريكا بوده است. اين در 

حالي است كه تراز بازرگاني چين با امريكا در ماه آوريل 
۲۱ميليارد دالر بوده است.

 ص��ادرات چي��ن به امري��كا در م��اه مه س��ال جاري 
۱، ۱درصد بيش��تر از مدت زمان مشابه سال گذشته 
بوده است. كارشناس��ان حتي پيش بيني كرده اند كه 
روند صعودي صادرات چين به امريكا در ماه ژوئن نيز 
ادامه يابد. رويترز به نقل از تحليلگران موسسه نومورا 
اعالم كرده حجم مبادالت بازرگاني دو كشور در صورت 
ادامه جنگ تجاري مي تواند در سه ماهه سوم سال جاري 

كاهش يابد.
جنگ تجاري مي تواند به اقتصاد چين آسيبي جدي بزند. 
گرچه نقش صادرات در اقتصاد چين نسبت به گذشته 

كاهش قابل مالحظه اي يافته است. در حال حاضر يك 
پنجم توليد ناخالص ملي چين مس��تقيما وابس��ته به 

صادرات اين كشور است.
دونال��د ترامپ اعالم ك��رده بود كه در حاش��يه ديدار 
 رهبران كش��ورهاي گروه ۲۰ ب��ا همتاي چيني خود

ش��ي جين پينگ بر س��ر مناقش��ه بازرگاني بين دو 
كش��ور گفت وگو و مذاكره خواهد كرد. رويترز به نقل 
از كارشناس��ان كاپيتال اكونوميك��س براي موفقيت 
مذاكرات پيش روي رهبران دو كش��ور ش��انس كمي 
پيش بيني كرده است؛ به ويژه اينكه وزارت خارجه چين 
اعالم كرده پكن فعاًل هيچ نظري درباره امكان برگزاري 
نشستي ميان رهبران دو كشور در جريان نشست آتي 

گ��روه ۲۰ در اوزاكاي ژاپن ندارد. گفته ش��ده، دونالد 
 ترام��پ در واكنش به اين مس��اله تهديد كرده كه اگر
 ش��ي جين پينگ در نشس��ت گروه۲۰ شركت نكند 
تعرفه هاي بيش��تري عليه واردات محصوالت چيني 

اعمال مي شود. 
نشس��ت گروه۲۰ در ۲۸ و ۲۹ ماه ژوئن در ژاپن برگزار 
مي ش��ود. در اين نشست ۱۹ تن از س��ران كشورهاي 

اتحاديه اروپا و ديگر نقاط جهان حضور دارند. 
 دونال��د ترام��پ پي��ش ت��ر اع��الم ك��رده بود ك��ه اگر 
شي جين پينگ در نشست پيش روي گروه ۲۰ شركت نكند، 
تعجب خواهد كرد چرا كه او روابط خوبي با رييس جمهوري 
چين دارد. ترامپ گفته بود: »رييس جمهوري چين واقعًا 

يك انسان غيرباور كردني است.«
تحليلگران بر اين باورند كه اقدامات دو كش��ور امريكا 
و چين حكايت از آن دارد كه مسووالن اقتصادي اين 
دو كشور خود را براي يك جنگ تجاري طوالني آماده 
مي كنند. پيش بيني مي شود حجم بازرگاني جهاني 
در س��ايه اين جنگ تجاري به شدت آسيب ببيند. بر 
اس��اس ارزيابي كارشناسان، س��ال ۲۰۱۹ ميالدي از 
 منظ��ر بازرگاني خارجي جهاني بدترين س��ال ظرف 
۱۰ سال گذشته به حساب مي آيد. تحليلگران پيش 
 بيني كرده اند كه حجم بازرگاني خارجي در اين سال تنها 

دو دهم درصد افزايش يابد.
وزير خارجه روس��يه سه ش��نبه گفته كه تحريم هاي 
واشنگتن و جنگ تجاري متدهاي رقابتي غيرعادالنه اي 
هس��تند كه با قوانين سازمان تجارت جهاني در تضاد 
ق��رار دارند. س��رگئي الوروف گفت��ه: »گرچه اياالت 
متحده مدعي اس��ت كه با اين كار قواني��ن خود را به 
اجرا درمي آورد اما در حقيقت اين كار به ساختارهاي 
منطقه اي مي انجامد و مي كوش��د تصميماتي كه در 
زمينه هاي مختلف، از تس��ليحات شيميايي گرفته تا 
تهديدهاي س��ايبري و روزنامه نگاري اتخاذ مي كند، 
مانند عقيده همگاني جامعه جهاني نشان دهد. ناگفته 
نماند كه اين شيوه هاي شريرانه رقابت نابرابر در تضاد 
با قوانين س��ازمان تجارت جهاني ق��رار دارد، همانند 
تحريم هاي يك جانبه اقتصادي، جنگ تجاري و اعمال 

قوانين ملي خود در كشورهاي جهان.«

گروه جهان| سمانه قرباني| 
آن��كارا به اق��دام اخي��ر نماين��دگان امريكايي براي 
جلوگيري از خريد تس��ليحات روسي توسط تركيه 
به تن��دي واكن��ش نش��ان داد و قطعنام��ه مجلس 
نمايندگان امريكا در اين باره را تهديدي غيرقابل قبول 
خواند. اختالف امريكا و تركيه بر س��ر خريد سامانه 
موش��كي اس۴۰۰ از روسيه در ماه هاي اخير تشديد 
شده اس��ت. در ش��رايطي كه امريكا هشدار مي دهد 
خريد اين تس��ليحات روس��ي امنيت جنگنده هاي 
اف۳۵ را به خط��ر مي اندازد، تركيه مصرانه مي گويد 
كه تس��ليحات مورد نياز خود را از روسيه خريداري 

خواهد كرد. 
به گزارش رويترز، تركيه سه ش��نبه اع��الم كرده كه 
قطعنامه مجلس نمايندگان امريكا مبني بر محكوميت 
خريد سامانه دفاعي اس۴۰۰ روسيه توسط آنكارا و 
درخواست تحريم اين كشور، تهديدي غير قابل قبول 
و ناموجه است. روابط اياالت متحده و تركيه دو عضو 
سازمان پيمان آتالنتيك شمالي )ناتو(، در چند جبهه 
دچار اصطكاك شده از جمله، برنامه هاي آنكارا براي 
خريد سيس��تم هاي دفاعي هوايي اس۴۰۰ روسيه، 
بازداش��ت كاركنان كنس��ولگري امريكا در تركيه و 
استراتژي هاي متضاد منطقه اي از جمله در سوريه. 

تركيه همچني��ن گفته امريكا تاكنون به پيش��نهاد 
آنكارا براي تش��كيل يك گروه كاري مشترك براي 
حل مناقش��ه بر س��ر خريد س��امانه دفاع موشكي 
اس۴۰۰ساخت روسيه پاسخي نداده است. اسماعيل 
دمير گفته: »اگر نگراني بر س��ر مسائل فني ناشي از 
استقرار موشك هاي اس۴۰۰ در تركيه است، ما بارها 
گفته ايم كه آماده ايم در اين زمينه مذاكره كنيم. اما 
طرف ديگر )اياالت متحده( هيچ گامي در راس��تاي 
تشكيل تيم فني براي بحث در اين زمينه بر نداشته 
است.«  آنكارا در دسامبر س��ال ۲۰۱۷ توافقي براي 
خريد سيستم دفاع هوايي اس ۴۰۰ با مسكو امضا كرد. 
در اين ميان رويارويي دو عضو ناتو اعمال تحريم هاي 
واشنگتن عليه آنكارا را جدي تر از هميشه كرده است، 
تهديدي كه اقتصاد تركيه را در معرض ركود اقتصادي 
قرار داده و ترديدهايي را درباره نقش اين كش��ور در 

پيمان ناتو ايجاد كرده است. 
به گزارش رويترز، قطعنامه مجلس نمايندگان امريكا 
كه ماه مه ارايه شده بود دوشنبه با عنوان »ابراز نگراني 
براي اتحاد تركيه و امري��كا« در مجلس نمايندگان 
تصويب شد. در اين قطعنامه از تركيه خواسته شده 
است تا خريد موشك هاي اس۴۰۰ روسيه را لغو كند. 
نمايندگان امريكا هشدار داده اند در صورتي كه تركيه 

 سامانه هاي موش��ك هاي روسي را تحويل بگيرد كه 
به زودي در ماه جوالي اتفاق خواهد افتاد، تحريم هايي 
را عليه اين كشور اعمال خواهند كرد. قطعنامه مجلس 
نمايندگان امريكا خواس��تار انجام تحقيقاتي در اين 
باره شده است. در اين قطعنامه اعالم شده كه سامانه 
دفاعي اس۴۰۰ روس��يه باعث زير سوال رفتن اتحاد 

ترنس آتالنتيك به رهبري امريكا مي شود.
وزارت خارجه تركي��ه در واكنش به اين قطعنامه در 
بيانيه اي اعالم كرده كه سياس��ت خارجي و سيستم 
قضايي تركيه با اتهامات ناعادالنه و بي اس��اس مورد 
انتقاد ق��رار گرفته ان��د. در اين بيانيه آم��ده: »اتخاذ 
تصميمات��ي كه ب��ه افزايش اعتم��اد متقابل كمك 
نمي كند، غير قابل قبول است. تصميماتي كه حاوي 
تهديده��ا و تحريم ها در دس��تور كار خود اس��ت و 

ضرب االجل هاي ساختگي تعيين مي كند.« 

  توقف آموزش خلبانان ترك
به اعتقاد ناظران، رجب طيب اردوغان رييس جمهور 
تركيه، در شرايط دشواري براي برقراري يك تعادل 
ميان روابط نزديك خود با غرب از يك س��و و روسيه 
از سوي ديگر اس��ت. تركيه كه از سوي امريكا و ناتو 
براي محدود كردن روابط نظامي اش با روسيه تحت 

فشار قرار گرفته، به انرژي روسيه نيازمند است و در 
مسائل منطقه اي از جمله تحوالت سوريه نيز همكاري  

نزديكي با مسكو دارد. 
پيش از انتش��ار قطعنام��ه عليه تركي��ه، مقام هاي 
امريكايي اعالم كرده بودند كه آموزش خلبانان ترك 
براي جنگنده هاي اف۳۵ در پايگاه نيروي هوايي لوك 
در ايالت آريزونا را متوق��ف مي كنند. اياالت متحده 
مي گويد فراگيري روسيه از موشك هاي دفاعي روسي 
خطري براي شركت هاي »الكهيد مارتين« سازنده 
جنگنده هاي اف۳۵ است. شركتي كه تركيه هم قصد 

خريد از آن را دارد.
اليوت ان��گل رييس كميت��ه ام��ور خارجه مجلس 

نمايندگان امريكا، دوشنبه در صحن مجلس گفته: 
»در سياست خارجي به ندرت اين اتفاق مي افتد كه 
مساله اي كامال سياه يا كامال سفيد باشد. اما اين مساله 
س��ياه و سفيد است. آقاي اردوغان يا اين توافق را لغو 
مي كند يا نمي كند؛ حد وس��طي وجود ندارد. تركيه 
نمي تواند هم س��الح روسي و هم س��الح امريكايي 
اف۳۵ را داشته باشد، اين كشور انتخاب سومي ندارد.« 
تهديدهاي مجلس نمايندگان امريكا در شرايطي است 
كه به نظر مي رس��د تركيه بدون توجه به اخطارهاي 
امريكا در پي خريد جنگنده هاي اس ۴۰۰ روس��يه 
اس��ت. اردوغان هفته گذش��ته گفت: »براي تركيه 

عقب نشيني از معامله با مسكو منتفي است.« 

دريچه

كوتاه از منطقه

توافق ترامپ و كيم به 
كاغذ بي خط تبديل مي شود

گروه جهان|در آس��تانه س��الگرد ديدار تاريخي 
رهبران امريكا و كره شمالي در سنگاپور، پيونگ يانگ 
بار ديگر از اياالت متحده خواست تا رويكرد سياسي 
خود را تغيير دهد، و هشدار داد در غير اين  صورت 
توافق ترامپ و كيم ممكن اس��ت ب��ه »يك كاغذ 
بي خط« تبديل شود. به گزارش رويترز، اين دومين 
هشدار كره ش��مالي در روزهاي اخير، و در آستانه 
س��الگرد مذاكرات دونالد ترامپ و كيم جونگ اون 
است، كه در رس��انه هاي خارج از آن كشور بازتاب 
پيدا مي كند. هرچند رييس جمهوري كره جنوبي 
به تازگ��ي ابراز اميدواري كرده كه مذاكرات از س��ر 
گرفته شوند.  در تازه ترين بيانيه منتشرشده آمده: 
»سياست هاي يك جانبه و متكبرانه امريكا، هرگز 
موثر واقع نخواهد شد، چراكه جمهوري دمكراتيك 
خلق كره )كره ش��مالي( براي استقالل خود ارزش 
قائل است.«  در بخشي ديگر از اين بيانه آمده بيانيه 
مشترك چهار بندي ترامپ و كيم در سال گذشته در 
سنگاپور، كه وعده حركت در مسيري تازه داده بود با 
خطر تبديل شدن به كاغذي بي خط و نوشته روبرو 
شده است«، چراكه به گفته خبرگزاري كره شمالي 

»اياالت متحده چشم به اجراي آن بسته است.«
هفته پي��ش ني��ز وزارت خارجه كره ش��مالي در 
بيانيه اي از امريكا خواسته بود رويكرد و روش فعلي 
محاسبات« خود در مورد پيونگ يانگ را تغيير دهد 
و افزوده بود صبر ما حدي دارد.« يك س��ال پيش 
رهبران دو كشور امريكا و كره شمالي، در سنگاپور 
ديدار و بر سر حركت به سوي پاكسازي شبه جزيره 

كره از جنگ افزار اتمي، توافق كردند.

شهروندان ونزوئال به صف 
پناهندگي در اروپا پيوسته اند

گروه جهان| ش��مار متقاضي��ان پناهندگي در 
كش��ورهاي اروپايي آش��كارا افزايش يافته است. از 
ژانويه تا آخر آوريل س��ال ج��اري ۲۰۶هزار و ۵۰۰ 
نفر در اتحاديه اروپا درخواس��ت پناهندگي داده اند 
كه ۱۵درصد از بازه زماني مش��ابه در ۲۰۱۸ بيشتر 
است. اين آمار را گروه رسانه اي فونكه مدين گروپه 
در آلمان، با اتكاء به گزارش  ماهانه كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا اعالم كرده است. به گزارش دويچه وله، 
تعداد متقاضيان پناهندگي در اتحاديه اروپا در ۲۰۱۸ 
ميالدي ۱۱درصد نسبت به سال ۲۰۱۷ كاهش يافته 
بود. نكته قابل توجه ديگر اين است كه جنگ زدگان 
س��وري هنوز در صدر آمار پناهجويان ق��رار دارند 
اما تعدادش��ان در حال كاهش است. يكي از داليل 
افزايش تقاضاهاي پناهجويي در اروپا اين است كه 
شهروندان حوزه بالكان يا امريكاي التين براي سفر به 
اتحاديه اروپا به ويزا نياز ندارند. در چهار ماهه نخست 
۲۰۱۹، يك چهارم تقاضاه��اي پناهجويي در اروپا 
به شهروندان كشورهايي متعلق بوده كه مي توانند 
بدون ويزا به حوزه شنگن سفر كنند. در سال ۲۰۱۸ 
اين ميزان يك پنجم بود. تعداد ونزوئاليي هايي كه 
از ژانويه تا مه ۲۰۱۹ متقاض��ي پناهندگي در اروپا 
بوده اند، در قياس با سال گذشته، ۱۲۱ درصد رشد 
ك��رده و به ۱۴هزار و ۲۵۷ نفر رس��يده اس��ت. آمار 
شهروندان كلمبيايي جوياي پناهندگي نيز در همين 
فاصله زماني ۸۰۹۷نفر بوده كه جهشي ۱۵۶درصدي 
به نسبت س��ال قبل را نشان مي دهد. اينك ونزوئال 
پس از سوريه در صدر فهرست تقاضاهاي پناهندگي 

در اتحاديه اروپا قرار گرفته است. 

100نفر از روستاييان يك 
قبيله در »مالي« كشته شدند

گروه جهان| حدود صد نفر از ساكنان روستايي 
در مركز كشور مالي در غرب آفريقا در يك حمله 
كشته شده اند. به گزارش بي بي سي، اين حمله در 
روستاي س��وبانه - كو، در نزديكي شهر سانگا در 
اس��تان موپتي مالي اتفاق افتاده كه ساكنان آن از 
قوم دوگون هستند. جست وجو براي يافتن اجساد 
قربانيان اين حادثه ادامه دارد اما به گفته مسووالن 
تاكنون اجساد ۹۵ نفر پيدا شده است. اكثر اجساد 
سوزانده شده اند. در ماه هاي اخير حمالت متعددي 
در بخش ه��اي مختلف مالي اتفاق افتاده اس��ت. 
بعضي از آنها ناشي از اختالفات قومي بوده و تعدادي 
از حمالت هم از س��وي نيروهاي افراطي رخ داده 
است. بارها ميان شكارچيان قبيله دوگون و عشاير 
فوالني كه دامدار هستند درگيري رخ داده است. 
شهردار بانكاس، شهري در نزديكي محل اين حادثه 
به رويترز گفته افراد قبيله فوالني با فرا رس��يدن 
شب به روستاي سوبانه - كو حمله كرده اند. هنوز 
هيچ گروهي بطور رسمي مسووليت اين كشتار را 
برعهده نگرفته است. دوگون ها مردماني هستند 
كه قرن هاس��ت در مركز مالي به سبكي سنتي و 
از راه كش��اورزي زندگي مي كنن��د. در مقابل آنها 
فوالني ها، اغلب دامداراني هس��تند كه به ش��كل 
نيمه عشايري زندگي مي كنند و مدام در حركت در 
بخش هاي وسيعي از غرب آفريقا هستند. درگيري 
ميان گله داران و كشاورزان بر سر استفاده از مراتع 
سابقه اي طوالني دارد اما از زماني كه يك گروه شبه 
نظامي در س��ال ۲۰۱۲ در شمال مالي ظاهر شد، 

درگيري ها شديدتر شده است.

تهديد سوسياليست هاي اسپانيا 
به برگزاري دوباره انتخابات 

گروه جهان| سوسياليس��ت هاي حاكم بر اسپانيا 
تهديد كردند در صورتي كه احزاب اپوزيسيون اجازه 
ندهند پدرو سانچر نخست وزير، دولت اقليت تشكيل 
دهد درخواس��ت تك��رار انتخاب��ات را خواهند كرد. 
سوسياليست ها اگرچه در انتخابات آوريل پيروز شدند 
اما اكثريت پارلماني را به دس��ت نياوردند. به گزارش 
رويترز، خوزه لوويس آبالوس از سوسياليست هاي ارشد 
اسپانيا، هشدار داده برگزاري دوباره انتخابات تنها راه حل 
موجود در صورت ناكامي س��انچز در كسب حمايت 
پارلمان است. س��انچز كه هفته پيش توسط فيليپه 
ششم، پادشاه اسپانيا، براي كسب راي اعتماد پارلمان 
دعوت شده بود تا به عنوان نخست وزير جديد انتخاب 
شود، اين هفته ديدارهايش را با احزاب مخالف آغاز كرد. 
در دور اول راي گيري در پارلمان، سانچز براي موفقيت 
به حمايت اكثريت قانونگذاران نياز دارد اما در دور دوم 
با حمايت حزب چپگراي پودموس و احزاب كوچك 
ديگر، مي تواند آراي الزم را به دس��ت آورد زيرا در اين 
دور اكثريت نسبي كفايت مي كند. حزب راست گراي 
مردم و نيز حزب راست ميانه شهروندان اسپانيا، هر دو 
مخالف روي كار آمدن سانچز هستند. اين در حالي است 
كه حزب پودموس حمايت خود را مشروط به داشتن 
جايگاهي در دولت سانچز دانسته است، گزينه اي كه 
سوسياليست ها مانع انجامش هستند. به گفته آبالوس، 
اگر حزب پودموس به همراه حزب مردم و شهروندان 
اسپانيا سد راه شوند بايد گزينه هاي موجود را در نظر 
گرفت چون امكان شكست وجود دارد. پابلو ايگلسياس 
رهبر حزب پودموس، گفته احزاب چپ مي خواهند 
وزارتخانه هاي مرتبط با مسائل اجتماعي را كنترل كنند. 

ويزاي شنگن؛ اهرم فشار براي 
مقابله با مهاجرت غيرقانوني

گروه جهان|اتحاديه اروپا به زودي عليه كشورهايي 
كه در زمينه بازگش��ت مهاج��ران غيرقانوني با اين 
اتحاديه همكاري نمي كنن��د محدوديت هايي براي 
صدور رواديد وض��ع مي كند. به گ��زارش يورونيوز، 
شوراي اروپا هفته گذشته با پيشنهادي موافقت كرد 
كه در آن س��از و كاري براي افزايش سطح همكاري 
كشورهاي ديگر در زمينه پذيرش مهاجران غيرقانوني 
پيش بيني شده است. در ساز و كار پيش بيني شده از 
وضع محدوديت براي صدور ويزا به عنوان ابزاري در 
راستاي اعمال فشار بر كشورهاي ديگر استفاده خواهد 
شد. براساس مصوبه شوراي اروپا عليه كشورهايي كه با 
كميسيون اروپا در زمينه پذيرش مهاجران غيرقانوني 
همكاري نمي كنند محدوديت هاي مش��خصي در 
ارتباط با روند صدور ويزا و حتي هزينه صدور آن اعمال 
خواهد ش��د. از سوي ديگر در اين مصوبه پيش بيني 
شده است كه صدور رواديد براي اتباع كشورهايي كه 
در زمينه پذيرش مهاجران غيرقانوني با كميسيون 
اروپا همكاري مي كنند تسهيل خواهد شد. »هزينه 
صدور رواديد«، »زمان الزم ب��راي صدور« و »مدت 
زمان اعتبار ويزا« و »تعداد دفعات ورود دارنده رواديد« 
از جمله عواملي اس��ت كه تصميم گيري درباره آنها 
وابسته به ميزان همكاري كش��ورها خواهد بود. در 
 مقررات جديد هزينه صدور ويزاي ش��نگن به جاي

 ۶۰ يورو ۸۰ يورو پيش بيني ش��ده اس��ت. مقامات 
اتحاديه اروپا تاكيد مي كنند كه تصميمات جديد در 
راستاي تسهيل سفرهاي قانوني و مبارزه با مهاجرت 
غيرقانوني اتخاذ شده است. ويزاي شنگن اين امكان 

را مي دهد كه با يك رواديد بين ۲۶ كشور سفر كرد.
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تولد غول جديد تسليحاتي 
در امريكا

گروه جهان| صنعت تسليحات و هوانوردي در جهان 
شاهد يك غول جديد خواهد بود. دو شركت امريكايي 
يونايتد تكنولوجيز و ري تيون قصد ادغام در يكديگر 
 را دارند. از دل اين ادغام غولي تس��ليحاتي به ارزش

 ۱۶۸ ميلي��ارد دالر زاده خواه��د ش��د. به گ��زارش 
 دويچه وله، دو شركت امريكايي يونايتد تكنولوجيز

)United Technologies( و ري تي��ون 
)Raytheon( ك��ه از بزرگ ترين توليدكنندگان 
تجهيزات نظامي و هوانوردي هس��تند، در بيانيه اي 
مشترك اعالم كردند كه قرار است در نيمه نخست 
سال آينده ميالدي )۲۰۲۰( در يكديگر ادغام شوند. 
طبق اين بيانيه، ادغام به تمامي از طريق انتقال سهام 
از يك ش��ركت به ش��ركتي ديگر صورت مي گيرد. 
گرگ هايس رييس ش��ركت يونايت��د تكنولوجيز، 
گفته: »تركيب يونايتد تكنولوجيز و ري تيون آينده 
صنايع دفاعي و هوانوردي را تعيين خواهد كرد.« تام 
كندي، رييس ري تيون نيز از شانس هاي عظيم براي 
موفقيت هاي آتي اين دو شركت خبر داده است.  رييس 
شركت جديدي كه پس از ادغام موسسه »ري تيون 
تكنولوجيز« نام خواهد گرفت، جرج هايس رييس 
كنوني يونايت��د تكنولوجيز خواهد بود. قرار اس��ت 
يونايتد تكنولوجيز ۵۷ درصد سهام اين غول جديد 
تسليحاتي را در اختيار داشته و باقي سهام آن نيز از آن 
سهام داران ري تيون باشد. طبق پيش بيني دو شركت 
مزبور، صرفه جويي حاصل از اين ادغام پس از گذشت 
چهار سال بيش از يك ميليارد دالر خواهد بود. فروش 
ساالنه دو شركت نامبرده حدود ۷۴ ميليارد دالر برآورد 
مي شود. بر اساس برآورد كنوني، شركت جديد برآمده 
از ادغام ارزشي معادل ۱۶۸ ميليارد دالر در بازار بورس 
دارد. شركت ري تيون از جمله توليدكننده تجهيزات 
نظامي پيشرفت هاي نظير سامانه دفاع هوايي پاتريوت، 
موشك هاي هدايت ش��ونده و نيز موشك هاي كروز 
و اژدرهاي زيردريايي اس��ت. اين شركت همچنين 
سيس��تم رادار جنگنده هاي اياالت متحده را توليد 
مي كند. شركت يونايتد تكنولوجيز هم با موتورهاي 
»پرت اند ويتن��ي« خود كه از آنه��ا در جنگنده ها و 
ماشين هاي غيرنظامي استفاده مي شود، از بازيگران 
اصلي صنعت هوايي است. بدين ترتيب غول حاصل از 
ادغام دو شركت ري تيون و يونايتد تكنولوجيز، تركيبي 
از صنايع و تجهيزات نظامي و دفاع هوايي را به نمايش 
خواهد گذاشت.  ش��ركت ري تيون بيشتر به خاطر 
ساخت موشك هاي پاتريوت خود معروف است كه هر 
يك از اين موشك ها ارزشي معادل ۲ تا ۳ ميليون دالر 
دارند. دفتر مركزي اين شركت در ماساچوست واقع 
است و سال تاس��يس آن به ۱۹۲۸ بر مي گردد. اين 
س��ازمان در واقع موشك هايي براي تمامي رده هاي 

نظامي امريكا مي سازد.

پاپ فرانسيس به عراق مي رود 
 پاپ فرانسيس رهبر كاتوليك هاي جهان اعالم كرده 
كه قصد دارد سال آينده ميالدي به عراق سفر كند. 
سفر سال آينده پاپ فرانسيس، نخستين سفر يك 
پاپ به كشور عراق خواهد بود. به گزارش يورونيوز، 
رهبر كاتوليك هاي جه��ان در اظهاراتي خطاب به 
اعضاي يك گروه خيريه كه به مسيحيان خاورميانه 
كمك مي كنند، گفته: »وقتي به عراق فكر مي كنم، 
يك فكر ثابت همواره همراه من اس��ت، جايي كه 

عالقه مندم سال آينده به آنجا سفر كنم.«

زرداري بازداشت شد
رييس جمهور سابق پاكس��تان به جرم اختالس، 
 فساد مالي و پولشويي بازداش��ت شد. به گزارش 
جيو ني��وز، آصف عل��ي زرداري با حك��م دادگاه 
اس��الم آباد در محل اقامتش بازداشت شد. دادگاه 
اسالم آباد ضمن مخالفت با وثيقه آصف علي زرداري 
رهبر حزب مردم، زمينه را براي بازداشت او از سوي 
ديوان محاسبات ملي مهيا كرده بود. در صورتي كه 
زرداري مجرم ش��ناخته شود به  همراه همسرش 
مجازات و ب��ه  احتمال قوي همانند نواز ش��ريف 
نخست وزير سابق پاكستان روانه زندان خواهد شد.

آزادي بيش از 100زنداني 
عضو طالبان 

دولت افغانستان براي نش��ان دادن حسن نيت 
خ��ود، بي��ش از ۱۰۰ عضو طالب��ان را آزاد كرد. 
به گزارش خبرگزاري ايرنا، پيش از اين اشرف غني 
رييس جمهوري افغانس��تان، وعده داده بود كه 
در پاسخ به درخواس��ت نمايندگان لويه جرگه 
مشورتي صلح و به مناسبت عيدفطر حدود ۹۰۰ 

زنداني طالبان را آزاد كند. 

احتمال هجوم ۲ميليون 
پناهنده سوري به تركيه 

س��ازمان ملل مي گويد در صورت شدت گرفتن 
 تنش ها در ش��مال غربي سوريه، احتمال دارد تا
 ۲ ميليون پناهنده س��وري به سمت تركيه فرار 
كنند. از آوريل درگيري ها در بخش هاي جنوبي 
استان ادلب و همچنين قس��مت هايي از حما و 
الذقيه ميان ارتش سوريه و ستيزه جويان شدت 
گرفته اس��ت. تركيه بارها از احتمال گس��ترش 
بحران و همچنين گسيل پناهجويان به سمت 

مرزهايش ابراز نگراني كرده است. 

امير قطر پاييز به روسيه مي رود
سفير روسيه در قطر اعالم كرده امير اين كشور 
پاييز س��ال جاري به مسكو س��فر خواهد كرد. 
به گزارش النش��رة، تميم بن حمد آل ثاني سال 
گذش��ته دوبار به روسيه سفر كرده و با والديمير 

پوتين رييس جمهور روسيه، ديدار كرد.
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عكسروز

چهرهروز

»پول« حاكم اين روزهاي سينماي ايران است
عبداهلل اسفندياري تهيه كننده باسابقه سينما ضمن انتقاد از شرايط اكران سينماي ايران تاكيد كرد تا وقتي آخرين فيلمش با عنوان »نرگس 
مست« به اكران درنيايد فيلم ديگري نخواهد ساخت. عبداهلل اسفندياري تهيه كننده سينما به مهر گفت: »نرگس مست« هيچ مشكلي براي 
اكران ندارد اما اين روزها سينماداران به دنبال فيلم هاي آتراكسيون و بزن و بكوبي هستند چرا كه اين روزها تنها پول بر سينما حاكميت دارد و 
در اين ميان اين فرهنگ است كه قرباني مي شود. اين روزها سيستم اكران بيشتر به كام سينماداران است كه سعي مي كنند آثاري را به نمايش 
بگذارند كه بيشترين سود عايدشان بشود و هيچ گونه همراهي و كمكي به فيلم هاي فرهنگي نمي دهند. از همين رو به نظرم سياست هاي كلي 

سينما در دولت و شوراهاي مختلف باعث اين شده كه معموالً فيلم هاي فرهنگي دچار مشكل شوند.

بازارهنر

نقاشي  كودكان ايراني، برگزيده مسابقه بين المللي بالروس

»استاد نوروز پينه دوز« به تئاتر شهر مي آيد

مهدي و اديب رستمي در سالن كينگز پليس مي نوازند

پيكر ناصر امامي به خاك سپرده شد

كودكان و نوجوانان ايراني موفق به كسب 
جايزه )نشان( و ديپلم افتخار سيزدهمين 
مسابقه بين المللي هنر و گرافيك »سرزمين 
مادري« كشور بالروس شدند. هفت كودك 
و نوج��وان ايراني موفق به كس��ب جايزه 
)نشان( و ديپلم افتخار سيزدهمين مسابقه 
بين المللي هن��ر و گرافيك »س��رزمين 
مادري« كش��ور بالروس شدند و ۵۶ عضو 

ديگر مراكز فرهنگ��ي وهنري كانون پ��رورش فكري 
كودكان و نوجوانان نيز ديپلم افتخار اين رويداد هنري 
را به دس��ت  آوردند. اين ۶۳ عضو كان��ون در حالي اين 
موفقيت را به دس��ت آورند كه در اي��ن رقابت هنري در 
سال ۲۰۱۸، تعداد ۱۰۶۱۵ اثر از ۳۲ كشور شركت داده 
شده بود. برگزار كنندگان اين مسابقه عالوه بر اين تعداد 
كودك و نوجوان ايراني، آث��ار ۱۰۶ عضو ديگر كانون را 
نيز در نمايشگاه مس��ابقه در معرض ديد عالقه مندان 
ق��رار دادند و به آنها نيز گواهي ش��ركت اهداء كردند. بر 
همين اس��اس، نرگس ده ده جاني ۱۰ ساله عضو مركز 

فرهنگي وهنري كانون سريش آباد استان 
كردستان، آوا بروجردي ۴ ساله عضو مركز 
آفرينش هاي فرهنگي و هنري كانون تهران، 
آنديا حيدري ۶ ساله عضو مركز فرهنگي 
هنري شماره يك كانون كرمانشاه، ميالد 
صادقي ۱۷ ساله عضو مركز فرهنگي و هنري 
شماره پنج كانون اردبيل، مبينا عبداهلل يار 
۱۷ ساله از مركز فرهنگي و هنري شماره 
پنج كانون كرمان، اسرا بدلي ۹ ساله عضو مركز فرهنگي 
وهنري ش��ماره دو كانون مشكين شهر استان اردبيل، 
نهال ديده بان ۵ س��اله عضو مركز كانون بهبهان استان 
خوزستان، موفق به كسب نشان و ديپلم افتخار اين رقابت 
شدند. كانون در اين مسابقه هنري با ارسال۵۱۲ اثر نقاشي 
اعضاي خود شركت كرده بود. اسامي تمامي برگزيدگان 
و دريافت كنندگان ايراني ديپلم افتخار و گواهي شركت از 
سيزدهمين مسابقه بين المللي هنر و گرافيك »سرزمين 
مادري« كشور بالروس در پايگاه خبري كانون به نشاني 

www.kanoonnews.ir منتشر شده است.

كارگردان »استاد نوروز پينه دوز« با اشاره 
به آغاز اجراي اين نمايش از ۹ تير عنوان 
كرد، قرار است يكي از »شب هاي بخارا« به 
معرفي ميرزا احمد كمال الوزاره محمودي 
نويس��نده اين نمايش اختص��اص يابد. 
رحمت اميني نمايشنامه نويس، مدرس 
و كارگردان تئاتر درباره روي صحنه بردن 
نمايش »اس��تاد نوروز پينه دوز« به مهر 

گفت: نمايش »اس��تاد نوروز پينه دوز« قرار اس��ت از 
۹ تيرماه در تاالر قشقايي مجموعه تئاتر شهر اجراي 
عمومي خود را آغ��از كند. اين متن در س��ال ۱۲۹۸ 
توس��ط ميرزا احمدخان كمال ال��وزاره محمودي و با 
عنوان »نمايش اخالقي، ادبي، اجتماعي« منتشر شده 
و در تاريخ ادبيات نمايشي ايران جزو متون شاخص به 
حساب مي آيد تا جايي كه جمشيد ملك پور در كتاب 
۲ جلدي »تاريخ ادبيات نمايشي« به صورت كامل اين 
متن را منتشر كرده است.  اوادامه داد: ميرزا آقا تبريزي 

چهره شاخص آغازگر ادبيات نمايشي ما 
بوده اس��ت كه بع��د از وي طي چند دهه 
درام نويساني چون حس��ن مقدم، ذبيح 
بهروز و… نمايشنامه نويس��ي را تجربه 
كرده اند و من نيز در طول اين چند س��ال 
تالش كردم آثار اين درام نويسان را احيا 
كرده و نمايش هاي »جيجك عليشاه« و 
»جعفر خان از فرنگ برگشته« را به صحنه 
ببرم كه اجراي »اس��تاد نوروز پينه دوز« نيز در همين 
راستا اجرا مي شود و اين سه گانه را تكميل مي كند. اميني 
درباره ويژگي اين آثار بيان كرد: نكته جالب توجهي كه در 
اجراي اين نمايشنامه ها ديده ام اين است كه با وجودي 
كه اين آثار در ارايه ساختارهاي درام نويسي غربي نقص 
دارند اما از لحاظ شخصيت پردازي، حس و حال و زبان 
با فرهنگ ايراني همسو هستند و مشخص است كه يك 
فرد ايراني آنها را به نگارش درآورده است و همين مساله 

به بازيگر در ارايه درست نقش كمك زيادي مي كند.

مهدي و اديب رستمي، آلبوم »ملوديك 
س��يركلز« را در س��الن كينگزپليس 
انگلس��تان اجرا مي كنند و پس از آنها 
نيز قرار اس��ت كيهان كلهر و رامبرانت 
تريو به اج��راي برنامه بپردازند. مهدي 
و اديب رس��تمي پانزده��م تيرماه )۶ 
جوالي( در سالن كينگز پليس  لندن، 
آلبوم »ملوديك س��يركلز« را كه سال 

گذشته توانس��ت در بين ۱۰ اثر برتر سال ۲۰۱۸ از 
نگاه مجله  معتبر موسيقي »سانگالينز« انتخاب شود، 
اجرا مي كنند. اين اولين اجراي صحنه اي اين آلبوم 
در انگلستان است و مهدي رستمي و اديب رستمي 

با همنوازي سه تار و تمبك، قطعاتي در 
بيات ترك و اصفهان اجرا مي كنند. اين 
دو برادر از سال ۲۰۱۴ چندين كنسرت 
دونوازي در شهرها و سالن هاي مختلف 
انگلستان داش��ته اند. آنان سال ۲۰۱۷ 
نيز به دعوت س��الن باربيكن به همراه 
مايا يوسف نوازنده شناخته شده قانون 
كنس��رتي برگزار كردن��د و در بخش 
بعدي، كيهان كلهر و رامبرانت تريو به اجراي برنامه 
پرداختند. مه��دي و اديب رس��تمي براي معرفي 
موس��يقي ايران تاكنون كنسرت هاي متعددي در 

كشور انگلستان برگزار كرده اند. 

مراسم تشييع و خاكسپاري ناصر امامي، 
شاعر، نويسنده و روزنامه نگار با حضور 
اهالي فرهنگ و هنر و جمعي از مسووالن 
استاني در شيراز برگزار شد. در ابتداي 
اين مراسم كه سه شنبه، ۲۱ خردادماه 
برگزار شد پيام محسن جوادي، معاون 
فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
خوانده شد. سپس داريوش نويدگويي، 

ناشر، به بيان بخش هايي از زندگي و ابعاد شخصيتي 
ناصر امام��ي پرداخت و تاكيد كرد كه بس��ياري از 
فعاليت هاي فرهنگ��ي و ادبي و امور خير با حضور و 
مشاركت او به سامان رسيد. نويدگويي با بيان اينكه 
امامي يك شخصيت فرهنگي به شمار مي رفت كه 

انسانيت را به خوبي آموخته بود و به اين 
آموزه ها عمل مي كرد، افزود: اگر خودمان 
قدر يكديگر را ندانيم چه كسي بايد قدر 
بداند؟! اينها سرمايه هاي كشور هستند 
اما يك قطع��ه براي دفن اي��ن بزرگان 
نداريم. مدير انتشارات نويد شيراز با گله 
از نبود امكاني ب��راي دفن هنرمندان و 
اهالي ادب در قطعه اي مختص آنان بيان 
كرد: تصور مي كردم اس��تاندار فارس در اين مراسم 
حضور داشته باشد. در ادامه سيروس رومي، شاعر و 
روزنامه نگار هم با سخت و دشوار دانستن فقدان ناصر 
امامي گفت: من مديون ناصر امامي بوده و هستم و 

هريك وامدار اين چهره ادبيات شهرمان هستيم. 

تاريخنگاري

پايان ماموريت شوارتسكف 
بيس��ت و دوم خرداد ۱۳۲۷، ماموريت هربرت نورمن شوارتسكف رييس هيات 
نظامي امريكا در ژاندارمري ايران به پايان رس��يد. او ب��ا آغاز جنگ جهاني دوم 
به عنوان رايزن ژاندارمري براي ش��ش س��ال به ايران آمده ب��ود.  ژنرال هربرت 
شوارتس��كف، پدر ژنرال نورمن شوارتس��كف جونيور؛ پس از جورج آلن، سفير 
اياالت متحده در تهران، قدرتمند ترين شخصيت امريكايي در ايران بود. او به شاه 
دسترسي داش��ت و به طور مداوم با نخست وزير ايران رايزني مي كرد و با رهبران 
قبيله هاي مهم دوس��تي داش��ت و حتي ارتباطاتش در خارج از تهران از سفير 
كشورش هم بهتر بود. او تربيت نيروهاي ژاندارمري را برعهده گرفت و به طور كلي 
در ماموريت هايش موفق بود. با پايان جنگ جهاني دوم ماموريت او تغيير كرد و قرار 
شد مانع از نفوذ كمونيسم در ايران و تسلط شوروي بر اين كشور شود.  اما ماجراي 
حضور شوارتس��كف پدر در ايران به همين سادگي نبود. او از سوي سي آي اي به 
ايران فرستاده شد تا ش��اه را براي بازگشت به قدرت در قامت يك حاكم متقاعد 
كند. ظاهرا قرار بود نيروهايي را ب��راي ژاندارمري آموزش دهد. اگرچه برخي از 
تحليلگران گفته اند كه اين نيرو ها از   همان ابتدا با اين هدف آموزش داده ش��دند 
كه به حافظان امنيتي سلطنت محمدرضا شاه تبديل شوند و در واقع هسته اصلي 
ساواك از همين جا شكل گرفت. شوارتسكف از بازيگران اصلي كودتاي ۲۸ مرداد 
بود. بر اساس اسناد وزارت امور خارجه امريكا، اول آگوست ۱۹۵۳، شاه در مالقات 
با ژنرال شوارتسكف از امضاي حكم عزل دكتر محمد مصدق و انتصاب سرلشكر 
زاهدي خودداري كرد. او به شوارتسكف گفت كه به حمايت ارتش از خود در برابر 
مصدق ترديد دارد. بر اساس اسناد، در اين مالقات، شاه كه قويًا معتقد بود در كاخ 

شنود نصب شده، ژنرال شوارتسكف را به سالن رقص بزرگي برد و ميز كوچكي را 
درست وسط اتاق گذاشت و به ژنرال هم اصرار كرد پشت همان ميز بنشيند و حرف 
بزند. ژنرال شوارتسكف پدر، در سال ۱۹۵۸ درگذشت، اما فرزندش كه به خاطر 

ماجراجويي در سنين نوجواني به تهران آمده بود، راه او را ادامه داد.

میراثنامه

بي توجهي دامغان به امامزاده ايلخاني
ساخت آشپزخانه در حريم امامزاده جعفر)ع( در 
ش��هر دامغاِن سمنان با وجود مخالفت ميراثي ها، 
به تجهيز كارگاه رس��يده و تاسيسات آن در حال 
اضافه ش��دن اس��ت. يعني آن قدر اي��ن كار براي 
متوليان امامزاده اهميت دارد كه س��ه اثر تاريخي 
شهر باس��تاني دامغان پش��يزي براي شان ارزش 
ندارد و پيگيري ه��اي ميراث فرهنگ��ي از طرف 
مسووالن ش��هري استان نيز پشت گوش انداخته 
شد! داستان ساخت اين آشپزخانه از حدود ۱۵ ماه 
پيش آغاز ش��د، وقتي متوليان امامزاده جعفر)ع( 
در ش��هر دامغان كه قدمت اش ب��ه دوره ايلخاني 
مي رسد و از قضا در فاصله چند متري و بقعه چهل 
دختران و كاروانسراي ش��اه عباسي شهر دامغان 
ق��رار دارد، به اين نتيجه رس��يدند ك��ه براي اين 
امامزاده نياز به فضاهاي خدماتي مانند نمازخانه 
بزرگ تر، سرويس هاي بهداش��تي، آشپزخانه اي 
كوچك، خانه س��رايدار و چند مغ��ازه دارند. آنها 
براس��اس مصوبات ميراث فرهنگي موظف بودند 
تا براي هر اقدامي كه قص��د انجامش را در حريم 
بناهاي تاريخي دارند، به اين سازمان اطالع دهند. 
اداره اوقاف اس��تان، با پيشنهاد طرحي به ميراث 
فرهنگي قصدش را اعالم كرد، آن هم با بررس��ي 
در ش��وراي فني ميراث فرهنگي استان به كميته 
فني س��ازمان ميراث فرهنگي در تهران فرستاده 
ش��د كه در آن كميته رد شد. با مذاكره شهرداري 
و اوقاف استان، ش��هرداري اعالم مي كند كه پول 
اجرايي ش��دن طرح را پرداخت مي كند، علي رضا 
انيسي كارشناس پيشكس��وت ميراث فرهنگي با 
ش��هرداري وارد مذاكره مي شود تا طرح بر اساس 
ضوابط ميراث فرهنگي اجرايي ش��ود و آن طرح 
مصوبه كميته فني تهران را گرفت. اما در اين ميان 
وقتي طرح هنوز در ميراث فرهنگي بررسي نشده 
بود چه برس��د به تاييد، كاِر گودبرداري را ش��روع 

كردند و ارديبهشت ۹۸ زماني كه طرح به صورت 
نهايي تصويب شد، آنها آرماتور بندي و بتون ريزي 
و احداث تأسيسات را آغاز كردند! اكنون براساس 
آنچه ش��هرداري سمنان به ميراث فرهنگي اعالم 
كرده، طرح در حال احداث متوليان امامزاده، فعاًل 
يك سالن غذاخوري با حدود هزار متر است كه كل 
طرح آن دو طبق��ه در زير زمين و يك طبقه روي 
زمين را شامل مي شود، در واقع پروانه صادر شده 
از ش��هرداري، در شرايطي كه ميراث فرهنگي آن 
را نديده و تاييد نكرده، يك عمل خالف اس��ت. از 
سوي ديگر با توجه به گودبرداري عميق انجام شده 
در حريم اين س��ه بناي تاريخي كه نشان مي دهد 
پروژه در دست اقدام بيش از يك طبقه زيِر زمين 
است، شهرداري منطقه، درخواست توقف عمليات 
را مي دهد كه با توج��ه به احداث بنا و مغايرت آن 
با پروانه س��اخت، كار بايد متوقف شود، اما اتفاقي 

رخ نمي دهد و از س��وي ديگر قرار است يك طبقه 
روي زمين س��اخته ش��ود. اين در حالي است كه 
ش��هرداري حتي توقف عمليات را به دليل ارتفاع 
۹ متري گودبرداري اعالم مي كند نه شكايت هاي 
ميراث فرهنگي از نداشتن مجوِز طرِح اين منطقه 
تاريخي در منطقه اي كه به گفته برخي كارشناسان 
حتي امكان وجود اليه هاي تاريخي و فرهنگي در 
اين منطقه ايلخاني وجود دارد. مصطفي يغماييان، 
معاون ميراث فرهنگ��ي اداره كل ميراث فرهنگي 
استان سمنان به ايسنا مي گويد: متأسفانه پروژه 
توس��ط متوليان امام��زاده همچن��ان ادامه دارد 
و تاكنون حت��ي تجهيز كارگاه ص��ورت گرفته و 
تأسيسات نيز به آن اضافه شده است، با وجود اينكه 
شهرداري دامغان در نامه اي رسمي اعالم كرده كه 
ادامه عمليات و پروانه ساختماني خالف است، اما 

اوقاِف استان همچنان كار پروژه را جلو مي برد.

ايستگاه

ادعاي مايكل داگالس عليه 
اسپيلبرگ

انيميشن المپيك ژاپن ۲۰۲۰ 
ساخته مي شود

ماي��كل داگالس بازيگر 
سرش��ناس ادع��ا ك��رد 
اسپيلبرگ براي مخالفت 
ب��ا محص��والت اچ بي او 
نگذاش��ت تا نخل طالي 

كن به وي اهدا شود.
به گزارش ورايتي، مايكل 
داگالس در گفت وگويي 

از احساسش پرده برداش��ت و ادعا كرد در جشنواره 
فيلم كن ۲۰۱۳ كه وي با فيلم »پش��ت چلچراغ« 
حضور داشت و اسپيلبرگ رييس هيات داوران بود، 
وي از جايگاهش استفاده كرد تا مانع اهداي جايزه به 
اين بازيگر ش��ود. داگالس گفت: اسپيلبرگ رييس 
هيات داوران جشنواره فيلم كن آن سال بود و من هم 
در كن حضور داشتم. شايعات حكايت از اين داشت 
كه من بازيگر مرد منتخب براي دريافت جايزه كن 
هستم، اما اين طور نشد چون فيلم متعلق به اچ بي او 
بود – يعني يك فيلم تلويزيوني هر چند در سينما هم 
به نمايش درآمد. اسپيلبرگ همواره ابراز ترديد كرده 
كه فيلم هايي كه براي استريمينگ يا تلويزيون ساخته 
مي شوند بتوانند از جايگاه فيلم هايي كه براي سينما 
ساخته مي شوند برخوردار و شايسته دريافت نامزدي 
اسكار باشند. »پشت چلچراغ« براي اچ بي او ساخته 
ش��ده بود و براي نخستين بار در جشنواره فيلم كن 
۲۰۱۳ ديده و چند هفته بعد راهي سينماها شد. در 
نهايت اين بروس درن بود كه جايزه بهترين بازيگر مرد 
كن آن سال را براي »نبراسكا« دريافت كرد و داگالس 
بعداً جايزه امي و گلدن گل��وب را براي اجراي نقش 
ليبراچي در فيلم زندگينامه اي كه استيون سودربرگ 
ساخته بود، كسب كرد. داگالس گفت: به نظرم بايد 
از اين ايده دست بردارند؛ مخصوصًا وقتي فيلم يكي، 
دو هفته در سينماها هم به نمايش درمي آيد شايسته 
است كه با آن مثل يك فيلم سينمايي رفتار شود. اين 
بازيگر افزود: تقريباً همه استوديوها »پشت چلچراغ« 
را رد كرده بودند و اين اچ بي او بود كه آن را س��اخت و 
توزيع كرد. اين سخنان را مايكل داگالس در گفت وگو 
با بنسيو دل تورو در برنامه »بازيگران درباره بازيگران« 
مطرح كرده كه در دو نوبت در تاريخ ۱۸ و ۲۰ ژوئن در 

PBS پخش مي شود.

اس��توديو پون��اك براي 
ساخت انيميشني براي 
نماي��ش پيش از ش��روع 
بازي هاي المپيك توكيو 
۲۰۲۰ انتخاب ش��د.  به 
گزارش ورايتي، استوديو 
پوناك ك��ه يوش��ياكي 
نيش��يمورا تهيه كننده 

پيشين استوديو جيبلي مديريت آن را بر عهده دارد با 
همكاري كميته بين المللي المپيك، انيميشني كوتاه 
براي نمايش پيش از شروع بازي هاي المپيك توكيو 
مي سازد. اين خبر ديروز در روز افتتاحيه جشنواره 
بين المللي انيميشن انسي مطرح شد. اين در حالي 
است كه ژاپن امسال به عنوان كشور مهمان در اين 
رويداد حضور دارد و نيشيمورا از اعضاي هيات داوران 
فيلم بلند آن است. نيشيمورا تهيه كننده »داستان 
شاهزاده خانم كاگويا« و »وقتي مارني آنجا بود« براي 
استوديو جيبلي است. او سال ۲۰۱۵ جيبلي را ترك 
و استوديو پوناك را راه اندازي كرد. او در اين باره گفت: 
انيميشن رسانه اي جادويي براي قصه گويي و در همه 
فرهنگ ها قابل درك است. امسال در جشنواره انسي 
اولين نمايش »قهرمانان فروتن« كه مجموعه اي از سه 
فيلم كوتاه از توليدات پوناك است ديده خواهد شد. 
هيروماسا يونيباياشي، يوشي يوكي موموسه و آكيكو 
ياماشيتا سه انيماتور برجسته اي هستند كه قباًل در 

استوديو جيبلي كار مي كردند.

بدهي دوران رسول خادم؛ ۵ ميليارد + ۴۵ هزار فرانك

سرنوشت »مجيدي و تيم اميد« در ستاد عالي بازي هاي المپيك

خزانه دار و ذي حساب فدراسيون كشتي 
گفت: بدهي هاي فدراس��يون كشتي تا 
پايان دوره مديريت رسول خادم حدود ۵ 
ميليارد تومان به اضافه ۴۵ هزار فرانك سوييس است. 
محمدحسين حيدريان درباره انتشار برخي اخبار مبني 
بر بدهي ۲۴ ميليارد توماني فدراسيون كشتي مربوط 
به دوره ۷ ساله حضور رسول خادم در اين فدراسيون 
به ايسنا گفت: مديريت قبلي فدراسيون اواخر مهرماه 
سال ۹۲ فدراسيون كش��تي را با بيش از ۱۳ ميليارد 
تومان بدهي تحويل گرفت. امروز با وجود افزايش بودجه 
فدراسيون از ۴ ميليارد به بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان 
كه ۸۰ درصد آن از منابع غير نقدي بوده است، بدهي 
فدراسيون چيزي حدود ۵ ميليارد تومان است. او افزود: 
۴۵ هزار فرانك نيز بدهي است كه اين ۴۵ هزار فرانك 
نيز مربوط به دوره مديريتي پيش از بهمن ماه ۹۷ بوده 

است يعني حدود ۶۵۰ ميليون تومان. 

با لغو جلس��ه فوق العاده هيات اجرايي كميته ملي 
المپيك و برگزاري س��تاد عالي بازي ها به احتمال 
زياد تكليف س��رمربي تيم ملي فوتبال اميد ش��نبه 
هفته آينده در اين جلسه مشخص مي شود. پس از 
اينكه فرهاد مجيدي از س��وي فدراسيون فوتبال به 
عنوان س��رمربي تيم ملي فوتبال اميد انتخاب شد، 
كميته ملي المپيك نس��بت به اين مساله واكنش 
نش��ان داد و اعالم كرد اين تواف��ق بايد با هماهنگي 
وزارت ورزش و كميته ملي المپيك و در جلسه ستاد 
عالي بازي ها انجام مي شد. بر اين اساس فدراسيون 
فوتبال نيز انتخاب مجيدي به عنوان س��رمربي تيم 
ملي اميد را رس��ما اعالم نكرد و رييس فدراس��يون 
فوتبال نيز بالفاصله براي حل اين مش��كل به ديدار 
رييس كميته ملي المپيك رفت. اكنون خبر رسيده 
كه پس از اين اتفاقات، به احتمال زياد در جلسه ستاد 

عالي بازي هاي المپيك - شنبه ۲۵ خرداد - تكليف 
سرمربي تيم ملي فوتبال اميد مشخص خواهد شد.

كميته ملي المپيك پيش از اين تصميم داشت جلسه 
فوق العاده هيات اجرايي را در روز شنبه برگزار كند 
اما اين جلس��ه لغو شد و قرار است جلسه ستاد عالي 
بازي هاي المپيك در همان روز برگزار شود. مسووالن 

فدراسيون فوتبال هم در اين جلسه حاضر خواهند بود. 
اما خبر ديگر از فوتالي اينكه بخشي از طلب كروات ها 
آماده شد. باشگاه پرس��پوليس بخشي از مطالبات 
س��رمربي تيمش را تهيه كرده تا به او پرداخت كند. 
پس از تالش هاي فراوان، مديران باشگاه پرسپوليس 
توانستند مبلغ مطالبات برانكو ايوانكوويچ را فراهم 
كنند تا با پرداخت به او قرارداد س��ال آينده خود را با 
اين مربي همچنان باقي نگه دارند. با وجود اينكه پيش 
از اين ايرج عرب اعالم كرده بود برانكو و دستيارانش 
حدود يك ميليون يورو طلبكار هستند اما در نهايت 
مبلغ ۶۰۰ هزار يورو فراهم شده تا به برانكو پرداخت 
شود. با توجه به مشكالت تحريم امكان واريز پول به 
حساب برانكو وجود ندارد، پرسپوليسي ها در تماسي 
با سرمربي تيم ش��ان از او خواستند پس از حضور در 

تهران، نقدا مطالبات را دريافت كنند. 

ورزشي
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