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بهاره مهاجري|
ميلتون فريدمن،  اقتص��اددان و برنده جايزه نوبل 
اقتصادي مي گويد »وقتي قرار است شرايط تغيير 
كند، ابزار الزم قطعًا فراهم مي شود.« تعبير ديگر 
اين جمله كوتاه آن اس��ت كه اگر اب��زاري فراهم 

نيست يعني آنكه قصد بر تغيير شرايط نيست.
نگاهي كوتاه به اتفاقات اخير كشور مي تواند شاهد 

ادعاهايي باشد كه در اينجا مطرح مي شود: 
نخس��ت آنكه دونالد ترام��پ از زم��ان به قدرت 
رس��يدن در اياالت متحده امريكا، همواره تاكيد 
مي كرد )الاقل هر س��ه ماه يك بار در زمان تاييد 
برجام( كه توافق برجام را قبول ن��دارد؛  بنابراين 
چنانكه پيش از اين در يادداشت ها و سرمقاله هاي 

روزنامه تعادل آمد ...

  احسان شمشيري|
 روز دوشنبه 12 ش��هريور 97 با وجود آنكه اتحاديه 
طا و فعاالن بازار اع��ام كردند كه ن��رخ ارز در بازار 
آزاد روب��ه افزايش اس��ت و دالر آزاد از م��رز 12 هزار 
تومان عبور ك��رده و به 12350 توم��ان و يورو نيز به 
14 هزار تومان رسيده، اما مش��اهدات خبرنگارما از 
صرافي هاي فردوسي نشان مي دهد كه دالالن فقط 
خريدار ارز بودند و براي فروش ارزي ارايه نمي دادند. 
براين اس��اس، نرخ دالر در يك شرايط كاذب و رواني 
در حال افزايش بوده است.  به گزارش »تعادل«، يكي 
از فعاالن بازار ارز به خبرنگار ما گفت: روز دوش��نبه، 
جو بازار سوداگري وس��فته بازي و خريد ارز با انتظار 
افزايش نرخ آن بوده و كساني كه ارز دارند، فروشنده 
نيس��تند.  به دنبال اين افزايش نرخ ارز و دالر در بازار 
آزاد، در حالي كه نرخ هر انس ط��اي جهاني بدون 
تغيير 1200 دالر معامله مي شود به دليل رشد نرخ 
دالر آزاد، هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
امامي در بازار تهران با 190 هزار تومان افزايش نسبت 

به روز يك شنبه...

محمود خاقاني|
كارشناس بين المللي انرژي |

برخي از مجلس��يان محترم همه را در مشكات 
كش��ور مقصر مي دانند اال خودش��ان! در حالي 
كه خود هم در مش��كات س��هم دارن��د. برخي 
مجلسيان ما با خوب نظارت نكردن، خوب قانون 
وضع نكردن، بدون بررسي كافي سخن گفتن و 
نظير آنها در به وجود آوردن شرايط فعلي كشور 
نقش دارند. مجلسيان ما در مجلس هفتم قانون 
برنامه چهارم را ناديده گرفتند و افزايش تدريجي 
قيمت فرآورده ه��اي نفتي را متوق��ف كردند و 
بنزين را درليتري 80 تومان به بهانه اينكه تورم 

افزايش پيدا نكند تثبيت كردند ...

با دستور جهانگيري وزارت راه و شهرسازي موظف شد ظرف 6 ماه انتقال مركز سياسي را امكان سنجي كند

انتقال پايتخت در دستور كار دوباره دولت

    رييس قوه قضاييه تصريح كرد
مفاد استجازه اخير از رهبر انقالب حالت موقت دارد

آيت اهلل آملي الريجاني تاكيد كرد: مفاد اس��تجازه اخير از رهبر معظم انقاب، براي 
همين برهه خاص بوده و حالت موقت دارد و علي القاعده اگر بخواهيم چنين مواردي 

دايمي شود، تشريفات تقنيني خود را طي خواهد كرد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت اهلل صادق آملي الريجاني در جلسه 
مسووالن عالي قضايي در بخشي از س��خنان خود به برخي اظهارات در پي استجازه 
رييس قوه قضاييه از رهبر معظم انقاب اشاره كرد و گفت: دركشور در ماه هاي اخير بر 
اثر فشارهاي دشمن و سودجويي برخي افراد، تاطم هايي در بازار ارز، سكه، طا و ... 
پديد آمد و طبيعتًا موجب نگراني مردم شد. برخورد ما با مفاسد اقتصادي نيز هيچگاه 
متوقف بر امر خاصي نبوده و جريان داشته اما در اين شرايط احساس شد كه بايد براي 

تسريع در رسيدگي ها، برخي صاحيت ها و تشريفات رسيدگي ها تغيير كند.
آيت اهلل آملي الريجان��ي افزود: برخي پس از اين اس��تجازه و پاس��خ رهبر معظم 
انقاب، ش��روع كردند به ايراد گرفتن و اتهام زدن و توهين كردن كه چرا دستگاه 
قضايي با وجود اين همه قواني��ن و مقررات، براي برخورد با مفاس��د اقتصادي از 
مقام معظم رهبري اجازه گرفته اس��ت. عربها تعبير كوتاه��ي دارند كه مي گويد 
»ُعذُرك جهُلك«. اصل همه اين اتهامات و توهين ها بر يك اس��اس باطل است و 
آن اينكه ما براي برخورد با مفاسد اس��تجازه كرده ايم در حالي كه چنين نسبتي 

كاما كذب و خاف و نوعي فرافكني است.
او ادامه داد: كجاي بندهاي اين استجازه دال بر اين است كه در اصل برخورد با مفاسد 
اجازه گرفته ايم؟ اين نسبت ها و سخنان حاش��يه اي آن، عاوه بر اينكه سخن خاف 
واقعي است، توهين به دستگاه قضايي، مسووالن عالي قضايي و بلكه بااللتزام توهين 

به مقام معظم رهبري است. 
وي افزود: گويي ايش��ان امروز به دس��تگاه قضايي اج��ازه داده اند كه با مفاس��د 
اقتصادي برخ��ورد كنيد. واقعا چرا ع��ده اي خود را عقل كل حس��اب مي كنند و 
ديگران را فاقد حداقل ادراك؟ اين چه خودخواهي و خودپس��ندي قبيحي است 
كه عده اي دچار آن شده اند؟ آيا اساسا ممكن است كه عده اي دور هم جمع شوند 
و بعد با مشورت يكديگر به اين نتيجه برسند كه براي برخورد با مفاسد اقتصادي 
از مقام معظم رهب��ري اجازه بگيريم؟ چ��را عده اي تاش مي كنن��د براي مطرح 
كردن خود و اهواي فاس��ده اي كه بر مردم پوشيده نيس��ت و رسيدن به آرزوهاي 

دور و دراز خود به قوه قضاييه نسبت هاي خاف بدهند؟
او اظهار داش��ت: آنچه ما در خصوص آن از مقام معظم رهبري اجازه گرفتيم عبارت 
اس��ت از يكس��ري صاحيت ها و امور مربوط به ش��كل رس��يدگي ها تا تس��ريع در 
رسيدگي ها در اين مقطع خاص ميسر شوند. كساني كه مي گويند اين همه قوانين و 
آيين نامه داريم، بفرمايند مواردي كه در اين استجازه آمده است، در كدام يك از قوانين 
و آيين نامه ها وجود دارد؟ داللت هاي قانون كاما روش��ن است، اما آنچه ما استجازه 
كرديم در قوانين نبوده است. او خاطرنش��ان كرد: به عنوان مثال، برخي از مواد قانون 
مجازات اخالگران در نظام اقتصادي كشور، نسخ ش��ده بود كه با استجازه اخير، در 
واقع اين مواد را احيا كرديم. ما در مورد صاحيت دادگاه ها اس��تجازه كرديم. كجاي 
قوانين داشتيم كه بدون احاله، يك پرونده را به عنوان مثال از سيستان و بلوچستان به 
تهران بياوريم؟ كجاي قوانين داشتيم كه رسيدگي، يك مرحله اي باشد؟ واقعا برخي 

انتقادات اگر نگوييم مغرضانه است، دست كم از روي جهالت است.
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سخنگوي وزارت امور خارجه برگزاري نشست سران ايران، 
روسيه و تركيه در تهران را گامي در جهت پيشرفت صلح، 
امنيت و ثبات در سوريه دانست؛ در عين حال گفت كه در 
اين نشست عاوه بر موضوع سوريه، درباره موضوعات مورد 

عاقه اين سه كشور نيز بحث و تبادل نظر مي شود.
بهرام قاس��مي روز دوشنبه در نشس��ت خبري در پاسخ به 
س��وال خبرنگاري درباره نشست سران س��ه كشور ضامن 
آستانه در تهران اظهارداشت: اين نشست در ادامه چندين 
دور جلسات كارشناس��ي و وزيران خارجه ايران، روسيه و 

تركيه است كه در آستانه قزاقستان برگزار شد.
وي افزود: تصور اينكه با يك نشس��ت مساله ديرپايي چون 
سوريه حل مي شود، منطقي نيس��ت ولي همچنان راهكار 

سياسي تنها مسير ممكن است.
س��خنگوي وزارت امور خارجه يادآور ش��د: قطعا نشست 
تهران مي تواند به پيشرفت صلح و امنيت و ثبات در سوريه 
كمك كند و اميدوارم نشست كارآمدي براي مردم منطقه 
و به خصوص س��وريه باشد. وي در پاس��خ به سوال ديگري 
درباره نشست روز جمعه سران سه كشور و اينكه آيا در اين 
نشست عاوه بر موضوع سوريه، مسائل ديگري هم مطرح 
مي شود، اظهار داشت: نشست س��ران سه كشور تاثيرگذار 
و قدرتمند منطقه قطعا نمي تواند ب��ه يك موضوع منتهي 
شود و حتما در كنار بحث سوريه آخرين تحوالت منطقه و 
مسائل بين المللي و همكاري هاي دو جانبه مورد عاقه هر 

سه كشور هم مورد بحث و گفت وگو قرار مي گيرد.
س��خنگوي وزارت امور خارجه يادآور ش��د: پيشنهادهاي 
زيادي براي بحث و گفت وگو در اين نشس��ت مطرح شده 
و اميدوارم در فرصت كافي اين موضوعات توس��ط س��ران 
سه كشور مورد بررسي قرار گيرد و همانند گذشته تاثيرات 

اساسي براي صلح و ثبات منطقه داشته باشد.
قاسمي همچنين در پاسخ به اين س��وال كه آيا روز جمعه 
پيمان سه جانبه پولي بين سه كشور امضا مي شود، اظهار 
داشت: موضوعات بسياري در دستور كار اجاس سران سه 
كشور اس��ت كه آنها در نشس��ت خبري روساي جمهوري 
ايران، روس��يه و تركيه در پايان اين اجاس اطاع رس��اني 
مي شود.وي همچنين در پاسخ به س��والي درمورد حضور 
وزير امور خارجه در جلسه روز گذشته مجلس و پاسخ هاي 
ظريف به س��واالت نمايندگان تصريح كرد: جامعه روشن 
بين است و مس��ائل را به خوبي پيگيري مي كند و شناخت 
خوبي از رون��د تحوالت و رفتار مس��ووالن و ارگان ها دارد و 

مردم خوب و بد را در حوزه هاي مختلف متوجه هستند.
وي افزود: اينكه برخي مواردي كه روز گذش��ته مطرح شد 
تاثيري بر مردم و نوع نگاه آنها ب��ه وزارت خارجه دارد يا نه، 
فكر مي كنم بيشتر اين مس��اله را بايد به عنوان يك مساله 
شخصي ديد كه نسبت به مسووالن وزارت خارجه صورت 
گرفته اس��ت. س��خنگوي وزارت امور خارجه خاطرنشان 
كرد: ب��ا توجه به نوع ماهي��ت وزارت ام��ور خارجه، ممكن 
است برخي نس��بت به رويه اين وزارتخانه انتقاداتي داشته 

باشند و هيچ ايرادي هم ندارد. قاس��مي تاكيد كرد: ما هم 
در چارچوب منافع و مصالح كشور پاسخ مي دهيم و برخي 
اوقات هم به خاط��ر حفظ منافع ملي س��كوت مي كنيم و 

تاريخ هم قضاوت خود را خواهد داشت.
وي اضافه ك��رد: هر نوع رفتار و گفت��اري در داخل تا حدي 
مي تواند آثاري هم در بي��رون از مرزها بگذارد چرا كه ديگر 

كشورها هم مسائل ايران را رصد و تحليل مي كنند.
س��خنگوي وزارت امور خارج��ه همچني��ن در خصوص 
برخي پيش��نهادهاي اروپا در قالب برجام اظهار داشت: در 
بحث همكاري هاي آتي ميان ايران و اروپا چند ماه اس��ت 
كه رفت و آمدهايي انجام و پيش��نهاداتي ارايه مي شود كه 
در حال بررسي است. قاسمي افزود: هنوز آنگونه كه انتظار 
ما بوده به مرحله نهايي نرس��يديم و اميدوارم در زمان باقي 
مانده بتوانيم به نتيجه خوبي با اروپا برسيم و آنها بتوانند از 
اين آزمون س��ربلند بيرون آيد و نظر ايران را جلب و منافع 
كشورمان را تامين كند. وي با بيان اينكه ما درباره حوزه هاي 
مختلف مالي، پولي، بانكي و مسائل ديگر اقتصادي با طرف 
اروپايي گفت وگوهاي زيادي داش��تيم، تاكيد كرد: در حال 
حاضر از بيان جزييات آن و مكانيس��م هايي كه وجود دارد، 

خودداري كرده و تا آينده صبر مي كنيم.
سخنگوي دس��تگاه ديپلماسي در پاسخ به س��والي درباره 
سفرهاي غيرمنتظره وزير امور خارجه به كشورهاي منطقه 
نيز اظهار داش��ت: اين س��فرها در ادامه سياس��ت خارجي 
ايران و استمرار رايزني با همسايگان به كشورهاي سوريه، 
پاكس��تان و تركيه انجام شد. وي افزود: س��فر به تركيه در 
ادامه رايزني ه��اي قبلي با مقامات تركيه بود كه بر اس��اس 
نيازهاي دوجانبه، مسائل منطقه اي منطقه اي و بين المللي 
گفت وگوهايي انجام ش��د و اين گفت وگوها در شكل بهتر 
و بيشتر استمرار خواهد داش��ت. وي يادآور شد: اين سفر، 
سفر مفيد، س��ازنده و به هنگام بود و اميدوارم نتايج خوبي 
در آينده داشته باش��د. وي همچنين درباره سفر ظريف به 
پاكستان اظهار داشت: اين س��فر، نخستين سفر يك مقام 
خارج��ي در دولت جديد پاكس��تان بود كه نش��ان دهنده 

اهميت روابط دو كشور و نگاه ايران به همسايگان است.
به گفته سخنگوي وزارت امور خارجه، وزير امور خارجه در 
اين س��فر ديدارهاي مفصلي با مقامات عاليرتبه پاكستاني 
داش��ت و درباره رواب��ط دو جانبه، حوزه ه��اي اقتصادي و 
غيراقتصادي رايزني ك��رد و قول و قرارهاي��ي براي ارتقاي 

روابط به خصوص در حوزه اقتصادي گذاشته شد.
قاسمي همچنين درباره سفر ظريف به سوريه اظهار داشت: 
ظريف امروز در س��وريه با رييس جمهوري، نخست وزير و 
وزير امور خارجه اين كش��ور دي��دار و گفت وگوهاي الزم 
انجام مي شود. وي در پاسخ به سوالي درباره عمليات ارتش 
سوريه در ادلب ونحوه همكاري ايران در اين عمليات گفت: 
ادلب از موضوعات پيچيده اي اس��ت كه ب��ه عنوان آخرين 
سنگر شورش��يان مخالف دولت ملي سوريه است و عناصر 

تروريست در آن جا سكنا گزيده اند.

ايران

سخنگوي وزارت خارجه تاكيد كرد

نشست تهران فقط درباره سوريه نيست بهاره مهاجري|
معاون سردبير|

ميلتون فريدمن،  اقتصاددان و برنده جاي��زه نوبل اقتصادي 
مي گويد »وقتي قرار است شرايط تغيير كند، ابزار الزم قطعًا 
فراهم مي شود.« تعبير ديگر اين جمله كوتاه آن است كه اگر 

ابزاري فراهم نيست يعني آنكه قصد بر تغيير شرايط نيست.
نگاهي كوتاه به اتفاقات اخير كشور مي تواند شاهد ادعاهايي 

باشد كه در اينجا مطرح مي شود: 
نخست آنكه دونالد ترامپ از زمان به قدرت رسيدن در اياالت 
متحده امريكا، همواره تاكيد مي كرد )الاقل هر سه ماه يك بار 
در زمان تاييد برجام( كه توافق برجام را قبول ندارد؛  بنابراين 
چنانكه پيش از اين در يادداش��ت ها و سرمقاله هاي روزنامه 
تعادل آمد، دولتم��ردان ايران از حدود يكس��ال و نيم قبل با 
چنين تهديدي مواجه بودند و مي توانستند تمهيدات الزم را 

بينديشند. 
دوم، در آذر م��اه گذش��ته مع��اون اول رييس جمهوري در 
اباغيه اي تاكيد كرد شركت هاي پتروشيمي بايد ارز حاصل 
از صادرات را به كشور و شبكه بانكي بازگردانند. اين در حالي 
است كه ش��ركت هاي پتروش��يمي تا همين اواخر مرداد از 
بازگرداندن ارز به شبكه بانكي كشور خودداري كرده بودند. 
اصرار دولت به بازگش��ت ارز و تمرد پتروشيمي ها به عنوان 
مهم تري��ن صادركنن��دگان غيرنفتي مهم ترين س��يگنال 
در خص��وص كمبود ارز ب��ود و همين اباغي��ه در آن مقطع 
ش��اخك هاي دالالن را حس��اس كرد و روند خري��د دالر و 
جم��ع آوري آن از بازار به انح��اء مختلف آغاز ش��د و به نوبه 
خود اقتصاد را با بحراني مواجه كرد ك��ه كماكان ادامه يافته 
و احتماال ادام��ه خواهد يافت. آثار اي��ن بحران بر بخش هاي 
مختلف اقتص��اد را مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش��ي 
به خوبي تبيين كرده و نش��ان داده است تمامي بخش هاي 
اقتصادي كش��ور ارزش افزوده منفي را تا پايان س��ال جاري 

تجربه خواهند كرد. 
سوم، ش��روع بحران ارزي باعث اتخاذ سياست هايي مثل ميخ 
كوب كردن نرخ ارز شد كه به نظر مي رسد نه تنها اشتباه بوده 
بلكه خس��ارات زيان باري را هم بر اقتصاد تحميل كرده است. 
كليات اين موضوع را رييس كل جديد بانك مركزي روز شنبه 

در همايش بانكداري اسامي مطرح كرده است. اگر دولتمردان 
اقتصادي م��ا كمي به گذش��ته سياس��ت هاي ارزي كش��ور 
برمي گشتند متوجه مي ش��دند كه سياست تك نرخي كردن 
ارز،  جز در ي��ك مقطع ده��ه 1380، در دوره هاي ديگر جواب 
نداده اس��ت. اين سياس��ت هرچند روي كاغذ درست است اما 
اوال شرايط مطلوب مي طلبد و ثانيا نرخ ارز بايد با واقعيت هاي 
اقتصاد همخواني داشته باشد. در اين خصوص حتي حسنعلي 
مهران،  رييس كل بانك مركزي در سال هاي 1354 تا 1356، 
دوره اي كه ايران با وفور درآمد ارزي حاص��ل از صادرات نفت 
مواجه بود و دولت وقت او را مجبور كرد دالر را هفت تومان نگه 
دارد، به شدت با اين سياست مخالفت كرده بود و در نهايت هم 
ناچار به استعفا شد. شهامتي كه متاسفانه هيچكدام از روساي 
كل بانك مركزي دوران پس از انقاب نداشته اند. در آن سال ها 
شرايط از نظر درآمدي مهيا بود اما بهبود وضعيت رفاه مردم با 
پايين نگه داشته شدن نرخ ارز مترادف تلقي مي شد كه نتايج 

فاجعه بار آن در اقتصاد را ديديم.
چه��ارم، در زمانه بحران، دولت ها س��عي مي كنند ش��رايط 
را با مقررات نه خيلي پيچيده كنترل كنند، به نوعي مس��ير 
تامين نيازها و معيش��ت مردم را سهل تر س��ازند. اما در اين 
دوره شاهد بسياري از اتفاقات هستيم كه به نظر مي رسد نه 
تنها مسير تامين نيازها و معيشت مردم سهل تر نشده بلكه 
سخت تر و بعضا گران بارتر هم شده است. افزايش بي محاباي 
قيمت ها نش��ان مي دهد كه نظارت موثري ب��ر اقام اعمال 
نمي ش��ود، دولتمردان حداقل از ارديبهشت ماه كه ترامپ از 
برجام خارج شده بود، مي دانستند فاز اول تحريم ها از مرداد 
ماه آغاز مي ش��ود و تجربه هاي تاريخي هم نشان داده بود كه 
سوءاستفاده كنندگان به دنبال استفاده از اين شرايط هستند 
و اولين اقدام آنها احتكار كاال است ولي سياست گذاران، تازه با 
صدور بخشنامه و اباغيه ها بدنبال تثبيت شرايط قبل هستند 

كه بايد گفت از محاالت است.
با ارجاع به س��خن ميلتون فريدمن آيا نمي توان گفت كه 
نهادها و دس��تگاه هاي دولتي واقعا بدنبال تغيير ش��رايط 
نبوده اند؟! زيرا اگر مي بودند با توجه به تجربه هاي تاريخي 
مثل دوران جنگ تحميلي هشت س��اله تمهيدات الزم را 

مي انديشيدند. 

تعادل| نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
روز گذش��ته با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، رييس 
اتاق بازرگان��ي ايران و رييس كميس��يون اقتصادي مجلس 
شوراي اسامي برگزار شد. وزير صنعت، معدن و تجارت در 
در اين نشس��ت از ارسال نامه اي از سوي س��ه وزير كابينه به 
رييس جمهور و مع��اون اول خبر داد و گفت: در جلس��ه آتي 
ش��وراي پول و اعتبار، موضوع س��رمايه در گ��ردش تعيين 
تكليف خواهد شد. محمد شريعتمداري با اشاره به حذف ارز 

4200 توماني، كه پيشنهاد آن از سوي غامحسين شافعي، 
رييس اتاق ايران اعام شد، گفت: اين موضوع نيازمند بررسي 
كارشناسي دقيقي است، به اين معنا كه دولت تصميم به اعام 
اين نرخ به عنوان قيمت رسمي ارز در كشور گرفته است، اين 
در حالي است كه تصميم بر اين شده است كه فقط كاالهاي 
اساسي و حساس از اين نرخ برخوردار شوند و مابقي كاالها با 

ارز بازار ثانويه تامين اعتبار شود
ادامه در صفحه 14

سرمقاله

خبر

زنگ ها براي كه به صدا در مي آيد

در نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي مطرح شد

نامه سه وزير به روحاني



من؛ پسرجهانگيري
سرباز و ساكن ايرانم

 سپاه و ارتش مي توانند
 با هر تهديدي مقابله كنند

موفقيت هاي اصالح طلبان 
نتيجه جبهه اي عمل كردن  بود

دولت با محدوديت علماي 
اهل سنت مخالف است  

تعويق انتخابات هيات رييسه 
فراكسيون اميد

 صحبت پوتين درباره 
تحرکات شيميايی سوريه

تعادل| پس��ر اس��حاق جهانگيري در واكنش به 
فيلمي كه در فضاي مجازي به او منتسب شده است 
در اينستاگرام خود نوشت كه ما نه »ِفراري« داريم، نه 

از ايران عزيز »فراري« هستيم.
اخيرا در فضاي مجازي فيلمي از يك ِفراري طاليي 
و سرنشينان آن منتشر و ادعا شده است: اين بزرگوار 
پسر جهانگيري عزيزه كه در اسپانيا با ماشين فراري 

طالييش داره با پول ملت بيچاره فخر ميفروشه ....
پس��ر اس��حاق جهانگيري نيز در واكنش به انتشار 
اين فيلم در اينس��تاگرام خود نوش��ته اس��ت: من 
محمدحسين جهانگيري فرزند اسحاق جهانگيري 
دانش آموخته دكت��ري مديريت زنجي��ره تامين، 
اكنون مشغول انجام خدمت سربازي هستم. برادر 
كوچك ترم محمد حس��ام دانش آموز س��ال سوم 
دبيرستان است. دو خواهرم هم هر دو ازدواج كرده اند 

و ساكن تهرانند.

ايسنا| س��ردار پاس��دار اميرعلي حاجي زاده 
فرمانده نيروي هوافضاي سپاه با حضور در ستاد 
فرماندهي نيروي هوايي ارتش، با امير خلبان عزيز 

نصيرزاده فرمانده اين نيرو ديدار كرد.
امير خلبان عزيز نصيرزاده فرمانده نيروي هوايي 
ارتش در اين ديدار گفت: نيروي هوايي ارتش و 
نيروي هوافضاي سپاه در كنار هم مي توانند با هر 
نوع تهديدي مقابله كنند و به هيچ دشمني اجازه 

هيچ گونه جسارتي به كشورمان را نخواهند داد.
س��ردار حاجي زاده فرمانده نيروي هوافضاي سپاه 
پاس��داران انقالب اس��المي نيز در اين ديدار ضمن 
تبريك انتصاب امير نصيرزاده به سمت فرماندهي 
نيروي هوايي ارتش گفت: مجموعه هوافضاي سپاه و 
نيروي هوايي ارتش از گذشته ارتباطات تخصصي و 
تنگاتنگي باهم داشتند و بايد اين روابط ادامه دار باشد.

ايلنا| يك عضو شوراي عالي سياست گذاري 
اصالح طلب��ان گفت: اصالح طلبان ب��ا تكيه بر 
سياس��ت جبهه اي عم��ل كردن ك��ه در قالب 
ش��وراي عالي سياست گذاري ش��كل گرفت، 
ب��ه موفقيت هاي خوبي دس��ت پي��دا كردند. 
حال نباي��د به خاط��ر برخي ضعف ه��اي اين 
ساختار صورت مس��اله را پاك كرده و به دنبال 
تشكيل ساختار جديدي برويم. زهرا صدراعظم 
نوري گفت: جايي كه ام��روز در آن قرار داريم، 
با هزينه ه��اي زيادي به دس��ت آمده اس��ت. 
اصالح طلبان تالش زيادي كردند كه بتوانند در 
قالب يك جبهه عمل كنند و به صورت جبهه اي 

به موفقيت   هاي خوبي هم دست پيدا كردند. 

ايلنا| دستيار رييس جمهور در امور اقوام و اقليت ها 
از مخالفت دولت با محدوديت هاي اعمال شده براي 

علماي اهل تسنن خبر داد.
علي يونس��ي درب��اره اقداماتي ك��ه دولت براي 
رفع اي��ن محدوديت ها انجام داده اس��ت، افزود: 
ما صحبت هاي زي��ادي در اين خصوص با مراكز 
مختلف داش��ته ايم و اقدامات بسياري هم در اين 

رابطه انجام داده ايم.
او همچنين به مراس��م روز عيد قربان در كش��ور 
اش��اره كرد و يادآور شد: به منظور برگزاري بدون 
مشكل نماز عيد قربان اهل تسنن نيز تالش هايي 
داشتيم كه برگزاري نماز اين روز آنها بدون مشكل 

اقامه شد.

ايلنا| جالل ميرزايي عضو فراكس��يون اميد 
در توضيح داليل به تعوي��ق افتادن انتخابات 
هيات رييس��ه اين فراكس��يون و ارتباط اين 
مسئله با صحبت هايی که درباره تغيير ساختار 
ش��ورايعالی سياس��ت گذاری اصالح طلب��ان 
مطرح شده است، گفت: به هر حال شورايعالی 
سياس��ت گذاری اصالح طلبان، سياس��ت ها و 
روابط کل جريان اصالحات را تعيين می کند 
و قطعاً  اين مس��ئله ب��ر فراکس��يون اميد نيز 
بی تاثير نيست. او افزود: با اين حال علت اصلی 
اس��تيضاح هايی اس��ت که در مجلس مطرح 
اس��ت و آقای عارف باتوجه به اين که قرار بود 
روز سه شنبه جلس��ه استيضاح وزير آموزش و 
پرورش برگزار شود، اين مسئله را عنوان کرده 
بود که انتخابات به زمان ديگری موکول شود. 
درنهايت هيات رييسه به اين جمع بندی رسيد 

که انتخابات به تعويق بيفتد. 

اس�پوتنيك|  يوری اوش��اکوف، مشاور کاخ 
کرملي��ن، اع��الم کرده اس��ت ک��ه والديمير 
پوتين، رئيس جمهور روس��يه، در نشست خود 
با س��ران اي��ران و ترکي��ه در روز جمعه ممکن 
است درباره  تحرکات شيميايی سوريه رايزنی 
کند.  اوش��اکوف در  گفت وگويی ب��ا روزنامه 
ايزوس��تيا در پاسخ به س��والی درباره  تحرکات 
ش��يميايی عنوان کرد  : درباره اين مس��ئله به 
همراه تمامی جنبه های مسائل مرتبط با سوريه 
و مس��ائلی که به وخامت اوضاع )در اين کشور( 

منجر می شود،  صحبت خواهد شد.

روي موج خبر
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وزارت خارجه در نشستي تخصصي بررسي كرد

پيدا و پنهان كنوانسيون »خزر« 
گروه ايران|  

رژيم حقوقي كنوانس��يون درياي خزر را س��ران 5 كشور 
حاش��يه اين دريا امضا كردند؛ اما داس��تان آن براي ايران 
هنوز پايان نيافته اس��ت. در حالي كه 4 كشور ديگر، براي 
امضاي اين معاهده جش��ن برگزار كردند؛ در ايران درباره 
ابعاد آن ترديد و شبهات زيادي مطرح شده است. تا آنجا كه 
ابعاد سياسي-حقوقي كنوانسيون به موضوع اول جلسات 
كميسيون امنيت ملي مجلس و نشست هاي كارشناسي 
بدل گشته است.  پيش از اين با حضور ظريف در كميسيون 
امنيت ملي مجلس نشستي پيرامون اين موضوع برگزار شده 
بود؛ روز گذشته هم وزارت خارجه با حضور كارشناسان اين 
وزارتخانه به بررسي ابعاد رژيم حقوقي درياي خزر پرداخت. 
نشستي كه در آن از سفير ايران در قزاقستان گرفته تا معاون 
پيشين آسيا و اقيانوسيه وزير امور خارجه و كارشناسان ارشد 
اين وزارتخانه حضور داشتند. نقطه اشتراك تمام سخنرانان 
پرهيز از ورود كشمكش هاي سياسي و سخنان احساسي در 

بررسي رژيم حقوقي درياي خزر بود. 

  حساسيت ها به دليل مارگزيدگي تاريخي
در همين ارتباط، معاون پيشين آسيا و اقيانوسيه وزير امور 
خارجه برخي حساسيت ها در كشور را ناشي از مارگزيدگي 
تاريخي از روس ها دانست. ابراهيم رحيم پور افزود: اينكه 
مخالفين اين كنوانسيون در ايران مي توانند صحبت كنند 
امتيازي است كه ما در چهار كشور ديگر نداريم و آن را به فال 
نيك مي گيريم و نبايد در مورد اين موضوع عزا بگيريم. او با 
بيان اينكه افكار عمومي در ايران نسبت به اين كنوانسيون 
حساسيت خاصي پيدا كرده است، تصريح كرد: ممكن است 
برخي از دوستان روس ستيز نباشند ولي مارگزيده تاريخي 
هستند از اين رو ما بايد مسائل را به صورت تخصصي براي 
آنها روشن كنيم. به گفته معاون پيشين آسيا و اقيانوسيه 
وزير امور خارجه امروز موضوع روس ستيزي از سوي آن سه 
كشور هم مطرح است، نه تنها روس ستيز بلكه شاهد ايران 

ستيزي نيز هستيم. 

  تصميم نظام بود
سفير ايران در قزاقستان نيز آنچه امضا شد را نتيجه بررسي ها 

و تصميماتي دانس��ت كه طي يك و نيم سال گذشته در 
ش��وراي عالي امنيت ملي انجام شد. به گفته مجيد صابر 
براس��اس همين بررسي ها، با تاييد مقام معظم رهبري به 

دولت مجوز امضا داده شد. 
او افزود: اين كنوانس��يون يك كادر و چهارچوبي است كه 
كليات را در بر مي گيرد و بررسي و مذاكره درباره جزئيات 
آن به بعد موكول شد. دليل اين تصميم هم وجود بندها و 
كلماتي بود كه درباره آنها 10 سال مذاكره شد و به نتيجه 
نرسيد. ما دستاوردهاي اين 20 سال را امضا كرديم و آنهايي 

را كه اختالف داشتيم به آينده موكول كرديم.
صابر ادامه داد: در كنوانس��يون رژيم حقوقي درياي خزر 
دو موضوع تحديد حدود و تعيين خطوط مبدا حذف شد. 
كليات مسائل امنيتي و نظامي، دريانوردي و محيط زيست 
تعيين تكليف شد و جزئيات بايد در آينده مشخص شود. 
سفير جديد ايران در قزاقستان تاكيد كرد: در هيچ مصوبه اي 
تقسيم 50 يا 20 درصدي نداريم. آنچه در مصاحبه ها عنوان 
شده تلقي اشتباه از مبحث تقسيم مساوي است. تقسيم 
20درصد موضع ايران نبوده بلكه يك اقدام تاميني است تا 

زماني كه تحديد حدود نهايي شود.
او افزود: ما به همسايگان خود اجازه استفاده از منابع مشترك 
و اكتشافات از دريا را تا زمان تحديد حدود نداديم و تا زماني 
كه اين اتفاق نيفتد كماكان در اين محدوده حق بهره برداري 

از منابع انرژي را نخواهند داشت.
سفير ايران در قزاقستان معتقد است برخي افراد خارج از 
حيطه تخصص و تحصيل خود درباره كنوانسيون صحبت 
مي كنند يا ممكن است مفاد آن را خوب مطالعه نكرده باشند 
كه به گفته او »چنين اقداماتي به تصميم گيري ها و كارهاي 

انجام شده در اين باره لطمه مي زند.«

  برخورد احساسي با رژيم حقوقي خزر
رييس مركز آموزش و پژوهش هاي بين المللي وزارت امور 
خارجه نيز با تاكيد بر اينكه بخشي از امنيت ملي و اقتصاد ما 
با خزر مرتبط است، گفت: نبايد در مورد كنوانسيون رژيم 

حقوقي درياي خزر با هيجان و احساسات برخورد كرد.
محمد كاظم سجادپور تاكيد كرد: ما بايد روس ستيزي يا 
روس پرستي و گرايشات هيجاني را كنار بگذاريم و عاقالنه در 

مورد اين كنوانسيون صحبت كنيم . به اعتقاد او خزر منحصر 
به روسيه نيست و همه بايد اين را بدانيم كه بخشي از امنيت 

ملي و اقتصاد ما با آن مرتبط است.
كاظم پور درباره دس��تاوردهاي ايران از رژيم حقوقي خزر 
گفت: هيچ كش��وري نمي تواند در مذاكره چند جانبه به 
خواست حداكثري برسد، اين نگاه ديكته كردن است. در 
حالي كه مذاكره احتياج به داد وستد دارد و نمي توان گفت ما 

يك طرفه خواسته هاي خود را به دست مي آوريم.

  لزوم نگاه به شرق
در ادامه نشس��ت، يكي از كارشناسان وزارت خارجه نيز 

به انتقادات برخي نسبت به امضاي كنوانسيون در زمان 
نامناسب پاسخ داد. سيد رسول موسوي كارشناس ارشد 
دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه 
در اين باره گفت: برخي مي گويند چرا اين كنوانسيون در 
زمان كنوني مطرح شده، زيرا در شرايط خاص سياسي با 
غرب و امريكا قرار داريم. در حالي كه كنوانس��يون از يك 
سال گذشته مطرح بوده و جمع بندي آن صورت گرفته؛ 
حتي در محافل دانشگاهي هم موضوعاتي در اين زمينه 

مطرح شد.
موسوي ادامه داد: اين كنوانسيون چه در ارتباط با محتوا و 
چه در ارتباط با زمان مانع تعادل استراتژيك نشده است؛ در 

شرايط كنوني نگرش ما نبايد توازن استراتژيك به سمت 
غرب باش��د و بايد برخالف گذش��ته عمل كرده و از توازن 

استراتژيك به سمت غرب جلوگيري كنيم.
وي افزود: عقل سياسي حكم مي كند كه اين اقدام رخ دهد، 
بنده خود رويكرد نگاه به شرق را به عنوان توازن استراتژيك 
ايران مي دانم و اين نگاه صرفا همكاري با روسيه نيست بلكه 

هند، چين و امريكاي التين را هم در بر مي گيرد.
به گفته موس��وي عده اي مي گويند در اين كنوانسيون ما 
يكسري امتيازات در مورد قرارداد 1921 از دست داديم در 
حالي كه از نظر ما كنوانسيون خزر زيان هاي اين قرارداد را 

رفع و فرصت سازي كرد.

كميسر عالي سازمان ملل:

بايد به ايران كمك كنيم تا پناهندگان را ثابت نگه دارند

فرمان رهبري ايران براي تحصيل كودكان افغان ستودني است

ب��ه فاصله ي��ك روز بعد از اظه��ارات مقام��ات امريكايي 
درخصوص نبود امكانات براي اقليت هاي ديني و قومي و 
مهاجران در ايران كميسر عالي سازمان ملل متحد در امور 
پناهندگان از نقش بي بديل ايران براي حمايت از مهاجران 
و پناهندگان در كشورمان صحبت كرد. » فيليپو گرندي« 
كميسرعالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان كه به 
تهران سفر كرده است، روز گذشته نيز با محمدجواد ظريف 
وزير امور خارجه ايران ،  عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور 
و در نهايت ذوالفقاري معاون وزير كشور،  ديدار و گفت وگو 
كرد.  اظهاراتي كه نشان مي دهد بر خالف ادعاهاي مطرح 
شده از سوي مقامات امريكايي ايران نه تنها فضاي مناسب 
جهت بالندگي و شكوفايي استعدادهاي اقليت هاي ايراني 
را فراهم كرده، بلكه در مواجهه با مهاجران و پناهندگان نيز 
عملكرد مطلوبي داشته است؛ عملكردي كه از منظر پروفسور 
فيليپو گرندي قابل ستايش و ارزشمند است. مهاجراني 
كه ايران سرمايه گذاري هاي فراواني را براي ارتقاي سطح 
آموزش��ي و مهارتي آنها انجام مي دهد؛ فعاليت هايي كه 
چنانچ��ه اقدامي در خصوص آنها ص��ورت نگيرد در ادامه 
تبعات فراواني را براي كشورهاي اروپايي و... به دنبال خواهد 
داشت.   فيليپو گرندي كميسر عالي سازمان ملل متحد در 
امور پناهندگان تصريح كرد: به نظر من فرمان رهبر انقالب 
اسالمي براي تحصيل كودكان افغانستاني در ايران از جمله 
پيشرفته ترين سياست ها در خدمات رساني به پناهندگان 
محسوب مي شود و اقدامي ستودني است. به گزارش ايرنا 
»فيليپو گرندي« ديروز در جريان بازديد از اردوگاه و مركز 
خدمات اداري اتباع خارجي سليمان خاني واقع در تهرانسر 

پايتخت اظهارداش��ت: دولت ايران ت��الش و اهتمام ويژه 
براي خدمات رساني به پناهندگان دارد. او تاكيد كرد: ايران 
سياست هاي خاصي براي ارايه خدمات به پناهندگان دارد 
و مي تواند به الگويي براي ساير كشورها تبديل شود. گرندي 
سفرش به ايران را براي دومين بار در اين مسووليت اعالم كرد 
و اظهارداشت: تالش تيم سازمان ملل مستقر در ايران و نيز 
دفتر مركزي براي ارايه خدمات به پناهندگان مضاعف است 
و ما تالش مي كنيم حمايت هاي مالي از فعاليت هاي مربوط 
به پناهندگان در ايران داشته باشيم. كميسر عالي سازمان 
ملل متحد در امور پناهندگان يادآور شد: در جريان بازديد 
از حوزه هاي اداري اين مركز امور پناهندگان مشاهده كردم 
كه كارها دقيق و خوب انجام مي شود و تمامي پناهندگاني 
كه مدرك دارند با مراجعه به اين مركز مي توانند كارهاي 
اداري خود را انجام دهن��د. گرندي همچنين به برگزاري 
كنفرانس افغانستان كه قرار است در ماه نوامبر در ژنو برگزار 
شود اش��اره و بيان كرد: اين كنفرانس فرصت خوبي براي 
دريافت كمك هاي بيشتر بشردوستانه براي ارايه خدمات به 
پناهندگان است. او با اشاره به جنبه هاي مختلف اجتماعي 
در ارايه خدمات به پناهندگان در اين مركز به ويژه مسائل 
مربوط به پيش��گيري از اعتياد و نيز جنبه هاي آموزشي و 
بهداش��تي بيان كرد كه اين نوع از خدمات براي او جالب 

توجه بوده است.

    افزايش تمايل پناهندگان افغان 
براي مهاجرت به اروپا

 معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور مي گويد: بسترهاي 

ناامني در افغانستان رو به گسترش است خصوصا با كوچ 
تكفيري ها به اين كشور، ش��رايط وخيم تر شده است.در 
وضعيت كنون��ي پناهندگان افغان تمايلي به بازگش��ت 
به كشورش��ان ندارند و حتي تمايل به مهاج��رت به اروپا 
نيز افزايش يافته اس��ت. حس��ين ذوالفقاري در نشست 
»فيليپو گرندي« كميسر عالي سازمان ملل متحد در امور 
پناهندگان با سفراي خارجي مقيم ايران با اشاره به احتمال 
تش��ديد درگيري ها در افغانس��تان گفت: مشكل مردم 
افغانستان امنيت و معيشت است و تا زماني كه اين مسائل 
در كشورافغانس��تان حل نشود، اميد چنداني به بازگشت 
پناهندگان نيست و حتي بايد شاهد مهاجرت هاي بيشتري 
نيز باشيم. معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور تصريح كرد: 
وضعيت منطقه نيز باثبات نيست و اقدامات امريكا نيز اين 
امر را تش��ديد كرده است.همچنين تصميمات و اقدامات 
رييس جمهور امريكا زمينه هاي درگي��ري و بحران را در 

منطقه خصوصا افغانستان افزايش داده است.
او افزود: با اين شرايط مهاجرت ها افزايش مي يابد و بايد توجه 
كرد ك��ه اين موج مهاجرت ها به اروپ��ا در آينده بر تركيب 
جمعيتي اين كشورها تاثير خواهد گذاشت و مشكالتي را 
براي اين كشورها به بار خواهد آورد. معاون وزير كشور گفت: 
بايد از كشورهايي كه ميزبان مهاجران هستند و همچنين 
كشورهايي كه داوطلبانه به ميزبانان مهاجران كمك مي كنند 
تشكر و قدرداني كرد. او با اشاره به مسائل اخير پيرامون برجام 
و تاثير آن بر پناهندگان خارجي در ايران گفت: اين موضوع 
به صورت غيرمستقيم تاثيرگذار بود چراكه با كاهش ارزش 
ريال ميزان درآمدها كاهش يافت كه اين امر موجب تمايل 

مهاج��ران غيرقانوني و حتي پناهن��دگان مجاز افغاني به 
مهاجرت به اروپا شده است. اما اين موضوع تاثيري در خدمات 
رساني دولت به پناهندگان نداشته است و اين خدمات كم 
نشده است. ذوالفقاري خاطرنشان كرد: هر سال حدود 700 
هزار مهاجر غيرمجاز افغان به كشورشان بازگردانده مي شود 
كه اين موضوع با بازگش��ت داوطلبانه تف��اوت دارد چراكه 
بازگشت داوطلبانه مربوط به مهاجران قانوني است. معاون 
وزير كشور گفت: از سال گذشته تالش كرديم تا اقدامات 
جديدي را درخصوص مهاجرين داشته باشيم كه يكي از اين 
موارد كاهش هزينه هاي اتباع خارجي در ايران بود. تمديد 
كارت هاي آماي��ش را تقريبا مجاني كرديم. پرداخت هاي 
آنها در برخي از م��وارد به يك دهم كاهش يافت چراكه بر 
اين باور بوديم كه هزينه حضور مجاز را كاهش دهيم تا افراد 
به صورت غيرقانوني اقدام به ماندن در ايران نكنند. او يكي 
ديگر از اقدامات جديد در اين حوزه را امكان سفر نسل سوم 
افغاني هاي ساكن در ايران به افغانستان اعالم كرد و گفت: اين 
افراد در ايران متولد شده و زندگي كرده اند و شناختي از كشور 
خود ندارند كه با اين امكان مي توانند با كشور خود ارتباط 
يابند. اين سفر نيازي به ويزا ندارد و مي تواند زمينه بازگشت به 
افغانستان را در نسل جديد افغاني هاي مقيم ايران ايجاد كند. 
ذوالفقاري در خصوص رواديد اتباع افغان نيز گفت: هزينه 
300 يورو و شرط خريد بليت هواپيما از رواديد ايران حذف 
شد تا افغان ها حداقل به صورت قانوني به ايران سفر كنند 
همچنين به كنسولگري ها اجازه صدور 550 هزار رواديد 
در سال را داديم و حتي در خصوص ايجاد كنسولگري هاي 

جديد نيز به دولت افغانستان اعالم آمادگي كرديم.

    ايران تحقق و تجسم عيني ايفاي مسووليت 
جهاني در زمينه پناهندگان است

فيليپو گرندي كميسر عالي س��ازمان ملل متحد در امور 
پناهندگان در اين نشس��ت گفت: اين س��فر م��ن داراي 
چندبخش است كه در ايران پس از تهران از مشهد بازديدي 
خواهم داش��ت و سپس به افغانستان و بعد پاكستان سفر 
مي كنم كه در مجموع تمركز من در ديدارها و برنامه هاي 

اين سفر بر بحث پناهندگان افغاني است.
كميسر سازمان ملل در امور پناهندگان خاطرنشان كرد: 
ايران تحقق و تجسم عيني ايفاي مسووليت جهاني در زمينه 
پناهندگان است. حضور ايران در پيمان جهاني انگيزه اي 

است تا اين پيمان را سريع تر به نتيجه برسانيم.
گرندي خطاب به سفراي كشورهاي خارجي مقيم تهران 
گفت: به پايتخت هاي خود اين پيام را مخابره كنيد كه اين 
حمايت ها را افزايش دهند چراكه مشكلي مانند پناهندگان 
افغاني در دنيا بسيار مهم است و بايد به كشورهايي چون 
اي��ران كمك كنيم تا اين پناهن��دگان را ثابت نگه دارند و 
به كشور افغانستان نيز كمك كنيم تا اين افراد به صورت 
داوطلبانه به كش��ور خود بازگردند. بايد تمام كشورها در 
زمينه پناهندگان مشاركت كنند و به نوعي سهم خود را در 

اين زمينه ايفا كنند.
وزير كش��ور در ديدار كميسرعالي سازمان ملل متحد در 
امور پناهندگان تاكيد كرد: توقع اين اس��ت كه از تعارفات 
خارج شده و اروپا و كشورهاي توانمند هزينه هاي اقتصادي، 
اجتماعي و سياس��ي كه پناهندگان به كشورها تحميل 

مي كنند را تقبل كنند.

برگزاري نخستين نشست 
»هيات ويژه اقتصادي مجلس« 
عضو كميسيون اقتصادي 
تش��كيل  ز  ا مجل��س 
نخستين نشس��ت هيات 
ويژه اقتصادي مجلس در 
چهارش��نبه هفته جاري 
خب��ر داد. الياس حضرتي 
نماينده مردم تهران و عضو 
كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اس��المي در 
گفت وگو با فارس، گفت: هيات ويژه بررسي مشكالت 
اقتصادي كش��ور با چهار رويكرد اصلي تشكيل شد.  
وي افزود: به رويكرده��اي مهم اين هيات مي توان به 
بررسي مشكالت بانكي و ارزي، مشكالت توليد داخلي 
و موانع بر سر توليدات، مش��كالت بيكاري و اشتغال 
و همچنين نقدينگي اش��اره كرد.  حضرتي بر همين 
اساس اضافه كرد: با توجه به اينكه هسته مركزي اين 
هيات در كميس��يون اقتصادي مجلس تشكيل شده 
است درواقع كارهاي اوليه تشكيل آن انجام شده است 
و نمايندگاني هم كه دغدغه مند هستند مي توانند به 
اين هيات بپيوندند.  او خاطرنشان كرد: بر اين اساس 
اين هيات طي 3 هفته متوالي سلسله جلساتي را براي 
تبيي��ن راهبرد و راهكارهاي برون رفت از مش��كالت 

اقتصادي كشور تشكيل خواهد داد. 

 رايزني هاي سياسي ظريف
 در دمشق

س��ه روز مانده به برگزاري 
نشست س��ران سه كشور 
اي��ران، روس��يه و تركي��ه 
درب��اره تحوالت س��وريه، 
محم��د ج��واد ظريف به 
دمشق س��فر كرده است. 
به گزارش »تعادل«، وزير 
امور خارجه كش��ورمان پيش از اين نيز به تركيه رفته 
و با رييس جمهور و وزير امور خارجه اين كشور ديدار 
كرده بود. به نظر مي رسد، رايزني درباره گفت وگوي هاي 
سران سه كش��ور ايران، تركيه و روس��يه، دستور كار 
ظريف در س��فر به سوريه بوده است. در همين ارتباط 
او روز گذش��ته با وليد معلم همتاي سوري خود ديدار 
كرد. بر اس��اس گزارش ايسنا، در اين ديدار طرفين در 
خصوص موضوعات دوجانبه و آخرين تحوالت سوريه، 
مهاجرين، موضوعات منطقه اي، تاكيد بر ادامه و تقويت 
روند آستانه، افزايش همكاري هاي اقتصادي، مشاركت 
شركت هاي ايراني در بازس��ازي سوريه، همكاري در 
سازمان هاي بين المللي به ويژه سازمان ملل متحد و 
بحران يمن گفت وگو كردند. ظري��ف در اين ديدار بر 
حمايت ايران از سوريه در مبارزه با گروه هاي تروريستي 

تاكيد كرد. 

اروپا براي حفظ برجام 
اقدام عملي و جدي انجام دهد
ريي��س هي��ات رواب��ط 
پارلماني ايران با پارلمان 
اروپا با بيان اينكه در مسير 
حفظ برجام بار سنگيني 
بر دوش اروپاست، گفت: 
اروپا براي حف��ظ برجام 
گام هايي عمل��ي در اين 
زمينه بردارد و تنها به ش��عار اكتف��ا نكند تا ماندن 
جمهوري اسالمي ايران در اين توافق منطقي باشد.

به گ��زارش مرك��ز پژوهش هاي مجلس ش��وراي 
اسالمي، هيات روابط پارلماني جمهوري اسالمي 
اي��ران با پارلمان اروپا كه به رياس��ت كاظم جاللي 
رييس مركز پژوهش هاي مجل��س و نايب رييس 
اتحادي��ه بين المجالس جهاني به منظ��ور ديدار و 
گفت وگو با مقامات سياس��ي و مسووالن پارلمان 
اروپا، بلژيك و لوكزامبورگ، به اين منطقه سفر كرده 
است، ديروز )دوشنبه 12 شهريور ماه( با گيرت بورژوا 
نخست وزير منطقه فالندر بلژيك ديدار و گفت وگو 
كرد. كاظم جاللي گفت: ايران همكاري هاي خوب و 
گسترده اي با بلژيك دارد كه اميدواريم با برنامه ريزي 
مدون روند اين همكاري ها با وجود بدعهدي و ميل 

امريكا، گسترش پيدا كند.

مديران دهه هاي اول توانايي 
اداره كشور را ندارند

ي��ك فع��ال سياس��ي 
گف��ت:  اصالح طل��ب 
هرچقدر كه مديران دهه 
اول و دوم انقالب كارآمد 
باشند امروز ديگر توانايي 
جدي براي اداره كشور را 
ندارند و به نظر من قانون 
منع ب��ه كارگيري بازنشس��تگان در س��مت هاي 
مديريتي، امر بس��يار مثبتي است و به زودي اثرات 

آن احساس مي شود.
عبداهلل ناصري در گفت وگو با ايس��نا، در ارتباط 
ب��ا قانون منع به كارگيري بازنشس��تگان و فوايد 
اين قانون جهت گسترش جوان گرايي در كشور، 
اظهار كرد: از نيمه دوم 40 ساله انقالب اسالمي، از 
سوي نظام مديريتي جمهوري اسالمي اشتباهي 
ص��ورت گرف��ت و آن ك��م توجهي ب��ه كاركرد 

جوانگرايي است.
او ادامه داد: ما بعد از انقالب ش��اهد تولد دو نسل 
هس��تيم كه آنها تحصي��الت عاليه دارن��د و هم 
مي خواهند وارد بازار كار ش��وند و مطالباتي دارند 
كه حتما عده اي از آنها توانايي و كارايي الزم را براي 

كسب مقام مديريتي را دارند.

انتقال آب از درياي عمان  
پيگيري شود

 در شرايطي كه كارشناسان 
مش��كل آب را مهم ترين 
چالش پيش روي كش��ور 
ارزياب��ي مي كنن��د، وزير 
كشور با تاكيد بر ضرورت 
در اولوي��ت ق��رار گرفتن 
موضوع آب شرب در سال 
98 گفت: موضوع استقرار دستگاه هاي آب شيرين كن 
و همچنين انتقال آب از درياي عمان با اولويت توسط 
دستگاهي مسوول پيگيري شود. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني وزارت كش��ور، جلسه بررسي آخرين 
وضعيت خشكس��الي كش��ور ظهر روز دوشنبه  به 
رياس��ت عبدالرض��ا رحماني فضلي وزير كش��ور و 
جانشين رييس شوراي عالي مديريت بحران در محل 
اين وزارتخانه برگزار شد. رحماني فضلي در اين جلسه 
با تاكيد بر ضرورت ارايه پيشنهادات و روش هاي نوين 
جهت مقابله با وضعيت موجود خشكسالي و مصرف 
بهينه آب در كش��ور، اظهار داش��ت: انجام اقدامات 
فرهنگي به خصوص فرهنگ سازي در مصرف بهينه 
آب در دستور كار دس��تگاه هاي متولي قرار گيرد تا 
بتوانيم به كمك مردم با وضعيت خشكسالي موجود 

مقابله كنيم.



 ترخيص كاال در گمركات
به حالت عادي بازگشت

دسترسي عمومي به اطالعات 
حقوق و مزاياي مديران

تالش مجلس براي تامين 
كاالهاي اساسي مردم

رييس كل گمرك ايران اعالم كرد: ترخيص كاال 
از گمركات كشور به حالت عادي بازگشته است. 
فرود عس��گري با بيان اينكه همواره كمك كار 
واحدهاي توليدي به ويژه خودروسازان بوديم، 
اظهار داشت: گمرك توانس��ت براي مشكالت 
بانكي كس��اني كه مش��كل تخصيص و تامين 
داش��تند كاالها را به صورت درصدي ترخيص 
كند يعني ۸۰ تا ۹۰ درصد محموله هاي وارداتي 
را براي خودروسازان ترخيص كرديم اخيرا هم كه 
بحث مابه التفاوت نزخ ارز نيما و بانكي با بازار آزاد 
پيش آمد فعال پرداختي به بانك صورت نمي گيرد 
بلكه با مراجعه ب��ه بانك عامل، تعهدي مبني به 
پرداخ��ت در ۶ ماه آينده مي دهن��د البته در ۲۹ 
مرداد دولت مصوبه اي داد كه مشكل تا حدودي 

حل و روند ترخيص در گمرك عادي شد.
وي اضافه كرد: خطوط توليد و مواد اوليه و قطعات 
مورد نياز توليد با تشخيص وزارت صنعت مشمول 
معافيت شد كه در قالب ۳۴۷۰ رديف تعرفه كد 
اچ اس به ما اعالم ش��د كه ه��م اكنون ما و بانك 
مركزي داريم به آن عم��ل مي كنيم طوري كه 

وضع ترخيص خوب و مناسب شده است.
رييس كل گم��رك ايران، گفت: در ابالغ مصوبه 
۲۹ مرداد از آنجا كه تكليف از ابتدا مشخص نبود 
ابتدا به سازمان حمايت داده شد و سپس به بانك 
مركزي، قدري مشكل در ترخيص كاالها ايجاد 
كرد اما بالفاصله اصالح ص��ورت گرفت و ما هم 

چهارشنبه گذشته به گمركات ابالغ كرديم.
عس��گري افزود: از طرفي چون وزارت صنعت، 
كد اچ اس را به گمرك و بانك مركزي ابالغ كرد 
مشكل خاصي اكنون در ترخيص كاالها از گمرك 
وجود ن��دارد. وي افزود: آماري ك��ه از گمركات 
گرفتم ترخيص كاال در گمركات به حالت عادي 

بازگشته است.

مهر|س��ازمان اداري و استخدامي اعالم كرد: 
دريافتي هاي مديران از ابتداي سال ۱۳۹۷ به 
صورت ش��فاف در سامانه دستگاه هاي اجرايي 

قرار خواهد گرفت. 
بر اس��اس اعالم س��ازمان اداري و استخدامي 
كليه دستگاه هاي مشمول بر همه بخش هاي 
زير مجموعه قواي مجري��ه، مقننه و قضاييه و 
نهاده��اي زيرنظر مقام معظ��م رهبري مكلف 
ش��ده اند تا اطالعات مربوط به حقوق و مزاياي 
كاركنان خود را از ابتداي سال جاري در سامانه 

مذكور ثبت كنند.
اج��راي اي��ن تكليف از س��وي دس��تگاه هاي 
زيرمجموعه ق��وه مجريه آغاز ش��ده و در اين 
راس��تا بخش قاب��ل توجهي از آنه��ا اطالعات 
مربوط به حق��وق و مزاياي كاركنان خود را در 
س��امانه ثبت كرده، يا در ح��ال ثبت و تكميل 

اطالعات هستند.
اين در حالي اس��ت كه متأس��فانه هيچ يك از 
دستگاه هاي اجرايي خارج از قوه مجريه تاكنون 
اقدامي در اين زمينه انجام نداده، يا اگر اطالعات 
خود را وارد كرده اند، اين اطالعات را در سامانه 

بارگذاري نكرده اند.
پيش بيني مي ش��ود ت��ا پايان تابس��تان تمام 
دس��تگاه هاي اجراي��ي زير مجموع��ه دولت، 
اطالعات خود را در اين سامانه بارگذاري كنند 
و حتم��ًا دسترس��ي عموم مردم ب��ه اطالعات 
حقوق و مزاياي مقامات، مس��ووالن و مديران 
در چارچوبي كه قانون مش��خص كرده اس��ت 
فراهم خواهد شد و كليه دريافتي هاي مديران 
از ابتداي سال ۱۳۹۷ به صورت شفاف در سامانه 

دستگاه هاي اجرايي قرار خواهد گرفت.

خبرگ�زاري ص�دا وس�يما| محمد مهدي 
مفتح، س��خنگوي كميس��يون برنامه و بودجه 
مجلس ش��وراي اس��المي اظهار كرد: با توجه 
به آش��فتگي هاي بازار ناشي از جنگ اقتصادي 
امريكا و هم پيمانانش عليه ايران ش��اهديم كه 
كاالهاي اساسي به ش��كل و قيمت مناسب در 
دسترس مردم قرار ندارد اما به دنبال اطمينان 
بخش��ي به م��ردم هس��تيم كه نگ��ران تأمين 

كاالهاي مورد نياز و ضروري خود نباشند.
وي ادام��ه داد: طرح��ي دو فوريت��ي داريم كه 
كليات��ش در مجل��س تصويب ش��د. طبق اين 
طرح دول��ت بايد كاالهاي اساس��ي مانند مواد 
پروتئيني شامل گوش��ت قرمز و سفيد، روغن، 
حبوبات، قند و ش��كر و لبيات را تأمين و توزيع 
صحيح انجام دهد تا با قيمت و زمان مناسب به 

دست مردم برسد. 
مفتح گفت: وقتي م��واد اوليه اين نيازمندي ها 
بر اس��اس دالر ۴ هزار و ۲۰۰ توماني باشد پس 
قيمت تمام ش��ده پايين و مناسبي هم خواهد 
داشت. كاالهايي كه دولت با ارز بيشتر از ۴ هزار 
و ۲۰۰ تومان تهيه كند ممكن است گران تر به 
دس��ت مصرف كننده برس��د پس اين طرح دو 

فوريتي حتمًا بار مالي هم خواهد داشت. 
 وي تأكي��د ك��رد: به دنب��ال آنيم ك��ه طرح و 

نرخ گذاري جديد در بازار ايجاد نشود. 
تعاوني ه��اي نيروه��اي مس��لح، كارمن��دان، 
فرهنگيان و عش��اير بس��ترهاي مناسبي براي 

توزيع اين كاالهاي ضروري هستند.
سخنگوي كميس��يون برنامه و بودجه از نهايي 
شدن نتايج اين طرح پس از تأييد دو فوريت در 
صحن علني مجلس خبر داد و افزود: اين طرح 
حداكثر تا چهارش��نبه به انجام خواهد رسيد و 
پس از تأييد شوراي نگهبان، عملياتي مي شود.

اخبار كالن
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رييس سازمان خصوصي سازي آخرين مهلت مشموالن جامانده از سود سهام عدالت را اعالم كرد

تالشمصرانهبرايواگذاريسرخابيها
گروه اقتصاد كالن| هادي سلگي|

رييس سازمان خصوصي س��ازي در نشستي كه بااهالي 
رسانه داش��ت اعالم كرد كه مشموالن س��هام عدالت تا 
پايان مهر س��ال جاري فرصت ارس��ال كد شباي حساب 
بانكي خود را دارند. او همچنين از سه شركتي نام برد كه 
به سازمان خصوصي س��ازي مطالبات معوق دارند و بيان 
كرد كه باالي 5۰ درصد شركت هاي واگذار شده افزايش 

بهره وري داشته اند.
تالش مجدد براي واگذاري  سرخابي ها از ديگر محورهاي 

سخنان پوري حسيني بود.
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« روز گذش��ته ميرعلي اش��رف 
عبداهلل پوري حسيني، رييس س��ازمان خصوصي سازي 
اقدامات انجام ش��ده آخرين تصميمات اتخاذ ش��ده اين 
سازمان را با خبرنگاران رسانه ها در ميان گذاشت. در اين 
نشست در پاسخ به سوال خبرنگار »تعادل« در زمينه ميزان 
مطالبات معوق سازمان خصوصي سازي گفت: خوشبختانه 
مطالبات معوق آنچناني اي نس��بت به سال هاي گذشته 
نداريم و سهم زيادي از كل مطالبات ما را دربرنمي گيرد.وي 
افزود: دو شركت مهندسي آب و خاك پارس و گروه فوالد 
تنها بدهكاران بزرگ باالي ۱۰۰ ميليارد توماني سازمان 

خصوصي سازي هستند كه بدهي آنها معوق مانده است.
پوري حس��يني در جايي از سخنان خود راجع به موضوع 
مشكالت برخي از شركت هاي واگذار شده گفت و اعالم 
كرد: مشكالت اقتصادي كشور غيرقابل پيش بيني هستند 
و اگر ش��ركتي در وضعيت نابس��امان اقتصادي و تحريم 
دچار مشكل مي شود ارتباطي به ارزيابي هاي كارشناسي 
براي شناخت اهليت افراد خريدار ندارد.  وي همچنين در 
 پاسخ به سوال ديگري از خبرنگار تعادل در خصوص ميزان 
بهره وري شركت هاي واگذار شده، گفت: ارزيابي ها افزايش 

بهره وري باالي 5۰ درصد شركت ها را نشان مي دهد.

  شركت هاي غيرقابل واگذاري
پوري حسيني با بيان اينكه مطابق با مصوبات امسال هيأت 
واگذاري تعداد ۶۳۱ بنگاه و ش��ركت دولتي در فهرست 
واگذاري هاي سازمان خصوصي سازي آمده است، گفت: 
به نظر مي رسد برخي از اين دارايي ها از جمله صندوق هاي 
بيمه كشاورزي، قابل عرضه نبوده و يا در برخي دارايي ها از 
جمله شركت هاي آب و فاضالب روستايي امكان واگذاري 
مالكيت وجود نداشته باشد و بايد تنها به واگذاري مديريت 
اين بنگاه ها امي��دوار بود. در عين ح��ال براي تعجيل در 
واگذاري هايي مثل نيروگاه هاي برق كه ماشين آالت آنها 
مبتني بر نوسان نرخ ارز است، تا زمان آرام شدن بازار تالش 

مي شود تا با شيب كندي براي واگذاري اقدام شود.
وي افزود: از مجموع ۶۳۱ بنگاه قابل واگذاري تاكنون ۷۴ 
بنگاه عرضه و مي توان گفت حدود ۴5 درصد از واگذاري ها 

با موفقيت روبرو بوده است.
رييس سازمان خصوصي س��ازي تاكيد كرد: بزرگ ترين 
واگذاري صورت گرفته در سال جاري فروش شركت كشت 
و صنعت مغان با قيمت پايه ۱۷۶۱ ميليارد تومان بود كه 
به قيمت ۱۸5۰ ميليارد تومان فروش رفت. در اين فرايند 
هيأت واگذاري چنانچه قيمت پايه ي��ك دارايي گران تر 
تعيين شده باشد و خريداري هم نداشته باشد، با اصرار بر 

روي قيمت، فرايند واگذاري را متوقف نمي كند.
وي گفت: در همين راستا با تدابير هيأت واگذاري و ايجاد 
زمينه براي حضور عموم خري��داران اقدام به خرد كردن 
دارايي هاي قابل واگذاري همچون ش��ركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي يا شركت توسعه اماكن ورزشي كرده 
است.پوري حسيني با بيان اينكه تا قبل از دولت يازدهم 

مش��اركت عمومي براي واگذاري ها به كمتر از ۱۸ درصد 
مي رس��يد افزود: با احتساب س��هام ترجيحي كاركنان 
بنگاه هاي قابل واگذاري در دولت يازدهم ميزان مشاركت 
عمومي براي واگذاري ها به ۶۷ درصد و در دولت دوازدهم 

به صد در صد افزايش يافت.

   ديگر با بورس كاري نداريم
به گفته پوري حسيني آنچه در فهرست واگذاري ها باقي 
مانده شامل ش��ركت هاي غيربورس��ي و واگذاري سهام 
كنترلي شركت هاست كه در اين فرايند مشكالت زيادي 
براي قيمت گذاري و همچنين انتقال مالكيت وجود دارد. 
بر اين اساس ۷55 بنگاه يا سهام كنترلي از ابتداي آغاز كار 
سازمان خصوصي سازي وجود داشته كه از اين تعداد تنها 
۱۰۱ بنگاه معادل ۱۳ درصد از كل ش��ركت هاي موجود 
تا قبل از دولت يازدهم واگذار ش��ده است كه در مجموع 
 مي توان گف��ت از ۱۳۲۲ بن��گاه قابل واگ��ذاري تا امروز
۳۴ درصد عرضه شده و در سهم هاي كنترلي نيز ۱۳ درصد 

از اين تعداد فروش رفته است.
رييس سازمان خصوصي س��ازي افزود: در دولت يازدهم 
۲۳۰ ش��ركت كنترلي و در مجموع طي ۱۲ سال گذشته 
۱۰۱ ش��ركت كنترلي واگذار شده كه حاكي از نزديك تر 

شدن سازمان خصوصي سازي به پايان عمر خود دارد.
وي همچنين در ارتباط با س��هام عدال��ت با بيان اينكه از 
مجموع بيش از ۴۹ ميليون نفر از مشموالن سهام عدالت 
تاكنون ۷ ميليون نفر مشمول در قيد حيات اقدام به اعالم 
كد شباي حساب بانكي خود به سامانه سهام عدالت نكرده، 
  گف��ت: انتظار مي رود با توجه به موض��وع مالكيت ورقه و

آزادسازي آن بر اساس مصوبات سران سه قوه و همچنين 
مجلس ش��وراي اس��المي، مالكيت س��هام اين دسته از 

مشموالن، تعيين تكليف شود.
معاون وزي��ر اقتصاد در ادامه گف��ت: در عين حال انتظار 
مي رود با توجه به در اختيار بودن سود نقدي سال مالي ۹5 
اين تعداد از مشموالن كه معادل ۷ ميليون نفر از مشموالن 
مي شود مطابق با مجوز ش��وراي اصل ۴۴ قانون اساسي 
و بنا بر نظر وزير اقتصاد در س��پرده هاي بانكي و يا خريد 
واحدهاي س��رمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري 
مش��ترك به كار گرفته ش��ود. تا در مواعد تسويه حساب 
تعيين ش��ده امكان نقد ش��دن آنها وجود داش��ته باشد.
پوري حسيني با تاكيد بر اينكه آن دسته از مشموالني كه 
تا پايان مهر امسال كد ش��باي خود را اعالم كنند از سود 
نقدي سال مالي ۹5 و همچنين سال مالي ۹۶ برخوردار 
خواهند ش��د، عنوان كرد: پس از پايان مهر ماه واريز سود 
براي مشموالني كه كد شباي خود را اعالم نكردند، با تعلل 
و تامل زمان بري مواجه خواهد شد.وي از فوت دوميليون 
نفر از مجموع مشموالن سهام عدالت سخن گفت و افزود: 
از ۱۶ تير امسال اين امكان براي وراث متوفيان ايجاد شد تا 
از طريق دفاتر پيشخوان و حضور همگي وراث و همچنين 
ارايه گواهي اصل وراثت بتوانند سود سهام عدالت را دريافت 
كنند. اين موض��وع تا ۴ ماه آينده ادامه خواهد داش��ت و 
احتمال مي رود بر اساس مذاكراتي كه با شوراي اصل ۴۴ 
قانون اساسي صورت گرفته آن دسته از وراثي كه به دفاتر 
پيش��خوان مراجعه نمي كنند، در نهايت سهام عدالت به 
ارث رسيده يا سهام عدالت وراث از آنها پس گرفته خواهد 
شد.رييس سازمان خصوصي سازي همچنين با بيان اينكه 
دوشنبه )ديروز( و سه شنبه )امروز( براي كساني كه بعد از 
۶ ارديبهشت ماه شماره شباي خود را وارد كرده اند، سود 
پرداخت مي شود گفت كه س��ود سهام عدالت مربوط به 
سال مالي ۱۳۹۶ نسبت به سال مالي ۱۳۹5 بيشتر است.

وي با بيان اينكه تاكنون در چهار مرحله، براي حدود ۴۰ 
ميليون نفر سود سهام عدالت واريز كرده ايم، گفت: براي 
مشمولين داراي سهام يك ميليون تومان مبلغ ۱5۰ هزار 
تومان، مشمولين داراي سهام 5۳۲ هزار تومان مبلغ ۸۰ 
هزار تومان و براي كمتر و يا بيشتر از سهام 5۳۲ هزار تومان 
مبلغ متناس��بي را به عنوان س��ود واريز كرده ايم.رييس 
سازمان خصوصي سازي همچنين آزاد سازي سهام عدالت 
را آخرين حلقه باقيمانده از اين پرونده عنوان و افزود: اليحه 
آزاد س��ازي سهام عدالت و متن پيشنهادي براي طرح در 
جلسه علني مجلس تقريبا آماده شده و انتظار مي رود در 
جلسه سران سه قوه ضمن تصميم گيري براي آزاد سازي 
س��هام عدالت زمينه رضايت مندي مشموالن اين سهام 
در زمينه آزاد سازي فراهم ش��ود.پوري حسيني با اشاره 
به سود سهام عدالت مربوط به سال مالي ۱۳۹۶، توضيح 
داد: به موجب مصوبات مجامع شركت هاي سرمايه پذير تا 
تيرماه سال جاري، سودي كه براي مشموالن سهام عدالت 
تقسيم و ابالغ شده نزديك به ۴۰۰۰ ميليارد تومان است 
كه در صورت تقسيم س��ود هلدينگ خليج فارس، شايد 
۱۰۰۰ ميليارد تومان ديگر نيز به اين مبلغ افزوده شود. از 
اين رو ارزيابي مي ش��ود كه سود سال مالي ۱۳۹۶ از سال 

مالي ۱۳۹5 بيشتر خواهد بود.

   جزئيات بازگشت سرخابي ها به ليست واگذاري
پوري حس��يني در ادام��ه اي��ن نشس��ت با بي��ان اينكه 
سازمان خصوصي س��ازي نيازمند كمك مجلس و ساير 
نهادهاي نظارتي است عنوان كرد: در حالي بر تداوم روند 
خصوصي سازي در كش��ور تاكيد مي شود كه بطور مثال 
براي واگذاري نيروگاه ها هنوز تكليف قيمت برق مشخص 
نيس��ت و يا نياز ب��ه الزاماتي وجود دارد كه بر اس��اس آن 
خصوصي س��ازي به نتيجه برسد.وي با رد شايعه انتخاب 
وي به عنوان گزينه پيشنهادي دولت براي وزارت اقتصاد 
در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري مبني بر اينكه موضوع 
واگذاري مجدد سرخابي ها تا چه حد واقعيت دارد، گفت: 

وزير ورزش طي تالش هايي كه به منظور كاهش بدهي ها 
و آماده شدن باش��گاه هاي ورزشي فرهنگي پرسپوليس 
و اس��تقالل صورت داده در نامه نگاري با رياست جمهور 
عنوان كرده موضوع واگذاري سرخابي ها بر اساس برخي 
قوانين و از جمله دستورالعمل فيفا مغايرت داشته و بر لزوم 
واگذاري اين سرخابي ها تاكيد كرده است.در همين راستا 
رييس جمهور با تاييد اين پيشنهاد تاكيد كرده است كه 
باشگاه هاي مذكور در چنگ نا اهالن نيفتد. اميد مي رود 
مصوبه مرداد ماه س��ال ۹۴ هيأت وزيران كه بر فرهنگي 
بودن اين باشگاه ها و عدم امكان واگذاري آنها اشاره كرده 
بوده دوباره لغو و بالفاصله فرايند واگذاري سرخابي ها در 

دستور كار قرار گيرند.

    ابهامات واگذاري كشت و صنعت مغان
وي در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران مبني بر وجود 
برخي انتقادها پيرامون واگذاري كش��ت و صنعت دشت 
مغان و اظهارنظرها در مورد مالكيت زمين و قيمت گذاري 
اين مجتمع بزرگ كش��اورزي و همچني��ن عدم اهليت 
خريدار آن پاس��خ داد: پس از واگذاري اين مجموعه اين 
انتقاد وجود داش��ت كه سازمان خصوصي سازي ۶۳ هزار 
هكتار زمين مرغوب را به قيم��ت ۱۸۰۰ ميليارد تومان 
يعني معادل متري مربعي ۲۸۰۰ تومان واگذار كرده است. 
در حالي كه سازمان خصوصي سازي ۲۷ هزار هكتار از اين 
مجتمع معادل با هر متر مربع ۶5۰۰ تومان را واگذار كرده 
است. در مناطق گرمي، بيله سوار، پارس آباد و مغان خريد 
و فروش زمين همواره به صورت هكتاري صورت مي گيرد 
و ميزان مرغوبيت و يا تعديل قيمت ها بر مبناي ديمي بودن 
يا اينك��ه آبي بودن آن و همچنين موقعيت زمين در كنار 

جاده و سرچشمه تغيير مي كند.
وي ادامه داد: در فرايند قيمت گذاري زمين كشت و صنعت 
مغان از دو كارشناس رسمي بومي و دو كارشناس رسمي 
غيربومي استفاده شد كه مجموع برآوردهاي كارشناسان 
مع��ادل با هر مت��ر مرب��ع 55۰۰ تومان بود اما س��ازمان 

خصوصي سازي آن را باالتر از قيمت كارشناسي يعني هر 
متر مربع ۶5۰۰ تومان واگذار ك��رد. در عين حال عنوان 
مي ش��ود چرا در اين مزايده كه در نوبت اول مبلغ ۲۲۰۰ 
تومان تعيين شده به يك باره با كاهش روبرو شده كه بايد 
پاسخ داد مطابق با مجوزها و مصوبات واگذاري وقتي دارايي 

فروش نمي رود بايد آن را كاهش داد.
ريي��س س��ازمان خصوصي س��ازي اف��زود: س��ازمان 
خصوصي س��ازي پيش از اين با اظهاراتي مبني بر اينكه 
كشت و صنعت دشت مغان بيش از ۱۴۰۰ ميليارد تومان 
نمي ارزد مواجه بود در حالي كه هم اكنون اين رقم به بيش 
از قيمت پايه يعني بيش از ۱۸۰۰ ميليارد تومان فروخته 
شده اس��ت. آنچه در فرايند قيمت گذاري مغان كاهش 
داده ش��ده مواردي همچون برآورد اعداد و ارقام تكراري 
همچون تعيي��ن ۳۰۰ ميليون تومان حق آبه در كنار نرخ 
زمين آبي بوده است.پوري حسيني درباره موضوع اهليت 
خريدار عنوان كرد: چنانچه يك شخص ورقه اي را از عدم 
اهليت خريدار به س��ازمان خصوصي س��ازي نشان دهد 
بدون شك بررس��ي خواهد شد. بر اساس قوانين سازمان 
خصوصي س��ازي موظف است براي بررس��ي اهليت به 
موضوع معوقات بانكي خريدار، عدم ممنوع المعامله بودن 
و همچنين عدم ايفاي تعهدات به سازمان خصوصي سازي 
در س��نوات گذش��ته بپردازد؛ و وقتي خريدار بر اس��اس 
رتبه بندي ها از باالترين گريدها و قابل اعتماد است موضوع 
عدم اهليت بي معنا خواهد بود.وي عنوان كرد: فروشگاه هاي 
زنجيره اي رفاه خريدار شركت كشت و صنعت دشت مغان 
بوده كه از طريق شركت توس��عه سرمايه گذاري تهران و 
تشكيل كنسرسيومي با حضور شركت قند دزفول اقدام به 
خريداري5۰-5۰ اين مجتمع كرده است. در حال حاضر 
هيچ سندو مدركي مبني بر فقدان اهليت خريدار پيدا نشده 
و اين در حالي است كه حتي با وجود سفارش برخي مبني 
بر بهتر بودن خريدار دوم كه از همشهريان بنده و دوستان 
خانوادگي من اس��ت اما مطابق با پاكي و سالمت فرايند 

واگذاري فارغ از هر گونه پيشنهاد و سفارش انجام شد.

يك كارش��ناس اقتصادي گفت: بازار ثانويه ارز نسبت به 
تصميمات قبلي دولت راه حل بهتري بود اما اين راهكار 
اصلي نخواهد بود، زيرا در كن��ار اين بازار ثانويه يك بازار 
سايه نيز به وجود مي آيد كه قيمت ارز در اين بازار حدود 

۳۰۰۰ تومان با قيمت ارز بازار ثانويه متفاوت خواهد بود.
عليرضا شكيبايي در گفت وگو با ايسنا اظهاركرد: راهكار 
اصلي اين است كه دولت كاري به بازار ارز نداشته باشد و 
در ساير بازارها مثل بازار پول و سرمايه، كنترل نقدينگي و 
... اقداماتي انجام دهد تا در بازار ارز تاثير بگذارد، متاسفانه 
دولت اين بازارها را رها كرده و مستقيم وارد بازار ارز شده 
است و مي خواهد با عمليات مستقيم بازار ارز را كنترل كند 

كه اين روش كامال اشتباه است.
رييس بخش اقتصاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان با تاكيد 
بر اينكه دولت بايد تدبيري بينديشد، گفت: اشتباهاتي در 
بازار ارز ايجاد ش��ده است كه قطعا راهكارهايي براي رفع 

اين اشتباهات و ثبات بخشيدن به بازار ارز وجود دارد.
وي با بيان اين مطلب كه برخ��ي معتقدند اقتصاد ايران 
در حال ش��وك درماني اس��ت، گفت: اين افراد معتقدند 
سال ۱۳۷۱ مرحله اول، س��ال ۸۸ مرحله دوم، سال ۹۱ 
مرحله سوم و در سال جاري مرحله چهارم شوك درماني 

اقتصادي است اما ما آن را تعديل اقتصادي مي دانيم.
وي در پاسخ به اين سوال كه برخي ها معتقدند دولت قصد 
كنترل بازار س��كه و ارز را ندارد، بيان كرد: تا حدودي اين 
موضوع درست است؛ دولت مي توانست آن را كنترل كند، 
برخي اعتقاد دارند دولت يا از كنترل نكردن بازار ارز و سكه 
سوء نيت دارد يا بلد نيس��ت اما من معتقدم كه مقامات 

دولتي نمي دانند اين بازار را چگونه مي توان كنترل كرد.
رييس بخش اقتصاد دانش��گاه شهيد باهنر كرمان ادامه 
داد: دولت به اين باور نرسيده است كه نمي تواند بازار را به 
تنهايي كنترل كند و به همفكري و كمك ديگران نياز دارد 

و دولت هنوز تصور مي كند مي تواند بازار را كنترل كند.
وي با اشاره به استيضاح وزير اقتصاد ابراز عقيده كرد: تصور 
نمي كنم با استيضاح وزير اقتصاد شاهد تغييري در اقتصاد 
كشور باش��يم، زيرا تفكرات دولتمردان بايد تغيير كند و 
متاس��فانه هنوز به اين نتيجه نرسيده اند، رييس جمهور 
در پاسخ به سواالت نمايندگان مجلس نشان داد كه هنوز 

تصور مي كند مشكل از جاي ديگر ي است به نحوي كه 
مشكالت را به اتفاقات پنجم دي ارتباط داد، درصورتي كه 

پنجم دي معلول تصميمات اشتباه بود.
ش��كيبايي با تاكيد بر آنكه دولت به اين باور نرسيده كه 
نتوانسته بازار را كنترل كند بلكه تصور مي كند نگذاشتند 
ب��ازار را كنت��رل كند، اظهار ك��رد: بايد بداني��م كه بين 
نتوانستند و نگذاشتند فرق است، پيدا كردن راه حل اين 
مش��كالت در گرو پذيرفتن اين موضوع است كه توانايي 

كنترل بازار ارز وجود ندارد.
وي با يادآوري استيضاح دو وزير رفاه و همچنين اقتصاد 
دولت دوازدهم در ماه هاي گذش��ته، اظهار كرد: اگر چند 
وزير ديگر دولت استيضاح شوند بايد كل دولت از مجلس 
راي اعتماد بگيرد و اين براي دولت مشكل ساز خواهد بود.

اين دانشيار دانشگاه شهيد باهنر كرمان افزود: اگر چند 
وزير ديگر استيضاح شوند، دولت از رسميت خواهد افتاد، 

شايد برخي هنوز متوجه اين موضوع نشده اند.
وي ادامه داد: زمانيكه دولت در انديشه، تفكر، سياست و 
افراد مطبوعش تغييري ندهد مجلس براي حفظ اعتبار 
خود به اس��تيضاح روي مي آورد و اين نتيجه خوبي براي 
جامعه در بر نخواهد داش��ت، كاش دول��ت در اين حوزه 
عملكرد بهتري داشت تا مجلس مجبور نشود به اين شكل 
ورود پيدا كند.شكيبايي با اشاره به شيوه برخورد با مسائل 

فساد اقتصادي، مطرح كرد: اين ش��يوه برخورد با فساد 
اقتصادي درست نيست و اعتماد و سرمايه اجتماعي در 
جامعه را از بين مي برد، ضمن آنكه دامن زدن به اين مسائل 

در مجموع به نفع منافع كشور نيست.
وي با تاكيد برآنكه بايد مبارزه با فساد محكم تر و در خفا 
باشد و در پاسخ به اين سوال كه آيا نبايد شفاف سازي كرد؟ 
عنوان كرد: متاسفانه ما شفاف سازي نمي كنيم، بلكه برخي 
اخبار سربس��ته و بدون بيان همه واقعيت ها را در جامعه 
منتشر مي كنيم و به دنبال نتيجه هستيم، در حقيقت ما 
همه اجزاي يك پرونده را منتشر نمي كنيم يا همه مطالبي 
كه در يك دادگاه مي گذرد را منعكس نمي كنيم اين در 
حالي است كه شفاف سازي، به معناي بيان همه مطالب و 
واقعيت ها است.اين دكتري اقتصاد اضافه كرد: اگر اين نوع 
شفاف سازي هاي به اين شكل جواب مي داد همان زماني 
كه اختالس ۳ هزار ميليارد توماني مطرح شد، اكنون بايد 
نتايج آن را مشاهده مي كرديم نه اينكه هر چند وقت يك 
پديده جديدي از اختالس كش��ف شود.وي ريشه اصلي 
فسادهاي اقتصادي را در ساختار و انحصار دولتي كشور 
دانست و بيان كرد: تا مادامي كه ۸۰ درصد اقتصاد دولتي و 
مديريت، انحصار و تصميم گيري اقتصاد دست دولت باشد، 
اين پديده اختالس وجود خواهد داش��ت، بايد ساختار 

اقتصاد به اقتصاد مردمي و بخش خصوصي برگردد.

 سازمان هدفمندي ۷۵۰ ميليارد تومانتفكر اقتصادي دولت بايد تغيير كند
يارانه اضافي توزيع كرد

عضو كميس��يون برنام��ه، بودجه و محاس��بات مجلس 
تاكيد كرد: حدود ۷5۰ ميليارد تومان عملكرد س��ازمان 
هدفمندي در يارانه نقدي و غير نقدي بيش از حد نصاب 

قانوني بوده است.
غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي با اش��اره به آنكه در سال 
۹۶ دولت بايد ۴۶ هزار ميليارد تومان در هدفمندي هزينه 
مي كرد، اظهار داش��ت: ۳۳هزار و 5۰۰ ميليارد تومان در 
يارانه نقدي و غير نقدي، ۴ هزار ميليارد تومان كميته امداد 
امام خميني و سازمان بهزيستي كه متوسطه ۲۰ درصد 
حداقل دستمزد مصوبه شوراي عالي كار به آنها پرداخت 
شود، ۴ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان به خدمات بهداشتي و 
درماني، ۱۰۰ ميليارد تومان واكس��ن فلج، ۱۰۰ ميليارد 
تومان به مراكز فوريت هاي اجتماعي، هزار ميليارد براي 
توليد اش��تغال و ۳ هزار ميلياد تومان براي مواد اوليه قير 
و هزار و 5۰۰ ميلياد تومان براي بند )د( تبصره يك قانون 

هدفمندي يارانه ها هزينه مي كرد.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه 
داد: دولت در مجموع ۴۸ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان منابع 
به دست آورده اس��ت كه از اين منابع حدود ۷۰ درصد از 
محل گاز پااليش پخش توانير و آب و فاضالب بود و حدود 
۳۰ درصد از رديف يارانه اي قانون احصا ش��ده يعني ۳۴ 
هزار ميليارد توم��ان حاصل افزايش قيمت ها و مابقي كه 
حدود ۱۳هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان از رديف هاي بودجه اي 
برداشته است.نماينده مردم رشت در مجلس دهم شوراي 
اس��المي در خصوص نحوه هزينه كرد توضيح داد: دولت 
تقريبا در توليد واكسن و تامين مواد اوليه قير هيچ اقدامي 
را انجام نداده است، ۸۶ درصد اعتبارات به يارانه نقدي و غير 
نقدي داده در صورتي كه در قانون بيشتر از 5۰ درصد مجاز 
ندانسته است.وي به خانه ملت گفت: ۸ درصد به افزايش 
مستمري خانوارهاي تحت پوشش، ۱.۸ درصد را به كمك 
به بهداشت و توسعه مراكز فوريت ها، ۱.۹ درصد حمايت از 
توليد و اشتغال، ۰.۹۹ درصد حمايت از اقشار آسيب پذير 
و ۰.۶۶ درصد به برنامه هاي حمايت اجتماعي اختصاص 
يافته است كه تقريبا مي توان گفت دولت جز يارانه نقدي در 

برخي موارد به تعهدات خود عمل نكرده است.

اي��ن نماينده مجل��س در زمينه پرداخت مس��تمري به 
خانوارهاي تحت پوش��ش دس��تگاه هاي حمايتي، بيان 
داشت: ۳هزار و ۹۰۰ميلياد تومان به سازمان حمايت تامين 
اجتماعي پرداخت كرده از اين مبلغ حدود ۷۷.۳ به كميته 
امداد امام خميني و ۲۲.۷ به سازمان بهزيستي اختصاص 
يافته است كه سه چهارم سهم كميته امداد و يك چهارم 
 س��هم بهزيس��تي بود.جعفرزاده ايمن آبادي به جمعيت 
يارانه بگيران از اسفند ماه سال ۹5 تا اسفند ماه سال۹۶ اشاره 
كرد و گفت: يك ميليون و ۳۰۰ هزار و ۱۹5 نفر به جمعيت 
يارانه بگيران اضافه ش��د.وي ادامه داد: از جمله اشكاالتي 
كه در اجراي قانون وجود داش��ت اين بود كه با وجود آنكه 
بايد آيين نامه اجرايي تبصره ۱۴قانون بودجه سال ۹۶ كل 
كشور سه ماهه تدوين  شود با بيش از ۹ ماه تاخير ابالغ شده 
است، اين انحراف از تمام قوانين بودجه محسوب مي شود.

وي گفت: همچنين شركت ملي پخش و شركت ملي گاز 
تقريبا نتوانستند به تعهدات خود عمل كنند، شركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي حدود ۹ هزار ميليارد 
تومان و شركت ملي گاز حدود ۱۳۰ ميليارد تومان كمتر 
از تعهداتشان اجرا كردند.نايب رييس فراكسيون مستقلين 
مجلس تاكيد كرد: حدود ۷5۰ ميلي��ارد تومان عملكرد 
سازمان هدفمندي در يارانه نقدي و غير نقدي بيش از حد 
نصاب قانوني بوده است، مطابق تبصره يك ماده ۳۹ قانون 
برنامه ششم توسعه، منابع سازمان هدفمندي يارانه ها بايد 
در رديف درآمدي مش��خص ۲۱۰۱۰۲ واريز شود كه اين 
اتف��اق نيافتاد، دولت اين كار را انج��ام نداده كه مهم ترين 
تخلف به شمار مي رود. وي با بيان اينكه پرداخت يارانه به 
۹5.۲ درصد از جمعيت كش��ور صورت گرفته است ادامه 
داد: عالوه بر اين، توزيع يكنواخت بين افراد جامعه و عدم 
تخصيص براساس گروه هاي گوناگون درآمدي يارانه نقدي 
در سال ۹۶ به صورت غيرهدفمند بوده است.اين نماينده 
مجلس همچنين بيان كرد: در سال۹۶، مبلغ ۹۲۱ ميليارد 
تومان به منظور حمايت از توليد پرداخت شده است، منطق 
و معيارهاي توزيع آن به چند واحد توليدي خاص مشخص 
نبوده و تاثير آن بر ارتقاي بهره وري مصرف انرژي، اصالح 
ساختار فناوري واحدهاي توليدي اندازه گيري نشده است.
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افزودن امكانات جديد در 
سامانه مجازي بانك پاسارگاد

بيمه كوثر شركتي نظام مند 

نظام بانكي تدابير الزم مقابله با 
تحريم ها را در دستور دارد

 بانك پاس��ارگاد در راس��تاي افزايش رفاه حال 
مشتريان و توسعه خدمات بانكداري الكترونيك، 
امكانات جديدي را به سامانه بانكداري مجازي 

خود افزود.
به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، از اين پس 
در سامانه جديد بانكداري مجازي بانك پاسارگاد 
خدماتي مانند امكان پرداخت قبض همراه  اول 
مس��تمر در منوي خدمات قب��ض، امكان اخذ 
موجودي كارت هاي پاس��ارگاد، امكان دريافت 
گزارش آخرين آي پي هاي ورود مشتري و امكان 
پرداخت اقساط آنالين تسهيالت ساير مشتريان 

ارايه مي شود. 
همچني��ن مش��تريان  مي توانن��د از طري��ق 
منوي اس��تعالم هاي بانكي در س��امانه جديد 
بانكداري مجازي بانك پاسارگاد، نسبت به تبديل 
سپرده به شبا، شبا به سپرده، كارت به شبا، كارت 
به سپرده و استعالم شباي بين بانكي اقدام كنند.

خريد شارژ اپراتور تلفن همراه و جانمايي سپرده 
پيش فرض در دفترچه از ديگر امكانات اين سامانه 

جديد است. 
پيش از اين نيز انواع خدمات بانكي در بخش هاي 
مختلف سپرده، كارت، كارت اعتباري، تسهيالت، 
چك و خدمات ارزي از طريق بانكداري مجازي 

بانك پاسارگاد ارايه مي شد. 
گفتني اس��ت بانكداري مجازي بانك پاسارگاد، 
طيف وسيعي از خدمات بانكي را در هر زمان و هر 
مكان در اختيار مشتريان قرار مي دهد. اين خدمت 
اي��ن ام��كان را مي دهد كه مش��تريان از طريق 
برقراري ارتباط توسط اينترنت، در هر جاي دنيا، 
بتوانند بسياري از امور بانكي خود را انجام دهند. 
مركز مش��اوره و اطالع رس��اني بانك پاسارگاد 
به ش��ماره 82890 و همچنين س��امانه ارتباط 
 با مش��تريان در س��ايت اي��ن بانك ب��ه آدرس

 www.bpi.ir آماده ارايه مش��اوره و پاسخ به 
سواالت مشتريان است.

نظام مندي بيمه كوثر، افزايش مسووليت پذيري، 
كارايي، اثربخش��ي و در نهاي��ت رضايت مندي 
بيمه ش��دگان و بيمه گذاران را به دنبال داش��ته 

است . 
به گ��زارش روابط عمومي بيمه كوثر، مديرعامل 
شركت با اعالم اين مطلب در شوراي راهبردي، 
تصريح كرد: تدوين و اجراي طرح تحرك، پايش 
مس��تمر فعاليت هاي معاونت ها و مديريت ها، 
انسجام بخش��ي ب��ه پاس��خگويي در س��تاد و 
سرپرس��تي ها و بازنگري آيين نام��ه انضباطي 
ازجمله اقدامات ش��ركت به منظور نظام مندي 
شركت است . مجيد مشعلچي فيروزآبادي ايجاد 
ساختار فكري همسان در ميان معاونان، مديران، 
كاركنان و نمايندگان را نخستين گام براي تثبيت 
نظام مندي در شركت برش��مرد و گفت: وجود 
اختالف نظر و تفاوت ديدگاه ها را امري طبيعي 
مي دانم كه وجودش باعث يافتن راهكارهايي نو و 
هم افزايي فكري خواهد بود؛ ليكن مهم آن است 
كه وقتي خردجمعي در نهايت به يك برنامه رسيد 
همه افراد با ساليق مختلف خود را ملزم به اجراي 
آن كنند تا از شركت صداي واحدي به گوش برسد 

و حركت منظم و موزوني به چشم بيايد.
وي با تش��كر از بخش هاي مختلف ش��ركت در 
اجراي دقيق سياس��ت هاي ابالغي به ويژه در دو 
س��ال اخير تاكيدكرد: اميدوارم با پاس��خگويي 
و برآورده  كردن نيازه��اي ذي نفعان كه يكي از 
اركان مطلوب شركت هاي خدمت رسان است در 
راستاي افزايش تعامل با بيمه گذاران و همراهي 

با بيمه شدگان گام هاي موثري برداريم .

سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس ش��وراي اس��المي گفت: مجموع��ه نظام 
بانكي كشور با هوش��مندي و آمادگي همه تدابير و 
سازو كارهاي الزم را براي مقابله با تحريم ها در دستور 
كار دارد. علي نجفي خوش��رودي در تشريح جلسه 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اسالمي گفت: اين جلسه با حضور مسووالن 
وزارت امور خارجه، اقتصادي و دارايي، بانك مركزي 

و مديران بانك هاي دولتي و خصوصي برگزار شد.
در اين جلسه آخرين وضعيت تاثيرات تحريم هاي 
امريكا و شرايط فعاليت بانكي جمهوري اسالمي ايران 
قبل از برجام و پس از توافق برجام و پس از خروج امريكا 

از برجام مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.
مديران بانك ها در اين جلسه اشاره كردند كه با وجود 
اينكه برخي از بانك هاي بزرگ دنيا با ايران همكاري 
نكردند، وليكن پس از توافق برجام شرايط فعاليت هاي 
بانكي جمهوري اسالمي ايران در سطح بين المللي 
و برقراري روابط كارگزاري به مراتب تس��هيل شد و 
هم اكنون اگرچه با چالش ها و مشكالتي مواجه هستيم 
وليكن خيلي از كشورها حتي همپيمانان و متحدين 
امريكا، از سياست هاي يكجانبه اين كشور خرسند 
نيستند. سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس ادامه داد: در اين جلسه اشاره شد كه 
برخالف دوره قبلي تحريم، تحريم هاي جديد صرفا 
تحريم هاي امريكا است نه تحريم هاي سازمان ملل و 
اتحاديه اروپا. جنگ رواني و اقتصادي عليه جمهوري 
اسالمي ايران ضرورت توجه به اين نكته كه، نبايد از 
طرق مختلف از قبيل الحاق به FATF بهانه به دست 
امريكا داد در عين هوشياري نسبت به ابعاد احتمالي 
تاثيرات آن، توس��عه روابط با همسايگان و حمايت 
مجلس از فعاليت هاي بانك ها در مواجهه با تحريم ها 
از ديگر موضوعات مطروحه از سوي مديران بانك ها و 

اعضاي كميسيون بود.

تعادلازرشدقيمتهادربازارارزوسكهگزارشميدهد

باحكمهمتيصورتگرفت

رشد نيم ميليون توماني سكه در 3 روز 

سه تغيير در مديران بانك مركزي
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گروه بانك وبيمه|  احسان شمشيري|
 روز دوشنبه 12 شهريور 97 با وجود آنكه اتحاديه طال 
و فعاالن بازار اعالم كردند كه نرخ ارز در بازار آزاد روبه 
افزايش است و دالر آزاد از مرز 12 هزار تومان عبور كرده 
و به 12350 تومان و يورو نيز به 14 هزار تومان رسيده، 
اما مشاهدات خبرنگارما از صرافي هاي فردوسي نشان 
مي دهد كه دالالن فقط خريدار ارز بودند و براي فروش 
ارزي ارايه نمي دادند. براين اس��اس، نرخ دالر در يك 
ش��رايط كاذب و رواني در حال افزايش بوده است.  به 
گزارش تعادل، يكي از فعاالن ب��ازار ارز به خبرنگار ما 
گفت: كه روز دوشنبه، جو بازار سوداگري وسفته بازي 
و خريد ارز با انتظار افزايش نرخ آن بوده و كس��اني كه 
ارز دارند، فروشنده نيستند.  به دنبال اين افزايش نرخ 
ارز و دالر در بازار آزاد، در حالي كه نرخ هر انس طالي 
جهاني بدون تغيير 1200 دالر معامله مي شود به دليل 
رشد نرخ دالر آزاد، هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد امامي در بازار تهران با 190 هزار تومان افزايش 
نسبت به روز يك ش��نبه با رقم 4 ميليون و ۶15 هزار 
تومان به فروش رسيد و روند قيمت سكه كه از روزهاي 
ابتدايي هفته ش��اهد افزايش قيمت بود، همچنان در 
حال صعود است. بطوري كه هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز با 1۶0 هزار تومان رشد نسبت به 
روز يكشنبه به ارزش 4 ميليون و 1۶ هزار تومان داد و 
ستد شد. هر قطعه نيم سكه بهار آزادي با 24 هزار تومان 
افزايش در مدت مشابه 2 ميليون و 124 هزار تومان و 
هر قطعه ربع بهار آزادي نيز با 23 هزار تومان رش��د به 
ارزش يك ميليون و 73 هزار تومان معامله شد. هر قطعه 
سكه گرمي نيز با افزايش 20 هزار توماني نسبت به روز 
يكشنبه به قيمت 572 هزار تومان معامله شد. هر گرم 
ط��الي 18 عيار نيز با 11 هزار و 250 تومان رش��د به 
ارزش 34۶ تا 350 هزار تومان فروخته شد. همچنين 
براساس آمار سامانه سنا، قيمت فروش هر يورو در اين 
سامانه 9 هزار و 440 تومان و هر پوند 14 هزار و 218 
تومان به فروش رسيد. دالر امريكا 9 هزار و 829 تومان 
داد و ستد شد و هر يوآن چين نيز به قيمت يك هزار و 
1۶0 تومان قيمت خورد. قيمت خريد دالر نيز 1110۶ 

تومان، پوند 14251 تومان، يورو 97۶7 تومان بود 

  قيمت سكه ۳ روزه نيم ميليون
 افزايش يافت

در اين رابطه محمد كش��تي آراي عضو اتحاديه طال 
و جواهر بيان داشت: قيمت سكه در سه روز گذشته 

500 هزار تومان افزايش يافته است.
محمد كشتي آراي با اشاره به افزايش قيمت سكه و ارز 
گفت: افزايش قيمت ها در بازار س��بب ايجاد هيجان و 
افزايش تقاضا در بازار شده و در اين شرايط مردم بيشتر 
خريد مي كنند چون مي خواهن��د از بازار عقب نمانند. 
در اين شرايط شاهد هجوم مردم براي خريد ارز و سكه 
هستيم و در سه روز گذش��ته 500 هزار تومان قيمت 
س��كه افزايش يافته اس��ت. تقاضا يكي از علل افزايش 
قيمت است، و مصنوعات طال در ركود كامل هستند و 
هيچ خريد و فروشي انجام نمي شود اما سكه  متقاضي 
دارد. البته بازار هيجاني و التهابي اس��ت و همين تقاضا 
هم موجب افزايش قيمت سكه و ايجاد حباب شده است.

 
 تحويل۲ ميليون و ۲۰۰ هزار قطعه سكه 

تا آبان
همچنين قرار است بانك مركزي طي ماه هاي مهر 
و آبان 2 ميليون و 200 هزار قطعه سكه بهار آزادي 
را به مش��تريان تحويل  دهد.توزيع سكه هاي پيش 

فروش شده با سررس��يد شش ماهه و قيمت قطعي 
كه از 28 مردادماه آغاز ش��ده ت��ا 13 آبان ماه ادامه 

خواهد داشت.
بر اس��اس اين گ��زارش، مجموع س��كه هاي پيش 
فروش شده شش ماهه 2 ميليون و ۶00 هزار قطعه 
اس��ت كه موعد سررس��يد 2 ميلي��ون و 200 هزار 
قطعه از اين س��كه ها در مهر ماه و نيمه اول آبان ماه 
قرار دارد و پيش بيني مي شود ورود اين مقدار سكه 
به بازار، تعديل قيمت س��كه بهار آزادي را به دنبال 

داشته باشد.
گفتني است، توليد سكه هاي مربوط به سررسيدهاي 
مختلف طبق برنامه زمان بندي در حال انجام است 
و سكه هاي پيش فروش شده در موعد مقرر و بدون 

تاخير تحويل مشتريان مي شود.

  سود هر سكه  پيش فروش شده
 ۳ميليون تومان شد 

همزمان با توزيع سكه هاي پيش فروش شش ماهه، 
قيمت س��كه در بازار تا چهار ميلي��ون و 400 هزار 
توم��ان پيش رفته كه در اين حالت س��ود هر قطعه 

سكه به حدود سه ميليون تومان مي رسد.
ط��رح پيش فروش س��كه از اواخر بهمن ماه س��ال 
گذش��ته تا فروردين ماه س��ال جاري اجرايي شد و 
از ارديبهشت ماه زمان سررسيد پيش فروش ها فرا 
رسيد. بر اين اساس سكه هاي سررسيد يك ماهه با 
حدود يك ميليون قطعه و در ادامه سكه هاي پيش 
فروش سه ماهه سررسيد و تحويل صاحبان آنها شد. 
ام��ا از چندي پيش و از نيمه مرداد زمان سررس��يد 
سكه هاي پيش فروش شش ماهه با مجموع حدود 
دو ميليون و 580 هزار قطعه فرا رسيد كه تا اواسط 

آبان ماه سررسيد و تحويل مي شود.
در حالي اين روزها قيمت سكه در بازار آزاد بار ديگر 
صعودي شده و از حدود چهار ميليون تومان گذشته 
كه دارندگان س��كه هاي پيش فروش س��ود خوبي 
درياف��ت خواهند كرد. اكنون هر قطعه س��كه تمام 
بهار آزادي ح��دود چهار ميليون و 400 هزار تومان 
قيمت مي خورد كه در مقايسه با نرخ يك ميليون و 
475 هزار توماني زمان ثبت نام سكه ها با سر رسيد 
سه ماهه س��ودي نزديك به دو ميليون و 925 هزار 
تومان تحويل دارنده س��كه  خواهد شد. در مجموع 
اگر فرض كنيم تا آبان ماه كه سكه هاي پيش فروش 
شش ماهه بطور كامل تحويل مي شود، قيمت سكه 
در همين حد هم باقي بمان��د، در مجموع از اين دو 
ميليون و 580 هزار قطعه سكه رقمي نزديك به هفت 

ميليارد تومان سود ايجاد مي كند.
بانك مركزي اميدوار اس��ت كه با تحويل سكه هاي 
پيش فروش تا آبان ماه نرخ س��كه در ب��ازار تعديل 
شود. اين در حالي اس��ت كه در مدت گذشته بنا بر 
اعالم فعاالن بازار سكه و طال، سكه هاي پيش فروش 
تحويلي وارد بازار نش��ده و دارندگان آن را به انتظار 

رشد قيمت نگه داشته اند.
در طرح پيش فروش س��كه در هفت س��ر رسيد كه 
با هدف تعدي��ل بازار و همچنين ج��ذب نقدينگي 
اجرايي ش��د حدود هفت ميليون و ۶00 هزار قطعه 
س��كه فروش رفت كه منجر به جذب تنها 10 هزار 
ميليارد تومان نقدينگي از حدود 1500 هزار ميليارد 

تومان نقدينگي موجود در اقتصاد ايران شد. 
سكه هاي پيش فروش در هفت سررسيد يك ماهه با 
قيمت يك ميليون و 590 هزار تومان، سه ماهه يك 
ميليون و 540 هزار تومان، شش ماهه يك ميليون 

و 475 هزار تومان، 9 ماهه يك ميليون و 410 هزار 
تومان، يك ساله يك ميليون و 350 هزار تومان، 18 
ماهه يك ميليون و 245 هزار تومان و 24 ماهه يك 

ميليون و 11۶ هزار تومان فروخته شده بود.
اختالف بين نرخ پيش ف��روش و بازار آزاد در مدت 
اخير حواش��ي بس��ياري رقم زد و برخ��ي از جمله 
نمايندگان مجلس نس��بت به سود ايجاد شده براي 
خريداران معترض شدند و حتي طرح هايي را براي 
توقف توزيع س��كه پيشنهاد كردند، اما به هر حال با 
توجه به تعهدي كه بانك مركزي درباره فروش سكه 
داش��ت، قرار بر اين ش��د تا طبق تعهد اوليه تمامي 

سكه ها تحويل خريداران شود.

  هداي�ت مناب�ع ارزي م�ردم از من�ازل 
به بانك ها

همچنين يك كارشناس نظام بانكي با تاكيد بر لزوم 
جلب اعتماد مردم از سوي بانك ها، گفت: با اجراي 
طرح س��پرده گذاري ارزي، بطور حتم منابع ارزي 
مردم از منازل به سمت بانك ها هدايت خواهد شد.

مرتض��ي اكب��ري در گفت وگ��و ب��ا ايِبن��ا درب��اره 
س��پرده گذاري ارزي و پيش بيني استقبال مردم از 
اين طرح، اظهار داشت: قطعا اين طرح اقدام بسيار 
خوبي اس��ت كه البته تاكنون اجرايي نشده و الزمه 
اصلي آن رفع بي اعتمادي مردم به س��پرده گذاري 

ارزي و سيستم بانكي در كشور است.
وي اف��زود: البت��ه اي��ن موض��وع به تجرب��ه قبلي 
سپرده گذاري ارزي در سيستم بانكي در سال هاي 
گذش��ته ارتب��اط دارد كه برخي بانك ه��ا به خوبي 
تعهدات ارزي خود را عملي نكردند، در صورتي كه 
اگر به اين تعهدات به خوبي عمل ش��ده بود، اكنون 

اعتماد مردم به سيستم بانكي بيشتر بود.
اكبري  افزود: س��پرده گذاري ارزي بايد به هر نحو 
ممكن، اجرايي ش��ود زي��را بايد در ش��رايط فعلي 
پول هاي مردم از منازل آنها به سمت بانك ها هدايت 
شود. اكبري در ادامه تاكيد كرد: اگر اين طرح عملي 

شود، موفقيت سيستم بانكي در جلب اعتماد مردم 
موضوع قابل اهميتي است كه نبايد از آن غافل بود، 
البته جلب اعتماد مردم در كوتاه مدت عملي نيست 

و نيازمند اقدامات بلندمدت است. 
وي درب��اره نرخ س��ودهاي اعالم ش��ده ب��راي اين 
حساب ها، اظهار داش��ت: اگر در شرايط عادي قرار 
داشتيم، نرخ سودهاي اعالم شده براي اين حساب ها 
منطقي بود اما در شرايط فعلي نرخ هاي اعالم شده 

جذابيت الزم را ندارد.
وي، گفت: بانك ها بايد اين اعتماد را به مردم بدهند 
كه به هر ميزان پول نقد يا حواله ارزي كه در اختيار 
سيستم بانكي قرار دهند، به محض درخواست آنها و 
به هر شكلي كه تمايل دارند، به آنها بازخواهد گشت.

اكبري درباره استقبال مردم از اين طرح، پيش بيني 
كرد: بانك ها بايد براي جذب اين سپرده ها در شرايط 
فعلي هم در جهت جلب اعتم��اد مردم اقدام كنند 
و هم فعاليت آنها نبايد به گونه اي باش��د كه دوباره 

اعتماد مردم كاهش يابد.
وي درباره اس��تقبال ايرانيان مقيم خارج از كشور و 
س��پرده گذاري ارزي در ايران، گفت: براي ايرانيان 
مقيم خارج از اي��ران برخ��ي نگراني هايي خاص و 
متفاوت از مردم داخل كشور وجود دارد و همچنين 
نرخ سود تعيين شده تفاوت چشمگيري با نرخ سود 

بانك هاي خارجي ندارد.

   معامالت صنعت طال كامال شفاف است
همچني��ن ريي��س اتحاديه ط��ال و جواه��ر گفت: 
معامالت طال و سكه به دليل خاص بودن و سرمايه اي 
بودن اين كاالها با وس��واس بيشتري انجام مي شود 
و كام��ال ش��فاف اس��ت، بنابراين طالفروش��ان از 

منظم ترين كسبه در بحث مالياتي هستند.
آي��ت محمدولي در خص��وص اخباري ك��ه درباره 
فرار مالياتي طالفروش��ان مطرح مي ش��ود، اظهار 
داش��ت: صنعت طال و جواهر از شفاف ترين صنوف 
در زمينه ماليات اس��ت، هر چند هر صنفي ممكن 

است متخلفاني داشته باشد و صنعت طال هم 100 
درصد بدون اش��كال نيس��ت، اما فرار مالياتي اين 

صنعت كذب است.
وي اف��زود: به دليل خاص ب��ودن اين صنف و اينكه 
طال س��رمايه محاسبه مي ش��ود، مردم براي حفظ 
سرمايه ش��ان فاكتور درخواس��ت مي كنند و در هر 
معامله اي فاكتور، وزن و قيمت مشخص وجود دارد 
كه به همين دليل شفافيت بيشتري نسبت به ساير 

صنوف دارد.
محمدولي ادامه داد: به دليل نوسانات موجود در اين 
بازار مجموعه صنعت طال و جواهر هر سال نسبت به 
سال گذشته ضعيف تر شده اما افزايش ماليات داشته 
كه با اين وجود كسبه اين صنف اين فشارها را تحمل 
كرده و ماليات بر درآم��د و ارزش افزوده را به اندازه 

توان پرداخت مي كنند.
وي با اشاره به اينكه موضوع اصالح ماليات بر ارزش 
افزوده طال چند سالي است كه مطرح مي شود، بيان 
داشت: در بحث ماليات بر ارزش افزوده در چند سال 
گذش��ته اين موضوع را بررسي كرده و با نمايندگان 

مجلس بارها نشست هايي را برگزار كرديم.
رييس اتحاديه ط��ال و جواهر افزود: در نهايت اوايل 
سال 97 به اين جمع بندي رسيديم كه ارزش افزوده 
از اصل طال برداشته ش��ود و 9 درصد ارزش افزوده 
براساس اجرت گرفته شود. محمدولي تصريح كرد: 
زمينه هاي الزم فراهم شده و حتي سازمان مالياتي 
به ص��ورت ش��فاهي پذيرفته كه اين اتف��اق بيفتد 
همه چيز مهيا اس��ت تا اين پيشنهاد به صحن علني 
مجلس رود اما تا زماني كه در صحن مصوب نش��ود 

قابل اجرا نيست.
وي خاطرنش��ان كرد: زماني ك��ه بحث ماليات بر 
ارزش افزوده مطرح ش��ده بود مجلس، س��ازمان 
ماليات��ي و حتي فعاالن اين صنف نمي دانس��تند 
كه اين ايرادات وجود خواهد داشت اما امروز همه 
متوجه اشكاالت شده اند و اميدواريم به زودي اين 

مشكل حل شود.

گروه بانك و بيمه|
 با حكم عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي، معاون 
نظارت، دبي��ركل بانك مركزي و رييس موسس��ه عالي 
آموزش بانكداري تغيير كردند.  به گزارش تعادل، فرهاد 
حنيفي به س��مت معاون نظارت بان��ك مركزي، محمد 
طالبي به سمت دبيركل بانك مركزي و فرشاد حيدري 
به سمت رييس موسس��ه عالي آموزش بانكداري ايران 
منصوب شدند.  به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، 
عبدالناصر همتي در حكمي فرهاد حنيفي را به س��مت 
معاون نظارت بانك مركزي منصوب كرد. حنيفي پيش 
از اين داراي س��وابق متعددي در حوزه هاي مالي و بانكي 
بوده اس��ت كه از آن جمله مي توان به مديرعامل شركت 

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي، نايب رييس هيئت مديره 
بانك اقتصادنوين، عضو هيئت مديره بانك پارسيان، مشاور 
مديرعامل بانك رفاه و سوابق متعدد ديگر در حوزه هاي 
بازار سرمايه اش��اره كرد. وي تحصيلكرده مديريت مالي 
در مقطع دكتري و كارشناسي ارشد است. گفتني است، 
پيش از اين فرش��اد حيدري سمت معاونت نظارت بانك 

مركزي را عهده دار بود.
همچني��ن محم��د طالبي ب��ا حكم ريي��س كل بانك 
مركزي به س��مت دبيركل بانك مركزي منصوب شد. 
مديرعامل صندوق ضمانت سپرده ها، مديرعامل بانك 
كشاورزي، عضو شوراي عالي بورس، عضو شوراي فقهي 
بانك مركزي، عضو هيات امناي موسسه عالي آموزش 

بانكداري ايران و عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق 
از جمله س��وابق كاري طالبي است. وي تحصيل كرده 
مديريت مالي در مقطع دكتري و كارشناسي ارشد است.
از س��وي ديگر، فرش��اد حي��دري با حك��م رييس 
كل بان��ك مركزي به س��مت رييس موسس��ه عالي 
آموزش بانكداري ايران منصوب شد. فرشاد حيدري 
دانش آموخت��ه علوم اقتص��ادي، مديري��ت دولتي 
و مديري��ت مالي اس��ت. وي پيش از اي��ن عهده دار 
مسووليت معاونت نظارت بانك مركزي بوده است. از 
ديگر سوابق وي مي توان به عضويت در هيات مديره 
بانك هاي تجارت و ملي ايران، رياس��ت هيات مديره 
و مديرعاملي بانك ملي ايران و مديرعاملي صندوق 

بازنشستگي كاركنان بانك ها اشاره كرد.
فرشاد حيدري از معاونت نظارت بانك مركزي كنار 
گذاشته شده و فرهاد حنيفي با حكم رييس كل بانك 
مركزي جايگزين او ش��ده است. وي در سوابق كاري 
خود مديريت در كارگزاري چند ش��ركت بورسي را 

داشته و البته عضو هيات مديره بانك نيز بوده است.
در حالي فرشاد حيدري از حوزه نظارت بانك مركزي 
م��ي رود كه در س��ال 1394 با حكم ولي اهلل س��يف 
جايگزين حميد تهران فر در اين معاونت ش��ده بود. 
تغيير و تحوالت در سامان دهي موسسات غيرمجاز و 
توقف فعاليت آنها در بازار غيرمتشكل پولي در زمان 
معاونت فرش��اد حيدري بطور جدي تري در دستور 

كار بانك مركزي قرار گرفت، اما به هر حال با توجه به 
شرايط موجود اقدامات انجام شده براي سامان دهي 

موسسات كم حاشيه نبود.
چند روز قبل از آمدن همتي به بانك مركزي، محمود 
احمدي بعد از سال ها حضور در دبيركلي اين بانك به 
دليل بازنشس��تگي، بانك مركزي را ترك كرده بود و 
تاكنون جانشين وي مشخص نبود. همتي در حكمي 
محمد طالبي را به عنوان دبير كل منصوب كرده است.

در روزهاي اخي��ر در حوزه ارزي بان��ك مركزي نيز 
تغييراتي اعمال ش��د و بعد از بركناري و بازداش��ت 
احمد عراقچي، پناهي به عنوان سرپرس��ت معاونت 

ارزي انتخاب شده بود.

بانك مرك��زي ضواب��ط تمل��ك س��هام بانك هاي 
غيردولت��ي، بانك ه��اي دولتي مش��مول واگذاري، 
موسس��ات مالي و اعتباري و ساير بنگاه هاي واسطه 
پولي را به شبكه بانكي كشور ابالغ كرد. اين بخشنامه 
بر اساس قانون اصالح قانون اجراي سياست هاي كلي 
اصل چهل و چهارم قانون اساس��ي تهيه و ابالغ شده 
است. به گزارش تعادل، بر اساس اعالم بانك مركزي 
و ب��ه موجب ماده يك اين قانون ك��ه جايگزين ماده 
)5( قانون اجراي سياس��ت هاي كل��ي اصل چهل و 
چهارم )44( قانون اساسي شده است، »تملك سهام 
موسسات اعتباري اعم از بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون تأسيس 
ش��ده يا مي ش��وند يا بانك هاي دولتي كه سهام آنها 
واگذار مي شود تا سقف 10 درصد توسط مالك واحد 

بدون اخذ مجوز مجاز است«.

همچنين »تملك سهام هر يك از موسسات اعتباري 
مزبور توسط مالك واحد در دو سطح بيش از 10درصد 
تا 20 درصد و بيش از 20 درصد تا 33 درصد با مجوز 
بانك مركزي و به موجب دستورالعملي كه به پيشنهاد 
بانك مركزي و تصويب ش��وراي پول و اعتبار مصوب 

مي شود مجاز است«.
در اين قانون پيش بيني ش��ده اس��ت: تملك سهام 
ساير موسسه هاي اعتباري به هر ميزان توسط مالك 
واحدي كه در يكي از موسس��ات اعتب��اري بيش از 
10 درصد سهامدار است، بدون مجوز بانك مركزي 

ممنوع است.
بر اساس تبصره )1( اين ماده، »مالك واحد به شخص 
يا اشخاص حقيقي يا حقوقي بطور مستقل يا بيش از 
يك شخص حقيقي يا حقوقي اطالق مي شود كه به 
تشخيص بانك مركزي و در قالب دستورالعمل شوراي 

پول و اعتبار، داراي روابط مالي، خويشاوندي )سببي و 
نسبي( نيابتي يا مديريتي با يكديگر هستند«.

همچنين تبص��ره )2( مقرر مي دارد »مالك س��هام 
موسس��ات اعتباري بيش از حدود مجاز ذكر ش��ده، 
نس��بت به س��هام مازاد، فاقد حقوق مالكيت اعم از 
حق رأي، دريافت حق تقدم و دريافت س��ود است و 
درآمد حاصل از سود س��هام توزيع شده و حق تقدم 
فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول ماليات با 
نرخ 100 درصد است و حق رأي ناشي از سهام مازاد 
در مجامع عمومي ب��ه وزارت امور اقتصادي و دارايي 

تفويض مي شود.«.
به عالوه، بر اساس تبصره )3( اين قانون، بانك مركزي 
با تصمي��م هيات انتظام��ي بانك ه��ا، داراي اختيار 
ابطال مج��وز تملك مالك واحد در س��طوح بيش از 

10 درصد است.

رودريگو دي آزردو سانتوس در نشست اتاق مشترك ايران 
و برزيل، به عالقه دولت برزيل براي تداوم همكاري هاي 
اقتصادي و تجاري با ايران حتي بعد از شروع تحريم ها در 
آبان ماه اش��اره كرد و گفت: براي اين منظور راهكارهايي 
در مذاكره با طرف هاي ايراني پي��دا كرده ايم كه اجرايي 

خواهد شد.
وي گفت: تخصيص اعتبار يك ميليارد و 200 ميليون دالري 
به فعاالن اقتصادي برزيل براي همكاري با طرف ايراني در 

مراحل نهايي قرار دارد.
س��فير برزيل اظهار داش��ت: از آنجا كه اين اعتبار فقط به 
خدمات و كاالهايي غير از محصوالت كش��اورزي مربوط 
مي شود، الزم است براي حوزه كشاورزي از ظرفيت ديگر 

بانك ها استفاده كرد.
وي هدف دولت برزيل در همكاري با ايران را اشتغال زايي 
و انتق��ال تكنولوژي به اين كش��ور با هدف ايج��اد روابط 

طوالني مدت بي��ان كرد و گفت: بانك مركزي برزيل هيچ 
مانعي در برابر حضور بانك هاي ايراني در كشورمان نمي بيند 
و معتقد است اين كار به تداوم همكاري هاي مالي دو كشور 

كمك مي كند.
»كاوه سعادت« رييس اتاق مشترك ايران و برزيل نيز در 
اين نشست، وجود روابط بانكي فعال را از اولويت هاي اصلي 
همكاري دو كشور بيان كرد و گفت: بايد متناسب با حجم 
باالي تجارت ايران و برزيل راهكارهايي مناسب براي تداوم 

روابط بانكي بين دو كشور در نظر بگيريم.
وي همچنين با بيان اينكه در دوره قبلي تحريم ها نيز برزيل 
همكاري خود را با ايران ادامه داد، تاكيد كرد: الزم اس��ت 
ابتكارات جديدي براي امكان همكاري تجاري بين دو كشور 
در نظر بگيريم كه در اين رابطه به همكاري بانك مركزي، 
وزارت امور خارجه و ديگر دست اندركاران مربوط در هر دو 

كشور نياز داريم.



 س��ازمان بورس و اوراق بهادار به عضويت كميته  فني 
»فين تك« در آيس��كو در آمد. به گزارش سنا، بهادر 
بيژني مش��اور رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
در ام��ور بين الملل گفت: نق��ش پررنگ فناوري هاي 
نوي��ن مالي و ارتب��اط اين ح��وزه با بازاره��اي اوراق 
به��ادار، در آخرين گردهمايي س��االنه نهادهاي ناظر 
در بوداپس��ت، مورد توجه اعضاء قرار گرفت. به همين 
منظور قانون گذاران بين الملل��ي اوراق بهادار به اين 
تصميم رس��يدند كه با ايجاد يك كميته تخصصي در 
خص��وص فناوري هاي مال��ي Fintech، از طريق به 
اشتراك گذاري دانش، اطالعات و دستاوردهاي بين 
المللي، به صورت منسجم تر، اين مواضع را در سطح بين 
المللي دنبال كنند. وي ادامه داد: از جمله برنامه هاي 

اين كميته تخصصي، بررسي و پيشنهاد چارچوب هاي 
قانون گذاري، بسترسازي، مالحظات پلت فرم هاي مالي 
هوشمند و نوظهور از جمله خدمات مشاوره روباتيك 
و نوآوري در نظارت است كه تمامي اين زمينه ها براي 

بازارس��رمايه ايران جذاب بوده و هم اكنون با رويكرد 
 Fintech هويت بخشي، حمايت، توسعه و بسترسازي
در دس��تور كار قرار دارد. مشاور رييس سازمان بورس 
و اوراق به��ادار در امور بين الملل تاكيد كرد: عضويت 
در اين نهاد تخصصي فرصت مغتنمي است تا سازمان 
بورس و اوراق بهادار بتواند همگام با ساير نهادهاي ناظر 
و مطابق با اس��تانداردهاي روز بين المللي به اين مهم 
پرداخته و از طريق بهره مندي از فناوري هاي نوظهور، 
سرعت و ظرفيت رشد و توسعه بازارسرمايه را افزايش 
دهد. يادآور مي ش��ود ايران در سال1395 به عضويت 
سازمان بين المللي كميسيون هاي اوراق بهادار درآمد 
و همواره نقش فعالي در اين نهاد بين المللي ايفا كرده 

است.
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  رشد 59 درصدي فروش »كيميا«: شركت 
صنعتي و معدني كيمياي زنجان آمار توليد و فروش 
مردادماه را منتشر كرد. بر اساس اين گزارش در ماه 
مذكور 2 هزار تن كنسانتره روي اكسيده توليد و 
از اين رقم، 640 تن را به فروش رس��انده است. به 
اين ترتيب نرخ فروش نس��بت به ماه قبل با رشد 
15 درصدي همراه بوده اس��ت. همچنين در اين 
گزارش آماده است، مقدار توليد و فروش كنسانتره 
س��رب اكس��يده طي ماه مزبور، به ترتيب 200 و 
234 تن بوده اس��ت. براس��اس صورت هاي مالي 
ارايه ش��ده، »كيميا« در مرداد ماه كنسانتره روي 
سولفوره توليد نكرده و 290 تن از موجودي انبار 
را به فروش رس��انده است. همچنين مقدار توليد 
كنسانتره سرب سولفوره نيز صفر و مقدار فروش 
108 تن گزارش ش��ده است. ش��ركت صنعتي و 
معدن��ي كيمياي زنجان از ابتداي س��ال تا كنون 
12هزار و 222تن كنسانتره رو ي اكسيده توليد 
كرده و 9971 تن را به فروش رسانده است. برهمين 
اساس، ميانگين نرخ فروش هر تن كنسانتره روي 
اكسيده 21هزار و 709 ريال است. به اين ترتيب 
مقدار توليد و فروش در مقايسه با مدت مشابه سال 
قبل به ترتيب كاهش 23 و 25 درصدي داش��ته 
است. يادآور مي شود، مجموع مبلغ فروش از ابتداي 
سال تا كنون بيش از 347 ميليارد ريال است، كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 59 درصدي 

همراه شده است.
  12درصد رش�د ف�روش ب�راي »غمارگ«: 
شركت مارگارين در مردادماه توانست مقدار فروش 
خود را نس��بت به ماه قبل 12 درصد افزايش دهد. 
ع��الوه بر اين، ش��ركت طي يك ماه م��رداد، مبلغ 
فروش 864 ميليارد و 494 ميليون ريال را به ثبت 
رسانده كه اين مبلغ نسبت به فروش تير ماه افزايش 
12 درصدي داشته است. براساس اين گزارش، نرخ 
فروش محصول اصل��ي )روغن نباتي( چهار درصد 
در اين ماه افزايش داش��ته است. همچنين فروش 
»غمارگ« از ابتداي سال تا پايان مرداد ماه معادل 
5هزار و 49 ميليارد و 652 ميليون ريال اس��ت كه 
نس��بت به دوره مشابه سال قبل كاهش 8 درصدي 
داش��ته اس��ت كه علت آن در كاهش مقدار فروش 
است. با توجه به اينكه س��ال مالي شركت منتهي 
به آذر ماه اس��ت، آخرين صورت مالي منتشر شده 
مربوط به دوره شش ماهه بوده، كه در اين بازه شركت 
متحمل زيان 364 ريالي ش��ده است. اين در حالي 
اس��ت كه در دوره مشابه سال قبل سود 102 ريالي 
محقق كرده بود. بر اساس صورت هاي مالي منتشر 
شده، كاهش 12 درصدي فروش علت اصلي اين زيان 
محسوب مي شود. الزم به ذكر است كه »غمارگ« 
در روزه��اي اخير ب��ا اقبال قابل توجه اي از س��وي 
سهامداران همراه ش��ده است، بطوريكه در 10 روز 
معامالتي گذشته تنها سه روز منفي داشته و امروز 
نيز با حضور قاطع بازيگران حقيقي در سمت تقاضا، 

صف خريد 594هزار سهمي را ايجاد كرده است.
  شركت پتروشيمي مبين: شركت پتروشيمي 
مبين با انتش��ار اطالعيه اي در ش��بكه كدال در 
خصوص عملكرد يكماهه مرداد توضيح داد. “مبين 
“ در دوره يك ماهه از محل فروش محصوالت خود 
مبلغ يك هزار و 201 ميليارد ريال درآمد داشته 
است. همچنين شركت پتروشيمي مبين بر اساس 
عملكرد 5 ماهه مبلغ 15هزار و 776 ميليارد ريال 
درآمد داشته كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 

يك درصد افت داشته است.

»تعادل«وضعيتتقاضادربازارگواهيسپردهسكهطالرابررسيميكند

رونق تقاضا در بازار گواهي سكه 
گروه بورس |سميرا ابراهيمي |

ماه هاي اخي��ر، روزهاي پر تب و تابي ب��راي بازار طال 
بود. روزهايي نوسانات هر روزه، افراد زيادي را به انواع 
بازارهاي س��كه و طال اعم از نقدي و پيش خريد و آتي 
سكه و گواهي هاي پيش فروش سكه طال مي كشاند. 
اين اتفاقات كه در نهايت روز گذشته قيمت سكه طال 
را به مرز 4 ميليون و 600 هزار تومان كش��اند، حاكي 
از اين است كه دس��ت تقاضا در اين بازار بر آتش است 
و به اين راحتي ها كوتاه نمي ش��ود. حال آنكه جنس 
اين تقاضا از جنس س��رمايه گذاري است يا از جنس 
ابقاي ارزش ثروتي كه روز ب��ه روز با افزايش نرخ دالر، 
كم ارزش مي شود، نياز به بررسي هاي دقيق تري دارد 
اما آنچه مسلم است اقشار زيادي در اين بازار، به خريد 
روي آورده اند و حواشي همچون نبود سكه فيزيكي يا 
عدم ثبات قيمت ها هم به عنوان ريسك مطرح مي شود. 
از سوي ديگر بازار گواهي سپرده سكه طال ذيل بورس 
كاال فعالي��ت مي كند. اين بازار كه كمتر از 2 س��ال از 
فعاليت آن مي گذرد، درواقع گواهي سكه هايي كه به 
انبارهاي تحت نظر بورس كاال هستند را در بازار ثانويه 
معامل��ه مي كند و از جنس بازارهاي دارايي به ش��مار 
مي رود. حجم اين بازار نس��بت به حجم بازار فيزيكي، 
حجم كوچكي اس��ت و در واقع رون��د قيمتي در اين 
بازار، تاثيرپذي��ر از بازار فيزيكي اس��ت.  حال در اين 
روزها كه س��رمايه گذاري در بازار طال، رونق گرفته، 
صندوق هاي با پش��توانه طال نيز ب��ا افزايش تقاضا 
براي فروش واحدهاي س��رمايه گذاري خود مواجه 
هستند. افزايش تقاضا براي واحدهاي سرمايه گذاري 
اي��ن صندوق ها كه عم��ده منابع خ��ود را به خريد 
گواهي هاي س��پرده طال مي گذارند، اين فرضيه را 
تقويت مي كند كه بازار گواهي سكه به زودي با انفجار 
تقاضا در پس افزايش چشمگير قيمت سكه در كنار 
محدوديت اخير بازار آتي سكه مواجه خواهد شد. 

ذك��ر اين نكت��ه ني��ز الزم اس��ت ك��ه صندوق هاي 
سرمايه گذاري با پشتوانه طال در يك ماه اخير، سودي 
در نوس��ان 14 تا 15.5 درصد داشتند و در 3 ماه اخير 

نيز نوسان سود آنها بين 79 تا 95 درصد بوده است. 

 رونق تقاضا در صندوق هاي مبتني بر طال
حسن كاظم زاده، مدير صندوق سرمايه گذاري پشتوانه 
طالي لوتوس در گفت وگو با تعادل در اين باره گفت: در 
اين بازار دسترسي راحت تر و نقد شوندگي بهتر است. در 
واقع اين صندوق ها، نقد شوندگي بهتري به دليل داشتن 
ركن بازارگردان دارن��د و هرچقدر بازارگردان صندوق 
سرمايه گذاران، قوي تر عمل كند، پذيرش سرمايه نيز در 
آن بيشتر خواهد بود. اين داليل در كنار رشد بازار فيزيكي 
طال و سهولت دسترسي به بازار گواهي سكه، باعث رونق 
تقاضا در اين بازار مي ش��ود كه البته بايد ابتدا با توسعه 
انبارهاي مورد پذيرش بورس كاال مواجه ش��ود. اكنون 
3 انبار بانك رفاه، بانك س��امان و بانك صادرات در اين 
بازار حضور دارند و صحبت از توسعه انبار بانك صادرات 
اس��ت. چنانچه انبارها بتوانند بيمه و مسائل پرسنلي و 
كارشناس��ي را هرچه زودتر حل كنند، در ميان مدت و 
بلند شاهد افزايش چشمگير تقاضا و حجم معامالت در 
اين بازار خواهيم بود. توجه به اين نكته نيز ضروري است 
كه اكنون اگر فاصله قيمتي بين اين بازار و فيزيكي بيفتد، 
در كمتر از يك روز پر مي ش��ود و نشان دهنده نزديك 
شدن اين دو بازار به يكديگر است.  اين كارشناس بازار 
سرمايه افزود: از سوي ديگر افرادي كه آتي كار مي كردند 
و به معامالتي روند س��كه عالقه دارند، با توقف مامالت 
در بازار آتي س��كه،  به سمت بازار گواهي سكه مي آيند. 
البته افزايش ظرفيت اين بازار ب��ه صورت ناگهاني رخ 
نمي ده��د.  وي در خص��وص وضعي��ت صندوق هاي 
س��رمايه گذاري مبتني بر طال نيز گفت: همانطور كه 
اشاره كردم، واحدصندوق هايي كه بازار گردان مناسب 
دارند، با رشد تقاضا مواجه هستند. زيرا نقدشوندگي براي 
سرمايه گذاران در اين حوزه مهم ترين اصل است. اما بطور 
كلي صندوق هاي طال در حال رش��د هستند. اگر روند 
گذشته را مد نظر قرار دهيم،  به نظر مي رسد كه در يك 
ماه آينده افزايش تعداد واحد سرمايه گذاري به حدود 
25 درصد رشد داشته باشد. پيش بيني مي شود ارزش 
صندوق ها نيز با لحاظ افزايش تعداد يونيت ها و ارزش 
كاالي سرمايه گذاري شده، رشد بيش از 30 درصدي را 

در يك ماه آينده داشته باشند. 

 سكوت طال در بازار جهاني
نگاهي به بازار جهاني طال حاكي از آن اس��ت كه اين بازار 
در آخرين روزهاي آگوس��ت تداوم ريزشي خود را حفظ 
كرده و آخرين قيم��ت اونس طال نيز كه رقم 1199 دالر 
را نشان مي دهد، نسبت به روز قبل، 5 دالر كاهش داشته 
است. گزارشي كه اخيرا در بلومبرگ منتشر شد، حاكي از 
قرار گرفتن وضعيت سرمايه گذاران طال در حالت انتظار 
براي تعيين تكليف نرخ طال توسط بانك فدرال است. البته 
جروم پاول، رييس بانك فدرال در ماه جاري اعالم كرد كه 
افزايش نرخ تدريجي محتمل است. به گفته پاول احتمال 
رسيدن قيمت هر اونس طال به 1220 دالر در افق ميان 

مدت نيز وجود دارد و چنانچه اين اتفاق رخ دهد، رالي در 
بازار طال آغاز مي شود.  جنگ تجاري چين و امريكا كه اخيرا 
به تقويت شاخص دالر منجر شده است نيز اين موضوع را 
تقويت مي كند احتماال طال و دالر بطور سنتي، بر عكس 
يكديگر عمل كنند.  البته مايكل مك كارتي، استراتژيست 
بازار در CMC Markets در س��يدني، مي گويد: موج 
تورمي كه در سراسر جهان ايجاد شده است، خريد طال را 
با وقفه مواجه كرده و اكثريت به س��مت خريد دالر پيش 
مي روند. با اين حال افق بازار طال نشان از بحران ندارد و به 
احتمال زياد به زودي خريداران به اين بازار برمي گردند.  
ديويد ارفله، تحليلگر با س��ابقه بازار طال نيز درمورد روند 

قيمت طالمي گويد: اگر با چشم انداز اتفاق باال وارد بازار 
سهام معدني طال شده ايد، در واقع عامل اصلي اين قيمت ها 
را ناديده گرفته ايد كه مستقيما به دالر ختم مي شود. دليل 
اصلي صعود دالر و افت قيمت هاي فعلي تبديل شدن ارز 
امريكا به مكان امن س��رمايه، تاثير بحران هاي ارزي در 
بازارهاي نوظهور و ادامه تنش تجاري بين چين و امريكا 
است. تا زمان افت و يا پايان اين تنش ها و يا سيگنال فدرال 
رزرو براي توقف روند افزاي��ش نرخ بهره و تنگ تر كردن 
سياست هاي پولي به نظر نمي رسد كاتاليزري براي تغيير 
موقعيت گيري قرار دادهاي كوتاه مدت و در ادامه حمايت 

از طال در بازار وجود داشته باشد.

گروه بورس|
 ش��اخص كل بورس اوراق بهادار ته��ران در معامالت 
روز گذش��ته با افزايش يك هزارو 581 واحدي همراه 
شد و توانس��ت رقم 135 هزارو 257 واحدي را به خود 
اختصاص دهد. از همين رو، شاخص كل با معيار هموزن 
با 96 واحد افزايش به رقم 21 هزار و 725 واحد رسيد. 
همچنين، ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران 
به 516 هزار ميليارد تومان رسيد. افزون بر اين، ديروز 
معامله گران بورس بيش از 1.9 ميليارد اوراق بهادار و 
حق تقدم در قال��ب 142 هزار نوبت معامله و به ارزش 

476 ميليارد تومان داد و ستد كردند. اين در حالي است 
كه، ش��اخص قيمت با معيار وزني � ارزشي 462 واحد 
رشد كرده و به رقم 39 هزار و 563 واحد رسيد. شاخص 
قيمت با معيار هموزن 68 واحد رشد كرده و به رقم 15 
هزار و 370 واحد رس��يد. از سويي ديگر، شاخص آزاد 
شناور با افزايش 1965 واحدي به رقم 144 هزار و 361 
واحد رسيد. بر اين اساس، شاخص بازار اول با افزايش 
1524 واحد به رقم 99 هزار و 431 واحد و ش��اخص 
بازار دوم با افزايش 1424 واحد به رقم 270 هزار و 415 
واحد رسيد. عالوه بر اين، نمادهاي فوالد، فملي، شبندر، 

شپنا، شتران، وغدير، پارس همگي در تقويت شاخص 
ب��ورس اثرگذار بودند. همچني��ن نمادهاي پربيننده 
بورسي شامل خساپا، وب ملت، هاي وب، فوالد، فاراك 

و شپنا بوده اند.

   افزايش ارزش معامالت 
از س��ويي ديگر، روز دوش��نبه براي فرابورس ايران در 
حالي به پايان رس��يد كه بيش از 773 ميليون ورقه به 
ارزش شش هزار و 586 ميليارد و 630 ميليون ريال در 
مجموع بازار هاي اين ركن بازار سرمايه دست به دست 
شد كه اين به معني رشد بيش از 130 درصدي ارزش 
معامالت و نيز افزايش نسبي حجم داد و ستد ها نسبت 
به روز گذشته است. عالوه بر متغيرهاي حجم و ارزش 
معامالتي ش��اخص كل فرابورس نيز دي��روز افزايش 
يافت. تاثير مثبت تا سقف 5 واحدي از جانب نماد هاي 

»زاگرس«، »هرمز« و »ذوب« و ساير نماد ها منجر به 
افزايش 20 واحدي آيفكس و رسيدن آن به پله 1527 
واحدي شد. از طرف ديگر نماد هاي »سمگا« و »شراز« 
بيشترين رش��د قيمت و نماد هاي »افرا« و »شپاش« 
بيش��ترين افت قيمت را تجربه كردن��د؛ اين در حالي 
بود كه دو نماد »ذوب« و »ريش��مك« پربازديد ترين 
نماد ه��اي معامالت دي��روز لقب گرفتن��د. نگاهي به 
معامالت سهام فرابورس در روز گذشته بيانگر داد و ستد 
بيش از 340 ميلي��ون ورقه به ارزش ي��ك هزار و 37 
ميليارد و 540 ميليون ريال در دو بازار اول و دوم است كه 
همچون روز هاي اخير نماد »ذوب« با حجم معامالت 
بيش از 112 ميليون س��همي به ارزش افزون بر 209 
ميليارد ريال كماكان بيشترين حجم و ارزش معامالتي 
را به خود اختصاص داد. همچنين، بازار پايه نيز در روزي 
كه گذشت ميزبان معامله 415 ميليون ورقه به ارزش 

بيش از 611 ميليارد ريال بود كه تابلو ب در ميان ساير 
تابلو هاي اين بازار بيشترين حجم و ارزش معامالتي را 
از آن خود كرد. معام��الت اوراق بدهي در بازار اوراق با 
درآمد ثابت ديروز با نقل و انتقال 5.5 ميليون ورقه به 
ارزش بيش از 4 هزار و 763 ميليارد ريال و عرضه بيش از 
572 هزار ورقه بهادار به ارزش بالغ بر 534 ميليارد ريال 
اسناد خزانه اسالمي در نماد »اخزا6054« پيگيري شد. 
تغيير مالكيت 850 ه��زار ورقه به ارزش 850 ميليارد 
ريال منجر به صدر نشيني نماد »مشهد973« متعلق 
به شهرداري مش��هد به لحاظ ثبت بيشترين حجم و 
ارزش معامالتي در اين بازار شد. عالوه بر اين، روز كاري 
گذشته در تابلو تسهيالت مسكن با دست به دست شدن 
بيش از 82 هزار ورقه به ارزش افزون بر 53 ميليارد ريال 
به پايان رسيد كه تسه مرداد 97 در اين ميان بيشترين 

حجم و ارزش معامالتي را در اختيار گرفت. 

نوسان مثبت بورس

افزايشاجتنابناپذيرقيمتسهام

عضويتسازمانبورسدركميتهفني»فينتك«آيسكو

مروريبرآمارمعامالتديروز

يككارشناسبازارسرمايهعنوانكرد

با نگاهي به روند كالن اقتصادي در ش��رايط كنوني 
و در بازارهاي مختلف، مي توان به اين نتيجه رسيد 
كه در حال حاضر پتانس��يل زيادي براي سودآوري 
در بازار س��رمايه وجود دارد. به گزارش سنا، بهنام 
چاوشي كارش��ناس بازار در خصوص روند حركتي 
متغيرهاي بازار س��رمايه در ماه ه��اي اخير گفت: با 
نگاهي به روند كالن اقتصادي در بازارهاي مختلف 
و در ش��رايط كنوني، مش��خص مي ش��ود كه بازار 
س��رمايه پتانسيل بااليي براي س��ودآوري دارد و با 
توج��ه به افزايش ن��رخ ارز، پيش بيني هاي س��ود، 
ميزان فروش ش��ركت ها و همچني��ن تحليل هاي 
مبتن��ي بر ارزش جايگزيني، رش��د قيمتي س��هام 
بسياري از شركت ها دربازار سرمايه اجتناب ناپذير 
است. وي در ادامه بيان كرد: از نگاهي ديگر با وجود 
س��ودآوري مذكور و مس��ائل مبتني ب��ر تحريم ها، 
مش��كالتي بر س��ر راه فروش ش��ركت ها نيز ايجاد 
خواهد شد. رشد سودآوري ش��ركت به دليل رشد 
نرخ ارز و كاهش ميزان فروش به دليل ريسك هاي 
سيستماتيك مي تواند موجب تعادل نسبي قيمت 
سهام شركت ها شود. چاوشي در ادامه در خصوص 
جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد كشور افزود: نمي توان 

بازار سرمايه را عضوي جدا از بدنه اقتصادي و سياسي 
كشور ارزيابي كرد. به همين دليل بازار سرمايه بايد 
شركت هاي سهامي عام را به سمت شفافيت بيشتر 
سوق دهد و با رايزني هاي مختلف با دولت، مشكالت 
به وجود آمده بر سر راه شركت ها را حل و فصل كند. 
همه ما در برابر بازار سرمايه مسوول هستيم و بايد در 
مقابل تصميمات نادرست مقاومت كنيم و در حفظ 

حقوق سهامداران و شركت ها پيش قدم شويم.

  بانك پايه و بازار محور
مديرعام��ل كارگ��زاري فيروزه آس��يا در خصوص 
تالش بازار سرمايه براي عبور از تصميمات نادرست 
خاطرنشان كرد: بازار سرمايه بايد تمامي همت خود 
را براي صيانت از حقوق س��هامداران معطوف كند. 
خروج اقتصاد كش��ور از بانك پايه بودن و تبديل به 
بازارمحور شدن، در اين مسير نقش مهمي در توسعه 
بازار س��رمايه و همچنين بهبود ش��رايط اقتصادي 
كشور دارد. وي با اشاره به اينكه طي ماه هاي اخير، 
س��اير بازارها افسارگريخته با روند رو به رشد همراه 
بودند، تاكيد كرد: در اين مدت، بازار سرمايه روندي 
منطقي را در پيش گرفت و شاهد رشد قيمت سهام 

ش��ركت ها به وي��ژه صنايع صادرات مح��ور بوديم. 
چاوش��ي با تاكيد بر اينكه در سطح كالن اقتصادي 
بايد نقدينگي ها به بازار سرمايه جذب شود، ادامه داد: 
در اين صورت، آثار تورم��ي كمتري متوجه اقتصاد 
كشور بوده و نقدينگي به چرخه توليد وارد مي شود. 
مديرعامل كارگزاري فيروزه آسيا در خصوص رفع 
برخي محدوديت ها در بازار س��رمايه طي سال هاي 
اخير بيان داشت: برخي تغييرات از قبيل حجم مبنا، 
حد نوسان و توقف نمادها در بازار سرمايه ايجاد شده 
ك��ه بايد آن را به فال نيك گرفت. به نظر مي رس��د، 
برخي از اي��ن تصميم��ات بايد همراه ب��ا مديريت 
زمان بندي اجرايي ش��ود چراكه برخي از اقدامات 
در ش��رايط فعلي ممكن است ريس��ك هاي نوسان 
قيمتي را افزايش دهد و سهامداران را از بازار فراري 
دهد. وي با اش��اره به اينكه بازار سرمايه هنوز براي 
برخي از تصميم گيران اقتصادي ناش��ناخته است، 
خاطرنشان كرد: تصميمات مقطعي و غافلگيركننده 
براي س��رمايه گذاري، در بازار مشكالت عديده اي 
را به وجود مي آورد، چرا كه ريش��ه همه مش��كالت 
اقتصادي به عدم ن��گاه س��اختاري و بلندمدت باز 

مي گردد.

ديدگاه                                                                                                                                                                                                                                                                           

نوآوري                                                                                                                                                                                                                                                                           
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قيمتلوازمخانگي
كاهشمييابد؟

جبرانعقبماندگي
درصنعتچاپ

ايسنا|سخنگوي انجمن توليدكنندگان لوازم 
خانگي از ساماندهي قيمت لوازم خانگي خبر 
داد و اعالم كرد: پ��س از ابالغيه وزير صنعت، 
قيمت تمام ش��ده محصوالت با در نظر گرفتن 
سود متعارف محاسبه خواهد شد. حميدرضا 
غزنوي اظهار ك��رد: اين تصميم گيري موجب 
منطقي ش��دن قيمت لوازم خانگ��ي در بازار 
خواهد ش��د و بر همين اساس محاسبه قيمت 
تمام ش��ده محصوالت اين صنعت در دس��ت 
بررسي قرار مي گيرد تا با در نظر گرفتن سودي 
متع��ارف ميزان افزايش قيم��ت لوازم خانگي 
تعيين شود. او ادامه داد: افزايش 100درصدي 
برخي اقالم از جمله فوالد، استيل و محصوالت 
پتروش��يمي منج��ر به كاه��ش ۴0 درصدي 
تولي��د در چند ماهه اخير ش��ده و ضرر بااليي 
را ب��ه توليدكنندگان وارد آورد ك��ه با ابالغيه 
جدي��د وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت از 
افزايش غيرمتعارف ل��وازم خانگي جلوگيري 

خواهد شد.
غزنوي در م��ورد ابالغيه وزير صنعت، معدن و 
تجارت در مورد نحوه تعيي��ن قيمت كاالها و 
خدمات گفت: قرار بر اين شده تا قيمت كاالها و 
خدمات بر اساس ضوابط قيمت گذاري سازمان 
حماي��ت مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان 
تعيين شود و اينگونه رأسا واحدهاي توليدي، 
خدمات��ي و بازرگاني تعيي��ن قيمت خواهند 
كرد كه اين دس��تور به جز ردي��ف كاالهايي 
است كه تعيين قيمت آن توسط ستاد تنظيم 
بازار صورت مي گيرد. سخنگوي انجمن صنفي 
توليدكنندگان لوازم خانگي با اش��اره به اينكه 
از ابتداي ارديبهش��ت امسال شاهد بوديم كه 
محص��والت توليد ش��ده صرفا ت��ا ۹.۶ درصد 
افزايش قيمت داش��ته باش��ند، گفت: يكي از 
مش��كالتي كه به اين تصميم گي��ري مربوط 
مي ش��د، تامين ارز ۴۲00 توماني و پرداخت 
مابه التف��اوت آن بود و مس��اله ديگ��ر افزايش 
قيمت تمام شده محصوالت توليدشده به دليل 
افزايش حقوق و دس��تمزد و ساير هزينه هاي 
تحميلي بود كه بعضا تا 100 در صد هم رش��د 
ك��رده بود كه بازار لوازم خانگ��ي را با كمبود و 

گراني روبه رو كرد.
غزنوي با تاكيد بر اينك��ه افزايش قيمت لوازم 
خانگي به نف��ع توليدكننده نيس��ت و چنين 
مس��اله اي بازار لوازم خانگي را با ركود مواجه 
مي كن��د، اظهار كرد: توليد ب��ا در نظر گرفتن 
حداقل س��ود و ت��وان خريد م��ردم مي تواند 
رون��ق يابد و فروش بيش��تر موجب چرخيدن 
چرخ كارخانه ه��ا و واحدهاي توليدي خواهد 
ش��د. در غير اين صورت گران��ي در بازار لوازم 
خانگي رك��ود را ب��ه دنبال خواهد داش��ت و 
موجب تعطيلي كارخانه ها يا تعديل نيروهاي 
آنه��ا مي ش��ود. او همچنين با انتق��اد از نحوه 
قيمت گذاري ارز در س��امانه نيما تصريح كرد: 
هر روز ش��اهد قيمت هاي مختلف ارز در بازار 
ثانويه هس��تيم و بعضا طي دو - سه روز نرخ ها 
۲0 درصد تفاوت داش��ته اند ك��ه توليدكننده 
دايما با باال و پايين رفتن قيمت ارز مواجه شود، 
شرايط برايش سخت مي شود و اميدوار هستيم 
كه با ايجاد ثبات در بازار ثانويه شاهد ساماندهي 

بخش توليد و بازار باشيم.

ايرنا|رييس انجمن علم��ي و فناوري صنعت 
چاپ ايران گفت: صنعت چاپ ايران از تحوالت 
جهاني دور مانده و ضرورت دارد با نگاه علمي - 
كارشناسي و همكاري دست اندركاران وزارت 
صنعت و ارشاد، همچنين تشكل هاي اين بخش 
به جب��ران عقب ماندگي ه��ا پرداخت. محمد 
بيطرفان اف��زود: مهم ترين دس��تاورد صنعت 
چاپ و بسته بندي ايجاد ارزش افزوده در همه 
بخش هاي اقتصادي و موفقي��ت در بازارهاي 

جهاني است.
وي ض��رورت هم��كاري وزارتخانه ه��ا و 
دس��تگاه هاي متولي با اين انجمن را ضروري 
دانس��ت و گفت: اص��الح س��اختار نهادهاي 
صنعت چاپ، اصالح س��رفصل هاي آموزشي 
و دانش��گاهي همگام با تحوالت جهاني، توجه 
به نيازهاي اساس��ي آن و توس��عه ن��وآوري و 
كارآفرين��ي در اين صنع��ت از جمله نيازهاي 

اساسي اين بخش محسوب مي شود.
 بيطرفان اضافه كرد: آسيب شناس��ي صادرات 
محص��والت و كاالي ايران��ي ايج��اد كلينيك 
بسته بندي را ضروري مي سازد و آماده ايم اين 
كلينيك را با همكاري دس��تگاه ها و سازمان ها 

ايجاد كنيم.
مديرعامل ش��ركت تعاوني ليتوگرافان ايران و 
نماينده تام االختيار تشكل هاي سراسر كشور 
نيز در اين ارتب��اط به ايرنا گفت: كش��ورهاي 
توس��عه يافته صنعت چاپ را پ��س از صنايع 
نظامي و كشاورزي در رتبه سوم قرار مي دهند، 
اما در ايران عرصه اين صنعت منحصر به چاپ 

نشريات و مكتوبات است. 
غالمرضا ش��جاع ضم��ن تاكيد ب��ر اينكه اين 
صنعت نيازمند حمايت مسووالن است، افزود: 
صنعت چاپ مادر همه صنوف و صنايع محسوب 
مي شود و صادرات، بازاريابي، توسعه اشتغال و 
كارآفريني در آن مي تواند فرصت هاي بسياري 
را براي كشورمان به همراه داشته باشد. شجاع 
چالش هاي اين صنعت در ايران را يادآور شد و 
گفت: تفاهم نامه اي بين وزارتخانه هاي فرهنگ 
و ارشاد اسالمي و صنعت، معدن و تجارت امضا 
ش��ده، اما چاپ هنوز به بخش صنعت منتقل 

نشده است.

رييس اتاق بازرگاني تهران خبر داد 

انحالل باند فساد »كارتي«
تعادل|

ريي�س اتاق تهران، از متالش�ي ش�دن يك 
باند متخل�ف در زمينه كارت ه�اي بازرگاني 
خبر داد. اي�ن باند كه با جع�ل هويت افراد و 
پرداخت رش�وه كارت هاي بازرگاني يك بار 
مصرف ص�ادر مي كرد، با تالش ات�اق تهران 
به نهادهاي نظارتي معرفي ش�ده است. بنابه 
اظهارات مسعود خوانساري، موجب بازنگري 
در فعالي�ت كارت ه�اي بازرگان�ي در دوره 
بحران ارزي هم شده تا مورد مشابهي در اين 
دوره زماني رخ نداده باش�د. از آن سو ، ظاهرا 
قرار اس�ت به زودي نحوه ص�دور كارت هاي 
بازرگان�ي تمام�ا الكترونيكي ش�ود و به اين 
ترتيب، يكي از شريانهاي فساد سيستماتيك 
اقتصادي بسته شود. اين اما در حالي است كه 
سوءاس�تفاده از كارت هاي بازرگاني موسوم 
به »يك بار مصرف« كه در دوران افول ارزش 
ريال در برابر دالر بيش از هميشه اوج گرفته 
بود، بر اس�اس برخي اخبار تاكنون بيش از 8 
هزار ميليارد تومان گ�ردش مالي را در قالب 

فرار مالياتي به ثبت رسانده است.
  

 ب��ه دنب��ال افزايش مي��زان تقاضا ب��راي دريافت 
ارز۴۲00 توماني در فصل بهار باندي به سركردگي 
يك موسس��ه ثبت شركت با سوءاس��تفاده و جعل 
مدرك اقدام به دريافت كارت بازرگاني كرده بودند 
كه با همكاري اتاق ته��ران و نهادهاي نظارتي اين 
باند متالشي و مورد پيگرد قانوني قرار گرفت. رييس 
ات��اق بازرگاني تهران در اين ب��اره اينگونه توضيح 
داد: ب��ه دنبال پايش كارت ه��اي بازرگاني متوجه 
شديم باندي به صورت سازمان يافته اقدام به جعل 
مدرك، پرداخت رشوه و همچنين سوءاستفاده از 
هويت افراد براي دريافت كارت بازرگاني مي كرده 
است. پس از كش��ف ارتباطات و دامنه حضور اين 
باند، به سرعت از طريق هماهنگي با نهادهاي ذي 
رب��ط فرآيند برخورد ب��ا اين گروه را آغ��از كرديم. 
مسعود خوانس��اري ادامه داد: اين باند با اين روش، 
موفق ب��ه دريافت تع��دادي كارت بازرگاني و ثبت 
سفارش كاال شده بود، اما اقدام به موقع اتاق تهران 
موجب ش��د تا در فاز اول و پس از ابطال كارت هاي 
بازرگاني كه از اين طريق دريافت ش��ده بود، مانع 
از ترخيص كاالهاي وارد ش��ده توسط اين گروه از 
گمرك ش��ويم. در فاز دوم و با حضور دستگاه هاي 
مربوطه و همكاري و هماهنگي الزم، اين باند پس 
از انجام تحقيقات خنث��ي و تمامي افراد درگير آن 

مورد پيگرد قانوني قرار گرفتند. 

برخورددردورانبحرانارزي
اما اين اقدام ضربتي و بجاي اتاق تهران در برخورد 
با سوءاستفاده گران كارت هاي بازرگاني درست در 
زماني رخ داده كه كشور با بحران ارزي مواجه شده 
است. به طوري كه بنابه گفته هاي خود رييس اتاق 
تهران، به جهت اطمينان بيش��تر اتاق تهران اقدام 

به پايش تمام كارت هاي بازرگاني صادر شده طي 
دوره زمان��ي بحران ارزي كرد ت��ا هيچ مورد داراي 

تخلفي باقي نماند. 
برهمين اس��اس، اتاق تهران در خردادماه تمامي 
اطالعات و جزييات الزم را در اختيار وزارت صنعت 
و گمرك ق��رار داد ك��ه پيش از آغ��از فرآيندهاي 
نظارتي، اين دو مجموعه اقدام به توقف فعاليتهاي 
م��وارد مش��كوك كنن��د. همچنين ش��رح كامل 
 اتفاقات در همي��ن دوره به اطالع مقامات عاليرتبه 

ذي ربط رسيد. 
همچنين براساس توضيحاتي كه خوانساري عنوان 
كرده، بروز اين اتفاقات س��بب ش��د ت��ا طي فصل 
بهار و تابستان، س��ختگيري هاي اتاق براي صدور 
كارت بازرگان��ي افزايش ياب��د و همچنين فرآيند 
پايش كارت هاي بازرگاني صادر شده هم با حضور 
اكيپهاي حقوقي به انجام رسيد كه شايد اين حضور 
براي صاحبان كارت بازرگاني دشواري هايي را ايجاد 
كرد. اميدوارم صاحبان كارت بازرگاني حساسيت 
اي��ن دوره زماني را درك كنند. اتاق هم از صاحبان 
اصيل كارت بازرگاني به جهت س��خت گيري هاي 

اين دوره زماني عذرخواهي مي كند. 
خوانس��اري در بخش ديگري از صحبت هاي خود، 
بااش��اره به اينكه درحال حاض��ر كل فرآيند صدور 
كارت بازرگاني مورد بازنگري قرار گرفته است و از 
اين پس امكان هر نوع سوءاستفاده اي از بين رفته 
است، اظهار كرد: طي سه سال گذشته بخش مهمي 
از فرآيند صدور كارت بازرگاني الكترونيكي ش��ده 
و به زودي با استقرار س��امانه هاي هوشمند و آغاز 
فعاليت اپليكيش��ن اتاق تهران، عمال صدور كارت 
بازرگاني تماما الكترونيكي مي شود. در اين شرايط 
امكان سوءاستفاده و فساد به صفر مي رسد. البته او 
اين نكته را نيز يادآور شد كه عموم فعاالن اقتصادي 
و حتي مردم عادي بايد دقت كنند كه با وعده هاي 
واهي براي قرار دادن هويتشان در اختيار ديگران، 

فريب نخورند. 

كارتهايبازرگانيزيرذرهبين
اين در حالي اس��ت كه فعاليت تجاري با استفاده از 
كارت هاي بازرگاني، عمال از نيمه دوم سال 13۹۶ 
زير ذره بين نهادهاي نظارت��ي رفت، رويدادي كه 
البته با آغاز سال 13۹7 و اوجگيري نابساماني هاي 
اقتصادي در كش��ور، تشديد ش��د. در آن زمان اما 
اخب��ار جس��ته و گريخت��ه اي از تخلف��ات صورت 
گرفته با اس��تفاده از كارت هاي بازرگاني، به گوش 
مي رسيد. براساس مس��تندات و اطالعات موجود 
يك س��ازمان مرتبط، تنها در يك م��ورد، طي دو 
س��ال اخير دارن��دگان ۲0 كارت بازرگاني يك بار 
مصرف موفق به ثبت 8 ه��زار و 510 اظهارنامه در 
گمرك شده و به تبع آن ۲۶8 ميليون و ۶00 هزار 
دالر كاال به كشور وارد كرده اند. شيوه اصلي در اين 
قبيل تخلفات، ص��دور كارت هاي بازرگاني يك بار 
مصرف به نام اش��خاص حقيقي و بعد از ميان بردن 

اين كارت ها بود.

سوءاستفاده از كارت هاي بازرگاني اما كمي بعد وارد 
فاز ديگري شد كه با تخلفات پيشين، تفاوت فاحشي 
داشت و اساسا بر صدور كارت با نام اشخاص حقيقي و 
حقوقي موهوم استوار بود. اما پس از سخت گيري ها 
نسبت به كارت هاي يك بار مصرف اشخاص حقيقي، 
تالش ها براي درياف��ت كارت هاي حقوقي از طريق 
ثبت ش��ركت هاي يك بار مصرف حقوقي رواج پيدا 
كرد. در اين ش��يوه، ذينفعان و گردانندگان اصلي با 
تغيير روش، نس��بت به ثبت و تأسيس شركت هاي 
بازرگاني حقوق��ي صوري و كاغ��ذي در اداره ثبت 
شركت ها و موسس��ات غيرتجاري در سازمان ثبت 
اسناد و امالك با سرمايه اندك و ناچيز 100 تا 500 
هزار تومان جهت فعاليت در زمينه تجارت خارجي 
اقدام و بر همين اساس كارت بازرگاني به نام همان 
اشخاص روس��تايي، كم درآمد و ضعيف جامعه و با 
مديريت عاملي همان اف��راد دريافت مي كنند، تا از 
اين طريق اظهارنامه گمركي اين بار به شكل حقوقي 
ارايه و با معرفي يك شخص عادي به عنوان كارمند 
ترخيص كنن��ده ب��ه نمايندگي از ش��ركت صوري، 

تشريفات را انجام دهند.
طبق اطالعات به دس��ت آمده، ۲۴ شركت بازرگاني 
با س��رمايه جمعا ۶3 ميليون تومان��ي در نيمه دوم 
سال گذشته، گذشته بالغ بر 803 ميليون دالر انواع 
كاالي خارجي را با اس��تفاده از كارت  بازرگاني افراد 
ناآگاه وارد كشور كرده اند. جزييات اين كارت ها نشان 
مي دهد اكثر اين ش��ركت ها با سرمايه حداقل 100 
هزار تومان ثبت شده است، اما توانسته اند ميليون ها 
دالر كاال بدون هيچ نظام ارزيابي و اعتبارسنجي وارد 

كش��ور كنند. اين تعداد شركت صوري و كارت هاي 
حقيقي شناسايي شده تنها بخشي از آنچه در فرايند 
تجارت خارجي رخ داد را نشان مي دهد. در اين ميان 
البته ارقام بزرگ تري هم به گوش مي رسد، آنچنان 
كه رييس سازمان امور مالياتي كشور از فرار مالياتي 
8 هزار ميليارد توماني با سوءاس��تفاده از كارت هاي 

بازرگاني يك بار مصرف خبر داده بود.

پايشكارتهايبازرگاني:بازيازنو
در صفحه نخس��ت س��ايت اتاق بازرگان��ي تهران، 
لينك��ي وج��ود دارد كه تع��داد دارن��دگان كارت 
بازرگان��ي در زي��ر مجموعه اين اتاق را مش��خص 
مي كند، ع��ددي كه تا زم��ان تهيه اي��ن گزارش، 
نزديك ب��ه 18 هزار نف��ر بوده اس��ت. در روزهاي 
ابتداي��ي مردادماه س��ال ج��اري، معاون توس��عه 
مديريت، منابع و امور اس��تان هاي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به روساي سازمان هاي استاني اين 
وزارتخانه دستور داد تا تمامي پرونده هاي مربوط 
به كارت هاي بازرگاني فعال و غيرفعال را به ترتيب 
زمان صدور، مجددا در مدت زمان حداكثر يك ماه 
مورد بازنگري قرار داده و گزارش نتايج حاصل را در 
پايان هر هفته به دفتر هماهنگي امور اس��تان هاي 

اين معاونت ارسال كنند.
در روزهاي پاياني تيرماه س��ال اما ش��رايط صدور 
كارت بازرگاني براس��اس آيين نامه اجرايي قانون 
مقررات صادرات و واردات از س��وي هيات وزيران 
اصالح شد. با اين همه و در حالي كه آمارهاي اتاق 
بازرگاني تهران نش��ان مي داد كه دست كم ۶ هزار 

كارت بازرگاني يك بار مصرف در كشور وجود دارد، 
اين آيين نامه تفاوت چنداني با آيين نامه پيش��ين 
نداش��ت. به عنوان نمونه، فرآيند ابطال آن دس��ته 
از كارت ه��اي بازرگاني كه دارن��ده آنها مظنون به 
سوءاستفاده باشد، همچنان بسيار دشوار است. بر 
اس��اس اصالحيه تبصره بند )۶( آيين نامه سابق، 
»چنانچه در ط��ول دوره اعتب��ار كارت بازرگاني، 
گزارشي مبني بر رفتار س��وء تجاري دارنده كارت 
بازرگان��ي دريافت ش��ود، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در صورت احراز توسط كارگروهي متشكل 
از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرك 
ايران و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي 
ايران و اتاق تعاون ايران )حس��ب مورد(، مي تواند 
تا زمان حصول رسيدگي توس��ط مراجع ذي ربط 
نس��بت به تعليق ي��ا ابط��ال كارت بازرگاني اقدام 
كند.« با اين همه، پايش نحوه استفاده از كارت هاي 
بازرگاني و س��خت گيري ها در اي��ن خصوص، راه 
سوءاس��تفاده از اي��ن كارت ها را با دش��واري هاي 
بيشتري مواجه كرده است. اين در حالي است كه به 
نظر مي رسد برخي راهكارهاي ساده، از جمله اتصال 
سامانه هاي نهادهايي مانند ثبت احوال، شهرداريها، 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت، وزارت اطالعات، 
اتاق هاي بازرگاني و نيز گمرك به يكديگر، مي تواند 
راه تخلف با اس��تفاده از جعل هويت در كارت هاي 
بازرگاني را س��د كند. عالوه بر اين، قطع شيوه هاي 
توزيع ران��ت، از جمله در تخصيص ارز رس��مي به 
واردات برخ��ي كاال نيز به صورت خود به خود مانع 

از شكل گيري فساد خواهد شد.

بخش��نامه هاي متعدد اخير مش��كل تازه اي براي 
مجموعه دارو ايجاد كرده اس��ت. پ��س از تحوالت 
ارزي و بخشنامه هاي متعدد مشكل جديدي براي 
مجموعه دارويي كش��ور ايجاد شده است؛ عالوه بر 
اينكه مس��اله بدهي ها هم چنان س��ر جايش باقي 
است. بخشي از بدهي ها در قالب اوراق به شركت هاي 
توزيع پرداخت شده، اما طبيعي است كه شركت ها 
به دليل نياز به نقدينگي ناچارند اوراق را در فرابورس 
با ن��رخ ۲5 تا 30 درص��د تنزيل كنن��د. به گزارش 
پايگاه خبري اتاق تهران، مساله جديد اما اين است 
كه در بخش��نامه هاي جديد داروي ساخته شده و 
شيرخش��ك در گروه كااليي يك قرار گرفته اند و از 
سوي ديگر در زمينه صنعت، مواد اوليه دارويي فعال 
در گروه يك جاي دارد كه ارز دولتي دريافت مي كند. 
گذش��ته از مس��ائل مربوط به تخصيص ارز نگراني 
درباره قاچاق از درون به بيرون در مورد داروي ساخته 
شده و مواد اوليه ايجاد شده تشديد شده است چراكه 
تفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد در كشورمان چشمگير 
است. چنين ش��رايطي يك بار ديگر در ابتداي دهه 
80 تجربه شده است و در نهايت تصميم بر اين شد 
كه ارز چنين محصوالتي از بازار تامين ش��ود و براي 
عدم آسيب به مصرف كننده از راه هاي ديگري ورود 

كنيم. مساله ديگر اينكه از بين مواد اوليه دارو تنها 
مواد اوليه فع��ال در گروه كااليي ي��ك قرار گرفته 
و ديگر م��واد در گروه كااليي ۲ و 3 ق��رار دارد. اين 
درحالي اس��ت كه براي ساخت دارو تنها از يك قلم 
اس��تفاده نمي كنيم و يك دارو شامل ۲0 تا 30 جزء 
است. اگر تمام اجزا در يك گروه كااليي قرار نگيرد 
و با تقدم و تاخير وارد كش��ور ش��ود، امكان ساخت 
دارو وجود ندارد. بس��ياري از شركت هاي داروساز 
اكنون با اين مشكل رو به رو شده اند. پيشنهاد ما به 
عنوان كارشناسان حوزه دارو اين است كه ارز مورد 
نياز براي تامين داروي س��اخته شده، شيرخشك و 
... از بازار آزاد با در نظر گرفتن شروطي تامين شود. 
شرط اجراي چنين اقدامي تضمين منابع ارزي براي 
خريد ب��ا قيمت، تضمين تامين مناب��ع ريالي براي 
صنعت دارو و در نظر گرفتن قيمت مناسب براي اين 
محصول است. بانك مركزي مي تواند مابه التفاوت را 
براي تعادل قيمت به بيمه ها پرداخت كند و از سوي 
ديگر نبايد ارز مورد نياز براي واردات دارو يا مواد اوليه 
داروسازان را به بازار ثانويه ارجاع دهد. يك بار تجربه 
اجراي چنين پيشنهادي با بدقولي دولت وجود دارد 
و بهتراست با توجه به شرايط پيش رو، دولت در عمل 

تعهد بيشتري نشان دهد.

هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب 
وكار، تغيير مبناي محاس��به كارمزد گواهي ارزيابي 
انطباق كاالهاي وارداتي مش��مول استاندارد اجباري 
را مصوب كرد. به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، بر 
اساس اين مصوبه از سازمان ملي استاندارد خواسته شده 
اس��ت تا با رويكرد كاهش هزينه ها و جايگزيني شيوه 
محاسبه كنوني كارمزد كه مضربي از ارزش كاالست، 
قيمت تمام شده خدمات خود را محاسبه و اعالم كند. 
برابر اين مصوبه سازمان استاندارد بايد آيين نامه  مرتبط 
با كارمزد خدمات خود در انطب��اق كاالهاي وارداتي 
با اس��تانداردهاي اجباري را اصالح كند و ظرف مدت 
يك ماه مس��تندات مربوط به قيمت تمام ش��ده انواع 
خدمات خود را به س��ازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنن��دگان و دبيرخانه هي��ات مقررات زدايي 
و تس��هيل صدور مجوزهاي كس��ب وكار ارايه دهد. 
همچني��ن از س��ازمان حمايت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان خواسته شده، ظرف مدت ۲ ماه و قبل از 
نهايي شدن اليحه بودجه، قيمت تمام شده پيشنهادي 
سازمان ملي استاندارد را بررسي و براي طرح و تصويب 

نهايي به شوراي عالي استاندارد ارسال كند.
در همين رابطه، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران اين 
مصوبه را گامي در راستاي كاهش هزينه هاي مترتب 

بر كسب و  كار عنوان كرد و واقعي شدن هزينه هايي كه 
دستگاه ها و سازمان هاي دولتي از محل ورود و خروج 
كاال از كشور اخذ مي كنند را به نفع توسعه كسب وكار در 
كشور دانست. به گفته حسن فروزان فرد، اينكه مبناي 
دريافت هزينه  از فعاالن اقتص��ادي، درصد و مضربي 
از ارزش كاال باش��د، دقت نظر در ش��كل ارايه خدمات 
دس��تگاه هاي دولتي را به حاشيه مي برد، ضمن آنكه 
اين گونه روش ها همواره يك نوع ساده س��ازي به نفع 
دولت است. وي با بيان اينكه اقدام منطقي و حرفه اي 
اين است كه هزينه هايي كه از فعاالن اقتصادي و بخش 
كسب وكار كشور دريافت مي ش��ود، متناسب با ارايه 
خدمات باشد، افزود: مصوبه اخير هيات مقررات زدايي 
و تسهيل صدور مجوزهاي كس��ب و كار را بايد به فال 
نيك گرف��ت، ضمن آنكه اين گونه تسهيل س��ازي ها 
و حذف مقررات دس��ت و پاگير و هزينه زا بايد به ساير 
حوزه ها تسري يافته و قيمت تمام شده ارايه خدمات، 
مالك دريافت هزينه از فعاالن كس��ب وكار قرار گيرد 
نه اينك��ه ارزش كاال كه خود مي تواند محل اختالف و 
مناقشه باشد، به عنوان پايه هزينه خدمات قرار گيرد. 
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ابراز اميدواري 
كرد كه فرآيند اين اصالح در موعد مقرر صورت گيرد 
و براي اجرا به سازمان ها و نهادهاي مربوطه ابالغ شود.

دردسرهاي تازه فعاالن حوزه دارو اصالح محاسبه كارمزد  ارزيابي انطباق كاالها

فارس |رييس اتحاديه فروشگاه هاي زنجيره اي از 
توزيع نوشت افزار و پوش��اك ايراني ويژه ايام محرم 
و بازگش��ايي مدارس در فروش��گاه هاي زنجيره اي 
عضو اتحاديه خبر داد. اميرخس��رو فخريان با اشاره 
به همزماني ماه محرم و آغاز س��ال تحصيلي جديد 
گفت: اي��ن همزماني پيام جوانم��ردي و آزادگي را 
براي نس��ل نوجوان و جوان ايران اسالمي به ارمغان 
مي آورد. او در مورد اقدامات فروشگاه هاي زنجيره اي 
در اين ايام اظهار كرد: فروشگاه هاي زنجيره اي عضو 
اتحاديه با عرضه پوش��اك، اقالم و كاالهاي مصرفي 
محرم، آماده خدمت رساني هستند. رييس اتحاديه 
فروش��گاه هاي زنجي��ره اي در ادام��ه بهترين زمان 
براي فرهنگ س��ازي و اس��تفاده از كاالي داخلي را 
بازگشايي مدارس و عرضه توليدات داخلي مورد نياز 

دانش آموزان ب��ا برندهاي ايراني عنوان كرد و افزود: 
در اين راس��تا گام هاي مثبت��ي در جهت حمايت از 
توليد ملي و تسهيل در خدمت رساني هرچه بهتر به 
شهروندان، خانواده ها و دانش آموزان برداشته شده 
است. او در پايان با تاكيد بر توزيع لوازم التحريرايراني 
در فروش��گاهاي زنجيره اي عضو اتحادي��ه، افزود: 
بيش��ترين محصوالت عرضه شده توليدكنندگان و 
اعضاي اين اتحاديه ايراني و با هدف حمايت از كاالها 
و توليدات داخلي با كيفيت و برندسازي با نازل ترين 
قيمت عرضه مي ش��ود. فروش��گاه هاي زنجيره اي 
عضو اتحاديه با در نظر گرفتن جش��ن هاي محلي، 
مس��ابقات و جواي��ز درصدد فراه��م آوردن خاطره 
خوش براي دانش آموزان ايراني در ايام بازگش��ايي 

مدارس هستند.

جهشقيمتپوشكبچهباخألنظارت
سازمان هاي حمايتي نقش نظارتي و حمايتي خود 
از توليد كنن��دگان و مصرف كنن��دگان را فراموش 
كرده ان��د و قيمت اجناس مورد ني��از مردم هر روز 
افزايش مي ياب��د. بازار بس��ياري از كاالها از جمله 
خودرو، س��كه، لوازم خانگي، مس��كن در ماه هاي 
اخير التهابات بسيار شديدي را تجربه كرد و مردم 
گراني چند برابري اين كاالها را مش��اهده كردند، 
البته موضوع گراني برخي كاالهاي اساسي از جمله 
سكه همواره در اقتصاد كشور مشاهده شده و تازگي 
نداشته، اما هيچ گاه شدت التهابات به اندازه ماه هاي 
اخير نبوده اس��ت. در اين موج گراني ها كاالهايي 
مثل س��كه، لوازم خانگي و خودرو شايد كسي باور 
نمي كرد كه يك روز براي خريد يك بس��ته پوشك 

بچه مجبور به پرداخت دو يا س��ه برابر قيمت هاي 
قبلي ش��ود و حتي با پرداخت 1۲0 و يا 130 هزار 
تومان هم به علت كمبود نتواند آن كاال را پيدا كند. 
س��يد حس��ين دكمه چي رييس اتحاديه خرازي 
گفت: در تماس��ي كه با توليد كنندگان محصوالت 
سلولزي و بهداشتي صورت گرفت، عمده دليل اين 
توليد كنندگان براي گران ش��دن اين محصوالت 

كمبود مواد اوليه عنوان شده است. 
وي با بيان اينك��ه توليد كنن��دگان عامل اصلي را 
افزايش قيمت ارز اعالم كرده اند، گفت: محصوالت 
س��لولزي با افزايش قيمت دالر گران شده و از آنجا 
ك��ه ارز دولتي ب��راي توليد اي��ن كاالها تخصيص 
نمي ياب��د، بنابراين قيمت تمام ش��ده محصوالت 
افزايش يافته اس��ت. به هرحال آنچه مسلم است، 
گران��ي كاالها به برخي اقالم ض��روري و مورد نياز 
مردم هم رسوخ كرده و در اين شرايط بايد مسووالن 
هر چه س��ريعتر براي حل مشكالت مردم تدابيري 
ويژه بيانديشند. ضمنا لزوم نظارت بيشتر سازمان 

حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان بر قيمت 
عرضه كاالها بيش��تر حس مي شود، چيزي كه در 
ماه هاي اخير كمتر از سوي اين سازمان ديده شده 
است و اين سازمان در ماه هاي اخير به جاي انجام 
وظيفه سازماني خود تنها به صدور چند بيانيه اكتفا 
كرده اس��ت. در ماه هاي اخير اين سوال در اذهان 
مردم همواره بي جواب مانده كه س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان براي مردم چه مي كند؟ چرا اين 
سازمان مانع افزايش بي رويه قيمت ها نمي شود؟ از 
طرفي با گران شدن نرخ ارز، شاهد احتكار كاالهايي 
همچون خودرو، لوازم خانگي، پوش��ك بچه، برنج، 
تخته ام دي اف براي س��اخت كابينت، الس��تيك 
خودرو و سايركاالهاي مورد نياز مردم هستيم كه 
الزم است سازمان تعزيرات با همكاري سازمان هاي 
ذي ربط نسبت به برخورد با محتكران اقدام فوري 
انجام و ب��ا متخلفان چنان قاطعانه برخورد كند كه 
درس عبرتي براي س��اير افراد س��ودجو و فرصت 

طلب شود.

توزيعنوشتافزاروپوشاكايراني

مرغ باز هم گران شد

تسنيم|رييس اتحاديه فروش��ندگان مرغ و ماهي از 
كاهش بيش از هزار توماني قيمت مرغ آماده طبخ و عرضه 
به قيمت 10 هزار و ۶50 تومان در بازار خرده فروشي خبر 
داد. مهدي يوسفخاني افزود: قيمت مرغ روز گذشته در 
كشتار گاه براي صاحبان واحدهاي عرضه كننده مرغ ۹ 
هزار و 550 تومان ب��ود. رييس اتحاديه پرنده و ماهي با 
بيان اينكه قيمت مرغ در واحدهاي صنفي با احتساب 10 
درصد سود به مشتريان عرضه مي شود افزود: قيمت مرغ 
در مراكز عمده فروشي ۹هزار و 750 تومان به صاحبان 
واحد هاي صنفي عرضه مي ش��ود. يوس��فخاني با بيان 
اينكه امروز قيمت مرغ شمال ۹هزار تومان در بازار خرده 
فروشي است، ادامه داد: قيمت عمده مرغ كشتار شمال 

در ميدان بهمن ۹هزار و ۹00 تومان است.



 Tue. Sep 4 . 2018  1189   7 سه شنبه  13 شهريور 1397   23  ذي الحجه 1439  سال پنجم    شماره جهان

»خليج بزرگ« پروژه  چين براي رقابت با سانفرانسيسكو  و  نيويورك

نخستين نشست پارلماني عراق برگزار شد

چالش هاي سياسي يك طرح اقتصادي 

بن بست سياسي بغداد خواهد شكست؟

گروه جهان     
رييس جمه��وري چي��ن در افتتاحيه نشس��ت مهم 
آفريقا- چين گفته پكن ۶۰ ميليارد دالر براي حمايت 
مالي از آفريقا اختصاص مي دهد. شي جين پينگ گفته 
اين حمايت به شكل كمك دولتي و نيز سرمايه گذاري 
و تامين مالي از طريق نهادها و شركت هاي مالي انجام 
مي شود. رييس جمهوري چين دوشنبه و در شرايطي 
وع��ده حمايت ه��اي كالن اقتصادي از كش��ورهاي 
آفريقايي را مط��رح كرده كه منتقدان با ابراز نگراني از 
بدهي هاي گسترده كشورهاي آسيايي و آفريقايي به 
چين در قالب ط��رح »يك كمربند، يك جاده« بر اين 
باورند كه پكن به دنبال خريد اين كشورهاست، طرح 
بلندپروازانه اي كه با توجه به پيش بيني هاي اقتصادي 
چندان هم دور از ذهن نيس��ت. اما اين تنها جاه طلبي 

»شي« نيست. 
فايننشال تايمز با اشاره به طرح ابتكاري »يك كمربند، يك 
جاده« به يك پروژه بلندپروازانه ديگر شي جين پينگ اشاره 
كرده و از چالش هاي  سياسي تحقق اين طرح نوشته است. 
در اين گ��زارش آمده: پل 3۶ كيلومتري كه هنگ كنگ و 
ماكائو را به ش��هر ژوهاي در چين وصل مي كند يا عنوان 
»خليج بزرگ« يك��ي از جاه طلبانه ترين پروژه هاي چين 
است كه تاكنون كليد خورده، طرحي كه 15 سال و نزديك 
به 2۰ ميليارد دالر هزينه نياز دارد. اين ابر پروژه قرار است 
هنگ كنگ و ماكائو مستعمره هاي سابق اروپايي را بطور 
فيزيكي، اقتصادي و رواني به سرزمين مادري نزديك تر كند. 
»يو لي« يكي از دست اندركاران دولتي اجراي اين طرح، 
مي گويد: »اين پروژه استراتژيك برنامه هاي اصالحي چين 

و بهبود رشد اقتصادي را تعميق خواهد كرد.« 
عالوه بر ريلي جديد 11ميليارد دالري كه قرار اس��ت 
هنگ كنگ را به شبكه ريلي پرسرعت چين وصل كند، 
براي پكن بسيار حياتي اس��ت كه با تمام بخش هاي 
مناطق نيمه  مس��تقل هنگ كن��گ و ماكائو از جمله 
شهرهاي بزرگي چون شنزن و گوانگ ژو تعاملي نزديك 
داشته باشد. پكن قصد دارد در رقابت با سانفرانسيسكو، 
نيويورك و توكيو اين مناطق را به عنوان قطب نوآوري 

و رشد اقتصادي به جامعه جهاني معرفي كند. 

اما ش��ي جين پينگ براي ادغام كردن هنگ كنگ كه 
نهادها و مراكز مالي زيادي را در خود جاي داده، و ماكائو 
به چين چالش هاي پيچيده اي دارد. در فيلمي تبليغاتي 
كه دولت هنگ كنگ س��اخته، عنوان شده كه سفر به 
ماكائو با استفاده از پلي كه دولت چين قرار است بسازد، 
بسيار راحت خواهد بود. اما تاكيد شده كه اول از همه 
رانندگان بايد سه مجوز جداگانه از هنگ كنگ، ماكائو و 
مقام هاي دولت چين دريافت كنند، بيمه ويژه خودرو 
براي ماكائو و سرزمين مادري )چين( خريداري كنند؛ و 
مدارك خود را در شهر ژوهاي چين ثبت كنند، روندي 

كه حداقل 12 روز كاري زمان مي برد. 

رويه  پيچيده دريافت مجوزهاي رانندگي، يكي از مشكالت 
نماديني است كه پكن براي وصل كردن سرزمين هايي 
كه نظام هاي سياسي و آداب و رسوم هاي متفاوتي دارند 
به سرزمين مادري با آن روبروست، مناطقي كه نظام هاي 
قانوني، ژريم هاي مالياتي و قوانين متفاوتي براي نظارت بر 
مردم خود دارند. آرنولد چنگ يكي از دست اندركاران اين 
پروژه مي گويد: »هدف اين سياست تبديل كردن تمام اين 
منطقه به يك بازار واحد است. اگر بتوانيم همدلي بيشتري 
ميان ش��هرها ايجاد كنيم و يكپارچگي بيشتري داشته 
باشيم، مي توانيم منافع بيشتري ايجاد كنيم، منافعي كه 

هر شهري از آن بهره مند شود.« 

در كنار پروژه ي��ك كمربند، يك جاده كه امضاي ش��ي  
جين پينگ را پاي خود دارد، از نظر پكن پروژه احداث پل 
بزرگ نه تنها راهي براي ادغام كردن هنگ كنگ و ماكائو با 
سرزمين مادري است، بلكه اين اميدواري را ايجاد مي كند 
ك��ه اين منطقه به يكي از مهم ترين موتور محركه رش��د 
اقتصادي چين تبديل شود، منطقه اي كه بتواند به روند گذار 
چين از مرحله توليد و صادرات به مرحله خدمات و افزايش 

تقاضاي داخلي سرعت بخشد. 
گفته ش��ده، پ��روژه »خليج بزرگ« ب��ا 2۰ ميليون نفر و 
اقتصادي در حدود 1.5 هزار ميليارد دالر مساحتي بزرگ تر 
از كشورهاي گروه 2۰ از جمله استراليا، اندونزي و مكزيك 

را در برمي گيرد. بانك اچ اس بي سي تخمين زده كه اقتصاد 
اين منطقه تا سال 2۰25 به نزديك به دو برابر )حدود 2.8 
هزار ميليارد دالر( خواهد رسيد. اما پكن براي گذر به مرحله 
بعدي اين ابر پروژه بايد موانع حركت مردم، جريان سرمايه 
و اطالعات را كمتر كند. امري كه با توجه به سخت تر شدن 
كنترل دولت شي جين پينگ براي جامعه و اقتصاد چين، 
چندان راحت به نظر نمي رسد؛ و البته تهديد جنگ تجاري 
با امريكا نيز سياس��ت گذاران چيني را وادار كرده تا كمي 

عقب نشيني كنند. 
ايده در پس پروژه خليج بزرگ، بسيج كردن زيرساخت، 
تخصص منطقه در امور مالي، توليد و تكنولوژي با حذف 
موانع تجاري، ترويج تجارت مركزي و در نهايت ايجاد يك 
بازار واحد است. »ادموند وو« استاد علوم اقتصادي دانشگاه 
گوانگ ژو در اين باره مي گويد: »يك فرهنگ نوآوري وجود 
دارد چرا كه اياالت گوانگ ژو همواره گهواره اصالحات در 

چين بوده اند.« 
استان گوان ژو كه از هشت ش��هر مادري تشكيل شده و 
در اين پروژه لحاظ شده، سال گذشته ۶7۰ ميليارد دالر 
صادرات داشته كه بيش از هر استان ديگري بوده است. چرخ 
اقتصاد اين استان بيش از هر منطقه  ديگر توسط كسب و 
كارهاي اقتصادي مي چرخد. اين استان خانه ميلياردرهاي 

بسياري است. 
كريستوفر بالدينگ استاد دانش��گاهي كه پس از 9 سال 
تدريس در دانش��گاه پكينگ اخيرا چين را ترك كرده، با 
اشاره به چالش هاي پكن براي پيشبرد اين ابرطرح مي گويد: 
»چين درگير اين معادله دشوار است كه اگر مي خواهد به 
بازارهاي هنگ كنگ و سرمايه اين منطقه دسترسي داشته 
باش��د بايد فضا را بازتر كرده و از شدت كنترل هاي دولتي 
بكاهد، روندي كه پكن در سال هاي اخير درست عكس آن 

حركت كرده است.« 
بالدينگ با اين ح��ال پيش بيني مي كند ني��از به منابع 
جديد براي رش��د اقتصادي و لزوم نزديكي هر چه بيشتر 
به هنگ كنگ و ماكائ��و در نهايت پكن را وادار مي كند كه 
بر پيچيدگي ها پيروز شود. از نظر اين كارشناس اقتصادي 
پرسش اساس��ي در حال حاضر اين است كه چقدر زمان 

خواهد برد تا چين به اين اصالحات تن دهد. 

گروه جهان|
 جلسه نخست پارلمان جديد عراق در حالي برگزار شد كه دو 
گروه رقيب اعالم كرده بودند موفق به تشكيل ائتالف شده اند 
و مي توانند دولت آينده را شكل دهند. دو جبهه پارلماني 
ش��امل محور نوري مالكي و هادي عامري و محور مقتدا 
صدر و حيدر عبادي هر دو يكشنبه خبر دادند فراكسيون 
بزرگ پارلماني تشكيل داده اند. ائتالف صدر- عبادي اعالم 
كرده بود اكثريت كرسي ها براي تشكيل دولت اكثريت را 
در اختيار دارند. اما فراكسيون مالكي- عامري در اعتراض 
به خودداري پارلمان از نامگذاري آنها به عنوان فراكسيون 
بزرگ توسط رييس پارلمان، جلسه را از حد نصاب انداخت. 
اعضاي دو حزب اصلي كردستان عراق )دموكرات و اتحاديه 
ميهني( نيز همسو با فتح و دولت قانون، جلسه را ترك كردند.
چالش اصلي دولت آتي عراق بازسازي اين كشور پس از سه 
سال جنگ داخلي است، اما به نظر مي رسد چالش بزرگ تر 
ايجاد توازن در روابط با ايران و امريكا تش��كيل دولت را در 
عراق مشكل ساخته اس��ت. به گزارش رويترز، در نشست 
دوشنبه فراكسيون بزرگ پارلماني براي تشكيل دولت آينده 
مي بايست مشخص مي شد. اعضاي محور سائرون-النصر 
مدعي هستند كه آنها فراكسيون بزرگ پارلمان هستند و 
فراكسيون محور الفتح-دولت قانون هم فهرستي از امضاي 
15۰ نماينده تقديم رييس سني پارلمان كردند كه نشان 
مي داد اين فراكسيون، بزرگ ترين ائتالف است و بايد متولي 

تشكيل دولت آينده باش��د. پس از اينكه پارلمان از اعالم 
اين فراكس��يون به عنوان ائتالف بزرگ تر خودداري كرد، 
نمايندگان حامي آن پارلمان را ترك كردند و بدين ترتيب، 
جلسه از حد نصاب افتاد. اولين جلسه پارلمان با حضور 297 
از مجموع 329 نماينده برگزار شده بود. برخي رسانه هاي 
عراق به نقل از كارشناسان حقوقي اين كشور گفتند كه از حد 
نصاب افتادن پارلمان نشانه در اكثريت بودن اين فراكسيون 
است. رييس سني پارلمان جديد عراق گفت تعيين تكليف 
پرونده فراكسيون اكثريت پارلماني به دادگاه فدرال ارجاع 
داده مي شود. عراق در ماه مه براي نخستين مرتبه پس از 
سقوط داعش، انتخابات پارلماني برگزار كرد؛ اما بازشماري 
آراء و اختالف گروه هاي سياسي در اين كشور موجب تعويق 
در اعالم نتايج نهايي شد. پس از بازشماري آراء، جريان صدر 
به رهبري مقتدي صدر 5۴ كرسي، بلوك نزديك به امريكا 
۴8 كرسي، حاميان عبادي ۴2 كرسي و جناح مالكي 25 

كرسي در اختيار دارند.
شامگاه يكشنبه گروه مقتدا صدر روحاني شيعه، و حيدر 
عبادي نخست وزير فعلي، خبر از تشكيل ائتالفي داده اند 
كه مي تواند به جن��اح اكثريت در پارلمان تبديل ش��ود. 
11ح��زب در ائتالف پارلماني بزرگ��ي كه مقتدي صدر و 
حيدر عبادي از تش��كيل آن خبر داده اند در مجموع 177 
كرس��ي را در پارلمان جديد ع��راق در اختيار دارند. گفته 
شده، نمايندگان وابسته به عمار حكيم روحاني شيعه و اياد 

عالوي معاون رييس جمهوري عراق و شماري از نمايندگان 
شيعه، س��ني، تركمن، ايزدي و مسيحي به ائتالف صدر و 
عبادي پيوس��ته اند. عبادي ترجيح مي دهد سياستمدار 
نزديك به امريكا معرفي شود و مقتدي صدر نيز كه تحت 
حمايت ملي گرايان اس��ت، دخالت ايران و امريكا در امور 

عراق را رد مي كند.
در همين حال، گ��روه ديگري به رهب��ري هادي عامري 
فرمانده نيروهاي شبه نظامي بدر و نوري مالكي نخست وزير 
قبلي نيز گفته اند ائتالفي را به عن��وان بزرگ ترين بلوك 
پارلماني تشكيل داده اند. مالكي و عامري كه دو سياستمدار 
نزديك به ايران هستند در ساعات پاياني يكشنبه در يك 
نشست خبري مشترك اعالم كردند كه بزرگ ترين ائتالف 
پارلماني متشكل از 1۴5 كرسي را تشكيل داده اند. مالكي كه 
در سال هاي 2۰۰۶ تا 2۰1۴ نخست وزير عراق بود، همچنين 
اعالم كرد كه ديگر براي اين سمت نامزد نخواهد شد و از هر 
كسي كه به ارتقاء شرايط عراق كمك كند، حمايت خواهد 
كرد. دو حزب بزرگ كرد عراق كه در مجموع ۴3 كرس��ي 
را در پارلمان جديد در اختي��ار دارند، هنوز به هيچ يك از 
اين دو ائتالف نپيوسته اند و به همين دليل مي توانند نقش 
تعيين كننده اي در برتري يكي از اين دو ائتالف بر ديگري 

داشته باشند.
به گزارش عراق نيوز، فواد معصوم رييس جمهوري عراق، 
اولي��ن فردي بود كه در جلس��ه نخس��ت پارلمان جديد 

سخنراني كرد. تاكيد او بر اين مس��اله بود كه روابط قواي 
سه گانه كشور شامل مقننه، اجراييه و قضاييه در چارچوب 
احترام به قانون اساسي باش��د. رييس جمهوري عراق در 
ادامه بر ضرورت مبارزه با فساد و طائفه گري در كشور تاكيد 
و ابراز اميدواري كرد كه عراق بايستي جايگاه منطقه اي و 

بين المللي خود را بازيابد. 
حيدر عبادي نخست وزير عراق هم پس از رييس جمهوري 
پشت تريبون رفت و با اش��اره به دستاوردهاي دولتش در 
شكس��ت داعش تاكيد كرد دولت جديد بايستي حافظ 
پيروزي بزرگ عراقي ها بر تروريسم در دولت گذشته باشد. 
عبادي همچنين بر ضرورت ايجاد روابط منطقه اي مبتني 
بر احترام متقابل تاكيد كرد و از همه طرف ها خواست از رنج 
عراقي ها براي رسيدن به اهداف سياسي خود، سوءاستفاده 

نكنند. س��ليم جبوري رييس پارلمان س��ابق عراق كه از 
راهيابي به پارلمان جديد باز مانده است هم طي سخناني 
بر ضرورت احترام به نتايج انتخابات دموكراتيك كشور از 
سوي همه طرفين و پذيرش نتايج تاكيد كرد و با اشاره به 
موانع قانوني در دوره پيشين پارلمان براي استيضاح مقامات 
مسوول كشور، گفت با وجود همه مشكالت فراكسيون هاي 
پارلمان در دوره پيش دستاوردهاي بي نظيري در چارچوب 
وظايفشان داشته اند. او در ادامه به تاخير در بازگشت آوارگان 
پس از شكست داعش اشاره كرد و عذرخواهي از ملت عراق 
به دليل سوء  خدمات رس��اني و عدم سازندگي در كشور را 
خواستار شد. پس از اين سه سخنراني، محمد علي الزيني 
79 ساله رياس��ت پارلمان را طبق ماده 5۴ قانون اساسي 

عراق برعهده گرفت. 

دريچه

كوتاه از منطقه

تدابير جديد دولت تركيه 
براي افزايش مقاومت اقتصادي

گروه جهان| ب��رات آلبايراك وزي��ر خزانه داري و 
دارايي و رخسار پكجان وزير تجارت تركيه با شركت 
در مراس��م امضاي س��ند وام 1۰ ميلي��ارد ليري به 
كسب و كارهاي كوچك و متوسط به تشريح اقدامات 
جديد دولت در راستاي افزايش مقاومت اقتصادي و 
مقابله با تحريم هاي امريكا پرداختند. اين در حالي 
است كه آمارهاي رسمي از افزايش شاخص بهاي كاال 
و خدمات مصرفي در ماه اوت در نتيجه كاهش ارزش 
لير حكايت داش��تند.به گزارش ايرنا، مراسم امضاي 
سند اعطاي وام 1۰ ميليارد ليري توسط هشت بانك 
تركيه در راستاي حمايت از فضاي كسب و كار داخلي 
و مقابله با فشارهاي اقتصادي برگزار شد و آلبايراك در 
اين مراسم تاكيد كرد كه دولت از ارز ملي محافظت 
خواهد كرد و به اقدام��ات الزم براي تقويت آن ادامه 
مي ده��د. او افزود: »همه ما ش��اهديم ك��ه عالوه بر 
تهديدات امنيتي، فشارهاي اقتصادي همه جانبه اي 
نيز عليه تركيه صورت مي گي��رد، ما اين تهديدها را 
مي شناس��يم و باور داريم تركيه بايد به سالمت و با 
قدرت كامل از اين فشارهاي اقتصادي خارج شود.« 
آلبايراك به سياس��ت ها و تدابير جديد دولت براي 
تقويت ارزش پول ملي و مقابله با تحريم هاي امريكا 
اش��اره كرد و گفت: »در حال تنظيم آيين نامه هايي 
براي بازپرداخت سپرده هاي ارزي در بانك ها هستيم 
و از سرمايه گذاراني كه دارايي آنها به لير باشد، حمايت 
بيش��تري مي كنيم.« او مبارزه با تورم و تالش براي 
كاهش اين ش��اخص اقتصادي را اولويت اول دولت 
دانس��ت و افزود: » با اتخاذ سياست هاي جديد مالي 
به مقابله با تورم مي پردازيم و با قدرت بيشتر، سياست 
صرفه جويي در هزينه هاي عمومي را پيگيري خواهيم 
كرد.«اين در حالي اس��ت كه گزارش هاي رسمي از 
افزايش 18 درصدي نرخ تورم در ماه جاري ميالدي 
نسبت به زمان مشابه در سال گذشته حكايت دارند. 
به گزارش بي بي سي، باالترين افزايش قيمت در ميان 
تعيين كننده هاي نرخ تورم به هزينه هاي حمل و نقل 
مربوط مي شود كه بيش از 27 درصد افزايش داشته 
است. بهاي مواد غذايي و نوشيدني هاي غير الكلي نيز 
حدود 2۰ درصد باال رفته است.رجب طيب اردوغان 
رييس جمه��وري تركيه بارها تاكي��د كرده مخالف 
افزايش نرخ بهره در مبارزه با افزايش نرخ تورم است. 
اگرچ��ه اردوغان طبق قوانين تركي��ه نبايد بر بانك 
مركزي كنترل داشته باشد، اما بانك مركزي تاكنون 
مطابق اظهارات رييس جمهوري عمل كرده و همين 

مساله به كاهش بيشتر ارزش لير انجاميده است. 

قطر ميلياردها دالر در آلمان 
سرمايه گذاري مي كند

زيان 57 ميليارد دالري
 بازار مسكن عربستان 

سوءقصد به نامزد انتخابات 
افغانستان 

پاكستان: پول هاي واشنگتن 
بابت كمك  نبود

قطر قصد دارد به زودي س��رمايه گذاري هاي جديد 
خود در بخش اقتصاد آلمان را اعالم كند. به نوش��ته 
هاندلزبالت، شيخ تميم بن حمد آل ثاني امير قطر، 
در هشتمين نشست مشترك اتاق بازرگاني قطر و 
آلمان كه قرار است با حضور آنگال مركل صدر اعظم 
آلمان روزهاي ۶ و 7 سپتامبر در برلين برگزار شود، 
س��رمايه گذاري پروژه هاي اقتص��ادي در آلمان به 
ارزش ميلياردها دالر را اعالم مي كند. قطر پيش تر 
نيز سهام تعدادي از شركت هاي بزرگ آلماني از جمله 
فولكس واگن، زيمنس و س��والر ورلد را به ارزش 2۰ 

ميليارد دالر خريداري كرده بود. 

گزارش هاي اقتصادي عربس��تان نش��ان مي دهد 
به دنبال ركود اقتصادي در اين كشور، بخش مسكن 
212 ميليارد ريال سعودي )57 ميليارد دالر( زيان 
كرده است. به گزارش ايرنا، معامالت مسكن عربستان 
در هشت ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته 35.8 درصد كاهش داشت و از 137 
ميليارد ري��ال به حدود 88 ميليارد ريال س��عودي 
رسيده است. كارشناسان بازار مسكن در عربستان، 
شرايط موجود را تابعي از وضعيت كلي اقتصاد كشور 
مي دانند كه در چهار سال گذشته دچار سردرگمي و 

ركود بي سابقه اي شده است. 

بر اثر انفجار يك بمب مغناطيسي چسبيده به يك 
دستگاه خودرو در منطقه دهم شهر كابل چهار تن 
زخمي شده اند كه هدف اين انفجار يكي از نامزدهاي 
انتخابات مجلس نمايندگان بود. پليس كابل اعالم 
كرده خودرو و افراد زخمي ش��ده وابسته به مولوي 
محمد انور نيازي نامزد انتخاب��ات، بود كه خود وي 
نيز در اين انفجار زخمي شده است. اما برخي منابع 
غيررسمي مدعي ش��ده اند انور نيازي در اين انفجار 

كشته و چهار تن از افراد همراه وي زخمي شده اند. 

وزير خارجه پاكستان در واكنش به قطع كمك 
3۰۰ ميليون دالري امريكا به كش��ورش گفته 
اين پول ها نه بابت كمك به پاكستان بلكه بابت 
هزينه هاي صرف ش��ده از س��وي كشورمان در 
جنگ عليه تروريسم پرداخت شده است. وزارت 
دفاع امريكا اخيرا با انتقاد از آنچه همراهي نكردن 
پاكستان با راهبرد امريكا در منطقه خوانده بسته 
حمايتي 3۰۰ ميليون دالري اختصاص يافته به 
اين كشور را لغو كرده است. وزير خارجه پاكستان 
گفته مبلغ 3۰۰ ميليون دالر، نه بابت كمك به 
اين كشور كه بازپرداخت هزينه هاي پاكستان در 

جنگ عليه تروريسم بوده است. 

ادامه اعتراض ها به افزايش 
سن بازنشستگي در روسيه

گروه جهان|
 هزاران تن از ش��هروندان در سراس��ر روس��يه بار 
ديگر در اعتراض به اصالح��ات مربوط به حقوق و 
طرح بازنشستگي به خيابان ها آمدند. رهبر حزب 
كمونيست حزبي كه در صدر اعتراض هاست، گفته 
راهپيمايي ها به صورت سراس��ري برگزار مي شود. 
گنادي زيوگانف اصالحات دولت والديمير پوتين 
را عملي مانن��د آدم خواري توصيف كرده اس��ت. 
اعتراض هاي در مس��كو، س��ن پترزبورگ، منطقه 
س��يبري و خاور دور برگزار ش��ده اس��ت. پارلمان 
روسيه جوالي طرح افزايش سن بازنشستگي زنان 
به ۶3 سال و مردان به ۶5 سال را تصويب كرد. اين 
طرح با اعتراض هاي گسترده  روبرو شد و پوتين در 
پي اين اعتراض ها دستور داد سن بازنشستگي زنان 
به ۶۰ سال افزايش پيدا كند، اما سن بازنشستگي 
مردان همان ۶5 سال باقي ماند. در حال حاضر سن 
بازنشستگي زنان 55 س��ال و براي مردان ۶۰ سال 
است. به گزارش سازمان بهداشت جهاني ميانگين 
طول عمر مردان در روس��يه، ۶۶ س��ال و ميانگين 
طول عمر زنان 77 س��ال اس��ت. منتقدان به طرح 
دولت مي گويند عمر چنداني براي شهروندان، براي 
آنكه از بازنشس��تگي بهره ببرند، باقي نمي ماند. از 
سوي ديگر پوتين گفته اصالحات اخير به اين خاطر 
انجام شده كه كشور با كمبود نيروي كار روبرو است. 
بنا بر گزارش ها طرح تازه و اعتراضات مربوط به آن 
به بزرگ ترين چالش داخلي دولت از زمان پيروزي 

دوباره پوتين در انتخابات مارس تبديل شده است.

هشدار جانسون درباره 
شكست لندن از بروكسل 

گروه جهان|
بوريس جانسون وزير امور خارجه پيشين بريتانيا ضمن 
انتقاد ش��ديد از ترزا مي نخست  وزير اين كشور، درباره 
»شكست« لندن از بروكسل در جريان مذاكرات برگزيت 
هش��دار داد. به نوشته يورونيوز، جانس��ون در انتقاد از 
پيشنهادهاي نخست وزير بريتانيا در رابطه با خروج از 
اتحاديه اروپا گفت كه اين پيش��نهادها به »پيروزي« 
بروكس��ل در روند مذاكرات برگزيت مي انجامد. او در 
مصاحبه  با نش��ريه گاردين افزود: »مي ترس��م نتيجه 
اين مذاكرات، پيروزي اجتناب ناپذير اتحاديه اروپا و به 
خاك افتادن بريتانيا باشد.« جانسون به دليل مخالفتش 
با پيش��نهادهاي برگزيتي ترزا مي موس��وم به »طرح 
چكرز« از سمت خود استعفا كرد. طرح چكرز مبتني بر 
حفظ پيوندهاي تجاري با اتحاديه اروپا پس از برگزيت 
است كه خش��م طرفداران خروج س��خت از اتحاديه 
اروپا را در حزب محافظه كار برانگيخته اس��ت. ديويد 
ديويس وزير پيشين برگزيت كه او هم در انتقاد از طرح 
»چكرز« از سمت خود كناره گرفت، يكشنبه با انتقاد از 
ترزا مي گفت طرح چكرز از ماندن در اتحاديه اروپا بدتر 
است. ميش��ل بارنيه نماينده ويژه اتحاديه اروپا هم 
به صراحت گفته با پيش��نهاد ترزا مي در مورد نحوه 
خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا »به شدت« مخالف و 
معتقد است بريتانيا نمي تواند »تكه هايي از عضويت 
اتحاديه اروپا« را برداشته و بقيه را نپذيرد. او همچنين 
گفته طرح چكرز »دستورالعمل هاي مشترك« براي 
كاالها را شامل مي شود و نه خدمات كه اين مساله 

مطابق منافع اتحاديه اروپا نيست.

پيشتازي راست هاي افراطي 
در انتخابات سوئد 

گروه جهان|
 انتظار مي رود راست هاي افراطي با استفاده از نارضايتي 
راي دهندگان از مسائل مهاجرتي و بهداشت و درمان در 
انتخابات عمومي 9 سپتامبر به پيروزي برسند. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، نظرس��نجي ها حاكي است حزب 
سوسيال دموكرات به رهبري استفان لوفون نخست وزير 
س��وئد همچنان بزرگ ترين حزب باق��ي خواهد ماند 
اما ميزان آراي آن بطور كم س��ابقه اي كم خواهد ش��د. 
همچنين پيش بيني مي ش��ود حزب راس��ت افراطي 
»دموكرات هاي سوئد« بيش��ترين افزايش آرا را داشته 
باشد و در مكان دوم قرار گيرد. حزب محافظه كار ميانه روها 
نيز در مكان س��وم جاي مي گيرد.نظرسنجي موسسه 
اسكوپ كه يك هفته پيش از انتخابات منتشر شد، نشان 
مي دهد حمايت مردمي از حزب سوس��يال دموكرات 
حدود 23.8 درصد است در حالي كه آراي اين حزب در 
انتخابات 2۰1۴ حدود 31 درصد بود. حزب راست افراطي 
دموكرات هاي سوئد نيز 2۰درصد و ميانه روها 17درصد 
راي دارند. آراي حزب راست افراطي در انتخابات پيشين 
13درصد بود. به اعتقاد ناظران، مبارزات انتخاباتي سال 
جاري در سوئد نش��ان دهنده تغييري در لحن است و 
مطالبي مانند »تاكيد بر سخن گفتن خارجي ها به زبان 
سوئدي« در مباحث عمومي مطرح شده است. از آنجايي 
كه چپ گراهاي حامي نخست وزير كنوني يا ائتالف حزبي 
راست ميانه نمي توانند اكثريت پارلماني را به دست آورند 
و هر دو جناح هم همكاري با راست هاي افراطي را منتفي 
خوانده اند پيش بيني مي شود بن بست پارلماني در انتظار 

سوئد باشد.

7 سال زندان براي خبرنگاران 
رويترز در ميانمار 

گروه جهان|
 يك دادگاه كيفري در ميانمار دو خبرنگار خبرگزاري 
رويترز را به اتهام دسترسي غيرقانوني به اطالعات 
دولتي مجرم شناخت و به 7 س��ال زندان محكوم 
كرد. وا لون 32 ساله و كياو سوئه او، 28 ساله از اكتبر 
سال گذشته و پس از انتشار چند گزارش تحقيقي 
درباره يكي از موارد كشتار مسلمانان روهينگيا به 
دست ارتش ميانمار، بازداش��ت شدند. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه، در حالي كه در سال هاي گذشته 
و با به قدرت رسيدن آنگ سان سوچي برنده جايزه 
نوبل صلح و رهبر جنبش دموكراسي خواهي ميانمار، 
بسياري به حاكميت يك دولت حامي حقوق بشر 
در اين كشور اميدوار شده بودند كشتارجمعي اقليت 
مسلمان روهينگيا در ايالت راخين و سكوت سوچي 
در برابر آن، اميدواري ها را از بين برد. محكوميت دو 
خبرنگار رويترز به هفت سال زندان، يك هفته پس از 
انتشار گزارش شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد 
صورت گرفت. گزارش اين نهاد، دولت ميانمار را به 
كشتار جمعي، تجاوز گسترده و كوچاندن اجباري 
اعضاي اقليت روهينگيا با قصد نسل كشي متهم كرده 
است. كنات اوستبي، نماينده سازمان ملل متحد در 
ميانمار بالفاصله پس از صدور اين حكم خواستار لغو 
آن و آزادي اين دو خبرنگار شد. اتحاديه اروپا هم با 
صدور بيانيه اي از دولت ميانمار خواسته تا دو خبرنگار 
را فورا آزاد كند. رويترز با انتش��ار بيانيه اي اتهامات 
خبرنگارانش را ساختگي و بهانه اي براي خاموش 

كردن رسانه هاي ميانمار توصيف كرد.

ارز مجازي ونزوئال
بدون مشتري ماند

گروه جهان|
با وجود ادعاي مقامات ونزوئال بررسي ها نشان مي دهد 
كسي حاضر به س��رمايه گذاري در پترو نيست و هيچ 
كس نيز نمي تواند از آن استفاده خاصي كند. به گزارش 
رويترز، برخ��ي معتقدند ارزهاي مج��ازي نظير پترو 
مي توانند اب��زاري ب��راي دور زدن تحريم هاي مالي و 
اقتصادي باش��ند و برخي نيز معتقدند كه معرفي اين 
ارز توس��ط دولت ونزوئال صرفا براي كسب درآمدهاي 
جديد و يك كالهبرداري است. رويترز گفته در بررسي 
چهارماهه خود از ونزوئال، هيچ استفاده كننده اي از پترو 
را پيدا نكرده است، ضمن آنكه پشتوانه اي براي كسي 
كه بخواهد اين ارز را بفروشد يا مايل به سرمايه گذاري 
در پترو باشد نيز يافت نشده است. عالوه بر اين، دولت 
سوسياليست اين كش��ور به رهبري نيكالس مادورو 
تاكنون هي��چ گزارش��ي از ميزان پيش��رفت در روند 
ارزهاي مجازي خود ارايه نكرده اس��ت. با وجود ادعاي 
مادورو مبن��ي بر س��رمايه گذاري 3.3 ميليارد دالري 
سرمايه گذاران خارجي در پترو، يك منبع آگاه دولتي 
اين كش��ور گفته اين ارز مجازي هنوز آماده استفاده 
نيس��ت. ادعاهاي جديد در خصوص پترو در شرايطي 
بيان مي ش��ود كه چند روز پيش به دس��تور مادورو، 
بانك هاي خصوصي و دولتي ونزوئال موظف ش��دند تا 
تمامي اطالعات مالي خود را بر حس��ب بوليوار و پترو 
اعالم كنند. هر پترو معادل يك بش��كه نفت صادراتي 
ونزوئال قيمت دارد و پشتوانه آن، ذخاير نفتي استراتژيك 
ونزوئال است كه طبق ادعاي مقامات اين كشور حدود 

5.3 ميليارد بشكه نفت تخمين زده شده است.
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 ضرورت تغيير رويه 
درفروش پسته

آغاز برداشت پنبه و آفتابگردان

 حل مشكالت كشاورزي
با تعاوني ها

معاون وزير جهاد كش��اورزي بابيان اينكه ۴۶۰ هزار 
هكتار باغ پس��ته در كش��ور وجود دارد، گفت: سهم 
دامغان از اين باغات ۱۲ ه��زار و ۶۰۰ هكتار، معادل 

سه درصد است.
به گزارش مهر، محمدعلي طهماس��بي در مراسم 
افتتاحيه جشنواره ملي پسته در دامغان ضمن بيان 
اينكه ۴۶۰ هزار هكتار باغ پسته در كشور وجود دارد 
كه ۹۰ درصد آنها معادل ۴۱۵هزار هكتار بارور است، 
بيان كرد: س��هم دامغان از اين ميزان ۱۲ هزار و ۶۰۰ 
هكتار است كه ميانگين برداشت محصول از اين اراضي 

يك تن و ۳۰۰ كيلوگرم در هر هكتار است.
وي بابيان اينكه سياست هاي وزارت كشاورزي افزايش 
بهره وري است، افزود: بايد به جاي افزايش سطح كشت، 
بهره وري و كيفيت برداشت پسته در باغات دامغان و 
سراسر كشور افزايش يابد تا شاهد ميانگين برداشت 

۱۱ هزار تن در هكتار باشيم.
طهماسبي در ادامه به سه مشكل اساسي پسته كاران 
شامل كمبود آب، بازار فروش و غفلت از پسته كاري 
علمي و مش��اوره با كارشناسان اش��اره كرد و گفت: 
تغيير اقليم آب و هوايي باعث ش��ده تا شاهد كاهش 
۲۴درصدي بارش از س��ال گذشته تا امسال باشيم 
لذا به اجبار بايد به س��مت افزايش بهره وري مصرف 
آب حرك��ت كنيم و در اين راه ارتق��اي ۸۵ درصدي 
آبياري نوين در س��طوح كشاورزي كش��ور از سوي 
وزارت جهاد كشاورزي هدف گذاري شده است.وي 
افزود: موضوع ديگري كه وزارتخانه بر آن تأكيد دارد 
پسته كاري بر مبناي متدهاي علمي است كه تكيه بر 
آن مي تواند مشكالتي مانند باردهي و هم پوشاني در 
توليد پسته را رفع كند لذا امروز بسياري از كشاورزان 
و توليدكنندگان پسته از مشاوره علمي در توليداتشان 
بهره نمي گيرند حال آنكه غفلت از كش��اورزي نوين 
مشكالتي عديده را در بر دارد.معاون وزير كشاورزي 
درباره سومين مشكل پسته كاران شامل بازار فروش 
نيز گفت: جايگزيني فرآيندهاي عرضه پسته اولويت 
وزارتخانه است كه طي آن به دنبال تغيير روش هاي 
سنتي عرضه به س��مت روش هاي نوين هستيم كه 

داراي مزيت هاي بيشتري نسبت به گذشته است.

رييس اداره پنبه و دانه هاي روغني جهاد كشاورزي 
گلستان از آغاز برداشت پنبه و آفتابگردان در استان 
خب��ر داد و گفت: با توجه به باالت��ر بودن قيمت بازار 
اين دو محصول نسبت به خريد تضميني، اغلب اين 

محصوالت به صورت توافقي به فروش مي رسند.
به گزارش ايس��نا، »علي موسي خاني« در جمع 
خبرنگاران با اشاره به اينكه قيمت خريد تضميني 
هر كيلوگ��رم آفتابگردان ۲۶۴۴ تومان اس��ت، 
اظهار ك��رد: دو مركز خريد تضميني در ش��رق 
استان فعال شده و تاكنون ۵۵ تن از اين محصول 
خريداري و همه وجه كش��اورزان پرداخت شده 
است. در روزهاي آينده نيز يك يا دو مركز خريد 
تضميني را در غرب اس��تان فعال خواهيم كرد.
وي افزود: با توجه به قيمت بيش��تر آفتابگردان 
در بازار نس��بت به خريد تضميني، كش��اورزان 
رغبت به فروش محصول خود به صورت آجيلي 
در بازار دارند.موسي خاني در ادامه گفت: با توجه 
به تحوالت بازار ارز، قيمت پنبه وارداتي افزايش 
يافته و همين امر باعث شده تا كارخانجات پنبه 
پاك كني استان، پنبه كشاورزان را باالتر از قيمت 
تضميني ۳۱۹۶ تومان دولتي خريداري كنند. 
برخي پنبه هايي كه مرغوبيت خوبي داشتند با 
قيم��ت ۵۰۰۰ تومان نيز خريداري ش��دند.وي 
خاطرنش��ان كرد: پنبه كاران زماني پنبه خود را 
برداشت كنند كه محصول خشك باشد و شنبم 
صبحگاهي روي محصول نباش��د. از كيسه هاي 
كنفي استفاده شود و براي بستن سر كيسه ها نيز 
از نخ هاي پالستيكي استفاده نكنند.رييس اداره 
پنبه و دانه هاي روغني جهاد كشاورزي گلستان 
خاطرنشان كرد: مزارع پنبه و آفتابگرداني كه پس 
از گندم و كلزا كشت شدند، برداشت از آنها آغاز 

نشده و همچنان نياز به مراقبت دارند.

رييس هيات مديره و مديرعامل سازمان مركزي تعاون 
روستايي گفت: استفاده از همه ظرفيت شبكه هاي 

تعاوني مي تواند مشكالت كشاورزي را حل كند.
به گزارش سازمان مركزي تعاون روستايي، »حسين 
شيرزاد« در آس��تانه روز ملي تعاون افزود: در فضاي 
كنوني كش��ور تعاوني ها از مع��دود نهادهايي اند كه 
قادرند بخش قابل توجهي از بار فشارهاي اقتصادي و 
اجتماعي موجود را به دوش بكشند.به گفته وي، اين 
شرايط فرصتي شايسته براي نشان دادن ظرفيت ها 
و توانمندي ه��اي تعاوني هاس��ت. وي تصريح كرد: 
تغيير ديدگاه ها نسبت به جايگاه واقعي تعاوني ها در 
بخش روستايي و كشاورزي و گسترش كمي و كيفي 
فعاليت ها بر پايه اصول بنيادين تعاوني، متضمن تعالي 
و پيشرفت در خور شأن اين بخش مهم اقتصاد كشور 
است. ش��يرزاد بازتعريف ش��يوه حكمراني در مورد 
شركت هاي تعاوني روستايي و كشاورزي را از ملزومات 
اساسي براي تحول و پويايي اين نهادها برشمرد كه 
براي اعتمادسازي و ابهام زدايي در فضاي فرهنگي و 

اجتماعي روستاها به شدت مورد نياز است. 
وي افزود: در ۲ دهه گذشته بيشتر ضربات و صدمات 
ناجوانمردانه بر اثر سوء مديريت ها و اقدام هاي نابخردانه 
يا س��ودجويانه عده يي به پيكر ش��بكه تعاوني هاي 
روس��تايي و كشاورزي و همچنين س��ازمان تعاون 
روس��تايي وارد آمد و به انحاي مختلف شريان هاي 

درآمدي و حياتي آن را با چالش روبرو كرد.
مديرعامل س��ازمان مركزي تعاون روستايي بر لزوم 
همكاري همه ش��بكه هاي تعاوني و تعاونگران براي 
توسعه كاركردها و نقش آفريني هاي اين بخش تاكيد 
كرد و آن را راه بهره مندي گسترده تر از ظرفيت ها و 

توانمندي هاي بالقوه اين بخش دانست.

فرصتي براي انقالب انرژي 

معاون آبخيزداري سازمان جنگل ها و مراتع كشور خبرداد

براي مقابله با بحران،  سكه انرژي را به جريان بيندازيم

كاهش 9 تن فرسايش خاك در كشور

محمود خاقاني|كارشناس بين المللي انرژي |
برخ��ي از مجلس��يان محت��رم همه را در مش��كالت 
كشور مقصر مي دانند اال خودش��ان! در حالي كه هم 
در مشكالت س��هم دارند. برخي مجلسيان ما با خوب 
نظارت نكردن، خوب قانون وضع نكردن، بدون بررسي 
كافي سخن گفتن و نظير آنها در به وجود آوردن شرايط 
فعلي كشور نقش دارند. مجلسيان ما در مجلس هفتم 
قانون برنامه چهارم را ناديده گرفتند و افزايش تدريجي 
قيم��ت فرآورده هاي نفتي را متوقف كردند و بنزين را 
درليتري ۸۰ تومان به بهان��ه اينكه تورم افزايش پيدا 

نكند تثبيت كردند. 

  شادي قاچاقچيان
 قاچاقچيان درنتيجه پايين نگه داشتن قيمت بنزين 
و فرآورده هاي نفت��ي به قاچاق آنها رون��ق دادند و با 
قاچ��اق طال، ارز و كاالهاي مختل��ف منافع زيادي به 
دست آوردند. متعاقبا  وقتي كه دولت نهم شروع به كار 
كرد، مجلسيان هفتم و بعد مجلس هشتم و نهم تمام 
زحمات و ابتكاراتي كه در دولت هاي گذشته كشيده 
ش��ده بود را به باد دادند و بودج��ه دولت نهم و دهم را 
به درآمدهاي نفتي وابس��ته كردند. درباره اشتباهات 
مرتبط با حذف يارانه هاي سوخت و خصوصي سازي ها 
دول��ت نهم و ده��م و مجالس هفتم و هش��تم و نهم 
خطاهاي مشترك داشتند و آن كردند كه سرنوشت 
كشور به اين روز افتاده است. مجلس نهم تا مي توانست 
چوب الي چرخ دولت يازدهم گذاشت. اينك دلواپسان 
برجام كه اولين ضربه براي شكست برجام را خودشان 
به برجام زدند با فرافكني در مجلس دهم طرح مقصر 
يابي براي اينكه چرا س��رانجام برجام ممكن اس��ت 
شكست برجام باشد را تعريف كرده اند، تا مبادا انگشت 

نشانه ها آنها را به مردم نشان بدهد. 

 بودجه نفتي 97 شكست خورد؟ 
مجلس دهم در بودجه ۹7 با افزايش قيمت حامل هاي 
انرژي كه بنزين شاخص آن محسوب مي شود به بهانه 
جلوگي��ري از افزايش تورم مخالفت كرد. درحالي كه 
اگر به ج��اي افزايش ماليات، ع��وارض و غيره قيمت 
حامل هاي انرژي را افزايش داده بودند، اقتصاد مقاومتي 
يعني اقتصاد تاب آور داشتيم و كشور با اين بحران ارزي 
و تورم افسار گسيخته مواجه نمي شد. آيا مجلس دهم 
اين توان و شجاعت را دارد كه به اشتباهات اش اعتراف 
و جبران كند؟ از مجلس دهم بايد پرسيد كه چرا قانون 
بودجه ۹7 براي آمادگي به منظور مقابله با شروع جنگ 
اقتصادي ورواني ترامپ عليه نظام جمهوري اسالمي 
تدوين و تصويب نش��د؟ چرا همه تقصير ها را متوجه 
قوه مجريه مي كنند؟ آيا ساير اركان در نظام جمهوري 
اسالمي ايران نبايد پاسخگو باشند؟ همه بايد بدانيم 
و بپذيريم اگر كشور در اين شرايط قرار گرفته است به 
اين دليل است كه تمامي اركان نظام جمهوري اسالمي 
ايران هم در اشتباهات و هم در موفقيت ها با هم شريك 

بوده و هستند.

  فرآورده هاي نفتي و انرژي يعني ارز
جل��وي ض��رر را از هرجا كه بگيريم منفعت اس��ت. 
ما مي توانيم ب��ه خوبي و راحتي اي��ن دوران جنگ 
اقتصادي و جنگ رواني مثلث ترامپيسم، اسراييل و 
آل س��عود را تحمل و از آن عبور كنيم. چگونه ؟ بايد 
قبول كنيم كه فرآورده هاي نفتي و انرژي يعني ارز. 
مگر مي شود قبول كرد كه يازده هزار تومان بدهيم 
و ي��ك دالر بگيريم و بعد هزار توم��ان بدهيم و يك 
ليت��ر بنزين بگيريم ؟ درحالي ك��ه بيش ازيك دالر 
هزينه توليد، رس��اندن وتوزيع آن در پمپ بنزين ها 
مي ش��ود.آيا مي توان قبول كرد ك��ه قيمت خوراك 
پتروشيمي ها )گازطبيعي، نفتا و غيره( را به مراتب 
ارزان تر از قيمتي كه توليد آنها براي دولت تمام شده 
است به بخش مثال  خصوصي پتروشيمي مي دهيم 
و آنها هم با صادرات محصوالت توليدي شان درآمد 
دالري دارند و گفته مي شود كه برخي از آنها دالر ها 

را هم به كشور برنمي گردانند. چنانچه به تمام مواد 
خام معدني صادرات��ي و غيره كه از كش��ور صادر و 
درآمد دالري براي صادر كننده دارد توجه كنيم، به 
راحتي مي توان ديد كه با هزينه اي كه به بيت المال 
و مردم تحميل مي ش��ود )تورمي ك��ه امروز موجب 
ش��ده اند( اقتصاد ايران به آنها يارانه سوخت داده و 
مي دهد تا درآمد دالري داشته باشند و دالر را هم به 
 كش��ور برنمي گردانند. مثلث ترامپيسم، اسراييل و 
متحدان شان با بررسي دقيق اين بد عمل كردن ها در 
كشور و اينكه مي دانند قاچاقچيان فرآورده هاي نفتي 
و ارز سرمايه هاي نقدي ش��ان را از ايران خارج و در 
بانك هاي آنها سپرده اند، شرايطي در ايران را موجب 
شده اند كه آنها مي توانند به خود جرات رجز خواني 

و تهديد مردم ايران بدهند. 

  اشتباه دولت دهم و دولت ونزوئال؟ 
دولت ونزوئال با معرفي ارز جديد پترو با پشتوانه نفت 
خام سعي كرد كه با مشكل اقتصادي و تورم مقابله 
كند و مردم ونزوئال به خريد “پترو “ عالقه مند شوند 
كه نش��دند. طرح پترو درونزوئال شكس��ت خورده 
اس��ت و اقتصاد ونزوئ��ال وارد مرحله بحران ش��ده 
است. چرا؟ اول اينكه مردم به دولت اعتماد نكردند 
كه بقول خودش عمل كند.زيرا، سياست هايي كه 
دولت براي ثبات اقتص��ادي تعريف و اجرا مي كند 
پايدار نيس��ت و مرتبا “ دچار تغيير مي شوند. دوم 
اينكه دول��ت ونزوئال به اين واقعي��ت فكر نكرد كه 
مردم با خريد نفت خام ب��ا آن چه كار كنند؟ مردم 
كه پااليشگاه ندارند. اما، اگر دولت ونزوئال موضوع 
طرح بورس بين المللي نفت ايران در جزيره كيش 
را كه در دولت هفتم و هش��تم مطالعه شد و دولت 
نهم و ده��م در ايران آن را اجرايي نكرد، به دس��ت 
مي آورد و مطالعه مي كرد، به اين نتيجه ميرس��يد 
كه مردم مي توانند فرآورده هاي نفتي، برق و غيره 
كه انرژي مورد نيازش��ان براي مصرف نظير توليد 
گرما، توليد س��رما، حمل ونق��ل، توليد برق و غيره 
به دست مي آيد و برايشان قابل لمس است را بهتر 
مي توانستند بخرند وجايگزين خريد ارز و سكه طال 
كنند. متاس��فانه دولت دهم مرتكب اش��تباه شد و 
س��عي كرد كه نفت خام را دربورسي كه جايگزين 
بورس بين المللي نفت ايران در جزيره كيش ش��د، 
بنام بورس انرژي بفروش��د كه موفق نشد. اخيرا “ 
هم دولت دوازدهم اين نظريه اشتباه را تكرار كرده 
است. مطالعه انجام ش��ده دردولت هفتم و هشتم 
دروزارت نف��ت تحت عنوان “ط��رح مطالعه بورس 
بين الملل��ي نفت ايران در جزي��ره كيش “ با هدف 
تجارت فرآورده هاي نفتي با پول ملي و آماده سازي 
واگذاري سهام پااليشگاه ها و پتروشيمي ها به مردم 
انجام ش��د. قراربود كه درمرحل��ه اول قيمت ها به 
تدريج به س��طح قيمت ها در كش��ورهاي همسايه 
وبعد هم س��طح قيمت هاي بين المللي برس��ند و 
با حذف يارانه هاي س��وخت به مردم س��ود سهام 
مش��اركت در توليد و عرضه انرژي داده ش��ود. در 
مرحله دوم و باتوجه به اينكه درآمد دولت افزايش 
پيدا مي كرد با كاهش ماليات ها، كاهش عوارض ها، 
افزايش خدمات رفاهي، بهداش��تي، آموزش��ي به 
مردم، بهبود و ارزان ك��ردن حمل و نقل عمومي و 
غيره اقتصاد غير نفتي كش��ور رون��ق پيدا كند و از 
محل منابع داخلي س��رمايه گذاري هاي الزم براي 
بخش باال دس��تي صنعت نفت وگازو انرژي كشور 
تامين شود. عالوه برآن با بهينه مصرف كردن انرژي 
قدم هاي بلند و مثبتي در جهت كاهش آلودگي هاي 
محيط زيستي نيز برداشته مي ش��د. متاسفانه در 
دولت نهم و دهم طرح مذكور دچار دگرگوني ش��د 
و سهام پااليشگاه ها و پتروشيمي ها به خصولتي ها 
و اوليگارش ها )اصحاب ثروت و قدرت( واگذارشد. 
درنتيجه اقتصاد كشور در واقع با توجه به تحريم ها و 
رشد سازمان يافته فساد و اختالس به اين روز افتاد 

كه افتاده است. 

 ايران به يك انقالب انرژي نياز دارد
فرصت براي مجلس دهم به منظور جبران اشتباهات و 
ايفاي نقش در راس امورهنوز فراهم است و چنانچه براي 
رهايي كشور از وضع كنوني مجلسيان عزم جدي دارند 
تا كشور بتواند در شديدترين جنگ اقتصادي و رواني 
قرن بيست و يكم موفق و سربلند و پيروز باشد، بايد با 
دولت دوازدهم همكاري كند و كشور را در مسيريك 
تحول بزرگ يعني »انقالب انرژي« به منظور موفقيت 
اقتصاد مقاومتي = اقتصاد تاب آور = جدا سازي اقتصاد 
كشور از وابستگي به اقتصاد دالري يعني به درآمد هاي 
نفتي كمك كند. قوه قضاييه هم بايد در اين مسير در 

ساختار اداري و قضايي اش تجديدنظر كند. 

  ضمانت اعتباري انرژي 
بنزين »يورو پنج« را از نظر كيفيت درداخل و بيرون 
كش��ور قبول داريم و وزارت نفت هم در اين راس��تا 

استاندار هاي الزم را در كشور تعريف كرده است.
 صنع��ت نف��ت و ان��رژي كش��ور مي توان��د نوعي 
 اعتبار تح��ت عن��وان »ضمانت اعتب��اري انرژي«

ECO- Energy Credit Obligationب��ا 
حمايت و هم��كاري مجلس دراقتصاد كش��ور وارد 
عمل كند و نوعي اعطاي اعتبار )يا قول دادن( توسط 
بخش هايي در كشور كه توليد كننده و عرضه كننده 
فراورده هاي نفتي و انرژي )مثال  بنزين( هس��تند را 
تعريف كند. به اين معني كه مي تواند اعتباراتي شبيه 
به پول ملي )مثال  به اسم سكه انرژي( صادر و به مردم 
پيش ف��روش )واگذار( كند كه موقع خريد بنزين( و 
بطور كلي فرآورده هاي نفت��ي و نيز انرژي )برق( به 
جاي ريال از اعتباري كه قب��ال  )به ريال( خريداري 
كرده اند را به پمپ بنزين )ش��ركت ملي نفت ايران و 
براي برق به شركت توانير( تحويل دهند )دراين راستا 
مي توان ازكارت هاي بنزين قبلي هم استفاده كرد و 
آنها را با ميزان پيش خري��د مصرف كننده بنزين به 

اصطالح شارژ كرد( . 
بديهي است كه انواع ديگر بنزين ها )بنزين هاي معمولي 
و غير يورو پنج( يا سوخت هاي ديگر نظير گازوئيل، نفت 
كوره و غيره را هم مي توان در مقام مقايسه با بنزين يورو 
۵ از نظر ارزش حرارتي و انرژي قيمت گذاري كرد و براي 
آنها هم سكه انرژي توسط توليد كننده و عرضه كنندگان 
آنها صادر و پيش فروش ش��وند. حتي ب��ه جاي ريال 
مي توان اعتبار انرژي مورد نظر كه براي سهولت نام سكه 
انرژي را برآن مي گذاري��م با هر ارزي نظير يورو عرضه 
ومعاوضه كرد. زيرا، انرژي- فرآورده هاي نفتي )بنزين و 

غيره كه قاچاق مي شوند( بطور كلي يعني ارز خارجي . 
از آنجايي كه امريكا ايران را از نظام دسترس��ي به دالر 
امريكا ح��ذف و محدود كرده اس��ت و اروپا هم مدعي 
اس��ت كه قصد دارد يك نظام بانكي و مالي مستقل از 
دالر امريكا براي همكاري اقتصادي با ايران تعريف كند 
)كه هنوز نكرده است( مي تواند اعتبار انرژي ايران )سكه 
انرژي( را پيش خريد كند و براي خريد نفت خام و ساير 
محصوالت صادراتي غيرنفتي از اي��ران به طرف هاي 
بازرگاني و صنعتي ايران��ي اش برگرداند. البته مطالعه 
الزم براي اين طرح در برگيرنده موضوعاتي نظير ماليات 

برارزش افزوده )VAT( و نظائر آنهم خواهد بود. 

  براي جلوگيري از بروز مشكالت پولي و مالي 
چه بايد كرد؟

تاسيس و تشكيل يك اتاق پاياپاي انرژي )خزانه داري 
انرژي( ضروري اس��ت تا با نظارت كام��ل جلوي بروز 
هرگونه سوءاستفاده از طرح جديد »ضمانت اعتباري 
ECO- Energy Credit Obligation »ان��رژي

گرفته شود. البته بايد راس امور يعني مجلس دهم به اين 
منظور قانون و مقررات تازه اي را تدوين و تصويب كند تا 
براساس آن بشود تمامي مردمي كه صاحب حق هستند 
درتوليد و عرضه فرآورده هاي نفتي و انرژي مشاركت 
كنند و سهام دار ش��وند، تا به جاي يارانه هاي سوخت 
)پرداخت يارانه هاي سوخت موجب افزايش نرخ تورم 
و كسري بودجه دولت است( سود سهام انرژي دريافت 
كنند. دراين صورت مردم ايران هرگونه همكاري الزم 
براي كاهش و بهينه مصرف كردن بنزين و فرآورده هاي 
نفتي )بطوركلي انرژي( را براي حفظ محيط زيست و 
كاهش آلودگي آب و هوا و زمين بعمل خواهند آورد. از 
سوي ديگر قاچاقچيان ورشكست خواهند شد و ايران 
مي تواند بازار معاوضه انرژي منطقه اي و فرا منطقه را هم 
از طريق معاوضه نفت خام يا گاز طبيعي درواقع معاوضه 

انرژي تعريف كند. 

  معاوضه انرژي با انرژي
درواقع معاوضه انرژي با انرژي )نفت خام با نفت خام، 
نفت خام با فرآورده هاي نفتي در درياي خزر و خليج 
فارس، گاز با گاز با تركمنستان و جمهوري آذربايجان، 
گاز با برق با جمهوري ارمنس��تان و غيره( به همين 
منظور در دولت هفتم و هشتم برنامه ريزي و اجرا شد. 
موضوع همكاريهاي انرژي منطقه اي در اجالس هاي 
مختلف وزراي ذيربط سازمان همكاري هاي اقتصادي 
)اكو( مطرح و تصويب ش��د. كارشناس��ان موسسه 

پژوهش در مديريت و برنامه ريزي انرژي دانش��گاه 
تهران و موسسه آموزشي و پژوهشي اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي اي��ران )مبتكران طرح 
ش��بكه انرژي خزر( معتقدند كه در صورت پذيرش 
اين نظريه و تحقق آن ايران ديگر نيازمند نيست كه 
در بازار نفت و انرژي كه با دالر امريكا معامله مي كند 
نگران بازاريابي و فروش نفت خام ايران باش��د. زيرا، 
اي��ران مي تواند به س��ادگي در بازارنف��ت خام و گاز 
طبيعي و فرآورده هاي نفتي بدون وابستگي به دالر 
امريكا فعال باشد و به جاي فروش نفت خام با عرضه 
 نفت خام ايران)Supply( »ضمانت اعتباري انرژي«
 ECO- Energy Credit Obligation بصورت 
فرآورده هاي نفتي را از پااليشگاهي كه نفت ايران را به 
آن عرضه )Supply( داشته مي شود معاوضه انرژي 
با انرژي را تعريف و اقدام و عمل كند. به اين معني كه 
مالكيت نفت خام عرضه شده توسط ايران متعلق به 
ايران خواهد ب��ود و مالكيت فرآورده هاي توليدي از 

نفت خام ايران هم متعلق به ايران خواهد بود. 
ن��رژي« ا اعتب��اري  »ضمان��ت  تعري��ف   ب��ا 
 ECO- Energy Credit Obligation ايران 
مث��ال “ ازپااليش��گاهي در يونان ب��ه ازاء عرضه نفت 
خام ايران، فرآورده هاي نفتي توليدي آن را دريافت 
 و با مش��اركت طرف هاي بالقوه يونان��ي و اروپايي با 
بازارياب��ي و ف��روش فرآورده هاي نفت��ي در يونان و 
كشورهاي همسايه يونان و اروپا، طرفين بالقوه تجاري 
و صنعتي ايران مي توانند ارز مورد نياز براي تامين و 

تجارت كاال و خدمات با ايران را دريافت كنند. 

  انقالب انرژي
دستاورد پيشنهاد فوق كه مقاله اي درباره آن نيز در 
تاريخ ۵ اوت ۲۰۱۸ در روزنامه تهران تايمز منتش��ر 
 ش��ده اس��ت مي توان »ضمانت اعتب��اري انرژي«

 ECO- Energy Credit Obligation ب��راي 
ايران را »ي��ك انقالب ان��رژي« تعريف ك��رد. ايران 
تمامي زيرس��اخت هاي الزم براي يك انقالب انرژي 
نظير كارشناس��ان خبره، نيرو انساني با سواد، جوان، 
صاحب نظر، مشتاق نوآوري و ريسك پذيري درصورت 
همكاري و حمايت همه اركان نظام جمهوري اسالمي 
به ويژه راس امور يعني مجلس شوراي اسالمي را در 
اختيار دارد. بديهي اس��ت كه درصورت پذيرش اين 
نظريه توسط تصميم س��ازان و تصميم گيران، ايران 
مي تواند موفق به عبور از جنگ اقتصادي و رواني مثلث 

ترامپيسم، اسراييل و آل سعود و شكست آنها بشود.

معاون آبخيزداري س��ازمان جنگل ها و مراتع كش��ور از 
كاهش۹ تن فرس��ايش خاك در كش��ور خبرداد و افزود: 
ميزان واردات رسوب به سدها نيز ۵ تن كاهش داشته است.

ب��ه گزارش فارس، ناص��ر حيدري پوري روز گذش��ته در 
نشس��ت خبري در محل س��ازمان جنگل ه��ا به آخرين 
 وضعيت حوزه هاي آبخيز كش��ور اش��اره ك��رد و گفت: 
۱7 سال از روند خشكس��الي در كشور مي گذرد و بايد به 
نزوالت جوي، بيش��تر بها دهيم، چرا كه طبق نقشه هاي 
توپوگرافي ۴۱۰ ميلي��ارد مترمكعب مي��زان آب داريم 
كه بخش��ي از اين آب تبخير مي ش��ود و در اختيار ما قرار 
نمي گي��رد.وي به اختصاص ۲۰۰ ميلي��ون دالر از محل 
صندوق توسعه ملي در سال ۹7 اشاره كرد و گفت: اين رقم 
براي آبخيزداري مصوب شده و پروژه هايي را براي بهبود 
وضعيت آبخيزداري كشور مصوب كرده ايم كه از ابتداي 
شهريور تا پايان آذر ماه اين پروژه ها افتتاح مي شود. معاون 
آبخيزداري س��ازمان جنگل ها و مراتع كشور به اين نكته 
اشاره كرد كه در سطح حوزه هاي آبخيزداري بالغ بر ۳7۰ 
دشت ممنوعه و ۳۸7 دش��ت بحراني داريم كه بايد براي 
تعريف سفره ها برنامه عملياتي داشته باشيم و به دنبال اين 
هستيم با كاركردهاي عملياتي و موثر، بخشي از  كشاورزي 
را بتوانيم امتياز بخشيم. حيدري پوري به اين نكته اشاره 
كرد: كه با توجه به كارهاي آبخيزداري كه در كشور انجام 
شده ميزان فرسايش خاك ۹ تن در هكتار كاهش يافته و 
ميزان واردات رس��وب به سدها نيز ۵ تن كاهش داشته و 

برداشت علوفه ۱۲۰ كيلو در هكتار افزايش داشته است.
حيدري پوري با بي��ان اينكه در پنج س��ال اخير تاكنون 
هزار ركورد س��يل در سراسر كشور به ثبت رسيده است، 
خاطرنشان كرد: يكي از كاركردهاي آبخيزداري كاهش 
انرژي جنبش��ي است كه سبب جاري ش��دن روان آب ها 
مي ش��ود، مضاف بر آنكه بايد به كنترل فرس��ايش توجه 

داشته باشيم و نرخ فرسايش را كاهش دهيم. 
وي توسعه پوش��ش گياهي را بخشي از كارهاي عمليات 
آبخيزداري براي كاهش سطح تبخير عنوان كرد و افزود: 
با اين كار ش��رايط جذب  آب توس��ط خاك بيشتر فراهم 
مي شود.به گفته معاون آبخيزداري، مراتع و بيابان سازمان 
جنگل ها هم اكنون از مجموع ۸۴.7 ميليون هكتار مراتع 
كش��ور تنها 7.۲ ميليون هكتار آن متراكم است و ۲۲.۵ 
ميليون هكتار نيمه متراكم و ۵۶.۲ ميليون هكتار كم تراكم 

است، يعني پوشش گياهي كمتر از ۲۵ درصد دارد.
وي همچنين اظهار داشت: از مجموع ۱۲۵ ميليون هكتار 
طرح هايي ك��ه بايد فعاليت آبخيرداري انجام ش��ود، ۱۱ 
ميليون هكتار مطالعات تفصيلي انجام شده و كار اجرايي 
آن به پايان رس��يده و 7 ميليون هكتار ديگر نيز در دست 
اجرا داريم، اما براي اجراي اين طرح ها در هر هكتار به يك 

ميليون تومان بودجه نياز داريم كه بايد تأمين شود. 
حيدري پ��وري همچنين ب��ه اجراي عمليات س��دهاي 
زيرزميني براي نگه داش��ت آب در زمين ها اش��اره كرد و 
گفت: در سال هاي گذشته در باالدست سدهاي در دست 

ساخت سعي كرده ايم تا عمليات آبخيزداري را انجام دهيم 
 و براي بهبود وضعيت دش��ت هاي بحراني و ممنوعه نيز 
۱۱ طرح آبخيزداري و آبخوان داري انجام ش��ده اس��ت، 
مضاف بر آنكه س��عي كرده ايم بازنگ��ري در توزيع اعتبار 
به ويژه در دشت هاي بحراني داش��ته باشيم و براي سال 
۹7 در ۶۲7 حوزه و ۳۲۰ شهرستان توانستيم پروژه هاي 

آبخيزداري را تعريف كنيم.
وي همچنين در مورد دش��ت هاي بحراني خوزس��تان و 
اهواز، گفت: وضعيت هشت منطقه بحراني در اين استان 
به دليل برداشت هاي بي رويه در باالدست تاالب هاي اين 
استان است كه در س��ال هاي قبل رعايت نشده و بيش از 
اندازه از سفره هاي زيرزميني استفاده كرده ايم كه نتيجه 

آن خشكسالي و كاهش پوشش گياهي است.

  ايران از سيل خيزترين كشورهاي جهان
همچنين ابوالقاس��م حس��ين پور مديركل دفتر كنترل 
سيالب و آبخوان داري سازمان جنگل ها و مراتع در نشست 
خبري كه در سازمان جنگل ها برگزار شد، خاطرنشان كرد: 
در گذشته شيوه هاي بهره برداري به گونه اي بوده كه ذخاير 
آبخيزداري را تحت فشار قرار داده است و كشور ما از نظر 
نقشه هاي توپوگرافي از سيل خيزترين كشورهاي جهان 
اس��ت و نزوالت جوي به صورت رگب��اري در كوتاه مدت 
اتفاق مي افتد كه منتج به جاري ش��دن سيل مي شود كه 
هم هدررف��ت آب را در پي دارد و سيس��تم هاي طبيعي 

آبخيزداري را تحت تأثير قرار مي دهد.وي با اشاره به اينكه 
رويكرد آبخيزداري تغيير كرده و پيش��گيرانه شده است، 
افزود: اكنون بحث كاهش ريس��ك سيل در كشور مطرح 
است و از طرفي مي خواهيم از منفعت و فرصت هاي سيالب 
استفاده كنيم كه بطور مشخص ۲۸۵ حوزه آبخيز در سطح 
كشور در قالب طرح ملي آبخيزداري و آبخوان داري تحت 
كنترل قرار گرفته اس��ت كه اميدواري��م هرچه زودتر به 

بهره برداري برسد.
همچنين هوش��نگ جزيي مديركل دفتر آبخيزداري و 
حفاظت خاك سازمان جنگل ها و مراتع به اين نكته اشاره 
كرد ك��ه ۴۲ ميليون هكتار حوزه آبخيزداري باالدس��ت 
سدهاي كشور اس��ت كه ساالنه ۲۵۰ ميليون مترمكعب 
رس��وب وارد سدها مي ش��ود كه بايد آن را كاهش دهيم، 
چراكه ما جزو كشورهايي هستيم كه در منطقه شكننده 

واقع شده ايم و شيب هاي كوهستاني داريم.وي در ادامه با 
اشاره به اينكه ۹۰ درصد سطح كشور در منطقه خشك و 
نيمه خشك واقع شده تصريح كرد: بايد براي قطره قطره 
آبمان برنامه داش��ته باش��يم و در مجموعه وزارت جهاد 
كشاورزي و س��ازمان جنگل ها براي دشت هاي بحراني 
با يكي از مراكز پژوهش��ي تفاهم نامه اي داريم كه چگونه 
مي توانيم شرايط اين دشت ها را تعديل كنيم.وي همچنين 
نگهداشت جمعيت انساني را در شهرها نيازمند عمليات 
آبخيزداري دانست و گفت: در سال ۹۴ كه سيل شهر ايالم 
رخ داد، با اقدامات اجرايي كه در باالدست اين شهر انجام 
شد، توانستيم سيل را براي سال بعد كنترل و تعديل كنيم 
يا در مورد شهر تهران هم كه با توجه به موقعيت جغرافيايي 
كه دارد اگر انجام عمليات هاي آبخيزداري نباشد، قطعا با 

سيل و مشكل مواجه خواهيم شد.
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 گراني، آفت رونق
كوتاه مدت بازار ملك

ب��ازار مس��كن همواره 
ب��ازاري متفاوت ت��ر از 
ساير كاالهاي اساسي 
داش��ته اس��ت. مساله 
مسكن در برهه زماني 
نامشخص با يك جرقه 
به جريان��ي اجتماعي 
تبديل مي شود و حتي 
 تحليل و پيش بيني هاي
و  ن  ا حبنظ��ر صا
كارشناس��ان را دچ��ار پارادوك��س مي كند و 
اين بخ��ش از معيش��ت مردم را دس��تخوش 
تغيير مي كند. تغييراتي كه منشا آن مي تواند 
طبيعت و يا انسان س��اخت باشد. پس از ركود 
چند ساله مس��كن، يك شبه تنور بازار مسكن 
روشن، گداخته و توسط سرمايه داران و شايعه 
پراكنان شعله ور ش��د و طبق سنوات گذشته 
گروهي از اين اوضاع بهره مند شدند.البته اين 
بار اي��ن گداختگي و التهاب به س��ان آتش در 
پس چرخشي خيلي سريع و تند فروكش كرد 
و شعله فتيله گراني مسكن بدون اينكه پايين 
كشيده شود، در تند باد شديد گراني خاموش 
ش��د و تب و تاب چند روزه از رونق افتاد، البته 
بدون كاه��ش قيمتي كه در اي��ن مدت كوتاه 
به افزايش خ��ارج از عرف منجر ش��ده بود. در 
واقع آفت اي��ن رونق كوتاه مدت فقط به گراني 
انجامي��د، اين گراني، ركودي س��نگين در پي 
داشت و محاسبات فروشندگان را دچار اختالل 
كرد و اين تصور پديدار شد كه اگر ملك خود را با 
قيمت سه ماه پيش بفروشد مغبون خواهد شد.
حال سوال اينجاس��ت كه با وجود حدود 2.5 
ميلي��ون خانه خال��ي در كش��ور و همچنين 
واحدهاي مسكوني نيمه كاره و ارايه تسهيالت 
بانكي براي خريد مس��كن، چرا تعداد زيادي از 
ش��هروندان همچنان بدون خانه اند و همواره 
اضطراب تامين اين نياز ضروري را همراه دارند. 
اثر گذارترين دليل گراني مسكن مي تواند پايين 
بودن تعداد عرضه نسبت به تعداد تقاضا باشد 
كه در ايران اين تناسب بالعكس است و عرضه 
بر تقاضا پيشي دارد و يا رشد طبيعي يا تغييرات 
جمعيتي باش��د كه برابر آمار و ارقام اعالمي به 
جز چند ش��هر كش��ور، تغييرات جمعيتي در 
اثر مهاجرت چش��مگير نبوده اس��ت و دليلي 
براي گراني خارج از ع��رف قيمت ها تا اين حد 

وجود ندارد.
در حال حاض��ر، قيمت مس��كن از نرخ واقعي 
گران تر است و پيش بيني افزايش قيمت قابل 
تصور نيست. هر چند اين گراني و ركود مي تواند 
در كاهش تقاضاي مسكن براي خريد و فروش 
به شدت اثر گذار باشد.آنچه كه به ديد همگان 
در بازار مس��كن چه خريد و فروش و چه رهن 
و اجاره نقش آفرين است ورود زوج هاي جوان 
به جامعه و در پي آن تشكيل خانواده و انتخاب 

مسكن مستقل است.
كه البته گراني طال و كاالهاي اساسي، همچنين 
تامي��ن اجاره بها و خريد خان��ه در صورت عدم 
كنترل و ثبات مي تواند روندي نزولي در س��ال 
جاري را در پي داش��ته باش��د. از ديگر عوامل 
مهمي كه ش��ايد تاكنون بدان توجه نش��ده و 
توانسته است نقشي اساسي در افزايش تقاضا 
براي اجاره و رهن واحدهاي مسكوني معموال 
متراژ پايين داشته باشد و شايدهمپاي افزايش 
ازدواج ها و خانوارهاي و حتي بيشتر در اين بازار 
اثرگذار باشد، پديده طالق بوده است كه پس از 
گسست خانواده هايي كه در يك مسكن زندگي 
كرده اند به دو خانه افزايش يافته است. برخالف 
اينكه در خيلي از شهرها بنا به معذوراتي مرسوم 
ش��ده اجاره خانه به مجرد با محدوديت هايي 
مواجه شود، اما با اضافه كردن اجاره بها ماهيانه 
از س��وي متقاضيان، اين مورد از س��وي مالك 
و نوعا با واسطه گري مش��اورين امالك ناديده 
گرفته مي شود و همين مساله منجر به افزايش 

اجاره بها مي شود.
مطمئنا اگر در اين چند س��ال، طالق و جدايي 
مانند گذش��ته كمتر بود و ي��ا زوجين پس از 
جدايي برابر سنوات گذشته به خانه پدر و مادر 
خود بر مي گش��تند و جداي��ي گزيني اختيار 
نمي كردند، به مراتب تقاضا براي اجاره يا خريد 
مس��كن خيلي كمتر از االن بود و اجاره بهاء تا 
اين حد روند صعودي نداش��ت. به هر حال در 
اين بره��ه زماني، دليلي ب��راي افزايش قيمت 
مسكن در بحث خريد و فروش به شرط حادث 
نشدن حوادث غير مترقبه و شرايط ويژه وجود 
ندارد و تا سال هاي آينده هم حتي قيمت هايي 
پايين تر از قيمت هاي كنوني قابل تصور است. 
اگر طرح بازآفريني شهري در محالت قديمي 
و بافت فرسوده به اجرا درآيد، عالوه بر داشتن 
مزايايي چون نوس��ازي، مقاوم سازي و اجراي 
م��دل و تيپ جديد ب��راي خانه ه��ا و تعريض 
معابر سوپاپ اطميناني در جهت جلوگيري از 
افزايش قيمت ملك ايجاد مي كند. هر چند كه 
تا اجراي اين ط��رح دولت باري گران و راه دراز 
در پيش دارد. براي اجراي اين طرح از تخريب 
خاكبرداري تا تس��طيح و اجراي مجدد زمان 
دقيقي قابل مشخص نيست، ولي با اجراي اين 
طرح براي اسكان ساكنان اين محالت، تامين 
مس��كن موقت از حيث رهن و اجاره ضرورت 
دارد و مي توان��د بازار رهن و اج��اره را داغ تر از 

وضع موجود كند .
هر چند كه قيمت هاي كنوني هم واقعا گران و 
باال است، اما اين توفيق براي آن دسته از صاحب 
خانه هايي كه خانه هاي خود را اجاره مي دهند، 
روز اف��زون خواهد ب��ود. در واق��ع زمينه براي 
افزاي��ش بها رهن و اج��اره همچنان به صورت 

تصاعدي متصور است.     

»تعادل« داليل افزايش شديد قيمت مسكن و راهكارهاي تعديل آن را بررسي مي كند

مهار رشد قيمت ملك با مديريت نقدينگي

حاكميت رفتارهاي هيجاني در بازار مسكن

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني| 
بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي وزارت راه و 
شهرسازي تعداد معامالت مسكن در فروردين سال 
جاري حدود 4 هزار و 562 فقره و قيمت متوسط هر 
مترمربع آپارتمان در ماه مذكور حدود 5 ميليون و 

500 هزار تومان بوده است.
همچني��ن در ارديبهش��ت ماه تع��داد معام��الت 
انجام ش��ده در مناطق 22 گانه تهران با رش��د سه 
برابري روبه رو ش��ده و حدود 16 هزار و 732 فقره 
بوده است. در همين بازه زماني متوسط قيمت يك 
مترمرب��ع آپارتمان حدود 5 ميلي��ون و 900 هزار 

تومان بوده است.
در خ��رداد و تيرم��اه ج��اري نيز تع��داد معامالت 
مبايعه نامه به ترتيب 13 هزار و 61 و 11 هزار و 758 
فقره و متوسط قيمت هر مترمربع از آپارتمان در اين 
بازده هاي زماني به ترتيب 6 ميليون و 490 هزار و 6 

ميليون و 987 هزار تومان بوده است.
اما در مردادماه تعداد مب��ادالت مبايعه نامه حدود 
11 هزار و 154 فقره بوده كه نسبت به ماه فروردين 
رشد و نسبت به ماه هاي ارديبهشت، خرداد و تيرماه 

با كاهش روبه رو شده است.
در همين حال،  متوسط قيمت هر مترمربع آپارتمان 
در مرداد ماه در مقايسه با تيرماه 500 هزار تومان و 
نسبت به فروردين ماه 2 ميليون تومان رشد داشته 
است. همچنين در ماه مذكور به رغم كاهش تعداد 

معامالت با رشد قابل توجه قيمت روبه رو بوده ايم.

 كنترل مسكن با 3 شاخص اصلي
منصور غيبي، كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه 
بازار رس��مي مسكن در گوشه كنار ش��هرها بيانگر 
كاهش چشم گير ميزان خريدوفروش مسكن است، 
گفت: متأسفانه افزايش قيمت ارز و سكه، سردرگمي 
مردم درنتيجه بحران هاي اقتصادي، نبود برنامه هاي 
منسجم وزارت راه و شهرسازي براي رونق دهي بازار 
مسكن باعث شده تعداد معامالت مسكن در 5 ماهه 

سال جاري روند كاهش به خود بگيرد.
 غيبي افزود: در كنار عوامل ذكرشده، نبود برنامه هاي 
منسجم و جامع به رغم تأكيدات فراوان مسووالن در 
مورد آغاز پروژه هاي اصالح بافت فرسوده و در نتيجه 
عدم شروع اقدامات جدي براي افزايش ساخت وساز 
مزيد بر علت شده است و تا زماني كه ميزان ساخت 
وساز افزايش پيدا نكند، بخش بزرگي از سرمايه هاي 

بلوكه شده در اين بخش وارد اقتصاد نمي شود.
وي بابيان اينكه سه عامل اصلي مي بايستي كنترل 
ش��ود تا قيمت مسكن به تثبيت برس��د و التهابات 
بازار مسكن فروكش كند گفت: سه عامل ذكرشده 
شامل مهار نقدينگي براي جلوگيري از سوداگري در 
حوزه اقتصاد مسكن، تثبيت بازارهاي موازي ازجمله 
بازار ارز و طال و مديريت رواني جامعه در پي اعمال 

تحريم ها از  جمله فاز دوم تحريم ها است.
اين كارش��ناس اقتصاد مس��كن گفت: اگر عوامل 
ذكرشده انجام نش��ود، نه تنها قيمت هاي هيجاني 
و كاذب در بازار مس��كن فروك��ش نخواهد كرد كه 
احتمال اينكه بازار مسكن سوار بر موج ناآرامي هاي 

اقتصادي و كاذب شود، وجود خواهد داشت.
غيبي بابيان اينكه به احتمال زياد شروع تحريم هاي 
جديد باعث افزايش بحران هاي اقتصادي شديدتر 
خواهد شد، در نهايت عنوان كرد: بي اثر شدن عوامل 
ذكرشده بر مس��كن تنها از طريق ارايه مسكن هاي 
ساخته شده و نيمه تمام و شروع ساخت وساز مجدد 
اس��ت چراكه با افزايش ميزان عرضه هيچ عواملي 
نمي تواند تأثير عميقي بر بازار مسكن داشته باشد.

 علت نوسان تقاضا
در همين زمينه حس��ين احمد اوغلي، كارشناس 
بازار مس��كن بابيان اينكه كاه��ش تعداد معامالت 
خريدوفروش و افزايش قيم��ت 2 ميليون توماني 
قيمت هر مترمربع از ابتداي سال جاري تا شهريور 
در تهران و اكثر كالن ش��هرها بيانگر سياست هاي 

غلط و سليقه اي است.
احم��د اوغلي در اين خصوص گفت: متأس��فانه در 
سال هاي اخير دولت در خصوص كاهش سهم زمين 

از قيمت نهايي مسكن اقدامي انجام نداده است.
وي گفت: ج��داي از موضوع ذكرش��ده، وزارت راه 
و شهرسازي مي توانس��ت با ورود به موضوع احيا و 
بازس��ازي بافت هاي فرس��وده و ناكارآمد شهري و 

روستايي، تخصيص تسهيالت قرض الحسنه براي 
پوش��ش 80 درصد از هزينه هاي س��اخت مسكن، 
بهره مندي از منابع يارانه اي و كمك هاي بالعوض 
براي دهك هاي درآمدي 1 و 2 و ارزيابي فني براي 
تكميل پروژه هاي مس��كن مهر و زيرس��اخت هاي 
مورد نياز مشكالت داخلي مسكن را حل وفصل كند

احمد اوغلي بابيان اينكه اگر وزارت راه و شهرسازي 
نمي تواند منابع الزم براي اعطاي تسهيالت خريد  
و ساخت را به دليل كمبود منابع مالي اجرا كند، اما 
بايد هر چه سريع تر در خصوص تكميل پروژه هاي 
مسكن مهر و اصالح بافت فرسوده اقدام كند گفت: 
در خصوص اصالح بافت فرس��وده ك��ه وزارت راه 
و شهرس��ازي به رغم تالش هاي متع��دد موفقيت 

چنداني كسب نكرده است.
وي در خص��وص پ��روژه مس��كن مهر ني��ز گفت: 
توزيع ناعادالنه زيرس��اخت هاي مسكن مهر باعث 
ش��ده برخي از مس��كن هاي مهر مانند پرديس با 
بحران ثبت نامي ها روبه رو ش��ود. در حالي مسكن 
مهر پرند و هش��تگرد ب��ا كمبود متقاض��ي روبه رو 
اس��ت. بنابراين نياز اس��ت وزارت راه و شهرسازي 
با ترغيب س��رمايه گذاران و حتي مشاركت مردمي 
زيرساخت هاي تمامي مسكن مهرهاي كشور را به 

رتبه قابل قبولي برساند.
وي گف��ت: به ه��رروي در ح��ال حاضر بخش��ي از 
اين پ��روژه، به دليل نبود مناب��ع مالي و عدم وجود 
زيرس��اخت هاي موردنياز يا به دليل جانماي غلط، 
به صورت غيرفعال، رها شده و سرمايه هاي متقاضيان 
در اين پروژه ها، بلوكه گرديده كه باعث اعتراضات 
آنها شده است. از اين رو، ضرورت دارد اين موضوع 
به دو طريق بررسي و پاس��خ مناسب داده شود، در 
گام نخست پروژه هاي باقيمانده، ازنظر جانمايي و 
فني مورد بررس��ي قرار گيرن��د و اگر به داليل فني 
غيرقابل اجرا اس��ت، زمين يا واحدهاي مس��كوني 
جايگزين به متقاضيان معرفي شود و درصورتي كه 
پروژه ازنظر فني قابل اجرا است، با تزريق منابع مالي 
كافي، پروژه هاي ازنظر ساخت بنا و زيرساخت هاي 

موردنياز، تكميل و پايان پذيرد.

  اثرگذاري تحريم بر مسكن
اين كارشناس بازار مسكن بابيان اينكه وزارت راه و 
شهرسازي بايد براي اصالح وضعيت بازار مسكن يك 
حلقه جامع از تمامي اصناف مرتبط با ساخت وساز، 
دانش��جويان و فعاالن و... ايجاد كن��د، عنوان كرد: 
انجام نشست هاي مشترك بين اصناف، دستگاه هاي 
متولي حوزه مس��كن و خدمات مهندسي مي تواند 

گامي موثر در حل مشكالت اين حوزه ايفا كند.
احم��د اوغلي بابي��ان اينكه اگر بحران هاي مس��كن 
حل وفصل نشود بحران هاي ناشي از افزايش تحريم ها 
ني��ز تأثير منف��ي بر مس��كن خواهد داش��ت، تاكيد 
كرد: به نظر مي رسد تا پايان س��ال تعداد معامالت و 
مبايعه نامه ها با افزايش مواجه نشود چراكه بي برنامگي 
وزارت راه و شهرسازي از يك سو و نوسان و بحران هاي 
اقتصادي از س��وي ديگر، بازار مس��كن را تحت تاثير 
قرار داده اند.وي درنهايت گفت: مس��ووالن بايد نگاه 
عميق تري به مس��اله كاهش معامالت مسكن آن هم 
در فصل تابستان داشته باشند، در حال حاضر 2.5 ماه 
از فصل جابه جايي گذشته است و هرروز شاهد كاهش 

معامالت مسكن هستيم.

   نوسان اقتصادي بزرگ ترين مشكل مسكن
ايمان رفيعي، كارش��ناس ساخت وس��از نيز بابيان 
اينكه در حال حاضر مش��كل اصلي بازار مس��كن 
ناش��ي از بي خانماني و افزايش مس��تأجران است 
گف��ت: كاهش تعداد معامالت ني��ز در طي 5 ماهه 
اخي��ر به خوبي نش��ان مي ده��د بخ��ش بزرگي از 
مصرف كنندگان از بازار مس��كن ب��ه علت افزايش 

قيمت خارج شده است.
رفيعي اف��زود: در ح��ال حاضر بخ��ش اعظمي از 
متقاضي��ان مصرفي بازار مس��كن را ت��رك كرده و 
اجاره نشين ش��ده اند البته بخش��ي از اين تقاضاي 

مصرفي وارد بازار مسكن حاشيه شده اند.
وي بابيان اينكه دهك هاي پايين درآمدي جامعه 
به دليل شرايط بسيار بد اقتصادي حتي در صورت 
فراهم ش��دن فرصت هاي زمين صفر، ارزش افزوده 
حاصل از ساخت و تس��هيالت قرض الحسنه منابع 
بانكي، قادر به پرداخت مابقي هزينه ساخت واحد 

مسكوني نخواهند بود تأكيد كرد: بازار مسكن طي 
6 ماه پاياني س��ال 96 و 5 ماهه اول سال 97 نوسان 
شديدي را تجربه كرد؛ و اين مورد باعث شد بخش 
بزرگي از بازار تقاضا ديگر به دنبال خريد مس��كن 

نباشد.
رفيعي بابيان اينكه در س��ال هاي قبل به رغم رشد 
قيمت مسكن بخش تقاضاي متوسط بازار مسكن 
را ترك نكرده بود گفت: اما از ابتداي سال 97 بخش 
اعظمي از بازار تقاضاي مصرفي به دليل رشد قيمت 

مسكن بازار را ترك كرده و اجاره نشين شده اند.
اين كارش��ناس بازار ساخت وس��از گفت: در حال 
حاض��ر ج��اي دو ده��ك پايين و دهك متوس��ط 
جابه جاشده است. دهكي كه بايد اجاره نشين مي شد 
حاشيه نشين شده و دهك متوسط كه بايد تقاضاي 
مصرفي مي ش��د اجاره نشين شده است. دراين بين 
بايد بين انواع اجاره نش��يني نيز تمايز قائل ش��ويم 
چراكه برخي از دهك هاي باال به واس��طه برخي از 

شرايط و به انتخاب خود اجاره نشين شده اند.
رفيعي بابيان اين كه بزرگ ترين مشكل بازار مسكن 
مربوط به نوسان اقتصاد است، گفت: در سال گذشته 
و امسال داليل سطحي متفاوت اما عمقي يكساني 
داشت. نوس��انات س��ال گذش��ته با اعالم كاهش 
نرخ س��ود س��پرده ها و خروج حجم قابل توجهي از 
نقدينگي، آغاز ش��د و اعالم ورشكستگي برخي از 
موسس��ات مالي و اعتباري و ش��ايعه ورشكستگي 
برخي از بانك ها به آن دامن زد و در بهمن ماه با اعالم 

سودهاي يك ساله بازار به طور نسبي آرام گرفت.
وي گفت: اين نوسان بدون دليل مرتبط مستقيم با 
مسكن و بيشتر ناشي از جو رواني و هجوم نقدينگي 
بود كه با اقدام به موقع بانك مركزي نسبت به كنترل 
نقدينگي تا حدودي از شدت آن كاسته شد و ماه هاي 
پاياني سال بازار مسكن در آرامش نسبي به سر برد.

   ارز چه باليي سر مسكن آورد
رفيعي بابيان اينكه نوسان نيمه اول امسال هم زمان 
با اوج گرفتن قيم��ت ارز و به تبع آن جهش قيمتي 
در بازار مصالح شروع شد ادامه داد: در ادامه خروج 
نقدينگي انباشته و س��رگردان به شدت گرفتن آن 

دامن زد. با شروع سال جديد و اعالم خروج يك سويه 
رژيم آمريكا از برجام، دولت غافلگير ش��د و با تغيير 
ن��رخ ارز 3700 توماني به 4200 توم��ان، اين فنر 
كنترل قيمتي كه 5 س��ال اقدام به جمع كردن آن 

نموده بود را آزاد كرد.
 وي افزود: متأسفانه دست كاري نرخ ارز بازي دوسر 
باختي اس��ت كه ش��روع كننده آن دولت است اما 
كنترل و پايان دادن به آن دست دولت نيست. كما 
اينكه امروز شاهد افزايش لجام گسيخته قيمت ها 
هستيم و نه دولت و نه مردم قادر به كنترل قيمت ها 

نيستند.
اين كارشناس بازار مسكن گفت: با توجه به افزايش 
شديد قيمت ها، ركود بازار مسكن سريع تر از ساير 
بازارها شروع شده است. شايد علت را بايد در نااميدي 
خريداران و مصرف كنندگان واقعي مس��كن و هم 

دالالن و سود جويان از اين بازار جست.
وي گف��ت: مصرف كنندگان واقعي كه عمري براي 
خريد مسكن اقدام به پس انداز درآمدهاي خودكرده 
بودند، با چن��ان افزايش قيمتي مواجه ش��دند كه 
عطاي صاحب خانه شدن را به لقايش بخشيدند. از 
طرف ديگر، دالالن و س��ودجوياني كه با طمع اخذ 
س��ودهاي چند صددرصدي اقدام به خريد امالك 
و قيمت گذاري نجومي آن كرده بودند نتوانس��تند 
بيش��تر از 70 درصد قيمت ملك را باال ببرند و با جا 
ماندن از ساير بازارها مانند ارز و خودرو و طال راه خود 

را به سمت اين بازارها ادامه دادند.
رفيعي گف��ت: حال با خالي ماندن بازار مس��كن از 
مصرف كنندگان واقعي و دالالن سودجو شاهد بروز 
ركود جديدي در اي��ن بازارها خواهيم بود. ركودي 
كه اين بار بعيد به نظر مي رسد با كاهش چشمگير 
قيمت ها همراه باش��د؛ زيرا با افزايش شديد قيمت 
مصال��ح نمي توان انتظار كاهش قيمت تمام ش��ده 
امالك جديد به قيمتي كمتر از افزايش 50 درصدي 
فعلي را داشت؛ اما بازندگان اصلي اين بازار مردمي 
هستند كه بايد ناخواسته بازار رهن و اجاره را حسابي 
داغ كنند و ماحصل س��ال ها رنج و مش��قت خود را 

ماهانه به حساب صاحب خانه ها واريز كنند.
اين كارشناس ساخت وساز گفت: ازاين رو بايد وزارت 

راه و شهرسازي با اعمال طرح هايي مشكالت مسكن 
را حل وفصل كن��د چراكه با اصالح وضعيت داخلي 

مسكن تا حدود زيادي بازار مسكن اصالح شود.

  چگونگي خانه دار كردن دهك هاي پايين
وي گف��ت: بنابراين ني��از اس��ت در اولين فرصت 
جابه جايي حاصل از فش��ارهاي اقتص��ادي بر بازار 
تقاضا را رفع ورجوع شود گفت: حداقل فرصت هاي 
موردنياز براي تأمين مس��كن هر يك از دهك هاي 
درآمدي ش��امل چهار بخ��ش 1- تخصيص زمين 
ب��ه قيمت صفر 2- ارزش افزوده حاصل از س��اخت 
3- تخصيص تسهيالت قرض الحسنه براي پوشش 
80 درصد هزينه ساخت مسكن 4- استفاده از منابع 

يارانه اي و كمك هاي بالعوض، است.
رفيع��ي گفت: دهك ه��اي درآمدي به تناس��ب با 
بهره مندي از اين فرصت ها مي توانند صاحب مسكن 
متناس��ب با نياز خود ش��وند، دهك ه��اي 9 و 10 
درآمدي تنها با بهره مندي از فرصِت، ارزش افزوده 
حاصل از س��اخت، به راحتي مسكن متناسِب خود 
را تأمين مي كنند.اين كارش��ناس ساخت وساز نيز 
گفت: دهك هاي 7 و 8 درآمدي عمومًا صاحب زمين 
مسكوني هس��تند يا توانايي خريد آن را دارند. اين 
افراد با بهره مندي از دو فرصِت، ارزش افزوده حاصل 
از ساخت، تخصيص تسهيالت قرض الحسنه جهت 
پوشش 80 درصد هزينه ساخت مسكن، مي توانند 

مسكن متناسب با نياِز خود را تأمين مي كنند.
وي گفت: دهك هاي 3 تا 6 درآمدي با بهره مندي از 
سه فرصِت، ارزش افزوده حاصل از ساخت، تخصيص 
تسهيالت قرض الحس��نه جهت پوشش 80 درصد 
هزينه ساخت مس��كن و تخصيص زمين با هزينه 
صفر، توانايي تأمين مس��كن متناس��ب با نياز را به 

دست مي آورند.
وي گفت: دهك هاي 1 و 2 درآمدي با بهره مندي از 
4 فرصِت، ارزش افزوده حاصل از ساخت، تخصيص 
تسهيالت قرض الحس��نه براي پوشش 80 درصد 
هزينه ساخت مسكن، تخصيص زمين به هزينه صفر 
و اس��تفاده از منابع يارانه اي و كمك هاي بالعوض، 
مي توانند مسكن متناسب با نياز خود را تأمين كنند.

و  هد  ا ش��و س��ي  ر بر
واكنش هاي بازار مسكن در 
ماه هاي ابتدايي سال نشان 
از بي ثبات��ي، واكنش هاي 
احساس��ي و رفتاره��اي 
نامتعارف اقتصادي در اين 

بازار دارد.
با نگاهي به ش��اخص هاي 
بازار مس��كن در دهه هاي 
اخي��ر مي توان ب��ه وضوح 
دريافت كه همواره و در پاره اي از زمان و به صورت 
مقطعي ش��اهد افزايش نرخ مس��كن ب��وده ايم. 
افزايشي كه توأم با رشد اقتصادي كشور و در نتيجه 
رونق بازار مسكن همراه بوده است. در ابتداي سال 
جاري هم پس از چند س��ال شاهد جهش شديد 
قيمت مس��كن بوديم اما اين بار در ش��رايط ركود 

اقتصادي!
افزايش قيمت در ش��رايط رك��ود، به طور منطقي 

موجب كاهش قدرت خريد و سقوط ميزان تقاضا 
مي شود، عواملي كه سكون و افت ميزان معامالت 

در هر بازار تخصصي اقتصادي را به بار مي آورد.
در 5 ماه نخس��ت امس��ال هم، با بيم بازگشت به 
تحريم، توسعه نقدينگي و رش��د نرخ تورم شاهد 
نش��انه هايي از ركود اقتصادي در كشور بوده ايم. 
ركودي كه پس از ايج��اد تالطم در بازارهاي ارز و 
طال، گريبان مسكن را نيز گرفت. رشد قيمت ها در 
بازار مسكن از اواخر ارديبهشت ماه سال جاري به 
ش��كلي غير متعارف، به شكلي حبابي و با جهشي 
ب��زرگ رو ب��ه افزايش نه��اد. اين جه��ش بزرگ، 
نشانه هاي رونق به دست آمده در نيمه دوم سال 96 

را به يكجا محو كرد و نافرجام گذاشت.
افزايش قيمت هاي مصالح و مواد اوليه ساختماني، 
طبيعتًا افزايش قيمت مس��كن را قابل پيش بيني 
كرده بود؛ اما افزايش چند برابري قيمت مس��كن 
نس��بت به مواد اوليه تنها نشاني بر افزايش كاذب 
قيمت ها در بازار مس��كن بوده ك��ه تنها با داليلي 

رواني و احساسي قابل توجيه است. داليل رواني كه 
حاصل از انگيزه كسب سود در نزد سرمايه گذاران 
و واس��طه هاي بازار و نگران��ي متقاضيان از تالطم 

بيشتر بازار بوده است.
تاثيرات افزايش ش��ديد قيمت مسكن، با تاثيرات 
روان��ي و همچني��ن ايج��اد فضاي بيم از س��وي 
سرمايه گذاران اين بازار نسبت به جهش بزرگ تر 
قيمت ه��ا در آين��ده، منجر به افزاي��ش معامالت 
مسكن شد، تاثيري كه به طور قطع با گذشت زمان 

كاهش خواهد يافت.
در شرايط اقتصادي جاري، عدم توازن در هزينه و 
درآمد خانوارها، به خودي خود باعث كاهش خريد 
كاالهاي س��رمايه اي و اولويت بخشي به نيازهاي 
اساس��ي معيشتي خواهد ش��د. عاملي كه در دراز 
مدت خانوارهاي رديف متوسط جامعه را از جرگه 
متقاضيان خريد مسكن خارج كرده و به سوي رهن 
و اجاره سوق خواهد داد. اين كاهش تقاضا در خريد 
مسكن بي شك رش��د افسارگسيخته قيمت ها را 

كنترل خواهد كرد.
از سوي ديگر، سرمايه گذاران نيز با كاهش ميزان 
تقاض��ا، ميزان رغب��ت و تمايل خود را نس��بت به 
فعاليت در بازار مسكن را از دست داده و از اين بازار 
خارج مي شوند. افزايش سرس��ام آور قيمت هاي 
مس��كن، كاهش تقاضا و خروج س��رمايه گذاران 
از اين بازار عواملي اس��ت كه س��بب ايجاد شرايط 
ركود تورمي در بازار مس��كن خواهد شد. بنابراين 
با حفظ ش��رايط فعلي و در صورت تداوم افزايش 
قيمت ه��اي مس��كن و تاثير پذي��ري متقاضيان 
مسكن و خانوارهاي متوسط از شرايط كنوني، تنها 
آينده اي كه مي توان براي بازار مسكن متصور شد، 

ركودي فزاينده خواهد بود.
ركود بازار، طبيعتًا كاه��ش تعامالت و عدم توازن 
در ميزان تقاضا با عرضه را در پي خواهد داشت كه 
اين نيز مي تواند عاملي در جهت شكس��ت حباب 
قيمت ها و تعديل سطح افزايش قيمت هاي مسكن 

متوازن با نرخ تورم در نيمه دوم سال باشد.

در اين ميان، تنها اهرمي كه مي تواند بازگشت بازار 
مس��كن به روند عقاليي و متناسب با تورم موجود 
در كشور را مختل نمايد، بار رواني حاصل از تشديد 

تحريم ها در آبان ماه خواهد بود.
پس در ش��رايط فعلي و با پيش بين��ي رفتارهاي 
احساس��ي در زمان تش��ديد تحريم ها و احتمال 
تداوم رش��د نرخ ارز، دولت در س��ه ماهه آينده در 
صورت بكارگيري ابزار و سياست هاي پولي و مالي 
مناسب، مي تواند بازار مسكن را كنترل كرده و آن 
را در ريل طبيعي خود قرار دهد. مسيري كه در آن 
افزايش قيمت هاي مسكن متناسب با افزايش نرخ 

تورم تداوم مي يابد.
حال بايد منتظر نشس��ت و واكنش دولت در قبال 
كنترل بازار مسكن را مشاهده كرد. واكنش هايي 
كه اگ��ر با مطالعه صحيح و تدبير درس��ت صورت 
گيرد، بي ش��ك ت��وان كنت��رل بازار مس��كن در 
جلوگيري از افسارگسيختگي و يورش به بي ثباتي 

را خواهد داشت.
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يوتيوب ميزبان كمك هاي 
مالي خيرخواهانه كاربران

مرورگر » كروم« ۱۰ ساله شد

تصاوير متحرك
به آي مسيج افزوده مي شود

تازه ترين به روزرساني
ويندوز از ۱۰ اكتبر

س�ي نت| يوتي��وب قص��د دارد با توس��عه 
ابزارهاي جديد، به جمع آوري كمك هاي مالي 
خيرخواهانه به كانال هاي موسسات خيريه در 

اين شبكه اجتماعي كمك كند.
يوتيوب به عن��وان يك��ي از زيرمجموعه هاي 
شركت گوگل، يكي از محبوب ترين شبكه هاي 
اجتماعي و بزرگ ترين پلت فرم پخش آنالين 
ويديو در جهان محسوب مي شود كه هم اكنون 
ميلياردها كاربر در آن عضويت داش��ته و بطور 
روزانه از ويديوهاي به اش��تراك گذاشته شده 

در آن بهره مي برند.
حاال يوتي��وب اعالم ك��رده كه قص��د دارد با 
توس��عه و اراي��ه ابزارهاي جديد، ب��ه كاربران 
اين ام��كان را بدهد ت��ا به منظ��ور گردآوري 
كمك هاي مالي انسان دوستانه و خيرخواهانه 
از اي��ن پلت فرم اس��تفاده ك��رده و در صورت 
تمايل كمك هاي خود را براي كانال هاي فعال 
موسس��ات خيريه موردنظر ارس��ال كنند.بر 
اساس گزارش هاي منتشر شده، اين ابزارها در 
حال حاضر تنها به صورت آزمايشي تحت عنوان 
 )YouTube Giving( يوتيوب گيوين��گ
فعالي��ت خود را ب��ر روي تعداد مح��دودي از 
كانال ه��اي مش��خص ش��روع كرده ان��د تا به 
 اه��داف بشردوس��تانه و خيرخواهان��ه خود

 ادامه دهند.
يكي از اين كانال ها كه ب��راي نجات حيوانات 
بي خانمان و اذيت ش��ده در يوتي��وب فعاليت 
مي كن��د، Hope for Paws ن��ام دارد ك��ه 
كاربران در صورت تمايل مي توانند كمك هاي 
مالي خود را به حس��اب اين موسس��ه واريز و 

ارسال كنند.
تاكنون اطالعات دقيقي از زمان انتشار و اجراي 
كامل اين قابليت بطور رسمي از سوي يوتيوب 

منتشر نشده است.

ورج| مرورگر كروم امروز ۱۰ س��اله شد. اين 
مرورگر زماني ارايه ش��د كه برنامه نويسان از 
مرورگرهاي موجود خسته شده بودند.گوگل 
نخس��تين بار ۱۰ س��ال قبل مرورگر كروم را 

رونمايي كرد.
كروم به عن��وان »يك مرورگر ت��ازه« معرفي 
شد و نخس��تين مرورگري بود كه اين شركت 

توليد مي كرد.
جالب آنكه مرورگر كروم در اصل به عنوان يك 
اپليكيشن ويندوز نسخه بتا عرضه و يك سال 

بعد براي لينوكس و مك او س نيز ارايه شد.
اين درحالي اس��ت كه مرورگر ك��روم زماني 
عرضه ش��د كه برنام��ه نويس��ان و كاربران از 
internet Explorer و  مرورگره��اي 

Firefox خسته شده بودند.

پي سي ورلد |  اپل قصد دارد تصاوير متحرك 
)Gif( را ب��ه پلت فرم پيام رس��ان آي مس��يج 

اضافه كند.
پيام رسان آي مسيج اپل از اين پس به كاربرانش 
اين امكان را مي دهد تا بتوانند تصاوير متحرك 

را براي دوستان و آشنايان خود ارسال كنند.
تصاوير متح��رك به كارب��ران اين ام��كان را 
مي دهد تا از اتفاقات جال��ب توجه و موردنظر 
خ��ود ويديوهاي بس��يار كوتاهي بس��ازند اما 
اس��نپ چت با ارايه قابليت و امكان جديدي به 
تصاوير متحرك خود، عامل صدا و صوت را نيز 
افزوده اس��ت تا تجربه لذت بخش تري را براي 

كاربران اين اپليكيشن به ارمغان بياورد.
كاربران گوش��ي هاي آيفون كه از پيام رس��ان 
آي مسيج براي ارسال پيام هاي خود استفاده 
مي كنن��د، با اضافه ش��دن اي��ن ويژگي قادر 
خواهن��د بود بدون نياز به اس��تفاده از س��اير 
اپليكيشن ها، تصاوير متحرك )gif( را ساخته 

و براي ديگران ارسال كنند.

تك رادار |  مايكروسافت قصد دارد تازه ترين 
بسته به روزرسان سيستم عامل ويندوز ۱۰ را 
در ماه اكتبر يعني يك ماه ديگر در دس��ترس 

كاربران قرار دهد.
پيش از اين براي به روزرس��اني يادش��ده نام 
رداس��تون ۵ انتخاب ش��ده بود و حاال اين به 
 Windows ۱۰ روزرس��اني بطور رس��مي
Update October۲۰۱۸ نام گرفته است. 
ويندوز به روزشده نس��خه ۱۸۰۹ ويندوز ۱۰ 
محسوب مي شود و قرار اس��ت مايكروسافت 
زمان رسمي عرضه آن را ظرف روزهاي آينده 

اعالم كند.
از جمله امكان��ات تازه وين��دوز ۱۰ كه از اين 
طريق در دس��ترس قرار مي گي��رد، مي توان 
به حالت تاريك نمايش��گر براي مرور فايل ها 
در File Explorer، كلي��پ ب��رد مبتن��ي 
ب��ر خدمات كل��ود مايكروس��افت ب��ا قابليت 
همگام س��ازي ب��ر روي وس��ايل مختلف، به 
روزرس��اني مرورگر اينترنتي Edge و ارتقاي 
حالت بازي ايكس باكس در ويندوز ۱۰ اشاره 
كرد.مايكروس��افت از ه��م اكن��ون در تالش 
براي آماده س��ازي به روزرساني بعدي ويندوز 
۱۰ با اس��م كد ۱۹H۱ اس��ت كه قرار اس��ت 
 در آوري��ل ۲۰۱۹ در دس��ترس عالقه مندان

 قرار بگيرد.

تقاضا براي عفو واردكنندگان اصلي موبايل

تزريق گوشي هاي توقيف شده براي تعادل در بازار
گروه دانش و فن   

رييس كميته تخصصي تلفن همراه كشور درگير شدن 
واردكنندگان اصلي موبايل كش��ور با پرونده قضايي را 
يكي از مشكالت اساسي بازار موبايل در مقطع كنوني 
دانس��ت و گفت: كميته تخصصي تلفن همراه كشور از 
دستگاه قضايي تقاضاي رأفت اسالمي و عفو براي اين 
واردكنن��دگان را دارد چرا كه اين عفو به تأمين كاال كه 

اصلي ترين نياز مردم است كمك شاياني مي كند.
محمد مهدي غفوري��ان وضعيت كنوني بازار موبايل را 
نتيجه نوسانات ارزي اعالم كرد و گفت: قيمت و تعداد 
عرضه در بازار تلفن همراه رابطه كاماًل مستقيمي با قيمت 
ارز دارد؛ هر زمان كه با نوسان قيمت ارز مواجه بوده ايم 

بازار تلفن همراه هم به شدت دچار نوسان بوده است.
وي، ارز را اولين مشكل و درگير شدن واردكنندگان اصلي 
موبايل كشور با پرونده قضايي را دومين مشكل اساسي 
در مقطع كنوني دانست و افزود: سه ماه است عماًل حتي 
يك دستگاه موبايل نيز وارد كشور نشده و نياز بازار ايران 
به تلفن همراه ماهيانه يك ميليون دستگاه است؛ در حال 
حاضر بازار تشنه دريافت سه ميليون دستگاه است كه 

در صورت واردات فقط نياز سه ماه قبل رفع مي شود.
ريي��س كميته تخصصي تلفن همراه كش��ور و رييس 
اتحاديه تجهيزات مخابراتي اس��تان البرز تنها راه حل 
براي رفع اين مشكل در صورت عفو نشدن واردكنندگان 
اصلي را واردات موبايل توسط واحدهاي صنفي دانست و 
اظهار كرد: تنها راه حل باقي مانده واردات موبايل توسط 
واحدهاي صنفي با ارز دولتي و دريافت تلفن هاي همراه 

رجيستري شده از گمرك است.
غفوريان از وجود نهايتًا ۱۵ تا ۲۰ نوع گوش��ي موبايل از 
صد نوعي كه بايد در بازار وجود داشته باشد، خبر داد و 
به ايسنا گفت: به هيچ عنوان جنس جديدي وارد نشده 
است و هرچه در واحدهاي صنفي موجود است مربوط 
به قبل اس��ت؛ قطع��ات يدكي و ل��وازم جانبي موبايل 
هم به شدت كمياب و گران ش��ده است به صورتي كه 
بي كيفيت ترين جنس موجود در بازار به دليل نبود قطعه 
باكيفيت، به باالترين قيمت به فروش مي رسد و در اين 

بين بي تقصيرترين افراد،  فروشندگان هستند.
اين در حالي است كه معاون وزير ارتباطات با بيان اينكه 
۱۸۰ ميليون گوشي موبايل در اجراي طرح رجيستري 
در شبكه ارتباطي كشور به ثبت رسيد، گفت: ۷۲۰ هزار 

گوشي در انتظار ورود به بازار موبايل است.
حسين فالح جوشقاني، در مورد آخرين وضعيت اجراي 
طرح رجيستري و ورود گوشي هاي جديد به بازار با ارز 
دولتي براي تنظيم بازار گوشي موبايل توضيح داد و گفت: 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در حوزه تنظيم بازار 
گوشي موبايل نقشي ندارد و تنها براي ساماندهي اين 
بازار به كمك وزارت صنعت و س��تاد مب��ارزه با قاچاق 

كاال آمده است.
وي با اشاره به تكاليف وزارت ارتباطات در اجراي طرح 
رجيستري گوش��ي موبايل اظهار داشت: از آنجايي كه 
رجيستري گوشي تنها زماني اتفاق مي افتد كه خريدار 
نهايي نسبت به مطابقت ش��ماره سيم كارت و شناسه 
گوشي در اين سامانه اقدام كند، متوليان اين بخش در 
وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق كاال، اين پيشنهاد 
را مطرح كردند كه فرآيند ورود گوشي به كشور از زمان 

ثبت در گمرك تا رسيدن به خريدار، ثبت شود.
معاون وزير ارتباطات با بيان اينكه در اين صورت زمان 
رجيستري براي گوشي از وقتي كه وارد گمرك مي شود تا 
به دست خريدار برسد، تعيين خواهد شد و جلوي احتكار 
اين كاال گرفته مي شود، افزود: هم اكنون گوشي هايي 
كه در گمرك به ثبت مي رسند تا زماني كه با واردكردن 
س��يم كارت فعال نش��وند، قابل رهگيري نيستند و در 
صورتي كه كل اين فرآيند در س��امانه به ثبت برس��د و 

رهگيري شود، اين مشكل حل خواهد شد.
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: 
طبق گفته متوليان اين امر، اين طرح تا پايان تابستان 
انجام مي شود و از اين پس كل مسير وارد شدن گوشي 
به كش��ور تازماني كه به دس��ت مصرف كننده برسد و 
در ش��بكه ثبت شود، در س��امانه رجيستري رهگيري 

خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه متولي اين طرح وزارت صمت است و 

وزير ارتباطات تنها براي متعادل بازار گوشي در اين حوزه 
ورود كرده اس��ت، ادامه داد: اجراي اين طرح، مي تواند 
زنجيره سامانه رجيستري را كامل كرده و به تنظيم بازار 

گوشي موبايل و مصرف آن بينجامد.
ف��الح جوش��قاني در م��ورد آخرين وضعي��ت اجراي 
رجيستري گفت: از ۲۸ مهرماه سال ۹۶ و پس از فراخوان 
رجيس��تري، تا دو هفته پيش آمارها نشان مي دهد كه 
حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ ميليون گوش��ي در ش��بكه ثبت و 

فعال شده است.
وي در مورد وضعيت گوش��ي هاي توقيف ش��ده با ارز 

دولتي نيز ادامه داد: هم اكنون ۶۰۰ هزار گوشي به دليل 
مشكالت تخصيص ارز، در گمرك مانده اند چرا كه بايد 
تخصيص ارز اين كاال از طريق سامانه هاي بانكي صورت 
گيرد اما واردكنندگان اين گوشي ها را از طرق ديگر وارد 
كرده اند. از سوي ديگر حدود ۱۲۰ هزار گوشي كه با ارز 
دولتي وارد كشور شده توسط تعزيرات توقيف شده است.

معاون وزير ارتباطات گفت: در اين زمينه وزير ارتباطات 
با دادستان تهران مذاكره داشتند كه بتوانند اين گوشي ها 
را از توقيف دربياورند و در بازار تزريق شود تا مشكالت 
حل شود. اين مساله در دست پيگيري است و بايد فرآيند 

قضايي آن طي ش��ود؛ زمان بندي آن در اختيار وزارت 
ارتباطات نيست.

گفتني است، روز گذش��ته مهدي عبقري عضو هيات 
رييسه انجمن واردات تلفن همراه اتاق بازرگاني ايران از 
ترخيص ۶۰۰ هزار گوشي مانده در گمرك خبر داد و به 
خبرنگار تعادل گفت: با تمهيدات انديشيده شده، قرار 
اس��ت كه تا ۱۰ روز آينده شركت هاي وارد كننده تلفن 
همراه كه كاالي آنها در گمرك مانده اس��ت با پرداخت 
مابه التفاوت ارز دولتي كه معادل ۲۸۰۰ تومان است اقدام 

به ترخيص كاالي خود كنند.

تك كرانچ |  بر اساس تازه ترين گزارش ها، دستيار صوتي 
الكساي آمازون در آينده اي نزديك برروي ۲۰ هزار دستگاه 
الكترونيكي و گجت هوشمند نصب خواهد شد.دانيل راش - 
مدير اجرايي شركت آمازون - در جريان برگزاري نمايشگاه 
ايفا ۲۰۱۸ برلين آلمان درباره دستيار صوتي اختصاصي 
اين شركت خاطرنشان كرد كه الكساي آمازون برروي ۲۰ 
هزار دستگاه الكترونيكي و گجت هوشمند به كار برده شده 
و نصب خواهد شد. اين بدان معناست كه دستيار صوتي 
الكساي آمازون توسط بيش از ۳۰۰۰ برند فعال در حوزه 
تكنولوژي در ۲۰ هزار دستگاه الكترونيكي به كار برده شده 
است.اين رقم تنها به اسپيكرهاي هوشمند منتهي نمي شود 
بلكه بسياري از تلويزيون ها، تبلت ها و گوشي هاي هوشمند 
در كنار اسپيكرهاي هوشمند به اين دستيار صوتي توسعه 
داده شده توس��ط آمازون مجهز ش��ده و خواهند شد.در 
جريان برگزاري نمايشگاه ايفا ۲۰۱۸ آلمان شركت هايي 
نظير هواوي و نت گير )Netgear( اعالم كرده اند كه قصد 

دارند در دستگاه هاي الكترونيكي جديدي نظير مودم روتر 
اينترنت واي فاي نيز از دس��تيار صوتي الكس��اي آمازون 

بهره گيري كنند.
در ماه مه س��ال جاري ميالدي بود ك��ه آمازون اعالم 
كرد هم اكنون بيش از ۵۰۰۰ دستگاه الكترونيكي به 
دس��تيار صوتي الكسا مجهز ش��ده اند كه اين رقم در 
مقايسه با ۱۵۰۰ دستگاه در ماه ژانويه رشد و افزايش 

قابل مالحظه اي يافته است.

انگج�ت| محققان با كمك ه��وش مصنوعي مدلي 
رايانه اي براي شناسايي افسردگي ابداع كرده اند.

اكنون محققان MIT با كمك هوش مصنوعي مدلي 
رايانه اي ابداع كرده اند كه مي تواند افسردگي را براساس 
محاورات معمول و سبك نوشتاري در فرد رديابي كند.

به گفته توكا الهاناي محقق ارش��د اين پروژه نخستين 
نش��انه هاي رديابي وضعيت روحي يك فرد، س��خنان 

او است.
او در اين باره مي افزايد: براي به كارگيري مدل هاي رديابي 
افسردگي به ش��يوه اي قابل قياس بايد محدوديت هاي 
استفاده از اطالعات كمتر شوند. براي اين منظور مدل 
بايد در محاورات عادي به كار گرفته شود تا بتواند دقيق تر 

وضعيت روحي و عكس العمل افراد را بررسي كند.
محققان متون و محاورات افراد افس��رده و عادي را وارد 
اين مدل كردند. به اين ترتيب الگوهاي رديابي افسردگي 
ايجاد شدند. اين الگوها موارد مختلفي را شامل مي شوند، 
مانند اس��تفاده معم��ول از كلماتي مانن��د غمگين يا 

بي حوصله و سيگنال هاي صوتي يكنواخت.
الهاناي در اين باره مي گويد: اين الگوها بيش��تر در افراد 
افسرده مشاهده مي شود. در مرحله بعد اگر همين توالي 
الگوه��ا در افراد مورد آزمايش ديده ش��ود، مدل هوش 

مصنوعي مي تواند افسردگي افراد را پيش بيني كند.

بلومبرگ |  ش��ركت گوگل و مستركارت با همكاري 
يكديگر، مدت ها به ص��ورت كامال مخفيانه پرداخت و 
خريدهاي آفالين صاحب��ان اين كارت هاي اعتباري را 

رديابي كرده اند.
 خريد، پرداخت و نقل و انتقاالت مالي صاحبان كارت هاي 
اعتباري مس��تركارت توس��ط گوگل كه يك قرارداد 
مخفيانه با اين شركت منعقد كرده، رديابي و پيگيري 

شده است.
 بدين ترتيب گوگل مي تواند مي��زان فروش مغازه ها و 
فروشگاه ها را بر اس��اس اطالعات صاحبان و مشتريان 
داراي كارت هاي اعتباري مس��تركارت پيگيري كرده 
و به آنها دسترس��ي پيدا كنند. طبق مسائل ذكر شده 
در گزارش بلومب��رگ، داده هاي كارب��ران، تراكنش و 
پرداخت هاي آنالين و آفالين آنها پس از رمزنگاري در 
اختيار شركت گوگل قرار مي گيرد كه البته گوگل قادر 
نيست به اطالعات شخصي آنها دسترسي پيدا كند ولي 
اين شركت ها مي توانند اطالعات موردنيازشان را از آنها 

استخراج كنند.
كاربران به منظ��ور جلوگيري از دسترس��ي گوگل به 
 web and activity اطالعات شخصي شان بايد گزينه
را در حساب كاربري خود در گوگل خاموش كنند تا از 

انتشار اطالعات شان در گوگل جلوگيري كنند.

ورج | اپل اعالم كرده اس��ت كه گوشي هاي آيفون ۸ را 
كه بورد آنها معيوب است، به صورت رايگان تعمير خواهد 
كرد.بسياري از كاربران گوشي هاي آيفون ۸ اپل در فضاي 
مجازي گزارش هايي را منتشر كرده بودند كه نشان مي داد 
گاهي اوقات موبايل آنها ب��دون هيچ دليل خاصي از كار 
افتاده و يا بطور ناگهاني روش��ن و خاموش شده و يا اصال 

روشن نمي شود.
اپل به منظور برطرف كردن مشكل مشتريان و كاربران 
قصد دارد گوشي هاي آنان را بطور رايگان و بدون پرداخت 
هيچ هزينه اضافي تعمير كند و از طرح تعميرات رايگان 

اپل بهره مند شوند.
البته بر اساس اين گزارش ها، تعداد بسيار كمي از گوشي هاي 
آيفون ۸ دچار مشكل بورد شده اند و طرح تعميرات رايگان 
اپل تنها براي آن دسته از كاربراني خواهد بود كه بورد آنها 
دچار مشكل و نقص فني شده است.الزم به ذكر است كه 
تنها گوشي هاي ساخته شده سري نخست آيفون ۸ گرفتار 
چنين مشكلي شده است يعني گوشي هايي كه از نوامبر سال 
۲۰۱۷ به بعد فروخته شده اند، مشمول اين طرح مي شوند. 
اين طرح تعميرات رايگان اپل تنها براي مش��تريان 
و كاربران آيفون ۸ در كش��ورهاي اي��االت متحده 
امريكا، استراليا، چين، هنگ كنگ، هند، ژاپن، ماكائو 

و نيوزيلند محدود مي شود.

ورج | فيس بوك قص��د دارد با بهره گيري از فناوري هاي 
نويني همچون يادگيري ماشيني به توسعه سيستم ترجمه 

آنالين محتوا بپردازد.
 از آنجا كه فناوري هاي نويني همچون هوش مصنوعي و 
يادگيري ماشيني اين روزها از سوي شركت هاي فعال در 
حوزه تكنولوژي استقبال زيادي برخوردار شده است، حاال به 
نظر مي رسد كه فيس بوك نيز مي خواهد با بهره گيري از آن 

به توسعه و تكميل سيستم ترجمه آنالين بپردازد.
فيس بوك بدين ترتيب به كاربران اين امكان را مي دهد تا 
درصورت نياز از سيستم ترجمه آنالين فيس بوك استفاده 
ك��رده و از عملكرد بي نظير آن بهره مند ش��وند. اين بدان 
معناس��ت كه فيس بوك قادر خواهد بود تمامي متون از 
زبان هاي مختلف جهان را ترجم��ه كند و اين بطور قطع 
تجربه بسيار لذت بخش و جديدي را براي كاربران به ارمغان 

خواهد آورد.
البته به نظر مي رسد كه عملكرد فيس بوك در زمينه ترجمه 
هم چنان از رقيب بزرگ و قدرتمند خود يعني گوگل عقب تر 
باشد و الزم به ذكر است كه سيستم ترجمه توسعه داده شده 
توسط غول هاي تكنولوژي هرگز نمي تواند جاي ترجمه 
انساني را بگيرد چراكه همواره به صورت واژه به واژه ترجمه 
مي شود و معناي عبارات كنايي و احساسي  قادر به ترجمه 

و تبديل نخواهد بود.

نيواطلس| ش��ركت ويرجين اوربيت يك گام به هدف 
خود ب��راي به پ��رواز درآوردن راكت هاي فضايي از طريق 

هواپيماهاي بوئينگ ۷۴۷ نزديك شده است.
شركت يادش��ده به منظور پرتاب دو مرحله اي راكت هاي 
خود به فضا يك سيستم پرتاب ويژه نيز طراحي كرده كه 

لنچر وان نام دارد و با هواپيماهاي ۷۴۷ سازگار شده است.
يك شركت همكار ويرجين اوربيت كه ويرجين گاالتيك نام 
دارد نيز قصد دارد طرح مشابهي را به اجرا درآورد كه هدف از 
آن گسترش جهانگردي فضايي است. اما ويرجين اوربيت به 
دنبال پرتاب ماهواره به فضا و قرار دادن آن در مدار زمين است 
و بر اين باور است كه استفاده از اين روش جديد هزينه هاي 

مذكور را تا حد قابل توجهي كاهش مي دهد.
به تازگي يك پرواز آزمايشي براي بررسي سيستم هاي مورد 
نياز براي پرتاب راكت به فضا با هواپيماهاي ۷۴۷ صورت 

گرفته و اين پرواز موفقيت آميز توصيف شده است.
براي اين كار تغييراتي در بال هاي هواپيماي ۷۴۷ صورت 
گرفته تا پرواز آن در ارتفاع ۱۰۷۰۰ متري ممكن شود. اين 
هواپيما راكتي با يك موتور به وزن بيش از ۳۳ هزار كيلوگرم 
را حمل مي كند. مدت فعاليت اين موتور حدود سه دقيقه 
است.در مرحله بعد كه حدود ۶ دقيقه طول مي كشد ماهواره 
اصلي در مدار زمين قرار مي گيرد و در نهايت هواپيما به زمين 

بازگشته و براي پرواز بعدي آماده مي شود. 

تك كرانچ - آمارها نش��ان مي دهد كه نسل پيشين 
سيس��تم عامل اندرويد، اندرويد نوقا )نسخه ۷.۰(، 
همچنان بيش��ترين مي��زان كاربران گوش��ي هاي 

اندرويدي را در اختيار دارد.
با توجه به آنكه سيستم عامل اندرويد محبوب ترين 
سيس��تم عامل موبايل در جهان محسوب مي شود، 
ح��اال به تازگي گوگل اعالم كرده اس��ت كه س��هم 
آخرين نسخه از اندرويد، يعني اندرويد اوريو )نسخه 
۸.۰( در اين ماه از سال جاري ميالدي از ۱۲ درصد 

به ۱۴ درصد رسيده است.
اين آمار در حالي منتشر مي ش��ود كه سهم نسخه 
سيس��تم عامل اندرويد اوريو س��رانجام با دو درصد 
افزايش به ۱۴ درصد از دانلود و نصب سيستم عامل 
اندرويد رس��يد و همچن��ان اندرويد نوق��ا درحال 
پيشتازي و يكه تازي در جذب كاربران گوشي هاي 

اندرويدي است .

اين در حالي است كه آمار دانلود و استفاده كاربران 
از نس��خه اندروي��د نوقا )نس��خه ۷.۰( از سيس��تم 
عامل اندرويد ۳۰.۸ درصد اعالم ش��ده است و اين 
بدان معناس��ت كه اندرويد اوريو هنوز راه زيادي تا 
رسيدن به نس��ل پيش��ين خود دارد چراكه نسخه 
اندرويد ۷.۰ )نوقا( همچنان در صدر محبوب ترين و 
پرطرفدارترين نسخه از سيستم عامل اندرويد قرار 

گرفته است.

البته با نصب و دانلود نسخه جديد اندرويد اوريو، از 
ميزان دانلود و نصب اندرويد نوقا اندكي كم شده اما 
اين مس��اله باعث نشده است كه از سهم نسخه هاي 
دانلود و نصب ش��ده از سيس��تم عامل اندرويد نوقا 

)نسخه ۷.۰( كاسته شود.
اندروي��د نوق��ا )Android Nougat( در ص��در 
پرطرفدارتري��ن نس��خه از اندروي��د، مارش��مالو 
)Android Marshmallow( در رتب��ه دوم، 
لولي پاپ )Android Lollipop( در رتبه س��وم 
و اوري��و )Android Oreo( در جاي��گاه چهارم 
قرار گرفته اس��ت و س��پس نس��خه هاي كيت كت 
 android Jelly( اندروي��د جلي بين ،)KitKat(
 android( اندرويد آيس كريم ساندويچ ،)Bean
Ice cream sandwich( و اندرويد جينجربرد 
)android gingerbread( ب��ه ترتي��ب در 

جايگاه هاي بعدي جاي گرفته اند.

ديلي ميل|
 Nightwatch موسس��ه امني��ت س��ايبري 
از وج��ود ي��ك آس��يب پذي��ري در اندروي��د خبر 
 داده ك��ه باع��ث نش��ت اطالع��ات حس��اس 

موبايل مي شود.
تجزيه و تحليل كارشناسان موسسه مذكور حاكي 
از اي��ن اس��ت ك��ه اطالعات��ي از قبيل نام ش��بكه 

واي ف��اي، BSSID، آدرس هاي IP محلي، س��رور 
DNS و آدرس م��ك از طريق اين آس��يب پذيري 
در معرض افش��ا قرار مي گيرند. شايد در ظاهر اين 
داده ها كم اهميت به نظر برسند اما از طريق آنها و با 
 WiGLE نظير BSSID استفاده از پايگاه داده هاي
يا SkyHook مي توان موقعيت كاربر را به صورت 
آنالين رديابي كرد.از آنجا كه آدرس هاي مك متغير 

نبوده و وابسته به سخت افزار هستند، دسترسي به 
آن امكان شناسايي و رديابي يك دستگاه اندرويدي 

منحصر به فرد را فراهم مي كند.
نش��ت اطالع��ات مذك��ور احتم��اال ب��ه واس��طه 
Intentهاي��ي رخ مي دهد كه وظيف��ه حمل پيام 
تقاضاي اجراي پروس��ه بين اپليكيشن ها و سيستم 
را ب��ر عهده دارن��د. ظاهرا اين پيام هاي سراس��ري 

توس��ط همه اپ ها و توابع سيس��تم عام��ل قابليت 
رويت هستند.

اطالع��ات اتص��ال و واس��ط ش��بكه واي ف��اي 
 Intent از جمل��ه داده هايي هس��تند كه توس��ط
منتق��ل مي ش��وند، بنابري��ن اپ هاي نصب ش��ده 
 Intent روي دس��تگاه قابلي��ت دريافت اي��ن دو
و اطالع��ات مرتب��ط به واي ف��اي را دارن��د، حتي 
 اگ��ر در زم��ان نص��ب از چني��ن مج��وزي محروم 

شده باشند.
اگرچه روش هاي��ي براي محدود ك��ردن بخش هاي 
دريافت كننده اين قبيل پيام ه��ا وجود دارد اما اغلب 

برنامه نويس��ان آنها را پياده س��ازي نكرده و داده هاي 
حس��اس را پنهان نمي كنند. اين امر منجر به آسيب 
پذيري راهكار انتقال پيام هاي داخلي شده و داده هاي 
 حساس را در اختيار اپ هاي غير مجاز و حتي بدافزارها

 قرار مي دهد.
به گفته موسسه Nightwatch تمام نسخه هاي 
Fir�  نندروي��د و حتي ش��اخه هاي ديگ��ر آن مثل

eOS آم��ازون تحت تاثير اين آس��يب پذيري قرار 
گرفته اند اما گ��وگل پس از درياف��ت گزارش هاي 
اوليه Nightwatch اين نقص را در اندرويد پاي 

مرتفع كرده است.

فراسو

دريچه

رويداد

كاربر
تجهيز بيش از ۲۰ هزار دستگاه به الكساي آمازون

 شناسايي افسردگي 
با هوش مصنوعي

رديابي تراكنش هاي
 صاحبان مستركارت 

تعمير رايگان آيفون ۸ 
به علت نقص فني

ترجمه فيس بوك
 با يادگيري ماشيني

پرتاب راكت  فضايي
 با هواپيماي بويينگ

 »نوقا «  درصدر پرطرفدارترين نسخه سيستم عامل اندرويد

آسيب پذيري اندرويد امكان رديابي كاربر را فراهم مي كند
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   ورود مجل�س ب�ه موضوع س�اماندهي 
مهريه؛تبريز|عض��و كميس��يون اجتماعي 
مجلس گفت: فراكس��يون خان��واده به موضوع 
س��اماندهي مهريه ورود كرده و در حال بررسي 

چندين طرح است.
زهرا ساعي از ورود فراكسيون خانواده به موضوع 
س��اماندهي مهريه خبر داد و گفت: بس��ياري از 
نمايندگاني هم كه عضو اين فراكسيون نيستند 
به دنبال پيگيري اين مس��اله هستند. او با بيان 
اينكه ح��دود 4 ه��زار زنداني مهريه در كش��ور 
داريم، تصري��ح كرد: بعد از گران ش��دن قيمت 
سكه اين تعداد در حال افزايش است، ستاد ديه 
و معاونان قوه قضاييه طي نشست هاي شان با ما 
نسبت به اين موضوع ابراز نگراني كرده و خواستار 
تعيين تكليف بحث مهريه شدند. نماينده مردم 
تبريزاف��زود: جواني كه بايد مش��غول فعاليت و 
تحصيل باشد به دليل وجود اختالفات خانوادگي  
و كدورت ها با اجرا گذاشته شدن مهريه در زندان 
به س��ر مي برد كه اين موضوع هزينه هايي را به 

كشور و خانواده ها وارد مي كند.

   گالي�ه ي�ك دادس�تان از ارج�اع 
پرونده هاي بدحجابي به مقامات قضايي ؛ 
اروميه|دادستان مياندوآب گفت: تالش كنيم 
پرونده هاي بي حجابي و بد حجابي را به مقامات 
قضايي و انتظامي ارجاع ندهيم زيرا فرهنگ سازي 

راهكار بسيار مناسب تري است.
حجت االس��الم مختار اصالني در جلسه ستاد 
امر ب��ه معروف و نهي از منك��ر مياندوآب گفت: 
هر قدر تالش كنيم پرونده ه��اي بي حجابي به 
دادگس��تري ها و كالنتري ها ارجاع داده نش��ود 
نتيجه بهتري خواهي��م گرفت، چرا كه در اغلب 
موارد ش��اهد تاثير منفي اين برخوردها هستيم 
لذا هرقدر تالش كنيم در دانش��گاه ها، آموزش و 
پرورش، نهاد نماز جمعه و نهادهاي فرهنگي ديگر 
بيشتر به اين مقوله بپردازند نتيجه مطلوب تري 

كسب خواهيم كرد.

   مدارس مناطق زلزل�ه زده براي اول مهر 
آم�اده نيست-كرمانش�اه | نماينده مردم 
قصرشيرين از آماده نبودن مدارس مناطق زلزله 

زده براي آغاز سال تحصيلي جديد خبر داد.
فرهاد تجري گفت: بس��ياري از مدارس مناطق 
زلزله زده براي بازگش��ايي مدارس و آغاز س��ال 
تحصيلي جديد آماده نيس��تند و اين مش��كل 
باعث مي شود مدارس به صورت دو و سه شيفته 
برقرار شوند. تجري افزود: طبق زمان بندي قرار 
بود كه ساختمان هاي مدارس تا اول مهر افتتاح 
شوند اما به علت افزايش قيمت مصالح و دستمزد 
پيمانكاران، روند بازسازي و تجهيز مدارس دچار 

اختالل شده است.

   تجدي�د ميثاق با ش�هدا، آرمانهاي امام 
راح�ل، مق�ام معظ�م -ايالم|درهفتمين 
روزاز گراميداش��ت هفته دولت آيين غبارروبي 
وعطرافشاني گلزارشهدا با حضور نوذري معاون 
سياس��ي، امنيتي و اجتماعي استانداري ايالم، 
كرمي معاون هماهنگي امورعمراني استانداري، 
بس��طامي فرماندارشهرس��تان ايالم، مقامات 
ارشداستاني وشهرس��تاني وفرماندهان  نظامي 
وانتظامي درمحل گلزارشهداي گمنام شهرايالم 

برگزارشد.
 درابتداي اين مراس��م نوذري معاون سياس��ي 
امنيت��ي واجتماعي اس��تانداري ضمن تبريك 
گراميداش��ت هفته دولت، اظهارك��رد: اقتدارو 
سربلندي كنوني كش��ورما به خاطرهشت سال 
دفاع مق��دس ايثار وازخود گذش��تگي فرزندان 
اين مرز وبوم، اس��تقامت ووجود روح ش��هادت 
طلبي آنهاس��ت كه تجليل ازمقام شامخ شهدا، 
ايثارگران ورزمندگان كه با جانفشاني خود مانع 
ازتصرف خاك كشورعزيزمان به دست بيگانگان 

شدندازكوچك ترين وظايف ماست.

   جشنواره اصفهان را به همه دنيا معرفي 
ك�رده اس�ت-اصفهان|مدير كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمي استان اصفهان در حاشيه بازديد 
از محل دايمي دبيرخانه جش��نواره بين المللي 
فيلم هاي كودكان و نوجوانان در اصفهان گفت: 
اين جشنواره توانسته اصفهان را به همه دنيا به 
خصوص سينماگران، به عنوان يكي از بهترين 
ظرفيت هاي كشور در سينماي كودك و نوجوان 

معرفي كند.
 حجت االسالم و المسلمين محمدعلي انصاري 
جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان 
را حركت فرهنگي پر باري براي اصفهان دانست و 
به اهميت برگزاري آن براي شهروندان اصفهاني 

اشاره كرد.
او همچني��ن تصريح كرد: يك��ي از مقوله هايي 
كه بايد مورد توجه قرار گي��رد، اقتصاد در حوزه 
فرهنگ و هنر است. در سال هاي گذشته آن طور 

كه بايد به اين موضوع توجه نشده است.

   27تعاون�ي در چهارمح�ال و بختياري 
افتتاح مي شود-شهركرد|مديركل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي چهارمحال و بختياري گفت: 
همزم��ان با هفته تع��اون، 27 تعاوني در تمامي 

شهرستان هاي استان افتتاح مي شود.
سيد حفيظ اهلل فاضلي اظهار كرد: سرمايه اوليه 
براي تشكيل تعاوني ها در استان، 180 ميليارد 
ريال بوده كه اش��تغالزايي مس��تقيم 274 نفر 
را فراهم مي كند. اين تعاوني ه��ا در زمينه هاي 
كشاورزي، خدماتي، فرش و گردشگري فعاليت 
مي كنند. او خاطرنشان كرد: در حال حاضر بيش 
از دو ه��زار و 800 تعاوني فع��ال در زمينه هاي 
كشاورزي، خدماتي، فرش و گردشگري در استان 
فعال هستند كه توليدات اين تعاوني ها به داخل و 

خارج از كشور صادر مي شود.

سرپرست وزارت تعاون، كار  و رفاه اجتماعي با اشاره به شرايط سخت اقتصادي فعلي

»ماعبورميكنيم«

سهنرخيبودن،بازارارزرانابسامانميكند

يك اقتصاددان: 

گراني دالر به نفع صادرات است ولي مگر چقدر صادرات داريم؟

بنگاه ها|
سرپرس��ت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي معتقد 
اس��ت كه نظام تدبير اقتصادي كش��ور دچار مشكل 
جدي است. دشمنان ايران روي تصميم نگرفتن و دير 
تصميم گرفتن حساب باز كرده اند و بر مشغول شدن 
ما به مس��يرهاي انحرافي، فرعي اميد بسته اند اما بايد 
درك كنيم كه اين دوره گذراس��ت و »م��ا از آن عبور 
مي كنيم« به شرط ائتالف نخبگان علمي و سياسي، 
همدل��ي و تدبير همه ما ك��ه دكتر روحان��ي از آن به 

»وحدت« ياد كرد. 
به گ��زارش تعادل انوش��يروان محس��ني بندپي در 
يادداش��تي كه روي س��ايت وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي منتشر شده اظهار كرده است: “واقعيت آن 
است كه چندي اس��ت نااميدي به صورت فزاينده اي 
در كش��ور پمپاژ مي شود و نه فقط برخي از مردم بلكه 
روشنفكران و سياس��ت گذاران نيز اغلب ناآگاهانه و يا 
ناخواس��ته به آن دامن مي زنند. مصادي��ق اين نوع از 
رفتار اين روزها به تكرار قابل مشاهده است، فارغ از آنكه 
مساله بنيادي كشور، ضرورت نوسازي و بازسازي نظام 
تدبير است كه خود آفريننده در اين حالت پرداختن به 
مسائل فرعي و مشغول داشتن خود و ديگران و حتي 
انتظار از باالترين مقام اجرايي كشور به افتادن در تله 
مسائل كوتاه مدت و تشديد تعارضات قابل درك نيست.

برخي از انديشمنداني كه فرايندهاي توسعه را بررسي 
مي كنند، دسته بندي دوگانه اي از شرايط كشورهاي 
در حال توسعه دارند. در برخي جوامع تمايل، قدرت و 
مشروعيت در كشور براي بهبود وضع موجود و رسيدن 
به توس��عه يافتگي وجود دارد. در اي��ن حالت ارتقاي 
ظرفيت هاي هم جامعه و هم حكومت، توصيه مي شود.

در برخي جوامع اما نگرش و قابليت هاي توسعه گرايانه 
در اليه هاي مختلف دولتي و خصوصي جامعه جريان 
ن��دارد. اين حالت منجر به القاي اين امر مي ش��ود كه 
قابليت طراحي و اعمال برنامه هاي توس��عه محور در 

كش��ور وجود ندارد و بنابراين افق روشني پيش روي 
كشور نيست. اين روزها برخي از ما بدون آنكه متوجه 
باشيم، با افتادن در تله مسائل فرعي در حال القاي اين 
امر هستيم كه توان بلند فكر كردن و مواجهه با مسائل 
بزرگ در كشور وجود ندارد. سخنان رهبر معظم انقالب 
در ديدار اخير با هيات دولت و تاكيد ايش��ان مبني بر 
اينكه »دولت توانايي مديريت اقتصادي كشور را دارد«، 
همچنين صحبت هاي رييس جمهور محترم در مجلس 
و اشاره ايشان به اين نكته كه از شرايط فعلي »ما عبور 
مي كنيم« بيانگر اين اس��ت كه مسووالن عاليرتبه با 
ش��ناخت دقيق از ظرفيت هاي داخلي كش��ور مسير 
حركت مديران اجرايي را بدرس��تي ترسيم كرده اند. 
دقت كنيم با اينكه رفتارهاي سيستم هاي اقتصادي � 
اجتماعي در جزئيات قابل پيش بيني نيستند اما براي 
روندهاي بزرگ و كلي آن امكان پيش بيني بيشتري 

وجود دارد.
اما رون��د كلي اي كه ما در وس��ط آن قرار گرفته ايم 
چيس��ت؟ مايلم توجه خوانندگان را ب��ه اين نكته 
جلب كنم كه تقريبا همه كش��ورهايي كه به عنوان 
كش��ورهاي با اقتص��اد در ح��ال گذار به توس��عه 
مي شناس��يم، دوره اي از تهديد و تحديد خارجي را 
طي كرده و از پس آن برآمده اند. كره جنوبي، مالزي، 
سنگاپور، بوتسوانا مثال هايي از اين تجارب هستند.. 
وجه مشترك در اين كشورها وجود نهادهايي براي 
هدايت توس��عه، ثبات و مداومت در سياس��ت ها و 
ائت��الف نخبگان ب��وده اس��ت. نبايد اج��ازه دهيم 
همانط��ور كه برخي مراكز در غ��رب هم پيش بيني 
كرده و به دولت هاي متخاصم توصيه به استفاده از 
آن به عنوان فرصت ك��رده بودند، بحران اقتصادي 
تشديد شده به دليل خروج امريكا از برجام، بازيگران 
حوزه هاي سياس��ي، اقتصادي و اجتماعي در ايران 
عزيز را به تنش كشانده است. نبايد در تله رفتارهاي 

كوتاه مدت گرفتار شويم.

در چند روز اخير كه بنا به مسووليت اخيرم از برخي 
بنگاه ه��اي توليدي و صنايع اش��تغال زاي كش��ور 
نظير صنعت شيش��ه و س��يمان بازديد داشته ام و با 
مديران بنگاه هاي توليدي، كارگران، متخصصان و 
كارشناسان مرتبط گفت وگو كرده ام، بيش از پيش 
به اين باور رس��يده ام كه با وجود همه مشكالت و با 
وجود دشمنان متخاصم مي توانيم بر شرايط سخت 
غلبه كنيم و با تكيه بر ظرفيت هاي توليدي داخلي 

و همچنين نيروهاي انس��اني ماهر، كوش��ا و صبور 
اهداف سياس��ت هاي اقتص��اد مقاومتي را كش��ور 
محق��ق كنيم و با اجراي دقيق سياس��ت هاي اصل 
44 و كاه��ش تصدي گري و بن��گاه داري دولتي از 
تعطيلي كارخانه ها و ريزش نيروي كار جلوگيري و 

ظرفيت هاي جديد اشتغال را نيز ايجاد كنيم.
نكت��ه آخر اينكه قابل كتمان نيس��ت نظ��ام تدبير 
اقتصادي كشور دچار مشكل جدي است. دشمنان 

اي��ران روي تصميم نگرفتن و دي��ر تصميم گرفتن 
حساب باز كرده اند و بر مشغول شدن ما به مسيرهاي 
انحرافي، فرعي اميد بس��ته اند. آنچه در اين دوره از 
اهميت برخوردار اس��ت آن است كه درك كنيم كه 
اين دوره مانند دوره باراِن بعِد رعدو برق گذراست و 
»ما از آن عبور مي كنيم.« به ش��رط ائتالف نخبگان 
علمي و سياس��ي، همدل��ي و تدبير هم��ه ما كه در 

مجلس دكتر روحاني از آن به »وحدت« ياد شد. 

كيوان كاشفي
رييس اتاق بازرگاني كرمانشاه|

س��ه نرخي بودن با تفاضل قيم��ت ارزي باال باعث 
وجود مشكالتي شده كه مهم ترين آنها سردرگمي 
واردكنندگان و عدم توس��عه صادرات است. شكي 
نيس��ت كه سياس��ت ارزي جديد يك گام روبه جلو 
محسوب مي ش��ود كه توانست از منابع ارزي كشور 
صيان��ت كند، اما نكت��ه اي كه باعث نابس��اماني در 
بازار ش��ده، سه نرخي بودن ارز اس��ت. اين سه نرخ 
ش��امل ارز 4200 توماني ب��راي گروه هاي كااليي 
مش��مول، ارز تعريف ش��ده در س��امانه نيم��ا و ارز 
موج��ود در بازار ب��ا نرخ 10 ت��ا 12 ه��زار توماني 
اس��ت و بر همين اس��اس يك ن��وع به هم ريختگي 
در رون��د واردات كاال وجود دارد كه ضروري اس��ت 
 در كوتاه م��دت راهكاره��اي فوري ب��راي حل آن  

انديشيده شود.
 ناهماهنگي و عدم توافق ميان دولت، بانك مركزي و 
سازمان توسعه تجارت در ابالغ برخي بخشنامه هاي 

واردات كاال، فعاالن اقتصادي به ويژه واردكنندگان 
را دچار سردرگمي كرده و باعث شده تا بيش از 60 
هزار كانتينر در گمرك كشور بالتكليف باشند. اولين 

اقدام ضروري كاهش بروكراسي هاي اداري و صدور 
مجوزهاي الزم براي ترخيص كاالهايي است كه در 
گمرك انبارشده تا كمبودي كه در خصوص برخي 

كاالها در بازار وجود دارد، جبران شود.
در حال حاض��ر صادرات برخي كاالها نيز با مش��كل 
مواجه شده است. تا زماني كه ارز 4200 توماني وجود 
دارد، نمي توانيم مطمئن باشيم كه رانت شكل نگيرد و 
ادعا كنيم بازار يك بازار منطقي است. تا زماني كه اين 
ارز 4200 توماني در گردش باشد همچنان بايد شاهد 
مش��كالتي باش��يم كه حوزه هاي پتروشيمي ، نفت و 
فوالد در خصوص عرضه محصوالت خود در بازار دارند.

تا سال گذشته تفاضل قيمت بين ارز آزاد و ارز دولتي 
حدود 400 ت��ا 500 تومان بود، اين تفاضل قيمت ارز 

اكنون به پنج هزار تومان رسيده است.
در اي��ن ص��ورت در نهاي��ت دو ن��رخ مش��خص 
داري��م يك��ي در س��امانه نيم��ا و ديگ��ري ه��م 
 در ب��ازار آزاد ك��ه تفاض��ل قيم��ت مي��ان آنه��ا

 معقول است.
بازار در حال گذر از يك س��طح قيمتي با دالر 3700 
توماني به دالر 10 هزار توماني است و اين مسير حداقل 
يك سال زمان خواهد برد كه بايد در طول همين مدت 

باشيم. كاري كرد كه شاهد كمترين فساد 
طبيعي است كه اين تكانه هاي قيمتي به افزايش تورم 
دامن خواهد زد، اما حل آن  در ماه هاي آينده در گروي 
اين اس��ت كه امروز به يك ثبات حداقلي در پايه هاي 
قيمتي برسيم و اعتماد عمومي را به دست آوريم. البته 
اجراي اين سياست خالي از تبعات نيست و ممكن است 
فشار بيشتري بر مردم تحميل شود، اما براي حل اين 

مشكل هم راهكارهايي وجود دارد.
الزم اس��ت دولت براي افزايش ق��درت خريد مردم 
در نيم��ه دوم س��ال اقدام��ي ويژه در دس��تور كار 
قرار دهد تا عبور از اين ش��رايط س��خت تس��هيل 
ش��ود. مي توان ب��راي يك دوره مح��دود با افزايش 
يارانه ه��اي نقدي ب��راي دهك هاي مش��خص، از 
اقش��ار آس��يب پذير حمايت ك��رد و با ب��اال بردن 
پايه ه��اي حقوقي ب��ازار را به تعادل رس��اند. البته 
اكنون مانند 20 سال گذشته نيست كه بخواهيم با 
 ابزارهايي مانند اختصاص كوپن كاالهاي اساسي را 

توزيع كنيم.

يك اقتصاددان با اشاره به اينكه افزايش نرخ ارز باعث 
رونق گرفتن صادرات مي ش��ود؛ تحقق اين فرضيه را 
منوط به اين مس��اله دانست كه اساس��ا چيزي براي 

صادرات داشته باشيم.
مرتضي عمادزاده در گفت وگو با ايس��نا، با بيان اينكه 
فرض افزايش صادرات در هنگام كاهش ارزش پول ملي 

مي تواند فرضيه درستي باشد، اظهار كرد: اين فرضيه در 
حالتي مي تواند درست باشد كه اساسا صادراتي وجود 
داشته و ما از اين بابت در بازارهاي جهاني سهمي داشته 
باشيم؛ در چنين شرايطي و با كاهش ارزش پول داخلي 
در برابر ارزهاي خارجي، صادرات مي تواند ارزآور باشد.

او همچنين با اش��اره به گران تر ش��دن ن��رخ ارز در 

ماه هاي گذشته، به تاثير آن بر توليدات داخلي هم 
پرداخ��ت و گفت: افزايش قيم��ت ارزهاي خارجي 
توليد داخل��ي را تضعيف نمي كند، ولي قيمت تمام 
ش��ده محصوالت توليد ش��ده را افزايش مي دهد. 
تاثي��ر اين مس��اله بر حج��م توليد هم بس��تگي به 

كشش پذيري قيمت ها در بازار دارد.

اين اقتصاددان با بيان اينكه افزايش قيمت ارز در فرايند 
توليد مي تواند اثرگذار باشد، تاكيد كرد: بايد ببينيم سهم 
مواد اوليه و واسطه اي و دس��تمزدها در فرايند توليد 
چقدر بوده و اين مساله در نهايت چقدر توانسته قيمت 

تمام شده را تحت تاثير قرار دهد.
گفتني است كه در ماه هاي گذش��ته و حتي پيش از 

ش��دت گرفتن افزايش نرخ ارزهاي خارجي نسبت به 
پول داخلي بسياري از اقتصاددانان بازارگرا نسبت به 
آزادس��ازي نرخ ارز اميدوار بودن��د و اين اتفاق را باعث 
تحريك بخش توليدي اقتصاد به خاطر جذاب شدن 
صادرات ارزيابي مي كردند؛ امري كه البته در ش��رايط 

فعلي به نظر چندان صحيح نمي رسد.

افزايش كيفيت اينترنت در 
روستا هاي سيستان و بلوچستان
سيستان و بلوچستان|

با توجه به اهميت ساماندهي 
ابزارهاي ارتباطي و فناورانه 
براي توس��عه پاي��دار وزير 
ارتباط��ات مي گويد: دولت 
براي وص��ول و آنتن دهي 
اينترنت به همه روستا هاي 
سيستان و بلوچس��تان چهار هزار و 500 ميليارد ريال 
اعتبار اختصاص داده است كه بخشي از آن اجرايي شده 
است.محمد جواد آذري جهرمي ظهر ديروز پس از ورود 
به چابهار ضمن غبارروبي گلزار شهداي گمنام مسجد 
امام حسين )ع( چابهار گفت: در حال حاضر روستا هاي 
سيستان و بلوچستان به لحاظ آنتن دهي ضعيف يا فاقد 
شبكه پوششي همراه اول و ايرانسل است كه تا پايان سال 

جاري بخش اعظمي از اين مشكل برطرف خواهد شد.
او در خصوص عدم وجود شبكه اينترنت در روستا هاي 
استان با وجود تخصيص بودجه دولتي افزود: تاكنون به 
دليل عمليات زيرسازي انجام شده بيش از 750 كيلومتر 
فيبر نوري در سيستان اين هزينه ها خود را نشان نداده 
است كه بعد از تكميل پروژه به مرحله بهره برداري خواهد 
رس��يد.وزير ارتباطات با اش��اره به اجراي سريع پروژه 
زيرسازي فيبر نوري در سطح سيستان و بلوچستان ادامه 
داد: مردم در حال حاضر ثمرات اين طرح را نمي بينند، 
ولي تا پايان س��ال با شروع و اجرايي شدن طرح تقويت 
ش��بكه ملي اينترنت در روستا هاي استان اين طرح به 

منصه ظهور خواهد رسيد.

جشنواره نگاه روشن تري به 
سينماي كودك و نوجوان دارد

اصفهان |شهردار اصفهان 
در حاش��يه بازديد  از ستاد 
ارتباطات و اطالع رس��اني 
س��ي و يكمين جش��نواره 
فيلم ه��اي  بين الملل��ي 
ك��ودكان و نوجوانان گفت: 
جشنواره سي و يكم از فضاي 
گسترده تري نسبت به قبل برخوردار است و تيمي كه 
متولي اداره جشنواره شده اند، نگاه روشن تري به سينماي 
كودك و نوجوان دارند. قدرت اهلل نوروزي شهردار اصفهان 
در حاشيه بازديد از ستاد ارتباطات و اطالع رساني جشنواره 
بيان كرد: خوشبختانه تبليغات و اطالع رساني در سطح 
شهر موفق عمل كرده و با مصاحبه هايي كه با مسووالن 
در رسانه ها منتشر شده، كودكان و خانواده ها از اين رويداد 
بين المللي آگاه ش��ده اند.او با بيان اينكه بازديد از ستاد 
اطالع رساني نشان داد كه اصفهان در بعد ملي و بين المللي 
ديده شده است، ادامه داد: انعكاس اخبار در رسانه هاي 
بين المللي نشان مي دهد كه جش��نواره فيلم كودك و 
نوجوان پيام خود را به همه جهانيان مي رس��اند و اميد 
است با دايمي شدن اين جشنواره در اصفهان، جشنواره 
بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان بتواند ارزش هاي 
خود را نهادينه كند. شهردار اصفهان درباره تفاوت هاي 
جشنواره امسال با دوره هاي گذشته گفت: جشنواره سي 
و يكم از فضاي گسترده تري برخوردار است و تيمي كه 
متولي اداره جشنواره شده اند، نگاه روشن تري به سينماي 

كودك و نوجوان دارند.

واگذاري پايانه اربعين
و بركت به شهرداري مهران

ايالم| در نشس��ت ستاد 
اربعين با واگ��ذاري پايانه 
اربعين و بركت به شهرداري 
مهران موافقت و تأكيد شد 
كه هيچ كدام از دستگاه هاي 
اجراي��ي حق داي��ر كردن 
موكب ندارند و نبايد بازاريان 
ايالم در ايام اربعين متضرر ش��وند.به گزارش ايسنا، 
»قاسم سليماني دشتكي« استاندار ايالم، در نشست 
ستاد اربعين استان با تاكيد بر اينكه مردم استان بايد 
از منافع اقتصادي تردد زائ��ران از مرز مهران منتفع 
ش��وند، اظهار كرد: هيچ كدام از دستگاه هاي اجرايي 
حق داير كردن موك��ب ندارند بلكه بايد تالش كنند 
اين كار كامال مردمي باشد .او خواستار هزينه كردن 
اعتبارات دولتي در زمينه ايجاد زيرساخت هاي الزم در 
مسير تردد زائران شد و گفت: استانداري ايالم آمادگي 
دارد تا كمك هاي الزم را در زمينه ايجاد زيرساخت ها 
ارايه دهد و شهرداري مهران موظف است از ظرفيت 
شركت هايي كه در انتظام تخصص الزم را دارند استفاده 
كند و با همكاري نيروي انتظامي نيروهاي الزم را در 
اين خصوص به خدمت بگيرد . او با پيشنهاد استفاده 
از ظرفيت بازنشستگان نيروي انتظامي براي تامين 
امنيت پاركينگ هاي شهر مهران، گفت: شهرداري در 
اين زمينه مجري است و بايد تالش خود را به كار گيرد 
تا مشكالت سال هاي پيش در مهران تكرار نشود و نظم 

خاصي در پايانه مرزي مهران حاكم باشد .

مردم مشهد حواسشان
به شايعات اخير باشد

خراسان رضوي|شهردار 
مشهد با اشاره به شايعات 
مطرح شده در شبكه هاي 
مجازي در خصوص زائران 
خارجي در مش��هد گفت: 
اي��ن حرف ها، ش��ايعاتي 
برنامه ري��زي ش��ده براي 
جلوگيري از سفر زائران خارجي به ايران وشهر مشهد 
است. آتش سوزي سفارت عربستان نيز در اين راستا 
بود، اما مردم مشهد نسبت به اين موضوع آگاه هستند.

 به گزارش باش��گاه خبرنگاران؛ تقي زاده خامسي در 
مراس��م افتتاح نمايش��گاه بين المللي گردشگري با 
اشاره به شايعات مطرح شده در شبكه هاي مجازي در 
خصوص زائران خارجي در مشهد گفت: اين حرف ها 
ش��ايعاتي برنامه ريزي شده اس��ت براي جلوگيري از 
سفر زائران خارجي به ايران وشهر مشهد؛ آتش سوزي 
سفارت عربستان نيز در اين راستا بود، اما مردم مومن 
مشهد نسبت به اين موضوع آگاه هستند و دوبار گزيده 
نمي شوند.او افزود: بحث ها و ش��ايعاتي كه در فضاي 
مجازي در خصوص زائران خارجي مطرح شده است 
به اين دليل است كه مسلمانان به ايران و مشهد سفر 

نكنند لذا مردم مشهد بايد حواسشان جمع باشد.
ش��هردار مش��هد تصريح كرد: در حال حاضر در دنيا 
گردش��گري به عنوان يك صنعت شناخته مي شود و 
به دليل اينكه صنعتي پولساز است، كشور هاي مختلف 

براي جذب گردشگر رقابت بي رحمانه اي دارند.

آفت 70درصدي
لبخند پسته دامغان را خشكاند
سمنان| دبير جشنواره 
مل��ي پس��ته دامغ��ان از 
كاهش محصول پسته در 
اثر س��رمازدگي به عنوان 
يك��ي از مهم ترين داليل 
افزاي��ش قيمت اين ميوه 

پرطرفدار خبر داد.
رضا زارع زاده اظهار كرد: حدود 70 درصد از محصول 
پسته باغداران پسته در دامغان بر اثر سرمازدگي از 

بين رفته است.
او با بيان اينكه بازار پس��ته ب��ا 30 درصد محصول 
باغداران پوشش داده ش��ده افزود: بديهي است در 
چنين ش��رايطي كه 70درصد محص��ول با آفت و 
س��رمازدگي همراه بوده به دلي��ل كاهش عرضه و 
افزايش تقاضا اين محصول با افزايش قيمت روبرو 
باشد ضمن اينكه امسال در بيشتر كاالها تا حدودي 
با افزايش قيمت روبرو بوديم.دبير جش��نواره ملي 
پسته دامغان از پسته دامغان به عنوان مرغوب ترين 
پسته دنيا نام برد و تصريح كرد: پسته دامغان همواره 

از بازار خوبي برخوردار بوده است.
او از دامغ��ان ب��ه عنوان يك��ي از مهم ترين مناطق 
پسته خيز در ايران نام برد و گفت: سطح زيركشت 
اين محصول در شهرستان دامغان بالغ بر 17 هزار 
هكتار است. زارع زاده يادآوري كرد: بيش از 13 هزار 
هكتار از اين باغات پس��ته، مثمر و بارور و مابقي آن 

نهال است و در سال هاي آتي به ثمر مي نشيند.
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 پذيرش ۷۷۵۰ معتاد
در مراكز بهزيستي تهران

مديركل بهزيستي استان تهران از پذيرش ۷۷۵۰ 
معتاد توسط مراكز بهزيستي از ابتداي سال خبر 
داد. داري��وش بيات نژاد با بيان اينكه در مجموع 
۱۰۵ مركز تبصره ۲ ذيل ماده ۱۶ در استان تهران 
مشغول فعاليت هستند، گفت: دو مركز ماده ۱۶ 
دولتي و ۵ مركز غير دولتي نيز در استان تهران 
آماده پذيرش و درمان معتادان هستند. منظور از 
مراكز تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر 
نيز فرصتي است كه قانونگذار براي افرادي كه به 
هر دليل وارد فرايند درمان اختياري نشده اند را 
فراهم مي كند تا آنها به اين مراكز مراجعه كنند 
و مانند بقيه اما با نظارت قانون درمان ش��وند.  او 
اظهار كرد: بر اساس آخرين گزارش ها از ابتداي 
سال تا كنون ۷ هزار و ۷۵۰ معتاد در استان تهران 
پذيرش ش��ده اند كه متناسب با تشخيص كادر 
پزشكي تحت درمان قرار گرفته اند. در اين مراكز 
عالوه بر غربالگري و سم زدايي از معتادان، سير 
بازتواني آنان نيز دنبال ش��ده است تا در نهايت 
زمينه اشتغال آنها فراهم شود. مديركل بهزيستي 
استان تهران با اشاره به اينكه در سال گذشته از 
مجموع ۲ هزار فرصت ش��غلي ايجاد شده براي 
جامعه هدف سازمان بهزيستي حدود ۶۰۰ مورد 
به معتادان بهبوديافته اختصاص يافته اس��ت، 
به ايس��نا گفت: اين افراد بع��د از درمان در قالب 
كارگاه هاي آموزشي توانمند شده اند و بعد از حرفه 

آموزي شغل پيدا كرده اند.

 برخورد پليس با تبليغات
خريد و فروش عضو بدن

رييس پليس فت��اي تهران بزرگ ب��ا بيان اينكه 
پليس بطور مداوم س��ايت هاي ف��روش اعضاي 
بدن را رصد مي كند، گف��ت: در صورتي كه وقوع 
جرم در آنها محرز ش��ود، مرجع قضايي دس��تور 
برخورد را مي دهد. تورج كاظمي در مورد تبليغات 
خريد و فروش فلزياب در س��ايت ديوار و شيپور و 
كالهبرداري از اين طري��ق گفت: خريد و فروش 
كاالهايي كه مص��ارف مختل��ف دارد به صورت 
ذاتي جرم نيس��ت، مگر اينكه مش��خص ش��ود 
آن جنس ب��راي ارت��كاب يك ج��رم خريداري 
ش��ود. خريد و فروش فلزياب هم به صورت ذاتي 
در قان��ون جرم محس��وب نمي ش��ود.  كاظمي 
ادام��ه داد: بخش ديگري در همين س��ايت هاي 
همسريابي و دوست يابي فعاليت مي كنند كه در 
ظاهر سايت هاي همسريابي هستند، اما در اصل 
سايت هاي فيشينگ و سرقت اطالعات هستند 
كه با ايجاد صفحاتي اعالم مي كنند براي ورود به 
صفحه و اطالع از اين سايت الزم است به صورت 
آنالين مبلغ بس��يار جزيي مانن��د ۵ هزار تومان 
پرداخت شود. صفحه درگاهي كه براي پرداخت آن 
مبلغ معرفي مي كنند، جعلي درگاه هاي پرداخت 
است كه با ورود اطالعات قرباني، اطالعات حساب 
بانكي را سرقت مي كنند و از اين طريق حساب هاي 
بانكي اين قربانيان را س��رقت و وجوه موجود در 
حس��اب هاي اين قربانيان را به صورت اينترنتي 
برداشت و در نهايت قربانيان متضرر مالي مي شوند 
و در حقيقت اين سايت هاي همسريابي بيشتر در 

اين زمينه اقدام به كالهبرداري مي كنند. 
او درباره سايت هاي فروش اعضاي بدن نيز گفت: 
پليس فعاليت اين سايت ها را نيز در فضاي مجازي 
به صورت مداوم رصد مي كند و در صورت مشاهده 
به مرجع قضايي گزارش مي كنيم. در صورتي كه 
جرم بودن اين سايت ها محرز شود مرجع قضايي 
دس��تور برخورد را مي دهد، اما اگ��ر اين اقدامات 
غيرسازمان يافته باشد و به صورت انفرادي خريد 
و فروش اعضاي بدن تبليغ شود، قاعدتا براساس 
قانون جرمي براي اين موضوع تعريف نشده است، 
چراكه ممكن اس��ت فردي به دليل مش��كالت 
مالي اقدام به ف��روش اعضاي بدن خ��ود كند از 
همين رو اگر انفرادي اين كار صورت بگيرد، جرم 
محسوب نمي شود و مرجع قضايي نيز اجازه ورود 
ندارد. رييس پليس فتا تهران بزرگ اظهار كرد: 
درصورتي كه مش��خص ش��ود، تبليغات خريد 
و ف��روش اعضاي بدن در س��ايت ها و كانال هاي 
مختلف سازمان يافته است و جرايم ديگري مانند 
آدم ربايي براي فروش اعضاي بدن را شامل شود يا 
تباني هاي پزشكي در ميان باشد به محض صدور 
مجوز قضايي، پليس اقدامات الزم براي برخورد با 

اين سايت ها را انجام خواهد داد. 

عمليات پليس براي دستگيري 
۴۲۸ معتاد و خرده فروش 

رييس پليس مبارزه ب��ا موادمخدر تهران بزرگ 
از جمع آوري و دستگيري ۴۲۸ معتاد متجاهر و 
خرده فروش مواد مخدر در تهران خبر داد. محمد 
بخشنده دراين باره گفت: با تالش همكارانم در 
پليس مبارزه با مواد مخدر پايتخت روز گذشته 
طرحي به مرحله اجرا درآمده و در جريان آن۲۹۰ 
معتاد متجاهر جم��ع آوري و ۱۳۸ خرده فروش 

موادمخدر نيز دستگير شدند.
بخش��نده با بيان اينك��ه اين طرح در راس��تاي 
پاكسازي معابر و بزرگراه هاي شهر تهران از حضور 
معتادان متجاهر و مواد فروشان به اجرا در آمد، 
گفت: اجراي اين طرح از روز گذشته آغاز شده و 

تا ظهر امروز ادامه داشت.
او درباره محل هاي اج��راي اين طرح نيز گفت: 
ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر موفق شدند 
در مناطق خ��اوران، فرحزاد، ك��ن، مولوي، راه 
آهن، شوش، نظام آباد، خاك سفيد و ميدان امام 

حسين، اين طرح را اجرا كنند.
بخش��نده افزود: معتادان متجاه��ر جمع آوري 
شده به مراكز ترك اعتياد منتقل خواهند شد و 
خرده فروشان نيز پس از تشكيل پرونده براي ادامه 
روند رسيدگي به جرم روانه دادسرا خواهند شد.

ايران از درآمد ساليانه هفت ميليارد دالري گردشگري سالمت غافل است

افول گردشگري سالمت

جلسه با »ظريف« درباره ديپلماسي سالمت 

يك دهه از عمر گردشگري سالمت در ايران مي گذرد 
اما سهم اين حوزه از گردشگري به جاي آنكه ارزآوري 
براي كشور، خروج از وضعيت اقتصاد تك محصولي و 
شناساندن ظرفيت علمي و پزشكي ايران به دنيا باشد، 
هر روز نا به س��اماني و رشد و ريش��ه دار شدن مافياي 
سالمت بوده است. در حالي كه بسياري از كشورهاي 
منطقه مانند تركيه ، ارمنستان و هند ساالنه سود قابل 
توجهي از اين طريق به دس��ت مي آورند،  گردشگري 
سالمت ايران اسير دس��ت دالالني شده كه در خاك 
كش��ورهاي ديگر به خصوص ع��راق فعاليت كرده و 
آسيب هاي جدي به اين چرخه درماني وارد مي كنند، 
 اين وضعيت در حالي است كه به گفته رييس انجمن 
گردش��گري س��المت، ايران مي تواند س��االنه هفت 
ميليارد دالر در حوزه گردشگري سالمت درآمد داشته 
باش��د، اما در حال حاضر يك هفتم اين درآمد و حتي 
كمتر از آن را به دس��ت مي آورد. برخي كارشناس��ان 
معتقدند مديريت چندپاره و نامنسجم يكي از داليلي 
است كه سبب شده ايران از قافله گردشگري سالمت 
در دنيا عقب بماند اما وزير بهداش��ت ردپاي دالالن را 
عامل اصلي در وضعيت نامطلوب گردشگري سالمت 
مي داند. با اين حال رييس انجمن گردشگري سالمت 
ايران بر اين بارو اس��ت كه در شرايط فعلي و باتوجه به 
تحريم ها، گردشگري سالمت مي تواند گزينه مناسبي 

براي ارزآوري باشد.

  حضور دالالن يا ضعف مديران؟
حس��ن قاضي زاده هاش��مي، وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي، معتقد اس��ت زيرساخت هاي 
گردشگري س��المت در ايران تا حدي ضعيف است 
ك��ه نمي توانم آم��ار بدهيم كه چق��در از اين محل 
درآمد داريم يا چه تعداد توريست در اين حوزه وارد 
كش��ور شده اس��ت. او درباره اين موضوع بيان كرد: 
»متاسفانه در بحث توريسم درماني به خاطر اينكه 
ساختار مناس��بي از نظر اينكه آژانس هايي كه بايد 
توريست را از مبدا آماده كرده و بحث نقل و انتقال او 
را انجام و برايش اسكان فراهم كنند نداريم، عمال اين 
بازار در اختيار دالالن اس��ت. در حال حاضر رييس 
سازمان ميراث فرهنگي كشور كه به اين حوزه عالقه 
دارد قرار است با رويكرد متفاوتي در زمينه توريسم 
درماني برنامه ريزي كنند كه بتوان از توان و مهارت 

جامعه پزشكي به خوبي استفاده كرد.
او افزود: در بحث خدمات پزش��كي توريسم درماني 
كه به حوزه ما مربوط مي ش��ود، ه��م اكنون حدود 
۲۰۰ بيمارس��تان در كش��ور قابليت ارايه خدمات 
توريس��م درماني را دارند. اي��ران در زمينه خدمات 
دندانپزش��كي، جراحي زيبايي، انواع پيوند، اعمال 
جراحي چش��م و ليزر درمان��ي داراي قابليت هاي 

توريسم درماني است.«

اما اين اظهارات در حالي است كه روز گذشته، رسول 
خضري، عضو كميس��يون بهداشت مجلس شوراي 
اس��المي، اعالم كرد، متوليان گردشگري سالمت 
كه وزارت بهداشت را هم ش��امل مي شود، تاكنون 
سياست گذاري مناس��بي در اين زمينه نداشته اند 
حال آنكه اين بخش مي توان��د بخش مهمي از نياز 
ارزي كش��ور را فراهم كن��د. او گفت: » متاس��فانه 
س��اختارهاي اصلي، ريل گذاري و سياست گذاري 
الزم ب��راي اين بخش انجام نمي ش��ود، ي��ا وزارت 
بهداشت يا س��ازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 
بايد تعيين سياس��ت هاي كاري مناس��ب درحوزه 
توريسم درماني را انجام دهند؛ اين درحالي است كه 
درحال حاضر هيچ دستگاهي قصد برعهده گرفتن 
امورات را ندارد، با توجه به اينكه كشورما درخصوص 
توريسم درماني حرف هاي بسياري براي گفتن دارد 
اين مشكالت به هيچ عنوان به نفع اين حوزه نيست. 
ما نتوانستيم از كشورهايي مانند عراق، پاكستان و 
افغانس��تان بازار هدف خود را تامين و تدبير كنيم؛ 
لذا اين مش��كل ناشي از ضعف مديريتي است، البته 
كه توريسم درماني مي تواند بيشترين ارز آوري براي 
 كشور داش��ته باش��د، ضمن اينكه توريسم درماني

۳ برابر توريسم معمولي درآمدزايي دارد.«
او اف��زود: » بهترين فرصت درش��رايط فعلي براي 

توج��ه به اقتص��اد مقاومت��ي اس��تفاده از ظرفيت 
توريس��م درماني اس��ت، به همان ميزان كه دراين 
ح��وزه اقدامات مناس��ب انج��ام ش��ود، در اجراي 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي هم گام هاي اساسي 

برداشته مي شود.«

   نقل و انتقال پول معضل اصلي است
كسب درآمد از گردش��گري سالمت در حالي است 
ك��ه ريي��س انجمن گردش��گري س��المت معتقد 
اس��ت اگرچه در بس��ياري از حوزه هاي اين صنعت 
ظرفيت هاي خوبي در كش��ور وج��ود دارد اما نبايد 
از ضعف هايي كه در نق��ل و انتقال پول وجود دارد، 
غافل شد. محمد جهانگيري درباره اين موضوع بيان 

كرد: » ما در حوزه گردشگري سالمت ظرفيت هايي 
داري��م، اما در برخي قس��مت ها دچ��ار ضعف هاي 
جدي هس��تيم؛ با وج��ود اين مراجع��ات خوبي در 
سال هاي اخير داشته ايم. يكي از اين ضعف ها نقل و 
انتقال پول است؛ با توجه به اينكه بيماران خارجي 
نمي توانن��د پول نقد زيادي با خود حمل كنند، بايد 
فكر عاجلي براي حل اين مس��اله شود. اين بخش از 
خدمات شرايط سختي دارد، ولي براي آن تمهيداتي 
انديش��يده شده است. بسياري از اين افراد پول را به 
صورت نقد مي آوردند، اما حمل و نقل پول براي اتباع 

خارجي سخت است.
بنابراين مي توان كاري كرد كه در كشورهاي مقصد 
ارتباطات مالي ايجاد ش��ود. افزون بر اين موارد بايد 
به فك��ر مباحثي مانند مراودات بيمه اي بين ايران و 
كشورهاي ديگر باشيم كه ما اين موضوع را در دستور 
كار خود قرار داده ايم. به همين منظور كش��ورهاي 
مقصد را شناسايي و كنفرانس هايي برگزار كرده ايم. 
تاكنون نيز چهار كنفرانس در كش��ورهاي اسالمي 

برگزار شده است. «
او اف��زود: “حمل و نقل اين بيم��اران هم يكي ديگر 
از مش��كالت فعلي حوزه گردشگري سالمت است. 
برنامه خطوط هوايي به بسياري از كشورها به صورت 
منظم نيس��ت و برخي پروازها به كشورهاي مقصد 

يك روز در هفته انجام مي ش��ود. حتي در تهران نيز 
ممكن است پرواز مستقيم به برخي كشورها وجود 
نداشته يا تعداد آن كم باشد؛ اين در حالي است كه 
بايد پروازهاي مس��تقيم براي كشور مقصد بيماران 
داشته باش��يم كه با كمترين هزينه و در اسرع وقت 
انجام شود. وضعيت هتل ها نيز به نسبت خوب است، 
ام��ا در برخي فصول ظرفيت آنها كم اس��ت كه اين 

موضوع با تمهيداتي قابل اصالح است.«
رييس انجمن گردشگري س��المت: » با استفاده از 
ظرفيت فعلي كشور مي توانيم تا يك ميليون بيمار 
خارجي را براي دريافت خدمات بس��تري در س��ال 
تحت پوشش قرار دهيم. اين رقم در حوزه خدمات 
س��رپايي نيز امكان پذير اس��ت. در حال حاضر نيز 
بطور متوسط ساليانه به ۳۰۰ هزار بيمارخارجي در 
سال خدمت ارايه مي ش��ود.ظرفيت درآمد ساليانه 
هفت ميلي��ارد دالري از اين حوزه وج��ود دارد، اما 
در حال حاضر يك هفتم اي��ن درآمد و حتي كمتر 
در كش��ور ايجاد مي ش��ود.تركيه در اين موضوع به 
خوبي س��رمايه گذاري ك��رده و موفقيت زيادي نيز 
كس��ب كرده اس��ت. خدمات حوزه س��المت ايران 
برابر و حت��ي بهتر از اين كش��ور اس��ت، اما تركيه 
توانس��ته با برنامه ريزي، از ما س��بقت گيرد. كشور 
هندوس��تان از تركيه نيز جلوتر اس��ت و توانسته به 
بيماران كش��ورهاي عراق، افغانستان، عمان، اردن 

و ... خدمات دهد.«
جهانگيري بيان كرد: » اولويت ما در حوزه سالمت 
به وي��ژه در بخش دولت��ي، تامين س��المت مردم 
است و مازاد نياز نياز به گردشگري تعلق مي گيرد. 
وزارت بهداشت و نظام پزش��كي نيز تاكيد كرده اند 
كه م��ردم در اولويت هس��تند. البته گردش��گري 
سالمت بيش��تر در بخش خصوصي انجام مي شود 
ك��ه ضريب اش��غال تخت در آن ح��دود ۶۰ درصد 
اس��ت. فعال نظر ما اين است كه اگر هماهنگ شويم 
و مازاد نياز را به خوبي شناس��ايي و مديريت كنيم، 
با نياز فعلي در زمينه گردش��گري س��المت تقريبا 
همخواني دارد. اگر بخواهيم مثبت و بلندمدت فكر 
كنيم بايد ظرفيت ه��اي اين حوزه را افزايش دهيم. 
همچنين اگر به خوبي اطالع رس��اني و تبليغ انجام 
ش��ود، بيماران خارجي به جاي اينكه با هزينه هاي 
زياد به اروپا بروند، مي توانن��د همين خدمات را در 
كش��وري كه با آنها مشابهت فرهنگي دارد، دريافت 
كنند.رايزني ه��اي زي��ادي براي س��رمايه گذاري 
خارجي در اين حوزه انجام داده ايم. سرمايه گذاري 
در بخش خارجي، بانكي و صنعت بايد جذب ش��ود 
تا توس��عه خوبي در اين زمينه اتفاق افتد. توس��عه 
زيرساخت ها نيز بايد در اولويت قرار گيرد تا بتوانيم 
نيازها را اول براي مردم خودمان و بعد براي سايرين 

برطرف كنيم.«

سخنگوي وزارت بهداشت درباره مباحث مطرح مبني 
بر كمبود شيرخش��ك و همچنين جلسه با وزير امور 
خارجه و استفاده از ظرفيت ديپلماسي سالمت براي 

گسترش روابط با كشورهاي همسايه، توضيح داد.
ايرج حريرچي در بخش��ي ديگري از نشست خبري 
امروز، درب��اره كمبود شيرخش��ك در كش��ور نيز 
توضيح داد و گفت: با تغيير نرخ ارز، قاچاق معكوس 
نيز ايجاد مي ش��ود. قاچاق گاهي مي تواند سازمان 
يافته با استفاده از تريلي و كاميون و ... صورت گيرد 
و گاه��ي نيز در حد ف��روش دو يا س��ه قوطي براي 
به دست آوردن سود بيش��تر باشد. شير خشك در 
صنايع مختلفي مصرف دارد، به همين دليل حساس 
هستيم كه شيرخشك وارداتي كه با ارز دولتي وارد 

مي شود، براي خود مصرف كننده توزيع شود.
وي ادام��ه داد: بخش��ي از بازار داروي��ي قاچاق كه 
روبروي داروخانه ها ش��كل مي گيرد، ش��امل افراد 
سودجو و فرصت طلب است و بخش ديگر نيز افرادي 
هستند كه با نسخه داروي خود را دريافت مي كنند و 
با هدف سود بيشتر آن را مي فروشند. به همين دليل 
است كه تالش مي كنيم قاچاق داخلي و خارجي رخ 
ندهد. با توجه به مقايسه ميزان مصرف شير خشك 

با سال گذشته، ش��اهد بوديم كه تغيير چنداني در 
عرضه آن ايجاد نشده است و قسمتي از اين نگراني ها 

مربوط به بعد رواني آن است.

  شيرخشك به ميزان كافي در دسترس است
حريرچي در بخش ديگري از صحبت هايش با بيان 
تاكيد بر اينكه رسانه ها از دشمن، بازي نخورند، ادامه 
داد: اينكه به صورت مداوم به مردم اين س��يگنال را 
بدهيم و بپرسيم كه شيرخش��ك يا دارو كم است، 
باعث نگراني مردم مي ش��ود. رسانه  هم به اين نكته 
توجه كند، دشمن دروغ مي گويد كه دارو و تجهيزات 

مصرفي را تحريم نكرده است.
سخنگوي وزارت بهداشت با بيان اينكه شير خشك 
و دارو به ميزان مصرف مردم در دس��ترس اس��ت، 
ادامه داد: ممكن اس��ت برخي داروه��اي خاص از 
طريق دفترچه به صورت مس��تقيم به بيمار تحويل 
داده شود، اما اين به معني جيره بندي نيست، بلكه 
به منظور سهميه بندي است تا مطمئن شويم كه به 

دست مصرف كننده مي رسد.
س��خنگوي وزارت بهداشت در ادامه صحبت هايش 
درباره ديپلماسي س��المت گفت: روز شنبه جلسه 

بس��يار خوبي با آقاي دكتر ظريف و معاونين وزارت 
خارجه در رابطه با ديپلماس��ي س��المت داشتيم. 
ما از ديپلماس��ي سالمت براي گس��ترش روابط با 
كشورهاي همس��ايه مي توانيم استفاده كنيم؛ چرا 
كه اين استفاده با توجه به پيشرفت ها دراين زمينه 
خيلي موثر اس��ت. همانطور كه دكت��ر الريجاني - 
رييس محترم مجلس در جلسه شنبه گفتند، حوزه 
بهداش��ت و درماني كش��ور با توجه به اقداماتي كه 
براي مردم انجام داده، در مقايسه با بخش هاي ديگر 
پيشرفته تر و در بسياري موارد در رفع نيازهاي مردم 
موفق تر بوده است. البته اين به معناي آن نيست كه 
ما ش��اخص هاي ايده آل داريم، بلكه ما بايد هر روز 

براي ايده آل شدن تالش كنيم.
وي افزود: از ديپلماس��ي س��المت ب��راي مقابله با 
روش ه��اي كنون��ي ترامپ علي��ه ملت اي��ران نيز 
اس��تفاده مي كنيم. چرا كه آنه��ا تصميم بر محدود 
كردن مبادالت مالي ما دارند. اين موضوع در زمينه 
دارو نيز صدق مي كند و ما باي��د تمام توجه خود را 
بر اين موضوع داش��ته باشيم. يكي از كارهاي بسيار 
خوب وزارت بهداشت كه معاونت درمان اخيرا انجام 
داده، اين است كه هزينه هاي بيمارستاني را كنترل 

كنيم. اقداماتي كه در جلسه شنبه جشنواره مديريت 
موفق بيمارستاني ارايه شد، حاكي از اين است كه ما 
بس��ياري از اقداماتي را داريم كه مي توانيم با هزينه 
كمتر و مناسب تر براي مردم انجام دهيم. براي مثال 
يكي از اين كارها ارسال كارنامه به پزشكان و تجويز 

كنندگان اس��ت كه اگر آنها آزمايشي را سه برابر از 
حد متوسط آزمايش انجام داده باشند يا دارويي كه 
در اكثر جاها ارزان تجويز مي ش��ود را گرانتر تجويز 
كنند، به آنها تذكر داده مي شود و اين موضوع باعث 

تغيير رفتار آنها مي شود.

خشك شدن باتالق جازموريانتعهدي براي استخدام خريد خدماتي ها نداريم
معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش 
و پ��رورش با بي��ان اينك��ه ردي��ف بودجه ۱۸۰ 
ميلياردي ب��راي توزيع رايگان ش��ير در مدارس 
ابالغ شده ولي هنوز تخصيص نگرفته است گفت: 
پيش بيني مي كنيم بين ۲۴ تا ۴۰ نوبت ش��ير در 
س��ال تحصيلي جاري توزيع كني��م. علي الهيار 
تركمن درب��اره وضعيت توزيع ش��ير در مدارس 
اظه��ار كرد: رديف بودج��ه ۱۸۰ ميلياردي براي 
توزيع رايگان شير در مدارس ابالغ شده ولي هنوز 

تخصيص نگرفته است.
او افزود: ما بعد از ابالغ بودجه، اولين جلسه كميته 
ملي شير مدارس را تش��كيل داديم و تقسيم كار 
بين دستگاه هاي ذي ربط صورت گرفت و اكنون 

منتظر تخصيص بودجه هستيم.
برنامه ه��اي اجرايي م��ا كامال آماده اس��ت و اگر 
س��ازمان برنامه كمك كند ما آمادگ��ي داريم از 
آغازين روزهاي سال تحصيلي توزيع شير را شروع 

كنيم تا به نوعي جبران سال گذشته بشود.
معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش 

و پرورش با بيان اينكه اعتبار در نظر گرفته ش��ده 
براي توزيع ۷۰نوبت شير است ولي با توجه به روند 
تخصيص شايد نتوانيم ۷۰ نوبت شير توزيع كنيم 
به ايس��نا گفت: اولويت اول را بر مدارس ابتدايي 
و مناطق محروم گذاشتيم و پيش بيني مي كنيم 
بين ۲۴ تا ۴۰ نوبت شير در سال تحصيلي جاري 
توزيع كنيم كه بس��تگي به تخصي��ص به موقع 

دارد. الهيار در پاسخ به پرسشي درباره اعتراض ها 
و تجمع��ات معلم��ان خريد خدمات آموزش��ي 
مبني ب��ر تعيين تكليف و اس��تخدام در آموزش 
و پ��رورش گفت: قرار نيس��ت از ه��ر نيرويي كه 
استفاده مي كنيم ملزم شويم وي را به كار گيري 

و استخدام كنيم.
معلم��ان خريد خدمات��ي با موسس��ان مدارس 
غيردولتي قرار داد بسته اند كه در آن به وضوح قيد 
شده طبق اين قرارداد هيچ گونه تعهد استخدامي 

براي آموزش و پرورش ايجاد نمي شود.
او ادامه داد: به اين گروه توصيه مي كنيم به جاي 
اعمال فشارهاي اينچنيني كه در شان و مقام معلم 
هم نيس��ت، روي كيفيت كار فكر كنند. ما طرح 
خريد خدمات را دنبال مي كنيم و بيمه آنها برقرار 
اس��ت. اينكه هر نيروي��ي را بگيريم بعد بخواهيم 
وارد سيس��تم كنيم امكان پذير نيست. آموزش 
و پرورش دستگاه اش��تغال زايي نيست و ما طبق 
نيازها و صالح جامعه دانش آموزي بايد ساماندهي 

نيروي انساني را انجام دهيم.

عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس 
با بيان اينكه بسياري از روستاهاي جنوب كرمان بر اثر 
توفان شن تخليه شده اند، گفت: ورود اورژانسي سازمان 
محيط زيس��ت براي حفظ سالمت مردم براي كنترل 
ريزگرده��ا در جنوب كرمان الزامي اس��ت. حبيب اهلل 
نيكزادي پناه درباره وضعيت شيوع ريزگردها و شن هاي 
روان در استان كرمان، گفت: حال و روز و شرايط زيست 
محيطي جنوب اس��تان كرمان ب��ه هيچ وجه مطلوب 
نيست زيرا نه تنها منابع طبيعي از جمله باغ هاي دچار 
صدمه شدند بلكه سالمت شهروندان نيز بر اثر گرد و غبار 
با مشكالت عديده اي روبرو شده است. نماينده مردم بم 
در مجلس ش��وراي اسالمي، با بيان اينكه توقف شيوع 
ريزگردها در شرق و بخشي از جنوب استان كرمان به 
دست فراموشي سپرده شده است، افزود: هجوم شنهاي 
روان بسياري از باغات استان كرمان را تحت تاثير قرار 
داده و مردم به ش��دن از اين مساله گله مند هستند. او 
اظهار كرد: تخليه بسياري از روستاها در جنوب كرمان 
بر اثر توفان ش��ن خبرناگواري است زيرا با خالي شدن 
روستاها بر اثر توفان شن ضريب امنيتي در اين مناطق 

كاهش مي يابد. نيكزادي پناه به خانه ملت گفت: منشأ 
هج��وم ش��ن هاي روان به جنوب برگرفت��ه از منطقه 
جازموريان است و اين در حالي است كه وزير كشاورزي 
نيز با بازديد از اين مناطق مشكالت فوق را تاييد كردند. او 
ادامه داد: هجوم شن هاي روان زير ساخت هاي جاده اي 
و كشاورزي را در اين حوزه انتخابيه را نابود كرده است و 
ما بطور متوسط دو روز در هفته شاهد هجوم شن هاي 
روان هستيم واز همين رو توفان شن در اين مناطق به 
حدي است كه برخي از جاده هاي ما بسته نيز مي شود. 
نماينده مردم بم در مجلس افزود: سزاوار نيست شن هاي 
روان مس��يرخانه هاي مردم را در بگيرند بنابراين بايد 
دولت هرچه سريع تر در شرايط فعلي به داد مردم برسد. 
او ادامه داد: پس از ۱۳ سال البته بحث مالچ پاشي نيز در 
اين حوزه انتخابيه به جريان افتاده است اما اين اقدامات 
به تنهايي جوابگويي مش��كالت مردم نيس��ت. عضو 
كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس يادآور 
شد: بادهاي ۱۲۰ روز سيستان و توفان هاي دايمي شن 
استان كرمان عرصه را بر مردم تنگ كرده است و ما بيش 

از يك سوم سال درگير توفان هاي شن هستيم.

  رس�ول خض�ري، عض�و كميس�يون 
بهداشت مجلس شوراي اسالمي :متوليان 
گردشگري سالمت كه وزارت بهداشت را 
هم شامل مي شود، تاكنون سياست گذاري 
مناسبي در اين زمينه نداشته اند حال آنكه 
اين بخش مي تواند بخش مهمي از نياز ارزي 

كشور را فراهم كند

برش
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 جزييات طرح 
ماليات بر عايدي سرمايه مسكن 

آينده سفرهای  هوايي 
خارجي

آغاز پيش فروش بليت  مهرماه  
قطار از ۱۳ شهريور 

جزيياتي از طرح ماليات بر عايدي سرمايه در بخش 
امالك كه طي ماده ۶۰ الحاقي به قانون ماليات هاي 
مستقيم توسط مجلس اعالم وصول شد، منتشر شد. 
به گزارش فارس، در جزييات اين طرح آمده است كه 
ظرف يك ماه پس از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون، 
هر نوع نقل و انتقال قطعي زمين، امالك و مستغالت 
با كاربري هاي مس��كوني، اداري و تجاري مشمول 
ماليات بر عايدي سرمايه امالك مي شود. اين حكم در 
كليه مناطق كشور اعم از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
و ب��راي هرگونه نقل و انتقال اع��م از صلح، معاوضه، 
وكالت، حق واگذاري محل و انتقال سهم بين مالكين 
مشاع، جاري است. انتقال قطعي ملك ياحق واگذاري 
محل، فقط پس از پرداخت ماليات هاي موضوع اين 
ماده امكان پذير است. براساس تبصره يك اين طرح 
»عايدي سرمايه امالك« عبارت است از مابه التفاوت 
قيمت خريد )انتقال دادن( و قيمت فروش )به انتقال 
گرفتن( و نرخ ماليات بر عايدي سرمايه امالك در سال 
اول اجراء 5 درصد، در س��ال دوم 1۰ درصد، در سال 
سوم 15 درصد و از سال چهارم به بعد 2۰ درصد است.

البته درتبصره 3 موارد زير از پرداخت اين ماليات معاف 
هستند كه اين موارد عبارتند از اولين انتقال امالكي كه 
قبل از اجراي اين قانون خريداري شده باشند، اولين 
انتقال ساختمان هاي نوساز، كه از اخذ پروانه ساخت 
آن بيش از 5 سال نگذشته باشد، نقل و انتقال واحد 
مسكوني اصلي هر شخص حقيقي، يك بار در هر دو 
سال، نقل و انتقال به منظور وقف ملك و همچنين 
زماني كه قيمت فروش )انتقال دادن( مساوي با كمتر 

از قيمت خريد )به انتقال گرفتن( باشد.
در تبصره 4 اين طرح نقل و انتقال امالك مش��مول 
ماليات اين ماده از ماليات نقل و انتقال موضوع ماده 
)59( معاف است و اولين انتقال ساختمان هاي نوساز 
كه پس از اجراي اين ماده، پروانه س��اخت دريافت 
كنن��د، در صورتي ك��ه پنج س��ال از دريافت پروانه 
ساخت نگذشته باشد، از ماليات نقل و انتقال موضوع 
ماده )77( هم معاف است. براساس تبصره5، ظرف 
يك م��اه پس از تاريخ الزم االجراء ش��دن اين قانون 
سردفتران اسناد رس��مي و دفاتر مشاوره معامالت 
امالك موظف اند در هنگام تنظيم سند انتقال ملك 
يا حق واگذاري محل يا س��ند تعهد به انتقال ياحق 
واگذاري محل )قولنام��ه(، قيمت مورد معامله را بر 
اس��اس توافق طرفين معامله، با دق��ت و صراحت 
ثبت نموده و به امضاي طرفين برسانند. در تبصره ۶ 
اين طرح آمده است كه مبناي تعيين قيمت فروش 
تمامي امالك و خريد امالكي كه بعد از اجراي اين ماده 
خريداري شده اند، قيمت ثبت شده در سند انتقال يا 
سند تعهد به انتقال )قولنامه( است. قيمت مذكور، در 
كليه مراجع قضايي و اداري و در تعيين حق التحرير 
دفاتر اسناد رسمي، مبنا قرار مي گيرد. اما در تبصره 
9به اين موضوع اشاره شده است كه كليه درآمدهاي 
مالياتي موضوع اين ماده، به منظور تأمين مس��كن 
مهر جوانان و محرومان و پوشش بخشي از نرخ سود 
تسهيالت خريد خانه اولي ها و تسهيالت وديعه مسكن 
اجتماعي در اختيار بانك مسكن قرار گيرد و دولت 
مكلف اس��ت اقدام قانوني الزم را در خصوص نحوه 
تخصيص اين درآمد به مصارف مذكور به عمل آورد.

رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي استان 
تهران پس از حذف مسير ايران از برنامه پروازي سه 
شركت هواپيمايي خارجي، درباره آينده سفرهاي 
هوايي با وضعيت پيش آمده گف��ت: آينده نزديك 
صنعت هوانوردي مسافري بين المللي كشور در دست 

دو بخش خطوط داخلي و خطوط منطقه اي است. 
اب��اذري بيان كرد: خط��وط هوايي منطقه اي مانند 
شركت هاي هواپيمايي امارات، تركيش و قطر براي 
بازار ايران برنامه ريزي جدي اي دارند و با مش��كالت 
كاري در كشور مانند تحريم ها و بي ثباتي اقتصادي 
سازگاري بيشتري به نسبت خطوط اروپايي دارند. 
در نتيجه به احتمال زياد در بازار مي مانند و سهم بازار 
رها شده توسط ساير ايرالين ها را از آن خود مي كنند.

رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي استان 
تهران افزود: از س��وي ديگر شركت هاي داخلي كه 
قابليت پرواز بين الملل��ي دارند هم تالش مي كنند 
سهمي از اين بازار داشته باشند اما متاسفانه موانعي 
مانند ضعف ناوگان و مشكالت مديريتي و زيربنايي 
اجازه اين توس��عه به ويژه در مس��يرهاي طوالني را 
نمي دهد. او دو راه حل براي آسيب كمتر به شركت هاي 
هواپيمايي داخلي را در اين ش��رايط پيشنهاد كرد 
و اف��زود: با حمايت از خط��وط هواپيمايي داخلي و 
پايين نگه داشتن نرخ ها توسط شركت هاي داخلي 
با روش هاي هوشمندانه مي توان از اين شبه بحران با 

خسارت كمتر گذر كرد.
او ادامه داد: يكي از راه هاي برون رفت از اين مش��كل 
بحراني، تعريف بازارهاي جايگزين و تدوين مسيرهاي 

جديد گردشگري است.

مديركل برنامه ريزي و نظارت بر خدمات مسافري 
راه آهن از آغاز پيش فروش بليت قطارهاي مسافري 
حد فاصل اول تا 3۰ مهرماه 97 از س��اعت 11 صبح 

روز سه شنبه 13 شهريورماه سال جاري خبر داد.
 به گزارش روابط عمومي راه آهن جمهوري اسالمي 
ايران،  علي كاظمي منش  با اعالم اين خبر بيان كرد: 
پيش فروش بليت قطارهاي مس��افري حد فاصل 
97/۰7/۰1لغايت 97/۰7/3۰مهرماه از روز سه شنبه 

13 شهريورماه 97 آغاز خواهد شد.
او افزود: پيش فروش بليت قطارهاي مسافري، ساعت 
11صبح به صورت همزم��ان از طريق مراكز مجاز 
فروش بليت قطار در سراسر كشور و از طريق اينترنتي 

انجام مي شود.

با دستور جهانگيري وزارت راه و شهرسازي موظف شد امكان انتقال مركز سياسي از تهران را ظرف مدت 6 ماه بررسي كند 

در واكنش به فعاليت هاي سازمان نظام مهندسي استان تهران مطرح شد 

انتقال پايتخت در دستور كار دوباره دولت

خطر رانت خواري و بي قانوني در كمين نظام مهندسي 

گروه راه و شهرسازي     آزاده كاري| 
انتقال پايتخت يكي از موضوعات جلسه روز گذشته شورای 
ساماندهی مرکز سياسی و اداری کشور و تمرکز زدايی از 
تهران بود. در اين جلس��ه مقرر شد وزارت راه و شهرسازي 
ظرف ۶ ماه مطالعه و پژوهشي جامع و دقيق در خصوص 
امكان سنجي انتقال پايتخت اداري و سياسي كشور تدوين و 
آن را به دولت ارائه دهد. اين درحالي است كه در سال 94 پس 
از انتشار گزارش وزارت راه و شهرسازي درباره امكان سنجي 
انتقال پايتخت،  دولت به طور رسمي اين مساله را منتفي 

اعالم كرد و به ساماندهي تهران راي داد.
بحث انتقال پايتخت در كش��ورمان در ادوار گوناگون و به 
داليل مختلفي در دولت و س��اير نهادهاي مسوول مطرح 
شده است. براي نخس��تين بار اين موضوع در سال 1293 
شمس��ي و به داليلي غالبا سياس��ي و اقتصادي مطرح و 
شهر اصفهان به عنوان جايگزين تهران معرفي شد كه به 
دليل انجام يك س��ري اقدامات در بخش نوسازي شهري 
اين موضوع منتفي ش��د. بعد از انقالب نيز در سال 13۶8 
مطالعه اي درخصوص انتقال پايتخت صورت پذيرفت كه در 
نتيجه اين مطالعه به داليلي از قبيل هزينه هاي زياد، طوالني 
بودن فرآيند انتقال و عدم ثمربخشي اين طرح در كاهش 
جمعيت شهر تهران، طرح مذكور مورد تاييد كارشناسان 
قرار نگرفت. بعد از آن در سال 1377 نيز اين موضوع توسط 
وزارت مسكن و شهرسازي مطرح و با تمركز بر امكان سنجي 
انتقال مراكز سياسي از تهران مورد بررسي قرار گرفت. در 
آن زمان مكان يابي هايي هم انجام شد و چند نقطه هم كه 
مناس��ب ترين آنها اطراف گلپايگان و محالت و يك نقطه 
نزديك اقليد اس��تان فارس و حتي استان سمنان بود، در 
هيات دولت آن دوره مطرح شد. حتي برآوردهايي هم براي 
هزينه انتقال محاسبه شد اما در نهايت نتيجه اي حاصل نشد. 
در سال 138۶ نيز اين موضوع توسط مسووالن وزارت كار و 
وزارت كشور مورد توجه قرار گرفت و در ادامه در سال 1392 
مجلس شوراي اسالمي نيز به اين موضوع ورود پيدا كرد، اما 
در تمامي اين مراحل طرح مذكور موافقان و مخالفاني جدي 
داشته است. بحث انتقال پايتخت در بهمن سال1391 ابتدا با 
عنوان »انتقال پايتخت اداري-سياسي« با امضاي 52 نفر از 
نمايندگان در مجلس اعالم وصول شد اما در طول سال هاي 
92 و 93 كه بررس��ي آن در كميس��يون هاي تخصصي و 
صحن مجلس به جريان افتاد، تحت تاثير اعمال نظرهاي 
برخي مقامات وزارت راه وشهرسازي، شوراي شهر تهران و 
همين طور نمايندگان، نام و محتواي طرح تغييرات اساسي 
پيدا كرد به ط��وري كه در مرداد س��ال93، اين طرح با نام 
جديد »امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و 
ساماندهي و تمركززدايي از تهران« به تصويب مجلس رسيد.  
عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي از همان ابتداي تشكيل 
دولت يازدهم كه همزمان شده بود با آغاز بررسي طرح خام 
»انتقال پايتخت« در مجل��س، با حكم رييس جمهوري 
متولي پيگيري مطالعات طرح انتقال  پايتخت ش��د و در 
طول س��ال هاي 92 و 93 كارگ��روه وي��ژه اي را در وزارت 
راه وشهرسازي براي مطالعه و بررسي طرح انتقال پايتخت 
تشكيل داد تا تجربه ساير كشورها و سوابق تحقيقاتي كه در 

اين زمينه توسط نهادهاي مختلف از دهه ۶۰ تاكنون انجام 
شده اس��ت، گردآوري و طبقه بندي شود. آخوندي البته 
پيش از تشكيل دولت يازدهم گفته بود: »انتقال پايتخت 
پروژه بسيار  گران قيمتي است كه هزاران هزار ميليارد تومان 

هزينه دارد«. 
از طرفي، برخي اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري 
چندان موافق »انتقال پايتخت« نبودند و در نهايت در سال 
94 وزارت راه و شهرسازي با انتشار گزارشي 239 صفحه اي 
به جزئيات انتقال پايتخت در ايران شامل تاريخچه تغيير 
مركز سياسي كشور، بررسي نمونه هاي موردي و تجربه هاي 
جهاني، مشكالت شهرهاي بزرگ و تالش براي ساماندهي 
آنها پرداخت. با ارايه اين گزارش در نشس��تي به رياس��ت 
مع��اون اول رييس جمهور اعضا با اتفاق نظر با تغيير مركز 
سياسي كش��ور مخالفت كردند و پرونده انتقال پايتخت 

رسما بسته شد.
بسياري از كارشناسان معتقدند، انتقال پايتخت نيازمند 
هزينه هاي بسيار س��نگين است و با وجود هزينه هاي باال 
كمكي به حل مش��كالت تهران نيز نخواهد كرد. حسين 
هاشمي، استاندار وقت تهران در سال 94 گفته بود كه اين 

انتقال 1۰۰ ميليارد دالر پول مي خواهد.
 در مجموع طي 2۰ س��ال اخير، چند مصوبه دولتي كه با 
اعمال آنها قرار بود »ش��به انتقال« از پايتخت اتفاق بيفتد 
نيز به اج��را درآمد. در قالب اين مصوبات كه نمونه آخر آن 
در دولت دهم به تصويب رس��يد، مقرر شده بود كاركنان 
يكسري از دستگاه ها، نهادها و سازمان هاي دولتي مستقر 
در تهران به شهرهاي ديگر منتقل شوند و براي اين مهاجرت 
معكوس، مشوق واگذاري زمين و مسكن و افزايش حقوق 
نيز در نظر گرفته شد اما بعد از مدتي، اجراي آنها با شكست 
مواجه شد.براي مثال شاهد بوديم با انتقال سازمان ميراث 
فرهنگي به شيراز در دوره هاي پيشين اين سازمان كاركرد 
اصلي خود را از دست داد. در عين حال مردم را با زور و فشار 
نمي توان به شهري ديگر منتقل كرد زيرا اصلي ترين دليلي 

كه باعث تمركز در تهران شده، اشتغال است.
با وجود منتفي شدن انتقال پايتخت اما در اين مدت بارها 
مسووالن و كارشناسان دولتي و شهري بر انتقال پايتخت 
تاكيد داشته و آن را راه حل مناسبي براي حل معضالت و 
مشكالت بي پايان شهر تهران مي دانند. هر چند نمايندگان 
مجلس در س��ال 94 با انتقال پايتخت مخالفت كردند اما 
همزمان مصوبه ساماندهي پايتخت را به تصويب رساندند.
اما واقعيت اين اس��ت كه اكنون مشكالت تهران به قدري 
پيچيده شده كه به نظر مي رسد نمي توان به ساماندهي آن 

در كوتاه مدت اميد داشت.
نبود مديريت بحران در اين كالن ش��هر كه سال هاس��ت 
انتظار زلزله 7 ريشتري را بر دوش مي كشد، وجود 5 هزار 
هكتار بافت فرسوده،  ساختمان هاي بلند ناايمن، برج هاي 
بلندي كه در كوچه پس كوچه هاي باريك ساخته شده اند، 
كمبود تجهيزات آتش نش��اني و هزاران مشكل كوچك و 
بزرگ ديگر زندگي در اين شهر را ناايمن كرده است. اخيرا 
نيز بحث احتمال فعال ش��دن آتش فشان دماوند در كنار 
مشكالت اقتصادي و گراني ها، بر نگراني ها دامن زده است. 

از سوي ديگر، ش��هرداري تهران با مشكالت عديده مالي 
مواجه اس��ت و بدهي 52 هزار ميليارد توماني اين نهاد كه 
معادل بودجه 3 سال شهرداري است، باعث شده تا عمال اميد 
چنداني براي نجات تهران وجود نداشته باشد. شايد به همين 
دليل است كه معاون اول رياست جمهوري روز گذشته بار 
ديگر موضوع انتقال پايتخت را مطرح كرد و از وزارت راه و 
شهر سازي خواست تا مجدد و ظرف ۶ ماه مطالعات مربوط 

به امكان سنجي انتقال پايتخت را انجام دهد.

   اقامت 25 درصد جمعيت در تهران
اسحاق جهانگيري با اشاره به مشكالت و مسائل تهران بزرگ 
و شهرهاي اطراف گفت: حدود يك چهارم جمعيت كشور 
در تهران بزرگ ساكن هستند و نمي توان مسائل انباشته 
شده و مش��كالت اين ميزان از جمعيت را ناديده گرفت و 
از آن چشم پوشي كرد.معاون اول رييس جمهور با تاكيد 
بر اينكه ساماندهي وضعيت فعلي تهران نيازمند مديريت 
جامع و يكپارچه است، اظهار كرد: بايد تدابير و راهكارهايي 
براي حل مشكالت حمل و نقل تهران و شهرهاي اطراف 
آن بينديشيم و برنامه اي قابل اجرا جهت خروج صنايع از 
ش��هر به خارج از شهر تدوين كنيم.  وي همچنين با اشاره 
به تكليف قانوني براي انتقال مركز سياسي و اداري كشور به 
خارج از تهران تصريح كرد: حتي اگر انتقال پايتخت و مركز 
سياسي و اداري كشور به خارج از تهران انجام شود، باز هم از 
اهميت و جايگاه تهران كاسته نمي شود و به جهت جمعيت 
بزرگي كه در تهران بزرگ ساكن هستند، ساماندهي تهران 
بايد همچنان در دستور كار و به عنوان يكي از موضوعات و 

اولويت هاي اصلي مديريت كشور مطرح باشد. 
جهانگيري مديريت شهر بزرگي چون تهران را در شرايط 
بحراني ياد آور ش��د و تاكيد كرد: همواره مديريت تهران 
در ش��رايط بحران احتمالي يك��ي از دغدغه هاي اصلي و 
مهم مسووالن كشور اس��ت، بنابراين نمي توان نسبت به 
ساماندهي منطقه شهري تهران صرف نظر از اينكه اساسًا 
پايتخت اداري و سياس��ي كشور به مكان ديگري منتقل 
بشود يا نش��ود، بي تفاوت بود. در اين جلسه كه وزراي راه و 
شهرسازي، نيرو، اطالعات، رييس سازمان حفاظت محيط 
زيست، شهردار تهران، رييس شوراي اسالمي شهر تهران 
و برخي نمايندگان مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي 
نيز حضور داشتند، نماينده وزارت راه و شهرسازي گزارشي 
از مطالعات انجام شده در خصوص طرح ساماندهي منطقه 
شهري تهران � كرج ارايه كرد و ضمن تشريح وضع كنوني 
تهران بزرگ و شبكه سكونتگاه هاي شهري و روستايي اين 
منطقه، پيشنهاداتي را جهت ساماندهي تهران و برون رفت 

از مشكالت فعلي اين ابرشهر مطرح كرد.
همان طور كه عنوان شد، انتقال پايتخت سياسي و اداري 
كشور دومين دستور جلسه مطرح شده در اين نشست بود 
كه در اين خصوص گزارش هايي از سوي مركز همكاري هاي 
تحول و پيشرفت رياست جمهوري و نيز نماينده وزارت راه و 
شهرسازي ارايه شد و موضوع انتقال پايتخت اداري و سياسي 
كشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . در نهايت مقرر 
شد وزارت راه و شهرسازي با استفاده از نظرات و ديدگاه هاي 
صاحب نظران دانشگاه، دستگاه هاي ذي ربط و تجربيات 
ساير كشورها ظرف ۶ ماه مطالعه و پژوهشي جامع و دقيق 

در خصوص امكان سنجي انتقال پايتخت اداري و سياسي 
كشور تدوين و آن را به دولت ارايه دهد.

  يكي از سخت ترين تصميم هاي دولت 
نظرات متفاوتي در خصوص انتق��ال پايتخت وجود دارد. 
پيش از اين محمد مهدي برادران، كارش��ناس شهري در 
گفت وگو با »تعادل« عنوان كرده بود كه اين موضوع يكي از 
سخت ترين تصميمات دولت محسوب مي شود و تا زماني 
كه همه اركان به يك انسجام و جمع بندي نرسند، عملي 
نخواهد شد. به گفته وي براي اين منظور ابتدا بايد آمايش 
س��رزمين انجام و مشخص شود كه چه شهري را مي توان 
جايگزين تهران كنيم. همچنين ممكن است در ابتداي كار 
به دليل تمركز سياسي واقتصادي توامان در تهران، مديريت 
اين شهر دچار چالش هاي مختلف شود اما در نهايت به نفع 
تهران خواهد بود. به گفته برادران يكي از مهم ترين فوايد اين 
كار تمركز زدايي از تهران است و شهر تهران خلوت تر خواهد 
شد. همچنان كه اين شهر مي تواند رويكردهاي اجتماعي 
و اقتصادي خودش را داشته باش��د اما مباحث مربوط به 
دولت و سياست كشور بايد جابه جا شود. براساس پدافند 
غيرعامل نيز اين جابه جايي الزامي است. زيرا در اين صورت 
آسيب پذيري كشور كاهش خواهد يافت. عالوه بر اين حجم 
زيادي از درآمد كش��ور به دليل وجود سازمان ها، نهادها، 
وزارتخانه ها و سفارتخانه ها در تهران هزينه مي شود و همين 
امر باعث ايجاد شكاف طبقاتي بين تهران و ساير شهرها شده 
بنابراين در صورت انتقال پايتخت بحث هايي نظير شكاف 

طبقاتي نيز بهبود خواهد يافت.

گروه راه و شهرسازي|
اختالف ميان س��ازمان نظام مهندس��ي و وزارت راه و 
شهرس��ازي از دي ماه سال گذشته و با ابالغ نخستين 
بخشنامه وزيرراه و شهرسازي درباره لغو دريافت حق 5 
درصدي مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسي 
آغاز شد و با ابالغ دومين بخشنامه كه مربوط به بحث 
تعارض منافع موجود ميان رابطه برخي سازمان هاي 

دولتي با نظام مهندسي ساختمان بود، شدت گرفت.
البته جلس��اتي ميان مسووالن ارشد س��ازمان نظام 
مهندسي و مسووالن وزارت راه و شهرسازي براي حل 
اختالف ها برگزار ش��د اما نتيجه قابل قبولي به همراه 
نداشت، در اين ميان و با شدت گرفتن بحث و جدل ها 
در ارديبهش��ت ماه س��ال جاري پروانه اشتغال به كار 
حسن قربانخاني، رييس سابق سازمان نظام مهندسي 
استان تهران به دليل عدم اجراي ابالغيه هاي وزيرراه 
و شهرسازي به دس��تور عباس آخوندي تعليق شد و 
احمد خرم فعاليت خود را به عنوان رييس سازمان نظام 

مهندسي استان تهران آغاز كرد.
رييس جديد سازمان نظام مهندسي استان تهران كه در 
چندماه اخير واكنش مستقيمي نسبت به ابالغيه هاي 
وزيرراه و شهرسازي نشان نداده بود درروزهاي گذشته 
نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد و اعالم كرد كه 
سازمان نظام مهندسي به شيوه گذشته ادامه مي دهد، 
او از خروج آيين نامه كنترل س��اختمان از دستور كار 
دولت هم خب��ر داد، همين اظهار نظرها اختالف ميان 
سازمان نظام مهندس��ي و وزارت راه و شهرسازي را بار 
ديگر به اوج رساند؛ به گونه اي كه مديركل دفتر توسعه 

مهندس��ي س��اختمان وزارت راه با برگزاري نشستي 
خبري به اظهارت اخير احمد خرم واكنش نشان داد؛ 
منوچهر شيباني با بيان اينكه آيين نامه كنترل ساختمان 
از دستور كار دولت خارج نش��ده است، گفت: وزير راه 
و شهرس��ازي به موضوع تخلف مالي نظام مهندس��ي 
ساختمان تهران وارد شده و طي روزهاي اخير دستورات 

الزم در اين زمينه را ابالغ مي كند.
او اظهار كرد: برخ��ي اظهارنظرها درباره اين آيين نامه 
به دليل عدم اش��راف و اطالع كافي است و نه تنها اين 
آيين نامه از دستور كار خارج نشده، بلكه 7 نوع عنوان 
آسيب شناس��ي در اين آيين نامه انجام و پيش نويس 

تهيه شده است. 
شيباني در خصوص داليل مخالفت با اين آيين نامه گفت: 
در هيچ قانوني س��ازمان هاي نظام مهندسي به عنوان 
ناظر ساخت و سازها معرفي نش��ده است. آيا قرارداد با 
اكراه صحيح اس��ت، روش كنوني با هيچ اصل و منطق 
مديريتي سازگار نيست كه مهندس توسط يك نهاد 
حرفه اي انتخاب شود و مشخص نباشد كه اين شخص در 
برابر كارفرما، نظام مهندسي يا شهرداري پاسخگو باشد.

او تاكيد كرد: الزام اجراي ساختمان توسط افراد داراي 
صالحيت قانوني اس��ت، اما در عمل بعضا برخي از اين 
افراد امضاي خود را فروختند و شغلي به نام ناظر صوري 
به وجود آمد. مديركل دفتر توسعه مهندسي ساختمان 
وزارت راه با بيان اينكه سازمان نظام مهندسي عالوه بر 
اينكه نتوانست اين روند را اصالح كند بلكه روند نادرست 
را ادامه داد، اظهار كرد: مجري ساختمان بايد حتما داراي 

صالحيت باشد.

شيباني اظهار كرد: آيين نامه كنترل ساختمان درصدد 
ايجاد مسووليت محوري به جاي انسان محوري است، 
اين آيين نامه باعث ارتقاي جايگاه مهندسان در جامعه 
مي شود، اينكه مهندسان مسووليت كار خود را بپذيرند و 
ضوابط ساخت و سازها را اجرا كنند. در حال حاضر مالك 
بايد براي ساخت يك ساختمان با 23 مهندس قرارداد 
امضا كند، كجاي دنيا را س��راغ داريد چنين ترتيباتي 
در ساخت و سازها وجود داشته باشد، اين فرآيندهاي 

پيچيده منجر به ايجاد فساد مي شود.

  شيوه كشف برداشت هاي غيرقانوني 
رييس هي��ات نظارت هش��تمين دوره انتخابات اعضاي 
هيات مديره هاي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان 
استان ها با اشاره به برداشت غيرقانوني از حساب سازمان 
نظام مهندس��ي ساختمان اس��تان تهران از آن به عنوان 
»س��وء جريان مالي« ياد كرد و گف��ت: در اين ماجرا 7.۶ 
ميليارد تومان از حساب س��ازمان نظام مهندسي استان 
تهران برداشت شده كه با اطالعات اوليه برخي مهندسان 
توسط مديركل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه 
و شهرسازي كشف شد و پيگيري آن از اين دفتر شروع شد. 
شيباني با بيان اينكه اين برداشت غيرقانوني بالفاصله به 
مراجع ذي صالح گزارش شد و از ادامه آن جلوگيري به 
عمل آيد، اظهار كرد: برخي ادعا مي كنند اين تخلف را 
به صورت داخلي كشف كرده اند كه خالف واقع است. 
اگر وزارت راه و شهرسازي مداخله نمي كرد چه بسا اين 

روند همچنان ادامه داشت.
او با بيان اينكه اين 7.۶ ميليارد تومان به حساب 2 نفر 

تشکيل دیوان عدالت شهری تا پایان دوره شورای پنجم
عضو شورای شهر تهران، ازتشکيل ديوان عدالت شهری تا 

پايان دوره شورای پنجم خبر داد.
به گزارش مهر، مجيد فراهانی، رييس کميته بودجه و نظارت 
مالی در اولين نشس��ت خبری کميسيون برنامه و بودجه 

در سال 97 به ارائه گزارش يک ساله اين کميته پرداخت.
فراهانی تصريح کرد: تالش های زيادی برای ايجاد شفافيت 
در ارزيابی برنامه ريزی و نظارت مالی داش��ته ايم، از اين رو 
انتخاب حسابرسان مناطق به شکل شفاف و چند مرحله ای 
و با اعالم در روزنامه انجام شد و طی آن رقابت واقعی شکل 
گرفت که قيمت شکنی نسبت به سال های گذشته صورت 

گرفته و حسابرسان خبره تر وارد پروسه شدند.همچنين ذی 
حسابان منتخب شورا قبل از خرج و حين خرج در مناطق 
مستقر شدند که مراحل انتخاب آن با دقت صورت گرفت و 
به تصويب شورای شهر رسيد. فراهانی افزود: فرايند انتخاب 
ذيحسابان جهت قبل از خرج و حسابرسان برای بعد از خرج 
به شکل نهادمند صورت گرفت، از اين رو نظام نامه انتخاب 
حسابرس و نظام نامه انتخاب و نظارت بر عملکرد ذی حساب 
را تدوين کرديم  که اين دو نهايتا سبب می شود تا گام مهمی 
برای تشکيل ديوان محاسبات شهری که جزو وعده های 
ما بوده است برداريم و اميدواريم تا انتهای دوره اين ديوان 

عدالت شهری راه اندازی شود، چرا که پيش نياز آن ايجاد 
شده اس��ت. رييس کميته بودجه و نظارت مالی شورای 
شهر در رابطه با ساير فعاليت های اين کميته اظهار کرد: 
گزارش بررسی وضعيت پيشرفت پروژه ها، گزارش بررسی 
بودجه سال های گذشته و بررسی و نظارت بر بودجه سال 
97 اهميت دارد که در زمره فعاليت های اين کميته مورد 
بحث و بررس��ی بوده است. رييس کميته بودجه و نظارت 
عنوان کرد: در اين رابطه شهردار منطقه گفت که مقرر شده 
تا برون س��پاری صورت بگيرد اما برون سپاری در شرايط 
کنونی برای سازمانی که تورم نيرو دارد، معقول نخواهد بود 

و بايد هزينه ها را کاهش داد. رييس کميته بودجه و نظارت 
شورای شهر تهران در رابطه با تحقق بودجه 97 شهرداری 
تهران گفت: طی آخرين آمار تا ابتدای شهريور 97، مجموع 
تحقق بودجه، 8۰ درصد به صورت نقد و غير نقد بوده است؛ 
البته در حوزه درآمد های نقدی حدود 1۰3 درصد تحقق 

بودجه داشته ايم و در اين مورد از برنامه ها جلوتر هستيم.
وی در رابطه با رش��د 1۰3 درصدی بودجه نقد شهرداری 
بيان کرد: دليل اين رشد، مصوبه شورا برای کاهش تخفيفات 
شهرسازی به سود بانکی و محدود شدن تقسيط ها بوده 
اس��ت که تا عملی ش��دن آن، مردم پرداخت های زيادی 

داشته اند و تاثير اين تغيير در هفته آخر مرداد ماه بوده از اين 
رو ورودی باال در درآمدهای شهرسازی داشتيم که تکرار 

نخواهد شد و در ماه های آينده کمتر می شود.
رييس کميته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با بيان 
مشکالت تحقق بودجه در حوزه غير نقدی گفت: مشکل 
اصلی ما تحقق بودجه غير نقد است چرا که در بحث انحالل 
کارگزاری ها و تهاترها با مشکل جدی مواجه هستيم و در 
پنج ماه اول سال 1۰ درصد محقق شده که برگشت سازمان 
امالک و مستغالت را در دستور کار قرار داده ايم و اميدواريم 

اين مشکل رفع شود.

واريز شده بود، يادآور شد: دوره برداشت حدود 25 روز و 
در قالب 14 فقره چك صورت گرفته است. اين چك ها 
دو امضا داش��ته كه ظاهرا يك��ي از چك ها با يك امضا 

پرداخت شده است.
مديركل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و 
شهرسازي تاكيد كرد: اينكه گفته شده تخلف مالي در 
حد كاركنان بوده، واقعيت ندارد مگر مي ش��ود رييس 
نظام مهندس��ي يا خزان��ه دار س��ازمان از اين موضوع 

بي خبر باشد.
او تاكيد كرد: اين قبيل اظهارات فرافكني است و ضمن 
اينكه ادعاي جعل امضا بايد ثابت ش��ود. چگونه امضا 
جعل شده، 7.۶ ميليارد تومان از حساب سازمان نظام 

مهندسي خارج مي شود و كسي متوجه آن نمي شود.
ش��يباني با بيان اينكه وقتي س��ازمان نظام مهندسي 
ساختمان استان تهران نمي تواند كنترل امضاها را به 
درستي انجام دهد چگونه ادعاي كنترل ساختمان را 
دارد، اظهار كرد: بر اساس اعالم سازمان نظام مهندسي 
استان تهران در 5 ماه اول امسال خزانه دار 1۰۰ ميليون 
تومان و رييس س��ازمان 7۰ ميلي��ون تومان دريافتي 
داشته اند. همچنين سال قبل خزانه دار سازمان 11۰ 
ميلي��ون تومان و ريي��س وقت 23۰ ميلي��ون تومان 

دريافتي داشته اند.
مديركل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و 
شهرسازي همچنين با اشاره به تعليق رييس سابق نظام 
مهندسي ساختمان استان تهران،  گفت: اين اقدام وزير 
به دليل عدم توجه به ابالغيه هاي وزير راه و شهرسازي 
بوده كه يك ابالغيه هم نبوده است، رييس قبلي به دليل 
عدم توجه به 3۰ ابالغيه و اطالعيه وزير راه و شهرسازي 

در 12 موضوع تعليق شد.

  دستگاه بروكراتيك آلوده به رانت
موضع گيري منفي نسبت به چگونگي فعاليت سازمان 

نظام مهندس��ي تنها به وزارت راه و شهرسازي برنمي 
گردد، بلكه رييس شوراي شهر تهران هم درباره خطر 
تبديل شدن نظام مهندسي به يك دستگاه بروكراتيك 
آلوده به رانت هش��دار داد. محسن هاشمي در نشست 
ارزيابي و آسيب شناسي قانون نظام مهندسي در ارتقاي 
كيفيت ساخت وساز شهر تهران گفت: نظام مهندسي 
مرجع تضمين كيفيت صنعت س��اختمان محسوب 
مي ش��ود، صنعتي كه مطابق با برآوردهاي رسمي 3۰ 
درصد از س��رمايه ملي را به خود اختص��اص داده و 13 
درصد از اشتغال را به طور مستقيم و حدود 2۰ درصد از 
مجموعه اشتغال كشور را به طور مستقيم وغيرمستقيم 
تامين مي كند. رييس ش��وراي ش��هر ادام��ه داد: نرخ 
مشاركت بسيار پايين در انتخابات نظام مهندسي كه 
تنها در حد 1۰ درصد است، يكي از عالئم هشدار دهنده 
فاصله گرفتن نظام مهندسي با ماهيت مدني و مردم نهاد 
خود مي باشد. او افزود: مقايسه نرخ مشاركت در انتخابات 
نظام پزشكي با نظام مهندسي با وجود انتقاداتي كه به 
عملكرد سازمان نظام پزشكي و برگزاري انتخابات آن از 
سوي منتقدين وارد شده بود نشان مي دهد كه مشاركت 
در انتخابات نظام پزشكي معادل 25 درصد يعني شركت 
كردن 53 هزار عضو از 213 هزار عضو نظام پزشكي است 
كه اين مش��اركت سه برابر نسبت شركت در انتخابات 
نظام مهندسي استان تهران كه 8 درصد بوده، مي باشد.

هاشمي گفت: در هيات مديره اعضاي فعلي نظام مهندسي 
هم نصاب رأي حدود 15۰۰ رأي از تشكلي با بيش از يكصد 
هزار عضو است، يعني افراد با رأي كمتر از دو درصد كل اعضا 

به عنوان هيات مديره انتخاب مي شوند.
رييس ش��وراي ش��هر اظهاركرد: در حوزه جامعه هم 
وضعيت مقبوليت و اعتماد به نظام مهندسي، شرايط 
مطلوبي ندارد و نارضايتي و بي اعتمادي قابل توجهي به 
رعايت كيفيت و اخالق حرفه اي توسط مهندسان ناظر 

در بين ساكنان و سازندگان وجود دارد.
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جزييات تزريق مالي به صنعت

صادرات شكر ممنوع شد

الزام مصرف كنندگان فوالدي 
به ثبت نام در »بهين ياب« 

تاكيد برهمكاري صنعتي
با اتريش 

شاتا | از ابتداي طرح رونق توليد تاكنون 211.4 
هزارميليارد ريال تسهيالت به واحدهاي متقاضي 
پرداخت شده است. اين تسهيالت به 29 هزارو 
363 واحد صنعتي واجد شرايط در سراسر كشور 
پرداخت شد كه اس��تان تهران با دريافت 28.4 
هزار ميليارد ريال در صدر و س��پس استان هاي 
اصفهان با 18.8 هزار ميليارد ريال و البرز با 13هزار 
ميليارد ريال در رتبه هاي بعدي دريافت بيشترين 
تسهيالت رونق توليد قراردارند. اين درحالي است 
كه استان گيالن با 2317 واحد بيشترين تعداد 
واحد دريافت كننده تسهيالت را داراست و سپس 
اصفهان با 2086 و همدان با 2040 واحد متقاضي 
دريافت كننده تسهيالت در رديفهاي بعدي قرار 
دارند. آمار كلي نش��ان مي دهد، در مجموع 44 
هزارو 451 متقاضي از سراسر كشور در اين طرح 
ثبت نام كرده اند از اين تعداد 20571 متقاضي به 
بانك معرفي شدند و به 10964 واحد در فرآيند 
رونق توليد تس��هيالت پرداخت شد. تسهيالت 
پرداختي مستقيم بانك ها نيز به 18 هزار و399 
واحد بوده است. از مجموع تسهيالت پرداختي به 
واحدهاي واجد شرايط 93.3 هزار ميليارد ريال 
تس��هيالت از طريق فرآيند رون��ق توليد و 118 
هزارميليارد ريال تسهيالت پرداختي مستقيم 
بانك ها بوده است. بيشترين تقاضا براي دريافت 
تسهيالت رونق توليد نيز از استان هاي مازندران، 

آذربايجان شرقي وآذربايجان غربي بوده است.

براساس نامه رييس كارگروه تنظيم بازار، صادرات 
شكر ممنوع شده و اين موضوع به گمركات ابالغ 
شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم 
كرد: صادرات ش��كر ممنوع است. بر اين اساس 
وزارت صنعت در نامه اي به مديركل دفتر صادرات 
گمرك ايران اعالم كرده به پيوست بند 3 دستور 
دوم تصميمات كارگروه تنظيم بازار موضوع نامه 
ش��ماره 60.145428 مورخ 97.6.3 مقام عالي 
وزارت متبوع و رييس كارگ��روه تنظيم بازار در 
مورد ممنوعيت صادرات شكر جهت اطالع و ابالغ 

به گمركات اجرايي ارسال مي گردد. 

شاتا |كليه مصرف كنندگان محصوالت فوالدي 
و فلزات غير آهني ب��راي خريد ملزم به ثبت نام 
در سامانه بهين ياب ش��دند. معاون امور معادن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد: كليه 
واحد هاي صنعتي مص��رف كننده محصوالت 
فوالدي و فلزات غير آهني صرف��ا با ثبت نام در 
سامانه بهين ياب مي توانند از بورس كاال خريد 

كنند.
جعفر س��رقيني گفت: باتوجه ب��ه اينكه مالك 
خريد ف��والد و فلزات غير آهن��ي در بورس كاال 
فعال فقط ليس��ت خريداران سال هاي گذشته 
است و عمال ممكن اس��ت تعدادي از آنان امروز 
جزو مصرف كنندگان واقعي نباشند و بر عكس 
واحد هاي توليدي مصرف كننده واقعي فلزات به 
دليل عدم خريد در سنوات گذشته از بورس كاال، 
امروز نتوانن��د از بورس خريد كنند، اين تصميم 
اتخاذ شده است. وي تاكيد كرد: مهلت ثبت نام 
در س��امانه مذكور تا  97/6/20است و پس از آن 
تاريخ صرفا ليست هاي سامانه بهين ياب مالك 
عمل بوده و هيچ استثنايي وجود نخواهد داشت. 
س��رقيني تصريح كرد: مصرف كنندگان فلزات 
بايد سريعا و تا20 شهريورماه سال جاري آخرين 
وضعيت خود را در س��امانه بهين ياب وارد كنند 
تا پس از بررسي هاي اس��تاني و راستي آزمايي 
اطالعات و پ��س از ارزيابي دفات��ر تخصصي در 
ستاد وزارت صنعت،  معدن و تجارت براي خريد 

به بورس كاال معرفي شوند.

سفير اتريش به همراه رايزن بازرگاني اين كشور 
در ديدار با معاون وزير و رييس هيات عامل ايدرو 
بر ادامه حمايت و همكاري وين براي پيش��برد 
هر چه بيشتر پروژه ها و توسعه روابط صنعتي و 
اقتصادي دو كشور تاكيد كرد. »اشتفان ُشلتس« 
سفير اتريش با تاكيد برادامه همكاري هاي وين 
با تهران گفت: دولت و نهادهاي دولتي مش��كل 
خاصي در ادامه فعاليت با طرف هاي ايراني ندارند 
و در خصوص ش��ركت هاي ب��زرگ و خصوصي 
اتريش��ي نيز بايد راه حل ه��ا و راهكارهايي ارايه 
گردد تا طرفي��ن بتوانند با وج��ود تحريم هاي 
حاضر به فعاليت خود ادامه دهند. رييس هيات 
عامل س��ازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 
در اين ديدار با اش��اره به خ��روج امريكا از برجام 
گفت: كش��ورهاي اروپايي بايد هر چه سريعتر 
تكليف ادامه همكاري ها و پروژه هاي در جريان را 
مشخص كنند. منصور معظمي بر نقش آفريني 
بيشتر اتريش به عنوان مسوول دوره اي اتحاديه 
اروپا جهت انسجام بخش��ي به روابط با ايران به 
عنوان ظرفيتي مهم اشاره كرد و اقدامات ملموس 
و انعطاف  پذيرتر را خواستار شد. معظمي با اشاره 
به نحوه همكاري بانكي و مالي و چگونگي فاينانس 
پروژه ها گفت: بانك مركزي ايران آمادگي الزم 
براي حمايت و همكاري براي فاينانس پروژه ها 
را دارد. در اين ديدار همچنين پيشنهاد برگزاري 
همايش مشترك صنعتي بين دو كشور با هدف 
آشنايي بيشتر با توانايي ها و ظرفيت هاي صنعتي 
و سرمايه گذاري دو جانبه مطرح و مورد استقبال 

واقع شد .

رييس شوراي رقابت پيشنهاد داد 

سه شرط براي  فروش خودرو 
گروه خودرو |

»عرض��ه و فروش خ��ودرو به بازار مش��روط ش��ود.« اين 
پيشنهادي بود كه از سوي رييس شوراي رقابت به منظور 
كاستن از التهابات بازار اين محصول مطرح شد. بر اساس 
چنين پيشنهادي، خريداران بايد سه شرط الزم براي ثبت 
نام و دريافت خودرو را دارا باش��ند. براساس شرط نخست 
يك فرد فقط با يك كد ملي در س��ال بتواند خريد خود را 
انجام دهد. دومين شرط اين است خريدار بايد سنش از 18 
سال باالتر باشد. اما براساس شرط سوم، مدت يكسال اجازه 
فروش داده نشود و فقط از طريق قرعه كشي خودرو به مردم 
فروخته شود. به گفته رضا شيوا، اگر اين پيشنهاد مصوب 
شود، در پيش فروش جديد اجرا خواهد شد. اما اوج گرفتن 
قيمت خودرو در هفته هاي اخير، واكنش��هاي زيادي را به 
همراه داشت، به همين منظور، مقرر شد كه دو خودروساز 
بزرگ يعني سايپا و ايران خودرو با عرضه محصوالتشان به 
بازار، ترمز جهش قيمت اين محصول را در بازار بكش��ند. 
البته روز گذشته نيز قرار بود كه شوراي رقابت در تازه ترين 
نشس��ت خود، موضوع افزايش قيمت خودرو را در دستور 
كار قرار دهد كه اين موضوع به تعويق افتاد. بنا به توضيحات 
يك عضو از شورا، علت اين تعويق، ارسال نامه شوراي رقابت 
به بانك مركزي براي اعالم نرخ تورم بخشي 5 ماهه نخست 

سال جاري است كه هنوز اعالم نشده است. 

    خودرويي به بازار عرضه نمي شود!
برخي اخبار حاكي از اين بود كه در پي افزايش قيمت خودرو 
در بازار آزاد، خودروسازان نيز   روي محصوالت خود افزايش 
قيمت را اعمال كرده اند كه اين خبر از سوي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تكذيب شد. بنابر اعالم روابط عمومي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، گزارش هاي رسيده از شركتهاي 
عمده خودروساز كش��ور حاكي از آن است كه محصوالت 
ايران خودرو و سايپا نه تنها هيچ افزايش قيمتي نداشته، 
بلكه تالش آنها ب��راي تاثيرگذاري بر قيمت س��وداگرانه 
خودرو هر روز بيشتر خواهد شد. از آن سو، صحبت از عرضه 
و پيش فروش مجدد خودرو توس��ط خودروس��ازان براي 
پاس��خ به تقاضاي خودرو و كنترل قيمت اين محصول در 
بازار آزاد، خبر خوبي بود كه طي يكي، دو روز اخير توانست، 
تا حدي ترمز افزايش قيمتها در بازار را بكشد. البته فعاالن 
بازار خودرو برنامه هاي پيش فروش خودرو در شرايط فعلي 
بازار را ناكارآمد توصيف كردند و خواس��تار آن ش��دند كه 
خودروس��ازان ابتدا به تعهدات پيشين خود در برابر مردم 

عمل كنند. 
البته چندي پيش سعيد باستاني، سخنگوي كميسيون 
صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي خبر از فروش 40 
هزار خودرو طي هفته جاري داد و اعالم كرد كه ثبت نام اين 
خودروها با قيمت روز و موعد تحويل 45 روزه انجام خواهد 
شد. باستاني ويژگي هاي ديگر اين طرح را ثبت نام براساس 
كد ملي مشتريان و ممنوعيت نقل و انتقال خودرو از طريق 
صلح تا يك سال، عنوان كرده بود. اما توضيحات دبير انجمن 
خودروسازان در اين باره نش��ان مي دهد كه »سايپا« قرار 
است 20 هزار دستگاه خودرو پيش فروش جديد را انجام 
دهد كه گفته شده در اين هفته صورت خواهد گرفت، اما 
»ايران خودرو« نيز 10 هزار خودرويي را كه براي آن ثبت نام 
شده و ناقص بوده اند را تكميل كرده و تحويل دهد. اين در 
حالي اس��ت كه به گفته رييس اتحاديه نمايشگاه داران و 
فروشندگان خودرو، پيش فروش خودروها بايد شرايط و 

ضوابط خاص خود را داشته باشد و در حالي كه خودروسازان 
به تعهداتي كه در گذشته ايجاد كرده اند، پاسخ نداده و خودرو 
تحويل مشتريان نشده، صحبت از پيش فروش نبايد مطرح 
شود. سعيد موتمني همچنين در مورد كاهش 11 ميليون 
توماني قيمت خ��ودرو پرايد در روزهاي گذش��ته در بازار 
اظهار كرده كه حدود 25 روز است كه قيمتها بدون حساب 
و كتاب باال رفته و وقتي چنين باشد، بي حساب و كتاب هم 
پايين مي آيد. به گفته اين فعال صنفي، بازار امروز خودرو در 
دست واسطه ها قرار گرفته و مصرف كنندگان واقعي و حتي 
سرمايه گذاران در چنين قيمت هاي كاذبي خريد نمي كنند. 
رييس انجمن قطعه سازان استان البرز با بيان اينكه بخش 
زيادي از نقدينگي سرگردان در كشور به سمت بازار خودرو 
آمده است گفت: به همين دليل اگر 20 هزار خودرويي كه 
سايپا اعالم كرده به فروش خواهد گذاشت وارد سايت خريد 
شود تمام آن ظرف مدت 15 دقيقه به فروش خواهد رفت. به 
گفته او، مشكل اين است كه خودرو به بازار عرضه نمي شود، 
در صورتي كه چنانچه به تعداد 200 دستگاه انواع خودرو به 
بازار عرضه شود، كاهش دست كم 30 درصدي قيمت ها را 

به دنبال خواهد داشت.
اما در مقابل، توليدكنندگان خودرو و قطعه سازان يكي از 
علل گراني خودرو را، ش��وراي رقابت مي دانند. بطوري كه 
دبير انجمن خودروس��ازان معتقد است؛ راهي كه شوراي 
رقابت در س��ال هاي گذشته انتخاب كرده كارساز نبوده و 
حاش��يه هاي بازار خودرو را افزايش داده است. به گفته او، 
قيمت هر كااليي را عرضه و تقاضا مش��خص مي كند، اگر 
خودروهاي پيش ف��روش در زمان تحويل به اندازه قيمت 
حاش��يه بازار مابه التفاوت شان از س��وي خريدار پرداخت 
مي شد، اين مشكالت به وجود نمي آمد و بخش عمده اي از 
اين تقاضا از بين مي رفت، چرا كه تقاضاي كاذب به دنبال 

اختالف قيمت با حاشيه بازار و سود است. 
احمد نعمت بخش طي اظهاراتي، راه درست را اين مي داند 
كه خودرو در حاشيه بازار فروخته شود بنابراين اگر تجربه 
دهه هفتاد كه فروش خودرو در حاش��يه ب��ازار بود، انجام 
شود قيمت ها كاهش خواهد يافت و مردم به صورت عادي 
مي توانند ثبت نام كنند. اگر فروش خودرو در حاشيه بازار 
انجام نشود بازهم قيمت خودرو افزايش خواهد يافت. او با 
بيان اينكه خودروسازان در سال 1395 نسبت به سال پيش 
از آن 40 درصد افزايش توليد، در 1396 نسبت به 1395، 15 
درصد افزايش توليد و در در دو ماهه امسال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 31 درصد افزايش توليد داشته اند، اظهار 
كرد: در واقع خودروسازان همواره به دنبال اين بوده اند كه با 
افزايش توليد، مانع افزايش قيمت خودرو شوند. دبير انجمن 
خودروسازان با بيان اينكه دليل بي كيفيتي خودرو شوراي 
رقابت است، تصريح كرد: در سه سال گذشته، شوراي رقابت 
7.1 درصد افزايش قيمت براي امس��ال به ما داده اند و دو 
افزايش قيمت 2.5 درصدي هم براي دو سال گذشته بوده 
است، يعني در سه سال بين 12 تا 13 درصد افزايش قيمت 
داده اند. در صورتي كه تمام مواد اوليه توليد خودرو حداقل 

70 الي 80 درصد افزايش داشته است.
از سويي ديگر، برخي فعاالن بازار خودرو معتقدند كه روش 
ش��وراي رقابت موجب افت كيفيت و تعطيلي كارخانه ها 
شده؛ چراكه شوراي رقابت كاري غير از قيمت گذاري براي 
انحصار خ��ودرو كاري انجام نداده اس��ت. به گفته رييس 
انجمن قطعه سازان، بارها به ش��وراي رقابت توضيح داده 
شد كه براساس كيفيت خودرو و براي خودروهاي مختلف، 

قيمت قطعه فرق مي كن��د. اما رضا رضايي رييس انجمن 
قطعه سازان، در واكنش به سخنان رييس شوراي رقابت، 
افزود: قطعه ساز با شناس��نامه و استاندارد قطعه را توليد 
مي كند و كيفيت قطعه بر اساس آنچه خودروساز مشخص 

مي كند، كنترل مي شود.

    بررسي افزايش قيمت خودرو به تعويق افتاد
اين اظهارات در حالي مطرح ش��د كه روز گذشته قرار بود 
ش��وراي رقابت در تازه ترين نشست خود، بررسي قيمت 
خودرو با حضور مديران عامل دو شركت خودروساز را در 
دستور كار خود قرار دهد، اما تصميم گيري درباره افزايش 
قيمت خودرو به تعويق افتاد. يك عضو شوراي رقابت، دليل 
اين تعويق را ارسال نامه اين شورا به بانك مركزي براي اعالم 
نرخ تورم بخشي 5 ماهه نخست امسال عنوان كرد. از اين رو، 
پس از دريافت نرخ تورم، شورا در مورد تغييرات قيمت خودرو 
تصميم گيري خواهد كرد. ولي ملكي عضو شوراي رقابت 
در گفت وگو با تس��نيم، با بيان اينكه خودروسازان در اين 
جلسه توضيحاتي را در مورد افزايش قيمت خودرو و احتكار 
مطرح كردند، افزود: يكي از استداللهاي خودروسازان در 
افزايش قيمت و هزينه توليد، رش��د ن��رخ ارز بود و معتقد 
بودند، ب��ا افزايش قيمت مواد اوليه داخلي و نرخ ارز فروش 
خودرو با قيمت هاي فعلي براي آنها به صرفه نيست. به گفته 
او، خودروس��ازان احتكار خودرو را هم به صرفه ندانسته و 
اعالم كردند، روزانه بيش از 2 هزار خودرو توليد مي كنند 
كه احتكار اين رقم اصال منطقي نيس��ت البته تعدادي از 
خودروها در انبار شركتها به دليل كمبود قطعه قرار دارند كه 
درصدد تأمين قطعات و عرضه آنها در سطح بازار هستند. 
ملكي همچنين با اعالم اينكه در پايان اين جلسه قرار شد 
شوراي رقابت با ارس��ال نامه اي به بانك مركزي نرخ تورم 
بخشي 5 ماهه نخست امسال را دريافت كند، گفت: البته 

در اين جلسه خودروسازان ليستي از افزايش هزينه هاي 
خود به ش��ورا ارايه كردند اما جمع بندي قيمت خودرو در 
ش��ورا به دريافت نرخ تورم بخشي از بانك مركزي موكول 
شد. به گفته اين عضو ش��وراي رقابت، پس از دريافت نرخ 
تورم بخشي 5 ماهه نخست امسال شوراي رقابت با دريافت 
جزئيات قيمت تمام محصوالت در مورد تغييرات قيمت 

خودرو تصميم گيري خواهد كرد.

    شروط فروش خودرو 
اما در ميان اين همه هياهو براي عرضه خودرو به بازار، رييس 
شوراي رقابت در جديدترين اظهارات خود از فروش مشروط 
خودرو به خريداران س��خن به ميان آورده است. آنطور كه 
رضا شيوا گفته است، به منظور اينكه فقط مصرف كنندگان 
واقعي بتوانند از اين خودروهاي عرضه شده استفاده كنند، 
رعايت 3 شرط براي ثبت نام ودريافت خودرو الزامي است. 
رييس شوراي رقابت بر اين باور است، آنچه تاكنون اتفاق 
افتاده و بايد جلوي آن گرفته ش��ود اين اس��ت كه در حال 
حاضر هرچه خودروسازان بفروش��ند، به دست دالالن و 

سرمايه گذاران مي رسد نه مصرف كننده واقعي.
اما ش��روط س��ه گانه براي دريافت خودرو چيست؟ بنابه 
اظهارات رييس ش��وراي رقابت، شرط نخست اينكه يك 
فرد فقط با يك كد ملي در سال بتواند خريد خود را انجام 
دهد. دومين شرط براي ثبت نام و دريافت خودرو؛ اين است 
خريدار بايد س��نش از 18 سال باالتر باشد. براساس شرط 
سوم، مدت يكسال اجازه فروش داده نشود و فقط از طريق 
قرعه كشي خودرو به مردم فروخته شود. حال به گفته او، 
اگر اين پيشنهاد مصوب شود، در پيش فروش جديد اجرا 
خواهد شد، چون قرعه كشي عادالنه ترين شرايطي است 
كه مي توانيم خودرو را بفروشيم. او همچنين به درخواست 
دو خودروساز بزرگ كشور براي بازنگري در قيمت خودرو 

اشاره كرد وگفت: در سال جاري 7.5 درصد افزايش قيمت 
را براي خودرو تصويب كرديم. اگرچه  دستورالعمل بازار و 
قيمت خودرو هرسال در خرداد انجام مي شود اما با توجه به 
اتفاقات چند هفته گذشته قيمت مواد اوليه باال رفته و نرخ 
ارز نيز تغيير داشته، بنابراين در شوراي رقابت قيمت خودرو 

بازنگري خواهد شد.
اما برخي فعاالن بازار معتقدند كه قيمت گذاري خودرو بايد 
در حاش��يه بازار و از طريق عرضه و تقاضا انجام شود كه در 
اين مورد رييس ش��وراي رقابت معتقد است: حاشيه بازار 
فعلي خودرو كاذب بوده و استفاده از حاشيه بازار فعلي براي 
قيمت گذاري و فروش خودرو كار اشتباهي است. به گفته 
شيوا، افزايش قيمت هاي فعلي خودرو در همين حاشيه بازار 
اتفاق افتاده است. او توضيح داد: روش شورا اين است كه به 
خاطر مشكالت و هزينه هاي اضافي خودروسازان و براساس 
سقف قيمتي، قيمت ها براساس اعالم تورم بخشي بانك 
مركزي انجام مي شود. رييس شوراي رقابت با اشاره به جلسه 
اخير كميس��يون اصل 90 و حضور دو خودروساز در اين 
كميسيون،  بيان كرد: خودروسازان در انتظار قطعه هستند 
تا خودروهاي دپو شده در پاركينگ ها در بازار عرضه شود. 
توليد ماه گذشته خودروسازان نيز در ماه گذشته نسبت به 
سال قبل كاهش نداشته بلكه افزايشي بوده، از آن سو تقاضا 
نيز افزايش داشته اما اين تقاضا كاذب است. به گفته شيوا، 
رييس گمرك در جلس��ات با خودروسازان اعالم كرده كه 
تدابيري انديشيده شده كه سريع تر قطعات خودروسازان 
ترخيص شود و در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد. او درباره 
حاشيه بازارخودرو نيز طي اظهاراتي گفته بود كه در حال 
حاضر خودروسازان براساس دستورالعمل شوراي رقابت 
قيمت گذاري ها را انجام مي دهن��د. بنابراين قيمت هاي 
حاشيه بازار به شوراي رقابت ارتباطي ندارد و دستگاه هاي 

نظارت بر گران فروشي و ... بايد با آن برخورد كنند.

بر اساس نامه وزير صنعت به رييس بانك مركزي، 75 قلم كاالي ديگر مشمول ارز دولتي شد

فهرست 100 گانه مشموالن دالر 4200
تعادل|

وزير صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه اي به رييس 
كل بانك مركزي فهرست جديد 75 قلم كاالي مشمول 
دريافت ارز دولتي را اعالم كرد. به اين ترتيب و با در نظر 
گرفتن فهرست نخست كاالهاي مشمول دريافت ارز 
دولتي، تعداد اين كاالها اكنون به 100 قلم مي رس��د. 
البته مجتبي خسروتاج، رييس سازمان توسعه تجارت 
ايران اواس��ط مردادم��اه در گفت وگو با »تع��ادل«، از 
احتمال تغيير در فهرست ارز بگيران دولتي خبر داده و 
آن را اجتناب ناپذير دانسته بود. فهرست نخست عمدتًا 
شامل مواد غذايي، دارو، تجهيزات پزشكي و نهاده هاي 
كشاورزي بود و به گونه اي تدوين شده بود كه تعهدات 
ارزي دول��ت را به كمترين ميزان در س��ال هاي پس از 
جنگ تحميلي مي رساند. با اين همه، با پيوست فهرست 
دوم به فهرست اول، اكنون تعهدات ارزي دولت جهت 
تخصيص به واردات اين 100 قلم كاال، دامنه اي بزرگ تر 
از كاالهاي اساسي پيدا كرده است: فهرست دوم عمدتًا 
شامل كاالهاي واسطه اي، نهاده هاي توليد صنعتي و نيز 

ماش��ين آالت اختصاص دارد و به نظر مي رسد ناشي از 
فشار توليدكنندگان داخلي به مجموعه دولت، جهت 

افزايش حمايت از توليد بوده باشد.
    

محمد ش��ريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت روز 
گذشته با ارسال نامه اي به عبدالناصر همتي رييس كل 
بانك مركزي ايران با موضوع »فهرس��ت تكميلي اقالم 
تبصره )1( ماده )1( « اين طور نوشت: »پيرو نامه شماره 
60.129110 مورخ 18 مرداد ماه 1397 همان گونه كه 
آگاهي داريد، طبق بند )1( تصويب نامه شماره 63793.

ت55633 ه��� م��ورخ 16 م��رداد 1397 هيات محترم 
وزيران »بانك مركزي جمهوري اس��المي مجاز اس��ت 
نس��بت به تامين ارز كاالهاي فهرست گروه يك )شامل 
كاالهاي اساس��ي، ضروري، دارو و ملزومات و تجهيزات 
پزشكي( اعالمي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به نرخ رسمي ارز اقدام نمايد«، فهرست كاالهاي مشمول 
بهره مندي از ارز 42 هزار ريالي ابالغ شد.« همچنين در 
اين نامه آمده اس��ت: »با عنايت به اطالعات واصله مبني 

بر ع��دم اجراي تعرفه هاي ابالغي از س��وي همكاران آن 
بانك بديهي اس��ت، هرگونه تاخير در اعم��ال ضوابط و 
سياست هاي ابالغي دولت منجر به كمبود كااليي و بروز 
مشكالت متعدد در تنظيم بازار كاالهاي اساسي و ضروري 
مي شود كه تبعات آن متوجه آن حوزه خواهد بود. بدين 
وسيله ضمن تاكيد بر عملياتي كردن نامه فوق، فهرست 
 HS تكميلي مش��تمل بر تعداد 75 قلم كاال به همراه كد
هشت رقمي كه با هماهنگي دستگاه هاي ذي ربط احصا 
شده است )نامه شماره 97.501.2776 مورخ 27 مرداد 
1397 وزارت جهاد كشاورزي تصوير پيوست( براي تامين 
ارز رسمي )42 هزار ريال( به شرح 3 صفحه جدول پيوست 

ارسال مي شود.«

    فهرست دوم ارزبگيران؟
فهرست نخست كاالهاي مشمول دريافت ارز دولتي 4200 
توماني كه در نيمه مردادماه منتشر شده بود، عمدتاً كاالهاي 
اساسي، از جمله مواد غذايي، نهاده هاي كشاورزي، دارو و 
تجهيزات پزشكي و البته كاغذ را شامل مي شد. در فهرست 

جدي��د اما نام كااله��اي خاص تري به چش��م مي خورد، 
كاالهايي كه عمدتًا در جايگاه مواد اوليه توليد اقالم ديگر 
مورد استفاده قرار مي گيرند يا آنكه متعلق به گروه ماشين  
آالت يا كاالهاي واس��طه اي هس��تند. به عنوان نمونه، در 
فهرست دوم به اين اقالم اشاره شده است: »يلوفين، آنزيم 
الكتاز، ماشين آالت فرمينگ بطري و بلنكت چاپ.« به اين 
ترتيب، به نظر مي رسد تدوين اين فهرست در واقع ناشي 
از فشار توليدكنندگان به مجموعه دولت بوده باشد تا چتر 
حمايتي خود از صنايع داخلي را گسترش دهد. دليل اين 
موضوع هم آن است 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.

    فهرستي كه قرار نبود طوالني شود
رسيدن تعداد كاالهاي مشمول دريافت ارز دولتي به 100 
مورد در حالي صورت مي گيرد كه چند هفته پيش، با كاهش 
چشم گير كاالهاي مشمول دريافت ارز دولتي، اين فهرست 
براي نخس��تين بار پس از جنگ تحميلي، به كوتاه ترين 
شكل ممكن درآمده بود. ماجرا از اين قرار است كه پس از 
اعالم سياست هاي ارزي جديد دولت در شانزدهمين روز از 
مرداد ماه سال جاري، تغييراتي در گروه بندي هاي چهارگانه 
وارداتي صورت گرفت. بر اين اساس، تا زمان اعالم تغييرات 
در اين فهرست در روز گذش��ته، تنها كاالهاي مندرج در 

گروه كااليي اول ارز واردات��ي دولتي دريافت مي كردند و 
گروه هاي كااليي دوم و سوم، براي تامين ارز به بازار ثانويه 

ارجاع داده شده بودند.
مجتبي خسروتاج، رييس س��ازمان توسعه تجارت ايران 
نيز پي��ش از اين در گفت وگو با »تعادل«، از احتمال تغيير 
در فهرس��ت بندي كاالهاي مش��مول دريافت ارز دولتي 
خبر داده و اين تغييرات را اجتناب ناپذير و ناش��ي از الزام 
به واردات كاالهايي است كه توليد داخلي ندارند و در حال 
حاضر در گروه كااليي چهارم دسته بندي شده اند. او گفته 
بود: در فهرست ها بخشي با عنوان »ساير كاالها« مشاهده 
مي شود كه وجود آن براي اعمال تغييرات آتي پيش بيني 
شده است؛ چراكه فهرست ها بايد قابليت اعمال اصالحات 
در آينده را داشته باشند. به عنوان مثال، ممكن است ما در 
تعامل با بخش خصوصي، با كااليي برخورد كنيم كه توليد 
داخل ندارد و در گروه چهارم كااليي هم قرار گرفته و واردات 
آن ممنوع شده است. ما بايد حتمًا فكري براي واردات اين 
كاال بكنيم، چرا ك��ه ممكن اس��ت واردات اين كاال به هر 
شكل ضروري باشد. اين اتفاق از طريق تغييرات بعدي در 
فهرست بندي ها مقدور خواهد بود. با اين همه، تعهد دولت 
براي كاستن هر چه بيشتر از تعهدات ارزي خود كه حتي 
در قطع تخصيص ارز مسافرتي هم نمود داشت، با تصميم 
جديد معكوس شده و شانس خروج دولت از قيمت گذاري 
ارز و واس��پاري اين نرخ به س��از و كار بازار، بار ديگر از ميان 

رفته است.

نامه سه وزير به روحاني
ادامه از صفحه اول

 اين در حالي است كه نرخ مورد عمل در مورد نحوه محاسبه 
س��ود بازرگاني و عوارض گمركي، همچنان با نرخ 4200 

توماني در مورد ساير كاالها اعمال مي شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: هر يك از تصميماتي 
كه دولت در حوزه ارز اتخاذ كرده است، آثار و تبعاتي دارد، 
اين در حالي است كه بسته حمايت از توليد تهيه شده و به 
سازمان برنامه ارس��ال گرديده كه در آن بررسي هاي الزم 
در سازمان برنامه و بودجه نيز صورت گرفته است، بنابراين 
به زودي در اولين جلسه دولت نيز اين بسته مطرح شده و 
تصميم گيري در مورد آن ص��ورت خواهد گرفت. او ادامه 
داد: در مورد نان، بنزين و ساير محصوالت يارانه اي، نظرات 
متفاوتي در كش��ور وجود دارد كه بايد ديد آيا حذف يارانه 

آنها يا دالر 4200 توماني براي وارداتش��ان از سوي كشور 
قابل تحمل اس��ت؛ اين در حالي اس��ت كه آثار و نتايج هر 
تصميم گيري در مورد نرخ ارز يا حذف دالر 4200 توماني 
ممكن است منفي يا مثبت باشد؛ پس نمي توان در اين مورد 
بدون كار كارشناسي تصميم گرفت. او گفت: نامه اي با سه 
امضاء از سوي بنده به همراه دو وزير ديگري كه البته اكنون 
به دليل استيضاح عضو كابينه نيستند، تقديم رييس جمهور 
و معاون اول رييس جمهور كرده ايم تا در زمينه سرمايه در 
گردش گشايش صورت گيرد، اين در حالي است كه اين نامه 
در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار گرفته كه اميدوارم 
هفته آينده مورد تصميم واقع شود، تا سرمايه در گردش 
واحدهاي توليدي متناس��ب با ش��رايط اقتصادي كشور 
تامين اعتبار شود.  رييس اتاق بازرگاني ايران در ادامه اين 

نشست گفت: فعاالن اقتصادي هر روز دعا مي كنند كه فردا 
صبح با يك معضل جديد روبرو نشوند؛ چرا كه دستگاه هاي 
مسوول، قدرت تصميم گيري ندارند. غالمحسين شافعي 
ادامه داد: در ش��رايط خاص كش��ور، بايد به گونه اي رفتار 
كنيم كه بتوان در مقابل ناماليم��ات بيروني، اثرگذار بود؛ 
بر اين اساس دولتمردان و نمايندگان مجلس بر اين نكته 
تاكيد دارند ك��ه در مقابل ناماليماتي كه از خارج به داخل 
كشور وارد مي ش��ود، آماده مقابله باشيم، اما آنچه فعاالن 
اقتصادي با آن امروز روبرو هس��تند، نگراني بيشتر نسبت 
به ناماليمات داخلي است. رييس اتاق بازرگاني ايران افزود: 
همه دستگاه ها بايد عالوه بر اينكه در چارچوب مشخص 
كار خود، تصميم گيري مي كنند، در مقابل آن تصميمات، 
پاسخگو باشند؛ بر اين اساس بايد در مورد بگير و ببند انبارها 
و احتكار به اين نكته اشاره كرد كه اگر وزارت صنعت، كنترل 
قيمت ها را به عهده دارد يا اگر موضوعات تعزيراتي بايد از 
سوي اين وزارتخانه دنبال شده و پاسخگويي صورت گيرد، 

بايد در برنامه ريزي، اجرا و عمل حضور داش��ته باشد و بعد 
هم پاسخگو باشد، در حالي كه هم اكنون در ميان فعاالن 
اقتصادي، افراد درستكار بنكدار را مي شناسيم كه با مشكالت 
عديده اي بر سر همين برخوردها مواجه شده اند. او ادامه داد: 
اگر قرار باشد كه يك بنگاه توليدي به وضعيت سابق خود كار 
كند، تا سه برابر نياز به نقدينگي بيشتر دارد؛ اين در حالي 
است كه ارز 4200 توماني بايد حذف شود و در مقابل يارانه 

به اقشار آسيب پذير داده شود. 

    شناسايي 1۶ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي
از آن س��و، رييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي، نيز در ادامه اين نشست، از ارايه اصالحيه ماليات بر 
ارزش افزوده به صحن علني مجلس در هفته آينده خبر داد 
و گفت: از س��ال 96 تا به امروز، 16 هزار ميليارد تومان فرار 
مالياتي شناسايي شده است. محمدرضا پورابراهيمي گفت: 
لنگر تصميمات كالن اقتصادي ايران به مسائل ارزي گره 

خورده است، اين در حالي است كه اكنون با حضور رييس 
كل بانك مركزي بايد مسائل ارزي را مورد بحث قرار داد. او 
افزود: بايد مسائل مالياتي را به نحوه مناسبي پيگيري كرد، به 
نحوي كه هر كس كه مصرف بيشتري دارد، ماليات بيشتري 
بپردازد و در مقابل، توليد بيشتر ماليات كمتري را به دولت 
پرداخت نمايد، اين در حالي است كه اصالح ماليات بر ارزش 
افزوده هفته آينده به صحن علني خواهد رفت. پورابراهيمي 
با تاكيد بر ضرورت شفافيت اطالعاتي خاطرنشان كرد: از 
س��ال 96 تا به امروز، به واسطه استفاده از ظرفيت قانوني 
بررس��ي تراكنش هاي بانكي، 16 هزار ميليارد تومان فرار 
مالياتي شناس��ايي و حقوق دولتي از افرادي كه براي يك 
بار هم ماليات نداده بودند، دريافت شد. اين در حالي است 
كه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي با كاهش 5 
درصدي نرخ ماليات شركت هاي حقوقي موافقت كرد. قرار 
است جزئيات اين طرح، در كميسيون تخصصي دولت، به 

تصويب برسد.
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راه اندازي بزرگ ترين 
ايستگاه CNG كشور

 بازگشت توليد بنزين سوپر
 به سطح قبل

كاهش پيك مصرف برق 
نسبت به پارسال

شانا| همزمان با هفته دولت، ايستگاه CNG مادر 
براي تامين گاز مناطق خور، جندق، فرخي، انارك، 
چوپانان و چاه ملك در شهرستان نايين به بهره برداري 
رسيد. سيدمصطفي علوي، مديرعامل شركت گاز 
اس��تان اصفهان گفت: ايستگاه گاز طبيعي فشرده 
)س��ي ان جي( مادر به عنوان بزرگ ترين ايس��تگاه 
سي ان جي كشور، با ظرفيت ۱۰ هزار مترمكعب در 
ساعت و هزينه ۱۳ ميليارد تومان اعتبار آغاز به كار 
ك��رد. وي افزود: براي گازرس��اني به بعضي مناطق 
امكان انتقال گاز از خط سراسري مقدور نبود، بنابراين 
گاز طبيعي به روش س��ي ان جي از طريق تعدادي 
كمپرسور در ايستگاه مادر، فشرده و با فشار بسيار باال 
وارد تانكرهاي گاز مي ش��ود و پس از انتقال و تقليل 
فشار از ايستگاه هاي دختر، در شبكه شهري توزيع 

خواهد شد. 

ايلنا| اسداهلل قره خاني، سخنگوي كميسيون انرژي 
مجلس، با اش��اره به زمان از سرگيري توليد بنزين 
سوپر به ميزان قبلي در كشور اظهار داشت: تا پايان 
شهريور كه اوج سفرها به پايان مي رسد توليد بنزين 
سوپر به ميزان قبل باز مي گردد. وي افزود: از مهرماه 
و با كاهش مصرف بنزين، توليد بنزين سوپر به ميزان 
قبلي آغاز خواهد شد. سخنگوي كميسيون انرژي 
مجلس خاطرنشان كرد: در حال حاضر ميزان توليد 
و مصرف بنزين در كشور سر به سر است يعني هرچه 
توليد مي كنيم مصرف مي ش��ود. توان توليد بنزين 
سوپر در پااليشگاه هاي امام خميني شازند، اصفهان، 
بندرعباس و ستاره خليج فارس وجود دارد. بنزين 
بيشتر پااليشگاه هاي كشور با عدد اكتان 9۱ توليد 
مي شود كه با توجه به كيفيت آن تفاوت چنداني با 

بنزين سوپر ندارد و با همه خودروها سازگار است.

باش�گاه خبرن�گاران| اوج مصرف برق كش��ور 
روز گذش��ته در مدار ۴۸ هزار م��گاوات قرار گرفت 
كه نسبت به سال گذش��ته در همين زمان، دو هزار 
مگاوات كاهش مصرف داشتيم. بر اساس اعالم شركت 
مديريت شبكه برق ايران، با كاهش نسبي دما در اثر 
نقاط كشور، پيك مصرف برق در روز يكشنبه )يازدهم 
شهريورماه(، ۴۸ هزار و ۲۵۴ مگاوات گزارش شد كه در 
سال گذشته در همين زمان ۵۰ هزار و ۲۲۸ مگاوات 
بود. توليد روزانه انرژي هاي تجديدپذير در كش��ور 
شامل نيروگاه هاي برق آبي، بادي و خورشيدي براي 

روز يك شنبه چهار هزار و ۲۶۲ مگاوات بوده است.

روز آرام بازار نفت در عين نگراني تحليل گران از نزديك شدن تاريخ تحريم هاي نفتي ايران

افزايش توليد پتروشيمي كشور به 65 ميليون و 550 هزار تن

وضعيت آبي كشور در پايان سال آبي 96-97: 

آرامش پيش از توفان؟

ميزباني عسلويه از رييس جمهور با افتتاح سه طرح پتروشيمي

27.9 درصد جمعيت كشور در وضعيت تنش آبي

گروه انرژي|عليرضا كياني|
دي�روز روز آرامي ب�راي بازار نفت ب�ود، آنقدر آرام 
كه حتي قيمت نفت خام امريكا تغيير نكرد ! اما در 
بحبوحه جنگ هاي تجاري كه امريكاي يك سوي 
آن است و اتحاديه اروپا و چين سوي ديگر و نگراني  
درباره كاهش عرضه نفت ايران پس از تحريم ها، اين 
آرامش را نبايد دايمي پنداشت. براي تحليل وضعيت 
بازار در اين هفته، اين گزارش به سراغ عوامل موثر 
بر طرف هاي عرض�ه و تقاضا مي رود. در نهايت هم، 
احتمال ثبات با تكيه بر مصاحبه اخير وزير نفت عمان 

مطرح خواهد شد. 
    

افزايش عرضه از سوي سازمان كشورهاي توليد كننده نفت 
و اياالت متحده از يك سو و كاهش ميزان عرضه نفت ايران 
پس از اجراي تحريم هاي نفتي اياالت متحده از سوي ديگر، 
عوامل تاثيرگذار بر قيمت نفت در روز دوشنبه بودند. نفت 
خام درياي شمال، برنت، ۲۰ سنت افزايش يافت تا قيمت 
آن در ساعت7:۴۵ صبح به وقت گرينويچ، به بشكه اي 77 
دالر و ۸۴ سنت برسد. در همين حال، نفت خام امريكا، وست 
تگزاس اينترمدييت، تغيير قيمتي را تجربه نكرد و هر بشكه 

از آن ۶9 دالر و ۸۰ سنت معامله شد. 
اين دو شاخص نفتي جهاني در دو هفته گذشته رشد قابل 
توجهي داشتند. در اين مدت، انتظارات از افزايش تنگناي 
عرضه در آخر س��ال جاري ميالدي باعث ش��د برنت ۱۰ 
درصد رشد قيمت را شاهد باشد. رابين بيبر، تحليلگر فني 
در شركت مبادله گري پي وي ام اويل در لندن، در اين باره به 
رويترز گفت: »وضعيت قراردادهاي آتي هر دو شاخص نفتي 
جهان خوب هستند اما رويه هاي آتي را نمي توان پيش بيني 
كرد«. پيمايش رويترز از بازار نشان مي دهد كه توليد اوپك 
در ماه اوت ۲۲۰ هزار بشكه افزايش يافته تا به باالترين سطح 
خود در سال ۲۰۱۸ يعني رقم ۳۲ ميليون و 79۰ هزار بشكه 

در روز برسد. 
خبر خوب براي طرف عرضه بازار اين است كه ليبي توانسته 
توليد خود را افزايش ده��د و صادرات جنوب عراق ركورد 
جديدي را از خود به جاي گذاش��ته اس��ت. از طرف ديگر 
داده هاي شركت خدمات انرژي بيكر هيوز كه روز آخر كاري 
هفته گذشته انتشار يافت نشان مي دهد كه شمار دكل هاي 
نفتي در امريكا براي اولين بار هفته گذشته افزايش يافت. با 
۲ سكوي حفاري جديد نصب شده، شمار دكل ها به ۸۶۲ 
حلقه رسيد. افزايش تعداد اين دكل ها، توليد نفت خام اياالت 
متحده را از ميان سال ۲۰۱۶ به اين سو ۳۰ درصد افزايش 

داده و به ۱۱ ميليون بشكه در روز رسانده است.

  سايه جنگ تجاري بر نفت
از مدت ها پيش تحليلگران درباره اثر جنگ تجاري ميان 
اياالت متحده و ساير اقتصادهاي قدرتمند جهان از جمله 
چين و اتحاديه اروپا بر رشد جهاني و تقاضاي نفت، هشدار 
داده بودند. به گزارش رويترز به نقل از پيمايش يك شركت 
خصوصي كه روز دوشنبه منتشر شده، رشد فعاليت هاي 
توليدي چين در م��اه اوت، به پايين ترين ميزان خود در ۱ 
سال گذشته رسيده است، درخواست  هاي توليد از سوي 
واردكنندگان براي پنجمين ماه متوالي كاهش يافته است و 
كارفرمايان مجبور به اخراج تعداد بيشتري از كاركنان خود 
شده اند.  استيفن اينس، رييس مبادالت آسيا پاسيفيك 
شركت مالي اونادا در اين باره به رويترز گفت كه هنوز زود 
است كه بگوييم آيا كاهش رش��د اقتصادي به »كاهشي 
جدي« در تقاضاي نفت ترجمه خواهد شد يا خير. وي در 
ادامه عنوان داشت: »نشانه هاي مداوم از كاهش تقاضا از سوي 
ايران و ونزوئال تصوير بازار را مخدوش كرده و به همين دليل 
هم نمي توان حتي با وجود تمام اخبار موجود درباره جنگ 
تجاري و كاهش احتمالي تقاضا، در مورد تغييرات قيمت با 

قاطعيت نظر داد«.

  مشتريان ايران؛ دلواپسان تحريم
با اين وجود، نگاه سرمايه گذاران به ۱ ماه ديگر دوخته شده؛ 
زماني كه تحريم هاي نفتي امريكا عليه ايران اجرا خواهد 
شد. به گزارش رويترز، انتظار مي رود اين تحريم ها صادرات 
نفت ايران كه سومين توليدكننده بزرگ اوپك و پنجمين 
توليدكننده نفت در جهان است را بطور قابل مالحظه اي 

كاهش دهند. 
اونادا در اي��ن باره به رويترز گفت كه تصور فعاالن بازار اين 
است كه »تحريم هاي امريكا عليه صادرات نفت خام ايران 
به تنگنا در بازار كمك مي كند« و از همين رو، وي كاهش 
چشم گير در قيمت برنت را دور از انتظار دانست. ادوراد بل از 
بانك اماراتي ان بي دي، با موافقت با اين نظر، به رويترز گفت: 
»از همين حاال توليد ايران نشانه هاي كاهش را در خود دارد. 
ماه پيش توليد اين كش��ور۱۵۰ هزار بشكه در روزكاهش 
داش��ت. واردكنندگان نفت اي��ران از مدتي پيش به ديگر 
صادركنندگان نفت نزديك شده اند تا خود را براي روزهاي 

تحريم  ايران آماده كنند«. 
خبرگزاري اسپوتنيك روس��يه نيز در گزارشي در همين 
ارتباط مدعي شد كه كمپاني هاي نفت ژاپني به دليل ترس 
از تحريم هاي امريكا، آماده توقف خريد نفت خام از ايران از 
ماه اكتبر هستند. خبرگزاري فرانسه هم خبر داد كه توكيو 
به دنبال اخذ معافيت از تحريم هاي امريكا عليه ايران جهت 

ادامه واردات نفت از اين كش��ور بوده است اما بعيد به نظر 
مي رسد كه به هدف خود دست پيدا كند. 

هيروشيگ س��كو وزير تجارت ژاپن در ماه اوت گفته بود 
كه توكيو مذاكراتي را با امريكا درب��اره اعطاي معافيت از 
تحريم هاي اخير عليه ايران و ش��ركاي تجاري اين كشور 
برگزار كرده است. به گزارش اسپوتنيك به نقل از رسانه هاي 
محلي ژاپن، كمپاني هاي نفتي بزرگ در اين كشور در حال 
بررسي راه هاي افزايش واردات از توليدكنندگان ديگر به 
دليل كس��ري نفت خام وارداتي از ايران هس��تند. الزم به 
ذكر اس��ت كه در دوران تحريم هاي اوباما، ژاپن به همراه 
كره جنوبي از معافيتي برخوردار بود كه به آنها اجازه خريد 

حجم محدودي از نفت ايران را مي داد. 

  سناريوي ثبات
در ميان نظرات موجود درباره سنگين تر بودن كفه تقاضا 
يا كفه عرضه، برخي از تحليلگران و سياس��ت گذاران بازار 
نفت خام فكر مي كنند كه بازار از ثبات دور نيست و دور هم 
نخواهد شد. يكي از اين افراد محمد بن حامد الرومي، وزير 

نفت و گاز عمان است. 
رومي در مصاحبه اي با شبكه سي ان بي سي گفت كه بعيد 
است قيمت هاي نفت از محدوده بشكه اي 7۰ دالر »تكان 
بخورد«. او با »منصفانه« دانستن قيمت  هاي كنوني عنوان 
داشت: »تصور من اين است كه براي باقيمانده سال، ما شاهد 
نوسان قيمت در بازه قيمتي بشكه اي 7۰ دالر باشيم«. وزير 
نفت عمان منطق تحليل خود را اين طور تشريح كرد: »ثبات 
قيمت آرزوي تمامي كشورهايي است كه با اوپك همكاري 
مي كنند تا نفت خام كافي در بازار وجود داش��ته باش��د و 
مصرف كنندگان متحمل زيان نش��وند. از همين نظر هم 

عقيده دارم كه قيمت هاي كنوني منصفانه است«. 
عمان بزرگ ترين توليد كننده غيراوپك نفت در خاورميانه 
است. اين كشور از افت قيمت نفت در سال ۲۰۱۵ به شدت 
ضربه خ��ورد و از همي��ن رو در توافق س��ال ۲۰۱۶ ميان 
كش��ورهاي اوپك و غير اوپك ش��ركت كرد تا به افزايش 

قيمت ها كمك كند. 
وزير نفت عمان در ادامه گفت وگو با سي ان بي سي گفت كه 
قيمت هاي كنوني، »ما را قادر مي سازد كه به سرمايه گذاري 

در صنعت نفت ادامه دهيم«. الرومي، همچنين از قيمت  
نفت بشكه اي 7۰ تا ۸۰ دالر به عنوان عاملي نام برد كه به 
كشورهاي توليد كننده، »آينده بهتري نسبت به زماني كه 

قيمت نفت بشكه اي ۳۰ يا ۴۰ دالر بود« را نويد مي دهد. 
الرومي نگراني ها درباره كاهش عرض��ه در صورت اعمال 
تحريم هاي امريكا عليه ايران را بي مورد خواند و گفت: »از 
سوي بعضي از همسايگانمان به ما اين اطمينان داده شده 
كه ظرفيت الزم براي افزايش توليد وج��ود دارد«. وي، در 
ادامه برخي انتظارات مطرح شده از سوي تحليلگران درباره 
رسيدن قيمت نفت به بشكه اي 9۰ دالر را رد كرد. در عوض، 
وزير نفت عمان با تاكيد بر اهميت توجه به هر دو س��مت 
عرضه و تقاضا گفت: »بايد به هر دو طرف بحث نگاه كرد اما 
مردم معموال به طرف عرضه توجه مي كنند؛ مثال اينكه اگر 
عرضه ايران متوقف شود چه خواهد شد؟ اما حاال مساله طرف 
تقاضا نيز مطرح است و بايد پرسيد اگر چين مصرف خود را 
كاهش دهد چه مي شود؟« وي ادامه داد: »چيزي كه واضح 
است اين است كه كاهش تقاضاي چين اتفاق خوبي براي ما 

توليدكنندگان نخواهد بود«.

ايلنا| سه طرح جديد فاز سوم توسعه پتروشيمي پرديس، 
متانول مرجان و فاز يك توسعه پتروشيمي دماوند سه شنبه 
از سوي رييس جمهوري در عسلويه به بهره برداري رسمي 

مي رسد.
در شرايط كنوني ظرفيت توليد محصوالت پتروشيمي و 
فرآورده هاي پليمري ايران حدود ۶۲ ميليون و ۱۵۰ هزار 
تن )بدون احتساب پتروشيمي تعطيل شده آليانس( است 
كه با بهره برداري از دو مجتمع توليدي فاز سوم پتروشيمي 
پرديس و پتروشيمي مرجان اين ظرفيت از مرز ۶۵ ميليون 

و ۵۵۰ هزار تن در سال عبور مي كند.
بر اين اساس به زودي فاز سوم پتروشيمي پرديس با ظرفيت 
توليد ساالنه يك ميليون و 7۵۰ هزار تن اوره و آمونياك و 
پتروشيمي مرجان با ظرفيت توليد ساالنه يك ميليون و ۶۵۰ 
هزار تن متانول و فاز نخست پتروشيمي دماوند با حضور 
رييس جمهوري و وزير نفت به بهره برداري رسمي مي رسد.

با بهره برداري رسمي از فاز سوم پتروشيمي پرديس، اين 
مجتمع به بزرگ ترين توليدكننده اوره و آمونياك منطقه 
خاورميانه و جهان با ظرفيت توليد ساالنه پنج ميليون و ۲۶۵ 

هزار تن اوره و آمونياك تبديل مي شود.
هزينه اجراي اين پروژه ۵۰۲ ميليون يورو بوده كه از محل 
درآمد فازهاي نخست و دوم مجتمع پتروشيمي پرديس 
تأمين شده  است. اين هزينه شامل احداث واحدهاي جانبي 
يوتيليتي از جمله دو بويلر هر كدام به ظرفيت ۱۵۰ تن در 
ساعت، طرح توسعه  آبگير و احداث واحد توليد آب  DM به 

ظرفيت ۳۰۰ مترمكعب در ساعت است.
ساخت و بهره برداري از سه طرح جديد توليد متانول شامل 
پتروشيمي كاوه با ظرفيت توليد ساالنه ۲ ميليون و ۳۱۰ 
هزار تن متانول، پتروشيمي مرجان با ظرفيت توليد يك 
ميليون و ۶۵۰ هزار تن متانول و فاز نخس��ت پتروشيمي 
بوشهر با ظرفيت توليد يك ميليون و ۶۵۰ هزار تن متانول، 
همگي با پيشرفت نزديك به ۱۰۰ درصد در حال انجام است.

توليد تجاري متانول در پتروشيمي مرجان از ۲9 مرداد ماه 
امسال آغاز شده و با توجه به آماده نبودن فازهاي دو و سه 
طرح پتروشيمي دماوند، واحد توليد اكسيژن پتروشيمي 
مرجان به منظور تامين برخي خدمات يوتيليتي )خدمات 
پشتيباني( اين مجتمع تابستان امس��ال به بهره برداري 
رس��يده است. شركت پتروش��يمي دماوند، مجري طرح 
تامين يوتيليتي و آفسايت فاز دوم پتروشيمي منطقه ويژه 

اقتصادي انرژي پارس است.
پيش از اين قرار بود يوتيليتي واحدهاي پتروشيمي فاز دوم 
عسلويه مانند فاز يك، به صورت متمركز تامين شود، اما با 
توجه به روند پيشرفت پتروشيمي مرجان و زمان بر شدن 
روند خصوصي سازي طرح دماوند، پتروشيمي مرجان با 
تغيير راهبرد و براي جلوگيري از تاخير در توليد، اقدام به 

ساخت واحد ASU )توليد اكسيژن( كرده است.
ساخت يوتيليتي متمركز يكي از سياست هاي كالن دولت 
به منظور كاهش هزينه ها و افزايش انگيزه سرمايه گذاران به 
منظور سرمايه گذاري در ساخت و توسعه صنايع پتروشيمي 

در عسلويه و ماهش��هر بوده و همسو با اين سياست كالن 
ساخت پتروشيمي دماوند با هدف تامين خدمات جانبي 
پتروشيمي ها در فاز دوم عسلويه در دستور كار قرار گرفت.

بر اين اساس، هفته جاري فاز نخست پتروشيمي دماوند 
شامل نيروگاه با ظرفيت توليد يك هزار و 9۰۰ مگاوات برق 
ش��امل ۱۲ توربين و واحد بخار اين نيروگاه ساخته شده و 

آماده بهره برداري رسمي است.
در كنار راه اندازي واحدهاي توليد برق و بخار پتروشيمي 
دماوند، با بهره برداري از تاسيسات GIS و پست هاي انتقال 
برق، هم اكنون امكان تامين برق م��ورد نياز طرح هاي به 
بهره برداري رسيده و پروژه هاي در حال ساخت پتروشيمي 

در فاز دوم منطقه ويژه پارس هم فراهم شده است.
طرح پتروشيمي دماوند براي تامين يوتيليتي و خدمات 
جانبي مورد نياز طرح هاي پتروشيمي، الفين هاي )۵، ۱۱، 
۱۲، ۱۴ و ۱۶( متانول هاي )كيمياي پارس خاورميانه، دنا، 
س��بالن، ونيران، مرجان، دي پليمر آرين، آرمان متانول 
و متانول/ آمونياك ارگ ش��يمي پارس��ا( جداسازي اتان، 
پلي اتيلن سنگين پتروشيمي مهر، طرح هاي آمونياك – اوره 
)هنگام، هرمز و الوان( آمونياك ۲، توسعه پتروشيمي جم 
و پلي استايرين پارس، طرح PP/PDH شركت مهر پترو 
كيميا و MEG مرواريد در زميني به وسعت 9۰ هكتار در 
محدوده  فاز ۲ طرح هاي پتروشيمي در منطقه ويژه اقتصادي 
انرژي پارس احداث خواهد ش��د. ماده اوليه اين طرح گاز 

طبيعي و آب درياست.

ايسنا| در حال حاضر ۴۴ درصد جمعيت كشور بدون 
تنش آبي، ۱7.۱ درص��د درمحدوده تنش آبي زرد، ۱۱ 
درصد در محدوده تنش آبي نارنجي و ۲7.9 درصد نيز 
در وضعيت تنش آبي قرمز قرار دارند. البته 7۱.۱ درصد 
از ش��هرها )به لحاظ تعداد( هيچ تنش آب��ي ندارند، اما 
شهرهايي كه دچار تنش آبي هستند ۶۶ درصد جمعيت 
شهرها را تشكيل مي دهند. در پايان سال آبي 9۶-97، 
۳۳۴ ش��هر در معرض تنش آبي هس��تند و ۲۱ استان 
كش��ور بارندگي هاي منفي را نس��بت به سال گذشته 

تجربه مي كنند.
بر اساس آخرين آمار ارايه شده از وضعيت منابع آبي كشور، 
هرمزگان با منفي 7۵ درصد كم بارش ترين استان كشور 
در س��ال آبي جاري بوده اس��ت كه پس از اين منطقه نيز 
استان هاي سيستان و بلوچستان با 7۳ درصد، كرمان با ۶9 
درصد، فارس با ۶۶ درصد و بوشهر با ۶۱ درصد كم بارش ترين 
مناطق كشور هستند. البته دو حوضه آبريز درياچه اروميه و 
درياي خزر به ترتيب با افزايش ۴۸ و ۱۶ درصدي بارندگي ها 

نسبت به سال گذشته روبرو بودند.

در اين بين، اس��تان هاي آذربايجان ش��رقي با ۵۳ درصد، 
آذربايجان غربي با ۵۲ درصد، كردس��تان ب��ا ۲9 درصد، 
كرمانشاه با ۲۳ درصد و زنجان با ۲۱ درصد افزايش بارندگي  
نسبت به سال گذشته شرايط به مراتب بهتري را در ميان 

ساير استان هاي كشور تجربه مي كنند.
عالوه بر اين از ميان ۱77 سد بزرگ موجود در شش حوضه 
آبريز اصلي كشور 9۰ سد بزرگ از جمله سدهاي زاينده رود، 
شهيدرجايي، ساوه، كوثر و مالصدرا كمتر از ۴۰ درصد آب 

ذخيره شده دارند.
ورودي و خروجي آب از س��دها نيز متاث��ر از افت نزوالت 
جوي با كاهش هاي محسوسي مواجه شده اند بطوري كه 
ورودي به اين سازه هاي آبي ۳۳ درصد و خروجي از آنها نيز 
نسبت به سال گذشته ۲7 درصد افت داشته و هم اكنون 
بطور ميانگين ۴۳ مخازن سدهاي ياد شده داراي منابع 

آبي است.
كاهش ارتفاع و ذخيره آب سدهاي داراي نيروگاه برق آبي 
موجب ش��ده تا اين مراكز در تابستان امسال نيز با كاهش 
توليد انرژي روبرو شوند بطوري كه انرژي توليدي ۵۳ نيروگاه  

برق آبي كشور از ابتداي امسال تا دوم شهريورماه به ۵۴۰۳ 
گيگاوات س��اعت برسد كه در مقايسه با مدت مشابه سال 

گذشته ۴۳.7 درصد كاهش داشته است.
در حال حاضر حجم ذخيره كنوني آب در سدهاي پنج گانه 
استان تهران )الر، طالقان، اميركبير، لتيان و ماملو( به ۶99 
ميليون مترمكعب رسيده و در ش��رايط فعلي ۶۳ درصد 

مخازن اين سدها خالي است.
همچنين ميزان بارش هاي كشور از ابتداي سال آبي 9۶-97 
)ابتداي مهرماه( تاكنون به ۱۶9 ميلي متر رس��يده كه در 
مقايسه مدت زمان مشابه سال گذشته ۲7 درصد كاهش 
داشته است. بارشي كه سال گذشته در همين بازه زماني به 

۲۳۰ ميلي متر رسيده بود.
با وجود اينكه بارش هاي فصل بهار امسال در مقايسه با سال 
گذشته رشد ۱۲ درصدي داشته است ولي افت ۴۵درصدي  
بارندگي ها در فصل زمستان و كاهش ۲۶ درصدي بارش ها 
در فصل پاييز سال 9۶ موجب شده تا تابستان امسال را با 
كاهش ۶۳ ميليمتري نزوالت جوي نسبت به سال گذشته 

سپري كنيم.
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عكسروز

چهرهروز

واكنش »ثريا قاسمي«  به جايزه آسياپاسيفيك
ثريا قاسمي بازيگر پيشكسوت سينماي ايران در واكنش به دريافت جايزه بهترين بازيگري از جشنواره آسياپاسيفيك، از تاثير اين جايزه بر بهتر 
ديده شدن »وياليي ها« ابراز خوشحالي كرد. ثريا قاسمي كه ۲ روز پيش جايزه بهترين بازيگر زن مكمل براي بازي در فيلم »وياليي ها« را از پنجاه 
و هشتمين دوره جشنواره آسياپاسيفيك دريافت كرد، درباره اين جايزه گفت: دو سه روزي به واسطه برگزاري جشنواره فيلم هاي كودكان و 
نوجوانان مهمان شهر اصفهان بودم و روزي كه اين خبر اعالم شد، مطلع نشدم. فرداي آن روز بود كه در هتل يكي از بچه هاي رسانه اين خبر را به 
من داد و تا پيش از آن مطلقا از چيزي اطالع نداشتم. اين بازيگر پيشكسوت درباره اطالع رساني از كانال بنياد فارابي يا عوامل فيلم »وياليي ها« 

هم گفت: هيچ كس در اين زمينه خبري به من نداد. 

بازارهنر

»مغزهاي زنگ زده« در گروه آزادي

بازگشت  »صدرعاملي«

سرانجام كار ناتمام »ناصر چشم آذر«

سخنگوي شوراي صنفي نمايش جزئيات قرارداد 
اكران فيلم هاي جديد در س��الن هاي سينمايي را 

توضيح داد.
غالمرضا فرجي درباره قرارداد فيلم هاي جديد براي 
اكران به مهر گفت: ق��رارداد اكران فيلم »مغزهاي 
زنگ زده« ساخته هومن سيدي در گروه آزادي پس 
از فيلم »پشت ديوار سكوت«، اكران فيلم »الزانيا« 
ساخته حسين قناعت در گروه ماندانا پس از فيلم 
»يك كيلو و بيست  و يك گرم« ساخته رحيم توفان 
و اكران فيلم »هش��تگ« ساخته رحيم بهبودي فر 
پ��س از فيلم »آخرين بار كي س��حر را ديدي؟« به 
كارگرداني فرزاد موتمن در گروه زندگي اس��ت. او 
اضافه كرد: همچنين قرارداد اكران فيلم »ما شما را 
دوست داريم خانم يايا« ساخته عبدالرضا كاهاني در 
گروه ايران پس از »جاده قديم« ثبت شد. به گفته او، 
اكران فيلم »يك كيلو و بيست و يك گرم« ساخته 
رحيم توفان در گروه ماندانا به جاي فيلم »همه چي 

عاديه« از چهارشنبه ۱۴ شهريورماه آغاز مي شود و 
اكران »همه چي عاديه« ساخته محسن دامادي در 
زيرگروه ادامه دارد. سخنگوي شوراي صنفي نمايش 
در پايان بيان كرد: اكران فيلم »چراغ هاي ناتمام« به 
كارگرداني مصطفي س��لطاني در گروه باغ كتاب از 
چهارشنبه ۱۴ شهريورماه بعد از فيلم »دم سرخ ها« 
آغاز مي ش��ود و اكران »دم سرخ ها« در سينماهاي 

زيرگروه ادامه دارد. 

مسعود ردايي با اشاره به اينكه با »سال دوم دانشكده 
من« در جش��نواره اي شركت نمي كند، تاكيد كرد 
اي��ن فيلم اواخر مهر ماه اكران مي ش��ود. مس��عود 
ردايي تهيه كننده سينما با اش��اره به پروژه »سال 
دوم دانشكده من« به كارگرداني رسول صدرعاملي 
گفت: پروانه نمايش اين پروژه سينمايي به تازگي 
صادر شده است و به زودي شرايط براي اكران آن را 

فراهم مي كنيم.
او تاكي��د كرد: كارهاي اوليه ب��راي اكران اين فيلم 
صورت گرفته اس��ت و فكر مي كنم كه »سال دوم 
دانشكده من« اواخر مهر ماه در سينماهاي كشور 
اكران ش��ود.  ردايي به مهر گفت: ترجيح داديم اين 
فيلم را به جاي حضور در جشنواره فيلم فجر، هرچه 
س��ريع تر اكران عمومي كنيم. عل��ي مصفا، بابك 
حميديان، ويشكا آسايش، شقايق فراهاني، پدرام 
شريفي، نيلوفر خوش خلق، شيوا خسرومهر، مريم 
بوباني و عليرضا استادي بازيگران اين فيلم هستند. 
همچنين جز بازيگران نامبرده، ٢٢ نفر از چهره هاي 

شناخته نشده نيز در اين فيلم براي اولين بار به ايفاي 
نقش مي پردازند كه در اين ميان سه نفر جزو بازيگران 
اصلي و مابقي در نقش ه��اي فرعي مقابل دوربين 
رفتند. »س��ال دوم دانش��كده من« به نويسندگي 
پرويز شهبازي مضموني اجتماعي دارد ولي خالصه 
داس��تاني از آن منتشر نشده اس��ت. گرچه به نظر 
مي رس��د حال و هواي اثر همچ��ون كارهاي قبلي 
صدرعاملي درباره دختران جوان و دغدغه هايشان 

در جامعه است.

همسر ناصر چش��م آذر فقيد، از كار ناتمام اين هنرمند 
مي گويد و اينكه قرار بود اين اثر براي هفت ميدان شهر 
ساخته شود. آنها قصد دارند اين قطعات را در روز تولد ناصر 

چشم آذر به صورت آلبوم عرضه كنند.
شب چهارم جشنواره بين المللي فيلم كودك و نوجوان، 
به نكوداش��ت زنده ياد، ناصر چش��م آذر گذش��ت. اين 
برنامه با صحبت هاي شاهد احمدلو، برادر همسر ناصر 
چشم آذر آغاز شد. ش��اهد، به دوران كودكي خود نگاه 
مي كند و سكانس هايي از اولين ديدارهاي ناصر چشم 
آذر، كه در دوران كودكي، نه يك انسان، كه برايش بتي 
نمود مي كرد؛ بتي كه كودكي هايش را به رنگ موسيقي 
آميخته بود و با اولين نگاه هايش��ان به هم، مريد و مراد 
گشته بودند. شاهد در سكانس دوم كودكي هايش با ناصر، 
به استوديو براي ضبط »اي ايران« فيلم »ناصر تقوايي« 
مي رود  و  با »بخوان« ناصر مي خواند. س��كانس س��وم 
ديدارها، در غمگيني حال گوينده تعريف مي شود، جايي 
كه بازيگر نوجوان، غرق در خود، به دنبال ستاره اي براي در 
آغوش كشيده شدن، در پشت صحنه فيلم دره شاپرك ها، 
ناگهان ناجي خود را مي يابد، ناصر جوان مي آيد، از كائنات، 
خدا، ماه و ستاره ها برايش مي گويد. در ادامه اين مراسم 
همسر ناصر چشم آذر درباره اين هنرمند چنين مي گويد: 
»ناصر، نماد مهرباني و مهرورزي بود، انساني پر از انرژي و 
هنر، مردم  دوست و مردم دار. نوآور بود و با زبان انسانيت با 
مردم حرف مي زد. او از خودش بيرون آمده بود، به عشق 
رس��يده بود...  و چشم شيرين  نم باران عشق مي گيرد، 
حرف هايش در س��الن چشمه مي شود و همه دل تنگ 
شور نواز، ناصر چشم آذر مي شوند. شيرين احمدلو ادامه 
مي دهد، ناصر عاشقانه براي مردم و به ويژه كودكان كار 

كرد و موسيقي استاندارد از خود به جا گذاشت، ناصر به 
واسطه عشقش به كودكان اولين كنسرت خود را چهار 
سال پيش، پس از چهل سال دوري از صحنه، در مهرماه 
و همزمان با آغاز مدارس اجرا كرد. همسر چشم آذر در 
پاسخ به پرسش »آيا كار ناتمامي از اين هنرمند وجود 
دارد و كسي متولي اتمامش شده « به   ايسنا گفت: «آقاي 
چشم آذر يك كار ناتمام دارد به نام »هفت ميدان « كه به 
سفارش شهرداري تهران براي هفت ميدان شهر ساخته 
شده و تمام كارها انجام شده بود و ما در تالشيم تا روز تولد 
ايشان، ۱۰ دي  ماه، اين اثر به  صورت آلبوم رونمايي شود، 
همچنين كارهاي ديگري هم دوست داريم انجام بدهيم، 

مثل كتاب نت كارهاي خاطره انگيزش.«
او با افسوس بسيار عنوان كرد: آثار زيادي از ناصر چشم آذر 
به جاي مانده كه ساليان زيادي گردآوري آنها به طول 
مي انجامد و ما ش��ايد ۵۰ سال ديگر متوجه فقدان اين 
اس��طوره شويم. رعنا، فرزند ناصر چش��م آذر با صدايي 
بغض آلود مرثيه اي براي پدر خواند و ابراز غم كرد از اينكه 
»پدرم چنين جمعي را تا وقتي كه زنده بود نديد و اگر بود، 

ترجيح مي داد با ساز زدنش با شما حرف بزند.«

كیوسك

سرانجام، پيروزي سوريه
  نيويورك تايمز )چاپ امريكا(: 

 اين روزنامه در صفحه 
نخس��ت خ��ود، خبر 
پيروزي سوريه را پس 
از مدت ه��ا ناآرام��ي و 
خونريزي منتشر كرد. 
طبق اين گزارش، وزير 
خارجه فرانس��ه ضمن 
اعالم خبر پيروزي بشار 

اس��د اعالم كرد كه رييس جمهوري سوريه در 
جنگ پيروز ش��ده ام��ا هنوز در برق��راري صلح 
پيروزي به دس��ت نياورده است. لودريان تاكيد 
كرد اس��د در جنگ داخلي پيروز شده اما براي 
رس��يدن به صلح در س��وريه بايد با كمك هاي 
بين المللي براي مش��كالت اين كش��ور راه حل 
سياس��ي پيدا كند. به گزارش نيويورك تايمز، 
او تهديد هاي كش��ور هاي غربي را تكرار كرده و 
گفت كه دنياي غرب تكرار حمله هاي شيميايي 
عليه غيرنظاميان در س��وريه را ب��ا تمام قدرت 
پاس��خ مي دهد. همچني��ن، او در اين گفت وگو 
درباره اصالح قانون اساسي سوريه و فراهم كردن 
مقدم��ات برگزاري انتخابات در اين كش��ور هم 

صحبت كرد.
  فايننشال تايمز: 

 روس��يه دوباره ش��اهد 
تظاهرات دراعتراض به 
طرح بازنشس��تگي بود. 
به گ��زارش صفحه اول 
اين روزنامه، در روس��يه 
ب��ار ديگ��ر تظاهرات��ي 
دراعت��راض ب��ه ط��رح 
بازنشستگي دولت انجام 

گرفته است. اين در حالي اس��ت كه پيش از اين، 
والديمير پوتين طرح قبلي را تعديل كرده بود. در 
طرح اوليه تغييرات قانون بازنشستگي قرار بود سن 
بازنشس��تگي زنان از ۵۵ سال به ۶۳ سال افزايش 
داده شود و براي مردان از ۶۰ سال به ۶۵ سال باال 
برده ش��ود. در واكنش به تظاهرات گس��ترده در 
روزهاي گذشته، والديمير پوتين، رييس جمهوري 
روس��يه، اين طرح را تعديل كرد. براس��اس طرح 
تعديل شده، سن بازنشستگي براي زنان به جاي 
۶۳ س��ال، به ۶۰ سال افزايش پيدا خواهد كرد اما 
سن بازنشستگي مردان هم چنان قرار است به ۶۵ 

سال باال برود.

  نيويورك تايمز )چاپ اروپا(: 
اين روزنام��ه در صفحه 
اول خ��ود، گزارش��ي 
از عملك��رد يك ماه��ه 
عم��ران خان منتش��ر 
كرد. طب��ق اين گزارش 
يكي از وعده هاي اصلي 
نخس��ت وزير پاكستان 
در جري��ان رقابت هاي 

انتخاباتي »مبارزه با فقر و فساد در كشور« بود. او بر 
همين اساس پس از اداي سوگند نخست وزيري، 
بالفاصله فهرس��تي از برنامه كوتاه م��دت خود را 
كه قرار اس��ت در ۱۰۰ روز اول نخست وزيري اش 
اجرايي شود، رس��انه اي كرد. »ايجاد ۱۰ ميليون 
شغل«، »كاهش قيمت بنزين، برق و فرآورده هاي 
حام��ل ان��رژي«، »كاش��ت درخت در سراس��ر 
كشور«، »احداث چهار مكان بزرگ گردشگري«، 
»ح��ذف قوم و خويش بازي از عرصه سياس��ت«، 
»از بي��ن بردن فق��ر و مش��كالت مناطق محروم 
جنوب پنجاب«، »كاهش ماليات« و... بخش��ي از 
وعده هايي است كه عمران خان قرار است در۱۰۰ 
روز ابتدايي زمامداري اش اجرايي كند. گفته شده 
كه عمران خان در راستاي اجراي رياضت اقتصادي 
به جاي استفاده از ماشين سوپرلوكس از هلي كوپتر 

براي رفت وآمد استفاده مي كند. 

ايستگاه

»توفان« شكسپير در سينما
رابين س��وويكورد فيلمنامه نويس 
نامزد جايزه اسكار براي فيلم »مورد 
عجي��ب بنجامين بات��ن« آخرين 
نمايشنامه شكسپير به نام »توفان« 
را كارگرداني و نويسندگي خواهد 

كرد.
ب��ه گ��زارش اس��كرين ديل��ي، 

تهيه كنندگان پروژه ساخت فيلمي بر اساس نمايشنامه شكسپير به همراه 
رابين سوويكورد در حال توسعه فيلمنامه هستند و قصد دارند كه فيلم را در 
سال ۲۰۱۹ توليد كنند. اين گروه تهيه كنندگان پيش تر فيلم »مرا با نامت 

صدا كن« را ساخته اند.
گفته مي شود داستان »توفان« نوشته شكسپير از كشتي غرق شده در سال 
۱۶۰۹ در جزاير برمودا الهام گرفته شده است و تهيه كنندگان فيلم نيز تصميم 
گرفته اند با تصويربرداري در اين جزيره عجيب و غريب پروژه را به اصل خود 
 M.Y.R.A. Entertainment نزديك كنند. ماگارت بايلو بنيانگذار كمپاني
كه تهيه فيلم را برعهده دارد گفت: ما به دنبال ايجاد زيرساخت براي امكان پذير 

شدن توليد فيلم در اين منطقه هستيم.
گفته مي شود تا به امروز هيچ فيلم بين المللي در سطح گسترده در اين منطقه 
جغرافيايي فيلمبرداري نشده است. از ديگر كارهاي رابين سوويكورد به عنوان 
نويسنده مي توان به »زنان كوچك« ساخته گيليان آرمسترانگ و »خاطرات 
يك گيشا« اشاره كرد. سوويكورد همچنين ۲ فيلم بلند سينمايي »ويكفيلد« 
با بازي برايان كرانستون و »باشگاه كتاب خواني جين اوستن« با بازي اميلي 

بالنت را كارگرداني كرده است.

میراث

واگذاري 28 خانه تاريخي شيراز به بخش خصوصي
فرهنگ��ي،  مي��راث  مدي��ركل 
صنايع دس��تي و گردشگري استان 
فارس گفت: تعداد ۲8 خانه تاريخي 
ثبتي و غيرثبتي در ش��يراز با هدف 
بهسازي و مرمت و بهره برداري هاي 
تعري��ف ش��ده در اختي��ار بخش 

خصوصي قرار مي گيرد.
مصيب اميري دوشنبه ۱۲ شهريور در جمع خبرنگاران گفت: اين خانه ها در 
مالكيت ميراث فرهنگي اس��ت و تحت عنوان مجموعه بصير ديوان و با انجام 
فراخوان عمومي به سرمايه گذاران بخش خصوصي واگذار خواهد شد. اميري با 
بيان اينكه از ۲8 خانه تاريخي ۱۱ خانه ثبتي بوده و داراي ارزش تاريخي است، 
گفت: تعداد ۱7 خانه از اين مجموعه فاقد ارزش تاريخي است. او گفت: با توجه 
به جايگاه بافت فرهنگي- تاريخي شيراز و ايجاد بستر مناسب  بهره  وري از اين 
موقعيت و معرفي بيش از پيش بافت به عنوان جاذبه جديد گردش��گري، اين 

تصميم اخذ شده است.
مديركل ميراث فرهنگي فارس با اشاره به كاربري اين بناها گفت: كاربري پيش 
بيني شده براي اين پروژه شامل هتل سنتي، بازارچه صنايع دستي- هنرهاي 
سنتي و سوغات محلي، سفره خانه سنتي، مركز تفريحي- توريستي و ورزشي، 
مركز فرهنگي و مذهبي است. اميري حجم ريالي پيش بيني شده براي طرح 
مجموعه بصير ديوان را حدود ۳۵ ميليارد و 7۰۰ ميليون تومان اعالم و خاطرنشان 
كرد: مدت زمان س��اخت براي اين پروژه ۳ س��ال در نظر گرفته ش��ده است و 
سرمايه گذار مي تواند بعد از بهسازي و مرمت به مدت ۲7 سال از خانه متناسب با 

پروانه قانوني بهره برداري كند.

تاريخنگاري

اجرا شدن عمليات فتح 10 عليه عراق
سيزدهم شهريور ۱۳۶۶، عمليات فتح ۱۰ با رمز »يا اباعبداهلل الحسين )ع( « آغاز 
شد و اين اقدام نيز مانند ساير سلسله عمليات فتح در عمق جبهه شمالي دشمن 
و بطور مشخص در محور شمال شرقي استان كردنشين اربيل عراق، با مشاركت 
معارض��ان كرد عراقي به اجرا درآمد.  عمليات چريكي فتح ۱۰ در س��اعت ۴۵: ۱ 
بامداد روز ۱۳ ش��هريور ۶۶ در منطقه سيدكان شمال شرقي منطقه اربيل عراق 
و با اهداف تداوم گس��ترش نبرد نيروهاي مبارز عراق، پاسخگويي به شرارت  هاي 
رژيم بعثي در بمباران مراكز غيرنظامي ايران و گلوله باران روستاهاي كردنشين به 
مرحله اجرا درآمد. اين عمليات مانند ساير سلسله عمليات هاي فتح در عمق جبهه 
شمالي دشمن و مشخصا در محور شمال شرقي استان كردنشين اربيل عراق، با 
مش��اركت معارضان كرد عراقي به اجرا درآمد.نيروهاي خودي بطور نامنظم و با 
حمله اي محدود، مواضع خودي را به قصد انهدام نيروهاي دشمن بر بلندي هاي 

منطقه ترك كردند. 
رزمندگان با رعايت اصل استتار و غافلگيري، همزمان با اعالم رمز عمليات، به نابودي 
۳۶ پايگاه حفاظتي و مقر فرماندهي گردان خفيفه در بلندي هاي منطقه پرداختند.

عالوه بر آن قواي ايراني و معارضان عراقي توانستند ۱۵ دستگاه خودروي نظامي، سه 
قبضه توپ ضدهوايي، سه زاغه مهمات، چهار دستگاه خودروي مهندسي و چندين 
قضبه انواع سالح هاي نيمه سنگين دشمن را نابود كنند. در جريان عمليات فتح 
۱۰، ده ها دستگاه خودرو، ده ها قبضه سالح انفرادي، مقداري مهمات و چند قبضه 
توپ ضد هوايي دشمن توسط رزمندگان اسالم نيز به غنيمت گرفته شد. عالوه 
بر اينها، تعداد ۵۰۰ نفر از نيروهاي دشمن زبون بعثي كشته و زخمي شدند و ده ها 

نفر نيز به اسارت درآمدند.  رزمندگان تحت امر قرارگاه رمضان متشكل از تيپ ۵8 
مالك اشتر، نيروي زميني سپاه، مجاهدين مجلس اعالي انقالب اسالمي عراق و 
پيشمرگان حزب اهلل كرد، همزمان با ايام شهادت ساالر شهيدان حسين بن علي 
)ع( با استفاده از اصل غافلگيري به مواضع نيروهاي عراق در ارتفاعات شمال شرقي 
استان اربيل يورش بردند. در اين عمليات تعداد ۵۰۰ تن از نيروهاي دشمن كشته 
و زخمي شدند و ده ها نفر از جمله ستوان عبدالعزيز نفل معاون توپخانه لشكر ۳۳ 
سپاه پنجم به اسارت درآمدند. همچنين رزمندگان طي اين عمليات، پنج ارتفاع 
را پاكسازي كردند و ۳۶ پايگاه حفاظتي و كمين دشمن را منهدم كردند و مقداري 

از تجهيزات رزمي و خودرو نظامي و ضدهوايي دشمن را به غنيمت درآوردند. 

بررسي مقاصد مهم مهاجرت كاري در نتايج نظرسنجي ها

الههباقري|
اين روزها، مهاجرت ب��ه مهم ترين بحث 
روز كشورها تبديل ش��ده است. بسياري 
از كش��ورها كه ميزبان مهاجران و پناهنده ها هستند با 
مشكالت بسياري روبه رو شده و افرادي كه مي خواهند 
به سرزمين هاي ديگر كوچ كنند، براي انتخاب مقصد و 
پذيرفته  شدن با چالش هاي فراواني مواجه هستند. آنطور 
كه در بس��ياري از گزارش ها گفته شده، بيشترين دليل 
مهاجرت، جنگ، درگيري و ناآرامي هاي داخلي اس��ت 
كه بسياري افراد را دچار بحران هاي امنيتي و اقتصادي 
كرده و به ترك خاك كشورشان وامي دارد. از طرفي، اين 
سال ها با رشد جمعيت و بحران هاي اقتصادي كه بسياري 
از كشورها را درگير كرده، بيكاري به يكي از بزرگ ترين 
معضل افراد تبديل ش��ده اس��ت. بر اين اس��اس، مردم 
بسياري از سراسر جهان، تمايل دارند كه به جستجوي 
كار، به كش��ورهاي ديگر مهاجرت كنن��د. اين در حالي 
است كه كشورهاي متعددي نيز هستند كه به نيروهاي 
متخصص احتياج داشته و هر ساله، شرايط مورد نياز خود 
را به اطالع عموم مي رسانند. بر اين اساس، بسياري افراد 
كه جوياي كار در كشورهاي ديگر هستند، تن به مهاجرت 
كاري مي دهند. در اين ميان نيز، برخي كشورها از آنجا كه 
به راحتي مي توانند بدون رعايت قوانين دولتي، نيروي كار 
خارجي را با قيمت ارزاني به كار بگيرند، مهاجران جوياي 
كار را جذب مي كنند. طبق نظرسنجي هاي صورت گرفته 
از ميان شهروندان ۱۹7 كشور، اهالي هند و برزيل بيشترين 
تمايل را براي مهاجرت كاري دارند. همچنين آنطور كه 
گفته ش��ده، امريكا، محبوب ترين مقصد كار در سراسر 

جهان شناخته شده است. 
طبق گزارش هاي منتشر شده، از سال ۲۰۱۴ تا كنون، 
امريكا يك��ي از مهم ترين مقاصدي اس��ت ك��ه افراد از 
سراسر كشورها براي مهاجرت كاري انتخاب مي كنند. 
طبق تازه ترين نتايج نظرسنجي ها، حدود ۳۴ درصد از 
پاس��خ دهندگان، امريكا را براي جستجوي كار انتخاب 
مي كنند. قدرت اقتصادي امريكا و اشتغال زايي اين كشور، 
اميدواري بسياري براي افراد جوياي كار در ساير كشورها 
ايجاد مي كند اما پ��س از روي كار آمدن دونالد ترامپ و 
سياست هاي مهاجرستيز او، به نظر نمي رسد شرايط كار 
مهاجران در اين كشور مساعد باشد. آلمان نيز، سال هاست 
كه به عنوان مهم ترين مقصد مهاجرت كاري به ش��مار 
مي آيد. اين كشور يكي از قطب هاي صنعتي جهان به شمار 
مي رود و شرايط مناسبي براي مهاجران دارد. البته پس از 
موج گسترده مهاجرت از كشورهاي جنگ زده به اروپا و با 

توجه به اينكه آلمان يكي از بزرگ ترين ميزبانان مهاجران 
حتي پناهندگان غيرقانوني بوده، به نظر مي رسد شرايط 
مطلوب مهاجرت كاري در اين كشور در سال هاي آينده 
دستخوش تغيير ش��ود. با اين حال، حدود ۲۶ درصد از 
پاسخ دهندگان به نظرسنجي، آلمان را به عنوان مهم ترين 
مقصد خود انتخاب كرده اند. كانادا نيز سال هاست به  يكي 
از مقاصد مهم مهاجرت به خصوص براي افراد جوياي كار 
تبديل شده است. آنطور كه در بسياري از گزارش ها گفته 
شده، روند اخذ اقامت دائم کانادا از ساير کشورها سريع تر 
و س��اده تر بوده، همچنين فرصت هاي سرمايه گذاري و 
كارآفريني فراواني دارد. نتايج نظرسنجي ها  نيز  محبوبيت 
كانادا را در بين مهاجران جوياي كار تاييد مي  كند. آنطور 
كه گفته ش��ده، حدود ۲۴ درصد از افرادي كه به دنبال 
مهاجرت كاري هس��تند، كانادا را به عنوان مقصد خود 

انتخاب مي كنند. 
همچني��ن، حدود ۲۱ درص��د از پاس��خ دهندگان اين 
نظرسنجي، استراليا را مقصد مناسب براي جستجوي 
كار مي شناسند. اين كشور نيز، سال هاست كه تسهيالت 
ويژه اي براي مهاجران در نظر گرفته و پيوسته درخواست 
همكاري براي متخصصان س��اير رشته ها از كشورهاي 
ديگر ارائه مي دهد. بريتانيا نيز، در سال ۲۰۱۴ به عنوان 
محبوب ترين مقصد مهاجرت كاري به شمار مي رفت اما 
پس از برگزيت، شرايط تغيير كرد. بسياري از شركت هاي 
بزرگ خارجي دفات��ر خود را از بريتانيا خ��ارج كردند و 
سرمايه گذاري هاي بين المللي، كاهش قابل توجهي پيدا 
كرد. اين موضوع، نگراني هاي بس��ياري براي مهاجران 

جوياي كار ايجاد كرده و بريتانيا را در رتبه پنجم مقاصد 
مهاجرت كاري ق��رار داد. با اين حال، حدود ۲۰ درصد از 
افرادي كه در اين نظرسنجي شركت  كرده اند، همچنان 
بريتانيا را مقصد مهمي براي اشتغال مي دانند. اسپانيا و 
فرانسه نيز، رتبه هاي ششم و هفتم را در ميان مقاصد مهم 
مهاجرت كاري ب��ه خود اختصاص داده اند. اين در حالي 
است كه در سال هاي گذشته، فرانسه يكي از مهم ترين 
كشورهاي مهاجرپذير بود كه افراد مي توانستند از طريق 
تحصيل و كار، در آن سرزمين اقامت داشته باشند اما طبق 
گزارش هاي منتشر شده، به دليل فشار احزاب سياسي بر 
كاهش مهاجرپذيري، همچنين هزينه هاي باالي زندگي 
در اين كش��ور، نگراني هايي براي مهاجران جوياي كار 

ايجاد كرده است. 
 در سال هاي گذشته، سوئيس يكي از باالترين نرخ هاي 
مهاجرت را در اتحاديه اروپا داش��ت اما از سال ۲۰۱۵، با 
سياست هاي ضد مهاجرتي كه اين كشور در پيش گرفت، 
دولت سوئيس تعداد مجوزهاي كار براي اتباع كشورهاي 
غيرعضو اتحاديه اروپا را كاهش داد. بر اين اس��اس، افراد 
جوياي كار نيز كه در اين نظرسنجي شركت  كردند، تمايل 
چنداني براي مهاجرت به سوئيس ندارند. آنطور كه گفته 
شده، تنها ۱۳ درصد افراد، سوئيس را مقصد مناسبي براي 
مهاجرت كاري مي دانند كه اي��ن آمار در مورد ايتاليا به 
۱۱درصد و براي ژاپن به ۱۰ درصد مي رسد. اين در حالي 
است كه ژاپن اعالم کرده به دليل کمبود نيروی کار به ويژه 
در مشاغل پرستاری، ساخت وس��از و کشاورزی، صدور 

ويزای کار را برای اتباع خارجی تسهيل می کند.

كارفرماياني آن سوي مرزها
آمارنامه
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