
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

 FATF لوايح مرتبط با
براساس شرع و قانون 

بررسي مي شود

 مديران بي انگيزه 
 و ريسك ناپذير

كنار بروند 

  آيت اهلل محمد يزدي
 عضو شوراي نگهبان:

 معاون اول رييس جمهوري در جريان معرفي 
46 پروژه حوزه نيرو به بخش خصوصي: 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 2  صفحه 15 

   Vol.5  No .1196  Wed. September 12. 2018  چهارشنبه 21 شهريور1397 2  محرم 1440  سال پنجم  شماره 1196 16صفحه  قيمت:2000تومان

رييس كل بانك مركزي در ديدار با مديران عامل بانك هاي كشور تاكيد كرد

عزم نظام در كنترل نقدينگي
 صفحه 4 

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با 

ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

دالر
--

يورو
--

تمام سكه
4435000  تومان

شاخص بورس
148577

بنگاهها

 خروج كاالهاي اساسي 
از مريوان ممنوع شد

 راه هاي تكراري
بسته هاي رويايي!

 توقف 139 هزار كانتينر 
در گمركات كشور

 همين صفحه  

 صفحه 14  

بازارسرمايه

5

11

 سهم يك هزارمي بورس 
از هزاران ميليارد سرگردان 

صنعت،معدنوتجارت

سخننخست

همين صفحه

آخرين تصميم ش��وراي 
عالي هماهنگي اقتصادي 
كش��ور اختص��اص ي��ك 
ميلي��ارد دالر از مح��ل 
مناب��ع صندوق توس��عه 
ملي براي حفظ و توس��عه 
اش��تغال بوده است .يكي 
از موارد عمده هزينه كرد 
اين منابع، چنانك��ه در اخبار آمده اس��ت ،حمايت 
از واحدهاي توليدي فع��ال و تامين يارانه مربوط به 
سود تسهيالت بانكي براي تقويت سرمايه در گردش 
واحدهاي اقتصادي اس��ت.اين اقدام را مي توان در 
ادامه اقدامات ديگر دولت در جهت كاهش فشار بر 

واحدهاي توليدي  ...

س�ميرا ابراهيمي| بازارهاي مالي نقش كلي�دي 
در تجهي���ز و ه�دايت وج�وه موج���ود در اقت�صاد 
ب�ه س���مت بخش هاي توليدي و صنعت��ي و به تبع 
آن بهبود رش��د اقتصادي دارند. ت�ا ح�دي ك�ه ب�ه 
عقي�ده برخي اقتصاددانان، گسترش بازارهاي مالي، 
موتور محرك رش��د اقتصادي كشورهاست. در حال 
حاضر نقدينگي 1600 ه��زار ميليارد توماني كه اين 
روزها گفته مي ش��ود نظم بازارها را ب��ه هم ريخته و 
امواج تورمي جديدي ايجاد كرده، به گفته بس��ياري 
از كارشناس��ان، تحت عنوان نقدينگي س��رگردان 
ش��ناخته مي ش��ود. چنانچ��ه صفت س��رگردان را 
براي نقدينگي كه اين روزها با اتمام دوره س��ود 20 
درصدي بانك ها، سرگردان تر از قبل شده، به عنوان 
يكي از داليل تورم و ناهنجاري حركت هاي قيمتي 
در بازار قلمداد كنيم كه در مسكن، سكه، ارز، خودرو 
و ... وارد شده، مي توان بازار س��رمايه را كه اين روزها 
صعود و ركورد ش��كني هاي تاريخي دارد،  به عنوان 
مأمن اين نقدينگي بدانيم. البته اين هدف در صورتي 

مي تواند جامه عمل به تن كند  ...

 نشس��ت ش��هريورماه هي��ات نماين��دگان اتاق 
تهران حال وهواي متفاوتي داش��ت؛ چراكه براي 
چندمين بار در سال 97 شاهد اعتراض اتاقي ها به 
سياست هاي ارزي دولت از تريبون بخش خصوصي 
بوديم. در اين نشست برخي از اعضاء فرصت يافتند 
تا از دغدغه هاي شان ومسائلي كه دست وپاي آنها 
را براي پيگيري امورات ش��ان بس��ته است، سخن 
بگويند. گله مند بودند از اينكه اسيربازي مارپله اي 
ش��ده اند كه هروز با صدور بخش��نامه هاي متعدد 
بازهم شرايط بازي برايش��ان سخت تر مي شود. در 
اين ميان برخي نگران »پيمان س��پاري و تعهدات 
ارزي شان« بودند، اما در مقابل برخي، نگران رسوب 

كاالهايشان در گمرك ...

در آستانه بزرگ ترين رزمايش روسيه رخ داد

ديدار دو غول شرقي

روسای جمهوری روس��يه و چين ديروز  در آستانه بزرگ ترين رزمايش نظامي 
روسيه در شهر والدی وستوک در خاور دور روسيه با يکديگر ديدار كردند.

به گزارش خبرگ��زاري ها، والديمير پوتين رئيس جمهوری روس��يه در آغاز 
اين ديدار با تش��کر از همتای چينی خود برای قبول دع��وت او برای حضور در 
چهارمين همايش اقتصادی بين المللی شرق روس��يه اظهار داشت: روابط دو 
کشور براس��اس اعتماد متقابل در حال توسعه اس��ت و حجم مبادالت تجاری 
دو طرف به باالترين س��طح ممکن رس��يده است. ‘ش��ی جين پينگ’ رئيس 
جمهوری خلق چين نيز دراين ديدار با بي��ان اينکه بزرگ ترين هيات اعزامی 
به چهارمين همايش اقتصادی بين المللی ش��رق روس��يه را چين به روس��يه 
آورده اس��ت، افزود: اين مساله نش��انگر آن اس��ت که اين همايش تا چه اندازه 
برای چين اهميت دارد. وی در ادامه اظهار داش��ت که چين خواهان گسترش 
روز افزون روابط با روسيه است. چهارمين همايش اقتصادی بين المللی شرق 
روسيه با ش��رکت هيات هايی از ده ها کش��ور جهان در منطقه والدی وستوک 
در خاور دور روسيه آغاز بکار کرده است. اين همايش بين المللی اقتصادی که 
ديروز در دانش��گاه فدرال خاور دور روس��يه در جزيره »روسکی« در مجاورت 

بندر والدی وستوک آغاز شده است، تا دو روز ديگر ادامه خواهد داشت. 
مشروح رزمايش روسيه را در صفحه 7 بخوانيد.

مديركل پيش��گيري هاي قضايي قوه قضاييه گفت: يك قاضي در كشور تا حدود 
200 پرونده را در ماه رسيدگي مي كند و اين حجم باالي پرونده ناخودآگاه ممكن 
اس��ت موجب كاهش كيفيت و به تبع آن اعتراض به رأي بدوي و در نتيجه اطاله 
دادرسي شود. به گزارش معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، 
علي افتخاري در نشست استفاده از ظرفيت دستگاه هاي اجرايي در كاهش ورودي 
پرونده به دستگاه قضايي افزود: در كشورهاي پيش��رفته هر قاضي بين 30 تا 40 
پرونده را در ماه بررس��ي مي كند و اين وضعيت در كش��ورهاي همتراز ايران تا 60 
پرونده در ماه است. وي با استناد به ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه گفت: طبق 
اين ماده قوه قضاييه براي پيشگيري از جرم از ظرفيت دستگاه هاي اجرايي استفاده 
مي كند و در اجراي ماده 3 قانون پيشگيري از وقوع جرم مصوب سال 94، يكي از 
وظايف شوراي عالي پيشگيري از قوع جرم، تقسيم كار ملي در چارچوب وظايف و 
ماموريت هاي قواي سه گانه كشور و اتخاذ تدابير مناسب براي هماهنگي و توسعه 

همكاري دستگاه هاي مسوول در امر پيشگيري است. 
افتخاري با بيان افزايش روزافزون ورودي پرونده به دس��تگاه قضايي در س��ال 96 
اظهار داش��ت: بيش��ترين ورودي دس��تگاه هاي اجرايي مربوط به سازمان تامين 
اجتماعي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اس��ت كه به ترتيب در رده هاي اول 
و دوم قرار دارن��د.  وي افزود: با شناس��ايي و اجراي دقيق امور، توس��ط كارگزاران 
مي توان از ورود حجم باالي��ي از پرونده هاي قضايي به محاك��م جلوگيري كرد و 
ارتقاي اطالعات حقوقي افراد در دستگاه ها و نهادها هم مي تواند يكي از راهكارهاي 
كاهش ورودي محسوب شود.  مديركل پيشگيري هاي قضايي قوه قضاييه اضافه 
كرد: آمار پرونده هاي موجود در قوه قضاييه نشان مي دهد كه حجم بااليي از ورودي 
به محاكم به دليل فقدان اجراي دقيق ضوابط و مقررات دستگاه هاي اجرايي است. 

در آستانه بزرگ ترين رزمايش روسيه رخ داد
ديدار دو غول شرقي

مديركل پيشگيري قوه قضاييه: 
تامين اجتماعي و وزارت تعاون بيشترين 

پرونده را در دستگاه قضا دارند

جهان

ايران

رييس جمهوري: 

دستگاه ها با تمام توان به دنبال 
حل مشكالت مردم هستند

گزارش

راه هاي تكراري، بسته هاي رويايي !
حسين حقگو|

تحليل گر اقتصادي|
آخرين تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كشور اختصاص يك ميليارد دالر از 
محل منابع صندوق توسعه ملي براي حفظ و توسعه اشتغال بوده است .يكي از موارد 
عمده هزينه كرد اين منابع چنانكه در اخبار آمده است ،حمايت از واحدهاي توليدي 
فعال و تامين يارانه مربوط به سود تسهيالت بانكي براي تقويت سرمايه در گردش 

واحدهاي اقتصادي است. 
اين اقدام را مي توان در ادامه اقدامات ديگر دولت در جهت كاهش فشار بر واحدهاي 
توليدي در اثر افزايش تهديدها و تحريم هاي بين المللي دانس��ت .در همين روزها 
و هفته ها بزرگ ترين بس��ته حمايتي دولت از توليد نيز براي اظهارنظر به فعاالن و 
نهادها و تشكل هاي اقتصادي عرضه ش��د كه منابع و پروژه هاي تعريف شده در آن 
براي رونق فعاليت بنگاه هاي توليدي و صنعتي ابعادي بسيار بزرگ تر از مصوبه اخير 
 ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي دارد .بس��ته اي» رويايي«كه در صورت تصويب

( امري كه بسيار بعيد مي نمايد )قرار است 28 ميليارد دالر منابع ارزي در سال جاري 
را به 7 گروه صنعتي از جمله نساجي ،صنايع غيرفلزي ،محصوالت خانگي ،ماشين 
سازي و ... تخصيص و در قبال آن پيش بيني شده است كه 10 ميليارد دالر از محل 
جايگزيني واردات محصوالت تولي��دي داخل نصيب اقتصاد كش��ور نمايد .در اين 
بسته همچنين 940 هزار ميليارد تومان س��رمايه در گردش كه دو سوم آن از محل 
منابع بانكي است)660 هزار ميليارد تومان )به بنگاه ها اختصاص مي يابد و 7 پروژه 
بزرگ همچون توسعه صنايع دريايي ،توسعه صنايع نس��اجي ،فعال سازي معادن 
كوچك ،توانمندسازي توليد و اش��تغال پايدار و ... در اين سال اجرايي مي شود .اين 
اعداد و ارقام عظيم و اقدامات وسيع در شرايطي قرار است اجرايي شود كه متاسفانه 
نظام تامين منابع مالي كش��ور و مهم ترين ركن آن يعني نظ��ام بانكي در وضعيت 
بس نامناسب و تنگناي ش��ديد قرار دارد .چنانكه همين روز گذشته بود كه مشاور 
اقتصادي رييس جمهوري از عدم امكان اصالح نظام بانكي سخن گفت و صرفاً كنترل 
و اداره اين نظام را امكان پذير دانست .اما در صورت وجود اين منابع و توانمندي نظام 
بانكي براي تامين آن منابع نيز اين سوال اساسي وجود دارد كه آيا مهم ترين مشكل 
واحدهاي توليدي كمبود منابع مالي است و اين ش��يوه توزيع منابع به سرانجامي 
مي رسد ؟ در پاسخ مي توان گفت سياست هاي عنوان شده در اين بسته در سال هاي 
گذشته نيز آزموده ش��ده و نتيجه اي جز آنچه اكنون در حوزه توليد و صنعت شاهد 
آنيم در بر نداشته است؛ بنگاه هاي صنعتي كه اغلب آنها ناكارآمدند و وابسته به انواع 
حمايت ها و منابع دولتي .در اينكه اين شيوه توزيع منابع نيز مفيد نبوده است هم نياز 
به توزيع زيادي نيست؛ ايجاد فضاي رانتي و استفاده بيشتر بنگاه هاي ناكارآمد از اين 

منابع و تسهيالت ارزان قيمت و...  
بس��ياري از صنايعي كه قرار اس��ت مورد حمايت ق��رار گيرند ،ني��ز در واقع همان 
صنايعي اند كه طي دهه ها از آنها حمايت شده اما هنوز نتوانسته اند جز در سايه فضاي 
انحصاري و تعرفه هاي باال به حيات خود ادامه دهند و با رقباي خارجي حتي در بازار 
داخلي رقابت نمايند  .به اين بسته و ش��يوه حمايتي نقدهاي بسيار ديگري هم وارد 
است از بي توجهي به طرف تقاضا تا نامش��خص بودن محل تامين اين منابع عظيم 
و ابهام در نحوه اولويت بندي و مكانيزم توزيع آنها كه عمداً در بستر روابط و ساختار 

بروكراتيك و اعمال ساليق فردي و گروهي است.
در مجموع مي توان چنين گفت كه در شرايطي كه نقشه كل صنعت و معدن كشور 
نامشخص اس��ت و تعيين نيازهاي ارزي و فرصت هاي قابل بهره برداري در زنجيره 
توليد امري غيرممكن مي نمايد و چنانكه در چند گزارش تحليلي مركز پژوهش هاي 
مجلس به صراحت ذكر شده اس��ت اين نوع حمايت ها جز گسترش بخش دولتي، 
رانت جويي ،فساد مالي و ناكارآيي در جغرافيايي اقتصادي و توسعه نامتوازن و اتالف 
منابع مالي دولت��ي و بانكي به نتيجه اي ديگري ختم نمي ش��ود . راه صحيح اصالح 
ساختاري اقتصاد و آزادسازي و ايجاد فضاي رقابتي و كاهش مداخالت دولت در پرتو 
تعامل و گفت وگوي بين المللي و نيز گفت وگوي ملي در جهت پيش��رفت و توسعه 

اقتصادي است.

 جهانگيري: سختي ها در آينده نه چندان دور 
تمام خواهد شد

معاون اول رييس جمه��ور گفت: بر اس��اس فهم خود از ش��رايط پيش رو با 
وجود همه سختي هاي موجود كه امروز با آن روبرو هستيم، مي دانم كه اين 
س��ختي ها در آينده نه چندان دور تمام خواهد شد و س��ربلندي ملت ايران 

يك بار ديگر در سراسر جهان بر سر زبان ها خواهد افتاد.
به گزارش ايسنا، اس��حاق جهانگيري در آيين افتتاح ورزشگاه 7 هزار نفري 
ش��هداي اسالمش��هر با اش��اره به فرا رس��يدن ماه محرم اظهار كرد: يكي از 
امتيازات و ا فتخارات ملت ايران اين اس��ت كه پيرو مكتب امام حس��ين )ع( 
هس��تيم و در همه دوران هاي س��خت با اتكا به راه و روش حضرت اباعبداهلل 

)ع( همه سختي ها را پشت سر گذاشته ايم.
وي خاطرنشان كرد: هم در پيروزي انقالب اسالمي و هم در جنگ تحميلي 
8 س��اله ما متكي ب��ه روش و مكتب امام حس��ين )ع( بوده اي��م و هم در هر 
سختي و گرفتاري ديگري از جمله شرايط دشوار فعلي نيز ما پيرو روش آن 

حضرت هستيم.
وي با اش��اره به خروج امريكا از برجام و همچنين اعمال تحريم هاي مختلف 
طي س��ال هاي پس از پيروزي انقالب اس��المي عليه ايران از س��وي امريكا 
گفت: امريكايي ه��ا از همه روش هاي خ��ود براي ضربه زدن ب��ه ملت ايران 
اس��تفاده مي كنند. آنها اخيرا ني��ز با نهاي��ت بي اعتباري به هم��ه مقررات 
بين المللي پش��ت پا زدند و وارد دوره اي جديد ش��دند كه فشارها را بر ملت 

ايران زياد كنند.
معاون اول رييس جمه��ور ادامه داد: امري��كا همچنين به خ��ود وعده هاي 
بيخود و بيجايي داده كه مي تواند با اعمال اي��ن روش ها و تحريم ها ضربه اي 
كاري به كش��ور ما وارد كند. اما ملت ايران با تمس��ك به حضرت اباعبداهلل 

الحسين)ع( حتما از اين پيچ و آزمون مهم سربلند بيرون خواهند آمد.
وي با تاكيد بر اينكه »تالش دول��ت و ملت ايران بايد اين باش��د كه يك بار 
ديگر ما س��ربلند و پيروز شويم« اظهار كرد: بر اس��اس فهم خودم از شرايط 
پيش رو با وجود همه س��ختي كه امروز با آن روبرو هس��تيم مي دانم كه اين 
س��ختي ها در آينده نه چندان دور تمام خواهد شد و س��ربلندي ملت ايران 

يك بار ديگر در تمام جهان بر سر زبان ها خواهد افتاد.
مع��اون اول رييس جمه��ور در بخ��ش ديگ��ري از صحبت ه��اي خود در 
آيين افتتاح ورزشگاه 7 هزار نفري شهداي اسالمش��هر به نيازهاي امروز 
جوانان پرداخت و با بيان اينكه »ورزش در راس نيازهاي جوانان اس��ت« 
خاطرنش��ان كرد: خوش��بختانه وزير ورزش و جوانان به همراه تيم خوبي 
كه در اين وزارت دارند، برنامه ها و اقدام��ات خوبي براي توجه به نيازهاي 
جوانان انجام داده اس��ت. همچنين در زمينه ايجاد فضاهاي ورزش��ي نيز 
من در جريان س��فرهاي استاني خود ش��اهد افتتاح يك پروژه ورزشي در 

جريان اين سفرها بوده ام.
وي در ادامه با اش��اره به وضعيت امكانات شهرس��تان هاي اس��تان تهران با 
تاكيد بر اينكه »اس��تان تهران و شهرستان هاي اين اس��تان از نظر خدمات 
رفاهي و عمومي نس��بت به ساير استان ها وضعيت مناس��بي ندارند« گفت: 
در جريان جلس��ات مختلف و گزارش هايي كه از سوي مس��ووالن مربوطه 
ارايه مي شود متاسفانه شهرستان هاي اس��تان تهران به عنوان بدترين نقاط 
كشور از نظر فضاي آموزش��ي و همچنين امكانات درماني معرفي مي شوند. 
همچني��ن وضعيت حمل و نقل س��اكنان شهرس��تان هاي ته��ران نيز بايد 
اقدامات شايس��ته اي انجام دهند. روزانه هزاران اتوب��وس و خودرو بايد بين 
تهران و شهرستان ها حركت كنند تا مردم اين شهرستان ها را جابه جا كنند. 
در اين زمينه حتما يكي از وس��ايل حمل و نقل ميان تهران و شهرس��تان ها 
قطارهاي شهري است. از گذشته براي شهرستان هاي استان تهران از جمله 
اسالمش��هر، مترو و راه آهن حومه تهران پيش بيني ش��ده است و امروز اين 

برنامه ها بايد جدي تر پيگيري شود.

خبرخبرسخننخستخبر

رييس جمهوري گفت: ملت و دول��ت كنار يكديگر بوده و دس��تگاه هاي 
اجرايي با تمام توان به دنبال حل مشكالت مردم هستند.

ب��ه گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��اني رياس��ت جمهوري، حجت االس��الم 
والمسلمين حسن روحاني روز سه شنبه در جلس��ه شوراي عالي انقالب 
فرهنگي، به تحليل ش��رايط موجود و توطئه دشمنان نظام اسالمي براي 
ضربه زدن به اقتصاد كش��ور و ايجاد مش��كل در زندگي مردم پرداخت و 
افزود: با وجود رهبري شجاع و مدبر و مردم فداكار و مصمم از اين مرحله 
نيز عبور خواهيم كرد، اما همه مسووالن، تريبون داران، احزاب و رسانه ها 

در معرض امتحان قرار دارند.
روحاني به برخي از واقعيت هاي اقتصادي كشور از جمله افزايش صادرات 
و كاهش واردات كش��ور در شش ماهه اخير نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل اش��اره كرد و گفت: مل��ت و دولت كن��ار يكديگرند و دس��تگاه هاي 

اجرايي با تمام توان به دنبال حل مشكالت مردم خواهند بود.
رييس جمهوري ضمن اش��اره به آمار رش��د 20 درصدي نقدينگي كشور 
در يك سال گذش��ته، نقدينگي را به ويژه وقتي با منش��أ پايه پولي باشد، 
مشكل  آفرين براي اقتصاد كشور دانس��ت و با تاكيد بر برنامه هاي دولت 
ب��راي مديريت نقدينگي به س��مت توليد و اش��تغال اف��زود: بخش  قابل 
مالحظه اي از افزاي��ش نقدينگي در س��ال هاي اخير مرب��وط به فعاليت 
موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز بود در حالي كه با وجود روال گذشته 

اين دولت هرگز براي اداره كشور در پي استقراض از بانك مركزي نشد.
رييس جمهوري ماه محرم را پي��ام آور ايثار، آرمان خواهي و ايس��تادگي 
در مس��ير حق دانس��ت و تاكيد كرد: پي��ام قيام ابا عبداهلل الحس��ين)ع( 
بايد متناس��ب با هر مقطع تاريخي ب��راي مردم تبيين و تفس��ير و از اين 
منبع بزرگ الهام  بخش در چارچوب نيازه��اي فرهنگي جامعه و عبور از 

سختي ها بهره برد.
روحاني با اش��اره به پيام حضرت ام��ام خمين��ي )ره( در محرم 1342 و 
فراخوان ايش��ان به وعاظ و هيات هاي مذهبي براي بي��ان حقايق، افزود: 
پيام امام راح��ل روح ت��ازه اي به س��خنرانان و مجالس عزاداري س��االر 
ش��هيدان بخش��يد كه تا محرم 1357 ادامه يافت و به پي��روزي نهضت 

اسالمي منجر شد.
رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي گفت: همه آزاديخواهان و مسلمانان 
تحت تاثير حادث��ه كم نظي��ر كربال هس��تند و جهانيان براب��ر عظمت و 
آرمان شهداي كربال س��ر تعظيم فرود مي آورند، حادثه عاشورا نشان داد 
كه جوهر دينداران واقعي هن��گام آزمايش هاي س��خت و تاريخي عيان 

مي شود.

حسين حقگو



   تقدير وزير علوم از رهبر معظم انقالب براي 
انتخاب مدي�ران جوان؛   ايرنا    وزيرعلوم، از رهبر 
معظم انقالب براي ميدان دادن به يك فرد جوان در 
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي 
سراسر كشور قدرداني كرد. منصور غالمي در جلسه 
معارفه رييس جديد نه��اد نمايندگي مقام معظم 
رهبري در دانشگاه هاي سراسر كشور طي سخناني 
درباره شخصيت حجت االس��الم محمديان اظهار 
داشت: آقاي محمديان با تمام وجود خود را متعلق به 
خانواده دانشگاهيان مي دانست و اين مساله گوياي 
حس مسووليت پذيري و عميق بودن وظيفه شناسي 
در شخصيت ايشان است. غالمي بيان كرد: از رهبر 
معظم انقالب سپاسگزاريم، شخصيت جواني مانند 
آقاي رس��تمي كه از محضر فرهيخته اي همچون 
آقاي محمديان كسب فيض كردند را در اين جايگاه 
قرار دادند. اميدواريم با همراهي ايشان تجربيات مفيد 

و ارزشمندي را در آينده دنبال كنيم.

   امورات اس�تان كرمان معطل نمانده است؛   
كرمان    س��خنگوي وزارت كش��ور گفت: امورات 
استان كرمان به هيچ وجه معطل نمانده است، استاندار 
جديد اين استان پس از ابالغ قانون منع به كارگيري 
بازنشستگان به دولت معرفي مي شود. »سيد سلمان 
ساماني« در گفت وگويي درباره معرفي استاندار جديد 
كرمان اظهارداشت: پس از استعفاي استاندار كرمان 
در همان روز با ابالغ وزير كش��ور، معاون هماهنگي 
امور اقتصادي و توس��عه منابع انساني استانداري با 
حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداري كرمان 
معرفي شد و تمامي مسووليت هاي قانوني استاندار را 

وي انجام مي دهد.

   تعرض به س�فارت اي�ران در فنالن�د؛   مهر   
رس��انه هاي فنالند اعالم كردند كه ۴ آشوبگري كه 
در هلسينكي به سفارت ايران تعرض كرده و با پليس 
درگير شده بودند، دستگير شدند. اين افراد اقدام به 
پرتاب سنگ به سمت پليس كردند كه توسط ماموران 
چهار تن از آنها دستگير شدند. از هويت متعرضين 
خبري منتشر نشده و در جريان اين درگيري كسي 
آسيب نديد. فنالند تودي به نقل از پليس فنالند خبر 
داد كه پليس از پيش مطلع ش��ده بود كه قرار است  
اين اعتراضات انجام شود ولي در جريان آشوبگري ها 

معترضين به خشونت متوسل شدند.

   رونمايي از زيردريايي »فاتح« تا پايان سال 
جاري؛   باشگاه خبرنگاران    امير دريادار رستگاري 
گفت: زيردريايي فاتح تا پايان سال جاري رونمايي 
خواهد شد. رييس سازمان صنايع دريايي وزارت دفاع 
درباره »طرح تحول صنعت دريايي كشور مبتني بر 
اقتصاد مقاومتي« اظهار كرد: اين طرح در راس��تاي 
جايگزيني شناورهاي استيجاري و همچنين نوسازي 
ناوگان حمل و نقل و نفت ك��ش و ناوگان خدمات و 
پشتيباني سكوهاي نفتي فرا ساحل در خليج فارس 
در سال گذشته به تصويب شوراي عالي صنايع دريايي 
رسيد و مقرر شد كه تعداد ۱۷۶ فروند شناور به ارزش 
يك و نيم ميليون يورو توسط چهار سازمان صنعتي 

كشور ساخته شود.

   گس�تاخي امريكا هيچ مرزي نمي شناسد؛   
تع�ادل   محمد جواد ظري��ف، وزير ام��ور خارجه 
كش��ورمان به دنبال اظهارات جان بولتون، مشاور 
امنيت ملي كاخ س��فيد درباره دي��وان بين المللي 
دادگس��تري و تهديد مقامات اي��ن دادگاه به وضع 
تحريم ها عليه آنان از سوي امريكا در پيامي توييتري 
نوش��ت: »امريكا ديوان بين المللي دادگستري را به 
اعمال تحريم هايي تهديد مي كند و حتي قضات آن را 
در دادگاه هاي امريكا تحت پيگرد قانوني قرار مي دهد. 
اعتراض به چنين اقداماتي كجاست؟ به نظر مي رسد 
گستاخي اين حكومت امريكاي سركش هيچ مرزي 
نمي شناسد. جامعه بين المللي چه زماني خواهد گفت 
ديگر بس است و امريكا را به رفتار همچون يك كشور 

عادي وادار خواهد كرد؟«

   ديدار عراقچي با رييس اجرايي دولت وحدت 
ملي افغانستان؛   ايرنا      عباس عراقچي معاون وزير 
خارجه جمهوري اسالمي ايران كه به افغانستان رفته، 
در ديدار با »عبداهلل عب��داهلل« رييس اجرايي دولت 
وحدت ملي افغانس��تان گفت كه سياست ايران در 
قبال افغانستان مبتني بر حاكميت ملي و همكاري 
با دولت است و از ابتكار دولت افغانستان براي حفظ 
وحدت ملي، تأمين ثبات، صل��ح و امنيت حمايت 
مي كند. او با مطرح كردن نگراني هاي ايران در مورد 
تروريسم، بر مبارزه مشترك با اين پديده تأكيد و گفت 
كه تروريسم خوب و بد ندارد. عراقچي تصريح كرد كه 
ايران امنيت افغانستان را به منزله امنيت خود مي داند 
بنابر اين بايد در مبارزه با داعش همكاري هاي بيشتر 
بين دوطرف وجود داشته باشد. او بر تداوم همكاري  
بانكي و گسترش روابط اقتصادي ميان دو كشور تأكيد 
كرد و گفت كه هم اكنون مبادله اقتصادي ميان ايران 

و افغانستان به سه ميليارد دالر مي  رسد.

   دي�وان محاس�بات غيرقانوني ش�دن اخذ 
آبونمان تلفن را  ابالغ كرد؛   تعادل      اداره كل روابط 
عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات اعالم كرد: 
در پي شكايت ديوان محاسبات و غيرقانوني شدن 
اخذ آبونمان تلفن با راي ديوان عدالت اداري معاونت 
حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاس��بات 
كش��ور، اين موضوع به تمامي دستگاه هاي اجرايي 
ابالغ شد.در بخش��نامه معاونت حقوقي، مجلس و 
تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور به دستگاه هاي 
اجرايي آمده اس��ت: » نظر ب��ه اينكه هيات عمومي 
ديوان عدالت اداري حسب شكايت ديوان محاسبات 
كشور، طي دادنامه شماره ۱3۱8 مورخ 3 بهمن ۱39۶ 
راي به ابطال مصوبه ش��ماره ۱8۴ مورخ 25 اسفند 
۱392 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات راديويي 
درخصوص اخذ آبونمان با توج��ه به ماده ۶0 قانون 
الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات 

مالي دولت مصوب ۱380 ممنوع است.«
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رييس مجلس دهم عنوان كرد

دشمن امنيت ايران را نشانه گرفته است
گروه ايران 

رييس مجلس معتقد است دش��من، امنيت و استقالل 
جمهوري اسالمي ايران را نشانه رفته است. مسلح كردن 
گروه ها در ش��مال غرب و جنوب شرق ايران، مصداق اين 
گفته هاي علي الريجاني است كه به گفته رييس مجلس 
سپاه در برابر آنان ايستاده اس��ت. الريجاني كه به فارس 
سفر كرده، به شوراي اداري ني ريز رفته و  در همايشي در 
الرستان هم از تهديدات خارجي سخن گفته است. او در 
ني ريز، زماني كه سخن از مشكالت بودجه اي به ميان آمد، 
با تاكيد بر اينكه آباداني يك كش��ور، رونق و رفع بيكاري 
آن به اجراي تعدادي پروژه وابسته نيست، گفت: آباداني 
زماني ايجاد مي ش��ود كه اقتصاد در دست مردم و دولت 
تسهيل كننده باشد. زماني كه 90 درصد بودجه در زمينه 
بودجه جاري هزينه مي شود بودجه عمراني كاهش پيدا 
مي كند، ادارات مفصلي داريم كه اين موضوع مثبت نيست، 
كشور بايد با يك چهارم نيروي انساني موجود اداره شود، رقم 
بزرگي از هزينه هاي كشور در بخش اجرايي هزينه مي شود، 
بايد قبول كنيم اقتصاد زماني زاينده و سازنده است كه در 
دست مردم باشد و دولت در محل هايي كه بخش خصوصي 

نمي تواند حضور پيدا كند كمك كننده باشد.
نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه 
حدود ۶00 هزار ميليارد تومان پروژه عمراني نيمه تمام در 
كشور داريم كه دولت به تنهايي توان اتمام آنها را ندارد و 
اين پروژه ها بايد به بخش خصوصي سپرده شوند، تصريح 
كرد: نقدينگي اگر به سمت آباداني كشور سوق داده شود 

مشكالت موجود به وجود نمي آيند.

  اداره قبيله اي كشورهاي منطقه
او با اش��اره به اينكه مقررات اضاف��ه را بايد از پيش پاي 
سرمايه گذاران برداريم، ادامه داد: مسووالن در كشور ما به 
دست مردم انتخاب مي شوند كه اين موضوع جاي افتخار 
است و ملزوماتي دارد، در منطقه ما كشورها يا قبيله اي 
اداره مي شوند يا اينكه اگر دموكراسي دارند ارتش آنقدر 
در آنها نف��وذ دارد كه دموكراس��ي را تحليل مي كنند، 

كش��وري مانند ايران ك��ه در دس��ت امريكايي ها بود و 
اس��تقاللي از خود نداشت تغيير ماهيت داده و كشوري 
انقالبي شده اس��ت اين به دليل حضور مردم در صحنه 
است كه دستاوردي بزرگ محس��وب مي شود. رييس 
مجلس شوراي اس��المي با تاكيد بر اينكه جرياناتي در 
دنيا مخصوصا توسط امريكا ايجاد شده كه فكر مي كنند 
مي توانند مردم را از انقالب جدا كنند كه تصور آنها اشتباه 
است، گفت: زماني كه توافق هسته اي را پذيرفتيم براي 
كاهش فش��ار روي مردم بود اكنون به گونه اي كه مردم 
را مايوس كنند  فش��ار را  روي آنه��ا افزايش مي دهند، 

مردم حاكميت را انتخاب كردند هرچند كه ممكن است 
گاليه هايي داشته باشند.

  مسلح كردن گروهك ها توسط امريكا
او با اشاره به اينكه هدف دشمن اين است كه با اقدامات خود 
استقالل و امنيت كشور را از بين ببرد، ادامه داد: در شمال 
غرب و جنوب شرق ايران تمامي گروهك ها را مسلح كردند 
اما به دليل حضور سپاه نمي توانند اقدامي داشته باشند. 
براي برهم زدن امنيت ايران گروهك ها را تجهيز مي كنند 
اما اين ملت يك ملت مقتدر است، ملت ايران در زمان جنگ 

نيز فشار زيادي را تحمل كرد اما متحد بود اكنون نيز اينگونه 
است. الريجاني با تاكيد بر اينكه ايران با پشتوانه خون شهدا 
نداي انقالب اسالمي را پايدار كرد و اقدام امام خميني )ره( 
در ايران بي سابقه بود، اظهار داشت: در منطقه اي كه همه 
نوكر امريكا بودند امام خميني )ره( ملت ايران را نجات داد 
و پاي آن ايس��تاد و اكنون انقالب اسالمي به الگويي براي 
سايرين تبديل شده، داشتن استقالل بدون مشكل نيست. 
رييس قوه مقننه با اش��اره به اينكه بايد تحليل مشتركي 
داشته باشيم و كار همه ما بايد كمك به يكديگر باشد، ادامه 
داد: بايد به يكديگر اطمينان داشته باشيم، فضاي ظن و 

گمان كشور را تضعيف مي كند. او با تاكيد بر اينكه در شرايط 
فعلي به دليل مشكالت موجود فشار بر اقشار مختلف وجود 
دارد و اينگونه نيست كه منابع وسيعي در مركزيت وجود 
داشته باشد، عنوان كرد: با مشاهده قانون بودجه متوجه 
مي شويد كه منابع وسيعي وجود ندارد و اينگونه نيست كه 
منابع وجود داشته باشد اما سهم استان ها پرداخت نشود. 
رييس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه اگر هدف 
ما توسعه كارآفرين و استفاده از نيروهاي جوان باشد فضاي 
موجود تغيير مي كند، تاكيد كرد كه داشتن نيروهاي جوان 
متخصص يك قدرت پرش براي كشور محسوب مي شود. 

  زورگويي غرب براي شكست انقالب است
علي الريجاني همچنين در سخناني در همايش تقدير از 
خادمين و خيرين حسيني در الرستان با بيان اينكه شرايط 
ما در ايران متفاوت شده و زورگويي هاي غربي ها براي ايجاد 
شكست در انقالب است، گفت: اما آنها اشتباه مي كنند و 
ملت ايران در مقابل ترامپ يزيدي ايستادگي مي كند. در 
اين ش��رايط بايد تدبير كنيم كه به معيشت مردم توجه 
خاص شود و جلوي عربده كشي امريكا بايستيم، مساله آنها 
انرژي هسته اي نيست بلكه به زانو درآوردن ما است؛ اما تفكر 
شيعه، تفكر استقامت و ايستادگي است. رييس قوه مقننه 
با اشاره به اينكه در اين دوره بايد همگان تالش بيشتري 
داشته باش��ند، افزود: همه افرادي كه اختالف نظر دارند 
بايد بدانند كه امروز، روز اختالف نظر نيس��ت و بايد روي 
اصل واليت، تفكر امام خميني )ره( و مقام معظم رهبري 
ايستادگي كنند. او ادامه داد: براي آباداني و استقامت ايران 
روي اصول تمركز كنيم، اينجا بحث ايران، انقالب اسالمي 
و ميراث حسيني مطرح است، آنها با حركت ريشه اي تشيع 
مش��كل دارند و نظر آنها اين است كه ايران در دست آنها 
باشد، فشار را روي مردم مي آورند و قصد دارند راه حسيني 
را از آنها بگيرند. رييس مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان 
كرد: تالش ما در مجلس و دولت اين است كه دوره فعلي 
با صالبت طي شود و تالش مي كنيم فشارها را بر اقتصاد 

كشور كاهش دهيم.

يك عضو شوراي نگهبان:

لوايح مرتبط با FATF بر اساس شرع و قانون بررسي مي شود
بعد از اخبار ضد و نقيضي كه طي روزهاي اخير در خصوص 
روند بررس��ي لوايح مرتبط با FATF در شوراي نگهبان و 
مجمع تشخيص مطرح شد، ديروز يكي از اعضاي شوراي 
نگهبان در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا شوراي نگهبان 
با كليات اين اليح��ه مخالفتي دارد؟ اعالم ك��رد: » اين 
اليحه براساس ش��رع و قانون بررسي مي شود.«عباراتي 
كه نشان مي دهد برخالف برخي فضاسازي هاي خاص، 
ش��وراي نگهبان فرآيند بررس��ي اليحه را نه براس��اس 
حاشيه سازي هاي رسانه اي بلكه در راستاي منافع ملي 
كش��ور دنب��ال خواهد ك��رد و اگر اين اليحه در مس��ير 
راهبردهاي كالن كشور باشد شوراي نگهبان مخالفتي با 

اجرايي شدن آن نخواهد داشت. 
 آيت اهلل محمد يزدي در ديدار رييس و اعضاي كميسيون 
امنيت ملي مجلس كه به قم سفر كرده اند، اعالم كرد: لوايح 
معروفي كه اكنون بحث آنها مطرح است، در شوراي نگهبان 

بر مبناي مسائل شرع و قانون اساسي بررسي مي شود. 
در كن��ار بح��ث اليح��ه مقابله ب��ا پولش��ويي؛ موضوع 
حاشيه سازي هايي كه اخيرا در خصوص سفر اتباع عراقي 
در كشورمان مي ش��ود، از جمله مواردي بود كه در ديدار 
محمد يزدي و اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست 

خارجي مورد بررسي قرار گرفت. 
به گزارش ايرنا، عضو شوراي نگهبان با بيان اينكه مساله 
زائ��ران ايران��ي و عراقي غي��ر از اينكه در ابعاد سياس��ي 

مس��ووليت هايي را ايجاد مي كند، موضوعي صددرصد 
مردمي، عاطفي و مذهبي است، گفت: تاريخ نشان داده 

است كه هيچ قدرتي نتوانسته جلوي اين روابط را بگيرد.
رييس جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان اينكه اگر 
روابط دو كشور قطع باشد، مردم نمي گذارند اين ارتباط 
مذهبي منقطع ش��ود، اظهار داشت: به بيان ديگر رابطه 

ديني مردم به دليل روابط حكومت ها قطع نمي شود.
او افزود: حكومت موظف است به هر مقداري تسهيالتي 
را براي زائ��ران فراهم كند، اگر قوانين��ي وجود دارد كه 
موانع را زياد مي كند، مجلس بايد اين قوانين را بررسي 
و زمينه تس��هيل را فراهم كند تا مردم بتوانند به راحتي 

رفت و آمد كنند.
عضو فقهاي شوراي نگهبان با بيان اينكه براي دشمنان 
م��ا موضوع مذهب مطرح نيس��ت و آنها مناف��ع خود را 
دنبال مي كنند، گفت: برخي از كشورهاي اسالمي با رژيم 
صهيونيستي ارتباط دارند و گاو شيرده امريكا شده اند و 
هدف سران اين كشورها صرفا حفظ منافع خود است. در 
عراق پس از قرن ها شرايطي به وجود آمده كه براي دشمن 
مشاهده اين شرايط سنگين است و تالش مي كنند تا در 

متن حكومت عراق تغييرات اساسي ايجاد كنند.
او با اش��اره به تالش دشمنان عليه ايران، بيان كرد: هدف 
دشمن از راه اندازي جنگ هاي رواني، تبليغاتي و اقتصادي 
براندازي حاكميت اسالمي است و ما وظيفه داريم به هر 

مقداري مراقبت داشته باشيم. عضو فقهاي شوراي نگهبان 
با بيان اينكه موضوع تنش زدايي كه كميسيون امنيت ملي 
به دنبال آن اس��ت، در روابط با ساير كشورها خوب است، 
گفت: بايد توجه داشت كه امنيت ملي مفهوم وسيع تري 
است و تنش زدايي يكي از ابزارهاي تامين منافع ملي است.

  95 درصد مناسبات ايران
با كشورهاي همسايه و همجوار است

حش��مت اهلل فالحت پيشه رييس كميس��يون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي مجلس نيز در اين ديدار اظهار 
داشت: كميسيون امنيت ملي مجلس در اجالسيه سوم 
خود تنش زدايي با كشورهاي اس��المي را در دستور كار 
قرار داده است. معتقديم تنش هاي موجود بين كشورها 
ريش��ه در بين مردم ندارد و ملت هاي اسالمي با يكديگر 
دچار اختالف نشده اند. رييس كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه 
دشمنان به دنبال ايجاد تنش در منطقه هستند، اظهار 
داشت: جمهوري اسالمي ايران با ۱5 كشور همسايه و با 
25 كشور همجوار است كه 95 درصد مناسبات ايران با 

همين كشورها انجام مي گيرد.
او تصري��ح ك��رد: در كميس��يون امني��ت ملي مجلس 
ماموريت هايي را براي هر ك��دام از اعضا تعريف كرده ايم 
تا موانع روابط دوجانبه با ساير كش��ورها را بررسي كرده 

و در جهت رفع اختالفات اقدام كني��م كه در اين زمينه 
اقدامات خوبي در ارتباطات با روسيه، تركيه و پاكستان 

انجام شده است.
فالحت پيشه با بيان اينكه دنيا فقط امريكا نيست، گفت: 
در گذش��ته بارها اياالت متحده تهديد نظامي را مطرح 
مي كرد، اما اكنون آنها مي دانند حتي نبايد اين تهديد را 
به زبان بياورند. نماينده مردم اسالم آباد غرب و داالهو در 
مجلس دهم بيان كرد: در سايه وحدت بايد ظرفيت هايي 

كه در روابط دو جانبه با ساير كشورها وجود دارد، احيا كنيم. 
عده اي فكر مي كردند همه دنيا فقط امريكا است در حالي 
كه مجموعه مناسبات ايران با عراق چند برابر مناسبات ما 

با كل كشورهاي اتحاديه اروپايي است.
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
افزود: زنجيره طاليي زائران ديني و مذهبي بسيار براي ما 
ارزشمند هستند ولي دشمنان تالش مي كنند تا با طرح 
شايعاتي در زمينه زائران مذهبي مشكالتي را به وجود آورند.

 توافق نهايي ايران و عراق 
در مورد ريال

ت  ر ا ز و ي  س��خنگو
امورخارجه اعالم كرد:  زوار 
ايراني ش��ركت كننده در 
مراسم اربعين حسيني در 
عراق براي دريافت رواديد 
ريال پرداخ��ت خواهند 

كرد.
بهرام قاسمي در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به سوالي 
در ارتباط با سرانجام مذاكرات ايران و عراق در ارتباط 
با نح��وه پرداخت هزينه رواديد اربعين حس��يني از 
س��وي زائران ايراني شركت كننده در اين مراسم در 
عراق، اظهار كرد: با تالش و پيگيري هاي ديپلماتيك 
وزارت امور خارجه و ديگر ارگان هاي ذي ربط از جمله 
سازمان حج و زيارت در نهايت دو كشور ايران و عراق 
تفاهم كردند ك��ه زوار ايراني، اين هزينه را به صورت 
ريال پرداخت كنند. او ادامه داد: در چارچوب توافق 
صورت گرفته در نهايت سازمان حج و زيارت هزينه 
روادي��د زوار ايراني را از طري��ق مكانيزم هاي خاص 
بانكي با طرف عراقي تسويه خواهد كرد. اين ديپلمات 
ارشد كش��ورمان همچنين در پاس��خ به سوالي در 
مورد آخرين وضعيت كنس��ولگري ايران در بصره و 
فعاليت مجدد آن، گفت: بعد از حادثه تلخ حمله به 
كنس��ولگري ايران در بصره كه با محكوميت تعداد 
بسياري از شخصيت هاي سياسي و غيرسياسي عراق 
همراه شد، ديپلمات هاي ايراني بالفاصه در ساختمان 
مناسب جديدي مستقر شدند و فعاليت خود را در اين 
مكان آغاز كرده اند .  روز جمعه تعدادي از معترضان 
عراقي در بصره در اقدامي مشكوك و خرابكارانه وارد 
كنسولگري ايران در بصره شدند و اين كنسولگري را 
به آتش كشيدند . اين حادثه با اعتراض و محكوميت 

گسترده مقامات ايراني و عراقي همراه شد .

  بر موضع خود در حمايت
از دولت پافشاري مي كنيم

ريي��س فراكس��يون اميد 
مجلس شوراي اسالمي با 
تكذيب انتشار خبري مبني 
بر عذرخواهي از مردم براي 
جانب��داري از دولت تاكيد 
كرد كه همچنان بر موضع 
اوليه خود در جهت حمايت 
از دولت باقي مي مانيم. به گزارش ايرنا، محمدرضا عارف 
در مورد انتش��ار خبري به نق��ل از وي مبني بر اينكه 
از مردم بابت مش��كالت عذرخواه��ي مي كنيم چون 
دولتي را روي كار آورديم كه مجبوريم صورتمان را با 
سيلي سرخ كنيم، گفت: در ابتدا از رسانه ها خواهش 
مي كن��م كه اخب��ار را از بنده، رواب��ط عمومي و دفتر 
پيگيري كنند، كما اينكه در پي نشستي هم كه با يكي 
از احزاب داشتيم بالفاصله خبر آن را هم منتشر كرديم 
كه موثق است. او ادامه داد: در حاشيه جلسات ممكن 
است مطالبي مطرح شود كه به هيچ وجه نبايد مستند 
باشد، بنابراين آنچه مطرح شد رد مي كنم و در اين مورد 
اطالعيه اي هم خواهيم داد كه رسانه ها بايد بدان استناد 
كنند كه بعد از اين وارد مباحث حاش��يه اي نش��ويم. 
عارف اظهارداش��ت: موضع اوليه ما حمايت از دولت 
بوده و در شرايط كنوني نيز از دولت حمايت مي كنيم و 
بارها هم گفته ايم كه دولت بايد انتقاد مثبت، مشفقانه 
و صميمانه را بپذي��رد و همچنان هم بر همان موضع 
هس��تيم كه اگر در جايي نياز به اصالح باشد و نظري 
داشته باش��يم، حتما در اختيار دولت قرار مي دهيم 
و س��عي هم مي كنيم كه فضاس��ازي رسانه اي نشود.  
اوتصريح كرد: مجلس در ازاي هر س��ه هفته كار بايد 
يك هفته تعطيالت براي سركشي به حوزه ها داشته 
باشد، ضمن اينكه در تعطيالت كنوني هم نمايندگان 

در حال فعاليت هستند.

 در صورت  عقب گرد
 در  موضعي باالتر  قرار  مي گيريم
رييس سازمان انرژي اتمي 
ايران با بيان اينكه اميدوار 
اس��ت تواف��ق هس��ته اي 
ادام��ه يابد، گف��ت كه اگر 
اين اتف��اق نيفت��د برنامه 
هس��ته اي ايران قوي تر از 
هر زمان ديگ��ري خواهد 
بود. به گزارش ايسنا، علي اكبر صالحي رييس سازمان 
انرژي اتمي اي��ران ديروز در گفت وگوي اختصاصي با 
آسوشيتدپرس گفت كه اميدوار است توافق هسته اي 
ايران و قدرت هاي جهاني ادامه يابد، در غير اين صورت 
برنامه هسته اي اين كشور تسريع خواهد شد. او در ادامه 
هش��دار داد كه اگر يك حمله ديگر عليه دانشمندان 
هسته اي ايران انجام شود، پيامدهاي آن ناگوار خواهد 
بود. صالحي همچنين گفت: خ��روج رييس جمهور 
امريكا از توافق هس��ته اي وي را در طرف بازنده تاريخ 
قرار داده است. اين توافق مي توانست راه را براي ايجاد 
اعتماد و اطميناني كه از دست داده بوديم، هموار كند. 
اين اظهارات صالحي پس از آن بيان ش��ده اس��ت كه 
دونالد ترامپ رييس جمهور امري��كا در ماه مه خروج 
خود از توافق هسته اي را اعالم كرد و گفت كه تحريم ها 
عليه ايران را بازمي گرداند، توافقي كه در ژوئيه 20۱5 
ميان ايران و گروه موس��وم به ۱+5 حاصل شد. رييس 
سازمان انرژي اتمي كشورمان به آسوشيتدپرس گفت: 
از نظر من ترامپ در طرف بازنده اس��ت چراكه منطق 
قدرت را دنبال مي كند. او فكر مي كند كه مي تواند ادامه 
دهد اما من قطعا بر اين باورم كه او از اين اقدام )خروج 
از توافق( نفعي نخواهد برد. قطعا، نه. صالحي در ادامه 
از تالش ايران براي س��اخت يك تاسيسات جديد در 
سايت غني س��ازي اورانيوم فردو سخن گفت كه قرار 

است سانتريفيوژهاي پيشرفته بيشتري توليد كند. 

جزئيات جديد از حمله موشكي 
سپاه به مواضع تروريست ها 
رييس ستاد كل نيرو هاي 
مسلح آخرين جزئيات از 
حمله موشكي س��پاه به 
مواضع تروريس��ت ها در 
كردستان عراق را تشريح 
كرد.  به گزارش سپاه نيوز؛ 
سرلشكر محمد باقري در 
حاشيه اجراي چهلمين مراس��م دانش آموختگي 
دانشجويان دانش��گاه علوم انتظامي امين در پاسخ 
به س��والي درخصوص حمله موشكي به مراكزي در 
كردس��تان عراق اظهار كرد: در سال ۷5 مسووالن 
كردستان عراق و همچنين مسووالن حزب دموكرات 
كردس��تان به صورت كتبي تعهد دادند كه در ايران 
دس��ت به هيچ گونه عملياتي نزنن��د، اما با تحريك 
امريكايي ها عهد و پيمانشان را شكستند و دست به 

اقدامات تروريستي زدند.
رييس ستاد كل نيرو هاي مس��لح افزود: پس از اين 
اقدامات و تحركات چندين بار تذكراتي به آنها داده 
شد و حتي مسووالن اقليم كردستان نيز تذكراتي به 
اين گروه دادند كه متاسفانه گوشي براي شنيدن آن 
نداشتند، لذا اينگونه اقدامات آنها براي ما قابل تحمل 
نبود. او با تاكيد بر اينكه دولت عراق و اقليم كردستان 
نبايد اجازه تشكيل چنين مقر هايي در مناطق تحت 
نفوذش��ان بدهند تصريح كرد: واقعيت آن است كه 
مسووالن اقليم كردستان و دولت عراق بايد اين افراد 
را كه مجرم هستند تحويل جمهوري اسالمي دهند 
و اگر نمي توانند چنين كاري را انجام دهند، حداقل 
بايد اين افراد و گروه ها را از كشورش��ان اخراج كنند. 
اگر اقدامات اين گروه ها و افراد ادامه يابد، اتفاق اخير 
مي تواند تكرار شود و پاسخ موشكي اخير ما حق دفاع 
از خود بود و اجازه نمي دهيم اين نا امني ها ادامه يابد.

اختيار   FATF در دست
 مجلس و دولت است

رييس دفتر مق��ام معظم 
رهب��ري با اش��اره به نقش 
مهم اس��اتيد و روحانيون 
در مواجهه با دانش��جويان 
از آنه��ا خواس��ت س��نگ 
صبور دانش��جويان باشند. 
ب��ه گ��زارش تس��نيم، 
حجت االسالم و المسلمين محمد محمدي گلپايگاني 
ديروز در مراسم توديع و معارفه رييس نهاد نمايندگي 
مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي كشور پس از قرائت 
حكم حجت االسالم مصطفي رس��تمي، اظهار كرد: 
حامل س��الم گرم رهبر معظم انقالب به تك تك شما 
هستم. رييس دفتر مقام معظم رهبري درباره شخصيت 
حجت االسالم محمديان اظهار داش��ت: پيش از من 
دوس��تان درباره آقاي محمديان توصيفات موسعي را 
اعالم كردند و چيزي براي من باقي نگذاش��تند. قطعا 
اين سخنان درس��ت و به حق بوده است. آنچه من در 
دفتر مقام معظم رهبري در جلسات هفتگي با ايشان 
مشاهده كردم، چيزي جز حسن خلق و دلسوزي نبود. 
او در ادامه با اشاره به ايام شهادت اباعبداهلل الحسين )ع( 
يادآور شد: داس��تان كربال در كتاب دل ما نقش بسته 
است. اين به دو دليل است يكي اينكه امام حسين )ع( 
فردي داراي شخصيت ممتاز و برجسته است و ديگر 
اينكه هدف او مقدس بود و در اين مس��ير از همه چيز 
گذشت. امام حسين )ع( در راه خود همه فداكاري ها را 
انجام داد و از هر چيزي كه انس��ان به آن علقه و محبت 
دارد، گذشت. حجت االس��الم محمدي گلپايگاني با 
اشاره به ظرفيت قرآن و احاديث براي گذر از سختي ها 
يادآور شد: از فرصتي كه در اختيار داريد به سادگي عبور 
نكنيد، حضور جوانان را قدر بدانيد و از اين ظرفيت براي 

تبليغ استفاده كنيد. 



افزايش سهم 
ماليات هاي غير مستقيم

بررسي آمار و ارقام ارايه شده از سوي نهادهاي 
رس��مي حاكي از آن اس��ت كه با وجود رشد 
درآمده��اي ماليات��ي دول��ت در چهارماهه 
نخست س��ال جاري نس��بت به مدت مشابه 
سال 1396، همچنان فاصله معناداري ميان 
درآمدهاي محقق شده و درآمدهاي مصوب 

شده در بودجه وجود دارد.
براساس گزارش  منتشر ش��ده از سوي بانك 
مركزي مجموع درآمدهاي دولت در چهار ماه 
نخست س��ال جاري 42 هزار و 110 ميليارد 
تومان بوده كه اين رقم 31 هزار ميليارد تومان 
از رقم مصوب 73 هزار و 440 ميليارد توماني 
بودج��ه كمتر اس��ت. از اين رق��م، 34 هزار و 
880 ميليارد توم��ان درآمدهاي مالياتي بود 
كه گرچه 14 ه��زار ميليارد توم��ان كمتر از 
رقم مصوب در بودجه اس��ت ولي نس��بت به 
سال گذشته رش��د 17.5 درصدي را تجربه 
مي كند تا بر اين اساس 82.8 د رصد از مجموع 
درآمدهاي دولت از اين راه تامين شده باشد. 
س��اير درآمدها نيز حدود هف��ت هزار و 230 
ميليارد تومان اعالم ش��د كه نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته كاهش 7.2 درصدي را 

از سر گذرانده است.
از مجم��وع كل درآمده��اي مالياتي دولت، 
43.7 درصد آن از محل ماليات هاي مستقيم 
بود و مابقي از محل ماليات هاي غير مستقيم. 
اين در حالي اس��ت كه در مدت زمان مشابه 
در س��ال 1396 وضعيت متفاوتي حاكم بود 
و ماليات ه��اي مس��تقيم 53.8 درصد از كل 
درآمدهاي مالياتي دولت را تشكيل مي دادند. 
هر چند ب��ه تنهايي نمي توان به اين نكته اتكا 
كرد اما ت��ا حدودي مي توان اي��ن تغيير را به 
عنوان مصداقي از تضعيف درآمدها و كاهش 
توليد در كشور نيز در نظر گرفت. دولت از محل 
ماليات هاي مستقيم تا پايان تيرماه درآمد 15 
هزار و 240 ميليارد توماني داشته كه نسبت 
به رقم مصوب 21 هزار و 580 ميليارد توماني 
عقب ماندگي دارد. ماليات هاي غير مستقيم 
ني��ز 19 هزار و 640 ميلي��ارد تومان منابع را 
براي دولت به همراه آورده است كه نسبت به 
مدت مشابه س��ال گذشته 43.2 درصد رشد 

نشان مي دهد.
در بخ��ش ماليات ه��اي مس��تقيم، مجموع 
ماليات هاي اخذ ش��ده از اش��خاص حقوقي 
معادل هشت هزار و 120 ميليارد تومان اعالم 
شد كه نسبت به س��ال گذشته 17.1 درصد 
كاهش يافته و از رقم مصوب نيز بيش از پنج 
هزار ميليارد تومان كمتر است. در اين بخش 
بيش��ترين س��هم به ماليات اشخص حقوقي 
غير دولتي تعلق دارد كه در چهار ماه نخست 
امس��ال 6 هزار و 250 ميليارد تومان ماليات 
پرداختند. مجموع ماليات بر درآمد اخذ شده 
تا پايان تير ماه سال 1397 بيش از پنج هزار 
و 990 ميليارد تومان اعالم ش��ده كه گرچه 
نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته از رشد 
11.9 درصدي خبر مي دهد ولي همچنان از 
رقم مصوب شده 6 هزار و 590 ميليارد توماني 
عقب تر اس��ت. در اين بخش ماليات مشاغل 
اخذ شده برابر با دو هزار و 180 ميليارد تومان 
اس��ت كه نسبت به سال گذش��ته از رشد 19 

درصدي خبر مي دهد. 
عالوه بر اين مجموعه ماليات اخذ شده حقوق 
كاركنان بخش خصوصي و بخش عمومي به 
ترتيب ه��زار و 710 ميليارد توم��ان و هزار و 
700 ميليارد تومان اعالم شده است. ماليات 
بر مستغالت نيز 400 ميليارد تومان است كه 
نس��بت به درآمدهاي مشابه در سال گذشته 
رشد 38.6 درصدي را از سر گذرانده است. اين 
مهم را مي توان به معن��اي افزايش معامالت 
مسكن در ماه هاي نخست سال جاري نسبت 
ب��ه ماه هاي نخس��ت س��ال 1396 ارزيابي و 

تفسير كرد.
ميزان ماليات بر ثروت اخذ شده در چهار ماهه 
نخست سال جاري هزار و 130 ميليارد تومان 
اعالم شد كه تنها 60 ميليارد تومان نسبت به 
رقم مصوب شده در قانون بودجه كسري دارد. 
اين بخش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
رش��د كم نظير 35.5 درصدي را تجربه كرده 
است و احتمال مي رود تا پايان سال به رقم سه 
هزار و 490 ميليارد توماني تصويب ش��ده در 
بودجه برس��د و اين بخش يكي از بخش هاي 
محقق بودجه لقب بگيرد. بيشترين سهم در 
اين بخ��ش را ماليات نقل و انتقال س��رقفلي 
داشته كه موجب درآمد 310 ميليارد توماني 
دولت ش��ده و پس از آن ماليات نقل و انتقال 
امالك و ماليات نقل و انتقال س��هم هر كدام 
به ترتيب 270 ميليارد تومان و 260 ميليارد 

تومان درآمدزايي داشتند. 
از مجم��وع كل درآمده��اي حاصل ش��ده از 
مالي��ات غير مس��تقيم، ماليات ب��ر كاالها و 
خدم��ات با س��هم 14 ه��زار و 640 ميليارد 
تومان بيشترين سهم در درآمدزايي را داشته 
و نسبت به سال گذشته نيز درآمدهاي دولت 
از اين محل 30.8 درصد رش��د كرده اس��ت. 
اين در حالي اس��ت كه درآمدهاي اين بخش 
ني��ز همچنان با رقم مص��وب 16 هزار و 760 
ميليارد توماني مصوب در بودجه كمتر است. 
مجموع درآمدهاي حاصل شده از واردات در 
چهار ماهه نخست امسال هم 5 هزار ميليارد 
تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه در سال 
گذشته رشد 98.3 درصدي خبر مي دهد. با 
اين حساب دولت قصد داشت تا پايان تيرماه 
9 هزار و 920 ميليارد تومان ماليات دريافت 

كند كه در اين زمينه ناكام بوده است.

خبر 3 كالن

تقوي نژاد در پاسخ به سوال »تعادل« در زمينه سياست هاي تعادل بخش مالياتي تشريح كرد

راهكار كارفرمايان براي افزايش قدرت خريد كارگران

ماليات 35 درصدي براي سالطين سكه!

 بن در دست احيا

هادي سلگي|
رييس س��ازمان امور مالياتي اعالم كرد كه جدول 
تعيي��ن نرخ ماليات ب��ر دارايي ها در اين س��ازمان 
تدوين شده است. طبق اين جدول خريد و فروش 
25 سكه و كمتر مش��مول ماليات نخواهد شد، اما 
طبق فرمولي از اين مقدار به باال به صورت رتبه اي 
نرخ هاي مالياتي متفاوتي خواهند داشت. بر اساس 
گفته هاي سيد كامل تقوي نژاد كساني كه بيش از 
يك هزار سكه خريد و فروش مي كنند مشمول 35 

درصد ماليات خواهند شد. 

 سياست هاي مالياتي ضدنابرابري
معاون وزي��ر اقتصاد كه بعد از دو س��ال نشس��ت 
خبري برگزار كرده بود در پاسخ به پرسش خبرنگار 
»تعادل« در زمينه اقدامات و سياست هاي سازمان 
امور مالياتي براي كاهش پيامدهاي نابرابري س��از 
تالطمات بازاره��اي دارايي پاس��خ داد. به اعتقاد 
بس��ياري از كارشناس��ان يكي از پيامدهاي اصلي 
افزايش مداوم تورم در بازارهاي طال، ارز، مس��كن 
ايجاد يك نابرابري ش��ديد ناموجه و ش��كل گيري 
طبقه اي س��رمايه دار نامولد است؛ كس��اني كه با 
خريدهاي كالن سكه و ارز روزانه سودهاي هنگفت 
و نامعقولي به دس��ت آورند در حالي كه در س��وي 
ديگر ماجرا حقوق بگيران يا بطور دقيق تر كساني 
كه س��رمايه اي جز نيروي كارش��ان ندارند، تمام 
سنگيني و مشقت اين تورم )كه بيشتر هم به خاطر 
رفتارهاي سوداگرانه همان گروه قبلي شكل گرفته( 
را تحمل كنند.كارشناسان معتقدند كه در همه دنيا 
اصلي ترين متولي دارنده ابزار موثر براي جلوگيري 
از اين شكاف ها س��ازمان امور مالياتي است. تقوي 
نژاد با تاييد اين موضوع و اينكه يكي از كاركردهاي 
اصلي س��ازمان متبوع اش تعادل بخشي به اقتصاد 
است، گفت: س��ازمان امور مالياتي زيرساخت هاي 
الزم ب��راي ماليات گي��ري از دارايي هاي��ي مانند 
سكه، ارز و خودرو آماده ش��ده است و تنها منتظر 
تصويب قوانين الزم هستيم. اصلي ترين مورد اين 
زيرساخت ها بانك هاي اطالعاتي است كه قبال گفته 
مي ش��د مانع اصلي اجراي اين مهم است. اما با اين 
حال تق��وي نژاد از آمادگي كامل س��ازمان متبوع 
خود سخن گفت و اعالم كرد در بازاري مانند سكه 
جداولي براي اخذ ماليات آنها تدوين به اين شكل 
كه تا 25 سكه خريد و فروش شده معاف از ماليات 
است و بيش��تر از آن طبق جدولي نرخ هاي ماليات 
متفاوت خواهند داش��ت. بطور مثال بيش از هزار 
سكه خريد و فروش با نرخ 35 درصد ماليات تعلق 
گيرد.وي همچنين با بيان اينكه اطالعات مربوط به 
50 خريدار اول سكه از بانك مركزي دريافت شد، 
گفت: در مورد دريافت ماليات از خريد و فروش ارز، 
سكه و خودرو پيشنهادهايي را به شوراي هماهنگي 
س��ران س��ه قوه داده ايم كه در صورت تصويب بر 
اساس جداول تعيين شده بتوانيم از اين معامالت 

ماليات بگيريم.
تقوي ن��ژاد همچني��ن در م��ورد اخ��ذ ماليات از 
واردكنن��دگان خ��ودرو توضي��ح داد: آنچ��ه م��ا 
مي خواس��تيم اين اس��ت كه تمام واردكنندگان 

خودرو در سال هاي 1396 و 1397 عالوه بر ماليات 
معمول 60 درصد ماليات ديگر نيز پرداخت كنند 
كه پيشنهاد اين موارد در خصوص سوداگران ارز، 
سكه و خودرو در اختيار شوراي عالي اقتصاد كشور 

قرار گرفته است.
رييس س��ازمان امور مالياتي اضافه كرد: در مورد 
خودرو مش��خص نب��ود كه رديف درآم��دي براي 
ماليات اخذ شده مربوط به كدام سازمان است چرا 
كه در بودجه، گمرك به عنوان سازمان اخذ كننده 
ماليات ذكر شده بود كه ما در اين خصوص به دولت 
نامه نوشتيم كه در صورتي كه ما به عنوان سازمان 
اخذ كننده ماليات شناس��ايي ش��ويم، مي توانيم 

ماليات خودرو را نيز دريافت كنيم.
وي اف��زود، در خص��وص واردكنن��دگان خودرو 
عمليات ماده 181 قانون ماليات هاي مستقيم اجرا 
ميشود. براين اساس تنها براي يك واردكننده 830 

ميليارد برگ تشخيص ماليات صادر شده است.
تقوي نژاد ادامه داد، واردكنن��دگان خودرو اجازه 
دارن��د اظهارنامه خ��ود را در تي��ر 98 ارايه كنند 
و وص��ول ماليات آنها به س��ال 99 موكول ميش��د 
اما تصميم گرفتي��م از ظرفيت م��اده 163 قانون 
ماليات هاي مستقيم استفاده كنيم. به اين ترتيب 
با مكاتبه انجام ش��ده به دنبال اخ��ذ ماليات علي 
الحساب هستيم.سيد كامل تقوي نژاد در سخنراني 
خ��ود در اين نشس��ت اصلي ترين سياس��ت هاي 
سازمان امور مالياتي در سال 97 را اعتماد آفريني، 
برقراري عدال��ت مالياتي، مبارزه با ف��رار مالياتي، 
ارتقاي س��المت نظام اداري و حماي��ت از توليد و 
اش��تغال دانست و گفت: در س��ال جاري به دنبال 
كاهش ماليات عملكرد تولي��د از 25 درصد به 20 
درصد هس��تيم. به گفته تقوي نژاد، مجلس و نهاد 
رياس��ت جمهوري نيز موافقت كلي خ��ود را با اين 

موضوع اعالم كرده اند.

 22 هزار ميليارد در تور ماليات
تقوي نژاد در ادامه اين نشست خبري آمارهايي از 
كشفيات مالياتي جديد خود ارايه دادو وي با بيان 
اينكه در س��ال گذش��ته تاكنون 22 هزار ميليارد 
تومان از محل فرار مالياتي برگ تش��خيص صادر 
ش��ده اس��ت گفت: تمركز روي ماليات س��تاني از 
صاحبان اصلي كارت هاي بازرگاني يك بارمصرف 
در دس��تور كار قرار گرفته اس��ت، به عنوان مثال 
مشخص شد يك سبزي فروش با 3 ميليون تومان 
شناسنامه خود را د راختيار افرداد سودجو قرارداده 
و 12 ميليارد تومان بدهي مالياتي براي اين شخص 
صادر شده است همچنين به همين روش از يك فرد 
لحاف دوز استفاده ش��ده و 30 ميليارد تومان برگ 

تشخيص مالياتي صادر شده است.
وي با اش��اره به اطالعات اندك تجاري كارت هاي 
بازرگاني گفت: از همين محل در يكي از استان هاي 
كشور 3 هزار ميليارد تومان برگ تشخيص مالياتي 

صادر شده است.
تقوي نژاد افزود: با بررسي  تراكنش ماليات يك فرد 
كه 880 ميليارد تومان گردش مالي داش��ته 220 

ميليارد برگ تشخيص مالياتي صادر شده است.

 262 هزار ميليارد ماليات ارزش افزوده
رييس سازمان مالياتي با بيان اينكه از ابتداي وصول 
ماليات ارزش افزوده 262 هزار ميليارد تومان ماليات 
اخذ ش��ده اس��ت گفت: از اين رقم 89 هزار ميليارد 
تومان عوارض به حس��اب شهرداري ها و دهياري ها 

واريز شده است.
وي افزود: 70 درصد شهرداري هاي كشور 80 درصد 
از درآمدهاي خود را از محل ماليات و عوارض تامين 
مي كنند. همچنين 14 هزار و 400 ميليارد تمان در 
اختيار وزارت بهداشت قرار گرفته است و از ابتداي 
س��ال جاري تاكنون 2200 ميليارد تومان از محل 
عوارض صرف تحول س��المت تخصيص پيدا كرده 
است.معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه در پنج ماهه 
ابتداي سالجاري 36 هزار 600 ميليارد تومان ماليات 
اخذ شده اس��ت 8500 ميليارد عوارض به حساب 
شهرداري ها واريز شده اس��ت و اين نشان مي دهد 
عملكرد سازمان نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 
درصد رشد داش��ته است.تقوي نژاد با بيان اينكه در 
س��ال 96 درآمدهاي مالياتي 99 هزار ميليارد بوده 
كه 97 درصد آن محقق ش��ده اس��ت، گفت: سهم 
ماليات 15 درصد و س��هم عوارض 20 درصد رشد 

داشته است.
وي افزود: در برنامه شش��م توسعه مقرر شده عالوه 
بر ش��هرداري ها و وزارت بهداشت 27 صدم درصد 
از محل ماليات اخذ ش��ده براي وزارت ورزش براي 

توسعه ورزش همكاري قرار گيرد.
معاون وزير اقتص��اد با بيان اينك��ه در خرداد و تير 
س��الجاري 4 ميليون و 863 اظهارنامه الكترونيكي 
در س��ازمان دريافت شده اس��ت گفت: در اين سال 
صددرص��د اظهارنامه ها ب��ه ص��ورت الكترونيكي 

دريافت شده اس��ت.وي افزود: در تيرماه 705 هزار 
اظهارنامه از اشخاص حقيقي وصول شده كه 278 
هزار اظهارنامه مربوط به اش��خاص حقوقي و 426 
هزار متعلق به سازمان امالك تجاري دريافت شده 
اس��ت.تقوي نژاد با بيان اينكه در س��ال 97 وصول 
ماليات هاي معوق در دس��تور كار قرار گرفته گفت: 
مقرر ش��ده كليه پرونده هاي مربوط به س��ال 95 و 
ماقبل در سال 97 تعيين تكليف شود.وي ادامه داد: 
85 درصد از درآمدهاي ناشي از ماليات ارزش افزوده 
از طريق خوداب��رازي و توافق طرفين صورت گرفته 
است به همين دليل علت مخالفت با ماليات ارزش 
افزوده فرار از ش��فافيت و مش��خص شدن طرفين 

معامالت است.

 بررسي تراكنش هاي باالي 5 ميليارد
رييس سازمان مالياتي در ادامه با بيان اينكه سازمان 
مالياتي مجوز بررسي تراكنش هاي باالي 5 ميليارد 
را دارد گف��ت: بر همي��ن اس��اس 6005 تراكنش 
مشكوك رسيدگي ش��ده و 12 هزارميليارد درآمد 
مالياتي شناسايي شده است همچنين 70 ميليون 
ركورد تراكنش مشكوك مالي در اختيار قرار گرفته 

تا توسط سازمان مالياتي بررسي شود.
وي افزود: در ح��ال حاضر 4 هزار مورد مش��كوك 
به فرار مالياتي شناسايي ش��ده است كه هزار مورد 
آن حاصل اقدام مش��ترك با دستگاه هاي اطالعاتي 
بوده است.تقوي نژاد ادامه داد: در سه ماهه نخست 
امسال 23 عمليات اجرايي از سوي سازمان مالياتي 
انجام شده است بطور مثال در محله هاي اطراف بازار 
تهران منازل مس��كوني كشف شده اند كه 24 مورد 
شركت هاي كه فعاليت هاي گسترده مالي داشته اند 

شناس��ايي ش��دند.معاون وزير اقتصاد با اش��اره به 
اينكه با بررسي هاي انجام شده تمركز ويژه اي روي 
معامالت بورس كاال انجام شده گفت: با بررسي هاي 
انجام شد ه در خصوص سوءاستفاده از معافيت هاي 
صادراتي در مناطق آزاد 4 هزار ميليارد تومان ماليات 

و جريمه صادر شده است.
تقوي نژاد تاكيد كرد: پديده تش��كيل شركت هاي 
صوري و كاغذي مختص كشور ما نيست و در فرانسه 
به اين شركت ها عنوان ققنوس داده اند يعني بعد از 
دو سال اين ش��ركت ها بطور كلي ناپديد مي شوند 
در سال 96 پانصد ش��ركت صوري شناسايي شد و 
كل ش��ركت ها صوري شناسايي شده حدود 4 هزار 

شركت است.
وي با بيان اينكه يك ميليارد و 300 ميليون ركورد 
اطالعاتي در دس��ترس س��ازمان قرار گرفته گفت: 
12 دس��تگاه كليدي مانند گمرك، سازمان ثبت به 
عنوان ثبت اس��ناد و احوال براي دريافت اطالعات 
تعريف ش��ده اند.رييس س��ازمان ماليات��ي افزود: 
تاكنون اطالعات تسهيالت همه بانك ها در اختيار 
قرار گرفته اس��ت اما فقط يك بانك و يك موسسه 
اطالع��ات س��پرده ها را در اختي��ار بان��ك مركزي 
نگذاش��ته اند.وي با بيان اينكه اين اطالعات در ماه 
جاري بطور كامل توسط بانك مركزي دريافت و بعد 
از تجميع به سازمان مالياتي ارسال خواهد شد گفت: 
اطالعات مربوط به س��پرده ها براي ماليات سال 96 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرد.تقوي نژاد در بخشي از 
سخنانش در پاسخ به اينكه سازمان امور مالياتي چه 
برنامه اي براي اخذ ماليات از سود سپرده هاي بانكي 
دارد، بيان كرد: اين موضوع با وزارت امور اقتصادي و 
دارايي مطرح شده وبه زودي ساماندهي خواهد شد.

امير عباس آذرم وند|
در حالي جلسه كميته مزد كه با دستور ترميم مزد در 
سال جاري، برگزار شده بود رقم افزايش هزينه هاي 
زندگي خانوار كارگ��ري را 800 هزار تومان در پنج 
ماهه نخست س��ال جاري دانس��ت كه پيش تر تيم 
كارگري ش��وراي عالي كار خب��ر از تضعيف حدود 
50 درصدي قدرت خريد كارگران داده بود. از ديگر 
مصوبات جلسه كميته مزد كه در آخرين ساعات روز 
دوشنبه برگزار شد، عبارت از اين است كه نمايندگان 
كارگري، كارفرمايي و دولت پذيرفتند در اين مدت 
هزينه هاي معيش��تي كارگ��ران 31 درصد افزايش 
داشته است كه اين به معناي پذيرفتن بررسي هاي 
تيم كارگري ش��وراي عالي كار اس��ت. بر اين اساس 
دوطرف پذيرفتند قدرت خريد نيروي كار 50 درصد 
كاهش يافته اس��ت. اين ميان گرچه طرفين بر سر 
اينكه بايد ق��درت خريد نيروي كار را افزايش داد اما 
سناريو هاي طرفين منجر به يك تصميم واحد نشد تا 
شوراي عالي كار در جلسه بعدي خود به دو سناريوي 
مطرح شده از سوي كارگران و كارفرمايان بپردازد. 

با اين همه كميت��ه مزد به اين نتيجه رس��يد كه به 
شوراي عالي كار پيشنهاد دهد تا كاهش قدرت خريد 
كارگران را جبران كند. برنابراين هر چند قرار نيست 
دستمزد كارگران به ميزان تضعيف شده، يعني 800 
هزار توم��ان، افزايش يابد، اما به هر روي اين كاهش 
قدرت خريد مورد توافق قرار گرفت. اين ميان پرسش 
بر س��ر چگونگي تقويت قدرت خري��د بود كه ميان 
نماين��دگان كارگري و كارفرماي��ي اختالف آفرين 
ش��د. كميته مزد توافق كرد كه دولت و كارفرمايان 
نسبت به تامين اين شكاف اقدام كنند. از سوي ديگر 
پيشنهاد ش��د بخش ديگر اين كاهش قدرت خريد 
از طري��ق تزريق ارز دولتي به توليدكنندگاني كه در 
تامين ارزاق كارگران ايف��اي نقش مي كنند جبران 
ش��ود. البته اين مبلغ جزئي از م��زد خواهد بود و به 
آن كس��ور تأمين اجتماعي تعلق مي گيرد و طبيعتًا 
در مس��تمري بازنشس��تگي، غرامت ايام بيكاري و 
بيماري، عيدي و سنوات موثر خواهد بود. گروه هاي 

كارفرمايي پيشنهاد دادند تا ستاد بن از سوي دولت 
دوباره احيا ش��ود تا از اي��ن راه دولت كاهش قدرت 
خريد كارگ��ران را جبران كند. در طرف مقابل گروه 
كارگري خواهان پوشش همزمان تهيه اقالم ضروري 
خانواده هاي كارگران و مزدبگيران از س��وي دولت و 

كارفرمايان شدند. 
در هر صورت كميته مزد به عنوان پيش��نهاد دهنده 
اين طرح به ش��وراي عال��ي كار، تنها ام��كان ارايه 
پيش��نهادات مش��ورتي را دارد و نهايت��ا مادامي كه 
ش��وراي عالي كار اين پيش��نهادات را ب��ه تصويب 
نرس��اند، عمال هيچ كاري انجام نمي شود و تغييري 

صورت نمي گيرد.

 كاهش قدرت خريد به چه معنا است؟
كاهش ق��درت خريد واقعي به معناي آن اس��ت كه 
گرچه حقوق و ميزان مزد افراد به شكل اسمي تغيير 
نك��رده اما افزايش تورم��ي قيمت ها موجب كاهش 
توانايي خري��د مزدبگيران مي ش��ود. بط��ور مثال 
هنگامي كه گفته مي شود قدرت خريد جامعه از آغاز 
س��ال 40 درصد كاهش يافته، به اين معنا است كه 
ميزان دريافتي جامعه 40 درصد كمتر از ميزان تورم 
بوده و به همين دليل حقوق افراد 40 درصد توانايي 

كمتري براي خريد كاال و خدمات دارد. 
بطور مثال بخش مسكن سهم اصلي را در هزينه هاي 
معيشتي خانوار دارد به گونه اي كه برخي از گزارش ها 
سهم اين بخش از كل هزينه هاي خانواده در ماه را 37 
درصد اعالم مي كند. خبرها بيانگر آن اس��ت كه در 
فصل بهار س��ال جاري، متوسط قيمت هر متر مربع 
واحد مس��كوني در تهران 982 هزار تومان گران تر 
شده اس��ت و متوسط قيمت مس��كن در خرداد 97 
نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته نزديك به 50 
درصد افزايش داش��ته اس��ت. به اين معنا كارگران 
و مزدبگي��ران بايد براي تامين هزينه هاي س��رپناه 
خ��ود 50 درصد بيش از رقمي كه س��ال گذش��ته 

مي پرداختند، بپردازند.
عالوه بر اين بررسي هاي نمايندگان كارگري شوراي 

عالي كار و كميته مزد حاكي از آن است كه كارگران 
مشمول قانون كار كش��ور در سال 92 با كاهش 50 
درصدي قدرت خريد مواجه ش��دند. اين سقوط كه 
ناش��ي از كاهش ارزش پول ملي به وقوع پيوس��ت، 
مانند ه��ر افزايش تورم��ي قبل از ه��ر بخش ديگر 
گريبان طبقه كارگر و مزدبگي��ران جامعه را گرفته 
است. نبايد فراموش كرد در شرايط تورمي، كساني 
كه دارايي هايي چون مس��كن، ارز و طال دارند زيان 
چنداني نمي بينند چرا كه با افزايش قيمت ها، دارايي 
آنها نيز گران تر مي ش��ود و كاهش ق��درت خريد يا 

ثروت براي اين بخش معنا ندارد.

 هزينه معيشت 
3 ميليون و 450 هزار تومان شد

 فرامرز توفيقي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار 
در گفت وگو با تس��نيم، با اشاره به اتفاق نظر اعضاي 
كارگروه دستمزد به كاهش سطح معيشت كارگران 
با توجه به افزايش قيمت ها در شرايط ويژه اقتصادي 
كشور، از افزايش هزينه معيشت ماهيانه كارگران از 
2 ميليون و 670هزار تومان اسفند 96 به 3 ميليون 
و 450 هزار تومان در شهريورماه 97خبرداد و گفت: 
طبق محاسبات مورد تأييد كارگروه دستمزد، هزينه 
اقالم خوراكي سبد معيشت كارگران با مبنا قرار دادن 
روز هجدهم شهريورماه، نسبت اسفند 96 به ميزان 

31درصد كاهش پيدا كرده است.
توفيقي با بيان اينكه مطابق اين محاس��بات هزينه 
اقالم خوراكي س��بد معيش��ت ح��دود 212 هزار و 
600تومان و كل هزينه سبد معيشت جامعه كارگري 
نيز در اين بازه زماني 6 ماهه حدود 800هزار تومان 
افزايش داشته است، ادامه داد: نظر جامعه كارگري 
اين است كه به دليل آثار تورمي افزايش حداقل مزد، 
قدرت خريد كارگران از محل تأمين س��بد كاالهاي 
اساس��ي و به صورت غيرنقدي افزايش يابد. با توجه 
به پيش بيني ارز 3500 توماني در بودجه 97 درآمد 
ارزي دول��ت ب��ه ازاي هر دالر 700 تومان ناش��ي از 
مابه التفاوت نرخ ارز 3500 تا 4200 تومان افزايش 

يافته است بنابراين دولت مي تواند از محل اين منابع 
كاالهاي اساس��ي سبد معيش��ت جامعه كارگري را 
تامين كند.اين عضو كارگري شوراي عالي كار ادامه 
داد: در نهايت پيشنهاد مشخص كارگروه اين بود كه 
با مشاركت دولت و كارفرمايان هزينه جبراني كاهش 
800هزار توماني قدرت خريد كارگران به ازاي هر ماه 
گذشته به كارت هاي بانكي سرپرستان كارگر بيمه 
)بن كارت( شده كه 9.5 ميليون نفر برآورد مي شوند، 
واريز ش��ود تا از محل اين كارت ها كاالهاي اساسي 
خود را تامين كنن��د. در نهايت با توجه به اينكه اين 
پيشنهاد بايد در شوراي عالي كار تصويب شود، قرار 
شد در اس��رع وقت اين شورا با دس��تور كار بررسي 
راهكاره��اي افزايش قدرت خري��د جامعه كارگري 

تشكيل جلسه دهد.

 تعيين تكليف ستاد احياي بن
در شوراي عالي كار

علي خدايي، نماينده كارگران در ش��وراي عالي كار 
در گفت وگو با ايلنا گفت: در جلس��ه عصر دوش��نبه 
كميته مزد ش��وراي عالي كار براي بررس��ي جبران 
كاهش قدرت خريد كارگران، مقرر ش��د پيش��نهاد 
احياي “س��تاد بن “ براي تصويب نهايي به ش��وراي 
عالي كار ارجاع شود. بعالوه، نمايندگان هر سه گروه 
كارگري، كارفرمايي و دولت ب��ر افزايش 800 هزار 
تومان��ي هزينه هاي زندگي و ت��ورم 31 درصدي در 
اي��ن هزينه ها توافق كردن��د. او در خصوص آخرين 

نتايج جلسه شوراي عالي كار گفت: در آخرين جلسه 
كميته مزد ش��وراي عالي كار براي بررس��ي جبران 
كاهش قدرت خريد كارگران تش��كيل جلسه داد و 
مقرر ش��د پيشنهاد احياي “ستاد بن “ براي تصويب 
نهايي به ش��وراي عالي كار ارجاع ش��ود. در نهايت 
نمايندگان هر سه گروه كارگري، كارفرمايي و دولت 
بر افزايش 800 هزار توماني هزينه هاي زندگي و تورم 
31 درصدي در اين هزينه ها توافق كردند. همچنين 
كاهش 52 درصدي ق��درت خريد كارگران به تاييد 

هر سه گروه رسيد.
خدايي اظهار داش��ت: در اين جلس��ه مقرر گرديد 
پيش��نهاد احياي س��تاد بن به عنوان مصوبه كميته 
مزد به ش��وراي عالي كار براي تصويب نهايي ارجاع 
ش��ود. گروه هاي كارفرمايي پيشنهاد دادند تا ستاد 
بن از سوي دولت احيا ش��ود اما گروه هاي كارگري 
پوشش توأمان تهيه اقالم ضروري خانواده كارگري 
از سوي دولت و كارفرمايان را مطرح كردند. باتوجه 
ب��ه اينكه نماينده وزارت اقتصاد و س��ازمان برنامه و 
بودجه در نشست كميته مزد حضور نداشتند، تعيين 
تكليف نهايي احياي س��تاد بن در شوراي عالي كار 

انجام خواهد شد.
 عضو كارگري شوراي عالي كار درباره زمان تشكيل 
جلس��ه ش��وراي عالي كار، گف��ت: وزارت كار زمان 
برگزاري نشس��ت را مش��خص مي كند با اين حال، 
آنها به ما وعده داده اند كه جلسه ابتداي هفته آينده 

برگزار مي شود.
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بانك و بيمه4اخبار
امضاي تفاهمنامه بانک انصار 

با دانشگاه پیام نور
بانک انصار و دانش��گاه پیام ن��ور تفاهمنامه ای 
7ماده ای را با هدف حمایت و کمک به دانشجویان 
دانشگاه پیام نور در تمام مقاطع تحصیلی از طریق 
تأمین بخش��ی از هزینه ه��ای دوران تحصیل 

دانشجویان و ارایه خدمات بانکی امضا کردند.
 ب��ه گ��زارش اداره کل روابط عمومی وتبلیغات، 
دکترابراهیم��ی مدیرعام��ل بان��ک انص��ار و 
دکترمحمدرضا زمانی رییس دانش��گاه پیام نور 
طی دی��داری در محل دانش��گاه پیام نور ضمن 
تأکید بر لزوم توس��عه همکاری های دوجانبه، 
تفاهمنامه ای یکس��اله را که براساس آن اعطای 
تسهیالت قرض الحسنه به دانشجویان در سقف 
هزینه ش��هریه ثبت نام و شروط دیگرمندرج در 

تفاهمنامه صورت می گیرد امضاء کردند. 
 ش��ایان ذکراست که در نشست مسئوالن بانک 
انصار و دانشگاه پیام نور طرفین از وجود زمینه های 
مشترک همکاری سخن گفته و بر لزوم استفاده 
از این زمینه ه��ا در راس��تای ارتقای تحصیلی 
هموطنان عزیز و به ویژه، دانشجویان کم بضاعت 

تأکید کردند.   

بررسی اصالح قانون بانک 
مرکزی پایان یافت

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از اتمام 
بررس��ی مواد مربوط به بخش بانک مرکزی در 
طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اس��المی 

ایران در نشست کمیسیون متبوعش خبر داد.
زهرا سعیدی مبارکه در خصوص نشست صبح 
دیروز کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: اعضای کمیس��یون اقتصادی 
مجلس بررس��ی م��وادی دیگر از ط��رح قانون 
جامع بانکداری جمهوری اس��المی ایران را در 
دستور کار جلس��ه دیروز کمیسیون اقتصادی 
قرار دادند و  با حضور کارشناسان بانک مرکزی، 
مرک��ز پژوهش های مجلس و س��ایر دس��تگاه 
های ذیربط بررس��ی ها انجام ش��د. سخنگوی 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر ضرورت اصالح نظام بانکی کشور تصریح 
کرد:بررسی حدود یک سوم از مواد مربوط به طرح 
قانون جامع بانکداری جمهوری اسالمی ایران که 
در خصوص اصالح قانون بانک مرکزی بوده، در 

کمیسیون اقتصادی به پایان رسیده است.
نماینده مردم مبارکه در مجلس افزود: محورهای 
مورد بررسی در نشست امروز کمیسیون اقتصادی 
درباره نحوه محاسبه سود و زیان، افزایش سرمایه 
بان��ک مرکزی و مقررات مربوط به س��ود و زیان 
تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی بود که 

نظرات نمایندگان در این خصوص مطرح شد.
س��عیدی مبارکه در گفتگو با خانه ملت افزود: 
هر صورت امیداوریم با به س��رانجام رس��یدن 
قان��ون جامع بانک��داری جمهوری اس��المی 
ایران گام بزرگی در راستای تحول نظام بانکی 

برداشته شود.

رمز پویا از اول خرداد ۹۸ 
جایگزین رمز دوم

 طبق بخش��نامه الزامات رمزه��ای پویای بانک 
مرک��زی از اول خردادماه ۹۸ رمز دوم ایس��تای 
کارت های بانکی حذف و رمزهای پویا جایگزین 

آن می شود.
محمدمهدی مهدوی در گفتگو با  ایِبنا درخصوص 
ابالغ الزامات رمزهای پویا در تراکنش های مبتنی 
بر کارت از س��وی بانک مرک��زی گفت: افزایش 
امنی��ت یکی از دغدغ��ه های تم��ام بانک ها به 
منظور صیانت از دارایی های مش��تریان بانکی 
بوده و هدف بانک مرکزی از ابالغ این بخشنامه 
ارتقاي  امنیت در این بخش است. البته این تغییر 
و تبدی��ل رمزهای دوم ایس��تا در تراکنش های 
مبتنی ب��ر کارت ب��ه رمزهای پوی��ا در گام اول 
نیازمند فرهنگ س��ازی در جامعه است زیرا در 
بخش زیرساخت در شبکه بانکی در این خصوص 

مشکلی وجود ندارد.
مهدوی تصریح ک��رد: از ُبعد فرهنگ س��ازی و 
اطالع رس��انی این موضوع به عم��وم مردم باید 
برنامه ریزهای مش��خصی در ای��ن بخش انجام 
شود و ش��تابزده نباید در این مسیر حرکت کرد 
زیرا فرهنگ س��ازی در هر موضوع��ی نیازمند 
زمان اس��ت.ابالغ الزامات رمزهای پویا و اجرای 
آن در ش��بکه بانکی به قطع یقین سطح امنیت 
تراکنش های بانکی را افزایش می دهد و از وقوع 
کالهبرداری و تقلب های احتمالی در این بخش 
جلوگیری می کن��د. وي در خصوص زمانبندی 
اجرای این بخشنامه، گفت: این بخشنامه از یکم 
شهریورماه سال جاری به شبکه بانکی ابالغ شده 
و در سه فاز اجرایی می شود. فاز اول آن ابالغ این 
بخشنامه از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی 

بوده که انجام شده است.
مهدوی تصریح کرد: فاز دوم این بخش��نامه که 
از اول آذرماه امس��ال اجرایی می ش��ود، انتقال 
مسئولیت جبران خسارت مالباختگان به بانک 
و موسس��ات اعتباری اس��ت، بدین معنا که اگر 
شخصی در این بخش مشکلی برایش ایجاد شود 
جبران خسارت مشتری بر عهده بانک و موسسه 
اعتباری است.در همین فاز نیز باید ارائه هم زمان 
خدمت رمز دوم به صورت پویا و ایستا به مشتریان 
از س��وی بانک ها از اول آذرماه انجام شود. مدیر 
بانکداری الکترونیک بانک قرض الحسنه رسالت 
با بیان اینکه تا قبل از آذرماه سال ۹7 نیز فعالیت 
بانک ها باید بر مقوله فرهنگ س��ازی برای این 
تغییر متمرکز شود، اذعان داشت: در فاز سوم این 
بخشنامه نیز آمده که از اول خردادماه ۹۸ رمزدوم 
ایستای کارت های بانکی حذف و رمزهای پویا 

جایگزین آن شود.

رييس كل بانك مركزي در ديدار با مديران عامل بانك هاي كشور تاكيد كرد

نرخ ارز در سنا به دنبال اخبار مرتبط با FATF و عرضه ارز پتروشيمي ها كاهش يافت

كاهش 1.1- درصدي سپرده بلندمدت در شرايط رشد نقدينگي 4.7 درصدي چهارماه اول سال 97 

عزم نظام در كنترل نقدينگي

افزایش قیمت سكه و طال در بازار آزاد

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
 رییس كل بانك مركزي با اشاره به اینكه تالش دولت 
بر این است كه در این جنگ اقتصادي كمترین فشار 
ممكن به مردم وارد شود، ابراز امیدواري كرد كه روند 
جاري حداقل منجر به اصالح الگوي مصرف و واردات 
كشور شود و كشور در مسیر تعمیق تولید ملي و توسعه 

صادرات قرار گیرد.
به گزارش تعادل، همتي در دیدار عصر مدیران عامل 
بانك هاي كش��ور با رییس كل بانك مركزي كه عصر 
روز دوشنبه 1۹شهریور برگزارشد در مورد درآمدهاي 
ارزي كش��ور تاكید كرد با وجود ت��الش دولت ترامپ 
براي قطع درآمدهاي ارزي كشور تدابیر مختلفي براي 
خنثي سازي آن انجام گرفته و بانك مركزي با قدرت 
ارز مورد نیاز كاالهاي ضروري و اساسي و نیز مواد اولیه 
و كاالهاي واسطه اي كارخانجات و نیازهاي واقعي مردم 

را تأمین مي كند.
وي با اشاره به رهنمودهاي مقام معظم رهبري در مورد 
كنترل و هدایت نقدینگي و جلسه اخیر شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي در حضور سران قوا بر عزم نظام در 
كنترل نقدینگي و حمایت از سیاست هاي بانك مركزي 

در این زمینه تاكید كرد. 
در جلس��ه دیدار رییس كل بانك مرك��زي با مدیران 
عامل بانك ها همچنین مهم ترین مسائل پولي و بانكي 
كشور بررسي و تاكید شد كه بانك مركزي با همكاري 
بانك ها روند نقدینگي را مهار و آن را در خدمت تولید و 
اقتصاد كشور قرارمي دهد. همچنین نقش بانك ها در 
ایجاد فضاي مناسب براي تداوم امید بخش كسب و كار 

در كشور مورد اشاره قرار گرفت 
 به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، در این جلسه 
بانك هاي كشور آمادگي خود براي همراهي و كمك به 
بانك مركزي در كنترل و مهارنقدینگي و نیز پشتیباني 
از فعالین اقتصادي اعالم و مقرر شد در كنترل بازار ارز 

نیز با سیاست هاي بانك مركزي همراهي كنند. 
از سوي دیگر، اگرچه برخي كارشناسان معتقدند كه 
رشد متوسط 20 درصدي نقدینگي در دولت روحاني 
كمتر از دولت هاي قبل بوده، اما واقعیت این است كه 
ظرفیت اقتصاد با ش��اخص هاي میزان اشتغال، رشد 
اقتص��ادي، جمعیت و نیازهاي مردم، درآمد س��رانه، 
تولید ناخالص داخلي كش��ور و قدرت خرید خانوارها 
و میزان تورم، تاحدودي توان تحمل رشد نقدینگي را 
دارد و وقتي براي یك دوره سي ساله هر سال نقدینگي 
رش��د باالیي دارد در س��ال هاي اول ممكن است كه 
اقتصاد ظرفیت و توان تحمیل باالتري داش��ته باشد 
اما از یك مرحله به بعد، هر یك درصد رشد نقدینگي 
ضربه قابل توجهي ب��ر قدرت خرید مردم خواهد بود و 
آثار مخرب آن بیش از نرخ رشد نقدینگي دولت هاي 

قبلي است. 
براین اساس در شرایط فعلي كه نقدینگي از مرز 1600 
هزار میلیارد تومان گذشته، رشد 20 درصدي به معناي 
320 هزار میلیارد تومان نقدینگي جدید است در حالي 
كه حجم نقدینگي 6۸ هزار میلیارد توماني دولت هشتم 
با رشد نقدینگي 25 درصدي به معناي 17 هزار میلیارد 

تومان نقدینگي تازه است. 
از این رو باید توجه داشت كه میزان رشد نقدینگي چه 
تناسبي با سایر شاخص هاي اقتصادي از جمله درآمد 
سرانه، سبد خانوار، تورم، قدرت خرید، رشد اقتصادي 
و... دارد و ت��ا چه حد به تخریب ش��اخص هاي كالن 

اقتصادي پرداخته است. 

 كاهش 1.1- درصدي سپرده بلندمدت
 در چهارماه اول سال ۹7 

از س��وي دیگر، اخیرا یكي از رس��انه ها رش��د سپرده 

بلندمدت را یكي از موفقیت هاي بزرگ ش��بكه بانكي 
ارزیابي كرده كه رقم آن از 506هزار میلیارد تومان در 
تیر۹6 به ۸40 در اسفند ۹6 و ۸30 در تیر ۹7 رسیده 
است. این در حالي است كه دلیل اصلي رشد بلندمدت 
سود سپرده 20 درصدي در 11 روز اول شهریور ۹6 بود 
كه تمام قراردادها را با نرخ قبلي تمدید كردند و ثانیا در 
اسفندماه با سیاست كنترل بازار ارز 230 هزار میلیارد 
تومان اوراق با س��ود 20 درصدي جذب بانك ها شده 
است اما این موضوع زماني رخ داده كه هنوز نرخ دالر زیر 
5 هزار تومان بود و التهاب ماه هاي سال ۹7 را نداشت. 
اما در چهارماه اول س��ال ۹7 به دلیل التهاب ش��دید 
بازار ارز، سیاس��ت هاي كنترل بازار ارز اثرگذار نبود و 
سپرده گذاران ترجیح دادند كه به جاي افزایش سپرده 
بلندمدت، پول خود را در حساب كوتاه مدت و جاري و 

قرض الحسنه و... نگهداري كنند. 
این موضوع باعث شد، كه در مقایسه با رشد نقدینگي 
4.7 درص��دي در چهار ماه اول س��ال ۹7 كه رقم آن 
از 1530 به 1602 هزار میلیارد تومان رس��یده و 72 
هزار میلیارد تومان زیاد ش��ده، س��پرده بلندمدت نه 
تنها زیاد نشده بلكه كاهش 10 هزار میلیارد توماني یا 

1.1-درصدي داشته است.
در نتیجه افزای��ش 72 هزار میلیارد توماني نقدینگي 
جذب س��پرده كوتاه مدت و جاري شده است. بطوري 
كه س��پرده كوتاه مدت از 3۹3 ب��ه 450 هزار میلیارد 
تومان رس��ید و 57 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. 
س��پرده جاري نیز از 123 به 140 هزار میلیارد تومان 
در این چهارماه افزایش یافته و17 هزار میلیارد تومان 
بیشتر ش��د.  به عبارت دیگر، مردم ترجیح داده اند كه 
رشد نقدینگي 72 هزار میلیارد توماني را جذب پول و 
حساب كوتاه مدت كنند تا به محض قصد خرید داشتن 
و تصمیم گیري براي خرید بتوانند از حساب هاي خود 

برداشت كنند. 
این موضوع نشان مي دهد كه سیاست نرخ سود بانكي 
20 درصدي واقداماتي كه به ظاهر براي جذب سپرده 
در سال ۹6 موفق بوده، در چهارماه اول سال ۹7 نه تنها 
بي اثر ب��وده بلكه اثر معكوس داش��ته و عمال از حجم 

سپرده بلندمدت كاسته شده است. 
به عبارت دیگر، دولت و بانك مركزي نمي تواند با تكیه 
بر س��ود 20 درصدي یا سیاس��ت هاي فعلي، به مهار 
نقدینگي و رش��د س��پرده بلندمدت بپردازد و در این 
ش��رایط كه التهاب بازار ارز و طال و سكه و به دنبال آن 
رش��د نقدینگي و احتماال تورم باال در آینده خواهیم 
داشت، مردم ترجیح مي دهند كه افزایش نقدینگي را 

در حساب كوتاه مدت و جاري نگهداري كنند. 

 راهكار مدیریت پایدار نقدینگي
از س��وي دیگر، رییس پژوهشكده پولي و بانكي بانك 
مركزي با بیان اینكه از نظر زیرساختي رشد نقدینگي 
ایران باال اس��ت، 5 راهكار مدیریت پایدار نقدینگي را 
اعالم و اف��زود: اقداماتي از جمله اصالح نظام بانكي در 
راستاي بازگشت تعادل به ترازنامه نظام بانكي، كنترل 
و مهار بدهي بانك ها به بانك مركزي، برنامه ریزي براي 
كاهش نرخ سود بانكي در بلندمدت، برنامه ریزي براي 
كنترل كسري بودجه دولت به ویژه با توجه به كاهش 
درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت ناشي از تحریم 
نفتي و اصالح سیاست هاي كنترل قیمتي در راستاي 
كنترل جریان نقدینگي را مي توان براي این امر عنوان 
كرد. به گزارش روابط عمومي پژوهشكده پولي و بانكي، 
علي دیواندري صبح سه شنبه در همایش هم اندیشي 
ملي الزامات عب��ور از چالش هاي پولي و بانكي و ارزي 
در سال ۹7 كه در دانشگاه امام صادق )ع( برگزار شد، 
با اشاره به لزوم مدیریت پایدار نقدینگي، افزود: حجم 

و رش��د نقدینگي در دولت ششم بطور متوسط 2۸.4 
درصد، در دولت هفتم و هشتم به تدریج 26.6 درصد كه 
در این دوره ركود سال 13۸7 و بحران مالي جهاني هم 
وجود داشته است؛ همچنین رشد نقدینگي در دولت 
نهم و دهم 27.7 درصد و در دولت یازدهم تا خرداد سال 
۹7، عدد 24.3 درصد بوده كه اگر دو ماه اخیر هم افزوده 
ش��ود در این دولت براساس آخرین آمار، حدود 20.1 

درصد رشد نقدینگي در كشور داشته ایم.
عضو هیات علمي دانشگاه تهران ادامه داد: روند نشان 
از این دارد كه ایران از جمله كشورهایي است كه رشد 
نقدینگي باالیي دارد گرچه پس از دوران دفاع مقدس 
همواره رشد باالي نقدینگي داشتیم و در سال هاي اخیر 
اتفاق عجیبي نسبت به دوران تاریخي ایران رخ نداده 
است. رییس پژوهشكده پولي و بانكي ادامه داد: ایران 
جزو كشورهایي است كه رشد نقدینگي باالیي دارد و 
ناپایداري متغیرهاي كالن به ویژه تورم كه از نقدینگي 
متاثر مي شود در سال هاي مختلف نشان از این دارد كه 
از نظر زیر ساختي رشد نقدینگي ایران باال است در حالي 
كه در بسیاري از كشورهاي پیشرفته به شیوه درستي 
رشد نقدینگي مدیریت مي شود و بر متغیرهاي كالن 

تاثیر مثبتي داشته است.
دیواندري گفت: روند نسبت نقدینگي به تولید ناخالص 
داخلي حاكي از این است كه تا سال هاي 13۸0 روند 
نرمالي را طي كرده و در دو دهه اخیر روند رشد یافته اي 
را داشته ایم و در سال ۹3 به تدریج جهش داشته است 
و اكنون نیز این روند رو به كاهش بوده و دلیل آن كاهش 

تورم در سال هاي اخیر است.
وي درباره ارزیابي تركیب نقدینگي گفت: بخش زیادي 
از كاهش سهم پول از نقدینگي به تغییرات ساختاري 
نظام بانكي به ویژه ایجاد حساب هاي پشتیبان مربوط 

مي ش��ود كه نیاز به نگهداري نقدینگي به شكل پول 
را كاهش داده اس��ت.دیواندري ادامه داد: عالوه بر این 
با وجود حساب هاي پش��تیبان بطور عملي شبه پول 
نیز كاركرد نزدیك به پول را براي دارندگان نقدینگي 
دارد و به همین دلیل بخشي از اثرات تورمي شبه پول 
عمال تخلیه شده است. با این وجود در صورت افزایش 
سیالیت نقدینگي انتظار مي رود فشار تورمي جدید و 
در عین حال محدودي از ناحیه نقدینگي موجود بروز 
یابد اما فش��ار تورمي از این ناحیه در حد نگران كننده 

نخواهد بود.
رییس پژوهش��كده پولي و بانكي با بیان اینكه، رشد 
نقدینگي ناش��ي از رش��د پایه پولي )پول پرقدرت( و 
ضریب فزاینده نقدینگي اس��ت، گفت: بررسي آماري 
سهم پایه پولي و ضریب فزاینده از رشد نقدینگي بیانگر 
این اس��ت كه در بلندمدت پایه پولي سهم عمده را در 
رشد نقدینگي داشته است از ابتداي دولت یازدهم تا 
خرداد سال جاري نیز پایه پولي سهم 7۹.6 درصدي 
و ضریب فزاینده نقدینگي س��هم 20.4 درصدي را در 

خلق نقدینگي داشته اند.
وي درباره س��هم اجزاي تشكیل دهنده پایه پولي نیز 
گفت: از سال ۹1 بدهي بانك ها به بانك مركزي به عامل 
اول و دارایي هاي خارجي بانك مركزي به عامل دوم به 

لحاظ سهم در پایه پولي بدل شده است.
دیواندري ادامه داد: در خرداد ماه س��ال جاري بدهي 
بانك ه��ا به بانك مرك��زي از 63.۹ درص��دي، دارایي 
خارج��ي بانك مركزي )یا تعدیل تغییر ارز( از س��هم 
16.۹ درصدي، بدهي دولت به بانك مركزي از س��هم 
3.۸ درصدي و سایر دارایي هاي بانك مركزي از سهم 

15.5 درصدي در پایه پولي برخوردار بوده اند.
این عضو هیات علمي دانشگاه تهران در خصوص سهم 

ارزي تش��كیل دهنده پایه پولي نیز گفت: از سال ۹1 
بدهي بانك ها به بانك مركزي به عامل اول و دارایي هاي 
خارجي بانك مركزي به عامل دوم به لحاظ سهم و پایه 

پولي بدل شده است.
رییس پژوهشكده پولي و بانكي، گفت: با توجه به نقش 
نظام بانكي در تغییر ضریب فزاینده نقدینگي و سهم 
حدود 25 درصدي در خلق نقدینگي و نیز سهم حدود 
6۸ درصدي بدهي بانك ه��ا به بانك مركزي در خلق 
پول پر قدرت مي توان به این جمع بندي رس��ید كه از 
ابتداي دولت یازدهم تا خرداد ۹7 حدود 75 درصد از 
خلق نقدینگي جدید از اقتصاد ایران از مسیر عملكرد 

بانكي صورت گرفته است.
وي درباره نقش نرخ س��ود سپرده هاي بانكي در خلق 
نقدینگي، گفت: یكي از مهم ترین عوامل خلق نقدینگي 
از كانال نظام بانكي نرخ هاي باالي س��ود سپرده هاي 
بانكي بوده است كه از مسیر ناترازي ترازنامه نظام بانكي 

جریان ناسالمي از خلق نقدینگي را شكل داده است.
دیواندري افزود: منظور از جریان سالم خلق نقدینگي 
جریاني اس��ت كه در آن انبس��اط بدهي ها درسمت 
چپ ترازنامه نظام بانكي و خلق نقدینگي با انبس��اط 
دارایي ه��اي س��الم )دارایي هاي مول��د، جریان نقد، 
دارایي هاي ثابت و موجود نقد( در سمت راست ترازنامه 

نظام بانكي پشتیباني شود.
وي خاطرنشان كرد: در مقابل اگر بخشي از جریان خلق 
نقدینگي در سمت چپ ترازنامه نظام بانكي با خلق و 
انباش��ت دارایي هاي موهوم در سمت راست ترازنامه 
نظام بانكي و به عبارت دیگر با بروز ناترازي حقیقي در 
ترازنامه بانكي همراه ش��ود، عمال این بخش از جریان 
خلق نقدینگي جریان ناسالمي است كه در حال خلق 

نقدینگي بي پشتوانه است.

گروه بانك و بيمه |
قیمت انواع سكه طال در بازار آزاد افزایش یافت و 
قیمت هر سكه تمام بهار آزادي طرح جدید با 210 
هزار تومان افزایش روز سه شنبه 20 شهریور ماه 
۹7 ب��ا رقم 4 میلیون و 4۸0 هزار تومان به فروش 
رس��ید. همچنین هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح قدیم با 250 هزار تومان رشد نسبت به روز 
دوشنبه به ارزش 4 میلیون و 206 هزار تومان داد 

و ستد شد.
از سوي دیگر، هر قطعه نیم سكه بهار آزادي با ۸0 
ه��زار تومان افزایش در مدت مش��ابه 2 میلیون و 
164 ه��زار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي نیز با 
23 هزار تومان رشد به ارزش یك میلیون و 113 

هزار تومان معامله شد.
هر قطعه س��كه گرمي بدون تغییر نس��بت به روز 
دوش��نبه به قیمت 622 هزار تومان معامله شد و 
هر گرم طالي 1۸ عیار نیز با 23 هزار و ۸00 تومان 

افزایش به ارزش 377 هزار تومان فروخته شد.
بر اس��اس آمار سامانه سنا، هر یورو ۹ هزار و 700 
تومان و ه��ر پوند 17 هزار و 401 تومان به فروش 
رسید، دالر امریكا 12 هزار و 102 تومان داد و ستد 
ش��د و هر یوآن چین نیز یك ه��زار و 200 تومان 

قیمت خورد. 
در س��اعات عصر نیز قیمت خری��د و فروش دالر 
در س��نا به ترتیب ۸070 و 12102 تومان، پوند 
16354 و 17401 توم��ان، یورو ۹71۸ و ۹766 
تومان، یوآن چی��ن 1153 و 1135 تومان اعالم 

شد . 
برخي فعاالن بازار ارز معتقدند كه به دنبال اصالح 
خبر مجمع تش��خیص مصلحت نظام كه گزارش 
مربوط به FATF، در دوماه پیش منتش��ر شده، و 
همچنین احتمال پذیرش لوایح چهارگانه توسط 
مسووالن كشور، نرخ دالر در روزهاي اخیر كاهش 
نسبي داشته است. همچنین اخباري مبني عرضه 
220 میلیون یورو در بازار ارز توسط پتروشیمي ها، 
عامل موثري بر ثبات نرخ ارز و كاهش نس��بي ان 
در روزهاي اخیر بوده اس��ت. در بازار آزاد نیز نرخ 
دالر بی��ن 13600 تا 14 هزار تومان در نوس��ان 

بوده است. 

 تحویل سكه هاي پیش فروش 
قیمت ها را نزولي مي كند

 همچنین علي اكبر كریمي در گفت وگو با ایِبنا با 
انتقاد از بزرگ ش��دن حباب قیمت سكه و طال در 
ماه هاي اخیر، گفت: تحویل سكه هاي پیش فروش 
ش��ده در ماه هاي پیش رو به قیمت ها روند نزولي 
مي بخش��د. در حال حاضر س��كه نیز به وضعیت 
پراید دچار ش��ده و قیمت فعلي آن از ارزش ذاتي 

نشات نمي گیرد.
نماینده م��ردم اراك در مجلس، با بیان اینكه جو 
رواني حاكم بر بازار نقش عمده اي در بزرگ شدن 
حباب قیمت سكه دارد، افزود: دولت باید با كنترل 
برخ��ي مكانیزم ها ج��و رواني حاكم بر ب��ازار را تا 

حدودي كنترل كند.

كریمي با تاكید بر ضرورت محاسبه دقیق حباب 
فعلي موجود در قیمت س��كه، تصریح كرد: اینكه 
مي گویند س��كه در حال حاضر دو میلیون تومان 
حباب دارد صحت نداشته زیرا قیمت هاي جهاني 

نیز افزایش یافته است.
وي با اشاره به تحویل سكه هاي پیش فروش شده 
در ماه هاي پیش رو، گفت: در مهر و آبان ماه سال 
جاري پیش فروش س��كه ها دوباره آغاز مي شود 
كه این خود رش��د قیمت ها در بازار را تا حدودي 

متوقف خواهد كرد.
كریمي با تاكید بر اینكه كاهش قیمت در پي عرضه 
س��كه هاي پیش فروش شده نزدیك است، افزود: 
هر چه دولت سكه هاي پیش فروش شده از قبل را 
تحویل متقاضیان كند بر روند قیمت ها تاثیر مثبت 
خواهد داش��ت زیرا در این صورت توازن عرضه و 

تقاضا در پي افزایش عرضه رخ خواهد داد.
این نماینده مردم در مجلس ده��م با بیان اینكه 
دولت باید با مدیریت بازار تقاضا و عرضه را به مسیر 
مشخص هدایت كند، گفت: باید بدانیم كه اگر در 
شرایط فعلي ممنوعیتي بر عرضه سكه اعمال شود 
وضعیت بازار از این بدتر شده و قیمت ها سر به فلك 

خواهد گذاشت.
عضو كمیس��یون اقتصادي مجلس یادآور ش��د: 
دولت باید با هدایت كش��ور به سمت جمع آوري 
نقدینگي هاي سرگردان در امور تولیدي از انباشت 
تقاض��ا در حوزه ه��اي غیرمولد كه تورم زا اس��ت 

جلوگیري كند.
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شاخص  تیر۹6 اسفند۹6 تیر۹7 رشد یكساله تیر ۹7 به تیر ۹6 رشد چهارماهه تیر ۹7 به اسفند ۹6

نقدینگي 1333 1530 1602 20.1 درصد 4.7 درصد

سپرده بلندمدت  506 ۸40 ۸30 64.2 درصد 1.1- درصد

سپرده كوتاه مدت  5۸6 3۹3 450 23- درصد 14.5 درصد

جدول نرخ ارز و سكه در بازار )قيمت ها به تومان( 

سه شنبه دوشنبهیكشنبهشنبهنوع سكه و ارز

43550003۹۹5000427000044۸0000سكه امامي

41060003۹060003۹560004206000سكه بهار آزادي

2134000203400020۸40002164000نیم سكه

1113000103000010۹00001113000ربع سكه

622000612000622000622000سكه گرمي

353200336720353200377000طالي 1۸ عیار

۹167۹167۹633۹700یورو

16460164601607117401پوند

112۸112۸11341200 یوآن



ديدگاه 5 بازار سرمايه
تغيير استراتژي خريد سهام

يك كارش��ناس بازار س��رمايه معتقد اس��ت 
دس��تورالعمل هايي كه قيم��ت محصوالت و 
كاالها را به  صورت دس��توري تعيين مي كنند 
در ب��ازه زماني بلندمدت پاي��دار نمي مانند. به 
گزارش ايبنا، بي��ژن اكبري بيان كرد: باز كردن 
دامنه نوس��ان در واقع نوع��ي تعديل قيمت و 
س��پردن بازار به مكانيزم عرضه و تقاضا است. 
اين كارشناس بازار س��رمايه در خصوص تاثير 
دس��تورالعمل  جديد معامالت��ي در كالن بازار 
سرمايه اظهار داشت: هرچند هرگونه سياست 
دس��توري همراه با كنترل بيش��تر بطور قطع 
واس��طه گري و رانت بيش��تري را ه��م در پي 
خواهد داشت، اما اين ابالغيه اثر مثبتي بر روند 
دادوستدها در بازار سرمايه دارد. وي اضافه كرد: 
بر اين اس��اس نگاهي به معامالت بازار سهام در 
روزهاي گذشته نش��ان مي دهد معامله گران با 
توجه به تحوالت اخير مقرراتي در بورس كاالي 
ايران، اس��تراتژي خريد س��هام خ��ود را تغيير 
داده اند و روند معامالتي بازار س��هام نيز نشان 
مي دهد تحت تاثير دستورالعمل هاي بورس كاال، 
بيشتر نمادهاي مرتبط با اين دستورالعمل مورد 
اقبال قرار گرفته اند. اين كارشناس بازار سرمايه 
ادامه داد: تعيين قيمت ها به  صورت دستوري و 
خارج از س��از و كار عرضه و تقاضا، در هر بازاري 
از جمله بورس كاالي ايران بطور قطع به دليل 
اينكه قيمت هاي معامالت حاصل عرضه و تقاضا 
نيست، قابل قبول سرمايه گذاران و معامله گران 
نخواهد ب��ود؛ بنابراين اين س��از و كار از فضاي 
اقتصاد رقابتي و سالم به دور است. وي با اشاره 
به اينكه دستورالعمل هايي كه قيمت محصوالت 
و كاالها را به  صورت دستوري تعيين مي كنند در 
بازه زماني بلندمدت پايدار نمي مانند گفت: تنها 
افرادي كه از قيمت دستوري سود و نفع مي برند 
واسطه ها و دالالن هستند و بايد اجازه دهيم تا 
سازوكار عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمت ها 
باش��ند و اگر قرار است كسي نفع و سودي ببرد 
بايد توليد كننده و مصرف كننده نهايي باشند، 
نه دالالن و واس��طه گران. اين كارش��ناس بازار 
س��رمايه تصريح كرد: بازكردن دامنه نوسان و 
هرگونه سياست ديگري نه تنها در بورس كاال 
و براي محصوالت و كاالها بلكه در بازار س��هام 
نيز در واقع نوعي تعديل قيمت و س��پردن بازار 
به مكاني��زم عرضه و تقاضا اس��ت. در چند روز 
گذشته دستورالعمل  جديدي در بورس كاالي 
ايران مبني بر معامله محصوالت فرآورده هاي 
نفتي با سقف قيمت نوسان باز منتشر شده است.

  افزايش نرخ فروش روانكار در »شنفت«: 
ش��ركت نفت پارس گزارش عملكرد مرداد ماه 
خود را منتشر كرد. بر مبناي اين گزارش شركت 
در مرداد ماه 106 ميليارد تومان فروش داشته 
كه نسبت به ماه قبل رشد حدود سه درصدي را 
نشان مي دهد. مجموع فروش شركت از ابتداي 
س��ال مالي تا كنون 460 ميلي��ارد تومان بوده 
است اين در حالي است كه در مدت مشابه سال 
گذشته مجموع فروش ش��ركت 284 ميليارد 
تومان بوده است. همچنين در خصوص مقدار 
فروش، “شنفت “ در مرداد ماه 17 ميليون ليتر 
انواع روانكار فروخته كه نس��بت به ماه گذشته 
كاهش داشته است. مجموع مقدار فروش انواع 
محصوالت شركت از ابتداي سال مالي تا كنون 
120 ميليون واحد بوده كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته رشد 9 درصدي داشته است. نرخ 
ف��روش انواع روان��كار به عن��وان محصولي كه 
س��هم بيش از 70 درصدي در فروش ش��ركت 
دارد در مرداد ماه رش��د 43 درصدي داش��ته 
اس��ت. همچنين اين ش��ركت در اطالعيه اي 
ديگر، از برگش��ت نرخ هاي مواد اوليه خبر داد. 
بر اين اساس، “شنفت “ اعالم كرد پيرو اطالعيه 
قبلي اين ش��ركت مبني بر افزاي��ش نرخ هاي 
فروش فرآورده ويژه ابالغي شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران در ش��هريور ماه سال 
جاري، حس��ب پيگيري هاي ص��ورت گرفته، 
نرخ هاي اعالمي قبلي اصالح ش��ده و مشخصًا 
نرخ لوب كات به عنوان م��اده اوليه اصلي براي 
توليدات اين شركت، با نرخ ٢٠.٢۵۵ريال )ماه 
گذش��ته ٢١.١٨١ريال( از ابتداي شهريور ماه 
سال جاري قابل اعمال است. الزم به ذكر است 
حدود ٩٠ درصد از مواد اوليه مصرفي توليدات 
اين ش��ركت را محصوالت ويژه ش��ركت هاي 

پااليشي، تشكيل مي دهد.
  رشد فروش فوالد خراسان: شركت فوالد 
خراس��ان در گزارش��ي در خص��وص عملكرد 
اين ش��ركت در مرداد و ۵ ماهه ابتدايي س��ال 
توضيحاتي ارايه داد. بر اين اس��اس، ش��ركت 
در پن��ج ماهه منته��ي به م��رداد ٩٧ از فروش 
محصوالت خ��ود ٩٧6 ميلي��ارد تومان درآمد 
كسب كرده است. همچنين در مرداد ماه مبلغ 
فروش اين شركت به ١۵٧ ميليارد تومان رسيد. 
با اين وجود مبلغ ف��روش “فخاس “ در مدت ۵ 
ماهه سال ٩٧ در مقايس��ه با مدت مشابه سال 
قبل 4٧ درصد رش��د داشته است. پيش از اين، 
طي روزهاي گذش��ته “فخاس “ اعالم كرد كه 
تعمير اساس��ي ترانس كوره واحد فوالد سازي 
شماره يك اين ش��ركت به پايان رسيده و اين 
بخش آماده توليد شمش است. فوالد خراسان در 
بررسي سابقه معامالتي از ميانه هاي ارديبهشت 
تاكن��ون بازده بيش از 146 درصدي داش��ته و 
همواره مورد استقبال سهامداران بوده است. بر 
اساس آمارها اين شركت از ابتداي سال تاكنون 
به عنوان يكي از شركت هاي پرفروش فوالدي 

بوده و سوددهي بسيار مطلوبي داشته است.

بررسي »تعادل« از وضعيت ورود نقدينگي به بازار سرمايه 

سهم يك هزارمي بورس از هزاران  ميليارد  سرگردان 

صادراتي ها با بيشترين حاشيه سود»صندوق در صندوق« داراي پرتفوي پرتفوها

گروه بورس| سميرا ابراهيمي|
بازارهاي مالي نق��ش كلي�دي در تجهي���ز و ه�دايت 
وج���وه موج���ود در اقت�صاد ب�ه س���مت بخش هاي 
توليدي و صنعت��ي و به تبع آن بهبود رش��د اقتصادي 
دارند. ت�ا ح�دي ك�ه ب�ه عقي���ده برخي اقتصاددانان، 
گس��ترش بازارهاي مالي، موتور محرك رشد اقتصادي 
كشورهاس��ت. در ح��ال حاضر نقدينگ��ي 1600 هزار 
ميليارد توماني كه اين روزها گفته مي شود نظم بازارها 
را به هم ريخته و ام��واج تورمي جديدي ايجاد كرده، به 
گفته بس��ياري از كارشناس��ان، تحت عنوان نقدينگي 
سرگردان شناخته مي ش��ود. چنانچه صفت سرگردان 
را ب��راي نقدينگي كه اين روزها با اتمام دوره س��ود 20 
درصدي بانك ها، س��رگردان تر از قبل ش��ده، به عنوان 
يك��ي از داليل تورم و ناهنجاري حركت هاي قيمتي در 
بازار قلمداد كنيم كه در مس��كن، سكه، ارز، خودرو و ... 
وارد ش��ده، مي توان بازار سرمايه را كه اين روزها صعود 
و ركورد ش��كني هاي تاريخي دارد،  به عنوان مامن اين 
نقدينگي بدانيم. البته اين ه��دف در صورتي مي تواند 
جامعه عمل به تن كند كه سياست هاي كالن اقتصادي 
مبني بر بازار س��رمايه محور شدن اقتصاد باشد و تالش 
شود كه نقدينگي به سمت بازار سهام هدايت شود. ديگر 
هدفي كه اين عمل به همراه دارد، اين اس��ت كه تامين 
مالي مناسب و ارزان بنگاه ها از طريق بازار سهام مي تواند 
شاهد بهبود وضعيت صنايع و اقتصاد باشد. البته ايجاد 
زيرس��اخت ها و آماده كردن ش��رايط بازار براي جذب 
نقدينگي، از اصلي ترين موارد جذب پول هاي سرگردان 

به عنوان سرمايه هاي جديد است. 
در همين خصوص مي توان گفت كه در بازار سرمايه 
تخصيص س��رمايه زماني به صورت بهينه و كارآمد 
انجام مي ش��ود كه بيش��ترين حج��م منابع متوجه 
س��ودآورترين فعاليت ها ش��ده و در نتيجه بهترين 
و توجيه پذيرتري��ن فعاليت هاي اقتص��ادي با امكان 
بيشترين حجم مالي روبرو شوند. سهولت در تامين 
مالي از طريق انتشار سهام و ساير اوراق بهادار، افزايش 
اعتب��ار داخل��ي و خارجي و تامين مالي ب��ا به وثيقه 
گذاردن سهام ش��ركت ها در بازارهاي مالي داخلي و 
خارجي، تعيين ارزش بازار براس��اس قانون عرضه و 
تقاضا تا زماني كه نام ش��ركت در تابلوي بورس درج 
است، س��هولت در تغيير تركيب سهامداري و انتقال 
مالكيت، ايجاد ديدگاهي مطلوب در سرمايه گذاران 
با كاهش ريسك واحد اقتصادي و امكان تامين مالي 

با هزينه كمتر، برخورداري از مزاياي خاص و اعتباري 
بانك ها و انتشار اوراق مشارك با مجوز سازمان بورس 
اوراق به��ادار، برخ��ورداري از معافيت هاي مالياتي، 
تبيين چشم انداز فعاليت شركت در آينده و ارزيابي 
عملكرد ش��ركت و ارتقاي س��طح اعتماد عمومي و 
استفاده از مشاركت عمومي در توسعه شركت است.

البت��ه اكنون عدم تنوع اوراق به��ادار موجود در بازار 
بورس از اصلي ترين كاس��تي هاي ب��ازار اوراق بهادار 
فعلي اس��ت . وجود ابزارهاي مالي گوناگون در بازار 
اوراق بهادار، انگيزش و مش��اركت بيشتر مردم را در 
تامين منابع مالي فعاليت ه��اي درازمدت به همراه 
مي آورد . هم��واره تنوع ابزارهاي مالي از نظر تركيب 
ريس��ك وبازده، ماهيت سود و ش��يوه مشاركت در 
ريس��ك، گروه هاي مختلفي را به س��وي بازار اوراق 
بهادار مي كش��اند. ابزارهاي مالي وسايلي براي نقل 
وانتقال وج��وه از آنهايي كه مازاد دارند و مي خواهند 
س��رمايه گذاري كنند.فق��دان تن��وع در نهاده��ا و 
واس��طه هاي مالي عدم تنوع در كارگزاران و واسطه 
گران مالي و سرمايه گذاري در كنار ضابطه مند نبودن 
فعاليت نهادهاي موجود از عمده ترين كاس��تي هاي 
بازار اوراق بهادار اس��ت. از س��وي ديگر بحث فقدان 
مكانيسم هاي الزم براي مش��اركت سرمايه گذاران 
خارجي در بازار اوراق بهادار پيش مي آيد كه مشكالت 
كنترل حساب سرمايه تراز پرد اخت ها، نوسان و چند 
نرخي بودن ارز و بس��ته بودن بازارهاي اوراق بهادار 
روي سرمايه گذاري خارجي از كاستي هاي ديگر بازار 
اوراق بهادار اس��ت. البته موضوع تحريم در سال هاي 
اخير تا قبل از 94 كه برجام به نتيجه رسيد، مانع بسيار 
بزرگي در بازار س��رمايه از اين لحاظ بود و هرچند در 
اين سال ها رايزني هاي چشمگيري از سوي نهادهاي 
مالي براي ورود سرمايه خارجي در قالب سهامداري 
و سهام مديريتي در بازار مطرح شد،  اما موج تحريمي 
دوباره اي كه از س��وي امريكا اجرا ش��ده، مجددا نياز 
سرمايه گذار در اين بازار را به بن بست قوانين داخلي 

و بين المللي كشانده است. 

  ضرورت عزم حاكميت 
براي توسعه بازار سرمايه 

در همين رابطه سيد حميد ميرمعيني، كارشناس بازار 
س��رمايه در گفت وگو با »تعادل« گفت: نمي توان گفت 
كه اكنون نقدينگي س��رگردان در حال روان ش��دن به 

سمت بازار سرمايه است. زيرا حجم زيادي از معامالت، 
حاصل كد به كد شدن صنعت به صنعت يا تبديل اوراق 
به سهام و تبديل يونيت هاي صندوق هاي درآمد ثابت 
و درسهام به سهام است. بنابراين بهتر است بگوييم كه 
پول هوشمند يا پول پراكنده در حال ورود به بازار است. 
البته به صورت مستند نمي توانيم مدعي باشيم كه اين 
ب��ازار در حال پذيرش پول جديد در ارقام باالس��ت. اما 
مشاهدات حاكي از آن است كه پول جديد با شيب آرام 

در حال ورود به بورس است. 
او افزود: از سوي ديگر حجم معامالت با رقمي حدود 
1۵00 ميليارد تومان در طول روز ناش��ي از جابه جا 
كردن س��هام و صندوق هاي س��رمايه گذاري است. 
مقايس��ه اين رقم با نقدينگي 1600 ه��زار ميليارد 
تومان كشور، نش��ان مي دهد كه كمتر از يك هزارم 
نقدينگي كش��ور روزانه در بورس معامله مي ش��ود. 
بنابراي��ن نمي توان ادعا كرد ك��ه جريان نقدينگي از 

س��اير بازارهاي موازي مانند خودرو، ارز و طال به اين 
بازار آمده و داللي و سفته بازي در آن بازارها كاهش 
پيدا كرده كه جريان مناسبي براي جريان نقدينگي 
باش��د. اكنون اين اتفاق رخ نداده و نمي توان مدعي 
اين موضوع بود. براي اينكه بتوان مدعي شد كه اين 
بازار در حال تجربه ورود چنين نقدينگي است، بازار 
سرمايه نياز به عميق شدن دارد. عمق بخشي به اين 
بازار مس��تلزم تنوع بخش��ي به صنايع و شركت ها و 
همچنين افزايش تعداد شركت ها در اين بازار است. 
گستردگي حضور فعاالن اقتصادي در اين بازار نيز به 
اين موضوع نياز دارد كه بتواند پاسخگوي اين موضوع 
باشد. در واقع اگر اين نقدينگي به سمت بورس بيايد، 
زيرس��اخت آماده پذيرش آن نيس��ت. به گفته اين 
كارش��ناس اقتصادي، پايين بودن ضريب شناوري 
سهام در اين بازار و مش��كالت ساختاري معامالت، 
باعث ان شده كه آمادگي بوس براي جذب نقدينگي 

در اندازه هاي بزرگ با مش��كل مواجه شود. بنابراين 
اكنون نياز است كه مشوق ها و تسهيالتي براي ورود 
شركت ها به بورس طراحي و تدوين شود كه به مرور 
زمان جايگاه بورس در اقتصاد كش��ور را توسعه دهد. 
البته اين موضوع به نقش حاكميت براي توسعه جايگاه 
بورس و اوراق بهاادر در نظام اقتصادي نيز بستگي دارد. 
بنابراين مجموع اتفاقات تا به امروز اين است كه بورس 
نقش كمرنگيدر اقتصاد دارد، اما مي تواند با توس��عه 
زيرس��اختي و تس��هيالتي، به رده اي كه بايد و شايد 
دس��ت يابد.  اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان 
كرد كه عمق، گستردگي و كارايي اندك كه گردش 
س��هام، تعداد ش��ركت ها و نرخ شناور س��هام آنها را 
مشخص مي كند، هنوز نياز به توسعه دارد و هنگامي 
كه اين ش��اخص ها رو به صعود باش��ند، مي توانيم از 
اثربخشي اين بازار و س��رمايه گذاري متناسب براي 

افراد جامعه در بورس صحبت كنيم. 

يك كارش��ناس بازار س��رمايه تس��هيل ورود افراد 
غيرحرف��ه اي و مبت��دي ب��ا س��رمايه هاي خرد به 
ب��ازار س��رمايه را مهم تري��ن مزي��ت صندوق هاي 
س��رمايه گذاري»Fund of Funds « ارزياب��ي 
كرد. به گزارش س��نا، نويد قدوس��ي »صندوق در 
صندوق« را ش��بيه ب��ه هلدينگ ها و ش��ركت هاي 
س��رمايه گذاري حاضر در بازار س��رمايه دانست كه 
نقدينگي قابل توجهي را جذب مي كنند، سهامداران 
متعددي دارند و بازدهي نسبتا مطلوبي را هم براي 
س��هامداران خود به ارمغان مي آورند. وي در تبيين 
س��اختار »صندوق در صندوق« توضيح داد: اگر به 
پرتفوي »صندوق در صندوق« نگاه ش��ود، ساختار 
آن به شكلي اس��ت كه مجموعه اي از صندوق هاي 
س��رمايه گذاري فعال در بازار س��رمايه را تش��كيل 
مي دهند، يعني هركدام از اينها يك پرتفوي دارند و 
در واقع پرتفوي پرتفوها محسوب مي شوند. قدوسي 
اظهار داش��ت: با وجود »صن��دوق در صندوق« به 
راحتي مي توان س��رمايه گذاران مبتدي را به سوي 

سرمايه گذاري كم ريسك هدايت كرد. 
البت��ه »صندوق در صن��دوق« خود ني��ز مي تواند 
استراتژي هاي سرمايه گذاري متفاوتي داشته باشد؛ 
مثال مي تواند صندوق هاي ريسكي را خريداري كند 
يا برعكس انگشت بر كم ريسك ها بگذارد يا تركيبي 
از همه اين م��وارد را انتخاب كند تا چيزي ش��بيه 
پرتفوي ش��اخصي ش��ود و هركدام براي گروهي از 

سرمايه گذاران جذاب باشد. 
مدير س��رمايه گذاري صندوق يكم كارگزاري بانك 
كشاورزي خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم مهم ترين 
مزيت »صن��دوق در صن��دوق« را در ي��ك جمله 

بگوييم، اين اس��ت كه ورود منابع خرد و ورود افراد 
غيرحرفه اي و مبتدي را به بازار س��رمايه به ش��دت 
تس��هيل مي كند. ضم��ن اينكه س��طح باالتري از 
تنوع بخش��ي با وجود اين ابزار رق��م خواهد خورد. 
قدوسي افزود: از ديگر آثار»صندوق در صندوق« در 
ميان مدت و بلندمدت اين است كه اقدام صاحبان 
سرمايه هاي خرد را كه نوعا مبتدي هستند و نقاط 
ورود آنها به بازار نقاط ورود خوبي نيس��ت، تصحيح 
مي كند . وي ادامه داد: با وج��ود اين ابزار، فرهنگ 
سهامداري و سرمايه گذاري در بازار سرمايه گسترش 
پيدا مي كند و تعداد بيشتري از افراد جامعه با داشتن 
يك سابقه ذهني مثبت و مطلوب به سرمايه گذاري 
در بازار س��هام تشويق مي شوند كه اين اتفاق بسيار 

خوبي در سطح كالن خواهد بود.

  تنوع و مديريت حرفه اي
قدوس��ي درباره ديگ��ر آثار اين صندوق ه��ا بر بازار 
س��رمايه گفت: مخصوصا با اين ابزار سرمايه گذاران 
غيرحرفه اي براي ورود به بازار س��رمايه به س��مت 

صندوق هاي س��رمايه گذاري هدايت مي ش��وند تا 
پرتفويي از س��هام را خريداري كنن��د كه هم تنوع 
دارد و هم يك تيم حرفه اي آن را مديريت مي كند. 
همچنين ريس��ك ها و ابهام هايي كه ممكن اس��ت 
در س��رمايه گذاري مستقيم براي سهامداران وجود 
داشته باش��د، در اين صندوق ها وجود ندارد. وي در 
خصوص آينده »صندوق در صندوق« هم اظهارنظر 
ك��رد: اگر چينش اين ابزار صحيح باش��د و پرتفوي 
خوبي ب��راي آن در نظ��ر گرفته ش��ود، پيش بيني 
مي ش��ود كه اب��زار موفقي باش��د. قدوس��ي افزود: 
اگ��ر مدير اي��ن صندوق هاي س��رمايه گذاري، يك 
شخصيت حقوقي خوشنام يا حتي كنسرسيومي از 
حقوقي هاي سرشناس باشد و تبليغات مناسبي هم 
پيرامون آن انجام ش��ود، مي تواند منابع خرد خوبي 

را جذب كند. 
خاطرنش��ان مي ش��ود ب��ه تازگي رييس س��ازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار از تصوي��ب مق��ررات 
 صندوق هاي سرمايه گذاري »صندوق در صندوق« 
)Fund of Funds( در ب��ازار س��رمايه خب��ر 
داد و گف��ت: با آغ��از به كار اي��ن صندوق ها، امكان 
سرمايه گذاري در دارايي هاي متنوع فراهم خواهد 
شد. پيش از اين صندوق هاي سرمايه گذاري، حداكثر 
مجاز به س��رمايه گذاري پنج درص��د از ارزش كل 
دارايي هاي خود در ساير صندوق هاي سرمايه گذاري 
بودند. اين در حالي اس��ت ك��ه صندوق هاي جديد 
مي توانند كل دارايي هاي خود را در ساير صندوق ها، 
س��رمايه گذاري كنند. مدت فعاليت اين صندوق ها 
نامحدود است و حداقل سرمايه الزم براي ايجاد آن 

۵00 ميليارد ريال تعيين شده است.

مدير نظارت بر بورس هاي س��ازمان بورس معتقد 
است ابزارهاي تدارك ديده شده براي سرمايه گذاران 
در بورس باعث جذب سرمايه شده است و اين مهم 
يكي از دالي��ل افزايش معامالت بورس محس��وب 
مي شود. به گزارش سنا، محسن خدابخش با اشاره 
به اينكه س��هم حجم معامالت نقدشونده در بورس 
باالس��ت، بيان كرد: افزايش شاخص ها مي تواند به 
م��ا كمك كند تا ش��ركت هاي بيش��تري در بورس 
مشاركت داش��ته باشند و در طرف مقابل مي توانيم 
ش��اهد توسعه كس��ب و كار ش��ركت ها باشيم. وي 
ادام��ه داد: نقدش��وندگي در ب��ورس موجب جذب 
سرمايه گذاران در بورس ش��ده است. مدير نظارت 
بر بورس هاي س��ازمان بورس درباره افزايش رشد 
معام��الت برخي از ش��ركت ها گفت: ش��ركت هاي 
پتروشيمي و معدني كه محصوالت صادراتي دارند 
از رش��د بااليي برخوردار بودند و رقاب��ت بااليي را 
ش��اهد بوديم. خدابخش گفت: در معامالت بورس، 
ش��ركت هايي كه صادرات محور بودند، بيش��ترين 

حاشيه سود را داشتند.
از سويي ديگر، امير تقي خان تجريشي، كارشناس 
بازار س��رمايه عنوان كرد: باتوجه به ش��رايط فعلي 
جامعه اين امكان براي سرمايه گذاران وجود دارد تا 
در بورس س��رمايه گذاري كرده و تجربه جديدي را 
به دست آورند. وي گفت: سرمايه گذاري در بورس 
به توليد و اش��تغال كش��ور نيز كمك مي كند. اين 
كارشناس بورس با اشاره به اينكه فعاليت در بورس 
يك كار حرفه اي است، افزود: به سرمايه گذاراني كه 
قصد ورود در بورس را دارند پيشنهاد مي شود ابتدا 
در س��هام هاي اوراق بهادار كه س��ود ثابتي را براي 

آنها تضمين مي كند آغاز كنند و سپس وارد مرحله 
ريسك پذيري در بازار بورس شوند. وي عنوان كرد: 
صندوق س��رمايه گذاري متنوعي وج��ود دارد كه 
مي تواند سرمايه گذاران را در بورس هدايت كند، اين 

صندوق ها حافظ سرمايه سهامداران است.
اف��زون بر اين، علي س��عيدي اس��تاد دانش��گاه در 
پاسخ به اين سوال كه چرا تمايل سرمايه گذاران به 
محصوالت پااليش��ي بيشتر شده است گفت: عمده 
شركت هايي كه محصوالتشان با نرخ هاي بين المللي 
قيمت گذاري مي ش��ود تحت تاثير افزايش شاخص 
بورس قرار گرفته اند و نه تنها شركت هاي پااليشي 
بلكه ش��ركت هاي فلزي و معدني ه��م تحت تاثير 

قرار گرفته اند. 
وي گفت: در س��ال هاي 1389 حدود 330 تا 340 
ميليارد دالر ارزش كل بورس بود كه بعد از كاهش 
ارزش س��ال 1391 اين عدد به 110 ميليارد رسيد 
و امروز احتماال به حدود كمت��ر از 60 ميليارد دالر 
رس��يده است و براي رس��يدن به گذشته 2 برابر جا 

داريم. 
سعيدي با اشاره به كاهش ارزش پول ملي گفت: اگر 
امروز ارزش بازار به 6۵0 هزار ميليارد تومان رسيده 
باشد به راحتي بايد به هزار و دويست ميليارد تومان 
برسيم. در بورس شركت هايي كه محصوالتشان در 
س��طح بين المللي قيمت گذاري مي شود و صادرات 
خوبي هم دارند برنده هاي اين ماجرا هستند و اثر آن 
در شاخص هاي بورس ديده مي شود. وي افزود: اگر 
ارزش پول يك سرمايه گذار در بورس به خاطر تورم 
كم مي شود در عوض افزايش شاخص ها و آمارهاي 

بورس آن را جبران مي كند.

گروه بورس|
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت روز گذشته 
ب��ا افزايش يك هزارو ۵78 واحدي همراه ش��د و توانس��ت براي 
نخس��تين بار رقم 148 هزار و ۵77 واحدي را به خود اختصاص 
دهد. در همين حال، برخي كارشناسان بازار سرمايه معتقدند با 
ارسال نامه جعفر سرقيني معاون امور معادن و صنايع معدني به 
حامد س��لطاني نژاد مديرعامل بورس كاالي ايران، سقف رقابت 
محص��والت فوالدي در بورس كاالي ايران باز ش��د و اين رويداد 
نقش مهمي  را در صعود روز گذش��ته نماگر اصلي بازار سهام ايفا 
كرد. از همين رو، ش��اخص بازار اول با افزايش 1913 واحدي به 
رقم 110 هزار و 790 واحد رس��يد و در مقابل شاخص بازار دوم 
با كاهش 4۵9 واحدي رقم 289 هزار و ۵12 واحد را تجربه كرد. 
افزون بر اين، شاخص سهام آزاد شناور با افزايش 2178 واحدي به 
رقم 1۵9 واحد و 414 واحد دست يافت. در همين حال، شاخص 
كل هم  وزن با افزايش 463 واحدي ع��دد 24 هزار و ۵97 واحد 

را به ثبت رساند. 

  عرضه اوليه در فرابورس
از سويي ديگر، روز سه شنبه شاخص كل فرابورس ايران با صعود 9 پله اي 
در ارتفاع 1696 واحدي قرار گرفت. صعود بيش از نيم درصدي ديروز 
آيفكس بيشترين تاثير مثبت را از نماد هاي »ذوب« و »هرمز« متعلق به 
گروه فلزات اساسي تا سطح حداكثر ۵ واحد پذيرفت.  ارزش كل معامالت 
در مجموع بازار هاي فرابورس ايران نيز در روزي كه گذشت به بيش از 
۵ هزار و 1۵8 ميليارد ريال رس��يد كه اين ميزان مربوط به داد وستد 
يك ميليارد و ۵۵ ميليون ورقه بود. در جريان معامالت ديروز نماد هاي 
»قاسم« و »اوان« به ترتيب بيشترين افزايش و كاهش قيمت و دو نماد 
»ذوب« و »چكاپا« بيشترين ميزان بازديد را تجربه كردند. همچنين 
در بازار اول با جا به جايي 123 ميليون سهم به ارزش 327 ميليارد ريال 
خاتمه يافت. افزون بر اين، ديروز عرضه اوليه 1۵ درصد از سهام شركت 
عطرين نخ قم انجام شد. بر همين اساس، عرضه اوليه تعداد 1۵ميليون 
و 6 هزار و 4۵0 سهم معادل 1۵ درصد از سهام شركت عطرين نخ قم 
در نماد معامالتي »نطرين« روز سه شنبه در بازار دوم فرابورس ايران 

با كشف قيمت هر سهم اين شركت به ارزش 4914 ريال رقم خورد.

شاخص در نيمه كانال 148 هزار واحدي
مروري بر آمار معامالت ديروز نشان مي دهد

رييس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار از ورود نهادهاي نظارتي 
بازار س��رمايه به قيمت گذاري محصوالت فوالدي و پتروشيمي 
خبر داد. ش��اپور محمدي گفت: منافع س��هامداران را پيگيري 

خواهيم كرد. 
به گزارش مهر، وي در پاسخ به سوالي درباره نامه نگاري اخير با 
معاون اول رييس جمهور درباره بازنگري در دس��تورالعمل هاي 
ستاد تنظيم بازار، بيان كرد: براي حمايت از حقوق سهامداران، 
س��ازمان بورس مكاتبات بسياري را با سطوح عالي دولت، ستاد 
تنظي��م بازار و ش��خص وزير صنعت، معدن و تجارت داش��ته و 
قرار ش��ده تغييراتي در دس��تورالعمل هاي قيمت گذاري ايجاد 
ش��ود، به طوري كه اين تغييرات با سياس��ت هاي كالن كشور 
سازگاري الزم را داش��ته باشد و در عين حال منافع سهامداران 
 نيز حفظ ش��ود و اين همان مسيري هس��ت كه سازمان بورس 

دنبال مي كند. 
وي در براب��ر اين س��وال كه س��ازمان ب��ورس و ش��وراي عالي 
بورس چه اقدامات حمايتي مش��خصي از حقوق س��هامداران 

صنايع فوالد و پتروشيمي داش��ته است، تاكيد كرد: ما موضوع 
دس��تورالعمل س��تاد تنظي��م ب��ازار در خصوص ف��والد را در 
هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و شوراي عالي بورس 
مطرح كرده ايم و ه��ر جايي كه طرح دغدغه هاي س��هامداران 
 موثر واقع شود، بطور قطع پيگيري خواهيم كرد و موضوعات را 

مطرح مي كنيم.
 محمدي با بيان اينكه چقدر خواسته سهامداران فوالدي مبني 
بر حذف ران��ت و واقعي ش��دن قيمت ها را منطق��ي مي دانيد، 
گفت: ما همواره به دنبال اين مهم هس��تيم كه در بازار سرمايه 
منافع س��هامداران تامين شود.كساني كه اين سهم ها را به اميد 
س��ودآوري منطقي خريداري كرده اند، منافع مش��روعي دارند 
و قطعا بايد منافع آنها تامين ش��ود. در اين ميان، باالترين مقام 
نظارتي بازار سهام تاكيد كرد: ما تا جايي كه بتوانيم در راستاي 
سياس��ت هاي بازار س��رمايه براي ايجاد رونق كافي و همس��و 
با سياس��ت هاي كلي كش��ور تالش مي كنيم تا مس��ائل حل و 

برطرف شود.

پيگيري منافع سهامداران در بازار سرمايه
رييس سازمان بورس تاكيد كرد
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در نشست بررسي فرصت هاي ايران در بازار عراق مطرح شد

حضورمنسجمدربازارعراقدرگروهمكاريتشكلها
 گروهتشكلها |

اتاق مشترك ايران و عراق با همكاري معاونت تشكل هاي 
اتاق ايران، نشستي را به منظور معرفي فرصت هاي ايران 
در بازار عراق و تش��ريح ظرفيت هاي بالقوه اين كشور 
ترتيب داد. در اين نشست عالوه بر رييس سازمان توسعه 
تجارت، دبير ستاد توسعه روابط اقتصادي ايران با عراق و 

سوريه نيز حضور داشت.
هيات رييس��ه اتاق مش��ترك ب��ا توجه ب��ه ضرورت 
انسجام بخشي و حضور سازمان يافته فعاالن اقتصادي 
ايراني در بازار ع��راق، تصميم گرفتند طي همكاري با 
تش��كل هاي مختلف، اين هدف را محق��ق كنند. آنها 
معتقدند اگر قرار باشد ايران در بازار عراق، رقباي خود را 
كنار زده و بازار را در اختيار بگيرد بايد شيوه حضور خود 
را تغيير داده و از فروش اجناس در مرزها خودداري كند 

و حضور فيزيكي در اين بازار داشته باشد.
سيد حميد حسيني، دبير اتاق مشترك ايران و عراق با 
اشاره به اينكه در 5 ماه گذشته ميزان صادرات ايران به 
عراق بدون احتساب صادرات گاز، فرآورده هاي نفتي، برق 
و درآمدهاي حاصل از گردشگري، رقمي بالغ بر 3 ميليارد 
و 800 ميليون دالر بوده است، گفت: عمده محصوالت 
صادر شده مصالح ساختماني، ميوه و تره بار و مواد غذايي 
بوده است. در اين مدت از 4 مرز بين دو كشور يك هزار و 
453 كاميون تخليه و بارگيري كرده و در كل شاهد رشد 

31 درصدي صادرات ايران به عراق بوده ايم.
بر اس��اس اظهارات وي جهش ن��رخ ارز در ايران و آغاز 
ببيعمليات نوسازي در عراق دو عامل اصلي كه به رشد 

صادرات ايران كمك كرده است.
اين فعال اقتصادي همچنين با توجه به تجربه و حضور 
چندين ساله خود در اين بازار از عالقه مندي عراقي به 
كاالهاي ايراني سخن گفت و تاكيد كرد: عده اي هستند 
كه به هر دليل سعي دارند سطح روابط دو كشور را پايين 
نگه دارند بنابراين دست به تبليغات سو زده و وضعيت 
را وارون��ه جلوه مي دهند. درصورتي كه طبق ش��واهد 
موجود، شرايط به نفع ايران بوده و فعاالن اقتصادي براي 
كار با عراق نبايد نگران مسائل سياسي و امنيتي باشند. 
بازار عراق تشنه سرمايه گذاري است و ايران با توجه به 
ظرفيت هايي كه دارد مي تواند اين تشنگي را برطرف كند.

حسيني، ادامه داد: البته الزم است در اين وضعيت نوع 
تعامل و كار با طرف عراقي را تغيير دهيم. فروش جنس در 
مرز بايد متوقف شود و واحدهاي اقتصادي ايراني، حضور 

فيزيكي در بازار عراق پيدا كنند. اين همان كاري است 
كه رقباي ما، تركيه، عربستان، چين و غيره انجام دادند 

و توانستند ميزان بهره خود از اين بازار را افزايش دهند.
انتقال بخش��ي از خط تولي��د، تاس��يس نمايندگي، 
سرمايه گذاري مشترك و اقداماتي از اين دست مواردي 
هستند كه به باور دبير اتاق مشترك ايران و عراق مي تواند 

به رشد مناسبات دو كشور منجر شود.

   سرمايه گذاري مستقيم و تاسيس نمايندگي
يحيي آل اس��حاق، ريي��س اتاق مش��ترك ايران و 
عراق نيز حضور مس��تمر در اين كشور را الزمه تداوم 
همكاري اقتصادي با عراق دانست و تصريح كرد: اگر 
بنگاه هاي اقتصادي ايران تصميم داشته باشند با بازار 
عراق همكاري كنند بايد به فكر س��رمايه گذاري در 
اين كشور و يا تاسيس نمايندگي باشند. بطور حتم با 

اعزام يك نفر نماينده و بسنده كردن به فروش صرف 
كاال نمي توانيم در اين ب��ازار رقابت كنيم. به باور اين 
فعال اقتصادي بازار عراق تابع نوس��انات كوتاه مدت 
نيست و براي حضور در آن حوزه هاي مختلفي وجود 
دارد تنها الزم است مزيت هاي اين بازار را شناسايي 
كنيم. بطور حتم نه چين و نه اروپا چنين مزيت هايي 

براي ما ندارند.
اين فعال اقتصادي حضور منس��جم در بازار عراق را 
منوط به همكاري تشكل ها دانست و گفت: استراتژي 
عراقي ها اين است كه خود آنها در فرآيند توليد حضور 
داشته باشند، آنها خواستار مش��اركت در اين وادي 
هستند بنابراين توصيه مي شود كه بنگاه هاي ايراني 
سرمايه گذاري مستقيم در اين بازار داشته باشند. نوع 
مصرف و ميزان مصرف عراقي ها به گونه اي است كه 

واحدهاي ايراني مي توانند پاسخگوي آنها باشند.

   پرهيز از نگاه گذرا به بازار عراق
ن��ادر س��يف، مع��اون تش��كل هاي اتاق اي��ران از 
توانمندي هاي باالي تش��كل ها و لزوم حضور فعال 
آنها در س��ازمان دهي اعضاي خود براي كار در بازار 
عراق سخن گفت و تاكيد كرد: واحدهاي كوچك و 
متوس��ط عمده اعضاي تشكل ها هستند و از سويي 
همين SMEه��ا مي توانند در بازار ع��راق فعاليت 
كنن��د. بنابراين نبايد از جاي��گاه و ميزان اثرگذاري 

تشكل ها غافل شد.
وي تاكي��د ك��رد: هم��كاري تش��كل ها و اتاق هاي 
مشترك براي رش��د اقتصاد ايران هم از نظر داخلي 
و هم بين المللي مهم اس��ت. از طرفي رعايت اخالق 
حرفه اي نكته اي اس��ت كه بايد در بازارهاي هدف 
رعايت شود و به هيچ وجه نگاه گذرا به اين بازارها از 

جمله عراق نداشته باشيم.

   پيمان سپاري ارزي در دست بررسي
در اين نشس��ت مهم ترين موضوعي كه با توجه به حضور 
مجتبي خسروتاج، رييس س��ازمان توسعه تجارت مورد 
اعتراض فعاالن اقتصادي و اعضاي تش��كل ها قرار گرفت، 
طرح مجدد پيمان سپاري ارزي بود. بر اساس اظهارات آنها 
پيمان سپاري ارزي موضوعي غيرقانوني است و از سويي 
طبق تجربه هيچگاه پيمان سپاري ارزي نتيجه مثبتي به 
دنبال نداشته است. همچنين بسترهاي الزم براي انجام 
اين كار وجود ندارد. خسروتاج در واكنش به آنچه در مورد 
پيمان سپاري ارزي مطرح شد، از برگزاري نشستي در همين 
رابطه با موضوع پيمان سپاري ارزي خبر داد و گفت: نظرات 
و پيشنهادات شما را در اين جلسه بازگو مي كنم. البته بايد 
توجه داشت كه با تغييرات نرخ ارز سه محدوديت در بازار 
رخ داد. اول، منع صادرات كاالهايي كه با ارز 4200 به كشور 
وارد شده اند؛ دوم، مواد اوليه بدون ارزش افزوده صادر نشود. 
البته اين مساله مورد اعتراض خود بخش خصوصي است 
كه نبايد دولت اجازه صادرات مواد خام را بدهد. براي مثال 
صادرات گوجه فرنگي و سيب زميني است. در حال حاضر 
صنعت توليد رب در كشور نياز وافر به گوجه فرنگي دارد اما 
ميزان صادرات گوجه افزايش يافته و نياز بازار داخل تامين 
نمي شود. وي ادامه داد: موضوع پيمان سپاري ارزي هم در 

دست بررسي است و اميدوارم به نتايج مطلوبي برسيم.

   از رشد صادرات به عراق ذوق زده نشويم
حسن دانايي فر، دبير ستاد توسعه روابط اقتصادي ايران 
با عراق و سوريه، وضعيت حضور امروز كشور در عراق 
را مناسب ارزيابي و از آينده اين بازار ابراز نگراني كرد. 
وي از تالش براي ماندگاري در اين بازار سخن گفت و 
تصريح كرد: رشد صادرات ايران به عراق اتفاق افتاده اما 
نبايد از آن ذوق زده شويم. نياز بازار عراق بسيار متنوع 
است اما متاسفانه با وجود ظرفيت ها و توانمندي هايي 

كه داريم نتوانستيم به اين نيازها پاسخ دهيم.
دانايي فر ادام��ه داد: توازن و تع��ادل الزم در صادرات 
ايران به ع��راق وجود ندارد و به همين دليل بايد راهي 
براي تنوع بخشي محصوالت صادراتي خود پيدا كنيم.

به اعتقاد اين مقام مسوول واحدهاي كوچك و متوسط 
در اين رابطه مي توانند به كشور كمك كنند. از طرفي 
بايد وارد بازار شد و سرمايه گذاري مشترك در اين عراق 
را دنب��ال كنيم. بطور حتم آنچه تا به امروز در مورد بازار 
عراق انجام شده با ظرفيت هاي كشور فاصله زيادي دارد.

به دنبال زمزمه هايي در رابطه با توزيع كوپن و كارت 
شارژ براي سرپرس��ت خانوارها، رييس كميسيون 
بازرگاني داخلي اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر اينكه 
اين موضوع هنوز قطعي اعالم نش��ده است، نسبت 
به خطرهاي آن براي اقتصاد كش��ور هش��دار داد و 
تصريح كرد كه اين كار، تورم  را شديدتر و زمينه هاي 
رانت را بيش��تر مي كند. همچنين فاصله طبقاتي  را 
گس��ترش مي دهد و زمينه ساز فساد خواهد شد كه 

بسيار خطرناك است.
سرپرس��ت وزارت تعاون، كار و رف��اه اجتماعي در 
روزهاي گذشته از بررسي اعطاي كوپن الكترونيكي 
به آحاد جامعه با هدف تامين كاالهاي اساسي خبر 
داد. البته هنوز طرح مذكور به  صورت رس��مي ابالغ 

نشده است.
طبق اعالم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اجراي 
برنامه هاي حمايتي حتمي اس��ت و در اين راستا، تا 
پايان ماه جاري به تمامي مددجويان تحت پوشش 
كميته امداد و بهزيستي، سبد كااليي اعطا مي شود 
و برنامه تامين كاالي اساس��ي براي هشت دهك يا 
تمامي افراد جامع��ه با اعطاي كوپن الكترونيكي در 

دستور كار قرار مي گيرد
در اين زمينه خس��رو فروغان  گران س��ايه - رييس 
كميسيون بازرگاني داخلي اتاق بازرگاني ايران - در 
گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه اين طرح پيشنهادي 
هفته گذش��ته در مجلس مطرح ش��د ام��ا هنوز به 

صورت رس��مي اعالم نشده است، گفت: صحت اين 
موضوع مش��خص نيس��ت، چراكه همچنان در حد 
نقل قول  ش��نيده شده و درباره صحت آن اطالعاتي 

در دست نيست.
وي با اشاره اينكه بايد از صفر تا 100 واردات و توزيع 
كاالهاي ضروري تحت نظارت كامل باش��د، اظهار 
كرد: برخي معتقدند “ نظ��ارت كافي و وافي وجود 
ندارد لذا به سمت كوپني شدن برويم تا توزيع كاال 

راحت تر باشد “.
فروغان گران سايه حركت به سمت كوپني شدن را 
خطرناك و فسادآور دانست و گفت: شرايط كوپني 
ش��دن در اوايل انقالب با زمان حال بسيار متفاوت 
است، چراكه در اوايل انقالب در كشور بحث جنگ 
بود و كش��ور درآمد زيادي نداش��ت و ن��گاه مردم و 
مسووالن با زمان فعلي متفاوت بود. همچنين اعتماد 
بين مردم و گروه ها زياد بود. اما امروز اينگونه نيست 
و اعتماد مردم كمرنگ ش��ده و بهانه اي به نام جنگ 
نيز وجود ندارد كه مردم بخواهند از خود گذشتگي 
كنند. ش��رايط به س��متي رفته كه هركس فقط به 
فكر خود و منافع خويش است لذا شاهد رانت هايي 
هستيم كه حق مس��لم تمام مردم، قشر متوسط و 
ضعيف را گرفته و نهايتا اختالف طبقاتي را بيش��تر 

كرده است.
رييس كميس��يون بازرگاني داخلي اتاق بازرگاني 
ايران تصريح ك��رد: مصوبات و بخش��نامه هايي كه 

از س��وي وزارتخانه ها يا دولت ابالغ مي شوند، بعضا 
باهم همخواني ندارند و بيش��تر جامعه را به سمت 
سوءاستفاده، فس��اد و تقويت تورم تحريك مي كند 
و تورمي ايجاد مي ش��ود كه براي هيچ اقتصادداني 

قابل قبول نيست.
فروغان گران س��ايه با تاكيد بر اينكه بايد ساختارها 
عاقالنه ت��ر و با كمك افرادي كه مرد عمل هس��تند 
اصالح ش��ود، اظهار ك��رد: امروز در دولت كس��اني 
هستند كه بيش��تر به صورت تئوري فعاليت دارند 
ت��ا اينكه عمل كنند. اگر هم ب��ا عنوان هاي مختلف 
كاري انج��ام داده اند يا به عن��وان بخش خصوصي 
وارد بخش هايي ش��ده اند چون وابس��ته به رانت و 
دستگاه هاي مختلف بوده اند، درك واقعي از اقتصاد 
عملي ندارن��د. اقتصاد عملي بدون هيچ پش��توانه 

حمايتي وارد اقتصاد مي شود و موفق است.
ب��ه اعتقاد وي، عامالن اقتص��ادي مي توانند امروزه 
به اقتصاد كش��ور كمك كنند؛ لذا باي��د از فكر آنها 
بهره گرفته ش��ود، چراك��ه آنها ش��رايط بحراني را 
بسيار خوب بلد هس��تند و مي دانند كه چگونه بايد 

از بحران گذر كرد.
به گفته  رييس كميس��يون بازرگان��ي داخلي اتاق 
بازرگاني ايران، امروزه افراد خاص با اسم هاي خاص 
براي اقتصاد كش��ور به عنوان مدرس دانش��گاه و ... 
اقداماتي انجام مي دهن��د اما درك واقعي از اقتصاد 

عملي ندارند و فقط تئوريسين هستند.

تبعات »كوپني« شدن كاالهاي اساسيهشدار براي قاچاق گندم به خارج از كشور
علي قلي ايمان��ي در گفت وگو با ف��ارس، در مورد آخرين 
وضعيت اعالم نرخ خريد تضميني گندم براي سال ۹۷-۹8 
اظهار داش��ت: در طول تاريخ خريد تضميني فراز و فرود 
زياد بوده اس��ت، اما پيگيري  زيادي از طريق كميس��يون 
كشاورزي، كميسيون اقتصادي و كميته اقتصاد مقاومتي 
مجلس انجام داده ايم و نشست هاي متعددي داشته ايم و به 
نتايجي رسيده ايم كه قيمت منصفانه باشد تا هم رضايت 
كشاورزي جلب ش��ود، هم توليد پايدار بماند و هم امكان 
خريد از س��وي دولت براي تامين بودجه فراهم باشد. وي 
نرخ كارشناسي شده براي خريد تضميني گندم را كيلويي 
1۶00 تومان اعالم كرد و گفت: البته اين نرخ به شرطي است 
كه شرايط تغيير نكند؛ چراكه در سال ۹۷-۹۶ كه نرخ خريد 
تضميني تغيير نكرد و ثابت ماند و سال قبل از آن هم تغيير 
بسيار ناچيزي داشت، درحالي كه هزينه هاي توليد بسيار 
افزايش يافته است. رييس بنياد ملي گندمكاران با بيان اينكه 
تقاضاي ما اين است كه آقاي حجتي وزير جهاد كشاورزي با 
شخص رييس جمهور صحبت كند تا موضوع افزايش توليد 

در جامعه كشاورزي و افزايش نرخ گندم را در نظر بگيرند.
ايماني به صراحت گفت: امسال قيمت بذر گندم 12 درصد 
نسبت به س��ال قبل باال رفته و در س��ال ۹۶-۹5 نيز نرخ 
ب��ذر 15 درصد افزايش يافته بود كه فقط در اين دو س��ال 
2۷ درصد در نرخ بذر افزايش داش��ته ايم. همچنين پس 
از برداش��تن يارانه برخي كودها از سال گذشته كيسه 50 
كيلويي كود دي آمونيوم فسفات از 120 هزار تومان به 200 
هزار تومان رسيده و قيمت سموم نيز سرسام آور باال رفته 

كه از هيچ قاع��ده اي پيروي نمي كند. وي در مورد آخرين 
وضعيت تعيين تكليف نرخ خريد تضميني گفت: دو جلسه 
در ش��وراي اقتصاد در اين زمينه تشكيل شده كه منتج به 
نتيجه نشده است و ما به نمايندگان مجلس مي گوييم شما 
وكيل ما هستيد، بايد مطالبات ما را پيگيري و نظارت كنيد، 
ولي اكنون متاسفانه شرايط به گونه اي شده كه تصميم گيري 
قائم به شخص است. تا االن مي گفتند واردات گندم به صرفه 

است، اما بايد گفت قاچاق گندم به صرفه شده است.
رييس بنياد ملي گندمكاران با بي��ان اينكه دولت اكنون 
به فكر افزايش قدرت خريد كارمندان و كارگرانش است، 
افزود: انتظار ما اين است كه براي كشاورزان هم كاري بكنند؛ 
چراكه كشاورز به ويژه در نقاط سردسير كه زودتر از همه 
كشت مي كند و ديرتر برداشت مي كند، بايد يكي دو ماه ديگر 
انتظار بكشد تا پول گندم خود را دريافت كند، درحالي كه 
بايد هزينه كود، سم، بذر و آبياري را اكنون بپردازد و ۹ ماه 
انتظار بكشد تا گندم را آماده كرده و با نرخي كه هنوز معلوم 

نيست تحويل دولت بدهد.
ايماني نسبت به قاچاق گندم به خارج از كشور هشدار داد 
و اف��زود: اكنون قيمت جهاني گن��دم 245 دالر در هر تن 
است، مضاف بر آنكه اين رقم تا مبدا بوده و 30 درصد هزينه 
حمل باضافه هزينه هاي بازرگاني و گمركي به اين رقم اضافه 
خواهد شد و اگر با ارز يارانه اي 4200 توماني حساب كنيم 
هر كيلوگرم گندم وارداتي كيلويي 2000 تومان براي دولت 
تمام مي ش��ود، درحالي كه اگر بخواهيم نرخ دالر 10 هزار 

تومان را محاسبه كنيم، رقم بيش از اينهاست.

رييس اتاق اصناف ايران:

دشمن بنيان هاي تامين و واردات و توزيع را هدف قرار داده است
علي فاضلي رييس اتاق اصناف ايران با بيان اهميت و نقش 
كاركردهاي اصناف از دو جنبه اجتماعي و اقتصادي افزود: 
دش��من نيز در بعد اقتصادي دو جنبه شامل بنيان هاي 
تامين و واردات و همچنين بنيان هاي توزيع را مورد هدف 

خود قرار داده است.
وي با اشاره به اينكه بيش از ۹5 درصد توزيع چه در بخش 
عمده فروشي و چه خرده فروش��ي توسط اصناف انجام 
مي ش��ود و 5 درصد بقيه مربوط به شركت هاي پخش يا 
فروشگاه هاي بزرگ اس��ت گفت: اكنون كه قرار است به 
توسعه پايدار فكر كنيم و از طرفي در مقابل دشمنان، قوي 
عمل كنيم و موفق شويم، الزم است دو جبهه تامين )توليد 
داخلي و واردات كاالهاي مياني و واسطه اي( و جبهه توزيع 

را جدي بگيريم.
رييس اتاق اصناف ايران تصريح كرد: جمهوري اسالمي 
ايران در حال رشد و حركت به سمت توسعه پايدار است 
و قرار است در سال جاري به بركت خون شهدا چهلمين 
سال پيروزي انقالب اسالمي را جشن بگيريم كه اين خود 

يكي از موارد دستيابي به توسعه پايدار است.
فاضلي بر لزوم رشد سياسي و اقتصادي به صورت توامان 
تاكيد كرد و اف��زود: بايد مجموعه سياس��ت گذاري ها و 
برنامه ريزي ها براي حل مش��كالت كش��ور و رسيدن به 
رشد و توسعه از سوي مقام هاي عالي نظام به ويژه سران 
سه قوه با هم هماهنگ باشد. اگر هر يك از عناصر توسعه 
پايدار آسيب ببيند، رشد و توسعه متوقف يا كند مي شود 

و دشمنان زودتر به اهداف شان مي رسند.

رييس اتاق اصناف ايران گفت: در روزهاي اخير به مواردي 
همچون گراني مس��تمر كاالها در شبكه توزيع برخورد 
مي كنيم ك��ه در اين زمينه بايد گف��ت موضوع گراني با 
گرانفروشي تفاوت دارد و اينها دو مقوله جدا از هم هستند.

وي گفت: بايد مشخص شود كااليي كه در شبكه توزيع به 
مردم عرضه مي شود، ناشي از گراني است يا گرانفروشي. 
به اين معني كه آيا واحد صنفي، كاال را از محل توليد )يا 

واردات( گران خريده است يا گرانفروشي مي كند.
فاضلي اف��زود: البته باي��د به صراحت بگوي��م كه به جز 
براي ميوه ك��ه به دليل وجود ضايعات 35 درصد س��ود 
تعيين ش��ده، براي بقيه مشاغل نرخ سودي بين 8 تا 15 
درصد بسته به نوع رس��ته هاي صنفي )عمده فروشي يا 

خرده فروشي( درنظر گرفته شده است.
فاضلي ادامه داد: گزارش هاي بازرس��ان اصناف نش��ان 
مي دهد كه بيش از 2 ميلي��ون و 500 هزار واحد صنفي 
داراي پروانه كسب، نرخ سودهاي تعيين شده را در فروش 
كاال رعاي��ت كرده اند و داراي كمترين تخلف هس��تند و 
بيش��ترين موارد تخلف مربوط به حدود ۷00 هزار واحد 

صنفي بدون جوازكسب است.
فاضلي افزود: ممكن است توليدكننده كاالهاي توليدي 
خود را به بهاي گران تر به واحدهاي صنفي )شبكه توزيع( 
بفروشد كه آن هم مي تواند ناشي از افزايش بهاي مواد اوليه 
باشد كه در تعيين قيمت يك كاال نقش دارد و اين ميزان 

افزايش قيمت متوجه فروشنده وكسبه نيست .
رييس اتاق اصناف ايران افزود: بايد به صراحت بگويم كه 

اصناف چه بنكدار و چه خرده فروش هيچ سهم و نقشي 
در تعيين قيمت كاالهاي توليدي يا وارداتي ندارند بلكه 
قيمت گذاري كاال بر عهده س��ازمان هاي ذي ربط است. 
اصناف همواره با سود منصفانه و مصوب كاالها را به مردم 
عرضه مي كنند لذا موضوع افزايش قيمت ها در ش��بكه 

صنفي مربوط به گراني است نه گرانفروشي.
فاضلي با اشاره به اينكه چنانچه دولت بتواند از منشا )تامين 
مواد اوليه( قيمت ها را اصالح كند، واحد صنفي هم كاال را 
با بهاي مناسب تهيه و به مردم عرضه خواهد كرد، گفت: 
البته اكنون سازمان هاي نظارتي كشور نيز به اين موضوع 

اذعان دارند كه گراني با گرانفروشي بايد تفكيك شود.
وي افزود: در اين زمينه نيز الزم است موضوع انبارداري با 
احتكار از هم تفكيك شود. شيوه انبارداري كه از گذشته 
تاكنون مرسوم بوده به اين شكل است كه بنكدار كاالهاي 
مورد نياز را براي مدت سه ماه يا بيشتر سفارش مي دهد و 
با نگهداري در انبارها به تدريج روانه بازار و مراكز عرضه كاال 
مي كند. حدود 500 هزار انبار موجود در كشور نيز تاكنون 

اينگونه عمل مي كردند و مشكلي هم وجود نداشت.
فاضلي افزود: در قانون نيز به انبار كردن كاال وفق مقررات 
احتكار نمي گوين��د اما چنانچه به عمد كااليي بقصد باال 
بردن قيمت آن در بازار توزيع نشود، احتكار تلقي مي شود.

رييس اتاق اصناف ايران تصريح كرد: در مبارزه صحيح با 
احتكار باي��د بطور جدي با محتكران و متخلفان برخورد 
شود، اما نبايد اينگونه به جامعه القا شود كه اصناف كاالها 
را احتكار كرده اند. البته از س��وي دس��تگاه هاي نظارتي 

مشخص شد كه به استثناي برخي از موارد بيشتر انبارها، 
كااليي را احتكار نكرده اند بلكه موجودي كاالهاست كه 

در انبار نگهداري شده است.
فاضلي گفت: همانطور كه امام خميني )ره( فرموده اند، 
اصناف بازوان ستبر انقالب اسالمي هستند و هميشه در 
عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نقش آفريني 
كرده اند؛ لذا م��ا نبايد اصناف را تضعي��ف كنيم و آنها را 
گرانفروش يا  محتكر تلقي كنيم چون اين خواسته دشمن 
است. وي تصريح كرد: الزم است بار ديگر تاكيد كنم كه 
بين »گراني و گرانفروشي« و »انبارداري و احتكار« تفاوت 
وجود دارد و نبايد به خاطر چند نفر مخل اقتصادي، همه 

صنوف خدوم را گرانفروش يا  محتكر تلقي كنيم.
رييس اتاق اصناف ايران افزود: در دوران هش��ت سال 
دفاع مق��دس، اصناف بيش از 10 هزار ش��هيد تقديم 
انقالب اس��المي كرده ان��د. در آن دوران اصناف فقط 
كمك هاي م��ادي نكردند و ع��الوه بر اراي��ه خدمات 
فني، تخصص��ي و تداركات��ي در جبهه ها، ب��ه عنوان 
رزمن��ده هم در جبهه ه��ا حضور داش��تند. وي گفت: 
اصن��اف در تامين مناب��ع مالي، انج��ام خدمات فني و 
تخصص��ي و همچنين رزمندگي در خ��ط مقدم دفاع 
از انقالب اس��المي بودند و به عن��وان ايثارگران جامعه 
محسوب مي شوند؛ لذا نبايد به اصناف به عنوان سربازان 
 حوزه ه��اي اجتماعي و اقتصادي آس��يب وارد ش��ود.

فاضلي ادامه داد: دستگاه هاي نظارتي نبايد آب به آسياب 
دشمن بريزند و بايد به اين نكته دقت كنند كه اتاق هاي 

اصن��اف و اتحاديه هاي صنفي همچنان در حال تالش 
براي تامين و عرضه مايحتاج مورد نياز مردم هستند.

فاضل��ي افزود: با توجه به نوس��انات ش��ديد ن��رخ ارز در 
هفته هاي اخير، اصناف ش��ديدا آسيب ديده اند و اكنون 
با س��رمايه در گردش خود تنها قادر هس��تند به ميزاني 
كمتر از نصف كاالهايي كه تامين مي كردند، تهيه كنند و 
خود تحت تاثير اين نوسانات قرار گرفته اند. اصناف بطور 
مستقيم كاركردهاي اجتماعي و اقتصادي دارند و آماده 
اجراي سياست هاي دولت هستند و مانند بقيه مردم تحت 

تاثير نوسانات اقتصادي قرار گرفته اند. 
رييس اتاق اصن��اف اي��ران تصريح كرد: انتظ��ار داريم 
دولتمردان و همه ق��وا به اين نكته توج��ه كنند كه اگر 
بيش از 2 ميليون و 500ه��زار واحد صنفي داراي پروانه 
كسب آس��يب ببينند، بيش از ۶.5 ميليون شغل صدمه 
مي بيند كه با احتس��اب خانواده هاي ش��ان در مجموع 
حدود 23ميليون نفر جمعيت كش��ور را شامل مي شود. 
وي ادام��ه داد: هر ي��ك از صنوف روزانه حداق��ل با 5 تا 
25 نف��ر از افراد جامعه س��ر و كار دارند و اگر قرار باش��د 
آرام��ش، اعتماد و اميد به جامعه تزريق ش��ود، ابتدا بايد 
اين اميد و آرامش به اصناف داده ش��ود تا س��رمايه هاي 
 اقتص��ادي، فرهنگي و اجتماعي دچار مش��كل نش��ود.

رييس اتاق اصناف ايران در خصوص كاركردهاي اجتماعي 
و فرهنگي اصناف گفت: اصناف در 200 س��ال اخير در 
حوزه اجتماعي از نظر امانتداري، كمك به مستمندان و 
امور خيريه، به عنوان امين مردم در محالت بوده و هستند.

مخالفت اتاق با بخشنامه ارزي 
صادركنندگان غير نفتي

عدنان موس��ي پور درخصوص آخرين بخش��نامه 
بانك مركزي پيرامون ش��يوه هاي رفع تعهد ارزي و 
اعالم مدت زمان سه ماهه براي بازگشت ارز حاصل 
از ص��ادرات و تاثير آن در رون��د كار صادركنندگان 
غيرنفتي، اظهارداشت: كميسيون توسعه صادرات 
اتاق بازرگاني ضمن انتقاد صريح به اين بخش��نامه 
در نظر دارد داليل مخالفت خود را با اين بخشنامه به 
صورت كامل طي نامه اي به بانك مركزي اعالم كند 
كه به محض تكميل، متن نامه در اختيار رسانه ها نيز 
قرار خواهد گرفت. رييس كميسيون توسعه صادرات 
اتاق بازرگاني با اشاره به اينكه اين بخشنامه برخالف 
ماده 13 قانون صادرات و واردات است، تصريح داشت: 
اين بخش��نامه خالف قانون پيمان س��پاري ارزي 
اس��ت و در آينده نزديك مش��كالت فراواني را براي 
صادركنندگان غيرنفتي به وجود مي آورد. موسي پور با 
تاكيد براينكه اين بخشنامه داراي نقاط ضعف بسياري 
است، يادآورشد: تصويب مفاد اين بخشنامه نشان 
مي دهد كساني كه آن را تهيه كرده اند از عدم شناخت 
كافي نس��بت به مقوله صادرات برخ��وردار بوده اند 
كه برهمين اصل نيز شرايط س��ختي را پيش روي 

صادركنندگان غيرنفتي قرار مي دهند.

 چالش  بخشنامه     بانك مركزي
 و »صمت« در ترخيص كاال

موس��ي فرزانيان با بيان اينكه گمرك تنها مجري 
بخشنامه هاس��ت، گفت: ع��دم ترخي��ص كاال به 
بخشنامه هاي بانك مركزي و وزارت صمت مربوط 
مي شود. رييس اتحاديه لوازم التحرير و نوشت افزار 
درباره عدم ترخيص كاالي نوش��ت افزار از گمرك، 
اظهار كرد: عل��ت ۹0 درصد از عدم ترخيص كاالها 
از گمرك به بخش��نامه هاي بانك مركزي و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مربوط مي شود. وي گمرك 
را تنها مجري بخشنامه ها دانست و گفت: بسياري از 
توليدكنندگان كه با ارز دولتي ثبت سفارش كاالها را 
انجام داده بودند براي ترخيص كاال بايد مابه التفاوت 
ارزي هر دالر 2 هزار و 800 تومان پرداخت كنند كه 
اين تصميم با مقاومت برخي توليدكنندگان مواجه 

شده كه اين پروسه سه هفته به طول مي انجامد.
اين مقام مسوول تصريح كرد: بسياري از كاال هايي كه 
از قبل در گمرك بوده به مرور زمان اجازه ترخيص به 

آنها داده مي شود.

بندر سويق عمان به جمع 
بنادر ارتباطي ايران اضافه شد

رييس اتاق مش��ترك ايران و عمان اعالم كرد پس از 
3سال رايزني و پيگيري براي اختصاص بندري ويژه 
تجار ايراني در عمان، بندر سويق رسما فعاليت خود را 
در اين زمينه آغاز كرده است. محسن ضرابي در توضيح 
فرايند اختصاص اين بندر ب��راي فعاليت تجار ايراني 
گفت: پيش از اين، با امضاي توافقنامه ميان اتاق بازرگاني 
عمان و اتاق مشترك ايران و عمان در ارديبهشت ماه 
سال 1394 خط مستقيم كشتيراني بندرعباس به بندر 
صحار و متعاقب آن در دي ماه سال 1396 خط مستقيم 
كشتيراني از بندر خرمشهر به بندر صحار عملياتي شد 
اما به دليل پذيرش كشتي هاي بزرگ در بندر صحار و 
مقرون به صرفه نبودن پهلوگيري كشتي هاي كوچك 
در آن، اتاق مشترك ايران و عمان پيشنهاد اختصاص 
بندر كوچك ماهيگيري س��ويق و تبديل آن به بندر 
تجاري در نزديكي مسقط را مطرح كرد. ضرابي افزود: 
در جلس��ه بهمن ماه 1394 در اتاق ايران كه با حضور 
يوسف بن علوي وزير امور خارجه عمان و علي بن مسعود 
السنيدي وزير تجارت و صنعت اين كشور عمان برگزار 
شد، پيشنهاد اتاق مشترك مورد موافقت قرار گرفت 
و همزمان با برگزاري هفدهمين اجالس كميسيون 
مشترك اقتصادي ايران و عمان در تيرماه سال جاري، 
اين توافق به امضا رسيد و هفته گذشته با حضور وزير 
حمل و نقل و ارتباطات عمان، بندر سويق براي ارتباطات 
بازرگاني با ايران و پهلوگيري كشتي هاي كوچك و لنج 
فعاليت تجاري خود را آغاز كرد. رييس اتاق مشترك 
ايران و عمان، پيگيري هاي سفير ايران در عمان را در 
به نتيجه رسيدن اين روند بسيار موثر دانست و گفت: با 
بهره گيري از امكانات بندر سويق روند ارسال مرسوالت 
مختلف غذايي و س��اختماني به عمان با كشتي هاي 
كوچك تا سقف هزار تن فراهم شده است.  بندر سويق 
به دليل نزديكي به مسقط و بندر خشك خزائن از يك 
طرف و نزديكي به بندر جاسك از سوي ديگر، ارتباطات 
تجاري ميان ايران و عمان را با هزينه اي كمتر ميس��ر 
مي كند و تجار ايراني نيازي به ارس��ال كاالها با حجم 
كم به خصوص ميوه و س��بزيجات به بندر شارجه و از 

آنجا به عمان ندارند.

 واحدهاي كوچك نياز
به تقويت توان بازاريابي دارند

رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اراك 
نقش نمايشگاه توانايي هاي صنايع كوچك را در ارتقاي 
بازاريابي و معرفي محصوالت بنگاه هاي كوچك مثبت 
ارزيابي كرد و گفت: حضور مستمر در نمايشگاه هاي 
متعدد داخلي و خارجي روي مقياس بازار بنگاه هاي 
اقتصادي بسيار تاثيرگذار بوده و مي تواند از طريق حذف 
واسطه ها به كاهش هزينه توليد منجر شود. منوچهر 
توسطي با اش��اره به نياز صنايع كوچك به حضور در 
نمايشگاه هاي عرضه محصوالت، افزود: خوشبختانه 
با حمايت سازمان هاي صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعتي ايران، نمايشگاه صنايع كوچك برگزار شد كه 
زمينه بازاريابي و معرفي محصوالت بنگاه هاي كوچك 
را فراهم كرده است.  توسطي تصريح كرد: بنگاه هاي 
كوچك و متوسط در زمينه توليد، توانايي خوبي دارند 
اما در زمينه فروش، بازاريابي و بازرگاني در مقايس��ه 
ب��ا واحدهاي صنعتي ب��زرگ داراي توانايي مديريت 
كمتري هس��تند و بايد اين خال را به نحوي پر كنند. 
او ادامه داد: در نمايش��گاه صنايع كوچك واحدهاي 
صنعتي هم با توانايي هاي رقبا آش��نا و هم با بازارهاي 
جديد ارتباط برقرار مي كنند. رييس اتاق اراك ضمن 
اشاره به حضور شركت هاي مديريت خدمات صادرات 
در نمايشگاه صنايع كوچك تاكيد كرد: اين شركت ها 
زمينه همكاري فعاليت هاي في مابين بنگاه هاي كوچك 
و متوسط و مديريت خدمات صادرات را فراهم مي كنند. 



7 جهان

بزرگ ترين رزمايش روسيه از زمان جنگ سرد آغاز شد

پكن مجوز سازمان تجارت جهاني براي تحريم واشنگتن را مي خواهد

»ووستوك 2018«؛ تمريني براي جنگ جهاني؟

چين نگران از انزواي تجاري

گروه جهان|
بزرگ ترين رزمايش روسيه از سال ۱۹۸۱ ميالدي به 
اين سو آغاز  شده اس��ت. صد ها هزار سرباز، ده ها هزار 
تانك و ش��مار زيادي هواپيماي جنگنده و ناو جنگي 
از روسيه، چين و مغولس��تان در اين رزمايش شركت 
دارند. اي��ن بزرگ ترين مانور نظامي روس��يه از دوران 
جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و به اعتقاد 
يكي از سخنگويان پيمان ناتو، نشان مي دهد كه مسكو 

بر رزمايش درگيري هاي بزرگ متمركز شده است. 
خبرگ��زاري آلمان به نق��ل از وزارت دفاع روس��يه 
گزارش داده، اين رزمايش با ش��ركت و به كارگيري 
۳۰۰ ه��زار خدم��ه نظامي، ۳۶ ه��زار فروند تانك و 
زره پوش، بي��ش از يك هزار هواپيم��اي جنگنده و 
نظامي، ۸۰ كش��تي و ناو جنگي و همچنين ش��مار 
زيادي بالگرد و پهپاد انجام مي گيرد. برگزاري آخرين 
رزمايش اين كش��ور در كم وكيف و ابعادي مشابه به 

سال ۱۹۸۱ ميالدي برمي گردد. 
ارتش هاي چين و مغولس��تان ني��ز در اين رزمايش 
روسيه ش��ركت دارند. چين با ۳۲۰۰ سرباز و تعداد 
زي��ادي نفرب��ر زرهي و هواپيما ش��ركت جس��ته و 
مغولس��تان هم ش��ماري از واحدهاي نظامي خود 
را براي حض��ور در تمرين هاي اي��ن رزمايش اعزام 
كرده اس��ت. روسيه و چين پيش��تر نيز در تابستان 
س��ال گذش��ته تمرينات نظام��ي مش��تركي را در 
درياي چي��ن جنوب��ي و بالتيك اجرا ك��رده بودند 
كه نش��ان دهنده تقويت پيوندهاي استراتژيك دو 
كشور است. رزمايش »ووستوك ۲۰۱۸« چند هفته 
پي��ش از برگزاري مانور گس��ترده پيمان آتالنتيك 
ش��مالي )ناتو( انج��ام مي گيرد. با اين ح��ال والري 
گراسيموف رييس س��تاد فرماندهي ارتش روسيه، 
تصري��ح كرد ك��ه اين رزماي��ش عليه هيچ كش��ور 
ديگري ص��ورت نمي گيرد. مناب��ع نظامي گفته اند 
روسيه با وجود تنگناي اقتصادي، در سال هاي اخير 
س��رمايه گذاري هاي س��نگيني در توليد تجهيزات 
پيشرفته نظامي و سازماندهي واحدهاي ارتش خود 

ص��ورت داده و هدف از ووس��توك ۲۰۱۸ آزمايش 
اين تجهيزات و به نمايش گذاش��تن قدرت نظامي 
آن كشور است. بر همين اساس، وزارت دفاع امريكا 
)پنتاگون( اعالم كرده اين مانور نظامي را از نزديك 

زيرنظر دارد. 
ديالن وايت سخنگوي ناتو نيز گفته كه روسيه در ماه 
م��ه ناتو را در جريان برگزاري اين مان��ور قرار داد و از 
نمايندگان اين پيمان دعوت كرد كه براي تماش��اي 
اين تمرين نظامي به مركز فرماندهي اين تمرينات در 
مسكو حضور يابند. اين مقام نظامي تاييد كرده ناتو در 

حال بررسي پيشنهاد كرملين است اما در هر صورت 
اين مانور نظامي روسيه را زيرنظر خواهد گرفت.

بي بي سي نوشته، ارتش روسيه از تجربه كافي براي 
مش��اركت در عمليات نظامي برون مرزي برخوردار 
است و در سال هاي اخير همراه سياست ديپلماتيك 
تهاجمي تر در خ��ارج، در مواردي از جمله در تجزيه 
كريمه و كمك به جدايي طلبان روس زبان از اوكراين 
و حمايت از جدايي طلبان اوستياي جنوبي و آبخازيا 
در برابر گرجس��تان از كاربرد ني��روي نظامي ابايي 
نداش��ته است. در مقابل، چين تا س��ال هاي اخير از 

تاكيد بر ت��وان نظامي به عنوان ابزاري در پيش��برد 
سياس��ت خارجي خودداري ورزيده و تنها در چند 
س��ال گذش��ته اس��ت كه براي اح��راز حاكميت بر 
بخش هايي از درياي چين جنوب��ي به اعزام نيروي 
نظامي متوسل شده هرچند اين نيروها در عمليات 
رزمي ش��ركت نكرده اند. روس��يه همچنين در نظر 
دارد حضور نظامي خود را در منطقه قطب ش��مال 
افزايش دهد با اين هدف كه در آينده به بهره برداري 
از مناب��ع طبيعي اين منطقه مب��ادرت كند. از زمان 
انضمام ش��به جزيره كريمه به خاك روسيه در سال 

۲۰۱۴، روابط اين كشور و كشورهاي غربي به تيرگي 
گراييده و روس��يه هدف تحريم هاي اين كش��ورها 
قرار گرفته است. اش��غال كريمه و حمايت روسيه از 
جدايي طلبان روس زبان اوكراين باعث نگراني برخي 
ديگر از همسايه هاي آن كشور شده و آنان را به سوي 

كسب حمايت نظامي از ناتو سوق داده است. 
به اعتقاد ناظران، دولت والديمير پوتين گس��ترش 
ناتو به اروپاي شرقي و به نزديكي مرزهاي روسيه را 
تهديدي امنيتي محسوب مي كند و درصدد افزايش 
ت��وان نظامي و همزمان، گس��ترش حوزه نفوذ خود 
در مناط��ق مختلف جه��ان برآمده اس��ت؛ به ويژه 
اينكه كشورهاي ناتو قرار است ۲۵ اكتبر تا ۷ نوامبر 
بزرگ ترين رزمايش خود از دوران جنگ س��رد را در 

غرب اوكراين برگزار كنند. 
نشريه اكسپرس در گزارشي با عنوان »هشدار جنگ 
جهاني سوم« نوش��ته، روس��يه به همراه نيروهاي 
چين و مغولستان بزرگ ترين بازي جنگي خود را از 
زمان جنگ سرد آغاز كرده است. اين مانور در شرق 
سيبري برگزار خواهد ش��د. مانور روسيه در آستانه 
مانور ناتو اختالفات مسكو و غرب را برجسته كرده و 
حاال زمزمه ها مبني بر آغاز عصري جديدي از جنگ 

سرد واضح تر از گذشته به گوش مي رسد. 
بلومبرگ نيز در گزارش��ي با عنوان »نمايش جنگي 
روس��يه و ناتو بازي هاي ساده نيس��تند« نوشته، با 
باال گرفت��ن تنش هاي نظامي، دو طرف از ايس��لند 
گرفته تا چين خود را براي يك جنگ احتمالي گرم 
مي كنن��د. در اين مطلب آمده اس��ت: در چند هفته 
آينده روس��يه و ناتو مانورهاي نظامي گسترده اي را 
با حضور تس��ليحات فوق  پيشرفته برگزار مي كنند. 
اي��ن بازي هاي جنگ��ي براي تفريح نيس��تند. اينها 
تمرين هاي جدي نظامي با حضور هزاران س��رباز و 
صدها هواپيما و كش��تي جنگي است. گرچه كسي 
قرار نيست در اين بازي هاي جنگي كشته شود )مگر 
از سر اتفاق( اما پيامش كامال شفاف است: اينكه »ما 

براي جنگ آماده هستيم.« 

گروه جهان| طال تسليمي|
چين قصد دارد از س��ازمان تجارت جهاني براي اعمال 
تحريم عليه اي��االت متحده مجوز بگي��رد. پكن علت 
تصميم خود به اعمال تحريم  عليه واش��نگتن را نقض 
حكم مربوط به مناقشه بين اياالت متحده و چين بر سر 
تعرفه ها در سال ۲۰۱۳، اعالم كرده است. سال گذشته 
چين در مناقشه اي در س��ازمان تجارت جهاني بر سر 
چندين صنع��ت از جمله ماش��ين آالت و الكترونيك، 
صنايع س��بك، فلزات و مواد معدني كه ارزش صادرات 
ساالنه آنها به بيش از ۸.۴ ميليارد دالر مي رسد، پيروز 
شد؛ اما انتظار مي رود درخواست كنوني چين به چندين 
سال درگيري هاي قضايي بر سر پرونده تحريم ها و حجم 
آنها بيانجامد. مناقش��ات واش��نگتن بر سر تعرفه هاي 
وارداتي تنها با پكن نيس��ت و با توكيو و بروكس��ل نيز 
درگيري هايي دارد و به نظر مي رسد اين مساله فرصتي 
فوق الع��اده براي چين در رهاي��ي از انزواي بين المللي 
بالقوه اس��ت. با اين حال، از آنجايي كه كشورهاي گروه 
هفت از مدتي پيش سياس��ت گذاري مش��ترك را آغاز 
كرده ان��د، نگراي از جبهه گيري مش��ترك آنها در برابر 

چين، خواب از چشمان مقامات پكن ربوده است.
به گزارش فايننش��ال تايمز، فرداي روز ۲۳ اگوست كه 
دور ديگ��ري از مذاكرات چين و امريكا در واش��نگتن 
براي جلوگيري از جنگ تجاري به پايان رسيد، مقامات 
خارجي براي ش��ركت در نشس��ت احتم��اال مهم تري 

وارد شهر شدند. در اين اجالس سه جانبه غيرمتداول، 
مقامات تج��اري اياالت متحده، اتحادي��ه اروپا و ژاپن 
شركت داشتند و هدف آنها هم يافتن راهي براي مقابله 
با اقدامات تجاري غيرمنصفانه  از س��وي »كش��ورهاي 

سوم« بود كه اشاره دقيقي به آنها نشد.
وقتي راب��رت اليتزر نماينده تجاري اي��االت متحده و 
همتاي��ان او از اتحادي��ه اروپا و ژاپ��ن، ابتكارعمل هاي 
خود را در اين زمينه در حاشيه نشست سازمان جهاني 
تج��ارت در دس��امبر گذش��ته در بوينس آيرس اعالم 
كردند، هيچ كشوري را به ايجاد »شرايط غيرمنصفانه 
رقابتي از طريق در نظر گرفتن كمك هزينه هاي دولتي 
براي ش��ركت ها، مالكيت دولت بر ش��ركت ها، انتقال 
اجباري فناوري و الزامات در اس��تفاده از قطعات توليد 
داخل« متهم نكردند. اما درباره هويت كشور مورد بحث 
هيچ شكي وجود نداشت. سيسيليا مالمستروم كميسر 
تجاري اتحاديه اروپا گفت: »اينكه ما فكر مي كنيم چين 
اينجا در مظان اتهام است، يك راز سرپوشيده نيست.«

اين مجمع سه جانبه از يك تغيير رويه شديد بالقوه در 
مناقشات بين واش��نگتن و پكن حكايت داشت. حزب 
كمونيس��ت چين و مقامات دولت اين كشور اطمينان 
دارد كه مي توانند با جنگ تمام عيار اقتصادي با اياالت 
متحده پيروز شوند. اكنون بطور فزاينده به نظر مي رسد 
اين مناقشات يك نتيجه قابل پيش بيني براي پكن دارد؛ 
مقام��ات پك��ن ش��نبه را ب��ا تهدي��د دونال��د ترامپ 

رييس جمهوري امريكا به اعمال تعرفه بر همه كاالهاي 
وارداتي از چين آغاز كردند كه ارزش كلي آنها در سال 
گذشته به ۵۰۰ ميليارد دالر رسيد. روز يكشنبه، خبرها 
از تصميم ش��ركت اِپل به متوقف كردن عمليات شاخه 
فعال در چين و بازگرداندن فرصت هاي شغلي مربوطه 
به اياالت متحده، حكايت داشتند. اما آنچه حقيقتا چين 
را نگران كرده، احتمال حمله اي هماهنگ از سوي دولت 
ترام��پ، اتحاديه اروپا و ژاپن ب��ه الگوي منحصر به فرد 
»س��رمايه داري دولتي« است كه عامل اصلي موفقيت 

اقتصادي چين در ۴۰ سال گذشته بوده است.
در ماه ه��اي اخي��ر اتحاديه اروپا و ژاپن در ش��كايت به 
سازمان تجارت جهاني از »انتقال اجباري فناوري« در 
چين به اياالت متحده پيوسته اند. اليتزر، مالمستروم و 
هيروشيگه سكو وزير اقتصاد، بازرگاني و صنعت ژاپن در 
ماه مه در بيانيه اي مشترك اعالم كردند: »هيچ كشوري 
نبايد در جهت انتقال فناوري از شركت هاي خارجي به 
ش��ركت هاي محلي از طريق نيازهاي سرمايه گذاري 
مشترك، محدوديت هاي سهام خارجي، بازنگري اداري 

و روند صدور پروانه، اعمال فشار كند.«
پكن نگران اين مس��اله اس��ت ترامپ كه با بسياري از 
كشورها وارد جنگ تجاري شده، به استراتژي تجاري 
موثرتري دست يافته باش��د كه به منزوي شدن چين 
بيانجامد. اس��وار پراساد رييس س��ابق شعبه صندوق 
بين المللي پول در چين كه در حال حاضر در دانش��گاه 

كرنل تدريس مي كند، گف��ت: »چنين اقداماتي چين 
را به ش��دت نگران و عصبي مي كند.« مقامات پكن در 
اظهاراتي در محافل خصوصي گفته اند اين مس��اله كه 
رييس جمهوري اياالت متحده امس��ال بطور همزمان 
علي��ه چي��ن، اتحاديه اروپ��ا، كانادا، مكزي��ك، ژاپن و 
كره جنوبي اقدام كرد، از بخت خوب چين بود. رويكرد 
مناقش��ه آميز اوليه ترامپ بسياري از فشارها بر چين را 
كاهش داد و اكنون بروكس��ل و توكيو از شكايت پكن 
در سازمان تجارت جهاني كه تعرفه هاي اياالت متحده 
ب��ر واردات ف��والد و آلومينيوم را به چالش مي كش��د، 

حمايت مي كنند.
ام��ا از زمان انتش��ار عكس معروف ترام��پ در كنار 
متحدان امريكا در گ��روه هفت در اجالس ماه ژوئن 
در اوتاوا، نش��انه هايي مشاهده ش��ده كه از احتمال 

متحد شدن سه قدرت از چهار قدرت تجاري جهان 
در مقابل چين، حكايت دارند. جداي از گفت وگوهاي 
اليتزر با بروكسل و توكيو، دولت ترامپ سعي دارد با 
اتحاديه اروپا و مكزيك به آتش بس برسد و موافقت 

كانادا را با بسته بازنگري شده نفتا جلب كند.
اما بسياري درباره موفقيت ترامپ در تشكيل جبهه 
متح��د در اعالن جنگ عليه چين، ترديد دارند. يك 
بانكدار ارش��د اروپايي گفت: »ب��راي چنين اتفاقي، 
ترامپ مي بايست به  ش��يوه اي كامال متفاوت عمل 
مي ك��رد. اروپايي ها ب��ه او اعتماد ندارن��د و حق هم 
دارند. تهديدهاي اخيرش به ترك س��ازمان تجارت 
جهاني نمون��ه اي از رفتاره��اي غيرقابل پيش بيني 
اوست كه مي تواند هر ائتالفي با اتحاديه اروپا و ژاپن 

را به نابودي بكشاند.«

دريچه

كوتاه از منطقه

پارلمان اروپا مجازات 
مجارستان را بررسي مي كند

گروه جهان| نمايندگان پارلمان اروپا چهارشنبه 
)ام��روز( موض��وع تنبي��ه مجارس��تان را به بحث 
مي گذارند. مساله اين است كه آيا سياست هاي حزب 
راس��ت افراطي حاكم در مجارستان در زمينه هاي 
مهمي مانند مهاج��رت، »خطري ج��دي« براي 

ارزش هاي اروپا محسوب مي شود يا خير.
به گزارش يورونيوز، كميس��يون اروپا پيش از اين 
اقدامات تنبيهي مش��ابهي را براي دولت لهستان 
در نظر گرفته بود، اما اين نخس��تين مرتبه اس��ت 
كه پارلم��ان اروپا تصميم دارد با اعم��ال قدرت در 
چهارچ��وب »ماده ۷« معاه��ده اتحاديه اروپا عليه 
يك كشور عضو اقدام كند. مطابق اين ماده، پارلمان 
اروپايي مي تواند درباره سرنوش��ت يك كشور عضو 
كه مفاد اساس نامه تشكيل اتحاديه را نقض كرده، 
تصميم گيري كند. اين تصميم صرفا سياسي است 
و ارزش حقوقي ندارد. يك كميته ويژه از نمايندگان 
اروپا مسووليت بررسي رويكرد دولت مجارستان به 
مساله مهاجرت را بر عهده دارد. اين كميته به ويژه 
در ح��ال پيگيري ي��ك قانون جديد مجارس��تان 
مبني بر جرم انگاري فعاليت وكال و كنش��گران به 
نفع پناهجويان است. رويكرد دولت مجارستان به 
رسانه ها، دادگاه ها و دانشگاهيان نيز از جمله مواردي 

است كه اين كميته زير ذره بين قرار داده است.
ويكتور اوربان نخست وزير مجارس��تان، قصد دارد 
شخصا با حضور در برابر نمايندگان اروپا مدارك صد 
صفحه اي خود عليه دعاوي پارلمان را ارايه دهد. او و 
نمايندگان حزب متبوعش بر اين باورند كه بسياري 
از اتهامات مطرح ش��ده به ويژه در ارتباط با مشكل 
»حاكميت قانون« مدت ها پيش برطرف ش��ده اند. 
در روزهاي اخير وزراي كابينه اوربان و ساير اعضاي 
حزب حاكم »فيدس« در رسانه هاي نزديك به دولت، 
ضمن تالش براي شر زدايي از اين حزب، در تبليغات 
خ��ود بر لزوم حفظ »حق حاكميت مل��ي« در برابر 
»نخبگان ليبرال« تاكيد كرده اند. اوربان كه يكي از 
شناخته ش��ده ترين رهبران اروپايي منتقد اتحاديه 
است، در اوايل سال جاري ميالدي به لطف تبليغات 
ضد مهاجرتي در جريان كارزار انتخاباتي، براي دومين 
مرتبه در سمت نخست وزيري مجارستان ابقا شد. 
اگرچه او از حمايت هاي داخلي برخوردار اس��ت، اما 
به دليل همين سياست هاي مهاجرستيزانه به شدت 
زير فشار پارلمان اروپا قرار دارد چراكه اين نهاد اروپايي 
چنين سياستي را مغاير ارزش هاي اتحاديه مي داند. 
پارلمان اروپا براي اينكه بتواند هرگونه تصميم تنبيهي 
و انضباطي عليه مجارستان بگيرد به راي دست كم دو 

سوم نمايندگان نياز خواهد داشت. 

 تشديد نگراني از كمبود 
نان  در كردستان عراق

يونسكو قلب فرهنگي و تاريخي 
موصل را احيا مي كند 

 عمران خان به عربستان 
سفر مي كند

افزايش صادرات فوالد تركيه 
با وجود فشار امريكا 

عبادي: احزاب عامل 
خشونت هاي بصره هستند

تجار كرد عراقي نسبت به قطع صادرات آرد از تركيه 
به كردستان عراق در نتيجه تحريم هاي امريكا عليه 
اين كش��ور و بروز بحران تامين نان مورد نياز مردم 
ابراز نگراني كردند. به گزارش ايرنا، بخش اعظم آرد 
كردس��تان عراق از تركيه تامين مي شود به همين 
دليل كمبود آرد مي تواند مشكل بزرگي براي تامين 

نان به عنوان كاالي اساسي مورد نياز باشد.

آژانس فرهنگي سازمان ملل )يونسكو( تصميم دارد با 
شركت در بازسازي موصل، دومين شهر بزرگ عراق 
بر اعتبار خود بيافزايد و نش��ان دهد چطور مي توان 
فرهنگ چندجانبه گرايي را احيا ك��رد. به گزارش 
يورونيوز، بازسازي موصل دست كم ۲ ميليارد دالر 
هزينه خواهد داشت. پروژه  يونسكو شامل بازسازي 
بازار، كتابخانه مركزي دانشگاه دو كليسا و يك معبد 

اقليت ايزدي در اين شهر مي شود. 

وزير اطالع رساني، ميراث ملي و رسانه هاي پاكستان 
گفته عمران خان نخست وزير بزودي در نخستين 
سفر خارجي خود به عربستان سعودي سفر مي كند. 
به گزارش جيو، تاكنون تاريخ دقيق سفر نخست وزير 
پاكستان به عربستان مشخص نش��ده ولي دولت 
در حال آماده س��ازي براي انجام اين س��فر اس��ت. 
عمران خان پس از اداي تحليف به ايران، عربستان، 

چين و افغانستان سفر رسمي خواهد كرد.

اتحاديه صادركنندگان ف��والد تركيه اعالم كرده با 
وجود فشار و اعمال محدوديت از سوي امريكا عليه 
صادرات تركيه در ماه ه��اي اخير، صادرات فوالد تا 
پايان ماه اوت سال جاري نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته ۲۸.۵ درصد افزايش يافته و به ميزان ۹.۶ 

ميليارد دالر رسيده است. 

حيدر عبادي نخس��ت وزير عراق، در جريان س��فر 
به بص��ره احزاب سياس��ي را متهم ك��رد كه عامل 
خشونت هاي روزهاي گذشته در اين شهر هستند. در 
پي ناآرامي هاي بصره، احزاب پيروز در انتخابات عراق 
كناره گيري وي از قدرت به دليل ناتواني در مديريت 
اين بحران را خواستار شدند. اين در حالي است كه 
با مخالفت آيت اهلل سيستاني مرجع پرنفوذ شيعيان 
با انتخاب افرادي كه پيش��تر در عراق مس��ووليت 
داش��ته اند، مي توان گفت كه شانس حيدر عبادي 

براي انتخاب مجدد كاهش يافته است. 

رهبر كره شمالي خواستار
 ديدار دوباره با »ترامپ« است 
گروه جهان| س��خنگوي كاخ س��فيد گفته كيم 
جونگ رهبر كره شمالي، در نامه اي جديد به دونالد 
ترامپ، از رييس جمهوري امريكا خواسته تا مالقات 
دومي با هم داش��ته باشند. سخنگوي كاخ سفيد با 
تاييد دريافت نامه رهبر كره شمالي، گفته: »هدف 
اصلي اين نامه، درخواس��ت براي برنامه ريزي يك 
ديدار ديگر با رييس جمهور است و كاخ سفيد در حال 

برنامه ريزي براي انجام اين ديدار است.«
ترامپ سه هفته پيش سفر مايك پومپئو وزير خارجه 
امريكا به پيونگ يانگ را لغو كرد. رييس جمهوري 
امريكا دليل لغو اين سفر را عدم پيشرفت قابل توجه 
در مذاكرات با كره ش��مالي براي از بين بردن سالح 
اتمي در شبه جزيره كره بيان كرده بود. سخنگوي 
كاخ سفيد در پاسخ به اين پرسش كه چه اتفاقي در 
سه هفته گذش��ته باعث تغيير موضع امريكا شده، 
به رژه نظامي اخير كره شمالي اش��اره كرده كه در 
آن موشك هاي قاره پيما به نمايش گذاشته نشدند. 
سارا س��ندرز گفته: »رژه اخير در كره شمالي براي 
يك بار هم كه شده درباره نمايش زرادخانه هسته اي 
نبود.« كره ش��مالي به مناسبت هفتادمين سالگرد 
تش��كيل اين كش��ور رژه نظامي بزرگ برگزار كرد 
و در اين مراس��م از نمايش موش��ك هاي پيشرفته 
خودداري كرد. به دنبال لغو س��فر مايك پومپئو به 
كره شمالي، كره شمالي تاكيد كرد كه پيونگ يانگ 
به روند غير اتمي شدن در شبه جزيره متعهد است. 
كيم جونگ اون عالوه بر ابراز تعهد، نارضايتي خود را 
از بدبيني هاي خارجي ابراز كرده و خواستار اقدامات 

برآمده از حسن نيت شده است. 

 امريكا تحريم تجاري
عليه كوبا را تمديد كرد

گ�روه جهان| دول��ت امريكا اع��الم كرده در 
راستاي حفظ منافع واش��نگتن تحريم ها عليه 
كوبا را تمديد مي كند. ب��ه گزارش هيل، دونالد 
ترام��پ رييس جمهوري امري��كا، حكمي را در 
جهت تمديد تحريم تج��اري ۱۹۶۲ عليه كوبا 
امض��ا كرد. دوره قبل��ي تحريم ها ق��رار بود ۱۴ 
سپتامبر ۲۰۱۸ پايان يابد. جراردو تنالور پورتال 
سفير كوبا در روسيه اعالم كرده كوبا در ۱۲ ماه 
گذشته به دليل سياست تحريم هاي امريكا عليه 
هاوان��ا ۴ ميليارد دالر ضرر كرده اس��ت. امريكا 
ابتدا در س��ال ۱۹۵۸ تحريم تسليحاتي را عليه 
كوبا اعمال كرد. اين تحريم ها س��پس به اعمال 
تحريم ه��اي ديگري در بخش ه��اي مختلف از 
جمله نقل و انتقاالت مالي،  تجارت، سفر و ديگر 

حوزه ها گسترش يافت. 
كوب��ا در واكن��ش ب��ه اي��ن اقدام��ات باره��ا 
قطعنامه هايي را به س��ازمان مل��ل ارايه داده و 
خواس��تار لغو اين تحريم ها شده است. در سال 
۲۰۱۵ واشنگتن و هاوانا گام هايي را براي آشتي 
برداش��تند بط��وري كه دو كش��ور تحت دولت 
باراك اوباما، رييس جمهوري وقت امريكا روابط 
ديپلماتيك را از سر گرفتند اما در ۲۰۱۷ ميالدي 
دولت دونالد ترامپ تغييري را در سياست امريكا 
نس��بت به كوبا اع��الم كرد و تصمي��م گرفت تا 
تحريم ها عليه اين كشور حوزه كاراييب را حفظ 
كند. امري��كا در ۲۰۱۶ كه باره��ا عليه لغو اين 
تحريم ها راي داده در جلسه راي گيري سازمان 

ملل در خصوص اين مساله غايب بود.

مخالفت ۸۰ نماينده 
محافظه كار با طرح ترزا مي 

گروه جهان| استيون بكر وزير پيشين برگزيت 
گفته كه اگر ترزا مي نخست وزير بريتانيا، بخواهد 
طرح موس��وم به »توافق چكرز« را براي خروج از 
اتحاديه اروپا پيگيري كند دس��ت كم ۸۰ نماينده 
محافظه كار پارلمان عليه نخست وزير »شورش« 
خواهن��د كرد. به گزارش يوروني��وز، توافق چكزر 
س��ندي اس��ت براي همكاري نزدي��ك تجاري با 
اتحاديه اروپا بعد از خروج كامل بريتانيا كه توسط 
كابينه ترزا مي بعد از بن بست مذاكرات با اتحاديه 
اروپا امضاء شد. اس��تيون بكر پيش از اين به دليل 
مخالف��ت با پيش��نهادات ترزا مي ب��راي خروج از 
اتحاديه اروپا از سمت خود اس��تعفا داده است. او 
گفته كه بريتانيا بايد به دنبال توافق تجارت آزاد با 
اتحاديه اروپا باشد كه در ماه مارس از سوي دونالد 
تاسك رييس ش��وراي اروپا، پيشنهاد شده است. 
بكر افزوده اگر نخست  وزير به دنبال آن است كه براي 
تصويب اين طرح روي راي اپوزيسيون در پارلمان 
تكيه كند در آن ص��ورت حزب محافظه كار دچار 

اختالف هولناكي خواهد شد.
استيون بكر از جمله سياستمداران حامي برگزيت 
در بريتانياس��ت كه معتقد اس��ت طرح ترزا مي به 
اندازه كافي جامع و قاطع نيست. در حالي كه ۲۰۰ 
روز به خروج رس��مي بريتاني��ا از اتحاديه اروپا و ۶ 
هفته تا نشس��ت برگزيت در ماه اكتبر باقي مانده، 
ترزا مي نخس��ت وزير بريتانيا بايد راهي براي آرام 
كردن مخالفانش پيدا كند، راه��ي كه احتماال با 
تغيير معنادار طرحش براي خروج از اتحاديه اروپا 

مرتبط است.

هزينه 1.5هزار ميلياردي امريكا 
در جنگ هاي پس از 11 سپتامبر 
گ�روه جه�ان| اي��االت متح��ده از حم��الت 
۱۱س��پتامبر ۲۰۰۱ تاكن��ون در س��ه جن��گ 
افغانستان، عراق و سوريه بيش از ۱.۵هزار ميليارد 
دالر هزينه كرده اس��ت. به گزارش سي ان بي سي، 
پنتاگون با انتش��ار برآورد هزينه هاي جنگ هاي 
خارجي در س��ه ماهه دوم سال جاري اعالم كرده 
عمليات نظامي امريكا در افغانستان، سوريه و عراق 
براي ماليات دهندگان امريكايي ۱.۵ هزار ميليارد 
دالر هزينه داشته است. اين در حالي است كه در 
برآوردي مستقل در سال ۲۰۱۷ اعالم شده بود در 
صورت محاسبه هزينه هاي مرتبط با كهنه كاران 
جنگ��ي، امنيت مل��ي و ميزان به��ره اي كه براي 
وام هاي خرج شده در اين جنگ ها مورد استفاده 
قرار گرفته، هزينه كلي اين جنگ ها به بيش از ۵.۶ 

هزار ميليارد دالر مي رسد.
جيم��ز متيس وزير دف��اع امريكا، پيش از س��فر 
اخي��رش به افغانس��تان گفته بود اميدوار اس��ت 
مذاك��رات صل��ح ب��ا طالب��ان نش��انه اي از پايان 
طوالني ترين جنگ فرامرزي امريكا باشد. جنگ در 
افغانستان براي حدود ۱۷ سال است كه ادامه يافته 
است. متيس گفته: »اكنون يك سري چارچوب ها 
و خطوط ارتباطي آزاد در مورد مذاكرات افغانستان 
وج��ود دارد.« وزير دفاع امريكا هدف س��فر اخير 
خود به افغانس��تان را گفت وگو درب��اره وضعيت 
امنيتي اين كشور، منطقه و مذاكرات صلح عنوان 
كرده اس��ت. مقام هاي اياالت متحده تابس��تان با 
نمايندگان گروه طالبان در قط��ر ديدار كردند تا 
زمينه را براي مذاكرات صلح گسترده فراهم كنند. 

اعتراف نجيب رزاق به
 دريافت پول از عربستان 

گروه جه�ان| نخست وزير سابق مالزي كه به 
اتهام فساد مالي تحت بازجويي قضايي قرار دارد، 
با انتشار اسنادي دريافت پول از پادشاه عربستان 
را تاييد كرده است. به گزارش ايرنا، نجيب رزاق 
تاييد كرده مبلغ ۱۰۰ ميليون دالر از عربستان 
س��عودي به عنوان هديه دريافت كرده اس��ت. 
دولت عربس��تان پيشتر پرداخت اين مبلغ را به 
رزاق تاييد كرده بود. در همين حال وزارت امور 
مالي مالزي اعالم كرده قراردادهاي سه ميليارد 
دالري مشترك با چين را كه در دوره دولت رزاق 

منعقد شده بود را لغو كرده است.
 اين قراردادها مرتبط با احداث خطوط راه آهن 
در مناطق مختلف مالزي توس��ط شركت هاي 
عامل چيني بود كه دولت جديد ماهاتير محمد 
در سه ماهه گذشته كه قدرت را به دست گرفته 
سرانجام توانست اين تعهدات اقتصادي با چين 
را كنار بگذارد. دولت جديد مالزي اين طرح ها 
را داراي ارزش اقتصادي ندانس��ته و آنها را لغو 
كرده اس��ت. اين طرح ها شامل احداث دو خط 
لوله نفت و گاز به ارزش يك ميليارد دالر و يك 
خط لوله ديگر ب��ه ارزش ۷۹۵ ميليون دالر بود 
ك��ه جزيره م��الكا مالزي را به پااليش��گاه هاي 
پتروش��يمي در ايالت جوه��ور متصل مي كرد. 
ماهاتي��ر با اعالم اينك��ه مالزي بي��ش از ۲۵۰ 
ميليارد دالر بدهي خارجي دارد و فساد مالي نيز 
به نهادهاي اقتصادي ضرب��ه زيادي زده، گفته 
تمام قراردادهاي كالن خارجي پيش��ين مورد 

ارزيابي مجدد قرار خواهد گرفت.
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پرونده8گزارش
 كشت دير هنگام برنج

در بن بست طغيان آفت
وضعيت اين روزهاي شماري از شاليكاران مازندران 
كه هش��دارهاي كم آبي و به ويژه طغيان آفت كرم 
ساقه خوار نسل سوم و چهارم را نسبت به كشت دوم 
ناديده گرفته اند، اين ضرب المثل را تداعي مي كند 

كه ' خودكرده را تدبير نيست '.
مشاهدات خبرنگار ايرنا از زمين هاي شاليزاري دشت 
110هزار هكتاري هراز در منطقه مركزي مازندران 
نشان مي دهد كه گرماي هوا، كمبود آب، خشكسالي 
و طغيان نسل سوم و چهارم كرم ساقه خوار سبب 
شده تا برخي از كش��اورزان ادامه كشت دوم را رها 
كنند. اگر چه به نظر مي رسد اولويت منافع اقتصادي 
باعث شده تا شاليكاران عالوه بر بي توجهي به قانون 
ممنوعيت 2 بار برداش��ت آب از چاه اقدام به كشت 
دوم كنند و حتي خطرپذيري طغيان آفت كرم ساقه 
خوار و در نتيجه احتمال به بارننشستن محصول را 
پذيرا شوند، اما اكنون زمين هاي شاليزارهاي كشت 
دوم در حالي رها ش��د كه كشاورزان هزينه شخم و 
شيار، دستمزد نش��ا كاران و نهاده هاي كشاورزي 
از جمله بذر، كود ش��يميايي و سموم كشاورزي را 

متقبل شدند. 
وضعيت رها ش��دن زمين هايي كه دوباره نشا شده 
و يا به روش رتون كش��ت شده در حالي مورد تاييد 
مسووالن سازمان جهاد كشاورزي مازندران نيز قرار 
گرفت است كه پيش از اين نسبت به كمبود آب و 
عدول از تقويم زراعي هشدار هاي الزم صادر شده بود.

جهاد كشاورزي مازندران در چندين مرحله اعالم 
كرد كه شاليكاران حداكثر تا بيستم مرداد ماه كشت 
مجدد را انجام دهند، در غير اين صورت با خسارت 

احتمالي آفت و سرمازدگي مواجه خواهند شد.
از آنجايي كه مدت زمان به بار نشستن خوشه و به 
مرحله درو رسيدن رقم زود رس طارم محلي 75تا 
80 روز است، آفت ساقه خوار نسل چهارم و سرماي 
هواي پاييزي همواره تهديدي جدي عليه كشت 

مجدد همراه با تاخير است.
كشت دوباره برنج در مازندران به دو صورت 'نشاي 
مجدد' و 'پرورش ساقه' يا'رتون' و به اصطالح محلي 
'دونوج' انجام مي شود، در روش اول كشاورزان اقدام به 
آماده سازي دوباره شاليزار كرده و نشاي مجدد انجام 
مي دهند، ولي در روش دوم س��اقه هاي باقي مانده 
از كش��ت نخس��ت دوباره جوانه زده و پرورش داده 

مي شود تا تبديل به شالي شود. 
كش��ت مجدد برنج در س��ال هاي اخير در حالي با 
استقبال ش��اليكاران مازندران رو به رو شده است و 
كشاورزان ضمن جبران كسري درآمد، بهره وري از 
زمين هاي شاليزاري را افزايش داده اما اين برنامه با 
گسترش سطح كشت و كم آبي و طغيان آفات، اكنون 

به چالش جدي تبديل شده است.
كارشناسان موسسه تحقيقات برنج و حفظ نباتات 
جهاد كش��اورزي بارها نس��بت به افزايش ضريب 
آسيب پذيري كشت دوباره برنج بر اثر طغيان آفت 

كرم ساقه خوار و كم آبي هشدار داده بودند.
كارشناسان كشاورزي مي گويند كشت دوم با نسل 
سوم و چهارم كرم ساقه خوار برنج به صورت جدي 
تهديد مي شود و در صورت بي توجهي كشاورزان 
ممكن اس��ت در آينده حتي كشت اول را هم براي 

آنان سخت و غيرممكن كند.
آنان مي گويند؛ مساله مهم در كشت دوم برنج مصرف 
نهاده هاي ش��يميايي حاال چه سم و چه كود است 
چون وقتي مي خواهيد در يك بازه زماني كوتاه به 
محصول مورد نظر برسيد از مواد شيميايي به مقدار 
زياد استفاده مي شود كه بقاياي آن مي تواند موجب 

آلودگي آب هاي سطحي و خاك شود. 
مشاهدات عيني از حضور شاليكاران در فروشگاه هاي 
سموم كش��اورزي آمل، بابل، محمودآباد، بابلسر و 
فريدونكنار براي خريد و انجام سمپاشي هاي چند 
باره هم نشان مي دهد كه كشت دوم موجب شيوع 
بيماري و آفات به ويژه كرم ساقه خوار شده است و 
ش��اليكاران براي مهار آن مجبور به مصرف سموم 
بيشترشدند. كرم ساقه خوار نسل اول و دوم بيشتر 
در كشت اول طغيان مي كند كه كشاورزان به صورت 
غيرشيميايي يا ش��يميايي با آنها مبارزه مي كنند 
ولي نس��ل دوم و سوم در س��اقه هاي باقي مانده در 
شاليزارها يا داخل علف هاي هرز مرزهاي شاليزاري 
و مزارع مجاور پنهان مي شوند و با كشت دوم طغيان 

مي كنند.
مقابله شيميايي با اين آفت در كشت دوم به خاك 
شاليزاري آسيب جدي وارد مي كند و ممكن است 
به ديگر محصوالت پاييزي مزارع اطراف هم خسارت 
وارد كند. يكي از شاليكاران شهرستان آمل با بيان 
اينكه بيس��ت و پنجم مرداد نشا مجدد را در حدود 
نيم هكتار انجام داده ولي پس از گذشت 2هفته كرم 
س��اقه خوار به جان نشا سر سبز افتاده است، گفت: 
دوبار سم پاشي كردم اما ديگر كار ازكار گذشته است.

حبيب اميري نسب با بيان اينكه حدود 500 هزار 
تومان براي تهيه بذر و بوته نش��ا، 500 هزار تومان 
شخم وش��يار، 450 هزار تومان دستمزد نشا كار، 
300هزار تومان كود شيميايي و 250هزار تومان 
سموم هزينه كرده است، گفت: با همه اين هزنيه ها 

به دليل حمله كرم ساقه خوار زمين را رها كردم.
وي در مورد اينكه آيا هش��دار جهاد كشاورزي در 
زمينه تقوم كشت برنج دوم تا پانزدهم مرداد را شنيده 
بوده ايد، افزود: البته شنيده بودم، اما من براي جبران 
درآمدي كه از محل دامداري كوچك 2 راسي كه در 

گذشته داشته ام، مجبور به كشت دوم برنج هستم.
او ادام��ه داد: البته اكنون با يك ميليون و 500 هزار 
تومان هزينه اي كه بدون محاسبه حق كارگري خود 

و خانواده ام انجام دادم، زمين را رها كردم.
سيد مرتضي هاشمي ديگر كشاورز از بابل نيز با بيان 
اينكه 2 هفته پيش با روشن كردن 2 حلقه چاه طي 
پنج شبانه روز حدود يك هكتار را براي گرفتن رتون 
آبياري كرد، گفت: 250 كيلو كود شيميايي و 20 
كيلو ديازينون 10 درصد به ارزش حدود 700هزار 
تومان استفاده كردم، اما اكنون به دليل طغيان كرم 

ساقه خوار، نشا از بين رفته و زمين را رها كردم. 

بررسی تحوالت سیاست گذاری مسکن در ترکیه

سه تجربه ترك ها براي خانه دار كردن مردم

»شفافيت« مطالبه به حق مردم از دولت

بهاره فالحي |
۱-مقدمه

مسكن به عنوان يك واحد مسكوني تعريف شده است 
كه نيازهاي انسان مانند نياز به امنيت، بهداشت، راحتي، 
سيس��تم حمل ونقل، مراكز خريد، بهداشت و درمان 
و امكانات فرهنگي و س��رگرمي افراد را تأمين نمايد. 
همچنين مسكن تركيبي از فضاي فيزيكي و اجتماعي 
به وسيله ارايه پناهگاه فيزيكي براي مردم است كه يكي 
از اساس��ي ترين نيازهاست؛ بنابراين مسكن به عنوان 
يك حق اوليه و اساسي در بسياري از اسناد بين المللي 
و ملي شناخته شده است مانند اعالميه جهاني حقوق 
بشر و اعالميه هاي محل سكونت سازمان ملل متحد از 
سال 1۹48. داشتن مسكن مناسب و قابل سكونت براي 
همه انسان ها به عنوان يك حق اوليه شناخته شده است 
و بايد ابعاد كمي و كيفي مس��كن در نظر گرفته شود. 
با در نظر گرفتن مفهوم قابل سكونت بودن در »برنامه 
عمليات ملي« در نشست اجالس شهري كه در سال 
1۹۹۶ در استانبول برگزار شد بر مساله ارتقاي كيفيت 
مسكن و محيط آن تأكيد شد. مسكن ديگر به عنوان 
تنها جايي براي سكونت در نظر گرفته نمي شود بلكه 
به عنوان واحدهاي قابل سكونت با استاندارد مناسب 

مطرح است..
اصولي كه در نشس��ت اس��تامبول م��ورد تأكيد قرار 
گرفت عبارت اند از: 1. پايداري و قابل س��كونت بودن: 
توس��عه س��كونتگاه هاي انس��اني پايدار 2. عدالت و 
مساوات: ارايه پناهگاه و مسكن مناسب براي همه . در 
كشورهاي توسعه يافته دولت ها رويكردهاي مختلفي 
نسبت به مس��كن داش��ته اند. در ش��رايط بازار آزاد، 
دولت مركزي مس��ووليت تأمين مسكن خانوارهاي 
كم درآمد را مستقيم يا غيرمستقيم بر عهده دارد. در 
برخي كشورهاي درحال توسعه، دولت ها مستقيم يا 
غيرمس��تقيم توليد و عرضه مسكن را انجام مي دهند 
و خانواده هاي فقير و كم درآمد به صورت رايگان براي 
تأمين مسكن تحت پوشش قرار مي گيرند. در بسياري 
از كشورها اعتبارات درازمدت با نرخ بهره پايين براي 
مسكن ارايه مي شود. درصورتي كه فرصت هاي مسكن 
براي گروه ه��اي كم درآمد محدود باش��د برنامه هاي 

اعتباري بر اساس درآمد ارايه مي شود ..
در ح��وزه مس��كن در تركيه، رويكرده��اي مختلف و 
نهادهاي سازماني مختلف در دوره جمهوري خواهان 
در طول ۹0 س��ال شكل گرفته است. تغيير ساختارها 
نش��ان دهنده تغيير سياس��ت گذاري هايي است كه 
توسط دولت مركزي در زمان هاي مختلف تصويب شده 
است. اساسًا سه روش متفاوت از دهه 1۹50 به عنوان 
راه حل براي حل مش��كل مسكن ظهور نمود. رويكرد 
اول مربوط به مناطق زاغه نشين است كه عمدتًا توسط 
افراد فقيرنشين كه به مناطق شهري مهاجرت كرده اند 
براي حل مشكل مسكن ساخته ش��ده است. رويكرد 
دوم بلوك هاي آپارتماني است كه توسط شركت هاي 
ساختماني با سرمايه كم براي طبقه متوسط به روش 
پيش فروش ساخته شده است؛ و درنهايت توليد و توسعه 
مس��كن )ازجمله توليد مسكن توسط تعاوني( توسط 
صاحبان سرمايه بزرگ تر براي گروه هاي با درآمد باال و 

طبقه متوسط پس از 1۹80 شكل گرفته است .

۲-تغيير رويكردهاي مشكل مسكن در تركيه
سياس��ت گذاري هاي عموم��ي براي تعري��ف و حل 
مش��كل در دوره هاي مختلف متفاوت هس��تند. بين 
س��ال هاي 1۹23 و 1۹50 فرآيند شهرنشيني رخ داد 
مس��كن مناسب بر اس��اس نيازهاي فردي توليد شد. 
پس ازآنكه آنكارا به عنوان پايتخت انتخاب شد نياز به 
مسكن افزايش يافت. اقتصاد مختلط كه در سال هاي 
اوليه نظام جمهوري در تركيه پياده ش��ده بود رها شد 
و يك اقتصاد رقابتي ليبرال با سيستم سرمايه گذاري 
خصوصي تصويب و اجرا شد. بعد از جنگ جهاني دوم 
دولت نتوانست نيازهاي مسكن را با توجه به موج عظيم 

مهاجرت به سمت شهرها برآورده سازد .
در راس��تاي طرح مارش��ال و حمايت هاي اقتصادي 
امريكا، تركيه در ميان ساير كش��ورهاي اروپايي بين 
س��ال هاي 1۹48 تا 1۹51 ساخته شد )طرح مارشال 
موفقيت آميزترين پروژه سياست خارجي امريكا پس 
از جن��گ جهاني دوم اس��ت. اين طرح به بس��ياري از 
كشورهاي اروپايي كمك كرد تا اقتصاد خود را پس از 
جنگ بازسازي كنند. امريكا و گروه سياست خارجي 

جرج مارش��ال در مس��ير خلق جهان پ��س از جنگ 
درصدد حذف عوامل بروز دو جنگ جهاني و معضالت 
اقتصادي ناش��ي از آن بودند( . درنتيجه مسيري براي 
توسعه شهرنشيني از طريق صنعتي شدن آغاز گرديد. 
در دوره بين 1۹50 و 1۹80، حدود بيست ميليون نفر 
از مناطق روستايي به شهرها مهاجرت كردند. برآورد 
شد كه جمعيت روستايي تا 5 برابر كاهش يافت. بين 
س��ال هاي 1۹50 و 1۹۶5، مناطق ش��هري به نحوي 
كنترل نشده گسترش يافت و راه حل هايي كه براي حل 
مشكل مسكن ارايه مي شد ناكافي بود. افزايش مهاجرت 
از مناطق روستايي به مناطق شهري بر تغيير فضايي 
فرآيند شهري تأثير گذاشت. به منظور مواجهه با افزايش 
شهرنشيني، فعاليت هاي حكومت مركزي بطور قانوني از 
طريق پايه گذاري وزارت توسعه و مسكن در سال 1۹58 
تعيين شد. اين وزارتخانه مجاز بود كه درزمينه مسكن 
و مشكالت شهرنش��يني تحقيق و بررسي انجام دهد. 
توجه و تأكيد بر برنامه ريزي منطقه اي، تأمين مسكن 
مناسب به عنوان يكي از مولفه هاي ارايه خدمات عمومي، 
استفاده از مصالح ساختماني مناسب و عرضه مسكن 
مناسب ارزان قيمت از وظايف اين وزارتخانه بود. اقداماتي 
كه تا دهه 1۹80 انجام شد ناكارآمد بود و وزارت مسكن و 
توسعه در حل مساله شهرنشيني ناكارآمد بود و مداخله 
از مركز، مش��كالت مسكن و شهرنشيني را حل نكرد. 
درنتيجه اقدامات وزارت مس��كن و شهرنشيني منجر 
به افزايش س��اخت مسكن غيرقانوني گرديد. سازمان 
فضايي شهرهاي بزرگ دچار تناقض گرديد ازيك طرف 
محله هاي فقيرنشين و از سوي ديگر محله هايي كه داراي 

مسكن منظم بودند شكل گرفت .

۳-تغيير سياست گذاري هاي مسكن
در اين بخش تغيير سياست گذاري هاي مسكن از دهه 
1۹80 بين س��ال هاي 1۹84 و 1۹۹2 و بعد از س��ال 
2002 توضيح داده مي ش��ود. در اين دوره ها حكومت 
مركزي سياست گذاري هاي مختلفي در بخش توليد 
مسكن اتخاذ نمود. ارزيابي ها و انتقاداتي نسبت به اين 
برنامه ها صورت گرفته است. در اين زمينه مقررات قانوني 
كه اين فرآيندها را در برمي گيرد، محتوا و فعاليت هاي 

انجام شده آنها ارزيابي خواهد شد.
۱-۳ بودجه براي مس�كن )وام(: بين س�ال هاي 

۱۹8۴-۲۰۰۲
در دوران حكومت  نظامي در تركيه سياست گذاري هاي 
اجراشده بعد از 12 س��پتامبر 1۹80، باهدف تنظيم 
مقررات مربوط به مشكل مسكن و ساخت غيرمجاز و 
غيرقانوني بود. با مطالعات در بخش مسكن مشروعيت 
اين ساختارها مطرح ش��د. هدف از اين قانون تأكيد بر 
حفاظت از ثروت مل��ي و ارايه راه حل هاي قابل توجه و 
دايمي است. همراه با اعمال مقررات قانوني براي نواحي 
زاغه نشين. مناطق زاغه نش��ين براي خانوارهاي فقير 
و بدون درآمد گشوده ش��د. با اين قانون، افرادي كه در 
نواحي زاغه نشين زندگي مي كردند در فضاي شهري 
و در ساختار اقتصادي و عملكرد سيستم سهم داشتند.

۱-۱-۳- قانون توسعه مس�كن: قانون ۲۴8۷ و 
۲۹8۵

به منظور حل مش��كل مس��كن، دولت مركزي قانون 
2487 توس��عه مس��كن را در س��ال 1۹81 به منظور 
افزايش توليد مسكن تصويب نمود. هدف از اين قانون 
تعيين مناطق موردنياز براي اجراي طرح توسعه مسكن 
براي تحقق زيرساخت هاي اجتماعي و فني اين مناطق 
بود، تأمين منابع وام براي خريد خانه و ارتقاي وضعيت 
مالي توليدكنندگان مس��كن بود. به منظور حمايت از 
»صندوق توسعه مس��كن« مصوب شد كه 5 درصد از 
بودجه عمومي به اين مساله اختصاص يابد. اين برنامه 
به وس��يله وزارت مسكن و توسعه انجام شد. بااين حال 
سرمايه اختصاص داده شده از بودجه عمومي ناكافي بود 
و به عنوان برنامه موثر نتوانست اجرايي شود و رهيافت 
اوليه به عنوان راه حل نتوانست دستاوردي داشته باشد .

اهداف قانون 2۹85 توسعه مسكن كه در سال 1۹84 
تصويب شد شامل موارد ذيل است: 

   تأمين مسكن براي گروه هاي متوسط و كم درآمد
   بهبود و توسعه مناطق زاغه نشين

   ايجاد منابع آزاد براي مسكن
   كاهش هزينه هاي ساخت وساز

   بازنگري اس��تانداردهاي ساختماني ازلحاظ مصالح 
به كاررفته

   توسعه فّناوري و تكنيك هاي صنعتي در بخش مسكن
   بازنگري برنامه هاي منطقه اي شهري، تهيه زمين هاي 

ارزان و ارتقاي شهرنشيني
   ايجاد ساختار سازماني كه حسابرسي عمومي را براي 

مسكن ايجاد مي كند
رويكرد ديگر قانون 2۹85 توسعه مسكن بود كه عالوه 
بر ارايه وام مسكن، مي تواند به شرح ذيل خالصه شود: 

   ساخت مناطق مس��كوني همراه با زيرساخت هاي 
فني و اجتماعي

   ايجاد فرص��ت براي بخش خصوص��ي به خصوص 
شركت هاي س��اختماني بزرگ براي س��اخت تعداد 

زيادي مسكن
   تبديل تعاوني هاي مسكن به پروژه هاي توسعه مسكن

   معرفي اعتبارات واحدهاي مسكوني فردي .
همچنين با توجه به قانون 2۹85 توس��عه مس��كن، 
پروژه هاي توسعه مسكن بايد به عنوان نواحي جديدي از 
مناطق مسكوني در توابع شهري با زيرساخت هاي فني، 
امكانات اجتماعي و برنامه ريزي محيطي تحقق يابد. 
در فرآيند توليد و توسعه مسكن، فناوري ساخت وساز 

مسكن و سيستم مالي توسعه يافت.

سياست گذاري هاي اعمال ش��ده پس از 1۹80 منجر 
به تغييراتي در سبك شهرسازي و كيفيت آن گرديد. 
مناطق جديد به مناطق مسكوني موجود در كالن شهرها 
اضافه شد و موجب رش��د اتفاقي و بدون نظم مناطق 
مسكوني گرديد. صندوق توسعه مسكن نيز وام هايي 
را براي تعاوني هاي مسكن تأمين نمود. از ديگر اهداف 
اين قانون توسعه سايت هاي مسكن بود كه بايد توسط 
بخش دولتي ساخته مي شد. در همين راستا پروژه هايي 
در آنكارا و استامبول ظهور كرد. علت ظهور و توسعه اين 
پروژه ها اين بود كه بخش دولتي س��ايت هاي مسكن 
را به منظور كاهش هزينه هاي عرضه مس��كن بسازد، 
فّناوري توليد مسكن را بهبود بخشد و يك نمونه باتجربه 
خود براي بخش خصوصي ارايه دهد. در مراحل اوليه 
مقدار زي��ادي از منابع به عنوان اعتبارات مس��كن به 
تعاوني هاي مس��كن منتقل شد و تعاوني هاي مسكن 
قادر به ساخت بيش از يك ميليون واحد مسكوني شدند. 
اگرچه تعداد واحدهاي مسكوني با استفاده از صندوق 

توسعه مسكن افزايش پيدا كرد اما هزينه ساخت مسكن 
نيز افزايش پيدا نمود. وقفه  در پرداخت وام، بخشش و 
ناكافي بودن بودجه در صندوق توسعه مسكن تجربه 
شدند درنتيجه سيس��تمي وجود نداشت كه منابع و 
توزيع منابع در آن پايدار باش��د. اس��تفاده از صندوق، 
تأثير منفي شرايط اقتصادي و تورم بر بازپرداخت وام 
منجر به كسري بودجه گرديد. صندوق توسعه مسكن 
تا سال 1۹۹3 فعاليت خود را با بودجه مستقل و درآمد 
قانوني بدون اس��تفاده از بودجه عمومي حفظ كرد؛ اما 
بعد از 1۹۹3 صندوق توسعه مسكن از بودجه عمومي 
اس��تفاده نمود. تأمين مالي فعاليت هاي اداره توسعه 
مسكن از طريق درآمد حاصل از فروش، بازپرداخت وام 
و سهام آن از بودجه عمومي بود. بين سال هاي 1۹84 و 
1۹۹2، 1133271 خانه از طريق وام توسط صندوق 
توسعه مسكن تأمين مالي شدند. درحالي كه نرخ اعتبار 
براي هزينه ساخت وساز مسكن تقريبًا 50 درصد بين 
س��ال هاي 1۹84 و 1۹۹2 بود بين سال هاي 1۹۹3 و 
1۹۹۹، 7 درصد كاهش يافت. بر اساس قانون 4۶84، 
صندوق توسعه مسكن كه شامل بودجه عمومي مي شد 

در سال 2001 لغو شد.

 ۴-سياست گذاري مسكن بعد از سال ۲۰۰۲
بعد از سال 2002 اداره توسعه مسكن موظف به تغيير 
و بهبود مناطق زاغه نشين، بازسازي خانه هاي نامناسب 
و حمايت از گروه هاي كم درآمد و فقير از طريق ساخت 
مسكن اجتماعي گرديد. ساختار اداره توسعه مسكن 
از س��ال 2003 از طريق تنظيمات قانوني تغيير كرد و 
از طريق قوانين و مقررات جديد اداره توس��عه مسكن 
مج��از گرديد به عن��وان يك نهاد در بخش مس��كن و 
ساخت وسازهاي عمومي فعاليت نمايد. اقدامات اداره 
توسعه مسكن تحت عنوان سياست گذاري شهرسازي 
اجرا شد كه در برنامه دولتي تحت عنوان برنامه ريزي 
ش��هري و عرضه مسكن در سال 2003 مطرح گرديد. 
در اين برنامه ساخت 500000 واحد مسكوني در 81 
منطقه از مراكز شهري فراهم شد. درنتيجه يك بازيگر 
كليدي در صنعت عرضه مس��كن ك��ه توليد و عرضه 
مسكن را در سراسر كشور انجام مي دهد، صنعت مسكن 
را هدايت مي كند و پياده سازي هايي را در زمينه هايي 
كه نياز به حضور بخش خصوصي نيست انجام مي دهد.

۱-۴- پياده سازي و اجرا
بين سال هاي 2002 تا 2013 نزديك به ۶10000 خانه 
ساخته ش��د كه 510000 تعداد از اين خانه ها مسكن 
اجتماعي بودند )نزديك ب��ه 85 درصد( و 15 درصد از 
آنها خانه هاي لوكس بودند. اداره توسعه مسكن فرآيند 
مديريتي براي ساخت مسكن اجتماعي را بدين شكل 
انجام مي داد كه زمين هاي عمومي را فروخته و به عنوان 
يك منبع درآمد براي ساخت مسكن اجتماعي است. 
همچنين زمين هاي بالاستفاده دولتي بودجه موردنياز 
در پروژه هاي مسكن براي گروه هاي متوسط و كم درآمد 

را تأمين مي كند ..
ساخت وساز مسكن توسط اداره توسعه مسكن بعد از 
سال 2002 با استفاده از منابع عمومي انجام مي شد اما 
عملكرد آن  منجر به افزايش عددي ميزان ساخت وساز 
مس��كن گرديد بدون اينك��ه نيازها و خواس��ته هاي 
متقاضيان را مورد تجزيه وتحليل قرار دهند و منتقدان 
معتقدند منجر به اتالف منابع عمومي گرديد. منتقدان 
اظهار داشتند ساخت وساز در شهرها به عنوان توسعه 
مسكن در مراكز شهرها و اطراف شهرها منجر به توسعه 
كيفيت فضايي و معماري شهرها نگرديد و برنامه ريزي 
آنها بر اس��اس ش��رايط و خصوصيات منطقه اي نبود. 
همچنين فعاليت ها و هزينه هاي اداره توسعه مسكن 
به وسيله نهادهاي مربوطه مورد بازرسي و بررسي قرار 
نگرفت. در سال هاي اخير اداره توسعه مسكن وظيفه 
اصلي خودش را كه توسعه مسكن اجتماعي بود و با اين 
هدف تأسيس شده بود رها ساخت؛ و زمين هايي عمومي 
كه ارزشمند بودند به ش��ركت هاي بزرگ ساختماني 

واگذار شدند و در آنها خانه هاي لوكس ساخته شد.

نتيجه گيري
مطابق با سياس��ت گذاري اقتصادي كه توسط دولت 
مركزي پس از 1۹08 تغيير ياف��ت اقداماتي در حوزه 
مس��كن انجام ش��د. وام هايي براي مسكن فراهم شد 
كه 50 درصد از هزينه مس��كن را پرداخت مي كرد كه 
داراي نرخ بهره كم و بازپرداخت بلندمدت بود. افرادي 
كه از وام مسكن استفاده مي كردند عمدتًا داراي درآمد 
ماهيانه و منظم بودند. درواقع دهك هاي فقير جامعه 
كه فاقد درآمد منظم بودند نمي توانس��تند از فرآيند 
تسهيالت اعتباري استفاده كنند. ازاين جهت جنبه هاي 
اجتماعي بخش مس��كن ناديده گرفته  شده بود. هيچ 
قانوني براي اينكه پاسخگوي نيازهاي مسكن گروه هاي 
مختلف جامعه باشد در روند استفاده از پس اندازهاي 
جمع آوري ش��ده در صندوق توس��عه مس��كن وجود 
نداشت. پس از 1۹80 بيشتر منابع عمومي به شهرها 
به منظور تغيير زيرساخت ها و موقعيت هاي فيزيكي 

شهرها منتقل شد.
با تغيير سياست گذاري هاي دولت در حوزه مسكن بعد 
از س��ال 2002، اداره توسعه مسكن بر توسعه مسكن 
اجتماعي متمركز ش��د. عرضه مسكن و ساخت وساز 
بطور گسترده اي گسترش يافت و زمين هاي ارزشمند 
دولتي به شركت هاي بزرگ به منظور ساخت خانه هاي 
لوكس واگذار شد تا بدين وسيله از طريق اين واگذاري 
منابع مالي كافي براي ساخت مسكن اجتماعي تأمين 
شود؛ اما بخش قابل توجهي از اين درآمد كه درنتيجه 
پياده سازي اين رهيافت كسب مي شد به كارفرماياني 
كه در حوزه ساخت وساز فعال بودند و پياده سازي اين 
رهيافت را بر عهده داش��تند تعلق مي گرفت و اين امر 

موجب اتالف منابع عمومي گرديد.
منبع : شمس

شرايط كنوني باعث شده تا شفافيت به عنوان مهم ترين 
مطالبه عمومي مردم تبديل شود. مقوله اي كه مي تواند 
به عنوان كارآمدترين راهبرد اقناع س��ازي و ساز وكار 

تقويت اعتماد عمومي و انسجام ملي عمل كند.
اعتماد عمومي يكي از اركان اساس��ي س��رمايه هاي 
اجتماعي كش��ور اس��ت كه باعث ايج��اد وحدت در 
ميان نهادها و م��ردم، تقويت ارزش هاي دموكراتيك، 
مشروعيت و اثربخش��ي دولت و نهادهاي حاكميتي 
مي ش��ود. بر اين اساس وقتي سخن از اعتماد عمومي 
در ميان مي آيد مردم توقع دارند كه دولت و نهادهاي 
حاكميتي اقدام هاي��ي انجام دهند كه ب��ه انتظارات 
آنها پاس��خ داده ش��ود كه يكي از اين توقع هاي مردم 
از قواي حاكمه ش��فاف س��ازي درعملكرد است زيرا 
از ميان رفتن ش��فافيت درهمه اركان علي الخصوص 
اقتصاد موجب مي ش��ود تا از يك طرف به دليل نبود 
نظارت اطالعاتي كافي، فساد اداري، اقتصادي و مالي، 
هزينه هاي سنگيني بر اقتصاد تحميل و از طرف ديگر 
امكان برنامه ريزي و سياست گذاري هاي صحيح، جامع 

و متناوب اقتصادي از كشور گرفته مي شود.
ايرنا با بيان اين مطلب در گزارش��ي اف��زود: تقويت 

س��رمايه اجتماعي به عنوان يك راهبرد استراتژيك 
براي نظام جمهوري اسالمي و مقوله اي كه اين روزها 
كشور سخت نيازمند آن است بايد در دستور كار قرار 
گيرد، با توجه به شرايط سخت اقتصادي كه مردم با 
آن روبرو شده اند اعتماد عمومي در حال كاهش است، 
البته اين مقوله مختص ايران نيس��ت و در بس��ياري 
از كش��ورها اعتماد عمومي جامعه نسبت به دولت، 
س��ازمان ها و خدمات دولتي و حتي مقامات محلي 
كاهش پيدا كرده است كه اين مهم متوجه همه اركان 

نظام سياسي مي شود.
شرايطي كه در سال هاي اخير كشور با آن روبرو است 
باعث شده تا وضعيت اقتصاد تا حدودي نابسامان شود 
و مردم در شرايط نسبتاً نامناسبي زندگي كنند لذا مردم 
بخشي از اين شرايط را متوجه عملكرد نامناسب دولت و 
ديگر نهادهاي حاكميتي مي دانند و شفافيت در اقتصاد 
كشور به يكي از مطالبه هاي عمومي آنها تبديل شده 
است. شفافيتي كه متوجه قواي سه گانه حاكميتي وبه 
عنوان يك مطالبه عمومي مطرح است وهرسه قوه نيز 
در جهت تحقق اين مهم اقداماتي را انجام داده اند كه 

اگرچه الزم بوده اما كافي نيست. 

    دولت و شفافيت
حسن روحاني با ورود به عرصه انتخابات چه در 13۹2 
و چه در 13۹۶خورشيدي يكي از شعارهاي مهم خود 
را شفافيت و صداقت با مردم عنوان كرد؛ مساله اي كه نه 
تنها براي او بلكه براي تمام مردم ايران بعد از يك دوره 
هشت ساله كه بسياري از كارها دور از چشم مردم اتفاق 
مي افتاد مانند گم شدن دكل نفتي، و هيچ پاسخگويي 
هم نبود، بسيار ضروري به نظر مي رسيد. روحاني اعتقاد 
داشت كه »بايد با شفافيت با مردم حرف زد، بايد آمارها 
دقيق باش��د تا ما بتوانيم از پيچ تاريخي به خوبي عبور 
كنيم و بتوانيم حماسه  سياسي و اقتصادي را بيافرينيم. 
اساس��ًا اولين شرط دولت شايس��ته و كارآمد در كنار 
شفافيت، پاسخگويي است؛ دولت بايد ضمن شفافيت 
در همه امور به مردم پاس��خگو باش��د«. لذا توانست با 
ش��عارهايي با چنين مضموني در 2 دوره انتخابات به 
پيروزي برسد. هرچند در دوره نخست رياست جمهوري 
خود قدم هايي در اين راه برداشت و اما مهم ترين مطالبه 
م��ردم از روحاني در دولت دومش، بعد از اين ش��رايط 
اقتصادي كه جامعه شاهد آن است، عمل به همين شعار 
شفافيت است، راهي كه مي توان از آن براي ريشه كن 

كردن فساد نام برد. اگرچه اقدامات شاخصي درحوزه 
شفافيت نظير انتشار ليست دريافت كنندگان ارز دولتي، 
تهيه گزارش جامع از تخلفات در حوزه ثبت س��فارش 
خودرو، انتشار ليست واردكنندگان موبايل توسط دولت 
انجام شده است اما اين عملكرد نتوانسته وضعيت اقتصاد 
را بهبود بخشد و كماكان اين مطالبه مردمي پابرجاست 
زيرا مردم مي خواهند كه نتيجه اين شفافيت اقتصادي 
را در زندگي خود احساس كنند اما هر روز شاهد احتكار، 

فساد اقتصادي، اختالس و ... هستند.
همچنين پس از افشاي فيش هاي مربوط به حقوق  هاي 
نامتعارف و اعالم عزم جدي دولت بر شفاف  سازي امور 
عمومي جامعه، رييس جمهوري اعالم كرد كه دولت 
براي حل ريشه اي مساله فساد، اليحه شفافيت را تدوين 
و به مجلس تقديم خواهد كرد. به همين منظور همزمان 
با دس��تور ويژه رييس جمهوري براي پيگيري پرونده 
خودروهاي وارداتي غير مجاز، پيش نويس اليحه مذكور 
در پنج بخش و هشت فصل تدوين و براي تصويب به 
مجلس ارسال شد. البته نبايد از نظر دور داشت كه اين 
اليحه كمك بسياري به شفافيت مي كند اما تا زماني 
كه مجريان اين قانون به درستي انتخاب نشوند و همت 

الزم براي اجراي آن وجود نداش��ته باشد نمي توان 
انتظار داشت كه اين مساله با موفقيت همراه شود.

بنابراين شفاف سازي نبايد فقط به اعالم بودجه و دخل 
وخرج ها محدود شود و اعالم دخل و خرج ها، نخستين 
گام در اين امر حوزه اس��ت. براي ش��فاف سازي بايد 
مهندسي اجتماعي شكل بگيرد؛ يعني نهادهاي مدني 
و مردم نهاد ميان دولت و مردم تشكيل شوند تا بتوانند 
بر تصميم گيري ها تاثير بگذارند و مطالبه هاي مردم را 

از آنها بخواهند.
از اين رو مي توان گفت كه دولت روحاني با اعالم بودجه 
نخستين گام را در شفافيت به خوبي برداشته است اما 
عملكرد دولت وي در ماه هاي بعد در ارتباط با شفافيت 
آنچنان كه بايد نتوانس��ته مردم را راضي نگه دارد زيرا 
جامعه انتظار دارد بعد از اين نابساماني هاي اقتصادي 
كه به وجود آمده رييس دولت از بسياري مسائل پرده 
ب��ردارد و نهادهاي تحت ام��ر وي در مباحث مختلف 
اقتصادي شفاف س��ازي كنند. هرچند نبايد فراموش 
كرد كه دولت به تنهايي در بسياري از مسائل نمي تواند 
شفافيت سازي انجام دهد زيرا اختيار بسياري از مسائل 

از حوزه اختيار دولت خارج است. 

  در حوزه مسكن در تركيه رويكردهاي 
مختل�ف و نهاده�اي س�ازماني مختل�ف 
در طول ۹۰ س�ال گذش�ته ش�كل گرفته 
است. تغيير ساختارها نشان دهنده تغيير 
سياست گذاري هايي است كه توسط دولت 
مركزي در زمان هاي مختلف تصويب شده 
است. اساسًا سه روش متفاوت از دهه ۱۹۵۰ 
به عنوان راه حل براي حل مش�كل مسكن 

دنبال شد

برش
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گزارش 9 حملونقل
فرازونشيبهاي

يكاصالحهوايي
افزايش راه هاي هوايي ايران به 95 هزار كيلومتر، 
خبري اس��ت كه واكنش هاي مثبت بسياري را از 
س��وي فعاالن صنعت هوانوردي، خلبان ها و ... به 
همراه داشته است، البته ايجاد راه هاي جديد هوايي 
موضوعي نيست كه به تازگي در صنعت هوانوردي 
مطرح و پيگيري ش��ود و اواخر س��ال 95 بود كه 
مديرعامل شركت فرودگاه هاي  كش��ور از ايجاد 

راه هاي جديدي در فضاي كشور خبر داد.
ناگفته نماند كه اصالح س��اختار هوايي به راحتي 
انجام نش��د و اين طرح پس از تصويب مصوبه اي 
در ش��وراي عالي امنيت ملي و ستاد كل نيروهاي 
مسلح اجرايي شد، بنابراين انتظار مي رود كه از اين 
مزيت ايجاد شده به خوبي استفاده شود. اهميت 
اصالح س��اختار هوايي، افزاي��ش راه هاي جديد، 
 كاهش نقاط ممنوعه پروازي بهانه اي شد تا تعادل 
گزارش��ي درباره فعاليت هاي انجام شده از سوي 
شركت فرودگاه ها درراستاي اين موضوع و اثرات 

مثبت آن تهيه كند. 

آثارمثبتاصالحساختارهوايي
طرح بزرگ و فراملي »مديريت آسمان ايرانشهر« 
به منظور توسعه حمل ونقل هوايي و باال بردن هرچه 
بيشتر سطح ايمني، برنامه ريزي و اجرايي شده است 
و درهمين راستا، يك طرفه و كوتاه شدن را ه هاي 
هوايي كشور منجر به كاهش مصرف سوخت كه 
مصداق بارز تحقق اقتصاد مقاومتي در فضاي كشور 

است، خواهد شد.
  كاهش مصرف س��وخت، مصرف قطعات موتور 
هواپيما، آالينده هاي زيست  محيطي، آلودگي هاي 
صوتي و تاخير پروازهاي هوايي از مزيت هاي اصالح 

ساختار هوايي ايران است.
 مهم ت��ر از صرفه جويي س��وخت، كوتاه ش��دن 
مسير منجر به اضافه شدن به عمر م�وت�ور هواپيما 
مي ش��ود و بهره وري ناوگان را ارتقا مي بخش��د و 
مي توان بدون هزينه ارزش اضافه كرد و هم اكنون 
با اجراي طرح مديريت آسمان ايرانشهر، به�ره وري 
ناوگان هوايي بدون خريد هواپيماي جديد حدود 

27 درصد رشد داشته است.
 ب��ا افزايش راه هاي هوايي كش��ور، رش��د پروازهاي 
عبوري را هم ش��اهد خواهيم ب��ود و همين موضوع 
موجب مي شود كه نيروي انساني بيشتري جذب شود، 
نيروهاي مراقبت پرواز بيشتري فعاليت كنند و در حجم 

اشتغالزايي فعاالن صنعت هوانوردي هم موثر باشد.
 توس��عه نقاط تبادل و رفع نقاط كور در آسمان 
ايران موجب شد تا طول شبكه راه هاي هوايي ايران 

در وضعيت مناسبي قرار گيرد.
 رقباي اي��ران در منطقه راه هاي هوايي جديدي 
ايج��اد كرده اند، بط��وري كه عراقي ه��ا با كمك 
امريكايي ه��ا دو خ��ط هوايي مس��تقيم با نصب 
رادارهاي آن افتتاح كردند و اين در فضاي رقابتي، 
چالش جدي��دي به وجود آورده اس��ت، برهمين 
اساس با افزايش راه هاي هوايي ايران مي توان شاهد 
بهبود فضاي رقابتي ميان آسمان ايران و عراق بود.

 پيش بيني مي شود كه تغيير در افزايش و ايجاد 
راه هاي هوايي و در ساختار فضايي كشور زمينه و 
ظرفيت پذيرش اين ترافيك ها را دارد زيرا با افزايش 
راه هاي هوايي به 95 هزار كيلومتر ظرفيت بسيار 
خوبي ايجاد شده است و آس��مان ايران مي تواند 
به تقاضاهاي بين المللي پاس��خ بدهد و با تكميل 
فازهاي بعدي مي توان ترافيك هاي سنگين تري 

را هم جوابگو بود.
 ايران به دليل موقعيت ژئو اكونوميكي در آسمان، 
اتصال دهنده ش��رق و غرب است، از يك سو آسيا 
پاس��يفيك با ترافيكي كه در آينده در افق 2030 
باالترين نرخ ترافيك و رشد را دارد و از سوي ديگر، 
اروپا يكي از نقاط پرترافيك هوايي است و ايران اين 
دو منطقه را به راحتي مي تواند به يكديگر متصل 
كند كه در گام نخس��ت صرفه اقتص��ادي دارد و 
در مس��ير بعدي مي تواند ايران را به »نقطه تعادل 
منطقه اي« مبدل كند كه براي كشورمان بسيار 
مهم است، بنابراين افزايش راه هاي هوايي مي تواند 

به بهره گيري از اين مزيت كمك كند.

چگونگيراهطيشده
 مرحله نخست اين طرح شامل دو بخش است كه 
بخش اول آن در اسفند 94 به بهره برداري رسيد و 
بيش از هفت هزار كيلومتر راه هوايي به بهره برداري 
رسيد و يك سال بعد 2 هزار كيلومتر و سپس پنج 
هزار و 200 كيلومتر راه هوايي جديد براي افزايش 
ترانزيت و ترافيك هوايي به مسيرهاي هوايي كشور 
اضافه شد و هم اكنون طول راه هاي هوايي كشور به 

95 هزار كيلومتر رسيده است.
 در سال 94 مرحله نخست طرح بزرگ و فراملي 
» مديريت آس��مان ايرانش��هر« به منظور توسعه 
حمل ونقل هوايي و باال بردن هرچه بيشتر سطح 
ايمني در آس��مان ايران به اجرا گذاش��ته ش��د و 
هدف اين ط��رح افزايش پروازه��اي بين المللي، 
عبوري و پروازهاي داخلي از يك  س��و و توس��عه 
زيرس��اخت هاي حمل ونقل هوايي از سوي ديگر 
منطبق با جديدترين اس��تانداردهاي بين المللي 

است.
 پيش از سال 95، در طرح مديريت آسمان ايران 
شهر 7 هزار و 800 كيلومتر و در اقدامي ديگر 2 هزار 
كيلومتر راه هوايي در سال 1394 به بهره برداري 
رسيد و تمام نقاط شكست و پيچش اين راه ها براي 

انجام پروازهاي مستقيم برطرف شد.
 درسال 95، با افتتاح 5 هزار و 200 هزار كيلومتر 
راه هوايي، طول راه هوايي در آس��مان ايران به 15 

هزار كيلومتر افزايش يافت.
 طول راه هاي هوايي ايران تا 3 سال پيش حدود 
60 هزار كيلومتر بود، اما ب��ا اجراي طرح فراملي 
مديريت آس��مان ايران شهر در سه سال گذشته، 
35 هزار كيلومتر به مجموع راه هاي هوايي كشور 

اضافه شده است.

تعادل اجراي طرح مديريت آسمان ايرانشهر را بررسي مي كند

مهمترين اثر كاهش نقاط ممنوعه، افزايش سوددهي آسمان كشور از طريق ايرالين هاي خارجي است

پول سازي با ايجاد راه هاي جديد در آسمان 

گروه راه و شهرسازي     زهره عالمي 
 چندي پيش مدیر عامل شرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ای�ران، از کاهش نقاط ممنوعه 
پروازی فضای کشور با همکاری ارتش و سپاه 
خب�رداد؛ اتفاقي ك�ه مي توان�د کاهش زمان 
پرواز، افت مصرف س�وخت هواپيما و كاهش 
توليد كربن در فضاي كشور را به همراه داشته 

باشد.
با کاهش نق�اط ممنوعه، پيچش ه�ا کاهش و 
ایمنی ه�م افزایش می یاب�د و همين موضوع 
موجب مي ش�ود كه اگر درگذش�ته  بين مبدأ 
و مقصد، مس�ير مثلثی طي می ش�د با کاهش 
نقاط ممنوعه،  در برخی مس�يرها از جمله در 
مسير کيش- مش�هد 20 دقيقه مسير هوایی 

کوتاه تر شود .
در این ميان، كارشناسان صنعت هوانوردي از 
اقدامات جدید ش�ركت فرودگاه ها در اصالح 
ساختار هوایي اس�تقبال كردند، به گفته آنها 
این اق�دام تاثي�رات مثبت بس�ياري را براي 
صنعت هوانوردي به همراه دارد كه مهم ترین 
آن افزایش سوددهي آسمان ایران با استقبال 
ایرالین هاي خارجي براي عبور از این آسمان 

است. 
با توجه به اینكه با كاهش نقاط ممنوعه پروازي 
ش�اهد افت زمان پرواز بر آس�مان ایران مي 
شویم س�وخت كمتري هم مصرف مي شود و 
همين صرفه جویي، براي ایرالین هاي خارجي 
امتياز قابل مالحظه اي محسوب مي شود البته 
ناگفته نماند كه نگاه به آسمان ایران باید تغيير 
كند و رویك�رد اقتص�ادي جایگزین رویكرد 

خدمات دهي كنوني شود.
درواقع اصالح س�اختار هوایي ایران و كاهش 
نقاط ممنوعه پروازي اگرچ�ه اقدامي درخور 
توجه است اما تا زماني كه نگاه به آسمان ایران 
تغيير نكند، ش�اهد تغيي�ر چنداني در حجم 
سوددهي آسمان براي ایراني ها نخواهيم بود.
البت�ه ناگفت�ه نماند ك�ه بدون كاه�ش نقاط 
ممنوعه پروازي و با تغيير این دیدگاه هم مي 
توانس�تيم ش�اهد درآمدزایي بيشتر صنعت 
هوانوردي باش�يم اما هم اكنون و با ایجاد این 
مزیت جدید تغيي�ر دیدگاه ض�روري به نظر 
مي رس�د ضمن اینكه عراق با وجود نداشتن 
آس�ماني امن در جذب ایرالین هاي خارجي 
براي عبور از آس�مانش موفق تر بوده اس�ت، 
پس پيشنهاد مي شود كه با انعطاف پذیري در 
قيمت گذاري هاي پروازهاي عبوري، ایرالین 
ها را در اس�تفاده از مزیت جدید یعني اصالح 

ساختار هوایي ترغيب كنيم.

نگاهخدماتدهيبهصنعتهوانوردي
عليرضا ش��يرمحمدي فر، كارش��ناس حمل ونقل 
صنعت هوايي كه از موافقان اصالح س��اختار هوايي 
آس��مان ايران اس��ت و اين اقدام را به ش��رط تغيير 
در نگاه اقتصادي به صنعت هوانوردي بس��يار موثر 
تلقي مي كند، به »تعادل« مي گويد: آسمان ايران 
كريدوري اقتصادي براي همه فرودگاه هاي منطقه 
است و ش��اهد و مثال اين ادعا افزايش عبور و مرور 
هواپيماها از آس��مان هاي ايران با افزايش تنش ها 

در عراق بود.
ش��يرمحمدي فرد مي افزايد: نوع ن��گاه به صنعت 
هوايي در ايران با سايركش��ورها متفاوت اس��ت، در 
س��اير كش��ورها به صنعت هوايي به عن��وان بنگاه 
اقتصادي نگريس��ته مي ش��ود اما در ايران صنعت 
هوانوردي، به عنوان خدماتي اس��ت كه دولت خود 
را ملزم كرده كه آن را ارائه كند، اين ديدگاه موجب 
شده كه توس��عه اين صنعت در ايران دچار مشكل 

شود. 
او ادام��ه مي دهد: درحالي ك��ه در امارات، فرودگاه 
دبي س��االنه حداق��ل 22 ميليارد دالر ب��راي اين 
كش��ور درآمد دارد يا درآمد م��ورد انتظار فرودگاه 
جديد اس��تانبول با ظرفيت 200 ميليون نفر حدود 
25 ميليارد دالر اس��ت، در ايران مديريت اقتصادي 
فرودگاه ام��ام خميني با ظرفيت 6.5 ميليون نفر به 

درستي انجام نمي شود.
به گفته اين كارش��ناس صنعت حمل و نقل هوايي، 
تفاوت سوددهي فرودگاه هاي ايران با ساير كشورها 
از جمل��ه تركي��ه، دبي و ... اين اس��ت ك��ه ديدگاه 
كش��ورهاي ديگر به صنعت هوايي اقتصادي و نگاه 
آن ها به فرودگاه ها، به عنوان بنگاهي اقتصادي است 

كه اين الگوي درست صنعت هوايي در دنياست.
ش��يرمحمدي فرد، اظهار مي كند: در ايران با وجود 
مزي��ت هاي رقابتي، همچن��ان نگاهمان به صنعت 
هوانوردي، نگاه خدمات رس��اني اس��ت و طبيعتا تا 
اين ديدگاه اصالح نش��ود، صنعت هوايي رشد قابل 

مالحظه اي را تجربه نخواهد كرد.

بيتوجهيبهفرصتها
او با اش��اره به اهميت كاهش نقاط ممنوعه پروازي 
بيان مي كند: در تمام كش��ورها، حوزه امنيت ملي 
حوزه اولويت داري است و در ايران هم اينگونه است 
و بايد نقاط ممنوعه پروازي وجود داشته باشد و هيچ 
كش��وري در اين زمينه اقدام نادرس��تي انجام نمي 

دهد، چون امنيت هر كشور حرف اول را مي زند.
اين كارشناس صنعت حمل و نقل هوايي، ادامه مي 
دهد: حتي در صورت وج��ود نقاط ممنوعه پروازي 

هم فرصت هاي بسياري در صنعت هوايي وجود دارد 
كه با بهره گيري از اين فرصت ها، مي توان سوددهي 
اقتصادي را افزايش داد، ام��ا ديدگاه خدمات دهي 
به صنعت هوايي در ايران موجب كاهش سوددهي 

اين صنعت شده است.
شيرمحمدي فرد، تصريح مي كند: به عنوان نمونه 
كريدور پروازي آس��مان ايران م��ي تواند به صورت 
متوس��ط، طول مدت پروازي منطقه را دو س��اعت 
كاهش دهد، از اي��ن موضوع مي توان به عنوان يك 
دستاورد و مزيت اقتصادي استفاده كرد كه متاسفانه 

از اين پتانسيل استفاده نمي شود.
 او اظه��ار مي كند: زماني كه كري��دور هوايي ايران 
را كوتاه تركنيم و فرودگاهمان را توس��عه دهيم مي 
توانيم از مزيت اقتصادي آسمان ايران يعني كاهش 
طول مدت پرواز به خوبي استفاده كنيم، واقعيت اين 
است كه ايران با 80 ميليون نفر جمعيت در بازاري 
واقع شده است كه يكي از پرجمعيت ترين بازارهاي 

دنيا را تشكيل مي دهد.
به گفته اين كارش��ناس صنعت حمل و نقل هوايي، 
ايران كريدوري عبوري است، در شرق ايران دو كشور 
پرجميعت هند و پاكستان قرار دارند و در غرب ايران 
مركز تجاري وجود دارد و در ش��مال ايران هم اين 
فرصت ها ديده مي ش��ود پس بايد از اين فرصت به 

خوبي استفاده شود.
ش��يرمحمدي ف��رد اضافه مي كن��د: اگر ب��ه اين 
موضوع توجه شود كه هوا را منبع درآمد نگاه كنيم 
كش��ورهاي خارجي با فهم اين موضوع كه كريدور 
اي��ران، كريدوري اقتصادي اس��ت از اين فرصت به 
خوبي اس��تفاده مي كنند و همين موضوع افزايش 

درآمدهاي هوايي را به همراه دارد.
او بي��ان مي كند: موضوع دوم اين اس��ت كه امنيت 
موجود در آس��مان اي��ران اس��تقبال ايرالين هاي 
ايران��ي را به همراه دارد. در حال حاضر در ش��رق و 
غرب كشور، ريسك پرواز در آسمان اين كشورها را 
افزايش مي دهد بنابراي��ن ايران مي تواند از امنيت 
هوايي كه يك مزيت رقابتي محس��وب مي شود به 

خوبي استفاده كند.
اين كارش��ناس صنعت حمل و نقل هوايي با اشاره 
ب��ه فرصت هاي مناس��ب ايران درصنع��ت هوايي، 
مي گويد: براس��اس پيش بيني شركت هاي مشاور 
بين المللي درب��اره صنعت هوايي ايران، اين صنعت 
روبه رش��د است و برطبق پيش بيني اين شركت ها 
در س��ال 2017، 17 ميليون نفر مسافر در فرودگاه 
هاي ايران جابه جا مي شدند كه همين اتفاق هم رخ 
داد و تازه ترين پيش بيني ها هم حاكي از اين است 

كه اين آمار در حال افزايش است.
شيرمحمدي با اش��اره به اهميت نگاه اقتصادي به 
صنع��ت هوايي ادامه مي دهد: اگ��ر ايران نگاه خود 
را به صنعت هوايي، فرودگاه هاي كش��ور، آس��مان 
اقتصادي كند طبيعتا مي توان��د به اندازه صادرات 
غيرنفتي براي ايران درآمد به همراه داش��ته باشد و 
در اين مي��ان كاهش نقاط ممنوعه پروازي و اصالح 

ساختار هوايي ايران هم مي تواند موثر باشد.
او ادامه مي دهد: در واقع اگرچه اصالح ساختارهوايي 
ايران موثر اس��ت، اما بايد ش��يوه بهره گيري از اين 
اقدام جديد ش��ركت فرودگاه ه��ا تغيير كند، چون 
اگر براساس شيوه هاي قبلي يعني خدمات رساني 
صرف از اين مزيت جديد اس��تفاده شود، تاثيري در 

سوددهي صنعت هوانوردي رخ نمي دهد.

اصلقيمتگذاريانعطافپذير
علي كجباف، كارشناس ارشد صنعت هوانوردي هم 
كه اقدام جديد ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
را گام مثبتي براي رش��د صنع��ت هوانوردي تلقي 
مي كند، با اش��اره به فراز و نشيب هاي اين صنعت 

طي س��ال هاي اخير به »تعادل« مي گويد: در سال 
های اخير درآمدهای ارزی کشورمان بابت عوارض 
پروازهای عبوری رشد قابل توجهی داشت اما اخيرا 
 flightradar24 با بررسی تصاوير آنالين سايت
مشاهده می شود که بخش قابل توجهی از پروازهای 

عبوری به فضای پروازی عراق منتقل شده اند.
كجباف اضافه مي كند: در خصوص علل اين رخداد 
بحث های متفاوتی مطرح می شود، اما بطور کلی می 
توان از دو منظر محيط بين الملل و محيط تخصصی 
ناوبری هوايی ايران موضوع افزايش پيشين و کاهش 

تازه پروازها را بررسی کرد.
او ادام��ه مي ده��د: مقوله محيط بي��ن الملل بيش 
از مقول��ه محيط تخصصی ناوب��ری هوايی ايران در 

موضوع هجوم و کاهش پروازها تاثير گذار است.
به گفته اين كارش��ناس ارش��د صنعت هوانوردي، 
افزايش تنش ها در حوزه کشورهایCIS )ارمنستان، 
قزاقستان، قرقيزس��تان، تاجيکستان، ازبکستان( و 
پرتاب موشک، ناآرامی های داخلی در عراق، سوريه 
و يمن، تحريم پروازهای قطری از سوی چهار کشور 
عربی ي��ا محدوديت عبور و م��رور پروازهای عربی 

از فراز رژيم اش��غالگر قدس )به جز اردن و مصر( از 
مصدايق ب��ی ثباتی محيط بين الملل بوده و باتوجه 
به ثبات نس��بی ايران و تامين ايمنی موجب انتقال 

پروازها به ايران شد.
كجباف اظهار م��ي كند: در محي��ط تخصصی هم 
ايران تالش کرد با ايجاد چندين مس��ير مس��تقيم 
و موازی مطلوبيت فضای پ��روازی ايران را افزايش 
دهد اما عبور از فضای پ��روازی ايران برای ايرالين 
ها گران بود، بنابراين با محض برقراری ثبات نسبی 
در آسمان عراق، بخش��ی قابل توجهی از پروازهای 
عبوری آسمان عراق را به آسمان ايران ترجيح دادند 
و با افزايش تنش ها بين ايران و امريکا کاهش مجدد 

پروازها هم دور از انتظار نيست.
او اضافه مي كند: حتی پيش بينی می شود با شروع 
دور جديد تحريم ها، دش��واری های ش��رکت های 
هواپيمايی برای پرداخ��ت عوارض پروازی به ايران 
افزاي��ش يافت��ه و در نتيجه افزايش مج��دد هزينه 
مبادالتی سبب شد دوباره پروازها کاهش بيشتری 

پيدا کنند.
اين كارشناس ارش��د صنعت هوانوردي اضافه مي 

كند: عب��ور و خروج پروازهای عبوری تابع دو مولفه 
عوامل سياس��ی بين المللی و محي��ط تخصصی و 
اقتص��ادی فضای ناوبری هوايی ايران اس��ت که در 
محيط بين الملل تعادل استراتژيک به سمت آسمان 
عراق رفته اس��ت و در محيط تخصص��ی هم ايجاد 

مسيرهای موازی اقدام مناسبی بوده است.
كجباف بيان مي كند: البته در قيمت گذاری انعطاف 
پذير )از الزامات احکام برنامه پنجم توس��عه( اقدام 
مناس��بی انجام نشده و همين امر هم رقابت پذيری 
فضای پروازی ايران در قياس با فضای پروازی عراق 

را کاهش داده است.

استقبالخلبانهاازكاهشنقاطممنوعه
كاپيتان هوش��نگ ش��هبازي كه از با س��ابقه ترين 
خلبان هاي كشور و از موافقان افزايش راه هاي هوايي 
كشور اس��ت، درباره كاهش نقاط ممنوعه پروازي 
ب��ه »تعادل« مي گوي��د: با اصالح س��اختارهوايي، 
محدودي��ت هاي پ��روازي كاهش مي ياب��د و اين 
موض��وع مي تواند اثرات مثبتي را به همراه داش��ته 

باشد.
شهبازي مي افزايد: نقاط ممنوعه پروازي در آسمان 
ايران بسيار است و همين موضوع موجب شده است 
كه خلبان ه��ا با طي مس��يرهاي طوالني به مقصد 

برسند و سوخت بيشتري هم استفاده كنند.
او ادامه مي دهد: بيش��ترين هزينه تحميل شده به 
ايرالين ها، هزينه مربوط به خريد س��وخت اس��ت 
كه با اصالح س��اختار هوايي كش��ور و كاهش نقاط 
ممنوعه پروازي، س��وخت كمتري مورد اس��تفاده 

قرار مي گيرد.
به گفته اين خلبان باسابقه، ايرالين هاي ساير كشورها 
براي كاهش سوخت مصرفي سعي مي كنند، كمترين 
ميزان سوخت را مورد استفاده قرار دهند كه درهمين 

رابطه بايد مسيرهاي كوتاه تري را سپري كنند.
شهبازي اظهار مي كند: چون در آسمان ايران، مناطق 
ممنوعه و خط��ر زياد داريم، هواپيماه��اي مربوط به 
ايرالين هاي خارجي و داخلي مجبور هستند به جاي 
يك خط مستقيم مسيري مثلثي شكل را سپري كنند 
كه همين موضوع موجب طي مسيري طوالني تر مي 

شود و سوخت مصرف شده آنها هم افزايش مي يابد.
او اضافه مي كند: با اصالح ساختار هوايي و كاهش نقاط 
ممنوعه پروازي، سوخت مصرفي هواپيماهاي ايراني 
و داخلي كاهش مي يابد و همين موضوع مي تواند در 
سوددهي شركت هاي هواپيمايي موثر باشد و هم اينكه 
ايرالين هاي خارجي هم براي عبور از آس��مان ايران 
استقبال بيشتري به عمل مي آورند و همين موضوع 
موجب مي شود كه درآمد بيش��تري از ايرالين هاي 

خارجي دريافت كنيم.
اين كاپيتان باسابقه با اشاره به آثار مثبت كاهش نقاط 
ممنوعه پروازي مي گويد: با اين اقدام مسيرهاي هوايي 
طي شده توسط خلبان هم راحتتر مي شود و به عنوان 
نمونه خلبان براي رس��يدن از ته��ران به اهواز مجبور 
نيست كه 6 مثلث را به صورت شكسته شكسته طي كند 
درواقع اگر نقاط ممنوعه پروازي كمتري داشته باشيم 
يك مسير مستقيم براي رسيدن به مقصد طي مي شود.

شهبازي ادامه مي دهد: با كاهش نقاط ممنوعه پروازي 
زمان پرواز كوتاه مي شود، سوخت كمتري مصرف مي 
شود، استهالك هواپيما كمتر است و هم اينكه ايمني 
پرواز بيشتر رعايت مي شود و در انتها مسافر هم راضي 

تر است.
او بيان مي كند: خلبان ها هم از كاهش نقاط ممنوعه 
پروازي كه با همكاري ش��ركت فرودگاه ها و س��پاه و 
ارتش انجام شده است اس��تقبال مي كنند زيرا زمان 
پرواز كاهش مي ياب��د و منافع ايرالين هاي آن ها هم 
حفظ مي شود و مسافران با كاهش زمان سفر از پرواز 

راضي تر هستند.
اين كاپيتان باس��ابقه كش��ورمان درباره تجهيزات 
الزم براي كاهش نق��اط ممنوعه پروازي مي گويد: 
تجهيزات خاصي براي اين اقدام مورد نياز نيس��ت 
و فقط نياز به همكاري نيروهاي نظامي با ش��ركت 

فرودگاه هاست.
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  عليرضا ش�يرمحمدي فر: در ایران با وجود مزیت هاي رقابتي، همچنان نگاهمان به صنعت 
هوانوردي، نگاه خدمات رس�اني است و طبيعتا تا این دیدگاه اصالح نشود، صنعت هوایي رشد 

قابل مالحظه اي را تجربه نخواهد كرد

  عل�ي كجباف: عبور و خروج پروازهای عبوری تابع دو مولفه عوامل سياس�ی بين المللی و 
محيط تخصصی و اقتصادی فضای ناوبری هوایی ایران اس�ت ک�ه در محيط بين الملل تعادل 
استراتژیک به سمت آسمان عراق رفته است و در محيط تخصصی هم ایجاد مسيرهای موازی 
اقدام مناسبی بوده اس�ت.البته در قيمت گذاری انعطاف پذیر )از الزامات احکام برنامه پنجم 
توسعه( اقدام مناسبی انجام نشده و همين امر هم رقابت پذیری فضای پروازی ایران در قياس 

با فضای پروازی عراق را کاهش داده است

  هوشنگ شهبازي: نقاط ممنوعه پروازي در آسمان ایران بسيار است و همين موضوع موجب 
شده است كه خلبان ها با طي مسيرهاي طوالني به مقصد برسند و سوخت بيشتري هم استفاده 
كنند.  بيشترین هزینه تحميل شده به ایرالین ها، هزینه مربوط به خرید سوخت است كه با اصالح 
ساختار هوایي كشور و كاهش نقاط ممنوعه پروازي، سوخت كمتري مورد استفاده قرار مي گيرد.
ایرالین هاي سایر كشورها براي كاهش سوخت مصرفي سعي مي كنند كمترین ميزان سوخت را 

مورد استفاده قرار دهند كه درهمين رابطه باید مسيرهاي كوتاه تري را سپري كنند

برش

مدیرعامل ش�ركت ف�رودگاه ه�ا و ناوبري 
هوایي ایران در گفت وگو با فارس با اشاره به 
توسعه خطوط و شبکه هوایی در فضای کشور 
اظه�ار مي كند: توس�عه خط�وط هوایی  در 
ارتقای ایمنی پرواز،  کاهش مصرف سوخت، 
موضوع قطع�ات تایم�ی هواپيم�ا، راحتی 

خلبانان و غيره بسيار موثر است. 
رحمت اهلل مه آبادي بيان مي كند: تعداد نقاط 
ممنوعه در فضای کشور زیاد است، اما کشور 
ما کشوری خاص اس�ت، ما دشمنان زیادی 
داریم، در همين راستا باید موضوعات طبق 

مسائل امنيتی دنبال شود.
او بيان م�ي كند: در موضوع نق�اط ممنوعه 
 استراتژی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران بر این شد که ارتفاع باالتر را استفاده 
کنيم، یعنی ب�ه جای کاهش نق�اط ممنوعه 
که هن�وز رخ نداده )ک�ه البته طب�ق قانون 
هم هس�ت( از همکاران نظامی  خواس�تيم 
که به ش�ركت فرودگاه هاکمک کنند؛ البته  
ارتفاعات ب�االی 28 ه�زار پ�ا را روی نقاط 
ممنوعه اصلی نظير نطنز، آب سنگين اراک 

و غيره طراحی نکرده ایم.
مه آب�ادی اضافه م�ي كند: طراحی ه�ا را در 
این باره انجام دادیم  و در اغلب شبکه ها هم 
مجوز گرفتيم، بدین ترتيب تحول ش�گرفی 

در توسعه راه های هوایی انجام شده است.
او مي افزاید: در این زمينه س�تادکل نيروهای 
مس�لح کمک زیادی به ش�ركت ف�رودگاه ها 
کرد، ضمن اینكه ش�ورای عال�ی امنيت ملی و 
و  معاونت های اقتصادی، اجتماعی و سياس�ی 
ش�ورای عالی امني�ت ملی هم کم�ک کردند، 
س�پاه و ارتش هم همکاری کردند  و این اتفاق 

خوب، رخ داد.
به گفت�ه مدیرعام�ل ش�رکت فرودگاه ها و 
ناوب�ری هوایی ای�ران، با ایجاد این ش�بکه 
هوایی گس�ترده، روزان�ه ميليارده�ا ليتر 
کاهش مصرف س�وخت در هواپيماهای دنيا 

رخ داده است.
مه آبادی مي گوید: یکی از خروجی های این 
دس�تاورد،  کوتاه سازی مس�يرهای هوایی 
است،  که همانطور که گفته شد موجب کاهش 
مص�رف س�وخت و کاهش مص�رف موتور و 
قطعات تایمی  هواپيما شده  و ارزش اقتصادی 

مطلوبی ایجاد کرده است.
مدیرعام�ل ش�رکت فرودگاه ه�ا و ناوبری 
هوایی ای�ران اظهارمي كن�د: کاهش مدت 
زمان استفاده از هواپيما با کوتاه شدن مسير 
و صرفه اقتصادی آن برای ایرالین ها از دیگر 
مزایای اجرای این پروژه بود؛ از س�وی دیگر 
اگر زمان ه�ای صرفه جویی ش�ده با کاهش 

مسير ها لحاظ شود، در واقع امکان  استفاده 
بيشتر از هواپيما در مسيرهای بيشتر فراهم 

می شود.
او با اش�اره به اینکه در فضای کشور راه های  
موازی زیادی ایجاد ش�ده اس�ت، ادامه مي 
دهد: پيش از این حتی یک راه هوایی موازی 
در کش�ور نبود، اما امروز در یکی از راه های 
اصلی نظير مسير خليج فارس به اروپا، چهار 
راه م�وازی داریم که ج�زو پرترافيک ترین 

فضاهای ما است.
مه آبادی مي افزاید: راه ه�ای موازی هوایی 
چندین مزیت دارد که مهم ترین آن  ارتقاي 
ایمنی است،  مثال ساده این راه هوایی موازی 
نظير همان  مقایسه راه یک بانده با بزرگراه و 
آزادراه است، البته در راه های هوایی  موازی، 

ارتفاعات متفاوت می شود.
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ای�ران اضافه مي كن�د: ارتقاي ایمنی، رش�د 
ظرفيت فضا و استفاده از استانداردهای باالی 
ناوبری، از مزایای این مسيرهای هوایی موازی 
است و از آن منظر که ایران چهارراه ترانزیتی 
دنيا محسوب می شود و موقعيت جغرافيایی 
مناسبی دارد، با رش�د خطوط هوایی و ایجاد 
خطوط موازی در فضای کشور شرایط مناسبی 

برای ایرالین های دنيا فراهم شد.

برش
تحول در توسعه راه هاي هوايي ايران



دانش و فن10اخبار
نجات درياچه اروميه

با هوشمند سازي آبياري

شارژر بي سيم تسال ارزان شد

مايكروسافت فقط تا دو سال 
از ويندوز ۷ پشتيباني مي كند

كنترل فشار خون
 با گوشي هوشمند

ايسنا| وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: 
با هوشمندس��ازي آبياري كشاورزي در منطقه 
درياچه اروميه ۳۵ درصد در مصرف آب كشاورزي 
صرفه جويي مي ش��ود كه بر اساس محاسبات، 
مي��زان آب صرفه جويي ش��ده از موجودي آب 
اين درياچه بيشتر خواهد بود.محمدجواد آذري 
جهرم��ي، وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات با 
بيان اينكه تحول ديجيتال در آذربايجان غربي 
به معناي نجات درياچه اروميه اس��ت، افزود: با 
استفاده از هوشمندسازي آبياري مي توان مشكل 
كمبود آب درياچه اروميه را رفع كرد و بنابر آمار 
وزارت جهاد كشاورزي با هوشمندسازي آبياري تا 
۳۵ درصد در مصرف آب صرفه جويي مي شود كه 
با احتساب مصرف ساالنه پنج ميليارد مترمكعب 
آب در بخش كش��اورزي اين استان در مجموع 
بيش��تر از ۱.۵ ميليارد مترمكعب صرفه جويي 
مي شود كه از مقدار كنوني آب در درياچه اروميه 
بيشتر است. آذري جهرمي با اشاره به اينكه اين 
موضوع يكي از دس��تاوردهاي تحول ديجيتال 
است، خاطرنشان كرد: ابزار اجرا، ارسال اطالعات، 
ذخيره اطالعات و پردازش اطالعات اين ش��يوه 
بايد به دست جوان ايراني، انجام و ساخته شود و 
اين به معناي ايجاد زمينه اشتغال از طريق تحول 
ديجيتال در آذربايجان غرب��ي و نجات درياچه 

اروميه است.

ورج| شركت تسال مي گويد شارژر بي سيم اين 
شركت براي استفاده با گوشي هاي هوشمند كه 
از ماه پيش عرضه شد، ارزان تر شده است. فروش 
اين ش��ارژر ي س��يم ابتدا با قيمت 6۵ دالر آغاز 
ش��د و حاال با يك تخفي��ف ۱۵ دالري به قيمت 
۵0 دالر به فروش مي رسد.تسال كه بزرگ ترين 
توليدكننده خودروهاي برقي در جهان است، در 
سال هاي اخير سرمايه گذاري زيادي براي توليد 
انواع باتري با ظرفيت زياد انجام داده و به تازگي در 
زمينه توليد انواع شارژر هم فعال شده است.شارژر 
بي سيم تسال براي شارژ باتري هاي تلفن همراه 
حداكثر 6000 ميلي آمپري قابل استفاده بوده و 
داراي خروجي ۵ واتي است. شارژر يادشده براي 
تسهيل استفاده مجهز به پرت هاي USB-C و 

USB-A نيز هست.

پي سي ورلد| مايكروسافت اعالم كرده است كه 
تنها تا سال ۲0۲0 ميالدي از نسخه سيستم عامل 

ويندوز ۷ پشتيباني خواهد كرد.
مايكروسافت به عنوان شركت توسعه و ارايه دهنده 
سيستم عامل محبوب و پرطرفدار ويندوز، به تازگي 
اع��الم كرده اس��ت كه س��ازمان هاي خاصي كه 
همچنان خواستار استفاده از نسخه هاي قديمي تر 
سيس��تم عامل ويندوز همچون نسخه ويندوز ۷ 
هستند، بايد با پرداخت مبلغي معلوم و مشخص، 
پشتيباني مايكروسافت را براي دريافت به روزرساني 

و وصله هاي امنيتي دريافت كنند.
مايكروسافت با انتشار بيانيه اي همچنين عنوان 
كرده است كه تنها تا دو سال آينده يعني ۲0۲0 
ميالدي از سيستم عامل ويندوز ۷ پشتيباني خواهد 
كرد و اين بدان معناست كه بعد از تاريخ مقرر، ديگر 
اقدام به ارايه و انتشار نس��خه هاي به روزرساني و 

وصله هاي امنيتي نخواهد كرد.
با اين حال، اين ش��ركت با اعالم يك ضرب االجل 
خطاب به آن دس��ته از شركت ها و سازمان هايي 
كه همچنان مي خواهند از نس��خه هاي قديمي 
ويندوز استفاده كنند، گفته كه با پرداخت مبلغي 
كه به صورت تصاعدي رش��د و افزايش مي يابد، 
قادر خواهند بود از پشتيباني مايكروسافت بهره 

مند شوند.
شبيه به همين اتفاق چند سال پيش براي ويندوز 
ايكس پ��ي ني��ز رخ داده بود و س��ازمان هايي با 
پرداخت هزينه هاي اضافي، پشتيباني اختصاصي 

مايكروسافت را دريافت كردند.

نيواطلس| محققان دانش��گاه ميشيگان برنامه 
تلفن همراهي تولي��د كرده اند كه پس از نصب بر 
روي گوشي آيفون مي تواند فشار خون افراد را اندازه 
گرفته و آن را تحت كنترل داشته باشد.اين برنامه با 
بهره گيري از قابليت لمس سه بعدي گوشي آيفون 
اپل يا ۳D Touch كه از زمان عرضه گوشي هاي 
آيفون 6 اس و 6 اس پالس در دسترس قرار گرفت، 
فشار خون هر كاربر را اندازه گيري مي كند.فناوري 
لمس سه بعدي به كاربر امكان مي دهد تا با اعمال 
فش��ار كم و زياد بر روي نمايشگر گوشي از طريق 
لمس آن دستورات متنوعي را به اجرا بگذارد.كاربر 
براي اولين استفاده از اين برنامه بايد انگشت اشاره 
خود را بر روي بخش مشخص شده از يك صفحه 
مستطيل شكل س��فيد قرار داده و اين صفحه را 
در زير قاب گوش��ي قرار دهد. با اين كار بخشي از 
نمايش��گر در كنار دوربين سلفي به عنوان محل 
قرار دادن انگشت در استفاده هاي بعدي مشخص 
مي شود. از اين به بعد كاربر بايد گوشي را در سطح 
قلب خود باال آورد و انگش��ت خود را در محل قرار 
دهد به گونه اي كه لنز دوربين هم پوشانده شود.با 
اين كار دوربين قادر به كشف جريان خون بوده و 
برنامه يادشده مي تواند فشار خون را اندازه بگيرد 
و در نهايت اطالعات مذكور از طريق اپليكيش��ن 
برنامه به نمايش درمي آيد.برنامه يادشده از دقتي 
نزديك به روش هاي آزمايشگاهي محاسبه فشار 
خون برخوردار است و انتظار مي رود استفاده از آن 

تا اواخر سال ۲0۱۹ ممكن شود. 

تعرفه هاي اينترنت در صدر شكايت كاربران

نارضايتي كاربران از گران شدن بسته هاي اينترنت
گروه دانش و فن| 

چندي پيش وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالعات 
اعالم ك��رد كه تعرفه و آنتن دهي در صدر ش��كايت 
م��ردم از اپراتورهاي موبايل قرار دارد . اين در حالي 
است كه ارسال پيامك هاي تبليغاتي نيز باعث آزار 

بسياري از كاربران شده است .
طبق بررس��ي و ش��كايت كاربران كه در سامانه ۹۵ 
رصد شده است مشخص شد كه بسياري از كاربران 
از عدم آنتن دهي و تعرفه ب��االي اپراتورهاي تلفن 
همراه در كشور ناراضي هستند و شكايت دارند، اين 
آمار در ۵ ماه نخست س��ال جاري از سايت شكايت 

مردمي رصدشده است .
اين آمار همچنان نشان مي دهد بسياري از مشتركان 
بابت بسته هاي تشويقي كه اپراتورها ارايه مي كنند 
دچار سردرگمي و نارضايتي هستند و بار ديگر بر اين 
نقد كه اطالعات مردم درباره تعرفه ها، سرويس ها و 
طرح ها پايين و اطالع رساني اپراتورها كافي نيست 

صحه مي گذارد. 
حت��ي با وجود اراي��ه آمار از ميزان پاس��خ گويي به 
شكايت ها، همواره برخي مشتركان ثبت شكايت در 
اين سامانه را بي حاصل يا پاسخ ارايه شده را بي فايده 
مي دانند كه نشان مي دهد ارتقاي كيفي پاسخ هاي 
ارايه شده و پيگيري ها يكي از نيازهاي ضروري اين 

سامانه است. 
حال با وجود بررس��ي اين مشكالت همچنان گاليه 
مشتركان موبايل از گران شدن بسته هاي اينترنت 
ادامه دارد و مش��تركاني كه فكر مي كردند در بازار 
رقابت��ي مي توانند اپراتور ديگ��ري را انتخاب كنند 
متوجه ش��دند كه انتخ��اب ديگر با هم��ان قيمت 

وجود ندارد.
بزرگ ترين تغيي��ر وقتي رخ داد ك��ه اپراتور اول به 
عن��وان اپراتور غالب بازار ترافيك رايگان ش��بانه را 
حذف كرد و س��پس اپراتور دوم بسته ها را به نوعي 
تعريف كرد ك��ه ديگر بس��ته ماهان��ه روزانه براي 
انتخاب نداشت و در پي اين تغييرات مشتركان كه 
قبال تصور مي كردند بازار رقابتي اس��ت و در صورت 

افزايش تعرفه توسط اپراتور، مي توانند سرويسي از 
اپراتورهاي ديگر انتخاب كنند متوجه شدند، شرايط 
در بازار به اصطالح رقابتي به گونه اي شده كه امكان 
انتخاب ديگري با همان قيمت وجود ندارد و ناگزير 

به افزايش پرداخت هستند.
اي��ن تغييرات ه��م اكنون ني��ز با اعم��ال تغييرات 
جديدي در نرخ بسته هاي اينترنت در هر ۳ اپراتور 

موبايل ادامه دارد.
مش��تركان اپراتور اول در كش��ور از حذف ترافيك 
رايگان ش��بانه گاليه دارند و از سوي ديگر از اينكه 
اپراتور قيمت بس��ته پرمصرف ماهانه را تغيير داده 

ناراضي اند.
بخش��ي از تعرفه ه��اي فعلي اي��ن اپراتور ش��امل 
بسته هاي ماهانه به شرح زير است؛ مشاهده ليست 

كامل بسته ها از اين لينك امكان پذير است. 
مشتركان اپراتور دوم به اينكه اين اپراتور ۵۳ بسته 
متعدد اينترنت دارد اما يك بسته حسابي يك ماهه 
براي مصرف مشتركان معمولي ندارد انتقاد دارند. 
تمامي بسته هاي يك ماهه ايرانسل شبانه و از ۲ تا ۷ 
صبح است و ارزان ترين بسته اي كه بتوان به عنوان 
بسته ماهانه استفاده كرد ۳.۵ گيگ با قيمت ۱6.۵ 
هزار تومان براي ۱۵ روز است كه هزينه يك ماه آن 

۳۳ هزار تومان مي شود.
بخش��ي از تعرفه ه��اي فعلي اي��ن اپراتور ش��امل 
بسته هاي ماهانه به شرح زير است؛ مشاهده ليست 

كامل بسته ها از اين لينك امكان پذير است. 
اما اپراتور س��وم تا پيش از اين، در خارج از گردونه 
رقابت با اپراتورهاي غالب به مشتركان خود سرويس 
مي داد و تعرفه هاي تقريبا بيش��تري نيز نس��بت به 
اپراتورهاي اول و دوم داش��ت كه اين رويه اخيرا تا 

حدي تغيير كرده است. 
اما با وجود اينك��ه پس از تغيير اخي��ر مديريت در 
رايت��ل، مش��تركان اي��ن اپراتور ش��اهد طرح هاي 
تش��ويقي زيادي در جهت جذب دوباره مش��ترك 
در رايتل بوده ان��د، اما آنها نيز از افزايش اخير تعرفه 

بسته هاي اينترنت موبايل بي گزند نمانده اند.

برخالف ۲ اپراتور بزرگ  كشور، اپراتور سوم نسبت 
به ديگران بس��ته ها و تعرفه هاي مناسبت تري براي 
كاربران دارد و اولويت جذب مخاطب و بازاريابي در 
اين اپراتور باعث شده فعال گزينه هاي بيشتري پيش 
روي كاربران براي انتخاب باشد. البته وضعيت رقابت 
بين اپراتورهاي اول و دوم و اصول بازاريابي اپراتورها، 
نشان مي دهد احتماال وضعيت طرح هاي تشويقي 

رايتل نمي تواند طوالني باشد.
به گزارش فارس، اگرچه افزايش تعرفه ها مشتركان 
را ناراضي مي كند اما طب��ق مقررات اين كار تخلف 
محسوب نمي ش��ود. زيرا در مقررات تعرفه گذاري 

سقف و كف تعرفه براي مقابله با گران فروشي و زير 
فروشي ديده شده اس��ت و اپراتورها در بازار رقابتي 
مي توانند در فاصله س��قف و ك��ف تعرفه مجاز، نرخ 
تعيين  كنن��د. تعيين بس��ته هاي اپراتورها به تاييد 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مي رسد 
و در صورت اعمال تغييرات گس��ترده در بسته هاي 
اراي��ه ش��ده، اپراتورها بايد ب��راي تغيي��رات نيز از 

رگوالتوري تاييديه بگيرند.
گران شدن بسياري از كاال و خدمات در شرايط فعلي 
اقتصادي به مشتركان فشار مضاعف وارد مي كند و 
از آن سو، بنگاه هاي اقتصادي نيز از افزايش هزينه ها 

در نتيجه همين فشار اقتصادي گاليه مي كنند.
عالوه بر اي��ن، در جهت مقابل گاليه مش��تركان از 
افزايش تعرفه بس��ته هاي اينترنت موبايل، اعتراض 
ش��ركت هاي ارايه دهن��ده اينترنت ثابت ش��نيده 
مي ش��ود كه به اپراتورها به دليل ارزاني تعرفه هاي 
اينترنت هم��راه اعت��راض مي كنند. فع��االن بازار 
اينترنت ثابت مي گويند كه تعرف��ه پايين اينترنت 
موبايل مشتركان ثابت را به سمت همراه سوق داده 
تا جايي كه كاربران ديگر تمايلي به خريد سرويس 
ثابت نداشته باشند و اينترنت موبايل به تهديد جدي 

براي تجارت اينترنت ثابت تبديل شده است.

نيواطلس |  با كمك بزرگ ترين پرينتر سه بعدي جهان 
يك سربازخانه موقت ۴6 متري در كمتر از ۲ روز ساخته 

شده است.
به نظر مي رس��د ساخت و س��از با پرينتر سه بعدي براي 
ارتش نيز كمك حال باشد. اين فناوري نوظهور قابل حمل 
و ارزان است و اگر سربازان بتوانند در مدت زمان كوتاه تر 
به سربازخانه هاي موقت ايمن دسترسي يابند، راحت تر 
زنده مي مانند.سازمان MCSC با توجه به اين موضوع، در 
اين اواخر يك نمونه از سربازخانه هاي سيماني را در كمتر 
از ۲ روز ساخته است.اين سربازخانه با بزرگ ترين پرينتر 

سه بعدي جهان ساخته شده است.
 MSCS سازمان Additove Manufacturing تيم
 I Marin Expeditionary Force ب��ا هم��كاري
سربازخانه موقت را در مركز تحقيقات و توسعه مهندسي 

ارتش در ايلينوي ساخته اند.
از اين پرينتر س��ه بعدي براي س��اخت يك سربازخانه 
موقت در ابعاد ۴6 متر مربع در ۴0 س��اعت استفاده شد. 
اين درحالي است كه بطور معمول ساخت چنين سازه اي 

از چوب با كمك ۱0 سرباز و طي ۵ روز انجام مي شود.
محققان فعاليت خود را با يك مدل رايانه اي و پرينتر 
سه بعدي آغاز كردند. براي ساخت سربازخانه موقت، 
سيمان از دماغه پرينتر سه بعدي بيرون آمده و ديوارها 
را س��اخت. هنوز مشخص نيست س��قف، پنجره ها و 
درها چطور اضافه مي شوند اما پيش بيني مي شود اين 

بخش ها بطور دستي ساخته و آماده مي شوند.
ارتش امريكا اكنون مشغول انجام تحقيقات بيشتري 
اس��ت تا اين فناوري را در ميدان جنگ به كار گيرد و 

فرايند ساخت را بهبود دهد.

فورچ�ون| تحليلگران برآورد كرده اند كه بالغ بر نيمي 
از جمعيت امريكا تا سال ۲0۱۹ ميالدي از اسپيكرهاي 

هوشمند استفاده خواهند كرد.
از آنجا كه س��ال گذش��ته ۲0۱۷ ميالدي سالي مملو از 
محصوالت جديد و ش��گفت انگيز در عرصه تكنولوژي و 
اشياي هوش��مند بود، يكي از بزرگ ترين رقابت ها ميان 
غول هاي تكنولوژي بر س��ر توليد و عرضه اسپيكرهاي 

هوشمند است.
اسپيكرهاي هوشمند به كاربران اين امكان را مي دهند 
تا درصورت داش��تن مش��غله وس��ائل خانگي خود را با 
دستورهاي صوتي كنترل كنند، به عنوان مثال، از وضعيت 
آب و ه��وا و جديدترين اخبار مطلع ش��ده، تايمر و زنگ 
هشدار براي خود تنظيم كنند يا با دوستان و خانواده خود 

تماس برقرار كنند.
با توجه به آنكه اياالت متحده امريكا بزرگ ترين كش��ور 
مصرف كننده اس��پيكرهاي هوشمند در جهان به شمار 
مي رود كه از اين محصوالت جديد و هوشمند استقبال 
بي نظيري كرده اند، حاال ب��ه تازگي تحليلگران فعال در 

 Adobe Analytics حوزه مديريت محصوالت شركت
با انتش��ار بيانيه اي پيش بيني كرده اند كه تا سال آينده 
ميالدي بيش از نيمي از كاربران امريكايي از اسپيكرهاي 

هوشمند بهره خواهند برد.
كالين موري��س، به عنوان يك��ي از اين كارشناس��ان و 
تحليلگ��ران در اين خصوص مي گوي��د: تكنولوژي هاي 
مختلف مي آين��د و پس از مدتي دل كاربران را مي زنند و 
مي روند، اما بهره گيري از اسپيكرهاي هوشمند و كنترل 
و انجام كارهاي مختلف با ارسال پيام و دستورات صوتي 
آمده است تا بماند و زندگي كاربرانش را متحول و تسهيل 

كند. به عقيده وي، بهره گيري اس��پيكرهاي هوشمند از 
صوت مي تواند برگ برنده اين گجت هوش��مند در بازار 
راكد محصوالت تكنولوژي به شمار برود و آن را در مدت 
زماني كوتاه تبديل به يكي از محبوب ترين و پرطرفدارترين 

محصوالت هوشمند كند.
بس��ياري از تحليلگران ب��ر اين باورند كه اس��پيكرهاي 
هوشمند س��ريعتر از ابزارهاي واقعيت مجازي و افزوده 
به رش��د خود ادامه داده و در س��ال ۲0۱۸ س��هم بسيار 
بيش��تري از بازار ابزارهاي هوش��مند و ديجيتال را از آِن 

خود خواهند كرد.
بر اساس آخرين آمارهاي منتشر شده، در حال حاضر بيش 
از ۳۲ درصد از كاربران امريكايي از يك اسپيكر هوشمند 
در خانه يا محل كار خود استفاده مي كنند و ۱6 درصد از 
آنه��ا نيز اعالم كرده اند كه قصد دارند آن را به زودي تهيه 
و خريداري كنند. از بهترين و محبوب ترين اسپيكرهاي 
هوشمند مبتني بر دستيارهاي صوتي مي توان به آمازون 
اكو، هوم پاد اپل، گ��وگل هوم ميني و ماكس و كورتاناي 

مايكروسافت اشاره كرد.

بزرگ ترين پرينتر سه بعدي جهان سربازخانه ساخت استقبال بي نظير از اسپيكرهاي هوشمند
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دريچه كاربر

اندرويد هدالين| اپليكيشن هاي پيام رسان با جذب 
۱.۳ ميليارد نفر كاربر فعال در روز توانسته اند از شبكه هاي 

اجتماعي پيشي بگيرند.
تحقيق��ات جدي��دي ك��ه به تازگ��ي انج��ام پذيرفته، 
نش��ان مي دهد كه كارب��ران بطور قاب��ل مالحظه اي از 
اپليكيشن هاي پيام رسان بيشتر از شبكه هاي اجتماعي 
نظير فيس بوك يا حتي سرويس هاي پست الكترونيك 
نظي��ر اي ميل ياه��و، جي ميل گوگل و مايكروس��افت 
اوت لوك اس��تفاده مي كنن��د؛ به گونه اي كه ش��ركت 
تحقيقاتي SEMrush در گزارش خ��ود عنوان كرده 
است كه پيام رسان ها توانسته اند ۱.۳ ميليارد كاربر فعال 
در روز را به س��مت و سوي خود جذب كنند كه اين خود 
نشانه واضحي بر محبوبيت و كاربردي بيشتر پيام رسان ها 

در مقايسه با شبكه هاي اجتماعي است.
بسياري از تحليلگران فعال در حوزه فناوري بر اين باورند 
كه پيام رسان ها موفق شده اند شبكه هاي اجتماعي را به 
عنوان بزرگ ترين رقباي قدرتمند خود پشت سر بگذارند 

و كاربران بيشتري را به سمت خود بكشانند.
البته به عقيده آنها، استفاده و محبوبيت بيشتر پيام رسان ها 
مرهون ماهيت كامال متفاوت آنهاس��ت، به گونه اي كه 
كاربران به منظور اس��تفاده روزانه و لحظه به لحظه خود 
براي ارتباط با دوستان، همكاران و اعضاي خانواده خود 
مجبورند از آنها استفاده كنند و همين امر نيز موجب شد 
تعداد آن دس��ته از كاربراني كه از شبكه هاي اجتماعي 
و ساير س��رويس هاي اينترنتي نظير پست الكترونيكي 

استفاده مي كردند، به شدت رو به افول و كاهش برود.

ورج| شركت كوالكوم تراشه تازه اي را براي استفاده در 
ساعت هاي هوشمند عرضه كرده كه هم كم مصرف است 
و هم از قدرت پردازش بااليي نسبت به نمونه هاي قبلي 

برخوردار است.
كوالكوم آخرين بار دو س��ال و نيم قبل تراشه جديدي را 
براي اس��تفاده در ساعت هاي هوش��مند عرضه كرد و از 
آن زمان ساعت هاي هوشمند اندرويدي پيشرفت قابل 
مالحظه اي داش��ته اند، اما از نظر سخت افزاري محدود 

مانده اند.
تراش��ه جديد كه Snapdragon Wear ۳۱00 نام 
دارد، عمر باتري س��اعت هاي هوش��مند را هم افزايش 
مي دهد و لذا مدت زمان روشن ماندن نمايشگرهاي اين 

ساعت ها افزايش مي يابد.
همچني��ن ي��ك پردازن��ده ثانوي��ه ك��م مص��رف به 
Snapdragon Wear ۳۱00 اضافه شده تا ساعت 
هوش��مند مذكور بتواند در زماني كه فرد از آن استفاده 
نمي كن��د حداقل فعاليت هاي مورد ني��از را انجام دهد. 
پردازنده مذكور حس��گر ساعت را هم فعال نگه مي دارد 
و مص��رف برق آن ت��ا ۲0 برابر كمت��ر از پردازنده اصلي 

Snapdragon Wear ۳۱00 است.
با استفاده از اين تراشه ساعت هاي هوشمند به مدت بيش 
از يك روز نيازي به شارژ باتري نخواهند داشت و در صورت 
استفاده مداوم از س��اعت هم عمر باتري آنها تا ۵ ساعت 
بيش��تر خواهد بود. با اين تغييرات شركت هاي سازنده 
ساعت هاي هوشمند مي توانند از باتري هاي كوچك تري 

استفاده كنند و لذا اين ساعت ها باريك تر خواهند شد.

ورج| اخيرا گوگل به منظور تسهيل تجربه كاربران 
از گش��ت و گذار و مس��افرت در ش��هرهاي مختلف 
 Touring Bird جهان ابزار جديدي را تحت عنوان

معرفي كرد.
به نظر مي رس��د كه غول هاي تكنولوژي نظير شركت 
گوگل اخي��را تمركز وي��ژه اي بر روي توس��عه ابزار و 
تجهيزات مرتبط با توريسم، س��فر و گشت و گذار در 
جهان گذاشته است، به گونه اي كه ابزار جديدي را تحت 
عنوان Touring Bird در دسترس كاربران قرار داده 
است تا آنها بتوانند با بهره گيري از آن تجربه لذت بخش 

و بهتري را از مسافرت هاي خود داشته باشند.
اين اب��زار تورهاي مس��افربري، فعاليت هاي محبوب 
گردشگران و مقاصد توريستي شگفت انگيز و زيبا را در 
دسترس تمامي كاربران اينترنت و عالقه مندان به اين 
حوزه قرار مي دهد. كاربران همچنين در اين فهرست 
قادر خواهند بود فيلترهاي مختلف��ي را از نظر زمان، 
قيمت، سياست هاي لغو و غيره وضع كنند تا اين ابزار 
بتواند گزينه هاي مناسب تري را در اختيار آنها بگذارد.

البته اكنون تنها تعداد محدودي از شهرهاي جهان در 
اين وب سايت و ابزار گوگل وجود دارند كه از مهم ترين 
آنها مي توان به شهرهاي پراگ، تورنتو، شيكاگو، اورالندو 
و آمس��تردام اشاره كرد كه اغلب ش��هرهاي اروپايي و 

امريكايي هستند و زبان آن نيز انگليسي است.
گفته مي ش��ود متخصص��ان گوگل ب��ا بهره گيري از 
اطالع��ات جامع و همچنين داده ه��اي افراد محلي و 
بومي در سراسر جهان به توسعه اين ابزار پرداخته اند. 

نيواطلس| بس��تن چمدان روي باربندهاي خودرو 
هميشه يك مشكل عمده بوده است، زيرا چمدان هاي 
بزرگ معموال به درستي  روي باربندها محكم نمي شوند 

و از روي آنها سر مي خورند.
اما توليد چمدان هاي ويژه باربن��د براي نصب بر روي 
س��قف خودروها مي تواند اين وضعي��ت را تغيير دهد 
و س��فرهاي خانوادگي را به تجربه ل��ذت بخش تري 

مبدل كند.
شركت لوگا چمدان هاي سبك آئروديناميكي را توليد 
كرده كه بر روي باربند قفل مي شوند و بدون هيچ گونه 
مشكلي براي ساعت ها حمل و نقل بر روي سقف خودرو 

مناسب هستند.
هر يك از اين چمدان ه��ا كه در قالب چهار چمدان در 
كنار هم ب��ر روي باربند قرار مي گيرن��د ۳.6 كيلوگرم 
وزن دارند و ظرفيت هر يك از آنها ۷0 ليتر اس��ت. اين 
چمدان ها داراي چرخ و دسته متحرك و قفل پيشرفته 
نيز هستند و بطور مس��تقل و عادي نيز قابل استفاده 

هستند.
اما نكته مهم اين است كه هر كدام از اين چمدان ها بر 
روي يك باربند آلومينيومي مستقل نيز قرار گرفته و 
مورد استفاده خواهند بود. ش��ركت سازنده مي گويد 
باربند اين چمدان ها بر روي انواع وسايل نقليه قابل نصب 
خواهد بود. چمدان ها و باربند لوگا ضد آب هستند و باران 
به درون آنها نفوذ نمي كند. بدنه پالستيكي تقويت شده 
ه��م از محتواي داخلي هر چمدان در برابر نور ش��ديد 

خورشيد و اشعه ماوراء بنفش حفاظت مي كند.

س�ي نت | به گفته متخصصان امنيتي، اپليكيشن 
پرطرف��دار Dr. unachiver به اطالعات كاربران 
اپل در رايانه هاي مك دسترسي پيدا كرده و آنها را به 

سرورهاي نامعلومي ارسال كرده است.
با توجه به آنكه اين روزها حريم خصوصي و محافظت 
از اطالعات ش��خصي كاربران در فض��اي مجازي از 
اهميت بس��زايي برخوردار ش��ده است، متخصصان 
فع��ال در حوزه امنيت س��ايبري به تازگ��ي با انجام 
بررسي هاي متعددي سعي دارند عالوه بر متذكر شدن 
به شركت هاي توس��عه دهنده اپليكيشن، نرم افزار و 
سيستم عامل، به كاربران نيز هشدار دهند كه براحتي 
به هر اپليكيشني اعتماد نكنند و اطالعات شخصي 
خود را در معرض سوءاس��تفاده هكره��ا و مجرمان 

سايبري قرار ندهند.
حاال كارشناس��ان امنيتي به تازگي از آسيب پذيري 
و ضعف امنيتي نرم افزار محب��وب و پرطرفداري كه 
Dr. unachiver نام داشت و به منظور بازگشايي 
فايل هاي زي��پ مورد كاربرد كارب��ران مك اپل قرار 
مي گرفت، پرده برداري كرده اند كه نشان مي دهد به 
خيل عظيمي از اطالعات ذخيره ش��ده كاربران اين 
رايانه ها دسترس��ي پيدا كرده و آنها را به س��رورهاي 

نامعلوم و نامشخصي ارسال مي كرده است.
با اينكه فروشگاه هاي اينترنتي نظير مك استور قوانين 
و مقررات س��خت گيرانه و پيچيده اي دارند، كاربران 
موظف هستند كه دسترسي هاي اپليكيشن هاي نصب 

شده خود را بررسي و در صورت لزوم، محدود كنند.

پيام رسان ها از شبكه هاي 
اجتماعي جلو زدند

قدرتمندترين تراشه جهان 
براي ساعت هاي هوشمند

گوگل ابزار جديدي براي 
گردشگران معرفي كرد

چمدان هايي كه از روي باربند 
سر نمي خورند

اطالعات كاربران رايانه هاي 
اپل به سرقت رفت

رويداد



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها
 راه اندازي بنياد اميركبير 

در زادگاهش

پايان مرمت چاه خانه باغستان 
سنتي قزوين

دست باند كالهبرداري تصادفات 
صوري و ساختگي رو   شد

اراك|خان��ه پدري ميرزا تقي خ��ان اميركبير در 
روستاي هزاوه اراك، تملك و بازسازي شده و بنياد 
اميركبير در زادگاهش راه اندازي مي شود. مديركل 
ميراث فرهنگي اس��تان مركزي از راه اندازي بنياد 
اميركبير در زادگاه اين شخصيت تاريخي خبر داد 
و گفت: گرچه اميركبير سن بااليي نداشت و اجازه 
عمر طوالني به او ندادند و كمتر از چهار س��ال عمر 
صدارت وي بود، اما سال ها و قرن ها مي گذرد كه نام 

وي بر تارك اين كشور و دنيا مي درخشد.
حسيني افزود: اميركبير شخصيت بزرگي است كه 
در دوران صدارت خود اصالحات عظيمي انجام داد 
كه در تاريخ ماندگار است؛ از اين رو افتخار مي كنيم 
كه زادگاه اين ش��خصيت بزرگ، روس��تاي هزاوه 

شهرستان اراك است.

شهركرد|مديرعامل شركت توزيع نيروي برق 
استان چهارمحال وبختياري از عزاداران حسيني 
و مسووالن هيئت ها خواست حين برپايي تكايا و 

عزاداري، اصول ايمني را رعايت كنند.
مجيد فرهزاد ضمن تسليت فرارسيدن ماه محرم 
بر رعايت اصول ايمني در مس��اجد، حسينيه ها 
و هيات هاي ع��زاداري تاكيد كرد و گفت: نصب 
تجهيزات عزاداري به تاسيسات شبكه هاي برق، 
خطر بروز حوادث را در پي دارد.او با اشاره به اينكه 
شبكه هاي برق رساني عايق نيستند، افزود: نزديك 
كردن اجسام به حريم شبكه هاي برق  رساني به 
منظور برپايي تكايا و نصب داربس��ت، خطر برق 
گرفتگي و ايجاد حادثه را تشديد مي كند.فرهزاد 
با تاكيد بر اينكه پايه ها و تجهيزات برق رس��اني 
محل مناسبي براي نصب پرچم و وسايل عزاداري 
نيست، از مسووالن هيئت ها خواست به منظور 
حفظ جان خود و ساير شهروندان و جلوگيري از 
وقع حوادث ناگوار، از نصب هرگونه تجهيزات به 

پايه ها و تاسيسات برق رساني خودداري كنند.

 نصب تجهيزات عزاداري
به تاسيسات   برق خطرناك است

ورود به مناطق سرسبز مازندران 
پولي شود

ساري|دبير شبكه تشكل ها و سمن هاي محيط 
زيست منابع طبيعي مازندران گفت: براي تامين 
بودجه مديريت پس��ماند مي توان از مسافران و 
گردشگران براي ورود به مناطق سرسبز عوارض 
دريافت كرد. داريوش عبادي با اش��اره به اينكه 
بنا به نظر مس��ووالن كمبود اعتبارات در بخش 
پس��ماند و مديريت آن چالش اصلي اين حوزه 
است، اظهار كرد: متاسفانه طي چند سال گذشته 
اقداماتي كه در حوزه پس��ماند انجام مي شد به 
دليل نبود بودجه در سطح شهرداري ها متوقف 
ش��ده است. دبير شبكه تش��كل ها و سمن هاي 
محيط زيست منابع طبيعي مازندران ادامه داد: 
برخي از مسووالن در يك برهه اي  از زمان ظهور 
پيدا كرده و اقداماتي در اين راستا انجام مي دهند 
اما مديريت پسماند در مازندران برعهده اشخاص 
است و ما هنوز اين موضوع را در يك پالن مديريتي 

ثابت در استان تعريف نكرده ايم.

قزوي�ن| به دنبال اجراي طرح س��اماندهي و 
مرمت يكي از چاه خانه هاي باغس��تان سنتي 
قزوين واقع در محل »ميان سامان لوته« توسط 
ميراث فرهنگي، صنايع  دس��تي و گردشگري 
اس��تان قزوين، پروژه مرمت اين بناي تاريخي 
به پايان رسيد. به گزارش روابط عمومي ميراث 
فرهنگي قزوين، محمدعلي حضرتي مديركل 
ميراث فرهنگي، صنايع  دس��تي و گردشگري 
اس��تان قزوين ضم��ن اعالم اين خب��ر گفت: 
بناهايي با عن��وان »چاه خانه« در داخل باغات 
س��نتي قزوين با ش��اخص هاي ويژه به لحاظ 
كارب��ري و تأمين نيازهاي باغدار و باغس��تان، 
جزو ميراث ارزشمند معماري سازگار با اقليم 

طبيعي به شمار مي روند.

اراك|دادستان ساوه از دس��تگيري افرادي 
كه با انجام تصادفات ص��وري و با تباني با اداره 
موصوف برگه كارشناس��ي تعيين ديه دريافت 

مي كردند، خبر داد. 
عليپور دادس��تان عمومي و انقالب شهرستان 
ساوه گفت: افرادي با تشكيل باندي چند نفره 
با خريد ماش��ين هاي با كاركرد و سال ساخت 
باال و در س��اعات پاياني شب و خلوتي جاده ها 
نسبت به واژگوني خودروي خود اقدام و خود را 

مصدوم جلوه مي دادند.
او افزود: پس از رس��يدن گزارش��ات متعدد از 
س��وي بيمه ايران مبني بر اخ��ذ ديه جراحت 
تصادف��ات و دق��ت قضاي��ي ص��ورت گرفته، 
مش��خص ش��د اين افراد پس از ايراد جراحت 
س��طحي خود، به بيمارستان مراجعه و پس از 
آن به پزش��كي قانوني يكي از شهر هاي غربي 
كش��ور مراجعه و با تباني با اداره موصوف برگه 

كارشناسي تعيين ديه دريافت مي كردند.

خريدموادغذاييوكاالهاياساسيتوسطاتباعبيگانهدرشهرهايمرزيكنترلميشود

ممنوعيت خروج كاالهاي اساسي از مريوان

تقديربهدليلنقشكليديدرتوسعهزيرساختهاياستان

بنگاه ها|
ط��ي هفته هاي اخير اخب��ار دامن��ه داري درباره خريد 
كاالهاي اساسي توسط اتباع برخي كشورهاي همسايه 
در مناطق مرزي در برخي رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي 
منتش��ر شدند كه نش��ان مي داد اين روند سبب كمبود 
اين اقالم مصرفي در مناطق مرزي ش��ده است. اخباري 
كه روز گذش��ته با اعالم خبر ممنوعيت خروج كاالهاي 
اساسي توسط فرماندار مريوان و متعاقب آن ورود مدير 
كل مرزي وزارت كشور به ماجرا و هماهنگي دستگاه ها 
و ارگان هاي مختلف اقتصادي براي مقابله با يك چنين 

تضييع آشكاري ابعاد و زواياي تازه اي پيدا كرد.
بر اساس اعالم مسووالن اجرايي و بر اساس دستور صريح 
حيدري معاون مرزي وزارت كشور از اين پس ليستي از 
مهم ترين اقالم حمايتي با هماهنگي تشكل هاي اقتصادي 
تهيه خواهد ش��د تا جلوي خروج اي��ن اقالم حمايتي از 

كشور گرفته شود. 
 اق��الم و كاالهايي ك��ه دولت با هدف حمايت از اقش��ار 
آسيب پذير، سوبسيدهاي قابل توجهي را براي آنان در نظر 
مي گرفت به جاي قرار گرفتن در سفره شهروندان ايراني، 
راهي س��بد مصرفي خانواده هاي عراقي مي ش��د تا اين 
پرسش در اذهان عمومي شكل بگيرد كه چرا مسووالن 
ايراني براي جلوگيري از هدررفت سرمايه هاي كشور اقدام 

عاجلي انجام نمي دهد؟ 
هرچند از گذشته هاي دور مناسبات تجاري و اقتصادي 
متنوعي ميان مرزنش��ينان ايراني و ساكنان كشورهاي 
همسايه وجود داشت اما اين بار نوسانات ارزي و كاهش 
براب��ري ارزش ريال با ارزهاي رايج در س��اير كش��ورها، 
شهروندان كشورهاي همسايه از جمله عراق كه با ايران 
در وضعيت لغو رواديد هس��تند را بر آن داشت تا با هدف 
برداشت س��ود بيش��تر از كاالهاي حمايتي در ايران به 
عنوان گردشگر وارد كشورمان شده و ظرف چند ساعت 
دامنه وسيعي از كاالهاي اساس��ي بازارهاي ايران را كه 
بطور س��نتي با حمايت سوبس��يدي عرضه مي شوند را 
خريداري و با خود به آنس��وي م��رز انتقال دهند. فعل و 
انفعالي كه چنانچه هر چه سريع تر بايد براي آن چاره اي 
انديشيده شود در ادامه آسيب هاي فراواني را به اقتصاد 

كشور وارد مي كنند.

 جلوگيري از خروج كاالهاي اساسي
 چ��راغ اول اظهارنظرها در خصوص مش��كالت خروج 
كاالهاي اساس��ي از مريوان را فرماندار اين شهر روشن 
كرد. محمد شفيعي فرماندار مريوان نخستين بار شامگاه 
دوشنبه )19شهريور ماه( در كارگروه توسعه صادرات و 
شوراي ساماندهي مبادالت ارزي با اشاره به ورود تعداد 

زيادي مسافر از مرز باش��ماق به مريوان اظهار كرد: »در 
چند هفته گذشته روزانه 2 هزار و 300 نفر از كشور عراق 
وارد مريوان شده اند كه اكنون بطور ثابت حدود يك هزار 
و 100نفر مس��افر در روز بوده اس��ت. با خريدهاي زياد 
روزانه اين مسافران و بازگشت دوباره به عراق، كاالهاي 
اساس��ي زندگي در مريوان ناياب شده و بحران جدي در 
حال شكل گيري است.«محمد شفيعي يك روز بعد دوباره 
در گفت وگو با ايس��نا،  اظهار كرد: از امروز )سه شنبه( به 
گمرك و نهادهايي كه با اين مس��اله در ارتباط هستند، 
اع��الم كرديم كه از خروج هر نوع كاالي اساس��ي اعم از 
روغن، برنج و ساير اقالم اساسي كه با معيشت مردم ارتباط 

دارند، جلوگيري شود.
او ضمن تاكيد بر ضرورت احترام ب��ه مهمانان عراقي از 
سوي مردم مريوان، افزود: چون ارتزاق مردم مريوان براي 
ما اولويت دارد، ضمن احترام به مهمانان و گردش��گران 
عراقي، از امروز براي خروج كاالهاي اساسي ممنوعيت 
قائل شديم.فرماندار مريوان با اشاره به اينكه كارگروهي 
براي رسيدگي به اين وضعيت تشكيل شد، عنوان كرد: 
اين تصميم امروز كتبا به گمرك ابالغ شده و از امروز رسما 
اجرا مي شود و اجازه نخواهيم داد ارتزاق مردم مريوان به 
هيچ عنوان از شهرستان خارج شود. او در خصوص افزايش 
قيمت كاال در مريوان هم اعالم كرد: افزايش قيمت كاال در 
مريوان ارتباطي به اين موضوع ندارد و بازرسين سازمان 
صنعت، معدن و تجارت كردستان بايد بازديدهاي دوره اي 
خود را انجام دهند و مجمع امور صنفي هر شهرستان بايد 
وظيفه خود را انجام داده و تعزيرات هم در اين زمينه ورود 

كند تا از اين افزايش قيمت ها جلوگيري شود.

 ليس�ت كاالهاي اساسي به ستاد تنظيم بازار 
كردستان اعالم شود

بعد از اظهارنظر صريح فرماندار مريوان و روش��ن شدن 
تبع��ات موضوع، پاي مدير كل مرزي وزارت كش��ور نيز 
به ميان اين پرونده اقتصادي باز شد؛ حيدري خطاب به 
فرماندار مريوان اعالم كرد: فرماندار كاالهاي مورد نياز اين 
شهر را به استانداري كردستان اعالم كند تا ستاد تنظيم 

بازار استان مانع خروج اين كاالها شود.
شهريار حيدري درباره اظهارات فرماندار مريوان گفت: 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت و س��تاد تنظيم بازار 
مش��خص مي كنند كه چه كاالهايي استراتژيك بوده و 
نبايد از كش��ور خارج شود. وزارت صنعت و ستاد تنظيم 
بازار اين كاالها را به وزارت كش��ور معرفي كرده و ما هم 
ليست اين كاالها را در اختيار استانداري هاي استان هاي 
مرزي، گمرك، مرزباني و نيروي انتظامي قرار مي دهيم 

كه آنها مراقبت كند كه اين كاالها از مرزها خارج نشود.

او در ادامه افزود: خروج كاال از كشور مقررات و چارچوبي 
دارد كه در حال حاضر مراقبت مي ش��ود كه اگر كااليي 
از كش��ور خارج مي ش��ود، طبق قانون باشد. ما مراقبت 
مي كنيم كه حتي يك كاالي استراتژيك از كشور خارج 
نشود . ما ليست كاالهاي استراتژيكي كه وزارت صنعت، 
و ستاد تنظيم بازار مش��خص كرده را به استانداري هاي 
اس��تان هاي مرزي، ني��روي انتظام��ي و مرزباني اعالم 
كرده ايم. بطور مثال اكنون به ما اعالم ش��ده اس��ت كه 
گوش��ت يا برنج نبايد از كشور خارج ش��ود و ما هم مانع 
خروج اين دو كاال ش��ده ايم. تا اين لحظه ما مانع خروج 
هر كااليي كه به عنوان كاالي استراتژيك يا اساسي به ما 

معرفي شده است، شده ايم.
حيدري درباره خروج كااله��اي مورد نياز مردم مريوان 
گفت: ممكن اس��ت در اين ش��هر چند كاال م��ورد نياز 
مردم باشد ولي هنوز ستاد تنظيم بازار درباره اين كاالها 
تصميم گيري نكرده اس��ت بنابراين فرمان��دار مريوان 
مي تواند درخواس��ت خود را به ستاد تنظيم بازار استان 
كردستان اعالم كند تا اين ستاد راسا در مورد اين كاالها 

تصميم گيري كند.

  اهالي اقتصاد چه مي گويند؟
در كن��ار اظهارنظرهاي مس��ووالن اجراي��ي تعدادي از 
رييس��ان اتاق اصناف در مناطق مرزي ضمن تاييد خبر 
خريد مواد غذايي توسط اتباع كشورهاي همسايه تحت 
عنوان گردش��گر، اعالم كردند كه به كمك مس��ووالن 
و مام��وران گم��رك بالفاصله با اين موض��وع برخورد و 
شرايط كنترل ش��د. كوروش كوهزاد رييس اسبق اتاق 
اصناف خرمشهر از جمله اين چهره هاي اقتصادي است 
كه در گفت وگو با ايرنا مي گويد: پس از اينكه مقرر ش��د 
گردش��گران عراقي مي توانند بدون ويزا به ايران س��فر 
كنند، سفر شهروندان عراقي به كشورمان چندين برابر 
رش��د داشت و شاهد حضور گس��ترده آنها در شهرهاي 
مرزي خرمشهر بوديم. نوس��ان نرخ ارز و افزايش قيمت 
دالر س��بب افزايش قدرت خريد گردشگران عراقي شد 
و گزارش هاي رس��يده حاكي از خريد كاالهاي اساسي 
توسط آنان داش��ت. اين رويه تا چند روز ادامه داشت اما 
با پيگيري مس��ووالن، خروج اين كاالها از مرز ممنوع و 
تالش شد با نصب بنر به زبان هاي عربي در سطح شهر، 
اطالع رس��اني الزم انجام شود. او بيان كرد: از آنجايي كه 

مسابقات ورزشي و همايش هاي متعددي در سطح استان 
برگزار مي شود، مسووالن سهميه سبد كاالي اساسي و 
غذايي تعيين كردند تا مشكلي در اين زمينه وجود نداشته 
باشند. اكنون خروج مواد غذايي و كاالهاي اساسي با دقت 
در گمرك انجام مي شود براي نمونه خروج ماهي از اين 
مرز كنترل مي شود. نعمت حيدرزاده رييس اتاق اصناف 
ماكو نيز در پاسخ به اين ابهامات گفت:  ماكو با سه كشور 
هم مرز است و بسياري از همسايگان براي خريد وارد اين 
منطقه مي شوند. او با تاييد خبر خريد مواد غذايي توسط 
گردشگران خارجي افزود: خروج كاالهاي اساسي توسط 
گردشگران خارجي در منطقه وجود دارد اما بالفاصله با 
كمك گمرك بازرگان، ممنوعيت هاي الزم براي خروج 
اين كاالها انجام ش��د.مجموعه اين اخبار و رويدادهاي 
نش��ان مي دهد كه بعد از خروج ترامپ از برجام و فش��ار 
اقتصادي عليه كش��ورمان شرايط جديدي بر مناسبات 
ارتباطي و اقتصادي ايران و كش��ورهاي همسايه حاكم 
شده كه ضروري است براي حفظ منافع ملي و جلوگيري 
از افزاي��ش خروج برخي كاالهاي اساس��ي از اين مرزها 
قوانين جديد اتخاذ يا نظارت هاي دقيق تري اعمال شود..

بهرام سبحاني مديرعامل فوالدمباركه و خانم سميه 
محمودي نماينده مردم شهرس��تان هاي شهرضا و 
دهاقان در مجلس ش��وراي اس��المي در ديداري به 
گفت وگ��و و تب��ادل نظر پيرام��ون آخرين وضعيت 

اقتصاد و صنعت در سطح ملي و استاني پرداختند.
در اي��ن دي��دار مديرعامل ش��ركت فوالدمباركه با 
مروري بر آخرين وضعيت عملكردي ش��ركت فوالد 
مبارك��ه، از باالترين توليد در طول تاريخ 2۵ س��اله 

بهره برداري اين شركت خبر داد. ايشان اين نتايج را 
در س��خت ترين شرايط ناشي از فشارهاي خارجي و 
محدوديت هاي جدي تامين آب و برق شبيه معجزه 
دانس��ت و همت كاركنان و تدبير مدي��ران را عامل 

اصلي اين توفيقات ناميد.
بنا بر اين گزارش، خانم س��ميه محمودي، نماينده 
مردم ش��ريف ش��هرضا و دهاقان گفت: در ش��رايط 
دش��وار اقتصادي كشور، مشاهده اين موفقيت ها در 

بزرگ ترين بنگاه صنعتي كشور اميدبخش و ارزش 
آفرين است و دليلي بر مديريت هوشمندانه و تالش 
فراگير تك تك كاركنان و مديران اين شركت است. 
همچنين در اين مراس��م لوح تقدي��ر نماينده مردم 
شريف ش��هرضا و دهاقان به جهت اهتمام به ايفاي 
نقش در حوزه مس��ووليت هاي اجتماعي و توس��عه 
زير س��اخت هاي اس��تان تقديم مدير عامل شركت 
فوالد مباركه شد.در بخش��ي از متن اين لوح تقدير 
آمده اس��ت: » بدون هيچگونه شك و ترديدي نقش 
تاثيرگذار صنايع مادر و به ويژه مجتمع توليدي تحت 
مديريت حضرتعالي در بستر هاي اقتصادي استان و 
كش��ور غير قابل انكار و آثار و بركات تالش صادقانه 
حضرتعالي و نيروهاي تحت امر در اقصي نقاط ايران 

اسالمي كامال مشهود و قابل ستايش است.
 اينجان��ب بر خ��ود وظيفه مي دان��م از عنايات ويژه 
حضرتعالي در اثر بخش��ي امور عمراني استاني و به 
ويژه عمليات تعريض دوبانده كردن جاده ش��هرضا 
مباركه تشكر و قدرداني و از بهره برداري و افتتاح اين 
پروژه در آينده اي نه چندان دور در معيت حضرتعالي 

اظهار خشنودي نمايم.«

استقرار80هزارخانوارعشاير
درمناطققشالقيخوزستان

حمايتازصنعتچاپباعث
رونقسايرصنايعميشود

تالشبرايبدبينكردنمردم
ايرانوعراقنسبتبههم

آياجامعههتلدارانزيرمجموعه
ميراثقرارخواهدگرفت

ساختاسكلهكانتينري
بااعتبار۹0ميلياردتومان

Wed. Sep12. 2018   چهار شنبه  21 شهريور 1397   2  محرم 1440  سال پنجم    شماره   1196 

ارايهبستههايساعتياينترنتتوسطهمراهاول

هم��راه اول از ارايه بس��ته هاي س��اعتي صبحانه در 
بسته هاي اينترنت خود خبر داد.

به گ��زارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات 
س��يار اي��ران، هم��راه اول در ط��رح جدي��د خود، 
بس��ته هاي متنوع اينترنت صبحانه )۶ صبح تا 12 
ظه��ر( در بازه ه��اي زماني هف��ت روزه و يك ماهه 
براي اس��تفاده مش��تركين دايمي و اعتباري ارايه 
مي دهد. مشتركين مي توانند اين بسته ها را از طريق 

درگاه USSD، در ليس��ت سرويس هاي سرشماره 
#2۷2*100* مشاهده و فعال كنند. 

امكان فعالسازي همزمان بسته  هاي صبحانه با ساير 
بسته هاي اينترنت وجود داش��ته و اين بسته ها فاقد 

تمديد خودكار حجمي و يا زماني هستند.
 همراه اولي ها مي توانند براي كس��ب اطالعات بيشتر 
در خصوص بسته هاي جديد و نحوه خريد آنها به پرتال 

اين اپراتور به نشاني www.mci.ir مراجعه كنند.

خوزس�تان|مديركل 
امور عشايري خوزستان 
از استقرار 80 هزار خانوار 
عشاير در مناطق قشالقي 
اس��تان تا اواي��ل مهرماه 

سال جاري خبر داد.
عليرحم كريمي، مديركل 
امور عشايري خوزستان با اشاره به آغاز كوچ عشاير 
به مناطق قشالقي اس��تان در مقايسه با سال هاي 
گذش��ته بيان كرد: بروز برخي مشكالت در تامين 
آب و علوفه در مناطق ييالقي س��بب ش��د عشاير 
براي كوچ به مناطق قش��القي خوزس��تان 2 هفته 

زودتر بار سفر ببندند.
وي استفاده از كاميون و وانت بار را وسيله جابه جايي 
عش��اير از اس��تان هاي اصفه��ان و چهارمح��ال و 
بختياري به مناطق قش��القي خوزس��تان عنوان 
كرد و اظهار داش��ت: به دليل اينكه ميان بندهايي 
كه پيش تر در مس��ير كوچ عشاير بوده در دهه هاي 
اخير تصرف و يا به روستا تبديل شده اند باعث شده 
عشاير در مس��ير كوچ امكان ارتزاق نداشته باشند.
كريمي، سرعت بخشيدن به تامين نيازهاي عشاير 
را بدليل استفاده آنها از خودرو را ضروري دانست و 
اذعان كرد: به همين دليل تيم هاي خدمات رساني 
امور عش��ايري در مناطق اسكان عشاير در مناطق 
شمال و شمال شرق استان براي تامين نياز آنها به 

آب و بخشي از علوفه مستقر شده اند.

قزوين|نماينده قزوين 
در مجلس ده��م معتقد 
اس��ت: در صورت حمايت 
از صنعت چ��اپ و اعطاي 
تسهيالت مناسب مي توان 
ضمن افزايش درآمدزايي 
اين صنعت به رونق س��اير 
صنايع مانند بسته بندي كمك كرد.به گزارش ايلنا، 
سيده حميده زرآبادي در هشتمين جشنواره صنعت 
چاپ استان قزوين گفت: جايگاه صنعت چاپ باال است 
و تحول در عرصه صنعت را بايد حاصل تكنولوژي روز 
آن دانست. صنعت چاپ به پويايي صنعت بسته بندي 
هم كمك مي كند و اگر بتوانيم از اين صنعت حمايت 
كنيم به رونق اشتغال و صنايع ديگر هم كمك مي كند. 
در س��ال 90 شوراي سياس��ت گذاري صنعت چاپ 
تشكيل اما مدتي بعد منحل شد و امروز خأل نهادي كه 
مشكالت اين صنعت را پيگيري كند احساس مي شود.

او اظهارداشت: اينكه مجوز فعاليت در صنعت چاپ 
توسط سازمان صنعت داده مي شود منطقي نيست 
زيرا اين حرفه با فرهنگ و ارشاد ارتباط مستقيم دارد 
و بايد متولي اين كار وزارت ارشاد باشد.زرآبادي گفت: 
استفاده از دستگاه هاي چاپ ديجيتال در اين صنعت 
مي تواند هم هزينه خدمت رساني را كاهش داده و هم 
سود بيشتري براي فعاالن اين عرصه فراهم كند و ما نيز 
بايد كمك كنيم تا با دادن تسهيالت مناسب، تجهيزات 

چاپخانه ها نوسازي و به روز شود.

آذربايجان شرقي|معاون 
سياسي و امنيتي استاندار 
آذربايجان ش��رقي گفت: 
تبليغات سوء و خالف واقع 
اخير دشمنان و بدخواهان 
در فض��اي رس��انه اي در 
راس��تاي اين هدف ش��وم 
اس��ت كه م��ردم ايران و عراق را نس��بت ب��ه يكديگر 
بدبين كنند.رحيم ش��هرتي فر در نشست هماهنگي 
و برنامه ريزي مديران موكب هاي خدمت رس��اني به 
زائران اربعين حسيني، با بيان اينكه دشمنان به دنبال 
انحراف حركت عظيم اربعين هس��تند، افزود: هدف 
شيطاني دشمنان، فاصله انداختن بين دو ملت ايران 
و عراق و تحت تاثير قرار دادن حضور ميليوني ايرانيان 
در اين مراسم اس��ت.او با تأكيد بر اينكه بايد در مقابل 
اين توطئه ها هوشيار بود، افزود: مراسم اربعين بايد به 
صحنه وحدت و همدلي دو ملت ايران و عراق به عنوان 
كانون هاي پرجوش و خروش تش��يع در جهان امروز 
تبديل شود.شهرتي فر با بيان اينكه دشمنان به دنبال 
ايجاد تفرقه بين شيعه و سني هستند، ادامه داد: اين طور 
القا مي كنند كه شيعيان، مراسم اربعين را در مقابله با 
مراس��م حج برگزار مي كنند؛ در حالي كه هدف اصلي 
مراسم اربعين، تقويت وحدت در كل جهان اسالم است.
او افزود: حركت عظيم اربعين، دشمنان تشيع از جمله 
وهابيون و صهيونيست ها را دچار واهمه كرده و آنها به 
دنبال بر هم زدن نظم و تهديد امنيت اين مراسم هستند.

خراسان رضوي|رييس 
ن  ا ر هتل��دا ي��ه  د تحا ا
خراس��ان رض��وي گفت: 
جامع��ه هتل��داران براي 
آنكه زيرمجموعه سازمان 
مي��راث ق��رار گي��رد ب��ا 
چالش هاي زيادي مواجه 
بوده است و در حال حاضر تشكيل نشده و وظايف آن را 
اكنون اتحاديه به عهده دارد. محمد قانعي در خصوص 
تشكيل جامعه هتلداران بيان كرد: جامعه هتلداران 
در مشهد در س��ال ۷2-۷1 براي آنكه تشكلي داشته 
باشند در اين سال ها جامعه اي به نام جامعه هتلداران 
ايجاد كردند، بعد  از آنكه قانون نظام صنفي الزام كرد 
هتل ها اتحاديه داشته باشند اتحاديه هتلدارها در سال 
۷۶ تشكيل شد و قانونا به فعاليت پرداخت.او ادامه داد: 
درس��ال 9۵ قانون نظام صنفي مورد سوال بعضي از 
مسووالن بخش گردشگري استان قرار گرفت چون 
در بس��ياري از شهرهاي ديگر تعداد هتل ها كم است 
و اتحاديه نداريم لذا در قالب تشكل جامعه هتلداران 

)NGO( فعاليت داشته اند.
قانعي در خصوص جامعه هتلداران ادامه داد: سازمان 
ميراث فرهنگي براي آنكه سازماندهي انجام دهد به 
قانون نظام صنفي اعتراض داشته و گفته است اتحاديه 
نبايد امور اصنفي را پيگيري كند، درهيات دولت نيز 
برنامه اي تصويب شد كه اين اتحاديه از نظام اصناف 

گرفته شده و به سازمان گردشگري منتقل شود.

بوشهر|مديركل بنادر و 
دريانوردي استان بوشهر 
ب��ا اش��اره به مش��اركت 
بخ��ش خصوص��ي در 
اجراي طرح هاي بندري 
در اس��تان گفت: اسكله 
كانتينري مجتمع بندري 
نگين بوشهر با اعتباري افزون بر 90 ميليارد تومان 
توس��ط بخش خصوصي س��اخته ش��ده است.به 
گزارش تس��نيم، س��ياوش ارجمندزاده ديروز در 
بازديد س��رمايه گذاران اتريش��ي از بندر بوشهر و 
ظرفيت هاي مجتمع بندري نگين ضمن تش��ريح 
زيرس��اخت هاي تج��اري و طرح هاي توس��عه اي 
بنادر استان به ظرفيت هاي موجود و فرصت هاي 
سرمايه گذاري در بندر بوشهر به عنوان اصلي ترين 
بندر تجاري اس��تان اش��اره كرد.او  اظهار داشت: 
با س��رمايه گذاري س��ازمان بنادر و دريانوردي در 
زمينه زير س��اخت ها و بخش خصوصي در زمينه 
روبناها و تجهيزات، فرصت بس��يار خوبي را براي 
سرمايه گذارهاي داخلي و خارجي مهيا شده است.

مديركل بنادر و دريانوردي اس��تان بوشهر با بيان 
اينكه زير س��اخت هاي الزم اعم از آب، برق، گاز و 
تلفن در مجتمع بندري نگين در حال اجرا  اس��ت 
گفت: در اين راستا اسكله كانتينري مجتمع بندري 
نگين بوشهر با اعتباري افزون بر 90 ميليارد تومان 

توسط بخش خصوصي ساخته شده است. 



اقتصاد اجتماعي12اخبار
 اعتبار ۵۸  ميليارد توماني
براي حفظ و احياي مراتع

مديركل دفتر فني مرتع سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري با اشاره به اينكه ۵۸ ميليارد و ۲۰۰ ميليون 
تومان اعتبار براي بخش مرتع از صندوق توسعه ملي 
اختصاص داده ش��ده است، گفت: فقط ۲۵ درصد از 
توليد و ارزش مراتع مربوط به تامين علوفه است، مابقي 
آن ارزش محيط زيستي دارد. ترحم بهزاد افزود: ۱۰۰ 
ميليارد تومان اعتبار براي عمليات بيولوژيك مراتع و 
احياي جنگل از محل صندوق توسعه ملي اختصاص 
داده ش��ده است. اين عمليات ش��امل اصالح و احيا 
مرتع، قرق مرتع، كپه كاري، بذرپاشي، نهال كاري، 
ذخيره نذورات، احداث آبشخور، مرمت چشمه و... 
مي شوند. مديركل دفتر فني مرتع سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري با اشاره به اينكه مراتع و پوشش 
گياهي نقش قابل توجهي در حفظ آب، جلوگيري از 
فرسايش خاك، كاهش رسوبات و جلوگيري از هدر 
رفت آب دارند، به ايس��نا گفت: اعتباري كه از محل 
صندوق توسعه ملي براي مراتع اختصاص پيدا كرده 
بين ادارات كل استاني توزيع ش��ده است و با توجه 
به پيش بيني مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري 
استان ها و با هماهنگي معاونت فني و آبخيزداري، 

پروژه هاي اجرايي تعريف شده است.
بهزاد ادامه داد: با توجه به شاخص هاي ارزيابي مراتع 
و آبخيزداري در سطح كشور اعتبارات تعلق يافته به 
هر استان با يكديگر تفاوت مي كند بنابراين براي هر 
استان با توجه به نوع اقليم و پتانسيل خود پروژه هايي 
براي حفاظت و احياي مراتع تعريف مي شود. مديركل 
دفتر فني مرتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
در ادامه اظهار كرد: با توجه به شرايط اقليمي كشور 
و خشكسالي ها سعي مي كنيم احيا و حفظ مراتع با 
دقت الزم صورت بگيرد. براي مثال كودپاشي فقط 
در نقاطي انجام مي شود كه حداقل ۳۵۰ ميلي متر 
بارندگي صورت گرفته باشد يا مالحظات ديگري براي 

انجام پروژه هاي احيا در نظر گرفته مي شود.
او در پايان با اشاره به اينكه فقط ۲۵ درصد از توليد و 
ارزش مراتع مربوط به تامين علوفه است، گفت: ۷۵ 
درصد ديگر در حوزه ارزش هاي زيس��ت محيطي از 
جمله توليد اكس��يژن، حفظ حاصل خيزي خاك، 
توليد عسل، كنترل هدررفت آب است كه اين موضوع 
نشان دهنده اهميت مراتع در حفظ اكوسيستم است. 

پيشنهاد بازگشايي هنرستان ها 
در پنج شنبه ها

معاون آموزش متوس��طه وزارت آموزش و پرورش با 
بيان اينكه كاهش ساعت آموزشي در پايه دوازدهم 
به ۲۴ ساعت در دستوركار نيست گفت: پيشنهادي 
براي بازگشايي هنرستان ها در پنج شنبه ها به شوراي 
عالي آم��وزش و پرورش ارايه و اخي��را نيز نامه اي به 
وزير براي تسريع بررسي اين پيشنهاد ارسال كرديم. 
علي زرافشان درباره افزايش فاصله برگزاري كنكور 
سراسري با امتحانات نهايي پايه دوازدهم از سال آتي 
اظهار كرد: با تغيير ساختار نظام آموزشي و افزوده شدن 
پايه دوازدهم از امسال روبرو هستيم و دانش آموزان 
بايد بين هشت تا ۱۰ درس امتحان نهايي بدهند. او 
افزود: بنا به قانون مجلس، زمان شروع امتحانات در 
مدارس از اول خرداد خواهد بود، اما كنكور سراسري 
هفته اول تير برگزار مي شود. با توافق شوراي پذيرش 
و سنجش دانشجو زمان برگزاري كنكور به نيمه دوم 
تيرماه منتقل مي شود تا فاصله  مناسبي ايجاد شود و 
دانش آموزان بتوانند براي كنكور آمادگي كسب كنند. 
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در 
پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا طبق اعالم وزير 
كاهش ساعات آموزش در پايه دوازدهم از ۳۵ به ۲۴ 
ساعت از امس��ال اجرا مي شود؟ عنوان كرد: از همان 
ابتدا قرار نبود چيزي از برنامه درسي حذف شود. بنا بود 
دروس به دو روش حضوري و غيرحضوري ارايه شود 
و دانش آموزان برخي دروس را غيرحضوري بخوانند 
و فقط امتحانش را بدهند و به اين ترتيب براي كسب 
آمادگي شركت در كنكور سراسري هم فرصت داشته 
باشند. زرافش��ان افزود: اين برنامه با توجه به بررسي 
شرايط، ديگر در دستور كار نيست و فقط امكان دارد 
به مدارس اجازه دهند برخي دروس تجميعي آموزش 
داده شود؛ ولي در حال حاضر همه مدارس بايد برنامه 

درسي را بر مبناي همان ۳۵ ساعت بگذرانند.

 كاهش هزينه هاي سالمت
 با »مراقبت در منزل« 

مع��اون پرس��تاري وزير بهداش��ت با بي��ان اينكه 
بيماري هاي مزمن و غيرواگير نياز به مراقبت هاي 
طوالني م��دت دارند، گفت: اج��راي طرح مراقبت 
در منزل تا ۳۵ درصد هزينه هاي سالمت را كاهش 
مي دهد. مريم حضرتي در آيين افتتاح مركز مشاوره 
مراقبت پرس��تاري در سنندج با اش��اره به يكي از 
بندهاي ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، اظهار 
داشت: وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي 
مكلف است در اجراي )نظام خدمات جامع و همگاني 
س��المت( با اولويت بهداشت و پيشگيري بر درمان 
و مبتني بر مراقبت هاي اوليه س��المت با محوريت 
به كارگيري گروه پرس��تاري در ارايه مراقبت هاي 
پرستاري در سطح جامعه و منزل اقدام كند. او افزود: 
يكي از خدمات پرس��تاران در س��طح جامعه، ارايه 
خدمات در مراكز مشاوره و مراقبت هاي پرستاري 
در منزل اس��ت. معاون پرستاري وزارت بهداشت با 
بيان اينكه افزايش بار بيماري هاي مزمن و غيرواگير 
نياز به مراقبت هاي طوالني مدت نيز دارد، به مزاياي 
مراقبت هاي پرستاري در منزل اشاره كرد و گفت: 
مراقبت هاي پرستاري در منزل مي تواند باعث كاهش 
عفونت هاي بيمارستاني، كاهش هزينه هاي سالمت، 
خالي شدن تخت هاي بيمارستاني و افزايش رفاه و 
آسايش بيمار در كنار خانواده شود.  حضرتي در پايان 
با ابراز خرسندي از تصويب پايلوت پوشش بيمه اي 
مراقبت در منزل، اظهار كرد: در تالش��يم كه طرح 
پايلوت به زودي جمع بندي و اجرا ش��ود تا مردم از 

خدمات بيمه اي اين طرح بهره مند شوند.

وزارت بهداشت و نيروي انتظامي براي مراسم محرم آماده شدند

لزوم رعايت بهداشت ايستگاه هاي صلواتي درماه محرم 
با ش�روع ماه محرم، تمهيدات بهداشتي براي 
جلوگيري از بروز حواشي و مشكالت احتمالي 
از ط�رف وزارت بهداش�ت ش�دت مي گي�رد، 
ايستگاه هاي صلواتي حاال ديگر به روال سابق 
نمي توانند بدون رعايت مس�ائل بهداش�تي و 
دريافت كارت بهداش�ت، هر گوشه از شهر قد 
علم كنند و همه چيز در داخل و بيرون مرز قرار 
است امس�ال با شدت بيشتري از نظر بهداشت 
كنترل شود به همين منظور وزارت بهداشت از 
دو هفته پيش آماده باش خود را براي اين موضوع 
شروع كرده و چهار محور را براي برنامه هاي خود 
در نظر گرفته است. از طرفي نيروي انتظامي هم 
براي برقراري امنيت مراسم  محرم، تمهيداتي از 
قبيل ارايه آموزش هاي الزم به برگزار كنندگان 
اين مراسم ها را در برنامه هاي خود دارد تا از هر 

گونه ناامني و هرج و مرج جلوگيري شود.

  كنترل درون مرزي و برون مرزي
پيش از اين معاون بهداشت وزارت بهداشت از تشديد 
نظارت هاي بهداشتي در ماه هاي محرم و صفر خبر داد 
و ليستي از مواردي كه امسال وزارت بهداشت بر اساس 
آنها به برگزاركنندگان مراس��م محرم اجازه فعاليت 
مي دهد را اعالم كرد. بر اساس اظهارات عليرضا رييسي، 
تمام افراد درگي��ر در توزيع آب، چاي و غذا بايد داراي 
كارت بهداشت معتبر بوده و رعايت بهداشت فردي در 
هنگام ارايه خدمت ضروري است. مواد خام مصرفي بايد 
سالم و بهداشتي بوده و داراي بسته بندي كه مورد تاييد 

وزارت بهداشت است، باشد. 
از طرف ديگر فرآورده هاي خام دامي هم بايد كش��تار 
مجاز يا بسته بندي شده مورد تاييد وزارت بهداشت و 
سازمان دامپزشكي باشند و احشام مورد استفاده براي 
ذبح و قرباني بايد از مراكز مجاز مورد تاييد دامپزشكي 
تهيه شود. به اين ترتيب عالوه بر كارت بهداشت، رعايت 
استانداردهاي سازمان غذا و دارو هم به ليست تمهيدات 
محرم اضافه ش��د. ب��ا وجود اين روز گذش��ته، معاون 
مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت، ساز و كار 
فعاليت هاي اين وزارتخانه در ايام محرم را تشريح كرد. 
محس��ن فرهادي، درب��اره اين اقدامات ك��ه در چهار 
محور اصلي اجرا مي ش��ود، گفت: » از حدود دو هفته 
گذش��ته ابالغيه آماده باش از طرف معاونت بهداشت 

به تمام معاونت هاي بهداش��تي دانش��گاه هاي علوم 
پزشكي سراسر كشور ارسال شد. بر اساس اين ابالغيه 
دانش��گاه هاي علوم پزشكي موظف به بسيج تيم هاي 
ثابت و سيار خودشان براي اين ايام شدند. كل اقداماتي 
كه وزارت بهداشت براي اين ايام انجام مي دهد، اقدامات 
درون مرزي و برون مرزي است. در اقدامات برون مرزي، 
تيم هايي براي كنترل موكب ها در مس��ير پياده روي 
زائرين، آب و غذا و نحوه اسكان زائرين از نجف تا كربال 
مس��تقر خواهند ش��د. اين كار در جهت جلوگيري از 

طغيان بيماري هاي ناشي از آب و غذا انجام مي شود.

  كارت بهداشت از واجبات محرم امسال
فرهادي درباره فعاليت هاي درون مرزي اين وزارتخانه 
براي رعايت بهداشت مراسم محرم، گفت: »فعاليت هاي 

درون مرزي وس��يع تر و در سراس��ر كش��ور خصوصا 
در اس��تان هاي ايالم، اه��واز، آبادان، كرمانش��اه )در 
صورت راه اندازي مرز خس��روي( انجام مي ش��ود. به 
دنبال اين فعاليت ها، پايانه هاي مرزي، سرويس هاي 
بهداشتي، بهداشت مسكن، كنترل آب و غذا در مسيري 
كه زائرين از اين پايانه ها به سمت كربال و نجف مي روند، 

كنترل مي شود.«
وي افزود: »مابقي اقدامات در س��طح شهرها در سراسر 
كشور نيز انجام مي ش��ود. اين مراسم خودجوش است 
و مردم مراس��م خود را در مس��اجد، تكايا، حسينيه ها، 
هيئت ه��ا و منازل برپ��ا مي كنند. هم��كاران ما عمدتا 
در چهار مح��ور اصلي اقدام به كنترل هاي بهداش��تي 
مي كنن��د كه اصل آن جنبه مش��اوره و راهنمايي دارد. 
براي هيئت ها و مس��اجد برخورد قهري و قضايي نظير 

پلمب كردن را نداريم، اما در مواردي مجبور به اجراي 
قوه قهريه نيز داريم، بطور مثال معدوم سازي هاي مواد 
غذايي.« فرهادي درباره محورهاي كنترل بهداش��تي 
در ايام محرم و صفر گفت: »مح��ور اول كنترل، صدور 
كارت بهداشت است كه امسال با سرعت بيشتر توسط 
همكاران ما اين كارت ها صادر مي شود. البته اين كار در 
مكان هايي كه به پيش��خوان دولت واگذار شده، توسط 
دفاتر پيشخوان دولت انجام مي شود و در مابقي اماكن كه 
واگذار نشده اند توسط همكاران ما انجام مي شود. توصيه 
ما به مردم در امور آشپزي اين مراسم، استفاده از آشپزان 
حرفه اي است؛ چرا كه اين افراد كارت بهداشت دارند و 
آموزش هاي الزم را جهت رعايت تمهيدات بهداش��تي 
دريافت كردند.« او افزود: » در گام دوم بهداشت فردي 
كنترل مي شود. در اين راس��تا شست وشوي دست ها، 

لباس مناسب براي پخت و پز الزم است. در محور سوم 
بهداشت مواد اوليه غذايي در طبخ است مانند گوشت 
و مرغ و نمك و ... كه تمام اين موارد نيز كنترل مي شوند. 
كنترل بعدي در راستاي ظروف و ابزاري است كه استفاده 
مي شود مانند ظروف پخت و پز و ظروف يك بار مصرف. 
ترجيح اين است اگر امكان شست شو و گندزدايي وجود 
دارد، از ظروف يك بار مصرف به داليل زيست محيطي 
و آلودگي هايي كه در بهداشت محيط ايجاد مي كنند، 
كمتر استفاده ش��ود.  وي با بين اينكه محور آخري كه 
همكاران م��ا در اين زمينه كنترل مي كنند و مش��اوره 
مي دهند، بهداشت اماكن و سازه اي است كه در آن كار 
انجام مي ش��ود، گفت: »در بس��ياري از موارد كارها در 
منازل انجام مي شود، اما در مواردي هم از مساجد، تكايا 
و هيئت ها اس��تفاده مي شود، كه همكاران ما مي توانند 
اين امكان را از نظر س��ازه، وضعيت آب و فاضالب و دفع 
پسماند، ارزيابي كنند و مشاوره هاي الزم را ارايه دهند. 
هم��كاران ما از ابتداي محرم تا پايان صفر به نظارت ها و 
كنترل هاي خود ادامه مي دهند. اوج اين فعاليت ها در 
روزهاي قبل تاسوعا و عاشورا و مراسم اربعين و ۲۸ صفر 
خواهدبود. تيم هاي ثابت سيار ما نيز با حداكثر توان بسيج 
شده اند. در عين حال سامانه بهداشت با شماره ۱9۰ به 

صورت ۲۴ ساعته در اختيار مردم است.«

  آموزش براي تامين امنيت
عالوه بر تمهيدات بهداشتي كه امسال براي برگزاري 
مراسم محرم شدت گرفته است، نيروي انتظامي هم 
براي جلوگيري از بروز ناامني و هرج و مرج، آموزش به 
برگزار كنندگان را در دس��تور كار خود گذاشته است. 
حسين رحيمي، فرمانده انتظامي تهران بزرگ، درباره 
اين موضوع بيان كرد: »در ايام محرم هماهنگي هاي 
الزم براي تامين امنيت شهروندان و عزاداران حسيني 
در تكايا، هيات ها، مساجد و ... پيش بيني شده و پليس 

در اين زمينه از آمادگي كامل برخوردار است.«
وي اضافه كرد: همچنين به كالنتري ها نيز ماموريت 
داده ش��ده تا با شناس��ايي هيات ها و تكاياي مذهبي 
موارد الزم را به مسووالن آن آموزش داده و خوشبختانه 

هماهنگي خوبي در اين زمينه وجود دارد.
به گفت��ه رحيمي، در حوزه ترافيك��ي هماهنگي ها و 
اقدامات الزم انجام ش��ده و موارد مربوطه به مسووالن 

هيات ها، تكايا و مساجد گفته شده است.

كودكان زباله گرد طعمه قاچاقچيان انسان
عضو كميسيون اجتماعي مجلس، گفت: درصد بسياري 
از كودكان كار اتباع خارجي هستند كه بدون هيچ ضابطه 

و سازوكار مشخصي وارد كشور شدند.
عبدالرضا عزي��زي در مورد علت جلوگي��ري از ورود به 
بحث كودكان كار به ويژه كودكان زباله گرد توسط برخي 

مسووالن، گفت: پشت پرده فعاليت اكثر كودكان كار به 
ويژه كودكان زباله گرد فرماندهي باندهاي مافيايي است، 
براي جمع آوري كودكان كار بايد با استفاده از حكم قوه 
قضاييه و كمك نيروي انتظامي، شهرداري و بهزيستي وارد 
عمل شد؛ اما مسووالن سازمان بهزيستي تاكيد دارند كه در 

جمع آوري كودكان كار مشكلي با افراد ايراني وجود نداشته 
و ب��ه راحتي مي توان از آنها حماي��ت كرد، تنها كودكان 
كار خارجي و اتباع خارجي را نمي توان بطور صد درصد 
ساماندهي كرد. نماينده مردم شيروان درمجلس شوراي 
اس��المي، با انتقاد از عدم برخورد قاطعانه دستگاه هاي 

ذي رب��ط در جمع آوري كودكان كار اتباع و اخراج آنها از 
كشور، به خانه ملت گفت: در چنين شرايطي به دليل نبود 
برخورد مناسب، كودكان كار درسطح جامعه رها شده و 
همين كودكان درمسيركار گاهي مرتكب جرايم ديگري 
هم مي شوند، متاسفانه درصد بسياري از كودكان كار اتباع 

خارجي هستند كه بدون هيچ ضابطه و سازوكار مشخصي 
وارد كشور شدند؛ به عنوان مثال دريكي از شهرستان هاي 
كشور درسال گذشته دردستگيري ۷۰۰ متكدي مشخص 
شد كه 6۵۰ نفر آنها كالش و يا خارجي بوده و حدود ۵۰نفر 

فقط نيازمند واقعي بودند.

استفاده ازكارت خوان براي پايان شائبه ها در مطب هاآخرين وضعيت داروهاي »سرطان« در كشور
رييس اداره پيشگيري از سرطان وزارت بهداشت از 
اقدامات انجام شده جهت تامين تجهيزات درماني 
س��رطان به ويژه ش��تاب دهنده ها خبر داد و درباره 
اثربخشي داروهاي ضدس��رطان ايراني توضيحاتي 

را ارايه كرد.
علي قنبري مطلق درباره جزئيات س��امانه سيماي 
سرطان گفت: اين س��امانه به منظور مديريت نظام 
اطالعاتي سرطان از سه س��ال گذشته در كشور در 
حال اجراست. اين سامانه مبتني بر وب و سراسري 
اس��ت و در فاز اول اجرايي، موارد مربوط به سرطان 
در اين سامانه ثبت مي ش��ود. در توسعه جديد اين 
س��امانه هدف، ثبت خدمات سرطان، داروها و سير 
مراقبت بيماران است. اين موضوع به اين معناست 
كه هرجايي نسخه اي براي سرطان نوشته مي شود يا 
خدمتي براي سرطان و شيمي درماني و راديوتراپي 

انجام مي شود، بايد در اين سامانه ثبت شود.

  قابليت هاي سامانه سيماي سرطان
مطلق درباره قابليت هاي س��امانه سيماي سرطان 
گفت: اين س��امانه قابليت تب��ادل اطالعات با ديگر 
س��امانه ها از جمل��ه س��امانه هاي داروخان��ه اي، 
بيمارس��تاني و س��امانه هاي بيمه گر را دارد. هدف 
كلي اين س��امانه اين است كه با تس��هيل نسخه و 

تدابير پزش��كي، زحمات و سرگرداني بيماران براي 
تاييد نسخ شيمي درماني كاهش يابد. همچنين اين 
سامانه امكان نظارت بر دستورالعمل هاي تشخيصي 
و درماني س��رطان را افزايش مي ده��د. بطور كلي 
سامانه سيماي سرطان مي تواند يك نظام اطالعاتي 
طبقه بندي را در سطح كشور براي سرطان كه يك 

بيماري مزمن و هزينه بر است، راهبري كند.

  وضعيت داروهاي ضد سرطان در كشور
مطل��ق همچنين درب��اره وضعي��ت داروهاي ضد 
سرطان در كشور گفت: در حال حاضر در داروهاي 
س��رطاني كمبود جدي وجود ندارد و مش��كلي در 
تامي��ن داروهاي س��رطاني نداري��م. در عين حال 
اميدواريم در آينده نيز اين موض��وع پايدار بماند و 

مشكلي در اين زمينه به وجود نيايد.
او با بيان اينكه براي تامي��ن تجهيزات مهم درمان 
سرطان اقداماتي در حال انجام است، به ايسنا گفت: 
اين برنامه طي دو سه سال گذشته براي ارايه خدمات 
حداقلي و در درجه بعد پيش��رفته درمان س��رطان 
در زمينه راديوتراپي، برنامه ريزي ش��ده اس��ت. در 
اين برنامه اقدامات الزم براي تامين دس��تگاه هاي 
درمان س��رطان، ب��ه خصوص ش��تاب دهنده ها، از 
طريق معاونت درمان و هي��ات امناي صرفه جويي 

ارزي انجام مي شود. مطلق درپاسخ به اين سوال كه 
آيا داروهاي ضد سرطان ايراني كيفيت و اثربخشي 
الزم را دارند؟ گفت: تعداد زي��ادي از داروهاي ضد 
س��رطان در كش��ور توليد مي ش��وند و نمي توان به 
صورت كلي اظهار كرد داروها كيفيت الزم را ندارند. 
داروهايي كه در كش��ور توليد مي ش��وند، داروهاي 
خوبي هس��تند، اما در عين حال ممكن هم است به 
صورت موردي يك قسمتي از داروها داراي مشكلي 
شود كه اين موضوع بايد گزارش شود. اينكه برخي  
بطور كلي بگوين��د، داروهاي ضد س��رطان ايراني 
بي كيفيت هستند و اثربخشي ندارند، قابل بررسي 
نيس��ت و بايد بسته دارويي كه كيفيت الزم را ندارد 
بطور مش��خص معلوم شود. او همچنين در پاسخ به 
سوالي درباره سياست هاي وزارت بهداشت مبني بر 
محدوديت در واردات داروهاي داراي مشابه داخلي و 
با بيان اينكه ممنوعيت كامل براي برندهاي خارجي 
داروهاي  ضدس��رطان وجود ندارد، افزود: بسياري 
از داروهاي ضدس��رطان يا در كش��ور يا به صورت 
مش��ترك با كمپاني هاي خارجي توليد مي شوند و 
س��ازمان غذا و دارو نيز براي بيماراني كه عالقه مند 
به مصرف داروهاي خارجي هستند، درصدي از بازار 
داروهاي ضد سرطان را در اختيار برندهاي خارجي 

قرار داده است.

عضوكميسيون بهداشت ودرمان مجلس با بيان اينكه 
اخذ ويزيت پزش��كي باالترازنرخ هاي مصوب قانوني 
تخلف است، گفت: استفاده ازكارت خوان درمطب ها 
براي سهولت حال بيماران و پايان شائبه ها الزامي است.

منوچهرجمالي سوسفي درباره شائبه اي تخلف برخي 
از پزش��كان در اخ��ذ ويزيت درمطب هاي پزش��كي، 
گفت: ما انتظارداريم با توجه به شرايط اقتصادي مردم 
پزش��كان ياور بيماران باشند وبه هيچ وجه شاهد اخذ 
ويزيت هاي غيرمتع��ارف و باالتراز نرخ مصوب قانوني 
در مطب ها نباش��يم. نماينده مردم رودبار درمجلس 
شوراي اس��المي تصريح كرد: پزش��كان بايد برطبق 
قانون و دس��تورالعمل هاي تعيين شده توسط وزارت 
بهداشت ودرمان و س��ازمان نظام پزشكي ازبيماران 
حق ويزيت دريافت كنند بنابراين هرگونه افزايش نرخ 
ويزيت توسط پزشكان، بدون رعايت دستورالعمل هاي 
قانوني و ابالغ شده تخلف است. او اظهار كرد: پزشكان 
در دوره تحصيل واحدي درسي به نام اخالق پزشكي 
را مي گذرانند بنابراين درشرايط فعلي اقتصادي، بهتر 
است پزش��كان با بيماران با مهرباني و لطافت باالتري 
همراهي كنند تا مردم بتوانند براي معالجه به پزشكان 
مراجعه كنند. جمالي سوسفي ادامه داد: اگر نگاهي گذرا 
به داد و ستد در كسب و كارهاي مختلف داشته باشيم به 
وضوح مشاهده مي كنيم كه در داد و ستدهاي اقتصادي 

كارت خوان حرف اول مي زند و از همين رو انتظار داريم 
براي خدمات رساني بهتر به بيماران پزشكان براي اخذ 
ويزيت از كارت خوان استفاده كنند تا ابهاماتي كه در 
زمينه عدم استفاده كارت خوان در مطب ها در جامعه 
پزشكي وجود دارد، برطرف شود.  نماينده مردم رود بار 
در مجلس افزود: در اخذ ويزيت از بيماران اس��تثنايي 
وجود دارد بدين معنا كه اعضاي هيئت علمي، استاد 
تمام دانشگاه و روان پزشكان، فوق تخصص ها به مراتب 
در قانون براي اخذ ويزي��ت مي توانند بهاي باالتري را 
دريافت كنند و اين در حالي است كه ميزان دريافتي 
اين قشراز پزش��كان نيز درچارچوب قانون مشخص 
شده اس��ت. وي ادامه داد: بيماران اخذ ويزيت باالتر از 
مصوبات قانوني را به سازمان نظم پزشكي گزارش دهند 
و با اين افراد مردم مطمئن باش��ندكه برخورد قانوني 
خواهند شد و اين در حالي است كه كميسيون بهداشت 
ودرمان نيزآماده دريافت گزارش ها وشكايات مردم در 
زمينه اخذ ويزيت باالت��ر از نرخ هاي مصوب قانوني و 
دستورالعمل هاي قانوني از بيماران هستند تا با پزشكان 
متخلف برخورد قانوني شود. عضوكميسيون بهداشت 
ودرمان مجلس با بيان اينكه اخذ ويزيت پزشكي باالتراز 
نرخ هاي مصوب قانوني تخلف است يادآور شد: استفاده 
ازكارت خوان درمطب ها براي سهولت حال بيماران و 

پايان شائبه ها الزامي است.
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۲۶ استان درگير توفان هاي ريزگرد
رييس س��ازمان فضايي ايران از رصد آتش سوزي هاي 
تاالب هورالعظيم و توفان هاي ريزگرد در ۳۱ اس��تان 
كشور با استفاده از تصاوير ماهواره اي خبر داد و گفت: بر 
اساس يافته هاي ما از ۳۱ استان ۲6 استان كشور حداقل 
يك بار وقوع گرد و غبار را تجربه كرده اند. مرتضي براري 
با اشاره به اقدامات اين سازمان در بخش فضايي، افزود: 
عالوه بر تصويب پروانه اپراتوري ماهواره هاي مخابراتي 
به منظور حضور پررنگ بخش خصوصي در اين حوزه و 
اطالع رساني آن به بخش خصوصي، اقدام به برگزاري سي 
و دومين جلسه تخصصي “فروم اينترنت اشياي ايران “ در 

محل اين سازمان كرديم.
او برگ��زاري اين فروم را آش��نايي اعضاي اي��ن فروم با 
تفاهم نامه مش��ترك بين وزارت ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات و وزارت جهاد كشاورزي ذكر كرد و يادآور شد: 
تدوين نخستين نس��خه از مجوز كنترل و بهره برداري 
از ماهواره س��نجش از دور و برگزاري جلسه مشترك با 
بخش خصوصي و مشاوران سازمان در اين زمينه، آغاز 
دريافت تصاوير ماهواره ايSentinel -۳ در مركز فضايي 
ماهدشت با پوشش ايران و كشورهاي همسايه و تداوم 

خدمات ۲۴ ساعته ارايه پهناي باند ماهواره اي و تداوم ارايه 
خدمات پايش ماهواره اي در سطح كشور از ديگر اقدامات 
اين سازمان در بخش فضا بوده است. براري از اجراي طرح 
پايش ماهواره اي كشور خبر داد و يادآور شد: متاسفانه 
كماكان شاهد وقوع آتش سوزي در تاالب »هورالعظيم« 
هستيم. تحليل هاي صورت گرفته  روي آخرين تصاوير 
ماهواره اي نشان  مي دهد كه حدود ۷ هزار و ۲۰۰ هكتار 

از پوشش گياهي تاالب هورالعظيم تخريب شده است.
رييس س��ازمان فضايي ايران ادامه داد: عالوه بر آن در 
چند روز گذشته شاهد وق وع آتش سوزي هاي گسترده 
در جنگل ه��اي »زاگرس«  در مناطق ش��مالي ش��هر 
»مريوان« در اس��تان كردس��تان بوديم كه طي آن در 
سه منطقه مختلف در حوالي شهر مريوان در مجموع 
شاهد آتش سوزي و تخريب حدود ۵۲۰ هكتار از اراضي 
جنگلي بوديم. او با بيان اينك��ه در بخش فضايي اقدام 
به رصد توفان هاي ش��ن و گرد و غبار در كشور از طريق 
تصاوير ماهواره اي كرديم، به ايسنا گفت: هر روز داده هاي 
ماهواره اي متعددي در س��ازمان فضايي ايران دريافت 
شده و مورد پردازش قرار مي گيرد كه يكي از فعاليت هاي 

مستمر سازمان پايش گرد و غبار در كشور و منطقه است.
رييس س��ازمان فضايي اي��ران با بيان اينك��ه در ۵ ماه 
اول س��ال جاري ۲۴ مورد رخداد گرد و غبار در مناطق 
مختلف كشور توسط سامانه هاي پايشي سازمان مورد 
پايش قرار گرفت، يادآور شد: بيشترين رخداد گرد و غبار 
مربوط به استان سيستان و بلوچستان با ۱۵ مورد و پس 
از آن استان هاي كرمان با ۱۳ رخداد، استان خوزستان 
با ۱۰ مورد و اس��تان هاي بوشهر و خراسان جنوبي با 9 
مورد وقوع گرد و غبار بيشترين تعداد وقوع گرد و غبار 
را داش��ته اند. براري با بيان اينكه در اين مدت ۵ ماه، ۲6 
استان از كل ۳۱ استان كشور حداقل يك بار شاهد وقوع 
گرد و غبار بوده اند، اضافه كرد: به غير از سه استان شمالي 
كشور، »زنجان«، »اردبيل « و »خراسان شمالي«  تمامي 

استان هاي كشور با گرد و غبار مواجه بوده اند.
او تاكيد كرد: اين موضوع نشانگر اين واقعيت است كه 
مشكل گرد و غبار يك مساله زيست محيطي سراسري 
در كل كش��ور اس��ت. البته تمركز اين توفان بيشتر در 
استان هاي سيستان و بلوچستان و خوزستان و نواحي 

مجاور آنها است.
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جزييات تازه از پرونده 

خودسوزی مقابل شهرداری
عضو ش��ورای شهر با اشاره به ابهاماتی که درباره 
پرونده خودسوزی وجود دارد چند سوال مطرح 
کرد: چ��را در دوره مدیریت قبلی پس از دریافت 
پول و پذیرش شورای معماری اقدامات این فرد 
برای دریافت س��ند بی نتیجه مانده بود؟ و علت 
واقعی تاخیر چه بوده اس��ت؟ س��وال این است 
که چرا با وجود آنکه ع��وارض را پرداخت کرده 
و توافق همه را گرفته بود، ام��ا پایان کار برایش 

صادر نشده بود؟
به گزارش ایلنا، زهرا نژادبهرام عضو کمیس��یون 
معماری و شهرسازی شورای شهر گفت: پرونده 
این فرد مربوط به دوره مدیریت ش��هری قبلی 
اس��ت. این فرد پارکینگ ملک مسکونی خود را 
با توافق همسایه ها به کاربری تجاری تغییر داده 
و عوارض خود را برای شهرداری واریز کرده بود. 
سوال اساسی این است که چرا سند همان موقع 

صادر نشد؟
عضو شورای ش��هر با اشاره به اینکه متوفی پس 
از ارائ��ه تواف��ق و واریز پول برای دریافت س��ند 
اقدام می کند، اف��زود: این ف��رد زمانی که برای 
دریافت س��ند اقدام می کند به علت فوت یکی 
از همس��ایگان و عدم موافقت ورثه او، شهرداری 
برای تغییرکاربری از خود تمایل نشان نمی دهد و 
شهرداری منطقه هم در حد یک ابالغیه؛ موضوع 
را به وی اطالع می دهد، اما این فرد تاب نیاورده و 

خودسوزی می کند.

هشدار به ايرالين هاي 
آمريكايي براي عبور از ايران

اداره هوانوردی فدرال ای��االت متحده آمریکا با 
انتش��ار بیانیه ای در ادامه فضاسازی علیه ایران 
به ایرالین های آمریکایی هش��دار داده است که 

حتی االمکان از آسمان ایران عبور نکنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از رویترز، سال گذشته 
هم اداره هوانوردی فدرال آمریکا چنین بیانیه ای 
را صادر کرده بود، حاال هم خطاب به شرکت های 
هواپیمای��ی آمریکایی اعالم کرده اس��ت که به 
هنگام برنامه ریزی برای پرواز و عبور از آس��مان 
ایران، تنش های سیاسی و خصومت های میان 

این دو کشور را هم در نظر بگیرند.
دفتر خدمات پرواز آمریکا که وظیفه فراهم کردن 
اطالعات امنیتی درباره آسمان کشورهای مختلف 
را بر عهده دارد، یادآورش��ده است: از آنجایی که 
آس��مان عراق در نوامبر سال گذش��ته بار دیگر 
برای ایرالین های مختلف در سراس��ر جهان باز 
ش��د، ایرالین های آمریکایی باید به تنش های 
بوجود آمده و وضعیت سیاسی کنونی میان ایران 
و ایاالت متحده توجه ویژه ای داش��ته باش��ند و 
به هنگام انتخاب میان آسمان ایران و عراق برای 

پرواز محتاطانه تر از قبل تصمیم گیری کنند.
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه وزارت ام��ور خارجه 
ایاالت متح��ده امری��کا ه��م چن��دی پیش از 
ش��هروندان آمریکایی درخواس��ت کرده بود از 

سفرهای غیرضروری به ایران خودداری کنند.

 خيز وزارت راه 
براي اجراي يك طرح قديمي

از تصویب قانون راه اندازی سامانه ملی امالک و 
اسکان کش��ور حدود ۳ سال می گذرد و با وجود 
اینکه اکثر کارشناس��ان بر این باور هس��تند که 
وزارت راه و شهرس��ازی باید ب��ه وعده های خود 
برای راه اندازی این سامانه تاکنون اقدام می کرد، 
گزارش ها حاکی از این است که این سامانه هنوز 
در مرحله طراحی اس��ت. حمیدرضا عظیمیان، 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی دی��روز در حالی 
اعالم کرد که سامانه ملی امالک و اسکان کشور 
به دق��ت در حال طراحی و راه اندازی اس��ت که 
پیش تر از س��وی این وزارتخانه و ش��خص وزیر 
راه و شهرس��ازی راه ان��دازی آن را منوط به یک 
سری شرط و شروط کرده بود. عظیمیان با بیان 
اینکه سامانه تا تکمیل نهایی و اینکه تا به نقطه 
انتهایی تکمیلی خود برسد، زمان می برد، افزود: 
تکمیل سامانه به امس��ال نمی رسد، زیرا سامانه 
وسیعی است و باید تمامی امالک سازمان را در 
طرح کاداستر سازمان ثبت اسناد و امالک ثبت 
کنیم. بعد چندین الیه مختلف در این س��امانه 
کدگذاری و بارگذاری می ش��ود.  او با بیان اینکه 
آخرین وضعیت امالک و اس��کان ک��ه از حدود 
یك سال پیش به آن سازمان محول شده است، 
را تش��ریح کرد و گفت: س��امانه مراحل تکمیل 
خ��ود را به خوبی طی می کند، زیرس��امانه های 
مختلفی در این س��امانه مطرح شده که یکی از 
مهم ترین آنها سامانه هیات نمایندگی است. این 
مقام مسئول ادامه داد: در این زیرسامانه، استان 
به اس��تان تفکیک انجام شده اس��ت و هرگونه 
درخواس��تی از سوی هریک از اس��تان ها باید از 
طریق این سامانه انجام شود. در غیر این صورت 
درخواست هیچ یک از اس��تان ها مورد پذیرش 
سازمان ملی زمین و مسکن قرار نخواهد گرفت. 
مدیرعامل س��ازمان ملی زمین و مسکن یادآور 
شد: با تاکیدی که وزیر راه و شهرسازی در مورد 
شفافیت و همچنین ثبت روی سیستم داشتند، 
این س��امانه با دقت در حال طراحی و راه اندازی 
است و یکی از اهداف راه اندازی آن هم این است تا 
درخواست ها سریع تر و با اطمینان بیشتر و بدون 
خالف ثبت و پیگیری شوند. عظیمیان در توضیح 
خصوصیات زیرسامانه، گفت: زیرسامانه طراحی 
شده در سامانه امالک و اسکان، کنترل می کند 
تا حتما زمین برای دولت باشد، حتما کاربری اش 
مطابق باشد، حتما واگذاری قبلی نداشته باشد. 
همچنین این زیرسامانه به دلیل دقتی که دارد 
روی سامانه جامع اثر خود را می گذارد تا بار دیگر 

بحث واگذاری مجدد زمین مطرح نباشد.

»تعادل«داليلانحرافسازندگانازالگويمصرفمسكنرابررسيميكند

پاركينگ، مانع  تغيير الگوي ساخت مسكن
 گروه راه و شهرسازي 

شاید آن روزي كه قانونگذاران، »وجود یك پاركینگ 
به ازاي هر آپارتمان« را به قانون ش��هري و س��اخت 
و س��از تبدیل كردن��د، تصور نمي كردن��د روزي فرا 
برسد كه به خاطر این مس��اله، تغییر الگوي ساخت 
متناسب با تغییر ساختار خانوار ایران و شكل گیري 
خانوار هس��ته اي به فراموشي سپرده شود و به همان 
نس��بت، توان مالي متقاضیان مسكن در برابر تكثیر 
واحدهاي بزرگ  متراژ و لوكس، روز به روز كوچك تر 
جلوه كند. اما حاال نه تنها چنین شده كه پدیده شوم 
حبس س��رمایه ها در آپارتمان ه��اي لوكس و بزرگ 
متراژ و صد البته مال ها و مجتمع هاي تجاري بدون 
متقاضي، دامن اقتصاد را گرفته است به گونه اي كه به 
گفته متولي مسكن، دیگر حتي سرمایه و پولي براي 
ساخت واحدهاي كوچك در دست بخش خصوصي 
باقي نمانده اس��ت. وجود بیش از 2.5 میلیون واحد 
مسكوني خالي و حبس هزاران میلیارد تومان در این 
امالك بدون مشتري، ثمره وضع قوانین بدون پشتوانه 
كارشناسي و فني است. ناگفته نماند كه یكي از عناصر 
سازنده نظم شهري وجود پاركینگ است اما آنگونه 
كه كارشناس��ان مي گویند الزاما پاركینگ در منازل 
تعبیه نمي شود و از پاركینگ هاي عمومي و مكانیزه 
مي توان براي مح��الت داراي آپارتمان هاي كوچك 
متراژ استفاده كرد و البته پیش و بیش از همه اینها، 
در صورتي كه سیس��تم حمل و نقل عمومي درون و 
برون شهري، سیستمي منظم، مكفي و قابل اتكا باشد، 
تمایل شهروندان براي داشتن خودروي شخصي و در 
پي آن پاركینگ شخصي به شدت كاهش مي یابد. اما 
در شهري كه صدها كیلومتر بزرگراه )به جاي توسعه 
سریع مترو و سایر شقوق حمل و نقل عمومي( احداث 
مي ش��ود، بیش از اینكه منافع عمومي در نظر گرفته 
شود، منافع اختصاصي طبقه مرفه و خودروسازان و 
واردكنندگان خودرو لحاظ ش��ده است و در همین 
چارچوب هم هست كه سازندگان تالش مي كنند با 
احداث واحدهاي بزرگ متراژ مشتریان خود را از میان 
این قشر انتخاب كنند، غافل از اینكه جمعیت این قشر 
در اقتصاد تورم زده ایران روز به روز كوچك تر شده و 
به جمعیت قشر ضعیف جامعه افزوده مي شود، قشري 
كه نمي تواند منزل��ي بزرگ تر از 50 متر، آن هم پس 
از سال ها كار و پس انداز تامین كند و به رهن و اجاره 
چنین مسكني بسنده مي كند. اما اجاره ها هم امان او 
را برده اند. آنگونه كه معاون وزیر راه وشهرسازي اعالم 

كرده است، اجاره مسكن طي فصل نخست سال جاري 
نسبت به دوره مشابه س��ال قبل 40 درصد افزایش 
یافته اس��ت.  در چنین شرایطي است كه وزارت راه و 
شهرسازي پیشنهاد حمایت از مستاجران را در قالب 
افزایش طول دوره اجاره به 2 سال و تعیین سقف 10 

درصد افزایش قیمت اجاره بها ارایه كرده است. 
حامد مظاهریان، معاون مس��كن و ساختمان درباره 
این پیشنهاد اظهار كرد: در واقع هر گونه قیمت گذاري 
مستقیم در بازار مي تواند مفسده خاص خود را سبب 
ش��ود و دولت تنها در موردي ح��ق دخالت دارد كه 
تعادل بازار به هم خورده باشد. در این جا وظیفه دولت 
است كه با وضع قوانین، بازار را به تعادل برساند اما در 
حالت عادي تنها مكانیزم عرضه و تقاضا مي تواند بازار 

را تنظیم كند. 
به گفته او، در فصل اول س��ال جاري شاهد افزایش 
40 درصدي اجاره بها در ش��هر تهران ناشي از تغییر 
ش��اخص هاي كالن اقتصادي بودیم و این در حالي 
است كه ۳5 درصد مردم اجاره نشین هستند و معموال 
مستاجران از قشر ضعیف تر جامعه محسوب مي شوند. 
بنابراین تالطم در بازارهاي خارج از بخش مس��كن، 
سبب بروز یك مشكل حاد در بازار مسكن شد و بازار 
رهن و اجاره را در زماني كوتاه تحت تاثیر قرار داد و از 

تعادل خارج كرد. 

   سيگنال بد قوانين شهري 
مظاهریان در پاسخ به اینكه میزان تولید در سال هاي 
گذشته چگونه بوده اس��ت،  گفت: در حال حاضر با 
كمبود خانه مواجه نیس��تیم، مرك��ز آمار مي گوید 
ك��ه در ازاي 24 میلیون خان��وار، 27 میلیون واحد 
مسكوني وجود دارد. ورود دولت در این بازار مي تواند 
با ارایه مش��وق باش��د به این صورت كه سازندگان 
واحدهاي كوچك متراژ ك��ه مورد نیاز خانه اولي ها 

است، بتوانند از معافیت هایي استفاده كنند. 
به گزارش ایلنا، معاون امور مسكن و ساختمان درباره 
اینكه در این سال ها چرا واحدهاي مسكوني كم متراژ 
براي پاس��خ به نیاز خانه اولي ها تولید نش��ده است، 
اظهار كرد: در سال هاي گذشته و قبل از 91 بخش 
خصوصي، سودآوري خود را در ساخت واحدهایي با 
متراژهاي بزرگ مي دید. طبق قوانین شهري ساخت 
واحدهاي مسكوني با متراژ باال به صرفه تر است چرا 
كه آپارتمان 150 متري به یك پاركینگ نیاز دارد و 
حال اینكه اگر آپارتمان 150 متري به دو آپارتمان 

75 متري تبدیل ش��ود، باید دو پاركینگ براي آن 
ساخته شود.

وي ادام��ه داد: افزایش تع��داد پاركینگ ها نیاز به 
افزایش تعداد طبقات دارد كه با قوانین ش��هري در 
تعارض است. از س��وي دیگر هم مالكان بر این باور 
هستند كه آنها متر مربع هر ساختمان را مي فروشند 
بنابراین ساخت واحدهاي 150 متري به صرفه تر از 
واحدهاي 75 متري خواهد بود. این س��یگنال بد و 
اشتباهي بود كه در سال هاي 86 تا 92 به بازار داده 
شد و باعث ایجاد مسكن هاي لوكس در كشور شد.

   حبس سرمايه در خانه هاي لوكس
واحدهایي كه مت��راژ آنها باال ب��وده و گران قیمت 
هس��تند، در ش��رایط امروز قدرت خرید براي آنها 
وجود ندارد و اكنون سرمایه بخش خصوصي در این 

واحدها حبس شد. 
به گفته معاون وزیر راه و شهرس��ازي، اگر این آمار 
درست باش��د كه 2 میلیون و 580 هزار واحد خالي 

در كش��ور وجود دارد به این معني است كه سرمایه 
انبوه سازان و سازندگان مسكن در این واحدها گرفتار 
شده اس��ت. البته این آمار توسط معتبرترین مركز 
ارائه آمار تولید شده و مركز آمار مدعي است كه تمام 
واحدهاي مس��كوني را با كدهاي ملي افراد بررسي 

كرده و به این رقم رسیده است. 
مظاهریان ب��ا تاكید بر اینك��ه ارزش خانه هایي در 
سال هاي 86 تا 91 ساخته شده و فروش نرفته امروز 
به بیش از صدها میلیارد دالر مي رسد، ادامه داد: تا 
زماني كه سرمایه انبوه سازان در این خانه هاي خالي 
حبس شده باشد، امكان سرمایه گذاري هاي جدید 
براي ساخت واحدهاي كم متراژ محدود خواهد بود. 
 آن زمان تصور سازندگان و سرمایه گذاران این بود كه 
خانه هاي لوكس به فروش مي رسد اما امروز با توجه 
به ش��رایط حال حاضر به این نتیجه رس��یده اند كه 
تقاضا براي خانه هاي كم متراژ بیشتر است، چراكه 
ق��درت خرید مردم كاهش پیدا ك��رده و خریداران 

اصلي، خانه اولي ها و زوج هاي جوان هستند. 

   پولي باقي نمانده است
معاون وزیر راه وشهرسازي گفت: مشكل بازار مسكن 
در حال حاضر این است كه سرمایه بخش خصوصي 
كه همان س��ازندگان هس��تند، قفل ش��ده است. 
سرمایه گذاران در حوزه مسكن، خانه ها را ساخته اند 
و منتظر هس��تند كه این خانه ها به فروش برسد تا 
بتوانند س��رمایه گذاري هاي جدید در بازار مسكن 
انجام دهند.  وي با تاكید بر اینكه سرمایه سازندگان 
در خانه هایي با بهره وري صفر به دام افتاده اس��ت، 
گفت: از س��وي دیگر واقعیت هاي بودجه و شرایط 
مالي چنین امكاني را به دولت نمي دهد كه بخواهد 
در بازار مسكن در بخش ساخت و ساز دخالت كند 
و بر مبناي تئوري هاي اقتص��اد ورود دولت به بازار 
مس��كن كامال غلط است.اقتصاد مس��كن در ایران 
مبتني بر بخش خصوصي است و مطالعات 40 ساله 
نشان مي دهد كه نیم تا ۳ درصد ساخت و سازكشور 
توسط دولت انجام گرفته و دولت نباید و نه مي تواند 
در بازار مسكن در حوزه ساخت و ساز دخالت كند.

شهردارتهران:

صدور مجوز ساخت و ساز اينترنتی می شود
 گروه راه و شهرسازي 

 شهر هوشمند و هوشمند س��ازي دو واژه اي هستند 
كه طي س��ال هاي اخیر به وفور ش��نیده و درباره آن 
صحبت مي شود. تعاریف متعددی برای شهر هوشمند 
در سراس��ر جهان استفاده  شده اس��ت. درواقع، شهر 
هوشمند بسته به س��طح توسعه ش��هر، میزان اراده 
به منظور بهبود شرایط و متناسب با میزان منابع موجود، 
در هر شهر و منطقه مفهومی متفاوت و منحصر به خود 
را می یابد اما در مجموع هدف پروژه شهرهای هوشمند 
پیشبرد رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم با 
فراهم ساختن توسعه منطقه ای و بهره برداری از فناوری 
به ویژه فناوری هایی که منجر به نتایج هوش��مندانه 
می ش��وند، تعریف شده اس��ت. هوشمندسازي شهر 
تهران نیز از موضوعاتي است كه اعضاي شوراي شهر 
و كارشناس��ان بارها ب��ه آن پرداخته ان��د و راه اندازي 
دفاتر خدم��ات الكترونیك را گام��ي در این راه برمي 
شمارند هر چند این دفاتر تا كنون موفق عمل نكرده 
اند و نتیجه معكوس داشته اند. روز گذشته در دومین 
نشست هم اندیشی  نخبگان شهر تهران در خصوص 
هوشمندس��ازي ته��ران، راهكارها و فراین��داي آن 

موردبحث و بررسي قرار گرفت.
شهردار تهران در دومین نشست با نخبگان شهر تهران 
خبر داد که شهرداری تهران صدور مجوز ساخت و ساز 

را تا پایان سال اینترنتی خواهد کرد.
به گزارش مهر، محمدعلی افش��انی، ش��هردار تهران 
در این نشس��ت خطاب ب��ه نخبگانی که در جلس��ه 
پیش��نهاداتی ارائه داده بودند، گفت: زمان ما محدود 
اس��ت؛ دوستانی که تجربه و دانش��ی دارند آن را ارائه 
دهند تا در برنامه ریزی های شهرداری مبنا قرار گیرد. 
من همواره گفته ام توسعه، فرآیندی پیچیده، تدریجی، 
مستمر و تاریخی است. دوستانی که در این مجلس از 
تجربه سایر شهرها و کشورها در زمینه شهر هوشمند 
سخن می گفتند این تجربیات را در اختیار ما قرار دهند 

که در برنامه ریزی های خود از آن استفاده کنیم و این را 
بدانید که بدون مشارکت نخبگان ما نمی توانیم برنامه 

خوبی ارائه دهیم.
وی گفت: نظر شخص من این است که برای کار نباید 
منتظر یک برنامه ش��بیه مدینه فاضله باش��یم، بلکه 
باید سریع تر از هر جا که می توانیم شروع کنیم. مثال 
باید صدور پروانه س��اختمانی را به صورت اینترنتی و 
الکترونیکی کنیم و هر کس که خواهان دریافت مجوز 
ساخت و ساز است با وارد کردن مشخصات ملک خود و 
سایر مدارک شرایط ساخت را از طریق اینترنت دریافت 
و عوارض الزم را پرداخت و بدون حضور در شهرداری و 
دخالت و چانه زنی با کارمندان مجوز خود را به صورت 
اینترنتی دریافت کند. همین صدور پروانه به ش��کلی 
که امروز ارائه می ش��ود یکی از مهم ترین چالش های 
فسادی در شهرداری تهران است که باید برطرف شود. 
من دس��تورات الزم را داده ام و اعالم کرده ام که باید تا 

پایان سال به این هدف برسیم.

شهردار تهران با اش��اره به هوشمندسازی خدمات 
در شهر گفت: همین شرکت های تاکسی اینترنتی 
که از سیستم هوشمند جذب مسافر و ارائه خدمات 
حمل و نقل��ی بهره می برند، نمون��ه های موفقی از 
هوشمندسازی خدمات شهری است. ما می توانیم 
ش��بیه همین تجربه را مثال در آبیاری فضای س��بز 
تهران و برخی زمینه های دیگ��ر ایجاد کنیم. همه 
این خدمات به ارتقای رف��اه زندگی مردم که هدف 

اصلی ما است، کمک می کند.
مجید فراهاني، عضو كمیس��یون برنامه بودجه شورا 
نیز، ماموریت هوشمندس��ازی در شهرداری تهران 
را یک ماموریت فرابخش س��ازی برش��مرد و دراین 
باره توضیح داد: اهمیت تحقق ش��هر هوشمند تا به 
آنجا ادامه  پیدا می کند که این موضوع به عنوان یک 
ماموریت فرابخش��ی در همه حوزه های ش��هرداری 
محسوب می ش��ود. در برنامه دوم شهرداری نیز این 
موضوع در همه حوزه ها مدنظر قرار گرفته بود. برنامه 

توسعه دوم شهر تهران ذیل هر یک از بخش ها مساله 
هوشمندسازی را در نظر گرفته بود. فراهانی با اشاره 
به اینکه بودجه ش��هرداری تهران برای س��ال جاری 
انقباضی در نظر گرفته شده است، افزود: در بخشی از 
شهرها بودجه شهرداری انقباضی در نظر گرفته شده 
بود، اما ماموریت هوشمندسازی تنها بخشی بود که 
نه تنها انقباضی نبود،   بلکه 20 درصد افزایش را نیز به 
همراه داشت. موضوع هوشمند سازی در دنیا آنقدر 
مورد اهمیت ب��ود که برای آن ای��زوی مجزا در نظر 
گرفته شده است. از این رو،  نمی توانیم نسبت به این 
موضوع مهم در حالی که ش��هرهایی همچون دوبی 
سال 2018 را سال تحقق هوشمندسازی نامیده اند، 

بی توجه باشیم.

   نقش شهرداری در هوشمندسازي 
قنادان مدیرعامل شركت ارتباط مشترك شهر نیز با 
بیان اینكه باید تعیین شاخص هاي حوزه شهر هوشمند 
به درس��تي انجام ش��ود، تصریح كرد: تا كنون در این 
حوزه نقش شهرداري تهران به درستي تعریف نشده 
است. باید مشخص شود كه شهرداري تهران به عنوان 
سرمایه گذار وارد پروژه ها مي شود یا به عنوان تسهیل گر 
موضوع هوشمندسازي را دنبال مي كند. در حقیقت 
باید مشخص ش��ود كه نقش شهرداري تهران چگونه 
تعریف مي شود و نكته مهم تر اینكه نقشي كه شهرداري 
براي خود تعریف مي كند توسط سایر ذي نفعان قابل 

پذیرش باشد.
حجت میرزایي معاون برنامه ریزي شهرداري تهران نیز 
در این جلسه ضمن تشریح روند تدوین برنامه پنج ساله 
سوم شهرداري تهران در حوزه هوشمندسازي، گفت: 
معتقدیم كه هوشمندسازي نه یك ابزار، بلكه راهبردي 
در جهت توس��عه شهر تهران اس��ت و توسعه شهري 
و همچنین حل بس��یاري از معض��الت در حوزه هاي 
مختلفي همچ��ون حمل و نقل و ترافیك، پس��ماند، 

محیط زیست و نابرابري هاي شهري در تهران با كمك 
بهره گیري از هوشمندسازي، قابل حل است.

   مشاركت  مردم  در تحقق شهر هوشمند
همچنین محمد فرجود مدیرعامل س��ازمان فناوري 
اطالعات شهرداري تهران بر الزام بهره گیري از بخش 
خصوصي براي اجراي طرح هاي پیاده س��ازي ش��هر 
هوش��مند در تهران تاكید كرد وگفت: مجموعه اي از 
واكاوي هاي بین المللي و بررسي شهرهاي هوشمند 
سایر كش��ورها و همچنین بررسي اس��ناد باالدستي 
كش��ور و در نظر گرفتن اولویت هاي شورا و شهرداري 
تهران همگي به عنوان ورودي هایي براي تدوین برنامه 
پنج ساله سوم در حوزه هوشمندس��ازي مدنظر قرار 
گرفت. وي اف��زود: حدود 250 عنوان پ��روژه و اقدام 
عملي انجام شد و نهایتا این اقدامات به پیش نویس 21 
طرح منجر شد كه پیش بیني مي كنیم در اولین گام 
براي هوشمندسازي شهر تهران باید عملیاتي شوند.

در گام نخس��ت برنامه ریزي متمركز روي پروژه هایي 
انجام ش��ده كه در چارچوب وظایف شهرداري تهران 
است و با همكاري بخش خصوصي امكان اجراي آنها 

محقق مي شود.
به گزارش »تعادل«، محمد ساالري رییس كمیسیون 
شهرس��ازي و معماري ش��وراي ش��هر تهران نیز در 
نشس��ت خبري این كمیس��یون از هوشمند سازي 
پروانه هاي ساخت و ساز خبر داد و گفت: در این زمینه 
جلسات متعددي با ش��هرداران مناطق در خصوص 
فرایند صدور پروانه صورت گرفته اس��ت ضمن اینكه 
یكي از رویكردهاي ما این اس��ت كه تا پایان امسال یا 
سال آینده فرایند صدور پروانه هاي ساخت و ساز را به 
صورت هوشمند در بیاوریم تا از مراجعه مردم به دفاتر 
خدمات الكترونیك در سطح شهر تهران براي این امر 
جلوگیري كنیم و بتوانیم به س��مت هوشمندسازي، 

شهروند محوري و ارائه سرویس مطلوب گام  برداریم.

تهديد300دشتکشورباپديدهفرونشستزمینمخالفتسازمانهواپیمايیباقطعدسترسیبهسايتهایفروشبلیت
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: این 
سازمان با مسدود کردن دسترسی مردم به سیستم های 

یکپارچه فروش اینترنتی بلیت هواپیما مخالف است.
به گزارش س��ازمان هواپیمایی کش��وری، رضا جعفرزاده 
اظهار كرد: یکی از مزایای زندگی ک��ردن در دنیای امروز، 
کوتاه شدن فاصله ها و سرع�ت  یافتن اجرای امور با استفاده 
از فناوری های ارتباطی است در همین رابطه، امروزه مردم 
زمان را بس��یار با ارزش دانسته و تمامی سعی خود را برای 
صرفه جویی در آن می کنند و برای انجام امورات مربوط به 
سفرهای خود از سیستم های یکپارچه فروش اینترنتی بلیت 
استفاده می کنند. وی افزود: این موضوع عالوه بر صرفه جویی 
در زمان و هزینه ها از منظر اش��تغال، شفافیت، گسترش 
رقابت و دسترسی عادالنه نیز مزیت های بی شماری را در بر 
دارد. جعفرزاده تصریح کرد: بطور حتم شفافیت و حمایت از 

سیستم های یکپارچه فروش اینترنتی بلیت هواپیما فرصتی 
مناسب برای توس��عه صنعت حمل و نقل هوایی به شمار 
می رود و فراهم کردن چنین فضاهایی به مردم این امکان را 
می دهد تا با استفاده امکانات موجود، از فرصت های صنعت 
حمل و نقل هوایی نیز مطلع و قدرت انتخاب آنها افزایش یابد 
و بطور حتم با ایجاد شفافیت در این بخش تخلفات احتمالی 
نیز قابل کنت��رل خواهد بود. او  اف��زود: هرچند در فضای 
مجازی این امکان وجود دارد که برخی مسائل غیر واقعی 
منعکس شود اما با نهادینه شدن استفاده درست از این فضا، 
شرایطی را پیش روی مردم قرار می دهد تا در کوتاه ترین 
زمان ممکن به امکانات موجود این صنعت دسترسی یابند. 
وی افزود: بر همین اساس سازمان هواپیمایی کشوری از 
سیستم های یکپارچه فروش اینترنتی بلیت حمایت و از آن 
به عنوان امکانی بی بدیل برای صنعت یاد می کند. جعفرزاده 

یادآورشد: البته سازمان هواپیمایی کشوری همواره برای 
جلوگیری از هرگونه تخلفات احتمالی، چگونگی استفاده 
از این فضا را به مردم یادآور شده و مراکز و سایت های مجاز 
فروش بلیت را از طریق سایت سازمان )www.cao.ir( و 
دیگر رسانه ها اطالع رسانی کرده است و با هرگونه اقدام به 
منظور ممانعت از شفافیت و محدود کردن دسترسی مردم 
به اطالعات و استفاده از فرصت ها و ظرفیت ها مخالف است. 
وی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری هیچ گونه قطع 
دسترسی سایت های مجاز بلیت فروش بلیت هواپیما را 
توصیه نکرده است، گفت: این سازمان عالوه بر توصیه به 
شرکت های هواپیمایی مبنی بر مدیریت بر نحوه توزیع بلیت 
هواپیما، سایت های دارای مجوز را به متقاضیان معرفی و 
برخورد با متخلفان را با مکانیزم های تعریف شده را با جدیت 

دنبال کرده است.

رییس سازمان زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی 
کش��ور گفت: ۳00 دش��ت در 17 اس��تان کشور با 
پدیده فرونشس��ت روبرو ش��ده ان��د و این مخاطره 
براثر برداش��ت بی روی��ه آب از ذخای��ر زیر زمینی 
به وجودآمده اس��ت. به گ��زارش ایرن��ا، راضیه لک 
كه در یك نشست خبری س��خن مي گفت، افزود: 
نمونه های فرونشس��ت در دش��ت نیش��ابور به 12 
سانتیمتر و در دشت مشهد به 25 سانتیمتر افزایش 
یافت��ه و در این زمین��ه 609 مح��دوده مطالعاتی 
مش��خص ش��ده اس��ت. وی تصریح کرد: بررس��ی 
مسائل فرونشست زمین در کشور بر عهده سازمان 
زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی است و در این 
پیوند پروژه ای با اعتبار اندک آغاز ش��ده اس��ت. به 
گفته لك، برداش��ت بی رویه از مناب��ع آبی در وقوع 

این پدیده تاثیرگذار است و قدیمی ترین موارد آن 
به فرونشس��ت دشت رفسنجان مربوط می شود که 
در سال 1۳46 رخ داد. چنانچه فرونشست زمین به 
بیش از 4 میلیمتر برس��د، وضعیت بحرانی خواهد 
ش��د.پدیده فروچاله که به دلیل برداشت بی رویه از 
آب ه��ای زیرزمینی اتفاق می افتد، از فرونشس��ت 
متفاوت است. بیشتر در دشت های کشور با پدیده 
فرونشس��ت روبه رو ش��ده ایم. معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت اضافه کرد: تاکنون هیچ الزامی برای 
اخذ استعالم از سازمان زمین شناسی برای اجرای 
پروژه های جدید عمرانی نب��وده، اما از 2 ماه پیش 
وزارت راه و شهرس��ازی با توجه به اهمیت مس��اله 
فرونشس��ت برای انتقال خطوط جاده ای و ریلی از 

این سازمان استعالم می گیرد.
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صنعت،معدن و تجارت14روي خط خبر
 اصالح روند ترخيص كاال 

از گمركات كشور

بسته هاي چندگانه 
براي حل مشكالت صنايع

موافقت با ترخيص خودروهاي 
متوقف در گمرك 

مهر| وزير صنعت، مع��دن و تجارت از اصالح 
و تس��هيل رون��د ترخيص كاالها و م��واد اوليه 
مان��ده در گمركات كش��ور خب��رداد و گفت: 
تصميمات الزم در اين باره براي ابالغ به س��تاد 
س��اماندهي اقتصادي دولت آماده شده است. 
محمد شريعتمداري با اشاره به جمع بندي هاي 
صورت گرفته در جلسات متعدد با رييس كل و 
مسووالن گمرك و نيز اعضاي اتاق هاي بازرگاني 
و فعاالن اقتصادي گفت: به زودي روند ترخيص 
كاال به ويژه مواد اوليه م��ورد نياز توليد اصالح 
خواهد شد. او با تاكيد بر اين كه مسووالن گمرك 
نيز در مواردي اصالح برخ��ي مصوبات دولتي 
را ضروري عنوان كردن��د، درباره چگونگي اين 
اصالحات افزود: به عنوان مثال كساني كه قبل 
از ممنوعيت برخي اقالم اق��دام به واردات كاال 
كردند بايد بتوانند كااله��اي خود را با توجه به 

ضوابط پيشين از گمرك ترخيص كنند.
او گف��ت: همچنين برخي اقالم ك��ه اكنون در 
فهرس��ت ممنوعه قرار گرفته ان��د، اما پيش تر 
هنگام ورود ب��ه گمرك در فهرس��ت ممنوعه 
نبوده اند بايد طبق ضوابط ي��ا پرداخت تفاوت 
آن، بتوانن��د محصول را وارد كنن��د. اين عضو 
كابين��ه دوازدهم با تاكيد ب��ر اينكه تصميمات 
الزم در اين باره براي ابالغ به س��تاد ساماندهي 
اقتصادي دولت آماده شده است، افزود: البته تا 
آن زمان نيز گمرك اجازه دارد با صدور حداقل 
اس��ناد، كاالهاي موجود در گم��ركات را بدون 
حل مش��كالت فعلي هم ترخي��ص كند تا بعد 
از آن واردكنندگان با تعهدات الزم اسنادش��ان 
را تكميل و اراي��ه كنند. وزير صنعت همچنين 
درباره برخي خبرها مبني بر دس��تور احتمالي 
رييس جمهور مبني بر ترخي��ص خودروهاي 
موجود در گمرك ها نيز گف��ت: در صورتي كه 
اين دستور را رييس جمهور ابالغ كند قطعا تاثير 

مثبتي بر بازار خواهد داشت.

ايرنا| معاون امور صناي��ع وزير صنعت، معدن 
و تجارت گفت: بس��ته هاي مختلفي براي حل 
مشكالت صنايع و واحدهاي توليدي كشور در 
حال طراحي اس��ت كه اميدواري��م با همكاري 
صنعتگران نتيجه بخش باشد. محسن صالحينيا 
افزود: امروزه واحدهاي توليدي و صنايع كشور 
به دليل شرايط حاكم بر اقتصاد كشور وضعيت 
خوبي ندارند و بايد در اي��ن فضا به بهترين نحو 
براي تصميم گيري اقدام كرد. او در نشست بررسي 
مش��كالت صنايع شهرستان تاكس��تان استان 
قزوين، اظهار كرد: سال گذشته واحدهاي توليدي 
مس��اله هج��وم واردات و حمايت نش��دن براي 
افزايش صادرات را مطرح مي كردند، اما امسال به 
دليل شرايط پيش آمده همه واحدهاي توليدي 
متفق القول نحوه تهيه منابع اوليه و رس��يدن به 

صادرات هدف گذاري شده را طرح مي كنند. 
اين مس��وول با اشاره به مشكل تامين مواد اوليه 
براي بخش��ي از صنايع داخل��ي، از اين موضوع 
به عنوان يك��ي از بزرگ ترين معضالت صنعت 
كشور ياد كرد و گفت: به دليل شرايط اقتصادي 
و محدوديت هاي بين الملل��ي برخي از مراجع 
تصميم گيري در برنامه ريزي قبلي دچار تشتت 
ش��دند و اميدواريم هم اكنون با تصميم گيري 
مناس��ب با اين ش��رايط براي حل اين مش��كل 

اقدام شود.

ايسنا| رييس انجمن واردكنندگان خودرو از 
موافقت دولت ب��ا ترخيص خودروهاي متوقف 
در گم��رك خب��ر داد. كوروش مرشدس��لوك 
اظهار ك��رد: از ابتداي تير ماه ب��ا مصوبه دولت 
واردات بيش از ۱۴۰۰ قلم كاال از جمله خودرو 
ممنوع ش��د. او با بيان اينكه ب��ه دنبال ممنوع 
ش��دن واردات، از آن زمان تاكنون از ترخيص 
خودروهاي وارد شده به گمرك جلوگيري شد، 
خاطرنشان كرد: در اين رابطه اخيرا طرحي به 
دولت ارايه شد كه براساس آن خودروهايي كه 
پول آنها پرداخت ش��ده و وارد گمرك شده اند 
ترخيص ش��ود. رييس انجم��ن واردكنندگان 
خ��ودرو ادامه داد: براس��اس جديدترين اخبار 
به دس��ت آمده دولت با ترخي��ص خودروهاي 
متوق��ف در گم��رك موافقت كرده اس��ت كه 
اميدواريم دستورالعمل مربوطه هرچه زودتر به 

دستگاه هاي ذي ربط ابالغ و اجرايي شود.
او افزود: در اين ش��رايط اميدواريم در قدم بعدي 
دولت ب��ا واردات خودروهايي كه پيش از ممنوع 
ش��دن واردات، ثبت سفارش شده و پول آنها نيز 
پرداخت شده است اما به دليل ممنوعيت واردات 
وارد كشور نشده اند نيز موافقت كند. مرشدسلوك 
با بيان اينكه تع��داد قابل توجهي خودرو در انبار 
توليدكنن��دگان خارجي و همچني��ن در بندر 
جبل علي امارات دپو شده اس��ت، تصريح كرد: 
با توجه به آنكه از يك س��و پول اين خودروها به 
خودروس��ازان خارجي پرداخت شده و از سوي 
ديگر اي��ن خودروها به ص��ورت پيش فروش به 
خريداران داخلي واگذار ش��ده است اميدواريم 
با واردات و ترخيص اي��ن خودروها نيز موافقت 
شود. او خاطرنشان كرد: موافقت دولت با واردات 
خودروهاي متوقف در گمرك و همچنين موافقت 
با ورود باقي خودروهاي ثبت سفارش و خريداري 
ش��ده تاثير مثبتي بر ب��ازار خودروهاي وارداتي 
داش��ته و باعث تعديل نرخ هاي فعل��ي در بازار 

خواهد شد.

در  نشست هيات نمايندگان اتاق تهران با حضور نمايندگاني از بخش دولت مطرح شد

تصميم جديد رفع تعهد ارزي در راه است

توقف 139 هزار كانتينر در گمركات

تعادل |گروه تجارت|
 نشست ش��هريورماه هيات نمايندگان اتاق تهران حال 
وهواي متفاوتي داشت؛ چراكه براي چندمين بار در سال 97 
شاهد اعتراض اتاقيها به سياست هاي ارزي دولت از تريبون 
بخش خصوص��ي بوديم. در اين نشس��ت برخي از اعضاء 
فرصت يافتند تا از دغدغه هايشان ومسائلي كه دست وپاي 
آنها را براي پيگيري اموراتشان بسته است، سخن بگويند. 
گله مند بودند از اينكه اسيربازي مارپل هاي شد ه اند كه هروز 
با صدور بخشنامه هاي متعدد بازهم شرايط بازي برايشان 
سختتر مي شود. در اين ميان برخي نگران »پيمان سپاري 
و تعهدات ارزيشان« بودند، اما در مقابل برخي، نگران رسوب 
كاالهايشان در گمرگ. اما نكته مهم را رييس اتاق تهران 
گفت. چراكه او از رس��وب ۱۳9 هزار كانتينر در بنادر و 7 
ميليون تن كاال در گمركات كشور ابزار نگراني كرد و هشدار 
داد در صورت ادامه روند تا سه ماه آينده قحطي را در بازار 
خواهيم داشت. اما از آنسو، »نيما و مشكالتش« همچنان 
براي فعاالن اقتصادي به يك ماجراي پردردس��ر تبديل 
ش��ده؛ بطوريكه فعاالن اقتصادي ناچارند براي گشايش 
اعتبار ۱6 گام متعدد بردارند، اين در شرايطي است كه با 
برداشتن هرگام چالشي ايجاد مي شود كه آنها را دومرتبه 
به همان نقطه اول پرتاپ مي كند. از سوي ديگر، مداخله 
۱2 نهاد مختلف در تصميمات اقتصادي و عدم پاسخگويي 
يك مسوول واحد براي پيگيري امور، از ديگر مواردي بود 
كه مورد اعت��راض اتاقيها قرار گرفت. در عين حال، عمده 
مس��ائل اعضاي اتاق تهران به » خريد و فروش ارز در بازار 
ثانويه، گروه بندي كاالها، تخصيص ارز و مشكالت ناشي از 
تصميمات دولت« معطوف بود كه رييس سازمان توسعه 
تجارت و مع��اون ارزي بانك مركزي به عنوان نمايندگان 
دولت به اتاق تهران آمده بودند تا به مسائل مطرح شده پاسخ 
دهند. در همين حال، معاون ارزي بانك مركزي از صدور 
بخشنامه جديد ارزي به منظور اصالح رفع تعهد ارزي خبر 

داد كه به زودي ابالغ مي شود. 

  تلنگرهاي  رييس اتاق 
چهل و دومين نشس��ت هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
تهران با حضور، رييس س��ازمان توس��عه تجارت، معاون 
ارزي بانك مرك��زي و نمايندگاني از گمرك و س��ازمان 
حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان برگزار ش��د. 
در ابتداي اين نشس��ت، مسعود خوانس��اري، با اشاره به 
وضعيت كنوني اقتص��اد ايران گف��ت: از 2۱ فروردين تا 
22 مردادماه س��ال جاري، بيش از ۳۳ بخشنامه از سوي 
دولت در خصوص مسائل ارزي صادر شده كه به تبع آن، 
گمرك مجبور به صدور دستورالعمل هايي شد كه تعداد 
آنها ۱۵۰ تا ۱6۰ دستورالعمل بوده است. همين امر باعث 
ش��ده تا توليدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان 
دچار سردرگمي شده و عدم قطعيت و بي اعتمادي، كالف 
سردرگمي را براي توليدكننده و مصرف كننده ايجاد كند.

مسعود خوانساري افزود: فروردين ماه سال جاري، دولت 
قاطعان��ه ارز ۴2۰۰ توماني را اعالم كرد و همه بر اس��اس 
آن گشايش اعتبار كردند؛ به خصوص اينكه دولت اعالم 
مي كرد كه بدون محدوديت به همه متقاضيان ارز مي دهد. 
اما اكنون دريافت مابه التفاوت مشكالت زيادي ايجاد كرده 
است. اما به گفته او، تعدادي از اقالمي كه در گمرك باقي 
مان��ده و اكنون حدود ۱۳9 هزار كانتينر در بنادر كش��ور 
رسوب كرده كه ش��امل 7 ميليون تن كاال و 2.۵ ميليون 
تن كاالي اساس��ي است. اين در شرايطي است كه هزينه 
دموراژ، انبارداري و برخي مواردي كه ناش��ي از تغييرات 
دستورالعمل هاي دولتي اس��ت، توليدكنندگان را دچار 
مش��كل كرده و كارخانه ها يكي پ��س از ديگري در حال 
تعطيلي هستند يا تعديل نيرو دارند. تمام اينها در شرايطي 
است كه اگر وضعيت اقتصادي كنوني به شكل فعلي ادامه 
يابد، تا سه ماه آينده قحطي كاال و مواد اوليه در بازار خواهيم 
داشت. البته خوانساري در عين حال درخواست كرد كه اوال 
يك دستگاه مسوول تعيين شود تا افراد بدانند براي حل 
مشكالت شان بايد به كجا مراجعه كنند؛ چراكه براساس 
محاس��به اي كه انجام دادم ۱2 شخص، ارگان يا سازمان 
و نهاد در دولت مسوول رس��يدگي به مباحث اقتصادي 
هستند و دخالت دارند، بخشنامه صادر مي كنند اما عمال 
از بين آنها هيچ كدام پاسخگو نيستند. شوراي پول و اعتبار، 
شوراي اقتصاد، ستاد اقتصاد مقاومتي، شورايي كه اخيرا با 
حضور سران سه قوه تشكيل شده وجود دارد و عالوه بر اينها 
وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، و بانك مركزي و... هستند؛ 

اما متاسفانه با وجود همه اينها پاسخگويي وجود ندارد و 
دچار خأل هستيم.

  گاليه هايي از جنس ارز
پس از سخنراني رييس اتاق تهران، برخي از اعضاي هيات 
نمايندگان فرص��ت يافتند تا به بي��ان ديدگاه هاي خود 
بپردازند. محمد الهوتي با اشاره به بخشنامه بانك مركزي 
در خصوص پيمان سپاري ارزي كه از سوي بانك مركزي 
ابالغ شده است، گفت: اين بخشنامه از روز گذشته ابالغ شده 
و در همين ابتداي كار، مشكالتي را براي صادركنندگان 
ايجاد كرده است. به گفته او، فعاالن اقتصادي به هيچ عنوان 
موافق با عدم بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات به چرخه 
اقتصادي كشور نيستند، اما ضمن تاكيد بر اين موضوع، در 
روش اجراي آن، ب��ا دولت اختالف نظر دارند، به اين معنا 
كه مطابق با ماده ۱۳ قانون مقررات واردات و صادرات، هر 
گونه پيمان سپاري ارزي براي كاالهاي غيرنفتي را ممنوع 
كرده است؛ در حالي كه اين موضوع در بخشنامه اخير بانك 
مركزي، رعايت نشده است؛ چراكه بر اساس قانون، پيمان 
سپاري ارزي بر اساس اين ماده قانوني، امكان پذير نيست.

الهوتي همچنين با اشاره به شيوه هاي در نظر گرفته شده 
براي رفع تعهد ارزي صادركنندگان در بخشنامه اخير بانك 
مركزي، ادامه داد: ب��ه دليل محدوديت هاي بين المللي، 
گشايش اعتبار اكنون قفل است و عمال امكان برگشت ارز 
حاصل از صادرات در مدت زمان سه ماهه وجود ندارد؛ پس 
اين اولين اشكال شيوه هاي رفع تعهد ارزي صادركنندگان 
در بخشنامه اخير است. ضمن اينكه بايد توجه داشت كه 
تنوع كااليي صادراتي كش��ور، اجازه برخورد يكسان در 
برگش��ت ارز حاصل از صادرات را نمي دهد، چراكه برخي 
كاالها ظرف شش ماه، برخي ديگر نه ماه و برخي نيز يكسال 
زمان نياز دارند تا بتوانن��د ارز حاصل از صادرات خود را به 

كشور بازگردانند.
در اين نشست، فرهاد فزوني، عضو هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني تهران، با اش��اره به فرمايش مقام معظم رهبري 
مبني براينكه »دولت ها بطور معمول و رايج بخش خصوصي 
را وارد اقتصاد نكرده اند«، گفت: فعاالن بخش خصوصي 
انتظار دارند دولت ها از ت��وان، دانش و تجربه آنان در يك 
بازي برد-برد به درستي استفاده كنند و چشم شان فقط 
به دنبال مال و دارايي اين بخش نباشد. از آنسو، محمدرضا 
نجفي منش، نيز گفت: دو ماهي است كه براي خريد مواد 
اوليه و ترخيص آن، مشكالت زيادي ايجاد شده و فعاالن 
اقتصادي كار فرسايشي را تحمل مي كنند؛ چراكه هيات 
وزيران تصميم گرفته كه كنترل و نظارت كند. اين در حالي 
اس��ت كه در ش��رايط كنوني پرونده ها بايد در گروه هاي 
تخصصي وزارت صنعت بررسي ش��ود؛ در حالي كه اين 
مانند يك بازي مارپله ش��ده اس��ت. او عل��ت اين كندي 
تج��ارت خارجي را چندنرخي بودن ارز دانس��ت و افزود: 
از زماني كه اختالف نرخ ارز به وجود آمده است، تقاضاي 
باال و بيش اظهاري در دستور كار برخي افراد قرار گرفته، 
پس بايد ارز تك نرخي شده و به مصرف كننده نهايي يارانه 
داده شود. مهدي معصومي اصفهاني، عضو اتاق تهران هم 
گفت: تا سه ماه آينده با ادامه روند فعلي، افت توليد شديدي 
خواهيم داشت، اين در حالي اس��ت كه موضوع سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان نيز مشكالت 
زيادي ايجاد كرده و اعالم شده كه قيمت ها نبايد بيش از 
۱۰ درصد افزايش نيابد، در حالي كه اكنون اگر قرار باشد به 
روند محدوديت افزايش قيمت ادامه دهيم، توليد متوقف 

خواهد شد.
اما كاوه زرگران، ديگر عضو اتاق تهران با اشاره به مشكالتي 
كه اخذ ماب��ه التفاوت ن��رخ ارز ب��راي توليدكنندگان و 
واردكنندگان ايجاد كرده است، تاكيد كرد كه منابع ملي 
كشور در گمركات باقي مانده و فاسد مي شود. زرگران در 
مورد تخصيص ارز هم گفت: در حوزه كاالهاي اساس��ي، 
ذخاير كشور مناسب نيست. با توجه به شرايطي كه نسبت 
به تحريم داريم، در برخي از كاالهاي اساسي، ذخاير ۱۰ تا 
۴۰ درصد كاهش را شاهد هستيم. به گفته او، مواد اوليه 
شيرخشك تخصيص يورو نگرفته اند؛ بنابراين اگر تامين 
اعتبار صورت نگيرد، توليد متوقف خواهد ش��د. زرگران 
همچنين گفت: نرخ يورو در س��امانه نيما 97۰۰ تومان 
است و بايد براي تامين آن در نوبت قرار گيريم، اين در حالي 
است كه قيمت گذاري كاالها نيز مشكالت زيادي را براي 

توليدكنندگان ايجاد كرده است.
عباس آرگ��ون، عضو اتاق ته��ران هم با انتق��اد از صدور 

بخشنامه هاي متعدد و كوتاه مدت گفت: دست كم ظرف 
زماني مشخصي براي اجراي اين بخشنامه ها تعيين شود 
و خلق الساعه نباشد. فريال مس��توفي ديگر عضو هيات 
نمايندگان اتاق تهران نيز در اين نشس��ت اين سوال را با 
نمايندگان بانك مركزي حاضر در جلسه مطرح كرد كه 
نرخ ارزهايي كه از طريق فاينانس براي اجراي پروژه ها به 
كشور وارد شده چگونه تعيين تكليف مي شود. او سپس با 
بيان اينكه يكي از مشكالت كليدي كشور نقل و انتقال ارز 
به داخل است، افزود: با وجود اين معضل كه حتي دولت نيز 
قادر نيست پول نفت را به داخل وارد كند، چگونه مي توان از 
صادركنندگان انتظار داشت كه تعهد بدهند ارز را سه ماهه 
به داخل بياورند؟ در ادامه اين نشست، عليرضا كالهي با 
اش��اره به هجوم خريداران به بورس فلزات و محصوالت 
پتروشيمي پس از افزايش ش��كاف قيمت دالر با قيمت 
دولتي و قيمت آن در بازار آزاد گفت: تقاضاي ما اين است كه 
پااليش تقاضاها از سه منظر اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش 
افزوده، خريدهاي سنواتي شركت ها و فيش برق واحدهاي 
توليد صورت گيرد تا اين بازار از دالالني كه صرفا با پروانه 

بهره برداري در آن حضور دارند، زدوده شود.

  متوليان دولتي چه گفتند؟ 
پس از آنكه فع��االن اقتصادي از دغدغه هاي ارزي ش��ان 
گفتند؛ نوبت به رييس دستگاه تجاري كشور رسيد تا به 
برخي از ابهامات پاس��خ دهد. مجتبي خسروتاج، با اشاره 
به اينكه مفاد بخش��نامه صادر ش��ده از س��وي دولت در 
۱6 مرداد ماه، به نوعي خواس��ته اتاق هاي تهران، ايران و 
كميسيون هاي اقتصادي و صنايع مجلس بوده است، گفت: 
همه صاحب نظران بر اين موضوع اتفاق نظر داشتند كه به 
سياس��ت ارزي دولت كه در 22 فروردين ماه سال جاري 
مصوب و منتشر شده، نقد وارد است؛ از اين رو، آنها بر اين 
باور بودند كه دولت بايد به سمتي برود تا بر يكسري اقالم 
محدود در تنظيم بازار متمركز شود تا از آن طريق آن بتواند 
چرخه تامين و توزيع را كنت��رل كند و بخش ديگر آن به 
نظام رقابتي و آزاد واگذار شود. اما از نگاه خسروتاج، شكاف 
عميق و نامطلوبي كه بين بازار آزاد و ثانويه به وجود آمد، 
موجبات نارضايتي تشكل ها وفعاالن اقتصادي را فراهم 
كرده، كه اكنون تبديل به يك چالش جدي شده است. اين 
در حالي است انتظار آنها از شكل گيري بازار ثانويه اين بود 
كه اين اختالف قيمت به حداقل برسد. اما رييس دستگاه 
ديپلماسي ريشه تمامي مش��كالت فعاالن اقتصادي در 
ماه هاي اخير را جهش نرخ ارز عنوان كرد وگفت: البته دليل 
مختلفي براي افزايش نرخ در اين مدت مطرح شده، اما بايد 
ديد كه آيا افزايش واردات تقاضا را براي ارز افزايش داده است 
يا اين موضوع ريش��ه در مسائل سياسي، خروج سرمايه و 
رواني دارد؟ از طرفي، آي��ا جهش نرخ ارز به دليل كاهش 
عرضه ارز به كش��ور بوده به دليل محدوديت هاي بانكي 
بوده است؟ حال تفكري شكل گرفته كه با پيمان سپاري و 

تعهد ارزي مي توان عرضه ارز را افزايش داد يا كاهش داد. 
موضوعي كه به شدت از سوي فعاالن اقتصادي مورد انتقاد 
است. البته خسروتاج در اين زمينه پيشنهاد كرد كه اتاق 
تهران با برگزاري همايشي، ابعاد سياست هاي ارزي در سال 
جاري را مورد بررسي قرار دهد كه آيا سياست هاي به كار 
گرفته شده تا به حال توانسته خروج سرمايه را كنترل كند يا 
خير. رييس دستگاه تجاري در ادامه، از جايگاه سياست گذار 
و با اشاره به اينكه صادرات 27 قلم كاال به دليل آنكه ارزي 
بري بااليي دارند، ممنوع شده است، گفت: در عين حال، به 
گمركات اعالم شده كه براي صادرات كاالهايي كه از قبل 
تعهد شده و پيش از ممنوعيت صادرات اين اقالم، اظهار 
شده ممنوعيتي وجود ندارد. خسروتاج همچنين به برخي 
تس��هيالت دولت براي ترخيص كاالها از گمركات بدون 
انتقال ارز اشاره كرد وگفت: مقرر شده است كه درخواست ها 
براي واردات پيش از ثبت سفارش مورد بررسي كارشناسي 
قرار گيرد. در واقع از تاريخ 2۳ تيرماه به اين س��و، اهليت 
همه درخواست ها س��نجيده مي شود و طي اين مكانيزم 
درخواست هايي كه از اين فيلتر عبور كنند، پس از مراجعه 

به بانك مركزي براي دريافت ارز اولويت خواهند داشت.
معاون امور معدني وزارت صنعت نيز در اين نشس��ت به 
برخي آمار توليد در بخش فلزات كشور اشاره كرد و افزود: 
در حال حاضر تولي��د فوالد 2.۵ برابر نياز كش��ور، توليد 
مس ۱.۵برابر و توليد روي نيز 2/۵ برابر ميزان مصرف در 
كشور است. جعفر سرقيني با بيان اينكه در آلومينيوم نيز 
۳۰ درصد بيشتر از نياز داخل، توليد داريم، افزود: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت براي كنترل بازار محصوالت فلزي، 
مكانيزم عرضه و تقاضا را مورد توجه قرار داده است از همين 
رو، كف عرضه در بورس را ب��راي توليدكنندگان تعيين 
كرده ايم و صادرات را منوط به رعايت ميزان كف عرضه قرار 
داده ايم. در ادامه وحيد منايي، عضو هيات مديره سازمان 
حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان با گاليه از آنچه 
انتقادات ناصواب و بي اساس از سازمان حمايت مي خواند، 
گفت: سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان، 
بازوي اجرايي دولت اس��ت و فصل الخطاب اقدامات اين 
سازمان مصوبات دولتي اس��ت. در واقع اقدامات سازمان 
حمايت نمي تواند سليقه باشد. منابي با گاليه از برخي افراد 
و رسانه ها در مورد قضاوت هاي ناصحيح در مورد سازمان، 
گفت: رعايت سقف ۱۰ درصدي براي افزايش قيمت نيز 
سليقه اي نبود و به موجب ابالغيه 28 خرداد ماه سال جاري 

از طرف رياست جمهوري صورت گرفته است.

  موضع ارزي متوليان بانك مركزي 
معاون ارزي بانك مركزي در جلسه هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني تهران از برگزاري جلسه اي ميان وزارت صنعت و 
بانك مركزي در خصوص دستورالعمل اخير بانك مركزي 
براي رفع تعهد ارزي صادركنندگان خبر داد و گفت: هيچ 
فردي موافق با پيمان س��پاري ارزي نيست، اما رفع تعهد 

ارزي از س��وي صادركنندگان بايد ص��ورت گيرد و الزم 
اس��ت در جايي اين موضوع كامال شفاف شود، بر همين 
اساس تغييراتي روي دستورالعمل ابالغي بانك مركزي 
بر روي شيوه رفع تعهد ارزي صادركنندگان اعمال شده 
كه بخشنامه جديد امروز صادر مي شود. غالمرضا پناهي 
افزود: ظرف 6 ماه تمام افراد بايد مابه التفاوت نرخ ارز دولتي 
با بازار آزاد را به دولت پرداخت كنند و اين فرجه زماني به اين 
دليل صورت گرفته كه آنها بتوانند به لحاظ تامين نقدينگي 
برنامه ريزي هاي الزم را صورت دهند. امير شكوهي، مدير 
سامانه نيما، يكي ديگر از مديران بانك مركزي بود كه براي 
ارايه توضيحات پشت تريبون ايستاد. او گفت: اگر چه مراحل 
تخصيص ارز در سامانه نيما زياد است اما فرآيند تامين ارز 
در سامانه با فرآيند احراز صالحيت متقاضيان براي ورود 
به سامانه نيما كامال متفاوت است و هيچ محدوديتي در 
اين سامانه ايجاد نشده اس��ت. او در ادامه با اشاره به اينكه 
تراز عرضه و تقاضاي ارز در سامانه نيما به نفع عرضه مثبت 
است، ادامه داد: ارز حاصل از صادرات كه در سامانه عرضه 
شده، معادل ۱۵۰ ميليون يورو است. اما مساله اين است 
كه 7۰ درصد فعاالن اقتصادي براي تامين ارز يك صرافي 
را انتخاب كرده اند و تنها ۳۰ درصد حاضر شده اند كه همه 
صرافي ها درخواست هاي آنان را مشاهده كنند و پيشنهاد 

قيمتي بدهند. 

  ديگر نمايندگان دولتي چه گفتند؟ 
معاون وزير جهاد كشاورزي هم كه دراين نشست حضور 
يافته بود، القاي نگراني ها از كمبود كاالهاي اساسي در بازار 
را براي ماه هاي آتي بي مورد دانست و به آمار توليد برخي 
محصوالت اس��تراتژيك در كشور اش��اره كرد. علي اكبر 
مهرفرد با بيان اينكه در تامين و توليد كاالهاي اساس��ي 
نسبت به سال قبل جلوتر هستيم، افزود: طي سال جاري، 
ميزان توليد گندم از 9.۵ ميليون تن فراتر رفته و شكر نيز 
در مقايسه با سال گذشته، 2 ميليون و ۱۵۰ هزار تن بيشتر 
توليد شده است و براي سال جاري نيازي به واردات شكر 
نداريم. از آنسو، معاون فني گمرك نيز به برخي اقدامات 
اين س��ازمان در راس��تاي تس��ريع در ترخيص كاالها از 
گمركات اجرايي اشاره كرد و افزود: به دنبال مصوبه بند ۵ 
بخشنامه اخير بانك مركزي در خصوص الزام به پرداخت 
مابه التفاوت نرخ ارز از سوي واردكنندگان براي ترخيص 
كاالها، ميزان ترخيص كاال در گمركات كش��ور از روزي 
۳۵۰۰ كانتينر به 8۰۰ كانتينر افت كرد. مجتبي پورسيف 
افزود: صد درصد بخش��نامه هايي كه گمرك ايران ابالغ 
مي كند، مصوبات و دستورالعمل هايي است كه از بيرون 
از گمرك وارد مي ش��ود. در كنار مشكالت ناشي از صدور 
بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مختلف، نگراني از متهم 
كردن واردكنندگان به احتكار كاالها، منجر به آن شده است 
كه فعاالن اقتصادي نسبت به عدم ترخيص كاالهايشان از 

گمركات تمايل زيادي داشته باشند.

سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعالم كرد

تشكيل57 هزار پرونده احتكار در كمتر از 4 ماه 
گروه صنعت| معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات 
س��ازمان حمايت مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان 
گفت: براس��اس بازرس��ي هاي روزانه از ۳۱ استان، ۵7 
هزار پرونده تخلف احتكار و گرانفروشي به ارزش ۵۰۰ 
ميلياردتومان از ۳۱ ارديبهشت ماه تا ۱۰ شهريور تنظيم 
و براي رسيدگي به تعزيرات حكومتي ارسال شده است. 
شهرام مير آخورلو در گفت وگو با شاتا، افزود: ستاد ويژه اي 
از سوي وزير صنعت،  معدن و تجارت در قالب ستاد تشديد 
مقابله با احتكار و اختفاي كاال با عضويت سازمان حمايت، 
وزارت اطالعات، گمرك، س��ازمان تعزيرات و سازمان 
توسعه تجارت به رياست معاون امور اقتصادي و بازرگاني 
اين وزارتخانه تشكيل شده كه وظيفه آن رصد وضعيت 
تامين و عرضه اق��الم هدف مهم و اولويت دار اس��ت. او 
گفت: سامانه جامع انبارها از اول شهريور به صورت كامل 
مورد بهره برداري قرار گرفته و ظرف هفته آينده با سامانه 
گمرك مرتبط مي ش��ود، بنابراين جريان توزيع كاال از 
واحد هاي توزيعي يا گمركات بر اساس بارنامه مورد رصد و 
پايش سيستماتيك قرار گرفته و هرگونه اخالل در توزيع 

يا انباشت بي مورد كاال يا نگهداري كاال در انبارهاي فاقد 
كد شناسايي سامانه موصوف در حكم احتكار بوده و برابر 

قوانين و مقررات اقدام خواهد شد .
مير آخورلو در زمينه افزايش قيمت حاش��يه بازار يادآور 
شد: پيرامون خودرو هم به دليل مديريت عرضه و تقاضا و 
وجود اختالف قيمت كارخانه و بازار، منطقي ترين راهكار 
اين است كه قيمت در قالب قيمت حاشيه بازار، اجرايي 
ش��ود تا تقاضاي كاذب از بين برود و س��پس قيمت را بر 
اس��اس عرضه به قيمت واقعي برسانيم. او افزود: بخشي 
ازمشكل كمبود عرضه اين است كه به واسطه كسري برخي 
قطعات مثل سنسورهاي ايربگ اين مهم انجام نمي شود، 
ام��ا برنامه ريزي هاي الزم براي عرضه ۴۰ هزار دس��تگاه 
خودروي سواري از سوي شركت هاي خودروسازي صورت 
گرفته است. ميرآخورلو درباره راهكارهاي حذف تقاضاي 
كاذب، گفت: مقرر شد هرخريدار با يك اي. پي و يك كد 
ملي خودرو خريد كند و در دوره مشخص نتواند تقاضاي 
جديد داشته باشد و فروش آن براي دوره مشخصي امكان 
نداشته باشد تا حكم طال و سكه را پيدا نكند، ولي بهترين 

مسير اين است كه با عرضه مستمر قيمت هاي واقعي را 
مديريت كنيم .

او تصريح كرد: سازمان حمايت ابزارهاي كنترلي قيمت 
تا حلقه نماينده رسمي دارد، اما وقتي خودرو در مالكيت 
فرد حقيق��ي قرار گرفت امكان نظارت از دس��ت خارج 
مي ش��ود با اين حال فروش اماني و كاردكس��ي توسط 
خودروسازها و نمايندگي هاي فروش متوقف مي شود و 
هيچ نماينده رسمي حق ندارد خودرو را باالتر از قيمت 
مصوب عرضه كند و با فروش نمايشگاهي حتما برخورد 
مي شود .به گفته ميرآخورلو، از ابتداي سال جاري تاكنون 
يك ميليون و8۰۰ هزار نوبت بازرسي ازمبادي توليدي و 
شبكه توزيع كاال و خدمات توسط سازمان هاي صنعت، 
معدن وتجارت و اتاق هاي اصناف سراس��ر كشور انجام 
شده اس��ت. او افزود: ۱۵۰ هزار نوبت بازرسي در حوزه 
قاچاق كاال به واسطه اهميت و تاثير بسزاي مقابله با پديده 
يادشده در حمايت از توليد كننده و مصرف كننده محقق 
شده اس��ت .معاون بازرسي سازمان حمايت در تشريح 
رويه سازمان حمايت در قيمت گذاري كاالها، گفت: كاال 

و خدمات بر اساس ضريب، اولويت بندي شده اند. 
او افزود: بخش اول كاالهاي اساسي و ضروري، شامل 2۵ 
قلم كاال كه در سبد مصرف خانوار نقش اساسي دارند و تا 
پايان فروردين 98 با قيمت ثابت بر مبناي دستورالعمل 
كارگروه تنظيم بازار عرضه مي شوند و قيمت آنها توسط 
س��ازمان حمايت بطور كامل مورد رص��د و پايش قرار 
مي گيرد. مير آخورلو اضافه ك��رد:  تامين كاال و ذخيره 
استراتژيك دولت به گونه اي بايد صورت گيرد كه نبود 
تعادل عرضه و تقاضا را مرتفع كند، همچنين با تعيين 
شبكه توزيع منتخب و قابل اطمينان مثل اتاق تعاون، 
اسكاد امكان، فروشگاه هاي زنجيره اي و صنوف منتخب 
مراقبت شود كه اقالم اساسي به لحاظ اختالف قيمت با 
بازار آزاد به دست مصرف كننده نهايي برسد. مير آخورلو 
افزود: دسته ديگركاالهايي است كه در بورس كاال عرضه 
و قيمت گذاري مي شوند، بنابراين در فرآيند عرضه رعايت 
دستورالعمل تنظيم بازار محصوالت فوالدي، پتروشيمي، 
آلومينيوم،  مس، سرب و روي الزم االجراست و به شكل 
دايمي كف ميزان عرضه به لحاظ سقف رقابت مورد رصد 

و پايش قرار مي گي��رد. او گفت: قيمت پايه محصوالت 
ياد شده از طرف معاونت تخصصي وزارتخانه مشخص 
مي شود و كاال با بهره گيري از سامانه بهين ياب و بر اساس 
ارزيابي هاي صورت گرفته به نس��بت س��ابقه عملكرد 
واحدهاي مصرف كننده به متقاضي��ان واقعي عرضه و 
در مراحل بعدي به منظ��ور حصول اطمينان از صحت 
مصرف مواد و ممانعت از خام فروشي، كنترل هاي الزم از 
سوي سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها اجرا 
خواهد ش��د .به گفته اين مقام مسوول در صورت احراز 
هر گونه تخلف از س��وي خريداران كاالي عرضه ش��ده 
در بورس ضمن قطع سهميه، پرونده تخلف واحد نيزبه 
تعزيرات حكومتي مي رود. او در خصوص قيمت گذاري 
ساير كاال ها تصريح كرد: توليد كنندگان و وارد كنندگان 
س��اير كاالها كه براي مصارف ارزي از طريق بازار ثانويه 
عمل مي كنند، مي توانند با خود اظهاري و رعايت ضوابط 
قيمت گذاري كاالهاي واردات��ي و توليد داخل،  قيمت 
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كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي
 قيمت طالي سياه 

در روز سه شنبه

قاچاق روزانه
20 ميليون ليتر بنزين

همكاري جديد 
اوپك پالس در دسامبر

توقف خريد نفت 
كره جنوبي از ايران 

ايرن�ا| صبح ديروز )سه شنبه( قيمت هاي نفت با 
افزايش توليد امريكا و عربستان ثابت ماند و مانع باال 

رفتن سطح قيمت هاي نفت شد.
به گزارش رويترز انگليس، قيمت نفت خام وست 
تگزاس اينترمديت امريكا در ساعت 1: 12 بامداد 
ديروز به وقت گرينويچ در بازار نايمكس اين كشور 
به 67 دالر و 61 سنت در هر بشكه رسيد كه نسبت 
به آخرين قيمت روز دوشنبه، هفت سنت افزايش 

داشت.
نفت خام برنت درياي شمال نيز با 11 سنت افزايش 

به بهاي 77 دالر و 48 سنت معامله شد. 
واشنگتن به كشورهاي ديگر به ويژه متحدان نزديك 
خود مانند كره جنوبي، ژاپن و هند فشار وارد مي آورد 

تا واردات نفت از ايران را كاهش دهند.
همچنين، ش��ركت هاي نفتي امريكا نيز به دنبال 
مشتريان جديد هستند. آنها پيش از به وجود آمدن 
تنش هاي تجاري ميان امريكا و چين، به اين كشور 
نفت صادر مي كردند، اما اينك اين اختالف ها روي 
صادرات نفتشان به پكن تاثير منفي گذاشته است.

به گفت��ه معامل��ه گ��ران، تخفيف پيش��نهادي 
شركت هاي نفتي امريكا به مشتريان، موجب افزايش 
اختالف قيمت نفت وست تگزاس اينترمديت امريكا 

و نفت برنت به 10 دالر در هر بشكه شده است.

تسنيم| عضو اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز 
و پتروش��يمي ايران از قاچاق روزانه دس��تكم 20 
ميليون ليتر بنزين به كشورهاي همسايه خبرداد 
و گفت: بهترين گزينه در حال حاضر براي مبارزه 
با قاچاق سوخت احياي سامانه هوشمند و كارت 
سوخت است. حسن خسروجردي افزود: با افزايش 
قيمت دالر قاچاق بنزين به كشورهاي همسايه از 
سود بيشتري نسبت به گذشته برخوردار بوده و به 
همين دليل بخشي از آمار مصرف سوخت در داخل 

بوي قاچاق مي دهد.
خس��روجردي اظهار كرد: طب��ق آمارها در حال 
حاضر مصرف روزانه بنزين در كشور 100 ميليون 
ليتر اس��ت. آيا تمامي اين حجم بنزين در داخل 
مورد مصرف قرار مي گيرد؟ وي افزود: بدون شك 
پاسخ منفي است و دستكم روزانه 20 ميليون ليتر 
بنزين بصورت قاچاق راهي كش��ورهاي همسايه 
مي شود. خسروجردي تصريح كرد: براي مقابله با 
قاچاق بنزين راهكارهاي مختلفي وجود دارد كه 
افزايش قيمت بنزين و رساندن به سطح جهاني در 
داخل، استفاده از فناوري هاي جديد به ويژه كارت 
س��وخت جهت مديريت مصرف و غيره از جمله 
اين موارد است. وي اضافه كرد: ايران نمي تواند در 
اوضاع كنوني راهكار نخست را اجرا كند چون تبعات 
سنگيني در جامعه به همراه دارد و بهترين گزينه 
در حال حاضر براي مبارزه با قاچاق سوخت احياي 

سامانه هوشمند و كارت سوخت است.

ايس�نا| خبرگزاري تاس به نق��ل از وزير انرژي 
روسيه گزارش كرد گروه اوپك پالس ممكن است 
قرارداد همكاري بلندمدت جديدي را در دسامبر 

امضا كند.
به گزارش رويترز، الكساندر نواك به جزييات اين 

قرارداد همكاري اشاره اي نكرد.
اوپك، روسيه و ساير كشورهاي غيراوپك در ژوئن 
توافق كردند پايبندي خود به توافق كاهش توليد 
را كه از ژانويه سال 2017 به اجرا گذاشتند، به نرخ 
100 درصد بازگردانند كه به معناي افزايش توليد 
بيشتر است. ماه ها كاهش توليد ونزوئال و مشكالت 
عرضه در نقاط ديگر، نرخ پايبندي به توافق كاهش 

توليد را به بيش از 160 درصد رسانده بود.
نواك همچنين گفت توافق اوپك و غيراوپك براي 
كاهش توليد در سپتامبر همانند سطوح مشاهده 

شده در اوت و ژوييه اجرا خواهد شد.
قرار است كميته فني اوپك و غيراوپك اواخر ماه 
ميالدي جاري پيشنهادها درباره چگونگي توزيع 
افزايش يك ميليون بشكه در روز توليد نفت كه در 
ژوئن توافق شده بود را بررسي كند. اين پيشنهادها 
به وزيراني كه در نشس��ت 2۳ س��پتامبر كميته 
نظارتي مشترك وزيران اوپك و غيراوپك در الجزاير 

شركت مي كنند، ارايه خواهد شد.

تس�نيم| كره جنوبي با قطع كامل خريد نفت 
از ايران، اولين كشوري لقب گرفت كه در مقابل 
فش��ارهاي امريكا مبني بر توق��ف خريد نفت از 

تهران تسليم شده است.
به گ��زارش بلومبرگ، آمارهاي تانكري نش��ان 
مي دهد، اين كش��ور آس��يايي در ماه گذش��ته 
ميالدي، هيچ نفتي از ايران خريداري نكرده، در 
حالي كه ميزان خري��د نفت كره جنوبي از ايران 
در ماه جوالي 194 هزار بشكه در روز بوده است. 
هرچند مشتريان بزرگ تر نفت ايران يعني چين 
و هند نيز خريد نفت خود از اين كشور را كاهش 
داده اند، اما كره جنوبي اولين كشوري است كه 2 
ماه مانده به آغاز رسمي تحريم هاي نفتي امريكا 
عليه ايران در ماه نوامبر، خريد نفت از تهران را بطور 

كامل متوقف مي كند.
دولت ترامپ پس از خروج از توافق برجام در ماه 
مي، از تمام كشورها خواس��ت كه خريد نفت از 
ايران را متوقف كنند. دولت سئول كه با تهديدات 
هسته اي كره شمالي مواجه است، به شدت روي 
فش��ارهاي واشنگتن بر كره ش��مالي براي كنار 
گذاشتن تسليحات هسته اي حساب كرده است. 

 معاون اول رييس جمهوري در جريان معرفي 46 پروژه حوزه نيرو به سرمايه گذاران بخش خصوصي :

فريدون فشاركي: آيا اياالت متحده به دهلي نو معافيت خريد نفت از ايران را خواهد بخشيد 

بدهي هاي وزارت نيرو با پيمانكاران تهاتر مي شود 

مديران بي انگيزه و ريسك ناپذير كنار بروند 

ترامپ مقصر قيمت هاي باالي نفت است ايران سومين تامين كننده نفت هند در آگوست 

گروه انرژي|
ديروز نخستين گام دولت براي اجرايي كردن 
تبصره 19 م�اده واحده قان�ون بودجه 97 كه 
دال ب�ر جلب مش�اركت بخ�ش خصوصي در 
پروژه هاي مختلف، برداش�ته شده و با حضور 
اس�حق جهانگيري معاون اول رييس جمهور 
و رضا اردكانيان وزير نيرو، 46 پروژه مختلف 
در ح�وزه آب و برق به بخش خصوصي معرفي 
ش�د. اين پروژه ها روي هم 243 هزار ميليارد 
ري�ال ارزش دارن�د و آن طور كه مع�اون اول 
رييس جمهور كه اين روزها به نظر بس�ياري، 
كمرنگ  تر از گذشته شده است عنوان داشته 
است تالش�ي براي »كوچك سازي دولت« به 
حس�اب مي آيند. جهانگيري دي�روز عنوان 
ك�رده اس�ت: »امس�ال باي�د عزم ج�دي در 
واگذاري طرح ها داش�ته باشيم و در جلسات 
س�ران قوا نيز اين موضوع تاكيد بسيار شده 
اس�ت كه بازار س�رمايه هر چه س�ريع تر در 
كشور فعال شود و حتي نيروهاي مسلح برابر 
دس�تور مقام معظم رهبري نيز بايد به اين امر 
اهتمام جدي داش�ته باشند.«. در همين حال 
پيش از اين ه�م اردكانيان گفته بود كه»آب« 
صرفا موضوعي در حيطه وزارت نيرو نيست. 
او ديروز و در جريان عرضه 46 پروژه مختلف 
در حوزه ه�اي برق و انرژي اع�م از انرژي هاي 
ن�و و حرارتي و نيز مناب�ع آب و آب و فاضالب 
گفته است: » در س�ازمان فعلي دولت وزارت 
نيرو تنها دستگاهي نيست كه تلقي مديريت 
آب را در س�طح كش�ور داش�ته باش�د، چرا 
كه ن�ه تنها در س�طح س�ازمان دولت س�اير 
دستگاه ها به اين موضوع مرتبط هستند بلكه 
همان گونه در ساختار كميسيون هاي مجلس 
اين موضوع تجلي پيدا كرده و بخش هاي ديگر 
نيز مي بايست در يك همكاري نزديك موضوع 
آب را به پي�ش ببرند.«. بررس�ي »تعادل« از 
تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه س�ال 97 
نشان مي دهد كه احتماال يكي از انگيزه هايي 
كه سبب مي شود بخش خصوصي حوزه وزارت 
ني�رو با وجود طل�ب بالغ بر 20 ه�زار ميليارد 
تومان از اين وزارتخانه، باز هم به سمت اجراي 
اين 46 پروژه گرايش داشته باشند بند 6 اين 
تبصره است كه »مشوق هاي مالياتي« را براي 
درآمدهاي ناش�ي از س�رمايه گذاري در اين 
پروژه ها در نظر گرفته است. مشروح گزارش 
»تعادل« كه ب�ا رويكرد بررس�ي انگيزه هاي 
احتمالي سرمايه گذاران از ورود به اين پروژه ها 

تهيه شده است را در ادامه مي خوانيد. 
    

معاون اول رييس جمهور ايران اس��حق جهانگيري 
ديروز در وزارت نيرو حاضر شد تا به صورت رسمي 
46 پ��روژه اين وزارتخانه را در كن��ار رضا اردكانيان 
وزير نيرو به بخش خصوصي معرفي كند. ۳ نيروگاه 
حرارت��ي، 17 ني��روگاه برق آب��ي، 21 تصفيه خانه 
فاضالب، ۳ تصفيه خانه آب شهري و 2 پروژه حوزه 
انرژي تجديد پذير كه روي هم رفته بيش از 24 هزار 
ميليارد تومان ارزش دارند، اين 46 پروژه را تشكيل 
دادند. اين واگذاري در شرايطي انجام شده است كه 
وزارت نيرو بالغ بر 20 ه��زار ميليارد تومان، رقمي 
نزديك به ارزش پروژه هاي معرفي ش��ده به بخش 
خصوصي، ب��ه اين بخش بدهكار اس��ت. موضوعي 
ك��ه تاح��دودي ممكن اس��ت حضور مع��اون اول 
رييس جمهور در مراس��م رونمايي از پروژه ها از آن 
نشات گرفته و براي اطمينان بخشي به خصوصي ها 

انجام شده باشد. 
 در همين راس��تا، اس��حق جهانگي��ري معاون اول 
رييس جمهوري ديروز در مراسم معرفي طرح هاي 
تبصره 19 وزارت نيرو و مبادله قراردادهاي مشاركت 
بخش خصوص��ي در صنع��ت آب و فاضالب كه در 
س��الن همايش وزارت نيرو برگزار شد عنوان كرد: 
» بخ��ش خصوصي موت��ور حركت دهن��ده اقتصاد 
آينده ايران است، بايد مقرراتي وضع شود كه بخش 
خصوصي با خيال راحت وارد عرصه اقتصادي شود و 
هيچ منعي براي ورود و سرمايه گذاري در اين بخش 

وجود نداشته باشد.« 
معاون اول رييس جمهور گفت: برابر اعالم سازمان 
برنام��ه و بودج��ه كش��ور وزارت ني��رو موفق ترين 
وزارتخانه در واگ��ذاري طرح ها به بخش خصوصي 
بوده كه متاسفانه غير از اين وزارتخانه تاكنون هيچ 
دستگاه ديگري نسبت به واگذاري اقدام نكرده است.

    رانت خوارها خارج شوند 
اسحق جهانگيري كه در دوران مناظرات انتخاباتي 
ب��ه دلي��ل صراح��ت لهجه اش ك��م كم ب��ه رقيب 
رييس جمهوري تبديل شده بود، ديروز نيز چشمه اي 
از اين رويكرد خود را به نمايش گذاشته و با هشدار به 
گروهي از »رانت خواران« در بخش خصوصي عنوان 
ك��رد: »برخي با نام بخش خصوص��ي فقط به دنبال 
رانت خواري و سوءاس��تفاده هس��تند، اين دس��ته 
جماعت بايد از اين بخ��ش خروج كنند و بدانند كه 
مبارزه با فساد قطعًا تضمين كننده كار اجرايي بخش 

خصوصي است.« 
او البت��ه اضافه كرده اس��ت كه در اين مب��ارزه بايد 
دقت شود كه نبايد تن بخش خصوصي بلرزد و بايد 
ميدان رقابت براي آنها باز باشد و اين بخش بداند كه 
در اين شرايط دش��وار، دولت از آنها حمايت جدي 

خواهد داشت.
جهانگيري ب��ا بيان اينكه بزرگ ش��دن دولت مانع 
توس��عه كشور است، بيان داش��ت: بايستي كوچك 
س��ازي دولت انجام و طرح ه��ا و پروژه ها به بخش 

خصوصي هر چه سريعتر واگذار شود. 

  هر 3 قوه نقش دارند 
همانط��ور ك��ه پيش ت��ر و در زم��ان رونماي��ي 
از بس��ته جديد ارزي، س��ران س��ه قوه ب��ه عنوان 
تصميم گيرن��دگان در اين خصوص معرفي ش��ده 
بودن��د، مع��اون اول رييس جمهوري دي��روز و در 
حاش��يه رونمايي از پروژه هاي تبص��ره 19 وزارت 
نيرو بار ديگر به نح��وي بر نقش تمام قوا در موضوع 
واگذاري 46 پ��روژه به بخش خصوصي تاكيد كرده 
و گف��ت: » امس��ال بايد ع��زم ج��دي در واگذاري 
طرح ها داش��ته باش��يم و در جلس��ات س��ران قوا 
نيز اين موضوع تاكيد بس��يار ش��ده اس��ت كه بازار 
س��رمايه هر چه سريعتر در كشور فعال شود و حتي 
نيروهاي مسلح برابر دستور مقام معظم رهبري نيز 
 بايد ب��ه اين ام��ر اهتمام جدي داش��ته باش��ند.« 
جهانگيري با اش��اره به مصوبه س��ران ق��وا و اينكه 
بايس��تي بخش خصوصي انگيزه كام��ل براي ورود 
به اقتصاد كش��ور را داشته باش��د، گفت: »بايستي 
توجيه اقتصادي طرح ها انجام ش��ود و سرمايه گذار 
 بدان��د اين طرح ه��ا براي آنه��ا س��ودآوري دارد« 
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه س��ازمان 
برنامه و بودجه كش��ور بايس��تي اين مهم را به جد 
پيگيري كند و سازمان صدا و سيما در اطالع رساني 
واگذاري اين طرح ها نقش داش��ته باش��د، گفت: با 
اجراي اين كار قطعًا اشتغال سامان مي يابد و توسعه 

اقتصادي در كشور اتفاق خواهد افتاد.

 مديريت بي انگيزه ها ممنوع!
طبق انتظار اسحق جهانگيري بخشي از صحبت هاي خود 
را نيز به موضوع »تحريم« و »ش��رايط اقتصادي« ايران 
اختصاص داده و عنوان كرد: » اگر چه ش��رايط اقتصادي 
دشواري را سپري مي كنيم، ولي اين شرايط راه بن بستي 
ندارد و فرصت خوبيس��ت كه با وضع موجود تحول هاي 
بزرگي در كشور اتفاق بيفتد.«  وي ادامه داد: مهم ترين 
موضوع در اين ش��رايط عزم و اراده مديريت است كه 
بايد اين ش��رايط دش��وار با عملكرد جهادي و همدلي 
همه مديران در ش��رايط كوتاه طي ش��ود و از آن عبور 
كنيم. جهانگيري با بي��ان اينكه امريكايي ها در نهايت 
بي قانوني و بي اعتنايي ب��ه همه مقررات بين المللي از 
برجام خروج كردند، گفت: آنها با بهانه هاي واهي از اين 
توافقنامه عقب كشيدند و تحريم هاي جديدي را براي 
كشور و ملت ايران وضع كردند كه دشمن بداند با كمك 
مردم ايران، فعاالن اقتصادي و مديران توانمند بزودي 
از اين شرايط خواهيم گذش��ت و آنها نتيجه اي از اين 

تحريم ها نخواهند برد.
معاون اول رييس جمهور با اش��اره به اينكه اگر چه 
تحريم ها نقش موثري در وضعيت بد اقتصادي كشور 
داشته است، عنوان كرد: انتظار ملت از مسووالن اين 
است كه همه دستگاه هاي حاكميتي به نحوي تدبير 
كنند تا حداقل فشارهاي اقتصادي بر آنها وارد شود و 
دلشان قرص باشد كه از داخل مشكلي وجود ندارد.
وي با قبول ضعف ها و اشكاالتي به وجود آمده در دولت و 
تسريع در اصالح آنها، تاكيد كرد: بايستي هر چه سريع تر 
مديران بي انگيزه كه اهل ريسك پذيري نبوده و فقط به 
فكر منافع خودشان در اين شرايط هستند، كنار گذاشته 
شوند و هم اكنون كشور نيازمند مديران جهادي است. 

معاون اول رييس جمهوري در جريان معرفي پروژه هاي 
تبص��ره 19 وزارت نيرو به بخش خصوصي، به موضوع 
بدهكاري عظيم اين وزارتخانه به بخش خصوصي نيز 
پرداخته و عنوان كرد: »پيمانكاري كه از دولت طلبكار و 
به بانك بدهكار است مي تواند نسبت به تهاتر اقدام كند 
و اين تهاتر نيز بايستي توسط دستگاه هاي دولتي انجام 

شود تا آنها زودتر به مطالبات خود برسند.« 

  نيرو، بدهكار آبرومند
موضوع بدهي وزارت نيرو به بخش خصوصي، بخش 
مهم��ي از صحبت هاي وزير نيرو در مراس��م ديروز 
را نيز به خ��ود اختصاص مي داد. وزي��ر نيرو در اين 
زمينه گف��ت: » وزارت نيرو به عن��وان يك بدهكار 
آبرومند مجدداً صميمانه دست تمامي فعاالن بخش 
خصوصي را به گرمي مي فش��ارد و با اتكا به درك و 
آگاهي وسيعي كه اين فعاالن در قسمت هاي مختلف 
آب و برق دارند اميدواريم طرح هاي وس��يعي كه با 
مش��اركت آنها به اجرا خواهد رس��يد هر چه زودتر 

عملياتي شوند.« 
او همچنين در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران 
نيز مس��ائلي را درباره وزارتخانه »بدهكار-طلبكار« 
ني��رو مطرح كرده و گف��ت: » وزارت ني��رو بيش از 
20 ه��زار ميليارد توم��ان بابت قيم��ت تكليفي از 
دولت مطالبات دارد، هم اكنون قيمت تمام ش��ده 
آب و ب��رق گران تر از محصول ارايه ش��ده اس��ت و 
از س��وي مقابل وزارت ني��رو نيز بدهي ه��اي قابل 
 توجهي را به پيمانكاران، س��ازندگان و فروشندگان

 برق دارد.« 
اردكانيان در ادامه اين صحبت ها عنوان كرده است: 
»خوش��بختانه امس��ال در قانون بودجه مكانيزمي 
توس��ط مجلس تعبيه شده است كه ما مي توانيم به 
عنوان وزارت نيروي طلبكار و بدهكار با پيمانكاران و 
طلبكارانمان، سيستم بانكي و بانك مركزي تهاتري 
را ميان خود انجام بدهيم كه نتيجه اين تهاتر بدهي و 
طلب باعث خواهد شد ظرفيت هاي قابل مالحظه اي 
در بخش خصوصي آزاد شود تا مشاركت فعال تري را 

در طرح هاي آب و برق داشته باشند.« 
وزير نيرو در آيين معرف��ي پروژه هاي صنعت آب و 
برق كشور براي مشاركت بخش خصوصي با بيان اين 
مطلب گفت كه اين وزارتخانه در تالش براي تحرك 
بخشيدن به يكي از سياست هاي دولت در واگذاري 
طرح هاي تملك دارايي هاي س��رمايه اي است كه با 
همكاري نزديك دولت و مجلس در قالب تبصره 19 

قانون بودجه سال 97 متجلي  شده است.

  انگيزه هاي مالياتي پروژه ها 
به گزارش »تعادل« تبصره 19 قانون بودجه س��ال 
97 تعداد 12 بند دارد كه همگي تالشي در راستاي 
جلب مش��اركت هر چه بيش��تر بخش خصوصي و 
تعاوني در اجراي طرح ها و پروژه هاي منتخب جديد 

و نيمه تمام )با اولويت طرح هاي نيمه تمام( دارند. 
 وزير نيرو ديروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش 
كه چرا با وجود طرح هاي نيم��ه تمام پروژه هاي جديدي 
كلنگ زني مي ش��ود، گفت: پيمانكاران با وجود مطالبات 
خود همچنان در صف اجراي پروژه ها هستند، چرا كه چرخ 
توسعه كشور بايد بچرخد. به هر حال ايران در حال توسعه 
اس��ت و منابع و ثروت كشور و مهم تر از آن منابع انساني ما 

به قدري وسيع است كه معطل اين مسائل نخواهيم ماند.
البته به نظر مي رسد يكي از انگيزه هاي پيمانكاران 
كه س��بب مي ش��ود با وجود مطالبات همچنان در 
»صف« اجراي پروژه باش��ند، مش��وق هاي مالياتي 
اس��ت كه در بن��د 6 تبصره 19 م��اده واحده قانون 

بودجه 97 براي آنها در نظر گرفته شده است. 
به گزارش »تعادل« درآمدهاي ناشي از سرمايه گذاري 
بخش خصوصي و تعاوني در قرارداد مش��اركت هاي 
موضوع اين تبصره از مشوق هاي مالياتي »جزءهاي 
)1( و )2( بن��د )ث( م��اده )1۳2( قانون ماليات هاي 
مس��تقيم موضوع ماده )۳1( قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذي��ر و ارتقاي نظام مالي كش��ور و اصالحات 
بعدي آن از محل رديف شماره ۵۵0000 برخوردار 
اس��ت« از طرف ديگ��ر، موضوع »تهات��ر« جذابيت 
ويژه اي را براي اين پيمانكاران كه توليدكنندگان برق 
بخش مهمي از آنها را تشكيل مي دهند دارد. پيشتر 
در دي ماه سال گذش��ته محمدعلي وحدتي رييس 
سنديكاي شركت هاي توليدكننده برق عنوان كرده 
بود: »تصويب تهاتر سه جانبه در بودجه سال 97 براي 

كاهش بدهي ها مي تواند اميدبخش باشد« 
قبل تر از تبديل شدن تهاتر سه جانبه به شكل رسمي 
در بودجه، در اسفند ماه سال 9۵ بدهي هاي شركت 
مپنا از شركت توليد نيروي برق حرارتي با بدهي به 

سازمان خصوصي سازي تهاتر شده بود. 

گروه انرژي| ايران همچنان در ماه آگوست )مرداد/ 
ش��هريورماه( نيز پس از عراق و عربستان، سومين 
صادركننده نفت به هند بوده است. موضوع واكنش 
هن��د در دور جديد تحريم هاي نفت��ي امريكا عليه 
ايران همچنان محل سوال است. همچنين واكنش 
اياالت متحده نيز به هن��د در قبال تبادالت تجاري 
خود با ايران و روسيه و خريد نفت از ايران به عنوان 
بخشي از اين تبادالت هنوز دقيقا روشن نيست. روز 
گذشته اياالت متحده اعالم كرد كه هيچ تصميمي 
دال بر اعطاي معافيت به هند براي خريد سامانه هاي 
اس-400 از روسيه يا ادامه عمليات استراتژيك در 

بندر چابهار گرفته نشده است.
بر اساس گزارش »اينديا تودي«، آليس ولز، معاون 
ريي��س اداره امور آس��ياي مرك��زي و غربي وزارت 
خارجه امريكا در يك گفت وگوي تلفني با خبرنگاران 
گفته تا امروز، امريكا توصيه هايي را به هند داشته و 
از همه كشورها انتظار دارد واردات نفتشان از ايران 

را در اسرع وقت به صفر برسانند.
هن��د كه س��ومين مصرف كنن��ده ب��زرگ نفت در 
جهان اس��ت، 80 درصد نياز نفت خ��ود را از طريق 
واردات تأمين مي كند. ايران در ماه پيشين ميالدي 
همچنان سومين تامين كننده نفت خام هندوستان 
بوده اس��ت.  به گزارش رويترز عراق در ماه آگوست 
جايگاه عربستان را به عنوان بزرگ ترين صادركننده 
نفت خام به هند، از آن خود كرده و سعودي را پشت 
سر گذاشت. پااليشگاه هاي نفتي هند، روزانه بيش 

از يك ميليون و 20 هزار بشكه از عراق وارد كرده اند 
كه اين ميزان نسبت به ماه پيش 46 درصد افزايش 
نشان مي دهد. در مقابل، گزارش منابع نفتي حكايت 
از آن دارد كه واردات نفت هند از عربس��تان در ماه 
آگوست با پنج درصد كاهش، روزانه تنها بالغ بر 747 

هزار بشكه بوده است.
واردات نفت هند از نفت امريكا نيز به رقم بي سابقه 
27۵ هزار بش��كه در روز رس��يد كه در واقع ش��ش 
درصد مجموع صادرات نفت سبك امريكا را تشكيل 
مي دهد. اين درحالي اس��ت كه واردات نفت هند از 

نيجري��ه ۳4 درصد كاهش يافت و ب��ه روزانه 279 
هزار بشكه رسيد.

همچنين ديروز رويترز نوش��ت كه ش��ركت دولتي 
»بهارات پتروليوم« هندوستان كه ماه پيش به دليل 
تغييرات در واحد خود خريد نفت از ايران را متوقف 
ك��رده بود در ماه جاري 1 ميليون بش��كه نفت خام 
از ايران خريداري خواهد ك��رد. البته توضيحي در 
خصوص خريد نفت خام اين پااليشگاه در ماه نوامبر 
كه زمان آغاز رسمي تحريم هاي دولت ترامپ عليه 

ايران است عنوان نشده است. 

ايسنا| موسس شركت مش��اوره »فكتس گلوبال 
انرژي«  پيش بيني كرد اگر تحريم هاي امريكا صادرات 
نفت ايران را كامال متوقف كند، قيمت نفت احتماال به 

100 دالر در هر بشكه صعود خواهد كرد.
فريدون فش��اركي، موس��س و رييس هيات مديره 
ش��ركت مش��اوره “فكتس گلوبال ان��رژي “ گفت: 
تحريم هاي امريكا عليه ايران زماني كه در نوامبر به 
اجرا گذاشته شود، ممكن است قيمت نفت را به باالي 

100 دالر در هر بشكه برساند.
بهاي معامالت نفت وست تگزاس اينترمديت امريكا 
روز سه شنبه حدود 68 دالر در هر بشكه و نفت برنت 

حدود 78 دالر بود.
اين كارش��ناس انرژي در كنفرانسي در هنگ كنگ 
گفت: اگر تحريم ها نبودند تصور مي كنم قيمت نفت 
به 70 دالر يا پايين تر از آن مي رسيد اما اكنون تهديد 
تحريم ها واقعي است و كمتر از دو ماه ديگر پيش روي 
ما قرار دارد. اين موضوع به باال رفتن قيمت ها در بازار 
منجر شده است. وي در ادامه افزود: تنها دولت ترامپ 

مقصر قيمت هاي باالتر است.
فشاركي گفت: ايران در حال حاضر يكي از بزرگ ترين 
صادركنن��دگان نفت در دنيا اس��ت و قطع صادرات 
اي��ران، قيمت ها را به باالي 100 دالر در هر بش��كه 
خواهد رساند زيرا توليدكنندگان بزرگ نمي توانند به 

راحتي جاي خالي ايران را پر كنند.
ترام��پ در ژوييه در پيامي در توييتر نوش��ته بود 
قيمت هاي انرژي بسيار باالست و از اوپك خواسته 

بود قيمت ه��ا را كاهش دهد. اما اوپك و روس��يه 
ظرفيت توليد ش��ناور براي افزاي��ش بيش از حد 

توليد ندارند.
به گفته فشاركي، توليدكنندگان نفت شيل امريكا 
نيز به سقف ظرفيت خود رسيده اند بنابراين اشتباه 
اس��ت كه تصور كنيم ش��يل امريكا مي تواند جاي 
خالي نفت ايران را پر كند. آنچه در حال حاضر مانع 
رس��يدن قيمت نفت به 100 دالر شده است، ادامه 
اختالف تجاري مي��ان امريكا و چين اس��ت. زمان 
صعود قيمت هاي نفت به 100 دالر به چگونگي حل 
اختالفات تجاري مي��ان اين دو اقتصاد بزرگ جهان 

بستگي دارد.
بر اس��اس گزارش ش��بكه س��ي ان بي س��ي، ادامه 
اختالفات ميان امريكا و چين روي اعتماد اقتصادي 
تاثير منفي گذاشته و رشد فعاليت اقتصادي جهاني را 
آهسته كرده است. صنعت نفت و گاز نيز از اين مساله 

متاثر شده است.
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عكسروز

چهرهروز

»كيومرث پوراحمد« به دنبال بازيگر زن 
كيومرث پوراحمد كارگردان سينما كه مدتي است پيش توليد اثر جديد سينمايي خود با نام »تيغ و ترمه« را آغاز كرده است، همچنان 

به دنبال بازيگر نقش اول زن براي اين فيلم مي گردد.
اين كارگردان براي اين نقش به دنبال يك دختر جوان ۲۶ يا ۲۷ ساله است و بالفاصله بعد از انتخاب بازيگر مورد نظر »تيغ و ترمه« را 
جلوي دوربين مي برد. براساس برنامه ريزي هاي انجام شده قرار است اين پروژه تا ۲ هفته آينده در تهران جلوي دوربين برود تا براي 
حضور در س��ي و هفتمين جشنواره ملي فيلم فجر آماده شود. پژمان بازغي، هومن برق نورد از جمله بازيگراني هستند كه تا امروز 

حضور آنها در »تيغ و ترمه« قطعي شده است.

ايستگاه

مبارزه »اوليويا نيوتون جان« با بيماري سرطان
اوليوي��ا نيوت��ون ج��ان خواننده و 
بازيگر فاش كرد كه براي س��ومين 
بار در حال مبارزه با بيماري سرطان 
اس��ت. به گزارش ددالين، اوليويا 
نيوتون جان خواننده و بازيگر طي 
يك مصاحبه ب��ا برنامه تلويزيوني 
يك شنبه شب اس��تراليا گفت كه 

يك غده در پايين ستون فقراتش تشخيص داده شده است. او گفت: شوهرم 
هميشه حامي من بوده است و باور دارم كه بر بيماري غلبه خواهم كرد و اين 
هدف من است. ستاره فيلم »گريس« در سال ۱۹۹۲ مبتال به بيماري سرطان 
سينه شد او در سال ۲۰۱۳ در حالي كه به دنبال يك تصادف مختصر اتومبيل 
تحت درمان بود متوجه ش��د كه سرطان به شانه اش سرايت كرده است. وي 
سال گذشته اعالم كرد كه سرطان سينه اش بازگشته است. بازيگر و خواننده 
۷۰ ساله به مجري برنامه بيان كرد: تالش مي كنم بر ترس متمركز نشوم. او در 
مورد افكار مثبت خود نيز چنين گفت: من در اين مكان زيبا زندگي مي كنم. 
يك شوهر فوق العاده دارم. همه حيواناتي را كه دوستشان دارم در كنار خود 

دارم. يك شغل فوق العاده دارم و چيزي ندارم كه در موردش شكايت كنم.
نيوتون جان در لندن به دنيا آمد و مدت طوالني در استراليا اقامت داشت. او 
اكنون در لس آنجلس زندگي مي كند. اين خواننده برنده چهار جايزه گرمي در 
پايان گفت كه در حال درمان سرطان با تركيبي از پزشكي و داروهاي طبيعي 
براي تسكين درد است و آرزو كرد كه اين دارو به زودي در استراليا در دسترس 

همه بيماران سرطاني قرار بگيرد.

بازارهنر

»پيتر« براي آخرين بار به تاالر وحدت آمد

نقاشي هاي هنرمند ناشنوا به نمايش درآمد

»پيتر با سرطان نجنگيد بلكه با آن زندگي كرد؛ چرا 
كه قبول داش��ت بيماري و مرگ بخشي از زندگي 
اس��ت.« مراسم تشييع پيكر پيتر س��ليماني پور � 
نوازنده سازهاي بادي و گرافيست � كه ۱۸ شهريور 
ماه امسال در سن ۵۰ سالگي درگذشت، امروز ۲۰ 

شهريور ماه در تاالر وحدت برگزار شد.
علي ترابي، كارن همايونفر، بابك چمن آرا، شهرام 
صارمي، هومن نامداري، همايون نصيري، عليرضا 
شجاع نوري، آذين موحد، مسعود شعاري، كريستف 
رضاعي، س��ودابه س��الم و ... در اين مراسم حضور 

داشتند.
در ابتدا سياوش روش��ن )نوازنده و از دوستان پيتر 
سليماني پور( بيان كرد: امروز مي خواهم در ارتباط 
با صميمي ترين دوست س��ال هاي اخيرم صحبت 
كنم. صحبت درباره انس��ان هاي حقيقي ش��بيه 
قصه هاي افسانه اي است ارزش گفتن دارد، نه چون 
سرگرم كننده اس��ت بلكه چون الهام بخش است. 
آشنايي با او از هشت سال گذشته تا به حال يكي از 
بهترين اتفاقات زندگي من بود. او روز به روز در مسير 

رشدش قدم برمي داشت.
او ادامه داد: پيتر براي من و بقيه يك انسان حقيقي 
است نه به معناي بي نقص بودن بلكه صداقت داشت 
كه در موسيقي او نيز هست. در موسيقي او چيزي جز 
صداقت و ذوقي كه زيباتر كند همه چيز را، نمي شنوم. 
او در موسيقي ايران جزو اولين افرادي است كه جز 

و تلفيقي كار كردند و تاثيرش كامال مشهود است.
روش��ن بيان كرد: از بين همه س��ازهايي كه با هم 
نواختيم و موسيقي هايي كه ساختيم حسرتم اين 
است كه نتوانستيم آنها را اجرا كنيم به خاطر مشكل 
دس��ت من و سرطاني كه پيتر هش��ت سال پيش 
داشت و سال گذشته مشكل او حاد شد. او در ادامه 
پيامي را كه سليماني پور پاييز سال گذشته برايش 

فرستاده بود خواند. 
در بخ��ش بع��دي اين مراس��م هوم��ن مرتضوي 
)گرافيست و از دوس��تان پيتر سليماني پور( اظهار 
كرد: ما در دهه ۶۰ شكل گرفتيم كه جا و وقت شكل 
گرفتن نبود، تنها حمايت و تكيه گاه ما دوس��تاني 
بودند كه يكي ش��ان همين جاست. ما يكديگر را با 
چك بيدار نگه داشتيم كه باعث شد به انحراف نرويم 
در لحظه بهترين باشيم و زنده بمانيم. او ادامه داد: 

پيتر را هيچ وقت به عنوان گرافيست جدي نگرفتيم. 
با اينكه او هر سفارش را به بهترين شكل انجام مي داد 
اما تصويرش را از طريق ص��دا منتقل مي كرد. كار 
موسيقي او ته ندارد. بهترين آلبومش درنيامد زيرا 
آلبوم بعدي او بود. پيتر طنز غريبي داشت. مرتضوي 
گف��ت: پيتر من را با موس��يقي َجز آش��نا مي كرد. 
صداهايي كه از طريق او با آنها آشنا شدم بخش هايي 

بوده كه من را شكل داده است.
در ادامه آزاده بابايي فر )از نزديكان پيتر سليماني پور( 
در سخناني گفت: پيتر نسبت به وضعيت سختي كه 
داشت، در آرامش رفت. سختي هاي خيلي زيادي در 
اين مدت تحمل كرد اما اين دوره پر از عشق و لبخند و 
سبك بالي و رنگ و صدا و خلق اثر جديدش بود. من 
ياري را همراهي كردم كه بس��يار مرد شجاع و آگاه 
و مقاوم و پر از زندگي بود. او به من نيرو مي داد كه با 
او جلو بروم. او با سرطان نجنگيد بلكه با آن زندگي 
كرد؛ چرا كه قبول داشت بيماري و مرگ بخشي از 

زندگي است.
سپس پيكر پيتر سليماني پور براي خاكسپاري در 
آرامستان مسيحيان بدرقه ش��د. همچنين اعالم 
شد كه پنج ش��نبه در كليس��اي ارتودوكس روس 
مراس��م يادبودي برگزار خواهد ش��د. مرحوم پيتر 
سليماني پور، نوازنده سازهاي بادي عصر ۱۸ شهريور 
در ۵۰ سالگي درگذشت. او در سال ۱۳۴۷ در تهران 
متولد شد. از ۱۰ سالگي به  صورت خودآموز شروع به 
فراگيري سازهاي بادي، گيتار، گيتارباس، پركاشن 
و اصول آهنگ س��ازي كرد. از ميان فعاليت هاي او 
در س��ال هاي اخير، مي توان به سخنراني هاي او در 
دانشكده موسيقي دانش��گاه هنر تهران، اجراهاي 
زنده، آهنگ سازي براي فيلم و ساخت بيش از ۱۵۰ 

قطعه موسيقي و ضبط شماري از آنها اشاره كرد.

نمايشگاه انفرادي نقاشي هاي اليكا كشاورز هنرمند 
ناشنوا تا ۲۲ شهريورماه در گالري فرهنگسراي ابن 

سينا برقرار است.
مژگان غالمي مسوول گالري فرهنگسراي ابن سينا 
درباره نمايش��گاه نقاشي هاي اليكا كشاورز هنرمند 
جوان ناشنوا گفت: نمايشگاه انفرادي نقاشي هاي اليكا 
كش��اورز از ۱۰ شهريور آغاز شده و تا ۲۲ شهريورماه 
برقرار اس��ت. در اين نمايشگاه كه دومين نمايشگاه 
انفرادي او محس��وب مي شود، ۴۰ تابلوي نقاشي در 
سبك رئال با تكنيك رنگ روغن، مداد رنگي و مداد 

قهوه اي به نمايش درآمده است.
او با اشاره به اينكه اين هنرمند جوان استادان زيادي 
از جمله عباس كاتوزيان داشته است، بيان كرد: اليكا 
همچنين چندين گواهينامه در كارنامه هنري خود 
دارد كه از جمله آنها مي توان به گواهينامه بين المللي 
نمايش��گاه گروهي ناش��نوايان جهان ميالن ايتاليا 
در س��ال ۱۳۹۲ و تصويرگري كتاب كودك اش��اره 
كرد. غالمي در مورد چرايي برگزاري نمايشگاهي از 
نقاشي هاي يك هنرمند ناشنوا در گالري فرهنگسراي 
ابن س��ينا، به مهر گفت: با توجه به ش��رايط گالري 
فرهنگسراي ابن س��ينا و با توجه به اينكه متقاضي 
برگزاري نمايشگاه زياد است و برنامه ما تا پايان سال 
پر است، اين نمايشگاه خيلي اتفاقي برگزار شد. اليكا 
به همراه خواهرش پيش من آمده بود و وقتي تصاوير 
نقاشي هايش را ديدم جا خوردم و با آثار رئال و مفهومي 

خوبي مواجه شدم و بنا بر اتفاق، يكي از نمايشگاه هاي 
گالري لغو و قرار شد اين نمايشگاه برگزار شود.

او در پايان با اش��اره به قوي بودن دس��ت هنرمند در 
آث��ارش بيان كرد: اين هنرمند جوان يكس��ري آثار 
مدرن دارد كه به نظر من تصويرسازي هاي بي نظير 
و خالقانه اي دارد. من فكر مي كنم يكي از مهم ترين 
داليل قوي بودن آثار اليكا كش��اورز، استفاده زياد از 
چش��مانش و پرداختن به جزييات وقايع و طبيعت 

است.
اليكا كشاورز ۳۱ ساله است و از ۵ سالگي نقاشي را آغاز 
كرده است. مادر اليكا زماني كه او يك سال و نيم سن 
داشت، متوجه ناشنوا بودن اليكا مي شود. نمايشگاه 
انفرادي نقاشي هاي اليكا كشاورز هنرمند ناشنوا تا ۲۲ 
شهريورماه در گالري فرهنگسراي ابن سينا واقع در 
شهرك غرب، خيابان ايران زمين شمالي، جنب شهر 

كتاب ابن سينا برقرار است. 

میراث

60  سال براي مرمت مسجد عتيق شيراز
مسجد جامع عتيق شيراز به واسطه 
داش��تن فضايي به نام خدايخانه يا 
كعبه ثاني ويژگي منحصر به فردي 
در مساجد كهن ايران دارد اما ۶۰ سال 
است كه در حصار داربست، فضاي 
كارگاهي و مصالح ساختماني اسير 
شده و معلوم نيست مرمت اين بناي 

هزار و ۲۰۰ ساله چه زمان پايان خواهد يافت.
گذشته از بناهاي تاريخي بسياري كه در بافت قديم شيراز روي آنها گرد فراموشي 
پاشيده شده و يا احتمال تخريب آنها به شكل هاي مختلف وجود دارد، بناهايي 
نيز هست كه ده ها سال به بهانه مرمت، اسير داربست و مصالح ساختماني شده 
به نحوي كه يك فرد در طول زندگي از كودكي تا ميانسالي و پيري شاهد اين 
وضعيت بوده و داربست ها نيز خود قدمتي ميراثي پيدا كرده اند و تصور وجود اين 
ابنيه بدون مصالح و تجهيزات غيرممكن مي نمايد.  يكي از اين بناهاي تاريخي و 
فرهنگي شيراز كه ساليان درازي است كه به كارگاه مرمتي تبديل شده مسجد 
جامع عتيق است كه به گفته مسووالن ميراث فرهنگي فارس مرمت آن از حدود 
۶۰ سال پيش كليد خورده و مشخص نيست پايان آن نيز چه زماني خواهد بود. 
به گزارش ايرنا، تقريبا در همه جاي س��اختمان اين مسجد تاريخي از ورودي 
گرفته تا ايوان ها و داالن هاي آن، داربست هاي فلزي و يا نرده هاي فوالدي در هم 
تنيده و زمخت خودنمايي مي كند كه گاه اين آهن هاي سرد بر ديواره هاي اين 
بناي ميراثي كهن آويزان و يا تكيه داده شده و مانند دشنه اي در جسم آن فرو 
رفته كه اين موضوع خود عامل تخريب اين مسجد هزار و ۲۰۰ساله شده است.

تاريخنگاري

مرگ نخستين نخست وزير مشروطه 
بيست و يكم شهريور ۱۲۸۶، ميرزا نصراهلل خان مشيرالدوله نخستين رييس الوزراي 
مشروطه درگذشت. فرمان مشروطيت در دوران صدراعظمي او در چهاردهم مرداد 

۱۲۸۵ هجري خورشيدي به امضاي مظفرالدين شاه رسيد. 
قبل از صدور فرمان مشروطيت در چهاردهم مرداد ۱۲۸۵، مردم ايران از حكومت 
ملي محروم بودند و تمام اقتدارات دولتي در شخص شاه تمركز يافته بود. در كشور 
قانون وجود نداش��ت و عالوه بر قوه مجريه، اقتدار قواي تقنينيه و قضاييه نيز در 
اختيار پادشاه بود. در اواخر سلطنت مظفرالدين شاه، وعاظ، اهل منبر، ناطقين و 
نويسندگان با مهارت و بي پروايي نظام حكومت استبدادي و فقر و بيچارگي مردم 
را مورد بحث قرار دادند، مردم را با حقوق غيرقابل انكاري خود آشنا كردند و آنها را 
به مبارزه تحريك كردند. بر اثر اقدامات آزادي خواهان، عده زيادي از علما و تجار و 
اصناف در زاويه مقدسه تحصن كردند و تقاضا كردند قانون اجرا و براي رسيدگي 
به عرايض مردم عدالتخانه تأسيس شود. شاه دستخطي صادر كرد كه به هيچ وجه 
جوابگوي احتياجات و خواسته هاي مردم نبود. تدريجا به عده متحصنان اضافه شد. 
عده اي راه قم را پيش گرفتند و دسته اي در سفارت انگليس بست نشستند. سروصدا 
و هياهو به شهرها نيز سرايت كرد و سرتاسر كشور دستخوش هياهو و آشوب شد. 
مظفرالدين شاه ناگزير عين الدوله صدراعظم عصر استبداد را عزل و مقام صدارت 
را به ميرزا نصراهلل خان مشيرالدوله وزير امورخارجه سپرد و فرمان مشروطيت را 
صادر نمود و امر صريح در تأسيس مجلس منتخبين ملت داد. مشيرالدوله به سمت 

اولين نخست وزير عهد مشروطه منصوب شد. 
نخستين اقدام ميرزا نصراهلل پس از انتخاب به سروزيري آزادي زندانيان سياسي بود. 
سپس مشيرالدوله به اتفاق عده اي از امناي دولت و علما به قم رفت و متخصصين را از 
صدور فرمان مشروطيت و تشكيل مجلس شوراي ملي باخبر كردند. مردم با مسرت 
به تهران بازگشتند، همچنين متخصصين سفارت انگليس نيز پس از پيروزي ملت 

از سفارتخانه خارج شدند به جشن و سرور پرداختند. 
مرگ مشيرالدوله بطور ناگهاني و بدون داشتن بيماري در ۱۴ سپتامبر ۱۹۰۷ در 

رستم آباد شميران واقع شد. مرگ او دو هفته پس از ترور اتابك توسط عباس آقا 
تبريزي در روز امضاي قرارداد ۱۹۰۷ و چهار روز پس از انتخاب احتشام السلطنه 
به رياست مجلس و در شرايطي بود كه او نامزد نخست وزيري بود و از همكاري با 
سعدالدوله كه از رياست مجلس استعفا كرده بود، سر باز زده بود. در همان روز نيز 

سعدالدوله وزير خارجه شد.
بس��ياري از جمل��ه ادوارد ب��راون و ناظم االس��الم كرماني م��رگ او را نيز نظير 
نخست وزيران پيشين قاجاريه، اميركبير، قائم مقام فراهاني و حاج ابراهيم كالنتر، 
به پادش��اه نسبت مي دهند و آن را ناشي از روي ناخوشي مي دانند كه او از ابتدا به 

سلطنت محمدعلي ميرزا نشان مي داد.

كیوسك

فلورانس در كارولينا
   وال استريت ژورنال: 

توفان سهمگين فلورانس 
در س��واحل كاروليناي 
امريكا، باعث شد حدود 
يك ميليون نفر خانه هاي 
خود را تخليه كنند. اين 
روزنام��ه در صفحه اول 
خود، ضمن انتشار عكس 
هواي��ي از اي��ن توفان، 

گزارشي در اين باره منتشر كرد. طبق اين گزارش، 
توفان فلورانس با بادهايي به قدرت ۲۲۰ كيلومتر 
بر ساعت، قدرتمندترين توفان در ۳ دهه گذشته 
بوده و پيش بيني مي ش��ود تا پنج شنبه بر قدرت 
اين توفان افزوده ش��ود. فرماندارهاي ايالت هاي 
كاروليناي شمالي و جنوبي، ويرجينيا و مريلند 
به دليل وقوع اين توفان حال��ت فوق العاده اعالم 
كردند. آنطور كه گفته شده، عالوه بر تخليه خانه 
يك ميليون نفر در كاروليناي جنوبي، كاروليناي 
ش��مالي هم به حدود ۵۰ هزار نفر از مردم هشدار 
داده خانه هاي خود را تخليه كنند. سال گذشته 
ميالدي نيز، چندين توفان سهمگين و مرگبار در 

امريكا رخ داد. 

   تايمز: 
اي��ن روزنام��ه در صفحه 
اول خ��ود، از احتم��ال 
خروج بريتانيا از اتحاديه 
اروپا ت��ا دو ماه آينده خبر 
داد. طبق اي��ن گزارش، 
مذاكره كننده ارشد اروپا 
در مذاكرات »برگزيت« 
اعالم كرد كه اگر لندن و 

بروكسل تا اوايل نوامبر سال جاري به توافق دست 
يابند، بريتانيا در تاريخ مقرر مي تواند از اين اتحاديه 
بيرون برود. ميشل بارنيه در اين مذاكرات ادامه داد 
كه موضوع مذكور براي لندن و بروكسل حياتي است؛ 
چرا كه پارلمان هاي دو طرف بايد وقت كافي براي 
بررسي توافقات و رأي در اين باره را داشته باشند تا 
لندن نيز بتواند طبق برنامه از پيش تعيين شده خود 
يعني در ۲۹ مارس سال ۲۰۱۹ ميالدي از اتحاديه 
اروپا خارج ش��ود. اين درحالي اس��ت كه بر اساس 
قانون، برگزيت بايد ۲ سال از زمان فعال سازي ماده 
۵۰ معاهده ليسبون روي دهد؛ اما تاكنون پيشرفت 

محسوسي در اين مذاكرات روي نداده است.

    فايننشال تايمز: 
رييس جمهوري امريكا از 
رهبر كره شمالي به خاطر 
برگزاري يك رژه نظامي 
گس��ترده بدون نمايش 
موش��ك هاي بالستيك 
در مراسم هفتادسالگي 
حكوم��ت اين كش��ور 
تشكر كرد. طبق گزارش 

فايننش��ال تايمز، دونالد ترامپ، رييس جمهوري 
امريكا در توييتي نوشت: اين يك اطالعيه بزرگ و 
بسيار مثبت از جانب كره شمالي است. من از كيم 
جونگ اون، رهبر كره ش��مالي به خاطر اين اقدام 
تشكر مي كنم. ما هر دو ثابت كرديم كه همگان در 
اشتباه هستند. به گفته تحليل گران، حذف نمايش 
موشك هاي بالس��تيك از رژه نظامي كره شمالي، 
نشان دهنده تعهد اين كش��ور به خلع سالح هاي 
اتمي است. رييس جمهوري امريكا نيز اعالم كرده 
كه رييس جمهور امريكا گفت : موض��وع اين رژه، 
صلح و توسعه اقتصادي بود. طبق اين گزارش، رهبر 
كره شمالي به دنبال درخواست واشنگتن براي يك 
خلع تسليحات اتمي نهايي، كامل و تاييد شده كره 
شمالي متعهد شده است تا نسبت به خلع تسليحات 

شبه جزيره كره تالش كند.

بررسي هزينه  ساليانه كشورهاي OECD براي دانش آموزان

گروهگوناگون|
 هرس��ال، ب��ه مناس��بت روزجهاني 
س��وادآموزي، يونس��كو ب��ه اراي��ه 
راهكارهايي براي ريشه كني بي سوادي 
در كش��ورها مي پردازد. اين ت��الش، به دليل براي 
اهميت مشكالتي اس��ت كه از بي س��وادي ناشي 
مي شود. آنطور كه گفته ش��ده، امروزه بي سوادي 
به خصوص در كشورهاي در حال توسعه و جوامع 
فقي��ر، چالش ب��زرگ و عامل اصلي فق��ر در ميان 
ميليون ها انس��ان در سراس��ر جهان اس��ت. براين 
اساس بسياري از كشورها، برنامه هاي گسترده اي 
براي فراگير ك��ردن س��وادآموزي و حق تحصيل 
راي��گان ارايه مي دهن��د. اين موض��وع هرچند كه 
هزينه هاي بس��ياري به دولت ها تحميل مي كند، 
اما اين هزينه ها، نوعي س��رمايه گذاري در راستاي 
ارتقاي اوضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور 
به شمار مي رود. آنطور كه گفته شده در هر كشوري 
بنا به شرايط موجود، هزينه هاي دولتي براي آموزش 
و پرورش )از هزينه هاي ساخت، تجهيز، نگهداري 
گرفته تا برنامه هاي جانبي و ميان وعده هاي غذايي 

و ...( متفاوت است. 
 ،OECD در تازه ترين اطالعات به دس��ت آم��ده از
كشورهايي كه بيشترين هزينه را براي دانش آموزان 
خود مي كنند معرفي شده اس��ت. آنطور كه در اين 
گزارش گفته ش��ده، ميانگين هزينه هاي س��االنه

OECD ب��راي دانش آم��وزان، بي��ش از ۱۰ هزار 
دالر اعالم ش��ده اس��ت. طبق اين گ��زارش، امريكا 
ساالنه بطور متوس��ط بيش از ۱۶ هزار دالر براي هر 
دانش آموز هزينه مي كند. طبق آمارهاي منتشر شده، 
در سال هاي گذش��ته، حدود ۸۸ درصد شهروندان 
امريكاي��ي در مقاط��ع مختلف، م��دارس دولتي را 
انتخاب مي كنند كه تامي��ن بودجه اين مدارس نيز 
متفاوت است. آنطور كه گفته شده، مدارس دولتي در 
امريكا در هر ايالت، بودجه خود را از ماليات ساكنين 
همان منطقه تامين  مي كنند و مقدار اندكي توسط 
دول��ت پرداخت مي ش��ود. آنطور كه گفته ش��ده، 
كودكان در امريكا مدرس��ه را قبل از سن ۶ سالگي 
آغاز مي كنند؛ آموزش و پرورش رس��مي در امريكا 

بطور كلي از سن ۵، ۶ سال تا ۱۶ سالگي الزامي است 
كه البته در برخي ايالت ها اين سنين مي تواند كمي 
متفاوت باش��د.  با وجود هزينه هايي امريكا براي هر 
دانش آموز، طبق تازه ترين گزارش ها، همچنان اين 
كشور از استانداردهاي جهاني فاصله دارد. بريتانيا نيز 
از كشورهايي اس��ت كه ساالنه مبلغ قابل توجهي از 
بودجه خود را به اهداف آموزشي اختصاص مي دهد. 
طبق آم��ار OECD، دولت بريتانيا س��االنه حدود 
۱۴ ه��زار دالر براي تحصيل ه��ر دانش آموز هزينه 
پرداخت مي كند كه اين رق��م در كانادا به ۱۳ هزار و 
۲۳۵ دالر مي رسد. آنطور كه در بسياري از گزارش ها 
گفته شده، دولت كانادا توجه ويژه اي به بحث آموزش 
داشته و از پايه كودكستان تا سطح دانشگاهي، يارانه 
قابل توجهي اختصاص مي دهد. يعني بطور متوسط 
بيش از ۵ درص��د از كل توليد ناخالص داخلي خود 
را صرف امور آموزش��ي مي كند؛ بر اين اساس، طبق 
گزارش ها كانادا بيشتر از ساير كشورهاي OECD در 

بحث آموزش هزينه مي كند.
آلمان نيز، با ميانگين هزينه س��االنه حدود ۱۲ هزار 
دالر براي هر دانش آموز، چهارمين كشوري است كه 
بيشترين هزينه را در بخش آموزش و پرورش خود 
دارد. طبق بررس��ي هاي صورت گرفته، مسووليت 

نظام آموزشي در كشور آلمان بر عهده اياالت بوده و 
دولت مركزي در آن نقشي جزئي بر عهده دارد. اكثر 
دانش آموزان آلمان در مدارس دولتي حضور دارند و 
كل نظام آموزشي اين كشور براي تمام اقشار، حتي 
كودكان بي سرپرست و بي خانمان در دسترس است. 
آنطور كه در بررسي  كشورهاي عضو سازمان همكاري 
و توسعه اقتصادي گفته شده، فنالند و فرانسه نيز، با 
اختصاص هزينه  س��االنه بيش از ۱۱ هزار دالر براي 
هر دانش آموز، به ترتيب در جايگاه پنجم و ششم را 
در ميان كشورهايي با بيشترين بودجه آموزشي قرار 
گرفتند. فرانسه، نسبت به ساير كشورهاي اروپايي و 
امريكايي، بودجه كمتري را به آموزش عالي اختصاص 
مي دهد، در واقع بخش قابل توجهي از بودجه آموزشي 
خود را براي دانش آموزان مقطع متوس��طه در نظر 
مي گيرد؛ اين موضوع فرانسه را در ميان كشورهايي 
با صرف باالترين هزينه آموزشي قرار داده اما همين 
مساله، بسياري از دانشگاه هاي اين كشور را ساالنه با 
هزينه هاي باال و كمبود بودجه هاي تحقيقاتي روبرو 

كرده است. 
طبق گزارش ساالنه OECD، كره جنوبي نيز ساالنه 
حدود ۱۰ هزار دالر براي هر دانش آموز هزينه مي كند 
كه اين مبلغ در اسپانيا به ۸ هزار و ۷۵۲ دالر مي رسد. 
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