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وزير امور خارجه ايران اعالم كرد با وجود تهديد 
تحريم هاي امري��كا، توافق نفتي اي��ران و اروپا 

نزديك است.
به گزارش روزنامه نيويورك تايمز، محمدجواد 
ظري��ف، در گفت وگو با خبرن��گاران اعالم كرد: 
ايران ب��ه توافقي ب��ا كش��ورهاي اروپايي براي 
فروش نفت با وجود تحريم هاي امريكا، نزديك 

شده است.
بسياري از كش��ورهاي اروپايي در نشست هفته 
گذش��ته ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متحد، 
آش��كارا با رويكرد ض��د ايراني دونال��د ترامپ، 

رييس جمهوري امريكا، مخالفت كردند.
وزي��ر ام��ور خارجه گف��ت: هيچ كش��ور داراي 
حاكميت يا س��ازماني نمي تواند بگذارد شخص 
ديگري تصميم بگي��رد كه اين كش��ورها با چه 

شخصي معامله  كنند.
وي با اشاره به طراحي س��ازوكاري براي فروش 
نفت اي��ران در ازاي دريافت ارزهاي��ي به غير از 
دالر، گفت: اين براي اين است كه ما نفت خود را 

بفروشيم و درآمد را دريافت كنيم.
وزير امور خارجه اي��ران همچنين با رد احتمال 
حمله امري��كا به اي��ران، گفت: اگ��ر امريكا باور 
داش��ت كه مي تواند در چنين حمل��ه اي موفق 

شود، تاكنون اين كار را انجام داده بود.
در همين ح��ال به گ��زارش واشنگتن پس��ت، 
محمد ج��واد ظري��ف در اين گفت وگ��و كه در 
نمايندگي ايران در س��ازمان ملل در نيويورك 
برگزار ش��ده ب��ود، درب��اره پايبندي اي��ران به 
توافقنام��ه هس��ته اي گف��ت: در صورت��ي كه 
مكانيس��م ويژه ايجاد شده از س��وي اروپايي ها 
كارايي نداش��ته باش��د، اي��ران احتم��اال از اين 

توافقنامه خارج مي شود.
در پي خ��روج امري��كا از توافقنامه هس��ته  اي، 
كش��ورهاي اروپاي��ي از تصمي��م خ��ود ب��راي 
ايجاد مكانيس��م ويژه به منظور تس��هيل روند 
پرداخت  هاي مربوط به صادرات و واردات ايران 
دارند ت��ا از اين طري��ق، فعاالن اقتص��ادي را به 
پيگيري داد و ستد قانوني با ايران ترغيب كنند. 

ظريف اف��زود: ايران قصد دارد ب��ا فروش نفت و 
انجام معامالت بين المللي به جاي دالر با س��اير 
ارزها، با تحريم هاي امريكا بر فروش نفت كشور 

مقابله كند. مكانيسم اصلي، حذف دالر است. 
وي ب��ا بيان اين مطلب كه كش��ورها ش��روع به 
عقد توافقنامه هايي براي اس��تفاده از پول هاي 
راي��ج ش��ان در داد و س��تد دوجانبه ب��ا ايران 
كردند، افزود: ش��ما مي توانيد از پ��ول خودتان 
استفاده كنيد. كاال و اجناس را با پول رايج خود 
بفروش��يد، اجناس را با پول رايج ساير كشورها 

بخري��د و در پايان يك دوره مش��خص، اين را با 
ارزي غي��ر از دالر تراز كنيد. اي��ن كامال ممكن 

است و شايد حتي مفيد باشد. 
وزير امور خارجه ايران در پاسخ به اين سوال كه 
ممكن اس��ت خروج ايران از توافقنامه هسته اي 
باب حمله نظامي به ايران را بگشايد، گفت: فكر 
مي كنم اگر امريكا باور داشت مي تواند در چنين 
حمله اي به ايران موفق ش��ود، اين كار را انجام 

مي داد. 
به نوشته واشنگتن پس��ت، در حالي كه مقامات 
امري��كا مدعي حض��ور اي��ران در درگيري هاي 
س��وريه، عراق، لبن��ان و يمن هس��تند؛ ظريف 
ب��ا زب��ان انگليس��ي س��ليس و روان، امري��كا 
 را ب��ه عن��وان متج��اوز منطق��ه معرف��ي كرد.

ظري��ف خاطرنش��ان ك��رد: آي��ا نقش��ه اي كه 
نش��ان دهنده همه پايگاه هاي امريكايي مستقر 
در اطراف ماست را ديده و گفته ايد چرا ايراني ها 
كشورشان را در وسط اين پايگاه ها قرار داده اند؟ 
ما در منطقه خودمان هستيم و به هيچ كشوري 
حمله نكرده ايم. ب��دون اينكه از ما درخواس��ت 
شود، س��ربازان خود را به هيچ كجا نفرستاديم. 
ما از اندازه كشورمان، جغرافياي مان و منابع مان 
راضي هس��تيم و به خاك، منابع ي��ا مردم هيچ 

كجاي ديگر چشم ندوخته ايم. 

تالش »كري« ماندن ايران در برجام بود
از س��وي ديگر وزي��ر ام��ور خارجه كش��ور در 
گفت وگويي با س��ي ان ان با اش��اره به ديدارش 
با جان كري خاطرنش��ان كرد كه در اين ديدار 
او تالش داش��ت كه ايران را بر ماندن در برجام 

متقاعد كند.
 محمدجواد ظريف، در بخشي از اين گفت وگو 
كه با فريد زكريا از شبكه س��ي ان ان انجام شده 
بود، عالوه به پاس��خ به سواالتي درباره »مالقات 
جان كري«، همچني��ن به »ادعاي عربس��تان 
مبني بر كش��اندن جنگ ب��ه داخل اي��ران« و 

»مواضع ترامپ« پاسخ داد.
وي درباره مالق��ات  با جان كري ب��ا بيان اينكه 
»گم��ان نمي كردم كه صحبت من ب��ا او برايش 
مشكل ساز شود« يادآور ش��د كه »من قبال نيز 
با س��ناتورها و مقامات ديگر ني��ز صحبت كرده 

بودم.«
وي محتواي اين مالق��ات  را »تالش جان كري 

براي باقي ماندن ايران در برجام« عنوان كرد.
وزير امور خارجه كش��ورمان درب��اره تهديدات 
عربس��تان نيز گفت: عربس��تان پيش��تر تهديد 
كرده بود كه جنگ را به داخل ايران مي كشاند، 

آنها هم اكنون نيز درصدد همين كار هستند.

فراز جبلي|
مشاور سردبير|

چند س��ال بعد، زماني كه دوره رياست جمهوري حسن 
روحاني تمام ش��ده و مدتي از آن گذش��ته اس��ت بهتر 
مي توان درب��اره روحاني و عملكرد وي قض��اوت كرد اما 
بعضي واقعيت ها از هم اكنون رخ نمايي مي كند. دوره اول 
رياست جمهوري روحاني با وجود مشكالتي كه ميراث دار 
آن بود بس��يار موفق تر از دوره دوم بود. ريشه اين مشكل 
را در چند دليل مي توان ديد.  دليل اول سطح انتظاراتي 
بود كه از دولت تدبير و اميد در سال92 وجود داشت. در 
آن سال همه متوجه بحران هاي كش��ور بودند و با وجود 
خوش بيني زيادي كه وجود داشت اين واقعيت پذيرفته 
شده بود كه آواربرداري از ويرانه اقتصادي دولت مهرورزي 
زمان نياز دارد. دليل دوم را مي توان در فضاي موجود در 
كشور ديد. حجم كارهاي انجام نشده و ضروري به قدري 
بود كه با همان ظرفيت هاي استفاده نشده دولت توانست 
كارنامه خوبي رقم بزند. دليل سوم فضاي جهاني بود كه 
آماده حل بسياري از مشكالتي بود كه در كشمكش هاي 
محمود احمدي نژاد با جامعه جهاني ش��كل گرفته بود. 
اما دليل ديگري در اين ميان مغفول واقع ش��ده اس��ت. 
اين دليل ريتم اتفاقات است. از ارديبهشت 96 تا به امروز 
سرعت اتفاقات بسيار سريع تر از چهار س��ال اول دولت 
روحاني در حال وقوع است. ضرب آهنگ اتفاقات به قدري 
س��ريع بود كه نياز به واكنش هاي سريع دولت داشت اما 
دول��ت روحاني اص��وال دولتي كن��د در تصميم گيري و 
محافظه كار در اجراي تصميمات است. در شرايط ثبات 
اين ويژگي مي تواند بسيار مفيد واقع شود اما در شرايطي 
كه كشور فضايي ملتهب دارد نياز به اينكه تصميم سريع 

اتخاذ و اجرايي شود وجود دارد.
اين مس��اله در دوره اول نيز وجود داش��ت. وقتي دولت 
يازدهم به نيمه عمر رسيد صحبت از ترميم تيم اقتصادي 
مطرح بود اماعمال اين كار به قدري به تعويق افتاد كه عمر 

دولت به پايان رسيد.
 با شدت گرفتن انتقادات از عملكرد تيم اقتصادي دولت 

دوازدهم و انتقادات از نحوه چينش اين تيم بحث ترميم 
كابينه مجددا مطرح ش��د اما هيچگاه نتيجه درستي از 
اين موضوع گرفته نشد. مشكل آن نبود كه روحاني تيم 
اقتصادي خود را تغيير نمي داد چه آنكه شايد حمايت و 
پافش��اري بر تيم در مقاطعي يك تصميم صحيح باشد. 
مشكل آن بود كه روحاني شايعه تغيير در تيم اقتصادي 
را نيز رد نمي كرد و عمال وزرا با اين واقعيت روبرو بودند كه 
بحث رفتن آنها جدي است اما كسي به عنوان جايگزين 
معرفي نمي شد. عمال يك سال است كه بحث تغييروزارت 
صنعت، معدن و تجارت مطرح مي شود. يك بار موضوع 
تفكيك وزارتخانه است، يك بار حرف از استيضاح است و 
بار ديگر صحبت از تصميم رييس جمهور براي تغيير وزير. 
در سازمان برنامه حتي زمان شروع به كار طيب نيا اعالم 
شد اما در نهايت خبري نشد. مشكل آن نيست كه روحاني 
به ابق��اي نوبخت راي داد بلكه مش��كل ع��دم اعالم اين 
مساله از سوي رييس جمهور است كه از رييس سازمان 
برنامه و بودجه حمايت مي كند. طبيعتا اين موضوع باعث 
دلسردي مديران وزارتخانه يا سازمان مي شود و نمي توان 

انتظار داشت كه حركتي در آن نهاد اقتصادي رخ دهد. 
تغيير در وزارت امور اقتصادي و داراي��ي يا وزارت تعاون، 
كار و رف��اه اجتماعي نيز در نهايت با اس��تيضاح مجلس 
همراه ش��د و رييس جمهور حتي پ��س از اين نيز حاضر 
نشد خيلي سريع درباره جانشينان وزراي استيضاح شده 
تصميم بگيرد.  ش��نيده مي ش��ود كه رييس جمهور در 
نامه اي به رييس مجلس اعالم كرده اس��ت كه تغييرات 
به زودي اتفاق مي افتد و تقاضاي توقف روند استيضاح ها 
را كرده اس��ت.  اي كاش چنين تصميمي خيلي پيش از 
اين گرفته مي شد اما امروز هم همه منتظر هستند كه تا 
پايان هفته شاهد معرفي وزراي پيشنهادي جديد باشيم. 
از س��وي ديگر هنوز مشخص نيس��ت مدل دولت براي 
مديريت تيم اقتصادي به چه شكل خواهد بود، آيا دولت 
بر طبل مديريت جزيره اي خواهد كوبيد يا اينكه وزرايي 
با يك ديدگاه واحد اقتصادي تيم جديد اقتصادي دولت را 

تشكيل خواهند داد.

ظريف در گفت وگو با رسانه هاي امريكايي خبر داد همه مردان رييس جمهور
توافق نفتي با اروپا  نزديك  است

گزارشسرمقاله

وزير ارتباطات در پاسخ به اشاره يك كاربر از وجود 
كد اس��تخراج ارز ديجيتال در س��ايت اس��تعالم 
خالفي پليس راهور، گفت: اين يك تخلف است و 
همان زمان موضوع به پليس فتا گزارش و پيگيري 
ش��د. به گزارش خبرن��گار فارس، محم��د جواد 
آذري جهرمي وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات 
از پيگيري موضوع ارزكاوي مج��ازي روي برخي 
سايت هاي دولتي خبر داد. وي در پاسخ به توييت 
يك كاربر كه به س��ندي از وجود كد استخراج ارز 
ديجيتال در سايت اس��تعالم خالفي پليس راهور 

اشاره كرده بود، گفت: اين يك تخلف است و همان 
زمان موضوع به پليس فتا گزارش و پيگيري شد.

پيش از اي��ن، مركز ماهر در گزارش��ي اعالم كرده 
بود ك��ه از نيم��ه دوم فروردين امس��ال، ب��د افزار 
اس��تخراج كننده ارز ديجيتال در كش��ور ش��يوع 
يافته اس��ت. در اين روش، برخي وب س��ايت ها از 
توان پردازشي رايانه مراجعه كننده براي به دست 
آوردن ارز ديجيتال استفاده مي كنند، بطوري كه 
كاربر پس از ورود به س��ايت با درگي��ري پردازنده 

سيستم و كندي سيستم روبرو مي شود.

پيگيري تخلف استخراج ارز ديجيتال در سايت هاي دولتي توسط پليس فتا

نيروي  انتظامي

 همين صفحه  

سرمقاله

همه مردان رييس جمهور
چند سال بعد، زماني كه 
دوره رياست جم�هوري 
حس����ن روح��ان��ي 
تم��ام ش��ده و مدت��ي 
از آن گذش��ته اس��ت 
بهت��ر مي ت��وان درباره 
روحاني و عملكرد وي 
قضاوت كرد اما بعضي 
واقعيت ه��ا از هم اكنون رخ نماي��ي مي كند. 
دوره اول رياس��ت جمهوري روحاني با وجود 
مشكالتي كه ميراث دار آن بود بسيار موفق تر 
از دوره دوم بود. ريش��ه اين مشكل را در چند 
دليل مي توان ديد.  دليل اول سطح انتظاراتي 
بود كه از دولت تدبير و اميد در سال92 وجود 
داشت. در آن س��ال همه متوجه بحران هاي 
كش��ور بودند و با وجود خوش بين��ي زيادي 
كه وجود داش��ت اين واقعيت پذيرفته ش��ده 
بود كه آواربرداري از ويران��ه اقتصادي دولت 

مهرورزي زمان نياز دارد.

فراز  جبلي

 همين صفحه  

انرژي

مخزن سازي 10 ميليون 
بشكه نفت در بندرجاسك

 ديروز طرح انتقال نفت خام گوره - جاس��ك و 
پايانه مربوطه )مكران( ميان ش��ركت ملي نفت 
ايران و مشاركت شركت پترواميد آسيا و شركت 
س��رمايه گذاري اميد به امضا رسيد .  به گزارش 
خبرنگار تعادل،  بر اس��اس اين طرح قرار است 
مخازن ذخيره سازي نفت خام در بندر جاسك 
بصورت BOT احداث ش��ود . هزينه اجراي اين 
طرح 606 ميليون ي��ورو برآورد ش��ده و مدت 

احداث 3 سال پيش بيني شده است . 
همين صفحه

بازار سرمايه

 معدني ها و پتروشيمي ها 
در گير رشد جهاني و دالر داخلي

 سميرا    ابراهيمي|
شاخص كل بورس اوراق بهادار در آستانه ورود به 
كانال 200 هزار واحدي است. بازار در اين روزها به 
اندازه چندين سال رشد كرده و هنوز رشدش ادامه 
دارد. در واقع نگاهي به روند صعودي شاخص كل 
كه از ابتداي تابس��تان تاكنون 100 هزار واحد را 
طي كرده، نشان مي دهد نسبت به تمام سال هايي 
كه ش��اخص كل در حال محاس��به است، بيشتر 
بود. البته وقتي دليل رش��د ب��ازار را تنظيم ارزش 
بازار با افزاي��ش نرخ دالر توجيه كنيم، مش��اهده 
مي كنيم كه افزايش نرخ دالر هم در اين ماه ها رشد 
افسارگسيخته اي داشته كه نمي توان از آن تحت 
عنوان يك رش��د عادي ياد ك��رد. همين موضوع 
روزهاست كه افزايش ش��اخص ركورد شكنانه را 
در پي داشته و به صورت زنجيره وار ورود نقدينگي 
جديد به بازار و افزايش تعداد كدهاي سهامداري و 

امثالهم را در پي داشته است.
5

جهان

پايان ترزا مي  
نزديك  است

7

ظريف در گفت وگو  با رسانه هاي امريكايي خبر داد

سازمان امور مالياتي در اطالعيه اي ساز و كار پرداخت ماليات مشاغل مجازي را اعالم كرد

توافق نفتي با اروپا 
نزديك است

حذف معافيت  مالياتي استارت آپ ها

بودجه

رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه كل كش��ور 
گزارشي از تحقق منابع مالي كشور در 6 ماهه 

دوم سال خبر داد.
محمدباقر نوبخ��ت در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
خبرگزاري خانه ملت، در خصوص نشست روز 
يك شنبه كميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات 
گفت: از آنجاي��ي كه 6 م��اه از اج��راي قانون 
بودجه سال 1397 گذش��ته است و با توجه به 
شرايطي كه كش��ور دارد الزم است نمايندگان 
كميسيون در جريان عملكرد بودجه در 6 ماهه 
گذشته باشند و بدانند براي نيمه دوم سال با چه 
سياست هايي عمل مي كنيم تا هم منابع مالي 
تامين شود و هم فش��ارهاي اقتصادي جبران 

خواهد شد.
رييس س��ازمان برنامه و بودجه كل كش��ور با 
اشاره به گزارش ارايه شده در جلسه كميسيون 
ادامه داد: به همين جهت دراين جلسه گزارشي 
داده شد منابع مالي در 6 ماهه اول سال چيزي 
حدود 154 ه��زار ميلي��ارد تومان ب��ود كه از 
3 مح��ل درآمدي از جمل��ه مالياتي، گمركي، 
واگذاري دارايي سرمايه كه عمدتا فروش نفت 
و واگذاري دارايي مالي كه عم��ده آن را فروش 
اوراق مالي و اس��ناد خزانه تش��كلي مي دهد، 

محقق كرديم.
وي گفت: در دو بخ��ش اول در آمدي63 هزار 
ميلياد توم��ان تامين مالي ش��د و در خصوص 
واگذاري دارايي هاي مال��ي هم در حد 27 هزار 
ميليارد تومان كسب درآمد صورت گرفت. اين 
رقم نسبت به آنچه درقانون بودجه پيش بيني 
شده حدود 78 درصد بود اما نسبت به عملكرد 
بودجه سال گذش��ته حداقل 48 درصد منابع 

افزايش پيدا كرده است.
نوبخ��ت در ادامه بيان داش��ت: ب��ا همه اين 
اوصاف اينكه از چ��ه محل هايي براي 6 ماهه 
دوم برنامه را تنظيم كني��م تا هم با تحريم ها 
مقابله كنيم و هم فش��اري كه به معش��يت 
مردم وارد ش��د با روش هاي جبراني بتوانيم 
نوعي كاهش دهيم در جلس��ه بحث و از نظر 

نمايندگان استفاده شد.
رييس سازمان برنامه و بودجه كل كشور گفت: 
اميدواريم با وفاق بيش��تري همانطوري كه دو 
قوه مقننه و مجريه با هم��كاري با قوه قضاييه 
در چارچوب شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
سه قوه تصميمات شان را هماهنگ تر مي كند، 
س��ازمان برنامه وكميس��يون برنامه جلسات 
مشتركي داشته باشند و تبادل نظر به ديدگاه 

هم نزديك شوند.

   نوبخت: 
154 هزار ميليارد تومان از بودجه 

كل كشور محقق شده است

اخبار

گروه انرژي| ديروز ط��رح انتقال نفت خام گوره 
- جاس��ك و پايانه مربوطه )مكران( ميان شركت 
ملي نفت ايران و مشاركت شركت پترواميد آسيا 
و شركت س��رمايه گذاري اميد به امضا رسيد .  به 
گزارش خبرن��گار تعادل،  بر اس��اس اين طرح قرار 
اس��ت مخازن ذخيره س��ازي نفت خ��ام در بندر 
جاسك بصورت BOT احداث شود . هزينه اجراي 
اين ط��رح 606 ميليون يورو برآورد ش��ده و مدت 
احداث 3 س��ال پيش بيني شده اس��ت . با اجرا و 
تكميل اين طرح، 10 ميليون بشكه انواع نفت خام 
سبك و س��نگين صادراتي ايران در بندر جاسك 
ذخيره خواهد ش��د. همچنين با اجراي اين طرح 
روزانه يك ميليون بشكه نفت خام سبك و سنگين 
از خط لوله 42 اينچ گوره – جاسك به اين مخازن 
منتقل خواهد ش��د . با س��اخت اين مخازن پيش 
بيني مي ش��ود كه ظرفيت نگهداري و صادرات با 
توجه به نيازهاي آتي گسترش يابد. متنوع كردن 
منابع صادراتي نفت خام و ام��كان تأمين خوراك 
پااليش��گاه هاي برنامه ريزي ش��ده جهت احداث 
در بندر جاس��ك با هدف حضور در ب��ازار جهاني 
فرآورده ه��اي نفتي از ديگر برنامه ه��اي اين طرح 
است .  براس��اس مفاد و شرايط پيمان منعقد شده 
در اين قرارداد،  سرمايه گذار در مدت 3 سال نسبت 
به تأمين سرمايه، طراحي، تأمين كاال و تجهيزات، 
ساخت و راه اندازي مخزنگاه و طي مدت 15 سال 
نسبت به تعمير، نگهداري و بهره برداري از آن اقدام 
مي كند. مالكيت مجموعه در پايان سال هجدهم 
)پايان دوره 15 س��اله بهره برداري( به شركت ملي 

نفت ايران منتقل مي شود.

اداره كل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در اطالعيه اي 
از اجراي تفاهم نامه اي براي بيمه خبرنگاران 
آزاد خب��ر داد و اعالم كرد اي��ن خبرنگاران از 
مزاياي تامين اجتماعي بهره مند مي شوند. به 
گزارش معاونت مطبوعات��ي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، در اطالعيه اداره كل مطبوعات 
و خبرگزاري ه��اي داخل��ي آم��ده اس��ت: 
خبرنگاران آزاد »فاقد كارفرماي مشخص« كه 
تحت پوشش مقررات حمايتي خاص نباشند 
مي توانند در قالب توافقنامه في ما بين معاونت 
امور مطبوعاتي و اطالع رساني وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي و س��ازمان تامين اجتماعي با 
درج اطالعات مطبوعاتي در بخش خبرنگاران 
 )e-rasaneh.ir( س��امانه جامع رس��انه ها

اقدام نمايند.

مخزن سازي 10 ميليون بشكه 
نفت در بندرجاسك

خبرنگاران آزاد از مزاياي تامين 
اجتماعي بهره مند مي شوند



ديدار نويسنده و راوي كتاب 
»فرنگيس« با مقام معظم رهبري

   احمد عراقچي با وثيقه آزاد شد؛ايسنا| 
احمد عراقچي معاون ارزي سابق بانك مركزي 

با قرار وثيقه آزاد شد.
يك منب��ع آگاه خبر آزادي احم��د عراقچي را 
تاييد ك��رد و گفت كه او با ق��رار وثيقه از زندان 

آزاد شده است.
محسني اژه اي از بازداشت معاون ارزي بركنار 
شده بانك مركزي خبر داد و گفته بود: در ادامه 
رس��يدگي به پرونده اخاللگران در نظام پولي و 
ارزي كشور پرونده سه نفر از كساني كه تكميل 
شده بود با صدور كيفر خواست به دادگاه ارسال 
ش��د و ان ش��اءاهلل دادگاه آنها به زودي ش��روع 

خواهد شد.

   توضيح�ات وزي�ر دادگس�تري درباره 
حادثه تروريس�تي اهواز؛تس�نيم| وزير 
دادگستري با اشاره به حادثه تروريستي اهواز و 
شهادت جمعي در اين مراسم، اظهار داشت: نظام 
در چهل سال حوادث سنگين و جنايت باري را 
پشت سر گذاشته است و ملت ما از اين حوادث 
عبور كرده اس��ت و از اين حادثه هم با توكل به 

خداوند عبور مي كند. 
 سيد عليرضا آوايي با اشاره به حادثه تروريستي 
اهواز و ش��هادت جمعي در اين مراس��م، اظهار 
داش��ت: حادثه تروريس��تي اهواز براي مردم و 
خانواده هاي آنه��ا تلخ و عب��رت آور بود و همه 
مردم و حكومت ش��ناخت بيش��تري نسبت به 

فريب خوردگان پيدا كردند.

   فق�ر و بي�كاري از جمل�ه دالي�ل طالق 
هستند؛باش�گاه خبرن�گاران| دس��تيار 
ويژه رييس جمهور در امور حقوق ش��هروندي 
گفت: كنترل و كاهش طالق از طريق آموزش 
امكان پذير است. شهيندخت موالوردي اظهار 
كرد: كنترل و كاهش ط��الق از طريق آموزش 
امكان پذير اس��ت و بس��ياري از مش��كالت و 
آس��يب هاي طالق را مي توانيم با اس��تفاده از 

آموزش كاهش دهيم.
دس��تيار وي��ژه رييس جمهور در ام��ور حقوق 
ش��هروندي با بيان اينكه عدم تسلط زوجين به 
روابط مناس��ب, بيكاري و فق��ر از جمله داليل 
طالق هس��تند, گفت: مي��زان گفت وگوهاي 

زوجين در خانواده بسيار كاهش يافته است.
او با بي��ان اينك��ه تفاهمنامه اي را ب��ا معاونت 
اجتماعي قوه قضايي��ه در جهت كاهش طالق 
امضا كرديم افزود: طرح تاب آوري جامعه يكي 
از ديگ��ر موارد مهم در اقتصاد مقاومتي اس��ت 
و در همين راس��تا كلينيك هاي��ي با همكاري 

شهرداري ها براي مشاوره و...داير خواهند شد.

   مال�زی از کاهش روابط تج�اری خود با 
اي�ران خب�ر داد؛ تع�ادل| ماهاتير محمد، 
نخست وزير مالزی درباره عدم دادوستد با ايران 
اين گونه گفت: ما از اين مساله رنج خواهيم برد 
اما ما با باقی شرکای تجاريمان دادوستد می کنيم 
تا از شدت اين مس��ئله بکاهيم. دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور امريکا، چندی پيش در جلس��ه 
شورای امنيت تهديد کرد که هر کشوری که به 
روابط تجاری خود با ايران ادامه دهد، عواقب اين 

کارش را خواهد ديد.

   مخالفت فراکس�يون والي�ی با تصويب 
CFT در مجل�س؛ ايس�نا| س��خنگوی 
فراکسيون نمايندگان واليی مجلس گفت: اين 
فراکسيون مخالف تصويب اليحه الحاق ايران به 
 CFT کنوانسيون مقابله با تامين مالی تروريسم
است. سيد حس��ين نقوی حسينی در توضيح 
جلسه صبح ديروز فراکسيون نمايندگان واليی 
اظهار کرد: اعضای فراکس��يون صبح يكشنبه 
و قب��ل از آغاز جلس��ه علنی به بررس��ی اليحه 
CFT پرداختند. در نهايت بعد از بحث و بررسی 
فراکس��يون اعالم کرد که مخالف تصويب اين 
اليحه در مجلس اس��ت. وی توضي��ح داد: نظر 
فراکس��يون واليی آن اس��ت که ضرر تصويب 
اين اليحه بيش��تر از منفعت آن است لذا مقرر 
شد اعضای فراکسيون رای منفی به اين اليحه 

بدهند.

   وزي�ر عل�وم دوكارت�ه ش�د؛ تع�ادل| 
نماين��دگان مجل��س دي��روز دو کارت زرد به 
وزير علوم تحقيقات و فناوری دادند که دومين 
کارت زرد به دليل قانع نشدن از پاسخ های وزير 
درخصوص دليل گسترش بی رويه دانشگاه ها 
بود. جلسه علنی ديروز )يکشنبه( سوال ملی و 
مش��ترک محمدرضا صباغيان و جواد ابطحی 
نمايندگان بافق و خمينی شهر از وزير علوم در 
خصوص علت گسترش بی رويه دانشگاه ها در 
اش��کال مختلف و اقدامات اين وزارتخانه برای 
ساماندهی آموزش عالی مطرح شد. پس از پايان 
نطق مخالفان ، موافقان و وزير علوم، نمايندگان 
۵۸ رای موافق، ۱۳۰ رای مخالف و ۴ رای ممتنع 
از مجموع ۲۲۲ نماينده حاضر در مجلس اعالم 

کردند از پاسخ های وزير قانع نشدند.

نويس��نده و راوي كتاب فرنگيس ظهر ديروز با 
رهبر معظم انقالب اسالمي ديدار كردند.

به گزارش پايگاه اطالع رساني دفترحفظ و نشر 
آثار حضرت آيت اهلل خامنه اي، ظهر روز يكشنبه 
و پس از برگزاري مراس��م هفتمين پاسداشت 
ادبيات جهاد و مقاومت كه در آن تقريظ حضرت 
آيت اهلل خامنه اي بر كتاب »فرنگيس« منتشر 
ش��د، خانم ها فرنگيس حيدرپور )راوي كتاب( 
و مهناز فتاحي )نويسنده  كتاب( با رهبر معظم 

انقالب اسالمي ديدار كردند.

روي موج خبر
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FATF اجراي »سازوكار ويژه« با عبور از مانع
گروه ايران|

اجراي »سازوكار ويژه« اروپا نياز به همكاري بانك هاي 
مركزي اروپاي��ي دارد، نهادهايي كه زي��ر پاي آنان با 
قرار گيري ايران در ليس��ت سياه گروه ويژه اقدام مالي 
)FATF( شل مي شود. شايد براي همين باشد كه در 
ميانه مذاكرات تيم كارشناسي ايران با ۱+۴ طرف مقابل 
به ايران پيشنهاد كرد توصيه هاي اين سازمان را اجرا 
كند. اين خبر را برخي رسانه هاي غربي منتشر كردند، 
س��فير بريتانيا در ايران هم آن را تاييد كرد. اظهارات 
محمد جواد ظريف درب��اره همكاري 7 بانك مركزي 
اروپايي در اجراي س��ازوكار ويژه اروپ��ا براي مقابله با 
تحريم هاي امريكا، در كنار ورود جدي وزارت خارجه 
به موضوع تصويب لوايح مالي هم اين گمانه را تقويت 
مي كند. وزير خارجه ايران كه مسوول مذاكره با ۴+۱ 
است، هفته گذشته در يك نشست خبري تاكيد كرد 
كه »تصويب لوايح FATF يكي از مهم ترين بهانه هاي 
دش��منان ايران را براي مقابله با ما در عمليات بانكي 
و همكاري ها خواهد گرفت.« پس از آن نيز دس��تگاه 
ديپلماسي كش��ورمان در ۱6 پرسش و پاسخ چرايي 
ضرورت اجراي توصيه هاي FATF را يادآور ش��د. اين 
براي اولين بار، پس از ارايه لوايح مالي به مجلس بود كه 
وزارت خارجه مستقيما به داستان FATF  ورود مي كند. 
دليل اين ورود صريح وزارت خارجه را هم بايد در خبر 
ايجاد »سازوكار ويژه« اروپا براي مقابله با تحريم هاي 
بانكي امريكا جست. آنجا كه پس از طرح موضوع ايجاد 
اين سازوكار، ظريف از همكاري 7 بانك مركزي براي 
اجراي راهكار ويژه مالي اروپا خبر داد. به گفته وزير امور 
خارجه كشورمان اين 7 بانك توافق كرده اند كه راهكار 
ويژه مالي براي ارتباط با ايران ايجاد و در آينده اين راهكار 
را به موسسه اي تبديل كنند. بانك هاي مركزي كه يقينا 
نمي خواهند با سيستم مالي كشوري همكاري كنند كه 

در ليست سياه FATF قرار دارند.

    اجماع در جلسه محرمانه
حال تصويب آخرين اليحه باقي مانده از لوايح ۴ گانه 
دولت، يعني پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه با 
تامي��ن مالي تروريس��م )CFT( در مجلس بيش از 

گذشته اهميت يافته است. اهميتي كه شنبه هفته 
گذشته مقامات امنيتي و سياسي را به دفتر رييس 
مجلس كش��اند. علي الريجاني كه به نظر از حاميان 
تصويب لوايح مالي اس��ت، در يك جلسه محرمانه، 
روس��اي فراكس��يون هاي مجلس، مقامات ارش��د 
امنيتي و چند ت��ن از مقامات نهادهاي نظارتي را به 
دفتر خود دعوت كرد تا گره آخرين اليحه باقي مانده 
در مجلس را بگش��ايد؛ يا شايد تاييد دو اليحه ديگر 
را هم كه پش��ت سد ش��وراي نگهبان مانده، بگيرد. 
گفته هاي عليرضا رحيم��ي از نمايندگان حاضر در 
اين جلسه نشان مي دهد مقامات جمهوري اسالمي 
با تصويب اي��ن لوايح موافقند، به غير از يك نهاد كه 
رحيمي با نام »س��ازمان« از آن نام مي برد. به گفته 
اين نماينده مجلس همه مسووالن حاضر در جلسه 

بر ضرورت تصويب اليحه اجماع قاطع داشته اند.  

    برتري با جبهه موافقان 
فضاي مجلس هم نش��ان مي دهد ك��ه نمايندگان 
آماده تصويب اليحه CFT هس��تند؛ اين را مي شود 
از اظه��ارات نمايندگان عضو دو فراكس��يون اميد و 
مس��تقلين و تهديد فراكسيون نمايندگان واليي به 
آبستراكسيون فهميد. نمايندگان موافق كه به نظر 
مي رس��د اكثريت را تش��كيل مي دهند از ضرورت 
تصوي��ب CFT در مجل��س و تاييد لواي��ح پالرمو و 
اصالح قانون مبارزه با پولش��ويي در شوراي نگهبان 
س��خن مي گويند و خواهان پايان دادن به بن بست 
فعلي هستند. خواسته اي كه به نظر به زودي محقق 
مي ش��ود؛ چنانكه راي باالي موافقان، فراكس��يون 
نمايندگان واليي كه مخالف اليحه اس��ت را به فكر 
آبستراكسيون و از حدنصاب انداختن جلسه انداخته 
است. هر چند مخالفان به همين بسنده نكرده اند و 
كارن��اوال مخالفت راه انداخته ان��د. در حالي ديروز 
بررس��ي اليح��ه CFT در دس��تور كار مجلس بود 
كه افرادي با چند دست نوش��ته در مخالفت با اين 
اليحه در جلوي مجلس تجم��ع كردند. اين تجمع 
كه گفته مي شد دانش��جويان در آن حضور دارند با 
همراهي چند تن از نمايندگان تندرو مجلس همراه 

ش��د. اين در حالي بود كه از ش��ب گذشته بارديگر 
خيل پيامك ها به س��وي نمايندگان س��رازير شده 
بود؛ پيامك هايي كه در آن به درخواس��ت و تهديد، 
 CFT از مجلسي ها خواسته ش��ده بود كه به اليحه
راي ندهند. با اين حال به اعتقاد غالمعلي جعفرزاده 
ايمن آبادي اي��ن پيامك ها نماين��دگان مجلس را 
تحت تاثير ق��رار نمي دهد. به گفته اي��ن نماينده، 
مجلس نش��ينان داراي پختگ��ي و بل��وغ اجتماعي 
هس��تند و تحت تاثير موج س��اختگي پيامكي قرار 
نمي گيرن��د. او در توضيح محت��واي اين پيامك ها 
مي گويد كه »در پيامك ها اس��تفاده ابزاري از خون 
شهدا مشخص است. خون شهداي حمله تروريستي 

اهواز چه ارتباطي ب��ه FATF دارد؟ ما نه مي گوييم 
FAFT خوب محض اس��ت و نه مي گوييم بد مطلق 
است ولي توجه داشته باشيد كه در صورت تصويب 
نشدن اين لوايح مشكالت بسيار زيادي براي كشور 

ايجاد خواهدشد.«
رييس كميسيون امنيت ملي مجلس هم از تصويب 
اليح��ه CFT حمايت مي كند و از كس��اني س��خن 
مي گويد كه به گفته او » خود را پش��ت صحنه قايم 
كردن��د و مي خواهند تصميم را ب��ه گردن مجلس 
بيندازند.« فالحت پيش��ه همچني��ن از نمايندگان 
بانك ها، مجمع تش��خيص مصلحت نظام، دولت و 
شوراي امنيت ملي مي خواهد كه در جلسه بررسي 

اليحه CFT در مجلس حاضر شوند و صحبت كنند؛ 
س��پس نماين��دگان پارلمان در حض��ور مردم راي 
شفاف دهند تا مشخص شود مجلس دلسوز منافع 

ملي است. 
آخرين تالش مخالفين براي جلوگيري از بسته شدن 
پرونده لوايح مالي در حالي است كه به زودي مهلت 
گروه ويژه اقدام مالي FATF به ايران پايان مي يابد 
و اين س��ازمان تصميم مي گيرد ايران را از ليس��ت 
سياه اين سازمان خارج كند يا آنكه نام آن را در كنار 
كره ش��مالي قرار دهد. اتفاق دومي احتماال اجراي 
سازوكار ويژه اروپا براي مقابله با تحريم هاي بانكي 

امريكا عليه ايران را با چالش روبرو مي كند.

معاوندستگاهقضاخبرداد

محكوميت 3 نفر به اعدام در پرونده هاي فساد اقتصادي
گروه ايران|

نقش قوه قضاييه در بي اثر س��اختن تالش هاي دشمنان 
براي بحران سازي و ايجاد حاشيه براي كشورمان چيست؟ 
اين پرسشي كه سخنگوي دستگاه قضا با طرح آن تالش 
مي كند تا از درون نگاهي به اولويت هاي دس��تگاه قضايي 
در ش��رايط خطير فعلي بيندازد؛ اولويت هايي كه از منظر 
محس��ني اژه اي بايد مورد توجه قرار بگيرند تا تالش هاي 
دشمنان براي ايجاد مش��كالت اقتصادي و افزايش دامنه 
بحران هاي ارزي كشورمان بي اثر ش��وند. در روزهايي كه 
دولت بدون بهره مندي از سخنگويي كه مواضع اصولي اش 
در حوزه هاي گوناگون اقتصادي، سياسي، اجتماعي و... را 
شفاف با رسانه هاي گروهي مطرح كند؛ دوره اي سكوت از 
كم خبري را پشت سر مي گذارد؛ سخنگوي دستگاه قضا از 
هر فرصتي براي تشريح برنامه هاي اين قوه براي مقابله با 
تخلفات اقتصادي؛ احتكار، قاچاق و...استفاده مي كند و در 
اين زمينه اطالع رساني مي كند. حال محل اين اطالع رساني 
نشست هاي هفتگي سخنگوي دستگاه قضا باشد يا اينكه 
در حاشيه توديع و معارفه روساي دادگستري استان زنجان 

فرصتي براي گفت وگو با خبرنگاران فراهم شده باشد.
ديروز هم معاون اول قوه قضاييه كه راهي اس��تان زنجان 
شده بود، در خصوص راهبردهاي قوه قضاييه براي مقابله با 
تخلفات اقتصادي گفت: تاكنون در دادگاه هاي ويژه اي كه 
در راستاي رسيدگي به پرونده هاي فساد اقتصادي تشكيل 

شده است، ۳۵ نفر محكوم شده اند كه از اين تعداد ۳ نفر به 
عنوان مفسد في  االرض شناخته و به اعدام محكوم شدند كه 
حكم آنها غيرقطعي است و در صورت رفتن به ديوان عالي 

كشورو تاييد، اجرايي خواهد شد. 
غالمحسين محسني اژه اي در مراسم توديع و معارفه روساي 
كل دادگستري اس��تان زنجان، اظهار كرد: امروز استكبار 
جهاني با بهانه هاي واهي، ايران را به انجام كارهاي مختلف 
متهم و تهديد مي كند، بي ترديد دشمن با ماهيت نظام كار 
دارد و بالطبع در چنين شرايطي بايد با توكل بر خدا، اتحاد، 
تالش، مجاهدت، صبر بر مبناي ايم��ان و بصيرت در اين 

ميدان حضور يابيم.
او تصريح كرد: حال اين س��وال مطرح است كه نقش 
قوه قضاييه در چنين شرايطي چيس��ت، امروز آنچه 
دشمن از به راه انداختن فتنه ها، ترورها و فشار بر اقتصاد 
كشور دنبال مي كند، عمليات رواني تمام عيار است كه 
بخشي از اينها نيز به قوه قضاييه سرريز مي شود؛ وظيفه 
قوه قضاييه در اين مقطع چيس��ت، مردم قوه قضاييه 
را پناه خود مي دانند. اگر چنين قوه اي نباشد و نتواند 
پاسخ قانع و قاطعي بدهد، مردم احساس بي پناهي و در 
عوض دشمن احساس پيروزي خواهد كرد. در چنين 
شرايطي بايد به نكاتي چون تشخيص حق و باطل در 
وهله نخست، شناسايي اولويت ها و نيز داشتن تدبيري 

درست در موقعيت هاي مختلف توجه داشته باشيم.

    اولويت بندي مشكالت و تالش براي حل آنها
محسني اژه اي خاطرنش��ان كرد: مشكالت را مي دانيم، از 
كمبودها اطالع داريم و از فش��ارهايي كه بر مجموعه قوه 
قضايي وجود دارد آگاه هس��تيم. امروز قوه قضايبه هدف 
نخست دشمن قرار دارد، در نتيجه بايد با تدبير و اولويت بندي 

و تشخيص درست، يك جهاد واقعي را به نمايش بگذاريم.
معاون اول قوه قضاييه يادآور ش��د: مقام معظم رهبري 
فرمودند كه قوه قضاييه بايد صد درصد انقالبي باش��د؛ 
ام��روز در هر حوزه اي كه حضور داريم، ضروري اس��ت 
به قوه قضاييه اشرافيت كامل داشته و با همه مسووالن 
معاشرت و ارتباط كامل و مستقيم با مردم داشته باشيم. 
بخش بزرگ��ي از كارهاي امروز تك بعدي نيس��ت؛ در 
چنين شرايطي كه محتكران خواس��ته و ناخواسته در 
زمين دشمن بازي مي كنند، بايد با اشد مجازات با آنان 

برخورد كرد.
او در ادامه اف��زود: در بحث احتكار، اگر فرض بگيريم مواد 
اوليه اي در يك انباري احتكار ش��ده، فرد را شناسايي و به 
پرونده وي رسيدگي و انبار را نيز پلمب كنيم، اين در حالي 
اس��ت كه به مواد اوليه در انبار نياز ضروري وجود دارد اما تا 
رس��يدگي به پرونده، مواد در انبار باقي بماند اين يك نوع 
رس��يدگي اس��ت اما در بخش دوم با مجموعه مسووالن 
ذي ربط در چارچوب قانون فكر شود كه اين مواد اوليه كه نياز 
مردم و توليد است در انبار نماند و در كنار آن هر چه سريع تر 

به پرونده رسيدگي شود كه در چنين حالتي بايد بخش دوم 
را در نظر گرفت و بدان عمل كرد. محسني اژاه اي خاطرنشان 
كرد: امروز بايد با سرعت و دقت به پرونده هاي مهم كه مردم 
درخواست رس��يدگي به آن را دارند، رسيدگي شود تا اين 
اعتماد به مردم داده شود كه قوه قضاييه همواره در كنار مردم 

بوده و با مجرمان برخورد قاطع و به موقع خواهد داشت.
معاون اول قوه قضاييه تصريح كرد: دشمن امروز دست به 
شيطنت هاي بزرگي زده است؛ امروز عده اي كاميون داران 
را در كوچه و خيابان و در جاده ها تهديد مي كنند كه با اين 

عوامل خرابكار با اشد مجازات برخورد خواهد شد.
وي يادآورشد: در مقطع كنوني اين قوه بايد همواره پشتيبان 
سازمان اطالعات و نيروي انتظامي باشد اما حتما بايد نظارت 
بر عملكرد اين سازمان ها را نيز انجام دهد تا به سالمت كشور 

از اين برهه سخت و دشوار عبور كند.

    محكوميت 3 متهم اقتصادي به اعدام
محسني اژه اي در حاشيه اين مراسم، در جمع خبرنگاران 
در رابط��ه با آخرين اخبار در خصوص مبارزه با مفس��دان 
اقتصادي، اظهار كرد: تاكنون در دادگاه هاي ويژه اي كه در 
راستاي رسيدگي به پرونده هاي فساد اقتصادي تشكيل 
شده است، ۳۵ نفر محكوم شدند كه از اين تعداد سه نفر به 
عنوان مفسد في  االرض شناخته و به اعدام محكوم شدند 
كه حكم آنها غيرقطعي اس��ت و در صورت رفتن به ديوان 

عالي كش��ور و تاييد و اجرايي خواهد ش��د. اين سه نفر در 
دادگاه بدوي محكوم به اعدام و مابقي نيز محكوم به حبس 
شدند؛ البته ممكن است انفصال و رد مال نيز داشته باشند. 
محكومان به حبس به ۲۰ سال، ۱۰ تا ۱۲ سال و پايين تر 

محكوم شده اند.
سخنگوي دستگاه قضا افزود: در شرايطي كه دشمن تالش 
دارد به زعم باطل خود، فضاي جامعه را ملتهب كند، مطمئن 
باشد كه دولت به ميزان مورد نياز مردم، كاالهاي اساسي را 
وارد و ذخيره كرده است و جاي نگراني نيست. در نتيجه از 
مردم نيز استدعا داريم كه به اندازه نياز خود خريد كنند؛ البته 
دشمن غير از اين تبليغ كرده و مردم را تشويق به خريد بيش 

از حد نياز خود مي كند.
معاون اول رييس قوه قضاييه يادآور ش��د: امروز افرادي در 
بخش حمل و نقل در حال فعاليت و خدمات رساني هستند 
كه در اين بين عده اي به تحريك دشمن در اين حوزه خلل 
ايجاد مي كنند، كساني كه اين اقدامات را انجام مي دهند به 
ويژه در بحث كاميون داران كه آنان را تهديد كرده و يا از تردد 
آنها جلوگيري مي كنند؛ بدانند كه مجازات سختي در انتظار 

اخاللگران است.
اين مسوول يادآور شد: همچنين در حوزه حمل و نقل كاال 
به همه دادستان ها تاكيد شده كه با كمك نيروي انتظامي، 
در دستگيري افرادي كه از اين طريق اخالل و تهديد ايجاد 

مي كنند، اغماض نكنند .

جريمهمحتكرانباپرداخت
۱۰الي۷۰درصدقيمتكاال

مديركل تعزيرات حكومتي 
استان تهران گفت: مطابق 
مقررات قانوني، كساني كه 
اقدام به احت��كار كاال كرده 
باشند، جريمه مي شوند و 
بايد ۱۰ الي 7۰ درصد ارزش 
كاال را پرداخت كنند. خود 
كاال نيز به بازار عرضه مي شود. به گزارش ايلنا، محمدعلي 
اسفناني با اشاره به كاالهاي احتكار شده، گفت: بعد از 
تعيين مجازات هاي ابتداي��ي اگر مجددا محتكر اقدام 
خود را تكرار كند، جريمه سنگين تر مي شود و هم اينكه 
تعزيرات و سازمان هاي مربوطه نسبت به توزيع كاالي 
مورد نظر اق��دام مي كنند.مديركل تعزيرات حكومتي 
اس��تان تهران درباره فاصله زماني كشف تا توزيع كاال 
توضيح داد و اظهار داش��ت: بايد راي پرونده صادر شود 
و معموال ممكن اس��ت حدود يك ماه زمان ببرد، زيرا 
فرد محتكر ممكن اس��ت به راي اعتراض كند و مورد 
تجديد نظر خواهي قرار بگيرد اما با اين وجود به شعبات 
صدور راي، سپرده ايم كه حداقل هاي مهلت هاي قانوني را 
در نظر بگيرند و هنگامي كه راي قطعيت پيدا كند، نسبت 
به توزيع كاال اقدام مي كنيم.او در ادامه اشاره كرد: البته 
وقتي كاالهاي احتكار شده كشف مي شود، با فرد محتكر 
صحبت مي شود تا قبل از صدور راي كااليشان توزيع شود 
و در صورت همكاري، در صدور راي تخفيف داده مي شود 

كه در بسياري از موارد نيز شاهد همكاري بوده ايم.

جزيياتحكم»ستاداطالعرساني
وتبليغاتاقتصادي«

رييس »ستاد اطالع رساني 
و تبليغات اقتصادي كشور« 
گف��ت: بر اس��اس تصميم 
س��ران قوا و ب��ا هماهنگي 
بين دس��تگاه هاي متولي 
اقتصادي و دس��تگاه هاي 
اطالع رس��اني ب��ا تب��ادل 
اطالع��ات و برنامه ريزي، ب��ه همه ابهام��ات، ايرادات، 
ضعف ها و خالءهاي اطالعاتي در جامعه پاس��خ هايي 

مناسب داده خواهد شد.
رحماني فضلي ديروز در پاسخ به سوالي به عنوان رييس 
ستاد اطالع رساني و تبليغات اقتصادي كشور و مفهوم اين 
حكم اظهاركرد: با توجه به شرايط تحقيقاتي و اقداماتي 
كه در رسانه هاي مختلف هم در داخل به دليل نداشتن 
اطالعات و عدم هماهنگي بين دستگاه ها و در رسانه هاي 
خارج از كش��ور به دليل اغراضي كه نسبت به تخريب 
دستاوردها وجود دارد، ما در مسائل اقتصادي كه در كشور 
داريم، وزن زيادي از اين موضوع به اينگونه اطالع رساني 
ب��از مي گردد. او ادامه داد: س��ران قوا در جلس��ه اي كه 
داش��ته اند، تصميم گرفتند كه ي��ك هماهنگي بين 
دستگاه هاي متولي اقتصادي و دستگاه هاي اطالع رساني 
ايجاد ش��ود كه هم تبادل اطالع��ات و هم برنامه ريزي 
صورت گيرد و به صورت ايجابي و سلبي به همه ابهامات، 
اي��رادات، ضعف ه��ا و خالءهاي اطالعات��ي در جامعه 

پاسخ هايي مناسب داده شود.

ظرفيتهايديپلماسي
درمسيرمقابلهباتحريمها

دس��تيار و مش��اور عال��ي 
فرماندهي معظ��م كل قوا 
تصريح كرد: نبايستي تنها 
ب��ه كش��ورهاي ۱+۴ نگاه 
كرد، ۱۵ كش��ور همسايه 
ما ظرفيتهاي بسيار خوبي 
در ديپلماس��ي اقتصادي و 
سياسي هس��تند، همان گونه كه مقام معظم رهبري 
فرمودند كه نگاه ما بجاي غرب بايستي به شرق باشد، 
مي بايست براي مقابله با تحريم ها و جلوگيري از تاثير آن 
ديپلماسي اقتصادي و سياسي خود را در توسعه روابط با 
كشورهاي بلوك شرق قرار دهيم. به گزارش ايسنا، سردار 
سرلشكر پاسدار سيد يحيي صفوي، به دعوت سازمان 
انرژي اتمي با موضوع “ تجارب جنگ، راهنمايي براي 
اقتصاد مقاومتي و عبور از شرايط فعلي و رسيدن به شرايط 
مطلوب “ به ايراد سخنراني پرداخت و گفت: برنامه دشمن 
در گذشته تحميل جنگ نظامي و در حال حاضر تحميل 
جنگ اقتصادي و جنگ عمليات رواني اس��ت .صفوي 
در ادامه بااشاره به جنگ اقتصادي و رواني امريكايي ها 
عليه ملت ايران گفت: واقعيت آن اس��ت كه در راهبرد، 
سياستهاي كلي امريكا عليه جمهوري اسالمي ايران 
تغيير نكرده است، در دوران اوباما وي اظهار مي داشت 
هدف ما تغيير در رفتار ايران اس��ت، اما در حال حاضر 
آقاي ترامپ رسما عنوان داشته است هدف ما براندازي 

جمهوري اسالمي ايرا ن است.

جزيياتگزارش۹فصلي
مجلسازنحوهاجرايبرجام
س��خنگوي كميس��يون 
امني��ت ملي و سياس��ت 
خارجي مجلس بخش��ي 
از س��رفصل هاي ُنه گان��ه 
گ��زارش برجام��ي اي��ن 
كميسيون را تشريح كرد.
عل��ي نجفي خوش��رودي، 
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي، در گفت وگو با تسنيم با اشاره 
به جزئيات نشس��ت عصر ديروز )يكشنبه، ۸ مهر( اين 
كميسيون، گفت: در جلسه امروز كميسيون امنيت ملي، 
گزارش تجميعي 6 ماهه چهارم و پنجم اين كميسيون 
از روند اجراي برجام مورد بررسي قرار گرفت تا در صحن 
مجلس شوراي اس��المي قرائت ش��ود.وي افزود: اين 
گزارش عالوه بر مقدمه، مش��تمل بر 9 سرفصل است. 
اجراي تعهدات برجامي جمهوري اسالمي ايران، مواضع 
و گزارش هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي، وضعيت 
تحريم ها، موارد بدعهدي و نقض و خروج امريكا از برجام، 
مواضع و اقدامات متقابل جمهوري اسالمي ايران، مواضع 
و اقدامات اتحاديه اروپا، پيشرفت هاي هسته اي جمهوري 
اسالمي ايران و پيشنهاد دولت، از مهم ترين سرفصل هاي 
اين گزارش است.س��خنگوي كميسيون امنيت ملي 
مجلس نيز از برگزاري نشست مشترك اين كميسيون 
و حوزه اتحاديه اروپا در جمهوري اسالمي ايران در روز 

سه شنبه در محل مجلس شوراي اسالمي خبر داد.

لزومتشريحابعادظالمانهتحريم
توسطمقاماتارشدنظام

رييس كميسيون فرهنگي 
مجلس ش��وراي اسالمي 
تاكيد ك��رد: گفت وگوي 
اعتمادساز مقامات ارشد 
نظام با مردم و تشريح ابعاد 
ظالمانه تحريم به صورت 
شفاف در دستوركار قرار 
گيرد. به گزارش ايلنا احمد مازني گفت: ش��وراي 
عالي هماهنگي اقتصادي، كميته ويژه حقيقت يابي 
را تش��كيل دهد تا سهم هر عامل داخلي و خارجي 
در شرايط اقتصادي كنوني كشور مشخص شود تا 
بتوانيم با اين پديده و بحران مبارزه كنيم. همچنين 
الزم اس��ت تا تهيه برنامه اي با محوريت سياس��ت 
خارجي براي بهره گيري از دستاوردهاي ديپلماسي 
و تهيه برنامه اي با محوريت سياست داخلي با تأكيد 
بر ارتقاي اعتماد اجتماعي و بهره گيري از ظرفيت 
سرمايه هاي انساني و اجتماعي در جهت مهار بحران 
در دستوركار شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قرار 
گيرد. مازني خاطرنشان كرد: به مسووالن ارشد نظام 
تأكيد مي كنم گفت وگوي اعتمادساز مقامات ارشد 
نظام با مردم و تشريح ابعاد ظالمانه تحريم به صورت 
شفاف در دستوركار قرار گيرد و به مردم گفته شود 
كه چه اتفاقي افتاده و چه اتفاقي در شرف وقوع است 
و ب��راي مهار بحران مردم و حاكميت بايد چگونه با 

هم همكاري كنند.
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گمرك

اخبار كالن

 ممنوعيت صادرات 
چوب مداد 

تعادل|گم��رك ايران اعالم ك��رد كه صادرات 
گوجه فرنگي گلخانه اي با تاييد مديريت جهاد 
كشاورزي اس��تان ها ميسر است. مديركل دفتر 
صادرات گمرك در نامه اي به گمركات اس��تاني 
از صادرات گوجه فرنگي گلخانه اي به شرط تاييد 
مديريت جهاد كشاورزي همان استان خبر داد. 
در نامه علي اكبر ش��اماني آمده است  كه مرجع 
ذيصالح تشخيص گوجه فرنگي گلخانه اي جهت 
صادرات مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ها يا 
سازمان جهاد كشاورزي استان ها است.همچنين 
مديركل دفتر صادرات در بخش��نامه اي به كليه 
گمركات اجرايي ممنوعيت صادرات چوب مداد، 
مغز مداد و مداد آماده را ابالغ كرد. اين بخشنامه به 
تابعيت از درخواست وزير صنعت، معدن و تجارت 
مبني بر ممنوعيت دو ماده اوليه اصلي توليد مداد 
شامل چوب و مغز مداد مشمول دريافت ارز با نرخ 

رسمي، ابالغ شده است.

توزيع ۳۲هزار حلقه الستيك   
انبارهاي سازمان تمليكي 

مهر| رييس س��ازمان جم��ع آوري و فروش اموال 
تمليكي گفت: تعداد ۳۲ هزار حلقه الستيك سبك 
و سنگين در انبارهاي سازمان موجود است و طبق 
مذاكراتي كه كرديم قرار ش��د اين الستيك ها بين 
رانندگان توزيع شود. جمشيد قسوريان جهرمي در 
خصوص توزيع الس��تيك هاي موجود در انبارهاي 
س��ازمان جمع آوري و فروش ام��وال تمليكي بين 
رانندگان، اظهار داشت: الستيك از جمله كاالهايي 
است كه هر از گاهي به صورت قاچاق كشف مي شود 
و در اختيار س��ازمان جم��ع آوري و ف��روش اموال 
تمليكي قرار مي گيرد. رييس س��ازمان جمع آوري 
و فروش ام��وال تمليكي اف��زود: اخيرا ب��ا توجه به 
اعتراض كاميونداران و وضعيتي كه در رابطه با تامين 
نيازمندي هاي اين قشر به ويژه در زمينه الستيك 
پيش آمد، مذاكراتي را با س��ازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي براي حل اين مشكل انجام داديم. وي 
ادامه داد: طبق ارزيابي هايي كه انجام داديم مشخص 
شد تعداد ۳۲ هزار حلقه الستيك سبك و سنگين 
در انبارهاي س��ازمان اموال تمليكي موجود است و 
طبق مذاكراتي كه انجام شد، قرار شد اين الستيك ها 
بين رانندگان توزيع شود.جهرمي گفت: نيمي از اين 
الس��تيك ها در هرمزگان قرار دارد كه آماده تحويل 
است و نيمي ديگر در تهران است كه دستگاه قضايي 
قول داده طي امروز، براي تحويل اين الستيك ها حكم 
قضايي صادر كند. رييس سازمان جمع آوري و فروش 
اموال تمليكي با بيان اينكه سازمان راهداري و حمل و 
نقل جاده اي هزينه اين الستيك ها را به حساب خزانه 
واريز كرده اس��ت، اظهار داشت: س��ازمان راهداري 
مديريت توزيع را بر عهده دارد و با قيمت مناسب اقدام 

به توزيع خواهد كرد.

واگذاري  استقالل و پرسپوليس 
معطل مصوبه دولت

تس�نيم| رييس كل س��ازمان خصوصي سازي 
گفت: منتظر مصوبه هيات وزيران براي شروع روند 
خصوصي سازي اس��تقالل و پرسپوليس هستيم. 
پوري حس��يني درباره آخري��ن اخب��ار مربوط به 
خصوصي س��ازي دو باشگاه استقالل و پرسپوليس 
گفت: خوشبختانه وزير ورزش و جوانان به جد پيگير 
خصوصي س��ازي اين دو باشگاه اس��ت و با نامه اي 
كه به درخواس��ت وزير ورزش و جوانان براي شروع 
مجدد روند خصوصي س��ازي اين دو تيم از س��وي 
سرپرست وزارت اقتصاد و امور دارايي به دولت رفته 
است، منتظر مصوبه هيات وزيران براي شروع روند 
واگذاري اس��تقالل و پرسپوليس هستيم.وي ادامه 
داد: فكر مي كنم ظرف دو هفته آينده، هيات وزيران 
با شروع روند خصوصي سازي دو باشگاه موافقت كند 
و بالفاصله در آن زمان شرايط و نحوه كار را خواهيم 
گفت.پوري حسيني درباره قانون بازنشستگان و اينكه 
شامل او هم مي شود يا خير گفت: متأسفانه اين قانون 
شامل حال من نمي ش��ود و با وجود اينكه خيلي ها 
دوست دارند و منتظر بازنشستگي من هستند، ولي 
ان شاءاهلل با قدرت كار واگذاري دو باشگاه استقالل و 

پرسپوليس را ادامه خواهم داد.

كنترل صحت اطالعات قبض 
انبار واردات كاالهاي گروه ۴

فارس|كنترل صحت اطالعات قبض انبار اعالمي 
واردكنندگان كه مشمول ترخيص كاالهاي گروه 
۴ تا تاريخ ۲۱ شهريور ماه هستند، بر عهده گمرك 
اس��ت. كنترل صحت اطالعات قبض انبار اعالمي 
واردكنندگان كه مشمول ترخيص كاالهاي گروه 
۴ تا تاريخ ۲۱ شهريور ماه هستند، بر عهده گمرك 
است. در نامه علي معقولي مديركل مركز واردات 
و ام��ور مناطق آزاد و وي��ژه در نامه اي به گمركات 
اعالم كرد پيرو رونوش��ت ش��ماره ۱67757/60 
م��ورخ ۱۳97.6.۲5 در خص��وص ترخي��ص 
كاالهاي )به جزو خ��ودرو( داراي قبض انبار قبل 
 از تاريخ ۱۳97.6.۲۱ از محل تصويب نامه شماره

 8۱8۴0/ ت 55758 ه� مورخ ۱۳97.6.۲۱ هيأت 
وزيران به اس��تحضار مي رس��اند: كنترل صحت 
اطالع��ات قبض انبار اعالمي و تاري��خ آن در زمان 
ترخيص بر عهده گمرك ج.ا.ايران است، خواهشمند 
است دستور فرماييد مراتب يادداشت و به گمركات 
اجرايي ابالغ شود. براين اساس از سوي دولت مقرر 
شد كاالهايي از گروه ۴ كااليي به استثناي خودرو 
كه تا تاريخ ۲۱ شهريور ماه اقالم آنها به گمرك آمده 
است مي توانند ثبت سفارش كرده و بدون انتقال ارز 
تشريفات گمركي را براي ترخيص كاال انجام دهند.

3 كالن

سازمان امور مالياتي در اطالعيه اي ساز و كار پرداخت ماليات مشاغل مجازي را اعالم كرد

آغاز حذف معافيت هاي مالياتي
سازمان امور مالياتي كشور در اطالعيه اي اعالم 
كرد: صاحبان كسب و كارهاي مجازي )اشخاص 
حقيقي و حقوقي( همانند ساير فعاالن اقتصادي 
مشمول قوانين مالياتي مربوط هستند و فارغ از 
محل فعاليت، بايد تكاليف قانوني خود را به انجام 

رسانند تا مشمول جرايم قانوني مقرر نشوند.

به گزارش تعادل، از ابتداي جدي شدن مباحث مربوط 
به كس��ب وكارهاي مجازي، سوالي كه براي بسياري 
از فعاالن اقتصادي مطرح ش��د اين ب��ود كه وضعيت 
پرداخت ماليات مش��اغل مجازي چگونه خواهد بود؟ 
بسياري از صاحبان مش��اغل معتقد بودند كه كسب 
و كارهاي مجازي در رقابت با مش��اغل ديگر از مزيت 
پرداخت نكردن ماليات بهره مند شده اند و همين امر 

در رقابت به نفع شاغالن محيط مجازي بوده است.
س��ازمان امور مالياتي هم گرچه باره��ا وعده داده بود 
كه اي��ن موضوع را تعيي��ن تكليف خواه��د كرد ولي 
تصميم گيري درباره آن را چند سال به تاخير انداخت. 
حاال ول��ي آنگونه كه در اطالعيه جديد اين س��ازمان 
آمده، ماليات كسب و كار مجازي تعيين تكليف شده 
اس��ت و از اين به بعد فعاالن اقتصادي مجازي نيز بايد 
بابت درآمدي كه از خري��د و فروش ها و ارايه خدمات 
با اس��تفاده از فضاي مجازي دارند بخشي را در قالب 

ماليات به دولت بپردازند. 
در اطالعيه س��ازمان امور مالياتي كشور در خصوص 
صاحبان كسب و كارهاي مجازي آمده است: صاحبان 
مش��اغل مكلفند در م��دت چهار ماه از تاريخ ش��روع 
فعاليت، مراتب را كتبا به اداره امور مالياتي محل شغل 
 خود اعالم و نس��بت به تش��كيل پرونده اقدام كنند.

اش��خاص حقوق��ي پ��س از تاس��يس، مكلفن��د 
دفترچه ثبت ن��ام اش��خاص حقوق��ي را از اداره كل 
ام��ور مالياتي مربوطه دريافت و نس��بت به تش��كيل 
پرون��ده )دريافت ش��ماره واح��د مالياتي و ش��ماره 
 كالس��ه پرونده( و پرداخ��ت حق تمبر اق��دام كنند.

همچني��ن اين اف��راد مي توانن��د از طري��ق مراجعه 
ب��ه درگاه عملي��ات الكترونيكي مودي��ان مالياتي به 
نش��اني www.tax.gov.ir نس��بت ب��ه ثبت نام 
 الكترونيكي و دريافت ش��ماره اقتصادي اقدام كنند.

در اجراي ماده ۱69 قانون ماليات هاي مستقيم، همه 
اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون 
كه حسب اعالم س��ازمان امور مالياتي كشور موظف 
ب��ه ثبت نام در نظام مالياتي مي ش��وند، مكلفند براي 
انج��ام معامالت خود، صورتحس��اب صادر و ش��ماره 
اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحس��اب ها، 
 قرارداده��ا و س��اير اس��ناد مش��ابه درج كنن��د.

در اطالعيه تكاليف قانوني صاحبان كسب و كارهاي 
مجازي تاكيده ش��ده كه اشخاص حقوقي و صاحبان 
مشاغل موضوع قانون ماليات هاي مستقيم بايد در موارد 
فروش كاال و يا ارايه خدمات صورتحساب نوع اول يا نوع 
 دوم حس��ب مورد به شرح زير صادر و نگهداري كنند: 
صورتحس��اب نوع اول بايد به صورت دستي با شماره 
سريال چاپي و يا ماشيني با ش��ماره سريال ماشيني 
)حس��ب مورد( با درج تاريخ، صادر شود و حداقل در 
برگيرنده اطالعات هويتي، ش��امل نام، نام خانوادگي 
يا ن��ام ش��خص حقوقي، ش��ماره اقتصادي، نش��اني 
كامل و كدپس��تي فروش��نده و خريدار و مشخصات 
 كاال ي��ا خدمات ارايه ش��ده، مقدار و مبلغ آن باش��د.

صورتحساب نوع دوم تنها در موارد استفاده از سامانه 
صندوق فروش )صندوق ماشيني )مكانيزه( فروش( 

صادر مي ش��ود و بايد داراي ش��ماره سريال ماشيني، 
تاريخ و حداقل در برگيرنده اطالعات هويتي، شامل نام، 
نام خانوادگي يا نام شخص حقوقي، شماره اقتصادي، 
نش��اني كامل و كدپس��تي فروش��نده و مشخصات 
 كاال ي��ا خدمات ارايه ش��ده، مقدار و مبلغ آن باش��د.

براين اس��اس، صاحبان كس��ب و كاره��اي مجازي 
نيز مانند همه اش��خاص حقوقي، صاحبان مش��اغل 
گ��روه اول موضوع م��اده ۲ آيين نام��ه اجرايي ماده 
95 قانون ماليات هاي مس��تقيم و صاحبان مش��اغل 
مش��مول ماليات بر ارزش افزوده ك��ه از آنها فراخوان 
به عمل آمده اس��ت، مكلفند فهرست معامالت خود 
را مطابق اقالم اطالعاتي درخواس��تي از طريق لينك 
»صورت معام��الت فصلي الكترونيكي« در س��امانه 
عملي��ات الكترونيك��ي مودي��ان مالياتي به نش��اني 
www.tax.gov.ir تهي��ه و حداكث��ر در مقاط��ع 
س��ه ماهه )فصلي( و تا يك م��اه و نيم پ��س از پايان 
ه��ر فصل به صورت الكترونيكي به س��امانه معامالت 
ارس��ال و يا به صورت لوح فش��رده در قالب اطالعات 
 درخواس��تي به اداره امور ماليات��ي ذيربط ارايه كنند.

مودياني كه از صورتحساب نوع اول و دوم براي فروش 
كاال ي��ا ارايه خدم��ات خود به مص��رف كننده نهايي 
اس��تفاده مي كنن��د، مي توانند اطالع��ات اين قبيل 
 صورت حس��اب ها را به صورت مجموع ارس��ال كنند.

همچنين، درخص��وص معامالتي كه ت��ا ميزان پنج 
درصد حدنص��اب معامالت كوچ��ك موضوع تبصره 
)۱( م��اده )۳( قانون برگ��زاري مناقصات هس��تند، 
همه اش��خاص حقوق��ي، صاحب��ان مش��اغل گروه 
اول و صاحبان مش��اغل مش��مول مالي��ات بر ارزش 
اف��زوده ك��ه فراخوان ش��ده اند، مي توانند فهرس��ت 
 معام��الت مذكور را به صورت مجموع ارس��ال كنند.

براساس اطالعيه سازمان امور مالياتي كشور، صاحبان 
كس��ب و كارهاي مج��ازي نيز مانند هم��ه موديان، 
اعم از اش��خاص حقيقي و حقوقي مكلف به تس��ليم 
اظهارنام��ه ماليات��ي در موعد مقرر قانوني هس��تند؛ 
اشخاص حقيقي تا پايان خردادماه سال بعد و اشخاص 
حقوق��ي حداكث��ر در م��دت چهارماه پ��س از پايان 
 س��ال مالي اظهارنامه مالياتي خ��ود را ارايه مي كنند. 
اظهارنام��ه ماليات��ي اش��خاص حقوق��ي و صاحبان 
مش��اغل گروه اول م��اده ۲ آيين نام��ه اجرايي ماده 
95 قان��ون ماليات هاي مس��تقيم ش��امل ترازنامه و 
صورت حس��اب س��ود و زيان طبق نمونه اي است كه 
 توس��ط س��ازمان امور مالياتي كش��ور تهيه مي شود. 
صاحبان مشاغل گروه هاي دوم و سوم اشخاص حقيقي 
نيز بايد اظهارنامه مالياتي خود را طبق نمونه تهيه شده 

سازمان امور مالياتي كشور تنظيم و تسليم كنند. 
اظهارنامه ماليات��ي بايد از طريق مراجعه به س��امانه 
www.عملي��ات الكترونيك��ي مالياتي به نش��اني
 tax.gov.ir تس��ليم اداره امور مالياتي ذيربط ش��ود.

همچني��ن مودي��ان موظفن��د فهرس��ت حق��وق 
كاركنان خ��ود را تا پاي��ان ماه بع��د، از طريق لينك 
»فهرس��ت ماليات حق��وق الكترونيك��ي« در درگاه 
عملي��ات الكترونيك��ي ب��ه مودي��ان ماليات��ي ب��ه 
نش��اني مذكور ب��ه اداره امور مالياتي ذيربط ارس��ال 
 و مالي��ات متعلق��ه را حس��ب مورد پرداخ��ت كنند.

در اين اطالعيه آمده اس��ت: موديان مالياتي مكلفند، 
دفات��ر، ص��ورت درآم��د و هزين��ه ماهان��ه، خالصه 
درآم��د و هزينه س��االنه و اس��ناد و مدارك حس��ب 
مورد نگهداري و حس��ب درخواس��ت كتبي ماموران 
 مالياتي ذي ربط براي رس��يدگي به آنه��ا ارايه كنند.

بر اين اس��اس، صاحبان كس��ب و كاره��اي مجازي 
ك��ه ب��ر مبن��اي فراخوان ه��اي هفتگانه، مش��مول 
 ماليات بر ارزش افزوده محس��وب مي شوند، مكلفند: 
 - در واح��د مالياتي مربوط تش��كيل پرون��ده دهند.

- بر اساس فراخوان هاي هفت گانه در نظام ماليات بر 
 ارزش افزوده به نشاني www.evat.ir ثبت نام كنند.

- نس��بت به صدور صورتحس��اب و وص��ول ماليات و 
 عوارض ارزش افزوده از كاالهاي مشمول اقدام كنند.

- ظرف م��دت ۱5 روز پس از پايان ه��ر دوره مالياتي 
اظهارنام��ه مالي��ات ب��ر ارزش اف��زوده را تس��ليم و 
 مالي��ات و ع��وارض ارزش اف��زوده را پرداخت كنند.

- دفات��ر و اس��ناد و م��دارك خ��ود را حداق��ل ب��ه 
م��دت ۱0 س��ال نگه��داري كنند.خالص��ه تكاليف 
قانون��ي صاحبان كس��ب و كارهاي مج��ازي )اعم از 
اش��خاص حقيق��ي و حقوق��ي( ك��ه الزم اس��ت 
 نس��بت به انجام آن اقدام كنند به ش��رح زير اس��ت: 
ابتدا تش��كيل پرونده، س��پس ثبت ن��ام الكترونيكي 
و دريافت ش��ماره اقتصادي در س��امانه سازمان امور 
مالياتي كش��ور و ثب��ت نام در نظام مالي��ات بر ارزش 
افزوده بر اس��اس فراخوان هاي هفت گانه، همچنين 
صدور صورتحساب موضوع ماده 8 آيين نامه اجرايي 
ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم و وصول ماليات و 
عوارض ارزش افزوده از كاالهاي مشمول اين ماليات 
)حسب مورد(  پس از آن مودي بايد اظهارنامه مالياتي 
را در موعد مقرر قانوني )اش��خاص حقيق��ي تا پايان 
خردادماه س��ال بعد و اش��خاص حقوقي حداكثر در 
مدت چهارماه پس از پايان س��ال مالي و مش��موالن 
ماليات ب��ر ارزش افزوده ظرف م��دت ۱5 روز پس از 
پايان هر دوره مالياتي( را تسليم كرده و ماليات مربوط 

را پرداخت كنند.
در ادامه نيز مودي موظف است فهرست معامالت فصلي 
)حسب مورد( و فهرست حقوق كاركنان و پرداخت ماليات 
متعلقه را اريه كرده و دفاتر، صورت درآمد و هزينه ماهانه، 
خالصه درآمد و هزينه س��االنه و اسناد و مدارك حسب 

مورد نگهداري كرده و آنها را به ماموران مالياتي ذيربط 
 براي رسيدگي در صورت درخواست كتبي آنها ارايه كند.

اي��ن گ��روه از مودي��ان ماليات��ي باي��د حس��ب 
 م��ورد اق��دام ب��ه پرداخ��ت ح��ق تمب��ر كنن��د.

س��ازمان امور مالياتي تاكيد كرده اس��ت: انجام ندادن 
تكاليف ف��وق براي صاحبان كس��ب و كارهاي مجازي 
و س��اير موديان مالياتي س��بب فقدان شفافيت مالي و 
برخوردار نش��دن از معافيت هاي مالياتي و تعلق جرايم 

مالياتي به عملكرد آنان خواهد شد.

   از خوب و بد ماليات س�تاني از فعاليت هاي 
مجازي

گرچه ماليات س��تاني از فعاليت هاي مجازي، همواره 
مورد تاكيد كارشناس��ان بود،  با اين ح��ال در اين راه 
مسائلي نيز مطرح است كه سبب شده ماليات ستاني 
از فعاليت هاي مجازي چندان هم راحت قلمداد نشود. 
مثال اينكه شناسايي فعاليت هاي مجازي و دسترسي 
به موديان چندان كار راحتي نيس��ت. از سوي ديگر 
اطالعات مربوط به گردش مالي آنها نيز چندان شفاف 
نيست. با اين حال نظر به اينكه ماليات ستاني از آنها هم 
به جهت كمك به افزايش درامد دولت و هم به جهت 
عادالنه ك��ردن فضا براي رقابت با فعاليت هاي فضاي 
حقيقي كاركرد كارشناسان اقدام دولت براي دريافت 
ماليات از بخش مجازي را اقدامي رو به جلو مي دانند.

در همين رابطه غالمحس��ين دواني، كارش��ناس امور 
حسابرسي، به تعادل گفته است: متاسفانه هنوز سهم 
فعاليت هاي مجازي از كل اقتصاد ايران مشخص نيست 
و به همين دليل نمي توان رقمي را به عنوان رقم دقيق 
افزايش چتر مالياتي محاسبه كرد. اما دليلي كه براي 
آن ماليات اخذ ش��ود، تنها باال رفتن درآمدهاي دولت 
نيست، بلكه حفظ عدالت در عرصه اقتصاد هم از داليلي 
اس��ت كه دولت ها اقدام به درياف��ت ماليات مي كنند. 
همچنين هنوز بخش مجازي ش��ايد در اقتصاد ايران 
مانند اقتصادهاي پيش��رفته س��همي بزرگ نداشته 

باشد اما مسير حركتي نشان مي دهد در آينده سهم و 
اهميت اين بخش رو به افزايش است و به همين دليل 
از هم اكنون بايد براي ساز و كار آينده هم برنامه ريزي 
كرد. درنتيجه تصميم فعلي سازمان خصوصي سازي، 

تصميمي درست و قابل دفاع است.
او در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه افزايش ماليات در 
شرايط فعلي كه اقتصاد وضعيت مناسبي ندارد، به توليد 
و اشتغال آسيب نمي زند، پاسخ داد: اين بحث متفاوتي 
است. دولت و كارشناسان مي توانند در اين رابطه بحث 
و بررسي كنند و مثال به اين نتيجه برسند كه با توجه 
به فشارهاي اقتصادي، بهتر است براي مدتي از ميزان 
فشار مالياتي كاسته شود. مثال من خبر دارم در وزارت 
اقتصاد، بحثي در رابطه با كاهش نرخ عملكرد شركت ها 
از ۲5 درصد به ۲0 د رصد مطرح است اما اين طرح ها 
نيز به مصوبه مجلس ني��از دارند. به هر حال حتي اگر 
اين تصميم در دس��تور قرار بگيرد بايد مشمول تمام 
بخش ها باش��د و مثال كسب و كارهاي كوچك بخش 

واقعي و مجازي را معاف از ماليات كند. 
دواني افزود: در قانون بط��ور صريح آمده كه هر گونه 
فعاليت اقتصادي مش��مول ماليات اس��ت و به همين 
دليل نيز بايد هر چه زودتر ساز و كاري براي اخذ ماليات 
از بخش هايي چون بخ��ش مجازي هم ماليات گرفته 
شود. كارگران، پزشكان، كارفرمايان، كارمندان، وكال 
و همه بخش ها ماليات خود را مي پردازند و اين درست 
نيس��ت كه فعاالن مجازي از اين امر مستثني باشند. 
شموليت قانون نبايد اس��تثنا بردارد و به همين دليل 
من حتي پيشنهاد مي كنم دولت از تمام نهادها در اين 
ش��رايط ماليات بگيرد و بطور كلي معافيت مالياتي را 
حذف كند. نهادهاي انقالبي هم كه بايد مورد حمايت 
باشند، به جاي مش��موليت مالياتي، كمك هاي الزم 
را دريافت كنند و فضا براي اقتصاد رقابتي تر ش��ود. به 
هر روي دولت بايد براي س��ال آينده شانس هاي خود 
را براي منابع درآمدي اش و ب��راي جايگزيني با نفت 

امتحان كند. 

تصميمات جديد مجلس و دولت براي مهار نرخ ارز و تورم
محمد رضا پور ابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي 
مجل��س در يك برنام��ه تلوزيوني گفت: در جلس��ه 
ش��وراي اقتصادي با حضور سران قوا، بانك مركزي 
پيشنهاداتي داشت كه يكي از آنها اين بود كه بتواند 
براساس نظارت مداخله بر اساس چارچوب عمليات 
كنترلي را انجام دهد، مجلس نيز با اين پيشنهادات 
موافقت ك��رد و اختيارات��ي به بانك مرك��زي داده 
ش��د، تا بتواند در مورد مطلوب سازي بازار ارز عمل 
كند؛ تعهدات الزم براي صادركنن��دگان كاال براي 
بازگرداندن ارز به س��امانه نيما بر اساس مشوق هاي 
بانك مركزي انجام خواهد شد. اين مجموعه كارها به 
كاهش التهاب بازار ارز كمك خواهد كرد كه مجلس 
شوراي اسالمي نيز از اين روند استقبال كرده است.

كامران ندري كارش��ناس مس��ائل اقتصادي ديگر 
مهمان برنامه بود كه گفت: وقتي در كنار سامانه نيما 
بازار سومي هست كه ارز با قيمت باال خريد و فروش 
مي شود، بديهي است كه عرضه كنندگان ارز ترجيح 
مي دهند ارز خود را در آن بازار به فروش برس��انند و 
با مكانيزم هاي دستوري ش��ايد بتوان بخشي از ارز 

صادركنندگان غير نفتي را وارد س��امانه نيما كرد، 
اما به دليل اختالف زي��اد اين كار بطور كامل امكان 
پذير نيست. اكنون شوراي سران قوا اين اختيار را به 
بانك مركزي داده است كه از تمهيداتي براي تشويق 
صادركنندگان براي وارد كردن ارز به سامانه ارز نيما 

به كار گيرد.
اين كارش��ناس مس��ائل اقتص��ادي در ادامه درباره 
اختيارات جديد بان��ك مركزي گفت: تا كنون بيش 
از حد در مس��ائل بانك مركزي مداخله شده است. 
اختياراتي ك��ه امروز به بانك مركزي داده ش��ده به 
صورت ذاتي مربوط به بانك مركزي است كه از بانك 
مركزي گرفته ش��ده بود. اينكه گفته شده هركس 
مي تواند ارز وارد كند، نبايد جلوگيري مي ش��د كه 
امروز برگردانده ش��ود. ما تا به حال بد تدبير كرده و 
حال به نقطه اي رسيده ايم كه مي خواهيم گذشته را 
جبران كنيم. ندري گفت: تا زماني كه جزئيات كنترل 
و نظارت بانك مركزي را ندانيم نمي توان درباره نتايج 
اين تصميم و كنترل بازار پرالتهاب ارز نظر داد. سران 
قوا بايد از دستگاه ديگر مثل سازمان برنامه و بودجه 

و وزارت صنعت نيز كمك بگيرند و تاكيد مي ش��ود 
كه بانك مركزي بدون حمايت دستگاه ها نمي تواند 
در كنترل بازار موفق عمل كند. در ش��رايط بحران 
استقالل بانك مركزي به تنهايي جوابگو نيست بلكه 
نياز به شورايي داريم كه كليه دستگاه ها را نيز با بانك 

مركزي هماهنگ كند تا بازار به ثبات برسد. 
ندري در ادامه گف��ت: دولت بايد دس��ت از كنترل 
قيمت ها ب��ردارد. وقتي قيم��ت را كنترل مي كنيم 
و پايي��ن مي آوريم كش��ورهاي همس��ايه كاالهاي 
مورد نياز كش��ور را خري��داري مي كنن��د و قاچاق 
ص��ورت مي گيرد و مردم مجبورن��د كاال را با قيمت 
باال خريداري كنند. دولت بايد سياس��ت يارانه اي را 
تغيير دهد، اگر مناب��ع دولت افزايش يابد و تورم باال 
رود دولت مي تواند بر اساس نرخ باالي تورم از منابع 
كسب كرده ميزان دستمزدها را افزايش دهد چراكه 
در شرايطي كه قيمت ها باال مي رود، ولي دستمزدها 
بازهم ثابت مانده، بي عدالتي ايجاد مي شود بنابراين 
توصيه مي شود دولت تا جايي كه امكان دارد از كنترل 
قيمت ها دس��ت بردارد و از درآمد ايجاد ش��ده براي 

اصالح حقوق و دستمزدها استفاده كند تا در اقتصاد 
تعادل ايجاد شود.

يك��ي ديگر از مهمانان اين برنام��ه، تيمور رحماني، 
كارش��ناس اقتصادي بود، وي درباره كنترل احتكار 
گفت: ما تنها كشوري هس��تيم كه هيچ كنترلي در 
تراكنش مالي افراد و تعامالت مالي بانك ها نداريم، 
بنابراين اگر مقررات مبارزه با پولش��ويي در سيستم 
بانكي پياده شود و بتوانيم سه بازاري را از بين ببريم، 

بازار مطلوب تر خواهد شد.
تيمور رحماني كارشناس مس��ائل اقتصادي گفت: 
براي كنترل تورم نياز به ابزارهايي است كه ما تاكنون 
نداشتيم و كليات تصميمات جديد بانك مركزي در 
جلسه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، 
براي فراهم كردن اين ابزار كافي است و اميدوارم به 
كنترل تورم منجر ش��ود. سامانه نيما به عنوان يكي 
از ابزار هاي مهار تورم و افزاي��ش نرخ ارز تا كنون به 
موفقيت چنداني دس��ت نيافته، زي��را ارز حاصل از 
صادرات بطور كامل به سامانه نيما باز نگشته است. 
تيمور رحماني درباره اختيارات بيشتر بانك مركزي 

در جلسات اخير بانك مركزي گفت: اجازه وارد كردن 
هر كس به هر مقدار ارز از جمله ابزارهاي جديد است. 
باي��د ابزار هاي جديد به مردم معرفي ش��ود. البته از 
تصميم گيري هاي امروز تا اجرايي ش��دن آن فاصله 
زيادي وجود دارد. تاثيرگذاري و اجراي قوانين كنترل 
تورم نياز به زمان دارد. مش��كالت امروز، مش��كالت 
انباشته شده گذشته اس��ت عالوه بر اين اقدامات و 
محدوديت ها كه از بيرون از حيطه تصميم گيري ما 

تحميل مي شود، بايد مديريت شود.
او اف��زود: افزايش نرخ ارز چرخ تولي��د را هم مختل 
خواهد كرد چون توان وارد كردن مواد اوليه مورد نياز 
در صورت واردات را نخواهد داشت، با جهش نرخ ارز 
خيلي از قيمت كاالها افزايش خواهد يافت، بنابراين 
نرخ قيمت كاالها بايد مطابق ب��ا نرخ واقعي اقتصاد 
باشد. س��امانه نيما براي تامين ارز بنا شده، برآورد 6 
ماهه امسال بر تزريق ۱8 ميليارد دالر ارز به سامانه 
نيما بوده است كه تا كنون صادركنندگان، انتظارات 
سامانه نيما را برآورده نكرده اند، علت آن نيز نداشتن 

ضمانت اجرايي در بازگشت ارز به سامانه نيماست.

نياز به ابزاري براي سپر تورمي داريم
مجيد شاكري با اشاره به افزايش افسارگسيخته نرح ارز، 
اظهار كرد: افزايش نرخ ارز به گونه اي بود كه حتي نرخ آن 
به بيش از ۲0 هزار تومان هم رسيد و در نقطه اصالحي به 

قيمت هاي پايين تر برگشت.
اين كارش��ناس اقتصادي با بيان اينكه سوالي كه براي 
همه وجود دارد اين اس��ت كه س��قف افزايش نرخ ارز 
كجاست؟ تصريح كرد: جدا از اين نگراني عمومي، اگر 
س��قف قابل تصوري براي نرخ بازار آزاد وجود نداش��ته 
باشد هيچ »راه حل به هم رساندن ارز ناشي از صادرات 
و ارز مورد تقاضاي وارداتي« وجود ندارد كه بتواند بدون 

انحراف كار كند.
نكته اي كه وجود دارد اين اس��ت كه ب��راي هر دوره اي 
از افزايش نرخ ارز مي توانيم يك متغير پيشران را متصور 

باشيم؛ به عنوان مثال افزايشي كه از بازه ۳700 تا 7 هزار 
تومان داشتيم ناشي از ويران شدن اجزاي مختلف نقشه 
ارزي ايران و فشار جدي خروج سرمايه بود؛ از بازه 7 هزار 
تومان تا ۱0 هزار تومان را مي توان با ماجراي ارز ۴۲00 
توماني و كسري طرف عرضه مرتبط دانست؛ نرخ ۱0 
هزار تومان به باال نيز هم دوره با تشكيل بازار ثانويه شد. در 
همان زماني كه بسته بازار ثانويه رونمايي شد بايد بسته 
مكمل در حوزه اسكناس و مكمل در حوزه پول نيز در 

نظر گرفته مي شد. 
اين كارش��ناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه بايد در كنار 
بسته دوم ارزي بسته اسكناس روي ميز مي آمد، گفت: 
يعني الزم اس��ت كه بانك مركزي يا راهي پيدا كند كه 
تفاوت هاي سامانه نيما با بازار آزاد يا تفاوت تهران با بيرون 

از ايران را پوش��ش دهد و اسباب ورود اسكناس توسط 
بخش خصوصي را فراهم كند و يا به عنوان يك كارگزار 
اقدام به وارد كردن اس��كناس براي تكميل دارايي هاي 
اسكناس��ي خود در حوزه ارز كند و براي مديريت فعال 
بازار اسكناس آماده شود.با وجود اينكه نوع به دست آوردن 
اسكناس براي بازار ايران به نحوي است كه تحريم پذير 

نيست اما لجستيك آن بسيار پيچيده است.
ش��اكري در ادامه با بيان اينكه افزايش ن��رخ ارز داليل 
متفاوتي داشت، گفت: از نقطه اي به بعد نه بانك مركزي 
اقدام به عرضه ارز كرد نه اجازه داد صرافي ها عرضه كنند؛ 
درواقع هدف اصلي از وصل كردن بازارحواله به اسكناس 
اين بود كه بازار اسكناس را به بازار نيما يا حواله وارداتي 

نزديك كند.

وي با بيان اينكه هدف اين بود كه تقاضاي س��فته بازانه 
پاسخ داده شود، تصريح كرد: وقتي صرافي هاي رسمي را 
از بازار بيرون مي كنيد بديهي است كه تقاضاي سفته بازانه 
افزايش مي يابد و دالل، اين كار را انجام مي دهد و با لفظ، 
قيمت را باال مي برد. اين به رسميت شناختن سفته بازي 
نيست بلكه مواجه ش��دن با يك امر موجود و به صورت 
موقت، »س��امانمند كردن و تحت كنترل ن��رخ آزاد را 
پايين آوردن« است. اگر براي نرخ ارز آزاد سقفي نداشته 
باشيم هيچ راه حلي براي عبور از مشكالت ارزي وجود 
نخواهد داش��ت. متاسفانه بانك مركزي بطور كامل در 

بازار غايب است.
وي اظهار كرد: اين ميان پارادايم هاي ذهني به خصوص 
در بانك مركزي وجود دارد، به عنوان مثال گفته مي شود 

مهم نيس��ت براي ارز آزاد چه اتفاقي مي افتد، نيازهاي 
مردم را با نرخ يارانه اي جديدي پاسخ مي دهيم. واقعيت 
اين است كه در اين صورت سرعت گردش ارز از دست 

واردكننده و صادركننده واقعي كاهش مي يابد.
ش��اكري با بيان اينك��ه در دوره تحريم اب��زار كنترلي 
مي سوزد، گفت: بانك مركزي شايد فكر كند براي پاسخ 
دادن به تقاضاي عظيم سفته بازي، هر مقدار دالر وارد 
بازار شود خريده مي شود در حالي كه صرفا نبايد با دالر 
به اين مساله پاسخ داد بلكه به صورت جدي پيشنهاد من 
ارايه اوراق صكوك ارزي و اوراق صكوك س��لف موازي 
ارزي روي محصوالت پتروشيمي هاست. اما به هر حال 
بايد ابزاري روي ميز گذاش��ت و به عنوان سپر تورمي از 

آن استفاده كرد.
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بانك و بيمه4اخبار
انتخاب نمايندگان ناظر شوراي 

پول و اعتبار در مجلس

افتتاح شعبه تمام ديجيتال بانك 
ايران زمين

ارايه بسته حمايتي 
بانك پاسارگاد 

اعالم ساعات كار شعب بانك 
آينده در نيمه دوم سال 1397

گروه بانك و بيمه |
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بار ديگر محمدرضا 
تابش و الياس حضرتي را به عنوان اعضاي ناظر خود در 

شوراي پول و اعتبار انتخاب كردند.
به گزارش تعادل، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
در نشست علني روز يك شنبه، 8 مهرماه اعضاي ناظر 
در شوراي پول اعتبار را  انتخاب كردند. بر اين اساس 
از 191 راي ماخوذه محمدرضا تابش نماينده مردم 
اردكان با 132 راي و الياس حضرتي نماينده تهران با 
102 راي از كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه 

به عنوان ناظر در شوراي پول و اعتبار انتخاب شدند.
اين دو نماينده سال گذشته نيز به عنوان اعضاي ناظر 
مجلس شوراي اسالمي عضو ش��وراي پول و اعتبار 
بودند. رياست شوراي پول و اعتبار برعهده عبدالناصر 
همتي رييس كل بانك مركزي است و وزراي اقتصاد، 

صنعت، راه و شهرسازي از جمله اعضاي آن هستند.

مدير عامل بانك ايران زمين در مراسم افتتاح شعبه 
تمام ديجيتال اين بانك گفت: اين بانك از سال گذشته 
برنامه توسعه از طريق تحول ديجيتال را در دستور 
كار قرار داده بود و اين طرح در هيات مديره تصويب 
و كارهاي اجرايي آن در بانك انجام ش��د. به گزارش 
خبرنگار تع��ادل، مدير عامل بانك اي��ران زمين در 
مراسم افتتاح شعبه تمام ديجيتال از انجام 9۷ درصد 
تراكنش هاي بانكي اين بانك بدون حضور مشتريان در 
شعبه خبر داد.  مدير عامل بانك ايران زمين در مراسم 
افتتاح شعبه تمام ديجيتال اين بانك گفت: اين بانك 
از سال گذشته برنامه توسعه از طريق تحول ديجيتال 
را در دس��تور كار قرار داده ب��ود و اين طرح در هيات 
مديره تصويب و كارهاي اجرايي آن در بانك انجام شد.
مجيد پورسعيد اظهارداشت: شعبه تمام ديجيتال 
بان��ك ايران زمين يك��ي از نماده��اي طرح تحول 
ديجيتال اين بانك كه در آن مشتريان بانكي بخش 
عمده خدم��ات بانكي به صورت خ��ودكار دريافت 
مي كنند. وي خاطرنشان كرد: طرح تحول ديجيتال 
اين بانك از طريق كانال هاي مختلف دنبال مي شود و 
انواع خدمات بانك ايران زمين بدون مراجعه مشتريان 
به شعب در اين بانك ارايه مي شود. پورسعيد افزود: 
بانك ايران زمين 329 ش��عبه دارد ولي9۷ درصد از 
تراكنش هاي بانكي آن بدون حضور مش��تريان در 
شعبه انجام مي شود و شعبه ديجيتال اين بانك نيز 
يكي از نشانه هاي تحول ديجيتال است و در كانال هاي 
مختلف خدمات به صورت مجازي به مشتريان ارايه 
مي شود. پورسعيد هدف اصلي اين بانك را ارايه تمام 
خدمات بانكي به صورت ش��خصي س��ازي شده به 
مشتريان عنوان كرد و گفت: تحت تحول ديجيتال 
در اين بانك با امكاناتي كه نوآوري در اختيار ما قرار 
مي دهد قرار است عمده خدمات بانكي بدون حضور 
مشتريان به شعبه ها و با انبوه زيادي از مردم ارايه شود.

بانك پاس��ارگاد با هدف كمك به رشد و شكوفايي 
صنايع داخلي و چرخه اقتصاد كشور بسته حمايتي 

ويژه خدمات بانكي را ارايه كرد. 
به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، خسرو رفيعي 
مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي بانك پاسارگاد با 
اعالم اين خبر گفت: بسته حمايتي ويژه بانك پاسارگاد 
شامل اعطاي تسهيالت ارزان قيمت، گشايش اعتبار 
اسنادي داخلي و صدور انواع ضمانتنامه بانكي است.

وي ضمن توضيح در خصوص اعطاي تس��هيالت 
ارزان قيمت ادامه داد: بانك پاسارگاد با هدف كمك به 
رشد و شكوفايي چرخه اقتصاد كشور و افزايش دامنه 
خدمات بانكي، اقدام به اعطاي تسهيالت ارزان قيمت 
به اشخاص حقوقي، صاحبان مشاغل، فعاالن اقتصادي 
و پذيرن�دگان فع�ال دستگاه هاي كارت خوان بانك 
)داراي مج��وز فعاليت( مي كن��د. وي اضافه كرد: بر 
اساس اين طرح، مشتريان متناسب با ضريب امتياز 
خود در بانك و با حداقل مانده در حساب هاي جاري و 
كوتاه مدت خود مشمول برخورداري از اين تسهيالت 
مي ش��وند. نرخ اين تسهيالت 9 الي 18 درصد براي 
حس��اب هاي جاري و 18 درصد براي حساب هاي 
كوتاه مدت عادي اس��ت. تس��هيالت اعطايي براي 
اش��خاص حقيقي و حقوقي كه داراي فعاليت هاي 

اقتصادي هستند، تعلق مي گيرد. 

ساعات كار شعب بانك آينده، تا پايان سال 139۷، 
در كالنشهرها و شهرستان هاي سراسر كشور براي 
حضور كاركنان و ارايه خدمات به مشتريان اعالم شد.
 ساعت ارايه خدمات شعب بانك آينده در شهرهاي 
تهران، كرج، اصفهان، شيراز، مشهد، تبريز، اروميه، 
كاشان و بوئين زهرا، در نيمه دوم سال 139۷ از شنبه 
تا چهارشنبه، از ساعت ۷ و 30 دقيقه صبح تا ساعت 

16 و 30 دقيقه است.
هم چنين؛ ساعت ارايه خدمات در ساير شهرستان ها، 
از شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۷ و 30 دقيقه صبح 
تا ساعت 14 بوده و باجه عصر اين شعب از ساعت 16 
و 15 دقيقه تا س��اعت 1۷ و 45 دقيقه، به مشتريان 

خدمات ارايه مي-كنند.
ساعت ارايه خدمات به مشتريان در شعب بانك در 
تمام كالن شهرها و شهرس��تان ها در روزهاي پنج 
شنبه، از س��اعت ۷ و 15 دقيقه صبح تا ساعت 13 و 

15 دقيقه است.
هم چنين؛ ساعت ارايه خدمات به مشتريان در جزيره 
كيش تا پايان سال 139۷، از روز شنبه تا چهارشنبه 
از ساعت ۷ و 30 دقيقه صبح تا ساعت 15 و 30 دقيقه 
و در روزهاي پنج شنبه نيز ساعت كار از ساعت ۷ و 15 

دقيقه صبح تا ساعت 12 و 30 دقيقه است.

سرنوشت تهاتر 100 هزار ميليارد توماني اضافه برداشت و مطالبات معوق و بدهي دولت به كجا رسيد؟

مديركل سياست ها و مقررات ارزي خبر داد؛ فروش ارز خدماتي و مسافري با ساز و كار جديد در 11 بانك

بانك ها ملزم به تسويه مانده اضافه  برداشت از بانك مركزي شدند

كاهش نرخ ارز و سكه و طال در بازار

پيام مديرعامل در سالروز تاسيس بانك صنعت و معدن 

گروه بانك و بيمه   محسن شمشيري
رييس كل بانك مركزي با ابالغ بخشنامه اي، بانك ها را 
ملزم به تسويه مانده اضافه برداشت از حساب جاري نزد 

اين بانك كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، عبدالناصر همتي 
در اين بخشنامه آورده است: عدم انجام اقدامات جدي 
در راستاي كاهش و نهايتا تسويه مانده اضافه برداشت از 
حساب جاري نزد بانك مركزي، به دليل در تضاد بودن 
آن با اهداف اقتصاد كالن سياست گذاري پولي و برنامه 
جدي بانك مركزي براي جلوگيري از آن، مي تواند منجر 
به برخورد انضباطي با بانك مورد نظر شود.در ادامه اين 
بخشنامه آمده است: اعطا و ايجاد هر گونه تسهيالت و 
تعهدات )به استثناي تسهيالت قرض الحسنه موضوع 
تكاليف و مقررات ابالغي( يا مصرف منابع تجهيز شده در 
هر شكلي كه به منزله مصرف منابع بانك مركزي است، 
از سوي بانك ها و موسس��ات اعتباري كه داراي اضافه 
برداشت نزد اين بانك است وجاهت نداشته و ضروري 
است بانك ها و موسس��ات اعتباري داراي مانده اضافه 
برداش��ت از حساب جاري نزد بانك مركزي پيش از هر 
گونه مصرف منابع تجهيز شده، نسبت به تسويه مانده 
اضافه برداشت اقدام كرده و پس از تسويه مانده حساب 
ياد شده نسبت به تخصيص منابع در قالب تسهيالت و 
ايجاد تعهد اقدام كنند. رييس كل بانك مركزي در ادامه 
اين نامه با اشاره به برنامه هاي بانك مركزي براي انضباط 
پولي و كنترل تورم، آورده است: عملكرد برخي از بانك ها 
و موسسات اعتباري در ماه هاي اخير نشانگر استمرار و 
بعضا افزايش ناترازي در مديريت منابع و مصارف بوده، 
به نحوي كه مانده حساب جاري آنان نزد بانك مركزي 
كماكان منفي اس��ت، بدون شك اين موضوع در تضاد 
آشكار با اهداف بانك مركزي و سياست هاي كنترل تورم 
است. وي تاكيد كرده است: اين امر موجب شد تا مسائل 
و مشكالت ناشي از عدم مديريت صحيح منابع و مصارف 
بانك ها و موسس��ات اعتباري به ترازنامه بانك مركزي 
تحميل شود؛ كه عالوه بر اينكه آنها را با ريسك نقدينگي 
بااليي مواجه كرده است در شرايط كنوني اقتصاد كشور، 
آثار  تورمي ش��ديدي را به همراه داشته كه اين مهم به 
هيچ وجه با مصالح كشور سازگار نبوده و از سوي بانك 

مركزي قابل پذيرش نيست.
رييس كل بانك مركزي در پايان اين بخش��نامه آورده 
است: شبكه بانكي كشور در راستاي كنترل فشارهاي 
تورم ايجاد شده ناشي از رشد پايه پولي تمهيدات الزم 
را در مديري��ت منابع و مصارف و نقدينگي اعمال كرده 
و همكاري كامل با بانك مركزي داشته باشند. از اين رو 
كنترل پايه پولي از طريق كنترل مانده بدهي بانك ها و 
موسسات اعتباري به بانك مركزي در دستور كار جدي 

اين بانك قرار دارد.
به گزارش تعادل، بس��ياري از كارشناس��ان در رابطه با 

تهاتر 100 هزار ميليارد توماني اضافه برداشت بانك ها 
و مطالبات معوق و همچنين بده��ي دولت به بانك ها 
معتقدند: تا زماني كه تسهيالت تكليفي دولت و ميزان 
بدهي دولت به بانك ها كاهش نيابد و همچنين بدهكاران 
بانكي طلب خود را از دولت دريافت نكنند، همچنان شاهد 
رشد مطالبات معوق خواهيم بود و بانك ها به دليل قفل 
شدن منابع خود حاصل از رشد بدهي دولت به بانك ها و 
مطالبات معوق بانك ها، ناچار به اضافه برداشت از بانك 

مركزي هستند. 
شاهد مدعا رقم بدهي دولت به بانك ها و مطالبات معوق 
و بدهي بانك ها به بانك مركزي است كه همبستگي 
معناداري بين آنه��ا وجوددارد. بدهي بانك ها به بانك 
مركزي در تيرماه 9۷ معادل 14۷ هزار ميليارد تومان 
اعالم ش��ده اس��ت. در عين حال رقم بدهي دولت به 
بانك ه��ا در اين ماه معادل 216 ه��زار ميليارد تومان 
بوده اس��ت. از س��وي ديگر،  ميزان مطالبات معوق به 
اضافه خريد دين واموال معام��الت دراين ماه معادل 
148 هزار ميليارد تومان اعالم شده كه برآورد مي شود 
حداقل 140 هزار ميليارد تومان آن مطالبات غيرجاري 
و معوق باشد. براين اساس با مقايسه دو عدد 14۷ هزار 
ميليارد توماني بدهي بانك ها به بانك مركزي و 148 
هزار ميليارد توماني مطالبات معوق و خريد دين واموال 
معامالت بانك ها مشخص است كه بين اين دو رقم عمال 
يك همبستگي و رابطه معنادار وجود دارد. براين اساس، 
در شرايطي كه رييس كل بانك مركزي انتظار دارد كه 
بدهي بانك ها به بانك مركزي كاهش يافته و روي پايه 
پولي و نقدينگي و تورم اثرگذار باشد، بايد به همان اندازه 
رفتار دولت و ميزان بدهي دولت به بانك ها و پيمانكاران 
و بدهي پيمانكاران به بانك ها نيز تعديل شود و رقم تهاتر 
مورد نظر در بودج��ه دولت كه قبال 100 هزارميليارد 
تومان اعالم ش��ده بود، تحقق يابد.  سرنوش��ت طرح 
تهاتر بدهي پيمانكاران، دولت و بانك ها در سطح 100 
هزار ميليارد تومان و عدم اتخاذ سياس��ت پيشگيرانه 
براي رش��د اضافه برداش��ت بانك ها از بانك مركزي و 
كلي گويي از نكات مبهم و قابل نقد بخش��نامه رييس 
كل بانك مركز ي است. به گزارش فارس، عبدالناصر 
همتي در بخشنامه اي به بانك ها، بانك هايي كه از بانك 
مركزي اضافه برداشت داشته اند و هنوز اين بدهي را با 
بانك مركزي تسويه نكرده اند، موظف به تسويه كرد. 
اما به نظر مي رسد اين بخشنامه، داراي ابهاماتي است. 
ابهام اول مفهوم بدهي و اضافه برداشت بانك ها به بانك 
مركزي اس��ت چرا كه بدهي بانك ها به بانك مركزي 
قالب اضافه برداشت و خط اعتباري است. اگر منظور 
رييس كل بانك مركزي در اين بخشنامه فقط اضافه 
برداشت است، با توجه به اينكه بانك مركزي در مرداد 
ماه اضافه برداش��ت 8 بانك را به خط اعتباري تبديل 
كرد _ كه البته هيچگاه نام آن بانك ها اعالم نشد_ آيا 

اين اضافه برداشت هاي تبديل شده به خط اعتباري، 
مشمول اين بخشنامه مي ش��ود يا خير.از طرف ديگر 
حدود 25 هزار ميليارد تومان از كل بدهي بانك ها به 
بانك مركزي بابت پرداخت سپرده هاي سپرده گذاران 
موسسات منحل شده، پرداخت شده است كه از قاعده 
اين بخشنامه خارج مي شود.همچنين در قالب بودجه 
سال 9۷ قرار است تهاتر بدهي بين دولت، پيمانكاران، 
بانك ها و بانك مركزي انجام شود كه حجم اين تهاتر 
100 هزار ميليارد تومان اس��ت. بنابراين در اين قالب 
100 هزار ميلي��ارد تومان از بده��ي بانك ها به بانك 
مركزي ب��ه بدهي دولت به بانك مرك��زي تبديل و از 
س��رفصل بدهي  بانك ها خارج مي شود.براساس آمار 
بانك مركزي حجم كل بدهي بانك ها به بانك مركزي 
در پايان تير ماه امس��ال به 14۷ ه��زار ميليارد تومان 
رسيده است. با توجه به اينكه 100 هزار ميليارد تومان از 
اين بدهي ها تهاتر خواهد شد و حداقل 25 هزار ميليارد 
تومان آن خط اعتباري براي سپرده گذاران موسسات 
منحل ش��ده پرداخت ش��ده و از دايره اضافه برداشت 
خارج است، تنها 22 هزار ميليارد تومان از بدهي هاي 
بانك ها به بانك مركزي در قالب اين بخشنامه بايد به 
بانك مركزي مسترد ش��ود. در واقع تنها 15 درصد از 
بدهي بانك ها مشمول اين بخشنامه مي شود.حال با 
نگاه��ي به وضعيت بازار پول، مناب��ع و مصارف و توان 

تسهيالت دهي بانك ها و از طرف ديگر تاثير بسيار منفي 
رش��د نرخ ارز بر نقدينه خواهي كل اقتصاد كه موجب 
افزايش قابل مالحظه تقاضاي تسهيالت مي شود، اين 
سوال به وجود مي آيد كه آيا اگر بانك ها 22 هزار ميليارد 
تومان از بدهي خود به بانك مركزي را تس��ويه كنند، 
نرخ سود سپرده و تسهيالت در چه سطحي قرار خواهد 
گرفت؟ در واقع بانك مركزي با اعمال سياس��ت هاي 
مستقيم و غيرمستقيم، از ابتدا نبايد اجازه اين ميزان 
رشد در اضافه برداشت بانك هاي تجاري از منابع بانك 
مركزي را مي داد اما وقتي اين اضافه برداشت انجام شده 
است، وصول آن در مدت كوتاه و به شكل فوري و عاجل، 
آثار منفي بر عرضه تسهيالت و منابع و مصارف سيستم 
بانكي خواهد گذاشت و موجب رشد نرخ سود سپرده 
و تسهيالت خواهد شد.  به نظر مي رسد اين بخشنامه 
بسيار كلي است و معلوم نيست بانك مركزي به دنبال 
وصول چه ميزان از مطالبات خود از بانك هاس��ت و از 
طرف ديگر بانك هاي بدهكار در چه مهلت زماني بايد 
اين بدهي را تسويه كنند. اگر بانك هاي بدهكار بخواهند 
قيد بخشنامه كه مي گويد »بانك ها/ موسسات اعتباري 
داراي مانده اضافه برداشت از حساب جاري نزد بانك 
مركزي پيش از هر گونه مصرف منابع تجهيز ش��ده، 
نسبت به تسويه مانده اضافه برداشت اقدام كرده و پس 
از تسويه مانده حساب ياد شده نسبت به تخصيص منابع 

در قالب تسهيالت و ايجاد تعهد اقدام كنند.« اجرايي 
كنند، در شرايطي كه اقتصاد نياز شديدي به تسهيالت 
دارد، به يك باره افت قابل مالحظه اي در تس��هيالت 
اعطايي به وجود خواهد آمد و حتي ممكن اس��ت نرخ 
سود تسهيالت به سرعت افزايش يابد.به نظر مي رسد 
در ش��رايط فعلي اقتصاد و وضعيت بانك ها، سياست 
بهينه در درست در اين دوره، اجراي مجوز قانون بودجه 
براي تهاتر 100 هزار ميليارد تومان از بدهي بانك ها، 
دولت و پيمانكاران و تقسيط اضافه برداشت بانك ها در 
فواصل زماني مشخص است.از طرف سياستگذار پولي 
براي كنترل اضافه برداش��ت بانك ها در دوره آتي بايد 
تصميم جديدي مي گرفت. بطور مشخص اخذ وثيقه 
به ازاي اضافه برداش��ت در كنار جريمه، بازدارنده تر از 
سياس��ت جريمه 34 درصدي صرف است. به عبارت 
ديگر، مهم تر از بازپس گيري اضافه برداشت هاي قبلي، 
گام اول اصالح��ي بانك مركزي جلوگي��ري از اضافه 
برداش��ت بانك ها از منابع بانك مركزي اس��ت كه در 
صورت موفقيت در اين مرحله، گام مهمي به س��مت 
اصالح رفتار نظام بانكي برداشته شده است و مي توان 
در بازه زماني ميان مدت تعريف و مشخص شده، اضافه 
برداش��ت هاي قبلي را وصول كرد. در غير اين صورت 
ممكن است يك سال ديگر هم الزم باشد دوباره چنين 

بخشنامه اي را صادر كرد.

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
مديركل سياست ها و مقررات ارزي بانك مركزي از فروش 
ارز خدماتي با ساز و كار جديد در 11 بانك عامل خبر داد. 

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، مهدي كسرايي پور 
درخصوص مصارف ارز خدماتي اظهار كرد: در بخشنامه ها 
و بخش سوم مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي مصارف 
ارز خدمات��ي )غيربازرگاني( احصا ش��ده كه برخي از اين 
مصارف به صورت نقد )اسكناس( و برخي به صورت حواله 
قابل پرداخت هستند. وي افزود: در سازوكار جديد تعداد 
مصارفي كه به صورت نقد قابل پرداخت هستند با توجه به 
محدوديت بانك ها در روابط كارگزاري و عدم امكان انجام 
حواله افزايش يافته و نكته قابل توجه اين اس��ت كه براي 
سهولت و سرعت در انجام پرداخت ها منابع ارزي الزم براي 
انجام اين موضوع پيشاپيش به صورت تنخواه از طرف بانك 
مركزي در اختيار بانك هاي عامل قرار مي گيرد.مديركل 
سياست ها و مقررات ارزي بانك مركزي گفت: ساير مصارف 
ارزي عالوه بر موارد احصا شده كه در بخشنامه ها و مقررات 
ارزي بانك مركزي مورد اشاره قرار نگرفته در صورت انعكاس 
موضوع به اين بانك قابل بررسي بوده و در صورت تشخيص 
به عنوان يك نياز واقعي قابل افزودن به ساير موارد احصا شده 
خواهد بود.وي خاطرنشان كرد: عالوه بر آنچه از محل منابع 
بانك مركزي تامين مي شود بانك هاي عامل نيز پيش از اين 
اجازه يافته اند از محل منابع ارزي خود نسبت به فروش ارز 
خدماتي به مشتريان در چارچوب ضوابط و مقررات ابالغي 

اين بانك اقدام كنند.

  كاهش قيمت سكه 
در بازار طال و ارز، در حالي كه هفته  گذشته سكه تمام طرح 
جديد تا پنج ميليون و 500 هزار تومان هم پيش رفته بود، 

از روز ش��نبه قيمت ها در بازار ارز و طال كاهشي شد و روز 
يك شنبه 8 مهر 9۷ هم ادامه يافت. سكه تمام طرح جديد 
كه روز شنبه پنج ميليون و 142 هزار تومان بود، با كاهش 
35 هزار توماني، پنج ميليون و 10۷ هزار تومان و در پايان 
معامالت 5 ميليون و 91 هزار تومان فروخته شد. سكه تمام 
طرح قديم نيز دوباره به كانال پنج ميليون تومان برگشت و 
چهار ميليون و 951 تومان قيمت خورد. نيم سكه و ربع سكه 
نيز هر كدام با اندكي كاهش قيمت، به ترتيب دو ميليون و 
5۷1 هزار تومان و يك ميليون و 411 هزار تومان داد و ستد 
شدند. هر گرم طالي 18 عيار نيز با 2300 تومان كاهش 
491 هزار و 300 تومان در طالفروشي ها معامله شد و هر 
مثقال طالي 1۷ عيار نيز دو ميلي��ون و 128 هزار و 500 
تومان فروخته مي شود كه نسبت به روز گذشته 10 هزار 
تومان كاهش يافته است. هر قطعه سكه  يك گرمي با حفظ 
قيمت نسبت به روز قبل، ۷01 هزار تومان است.در ساعات 

عصر يك شنبه نيز قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
با 80 هزار تومان كاهش نسبت به روز شنبه به 5 ميليون و 
91 هزار تومان رسيد. بر اساس آمار سامانه سنا، هر يورو در 
اين سامانه 18 هزار و 698 تومان و هر پوند 21 هزار و 119 
تومان به فروش رسيد، دالر امريكا 16 هزار و 450 تومان داد 
و ستد شد و هر يوان چين نيز 2 هزار و 39۷ تومان قيمت 
خورد. در بازار آزاد نيز دالر 1۷200 و يورو 20200 تومان 

معامله شده است. 
با وجود ش��ايعات و قيمت هاي پرتي كه از بازار آزاد ارز در 
برخي از كانال ها و سايت ها براي دالر وجود داشت و قيمت را 
تا 15 هزار تومان هم اعالم كردند، اين ارز در بازار آزاد بين 1۷ 
تا 1۷ هزار و 500 تومان نوسان دارد. با اين نوسان ها، دالر 
در كانال 18 هزار تومان چرخيد؛ بطوري كه دالر با حدود 
قيمت 1۷ هزار و 400 تومان كار خود را آغاز كرد اما دقايقي 
طول نكشيد كه ريزش قيمت شروع شد و تا 1۷ هزار و 250 

تومان هم رسيد، بعد از اين رقم به سرعت نرخ شكست و در 
حدود كمتر از 15 دقيقه دالر با سقوط 250 توماني به 1۷ 
هزار تومان كاهش يافت. با اين حال اين ريزش قيمت ارز نيز 
پايدار نبود و بار ديگر دالر تا مرز 1۷ هزار و 450 تومان بطور 
پلكاني و دقيقه اي باال آمد. يورو نيز در اين ميان از نوسان جا 
نماند و بين 19 تا 20 هزار تومان نوسان داشته است. تا زمان 
تنظيم اين گزارش )ساعت 14: 15( قيمت دالر حدود 1۷ 
هزار و 300 تومان و يورو 20 هزار و 100 تومان بوده است.

خريد و ف��روش در اين بازار براي اف��راد غيرحرفه اي كار 
آساني نيس��ت، چراكه هر لحظه ممكن است با خريدي 
خريدار متضرر شود. فعاالن بازار ارز مي گويند در اين بازار پر 
نوسان ورود افراد غير حرفه اي نمي تواند كار درستي باشد، 
چراكه اكنون بازار محلي شده براي نوسان گيران حرفه اي 
و دالالني كه به دنبال سودجويي به هر قيمتي هستند و 
بايد در لحظه براي خريد و فروش تصميم گرفت. از اين رو 
اگر افراد غيرحرفه اي نتوانند در اين وضعيت بازار عملكرد 
خوبي داشته باشند بطور حتم ضرر بزرگي خواهند داشت. 
آنچه در بازار ارز به وضوح مشاهده مي شود، اين است كه 
اين بازار ديگر مانند گذشته و شايد حدود شش ماه پيش 
كمتر محل معامالت ارزي واقع��ي بوده و به محلي براي 
داللي و سودآوري تبديل شده كه رخ دادن هر اتفاقي در 

آن عجيب نيست.

    قيمت ارز تا ۲ ماه آينده كاهش مي يابد
از سوي ديگر، واعظي رييس دفتر رييس جمهور با اشاره به 
برنامه هاي دولت براي بازار ارز و قيمت ساير كاالها، با بيان 
اينكه تنها يك درص��د ارز در كوچه پس كوچه ها معامله 
مي ش��ود، گفت: در دوران گذر هستيم و با ساز و كارهاي 
دولت تا دو ماه آينده قيمت ها كاهش مي يابد.ريشه نوسانات 

نرخ ارز پيچيده تر از آن است كه آن را به مسائل اقتصادي، 
سياسي، رواني، داخلي يا خارجي ربط دهيم

    39 ميليارد دالر تزريق ارز
واعظي رييس دفتر رييس جمهور با بيان اينكه تنها يك 
درصد ارز در كوچه پس كوچه ها معامله مي شود، گفت: 
دول��ت حدود 14 ميليارد دالر ارز 4 ه��زار و 200 توماني 
براي كاالهاي اساس��ي و حدود 25 ميليارد دالر از طريق 
سامانه نيما براي واردات نيازمندي هاي كشور اختصاص 
داده و تنها يك درصد ارز در بازار كوچه و پس كوچه مبادله 
مي شود. اين يك درصد نه تعيين كننده قيمت محصوالت 
و نه نشان دهنده اقتصاد كشور است. سياست هاي ثبات 
زاي دولت، مداراي توليد كنندگان، كس��به و بنگاه هاي 
اقتصادي و خريد به ان��دازه نياز مردم، موجب برون رفت 
كشور از مسائل كنوني اقتصادي مي شود و دولت در پي 
راه حلي براي مساله گراني است.  محمود واعظي در برنامه 
نگاه يك سيما با بيان اينكه دولت، بخش خصوصي و مردم 
اضالع حل مشكالت اقتصادي كشور هستند گفت: اگر 
مسائل باز و به مردم گفته شود آنان تحت تاثير مسائل رواني 
قرار نمي گيرند. نياز كشور به كاال ساالنه 10 تا 20 درصد 
افزايش مي يابد، اما اگر هر فردي بر اساس جنگ رواني 3 
برابر نياز خود خريد كند نياز كشور به كاالها 3 برابر افزايش 
مي يابد.رييس دفتر رييس جمهور ادامه داد: مردم نگران 
كاالهاي اساسي خود نباشند زيرا به اندازه كافي واردات 
داشته و ذخيره سازي كرده ايم و اولويت دولت تامين سفره 
مردم و نيازهاي دارويي آنان است. دولت هيچ تغيير رويه اي 
را در سياست هاي خود در چند ماه اخير نداشته و همان 
دولتي است كه از سال 92 در اقتصاد كشور ثبات ايجاد كرد 

و تورم را كاهش داد.
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يكشنبهشنبهنوع سكه و ارز

۵۱۷۱۰۰۰۵۰۹۱۰۰۰سكه امامي

4۹۱۰۰۰۰4۹۶۰۰۰۰سكه بهار آزادي
۲۵۹۳۰۰۰۲۵۷۳۰۰۰نيم سكه
۱4۳۲۰۰۰۱4۱۲۰۰۰ربع سكه

۶۹۲۰۰۰۷۰۲۰۰۰سكه گرمي
4۹4۵۰۰4۹۱۳۰۰طالي ۱۸ عيار

۱۵۱۲۵۱۸۶۹۸يورو
۲۰۵۳4۲۱۱۱۹پوند
۱4۵4۲۳۹۷ يوآن

 حس��ين مهري رييس هيات مدي��ره و مديرعامل بانك 
صنعت و معدن به مناسبت نهم مهرماه سالروز تاسيس اين 
بانك پيامي صادر كرد. به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك 
صنعت و معدن در اين پيام آمده است:  بانك صنعت و معدن 
در حالي ش��صت و دومين سال تاسيس خود را پشت سر 
مي گذارد كه توانسته است كارنامه اي درخشان را در انجام 
رسالت بانكداري توسعه اي و در مسير تامين مالي طرح هاي 
بزرگ، متوسط و كوچك صنعتي، در جهت تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتي به دست اندركاران عرصه صنعت و اقتصاد 
كشور ارايه كند، موفقيت هايي كه حاصل راهبرد هاي مبتني 
بر سياست هاي كلي دولت تدبير و اميد و تالش مبتني بر 

هم افزايي و خرد جمعي همكارانم در اين بانك بوده است.
امروز همگان به اين نكته باور قلبي دارند كه هرگاه سخن از 

سيستم بانكي است نقش بانك صنعت و معدن از برجستگي 
خاصي برخوردار است و اين امر حاصل تالش مسووالنه اين 
بانك در اجراي طرح هاي صنعتي و توسعه اقتصادي كشور 
است. بانك توسعه اي بخش صنعت و معدن كشور كه در كنار 
تامين مالي، به عنوان يك مشاور باتجربه در كنار صنعتگران 
حضور داش��ته و از اين طريق در به ثمر رسيدن طرح هاي 
صنعتي نقش فعال و پويايي را داراست .پروژه هاي فوالدي 
۷ گانه و چند پ��روژه ديگر فوالدي مانند روهينا )دزفول(، 
پاس��ارگاد )فارس( و مادكوش )بندرعب��اس( كه برخي از 
اين طرح هاي فوالدي به بهره برداري رسيده است، تامين 
مالي 6 نيروگاه 500 مگاواتي و 24 نيروگاه مقياس كوچك، 
تأمين مالي پروژه هاي پتروشيمي كه قابليت ارزآوري براي 
كشور را دارند از قبيل پتروشيمي كاويان، لرستان، مهاباد، 

مسجدس��ليمان، ايالم، تامين مالي راه اندازي قطار سريع 
 الس��ير تهران - قم - اصفهان به مي��زان 1 ميليارد و 800 
ميليون دالر و فاينانس برقي  سازي قطار تهران - مشهد به 
مبلغ 1 ميليارد و 500 ميليون يورو تنها بخشي از اقدمات در 
خورتحسين اين بانك در توسعه پايدار ايران اسالمي است 
.بانك صنعت و معدن همچنين در تامين مالي و پرداخت 
تسهيالت به صنايع كوچك و متوسط كشور داراي جايگاه 
ممتازي در كشور است كه از اين طريق نيز در ايجاد اشتغال 
در بخش هاي مختلف كشور گام برداشته است.اينجانب نهم 
مهرماه سالروز تاسيس بانك صنعت و معدن را به صنعتگران، 
كارآفرينان و همكاران گرامي تبريك عرض نموده، افق هاي 
هرچه روش��ن تري را براي صنعت و اقتصاد كش��ورمان از 

خداوند متعال خواستارم.



اخبار 5 بازار سرمايه
علي صحرايي، رسما 

مديرعامل بورس تهران شد

صدور ۵۳۴ هزار كد
سهامدار جديد

مكانيسم حمايت از كشاورزان

بر اساس اعالم رسمي شركت بورس تهران در شبكه 
كدال، حسن قاليباف اصل پس از يك دهه، حضور 
به عنوان مديرعامل تاالر شيشه اي مسند خود را به 
علي صحرايي واگذار كرد. به گزارش بورس تهران، 
ديروز در ش��بكه كدال، شركت بورس تهران بطور 
رسمي مديرعامل جديد اين شركت را معرفي كرد. 
پس از انتخاب هيات مديره جديد ش��ركت بورس 
اوراق بهادار تهران طي دو هفته اخير، اعضاي حاضر 
علي صحرايي را به عنوان مدير عامل بورس تهران و 
جانشين حسن قاليباف اصل انتخاب كردند. پيش 
از اين، محمد ابراهيم پورزرندي رييس هيات مديره 
بورس تهران در اين زمين��ه اطالعاتي را به صورت 
غير رسمي در اختيار رسانه ها قرار داده بود. گفتني 
است، علي صحرايي مدرك كارشناسي حسابداري از 
دانشگاه صنعت نفت و كارشناسي ارشد را از دانشگاه 
عالمه طباطبايي اخذ كرده است. وي داراي مدرك 
دكتراي حرفه اي عالي مديريت كسب و كار با گرايش 
حسابداري )DBA( است. يادآور مي شود، در كارنامه 
كاري علي صحرايي دو دهه حضور پيوسته در بازار 
سرمايه ثبت شده اس��ت. وي مرداد 77 در سازمان 
كارگزاران بورس در س��مت كارشناسي مديريت 
بررسي سهام و طرح ها و ارديبهشت 81 در سمت 
كارشناس مسوول بازرسي و بازار قرار گرفت. پس از 
آن در مرداد 83 در سمت كارشناس مسوول عمليات 
و نظارت بر ب��ازار حضور يافت. افزون بر اين، پس از 
تصويب قانون جديد بازار اوراق بهادار و شكل گيري 
ساختار جديد بازار سرمايه، در اسفند 85 با سمت 
مدير بازار به فعاليت خود در بورس تهران ادامه داد. 
س��پس از آذر90 تاكنون معاونت ب��ازار را برعهده 
داشته است. وي همچنين از خرداد 95 به عضويت 
هيات مديره فرابورس در آمده اس��ت. همچنين، 
علي صحرايي در تدوي��ن و پيش نويس مقررات و 
دستورالعمل هاي متنوع بازارسرمايه ارتباط مستقيم 

داشته و نقش بسزايي را ايفا كرده است. 

گروه بورس| معاون عمليات شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه )سمات( از صدور 
تعداد 534 هزار كد جديد سهامداري در نيمه نخست 
امسال در بازار سرمايه خبر داد. فريبا اخوان عنوان كرد: 
شركت س��پرده گذاري مركزي در 6 ماهه نخست 
س��ال 97 بيش از 534 هزار كد سهامدار جديد در 
بازار سرمايه صادر كرد تا تعداد كدهاي سهامداري 
به رقم 10 ميليون و 483 هزار كد برسد. وي اظهار 
داشت: در حال حاضر بيش از 10 ميليون و 376 هزار 
سهامدار حقيقي و 106 هزار سهامدار حقوقي در بازار 
سرمايه ايران فعال هستند. اخوان از صدور 115 كد 
س��هامدار خارجي جديد در نيمه نخست سال 97 
خبر داد، افزود: تعداد كدهاي س��هامداران خارجي 
بازار سرمايه ايران به رقم 1190 رسيده است. معاون 
عمليات شركت سپرده گذاري مركزي درباره اوراق 
حق تقدم تسهيالت مسكن گفت: در نيمه نخست 
امسال 49 كد اوراق تسهيالت حق تقدم مسكن در 
بازار س��رمايه فعال بود. وي راه اندازي سامانه جامع 
اطالعات مشتريان )سجام(، اجراي مصوبه كاهش 
نرخ ماليات نقل و انتقال سهام و حق تقدم از 0.5 درصد 
ارزش فروش به 0.1 درصد، افزايش صدور كدهاي 
اسناد خزانه اسالمي و امضاي تفاهمنامه با شركت 
سپرده گذاري ملي روسيه و انجمن سرمايه گذاري 
ايران - سوييس را از مهم ترين اقدامات شركت سپرده 

گذاري مركزي در نيمه نخست امسال ذكر كرد

طي چند وقت گذشته براساس جلسات برگزار 
ش��ده در كميسيون كش��اورزي، تاكيد شد كه 
بورس كاال يكي از بهترين روش ها در حمايت از 
كشاورزان و تسهيل امور تجارت محسوب مي شود 
و بهتر است تا بيش��تر معامالت از طريق فرآيند 
ب��ورس كاال صورت گيرد.  به گ��زارش كاالخبر، 
 نورمحمد تربتي نژاد س��خنگوي كميس��يون 
كشاورزي مجلس بيان كرد: بررسي هاي انجام 
شده نشانگر آن است كه بورس كاال باعث تسهيل 
در امور معامالت مي ش��ود و همچنين آمارهاي 
موجود نش��ان مي دهد كه عملكرد بورس كاال 
در ايجاد ش��فافيت در معامالت و رشد توليد در 
بخش هاي فلزي و پتروشيمي از ابتداي راه اندازي 
تاكنون با موفقيت همراه بوده كه طي چند سال 
اخير نيز شاهد افزايش حجم معامالت كشاورزي 
در اين بورس هس��تيم. س��خنگوي كميسيون 
كش��اورزي مجلس بر عرضه عمده محصوالت 
كشاورزي در بورس كاال تاكيد كرد و افزود: بطور 
طبيعي تغيي��ر روند معام��الت و فرآيند عرضه 
محصوالت كش��اورزي در بورس كاال در ابتداي 
كار با دش��واري ها و حتي مقاومت هايي مواجه 
اس��ت اما اين اتفاق به نفع صنعت كش��اورزي و 
كش��اورزان خواهد بود و با اين كار، س��ود واقعي 
حاصل از توليد محصوالت به دس��ت كشاورزان 
مي رس��د. وي در خصوص عرض��ه محصوالتي 
كه تاكنون در بورس كاال عرضه نش��ده اس��ت، 
اظهار داشت: كشاورزان در ابتدا بايد محصوالت 
خود را از طريق تعاوني ه��ا در بورس كاال عرضه 
كنند البته در مرحله نخست بايد محصوالت از 
اس��تاندارد الزم براي عرضه در بورس برخوردار 
باشد كه در اين زمينه محصوالت در كيفيت هاي 
مختلف و مشخص روي تابلوي بورس كاال قرار 
مي گيرد. عضو كميسيون كش��اورزي مجلس 
گفت: كشاورزان از اين طريق فرصت الزم را پيدا 
مي كنند تا از طريق تعاوني، محصوالت خود را در 
بورس عرضه كنند كه اين اقدام باعث مي شود تا 
كشاورزان ديگر مجبور به فروش محصوالت خود 

با قيمت هاي ارزان به دالالن نباشند. 
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گروه بورس | سميرا ابراهيمي|
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار در آستانه ورود به 
كانال 200 هزار واحدي است. بازار در اين روزها به 
اندازه چندين سال رشد كرده و هنوز رشدش ادامه 
دارد. در واقع نگاهي به روند صعودي ش��اخص كل 
كه از ابتداي تابستان تاكنون 100 هزار واحد را طي 
كرده، نشان مي دهد نس��بت به تمام سال هايي كه 
شاخص كل در حال محاسبه است، بيشتر بود. البته 
وقتي دليل رشد بازار را تنظيم ارزش بازار با افزايش 
نرخ دالر توجيه كنيم، مشاهده مي كنيم كه افزايش 
نرخ دالر هم در اين ماه ها رش��د افسارگسيخته اي 
داش��ته كه نمي توان از آن تحت عنوان يك رش��د 
عادي ياد كرد. همين موضوع روزهاست كه افزايش 
شاخص ركورد ش��كنانه را در پي داشته و به صورت 
زنجيره وار ورود نقدينگ��ي جديد به بازار و افزايش 
تعداد كدهاي سهامداري و امثالهم را در پي داشته 

است.
يكي از داليلي كه در تمامي ادوار موجب رشد سهام 
در بازار مي شود، داليل بنيادي رشد است. داليلي كه 
از توسعه بازار محصول توليدي، افزايش نرخ كاالي 
توليدي در سطح جهاني، افزايش يك باره مشتريان 
يا ايجادقرارداد پروژه هاي جديد براي شركت پديد 
مي آي��د. با توجه به اينكه در آبان ماه، اجراي مرحله 
دوم تحريم ها را در پيش رو داريم، وضعيت صادرات 
و توليد محصوالت در صناي��ع مختلف محل بحث 

قرار مي گيرد. 

  استعداد رشد فلزي ها در داخل و خارج
اكنون ارزش كل سهام ش��ركت هاي بورس تهران 
بالغ بر 800 هزار مليارد تومان است كه از اين ميزان 
23.6 درصد را ش��ركت هاي بخش معدني و صنايع 

معدني به خود اختصاص داده اند. 
بررس��ي جزئ��ي از وضعيت نرخ محص��والت گروه 
معدني ها در سطح جهاني حاكي از آن است كه فلز 
مس پس از ريزش هاي پي در پي، موجي از رش��د را 

در پيش روي خود داشته باشد. 
تحليلگران شوراي نظارت بر معامالت سلف امريكا 
مي گويند سرمايه گذاران اين كشور در هفته گذشته 
با اميد رشد قيمت ها، اقدام به ورود سرمايه و خريد 
مس كردند. از سوي ديگر آمارها نشان مي دهد كه 
در نيمه نخس��ت س��ال 2018 در مقايسه با مدت 
مشابه از سال 2017، توليد جهاني مس تصفيه شده 
با رشد 2درصدي همراه بود كه از اين ميان، افزايش 
توليد از مناب��ع معدني ح��دود 0.3 درصد گزارش 
ش��ده، اما حجم توليد از قراضه و ضايعات، رش��د 9 

درصدي داشته است. موجودي مس انبارهاي دنيا 
در م��اه جاري ش��اهد افت 18 درص��دي در بورس 
كاالي لندن، كاهش 20 درصدي در بازار شانگهاي 
و كاهش 26 درصدي در بورس امريكا بوده اس��ت. 
گروه مطالعاتي بين الملل��ي مس ICSG مي گويد 
عرضه مس در ماه ژوئن كسري 45.5 هزار تني داشته 
و متال بولتن پيش بيني كسري عرضه 67 هزار تني 
امسال و 115 هزار تني سال 2019 را نموده است.

مديران معادن ب��زرگ مس داخلي ايران نيز خبر از 
افزايش توليد در س��ال جاري مي دهند كه عالوه بر 
پوش��ش بازار داخلي، مي توان��د مقاصد صادراتي را 
نيز تقويت كند. فعاالن صنعت مس خبر از احتمال 
بس��تن تفاهمنامه و قرارداد با كش��ورهاي همسايه 
دارند كه بسته نشدن مسير صادراتي اين محصول 

را تقويت مي كند. 
از س��وي ديگر تضعيف ش��اخص دالر در هفته هاي 
اخير طبق رابطه علت و معلولي كه بطور س��نتي با 
نرخ فلزات اساسي دارد، موجب تقويت نرخ اين كاال 
شده اس��ت. در همين خصوص انجمن آهن و فوالد 
چين اعالم كرد كه تقاضاي فوالد در اين كش��ور با 
وجود تنش هاي ايجاد شده توسط امريكا در سطح 

باال باقي خواهد ماند.
همچنين آمارها نشان مي دهد ژانويه تا آگوست سال 
جاري صادرات فوالد چين 13.1 درصد افت داشت و 
به 47 ميليون تن رسيد و اين موضوع خبر از افزايش 

نرخ فوالد در بازار جهاني را دارد. 
بنابراين رشد بازار فلزات اساسي در هفته اخير نشان 
مي دهد كه اين محصوالت تحت تاثير تداوم كاهش 
موجودي انبار بورس هاي كاالي��ي، آربيتراژ مثبت 
بورس فلزات لن��دن و ش��انگهاي، كاهش تنش ها 
در روابط اقتصادي امريكا و چين و نوس��انات ارزش 
ش��اخص دالر امريكا قرار گرفت و روي با رش��دي 
قاب��ل توجه تا ارتفاع 2600 دالري نيز معامله ش��د 
و س��اير فلزات معامالتي آرام و كم نوس��ان را پشت 

سر گذاشتند.
همچنين در هفته اي كه گذش��ت فدرال رزرو نرخ 
بهره بانكي را براي سومين بار طي امسال باال برد و از 
يك بار افزايش نرخ ديگر در سال جاري، سه افزايش 
نرخ در 2019 و يك افزايش نرخ در 2020 خبر داد. 
اين نهاد پيش بيني رشد اقتصادي 1.3 درصدي را 
براي سال 2018 نموده است كه از سطح انتظارات 
باالتر است. اش��تغال كامل اقتصاد امريكا و افزايش 
سطح دستمزدها و تورم همگي نشانه هايي است كه 
بانك مركزي را مجاب به تداوم رشد نرخ بهره نموده 
اس��ت. در پي اعالم رش��د 0.25 واحدي نرخ بهره، 

دالر در برابر يورو تضعيف شد و بازار سهام نيويورك 
رش��د يافت و ش��اهد افزايش تقاضا براي كاالهاي 
اساس��ي بوديم. بنابراين اكنون ب��ه صورت بنيادي 
ش��ركت هاي اس��تخراج و فرآوري فلزات اساس��ي 
وضعيت مناسبي دارند. مناسب بودن وضعيت آنها 
در بازار داخلي به اين دليل اس��ت كه سقف رقابت 
قيمت آنها در بورس كاال حذف شده و مي توانند به 
صورت آزاد افزايش قيمت داش��ته باشند. از سوي 
ديگر در بازار جهاني نيز ن��رخ اين محصوالت رو به 
 افزايش است كه در نهايت رونق قيمت صادراتي آنها 

را در پي دارد. 

  پتروشيمي ها در گيرو دار تحريم
پتروش��يمي ها از ابتداي س��ال ج��اري وضعيت پر 
التهابي را پشت سر گذاشتند. ابتدا افزايش نرخ ارز 
در س��طح كالن اقتصادي كش��ور پيش آمد اما اين 
شركت ها به دليل آنكه خوراك با ارز 3800 توماني 
مي گيرند، بايد محصوالت را با ارز 4200 توماني در 
بورس كاال ارايه مي كردند. از سوي ديگر ارز حاصل 
از صادرات آنها نيز گفته مي شد كه بايد با همان نرخ 

4200 عرضه ش��ود، اما خيلي زود مصوب شد كه با 
نرخ سنا در همان سامانه ارايه شود كه در آن مقطع 
اولين فاز از افزايش ارزش پتروشيمي ها كليد خورد. 
سپس به دليل رشد چشمگير دالالن در بورس كاال 
به دليل ارزان بودن نرخ قيمت نس��بت به بازار آزاد، 
فشار به وزارت صنعت براي تغيير رويه قيمت گذاري 
پيش آمد كه در نهايت مقرر شد سقف نوسان قيمتي 

اين كاال ها نيز حذف شود. 
در سال 96، 42 درصد از محصوالت توليدي صنايع 
پتروشيمي ايران صادر شد. با توجه به اينكه سهم و 
حجم ارزش گروه محصوالت پتروشيمي هم اكنون 
در بورس تهران بالغ بر 22 درصد است، افزايش نرخ 
صادراتي در اين حوزه مي تواند با افزايش سودآوري 

آنها همراه شود. 
هرچند تهديد تحريم هاي آبان ماه مقاصد صادراتي 
اي��ران را تهدي��د مي كند، ام��ا توجه به اي��ن نكته 
نيز ض��روري اس��ت كه محص��والت پتروش��يمي 
توليدي اي��ران در بس��ياري از بازارها، س��هم بازار 
گس��ترده اي دارند. به عن��وان مث��ال مي توانيم به 
توليدات پي وي س��ي ايران اشاره كنيم كه در جمع 

4 توليدكننده اول دنياس��ت و در زمان اس��تراحت 
و ترمي��م مجتمع هاي توليد پي وي س��ي جهاني، با 
افزايش ظرفيت وارد بخش توليد و صادرات مي شود. 
آنطور ك��ه پيترروبرت، مدير بازار متانول ش��ركت 
انگليسي جانس��ون متي با تاكيد براهميت صنعت 
پتروشيمي كشورمان در تحوالت آتي در بازارهاي 
جهاني متانول، گفته اس��ت ايران درحال حاضر 7 
درصد از متانول جه��ان را توليد مي كند و ظرفيت 
بااليي براي توليد بيش��تر نيز دارد از طرفي فرصت 
دسترس��ي به خ��وراك گاز طبيعي ب��ه عنوان يك 
مزيت، پتانسيل رش��د صنعت پتروشيمي ايران را 

ارتقا مي دهد.
از اي��ن رو تحوالت اقتصادي اخير ب��ه ذات افزايش 
رشد ارزش محصوالت پتروشيمي را به دنبال خواهد 
داشت اما آنچه در افق صادراتي آنهاست، مشخص 
مي كند ك��ه بنياد هاي قوي براي رش��د قيمت آنها 
ايجاد مي ش��ود يا نه كه البته با توجه به تجربه قبلي 
تحريم و جايگاه مستحكم ايران در بازار محصوالت 
پتروش��يمي، مي توان به اين بخ��ش نيز نظر مثبت 

داشت. 

در حالي ك��ه اقتصادهاي دنيا در حال حذف پول هاي 
رايج و تفكر بر اس��تقرار پول مجازي در روند معامالت 
و همچنين دادوس��تدهاي تمام وقت از بس��ترهاي 
الكترونيك هس��تند، در اقتصاد ما هنوز از قيمت هاي 
دستوري و تحميلي سخن مي گويند. به گزارش تسنيم، 
عزيز اكبريان رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس 
بيان كرد: سيس��تم هاي پولي و بانك��ي مدرن در دنيا 
كاربرد دارد و ما نيز بايد با قبول اقتصاد آزاد، از تفكرات 
50 سال گذشته فاصله بگيريم و به سمت پيشرفت و 
ارايه خدمات متنوع به فعاالن اقتصادي حركت كنيم. 
وي بورس كاال را يكي از ابزارهاي رس��يدن به اقتصاد 
آزاد عنوان كرد و گفت: س��ازوكار بورس در تمام دنيا 
به عنوان يك عل��م و رويه پذيرفته ش��ده براي ايجاد 
شفافيت اقتصادي محسوب مي شود كه در خصوص 
بورس كاالي ايران هم چنين موضوعي صدق مي كند 
و بايد در راس��تاي تقويت و توسعه اين بازار به منظور 
انجام معامالتي متمركز، عادالنه و شفاف قدم برداريم. 
اكبريان ادام��ه داد: گاهي اوقات مش��كالتي در روند 
عرضه و تقاضاي محصوالت و در پي آن قيمت كاالها 

در بورس بروز مي كند كه انتقادها به سمت اين بورس 
روانه مي شود؛ اما بايد اين موضوع را مدنظر قرار داد كه 
اين مشكالت ناشي از فراز و نشيب تحريم ها و نوسانات 
قيمت جهاني ب��وده و انتقاد يك جانب��ه و بدون نگاه 
ريشه اي درست نيست. به گفته اين نماينده مجلس، 
بورس كاال در طول اين سال ها نقش بسيار زيادي را در 
شفاف سازي اقتصاد كشور داشته و بورس هاي كااليي 
امروز در تجارت بين الملل به عنوان يك بازار قدرتمند 
و تاثيرگذار پذيرفته مي شود كه ما نيز بايد از اين موارد 

الگو بگيريم.
اكبريان با بيان اينكه ش��رايط اي��ران متفاوت با ديگر 
كش��ورهاي دنيا اس��ت، اظهار داش��ت: ايران به دليل 
تحريم ها، باال بودن نرخ س��ود بانكي، فرس��وده بودن 
ماشين آالت، هزينه هاي جانبي و برخي ديگر از مسائل، 
قيمت تمام شده اي قابل مقايس��ه با كشورهاي ديگر 
ندارد؛ اما با وجود چنين مشكالتي اقدامي در راستاي 
شفاف سازي مبادالت كاالها انجام شد كه با تولد بورس 
كاال ش��اهد قرار گرفتن معامالت در تاالر شيش��ه اي 
و شفاف هستيم. رييس كميس��يون صنايع و معادن 

مجلس اظهار داشت: در چند ماه اخير به دليل مشكالت 
و نوسان هاي موجود در بازار كاالها، بعضا شاهد گاليه 
از سوي برخي توليدكنندگان بوده ايم كه اين موارد با 
همفكري مسووالن با فعاالن صنعت برطرف خواهد شد.

اكبري��ان با تاكيد بر آزادس��ازي قيمت ها و حركت به 
س��مت اقتصاد بازار گفت: قيمت ها باي��د در بازار آزاد 
شود و به هيچ عنوان با قيمت تحميلي قادر به تنظيم 
بازار نخواهيم بود؛ در اين بين غير از چند قلم كاالهاي 
اساسي كه نياز اصلي مردم تلقي مي شود، قيمت باقي 
كاالها بايد براساس عرضه و تقاضا و به صورت آزاد در 
بازار عرضه ش��وند. رييس كميسيون صنايع و معادن 
مجلس با بيان اينكه اقتصادهاي دنيا در حال پيشرفت 
روزافزون، حذف پول هاي رايج و تفكر بر استقرار پول 
مجازي در روند معامالت و همچنين دادوستدهاي تمام 
وقت از بسترهاي الكترونيك هستند، گفت: در اين بين 
برخي ها در اقتصاد ما هنوز از قيمت هاي دس��توري و 
تحميلي سخن مي گويند در شرايطي كه اقتصاد بازار و 
مكانيسم هاي بازار آزاد بايد در اقتصاد پياده سازي شود 

تا بيش از اين از اقتصاد هاي دنيا عقب نمانيم.

مشاور رييس س��ازمان خصوصي سازي از افزايش 
ارزش هر برگ س��هام عدالت به 3.5 ميليون تومان 
خبر داد. به گ��زارش ايبنا، جعفر س��بحاني درباره 
ارزش روز س��هام عدالت اظهارداش��ت: 49 شركت 
س��رمايه پذير در سبد س��هام عدالت قرار دارند كه 
35 ش��ركت بورس��ي و مابقي غير بورس��ي است. 
وي ادام��ه داد: ارزش اي��ن ش��ركت ها در مقط��ع 
واگذاري س��هام عدال��ت 26 ه��زار و 600 ميليارد 
تومان بود كه هم اكن��ون ارزش پرتفوي آنها به 88 
هزار ميليارد تومان رس��يده اس��ت. مشاور رييس 
س��ازمان خصوصي س��ازي تصريح كرد: بر همين 
 اساس ارزش روز هر سهام عدالت به 3.5 برابر رشد

 كرده است. 
سبحاني خاطرنشان كرد: در صورتي كه مشموالن 
س��هام عدالت تا س��قف ي��ك ميليون توم��ان را با 
سازمان خصوصي سازي تسويه كرده باشند ارزش 
برگه هاي آنه��ا از يك ميليون به 3.5 ميليون تومان 
افزايش يافته است. وي با اشاره به طرح آزاد سازي 
س��هام عدالت نيز گف��ت: هم اكنون اي��ن طرح در 

مجلس ش��وراي اس��المي در حال بررسي است كه 
در صورت تصويب اجرايي مي شود. مشاور سازمان 
خصوصي س��ازي گفت: پيش بيني مي شود امسال 
س��ود مصوب براي توزيع ميان مش��موالن س��هام 
عدالت، به 5 هزار ميليارد تومان برس��د. س��بحاني 
با بيان اينكه تاكنون براي س��ود سهام عدالت، 40 
ميليون نفر شماره شباي بانكي داده اند، اظهار داشت: 
پايان مهر ماه آخرين فرصت براي ثبت شماره شباي 
بانكي است و اين مهلت ديگر تمديد نمي شود. مشاور 
رييس كل سازمان خصوصي سازي با اشاره به سود 
سهام عدالت سال مالي 96، گفت: تا اين لحظه باالي 
3800 ميليارد تومان سود سهام عدلت مشموالن كه 
ناش��ي از عملكرد شركت هاي سرمايه پذير در سال 
96 است، قطعي شده كه بيشتر از سال گذشته است. 
وي ادام��ه داد: البته مجامع چند ش��ركت به همراه 
هلدينگ خليج فارس پايان مهرماه سود مصوب خود 
را اعالم مي كنند كه پيش بيني مي شود در صورت 
ارايه اين س��ودها، س��ود مصوب براي توزيع ميان 

مشموالن به 5 هزار ميليارد تومان برسد.

گروه بورس| ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار 
تهران در معامالت روز يك شنبه با افزايش 7 هزارو 
697 واحدي همراه شد و توانست براي نخستين بار 
رقم 195 هزارو 104 واحدي را به خود اختصاص 
دهد. از همين رو، شاخص بازار اول با افزايش 6231 
واحدي به رقم 144 هزار و 98 واحد رسيد. اين در 
حالي است كه، شاخص بازار دوم با افزايش 12639 
واحدي رقم 386 هزار و 826 واحد را به ثبت رساند. 
در همين حال، شاخص سهام آزاد شناور با افزايش 
8509 واحد توانست رقم 208 هزار و 159 واحدي 
را تجربه كند. بر اين اساس، شاخص كل هم  وزن با 
افزايش 1248 واحد در رقم 33 هزار و 866 واحدي 
قرار گرفت. از س��ويي ديگر، روز گذشته معامالت 
س��هام در نم��اد معامالتي ش��ركت هاي معدني و 
صنعتي گل گهر با 656 واحد، صنايع پتروش��يمي 
خليج ف��ارس با 643 واحد و فوالد مباركه اصفهان 
ب��ا 552 واحد افزايش بيش��ترين تأثيرمثبت را بر 
برآورد شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند. 
همچني��ن، معامالت س��هام در نم��اد معامالتي 
ش��ركت هاي گروه صنعتي پاكشو با 9 واحد، ايران 

ترانسفو با 8 واحد و آهنگري تراكتور سازي ايران با 
3 واحد كاهش، بيشترين تاثيرمنفي را در محاسبه 
اين نماگر به دوش كش��يدند. افزون بر اين، ارزش 
كل معامالت ديروز بورس تهران در حالي به بيش 
از يك هزارو 776 ميليارد تومان نمايش داده ش��د 
كه ناشي از دست به دست شدن بيش از 4 ميليارد 
و 812 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 

271 هزار و 5 نوبت داد و ستد بود.

  آيفكس در رقم 2228 واحد
افزون بر اين، ش��اخص كل فرابورس ايران در روز 
يك شنبه توانست در ارتفاع 2 هزار و 228 واحدي 
قرار بگيرد. بر همين اس��اس، رش��د 3.6 درصدي 
آيفكس در روز گذشته كه در پي 77 پله صعود رقم 
خورد بيش��تر تحت تاثير مثبت از جانب نمادهاي 
پتروشيمي »مارون« و »زاگرس« و »ذوب« از گروه 
فلزات اساسي بود كه به ترتيب 23، 13 و 10 واحد 
اثر مثبت بر ش��اخص كل گذاش��تند تا اين نماگر 
در مرز 2 هزار و 230 واحدي بايس��تد. همچنين، 
معامله گران روز گذش��ته با دادوستد يك ميليارد 

و 100 ميلي��ون ورقه در 114 ه��زار و 368 نوبت 
معامالتي، ارزش��ي بيش از 6 ه��زار و 87 ميليارد 
ريال��ي را در بازارهاي فرابورس رق��م زدند. در اين 
ميان بازارهاي اول و دوم ميزبان نقل وانتقال 337 
ميليون س��هم به ارزش افزون ب��ر يك هزار و 666 
ميليارد ريال بودند كه در بين اين دو بازار دادوستد 
نزديك به 50 ميليون س��هم ب��ه ارزش بالغ بر 86 
ميليارد ريال در نماد »حريل« منجر به صدرنشيني 
اين نماد از نظر بيشترين ميزان حجم دادوستدي 
شد. بيشترين ارزش مبادالتي نيز به نماد »چكاپا« 
اختصاص يافت كه حدود 30 ميليون سهم به ارزش 
251 ميليارد ريال در اين نماد دست به دست شد.

 افزون ب��ر اين، ادامه مبادالت س��هام در بازار پايه 
به جابه جايي بيش از 565 ميليون س��هم به ارزش 
نزديك به دو هزار و 137 ميليارد ريال انجاميد كه 
اين حجم و ارزش مبادالتي حاصل دادوستدهاي 
انجام شده در تابلوهاي معامالتي »پايه الف«، »پايه 

ب« و »پايه ج« بود.
بر اس��اس اين گ��زارش، رصد معام��الت اوراق در 
تابلو اوراق ب��ا درآمد ثابت نيز نش��ان مي دهد كه 

معامله گران بيش از يك ميليون و 800 هزار ورقه 
معامالتي را دست به دست كرده اند كه ارزش يك 
هزار و 477 ميليارد ريالي را به ثبت رسانده است. 
اوراق مشاركت دولت در نماد »اشاد9« صدرنشين 
اين تابلو از نظر بيش��ترين مي��زان حجم و ارزش 

مبادالتي شد.
 بعد از آن بيشترين رشد حجم و ارزش دادوستدي 
را اسناد خزانه اسالمي در نماد »اخزا701« به خود 

اختصاص داد. از س��وي ديگر در تابلو تس��هيالت 
مسكن امتياز تس��هيالت مسكن ش��هريور97 با 
دادوس��تد بيش از 47 هزار ورقه ب��ه ارزش افزون 
بر 29 ميليارد ريال با بيش��ترين استقبال از سوي 
معامله گران مواجه ش��د. خريداران و فروشندگان 
اين اوراق در روز گذشته بيش از 88 هزار ورقه تسه 
و تملي را به ارزش بالغ بر 54 ميليارد ريال دس��ت 

به دست كردند.

بورستهران19۵هزارواحديشد
مروريبرآمارمعامالتديروز
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تشكلها6نگاه
محبوبیت   و محدودیت   ارزهای 

رمزنگاری  شده
علی سنگینیان  

ارزهای دیجیتال یا رمزنگاری شده از ابتدا بیشتر به 
عنوان ذخیره ارزش در نظر گرفته می شدند. این ارزها 
بیشتر در سرمایه گذاری مورد توجه قرار گرفت و کمتر 
در معامالت کاربرد داشت. در ماه های اخیر اما امکانات 
الزم برای استفاده از این ارزها در معامالت مختلف در 
دنیا فراهم شده و می توان از ارزهای رمزنگاری شده 
برای پرداخت هزینه هایی مثل رزرو هتل یا تهیه بلیت 
استفاده کرد. بنابراین استفاده از ارزهای رمزنگاری 
شده برای مبادالت و تراکنش مالی یک پدیده تازه 
است. با توجه به محدودیت های مالی که اکنون در 
کشور وجود دارد ارزهای رمزنگاری شده این ظرفیت 
را دارد که در تسویه معامالت مالی با شرکای خارجی 
مورد استفاده قرار بگیرد. اما با وجود همه ظرفیت های 
پیش بینی شده، محدودیت هایی هم در این باره وجود 
دارد. با وجود این محدودیت ها اما جذابیت استفاده 
از ارزهای رمزنگاری ش��ده باالس��ت.  براین اساس 
پیش بینی می شود که  در سال های آینده با تقویت 
زیرس��اخت های فنی و مقرراتی استفاده مبادالتی 
از این ارزها به رش��د قابل توجهی برسد. کمیسیون 
بازار پول و سرمایه اتاق تهران با توجه به اهمیت این 
موضوع و کارکردهای پیش بینی شده برای ارزهای 
رمزنگاری شده، جلس��ه های متعددی را به بررسی 
شرایط، ظرفیت ها، مشکالت و ریسک های استفاده 
از این ارزها اختصاص داده اس��ت. در این جلسه ها 
موضوع ارزهای رمزنگاری شده با دعوت از کارشناسان 
مختلف بررسی و نظرات دریافت و جمع بندی شده 
است. براساس همین ارزیابی ها، با موافقت رییس اتاق 
تهران مقرر شد که مرکز ارزهای رمزنگاری شده در این 
اتاق  راه اندازی شود.  برای این مرکز دو وظیفه اصلی 
در نظر گرفته شده است. وظیفه اول آشنایی کاربران 
با ارزهای رمزنگاری شده و آموزش فعاالن اقتصادی 
درباره ادبیات و کارکردهای آن است. از سوی دیگر 
این مرکز وظیف��ه دارد برای ایجاد ه��م افزایی بین 
کارشناس��ان و متخصصانی که در حوزه توسعه نرم 
افزارهای مرتبط با ارزهای رمزنگاری ش��ده فعالیت 
می کنند؛   تالش کند.  تالش اتاق تهران این اس��ت 
که کارشناسان این حوزه در یک مرکز با یکدیگر در 
ارتباط بوده و با همکاری یکدیگر به استفاده از ظرفیت 
های ارزهای رمزنگاری شده کمک کنند.  در چنین 
شرایطی مرکز ارزهای رمزنگاری شده در اتاق تهران 
می تواند به تمرکز انرژی کارشناسانی که در این زمینه 
فعالیت می کنند کمک کند. موضوع دیگری که در 
مورد آن برنامه ریزی ش��ده تدوین مقررات اجرایی 
درباره ارزهای رمز نگاری شده است. اکنون مقرراتی 
در این باره وجود ن��دارد اما مرکز می تواند به تدوین 
آیین نامه هایی که منافع بخش خصوصی در آن دیده 

می شود، کمک کند.

 Mon. Oct 1 .  دو شنبه    9 مهر 1397   21  محرم 1440  سال پنجم    شماره   1210  2018 

مشكالت عدم قيمت واقعي ارز

تجارت خارجي دستوري
قیمت ارز كاركردهاي مهم��ي در اقتصاد دارد و عمال 
قیمت تعادلي به تم��ام فعاالن اقتصادي جهت بازار را 
نشان مي دهد. متأسفانه عدم درك صحیح این مساله 
توسط دولت مردان باعث چند نرخي شدن ارز و تالش 
براي سركوب افزایش نرخ ارز بود كه اثري معكوس بر 
جاي گذاشت. امروز قوانین و مقررات اقتصادي عمال 
بخش صادرات را زمین گیر كرده اس��ت اما جالب آن 
است كه واردكنندگان نیز از این شرایط در حال آسیب 
دیدن هس��تند. در حالي كه قیمت ارز به دلیل واقعي 
نبودن نمي تواند نقش خود را در سیگنال دادن به بازار 
ایفا كند دولت تالش دارد با مقررات مختلف از یك سو  
ارز صادركننده را بازگرداند و از س��وي دیگر با سنگ 
اندازي جلوي واردات، از منفي ش��دن تراز تجاري به 
دلیل ارزهاي تخصیصي ارزان و پایین تر از قیمت آزاد 
جلوگیري كن��د. این عدم تعادل در بخش هایي مانند 
دارو اثرات بسیار مهمي در پي خواهد داشت. در همین 
راستا كمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران در جلسه 

اخیر خود به بحث مشكالت واردكنندگان پرداخت.

   اعتراض واردكنندگان به دستورالعمل ها
نماین��دگان ش��ركت هاي تولی��دي و وارداتي حوزه 
آرایشي- بهداشتي و تجهیزات پزشكي در شانزدهمین 
نشست  كمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگان تهران 
و در حضور  نمایندگان وزارت  بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي به طرح مسائل خود  پرداختند. مشكالتي كه 
نه به واسطه اعمال تحریم ها كه به دلیل سیاست هاي 

دولت پدید آمده است.
در ابتداي این نشس��ت، محم��ود  نجفي عرب، رییس 
كمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران به این  نكته اشاره 
كرد كه فعاالن  اقتصادي به ویژه در حوزه بهداش��ت و 
درمان با  مشكالتي مواجه هس��تند كه اغلب ناشي از 
بخشنامه ها و  دستورالعمل هاي پیچیده دستگاه هاي 
اجرایي اس��ت. او  گفت: تاخیر در ترخی��ص كاالها از 
گمركات به دلیل ابالغ دستورالعمل هاي متعدد است 
و این فرآیند پیچیده، آس��یب  جدي ب��ه بنگاه ها وارد 
كرده است. در واقع، این مشكالت، واحد هاي تولیدي 
را با  معضالتي  چ��ون تعدیل  نی��رو  و تعطیلي مواجه 

كرده است.
حس��ن ش��كوهي ریی��س هی��ات مدی��ره اتحادیه 
واردكنندگان مكمل ه��اي غذایي، رژیمي، ویتامیني 
و گیاهي ای��ران، با بیان اینكه فع��االن صنعت دارو به 
افزایش  تولید در این بخش عالقه مند هستند، افزود: 
با دستورالعمل وزارت بهداشت مبني بر اینكه به ازاي 

هر یك قلم  كاالي وارداتي در حوزه بهداشت و درمان، 
یك قلم باید تولید شود، مشكالت بزرگي براي فعاالن 
این صنعت ایجاد كرده است. این دستورالعمل كه به 
سخت گیري در مقابل واردات 30 تا 40 هزار قلم كاال 

منجر شده است، به افزایش قاچاق دامن خواهد زد.

   تعدی�ل دو ه�زار نیرو در حوزه بهداش�تي
و آرایشي

در ادامه، موسي احمدزاده كه از انجمن واردكنندگان 
فرآورده هاي بهداش��تي، آرایشي و عطریات ایران، در 
این نشست حضور  یافته بود، عنوان كرد كه  این انجمن  
فعاالن  بازار محصوالت آرایشي و بهداشتي را ساماندهي 
كرده  و آنان را نسبت به اهمیت سالمت جامعه آگاه كرده 
اس��ت. احمدزاده نیز به دستورالعمل وزارت  بهداشت  
مبني بر  واردات محصوالت در ازاي تولید بخش��ي از 
محصوالت ایراد وارد كرده و ادامه داد: ما باید محصولي 
را تولید  كنیم ك��ه  در آن مزیت  رقابت��ي وجود دارد و 

صادرات گرا باشد.
 او بر ای��ن عقیده ب��ود كه س��خت گیري هاي  وزارت 
بهداش��ت، فعاالن بازار را به واردات غیرقانوني س��وق 
خواهد داد. احمدزاده  همچنین  خواس��تار آن شد كه 
وزارت بهداشت در تصمیم سازي ها و تصمیم گیري ها 

نظر متخصصان را نیز جویا شود.
 همچنی��ن حمی��د مقیم��ي، نایب ریی��س انجمن  
واردكنندگان فرآورده هاي آرایشي، بهداشتي و عطریات 
گفت: به نظر  مي رسد واقعیت هاي تولید در این بخش 
به اطالع مسووالن وزارت بهداشت  نمي رسد. الزم است 
میزان تولید و مصرف مشخص شود و اگر تولید داخلي 
تكافوي مصرف را  نمي دهد، براي پاس��خگویي به نیاز 

بازار، واردات  صورت گیرد.
او توضیح داد كه بنگاه هاي عضو انجمن واردكنندگان 
فرآورده هاي آرایش��ي، بهداشتي و عطریات از ابتداي 
س��ال جاري تاكنون، حدود 2 هزار نف��ر تعدیل  نیرو 
داش��ته اند. حجت اله ذبیحي از  سندیكاي داروسازي  
دامپزشكي هم از آنچه خودتحریمي  مي خواند، انتقاد 
كرد  و گفت: هشت  میلیارد یورو به واردات دام و طیور 
و 300 میلیون یورو نی��ز به واردات نهاده ها تخصیص 
داده شده است. واردات  گوشت و مرغ به راحتي انجام 
 مي گیرد اما واردات نهاده ها با مشكل مواجه شده است.

   حمایت از كاالي ایراني
 در ادامه، سایر فعاالن این حوزه نیز به طرح مشكالت 
خود پرداختند و پس از آن، عبدالعظیم بهفر، مدیركل 

امور آرایش��ي و بهداش��تي وزارت بهداشت با  اشاره به 
تغییر و تحوالتي كه اداره كل آرایشي و بهداشتي تجربه 
كرده است، گفت: درصدد طراحي سازوكاري هستیم 
كه محصوالت آرایشي و بهداش��تي بر اساس فرآیند 
پست  ماركتینگ و براس��اس اظهار فعاالن اقتصادي 
وارد بازار شود و رجیستري این محصوالت به پیچیدگي 
دارو نباشد. این طرح به صورت پایلوت در قزوین اجرا 

خواهد شد.
او از ح��ذف نظ��ارت چندگانه در حوزه آرایش��ي ها و 
بهداشتي ها دفاع كرد و در واكنش به آنچه فعاالن این 
حوزه در ارتباط با تولید در ازاي  واردات  مطرح كردند 
گفت: من از  واردكنندگان درخواست كرده ام كه طرح 
تولید  خ��ود را ارایه دهند. ضمن آنك��ه در ایران هیچ 
كمبودي در حوزه تولید محصوالت بهداشتي و آرایشي 
وجود ندارد. مساله این است كه براي این محصوالت 

تولیدي در ایران تبلیغي صورت  نمي گیرد.
بهفر افزود: باید در نظر گرفت كه كشور در یك جنگ 
اقتصادي قرار گرفته و سال جاري نیز به نام حمایت از 
كاالي ایراني نامگذاري شده است. هم اكنون میزان  مواد 
اولیه وارداتي در شش ماه نخست سال جاري با  مدت  

مشابه سال قبل، تقریبا  برابري  مي كند.
پس از آن، محمود  نجفي عرب  توضیح داد كه برخي 
برند هاي آرایشي  و بهداشتي امكان  تولید در داخل 
كش��ور را ندارند. رییس كمیسیون اقتصاد سالمت 
اتاق تهران افزود: سال هاس��ت كه این سیاس��ت در 
حوزه دارو به اجرا گذاش��ته ش��ده كه تولید دارو در 
كش��ور  یا به صورت مش��اركتي یا تحت لیس��انس  
شركت هاي خارجي صورت گیرد، اما این سیاست  
پس از سال ها نتیجه ملموسي در پي نداشته است. 

یكي از دالیلي كه سبب شده این نوع مشاركت ها با 
شركت هاي خارجي شكل نگیرد، بي  ثباتي در  ضوابط  
تولید اس��ت. بنابراین اعمال این نوع محدودیت ها 
ك��ه در ازاي یك كاالي واردات��ي یك كاال در داخل 
تولید ش��ود، صرفا شرایط  كس��ب و كار  در كشور را 

دشوار  مي كند.

   ممنوعیت واردات خالف قانون است
با این حال فعاالن حوزه فرآورده هاي آرایشي و بهداشتي 
اعتقاد داشتند كه برابر احكام دایمي برنامه پنجم توسعه، 
هیچ دستگاهي  نمي تواند فراتر از قانون دستورالعمل 
صادر كند و جز با ابزار تعرفه نباید در برابر واردات مانع 

ایجاد كرد.
 در ادام��ه این جلس��ه، س��یدمجتبي  معظمي كه به 
نمایندگ��ي از فدراس��یون اقتص��اد س��المت  در این 
جلسه حاضر ش��ده بود، از تصمیم هیات امناي ارزي  
وزارت بهداش��ت مبني ب��ر   برگ��زاري مناقصه براي 
تامین تجهیزات  پزش��كي انتقاد كرد و خواهان توقف 
این تصمیم شد. ناصر  ریاحي عضو كمیسیون اقتصاد 
سالمت اتاق تهران نیز از عدم تعدیل قیمت  دارو با وجود 
افزایش چند برابري  قیمت ارز سخن گفت. او  در ادامه 
با اشاره به مشكالتي كه فعاالن صنعت دارو با آن  دست 
به گریبان هستند، به نمایندگان دولتي حاضر  در این 
نشست  پیشنهاد كرد كه دولت خود همه امور را به دست 
گیرد و فعاالن بخش خصوصي را از این مشكالت برهاند. 
ریاحي گفت: اكنون با همه این مشكالت باید فشار هاي 
اداره مالیات و س��ازمان تامین اجتماعي را نیز تحمل 
كنیم و در عین حال وقتي صبح از خواب بر مي خیزیم با 

مقررات و ضوابط جدیدي مواجه  مي شویم.

   در پي كوتاه كردن  فرآیند ها هستیم
در ادامه رضا مسائلي، مشاور  وزیر بهداشت از  ضرورت  
ارتباط  تنگاتن��گ فعاالن بخش خصوص��ي  و  وزارت 
بهداشت براي  رفع  مشكالت مطرح شده سخن گفت  و 
افزود: هیات امناي ارزي  مناقصه برگزار  نمي كند بلكه در 
این مرحله به دنبال استعالم قیمت براي تامین كاالهاي 
مورد نیاز است و  اولویت اول، دوم و سوم آن تامین كاال از 
داخل است. كمبود تجهیزات نیز در سامانه اي مشخص، 
توسط  دانشگاه هاي علوم پزشكي اعالم  مي شود، سپس 
در مورد این اعالم ها آنالیز  صورت  مي گیرد و چنانچه 
كسي براي تامین این كاالها اعالم آمادگي نكرد، هیات 

امناي ارزي نسبت به تامین آن اقدام خواهد كرد.
مس��ائلي با اش��اره به اینكه وزارت بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��كي به جد به دنب��ال تامین نقدینگي 
تولیدكنندگان داروست، ادامه داد: به دنبال آن هستیم 

كه فرآیند ها را نیز كوتاه كنیم.
محم��ود  نجفي عرب نیز در پایان این نشس��ت گفت: 
فعاالن صنعت دارو خواهان آن هس��تند كه سازمان 
امور مالیاتي اوراقي كه دولت در ازاي بدهي هاي خود 
به فعاالن این بخش ارایه كرده را بپذیرد. این سازمان 
نرخ تنزیل را به عنوان هزین��ه قابل قبول  نمي پذیرد. 
همچنین ما خواستار آن هستیم كه هیات امناي ارزي 
نیز منحل شود و وزارت بهداشت از خریدهاي تجمیعي 

دست بردارد.
 رییس كمیسیون اقتصاد سالمت با بیان اینكه برخي 
مش��كالت از ناحیه وزارت بهداشت روي صنعت دارو 
سایه انداخته است، گفت: وزارت بهداشت طبق قانون 
اختیاري در حوزه قیمت گذاري ندارد اما در این زمینه 

اقدام  مي كند و كارخانجات را فلج كرده است.

مجیدرضا حریري نایب رییس اتاق مش��ترك بازرگاني 
ایران و چین در مورد ابالغ بخشنامه جدید بانك مركزي و 
پیمان سپاري ارزي كه محدودیت هاي بسیاري را به ویژه 
براي بخش خصوصي به وجود آورده معتقد است: سیاست 
ارزي باید داراي دو ش��اخصه ارزي باشد كه براساس آن 
صادرات و واردات وارد چرخه غیرقانوني و تامین كاالي 
قاچاق نشود. از سوي دیگر نه تنها بخشنامه پیمان سپاري 
بلكه تعدد بخش��نامه ها و تصمیم گیري ها طي چند ماه 
نخس��ت س��ال در مورد تجارت فرامرزي به نابساماني و 
اغتشاش در حوزه تجارت خارجي دامن مي زند. زیرا هر 
بخشنامه اي منتفعیني دارد كه برایشان محدودیت ایجاد 
مي شود و این مساله بازتاب هاي خود را در فضاي كسب 
و كار منعكس مي كند. یعني سیاست گذار بخشنامه اي 
را بدون در نظر گرفتن تبع��ات آن صادر مي كند و حوزه 
تج��ارت در برابر آن مقاومت مي كن��د و با این كار اعتبار 

قوانین از هر دو سو زیر سوال مي رود.
وي افزود: در سیاست ارزي 2 اصل پایه وجود دارد. اول آنكه 
سیاست گذاري ها، موضع گیري ها و فعالیت ها باید در جهت 
توسعه صادرات باشد به عبارت دیگر نباید منجر به خروج 
سرمایه از كشور و تامین ارز براي كاالهاي قاچاق شود. این 
دو اصل حتي از سوي منتقدین به این بخشنامه نیز قابل 
قبول است زیرا باور قلبي آنها نیز این است كه رعایت این 

قانون باید مورد توجه قرار گیرد.
حریري با اشاره به اینكه 80 درصد ارز صادرات غیرنفتي 
در اختیار دولت است كه مستقیم و یا غیرمستقیم توسط 
شركت هاي دولتي و خصولتي مورد استفاده قرار مي گیرد، 
یادآور شد: این شركت ها كه كامال شناخته شده هستند 
مانند پتروشیمي ها، فلزات رنگي ها، معدني ها، فوالدي ها، 
پی��ش از این یك بار نیز به تصمیم دولت قرار بود تنها این 
شركت ها ارز را به بازار ثانویه ببرند كه دولت آن را 80 درصد 

ارزیابي كرد اما در عمل اتفاق دیگري افتاد.
عضو اتاق بازرگان��ي در ادامه افزود: ش��ركت هاي دولتي 
و خصولت��ي كه خ��وراك ارزان 3800 تومان��ي دریافت 
مي كردند باید ارز حاصل از آن را نیز با همان قیمت به دولت 
مي فروختند اما آنها یا این ارز را وارد كشور نكردند و یا اینكه 
آن را به قیمت بازار آزاد به دولت فروختند. كسي كه خوراك 
ارزان مي گیرد باید ارز حاصل از آن را نیز با همان قیمت به 
دولت بفروشد اما اگر مي خواهد با ارز ثانویه بدهد به سامانه 
نیما باید خوراكش هم به قیمت بازار ثانویه حساب شود 
یعني باید در نظر داش��ته باشیم رانت را به یك نقطه اي از 

تولید ندهیم كه منجر به صادرات شود اما در بازگرداندن 
ارز خود كوتاهي كند و در مورد قیمت چانه زني كند . وي 
با تاكید براینكه اتاق بازرگاني باید در این مورد با شفافیت 
اعالم موضع كند كه از چه كساني نمایندگي مي كند؟ آیا 
از بنگاه هاي كوچك و متوسط و بخش خصوصي حمایت 
مي كند و در مورد مطالبات آنها حركت مي كند؟ یا در جهت 
حمایت از بخش دولتي و خصولتي ها است؟ گفت: در نتیجه 
اتاق باید مصرانه پاي این قضیه بایستاد كه 80 درصد مربوط 
به دولت است و مدیران منصوب خودش كه درمورد گرفتن 
و یا نگرفتن ارز حاصل از صادرات آن تصمیم گیري كند. اما 
براي این بخش 8 میلیارد توماني كه بخش خصوصي در 
دست دارد باید مكانیزمي ایجاد شود كه براساس آن این 
اطمینان داده شود كه ارز حاصل از صادرات آن به چرخه 

اقتصاد برمي گردد.
حریري با بیان اینكه بازه زماني بازگشت این ارز در صنایع 
مختلف متفاوت است خاطرنشان س��اخت: در صادرات 
صنایع دس��تي، فرش، خش��كبار و یا شیریني و شكالت 
بازگش��ت ارز حاصل از آن بس��یار متفاوت است. از طرف 
دیگ��ردر صادراتي كه به صورت س��نتي انجام مي ش��ود 
تولید كنندگان و صادركنندگان هیچ سوبسیدي از دولت 
نمي گیرند بنابراین چرا باید ارز خود را به دولت پایین تر از 
قیمت بازار بدهند ؟البته آنها نیز باید ارز را حتما به داخل 
كشور بیاورند اما مكانیزم فروش باید دست خودشان باشد 
و با توافق با بازار آزاد ارز خود را به فروش برس��انند. این امر 
باید در مقابل بخش هایي باشد كه از یكسري سوبسید ها 
بهره مند مي شوند. این موارد باید توسط اتاق بازرگاني رصد 
شود و با هركدام از این گروه ها بسته به میزان دریافت و یا 

عدم دریافت سوبسید دولتي برخورد شود نه اینكه با صدور 
یك بخشنامه همه را در یك ردیف قرار دهند.

نایب رییس اتاق مشترك بازرگاني ایران و چین با تصریح 
براینكه راه حل این نیست كه از صنایعي مانند پتروشیمي 
كه هیچ یك از هزینه ه��اي خود را ب��ا دالر باالي 4200 
پرداختي نمي كند با كسي كه صنایع دستي تولید و صادر 
مي كند و همه چیز خود را از ابتدا تا انته��ا با ارزآزاد انجام 
مي دهد در یك س��طح قرار داد، عنوان ك��رد: باید حتما 
طبقه بندي اینها مشخص باشد زیرا این تعداد شركت كه 
كمتر از 100 شركت هستند كنترل كردنشان كار سختي 
نیست. اگر قرار است ارز آزاد باشد باید از اول چرخه تولید 
به صورت آزاد همه چیز تولید شود یعني اگر به یك شركت 
پتروشیمي یك متر مكعب گاز داده شد به عنوان سوخت 
بعد از تولید و فروش، آن میزان سوخت ارایه شده محاسبه 
شده و قیمت آن به روز گرفته شود این كار بسیار راحتي 
است. به عبارت دیگر سوبسید ندهید و محدودیت هم ایجاد 
نكنید به كساني كه سوبسیدي براي تولیدشان نمي دهید 
حق ندارید محدودیت براي صادرات یا وارداتش��ان ایجاد 
كنید و در مقابل به كساني كه سوبسید مي دهید خروجي 
آنها حتما باید قابل كنترل بایشد ضمن اینكه مجموعه ارزها 
نیز باید قابل رصد باشد كه به چه منظوري مصرف مي شود.

حریري خاطرنشان ساخت: از كل صادرات ایران كه حدود 
80 تا ۹0 میلیارد دالر در س��ال است، حدود هشت تا 10 
میلیارد دالر در اختیار بخش خصوصي است كه با توجه به 
نوع، تركیب و همچنین زمان بندي آنها، امكان بازگرداندن 
ارز براي بیشتر آنها طي س��ه ماه وجود ندارد و این قانون 

نمي تواند براي همه یكسان باشد.

نايب رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين: 

صادركنندگاني كه یارانه گرفته اند پیمان سپاري را رعایت كنند
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كنفرانس محافظه كارها و فرصت رقابت بر سر رهبري حزب

كاخ سفيد »اليزابت وارن« را زيرنظر دارد

پايان ترزا مي  نزديك  است

تقابل »پوكوهانتس« با ترامپ

گروه جهان| طال تسليمي| 
كنفرانس ساالنه حذب محافظه كار بريتانيا يك شنبه 
در ميانه مناقشات بر س��ر طرح چكرز نخست وزيري و 
آينده روابط با اتحاديه اروپا پس از برگزيت آغاز شد. اين 
در حالي است كه گمانه زني ها در رابطه با بركناري ترزا 
مي افزايش يافته و اگرچه دفتر نخس��ت وزيري تاكيد 
كرده اس��ت او هيچ برنامه اي براي ترك دولت ندارد، به 
نظر مي رسد محافظه كاران رقابت براي رهبري حزب در 

آينده را آغاز كرده اند.
فايننشال تايمز نوشته، کن کالرک، آخرين اصيل زاده 
باقي مانده در حزب محافظه كار، معتقد است دو مساله 
قابل توجه در رابطه با حزب حاكم بريتانيا وجود دارد: اول، 
هر زماني قانون گذاران حزب مضطرب و ناآرام هستند، 
يك رقابت بر س��ر رهبري در پيش است. دوم، حدس و 
گمان درباره نتيجه چنين رقابتي تا شش هفته پيش از 
انتخابات كامال بيهوده است و تنها در آن زمان مي توان 
بر مبناي بهترين عملكرد، درباره پيروز ميدان نظر داد. 
اين دو نكته بر مشاهدات از كنفرانس حزب محافظه كار 
هم تاثير به سزايي خواهند داشت. قانون گذاران حزب 
خسته هستند و دچار پارانويا شده اند، اما مهم تر اينكه 

به شدت به ايجاد تغيير تمايل دارند.
طبيعي است كه برگزيت موضوع تاثيرگذار در سخنراني 
هر يك از اعض��ا، مذاكرات هيئت روس��ا و مصاحبه ها 
خواه��د بود. اما س��والي كه از پس ذه��ن همه اعضاي 
حزب مي گذرد، جانش��يني ترزا مي است. اگر ترزا می 
بتواند در پاييز امس��ال مرحله پايانی و مناقش��ه آميز 
مذاکرات برگزيت را با موفقيت پشت سر بگذارد، آنگاه 
محافظه كاران بالفاصله نگاه به آين��ده را آغاز خواهند 
كرد. سختي كار براي نخست وزيري اين است كه بتواند 
حمايت ش��مار قابل توجهي از قانون گ��ذاران حزب را 
بدست آورد تا بتواند نقش خود را به عنوان رهبر حزب تا 

كنفرانس سال آينده حفظ كند.
دفتر نخست وزيري تاكيده كرده است كه ترزا مي هيچ 
برنامه اي براي كناره گيري از سمتش ندارد. با اين حال، 
در هفته هاي اخير مي توان نوعي تغيير لحن را در ميان 

كاركنان دولت مش��اهده كرد؛ نوع��ي تصديق اين كه 
دس��تيابي به توافق برگزيت و به تصويب رس��اندن آن 
در پارلمان احتماال آخرين اقدامات ترزا مي در س��مت 
نخس��ت وزيري خواهد بود. اگر او بتواند با اتحاديه اروپا 
به توافق برسد، مي تواند مجدد از زندگي لذت ببرد. اما 
از تامين كنندگان مالي حزب گرفته تا مراجعان محلي، 
همه بر س��ر اين مساله كه دوره ترزا مي به پايان رسيده 

است، توافق نظر دارند.
بدين ترتيب، كنفرانس امس��ال ح��زب فرصتي براي 
نامزدهاي احتمالي خواه��د بود تا اعالم حضور كنند و 

خودي نشان دهند. ساجد جاويد وزير كشور بر اصالحات 
شديدالحن داخلي تاكيد خواهد كرد. بوريس جانسون 
از تمايل خود به فروپاش��ي »طرح چكرز« و جايگزيني 
آن با برگزيت سخت سخن خواهد گفت. مي توان انتظار 
داشت جرمي هانت جانشين جانس��ون در وزارت امور 
خارجه هم خود را به صورت ي��ك چهره باتجربه و آرام 
نشان دهد كه در ميان همه اعضاي حزب مقبوليت دارد. 
اين فهرست بسيار طوالني است و افراد ديگري از جمله 
دامينيك راب، پني موردانت و مايكل گوو را نيز شامل 
مي شود كه همگي دستيابي به سمت رهبري حزب را 

خواستارند.همانطوري که کالرک اشاره کرد، متمرکز 
ش��دن روي وجهه افراد وسوسه انگيز، اما بيهوده است. 
آنهايي كه به دنبال جانشيني ترزا مي هستند به خوبي 
مي دانند كه سياس��ت گذاري ها به اندازه وجهه فردي 
اهميت دارند. اين در حالي است كه كنفرانس اخير حزب 
كارگر به كلي بازي را تغيير داده است: اپوزيسيون آنقدر 
حرفه اي و با انگيزه ش��ده است كه بتواند بر مخاطباني 
وراي حاميان هميشگي اش تاثير بگذارد. اكنون، راست 
ميانه مجبور است با دقت بيشتري به چالش هاي پيش 

روي بريتانيا واكنش نشان بدهد.

يکي از وزراي ارشد دولت ترزا مي گفت: »اينکه جرمی 
کوربين به ش��دت تندروس��ت، به ما اجازه می دهد که 
به وي��ژه در زمينه عرضه، ش��ديداللحن تر عمل كنيم. 
تجويزهاي او ممکن اس��ت ديوانه وار به نظر برسند، اما 
مشكالت جناح راست را به درستي تشخيص داده است. 
مردم او را به  مثابه رهبري تشنه قدرت می بينند و حقيقتا 
به آنچه مي گويد، باور دارند.« اكنون الزم است كه حزب 
محافظه كار روحيه خود را بازيابد و به آنچه باور داشته، 
بازگردد: به باور با تجارت و سرمايه داري؛ به بازارها؛ و به 

حق انتخاب و آزادی فردی.
محافظه كاران همچنين بايد به وجهه خود بيانديشند. 
يكي از دارايي هاي اصلي كوربين، يگ گروه تازه نفس 
است. گروه وزراي او عمدتا از قانون گذاراني تشكيل شده 
كه پيشتر چندان شناخته شده نبودند. اين افراد نوعي 
س��رزندگي به حزب كارگر داده ان��د، انگاري كه حزبي 
جديد است. اما گروه وزراي ترزا مي همه از كهنه كاراني 
تشكيل شده است كه نزديك به 15 سال در خط مقدم 

سياست گذاري هاي بريتانيا فعاليت كرده اند. 
اما محافظ��ه كاران امكان ايج��اد تغيير و اس��تفاده از 
گزينه هاي جايگزي��ن را دارند. در مي��ان وزراي جوان 
هستند قانون گذاراني كه به احيا و نوسازي تمايل دارند. 
ترزا مي بايد براي تغييرات در كابينه خود در اوايل سال 
2019 برنامه ريزي كند و افراد ناكارآمد را كنار بگذارد. 
كريس گريلينگ، آندره ليدس��ام و كارن بردلي همه از 
افرادي هس��تند كه آماده اند تا حزب را به پيش ببرند.

همانطور که يکی از قانون گ��ذاران بانفوذ محافظه كار 
گفته، اين حزب به يادگيري مثبت انديشي، راه حل ها و 

تمركز بر آينده نياز دارد.
محافظه كاران هش��ت س��ال خس��ته كننده هدايت 
دولت بريتانيا را بر عهده داش��ته اند و اين دو سال آخر 
ترزا مي دش��وارترين اين س��ال ها بود. اگ��ر حقيقتا به 
انتخابات سراسري س��ال 2022 اميدي داشته باشند، 
به تجديدنفس و نوسازي نياز دارند. در اين ميان، رقابت 
بر سر كس��ي كه رهبري حزب را در اين مسير بر عهده 

خواهد داشت، آغاز شده است.

گروه جهان|
»ح��اال پوكوهانتس هم براي ما در ح��زب دموكرات 
محافظه كار شده است.« اين واكنش دونالد ترامپ به 
خبر نامزدي احتمالي اليزابت وارن سناتور دموكرات 
در انتخابات رياس��ت جمهوري 2020 ميالدي است. 
اليزابت وارن سناتور ايالت ماساچوست كه پيشتر استاد 
تمام رشته حقوق در دانش��گاه هاروارد بوده و يكي از 
مخالفان سرسخت دونالد ترامپ به شمار مي رود، گفته 
پس از پي��روزي احتمالي در انتخاب��ات ميان دوره اي 
كنگره در نوامبر در اي��ن باره تصميمي جدي خواهد 

گرفت. 
به گزارش سي ان ان به نقل از بوستون گلوب، اليزابت 
وارن 69 س��اله كه پيش��تر نيز از گزينه هاي احتمالي 
نامزدي ح��زب دموكرات بوده، گفته پس از جلس��ه 
استماع برت كاوانا )نامزد پيشنهادي ترامپ براي ديوان 
عالي( تصميم گرفته تا كاري انجام دهد. او در جريان 
انتخابات 2 س��ال پيش امريكا ه��م در كنار هيالري 
كلينتون بود و به ش��دت از كلينت��ون در برابر ترامپ 

حمايت مي كرد. 
نش��ريه هيل سال گذشته نوش��ته بود كه كاخ سفيد 
فعاليت هاي اليزابت وارن را به عن��وان يكي از رقباي 
احتمال��ي ترام��پ در انتخاب��ات 2020 ميالدي زير 
نظر گرفته اس��ت. با مطرح ش��دن احتمال ورود وارن 
ب��ه انتخابات، دونالد ترامپ احس��اس خط��ر كرده و 

انتقادهايش از او را بيشتر كرده است. هيل يك شنبه 
نوش��ته: »ترامپ نه تنها به دليل مسائل سياسي بلكه 
به دلي��ل ادعا ي بومي ب��ودن وارن، از انتقاد كردن از او 

لذت مي برد.«
اليزابت وارن مي گويد ن��ژاد او به بوميان اصلي امريكا 
بازمي گردد. دونالد ترامپ همين ادعا را دس��تمايه اي 
براي تمس��خر او قرار داده و باره��ا اليزابت وارن را يك 
پوكاهانتس خوانده است. پوكاهانتس در اصل نام يك 
زن سرخ پوست بومي امريكا بوده و امروز اصطالحا به 
زني گفته مي شود كه به نادرستي و براي مقاصد سياسي 
يا مادي، ادعا كند از بوميان امريكا باشد. اين در حالي 
است كه كنگره ملي بوميان امريكايي پيشتر با انتشار 
بيانيه هايي به استفاده ترامپ از اين واژه واكنش نشان 
داده و اعالم كرده كه پوكاهانتس براي بوميان امريكايي 
كسي بوده كه مانع جنگ شده و مردم را با يكديگر متحد 

مي كرده است. 
اليزاب��ت وارن در ش��رايطي از احتم��ال حضورش در 
انتخاب��ات خبر داده كه بس��ياري او را ص��داي زنان و 
ليبرال ها در جامعه سياس��ي اياالت متحده مي دانند. 
همچنين عده اي ب��ر اين باورند ك��ه او توانايي جذب 
بخشي از آرايي كه در سال 2016 به سبد ترامپ رفت 
را دارد. وارن طي 2 س��ال گذشته انتقادات تندي را از 
ترامپ مطرح كرده و امريكاي عصر ترامپ را يك دوره 
تاريك از تاريخ امريكا توصيف كرده است. او به ويژه از 

سياس��ت هاي مهاجرتي دولت امريكا به شدت انتقاد 
كرده اس��ت. اليزابت وارن در انتخاب��ات ميان دوره اي 
كنگره براي حفظ كرسي خود در سنا بايد با جف ديل 
جمهوري خواه طرفدار ترامپ، مب��ارزه كند. رقيب او 
معاون رييس ستاد انتخاباتي ترامپ در انتخابات 2016 
در ايالت ماساچوست بوده است. تاكنون اسامي مختلفي 
در حزب دموكرات ب��راي رقابت احتمالي با ترامپ در 
انتخابات2020 مطرح ش��ده اس��ت. در اين فهرست 
نام هايي چون برني سندرز سناتور دموكرات، جو بايدن 
معاون اول رييس جمهوري پيشين، و جان كري وزير 

خارجه دولت اوباما ديده مي شود. 

  تاثير جنجال »كاوانا« بر »وارن«
اليزابت وارن پس از شهادت كريستين بليسي فورد در 
كميته قضايي سنا مبني بر اينكه برت كاوانا 35 سال 
پي��ش تالش كرده تا به او تجاوز كند، به ش��دت از اين 
قاضي سرش��ناس امريكايي انتقاد كرده است. اين در 
حالي است كه برت كاوانا ادعا هاي مطرح شده عليه خود 
را رد و حمله سياسي دموكرات ها خوانده است. گفته 
شده، جمهوري خواهان سنا، براي تحقيق درباره فورد 
و ادعا هاي او، يك وكيل متخصص به نام راچل ميچل 

را استخدام كرده اند. 
اليزابت وارن درباره جلسه استماع فورد دكتر بليسي 
فورد گفته: »مدت ها پيش از اينكه ترامپ به واشنگتن 

بيايد، اينجا دچار شكاف بوده است. اما حاال شرايط رو 
به وخامت گذاشته و افتضاح شده است. در هفته جاري، 
من 11 مرد )نمايندگان جمهوري خواه كميته قضايي 
سنا( را ديدم كه چنان ترسو بودند كه حتي يك سوال 
هم نتوانس��تند از يك زن بپرس��ند. من كاوانا را ديدم 
به گون��ه اي رفتار مي كند كه گويي شايس��ته تصدي 
آن منصب است و از هركس��ي كه از او سوالي بپرسد، 
خشمگين است. من مردان مقتدري ديدم كه به يك 
مرد مقتدر كمك مي كنند تا به يك منصب مقتدرتر 
برس��د.« وارن در ادامه نتيجه گرفته كه اين تحوالت، 
باعث ش��ده او فكر كند وقت آن رسيده كه يك زن به 
رياست جمهوري امريكا برسد و اوضاع را اصالح كند. 
اين سناتور گفته است: »من آن را مشاهده كردم و فكر 
كردم كه وقتش رسيده است. وقت آن رسيده كه يك 

زن به واشنگتن برود و دولت شكسته ما را اصالح كند. 
اين امر مستلزم اين است كه يك زن در رأس امور باشد. 
بنابراين، اينجا قول مي دهم؛ پس از شش��م نوامبر، به 
دقت كانديداتوري براي رياس��ت جمهوري را بررسي 

خواهم كرد.« 
اين صريح ترين اعالم نامزدي احتمالي از سوي اليزابت 
وارن بوده اس��ت. او در سال 2012 وارد مجلس سناي 
امريكا شد و در حزب دموكرات به عنوان چپ ترقي خواه 
به ش��مار مي رود. انتخابات مي��ان دوره اي كنگره قرار 
است ششم نوامبر برگزار  شود. نظرسنجي ها از احتمال 
پي��روزي دموكرات ها در اين انتخابات خبر مي دهند، 
شرايطي كه مي تواند فشارها را بر دونالد ترامپ بيشتر 
 كند. برخي گمانه زني ها حتي از احتمال اس��تيضاح

وي حكايت دارند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

 سايه جنگ  تجاري
بر نشست امريكا و چين

گروه جهان| منابع آگاه اعالم كردند، نشست 
امنيتي و ديپلماتي��ك امريكا و چي��ن كه قرار 
بود ماه آينده ميالدي برگزار ش��ود، احتماال به 
خاطر تنش ها در روابط برگزار نخواهد شد؛ اين، 
جديدترين ضربه به روابط خدشه دار شده بين دو 

كشور محسوب مي شود.
به گزارش رويترز، پكن و واش��نگتن گرفتار يك 
جنگ تجاري با فراز و نشيب هاي متعدد شده اند 
كه باعث ش��ده چندين دور تعرفه وارداتي عليه 
يكديگر اعم��ال كنند. اختالف بي��ن دو اقتصاد 
بزرگ جهان در حال حاضر از مساله تجارت فراتر 
رفته، بطوري كه دونالد ترامپ، رييس جمهوري 
امريكا به تازگي پكن را به تالش براي مداخله در 
انتخابات كنگره اي متهم كرده اس��ت؛ به گفته 
مقامات امريكايي، اين مرحله جديدي از كمپين 
فش��ار واشنگتن بر چين محس��وب مي شود. در 
زمينه نظام��ي، چين از امريكا ب��ه خاطر اعمال 
تحريم بر ارت��ش آزادي بخش خلق چين در پي 
خريد تس��ليحات از روسيه و حمايت ها از تايوان 
خشمگين اس��ت.دو منبع ديپلماتيك مستقر 
در پكن  گفتند مايك پامپئ��و، وزير امور خارجه 
و جيمز ماتي��س، وزير دفاع امريكا هر دو قرار بود 
ماه آتي ميالدي براي شركت در مذاكرات امنيتي 
و ديپلماتيك امريكا-چين به پكن س��فر كنند؛ 
مذاكراتي كه براي اولين بار س��ال گذش��ته در 
واشنگتن برگزار شد و راه اندازي مجدد مذاكرات 
عاليرتبه قبل��ي تحت دولت هاي قبل��ي بود. اما 
احتماال اين نشست برگزار نخواهد شد. يكي از اين 
منابع گفت: »به خاطر تالطم و آش��وب در روابط 
چين و امريكا، ترديدهاي بس��ياري درخصوص 
برگزاري اين نشست وجود دارد.« منبع دوم هم 
گفت: »ارتش آزادي بخش خلق چين به ش��دت 
از دست امريكا به دليل تحريم هايي كه بر ارتش 
چين اعمال كرده و همچنين به خاطر حمايتش 
از تاي��وان از جمله تاييد دور جدي��دي از فروش 
تسليحات به جزيره، ناراحت و عصباني است.« با 
اين حال، دو منبع گفتند كه هنوز احتمال برگزاري 
اين نشست ها طبق برنامه وجود دارد چراكه هنوز 
هيچ تصميم قطعي اتخاذ نشده است. وزارت دفاع 
چين اعالم كرده در رابطه با اين نشست امنيتي و 

ديپلماتيك با امريكا در حال مذاكره است. 

فروش 300ميليون دالري 
موشك به بحرين 

 هند سياست را به صلح 
ترجيح مي دهد

ترامپ: چرا بايد به ارتش 
عربستان كمك كنيم؟

انتقاد اردوغان از برخورد 
آلماني ها با »اوزيل«

وزارت خارجه امريكا با فروش موشك هاي هدايت 
و چن��د منظوره ب��ه ارزش 300 ميليون دالر به 
بحرين موافقت كرده اس��ت. به گ��زارش اللولوه 
بحرين، قرار اس��ت امريكا 120 فروند موشك از 
نوع موشك پرتاپ چندگانه هدايت شونده و 110 
فروند موشك محصول شركت الكهيد به بحرين 
بفروش��د. قرارداد ف��روش 300 ميليون دالري 
امريكا همچنين شامل آموزش، خدمات فني و 

حمايت لوجستيكي نيز مي شود. 

وزير خارجه پاكستان در مجمع عمومي سازمان 
ملل گفته اسالم آباد به دنبال روابط با هند بر مبناي 
احترام متقابل و برابري است. شاه محمود قريشي 
با اشاره به اينكه دهلي براي سومين بار مذاكره با 
پاكستان را لغو كرده، گفته: »آن ها سياست را به 
صلح ترجيح مي دهند.« روابط هند و پاكستان 
اغلب پرتنش بوده است. هفته پيش هند نشست 
برنامه ريزي شده وزير خارجه كشورش با همتاي 
پاكستاني  را در اعتراض به درگيري هاي نظامي 

دو كشور در منطقه كشمير لغو كرد.

رييس جمهوري امريكا كه اخي��را با بي اعتنايي 
اوپك براي كاهش بهاي نفت روبرو ش��ده، گفته 
واشنگتن خواستار افزايش بودجه نظامي عربستان 
است. به گزارش ايسنا، دونالد ترامپ در گفت وگو با 
سلمان بن عبدالعزيز پادشاه عربستان، بر ضرورت 
توقف كمك هاي مالي واشنگتن براي ارتش اين 
كشور خاورميانه اي تاكيد كرده است. عربستان با 
مشكالت جدي اقتصادي روبروست و اين در حالي 
اس��ت كه بانك جهاني گفته عربستان با هزينه 
10.3درصد از تولي��د ناخالص ملي در 201۷ به 
يكي از كشورهايي تبديل شده كه باالترين هزينه 

براي ارتش در جهان را داشته است. 

رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه، بار 
ديگر با انتقاد از نحوه برخورد مقامات فوتبال آلمان 
با »مسوت اوزيل« بازيكن ترك تبار اين تيم، آن 
را ناشي از اعمال استانداردهاي دوگانه خواند. به 
گزارش ايرنا، در آس��تانه رقابت هاي جام جهاني 
2018 روسيه، اوزيل و ايلكاي گوندوغان بازيكن 
ترك تب��ار تيم منچسترس��يتي به دليل عكس 
گرفتن با اردوغان مورد انتقاد قرار گرفتند. پس از 
حذف آلمان از رقابت هاي جام جهاني شرايط اين 
2 بازيكن از بد به بدتر تنزل يافت بطوري كه اوزيل 
كه خود را هدف حمالت نژادپرستانه مي ديد، از 
فوتبال ملي خداحافظي كرد. اردوغان كه به آلمان 
سفر كرده، گفته: »اگر بازيكني آلماني تبار كه در 
تركيه بازي مي كند با مركل ديدار كند، بايد او را 
حلق آويز كنيم؟ اين منطق قابل درك نيست.« 

 افزايش شمار تلفات زلزله  
و سونامي اندونزي به ۸۳۲ تن
گروه جهان| آمار تلفات حاصل از زمين لرزه اي 
به قدرت ۷.5 در مقياس ريش��تر كه جمعه جزيره 
سوالوس��ي در ش��مال اندونزي را لرزاند و منجر 
به وقوع س��ونامي در اين ناحيه شد رو به افزايش 
گذاشته و به عدد 832 تن رسيده است. به گزارش 
يورونيوز، مقامات محلي گفته اند وسعت حادثه از 
آن چه در ابتدا تصور مي كرده اند فراتر بوده و يوسف 
كاال، معاون رييس جمهور، محتمل دانسته  كه آمار 
قربانيان به هزاران تن برس��د. سخنگوي سازمان 
بالياي طبيعي اندونزي گفته جست وجوگران اين 
سازمان هنوز به س��ه ناحيه بزرگ دسترسي پيدا 
نكرده اند و به دليل قطعي برق و وس��ائل ارتباطي 
هنوز نمي دانند ساكنان اين نواحي تا چه حد آسيب 
ديده اند. اين مقام مس��وول دليل باال رفتن شمار 
تلفات را وقوع زمين لرزه در دريا دانسته كه سبب 
شده اس��ت تا موج هايي سهمگين به بلندي6 متر 
نوار ساحلي را در هم بكوبند. گزارش شده بسياري 
از مردم در شهر پالو همچنان در آوار ساختمان ها 
گير افتاده ان��د و عمليات نجات ب��ه كندي پيش 
مي رود. همزمان انتقادات از سازمان هواشناسي و 
ژئوفيزيك اندونزي شدت گرفته است. در حالي كه 
اين سازمان در پي وقوع زمين لرزه خبر هشداري 
براي احتمال رخداد سونامي ارسال كرده، منتقدان 
مي  گويند اين هشدار 3۴ دقيقه بعد برداشته شده 
و اين زمان كافي نبوده اس��ت. مقامات مس��وول 
اندونزي اس��تدالل كرده اند ك��ه در زمان برخورد 
امواج با ساحل هشدار اين سازمان در حال پخش 

بوده است. 

تنش در بارسلون در سالگرد 
اعالم استقالل »كاتالونيا«

گروه جهان| در س��الگرد همه پرس��ي بر س��ر 
اس��تقالل ناحيه كاتالونيا كه جامعه اس��پانيا را 
به لحاظ سياسي دوپاره كرد، هزاران تن از موافقان 
و مخالف��ان اين تصمي��م بار ديگر ب��ه خيابان ها 
آمدند. به گزارش يوروني��وز، تظاهرات هواداران 
استقالل كه قصد داشتند سالگرد راي به جدايي 
را جش��ن بگيرند، با تظاه��رات مخالفان جدايي 
كاتالونيا )عمدتا شامل افسران پليس در ساعات 
غي��ركاري و خانواده ه��اي آنان( همزمان ش��د. 
اين همزماني به بروز تن��ش انجاميد و هواداران 
اس��تقالل با مخالفان و نيروه��اي پليس درگير 
ش��دند و ماموران پليس با استفاده از باتون سعي 
كردند تا معترض��ان و طرفداران را متفرق كنند. 
يكم اكتبر سال گذشته اين ناحيه اسپانيا پس از 
برگزاري يك همه پرسي كه ۴3 درصد از واجدان 
شرايط در آن شركت كردند طي اقدامي يكجانبه 
اعالم استقالل كرد. پس از اين همه پرسي، دولت 
مركزي اس��پانيا دولت محلي كاتالونيا را بركنار 
كرد و اين منطقه را تحت حاكميت مستقيم خود 
گرفت و از آن زمان ني��ز كارلس پوجدمون رهبر 
جدايي طلبان كاتالونيا، در تبعيد خودخواس��ته 
به س��ر مي برد. كاتالوني��ا بخش��ي خودمختار با 
۷ ميلي��ون و 523ه��زار نفر جمعيت در ش��مال 
شرق اسپانياست كه خواستار استقالل از دولت 
مركزي است. اين بخش به لحاظ مالي و بانكي و 
امور بندري مهم ترين بخش خودمختار اس��پانيا 
به ش��مار م��ي رود و نزديك ب��ه 20 درصد توليد 

ناخالص ملي اسپانيا را توليد مي كند.

كره شمالي: خلع سالح منوط به 
رفع تحريم هاست

گروه جه�ان| نماين��ده دولت كره ش��مالي در 
مجمع عمومي س��ازمان ملل متحد  گفت »امكان 
ندارد« تا زمان پابرجايي تحريم هاي امريكا، به خلع 
سالح هسته اي تن دهد. به گزارش بي بي سي، ري 
يونگ هو وزيرخارجه كره شمالي افزود خودداري 
امريكا از لغو تحريم ها عليه كشورش موجب افزايش 
بي اعتمادي خواهد شد. پيونگ يانگ بارها از سازمان 
ملل متحد و امريكا خواسته تحريم هاي اين كشور 
را رفع كنند؛ درخواس��تي كه چين و روسيه هم از 
آن حمايت مي كنند. اما امريكا مي گويد تحريم ها 
بايد تا زمان غيرهس��ته اي شدن كامل كره شمالي 

باقي بمانند.
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، و كيم جونگ 
اون رهبر كره شمالي، ماه ژوئن گذشته در ديداري 
تاريخي در سنگاپور ديدار و بر سر حركت در جهت 
غيرهسته اي شدن ش��به جزيره كره توافق كردند. 
وزير خارجه كره شمالي در حالي كه تعهد به بيانيه 
نشست مزبور را خواستار ش��د، گفت كه امريكا بر 
سياست »اول غيرهسته اي شدن« تاكيد دارد كه 
همراه با »تشديد سطح تحريم ها« است. او در مجمع 
عمومي سازمان ملل افزود: » اين بن بست اخير ناشي 
از آن است كه امريكا تقاضاهاي جبري دارد كه مانع 
از اعتمادسازي مي ش��ود و بدين ترتيب اطميناني 
به تضمين امنيت ملي ما وجود نخواهد داش��ت و 
امكان ندارد ما يك طرفه به خلع سالح تن بدهيم.« 
او همچنين تاكيد كرد: »تصور اينكه تحريم ها ما را 
به زانو در خواهند آورد، تنها يك روياي واهي است 

در ذهن كساني است كه ما را ناديده مي گيرند.«

 اولين انتخابات پارلماني
اقليم كردستان پس از همه پرسي
گروه جهان| راي دهندگان در ش��هرهاي اربيل، 
سليمانيه، دهوك و حلبچه در اقليم كردستان عراق 
به پاي صندوق هاي راي رفته اند تا 111 نماينده خود 
را انتخاب كنند. به گزارش دويچه وله، اين انتخابات 
يكس��ال پس از همه پرسي براي اس��تقالل برگزار 
مي شود. سال گذشته 92درصد كردها راي دادند اما 
نتيجه اين همه پرسي از سوي دولت مركزي عراق، 
كشورهاي همسايه و اكثر كشورهاي جهان پذيرفته 
نشد. ارتش دولت مركزي عراق فشار را بر مناطق تحت 
حاكميت اقليم بيشتر كرد. ارتش منطقه نفت خير 
كركوك را از چنگ پيشمرگه هاي اقليم درآورد. پس 
از همه پرسي حكومت مركزي عراق تحريم هايي را 
عليه دولت محلي اقليم كردستان اعمال كرد. اقليم 
كردس��تان عراق كه در آن زمان به رياست مسعود 
بارزاني اداره مي شد دچار بحران شديد اقتصادي شد 
و اميد كردها براي تاسيس يك كشور مستقل نيز بر 
باد رفت. حال كم تر راي دهنده كردي معتقد است كه 
انتخابات پارلماني جديد تغييرات محسوس و عميقي 
در زندگ��ي آنها به وجود خواه��د آورد. در انتخابات 
پارلماني كردس��تان عراق 6۷3 كانديد از 29 گروه 
و حزب سياس��ي براي به دست آوردن 111 كرسي 
پارلمان محلي اقليم كردستان رقابت مي كنند. حزب 
دموكرات كردستان عراق به رهبري بارزاني و حزب 
رقيبش اتحاديه ميهني كردستان بطور سنتي احزابي 
هستند كه بيش��ترين راي را به دس��ت مي آوردند. 
منطقه خودمختار اقليم كردستان عراق 5 ميليون 
نفر جمعي��ت دارد كه بيش از 3 ميليون و 500 هزار 

نفر از آنها واجد شرايط راي دادن هستند. 

افزايش بي سابقه بدهي هاي 
دولتي فرانسه

گروه جهان| بدهي هاي عمومي فرانسه به حدي 
افزاي��ش يافته كه در س��ه ماهه دوم س��ال، برابر با 
100درصد ميزان توليد ناخالص داخلي اين كشور 
شده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، موسسه ملي 
آمار و تحقيقات اقتصادي فرانسه اعالم كرده ميزان 
بدهي هاي دولت اكنون به 19 ميليارد و 500 ميليون 
يورو رسيده است. علت اين موضوع افزايش بي سابقه 

بدهي هاي شركت راه آهن فرانسه اعالم شده است
گفته ش��ده، دومي��ن بودج��ه امانوئ��ل ماكرون 
رييس جمهوري فرانسه، اس��تراتژي اقتصادي را 
دنبال مي كند كه بطور فزاين��ده اي باعث كاهش 
محبوبيت او ش��ده اس��ت: »پرداخت هزينه براي 
كار، به هر قيمتي.« دولت فرانسه هفته گذشته از 
برنامه هاي اقتصادي خود براي 2019 پرده برداري 
كرد كه از جمله ش��امل طرح كاهش ماليات براي 
كارفرمايان و نيروهاي كار آنان اس��ت. ماكرون اما 
در تالش براي مديريت كس��ري درآمد قرار است 
كه حقوق و مزاياي كارمندان و مشاغل بخش هاي 
دولتي را كاهش دهد. قبوالندن چنين سياست هايي 
به جامعه سياسي و افكار عمومي فرانسه كار ساده اي 
نيست چرا كه از نظر بسياري، اجراي اين سياست ها 
نااميدي زيادي را به بار آورده و ماكرون براي غلبه بر 
اين نااميدي تالش زيادي نكرده تا جايي كه كاهش 
رفاه عمومي احزاب مخالف را بر آن داشته تا ماكرون 
را رييس جمهور ثروتمندان بخوانند. رشد اقتصادي 
فرانسه به شدت كاهش يافته و اين مساله باعث شده 
كه كاهش كسري بودجه بدون كاستن از هزينه هاي 

عمومي بسيار دشوار شود.
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اخبار شهرستانها 11 بنگاهها
ماموران از خروج خمره هاي 

عتيقه جلوگيري كردند

حضور دالالن ارز در نزديكي 
كنسولگري عراق ممنوع است

بازنگري در ارايه تسهيالت
به توليدكنندگان ضروري است

جابه جايي كاال از راه آهن 
هرمزگان افزايش يافت

هالكت عامل درگيري
 در بازار پرنده فروشان اهواز

اروميه| مديركل گمرك بازرگان گفت: ماموران 
اي��ن اداره كل موفق به كش��ف خمره هاي عتيقه 
شدند و از خروج آنها از كشور جلوگيري كردند. علي 
معصومي دي��روز افزود: چهار خمره گلي عتيقه با 
هوشمندي ماموران و با استفاده از دستگاه پيشرفته 
»ايكس  ري« كش��ف و ضبط شد. اين خمره هاي 
عتيقه به طرز ماهرانه اي در داخل بار يك محموله 
خروجي از كشور جاسازي شده بود. معصومي در 
مورد ارزش ريالي اين محموله، گفت: اين خمره ها 
جه��ت ارزش گذاري و تعيين قدم��ت در اختيار 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قرار 
گرفت. كشفيات قاچاق انسان، كاال و مواد مخدر 
در گمرك بازرگان پس از تجهيز آن به دستگاه هاي 
كنترلي پيش��رفته »ايكس ري« طي مرداد سال 

جاري، افزايش قابل توجهي داشته است.

كرمانشاه| معاون سياسي فرمانداري كرمانشاه 
گفت: اجازه فعاليت ب��ه دالالن ارز و صدور ويزا در 
حاشيه كنس��ولگري عراق در آس��تانه ايام اربعين 
نخواهيم داد. سيروس خاني از آمادگي شهرستان 
براي ميزباني زوار اربعين خبر داد و اظهار كرد: تمام 
دستگاه هاي مربوطه بايد شرايط و امكانات مورد نياز 
براي پذيراي��ي از زوار اربعين را فراهم كنند. معاون 
سياس��ي فرمانداري كرمانشاه با بيان اينكه در ايام 
اربعين هيچ فعاليت غيرمرتبطي نبايد در حاشيه 
كنسولگري عراق در كرمانش��اه رخ دهد، يادآوري 
كرد: ارتباط كنسولگري صرفا با سازمان حج و زيارت 
و از طريق شركت هاي مربوطه است و اجازه فعاليت 
دالالن در زمينه صدور ويزا در اطراف كنسولگري 
را نمي دهيم. 90 درصد زائرين از طريق كمربندي 
از ش��هر ما عبور كرده و وارد مركز شهر نمي شوند 
بنابراين برپايي موكب ها بايد در كمربندي و حاشيه 

بزرگراه ها باشد.

تهران| اس��تاندار تهران با اشاره به افزايش نرخ ارز 
تاكيد ك��رد: بازنگري در ميزان ارايه تس��هيالت به 

توليدكنندگان در شرايط كنوني ضرورت دارد.
محمد حس��ين مقيمي در حاش��يه بازديد از چند 
طرح عمراني و سرمايه گذاري در تهران به خبرنگاران 
اظهارداشت: دستگاه هاي دولتي براي رفع مشكالت 
س��رمايه گذاران و توليدكنندگان همكاري كنند و 
به آنان انگيزه ادامه فعاليت دهن��د. او با بيان اينكه 
فعاليت ه��اي اقتص��ادي س��رمايه گذاران بخش 
خصوصي باع��ث رونق اقتصادي كش��ور و افزايش 
اشتغال مي شود افزود: دستگاه هاي اجرايي بايد به 
منافع بلند بينديشند و به س��رمايه گذاران فرصت 
دهند تا طرح هاي خود را به بازدهي برسانند. پس از 
آغاز بازدهي طرح هاي سرمايه گذاري، سرمايه گذاران 
مي توانند تعهد خود را نسبت به شهرداري، ادارات 

ماليات، آب و برق و ساير نهادهاي اجرايي بپردازند.

بندرعباس| مديركل راه آهن هرمزگان گفت: 9 
ميليون و 859 هزار تن انواع كاال در شش ماه گذشته 
از راه آهن اين اس��تان جابه جا شده كه اين ميزان در 
همسنجي با سال گذشته دو درصد افزايش داشته 
است. محمد پورفخري ديروز افزود: سه ميليون و 673 
هزار و 809 تن از اين ميزان كاال و مواد معدني و تجاري 
از ايستگاه هاي گل گهر، معدن گل گهر و بندر شهيد 
رجايي بارگيري شده است. همچنين شش ميليون 
و 185هزار و 453 ت��ن انواع محموله و مواد معدني 
در پااليشگاه ها، منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس 
)باركو(، بندر شهيد رجايي و خطوط تخليه دستي 
مانوري تخليه شد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته هشت درصد افزايش داشته است. 

اهواز| رييس پليس آگاهي خوزستان از هالكت 
عامل درگيري در بازار پرنده فروش��ان اهواز خبر 
داد. سرهنگ سعيد شعبان، رييس پليس آگاهي 
خوزستان بيان داشت: متهمي با هويت معلوم روز 
جمعه پس از درگيري با ماموران آگاهي مش��هد 
كه نيابت قضايي داشتند و براي دستگيري وي به 
اهواز آمده بودند مواجه شد و با استفاده از سالح 
س��رد به يكي از آنها حمله ك��رد.او تصريح كرد: 
ماموران آگاهي نيز پس از حمله اين فرد، به سوي 
او تيراندازي كرده ك��ه در جريان اين تيراندازي 
يك تير به پاي وي اصابت كرده و س��بب زخمي 
شدن متهم شد.سرهنگ شعبان گفت: ماموران 
قصد انتقال وي به بيمارستان را داشتند، اما برخي 
افراد حاضر در محل كه از بستگان متهم بودند و 
قصد فراري دادن وي را داشتند با ماموران آگاهي 
درگير شده و مانع از انتقال به موقع فرد ياد شده به 
بيمارستان شدند كه در نهايت فرد مجروح پس 
از انتقال به بيمارس��تان به دليل جراحات وارده 

جان باخت.

تعادلتفويضاختياراتبهواحدهاياستانيرابررسيميكند

دورنماي حل مشكل نقدينگي و تامين مالي بنگاه ها

نوسانات نرخ ارز عيار حمايت از توليد ملي را مشخص كرد

گروهبنگاهها|
اكثر قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند كه مهم ترين 
چالش هاي پيش روي كسب و كار خرد در كشورمان 
در دو گانه اي خالصه مي ش��ود كه از يك طرف تامين 
مواد اوليه را شامل مي ش��ود و در وهله بعدي معضل 
تامين مالي بنگاه ها را در بر مي گيرد. به عبارت روشن تر 
نقدينگي و تامين مواد اوليه مهم ترين مطالباتي است 
كه فعاالن بخش خصوصي از دولت هاي مستقر دارند. 
بدون حل و فصل اين مشكل بنيادين پويايي بنگاه هاي 
اقتصادي خرد و مشاركت گسترده آنان در اشتغالزايي و 
توسعه صادرات بيشتر به يك رويايي در دوردست شبيه 
است تا واقعيتي كه بتوان روي آن حساب جدي باز كرد. 
بر اس��اس چنين پيش زمينه اي معاون وزير صنعت، 
معدن و تجارت در روزهاي ابتدايي هفته درخصوص 
مش��كالت صنايع كوچك و متوس��ط در اس��تان ها 
موضوعاتي را مط��رح كرد كه مي ت��وان آن را يكي از 
اقدامات مهم براي حل چالش هاي پيش روي كسب و 
كار خرد فرض كرد. اين مقام اجرايي با اشاره به مشكل 
واحدهاي توليدي براي تامين م��واد اوليه پليمري و 
شيميايي گفت: » اختيار كنترل معامالت مواد اوليه 
پتروشيمي دربازار بورس اوراق بهادار تهران به استان ها 

واگذار مي شود.« 
اظهاراتي ك��ه بالفاصله پس از انتش��ار، واكنش هاي 
متفاوتي را در ميان اهالي اقتصاد و مديران تشكل هاي 
اقتصادي در استان هاي مختلف و ديدگاه هاي مختلفي 
را در اين زمينه ايج��اد كرد. هرچند نقطه كانوني اين 
تفوي��ض اختيارات برخي حوزه هاي خاص را ش��امل 
مي شود اما بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند كه 
دولت با استفاده از اين الگو مي تواند بسياري از اختيارات 
غير ضروري را كه در مركز متمركز شده را به استان هاي 
ديگر تفويض كند. در اين صورت اس��ت كه با استفاده 
از اين تفويض اختيارات بسياري از مشكالتي كه امروز 
پيش روي صاحبان بنگاه هاي كوچك و متوسط وجود 

دارد در استان هاي مربوطه حل خواهد شد. 

   حل مشكالت ريشه اي واحدها
معاون هماهنگي ام��ور اقتصادي اس��تانداري قم در 
گفت وگويي با اشاره به تشكيل كارگروه زير مجموعه 
كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان براي پيگيري 
مشكل مواد اوليه واحدها و همچنين اهميت واگذاري 
اختيار كنترل معامالت مواد اوليه در بورس به استان ها 
اظهار داش��ت: اگر اين امر تحقق پيدا كند مشكالت 

واحدها در تامين مواد اوليه بهبود خواهد يافت.

مه��رداد غضنفري افزود: در صورتي ك��ه مواد اوليه از 
بورس تهيه و در توليد به كار گرفته نش��ود، اين اقدام 
منجر به ضرب��ه اي به توليد و ايجاد تش��ويش در بازار 
خواهد شد، از اين رو سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان چند واحد توليدي كه مواد اوليه خود را از بورس 
تهيه، ولي وارد فرايند توليد نكردند را شناسايي كرده، 
و س��هميه آنها قطع، و پرونده مربوطه نيز به اداره كل 

تعزيرات حكومتي ارسال شده است.
او در عين حال با اذعان به اينكه اين موضوع با مسائل 
قهري به صورت بنيادين حل نخواهد شد، گفت: كنترل 
معامالت مواد اوليه در استان باعث مشخص شدن دقيق 

واحدهاي فعال و ارايه سهميه به آنهاست.
غضنفري همچنين با اشاره به وجود 180 واحد صنعتي 
مرتبط با حوزه پتروشيمي و نقش موثر آنها در اقتصاد 
استان افزود: تعدادي از اين واحدها از مدار توليد خارج 
ش��دند، كه به محض آمدن ابالغيه وزارت صنعت در 
خصوص معامالت ب��ورس، تصميم هاي الزم در مورد 

آنها اتخاذ خواهد شد.
اين فعال اقتصادي با اشاره به اين واقعيت كه آغاز اين 
طرح از واحدهاي پتروشيمي به عنوان پيشران اقتصادي 
بسياري از استان ها تاثير قابل توجهي در صنايع پايين 
دس��تي و س��اير حوزه هاي صنعتي خرد در استان ها 
خواهد داشت و در صورت هماهنگي و حمايت مسووالن 
مي تواند منشأ اثرات مثبت فراواني در شاكله اقتصادي 

استان ها شود. 

   مواد اوليه
 بايد زودتر به استان ها واگذار مي شد

در ش��رايطي كه غضنفري از اثرگذاري ريش��ه اي اين 
تصميم در ش��اخص هاي توليدي و صنعتي استان ها 
صحبت مي كن��د؛ احمديه رييس س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت اصفهان از منظر ديگري به بحث ورود 
مي كن��د و نقش نظارت را در اين فرآيند بس��يار مهم 

ارزيابي مي كند.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
با اشاره به اهميت موضوع نظارت در تامين مواد اوليه و 
تامين مالي بنگاه ها مي گويد: توليدكنندگان مواد اوليه 
بايد كنترل شوند تا از ورود مستمر توليدات آنها به بازار 
جلوگيري و از تبديل مواد اوليه خريداري شده آنها به 

محصول، اطمينان حاصل شود.
احمديه با اشاره به طرح حمايت از رونق توليد و اعطاي 
تسهيالت به واحدهاي توليدي و صنعتي خاطرنشان 
كرد: در چند ماه اخير، س��رمايه در گ��ردش برخي از 

واحدهاي تولي��دي به دليل نوس��انات ارزي كاهش 
يافته و آنها با مش��كالتي در تامين م��واد اوليه مواجه 
شده اند. احمديه با بيان اينكه با وجود اين مسائل شاهد 
سختگيري برخي بانك ها هس��تيم، اضافه كرد: الزم 
است همكاري بيشتري از سوي بانك ها براي اعطاي 

تسهيالت صورت گيرد.

   تفويض اختيارات ارزي 
در همين خصوص مديركل سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان كرمان نيز با استقبال از تصميماتي 
كه به نوعي اختيارات اقتصادي را به استان ها تفويض 
مي كند از دول��ت مي خواهد تا دامن��ه اين واگذاري 
اختيارات را به نيازهاي ارزي اس��تان ها هم گسترش 
دهد. حس��يني نژاد مي گويد: » ه��ر زمان كه دولت 
اختيارات خ��ود را با نظارت مطلوب به تش��كل هاي 
قانوني تفويض ك��رده، اتفاقات مطلوب��ي در فضاي 
اقتصادي اس��تان ها رخ داده است. به عنوان مثال در 
حال حاضر در راس��تاي ماده 43 قان��ون معادن هم 

ش��وراي معادن استاني و هم قانون اختيارات معاد ن 
را در سطح استان، خودمان به دست گرفته ايم و البته 
تحوالت عظيمي در حال ش��كل گرفتن است لذا در 
اين زمينه اميدواريم تفويض اختيارات نيز در حوزه 
ارزي به ما داده شود تا مشكل كارخانجات و مواد اوليه 

استان سريعتر مرتفع گردند .«
حس��يني نژاد در جمع مدي��ران يك��ي از واحدهاي 
اقتصادي استان كرمان صحبت هايش را اين طور ادامه 
مي دهد: »عامل اصلي مشكالت بسياري از واحد هاي 
توليدي عدم تامين ارز مورد نياز براي خريد مواد اوليه 
و اسرار سازمان ماليات اس��تان براي دريافت به موقع 
ماليات اين مجموعه است. در حال حاضر بسته جديد 
ارزي كه به ما اعالم ش��ده و همچني��ن اجازه بازبيني 
دوباره براي كاالهاي مورد نيازي كه بايد با ارز يارانه يي 
به توليد بپردازند را داده است؛ در خصوص نظارت بر ارز 
ما به دولت پيشنهاد داديم كه بطور مثال اگر كشور به 30 
ميليارد ارز نياز دارد سهم كرمان تنها 3 ميليارد است لذا 
اين سهم به خود كرمان تعلق بگيرد و سازمان صنعت 

هم در استان نظارت كند لذا اگر به هر دليلي اين ميزان 
به انحراف برود تنها در يك استان رخ داده است نه در 
كل كش��ور زيرا  مديركل به خوبي مي داند كدام واحد 
توليدي واقعا نيازمند ارز و مواد است و كدام واحد نه .«

مجموع��ه اي��ن اظهارنظرها نش��ان مي دهد كه هر 
زمان كه دولت براي بهبود شاخص هاي اقتصادي و 
معيشتي كشور از ظرفيت هاي تشكل هاي اقتصادي 
اس��تاني بهره ب��رده و فرآين��د اج��راي برنامه هاي 
تدوين ش��ده را به اس��تان ها تفويض كرده، نه تنها 
نتايج برخاس��ته از اين نوع تصميم سازي ها به نفع 
شمايل كلي اقتصاد كش��ورمان بوده بلكه در ادامه 
تاثير قابل توجهي در س��اير شاخص هاي اقتصادي 
مانند اش��تغالزايي و توسعه صادرات داشته است. از 
اين منظر مي توان گام نخس��ت واگذاري اختيارات 
به اس��تان ها براي تامين مالي پروژه هاي مرتبط با 
بنگاه هاي خرد را مطلوب ارزيابي كرد و اميدوار بود 
كه اين نوع نگاه در ادامه نيز در ساير حوزه ها به كار 

گرفته شود.

رض�اوفايييگانه| مديراموركميس�يونهاي
تخصصياتاقتعاونايران|

ميزان استفاده از ظرفيت توليد داخلي زماني مشخص 
مي شود كه كشور با افزايش نرخ ارز مواجه شود كشوري 
كه بيشترين وابستگي را به عوامل توليد داخلي داشته 
باش��د در مقابل نوس��انات ن��رخ ارز مقاوم تر اس��ت و 

هزينه هاي توليد آن كمتر افزايش مي يابد. 
 اقتصاد ايران همواره در چهل سال گذشته به بهانه هاي 
مختلف مورد تحريم قرار گرفته است و به عبارتي فعاليت 
در حالت تحريم يكي از فروض فعاليت در اقتصاد ايران 

شده است.
 بر همين اساس در سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي 
اس��تفاده حداكثري از عوامل توليد مد نظر بوده است 
در اين سياس��ت ها موضوعاتي همانند: افزايش توليد 
داخل��ي نهاده ها و كاالهاي اساس��ي، اولويت دادن به 
توليد محصوالت و خدمات راهبردي، تامين امنيت غذا 
و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأكيد بر افزايش كمي 
و كيفي توليد )مواد اوليه و كاال(، ترويج مصرف كاالهاي 
داخلي همراه با برنامه ريزي براي ارتقاء كيفيت و رقابت 

پذيري در توليد مورد تاكيد ويژه قرار گرفته است.
بررس��ي وضعيت اقتصادي كش��ور در نيمه يكسال 
گذشته متاسفانه بيانگر ش��دت ميزان وابستگي به 

واردات حتي در كاالهاي اساسي است. اقتصاد ايران 
در يك سال گذش��ته با وجود رنج بردن از مشكالت 
هميشگي، دچار نوسانات شديد بي سابقه در نرخ ارز 
شده اس��ت. در برداشت اول پيش بيني اين است كه 
افزايش قيمت بيشتر در كاالهاي غير ضرور و لوكس 
اتفاق بيفتد تصور بر اين بود در برخي از كاالها كه ادعا 

بر خودكفايي آنها داش��تيم يا اص��وال در بخش هايي 
همانند بخش معدن و كشاورزي در آنها داراي مزيت 
بوديم كمتر شاهد افزايش هزينه توليد و قيمت هاي 
نهايي باشيم. اما متاسفانه آمارهاي رسمي حاكي از 
افزاي��ش هزينه هاي توليد حت��ي در كاالهاي داراي 
مزيت كش��ور بوديم. به عبارتي اقتص��اد داللي كمر 

بخش هايي كه در آنها مزيت داشتيم را شكسته است. 
بررسي و تحليل تورم توليدكننده نقطه به نقطه بهار 
1397 نسبت به بهار 1396 مركز آمار نشان مي دهد 
در بخش هاي س��نتي اقتصاد )همانند كش��اورزي و 
دامداري س��نتي( و در بخش هايي كه كشور در آنها 
مزيت دارد )معدن، پتروش��يمي و..( شاهد افزايش 
بي رويه هزينه هاي توليدي بوديم كه بيانگر ش��دت 
وابس��تگي ب��ه واردات در اين بخش ها هس��تيم كه 
توليد س��يگار و تنباكو )62.4 درصد(، صنايع توليد 
زغال سنگ )61.8 درصد( توليد فلزات اساسي )54.8 
درصد(، اس��تخراج كاني هاي فلزي )41.9 درصد(، 
ماش��ين آالت تولي��د و انتقال ب��رق )40.5 درصد(، 
پرورش گوس��فند و بره )37.3 درصد(، انتشار، چاپ 
و تكثي��ر )35.8 درصد(، پرورش ب��ز و بزغاله )33.6 
درص��د(، صنايع و محص��والت ش��يميايي )27.4 
درصد(، استخراج زغال سنگ )26.4 درصد(، ميوه و 
ميوه خشك )33.3 درصد(، دامداري سنتي )22.2 
درصد(، توليد ابزار پزش��كي و محصوالت الستيكي 
و پالس��تيكي )21.1 درصد( ش��اهد افزايش هزينه 

توليد بودند.
 اين موضوع دقيقا در تورم شهريور ماه اثر خود را نشان 
داده است. در شهريور 1397 نسبت به شهريور 1397 

قيمت گوشت 37 درصد، ش��ير، پنير و تخم مرغ 35 
درصد، روغن ها و چربي ها 26 درصد، ميوه و خشكبار 
75 درصد، سبزيجات 33 درصد، پوشاك و كفش 26 
درصد، مسكن 18.5 درصد، مبلمان و لوازم خانگي 37 
درصد، حمل و نقل 32 درصد و.. اين ميزان از وابستگي 
به واردات مخصوصا در كاالهاي اساس��ي بيانگر عدم 
حمايت از توليد ملي و عدم باور به سياست هاي كلي 

اقتصاد مقاومتي است.
از طرفي ديگر ش��فاف و روان س��ازي نظ��ام توزيع و 
قيمت گذاري و روزآمدسازي شيوه هاي نظارت بر بازار از 
الزامات اقتصادي است كه همواره مورد تحريم است كه 
به درستي در سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي بر آن 
تاكيد شده است. در اين حوزه گزارشات و آمارها نشان 
مي دهد كه نظام توزيع كشور نيز به شدت آسيب پذير 

بوده و متناسب با يك اقتصاد مقاوم نيست.
بايد توجه داشت اقتصاد مقاومتي در سايه اقتصاد رانتي 
و داللي محقق نمي شود و تنها راه حل حمايت از توليد 
ملي در چارچوب سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي 
و از طريق بخش تعاوني و خصوصي واقعي است البته 
نگارنده اعتقادي به سياست هاي جايگزين واردات ندارد 
اما كشوري كه همواره در خطر تحريم است نبايد اجازه 

دهد نيازهاي اساسي مردم دست دالالن قرار گيرد. 

مردمازاحتكارخانگي
اجتنابكنند

لرستان|رييس سازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت 
لرس��تان از مردم خواست 
از احتكار خانگ��ي كاالها 

اجتناب كنند.
به گزارش ايسنا، محمدرضا 
صفي خان��ي در جلس��ه 
شوراي معاونين اين س��ازمان بيان كرد: بايد زنجيره 
تأمين در كش��ور ساماندهي شود و تنها وزارت صمت 
متولي اين قضيه نيست و بخشي از كاالها توسط ساير 
وزارت خانه ها تأمين و توزيع مي شود به همين دليل 
بايد با همكاري ب��ه دنبال كاهش تنش هاي موجود و 
كنترل بازار بود. او يكي از مشكالت بازار را افزايش شديد 
تقاضاي خريد مردم دانسته و افزود: متأسفانه در شرايط 
كنوني شاهد خود احتكاري هستيم و افراد بيش از نياز 
خود كاال خريداري مي كنند و بر اساس اصول زماني كه 
با افزايش بيش ازحد تقاضا روبرو هستيم مطمئناً نوسان 

قيمت نيز به وجود خواهد آمد.
اين مس��وول اظهار كرد: انتظار داريم اقشار تأثيرگذار 
جامعه فضا را آرام كنند تا شاهد كاهش خود احتكاري و 
يا احتكار كاال توسط افرادي سودجو باشيم از سوي ديگر 
ستاد تنظيم بازار جلسات مداومي با رياست استاندارد 
و معاون استاندار برگزار كرده و تاكنون نيز تصميمات 

بسيار مناسبي نيز در اين ستاد گرفته شده است.

هواپيمايآتشنشانيبرفراز
هورالعظيمآتشينبهپروازدرآمد
خوزس�تان| مديركل 
حفاظت محيط زيس��ت 
پ��رواز  از  خوزس��تان 
هواپيماي آتش نشان به 
منظور خام��وش كردن 
آتش هورالعظيم خبر داد.

ب��ه گ��زارش باش��گاه 
خبرن��گاران، احمدرض��ا الهيج��ان زاده، به آغاز 
آتش س��وزي در تاالب هورالعظيم از 3 ماه گذشته 
و ادامه آن تاكنون اشاره كرد و بيان داشت: عمليات 
اطفاء حريق در اين تاالب توسط يك فروند هواپيما 

و يك بالگرد آبپاش از امروز دوباره آغاز شد.
او با بيان اينكه هواپيماي آبپاش توپولوف متعلق به 
وزارت دفاع است و تجهيز و طراحي و آماده سازي 
آن به تازگي به اتمام رسيده اظهار كرد: روز گذشته 
در تهران بهره برداري شده و از صبح امروز آبگيري و 

عمليات آتش نشاني را انجام خواهد داد.
الهيج��ان زاده ظرفيت آبگيري هواپيما را 20 تن و 
بالگرد آبپاش را 3.5 تن عنوان كرد و اذعان داشت: 
پيش بيني مي ش��ود عمليات 3 روز به طول بكشد، 

البته زمان اجرا بستگي به شرايط دارد.
اين مقام مس��وول تصريح كرد: تصاوير ماهواره اي 
از هورالعظيم نش��ان دهنده اين است كه تا ديروز 3 

كانون دود در اين تاالب فعال بوده است.

خريدبيشازنيازبيشترين
آسيبرابهاقتصادميزند

خراسانرضوي|استاندار 
خراسان رضوي گفت: برخي 
از تبليغات بيگانه مردم را از 
شرايط آينده مي ترساند و 
آنها را به خريدسازي وادار 
مي كنند كه اي��ن بدترين 
كاري اس��ت ك��ه مي توان 
در اين ش��رايط انج��ام داد.به گ��زارش روابط عمومي 
استانداري، عليرضا رشيديان در جلسه شوراي اداري 
استان در استانداري خراس��ان رضوي، اظهار كرد: ما 
درگير يك جنگ اقتصادي تمام عيار هستيم. از سال 
گذشته كه مقام معظم رهبري اشاره فرمودند كه اتاق 
جنگ امريكا در وزارت خزانه داري آن تشكيل شده، اين 
جنگ تمام عيار در حوزه هاي مختلف شكل گرفته است. 
استاندار خراس��ان رضوي افزود: اين جنگ اقتصادي 
تكانه اي را در حوزه اقتص��ادي جامعه ما ايجاد كرده و 
تدابير و اقداماتي در اين زمينه در حال پيگيري است تا 
بتوانيم بر اين شرايط فايق آييم كه زمان بر است. به هر 
ميزان كه ما بتوانيم در اين شرايط همراهي و همكاري 
بين گروه هاي مختلف را در كنار هم داشته باشيم، اين 
شرايط فشار و نابس��امان سريع تر برطرف خواهد شد. 
با همكاري، افزايش به��ره وري و ارتقاي كيفيت و نيز 
با هم انديشي، مي توانيم تصميماتي را اتخاذ كنيم كه 

شرايط بهتري را براي مردم ايجاد كند.

ايران۶۸درصدصادرات
بهقرقيزستانداشتهاست

خراسانشمالي| سفير 
قرقيزس��تان در كشورمان 
از ص��ادرات 68 درص��دي 
كاالي ايران به اين كش��ور 
خبر داد.به گزارش مهر، آواز 
بيك عبدال��رزاق ُاف ديروز 
در جلسه گفت وگوي اتاق 
بازرگاني خراسان شمالي با اشاره به روابط تجاري خوب 
بين دو كشور، اظهار كرد: 68 درصد صادرات قرقيزستان 
توسط ايران انجام مي ش��ود كه امسال به نسبت سال 
گذشته 12 درصد رش��د داشته است.عبدالرزاق ُاف در 
ادامه به روابط تجاري 60 ميليون دالري بين دو كشور 
ايران و قرقيزستان اشاره كرد و افزود: تمايل داريم صادرات 
محصوالت ايران به قرقيزستان بيش از 68 درصد افزايش 
يابد كه در اين رابطه تالش داريم.او با ابراز تاسف از اينكه 
بين ايران و قرقيزستان پرواز مستقيم وجود ندارد، تصريح 
كرد: نبود پرواز مستقيم بين ايران و قرقيزستان عالوه 
بر اخالل در روابط تجارتي س��بب كاهش دانشجويان 
بورسيه دو كشور ش��ده است.سفير قرقيزستان  افزود: 
مناطق كوهستاني 70 درصد مساحت قرقيزستان را 
تشكيل داده به همين دليل با كمبود زمين و محصوالت 
كشاورزي روبرو هستيم. البته قرقيزستان از منابع آبي 
فراواني برخوردار است به همين دليل از سرمايه گذاران 

بخش كشاورزي اين كشور به خوبي استقبال مي شود.

توسعهمبادالتتجاري
فرانسهباشركتهايايراني

اصفه�ان| ب��ه گزارش 
ايلنا، استاندار اصفهان در 
رأس هياتي از مس��ووالن 
بخش هاي مختلف استان 
به دعوت همتاي خود به 
استان نورماندي فرانسه 

سفر كرد.
استاندار اصفهان در جريان اين سفر در ديدار با اروه 
مورن رييس منطقه نورماندي فرانس��ه با اشاره به 
نقاط فراوان مشترك دو استان ابراز اميدواري كرد: 
همكاري هاي استاني بين دو كشور سرعت بيشتري 

پيدا كند.
مهرعليزاده با تقدير از سخنان رييس جمهور فرانسه 
در مجمع عمومي سازمان ملل در زمينه حمايت از 
برجام رويكرد ي��ك جانبه گرايي افزود: اميدواريم با 
همكاري يكديگر و عزم دو كش��ور در آينده شاهد 

توسعه روابط باشيم.
او همچنين به ارايه محورهاي پيشنهاداتي در حوزه 
همكاري هاي علمي، دانش��گاهي، نمايش��گاهي، 
جهانگردي و تجاري بين دو اس��تان پرداخت كه با 

استقبال رييس منطقه نورماندي روبرو شد.
اروه مورن ، رييس منطقه نورماندي فرانس��ه نيز در 
اين ديدار گفت: ايده ما ادامه مسير توسعه مبادالت 

تجاري با شركت هاي ايراني است.
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اقتصاد اجتماعي12اخبار
 دستگيري چندين نفر 

درباره مسموميت هاي الكلي

 صف »سزارين«
 براي تولدهاي تقويمي

ابالغ دستورالعمل امربه معروف 
و نهي از منكر به مدارس

معاون اجتماعي و سخنگوي نيروي انتظامي با اعالم 
آغاز هفته ناجا از ۱۳ مهر با شعار »پليس مقتدر، امين 
مردم« از ترخي��ص خودروهاي توقيفي فاقد حكم 
قضايي در اين هفته خبر داد. احمد نوريان در اولين 
نشست خبري خود پس از انتصاب به عنوان سخنگوي 
ناجا به تشريح برنامه هاي پليس در هفته ناجا پرداخت 
و گفت: هفته ناجا از ۱۳ تا ۱۹ مهرماه اس��ت و شعار 
آن »پليس مقتدر، امين مردم« است. او از ترخيص 
خودروها و موتورسيكلت هاي توقيفي به دليل مسائل 
انضباطي و ترافيكي در هفت��ه ناجا خبر داد و گفت: 
وسايل نقليه فاقد دس��تور قضايي با شروط پليس 
ترخيص خواهد شد. نوريان ادامه داد كه همچنين 
در اين هفته نسبت به تسريع در رسيدگي به خالفي 
خودروها اقدام خواهد شد و اين خدمات در هفته ناجا 
رايگان خواهد بود. نوريان در بخش ديگري از سخنان 
خود با بيان اينكه رس��انه ها هم��واره در كنار پليس 
بوده اند، گفت: اصحاب رسانه نقش زيادي در انعكاس 
صحيح رويدادها و زحمات ماموران پليس دارند. وي 
با بيان اينكه امنيت اولويت هر كشوري است و در نبود 
آن چشم انداز پيشرفت محقق نمي شود، گفت: امروز 
به بركت روزآمدي پلي��س و درك صحيح تحوالت 
و پيچيدگي ها، پليس زيرساخت هاي نرم افزاري و 
سخت افزازي خود را در روند رو به رشد قرار داده و اثر 
تغييرات را در امنيت رصد كرده تا به نيازهاي جديد 
پاسخ هاي نو بدهد و بدين جهت بين مردم و پليس 
رابطه خوبي وجود دارد و نظرس��نجي ها حكايت از 
رضايتمندي مردم است. نوريان اضافه كرد: پليس در 
كنار مردم بوده و با سعه صدر با وجود برخي تحركات 
كه چند ماه در كشور وجود داشت با آنها برخورد كرده 
و در برخورد با احتكار و سوءاستفاده هاي اقتصادي در 
كنار مجموعه هاي قضايي، براي بهبود و نظم دادن به 

امور اقتصادي به كمك آمده است.
وي درپاسخ به پرسش خبرنگاري درباره اينكه شش 
مامور پليس به دليل اس��تفاده از سالح در ماموريت 
به قصاص محكوم شده اند گفت: براي حادثه دشت 
ارژن حكم خوبي در دفاع از مامور پليس صادر شده 
كه جزئيات آن اطالع رس��اني خواهد شد، معاونت 
حقوقي ناجا خود را ملزم به حمايت از ماموران خود 
مي داند. سخنگوي ناجا در پايان با انتقاد از پرسش هاي 
غيرمرتبط خبرنگاران با هفته ناجا از آنان خواست براي 
آنكه پاسخ كامل پرسش هاي خود را بگيرند، قبل از 
برگزاري نشست خبري س��واالت را منتقل كنند و 
بهتر بود در اين نشست تنها سواالت مربوط به هفته 

ناجا را مي پرسيدند.

مع��اون كل وزارت بهداش��ت از افزايش زايمان 
س��زارين در برخ��ي تاريخ ه��اي خ��اص در 
بيمارستان هاي خصوصي انتقاد و عوارض زايمان 
زودرس را تش��ريح كرد. دكتر ايرج حريرچي در 
گفت وگو با ايس��نا، با اشاره به تمايل والدين براي 
تولد نوزادشان در برخي تاريخ هاي خاص، گفت: 
متاس��فانه در تاريخ هاي خاص مث��ل ۹6.6.6 و 
بعضي روزهاي مناسبتي، آمار سزارين در كشور 
بنا به درخواست بعضي خانواده ها و اجابت بعضي 
متخصصين در بعضي بيمارستان هاي خصوصي 
به ط��رز قابل توجهي از چن��د ۱0 درصد حتي تا 
چند برابر باال مي رود. او با اش��اره ب��ه آمار زايمان 
سزارين در كشور و همچنين رايگان كردن زايمان 
طبيعي در قال��ب طرح تحول نظام س��المت به 
منظور ترويج اين روش زايماني، افزود: متاسفانه با 
وجود اقدامات انجام شده، نسبت زايمان سزارين 
در كشور ما هنوز نسبت به استاندارد هاي علمي 
بس��يار باالس��ت و حدود 4۹ درصد زايمان ها را 
شامل مي شود. اقدامات فرهنگي انجام شده براي 
خانواده ها و همچنين برنامه هاي آموزشي لحاظ 
شده براي پزشكان، پاسخ زيادي حاصل نكرده و 
همچنان نسبت زايمان سزارين در كشور باالتر از 

استانداردهاي علمي است.
حريرچي ضمن اشاره به مزاياي زايمان به روش 
طبيعي، گفت: بيش��ترين تكامل مغزي جنين 
در چند هفته آخر حاملگي اس��ت و اين درحالي 
است كه در كشور ما بطور ميانگين در ۳8 هفتگي 
سزارين انجام مي شود و به اين ترتيب جنين، دو 
هفته از رشد مغزي محروم مي شود. همچنين در 
صورت تمايل والدين به تولد نوزاد در تاريخي خاص 
يا روزهاي مناس��بتي، به دليل سزارين زودرس، 
نوزادان بيش��تر در معرض نارسايي تنفسي قرار 
مي گيرند. عالوه بر اين خود مادر نيز دچار عوارض 

متعدد جراحي، بيهوشي و طبي مي شود. 

معاون پرورش��ي و فرهنگ��ي وزارت آموزش و 
پرورش از تدوي��ن و ابالغ دس��تورالعمل امر به 
معروف و نهي از منكر خبر داد و گفت: دو ساختار 
تحت عن��وان »ي��اوران معروف« و »ي��ادآوران 
معروف« هم تعريف ش��ده است و در هر كالس 
يك ياور معروف داريم كه معارف مهم را بس��ط 

و نشر مي دهد.
عليرضا كاظمي با اش��اره به برنامه هاي ويژه ين 
معاونت براي احياي امر به معروف و نهي از منكر 
اظهار كرد: در حوزه امر به معروف و نهي از منكر با 
تمركز بر »معروف«، كارهايي را دنبال مي كنيم 
و اخيرا براي اولين بار دستورالعمل امر به معروف 
و نهي از منكر را آماده و ش��وراي امر به معروف و 
نهي از منك��ر را در ادارات و مدارس فعال كرديم. 
او افزود: س��ه محت��وا ب��راي دوره ابتدايي، دوره 
متوسطه و براي خانواده ها نيز آماده شده است كه 
»راستگويي«،  »كار و تالش« در راستاي اقتصاد 
مقاومتي و حمايت از كاالي ايراني و »احسان به 

پدر و مادر« موضوع هر كدام از آنهاست. 

75ميليونايرانيدرسامانهپروندهالكترونيكسالمتثبتنامكردهاند

حلقه مفقوده  نظام  سالمت در مسير اجرا
گروه اقتصاد اجتماعي     

اجراي طرح پرونده الكترونيك سالمت ايرانيان، از سال 
۱۳74در دستور كار دولت ها قرار گرفته و از سال ۱۳87 در 
برنامه پنجم توسعه هم گنجانده شد. طرحي كه زيرساخت 
اصلي اجراي پزش��ك خانواده هم به شمار مي رود، قرار 
بود تا نظام س��المت را متحول كرده و مقابل تجويزهاي 
بي رويه دارو و اقدامات غيرالزم پزشكي ايستادگي كند 
اما از نخستين روزهاي مطرح ش��دن اين طرح، تا امروز 
مشكالت بسياري از جمله كمبود بودجه و فراهم نبودن 
زيرساخت ها گريبان طرح را گرفت تا به اين ترتيب تغيير 
رويكرد وزارت بهداشت از تزريق مستقيم بودجه دولت 
براي بهينه سازي هزينه هاي دارو و درمان بر پايه اجراي 
طرح پرونده الكترونيك سالمت، آرام تر از آنچه بايد حركت 
كرده و به نتيجه برسد. اگرچه حسن قاضي زاده هاشمي، 
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در سال ۱۳۹4، 
اعالم كرده بود سال ۱۳۹5، زماني است كه طرح پرونده 
الكترونيك سالمت، اجرايي مي شود اما تاكنون به اتمام 
نرسيده و تاكنون حدود 75 ميليون نفر در سامانه هاي اين 
وزارتخانه ثبت نامه كرده اند. حركت تدريجي و كم سرعت 
طرحي كه از حلقه مفقوده نظام سالمت است در حالي 
بوده كه مسووالن اين وزارتخانه معتقدند، براي استقرار 
اين ط��رح به قانع كردن بخش خصوصي، آماده ش��دن 
زيرساخت ها و ايجاد انگيزه براي سازمان هاي مربوط به 

اين حوزه نياز دارند. 

  چرا ايجاد پرونده الكترونيك مهم است؟
تعريفي كه وزارت بهداشت از پرونده الكترونيك سالمت 
ارايه مي دهد حكايت از آن دارد كه اين پرونده قرار است 
وقايع و خدمات دريافت شده از حوزه سالمت از پيش از 
تولد تا زمان مرگ را ثب��ت و ضبط كند بنابراين اگرچه 
تاكنون سامانه هاي بهداشتي متعددي در كشور وجود 
داش��ت اما طبق تعريف اين وزارتخانه، در حوزه سالمت 
بطور كامل پرونده الكترونيكي تاكنون وجود نداش��ته 
است. عليرضا رييسي، معاون بهداشت وزارت بهداشت، 
درم��ان و آموزش پزش��كي درباره ض��رورت ايجاد اين 
پرونده بيان كرد: » پرونده الكترونيك كه در حال حاضر 
در كش��ور وجود دارد، شامل س��امانه هاي متعدد حوزه 
بهداش��ت مانند سامانه سيب است. از نظر ما اين سامانه 
كامل است اما نامش پرونده الكترونيك سالمت نيست. 
در اين سامانه فقط اطالعات بهداشتي فرد ثبت مي شود. 
اطالعات بيمارستان ها نيز در سامانه اي به نام HIS وارد 
مي شود. بسياري از داروخانه ها و آزمايشگاه ها نيز براي 
خود سامانه اي جداگانه دارند. بخش خصوصي نيز به اين 

سامانه دسترسي ندارد و به آن متصل نيست.«
او با تاكيد بر اينكه اين سامانه ها بايد به يكديگر وصل شوند، 
افزود: » در س��طح يك ارايه خدمات مراقبت هاي اوليه 
تالش هاي زيادي صورت گرفته است. از سال ۹4 تاكنون 

بيش از يك ميليارد خدمت در سامانه هاي بهداشت ثبت 
شده است. هرفردي كه به مراكز بهداشت مراجعه مي كند 
بطور متوسط ۱5 خدمت دريافت مي كند. در حال حاضر 
نام حدود 7۳ ميليون نفر در سامانه هاي ما ثبت شده است. 
حدود 60 تا 70 درصد آنها ني��ز حداقل يك بار خدمت 

دريافت كرده اند.«
رييسي با بيان اينكه در حوزه  » اي تي«  فعاليت هاي مربوط 
به پرونده الكترونيك سالمت به خوبي پيش مي رود، گفت: 
» براي اجراي اين برنامه به همكاري بين بخشي، از بيمه تا 
وزارت ارتباطات، اداره ثبت احوال، بيمارستان ها و بخش 
خصوصي نياز داريم. بايد به سمتي برويم كه با كد ملي و 
بدون دفترچه بتوان از مراكز بهداشتي و درماني خدمت 

دريافت كرد البته اين روند زمان بر و پيچيده است.«
مع��اون وزيربهداش��ت درب��اره الزامات ايج��اد پرونده 
الكترونيك سالمت بيان كرد: »بايد تالش كنيم بخش 
خصوصي قانع و وادار شود كه اطالعات افراد را وارد سامانه 
كند عالوه بر آن الزم اس��ت زيرساخت، انگيزه و الزام آن 
فراهم ش��ود. الزام آن در برنامه ششم توسعه آمده است. 
بيمه ها مي توانند قوانيني وضع كنند كه در صورت ورود 
اين اطالعات به سامانه توسط بخش خصوصي، برايشان 
پرداختي در نظر گرفته شود. در بستر پرونده الكترونيك 
مي توان كنترل هاي زيادي بر ارايه خدمت در اين حوزه 
انجام داد و از خطاها، ارايه خدمات تكراري و نيازهاي القايي 

جلوگيري كرد.«
او افزود: » برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در دنيا بدون 
پرونده الكترونيك و با پرونده كاغذي انجام شده اما كار 
جلو رفته است. انگليس تا ۱0 سال بعد از اجراي پزشك 
خانواده از پرونده الكترونيك عقب ماند. درست است كه 
اين پرونده كار را تسهيل مي كند، اما نمي تواند مانعي براي 
اجراي پزشك خانواده و نظام ارجاع باشد. گام هاي پزشكي 
خانواده به صورتي برنامه ريزي ش��ده  است كه به صورت 
موازي با راه اندازي پرونده الكترونيك سالمت جلو رود.«

  تالش وزارت بهداش�ت براي اجراي تكليف 
قانوني

اظهارات رييسي در حالي است كه تيرماه امسال، مديركل 
دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني وزارت 
بهداشت، درباره اجراي اين طرح اعالم كرد: » برنامه ريزي 
ما اين اس��ت كه اين تكليف قانوني ك��ه برعهده وزارت 
بهداش��ت قرار گرفته، طوري پيش رود كه در دو س��ال 
ابتدايي برنامه ششم توسعه، پرونده الكترونيك سالمت 
كامل ش��ود و متعاقب آن نظام ارجاع و پزشك خانواده 
ايجاد شود. از سال 8۱ بحث اجراي نظام ارجاع در كشور 
بطور جدي مطرح ش��د،  البت��ه در آن زمان اعتبار كافي 
براي اجراي برنامه نظام ارجاع وجود نداش��ت تا بتوانيم 
زيرساخت هاي الزم آن را فراهم كنيم. بر همين اساس 
اين موضوع در وزارتخانه ها و دولت هاي مختلف مطرح 

مي ش��د. در ابتداي دولت يازدهم اعالم ش��د كه اجراي 
كام��ل نظام ارجاع ۱0 س��ال زم��ان الزم دارد تا بتوانيم 
زيرس��اخت هاي آن را آماده كنيم. مهم ترين زيرساخت 
نظام ارجاع اين بود كه مردم پرونده الكترونيك سالمت 
داشته باشند. در حال حاضر بيش از 75 ميليون پرونده 
الكترونيك سالمت در سطح يك وجود دارد و مي توانيم 
اطالعات را به صورت الكترونيكي احصاء كنيم. اين موضوع 
يكي از زيرساخت هاي اصلي نظام ارجاع بود كه بايد شكل 
مي گرفت كه خوشبختانه در اين دوره تا حد زيادي اتفاق 

افتاده است.«
او درباره نحوه اجراي نظام ارجاع الكترونيك در كشورافزود: 
» اع��الم كرديم كه در هر اس��تاني كه زيرس��اخت هاي 
ارجاعي و الكترونيكي اش آماده باشد و آمادگي پذيرش 
بيمار را داشته باشند، اجراي نظام ارجاع الكترونيك را آغاز 
مي كنيم. ساير دانشگاه ها هم بايد امكاناتي را فراهم كنند 
تا به تدري��ج در نظام ارجاع قرار گيرند. در حال حاضر در 
سال دوم برنامه ششم توسعه قرار داريم و در همين راستا 
گام برمي داريم. هدف اوليه ما اين است كه دانشگاه هايي 
را كه در سال گذشته پايلوت تستي نظام ارجاع الكترونيك 
را اجرا كرده اند، در پايان سه ماهه تابستان، اجراي نظام 
ارجاع الكترونيك را در آنها نهايي كنيم كه اين استان ها 
شامل اردبيل، اروميه، يزد، زنجان، گلستان، خراسان و... 

هستند. فقط در استان گلستان بود كه پايلوت نظام ارجاع 
از تس��ت فراتر رفته و به صورت جدي وارد فرايند ارجاع 

الكترونيك شده است.«

  صرفه جويي با نظام ارجاع
كالنتري درباره چرايي اجراي الكترونيك نظام ارجاع 
بيان كرد: »اجراي فعلي نظام ارجاع با نسخه 0۲ يعني 
آنچه در فارس و مازندران اتفاق افتاد، متفاوت است. در 
نسخه 0۲ نظام ارجاع، پزشك خانواده حضور داشت، اما 
ارجاع به صورت دستي انجام مي شد و به همين دليل 
شاهد ارجاعات بيش از اندازه بوديم، اما در گلستان بعد 
از اجراي نظام ارجاع الكترونيك، ميزان ارجاعات از ۳5 
درصد به هش��ت درصد كاهش يافته است و اين يعني 
مديريت درمان كه در واقع معنا و يكي از اهداف ارجاع 

هم همين است.«
او افزود: » هدف نظام ارجاع اين است كه پزشك سطح 
يك بتواند همه خدمات مورد نياز بيم��ار را ارايه داده و 
هركجا كه الزم دانس��ت بيمار را به سطح باالتر ارجاع 
دهد، افزود: در اين مراحل بيمار تصميم گيرنده نيست، 
بلكه بر اساس تشخيص پزشك اقدامات درماني برايش 
انجام مي شود. اگر خودش بخواهد تصميم بگيرد، بايد 
در خارج از نظ��ام ارجاع خدمت دريافت كند. بنابراين 

پزش��كي كه در مركز بهداشتي و درماني مستقر است 
بايد درمان بيمار را مديريت كند و همين مديريت درمان 
باعث مي ش��ود كه بيماران درمان و خدمات بهتري را 
كه الزم دارند، دريافت كنن��د و از ارايه خدمات اضافي 
جلوگيري مي شود. بنابراين نظام ارجاع براي افزايش 
بهره وري و ارتقاء كيفيت خدمات يكي از ابزارهاي بسيار 
مناسب است. در حال حاضر ۱6 تا ۱7 استان براي آغاز 
نظام ارجاع اعالم آمادگي كرده اند و ما فرم هاي ارزيابي 
آنها را بررسي مي كنيم. زيرا نمي خواهيم اين پروژه را با 
صورتي بزرگ اجرا كنيم و بعد اشكال پيش بيايد. بنابراين 

بررسي هايمان را انجام مي دهيم.«
كالنتري با بيان اينكه برنامه وزارت بهداشت اين است 
كه تا پايان سال ۲0 دانش��گاه علوم پزشكي را در نظام 
ارج��اع الكترونيك قرار دهيم و حداقل ش��ش مورد از 
آنها به صورت نهايي اين برنامه را به صورت كامل اجرا 
كنند، گفت: در قانون بودجه س��ال ۹7 هم گفته شده 
كه بيمه ها مكلفند براي كسانيكه بر اساس آزمون وسع 
به صورت رايگان بيمه مي ش��وند، صرفا از طريق نظام 
ارجاع و از مراكز دولتي خريد خدمت كنند. بنابراين اگر 
بيمه شده اي نخواهد از مسير ارجاع بيايد، خودش بايد 
پولش را بپردازد؛ چراكه بيمه فقط از مسير ارجاع پول 

مي پردازد و اين در همه جاي دنيا هم وجود دارد.

گرد پيري بر چهره ايران ۱۴۳۰
براس��اس آخرين آمارهاي سازمان ملل در سال گذشته 
ميالدي، ۹60 ميليون نفر معادل ۱۳ درصد از س��اكنان 
كره زمين از 60 سالگي عبور كرده اند، جمعيتي كه ساالنه 
۳ درصد به تعداد آنها افزوده مي ش��ود؛ اين رقم در ايران 
حدود پنج درصد از جمعيت است و براساس پيش بيني 
برخي جمعيت شناسان تا سال ۱4۳0، سهم ۲4 درصدي 
از كل جمعيت كشورمان را به خود اختصاص خواهند داد.

نسبت درصد جمعيت س��المندان در كشورهاي اروپايي 
بيش از س��اير نقاط جهان اس��ت، بطوري كه در اروپا ۲5 
درصد از جمعيت را سالمندان تشكيل مي دهند. افزايش 
جمعيت سالمندان تا جايي پيش خواهد رفت كه بر اساس 
گزارش هاي سازمان ملل تا سال ۲050 تمامي نقاط جهان 
جز آفريقا حدود يك چهارم يا بيشترش��ان را سالمندان 
تشكيل مي دهند. پيش بيني مي ش��ود شمار سالمندان 
تا س��ال ۲0۳0 به ۱.4 ميليارد، ت��ا ۲050، ۲.۱ ميليارد و 
تا س��ال ۲۱00، به ۳.۱ ميليارد نفر برسد. اگرچه ايران در 
بازه زماني موس��وم به »پنجره جمعيتي« ق��رار دارد اما از 
اين تحول جمعيتي مستثني نخواهد بود، چراكه حتي در 
صورت حفظ ميزان مواليد در كشور، اين گروه جمعيتي 
به دوران س��المندي رس��يده و نيازمند دريافت خدمات 
اجتماعي ويژه اي هستند. شهال كاظمي پور، استاد دانشگاه 
و جمعيت شناس با  اشاره به نهم مهر، روز سالمند با بيان 
اينكه بعد از انقالب اسالمي، قاعده هرم سني در كشور ما 
وسيع بوده است گفت: در آن زمان ساالنه در كشور بيش 

از دو ميليون كودك متولد مي شدند و حدود 400 هزار 
نفر فوت مي كردند. با تقسيم بندي جمعيت به سه گروه 
سني 0 تا ۱4 سال، ۱5 تا 64 سال و 65 سال به باال مي توان 
گفت در سال ۱۳65، 46 درصد جمعيت ايران زير ۱5 سال 
سن داشتند. همچنين 5۱ درصد از جمعيت ايران ۱5 تا 
64 سال بودند و تنها ۳ درصد از جمعيت در سن 65 سال 
به باال و سالخوردگي قرار داشتند اما بعد از سال ۱۳67 كه 
به تدريج ميزان باروري در كشور كنترل شد، قاعده هرم 

سني جمعيت نيز جمع تر شده است. 
او افزود: در سال ۱۳۹5، ٢٣ درصد جمعيت ايران زير ۱5 
سال سن داشتند و جمعيت ۱5 تا 64 ساله در كشور به 
7۱ درصد رسيدند. همچنين حدود 6 درصد از جمعيت 
ايران باالي 65 سال سن داشتند. اين آمارها نشان مي دهد 
كه قاعده هرم سني جمعيت در كشور جمع شده و ميزان 
باروري رو به كاهش اس��ت اما هنوز ميزان مرگ و مير با 
مواليد مس��اوي نشده است. اين جمعيت شناس با بيان 
اينكه در سال گذش��ته بيش از يك ميليون و 500 هزار 
تولد و حدود 4٠٠ هزار مرگ اتفاق افتاده است، به ايسنا 
گفت: زماني كه باروري كاهش مي يابد از جمعيت جوانان 
به تدريج كاسته مي شود اما در ايران و در حال حاضر در 
مرحله پنجره جمعيتي قرار داريم، بطوري كه بيشترين 
سهم جمعيت در گروه سني ۱5 تا 64 سال سن قرار دارند. 
به دليل حضور اين پنجره جمعيت��ي، ميزان مواليد در 
كشور باالست، اما به تدريج زماني كه سهم باالي جوانان 

واقع در سن باروري رو به پيري حركت كند ميزان مواليد 
نيز كاهش مي يابد و در عمل جمعيت فعال نيز به سمت 

سالخوردگي حركت مي كند.

    رشد سه برابري جمعيت سالمندان
كاظمي پور با بيان اينكه پيش بيني مي شود تا سال ۱4۳0 
ميزان مرگ و مير و مواليد در كش��ور برابر ش��ده و رشد 
جمعيت به صفر درصد برسد، تصريح كرد: در حال حاضر 
حدود 6 درصد از جمعيت كش��ور 65 س��ال به باال سن 
دارد اما اين ميزان در سال ۱4۳0 به ۲0 درصد جمعيت 
مي رسد و به عبارت ديگر رشد سه برابري مي يابد. در حال 
حاضر نيز همين جمعيت 6 درصدي با مش��كالت زياد 
رفاهي بهداشتي و ...روبرو هستند كه بايد به آنها رسيدگي 
شود. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه در حال حاضر حدود 
5 ميلي��ون نفر از جمعيت ايران 65 س��ال به باال و هفت 
ميليون نفر نيز60 سال سن به باال سن دارند، گفت: اين 
گروه نيازمند خدمات رفاهي، بهداشتي، امنيت مالي و 
حمايت هاي اجتماعي هستند. كاظمي پور ضمن تشريح 
وضعيت سواد در سالمندان نيز توضيح داد: در سال ۹5 
حدود 8 ميليون و 800 هزار نفر بي سواد در كشور وجود 
داش��تند و به عبارت ديگر ۱0 درصد از جمعيت كشور 
را بيس��وادان در بر مي گرفتند. اين در حالي است كه 45 
درصد از بي سوادان كشور 60 سال به باال هستند و حدود 
4 ميليون نفر را تشكيل مي دهند. از بين اين تعداد ۱.5 

ميليون نفر مرد و ۲.5 ميليون نفر زن هستند.
او با بيان اينكه بي سوادي سطح مالي، امكانات بهداشتي، 
آگاهي اجتماعي و سطح رفاه پايين تري را براي افراد به 
ارمغان مي آورد، اظهار كرد: حدود ۱.5 ميليون سالمند در 
كشور وجود دارد كه تحت پوشش كميته امداد قرار دارند.، 
به عبارت ديگر از بين جمعيت 6 تا 7 ميليوني سالمندان، 
يك چهارم تحت پوشش كميته امداد قرار دارند. كاظمي 
پور افزود: پيش بيني مي شود تا سال ۱4۳0 جمعيت 6 تا 
7 ميليوني س��المندان به ۲6 ميليون نفر برسد. در حال 
حاضر حدود ٨.٩ درصد از جمعيت كشور 60 ساله به باال 
هستند كه اين رقم در سال ۱4۳0 به ٢4.5 درصد خواهند 
رسيد. جمعيت ايران تا سال ۱4۳0 به ۱۱0 ميليون نفر 

مي رس��د. به عبارت ديگر جمعيت كشور طي ۳5 سال 
)۱4۳0-۱۳۹5( ۱.4 برابر خواهد شد در صورتيكه تعداد 

سالمندان 60 ساله به باال ۲.8 برابر مي شود. 
او با بيان اينكه افزايش تعداد س��المندان در كشور يك 
پديده الجرم است و ربطي به ميزان باروري ندارد تصريح 
كرد: به عبارت ديگر جمعيت واقع در »پنجره جمعيتي« 
حال حاضر كش��ور، زماني كه به ۱4۳0 نزديك شويم به 
سن سالخوردگي خواهند رسيد. در حالي كه يك چهارم 
از س��المندان امروز تحت پوش��ش كميته امداد يا ساير 
نهادهاي حمايتي قرار دارند، مي توان پيش بيني كرد كه 
با افزايش جمعيت سالمندان تعداد افراد تحت پوشش 

نيز افزايش يابد. 

مرگروزانه۴5نفردرتصادفاترانندگينرخبااليآسيباجتماعيدانشآموزاندرتهران
مديركل آموزش و پرورش شهر تهران از انحالل كامل 
مدرس��ه معين و همچنين نرخ باالي آسيب اجتماعي 
دانش آموزي در تهران خبر داد. عباسعلي باقري مديركل 
آموزش و پرورش شهر تهران با تاكيد بر امر پيشگيري 
و اهميت آن در تم��ام حوزه ها اعم از محيط زيس��ت، 
آسيب هاي اجتماعي، تربيتي و... از لزوم توجه به تعليم 
و تربيت به عنوان عنصر اساسي و زيربنايي توسعه گفت. 
او با اشاره به اينكه تعداد پرسنل به دانش آموز در تهران 
يك به ۱۹ است تاكيد كرد: كمبود ۱0 هزار پرسنل در 
تهران قطعي اس��ت. به گفت��ه وي در حال حاضر بيش 
از 4 هزار مدرس��ه ب��ا ۲5 ه��زار كالس در تهران وجود 
دارد. همچنين حدود س��ه هزار نفر از افرادي كه امكان 
بازنشستگي داشتند درخواس��ت كار مجدد داده اند و 
700 نفر ورودي جديد، 600 نفر ورودي از طريق نقل 
و انتق��االت به تهران آمدند اما در عي��ن حال 800 نفر 
نيز از تهران انتقالي گرفتن��د. باقري اظهار كرد: حدود 
۱۲0 نفر از طرق تعيين تكليف مربيان پيش دبستاني 
و 5 هزار نفر هم از حق التدريس ها براي جبران كمبود 

معلم استفاده كرديم.
مدي��ركل آم��وزش و پرورش ته��ران در ادام��ه درباره 

آموزشگاه هاي شهر تهران و برگزاري آزمون در مقطع 
ابتدايي گفت: در مقطع ابتدايي هيچ آموزش��گاهي در 
تهران مجوز برگزاري آزمون ندارد و اگر اين كار را انجام 
دهد متخلف است و اگر در مدرسه اين كار صورت بگيرد 
مدرسه لغو فعاليت مي شود. خانواده ها نيز بايد توجيه 
باش��ند كه به جاي تس��ت و آزمون خواس��تار آموزش 
مهارت هاي زندگي به فرزندانش��ان باش��ند. او درباره 
مبحث پر اهميت پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در 
مدارس خصوصا در شهر تهران، نيز گفت: واقعيت اين 
است كه در تهران بيش از ديگر نقاط در معرض آسيب 
قرار داري��م و دانش آموزان نيز از اين قاعده مس��تثني 
نيستند. ما در طرح نماد در اين رابطه والدين را آموزش 
مي دهيم. در اي��ن طرح ۱۳ نهاد با م��ا همكاري دارند 
و تالش مي كني��م تعداد مدارس ته��ران در اين طرح 
را به يك دهم مدارس ش��هر ارتق��ا دهيم. در اين حوزه 
پيشگيري از درمان بس��يار مفيدتر است. براي همين 
ما مه��ارت آموزي و توانمندس��ازي دانش آموزان را در 
اولويت ق��رار داده ايم. ۳00 م��درس در تهران در اين 
زمينه آم��وزش ديده اند كه عموما معلم��ان دوره دوم 

ابتدايي هستند. 

  رفتارهاي پرخطر در مي�ان دانش آموزان 
كدام هاست؟

به گفته باقري مهم ترين رفتار پر خطر از نظر مديران مدارس 
ترك تحصيل، كودكاني كه مورد بهره كشي قرار مي گيرند، 
بزهكاري، اقدام به خودكشي، انحرافات اخالقي، مصرف مواد، 
كودكان كار، آس��يب به خود و فرار از منزل است. مديركل 
آموزش و پرورش شهر تهران مهم ترين عوامل زمينه  ساز اين 
اتفاقات را از منظر مديران مدارس خشونت خانگي، طالق 
والدين، بدسرپرستي، فقر، اعتياد، ارتكاب جرايم، كودك 
آزاري، مورد سوءاس��تفاده قرار گرفتن، ازدواج زودهنگام، 

حاشيه نشيني و اختالف خانوادگي عنوان كرد.
او درباره وضعيت تراكم كالس هاي درس در تهران، تصريح 
كرد: تراكم كالسي بطور ميانگين در تهران ۳۳ نفر اعالم 
شده است در حاليكه اس��تاندارد آن در كشور ۲4.۲ است. 
البته ما در تهران كالس هاي با تراكم باالي 40 نفر هم داريم 
اما دليلش بيش از كمبود معلم، كمبود فضاي آموزش��ي 
است. سال گذشته يك ميليون و 85 هزار دانش آموز ابتدايي 
داشتيم كه امسال اين تعداد به يك ميليون و ۱04 هزار و 
۲7۳ نفر رسيده اس��ت. تعداد كالس  اولي ها در تهران نيز 

امسال به ۱0۲ هزار و ۲54 نفر رسيده است.

سازمان پزش��كي قانوني آمار جانباختگان و مصدومان 
حوادث ترافيكي در پنج ماهه امسال را اعالم كرد، آماري 
كه از مرگ 706۲ نف��ر و مصدوميت بيش از ۱58 هزار 
نفر حكايت دارد. از آغاز س��ال ۱۳۹7 تا پايان مردادماه 
706۲ نفر در حوادث رانندگي جان خود را از دست دادند، 
افرادي كه در مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل كه آمار 
تلفات 6۹45 نفر بود، ۱.7 درصد بيشتر شده اند. افرادي 
كه اگر تعدادشان را تقسيم بر تعداد روزهاي سال كنيم 
بيانگر مرگ روزانه 45 نفر در جاده هاي كشور است. اين 
آمار اما زماني وحشتناك تر مي شود كه بدانيم تقريبا در 
هريك س��اعت و نيم ۲ نفر در تصادفات رانندگي ايران 

جان خود را از دست مي دهند.
از ميان اين جانباختگان 55۲۲ نفر مرد و ۱540 نفر نيز 
زن بوده اند. همچنين طبق آمار پزشكي قانوني پنج ماهه 
امسال استان هاي فارس با 6۲۹ مورد فوتي، تهران با 5۱4 
و خراس��ان رضوي با 4۹4 فوتي بيشترين و استان هاي 
ايالم با 56، كهگيلويه و بويراحمد با 8۳ و خراسان جنوبي 
با ۹۳ فوتي كمترين آمار تلف��ات حوادث رانندگي را به 
خود اختصاص داده اند. در اي��ن مدت همچنين از كل 
تلفات تصادفات ۱8۲0 نفر در مسيرهاي درون شهري 

جان خود را از دست داده اند كه از كاهش 4.۹ درصدي 
نسبت به سال قبل حكايت دارد اما در مقابل 47۲0 نفر 
در محورهاي برون شهري جانباخته اند كه ۳.4 درصد 

افزايش داشته است.
برابر اين آمار مرگ در جاده هاي روستايي نيز 5۱8 مورد 
گزارش شده كه ۱4.۱ درصد افزايش را نشان مي دهد و 
چهار نفر نيزدر مسيرهاي نامعلوم جان خود را از دست 
داده اند. در مرداد س��ال جاري نيز آمار تلفات تصادفات 
۱566 نفر بوده كه در مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل 

كاهش ۱.۱ درصدي دارد.
آمار مصدومان حوادث رانندگي كه به پزش��كي قانوني 
مراجعه كرده اند نشان مي دهد كه پنج ماهه سال جاري 
۱58 ه��زار و 75۹ مصدوم ح��وادث رانندگي به مراكز 
پزش��كي قانوني مراجعه كرده اند كه از اين تعداد ۱۱۳ 
هزار و 508 نفر مرد و 45 هزار و ۲5۱ نفر زن بودند. اين 
آمار نيز در مقايسه با مدت مش��ابه سال قبل رشد 7.4 
درصدي داشته اس��ت. در مرداد ماه نيز آمار مصدومان 
حوادث رانندگي با رشد 5.8 درصدي مواجه بود و از ۳۳ 
هزار و 506 نفر در مرداد ماه س��ال گذشته به ۳5 هزار و 

457 نفر در مرداد امسال رسيد.
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ايرانشهر 13 راهوشهرسازي
بازرسان پنهان با فساد احتمالي 

در شهرداري مقابله مي كنند

تعیین سرپرست سازمان نظام 
مهندسی ساختمان کشور

هشدار نسبت به کاربرد مصالح 
اشتعال پذیر در نماي ساختمان

ش��هردار تهران گفت: در س��ازمان هاي شهرداري 
بازرسان پنهان دارم و بنا دارم با شدت با فسادهاي 
احتمالي مقابله كنم. افرادي كه احتماالً مرتكب فساد 
مي شوند بدانند كه به زودي سراغشان خواهيم آمد.

به گزارش مهر، س��يد محمدعلي افشاني شهردار 
تهران به برنامه س��وم توسعه ش��هر تهران اشاره و 
عنوان كرد: اين برنامه به شوراي شهر رفته است تا 
تصويب شود؛ تفاوت اين اليحه با برنامه دوم توسعه 
در اين اس��ت كه تمام مواد آن طوري طراحي شده 
اس��ت كه قابليت اجرا دارد. در واق��ع، اين برنامه از 
آن برنامه هايي نيس��ت كه صرفًا براي نگه داري در 
كتابخانه مناسب باشد. ش��خصًا تعدد مواد برنامه 
 را از ۲۰۰ ماده به ۹۱ ماده رس��اندم و برنامه اي ارايه 
داده ايم كه مي توان در انتها عملي ش��دن تك تك 

مواد آن را مورد ارزيابي قرار داد.
وي همچنين بر مقابله با فساد در شهرداري تاكيد 
كرد و گفت: بارها گفته ام كه وقتي در سازماني فساد 
باشد ديگر نبايد انتظار توسعه از آن سازمان داشت 
فس��اد پايه هاي سازمان را ويران مي كند و ما بايد با 
آن مقابله كنيم، البته يكي از راه ها هوشمندسازي 
اقدامات است. ش��هرداري تهران نمي خواهد براي 
خود حق و قدرت چانه زني در اموري مانند صدور 
مجوز داشته باشد، صدور مجوز بايد هوشمند شود 
و متقاضي بدون حضور در ش��هرداري با محاسبه 
دقيق اطالعات محل س��اخت و س��از خ��ود تمام 
فيش ها و عوارض مربوطه را پرداخته و مجوز خود را 
دريافت كند.افشاني بر كاهش هزينه هاي تشكيالت 
ش��هرداري و صرفه جوي��ي در هزينه ه��ا تاكيد و 
تصريح كرد: معتقدم به راحتي مي توانيم ۳۰ درصد 
هزينه هاي خود را كاهش دهي��م و اين اتفاق بايد 
بيفتد. يكي از مواردي كه بر آن تاكيد دارم اقتصادي 
كردن فعاليت هاي فرهنگي است. تمامي بخش ها 
در شهرداري براي فعاليت خود طلب پول مي كنند 
در حال��ي كه من اعالم كرده ام كه تا ش��هريور پول 
مي دهم از مهرماه به راحتي نمي توانيد از شهرداري 

پول دريافت كنيد.

وزير راه و شهرسازی به محمدرضا جواهری تفتی 
ماموريت داد تا زمان انتخاب رئيس جديد سازمان 
نظام مهندسی ساختمان کش��ور، سرپرستی اين 

سازمان را بر عهده بگيرد.
به گزارش ايرنا، عباس آخوندی، هفتم مهرماه پروانه 
اش��تغال به کار مهندس��ی فرج اله رجبی، رئيس 
سازمان نظام مهندسی را به دليل تخلفات گزارش 

شده، تعليق کرد.
آخوندي همچني��ن امين مقومی را به عنوان عضو 
اصلی ش��ورای مرکزی س��ازمان نظام  مهندسی 

ساختمان کشور انتخاب کرد.
گفتني اس��ت چند روز پيش حام��د مظاهريان، 
معاون وزير راه و شهرسازی در نامه ای به آخوندی، 
ضمن ارائه تخلفات ۳۹ صفح��ه ای فرج اهلل رجبی 
به وزير راه و شهرس��ازی طی درخواس��تی نوشته 
بود: »نحوه عملکرد ايش��ان از طرفی موجب بروز 
ب��ی نظمی در انجام وظايف مهندس��ی ش��ده و از 
طرفی ديگر هم موجب تج��ری متخلفان و بروز و 
توسعه تخلفات و فساد در اين بخش و سازمان های 
اس��تان ها می ش��ود.« اما بركناري رييس سازمان 
نظام مهندس��ي از سوي آخوندي با واكنش رئيس 
سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران روبرو شد؛ 
احمد خرم با بي��ان اين که آخوندی در وزارت راه به 
پايان کار رسيده است، گفت: وزارت راه و شهرسازی 
در بحث جانمايی ۱۲۷ برج روی گسل در تهران به 
اين رسيده که ش��هرداری تخلف کرده اما فقط به 
ارائه گزارش محرمانه در دولت اکتفا کرده اس��ت.

خرم ادامه داد: برداش��ت من اين اس��ت که وزارت 
راه و شهرس��ازی به اين رس��يده است که سازمان 
نظام مهندسی س��اختمان يک معاونت وزارت راه 
باشد.البته آخوندي عالوه بر تعليق پروانه اشتغال 
 به كار رييس سازمان نظام مهندسي كل كشور، در 
نامه اي به معاون مس��كن و س��اختمان خود اعالم 
كرد كه مدرك تحصيلي رييس سابق سازمان نظام 
مهندسي جعلي اس��ت و از او خواس��ت كه به اين 
موضوع رس��يدگي كند. در اين ميان سيد مهدی 
هاش��می در واکنش به ادع��ای آخوندی مبنی بر 
جعلی بودن مدرک تحصيلی اش نوش��ت: بديهی 
است اينگونه ترورهای شخصيت درآستانه انتخابات 
نظام مهندسی، نشان از ميزان تقيدتان به »اخالق 

حرفه ای« است.

معاون مرکز تحقيقات راه، مس��کن و شهرس��ازی 
گفت: اگر محصوالت اس��تفاده شده در نما، ايمنی 
الزم در برابر آتش را داشته باشد، آتش از طريق نما 
نمی تواند به طبقات باالتر سرايت کند اما از آنجايی 
که در نما از مواد قابل اشتعال استفاده می شود، اين 
مواد در زمان آتش سوزی ذوب شده و به سمت پايين 
فرو می ريزد؛ از اين رو، پيش��روی آتش در طبقات 

پايين نيز به راحتی صورت می گيرد.
 س��عيد بختياری در گفت وگو با ايسنا در خصوص 
اهميت مصالح به کار رفت��ه در نازک کاری گفت: 
فرض کنيد در يک اتاق يا سالن اجتماع آتش سوزی 
از يک نقطه آغاز می شود و زمانی که آتش گسترش 
می يابد، به ديوار و س��قف سرايت می کند حال اگر 
نازک کاری های س��قف و ديوار در برابر آتش ايمن 

باشد، آتش به راحتی گسترش نمی يابد.
او ادامه داد: اگ��ر نازک کاری ها ايمنی الزم در برابر 
آتش را نداشته باشد، به راحتی آتش از طريق ديوار 
و سقف گسترش می يابد و با توجه به اينکه گازهای 
قابل اش��تعال هم فضا را پر می کند، به يک باره کل 

ساختمان مشتعل می شود.

»تعادل«ازپارلمانشهريپايتختگزارشميدهد
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جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران 4 مصوبه داشت كه 
اصالح وظايف شوراي فني شهرداري تهران و نيز تصويب 
اعمال تحفيف ۷۰ درصدي طرح ترافيك براي آژانس ها 
و وانت بارها از جمله اين مصوبات بود. با موافقت اعضاي 
شوراي اسالمي شهر تهران مقرر شد، آژانس ها و وانت بار 
به شرط ثبت در سامانه شهرداري تهران و ثبت ۳ سند سفر 
و بار برگ مشمول تخفيف ۷۰ درصدي شوند. همچنين 
اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران يك فوريت طرحي را 
به تصويب رس��اندند كه بر اساس آن رسيدگي و بررسي 
برنامه هاي پنج ساله و بودجه ساالنه شهرداري در شوراي 
شهر تهران بر اساس رويه اي مشخص صورت گيرد. طرح 
پيشنهادي علي اعطا، رييس كميته معماري و طرح هاي 
ش��هري ش��وراي ش��هر تهران مبني بر الزام شهرداري 
به ارايه اليح��ه تعيين ماموريت ها و ح��دود اختيارات و 
مسووليت هاي شوراي معماري مناطق نيز در اين جلسه 

تصويب شد.
به گزارش »تع��ادل«، در اين جلس��ه، محمد عليخاني، 
رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران 
درخصوص كسري بودجه شهرداري تذكر داد و گفت: بر 
اساس گزارش عملكرد س��ه ماهه درآمدها و هزينه هاي 
شهرداري تهران، ۲۱۲۵ ميليارد تومان از بودجه مصوب 
امسال محقق شده است، در حالي كه بايد هر سه ماه بالغ 
بر 4 هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان محقق شود كه اگر همين 
روند ادامه داشته باش��د در كل سال با ۳۷ درصد كسري 
بودجه مواجه مي ش��ويم. وي درخواست كرد شهرداري 
گزارش مبسوطي در خصوص اينكه در كدام سر فصل ها 
بودجه پيش بيني محقق نشده به شورا ارايه كند و به دنبال 

راه حل هايي براي تحقق بودجه باشد.

  جبران كسري بودجه احتمالي 
عليخاني در ادامه ۹ راه حل براي جبران كس��ري بودجه 
احتمالي پيش��نهاد كرد و گفت: بازبيني طرح تفصيلي 
و جامع و براي اعطا مجوز س��اخت با لحاظ همه جوانب 
فني و مهندس��ي، ايجاد انگيزه و مش��وق براي كس��اني 
كه به ش��هرداري بدهكارند، تالش براي تحقق عوارض 
سوخت هاي فس��يلي، پيگيري مطالبات ش��هرداري از 
دول��ت و نهادهاي نظامي، جنبش كاه��ش هزينه ها در 
ش��هرداري، واگذاري پروژه هاي نيمه تمام شهرداري به 
شهروندان به خصوص پروژه هاي ورزشي نيمه تمام و فراهم 
كردن زمينه اي براي مشاركت، بازبيني بودجه، كاهش 
تصدي گري امور كوچك و واگذاري آنها به شهروندان و 
فعال كردن پروژه هاي مشاركتي جديد و تالش براي حل 
اختالف پروژه هاي مشاركتي گذشته ۹ پيشنهادي است 

كه مي تواند به جبران كسري بودجه كمك كند.
عليخاني در تذكري ديگر با اش��اره به استنكاف سازمان 

فناوري و ارتباطات از واريز تكاليف درآمدي خود به حساب 
شهرداري گفت: اين سازمان در بودجه مصوب شهرداري 
بالغ بر ۲4۰ ميليارد تومان بودجه دارد. در س��ال گذشته 
اين سازمان ۱۰۵ ميليارد تومان درآمد داشته و هزينه اش 
۵۶ ميلياردتومان بوده با وجود 4۹ ميليارد سود سازمان 

تكاليف خود را در اين رابطه انجام نداده است.
به گزارش »تعادل«، بدهي ۵۲ هزار ميلياردي شهرداري 
تهران كه ميراث ب��ه جا مانده از دوران مديريت اس��بق 
شهرداري تهران است شرايط كار را براي شوراي پنجم و 
مديريت شهري كنوني سخت كرده است. پيشنهادهاي 
۹ گانه عليخاني كه در جلس��ه شورا ارايه كرد، قبال نيز به 
ش��كل جداگانه از زبان كارشناس��ان و مسووالن مطرح 
شده بود . بطور مثال، اولين پيشنهاد شامل بازبيني طرح 
تفصيلي و جامع براي اعطا مجوز ساخت موردي است كه 
بارها كارشناسان و حتي خود اعضاي شورا نسبت به آن 
تذكر داده اند. شرايط امروز تهران به گونه اي است كه نياز 
به تغيير در طرح جامع و طرح تفصيلي احساس مي شود. 
بطور مثال، آسيب شناسي وضعيت باغات و تدوين ضوابط 
با رويكرد صيانت از فضاي سبز شهري و نيز تغيير شرايط 
اعطاي مجوزهاي ساخت و ساز كه عليخاني نيز به درستي 
به آن اشاره كرد، از مواردي است كه در طرح تفصيلي بايد 
مورد بازنگري قرار گيرد. حوزه معماري و شهرس��ازي از 
حوزه هايي است كه نياز به تغييرات و اصالحات بسيار دارد. 
بسياري از كارشناسان معتقدند كميسيون ماده ۱۰۰ كه 
جهت رفع ابهام ها و جلوگيري از تخلفات تشكيل شد خود 

زمينه ساز فساد است و نياز به اصالحات دارد.
طرح تفصيلي براساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع 
شهر ش��كل گرفته و در آن نحوه اس��تفاده از زمين هاي 
شهري در سطح محالت مختلف شهر و موقعيت و مساحت 
دقيق براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي ش��بكه 
عبور و مرور، ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در 
واحدهاي شهري و بسياري جزييات ديگر مشخص شده 
اس��ت. باوجود اين، به نظر مي رس��د افزايش تراكم هاي 
بدون ضابطه نس��بت به طرح تفصيل��ي و تغيير كاربري 
باغات فضاهاي سبز، كاربري هاي آموزشي در كنار عدم 
تحقق ساير سرانه هاي خدماتي طرح تفصيلي نشانگر عدم 
پايبندي كامل به اين طرح است تا جايي كه سال گذشته 
اعضاي شورا طرح »الزام شهرداري به ارايه گزارش ميزان 

تحقق طرح تفصيلي شهر تهران« را تصويب كردند.
در خصوص پيشنهاد دوم مبني بر ايجاد انگيزه و مشوق ها 
براي كس��اني كه به ش��هرداري بدهكارند، ارايه تخفيف 
به بدهكاران مي تواند راه حل مناس��بي باش��د. واگذاري 
پروژه هاي نيمه تمام شهرداري به شهروندان نيز مصداق 
استفاده از توان و سرمايه بخش خصوصي است. شهرداري 
تهران چه در دوره نجفي و چه در دوره مديريت افشاني بر 
استفاده از ظرفيت بخش خصوصي تاكيد داشته و دارند 

و چنانچه ش��هرداري بتواند اعتماد ش��هروندان را براي 
همكاري جلب كند شاهد اتفاقات خوبي درشهر خواهيم 
بود. البته به نظر مي رسد شهرداري تا زماني كه مطالبات 
پيمانكاران را نپ��ردازد، در اين زمينه موفقيتي كس��ب 
نخواهد كرد.»بازبيني بودجه« يكي ديگر از پيشنهادهاي 
مطرح ش��ده توسط عليخاني اس��ت كه قطعا بايد انجام 
شود. هر چند بودجه سال جاري ش��هرداري تهران ۱۷ 
هزار و ۵۰۰ميلياردتومان مصوب ش��ده است اما به دليل 
بدهكاري هاي شهرداري به بانك ها و پيمانكاران، تعداد 
زياد نيروهاي انساني كه بايد تعديل شوند، تغيير شرايط 
اقتصادي كش��ور در چند ماه اخير و افزايش چند برابري 
نرخ ارز لزوم بازنگري بودجه احساس مي شود.۹ پيشنهاد 
مطرح شده توسط رييس كميسيون حمل و نقل شوراي 
شهر چنانچه از سوي مسووالن جدي گرفته شود و براي 
اجرايي كردن اين پيش��نهادها برنامه ريزي ش��ود نتايج 

مثبتي در دراز مدت خواهد داشت.

  شهرداري به مفاد طرح تفصیلي پایبند باشد
در جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران محمد ساالري 
رييس كميسيون شهرسازي و معماري شورا خواستار لغو 
تمامي بخشنامه هاي مغاير مفاد طرح تفصيلي و پايبندي 

شهرداري تهران به مفاد اين طرح شد.ساالري در تذكري 
به ش��هردار تهران با اشاره به بخش��نامه هاي مغاير طرح 
تفصيلي شهر تهران كه هنوز هم در مناطق مالك عمل 
است، گفت: زماني كه ما تصميمات مغاير طرح تفصيلي را 
احصا و شناسايي مي كنيم و چرايي آن را مي پرسيم، آنها 
در پاسخ به ما، به بخشنامه هاي مغاير با طرح تفصيلي كه در 

دوره گذشته ابالغ شده است، اشاره مي كنند.
وي تصريح كرد: زماني كه طرح تفصيلي ابالغ شد با توجه به 
اينكه محدوده هاي طرح تفصيلي بطور كامل تدقيق نشده 
بود، معاونت شهرسازي و معماري يكسري بخشنامه هايي 
را به صورت ستادي ابالغ كرد كه در دوره گذشته با پيگيري 
كميسيون شهرسازي و معماري اين ۱۱۰۰ بخشنامه لغو 
ش��د اما بعد از مدتي مجدداً ساري و جاري شد.نظارت بر 
عملكرد ش��هرداري در اجراي ط��رح تفصيلي و احصاي 
مواردي از تخلفات و انعكاس آن به ش��هرداري به صورت 
مستمر توسط كميسيون شهرسازي و معماري در حال 

انجام است.
اين عضو ش��وراي ش��هر تهران افزود: قريب به اتفاق اين 
تصميمات، مغاير با ضوابط م��الك عمل طرح تفصيلي 
ابالغي سال ۹۱ است و استناد به اين مصوبات، صرفا جهت 
توجيه تخلفات و فاقد وجاهت قانوني است.ساالري با اشاره 

به گذشت ۶ سال از اجراي طرح تفصيلي و پايش مكرر آن 
توسط ش��هرداري تهران اين سوال را مطرح كرد كه چرا 
اصالح مواردي از اين دس��ت تاكنون در مراجع قانوني از 
جمله كميس��يون ماده ۵ پيشنهاد و به تصويب نرسيده 
است؟ از اين رو ضرورت دارد شهرداري تهران  ضمن ملغي 
كردن اينگونه بخش نامه ها و صورتجلس��ات نس��بت به 
اجراي صريح مفاد طرح تفصيلي شهر تهران اقدام كند و 
هيچ بخشنامه و صورتجلسه اي به جز مفاد طرح تفصيلي، 

مالك عمل نباشد.

  فرصتي كه از دست رفت
همچنين محس��ن پورس��يدآقايي، معاون حمل و نقل 
شهرداري تهران در حاشيه جلسه شورا در جمع خبرنگاران 
خب��ر داد كه فرصت اس��تفاده از ۱۳۰۰ ميلي��ارد اوراق 

مشاركت براي مترو از دست رفت.
پورسيدآقايي توضيح داد: بانك مركزي مجوز الزم براي 
بخشي از اين اوراق را به ما داد اما چون شهرداري نتوانست 
وثيقه م��ورد نياز بانك ها را فراهم كن��د بنابراين بانك ها 
از انتش��ار آن خ��ودداري كردند. اي��ن اوراق ديگر امكان 
تحققش در بودجه ۹۷ و ۹۸ نيست و در سال آينده دوباره 

پيگيري مي شود.

ورودتاكسيهايموبايليبهفرودگاهامام)ره(ممنوعشدكاهشسهموامازهزينهمسكنبهكمتراز۲۰درصد
مشاور وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه سهم وام از قيمت 
مسكن به كمتر از ۲۰ درصد رسيده، خواستار تخصيص 
خط اعتباري ۲۵ هزار ميليارد توماني از سوي بانك مركزي 

به بخش مسكن شد.
به گزارش مهر، محمدهاش��م بت ش��كن اظهار كرد: در 
شرايط متعارف اقتصادي قرار نداريم و در يك سال گذشته 
براساس آمار بانك مركزي قيمت آپارتمان در شهر تهران 

۷4 درصد افزايش داشته است.
او ادامه داد: عالوه بر رشد قيمت مسكن، افزايش هزينه هاي 
خانوار و كاهش ق��درت خريد موجب ش��ده طرح هاي 
مسكني كه از سال ۹۲ اجرا شد بالاثر شود و سهم تسهيالت 

از قيمت مسكن به زير ۲۰ درصد برسد.
اظهارات مشاور وزيرراه و شهرسازي درباره كاهش پوشش 
وام هاي خريد مسكن به كمتر از ۲۰ درصد به معناي اين 
است كه وام ۱۶۰ ميليون توماني زوجين تنها كفاف۲۰ 
درصد از هزينه خريد يك خانه ۱۰۰ متري با احتس��اب 

متري ۸ ميليون تومان در شهريورماه را مي دهد.
همچنين با ۱۶۰ ميليون تومان وام خريد مسكن، در سال 
۹۶ يك متقاضي مي توانست 4۰ مترمربع خانه خريداري 
كند )با احتس��اب ه��ر مترمربع 4 ميلي��ون تومان بطور 
متوس��ط( و در سال ۹۵، حدود ۵۰ متر مربع از يك واحد 
مسكوني را بخرد )با احتساب متري ۳.۵ ميليون تومان( .

 البته ناگفته نماند كه تا پيش از سال ۹۲ وام مسكن تنها 

۷ درصد از هزينه يك خانه را تأمين مي كرد اما با افزايش 
سقف و نوع تسهيالت پرداختي به خريداران اين ميزان 

به ۵۰ درصد رسيد.
بت شكن تصريح كرد: مساله اصلي كشور در حوزه اقتصاد 
نقدينگي غيرمولد و عامل رشد نقدينگي افزايش پايه پولي 
است كه مهم ترين عامل افزايش پايه پولي بدهي بانك ها به 

بانك مركزي به شمار مي رود.
مش��اور وزير راه و شهرسازي در امور پولي و بانكي با ارايه 
پيشنهادي براي مدل تامين مالي مسكن گفت: با توجه به 
پايين آمدن قدرت خريد بايد منابع را اهرم سازي كنيم و 
ساالنه به ۵۰ هزار واحد با تسهيالت ۱۰۰ ميليون توماني 
با دو سال امهال و بازپرداخت ۱۰ ساله با نرخ ۹ درصد وام 

پرداخت كنيم.
او افزود: در سال ۹۲ با نا اطميناني هايي نسبت به وضعيت 
اقتصاد كالن مواجه بوديم و نرخ رش��د اقتصادي منفي 
و تورم 4۰ درصد را داش��تيم و حباب بخش مس��كن در 
س��ال هاي ۹۰ و ۹۱ و ورود بخش مس��كن به دوره ركود 

را شاهد بوديم.
مشاور وزير راه و شهرسازي در امور پولي و بانكي يادآورشد: 
سال ۹۲ بدون اينكه اصالحات اساسي در ساختار پولي و 
اقتصاد كشور صورت گيرد شاخص هايي مثل تورم به دليل 

شكل گيري انتظارات مثبت مهار شد.
بت شكن اظهاركرد: در آخر س��ال ۹۲ اقداماتي از قبيل 

تبديل اضافه برداش��ت بانك عامل بخش مسكن به خط 
اعتباري كه با همراهي بسيار خوب بانك مركزي انجام شد 
و همچنين افزايش تسهيالت از ۲۰ به ۳۵ ميليون تومان و 

براي زوجين به ۵۰ ميليون تومان انجام شد.
به گفته مشاور وزيرراه و شهرس��ازي، اما به دليل جذاب 
بودن نرخ س��ود س��پرده و همچنين اميدواري مردم به 
كاهش قيمت مسكن كه موجب مي شد خريد را به تعويق 
بيندازند در سال هاي ۹۲ و ۹۳ استقبال زيادي از تسهيالت 

مسكن نشد.
او ادام��ه داد: در گام هاي بعدي با ايجاد ثبات نس��بي در 
اقتصاد و همراهي بانك مركزي و بانك عامل بخش مسكن 
اقداماتي همچون تقويت منابع مالي بانك با امهال ۱۰ ساله 
خطوط اعتباري، كاهش سپرده قانوني صندوق ممتاز، 
راه اندازي صندوق مس��كن يكم، افزايش س��رمايه بانك 
عامل بخش مس��كن و افزايش سقف تسهيالت مسكن 
صورت گرفت و بانك توانس��ت بدون اضافه برداش��ت از 
بانك مركزي، وام مسكن با سود تك رقمي پرداخت كند.

بت شكن در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه امروز 
مش��كل اصلي كش��ور پيش بيني ناپذيري بازار ناشي از 
عدم قطعيت است، گفت: در شرايط ملتهب اقتصادي و 
بي اعتمادي نسبت به سياست هاي پولي نمي توان براي 
بخش مسكن بطور جداگانه سياست گذاري كرد و تامين 

مالي انجام داد.

مديرعامل شركت شهر فرودگاهي امام خميني )ره( اعالم 
كرد: با وجود شرايطي كه براي تاكسي هاي اينترنتي در 
اين فرودگاه در نظر گرفته ش��د، آنها نسبت به همكاري 
با فرودگاه اق��دام نكردند؛ بنابراين از اين پس حضور اين 
تاكسي ها در فرودگاه ممنوع است و تالش مي كنيم اجازه 

فعاليت به آنها ندهيم.
اظهارات جديد مديرعامل ش��ركت ش��هر فرودگاهي 
امام خميني )ره( مبني بر ممنوعيت ورود تاكسي هاي 
اينترنتي به ف��رودگاه امام )ره( درحالي اس��ت كه او در 
ارديبهشت ماه از آغاز رسمي مذاكرات براي حضور اين 
نوع از تاكس��ي ها خبرداده بود و چن��دي بعد هم مجوز 
حضور اين تاكس��ي ها را با رعايت مق��ررات خاص صادر 
كرد، اما هم اكنون از ممنوعيت ورود اين تاكسي ها سخن 

به ميان مي آورد.
 به گزارش ايسنا، شهرام آدم نژاد اظهار كرد: در حال حاضر 
حدود ۱4۰۰ تاكسي در فرودگاه داريم، اين در حالي است 
كه روزانه به ۸۰۰ مسافر خدمت رساني مي شود. اين به 
معناي آن است كه حتي براي تاكسي هايي كه رسما در 
فرودگاه هستند هم بايد شرايطي تعريف شود كه بتواند 

خدمت رساني كند.
ب��ه گفت��ه او، در ف��رودگاه ام��ام خمين��ي )ره( 
برنامه ريزي هاي��ي ص��ورت گرفت��ه ب��ا حداق��ل توان 
تاكس��ي ها بطور كامل اس��تفاده ش��ود و از اين رو، ورود 

تاكس��ي هاي اينترنتي و پالك هاي ش��خصي كه قصد 
جابه جايي مس��افران را دارن��د، نبايد ادام��ه پيدا كند.
 مديرعامل شركت ش��هر فرودگاهي امام خميني )ره(

 با بيان اينكه تالش مي ش��ود ظرف ي��ك تا دو ماه آينده 
مشكالت مربوط به تاكسي هاي فرودگاه حل شود، اظهار 
كرد: شركت شهرفرودگاهي براي تاكسي ها مسيرهاي 
مشخصي تعريف كرده است و حتي يك افزايش قيمت 

هم در سال جاري اتفاق افتد.
 آدم نژاد با اشاره به طراحي اپليكيشن فرودگاه امام خميني )ره(،

 ادامه داد: در اين اپليكيشن كه به زودي و با حضور وزير 
راه و شهرسازي رسما به بهره برداري مي رسد، تالش شده 
تمام نيازهاي مسافر در نظر گرفته شود و براي آنها امكاناتي 
در نظر گرفته ايم كه از طريق آن نيازهاي آنها بطور كامل 
برطرف شود.ترمينال سالم هم موضوع ديگري است كه 
آدم نژاد به آن اشاره مي كند. به نظر مي رسد اين ترمينال 
كه دوسال پيش قرار بود افتتاح شود همچنان خبرساز 
است، او درباره آخرين وضعيت ساخت ترمينال »سالم« 
گفت: اين ترمينال در طول ماه هاي گذشته بدون وقفه 
مراحل ساخت خود را طي كرده و طبق زمان بندي فني 
به پيش مي رود و خوش��بختانه با كمك گمرك و ساير 
نهادهاي مربوطه تجهيزات الزم براي ساخت اين ترمينال 
وارد فضاي فرودگاه شده و اقدامات الزم انجام مي شود تا 
در كوتاه ترين زمان اين ترمينال مهم به بهره برداري برسد.
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   ارسال سومین نامه شورای شهر تهران به روحانی
سومين نامه اعضاي شوراي شهر تهران به رييس جمهور 

با موضع بافت فرسوده نوشته شده است.
به گزارش مهر، اعضاي شوراي ش��هر تهران پس از دو 
نامه با موضوع نوس��ازي حمل و نقل عمومي و پيگيري 
بند ق، سومين نامه را با موضوع بافت فرسوده به نگارش 
درآوردند. در متن اين نامه آمده است: مجموعه مديريت 
شهري تهران در راستاي تسهيل و تسريع روند نوسازي 
بافت هاي فرسوده شهر و بر اساس مفاد ماده ۱۶ قانون 
ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، و ماده 4۶ 
آيين نامه اجرايي آن مبني بر بخش��ودگي حداقل ۵۰ 
درصد از عوارض صدور پروانه از س��وي شهرداري ها و 
پرداخت آن توسط دولت، متعاقب ابالغ مصوبه تشويق 
مالي مالكين و س��رمايه گذاران در تجميع و نوس��ازي 
پالك ه��ا و واحدهاي واقع در بافت فرس��وده توس��ط 
شوراي اسالمي شهر تهران از سال ۱۳۸۸ اقدام به اعمال 
تخفيف در عوارض صدور پروانه ه��اي صادره در بافت 
فرسوده نموده و بر اس��اس گزارش هاي واصله تا پايان 
مرداد ماه ۱۳۹۷، مجموع كل اين تخفيفات رقمي بالغ 
بر ۸4۵ ميليارد تومان بوده كه از مبلغ مذكور، قريب به 
۵۶۲ ميليارد تومان، طي نامه اداره كل راه و شهرسازي 
استان تهران خطاب به شركت باز آفريني شهري ايران، 
به منظور تاديه آن به ش��هرداري ته��ران، اعالم و مورد 

تاييد قرار گرفته است.

پرداخت مطالبات شهرداري ها ناشي از اجراي ماده 
قانوني صدرالذكر، بر عهده دولت محترم بوده و اين 
امر مجددا در ماده ۱۶ آيين نامه اجرايي برنامه ملي 
بازآفريني پايدار شهري از تصويب نامه  ۱۰خرداد ۹۷ 
هيات محترم وزيران، مورد تاكيد قرار گرفته است؛ 
مزيد استحضار، از كل مطالبات شهرداري تهران بابت 
اعمال تخفيفات عوارض صدور پروانه در بافت هاي 
فرسوده، تاكنون صرفا كارسازي و پرداخت )يكصد و 
نه ميليارد و يكصد و هفتاد و سه مليون ريال( با اخذ 
تاييديه اداره كل راه و شهرس��ازي اس��تان تهران و 
موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در قالب اوراق 

خزانه اسالمي صورت گرفته، 
 نظر ب��ه مراتب ف��وق و ب��ا عنايت ب��ه رويكردهاي 
دولت محترم و ش��هرداري تهران در خصوص ارتقاء 
وضعيت زيست پذيري ممات و همين جهت تامين 
س��رانه هاي خدمات��ي، بهبود كيفي��ت عرصه هاي 
عمومي و ارتقاء كيفيت زندگي ساكنان محدوده ها 
و محالت هدف نوس��ازي و بازآفريني ش��هري، در 
چارچوب س��ند و برنامه ملي باز آفريني ش��هري و 
همچنين ماده ۵۹  برنامه شش��م توس��عه كش��ور، 
خواهش��مند اس��ت در خصوص جب��ران مطالبات 
شهرداري تهران با هدف مساعدت در تحت دستور 
 كار هاي ملي بازآفريني، دس��تور اقدامات مقتضي را 

مبذول فرماييد.

   هزینه كرد 800 میلیون توماني براي تهیه اسناد 
پشتیبان برنامه سوم توسعه

معاون شهردار تهران از هزينه كرد ۸۰۰ ميليون توماني 
براي تهيه اسناد پشتيبان برنامه سوم توسعه شهر تهران 

خبر داد.
به گزارش ايسنا حجت اهلل ميرزايي در تشريح ويژگي هاي 
برنامه  پنج س��اله سوم شهرداري تهران گفت: در فرآيند 
تدوين برنامه س��وم تراكم نيروي انس��اني، بدهي هاي 
بزرگ و همچنين تعهدات بزرگ ۳۵ هزار ميليارد توماني 
شناسايي ش��د و وضعيت عملكردي شهرداري در نقطه 
شروع به كار شوراي پنجم مشخص شد. بخش مهمي از 
برنامه سوم تحليل عوامل وضع موجود و همچنين ترسيم 

مسير وضع مطلوب بوده است.
مع��اون برنامه ريزي، توس��عه ش��هري و امور ش��وراي 
شهرداري تهران در تشريح ويژگي هاي برنامه پنج ساله 
سوم گفت: اين برنامه يك برنامه هسته اي است يعني از 
حيث بررس��ي و تحليل وضع موجود جامعيت بسياري 
دارد و متمركز ب��ر حوزه هاي اصل��ي راهبردي مصوب 

شوراي شهر تهران است.
وي افزود: ش��ورا از اس��فندماه سال گذش��ته مصوبه اي 
اب��الغ كرد كه در آن ۷ زمينه اصلي ب��راي تدوين برنامه 
ش��امل كاهش آلودگي هاي زيس��ت محيطي، كاهش 
ترافيك، كاهش نابرابري هاي فضايي، كاهش آسيب هاي 
اجتماعي، صيانت از باغ ها و بافت هاي تاريخي، بازسازي 

ماليه شهري و بهبود حكمروايي شهري و هوشمندسازي 
در آن مد نظر قرار گرفته است.ميرزايي با تاكيد بر اينكه 
بهبود حكمروايي ش��هري يكي از وجه تمايزهاي برنامه 
۵ ساله سوم توسعه است افزود: شهرداري همه رفتارها و 
پروژه هاي امتيازآور را بايد تا پايان برنامه سوم به صورت 
شفاف در معرض ديد شهروندان قرار دهد. پيش بيني هاي 
چند گانه اي براي مش��اركت ش��هروندان در اداره امور 
ش��هر در اين برنامه مد نظر قرار گرفته است.نيمي از ۹۱ 
حكم پيشنهادي برنامه به اصالح ساختار سيستم هاي 
ش��هرداري تهران اختصاص پيدا كرده به شكلي كه در 
اين برنامه برنامه ريزان به همان ميزان كه شهر براي آنها 
مهم است، اصالح ساختار شهرداري نيز مورد توجه آنان 

قرار گرفته است.
وي در حوزه ايمني و امنيت و آنچه كه در برنامه پنج ساله 
سوم مد نظر قرار گرفته ش��ده است گفت: آتش سوزي، 
زلزله، سيل، نشس��ت ها و فروريزش ها در شهر تهران به 
عنوان حوادث شهري در نظر گرفته شده و ۱۰ حكم از اين 
برنامه به اين حوزه اختصاص پيدا كرده است. قطعا تجهيز 
سازمان آتش نشاني و سازمان مديريت بحران شهر تهران 
در برنامه ۵ س��اله سوم پيش بيني ش��ده است. در حوزه 
مقابله با آلودگي هوا ملزم ش��دن خودروهاي شهرداري 
تهران به دريافت معاينه فني، نوسازي ناوگان اتوبوسراني 

و موارد متعددي در برنامه پيش بيني شده است.
ميرزايي تاكيد ك��رد: در فعاليت اصلي ب��راي مديريت 

 منابع مالي پيشنهاد داده شده است كه افزايش درآمدها 
در نظر گرفته شود و براي كاهش هزينه ها نيز برنامه هايي 
پيش بيني شده است. در حال حاضر تقاضا براي ساخت 
و س��از و صدور پروانه در ش��هر تهران كاهش پيدا كرده 
لذا شهرداري ناچار اس��ت كه به سمت جايگزين كردن 
درآمدهاي پايدار حركت كند. همچنين از محل جذب 
س��رمايه گذاري خصوصي و مشاركت بخش خصوصي 
نيز منابع درآمدي براي شهرداري تهران در برنامه سوم 

پيش بيني شده است.
وي درب��اره ضمانت هاي اجرايي برنامه ۵ س��اله س��وم 
گفت: آنچه در احكام قانون��ي و ضمانت هاي اجتماعي 
آمده اس��ت مي تواند ضمانت اجرايي اين برنامه باش��د. 
شوراي شهر موظف اس��ت به صورت دايم بر چگونگي 
عملكرد، نظارت داشته باشد و آنچه در احكام پيش بيني 
ش��ده و در فصل ۱۱ برنامه آمده است، شهرداري تهران 
موظف ش��ده هر ۶ ماه يك بار گزارش عملكرد برنامه را 
ارايه كند و گزارش هاي س��اليانه و همچنين اصالحات 
احتمالي مورد نياز به شوراي شهر تهران پيشنهاد شود. 
اما مهم ترين نظارت و بهترين آن شهروندان و رسانه ها 
به عنوان چشم بيدار مردم هستند كه مي توانند هر روز از 
مديران شهري در مورد آنچه كه در برنامه متعهد شده اند 
پرسش كنند.ميرزايي تاكيد كرد: ۸۰۰ ميليون تومان 
هزينه اي اس��ت كه براي اسناد پشتيبان در تدوين اين 

برنامه صرف شده است. 

در شهر



صنعت،معدن و تجارت14اخبار
شرايط جديد صدور كارت 

بازرگاني 

تشكيل سامانه مقررات تجاري 
در وزارت صنعت 

خبري از گشايش در توليد نيست

 اوراسيا  
مشتاق گسترش  تجارت با ايران 

ايس�نا| درپي تخل��ف برخي تجار در اس��تفاده از 
كارت هاي بازرگان��ي، اتاق بازرگاني اي��ران اقدام به 
افزايش شرايط براي صدور كارت هاي بازرگاني جديد 
و همچنين بازنگري كارت هاي از پيش صادر ش��ده 
كرده است كه به گفته رييس كنفدراسيون صادرات 
اتاق بازرگاني ايران، احراز هويت مكان فرد متقاضي از 
جمله اين شرايط است؛ بدين معنا كه درخواست كننده 
كارت بازرگاني بايد س��ند اداري ي��ا تجاري فعال در 
تجارت شفاف داشته باشد.  محمد الهوتي اظهار كرد: 
كارت هاي از پيش صادر ش��ده ني��ز در حال پايش و 
بررسي هستند تا سوءاستفاده از كارت هاي بازرگاني و 
از اجاره اي شدن  آنها جلوگيري شود. چنانچه مشخص 
شود، مكان متقاضي كارت بازرگاني در محل تجاري 
اعالم شده، سنديت نداشته و به عبارتي آن ملك سند 
اداري يا تجاري ندارد، كارت بازرگاني تعليق مي شود.

ايرنا| نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را موظف كردند تا به منظور 
ابالغ مقررات تجاري در فرآيندهاي تجارت، سامانه 
مقررات تجاري را در مدت س��ه ماه راه اندازي كند. 
نمايندگان در جلس��ه علني روز گذش��ته مجلس 
شوراي اس��المي، مواد 20 و 21 اليحه اصالح قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز را بررسي و تصويب كردند. 
اين ماده كه با 130 راي موافق، 20 راي مخالف و 10 
راي ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر تصويب 
شد، ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز را موظف كرد تا با 
همكاري وزارتخانه هاي »صنعت، معدن و تجارت« و 
»امور اقتصادي و دارايي«، گمرك جمهوري اسالمي 
ايران، بانك مركزي و ساير دستگاه هاي ذي ربط به 
تشخيص س��تاد از طريق وزارت اطالعات نسبت به 
تهيه، اجراء و بهره برداري از سامانه موضوع اين ماده 
اقدام كند، همچنين كلي��ه مراكز مرتبط با تجارت 
داخلي و خارجي كش��ور، موظف به اراي��ه و تبادل 

اطالعات از طريق سامانه فوق هستند.
نمايندگان همچنين ماده 21 اليحه مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز را ب��ا 135 راي مواف��ق، 10 راي مخالف و 8 
راي ممتن��ع از 200 نماينده حاضر تصويب كردند. 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي همچنين وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را موظف كردند تا به منظور 
ابالغ مقررات تج��اري در فرآيندهاي تجارت نظير 
مقررات مذكور در آيين نامه مقررات صادرات و واردات 
و ضمايم آن، »سامانه مقررات تجاري« را ظرف مدت 
س��ه ماه از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون، ايجاد، 
راه اندازي و بهره برداري كند. نمايندگان همچنين 
اين وزارتخانه را موظف كردند: آخرين مقررات تجاري 
را حداكثر ظرف 24س��اعت به صورت الكترونيكي 
و برخط به كليه دستگاه هايي كه مسووليت اعمال 
مقررات تجاري يا نظارت بر آن را بر عهده دارند از جمله 
سازمان هاي توسعه تجارت ايران و گمرك جمهوري 
اسالمي ايران ابالغ كند و دستگاه هاي مزبور موظفند 
به محض ابالغ، مقررات مذكور را به صورت سامانه اي 
اعمال كند.  نمايندگان همچنين در تبصره 1 ماده 
21 اي��ن اليحه، وزارت صنعت، مع��دن و تجارت را 
مكلف كردند مقررات تجاري مذكور را در اسرع وقت 
جهت اطالع رساني به عموم مردم به طريق مقتضي 
منتشر كند. نمايندگان در تبصره 2 اين ماده تصويب 
كردند: پس از بهره برداري از سامانه موضوع اين ماده، 
الزم االجراء شدن مقررات تجاري منوط به ابالغ در اين 

سامانه و انتشار عمومي آن است.

تس�نيم| ريي��س خانه صنع��ت و مع��دن ايران 
گفت: قيمت ها هر روز در حال تغيير اس��ت در اين 
شرايط چطور مي توان توليد كرد. سيد عبدالوهاب 
س��هل آبادي با بيان اينكه در حال حاضر واحدهاي 
توليدي و توزيعي در بالتكليفي ق��رار دارند، اظهار 
كرد: بدهي سيس��تم بانك��ي از توليدكنندگان هر 
روز سنگين تر مي ش��ود عالوه براين معوقات ساير 
دستگاه ها از جمله تأمين اجتماعي و سازمان ماليات 
امكان فعاليت را از واحدهاي توليدي گرفته است. او با 
بيان اينكه تأمين اجتماعي به خاطر بدهي كارفرمايان 
حاضر به تمديد دفترچه هاي كارگران نيست، افزود: 
امروز م��واد اوليه تولي��د باالتر از رق��م قراردادهاي 
توليدكنندگان است به نحوي كه اكثر قراردادهاي 
توليدي در بالتكليفي قرار دارند. سهل آبادي تصريح 
كرد: قيمت ها هر روز در حال تغيير و در اين شرايط 
اين توليدكنندگان هستند كه  بايد صبوري كرده و 

چشم انتظار ثابت بازار باشند. 

ايرنا | سفير قرقيزستان در ايران با تاكيد بر گسترش 
روابط تجاري بين 2 كش��ور گفت: مجمع اقتصادي 
اوراس��يا عالقه مند به گس��ترش مراودات تجاري با 
جمهوري اسالمي ايران است. »آوازبيك عبدالرزاق 
اف«، در نشس��ت هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي خراس��ان شمالي در 
بجنورد اظهار ك��رد: با توجه به توانمندي و ظرفيت 
باالي جمهوري اسالمي ايران، اين مراودات مي تواند 
در حوزه هاي مختلف برقرار شود. سفير قرقيزستان 
افزود: اميدواريم روابط فرهنگي، بازرگاني و سياسي 
بين دو كشور ايران و قرقيزستان گسترش يابد چرا كه 

ما با هم مشتركات زيادي داريم.
او با بيان اينكه قرقيزستان كشوري آرام و مطمئن براي 
برقراري روابط تجاري است، اظهار داشت: در سال هاي 
اخير حضور سرمايه گذاران خارجي براي فعاليت در 
اين كشور افزايش يافته اس��ت. »عبدالرزاق اف« با 
اشاره به غناي اين كشور از نظر رودخانه هاي جاري و 
منابع فراوان آبي، افزود: شركت هاي ايراني مي توانند 
در زمينه توليد انواع آبزيان و نيز پرورش مرغ و طيور و 

گوسفند در اين كشور به فعاليت بپردازند. 

»تعادل«مخاطراتخريدخودروبااجارهكارتهايمليبهسوداگرانرابررسيميكند

ُكد فروشي در بازار خودرو
تعادل|

بازار ملتهب خودرو بار ديگر دستخوش يك حاشيه جديد 
شده است. در حالي كه چند روزي از پيش فروش محصوالت 
گروه خودرويي ايران خودرو مي گذرد، خبرهايي مبني بر 
بروز تخلف و سوءاستفاده از اس��ناد هويتي در ثبت نام در 
اين طرح به گوش مي رسد. ماجرا از اين قرار است كه برخي 
س��وداگران، با اجاره كارت ملي افراد در مقابل مبالغي كه 
گاه تا چند ميليون تومان هم مي رسد، خودرو را خريداري 
مي كنند و البته اين فرآيند را با دريافت وكالت كلي و بالعزل 
از شخص اجاره دهنده كارت ملي، تكميل مي كنند. اين در 
حالي است كه چند هفته قبل و پيش از اجراي اين طرح در 
شركت سايپا، شروط سه گانه اي براي جلوگيري از سوداگري 
در خريد خودرو اعالم شده بود. بر اين اساس، »خريد تنها 
يك خودرو در سال«، »دارا بودن حداقل 18 سال سن« و 
»عدم امكان فروش خودروي خريداري شده تا يك سال« 
 ش��روطي بودند كه ورود س��وداگران به بازار را چند قفله 
مي كردند. اجراي طرح پيش فروش محصوالت ايران خودرو 
اما ش��روط مازادي را هم به اين سه شرط كلي اضافه كرده 
و فروش خ��ودرو به خريداراني كه مصرف كننده واقعي به 
حساب نمي آمدند، حتي دشوارتر مي كرد. بر اين اساس، به 
عنوان نمونه، شروط »داشتن گواهينامه« و »احراز تأييديه 
سكونت« نيز به شروط قبلي اضافه ش��ده بودند. در عين 
حال، برخي معتقدند سوداگران در مورد بازار خودرو، دقيقا  
به شيوه اي مشابه سوءاستفاده از هويت افراد براي دريافت 
كارت هاي بازرگاني، عمل مي كنند. نكته اما اينجا است كه 
اجاره دهنده اسناد هويتي براي پيش خريد خودرو، دقيقا 
با همان مخاطراتي مواجه خواهد بود كه پيش تر در مورد 
كارت هاي بازرگاني تجربه شده بود. اكنون اما اين پرسش 
به ميان مي آيد كه چرا شروطي تا اين حد سفت و سخت، 
بدون ضمانت اجرايي مانده اند و اينكه كدام نهادها در اين 

زمينه مسوولند؟

  سوداگران در بازار سياه كد ملي
چند هفته پيش و در جريان پيش فروش محصوالت گروه 
خودروسازي س��ايپا، اعالم شده بود كه فروش خودرو در 
اين قالب، مش��روط به احراز سه شرط كلي مي شود تا از 
ورود سوداگران به بازار جلوگيري شود. بر اساس اين سه 
شرط، تنها كساني مجاز به خريد خودرو خواهند بود كه 
»تنها يك بار در س��ال بتوانند خودرو خريداري كنند«، 
»س��ن آنها از 18 سال باالتر باش��د« و البته »تا يك سال 
حق فروش خودرو خريداري ش��ده را نداشته باشند«. بر 
اساس شواهد، اين سه شرط در زمان اجرايي شدن طرح 
پيش فروش سايپا عملياتي شده بودند، اما حاال و در حالي 
كه پيش فروش محصوالت ايران خودرو به ميانه رسيده، 
خبرها حكايت از آن دارند كه پاي سوداگران با دور زدن 
قوانين، به اين بازار هم باز شده است. به اين ترتيب، با آغاز 

طرح پيش فروش محص��والت ايران خودرو بازار خريد و 
فروش كد ملي در سايت هاي اينترنتي رونق پيدا كرده به 
نحوي كه مردم در قبال دريافت مبالغي حاضر به ثبت نام 
خودرو با كد ملي خود براي افراد ديگر هستند. ظاهراً اين بار 
هم دست هايي در كار هستند تا از رسيدن خودرو به دست 

مصرف كننده واقعي جلوگيري كنند.
در اين زمينه، ايران خودرو تمهيداتي را از قبيل ممانعت 
از حضور خريداران محصوالت سايپا در پيش فروش اخير 
اين شركت و نيز واگذاري هر خودرو به تنها يك كد ملي، 
به اجرا گذاشت. همچنين براي تسهيل در روند ثبت نام و 
جلوگيري از هجوم به سايت فروش، اين شركت تصميم 
گرفت روزهاي ثبت نام را براي كدهاي ملي با ارقام سمت 
راست متفاوت، مجزا كند. بر اين اساس، پيش تر اعالم شده 
بود كه متقاضيان كد ملي با رقم س��مت راست اعداد 8 و 
9، به ترتيب در روزهاي هشتم و نهم مهرماه مي توانند در 
اين طرح پيش فروش ثبت نام كنند. نكته جالب در اين 
طرح فروش، »شرط داشتن گواهينامه« و »عدم مالكيت 
خودرو« براي متقاضيان است، به نحوي كه افراد فاقد اين 
دو شرط به هيچ عنوان امكان خريد خودرو در اين طرح را 
ندارند. همين موضوع عاملي شده تا بازار خريد و فروش كد 
ملي در سايت هاي اينترنتي رونق پيدا كند. به عنوان نمونه، 
در يكي از اين آگهي هاي فروش، فردي براي كد ملي خود 
رقم 3 ميليون تومان را پيش��نهاد كرده و اعالم مي كند با 
درياف��ت اين مبلغ بعد از ثبت ن��ام در طرح پيش فروش 
محصوالت ايران خودرو در محضر حاضر شده و خودرو را 
به نام فرد متقاضي خواهد كرد. با اين حال، به نظر مي رسد 
كه اين اقدامات، نتوانسته دالالن را از خريد خودروهاي 
اين شركت در پيش فروش اخير كه تفاوت قيمت آنها با 
بازار، گاهي به باالي 10 ميليون تومان مي رسد منصرف 
كند، بطوري كه هم اينك بازار سياه بر سر فروش كد ملي 
براي ثبت نام در طرح پيش فروش ايران خودرو در فضاي 

مجازي به راه افتاده است.

  از كارت بازرگاني تا پيش خريد خودرو
اما آيا اجراي طرح پيش فروش خودرو در اين قالب، بدون 
توجه به ضمانت اجرايي در برخورد با شيوه هاي احتمالي 
تخلف اساس��ا نقض غرض نبوده است؟ اين موضوع از آن 
جهت اهميت پيدا مي كند كه از جمله شروط پيش خريد 
خودرو در قالب كنوني، عدم امكان فروش خودرو تا يكسال 
و نيز احراز شرايط فيزيكي خريدار )از جمله محل زندگي 
او( بوده اس��ت، شروطي كه ظاهرا س��وداگران به راحتي 
آنها را دور زده اند. رييس اتحاديه صنف نمايش��گاه داران 
و فروش��ندگان خودروي تهران در اي��ن مورد مي گويد: 
سازمان هاي ذي ربط بايد با كساني كه كارت ملي خود را 
براي ثبت نام خودرو اجاره مي دهند و همچنين سايت هاي 
منتش��ر كننده اين آگهي ها، برخورد كنند، ضمن آنكه 

متقاضي��ان اين موضوع دقت كنند ممكن اس��ت از نظر 
حقوقي دچار مشكل شوند. 

اين موضوع اما ظاهرا شباهت هايي با شيوه دور زدن قوانين 
در مورد كارت هاي بازرگاني هم دارد. در همين رابطه سعيد 
موتمني به ايسنا  مي گويد: متاسفانه سال هاست كه با يك 
معضل اجتماعي به نام انجام كار اقتصادي با مشخصات 
و مدارك شناسايي غير، براي دور زدن قوانين و مقررات 
روبرو هستيم. او با بيان اينكه نمونه اخير اين موضوع اجاره 
دادن كارت ملي براي ثبت نام خودرو است، ادامه مي دهد: 
ايران خودرو در اقدامي هوشمندانه براي كوتاه كردن دست 
دالالن و واسطه ها شرط نداشتن خودرو هنگام ثبت نام را 
قرار داد تا خودروها به دست مصرف كننده واقعي برسد اما 

سودجويان به دنبال دور زدن اين موضوع هستند. 
اما سوداگران چگونه قانون را دور مي زنند؟ موتمني در اين 
باره عنوان مي كند: روال معمول در اين موارد اين است كه 
شخص متقاضي اجاره كارت ملي با شخص واگذاركننده 
كارت به دفترخانه اسناد رس��مي مي روند و متقاضي از 
واگذاركننده وكالت كلي و بالعزل براي استفاده از كارت 
ملي مي گيرد. اين در حالي است كه اجاره دهندگان كارت 
ملي بايد آگاه باش��ند كه با ارايه وكال��ت، اين امكان را در 
اختيار شخص متقاضي قرار مي دهند كه ده ها سوء استفاده 

ديگر با استفاده از كارت ملي آنها همچون افتتاح حساب، 
دريافت كارت بازرگان��ي، فرار مالياتي و غيره انجام دهد. 
او ادامه مي دهد: س��ال ها است كه مي ش��نويم برخي از 
تجار با پرداخت مبلغي اندك كارت ملي برخي از افراد را 
اجاره كرده و با اس��تفاده از آن اقدام به واردات كاال كرده و 
ميلياردها تومان فرار مالياتي دارند و در آخر نيز شخص 
اجاره دهنده كارت ملي مس��وول اس��ت. رييس اتحاديه 
صنف نمايشگاه داران و فروشندگان خودروي تهران تأكيد 
مي كند: البته بس��يار بعيد است كه افرادي حاضر باشند 
با كارت ملي فرد ديگري اق��دام به ثبت نام خودرو و واريز 
وجه كنند زيرا در آن صورت حتي در صورت اخذ وكالت، 
سند خودرو به نام ديگري است و ممكن است مشكالت 
حقوقي بسياري ايجاد شود بنابراين هم اجاره دهندگان 
كارت ملي و ه��م متقاضيان متوجه مخاطرات احتمالي 

چنين اقداماتي باشند.

 شروطي كه كارساز نبود
شكل گيري بازار سياه اجاره دادن كد ملي به قصد خريد 
محص��والت خودرويي اما در حالي به وقوع پيوس��ته كه 
از اي��ران خودرو، دس��ت كم روي كاغذ، ف��روش خودرو 
را با ش��روطي چند قفله كرده بود. مش��كل اما احتماال از 

ناحيه نبود ضمانت اجرايي كافي در زمينه هاي حقوقي 
و زيرساختي ايجاد شده است، چرا كه علي القاعده، بايد 
امكان جلوگيري از سوءاستفاده از اسناد هويتي براي خريد 
خودرو، با استفاده از زيرساخت هاي سازمان ثبت احوال يا 

امكانات آنالين قوه قضاييه، فراهم مي شد.
برخي از شروطي كه در بخش��نامه اعالمي ايران خودرو، 
پيش از اعالم آغاز پيش فروش منتش��ر شده بود، به اين 
شرح بودند: »ارايه كد ملي، كد پستي، آدرس دقيق، منطقه 
ش��هرداري محل سكونت و شماره تلفن ثابت و همراه در 
زمان ثبت نام الزامي است«؛ »در صورت ارايه يا درج آدرس 
پستي اشتباه توسط مشتري، كليه تبعات ناشي از صدور 
پالك با كد ش��هر مغاير يا مفقود ش��دن مدارك خودرو، 
به عهده مشتري خواهد بود«؛ »الزم است نمايندگي ها 
درخصوص مشترياني كه اولين بار در ايران خودرو ثبت نام 
كرده اند و براي آنها شماره مشتري جديد ايجاد مي شود 
و مشترياني كه شهر محل س��كونت آنها با محل صدور 
شناسنامه مغاير است تاييديه احراز سكونت را به همراه 
پرونده ثبت نام مشتري به سازمان ارسال كنند« و البته، 
»نمايندگي ها هنگام ثبت نام از مش��تريان در خصوص 
تاييديه احراز س��كونت، عنوان ش��ده در بخشنامه هاي 

اعالمي را مدنظر قرار دهند«
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رونقتوليداولويتدولتصادراتبهعراقنصفشدتوسعه»لجستيك«درسطحمليوجهاني
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بايد به امر لجستيك و 
زنجيره تامين هم در سطح ملي و بنگاهي و هم منطقه اي 
و بين المللي توجه ويژه اي صورت گيرد. به گزارش ش��اتا، 
محمد شريعتمداري در مراسم امضاي تفاهم نامه جايزه 
ملي لجستيك و زنجيره تامين با همكاري دانشگاه اميركبير، 
افزود: نقش و هزينه لجستيك در كشور چند برابر كشورهاي 
پيشرفته دنياست و هم در سطح خرد و هم در سطح كشور 
بنگاه ها گران اداره مي ش��ود، اين درحالي است كه سعي 
شده اين حوزه را از سطح آموزشي و پژوهشي صرف خارج 
و درستاد وزارت صنعت، معدن وتجارت، هماهنگي براي 
تحقق اين هدف ايجاد شود و بدين منظور 12 راهبرد ابالغ 
شد كه يكي از اينها توجه به تجارت الكترونيك و استفاده از 
اين امكان ارزشمند در مجموعه لجستيك تجاري و زنجيره 
تامين كشور بود. او با اش��اره به راه اندازي سامانه مقررات و 
قوانين و سيستم حاكم بر امر صادرات و واردات افزود: اين 
سامانه شفافيت در فرايند تجاري كشور ايجاد و زمينه از بين 

رفتن رانت را فراهم مي كند. 
وزير صنعت، مع��دن و تجارت با اش��اره ب��ه بهره مندي 
استفاده كنندگان از اين امكان تصريح كرد: فرآيند صادرات 
و واردات مبتني بر اين سامانه صورت مي گيرد و بطور طبيعي 

تسهيل و سرعت در تجارت و فعاليت هاي توليد اتفاق مي افتد 
كه اين دو بسياربه هم وابسته اند، از سوي ديگر 85 درصد 
واردات را كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي دربر مي گيرند كه 
طبيعتا در خدمت توسعه كشور است و در اين زمينه براي 
حمايت از توليد مطلوب تر بايد فعاليت هاي لجستيك و 

زنجيره تامين را تسهيل كرد.
ش��ريعتمداري ادامه داد: در همين موضوع استفاده از 
هوش مصنوعي و بيگ ديتا ب��راي فعاليت ها در حوزه 
زنجيره تامين و ساماندهي لجستيك امر مهمي است و 
البته در شركت مگفا كارمقدماتي در اين زمينه صورت 
گرفته تا با حداقل اطالعات، خدمات��ي را ارايه بدهند 
چراكه ممزوج كردن فعاليت هاي نوين و پيشرفته به 
خصوص در حوزه  اي. تي و  اي. سي. تي براي فعاليت هاي 
لجستيكي كمك كننده است.  شريعتمداري با توجه به 
لزوم تغيير حمل و نقل بار از جاده به ريل و ذخيره منابع 
انرژي و توجه به انرژي خورشيدي و بادي و سبز گفت: 
6.5ميليارد دالر سرمايه گذاري براي حوزه فوالد نياز 
هست تا بتوان 110 ميليون تن بار فوالد را از 38 ميليون 
تن فعل��ي از جاده به ريل تغيير داده و ج��ان مردم را از 

حوادث جاده اي نجات داد.

دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق از نصف شدن 
صادرات ايران به عراق درپي اجراي پيمان سپاري ارزي و 

اعتصاب كاميون داران در هفته گذشته خبر داد.
حميد حس��يني عضو هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني 
ايران  در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به كاهش صادرات در 
هفته گذشته گفت: دولت همه صادركنندگان را مشمول 
طرح پيمان سپاري ارزي كرده كه ارز حاصل از صادرات 
را به كشور برگردانند، اما چون عراق هيچ مكانيزمي براي 
برگردان��دن ارز ندارد خيل��ي از صادركنندگان صادرات 
خود را به اين كشور متوقف كرده اند. وي افزود: هم زمان 
كاميون دارها نيز در بعضي مناطق كشور اعتصاب كردند 
كه اين دو عامل در كنار هم باعث شده ميزان صادرات به 
عراق در روزهاي پاياني هفته اول مهرماه، حدود 50 درصد 

كاهش پيدا كند.
حسيني با اشاره به اينكه طرح پيمان سپاري ارزي باعث 
كاهش صادرات شده است، اظهار كرد: نظام بانكي عراق 
هيچ وقت با صادركنندگان كار نكرده اس��ت و عراقي ها 
معموال با ريال از ايران خريد مي كنند، چراكه سيستمي 
براي انتقال ارز ندارند و تغيير اين سيس��تم نيز فرآيندي 

زمان بر است.

مع��اون ام��ور صناي��ع واقتص��ادي وزارت صنعت، 
مع��دن وتج��ارت  گفت: رون��ق تولي��د اصلي ترين 
سياست دولت در حوزه اقتصادي است كه اقدامات 
مهمي در اين راس��تا صورت گرفته اس��ت، در اين 
زمينه بنا داريم با همكاري و مس��اعدت مس��ووالن 
كش��وري و اس��تاني، بان��ك هاي عام��ل و درايت 
توليد كنندگان و صادركنندگان جه��ت بهبود روند  
رو  به رشد  واحدهاي صنعتي راهكارمناسبي درنظر 

بگيريم. 
به گزارش ش��اتا، محس��ن صالحي نيا ط��ي بازديد 
از واحده��اي توليدي اس��تان فارس، با اش��اره به 
هدف گ��ذاري وزارت صنعت، مع��دن وتجارت در 
حماي��ت از واحده��اي توليدي گفت: در راس��تاي 
تامي��ن وتخصي��ص ارز الزم، تامي��ن م��واد اوليه، 
پشتوانه سازي سرمايه در گردش، بازسازي ونوسازي 
واصالح ظرفي��ت در واحدهاي توليدي جهت رونق 
وتوس��عه فعاليت ه��اي اقتصادي در س��طح كالن 

تصميم گيري هاي الزم صورت مي پذيرد.
صالحي نيا در ادامه اظهار كرد: با توجه به تحوالتي 
كه در سطح بين المللي رخ داده دولت در تامين ارز 

حوزه صنعت با برخي محدوديت ها روبه رو شده كه 
طبق اولويت هاي تعريف ش��ده بخش صنعت، براي 
پرداخت ارز مورد توجه قرار گرفته كه قطعا حمايت 
از تولي��د داخلي و توجه به توليد مل��ي مورد تاكيد 
قرار گرفته اس��ت به گونه اي كه خريد ماشين آالت 
و تجهي��زات واحدهاي تولي��دي و كارخانجات در 
اولويت قرار دارد. محسن صالحي نيا افزود: راه اندازي 
واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط نقش مهمي در 
ايجاد ارزش افزوده، اش��تغال و تكميل زنجيره هاي 
مختلف صنعتي براي رس��يدن به كاالهاي مختلف 
در جهت تامين نيازهاي كشور و شكوفايي صادرات 
دارند كه مورد حمايت سياس��ت هاي كالن كشور 
اس��ت. صالحي نيا افزود: طي س��ال هاي اخير تمام 
تالش دولت اين بوده كه تصميم��ات و برنامه هاي 
خود را با مش��ورت بخش ه��اي مختلف اقتصادي و 
صنعتي عملياتي كند تا اين تصميمات از يك منطق 
درست عمومي برخوردار باشد و هيچ واحد توليدي 
منبعث از سياست گذاري هاي گروه كااليي و تامين 
مواد اوليه نبايد در تامين م��واد اوليه با محدوديت 

مواجه شود. 

معاونامورصنايعواقتصاديوزارتصنعت،معدنوتجارتمطرحكردوزيرصنعت،معدنوتجارتتاكيدكرد دبيركلاتاقايرانوعراقخبرداد

ش��دت گرفتن نوس��ان در بازار ارز، گالي��ه فعاالن 
اقتصادی را بيشتر کرده چون دورنمای بازار و ادامه 
کس��ب وکار برايشان دشوار شده اس��ت؛ به گونه ای 
كه رييس فدراس��يون واردات ات��اق بازرگانی ايران 
می گويد افزايش نرخ ارز فاقد منطق اقتصادی است و 
حباب ارز به بالن ارز تبديل شده که عمده آن تابع جو 
روانی است بيش از آنکه تابع مسائل بين المللی باشد.

به گزارش ايس��نا، نرخ دالر در هفته گذشته عمدتا 
صعودی ب��ود و همان ط��ور که پيش بينی می ش��د 
پس از گذش��ت مجمع عمومی سازمان ملل به روند 
صعودی خود ادام��ه داد و بازار ارز بار ديگر دگرگون 
شد که به گفته فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی، 
افزاي��ش نرخ ارز، بخش��ی مربوط به سياس��ت های 
اقتصاد کالن، بخشی مربوط به هيجانات، التهابات و 
تشويش اذهان مردم و بخشی هم بحث های امنيتی 
است که ضرورت دارد با تدبير حاکميت و دولت ثبات 

نسبی ايجاد شود.
البته ب��ازار ارز اين هفته را با کاهش قيمت ش��روع 
ک��رد و کمتر از 1۷ هزار تومان داد و س��تد ش��د اما 
ش��رايط به گونه ای نيس��ت که بازار قابل پيش بينی 
باشد و مش��خص نيس��ت قيمت ها به سمت صعود 

می روند يا نزول.
در همين رابطه فرهاد احتشام زاده رييس فدراسيون 

واردات ات��اق بازرگانی ايران در گفت وگو با ايس��نا، 
اظهار کرد: اتفاقات حال حاضر و نوسانات نرخ ارز تابع 
جو روانی اس��ت بيش از آنکه تابع فضای بين المللی 
باش��د؛ لذا ايج��اد اعتماد در ش��رايط و ج��و روانی 
جامعه می تواند روی نرخ ارز تاثيرگذار باشد، چراکه 
تصميمات نادرست باعث می شود عدم امنيت روانی 
تشديد شود. وی افزود: در وهله اول کشور به امنيت 
روانی نياز دارد. از آنجاکه نتوانسته ايم امنيت روانی را 
به خوبی اجرا کنيم، در بخش هايی از بازار رفتارهای 
هيجان زده  به وجود می آيد که در بخش های مختلف 
منجر به التهابات می ش��ود و اين التهابات روی کل 

جامعه تاثيرگذار است.
اين عضو هي��ات نمايندگان ات��اق بازرگانی ايران با 
تاکيد براينکه موضوعات اقتصادی در حال توس��عه 
هستند، تصريح کرد: مس��ائل اقتصادی، موضوعات 
فرهنگی، اجتماعی و سياسی را تحت تاثير قرار داده 
اس��ت که مدام همديگر را تش��ديد می کنند. نايب 
رييس کميسيون واردات اتاق بازرگانی ايران اظهار 
ک��رد: اگر بخواهيم ي��ک عامل برای بي��ان و توجيه 
آش��فتگی های اقتص��ادی در نظر بگيري��م، طبيعتًا 
تصمي��م غلطی گرفته اي��م؛ چراکه باي��د به صورت 
جامع همه عوام��ل در نظر گرفته ش��ود. همچنين 
نکته مهم که بارها هم در اتاق بازرگانی تکرار ش��ده 

اين اس��ت که نياز ب��ه اتاق جنگ داري��م. اکنون در 
جنگ اقتصادی ق��رار گرفته ايم که اين جنگ بدون 
آنکه منتظر آژير قرمزش باشيم شروع شده و ما هيچ 
زره ای به تن نکرده اي��م و هر روزی که می گذرد اين 
جنگ شدت بيشتری پيدا می کند اما ما هنوز آمادگی 

الزم را نداريم.
احتش��ام زاده افزود: طبيعتًا تا زمان��ی که اين اتاق 
جنگ که بايد تلفيقی از خبرگان واقعی و نه خبرگان 
نمادين باش��د، در حوزه های مختلف شکل نگيرد، 
اتفاق خاصی در جهت بهبود ش��رايط نمی افتد. در 
اين اتاق جن��گ از حوزه های سياس��ی، اقتصادی و 
اجتماعی نيز نياز اس��ت تا کنارهم باشند. تخصص 
ما در ات��اق بازرگانی فق��ط در حوزه اقتصاد اس��ت 
و تخصص سياس��ی، فرهنگی و اجتماع��ی نداريم. 
رييس فدراس��يون واردات ايران تاکيد کرد: از اتاق 
بازرگانی فقط کارشناس��ان اقتص��ادی و خبره های 
اقتصادی می توانن��د در اتاق جنگ حضور داش��ته 
باشند. در کنار اينها نياز است نفرات ديگر هم باشند 
تا با هم به صورت جامع تصميم گيری شود. همچنين 
تصميمات مقطعی نيز نمی توانند تاثير گذار باشند 
و ه��ر چه ديرتر ب��ه اين موضوع توجه ش��ود )اولين 
بار اين موضوع در ارديبهش��ت ماه امسال در جلسه 
هيات نمايندگان اتاق بازرگانی ايران مطرح  و وجود 

اتاق جنگ اعالم نياز ش��ديد ش��د. اکنون پنج ماه از 
اين موضوع گذش��ته اما هنوز اتاق جنگی در سطح 
کالن شکل نگرفته اس��ت( دچار التهابات بيشتر در 

بازار می شويم. 
اين عض��و هيات نمايندگان ات��اق بازرگانی با تاکيد 
براينکه بازار بسيار حس��اس شده است، اظهار کرد: 
امنيت روانی جامعه بسيار تحت تاثير کوچک ترين 
تلنگره��ای مختلف ق��رار گرفته اس��ت.  کمااينکه 
شدت اين تلنگرها به نحوی نيست که بخواهد اثرات 

اينچنينی بر کشور بگذارد.
وی افزود: در حال حاضر به جای واژه حباب از بالن، 
بادکنک و غيره اس��تفاده می ش��ود که درس��ت هم 

هست، چراکه وقتی از منظر اقتصادی شرايط بررسی 
می شود، افزايش و نوسانات ارز فاقد منطق الزم است. 
احتش��ام زاده تصريح کرد: محاس��به قيمت واقعی 
دالر چيزی نيست که ما بتوانيم به عنوان بنگاه های 
اقتصادی بيان کنيم. ما احس��اس خود را بيان کنيم 
که اين بي��ان احس��اس در يک فعالي��ت اقتصادی 
به هيچ وجه درس��ت نيس��ت، چرا ک��ه فعاليت های 
اقتصادی دارای الگوهای مختلف است که اطالعات 
آن فق��ط در اختيار بانک مرکزی ک��ه تامين کننده 

عمده ارز در بازار است، وجود دارد.
نايب رييس کميس��يون واردات ايران اف��زود: بازار 
ارز کامال در اختيار بانک مرکزی و دولت قرار دارد. 

به جای حباب، بالن ارزی داريم!



كوتاه از دنياي انرژي 15 انرژي
 توافق روسيه و پاكستان 

براي انتقال گاز ايران

2 هزار نيروگاه پشت بامي، 
آماده نصب

تسهيل تامين تجهيزات نفتي 
بهرگان

تراز توليد برق كشور مثبت شد

ايلنا| وزارت انرژي روسيه در بيانيه اي اعالم كرد: 
سند همكاري در اجراي پروژه خط لوله دريايي گاز 
از ايران به پاكستان و هند ميان روسيه و پاكستان 

به امضا رسيده است.
به گزارش اس��پوتنيك، وزارت نفت روس��يه از 
امضاي توافقي ميان روس��يه و پاكس��تان براي 
اجراي پروژه خط لوله دريايي از ايران خبر داد. از 
طريق اين خط لوله، گاز ايران به پاكستان و هند 

صادر مي شود.
بر اس��اس اين گزارش، در اين س��ند شركت ها 
و س��ازمان هايي كه در اين پ��روژه حضور دارند 
مشخص شده اند و قرار اس��ت در زمينه توسعه 
مطالعات امكان س��نجي، تعيين مناب��ع اوليه، 

پيكربندي و مسير خط لوله گاز فعاليت كنند.
ايران، پاكس��تان و هند در گذش��ته قراردادي را 
براي انتقال گاز به پاكستان و از خاك اين كشور به 
هند امضا كرده بودند كه به دليل وجود اختالفات 
ديرينه ميان دهلي و اس��الم آباد و نگراني هند از 
امنيت اين پروژه در خاك پاكستان، هند خود را 
از پروژه كنار كشيد و پاكستان نيز به دليل ناتواني 
در تأمين مالي احداث خط لوله گاز در خاك خود، 

از اجراي قرارداد سر باز زد.
برخي كارشناسان معتقدند كه ورود طرف سومي 
مانند روسيه مي تواند به ادامه همكاري ها براي 

انتقال گاز ايران به هند و پاكستان كمك كند.

پ�اون| معاون وزير نيرو و رييس سازمان ساتبا 
با تاكيد بر اينكه دو هزار نيروگاه كيلوواتي باالي 
پشت بامي در كشور در حال نصب است، گفت: 
تا پايان سال آينده چهار هزار نيروگاه كوچك و 
150 تا 200 مگاوات نيروگاه بزرگ تجديدپذير 

در كشور خواهيم داشت.
س��يدمحمد ص��ادق زاده با اش��اره ب��ه فعاليت 
85نيروگاه مگاواتي تجديدپذير در كشور، گفت: 
نيمي از اين واحدها خورشيدي و نيمي ديگر از 

آنها بادي، آبي و زيست توده است.
رييس سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري 
انرژي برق افزود: همين تعداد نيروگاه در كشور 
در حال احداث اس��ت و به س��رعت نيز در حال 
افزايش هس��تند. وي با تاكيد ب��ر اينكه دو هزار 
نيروگاه كيلوواتي باالي پشت بامي در كشور به 
بهره برداري رس��يده است، عنوان كرد: بر اساس 
برآورد صورت گرفته همي��ن تعداد نيروگاه  نيز 
در كشورمان در حال نصب است.  صادق زاده در 
پايان اظهار كرد: در حال حاضر ظرفيت نصب شده 
نيروگاه هاي تجديدپذير به بيش از 650 مگاوات 
رسيده اس��ت و حدود 500 مگاوات نيز در حال 
نصب روي زمين اس��ت كه اميدواريم تا پيش از 
پيك س��ال 98 بتوانيم با تكميل اين نيروگاه ها 
ظرفيت تجديدپذيرها را در كش��ور ب��ه هزار و 

100مگاوات برسانيم.

شانا| رييس سكوي بهرگانسر شركت نفت فالت 
قاره ايران گفت: دفتر پشتيباني از فرآيند تامين 
قطعات و تجهيزات مورد نياز در مناطق عملياتي 
بهرگان و خارك، در يك ماه آينده در شهر اهواز 
راه اندازي مي شود. شاهرخ باحقيقت روز يكشنبه 
)هشتم مهر ماه( در بازديد مديرعامل شركت نفت 
فالت قاره ايران از سكوي بهرگانسر، با اعالم اين 
مطلب، به اقدام هاي انجام شده به منظور بهبود 
محيط زيست نيز اشاره كرد و گفت: با تمهيدات 
انديشيده ش��ده، در س��ال هاي اخير هيچگونه 

آلودگي نفتي در اين منطقه روي نداده است.
وي با اش��اره ب��ه تعمير پم��پ انتق��ال نفت و 
بهينه سازي شبكه آب زدايي، ابراز اميدواري كرد 
كه با شناسايي نقاط ضعف و قوت كار در اين سكو، 
عملكرد بهبود يابد. سكوي بهرگانسر نخستين و 
قديمي ترين تاسيسات نفتي بهره برداري نفت و 
گاز در خليج فارس به شمار مي رود كه عمليات 
راه اندازي و بهره برداري از آن س��ال 1۳۳8 آغاز 
شده است. اين سكو در شمال غربي خليج فارس و 
در فاصله 5۷ كيلومتري منطقه بهرگان در استان 

بوشهر واقع است.

پاون| مديرعامل توانير با اشاره به كاهش 16هزار 
مگاوات مصرف برق كش��ور با گذشت تابستان، 
گفت: عبور از فصل تابستان و كاهش درجه دما 
باعث شده تا توليد برق ما به ميزان قابل مالحظه اي 
باالتر از مصرف باش��د. محمدحسن متولي زاده 
افزود: پيك بار فعلي ما به حدود 42هزار مگاوات 
رس��يده اس��ت كه اين رقم در زمان اوج مصرف 
تابستان به بيش از 58 هزار مگاوات نيز مي رسيد. 
وي تاكيد كرد: با عبور از فصل تابستان و كاهش 
درجه دما مصرف برق در كشور هم كاهش پيدا 
كرده اس��ت و اين امر موجب شده است تا از نظر 
تراز توليد و مصرف در ش��رايطي مثبتي به س��ر 
ببريم. مديرعامل ش��ركت مادرتخصصي توانير 
تصريح كرد: ادامه اين روند باعث ش��ده تا توليد 
برق به ميزان قابل مالحظ��ه اي باالتر از مصرف 
باشد. گفتني است با رسيدن پيك مصرف برق 
هفتم مهرماه به حدود 42 هزار مگاوات ش��اهد 
كاهش 16 هزار مگاواتي مص��رف برق با گذر از 
تابستان هستيم. در اين شرايط تعميرات دوره اي 
نيروگاه ها براي آمادگي پيك بار 98 نيز آغاز شده 
است. ميزان صادرات برق كشور در روز شنبه نيز 
به هزار و 205 مگاوات و ذخيره نيروگاه به بيش از 

۳ هزار و 500 مگاوات رسيده است.

تماس تلفني ترامپ با ملك سلمان براي تاثيرگذاري بر اوپك

يك كارشناس نفت و انرژي مطرح كرد

مديرعامل شركت مهندسي و توسعه گاز خبر داد 

جوش و خروش اياالت متحده براي كاهش قيمت نفت

مساعدت ساختار پيشنهادي اروپا در تداوم صدور نفت ايران

كاهش ريسك توليد گاز  پارس جنوبي با تاسيسات جديد برق

گروه انرژي|
قيمت نف�ت باعث س�ردرگمي ترام�پ، حزب 
جمهوري خواه و واش�نگتن شده اس�ت. از يك 
سو، رييس جمهور اياالت متحده »به هر قيمتي« 
مترصد اس�ت تا صادرات نفت ايران را به »صفر« 
برساند و از س�وي ديگر، او مي خواهد حداقل تا 
روز انتخابات ميان دوره اي اياالت متحده، قيمت 
نفت را پايين آورد. اين دور از انتخابات مي تواند 
آرايش مجلس نمايندگان و س�نا را عليه ترامپ 
تغيير دهد و از قضاي روزگار تاريخ آن تنها 2 روز 
با ش�روع تحريم هاي نفتي اياالت متحده عليه 
ايران فاصله دارد. از همين رو، ترامپ بار ديگر با 
پادشاه عربستان تماس گرفته تا از اوضاع عرضه 
نفت خام اطالع حاصل كند. جوش و خروش براي 
كاهش قيمت نفت و انرژي در جهان تنها به ترامپ 
منحصر نيست به طوري كه وزير كشور امريكا از 
توان اين كش�ور براي رويارويي با روسيه و حتي 
انسداد مس�ير انرژي اين كشور براي باز داشتن 
مسكو از دخالت در بازار نفت خاورميانه خبر داده 
است. اين اخبار در همان روزي منتشر شد كه بازار 
نمي توانست نظر خود را در قابل تغييرات قيمت 
نفت ابراز كند. لذا روز دوشنبه مي توان شاهد بود 
كه واكنش بازار طالي س�ياه ب�ه اين اخبار به چه 

شكل خواهد بود.
  

از نگاه توليدكنندگان نفت خام، بازار بهترين روزهاي 
خود را بعد از مدت ها پشت سر مي گذارد. قيمت برنت 
نسبت به شروع سال ميالدي، 1۷ درصد افزايش يافته 
و نس��بت به همين تاريخ در س��ال پي��ش، 40 درصد 
افزايش قيمت را تجربه كرده اس��ت. رشد قيمت نفت 
خام در س��ال جاري بيشتر به دليل اختالالت متناوبي 
بود كه در طرف عرضه بازار نفت اتفاق افتاد. بعضي از اين 
اختالالت مانند بح��ران اقتصادي و كاهش توليد نفت 
خام در ونزوئال از چندي پيش آغاز شده بود، برخي مانند 
كاهش استحصال ماس��ه نفت در كانادا و كاهش توليد 
ليبي به دليل جنگ داخلي موقتي بود و البته بازگشت 
تحريم هاي نفتي اياالت متحده عليه ايران فشاري است 

كه بازار چند ماهي است با آن سر مي كند. 
همه اين ها باعث سردرد كشورهاي مصرف كننده نفت 
خام شده است. بلندترين صدا در ميان مصرف كنندگان 
نف��ت از آن رييس جمهوري امريكاس��ت. ترامپ براي 
نخس��تين بار در ماه آوري��ل اوپك را ب��راي باال رفتن 
قيمت هاي نفت س��رزنش كرد و حتي پس از آنكه اين 
گ��روه با افزايش توليد در ژوئن موافق��ت كرد، در ژوئن 
مجددأ مواضع خود را تكرار كرد. آن چه عيان است اين 
است كه از توئيت كردن ترامپ عليه اوپك تا فرستادن 
وزير انرژي امريكا، ريك پري، به روسيه و عربستان براي 
رايزني؛ رييس جمهور امريكا هميشه تالش كرده كه با 
فشار آوردن به اين سازمان و متحدانش، قيمت نفت را 

كاهش دهد. 
دونالد ترامپ تنها چند روز بعد از انتقاد صريح در مجمع 
عمومي س��ازمان ملل متحد، در تماسي تلفني با ملك 
سلمان بن عبدالعزيز، پادشاه عربستان سعودي درباره  
اقدامات الزم براي حفظ سطح عرضه نفت خام، ثبات بازار 
نفت، وضعيت اقتصاد جهاني و همكاري هاي استراتژيك 
ميان دو كش��ور بحث كردند. تلويزيون العربيه با اعالم 
اين خبر، در مورد جزئيات صحبت هاي ترامپ و ملك 

سلمان سكوت كرد. كاخ سفيد نيز در مورد اين نشست 
گفت كه دو رهبر درباره »مسائل منطقه اي« با يكديگر 

صحبت كردند. 
ترامپ با اين اس��تدالل كه اوپك قيمت نفت خام را باال 
مي برد، فشار بر اين سازمان را افزايش داده است. اوپك 
و كش��ورهاي متحد آن به رهبري روسيه اما در آخرين 
نشست خود كه روز يك ش��نبه هفته پيش در الجزاير 
برگزار شد، خواسته ترامپ براي كاهش قيمت طالي 

سياه را ناديده گرفتند. 
در هفته گذش��ته ترامپ بار ديگر اوپك، كش��ورهاي 
خاورميانه و قيمت هاي نفت را به باد انتقاد گرفت و اين 
كارتل نفتي را مقصر افزايش قيمت ها دانس��ت. ترامپ 
كشورهايي كه قيمت نفت براي امريكا گران مي كنند 
را همان كشورهايي دانس��ت كه به رايگان از كمك ها 
و حمايت ه��اي نظامي اياالت متح��ده برخوردارند. در 
همين سال گذش��ته ترامپ چندين بار اوپك را به باد 
انتقاد گرفته و حتي شكايت خود را در روز 25 سپتامبر 

به سازمان ملل برد. 
او در نشس��ت س��االنه س��ازمان ملل گفت: »اوپك و 
كشورهاي عضو اوپك مانند هميشه در حال تلكه كردن 
دنيا هستند و ما اصال از اين كار خوشمان نمي آيد. ما از 
آنها مي خواهيم كه باال بردن قيمت ها را متوقف كنند. 
مي خواهيم كه آنها قيمت ها را كاهش دهند و آنها هم 
بايد از اين به بعد براي امنيت نظامي خود حسابي خرج 
كنند«.  يك روز پيش از نشست نظارتي وزارتي نظارت بر 
توافق اوپك و غيراوپك كه در الجزاير برگزار شد، رويترز 
در گزارشي نوشت كه اگر كشورهاي مشاركت كننده در 
پيمان نفتي به اين باور برسند كه عربستان سعودي، از 
درخواست واشنگتن به ضرر آنها اطاعت مي كند، رياض با 
تهديدهايي براي نقش رهبري خود در ميان ده ها كشور 

توليدكننده نفت مواجه مي شود.
رابرت مك نالي، مدير شركت راپيدان انرژي در اين باره 

به رويترز گفت: »س��عودي ها مي خواهند تا حد امكان 
مذاكرات دوستانه اي داشته باشند و براي راه اندازي اين 
سازمان در دسامبر آماده شوند و اتهاماتي مبني بر اينكه 
تالش مي كنند سهم ايران در بازار نفت را تصاحب كنند، 
رد مي كنند. از سوي ديگر واقف هستند كه ترامپ ممكن 
است رهبري عربستان را زير س��وال ببرد و اگر نتوانند 
سيگنال روشني را به رييس جمهور امريكا ارسال كنند، 
اوپك ممكن اس��ت مغضوب ترامپ واقع شود«. وقايع 
چند روز اخير نشان مي دهد كه امريكا در صورت عدم 
دريافت پاسخ مناسب از متحد سنتي خود در اوپك يعني 

عربستان، ممكن است به نوعي »تالفي« كند.
نگراني از دست به كار شدن اياالت متحده در برابر اعضاي 
سازمان كشورهاي توليدكننده نفت و رهبر آن عربستان 
باعث شده تا صندوق هاي سرمايه گذاري با دقت تمام 
هر خبر مربوط به مراودات ميان ش��اه و رييس جمهور 

را رصد كند.

   همه چيز فداي ايران
پيش تر، برخي از اس��تدالل ها از اين قرار بود كه باال 
بودن قيمت نفت در تابستان كه فصل افزايش استفاده 
از اتومبيل در امريكاست، مي تواند براي اعتبار ترامپ 
خطرناك باشد. اما تابستان امسال، اقبال به بنزين باال 

نبود و از همين رو هم باال بودن قيمت مشكلي را متوجه 
رييس جمهور نكرد.

ش��رايط ممكن اس��ت به زودي تغيير كن��د چرا كه 
تقاضاي انرژي در آستانه زمستان بدون شك افزايش 
خواهد يافت. از سوي ديگر، موعد تحريم هاي نفتي 
ايران نيز تنها 2 روز با تاري��خ انتخابات ميان دوره اي 
كنگره در امريكا فاصل��ه دارد و ترامپ از همين حاال 
نگ��ران نتيجه اين انتخابات و آرايش مجلس س��نا و 
نمايندگان اس��ت. از همين رو تحركات ترامپ براي 
حص��ول اطمين��ان از كاهش قيمت نف��ت افزايش 

يافته است. 
 در عين حال، عامل اصلي افزايش قيمت نفت از ابتداي 
تابستان به اين سو، به گواه نظر بسياري از تحليلگران، 
بازگشت تحريم هاي نفتي اياالت متحده عليه ايران در 
پي خروج دونالد ترامپ از برنامه جامع اقدام مشترك يا 

همان توافق اتمي بين المللي با ايران است. 
در آستانه ش��روع تحريم هاي ايران، قيمت شاخص 
اصلي نف��ت جهان، برن��ت در هفته كاري گذش��ته 
ركورد 4 ساله خود را شكس��ت و به بيش از 8۳ دالر 
در هر بشكه رسيد. قيمت بنزين نيز در اياالت متحده 
در ح��ال افزايش اس��ت تا تنها چند هفت��ه مانده به 
انتخابات ميان دوره اي حس��اس امريكا، فشار زيادي 
به مصرف كنندگان وارد آيد. قيمت هر گالن )معادل 
۳.8 ليتر( بنزين در روز جمعه در امريكا با 1.4 درصد 
افزايش نسبت به ماه گذشته به 2 دالر و 8۷5 سنت 
رسيد. قيمت كنوني بنزين در اين كشور 11.۷ درصد 

نسبت به سال گذشته رشد داشته است. 
با اين اوصاف، از اخبار و صحبت هاي مقام هاي امريكايي 
اين طور برمي آيد كه عزم آنه��ا در اعمال تحريم هاي 
نفتي عليه ايران جزم است. حتي انتقاد و عدم همكاري 
سياسي كشورهاي دوست امريكا با اين كشور در مسير 
وضع تحريم هاي مجدد نيز باعث تغيير عقيده ترامپ 

نشده است. انتقادها تا آن جا پيش رفت كه هفته گذشته 
امانوئل ماكرون، رييس جمهور فرانسه و متحد نزديك 
ترامپ، در نيويورك گفت: »اگر امريكا تهران را هدف 
تحريم قرار نمي داد قيمت ها ت��ا اين حد افزايش پيدا 
نمي كرد«. ماكرون در ادامه با لحن صريح تري ادامه داد: 
»اگر ترامپ منطقي باشد، خواهد ديد كه اگر ايران بتواند 
نفت بفروشد، براي قيمت نفت خوب خواهد بود. اين 
براي صلح و براي قيمت هاي نفت جهاني خوب خواهد 
بود«. با اين وجود به نظر نمي رسد اين مسائل خللي در 

اراده امريكا ايجاد كند.

   چشم امريكا به دنبال بازار روسيه و ايران
نگراني درب��اره آينده ان��رژي در اي��االت متحده به 
رييس جمهور ختم نشده اس��ت. در اظهارنظري كه 
اولين بار واشنگتن اگزماينر آن را منتشر كرده است و 
سپس در رسانه هاي روسي به صورتي گسترده انتشار 
يافته، وزير كشور اياالت متحده از آمادگي كشورش 
براي رويارويي با روس��يه براي باز نگه داشتن مسير 

انتقال انرژي خبر داده است.
رايان زينكي در نشس��تي در شهر پيتسبورگ گفت 
اگر الزم باشد نيروي دريايي امريكا مي تواند در برابر 
روس��يه براي كنترل نفت خاورميانه بايستد. زينكي 
گفت: »امريكا قادر است با كمك نيروي دريايي خود 
از باز بودن خطوط دريايي اطمينان كسب كند. آنها 
مي توانند در صورت لزوم راه انرژي روس��يه به بازار را 

سد كند«.
زينكي اين اظهارات را در ميان س��خنان خود درباره 
برتري اياالت متح��ده در توليد نف��ت و گاز در برابر 
رقباي روسي و ايراني عنوان كرد. وي در اين سخنان 
به اس��تقالل روزافزون امريكا در توليد سوخت هاي 

فسيلي اشاره كرد.
وزير كش��ور امريكا گفت كه معتقد است دليل اصلي 
ورود روسيه به خاورميانه، تجارت هيدروكربن است. 
وي با اشاره به وابس��تگي روسيه به توانايي هايش در 
فروش انرژي گفت: »روس��يه تك بعدي اس��ت. من 
معتقدم تنها دليل ورود روسيه به خاورميانه اين است 
كه بتواند نقش دالل ان��رژي را ايفا كند چنان كه اين 
كشور در ش��رق اروپا و بخش جنوبي اروپا نيز همين 

نقش را بازي مي كند«.
زينكي در پاس��خ به سوالي درباره راه مقابله با ايران و 
روس��يه گفت: »دو راه براي اين كار وجود دارد. اول 
گزينه نظامي اس��ت كه من آن را ترجيح نمي دهم. 
گزينه ديگر اقتصادي اس��ت. گزينه اقتصادي براي 
ايران و روسيه كم و بيش، امتيازات خوبي در بر دارد و 
منجر به جايگزيني سوخت آنها با بديل هاي ديگري 
مي شود«. وزير كشور امريكا نفت و گاز اين كشور را به 
عنوان بديل معرفي كرد و گفت: »ما مي توانيم اين كار 
را انجام دهيم چرا كه امريكا بزرگ ترين توليدكننده 

نفت و گاز است«.
واكنش بازار به اين اظهارات و تماس تلفني ترامپ با 
پادشاه عربستان مبهم است. اين دو خبر در روزهايي 
منتشر شد كه بازار طالي سياه تعطيل بوده است. اما 
از شواهد بر مي آيد كه آنچه اياالت متحده در بازار نفت 
به آن نياز دارد، آرامش اس��ت و آرامش همان چيزي 
است كه موضع ترامپ در برابر تحريم ايران و موضع 
ساير اعضاي كابينه وي درباره ديگر منابع نفت خام 

آن را از ميان بر مي دارد. 

نكونيوز| 
يك كارش��ناس نفت و انرژي معتقد اس��ت ساختار 
پيش��نهادي اروپا كه در حال طراحي و تدوين است 
مي تواند به تداوم صادرات نف��ت ايران و انتقال پول 
فروش نفت پس از آغاز مرحله دوم تحريم هاي امريكا 

عليه ايران در آبان ماه كمك كند.
حس��ن مرادي در خصوص س��رانجام سياست هاي 
امريكا در مسير تهديد و تحريم هاي نفتي و بهترين 
سياس��ت و راهكار براي عبور از بح��ران با تاكيد بر 
اهميت اتخاذ سياس��ت هاي دقيق و حساب شده از 
سوي دولت در برهه فعلي گفت: ضروري است دولت 
سياس��ت مديريت همه جانبه را در پيش گرفته و با 
استفاده از همه ساز و كار مرتبط با اين موضوع جلوي 

وقفه در صادرات را بگيرد.
وي بيان كرد: اهميت بسترسازي براي توسعه زنجيره 
ارزش افزوده در بخش نفت بر كشي پوشيده نيست؛ 
در حال حاضر بايد با تمركز بر ارزش افزوده حامل هاي 
انرژي، ق��درت مديريت خود را در فضاي بحران زده 
ارتقا دهيم و با تبديل نفت خام به فرآورده هاي نفتي 

و صادرات گاز به شكل LNG مسيري تازه براي حفظ 
درآمد ارزي پيدا كنيم. 

وي در ادامه با اشاره به مانع تراشي هاي امريكا براي 
فروش نفت به مش��تري هاي عمده ايران، همچون 
هند، كره جنوبي و ژاپن بيان داشت: وضعيت فعلي را 
مي توان از دو جنبه بررسي كرد؛ از ميان كشورهايي 
كه نفت ايران را خريداري مي كنند، گروهي مرعوب 
تهديدهاي امريكايي شده و گروهي ديگر كماكان به 
خريد نفت خود از ايران ادامه مي دهند و از كانال هاي 
محتاطانه تري تعامالت خود را با ايران ادامه مي دهند 
كه نمونه ش��اخص آن هند اس��ت كه با روش تهاتر، 

مبادالت خود با ايران را ادامه مي دهد.
م��رادي افزود: معتق��دم با وجود اي��ن تحريم ها، ما 
همچنان مي توانيم نفت خود را صادر كنيم؛ هرچند 
راه حل هاي كاربردي دولت براي دور زدن تحريم ها 

به داليل امنيتي تشريح نمي شود.
اين كارشناس نفتي اذعان داشت: ما پكيج پيشنهادي 
اروپا را نيز پيش رو داريم. اروپا قول داده است تا قبل 
از تكرار تحريم ها كانالي را براي مبادالت ايران ايجاد 

كند كه با محوريت يورو از كمند تحريم هاي دالري 
خارج ش��ويم. وي خاطرنشان كرد: نتيجه مذاكرات 
1+4 نش��ان داده كه اروپا ج��دي و مصمم بر حفظ 
مراودات خود با ايران پايبند است و به نظر نمي رسد 

كه از موضع خود دست بردارد.
حسن مرادي ادامه داد: ساختاري كه اروپا براي خريد 
نفت ايران طراحي كرده مي تواند يك عامل مثبت و 

تعيين كننده در معادالت بين المللي باشد.
اين كارشناس نفتي در خصوص تعامل با كشورهاي 
همس��ايه خصوصا عراق گفت: عراق طي سال هاي 
متم��ادي به عراقي ها فش��ار وارد ك��رده و اين عدم 
رضايت از سياست هاي امريكا باعث شده كه تهديدها 
و تحريم هاي امريكايي تاثيري بر تصميم عراق براي 

تعامل با ايران نداشته باشد.
وي در مورد برخورد اوپك در اين زمينه اظهار داشت: 
اوپ��ك در آخرين اجالس نش��ان داد ك��ه بنا ندارد 
سهميه ها را جابه جا كند؛ بنابراين قابليت اعتماد را 
دارد و در واقع سيگنالي را مبني بر كاهش سهميه به 
نفع ايران از خود نشان نداده است. مرادي نكته مهم 

و قابل توجه را در شرايط فعلي وقفه اي دانست كه در 
بازار جهاني نفت اتفاق مي افتد و به راحتي امكان رفع 
آن وجود ندارد.  وي افزود: كشورهايي چون عربستان 

همواره در حال س��نگ اندازي و تش��ديد بحران در 
منطقه بوده اند به طوري كه عربستان براي پر كردن 
خأل ناشي از صادر نشدن نفت ايران، تالش مي كند.

ايلنا|
مديرعامل شركت مهندسي و توس��عه گاز با اشاره 
به بهره برداري تاسيس��ات جديد پش��تيباني برق از 
كاهش ريسك و افزايش پايداري توليد گاز در پارس 
جنوبي خبر داد و گفت: تا پايان سال جاري ساخت 
و بهره برداري از 1000 كيلومترخط لوله جديد گاز 

در دستور كار قرار دارد.
حس��ن منتظر تربتي با اشاره به بهره برداري از طرح 
جديد افزاي��ش پايداري توليد گاز در پارس جنوبي، 
گفت: با راه اندازي پس��ت پشتيبان فازهاي يك تا ۳ 
پارس جنوبي، برق مطمئن با ولتاژ و فركانس پايدار 

به منظور توليد گاز در اختيار پااليش��گاه هاي اول و 
دوم قرار گرفته اس��ت. مديرعامل شركت مهندسي 
و توس��عه گاز ايران با اعالم اينكه ب��ا بهره برداري از 
اين طرح جديد پايداري توليد گاز در پارس جنوبي 
افزايش مي يابد، تصريح كرد: تاكنون براي تامين برق 
مورد نياز پااليشگاه هاي پارس جنوبي از نيروگاه هاي 
موجود در سطح منطقه استفاده مي شد كه مشكالت 
فراوان اين نيروگاه ها، شركت نفت را بر آن داشت تا 
با احداث نيروگاهي متمركز، به گونه اي مطمئن تر، 
اقتصادي تر و آسان تر، نياز برق پااليشگاه ها را تامين 
كند.  اين مقام مسوول يكي از مشكالت اجراي پروژه 

را هماهنگي با س��ازمان هاي مختل��ف عنوان كرد و 
افزود: حين اجراي پروژه، عالوه بر تعامل با ش��ركت 
نفت و گاز پارس كه تامين برق ورودي پست برق را 
بر عهده داشت، با پااليشگاه هاي مختلف مجتمع گاز 
پارس جنوبي به عنوان بهره ب��ردار در ارتباط بوديم 
كه ايجاد هماهنگي ميان اين مجموعه ها با توجه به 

تفاوت رويه هاي اداري، بسيار دشوار و زمان بر بود.
اين مقام مس��وول با يادآوري اينك��ه كاهش هزينه 
توليد يكي ديگر از مزيت هاي بهره برداري از اين طرح 
برقي در عسلويه است، بيان كرد: با راه اندازي پست 
پش��تيبان، مي توان بخش��ي از توربين هاي قديمي 

فازهاي 1 تا ۳ را كه هزينه هاي نگهداري و مشكالت 
زيادي را به سيس��تم تحميل مي كنند از مدار خارج 
كرده و ظرفيت توليد و تامين برق مطمئن  به منظور 
افزايش پايداري توليد گاز در اختيار پااليشگاه هاي 
اول و دوم پارس جنوبي قرار داد. مديرعامل شركت 
مهندسي و توسعه گاز ايران در ادامه با بيان اينكه در 
طول يك سال گذش��ته بطور ميانگين ماهانه يك تا 
پنج پروژه در صنع��ت گاز ايران در مدار بهره برداري 
قرار داده شده است، اظهار داشت: پارسال در مجموع 
1۷ پروژه از س��وي شركت مهندسي و توسعه گاز به 

پايان رسيد و به شركت ملي گاز ايران تحويل شد.

تربتي با اش��اره به تكميل پروژه احداث بيش از يك 
هزار كيلومتر خ��ط لوله انتق��ال گاز و اتصال آن به 
شبكه خطوط انتقال گاز را از مهم ترين اهداف شركت 
مهندسي و توسعه گاز ايران تا پايان سال 9۷ عنوان 
كرد و يادآور شد: برقراري انضباط مالي، تأمين كاال 
از موجودي هاي پيشين پروژه ها، تسهيل فرآيندها، 
پيگيري ه��اي جدي مجريان و س��تاد، رويكردهاي 
جديد در ح��وزه اجرا و كنت��رل پروژه ها، حمايت از 
سازندگان داخلي و تمركز بر پروژه هايي كه اولويت 
بيش��تري دارند را از عوامل مهم دستيابي به اهداف 

صنعت گاز كشور است.
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  ترامپ با اين اس�تدالل كه اوپك قيمت 
نفت خام را باال مي برد، فشار بر اين سازمان 
را افزايش داده اس�ت. اوپك و كشورهاي 
متحد آن به رهبري روس�يه اما در آخرين 
نشست خود كه روز يك شنبه هفته پيش 
در الجزاير برگزار شد، خواسته ترامپ براي 
كاهش قيمت طالي سياه را ناديده گرفتند

برش
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عكسروز

چهرهروز

جلوگيري از افزايش قيمت بليت تئاتر
مديرعامل بنياد فرهنگي و هنري رودكي اعالم كرد كه اجازه افزايش بي رويه بهاي بليت تئاتر در تاالر وحدت را نمي دهد و پيگير 
قيمت هاي باالي بليت »مي سي سي پي نشسته مي ميرد« است. علي اكبر صفي پور درباره افزايش بي رويه بهاي بليت آثار نمايشي 
در تاالر وحدت به مهر گفت: چند عامل در افزايش بهاي بليت آثار نمايش��ي موثر است كه يكي از آنها افزايش هزينه هاي توليد 
است و براي توليد آثار بزرگي كه در تاالر وحدت به صحنه مي روند اين هزينه ها بيشتر است. او اظهار كرد: اگر افزايش بهاي بليت 
منطقي باشد جامعه نيز پذيراي اين روند خواهد بود ولي اين شكل افزايش بهاي بليت قابل پذيرش نيست و من اجازه افزايش بي 

رويه بهاي بليت تئاتر در تاالر وحدت را نمي دهم و اين ماجرا را حل مي كنم.

بازارهنر

موفقيت »مرز« در جشنواره فيلم لس آنجلس
»م��رز« اثر عل��ي عباس��ي كارگردان 
ايراني-سوئدي بهترين فيلم داستاني 
غيرامريكايي از نگاه داوران جشنواره 
بين المللي فيل��م لس آنجلس ۲۰۱۸ 
ش��ناخته ش��د. به گ��زارش ددالين، 
شب ۲۸ س��پتامبر )۶ مهر( جشنواره 
بين المللي فيل��م لس آنجلس ۲۰۱۸ 
با برگ��زاري مراس��مي در هتل دبليو 

هاليوود و معرفي برگزيدگان جشنواره به كار خود 
 - Brian Banks« پايان داد. بر اين اساس فيلم
برايان بنكس« اثِر قوي و الهام بخش تام شادياك 
به عنوان بهترين فيلم داستاني بلند و »بدلكار« به 
عنوان بهترين فيلم مس��تند بلند جشنواره از نگاه 

مردم شناخته شدند.
»برايان بنكس« داس��تان پسر جواني است كه به 
عنوان س��تاره جوان و آينده دار فوتبال امريكايي 
شناخته مي شود، اما درگير مبارزه با سيستم قضايي 
براي پاك كردن نام خود بعد از دوران زندان است. از 
سوي ديگر و به انتخاب داوران، فيلم »اين معلم« به 
كارگرداني مارك جانسون به عنوان بهترين فيلم در 

بخش »فيلم داستاني امريكا« شناخته 
شد و فيلم »مرز« ساخته علي عباسي 
س��ينماگر ايراني – س��وئدي جايزه 
»فيلم داس��تاني جه��ان« را دريافت 
كرد. »مرز« كه به عنوان نماينده سوئد 
در اين رويداد سينمايي حضور داشت، 
 Un Certain« اولين بار در بخ��ش
Regard – نوع��ي ن��گاه« هفت��اد و 
يكمين جش��نواره فيلم كن اكران جهاني خود را 
تجربه كرد و در نهايت موفق به كس��ب جايزه اين 
بخش شد و حال به عنوان نماينده كشور سوئد در 

مراسم اسكار پيش رو شناخته مي شود. 
فيلم »م��رز« كه بر اس��اس داس��تان كوتاهي از 
جان لينكويست نويسنده س��وئدي ساخته شده 
اس��ت، داس��تان يك زن پليس را روايت مي كند 
كه از ش��امه اي قوي برخوردار اس��ت و مي تواند با 
تكيه بر اين ح��س خالف��كاران را رهگيري كند. 
جشنواره بين المللي فيلم لس  آنجلس از تاريخ ۲۰ 
تا ۲۸ سپتامبر يعني ۲۹ ش��هريور تا ۶ مهرماه در 

لس آنجلس امريكا برگزار شد.

تالش كارگرداني براي نوع تازه اي از روايت سينما
كارگردان فيلم سينمايي »گزارش فرار 
يوسفي« كه از آبان ماه در سينماهاي 
»هنر و تجربه« اكران خواهد شد، بيان 
كرد: تالش كردم تا نوع تازه اي از روايت 
و كارگرداني صورت بگيرد و باورپذيري 

براي ما از همه چيز مهم تر بود.
 حس��ين توقيري درباره محتوا و نحوه 
انتخ��اب موضوع اين اث��ر اظهار كرد: 

دغدغه اصلي و آنچه خيلي از اطرافيانمان آرزويش 
را داش��تند رفتن از ايران ب��ود، اكنون هم كه پاي 
صحبت هركس مي نشيني و از وضعيتش مي پرسي 
همين ها را به تو مي گويند بنابر اين احساس كردم 
اين نكته مي تواند محوريت اصلي قصه ما قرار بگيرد 
و بايد به آن پرداخته شود. در حقيقت اين روند يك 
فاجعه است كه مردم كشوري بخواهند از آنجا بروند 
اما همان افراد بعد از مهاجرت تمام آداب و رس��وم 

كشورشان را در غربت انجام دهند.
 او ادامه داد: بعد از تحقيقاتي كه انجام دادم مشخص 
ش��د كه با وجود آنك��ه اين افراد ش��رايط بدي در 
كشورشان نداشتند، نااميدي و ترس از آينده آنها را 
مجاب به رفتن مي كرد و اين اولين تجربه سينمايي 
من بود و از سال ۸۹ نوشتن فيلمنامه آن را شروع 

كردم كه در سال ۹۰ به پايان رساندم.
او يادآور ش��د: س��پس انتخ��اب بازيگ��ران آغاز 
ش��د. ش��ش ماه تمرين كرديم و چون بازيگران 
تئات��ري و يا نابازيگ��ر بودند به انج��ام تمريناتي 

پرداختيم تا بچه ها براي فيلمبرداري 
آن آماده شوند. در اين اثر از چهره هاي 
جديدي استفاده شده و از اين طريق 
مي خواستيم باورپذيري فيلم را باالتر 
ببريم. اين كارگردان كه اولين تجربه 
س��ينمايي خود را با س��اخت اين اثر 
پشت سر گذاشته اس��ت، با اشاره به 
روند ساخت فيلمش، به ايسنا گفت: 
اواخر پاييز س��ال ۹۰ تمرين بازيگران تمام شد و 
وارد پروس��ه فيلمبرداري شديم چون بودجه اي 
را كه تامين ك��رده بوديم به صورت قطره چكاني 
به دست ما مي رس��يد زمان فيلمبرداري آن هم 

طوالني شد. 
س��ال ۹۱ تدوين اين فيلم تمام شد و ارسال آن به 
پخش كننده ها ص��ورت گرفت. چند نفري هم آن 
را قبول كردند. ما مي خواس��تيم فيل��م را با وجود 
آنكه روندي داستاني داشت، به صورت مستند در 
بياوريم. در ابتدا هدفمان نمايش در سينما نبود و 
آن را براي نمايش و ارس��ال به جش��نواره ها آماده 

كرده بوديم.
 نكته ديگر اين بود كه تهيه كننده معتبر و مشخصي 
هم نداش��تيم به همين دليل اق��دام جدي براي 
گرفتن مجوز نمايش يا اكران نكرديم. بعد از مدتي 
فهميديم پخش كننده ها بدون مجوز اقدامي براي 
نمايش فيلم نمي كنند و ارشاد فقط به ما اجازه داد 

تا اين اثر را يك بار در محفلي هنري اكران كنيم.

تعويق »ازدواج آقاي مي سي سي پي«
كارگ��ردان نماي��ش »ازدواج آق��اي 
مي سي س��ي پي« با اعالم تغيير زمان 
اجراي نمايش خود به ايس��نا گفت: 
متاس��فانه با يك قانون گنگ و مبهم 
روبرو هس��تيم كه با عده اي مماشات 
مي كند و براي عده اي ديگر ش��رايط 

تحميلي پيش مي آورد. 
احس��ان فالحت پيش��ه كه قرار بود 

نماي��ش خود را از پنجم مهرماه در س��الن اصلي 
تئاتر ش��هر روي صحنه بب��رد، در گفت وگويي با 
ايسنا با اشاره به تغيير زمان اجرا به نيمه زمستان 
بيان كرد: مساله اصلي درباره اين جابه جايي زماني 
اين است كه قانون ش��فاف نيست و از يك طرف 
مي شنويم كساني بدون مجوز دو ماه جلوتر و بدون 
مجوز، بيلبورد تبليغاتي نصب مي كنند و به برخي 

ديگر شرايطي متفاوت تحميل مي شود.

او گفت: م��ن هن��وز روي كار خودم 
متمرك��ز هس��تم و دوس��تان ه��م 
مي توانند روي تصميمات خودش��ان 
متمرك��ز ش��وند؛ آنه��ا هس��تند كه 
مي توانند اجرايي را كنس��ل كنند يا 
به تعويق بيندازن��د در واقع هر كس 
وظيف��ه اي دارد و من هم براس��اس 
وظيفه ام با همراهي گروه نمايشي به 

تالش خود ادامه مي دهيم.
اين كارگ��ردان جوان ب��ا بيان اينكه ق��رار بوده 
از 5 مهرم��اه ت��ا ۱۸ آبان نماي��ش »ازدواج آقاي 
مي سي سي پي« را روي صحنه سالن اصلي تئاتر 
ش��هر ببرد، ادامه داد: در حال حاضر طبق توافق 
با مدير تاالر )سعيد اس��دي( از حدود ۱۰ دي تا 
پيش از شروع جش��نواره )۲۲ بهمن( نمايش را 

اجرا مي كنيم.

ايستگاه

»معاون« با بازي ديك چني اكران مي شود
فيل��م  ز  پيكچ��ر ن��ا  ر پو نا آ
زندگينامه اي ديك چني با عنوان 
»معاون« را ۲5 دس��امبر ۲۰۱۸ 
اكران مي كند. به گزارش ورايتي، 
فيلم »معاون« با حضور كريستين 
بي��ل در نقش دي��ك چني، ايمي 
آدامز در نقش لين چني، اس��تيو 

كارل در نقش دونالد رامسفلد و سم راكول در نقش جرج دبليو بوش قرار 
است روز ۲5 دسامبر ۲۰۱۸ اكران شود.

داس��تان اين فيلم نش��ان مي دهد كه چگونه ديك چن��ي از يك كارمند 
اداري در واش��نگتن به آرامي به يك��ي از قدرتمندترين مردان جهان در 
مقام معاون رييس جمهوري جرج دبليو بوش تبديل مي ش��ود و امريكا و 
جهان را دچار تغيير مي كند. چني پيش از آنكه بين س��ال هاي ۲۰۰۱ تا 
۲۰۰۹ معاون جرج دبليو بوش شود به عنوان رييس دفتر ريچارد نيكسون 
و جرالد فورد روس��اي جمهور پيشين امريكا و همچنين وزير دفاع جرج 

بوش پدر فعاليت داشت.
او همچنين بين سال هاي ۹5 تا ۲۰۰۰ رييس و مديرعامل شركت خدمات 
نفت��ي هاليبرتون بود. آدام مك ك��ي اين فيلم را براس��اس فيلمنامه اي 
از خودش كارگرداني كرده اس��ت و برد پيت نيز يك��ي از تهيه كنندگان 
فيلم اس��ت. پس از موفقيت فيلم »ركود بزرگ« اثر آدام مك كي، به نظر 
مي رسد انتخاب ماه دسامبر براي اكران »معاون« از سوي كمپاني آناپورنا 
پيكچرز نش��ان دهنده آن اس��ت كه اين فيلم نيز براي رقابت در اس��كار 

شانس زيادي دارد.

میراث

براي سي وسه پل راه ديگري نبود؟
عضو ش��وراي اس��المي كالنشهر 
اصفهان در خصوص حصاركشي 
سي وسه پل گفت: س��وال من از 
متوليان حصاركشي سي وسه پل 
اين اس��ت كه آيا در ايمن س��ازي 
سي وس��ه پل روش هاي منطقي 
و كارآمدت��ر و متناس��ب ب��ا 

استانداردهاي جهاني در دس��ترس نبود كه شاهد وضعيت فعلي اين پل 
نباشيم؟ فريده روش��ن با اشاره به حصاركشي سي وس��ه پل اظهار كرد: 
اين پل نم��ادي از هويت تاريخي، فرهنگي و اجتماعي اصفهان و برگي از 
شناس��نامه ايران است. اين پل تاريخي 4۰۰ ساله است و كاركردي چند 

وجهي دارد.
او ادامه داد: اگرچه خش��كي زاينده رود زخمي ناعادالنه بر پيكر اين پل 
اس��ت كه به دليل توس��عه نامتوازن و اجراي پروژه ه��اي عمراني متعدد 
همچون احداث قطار شهري با تيغ بي تدبيري، آن را آزرده كرده ايم. امروز 
ايمن سازي و مناسب سازي بناهاي تاريخي، بخشي از اقدامات حفاظتي 
و بهسازي اين بناها است كه موجب ماندگاري و پويايي اين بناها خواهد 
شد. عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان افزود: اما اگر در انجام اين فرايند 
به پيش��ينه و طول عمر بنا و ويژگي هاي آن توجه نشود، هويت و فرهنگ 
ش��هر و ش��هروندان را تحت تاثير قرار مي دهد. روشن گفت: سوال من از 
متوليان حصاركشي سي وسه پل اين است كه آيا در ايمن سازي سي وسه 
پل روش هاي منطقي و كارآمدتر و متناس��ب با استانداردهاي جهاني در 

دسترس نبود كه شاهد وضعيت فعلي اين پل نباشيم؟ 

تاريخنگاري

كشته شدن »پسيان« در درگيري با ژاندارم هاي حكومتي
نهم مهر ۱3۰۰، كلنل محمد تقي پسيان با تصرف اداره هاي دولتي، نظامي و انتظامي 
استان خراسان، قيام خود در برابر دولت قوام السلطنه را در دوران حاكميت رضاخان 
آغاز كرد و در رويارويي مسلحانه با ژاندارم ها در منطقه قوچان جان خود را ازدست داد. 
پس از كودتاي رضاخان در س��ال ۱۲۹۹ هجري شمس��ي، كلنل پسيان، عالوه بر 
فرماندهي ژاندارمري، حكومت خراسان را كه تا آن زمان تحت كنترل قوام السلطنه 
بود در دس��ت گرفت. اما پس از قدرت يافتن قوام الس��لطنه، پسيان با وي اختالف 
پيدا كرد و كار اين اختالف پس از مدتي باال گرفت. از اين رو، كلنل پس��يان با توجه 
به نفوذ بيگانگان در ايران و نابساماني اوضاع كش��ور، براي خارج شدن ايران از زير 
نف��وذ انگليس و نيز بهبود وضع مردم، مبارزه با حكومت مركزي را آغاز كرد و بدين 
ترتيب، قيام افسران در استان خراسان به وقوع پيوست. در اين قيام، كلنل پسيان 
امور استان را كامال در دست گرفت و قواي تحت فرمانش با نيروهاي طرفدار دولت 
مركزي جنگيدند. سرانجام در يكي از اين درگيري ها، محمدتقي خان پسيان، اين 
مبارز خستگي ناپذير در 3۱ سالگي كشته شد. سردار معزخان بجنوردي به كمك 
خوانين شيروان موفق به بسيج كردهاي قوچان عليه پسيان شد. پسيان نيز براي 
دفع اين شورش، به قوچان آمد و با نيروي اندك خود در جعفرآباد قوچان با شورشيان 
مواجه شد. در جنگي كه روي داد، عده اي از ژاندارم ها متواري شدند و كلنل نيز ناگزير 
با حداقل نيروي باقي مانده به مقاومت پرداخت . سرانجام مابقي افراد نيز كشته شدند. 
كلنل به تنهايي به مقاوم��ت ادامه داد تا اينكه به محاصره افتاد و با اصابت چند تير 
زخمي شد. در حالي كه وي آخرين لحظات زندگي را مي گذرانيد، در دهم مهر ۱3۰۰، 
توسط چند نفر سرش از بدن جدا شد. او درمجموعه باغ نادري مشهد به خاك سپرده 
شده است. با كشته شدن او، قيام افسران خراسان عليه ظلم و جور دولت مركزي نيز 
فروكش كرد و قوام، نفسي به راحتي كشيد. در تشييع جنازه كلنل محمدتقي خان 
پسيان در سال ۱34۰ هجري قمري )۱3۰۰ شمسي( عارف قزويني شعري براي او 
سرود: اين سر كه نشان سرپرستي است؛ امروز رها ز قيد هستي است؛ با ديده عبرتش 

ببينيد؛ كاين عاقبت وطن پرستي است.

كیوسك

 روزهاي بحراني
»ترزا مي«

    ساندي تايمز: 
در آستانه نشست ساالنه  
حزب محافظه كار، ترزا 
مي  در مصاحبه اي اعالم 
كرد كه كس��اني كه از 
برنامه دول��ت بريتانيا 
ب��راي برگزيت حمايت 
نمي كنن��د، آينده اين 
كشور را بازيچه اهداف 

سياس��ي خود ق��رار مي دهند و منافع كش��ور 
را تضعي��ف مي كنند. صفحه اول اي��ن روزنامه 
ضمن انتشار اين گزارش، مصاحبه  اي از بوريس 
جانس��ون نيز منتش��ر كرد. در اي��ن مصاحبه، 
جانسون، وزير خارجه پيش��ين بريتانيا ضمن 
حمل��ه به ط��رح برگزيتي ترزا مي، موس��وم به 
»چكرز« گفته است كه اين پيشنهاد كه بريتانيا 
و اتحادي��ه اروپا تعرفه  گمركي مج��زا دريافت 
كنند، احمقانه است. آ ن طور كه در اين روزنامه 
گفته شده، اشاره جانسون به راهكار پيشنهادي 
»ترزا مي«، درباره مساله مرزي- تجاري ايرلند 
شمالي و جمهوري ايرلند پس از برگزيت است. 
در اين مصاحبه، وزير خارجه پيش��ين بريتانيا، 
دولت ترزا مي را به نداشتن عزم كافي در مذاكرات 
برگزيت متهم كرد و گفت: اين مذاكرات فروپاشي 
سرنوشت مردم بريتانيا به دست دولت و حزب 
حاكم اس��ت كه به نام مردم انجام مي ش��ود. دو 
مصاحبه متضاد ترزا مي و جانسون، تصوير گويايي 
از فضاي حزب محافظه كار و گردهمايي بيرمنگام 
است كه در آن به گفته برخي تحليلگران، احتمال 
به خطر افتادن آينده شغلي ترزا مي نخست  وزير 

نيز وجود دارد.

    ال  پايس: 
پس از گذشت يك سال 
از برگزاري همه پرس��ي 
جداي��ي  كاتالوني��ا از 
اس��پانيا، هنور بارسلونا 
رن��گ آرام��ش به خود 
ندي��ده اس��ت. طب��ق 
گزارش��ي ك��ه اي��ن 
روزنام��ه در صفحه اول 

خود منتشر كرده اس��ت، روز گذشته بارسلونا، 
پايتخت كاتالونيا، ش��اهد خش��ونت و درگيري 
ميان جدايي طلبان كاتالونيا و نيروهاي پليس در 
اسپانيا بود. طبق اين گزارش، تظاهرات پليس ملي 
اسپانيا در بارسلونا كه از يك سو خواهان برابري 
حقوق خود با پليس ايالتي  كاتالونيا هستند و از 
س��وي ديگر خواهان حمايت از اقدام پليس در 
جلوگيري از همه پرسي  غيرقانوني سال گذشته 
بودند، منجر به درگيري با استقالل طلبان اين شهر 
شد. آنطور كه گفته شده، ماموران پليس با استفاده 
از باتون سعي داش��تند تا معترضان و طرفداران 
جدايي كاتالونيا را متفرق كنند. تنش ها در ايالت 
كاتالونيا در آستانه سالگرد همه پرسي غيرقانوني 
اس��تقالل اين منطقه از اسپانيا باال گرفته است. 
طبق گزارش هاي منتشر ش��ده، جدايي طلبان 
كاتالونيا به رهبري كارل��س پوجدمون، مهرماه 
س��ال ۹۶ در حالي همه پرسي اس��تقالل برگزار 
كردند كه دولت مركزي آن را غيرقانوني و مغاير با 
قانون اساسي اعالم كرده بود. در همه پرسي سال 
گذشته كاتالونيا، 43 درصد از واجدان شرايط در 
اين انتخابات شركت كردند ولي از اين عده بيش 
از ۹۰ درصد به استقالل از اسپانيا راي مثبت دادند. 
پس از اين همه پرسي، دولت مركزي اسپانيا دولت 
محلي كاتالونيا را بركنار كرد و اين منطقه را تحت 
حاكميت مس��تقيم خود گرفت و از آن زمان نيز 
كارلس پوجدمون، رهبر جدايي طلبان كاتالونيا 

در تبعيد خودخواسته بسر مي برد. 
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گروهگوناگون|
اين  روزها بحران اقتصادي و نوس��ان 
قيم��ت ارز در بس��ياري از كش��ورها، 
چالش هاي قابل توجه��ي ايجاد كرده كه مهم ترين 
تاثير آن را مي توان در بازار مسكن ديد. اين موضوع، 
تا حدي جدي ش��ده كه در بس��ياري از كارزارهاي 
انتخاباتي، سياس��تمداران وعده هاي بس��ياري در 
مورد كاهش هزينه  مسكن مي دهند. بر اين اساس 
شهروندان كش��ورهاي اروپايي، در تالش هستند 
كه به خاطر رهايي از هزينه اجاره، به س��مت خريد 
خانه پيش بروند. اين در حالي اس��ت كه با توجه به 
بحران هاي اقتصادي و در ش��رايطي كاهش درآمد 
افراد، روياي خانه دار ش��دن نيز به موضوعي دور از 
دس��ترس تبديل شده اس��ت. از طرفي، دولت هاي 
اروپايي نيز چش��م اندازي براي كاهش قيمت خانه 

ندارند. 
طبق تازه ترين گزارش هاي منتش��ر شده از سوي 
موسسه آي ان جي، بسياري از خريداران خانه، ترجيح 
مي دهند كه روياي خانه دار ش��دن خود را فراموش 
كنند. با اين حال، حدود ۶4 درصد از جوانان اروپايي 
تصور مي كنند كه بتوانند در 34 سالگي، صاحب خانه 
ش��وند و جدا از خانواده خود زندگي كنند، هرچند 
كه اين اميدواري در ميان جوانان آلماني و ايتاليايي 
كمتر ش��ده اس��ت. براس��اس تازه ترين تحقيقات 
صورت گرفته، ح��دود نيمي از جوان��ان آلماني كه 
اميدواري خود را براي خريد نخستين خانه خود از 
دست داده اند. آنطور كه گفته شده، عالوه بر قيمت 
آپارتمان ها كه از توان بسياري از جوانان آلماني خارج 
است، كمبود مسكن نيز يكي از مشكالت آنها به شمار 
مي رود. در حالي كه تقاضا براي خريد آپارتمان هاي 
ش��خصي در ميان جوانان آلماني باالست، امكانات 
كافي وجود ندارد، به ويژه در مراكز كالن شهرها كه 
امكان خريد آپارتمان بس��يار كم است. ايتاليا نيز، 
مدت هاست كه درگير بحران هاي شديد اقتصادي 
و بيكاري شده اس��ت. به دنبال تداوم اين بحران ها 
نيز، بسياري از ايتاليايي ها به خصوص جوانان، نه تنها 
روياي خانه دار شدن خود را فراموش كرده اند بلكه 

براي يافتن فرصت هاي شغلي مناسب، به شهرها يا 
كشورهاي ديگر مهاجرت كرده اند. آن طور كه گفته 
ش��ده، حدود 44 درصد از جوانان ايتاليايي، اميدي 
براي خانه دار ش��دن خود تا سن 34 سالگي ندارند 
و ترجيح مي دهند همراه دوس��تان يا خانواده خود 

زندگي كنند. 
گزارش هاي منتش��ر شده از بازار مسكن در بريتانيا 
نيز نش��ان مي دهد كه ش��انس خريد خانه توسط 
جوانان طبقه متوسط اين كشور نسبت به ۲۰ سال 
اخير نصف شده است. آنطور كه گفته شده، ميزان 
خريد خانه توسط جوانان ۲5 تا 34 ساله انگليسي 
با درآمد متوس��ط از ۶5 درصد ب��ه ۲۷ درصد در دو 
دهه اخير رس��يده اس��ت. اين در حالي است كه در 
تازه ترين نظرس��نجي ها نيز، ح��دود 4۱ درصد از 
جوانان بريتانيايي، امي��د خود را براي خريد خانه از 
دس��ت داده اند. در ميان جوانان هلندي نيز، حدود 
4۰ درصد بر اين باورند كه نمي توانند تا 34 سالگي 

اولين خانه خود را خريداري كنند. 
در ميان كش��ورهاي اروپايي، بلژيك در س��ال هاي 
اخير شاهد كاهش هاي قابل توجهي در قيمت خريد 
و اجاره مسكن بود، اما طبق آمار منتشر شده، خريد 

و فروش خانه نوسان چنداني در اين كشور نداشت. 
آنطور كه در نظرس��نجي موسسه آي ان جي گفته 
ش��ده، حدود 3۹ درصد از جوانان بلژيكي، اميدي 
براي خريد نخستين خانه خود ندارند. حدود 34 تا 
3۷ درصد جوانان اتريش، فرانسه و جمهوري چك 
نيز بر اين باورند كه در شرايط فعلي درآمد و اقتصاد 
كشورشان، توانايي خريد خانه را تا 34 سالگي ندارند. 
در اين مي��ان، جوان��ان لوكزامبورگ و لهس��تان، 
اميدواري بيش��تري به خريد اولين خانه خود تا 34 
سالگي دارند كه اين اميدواري براي خريد خانه ميان 
جوانان روماني، اسپانيا و تركيه، افزايش قابل توجهي 
داشته است. آنطور كه گفته شده، حدود ۸۰ درصد 
از جوانان اين كش��ور بر اين باورن��د كه مي توانند تا 
34 س��الگي، اولين خانه خود را خري��داري كنند. 
اين در حالي اس��ت كه اسپانيا در س��ال هاي اخير 
درگي��ر بحران هاي مال��ي و رياضت هاي اقتصادي 
و مردم تركيه نيز، ش��اهد افزايش قيمت مس��كن 
بوده اند. داده ه��اي بانك مركزي و مركز آمار تركيه 
نشان مي دهد كه قيمت واحدهاي مسكوني در اين 
كشور در يك سال گذشته حدود ۱۲ درصد افزايش 

يافته است.

از روياي خانه دار شدن تا واقعيت بازار مسكن اروپا

آمارنامه
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