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همچنينوزيرراهوشهرسازي...

 فراز جبلي   

رييسجمهوراعالمكرد

دنبال اصالح روابط با عربستان، امارات و بحرين هستيم

رنا
: اي

س
عك



 دول�ت اليحه ن�داد؛ طرح نماين�دگان درباره 
قانون انتخاب بررس�ي مي ش�ود؛ تسنيم| اصغر 
سليمي سخنگوي كميسيون شوراهاي مجلس شوراي 
اسالمي با اشاره به جلسه عصر ديروز اين كميسيون، 
گفت: در اين جلس��ه موضوع اليح��ه جامع انتخابات 
بحث و تبادل نظر ش��د. به دليل اينكه دولت تاكنون 
اين اليحه را به مجلس ارائه نكرده است، قرار شد تا دو 
هفته ديگر كميسيون طرح هاي نمايندگان مربوط به 
قانون انتخابات را در دستوركار كميسيون قرار دهند.  
 وزارت خارجه تنها از س�ه سفير بازنشسته 
استفاده كرده است؛ تعادل| روابط عمومي وزارت 
امور خارجه در اطالعيه يي به ادعاي يكي از رسانه ها 
مبني وجود ده ها س��فير بازنشسته پاسخ داد. روابط 
عموم��ي وزارت امور خارجه خبر منتش��ر ش��ده در 
يكي از رس��انه ها مبني بر اينكه »در صورت تصويب 
قان��ون منع به كار گيري بازنشس��تگان، ۷۵ س��فير 
بركنار مي ش��وند« را كامال بي اس��اس خواند و اعالم 
كرد: »وزارت امور خارجه تنها ۳ س��فير بازنشس��ته 
را ب��ه دليل توانمندي هاي باال و در چارچوب قوانين 
موجود به  كار گرفته است كه در اين ۳ مورد هم در 
صورت تصويب قانون، طب��ق آن عمل خواهد كرد. 
همچني��ن تعداد معدودي از س��فرا كه پس از پايان 
ماموريت شان شرايط بازنشستگي را دارا شدند نيز به 

افتخار بازنشستگي نائل آمدند.«
 تحقي�ق و تفح�ص از عملك�رد بانك مركزي 
تصويب ش�د؛ ايرنا| اعضاي كميس��يون اقتصادي 
مجل��س به تحقيق و تفحص از عملكرد بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران در پنج س��ال گذش��ته راي 
مثب��ت دادند. پي��ش از اين محمدرض��ا پورابراهيمي 
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
در نامه يي به رييس كل بانك مركزي خواس��تار ارائه 
گزارش كامل از وضعيت موسس��ات مالي غيرمجاز به 
خصوص كاس��پين و فرشتگان شد و اعالم كرد كه در 
صورت ارائه نشدن گزارش جامع، ماده ۲۳۶ آيين نامه 
داخل��ي مجلس ك��ه موضوع تحقي��ق و تفحص را با 
درخواست نمايندگان پيگيري مي كند، كليد مي خورد. 
 »اوالد قباد« رييس فراكسيون زنان شد؛ برنا| 
فريده اوالد قباد نماينده ته��ران با 1۵ راي به عنوان 
رييس فراكسيون زنان مجلس براي سال سوم مجلس 
دهم انتخاب ش��د. همچنين معصومه آقاپور نماينده 
شبستر و سميه محمودي نماينده شهرضا به عنوان 
نواب رييس اول و دوم فراكسيون زنان مجلس انتخاب 
شدند. حميده زرآبادي نماينده قزوين نيز سخنگوي 
اين فراكسيون شد و زهرا سعيدي نماينده مباركه و 
خديجه ربيعي نماينده بروجن به عنوان دبيران اول و 
دوم فراكسيون زنان مجلس براي سال سوم برگزيده 
شدند. پروانه سلحش��وري نماينده تهران در دو سال 
گذشته رياست فراكس��يون زنان مجلس را بر عهده 
داش��ت، وي در انتخابات امروز نامزد نشد. فراكسيون 

زنان مجلس متشكل از 1۷ نماينده زن است. 
 قطع برق عراق از سوي تهران واقعيت ندارد؛ 
ايسنا| سفير جمهوري اسالمي ايران در بغداد با بيان 
اينكه اعتراضات اخير عراق ربطي به قطعي برق ندارد 
گفت: قطع برق عراق از س��وي اي��ران واقعيت ندارد. 
ايرج مسجدي در رابطه با علل اصلي اعتراضات اخير 
كش��ور عراق گفت: مطالبات مردم از حكومت ريشه 
اصل��ي و واقعي اعتراضات اخير بوده كه در راس��تاي 
خواسته هايي همچون حل مشكالت رفاهي و خدماتي 
در زمينه برق و آب مطرح ش��دند. بنابراين اعتراضات 
بيش��تر بُعد مدن��ي و اجتماعي داش��ته و با توجه به 
انتظارات و مطالباتي كه نسبت به تامين نيازهاي خود 
از حكومت دارند، امري معمول به نظر مي رسد. عالوه 
بر اين، ش��هروندان عراقي تا حدود زيادي از عملكرد 
جريان ها و احزاب سياسي عراقي نيز ناراضي هستند 

كه چرا مطالبات آنها را پيگيري نمي كنند. 
 وزارت اطالع�ات دچ�ار هيجانات و تس�ويه 
حس�اب هاي جناحي نمي ش�ود؛ روابط عمومي 
وزارت اطالعات|رواب��ط عمومي وزارت اطالعات در 
واكنش به اظهارات يكي از نمايندگان مجلس با انتشار 
اطالعيه يي اعالم كرد: اين وزارتخانه به صورت مستقل 
عمل مي كن��د و ف��ارغ از بازي هاي سياس��ي؛ دچار 
هيجانات و تسويه حساب هاي جناحي نمي شود. اين 
روابط عموم��ي در اطالعيه خود افزود: با وجود اعالم 
چندين باره وزارت اطالعات درخصوص جلوگيري از 
فعاليت مديران با تابعيت مضاعف و انعكاس گسترده 
آن در رس��انه هاي مكتوب و تصويري، متاسفانه هنوز 
اين مساله براي برخي افراد حل نشده و اخيراً يكي از 
نمايندگان مجلس نيز در اين باره گفته اس��ت: ۲10 
دو تابعيتي شناسايي ش��ده؛ هنوز در دولت مشغول 
فعاليت هس��تند كه روابط عموم��ي وزارت اطالعات 
يك بار ديگر فعاليت مديران دوتابعيتي را در پست هاي 

حساس و مديريتي كشور رد مي كند. 
 دس�تگيري ۳۰۰ نفر از مخالن بازار س�كه و 
ارز؛ پايگاه خبري پليس|جانشين فرمانده نيروي 
انتظامي از شناس��ايي و دستگيري ۳00 نفر از افراد 
موثر در ايجاد اختالل و بي نظمي در بازار سكه و ارز 
خبر داد. س��ردار اسكندر مومني در حاشيه نشست 
تخصصي بررس��ي راهكاره��اي مقابله ب��ا قاچاق و 
اخالل در بازار ارز اظهار داش��ت: به طور كامل و با به 
كارگيري تمام ابزار و ظرفيت ها از خروج غيرقانوني 
ارز، س��كه و طال جلوگيري مي شود. اين مقام ارشد 
انتظام��ي، تمركز بر اقدامات اطالعاتي را نيز يكي از 
اهداف برگزاري اين نشس��ت تخصصي برش��مرد و 
تاكيد كرد: درصدد هستيم باندها و شبكه هاي بزرگ 
و افرادي كه در بي نظمي و اخالل در بازار سكه و ارز 

موثر هستند، شناسايي و دستگير شوند. 
 جزييات�ي از ديدار اخير هي�ات دولت با رهبر  
معظم انقالب؛ ف�ارس| معاون رييس جمهور در امور 
مجلس گفت: رهبر معظم انقالب فرمودند با توجه به 
شرايطي كه امريكايي ها و اسراييلي ها براي كشور فراهم 
مي كنند نياز به برنامه ريزي هاي جدي تر و تالش بيشتر 
است كه قطعا دولت راهكارهاي رهبر معظم انقالب را 
انجام مي دهد. حسينعلي اميري در مورد جزييات ديدار 
اعضاي هيات دولت با مقام معظم رهبري گفت: يكي 
از توصيه ه��اي رهبر معظم انقالب اين بود كه اعضاي 
دولت با مردم صحبت كنند و شرايط كشور را با مردم 
در ميان گذارند. همچنين ايش��ان تاكيد كردند كه در 
شرايط فعلي كشور به شدت به مردم نياز است و دولت 
ب��ا مردم گفت وگ��و كند. همراه كردن م��ردم با دولت 

مي تواند مشكالت را حل وفصل كند. 

روي موج خبر

اصالح طلبان و اصولگرايان مجلس از پاسخ هاي وزير اطالعات قانع شدند

تقابل دو نگاه در بازداشت ادمين هاي تلگرامي

رييس مجلس در جمع وزير و اعضاي كميسيون اقتصادي:

تغيير قوانين مادر آسيب زا است

اعضاي كميس��يون اقتصادي مجل��س ديروز با 
حضور علي الريجاني رييس مجلس دهم، مسعود 
كرباس��يان وزير امور اقتصادي و دارايي و حس��ن 
هاشمي وزير بهداشت، اليحه اصالح قانون ماليات 
بر ارزش افزوده را بررسي كردند. اليحه يي كه تالش 
مي كند تا مشكالت و كاستي هاي اليحه قبلي را بر 
طرف و الگوي كارآمدتري از سيستم اجرايي ماليات 
ب��ر ارزش افزوده ارائه كن��د. الريجاني اما در جمع 
اعضاي كميسيون اقتصادي و وزير اقتصاد از اهميت 
ثبات در ساختار حقوق و تقنيني كشور صحبت كرد 
و از نمايندگان خواست تا در زمينه قانونگذاري در 

حوزه هاي اقتصادي توجه و تمركز بيشتري داشته 
باش��ند تا قوانين بنيادي��ن در حوزه هاي اقتصادي 
ه��ر روز دچار تغيير و دگرگوني نش��وند. تغييراتي 
كه چنانچه بر اس��اس منطق اقتصادي در مس��ير 
تغيير قرار نگيرند براي س��اختار اقتصادي كش��ور 
آسيب زاست.  رييس مجلس دهم در همين زمينه 
گفت: »ش��رايط فعلي كشور اين ضرورت را ايجاب 
مي كند كه در برخ��ي امور تغييرات كوتاه مدت در 
نظر گرفته ش��ود بنابراين نبايد قوانين مادر هر روز 
تغيير كند اما براي مقطع فعلي ممكن است برخي 

تغييرات ضرورت داشته باشد.«

 هزينه تغيير قوانين
عل��ي الريجاني ديروز در جلس��ه كميس��يون 
اقتصادي مجلس كه با محور بررسي اليحه اصالح 
قانون ماليات بر ارزش افزوده برگزار ش��د، افزود: 
اينكه ي��ك قانون مادر ه��ر روز تغيير كند، براي 
كش��ور هزينه دارد، بنابراين بايد س��ازوكاري در 
قانون لحاظ شود كه در شرايط خاصي مانند امروز 
يك مرجع بتواند تغييرات را ايجاد كند. تغييراتي 
مانند لح��اظ معافيت هاي مالياتي كه ش��ايد اين 
موضوع��ات را از طريق ش��وراي هماهنگي قوا كه 
توس��ط مقام معظم رهبري پش��تيباني مي شود، 

پيگيري كرد. 
او ادام��ه داد: پيش��نهاد بنده اين اس��ت كه به 
قوانين مادر دست زده نشود، اما به طور مثال براي 
يك سال مي توان استثنائاتي در قوانين لحاظ كرد. 
در برخي از بخش ها مانند بهداش��ت و درمان بايد 
مسائل تش��ريح ش��ود، هر چه انگيزه كساني كه 
ماليات بر ارزش افزوده پرداخت مي كنند، بيش��تر 
ش��ود، بهتر اس��ت، بنابراين بايد ماليات دهندگان 
در جريان خدمات دهي ناش��ي از پرداخت ماليات 
ق��رار بگيرند. رييس قوه مقنن��ه به ضرورت توجه 
به بخش هاي مختل��ف در توزيع درآمد حاصل از 
ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد و گفت: ليستي 
كه وزارت بهداشت درخصوص جذب درآمدهاي 
ناش��ي از مالي��ات بر ارزش اف��زوده آماده كرده 
بايد حدودي داش��ته باش��د تا به طور مثال وزير 
اقتصاد براي امور ديگر كش��ور با مشكل كمبود 
منابع روبرو نش��ود، بنابراين بايد مشخص شود 
كه به طور مثال چند دهم از درآمدهاي مالياتي 
به بخش بهداش��ت اختصاص ياب��د تا در قانون 

بودجه تقسيمات الزم لحاظ شود، چرا كه يكي 
از منابع بودجه درآمدهاي مالياتي است. 

او ادامه داد: توج��ه به انگيزه مند كردن مردم 
براي پرداخت ماليات بسيار مهم است و آنها بايد 
در جريان مص��رف منابع حاص��ل از ماليات قرار 
بگيرند. درخصوص اختصاص بخشي از درآمدهاي 
مالياتي به ش��هرداري ها نيز شوراي عالي استان ها 
پيشنهاداتي داشتند كه بايد مطالعه شود، چرا كه 
خيلي از شهرداري ها محتاج منابع هستند و بايد 

سرپا بمانند. 

 افزايش دامنه معافيت ها
رييس مجل��س تصريح كرد: در هر صورت بايد 
شرايط براي رونق توليد فراهم شود و نبايد مانعي 
در زمينه رونق توليد وجود داش��ته باشد. برخي از 
معافيت هاي مالياتي مناس��ب ب��ود كه مي توان به 
معافيت مالياتي در بخش صنايع دستي، كشاورزي، 

امور فرهنگي و روزنامه نگاري اشاره كرد. 
او همچنين گفت: ليست تغييرات درخصوص 
اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده را مش��اهده 
كردم، برداش��ت بنده اين اس��ت كه كار عاقالنه و 
باتدبي��ري ص��ورت گرفته و بخش ه��اي مختلف 
اقتص��ادي اي��ن تغيي��رات را قب��ول كرده ان��د و 
نماين��دگان اتاق ه��اي بازرگاني و اصن��اف نيز در 
جري��ان موض��وع هس��تند، بنابراي��ن كار مهمي 
صورت گرفته چ��را كه بخش هاي توليدي س��از 
وكار تغييرات در زمينه امور مالياتي را پذيرفته اند. 
رييس مجلس در بخش ديگري از س��خنان خود 
اظهارداش��ت: بايد تصميم��ات نهايي درخصوص 
اليحه مربوط ب��ه ماليات ب��ر ارزش افزوده اتخاذ 

ش��ود و بنده نيز تاكيد كرده ام كه اين موضوع در 
اولويت كار مجلس ق��رار بگيرد، همچنين اليحه 
مربوط به صندوق مكانيزه فروش نيز در دس��تور 
كار اس��ت و همان طور كه مي دانيد اين دو اليحه 

الزم و ملزوم يكديگرند. 

 اصالح قوانين مالياتي
الريجاني خاطرنش��ان كرد: اعضاي كميسيون 
اقتصادي وقت زيادي را درخصوص بررسي اليحه 
اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده صرف كردند 
تا قوانين، درست س��امان يابد، البته اين موضوع 
بسيار ضرورت داش��ت چرا كه تمامي بخش هاي 
اقتص��ادي تحت تاثير اين بح��ث قرار مي گيرند و 
ني��از به كار كارشناس��ي داش��ت. رييس مجلس 
افزود: اصالحات انجام شده درخصوص ساماندهي 
ماليات بر ارزش افزوده، اصالحات خيلي خوبي بود 
كه به حذف تش��خيص ماليات علي الرأس اشاره 
كرد ي��ا اينكه به موضوع ماموران مالياتي متخلف 
رس��يدگي ش��د، اقدام خوبي بود، چرا كه اينگونه 
تخلفات معموال مورد اعتراض توليدكنندگان قرار 
مي گرفت. الريجاني ابراز اميدواري كرد كه مراحل 
پاياني رس��يدگي به اليحه اص��الح قانون ماليات 
ب��ر ارزش افزوده انجام ش��ود، چرا كه اين يكي از 
موضوعات مهم مجلس براي بررسي است، اما در 
كل نبايد هر روز به قوانين مادر كش��ور دست زد، 
چ��را كه تجار و توليدكنن��دگان بايد قاعده كار را 
بدانن��د. او ادامه داد: البته براي موانع اس��تثنا در 
م��دت محدود نيز بايد تمهيدات الزم انديش��يده 
و اتخاذ ش��ود، در هر صورت ش��رايط براي رونق 

اقتصادي بايد فراهم شود. 

گروه ايران|
روز گذش��ته وزير اطالعات پاسخگوي دو سوال 
نمايندگان مجلس بود؛ دو س��وال متضاد كه يكي 
را نماينده ه��اي اصالح طل��ب طرح ك��رده بودند، و 
ديگري كار اصولگراي��ان پارلمان بود. اصالح طلبان 
از چرايي بازداش��ت ادمين ه��اي تلگرامي پيش از 
انتخابات رياس��ت جمهوري س��ال گذشته پرسيده 
بودن��د، در مقابل اصولگرايان عل��ت حمايت از آن 
دس��ته كانال هايي را جويا شدند كه به ادعاي آنان 
در اقدامات ضد امنيت ملي فعال هستند. سواالتي 
كه دس��ت آخر س��يد محم��ود علوي توانس��ت با 

پاسخ هايش نمايندگان را قانع كند.
هرچند س��وال اميدي ها به اسفند سال 9۵ باز 
مي گش��ت كه تا به امروز در هيات رييسه مجلس 
خاك خورده بود. الياس حضرتي، عضو فراكس��يون 
اميد كه به نمايندگي از طراحان س��وال نطق كرد 
با اش��اره به تاخير هيات رييس��ه در طرح سوال در 
صحن علني، درباره چرايي طرح اين پرسش گفت: 
»در روزه��اي آخر س��ال 9۵ يعني زم��ان نزديك 
ب��ه تعطي��الت نوروز و دو م��اه مانده ب��ه انتخابات 
رياست جمهوري تعداد زيادي از مديران كانال هاي 
پرمخاط��ب تلگرامي حامي دولت توس��ط يكي از 
نهادها بازداش��ت شد كه هنوز حكمي از سوي قوه 
قضاييه براي آنها صادر نشده است. « او افزود: »اين 
افراد بر خالف اصل ۳۲ قانون اساسي در موعد مقرر 
قانوني تفهيم اتهام نشدند و برخالف اصل ۳۵ قانون 
از داشتن وكيل تا مدتي محروم بودند و خانواده آنها 

از وضعيت شان تا مدت ها اطالع نداشتند.«
ب��ه گفته حضرتي اين اتفاق در حالي رخ داد كه 
وزارت اطالعات مخالف بود، اما چون اين وزارتخانه 
تنها نهاد رسمي پاسخگوي مجلس است بايد وزير 
پاسخ دهد كه چرا در حوزه وظايفش بي قانوني شده 
و اج��ازه داده نهاد ديگري بدون اط��الع او اين كار 
را انجام دهد. اش��اره حضرتي به بازداشت ادمين ها 
از سوي اطالعات س��پاه بود كه وزارت اطالعات در 
اي��ن باره با ديگر نهاد امنيت��ي- اطالعاتي اختالف 
نظر داش��ت. در همي��ن رابطه، وزي��ر اطالعات در 
1۶فروردين ماه سال گذش��ته گفته بود كه دولت 

مخالف دستگيري گردانندگان كانال هاي تلگرامي 
اس��ت و معتقد اس��ت بايد اين مس��اله به صورت 
مسالمت آميز حل شود و مديران كانال هاي تلگرامي 
آزاد شوند. پس از علوي، روحاني هم به اين موضوع 
ورود كرد و گفت كه »در ش��ب تعطيالت پيش از 
عي��د، عده يي جوان را دس��تگير كردند، من همان 
زمان از وزير اطالعات گزارش��ي خواس��تم ايش��ان 
براساس اطالعاتي كه داش��تند گفتند آنها جرمي 
مرتكب نشده اند. « الياس حضرتي اين وضعيت را به 
» انتخاب دو راه مختلف از سوي دو نهاد اطالعاتي« 
تعبي��ر كرد و در انتهاي نطق خود خواهان تفكيك 
وظايف وزارت اطالعات و س��ازمان اطالعات س��پاه 
ش��د؛ چراكه به گفته او تداخل وظايف، در كش��ور 
اخالل ايجاد كرده و اين اتفاق »واكنش هاي منفي 
م��ردم را در پي دارد.« آنط��ور كه وزير اطالعات در 

نطق ديروز خود گفت، براي رفع اختالف نظر ميان 
دو نهاد اطالعاتي قدم هايي برداش��ته شده است. تا 
آنج��ا كه به گفته علوي در ش��وراي عالي اطالعات 
نشست هاي مرتبي برگزار مي شود و او هرماه تا يك 
ماه و نيم با طائب رييس س��ازمان اطالعات س��پاه 
جلس��ه مش��ترك برگزار مي كند. بر اين اساس، به 
اعتقاد وزير اطالعات برگزاري اين جلس��ات بسيار 
مفيد ب��وده، به نحوي كه نظ��رات وزارت اطالعات 
و س��ازمان اطالعات سپاه نس��بت به قبل بسيار به 
يكديگر نزديك ش��ده است. علوي در ادامه مسوول 
برخورد ب��ا مديران كانال هاي تلگرامي را س��ازمان 
اطالعات سپاه دانس��ت. به اعتقاد او اگر به مديران 
كانال هاي تلگرامي قبل از دستگيري، تذكر و هشدار 
داده مي ش��د و بعد توجهي نمي كردند و دس��تگير 
مي ش��دند ضرري متوجه نظام نمي شد؛ اما وزارت 

اطالعات نمي تواند براي ساير دستگاه هاي اطالعاتي 
تعيي��ن تكليف كن��د. علوي تاكيد ك��رد كه حتما 
اطالعات سپاه براي اين كار خود، داليل كارشناسي 
دارد و وزارت اطالعات از آنان خواس��ته كه نظرات 
كارشناسي ش��ان را اعالم كنند. پس از پاس��خ هاي 
علوي، در حالي كه اگر طراحان سوال از پاسخ هاي 
او قانع نشده بودند، بايستي درباره سوال راي گيري 
مي ش��د، الياس حضرتي تاكيد كرد ه��دف آنان از 
طرح سوال، تذكر به علوي بود تا در جهت تفكيك 
وظايف تالش كند؛ از اين رو نيازي به راي گيري از 

نمايندگان درباره سوال نيست. 

 سوالي در نقطه مقابل اصالح طلبان 
در مقابل، كريمي قدوس��ي، اح��د آزادي خواه و 
حسينعلي حاجي دليگاني نمايندگان اصولگرا، وزير 

اطالع��ات را درباره چرايي عدم برخورد با كانال هاي 
تلگرام��ي كه ب��ه ادعاي آنان جنبه ض��د امنيتي يا 
غيراخالقي دارند، مورد پرس��ش قرار دادند. كريمي 
قدوس��ي كه به نمايندگي از اين س��ه نماينده نطق 
ك��رد، با بي��ان اينكه عده يي اين موض��وع را مطرح 
مي كنند كه س��ازمان اطالعات س��پاه شفاف سازي 
نمي كند، گفت كه در بخشي از برنامه ششم توسعه 
موضوعي مبني بر شفاف س��ازي در حوزه اطالعاتي 
و پاس��خگو بودن اطالعات س��پاه ب��ه نمايندگان را 
گنجانده بودند كه حذف ش��د. به گفته او حال ادعا 
مي شود كه چرا اطالعات سپاه شفاف سازي نمي كند. 
او عناوي��ن مجرمان��ه ادمين ه��اي تلگرام��ي 
اصالح طلب را ش��ايعه پراكني، سياه نمايي، حمايت 
بي پروا از س��ران فتنه، ايجاد ناآرامي هاي خياباني، 
تش��ويش اذهان عمومي، انع��كاس اخبار كذب در 
خصوص بازداش��ت ها و زندانيان، انتش��ار مطالب 
ضددين عنوان كرد و از وزير اطالعات پرس��يد كه 

چرا اين وزارتخانه به اين موارد ورود نكرده است. 
 س��والي كه علوي آن را وارد ندانس��ت. علوي با 
اش��اره به كانال هاي تلگرامي كه كريمي قدوس��ي 
از آنه��ا يادكرده ب��ود، تاكيد كرد ك��ه »نه من و نه 
كارشناسان وزارت در محتواي كانال هاي مورد نظر 
شما به موردي كه جنبه ضدامنيتي يا اخالقي داشته 
باشد، برخورد نكرديم كه بخواهيم با آنها از اين منظر 
برخ��ورد كنيم.« به باور وزي��ر اطالعات مديران اين 
كانال ها ب��ا نظام عنادي ندارند و بعضا مقلد رهبري 
هم هستند. در عين حال علوي با بيان اينكه »برخي 
از آنان بر اس��اس تمايالت جناحي مطلبي منتش��ر 
كردند« از طراحان اين س��وال، پرسيد » آيا وزارت 
اطالعات كه بايد از گرايش هاي سياسي به دور باشد 
به اين موارد ورود كند؟« علوي تاكيد كرد كه »وقتي 
موعظه و تذكر نتيجه مي دهد چه نيازي است كه با 

مشت آهنين بر فرق كسي بكوبيم.«
بع��د از توضيحات وزير اطالعات و صحبت هاي 
كريمي قدوس��ي، اين نماينده مجلس با اش��اره به 
اينكه از ابتدا موافق طرح اين س��وال نبوده اس��ت، 
چراكه اولويت مردم را موضوعات ديگري مي داند؛ از 
راي گيري درباره آن در صحن علني صرف نظر كرد. 
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چهرهها

ش��وراي  مجل��س  نايب ريي��س 
اسالمي از مجمع تشخيص مصلحت 
نظ��ام خواس��ت استفس��اريه قانون 
انتخاب��ات مجل��س درب��اره منع رد 
صالحيت منتخب مردم در مجلس 
توس��ط ش��وراي نگهبان را در اسرع 
وقت در دس��تور كار خود قرار دهد. 
علي مطهري در يادداش��تي نوش��ت: »خوش��حال شديم كه 
مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه مجلس درباره حضور 
افرادي از اقليت هاي ديني در شوراهاي اسالمي شهر و روستا 
را در دس��تور كار خود قرار داد و تكليف اين موضوع را كه با 
تصميم عجيب شوراي نگهبان در هاله يي از ابهام قرار گرفته 
بود روشن كرد،  اي كاش مجمع تشخيص استفساريه مصوب 
مجلس درباره منع ردصالحيت منتخب مردم توسط شوراي 
نگهب��ان در انتخابات مجلس را نيز كه بيش از يك س��ال از 
ارس��ال آن به مجمع مي گذرد در دستور كار خود قرار مي داد 
و تكليف اين موضوع را هم الاقل براي آينده مشخص مي كرد 
كه آيا ش��وراي نگهبان اين حق را دارد كه كانديدايي را پس 
از تاييد صالحي��ت و انتخاب با راي مردم رد صالحيت كند- 
اتفاقي كه براي خانم خالقي در حوزه اصفهان افتاد- يا چنين 
حقي ندارد و اين مجلس است كه بايد درباره اسناد جديد در 
بررسي اعتبارنامه او تصميم بگيرد. به برادران خود در مجمع 
تشخيص مصلحت نظام عرض مي كنم كه استفساريه تبصره 
چهار ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس را در يابند و در اس��رع 

وقت در دستور كار خود قرار دهند.«

 بررسي منع رد صالحيت 
منتخب مردم در مجلس در مجمع

نماينده م��ردم تهران در مجلس 
شوراي اسالمي گفت: بايد اختالفات 
را كن��ار بگذاري��م و تنگ نظري ها و 
اختالف��ات قومي و قبيله ي��ي را كه 
دل ه��ا را تنگ كرده كنار گذاش��ته 
و دس��ت ب��ه دس��ت ه��م بدهيم و 
محصورين را به جامع��ه برگردانيم. 
محمدرضا عارف در نطق ميان دستور در صحن علني مجلس 
گفت: م��ا بايد تفاوت و اخت��الف س��ليقه ها را بپذيريم و در 
جهت رشد كشور به كار ببنديم. همين كه فصل مشترك ما 
سربلندي ايران است كافي خواهد بود. رييس فراكسيون اميد 
تصريح كرد: بازگش��ت ايرانيان به داخل كشور را بايد مدنظر 
قرار دهيم چراكه دانشمندان و مديران و هنرمندان ايراني هر 
جاي دنيا كه باش��ند پاره تن ما هس��تند و چه بسا كساني را 
كه از دس��ت مي دهيم اين موضوع را بايد درمان كنيم و اين 
تحول را رقم بزنيم. عارف در خصوص چرخش چرخ زندگي و 
كس��ب و كار مردم گفت: اينكه مردم بخواهند شغلي آبرومند 
داشته باش��ند حق مسلم آنهاست و اين ميسر نمي شود مگر 
آنكه منابع محدود را به س��مت خانواده هاي آسيب پذير سوق 
دهيم و بايد بتوانيم كسب و كارها و همه طيف ها را اداره كنيم 
و نهادهاي قضايي و همچنين سرمايه گذاري ها را در اين راستا 
به كار ببنديم. اين نماينده اصالح طلب مردم تهران خاطرنشان 
كرد: س��طح نش��اط اجتماعي در ايران به شدت سقوط كرده 
است. شادي و نشاط اجتماعي حق طبيعي مردم و بزرگ ترين 

سرمايه اجتماعي هر جامعه يي است.

 اختالفات قومي و قبيله اي
را كنار بگذاريم

تش��ييع  س��پاه  س��خنگوي 
شكوهمند شهداي مريوان را پاسخ 
مردم كردس��تان به تروريست ها و 
نش��انه پيون��د از هم ناگسس��تني 
س��پاه و ملت دانست و تاكيد كرد: 
مش��ت آهنين سپاه آماده تحميل 
هزينه هاي مس��تقيم ب��ه حاميان 
تروريس��ت ها اس��ت. به گزارش تس��نيم، س��ردار رمضان 
ش��ريف اظهار داش��ت: گروهك هاي تروريستي و حاميان 
آنها با دريافت ضربات مهلك و مرگبار از رزمندگان اسالم 
ط��ي ماه هاي اخير، تمامي توانش��ان را ب��راي عرض اندام 
و احي��اي خود با حمله به پايگاه مرزي روس��تاي »دري« 
در س��اعات ابتدايي بامداد روز ش��نبه )۳0 تيرماه( به كار 
گرفتند كه پس از درگيري و به ش��هادت رس��يدن۲ نفر 
از پاس��داران عزيز و نيز 8 نفر از نيروهاي بس��يجي بومي 
و يك نيروي وظيفه مس��تقر در اين مقر، با تحمل تلفات 
قابل توجه، متواري و رزمندگان قرارگاه حمزه سيدالشهدا 
)ع( نيز در حال تعقيب و رهگيري آنها هستند.  سخنگوي 
سپاه تاكيد كرد: در شرايطي كه نفس هاي تروريست هاي 
تحت حماي��ت امريكا و متحدان منطقه يي و فرامنطقه يي 
كاخ س��فيد ب��ه ش��مارش افتاده اس��ت، به س��ازمان ها و 
س��رويس هاي اطالعاتي بيگانه هش��دار مي دهي��م انتقام 
سخت واقعه اخير در سرلوحه برنامه هاي جاري رزمندگان 
اس��الم قرار داش��ته و بهتر است از ادامه حمايت و ترغيب 

گروهك هاي جنايتكار تروريستي پرهيز كنند.

 »انتقام سخت سپاه«
بابت شهداي مريوان در راه است

آي��ت اهلل آمل��ي الريجاني گفت: 
ش��يوه عمل��ي ام��ام راح��ل و مقام 
معظ��م رهب��ري نش��ان داد كه به 
مردم س��االري، ب��ه حقيق��ت معنا 
اعتقاد دارند و از سوي ديگر تركيب 
ارزش ه��اي ديني  مردم س��االري و 
و اخالق��ي جمهوري اس��المي يك 
فلسفه سياس��ي واقعا بي بديل را در دنياي امروز مطرح كرده 
اس��ت. به گزارش ميزان، آي��ت اهلل آملي الريجاني، رييس قوه 
قضاييه در گردهمايي س��فرا و روس��اي نمايندگي هاي ايران 
با بيان اينكه نظام جمهوري اس��المي به لحاظ مباني فلسفه 
سياس��ي يك نظام واقعا بي بديل است، به بيان استناداتي در 
اين زمينه پرداخت و گفت: متفكران غربي در قرن بيستم ادعا 
مي كردند كه ليبرال دموكراس��ي و ليبراليسم تنها ايدئولوژي 
حاكم بر دنياس��ت و سيطره ليبراليسم بر همه جا تمام شده 
است و حرف هاي فوكوياما دايم تكرار مي شد كه قرن بيستم 
قرن پايان ايدئولوژي هاست؛ به اين معنا كه ليبراليسم در نظام 
سياس��ي، س��رمايه داري بازار و صحنه اقتصادي حاكم ش��ده 
است. آيت اهلل آملي الريجاني ادامه داد: در چنين بستري نظام 
جمهوري اسالمي متولد شد و بنيانگذار آن امام راحل خودش 
از كساني بود كه با تمام وجود به اين نظام و بنيان هاي فكري 
آن و به مردم و حضور آنها اعتقاد داشت. مقام معظم رهبري 
هم همين طور و كاري هم نداش��تند كه در صحنه عمل چه 
گروه هايي س��ركار مي آيند و همه ساليق در دوره چهل ساله 

جمهوري اسالمي سركار آمدند. 

 تركيب مردم ساالري و ارزش هاي ديني
و اخالقي در جمهوري اسالمي
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3 كالن
گمرك خود را از موضوع دپوي 

كاال كنار كشيد
ايس�نا| در پ��ي اعتراض بخش ه��اي مختلف 
اقتص��ادي به دپوي حجم زيادي كاال در گمركات، 
مدي��ركل مركز واردات و ام��ور مناطق آزاد و ويژه 
گمرك تاكيد كرد كه خ��ود واردكنندگان بايد در 
اي��ن خصوص توضيح دهند و مش��كل دپوي كاال، 

گمركي نيست. 
طي هفته هاي اخير ش��رايط اقتصادي كشور به 
گونه يي ش��ده كه بس��ياري از واردكنندگان براي 
واردات كاالي خ��ود ب��ه هر دليلي دچار مش��كل 
ش��ده اند و همين امر، دپ��وي مقدار زيادي كاال در 
گمركات ايران را س��بب ش��ده  اس��ت. گفت وگو با 
واردكنن��دگان و توليدكنن��دگان كاالهاي مختلف 
حاك��ي از آن ب��ود ك��ه در مواردي آنه��ا از دپوي 
كااله��اي خ��ود در گم��رك و ع��دم ترخيص آن 

ناراضي بودند. 
هرچند كه دپوي كاال در گمركات داليل متعدد 
و فراواني دارد، اما يكي از مهم ترين مشكالتي كه 
از سوي آنها مطرح مي ش��د، مشكالت مربوط به 
مس��ائل ارزي و تفاوت ه��اي ارز ۴۲۰۰ تومان��ي 
و آزاد بود كه س��بب مي ش��د اج��ازه ترخيص به 
كاالها داده نش��ود. در همين راستا علي معقولي، 
مديركل مرك��ز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه 
گمرك در خصوص دپوي حجم زيادي از كاالهاي 
مختلف در گمرك و اعتراض واردكنندگان به اين 
موضوع تصريح كرد: در مورد كاالهاي دپو ش��ده 
خود واردكنندگان بايد روش��ن و ش��فاف توضيح 
دهند كه دليل آن چيست چرا كه خودشان بهتر 
مي دانند به چه دليل كااليشان در گمرك متوقف 
شده است و مشكالت مطرح شده در اين خصوص 
از س��وي واردكنندگان، گمركي نيست. وي ادامه 
داد: اما در حيطه كار گمرك مي توانيم بگوييم كه 
از ابتداي امسال دو موضوع را با توجه به مسائلي 
كه به وجود آمده براي تسهيل كار توليدكنندگان 

بخشنامه كرديم. 
مديركل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه 
گمرك ايران ادامه داد: يكي از موارد بحث اين بود 
ك��ه واحدهاي توليدي بتوانند كاالهاي خود را به 
صورت نسيه ترخيص كنند؛ در واقع ما بخشي از 
كاالها را نگه مي داري��م و بخش عمده كاال بدون 
پرداخت هر گونه حقوق گمركي ترخيص مي شود 
و پ��س از آنكه اين كاالها به چرخه توليد رفت، از 
محل گردش مالي ايجاد ش��ده از آن توليدكننده 
بتواند ه��م حقوق گمركي را بده��د و هم مابقي 

كاالي خود را ترخيص كند. 
به گفته معقولي مورد دوم موضوع ضمانتنامه 
براي واحدهاي توليدي و موارد مشابه آن بود كه 
اين ضمانتنامه ها يكس��اله شد و حتي واحدهايي 
ك��ه نمي خواهند درصدي باش��ند، بتوانند كاالي 
خ��ود را وارد كنند و در ازاي آن ضمانتنامه بانكي 

بدهند كه كمك شاياني به آنهاست. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه ب��ا توج��ه به دس��تور و 
پيگيري هاي وزير امور اقتصادي و دارايي گمرك 
تمام تالش خود را براي تسهيل كار توليدكنندگان 
انجام مي دهد، اظهار كرد: در مدت اخير ما از تمام 
ظرفيت هاي قانون امور گمركي، ماده ۴۲ و ساير 
موارد اس��تفاده كرديم كه در پي آن به س��رعت 
س��تادي در معاونت امور گمركي تشكيل شد كه 
خودمان سريعا به موارد مهم رسيدگي كنيم و آن 
چيزي كه مربوط به گمرك اس��ت را به س��رعت 
انجام دهي��م. در واقع ما در گمرك تمام امكانات 
را بس��يج كرديم كه كمترين مشكل براي واردات 
كاالهاي اساس��ي، تجهيزات پزشكي و واحدهاي 

توليدي ايجاد شود. 
به اي��ن ترتيب در صورتي ك��ه ادعاي معقولي 
به طور كامل صحت داشته باشد، مي توان گفت كه 
دلي��ل دپوي كاال در گمركات، مش��كالت گمركي 
نيس��ت و داليل ديگ��ري از جمله مس��ائل ارزي، 

مشكالت مجوز و... دارد. 

 واقعي نبودن قيمت ها 
از علل عدم موفقيت واگذاري ها

 پ��وري حس��يني اظه��ار ك��رد: در هي��ات 
واگ��ذاري ۴ نفر صاح��ب راي هس��تند، دو نفر 
وزير و دو نفر نماين��ده از بخش خصوصي و اگر 
نمايندگان بخش خصوصي از حقش��ان به خوبي 
 استفاده نمي كنند خودشان بايد پاسخگوي اين 

موضوع باشند. 
رييس سازمان خصوصي سازي قانون اصل ۴۴ 
را قانوني مترقي دانس��ت و گفت: در واگذاري ها 
ما وظيفه نظارت هم داريم و با بنگاهي كه بعد از 
واگذاري به وظايف و تعهداتش عمل نكند قطعا 

برخورد مي كنيم. 
پ��وري حس��يني ب��ا بي��ان اينك��ه در ذات 
خصوصي س��ازي مقاومت هم وج��ود دارد افزود: 
قاعدتا دولتي هايي كه در بنگاهي كه قرار اس��ت 
واگذار ش��ود ذينفع ان��د قطعا دربراب��ر واگذاري 

مقاومت خواهند كرد. 
رييس سازمان خصوصي س��ازي يكي از علل 
ي��ا داليل مقاومت در براب��ر واگذاري ها را واقعي 
نب��ودن قيمت ها عنوان كرد و گف��ت: در زمينه 
و  ب��رق و آب و گاز و آرد و گن��دم ك��ه كاال 
خدماتشان يارانه يي است تا يارانه برداشته نشود 
خصوصي سازي در اين حوزه ها به سختي و كند 
انجام خواهد گرفت و ممكن اس��ت شكست هم 

بخورد و به نتيجه نرسد. 
پوري حسيني گفت: بايد از مسووالن پرسيد 
كه آي��ا اراده يي براي واقعي كردن قيمت ها مثل 

قيمت برق و آب و... وجود ندارد؟
رييس سازمان خصوصي سازي همچنين درباره 
واگذاري تعهدي گفت: ما هم واگذاري تعهدي به 
اهل آن بلديم و طبق قانون اصل ۴۴ در اين زمينه 
دستمان بسته نيست، اما هيچ يك از مجريان دل 
و جرات اين كار را ندارند كه ش��ركتي يا بنگاهي 
را راي��گان يا با بهايي اندك به اهلش بدهد و از او 

اجراي تعهدات را بخواهد. 

اخبار كالن

گروه اقتصاد كالن|
عض��و كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس با 
تش��ريح وضعيت برخي از بازارهاي دارايي در كش��ور، اعالم 
كرد: در شرايط كنوني دولت بايد تدابير الزم براي بازگشت 
اعتماد به بازارها را اتخاذ كرده و نقدينگي را به سمت توليد 
هداي��ت كند و ت��ا روزي كه دولت اين موض��وع را عملياتي 

نكند نوسانات قيمت ها به طور روزانه افزايش پيدا مي كند. 
محم��د حس��يني در گفت وگ��و با خان��ه ملت، با اش��اره 
به اينك��ه قيمت س��كه از 3 ميليون تومان گذش��ت، اظهار 
داش��ت: دولت ب��ا ايجاد بازار ثانوي��ه از كاهش قيمت ها خبر 
داده بود با اين حال با گذش��ت ب��ازه زماني قابل توجهي نه 
تنه��ا قيمت ها كاهش پيدا نكرد بلكه قيمت س��كه از مرز 3 
ميلي��ون تومان عبور كرد. عضو كميس��يون برنامه، بودجه و 
محاس��بات مجلس، ادامه داد: علت بي تاثيري بازار ثانويه بر 
كاهش قيمت ه��ا به اين باز مي گردد كه اعتماد مورد نياز به 
اي��ن بازار از طرف دولت و متقاضيان به صورت كامل ش��كل 
نگرفت��ه، مردم با توجه به هيجان ه��اي اقتصادي كه در اين 
مدت صورت گرفته اس��ت تنها به بازار امن س��رمايه گذاري 
ط��ال و ارز اعتماد دارند به همين دليل تقاضا براي س��كه و 
طال باال اس��ت. نماينده مردم تفرش در مجلس دهم شوراي 
اسالمي با اشاره به تحويل سكه هاي پيش فروش شده، بيان 
داشت: نخستين بسته س��كه هاي پيش فروش شده ازسوي 
بانك مركزي عرضه ش��ده، ب��ا اين كارتعداد س��كه در بازار 
افزايش پيدا كرده اس��ت با اين حال با توجه به عدم اعتماد 

و ترس براثر ايجاد تورم مجددا شاهد تقاضاي بيش از اندازه 
در بازار س��كه و طال هستيم به همين دليل قيمت ها افزايش 
يافت. وي تاكيد كرد: در ش��رايط كنون��ي دولت بايد تدابير 
الزم براي بازگشت اعتماد به بازارها را اتخاذ كرده و نقدينگي 
را به س��متي هدايت كند كه به س��مت توليد برود، تا روزي 
كه دولت اين موضوعات را عملياتي نكند نوس��انات قيمت ها 
روزانه افزايش پيدا مي كند و بي ثباتي در بازار اقتصادي شكل 
مي گيرد، سوداگران از اين فرصت به خوبي استفاده مي كنند 
و باع��ث افزاي��ش قيمت هاي حبابي در ارز و س��كه خواهند 
ش��د. حس��يني در ادامه اين گفت وگو، ميزان حباب سكه را 
ح��دود 7۰۰ هزار تومان برآورد كرد، بي��ان كرد: با توجه به 
ميزان ارزش نقدينگي كش��ور و با توجه به اينكه قيمت دالر 
7 تا 8 هزار تومان است قيمت سكه نبايد بيش از ۲ ميليون 
تا ۲ ميليون و 5۰۰ هزار تومان باش��د، بنابراين حدود 7۰۰ 
هزار تومان حباب در س��كه وجود دارد، س��وداگران در اين 
مدت كوتاه باعث افزايش قيمت و ايجاد حباب شده اند. عضو 
كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات در مجلس ش��وراي 
اس��المي گف��ت: در ش��رايطي روند كاهش قيمت ها ش��كل 
مي گي��رد كه اعتم��اد به بازار بازگ��ردد، حرف هاي دولت در 
عمل ديده شود و متقاضيان بدون آنكه در صف هاي طوالني 

بمانند به ارز مورد نياز خود دست پيدا كنند. 
اين نماينده مجلس، اظهار كرد: در اين ش��رايط قيمت ها 
كاهش مي يابد، اگر اقدامات دولت به نتيجه نرسد متاسفانه 

همچنان شاهد افزايش قيمت ها خواهيم بود. 

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تشريح كرد

تداوم نوسانات روزانه قيمت ها
گروه اقتصاد كالن|

وزي��ر اقتصاد با تاكيد بر اينكه وزارت اقتصاد ضمن اعالم 
جرم علي��ه دارندگان كارت بازرگاني اجاره اي، ماليات آنها را 
به همراه جريمه، تا ريال آخر از آنها مي گيرد، از شناس��ايي 
بيش از دو هزار و 5۰۰ فراري مالياتي و س��ه هزار ش��ركت 

صوري خبر داد. 
به گزارش ش��ادا، مسعود كرباس��يان با بيان اين مطلب، 
همچنين از صدور برگه مالياتي نه هزار ميليارد توماني براي 

بانك ها خبر داد. 
 وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار كرد: براي بهبود شرايط 
كسب و كار، ضمن ايجاد شفافيت هاي مالي بايد انواع فشارها 

از دوش بخش خصوصي مولد و كارآفرين برداشته شود. 
وي افزود: به همين دليل، اس��اس رويكرد وزارت اقتصاد 
براين مبنا تنظيم ش��ده كه با شناس��ايي مودي��ان جديد، 
جلوگيري از فرار مالياتي و ايجاد بسترهاي الكترونيك براي 
سهولت هر چه بيشتر فرآيندهاي مالياتي بخشي از فشار از 

دوش توليد برداشته شود. 
كرباس��يان تاكيد كرد: م��ا در وزارت اقتصاد و س��ازمان 
مالياتي نهايت س��خت گيري را نس��بت به فراريان مالياتي 

خواهيم داشت. 
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: خوش��بختانه اقدامات 
الزم براي دريافت صورتحس��اب هاي بانكي تع��داد دو هزار 
و 579 م��ودي مش��كوك به فرار مالياتي در راس��تاي رصد 
و بررس��ي تراكنش هاي س��نگين و مشكوك بانكي به انجام 

رسيده است.  وي افزود: همچنين پيگيري و رصد فعاليت هاي 
ش��ركت هاي صوري و كاغذي و پديده فاكتورهاي صوري و 
رسيدگي به ماليات بيش از 3۰۰۰ شركت صوري هم انجام 
شده است. كرباسيان در ادامه گفت: اتفاقات چند هفته اخير 
در مورد واردات خودرو و كاالهاي ديگر با ارز ۴۲۰۰ توماني 
تا حدودي به نواقصي در كارت هاي بازرگاني مربوط بود، به 
ويژه آنكه برخي سودجويان با اقدام به دريافت كارت بازرگاني 
ب��راي افرادي بي اطالع و بيگانه ب��ا فعاليت  هاي اقتصادي، از 
طري��ق كارت بازرگاني آنها، واردات انجام مي دهند و پس از 

آن هم فرار مالياتي مي كنند. 
 وزي��ر اقتصاد با تاكيد بر اينك��ه وزارت اقتصاد با نهايت 
قدرت در مقابل اين رفتارها ايس��تاده  است، افزود: به همين 
جهت اقدامات الزم ب��راي ممانعت از فرار مالياتي دارندگان 
كارت بازرگاني از طريق شناسايي موديان واقعي و صاحبان 
اصلي درآمد كه از كارت بازرگاني اجاره يي براي فرار مالياتي 

استفاده مي كردند، انجام شده است. 
وي تصريح كرد، در اجراي تبصره 157 قانون ماليات هاي 
مس��تقيم عليه اين متخلفين به مراج��ع قضايي اعالم جرم 

كرده ايم و تا ريال آخر مالياتشان را اخذ خواهيم كرد. 
كرباس��يان گفت: اج��ازه نمي دهيم فش��ار مالياتي روي 
دوش بخش خصوصي مولد، كارآفرينان متعهد، كارمندان و 
كارگران باشد و عده يي ديگر در سايه بمانند و ماليات ندهند. 
وي اف��زود: اولويت ما مردم و توليد اس��ت و كارآفرينان 

مطمئن باشند كه حق آنها را از فراريان مالياتي مي گيريم. 

هشدار وزير اقتصاد به فراريان مالياتي و دارندگان كارت هاي بازرگاني اجاره اي: 

عليه  فراريان مالياتي اعالم جرم مي كنيم 

مركز پژوهش هاي مجلس براي قانون گذاري پيشنهاد كرد

9 راهبرد استراتژيك مبارزه با فساد
گروه اقتصاد كالن|

مرك��ز پژوهش ه��اي مجل��س در گزارش��ي 
پديده فس��اد در كش��ور را مورد تحليل قرار داده 
و مهم تري��ن راهبردها و سياس��ت ها براي مقابله 
ب��ا آن را جهت عمل مجلس ش��وراي اس��المي 
صورت بن��دي كرده اس��ت. در همين راس��تا در 
گ��زارش مذك��ور راهبردهاي 9گانه ي��ي با هدف 
ايفاي نقش مجلس عليه فس��اد پيش��نهاد شده 
اس��ت. اين راهبردها عبارتند از: »شفاف س��ازي 
فرآيند تصميم گيري ش��وراها و كميس��يون ها«، 
»ارتق��اي كارآيي نه��اد قضايي در پيش��گيري و 
مبارزه با فساد«، »مديريت تعارض منافع، ارتقاي 
انضب��اط مالي دول��ت و پيش��گيري از تخصيص 
فعاليت هاي  »سالم س��ازي  مناب��ع«،  غيربهين��ه 
اقتص��ادي«، »ارتق��اي نقش نهاده��اي مدني و 
عمومي در پيشگيري و مبارزه با فساد«، »تعامل 
و همكاري ب��ا نهادها و س��ازمان هاي بين المللي 
در راستاي اهداف كنوانس��يون مبارزه با فساد«، 
»بهبود عملكرد دس��تگاه هاي نظارتي در راستاي 
حاكميت قانون و نظام مند كردن رويه هاي كنترل 
و ارزيابي«، »نهادينه س��ازي فرهنگ ش��فافيت، 
سالمت و عدالت«. راهبردهايي كه هريك از آنها 
در قالب چهار ح��وزه تقنيني، نظارتي، اجرايي و 
ترويجي مشتمل بر تعداد 13۰ سياست مي شود. 
الزم به ذكر اس��ت كه ت��الش اين مطالعه در اين 
بوده كه بيشتر از زاويه پيشگيرانه و ساختاري به 
موضوع مبارزه با فس��اد بپ��ردازد تا از اين طريق 
ابتكار عمل را از مجرمان به حاكميت برگرداند. 

 اعالم عمومي فرآيند تصميم گيري
و تخصيص منابع

به گزارش »تعادل« نهاد پژوهش��ي مجلس 
در اين توصيه نامه نخس��تين راهبرد ضدفس��اد 
را شفاف س��ازي تصميم گيري ه��اي ش��وراها و 
كميسيون ها عنوان كرده و در اين زمينه نوشته 
است: بايد براس��اس نظريات و تجارب جهاني، 
تصميم گي��ري و تخصي��ص مناب��ع )به منظور 
از تصميم��ات  ب��ودن و پيش��گيري  كارآم��د 
س��وء( داراي الزام��ات و اقتضائ��ات مخصوص 
به خود باش��د. از قبيل ش��فافيت، پاسخگويي، 
ثب��ات، ش��ورايي و قاعده مند ب��ودن )پرهيز از 
ش��خص محوري(، ارزيابي پذيري و ممانعت در 
صورت قرار داشتن در موقعيت تعارض منافع. 

اين گزارش افزوده اس��ت: پرواضح است كه 
بس��ياري از تصميمات گرفته ش��ده در كشور 
تح��ت رصد و بررس��ي دس��تگاه ها و نهادهاي 
نظارتي است، اما مس��اله اين است كه نظريات 
متاخر حوزه نظارت و همچنين ادبيات موضوع 
ش��فافيت و تعارض منافع بر اين اصل اس��توار 
اس��ت كه فق��دان ش��فافيت و اع��الم عمومي 
فرآين��د تصميم گي��ري و تخصي��ص مناب��ع، 
هزينه ه��اي جبران ناپذيري را بر نظام اقتصادي 
و اجتماعي تحميل مي كند. بديهي است نهادها 
و سازمان هايي كه از منابع عمومي و بيت المال 
استفاده مي كنند بايد براساس قانون اساسي، به 
عموم مردم و نهادهاي نظارتي پاسخگو باشند تا 
بتوان بر مسير حاكميت مردم قدم برداشت، لذا 
اطالع��ات و فرآيند تصميم گيري ها بايد به جاي 
اتاق هاي دربس��ته در اتاق هاي شيشه يي )قابل 

دسترسي و نظارت عمومي( انجام پذيرد. 
اي��ن گ��زارش همچنين به نظارت بر حس��ن 
اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات و 
شفاف سازي و اعالم عمومي، اشاره كرده و آورده 
است: حقوق و مزاياي نمايندگي سفرها و مزاياي 
مسافرتي، هزينه هاي دفتري و فعاليت هاي شاخص 
نمايندگان، هداياي دريافتي، جلس��ات مهم كاري 
نمايندگان خارج از مجلس، دستور جلسه، حضور 
و غياب، فهرست و اس��امي ميهمانان و مدعوين 
جلس��ات كميسيون  و مش��روح نطق ها برخي از 
 مهم ترين سياست هاي نظارتي و عملياتي در اين 

زمينه است. 

 ارتقاي كارآيي نهاد قضايي
اين گزارش راهبرد دوم را ارتقاي كارآيي نهاد 
قضايي در پيش��گيري و مبارزه با فساد دانسته و 
در اين زمينه با اشاره به اينكه قوه قضاييه داراي 
كاركردهاي نظارتي � قضايي است و نقش بسيار 
اساس��ي و كليدي در پيش��گيري از وقوع جرايم، 
مب��ارزه قاطع با جرايم و مفاس��د، احياي حقوق 
عامه، نظارت بر حس��ن اجراي قوانين و كش��ف 
جرايم دارد، نوشته است: به طور كلي، دو كاركرد 
پيش��گيري از وق��وع جراي��م و تضمي��ن حقوق 
مالكي��ت و قراردادها را مي ت��وان كليدي ترين و 

مهم ترين رسالت هاي دستگاه قضايي برشمرد. 

 مديريت تعارض منافع
نويسنده اين گزارش در ادامه به مساله تعارض 
منافع اش��اره مي كند و آن را ريش��ه اصلي وقوع 
جراي��م اقتص��ادي مي داند و مديري��ت آن را در 
گزارش خود به عنوان راهبرد س��وم صورتبندي 
مي كند. »تعارض منافع عبارت است از مجموعه 
شرايطي كه موجب مي شود تصميمات و اقدامات 
حرفه اي، تحت تاثير يك منفعت ثانويه )شخصي 
+ س��ازماني( قرار گيرد. به عبارت ديگر، ارجحيت 
نفع ش��خصي يا س��ازماني بر نفع مل��ي. تعارض 
مناف��ع را مي توان به ص��ورت مختصر به صورت 
ذيل دس��ته بندي كرد: پديده درب گردان، اتحاد 
قاعده گذار با مجري، اتحاد ناظر و منظور )نظارت 
شونده( تعارض درآمد � وظايف، تعارض وظايف، 
اعطاي هدايا و پاداش و رشوه )وامدار كردن مدير 
يا تصميم گير.( لذا به منظور حل ريشه يي موضوع 
فس��اد، بايد تعارض منافع مديريت شود. مطابق 
گزارش حاضر تجربه س��اير كشورها حاكي از اين 
است كه برخي با اتخاذ سياست هاي سختگيرانه، 
ش��دت تنبيه و مجازات و كيفر را در دستور كار 
ق��رار دادند، اما آنچه اثربخش تر بوده، رويه برخي 
ديگ��ر از كش��ورها در اتخاذ تدابير پيش��گيرانه و 
سياس��ت نرم اس��ت، زي��را بي بهره س��ازي مدير، 
مج��ري، ناظ��ر و تصميم گير باعث امتن��اع او از 
مشاركت در تصميم گيري در موارد وجود تعارض 
منافع ش��ده اس��ت كه موجبات كاهش استفاده 
از رانت ه��اي اطالعات��ي و رفتاره��اي متقلبانه و 

رانت جويانه را نيز فراهم كرده است. 
پيگي��ري ارائه اليحه مديريت تعارض منافع و 
تصويب آن، ضابطه مند كردن جابه جايي مديران 
بي��ن بخش خصوصي و بخ��ش عمومي از طريق 
وض��ع محدوديت، ممنوعيت، دوره اس��تراحت و 
الزام به ش��فافيت از راهكارهاي تقنيني و تعامل 

و همكاري با دس��تگاه هاي امنيت��ي و اطالعاتي 
درخص��وص شناس��ايي ارتباطات خويش��اوندي 
- مال��ي بين مدي��ران و سياس��تمداران و تجار، 
تقويت اس��تقالل عمليات��ي و مديريت��ي نهادها 
ي��ا س��ازمان هاي مس��وول نظارت درون��ي براي 
پيش��گيري از اتحاد ناظر و منظور علي الخصوص 
در نظام بانكي، نظ��ام بودجه ريزي، نظام قضايي، 
نظام پزش��كي از راهكارهاي نظارتي عنوان شده 

در اين بخش است. 

 نقش بي انضباطي مالي در افزايش جرم
اين گزارش سومين راهبرد را »ارتقاي انضباط 
مال��ي دولت و پيش��گيري از تخصيص غيربهينه 
منابع« دانسته و افزوده اس��ت: بي انضباطي هاي 
مال��ي و تخصيص ه��اي غيربهين��ه در تقوي��ت 
فعاليت ه��اي مجرمان��ه موثرن��د همچنين وجود 
بس��تري براي تخلفات و سوءبرداشت ها از منابع 
عمومي، نقش بس��يار محوري در بروز تخلف ايفا 
مي كند. لذا الزم است براساس ظرفيت هاي قانوني 
موجود، شفافيت ارتقا يابد و گزارش هاي پشتيبان 
براي تخصيص ها ارائه شود تا از انحرافات مالي در 

خرج كرد منابع عمومي جلوگيري شود. 
كش��ورهاي توس��عه يافته با تكيه بر نظام هاي 
آم��اري و حقوقي خود، ت��الش دارند در مواجهه 
با كلي��ه فرآيندها، رويكرد پيش��گيرانه را تعميق 
بخشند و براساس ارزيابي هاي پسيني و پيشيني، 
درصدد هس��تند ضم��ن جرم ان��گاري تخصيص 
غيربهينه منابع توس��ط مديران و كاركنان بخش 
عموم��ي، معياره��ا و ش��اخص هاي مش��خص و 
ارزيابي پذير انضب��اط و تخصيص بهينه را تدوين 
كنن��د. چون ب��ا در دس��ترس ب��ودن معيارها و 
ش��اخص هاي انضباط و تخصيص بهينه، مي توان 
هزينه ه��اي حكمراني كش��ور را كاه��ش داده و 
نظارت بر حس��ن اجراي قواني��ن را تقويت كرد. 
اگرچه براس��اس ترتيبات نهادي كش��ور، درحال 
حاض��ر ام��كان جرم انگاري تخصي��ص غيربهينه 
منابع فراهم نيست و توصيه نيز نمي شود، اما افق 
نگاه و هدف بلندمدت بايد نيل به اين مهم باشد. 
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس راهبرد ديگر 
را »سالم سازي فعاليت هاي اقتصادي«، دانسته و 
در توضي��ح اين راهبرد به س��ه ركن ش��فافيت، 
س��المت و عدالت اش��اره مي كند و گفته اس��ت: 
درست اس��ت كه پيوندهاي عميقي بين اين سه 
ركن وجود دارد، اما از منظر سالم س��ازي اقتصاد، 
معيار و ش��اخص اصل��ي همان اصالح س��اختار 
انگيزش��ي تولي��د و فعاليت اقتص��ادي از طريق 

افزايش درجه سالمت نظام اقتصادي است. البته 
روي ديگر س��كه افزايش سالمت نظام اقتصادي 
عب��ارت اس��ت از افزاي��ش هزين��ه فعاليت هاي 
رانت جويان��ه، مجرمانه، نامولد و متقلبانه در نظام 
اقتص��ادي )چه در س��طح فع��االن و چه مديران 
و سياس��ت گذاران( اس��ت. بدين منظور، بايد به 
بخش خصوص��ي، تعاوني ها و فع��االن اقتصادي 
اين تضمين داده ش��ود كه روش هاي فعاليت در 
نظ��ام اقتصادي از صحت و قاعده مندي برخوردار 
اس��ت و از انح��راف و عارضه ها به دور اس��ت. در 
طرف مقابل نيز تالش شود شاخص هاي سالمت 

سياست گذاري اقتصادي رصد و پايش شود. 
در اين گزارش آمده اس��ت: به طور مشخص بايد 
روابط اقتصادي به صورت ش��فاف و منطقي تعريف 
و اجرا ش��وند، نااطميناني ها به طور كامل به ريسك 
تبديل شوند، روابط و سياست هاي باثبات اقتصادي 
وضع و اج��را گردند، مكانيس��م هاي قيمت گذاري 
عادالنه و عقاليي شوند و نظام پاداش دهي براساس 

مدل كار منصفانه، دستمزد منصفانه عمل كند. 

 ارتقاي نقش نهادهاي مدني و عمومي
راهبرد ششم اين صورتبندي به نقش نهادهاي 
مردم��ي برمي گردد كه در توضي��ح آن به تجربه 
كش��ورهاي توس��عه يافته با اتكاء بر نظام حقوقي 
خود توانس��ته اند حداكثر اس��تفاده را از ظرفيت 
عموم جامعه داش��ته باش��ند و با تعبيه مدل هاي 
س��وت زني، سيس��تم كارآم��د و پوياي��ي از اخذ 
گزارش هاي مردمي و ارزيابي و راستي آزمايي آنها 
را راه ان��دازي كنند. يعني ب��ه نوعي عموم جامعه 
را كاش��ف قلمداد ك��رده و حتي حق الكش��ف و 
پاداش هاي بسيار قابل تاملي نيز در نظر گرفته اند. 
با توجه به تغيير نگرش هايي كه در زمينه نظارت 
و ارزيابي در س��طح جهاني صورت گرفته اس��ت، 
تمركز را بر نظارت هاي پيش��يني ق��رار داده اند. 
ازس��وي ديگر، نظ��ارت كارآمد را با اس��تفاده از 
سامانه هايي در پيش گرفته اند كه نياز چنداني به 
نيروي انساني و ناظران ندارد، بلكه با ايجاد انگيزه 
رقيب و جمع س��پاري، عالوه ب��ر كاهش هزينه و 
سرعت نظارت، موجبات مشاركت عمومي در امر 

پيشگيري و مبارزه با فساد را فراهم كرده اند. 

 استفاده از ظرفيت نهادهاي بين المللي
همچني��ن در اي��ن گ��زارش يك��ي ديگ��ر از 
راهبرده��ا، »تعام��ل و هم��كاري ب��ا نهاده��ا و 
س��ازمان هاي بين الملل��ي در راس��تاي اه��داف 
كنوانس��يون مبارزه با فساد« اعالم شده و توصيه 

شده است كه از ظرفيت هاي نهادهاي بين المللي 
در زمينه مبارزه با فس��اد استفاده شود. بر اساس 
گزارش حاضر ايران در سال 1387 به كنوانسيون 
 س��ازمان ملل متحد درخصوص مبارزه با فس��اد

)كنوانسيون مريدا( ملحق ش��د. اين كنوانسيون 
پنج فصل )مقررات عمومي، اقدامات پيشگيرانه، 
قان��ون، همكاري ه��اي  اج��راي  و  جرم ان��گاري 
بين المللي، استرداد دارايي ها( دارد كه زمان بندي 
اجراي كنوانسيون به گونه يي بود كه فصول اول و 
سوم تا سال ۲۰15 و فصول سوم و پنجم تا سال 

۲۰18 اجرايي شوند. 
ازس��وي ديگر، س��ازمان جهاني مجالس عليه 
فس��اد )GOPAC( نيز ظرفيت مناس��بي دارد 
كه مي توان از آن جهت بهره مندي از مناسبات و 
اطالعات و اس��ناد آنها در راستاي سياست گذاري 

و قانونگذاري عليه فساد استفاده كرد. 
اي��ن س��ازمان از مجالس و نماين��دگان فعلي 
و س��ابق مجالس جهان تش��كيل ش��ده است كه 
هدفش ارائ��ه اطالع��ات، ابزاره��ا و آموزش هاي 
مربوط به اعضا و تالش براي پش��تيباني و مشاوره 
اعضا در طرح هاي ش��خصي خودش براي مبارزه 
با فساد است. سازمان شفافيت بين المللي، مرجع 
پاي��ش و ارزياب��ي نمره و رتبه كش��ورها در بحث 
شفافيت و ادراك فساد )CPI( است. اين سازمان 
داراي اسناد و مطالعات جامع و گسترده يي است 
كه مي تواند در بس��ياري از حوزه ها قابل استفاده 
باش��د. البته با توجه به روش جمع آوري داده ها و 
ارزيابي آنها، دولت يازدهم و دوازدهم مساله بهبود 
رتبه ايران در سازمان ش��فافيت بين المللي را در 
دستور كار خود قرار داده است كه مجلس شوراي 

اسالمي نيز مي تواند اين مهم را تسهيل كند. 

 كارايي دستگاه هاي نظارتي
 براي حاكميت قانون

راهبرد هش��تم گ��زارش مرك��ز پژوهش هاي 
مجلس » بهبود عملكرد دستگاه هاي نظارتي در 
راستاي حاكميت قانون و نظام مند كردن رويه هاي 
كنترل و ارزيابي« عنوان شده و تاكيد شده است: 
بح��ث نظارت يك��ي از كليدي تري��ن راهكارهاي 
پيشگيري و مبارزه با فساد است، ازاين رو، با توجه 
به وضعيت سالمت، شفافيت و مفاسد رخ داده در 
كش��ور، مي توان چنين جمع بندي كرد كه براي 
بهبود عملكرد دس��تگاه هاي نظارت��ي به الزاماتي 
نياز است اعم از تقويت و حمايت از حيث ارتقاي 
نظام نظارتي، بهره ب��رداري از فناوري هاي نوين، 
تمركز بر نظارت هاي پيش��يني، قاعده مند كردن 
معيارهاي ارزيابي، رفع اتحادهاي ناظر و منظور. 

 نقش شفافيت در سالم سازي اقتصاد
آخري��ن راهبرد مركز پژوهش ه��اي مجلس در 
زمين��ه مبارزه با فس��اد،  » نهادينه س��ازي فرهنگ 
ش��فافيت، س��المت و عدالت« اس��ت. اين گزارش 
درباره اين راهبرد به مس��اله فرهنگ س��ازي اشاره 
مي كن��د كه درب��اره آن گفته ش��ده نهادينه كردن 
اي��ن مس��ائل در جامعه، نيازمن��د هماهنگي كامل 
نظام حكمراني در اهداف ترس��يم شده و همچنين 
مس��تلزم صرف زمان و انرژي بسيار است. بر اساس 
اين گزارش مادامي كه فرهنگ ش��فافيت و عدالت 
و سالم زيس��تن )عاري از تقل��ب و ارتكاب جرم( در 
جامعه نهادينه نگردد، نمي توان توفيقات اساسي در 
پيشگيري از مفاسد را انتظار كشيد و مشاهده كرد. 
در پايان خاطرنش��ان ش��ده اس��ت كه قدم 
نهادن در مس��ير مبارزه با فساد، عزمي راسخ و 
هوش��ياري دوچندان مي خواهد. چون مفسدان 
و رانت جوي��ان به دليل انگيزه ب��االي مجرمانه 
خود، هم��واره ت��الش مي كنند مناف��ذ قانوني 
و اجراي��ي را شناس��ايي ك��رده تا ي��ك گام از 
قانونگذاران و ناظران جلوتر باشند. هنر و ابتكار 
نظام حكمراني كش��ور بايد بر اصل »پيش بيني 
به مثابه پيش��گيري« اس��توار بوده و رويه هاي 

پيشگيرانه را كامل و كارآمد اجرايي كنند. 
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 اقتصاد در آستانه خستگي
فلزي مقاوم را تصور كنيد 
ك��ه چندين بار خم و راس��ت 
مي ش��ود، در مرحله ي��ي اين 
فلز بسيار مس��تحكم با فشار 
كوچك شكس��ته خواهد شد. 
اين پدي��ده نخس��تين بار در 
1850 ب��ه صورت علمي ثبت 
ش��د و به آن خستگي فلزات 
ن��ام   )Metals Fatigue(
نهادن��د. اين پديده وقتي اتف��اق مي افتد كه فلز تحت 
تنش تكراري يا نوساني قرار گيرد كه منجر به شكست 
ناگهاني قطع��ه مي گردد. در حقيقت فلز در ش��رايط 
ع��ادي توان مقاومت بس��يار بيش��تري دارد اما بر اثر 
فرس��ايش مداوم اين مقاومت از بين رفته است و يك 
فشار كوچك باعث شكس��تن آن مي شود. اين پديده 
فيزيكي در بسياري از مسائل اجتماعي قابل مشاهده 
است. فردي كه بر اثر فشارهاي روزمره به قدري خسته 
است كه كوچك ترين مس��اله يي باعث عصبانيت وي 
مي ش��ود در حالي كه همان مس��اله در شرايط عادي 
چنين اثري ندارد. از اين دس��ت مثال ها بس��يار زياد 
مي توان گفت اما مساله مهم اين است كه اقتصاد ايران 
هم به مرحله خس��تگي رسيده است. نوسانات متعدد 
نرخ هاي اساس��ي مانند نرخ ارز و طال باعث شده است 
كه كوچك ترين اتفاقي باعث اثراتي بسيار بزرگ شود. 
اعتماد در جامعه اقتصادي از ميان رفته است و متاسفانه 
بخشنامه ها و آيين نامه هاي فله يي كه هر روز از سوي 
دولت منتشر مي شود به اين خستگي كمك دو چندان 
كرده است. قيمت ارز و سكه ديروز مجددا دچار التهاب 
ش��د. انگار بازار آماده اس��ت كه با كوچك ترين اتفاقي 
دچار بح��ران گردد. اين بازار را نمي ت��وان با بازار يك 
س��ال قبل مقايسه كرد چرا كه التهابات چندين ماهه 
باعث ش��ده اس��ت كه نااطميناني در تمام سلول هاي 
فع��االن اقتصادي جاي گيرد. در چنين ش��رايطي هر 
صحبت��ي هرچند كوچك كه در ش��رايط عادي هيچ 
تاثيري نداشت مي تواند باعث ايجاد مشكل در اقتصاد 
شود. صحبت هاي ديروز رييس جمهور هرچند از جنبه 
سياسي صحيح است اما از نظر اقتصادي باعث التهاب 
در بازار مي شود. مطمئنا اين صحبت ها يك سال قبل 
چنين اثري نداش��ت اما امروز بازار تشنه اخباري است 
كه وضعيت را متشنج كند. به صورت يك قاعده كلي 
مسووالن اقتصادي دولت هميشه بايد كم حرف ترين 
افراد باش��ند چرا كه كوچك ترين اظهارنظر آنها اثراتي 
بسيار شديد و گس��ترده مي تواند داشته باشد. اما اين 
موضوع در ش��رايطي كه بازار چندين م��وج گراني را 
پشت سر گذاشته و از س��وي ديگر انتظاري مبني بر 
ش��روع موج اول تحريم ها را مي كشد طبيعتا اثري دو 
چندان دارد. در اوايل ارديبهشت ماه فعاالن اقتصادي 
توصيه هاي متعددي به دولت مي كردند كه تصميمات 
دولت در زمينه ارز اشتباه است و بايد هر چه سريع تر 
جلوي اين اش��تباهات گرفته شود اما در پايان تير ماه 
حتي بازگش��ت به ش��رايط اوايل فروردين نيز ممكن 
نيست. ساختار اقتصاد ايران به ويژه در بخش تجارت 
يك اسكلت س��نتي اما مشخص داشت كه بنگاه ها بر 
اس��اس آن ساختار شكل گرفته بودند ولي تصميمات 
21 فروردين ماه و س��پس بخشنامه هاي متعددي كه 
در راستاي آن تصميمات ارائه شد اين شرايط را تغيير 
داده است. اظهارنظرهاي متعدد و متناقض و همچنين 
تصميماتي كه يكي به نعل مي زد و يكي به ميخ باعث 
شده است كه فعاالن اقتصادي اعتماد خود را از دست 
بدهند و حس بي ثباتي در جامعه اقتصادي ايجاد شود. 
احساس بي ثباتي مطمئنا از هر تحريم، شوك ارزي و 
ممنوعيت تجارت براي يك فعال اقتصادي خطرناك تر 
است. در چنين شرايطي بهترين تصميم بازگرداندن 
اعتماد به جامعه اقتصادي اس��ت، كاري س��خت كه 
شايد يك ماه قبل با ترميم تيم اقتصادي ممكن بود 
اما امروز حتي به اثربخش ش��وك ناش��ي از ترميم با 

ديده ترديد نگريسته مي شود. 

 افتتاح نيروگاه سيكل تركيبي 
با تسهيالت بانك صنعت

بخش گاز نيروگاه غ��رب مازندران با ظرفيت 307 
م��گاوات با نخس��تين احت��راق محفظ��ه توربين گاز 
)FIRST FIRE( وارد م��دار ش��بكه سراس��ري برق 
كش��ور مي ش��ود. به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك 
صنعت و معدن، نيروگاه ياد شده توسط شركت ماهتاب 
كاسپين با تسهيالت 215 ميليون يورويي اين بانك با 
ظرفيت نهايي 460 مگاوات به صورت سيكل تركيبي 
)گاز و بخار( در منطقه نوش��هر در حال اجرا است كه 
اشتغال 67 نفر را به دنبال خواهد داشت. گفتني است 
اين طرح كه تاكنون 70 درصد از پيش��رفت فيزيكي 
خود را پشت سرگذاشته است نقش مهمي در تثبيت 

برق منطقه غرب مازندران ايفا خواهد كرد. 

 نيروي متخصص؛ رمز توسعه 
صنعت بيمه است

غالمرضا سليماني، رييس كل جديد بيمه مركزي 
در نخستين ساعات كاري خود با اعضاي هيات عامل 
و مدي��ران اين س��ازمان دي��دار و گفت وگ��و كرد. به 
گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه 
مركزي، س��ليماني در اين ديدار به استفاده از ظرفيت 
خوب نيروي متخصص در صنعت بيمه مركزي تاكيد 
كرد و گفت: نيروي انس��اني متخصص و با تجربه، رمز 
توسعه صنعت بيمه اس��ت و پژوهشكده بيمه در اين 
راس��تا مي تواند خيلي اثرگذار باش��د. رييس كل بيمه 
مركزي همچنين در بخش ديگري از س��خنان خود، 
گفت: علي رغم گذشت بيش از چند دهه از عمر فعاليت 
بيمه در كشور، هنوز نتواسته به جايگاه اصلي خود در 
ميان مردم دست يابد چرا كه مردم هنوز با خدمات و 
منافع حاصل از صنعت بيمه به طور كامل آشنا نيستند 
و اين مهم، نيازمند فرهنگ سازي عميقي است كه در 
نهايت به گسترش چتر حمايتي صنعت بيمه، كاهش 
هزينه هاي مردم و ايجاد آرامش در جامعه منتج شود. 

سرمقاله

اخبار

»تعادل« اثر موضع گيري هاي سياسي بر التهاب بازار و راهكار كارشناسان براي افزايش نرخ سود را بررسي مي كند

اثرمواضع سياسي بر بازار ارز و طال
گروه بانك وبيمه|

دي��روز بازار ارز و س��كه بار ديگ��ر تحت تاثير 
سخنان سياسي روز قرار گرفت و قيمت ها در اين 
بازار افزايش يافت به ط��وري كه قيمت هر قطعه 
سكه امامي به باالي 3 ميليون و 200 هزار تومان 
و دالر امريكا در بازار غير رسمي به حدود 9000 
تومان رس��يد. به گزارش »تعادل«، سخنان چند 
م��اه اخير ترامپ و مس��ووالن امريكا در خصوص 
خ��روج از برج��ام و تحريم هاي اقتص��ادي عليه 
ايران، و همچنين پاس��خ مس��ووالن ارش��د ايران 
به تهديده��اي مقامات امريكا و اس��راييل، باعث 
ش��ده كه الته��اب در ب��ازار ارز و طال و همچنين 
روند صعودي نرخ سكه و ارز همچنان ادامه يابد و 
روز يك شنبه 31 تيرماه 97 نيز قيمت سكه طرح 
جديد با رشد 91 هزار توماني به رقم 3 ميليون و 

187 هزار تومان به فروش رسيد. 
ب��ه دنب��ال اين س��خنان، برخي فع��االن بازار 
معتقدند ك��ه در حالي كه ن��رخ اونس جهاني به 
1231 دالر كاه��ش يافته، بازار ط��ال در ايران به 
سخنان مسووالن امريكا و ايران واكنش نشان داده 
و با افزايش قيمت دالر در حاش��يه بازار به 9000 
تومان، هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
با 144 هزار تومان رشد به ارزش 2ميليون و 968 
هزار تومان داد و س��تد ش��د. هر قطعه نيم سكه 
بهار آزادي با 106 هزار تومان افزايش قيمت يك 
ميليون و 544 هزار و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز 
با 32 هزار و 500 تومان رشد به ارزش 769 هزار 
و 500 تومان معامله شد. هر قطعه سكه گرمي با 
4 ه��زار و 500 تومان افزاي��ش 427 هزار و 500 
تومان معامله شد و قيمت هر گرم طالي 18 عيار 
نيز با رش��د 6 هزار و 700 توماني به ارزش 247 

هزار و 500 تومان فروخته شد. 
در بازار رس��مي ارز نيز ه��ر دالر امريكا بدون 
تغيير نسبت به روز گذشته 4 هزار و 365 تومان 
قيمت خ��ورد. هر ي��ورو بدون تغيي��ر 5 هزار و 
119 توم��ان و هر پوند نيز 5 هزار و 733 تومان 

ارزش گذاري شد. 

 درخواست كارشناسان براي افزايش نرخ 
سود

از سوي ديگر، به دنبال تغيير رييس كل بيمه 
مركزي از گوش��ه و كنار خب��ر تغيير رييس كل 
بانك مركزي نيز ش��نيده مي ش��ود و همچنين از 
زبان برخي مس��ووالن و كارشناسان اقتصادي از 
س��عيد ليالز گرفته تا دكتر مجتهد و كارشناسان 
ديگر، زمزمه هاي افزايش نرخ سود بانكي را مطرح 
كرده اند. زيرا در ش��رايطي كه نقدينگي بس��ياري 
جذب بازار س��رمايه شده و ش��اهد ركورد شكني 
ش��اخص كل بوديم ام��ا همچنان س��رمايه هاي 
س��رگردان و نقدينگي تش��نه س��ود به س��مت 
بازارهاي موازي مانند ارز و س��كه حركت مي كند 

و براين اساس عده يي معتقدند كه با افزايش نرخ 
سود تاحدودي مي توان سودآوري بدون ريسك را 
براي مردم ايجاد كرد و نقدينگي را به سپرده هاي 

بانكي برگرداند. 

 التهاب بازار اثري بر رقم سپرده هاي بانكي 
نداشته است

در اين زمينه برخي صاحب نظران معتقدند كه 
با وجود بيش از 850 هزار ميليارد تومان س��پرده 
بلندمدت كه از س��ود 20 درصدي برخوردار است، 
و 400 ه��زار ميلي��ارد تومان س��پرده كوتاه مدت 
نمي توان انتظار معجزه از رش��د نرخ س��ود بانكي 
داش��ت زيرا حداكثر مي توان نرخ س��ود را در اين 
ش��رايط 5 درصد افزايش داد ك��ه اين موضوع نيز 
نمي تواند تمام نقدينگي را به سمت بانك ها بكشد 
و در اين شرايط كه بازار طال و ارز رشد بااليي دارد 
نرخ س��ود س��پرده نمي تواند با ارز و طال و مسكن 
و خ��ودرو و كاالهاي ديگر كه تا 50 درصد رش��د 

كرده اند رقابت كند. 
اين صاحب نظران مي گويند كه نرخ سود سپرده 
بايد طبق قاعده خود متناسب با نرخ تورم باشد تا 
هزينه تسهيالت براي توليد را كاهش دهد. زيرا آن 
بخش از نقدينگي سرگردان در بازار طال و ارز، قابل 
مقايسه با س��پرده هاي 1600 هزار ميليارد توماني 
بانك ها نيست، ضمن اينكه در هر شرايطي، بخشي 
از نقدينگ��ي در بازار ط��ال و ارز باقي مي ماند و به 
س��وداگري و سود هاي باالي 50 درصد در مسكن، 

خودرو و كاالهاي ديگر مشغول خواهد شد. 

 افزاي��ش نرخ س��ود نمي تواند تاثي��ر زيادي بر 
نقدينگي سرگردان و همچنين سپرده ها بگذارد زيرا 
در هر ش��رايطي عده يي سرمايه خود را در بازار ارز 
و طال به كار مي گيرند و به دنبال س��ودهاي روزانه 
و لحظه يي و سرش��ار ارز و دالر و طال خواهند بود 
و افزايش نرخ سود تنها بانك ها را در اين شرايط با 
مشكل مواجه كرده و هزينه تسهيالت را براي توليد 
و صنعت باال مي برد و قيمت ها بيشتر خواهد شد. 

برخي كارشناس��ان نيز معتقدند ك��ه خريد و 
فروش ارز وطال تنها پول را از حساب برخي افراد به 
حساب برخي ديگر از افراد انتقال مي دهد اما باعث 
خروج از بانك ها نمي شود واين موضوع در ماه هاي 
اخير باعث كاهش س��پرده بلندمدت نشده و اتفاقا 
سپرده بلندمدت و سهم آن از كل سپرده ها بيشتر 
شده اس��ت و لذا نبايد به بهانه التهاب بازار، هزينه 

بانك ها را بيش از اين افزايش دهيم. 
اين كارشناس��ان مي گويند كه التهاب بازار طال 
و ارز و قيم��ت كاالها و خدمات از بازار سياس��ت و 
مواضع سياسي اثر مي پذيرد و در ماه هاي اخير تمام 
سياست هاي تزريق دالر ارزان، فروش سكه، اوراق 
سپرده 20 درصدي و... هيچ اثري بر بازار نداشته و 

رشد نرخ سود نيز اثرگذار نخواهد بود. 
از س��وي ديگر، برخي افراد از جمله نايب رييس 
كميسيون بازار پول و س��رمايه اتاق تهران با بيان 
اينكه راهي جز تغيير نرخ سود بانكي وجود ندارد، 
تاكيد كرد: اگر نرخ س��ود بانكي پايين نگه داشته 
ش��ود نقدينگي خارج ش��ده از بانك ها به س��مت 
بازارهاي ديگر مانند سكه و ارز مي رود و تورمي كه 

بر اثر اين نقدينگي ايجاد مي شود مشكل زا خواهد 
بود، تصميم گيري درباره نرخ س��ود بانكي در حال 
حاضر گريزناپذير است زيرا در شرايط خشكسالي 
مال��ي بانك ها  باي��د نقدينگي به س��مت بانك ها 
بازگ��ردد و دولت از روش هاي ديگري مش��كالت 

بانك ها را حل كند. 
اين در حالي اس��ت كه براساس تصميم شوراي 
پول و اعتبار بانك مركزي شهريور ماه سال گذشته 
بخشنامه هش��ت بندي الزامات سود بانكي را ابالغ 
كرد كه بر اس��اس آن تمامي بانك ها و موسس��ات 
اعتب��اري موظف ش��دند نرخ س��ود س��پرده هاي 
كوتاه م��دت ع��ادي )روزش��مار( را 10 درص��د و 
س��پرده هاي مدت دار يكساله را حداكثر 15 درصد 
در نظ��ر بگيرن��د. بر اس��اس اعالم بان��ك مركزي 
ميانگين نرخ سود بين بانكي نيز در سال 96 معادل 

18.69 درصد بوده است. 

 كاهش ماندگاري سپرده ها 
برخي كارشناس��ان معتقدند طي ماه هاي اخير 
اتفاقي كه افتاده است اين بوده كه سپرده هاي مردم 
از بانك ها خارج نشده و اتفاقي كه افتاده، سپرده ها 
سيال شده به اين معني كه به دارايي تبديل شده و 

درجه ماندگاري در بانك ها افت كرده است. 
تمام��ي اي��ن اتفاق ها ب��ه اين دليل اس��ت كه 
صاحبان س��پرده به اين جمع بندي رسيده اند كه 
رفتن به سوي دارايي هاي ديگر در مجموع بازدهي 
باالت��ر از آنچه نظام بانكي اعالم مي كند دارد. البته 
موضوع ديگر اينكه انتظارات تورمي هم اتفاق افتاده 

و اي��ن به آن معني اس��ت كه نرخ س��ود حقيقي 
سپرده هاي بانكي كاهش داشته و اين عاملي شده 
تا س��پرده گذاران به س��مت دارايي هاي جايگزين 
حركت كنند. دولت در زمينه كنترل تورم موفقيت 
قابل توجهي داشته، اما در زمينه ثبات بخش مالي 
و بانكي چندان موفق نبوده و به نوعي در اين وقايع 
مقصر اصلي بوده و عاملي شده تا مردم سپرده هاي 
خود را به سمت ساير بازارها از جمله مسكن، طال 

و... سوق دهند. 
دولت مي تواند با انقباض مالي و توسل به انتشار 
اوراق��ي كه مرتبط با تورم اس��ت، ت��ا حدودي اين 
الته��اب را كاهش دهد؛ البته در كن��ار آن بايد به 

دنبال حل مساله بحران بانكي نيز باشد. 
به دنبال تصويب ش��وراي پول و اعتبار و اعالم 
بانك مرك��زي، بانك ه��ا و موسس��ات اعتباري از 
11 ش��هريور ماه 1396 س��ود علي الحساب براي 
سپرده هاي يكساله را 15 درصد و سود سپرده هاي 
روزش��مار را حداكثر 10 درصد اع��الم كردند كه 
پس از اين اقدام بخش زيادي از مشتريان سيستم 
بانكي، سپرده هاي خود را از سيستم بانكي خارج و 
به سمت بازارهاي موازي مثل دالر، سكه و... منتقل 
كردند كه خود اي��ن عامل موجب كاهش محدود 
توان تسهيالت دهي بانك ها و همچنين ورود حجم 
زيادي از نقدينگي به اين بازارها و ايجاد نوسان شد. 

 فريز منابع با افزايش نرخ سود بانكي
برخي مخالفان افزايش نرخ سود معتقدند منابع 
با افزايش نرخ سود در شبكه بانكي فريز خواهد شد 
اكن��ون زمان آزمون و خطا نبوده از اين رو افزايش 
نرخ سود بانكي در شرايط فعلي به صالح نيست. با 
افزايش نرخ سود بانكي بايد منتظر افزايش بهره نيز 
باش��يم و به طور حتم با سياست افزايش نرخ سود 
بانكي منابعي به سمت توليد هدايت نخواهد شد. 
و باي��د به فكر تثبيت نرخ ه��ا و جلوگيري از تورم 
باشيم، زيرا ايجاد انگيزه براي افزايش سپرده گذاري 
با نرخ باال نزد بانك ها تبعات بسياري به همراه داردو 
تالطم ايجاد شده در بازار مسكن، ارز و سكه نتيجه 

سياست هاي نامناسب است. 
در حالي كه سياس��ت ها بايد منابع را به سمت 
توليد هدايت كنند در س��الي كه با ش��عار حمايت 
از كاالي ايراني مزين ش��ده بايد شرايط شكوفايي 
توليد ملي فراهم ش��ود. دولت بايد با برنامه مداري 
نقدينگي را به سمت و سويي هدايت كند كه ارزش 
افزوده ايجاد كند در غير اين صورت التهاب قيمتي 

از يك بازار به بازار موازي حركت مي كند. 
ب��ا توجه به اينكه س��پرده گذاري ن��زد بانك ها 
بن��گاه داري آنها را افزايش مي دهد از اين رو تبعات 
اين مهم موضوع بيشتر دامنگير اقتصاد خواهد بود. 
در ش��رايط فعلي جلوگيري از افزاي��ش نرخ تورم 
مهم ترين ماموريت دولت است كه براي تحقق آن 

بايد از سياستي مناسب استفاده كند. 

۴ گام اساسي در ارزش گذاري بانك ها
هادي حيدري|

ورود سياس��ت گذاران اقتصادي به حوزه ادغام 
و تمل��ك در بانك ها پي��ش از اط��الع از ارزندگي 
دارايي  ه��ا فقط يك ُمس��كن كوتاه مدت در اصالح 

ساختار مالي شبكه بانكي كشور است. 
پيش ت��ر طي تحليلي با عن��وان »ارزش گذاري 
بانك ها، نقطه ش��روع اصالح ساختار نظام بانكي« 
كه به قلم نگارنده در همين ستون انتشار يافت، به 
اين نكته اشاره شد كه نخستين گام براي شناسايي 
وض��ع موجود بانك ه��ا و تصميم گي��ري در مورد 
ايجاد اصالحات س��اختاري، ارزش گ��ذاري واقعي 
دارايي هاي آنها يا )Bank Valuation( اس��ت. 
شايد پس از بحث هاي انجام شده در جلسه شوراي 
پول و اعتبار در هفته اخير در مورد ادغام چند بانك 
بزرگ نظامي در ش��بكه بانكي كشور اين موضوع 

اهميتي دوچندان پيدا كرده باشد. 
اگرچ��ه بحث در م��ورد ارزش گ��ذاري ترازنامه 
يك بانك بس��يار پيچيده و تكنيكي اس��ت، اما در 
اي��ن تحليل به دنبال اين هس��تيم كه به ش��كل 
س��اده مراحل اجرايي كه بايد توسط بانك مركزي 

و معاون��ت نظارتي آن براي ارزش گذاري يك بانك 
در نظر گرفته ش��ود را بيان كني��م، اين مراحل بر 
گرفته از تجربيات بين المللي در برخي از كشورهاي 
توسعه يافته است. مساله يي كه عمدتا كارشناسان 
مالي در اين زمينه به آن اذعان دارند اين است كه 
ارزش گذاري بانك ها پس از بحران  هاي مالي مانند 
بحراني كه شبكه بانكي در حال حاضر با آن دست 
و پنج��ه نرم مي كند، يك��ي از چالش برانگيزترين 

مباحث روز در بخش مالي و بانكداري است. 
گام اول براي ارزش گ��ذاري ترازنامه يك بانك 
توصيه به اس��تفاده از يك رويكرد س��ه مرحله يي 
باال به پايي��ن )top-down( اس��ت، در اين گام 
كارشناس��ان و مديران بانكي بايد با در نظر گرفتن 
شرايط موجود اقتصادي اعم از وضعيت متغيرهاي 
كالن به تهيه يك نقش��ه اقتصاد كالن از وضعيت 
كنوني بپردازند. در اين نقش��ه اقتصادي بايد عالوه 
بر در نظر گرفتن وضعيت متغيرهاي اقتصاد كالن، 
مش��خصه هاي صنعت بانكي و پروفايل خود بانك 
هم در نظر گرفته ش��ود. منظ��ور از پروفايل بانك 
اين اس��ت كه در اين پروفايل بايد مش��خص شود 

ش��ركت هاي تابعه و وابسته زير مجموعه بانك كه 
ترازنامه تلفيقي بانك را تشكيل مي دهند، داراي چه 
وضعيتي بوده و نحوه و درجه ارتباط اين شركت ها 
با بانك به چه شكلي است. اين رويكرد بسيار شبيه 
ب��ه رويكرد تحليلي رقابتي پورتر اس��ت. در نهايت 
يكي از مهم ترين شاخص هايي كه در اين گام بايد 
مدنظر قرار بگيرد وضعي��ت ارزش بازاري و ارزش 

حقوق صاحبان سهام در بانك هدف است. 
اس��تانداردهاي  و  رويه ه��ا  تغيي��ر  دوم  گام 
حسابداري كنوني و جايگزيني نسخه هاي متعارف 
بين المللي اس��تانداردهاي گزارشگري مالي يعني 
IFRS اس��ت. به  عبارتي پيش ني��از اصلي اين گام 
براس��اس افش��اي اطالعات صورت هاي مالي بانك 
براساس استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي 
IFRS است. پياده  سازي كامل و جامع اين گام به  
گونه ي��ي گذار از ارزش گذاري ب��ازاري صورت هاي 
مال��ي بانك هدف به ارزش گذاري براس��اس اصول 
حسابداري مشخص و مرتبط است. اين استانداردها 
موجب مي ش��وند كه ارزش دارايي  ها و بدهي ها در 
صورت هاي مالي بانك ها كه در حال حاضر به شكل 

اسمي و دفتري ثبت مي شوند، به ارزش بازاري شان 
نزديك تر شوند. اين مرحله براساس دستورالعمل ها 
 ،IAS32 مانن��د  حس��ابداري  اس��تانداردهاي  و 
باي��د  ك��ه  اس��ت   IFRS9  ،IFRS7  ،IAS39
صورت هاي مالي براساس آنها افشا و منتشر شود، 
اگرچه در نس��خه IFRS3 در م��ورد بحث ادغام و 
تركيب كسب و كارهاي شركت ها نكات اساسي را از 
منظر اصول گزارشگري و استانداردهاي حسابداري 
بيان ش��ده است. در گام سوم استفاده از روش ها و 
متدولوژي هاي مورد تاييد قيمت گذاري دارايي ها يا 
مدل هاي ارزش گذاري بازاري است. اين گام بيشتر 
به دنبال تاكيد اصلي بر اقالم دارايي  ها و بدهي هاي 
با اهميت در ترازنامه بانك اس��ت. نكته اساسي كه 
در اين گام بايد به آن توجه كرد اين اس��ت كه در 
صورتي كه هيچ بازاري براي معين نمودن برخي از 
قيمت دارايي  ه��ا و اقالم مالي در صورت هاي مالي 
وجود نداشته باشد، بانك نمي تواند براساس ارزش 
منصفان��ه آن دارايي را در صورت  هاي مالي خود يا 
به شكل يادداشت  هاي صورت  هاي مالي افشا كند. 

گام چه��ارم بهره  گيري از جريان��ات وجوه نقد 

و اس��تفاده از صورت  مالي جريان��ات وجوه نقد در 
بانك اس��ت. در اين گام مي توان براي ارزش گذاري 
دارايي ه��ا از روش ارزش گذاري جريانات وجوه نقد 
بهره برد. اين مرحله دقيقا براساس دستورالعمل ها 
و استانداردهاي گزارشگري صورت مالي در نسخه 
IAS7 باي��د انج��ام ش��ود. خالصه ي��ي از مراحل 
ذك��ر ش��ده تصوي��ري از مراحل كلي اس��ت كه 
سياس��ت گذاران اقتصادي كش��ور در مباحث روز 
اصالح س��اختار نظام بانكي براي موفق اجرا شدن 
اي��ن كار حتما باي��د مدنظر قرار بدهن��د. در نظر 
گرفتن اين مباحث هم��راه با برخي الزامات مانند 
ارتقاي زيرساخت  هاي كنترل و حسابرسي داخلي، 
پياده  س��ازي نظامات حاكميت شركتي و مديريت 
ريسك كه طي آن بانك ها و موسسات اعتباري پس 
از ارزش گذاري و ادغام موظف به رعايت آنها باشند، 
مي تواند اوال موجب ارتقاي رضايت مندي مشتريان، 
آحاد اقتصادي باش��د و ثانيا چرخ كسب و كارهاي 
كوچك و متوسط را دوباره راه اندازي كند، در نهايت 
تمامي ذي نفعان بانك نيز به هدف نهايي خود يعني 

خلق ارزش دست پيدا خواهند كرد. 

يادداشت

گروه بانك و بيمه| 
ب��ا وجود افزاي��ش 32.4 درص��دي بدهي كل 
بانك ها به بانك مركزي در پايان س��ال گذش��ته، 
مي��زان بده��ي بانك هاي خصوص��ي و خصولتي 
110.1 درصد رش��د و بده��ي بانك هاي تجاري 

62.5 درصد كاهش نشان مي دهد. 
هيات وزيران روز شنبه به رياست رييس جمهور 
تش��كيل جلسه داد و طي آن موضوع تصفيه ديون 
بانك ها به بانك مركزي نيز در دوره زماني محدود 
و با نظارت هياتي متش��كل از نمايندگان س��ه قوه 
مطرح ش��د و دول��ت تصميم گرفت ت��ا با تدوين 
س��ازوكارهايي، بده��ي بانك ها به بان��ك مركزي 
پرداخت ش��ود. موض��وع بدهي بانك ه��ا به بانك 
مرك��زي يكي از مباحث مط��رح در نظام بانكي به 
ويژه در س��ال هاي اخير اس��ت. برخي كارشناسان 
معتقدند باقي ماندن موضوع بدهي بانك ها به بانك 
مركزي باعث افت پويايي در نظام بانكي شده است. 
سيدمهدي فرش��ادان؛ عضو كميسيون برنامه، 

 بودجه و محاس��بات مجلس در اين ب��اره به ايِبنا 
گفت: نمايندگان در زمان بررسي و تصويب قانون 
بودجه 97 كل كش��ور به تهات��ر بدهي هاي معوق 
ميان دولت، بخش غيردولتي، بانك ها و همچنين 

بدهكاران بانكي اشاره كرده اند. 

 تعيين تكليف بدهي بانك ها به بانك مركزي
وي تصريح كرد: با توجه به اينكه برخي بانك ها 
نيز بدهي ه��اي معوق به بانك مرك��زي دارند، در 
ح��وزه تهاتر بدهي ه��ا اين نوع مطالب��ات نيز بايد 
مدنظر قرار بگيرد زيرا به پويايي بيشتر شبكه بانكي 
كمك خواهد كرد. فرش��ادان با بيان اينكه در حال 
حاضر بانك مركزي بابت بدهي هاي معوق بانك ها 
س��ود طلب مي كن��د، افزود: بانك مرك��زي بايد با 
بانك ها تصفيه حساب كند، زيرا ادامه اين رويه نيز 

خود عاملي براي ورشكستگي بانك ها خواهد بود. 
عالوه بر اين، يكي از مهم ترين چالش ها و مسائل 
نظام بانكي موضوع بدهي دولت به بانك ها اس��ت. 

محمدباقر نوبخت؛  رييس س��ازمان برنامه و بودجه 
به تازگي با اش��اره به برگزاري جلسه شوراي عالي 
پول و اعتبار و گزارش ترازنامه بانك مركزي در آن، 
تاكيد كرد: در اين ترازنامه مشخص شد كه بدهي 
دول��ت به بانك مركزي از ح��دود 10 هزار ميليارد 
تومان به 8 هزار و 500 ميليارد تومان تقليل يافته 
اس��ت. وي ادامه داد: از اين مي��زان، 5 هزار و 800 
ميليارد تومان مربوط به بدهي سازمان هدفمندي 
يارانه ها در س��ال 89 يا 90 براي پرداخت يارانه ها 
است. نگاهي به آخرين آمار ارائه شده از سوي بانك 
مركزي درباره وضعيت بدهي بانك به بانك مركزي 
نش��ان مي دهد كه در پايان سال 96 ميزان بدهي 
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي با 32.4درصد 
افزايش نسبت به پايان سال قبل از آن به 1320.3 

هزار ميليارد ريال رسيده است. 

 افزايش 32.۴ درصدي بدهي بانك ها
اين در حالي اس��ت كه مي��زان افزايش بدهي 
بانك ها به بانك مركزي در پايان سال 95 نسبت 
به س��ال قبل از آن 19.2 درصد ب��ود. موضوع با 
اهميت تر منفي ش��دن بدهي نظام بانكي به بانك 

مركزي در س��ال 94 بود كه پس از رش��د 42.4 
درصدي بدهي بانك ها به بانك مركزي در س��ال 
93 حاصل شده بود، اما اين روند در سال هاي 95 

و 96 روند افزايش را طي كرد. 
فرش��ادان؛ عضو كميس��يون برنام��ه و بودجه 
مجلس با بيان اينكه بدهي بانك ها به بانك مركزي 
در پايان س��ال 95 حدود 1000 هزار ميليارد ريال 
بود، تصريح ك��رد: مي توان با اس��تفاده از ظرفيت 
تهاتر، تس��ويه زنجيره يي بدهي را انجام داده كه با 
عملياتي شدن اين مهم بخش قابل توجهي از بدهي 
دولت را تسويه و در ضمن هيچ تغييري در ميزان 

پايه پولي و نقدينگي ايجاد نخواهد شد. 
عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات 
مجلس، يادآور ش��د: دولت بايد با عمل به مصوبه 
مجلس و تصفيه بدهي هاي خود به ش��بكه بانكي 
قدرت تس��هيالت دهي آنها را تقويت كند در غير 
اين صورت رويه ارائه وام ها با مش��كالت عديده يي 

مواجه خواهد شد. 
بررسي وضعيت بدهي بانك هاي تجاري نشان 
مي دهد كه با وجود افزايش 32.4درصدي ميزان 
بدهي در كل ش��بكه بانكي كش��ور، اما بانك هاي 

تجاري در پايان سال 96 توانسته اند ميزان بدهي 
خود را ب��ه ميزان 62.5 درصد كاه��ش داده و از 
120.2ه��زار ميليارد ريال ب��ه 45.1هزار ميليارد 
ري��ال رس��يد. كاهش مي��زان بده��ي بانك هاي 
تجاري به بانك مرك��زي در حالي اتفاق افتاد كه 
ميزان بدهي اين بانك ها در س��ال 94 نيز 134.9 
درصد كاهش يافته بود. وضعيت بدهي بانك هاي 
تخصصي نيز نش��ان دهنده كاه��ش ميزان بدهي 
ب��ه ميزان 4.5درصد اس��ت. رقم بدهي بانك هاي 
تخصص��ي در پايان س��ال گذش��ته 472.1هزار 
ميلي��ارد ريال بود در حالي ك��ه اين رقم در پايان 

سال 95 به ميزان 494.4هزار ميليارد ريال بود. 
به نظر مي رسد آنچه باعث مثبت شدن بدهي 
بانك ها به بانك مركزي در پايان س��ال 96 شده 
باش��د، وضعيت بده��ي بانك ه��اي غيردولتي و 
خصولتي ها اس��ت كه نس��بت به پايان سال 95 
ب��ه ميزان 110.1درصد افزايش نش��ان مي دهد. 
ب��ا اين حال، بانك هاي خصوص��ي و خصولتي ها 
نس��بت به پايان سال 95 كه ميزان بدهي آنها به 
بانك مركزي 206.6 درصد رشد داشت، وضعيت 

بهتري پيدا كرده اند. 

بررسي بدهي بانك ها در هيات دولت

فراز جبلي 
روزنامه نگار
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5 بورس و فرابورس
مهمترينش�اخصهايعملك�ردداروييها: 
موج انتش��ار گزارش هاي سه ماهه كدال از روز 
شنبه آغاز و همچنان ادامه دارد كه بررسي اين 
گزارش ها عملكرد شركت ها و به تبع آن صنايع 
بازار س��رمايه را در بهار ۹۷ براي سرمايه گذاران 
ش��فاف مي كند. بر اين اس��اس، در اين گزارش 
صورت هاي مالي و س��ود اعالمي هفت شركت 
فعال در صنعت، مورد بررسي قرار گرفته است. 
ش��ركت هاي داروس��ازي زهراوي، داروس��ازي 
دكتر عبيدي، هلدينگ داروپخش، داروس��ازي 
زاگ��رس فارم��د پارس، داروس��ازي كاس��پين 
تامين، داروسازي توليد دارو و توليد مواد اوليه 
داروپخ��ش با اع��الم عملكرد س��ه ماهه خود، 
ش��رايط بازار و روند سودآوري اين صنعت را در 
سه ماهه اول سال جاري شفاف كردند. آنچه در 
صورت هاي مالي اين ش��ركت ها مشترك است 
افزايش بهاي توليد و هزينه ها اس��ت كه رش��د 
قيمت ارز در سال جاري را مي توان از مهم ترين 

عوامل اين تغييرات دانست. 

داروسازيزهراوي
داروس��ازي زهراوي در دوره س��ه ماهه سال جاري 
۹۶۹ ري��ال زيان شناس��ايي كرد. اين ش��ركت در 
س��ه ماهه س��ال گذش��ته در حالي ۱۴۶ ريال سود 
محق��ق كرده بود ك��ه در پاي��ان دوره ۱۲ ماهه دو 
ه��زار و ۵۱۶ ريال زيان اعالم كرد. بر اين اس��اس، 
»دزه��راوي« درباره شناس��ايي زي��ان توضيح داده 
اس��ت كاه��ش فروش ناش��ي از مش��كالت صنعت 
دارويي مخصوصا مش��كالت بانكي اين ش��ركت در 
امر گش��ايش اعتبارات اس��نادي جهت تامين مواد 
مورد نياز توليد بوده اس��ت. همچنين كاهش سود 
ناش��ي از افزايش بهاي تمام ش��ده به دليل افزايش 
نرخ ارز بانك مرك��زي و افزايش هزينه هاي مالي و 
كاهش فروش نس��بت به دوره قبل اس��ت. اين در 
حالي است كه، بررسي صورت هاي مالي اين شركت 
حاكي از افزايش چشمگير هزينه ها و كاهش فروش 
و س��ودآوري اس��ت. همچنين بخش س��ود و زيان 

عمليات در حال تداوم نيز از زيان خبر مي دهد. 

هلدينگداروپخش
هلدينگ داروپخش در س��ه م��اه منتهي به پايان 
خرداد ۹۷ به ازاي هر س��هم ۹ ريال س��ود محقق 
كرد. اين ش��ركت در سه ماهه سال گذشته چهار 
ريال زيان شناس��ايي كرده ب��ود اما در پايان دوره 
يك هزار و ۸۸۸ ريال س��ود براي هر س��هم كنار 
گذاش��ت. اين در حالي اس��ت كه، س��ود انباشته 
پايان دوره نيز ۱۵ درصد باال رفته اس��ت. هرچند 
جم��ع هزينه ه��اي عملياتي اين ش��ركت افزايش 
۳۱درصدي داش��ته اس��ت اما رشد ۵۶۱ درصدي 
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي و افزايش 
۴۶۷ درصدي سود پايه هر سهم ناشي از عمليات 
متوق��ف ش��ده در صورت هاي مالي اين ش��ركت 

خودنمايي مي كند. 

داروسازيزاگرسفارمدپارس)داملرانرازك(
»ددام« در س��ه ماهه امس��ال نس��بت به مدت 
مشابه سال گذش��ته ۴۶۱ ريال زيان اعالم كرد. 
اين ش��ركت در مدت مش��ابه پارس��ال ۲ ريال 
س��ود محقق ك��رده بود اما در پاي��ان دوره زيان 
۴۴۸ريالي را كنار گذاش��ت. اين در حالي است 
ك��ه، صورت هاي مال��ي اين ش��ركت از افزايش 
۶۰ درصدي زيان انباش��ته خب��ر مي دهد. بهاي 
تمام ش��ده درآمدهاي عمليات��ي نيز ۵۷ درصد 
زياد ش��ده، همچنين هزينه هاي فروش، اداري و 
عموم��ي، عملياتي و مالي اين ش��ركت باال رفته 
است. ش��ركت س��ه ماهه براي عمليات در حال 

تداوم زيان شناسايي كرده است. 

داروسازيكاسپينتامين
»كاس��پين« در گزارش س��ه ماهه پايان خرداد با 
چهار درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
س��ود ۹۳۲ ريالي اعالم كرد. بررسي صورت مالي 
س��ه ماهه كاسپين نشان مي دهد هزينه ها و بهاي 

توليد در اين مجموعه نيز باال رفته است. 

داروسازيتوليددارو
شركت داروسازي توليد دارو در گزارش سه ماهه 
امس��ال با كاه��ش ۳۶ درصدي نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل ۱۰۸ ريال سود اعالم كرد. اين 
ش��ركت در سه ماهه ۹۶ براي هر سهم ۱۷۰ ريال 
و در پايان دوره ۳۰۸ ريال س��ود كنار گذاشت. بر 
اس��اس اين گزارش، سود انباش��ته پايان دوره در 
اين شركت ۵۰ درصد افت كرده است. بهاي تمام 
شده درآمدهاي عملياتي در اين شركت در حالي 
تغيير نكرده اس��ت كه س��اير درآمدهاي عملياتي 

»دتوليد« ۹۶ درصد كم شده است. 

شركتتوليدمواداوليهداروپخش
»دتم��ا« با انتش��ار گزارش س��ه ماهه امس��ال از 
شناس��ايي ۱۵۷ ريال س��ود خبر داد كه نس��بت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل ۶ درصد كاهش يافته 
است. همچنين، س��ود انباشته پايان دوره در اين 
شركت ۶ درصد رشد كرده است. شركت در پايان 
دوره سه ماهه سال قبل ۱۶۷ ريال و در ۱۲ ماهه 

۸۴۲ريال سود براي هر سهم اعالم كرد. 

داروسازيدكترعبيدي
شركت داروس��ازي دكتر عبيدي براي سال مالي 
منتهي ب��ه پايان آذر ماه امس��ال گزارش ۶ ماهه 
اعالم كرد. »دعبي��د« در ۶ ماهه منتهي به پايان 
خرداد امس��ال ۸۵۶ ريال س��ود محقق كرده كه 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل ۶۴ درصد رشد 
كرده اس��ت. افزون بر اين، اين شركت دارويي در 
پايان س��ال مالي ۹۶ به ازاي هر س��هم يك هزار 
و ۱۱۳ ريال س��ود شناس��ايي ك��رد. صورت هاي 
مالي اين ش��ركت حاك��ي از افزاي��ش بهاي تمام 
ش��ده توليد هزينه هاي عمومي و مالي است. سود 
پايه هر س��هم ناش��ي از عمليات در حال تداوم – 
عملياتي ۱۷۵درصد رش��د كرده اس��ت. همچنين 
س��ود پايه نيز ۲۱۷ درصد باال رفته و سود خالص 

نيز ۶۴درصد افزايش يافته است. 

رويخطشركتها

رييسسازمانبورساقداماتجديدبازارسرمايهراتشريحكرد

بورسانرژيدرانتظارنفتخام
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است 
كه ش��رايط براي عرضه نفت خ��ام در بورس فراهم 
است و با پيگيري هاي وزيران نفت و امور اقتصادي 
و داراي��ي، اميدواري��م اين طرح ب��ه زودي اجرايي 
شود. به گفته وي، در زمينه فرهنگ سازي، افزايش 
شفافيت معامالت و كاهش ميزان تخلفات گام هاي 
بزرگي در بازار سرمايه كشور برداشته شده است. به 
گزارش ايرنا، شاپور محمدي درباره طرح دولت براي 
ف��روش نفت خام در بورس، عنوان كرد: عرضه نفت 
كوره و س��اير فرآورده هاي نفتي در بورس انرژي از 
مدت ه��ا پيش در حال انجام ب��وده، بنابراين فروش 
نف��ت خام در ب��ورس انرژي نيز امكان پذير اس��ت. 
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار افزود: همانند 
قراردادها و معامالت آتي سكه، امكان انجام معامالت 
آتي )غيرنقدي( نفت خام در بورس انرژي نيز فراهم 
است. محمدي با بيان اينكه از نظر بازار سرمايه مانعي 
در عرضه نفت خام در بورس وجود ندارد، اضافه كرد: 
امكان فروش داخلي و ني��ز فروش خارجي، ارزي و 
ريالي نفت وجود دارد. س��خنگوي س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار يادآور ش��د: تاكنون با بانك مركزي 
و وزارت خانه ه��اي نف��ت و وزارت امور اقتصادي و 
داراي��ي مذاكره و مكاتبه هاي��ي را در اين باره انجام 
داده ايم. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به تاخير 
چند س��اله براي آغاز اين طرح اش��اره كرد و گفت: 
به نظر مي رس��د اكنون بيش از ه��ر زمان ديگري، 
ش��رايط اجراي آن فراهم ش��ده اس��ت. به گزارش 
سنا، ش��اپور محمدي رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار با اش��اره به اقدامات ص��ورت گرفته در حوزه 
فرهنگ س��ازي عنوان كرد: راه اندازي ليگ ستارگان 
بورس، جشنواره بورس و رسانه، ساخت كليپ هاي 
كوتاه با هدف معرفي بازار سرمايه به آحاد جامعه در 
قالبي غيركالسيك و برگزاري كالس هاي آموزشي از 
مهم ترين اقدامات فرهنگي بازار سرمايه طي دو سال 
اخير بود و مجموع اين اقدامات مفاهيم بازار سرمايه 
را در اذهان نهادينه مي كند. اين در حالي است كه، 
هر سال نمايش��گاه هاي متعددي در كيش و تهران 
برگزار مي ش��ود كه اقشار و گروه هاي سني مختلف 
از دانش آموزان تا فرهنگيان و فعاالن بازار س��رمايه 
مخاطب آن هستند. وي درباره راه اندازي ابزار اختيار 
خريد و فروش و مزيت  قراردادهاي آپشن نيز گفت: 
قرارداد هاي آپش��ن بع��د از ۴۹ س��ال فعاليت بازار 
سرمايه اخيرا راه اندازي ش��د. اين ابزار در معامالت 
سهام و معامالت سكه استفاده مي شود. البته در كنار 
آن ساير ابزار هاي مالي اسالمي هم رشد بسيار خوبي 
پيدا كردند از جمله اوراق منفعت، اوراق اجاره سهام، 
اوراق وكالت، اوراق جعاله كه استفاده از آنها در اين 

مدت اجرايي شده است. 

بهروزرسانيسامانهمعامالت
سخنگوي س��ازمان بورس درخصوص به روزرساني 
س��امانه معامالت ب��ورس بيان كرد: ۱۰ س��ال به دليل 
تحري��م اين س��امانه به  روز نش��ده بود و اش��كال هاي 
جدي داش��ت و در مقاطعي فعاالن بازار ابراز نارضايتي 
مي كردند كه خوش��بختانه به روز رساني آن انجام شد. 
تفكيك هس��ته معامالت بورس تهران از فرابورس نيز 
يكي از كارهايي است كه صورت گرفت و به روزرساني 
سامانه فرابورس نيز در حال انجام است و در سال جاري 

بهره برداري مي شود.
 

نمادهايمتوقف
وي درباره تعداد نماد بس��ته در بازار س��رمايه نيز 
گفت: خوش��بختانه با مطالعات خوبي كه انجام ش��د 
بازار سرمايه توانست دستورالعمل هاي مربوط به توقف 
بازگشايي نمادها، آيين نامه معامالت و دستورالعمل 
پذي��رش را اص��الح كن��د و نتيجه آن حل مش��كل 
هميش��گي و تاريخي بازار سرمايه بود. در حال حاضر 
تعداد نمادهاي بسته به زير ۲۰ عدد رسيده و نشاني 
از اقدامات صحيح و اثر گذار براي بهبود نقدشوندگي 
بازار س��رمايه است. تا پايان س��ال ۹۶ نماد سه بانك 
بزرگ بازگش��ايي ش��د و مي توانيم بگويي��م در حال 
حاضر تمامي نمادهاي بانكي به جز يكي دو مورد كه 
مسائل مربوط به عدم ارائه صورت هاي مالي داشته اند، 
باز است و اميدواريم عمليات بازگشايي اين نمادها نيز 

در سال جاري انجام شود. 

وضعيتصندوقهايسرمايهگذاري
ش��اپور محم��دي ب��ا اش��اره ب��ه صندوق ه��اي 
س��رمايه گذاري كنترل اذعان داش��ت: همواره يكي از 
دغدغه هاي بازار س��رمايه بح��ث كنترل صندوق هاي 
سرمايه گذاري بود و بارها بازار پول به آن اعتراض كرد. 
بعضي افراد در بازار سرمايه هم ابراز نگراني كرده بودند 
كه صندوق ها نرخ هاي مصوب ش��وراي پول واعتبار را 
رعايت نمي كنند. بنابراين قرار شد اوال بانك ها به اين 
حوزه توجه بيش��تري داشته باشند ثانيا بايد پيگيري 
كنيم صندوق ها در بازار س��رمايه با نرخ هاي صحيح و 
قانوني داد و س��تد كنند. در اين راس��تا صندوق ها از 
ص��دور واحدهاي س��رمايه گذاري در ش��عب بانك ها 
ممنوع و موظف ش��دند در س��امانه ها ي��ا پلتفرم هاي 

خودشان مراحل معامله را صدور يا ابطال كنند.
 

تعداداوراقدربازار
ب��ه گفت��ه وي، در حال حاضر ح��دود ۸۰ هزار 
ميلي��ارد تومان اوراق در بورس جري��ان دارد و نرخ 
آنها هم كنترل ش��د همچنين بايد تاكيد كنم يكي 
از  اقدامات ش��اخص و مهم س��ازمان بورس كاهش 
كارم��زد معامالت ب��ود. در اين ميان ش��وراي عالي 
بورس كمك كرد و كارمزد معامالت سازمان بورس 
۲۵ درصد كاهش يافت و اين به معني كاهش درآمد 
براي س��ازمان بورس است. رييس سازمان بورس و 
اوراق به��ادار درباره مزيت هاي س��امانه كدال ۳۶۰ 
عن��وان كرد: كدال ۳۶۰، س��امانه ك��دال را به يك 

سيستم كامل تر و جامع تر ارتقا داد و در حال حاضر 
كل اطالعاتي كه يك فعال اقتصادي نياز دارد را در 
اختيارش قرار مي دهد و اين امر به افزايش شفافيت 

در معامالت كمك بسزايي مي كند. 

ازحذفEPSتاگزارشتفصيلي
محم��دي معتقد اس��ت، ح��ذف EPS يكي از 
اقدام��ات مناس��ب س��ازمان بورس ب��ود و گزارش 
تفصيل��ي جايگزين آن ش��د. EPS ب��ه علت عدم 
تحقق توس��ط س��اير مديران در دوره ه��اي بعد و 
نامناس��ب بودن بازدهي در زمان مقرر حذف شد و 
بعضا ش��ركت ها در مقابل حذف اين مورد مقاومت  
كردن��د. در اين راس��تا س��ازمان ب��ورس و كانون 
 EPS سرمايه گذاري جلساتي براي مخالفان حذف
برگزار كردند و هنوز ممكن است برخي از شركت ها 
منتقد اين امر باش��ند و س��ازمان ب��ورس آمادگي 
پيش��نهادات س��رمايه گذاران در جهت بهبود روند 
معامالت را دارد. البته ش��رايط بازار سرمايه ممكن 
است تفاوت هايي داشته باشد حتما به اين تفاوت ها 
بايد توجه ش��ود به همين دليل به س��رمايه گذاران 
اجازه داده شد تا در برخي مواقع از EPS اختياري 
اس��تفاده كنند. ولي در مجم��وع موضوع تحليل با 
استقبال بيشتري روبرو ش��د و خوشبختانه نتيجه 
آن در توقف بازگش��ايي نمادها به چشم خورد. اين 
يكي از نتايج حذف EPS است و در آينده نيز ساير 

مزاياي آن روشن خواهد شد. 

ضرورتتقويتسودآوريشركتها
وي با اش��اره به نقش بازار س��رمايه در جمع آوري 
سرمايه خرد مردم در جامعه نيز گفت: هيچ اقتصادي 
در دنيا نمي تواند در بلندمدت بدون تقويت و سودآوري 
بنگاه ها و شركت ها رش��د خوبي داشته باشد، در تمام 
دنيا شركت ها و بنگاه ها در رشد اقتصادي نقش اصلي 
و بلندمدت دارند بنابراين با توجه به اينكه شركت هاي 
بازار س��رمايه ماليات دقيق پرداخت مي كنند و داراي 
حساب هاي ش��فاف و قانونمند هستند بايد سودآوري 
آنها تقويت شود؛ اگر بخواهيم از كاالي ايراني حمايت 
كني��م باي��د كيفيت نيز تقويت ش��ود و ب��راي اينكه 
ش��ركت بتواند كيفيت كاالهاي خ��ود را تقويت كند 
بايد به نوآوري و توسعه فناوري دست يابد و بهره وري 
داش��ته باش��د و در اين زمان وظيفه س��ازمان بورس 
تامين مالي براي ش��ركت ها با نرخ مناسب است. يكي 
از اقدامات س��ازمان بورس كه در س��ال گذشته نيز تا 
اندازه يي انجام ش��د تامين مالي شركت هاي بورسي از 
طريق انتش��ار اوراق با نرخ هاي مناسب بود. سخنگوي 
سازمان بورس افزود: وظيفه ديگر سازمان بورس براي 
حمايت از توليد كنندگان رفع مشكالتي چون كمبود 
مواد اوليه، نيروي انساني، كنترل نرخ هاي شركت هاي 
بورسي اس��ت و بايد مشكالت به دولت منتقل شود و 
طي مكاتبات متعدد با دولت تصميمات خوبي از جمله 
مشوق هاي مالياتي هم در حال اتخاذ است و با جديت 
بسيار باالي وزير اموراقتصاد و دارايي بعضي از اين موارد 
در حال تصويب اس��ت. اميدواريم در آينده بتوانيم به 
اين سمت برويم و اولويت در بازار سرمايه تامين مالي 

شركت هاي غيردولتي ، خصوصي و تعاوني ها باشد. 

عرضههاياوليه
 ب��راي معطوف ك��ردن منابع به بازار س��رمايه 
باي��د بازار با ثب��ات همراه با امنيت ايجاد ش��ود كه 
خوش��بختانه اين اتفاق��ات رخ داده و بازده بورس و 
فرابورس در س��ال گذش��ته ۲۵ درصد بود. اين رقم 
عالي نيس��ت ولي اميدواريم در س��ال ج��اري اين 
بازده��ي تداوم و افزايش يابد و ش��ركت ها از درون 
شاهد افزايش س��ود باشند. ش��ايد بتوانيم بگوييم 
رمز ش��ادابي يك تابلوي بورس س��ودآوري مستمر 
ش��ركت ها و بنگاه هاي اقتصادي اس��ت؛ اگر همه به 
تقويت سودآوري ش��ركت هاي بورسي كمك كنند 
ش��اهد تابلوهاي ش��اداب و پررونقي در بازار سرمايه 
خواهيم ب��ود. عالوه بر اين، عرضه هاي اوليه جذاب و 
س��ودآور نياز ش��ركت ها را تحريك كرد تا وارد بازار 
ش��وند و اي��ن امر در حال تس��ريع اس��ت. از طرفي 
اميدواريم عرضه هاي اوليه خوبي را درروزهاي آينده 
شاهد باشيم. وي افزود: منافع سرمايه گذاران و حقوق 

سهامداران دغدغه اصلي سازمان بورس است. 

مروريبرآمارمعامالتديروزبورس

عبورازنيمه108هزارواحدي
قاليبافاصلعنوانكرد

توسعهاقتصاديازطريقبورس
گروهبورس|

ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در معامالت 
روز گذش��ته با افزايش ۵۳۵ واحدي همراه ش��د و به 
رق��م ۱۰۸ ه��زارو ۸۳۰ واحدي صعود ك��رد. از همين 
رو، ش��اخص كل هم وزن نيز ب��ا افزايش ۲۴ وحدي به 
ع��دد ۱۳ هزار و ۱۱۱ واحد دس��ت ياف��ت، همچنين 
ش��اخص سهام آزاد ش��ناور با افزايش ۶۹۹ واحدي به 

رقم ۱۱۷هزار و ۸۶۶ واحد رسيد. 
شاخص بازار اول نيز در حالي با افزايش ۵۱۱واحدي 
به عدد ۷۸ هزار و ۴۹۹ واحد دس��ت يافت كه شاخص 
بازار دوم ب��ا ۵۱۰ واحد افزايش به ع��دد ۲۲۴ هزار و 
۷۴۹واحد رسيد. افزون بر اين، معامله گران بازار سهام 
ديروز در حالي ش��اهد پرحجم تر ش��دن معامالت بازار 
س��هام در نمادهاي معامالتي مختل��ف بودند كه گروه 
فلزات اساس��ي و معدني ه��ا به پيش��راني ملي صنايع 
مس ايران و دوقلوهاي سنگ آهني توانستند بيشترين 
تقاضا را به س��وي خود جذب كنند. بر اين اساس، روز 
گذش��ته معامالت س��هام در نماد معامالت سه شركت 
ملي صنايع مس��ي ايران با ۱۹۲ واحد، معدني صنعتي 
چادرمل��و ب��ا ۸۳ واح��د، فوالد خراس��ان ب��ا ۵۸واحد 
بيشترين تاثير مثبت را بر محاسبه شاخص كل بورس 

به نام خود ثبت كردند. 
در مقاب��ل معامالت س��هام در نماد معامالتي س��ه 
ش��ركت گس��ترش نفت و گاز پارس��يان با ۶۷ واحد، 
پتروش��يمي ش��يراز با ۱۹واحد و تاپيكو ب��ا ۱۴ واحد 
كاهش بيش��ترين تاثير منفي را بر برآورد اين نماگر به 
دوش كشيدند. همچنين، ارزش معامالت بورس تهران 
به بي��ش از ۷۴۴ ميليارد تومان نمايش داده ش��د در 
حال��ي كه ارزش بازار نقد بورس تهران از ۲۱۶ ميليارد 
توم��ان تنها اندكي فراتر رفت كه ناش��ي از دس��ت به 
دس��ت ش��دن يك ميليارد و ۳۴۴ ميليون س��هم طي 

۶۸هزار و ۷۹۳ نوبت داد و ستد بود. 

شاخصفرابورسدررقم1222واحد
از سويي ديگر، دادوستدهاي فرابورس ايران در آخرين روز 
از تيرماه ۱۳۹۷ با تداوم رشد شاخص كل در حدود ۰.۷درصد، 
كاه��ش ۳۴ درص��دي حج��م معام��الت در مقاب��ل افزايش 
۱۲۹درصدي ارزش دادوس��تدها پيگيري شد. بر اين اساس، 
روز گذش��ته ۱۲۷ ميليون ورقه به ارزش ۵ هزار و ۵۳ ميليارد 
ريال در بازارهاي نه گانه فرابورس دس��ت به دست شد كه اين 
ميزان از جابه جايي س��هام و اوراق بهادار در بيش از ۲۲ هزار 
دفعه رقم خورد. افزون بر اين، شاخص كل فرابورس نيز براي 
سومين روز متوالي رش��د كرد و با افزايش بيش از ۸ واحدي 
مع��ادل ۰.۷ درصد در پله يك هزار و ۲۲۲ واحدي ايس��تاد. 
رص��د نمادهاي اثرگذار بر آيفك��س در معامالت ديروز حاكي 
از آن اس��ت نمادهايي از گروه هاي فلزات اساسي، پتروشيمي 
و پااليش��ي ها بيش��ترين تاثير مثبت را بر اين نماگر داشتند. 
بدين ترتيب نمادهاي »هرمز«، »ارفع«، »زاگرس«، »ميدكو«، 
»شپاس« و »خراسان« تا سطح حداكثر ۳ واحد تاثير مثبت بر 
شاخص كل فرابورس داشتند. افزون بر اين، معامالت دو بازار 
اول و دوم فراب��ورس نيز دي��روز به تغيير مالكيت ۷۶ ميليون 
سهم به ارزش ۲۲۵ ميليارد ريال انجاميد و نمادهاي »دي« و 
»ارفع« به ترتيب بيشترين حجم و ارزش معامالتي را در اختيار 
گرفتند. همچنين، سهامداران بازار پايه نيز ۳۹ ميليون سهم 
را به ارزش ۷۴.۵ ميليارد ريال ميان خود در سه تابلو اين بازار 
دست به دس��ت كردند. اين در حالي است كه، در بازار سهام 
فرابورس روز گذش��ته شاهد توقف برخي نمادها در زمان بازار 
بوديم به اين ترتيب نمادهاي »شرانل« و »وسبحان« به علت 
اطالعات با اهميت متوقف شدند. در بازار روز يك  شنبه، شاهد 
خريد و فروش بيش از ۴ميليون ورقه بدهي به ارزش ۴هزار و 
۵۶۹ ميليارد ريال در بازار اوراق با درآمد ثابت فرابورس بوديم. 
در همين حال تابلو اوراق تسهيالت مسكن ۷۲ هزار ورقه تسه 
به ارزش حدود ۴۹ميليارد ريال توسط خريداران و فروشندگان 
اين اوراق دس��ت به دست شد. قيمت اين اوراق ديروز در بازه 

۵۸۸ هزار تا ۶۸۸ هزار ريال در نوسان بود.

با تصويب قانون جديد بازار اوراق بهادار در س��ال ۱۳۸۴ 
و تاسيس بورس اوراق بهادار تهران در قالب شركت سهامي 
عام، بورس تهران در اين س��ال ها با ايجاد تنوع مناس��ب در 
ابزارهاي قابل معامله در جهت تامين مالي بخش خصوصي 
و دولت و همچنين ارتقاء نقدش��وندگي و افزايش عمق بازار 
گام هاي بلند و موثري برداشته شده است. در ۱۰ سال اخير 
كل رقم تامين مالي از طريق بورس تهران برابر با ۲۲۵ هزار 
ميليارد تومان بوده اس��ت. به گزارش بورس تهران، حس��ن 
قاليب��اف اصل با بيان مطالب فوق عنوان كرد: نگاهي به آمار 
عملكردي در بازارهاي مختلف بورس تهران اين اثر بخشي ها 
نمود بيش��تري دارد. عرضه اوليه، اوراق بدهي، صندوق هاي 
قابل معامله و اوراق اختيار فروش تبعي ضمن ايجاد تنوع در 
شركت ها، صنايع و ابزارهاي معامالتي به تامين مالي بخش 
خصوص��ي و دولت، افزايش عمق بازار و ورود وجوه جديد به 

بازار كمك شاياني كرده است. 
سخنگوي بورس تهران ادامه داد: از زمان تاسيس شركت 
بورس اوراق بهادار تهران تا پايان سال ۹۶ طي ۱۲ سال، برابر 
با ۷۱ عرضه اوليه و انتقالي محقق شده است. ارزش بازار اين 
عرضه هاي اوليه در روز عرضه اوليه يا گش��ايش نماد برابر با 
۱۲۰ هزار ميليارد تومان بوده است. متوسط ساالنه عرضه هاي 
اوليه طي اين مدت برابر با ۱۰ هزار ميليارد تومان به ازاي هر 
س��ال است. مديرعامل بورس تهران با اشاره به اينكه يكي از 
ابزارهايي كه در سال هاي اخير مورد توجه بخش خصوصي و 
دولت قرار گرفته بازار بدهي اس��ت. بطوري كه در اسفند ماه 
۹۴ با تامين مالي پنج هزار ميليارد توماني، بزرگ ترين تامين 
مالي دولت در بازار سرمايه از طريق بورس تهران رقم خورد. 
همچنين در ماه هاي اس��فند ۹۶ و ارديبهشت ۹۷ دو تامين 
مالي بزرگ ب��راي صنعت خودرو و مخاب��رات به ارزش كل 
۱۵۰۰ ميلي��ارد تومان به عنوان بزرگ ترين تامين مالي هاي 
بخش خصوصي در بازار سرمايه از طريق بورس تهران محقق 
شد. وي درخصوص كل تامين مالي انجام شده از طريق بازار 
بدهي گفت: طي ۷ س��ال گذش��ته تعداد ۳۵ اوراق در بازار 

بده��ي عرضه ش��ده و منجر به تامين مال��ي برابر با ۱۱هزار 
ميليارد توماني براي شركت ها، كارآفرينان و دولت شده است. 
اكنون ارزش بازار اوراق در بازار بدهي بورس تهران به بيش از 

۱۲ هزار ميليارد تومان رسيده است. 
قاليب��اف اصل صندوق هاي قابل معامله در بورس را يكي 
ديگر از درگاه هاي تامين مالي در بورس تهران خواند و تاكيد 
كرد: طي ۴ سال گذشته از طريق ETF برابر با ۱۱ صندوق 
در بازار عرضه شده و تامين مالي معادل ۷۳۸ ميليارد تومان 

از طريق اين ابزار در بورس تهران ثبت شده است. 
وي يادآور شد: افزايش سرمايه نيز يكي ازدرگاه هاي تامين 
مالي براي ش��ركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران است. 
براي س��ال هاي ۸۹ تا ۹۶ طي ۸ س��ال، ۶۳۷ شركت اقدام 
به افزايش س��رمايه كردند. كه تامين مالي بيش از ۱۰۰هزار 
ميليارد توماني براي ناشران بورس فراهم كرده است كه مبلغ 
۵۸۲۱۴ ميليارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدي و برابر 
با ۴۲۷۰۴ ميليارد تومان از محل س��ود انباشته و اندوخته ها 
تامين شده است. متوسط س��االنه افزايش سرمايه طي اين 
م��دت برابر با ۱۳ هزار ميليارد تومان به ازاي هر س��ال بوده 
اس��ت. مديرعامل بورس تهران به مزاياي بازار اختيار معامله 
و اوراق اختي��ار فروش تبعي اش��اره كرد و گفت: بازار اختيار 
معامله و اوراق اختيار فروش تبعي ابزار نوين معامالتي ديگري 
هس��تند كه در فرآيند تامين مالي مي توان از آنها بهره برد. 
وي مزاياي متنوع اوراق اختيار فروش تبعي را شامل پايين تر 
بودن هزينه هاي انتش��ار و تامين مالي نس��بت به ساير ابزار، 
سريع تر بودن فرآيند انتشار، عدم خروج وجه نقد از بازار سهام 
و كمك به افزايش نقد ش��وندگي س��هام پايه عنوان كرد و 
اظهار داش��ت: تضمين حداقل بازدهي براي سرمايه گذاران و 
حمايت از س��هام پايه و جلوگيري از فشار فروش مزيت هاي 
ديگر استفاده از اوراق اختيار فروش تبعي به حساب مي آيند. 
قاليباف اصل خاطرنش��ان كرد: طي دو سال گذشته بيش از 
۳۰۰۰ ميليارد تومان تامين مالي از اين درگاه محقق شده كه 

حاكي از توجه خاص بازار به اين ابزار است.

در صورت��ى كه نقدينگى موثر جامعه به س��مت و س��وى 
بازارهاى موثر در اقتصاد كش��ور مانند بازار س��رمايه حركت 
نكند به طور حتم به سمت بازارهاى غير مولد سرازير مى شود 
و اين روند باعث بر هم خوردگى نظم موجود اقتصاد اس��ت. 
محمدحسين فرهنگى، نماينده مجلس شوراى اسالمى ضمن 
بيان مطلب فوق گفت: به طور طبيعي مردم در انتخاب محل 
س��رمايه گذاري به سود تضمين ش��ده و بدون ريسك تمايل 
بيش��تري دارند. به گزارش سنا، وي ادامه داد: سرمايه گذاران 

معم��وال ترجيح مي دهند نقدينگي هاي خ��ود را در بازار هاي 
كم ريسك س��رمايه گذاري كنند و نسبت به بخش هاي مولد 
و واقعي اقتصاد همچون بازار سرمايه شناخت الزم را ندارند. 
بنابراين، لزوم فرهنگ س��ازي و معرفي بازار سرمايه به عموم 
مردم اهميت پيدا مي كند. وي با اش��اره به نقش بازار سرمايه 
در هدايت س��رمايه هاى س��رگردان جامع��ه و پس انداز هاى 
مردمى ادامه داد: بازار س��رمايه كشور بازاري بسيار مطمئن 
و قابل اعتماد براي عموم س��رمايه گذاران است. اين نماينده 

مجلس شوراي اس��المي افزود: با توجه به ويژگي هاي خاص 
اي��ن بازار، هداي��ت نقدينگي هاي س��رگردان به س��مت آن 
مي توان��د بهترين گزينه ب��راي تزريق س��رمايه هاي مردمي 
ب��ه بخش مولد اقتصاد باش��د. فرهنگي ب��ه راه هاي تقويت و 
حمايت از بازار س��رمايه اش��اره كرد و بيان داشت: به عنوان 
مثال در حال حاضر سازمان مديريت اقداماتي را براي هدايت 
س��رمايه هاى مردم به سمت حوزه عمرانى انجام داده است. 
در بودجه ساالنه سرمايه چش��مگيرى به حوزه عمران تعلق 
نمى گيرد به همين دليل اوراقى منتش��ر مى ش��ود كه صرفا 
جهت فعاليت هاى اقتصادى و عمرانى مورد استفاده قرار مى 
گي��رد. وي تاكيد كرد: اگر اين س��از و كار در وزارت صنعت، 
معدن، تجارت و وزارت جهاد كشاوزى در حوزه هاى مختلف 

توليدي طراحى ش��ود مردم س��رمايه هاى خود را به سمت 
توليد س��رازير مي كنند و به جاى آنكه س��رمايه به بازارهاي 
بي ثمر اقتصاد كشور وارد شود در مسيرى كه نتيجه آن رونق 
توليد اس��ت حركت مي كند. فرهنگى ب��ه نتايج مثبت اوراق 
مش��اركت اش��اره كرد و افزود: دولت عالوه بر بخش عمرانى 
م��ى تواند اوراق مش��ابه ديگرى را براى توليد و كش��اورزى 
منتش��ر كند و ب��ا عملكرد صحيح، م��ردم را اميدوار كند كه 
س��رمايه گذارى در اين مسير نتايج موثر مالى، به همراه دارد. 
عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس ش��وراى اس��المى 
خاطرنشان كرد: بورس به عنوان يكى از مهم ترين بخش هاي 
مولد اقتصادي مى تواند منابع مالى غيرمتش��كل را هماهنگ 

و نقدينگي را به سمت توليد هدايت كند.

ديدگاه

نمايندهمجلسشوراياسالميتاكيدكرد
بورسمهمترينبخشمولداقتصادي
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بخش خصوصي حلقه تداوم 
تعامالت تجاري با دنيا

بهادراحراميان در خصوص ظرفيت و توان بخش 
خصوصي براي عب��ور از تحريم هاي پيش رو گفت: 
معتقدم تنها بخش خصوصي مي تواند از چالش پيش 

روي اقتصاد ايران را در شرايط فعلي عبور كند. 
وي با اش��اره ب��ه اينكه ايران ده س��ال پيش تجربه 
تحريم ها را داش��ته اف��زود: بخش دولت��ي در برهه ياد 
ش��ده آنچنان كه بايد و شايد در حفظ مبادالت تجاري 
بين الملل��ي موف��ق عمل نكرد و به نظر مي رس��د همه 
كارشناس��ي ها و ارزيابي ها به اين گزاره منتهي شده كه 
تنها انعطاف، دسترسي و ريسك پذيري بخش خصوصي 
مي توان��د به ت��داوم جري��ان اقتصادي منته��ي گردد.   
احراميان خاطرنشان كرد: تجميع آراي بازيگران اصلي 
اقتص��اد در داخل و خارج نيز بر اين مهم تاكيد مي كند 
كه راهكار عبور از بحران فعلي در دست بخش خصوصي 
اس��ت و اكنون تمركز سياس��ت گذاران بايد برتسهيل 
عملكرد بخش خصوصي باشد.  عضو هيات نمايندگان 
اتاق بازرگاني ايران بيان داشت: اگر تنها دولت در مسير 
رفع موانع و پيداكردن راهكار توس��ط بخش خصوصي، 
سد درست نكند، اين بخش به تنهايي مي تواند راه تعامل 
را پي��دا كند و اگر راهي هم پيدا نش��ود براي س��اختن 
آن اق��دام مي كند.  احراميان گفت: بهترين درس��ي كه 
كش��ور در دور قبلي تحريم ها گرفت اين بود كه كار را 
بايد به دس��ت بخش خصوصي سپرد؛ طي اين سال ها 
مشخص شده كه بخش خصوصي مهارت ارتباط گرفتن 
را در حوزه هاي محدود دارد و تنها نيازمند زمان اس��ت.  
مديرعامل فوالد يزد با اشاره به موضع كشورهاي اروپايي 
در قبال برجام و مبادالت تجاري با كشورمان گفت: در 
صحبت هاي س��فير اتريش مش��خصا به ليست 1400 
قلم كاالي ممنوع ش��ده اشاره ش��د و سفير اين كشور 
صراحتا سياست محدوديت واردات را مورد نقد قرار داد، 
كه بيانگر دقت كش��ورهاي اروپايي بر محيط كس��ب و 
كار ماست؛ از آنجاييكه اين دست تصميم گيري ها بازار 
اقتصادي كشور را غيرقابل پيش بيني مي كرده، مصداق 
سياس��ت گذاري هاي محدود كننده تجاري اس��ت ودر 
نهايت به ضرر كشور تمام مي شود، ضروري است دراين 

دست سياست ها تجديدنظر شود. 

صادرات 16 هزارتن 
محصوالت شيالتي

عيس��ي گلش��اهي مديركل دفتربهبود كيفيت 
آبزيان سازمان ش��يالت درباره آخرين آمار صادرات 
محصوالت ش��يالتي اظهار كرد: بنا بر آمار دو ماهه 
گمرك، 16 هزارتن محصوالت شيالتي با ارزش بالغ 
بر 50 ميليون دالر به بازارهاي هدف صادر ش��د كه 
عمده اين محصوالت ش��امل، انواع ماهيان تجاري، 

ميگو و خوراك آبزيان است. 
وي ب��ا بيان اينكه س��ال گذش��ته 137 هزارتن 
محصوالت ش��يالتي به بازارهاي هدف صادر ش��د، 
افزود: امس��ال پيش بيني مي شود كه آمار 12 ماهه 
صادرات با 10 درصد افزايش به 145 هزارتن برسد. 
گلشاهي با اشاره به تاثير اعمال تحريم هاي جديد 
بر ميزان صادرات محصوالت ش��يالتي بيان كرد: با 
توج��ه به آنكه با اعمال تحريم هاي جديد بحث نقل 
و انتق��ال پول حاصل از ارز ص��ادرات و حمل و نقل 
مطرح است؛ بنابراين اين موضوع تا حدودي مي تواند 

بر ميزان صادرات اثر گذار باشد. 
اين مقام مسوول ادامه داد: با توجه به آنكه برخي 
ش��ركت هاي حمل و نقل خطوط خود را براي ايران 
غير فعال كردند، اما امر صادرات به كشورهاي منطقه 
و همچنين كش��ورهايي ك��ه در موضوعات تحريم 

دخالتي ندارند، در حال انجام است. 
به گفته گلش��اهي، اگرچه خروج امريكا از برجام 
در صادرات محصوالت ش��يالتي بي تاثير نيست، اما 
موقعيت استراتژيك ايران اين اجازه را مي دهد كه به 

صورت جايگزين امر صادرات را ادامه دهيم. 

تعيين نرخ سود بانكي 
متناسب با شرايط بازارها

كوروش پرويزيان عضو هيات نمايندگان اتاق ايران 
درخصوص نرخ س��ود بانكي و نحوه تعيين آن در زمان 
بازپرداخت ش��هريورماه، اظهار داش��ت: در اين زمينه 
ماه هاي پاياني سال گذشته اوراق گواهي سپرده منتشر 
شد كه اثربخش��ي چنداني نداشت و بخش خصوصي 
نس��بت به آن انتقاد فراواني داشت. بر اين اساس بانك 
مركزي با پيش گرفتن سياست جبراني درصدد برآورد 
هزينه هاي ناشي از اين تصميم است تا بتواند در مورد 
نرخ س��ود بانكي به تصميم واحد برس��د. وي با اشاره 
ب��ه اينكه ترازنام��ه بانك ها در تعيين نرخ س��ود نقش 
بسزايي دارند، يادآورشد: س��اختار ترازنامه يي مناسب 
براي بانك ها از جمله مولفه هاي بس��يار مهم است كه 
سياس��ت گذار پولي در زمان تعيين نرخ سود بايد اين 
مهم را در نظر داش��ته باش��د، تا شكاف درآمد- هزينه  

بانك ها بيشتر نشود. 
پرويزي��ان در ادامه افزود: عالوه بر وضعيت س��ود و 
زيان بانك ها، توجه به س��اير بازاره��ا از جمله بازار ارز، 
سكه، سهام، مسكن و اجاره بها نيز در تعيين نرخ سود 
حائز اهميت است. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با 
اش��اره به حواشي برجام و شرايط كنوني اقتصاد ايران، 
خاطرنش��ان ساخت: خروج امريكا از برجام موجب شد 
وضع پيش رو متفاوت از گذش��ته باش��د كه پيامد اين 
تغيير وضع، لزوم بازنگري در سياست هاي پولي و مالي، 
بانك��ي، ارزي و تجاري را در دس��تور كار قرار مي دهد.  
وي تاكيد كرد: البت��ه هدف از اين تغييرات محدود به 
اعمال سياست هاي پولي انقباضي يا انبساطي نمي شود 
بلكه تغيير سياست هاي ارزي، مالي و تجاري در ارتباط 

با يكديگر معنا پيدا مي كنند و مي توانند موثر باشند. 
پرويزيان تصريح داش��ت: براي تغيير نرخ س��ود 
بانك��ي باي��د مجموعه ي��ي از بازاره��اي تاثيرپذير را 
مدنظر داش��ت تا جابه جايي نقدينگي موجب تالطم 
در ديگر بازارها نشود. در اين زمينه بايد روشي براي 
نرخ س��ود مورد تصويب نهايي قرار گيرد كه وضعيت 
ذي نفعان را در ش��رايط بهتري قرار دهد، يعني بايد 
منافع سپرده گذاران، مردم و بانك ها به طور اجماع در 

اين تصميم گيري لحاظ شود. 

اخبار

پاسخ به بخش خصوصي درباره قطع متوالي برق در شوراي گفت وگوي تهران

مشكل، كمبود آب است
جلسه اخير ش��وراي گفت وگوي تهران تحت 
تاثي��ر وضعيت برق در تهران قرار داش��ت. قطع 
شدن برق عالوه بر مشكالتي كه براي شهروندان 
ايجاد كرده است براي بسياري از بنگاه ها به ويژه 
واحدهاي صنعتي باعث مشكالت عديده يي شده 
است. دفاع اس��تاندار تهران در اين خصوص اين 
بود كه به دليل كمبود آب پش��ت س��دها عمال 
نيمي از ت��وان توليد برق براي جلوگيري از هدر 

رفت آب مورد استفاده قرار نمي گيرد. 

 عدم توليد 4 هزار مگاوات برق
در ابت��داي اين نشس��ت، اس��تاندار تهران 
گزارش��ي از وضعي��ت تامين ب��رق در پايتخت 
ارائه كرد و گفت: با توجه به وضعيت آب پشت 
س��دهاي كشور و نيز در شرايطي كه آب شرب 
بس��ياري از شهر ها از آب پش��ت سدها تامين 
 مي ش��ود، مديريت مصرف آب در دس��تور كار 
وزارت ني��رو ق��رار گرفت. بر اين اس��اس، اين 
وزارتخانه، ناگزير شد كه حدود 4 هزار مگاوات 
برق را ناديده بگيرد. در واقع، به جاي توليد 9 
هزار مگاوات برق از آب پش��ت سد ها، اكنون 5 
هزار مگاوات توليد  مي شود و عدم توليد 4 هزار 
م��گاوات باقيمانده كه تقريبا 10 درصد مصرف 
برق كش��ور را شامل  مي ش��ود، فشار سنگيني 
را به تامين انرژي كش��ور وارد كرد، به ويژه در 
س��اعات پيك مصرف؛ يعني از س��اعت 13 تا 

15:30 و همچنين از ساعت 8 تا 11 شب. 
 محمدحس��ين مقيمي با اش��اره ب��ه اينكه 
همزم��ان با كاهش توليد ب��رق، گرماي هوا در 
كش��ور نيز به ش��دت افزايش يافته است، ادامه 
داد: در س��ال هاي گذشته، دماي هوا طي يك 
ال��ي دو روز در برخ��ي ش��هرها ب��ه 56 درجه 
 مي رس��يد اما اكنون م��دت پايداري اين درجه 
هوا به يك ماه رس��يده و دم��اي هوا در تهران 
نيز ب��ه بيش از40 درجه افزايش يافته اس��ت. 
در چنين ش��رايطي، تنها اقدامي كه  مي شد به 
انجام رساند اين بود كه مصرف برق را مديريت 

كرده و خاموشي ها را به حداقل برسانيم. 
مقيمي گفت: در اين شرايط يا بايد مصرف 
ادارات دولت��ي را كاهش  مي داديم يا صنايع يا 
مص��رف خانگي را تقلي��ل  مي داديم. در نهايت 
اينگون��ه  تصميم گيري ش��د كه دس��تگاه هاي 
دولتي بيش��تر صرفه جويي كنند. يعني اگر در 
س��اعت پيك، مصرف ب��رق 10 الي 12 درصد 

كاهش  مي يافت، مشكل حل  مي شد. 
 او س��پس ب��ه تصميم دولت ب��راي كاهش 
س��اعت كاري ادارات اشاره كرد و گفت: چنين 
مقرر شد كه استانداران در مورد ساعت كار در 

استان هايشان تصميم بگيرند. از اين رو تصميم 
بر آن ش��د ك��ه در تهران آن دس��ته از ادارات 
كه 5 روز در هفته به فعاليت مش��غول هستند، 
س��اعات كار خود را ب��ه 6 صبح تا 2 بعدازظهر 
تغيير دهند و اداراتي كه روزهاي كاري آنها 6 
روز در هفته اس��ت، ساعت كار خود را 6:30 تا 

13:30 تعيين كنند.
در اين بخش��نامه همچنين اعالم كرديم كه 
افزايش ساعت كاري بيش از اين ساعت منوط 
بر اين است كه ادارات سيستم سرمايشي خود 
را از س��اعت 1:30 ال��ي 3:30 خاموش كنند. 
البت��ه در روزهاي نخس��ت اج��راي اين طرح، 
اغلب دس��تگاه هاي اجراي��ي آن را اجرا كردند 
و ح��دود 400 مگاوات صرفه جويي برق محقق 
شد. به طوري كه در تهران و شهرستان هاي آن 

خاموشي صورت نگرفت. 
اس��تاندار تهران ب��ا بيان اينك��ه عمده برق 
دردس��تگاه دولت��ي و وزارتخانه ه��ا مص��رف 
 مي ش��ود، ادامه داد: كس��اني كه اخالقي با اين 
مس��اله مواجه ش��دند، مصوبه دولت را رعايت 
كردند. ما  نمي خواس��تيم برق مردم قطع شود. 
اين شايس��ته نبود كه س��المند يا كودكي در 
ساختماني 15 طبقه نتواند از آسانسور استفاده 
كند. در عين حال، ت��الش ما اين بود كه برق 
كارخانج��ات نيز قطع نش��ود. البته درمواردي 
ب��رق واحده��اي تولي��دي نيز قطع ش��د و در 
صنايع غذايي، فس��اد مواد اولي��ه برخي از اين 

واحدها را سبب شد. 
 او با بيان اينكه ما به دنبال تغيير س��اعات 
كار ادارات نبودي��م و هدف، مصرف بهينه برق 
بود، افزود: مترو، اتوبوسراني، مهدكودك ها نيز 
با اين مصوبه دولت همراه ش��دند و كار خود را 

با تغيير ساعات كاري تطابق دادند. 
اس��تاندار تهران در ادامه، از احتمال تمديد 
ط��رح تغيير س��اعات اداري طي 15 روز آينده 
خبر داد و گفت: اكنون توليد و مصرف برق در 
نقطه سر به س��ر قرار دارد. با اين حال، ممكن 
است در تمديد اين طرح، آغاز ساعت كاري از 

6 صبح به 6:30 تغيير كند. 

 بي اعتنايي به هشدارهاي بخش خصوصي
 در ادامه اين جلسه، مسعود خوانساري، رييس 
ات��اق تهران و دبير ش��وراي  گفت وگوي اس��تان 
ب��ه برگزاري همايش فعاالن اقتصادي و س��فراي 
خارجي توس��ط اتاق تهران اشاره كرد و گفت: در 
اي��ن گردهمايي در مجموع 80 س��فير، رايزن و 
كاردار و ني��ز 39 خبرن��گار خارجي حضور يافته 
بودند و تعداد س��فراي حاضر در اين نشس��ت به 

32 س��فير  مي رسيد كه گردهم آوردن اين تعداد 
س��فير كار آساني نبود. در عين حال اين نشست 
هم انديشي با حضور معاون اول رييس جمهوري و 

وزير امور خارجه برگزار شد. 
 او گفت: س��ه تن از س��فرا در اين همايش به 
س��خنراني پرداختن��د و آنها جملگي نس��بت به 
پشتيباني دولت هايشان از برجام تاكيد داشتند و 
بدعهدي امريكا را مورد مذمت قرار دادند؛ منتها 
اينك��ه تا چ��ه حد بتوانند به اي��ران كمك كنند، 
جاي س��ئوال دارد. رييس اتاق ته��ران در ادامه 
س��خنانش بازگش��ت اعتماد مردم را در مديريت 
بازار ارز حائز اهميت برشمرد و گفت: اتاق تهران 
در طول چهار س��ال گذش��ته، 53 بار نس��بت به 
عواقب تثبيت قيمت ارز هشدار داده و بيم جهش 
ناگهاني نرخ ارز را مطرح كرده است. دولت نيز به 
اين هش��دارها، توجهي نشان نداد و در فروردين 
ماه نيز نرخ 4200 تومان را به عنوان نرخ رسمي 
معرفي كرد كه البته اين نرخ پايه علمي نداشت. 
او ادام��ه داد: دولت براي حل و فصل مس��اله 
موسسات پولي غيرمجاز، بيش از20 هزار ميليارد 
تومان به سپرده گذاران پرداخت و بسياري از آنها 
كساني هس��تند كه به دليل روابطي كه داشتند، 
چندين برابر پول خود س��ود نيز دريافت كردند. 
اين در حالي اس��ت كه بسياري از توليدكنندگان 
به دلي��ل مطالباتي كه از دولت دارند، دس��ت از 
كار شس��ته يا به دليل ع��دم توانايي در پرداخت 

بدهي هاي خود در زندان به سر  مي برند. 
 رييس اتاق تهران به حواشي كه حول واردات 
خودرو ش��كل گرفته است، اش��اره كرد و گفتدر 
اين ش��رايط، توليدكنندگان و كساني كه به طور 
سالم فعاليت  مي كنند، بيش از سايرين در معرض 

آسيب قرار دارند. 

 كشور در شرايط عادي قرار ندارد
اس��تاندار تهران نيز با بيان اينكه كشور در 
ش��رايط عادي قرار ندارد و ي��ك جنگ تمام 
عيار عليه كش��ور ش��كل گرفته است، گفت: 
در اين شرايط، سران سه قوه ناگزير  مي شوند 
تصميماتي اتخاذ كنند كه حتي برخي قوانين 
و مصوب��ات پيش��ين را در حال��ت تعليق نگاه 
 مي دارد. امروز مس��ووالن امريكايي به س��اير 
كشورها سفر  مي كنند و با سران اين كشور ها 
وارد مذاكره  مي ش��وند ك��ه در تحريم ايران با 

آنان همكاري كنند.
تعدد تصميمات دولت پس از خروج امريكا 
پ��س از برجام را مالحظه كنيد. روند قيمت ها 
در بازار را ببينيد. دولت تالش دارد كه اقتصاد 
اي��ران كمترين آس��يب را متحمل ش��ود، اما 
اگ��ر اين تالش ه��ا به نتيجه مطل��وب منتهي 
 نمي ش��ود، به دليل عدم  تصميم گيري نيست. 
اين دوره قابل مقايس��ه با هيچ دوره يي پس از 

سال 1359 نيست. 
مقيم��ي گف��ت: دول��ت فعل��ي، بي��ش از 
دولت ه��اي قبلي، ش��رايط را تحلي��ل كرده و 
 تصميم گي��ري  مي كند اما بايد به اين مس��اله 
توج��ه كني��م ك��ه ش��رايط عادي نيس��ت و 
امريكايي ه��ا تالش  مي كنند ك��ه همه منافذ 

اقتصاد ايران را مسدود كنند. 
اس��تاندار ته��ران با بي��ان اينك��ه دولت با 
مش��كالت ج��دي رو به روس��ت، ادام��ه داد: 
 نمي توان نس��خه هاي ش��رايط عادي را براي 
ش��رايط كنوني به كار بس��ت. س��ران سه قوه 
به همين دليل اس��ت كه ب��ه صورت هفتگي 
تشكيل جلسه  مي دهند و در آن  تصميم گيري 

 مي كنند. 

 مخرب تر از تحريم ها 
ريي��س اتاق ته��ران نيز با بي��ان اينكه برخي 
سياس��ت هاي داخلي، مخرب تر از تحريم هاست، 
ادامه داد: اگر كمبود ارز وجود دارد، به چه دليل 
دولت، يك هزار يورو به مس��افران ارز تخصيص 
 مي ده��د؟ از طرفي دولت اق��دام به پيش فروش 
س��كه كرد و محدوديتي براي تعداد مجاز خريد 
س��كه تعيين نكرد. اكنون كس��اني ك��ه اقدام به 
خريد سكه در شمار باال كرده اند، متهم شده اند. 
او اف��زود:  مي داني��د، چند پيمان��كار به دليل 
اقدامات س��ازمان تامين اجتماعي و سازمان امور 
مالياتي بيكار شده اند؟ كاري كه تامين اجتماعي 
ب��ا بنگاه ه��ا كرده اس��ت را هم بايد به حس��اب 
ترامپ نوشت؟ اگر اصرار برتثيت قيمت ارز نبود، 

شايداين اتفاق ها در اقتصاد ايران رخ  نمي داد
 

 قوانين عادي براي شرايط عادي است
 در ادامه اين جلسه، ابراهيم بهادراني، مشاور 
عال��ي رييس اتاق ته��ران با بي��ان اينكه قوانين 
اقتصادي براي ش��رايط متعادل است، ادامه داد: 
همه مكات��ب اقتصادي در ش��رايط غيرعادي از 
قوانين عادي منحرف  مي ش��وند. اما اين انحراف 
بايد به گونه يي باشد كه بازگشت به مسير اصلي 
ممكن باش��د. مساله كش��ور ما اين است كه در 
ش��رايط غيرعادي به گونه ي��ي از قوانين منحرف 
 مي ش��ويم كه ديگ��ر  نمي توانيم به مس��ير اصلي 
بازگرديم.  اوس��پس با اش��اره به تجربياتي كه از 
ده��ه 1360 وجود دارد، از ض��رورت تجديدنظر 
روي فهرس��ت كاالهاي اساس��ي و ضروري براي 
تخصيص ارز دولتي سخن گفت. او افزود: تعيين 
اولويت تخصيص ارز توس��ط كارمندان اداري يا 

توسط هر كسي كه باشد، مفسده انگيز است. 

در پي اعالم نظر صريح س��فراي چند كش��ور مهم خارجي 
در تهران طي هفته گذش��ته، مبني ب��ر تمايل به حفظ تعامل 
اقتص��ادي با ايران و تاكيد بر اهميت حضور بخش خصوصي در 
توسعه مبادالت تجاري پس ازآغاز تحريم هاي امريكا، محمدرضا 
نجفي من��ش بر همدلي بخش خصوصي و دول��ت در اين باره 
تاكي��د كرد و گفت: ما در زم��ان جنگ يا اوايل انقالب به دليل 
حض��ور خالصانه آحاد جامع��ه كارهاي بزرگي را به س��رانجام 
مطلوب رس��انديم؛ عبور س��المت از وضعيت فعلي اقتصاد نيز 
نيازمند وحدت نظر و همدلي تك تك مردم است همانطور كه 
در كش��ورهايي مانن��د كره و ژاپن حماي��ت و همدلي مردم در 
اج��راي تصميمات كالن دولت هاي متبوع، نتايج خارق العاده و 

درخشاني را به دنبال داشت. 
 وي موقعي��ت را ب��راي اجراي ماليات بر قان��ون درآمدهاي 
غير مترقبه مناس��ب ارزيابي كرد و گفت: فرصت خوبي اس��ت 
ك��ه مطابق با قانون ماليات بر درآمدهاي غير مترقبه، از افرادي 
كه درآمدهاي غيرمتعارف، جهش��ي و پيش بيني نش��ده دارند، 

85درصد ماليات اخذ شود. 
رييس انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه سازان، بستر 
را براي اجراي قانون مالي��ات بر درآمدهاي غبر مترقبه، فراهم 
و ام��اده ارزيابي كرد و بيان داش��ت: اين فرايند قانوني عالوه بر 
كنترل فعاليت هاي س��ودجويانه مي تواند منت��ج به درآمدهاي 
مالياتي جديدي شده و از سوي ديگر فشار را از روي واحد هاي 

توليدي ما برخواهد داشت. 
عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان ايران با تقبيح ذهنيت 
منفعت طلبانه يي كه در سال هاي اخير در جامعه شكل گرفته، 
به دو نكته مهم اش��اره ك��رد و افزود: وقت آن اس��ت اوال افكار 
عمومي از طريق رسانه ها متوجه اين خطر شوند كه سوراخ شدن 

كشتي كشور به ضرر همه مردم است و دوما ازمراجع قانوني در 
خواست شود بطور جدي با افراد فرصت طلب و سواستفاده چي 

برخورد كند. 
نجفي منش اذعان داش��ت: اگر دول��ت به بخش خصوصي 
مي��دان داده و فضا را ب��راي حضور پرقدرت آن فراهم كند، اين 
بخش مي تواند بصورت مويرگي با ط��رف خارجي خود ارتباط 

گرفته مشكالت و موانع پيش آمده را حل و فصل كند. 
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در ادامه به اهميت مديريت 
واردات به عنوان سياس��تي حساس در شرايط فعلي پرداخت و 
گفت: دقت در اينكه در اين شرايط چه كااليي را وارد مي كنيم و 
آيا حقيقتا كاالي مزبور را نمي توان در داخل درست كرد، حياتي 
اس��ت؛ بايد قبل از صدور هر مجوزي به اين س��واالت پاسخ داد 
كه آيا امكان جايگزين كردن اين كاالها يا ساخت آنها در داخل 

وجود ندارد؟
ريي��س انجمن صنايع همگ��ن نيرومحركه و قطعه س��ازان 
ظرفيت اس��تارت آپ ها و شركت هاي دانش بنيان را براي توليد 
كاالي مورد نياز صنايع و نيز كاهش نياز ارزي قابل توجه خواند و 
گفت: بيش از 2500 شركت دانش بنيان وجود دارد كه مي تواند 
در صورت حمايت جدي دولت، بسياري از قطعاتي كه در حال 
حاض��ر از طريق واردات تامين مي ش��وند را طراحي كرده و به 

مرحله ساخت برساند و جلو خروج ارز از كشوررا بگيرد. 
وي پرهيز را تصميمات خلق الساعه و بدون پشتوانه فكري 
را در حوزه ه��اي مختلف مورد نقد فرار داد و گفت: نبايد كاري 
كنيم كه در دنيا انگشت نما شويم؛ اكنون زمان آن رسيده است 
ك��ه همه تالش خود را به كار ببنديم تا وجهه مناس��ب و قابل 
اعتم��ادي را از همه جهات از خود ارائه دهيم تا خدش��ه يي بر 

وجهه بين المللي كشور وارد نشود. 

بان��ك مركزي چندي پيش در راس��تاي جذب نقدينگي دو 
سياست را در دس��تور كار خود قرار داد؛ از سويي پيش فروش 
س��كه را در بهمن ماه شروع كرد تا با ايجاد شرايط جذاب، بستر 
مناس��ب را براي خريد از س��وي مردم فراهم كند تا بدينوسيله 
بخشي از نقدينگي را از سطح جامعه جمع كند و از سوي ديگر 
پيش فروش اوراق گواهي س��پرده با سود 20 درصد در بانك ها 
را عملياتي كرد كه نرخ سود آن پنج درصد باالتر از نرخ معمول 
15 درص��د ش��بكه بانكي ب��راي پرداخت به س��پرده ها بود؛ اما 
تمامي اين تمهيدات نتوانست سرمايه هاي سرگردان و نقدينگي 
را از بازار آنگونه كه مدنظر سياست گذاران بود جمع آوري كند. 
طبق آخرين آمارها حجم نقدينگي در پايان س��ال گذش��ته به 
1530 هزار ميليارد تومان رس��يد كه افزايش بي��ش از 280 هزار 
ميليارد توماني را نسبت به ابتداي همان سال نشان مي دهد ضمن 

اينكه در سال جاري نيز اين روند افزايشي ادامه پيدا كرده تا جايي 
كه رييس اتاق بازرگاني تهران اعالم كرد »روزانه هزار ميليارد تومان 
به حجم نقدينگي كش��ور افزوده مي شود.« احمد كيميايي اسدي 
نايب رييس كميس��يون تسهيل كس��ب و كار اتاق بازرگاني تهران 
ب��ا بيان اينكه روند فزاينده نقدينگي و س��رگرداني آن در بازارهاي 
غيرمولد موجب بروز التهاب در بازارهاي مالي ش��ده، اظهارداشت: 
بروز اين نوس��انات قيمتي در بازارهاي مالي به دليل كاهش س��ود 
س��پرده هاي بانكي است. در واقع كاهش نرخ سود سپرده ها زمينه 
را براي ايجاد تهديد جدي درخصوص بازار طال و ارز فراهم كرد. به 
عبارتي حتي اگر 10 درصد از اين س��پرده ها به سكه و دالر تبديل 

شود، چالش جدي براي اقتصاد كشور به وجود مي آورد. 
وي با تاكيد براينكه سودهاي بانكي 20 درصد و در مواردي 
باالتر از آنكه خارج از اس��تاندارد معمول كشور و حتي منطقه 

اس��ت باعث افزايش نقدينگي ش��ده، يادآورشد: تالش دولت 
طي چند س��ال اخي��ر اين بوده كه افزاي��ش نقدينگي ها را به 
گونه يي مديريت كنند كه به صورت س��پرده در بانك ها باقي 
بماند اما پس از رش��د بازار در اواخر سال گذشته از يك سو و 
سياس��ت كاهش نرخ سود بانكي، سپرده گذاران ترجيح دادند 
ك��ه پول هاي خود را از بانك ها خارج كنند و به بازارهاي مالي 
در حال رش��د از جمله س��كه، ارز منتقل كنن��د.  نايب رييس 
كميس��يون تسهيل كس��ب و كار اتاق بازرگاني تهران معتقد 
اس��ت: چرخه اقتص��ادي يك زنجيره  اس��ت؛ بدي��ن معنا كه 
نمي توان س��ود س��پرده هاي بانكي را كم كرد و انتظار داشت 
در جامعه تورم ايجاد نشود. اگر سياست دولت همچنان بر اين 
منوال باشد كه بخواهد سود سپرده را پايين بياورد، نتيجه آن 
اين خواهد شد كه اين نقدينگي وارد بازار مي شود و به تبع آن 

تورم بسيار باال را به اقتصاد كشور تحميل مي كند. 
كيميايي درخصوص راهكار جذب نقدينگي خاطرنش��ان 
س��اخت: اگر س��پرده ها در بانك ها بماند شرايط بهتر خواهد 
بود، چراكه حتي اگر درصد اندكي از اين س��پرده ها خارج و 
در بازاره��اي مالي به گردش بيافت��د ضمن ايجاد حباب هاي 

قيمتي، سرعت افزايش نقدينگي را چند برابر مي كند كه اين 
امر چالش جدي براي اقتصاد به وجود مي آورد. 

به اعتقاد وي، مديريت اين نقدينگي ها بايد به گونه يي باشد 
كه اگر قرار اس��ت س��رمايه ها از بانك ها خارج ش��ود به سمت 
فعاليت هاي مولد برود. اما پيش از آن ضروري است كه ساختارها 
مهيا باشد تا زمينه الزم براي جذب اين نقدينگي به سمت توليد 
و اش��تغال فراهم شود. در اين زمينه مش��كالتي از قبيل ثبت 
ش��ركت، دارايي، تامين اجتماعي و مواردي از اين دست، آفت 
بخش صنعت و توليد ش��ده كه بايد تمهيداتي فراهم ش��ود تا 
ضمن مرتفع شدن اين موانع، با ايجاد بستر الزم سرمايه داران را 

به سوي كسب و كارهاي نوين ترغيب كرد. 
كيمياي��ي بي ثباتي بازارهاي مالي را مس��بب انگيزه مردم 
ب��راي خروج سرمايه هايش��ان از بانك ها مي دان��د و مي گويد: 
سياست گذاري هاي آني سبب شده است جذابيت ديگر بازارها 
با وجود حباب قيمتي براي مردم بيش��تر ش��ود كه همين امر 
موجب خروج س��رمايه از بانك ها به س��وي بازارهايي همچون 
سكه، خودرو، ارز و مس��كن شده كه آثار التهابي آن درآينده، 

اقتصاد ايران را با بحران هاي زيادي مواجه خواهد كرد. 

رييس انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه سازان اعالم كرد

بزنگاه اجراي قانون ماليات بر درآمدهاي غيرمترقبه

نايب رييس كميسيون تسهيل كسب و كار اتاق بازرگاني تهران مطرح كرد

تورم بازارهاي غيرمولد با كاهش سود سپرده بانكي

يك مقام مسوول گفت: واردات بي رويه پنبه در سال 82، 
كار را به جايي رس��اند كه بس��ياري از كشاورزان نسبت به 

كشت پنبه دلسرد شدند. 
محمدحسين كاوياني مديرعامل صندوق پنبه با تكذيب 
واردات پنبه از پاكستان اظهار كرد: براساس آمار گمرگ در 
دوازده ماهه ساله گذشته 66 هزارتن و دو ماهه نخست سال 
13 ه��زار و 800 تن پنبه وارد كش��ور ش��د كه بيش از 90 
درصد پنبه مورد نياز از ازبكستان، 7 تا 8 درصد تاجيكستان 

و مابقي از تركمنستان وارد مي شود. 
وي ب��ا بيان اينكه تاكن��ون يك كيلو پنبه از پاكس��تان 
وارد نش��ده اس��ت، افزود: با توجه به آنكه پاكستان به دليل 
كمب��ود توليد خود واردكننده پنبه از هندوس��تان اس��ت و 
از طرف��ي به دليل وجود بيماري ويروس��ي پيچيدگي برگ 
قرنطينه سازمان حفظ نباتات از ورود پنبه پاكستان به كشور 
جلوگيري مي كند؛ بنابراي��ن اظهارنظر برخي افراد مبني بر 
آنك��ه عمده پنب��ه مورد نياز از پاكس��تان تامين مي ش��ود، 

شايعه يي بيش نيست. 
كاوياني با اشاره به اينكه هندوستان با توليد ساالنه بيش 
از 50 ميليون تن پنبه تصفيه ش��ده بزرگ ترين توليدكننده 
پنبه در دنيا به ش��مار مي رود، بيان كرد: كش��ورهاي چين، 
امريكا، برزيل و پاكس��تان در رده هاي ديگر توليدكنندگان 

برتر پنبه در دنيا هستند. 
اين مقام مس��وول با بيان اينكه پيش بيني مي شود، حدود 
50 ت��ا 55 هزارتن پنبه در كارخانه هاي مجاز پنبه پاك كني 
توليد شود، تصريح كرد: امسال پيش بيني مي شود كه سطح 
زير كشت پنبه به 70 هزار هكتار برسد و با احتساب ميانگين 
2.5 تن وش در هكتار، 175 هزار تن وش توليد خواهد ش��د 

كه از اين ميزان 53 تا 54 هزارتن پنبه تصفيه شده استحصال 
خواهد شد. وي با بيان اينكه سال گذشته 52 هزار و 253 تن 
پنبه تصفيه شده در كش��ور توليد شد، افزود: از اين ميزان 3 
هزار و 820 تن پنبه به عنوان ذخيره در انبارها مانده است كه 
با احتساب ساالنه 120 هزارتن پنبه مورد نياز صنايع نساجي 
پيش بيني مي شود همانند سال گذشته 66 هزارتن پنبه وارد 

شود. 
اين مقام مس��وول با بيان اينكه نرخ جهاني پنبه در سال 
82 كمت��ر از ي��ك دالر بود، گفت: با توج��ه به كاهش نرخ 
جهاني پنبه در آن س��ال ها، صنايع نس��اجي از وزارت جهاد 
كش��اورزي وقت مجوز واردات پنبه را گرفتند و در شرايطي 
ك��ه 12 هزارتن پنبه مازاد بر ني��از داخل به بازارهاي هدف 
صادر شد، اقدام به واردات پنبه كردند كه در نهايت اين امر 

دلسردي كشاورزان به كشت پنبه را به همراه داشت. 
وي با اش��اره ب��ه داليل كاهش توليد پنبه در س��ال هاي 
اخي��ر بيان ك��رد: واردات بي رويه پنبه در س��ال 82 و عدم 
افزايش مناس��ب قيمت پنبه نس��بت به س��اير محصوالت 
كشاورزي موجب شد كه كشاورزان استان گلستان به عنوان 
بزرگ تري��ن توليدكننده پنبه اقدام به تغيير الگوي كش��ت 
خود كنند و در نهايت بي رغبتي كشاورزان به توليد پنبه كار 
را به جايي رس��اند كه هم اكنون وارد كننده 66 هزارتن پنبه 

در طول سال هستيم. 
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان خودكفايي مجدد 
در تولي��د پنبه وجود دارد، اف��زود: اگرچه خراب كردن يك 
س��اختمان يك روز زم��ان نياز دارد، اما س��اخت مجدد آن 
سال ها طول مي كش��د، از اين رو مي توان گفت كه رسيدن 
به خودكفايي مجدد غير ممكن نيست و تنها زمان بر است. 

واردات بي رويه عامل اصلي كاهش توليد پنبه

رسيدن به خودكفايي مجدد غيرممكن نيست
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7  جهان

 »پابلو كاسادو« رهبر جديد
حزب محافظه كار اسپانيا 

 »ترامپ« ضبط مكالماتش
توسط »كوهن« را غيرقانوني خواند

تهديد بريتانيا به خودداري از پرداخت 
صورت حساب برگزيت

گروه جهان 
محافظه كاران اس��پانيا پابلو كاس��ادوي ۳۷ س��اله را به رهب��ري حزب »مردم« 
انتخاب كردند. او جانش��ين ماريانو راخوي نخس��ت وزير بركنارشده اسپانيا، خواهد 
شد كه ۱۴ سال رهبر حزب مردم بود. كاسادو در برابر جدايي طلبان كاتالونيا موضع 
س��ختگيرانه يي گرفته و مي خواهد ماليات را كاهش دهد. به گزارش دويچه وله، آنا 
پاستور سياستمدار و رييس مجلس اسپانيا، گفته كه حزب مردم طي رأي گيري در 
مجمع عمومي فوق العاده خود پابلو كاس��ادو سخنگوي سابق حزب در مادريد، را با 
۵۷درصد از مجموع ۳۰۸۲ راي به رهبري انتخاب كرد. ثريا سائنز دسانتاماريا معاون 
سابق نخست وزير اسپانيا و رقيب پابلو كاسادو، حدود ۴۲درصد از آرا را كسب كرده 
اس��ت. هر دو كانديدا در اوايل ماه جاري در رأي گيري هاي درون حزبي در سراس��ر 
اسپانيا توانسته بودند آراي الزم را به دست بياورند. كاسادو كه ۳۷ سال دارد خود را 
به عنوان كانديداي نوسازي معرفي كرده بود. او اقتصاددان و وكيل است و به تازگي 
در واكنش به گزارش هاي رسانه يي پيرامون ابهاماتي در مورد چگونگي كسب مدرك 
فوق ليسانس��ش به دفاع از خود پرداخت. انتخاب كاس��ادو كه مخالف سقط جنين 
است گرايش حزب مردم به راست را نشان مي دهد. كاسادو وعده داده بود كه حزب 
مردم را بيش از پيش متمايل به راست كند. ماريانو راخوي كه تاكنون رهبري حزب 
را بر عهده داش��ت در اول ژوئن با راي عدم اعتماد عزل ش��د و پدرو س��انچز رهبر 
سوسياليست ها در پارلمان، جاي او را گرفت. تنها چهار روز بعد، او از رهبري حزب 
كنار كش��يد. سياستمدار ۶۳ ساله اس��پانيا از اكتبر سال ۲۰۰۴ رهبري حزب را در 
دست داشت و از سال ۲۰۱۱ نخست وزير اسپانيا بود. راخوي در پنجم ژوئن در نطقي 
احساساتي كناره گيري خود از رهبري حزب را اعالم كرد و گفت: »اين براي حزب 
مردم، اسپانيا و من بهترين تصميم است. « او در نخستين روز مجمع عمومي حزب 

گفت ، دولتش پس از هفت سال اسپانيايي بهتر را به جا مي گذارد. 

گروه جهان 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا به گزارش نيويورك تايمز درباره مايكل كوهن 
وكيل ش��خصي خود واكنش نش��ان داده و ضبط مكالمه تلفني شان درباره پرداخت 
حق الس��كوت به يك بازيگر سابق فيلم هاي غيراخالقي توس��ط كوهن را غيرقانوني 
خوان��ده اس��ت. نيويورك تايمز نوش��ته مايكل كوهن وكيل ش��خصي دونالد ترامپ 
گفت وگوي خود با رييس جمهوري امريكا را ضبط كرده اس��ت. نوار اين گفت وگو در 
جريان حمله چند ماه پيش اف بي آي به محل اقامت و دفتر كار كوهن، ضبط شده و 
اكنون در اختيار بازرسان پليس فدرال است. در اين مكالمه تلفني ترامپ و وكيلش 
كوهن بر سر اين مساله بحث مي كنند كه چطور با »پرداخت حق السكوت« بر ماجراي 
رابطه جنس��ي ترامپ و كارن مك دوگال »س��رپوش« بگذارند. ترامپ در واكنش به 
اي��ن خب��ر، انجام هرگونه تخلفي در اين باره را رد ك��رد و كار وكيل خود را در ضبط 
مكالمه »غيرقانوني« خواند. او در توئيتي نوش��ت: »اين موضوع كه دولت در ساعات 
اوليه روز وارد دفتر يك وكيل مي شود، غيرقابل تصور و بي سابقه است.« احتماال اين 
بخ��ش توئيت به حمله اف بي اي به دفت��ر كوهن در ماه آوريل اش��اره دارد. او افزود: 
»از آن غيرقابل تصورتر اينكه وكيلي مكالمات مش��تري خود را ضبط مي كند. كاري 
كامال بي سابقه و احتماال غيرقانوني. خبر خوب اينكه رييس جمهور محبوب شما كار 
اش��تباهي انجام نداده است.« هنوز هيچ نماينده يي از سوي مك دوگال به اين اخبار 
واكنش نش��ان نداده اس��ت. در همين حال، رودي جولياني وكيل ديگر ترامپ تاييد 
كرده كه نوار ضبط ش��ده اين مكالمه محرمانه وج��ود دارد، اما گفته در اين مكالمه 
هيچ اشاره يي به پرداخت پول نشده است. گفته مي شود نوارهاي ضبط شده ديگري 
هم وجود دارد كه اكنون در اختيار اف بي آي اس��ت. وزارت دادگستري امريكا از چند 
ماه پيش و پس از مطرح شدن چندين ادعا درباره پرداخت حق السكوت به زناني كه 

مدعي رابطه با ترامپ هستند، تحقيقاتي را در اين باره آغاز كرده است. 

گروه جهان 
وزي��ر جديد برگزيت در كابينه دولت بريتانيا تهديد كرده چنانچه اتحاديه اروپا 
درباره آينده همكاري هاي تجاري با لندن به توافق نرس��د، صورت حس��اب خروج 
از اين اتحاديه پرداخت نخواهد ش��د. دومينيك راب در نخستين مصاحبه خود با 
س��اندي تلگراف به عنوان وزير برگزيت تاكيد كرده اجرايي شدن ماده ۵۰ پيمان 
ليسبون توسط بريتانيا عالوه بر نظارت بر خروج لندن از اتحاديه اروپا، آينده رابطه 
جديد تجاري ميان دو طرف را نيز ضمانت مي كند. او درحالي كه لندن را به اجراي 
كامل تعهداتش پايبند دانس��ت، مدعي ش��د كه اتحاديه اروپا »كم كار« است و به 
تعهداتش عمل نمي كند. اين سياس��تمدار بريتانيايي گفته تعيين شرط مي تواند 
مذاكرات برگزيت را سرعت بخشيده و در مسير درستي قرار دهد. او در عين حال 
هشدار داد كه نخست وزير بريتانيا آماده است تا بدون توافق با اتحاديه اروپا، برگزيت 
را اجرايي كند. راب گفت چنانچه اتحاديه اروپا اراده سياس��ي الزم را داشته باشد، 
مي توان درباره طرح پيش��نهادي دولت بريتانيا ب��راي خروج از اتحاديه اروپا ظرف 
۱۲ هفته به نتيجه رسيد. نخست وزير بريتانيا دو هفته پيش جزييات برنامه دولت 
ب��راي روابط تجاري آتي با اتحادي��ه اروپا را ارائه كرد كه طبق آن، بريتانيا در دوره 
پسابرگزيت به همه مقررات تجاري اين اتحاديه پايبند مي ماند. دفتر نخست وزيري 
بريتانيا س��ال گذش��ته اعالم كرد لندن براي خروج از اتحاديه اروپا ناچار است در 
تسويه بدهي ها مبلغ هنگفت ۳۵ تا ۳9 ميليارد پوندي بپردازد. اين رقم در نشستي 
مي��ان مقام هاي وزارت دارايي بريتانيا و مذاكره كننده ارش��د اتحاديه اروپا در امور 
برگزي��ت م��ورد توافق قرارگرفت. در همين حال، فش��ارها ب��راي برگزاري مجدد 
همه پرسي درباره توافق نهايي برگزيت در بريتانيا افزايش يافته است. به تازگي ۳۸ 
نفر از نمايندگان مجلس عوام بريتانيا از همه احزاب سياسي در نامه يي سرگشاده 

خطاب به دولت اين كشور برگزاري اين همه پرسي را خواستار شده اند. 

 بحران ارزي چالش جدي 
دولت آينده پاكستان

گ�روه جه�ان| هر ش��خصي كه اي��ن هفته در 
انتخابات پاكستان پيروز شود بايد به شكل اضطراري 
بحران ارزي اي را حل كند كه رشد سريع اقتصاد اين 
كشور را تهديد مي كند. راه حل، شايد دريافت كمك 
مالي ديگري از صندوق بين المللي پول باشد. انتخابات 
پاكستان ۲۵جوالي )چهارش��نبه( برگزار مي شود و 
تكليف دولت آتي پاكس��تان به مدت حداكثر ۵ سال 

مشخص خواهد شد. 
ب��ه گزارش رويترز، در س��ال مال��ي اخير، اقتصاد 
پاكس��تان با س��رعت ۸.۵ درصد رش��د كرد كه اين 
سريع ترين رشد آن در ۱۳ سال اخير است. اما از ماه 
دسامبر تاكنون، ۴ بار روپيه ارزش خود را از دست داد 
و نرخ بهره ۳ بار باال برده ش��ده است. افزايش شديد 
قيمت نفت باعث شد كسري بودجه پاكستان كه ۸۰ 
درصد نفت مورد نياز خود را وارد مي كند، ۴۰ درصد 
افزايش يابد و در سال مالي منتهي به ۳۰ژوئن به ۱۸ 
ميليارد دالر برس��د.  همچنين دفاع بانك مركزي از 
روپيه ي��ي با بيش از ارزش واقعي، باعث ش��ده ذخاير 
ارزي خارج��ي از ۱۶.۴ ميلي��ارد دالر در ماه مي، به 
كمي بي��ش از 9 ميليارد دالر، كاهش يابد. احس��ان 
مالك، مدير ارش��د انجمن تجارت پاكس��تان، گفته: 
»هيچ كس فكر نمي كند گزينه يي غير از مراجعه به 
صندوق بين المللي پول وجود داشته باشد.« پاكستان 
پيش بيني كرده در سال مالي منتهي به ژوئن ۲۰۱9، 
رشد اقتصادي ۶.۲ درصدي داشته باشد، اما صندوق 
بين المللي پول پيش بيني كرده رش��د اقتصادي اين 
كش��ور در اي��ن دوره به ۴.۷ درصد ن��زول كند. افول 
داده هاي كالن اقتصادي باعث شده تا اعتبار اقتصادي 
حزب طرفدار تجارت نخست وزير سابق پاكستان، نواز 
شريف، كه اكنون در زندان به سر مي برد، كاهش يابد 
و اين موقعيت رقيب او، عمران خان كه قهرمان سابق 
كريكت اس��ت را تقويت كرده اس��ت. عمران خان در 
ش��عارهاي پوپوليس��تي خود برنامه هايي براي ايجاد 
ي��ك دول��ت رفاه اس��المي را مطرح كرده اس��ت. به 
اعتقاد ناظران، پس از انتخابات براي تثبيت اضطراري 
اقتص��اد هر گزينه يي مد نظر ق��رار خواهد گرفت كه 
اين ش��امل صندوق بين المللي پول هم مي شود. اما 
مفتاح اسماعيل، كه از ماه دسامبر وزير مالي حزب نواز 
شريف بوده است مي گويد كه ترجيح مي دهد از روي 
آوردن ب��ه صندوق بين المللي پ��ول خودداري كند و 
در عوض به افزايش بدهي بين المللي و شتاب گرفتن 

صادرات از افت ارزش روپيه، تكيه داشته باشد. 

  افزايش 1.25 درصدي
نرخ بهره در تركيه

بانك مركزي تركيه در جلس��ه اين هفته خود، نرخ 
به��ره را يك تا ۱.۲۵درصد باال خواهد برد. اين درحالي 
است كه تورم تركيه در ماه ژوئن به باالترين نرخ خود در 
۱۴ سال اخير رسيد. به گزارش رويترز، افزايش نرخ بهره 
در ش��رايطي است كه تورم تركيه ژوئن به باالترين نرخ 
خود در ۱۴ سال اخير رسيده است. امسال با نگراني هايي 
ك��ه در مورد توانايي بانك مرك��زي براي محدود كردن 
تورم دو رقمي و تاثير دولت بر سياس��ت گذاري پولي به 
وجود آمد، لير تركيه بيش از يك پنجم ارزش خود را در 
برابر دالر از دست داد. اين باعث شد قيمت مواد غذايي، 

سوخت و كاالهاي مصرفي باال برود. 

  نارضايتي كابل از
مذاكره پنهاني طالبان - امريكا 

دولت افغانستان كه سال هاست براي آوردن طالبان 
پشت ميز گفت وگوي صلح تالش مي كند پس از افشاي 
مذاكرات پنهاني طالبان و امريكا ضمن اعالم نارضايتي 
گفته اين مذاكرات به صلح نمي انجامد. به گزارش ايرنا، 
رييس دبيرخانه شوراي عالي صلح افغانستان گفته اگر 
مذاكرات صلح بين االفغاني نباش��د، نتيجه يي نخواهد 
داد. امريكايي ه��ا همواره تاكيد مي كردند كه با طالبان 
بطور مس��تقيم گفت وگو نخواهند كرد بلكه از رهبري 

صلح با مالكيت افغان ها حمايت مي كنند. 

 روسيه به قطر سالح 
مي فروشد

روس��يه و قطر قراردادي در زمينه فروش س��الح 
امضاء كرده اند. س��فير روس��يه در قطر به خبرگزاري 
ت��اس گفت��ه مطابق ق��رارداد امضا ش��ده، روس��يه 
تفنگ هاي كالشنيكف و سالح هاي ضد تانك به قطر 
مي فروش��د. دو كش��ور در حال مذاكره درباره فروش 
احتمالي سيس��تم دف��اع موش��كي اس۴۰۰ به قطر 
هستند. اوائل ماه جاري ميالدي، امير قطر در ديدار با 
رييس جمهوري روسيه درباره خريد اين سيستم دفاع 
موشكي مذاكره كرد اما طبق گزارش ها اين مذاكرات 
هنوز به نتيجه نرس��يده اس��ت. عربس��تان سعودي 

به شدت مخالف عقد چنين قراردادي است. 

  بازگشت »دوستم« از تركيه
به افغانستان 

س��خنگوي رياس��ت جمهوري افغانس��تان گفته 
عبدالرش��يد دوس��تم، مع��اون اول رييس جمهوري 
افغانستان پس از بيش از يك سال، از تركيه به كابل 
برمي گردد. گرچه گفته ش��ده دوستم براي درمان در 
تركيه بوده، برخي منابع ديگ��ر گفته اند او به نحوي 
تبعيد ش��ده بود. احمد ايش��چي از مخالفان سياسي 
دوس��تم تقريبا يك و نيم س��ال پيش مدعي شد كه 
دوس��تم و محافظان��ش او را ربوده و ب��ا او بدرفتاري 
كردند. در پي آن، دادستاني كل افغانستان پرونده يي 
در مورد اين قضيه تش��كيل داد. سخنگويان دوستم 
اي��ن اتهام ه��ا را رد ك��رده و گفت عليه مع��اون اول 

رييس جمهوري توطئه سياسي چيده شده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

اروپا مذاكره تجاري با امريكا را به لغو تعرفه ها مشروط كرد

واكنش گروه 20 به رجزخواني هاي ترامپ
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 »جن��گ تعرفه ي��ي قانون جنگل اس��ت.« اين 
بخش��ي از اظهارات تن��د وزير دارايي فرانس��ه در 
نشس��ت وزراي داراي��ي گ��روه ۲۰ در آرژانتي��ن 
است، نشستي كه كامال تحت الشعاع سياست هاي 
حمايت گرايانه دولت امري��كا و جنگ تجاري كاخ 
س��فيد با كش��ورهاي ديگر بود. نمايندگان فرانسه 
و آلمان در اين نشس��ت با رد پيش��نهاد مذاكرات 
تجاري امري��كا تاكيد كردند براي آغ��از مذاكرات 
تج��اري، واش��نگتن بايد تعرفه ه��اي تجاري عليه 

اتحاديه اروپا را لغو كند. 
به گزارش رويترز، ريي��س صندوق بين المللي 
پ��ول هم در اين نشس��ت ب��ار ديگر هش��دار داده 
وق��وع جنگ تج��اري، رش��د اقتص��ادي جهان را 
به طور چش��م گيري تهديد خواهد كرد. كريستين 
الگارد گفته سياس��ت هاي دول��ت دونالد ترامپ و 
محدوديت هاي تج��اري موجود مي��زان توليدات 
جهاني را تا نيم درصد كاهش خواهد داد؛ آن چه به 
كاهش ۴۳۰ ميليارد دالري رش��د اقتصادي جهان 
مي انجامد. بلومبرگ با اش��اره ب��ه فضاي حاكم بر 
نشست گروه ۲۰ نوشته: »رهبران اقتصادي جهان 
در بوينس آيرس به شدت از رجزخواني هاي تجاري 

ترامپ انتقاد كردند.«
ب��ه اعتقاد ناظران، س��خنان الگارد در آرژانتين 
پاس��خي به اظه��ارات اخير اس��تيو منوچين وزير 
اقتص��اد امري��كا، تلقي ش��ده كه گفت��ه بود وضع 
تعرفه هاي جديد از سوي اياالت متحده تاكنون بر 
اقتصاد جهان تاثيري نگذاشته است. استيو منوچين 
با دفاع از سياس��ت هاي اقتصادي دولت ترامپ به 
چين و كش��ورهاي اروپايي توصي��ه كرده با حذف 
قواني��ن، درهاي بازارهاي خود را باز كنند تا زمينه 

براي يك رقابت منصفانه فراهم شود. 
اين در حالي اس��ت كه برونو لومر وزير اقتصاد 
فرانس��ه، در بوينس آيرس ضمن انتقاد ش��ديد از 
تصميم دونال��د ترامپ براي وض��ع تعرفه ها عليه 
واردات فوالد و آلومينيوم هش��دار داده اس��ت كه 

جنگ تعرفه ه��ا اكنون به واقعيت تبديل ش��ده و 
تبعات آن رش��د اقتصادي جهان را تهديد مي كند. 
وزي��ر اقتصاد فرانس��ه گفت��ه: »همه م��ا، به ويژه 
كشورهاي اروپايي، نگران جنگ تجاري هستيم كه 
از هفته ها پيش آغاز ش��ده اس��ت. اين جنگ تنها 
تعدادي بازنده خواهد داشت. جنگ تجاري اشتغال 
را ناب��ود كرده و اقتصاد جهاني را تحت فش��ار قرار 
مي دهد. از امريكا مي خواهيم كه وضعيت را عاقالنه 
ببيند، به جهاني سازي و همچنين هم پيمانان خود 

احترام بگذارد.«
لومر همچنين در واكنش به س��خنان اس��تيو 
منوچي��ن وزي��ر خزان��ه داري اياالت متح��ده، كه 
خواس��تار مذاكرات تجاري ب��ا اتحاديه اروپا و ژاپن 
براي عقد قراردادهاي تجارت آزاد دوجانبه ش��ده، 

تاكي��د كرده ش��رط آلمان و فرانس��ه ب��راي آغاز 
گفت وگوه��اي تج��اري ب��ا اياالت متح��ده حذف 
تعرفه هاي واشنگتن است. اين مقام فرانسوي گفته 
امري��كا براي آغاز مذاكرات تج��اري بايد تهديد به 
اعمال تعرفه هاي جديد بر خودروهاي وارداتي اروپا 
به امريكا را كنار بگذارد. كشور هاي اروپايي معتقدند 
طرح رييس جمه��ور امريكا براي اعمال تعرفه هاي 
سنگين گمركي بر واردات فوالد و آلومينيوم به بازار 
امريكا موجب بر هم خوردن نظم تجارت جهاني و 

از دست رفتن مشاغل زيادي مي شود. 
سخنان وزير اقتصاد فرانسه از سوي ديگر وزراي 
حاضر در اجالس گروه۲۰ در آرژانتين تكرار ش��ده 
اس��ت؛ به طوري كه ادواردو گوآردي��ا وزير اقتصاد 
برزيل، هم در اظهارات مشابهي از وضع يك طرفه 

تعرفه ها توس��ط دولت امريكا انتقاد كرده اس��ت. 
توماس جوردان رييس بانك مركزي س��ويس، هم 
كه به عنوان مهمان به اين نشست دعوت شده بود، 
با اظهار نگراني گفته: »هراس داريم كه مبادا جنگ 

تجارتي بيشتر از اين گسترش يابد.«
مقام��ات آلمان، ژاپ��ن و آفريق��اي جنوبي نيز 
مواض��ع اخير دونالد ترام��پ را رد كرده اند. ترامپ 
در حمالت توئيتري اخير خود، چين، اتحاديه اروپا 
و س��اير كش��ورهاي جهان را به اخالل عمدي در 
ارزهاي خود متهم كرده بود. دنيل مينل قائم مقام 
رييس بانك مرك��زي آفريقاي جنوبي، در اين باره 
گفته: »اتهامات ناعادالنه رييس جمهور امريكا بيش 
از يك تهديد است و اثرگذاري آنها بر اقتصاد جهاني 
آغاز شده اس��ت. اين اظهارات باعث ايجاد ناامني، 

اثرگذاري بر اطمينان فعاالن اقتصادي و رفتار بازار 
مي شود. اين اثرگذاري ها پيش از آنكه نخستين تير 

از زبان ترامپ شليك شود آغاز شده بود.«
اوالف شولتز وزير دارايي آلمان، هم در واكنش 
ب��ه اظهارات ترامپ با رد بازي با واحد پول اروپايي 
گفته اس��ت: »سياس��ت هاي پولي اتحادي��ه اروپا 
بسيار عقالني است و ما به فكر خلق موفقيت هاي 
اقتص��ادي ب��ا دس��تكاري در نرخ ارز نيس��تيم. « 
هوراهيكوك��ورودا رييس بانك مرك��زي ژاپن، هم 
گفته ترامپ در خصوص تقويت دالر اشتباه مي كند 
چرا كه ب��راي امريكا و اقتصاد جهاني، تقويت دالر 

چيز بدي نيست. 
ترام��پ تهديد كرده اس��ت بر تم��ام كاالهاي 
واردات��ي از چين تعرف��ه وضع خواهد ك��رد و در 
عي��ن حال چين و اتحاديه اروپ��ا را به تالش براي 
به راه انداختن يك جنگ ارزي متهم كرده اس��ت. 
اين س��خنان ترامپ در كنار انتقاد از بانك مركزي 
ب��راي افزايش نرخ بهره، باع��ث كاهش ارزش دالر 
در معامالت جهاني ش��د. اين در حالي اس��ت كه 
منوچين براي آرام نگه داش��تن بازار گفته ترامپ 
كامال از اس��تقالل بانك مركزي حمايت مي كند و 

قصد دخالت در بازار ارز را ندارد. 
اظهارات وزير خزانه داري امريكا در حالي است 
كه ترامپ با اعم��ال تعرفه ها ۲۵درصدي بر فوال و 
تعرف��ه ۱۰درصدي بر آلومينيوم خش��م اروپايي ها 
را برانگيخته است. اروپايي نيز در واكنشي متقابل 
تعرفه هايي عليه برخي كااله��اي امريكايي اعمال 
كرده اند. نشست گروه ۲۰ يك شنبه در شرايطي به 
پايان رس��يد كه ژان كلود يونكر رييس كميسيون 
اروپ��ا، در تالش ب��راي زدودن تنش ه��ا در روابط 
اتحاديه اروپا با امريكا، چهارش��نبه ب��راي ديدار با 

ترامپ به واشنگتن سفر خواهد كرد.
 ۲۰ كش��ور بزرگ صنعتي و نوخاسته صنعتي
۸۵ درصد اقتصاد جهان را در اختيار دارند، دو سوم 
جمعيت جهان را نمايندگي مي كنند و ۷۵ درصد 

تجارت جهاني را مي چرخانند. 

بررسي پيش نويس قانون اساسي جديد در پارلمان آغاز شد

چرخش كوبا از »كمونيسم« به »سوسياليسم«
گروه جهان|

طبق پيش نويس قانون اساسي جديد كوبا كه 
بررسي آن يك ش��نبه در پارلمان اين كشور آغاز 
شد، دولت ديگر هدف تبديل كشور به جامعه يي 
كمونيس��تي را دنب��ال نمي كن��د و ب��ا اقداماتي 
همچون به رسميت شناختن مالكيت خصوصي، 
به سمت سوسياليسم حركت مي كند. اما با وجود 
همه تغييره��اي در نظر گرفته ش��ده، در قانون 
اساسي جديد حزب كمونيسم در نظام تك حزبي 
كوبا همچن��ان حرف آخر را مي زن��د. اين قانون 
اساس��ي جديد كه قرار است جاي قانون اساسي 
دوران اتحاد جماهير شوروي را بگيرد، در صورت 
تصويب توس��ط قانون گذاران به ش��وراي نظارتي 
ارجاع داده مي شود و در صورت تصويب در آنجا، 

به همه پرسي عمومي گذاشته خواهد شد. 
شبكه تلويزيوني ان دي تي وي گزارش داده، در 
كوباي كمونيستي نوين حق مالكيت خصوصي با 
تصويب قانون اساسي جديد به رسميت شناخته 
و از سرمايه گذاري هاي خارجي استقبال مي شود 
و قدرت ديگر در دس��تان يك نف��ر نخواهد بود. 
اصالحات در قانون اساس��ي قديم��ي كوبا نوعي 
پي��ش روي محتاطانه براي تغيير ش��كل كوبا در 
عصري اس��ت كه ديگر كش��ورهاي كمونيس��تي 
همچ��ون چين و ويتنام ب��ازار آزاد را با اغوش باز 
پذيرفته ان��د. با اين حال، كوب��ا همچنان با حفظ 
هويت تك حزبي خود س��عي دارد از تبديل شدن 
به كش��ور كمونيس��تي ب��ا س��رمايه داران فراري 

س��وار در خيابان ه��ا جلوگي��ري كن��د. ميگوئل 
دي��از كانل رييس جمهوري جدي��د كوبا اخيرا در 
ي��ك س��خنراني در هاوانا گفت: »امپرياليس��م و 
اوليگارش��ي عليه دولت هاي چپ گرا در امريكاي 
التي��ن عمل مي كنن��د. امروز بي��ش از هر زمان 
ديگري ما به اتحاد مردمانمان نياز داريم تا با اين 
تهديدهاي امپرياليستي و واكنشي مقابله كنيم.«
ب��ه گزارش رويت��رز، مجمع مل��ي كوبا ديروز 
و امروز را به بررس��ي پيش نويس قانون اساس��ي 
جديد گذران��د كه بازتابي از تغييرات سياس��ي، 
اجتماعي و اقتصادي با هدف تقويت سوسياليسم 
در اين كش��ور است. در پيش نويس كنوني بندي 
از قانون اساسي س��ال ۱9۷۶ درباره هدف غايي 
ايجاد »جامعه يي كمونيستي« حذف خواهد شد 
و تمركز بر سوسياليسم خواهد بود. استبان الزو 
ريي��س مجمع ملي كوبا در اين باهر گفت: »اين 
به معناي ان��كار تفكراتمان نخواهد بود. مس��اله 
اين است كه با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، 
كوبا وارد عصر جديدي شده است. ما به كشوري 
سوسياليس��تي، مستقل، ش��كوفا و دوام آوردني 

اعتقاد داريم.«
اوم��رو آكوس��تا دبير ش��وراي دولتي ب��ا ارائه 
اي��ن پيش نويس ب��ه قانون گذاران گف��ت: »اين 
پيش نويس به رس��ميت ش��ناخته شدن مالكيت 
خصوصي را نيز شامل مي شود كه براي مدت هاي 
طوالن��ي از س��وي حزب كمونيس��ت ب��ه عنوان 
مصداق كاپيتاليسم رد مي شد.« در قانون اساسي 

كنوني كوب��ا تنه��ا مالكيت دولتي، مش��اركتي، 
كشاورزي، ش��خصي و سرمايه گذاري مشترك به 

رسميت شناخته مي شود. 
اين قانون مي تواند رس��ميت قانوني بيشتري 
ب��ه تجارت ه��اي كوچك بده��د ك��ه در نتيجه 
اصالح��الت بازار و تغيي��ر در اقتصاد بيمار تحت 
كنترل دولت، شكوفا شده اند. اين اصالحات سبب 
تش��كيل بخ��ش خصوصي كوچك اما پرنوس��ان 
شدند و تالش ها براي جذب بيشتر سرمايه گذاران 

خارجي را در پي داشتند. 
به نظر مي رس��د در پيش نويس قانون اساسي 
جديد شرايط نهادهاي سياسي نيز تقويت و پس 
از نزدي��ك به ۶۰ س��ال در قدرت ب��ودن فيدل 
كاس��ترو و برادر كوچك ترش رائول كاسترو در 
كوبا، ساختار دولتي متنوع تري ايجاد شده است. 
فيدل در سال ۲۰۰۸ به علت كهولت سن به نفع 
ب��رادرش رائول از قدرت كنار رفت. رائول هم در 
م��اه آوريل زمينه را ب��راي روي كار آمدن فردي 
خارج از خاندان كاس��ترو فراه��م كرد و خود به 
عنوان رييس حزب كمونيس��ت، اصالحات قانون 
اساس��ي را در دس��تور كار قرار داد. بدين ترتيب، 
رياس��ت جمهوري به ميگوئل دياز كانل ۵۸ ساله 

واگذار شد. 
يكي از ديگر بخش ه��اي مهم در پيش نويس 
قانون اساس��ي جديد تعيين بازه سني و شرايطي 
ب��راي رييس جمه��وري اس��ت؛ رييس جمهوري 
بايس��تي در زم��ان روي كار آمدن زير ۶۰ س��ال 

باش��د و نمي تواند بيش از دو دوره متوالي ۵ ساله 
روي كار بماند. شايد بتوان گفت مهم ترين تغيير 
در قانون اساسي جديد ايجاد سمت نخست وزيري 
اس��ت كه ق��درت را ب��ا رييس جمهوري س��هيم 
مي شود. در قانون اساسي جديد، رييس جمهوري 
ديگر رييس ش��وراي دولت و شوراي وزرا نخواهد 
بود. در مقابل، سمت نخست وزيري در نظر گرفته 
مي شود و رياست شوراي دولت به رييس مجمع 
كه باالترين نهاد اجرايي كوباست، واگذار مي شود. 
جيسون ماركزاك رييس مركز امريكاي التين 
در شوراي آتالنتيك در اين باره گفت: »آنچه به 
عنوان پيش نويس قانون اساسي جديد ارائه شده 
بسيار گسترده تر از هر چيزي است كه از ۱9۷۶ 
و زمان تصويب نخس��تين قانون اساس��ي بعد از 
انق��ال در كوبا ش��اهد آن بوده ايم. ايجاد ش��روط 

محدود كنن��ده براي رياس��ت جمهوري و معرفي 
س��مت نخس��ت وزيري، و به رس��ميت شناختن 
س��رمايه گذاري هم��ه قابل توجه اس��ت، اما در 
عين ح��ال، يك آغاز كامال محتاطانه محس��وب 

مي شود.«
در اقدامي كه نش��ان دهنده تماي��ل به تغيير 
و تح��ول تدريج��ي در دول��ت كوباس��ت، دي��از 
كانل رييس جمه��وري جديد اين كش��ور ديروز 
ش��نبه وزراي كابينه خود را معرفي و در بيش��تر 
وزارتخانه ه��اي كلي��دي از جمل��ه وزارت دفاع، 
كش��ور، بازرگاني و روابط خارج��ي، وزراي دولت 
رائول كاسترو رييس جمهوري پيشين را در سمت 
خودشان ابقا كرد. او در ماه آوريل وعده داده بود 
كه ادامه دهنده راه روساي جمهوري پيش از خود 

خواهد بود. 
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ايران8
 چرخش ويروس آنفلوانزاي 

پرندگان در استان هاي پرخطر
رفيعي پور گفت: ش��يوع ويروس در گرماي باالي 
40 درج��ه موضوع چرخش ويروس در اس��تان هاي 
پرخطر را ثابت كرد. عليرضا رفيعي پور رييس سازمان 
دامپزشكي كش��ور در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اش��اره به اينكه گ��زارش كانون هاي جديد 
آنفلوانزاي حاد پرندگان اتفاق جديدي نيست، اظهار 
ك��رد: بيم��اري آنفلوانزاي حاد پرن��دگان تحت تيپ 
جديدي با عنوان H5N6 از س��ال 95 وارد كش��ور 
ش��د و تا اوايل س��ال 97، حالت طغياني كانون هاي 
بيماري در مرغداري هاي كش��ور داشتيم. وي با بيان 
اينكه چرخش ويروس در نقاط مختلف كشور به ويژه 
استان هاي پرخطر در طول س��ال وجود دارد، افزود: 
برخ��ي افراد اين موضوع را قبول نداش��تند و معتقد 
بودند كه موضوع چرخش ويروس به اندازه يي كه در 
كشور ادعا مي شود، وجود ندارد، اما شيوع ويروس در 
گرماي باالي 40 درجه در حوزه چند كانون مرغداري 

صنعتي و بومي اين امر را به ما اثبات كرد.
به گفته رفيعي پور چرخش ويروس در نقاط مختلف 
كش��ور نياز به اقدامات جديدتري در كنار بحث هاي 
رصد، پايش و شناسايي بيماري در كانون هاي گزارش 
ش��ده دارد. رييس س��ازمان دامپزش��كي ادامه داد: 
موض��وع چرخش ويروس در چند كان��ون مرغداري 
صنعت��ي دليل نمي ش��ود كه زحمات دس��تگاه هاي 
عضو س��تاد آنفلوانزاي حاد پرندگان، توليدكنندگان 
و تش��كل ها را ناديده گرفت چ��را كه بنده معتقدم با 
توجه به اقداماتي كه تاكنون در حوزه سالم سازي كود 
مرغي، عدم جابه جايي كود مرغي عقيم شده، تعيين 
تكليف مرغداري هاي غيرمجاز، س��اماندهي مرغ هاي 
بومي و رنگي كنترل ترددها در حوزه صنعت طيور با 
همكاري نيروي انتظامي صورت گرفته است، امسال 
نگراني جدي مبني بر شيوع ويروس در حالت طغياني 

وجود ندارد.
وي از اج��راي برنام��ه واكسيناس��يون هدفمن��د 
مرغداري هاي تخمگذار طي دو هفته اخير خبر داد و 
گفت: از دو هفته گذشته در كنار اقدامات اخير، بحث 
واكسيناس��يون هدفمند در اس��تان هاي پرخطر آغاز 
ش��ده اس��ت تا در كنار رصد و پايش كانون ها و ساير 
اقدامات بتوانيم شرايط عادي را پشت سر بگذرانيم و 

نگراني مرغداران را به حداقل رسانيم.
اين مقام مسوول با بيان اينكه طرح رصد و پايش 
مرغ هاي بومي و رنگي در 12 اس��تان پرخطر را آغاز 
كرده اي��م، افزود: در مهرماه س��ال جاري طرح پايش، 
رصد و تش��خيص ردپ��اي وي��روس در 610 و 620 
تاالب، آبگير و سدهايي كه پرندگان مهاجر مي توانند 
در آنجا حضور داش��ته باش��ند، انجام خواهيم داد. به 
گفته وي، در ش��عاع 50 كيلومتري مرغداري بومي، 
صنعتي، مرغ هاي وحشي، مهاجر و مرغ هاي وحشي 
بومي كش��ور رصد و پايش را آغاز خواهيم كرد تا در 
صورت چرخش ويروس بت��وان با به كارگيري برخي 
اقدامات بهداشتي با طغيان بيماري فوق حاد پرندگان 

مبارزه كرد.
رفيعي پور ادامه داد: از تمامي فعاالن صنعت طيور 
از جمله بخش خصوصي، توليدكنندگان، حوزه ناوگان 
حمل و نقل صنعت طيور و دس��تگاه هاي حاكميتي 
دخيل در اين صنعت تقاضا دارم كه هر كس به وظيفه 
خود عمل كند تا امسال شاهد آنفلوانزاي حاد پرندگان 
در كشور نباش��يم، ضمن آنكه اعضاي صنعت طيور 
نقطه نظرات خود را براي پيش��برد اهداف س��ازمان 
دامپزش��كي براي جلوگيري از ب��روز طغيان بيماري 

اعالم كنند.
وي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا اعتبارات الزم 
ب��راي اجراي واكسيناس��يون هدفمند در نظر گرفته 
شده است، بيان كرد: اجراي واكسيناسيون هدفمند 
نياز به اعتبار دولتي ندارد و مرغداران تخمگذار خود 
هزينه واكسيناس��يون را پرداخت مي كنند چرا كه به 
اهميت اين موضوع پي برده اند و سازمان دامپزشكي 
همانند ديگر واكسن ها و به شكل هدفمند واكسن ها 
را در اختي��ار مرغداري ها يا پوليت هاي مرغداري قرار 
مي دهد. به گفته اين مقام مس��وول، در مجموع 12 
استان پرخطر بايد بيش از 150 ميليون دوز واكسن 
مصرف ش��ود ت��ا چرخش ريس��ك در صنعت طيور 

كنترل و متوقف شود.
وي با بيان اينكه از ابتداي تيرماه تاكنون مجموع 
معدوم س��ازي ها به 300 هزار قطعه طيور نمي رسد، 
افزود: اي��ن رقم بيانگر چرخش وي��روس در مناطق 
پرخطر اس��ت، به همين دليل به مرغ��داران توصيه 
مي كنيم كه يك لحظه به سبب شرايط گرما در فصل 
تابستان نسبت به عدم چرخش ويروس در مرغداري 
آس��وده خاطر نباش��ند چرا كه در طول دوازده ماهه 
س��ال امكان انتق��ال آنفلوانزاي ح��اد پرندگان وجود 
دارد و تنها با هوش��ياري توليدكنندگان، تشكل ها و 
اقدامات نظارتي سازمان دامپزشكي مي توان درگيري 

در واحدها را به حداقل رساند.
رفيعي پور با بي��ان اينكه پراكندگي صنعت طيور 
در برخي اس��تان ها مش��كالت متع��ددي در بردارد، 
اظهار كرد: اگرچه پراكندگي صنعت طيور در برخي 
اس��تان ها مشكالتي در بردارد، اما باز هم به تشكل ها 
و مرغداري ها اعتماد داريم و معتقديم كه با اقدامات 
بهداش��تي نظير رص��د، پايش و تش��خيص مي توان 
بيم��اري را تحت كنت��رل درآورد. وي درباره آخرين 
وضعيت مرغداري هاي غيرمجاز تصريح كرد: فعاليت 
ي��ك مرغداري بدون توجه به مس��ائل بهداش��تي و 

قرنطينه يي مي تواند منجر به گسترش بيماري شود.
رفيعي پ��ور با بي��ان اينكه هم اكن��ون 5 تا 7 هزار 
واحد غيرمجاز هزار قطعه ي��ي تا 5 هزار قطعه يي در 
كشور مشغول فعاليت هستند، تصريح كرد: واحدهاي 
غيرمجاز داراي هزار قطعه تا 5 هزار قطعه هستند كه 
اين عدد رقم قابل توجهي در صنعت طيور نيست اما 
به س��بب آنكه مي تواند منجر به چرخش ويروس در 
مجموعه باشد، خطرناك است كه خوش بختانه با ورود 
دستگاه قضا، سازمان جهاد كشاورزي استان ها و ساير 
دستگاه هاي امنيتي و سياسي استان ها و شهرستان ها 
نس��بت به پلمپ بسياري از واحدهاي غيرمجاز اقدام 
ش��ده اس��ت و انتظار مي رود با عدم جوجه ريزي اين 
واحد ه��ا و نيز مراقبت هاي دامي، شناس��ايي واحدها 
و معرفي به دس��تگاه قضا امس��ال شاهد فعاليت اين 

واحدها نباشيم. 

گزارش

رييس جمهور در همايش روساي نمايندگي هاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور اعالم كرد

دنبال اصالح روابط با عربستان، امارات و بحرين هستيم
رييس جمهور با بيان اينكه ما اهل تجاوز و تدافع 
نيستيم و به دنبال بازدارندگي هستيم، تاكيد كرد: 
توان ايران اسالمي، توان بازدارندگي است، ما با هيچ 
ك��س دعوا و جنگ نداريم اما دش��منان بايد خوب 
بفهمن��د كه جنگ با ايران م��ادر جنگ ها و صلح با 
ايران م��ادر صلح ها اس��ت. ما هيچ وق��ت از تهديد 

نترسيده و در برابر تهديد، تهديد خواهيم كرد. 
دول��ت،  اطالع رس��اني  پاي��گاه  گ��زارش  ب��ه 
حجت االسالم والمسلمين دكتر حسن روحاني روز 
يكشنبه در همايش روساي نمايندگي هاي جمهوري 
اسالمي ايران در خارج از كشور، اظهار داشت: امروز 
س��خن گفتن با امريكا معنايي جز تس��ليم و پايان 
دستاوردهاي ملت ندارد. و آقاي ترامپ! ما مرد شرف 
و ضامن امنيت آبراه منطقه در طول تاريخ هستيم؛ با 

دم شير بازي نكنيد، پشيمان كننده است. 
رييس جمه��ور در اين همايش ك��ه با محوريت 
گسترش هدفمند ديپلماسي و ارتباطات خارجي در 
محل مركز مطالعات وزارت امور خارجه برگزار شد، 
گفت: سياست خارجي بعد از امنيت ملي مهم ترين 
مساله هر كش��وري است. روحاني سياست خارجي 
را مظهر حاكميت ملي دانس��ت و اظهارداشت: اگر 
براي حاكميت ملي دو محل ظه��ور و بروز در نظر 
بگيريم، دموكراسي و آراء مردم در پاي صندوق هاي 
راي، مظهر داخلي حاكميت ملي هستند و سياست 
خارجي مظهر حاكميت ملي هر نظام سياس��ي در 

دنياي بيروني و عرصه بين المللي است. 
روحان��ي با بيان اينكه مداخله چه در سياس��ت 
خارجي و چه در سياس��ت داخلي، ناقض حاكميت 
ملي اس��ت، گفت: ه��ر نظامي زماني در پيش��برد 
سياس��ت خارج��ي خود موفق اس��ت ك��ه جلوي 
مداخالت خارجي در امور س��رزميني خود را بگيرد 
و در عرص��ه داخلي نيز زماني حاكميت ملي موفق 
است كه جلوي مداخله دولت در تحقق دموكراسي 
و اظهارنظر و اعم��ال رأي مردم را بگيرد. اگر دولت 
در انتخابات دخالت كند حاكميت ملي نقض خواهد 
شد. رييس جمهور با اشاره به اينكه سياست خارجي 
همچون موضوع دفاع از كشور، با مسائل اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي تفاوت اساسي دارد، تصريح كرد: 
در مس��ائل فرهنگي و اقتصادي دولت فضا را براي 
فعاليت مردم آماده ك��رده و صرفاً در بعضي از امور 
كلي سياست گذاري مي كند، اما در عرصه سياست 
خارج��ي كار عمدتا بر عهده نظام و دولت و البته به 
نمايندگي از ملت است. شما به عنوان ديپلمات هاي 
جمهوري اس��المي، نمايندگان ملت ايران هستيد 
آن ه��م نه صرفاً نماين��دگان ايرانيان ام��روز، بلكه 
ش��ما نمايندگان همه ايرانيان در طول همه تاريخ و 
سفيران فرهنگ باستاني ايران، انديشمندان، فضال و 
بزرگان اين سرزمين و تك تك آحاد ملت ايران از هر 
مذهب، قوم، مرام و ايده سياسي از گذشته تاريخ تا 

امروز هستيد. 
مس��ووالن  و  س��فرا  گف��ت:  رييس جمه��ور 
نمايندگي هاي ايران بايد به گونه يي عمل كنند كه 
همه ايرانيان خارج از كشور، به غير از عده معدودي 
ك��ه عزت و منافع مل��ي ايران را نادي��ده گرفته اند، 
خ��ود را متعلق ب��ه ايران ببينند و س��فارتخانه ها و 
نمايندگي هاي ايران در خارج كشور را متعلق به خود 
بدانند، حتي آن دس��ته از ايرانياني كه ممكن است 
دلبستگي چنداني به نظام جمهوري اسالمي نداشته 
باشند، اما عاشق ايران هستند، بايد به سفارتخانه ها 
و نمايندگي ه��اي كش��ورمان در خ��ارج از كش��ور 
جذب ش��وند. دكتر روحاني ادامه داد: همه كساني 
كه ارديبهش��ت سال 96 س��اعات زياد در صف هاي 
طوالني ايس��تادند ت��ا رأي خود را ب��ه صندوق آراء 
انتخابات رياس��ت جمهوري دوره دوازدهم بيندازند، 
عاشق ايران بوده و هستند و رابطه سفرا و مسووالن 
نمايندگي هاي كش��ورمان در خارج با اين دسته از 
ايرانيان نبايد صرفاً در مناس��بت ها باشد، بلكه سفرا 
بايد به وزارت ام��ور خارجه برنامه و گزارش بدهند 
كه در طول س��ال با ايرانيان خارج از كش��ور كه به 
ايران عش��ق مي ورزند، چه ديدارها و گفت وگوهايي 
داشته اند. رييس جمهور بزرگ ترين مسووليت سفرا 
و مس��ووالن نمايندگي هاي كش��ورمان در خارج را 
حفاظ��ت و حراس��ت از امنيت و مناف��ع ملي ايران 
برش��مرد و تاكيد كرد: ش��رايط امروز جهان و ايران 
با ديروز متفاوت اس��ت. در جه��ان در حال تغيير و 
تحول هر اتفاق در هر كش��وري مثل برگزاري يك 
انتخاب��ات و پي��روزي يك حزب بر ح��زب ديگر بر 
فضاي كلي جه��ان و روابط بين المللي تاثير مثبت 
يا منفي مي گذارد. دكتر روحاني اظهارداشت: پس از 
يك دوره فراز و نشيب كه يك ابرقدرت سعي داشت 
فضايي تك قطبي در جهان ايجاد كند، امروز كسي 
در امريكا سر كار آمده كه نه تنها مي خواهد با دولت 
پي��ش از خود مرتب بجنگد بلكه با منافع همه دنيا 
و البته به تعبيري با منافع خودش در ستيز دايمي 
است، اين مساله نه تنها براي ايران، بلكه براي همه 
جهان يك خطر است كه البته در دل آن فرصت هاي 

بزرگي نيز وجود دارد. 
رييس جمهور تصريح كرد: هيچ وقت نمي شد به 
راحتي امروز براي جهان توضيح داد كه سياست كاخ 
سفيد تا چه حد ضد مسلمانان است يا براي جهانيان 
اس��تدالل كرد كه حاكمان كاخ سفيد تا چه اندازه 
نژادپرست هستند، اما امروز هر آنچه براي توضيح و 
استدالل در مورد اين مسائل نياز بود، شفاف و صريح 

در مواضع هيات حاكمه امريكا بيان مي شود. 
دكت��ر روحاني ادامه داد: ام��روز ترديدي در اين 
نيس��ت كه حاكمان امريكا ضديت شديدي با ملت 
فلسطين دارند. امروز هيات حاكمه امريكا به وضوح 
احترام و عزت مسلمانان را ناديده گرفته و با جايگاه 
قدس ش��ريف در قلوب مسلمانان مي جنگد اما آنها 

نمي دانند كه دارند چه كاري انجام مي دهند. 
رييس جمهور خاطرنشان كرد: اگر انساني حتي 

بهره اندكي از منطق برده باش��د، براي خوش��ايند 
ي��ك رژيم غاصب ب��ا يك ميلي��ارد و 500 ميليون 
مسلمان اعالم جنگ نمي كند. دكتر روحاني گفت: 
ام��روز به راحتي مي توانيم ب��ه جهانيان بگوييم كه 
امريكايي ها در باطن، هيچ تعهدي به صلح، معاهدات 
و س��ازمان هاي بين المللي ندارن��د، در حالي كه تا 
چن��دي پيش كه امريكا در س��ازمان ها و معاهدات 
بين المللي حضور داش��ت، چنين استداللي سخت 
بود اما عملكرد هيات حاكمه فعلي امريكا نطق، بيان 
و قلم م��ا را براي توضيح دادن باطن حقيقي هيات 

حاكمه اين كشور روان كرده است.

رييس جمه��ور با بيان اينك��ه »رفتارهاي هيات 
حاكمه فعل��ي امريكا خطرات زي��ادي براي جهان 
به وجود آورده، ام��ا در دل اين خطرها فرصت هاي 
بزرگي نيز وج��ود دارد«، تصريح ك��رد: بايد از اين 
فرصت هاي بزرگ، حداكثر بهره برداري انجام گيرد. 
هميشه مي توانستيم مس��تندات زيادي ارائه كنيم 
مبني بر اينكه رژيم صهيونيس��تي اساساً بر مبناي 
تجاوزگ��ري، اش��غال، خيانت، آواره ك��ردن مردم و 
كش��تن كودكان و زنان و پيرم��ردان روي كار آمده 
است، اما با وضعيتي كه امروز در سايه حمايت هاي 
بي منط��ق هيات حاكمه فعلي امريكا از اين رژيم به 
وجود آمده، اس��تدالل عليه اين رژيم نيز آس��ان تر 
شده اس��ت. دكتر روحاني با اشاره به برخي مواضع 
و رخداده��اي جديد در ارتباط با فلس��طين، گفت: 
هيچ��گاه تا امروز صهيونيس��ت ها و دولت امريكا به 
اين صراحت اعتراف نكرده بودند كه اساساً دولتي به 
نام فلسطين نمي شناسند يا قدس شريف را متعلق 
به مس��لمانان نمي دانند و اساساً باورشان اين است 
كه فلسطين سرزميني اسالمي نبوده و اين مواضع 

هيچ وقت اينقدر صريح و با وقاحت بيان نشده بود. 
رييس جمهور با تاكيد مجدد بر اينكه در دل اين 
وضعيت جديد كه خطري بزرگ براي مس��لمانان و 
منطقه اس��ت، فرصت هاي بزرگي ني��ز وجود دارد، 
اظهارداش��ت: جمهوري اس��المي ايران همواره در 
گفت وگو با كشورهاي عرب و همسايگان فلسطين 
تاكيد داشت كه رژيم صهيونيستي اهل استدالل و 
گفت وگوي منطقي نيس��ت و با برگزاري كنفرانس 
نمي توان س��رزمين فلس��طين را از اي��ن رژيم پس 
گرف��ت و آوارگان فلس��طيني را به سرزمين ش��ان 
بازگرداند. اما امروز همگان اين مس��ائل را به چشم 
مي بينند. ت��ا چندي پيش مدعي بودن��د كه رژيم 
صهيونيستي الگوي دموكراسي در منطقه است اما 
آي��ا امروز ترديدي باقي مانده ك��ه اين رژيم الگوي 
آپارتايد در منطقه اس��ت؟ شرايط سياسي امروز در 
كنار اينكه وضعيت را شايد براي ما سخت مي كند، 
اما استدالل و يارگيري در عرصه بين المللي را براي 

ما راحت كرده است. 
دكتر روحاني خاطرنش��ان كرد: ام��روز بهترين 
زمان است تا در فضاي حقيقي و مجازي با ايرانيان، 
دانش��گاهيان، نخبگان و اهل نظر و انديش��ه و همه 
كس��اني كه دغدغه دارند، ارتب��اط بگيريم و فضاي 
مجازي فرصت بسيار خوبي براي اين كار در اختيار 
ما قرار داده است. رييس جمهور گفت: شرايط امروز 
ما با ديروز بس��يار متفاوت است و اگر سفيري باشد 
كه امروز احساس نكند كه وظايف او نسبت به قبل ، 
چند برابر شده است جاي تعجب دارد. دكتر روحاني 
در ادامه س��خنان خود با بيان اينكه امريكايي ها در 
چند نوبت ب��ه جنگ ملت ايران آمدن��د كه هر بار 
شكست خوردند، اظهارداشت: بار اول امريكايي ها در 
زماني كه ملت ايران با ديكتاتور دست نشانده حاكم 
بر كشورشان مبارزه مي كردند، تمام قد به حمايت از 
او پرداختند. مردم ايران به دنبال آزادي، دموكراسي، 
حاكميت ملي، اس��تقالل و دف��اع از دين، هويت و 
ارزش هايشان در برابر كسي بودند كه دست نشانده و 
نوكر خارجي ها بود و در داخل توي سر مردم مي زد 

و يك ديكتاتور بود. مردم بزرگ ايران نمي توانستند 
تحم��ل كنند كه حاكم كشورش��ان نوكر بيگانگان 

باشد، اما توي سر مردم خودش بزند. 
رييس جمه��ور با اش��اره به اين نكت��ه كه براي 
امريكايي ها شكست در برابر ملت ايران خيلي سخت 
بود و اينكه ببينند مستش��اران و ديپلمات هاي آنها 
از 23 بهم��ن س��ال 57 با وضع��ي حقارت آميز و با 
شرمس��اري در برابر ملت ايران اين كش��ور را ترك 
مي كنند، باعث عصبانيت بس��يار بود، تصريح كرد: 
دوره دوم��ي ك��ه امريكا به جنگ مل��ت ايران آمد، 
دوره اس��تقرار نظام جمهوري اسالمي بود. از همان 
ابت��داي پيروزي انق��الب، توطئه ه��اي امريكايي ها 
در مناط��ق مختلف ايران، آغاز ش��د و گروهك ها و 
برخي كش��ورهاي منطقه به تحريك امريكا هر روز 

مسال هاي ايجاد مي كردند. 
رييس جمهور خاطرنشان كرد: روزهاي سال 5۸، 
روزهاي بسيار س��ختي براي ملت ايران بود، اما در 
همان س��ال و در كوران همه سختي ها، ملت ايران 
انتخاب��ات  متعددي را برگزار ك��رد و تمام نهادهاي 
سياس��ي تا پايان اين س��ال با برگزاري انتخابات و 
متكي بر آراء مردم مستقر شدند و در نتيجه مداخله 

دوم امريكا نيز با شكست مواجه شد. 
دكت��ر روحان��ي با بي��ان اينكه س��ومين تالش 
امريكايي ها براي شكست نظام جمهوري اسالمي و 
ملت ايران، راه اندازي جنگ ۸ ساله عليه كشورمان 
بود، گفت: جنگ ۸ ساله عليه ايران از نشست طائف 
آغاز و برنامه ريزي ش��د. امريكايي ها در آستانه آغاز 
جنگ ۸ س��اله با ايران تمام روابط خ��ود را با ايران 
قطع كردند و با توجه به اينكه تمام تجهيزات نظامي 
ايران امريكايي بود پس از قطع روابط امريكا با ايران 
همه پيش بيني ها و محاس��بات آن��ان اين بود كه با 
وق��وع يك جنگ، ايران در مدت چند ماه زمين گير 
مي شود و شكست مي خورد. رييس جمهور افزود: در 
جنگ ۸ س��اله عليه ايران نه تنها امريكا، بلكه همه 
قدرت ها و كش��ورهاي ديگر از ش��وروي، اروپايي ها، 
كش��ورهاي عرب منطقه و ديگران جز چند كشور 
معدود، به حمايت از عراق برخاستند، اما اين توطئه 
س��نگين نيز با شكست مواجه شد. دكتر روحاني با 
بي��ان اينكه امريكا در توطئ��ه چهارم خود به دنبال 
تحري��م اقتصادي ايران بود، گفت: آنها به بهانه آنكه 
ايران به دنبال سالح هسته يي است و اين بهانه جويي 
را با ش��واهد و قرائني ضميمه ك��رده بودند، ايران را 
تحريم كردند و در اين موضوع هم امريكا سردمدار 
تحريم بود و هر بار سه كشور ديگر مي خواستند با ما 
در مساله اي توافق كنند، واشنگتن اجازه آن را نداد. 
رييس جمه��ور اظهار داش��ت: در اي��ن دوره هم 
ه��دف امري��كا در اين تحري��م اين بود ك��ه ايران 
فناوري هس��ته يي را بطور كامل كنار بگذارد و اين 
را به صراحت مي گفتند كه به ش��ما نيامده و هنوز 
زمان آن نرسيده است كه ملتي قابل اعتماد باشيد 
و غني س��ازي داشته باشيد، اما شكست آنها در اين 
توطئه 3 سال پيش در برجام مشخص و ظاهر شد. 
رييس جمهور خاطرنش��ان كرد: ما آنها را وادار 
كرديم كه براي نخس��تين بار در تاريخ بيش از 70 
ساله سازمان ملل متحد، قطعنامه هاي فصل 7 كه 
در طول تاريخ به واس��طه آنها يا جنگ شده يا آن 
رژيمي كه تحت فصل 7 قرار گرفته سرنگون شده 
را لغو كند و اين پيروزي ملت ايران در حالي است 
كه در انقالب، دفاع مقدس و س��ال هاي 5۸ و 59 
اين ملت ايران بوده كه پيروز شده و نظام را تشكيل 
داده است. رييس جمهور با اشاره به اينكه امروز در 
اين شرايط امريكا پنجمين توطئه خود عليه ملت 
ايران را كليد زده اس��ت و تحريم را پيش گرفته و 
به دنبال اهدافي فراي تحريم اس��ت، گفت: امريكا 
امروز با اشتباه محاسباتي به دنبال آن است كه بر 
ملت ايران فش��ار وارد كند ت��ا مردم صبور و مقاوم 
ايران را تبديل به ملتي اغتشاش��گر كند تا بگويند 
آزادي، اس��تقالل و جمهوري اسالمي خوب است، 
اما از ش��رايط خسته شده ايم و هدف آنها اين است 
كه ملت ايران بگويد از آقايي خود خس��ته شده و 
بار ديگر هوس نوكري كرده ايم. رييس جمهور ادامه 
داد: ما با هيچ كس دعوا و جنگ نداريم اما دشمنان 
بايد خوب بفهمند كه جنگ با ايران مادر جنگ ها 
و صلح با ايران مادر صلح ها اس��ت و ما هيچ وقت از 
تهديد نترس��يده و در برابر تهديد، تهديد خواهيم 
ك��رد. ما اهل تج��اوز و تدافع نيس��تيم و به دنبال 
بازدارندگي هستيم و بر همين اساس توان ما، توان 
بازدارندگي اس��ت. دكتر روحاني با اشاره به اينكه 
امريكا مي خواهد از لحاظ اقتصادي و رواني فش��ار 
وارد ك��رده و در نهاي��ت آن را تبديل به آش��وب و 

اغتشاش كند، گفت: مطمئناً امريكا در اهداف خود 
ناموف��ق بوده و ما ص��د در صد مملكت را خوب به 
پيش خواهيم برد چرا كه رهبري، ملت و مسووالن 
و نيروهاي مس��لح همه در كنار هم هستند. دكتر 
روحاني با بيان اينكه امري��كا تصور مي كرد، خيلي 
س��ريع مي تواند متحدانش را دور خود جمع كند و 
نيز تصور مي كرد كه ايران هم برجام را نقض خواهد 
ك��رد، گفت: آنها دنبال اين بودند به دنيا بگويند كه 
ايراني ها دروغ مي گويند و تعهدشان به هيچ دردي 
نمي خورد و هدف ديگرش��ان اي��ن بود كه آژانس را 
وارد كنن��د تا ب��ر ايران فش��ار آورده و با تقاضاهاي 
غيرمعمول و ناصحيح و عدم پذيرش ما، بهانه جويي 

كرده و عليه ايران اقدام كنند. 
رييس جمه��ور اظه��ار داش��ت: امريكايي ها در 
مرحله يي ديگر به س��راغ اروپايي ها رفتند و گفتند 
برجام به درد نمي خورد و بايد اصالح ش��ود و با سه 
حركت در بحث حقوقي، موشكي و حضور ايران در 
منطق��ه بايد برجام را اصالح كنيم كه در اين هدف 
خود نيز شكس��ت خورده و مجبور شدند به تنهايي 
از برجام خارج ش��وند و فكر مي كردند كه به دنبال 
آن مقامات و مس��ووالن ايراني عصباني شده و آنها 
ني��ز بالفاصله از برجام خارج مي ش��وند و مي توانند 
پرونده ايران را به ش��وراي امني��ت برده و تحريم ها 
را بازگردانند، اما مس��ووالن جمهوري اسالمي ايران 
ناپختگي نكرده و با صبوري اعالم كردند كه از برجام 
خارج نمي شوند و برجام مي تواند باقي بماند به شرط 
آنكه ساير كشورها نيز آن را بخواهند و منافع ايران 
تضمين شود. دكتر روحاني با بيان اينكه امروز امريكا 
به تنهايي نه با ايران بلكه با دنيا بر سر برجام تقابل 
مي كند و با شركت ها و بانك هاي اروپايي هم مواجه 
شده اس��ت، اظهار داشت: پنجمين توطئه و جنگ 
امريكا با ايران امروز بسيار مهم است و بايد بگذاريم 
كه اين امريكاي منزوي همينطور تنها بماند و نبايد 

اجازه دهيم كه امريكاي منزوي جان بگيرد. 

رييس جمهور با اش��اره ب��ه اينكه ما خواس��تار 
برق��راري رابطه خوب با دنيا هس��تيم، گفت : ايران 
س��رزمين علم، تجارت و دانش جهاني بوده اس��ت 
و ام��روز فرصتي به وجود آمده ت��ا روابط خود را با 
همس��ايگانمان بي��ش از پيش گس��ترش دهيم و 
حتي اگر همسايه يي مانند عربستان سعودي هم از 
لجاجت ها و اقدامات خود دست برداشت و نسبت به 
روابط اظهار تمايل كرد، بايد اختالفات را حل كرده 
و دوس��تي را برقرار كنيم. در مورد امارات و بحرين 
نيز اينگونه است و ما در شرايط جديد بدنبال اصالح 

روابط با اين كشورها هستيم. 
رييس جمهور با بي��ان اينكه ما بايد روابط خوب 
خود را با همس��ايگانمان مستحكم كنيم به برخي 
اظهارنظرها پيرامون چگونگي روابط ايران و روسيه 
اش��اره كرد و گفت: ما نه تسليم غربيم و نه تسليم 
شرق و شعار نه شرقي نه غربي منافاتي با گسترش 

همكاري ها با كشورهاي جهان ندارد. 
دكتر روحاني اظهار داش��ت: ما روس��يه را نه به 
عنوان ش��رق ي��ا قدرتي بزرگ بلكه ب��ه عنوان يك 
همس��ايه مي بينيم و حس��ن همجواري و گسترش 

روابط با مسكو را به نفع دو كشور مي دانيم. 
رييس جمهور با بيان اينكه امروز روس��يه نيز از 
توسعه مناسبات با ايران بيشترين منافع را مي برد، 
گفت: ايران بهترين راه اتصال روسيه به آب هاي دنيا 
و همسايه يي است كه مي توانيم با هم همكاري هاي 
گسترده يي داش��ته باشيم، كما اينكه ما در نيروگاه 
اتمي، راه آهن، ساخت سوخت نيروگاه، ايزوتوپ هاي 
پايدار و مس��ير ترانزيت شمال – جنوب با همديگر 
كار كرده و اين همكاري را ادامه خواهيم داد و آن را 

به نفع دو كشور مي دانيم. 
دكتر روحاني با بيان اينكه جمهوري اس��المي 
ايران توس��عه مناسبات با همس��ايگان را به عنوان 
ي��ك اولويت مي داند، اظهار داش��ت: همس��ايگان 
و گس��ترش همكاري هاي في مابين با آنها يكي از 
فرصت هاي ما در اين ش��رايط اس��ت و بايد از اين 

فرصت اس��تفاده كرده و روابط تجاري، اقتصادي، 
فرهنگي، توريسم و رفت و آمد را با همسايگان خود 
تقويت و مستحكم كنيم و اين در شرايطي است كه 
هيچ يك از همس��ايگان ما نسبت به امريكا اعتماد 
ندارند و ما اهل تجاوز به حق هيچ كشوري نيستيم. 
رييس جمه��ور در تش��ريح فرص��ت ديگري كه 
ش��رايط كنوني براي كشور ايجاد كرده، گفت: امروز 
درس��ت اس��ت كه امريكا بر ش��ركت هاي اروپايي 
و امريكايي فش��ار وارد مي كند ت��ا با ايران همكاري 
نكنند كه اوالً تمام س��خنان آنان بي اس��اس است و 
ش��ك ندارم كه نمي فهمند كه چه چي��ز را عنوان 
مي كنند. مثاًل مي گويند نمي گذاريم نفت ايران صادر 
ش��ود و خيال مي كنند وقتي ما مي گوييم هنگامي 
كه نفت ايران صادر نشود، هيچ كس نمي تواند نفت 
صادر كند به دنبال بس��تن تنگه هرمز هس��تيم در 
صورتي كه راه هاي فراواني وجود دارد و بستن تنگه 
هرمز روش س��اده آن اس��ت، اما بسياري تنگه هاي 

ديگر براي اين كار در اختيار داريم. 
دكتر روحاني خطاب به امريكايي ها و در پاس��خ 
به اينكه آنها گفته ان��د نمي گذاريم نفت ايران صادر 
ش��ود، اظهار داش��ت: آقاي ترامپ! ما مرد ش��رف و 
ضامن امنيت آبراه منطقه و امنيت مسير كشتيراني 
در ط��ول تاريخ هس��تيم، با دم ش��ير ب��ازي نكن، 
پشيمان كننده است. شما فكر مي كنيد ايران اينقدر 
ضعيف اس��ت كه اجازه دهد كه ش��ما به خواسته و 
به اهداف تان برس��يد؟ رييس جمهور ادامه داد: با دم 
شير بازي نكنيد چرا كه پشيماني ابدي براي شما به 
همراه خواهد داشت و اين از توان شما ساخته نيست 
شما نمي توانيد ملت ايران را عليه منافع ايران بسيج 
كني��د چرا كه ملت ايران منافع خود را مي فهمند و 
براي آن فداكاري مي كند. ش��ما نمي توانيد ملت را 
عليه امنيت و منافع ايران بسيج كنيد. شما ضديت 
خود را با ملت ايران به وضوح نشان داده ايد و وقتي 
مي گوييد نمي گذاريم نفت ايران صادر شود، معني 
آن اين اس��ت كه اجازه ورود دارو و كاالهاي اساسي 
را نمي دهي��د و يعني مردم را در محاصره ش��ديد و 
مشقت زندگي قرار داديد و بعد عنوان مي كنيد كه 

حامي ملت ايرانيد! چه كسي باور مي كند!
دكتر روحاني با بيان اينكه اگر اعالم مي كرديد، 
ف��الن قطعه ي��ا ف��والد را تحريم مي كنيد، ش��ايد 
برخي ذهن هاي س��اده باور مي كرد، اما هنگامي كه 
مي گويي��د بانك ها با اي��ران كار نكند و تبادل مالي 
نباشد و نفت صادر نشود، يعني اعالن جنگ با ملت 
اي��ران داريد، آن وقت تصور مي كنيد ملت از ش��ما 
مي ترس��د؟ ش��ما كه در همه جاي منطقه پهنيد و 
الاقل به يك جاي دور هم نرفته ايد خيلي حرف هاي 
خطرناك مي زنيد و بايد سخنان خود را درك كرده 
و معني لغت را بفهميد و آثار و تبعات آن را بدانيد. 

رييس جمهور ب��ا تاكيد بر اينكه امروز فرصت 
طاليي براي ملت ايران و ديپلمات هاي كشور به 
وجود آمده اس��ت، خطاب به س��فرا و مسووالن 
نمايندگي ه��اي كش��ورمان در خارج از كش��ور، 
اظهار داش��ت: ش��ما بايد همه توان خود را براي 
فعاليت و همكاري با ش��ركت هاي مختلف بزرگ 

و كوچك به كار گيريد. 
دكت��ر روحاني ادامه داد: س��فارتخانه جمهوري 
اس��المي ايران و س��فراي م��ا بايد از ام��روز روزانه 
با يك ش��ركت اقتصادي در ارتباط ب��وده و با تمام 
نخبگان، سياسيون، نمايندگان، اساتيد دانشگاه ها در 
تماس باشند و اين تماس نبايد در قالب تماس هاي 
ديپلماتيك كه نياز به وقت و روز اس��ت باشد بلكه 
بايدس��فرا بروند با همه مردم تماس بگيرند و سفير 
بايد بگويد كه در هفته با چند شركت ديدار داشته و 
چند كاال را براي صادرات يا واردات هماهنگ كرده 
و نحوه پرداخت آن به چه ش��كل است. در بسياري 
از موارد نياز به حضور بانك ها براي تبادالت نيس��ت 
و اگر درس��ت تنظيم ش��ود، يك صندوق يا شركت 

مي تواند اين كار را انجام دهد. 
رييس جمهور تصريح كرد: امروز زمان ابتكار است 
يعن��ي مثل والفجر ۸ كه ابتكار به خرج داديم و 73 
هواپيم��اي عراق را به زمي��ن انداختيم امروز بايد با 
ابت��كار خود حتي 73 ط��رح امريكا عليه ايران را به 
زمين بزنيم. دكتر روحاني ادامه داد: بايد خوشحال 
باش��يم ك��ه روزي يك ق��دم در راه رف��اه، آبادي و 
خوشحالي مردم ايران، برداشته ايم. رييس جمهور با 
بيان اينكه بايد با كارآفرينان تماس گرفته، كار كرده 
و تجربه بياموزيم، گفت: ما در كشور نياز به فناوري 
و سرمايه داريم و بايد تالش كنيم تا اين دو از جهان 
به كشور وارد شود. دكتر روحاني با بيان اينكه البته 
ش��يوه مديريت دالر به بازار را تغيير داده ايم، گفت: 
امروز انبارها و ذخاير كاالي اساسي كشور، از هميشه 
بيشتر اس��ت، به گونه يي كه تا س��ال آينده نياز به 
گندم و ش��كر نداريم و در بس��ياري از مواد غذايي 

امروز ذخاير انبارها در بهترين شرايط قرار دارد. 
دكتر روحاني با بيان اينكه كش��ور فراز و نشيب 
دارد و ما در اين مس��ير دو راه تسليم يا مقاومت را 
پي��ش رو داريم، گفت: ام��روز در برابر امريكا حرف 
زدن، مذاكره كردن و سخن گفتن معنايي جز تسليم 
ندارد و تسليم به معناي پايان دستاوردهاي 40 ساله 
ملت ايران است. رييس جمهور افزود: اين جماعتي 
كه امروز در امريكا روي كار هستند، اگر در برابرشان 
تسليم ش��ده و يك قدم به عقب برويم تمام منافع 
ملت را غارت مي كنند و در اين شرايط ما نترسيده 
و تا آخرين قطره خون مان در برابر آنها مي ايستيم. 

روحاني با بيان اينكه امروز س��فرا در خط مقدم 
خارج از كشور، با بهترين توان و روحيه بايد فعاليت 
كنند، گفت: اگر من امروز س��فير ايران در خارج از 
كشور بودم، بيش از هر زمان ديگر سر خود را باالتر 
مي گرفتم، چرا كه امروز سربلند هستيم و به رهبري 
و مل��ت بزرگ و عظيم اي��ران افتخار مي كنيم و راه 

خود را ادامه خواهيم داد.

حتي اگر همسايه يي مانند عربستان 
سعودي هم از لجاجت ها و اقدامات 

خود دست برداشت و نسبت به روابط 
اظهار تمايل كرد، بايد اختالفات را حل 
كرده و دوستي را برقرار كنيم. در مورد 

امارات و بحرين نيز اينگونه است و ما 
در شرايط جديد بدنبال اصالح روابط با 

اين كشورها هستيم

                                                                                                      

امروز در برابر امريكا حرف زدن، 
مذاكره كردن و سخن گفتن معنايي 

جز تسليم ندارد و تسليم به معناي پايان 
دستاوردهاي ۴۰ ساله ملت ايران است

ما با هيچ كس دعوا و جنگ نداريم اما 
دشمنان بايد خوب بفهمند كه جنگ 
با ايران مادر جنگ ها و صلح با ايران 

مادر صلح ها است و ما هيچ وقت از 
تهديد نترسيده و در برابر تهديد، تهديد 

خواهيم كرد
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هادي حق شناس؛ اقتصاددان:

فرصت هاي موجود در دل تحريم ها را در يابيم
گروه اقتصاد كالن| اميرعباس آذرم وند|

دونال�د ترام�پ با عهدش�كني خ�ود اقتصاد 
اي�ران را وارد ي�ك دوره تازه خواهد ك�رد؛ دوره 
تحريم هاي س�خت و البته يك جانبه امريكا. اين 
ميان هر چند مانند سال هاي آغازين دهه 90 تمام 
قدرت هاي جهان غرب با يكديگر متحد نش�دند 
اما اياالت متحده به تنهايي توانايي اعمال فشار بر 
كشورهاي ديگر را دارد. برخي از دولتمردان ايران 
سعي مي كنند شرايط را به گونه يي نشان دهند كه 
مش�كلي وجود ندارد و برخي ديگر نيز وضعيت 
را تحت كنترل مي بينند. در همين رابطه س�راغ 
هادي حق ش�ناس، اقتصاددان و نماينده اس�بق 
مجل�س رفتيم ت�ا در رابطه ب�ا چالش هاي آينده 
اقتصاد ايران به گفت وگو بنش�ينيم. مشروح اين 

گفت وگو در ذيل آمده است: 
  

همانطور كه مستحضر هستيد، اياالت متحده 
قص�د دارد ب�ه زودي تحريم ه�اي جديدي عليه 
ايران را به تصويب برس�اند. از قديم مي گويند در 
هر تهديد فرصتي وجود دارد. به نظر شما با وجود 
تهديدهايي كه امريكا نسبت به جمهوري اسالمي 
در پيش گرفته، بايد بترس�يم ي�ا امكان تحوالت 

مثبت هم وجود دارد؟
تهديد ه��ا با وج��ود خطرات و مش��كالتي كه براي 
ي��ك جامعه ايجاد مي كنن��د، در دل خود فرصت هايي 
نيز به همراه دارند. به بيان ديگر نمي شود براي مسائل 
سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي تهديدي ساخت 
اما درون خود اين تهدي��د فرصت هايي به وجود نيايد. 
اين ميان از فرصت ها هميشه و همه نمي توانند استفاده 
كنند بلكه بايد براي دست يابي به موفقيت برنامه داشت 
و هوش��مندانه عمل كرد. حتي هشت سال جنگ نيز 
فرصت هايي براي رشد را به دست آورديم. اين بدترين 
حالت براي يك كش��ور است كه در يك جنگ حضور 
داشته باش��د.  با اين مقدمه مي خواهم بگويم هر چند 
برج��ام براي اقتصاد اي��ران فرصت هايي را خلق كرد يا 
پيش از تحريم هاي ظالمانه ش��وراي امنيت بستر براي 
توسعه مهياتر بود اما اكنون هم مي توان فرصت هاي الزم 
را يافت. در س��ال هاي 76 ت��ا 92 فرصت اقتصاد ايران 
براي رش��د با توجه به وضعيت بهت��ر در آمدهاي ارزي 
آماده شد. بهترين فرصت ها را ميان سال هاي 1384 تا 
1390 با درآمدهاي افسانه يي بيش از 700 ميليارد دالر 
داشتيم. مجموعا مي خواهم بگويم در همه دوره ها جدا 
از مش��كالتي كه براي ما ايج��اد مي كردند يا نه فرصت 
براي توسعه كشور بود ولي از اين فرصت ها به درستي و 

به خوبي استفاده نكرديم. 
تفاوت تحريم هاي آتي ايران با تحريم هاي دور 

پيش را در چه چيزهايي مي دانيد؟
اين بار تحريم هاي اي��االت متحده مانند يك جنگ 
بر كش��ور اثر نمي گذارد و تحريم هاي امس��ال كامال به 
ش��كل و عمق تحريم هاي پيش��ين متفاوت است. در 
تحريم قبلي اگر يادتان باش��د، س��ازمان مل��ل، اروپا و 
امريكا با يكديگر همراه ش��دند و همين امر سبب شد 
تا مش��كالتي براي كش��ور ايجاد كردند بزرگ تر از هر 
زمان ديگر باش��د. در تحريم هاي قبلي تمام قدرت هاي 
جهان تقريبا با همراهي يكديگر عليه اقتصاد ايران متحد 
شدند و خوشبختانه اين بار چنين شرايطي وجود ندارد. 
حداقل اي��ن دفعه امريكا به لحاظ حقوقي تنها اس��ت 
وگرچه اين كش��ور با توانمندي خود در عرصه اقتصاد 
و داش��تن يك پنجم اقتصاد در دست خود به هر حال 
كشور قدرتمندي است. البته نبايد اين طور تصور كرد 
كه تحريم ها هيچ نيستند؛ برعكس اين بار هم سياست 
طرف مقابل گزنده اس��ت و در اين نبايد ش��ك كرد به 

همي��ن دليل هم بس��ياري از ش��ركت هايي كه پس از 
برجام به ايران آمدند به سرعت از كشور رفتند، آن هم 
در زماني كه هنوز تحريم ها رسمي نشده بود. درنتيجه 
بايد تصوير واقعي از مس��ائل داشت و چارچوب گذاري 

درست انجام داد.
ب�ا وجود گفته هاي ش�ما به نظر مي رس�د كه 
امريكا توان ضربه زدن به اقتص�اد ايران را ندارد 
و تحريم ها نه تنها مشكلي ايجاد نمي كنند بلكه 
موضوع س�اده يي هس�تند. با اين همه گفته هاي 
مقام�ات مختلف نش�ان از وجود ي�ك چالش در 

مقابل نظام است. 
همانطور كه پيش تر هم گفتم ايران دچار محدوديت 
خواهد شد اما بايد بپذيريم تمام جهان امريكا نيست و 
همه شركت هاي جهان نيز همين شركت هاي بزرگ و 
غول آس��ايي كه از ايران خارج شدند، نيستند. كشورها 
و ش��ركت هاي بسياري در جهان وجود دارند كه امكان 
الزم ب��راي تامين نيازه��اي ايران را دارند. بس��ياري از 
ش��ركت هاي متوس��ط و كوچكي كه روابطي با اياالت 
متح��ده ندارند، در دور آت��ي مي توانند به اقتصاد ايران 
كمك هاي زيادي كنند.  از سوي ديگر بايد توجه داشت 
كه حداكثر يك چهارم اقتص��اد ايران متاثر از صادرات 
و واردات اس��ت. حدود 400 ميليارد دالر توليد ساالنه 
ناخالص داخلي كش��ور است كه تنها صد ميليارد دالر 
آن در رابطه با تجارت خارجي بوده است و مابقي همه 
محصول بازار داخلي است. درنتيجه سه چهارم اقتصاد 
اي��ران درون زا اس��ت يعني 75 درصد نيازهاي كش��ور 
از داخ��ل قابل تامين اس��ت. به همي��ن دليل اگر تمام 
كشورهاي جهان هم ايران را تحريم كنند باز هم امكان 
و اميدواري براي بهبود اوضاع را مي توانيم داشته باشيم. 
همانط��ور كه قبال هم گفتم، ش��ركت هاي كوچك 
و متوس��ط ب��راي همكاري با ايران هي��چ مانع حقوقي 
ندارن��د. حال آنكه در تحريم پيش��ين اگر ش��ركتي با 
ايران وارد مراوده اقتصادي مي شد، هم مجرم محسوب 
مي ش��د و هم موارد محاكمه و مجازات قرار مي گرفت. 
خوش بختانه اكن��ون چنين وضعيتي نيس��ت و چون 
امري��كا به تنهايي اقدام به تحري��م ايران گرفته، طرفي 
كه با ايران همكاري مي كند، مجرم نخواهد بود و نهايتا 

نمي تواند با اياالت متحده مراوده اقتصادي داشته باشد. 
به همين دليل ايران مي تواند با يافتن شركت هايي كه 
مش��تري مهمي از امريكا ندارند، آنها را جهت نيازهاي 
داخلي به اين سمت س��وق دهند كه در جاي خودش 

مي تواند به سود كشور تمام شود. 
براي گذر از بحران پيش رو چه راه هايي وجود 

دارد و چه مي توان كرد؟
گ��ذر از بحران امروز اي��ران نيازمند يك عزم قاطع 
سياسي است. چنان چه در كشور به معناي واقعي كلمه 
يك دولت و يك صدا باشد، قطعا با اتخاذ تدابير مناسب 
مي توان از اين برهه هم با هر چالشي گذر كرد. در سوي 
مقابل اگر فضاي متش��تت سياسي ادامه داشته باشد و 
جناح ه��اي مختلف بخواهن��د در اين مقطع تاريخي با 
يكديگر تس��ويه حس��اب كنند، عبور از برزخ به مراتب 
س��خت تر و پر هزينه تر از آن چي��زي خواهد بود تا در 
يك ش��رايط آرام و آس��وده. كال همه چيز نهايتا به اين 
باز مي گردد كه نظام و دولت با چه تدبيري مي خواهند 
با سياس��ت جديد كاخ س��فيد برخورد كنند و ميزان 
هزينه يي كه براي اين گذار تعيين كردند چقدر است. 

در مورد م��ردم هم بايد تاكيد كرد با وجود افزايش 
نارضايتي در روزها و ماه هاي گذشته، مردم ايران مردمي 
هستند كه مش��كالت گوناگوني را بارها تحمل كردند. 
اين م��ردم همه نوع چالش خارجي را در چهل س��ال 
گذشته تجربه كرده و بدترين چالش ها را كه جنگ بود 
از س��ر گذراندند، در اين بخش هم اگر مساله اي وجود 
دارد تنها با تدبير مسووالن كشور قابل حل است و اگر 
آنها بتوانند مردم را نس��بت به حرف هاي خود مطمئن 
كنند، مردم هم تحمل پذيري بيشتري خواهند داشت. 

در اقتصاد ايران كدام بخش ها بيشترين زيان 
را از اعمال تحريم ها خواهند ديد؟

هنگام��ي كه بانك هاي يك كش��ور م��ورد تحريم 
و فش��ار قرار مي گيرند، مي ت��وان ادعا كرد تمام اقتصاد 
آن كش��ور با مش��كل مواجه شده اس��ت و در مراودات 
بين المللي دچار مشكل مي ش��ود. البته از آن جايي كه 
گفت��م تنها يك چهارم اقتصاد اي��ران مرتبط با تجارت 
خارجي اس��ت، اين مشكل در بخش هايي كه بيشتر از 
بخش هاي ديگر وابس��ته به روابط بين المللي هس��تند 

خود را نش��ان مي دهد. در هر حال صنعت نفت و گاز، 
هوايي، معدني و پتروش��يمي كشور بيشترين آسيب ها 
را به ش��كل مستقيم از تحريم ها خواهند ديد. البته اگر 
وضعيت اقتصادي كشور شفاف نباشد و اتفاقاتي مانند 
بابك زنجاني نيافتد، وگرنه از رهگذر آلوده شدن آب هم 
مشكالتي براي كشور پيش خواهد آمد كه البته در جاي 

ديگر قابل بررسي هستند. 
بودج�ه نويس�ي در س�ال هاي تحريم چگونه 
خواهد بود؟ به نظر شما كسري بودجه چقدر براي 

دولت مشكل ايجاد خواهد كرد؟
طبيعي است در ش��رايطي كه دولت ها با مشكالت 
دست و پنجه نرم مي كنند، نخستين بخشي از بودجه 
خ��ود را كه مورد توجه ق��رار مي دهند، بودجه عمراني 
است. درنتيجه براي سال هاي آينده نبايد توقع افزايش 
بودجه عمراني كشور را داشت. اين ميان مساله اشتغال 
حائز اهميت مي ش��ود زيرا بودجه هاي عمراني اشتغال 
سريع را به وجود مي آورند. به همين دليل بايد حمايت 
از بخش توليد به اشكال گوناگون در دستور قرار بگيرد 
و دولتمردان با مبارزه همزماني كه با فس��اد مي كنند، 
بايد هزينه فعاليت ه��اي نامولد را كاهش و براي توليد 
نيز سياست هاي تش��ويقي و تدابيري را مدنظر داشته 
باش��ند كه هزينه هاي تولي��د را كاهش دهد.  در رابطه 
با كس��ري بودج��ه چندان جاي نگراني نيس��ت زيرا با 
وجود اينكه گفته مي شود فروش نفت ايران تا يك سوم 
كاهش خواهد داشت، افزايش قيمت انواع ارز در كشور 
سبب مي ش��ود تا درآمدهاي ريالي دولت خيلي كمتر 
نشود. البته افزايش قيمت ارز در بهار سال جاري قيمت 
بس��ياري از كاالها را هم افزاي��ش داد و در بازار تالطم  
ايجاد كرد. قصد من دفاع از افزايش قيمت ارز نيس��ت 
چرا كه نوس��انات بازار خود مش��كالتي را براي اقتصاد 
كش��ور به وجود آوردند تنها مقصودم اين بود كه نشان 
دهم ب��ا توجه به افزايش قيمت انواع ارز كاهش فروش 
نفت اثر آني بر كسري بودجه ندارد چرا كه درآمدهاي 

دولت با وجود كاهش توليد نفت كمتر نخواهد شد. 
بس�ياري از كارشناس�ان نقدينگي باال در 
ايران را جزو نقاط حساس دور آتي مي دانند. 

نظر شما چيست؟

نقدينگي از بخش يا به بياني از دو لبه تشكيل شده 
اس��ت؛ پول و ش��به پول. پول به مجموعه مس��كوكات، 
اس��كناس و س��پرده هاي ديداري گفته مي شود كه هر 
زمان نقد مي شوند و شبه پول به سپرده هاي مدت داري 
مي گويند كه با تعلق سود به آنها پس از مدتي تبديل به 
پول مي شود.  در طرف مقابل، مجموع بدهي هاي دولت 
و ش��ركت هاي دولتي به بانك مركزي و بانك ها نيز جزو 
نقدينگي محسوب مي شود. لذا در شرايط بحراني وقتي 
مي گويند نقدينگي افزايش يافته و رو به بيش��تر شدن 
دارد، اغلب به اين معنا است دولت و شركت هاي دولتي 
نمي توانند بدهي هاي خود را بپردازند و درنتيجه نقدينگي 
هم بيشتر شده است. جنس اين نقدينگي به گونه يي است 
كه مانند پول تبديل به اسكناس نمي شود و نقدشوندگي 
كمت��ري دارد. به همين دليل آث��ار افزايش پول را ندارد 
اما در اين ش��رايط دولت بايد برنامه رياضت اقتصادي را 
هم داشته باشد تا از افزايش بي رويه آن جلوگيري كند. 
در شرايط فعلي منظور از رياضت اقتصادي اين است كه 
دولت بايد از انجام كارهايي كه در ش��رايط عادي انجام 
مي داد چشم پوشي كند و اقتصاد را استراتژيك تر ببيند. 
در اين ش��رايط مش��كالت اولويت بندي مي شوند و آن 
بخش��ي از مس��ائل كه اولويت اصلي را دارند مورد توجه 
بيش��تر سياس��ت گذاران قرار مي گيرد. اين بدهي ها در 
گذشته مشكالت بسياري را به وجود آوردند و همواره به 
عنوان يكي از ضعف هاي دولت از آن ياد مي شد. كتمان 
نمي كنم كه بدهي هاي دولت و شركت هاي وابسته به آن 
به بانك ها عواقب منفي براي اقتصاد كش��ور داشته و به 
درجه يي سبب پديد آمدن ركود هم شده است. هم اكنون 
نيز دول��ت بايد امكانات الزم را براي پرداخت بدهي هاي 
خود بسنجد اما در شرايط فعلي باز هم اين مولفه منفي، 
مي تواند در مقابل جبنه هاي منفي وسيعي كه مي تواند از 

مسائل ديگر ناشي شود، بايستد. 
با توجه به افزايش اعترضات اجتماعي، مساله 
عدالت اجتماعي مهم ش�ده اس�ت و معاون وزير 
اقتصاد هم خبر از سياست سبد غذايي در آينده 
خبر دادند. در ش�رايط بحران�ي رفاه اجتماعي را 

چگونه مي توان حفظ كرد؟
متاسفانه من با درك معاون وزير اقتصاد در رابطه با 
حمايت هاي غذايي موافق نيستم. دولت نمي تواند براي 
بخش وسيعي از مردم غذاي رايگان توزيع كند و اساسا 
چني��ن كاري هزينه هاي زي��ادي دارد.  به طور كلي در 
شرايط غيرعادي سياست هاي حوزه رفاه اجتماعي بيش 
از گذشته اجرا مي شوند و به طور كلي دولتمردان تالش 
بيش��تري انجام مي دهند تا توده هاي مردم مش��كالت 
خيلي زيادي پيدا نكنند. در هش��ت سال دفاع مقدس 
نيز اين سياست ها مورد توجه بود اما بسته هاي غذايي 
تنها به خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي مانند 
بهزيس��تي تعلق مي گرفت.  دولت براي بهبود وضعيت 
عدالت اجتماعي در كش��ور كافي اس��ت ميانگين تورم 
را كاه��ش دهد و انضباط مالي را حاكم كند. چنان چه 
دستگاه هاي دولتي پيشرو در اين زمينه باشند، شرايط 
اقتص��ادي و رفاه��ي خانوارها هم بهبود پي��دا خواهد 
كرد. تورم مهم ترين عاملي اس��ت كه مي تواند معيشت 
خانوارهاي كش��ور كه بيش��تر آنها مزدبگير هستند را 
تهديد كند، به همين دليل كنترل تورم نخس��تين گام 
براي افزايش عدالت اجتماعي است. رعايت انضباط مالي 
هم فرصت را براي س��وداگري و كسب ثروت از طريق 
نامشروع باز مي گذارد. به هر حال با وجود فشارهايي كه 
بر كشور وجود دارد، نبايد فراموش كنيم ايران كشوري 
است با پتانسيل هاي باالي توسعه و با توجه به ظرفيتي 
كه هم اكنون در كش��ور وجود دارد، با تصميمات بهينه 
مي توان جوابگوي تامين  حداقل ها در هر ش��رايطي بود 
و اين به نظر من وظيفه دولت در دور آتي خواهد بود. 

 4 دهه استمرار ضعف
در مديريت نقدينگي

ي��ك اقتصاددان گف��ت: مديري��ت نقدينگي در 
كش��ورمان از ابت��داي اقتص��اد در 4 دهه گذش��ته 
مش��كالت س��اختاري و ضعف هاي بنيادي داشت و 
اين مديريت اكنون هم تغيير چنداني نداشته است. 
كامران ندري اس��تاد دانش��گاه و كارشناس مسائل 
اقتصادي با اش��اره به اينكه نرخ رش��د نقدينگي فعلي 
نسبت به دوره هاي قبل تفاوت چنداني نداشته و شايد 
2 ت��ا 3 درصد كمتر بوده اس��ت، گفت: در چند س��ال 
گذشته نرخ تورم در مقايسه با دوره هاي گذشته پايين تر 
بود. وي ادامه داد: با متوس��ط نرخ رشد نقدينگي 25 تا 
26 درصد در بلندمدت بايد نرخ تورم متوس��ط باالتري 
را انتظار داش��ته باش��يم و به نظر مي رسد در سال هاي 
گذش��ته به نوعي از جمله سركوب نرخ ارز و حامل هاي 
انرژي و كاالهاي اساسي، ناسازگار با نرخ رشد نقدينگي، 
قيمت ها را كنترل كرديم و تورم انباشت شد و با توجه 
به تحوالت اخير در عرصه سياس��ت خارجي و اقتصاد، 
اي��ن تورم، خ��ود را نش��ان داد. اين اقتص��اددان افزود: 
مديريت نقدينگي در كش��ورمان از ابت��داي اقتصاد در 
4دهه گذشته مشكالت ساختاري و ضعف هاي بنيادي 
داشت و اين مديريت اكنون هم تغيير چنداني نداشته 
است.  ندري با اش��اره به اينكه علت بخش عمده يي از 
رشد نقدينگي، خلق پول بانك هاست، گفت: پايه پولي 
م��ا حدود 212 هزار ميليارد تومان اس��ت.  وي با بيان 
اينكه بيش از 80 درصد نقدينگي به شكل سپرده هاي 
بلندمدت اس��ت، افزود: در چند دهه گذشته نتوانستيم 
نظ��ام بانكي منظمي را ايجاد كنيم و كنترلي بر رش��د 
نقدينگي نداشتيم.  اين كارشناس اقتصادي با اشاره به 
اينكه مديريت بانك ها مشكل دارد، گفت: بانك مركزي 
نظارت مطلوبي بر بانك ها ندارد و ريش��ه اصلي مشكل، 
درون خود بانك هاست و نظام بانكي را بايد اصالح كنيم. 

 كاهش سود بانكي
به التهابات دامن زد

طهماس��ب مظاه��ري با بي��ان اينك��ه هر وقت 
نقدينگي از ميزان رش��د تولي��د ناخالص باالتر برود 
تورم بالقوه يي ايجاد مي كند، گفت: رش��د اقتصادي 
ما در چند س��ال اخير حدود 3 ت��ا 4 درصد بود در 
حالي كه رش��د نقدينگي حدود 150 درصد بود، در 
اين حالت تورم ايجاد مي ش��ود.  وزير اقتصاد دولت 
اصالح��ات گفت: نقدينگي در ابتداي دولت روحاني 
حدود 600 هزار ميليارد تومان بود و در انتهاي دولت 
يازدهم به 1500 هزار ميليارد تومان رس��يده يعني 
حدود 2 و نيم برابر يا 150 درصد رشد داشته است. 
طهماسب مظاهري با بيان اينكه هر وقت نقدينگي 
از ميزان رش��د توليد ناخالص باالتر برود تورم بالقوه يي 
را در اقتصاد ايجاد مي كند، افزود: رش��د اقتصادي ما در 
چند س��ال اخير حدود 3 ت��ا 4 درصد بود در حالي كه 
رشد نقدينگي حدود 150 درصد بود، در اين حالت تورم 
ايجاد مي شود.  وي ادامه داد: دولت يازدهم با ابزارهايي 
از جمله اقتصادي و اداري و س��ود بانكي سعي كرد اين 
نقدينگي را كنترل كند اما اين ابزارها هميشه براي مدت 
محدودي كارآي��ي دارد و نمي تواند براي طوالني مدت 
جلوي نقدينگي را بگيرد.  مظاهري اضافه كرد: سياست 
غلط دولت احمدي نژاد در 8 سال هم رشد نقدينگي را 
موجب شد و نقدينگي از 68 هزار ميليارد تومان به 600 
هزار ميليارد تومان افزايش يافت.  رييس كل اسبق بانك 
مرك��زي گفت: كاهش يك باره 5 درصدي س��ود بانكي 
موجب ش��د بخشي از س��پرده گذاران پول هاي خود را 
به س��مت خريد كاال و خدمات حركت دهند و تبديل 
اين قدرت خريد به تقاضاي كاال و خدمات، آغاز التهابات 
اخير بوده است كه در دي پارسال و امسال شاهد بوديم. 
مظاهري افزود: بدهي دولت به بانك ها تقريبا يك هشتم 

بدهي بانك ها به بانك مركزي است. 

مشاوران اقتصادي دولت 
مقصرند

يك عضو هيات علمي دانش��گاه عالمه طباطبايي با 
اشاره به مشكالت اقتصادي اين روزهاي كشور، مشاوران 
اقتصادي دولت را در به وجود آوردن اين ش��رايط مورد 
انتقاد قرار داد.  محمد قلي يوسفي، با بيان اينكه كساني 
كه در دستگاه دولتي به عنوان اقتصاددان يا تكنوكرات 
كار مي كنند بايد پاس��خگوي مسائل پيش آمده باشند، 
اظهار كرد: آنها بايد پاس��خ دهند كه چرا با مشاوره هاي 
اشتباه خود و سياست هايي كه طراحي كردند كشور را به 
اينجا رسانده اند. اينها حتي اگر توجيه كننده سياست هاي 
دولت هم بوده باش��ند باز هم مقصرند. وي با بيان اينكه 
توليد در ايران خفه ش��ده است گفت: تكنوكرات ها يك 
زماني توليد را در كش��ور ما به اين دليل ضعيف كردند 
ك��ه مي گفتند ايجاد رانت مي كند، در حالي كه حاال در 
قبال رانت هاي بسيار عظيمي كه تجار و دالالن در قبال 
ارزهاي نفتي به جيب زدند سكوت مي كنند.  اين عضو 
هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي با اشاره به برخي 
از مشاوران اقتصادي دولت اظهار كرد: اين مشاوران حتي 
اگر استاد دانشگاه باشند بازهم بي سواد هستند و احتماال 
از طريق برخي از رانت ها هم س��ود مي برند.  يوسفي با 
بيان اينكه كار توليدي كاري بسيار پرزحمت و دير بازده 
اس��ت، گفت: طبيعي اس��ت در اين ش��رايط بسياري از 
دولتمردان س��رمايه هاي خود را در بخش توليدي وارد 
نمي كنند، چرا كه آنها خواهان سود كوتاه مدت و كاهش 
قيم��ت مقطعي برخ��ي از محصوالت هس��تند كه اين 
خواسته سياس��ي آنها از طريق واردات برآورده مي شود. 
سياس��ي از اين جهت كه آنها از اين ش��رايط براي راي 
آوردن خود اس��تفاده مي كنند.  وي ادامه داد: زماني كه 
آنها اين س��رمايه ها را در بخش صنعت يا كشاورزي وارد 
نمي كنند و به واردات توجه مي كنند بديهي است كه در 
كوتاه مدت قيمت ه��ا پايين مي آيد، اما در بلندمدت و با 
تكيه بيش��تر به ارزهاي خارجي ارزش ريال كاهش پيدا 
كرده و در نهايت باعث ايجاد چنين شرايطي در اقتصاد 
كشور مي شود و يك تحريم مانند تحريم هاي امريكايي 
كافي اس��ت تا وضعي��ت حادتر ش��ود.  اين عضو هيات 
علمي دانشگاه عالمه طباطبايي با ابراز اميدواري از موفق 
بودن مذاكرات با كشورهاي اروپايي، اظهار كرد: اگر اين 
وضعيت ادامه پيدا كند بحران هاي اقتصادي و به تبع آن 
بحران هاي سياسي، امنيتي و اجتماعي را خواهيم داشت. 

اخبار اقتصاد كالن

اميد به جوانان كارآفرين براي حل مشكالت اقتصادياصالح نظام مالياتي راهي براي هدايت نقدينگي
حسين صمصامي درباره توسعه پايه هاي مالياتي 
به خصوص ماليات عايدي س��رمايه مي گويد: اين كار 
قطعا بايد انجام ش��ود. مجلس ط��رح بدهد يا دولت 
اليحه بياورد. رسانه ها فشار بياورند. ماده 169 مكرر 
قانون ماليات هاي مستقيم بايد اجرايي شود. تا اينها 
درست نشود هدايت نقدينگي صورت نخواهد گرفت. 
ابراز اقتصادي براي اين كار نياز اس��ت شرايطي بايد 
فراهم ش��ود كه توليد را جذاب كند. اكنون اينگونه 
نيس��ت و س��ود بيش��تري در داللي و واردات است. 
نرخ ماليات توليد بايد كاهش يابد و از داللي ماليات 
بيشتري اخذ شود. شفافيت مالياتي ايجاد كنيد اين 
موارد قانون هم دارد فقط آدم كار درست مي خواهد 

كه اجرا كند. 
عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه بهشتي، 
برخالف برخي اقتصاددانان ارز تك نرخي را مثبت 
ارزياب��ي كرده كه بايد ادامه مي يافت و مش��كالت 
اجرايي آن اصالح مي ش��د. وي به فارس مي گويد: 
مقابله با حجم افسارگسيخته نقدينگي راهكارهاي 
عمليات��ي و فن��ي دارد، منته��ي ف��ردي ب��ا اراده 
مي خواهد كه آن را انجام دهد. مس��ير و نقشه راه 
مشخص است به فردي نقشه بدهيد تا با آن ميسر 
را پيدا كند، اما اين فرد يا نقشه خواني بلد نيست 
يا نمي خواهد براس��اس آن عم��ل كند؛ مي خواهد 
كار خودش را بكند. اكنون نقدينگي براساس آمار 
بانك مركزي به بيش از 1600 هزار ميليارد تومان 
رسيده است و روزبه روز در حال افزايش است 95 
درصد اين نقدينگي در دس��ت 5 تا 6 درصد افراد 

حقيقي و حقوقي ها است. 
اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: پولي كه در قالب 
سود سپرده توزيع مي شود ساالنه 250 هزار ميليارد 
تومان اس��ت و 95 درصد آن به همان گروه حداقلي 
مي رس��د. اين سيستمي اس��ت كه در جامعه خلق 
ثروت مي كند و شكاف طبقاتي ايجاد مي كند. هر ماه 
كه مي گذرد اين ش��كاف طبقاتي بيشتر مي شود. و 

اين ناش��ي از جريان نقدينگي و عملكرد بانك است 
ولي اين فقط يك نمونه اس��ت. افزايش ارز و س��كه 
را كنار آن بگذاريد. همان آدم هايي كه س��ود سپرده 
مي گيرند، يك بخش��ي از پول را در بازار ارز و س��كه 
مي چرخانن��د، يك دفعه در طول يك ماه پول ش��ان 
دوبرابر مي ش��ود، براي مدت كوتاهي اين اتفاق افتاد 

و يك سال و دو سال هم نيست. 
صمصام��ي چنين توضي��ح مي ده��د: بنابراين 
ش��كاف طبقاتي را تش��ديد مي كند اوال چرا اجازه 
مي دهي��د يك فرد در كوتاه م��دت اين همه منافع 
به دس��ت آورد مي توانيد مانند هم��ه  جاي دنيا به 
صورت ماليات آن را بگيريد. ش��ما چرا نمي گيريد؟ 
چ��را منافع ب��اد آورده به بيت الم��ال بازنمي گردد؟ 
حتي در شرايط خاص مي توانيد جريمه هم بكنيد. 
حتي خود دولت به آن رانت دامن مي زند و به جاي 
آنكه جلويش را بگيرد، س��كه مي فروشد. هر تعداد 
هم بخواهد مي فروش��د. بعد ي��ك نفر با كارت هاي 
شناس��ايي ديگران 30 هزار سكه مي خرد يا فردي 
240 هزار ت��ا خريداري مي كند. خب. چه كس��ي 
چني��ن اجازه يي داده و ش��رايط آن را فراهم آورده 
است؟ خود بانك مركزي اين امكان را فراهم كرد به 
ج��اي آنكه منافع بادآورده را از بين ببرد و آن را به 
سمت اقتصاد مولد هدايت كند خودش زمينه سازي 
اينگونه منافع اس��ت.  وي ادامه داد: اين سياس��ت 
غلط اس��ت. به جاي آنكه جلوي افزايش ارز در بازار 
را بگي��رد و ماليات رانتي كه ايجاد ش��د را بگيرند، 
حتي بازار ثانويه ارز ايجاد مي كند و نرخ غير رسمي 
را در بازار تثبيت مي كند، س��پس با ش��وك جديد 
قيمت ارز باالتر مي رود منتهي دولت به آن رسميت 
داده اس��ت. شرايط با اين اعمال بي ثبات تر مي شود 
و نظارت و حاكميت خود را از بين مي برد. به جاي 
آنكه تخصيص ارز براس��اس اولويت واقعي و شرايط 
جنگ اقتصادي باش��د، به همه ارز مي دهد تازه آنها 
افراد خاصي هس��تند.  وي ادام��ه داد: نقدينگي و 

مس��ائل ارزي از هم جدا نيستند. هدايت نقدينگي 
به سمت توليد زماني محقق مي شود كه توليد سود 
جذابي داش��ته باشد و فعاليت س��فته بازي و داللي 

غيرضرور براي اقتصاد بي رونق شود. 
صمصمامي در پاس��خ به اين س��وال كه چگونه 
مي ت��وان دالل��ي را بي رون��ق كرد؟ راه��كار اجرايي 
چيست، بيان كرد: بايد  سياست هايي ارزي و مالياتي 
اصالح و درست شود. ماليات بر نفع سرمايه اخذ شود. 
ارز و سكه با رويكرد كنوني نفروشد كه شرايط را براي 
افزايش نقدينگي تسهيل كند. مثال در بازار آتي سكه 

بيش از سه ميليون تومان قيمت مي خورد. 
وي ب��ا بي��ان اينكه مخالف بازار ارز ثانويه اس��ت 
اي��ن توضي��ح را دارد كه در ب��ازار ثانوي��ه ارز همه 
صادركنندگان وارد نمي ش��وند. به غير از ارز دولتي 
و ب��ازار ثانويه برخ��ي در بازار غيررس��مي نياز خود 
را مرتف��ع مي كنن��د. قيم��ت ارز پس از ي��ك دوره 
كوتاه مدت مجددا س��ه نرخي شده. تفاوت اين است 
ك��ه به بازار ارز غير رس��مي با بازار ثانويه رس��ميت 
داده اي��د. لذا اگر آمريكا اث��ري در بازار بگذارد، اثرش 
در بازار ثانويه مي گذارد كه از سوي دولت مهر تاييد 

خورده است و مبناي نرخ ارز در بازار مي شود. 
صمصامي گف��ت: معتقدم چيزي به نام بازار 
ارز منسجم نداريم. يعني بازاري كه صادركننده 
ارز را وارد و تقاضاكننده آن را دريافت مي كند. 
ن��رخ ارز بايد در بازاري كه ش��رايط خاص دارد 
تعيين ش��ود. اين بازار ثانويه ايجاد ش��د جعلي 
است و واقعي نيست. وي در پاسخ به اين سوال 
كه آيا معتقد اس��ت نرخ بازار غيررسمي در بازار 
ثانويه به رس��ميت مي رس��د، بيان ك��رد: دقيقا 
همين اس��ت. پايه نرخ 8 تا 9 هزار توماني دالر 
برچه مبنايي ايجاد ش��د؟ همان بازار غيررسمي 
است. يعني س��فته باز و دالل براي اهداف خود 
خريد و فروش مي كند و پايه قيمتي بازار ثانويه 

را تشكيل مي دهد. 

ي��ادآوري  ب��ا  حاجي دليگان��ي،  حس��ينعلي 
پيش��رفت هاي كش��ور در زمينه هاي توليد گندم و 
ساير اقالم كشاورزي و صنعتي گفت: مگر وقتي در 
توليد گندم و بنزين خود كفا شديم آمريكا به ايران 
كمك كرد يا مگر در پيشرفت هاي روز افزون ايران 
در زمينه هاي هسته يي و صنايع نظامي، موشكي و 
دانش بنيان اروپا به ايران كمك كرد كه اكنون نگران 

تحريم آنها باشيم؟
وي با بي��ان اينكه تحريم ها هيچ گاه عليه ملت 
ايران كارس��از نش��ده اس��ت كما اينكه اكنون در 
بس��ياري از حوزه ها حتي پيشرفت كشور از زمان 
قبل از انقالب نيز كه تحريم نبوديم بيش��تر شده 
اس��ت گفت: مثال پيش از انقالب اس��المي توليد 
گندم در كش��ور حدود 4ميليون تن در سال بوده 
است كه اكنون به مرز 14ميليون تن رسيده است 
كه نش��ان دهنده اين اس��ت تحريم اي��ران كاري 

به غايت بي نتيجه است. 
اين نماينده مجلس ش��وراي اسالمي با تصريح 
به اينكه هدف دشمن از تحريم ها فشار روي ايران 
است كه مردم ايران را تحت فشار و اذيت بگذارند 
گفت: سران مس��تكبر كشورهاي استعمارگر خود 
به خوبي به اين مساله واقفند كه تحريم عليه ملت 
ايران به لحاظ اقتصادي و معيشتي هيچ گاه كارساز 
نخواهد بود اما نمايش تبليغاتي آنها براي اين است 
كه ملت ايران را دلس��رد كنن��د.  حاجي دليگاني 
درباره اينكه چرا بر خالف بس��ياري از كشورهاي 
دنيا ايران در برآورده كردن نيازهاي اساس��ي خود 
بي نياز از كش��ورهاي ديگر است گفت: علتش اين 
اس��ت كه ايران كش��وري پهناور با شرايط اقليمي 
خاص است به گونه يي كه در جهان بي نظير است، 
به عبارت بهتر ايران كش��ور 4 فصل است و براي 
رفع نيازه��اي غذايي خود با توج��ه به اقليم هاي 
مختلف مي تواند توليدات كشاورزي مختلف داشته 
باشد، بنابراين كشورمان بالقوه ظرفيت و استعداد 

تامي��ن اقالم مورد نياز اوليه خود را دارد كه با يك 
مديريت كارآمد و جهادي همان گونه كه در حوزه 
گندم به خودكفايي رسيديم و در بسياري از موارد 
ديگر به مرز خود كفايي رسيديم مي توانيم نيازهاي 
خود را تامين كنيم.  وي با اش��اره به ظرفيت هاي 
خدادادي كشور گفت: ظرفيت هاي كشور محدود 
به ويژگي منحصر به فرد اقليمي نيس��ت چرا كه 
عالوه بر آن، داش��تن منابع غني نف��ت، گاز، مواد 
معدني، اوارنيوم، زغال سنگ، سنگ آهن و... ايران 
را كش��وري منحصر به فرد در دني��ا تبديل كرده 
اس��ت و در دنيا كشوري نيست كه يكجا از جميع 
اين منابع بهره مند باشد در نتيجه كشورمان براي 
توس��عه نيازي به واردات اين اقالم از خارج نيست 
و با توجه به ش��رايط آب و ه��واي چهار فصل نيز 
كه مي تواند خود توليد كننده انواع مواد كشاورزي 
باش��د.  اين نماينده مجلس ش��وراي اس��المي با 
تصريح به اينكه مردم خود واقف به اين نقشه شوم 
دشمنان هستند گفت: اما انتظار از دولتمردان اين 
است كه با درايت ظرفيت هاي كشور را بهره برداري 
كنند و مردم را از زير بار فشاري كه با سوءمديريت 
و نه تحريم ايجاد ش��ده است خارج كنند. نه تنها 
نبايد مردم زير بار فشار باشند بلكه بايد از بهترين 
امكانات رفاهي بهره مند باش��ند ك��ه اين موضوع 
صرفا به جهت مديريت نادرست است و اال جوانان 
كش��ور كه در ش��ركت هاي دانش بنيان مش��غول 
كار آفريني اند مي توانند نه تنها نيازهاي كش��ور را 
برآورده كنند بلكه كش��ور را در مسير پيشرفت و 

رشد چشم گير قرار دهند. 
عامل بي توجهي به اين جوانان و ش��ركت هاي 
دانش بنيان اين مرز و بوم كه تحريم دشمن نيست 
بلكه به جهت اينكه همه نگاه ها معطوف به بيرون 
از اين مرز اس��ت و مديران به خود باوري توجه به 
جوانان خود نرسيده اند بسياري از مشكالت پابرجا 

مي ماند. 
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دانشوفن10
وزير ارتباطات: منتظر دادستاني 
براي رفع فيلتر »توييتر« هستيم

ايسنا| وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان 
اينكه خبري از فيلترينگ اينستاگرام نيست، گفت: 
مگر من مسوول فيلترينگ هستم كه بخواهم درباره 

فيلتر نشدن اينستاگرام قول بدهم. 
محمدج��واد آذري جهرم��ي در خصوص بحث 
فيلترين��گ اينس��تاگرام اظه��ار ك��رد: خب��ري از 
فيلترين��گ اينس��تاگرام نيس��ت. وي با اش��اره به 
صحبت هاي مطرح ش��ده در خص��وص فيلترينگ 
اينس��تاگرام، افزود: مگ��ر من مس��وول فيلترينگ 
هس��تم كه بخواهم درباره فيلتر نشدن اينستاگرام 
ق��ول بدهم؟وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ادامه 
داد: باي��د از مس��وول فيلترين��گ ق��ول گرفت كه 
اينس��تاگرام فيلتر نش��ود اما مي گويم كه خبري از 

فيلترينگ اينستاگرام نيست. 
آذري جهرمي با اشاره به پيگيري ها در خصوص 
رفع فيلتر توييتر عنوان ك��رد: پيگيري هاي الزم را 
جهت رف��ع فيلتر توييتر انج��ام داده ام و نامه يي را 
در اين زمينه تنظيم كرده ام كه امضاي ش��ش وزير 
پاي آن اس��ت. اميدوارم اين مس��اله در دستور كار 
قرار بگيرد و ش��اهد رفع فيلتر توييتر باشيم. وي در 
خصوص زمان رفع فيلتر توييتر گفت: در اين زمينه 
بايد دادس��تاني نس��بت به اين كار اق��دام كند و ما 

منتظر اقدام دادستاني كشور هستيم. 
وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات درخصوص 
رفع فيلتر ش��دن تلگرام بيان كرد: در خصوص رفع 
فيلتر تلگرام اظهارنظري ندارم و در اين زمينه بايد 
از مرجع فيلترينگ س��وال كرد ك��ه آيا تلگرام رفع 
فيلتر مي ش��ود يا خير؟ ما تلگرام را فيلتر نكرده ايم 
و باي��د در اي��ن خصوص دس��تگاه قضايي كش��ور 

تصميم گيري كند. 

كاهش جرايم با مهاجرت 
كاربران به پيام رسان هاي داخلي 
ايسنا| معاون دادستان كل كشور در فضاي مجازي 
گفت: مهاجرت كاربران ايراني به پيام رسان هاي داخلي 
عالوه بر اينكه امنيت و آس��ايش را براي خانواده ها به 
همراه داش��ته و جرايم را كاهش داده اس��ت، موجب 
صرفه جوي��ي قابل توجه ارزي براي كش��ور و كاهش 

هزينه هاي اينترنتي مردم شده است. 
عبدالصم��د خرم آبادي در كانال ش��خصي اش در 
پيام رسان سروش نوشته است: بر اساس آخرين آمار 
ارائه شده از سوي مركز ملي فضاي مجازي تا ۱۹ تير 
م��اه ۱۳۹۷ حدود ۲۹ ميليون كاربر در ۷ پيام رس��ان 
اجتماعي داخلي )سروش، بيسفون، ويسپي، گپ، ايتا، 
بله و آي گپ( ثبت نام كرده و فعاليت دارند. پيام رسان 
سروش به تنهايي حدود دوازده و نيم ميليون نفر عضو 
دارد. مهاجرت كاربران ايراني به پيام رسان هاي داخلي 
عالوه بر اينكه امنيت و آس��ايش را براي خانواده ها به 
همراه داش��ته و جرايم را كاهش داده است و موجب 
صرفه جوي��ي قابل توجه ارزي براي كش��ور و كاهش 
هزينه هاي اينترنتي مردم ش��ده اس��ت. كس��اني كه 
اعالم مي كنند فيلتر تلگرام در ايران شكس��ت خورده 
است، در اش��تباه محض هستند. سال گذشته كمتر 
از ۵ ميليون كاربر در پيام رسان هاي اجتماعي داخلي 
عضويت داش��تند اما بعد از فيلتر تلگرام جذابيت هاي 
مختلف پيام رسان هاي داخلي موجب شد ظرف مدت 
كوتاهي ميليون ها نفر عضو اين پيام رس��ان ها شوند. 
همان گونه كه قاچ��اق و واردات بي رويه كاال به توليد 
داخلي لطمه ج��دي وارد مي كند، فعاليت غيرقانوني 
فيلترش��كن ها و پيام رس��ان هاي خارج��ي در فضاي 
مجازي كش��ور، اساسي ترين مانع بر سر راه پيشرفت 
و ترقي پيام رسان هاي داخلي محسوب مي شوند. اگر 
قوانين به درستي اجرا ش��وند و حمايت هاي مادي و 
معنوي الزم براي باال بردن كيفيت و كميت خدمات 
پيام رسان هاي داخلي به عمل آيد، به زودي تلگرام در 

ايران به بوته فراموشي سپرده خواهد شد.«

اطالعات ۱۰۰ شركت 
خودروسازي افشا شد

ديجيتال ترندز| ۱۵۷گيگابايت اطالعات ۱۰۰ 
ش��ركت هاي خودروس��ازي از جمله تس��ال، فورد و 
تويوتا فاش شده است. اين اطالعات در يك مخزن 
بدون پس��ورد نگهداري مي ش��ده و هركسي به آن 

دسترسي داشته است. 
كريس ويكي يك��ي از محققان امنيت اطالعاتي 
متوجه يك ش��كاف اطالعاتي شده كه تعداد زيادي 
از خودروسازان از جمله تسال، تويوتا، فورد و فولكس 

واگن را تحت تاثير قرار داده است. 
 ويك��ي در مصاحب��ه ب��ا نيوي��ورك تايمز اعالم 
كرده حدود ۴۷ هزار س��ند حس��اس كش��ف كرده 
كه در فضاي اينترنت منتش��ر شده اند. در كل ۱۵۷ 
گيگابايت اطالعاتي كه فاش ش��ده ش��امل نقش��ه 
اوليه دقي��ق و طرح ه��اي كارخانه، اس��ناد مربوط 
به مش��تريان مانند رس��يد، قرارداد و برنامه كاري 
هم��راه قراردادهاي محرمانه بودند.  خودروس��ازان 
بطور معمول اقدامات زي��ادي براي حفاظت از اين 
نوع اطالعات حس��اس مي كنند زيرا افشاي رازهاي 
تجاري فضاي رقابت را ناعادالنه مي كند. به هرحال 
اطالعات حدود ۱۰۰ شركت در اين شكاف امنيتي 
فاش شده است. جالب آنكه تمام اين شركت ها يك 
نقطه مشترك داشتند. همه آنها با شركتي كانادايي 
 Level One Robotics and Controls به نام
همكاري داش��تند كه در حوزه طراحي فرايندهاي 
اتوماس��يون ب��راي خودروس��ازان و تهيه كنندگان 

تجهيزات فعاليت مي كند. 
ويكي نيز اين اطالعات را در يكي از س��رورهاي 
ب��ك آپ Level One يافته اس��ت. در اين رويداد 
هيچ عمليات هكي صورت نگرفته بود، زيرا س��رور 
ب��ا پس��ورد محافظت نمي ش��د بنابراين هر كس��ي 
مي توانس��ت به آن دسترسي يابد. جالب آنكه ميان 
موارد افش��ا ش��ده، اطالعات جمع��ي از كارمندان 
Level One نيز وجود داش��ته مانن��د گواهينامه 
رانندگي و پاس��پورت. البته در اين رويداد اطالعات 
مشتريان شركت هاي خودروسازي فاش نشده است. 

اخبار

براي اثبات امن بودن سرويس USSDاز سوي وزارت ارتباطات صورت گرفت 

ارائه راهكار امنيتي كدهاي دستوري موبايل به بانك مركزي
گروه دانش و فن|

راهكارهاي امنيتي كدهاي دستوري موبايل 
 از س��وي وزارت ارتباط��ات ب��ه بان��ك مركزي

ارائه شد. 
شش��م بهمن ماه س��ال ۹6 بانك مركزي در 
بخش��نامه يي به بانك ها ابالغ كرد كه در نتيجه 
تغييراتي در انجام تراكنش هاي مالي، دسترسي 
به حساب مش��تريان بانك ها براي عواملي غير 
از بان��ك يا ارائه دهنده خدمات پرداخت محدود 

شده و از امنيت باالتري برخوردار مي شود. 
ب��ر اس��اس بخش��نامه بانك مرك��زي نبايد 
اطالع��ات حس��اس كارت مش��تريان از جمله 
رمز دوم آنها از مس��يرهايي كه فاقد رمزنگاري 
مناس��ب بوده و امكان ذخيره سازي يا مشاهده 
آن توس��ط عواملي غير از بانك ي��ا ارائه دهنده 

خدمات پرداخت وجود دارد، مبادله شود. 
بر اين اساس قرار بود از نيمه بهمن ماه امسال 
تراكنش هاي فاقد رمزن��گاري از مبدأ تا مقصد 
وجود نداشته باش��د، مگر براي پرداخت قبوض 
عمومي از جمله آب، برق، گاز و تلفن ش��هري. 
همچنين قرار است در صورت اجراي اين مصوبه 
تراكنش هاي مربوط به خريد شارژ يا قبض هاي 
ويژه در شبكه هاي شتاب و شاپرك نيز پذيرش 
و پردازش نشود، به عبارتي اطالعات رمزنگاري 
شده هستند كه پذيرش مي شوند. در اين حالت 
پردازش از كدهاي USSD كه اطالعات در آنجا 
به صورت رمزنگاري نيستند محدود به پرداخت 
قبوض عمومي مي ش��ود و اين اپليكيشن هايي 
كه خ��ود بانك ه��ا طراحي كردند هس��تند كه 

جايگزين آنها خواهند شد. 
در حالي كه اپراتورها به اين بخش��نامه بانك 
مركزي اعتراض كردند اما وزير ارتباطات دقيقا 
در ۱۵ بهمن ماه درباره مباحث اخير مطرح شده 
در مورد قطع سرويس USSD در كشور تاكيد 
ك��رد كه اگر اپراتوره��ا نتوانند از عهده تضمين 
امنيت بسترهاي USSD بربيايند، قطعاً نظر ما 

هم اين است كه اين شيوه ادامه پيدا نكند. 
محمدجواد آذري جهرم��ي اظهار كرد: »در 
هر ص��ورت تصميم بان��ك مرك��زي در كليت 
خودش تصميم درس��تي اس��ت و اينكه امنيت 
را در خدم��ات بانكي لح��اظ كنيم يك ضرورت 
درست است. چراكه اكنون در بستر USSD، از 

دكل مخابراتي تا ش��بكه بانكي، اطالعات كارت 
مش��تريان را در دس��ت دارند و اي��ن خود يك 

مخاطره است.«
او ب��ا بيان اينك��ه USSD از ابت��دا با مجوز 
خود بان��ك مركزي به وجود آمده اس��ت، بيان 
كرد: »بخش عمده يي از خريد مردم از خدمات 
اپراتورها روي بس��تر USSD انجام مي ش��ود، 
بنابراي��ن زماني كه سرويس��ي داراي محبوبيت 
در بهره برداري است، اگر بخواهيم تغييراتي در 
آن انج��ام دهيم، بايد تاثيرات آن را در بازار نيز 

بسنجيم.«
وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات ضمن 
تايي��د نگاه بان��ك مركزي درب��اره لحاظ كردن 
مسائل امنيتي مش��تريان بانك ها ادامه داد: »با 
اي��ن حال باي��د مالحظات را در انج��ام اينگونه 
تغيي��رات در نظر گرف��ت. در حال حاضر بعد از 
USSD ه��ا بيش��ترين خريد ش��ارژها از خريد 
دس��تگاه هاي POS انجام مي شود، اما خريد از 
طريق دستگاه هاي POS گاهي گزارش شده تا 

س��قف ۱۵۰۰ تومان درباره كارت شارژهاي ۱۰ 
هزار توماني براي مشتريان هزينه داشته است.«

وي اي��ن اتفاق را موج��ب كاهش بازار حوزه 
ICT و متض��رر ش��دن مردم دانس��ت و گفت: 
»ب��ه همين ترتي��ب اقتصاد ح��وزه ارتباطات و 
فناوري اطالعات كوچك تر مي ش��ود و علت آن 
هم كاه��ش خريد مردم از خدم��ات اين حوزه 
 اس��ت كه م��ا نمي تواني��م در قبال اين مس��اله 

بي تفاوت باشيم.«
آذري جهرم��ي ب��ا بيان اينك��ه همانطور كه 
بان��ك مرك��زي تنظيم كننده رواب��ط بانكي در 
كش��ور اس��ت ما هم به عنوان وزارت ارتباطات، 
تنظيم كنن��ده مق��ررارت ارتباطاتي در كش��ور 
هستيم، ادامه داد: »در صحبتي كه با رييس كل 
بانك مركزي داش��تيم، براي وي تشريح كرديم 
كه اي��ن اقدام تبعاتي به همراه دارد و به همين 
خاطر اعضاي سازمان تنظيم مقررات ارتباطات 
نشس��ت مفصل��ي با مس��ووالن بان��ك مركزي 
داش��تند و اپراتورها گفتند كه اگر مساله امنيت 

اين تراكنش ها است كه ما آن را امن مي كنيم.«
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات در مورد 
نتيجه اين نشس��ت ها مطرح كرد: »قرار ش��د تا 
يكس��ري اقدامات را س��ازمان تنظي��م مقررات 
ارتباطات در جهت خواس��ته هاي بانك مركزي 
انج��ام دهد ت��ا امنيت بس��تر USSD تضمين 
ش��ود. در همي��ن راس��تا كميته يي ني��ز براي 
پيگيري خواسته هاي بانك مركزي تشكيل شده 

است. «
وي ادام��ه داد: »البت��ه يكس��ري مباح��ث 
مي��ان دو گروه در بازار كه روي اپليكيش��ن ها 
و USSD ها كار مي كنن��د وجود دارد و چون 
اين دو دسته با هم رقابت دارند هر كدام سعي 
مي كنن��د تا بازار ديگ��ري را از آن خود كنند. 
اينك��ه آنها با همديگر رقابت مي كنند، مس��اله 
نيس��ت بلكه مساله اين اس��ت كه مردم از اين 

مجرا آسيب نبينند.«
اين در حالي است كه حسين فالح جوشقاني 
معاون وزير ارتباطات از ارائه راهكارهاي امنيتي 

سرويس كدهاي دستوري موبايل )USSD( به 
بانك مركزي خب��ر داد و گفت: تاكنون موردي 
مبن��ي بر ناامني اين س��رويس، گزارش نش��ده 

است. 
وي در م��ورد آخري��ن تصميم ب��راي ادامه 
 )USSD( س��رويس كدهاي دس��توري موبايل
 USSD اظهار داشت: در رابطه با ادامه سرويس
و متوقف نشدن آن، از بهمن ماه با بانك مركزي 
در حال مكاتبه هس��تيم. موض��وع مورد تاكيد 
بانك مركزي، عدم امنيت اين س��رويس اس��ت 
و در اي��ن زمينه ما به عن��وان وزارت ارتباطات، 
راهكارهاي امنيتي براي تاييد امنيت س��رويس 

USSD ارائه كرده ايم. 
وي ب��ا تاكي��د براينكه راهكاره��اي امنيتي 
كدهاي دستوري موبايل توسط بانك مركزي در 
دست بررسي است، خاطرنشان كرد: ما به هيچ 
عنوان قبول نداريم كه سرويس USSD )ستاره 
مربع( نا امن است و با اعمال محدوديت در مورد 

اين سرويس موافق نيستيم. 
معاون وزير ارتباطات با بيان اينكه در استفاده 
از كدهاي دس��توري موبايل تراكنش هاي مردم 
حفظ مي شود، گفت: تاكنون هيچ موردي مبني 

بر ناامني USSD گزارش نشده است. 
رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديوي��ي اف��زود: دوس��تان در بان��ك مركزي 
دغدغه هاي امنيتي دارند ك��ه در اين زمينه ما 
آمادگ��ي خود را براي ارائ��ه راهكارهاي امنيتي 
ارائه كرديم و هم اكن��ون روش هايي را در مورد 
موضوعات امنيتي اين سرويس به بانك مركزي 
ارائه كرده و منتظر دريافت پاس��خ از سمت آنها 

هستيم. 
وي حركت ش��ركت هاي ارائه دهنده خدمات 
كدهاي دستوري به سمت استفاده از اپليكيشن 
را ب��ه دلي��ل محدودي��ت USSD ندانس��ت و 
گف��ت: اين رون��د تكنولوژي اس��ت ك��ه همه 
سرويس ها به س��مت اپليكيشن درحال حركت 
هس��تند و در اين زمين��ه محدوديتي براي اين 

سرويس دهنده ها ايجاد نشده است. 
 گفتن��ي اس��ت پرداخت از طري��ق كدهاي 
دس��توري روزانه حدود ۷۰ ميليون تراكنش را 
رق��م مي زند و حدود ۴۰ ميلي��ون نفر از طريق 
اين سرويس، تراكنش زير ۴۰ هزار تومان دارند. 

ديلي ميل|
ش��ركت TSMC به عن��وان يكي از 
بزرگ ترين توليدكنندگان تراشه در جهان 
قصد دارد از اين پس به عرصه توليد تراشه 

براي ارزهاي مجازي پا بگذارد. 
از  اس��تقبال  مي��زان  ك��ه  آنج��ا  از 
گوش��ي هاي هوشمند در جهان به ميزان 
قابل توجهي كاهش داشته است، شركت 

TSMC به عنوان يكي از تراشه سازان بزرگ جهان، تصميم گرفته وارد عرصه توليد تراشه 
براي دستگاه هاي استخراج ارزهاي ديجيتالي شود. 

از آنجا كه اين روزها تب استخراج ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده در كشورهاي مختلف 
جهان باال گرفته اس��ت، كاربران و هكرهاي بسياري نيز از ابررايانه هايي كه پردازنده و كارت 
گرافيك هاي بسيار قدرتمندي دارند، براي استخراج و ماينينگ ارزهاي مجازي استفاده و در 

اين طريق هم درآمدهاي هنگفتي را كسب مي كنند. 
با توجه به آنكه استخراج و ماينينگ ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده توسط دستگاه هاي 
الكترونيكي موجود كار بسيار دشواري است و با تراشه پردازنده هاي معمولي به كاربرده شده 
در رايانه و گوشي هاي عادي، قابل اجرا نيست و درصورتي كه كاربران با تراشه هاي نه چندان 
قدرتمند دس��تگاه هاي خود اقدام به اس��تخراج اين ارزهاي مجازي كنند، دستگاه موردنظر 

به شدت داغ كرده و پردازنده آن از كار خواهد افتاد. 
بنابراين يكي از راه هاي افزايش درآمد ش��ركت هاي توليدكننده تراش��ه، مي تواند توليد 
تراش��ه پردازنده هاي مخصوص بيت كوين ماينينگ به ش��مار رود تا تقريب��ا بتوانند از بازار 
راكد و بي تالطم گوش��ي هاي هوش��مند جان سالم به در ببرند. س��ي سي وي - مديرعامل 
شركت TSMC - در اين خصوص عنوان كرده است: ميزان رشد فروش شركت ما در سال 
ج��اري ۲۰۱۸ مي��الدي تك رقمي بوده و از پيش بيني هاي ما ۱۰ درصد كمتر بوده اس��ت. 
برآورد مي شود با ورود به صنعت توليد تراشه هاي اختصاصي براي دستگاه هاي استخراج ارز 
 TSMC مجازي، سودآوري و درآمد قابل مالحظه يي نصيب شركت ما خواهد شد. شركت
يك شركت تايواني است كه در زمينه توليد تراشه مخصوص گوشي هاي آيفون اپل فعاليت 

مي كند و حاال نيز اعالم كرده كه قصد ورود به صنعت ارزهاي ديجيتالي را دارد. 

جي اس ام آرنا|
 گفته مي ش��ود شركت تايواني اچ تي 
سي )HTC( مي خواهد بازار گوشي هاي 
هوشمند در هند را كه يكي از بزرگ ترين 
بازارهاي ف��روش محصوالت تكنولوژي و 

موبايل محسوب مي شود، ترك كند. 
ش��ركت تايوان��ي اچ تي س��ي كه در 
چند سال اخير با بحران و فشارهاي مالي 

بسياري دست و پنجه نرم مي كند، حاال به نظر مي رسد كه مي خواهد بازار كشور هند را براي 
هميشه كنار بگذارد و فعاليت هاي خود را بطور قابل توجهي كاهش دهد. 

به نظر مي رس��د اوضاع براي ش��ركت اچ تي سي تايواني كه چند سال پيش از غول هاي 
تكنولوژي موفق و بزرگ ترين شركت هاي توليدكننده موبايل بود، اصال خوب پيش نمي رود و 

وضعيت آن رو به وخامت گزارش شده است. 
طبق تازه ترين گزارش ها، ش��ركت اچ تي س��ي به تازگي مجبور شده است ۱۵۰۰ كارگر 
مش��غول در كارخانه اچ تي س��ي در تايوان را اخراج كند و اين بدان معناست كه اچ تي سي 

تقريبا يك چهارم نيروهاي خود در جهان را تعديل و به بيرون رانده است. 
به تازگي گزارشي كه اكونوميك تايمز منتشر كرده نشان مي دهد كه مقامات بلندپايه اين 
شركت تايواني تصميم گرفته اند براي هميشه بازار هند را به فراموشي بسپارند كه اين امر به 
وضوح نش��ان مي دهد كه اچ تي سي به صورت غيررسمي و چراغ خاموش ورشكستگي خود 
را اعالم كرده است چراكه بازارهاي فروش هند و چين همواره براي شركت هاي توليدكننده 
موبايل و محصوالت تكنولوژي از اهميت خاص و بس��زايي برخوردار است. سال قبل بدترين 
 س��ال تج��اري و اقتصادي براي اچ تي س��ي ب��ود چراكه متحمل يك ض��رر و زيان معادل
۵۸۰ ميليون دالري ش��ده بود. اما اين شركت با هدف گذاري هاي بلندمدت و سرمايه گذاري 
روي فناوري هاي نوين و نوظهور همچون واقعيت افزوده و مجازي تصميم گرفته است كه به 

مرور شركتش را از خطر ورشكستگي و از هم گسستگي برهاند. 
با همه اين تفاسير، بحران مالي و عدم محبوبيت گوشي هاي ساخت برند اچ تي سي در 
بازارهاي جهاني همچنان گريبانگير اين ش��ركت تايواني است و به نظر نمي رسد كمك هاي 

مالي و مهندسان از سوي گوگل نيز كمك چندان زيادي كرده باشد. 

هكرنيوز|
بناب��ر تازه تري��ن آماره��ا، هكره��ا 
توانس��ته اند با هك و حمله سايبري به 
بزرگ ترين شركت بهداشتي و درماني 
سنگاپور، اطالعات بيش از ۱.۵ميليون 

بيمار را به سرقت ببرند. 
ب��ه نظ��ر مي رس��د هك و س��رقت 
در  بيم��اران  پزش��كي  اطالع��ات 

بيمارستان ها و مراكز حساس پزشكي رو به افزايش است چراكه در گوشه و كنار جهان 
به خصوص در يك س��ال گذشته، شاهد حمالت سايبري مش��ابه زيادي بوده ايم كه از 
بزرگ ترين حمالت س��ايبري اينچنيني مي توان به حمالت به مراكز درماني و بهداشت 

انگلستان و اوكالهاماي اياالت متحده امريكا اشاره كرد. 
اما حاال گزارش هايي منتش��ر شده كه نش��ان مي دهد بزرگ ترين مركز بهداشتي و 
درماني س��نگاپور موسوم به »س��ينگ هلث« )SingHealth( تحت تاثير يك حمله 
س��ايبري قرار گرفته و اطالعات بيش از ۱.۵ ميليون بيماري را كه در اين مركز پرونده 
داش��تند، به س��رقت برده اند. اين حمله سايبري آن دس��ته از بيماراني را كه حد فاصل 
ماه مه ۲۰۱۵ تا ژوئيه ۲۰۱۸ به اين مراكز بيمارس��تاني مراجعه كرده و پرونده تشكيل 
داده اند، تحت تاثير قرار داده اس��ت. البته پژوهش��گران فعال در حوزه امنيت س��ايبري 
پيش��تر درباره حمالت سايبري گس��ترده به مراكز درماني، بيمارستاني و كلينيك هاي 
بخش سالمت و بهداشت تمامي كشورها در جهان هشدارهاي جدي داده بودند كه بايد 
هرچه زودتر اقدامات پيشگيرانه يي را درباره مقابله با آسيب پذيري در برابر اين حمالت 
س��ايبري پيش��رفته و خطرناك اتخاذ كرده و انجام دهند چراكه در غير اين صورت، به 
احتمال خيلي زياد هدف اين هكرها قرار خواهند گرفت و متحمل هزينه هاي هنگفت و 

خسارات جبران ناپذيري خواهند شد. 
اما با توجه به افزايش روزافزون حمالت س��ايبري از سوي هكرها، كشورهاي زيادي 
در سراسر جهان هدف اينگونه حمالت قرار گرفته اند و آسيب ها و خساراتي را متحمل 
شده اند. بر اساس گزارش هاي منتشر شده، آمار حمالت سايبري و هك در سال گذشته 

۲۰۱۷، به اوج خود رسيده است. 

ورود غول تراشه سازي به حوزه ارزهاي ديجيتالي حمله سايبري به بزرگ ترين مركز درماني سنگاپور»اچ تي سي« بازار گوشي هاي هوشمند را ترك مي كند

رويداد سايبربازار

ايرنا|
ام��روزه اس��تفاده از ه��وش مصنوعي در تم��ام عرصه ها به 
كمك انس��ان آمده است تا با توجه به فناوري و پيش بيني هاي 
موجودي كه مي تواند در تمام عرصه ها داش��ته باشد مشكالت 
را در بخش ه��اي مختلف مرتفع كند. از همين رو اس��تارتاپ ها 
 GIS ،ب��ه اين حوزه ورود كرده اند. اس��تفاده از هوش مصنوعي
و س��اير فناوري هاي مدرن ك��ه امروزه در دنيا متداول اس��ت، 
مي توان��د تصميمات را به س��وي تصميمات هوش��مند و بدون 

هيجان و احساسات كاذب رهنمون كند. 
عليرض��ا ذوالفقاري با اش��اره ب��ه راه ان��دازي پلتفرم هوش 
مصنوع��ي در بازار مس��كن گفت: اي��ن نرم افزار با اس��تفاده از 
 Augmented Reality Web Mapping و  تكنول��وژي 
طراحي و اجرا ش��ده اس��ت. وي افزود:  اين سامانه هوشمند در 
بستر آنالين اقدام به تحليل در بازار مي كند. با كمك اين سامانه 
و ارائه كدپستي كاربران مي تواند ويژگي هايي از قبيل مساحت، 
موقعيت، سن بنا، تغييرات بازار در سطح محله و قيمت امالك 

مشابه، به صورت آنالين و با دقت باال محاسبه كنند. 
بنيانگ��ذار اي��ن اس��تارتاپ هوش��مند ادام��ه داد: از هوش 
مصنوعي در مدل هاي محاسباتي و يادگيري استفاده شده است 
ت��ا مجموعه يي از داده ها و اطالعات ارزش��مند را در دس��ترس 

كاربران قرار دهد. با اس��تفاده از اطالعات و ابزارهاي س��ودمند 
اين سامانه، مي توان پيش بيني صحيحي از وضعيت بازار داشته 

و ريسك معامالت را نيز كاهش داد. 
مديرعامل اس��تارتاپ كيليد ادامه داد: كيليد همچنين براي 
نخستين بار، شاخص قيمت مسكن را با كمك روش هاي آماري 
و اقتصادس��نجي پيچيده محاس��به كرده و ش��اخص كيليد را 
در اختيار كاربران خود قرار داده اس��ت. اين ش��اخص برمبناي 
جديدترين تحقيقات اقتصاد مس��كن محاس��به ش��ده است و 

تغييرات و رفتار بازار را به درستي تحليل مي كند. 
وي اف��زود: : در كن��ار ه��وش مصنوعي كه براي نخس��تين 
بار توس��ط اين س��امانه به كار گرفته ش��ده، امكان استفاده از 
تكنولوژي Web Mapping و Augmented Reality نيز 

در اپليكيشن آن، گنجانده شده است. 
وي ب��ا بيان اينكه طبق قانون انتش��ار و دسترس��ي آزاد به 
اطالعات مصوب ششم بهمن ماه ۱۳۸۷، هر شخص ايراني حق 
دسترسي به اطالعات عمومي را دارد، مگر آنكه قانون منع كرده 
باش��د، گفت: اطالعات مربوط به معامالت امالك بدون افشاي 
اطالعات طرفين معامله، مصداق اطالعات عمومي ذكر شده در 
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات بوده و كليه شهروندان 

ايراني حق دسترسي به آن را دارند. 

تك كرانچ|
بر اساس اعالم موسسه و سايت App Annie منتشر كرده 
است، كاربران گوشي هاي هوشمند در طول مدت زمان برگزاري 
بازي هاي جام جهاني ۲۰۱۸ روسيه، ركورد تازه يي را در خريد و 

دانلود اپليكيشن به ثبت رساندند. 
 از آنجا كه جام جهاني فوتبال همواره يكي از هيجان انگيزترين 
و شگفتانگيزترين اتفاقاتي است كه در دنياي امروزه رخ مي دهد 
و نظر و توجه طرفداران فوتبالي بس��ياري را از سراس��ر جهان 
ب��ه خود جلب مي كند، اين بار توانس��ت رك��ورد دانلود و خريد 
اپليكيشن از فروشگاه هاي آنالين و اينترنتي همچون اپ استور 

اپل و پلي استور گوگل را جابه جا كند. 
البته با وجود اينكه دانلود اپليكيشن هاي موبايلي در سه ماهه 
دوم سال جاري ۲۰۱۸ ميالدي توانست ركورد جديدي را ثبت 
كند، اما همچنان فهرس��ت پرطرفدارترين اپليكيشن ها تقريبا 

بدون هيچ تغيير محسوسي بر سر جاي خود باقي ماند. 
طبق آماري كه موسس��ه و سايت App Annie به تازگي 
منتش��ر كرده اس��ت، مي توان دريافت كه كاربران گوشي هاي 
مبتني بر سيستم عامل اندرويد و iOS، در مجموع در اين مدت 
زمان ۲۸. ۴ ميليارد اپليكيش��ن دانل��ود كرده اند كه اين ميزان 
در مقايس��ه با مدت زمان مشابه سال گذشته، يك افزايش ۱۵ 

درصدي را تجربه كرده اس��ت. اين آمار كه شامل آپديت نصب 
مجدد برنامه نمي ش��ود، مي تواند عدد بسيار بااليي براي نصب 
و دانلود برنامه هاي كامال جديد از س��وي كاربارن موبايل باشد. 
همچنين طبق اين گزارش ها، ميزان خريدهاي درون برنامه يي 
كاربران نيز نس��بت به سال گذشته ۲۰ درصد افزايش داشته و 

به مجموع ۱۸.۵ ميليارد دالر در سراسر جهان رسيده است. 
اين اعداد و ارقام مي تواند ركورد درآمد ۱۸.۴ ميليارد دالري 
و همچنين تعداد دانلودهاي ۲۷.۵ ميليارد بار در س��ال گذشته 
را بشكند كه در نوع خود بي نظير بوده است. البته اين موسسه 
تاكي��د كرده اس��ت كه اكثر اي��ن دانلودها مربوط ب��ه كاربران 
اندرويدي بوده اس��ت ك��ه موفقيت گوگل پلي اس��تور در اين 
زمينه بيشتر مرهون كاربران اهل هند، اندونزي، اياالت متحده 
امريكا، روسيه و عربستان سعودي بوده است و تحليلگران بر اين 
باورند كه بيش��تر تحت تاثير دانلودهاي مربوط به جام جهاني 
۲۰۱۸ روسيه بوده است. اپليكيشن هايي كه در فروشگاه گوگل 
پلي اس��تور دانلود ش��ده اند، از زيرمجموعه بازي، پخش كننده، 
ويرايش��گرهاي عكس و ويدي��و و اپليكيش��ن هاي پيش بيني 
مس��ابقات و تماش��اي آنالين بازي هاي فوتبال بوده اند. در اپ 
استور نيز اپليكيش��ن هاي مالي، مس��افرت و ورزشي در ميان 
پرطرفدارترين برنامه هاي دانلود شده در اين بازه زماني بوده اند. 

دانلود اپليكيشن در جام جهاني ۲۰۱۸ روسيه ركورد زداستفاده از هوش مصنوعي در تحليل بازار مسكن

دريچهفراسو
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چهره هاي استاني

 شفافيت  مالي
سرلوحه فعاليت هاي سايپا است

مديرعامل گروه خودروس��ازي س��ايپا در جريان 
برگ��زاري مجمع عمومي عادي س��االنه گفت: بناي 
گروه س��ايپا بر ش��فافيت اس��ت و هرگز از موضوع 
شفافيت فاصله نخواهد گرفت.  محسن جهرودي با 
بيان مطلب فوق افزود: تنها از طريق توليد به دنبال 
ارتقاي كارنامه فعاليت مالي و اقتصادي خود هستيم.  
به گفته جهرودي از ابتداي سال جاري ستاد تدابير 
ويژه در سايپا تشكيل شده و براي مقابله با تحريم ها 
برنامه ريزي هاي الزم صورت گرفته است. جهرودي 
ادام��ه داد: ما ب��ا برنامه ريزي به مقابل��ه با تحريم ها 
خواهي��م رفت و در اين خصوص تا پايان س��ال مواد 
و قطعات CKD و س��اير مايحت��اج توليدي خود را 
فراهم كرده ايم.  او درباره سهام سايپا و فعاليت هاي 
بورس��ي اين شركت افزود: سهام سايپا ارزش واقعي 
خ��ود را پيدا خواهد كرد و اين گروه به دنبال حفظ 
منافع صاحبان سهام و متقاضيان خريد سهام سايپا 
اس��ت.  مديرعامل گروه خودروس��ازي سايپاگفت: 
س��هام سايپا ارزش واقعي خود را پيدا خواهد كرد و 

جايگاه اصلي خود را به دست خواهد آورد.

آغاز مجمع عمومي عادي 
ساالنه سهام ايران خودرو 

مجم��ع عمومي عادي س��االنه صاحبان س��هام 
ايران خودرو براي س��ال مالي منتهي به 29 اسفند 
96ب��ا بيش از 84 درصد س��هامداران اين ش��ركت 
در محل س��الن اجتماعات س��اپكو آغاز شد. مجمع 
عموم��ي صاحبان س��هام ايران خودرو به رياس��ت 
محمدرضا فيض بخش و با دس��تور جلسه استماع 
گ��زارش عملك��رد هيات مدي��ره و ب��ازرس قانوني، 
تصويب صورت هاي مالي سال منتها به 96/12/29، 
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني و انتخاب روزنامه 
كثيراالنتش��ار آغاز شد.  بهاره سلخي دبير مجمع و 
علي عسگري و علي شيخي به عنوان ناظرين مجمع 
و نماينده س��ازمان بورس و اوراق بهادر و حسابرسي 

در جايگاه حضور دارند.

 مصدوميت 40 نفر در زلزله كرمانشاه؛ كرمانشاه| 
زلزله 5.9 ريش��تري تازه آباد كرمانش��اه را لرزاند. در پي 
واقعه رخ داده فردي فوت نش��ده اس��ت اما متاسفانه تا 
به حال 40 نفر مصدوم و تعدادي از واحدهاي مسكوني 
تخريب شده اند. استاندار كرمانشاه با اشاره به زلزله 5.9 
ريشتري ش��هر تازه آباد، گفت: همه دستگاه ها در آماده 
باش هس��تند و همه چيز تحت كنترل است.  هوشنگ 
بازوند اظه��ار كرد: در حال حاض��ر در راه مناطق زلزله 
زده هس��تيم و طبق گزارش رس��يده اين زلزله تاكنون 

40مصدوم داشته كه عمدتا سرپايي مداوا شده اند. 
 شركت پتروشيمي شازند ميزبان دوره آموزشي 
كارشناس�ان محيط زيس�ت؛ اراك| دوره آموزشي با 
عنوان »نح��وه پايش آالينده هاي خروج��ي دودكش ها 
مطابق با آخرين روش هاي اس��تاندارد موجود« با حضور 
خانم انصاري مديركل دفتر پايش فراگير سازمان حفاظت 
محيط زيست كشور، ميرزايي مديركل سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت اس��تان مركزي و كارشناس��ان محيط 
زيست، روس��اي ادارات نظارت و پايش و روساي ادارات 
آزمايشگاه هاي محيط زيس��ت سراسر كشور به ميزباني 
ش��ركت پتروشيمي ش��ازند در محل س��الن كنفرانس 
مجتمع برگزار شد.  در ابتداي اين جلسه ميرزايي هدف 
از برگزاري اين دوره آموزشي را هم افزايي بيشتر و آشنايي 
ب��ا نحوه پايش آالينده هاي خروجي دودكش ها مطابق با 

آخرين روش هاي استاندارد موجود عنوان كرد.
 پوش�ش ۱00 درص�دي تلفن ثاب�ت و همراه در 
شهرهاي اس�تان مركزي؛ اراك| مدير تجاري و امور 
مشتركان مخابرات استان مركزي گفت: يكي از معضالت 
دس��تگاه هاي خدماتي بحث الوصولي مش��تركان بوده 
هرچن��د محدوديتي در ارائه خدم��ات ايجاد نكرده ولي 
وصول به موقع س��بب بهبود خدمات مي شود. عليرضا 
فرهادي در مراس��م قرعه كش��ي مرحله چه��ارم وصول 
مطالبات تلفن همراه استان مركزي، بااشاره بر ضرورت 
همكاري مشتركين در پرداخت مطالبات اداره مخابرات 
اظهارداش��ت: با توج��ه به تغيي��رات تكنولوژي صنعت 
مخابرات و آي تي هر پنج س��ال يك بار شاهد تغييراتي 
در ساختار تكنولوژي صنعت مخابرات هستيم بنابراين 
ب��راي تامين و تجهيزات جديد نيازمند س��رمايه گذاري 
س��نگيني هس��تيم و اين مهم جز با وصول مطالبات به 

موقع مشتركين امكان پذير نخواهد بود. 
 ض�رورت اص�اح الگ�وي مص�رف آب خانگي؛  
اصفه�ان| مديرعام��ل ش��ركت آب و فاضالب اس��تان 
اصفه��ان در نشس��تي كه با مديران ارش��د شهرس��تان 
اردستان پيرامون تغيير س��بك زندگي با رويكرد صرف 
بهينه داش��تند گف��ت: هم اكنون مصرف س��رانه آب در 
اصفه��ان 154 ليت��ر در ش��بانه روز اس��ت در حالي كه 
اس��تاندارد جهاني آن 110 ليتر در شبانه روز است پس 
مي طلبد با تغيير س��بك زندگي، آب را درس��ت مصرف 
كنيم.  هاش��م اميني با اشاره به اقداماتي كه در راستاي 
مديريت مصرف در دس��تور كار ق��رار گرفت اعالم كرد: 
در يازده س��ال گذشته با اقداماتي كه در زمينه مديريت 
مصرف اعمال گرديد سرانه مصرف از 189 ليتر در شبانه 
روز به 154 ليتر در سال 96 كاهش يافت.  او اعالم كرد: 
بيش از يك دهه از وقوع خشكس��الي در كشور مي گذرد 
به طوريكه هم اكنون درمرحله تنش آبي قرار داريم كه در 
آن منابع آبي موجود براي تامين آب يك شهر، شهرستان 

يا روستا كمتر از آب مورد نياز در اوج مصرف است. 

ويژه

اخبارشهرستانها

تعادل داليل اصلي نوسانات قيمتي در كشور را بررسي مي كند

ريشه گراني هاي اخير

شعارهاي دوپهلو تيشه به ريشه صنعت خودروسازي مي زند

گروه بنگاه ها|
عامل اصل��ي گراني هاي اخير در كش��ورمان 
كدام فرد يا سازمان است؟ اين پرسشي است كه 
پاس��خگويي به آن بيش��تر از هر موضوع ديگري 
اهميت پيدا كرده اس��ت؛ س��وژه يي كه از مردم 
كوچ��ه و بازار در مراودات روزانه تا اهالي اقتصاد 
و تولي��د در محافل تخصصي مش��غول ارزيابي و 
تحليل آن هس��تند و پاس��خ هاي متفاوتي به آن 

مي دهند. 
برخي در پاس��خ به اين پرس��ش دولت را به 
دليل نظام سياس��ت گذاري و تصميم س��ازي كه 
در پي��ش گرفته اس��ت متهم اصل��ي گراني هاي 
اخي��ر مي دانند؛ برخي ديگ��ر نمايندگان مجلس 
را به عنوان تعيين كننده نقش��ه راه كش��ور مقصر 
مي دانن��د و برخ��ي ت��وپ گراني ه��ا را به زمين 
دس��تگاه قضا مي اندازند كه نتوانسته امنيت الزم 

را در فضاي اقتصادي كشور ايجاد كنند. 
گروهي ديگر انگشت اتهام را به سمت دالل ها 
و واس��طه هاي اقتصادي نشانه مي گيرند و برخي 
از تحليلگ��ران رفتار اقتصادي غل��ط مردم را به 
عنوان ريش��ه اصلي مش��كالت اقتصادي كش��ور 
ارزيابي مي كنند و براي برون رفت از اين ش��رايط 
نسخه مي پيچند. اما در ميان اين اظهارنظرهاي 
متفاوت و در برخي موارد متضاد مشاور اقتصادي 
و برنامه ريزي اتاق اصناف ايران معتقد اس��ت كه 
در كنار عوامل اثر گذار ديگر رفتارهاي اقتصادي 
برخ��ي توليدكنن��دگان و واردكنن��دگان نيز در 

گراني هاي اخير تاثيرگذار بوده است. 
 مجتبايي با اشاره به رفتارهاي غلط اقتصادي 
مي گوي��د: كه حتي اگر نرخ هاي جهاني يك كاال 
نيز نسبت به گذشته افزايش يافته باشد به قدري 
نيست كه در بازار ايران اتفاق مي افتد و بررسي ها 
نش��ان مي دهد كه گراني كنون��ي در بازار عمدتا 
ناش��ي از تخلفات توليدكنندگان و واردكنندگان 

اين كاالها و محصوالت است. 

 ردپاي گراني ها
در پي گراني و گرانفروش��ي ماه هاي اخير در 
ب��ازار بس��ياري از كاالها و خدم��ات كه به گفته 
برخي از صاحبان صنوف و كارشناس��ان ناشي از 
عواملي چ��ون افرايش نرخ هاي جهاني و افزايش 
نرخ ارز اس��ت، محمدباق��ر مجتبايي در اين باره 
به ايس��نا گفت: گران��ي موجود در ب��ازار عمدتا 
ناش��ي از تخلفات توليدكنندگان و واردكنندگان 
اين كاالها و محصوالت اس��ت، چرا كه حتي اگر 
قيمت هاي جهاني نيز بيشتر شده باشد، شدت و 

حدت آنها ب��ه اندازه يي كه در بازار داخلي اتفاق 
مي افتد، نيس��ت. در اين زمينه اتاق اصناف ايران 
و شهرس��تان هاي مختل��ف گزارش��ات متعددي 
در ح��وزه كاالهاي مختل��ف از جمل��ه لبنيات، 
سيگار و... به سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان و سازمان تعزيرات حكومتي داده 
ك��ه هم اكنون پرونده ها در حال بررس��ي در اين 

دستگاه هاي نظارتي است. 
او اف��زود: در بررس��ي هاي ص��ورت گرفته و 
جلس��ات برگزار شده با مس��ووالن دولت، به اين 
نتيجه رس��يديم ك��ه بين گراني و گرانفروش��ي 
تف��اوت وج��ود دارد. به اين معني ك��ه اگر يك 
بنگاه بيش از س��ود مج��از خود براي فروش يك 
كاال ي��ا خدمت پ��ول از م��ردم دريافت مي كند، 
گرانفروشي كرده اس��ت و در واحد بازرسي اتاق 
اصن��اف ايران و با هم��كاري س��ازمان تعزيرات 
حكومتي با اينگونه تخلفات كه تعداد آنها نيز كم 
اس��ت، برخورد مي كنيم اما اگر يك واحد صنفي 
بنكدار يا خرده فروش از توليدكننده يا واردكننده 
كااليي را خريداري مي كند كه گران تر از دفعات 
قبلي اس��ت و مجبور مي شود سود منطقي خود 
را روي قيم��ت افزايش يافته هم محاس��به كند 
در اين ش��رايط ش��اهد پديده گراني هستيم اين 
در حالي اس��ت كه مردم عمدت��ا تصور مي كنند 
واحد صنفي مرتكب گرانفروش��ي شده در حالي 
كه بازرس��ي ها و بررسي ها نشان دهنده اين است 
ك��ه چنين اتفاقي نيفتاده و اكثر اصناف با پديده 

گراني مواجه هستند تا گرانفروشي. 

 زنجيره  ارزش آفريني
مش��اور اقتصادي و برنامه ري��زي اتاق اصناف 
ايران ادامه داد: در توليد نيز اگر يك بخش و عده 
اندك��ي از آنها را به عن��وان متخلف و گرانفروش 
كن��ار بگذاريم كه س��ازمان حمايت و س��ازمان 
تعزيرات حكومتي حتما با آنها برخورد مي كنند، 
عم��ده توليدكنندگان تابع تامين مواد اوليه و در 
واق��ع حلقه قبل از خود هس��تند چرا كه اقتصاد 
يك زنجيره ارزش سيستماتيك و پوياست كه در 
هر حلقه يي از آن اتفاق بيفتد، حلقه هاي وابسته 

نيز متاثر خواهند شد. 
تاكي��د ك��رد: در ح��ال حاض��ر  مجتباي��ي 
دولتمردان حساس تر شده اند تا براي حل مسائل 
تخصي��ص ارز و نظ��ارت ب��ر عرض��ه محصوالت 
توليدي بنگاه هاي بزرگ از مشاركت اتاق اصناف 
ايران و شهرستان ها بهتر استفاده كنند بنابراين 
اتاق هاي اصناف سراس��ر كش��ور ورود بيشتري 

ب��ر فرآيند قيمت گ��ذاري و مديري��ت و نظارت 
بر توزي��ع و عرضه كااله��ا پيدا كرده ان��د. البته 
اتاق اصناف نقش��ي در قيمت گذاري محصوالت 
توليدي و نظ��ام فروش آنها ندارد اما پس از آنها 
كه كااليشان به عمده فروش ها و خرده فروش ها 
فروختن��د، ات��اق اصن��اف ورود پي��دا مي كند و 
نظارت و بازرس��ي اتاق اصناف بر پديده گراني و 

گرانفروشي معنا پيدا مي كند. 
او درباره اين سوال كه واحدهاي صنفي بسياري 
مانند فروشندگان تلفن همراه مرتكب گران فروشي 
غيرمنطقي و نجومي ش��ده اند در حالي كه از سويي 
از ارز دولتي براي واردات موبايل اس��تفاده شده و از 
س��وي ديگر با وجود پيگيري مردم از طريق سامانه 
124 و ديگر دس��تگاه هاي نظارتي كاري براي آنها 
انجام نش��ده اس��ت، توضيح داد كه در حال حاضر 
س��ازمان حمايت همه واردكنندگان را وادار به ثبت 
كاالي وارداتي، درج اطالعات مربوط به قيمت كاال و 
واسطه يي كه تلفن همراه را به او مي فروشند، كرده 
اس��ت و هر قدر اين بخش ش��فاف تر ش��ود و نظام 
فروش شبكه توزيع مشخص تر شود، مي توان اميدوار 
بود كه بازار س��اماندهي بهتري پي��دا خواهد كرد و 

برخورد با گرانفروشي قاطعيت پيدا خواهد كرد. 

 اهميت شفافيت در بهبود شاخص ها
مش��اور اقتصادي و برنامه ري��زي اتاق اصناف 
ايران با بيان اينكه ش��فافيت س��بب مي شود تا 
ديگر حلقه ه��اي دخيل در ب��ازار يك محصول 
ج��رات تخلف را به خ��ود ندهند، اف��زود: قطعا 

گرانفروش��ي و گران��ي در بازار وج��ود دارد اما 
عوام��ل متع��ددي در ايج��اد اين پدي��ده نقش 
دارن��د و امروز كه دولت مصمم ش��ده تا اصالح 
و شفاف س��ازي بازار را در دس��تور كار خود قرار 
داده است، اميد بيش��تري به آينده وجود دارد. 
مجتبايي گفت: بر اس��اس تقسيم بندي وظايفي 
ك��ه ب��ا س��ازمان حماي��ت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان انج��ام داده ايم، نظارت بر صنايع 
و توليدكنندگان بزرگ بر عهده سازمان حمايت 
ب��وده و ش��بكه توزي��ع و عرضه بر عه��ده اتاق 
اصناف ايران اس��ت و كاالهايي مانند لبنيات و... 
در تقس��يم بندي نخس��ت قرار مي گيرند اما اگر 
سوپرماركت ها كااليي را گران تر از آن چيزي كه 
بايد، بفروشند، با آنها به شدت برخورد مي شود. 

 ردپاي تصميم سازان در گراني ها
در ش��رايطي ك��ه مجتبايي رفت��ار اقتصادي 
برخ��ي فعاالن اقتص��ادي و صنف��ي را در ايجاد 
موج گراني ها در كشور تاثيرگذار مي داند؛ مهدي 
پازوك��ي از منظ��ر ديگري به اين پرس��ش ورود 
مي كند و نظام تصميم س��ازي كش��ور را در اين 

زمينه اثرگذار مي داند. 
اين كارش��ناس اقتص��ادي در رابطه با اوضاع 
و  مقام��ات  مي گوي��د:  گراني ه��ا  و  اقتص��ادي 
تصميم گي��ران نظام كالن اقتص��ادي، اجتماعي 
و فرهنگي كش��ور بايد با مديري��ت بخردانه و با 
اس��تفاده از نظام تدبير و مديريت كارآمد به حل 

و فصل مشكالت و معضالت بپردازند. 

او عام��ل اصل��ي گران��ي در اقتص��اد ايران را 
حجم فزاينده نقدينگي دانس��ت و افزود: بخشي 
از اين گراني ها از اين نش��ات گرفته كه نقدينگي 
در اختيار عده يي خاص از جمله موسس��ات غير 

متشكل پولي است. 
پازوك��ي ادامه داد: همانطور كه رييس جمهور 
محترم هنگام تقديم اليحه بودجه 97 به مجلس 
ش��وراي اس��المي اظه��ار داش��تند، 25 درصد 
نقدينگي در دس��ت برخي موسس��ات است. سه 
ق��وه مجريه، قضايي��ه و مقننه با سياس��ت هاي 
بخردان��ه بايد نقدينگي را به س��مت فعاليت هاي 
توليدي سوق دهند و فضاي كسب و كار مناسب 

را ايجاد كنند. 
پازوك��ي ب��ا بي��ان اينك��ه اقتصاد م��ا ازعدم 
ش��فافيت رنج مي برد، تصريح كرد: اخيرا ادعايي 
مبني بر هك شدن سايت وزارت صنعت و معدن 
مطرح ش��د. اين موضوع نشانگر اين است كه ما 
با افراد خطرناكي در ارتباط هس��تيم. كساني كه 
از طريق قاچاق مواد مخ��در، اقتصاد زيرزميني، 
رشوه و فساد پول هاي كثيف به دست مي آورند، 
سعي دارند پول هاي كثيف را از طريق موسسات 

مالي به پول تميز تبديل كنند. 
او ب��ا تاكيد بر اينكه نمايندگان بايد از مبارزه 
با فس��اد دفاع كنند، گفت: طرز تفكري كه اجازه 
پيوس��تن م��ا ب��ه FATF را نمي دهد، بس��يار 
خطرناك براي اقتصاد ملي و س��رمايه گذاري در 
اقتصاد است كه زمينه را براي افزايش قيمت ها و 

اقتصاد رانتي فراهم مي كند. 

چهار سال پيش كمپيني با نام »نخريدن خودرو 
صفر« باعث شد براي مدتي به صنعت خودروسازي 
كشورمان و س��اير صنايع وابسته به آن لطمه وارد 
شود و خودروسازان خارجي بتوانند روي اين موج 

سوار شده و از اين فرصت منتفع شوند. سرانجام اين 
كمپين با برنامه ريزي اصولي خودروسازان داخلي به 
شكس��ت انجاميد. حاال در سال 97 و در شرايطي 
كه صنعت خودروسازي و قطعه سازي با مشكالت 

متعددي دس��ت و پنجه نرم مي كن��د، زمزمه هاي 
تصميمات احساسي مشابه 4 سال پيش به گوش 
مي رس��د و استفاده ابزاري از اين موارد در تبليغات 
شركت ها، مي تواند در شرايط حساس كنوني تيشه 

به ريشه دومين صنعت بزرگ كشور بزند. 
ش��ركت ايرانس��ل به عنوان يكي از اپراتورهاي 
تلفن همراه از ش��عار »فعال ماش��ين نخريد، سيم 
كارت بخري��د« در تبليغات خود اس��تفاده كرده. 
شعاري كه مي تواند شائبه هايي در چنين شرايطي 
ايحاد كند. در همين راس��تا، مجتبي نظري معاون 
ارتباط��ات گروه خودروس��ازي س��ايپا ب��ه معاون 
بازاريابي ش��ركت ايرانس��ل نامه يي ارسال كرده تا 
در اسرع وقت از ترويج چنين شعارهايي در سطح 

كشور جلوگيري شود. 
ب��ه گزارش »تع��ادل« به نقل از ج��وان خودرو 
خودروس��ازان داخلي اين روزها روزگار س��ختي را 
سپري مي كنند. از كمبود قطعات خودروهايي كه 
به صورت CKD در خطوط خودروس��ازان توليد 
مي ش��وند گرفته تا نوس��انات غير قابل پيش بيني 
قيمت ارز در بازار، همه دست به دست هم داده اند 
تا قيمت گذاري خودرو از مسير طبيعي خود خارج 
شه و مصرف كننده نهايي دچار سردرگمي شود. از 

اين رو اتخاذ تصميمات خلق الساعه هرچه بيشتر به 
اين آشفتگي در بازار دامن مي زند و در نهايت دود 

آن به چشم خريدار مي رود. 
ح��ال با اين اوضاع نه چن��دان جالب، چند روز 
قبل تيتر تبليغاتي عجيبي نظر همه را به خود جلب 
كرد: »فعال خودرو نخريد!« اين ش��عاري است كه 
ايرانسل براي جش��نواره فروش اخير خود انتخاب 
ك��رده، هرچند منظورش اين اس��ت كه مثال فعال 
خودرو نخريد، ما به ش��ما خودرو جايزه مي دهيم، 
اما اين تيتر غير حرفه يي و شبهه برانگيز در چنين 
شرايط حساسي به مصداق راه رفتن روي لبه تيغ 
است.  بازي با حساسيت هاي امروز مردمي كه حال 
خوشي از گراني ها ندارند و زدن اين تيتر نابخردانه، 
نوعي آتش زدن به دل همين مردم اس��ت. به چه 
قيم��ت براي فروش بيش��تر به ه��ر طنابي چنگ 
مي زنند؟ عواقب آن كمپين سال هاي قبل )كه خود 
جاي بحث ريشه يي دارد(، كم آسيب به خودروساز 
و مصرف كننده زد كه امروز بايد با تيتري اينچنيني 

يادي از آن را از خاك بيرون آورد؟
بازار تبليغات اپراتورهاي تلفن همراه در ايران 
داغ است. پيشرفت سريع تكنولوژي اين اپراتورها 
در ايران باعث ش��ده تا رقاب��ت ميان فعاالن اين 
عرص��ه ب��اال بگي��رد. البت��ه در اين مي��ان نبايد 
فراموش كرد كه در چنين شرايط خاصي، حفظ 
همبستگي يكي از مهم ترين اركان است. ما منكر 

تبليغات و طراحي شعارهاي رقابتي نيستيم. اما 
ش��ركت هاي اينچنين��ي مث��ل اپراتورهاي تلفن 
همراه كه بيش��ترين مخاطب را در جامعه دارند، 
بايد در اين همبس��تگي پيش��گام باشند. در اين 
رابط��ه اگر بخواهي��م مثالي عيني بي��ان كنيم، 
بايد فلش بكي داش��ته باشيم به حضور تيم ملي 
فوتب��ال كش��ورمان در رقابت هاي ج��ام جهاني 
2018.همراه اول به عنوان نخستين اپراتور تلفن 
هم��راه در ايران، با حمايت از تي��م ملي فوتبال 
كش��ورمان در اين تورنومن��ت مهم، عالوه بر قدم 
گذاش��تن در مس��ير تبليغات اصول��ي، به حفظ 
همبستگي اعضاي جامعه نيز كمك شاياني كرد. 
حاال با بدعهدي كشورهاي خارجي در توافق با 
ايران، ما بار ديگر در يك تورنمنت حساس جهاني 
مثل جام  جهاني فوتبال ق��رار گرفته ايم. اين بار هم 
باي��د با حفظ همبس��تگي بر مش��كالت داخلي و 
خارجي غلب��ه كنيم. در س��الي ك��ه »حمايت از 
كاالي ايراني« نام گذاري ش��ده، نبايد با دامن زدن 
به تصميمات غيركارشناسي و احساسي، تيشه به 
ريش��ه خودروس��ازانمان بزنيم. در انتها اميد است 
مفاهي��م اجتماعي، آسيب شناس��ي و آينده نگري 
را چاش��ني كارشناسي تبليغات خود كنيم. فاصله 
مصلحت جامعه و رفتن به ره تركس��تان، بس��يار 
ناچيز اس��ت وافتادن از چش��م جامعه خريداران از 

رگ گردن هم به برندها نزديك تر است

اصفهان| ش��هردار اصفهان گفت: 
ك��ودكان  تخصص��ي  بيمارس��تان 
امام حس��ين)ع( يك��ي از محورهاي 
گردشگري س��المت اس��ت كه بايد 
زيرس��اخت هاي آن تقوي��ت ش��ود.  
به گزارش »تعادل« قدرت اهلل نوروزي 
در حاش��يه بازدي��د از بيمارس��تان 
تخصصي كودكان امام حس��ين)ع( اظهار كرد: كار براي كودك 
و نوزاد س��رمايه گذاري بلندمدت اس��ت. نوزادي ك��ه از ابتداي 
تولد دچار بيماري مي ش��ود، مي تواند در اين بيمارستان درمان 
شده و به زندگي دوباره برگردد و تا سال ها به حيات خود ادامه 
 دهد.  او افزود: بيمارستان تخصصي كودكان امام حسين )ع( به 
دنبال توسعه اس��ت و زيرساخت هاي الزم براي توسعه آن بايد 
تقويت ش��ود و از اين جهت نيازمند حمايت است كه مديريت 
ش��هري قول مي دهد در اين زمينه به مس��ووالن بيمارس��تان 
كمك كند.  شهردار اصفهان با اشاره به اهميت ويژه بيمارستان 
تخصصي امام حس��ين )ع( تصريح كرد: گردش��گري و اهميت 
آن ش��عار هميش��گي  مديريت شهري اس��ت و به اين موضوع 
اصرار مي ورزيم. گردش��گري انواع مختلفي دارد كه يكي از آنها 
»گردش��گري سالمت« است و براس��اس بررسي هايي كه انجام 
داده ايم آمار مراجعان به اين بيمارس��تان از ش��هرهاي مختلف 
كشور و همچنين مراجعه بيماران از كشورهاي خليج فارس اين 

مكان را به محور گردشگري سالمت تبديل كرده است.

شهرداري به كمك تقويت زيرساخت هاي 
گردشگري سامت مي آيد

مازن�دران| با توجه ب��ه اهميت و 
نقش اساس��ي گاز طبيع��ي در جهت 
توسعه پايدار، حفاظت از محيط زيست 
و رفاه حال ش��هروندان جلسه بررسي 
معض��الت و مش��كالت گاز مناط��ق 
س��ه هزار شهرس��تان تنكابن با حضور 
مديرعامل شركت گاز مازندران، نماينده 
مردم تنكابن و رامس��ر در مجلس و فرمان��دار تنكابن در اداره گاز 
تنكابن برگزار شد.  در اين جلسه جعفر احمدپور مديرعامل شركت 
گاز استان مازندران گفت: درحال حاضر گازرساني به 30روستا از 
حوزه ش��هر تنكابن در حال اجرا بوده و تعداد 35 روس��تا و واحد 
صنعتي و توليدي ديگر نيز در برنامه گازرساني قرار خواهند گرفت 
و تالش داريم تا پايان س��ال 98 تمامي روس��تاهايي كه ش��رايط 
گازرس��اني را دارند از نعمت گاز بهره مند نماييم.  او تصريح كرد: 
براساس هدف گذاري هاي صورت گرفته، براي هر پروژه مدت زمان 
معيني مش��خص شده و نياز است تا با همت، تالش، پيگيري هاي 
مس��تمر و همكاري مسووالن و ساير دس��تگاه هاي ذي ربط روند 
پيش��رفت پروژه ها با تاخير مواجه نشود.   مديرعامل گاز مازندران 
با بيان اينكه در حال حاضر 92 درصد خانوار روس��تايي استان از 
نعمت گاز طبيعي بهره مندند اظهار داشت: تاكنون درسطح استان 
52 شهر، 1961 روس��تا و 1017 واحدصنعتي عمده و همچنين 
121 جايگاه CNG از نعمت گاز طبيعي برخوردار هستند ضمن 

اينكه عمليات گاز رساني به 474 روستا نيز در مرحله اجرا است.

توسعه گازرساني به روستا هاي محروم منطقه 
سه هزار تنكابن

ي�زد  عض��و زرتش��تي ش��وراي 
اسالمي شهر يزد گفت: من مخالفان 
خ��ود و اليح��ه مجمع تش��خيص 
مصلحت نظ��ام را به رعايت قانون و 

احترام به مردم دعوت مي كنم. 
سپنتا نيكنام در گفت وگو با ايسنا 
با اش��اره ب��ه غيبت 9 م��اه خود در 
ش��وراي اسالمي شهر يزد، اظهار كرد: در اين مدتي كه نبودم 

به مسائل شهر با دقت بيشتري توجه و فكر كردم. 
او، وقت گذاش��تن بيشتر براي پر كردن خأل ايجاد شده را 
يكي از مهم ترين برنامه هاي اجرايي خود در ش��وراي اسالمي 
شهر يزد دانست و افزود: در 9 ماه گذشته يك چيزي را ديدم 
و ي��ك چيز را آموخت��م؛ مهرباني مردم ايران ب��ه ويژه مردم 
اس��تان يزد را دي��دم و آموختم كه اتحاد رمز پيروزي اس��ت 
و اگ��ر مردم چيزي را بخواهند و براي آن ايس��تادگي بكنند، 
حتما به دس��ت مي آيد.  نيكنام در ادامه با اش��اره به ضرورت 
ايجاد جوي آرام براي توس��عه بيش از پيش شهر يزد، تصريح 
ك��رد: اگر ما همچنان بخواهيم اين قضيه را دنبال كنيم هيچ 
اتفاقي نخواهد افتاد به جز ضرر براي مردم يزد.  او پرداختن به 
حواشي را عاملي جدي براي عدم پيشرفت شهر يزد دانست و 
بيان كرد: از خبرنگاران و اصحاب رسانه مي خواهم بيايند و با 
كمك همديگر جو شوراي اسالمي و شهر يزد را آرام كنيم و با 

وحدت مسير توسعه دارالعباده را هموار كنيم. 

 دعوت مخالفان رأي مجمع تشخيص مصلحت
به رعايت قانون 

سيستان و بلوچستان   مديرعامل 
فاض��الب روس��تايي  و  ش��ركت آب 
سيستان و بلوچستان گفت: 21ميليارد 
توم��ان معوق��ات پيمان��كاران ط��رح 
آبرساني سيار به روستاهاي سيستان و 

بلوچستان پرداخت نشده است . 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« ب��ه نقل 
از روابط عمومي ش��ركت آب و فاضالب روس��تايي سيستان و 
بلوچس��تان، عبداالحد ريگي اظهار داش��ت: هيات دولت براي 
مواجه��ه با مش��كل خشكس��الي، از محل اعتبارات كش��وري، 
30ميليارد تومان براي سيس��تان و بلوچس��تان اختصاص داده 
است كه بدهي پيمانكاران از اين محل پرداخت مي شود .  او ادامه 
داد: از اي��ن اعتبار همچنين براي حفر و كف ش��كني چاه ها نيز 
استفاده خواهد شد . با اين اعتبار مشكل هزار و 257 روستا كه 
شامل 60هزار و 396 خانوار با 251 هزار نفر جمعيت است، رفع 
خواهد شد .  ريگي گفت: در طرح آبرساني سيار، سرانه اختصاص 
يافته براي هر نفر در شبانه روز 15 تا 20 ليتر است  كه اميدواريم 
بتوانيم مش��كل مردم را در روستا ها به زودي رفع كنيم. از پنج 
هزار و 594 روس��تاي استان، سه هزار و 24 روستا فاقد سامانه 
آب رساني و دو هزار و 570 روستا داراي سامانه است .  مديرعامل 
شركت آب و فاضالب روس��تايي استان بيان كرد: در يك هزار 
و 257 روس��تاي استان با تانكر آب رساني مي شود و روستاهاي 

جديد متقاضي آب هم به اين روستاها اضافه مي شوند. 

2۱ ميليارد تومان معوقات آبرساني سيار 
پرداخت نشده است
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اقتصاد اجتماعي12
آغاز ساعت كاري ادارات 

استان تهران از 6:30 صبح
سرپرست اداره كل روابط عمومي استانداري تهران 
از ابالغ اس��تاندار تهران براي آغاز س��اعت كاري ادارات 
اس��تان تهران از امروز س��اعت 6:30 خب��ر داد و افزود: 
س��اعت كاري ادارات در اس��تان تهران از ابتداي مرداد 
ماه تا نوزدهم مرداد ماه از ساعت 6:30 صبح خواهد بود. 
ضياء الدين صبوري درباره ابالغ اس��تاندار تهران در 
مورد س��اعت آغاز به كار در استان تهران گفت: ساعت 
كاري از ام��روز س��اعت 6:30 صبح خواه��د بود و اين 
ساعت كاري براي كل استان تهران ابالغ شده است. لذا 
ادارات شهرس��تان تهران و كليه شهرستان هاي استان 
تهران از س��اعت 6:30 صبح آغ��از به كار خواهند كرد. 
او اف��زود: تمامي دس��تگاه هاي دولتي بايد در س��اعت 
13:30 دس��تگاه هاي سرمايشي خود را خاموش كنند 
 و حتم��ا دماي محيط كار را در س��اعات فعاليت روي

25 درجه سانتيگراد تنظيم كنند. صبوري تاكيد كرد: در 
ابالغيه جديد استانداري تهران تنها تفاوت در خصوص 
ارائه خدمات در روزهاي پنج ش��نبه در شهرستان هاي 
اس��تان تهران است. در حقيقت دستگاه هاي دولتي در 
روزهاي پنج شنبه تنها در شهرستان هاي استان تهران 
جز تهران ارائه خدمات خواهند داشت. در ابالغ جديد، 
سازمان هاي خدمات رسان از موارد ذكر شده در ابالغيه 

مستثني هستند. 

وضعيت وخيم بيماران كليوي 
زلزله زده در كرمانشاه

رييس انجمن خيريه حماي��ت از بيماران كليوي با 
اش��اره به اينكه 150 بيمار كليوي در مناطق زلزله زده 
حضور دارند، گفت: دستگاه الكتروشوك مركز بهداشت 
س��رپل ذهاب هفت ماه خ��راب بود و مس��ووالن مركز 
مي گفتند كه بودجه يي وجود ندارد تا هزينه تعمير آن 

پرداخت شود. 
داريوش آرمان در رابطه با وضعيت بيماران كليوي و 
دياليزي مناطق زلزله زده كرمانشاه به ايلنا گفت: بارها در 
رابطه با وضعيت نامناسب بيماران كليوي اعم از دياليزي 
و پيوند در مناطق زلزل��ه زده صحبت كرده ايم، اما روي 
سخن ما تنها با دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه كرمانشاه 
نيست، بلكه در اين رابطه نه تنها وزارت بهداشت، بلكه 

ساير مسووالن نيز بايد پاسخگو باشند. 
او در ادامه گفت: اين سوال مطرح است كه آيا بخش 
دياليز مناطق زلزله زده در سرپل ذهاب هست يا خير؟ 
اينكه بيماران تا صد كيلومتر مسافت را طي مي كنند تا 
دياليز شوند از نگاه دوستان مشكلي ندارد؟ آيا دياليز و 
درمان در بيمارستان صحرايي كه را ه اندازي شده، كيفيت 
اس��تاندارد را دارد يا خير؟ آقايان بگويند كه اگر وزارت 
بهداش��ت و دانشگاه علوم پزشكي براي حل مساله وارد 
نشود، دقيقا چه كسي بايد اين كار را انجام دهد، وظيفه 
وزارت بهداشت چيست؟ مگر وظيفه اش اين نيست كه 
روند درمان بيماران را سهولت بخشد؛ بنابراين منتي هم 
نيست! رييس انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوي 
با تاكيد بر اينكه وزارت بهداشت اسم متخصص كليه يي 
كه در شهرستان هاي زلزله زده حضور دارد را اعالم كند، 
گفت: مس��ووالن بگويند كه متخصص كليه يي كه بايد 
بيماران دياليزي مناطق زلزله زده را ويزيت كند، نامش 
چيست؟ شخصا به كرمانشاه رفتم و مشكالت بيماران را 
رصد كرده ام، آيا به نظر مس��ووالن بيمارستان صحرايي 
قابليت اين را دارد كه بيماران در آنجا سرويس دريافت 
كنن��د؟ 150 بيمار كلي��وي در مناطق زلزله زده حضور 
دارند در صورتي كه از نظر وزارت بهداشت تنها بيماران 

دياليزي بايد تحت حمايت قرار گيرند. 
او در ادامه گفت: بيماري كه در گرماي 50 درجه در 
كانكس زندگي مي كند و در بيمارستان صحرايي دياليز 
مي شود و كيلومترها راه بايد طي كند تا به مراكز درماني 
برسد، در نهايت چه وضعيتي پيدا مي كند؟ با تك تك 
صحبت كردم و از آنها سوال پرسيدم، نحوه امرار معاش 
آنها چيس��ت و اكثريت آنها اع��الم كردند كه از طريق 
يارانه زندگي مي كنند، آيا با يارانه يي كه دولت مي دهد 
ي��ك بيمار دياليزي كه به طور عمده 5 تا 6 فرزند دارد، 
مي تواند زندگي كند؟ آيا نگاه مس��ووالن حوزه سالمت 
در منطقه به اين صورت است كه خودشان را حتي يك 

ساعت جاي اين بيماران بگذارند؟

»امين موقت« روشي براي 
پذيرش كودكان بي سرپرست

رييس گروه توانمند س��ازي و مراقب��ت از فرزندان 
س��ازمان بهزيس��تي با اش��اره به داليل طوالني شدن 
رون��د فرزندخواندگي گفت: فرهن��گ و توجه عمومي 
جامعه به »فرزندخواندگي« پذيرش دايم كودك است 
درحالي ك��ه مدل هاي ديگري مانن��د »امين موقت« 
براي نگهداري كودكان بي سرپرست و بدسرپرست به 

مدت 6 ماه تا يك سال نيز وجود دارد. 
ش��بنم ميربيگي با اش��اره به هدف اصل��ي قانون 
حماي��ت از نوجوان��ان و ك��ودكان بي سرپرس��ت و بد 
سرپرس��ت اظه��ار ك��رد: هدف اصل��ي از اي��ن قانون 
پرورش ك��ودك در محيط امن خانواده اس��ت. مراكز 
بهزيستي حتي اگر بهترين استانداردها را داشته باشند 
نمي توانند جاي محيط گرم و امن خانواده را پر كنند. 
مربيان و مديران دلس��وزي در مراكز بهزيستي كشور 
حضور دارند، اما تاكيد ما بر اين اس��ت كه فرزندان به 

خانواده هاي شايسته سپرده شوند. 
رييس گروه توانمند س��ازي و مراقب��ت از فرزندان 
سازمان بهزيستي خاطرنش��ان كرد: پيرو تصويب اين 
قانون در س��ال 13۹2 روند بهزيستي شكل كامل تري 

نسبت به گذشته پيدا كرد. 
مير بيگي ادامه داد: در گذشته ارزيابي روانشناسي 
در مورد متقاضيان سرپرس��تي ك��ودك با محدوديت 
بيش��تري انجام مي ش��د ام��ا در حال حاض��ر با دقت 
بيشتر و طبق نظر متخصصان حرفه يي انجام مي شود. 
به جهت اين قانون و دس��تورالعمل ها و نيروي انساني 
كه در اختيار س��ازمان بهزيس��تي قرار گرفته مي توان 
خدمات و شرايط بهتري را به كودكان ارائه داد. او ادامه 
داد: بچه هايي كه به فرزند خواندگي پذيرفته مي شوند 
تا قبل از سن بلوغ بايد از اين مساله مطلع شوند البته 
روش اطالع رس��اني در اين رابطه توسط متخصصان و 

كارشناسان به خانواده ها گوشزد مي شود. 

اخبار

وزير كشور نسبت به مهاجرت عظيم مردم استان هاي مركزي و جنوبي به دليل خشكسالي هشدار داد

كوچ اجباري در جست و جوي آب

آمار باالي مجروحان و تخريب منازل روستايي در زلزله ثالث  باباجاني
در پ��ي زلزل��ه ديروز بع��د از ظهر ت��ازه آباد 
كرمانشاه تيم هاي ارزياب هالل احمر در مناطق 
متاثر از زلزله مش��غول ارزيابي هس��تند و به دو 
استان نيز اعالم آماده باش شده است. همچنين 
اورژانس كش��ور نيز آخرين آمار مصدومان را 26 
نف��ر اعالم كرده ك��ه به صورت س��رپايي درمان 

شده اند. 
مرتضي س��ليمي سرپرست س��ازمان امداد و 
نجات هالل احمر در مورد زلزله 5/۹ ريش��تري 
تازه آباد كرمانش��اه ك��ه س��اعت 14:37 ديروز 
اتف��اق افتاد اظهار ك��رد: پس از اي��ن زلزله 11 
 م��ورد پس لرزه نيز ثبت ش��د كه بزرگ ترين آن
3.۹ ريشتر در ساعت 15:16 بود. رييس سازمان 
ام��داد و نجات جمعيت ه��الل احمر اضافه كرد: 
تاكنون 12 تيم ارزياب از ش��عب س��رپل ذهاب، 
كرند غرب، قصر ش��يرين و جوان��رود به منطقه 
اعزام ش��دند. جمعيت متاثر ش��هري و روستايي 
از اين زلزله تا ش��عاع 30 كيلومتري ۹2 هزار نفر 
بوده است و دو ش��هر و 31۸ روستا اين زلزله را 
احساس كردند. س��ليمي همچنين گفت: عالوه 
بر اعزام تيم هاي ارزياب، به اس��تان هاي همدان 

و كردستان آماده باش داده شده است. همچنين 
پيرحسين كوليوند سرپرس��ت سازمان اورژانس 
كش��ور در م��ورد آخرين آمار تع��داد مصدومان 
زلزله تا عصر ديروز گفت: تاكنون 16 نفر مصدوم 
ش��دند كه درمان آنها به صورت س��رپايي انجام 
شده است. همچنين 10 نفر هم به مراكز درماني 
منتقل ش��دند لذا تعداد مصدومان 26 نفر است. 
نماينده م��ردم پاوه، جوانرود، ث��الث باباجاني و 
روانس��ر در مجلس شوراي اس��المي نيز از آمار 
باالي زخمي ها و تخريب خانه هاي روس��تايي در 

زلزله ديروز منطقه ثالث باباجاني خبر داد. 
شهاب نادري در مورد زلزله يي كه ظهر ديروز 
در كرمانشاه رخ داد، گفت: شدت زلزله 5/۹ دهم 
ريشتر بوده و مركز آن شهرستان ثالث باباجاني 
گزارش ش��ده است. نماينده مردم پاوه، جوانرود، 
ثالث باباجاني و روانسر در مجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد: بر اثر اين زمين لرزه نس��بتا شديد، در 
اكثر روس��تاهاي اطراف تخريب صورت گرفته و 
طبق اطالعاتي كه از يكي از بيمارس��تان ها دارم، 
زلزله زخمي هاي زيادي هم داش��ته است، اما به 
حمد اهلل تا به حال فوتي نداشته ايم. او با اشاره به 

اينكه زلزله ديروز س��ومين زلزله نسبتا شديدي 
اس��ت كه در يك هفته جاري در اين منطقه رخ 
مي دهد، اظهار داش��ت: بر اثر رانش كوه ها برخي 
از جاده ها و محورهاي اصلي مسدود شده اند و در 
حال حاضر راه ارتباطي اين روستاها قطع است. 
ظه��ر دي��روز زمي��ن لرزه يي به ق��درت 5.۹ 
ريشتر، شهرستان »تازه آباد« در استان كرمانشاه 
را به لرزه درآورد، اين زلزله در س��اعت 14:37 و 

در ۸ كيلومتري زمين رخ داد. 
دقايقي بع��د از وقوع اين زمي��ن لرزه رييس 
اورژانس كش��ور گفت: تمام نيروهاي اورژانس به 
حال��ت آماده باش درآمده اند. قدرت اين زلزله به 
حدي بود كه در استان هاي آذربايجان غربي نيز 
حس شده است. دو پس زلزله ديگر با قدرت 3.3 
و 3.4 ريشتر هم اين منطقه را به لرزه درآورد. 

به گفته استاندار كرمانشاه، اين زلزله تاكنون 
25مصدوم س��رپايي داش��ته، اما تلف��ات جاني 
نداش��ته اس��ت. بازوند گفت: به برخي خانه هاي 
روستايي خسارت هايي وارد شده است. تيم هاي 
ارزي��اب به منطقه اعزام ش��ده و هم��ه نيروهاي 
اورژان��س در منطق��ه آماده باش هس��تند. هنوز 

گزارش��ي در خصوص آمار تلفات و آس��يب هاي 
بيشتري مخابره نشده است. 

همچنين فرماندار ث��الث باباجاني از مصدوم 
ش��دن تع��دادي از س��اكنين اين شهرس��تان و 
تخريب برخي از منازل خبر داد و ابراز داشت: به 

علت عدم آنت��ن دهي، تاكنون موفق به برقراري 
ارتباط با روس��تاهاي اين شهرس��تان و اطالع از 
وضعيت آنها نش��ده ايم. تا ش��عاع 40 كيلومتري 
مركز اين زمين لرزه حدود 40 هزار نفر در 31۸ 

روستا زندگي مي كنند. 

»خش��ك شدن درياچه ها و تاالب ها مي تواند به 
مهاجرت هاي دس��ته  جمعي بينجامد كه در نهايت 
ب��ا مخاطرات اجتماع��ي و امنيتي هم��راه خواهد 
بود.« اين اظهارات مس��عود باقرزاده كريمي، معاون 
دفتر زيس��تگاه و ام��ور مناطق س��ازمان حفاظت 
محيط زيست كش��ور است كه سال گذشته نسبت 
به عواقب خشكس��الي هش��دار داد اما از يك سال 
پي��ش تا امروز نه تنها بهب��ودي در وضعيت منابع 
آب، جلوگيري از گس��ترش خشكسالي، تغيير در 
شيوه مديريت مصرف و برنامه ريزي براي حفاظت 
از درياچه ها و تاالب ها حاصل نشده بلكه با كاهش 
ن��زوالت ج��وي، وضعي��ت بحراني تر هم ش��ده و 
خشكس��الي جز كوچ اجباري براي ساكنان حاشيه 
كوير راه ديگري باقي نگذاش��ته است، تا جايي كه 
روز گذش��ته عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور، 
هم درب��اره مهاج��رت عظيم از اس��تان هاي دچار 
خشكسالي به اس��تان هاي مركزي و شمالي كشور 
هشدار داد. تاالب هاي كشور كه از مهم ترين منابع 
تامين آب براي مردم ش��هرهاي اطرافشان به شمار 
مي رون��د، يكي بعد از ديگري تبدي��ل به زمين لم 
يزرعي مي ش��ود كه نه آب دارد و نه حيات. كمبود 
آب زندگي س��اكنان حاشيه كوير را مختل كرده و 
مردم يك به يك مهاجرت مي كنند و زادگاهش��ان 
را ب��ه امان خدا مي س��پارند تا ش��ايد روزي كه باز 
آسمان سر باريدن گرفت، آب در تاالب ها جاري شد 
و چاه ه��اي عميق و نيمه عميق كمر به قتل منابع 
آب زير زميني نبس��ت،  به شهرهايش��ان برگردند، 
همان نقاطي كه خاطره هايشان در آن شكل گرفت 
و كودكيش��ان گذش��ت اما اكنون مردم استان هاي 
مرك��زي، مجبور به ك��وچ اجباري به اس��تان هاي 
شمالي هستند كه در سايه چنين وضعيتي توازن در 
پراكندگي جمعيت دستخوش تغيير جدي مي شود. 

 مديريت منابع آب دغدغه 4 دهه اخير 
نبوده است

خشكس��الي اين روزها به نامي آشنا براي مردم 
به ويژه مردمان اس��تان هاي مركزي تبديل ش��ده 
است، عاملي كه سبب مي شود آنها دست از شهر و 
ديارشان بكشند و در جست وجوي يافتن آب راهي 
استان هاي ديگر شوند. اما علي محمد شاعري، عضو 
كميسيون كش��اورزي، آب و منابع طبيعي مجلس 
ش��وراي اسالمي معتقد اس��ت مديريت منابع آبي 
كشور اولويت چهار دهه اخير در ايران نبوده است. او 

بيان كرد: »پديده بيابان زايي، جنگل زدايي، خشك 
شدن تاالب ها، مديريت ناصحيح منابع آب در كشور 
و به راه افتادن موج سدسازي در چند دهه اخير در 
ايران اتفاق افت��اده در حالي كه بايد آبخيزداري در 
س��ر شاخه ها و كارهاي اصولي براي حفاظت منابع 
آب انجام مي شد.« شاعري بيان كرد: »موج برداشت 
س��فره هاي آب زيرزميني اتفاق افت��اده و در حال 
حاضر 300 هزار حلقه چاه غيرمجاز در ايران وجود 
دارد. حتي در دوره هش��تم مجلس شوراي اسالمي 
مجوز حفر 100 هزار حلقه چاه تصويب و صادر شد 
كه همه اين موارد نشان مي دهد مديريت منابع آبي 
كش��ور اولويت 4 دهه اخير در ايران نبوده اس��ت و 
به همين دليل نمي توانيم درهاي استان مازندران، 
گيالن و گلستان را به روي مردم استان هاي كم آب 

كشور ببنديم.«

 تابع گرمايش جهاني هستيم
اظهارات ش��اعري در حالي است كه مسعود 
باق��ر زاده كريمي، معاون دفتر زيس��تگاه و امور 
مناطق س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت كشور، 

خشكس��الي در ايران را تابع از گرمايش جهاني 
دانس��ته و درباره اي��ن موضوع گف��ت: »بخش 
عمده يي از مس��ائل در يك جريان جهاني است 
كه ما هم در آن قرار گرفتيم و اين جريان باعث 
نابساماني هاي اقليم ش��ده است. ناهنجاري هاي 
اقليم��ي ناش��ي از گرماي��ش كره زمين اس��ت. 
اين گرماي��ش باعث خش��كي در بخش هايي از 
ك��ره زمين از جمله ايران ش��ده اس��ت. نتيجه 
اين ناهنج��اري در بخش هاي ديگر زمين باعث 
افزايش بارش شده، چراكه گرمايش زمين باعث 
افزايش سرعت ذوب شدن يخ ها و در نتيجه باال 
آم��دن آب درياها و وس��عت بيش��تر اقيانوس ها 
شده و همين امر باعث افزايش تبخير و تشكيل 
 ابرها و افزايش بارندگي در متوس��ط كره زمين 

شده است.«
او افزود: »ما چاره يي جز س��ازگاري با ش��رايط 
نداريم. گونه هاي گياهي و جانوري نيز هر كدام كه 
سازگارتر باشند از اين بحران جان سالم به در مي برند. 
ما معتقديم مي توانيم با ش��رايط س��ازگار ش��ويم، 
دولت، مردم و هر كس��ي ك��ه مي خواهد در زمينه 

خشكسالي ورود پيدا كند بايد روي سازگاري هاي 
مختلف به لحاظ اجرايي، فرهنگ س��ازي و قوانين 
و مق��ررات و انضب��اط برنامه ريزي كن��د. بايد نوع 
مصرف ما در بخش خانگي، كش��اورزي و صنعتي 
دچار تحول ش��ود، چراكه سرانه مصرف آب از سه 
هزار متر مكعب براي هر نفر از حدود س��ي س��ال 
پيش به هزار و 400 مترمكعب رسيده است. خط 
قرم��ز مصرف براي هر نفر هزار ليتر اس��ت و ما در 

سراشيبي سقوط هستيم.«
باق��رزاده كريمي بي��ان كرد:  »از س��وي ديگر 
متاسفانه جمعيت مان را با الگوهاي نامناسب مصرف 
پيش مي بريم و ما جمعيت مقتصد مانند چين دهه 
60 و 70 مي��الدي نيس��تيم و جمعيت پرمصرف 
داريم كه البته سيستم مديريتي كشور اين رويه را 
بر آن تحميل مي كند، چرا كه در كشور ما حتي اگر 
محيط زيستي هم باشيد باز هم مجبوريد پرمصرف 
باش��يد به طور مثال در كشور ما كمتر كسي براي 

تردد از دوچرخه استفاده مي كند.«
وي ب��ا بي��ان اينك��ه در تعاليم دين��ي و قانون 
اساسي بر حفظ محيط زيس��ت تاكيد شده، اما ما 

آنه��ا را فراموش كرده و به كنار گذاش��ته ايم و در 
 تصميم گيري هايم��ان جايي ندارن��د، تصريح كرد:

» فقط از فلرهاي پااليشگاه هاي ما به اندازه مصرف 
كش��ور تركيه گاز مازاد مي سوزد و مصرف بي رويه 
ما از محيط زيست در نهايت منجر به خشك شدن 
درياچه هايمان مي ش��ود. متاسفانه در كشور ما در 
توس��عه بين باالدست و پايين دس��ت حوزه هيچ 
توازني ايجاد نش��ده است. خوزستان به انتقال آب 
اعتراض دارد در حالي كه خاك  خوزس��تان اشباع 
از آب اس��ت. چندي��ن ميلي��ارد مترمكعب آب در 

خوزستان سرگردان است.«
باقرزاده كريمي با بيان اينكه بسياري از پايه هاي 
توسعه بر منابع متكي است، خاطرنشان كرد: وقتي 
منابع تضعيف و سيستم توسعه ناكارآمد مي شود، 
نامتوازني در جامعه ايجاد شده كه باعث گسترش 
فقر مي شود، گس��ترش فقر نيز دو روي يك سكه 
اس��ت كه يك روي آن گسترش طبقه بسيار مرفه 
اس��ت كه از يك سري رانت ها و دسترسي  به منابع 
برخوردارن��د و روي ديگ��ر آن كه بخ��ش زيادي از 
توده مردم هس��تند روز به روز فقير مي شوند. اين 
دو بخش��ي شدن جامعه به شدت به منابع طبيعي 
آس��يب مي زند. برداش��ت غيرمج��از از رودخانه ها 
اح��داث چاه هاي غيرمجاز و تخريب منابع طبيعي 

بخش  عمده يي از آن به فقر باز مي گردد.«
معاون دفتر زيس��تگاه و امور مناطق س��ازمان 
حفاظت محيط زيست گفت: »آبي كه مي توانست 
پشتوانه توسعه باشد، تبديل به محدوديت توسعه 
ش��ده اس��ت. در دهه هايي كه مي توانستيم از آب 
به عنوان يك س��رمايه طبيعي به درستي استفاده 
كنيم، متاسفانه با بي برنامگي از بين برديم و در حال 
حاض��ر كم آبي براي ما به محدوديت تبديل ش��ده 
اس��ت. در طبيعت اگر ب��د عمل كنيم، طبيعت به 
معضلي براي ما تبديل مي شود درياچه اروميه كه 
زماني براي ما نعمت ب��ود، با عملكرد بد در آينده 
ممكن است به معضلي براي ما تبديل شود، چراكه 
خاك و نمك را بر س��ر ما مي ريزد، كما اينكه اين 
اتف��اق در گاو خوني و بختگان نيز رخ داده اس��ت، 
در حالي كه اينها نگين هايي در كويرهاي خش��ك 
ما بودند و خشك ش��دن اين درياچه ها و تاالب ها 
مي توان��د به مهاجرت هاي دس��ته جمعي بس��يار 
وحش��تناك بينجامد و مهاجرت ه��اي اكولوژيكي 
اتفاق خواه��د افتاد كه به مخاط��رات اجتماعي و 

امنيتي منجر شود.«

 فرهنگيان، ۵۸ درصد 
حقوق بگيران صندوق

 كمبود ۴ هزارميليارد توماني
بودجه بيمه سالمت امسال 

 هر ايراني چقدر حق بيمه 
درمان مي پردازد؟

مديركل برنامه ريزي و توس��عه سيس��تم هاي صندوق بازنشس��تگي كشوري 
آخرين آمار بازنشس��تگان تحت پوش��ش صندوق بازنشستگي كشوري را اعالم 
كرد و گفت: بيشترين آمار بازنشستگان مربوط به تهران و كمترين آمار مربوط 
به استان ايالم است. انتظاري با بيان اينكه هر سه ماه يكيار كل جامعه مخاطب 
را آمارگيري مي كنيم گفت: طبق گزارش��ات از ابتداي تش��كيل تا پايان خرداد 
امس��ال، مجموعا يك ميليون و 371 هزار و 124 نفر بازنشسته داريم كه از اين 

تعداد 6۹ درصد را مردان و 31 درصد را زنان تشكيل مي دهند. 
او افزود: ۸1 درصد جامعه حقوق بگير ما بازنشس��تگان اند و بيشترين آنها در 
تهران س��اكن اند. 300 هزار و ۸52 بازنشس��ته در تهران داريم كه 26. 5 درصد 
كل بازنشس��تگان را در برمي گيرند. كمترين تعداد بازنشس��تگان نيز مربوط به 

استان ايالم است. 
مديركل برنامه ريزي و توس��عه سيس��تم هاي صندوق بازنشستگي كشوري با 
بيان اينكه بيش��ترين جامعه حقوق بگيران ما با ۸02 هزار و ۸46 نفر مربوط به 
وزارت آموزش و پرورش است كه 5۸.5درصد كل بازنشستگان را در بر مي گيرد. 
انتظ��اري ادام��ه داد: 1۸ هزار و 54 نفر داراي م��درك تحصيلي دكترا و به باال، 
41 ه��زار و 3۹1 نفر داراي مدرك فوق ليس��انس، 315 هزار و 346 نفر داراي 
مدرك كارشناس��ي و 250 هزار و 245 نفر فوق ديپلم و 3۸۹ هزار و 16۸ نفر 

داراي مدرك ديپلم هستند. 
او ك��ه ريي��س كميته ارزش��يابي مراس��م انتخاب بازنشس��ته نمون��ه و روز 
بزرگداش��ت خانواده و تكريم بازنشس��تگان اس��ت با اش��اره به اينكه اين برنامه 
در روز 15 ش��هريور ماه برگزار مي ش��ود و فراخوان ارسال آثار از امروز شروع و 
تا پايان مرداد ادامه دارد گفت: شناس��ايي نخبگان برتر براي ساير بازنشستگان 
ايج��اد انگيزه مي كند و بازنشس��تگي پايان راه نيس��ت. وي در پاس��خ به اينكه 
چگونه از تجارب بازنشس��تگان نمونه بهره برداري مي ش��ود؟ گفت: در دوره هاي 
قبل چند نفر از بازنشس��تگان نمونه را به چند كارخانه معرفي كرديم ولي پس 
از آن ديگران س��راغ اينها نيامدند. اينها كوهي از تجربه اند و خوب اس��ت كه از 

تجارب آنها استفاده شود.

عضو كميسيون بهداش��ت ودرمان مجلس گفت: تاكنون پرداخت هاي دولت به 
بيمه س��المت درتامين اعتبارات و رفع مش��كالت حوزه دارويي به نس��بت بودجه 

دستگاه هاي ديگر متناسب بوده است. 
احم��د حمزه در مورد اظهارات مديرعامل بيمه س��المت مبني براينكه تا 3 ماه 
آينده مشكلي در تامين دارو نداريم، گفت: بيمه سالمت متولي تامين داروي كشور 
نيست، تامين داروي مورد نياز كشور بر عهده سازمان غذا و دارو و بخش خصوصي 
اس��ت؛ اما تمامي شركت هاي داروس��ازي، داروخانه ها و شركت هاي توزيع از بيمه 
س��المت طلبكار بوده و اين بيمه در پرداخت بدهي خود با مشكالتي روبه رو است، 
ضمن اينكه كارخانجات داروسازي هم درخريد مواد اوليه داروسازي مشكل دارند؛ 
بنابراين براي جلوگيري از ايجاد هرگونه مشكل هرچه سريعتر منابع مورد نياز بيمه 

سالمت حداقل معادل بدهي به شركت هاي دارويي تامين شود. 
نماينده مردم كهنوج درمجلس شوراي اسالمي، با اشاره به اينكه پيش بيني هاي 
الزم در تامين داروي مورد نياز كشور بايد انجام شود، افزود: مردم شايد درمشكالت 
جامعه كمبود مواد غذايي و مسائل ديگر را تحمل كنند، اما به طورحتم كمبود دارو 
به دليل ارتباط مستقيم آن با مقوله سالمت قابل قبول نبوده و بايد به عنوان اولويت 

توسط دولت مد نظر قرار گرفته و اعتبارات آن تامين شود. 
او با بيان اينكه مس��ووالن بيمه سالمت نمي توانند درخصوص ميزان مورد نياز 
دارو يا كمبود آن در كشور اظهارنظر كنند، به خانه ملت گفت: تاكنون پرداخت هاي 
دولت به بيمه س��المت درتامين اعتبارات و رفع مش��كالت حوزه دارويي به نسبت 
بودجه دستگاه هاي ديگر متناسب است، اما بايد جلوتر از زمان درپرداخت بدهي ها 
حركت كرد و نمي توان پرداخت ها را درطول زمان طوالني انجام داد؛ اگر درپرداخت 
اعتبارات تعلل شود، به طورحتم درزمان اجراي تحريم ها مشكالتي به وجود مي آيد 
كه درتامين دارو دردسرساز خواهد شد، بنابراين الزم است كه تمامي اعتبارات بيمه 
س��المت يكجا پرداخت شود. عضو كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس، با تاكيد 
براينكه اعتبارات مورد نياز بيمه سالمت 14 هزار ميليارد تومان است، گفت: درحال 
حاضر اعتبارات تخصيص پيدا كرده براي بيمه سالمت 10 هزار ميليارد تومان است 

كه از اعتبارات اصلي 4 هزار ميليارد تومان كمتر است. 

مش��اور معاون درمان وزارت بهداشت ضمن تشريح و معرفي ساختار بيمه هاي 
درماني در كشور، گفت: پيش بيني مي شود بين شش تا هشت ميليون همپوشاني 
بيمه يي در كشور وجود داشته باشد و جالب است كه بين چهار تا شش ميليون نفر 
هم فاقد دفترچه بيمه هستند. تنها راهكار حل اين مشكالت، بازگشت به قانون و 

ساماندهي مديريت اطالعات است. 
موسي طباطبايي  با اشاره به سه رويكرد متفاوت در حوزه بيمه ،  گفت: در يكي از 
اين رويكردها، بيمه به عنوان تامين كننده رفاه اجتماعي است كه در حال حاضر در 
كشور ما وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين حوزه فعاليت مي كند و اصطالحاتي 
چ��ون دولت هاي رفاه، چتر رفاه، تامين اجتماع��ي و... در اين رويكرد جاي مي گيرد. 
ديدگاه ديگر بيمه، رويكردي اقتصادي اس��ت و در آن از صنعت بيمه با عملكردهاي 
اقتصادي سخن گفته مي شود و سومين رويكرد هم بيمه با ديدگاه نظام سالمت و به 
عنوان يكي از ش��يوه هاي تامين مالي در اين نظام است. او با بيان اينكه در كل نظام 
س��المت ايران بيمه تقريبا 20 درصد از منابع را تامي��ن مي كند و حدود 40 درصد 
از منابع توس��ط مردم و حدود 30 درصد هم از س��وي دولت تامين مي ش��ود، افزود: 
ميزان باقي مانده نيز از سوي ساير منابع از جمله بيمه هاي تكميلي، خيرين و... تامين 
مي ش��ود. بايد توجه كرد كه كل هزينه هاي كشور در نظام سالمت حدودا 110 هزار 
ميليارد تومان در س��ال ۹5 و معادل حدود هشت درصد درآمد ناخالص داخلي بوده 
است. او به نحوه پرداخت حق بيمه در كشور اشاره كرد و به ايسنا گفت: سازمان تامين 
اجتماعي و برخي از سازمان ها تا پيش از سال ۸6 تقريبا ۹ درصد حقوق و دستمزد را 
براي سالمت هزينه مي كردند، اما حق بيمه ساير سازمان ها بر اساس حقوق و دستمزد 
نبود، بلكه سرانه مشخصي به عنوان حق بيمه تعيين مي شد. البته از سال ۸6 به بعد 
همه بيمه ها كس��ري از درآمد بيمه ش��دگان را به عنوان حق بيمه دريافت مي كنند و 
نوعي يكپارچگي در دريافت حق بيمه ايجاد شده است. كساني هم كه درآمد ندارند 
مانند روس��تاييان، بيمه ش��دگان كميته امداد و... دولت هفت درصد حداقل حقوق و 
دس��تمزد را به عنوان حق بيمه خانوار برايش��ان مي پردازد. در عين حال بايد توجه 
كرد كه حق بيمه افراد فاقد حقوق كه به صورت خويش فرما تحت پوشش بيمه قرار 

مي گيرند، در سال ۹7 به ازاي هر نفر ماهيانه 44 هزار تومان است. 
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آخوندي پيش نويس اليحه نحوه تمديد قرارداد اجاره را به جهانگيري ارائه كرد، طرح ماليات برعائدي ملك دردستور كار مجلس قرار گرفت

خيز دولت و مجلس براي كاهش التهاب مسكن
گروه راه و شهرسازي|

 بازار مس��كن ارديبهشت ماه س��ال جاري و 
با جهش قيمت مس��كن دچار التهاب شد و اين 
التهاب پس از گذش��ت س��ه ماه همچنان ادامه 
دارد و هم��گام ب��ا افزايش چش��مگير قيمت ها، 
حجم معامالت كاهش ش��ديدي را تجربه كرده 
است. البته در اين مدت، پيشنهادها و راهكارهاي 
بس��ياري براي بهبود شرايط و س��اماندهي بازار 
مس��كن از سوي كارشناس��ان و برخي مسووالن 
ارائه شد. به عنوان نمونه برخي نمايندگان طرح 
راه اندازي س��امانه تعيين قيمت مس��كن را ارائه 
دادند تا با تصوي��ب و اجراي اين طرح، قيمت ها 
از مح��دوده مش��خصي عبور نكند. ماه گذش��ته 
ه��م وزارت راه و شهرس��ازي، 9 پيش��نهاد براي 
س��اماندهي بازار مس��كن ارائه داد كه قراراست 
اين پيش��نهادات در شوراي اقتصاد مورد بررسي 

قرارگرفته و اجرايي شود. 
روز گذش��ته اما نمايندگان مجلس ش��وراي 
اس��المي و همچنين وزي��رراه و شهرس��ازي به 
عن��وان نماين��ده دولت با ارائه ي��ك طرح و يك 
اليحه گام هاي��ي را براي بهبود ش��رايط موجود 
برداشتند. عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي 
در نامه ي��ي ب��ه مع��اون اول رييس جمهور پيش 
نويس اليحه ي��ي را ارائه كرد كه براس��اس ماده 
واحده آن، مس��تاجران كليه قراردادهاي رسمي 
ي��ا عادي، از زمان تصويب اين قانون مي توانند تا 
يك س��ال پس از انقضاي زمان قرارداد با رعايت 

4 شرط، قرارداد اجاره را تمديد كنند. 
در تبصره اول اين ماده واحده، آمده است كه 
قيمت اجاره بها حداكثر تا ۱۰ درصد نس��بت به 
اجاره بهاي قبل��ي از طرف موجر در زمان تمديد 
قرارداد قابل افزايش اس��ت و چنانچه با تقاضاي 
افزاي��ش ۱۰ درص��دي مبل��غ اجاره، مس��تاجر 
موافقت كنند واحد قابل تخليه بوده و رسيدگي 
به اين موضوع در صالحيت شوراي حل اختالف 

است. 
در تبص��ره 2 اين م��اده واحده آمده  اس��ت، 
چنانچ��ه در قرارداد اجاره مدت زمان بيش��تري 
نس��بت به اين قانون براي زمان انقضاي قرارداد 
در نظر گرفته ش��ود، مدت زمان قراردادي معتبر 

است. براساس تبصره سه اين ماده واحده؛ مالك 
مس��كوني بودن واحده، كاربري آن اس��ت و در 
تبص��ره 4 هم هرگونه توافق برخ��الف مفاد اين 
قانون در م��دت زمان اج��راي آن باطل و بالاثر 

است. 

 طرح 2 فوريتي براي ماليات بر عايدي مسكن
عالوه ب��ر ارائه پيش نويس اليح��ه وزير راه و 
شهرس��ازي براي آرام كردن ب��ازار رهن و اجاره، 
ديروز در مجلس ش��وراي اس��المي هم طرح دو 
فوريت��ي براي تصويب و اجراي ماليات بر عايدي 
مس��كن، به هيات رييس��ه تقديم شد، اين طرح 
ك��ه پيش از اين در ميان 9 پيش��نهاد وزارت راه 
و شهرس��ازي براي ساماندهي بازار مسكن وجود 
داش��ت هم اكنون قرار اس��ت درقالب طرحي از 
س��وي نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي به 
تصويب برسد، براس��اس اين طرح قرار است كه 

در گام نخس��ت فقط سوداگران عمده آن هم به 
تدريج مش��مول اين ماليات  ش��وند و نمايندگان 
نمي خواهن��د با اج��راي اين مصوبه،  ش��وكي به 
بازار مس��كن وارد ش��ود. البته ناگفت��ه نماند كه 
سخنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس پيش از 
اي��ن از تدوين اين ط��رح دو فوريتي خبر داده و 
گفته ب��ود كه محور اين ط��رح، دريافت ماليات 
بر عايدي س��رمايه از امالك غيرمصرفي اس��ت. 
همچنين يك مقام مس��وول در گفت وگو با مهر 
با اش��اره ب��ه جزييات اين طرح گف��ت: در طرح 
مجل��س يك��ي از محورهاي اصل��ي، ثبت قيمت 
معامله در س��ند ملك است، به اين معني كه در 
خريد و فروش ملك، قيمت فروش بايد در س��ند 

ملك درج شود. 
او اف��زود: نكت��ه مهم ت��ر در اين ط��رح بحث 
معافيت ها اس��ت به اي��ن ترتيب ك��ه خانه هاي 
موجود كال در نخس��تين نقل و انتقال س��ند، از 

پرداخت ماليات معاف هستند. 
اي��ن مقام مس��وول ادام��ه داد: همچنين در 
راس��تاي حماي��ت از تولي��د و س��اخت و س��از، 
خانه هاي نوس��از بعد از صدور پروانه س��اخت به 
مدت ۵ س��ال از پرداخت ماليات معاف خواهند 
بود. او ادامه داد: همچنين زمين هاي كش��اورزي 
و صنعتي هم از ماليات بر عايدي زمين و مسكن 
معاف هس��تند. به گفته اين مقام مس��وول، نرخ 
ماليات بر عايدي مسكن در اين طرح پيش بيني 
ش��ده كه 2۰ درصد مابه التفاوت خريد و فروش 
باش��د. اين مقام مس��وول با بيان اينكه اخذ اين 
ن��وع ماليات نياز به س��امانه خاصي ندارد، اظهار 
كرد: فقط كس��ي كه مي خواهد خانه را بفروشد 
در زم��ان فروش در محضر اعالم مي كند كه اين 
خان��ه، خانه اصلي فرد اس��ت يا خي��ر. اگر خانه 
اصلي باش��د معاف است و اگر خانه اصلي نباشد 

ملزم به پرداخت ماليات مي شود. 

اين مقام مسوول تصريح كرد: هر فرد، هر دو 
سال يك بار هم مي تواند بدون پرداخت ماليات، 
خانه اصلي را عوض كند. درواقع هر دوسال، يك 
خانه براي فروش از پرداخ��ت ماليات بر عايدي 
معاف است. او تاكيد كرد: نكته مهم اين طرح آن 
است كه در گام نخست فقط سوداگران عمده آن 
هم به تدريج تحت الش��عاع ماليات قرار مي گيرند 
چراكه نمي خواهيم ش��وكي به بازار وارد ش��ود و 
م��ردم عادي كه ذي نفع هس��تند دچار مش��كل 
ش��وند؛ وگرنه، در دنيا هم نرخ باالتر اس��ت هم 

ميزان معافيت ها كمتر است. 

 قيمت مسكن در 2۳ سال ۱۰۴ برابر شد
با توجه به نابس��اماني بازار مس��كن و افزايش 
ش��ديد قيمت ها ط��ي ماه ه��اي اخير بررس��ي 
چگونگ��ي افزاي��ش قيمت ها در س��ال هاي اخير 
خال��ي از لطف نيس��ت. ناي��ب ريي��س اتحاديه 
مشاوران امالك با اشاره به رشد چشمگير قيمت 
مس��كن از ارديبهشت ماه س��ال جاري افزود: در 
فاصله س��ال هاي ۷۱ تا 94 قيمت مس��كن ۱۰4 
برابر رشد داشته اشت. به گزارش تسنيم، حسام 
عقباي��ي ادامه داد: بخش عمده يي از رش��د 3۵ 
درصدي قيمت در ارديبهش��ت امس��ال، حباب 
ب��وده كه تا پايان ش��هريور ۱۰ درص��د آن باقي 
مي ماند. او با اش��اره به رشد ۱۰4 برابري قيمت 
مس��كن طي س��ال هاي ۷۱ ت��ا 94، اضافه كرد: 
ارديبهشت سال گذشته هم افزايش 3۵ درصدي 

به بازار مسكن تحميل شد. 
عقباي��ي با بيان اينكه حض��ور دالالن در بازار 
مس��كن فقط برهم خوردن آرام��ش اين بازار را 
به همراه دارد و س��ودي به دنبال نخواهد داشت، 
تصريح ك��رد: دولت روي تس��هيالت بانكي بازار 
مس��كن تمرك��ز ك��رده، در اين بخ��ش نيز بايد 
تسهيالت با توجه به قدرت خريد مردم تعيين و 

مطابق با رشد مسكن انتخاب شود. 
نايب رييس اتحاديه مش��اوران امالك با بيان 
اينكه تس��هيالت مس��كن بايد در هم��ه بانك ها 
پرداخت ش��ود، گفت: براي رعايت عدالت نبايد 
فرمول يكس��اني براي ارائه تسهيالت در سراسر 

كشور عملياتي شود. 

 زلزله هاي زنجيره اي 
در ۳ منطقه كشور

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |
روز گذشته شهرهاي مختلف كشور در مناطق 
مختل��ف لرزيدند. بر اين اس��اس زمين لرزه يي به 
بزرگ��ي ۵.9 ريش��تر منطق��ه ثالل��ث باباجاني و 
تازه آب��اد كرمانش��اه را لرزاند. اين زمي��ن لرزه در 
ديگر ش��هرهاي غربي كشور از جمله كوهدشت و 
نورآباد لرستان، ايالم وس��نندج نيز احساس شد. 
همچني��ن زلزله يي به بزرگي ۵.8 ريش��تر برخي 
ش��هرهاي جنوب��ي از جمله هرم��زگان و اهواز را 
لرزان��د. سفيد س��نگ خراس��ان رض��وي از ديگر 
ش��هرهايي بود كه روز گذشته زلزله يي به بزرگي 
3.4 ريش��تر را تجربه ك��رد. توالي زلزله ها در يك 
روز و آن هم در نقاط مختلف كش��ور اين ش��ائبه 
را ب��ه وجود مي آورد كه بين اي��ن زلزله ها ارتباط 
خاصي وجود دارد. تجربه سال گذشته وقوع زلزله 
كرمانشاه و تهران كه به فاصله يك ماه اتفاق افتاد، 
 بر نگراني ها دامن مي زند. در واقع هر وقت صحبت 
از زلزله مي شود، ناخودآگاه ياد زلزله بزرگ تهران 
مي افتيم كه باالخ��ره رخ خواهد داد و هنوز هيچ 
كار ب��ه خصوصي براي مقابله با آن صورت نگرفته 
اس��ت. علي بيت الله��ي، رييس مرك��ز تحقيقات 
زلزله شناس��ي وزارت راه و شهرسازي در گفت وگو 
با »تع��ادل« به اين س��وال كه آي��ا ارتباطي بين 
زلزله هاي روز گذش��ته در شهرهاي مختلف كشور 
وجود دارد يا خير؟ پاس��خ داد و گفت: گسل هاي 
مس��ببي كه اين زلزله ها را ايج��اد كرده اند از هم 
جدا بوده و ارتباط معنا داري بين زلزله كرمانشاه و 
هرمزگان وجود ندارد. در واقع نوع گس��ل  ها و ساز 
وكار زلزله ه��ا كامال متفاوت ب��وده و از اين منظر 

ارتباطي بين آنها وجود ندارد. 
وي توضيح داد: چنانچه در راستاي يك گسل 
طوي��ل زلزله يي رخ دهد و در نتيجه آن قس��مت 
ديگر گسل نيز تحريك شده و زلزله ديگري ايجاد 
كند مي توان گف��ت بين اين دو زلزله ارتباط معنا 
وجود دارد. اما همانطور كه گفتم بين اين دو زلزله 
كه بزرگي آنها متفاوت است؛ زلزله هرمزگان ۵.9 
و زلزله كرمانشاه ۵.8 ريشتر بوده، ارتباطي وجود 

ندارد. 
هر چند بيت الله��ي، وجود ارتباط معنا دار بين 
زلزله هاي روز گذش��ته را نفي كرد اما با اين حال 
معتقد اس��ت در نگرش كلي تر مي توان گفت بين 
اين زلزله ها ارتباط��ي وجود دارد. وي در اين باره 
اظهار كرد: طي ماه هاي اخير و از زلزله كرمانش��اه 
ب��ه اين طرف ي��ك روند تن��ش و بي هنجاري در 
آرامش اليه هاي دروني زمين مشاهده مي شود كه 
در كل پوس��ته ايران زمين رخ داده است. چنانچه 
اخبار زلزله را دنبال كرده باش��يد مطلع مي شويد 
كه ط��ي چند روز پيش ني��ز در آذربايجان غربي 
چن��د زلزله 4 ريش��تر به باال داش��تيم. همچنين 
در اس��تان هاي خراس��ان رضوي و خوزس��تان و 
در منطقه دنا در حوالي كوه س��نگ نيز به ش��كل 
پراكنده زمين لرزه هايي به وقوع پيوسته است كه 
اگ��ر بخواهيم اين زلزله ها را ب��ه صورت يك روند 
ديناميكي زمين در نظر بگيريم، مي توان اين گونه 
نتيجه گي��ري ك��رد كه ظ��رف چند ماه گذش��ته 
پوسته زمين ايران تحت فشارهاي تكنوتيكي قرار 
گرفته است. وي ادامه داد: با توجه به خصوصيات 
گس��ل ها و زمين شناسي مناطق، تنش هايي كه به 
تدريج انباشته مي ش��ود، در اقصي نقاط كشور به 
صورت زلزله هاي گاه بزرگ مانند زلزله كرمانش��اه 
ي��ا زلزله هاي متوس��ط و كوچك ظاهر مي ش��ود. 
بنابراي��ن زلزله روز گذش��ته كرمانش��اه در نتيجه 

روند تنش تكنوتيكي است. 
بيت الله��ي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه از آبان س��ال 
گذشته اليه هاي زمين در كشور از تنش بيشتري 
برخوردار شده اس��ت، افزود: در هرمزگان، قبل از 
زلزله روز گذشته زلزله يي با بزرگي 4.۷ ريشتر رخ 
داد ك��ه عاليمي از بي هنج��اري لرزه يي بوده و در 
واقع يك نوع نش��انه اس��ت كه با لرزه هاي خفيف 
خود را نشان مي دهد. زلزله كرمانشاه هم به دليل 
وجود تنش��ي كه با زلزله بزرگ س��ال گذشته سر 
پل ذهاب ايجاد شد، تقريبا تعجب برانگيز نبود اما 
زلزله در منطقه هرمزگان نشان از تنش تكنوتيكي 
داشت. رييس مركز تحقيقات زلزله شناسي وزارت 
راه و شهرسازي در پاسخ به اينكه آيا اين تنش ها 
به گسل هاي تهران نيز سرايت كرده است يا خير 
تصري��ح كرد: قب��ل از زلزله مالرد ك��ه تهران هم 
لرزيد و باعث وحش��ت مردم ش��د، مدت يك ماه 
در اين منطقه ش��اهد زلزله هاي كوچك و خفيف 
بس��ياري بوديم و هش��دارهاي الزم نيز به س��تاد 
بحران منطقه البرز داده شد. اما همانطور كه گفتم 
درباره تهران چنين حالت نگران كننده يي تاكنون 
وجود نداش��ته است و بررس��ي هاي انجام شده در 
ثبت زلزله ها نشان از اين دارد كه تعداد زلزله هاي 
كوچك در تهران تغيير چنداني نداش��ته اس��ت. 
خوش��بختانه م��ورد غيرنرمال در رفت��ار زلزله يي 

گسل هاي تهران ديده نمي شود. 

گزارش

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه يك 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره ۱39۷6۰3۱6۰۰۱۰۰۱6۵۷ م��ورخ ۱39۷/۰4/۱4 هيات اول/ دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي حسين تركاشوند فرزند 
مصطفي بشماره شناسنامه 3996 صادره از كرمانشاه در ششدانگ يك باب ساختمان ) مغازه( به 
مساحت 49 مترمربع در محدوده پالك ۱29 مفروز و مجزي شده واقع در ديزل آباد خيابان فرعي 
اول مابين خيابان ۱۰۱ و ۱۰2 خريداري از مالك رسمي شريف معتضدي محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند، بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳97/۰5/۰۱
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳97/۰5/۱7
جعفر نظري- رئيس ثبت اسناد و امالک

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه يك 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي 

و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره ۱39۷6۰3۱6۰۰۱۰۰۱6۵8 مورخ ۱39۷/۰4/۱4 هيات اول/ دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي حسين تركاشوند فرزند 
مصطفي بشماره شناسنامه 3996 صادره از كرمانشاه در ششدانگ يك باب ساختمان ) مغازه( به 
مساحت 4۷/۱6 مترمربع در محدوده پالك ۱29 مفروز و مجزي شده واقع در ديزل آباد خيابان 
فرعي اول مابين خيابان ۱۰۱ و ۱۰2 خريداري از مالك رس��مي شريف معتضدي محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند بديهي است در 

صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳97/۰5/۰۱
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳97/۰5/۱7
جعفر نظري- رئيس ثبت اسناد و امالک

گروه راه و شهرسازي
جلس��ه روز گذشته شوراي ش��هر يك مصوبه 
داشت كه در راستاي مصوبه هفته گذشته شوراي 
شهر و در واقع اصالحيه مصوبه دستورالعمل نحوه 
اعمال تخفيف و تقسيط هزينه هاي سازمان بهشت 

زهرا)س( بود. 
 در جلسه ديروز، زهرا صدر اعظم نوري رييس 
كميس��يون س��المت محي��ط زيس��ت و خدمات 
شهري شورا طرح الزام ش��هرداري به ارائه گزارش 
از ميزان آمادگي و ايمني زيرس��اخت هاي امدادي 
را مط��رح كرد كه بعد از بررس��ي در ش��ورا با راي 
اكثريت آرا رد ش��د. همچنين اعض��ا تذكراتي در 
زمينه هاي مختلف عنوان كردند. به نظر مي رس��د 
طي هفته هاي گذشته جلسات شورا چندان مفيد 
نبوده و فقط س��ه جلسه از وقت جلسه علني شورا 
به قيمت گذاري و ارائه خدمات و تسهيالت سازمان 
بهش��ت زهرا )س( گذشت كه در دو جلسه سعيد 
خ��ال، مديرعام��ل بهش��ت زهرا در صحن ش��ورا 
حض��ور يافت و توضيحات كام��ل در اين باره ارائه 
كرد. گذش��ته از روند جلسات تذكرات اعضا نيز تا 
حدودي تكراري شده و چند سوژه خاص هر جلسه 
به شيوه يي جديد بيان مي شود. بعضي تذكرات هم 

هيچ ارتباطي با شورا و شهر ندارد. 
همانطور كه عنوان ش��د در جلسه روز گذشته 
براي بار س��وم بحث خدمات بهشت زهرا )س( در 
صحن علني شوراي شهر مطرح شد و بعد از اينكه 

سعيد خال گزارش��ي از پيشنهادهاي خود مطرح 
كرد، اليحه دس��تورالعمل نح��وه اعمال تخفيف و 
تقس��يط هزينه هاي بهش��ت زهرا)س( كه كليات 
آن هفته گذش��ته به تصويب رسيده بود، بررسي و 
پيشنهادات اعضاي شورا به راي گذاشته شد و با 9 

راي موافق و شش راي مخالف به تصويب رسيد. 
در جري��ان اي��ن جلس��ه، مديرعامل س��ازمان 
بهش��ت زهرا در پاسخ به پيش��نهاداتي كه اعضاي 
شورا در راستاي كاهش اختيارات مديرعامل براي 
تصميم گيري در خصوص اعطاي تخفيف يا تقسيط 
به خانواده هاي متوفيان ارائه كردند، اظهار كرد: ما 
به هر ش��هروند تهراني ك��ه از دنيا مي رود يك قبر 
راي��گان مي دهيم و از او نمي پرس��يم كه آيا پولدار 

محسوب مي شود يا خير. 
مديرعامل سازمان بهشت زهرا با تاكيد بر اينكه 
اين س��ازمان توجه ويژه يي به كرامات انساني دارد، 
افزود: به غير از قبر رايگان تنها هزينه يي كه گرفته 
مي شود به خدمات بهشت زهرا)س( اختصاص دارد 
كه فق��ط 3۰۰ تا 4۰۰ هزار تومان اس��ت. در اين 
راس��تا، اگر كس��ي كه خانواده اش را از دست داده 
پيش ما بيايد و بگويد كه ندارم اين پول را بدهم ما 

مبلغي دريافت نخواهيم كرد. 
در واكنش به اين اظهارات خال، حسن رسولي 
ب��ه انتقاد از نحوه عملكرد بهش��ت زهرا پرداخته و 
گفت: اگر شما هر اقدامي را كه مي خواهيد در اين 
س��ازمان انجام مي دهيد ديگر ب��راي چه به اينجا 

آمده ايد؟
در ادام��ه به پيش��نهاد اعضاي ش��وراي ش��هر 
اصالحاتي در دس��تورالعمل نحوه اعمال تخفيف و 
تخصيص خدمات بهش��ت زهرا به عمل آمد. بنا بر 
پيش��نهاد زهرا صدراعظم نوري از اين به بعد همه 
افراد با هر ديني مي توانند از خدمات سازمان بهشت 
زهرا)س( استفاده كنند. همچنين براساس پيشنهاد 
حسن رسولي فقط افرادي كه توسط كميته امداد 
امام خميني و س��ازمان بهزيستي معرفي شده اند، 
مي توانند براي استفاده از خدمات بهشت زهرا)س( 

درخواست تقسيط يا تخفيف دريافت كنند. 
همچنين اين اختيار از مديرعامل سازمان بهشت 
زهرا)س( كه بتواند شخصا در موارد خاص و استثنا 
جهت تسكين خانواده ها تخفيف صددرصدي اعمال 
كند گرفته ش��د و سازمان بهش��ت زهرا)س( فقط 
مي تواند براي حوادث پيش بيني نشده و غيرمترقبه 
ملي ش��هرداري در فازهاي يك، دو و س��ه بهشت 

زهرا)س( ۵۰ درصد تخفيف اعمال كند. 
الزم به ذكر است حس��ن رسولي عضو شوراي 
ش��هر در جريان تصويب پيشنهاد اول در خصوص 
ارائه خدمات به بهش��ت زهرا)س( به غيرمسلمين 
تصري��ح ك��رد: ما مس��ووليت جدي��دي را متوجه 
ش��هرداري كرده اي��م. اكث��ر اقليت ه��اي دين��ي 
آرامستان هاي خودگردان دارند و ما مجاز نيستيم 

در اين رابطه تصميم بگيريم. 
در ادامه جلس��ه زهرا صدراعظ��م نوري رييس 

كميسيون سالمت،  محيط زيست و خدمات شهري 
ش��وراي شهر طرح الزام ش��هرداري تهران به ارائه 
گزارش از ميزان آمادگي و ايمني زيرس��اخت هاي 
امدادي را مطرح كرد كه با راي اكثريت آرا رد شد. 

 بيماري مزمن »خويشاوند گزيني«
همچنين مجي��د فراهاني رييس كميته بودجه 
ش��وراي ش��هر تهران در تذكري عن��وان كرد كه 
شهرداري گرفتار بيماري مزمن خويشاوند گزيني 
ش��ده و به اين دليل آس��يب هاي زيادي هم ديده 

است. 
وي با بيان اينكه شهرداري از اين بيماري مزمن 
و كش��نده در امان نمان��ده و در دوره هاي مختلف 
به س��فارش اعضاي شورا يا مس��ووالن شهرداري 
افرادي از خويش��اوندان آنها به استخدام شهرداري 
درآمدند، تصريح كرد: شايد اين افراد شايسته باشند 
اما از آنجايي كه افراد شايس��ته به دليل ممنوعيت 
استخدام در شهرداري، پشت در مانده اند بهتر بود 
اين خويشاوندان فضاي ديگري را انتخاب مي كردند. 
فراهان��ي با بيان اينكه اميدوارم با تصويب طرح 
مديريت تعارض منافع كه در دس��ت بررسي است 
اين مس��اله حل و ش��هرداري از شر بيماري مزمن 
خويش��اوندگزيني رها ش��ود، گفت: نكته ديگر در 
تذكر من بحث صندوق ذخيره كاركنان شهرداري 
اس��ت كه ۱۰ س��ال پيش با مجوز اعضاي شوراي 
ش��هر، صندوق ذخيره كاركنان ش��هرداري تهران 
تش��كيل ش��د تا از طريق ذخيره ك��ردن 3 درصد 
از حق��وق ماهيان��ه كاركنان و س��رمايه گذاري بر 
اساس اين سرمايه ها زمينه ارتقاي سطح معيشت 
و رف��اه آتي كاركنان را فراهم كنند اما متاس��فانه 
سوءمديريت و عملكرد نادرست صندوق سبب شده 

تا خبرهاي ناراحت كننده يي را بشنويم. 
وي افزود: بر اساس مصوبه شوراي شهر سازمان 
بازنشستگي بايد نسبت به دريافت مبلغ ۱۵ ميليارد 
تومان كمك ش��هرداري به صندوق ظرف مدت ۵ 
س��ال اقدام مي كرد و گزارش آن را به ش��هرداري 
تهران مي داد اما اين مهم محقق نش��ده و اميدوارم 
با اقدام موثر و به موقع شهردار تهران شاهد حفظ 

سرمايه كاركنان شهرداري باشيم. 

 حراج اردوگاه منظريه؟
احمد مسجدجامعي نيز در تذكر پيش از دستور 
خود در جلسه شوراي ش��هر تهران گفت: چندي 
پيش در قالب تهران گردي از باغ برره كه در حال 
خشك ش��دن بود بازديد كرديم. رسانه ها پاي كار 
آمدند و زنگ هشدار از بين رفتن اين باغ را به صدا 
درآوردند و در ادام��ه آن اتفاق خوبي افتاد و بنياد 
مس��تضعفان اعالم كرد كه ۱۵۷ هزار متر مربع از 
امالكش كه باغ اس��ت را تمايل دارد كه به صورت 

باغ نگهداري شود. 
ب��ه گفت��ه مس��جدجامعي، در مناطق مختلف 
باغاتي را داريم كه بالتكليف است و ما نيازمند تعهد 
همه دستگاه ها هستيم. وي به خبر فروش اردوگاه 
منظريه توسط آموزش و پرورش اشاره كرد و گفت: 
مگر مي شود اردوگاه منظريه را به حراج گذاشت؟ 
اين وظيفه اخالقي، عرفي، شهري همگان است كه 
باغات و فضاي س��بز تهران حفظ ش��ود. پيشنهاد 
مي شود محمد علي افشاني شهردار تهران به هيات 
دولت پيشنهاد دهد تا همه دستگاه ها متعهد شوند 
باغات ش��ان را حفظ كنند و از دولت بخواهيم همه 
دس��تگاه هاي دولتي و بانك ها را كه باغ دارند مجاز 

كنند كه از باغ شان حفاظت كنند. 

در پارلمان شهري پايتخت تصويب شد

ارائه تخفيف خدمات بهشت زهرا )س( با معرفي نامه 

۴۰۰ پزشك در تهران بنگاه معامالت امالک دارند
رييس اتحاديه مش��اوران امالك استان تهران گفت: 4۰۰ پزشك در تهران داريم 
كه همزمان با كار طبابت، در حوزه واسطه گري ملك نيز فعال هستند و مجوز بنگاه 
معام��الت امالك دارند. مصطفي قلي خس��روي در گفت وگو ب��ا مهر، درباره تركيب 
مش��اوران امالك تهران گفت: 4۰ درصد اعض��اي صنف در پايتخت مهندس عمران 
هستند كه بخش مهمي از آنها همزمان با كار واسطه گري خريد و فروش امالك در 
كار س��اخت و ساز نيز فعال هس��تند. او با بيان اينكه ۱۷ تا ۱8 درصد فعاالن صنف 
مش��اوران امالك، مدرك كارشناسي و باالتر در رشته حقوق دارند، گفت: همچنين 
بين ۱۰۰ تا ۱2۰ نفر از بنگاهداران مس��كن روحاني هس��تند و همزمان با تلُبس به 

لباس روحانيت در صنف خريد و فروش امالك هم مشغول فعاليت هستند. 
رييس اتحاديه مش��اوران امالك اس��تان تهران با بيان اينكه 3۵۰ نفر از مشاوران 
ام��الك پايتخت بانوان هس��تند، ادام��ه داد: ۱2۰ نفر از اين بانوان مش��اور امالك، 
ليس��انس حقوق و سايرين نيز ليسانس هاي غيرمرتبط را دارند. قلي خسروي درباره 
امكان خريد و فروش امالك ش��خصي مش��اوران امالك گفت: طبق قانون كسي كه 
همزمان هم مش��اور امالك اس��ت هم يك��ي از طرفين قرارداد، يعني فروش��نده يا 
خريدار اس��ت، مي بايست به صورت مكتوب در مبايعه نامه ذكر كند كه همزمان به 

عنوان واس��طه و خريدار يا فروش��نده در اين معامله حضور دارد. رييس اتحاديه 
مش��اوران امالك استان تهران با اشاره به اينكه هفته يي ۱۰ تا ۱2 فقره شكايت 
از سوي مردم از مشاوران امالك به اين اتحاديه وصول مي شود، ادامه داد: بخش 
زيادي از اين شكايات به دليل اقدامي است كه موجران يا مستاجران انجام داده 
و هنگام فس��خ قرارداد بخش��ي از پول وديعه مس��كن را نزد بنگاهدار به امانت 
مي س��پارند تا هزينه آب و برق يا س��اير هزينه هايي كه به عهده مستاجر بوده از 
پول پيش مستاجر كسر شود. به گفته قلي خسروي، معموال هزينه نهايي بيش 
از پولي اس��ت كه به بنگاهدار مي س��پارند، در نتيجه مستاجران به جاي آنكه از 

موجر شكايت كنند، از بنگاهدار شكايت مي كنند. 

تعداد صاحب خانه هاي ايراني افزايش يافت
تعداد خانوارهاي س��اكن در منزل ش��خصي در س��ال گذش��ته افزايش و تعداد 
خانواره��اي مس��تاجر كاهش ياف��ت. آمارهاي بانك مرك��زي از نح�وه تصرف محل 
س��كونت خانوارها در سال 96 نشان مي دهد كه 64.8درص�د از خانوارها در مسكن 
ش��خصي، 2۵.9درصد در مس��كن اجاري، ۰.4درصد در مس��كن در برابر خدمت و 
8.9 درصد در مس��كن رايگان سكونت داشته اند. براس��اس اين آمار درصد سكونت 

در مس��كن شخصي در مقايس��ه با سال ۱39۵ افزايش و درصد سكونت در 
مس��كن اجاري، رايگان و در برابر خدمت كاهش داشته است. در سال 9۵، 
64.3درصد از خانوارها در مس���كن ش��خصي )مالك نش�ين(، 2.26درص�د 
در مس��كن اج���اري، ۰.۵درصد در مس��كن در برابر خدم��ت و ۰.9درصد 
در مس��كن رايگان سكونت داش��ته اند. به گزارش ايِبنا، افزايش خانوارهاي 
صاحب مس��كن شخصي در سال گذش��ته را مي توان ناشي از ركود ۵ ساله 
بازار مس��كن و افزايش توان خريد متقاضيان مصرفي در اين بازار دانس��ت. 
ابزارهايي چون افزايش وام مس��كن، تكميل تعدادي از پروژه هاي مس��كن 
مهر و تمركز تس��هيالت براي خانه اولي ها و همچنين انتظار افزايش قيمت 
مسكن در سال 9۷ دانس��ت. همچنين براساس آمار 2.۷درصد خانوارها از 

»يك ات��اق«، 29.6درصد از »دو اتاق«، ۵۰.8درصد از »س��ه اتاق«، ۱4.2درصد از 
»چهار اتاق«، 2.2درصد از »پنج اتاق« و ۱.3درصد از »شش اتاق و بيشتر« استفاده 
كرده اند. مقايس��ه اين آمار با آمار س��ال 9۵ حاكي از اين است كه استقبال مردم از 
خانه هاي با سه و چهار اتاق افزايش يافته است. اين در حالي است كه آمارهاي بانك 
مركزي حاكي از آن اس��ت كه در شهر تهران بيشترين استقبال از خانه هاي با متراژ 

8۰ مترمربع و كمتر شده است. 

ايرانشهر
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در پارلمان بخش خصوصي كليد خورد

اتاق فكر ضد تحريم

تعادل| 
ات��اق فكر مواجهه با تحريم ها در پارلمان بخش 
خصوصي ايران كليد خورد. تش��كيل اين اتاق فكر 
به رياست مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني 
تهران، احتماالً  پاس��خي است به تالش دولت براي 
ايجاد اتاق هاي فكر متشكل از نخبگان، كه پيش تر 
مطرح شده بود. خروجي اين اتاق فكر قرار است در 
قالب بيانيه هاي ماهانه، در پايان نشست هاي هيات 
نمايندگان ات��اق بازرگاني ايران قرائت ش��ود و در 
واق��ع نظر بخش خصوصي در مورد موضوعات روز 
را بازتاب دهد. اين البته در حالي است كه گاليه از 
جدي گرفته نشدن بخش خصوصي جهت مشاوره 
در زمينه موضوع��ات مهم اقتصادي، اين بار هم در 
محور سخنان رييس اتاق ايران قرار داشت. افزايش 
23 درص��دي درآمد اتاق ايران در س��ال 1396 و 
اصالح مقررات مرب��وط به هزينه هاي داوري نيز از 
ديگر موضوعات مهم مطرح شده در نشست تيرماه 

پارلمان بخش خصوصي بودند. 

 بخش خصوصي طرف مشورت نيست
روساي كميسيون هاي تخصصي اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي ايران در نشس��ت با 
اعضاي هيات رييس��ه پارلمان بخش خصوصي، از 
ضرورت اولويت بندي مشكالت اقتصادي كشور و 
يافتن راهكارهاي الزم براي مقابله با آنها س��خن 
گفتن��د و بر اهميت ايجاد كميته اقدام ويژه براي 
پرداختن به اين مش��كالت تاكي��د كردند. رييس 
اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در نشست تير 
ماه نمايندگان بخش خصوصي گفت: رهبر معظم 
انقالب در جلسه اخير كه با رييس جمهور و اعضاي 
كابينه داشتند، مجدداً بر توليد و اينكه بايد نقشه 
راه داش��ته باش��يم تاكيد كردند و تقويت بخش 
خصوص��ي را مورد توجه قرار دادند. غالمحس��ين 
ش��افعي ادامه داد: با وجود اينك��ه چندي پيش، 
معاون اول رييس جمهوري در بخشنامه يي از همه 
وزارتخانه ها و مس��ووالن اجرايي كشور خواست از 
پيشنهادهاي مش��ورتي بخش خصوصي استفاده 
كنند، اما بخش خصوصي همچنان طرف مشورت 

دستگاه هاي دولتي نيست. 
شافعي در ادامه سخنان خود مشكالت موجود 
در بخش صنعت كش��ور را از دو ناحيه تحليل كرد 
و گفت: عدم تهي��ه يك برنامه دقيق و جامع براي 
توس��عه صنعت، تع��داد زياد واحده��اي صنعتي، 
ماهيت مونتاژي بس��ياري از اين واحدها و تمركز 
س��هم زيادي از اين واحدها در رشته فعاليت هايي 
كه محصول توليدي آنها از لحاظ فناوري، در سطح 

پايين يا متوس��ط رو به پايين ق��رار دارد. او افزود: 
ع��دم توج��ه واقعي به بخش خصوص��ي به عنوان 
متولي و س��رمايه گذار اصلي، وج��ود مراكز متعدد 
تصميم گيري در حوزه اقتصاد كش��ور، وجود انواع 
رانت هاي نامولد، نبود ش��فافيت در اقتصاد و انواع 
فساد و مشكالت اساسي در سيستم مالياتي و بانكي 
نيز از مشكالت ساختاري موجود در اقتصاد كشور 
است كه به طور غيرمستقيم امنيت و سرمايه گذاري 

را از بين مي برد. 
رييس اتاق ايران در بخش ديگري از س��خنان 
خود با اش��اره به ايجاد ستاد هماهنگي سران قوا 
گف��ت: اگر ب��ه دنبال مش��اركت بخش خصوصي 
هستيم، اين هماهنگي نبايد صرفاً در اجرا خالصه 
شود. الزم اس��ت صداي بخش خصوصي واقعي و 
صحيح العمل ش��نيده شود. شافعي با بيان اينكه 
اقتصاد اي��ران اين روزها ش��رايط خاص��ي دارد، 
گفت: ع��دم تعادل هاي موجود در جامعه س��بب 
ش��ده تا زمينه هاي توليد و پس ان��داز كه زماني 
مي توانس��ت با منابع نفتي رفع و رجوع ش��ود، از 
بين رفته و به سمتي برويم كه با اتمام اين منابع، 
برنامه ريزي هاي ما دچار اش��كال ش��وند. شافعي 
در بخ��ش ديگ��ري از اظهارات خ��ود به موضوع 
تحريم ها اش��اره كرد و گفت: متاس��فانه تحريم ها 
اثرات نامطلوبي در اقتصاد كش��ور خواهند داشت 
كه افزايش هزينه مواد اوليه و كاالهاي سرمايه يي 
و در نتيج��ه كاه��ش قدرت رقاب��ت محصول در 
بازارهاي داخلي و خارجي از جمله اين آثار است. 
ريي��س پارلمان بخش خصوصي خاطرنش��ان 
كرد: مهم ترين مس��اله يي كه هيچ توجهي به آن 
نمي ش��ود، عدم توجه و نگاه جدي به مش��كالت 
داخلي فعاالن اقتصادي است. فعاالن اقتصادي در 
دام مشكالتي گرفتار آمده اند كه به دست خودمان 
ايجاد شده است و تصميم گيري ها سبب تضعيف 
فضاي كسب و كار شده است. اما متاسفانه گزارش 
پايش فضاي كسب و كار اتاق ايران نشان مي دهد 
فض��اي كس��ب و كار در بهار امس��ال نس��بت به 
زمستان سال گذش��ته بدتر شده است. بر اساس 
اين گزارش در بهار 9۷ رقم ش��اخص ملي بهبود 
فضاي كس��ب و كار 6.15 بوده است كه نسبت به 

فصل پيش از آن روند منفي داشته است. 

 كارگروه ويژه براي مقابله با تحريم 
تش��كيل اتاق فكر ويژه براي مقابله با تحريم ها 
به رياست مسعود خوانس��اري، خبر مهم ديگري 
بود كه در ميان سخنان اعضاي هيات رييسه اتاق 
بازرگاني ايران، در مورد آن بحث شد. تشكيل اين 

كارگروه در پي درخواس��ت حس��ن روحاني براي 
تشكيل اتاق فكر وزرا با نخبگان بود. چندي پيش 
ني��ز معاون اول رييس جمهوري در بخش��نامه يي 
از هم��ه وزارتخانه ها و مس��ووالن اجرايي كش��ور 
خواست از پيشنهادهاي مشورتي بخش خصوصي 
اس��تفاده كنند. بر اين اس��اس، نايب رييس اتاق 
ايران در آيين برگزاري اين نشس��ت از راه اندازي 
سامانه كارگروه اقدام ويژه با هدف بررسي و ارائه 
راهكاره��اي مقابله با تحريم ها خب��ر داد. پدرام 
س��لطاني با اعالم اين خبر گفت: افراد مي توانند 
مهم ترين مشكالت و مسائل روز اقتصادي را كه 
نياز به اظهارنظر و رسيدگي سريع دارد، از طريق 
س��امانه راه اندازي ش��ده با اعض��اي كارگروه در 
ميان بگذارند. پس از آن، هر موضوعي متناس��ب 
با رش��ته و حرفه تخصصي اعض��ا، به آنها محول 
مي شود تا ظرف مدت ۷2 ساعت نظر كارشناسي 

خود را اعالم كنند. 
 سلطاني به ايجاد اتاق فكري متشكل از نخبگان 
تراز اول در حوزه هاي اقتصاد، حقوق و جامعه شناسي 
اش��اره كرد و گفت: هدايت اي��ن اتاق فكر برعهده 
رييس اتاق بازرگاني تهران اس��ت و هدف از ايجاد 
چنين اتاقي بررس��ي عميق تر موضوعات اقتصادي 
كش��ور و يافتن راهكارهاي متناس��ب با مشكالت 
است. به گفته سلطاني جمع بندي موارد ارجاع شده 
از طريق س��امانه كارگروه اق��دام ويژه براي تحليل 
موضوعات تحريمي، اي��ن امكان را مي دهد كه هر 
ماه يك بيانيه يا س��ند از س��وي اتاق ايران تدوين 
شده و در نشست هاي ماهانه هيات نمايندگان اتاق 

ايران مطرح و تصويب شود. 

 گاليه هاي فعاالن خصوصي
در نشست ديروز، نمايندگان بخش خصوصي، 
در مورد مش��كالت حوزه ه��اي تخصصي خود نيز 
سخن گفتند. در ابتداي اين نشست حسن فروزان 
فرد، رييس كميس��يون رقابت، خصوصي سازي و 
س��المت اداري با انتقاد از سياست هاي وضع شده 
دولت گفت: وقتي به صورت مستقيم توقف واردات 
بس��ياري از كاالها ابالغ مي ش��ود و از آن به منزله 
فرصتي براي رشد توليد داخل ياد مي شود، زمينه 
رقابت پذي��ري صنايع از ميان م��ي رود. فروزان فرد 
افزود: وقتي براي حل بحران ارز، به برخي گروه هاي 
كااليي خاص ارز تخصيص پيدا مي كند، س��المت 

اداري از ميان مي رود. 
س��يده فاطمه مقيمي عضو هيات نمايندگان 
ات��اق بازرگاني ته��ران نيز در س��خنراني خود به 
س��خنان رييس جمهور اش��اره كرد و در پاس��خ 

ب��ه اظه��ارات روحاني گفت: چن��دي پيش آقاي 
رييس جمهور در ضياف��ت روز اصناف و در جمع 
فعاالن اقتصادي، ضمن بياناتي در مورد مشكالت 
اقتصادي و تجاري ايران در ش��رايط فعلي، پيكان 
اش��اره را به س��مت بازرگانان و تجار گرفتند و از 
جمله گفتند »اصال تاجر قوي در كشور نداريم«. 
مقيمي گف��ت: چرا بخش خصوص��ي نداريم؟ نه 
ما آن قدر كه ش��ما مي گوييد مقصريم و نه ش��ما 
بي تقصيريد. مقيمي ادامه داد: شايد تعجب كنيد، 
ولي من هم با ايشان موافق هستم. فقط يك جمله 
به ن��كات رييس جمهور اضافه مي كنم و آن اينكه 
ما بخش خصوصي نداري��م، چون دولت در ايران 

نمي خواهد كه بخش خصوصي داشته باشيم. 
اما ديگر س��خنران بعدي اين نشس��ت، بهرام 
شكوري، رييس كميس��يون معادن اتاق بازرگاني 
ايران بود. او به بي نتيجه بودن فعاليت بازار ثانويه 
ارزي اشاره كرد و گفت: اگر بخواهيم وضعيت ارز 
به س��امان برس��د بايد بازار موازي ارزي را ايجاد 
كنيم. شكوري گفت: امروز هيچ فعال اقتصادي به 
دنبال ارز 4200 توماني نيس��ت. براي بهتر شدن 
ش��رايط بايد محدوديت هاي ارزي را برداش��ته و 

خريدوفروش ارز را آزاد كرد. 
فريال مستوفي، رييس كميسيون سرمايه گذاري 
اتاق بازرگاني ايران نيز در اين نشس��ت گفت: اگر 
در مواجهه با مش��كالت امروز كشور، اولويت بندي 
نكنيم و براي بهبود بخشيدن به شرايط برنامه ريزي 
نكنيم، كل اقتصاد كش��ور را از دس��ت مي دهيم. 
دولت بايد در وهله اول به موضوع فس��اد رسيدگي 
كند. در واقع فس��اد آن قدر مهم است كه اشتغال 
و موضوع��ات بانك��ي در مرحله بعدي ق��رار دارند. 
محمدرض��ا نجفي منش، نايب رييس كميس��يون 
مالي��ات اتاق بازرگاني ايران نيز از دولت خواس��ت 
كه دس��ت از قيمت گذاري بردارد و بازار را به حال 
خود رها كند تا بر اس��اس عرضه و تقاضا، قيمت ها 
مشخص ش��ود. او تاكيد كرد: قيمت گذاري دولتي 

مهم ترين عامل در ايجاد فساد است. 

 مخالفت هيات نمايندگان با بيانيه اتاق
از سوي ديگر، هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
ايران، ق��رار بود بيانيه يي در مورد سياس��ت هاي 
ارزي منتش��ر كند ك��ه در واقع، نتيجه نشس��ت 
كميته ارزي هفته گذش��ته علني شود. بر اساس 
مف��اد اين بياني��ه، بخش خصوص��ي خواهان لغو 
بخش��نامه هاي ارزي براي صادرات، تخصيص ارز 
4200 توماني ب��راي واردات كااله��اي ضروري، 
فعال ش��دن صرافي ها و عدم تثبي��ت نرخ ارز در 

4200 تومان است. 
 پيش از اين ني��ز رييس كل بانك مركزي در 
نشست مشترك خود با كميته ارزي اتاق ايران، به 
آنها پيش��نهاد داده بود كه نظرات خود را در قالب 
يك بسته پيش��نهادي به مسووالن ذي ربط اعالم 
كنند و اين بيانيه در واقع پاسخي به اين پيشنهاد 
بوده اس��ت. بر اين اس��اس، قرار ب��ود ديروز طي 
فرآيند راي گيري از اعض��اي اتاق بازرگاني ايران، 
اين بيانيه منتشر ش��ود كه با اعتراض و مخالفت 
اعضا روبرو ش��د. اعضاي اتاق معتقد بودند كه اين 
بياني��ه نياز به افزودن بندهايي دارد تا مش��كالت 

بخش خصوصي را نيز منعكس كند. 
محمدحسين روشنك، نخس��تين نماينده يي 
بود كه مخالفت خود را از تدوين بيانيه اتاق ايران 
اعالم كرد. او با طرح اين موضوع كه توليد به شدت 
به مواد اوليه وابستگي دارد، گفت: در بند اول اين 
بيانيه آمده است كه بخش خصوصي بايد به ياري 
دولت بشتابد. آيا مس��ووالن دولت درك درستي 
از مسائل اقتصادي دارند؟ عضو هيات نمايندگان 
اتاق بازرگاني ايران گفت: در ش��رايط فعلي تامين 
ارز براي تهيه مواد اوليه با مش��كل مواجه است و 
اگر اين روند ادامه داشته باشد، آسيب بخش توليد 
متوجه كارگران و قشر محروم جامعه مي شود. آيا 
دولت متوجه اين آثار هست؟ روشنك معتقد بود 
كه در اين بيانيه فرصتي براي سوءاستفاده توسط 

بخش هايي از دولت وجود دارد. 
حميدرضا پورقاضي ني��ز ديگر نماينده يي بود 
كه از متن بيانيه اتاق بازرگاني انتقاد كرد. او گفت: 
بخش خصوصي طرفدار تك نرخي شدن ارز است 
اما در اين بيانيه در واقع چند نرخي شدن ارز ها را 
توصي��ه مي كنيم. اين عضو هيات نمايندگان اتاق 

بازرگاني ايران گفت: بايد نرخ ارز آزاد باش��د و اگر 
دولت تصمي��م دارد از گروه ه��اي كااليي خاصي 
حمايت كند، باي��د از محل درآمدهاي ارزي خود 
به آن بخش يارانه پرداخت كند. قاسمعلي جباري 
ام��ا به گونه يي ديگر اين بيانيه را مورد انتقاد قرار 
داد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران 
گفت: بياني��ه اتاق بازرگاني اي��ران بايد قوي تر از 
اين تدوين مي ش��د. او افزود: مشكالتي كه امروز 
توسط گمركات كشور براي كاال و توليد به وجود 
آورده اند ناديده گرفته ش��ده و لطمه يي كه توليد 
كشور از رسوب كاال و مواد اوليه در گمرك ديده، 

كمتر از سياست تك نرخي شدن ارز نيست. 
پس از ط��رح اعتراض اعضاي ات��اق بازرگاني 
اي��ران به بيانيه، ريي��س پارلمان بخش خصوصي 
پيش��نهاد داد تا اعضا نظرات و گزارش��ات خود را 
براي تكميل اي��ن بيانيه ارائه دهند تا متن نهايي 
بيانيه، پس از تكميل صادر ش��ود. همچنين براي 
جلوگيري از وقفه در اتخاذ تصميمات اتاق، در اين 
جلسه از اعضاي هيات نمايندگان اتاق در خصوص 
صدور نسخه تكميلي اين بيانيه راي گيري شد تا 

متن بيانيه در هفته هاي آتي صادر شود. 

 اصالح مقررات مربوط به هزينه هاي داوري
محسن محبي، دبيركل مركز داوري اتاق ايران 
كه با هدف اص��الح مقررات مربوط به هزينه هاي 
داوري اين مركز در نشست هيات نمايندگان اتاق 
ايران به س��خنراني پرداخت، با اش��اره به وظايف 
مركز داوري ايران در حل وفصل اختالفات موجود، 
گفت: در قانون تاسيس مركز داوري اتاق ايران كه 
براي نخس��تين بار در س��ال 84 به تصويب هيات 
نمايندگان رسيد، س��ه قانون »تشكيالت مركز«، 
»قواع��د داوري« و »هزينه ه��اي داوري« مدنظر 
قرار گرفته و اكنون كه 12 سال از عمر اين مركز 
مي گ��ذرد، با ه��دف خودكفايي واحده��ا در نظر 

داريم تا هزينه هاي داوري بازبيني شود. 
او همچني��ن از تش��كيل كميته ي��ي ب��ا هدف 
بررس��ي تطبيقي هزينه هاي داوري ات��اق ايران با 
ديگر كش��ورها خبر داد و گفت: ه��دف از كاهش 
اي��ن هزينه هاي داوري، جب��ران هزينه هاي جاري 
اس��ت كه با افزايش هم��راه بوده اس��ت و پس از 
مطالعه و بررس��ي هاي صورت گرفته كميته مزبور 
هم كاهش هزينه هاي جاري را تاييد كرده اس��ت. 
پس از توضيحات دبيركل مركز داوري اتاق ايران، از 
مجموع 194 نفر حاضر در جلسه هيات نمايندگان، 
52 درصد ب��ا اصالح مقررات مربوط به هزينه هاي 

داوري موافقت كردند. 

 افزايش 23 درصدي درآمد اتاق در سال 96
در ادامه، عليرضا اش��رف دبيركل اتاق ايران با 
ارائه آمار و ارقامي به توضيح گزارش عملكرد اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در سال 
گذشته پرداخت. بر اساس توضيحات ارائه شده از 
سوي دبيركل اتاق ايران، در سال گذشته مجموعا 
43 جلس��ه هيات رييس��ه ب��ا 1۷3 مصوبه، 839 
جلس��ه رياس��ت اتاق ايران، 64 نشست با حضور 
مهمانان خارجي، 225 نشس��ت كميس��يون هاي 
تخصص��ي ب��ا 22۷ مصوبه و 424 جلس��ه هيات 
نماين��دگان در ش��وراي حكومتي كش��ور برگزار 
ش��د. عالوه بر اين، 29 گزارش تخصصي با تمركز 
ب��ر رويكرد پايش محور، توس��ط كميس��يون هاي 
تخصص��ي اتاق اي��ران ارائه و 6ط��رح راهبردي با 
هدف تحكيم ساختار توليد اجرا شد. اشرف ضمن 
بيان اين موضوع كه س��امانه مل��ي فراگير كارت 
بازرگان��ي اتاق ايران ايج��اد و در مرحله اجرا قرار 
داد، افزود: آيين نامه تش��كل ها به مرحله تصويب 
رس��يده اس��ت كه اميدواريم در آينده يي نزديك 
بتوانيم اين آيين نام��ه را ارائه كنيم. دبيركل اتاق 
اي��ران در توضيح گزارش تفريغ بودجه اتاق ايران 
اظهار داش��ت: بودجه مصوب اتاق ايران در س��ال 
گذش��ته 2 هزار و 2۷0 ميلي��ارد ريال بود كه در 
مقايس��ه با منابع تصويب شده، 23 درصد افزايش 
منابع و درآمد داش��تيم. بنابر گفته دبيركل اتاق 
اي��ران، 2 هزار و 322 ميليارد ريال بابت هزينه ها 
و مصارف در س��ال گذش��ته در نظر گرفته شده 
ب��ود كه اين رقم با كاهش 25درصدي همراه بود. 
همچنين هزينه هاي پرسنلي اتاق در سال 96، 6 

درصد كاهش داشته است. 

 توضيح »شريعتمداري«  درباره 
تخلف در واردات خودرو

ايسنا| سخنگوي فراكسيون مستقلين گفت كه در 
نشس��ت اين فراكسيون، وزير صنعت، معدن و تجارت 
توضيحاتي را درباره تخلفات صورت گرفته در موضوع 
ثبت سفارش خودرو ارائه كرد. مهرداد الهوتي با اشاره 
به نشست صبح امروز فراكسيون مستقلين كه با حضور 
وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، گفت: در اين 
جلسه ش��ريعتمداري توضيحاتي را راجع به تخلفات 
صورت گرفته در ثبت سفارش خودرو ارائه كرد و گفت 
كه در آن زمان واردات ممنوع ش��ده بود، اما سيس��تم 
ثبت س��فارش از بيرون هك شده بود كه همان زمان 
موضوع به دستگاه هاي نظارتي اعالم شد و اخبار مربوط 
به آن در سال 1396 از صداوسيما پخش شد. او اضافه 
كرد: ش��ريعتمداري همچنين از 6481 خودروي ثبت 
سفارش ش��ده، 1940 خودرو ترخيص شده خبر داد 
و گفت كه جلوي ترخيص مابقي خودرو ها گرفته شده 
است. ايشان همچنين گفت علل اين موضوع در حال 
بررسي است و ضرورت برخورد با متخلفين مورد توجه 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت ق��رار دارد. الهوتي با 
اش��اره به طرح موض��وع افزايش قيم��ت خودروهاي 
داخلي در اين جلسه اضافه كرد: شريعتمداري گفتند 
كه خودروهاي باالي 45 ميليون تومان براساس مصوبه 
س��تاد تنظيم ب��ازار 9.6درصد و خودروه��اي زير 45 
ميليون تومان براساس مصوبه شوراي رقابت ۷.1درصد 
افزايش قيمت داشته اس��ت. الهوتي اضافه كرد: وزير 
صنعت، معدن و تجارت همچنين با اشاره به تاثير رشد 
نقدينگي در اقتصاد كش��ور و ض��رورت هدايت آن به 
سمت توليد گفت كه مردم براي حفظ پول هاي خود 
به سمت طال و ارز رفتند البته قبول داشتند دولت در 

اين زمينه كوتاهي كرده است. 

 تامين يك ميليارد دالر ارز 
براي واردات دارو 

تس�نيم| بر اساس بررسي هاي انجام شده نزديك 
به يك ميلي��ارد دالر ارز براي واردات دارو و تجهيزات 
پزش��كي تامين شده و از اين حيث كشور در وضعيت 
مناس��بي قرار دارد. بر اساس يك گزارش اوليه، حدود 
ي��ك ميليارد دالر ارز ب��راي واردات انواع اقالم دارويي 
تخصيص پيدا كرده اس��ت. اين مبلغ، از 21 فروردين 
م��اه تا نيمه تير ماه س��ال جاري از دو طريق س��امانه 
نيما و سيستم بانكي ارز الزم به واردات دارو تخصيص 
پيدا كرده اس��ت. براي واردات تجهيزات پزشكي 460 
ميليون دالر از طريق سيستم بانكي و ۷2 ميليون دالر 
از طريق س��امانه نيما و ارز پتروشيمي و فوالد تامين 
شده است. همچنين براي واردات داروهاي ساخته شده 
رقمي نزديك به 250 ميليون دالر از طريق سيس��تم 
بانكي و سامانه نيما ارز تامين شده است. براي واردات 
مواد اوليه دارو نيز رقمي نزديك به 148 ميليون دالر 

از طريق سيستم بانكي تامين شده است. 

 كالهبرداري در پيش فروش 
خودروهاي وارداتي 

ايسنا| يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
گفت: پيش ف��روش خودروهاي واردات��ي تنها در يك 
صورت كالهبرداري و تقلب نيس��ت و آن اينكه واردات 
توسط نمايندگي هاي داخلي برندهاي خودرويي انجام 
شود. رمضانعلي سبحاني فر، با بيان اين مطلب اظهاركرد: 
برخي فرصت طلب ها با سوءاس��تفاده از نابساماني هاي 
بازار خ��ودرو و بي اطالع��ي م��ردم از ممنوعيت ثبت 
سفارش خودروهاي وارداتي، خودروهايي كه اجازه ثبت 
س��فارش ندارند را پيش فروش مي كنند. نماينده مردم 
س��بزوار در مجلس ادامه داد: افراد س��ودجو با دريافت 
نيمي از پول خودرو و وعده تحويل 30 روزه سعي دارند 
از آش��فته بازار خودرو به نفع خود سوءاستفاده كنند. 
او از ادام��ه يافتن توقف ثبت س��فارش خودرو تا اطالع 
ثانوي خبر داد و افزود: با توجه به نابساماني هاي ارزي، 
اقتص��ادي و خودرويي نمي توان هيچ پيش بيني درباره 
پايان توقف ثبت س��فارش خودروهاي وارداتي داشت 
بنابراين هرگونه پيش ف��روش اين خودروها غيرقانوني 
و غش در معامله اس��ت و م��ردم نبايد به خيال خريد 
خودروه��اي خارجي مورد نياز خ��ود تن به وعده هاي 
غيرواقع��ي س��ودجويان بدهند. اين عضو كميس��يون 
صناي��ع و مع��ادن مجل��س در عين حال يادآور ش��د: 
پيش ف��روش خودروهاي وارداتي تنه��ا در يك صورت 
درست است و تقلب و كالهبرداري به حساب نمي آيد 
و آن، واردات خودروهاي خارجي توس��ط ش��ركتهاي 
خودروي��ي و نمايندگي رس��مي اين خودروهاس��ت. 
طبيعتا اين شركت ها با توجه به موجودي انبارهاي شان 

مي توانند پيش فروش خودرو داشته باشند. 

  پيشنهاد سريالنكا براي
تهاتر چاي با نفت ايران

تس�نيم| هيات بازرگاني چاي س��ريالنكا به بانك 
مركزي اين كشور پيش��نهاد كرده كه شركت سيلون 
پتروليوم اين كش��ور بدهي نفتي 250 ميليون دالري 
خود به ايران را از طريق صادرات چاي به اين كش��ور 
پرداخت كند. به گزارش پايگاه خبري س��اندي تايمز، 
هيات بازرگاني چاي س��ريالنكا ب��ه بانك مركزي اين 
كشور پيشنهاد كرده كه شركت سيلون پتروليوم اين 
كش��ور بدهي نفتي 250 ميليون دالري خود به ايران 
را از طريق صادرات چاي به اين كش��ور پرداخت كند. 
اين پيش��نهاد پس از آن مطرح ش��ده كه وزارت امور 
خارجه سريالنكا مقررات جديدي را در زمينه تبعيت 
از تحريم ها عليه ايران صادر كرده است. لوسيل ويجه 
واردنا، رييس هيات بازرگاني چاي سريالنكا گفت، اين 
پيشنهاد به موجب تحريم هاي سازمان ملل مطرح شده 
است، زيرا محدوديت هايي در زمينه تراكنش هاي مالي 
ب��ا ايران وج��ود دارد. او افزود: در صورتي كه ش��ركت 
سيلون پتروليوم به ما پول بدهد، ما مي توانيم صادرات 
چاي به ايران را ادامه بدهيم، زيرا محدوديتي در زمينه 
صدور اين كاال به ايران وجود ندارد. بدهي نفتي ايران 
به شركت سيلون پتروليوم مي تواند از طريق صادرات 

يك سال چاي به ايران جبران شود. 

در 2 ماهه اول امس��ال 2 هزار و 861 فقره جواز تاس��يس صنعتي با پيش بيني 
سرمايه 282 هزار و 443 ميليارد ريال و پيش بيني اشتغال 69 هزار و 66۷ نفر صادر 
ش��د كه مقايسه اين ارقام با مدت مشابه پارسال نشانگر افزايش 23 درصدي تعداد، 
28 درصدي اشتغال و 45.3 درصدي سرمايه گذاري است. در دو ماهه اول امسال 2 
هزار و 861 جواز تاسيس صنعتي صادر شد كه با توجه به صدور 2 هزار و 326 جواز 

در دو ماهه پارسال 23 درصدي همراه بود. 
ب��ه گزارش ش��اتا، در فروردين و ارديبهش��ت ماه به ترتي��ب 843 و 2 هزار و 18 
فقره جواز تاس��يس صنعتي صادر شد كه مثبت 139.4 درصد تغيير داشت. اشتغال 
جوازهاي تاس��يس صنعتي صادره در 2 ماهه اول امس��ال نيز 69 هزار و 66۷ نفر بود 
كه با احتس��اب 54 هزار و 433 نفر اشتغال جوازهاي مدت مشابه پارسال، 28 درصد 
افزايش يافت. اش��تغال جوازهاي تاس��يس صنعتي صادره در فروردين ماه 20 هزار و 
۷3۷ نفر و در ارديبهش��ت ماه 48 هزار و 930 نفر بود كه 136 درصد افزايش داشت. 
از س��وي ديگر سرمايه جوازهاي تاس��يس صنعتي صادره در 2 ماهه اول امسال 282 
هزار و 443 ميليارد ريال بود كه با توجه به س��رمايه جوازهاي تاس��يس مدت مشابه 
پارسال )194 هزار و 445 ميليارد ريال( با افزايش 45.3 درصدي مواجه بود. سرمايه 
جوازهاي تاس��يس صنعتي صادره در فروردين ماه امس��ال 108 هزار و 884 ميليارد 
ريال و در ارديبهشت ماه 1۷3 هزار و 558 ميليارد ريال بوده است. همچنين بيشترين 
جوازهاي تاسيس صنعتي مربوط به استان خراسان رضوي با 221 فقره بود و پس از 

آن استان هاي يزد 213 فقره و فارس 200 فقره جواز تاسيس صنعتي داشتند. 
بيشترين سرمايه جواز تاسيس صنعتي در 2 ماهه اول امسال نيز مربوط به استان 
كرمان با 46 هزار و 913 ميليارد ريال بود. اين استان 66 فقره جواز تاسيس صنعتي 
ص��ادر كرد. پس از اس��تان كرمان، مناطق آزاد و ويژه اقتص��ادي كه 43 فقره جواز 
تاسيس صنعتي داشتند سرمايه مجوزشان 46 هزار و 123 ميليارد ريال بوده است و 
در رتبه بعدي از اين لحاظ قرار گرفتند. بيشترين اشتغال جوازهاي تاسيس صنعتي 
صادره نيز مربوط به اس��تان آذربايجان شرقي با 4 هزار و 321 نفر بود و پس از اين 

استان، قزوين با 4 هزار و 191 نفر در رتبه بعدي جاي گرفت. 

بررسي تجارت خارجي ايران و عمان در بهار سال جاري با مدت مشابه سال گذشته 
خب��ر از افزايش قابل توجه روابط اقتصادي و تج��اري ايران و عمان مي دهد. به گزارش 
ايس��نا، بر اس��اس تازه ترين آمار گمرك ايران از تجارت خارجي سه ماهه نخست سال 
جاري، در بهار امس��ال صادرات به عمان و واردات از اين كش��ور هر دو رشد چشمگيري 
داشته و به نظر مي رسد كه ايران در حال گسترش روابط اقتصادي خود با عمان است. 

پس از مشكالتي كه ميان ايران و كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس به وجود آمد 
و رابطه ايران با برخي از اين كشورها با چالش هاي بسيار جدي مواجه شد، ايران تصميم 
گرفت تا روابط اقتصادي خود را با كش��ورهايي كه از لحاظ سياس��ي به ايران نزديك تر 
هس��تند، توس��عه دهد. اين موض��وع در پي آن بود كه رفته رفته ع��راق هم كه يكي از 
مهم تري��ن بازارهاي صادراتي ايران بود، اقداماتي را در جهت كاه��ش واردات از ايران و 
افزايش قدرت توليد و رقابت توليدكنندگان خود انجام داد و به اين ترتيب ايران بايد به 

بازارهاي ديگري فكر مي كرد. 
در اين ميان، آمار گمرك نش��ان مي دهد كه ايران در س��ال جاري روابط خود را با 
كش��ور عمان بسيار گس��ترش داده و افزايش قابل توجهي در آمار صادرات و واردات و 
در كل تجارت با ايران مش��اهده مي شود. بر اس��اس اين گزارش، در سه ماهه نخست 
سال جاري ۷34 هزار تن كاال از ايران به عمان صادر شده است كه ارزش آن به 223 
ميليون دالر مي رس��د كه از اين لحاظ 2.63درصد از وزن و 1.92 درصد از ارزش كل 
صادرات ايران را دربرمي گيرد. اين در حالي است كه در مدت مشابه سال گذشته 4۷4 
هزار تن كاال به ارزش 13۷ ميليون دالر از ايران به عمان صادر شده بود كه مقايسه اين 
آمار، حاكي از افزايش 55 درصدي حجم و 62 درصدي ارزش صادرات به اين كش��ور 
است. اما در بخش واردات نيز مشابه همين موضوع، وجود دارد؛ به عبارت ديگر در بهار 
امسال 264 هزار تن كاال به ارزش بيش از 220 ميليون دالر از عمان به ايران وارد شده 
اس��ت كه اين ارقام در مدت مشابه سال گذشته تنها 43 هزار تن به ارزش حدود 50 
ميليون دالر بوده است. به اين ترتيب واردات از عمان از نظر وزني 511 درصد و از نظر 
ارزش 345 درصد افزايش را تجربه كرده است. مقايسه آمار واردات از عمان با صادرات 
به اين كشور نشان مي دهد كه تراز تجاري ايران و عمان مثبت سه ميليون دالر است. 

دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: معتقدم تهديد بزرگ براي اقتصاد ايران، 
فساد، ناكارآمدي و بزرگ شدن اندازه دولت و ربا و بهره نامتعارف بانكي است.  

سيدمحمدرضا مرتضوي  با بيان اينكه وضعيت ايران در فساد اداري نامطلوب است، 
خاطرنشان كرد: ايران در موضوع فساد اداري جزو 30 كشور بد جهان است. به گزارش 
ايس��نا، اين مقام مسوول با اش��اره به وضعيت بد ايران در موضوع دسترسي آسان به 
س��رمايه، گفت: شرايط كنوني كشور نشان مي دهد كه ايران كشوري برخوردار از نظر 
فاكتورهاي س��عادت اقتصادي اس��ت و تنها به دليل مدل مديريتي ناكارآمد در حوزه 

اقتصادي آن طور كه بايد و شايد تاكنون پيشرفت نكرده است. 
دبي��ركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران، تجديد نظر در رفتارهاي مديريتي 
را يكي از ضرورت هاي اجرايي در راستاي توسعه اقتصادي دانست و بيان كرد: بطور 
مثال ماليات در تمام جهان توسعه محور است ولي در ايران براي پرداخت هزينه هاي 
دولت استفاده مي ش��ود. مرتضوي، بزرگ شدن بي رويه دولت را يكي از آسيب هاي 
جدي حوزه اقتصادي كشور عنوان كرد و افزود: عدم پرداخت ماليات توسط بسياري 
از تعاوني ها، صنوف و كانون هاي بازنشس��تگي،  فش��ار را روي صنعتگران كه محور 
توس��عه هر كشور هس��تند زياد كرده است. او با بيان اينكه بيش از 60 درصد توليد 
ناخالص داخلي از بخش خدمات تامين مي ش��ود، ادامه داد: سهم اين 60 درصد در 
ماليات صفر يا نزديك به صفر است. با وجود سهم 13 درصدي صنعتگران و بخش 
خصوصي در نظام اقتصادي ايران، متاس��فانه در حال حاضر تمام بار و فشار مالياتي 

به عهده صنعتگران و بخش خصوصي است. 
دبي��ركل خانه صنعت، معدن و تج��ارت با بيان اينكه چرا اقتص��اد ايران با وجود 
ظرفيت هاي معدني، اقليم منحصر به ف��رد و برخورداري از دريا هنوز آن طور كه بايد 
و ش��ايد توس��عه نيافته اس��ت، اظهار كرد: عقيده ما در بخش خصوصي اين است كه 
دخالت هاي دولت در بحث متولي گري،  هيچ كجا موجب رس��تگاري نش��ده است. او 
انباشت پول هاي مختلف را از ديگر مشكالت اقتصادي ايران دانست و بيان كرد: زماني 
كه سيس��تم مديريتي ناكارآمد باش��د به ناچار به س��مت ايجاد ايست و بازرسي هاي 

مختلف روي آورده كه به هيچ عنوان براي توسعه و پيشرفت موثر نخواهند بود. 
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15 نفت و انرژي
 وضعيت سفيد آب و برق

در مناطق زلزله زده 
پ�اون| ميثم جعفرزاده، مدي��ركل مديريت بحران و 
پدافند غيرعامل وزارت نيرو، با اش��اره به وقوع زلزله 5.7 
ريش��تري صبح ديروز در منطقه رويدر هرمزگان، گفت: 
بر اساس بررسي صورت گرفته، هم اكنون وضعيت شبكه 
فش��ارقوي و متوسط در اس��تان هاي هرمزگان و فارس 
عادي اس��ت. وي افزود: طبق آخرين گ��زارش دريافتي 
شبكه آبرس��اني شهري و روستايي اس��تان هرمزگان و 
فارس در وضعيت عادي به سر مي برند. جعفرزاده تاكيد 
كرد: تمامي تيم هاي عملياتي منطقه تا 24 س��اعت در 
حالت آماده باش هستند. زلزله يي به بزرگي چهار ريشتر، 
صبح ديروز در س��اعت 4 و 55 دقيقه، مراكز استان هاي 
فارس و هرمزگان و حوالي جزيره هندورابي درهرمزگان 
را لرزاند. وكيل زاده سرپرس��ت مديريت بحران اس��تان 
فارس درباره آخرين جزييات اين زمين لرزه توضيح داد: 
گزارش هاي رس��يده حاكي از آن اس��ت كه به برخي از 
منازل روستايي آسيب جزيي وارد شده است؛ اكيپ هاي 
امدادي و بيمارستان ها در حال آماده باش هستند. گفتني 
اس��ت 12 روس��تا در منطقه رويدر وجود دارد و ميزان 
جمعيت منطقه حدود ده هزار نفر است؛ كانون زلزله در 

مرز دو استان فارس و هرمزگان است. 

 توضيح پتروشيمي ها
درباره تناقض ارزي 

گروه انرژي| روز گذش��ته انجمن صنفي كارفرمايي 
صنعت پتروشيمي، نشستي خبري را با دعوت از تعدادي 
گزينش ش��ده از خبرن��گاران برگزار كرده اس��ت. در اين 
نشست خبري احمد مهدوي دبيركل انجمن توضيحاتي 
را در خصوص ش��بهاتي كه به عملكرد پتروشيمي ها در 
قب��ال تزريق ارز به بازار وجود دارد، ارائه كرده اس��ت. در 
چند وقت اخير اين انتقاد مطرح شده بود كه ميزان ارزي 
كه پتروشيمي ها وارد بازار كشور كرده اند با ميزان فروش 
صادراتي آنها تفاوت داشته است. دبيركل انجمن صنفي 
كارفرمايي صنعت پتروشيمي در اين خصوص گفته است: 
»گمرك آمار صادراتي پتروش��يمي ها را براي سا ل 95، 
42 ميليون تن به ارزش 16 ميليارد دالر اعالم كرده است 
و اين در حالي اس��ت كه ما 20 ميليون تن صادر كرديم 
و اش��تباه آنها اين است كه محصوالتي مثل ال پي جي يا 

رزين را نيز جزو پتروشيمي به حساب مي آورند. «

آخرين وضعيت آب پشت سدها 
ايس�نا| كاهش بي س��ابقه بارش ها در سال گذشته و 
در پي آن افت روان آب ها موجب ش��ده اس��ت تا با وجود 
رش��د 12درص��دي بارش ها در فصل بهار امس��ال، حجم 
 ذخيره آب سدهاي موجود در 6 حوضه آبريز درياي خزر، 
خليج ف��ارس، درياچه ارومي��ه، فالت مرك��زي، هامون و 
سرخس به 24. 59 ميليارد مترمكعب برسد كه در مقايسه 
با سال گذشته آب موجود در مخازن سدهاي كشور كاهش 
16درصدي پيدا كرده است. ورودي و خروجي آب از سدها 
نيز متاثر از افت نزوالت جوي با كاهش هاي محسوس��ي 
مواجه ش��ده اند به طوري كه ورودي به اين سازه هاي آبي 
۳۳ درصد و خروجي از آنها نيز نس��بت به س��ال گذشته 
2۸ درصد افت داشته اس��ت و هم اكنون به طور ميانگين 
49درصد مخازن سدهاي ياد شده داراي منابع آبي است. 
در حالي به روزهاي گرم مردادماه امسال نزديك مي شويم 
ك��ه از ميان 177 س��د ب��زرگ موجود در اي��ن 6حوضه 
آبريز 7۸ س��د بزرگ كشور از جمله س��دهاي زاينده رود، 
ش��هيدرجايي، س��اوه و مالصدرا كمت��ر از 40 درصد آب 
ذخيره شده دارند. در حال حاضر حجم ذخيره كنوني آب 
در سدهاي پنجگانه استان تهران )الر، طالقان، اميركبير، 
لتيان و ماملو( به ۸21 ميليون مترمكعب رس��يده است و 
در شرايط فعلي 57 درصد مخازن اين سدها خالي است. 

 پتروشيمي ها
مقصر گران شدن آب معدني

ايرنا| دبي��ر انجمن توليدكنن��دگان آب هاي معدني و 
آشاميدني از افزايش 20 درصدي قيمت اين محصول خبر 
داد و گفت: با توجه ب��ه افزايش ۳70 درصدي قيمت مواد 
اوليه براي كارخانجات توليدي و بس��ته بندي آب معدني و 
نقش 60 درص��دي آن در قيمت نهايي آن، »اصال ما نبايد 
آب معدني توليد كنيم«. پيمان فروهر افزود: امكان افزايش 
بيش از 20درصدي آب معدني ميسر نيست زيرا بازار براي 
اين افزايش كش��ش ندارد. حميد صم��دي رييس انجمن 
توليدكنن��دگان ظ��روف يك بار مصرف در اي��ن باره اظهار 
داش��ت: بهاي مواد اوليه ظروف يك بار مصرف نس��بت به 
پارس��ال تقريبا 2 برابر شده است. وي اظهار داشت: بيشتر 
مواد اوليه ما داخلي است و افزايش قيمت به پتروشيمي ها 
برمي گردد كه خوراك را ارزان تر مي گيرند اما نرخ محصول را 
باالتر مي گذارند و برخي نيز براي اينكه گران تر بفروشند، در 
بورس كمتر عرضه مي كنند. رييس انجمن توليدكنندگان 
ظ��روف يك بار مصرف صادرات م��واد اوليه، افزايش قيمت 
دالر، كاهش عرضه مواد اوليه در بورس و رقابتي ش��دن آن 

را از ديگر داليل گراني مواد اوليه عنوان كرد. 
 

 تجهيز بيدبلند
به نيروگاه خورشيدي 

شانا| شركت پااليش گاز بيدبلند، نيروگاه خورشيدي 
۳0 كيلووات خود را با هدف تامين بخشي از بار الكتريكي 
مورد نياز ساختمان حمل ونقل اين شركت به صورت پايلوت 
راه اندازي ك��رد. به گفته علي محم��د پوررضا، مديرعامل 
پااليش��گاه بيدبلند، اين اقدام همسو با سياست هاي كلي 
ابالغ��ي مقام معظم رهبري درباره بهينه س��ازي مصرف و 
لزوم كاهش ش��دت مصرف انرژي و نيز ب��ا هدف اجراي 
ابالغيه هيات وزيران در تامي��ن 20 درصد از انرژي مورد 
نياز س��اختمان هاي اداري از محل انرژي هاي تجديدپذير 
و نو، انجام ش��ده است. وي در اين باره توضيح داد: سامانه 
نيروگاه خورشيدي از نوع متصل به شبكه بوده و با رعايت 
استانداردهاي ملي و بين المللي و با تامين اعتبار از محل 
بند »ث« ماده 4۸ قانون برنامه شش��م توس��عه اجرا شده 
است. براس��اس اين قانون، ش��ركت هاي دولتي بايد يك 
درصد از اعتبارات طرح هاي توس��عه يي ساالنه خود را به 
كاهش شدت مصرف انرژي از طريق ايجاد ظرفيت، جذب 

و توسعه انرژي هاي تجديدپذير اختصاص دهند. 

كوتاه از دنياي انرژي

در نشست خبري سخنگوي صنعت برق كشور مطرح شد 

نقش انشعابات غيرمجاز در خاموشي هاي اخير
مبارزه با انشعابات غيرمجاز برق بخش زيادي از كاهش 5 درصدي تلفات شبكه را رقم زده است

گروه انرژي| فرداد احمدي|
روز يكشنبه، محمودرضا حقي فام، سخنگوي 
صنعت برق در شركت توانير با خبرنگاران مالقات 
كرد تا آخرين اخبار مربوط به صنعت برق كشور 
را بازگو كند و به پرسش هاي خبرنگاران پاسخ 
دهد. اين نشست خبري در راستاي دو نشست 
خبري پيش�ين همايون حائري، مع�اون برق و 
انرژي وزير نيرو برگزار شد. محمودرضا حقي فام، 
سخنگوي صنعت برق در اين جلسه از راه اندازي 
سيس�تم پيامكي اطالع رس�اني خاموشي هاي 
احتمالي به ش�هروندان از س�ال آينده خبر داد 
و ه�دف از آن را ايج�اد ارتب�اط ي�ك به يك و 
هدفمند با مش�ترك هاي برق عنوان كرد. او در 
خصوص غرامت پرداخت شده از سوي توانير به 
مشتركاني كه به دنبال نوسانات برقي خسارت 
ديده ان�د نيز توضيحاتي ارائه ك�رده و گفت كه 
در تابس�تان س�ال 1396 مع�ادل 15 ميلي�ارد 
توم�ان خس�ارت در اين زمينه پرداخت ش�ده 
است. او همچنين از مبارزه با »برق دزدي« براي 
كاهش تلفات شبكه برق صحبت كرد. انشعابات 
غيرمجازي كه در خاموش�ي ها نيز نقشي قابل 
توجه ايفا مي كنند. براي اينكه در جريان آخرين 
وضعيت برق در ايران قرار بگيريد، گزارش پيش 

رو را مطالعه كنيد. 
  

ديروز، محم��ود رضا حقي فام س��خنگوي صنعت 
ب��رق، كه به تازگ��ي براي حفظ وحداني��ت در عرصه 
پاسخگويي مسائل برقي و فراخور موقعيت جديد اين 
عنوان را دريافت كرده است، نخستين نشست خبري 
خود را برگزار كرد. پيش تر روزنامه تعادل در نشس��ت 
خبري همايون حائري معاون ب��رق وزير نيرو موضوع 
شكايت شهروندان از نحوه پاسخگويي نهادهاي مربوط 
در زمان نوس��انات برقي را مطرح كرده بود. نشس��ت 
خبري روز گذش��ته فرصتي ب��راي پيگيري وعده هاي 
داده ش��ده در خصوص بهبود نحوه اطالع رس��اني بود. 
محمودرضا حقي فام سخنگوي صنعت برق در پاسخ به 
پرس��ش روزنامه تعادل درباره اينكه راه اندازي سيستم 
پاسخگويي مستقيم به مشتركين در چه مرحله يي قرار 
دارد، بيان كرد: »طرح پاسخگويي مستقيم به مشتركين 
در دس��ت اجرا است؛ اما اين طرح هنوز تكميل نشده 
اس��ت. براي اين منظور، برنامه مد نظر توانير استفاده 
از سيس��تم هاي GIS است. با متصل شدن مشتركين 
به شبكه الكتريكي در سيستم GIS، اين توانايي ايجاد 
مي شود كه اگر قصد داشته باشيم برق هر منطقه يي را 
به هر دليلي قطع كنيم، به جاي آنكه اطالع رساني را از 
طريق تلويزيون يا سايت و... انجام دهيم، با يك پيامك 

مشترك ها را از قطعي آتي برق آگاه  سازيم. «
وي افزود: »اين دس��تاورد بزرگ��ي خواهد بود كه 
نه تنها براي اطالع رس��اني خاموشي هاي نوبتي، بلكه 
ب��راي تعميرات و م��وارد ديگر نيز كارب��رد دارد. براي 
راه ان��دازي چنين سيس��تمي در ح��ال فراهم كردن 
امكان��ات الزم هس��تيم. در حال حاض��ر در بعضي از 
مناط��ق از جمله اصفهان به صورت پايلوت آن را اجرا 
كرده ايم و به دنبال گسترش آن هستيم. هدف ما صرفا 
بحث اطالع رساني خاموشي ها نيست و هدف بزرگ تر 

ايجاد ارتباط با مش��ترك به صورت يك به يك است 
تا اين سيس��تم جايگزين اطالع رساني عمومي شود. 
پيش بيني مي شود كه اين سيستم را بتوانيم براي سال 

آينده در كل كشور راه اندازي كنيم. « 

 صادرات نداريم 
اما آن چه در مدت اخير توانس��ته اس��ت فش��اري 
مضاع��ف را ع��الوه بر اص��ل موضوع قطع��ي برق بر 
مشتركان وارد س��ازد، اخباري ضد و نقيض است كه 
پيرام��ون عرضه ب��رق ايران به ديگر كش��ورها مطرح 
مي ش��ود. اين اخبار كه ه��ر از چند گاهي با محتوايي 
يكس��ان اما با ش��كلي جديد به س��راغ افكار عمومي 
مي آيند، يك��ي از موارد صحبت محمود رضا حقي فام 

در نشست خبري روز گذشته بودند. 
او در وضعيت ص��ادرات و واردات برق ايران عنوان 
كرد: »كش��ور ما از نظر ژئوپلتيك��ي و از نظر انرژي در 
موقعيت منحصر به ف��ردي قرار دارد و ما مي توانيم با 
تبادل انرژي با كشورهاي همسايه از سرمايه گذاري هاي 
بي��ش از حد در صنعت برق اجتن��اب كنيم. در حال 
حاضر نيز به دليل قرار گرفتن در پيك مصرف صادرات 
برق نداريم« سخنگوي صنعت برق ايران وضعيت كلي 
تبادالت برقي ايران با كش��ورهاي همسايه را تشريح 
ك��رده و گفت: »همانطور ك��ه مالحظه مي كنيد، نياز 
مصرف برق كشور در تابس��تان بسيار زياد مي شود و 
اگر بتوانيم بخشي از نياز مصرف مازاد را به عنوان مثال 
از كش��ور روسيه دريافت كنيم، ديگر نيازي به احداث 
نيروگاه براي تامين برقي كه پاسخگوي پيك مصرف 
دو ماه از تابس��تان باش��د، نخواهيم داشت. همچنين 
زماني كه آنها در زمس��تان به پيك بار مي رس��ند، ما 
مي توانيم از مازاد توليدمان به كشور روسيه برق صادر 
كنيم. بنابراين، در صورت راه اندازي سيستم تبادل برق 
ميان ايران و كشورهاي ديگر، عالوه بر آنكه در تابستان 

فش��ار بيش از حد به نيروگاه هايمان وارد نخواهد شد، 
در زمستان ها نيز ضرورتي ندارد كه بخشي از نيروگاه ها 
را از مدار خارج كنيم و توليداتش��ان را متوقف كنيم. 
حقي فام در ادامه س��خنان خود درب��اره تبادل برق با 
كشورهاي همس��ايه اظهار كرد: »ما در توانير معتقد 
هس��تيم كه روند متصل ش��دن ش��بكه برق ايران به 
شبكه برق كشورهاي همسايه باعث مي شود كه كشور 
ما به هاب انرژي منطقه تبديل ش��ود؛ بدين معني كه 
ايران مي تواند از كشورهاي شمالي انرژي دريافت كند 
و ضمن آنكه خودش به اندازه نياز از آن انرژي مصرف 
مي كند، بخشي از آن را به كشورهاي جنوبي نيز منتقل 
كند. يا در زمان هاي ديگري از كشورهاي جنوبي انرژي 
دريافت و به كشورهاي شمالي منتقل كند. اين رخداد 
هم به ثبات سياسي و هم به ثبات انرژي كمك خواهد 
كرد. « س��ومين موضوع مهمي كه در نشست خبري 
روز گذشته معاون هماهنگي توزيع توانير مورد اشاره 
قرار گرفت، مساله »برق دزدي« يا همان »انشعاب هاي 
غيرمجاز« بود. حقي فام در پاس��خ به پرسش��ي درباره 
نح��وه چاره جويي براي اس��تفاده هاي غيرمجاز برخي 
مش��تركين از برق عنوان كرد: »در دسته بندي توانير، 
راهكارها براي كاهش اس��تفاده از ب��رق غيرمجاز در 
زيرمجموعه عنوان كاهش تلف��ات برق قرار مي گيرد. 
زماني ك��ه از تلفات برق صحبت مي كنيم، هم تلفات 
فني و هم تلفات غيرفني مد نظر است و تلفات غيرفني 

عمدتا ناشي از برق غيرمجاز هستند. «
وي ادامه داد: »ما توانسته ايم تلفات برق را از حدود 
15.5 درصد به 10.6 درصد برسانيم كه بخش بزرگي 
از اين كاهش ناش��ي از مبارزه با استفاده برخي از برق 
غيرمجاز بوده اس��ت. براي مبارزه با اس��تفاده از برق 
غيرمجاز عالوه بر برخوردهاي قانوني، نياز است كه يك 
روش��نگري عمومي صورت بگيرد و همه مردم بدانند 
ك��ه درآمد صنعت برق متعلق به اقتصاد ملي اس��ت. 

حتي مستندات مذهبي نيز استفاده غيرمجاز از برق را 
نكوهيده اند. با تمام اين تفاسير روند كلي صنعت برق به 
سمت كاهش استفاده از برق غيرمجاز است و اخيرا در 
مجلس شوراي اسالمي نيز يك مصوبه بسيار مهمي در 
ارتباط با ماده ۸ داشتند كه كمك بزرگي براي كاهش 

اين مقوله محسوب مي شود. «

 تعقيب  و گريز گرما و برق 
ام��ا در حالي كه چندي پيش يكي از مس��ووالن 
س��ازمان هواشناس��ي عنوان كرده بود كه تابس��تان 
س��ال جاري از لحاظ شدت گرما تفاوت قابل توجهي 
با تابستان سال گذشته ندارد، سخنگوي صنعت برق 
در نشست خبري خود با بيان اينكه در هفته گذشته 
درجه حرارت متوسط كشور از باالترين درجه حرارت 
سال گذشته باالتر بوده است، تصريح كرد: »در هفته 
هفدهم سال جاري به طور متوسط 1.4۳ درجه نسبت 
به س��ال قبل درجه حرارت افزايش يافته است و بايد 
گفت كه به ازاي هر يك درجه حرارت 1500 مگاوات 

به نياز مصرف اضافه مي شود.«
وي ميزان افزايش مصرف برق كش��ور در مقايسه 
با پارس��ال را س��ه درصد ذكر كرد و گفت: »اگر مانند 
سال هاي گذشته، اين رقم به پنج درصد مي رسيد، نياز 
مصرف ما از 5۸ ه��زار مگاوات عبور مي كرد و مجبور 

مي شديم خاموشي هاي بيشتري اعمال كنيم.«
حقي فام دلي��ل افزايش ۳ درصدي مصرف برق به 
ج��اي 5 درصد پيش بيني ش��ده را موفقيت در اعمال 

سياست هاي مديريت مصرف برق عنوان كرد. 

 15 ميليارد غرامت برقي در سال 96
يكي از مسائلي كه تاكنون كمتر مورد بررسي قرار 
گرفته و از تبعات مهم نوسانات برق به شمار مي رود، 
آس��يب به وسايل برقي اس��ت. حقي فام در نشست 

دي��روز خود در پاس��خ به پرسش��ي در مورد جبران 
خس��ارت هاي ناشي از نوس��انات برق، گفت: »توانير 
خس��ارت هاي ناشي از نوسانات ولتاژ برق را از طريق 

بيمه مشتركان پوشش مي دهد.«
او در ادامه عنوان كرد: »ابتداي هر سال از مشتركان 
ش��هري 1200 تومان و از مش��تركان روستايي 600 
تومان باب��ت بيمه دريافت مي ش��ود و در صورتي كه 
خسارتي در اثر نوس��انات ولتاژ برق به مشتركان وارد 

شود، غرامت آن پرداخت مي شود.«
معاون هماهنگي توزيع ش��ركت تواني��ر، غرامت 
پرداخت ش��ده در اي��ن بخش در س��ال 96 را حدود 
15 ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: »حداكثر س��قف 
پوش��ش ما در سال گذشته سه ميليون تومان به ازاي 
هر مشترك بود.« حقي فام گفت: »مشتركاني كه به 
دليل نوس��ان هاي ولتاژ برق دچار خس��ارت شده اند، 
مي توانند با مراجعه به س��ايت شركت توزيع استان يا 
مراجعه حضوري به ش��ركت هاي برق، فرم مربوط به 
اين بخش را تكميل كنند؛ ش��ركت هاي برق موظف 
هستند ظرف يك ماه بررسي كنند و نظر خود را اعالم 
كنند؛ در صورتي كه نوسان هاي ولتاژ علت اصلي وارد 
آمدن خسارت تشخيص داده شود، مشترك برق براي 
دريافت غرامت به بيمه معرفي مي شود.« اما همانطور 
كه انتظار مي رفت، بخشي از نشست خبري روز گذشته 
نيز به انتقاد از ش��دت مصرف انرژي در ايران گذشت. 
مس��ووالن وزارت نيرو تا به حال بارها از فاصله سرانه 
مصرف برق در ايران با ديگر كشورها صحبت كرده اند. 
س��خنگوي صنعت برق نيز ديروز در اين زمينه گفت: 
»شدت انرژي كشور در زمينه برق، ۳.2 برابر متوسط 
جهاني است. « شدت انرژي، به ميزان انرژي مصرفي 
براي ايجاد يك خدمت و توليد يك كاال گفته مي شود. 
محمودرض��ا حقي فام، س��خنگوي صنع��ت برق، 
انرژي بري تجهيزات كشور را بيش از ميانگين جهاني 
ذكر كرد و گفت: »به عنوان نمونه، يك س��وم مصرف 
برق در زم��ان اوج )حدود 21 هزار م��گاوات( مربوط 
به تجهيزات سرمايش��ي اس��ت كه اگر س��اختمان ها 
عايق بندي مي ش��دند، اين مصرف ب��ه نصف كاهش 
مي ياف��ت.« حقي فام در پاس��خ ب��ه ايس��نا در مورد 
تحليل هايي مبني بر كمتر بودن مصرف برق مشتركان 
ايراني از مش��تركان اروپاي��ي و امريكايي كه به تازگي 
در برخي شبكه هاي اجتماعي مطرح شده است، گفت: 
»اين مقايسه از اساس اشتباه است؛ زيرا ميزان مصرف 
برق ايران با ميزان مصرف كل انرژي اروپا مقايسه شده 
است.« حقي فام افزود: »كشورهاي اروپايي و امريكاي 
شمالي، كل انرژي خانگي خود را با استفاده از مصرف 
برق تامين مي كنند در حالي كه خانوارهاي ايراني از دو 
انرژي گاز و برق برخوردار هستند.« سخنگوي صنعت 
برق خاطرنش��ان كرد: »در اروپا و امريكا، وس��ايلي از 
جمله اجاق گاز و تجهيزات گرمايش��ي، برقي هستند 
ام��ا در ايران اين تجهيزات از س��وخت گاز اس��تفاده 
مي كنن��د.« حقي فام تصري��ح كرد: »ب��ه دنبال اين 
تحليل هاي اشتباه و براي تخمين واقعي سرانه مصرف 
انرژي، مجموع مص��رف گاز و برق هر خانوار ايراني را 
محاسبه و با مصرف برق خانوارهاي اروپايي و امريكايي 
مقايس��ه كرديم كه نتيجه اين مقايسه نشان مي دهد 

مصرف ما بسيار بيشتر است.«

گروه انرژي|
يك كارشناس حقوق نفت، نوع جديد  قراردادهاي 
نفتي ايران را كه قرارداد با توتال تنها نمونه به نتيجه 
رس��يده آن محسوب مي شود مورد بررسي قرار داده 
و »پيچيدگ��ي« را يك عامل دافعه آن معرفي كرده 
است. هاتف ستاري، كارشناس ارشد حقوق نفت به 
مهر گفته است: بسياري از صاحب نظران، از ابتدا كه 
طراحي قراردادهاي جديد نفتي )IPC( مطرح شد، 
اين نسخه را نجات بخش صنعت نفت مي دانستند، 
آنه��ا معتقد بودند كه اين قراردادها تمام انرژي خود 
را روي ميادين مشتركي خواهد گذاشت كه در حال 
چپاول است. اين در حالي است كه با توجه به شرايط 
فعلي صنعت نفت و براي اس��تفاده حداكثري براي 
جذب صحيح س��رمايه گذار خارج��ي در چارچوب 
مناف��ع ملي، به نظر مي رس��د برخي بخش هاي اين 

قرارداد مي تواند بازبيني شود. 
وي در ادامه عنوان كرده است: نكته نخست اين 
است كه شركت هاي سرمايه گذار روي ترم هاي مالي 
قرارداد بسيار حساس هستند و متاسفانه قراردادهاي 
باالدستي ايران در اين رابطه بسيار پيچيده و گنگ 
اس��ت. در قراردادهاي بيع متقابل اين هزينه ها به 4 
بخش تقس��يم ش��ده و در قراردادهاي جديد نفتي 
بعضا به ۸ بخش. ايجاد اين تقس��يم بندي ها مسلما 
بر ابهام قرارداد مي افزايد و خود عامل دافعه يي براي 
جذب سرمايه است. به گفته ستاري، سرمايه گذاران 
ب��ه دنبال فهم اين مطلب هس��تند ك��ه چه ميزان 
س��رمايه گذاري خواهن��د كرد و چه مي��زان درآمد 
درياف��ت مي كنند. به بيان بهتر ط��رف ايراني براي 
اقن��اع وجدان خود و اينك��ه همه مبالغ پرداختي به 
پيمانكار سود وي نيست، دست به تقسيم بندي انواع 
هزينه ها زده است. اين كارشناس ارشد حقوق نفت با 
اشاره به اينكه قرارداد هر چقدر ساده تر و قابل فهم تر 
باشد، مذاكره و انعقاد آن مسلما راحت تر است و اين 
بر كسي پوشيده نيس��ت، افزود: براي مثال مي توان 
به قراردادهاي خدمات عراق و مشاركت نيجريه و... 

اشاره كرد كه در ساده ترين شكل منعقد مي شود. 
او در ادامه عنوان كرده اس��ت: نكته بعد اينكه 
ب��ه نظ��ر مي رس��د انتخاب ن��ام IPC ب��راي اين 

قراردادها خود يك عامل دافعه بوده است؛ چرا كه 
حداقل تجربه كارشناس��ان اين زمينه در مواجهه 
ب��ا س��رمايه گذاران خارجي بخش باالدس��ت اين 
ب��وده كه آنها به تازگي ب��ا ويژگي هاي بيع متقابل 
آش��نا ش��ده و تمايل به انعقاد بيع متقابل در آنها 
باالتر اس��ت. بنابراين اگر هم��ان قراردادهاي بيع 
متقابل خود را روزآوري كرده و دنبال مي كرديم با 
استقبال بيشتري از جانب شركت ها مواجه مي شد. 
وي تصريح كرد: نكته بعد اينكه مس��ووالن امر در 
وزارت نفت و ش��ركت ملي نف��ت ايران به گونه يي 
با س��رمايه گذار برخورد كرده و س��عي در تحميل 
شروطي دارند كه در هيچ جاي دنيا و هيچ قراردادي 
مرسوم نيست، بدون توجه به اينكه موقعيت كشور 
ايران هميش��ه خاص بوده و داراي ريسك مربوط 
به خود در بخش س��رمايه گذاري آن هم در بخش 
باالدس��ت اس��ت. س��تاري با تاكيد بر اينكه اغلب 
پروژه هاي انجام ش��ده در حوزه باالدست ايران به 
جاي برد_برد به صورت باخت_باخت است، تصريح 
كرد: علت اين روند نيز طوالني شدن اجراي پروژه 
به دليل بروكراس��ي هاي اداري و افت شديد سود 
حاصل از بس��ته مال��ي پيش��نهادي در قراردادها 
اس��ت. ما با پيمانكار خارجي روي سود بسته مالي 
پيشنهادي 15 درصد چانه زني مي كنيم در صورتي 
 كه س��ود واقعي و نهاي��ي قراردادها بعضا حتي به

10 درصد نيز نرسيده است. 

يك كارشناس حقوق نفت مطرح كرد 

»پيچيدگي« دافعه  قراردادهاي نفتي ايران
افزايش توليد نفت عربستان سعودي بيشتر از تقاضاي بازار آسيا بود 

عربستان؛ توجه به ترامپ و بي توجهي به بازار
عربستان سعودي تحت فشار دولت امريكا، 
براي باال بردن توليد نفت خود شتاب به خرج 
داد ام��ا گويا س��عودي ها دريافته ان��د كه بازار 
جهاني ممكن اس��ت هنوز به عرضه باالتر نياز 

نداشته باشند. 
به گزارش بلومبرگ، توليد نفت عربس��تان 
س��عودي ماه گذش��ته كه ترامپ از اين كشور 
خواس��ت براي پايي��ن بردن قيم��ت بنزين و 
جب��ران كمبود عرض��ه ناش��ي از تحريم هاي 
امري��كا علي��ه ايران كم��ك كند، بيش��ترين 
افزايش را در س��ه سال گذش��ته ثبت كرد. با 
اين حال س��عودي ها براي فروش نفت اضافي 
خود به مشكل برخوردند و به گفته منابع آگاه، 
ظاه��را در بين خود اين ط��ور نتيجه گرفتند 
كه ش��ايد س��ريعتر از حد الزم، شيرهاي نفت 

را بازكرده اند. 
به گفت��ه مارتين ريتس، يك��ي از مديران 
مورگان اس��تنلي، عربستان سعودي و چندين 
كش��ور عض��و اوپ��ك در آس��تانه بازگش��ت 
تحريم هاي امريكا عليه ايران، صادراتشان را به 
ميزان چش��مگيري افزايش دادند و با توجه به 
اينكه هنوز تحريم ها به اجرا درنيامده اند اقدام 

آنها قيمت هاي نفت را با كاهش روبرو كرد. 
بيانيه كم س��ابقه وزارت انرژي عربس��تان 
س��عودي كه اواخ��ر هفته گذش��ته از كاهش 
صادرات در آگوست خبر داد، مي تواند عالمت 
نارضايتي آنها ش��مرده ش��ود. اي��ن وزارتخانه 
نگراني ها نسبت به اينكه عربستان بازار نفت را 
دچار اشباع عرضه مي كند را رد كرد. صادرات 
عربستان سعودي در ماه ميالدي جاري ثابت 
خواهد بود و در آگوست كاهش پيدا مي كند. 
عربس��تان س��عودي و متحدانش ش��امل 
كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس 
و همچنين روس��يه كه عضو اوپك نيست، در 
نشس��ت ژوئن اوپك وعده دادند توليدشان را 
براي جبران اختالالت عرضه در ونزوئال و ليبي 
و همچنين افت احتمالي صادرات ايران، حدود 

يك ميليون بشكه در روز افزايش دهند. 

اين توليدكنندگان تسليم فشارهاي ترامپ 
ش��دند كه پس از صع��ود قيمت نفت برنت به 
ب��االي ۸0 دالر در هر بش��كه در م��اه مه، در 
حساب توييتري خود اوپك را هدف حمله قرار 
داد. قيمت ه��ا از آن زمان، تا حدودي به دليل 
اينكه بخشي از توليد ليبي احيا شده و جنگ 
تج��اري امريكا و چين نگراني ها را نس��بت به 
قوي ماندن تقاضا برانگيخته اس��ت، به حدود 

7۳ دالر در هر بشكه عقب نشيني كرده اند. 
مايك ويتنر، مدي��ر تحقيقات بازار نفت در 
بانك »سوس��يته جن��رال« در اين باره چنين 
گف��ت: آنها نفت بيش��تري را به ب��ازار عرضه 
مي كنن��د و نگران فش��ار نزولي روي قيمت ها 

هستند. 
قيم��ت نف��ت در واكنش به بياني��ه وزارت 
انرژي عربس��تان افزايش يافت و نفت برنت در 
معامالت روز جمعه با 49 س��نت يا 0.7درصد 
افزايش، در 7۳.0۳ دالر در هر بش��كه بس��ته 

شد. 
به گفته منابع آگاه، عربس��تان سعودي در 
ابتدا قصد داش��ت در ماه ميالدي جاري 10.۸ 
ميليون بش��كه در روز نفت توليد كند. سطح 
مذك��ور همواره به تقاض��اي داخلي و خارجي 
بس��تگي داش��ته؛ بنابراين توليد اين كش��ور 
ممكن اس��ت بين 10.6 تا 11 ميليون بش��كه 

در روز برس��د. عربستان س��عودي چهارشنبه 
گذشته اعالم كرد توليدش در جوالي همانند 
توليد ژوئن پايين 10. 5 ميليون بشكه در روز 

خواهد بود. 
تاثير تحريم هاي امريكا روي صادرات نفت 
ايران كه همچنان مبهم است، نقش بزرگي در 

تعيين نتيجه نهايي خواهد داشت. 
از زماني كه دولت ترامپ توافق هس��ته يي 
ب��ا ايران را ترك كرد، س��يگنال هاي متضادي 
ارس��ال كرده اس��ت از جمله ماه گذش��ته كه 
اعالم ك��رد قصد دارد صادرات نف��ت ايران را 
بطور كامل به صفر برس��اند. اخي��را اظهارات 
ماي��ك پامپئ��و، وزي��ر خارج��ه و اس��تيون 
منوچي��ن، وزي��ر خزان��ه داري امريكا نش��ان 
 داده كه اين كش��ور رويكرد انعطاف پذيرتري 

در پيش مي گيرد. 
طبق ب��رآورد آژان��س بين الملل��ي انرژي، 
 ص��ادرات اي��ران ب��ه اروپ��ا در ژوئ��ن حدود

50 درصد كاهش داش��ت. تاثي��ر تحريم هاي 
امريكا عليه نف��ت ايران تا زماني كه در نوامبر 
به اجرا گذشته نشوند، مشخص نخواهد شد. 

در نتيجه به نظر مي رسد عربستان سعودي 
در حال حاضر براي فروش توليد بيش��تر خود 
مش��كل دارد. مشكل مذكور با كندي تقاضاي 
آس��يا پيچيده شده است. به گفته آمريتا سن، 
تحليلگ��ر نفت در ش��ركت انرژي اس��پكتس، 
افزايش عرضه نفت كش��ورهاي عضو ش��وراي 
هم��كاري خليج ف��ارس و روس��يه در زماني 
 روي داده ك��ه فق��دان تقاضاي پااليش��گاهي 

وجود دارد. 
طبق آمار بلومبرگ، صادرات نفت عربستان 
در نيمه اول ژوييه حدود 500 هزار بش��كه در 
روز در مقايس��ه با مدت مش��ابه ژوئن كاهش 
يافت و به 6.7ميليون بش��كه در روز رسيد. بنا 
بر بيانيه وزارت انرژي عربس��تان، صادرات اين 
كشور در ماه ميالدي جاري مشابه سطح ژوئن 
خواهد بود و به ميزان 100 هزار بشكه در روز 

در اوت كاهش پيدا مي كند. 
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بازارهنر

»محمدعليمرادي«درگذشت
محمدعل��ي م��رادي پژوهش��گر و 
درگذش��ت.  فلس��فه  دانش آموخت��ه 
محمدعلي مرادي دانش آموخته فلسفه 
در آلمان از فعالین سیاس��ي سال هاي 
قبل از انقالب و پس از انقالب تا اواخر 
دهه ۶۰ بوده است كه پس از سال هاي 
آن دهه از فعالیت هاي سیاس��ي دست 
كش��یده و ب��ه فعالیت ه��اي علمي در 

زمینه فلسفه پرداخت. 
محمدعل��ي م��رادي دانش آموخته فلس��فه، 
جامعه شناسي و اسالم شناسي از دانشگاه برلین 
ب��ود، پايان نامه  او در مقطع كارشناس��ي ارش��د 
فلس��فه »مفهوم در س��نجش خردن��اب« و در 
مقط��ع دكترا »اگاهي و خوداگاهي نزد فیش��ته 
اغارين )۱۷۷۴( « بود. او پژوهشگر و مدرس در 
حوزه فلس��فه  ايده آلیسم آلماني به ويژه از كانت 

تا هگل بود. 

هرچن��د از وي تاكن��ون كتاب��ي 
منتشر نشده اس��ت، اما هم از طريق 
فضاي مجازي و هم از طريق مصاحبه 
و يادداش��ت در مج��الت و نش��ريات 
مختل��ف در حوزه ه��اي مختل��ف از 
فلس��فه  ايده آلیس��م آلماني گرفته تا 
نقد روش��نفكري ايراني و كالس هاي 
خوانش متون كالسیك حضور داشت. 
او اگرچ��ه در س��ال هاي اخیر در 
دانشگاه تدريس رس��مي نداشت، اما كارگاه هاي 
آزاد و مش��اوره هاي علمي وي ب��ه پايان نامه هاي 
دانش��جويي ب��راي دانش��جويان علوم انس��اني و 

اجتماعي تاثیرگذار بوده  است. 
به گفته نزديكان محمدعلي مرادي، مراس��م 
تش��ییع و همراهي پیكر اين پژوهش��گر فلسفه، 
امروز س��اعت 8 صبح، از مقابل دانش��كده علوم 

اجتماعي تهران برگزار مي شود. 

نقضآتشبسدرغزه
لوموند: 

در  لوموند،  اول  صفحه 
گزارشي به شرح آتش بس 
در نوار غزه پرداخته است. 
طب��ق اين گ��زارش، پس  
از حم��الت ش��ديد رژيم 
صهیونیستي به نوار غزه و 
به ش��هادت رساندن چهار 
وس��اطت  با  فلس��طیني، 
مص��ر آتش بس��ي برق��رار 

ش��د كه ناظران با توجه به س��ابقه اين رژيم در عدم 
تعهدش به صلح، چندان به موثر بودنش خوش��بین 
نبودند. س��رانجام اين پیش بیني درست از آب درآمد 
و ساعاتي بعد، يعني روز شنبه با حمله توپخانه رژيم 
صهیونیستي به پايگاهي در شمال غزه در واكنش به 
ادعايي درباره نفوذ فلس��طینیان ب��ه مرزهاي اراضي 
اشغالي آتش بس نقض شد. رژيم صهیونیستي مدعي 
ش��ده اس��ت، دو جوان فلس��طیني از مرزهاي شرق 
الزيتون عبور و برخي تجهیزات اس��رايیلي را تصرف 
كرده و بعد از منطقه خارج شدند. بعد از آن نیروهاي 
اس��رايیلي يك مركز ديده بان��ي گردان هاي عزالدين 
قس��ام را هدف گرفتن��د. همچنین گفته ش��ده كه 
فلسطینیان كرانه باختري رود اردن در رام اهلل بار ديگر 
در حمايت از نوار غزه تظاه��رات كردند. ارتش رژيم 
صهیونیستي جمعه شب چند حمله به نوار غزه انجام 
داد كه در اثر آن چهار فلس��طیني شهید و ۱2۰ نفر 
مجروح شدند و راهپیمايي بازگشت نیز با گلوله هاي 
توپ هدف قرار گرف��ت. از زمان آغاز راهپیمايي هاي 
بازگشت در نوار غزه از سي ام مارس گذشته كه براي 
توجه مجدد به حق بازگش��ت آوارگان فلس��طیني و 
رفع محاصره غزه ترتیب داده شد ۱55 فلسطیني به 
ضرب گلوله اشغالگران به شهادت رسیده اند كه جسد 
هش��ت تن از آنها تحويل داده نشده است و نامشان 
در فهرست شهداي وزارت بهداشت نیز وجود ندارد. 
۱۶ هزار و پانصد نفر نیز در اين راهپیمايي ها زخمي 
شدند كه حال 39۰ تن آنها وخیم گزارش شده است. 

الپايس:
رهبر  كاس��ادو  پابل��و 
حزب مردم اسپانیا شد. ال  
پايس، با اعالم اين خبر در 
صفحه اول خود، گزارشي 
در اين باره منتش��ر كرد. 
طب��ق اين گ��زارش، پابلو 
كاس��ادو، به جاي ماريانو 
نخس��ت وزير  راخ��وي، 
پیش��ین اس��پانیا انتخاب 

شد. آنطور كه در گزارش هاي پیش از اين گفته شده 
بود، راخوي ماه گذشته نتوانست راي اعتماد پارلمان 
را كسب كند و بر اين اساس، مجبور به كناره گیري 
از مقامش به عنوان نخس��ت وزير و رهبر حزب مردم 
شد. كاسادو كه 3۷ سال دارد، موضع سختگیرانه يي 
در براب��ر جدايي طلبان كاتالونیا گرفته و مي خواهد 
مالیات را كاهش دهد. فراهم س��اختن زمینه براي 
حمايت رأي دهندگان از حزب راس��ت میانه مردم، 
از جمله وظايف او قبل از برگزاري انتخابات محلي، 
منطقه يي و اروپايي در سال آينده خواهد بود. كاسادو 
در حالي رهبري حزب مردم را به عهده گرفته كه اين 
حزب، بر س��ر رسوايي هاي مالي دچار جنجال شده 
است. اين جنجال ماريانو راخوي، رهبري پیشین آن 
را كه از سال 2۰۱۱ نخست وزير اسپانیا بود، مجبور 
ب��ه كناره گیري از قدرت كرد. حزب سوسیالیس��ت 
اسپانیا كه سانچز رهبر آن است، توانسته يك چهارم 
كرسي هاي پارلمان اين كشور را در اختیار گیرد. اين 
حزب از حمايت شش حزب ديگر اين كشور از جمله 
ملي گرايان باس��ك و كاتاالن برخوردار است. سائنز 
دسانتاماريا، معاون سابق نخست وزير اسپانیا و رقیب 
پابلو كاس��ادو حدود ۴2 درصد از آرا را كس��ب كرد. 
هر دو كانديدا در اوايل ماه جاري در رأي گیري هاي 
درون حزبي در سراس��ر كشور توانستند آراي الزم را 

به دست بیاورند. 

كيوسك

مطبوعاتبهتعطيليخاموشدچارشدهاند!
معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ درباره تعطیلي مطبوعات اظهار كرد: ما متاس��فانه ش��اهد تعطیلي خاموش مطبوعات به دلیل 
گراني ها و جريان بد اقتصادي كه در اين حوزه شكل گرفته، هستیم. اين مسیر تاسف بار است اما حوزه مطبوعات صرفا يك حوزه 
مطبوعاتي و فرهنگي نیس��ت بلكه به عوامل متعدد اقتصادي مرتبط اس��ت. اگر به درآمدهايي كه يك رسانه را روي پاي خود نگه 
مي دارد نگاه كنیم متوجه مي ش��ويم كه تمامي اين عوامل، اول اقتصادي اس��ت و بعد مطبوعاتي. محمد سلطاني فر به ايسنا گفت: 
آگهي هاي خاصي كه مطبوعات مي گیرند از جمله مواردي است كه بايد در شكل گیري اقتصاد شكوفا شكل بگیرد اما به دلیل اينكه 
اقتصاد شكوفا نیست متاسفانه اين مسیر هم رو به افول است. گراني كاغذ مطبوعات به ده ها دلیل و پارامتر داخلي و خارجي شكل 
مي گیرد كه دست به دست هم داده اند تا يك جاي ديگري بر پیكره نحیف مطبوعات ضربه بزنند و آن را تحت تاثیر قرار دهند.  او 

افزود: آگهي هاي دولتي، ديگر راه درآمد روزنامه هاست و به فضاي اقتصادي دولت برمي گردد.

چهرهروز

HIVنگاهيبهافزايشدسترسيبهداروومراقبتبهداشتيدرميانمبتاليانبه

مهاركابوسايدز
گروهگوناگون| كمتر از يك هفته 
به آغاز كنفرانس بین المللي ايدز باقي 
مان��ده اس��ت. آنطور كه اعالم ش��ده، 
بیس��ت ودومین دوره اين كنفران��س، در روزهاي 
بیست وسوم و بیست وهفتم جوالي، در آمستردام 
برگ��زار خواهد ش��د. هرچن��د كه در س��ال هاي 
گذش��ته، تالش هاي بس��یاري براي آگاهي سازي 
در م��ورد بیماري ايدز صورت گرف��ت و اقداماتي 
در جهت پیش��گیري از اين بیماري فراگیر ش��د 
ام��ا آنطور كه گفته ش��ده، همچن��ان مانند دهه 
۱98۰، ايدز يكي از بزرگ ترين مسائل اپیدمي در 
عصر حاضر اس��ت. آنطور كه گفته شده، در حال 
حاض��ر، حدود 3۶ میلیون نفر با ويروس اچ آي وي 
زندگي مي كنند. در س��ال هاي اخیر، میزان شیوع 
اين بیماري در جهان كاهش يافته و بس��یاري از 
بیماران، دسترس��ي هاي بیشتري به درمان و دارو 
پی��دا كرده اند و بر اين اس��اس، مبتاليان به ايدز، 
كیفیت و طول عمر بیش��تري را تجربه مي كنند. 
ب��ا اين ح��ال، همچنان در بس��یاري از كش��ورها، 
میزان دسترسي به مراقبت هاي بهداشتي محدود 
اس��ت و حتي برخ��ي از مبتاليان ب��ه ايدز، مورد 
بررس��ي و تشخیص قرار نمي گیرند. همچنین، در 
نشست هاي پیش از برگزاري كنفرانس بین المللي 
ايدز، س��ازمان ملل متحد وضع پیشگیري از ابتال 

به ايدز را بحراني دانست. 
طبق تازه ترين گزارش هاي منتشر شده، در سال 
2۰۰۰، بیش از 25 میلیون نفر در سراسر جهان، با 
وي��روس اچ آي وي زندگي مي كردند و تنها كمتر از 
يك هزار نفر آنها به درمان مناسب دسترسي داشتند. 
در سال 2۰۰5، شمار مبتاليان به ويرس اچ آي وي، 
به 3 میلیون نفر افزايش يافت و در اين میان، به طور 
تقريبي، حدود 2 میلیون و 5۰۰ هزار نفر به دارو و 
درمان مناسب دسترسي پیدا كردند. در اين سال ها، 
)2۰۰3 تا 2۰۰5(، سازمان ملل، با همكاري برخي 
كشورهاي، برنامه هاي بسیاري براي كاهش تلفات 
ناش��ي از بیماري ايدز ارائه داد. اين برنامه ها، شمال 
عملی��ات چندين میلیارد دالري براي مقابله با ايدز 
در ۱5 منطقه يي بودند كه بیش��ترين آس��یب را از 

اين بیماري ديده بود. همچنین، بررسي ها در سال 
2۰۰۷ نش��ان داد كه افراد مبتال به ايدز، مي توانند 
ب��ا كمك درمان هاي دارويي، تا 2۴ س��ال بیش��تر 
زن��ده بمانند. بر اين اس��اس، آنطور كه آمار نش��ان 
مي دهد، از س��ال 2۰۰5 به بعد، ش��مار افراد مبتال 
به اچ آي وي كه دسترسي به دارو پیدا كردند، به طور 
قابل توجهي افزايش يافت. طبق گزارش هاي منتشر 
شده، در سال 2۰۱۰، حدود 3 میلیون و 2۰۰ هزار 
نفر در جهان به ايدز مبتال بوده و شناس��ايي شدند. 
در اي��ن میان، میزان بیماراني ك��ه به دارو و درمان 
دسترسي داشتند، در مقايسه يا سال 2۰۰5، بیش 
از دو برابر افزايش داش��ته و ح��دود 8 میلیون نفر 
اعالم شد. بر اساس آمار منتشر شده، از سال 2۰۱۰ 
ت��ا 2۰۱۴، از مرز 3 میلی��ون و 5۰۰ هزار نفر گذر 
نك��رد و تعداد افرادي كه ب��ه درمان و مراقبت هاي 
بهداشتي دسترسي داشتند، با سرعت قابل توجهي 
افزايش يافت. آنطور كه گفته شده، در اين سال ها، 
بی��ن ۱۰ تا ۱5 میلیون نف��ر از افرادي كه مبتال به 
ايدز شناخته شده بودند، تحت مراقبت هاي درماني 
و بهداش��تي قرار گرفتند. از س��ال 2۰۱5 تا 2۰۱۷ 
نیز، ش��مار مبتاليان به ويروس اچ آي وي در سراسر 
جهان به 3۰ میلیون تا 32 میلیون نفر رس��ید كه 

در اي��ن میان، بیش از نیم��ي از جمعیت مبتال به 
ايدز، به مراقبت هاي بهداش��تي و درماني دسترسي 
داش��تند. آنطور كه گفته شده، مرگ و میر ناشي از 
بیماري ايدز از يك میلیون و 9۰۰ هزار نفر در سال 
2۰۰5 ب��ه حدود يك میلیون نفر در س��ال 2۰۱۶ 

رسیده  است. 
طبق گزارش هاي منتش��ر ش��ده، با وجود اينكه 
تالش هاي بسیاري براي بهبود شرايط بیماران مبتال 
به ايدز صورت گرفته، همچنان بیش از ۱5 میلیون 
نفر با وي��روس اچ آي وي در سراس��ر جهان زندگي 
مي كنند كه هیچ گونه دسترس��ي  به درمان ندارند. 
آنطور كه گفته شده، ش��مار قابل توجهي از كمبود 
دسترسي به درمان در بعضي كشورها، ناديده گرفتن 
و مخفي نگه داش��تن مبتاليان به ايدز از سوي خود 
بیمار يا محدوديت هاي فرهنگي برخي جوامع است. 
بر اين اس��اس، موضوع شناسايي مبتاليان به ايدز، 
همچنان بحراني ملي براي كشورها به شمار مي رود. 
بر اين اساس، در گزارش سازمان ملل گفته شده در 
صورت��ي كه روند درماني براي مقابله با اين بیماري 
ادامه پیدا كند، هدف تعیین شده براي دسترسي 3۰ 
میلیون انسان مبتال به HIV به دارو تا سال 2۰2۰ 

محقق مي شود. 

آمارنامه

تاريخنگاري

رياست ستاد ارتش به رزم آرا رسيد 

يكم مرداد ۱322 سرتیپ حاجي علي رزم آرا براي 
نخستین بار به رياست ستاد ارتش منصوب شد. او در 
س��ال ۱32۷ بار ديگر اين س��مت را به دست آورد و 
در س��ال ۱329 با درجه سپهبدي به نخست وزيري 

رسید. ظاهرا ش��اه به رزم آرا وعده نخست وزيري داده 
بود اما ابراهیم حكیمي و سپس عبدالحسین هژير به 
نخست وزيري رسیدند و صمیمیت سابق میان شاه و 
ريیس س��تاد ارتش از میان رفت. با اين حال سپهبد، 
در میان نیروهاي نظامي چنان جايگاهي داش��ت كه 
بركناري او برابر بود با كودتايي به سبك سردار سپه.  
ش��اه براي جلب رضايت مجدد او در فروردين ۱32۷ 
درجه سپهبدي را به رزم آرا اعطا كرد و نام او به عنوان 
چهارمین نفري كه صاحب اين درجه ش��د در تاريخ 

ارتش ايران به ثبت رسید. 
اين ها آرزوهاي عل��ي رزم آرا را برآورده نمي كرد. 
چ��را كه همه او را با رضا ش��اه مقايس��ه مي كردند. 
از اي��ن رو در انتخاب��ات دوره ش��انزدهم در ۱328 
تصمیم ب��ه مداخله گرفت و موفق ه��م بود؛ ولي با 
كشته شدن هژير انتخابات تهران دوباره تكرار شد و 
با مقابله فضل اهلل زاهدي ريیس ش��هرباني كه رقیب 
ديرينه او به ش��مار مي رفت، نامزدهاي جبهه ملي و 
هواداران ملي ش��دن نفت، به مجل��س راه يافتند تا 
نیرومندترين اقلیت تاريخ پارلماني ايران را برسازند. 
در تیرم��اه ۱329 مجلس��ي كه ظاه��را در اكثريت 
هواداران رزم آرا بود، رأي تمايل به نخس��ت وزيري او 
داد و ش��اه به ناچار آن را پذيرفت و در 5 تیر ۱329 
او را ب��ه نخس��ت وزيري منص��وب كرد؛ ول��ي دربار، 

جبه��ه ملي در مجلس و نیروهاي مذهبي به رهبري 
سیدابوالقاس��م كاشاني در خیابان، از سه جهت بر او 
مي تاختند؛ به طوري كه او با داش��تن دولت، ارتش و 
اكثريت پارلمان، و در ش��رايطي كه چراغ س��بز دو 
ابرقدرت شوروي و بريتانیا را نیز همراه داشت، يكي 
از ضعیف ترين دولت هاي ايران را در اختیار داشت. 

رزم آرا قصد داش��ت قرارداد الحاقي نفت )معروف 
به قرارداد گس-گلش��ايیان( را در مجلس به تصويب 
برس��اند، اما مخالفت جدي و گسترده جبهه ملي به 
وي اج��ازه اي��ن كار را نداد كه اين امر موجب ش��د 
ك��ه او در 5 دي ۱329 اليحه ق��رارداد الحاقي را از 

مجلس پس بگیرد. 
ش��انزدهم اسفند سال ۱329 س��پهبد حاج علي 
رزم آرا در مس��جد ش��اه تهران كش��ته ش��د. خلیل 
طهماس��بي كه پس از دس��تگیري در همان لحظه 
خ��ود را عبداهلل موحد رس��تگاري معرفي كرد، عضو 
فدايیان اسالم، همان روز قتل رزم آرا را گردن گرفت.  
در روز ترور، اسداهلل علم كه خود مشوق رزم آرا براي 
حضور در مس��جد بود پس از اطالع از قتل رزم آرا به 

نزد شاه رفته و اعالم كرد: كلك او كنده شد. 
هیكل روزنامه نگار ش��هیر مصري مي نويسد: »بعدا 
شوهر اش��رف پهلوي به من گفت وقتي كه خبر ترور 
رزم آرا را به ش��اه دادند، گیج ش��د. او نمي توانست باور 
كند كه نخست وزيرش بدين طريق از صحنه محو شده 
باش��د«. شاه بعد از شنیدن خبر گفت: »نمي توانم باور 

كنم، نمي دانم چه كار بكنم«. 

ميراثنامهايستگاه

حضوردرجامجهاني»ويلاسميت«راپرمخاطبترينكرد
وي��ل اس��میت ب��ه لطف حض��ور در 
مراس��م اختتامی��ه جام جهان��ي فوتبال 
ب��ه پرمخاطب تري��ن بازيگر ش��بكه هاي 
اجتماعي بدل ش��د. به گ��زارش هالیوود 
ريپورتر، ويل اس��میت جايگاه نخس��ت 
مخاط��ب را در ش��بكه هاي اجتماعي به 
دست آورد. اين جايگاه به لطف مخاطب 

۱. 3 میلیون نفري در يك هفته كس��ب شد و رشدي 2۷۰ درصدي را تجربه 
كرد.  ويل اس��میت و نیكي جم خواننده و آهنگس��از امريكاي��ي همراه با ايرا 
ايس��تِرفي خواننده اهل كوزوو آهنگ رس��مي جام جهاني 2۰۱8 روسیه را در 

مراسم اختتامیه در ورزشگاه لوژنیكي مسكو اجرا كردند. 
او كه مطالبي را با همراهي پسرش جیدن از جام جهاني فیفا 2۰۱8 پست 
مي كرد، براي تبريك به كاردي ب و آفست 2 خواننده رپ براي تولد نخستین 
فرزندش��ان به نام »كولتور« يا »فرهن��گ« در ۱۶ جوالي نیز مخاطب زيادي 
داش��ت.  اين رده بندي به طبقه بندي پرمخاطب ترين بازيگران در ش��بكه هاي 
اجتماعي ش��امل فیس بوك، اينس��تاگرام، تويیتر، يو تی��وب و گوگل پالس 
مي پردازد. پس از اس��میت، لین مانوئل میراندا و دواين جانس��ون جاي دارند. 
جانسون كه هفته پیش در رده هفت بود به مدد اكران فیلم جديدش با عنوان 
»آسمانخراش« جايگاه بهتري پیدا كرد. تیلر پري نیز براي نخستین بار وارد اين 
رده بندي شده و در جايگاه چهارم قرار گرفته است. وي ۴۴5 هزار مخاطب در 

فیس بوك داشت و ۱22 هزار اليك خورد. 

دوزمينلرزههرمزگانهيچآسيِبتاريخينداشتند
اداره كل میراث فرهنگي،  سرپرس��ت 
اس��تان  گردش��گري  و  صنايع دس��تي 
هرمزگان اعالم كرد: وقوع دو زمین لرزه 
ش��ديد صبح ديروز يكش��نبه 3۱ تیر، 
خوش��بختانه هیچ آس��یبي ب��ه بناهاي 
تاريخ��ي قرار گرفت��ه در منطقه كانون 
زلزله يعني باغ ش��هر تاريخي »رويدر« 

وارد نش��ده است. اش��كان مختاري گفت: بعد از وقوع زمین لرزه بالفاصله 
بررس��ي خس��ارات احتمالي واردش��ده به آثار و بناه��اي تاريخي در نقاط 
مختلف اس��تان هرمزگان آغاز شد كه بررسي ها نشان مي دهد خوشبختانه 
آثار و بناهاي تاريخي آس��یبي نديده اند. او مهم ترين بناي تاريخي اس��تان 
هرمزگان در باغ ش��هر تاريخي »رويدر« را خان��ه قاجاري »قاضي« معرفي 
كرد كه آن نیز خوشبختانه آسیبي نديده است. او در توضیح مرمِت بناهاي 
تاريخ��ي كه نوروز 9۶ در مع��رض زلزله هرمزگان قرار گرفتند، به ايس��نا 
گف��ت: خانه »فكري«، قلع��ه »خان« و قلعه »موغوي��ه« در آن زمین لرزه 
آس��یب ديدن��د كه از همان زم��ان كار مرمت آن بناها آغاز ش��د و مرحله 
بعدي مرمت آنها نیز از س��ال مالي امسال در دستور كار قرار گرفته است. 
صبح ديروز يكش��نبه 3۱ تیر، دو زمین لرزه به ترتیب با ش��دت ۴.۷ريشتر 
مناطق »رويدر« هرمزگان و »الر« و »درز« اس��تان فارس و سپس لرزشي 
با شدت 5.۷ ريشتر مناطق »رويدر« هرمزگان، »درز« و »مزايجان« استان 

فارس را لرزاند. 

بچههاييكهپروانهايشدند
اين روزها نمايش��گاه عكس »به نام 
پروان��ه« در خان��ه هنرمن��دان اي��ران 
برپاست كه ش��ما را با بیماري ژنتیكي 

»اي بي« آشنا مي كند. 
حمیدرض��ا هاش��مي گلپايگان��ي، 
مديرعام��ل خانه »اي بي« يا موسس��ه 
خیريه حمايت از بیماري هاي پوس��تي 
خاص درباره رويكرد نمايش��گاه عكس 
»به ن��ام پروانه« كه در خانه هنرمندان 

ايران برپاس��ت گفت: بیماران »اي بي« يا پروانه يي 
زخم هاي بس��یاري در بدن و مخاط دارند و ش��ايد 
هر كسي نپس��ندد و حاضر نباشد در مراحل اولیه 
بیماري، اين بیم��اران را ببیند و راحت از كنار آنها 
بگذرد، اما نمايشگاه »به نام پروانه« زيبايي هاي اين 
بیماري را نش��ان مي دهد و عكس هاي نمايش��گاه، 
چهره هاي بس��یار زيبا را نش��ان مي دهد كه اجزاي 

بدنشان درگیر بیماري است. 
او تاكی��د كرد: با برپايي اين نمايش��گاه عكس 
قصد داش��تیم نش��ان دهیم اين بیماران توانايي و 
حق زندگي ك��ردن دارند و مي توانن��د در جامعه 
به كاره��اي عادي و اجتماعي بپردازند. هاش��مي 
همچنی��ن اظه��ار ك��رد: از ديگر اه��داف برپايي 
نمايشگاه عكس »به نام پروانه« اين است كه نشان 
دهیم بیماري »اي بي« واگیر ندارد و مردم از اين 
بیماران گريزان نش��وند و همچنی��ن اين بیماران 
نی��ازي به ترح��م ندارند. بیماران خ��اص نیازمند 
درك و توجه جامعه هستند تا بتوانند روال زندگي 
عادي خود را طي كنن��د و به تحصیل بپردازند و 
كار كنن��د. وي ب��ا بیان اينكه تع��دادي محدود از 
عكس هاي عكاسي شده با اين موضوع روي ديوار 

رفته اس��ت، گفت: تعداد محدودي از 
عكس هاي��ي كه توس��ط محمد برزگر 
عكاس نمايش��گاه ثبت ش��ده اس��ت، 
اجازه نمايش پی��دا كرد چراكه برخي 
عكس ه��ا دردناك بودند. س��فارش ما 
ب��ه عكاس اين بود كه بیماران اي بي را 
به تصوير بكشد كه مي توانند كارهاي 
روزمره خود را انجام دهند لذا در بین 
عكس ها، يك بیمار اي بي با وجود اينكه 
دست هايش از بین رفته است، سفالگري مي كند.  
نمايش��گاه عكس »به نام پروانه« شامل ۱۷ عكس 
س��یاه و سفید و رنگي از بیماران مبتال به بیماري 
»اي بي« است كه روز جمعه 29 تیرماه در گالري 
نامي خانه هنرمندان ايران افتتاح ش��د و تا س��وم 

مرداد ادامه خواهد داشت. 
بیماري پروانه يي با نام بین المللي »EB«، بیماري 
خاص و دردناكي ناشي از يك جهش ژنتیكي است 
كه از بدو تولد تا پايان عمر همراه بیمار خواهد بود و 

تاكنون درماني براي آن كشف نشده است. 
بیم��اري اي بي منش��أ ژنتی��ك دارد و بر مبناي 
آمار جهاني بايد هزار بیمار مبتال به   اي بي  در ايران 
وجود داش��ته باشد و به عبارتي از هر 5۰ هزار تولد 
زنده، يك نفر مي تواند به اين بیماري مبتال باش��د. 
5۴۰نف��ر از مبتاليان به بیم��اري ژنتیك اي بي در 
ايران شناسايي شده اند كه 95 درصد آنها بر اساس 
بررس��ي هاي صورت گرفته، حاصل ازدواج فامیلي 
هس��تند. مثل من كه همسرم دخترعمويم و پدر و 
مادرم نیز دختر و پس��رخاله هستند و پدربزرگ و 
مادربزرگم نیز دختر و پس��ر عمو بودند و به همین 

دلیل فرزند من با اين بیماري به دنیا آمد. 

ضيافت»روناك«دروحدت
مدير برگزاري كنسرت هاي موسسه 
فرهنگي هنري »فروغ فلق« از برگزاري 
تازه ترين كنسرت گروه موسیقي نواحي 
»روناك« در تاالر وحدت تهران خبر داد.  
احسان میرضیايي گفت: گروه موسیقي 
»رون��اك« اين ب��ار با اج��راي قطعاتي 
جديد از موس��یقي نواحي و بین الملل 
روز چهارش��نبه دهم مرداد ماه در تاالر 
وحدت تازه ترين كنسرت خود را برگزار 

مي كنند. در اين كنس��رت كی��وان علي محمدي، 
سعید اس��ماعیل زاده و وحید عبدالهي خوانندگان 
گروه روناك را تشكیل مي دهند اين در حالي است 
كه كیوان علي محمدي سرپرس��تي گروه و تنظیم 
قطع��ات را به عهده دارد. او ادامه داد: خوش��بختانه 
همان طور كه انتظار مي رفت اين كنسرت »روناك« 
هم همانند كنس��رت هاي قبل اين گروه با استقبال 

نواحي  خوب هنردوس��تان موس��یقي 
مواجه شده و بیشتر بلیت هاي اين برنامه 
فروخته ش��ده است. میرضیايي به مهر 
گفت: من از تمامي مخاطبان كنسرت 
درخواست مي كنم كه در صورت امكان 
ب��راي حمايت از فرهن��گ و هنر اصیل 
كشورشان با لباس محلي اقوام در تاالر 
حاضر ش��وند.  گروه موسیقي »روناك« 
به سرپرستي كیوان علي محمدي سال 
۱38۰ فعالیت خود را آغاز كرد. اين گروه با پوشش 
اق��وام مختلف ايران متش��كل از خانم ها و آقايان به 
اجراي آواهاي مناطق مختلف ايران مي پردازد. گروه 
»روناك« پیش از اين كنسرت هاي متعددي را خارج 
از ايران در كش��ورهايي چون فرانسه، ايتالیا، مالزي، 
دوبي، بحرين، كويت، تركمنس��تان، آلمان و روسیه 

برگزار كرده است. 
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