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چرا كسري بودجه داريم؟ براي اين »چرا« چه بايد كرد؟ 
آيا مي توان در هزينه ها تجديدنظ��ر كرد؟ اين هزينه ها 
چه الزامي دارد؟ آيا مي توان مناب��ع تامين كرد؟ ما يك 
زماني درآمد را افزايش مي دهي��م و يك زماني هزينه را 
كاهش مي دهيم، من فكر مي كنم اي��ن دو كار را بايد به 
صورت همزمان با هم انجام داد، اين بودجه اشتباه نوشته 
شده اس��ت. 448 هزار ميليارد تومان بر اساس 1 و نيم 
ميليون بشكه نفت از ابتدا اش��تباه بود، من اعتقاد دارم 
كه كار ترامپ از يك سو منش��أ خير است چون در حال 
اصالح اقتصاد 106 ساله نفتي ايران است، تحريم ترامپ 
ما را مجبور به اين اصالحات كرد، مي توانيم بخش��ي از 
هزينه ها را ح��ذف كنيم گرچه االن اثر تبع��ي دارد زيرا 
انتظار براي آن ايجاد كرده ايم، يك بخش هم بايد منابع 
جديد ايجاد كنيم . براي اي��ن كار چهار راهكار را مدنظر 
قرار داده ايم يك��ي از اين راهكارها اس��تفاده از صندوق 
توسعه ملي است كه توسط دولت قرار است انجام شود، 
ما از دو جهت نبايد به راحتي به سمت استفاده از منابع 
صندوق توس��عه ملي برويم، اول اينكه صندوق توسعه 
ملي مانند قلك پس انداز براي ذخيره منابع و سرمايه ها و 
انتقال آن به نسل هاي آينده است و دوم، جنگ اقتصادي 
فعلي كوتاه مدت نيست، ترامپ قرار است راه خودش را 
ادامه دهد. كس��ي كه مي گويد من مي دان��م پاره كردن 
برجام اشتباه اس��ت اما مي خواهم وعده انتخاباتي خود 
را انجام دهم، اهل هيچ منطقي نيس��ت، ترامپ راه خود 

را با اخالق زورمدارانه ادام��ه خواهد داد، ما بايد جلوي او 
بايستيم و براي او و امثال او درس عبرت شويم پس نياز به 
برداشت از صندوق توسعه ملي نيست و اگر برداشتي هم 
صورت مي گيرد بايد به حداقل برسد. فروش اموال آزاد 
مشكلي ندارد چون آنقدر اموال مازاد داريم كه رهاشده 
و در حال تخريب هستند، چون تدبير درستي براي آن 
انديشيده نشده است. من مدرس��ه اي را مي شناسم كه 
محل نگهداري احشام روستا شده است اما اينكه اولويت 
هزينه از محل فروش اموال آزاد در كجا بايد مصرف شود 
نكته مهمي است و بايد در جهت پروژه هاي سرمايه اي 
ملي صرف شود، پس براي كس��ري 144 هزار ميليارد 
توماني در بودجه بايد چند كار انجام شود مثل بازنگري 
در بودجه و حذف هزينه هاي غير ضروري، ايجاد منابع 
جديد، افزاي��ش پايه ه��اي مالياتي، جلوگي��ري از فرار 
مالياتي و كمك گرفت��ن از صندوق توس��عه به صورت 
وام. واقعيت آن اس��ت كه دولت فربه شده است و گاهي 
اوقات براي انحراف افكار عمومي و مظلوم نش��ان دادن 
خود يكسري آمارها به خود اضافه مي كند مثال مي گويد 
من 80 درصد از بودجه را حقوق و مزايا پرداخت مي كنم 
يا فالن مقدار خرج و هزين��ه دارم در صورتي كه اينگونه 
نيست، ما از 448 هزار ميليارد تومان، 195 هزار ميليارد 
تومان حقوق و مستمري به كاركنان دولت مي پردازيم. 
سوال من اين است كه آيا اين ميزان 80 درصد از بودجه 
مي شود؟ در انتها بايد بگويم دولت بسياري از فرصت ها 
را سوزاند، در اين دو س��ال آخر مي خواهد چه كار كند؟ 

متاسفانه دولت كم لطفي كرد.

خير و شّر ترامپ
سخن نخست

»در حال حاض��ر روابط اي��ران و روس��يه در بهترين 
وضعيت در طول دهه هاي گذش��ته است و دو كشور 
تالش دارند كه تعامالت خ��ود در حوزه هاي مختلف 
را گس��ترش دهند.« اين عباراتي اس��ت كه وزير امور 
خارجه كشورمان با اس��تفاده از آنها تصويري از روابط 
راهبردي ايران و روسيه ارايه مي كند. روابطي كه طي 
سال هاي اخير و بعد از ظهور ترامپ و در پيش گرفتن 
سياست تحريم از سوي اياالت متحده شكل و شمايل 
نزديك تري به خود گرفته و در مس��ير بهبود در همه 
زمينه ها قرار گرفته اس��ت.  محمدجواد ظريف ديروز 
بعد از ديدار با همتاي روس خود در نشست مشترك 
مطبوعاتي با س��رگئي الوروف تصريح ك��رد: تا پايان 
سال حداقل دو بار روساي جمهور دو كشور در حاشيه 
اجالس هاي چند جانبه با يكديگ��ر ديدار مي كنند و 
اين عالوه بر ديدارهاي دو جانبه بين روس��اي جمهور 
و وزيران امور خارجه دو كشور است. وي با بيان اينكه 
در حال حاضر مسووالن كميسيون مشترك دو كشور 
در مس��كو در حال رايزني و گفت وگو هستند، اظهار 
كرد: اين ديدار ها و تعامالت نشان دهنده عمق روابط 
راهبردي دو كشور است. ظريف با بيان اينكه در مورد 
مسائل دوجانبه شاهد پيش��رفت هاي زيادي بين دو 
كشور بوده ايم گفت كه در اين حوزه مي توان به موضوع 
انرژي، حمل و نقل، همكاري هاي چندجانبه و تالش 
براي ايجاد صلح و امنيت بين المللي اش��اره كرد. وزير 
امور خارجه كشورمان همچنين به همكاري هاي ايران 
و روسيه در زمينه برجام اشاره كرد و گفت: ايران نقش 
روسيه و چين را با نقش س��اير اعضاي برجام يكسان 
نمي بيند و چين از شركاي نزديك ايران از قبل از برجام 
بود و در دوران تحريم با ايران همكاري داشت. اكنون 
نيز روابط تجاري خود با تهران را با وجود فش��ارهاي 

غيرقانوني امريكا ادامه مي دهد.
وي با بيان اينك��ه در مورد اقدامات ص��ورت گرفته و 
مشورت هاي انجام شده بين ايران و اتحاديه اروپا و به 
خصوص دولت فرانس��ه با الوروف رايزني و گفت وگو 
ك��رده، گف��ت: گفت وگوه��ا و رايزني هاي اي��ران با 
كشورهاي اروپايي جهت ايجاد اطمينان از اينكه آنها 
به تعهدات خود در برجام عمل كنند صورت مي گيرد 
و اين گفت وگوها ادام��ه دارد. ظريف همچنين با بيان 
اينكه هماهنگي ه��اي خوبي بين ايران و روس��يه در 
مورد مس��ائل منطقه اي وج��ود دارد، خاطرنش��ان 
كرد: تالش مش��تركمان توانس��ته قدري به وضعيت 
در سوريه آرامش بخش��د گرچه به خاطر موانعي كه 
وجود داشت كميسيون قانون اساس��ي سوريه كه با 
همكاري ايران، روس��يه، تركيه و طرفين در س��وريه 
ايجاد ش��ده بود سال گذشته نتوانس��ت به نتيجه اي 
برسد و فش��ارهايي از خارج به اين مجموعه وارد شد 
ولي اكنون پيشرفت هاي خوبي در اين زمينه داشته ايم 

و اميدواريم اين مكانيزم هرچه زودتر به نتيجه برسد. 
وزير امور خارجه كش��ورمان همچنين با بيان اينكه 
نشست سران ايران، تركيه و روسيه در مورد سوريه در 
آينده نزديك در تركيه برگزار خواهد ش��د، افزود: اين 
نشست فرصتي براي سران سه كشور است كه در مورد 
اين موضوعات گفت وگو و رايزني كنند. اين ديپلمات 
عاليرتبه كشورمان همچنين با بيان اينكه بحث امنيت 
در خليج فارس براي دو كش��ور ايران و روس��يه مهم 
است و دو كشور در اين زمينه داراي ديدگاه هاي بسيار 
نزديكي با هم هستند، خاطرنشان كرد: ما معتقديم كه 
امنيت دراين منطقه از طريق همكاري و هم افزايي بين 
كشورهاي ساحلي ايجاد مي شود نه از طريق رقابت و 
تقابل. متاس��فانه امريكايي ها با مطرح كردن موضوع 
اعزام نيرو به منطق��ه به دنبال افزاي��ش تنش در اين 
منطقه هستند. وي همچنين با تاكيد بر اينكه آزادي 
كشتيراني بايد براي همه و در همه جا اعمال شود و اين 
شامل امنيت انرژي نيز هست، تاكيد كرد: ايران از ابتكار 
روس��يه براي گفت وگو جهت تامين امنيت در خليج 
فارس استقبال مي كند و آمادگي داريم كه از طرح اين 
كشور در كنار پيشنهادات خود از جمله تشكيل مجمع 
گفت وگوهاي منطقه اي و امضاي قرارداد عدم تعارض 

بين كشورهاي خليج فارس حمايت كنيم. 

  توافق ايران و روسـيه بـراي حمايت از 
پروژه هاي تجاري به منظور استقالل يافتن 

از مبادالت دالري
وزي��ر خارجه روس��يه در اين نشس��ت گف��ت: ما 
توافق كرديم، تالش هاي مش��ترك بيشتري براي 
گس��ترش حمايت از پروژه هاي تجاري و اقتصادي 
با ايران به منظور استقالل يافتن از مبادالت دالري 
انجام دهيم. ب��ه گزارش ف��ارس به نق��ل از تاس، 
س��رگئي الوروف، وزير خارجه روسيه در نشست 
خبري با وزير خارجه گفت: مس��كو و تهران توافق 
كردند در زمينه حماي��ت از پروژه ه��اي تجاري و 
اقتصادي با اي��ران با يكديگر هم��كاري كنند. وي 
افزود: »م��ا تواف��ق كرديم، تالش هاي مش��ترك 
بيش��تري براي گس��ترش حماي��ت از پروژه هاي 
تجاري و اقتصادي با ايران به منظور استقالل يافتن 
از مبادالت دالري انجام دهيم.« وي خاطرنش��ان 
كرد روسيه و ايران هنوز تاثيرات تحريم هاي امريكا 
با هدف مس��دود كردن روابط اقتص��ادي خارجي 
ته��ران را تحمل مي كنن��د. »دالر ب��ه عنوان يك 
ارز تسويه حس��اب هاي بين المللي به ميزان قابل 
توجهي، اعتبار خود را در كشورهاي ما و بسياري از 
كشورهاي ديگر از دست داده است؛ كشورهايي كه 
متوجه شده اند اقدامات واشنگتن براي ديكته كردن 

تصميمات يك جانبه چقدر غيرعادي است.« 

ظريف در كنفرانس مطبوعاتي با الوروف: 

روابط ايران- روسيه در بهترين حالت در دهه هاي اخير است
از طرح مسكو درباره خليج فارس حمايت  مي كنيم 

گزارش
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خير و شّر ترامپ
چ��را كس��ري بودج��ه 
داريم؟ براي اين »چرا« 
چه بايد كرد؟ آيا مي توان 
در هزينه ها تجديدنظر 
كرد؟ اي��ن هزينه ها چه 
الزامي دارد؟ آيا مي توان 
منابع تامين كرد؟ ما يك 
زماني درآم��د را افزايش 
مي دهيم و يك زمان��ي هزينه را كاهش مي دهيم، 
من فكر مي كنم اين دو كار را بايد به صورت همزمان 
با هم انجام داد، اين بودجه اشتباه نوشته شده است. 
448 هزار ميليارد تومان بر اساس 1 و نيم ميليون 
بشكه نفت از ابتدا اش��تباه بود، من اعتقاد دارم كه 
كار ترامپ از يك سو منشأ خير است چون در حال 
اصالح اقتصاد 106 ساله نفتي ايران است، تحريم 
ترامپ ما را مجبور به اين اصالحات كرد، مي توانيم 
بخش��ي از هزينه ها را حذف كنيم گرچه االن اثر 
تبعي دارد زيرا انتظار براي آن ايجاد كرده ايم، يك 

بخش هم بايد منابع جديد ايجاد كنيم . 
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دانش و فن

 5G با خوب و بدش 
در راه است

فناوري 5G يا همان نسل پنجم شبكه هاي اينترنتي 
دروازه جديدي از سرعت اينترنت را به سوي كاربران 
باز مي كند ك��ه حتي تا يك گيگابي��ت بر ثانيه هم 
تخمين زده شده، اما به نظر مي رسد اين فناوري هم 
چندان خالي از عيب نيست و خطرات و تهديداتي 
براي سالمتي انسان، حيوان و محيط زيست ايجاد 
مي كند كه برخي از دانشمندان و محققان را بر آن 
داش��ته كه درخواس��ت تجديد نظر در توسعه اين 

فناوري يا اصالح برخي از فناوري هاي به كاررفته...

مسكن

 نقطه ضعِف مكمِل 
مسكِن دولتي

 شهال روشني|
در اوايل هفته دولت، رييس جمهور در مراس��م 
آغاز ساخت 110 هزار واحد مسكوني روي اراضي 
دولت اعالم كرد كه تا انتهاي سال جاري عمليات 
اجرايي س��اخت همه 400 هزار واحد مسكوني 
طرح اقدام ملي با كنترل مس��تقيم دولت شروع  
مي ش��ود و تا پايان اين دولت، همه اين واحدها 
تكميل و به متقاضيان تحويل داده خواهد ش��د. 
خانه اولي ها و به خصوص آن دس��ته از زوج هايي 
كه در صندوق پس انداز مس��كن يك��م ثبت نام 
كرده اند، ب��راي انتخاب اين واحده��ا در اولويت 
هستند. پيشنهادش��ده »خانه اولي« ها عالوه بر 
وام يكم، از محل »فروش اقس��اطي وام ساخت« 
بتوانند قدرت خري��د خود را ب��راي دريافت اين 
واحدها افزاي��ش دهند. اگ��ر اين پيش��نهاد به 
تصويب برسد، خانه اولي ها با افزايش دارايي خود 

مي توانند خود را مالك خانه بدانند.
9

خبر

دبيركل س��تاد مب��ارزه با م��واد مخدر كش��ور 
اظهارك��رد: در پن��ج ماهه گذش��ته در كش��ور 
409تن كشفيات انواع مواد مخدر را داشته ايم كه 
1۲درصد افزايش را نس��بت به سال قبل داشته و 
نشان دهنده عملكرد خوب حوزه مقابله اي است. 
به گزارش ايسنا سردار اسكندر مومني در حاشيه 
بازديد از نمايشگاه كشفيات مواد مخدر فرماندهي 
انتظامي اس��تان كرمان با بيان اينكه در مجموع 
عملكرد اس��تان كرمان در مبارزه ب��ا مواد مخدر 
مثبت و بس��يار خوب اس��ت، گفت: در پنج ماهه 
گذشته سال جاري استان كرمان 60 تن كشفيات 
انواع مواد مخدر را داش��ته كه در مقايسه با سال 
گذش��ته ۲۷ درصد افزايش يافته است. مومني با 
اش��اره به اينكه 8 تن از مواد كشف شده هرويين، 
شيش��ه و مرفين بودند كه مقصد آن كشورهاي 
غربي و اروپايي ب��ود، تصريح ك��رد: ۷0 درصد از 
مجموعه كشفيات كش��ور در استان هاي شرقي 
اس��ت و نش��ان مي دهد هدفگذاري درست بوده 
است و بايد تمركز بر مبدا و مناطق ورودي باشد. 
دبيركل س��تاد مبارزه با مواد مخدر كشور افزود: 
درپنج ماهه گذشته در كشور 409 تن كشفيات 
انواع مواد مخدر را داشته ايم كه 1۲ درصد افزايش 
را نسبت به سال قبل داشته و نشان دهنده عملكرد 
خوب حوزه مقابله اي است. مومني با بيان اينكه 
تاكيد ما بر كار اطالعاتي و تمركز بر شرق و حاشيه 
شرق كش��ور اس��ت و در تصميمات ستاد كشور 
قرار ش��د تمهيداتي اتخاذ و كشفيات اطالعاتي و 
كشفيات در مرز و شرق كشور افزايش يابد تا مواد 
به عمق كشور نرس��د، اظهار كرد: استان كرمان 
در خط مقدم مبارزه ب��ا مواد مخدر ق��رار دارد و 
اگر 60 تن مواد در 5 ماهه امس��ال در اين استان 
كشف نمي ش��د، بايد در سطح كش��ور به دنبال 
هر كيلوي آن بوديم. وي اظهارك��رد: 80 درصد 
كش��فيات، مقابله و درگيري حوزه م��واد مخدر 
مربوط به عملكرد نيروي انتظامي است. مومني با 
بيان اينكه ظرف دو ماه آينده چهار اردوگاه جديد 
ديگر در كشور افتتاح مي شود تا معتادان متجاهر 
را ساماندهي كنيم، اظهار كرد: 11 درصد از توليد 
ناخالص ملي صرف هزينه هاي مبارزه با مواد مخدر 
مي ش��ود. وي افزود: در همه حوزه هاي مبارزه با 
مواد مخدر دستاوردهاي بسيار خوبي داشته ايم و 
آمار نشان مي دهد در دهه 60 فقط كاهش مصرف 
و اعتياد به مواد و در دهه هاي گذش��ته افزايش را 
داشته ايم و در10 سال گذشته افزايش 5 درصدي 
را شاهد هس��تيم. مومني در ادامه درباره توجه به 
استان هاي مقدم مبارزه با مواد مخدر اظهار كرد: 
با توجه به ش��رايط ماموريتي، اولويت هاي ستاد، 
صحنه ميداني تعيين مي كند و تمركز بر ش��رق 

كشور است. 

 ورود پهپادها 
به عرصه مبارزه با موادمخدر

بانك

در ديدار رييس��ان كل و نماين��دگان بانك هاي 
ايران و س��وريه، ايج��اد بانك مش��ترك و اجراي 
مفاد تفاهم نامه بانك هاي مركزي دو كشور مورد 
بررس��ي قرار گرفت. ب��ه گزارش بان��ك مركزي، 
عبدالناص��ر همت��ي در نشس��ت ب��ا رييس كل 
بانك مركزي سوريه با اش��اره به توافقات صورت 
گرفته بين بانك هاي مركزي ايران و سوريه ابراز 
اميدواري كرد كه اقدامات عملياتي بين بانك هاي 
دو كشور در راس��تاي گس��ترش همكاري هاي 
اقتصادي به سرعت اجرا ش��ود. رييس كل بانك 
مرك��زي همچنين حماي��ت همه جانب��ه بانك 
مركزي جمهوري اس��المي ايران از توسعه روابط 
بانك هاي دو كش��ور را اعالم كرد و اف��زود: روابط 
اقتصادي اي��ران و س��وريه وارد مرحله جديدي 
ش��ده و توافقات بانكي اخير ح��اوي پيامي مهم 
ب��راي ش��ركت ها و گامي جدي براي گس��ترش 
تبادالت بازرگانان و تجار دو كش��ور است. همتي 
همچنين ب��ا مرور مق��ررات بانكي دو كش��ور در 
خصوص راه اندازي بانك مش��ترك، تس��ريع در 
راه اندازي بانك مش��ترك ايران و سوريه با توجه 
به مفاد تفاهنامه را خواستار شد و از طرف مقابل 
خواس��ت تا موانع موجود در اين مس��ير را حل و 
فصل كن��د.  نمايندگان بانك ه��اي ايراني حاضر 
در اين جلس��ه نيز با مرور تعامالت بانكي گذشته 
با بانك هاي سوري و اعالم آمادگي براي افزايش 
روابط بانكي با بانك هاي اين كشور، به راه اندازي 
سيستم »س��پام« بين بانك هاي دو كشور اشاره 
كردند و پيش��نهادات اجرايي خ��ود در خصوص 
موضوعات��ي اعم از ايج��اد بانك مش��ترك ايران 
و س��وريه، اس��تفاده از ارزهاي ملي در مبادالت 
تجاري دو كش��ور، تقويت خطوط اعتباري بين 
بانك هاي دو كش��ور، رفع مشكالت ضمانت هاي 
بانكي طرفي��ن، راه اندازي سيس��تم كارت هاي 
پرداخت مشترك بين شهروندان دو كشور و ساير 
موارد را مط��رح كردند.  در اي��ن ديدار همچنين 
رييس كل بانك مركزي س��وريه با بيان اينكه در 
گذشته مشكالتي در روابط بانكي دو كشور وجود 
داشته است، گفت: خوش��بختانه در حال حاضر 
اين روابط در مس��ير صحيح قرار گرفته و آرزوي 
گسترش روابط بانكي بين ايران و سوريه در حال 
تحقق اس��ت. وي با تاكيد بر اينكه نتايج حاصل 
از اين مذاك��رات، بانك ها و ش��ركت هاي ايران و 
سوريه را به همكاري بيشتر ترغيب خواهد كرد، 
افزود: تمام تالشمان را براي اجراي دقيق و سريع 
تفاهمنامه امضا ش��ده به كار خواهيم گرفت. در 
پايان اين نشست مقرر شد كميته مشترك بانكي 
متشكل از نمايندگان بانك هاي ايران و سوريه با 
هدايت بانك هاي مركزي دو كش��ور ايجاد شود و 
اجراي مفاد توافقات صورت گرفته را پيگيري كند.

 برنامه ايران و سوريه 
براي راه اندازي بانك مشترك

راه و شهرسازي

 شرايط خريد مسكن
از دولت
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وزارت بازرگان��ي چين در بيانيه اي اع��الم كرد پكن 
پرونده اي عليه واش��نگتن در سازمان تجارت جهاني 
WTO در مورد تعرفه ه��اي وارداتي امريكا باز كرده  
است. به گزارش اسپوتنيك، وزارت بازرگاني چين در 
بيانيه اي اعالم كرد پكن پرونده اي عليه واشنگتن در 
سازمان تجارت جهاني )WTO( در مورد تعرفه هاي 
وارداتي امريكا باز كرده  است. به گفته اين وزارتخانه، 
دور جديد تعرفه هاي امريكا، توافقي را روساي جمهور 
امريكا و چين در نشست اوس��اكاامضا كردند، نقض 
مي كند. چي��ن با عزم راس��خ از حق��وق قانوني خود 
مطابق با قوانين WTO حفاظت مي كند. امريكا در 

اول سپتامبر 15 تعرفه بر انواع كاالهاي چيني از جمله 
كفش، ساعت هاي هوشمند و تلويزيون هاي مسطح 
اعمال كرد و چين نيز تعرفه هاي جديدي بر نفت خام 
امريكا اعمال كرد. روس��اي جمهور چين و امريكا در 
اوايل ماه ژوئن در نشس��ت جي ۲0 در اوساكاي ژاپن 
با يكديگر ديدار كردند وترامپ گفت آماده اس��ت تا 
به يك توافق دوجانب��ه قابل قبول دس��ت يابند. در 
كمتر از يك هفت��ه، وي 10 درصد تعرفه جديد براي 
كاالهاي چيني اعالم كرد و چين را براي پايبند نبودن 
به تعهدش براي خريد بيش��تر محصوالت كشاورزي 

امريكا مورد انتقاد قرار داد.

 چين عليه تعرفه هاي واشنگتن
 به سازمان تجارت جهاني شكايت كرد

جهان

رييس كل بانك مركزي در يادداشتي خواستار شد
گمرك ايران آمار تجارت خارجي را اعالم كرد

 تصحيح برداشت
 از نقش نقدينگي

سهم 26 درصدي  
 كاالهاي اساسي 

از  واردات 
گروه اقتص�اد كالن| پس از چندين م��اه مقاومت 
گمرك ايران در برابر اع��الم آم��ار واردات و صادرات، 
اكنون اين سازمان در گزارش��ي مختصر آمار واردات و 
صادرات كش��ور را اعالم كرده است. آنگونه كه گمرك 
گزارش داده اس��ت در 5 ماهه نخس��ت س��ال جاري 
صادرات كش��ور نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل 
9.1 درصد )دالري( كاهش يافته و ب��ه 1۷.8ميليارد 
دالر رس��يده اس��ت. واردات ني��ز نس��بت ب��ه مدت 
مش��ابه س��ال قبل 6.8 درصد )دالري( كاهش يافته 
و به 1۷.۷ ميليارد دالر رس��يده اس��ت. گفتني است 

از مي��ان كاالهاي واردات��ي ميزان 4.۷ ميلي��ارد دالر 
آن )۲6درصد(، كاالي اساس��ي بوده اس��ت و از ميان 
كاالهاي اساسي نيز 950 ميليون دالر آن )۲0درصد(، 
به واردات برنج اختصاص داش��ته اس��ت. ب��ه گزارش 
»تعادل«، گمرك اي��ران چند ماهي آم��ار مربوط به 
تجارت خارج��ي را اعالم نكرده بود ول��ي اخيرا كليات 
وضعيت تجارت خارجي ايران طي پنج ماه اول امسال را 
اعالم كرده است.طبق اين آمار در پنج ماه اول سال جاري 
ميزان صادرات قطعي كاالهاي غيرنفتي به استثناي نفت 

خام، نفت كوره و نفت سفيد و ...
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»تعادل« بررسي مي كند

 3 گلوگاه فسادزا 
در تجارت هيدروكربور

 صفحه 7  

 صفحه 3  

هر
: م

س
عك

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



روي موج خبر

  احراز هويت در انتخابات امسال ۱۰۰ درصد 
الكترونيكي برگزار مي شود؛ وزارت كشور|

رحماني فضل��ي گفت: اح��راز هوي��ت  نامزدهاي 
نمايندگي در انتخابات مجلس، امس��ال به صورت 
۱۰۰ درصد الكترونيكي انجام مي شود. عبدالرضا 
رحماني فضلي كه براي توديع و معارفه اس��تاندار 
جديد گيالن ديروز به رش��ت س��فر ك��رد، گفت: 
مقدمات انتخابات ۲ اسفند مجلس فراهم شده است. 
وزير كش��ور به الكترونيكي برگزار شدن انتخابات 
امسال اشاره كرد و گفت: در خصوص نحوه برگزاري 
انتخابات و بحث الكترونيكي آن، هماهنگي هاي الزم 
انجام شده است كه ان شاءاهلل امسال احراز هويت ها 
به صورت ۱۰۰ درصد الكترونيكي انجام شود كه گام 
بسيار مهمي است. وزير كشور تصريح كرد: در ساير 
موارد انتخابات الكترونيك نيز توافقاتي حاصل شده 
است كه به نسبت توافق، كارها را پيش خواهيم برد 
و اميدواريم با همكاري همه دستگاه هاي مربوطه 
بتوانيم انتخابات س��الم و قانوني در فضاي امن و با 
مشاركت باال داشته باشيم. او افزود: براي برگزاري 
باشكوه انتخابات مجلس هماهنگي هاي الزم با همه 
دستگاه ها از جمله ش��وراي نگهبان، دستگاه هاي 

امنيتي و تبليغي صورت گرفته است.

  نشس�ت جريان شناس�ي سياس�ي ايران 
معاصر  در دفتر سياسي حزب اعتماد ملي

اين نشست با حضور استاد علي شكوهي همراه 
با جلسه پرسش و پاسخ برگزار مي شود؛ گفتني 
اس��ت حضور براي اعضاي ح��زب، خبرنگاران، 
دانشجويان و عموم عالقه مندان به اين حوزه آزاد 
است.  گفتني اس��ت كه زمان برگزاري نشست  
از س��اعت ۱۸ تا ۲۰ سه ش��نبه ۱۲ شهريور ۹۸ 
و همچنين محل برگزاري اين نشس��ت ميدان 
توحيد ، ستارخان. بعد از نيايش، كوچه دوم پالك 

۴۷ دفتر حزب اعتماد ملي است. 

  اقدام رژيم اس�راييل علي�ه لبنان نقض 
آشكار حاكميت يك كشور است؛ مهر|

سخنگوي وزارت خارجه گفت: اقدام تجاوزكارانه 
رژيم اسراييل عليه لبنان نقض آشكار حاكميت و 
تماميت ارضي يك كش��ور مستقل عضو سازمان 
ملل متحد و اقدامي علي��ه صلح و امنيت جهاني 
است. سيدعباس موس��وي اقدام تجاوزكارانه روز 
گذشته رژيم صهيونيستي در جنوب لبنان را شديدا 
محكوم و آن را مغاير قوانين و مقررات بين المللي 
خواند و گفت: رژيم ورشكس��ته اسراييل در پرتو 
سكوت معنادار جامعه بين المللي و حمايت هاي 
بي حد و حصر امريكا در تالش اس��ت تا مقاومت 
پرافتخار مردم لبنان را كه امروز با رييس جمهور، 
دولت و ارتشي قوي به دنبال حفظ تماميت ارضي 
و استقالل خود در برابر زياده خواهي ها و تجاوزات 

صهيونيست ها قرار دارد، تضعيف كند.

    نمايشگاه ضدجاسوسي وزارت اطالعات؛ 
فارس|

يك��ي از رويكردها و راهبرده��اي مبنايي معاونت 
ضدجاسوس��ي وزارت اطالع��ات راهبرد صيانت و 
پيش��گيري است. در اين راس��تا اين معاونت اقدام 
به برگزاري نمايش��گاهي مرتبط با اقدامات جذب 
افراد خاص كرده اس��ت. در نمايش��گاه تخصصي 
ضدجاسوسي تالش شده تا ضمن افشاي روش هاي 
س��ازمان هاي اطالعاتي، مخاطبان را نس��بت به 
تهديدات اطالعاتي هوش��يار و واكس��ينه كند. در 
اين راس��تا يكي از مهم ترين فعاليت هاي معاونت 
ضدجاسوسي ارتقاي سواد امنيتي، مهارت افزايي 
جامع��ه علي الخصوص نخبگان و مديران كش��ور 
است. در نمايشگاه تخصصي ضدجاسوسي مباحثي 
همچون تكنيك هاي ارتباطي و رفتاري سازمان هاي 
جاسوس��ي در فرآيند فري��ب اف��راد، اقدامات نرم 
امريكا در عرصه نفوذ فرهنگي، جاسوس��ي تلفني، 
سوء اس��تفاده از هويت ه��اي جعل��ي، دام وي��زا، 
روش هاي جذب نخبگان، اهداف و روش هاي نفوذ 
در عرصه هاي سياس��ي و اجتماع��ي و موضوعات 
متنوع ديگري تبيين و به تصوير كشيده شده است.

  قانون همسان سازي حقوق بازنشستگان 
اجرا نشده است؛ ايلنا|

نماين��ده م��ردم كرم��ان و راور در مجل��س به 
رييس جمه��ور در خصوص ع��دم اجراي قانون 
همسان سازي حقوق بازنشس��تگان تذكر داد. 
محمدرض��ا پورابراهيمي داوران��ي در جلس��ه 
علني نوبت ديروز مجلس در تذكري شفاهي به 
رييس جمهور در خصوص پاداش پايان خدمت و 
معوقات فرهنگيان گفت: با وجود مقررات و ضوابط 
تعيين شده و تعهداتي كه قرار بود از سال گذشته 
براي فرهنگيان اجرايي شود اما متأسفانه هنوز 
اقدامي براي پرداخت پاداش خدمت و معوقات 
فرهنگيان انجام نش��ده است اين در حالي است 
كه چند ماه از سال ۹۸ مي گذرد لذا نيازمند است 
رييس جمهور دس��تور فرمايد تا در اسرع وقت 

نسبت به اين كار اقدام شود.

  طرح تشديد مجازات اسيدپاشي اصالح 
شد؛ برنا|

نمايندگان مجلس طرح تشديد مجازات اسيدپاشي 
و حمايت از بزه ديدگان ناش��ي از آن اعاده از شوراي 
نگهبان را بررس��ي و اصالح كردن��د. نمايندگان در 
نشست علني نوبت صبح ديروز مجلس، طرح تشديد 
مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از آن 
اعاده از شوراي نگهبان را بررسي و اصالح كردند. ماده 
)۱( طرح مذكور با ۱3۸ رأي موافق، ۲ رأي مخالف و 3 
رأي ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماينده حاضر در جلسه 
اصالح شد. در اين ماده آمده است: »هر كس عمداً با 
پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر با هر 
ميزان غلظت موجب جنايت بر نفس، عضو يا منفعت 
شود، در صورت مطالبه از ناحيه مجني عليه يا ولي دم 
حسب مورد با رعايت شرايط مقرر در كتاب قصاص، 

به قصاص نفس يا عضو محكوم مي شود.« 

ايران2

از سوي سخنگوي دولت اعالم شد

در صورت عدم همراهي اروپا، ايران جمعه گام سوم كاهش تعهدات برجامي را برمي دارد

درصورتپايبندياروپا،ايرانازكاهشتعهداتبرجامبازميگردد

گروه  ايران|
در روزهايي كه مذاكرات با اروپا بر سر استيفاي منافع برجامي 
ايران به حساس ترين مقطع خود رسيده و تيم هاي مذاكراتي 
ايران و فرانس��ه در حال چكش كاري آخرين مطالبات دو 
طرف در اين زمينه هستند؛ س��خنگوي دولت دوازدهم 
در جريان نشست خبري با رسانه هاي گروهي استراتژي 
كشورمان در خصوص برجام را راهبردي مبتني بر»تعهد 
در مقاب��ل تعهد«ارزيابي و اعالم مي كند: »در صورت عدم 
همراهي اروپا، ايران آماده است گام سوم كاهش تعهدات 
برجامي اش را بر اس��اس برنامه هاي از پيش تعيين شده 
بردارد.« رويكردي كه ايران بعد از يك سال صبر استراتژيك 
در پيش گرفت تا كش��ورهاي۱+۴  را متوجه اين واقعيت 
روشن كند كه تكاليف و تعهدات در برجام در راستاي يكديگر 
عملياتي مي شوند و چنانچه يك طرف تعهدات تصريح شده 
در برجام را اجرا نكند؛ به طور طبيعي طرف مقابل را مجبور 
به اتخاذ رويكرد مناسب خواهد كرد. آقاي سخنگو در عين 
حال تاكيد مي كند كه مطالبات ايران از دل مذاكرات فرانسه 
در دوگانه فروش نفت و انتقال پول ناشي از فروش نفت به 
داخل كشور است. مطالباتي كه تا زماني كه براي آن راهكار 
مناسبي ارايه نشود فرآيند كاهش تعهدات برجامي ادامه 
خواهد داش��ت. ربيعي اما در عين حال نگاهي به آن روي 
سكه مذاكرات و گفت وگوها نيز دارد و با اشاره به سناريوي 
دوم احتمالي تاكيد مي كند؛ »چنانچه منافع اقتصادي ايران 
كه در سند برجام روي آن توافق شده؛ تامين شود، امكان 
بازگش��ت به چارچوب هاي قانوني و حقوقي برجام قبل از 
كاهش تعهدات وجود خواهد داش��ت.« سخنگوي دولت 
در آستانه زمان تعيين شده براي گام سوم ايران در كاهش 
تعهدات برجامي اعالم كرد: استراتژي ما تعهد مقابل تعهد 
است، در اين صورت گام سوم را متوقف مي كنيم.   ربيعي در 
نشست هفتگي خود با اشاره به تحرك دستگاه ديپلماسي 
در هفته گذشته گفت: يكي از مباحث جدي ما با مكرون و 
اتحاديه اروپا بوده است. در صورت پايبندي آنان جمهوري 
اسالمي به برجام باز خواهد گشت. ما تعهد در مقابل تعهد را 
در دست گرفتيم، خوشبختانه در بسياري موارد ديدگاه ها به 
هم نزديك شده است. وي با اشاره به سفر عراقچي به همراه 
نمايندگان وزارت نفت و بانك مركزي به فرانسه تصريح كرد: 
بايد نفت ايران خريداري شده و تعهد بازگشت پول انجام 

گيرد. اين موضوع مذاكره ما است. 

  موضع رييس جمهور در مورد مالقات تغيير 
نكرده است 

سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگار تعادل درباره 
اظهارات اخير رييس جمهور در حوزه مذاكرات و ارتباطات 

بين المللي و آمادگي براي تامين منافع ملي از دل ديدار با 
شخصيت هاي سياسي گفت: رييس جمهور همچنان بر 
موضع خود ايستاده كه به خاطر منافع ملي در صورتي كه 
اطمينان داشته باشند مالقات و ديدار با فردي به مردم ما 
كمك مي كند،  امتناع نمي كند. وي ادامه داد: هيچ تناقضي 
در صحبت ايش��ان وجود نداشته است. مكلف به پيگيري 
منافع ملي هستند در مقابل اگر مالقات با شخصي به نفع 
منافع ملي نيس��ت، راحت امتناع مي كنند. پيش داوري 
بدون در نظر گرفتن ابعاد صحبت رييس جمهور در راستاي 
استراتژي كساني است كه مي خواهند ما منزوي شويم. بايد 
هم افزايي داخلي ايجاد كرده و جامعه را نگران نكنيم. عده اي 
نگران شدند، عده اي بدجنسي كردند عده اي برداشت غلط 
كردند كه ايشان عقب نشيني كردند. وي خاطرنشان كرد: به 
نظر من هدف رييس جمهور امريكا با ايران يك چيز است و 
هدف ما يك چيز ديگر. هدف ما اين است به هرآنچه حقمان 
است و اجحاف شده برگرديم. ما كشور مستقلي هستيم، بايد 
با ما منصفانه و بدون فشار صحبت شود. اين صحبت هاي 
رييس جمهور در راستاي تعامل حداكثري با كشورهاي دنيا 

بوده است. سخنگوي دولت يادآورشد: آنچه باعث شد امريكا 
به ايران فشار بياورد، احساس عدم هماهنگي در باال و پايين 
ايران است. فكر مي كردند با تحريم به تحليل خود مي رسند. 
فتواي از موضع رهبري براي ما حالت قانوني دارد. بعد از اين 
احساس كردند درست است فشار هست، اما مردم اعتماد 
دارند و در جامعه انسجام وجود دارد. وي همچنين عنوان 
كرد كه برخي تحليل هاي روزنامه ها را كه مي خوانم انگار 

هنوز در دوران انتخاباتي هستند.

  روز جمع�ه فرص�ت م�ا ب�راي گام س�وم 
در كاهش تعهدات برجامي است

وي تاكيد كرد: با استناد به مفاد برجام كاهش تعهدات خود 
به برجام را اعالم كرديم، تعهدات را كم نكرديم كه برجام را از 
بين ببريم. براي بازگشت طرف برجامي به تعهدات خود، اين 
سياست را اتخاذ كرديم. اروپا قادر به اجراي تعهداتش نباشد 
منطقي نيست ما باشيم. تا روز جمعه فرصت ما براي گام 
سوم است. اينكه به سمت گام سوم حركت نكنيم به واكنش 
طرف اروپايي ربط دارد. مشروط به ميزان رضايت ايران از 

 رفتار اروپا حتي ميزان بازنگري در ساير موارد هم وجود دارد.
ربيعي در ارتباط با گام سوم در برجام گفت: درست تا روز آخر 
منتظر خواهيم ماند و متناسب با آن تصميم خود را خواهيم 
گرفت. وي گفت: موضوع بخشي از تمام مالقات هاي خارجي 
ما را برجام تشكيل مي دهد. مسكو براي ما قابل اهميت است. 
نقش مسكو در منطقه حايز اهميت است. هم آقاي ظريف 
و هم آقاي اردكانيان حضور دارند تا در عرصه ديپلماتيك و 
تجاري گفت وگوها صورت بگيرد. وي افزود: برجام زمينه 
مناسبي است بتوانيم با همه دنيا كار كنيم و نقل و انتقاالت 
مالي و بانكي خود را به راحتي انجام دهيم، قطعًا اولويت ما 
ارتباط و همكاري با كشورهاي منطقه است و تبادل تجاري 
ايران با كشورهاي منطقه به نفع مردم منطقه است افزايش 
توانايي هاي فني و اقتصادي كش��ورهاي منطقه مي تواند 

منجر به بهبود شرايط زندگي مردم اين منطقه شود. 

    فروش نفت و در دست بودن پول آن براي 
ايران اولويت است

ربيعي در مورد جزييات مذاكرات دستگاه ديپلماسي 

با اروپايي ها نيز گفت: فروش نفت و در دس��ت بودن 
پولي كه بايد به ايران بدهند دو موضوع اصلي است. 
وي ادامه داد: در بين اروپايي ها درموضوع انتقال پول 
اجماع وجود دارد اما براي انتقال پول حتما نيازمند 
هماهنگي هاي بيشتر هستند، اساس، گفت وگو در 
اين زمينه است، در قبال اجراي برجام از سوي آنها، 
اولين قدم ما اين است كه گام سوم را اجرا نمي كنيم، 
اگر برگردند به شرايط طبيعي ما هم به شرايط طبيعي 
بر مي گرديم. برگردند به قبل پديده ترامپيست ما هم 
برمي گرديم. وي در پاس��خ به سوالي كه آيا سياست 
امري��كا در كاهش ف��روش نفت اي��ران موفق بوده 
است، گفت: ما كش��وري با ۱۵ همسايه هستيم، در 
 منطقه اي زندگي مي كنيم كه نفت در آن مهم است.

 براي پارس جنوبي در جلس��ه سران قوا تصميمات 
خوبي گرفته شد. هر اندازه كه بخواهيم و الزم داشته 
باشيم نفت فروختيم و خواهيم فروخت. سازمان هاي 
جاسوسي اسراييل و امريكا فشار زيادي براي كسب 
اطالعات مي كنند اما خوش��بختانه به وضوح اعالم 
مي كنم به قدر نياز نفت مي فروش��يم و امريكا موفق 
نبوده اس��ت. ربيعي تصريح كرد: نرخ تورم نقطه به 
نقطه مرداد نسبت به تيرماه هشت واحد كمتر شده 
اس��ت، توليدات واحدهاي بزرگ صنعتي در بورس 
در تيرماه نس��بت به خرداد رشد 6/۵ درصد داشته، 
واردات لوازم خانگي هش��تاد درصد كاهش داشته 
است.  وي يادآور ش��د: ما افزايش ۲۲درصدي جواز 
صنعتي داشته ايم، پس از ۱۸ ماه پر استرس به سمت 
تعادل مثبت حركت مي كنيم كه عالمت خوبي است، 
عالمت مثبت ديگر مقرون به صرفه بودن توليد است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه وضعيت واگذاري 
شركت هاي خودرو سازي را جويا شد، گفت: سياست 

ما از ابتدا در خصوصي سازي كج روي داشته است.
وي ادام��ه داد: اگر ش��ما زمان خصوصي ش��دن را 
۲۴س��اعت در نظر بگيريد، يك س��اعت تصميمات 
گرفته شده اس��ت، بنابراين ما با اينچنين سياستي 
روبه رو بوديم خودروس��ازان ما ح��دود يك ميليون 
اشتغال زايي و گردش مالي بس��يار زيادي داشتند. 
وي همچني��ن در م��ورد وضعيت رييس س��ازمان 
خصوصي س��ازي گفت: برداش��ت م��ا از جناح هاي 
مختل��ف گرفت��ه ت��ا دول��ت اين اس��ت ك��ه آقاي 
پوري حسيني تصميمات و سياست هايي را كه اتخاذ 
كردند مبتني بر تامين منافع شخصي نبوده است اما 
تصميم گي��ري در اين خصوص بر عهده متخصصان 

در اين حوزه خواهد بود.

رييس قوه قضاييه: 

سامانه اموال مسووالن فعال شد 
رييس ق��وه قضاييه با تاكيد بر ضرورت نهادينه س��ازي 
فرهنگ امر به مع��روف و نهي از منكر در كش��ور، اتهام 
زني هاي بدون س��ند را موجب وارد آمدن ضربه به روند 
مبارزه با فساد دانست و گفت: كساني كه به هر دليل دچار 
هواي نفس شده و به اموال مردم با اخذ رشوه، پورسانت، 
اختالس و... دست اندازي كرده اند، بهتر است قبل از اينكه 
دستگاه قضايي به سراغشان برود، خودشان اين اموال را 
بازگردانند. به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، 
آيت اهلل سيدابراهيم رييسي در جلسه شوراي عالي قوه 
قضاييه با تسليت فرارسيدن ايام شهادت حضرت اباعبداهلل 
الحسين )ع(، با بيان اينكه عاشورا يك حادثه زودگذر نبوده 
و امروز بايد در متن زندگي انسان معاصر باشد، افزود: از 
جلوه هاي مهم عاشورا، اميد در زندگي است؛ لذا كساني 
كه از تبهكاري، فساد، استكبار و ظلم به ستوه آمده اند، با 
ابتنا به عاشورا مي توانند با اميد زندگي كنند. رييس قوه 
قضاييه با تاكيد بر اينكه در مبارزه با فساد بايد از افراط و 
تفريط پرهيز كرد، يادآور شد: هم بي عملي و هم انگشت 
اتهام بي سند به سمت كسي گرفتن، هر دو به روند مبارزه با 

فساد ضربه مي زند. نبايد كساني خواسته يا ناخواسته امري 
غير مستند را در فضاي مجازي يا حقيقي به كسي نسبت 
دهند. اگر سندي وجود دارد بايد به دستگاه قضايي ارايه 
شود، زيرا اتهام زني در فضاي حقيقي و مجازي، موجب 
سلب امنيت رواني و اخالقي از جامعه مي شود و بايد اين 
موضوع به دقت كنترل شود. حجت االسالم رييسي با بيان 
اينكه دلس��وزان نظام بايد مستند سخن بگويند، اظهار 
كرد: دس��تگاه قضايي به هيچ عنوان ظلم به هيچ كس را 
روا نمي داند. ما معتقديم در عين قاطعيت بايد عادالنه و 
بر اساس آنچه منطبق با حق و عدل است، برخورد كنيم، 
زيرا به اعتقاد ما چنين برخوردي است كه مي تواند اميد ها 

را در جامعه افزون كند.

  سامانه اموال مسووالن فعال شده است
حجت االسالم رييسي گفت: دستگاه قضايي همچنين خود 
را موظف مي داند كه براي اميدآفريني و برخورد با عناصر 
فاس��د، از همه خدمتگزاران عرصه اقتص��اد، كارآفرينان، 
سرمايه گذاران و مديراني كه با جسارت، خالقيت و شجاعت، 

تحريم ها را دور مي زنند و اجازه نمي دهند خللي در زندگي 
مردم ايجاد شود، حمايت جدي كند.رييس قوه قضاييه در 
بخش ديگري از س��خنان خود با بيان اينكه سامانه اموال 
مس��ووالن فعال شده اس��ت، افزود: اگر كساني به هر نحو 
گزارشي درباره زد و بندها، حيف و ميل بيت المال، تخلف 
و تع��دي به حقوق مردم دارند، بايد آن را به دس��تگاه هاي 
مسوول اعالم و دستگاه ها نيز بايد اقدام كنند، زيرا اقدام از 
ناحيه سه قوه و نهاد ها مي تواند براي مردم اطمينان بخش 
باشد.رييسي همچنين يكي از مهم ترين پيام هاي عاشورا و 
نهضت حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( را امر به معروف و نهي از 
منكر دانست و تاكيد كرد: بايد روحيه و فرهنگ امر به معروف 
و نهي از منكر در جامعه نهادينه شود و هر جا خالف قانون، 
بي عدالتي و بي نظمي مشاهده شد، همگي بايد نسبت به آن 
حساسيت داشته باشند. مساله امر به معروف و نهي از منكر 
از اصول مهمه اي است كه براساس روايات، همه اصول به 
اين فريضه وابسته است و اگر اين فرهنگ زنده باشد، جامعه 
نيز زنده مي ماند.رييس قوه قضاييه يادآور شد: ۴۰ سال قبل، 
انكر منكرات نظام ستمشاهي بود و امروز، اعرف معروف ها 

نظام جمهوري اسالمي است كه حفظ اين نظام منوط به 
صيانت از آن در برابر فساد و دشمني هاست و اين نيز در پرتو 
امر به معروف و نهي از منكر و همچنين مقاومت و ايستادگي 
به دست مي آيد. حجت االسالم رييسي با بيان اينكه امروز 
امريكايي ها به پايان راه رسيده و دنبال مذاكره اند، تصريح 
كرد: دولت بار ها اعالم كرده كه گشايش اقتصادي و برداشتن 
تحريم ها، مقدمه هر گونه مذاكره است، نه نتيجه آن. مردم 

بزرگ ايران نيز با اين تحريم ها و فشار ها عقب نشيني نخواهند 
كرد و امروز بايد اروپا و امريكا در عمل اقدام به برداشتن تحريم 
و گشايش هاي اقتصادي كنند. رييس قوه قضاييه در پايان با 
اشاره به موضوع كشمير، از همه مسووالن حقوقي و قضايي 
جهان خواست كه اجازه ندهند حقوق مردم كشمير ضايع 
شود و همچنين هند و پاكستان را به پاسداشت حقوق حقه 

مردم اين منطقه دعوت كرد.
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چهره ها

خدمات دهي به زائران اربعين 
از ۱۳ مهر آغاز مي شود

مع��اون امنيتي و انتظامي 
وزير كش��ور ب��ا اعالم خبر 
اجرايي ش��دن لغو رواديد 
با عراق از اول محرم گفت: 
خدمات ده��ي ب��ه زائران 
اربعين حسيني در ايران از 
سيزدهم مهرماه و در عراق از 
شانزدهم مهر ماه آغاز مي شود. به گزارش وزارت كشور 
حسين ذوالفقاري ديروز در نشست ستاد مركزي اربعين 
اظهارداشت: موضوع لغو رواديد از اول محرم به معناي 
خدمات دهي به زائران حس��يني از همان روز نيست، 
بلكه خدمات دهي در مرزهاي ايران از سيزدهم تا سي 
مهرماه انجام مي شود. موضوع خدمات دهي به زائران در 
داخل عراق از ۱6 تا ۲۷ مهر ماه برنامه ريزي شده است. 
معاون امنيتي و انتظامي با بيان اينكه ما تجربه حضور ۲ 
و نيم ميليون نفر مراسم اربعين سال ۹6 داريم، افزود: به 
منظور هماهنگي بهتر به زائران در عراق، دستگاه هايي 
كه بيشترين خدمات را به مردم ارايه مي دهند، نماينده 
خود را در اين كشور مس��تقر كنند. معاون امنيتي و 
انتظامي وزير كشور در رابطه با كاپتاژ خودروهاي )مجوز 
موقت خروج خودرو( زائران گفت: قطعا سقف و ميزان 
را مش��خص خواهيم كرد تا با مشكلي در زمينه تردد 

خودروها روبه رو نشويم. 

آماده سازي آيين نامه تبديل 
نيروهاي حق التدريس و نهضتي 
وزير پيش��نهادي آموزش 
و پرورش گفت: آيين نامه 
تبديل وضعيت نيروهاي 
حق التدري��س و نهضتي 
تا پاي��ان ش��هريور آماده 
مي ش��ود. ب��ه گ��زارش 
خان��ه  مل��ت، محس��ن 
حاجي ميرزايي در جلسه فراكسيون نمايندگان واليي 
و در پاسخ به نمايندگان اظهار داشت: برنامه ما اين است 
كه سند تحول بنيادين در آموزش وپرورش به گفتمان 
غالب در آموزش و پرورش تبديل شود، همچنين سند 
۲۰3۰ در آموزش وپرورش جايگاهي ندارد. وي با بيان 
اينكه بخشي از صندوق ذخيره فرهنگيان به فرهنگيان 
واگذار شود، بيان كرد: دانشگاه فرهنگيان تنها مرجع 
تربيت نيروي انساني براي آموزش وپرورش است. وزير 
پيشنهادي آموزش و پرورش از آماده شدن آيين نامه 
تبديل وضعيت نيروه��اي حق التدريس و نهضتي تا 
پايان شهريور خبرداد و افزود: عدالت آموزشي اولين 
اولويت است و كيفيت بخشي به مدارس غيردولتي را 
در دستور كار قرار مي گيرد. حاجي ميرزايي از پرداخت 
پاداش پايان خدمت فرهنگيان از اواخر شهريور خبر 
داد و گفت: نظام رتبه بندي نيز در هيات دولت در حال 

بررسي وآماده سازي است. 

 پيش بيني حضور
 ۳ ميليون زائر اربعين

س��فير اي��ران در بغ��داد 
مي گويد: امسال با توجه به 
اينكه لغو رواديد انجام شده 
است، پيش بيني حضور 3 
ميليون زائر در عراق را داريم 
و بايد براي آنها برنامه ريزي 
انجام شود.. به گزارش مهر 
ايرج مسجدي، ديروز در ستاد مركزي اربعين حسيني 
اظهاركرد: اربعين براي عراقي ها يك مراسم كامال مردمي 
است و نقش دولت عراق تنها مديريت امنيت راهپيمايي 
اس��ت. زائر عراقي براي ش��ركت در راهپيمايي اربعين 
مشكلي ندارد چون مي داند به كدام موكب بايد مراجعه 
كند، مسيرش كجا است، همزبان با مردمان آن كشور 
است و موضوعي مثل گم شدن را ندارد و همچنين دغدغه 
زيارت كاظمين و نجف را ندارد، اما بحث امنيت و عبور و 
مرور زائر ايراني بسيار متفاوت با زائر عراقي است. وي ادامه 
داد: زائر ايراني داستاني متفاوت از زائر عراقي دارد. اين 
زائر وارد يك كشور خارجي مي شود. هم مسائل رفاهي 
براي زيارت را مي خواهد و هم تامين امنيتش مهم است. 
اگر واقعاً زائر ايراني برايش برنامه ريزي و مديريت نشود، 
در عراق دچار مشكل مي شود. همين بي دقتي ها صرفًا 
سبب شده تا روابط ايران و عراق دچار مشكل شود پس 

زائر ايراني بايد مديريت شود .

 طرح مهارت آموزي سربازان بر 
رفع معضل اشتغال موثر است

رييس ستاد كل نيرو هاي 
مسلح بابيان اينكه در سال 
ج��اري ح��دود ۲۰۰ هزار 
س��رباز گواهينامه مهارت 
كسب مي كنند، گفت: طرح 
مهارت آموزي س��ربازان بر 
رفع معضل اش��تغال تأثير 
دارد. به گزارش ايلنا، سرلشكر محمد باقري در چهارمين 
جلسه ش��وراي عالي سياس��ت گذاري مهارت آموزي 
كاركنان وظيفه، مهارت آموزي س��ربازان را روندي رو 
به توسعه در دو سال گذشته خواند و اظهار داشت: اين 
مهم با همكاري تنگاتنگ نيرو هاي مسلح و دستگاه هاي 
مختلف كش��وري انجام شده است و س��ربازان پس از 
خدمت س��ربازي، مش��اغل و مهارت هايي را با حداقل 
هزينه فرامي گيرند. در سال ۹6 حدود ۱۰۰ هزار سرباز 
و در سال ۹۷ هم ۱6۰ هزار نفر سرباز گواهينامه مهارت 
دريافت كردند كه قرار اس��ت امسال اين تعداد به ۲۰۰ 
هزار نفر افزايش يابد. اين اقدام هم موجب ايجاد نشاط 
در سربازان شده و هم جذابيت سربازي را باال برده و براي 
نيرو هاي مسلح نيز آورده هاي زيادي داشته است. مساله 
آموزش در اين طرح بسيار اهميت دارد و سه مجموعه 
خدمت مهارت هاي عمومي، تخصصي و اجتماعي بر 

اساس اين طرح به سربازان ارايه مي شود. 

پيش شرط ما براي مذاكره 
بازگشت امريكا به برجام است
يك عض��و هيات رييس��ه 
مجلس دهم تاكي��د كرد: 
اصلي ترين پيش ش��رط ما 
ب��راي مذاكره اي��ن خواهد 
بود كه امريكايي ها به برجام 
بازگردند. بهروز نعمتي در 
گفت وگو ب��ا ايلن��ا، درباره 
سخنان رييس جمهور فرانسه مبني بر اينكه سعي دارد 
ايران و امريكا را بر سر ميز مذاكره بنشاند، گفت: دقيقا 
نمي دانم در فضاي مذاكرات چه اتفاقي افتاده است، ما 
هم از رسانه اخبار و اطالعات را در اين خصوص دريافت 
كرديم، اما معتقدم فضاي براي مذاكره بايد فراهم باشد 
و اصلي ترين پيش شرط ما براي مذاكره اين خواهد بود 
كه امريكايي ها به برجام بازگردند. او  با بيان اينكه درباره 
برجام تفاهم صورت گرفته بود، عنوان كرد: برجام حداقل 
۱۲ سال مورد نقد و بررسي طيف هاي مختلف چه در 
درون نظام و چه بيرون بوده قرار گرفت، اين سال ها زمان 
كمي نيست. وي با تاكيد بر اينكه امريكايي ها بايد قبول 
كنند به برجام بازگردند، بيان كرد: آقاي ماكرون پيشنهاد 
دادند تا راه ميان بري پيدا شود كه اين امر مستلزم آن است 
كه ما سناريوهاي مختلف را بررسي كنيم. اما آنچه امروز 
من فكر مي كنم و جامعه ما هم به آن پايبند و مقيد است 

اينكه امريكا بايد به تعهدات برجامي خود برگردد. 

   رييس جمهور به زودي در حوزه سياست 
خارجي با مردم گفت وگو مي كند

  نرخ ت�ورم نقطه به نقطه مرداد نس�بت به 
تيرماه كمتر شده است

  اسراييل و امريكا فشار زيادي براي كسب 
اطالعات درباره فروش نفت ايران دارند

  ه�ر دو وزير پيش�نهادي ب�ه مجلس راي 
مي آورند

  ماهاتير محمد به ايران مي آيد
  خصوصي سازي كج روي  داشته است



3 كالن

گمرك ايران باالخره آمار تجارت خارجي را اعالم كرد

سخنان وزير اقتصاد چه بود

6.8  درصد كاهش صادرات و 0.11 درصد كاهش واردات

سهم 26 درصدي كاالهاي اساسي در واردات كاال به كشور 

2 كارت زرد براي دژپسند در يك روز

در جلسه شوراي اقتصاد به رياست معاون اول رييس جمهوري صورت گرفت

تصويب طرح توسعه زيرساخت هاي نوين امن ارتباطي كشور

گروه اقتصاد كالن|
پس از چندين ماه مقاومت گمرك ايران در برابر اعالم 
آمار واردات و صادرات، اكنون اين سازمان در گزارشي 
مختصر آمار واردات و صادرات كشور را اعالم كرده است. 
آنگونه كه گمرك گزارش داده است در 5 ماهه نخست 
سال جاري صادرات كشور نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 9.۱ درصد )دالري( كاهش يافته و به ۱۷.۸ ميليارد 
دالر رسيده اس��ت. واردات نيز نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 6.۸ درصد )دالري( كاهش يافته و به ۱۷.۷ 
ميليارد دالر رسيده است. گفتني است از ميان كاالهاي 
وارداتي ميزان 4.۷ ميليارد دالر آن )26 درصد(، كاالي 
اساسي بوده است و از ميان كاالهاي اساسي نيز 950 
ميليون دالر آن )20درصد(، به واردات برنج اختصاص 

داشته است.
به گ��زارش »تعادل«، گمرك اي��ران چند ماهي آمار 
مربوط به تجارت خارجي را اعالم نكرده بود ولي اخيرا 
كليات وضعيت تجارت خارجي ايران طي پنج ماه اول 

امسال را اعالم كرده است.

   ۱۷.۸ ميليارد دالر صادرات
طبق اين آمار در پنج ماه اول سال جاري ميزان صادرات 
قطعي كاالهاي غيرنفتي به استثناي نفت خام، نفت كوره 
و نفت سفيد و همچنين بدون صادرات از محل تجارت 
 چمداني به بيش از 60 ميليون و ۷۳۷ هزار تن به ارزش

۱۷ميليارد و ۸00 ميليون دالر رسيده است.
ميزان صادرات در اين دوره نسبت به پنج ماهه اول سال 
گذشته حدود 29.۸ درصد در وزن افزايش و از لحاظ 

ارزش دالري 9.۱ درصد كاهش داشته است.
اما بيشترين صادرات ايران به كشور چين با رقمي بيش 
از چهار ميلي��ارد و 4۳5 ميليون دالر با س��هم حدود 
24.9 درصد از كل ارزش صادرات بوده اس��ت.عراق با 
۳.9 ميليارد دالر، تركيه 2.4 ميليارددالر، امارات ۱.6 
ميليارد دالر و افغانستان با ۸9۸ ميليون دالر در رده هاي 
بعدي كشورهاي عمده مقصد صادرات ايران قرار دارند.

   ۱۷.۷ ميليارد دالر واردات
اما در پنج ماهه اول سال جاري واردات با كاهش 0.۱۱ 
در وزن و 6.۸ درصد در ارزش دالري در مقايسه با سال 
گذشته همراه بوده اس��ت. بطوري كه ميزان واردات 
به ۱4 ميليون و ۱26 هزار تن ب��ا ارزش ۱۷ ميليارد و 

۷۳9ميليون دالر رسيده است.
در دوره مورد بررسي كشور چين با حدود 4.2 ميليارد 
دالر باالترين سهم را از كل ارزش وارداتي ايران به خود 
اختصاص داده و در جايگاه نخس��ت كشورهاي طرف 

معامله قرار دارد.
اين در حالي است كه امارات با ۳.4 ميليارد دالر، تركيه 
2.2 ميلي��ارد دالر، هند ۱.۸ ميلي��ارد دالر و آلمان با 
۸65ميليون دالر در رده هاي بعدي واردات ايران قرار 
دارند. مقايسه ميزان صادرات و واردات در پنج ماه اول 
امس��ال نش��ان مي دهد كه ميزان ارزي كه در نتيجه 
صادرات حاصل ش��ده حدود 60 ميليون دالر بيشتر 
از ارزي اس��ت كه براي واردات صرف ش��ده و اختالف 
چنداني ندارند. از لحاظ وزني، ميزان صادرات بيش از 
چهار برابر واردات بوده اس��ت.همچنين گمرك ايران 
گزارشي از واردات كاالهاي اساسي به كشور هم ارايه 
داده است. طبق گزارش گمرك در 5 ماهه نخست سال 
جاري 9 ميليون و 5۱0 هزار تن كاالي اساسي به ارزش 
بيش از 4 ميليارد و ۷۳2 ميليون دالر در 5 ماه نخست 
سال وارد كشور شده است. اين ميزان 26 درصد از كل 
واردات كشور در 5 ماهه نخست سال جاري را به خود 
اختصاص مي دهد.براس��اس اين گزارش برنج، ذرت، 
دانه هاي روغني، روغن هاي خوراكي و كنجاله سويا در 
صدر كاالهاي اساسي وارده به كشور در 5 ماهه اول سال 
بوده است.از ميان كاالهاي اساسي برنج با 946 ميليون 
و 2۱6 ه��زار و 2۱0 دالر و وزن ۸۸۸ ه��زار و 49۱ تن 
باالترين ميزان واردات به لحاظ ارزش دالري را به خود 
اختصاص داده است. اين ميزان 20 درصد كل كاالهاي 
اساسي وارداتي را به خود اختصاص مي دهد. پس از آن 
نيز ذرت با ۸۸0 ميليون و 4۱۷ هزار و ۸۱2 دالر و وزن 

۳ ميليون و 5۳0 هزار و ۱۳4 تن قرار دارد )۱۷.۷ درصد 
كل كاالهاي اساسي وارداتي(. 

 دانه هاي روغني ب��ا 5۷۷ ميليون و 5۱ هزار و ۸۱ دالر 
و وزن يك ميلي��ون و 2۱۳ هزار و 64۷ تن، روغن هاي 
خوراكي با 5۱2 ميليون و ۷۷4 هزار و 6۱4 دالر و وزن 
66۱ هزار و ۳۷ تن، كنجاله سويا با 402 ميليون و ۷۳۸ 
ه��زار و 64۸ دالر و وزن 9۱0 هزار و 66۸ تن به ترتيب 

رده هاي دوم تا پنجم را دارا بودند.
در پنج ماه نخست سال همچنين ۳۷0 ميليون و 25۱ 

هزار دالر دارو به وزن 4 هزار و ۷54 تن، ۳۱4 ميليون 
و ۱۱ هزار و 52۳ دالر گوش��ت قرمز به وزن 69 هزار و 
۱۷4 تن، ۳05 ميليون و 9۷ هزار و ۸۳ دالر قند و شكر 
به وزن ۸۷2 هزار و 20۷ تن، 295 ميليون و ۷۷2 هزار 
و 5۸۷ دالر جو به وزن يك ميليون و ۱2۱ هزار و 904 
تن، ۱25 ميلي��ون و ۷۱2 هزار و 66۷ دالر كود به وزن 
2۳۷ هزار و ۱0۱ تن و 2 ميليون و ۷26 هزار و ۷5۷ دالر 
و گوشت مرغ به وزن يك هزار و 5۱6 تن به عنوان كاالي 
اساسي وارد كشور شده است.در بررسي تغييرات صورت 

گرفته از لحاظ ارزش و وزن كاالهاي اساسي در مدت 
مذكور قند و ش��كر با 640 درصد رشد از لحاظ ارزش 
دالري و ۸9۱ درص��د افزايش از حي��ث وزن باالترين 
سطح تغييرات را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
داشته و پس از آن كنجاله سويا با ۱۱۷ درصد در ارزش 
دالري و ۱۱4 درصد افزايش وزني، كود شيميايي با 5۸ 
درصد رشد در ارزش دالري و ۷۸ درصد رشد در وزن 
و جو با 49 درصد افزايش در ارزش و 22 درصد رشد در 

وزن بيشترين تغييرات را داشته اند.

هنوز يك سال از حضور دژپسند در وزارت امور اقتصادي و 
دارايي نگذشته است. با اين حال به نظر مي رسد ماه عسل 
او حداقل براي مجلسيان تمام شده. روز گذشته وي براي 
پاسخ دادن به دو سوال روانه مجلس شد. با اين حال موفق 
نشد نمايندگان مجلس را از پاسخ هاي خود قانع كند و با 
دو كارت زرد از مجلس بدرقه شد. به گزارش »تعادل«، 
هنوز يك سال از روي كار آمدن فرهاد دژپسند به عنوان 
وزير امور اقتصادي و دارايي نگذشته با اين حال صداي 
نارضايتي ها برخي مجلسيان از اين وزارتخانه عريض و 
طويل به گوش مي رسد. شرايطي كه روز گذشته دو كارت 

زرد را به جيب دژپسند روانه كرد.

 كارمزدهاي دردسرساز
يكي از سواالتي كه ديروز از وزير اقتصاد پرسيده شد و 
نمايندگان پاسخ آن را قانع كننده ارزيابي نكردند، »علت 
دريافت كارمزد از مشتريان بانكي براي استفاده از سامانه 

پيامكي بود.«
اين س��والي ب��ود كه منصور م��رادي، نماين��ده مردم 
مريوان از دژپسند پرس��يده بود. به گفته مرادي، طبق 
قان��ون بانك ها ب��راي ارايه خدمات خ��ود مي توانند از 
مش��تريان كارم��زد درياف��ت كنن��د، بانك ه��ا براي 
ارس��ال پيامك به مش��تريان س��االنه ۱0 هزار تومان 
دريافت مي كنند ولي برخي بانك ها از مش��ترياني كه 
 گردش مالي ندارن��د نيز اين مبلغ را كس��ر مي كنند.

نماينده م��ردم مريوان و س��روآباد همچني��ن با بيان 
اينكه برخي بانك ها بدون ارس��ال پيامك از مشتريان 
كارمزد كس��ر مي كنند كه خالف قانون است، چنين 
گفت: در نشست كميس��يون اقتصادي مجلس مقرر 
شد در اين زمينه نشستي با مديران بانك ها و معاونين 
 وزارت اقتصاد برگزار شود كه اين اتفاق صورت نگرفت.
اما فرهاد دژپسند به اين س��وال پاسخ داد. وزير اقتصاد 
در جلسه علني روز گذش��ته مجلس شوراي اسالمي 
ضمن پاس��خ به س��وال منصور م��رادي مبني بر علت 
عدم اطالع رس��اني قبلي به مشتريان بانك ها مبني بر 
فعال س��ازي سامانه ارس��ال پيامك و برداشت كارمزد 
بدون اجازه از حساب مشتريان بيان كرد: اين كارمزد به 
موجب قراردادي كه بين مشتري و بانك منعقد مي شود 
از حساب مشتركان بانكي اخذ مي شود. در اين قرارداد 
بانك سرويس ها را اعالم كرده و مشتري سرويس مورد 
نظ��ر خود را انتخاب مي كند. بر اس��اس م��اده ۱5 اين 
قرارداد هزينه ارايه سرويس ها به عهده مشتري است و 
مشتري نيز با امضاي خود اين موضوع را مي پذيرد.وي 

درادامه اظهار كرد: خدماتي كه بانك ها ارايه مي دهند 
به منظور تسهيل امور مشتريان اس��ت و اين خدمات 
براي بانك ها هزين��ه اي دارد كه طبعا بايد منبعي براي 
تامي��ن اين هزينه ها در نظر گرفته ش��ود. بانك ها حق 
ندارند از محل سود دريافتي تسهيالت اعطايي هزينه 
ديگري را پوشش دهند و لذا بهترين راه حل براي تامين 
منبع هزينه خدمات مش��تريان سرويس ها است.وزير 
 امور اقتص��ادي و دارايي در ادامه تاكيد كرد: اين هزينه 
بر اس��اس قراردادي كه بين مش��تري و بانك نوش��ته 
مي شود اخذ شده و مشتريان خدمات مورد نظر خود را 
انتخاب مي كنند. اين گونه نيست كه بانك  اين هزينه را 
به مشتريان تحميل كنند. بر اساس ماده ۱5 اين قرارداد 
هزينه اش��تراك خدمات بر عهده مشتري بوده و كامال 
تصريح شده كه بانك وكالت دارد كليه هزينه خدمات را 
طبق تعرفه اعالم شده از سوي بانك مركزي از حساب 
مشتريان برداشت كند.وي در ادامه تاكيد كرد: مشترياني 
كه اين خدمات را نمي خواهند در ابتدا اعالم كرده و ديگر 
هزينه اي پرداخت نمي كنند. تمام كارمزدي كه از حساب 
مشتريان پرداخت مي شود بر اساس قرارداد بين بانك و 
مشتري و در چارچوب تعرفه هاي بانك مركزي است. 
اگر هزينه اي غير از اين كسر شود، مشتريان مي توانند به 

نهادهاي نظارتي مراجعه كنند.
البته منص��ور مرادي ه��م در اين جلس��ه تاكيد كرد 
كه اطالعات ارايه ش��ده توس��ط وزير امور اقتصادي و 
داراي��ي صحيح نيس��ت و بانك ها بابت حس��اب هايي 
كه گردش مالي ندارند ني��ز كارمزد دريافت مي كنند. 

ه��ر درآمدي نياز ب��ه مجوز قانون��ي دارد اما ق��رارداد 
 بانك ها ومش��تريان، مجوز قانوني محسوب نمي شود.

عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شوراي اسالمي در پايان با تأكيد بر اينكه بانك ها از محل 
درآمد كارمزد مي توانند برخي هزينه ها را برداشت كنند 
و كسر بدون مجوز از حساب مشتريان قابل قبول نيست، 
اظهار كرد: بانك مي تواند از حساب هايي كه كمتر از ۱0 

گردش در سال دارند كارمزد كسر نكند.
سخنان دژپسند در نهايت نتوانست مجلسيان را قانع كند 
و در نهايت نمايندگان با 66 رأي موافق، ۱۱0 رأي مخالف 
و ۱۳ رأي ممتنع از مجموع 20۸ نفر حاضردر جلسه اعالم 
كردند كه از پاسخ دژپسند قانع نشدند و وزير اقتصاد اولين 

كارت زرد خود را از مجلس دريافت كرد.

  دو كارت زرد در يك روز
اما مجلس روز گذش��ته، ب��ه دادن ي��ك كارت زرد به 
دژپسند اكتفا نكرد. در جلسه علني نوبت دوم مجلس، 
سوال محمدرضا صباغيان بافقي نماينده مهريز و بافق 
مطرح شد. مبني بر اينكه علت عدم اجراي ماده )29( 
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي در خصوص راه اندازي سامانه ثبت حقوق و 

مزاياي شاغالن دستگا ه هاي ذي ربط چه بوده است؟
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: همه دس��تگاه هاي 
اجرايي كه تاكنون حقوق و مزاياي كاركنان خود را در 
سامانه ثبت حقوق و مزايا درج نكرده اند موظفند حداكثر 
تا ش��هريور ماه در اين زمينه اقدام كنند.دژپسند نيز به 

سوال محمدرضا صباغيان درباره علت عدم اجراي ماده 
29 قانون برنامه ششم توسعه درباره راه اندازي سامانه 
ثبت حقوق و مزاياي شاغالن دستگاه هاي اجرايي، پاسخ 
گفت. وي اظهار كرد: زماني كه اين موضوع در برنامه ششم 
توسعه تدوين و در صحن علني مجلس بررسي شد، به 
عنوان معاون سازمان برنامه و بودجه در مجلس بودم و به 
آن كامال اشراف دارم. البته در دولت متولي ايجاد سامانه 
حقوق و دستمزد مسووالن، سازمان اداري و استخدامي 
است كه آنان هم خوشبختانه توانسته اند در سال 96 اين 
سامانه را راه اندازي كنند و همچنين طي بخشنامه هاي 
متعدد از دستگاه هاي اجرايي خواسته اند كه مطابق با 
دستورالعمل ها نسبت به بارگذاري اطالعات درخواستي 

و ارسال به اين سامانه اقدام كنند.
وزير ام��ور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه از س��ال 9۷ 
تاكنون اين اقدام در حال انجام است، تصريح كرد: برخي 
از دستگاه ها براي ثبت حقوق و دستمزد كاركنان خود 
فرصت خواس��تند اما در قوه مجريه به صورت جدي و 
متمركز در حال انجام است. البته بايد اين موضوع هم در 
نظر گرفته شود كه همه دستگاه ها تحت پوشش سازمان 
اداري و استخدامي و همچنين دولت نيستند و برخي از 
نهادهايي كه اين اقدام را انجام نداده اند، ذيل دولت قرار 
ندارند.در ادامه جلس��ه، علي الريجاني رييس مجلس 
شوراي اسالمي خطاب به دژپسند، گفت: قوه مقننه و 
قوه مجريه اطالعات حقوقي كاركنان خود را در سامانه 
ثبت حقوق و مزايا بارگذاري كرده اند و بهتر است شما 
بگوييد كداميك از دستگاه ها اين اقدام را انجام نداده اند؟

دژپسند  پاسخ داد: قوه قضاييه يكي از نهادهايي است كه 
تاكنون اين اطالعات را در سامانه ثبت حقوق و دستمزد 
بارگذاري نكرده است كه تشخيص مديريت قبلي اين 
بود كه اين اقدام به پس از نقل و انتقال و تحول مديريتي 
موكول ش��ود. البته در س��ال جاري و طبق گفته وزير 
دادگستري، رييس جديد قوه قضاييه دستور داده است 
كه در اين زمينه اقدام شود اما هنوز اين بارگذاري صورت 
نگرفته است، ولي دستگاه هايي چون سازمان ثبت اسناد 
و امالك كش��ور و روزنامه رس��مي كه ذيل قوه قضاييه 

هستند، اطالعات خود را ثبت كرده اند.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: همچنين شهرداري ها 
و برخي از بنيادها و موسسات با اين اظهار كه از نظر قانوني 
در زمره و تحت نظارت دفتر مقام معظم رهبري هستند 
و بايد براي قرار دادن اطالعات حقوقي و مزايا إذن خاص 
دريافت كنند، هنوز مبادرت به اين كار نكرده اند. سازمان 
صدا و سيما يكي از اين نهادهاست كه هنوز اقدام به ثبت 

حقوق و دستمزد كاركنان خود نكرده است كه سازمان 
اداري و استخدامي در حال پيگيري است كه اين اقدام 
صورت گيرد. همچنين ستاد اجرايي فرمان امام )ره(، 
قرارگاه هاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها 
هم تاكنون هيچ اطالعاتي را درباره حقوق و مزاياي خود 

بارگذاري نكرده اند.
وزير امور اقتصادي و دارايي متذكر شد: دولت مقرر كرد 
همه دستگاه هاي اجرايي كه تاكنون اطالعات خود را در 
اين سامانه ثبت نكرده اند، حداكثر تا شهريورماه امسال 
اقدام به اين كار كنند و همچنين دولت، سازمان اداري و 
استخدامي را مكلف كرد كه در اين زمينه پيگيري هاي 
دقيق را انجام دهد.در ادامه جلسه، محمدرضا صباغيان 
نماينده مردم بافق و مهريز در طرح س��وال خود از وزير 
امور اقتصادي و دارايي گفت: دولت از س��ال 96 مكلف 
شده است كه سامانه ثبت حقوق و دستمزد را راه اندازي 
كند و كليه پرداختي هاي كاركنان دستگاه هاي اجرايي 

بايد در آن سامانه ثبت شود.
او ادامه داد: همچنين طبق قانون بايد اين سامانه در انظار 
عمومي قرار گيرد به گونه اي كه مردم بطور دقيق بدانند 

مسووالن چقدر حقوق دريافت مي كنند.
در پايان اين س��خنان، صباغيان نماينده مردم بافق و 
مهريز در پاسخ به سواالت دژپسند چنين عنوان كرد: 
اين قانوني بود كه مجلس دهم به تصويب رساند و بايد 
به آن افتخار كند، چرا كه اين قانون فسادستيز است و 
همچنين مطالبه به حق مردم پس از حقوق هاي نجومي 
است و قطعا اجراي آن منجر به شفافيت و كاهش اختالف 
و مفاسد اقتصادي مي ش��ود.صباغيان ضمن انتقاد از 
عملكرد دولت در اجراي اين مصوبه قانوني گفت: آقاي 
روحاني كه علم شفافيت را به دوش كشيده ايد و شعار 
آن را مي دهيد، پاسخ دهيد كه چرا پس از دو سال و نيم 
هنوز اين قانون را اجرا نمي كنيد. راه اندازي سامانه ثبت 
حقوق و دستمزدها ربطي به برجام و تحريم ندارد و كار 
سختي نيست كه دولت هنوز آن را انجام نداده است. در 
ادامه صباغيان خواستار آن شد كه پاسخ هاي وزير به راي 
گذاشته شود كه نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با 9۳ 
راي مواف��ق، 95 راي مخالف و ۳ راي ممتنع از مجموع 
20۷ نماينده حاضر در جلسه علني پاسخ هاي دژپسند 
را قانع كننده ندانستند و بر اين اساس وزير امور اقتصادي 
و داراي��ي در ي��ك روز دو كارت زرد از مجلس دريافت 
كرد.به اين ترتيب دوشنبه ۱۱ شهريور ماه سال ۱۳9۸ 
دژپسند با دريافت دو كارت زرد، مجلس شوراي اسالمي 

را ترك كرد.

در جلس��ه ش��وراي اقتصاد روز گذش��ته طرح توسعه 
راهبردي، پايداري و بهسازي زيرساخت هاي نوين امن 
ارتباطي كش��ور به درخواست وزير ارتباطات و فناوري 
اطالع��ات و همچنين تغيير محص��ول در طرح فوالد 
سبزوار و بازگشت به مجوز قبلي شوراي اقتصاد مبني بر 
توليد شمش فوالد به درخواست وزارت صنعت، معدن و 

تجارت به تصويب رسيد.
به گزارش »تعادل«، جلسه شوراي اقتصاد پيش از ظهر 
روز گذشته به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار 

شد. در اين جلسه وزراي نفت، امور اقتصادي و دارايي، 
ارتباطات و فناوري اطالعات و صنعت، معدن و تجارت نيز 
حضور داشتند، درخواست برخي دستگاه هاي اجرايي 

مورد بحث و تصميم گيري قرار گرفت.
طرح توسعه راهبردي، پايداري و بهسازي زيرساخت هاي 
نوين امن ارتباطي كشور درخواست وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات بود كه پس از ارايه گزارش از سوي وزير 

به تصويب رسيد.
براساس توضيحات وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 

طرح توسعه راهبردي، پايداري و بهسازي زيرساخت هاي 
نوين امن ارتباطي كشور قرار است با سرمايه گذاري از 
محل منابع داخلي اين وزارتخانه به ميزان 2200 ميليارد 
تومان اجرايي شود كه مشتمل بر 4 پروژه توسعه كمي و 
كيفي پشتيباني شبكه، توسعه امنيت و صيانت فرهنگي 
و اجتماعي، اصالح معماري سازماني و هوشمند سازي و 

توسعه راهبردي كسب و كار خواهد بود.
در اين جلس��ه همچنين به درخواست وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت موضوع تغيير محصول در طرح فوالد 

سبزوار و بازگشت به مجوز قبلي شوراي اقتصاد مبني بر 
توليد شمش فوالد مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه 
پس از توضيحات نمايندگان دستگاه هاي مرتبط، با اين 

درخواست موافقت شد.
س��رمايه گذاري 55۸ ميلي��ارد توماني ب��راي اجراي 
طرح هاي ش��ركت آب منطقه اي اس��تان تهران نيز از 
درخواس��ت هاي وزارت نيرو بود كه در اين جلسه مورد 
بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه پس از ارايه توجيهات 
فني و اقتص��ادي از س��وي نماين��ده وزارت نيرو، اين 

درخواست به تصويب رسيد.
براساس اين درخواست قرار اس��ت 6 طرح آبرساني با 
سرمايه گذاري 55۸ ميليارد تومان از محل منابع داخلي 
ش��ركت آب منطقه اي تهران اجرايي شود كه آبرساني 

به تهران از سد تنظيمي كرج، مطالعه و اجراي سامانه 
جايگزين انتقال آب از طالقان به البرز و تهران، مطالعه 
و عالج بخش��ي س��د الر و تكميل مطالع��ات و اجراي 
ساماندهي آب هاي سطحي جنوب تهران از جمله اين 

طرح ها خواهند بود.
در ادامه اين جلسه همچنين درخواست وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي مبني بر س��اخت و تجهيز 
بيمارستان ۱000 تختخوابي ش��هيد بهشتي )شرق 
تهران( با استفاده از تسهيالت مالي خارجي مطرح شد 
كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر ش��د اين موضوع در 
جلسه اي با حضور وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك 
مركزي مورد بررسي قرار گيرد و در صورت تاييد به عنوان 

مصوبه شوراي اقتصاد تلقي شود.
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ترجمه:  منصور  بيطرف|

فصل 5
   فاينانس و بحران امريكايي

 واسطه گري كمتر و قمار بيشتر، تالش بيشتر 
در ايجاد قدرت بازار 

بانك ها همچنين رو به فعاليت هاي��ي آورده اند كه 
بيشتر منفعت طلبانه است تا واسطه گري، مثل رفتن 
به س��مت قمارهاي بزرگ. آنچه در الس وگاس به 
سادگي شرط بندي ناميده مي شود در وال استريت 
يك نام خيال پردازانه بر آن گذاش��ته ش��ده است، 
يك »مشتق« )درست مثل شرط بندي هر اتفاقي 
مي تواند روي نرخ بهره، نرخ ارز يا قيمت نفت بيفتد( 
يا يك »معاوضه پيش فرضي اعتبار«، شرطي است 
كه چه يك شركت باشد و چه يك بانك را به سمت 
ورشكس��تگي يا نزديك به آن مي ب��رد. اينها مثل 
ماشين هاي شرط بندي نيستند؛ آنها نوعا شرط هاي 
چندين ميليون دالري هس��تند .بازار شرط بندي 
به اين خاطر وج��ود دارد كه دول��ت آن را تضمين 
مي كند. اگر خس��ارت خيلي بزرگ باشد دولت به 
بانك پرداخت خواهد كرد. اين يك راه ديگري است 
كه بانك ها در قمارهاي يك جانبه درگير شده اند – اگر 
امورات به سمت آنها برگشت آنها با سود از بازار خارج 

مي شوند؛ اگر نه، در 
اين ص��ورت دولت 
پشت آنها مي ايستد 
و به اين خاطر دولت 
پشت آنها ايستاده 
است كه طرف ديگر 
مي خواهد وارد قمار 
بش��ود چ��ون آنها 
مي دانند كه حرمت 
قرارداد ه��ر چه كه 

پيش آيد نگه داشته مي ش��ود. اليحه دود - فرانك 
سعي داشت تا اين نوع از قمار تحت حمايت دولت 
كه ثابت شده پرهزينه است متوقف شود. اين نوع از 
سفته بازي باعث پرداخت ۱۸0 ميليارد دالري يك 
بنگاه به نام »آ  اي جي« شده است . جسارت واكنش 
بانك ها ب��ه تالش براي كم كردن قمار آنها به بهاي 
هزينه عمومي نفس گير بود: در سال 20۱4، البي 
گرهاي سيتي گروپ طرحي را نوشتند كه حق قمار 
بانك ها را با حمايت موثر دولت در جبران خسارت 
احيا مي كرد و توانس��ت به عنوان ضميمه مصوبه 

)بودجه دولت( شود كه از تصويب هم گذشت.
عجيب تر اينكه بانك ها حتي از برداشتن ريسكي كه 
همراه با صدور رهن هم باشد خودداري كرده اند. ده 
س��ال پس از بحران مالي، دوازده سال پس از حباب 
مسكن، دولت هنوز مجبور است اكثر وام هاي رهني را 
حمايت كند . بانكداران مي خواهند كه از هزينه صدور 
وام رهني هزينه بردارند اما نمي خواهند مسووليت 
قصور قضاوت شان را برعهده گيرند. آنها مي خواهند 
كه دولت خس��ارت وام دهي بد را بر عهده گيرد. اين 
طنزي است در يك كشور كه ظاهرا سرمايه داري در 
آن عزيز است، بخش خصوصي مي گويد كه وظيفه 
ساده ايجاد وام رهني و تحمل ريسك جمعي، بر عهده 
آنها نيست . هر طرحي كه براي اصالح بازار رهن بوده 
بنا به اصرار بانك ها كه آنها قادر نيستند يا نمي خواهند 
كه عهده دار ريسكي كه با صدور رهن باشد را بر گردن 

گيرند، باطل شده است.

سرمايه داري پيشرفته در عصر نارضايتي

خبر كالن

 طرح يارانه دستمزد
گشايشي در اشتغال

ايس�نا| معاون مديركل دفتر سياس��ت گذاري و 
توسعه اش��تغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
با اشاره به اينكه اجراي طرح يارانه دستمزد موجب 
گشوده شدن جبهه جديد اشتغال و بازار كار است، 
گفت: مقرر ش��ده اين طرح در استان هاي محروم 
و كم برخوردار از اش��تغال اجرايي شود كه در حال 
حاضر به صورت پايلوت در هشت استان كشور اجرا 

خواهد شد.
محمد آذرپناه اظهار كرد: طرح يارانه دس��تمزد به 
عنوان بخشي از سياست هاي فعال وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي بوده كه براي گروه خاصي از جوانان 
كه ابزاري براي راه اندازي ش��غل در اختيار نداشته 

اجرايي مي شود.
وي با اش��اره به اينكه اجراي طرح يارانه دس��تمزد 
موجب گشوده ش��دن جبهه جديد در امر اشتغال 
و بازار كار اس��ت، افزود: مقرر ش��ده اي��ن طرح در 
استان هاي محروم و كم برخوردار از اشتغال اجرايي 
ش��ود كه در حال حاضر به صورت پايلوت در هشت 

استان كشور اجرا خواهد شد.
آذرپناه با اش��اره به اينكه اقتصاد كش��ور بر پايه سه 
بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار است، تصريح 
كرد: از زمان تاس��يس دانشگاه ها در كشور تاكنون 
حدود ۱۳ تا ۱4 ميليون نفر تحصيالت دانشگاهي را 
كسب كردند كه تا قبل از انقالب هيچ فارغ التحصيل 
دانشگاهي وجود نداش��ته كه در بخش خصوصي 
فعاليت كند.وي ادامه داد: در بحث سرمايه انساني 
بخش خصوصي و تعاوني بس��يار ضعيف هستيم، 
زيرا توس��ط نيروي انساني توسعه و بهره وري پيش 
مي رود.معاون مديركل دفتر سياست گذاري و توسعه 
اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به 
اينكه ضعف هايي نيز در سيستم دانشگاهي وجود 
دارد، بيان كرد: اف��راد در طول زمان تحصيل خود 
از جامعه فاصله مي گيرند، دانشگاه دانش الزم را به 
دانشجوي خود ارايه مي دهد ولي نمي تواند توانمندي 
را به دانشجو ياد دهد، بنابراين بعد از فارغ التحصيلي 
س��راغ بخش خصوص��ي و تعاوني ه��ا مي روند كه 
پذيرشي براي آنها وجود ندارد.وي گفت: نرخ بيكاري 
فارغ التحصيالن دانشگاهي دو برابر ساير اقشار جامعه 

بوده كه اين امر يك آسيب است.



بانك و بيمه4اخبار

رييس كل بانك مركزي با اشاره به روش قيمت پول به جاي كنترل مقدار پول اعالم كرد 

بانك مركزي كريدور نرخ سود در بازار را چگونه انتخاب مي كند تا سوداگري را مهار كند؟

تغيير اثر پول ُپرقدرت بر نقدينگي با عمليات بازار باز

سبقت مرابحه با سهم 11 درصدي در 4 سال

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
به دنبال رشد نقدينگي حاصل از خلق پول در عمليات 
بازار بين بانكي و رشد ضريب فزاينده و كم اثربودن آن بر 
حمايت از توليد و رونق اقتصادي، برخي كارشناسان از 
جمله عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي، در سال 
جاري، موضوع رشد نقدينگي و تامين منابع واحدهاي 
توليدي و حمايت از رونق و توليد از طريق س��اماندهي 
پايه پولي و انتشار اوراق و عمليات بازار باز را به جاي رشد 
نقدينگي از طريق خلق پول و رش��د ضريب فزاينده در 
بازار بين بانكي و افزايش اضافه برداشت بانك ها مطرح 
كرده و براي خنثي سازي اثر رشد پايه پولي بر نقدينگي 
و تورم، اس��تفاده از ابزارهايي مانند عملي��ات بازار باز را 

پيشنهاد كرده اند. 
به گزارش »تعادل«، از آنج��ا كه برخي صاحب نظران 
نگران اثر رشد نقدينگي بر تورم هستند و همچنين به 
دليل كسري بودجه و منابع، نياز واحدهاي اقتصادي به 
تسهيالت و نقدينگي، شرايط اقتصادي كشور ايجاب 
مي كند كه نقدينگي بيش��تري براي تامين سرمايه در 
گردش و جبران رش��د هزينه هاي واحدهاي اقتصادي 
و كسري بودجه دولت تزريق شود، در نتيجه الزم است 
كه تجهيز مناب��ع توليد و واحدهاي اقتصادي و گردش 
منابع مالي در اقتصاد به شكلي ساماندهي شود كه رشد 
نقدينگي و تورم مهار شده و منابع مورد نياز اقتصاد كشور 
نيز در جهت حمايت از توليد و رونق و رش��د اقتصادي 

تامين شود. 
براين اساس، برخي كارشناس��ان معتقدند كه بازار باز 
و انتش��ار اوراق براي جبران كمبود منابع ش��ركت ها، 
سازمان هاي اقتصادي، بانك ها و دولت، مي تواند ضمن 
جمع آوري نقدينگي سرگردان در بازار، نه تنها نقدينگي 
و تورم را تاحدودي كنترل كرده و نوس��ان بازارها را نيز 
مهار نمايد بلكه منابع مورد ني��از واحدهاي اقتصادي، 
توليد، دولت و سازمان هاي اقتصادي را نيز تامين كند. 

اما در اين راستا، موضوع تعيين نرخ سود اوراق يا قيمت 
پول و همچنين ميزان و نحوه انتشار آن به گونه اي كه 
بتواند مشاركت بيش��تري را در جامعه ايجاد كرده و به 
مهار نقدينگي و تامين سرمايه واحدهاي اقتصادي كمك 
كند، چالش عمده اي است كه دولت و بانك ها با آن مواجه 
خواهند بود و بايد ديد كه بانك مركزي از طريق بازار بين 
بانكي، چگونه مي تواند قيمت تمام شده پول يا اوراق را 
مديريت كند كه بتواند ضمن تامين نقدينگي فعاالن 
اقتصادي و دولت، به كنترل اضافه برداش��ت بانك ها، 

كنترل پايه پولي، رشد نقدينگي و تورم كمك كند. 
رييس كل بانك مركزي در اين زمينه، اعالم كرد: بانك 
مركزي مصمم به تغيي��ر كانال انتقال اثر پول ُپرقدرت 
به نقدينگي، با راه اندازي عمليات بازار باز است و با اين 
روش به جاي كنترل مقدار پول، به كنترل قيمت پول 

مي پردازد.
به گزارش »تعادل«، عبدالناصر همتي در يادداش��تي 
اينستاگرامي نوش��ت: ترازنامه بانك مركزي، يا همان 
حجم پول ُپرقدرت، از دو مس��ير بزرگ مي ش��ود. يك 
مس��ير، افزايش خالص خريد ارزهاي خارجي توسط 
بانك است. اين ارزها عمدتا مربوط به درآمدهاي نفتي 
دولت ياصندوق توسعه ملي هستند. اين بسط ترازنامه، 
مربوط به عرضه برونزاي ذخاير است. يك مسير ديگر، 
افزايش بدهي بانك ها يا دولت به بانك مركزي است. اين 
افزايش بدهي، مربوط به تقاضاي درونزاي اقتصاد است.
هرگونه كسري بودجه دولت بصورت مستقيم يا از طريق 
ترازنامه بانك ها، منجر به انبساط ترازنامه بانك مركزي 
مي شود. بديهي اس��ت، اگر بانك مركزي روي ترازنامه 
كنترل نداشته باشد، به سختي مي تواند نقدينگي را با ابزار 
محدود و غير موثر سپرده قانوني و مديريت و جيره بندي 

اعتبارات، كنترل كند.
به همين دليل، بانك مركزي مصمم به تغيير كانال انتقال 
اثر پول ُپرقدرت به نقدينگي، با راه اندازي عمليات بازار باز 

است. با اين روش، بانك مركزي همانند تجربه بسياري 
از بانك هاي مركزي دنيا، به جاي كنترل مقدار پول، به 

كنترل قيمت پول مي پردازد.
لذا قطع ارتباط بين حجم پول ُپرقدرت، بانقدينگي، با 
اجراي كانال نرخ سود در بازار بين بانكي و اجراي عمليات 
بازار باز حاصل خواهد شد. ياري و مساعدت همكارانم 
در بخش هاي مرتبط دولت براي كنترل وجبران كسري 
بودجه از طريق انتش��ار تدريجي، ولي محتاطانه اوراق 
خزانه و نيز مديريت اضافه برداشت هاي بانك ها، شرط 
مهم موفقيت است تا بانك مركزي از تمام ابزارهاي خود 

براي مهار تورم بهره مي گيرد.

    عمليات بازار باز در سال 98 
همتي، در تش��ريح عمليات بازار باز در ابتداي سال 98 
گفت: قرار است نرخ سود در يك كانال مشخصي نوسان 
داشته باشد و بانك مركزي بر عملكرد نظام بانكي نظارت 
كند تا از حد تعيين ش��ده فراتر نروند. نكته مهمي كه 
امسال حتما اجرا خواهيم كرد سياست هاي بازار باز است 
يعني نرخ س��ود را در كانالي تعيين كنيم و اجازه دهيم 
بانك ها در آن كانال نرخ سود را تنظيم كنند و مقررات 
جديدي براي اضافه برداشت بانك ها خواهيم گذاشت كه 
ان شاءاهلل اين اقدام در اولين دستور شوراي پول و اعتبار 
قرار دارد كه در صورت تصويب شدن عملياتي خواهيم 
كرد. عمليات بازار باز امكان معامالت اوراق بهادار دولت 

را بين بانك ها و بانك مركزي فراهم مي كند.
نكته بسيار مهم اين است كه در واقع اوراق بهادار دولتي 
را مشخصًا به دارايي هايي بدون ريسك تبديل مي كند، 
ولي همزمان نرخ تنزيل در بازار در قالب دامنه نرخ سود 

تعريف خواهد شد.
عمليات بازار باز در واقع شكل پيشرفته عمليات سياست 
پولي اس��ت كه همزمان نه تنها معامالت اوراق و نحوه 
تعامل بانك مركزي با بانك ها را سامان خواهد داد بلكه 
با توجه به مسير تورمي كه بانك مركزي ترسيم خواهد 
كرد و با تعيين دامنه نرخ سود، سامان ساختار يافته اي به 
نرخ سود خواهد داد تا نرخ ها حول و حوش يك بازه زياد و 
كم شوند. بدون اين دامنه، آشفتگي زيادي در نرخ هاي 

بين بانكي ممكن است به وجود  آيد.
دو وظيفه اصلي بانك مركزي، سياست گذاري پولي و 
نظارت بر عملكرد بانك ها اس��ت. ابزار سياست گذاري 

پولي، نرخ س��ود كوتاه مدت اس��ت. عمليات ب��ازار باز 
س��اختاري اس��ت كه به كمك آن بانك مركزي نرخ را 
كنترل خواهد كرد و در نهايت لگام تورم را مهار مي كند.

در سويي ديگر بانك مركزي دركنارنظارت بر ترازنامه 
بانك ها با مجموعه اي از ضرايب مانند نرخ كفايت سرمايه 
و نسب وام هاي معوق از ابزار سياست هاي احتياطي نيز 
استفاده خواهد كرد تا ترازنامه بانك ها را بهبود بخشد. 
بخشي از اين سياست ها ش��امل اعمال محدوديت بر 
تركي��ب و كيفيت دارايي بانك ها، تمرك��ز وام دهي بر 
دارايي هاي مشخص، ميزان نگهداري اوراق و مانند آن 
اس��ت. بانكداري مركزي مدرن امروزه از اين ابزارهاي 
سياستي در بيشترين ظرفيت خود استفاده مي كند تا از 
تبديل مخاطرات قابل مديريت به ريسك هاي سيستمي 
اقتصاد جلوگيري كند. امروز يكي از اولويت هاي اصلي 
اقتصاد گره گش��ايي از پاي ش��بكه بانك��ي و كمك به 
اقتصاد كشور از طريق سيستم بانكي شفاف و ترازنامه 

سالم است.
همتي با ذكر خاطره اي از هاشمي رفسنجاني و موضوع 
كمبود نقدينگي در توليد گفت: وقتي بانك ملي بودم، 
آقاي هاشمي رفسنجاني س��وال كرد كه وقتي پول در 
بازار و توليد كم اس��ت و نياز به نقدينگي زياد احساس 
مي كنند، چرا گفته مي شود كه رشد نقدينگي و حجم 
آن زياد است گفتم براي آنكه اين نقدينگي در بازار نيست 
بلكه در حساب سپرده ها و جاهاي مشخصي مانند دارايي 
بانك ها و شركت هاست و گردش ندارد و در دست كساني 

كه توليد مي كنند نيست. 
عده اي مي گويند كه نقدينگي سرگردان داريم اما سوالم 
اين اس��ت كه نقدينگي سرگردان كجاس��ت، چرا كه 
نقدينگي بيشتر در سپرده هاي بانكي، دارايي بانك ها 
و ش��ركت ها حضور دارد اما پولي كه باي��د در گردش 
باشد و اقتصاد و بازار و توليد را حمايت كند در حد مورد 
انتظار نيس��ت. در ايران رش��د نقدينگي عمدتا از سود 
سپرده حاصل مي ش��ود و مثال پرداخت ميانگين سود 
20درصدي به س��پرده ها عمال باعث رش��د نقدينگي 
مي ش��ود. پس اعداد و ارقامي كه براي نقدينگي اعالم 
مي ش��ود، بيش��تر به صورت الكترونيكي در حساب ها 
جابه جا مي شود و نمي توان گفت كه پول جديد به بازار 
تزريق مي شود و رشد نقدينگي ناشي از سود سپرده ها 

است.

براين اساس، بايد تالش كرد كه ضمن كاهش ميانگين 
س��ود س��پرده ها و هزينه هاي موجود بانك ها، اضافه 
برداش��ت بانك ها كاهش ياب��د و در مقابل نقدينگي از 
محل پايه پولي به شكلي رشد كند كه باعث تزريق پول 
جديد به توليد و اقتصاد شود و عامل رونق و رشد اقتصاد 
باشد. زيرا روش رشد فعلي نقدينگي باعث رشد توليد و 
رونق نمي شود. اينكه گفته مي شود نقدينگي بايد هدايت 
شود به سادگي امكان پذير نيست زيرا نقدينگي عمال در 
حساب سپرده هاي مردم، دارايي و شركت داري بانك ها 
وساير شركت ها متمركز شده و گردش ندارد و لذا بايد 
مكانيزم مناسبي براي هدايت نقدينگي تعريف كرد كه 

باعث رشد توليد و رونق اقتصاد شود. 
همتي ب��ا بيان اينكه نقدينگ��ي در داراي��ي بانك ها و 
شركت داري آنها قفل ش��ده است، گفت: اگر بخواهيم 
نقدينگي آزاد شود بايد دارايي بانك ها و شركت هاي آنها 
فروخته شود كه بطور جدي دنبال آن هستيم و اجرايي 
خواهد شد. دارايي بانك ها بايد فروخته شده و معوقات 
آنها وصول شود اما نكته اصلي آن است كه نقدينگي را 
نمي توان هدايت كرد و مثل مهمان به او گفت اينجا برو 
و آنجا برو. نقدينگي به جايي مي رود كه بازدهي وجود 
داشته باشد، بانك ها از اين راه مي توانند از اضافه برداشت 
جلوگيري كنند. ما به دنب��ال تغيير تركيب نقدينگي 
هس��تيم كه پايه پولي را افزايش دهيم و نقدينگي را به 

دست مردم برسانيم.
اما در پاسخ به نكاتي كه رييس كل بانك مركزي مطرح 
كرده اند، اين پرس��ش مطرح اس��ت كه آيا براي ايجاد 
بازدهي و حركت نقدينگي در بازار، مي توان هر نرخي را 
متصور بود؟ آيا دولت، بانك مركزي و سيستم بانكي اجازه 
تعيين هر نرخي را در بازار خواهد داد تا نقدينگي حركت 
كند و از سپرده ها به سمت اوراق يا توليد و فعاليت هاي 

مولد برود؟
در صورتي كه بخ��ش آفت زده اقتصاد ايران كه دايم به 
دنبال سوداگري در بازار پول، خودرو، مسكن، ارز و طال، 
سهام و... است بخواهد نرخ بازدهي را در بخشي از بازار 
افزايش دهد و مثال اوراق يا نقدينگي را با نرخ باال جذب 
كن��د، در آن صورت چگونه بايد با آن پرداخت ش��ود؟ 
مشكل اين اس��ت كه اين بخش سوداگري، موسسات 
غيرمجاز را تاحد ورشكستگي به پيش بردند و خسارت 
سنگين به اقتصاد وارد كردند. اكنون بازار باز و كريدور 

نرخ ها، چگونه مي تواند نقدينگي سرگردان را جذب كند 
و مكانيزم سود سپرده هاي بانكي را نيز حمايت كند تا 
جايگزين مطمئن پايه پولي و خلق پول بازار بين بانكي 
باشد و باعث التهاب و نوسان و نرخ شكني در قيمت پول 
در بازار بين بانكي و... نشود؟ به نظر مي رسد كه چالش 
اصلي اجراي بازار باز، تعيين همان كريدور و كف و سقف 
نرخ سود اس��ت كه هم كارايي داشته باشد و هم بتواند 
توليد و رونق را حمايت كند و سوداگري را نيز مهار نمايد. 
برخي كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه اين سياست 
جديد پولي با اين ديدگاه كه در گذشته وجود داشت و 
براس��اس آن برخي معتقد بودند »با كاهش نرخ سود 
بانكي، نقدينگي به سمت توليد مي رود و از زندان بانك ها 
خارج مي شود« متناقض اس��ت؛ در سال هاي گذشته 
بسياري از دولتمردان و نمايندگان مجلس بر اين باور 
بودند كه اگر نرخ سود سپرده هاي بانكي كاهش يابد، نرخ 
سود تسهيالت هم كم مي شود و در نتيجه پول با هزينه 
كمتري به دست توليدكنندگان مي رسد؛ نظريه اي كه 

در عمل اثبات نشد. 
اكنون به نظر مي رس��د بانك مركزي قص��د دارد رويه 
متفاوتي را در پيش گيرد يعني همانطور كه مي خواهد 
اجازه دهد نرخ ارز در شرايط عرضه و تقاضا تعيين شود و 
نام آن را بازار متشكل ارزي نهاده است؛ در حوزه پول نيز 
مي خواهد اين رويه را در پيش گيرد؛ روشي كه به گفته 
رييس كل بانك مركزي روشي آزموده شده در بسياري 
از كشورهاي پيشرو در صنعت بانكداري است و موفقيت 
خود را در كنترل نقدينگي و نرخ سود نشان داده است. 

در چنين شرايطي اين سوال مطرح مي شود كه اگر قرار 
است نرخ س��ود بانكي در شرايط عرضه و تقاضا تعيين 
ش��ود، محاسبه قيمت تمام ش��ده پول چگونه خواهد 
بود.انتظار مي رود با اجراي درست اين سياست، نه تنها 
نقدينگي كاهش يابد بلكه نرخ سود و هزينه تمام شده 
پول نيز به تدريج به صورت پلكاني نزولي شود. اجراي 
عمليات بازار باز به معني ايجاد يك بازار متشكل ريالي 
با مشاركت بانك مركزي و شبكه بانكي كشور است كه 
اجراي آن بيش از نيم قرن در اروپا و امريكا و حتي هند 

سابقه دارد و اجراي آن موفقيت آميز بوده است. 
بس��ياري از كش��ورهاي دني��ا از بازار متش��كل پولي 
برخوردارن��د و براي اجراي عمليات بازار باز ابتدا بايد به 
چند موضوع توجه كنيم؛ نخست خود نقدينگي است و 
بايد پرسيد كه چطور مي خواهيم حجم نقدينگي را مهار 
كنيم؛ پرسش ديگر اين است كه نرخ تورم بر چه مبنايي 
محاسبه مي ش��ود. اكنون آمارهاي رسمي نرخ تورم را 
حدود 20 درصد اعالم مي كند اما مردم نرخ تورم باالتري 
احساس مي كنند؛ از اين رو ضرورت دارد نرخ دقيق تورم 
محاسبه و مالك عمل بانك مركزي براي تعيين قيمت 

تمام شده پول باشد. 
باي��د پذيرفت كه متعادل ش��دن نرخ تمام ش��ده پول 
درنهايت به كاهش نرخ س��ود در ش��بكه بانكي منجر 
مي شود و اين همان چيزي است كه مسووالن و وكالي 
مجلس مي خواهند ولي براي رسيدن به اين نقطه بايد 
حداقل دو تا سه سال صبر كرد. براي تعيين نرخ مطلوب 
سود نبايد از نرخ ها در بازار غيرمتشكل پولي يعني همان 
بازار آزاد غافل ش��د؛ در بازار غيررسمي نرخ پول گاهي 
به 50 درصد هم مي رسد. كسي كه پول در اختيار دارد 
نمي خواهد به خاطر نرخ ارز و تورم ارزش آن از دس��ت 
برود بنابراين نبايد انتظار داشته باشيم با نرخ هاي 18 تا 
20 درصد آن را به بانك بسپارد و روز به روز از ارزش آن 
كاسته شود. نرخ س��ود در شبكه بانكي آزاد شود، ديگر 
كسي كه نقدينگي در اختيار دارد به دنبال داللي در بازار 
ارز و سكه نمي رود و به اين ترتيب از تقاضاهاي كاذب در 
بازار ارز هم كاسته مي شود. اما سوال اين است كه آيا اجازه 
داده مي شود كه هر نرخي در بازار حاكم شود و آيا دوباره 
ش��رايط مانند دوره فعاليت موسسات غيرمجاز، باعث 

نوسان و التهاب نرخ ها در بازار نخواهد شد؟

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
مقايسه ارقام و سهم عقود بانكي از مانده تسهيالت بانك ها 
و موسسات اعتباري در خرداد 98 نشان مي دهد كه عقد 
مرابحه كه از تيرماه سال 94 تاكنون به ليست عقود بانكي 
اضافه شده، ظرف مدت 4 سال توانست به رتبه سوم عقود 
بانكي با س��هم 11 درصدي و مان��ده 147 هزار ميليارد 
توماني برسد. سبقت مرابحه با سهم 11 درصدي و كسب 
رتبه سوم در چهارسال گذشته بعد از عقد مشاركت مدني 
و فروش اقس��اطي و پيش��ي گرفتن آن از قرض الحسنه 
ومشاركت حقوقي نشان مي دهد كه همچنان جاي عقود 
و روش ه��اي تامين اعتبار ديگري در نظ��ام بانكي ايران 
خالي  است و ارايه اين عقود مانند مرابحه با استقبال مردم 
مواجه شده و در تامين اعتبار و تامين نياز بسياري از فعاالن 

اقتصادي و خانوارها موثر بوده است. 
بررسي آمار عملكرد بانك ها و موسسات اعتباري كشور 
حاكي از آن است كه مبلغ كل مانده تسهيالت اعطايي در 
خرداد 98 نسبت به اسفندماه سال 97 رشد 2.۶ درصدي 
داش��ته و به 1333 هزار ميليار تومان رسيده است. سهم 
بانك هاي تجاري 21۶ هزار ميلي��ارد تومان، بانك هاي 
تخصصي 27۶ هزار ميليارد تومان و بانك هاي خصوصي يا 
غير دولتي 840 هزار ميليارد تومان مانده تسهيالت دارند. 
به گزارش »تعادل«، بررس��ي جديدترين آمار عملكرد 
بانك ها و موسسات اعتباري كش��ور در خرداد 98 نشان 
مي دهد كه مانده تسهيالت اعطايي بانك ها و موسسات 
اعتب��اري 1333۶.1 هزار ميليارد ريال بوده كه نس��بت 
به اسفند س��ال 97 كه 13001.7 هزار ميليارد ريال بود 
2.۶ درصد افزايش يافته اس��ت. همچنين تس��هيالت 
قرض الحسنه ۶.2 درصد از كل تسهيالت اعطايي بانك ها 

و موسس��ات اعتباري را تشكيل داده و سهم حجم عمده 
عملكرد تسهيالتي بانك ها مربوط به مشاركت مدني با 
سهم 30.5 درصد و فروش اقساطي با سهم 29.1 درصد 

است.
پس از مش��اركت مدني و فروش اقس��اطي كه روي هم 
حدود ۶0 درصد كل مانده تسهيالت را به خود اختصاص 
داده اند و در ساخت و ساز و قراردادهاي مشاركتي فعاليت 
مي كنند، س��هم و جايگاه س��وم مربوط به مرابحه با 11 
درصد س��هم از مانده تسهيالت اس��ت رتبه چهارم نيز 
متعلق به قرض الحسنه با ۶.2 درصد، رتبه پنجم مربوط 
 به جعاله با 4.7 درصد، رتبه شش��م مشاركت حقوقي با

 3 درص��د، و رتبه ه��اي بعدي به مضاربه ب��ا 1.1 درصد، 
س��لف با 1 درصد، اجاره به ش��رط تمليك با 0.۶ درصد، 
سرمايه گذاري مستقيم با نيم درصد، بوده است  به لحاظ 
عددي در پايان خردادماه سال جاري 831.7 هزار ميليارد 
ريال از كل تسهيالت اعطايي بانك ها و موسسات اعتباري 
كشور قرض الحسنه بوده كه اين ميزان نسبت به اسفند ماه 
سال 9۶ كه 784.9 هزار ميليارد ريال بوده، ۶ درصد رشد 
نشان مي دهد. بر پايه اين گزارش، تسهيالت پرداخت شده 
در بانك هاي تجاري كش��ور در پايان خرداد 98 متفاوت 
بوده به نحوي كه 8.4 درصد از وام هاي بانك هاي تجاري 
قرض الحسنه بوده كه رقم آن 181.1 هزار ميليارد ريال 
بود. ميزان تس��هيالت اعطايي قرض الحسنه بانك هاي 
تجاري در اس��فند س��ال قبل از آن 1۶7.9 هزار ميليارد 

ريال بوده است.
در بانك هاي تجاري كش��ور، س��هم عمده تس��هيالت 
پرداختي مربوط به فروش اقساطي به ميزان 40.4 درصد 
است كه رقم آن 873.۶ هزار ميليارد ريال در پايان خرداد 

98 بوده است. اين ميزان در اسفند سال 97 معادل 858.8 
هزار ميليارد ريال بود.

13.8 درصد تسهيالت بانك هاي تجاري به رقم 298.8 
هزار ميليارد ريال در پايان خرداد ماه به صورت مشاركت 
مدني پرداخت ش��ده كه اين رقم در اسفندماه سال قبل 
از آن 314 هزار ميليارد ريال بوده اس��ت. به صورت كلي، 
س��هم عمده تس��هيالت پرداختي بانك هاي تجاري در 
پايان خردادماه 98 به فروش اقساطي و مشاركت مدني 

اختصاص يافته است.
همچنين بررسي عملكرد بانك هاي تخصصي در پرداخت 
تسهيالت به بخش هاي مختلف در پايان خرداد ماه 98 
نشان مي دهد كه 3.1 درصد تسهيالت اعطايي به ميزان 
8۶.7 هزار ميليارد ريال در قالب قرض الحسنه پرداخت 
ش��ده كه اين رقم در پايان س��ال قب��ل از آن 80.3 هزار 
ميليارد ريال بود. بزرگ ترين بخش تسهيالت پرداخت 
ش��ده در بانك هاي تخصصي كش��ور مربوط به فروش 
اقساطي مي ش��ود به نحوي كه در پايان خرداد ماه سال 
جاري 53.1 درصد كل تسهيالت اعطايي اين بانك ها به 
رقم 14۶9.3 هزار ميليارد ريال در بخش فروش اقساطي 
بوده و اين رقم در اس��فندماه سال 97 به ميزان 1475.5 

هزار ميليارد ريال بود.
بانك هاي تخصصي نيز در بخش مشاركت مدني تسهيالت 
قابل توجهي پرداخت كرده اند به نحوي كه 13.8 درصد 
كل منابع تس��هيالتي اين بانك ها در پايان خرداد 98 به 
ميزان 382.1 ه��زار ميليارد ريال در اين بخش پرداخت 
شده اس��ت. در بخش بانك هاي غيردولتي و موسسات 
اعتباري نيز ۶.7 درصد تسهيالت پرداخت شده در پايان 
خرداد 98 به مي��زان 5۶3.9 هزار ميليارد ريال به عنوان 

قرض الحس��نه و 40.3 درصد كل اعتبارات ارايه شده به 
متقاضيان در بخش مش��اركت مدني ب��ه رقم 3390.2 
هزار ميليارد ريال بوده است. همچنين آمار بانك مركزي 
حاكي از كاهش حجم دارايي هاي خارجي آن و افزايش اين 
دارايي ها در بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي است.

 بر اساس تازه ترين گزارش بانك مركزي از آمارهاي بخش 
پولي و بانكي كشور، حجم دارايي هاي خارجي نظام بانكي 
در سه ماهه نخست سال جاري به 924 هزار ميليارد تومان 
رسيده كه نسبت به ماه گذشته س��ال پيش از آن 12.9 
درصد افزايش داشته اس��ت. ميزان دارايي هاي خارجي 
نظام بانكي خردادماه سال گذشته 818 هزار ميليارد تومان 
و در اسفند ماه همان سال 917 هزار ميليارد تومان بوده 
است.به اين ترتيب حجم اين دارايي ها در خرداد ماه سال 
جاري نسبت به پايان سال گذشته 0.8 درصد رشد كرده 
است. اين در حالي است كه از مبلغ مذكور، بيش از 452 

هزار ميليارد تومان آن مربوط به دارايي هاي خارجي بانك 
مركزي است كه حجم اين دارايي ها نسبت به خرداد ماه 
سال گذشته كه 459 هزار ميليارد تومان بوده، 1.5 درصد 
كاهش يافته است. حجم دارايي هاي خارجي بانك مركزي 
در پايان سال گذش��ته 4۶5 هزار ميليارد تومان بوده كه 
ميزان اين دارايي ها در خرداد ماه س��ال جاري نسبت به 
پايان سال گذش��ته نيز 2.7 درصد كاهش داشته است.

به اين ترتيب، دارايي هاي خارجي بانك ها و موسس��ات 
اعتباري غيربانكي نيز در خرداد ماه س��ال جاري به 471 
هزار ميليارد تومان رس��يده و با توجه به حجم 359 هزار 
ميليارد توماني دارايي هاي خارجي اين بانك ها در سال 
گذشته، ميزان دارايي خارجي آنها 31.3 درصد رشد كرده 
اس��ت. دارايي هاي خارجي بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي نيز، در پايان س��ال گذشته 452 هزار ميليارد 

تومان بوده كه اكنون 4.4 درصد افزايش يافته است.
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معاون اعتبارات بانك 
صادرات ايران منصوب شد

مراسم معارفه معاون جديد اعتبارات بانك صادرات 
ايران با حضور حجت اله صيدي، مديرعامل، اعضاي 
هيات مديره  و مديران ارشد اين بانك برگزار شد. به 
گزارش روابط عمومي بانك ص��ادرات ايران، در اين 
مراسم، صيدي حكم انتصاب احمد بهشتي لنگرودي 
را به س��مت معاون اعتبارات بانك به وي اعطا كرد. 
احمد بهشتي لنگرودي كه مديريت امور بازرسي و 
تطبيق بانك صادرات ايران را برعهده داشت، با اين 
حكم جايگزين امير يوسفيان معاون سابق اعتبارات 
بانك شد. يوسفيان نيز پيش از اين، در مجمع عمومي 
بانك صادرات ايران، با رأي اكثريت س��هامداران به 
عنوان عضو هيات مديره بانك انتخاب شده بود. معاون 
جديد اعتبارات بانك صادرات ايران، فارغ التحصيل 
كارشناسي ارشد رش��ته حقوق اقتصادي و مالي از 
موسس��ه عالي بانكداري است و مدرك كارشناسي 
حس��ابداري خود را نيز از دانش��گاه تهران دريافت 
كرده است. وي همچنين سابقه فعاليت كارشناسي 
در بخش ه��اي اعتباري بانك همچ��ون ادارات كل 
اعتبارات، نظ��ارت بر طرح ها و س��رمايه گذاري ها، 
پيگيري و وصول مطالبات و... را داشته و از سال ١٣٩٠ 
تاكنون نيز مديريت امور بازرسي و نظارت )تطبيق( 
بانك را برعهده داشته است. در حكم اعطايي حجت اله 
صيدي خطاب به احمد بهشتي لنگرودي آمده است: 
»نظر به شايستگي و س��وابق جنابعالي، به موجب 
اين حكم به عنوان معاون اعتب��ارات بانك صادرات 
ايران منصوب مي ش��ويد تا با بهره مندي از دانش و 
تجربه خود، اين بانك را در دستيابي به اهداف تنظيم 
شده خود، ياري كنيد. مزيد توفيقات جنابعالي را در 
مسووليت خطيري كه بر عهده داريد از محضر قادر 

متعال خواستارم.«

بانك رفاه
جزو اموال كارگران است 

بانك رفاه مال كارگران است و 40 ميليون كارگري كه 
در كشور وجود دارد سهامدار آن هستند.به گزارش 
روابط عمومي بانك رفاه كارگران به نقل از پايگاه خبري 
گيتي آنالين، عليرضا محجوب نماينده مردم تهران 
درباره بانك رفاه اظهار داشت: دولت به جاي بانك هاي 
خصوصي بانك رفاه را مصادره كرد و آن را ملي اعالم 
كرد.بانك رفاه مال كارگرهاس��ت و ملك شخصي 
نيست. نماينده كارگران در مجلس تصريح كرد: معني 
اين كار اين است كه دولت همچنان حقوق كارگران را 
به رسميت نمي شناسد.كميسيون تخصصي مجلس 
را قانع كرديم و حاال آنها استفساري را پذيرفته اند كه 
درباره بانك رف��اه اين كار را به تعويق بيندازند. خب 
مي توانند تكليف كنند بين 40 ميليون سهامدارش 
توزيع سهم اعالم شود.  اين نماينده مجلس درباره 
اينكه آيا بانك رفاه بدهي داشته است گفت: نه اصال، 
دول��ت به حكم قانون و اينكه بايد س��هام بانك رفاه 
عرضه شود اين مساله را مطرح مي كند ولي بانك رفاه 
هيچ بدهي اي ندارد، بانك رفاه از ما هم طلبكار است.  
محجوب گفت: بانك رفاه بانك ورشكسته اي نيست. 
ما خودمان در تحقيق و تفحص چوب را برداش��تيم 
و مجبور كرديم كه بدهي هاي ش��ان را صفر كنند. 
بانك رفاه از بانك هايي است كه جزو تامين اجتماعي 
اس��ت و چون دولت ب��ه تامين اجتماع��ي بدهكار 
است، بزرگ ترين بدهكار بانك رفاه، سازمان تامين 
اجتماعي است. بدهكاران بانك رفاه افراد نيستند و 
وام هاي صوري ندارد و عدد بزرگي نيس��ت كه جاي 
نگراني براي بانك باشد. بانك رفاه هيچ مشكلي ندارد 

و غيرخصوصي واقعي است .

كاهش نرخ يورو و دالر
روز دوشنبه 11 ش��هريور 98 نرخ لحظه اي دالر در 
سامانه سنا به 11250 و يورو به 12450 تومان رسيد. 
صرافي هاي مجاز بانكي نيز نرخ فروش دالر را 11300 
و نرخ خري��د دالر را 11200 تومان، نرخ فروش يورو 
را 12500 و ن��رخ خريد يورو را 12400 تومان اعالم 
كردند. همچنين سامانه سنا ميانگين نرخ ارز معامله 
ش��ده در روز يك ش��نبه را براي دالر 113۶0، يورو 
12592، درهم 3131، يوآن 1737، پوند 13911 و 
ليرتركيه 2085 تومان اعالم كرد.  به گزارش »تعادل«، 
در شرايطي كه نرخ اونس طالي جهاني در حد 1525 
دالر باقي مانده و نرخ دالر به 11280 تومان كاهش 
داشته است، نرخ سكه و طال نيز رو به كاهش گذاشته 
و مظنه يك مثقال طالي 17 عيار يا طالي آبشده به 
1 ميليون و 777 هزار تومان، يك گرم طالي18عيار 
410 هزار تومان، سكه طرح جديد امامي 4 ميليون و 
80 هزار، نيم سكه 2 ميليون و 110 هزار، ربع سكه 1 
ميليون و 310 هزار، سكه يك گرمي 940 هزار تومان 
معامله شد.  فعاالن بازار معتقدند كه مهم ترين تحول 
روزهاي اخير بازار ارز، كاهش نرخ يورو متاثر از تحوالت 
اروپا، تصميمات فدرال رزرو امريكاست. زيرا در آستانه 
انتخابات آلمان و ساير كشورهاي اروپايي، فعاليت ها 
و انتقاد از احزاب حاكم، و همچنين احتمال تضعيف 
احزاب حاكم همچون حزب مركل در آلمان، وضعيت 
اتحاديه اروپا و سياس��ت هاي آن نامشخص است و 
همين موضوع موجبات تضعيف يورو را مطرح ساخته 
است.  از سوي ديگر، فدرال رزرو همچنان با كاهش نرخ 
بهره در امريكا متناسب با درخواست ترامپ مخالفت 
كرده و اين موضوع موجبات تقويت نرخ دالر در برابر 
يورو و ساير ارزها را ايجاد كرده است و در نتيجه روي 
نرخ برابري يورو نيز اثرگذار بوده است.  براين اساس، 
نرخ يورو براي مدتي نامشخص و احتماال تا اعالم نتايج 
انتخابات در آلمان و كشورهاي ديگر اروپا، در وضعيت 
تضعيف ارزش برابري قرار خواهد داشت و پس از آن 
بايد ديد كه چه سرنوشتي در انتظار يورو خواهد بود.  
با وجود اينكه قيمت دالر و يورو در صرافي هاي مجاز 
بانك مركزي ارزان ش��ده اند، بانك ها نرخ خريد اين 
ارزها از مردم را افزايش دادند. بازار ارز مدتي است كه 
با ثبات نسبي همراه است و نوسانات هيجاني در بازار 

ديده نمي شود.



رويخطشركتها 5 بازار سرمايه

»تعادل«ازعقبنشينيشاخصهادربازارسهامميگويد

هجوم به سمت دور برگردان ترديد
گروه بورس|محمد امين خدابخش|

جريان حركت قيمت ها در بازار سهام روز گذشته سمت و 
سويي متفاوت با روزهاي قبل از آن داشت. نمادهاي حاضر 
در ب��ورس و فرابورس كه در روزه��اي اخير به لطف ورود 
نقدينگي تازه نفس رش��دي خيره كننده را شاهد بودند، 
در روز جاري پس از آنكه نماگر اصلي بازار سهام در دقايق 
 ابتدايي، رش��دي بيش از هزار واحد را پشت سر گذاشت، 
كم كم تغيير جهت دادند و در نهايت بسياري از آنها به صف 
فروش رسيدند. به موجب همين صف فروش كه بسياري 
از نمادهاي بازار را حجم انبوهي از عرضه رو به رو كرد، نماگر 
اصلي بازار سهام يعني ش��اخص بورس تهران نتوانست، 
عملكردي بهتر از افت 3 ه��زار و 52 واحدي را در كارنامه 

خود به ثبت برساند. 

همدستيشاخصها
افت ش��اخص كل بورس ته��ران كه در س��اعت آغازين 
معامالت تا كانال 287 هزار واحدي افزايش يافته بود، در 

پايان معامالت به سطح 283 هزار و 62 واحدي رسيد.
در اين روز اگرچه افت قيمت در نمادهاي كوچك تر بازار 
امري دور از انتظار به نظر نمي رسيد، با اين حال آنچه كه 
اتفاق افتاد، فراتر از انتظارها بود و به كاهش حداكثري قيمت 
حتي در نمادهاي سنگين وزن بازار منتهي شد. اين اتفاق 
از آن جهت بعيد به نظر مي  رسيد كه تا قبل از آن نمادهاي 
ياد شده كه تاثيري مهم بر دماسنج اصلي بازار سهام دارند، 
با تقاضاي قابل توجهي رو به رو بودند به گونه اي كه براي 
 مثال نمادي مانند »ف��والد« تنه��ا در دو روز، نزديك به

7 درصد افزايش قيمت داشت.
با اي��ن حال تنه��ا دس��تاورد اي��ن روز اف��ت قيمت در 
 شاخص س��ازها نبود. ديگر اتفاقي ك��ه در ماه هاي اخير 
به ندرت شاهد آن بوديم، يعني افت سنگين شاخص كل 
هموزن نيز در روز گذشته افتاد و نماگر ياد شده در حدود 
هزار و 193 واحد افت كرد. اين رخداد از آن جهت قابل تامل 
است كه شاخص هموزن رشد قيمت تمامي نمادهاي بازار 
را بدون در نظر گرفتن حجم س��هام آنها در بورس تهران 
مي سنجد. از اين نظر شاخص ياد شده نماگر خوبي براي 
تعيين تغييرات قيمت در نمادهاي كوچكي است كه تاثير 

با اهميت بر شاخص اصلي اين بازار ندارند.
همنوايي دو ش��اخص ياد شده و افت هر دو آنها در چنين 
ش��رايطي حكايت از آن دارد كه افت ب��ازار بيش از آنكه 
تحت تاثير عاملي بنيادي رخ داده باش��د، بيشتر به دليل 

مسائلي همچون حكمفرمايي هيجان بر رفتار معامله گران 
اس��ت. دليل اين ادعا از آنجا نشات مي گيرد كه مطابق با 
گزارش هاي پيشين ارايه شده بسياري از نمادهاي مورد 
معامله در بازار سهام كش��ور، با وجود رشد قابل توجهي 
كه در ماه هاي اخير داش��ته اند، همچنان از ارزندگي الزم 
براي جذب نقدينگي و رشد قيمت بيشتر برخوردارند. با 
وجود اينكه فراز و فرود قيمت ها همواره جزئي الينفك از 
ماهيت بازارها تلقي مي شوند، نمي توان انتظار داشت كه 
در موقعيت فعلي كه هم بازاره��اي موازي با ركود مواجه 
ش��ده اند و هم تحليلگران همچنان ب��ه آينده قيمت ها 
اميدوارند، سرمايه گذاران دليلي مناسب براي كوچ سرمايه 
از بازار داش��ته باش��ند. از اين رو براي روشن تر شدن ابعاد 
افت قيمت ها در روز گذشته به گفت وگو با روزبه شريعتي، 
تحليلگر و كارشناس بازار سهام پرداختيم تا داليل احتمالي 

تغيير جهت قيمت ها در روز گذشته را از وي جويا شويم.

ازگردوخاكتازهواردها
تااحتياطكهنهكاران

اين كارشناس بازار در رابطه با رفتار سرمايه گذاران و نگاه آنها 
به قيمت هاي فعلي گفت: در حال حاضر پول قابل توجهي 
توسط افراد غير بورسي به بازار سهام وارد شده است. همين 
امر سبب ش��ده تا پول معامله گران تازه وارد با حساسيت 
بيشتري نسبت به ساير افراد مخصوصا با تجربه ها در بازار 
حركت كند. ورود سرمايه اين افراد به بورس و فرابورس در 
شرايطي رخ داده كه س��اير بازارها از ابتداي سال تاكنون 
اغلب با كاهش قيم��ت مواجه بوده اند و همين امر عاملي 
شده تا بسياري بخواهند، براي جا نماندن از سود، شانس 
خود را در بازار سرمايه امتحان كنند.شريعتي ادامه داد: اين 
شرايط اگرچه براي رشد قيمت در بسياري نمادها محرك 
مناسبي بوده و توانسته رونق را به بازار بازگرداند، با اين حال 
موجب ترس فعاالن با تجربه بازار شده و آنها را براي خريد 
در قيمت هاي فعلي با تعلل مواجه كرده است. البته بايد به 
خاطر داش��ت كه تعلل ياد شده ناشي از رشد غير معقول 
قيمت سهام نيست، بلكه به دليل تغيير فضاي رواني بازار 
اس��ت. افزايش تعداد افراد تازه وارد در بازار سهام كه ميل 
استفاده از ابزارهايي نظير صندوق هاي سرمايه گذاري را 
ندارند و مي خواهند مستقيما وارد چرخه معامالت سهام 
شوند در نهايت جوي را به وجود مي آورد كه به دليل نا آشنا 
بودن اين افراد با ساز و كار قيمت ها، عرضه هاي هيجاني و 

صف فروش هاي سنگين را به وجود مي آورد.

بهقيمتهاعادتنكردهايم
اين كارشناس بازار افزود: در حال حاضر اگر ارزندگي الزم 
در ميان نمادهاي مختلف وجود دارد، با اين حال آنچه رخ 
داده اين است كه چشم بازار و فعاالنش به قيمت هاي فعلي 
عادت نكرده است. حجم زياد نقدينگي كه وارد بازار شده 
در مدت كوتاهي سطح ش��اخص و ساير ارقام مهم بازار را 
به حدي افزاي��ش داده كه تا همين چند وقت پيش براي 
بسياري دور از انتظار بود. از اين رو مدتي الزم خواهد بود تا 
سرمايه گذاران به تداوم معامالت در سطوح فعلي قيمت و 
شاخص عادت كرده و از لحاظ رواني به آن عادت كنند. در 
اين ميان عامل ديگري كه قيمت ها را تهديد مي كند، نگاه 
كوتاه مدتي بخشي از سرمايه گذاران است كه در مواجهه 
با قيمت هاي فعلي و هيجانات ياد ش��ده، به سرعت سود 
شناس��ايي مي كنند تا ضمن خروج با سود، اصل سرمايه 

خود را حفظ كنند.

شريعتي خاطرنشان كرد: در شرايط فعلي آنچه مي تواند 
براي بهبود شرايط رواني بازار به آن اميد داشت، تسهيل 
احتمالي روابط مالي با اروپا اس��ت كه مي تواند ايران را در 
برجام نگه دارد و گام س��وم كاهش تعه��دات برجامي از 
س��وي ايران را به گونه اي شكل دهد كه منجر به افزايش 
ريسك هاي پيش رو به خصوص ريسك هاي سياسي در 

بازار سهام نشود.
 وي در خصوص ارتباط رواني اعمال تغييرات در بازار پايه 
و افت احتمالي قيمت در بورس تهران گفت: اگرچه هيچ 
ارتباط حقوقي و عملياتي ميان معامالت بازار پايه با داد و 
ستدهاي بورس تهران وجود ندارد، اما آنچه حائز اهميت 
است، تاثير پذيري ديدگاه سرمايه گذاران بورسي از اتفاقاتي 
است كه در تابلوهاي فرعي فرابورس رخ داده است. آنچه 
بايد به خاطر داشت اين است كه دستكاري قوانين آن هم 
به شكلي اين چنين به نفع نگرش فعاالن بازار نيست. تغيير 

قوانين بازار پايه اگرچه به منطقي شدن قيمت گذاري در 
بازار سرمايه كمك مي كند و مضرات فراواني كه از اين ناحيه 
شكل گرفته بود را خاتمه مي دهد، اما مي تواند حداقل بر 
بخشي از س��رمايه گذاران كه تجربه  كمتر دارند اثر منفي 
بگذارد و ريس��ك استنباط شده در بازار سهام را براي آنها 

افزايش دهد.

هيچكسنباختهاست
وي در ادامه افزود: بايد به خاطر داشت آنچه در حال حاضر 
رخ داده رشد فراتر از انتظار قيمت هاست. بنابراين نمي توان 
گفت فروش��ندگان و خريداران در اشتباه هستند. دليل 
اين ادعا بر اين اس��ت كه رشد كسب شده موجب شده تا 
شناسايي سود براي بسياري از سهامداران منطقي باشد. از 
اين رو نمي توان گفت كه ارزندگي سهام در سطوح فعلي راه 

خروج منطقي را براي فروشندگان مي بندد.
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 عرضه اوراق س�لف موازي استاندارد نفت: 
مديرعامل ب��ورس انرژي ايران از آغ��از عرضه اوليه 
25۰۰ ميليارد تومان اوراق سلف موازي استاندارد 
نفت خام از روز سه شنبه اين هفته خبر داد و گفت: 
اين اوراق از تاريخ دوازدهم شهريور و تحت عنوان اوراق 
سلف موازي استاندارد نفت خام سبك داخلي توسط 
وزارت امور اقتصادي و دارايي، به نمايندگي از دولت 
جمهوري اس��المي ايران به ارزش 13 هزار ميليارد 
ريال در بازار مشتقه بورس انرژي ايران در نمادهاي 
»س��نفت 991«، »سنفت 993« و »سنفت 995« 

عرضه خواهد شد.
به گزارش سنا، سيدعلي حسيني مديرعامل بورس 
انرژي ايران، افزود: همچنين روز چهارشنبه سيزدهم 
شهريور اوراق سلف موازي استاندارد نفت خام سبك 
داخلي عرضه شده توس��ط وزارت امور اقتصادي و 
دارايي به نمايندگي از دولت جمهوري اسالمي ايران 
به ارزش 12 هزار ميليارد ريال در بازار مشتقه بورس 
انرژي ايران در نمادهاي »س��نفت 992«، »سنفت 

99۴« و »سنفت 996« عرضه خواهد شد.
مديرعامل بورس انرژي ايران با اعالم اين خبر افزود: 
روز سه شنبه و چهارش��نبه مجموعًا 3، 3۴۴، 275 
قرارداد س��لف موازي اس��تاندارد نفت خام با هدف 
تامين مالي فعاليت هاي دولت جمهوري اس��المي 
ايران عرضه اوليه خواهد ش��د.به گفته وي، مدت و 
سررس��يد قراردادهاي مربوط به اوراق سلف موازي 
استاندارد نفت خام س��بك داخلي 13 ماهه بوده و 
اوراق مذكور در نمادهاي سنفت 991، سنفت 992، 
سنفت 993، س��نفت 99۴، سنفت 995 و سنفت 
996 به روش حراج ناپيوسته به عموم سرمايه گذاران 
عرضه مي شوند.حسيني تصريح كرد: اين اوراق منضم 
به اختيار خريد و فروش تبعي است و مهلت تسويه در 
دوره عرضه اوليه و معامالت ثانويه يك روز كاري پس 
از انجام معامله و تسويه نقدي در سررسيد حداكثر 
سه روز كاري پس از آخرين روز معامالتي خواهد بود.

 سه عامل تداوم رشد بورس: يك كارشناس بازار 
سرمايه از عواملي چون ركود حاكم بر ساير بازارها، 
خوش بيني ايجاد شده نسبت به مذاكرات سياسي 
و حمايت دولت از بورس به عنوان عوامل تداوم رشد 

بورس و قيمت سهام شركت ها نام برد.
منصور كريمي با اشاره به تداوم رشد شاخص بورس 
و قيمت سهام شركت ها در روزهاي گذشته گفت: تا 
زماني كه نقدينگي در بازار سرمايه حضور داشته باشد، 

شرايط كنوني اين بازار ادامه خواهد داشت.
به گزارش ايبنا، اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص 
اقبال نقدينگي براي حضور در بازار سهام افزود: ركود 
حاكم بر ساير بازارها از جمله عوامل اصلي اين اتفاق 
است كه نمود بارز آن را مي توان در افزايش كدهاي 
معامالتي بورس به بيش از 11 ميليون كد معامالتي 

مشاهده كرد.
وي اضافه كرد: بطور معمول نقدينگي هوشمند است 
و به سمت بازاري مي رود كه سود خوبي را نصيب خود 
كند، از اين رو با توجه به شرايط كنوني بازار سرمايه و 
نيز ركود سنگيني كه بر ساير بازارها از جمله مسكن، 
ارز، خودرو و طال حاكم اس��ت، بازار سهام از ظرفيت 

الزم براي جذب اين نقدينگي برخوردار است.
اين كارشناس بازار سرمايه از خوش بيني هاي ايجاد 
ش��ده در زمينه مذاكرات سياسي و برجام به عنوان 
عاملي ديگر براي رشد شاخص بورس و قيمت سهام 
ش��ركت ها ياد كرد و افزود: يكي از موضوعات مهم و 
اثرگذار بر بازار سهام در سال جاري مذاكرات سياسي 
است كه جو رواني مثبتي در اين زمينه وجود دارد. از 
اين رو با توجه به اينكه در صورت رسيدن به توافق در 
برجام قيمت ارز كاهش مي يابد، اين موضوع اثر منفي 
خود را بر ساير بازارها از جمله بازار خودرو، مسكن و 

طال مي گذارد.
بنابراين تنها بازاري كه از اين موضوع در كوتاه مدت اثر 
مثبت مي پذيرد بازار سرمايه است و اين روزها شاهد 
اين موضوع هستيم كه بخشي از رشد شاخص بورس 
و قيمت ها بر پايه اين موضوع استوار است.وي در ادامه 
گفت: از سوي ديگر حمايت هايي كه از بازار سرمايه از 
سوي مقامات كشور از جمله وزير اقتصاد و معاون اول 
رييس جمهور مي شود نيز موجب شده تا نقدينگي با 
انگيزه بيش��تري به سمت اين بازار حركت كند و در 

پي آن رشد شاخص بورس و قيمت ها اتفاق بيفتد.

 بورس ب�ه دنبال توافق با منتش�ركنندگان 
توكن با پشتوانه: مدير گروه بازارها و ابزارهاي مالي 
سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سازمان بورس به 
دنبال توافقي مش��ترك با منتشركنندگان توكن با 

پشتوانه است.
ميثم حام��دي در خصوص وضعيت تصميم گيري 
سازمان بورس براي توكن هاي داراي پشتوانه گفت: 
تصميم گيري در خصوص توكن هاي داراي پشتوانه 
مشهود يا غير مشهود بر عهده سازمان بورس و اوراق 
بهادار اعالم ش��ده و در همين راستا نيز اين سازمان 
نظراتي را در جلس��ات مختلف از جمله كميسيون 
اقتصادي دولت و وزارت اقتصاد عنوان كرده اس��ت؛ 
هم اكنون در سازمان بورس به دنبال توافقي مشترك 
با منتشركنندگان توكن با پشتوانه هستيم و اين امكان 
وجود خواهد داش��ت تا در صورت درخواست هاي 
مناس��ب و منطقي س��ند باكس )فضاي آزمايشي 
فعاليت( براي انتش��ار اوراق با ظرفي��ت محدود به 
منتشركنندگان توكن ها ارايه شود، اما اين در حالي 
است كه برخي از درخواست ها براي انتشار توكن با 
پشتوانه مشهود يا غير مشهود ارقامي ميلياردي است 

كه مورد پذيرش سازمان نيست.
به گزارش ايبنا، مدير گروه بازارها و ابزارهاي مالي 
سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تصميمات 
بانك مركزي گفت: بان��ك مركزي مهم ترين نهاد 
پولي و مالي كشور اس��ت و روند تصميمات بانك 
مركزي روي ساير سازمان ها از جمله سازمان بورس 
تاثيرگذار است و بايد بانك مركزي نيز در اين بخش 
نظرات قطعي خود را اعالم كند؛ ما از اين موضوع كه 
در آينده ممكن است مردم معترض شوند و خسارت 
ايجاد شود نگران هس��تيم كه بايد اين نگراني ها با 

برنامه ريزي تحت پوشش قرار گيرد.

قيمتاوراقتسهيالتمسكنبهمرز۴۰هزارتومانرسيد
آمار داد و ستدهاي اوراق تسهيالت مسكن در فرابورس 
نش��ان مي دهد كه قيمت اين اوراق همچنان با ريزش 
مواجه است بطوري كه ارزش اين اوراق در حال حاضر 

بطور ميانگين در مرز ۴۰ هزار تومان قرار دارد.
به گزارش ايِبن��ا، در دومين روز معامالت فرابورس در 
هفته  جاري، قيمت اوراق تس��هيالت مسكن »تسه« 
حدود ۴۰ هزار تومان براي 5 ماه نخست سال جاري و 
براي اوراق در ماه هاي س��ال گذشته در كانال 3۰ هزار 
تومان و بين 37 تا 39 هزار تومان از سوي سرمايه گذاران 

داد و ستد شد.

روندقيمتاوراقتسهيالتبانكمسكن
در۵ماههنخست۹۸

آمارهاي معامالتي نش��ان مي دهد ك��ه در معامالت 
فرابورس، قيمت اوراق تس��هيالت مس��كن »تسه« 
فروردين ماه سال 98 به ميزان ۴۰ هزار و 596 تومان، 
ارديبهشت  ماه سال 97 به ميزان ۴۰ هزار و 197 تومان، 
خرداد ماه 98 به ميزان ۴۰ هزار و ۴17 تومان، تير ماه 
98 به مي��زان ۴۰ هزار و 135 تومان و مرداد ماه 98 به 
ميزان ۴۰ هزار و ۴25 تومان در تابلوهاي آماري ثبت 

شده است.

وضعيتقيمتاوراقتسهيالتبانكملي
در۴ماههنخست۹۸

افزون بر اين، بررس��ي هاي ايِبنا از آمار داد و ستدهاي 

اوراق »تسه« نشان مي دهد كه قيمت اوراق تسهيالت 
مس��كن بانك ملي هم در وضعيت پرنوساني قرار دارد 
بطوري كه در فروردين ماه سال 98 به ميزان 16 هزار و 
537 تومان، ارديبهشت  ماه سال 98 به ميزان 18 هزار 
و 928 تومان، خرداد  ماه س��ال 98 به ميزان 2۰ هزار و 
38۴ تومان و تير  ماه سال 98 به ميزان 19 هزار و 325 

تومان رسيده است.

وضعيتاوراقتسهيالتمسكندرسال۹۷
اين گزارش حاكي اس��ت كه قيمت اوراق تس��هيالت 
مسكن »تسه« اسفندماه سال 97 به ميزان ۴۰ هزار و 
117 تومان، بهمن ماه سال 97 به ميزان 39 هزار و 86۰ 
تومان، دي ماه 97 به ميزان ۴۰ هزار و 26 تومان، آذر ماه 
97 به ميزان 39 هزار و 6۰۰ تومان، آبان ماه 97 به ميزان 
39 هزار و 838 تومان، مهر ماه 97 به ميزان 39 هزار و 
122 تومان، شهريور ماه 97 به ميزان 39 هزار و ۴65 
تومان، مرداد م��اه 97 به ميزان 39 هزار و 21۰ تومان، 
تير ماه 97 به ميزان ۴2 هزار و 6۰۴ هزارتومان، خرداد 
ماه 97 به ميزان 37 هزار و 8۰6 تومان، ارديبهشت ماه 
97 به ميزان 38 هزار و 79۴ تومان و فروردين ماه 97 به 

ميزان 39 هزار و 18 تومان داد و ستد مي شود.

اوراقتسهيالتمسكنچيست؟
اوراق گواهي تسهيالت مسكن پيش تر در شعب بانك 
مسكن و تحت يك بازار غيرمنسجم معامله مي شد 

و افراد با خريد اين اوراق به نوعي هزينه فرصت مورد 
نياز ب��راي دريافت وام را خريداري مي كردند.پس از 
پذيرش اين اوراق در فرابورس، در عمل معامله اين 
اوراق شكل رسمي و ضابطه  مند به خود گرفت و در 
حال حاضر اين اوراق مانند س��اير سهم هاي موجود 
در فرابورس در س��اعات معامالت��ي خريد و فروش 
مي شود.همچنين به ازاي دريافت هر 5.۰۰۰.۰۰۰ 
ريال تسهيالت، بايد يك برگه اوراق خريداري شود. 
گفتني است، نماد اوراق »تسه« )مخفف تسهيالت( 
در بازار فرابورس ش��امل نام ماه و دو رقم آخر س��ال 
صدور اس��ت، كه به كلمه »تسه« اضافه مي شوند.به 
عنوان مثال نماد »امتياز تس��هيالت مسكن اسفند 
97« كه مربوط به اوراقي است كه در اسفندماه 97 
منتشر شده با عنوان »تسه9711« در بازار خريد و 
فروش مي ش��ود و مدت اعتبار اوراق صادره از تاريخ 
صدور به مدت 2.5 سال است كه اين مدت در شرايط 

خاص حداكثر تا 2 دوره 6 ماهه، قابل تمديد است.

روندمعاملهاوراقتسهيالتمسكن
براي ش��روع فرآين��د خريد اي��ن اوراق مانند س��اير 
نمادهاي موج��ود در بازار فراب��ورس، متقاضيان بايد 
ابتدا نس��بت به دريافت كد بورس��ي خ��ود از طريق 
كارگزاري ها اقدام كنند و پس از دريافت كد بورس��ي 
 به خريد و فروش اوراق »تس��ه« به صورت حضوري يا 

»آفالين« بپردازد.

دامنهنوسان
الزم به ذكر است، دامنه نوسان تسهيالت مسكن، همانند 
سهم هاي موجود در بازار بورس و فرابورس، مي تواند روزانه 
5+ درصد يا 5- درصد قيمت پاياني روز قبل خود باشد، 
يعني مي تواند تا 5 درصد بيشتر يا كمتر از قيمت روز قبل 
معامله شود. همچنين سرمايه گذاران بايد هنگام خريد 
و فروش اي��ن اوراق، مبلغي به عن��وان كارمزد معامالت 

پرداخت كنند.

هزينهكارمزدخريدوفروش
از سويي ديگر، هزينه كارمزد خريد اوراق تسهيالت مسكن 
)۰.۴9 درصد( و هزينه كارمزد فروش )۰.2۴ درصد( است 
و پس از خريد اين اوراق توسط مشتريان از طرف شركت 
سپرده گذاري مركزي براي آنها گواهي اعالميه خريد صادر 
مي شود كه نشان مي دهد سرمايه گذاران چه تعداد از اوراق 
مسكن را در چه نمادي خريداري كرده اند. از سويي ديگر 
كارگزار خريدار، اين گواهي را در اختيار مش��تريان قرار 
مي دهند تا با ارايه اين گواهي به بانك، ادامه روند دريافت 

وام از جانب بانك صورت گيرد.

مقابلهبادستكاريونوسانگيري
گفتني است براي جلوگيري از سودجويي هاي احتمالي 
و دستكاري هاي قيمتي و جلوگيري از نوسان گيري  هاي 
احتمالي اوراق »تسه«، اوراق تسهيالت مسكن از 2 تا ۴ 
ماه بعد از تاريخ خريد قابل فروش نيس��تند و ناظر آنها تا 

پايان محدوديت فروش، فرابورس باقي مي ماند و در اين 
مدت ناظر غيرقابل تغيير است و پس از گذشت اين مدت 
مي توان، با تغيير ناظر اين اوراق را در هر كارگزاري به فروش 
رساند. البته اين محدوديت براي نمادهايي كه كمتر از ۴ ماه 

از اعتبار آنها باقي مانده، اعمال نمي شود.

مدتاعتبار
همانطور كه ذكر شد مدت اعتبار اوراق صادر شده از تاريخ 
صدور به مدت 2 سال است و درصورتي كه مدت اعتبار اين 
اوراق به پايان برسد و دارنده اوراق از تسهيالت آن استفاده 
نكند، نماد معامالتي آن متوقف مي شود و وجوه پرداختي 
براي خريد اوراق به س��رمايه گذار مسترد نمي شود و به 
همين دليل سرمايه گذاراني كه قصد استفاده از تسهيالت 
اين اوراق را ندارند، بايد تا قبل از پايان مهلت اعتبار اين اوراق 

را در بازار به فروش رسانند.  

شيوهقيمتگذاري
فرآيند كلي انجام معامالت اوراق تس��هيالت مسكن در 
فرابورس، مشابه مع�امالت س��اير انواع اوراق بهادار است. 
بدي��ن معنا كه قيمت اي��ن اوراق در س��امانه مع�امالتي 
فراب�ورس ب�ر اساس روش حراج و در نتيجه عرضه و تقاضاي 
موجود در سامانه تعيين مي شود و مالك تعيين قيمت در 
هر روز، برآيند حجم معامالت و قيمت عرضه و تقاضا است.

الزم به ذكر است اين اوراق با توجه به اينكه چقدر تا زمان 
اعتبارش باقي مانده، داراي قيمت متفاوتي است. 

رييسهياتمديرهفرابورسمطرحكردنخستينمديرعاملفرابورسايران:
تخصيصبهينهمنابعوقيمتگذاريمنصفانههدفبازارسرمايهتغييرقوانينبازارپايهارتباطيبهسودشركتهاندارد

اگر با تحليل و مطالعه دقيق اطالعات س��هم ش��ركت مورد نظر 
خود وارد بازار پايه شده ايد و س��رمايه گذاري كرده ايد كه تغيير 
قوانين براي ش��ما جاي نگراني ندارد به اين دليل كه اين قوانين 
سود شما را كاهش نداده اند بلكه فقط زمان رسيدن به سود شما 

را طوالني كرده اند.
تعدادي از سهامداران بازار سرمايه، سهامداران جواني هستند كه 
هيجان سرمايه گذاري در بازار را دوست دارند و سهم هاي پرريسك 
را جذاب مي دانند. اين عده از سرمايه گذاران بايد به سمت ابزارهاي 

فيوچر و آپشن ترغيب شوند.
ب��ه گزارش س��نا، مصطف��ي اميدقائمي، نخس��تين مديرعامل 
فرابورس ايران، در خصوص سرمايه گذاران پرريسك اعالم داشت: 
سهامداران جوان كه مايل به سرمايه گذاري هاي پرريسك هستند 
طيفي هستند كه به سهم هاي بازار پايه روي مي آورند و با مانورهاي 
قيمتي روي سهم هاي بازار پايه، عده اي از آنها سود مي كنند و عده 

بعدي متضرر مي شوند.
وي ادامه داد: اين عده از س��هامداران جوان و پرهيجان بايد وارد 
سهام شركت هاي بزرگ و ريشه دار و بنيادي شوند و از ابزارهاي 
فيوچر و آپشن اين س��هم ها استفاده كنند تا هم به هيجان مورد 
عالقه خود دست يابند و هم س��هم شركت هاي بنيادي را خريد 

و فروش كنند.
مديرعامل شركت سرمايه گذاري اهداف در اين خصوص گفت: 
اينكه اين گروه از مخاطبان بازارهاي پرريسك بر سهام شركت هاي 
بازار پايه س��رمايه گذاري مي كنند كه اس��اس و بنيان اقتصادي 
مناس��بي ندارد و پي به اي بسيار ضعيفي دارند مساله ساز است و 

مقام ناظر را هم به دردسر مي اندازد.اميدقائمي در خصوص موج 
سواري برخي از سهامداران به دنبال يكديگر اعالم داشت: اينكه 
يك سري از سهامداران وارد سهام بازار پايه مي شوند و سود مورد 
نظر را كسب مي كنند يك طرف ماجرا است. اما طرف بعدي ماجرا 
اين است كه سهامداران ديگري كه فقط دنباله رو بقيه هستند، به 
دنبال اين سهامداران وارد بازار مي شوند و سهم مزبور را خريداري 
مي كنند. اما سهم مزبور كه ديگر سودي براي ارايه ندارد موجب 
متضرر شدن س��هامداران گروه دوم مي شود و به اين ترتيب اين 
سهامداران به جرگه معترضين مي پيوندند و از بازار سرمايه نااميد 

مي شوند و با از دست دادن سرمايه خود از بازار خارج مي شوند.
وي با توصيه اي به سهامداران بازار پايه گفت: اگر با تحليل و مطالعه 
دقيق اطالعات، سهم شركت مورد نظر خود وارد بازار پايه شده ايد 
و سرمايه گذاري كرده ايد كه تغيير قوانين براي شما جاي نگراني 
ندارد به اين دليل كه اين قوانين سود شما را كاهش نداده اند بلكه 

فقط زمان رسيدن به سود شما را طوالني كرده است.
اميدقائمي افزود: اما آن دس��ته از س��هامداراني كه اس��ير جو و 
هيجانات ناشي از سيگنال فروشان و كانال هاي تلگرامي شده اند 
و بر اس��اس توصيه ادمين هاي تلگرامي به بازار پايه وارد شده اند 
و بدون تحليل خريد كرده اند هم اكنون نگران سود سرمايه خود 
هستند. به اين دسته از سهامداران هم توصيه مي كنم صبوري به 
خرج دهند و در انتظار بازگشت سرمايه خود باشند به اين دليل كه 
اين تغيير قوانين مانعي براي سودرساني سهم شما نمي شود و تنها 
زمان سودرساني را طوالني مي كند. اما اين روند بايد درس عبرتي 

باشد تا بدون اطالع و تحليل هيچ سهمي را خريداري نكنند.

ريي��س هيات مديره فرابورس ايران گف��ت: »ادامه روش فعلي در 
بازار پايه به ضرر سهامداران خردي است كه در بازار سرمايه دانش 
مالي اندكي دارند؛ در مقابل، اجرايي شدن اين تغييرات به نفع كل 

بازار است.«
ب��ه گزارش س��نا، محمدحس��ن ابراهيمي پيرو تغيي��رات جديد 
دس��تورالعمل بازار پايه و تغييرات دامنه نوس��ان گفت: بي شك، 
هرچقدر دامنه نوسان نامتناسب باشد، امكان سفته بازي روي سهم 
بيشتر است. بر اين اساس به هر ميزان كه سهم كوچك تر باشد، امكان 
 س��فته بازي در آن افزايش پيدا مي كند؛ بنابراين سفته بازان بدون 
در نظر گرفتن شرايط بنيادي سهم، ترجيح مي دهند كه دامنه نوسان 

سهم ها باالتر باشد، زيرا اين امكان برايشان فراهم تر است. 
ابراهيمي اضافه كرد: افرادي كه با تحليل اقدام به خريد س��هم در 
بازارسرمايه مي كنند و به سهام بنيادي توجه بيشتري دارند، توجه 
زيادي به دامنه نوسان ندارند، بلكه با ديد بلندمدت و از منظر افزايش 
ارزشي كه روي سهام مي گيرند و همچنين DPS به انجام معامالت 
مي پردازند.وي معتقد است: عده اي از سفته بازان، بي دليل برخي از 
سهم هاي كوچك را بطور حبابي افزايش مي دهند و افرادي كه در 
بازار اطالع از بنياد سهم ندارند با پيروي كوركورانه از آنها در بسياري 
مواقع متضرر مي ش��وند.رييس هيات مديره فرابورس ايران اعمال 
تغييرات جديد در بازار پايه فرابورس را با هماهنگي و نظرخواهي از 
كل بازار دانست و افزود: شركت فرابورس با فعاالن مختلف ازجمله 
سهامداران فعال شركت هاي بازارپايه، صاحب نظران بازار سرمايه، 
كانون كارگزاران، كانون نهادهاي سرمايه گذاري جلسات متعددي 
در اين خصوص برگزار كرد كه در نهايت چكيده نظرات آنها در قالب 

پيشنهادات به سازمان بورس و سپس شوراي عالي بورس ارايه شد.
ابراهيمي در خصوص مقاومت هاي موجود در اجرايي ش��دن اين 
دس��تورالعمل و كاهش دامنه نوس��ان اظهار كرد: اين تصميم در 

بلندمدت به نفع سهامداران است.
وي هدف بازار س��رمايه را تخصيص بهينه مناب��ع و قيمت گذاري 
منصفانه عنوان كرد و گفت: درنظر داش��ته باشيد كه منابع در بازار 
سرمايه محدودند و بايد فضايي فراهم كنيم تا شركت هايي كه در 

اقتصاد تاثيرگذار هستند هم بتوانند از اين منابع استفاده كنند.
رييس هيات مديره فرابورس، قيمت بسياري از سهم هاي پايه را واقعي 
ندانست و خاطرنشان كرد: در صورت ادامه روند فعلي، حتي در ميان 
مدت، ضرر زيادي به افراد بي اطالع )و تابعين س��يگنال فروشان و 

حباب سازان( در بازار سرمايه وارد مي شود.
ابراهيمي سهامداران را به حفظ آرامش فراخواند و تصريح كرد: اجازه 
دهيم دستورالعمل جديد اجرا شود. گذشت زمان نشان خواهد داد كه 

اجراي دستورالعمل جديد به نفع كل بازار سرمايه است.
وي پيشنهاد كرد: سهامداران از هيات مديره اين شركت ها بخواهند تا 
آنها را به مرور وارد تابلوهاي باالتر كرده و ارتقاء دهند. در حال حاضر 
در فرابورس بيش از 1۰ شركت متقاضي ورود از بازار پايه به تابلوي 
دوم فرابورس هس��تند، هيات پذيرش فرابورس در تالش است تا 

اين شركت ها را با سرعت بيشتري در تابلوهاي باالتر پذيرش كند.
رييس هيات مديره فرابورس ايران در پايان اظهار كرد: دستورالعمل 
جديد بازارپايه در جلسات متعدد هيات مديره فرابورس ايران مطرح 
و به تصويب رس��يده است. در اين راستا نيز هيات مديره از اقدامات 

مديرعامل فرابورس حمايت مي كند.



تشكلها6اخبار

در نشست صبحانه كاري اتاق ايران مطرح شدمطالعه شيوه تعيين ضرايب سود در عمده فروشي ها كليد خورد

خواسته فعاالن اقتصادي از متوليان گردشگريماموريت جديد مركز تحقيقات اتاق ايران

اعتراض توليدكنندگان صنايع غذايي، آرايش��ي و بهداش��تي در 
ارتباط با ش��يوه تعيين ضرايب س��ود و هزينه هاي عمده فروشي و 
خرده فروشي، موضوعي بود كه در نشس��ت اخير كارگروه كميته 
ماده 12 مورد بررس��ي قرار گرفت و مقرر شد مركز تحقيقات اتاق 
ايران مطالعات كارشناسي روي موضوع انجام و نتيجه را در اختيار 

دبيرخانه كميته قرار دهد.
به گزارش اتاق ايران، عرضه توليدات آرايشي، بهداشتي و مواد غذايي 
در فروشگاه هاي زنجيره اي بر اساس قراردادي بين اين فروشگاه ها 
و توليدكننده انجام مي ش��ود كه مبناي آن را س��ازمان حمايت از 
مصرف كننده و توليدكننده تعيين مي كند. بر اين اس��اس برخي 
توليدكنندگان دچار مشكالتي شده اند كه ناشي از بي توجهي به لزوم 
رعايت نظرات آنه��ا در تهيه قراردادهاي دوجانبه بين توليدكننده 
و فروش��گاه زنجيره اي اس��ت. مدير پژوهش��ي كميته ماده 12 در 
تشريح اين مساله به جرايمي اشاره كرد كه توليدكننده بايد به دليل 
عرضه كاال در فروشگاه بر اساس سودي غير از ضرايب تعيين شده، 
پرداخت كند. به اعتقاد او شرايط قراردادي فروشگاه هاي زنجيره اي 
با تأمين كنندگان به نحوي اس��ت كه هزينه ه��اي ناعادالنه اي به 
توليدكننده تحميل مي شود. علي چاغروند با انتقاد از اين وضعيت، 
گفت: ضوابط تعيين شده توسط سازمان حمايت، ناظر بر تحويل كاال 
از سوي توليدكننده به خرده فروشي ها قابل اجرا نيست. از طرفي اگر 
كااليي در فروشگاه عرضه شود كه سود تعيين شده را رعايت نكند 
حتي اگر طبق قرارداد و توافقي باشد كه بين دو طرف توليدكننده 
و فروش��گاه منعقد شده، اين توليدكننده است كه از سوي سازمان 
حمايت براي پرداخت جريمه به سازمان تعزيرات معرفي مي شود.

اميرخس��رو فخري��ان، ريي��س هيات مدي��ره اتحاديه كش��وري 
فروش��گاه هاي زنجيره اي در واكنش به اظهارات رازقي تأكيد كرد: 

اين قرارداد تحميلي نيست و توليدكننده مختار به انتخاب شرايط 
آن است و در برخي موارد نيز توليدكننده در چانه زني فائق مي آيد. 
به باور وي مش��كل به قرارداد برنمي گردد بلكه عدم رعايت ضوابط 
سازمان حمايت است كه براي توليدكنندگان مشكل ايجاد مي كند. 
در ادامه مدي��ركل نظارت بر زنجيره هاي توزيع س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان تصريح ك��رد: در طول زنجيره 
توزيع هريك از اجزا با توجه به نوع فعاليت )عمده يا خرده( ضوابطي 
را رعايت مي كنند. در مورد فروشگاه هاي زنجيره اي، شركت تأمين 
آنها عمده فروش و خود فروشگاه خرده فروش تلقي مي شود و مجموع 
سود قابل دريافت آنها برابر با جمع سود عمده و خرده فروشي است. 
اكبر تق��وي ادامه داد: در طول اين زنجيره از توليدكننده تا آخرين 
حلقه خرده فروشي، همگي موظف به رعايت حداكثر سود تعيين 
شده توسط سازمان حمايت هستند كه بازرسان سازمان هم در قالب 
بازرسي و هم در بررسي ش��كايات موردي، ورود كرده و در صورت 
بروز هرگونه تخلف، موضوع را به سازمان تعزيرات گزارش مي كنند. 
در نهايت اس��ماعيل عليپور يگانه، مدير امور اقتصادي اتاق تعاون 
ايران پيشنهاد داد: براي رفع اين مشكالت، سازمان حمايت مبناي 
قيمت گذاري را قيمت در كارخان��ه قرار دهد و كاري به حلقه هاي 
بعدي نداشته باشد و به اين ترتيب توليدكننده با توجه به هزينه و 
پيش بيني سود، مسوول رعايت قيمت در كارخانه است و در قبال 
همان پاسخگو خواهد بود. بنابراين با توجه به اجماع نظرات مبني 
بر اينكه مش��كالت پيش آم��ده براي توليدكننده، ناش��ي از نحوه 
قيمت گذاري و تعيين ضرايب سود اس��ت، تصميم گرفته شد كه 
در اين زمينه مطالعه اي توس��ط مركز تحقيقات اتاق ايران صورت 
گيرد و در صورت نياز، جلس��ه ديگري براي بررسي نتايج به دست 

آمده، برگزار شود.

تعادل |  »س��هم گردش��گري در تجارت كل دنيا حدود 7 درصد برآورد 
ش��ده، اين در حالي است كه اين سهم در ايران كمتر از نيم درصد است.« 
اين موضوعي بود كه روز گذش��ته در نشست صبحانه كاري اتاق ايران كه 
با حضور سرپرس��ت وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، 
برگزار شد، مورد اشاره رييس پارلمان بخش خصوصي قرار گرفت. از اين 
رو، غالمحسين شافعي خواستار ش��د كه در تدوين سياست هاي كالن، 
بخش خصوصي حضور داش��ته باشد و مش��اوره دهد. اما در مقابل »علي 
اصغر مونسان«، با تشريح چالش هاي بخش گردشگري خطاب به فعاالن 
اقتصادي، خواهان س��رمايه گذاري بخش خصوصي در اين بخش ش��د. 
وزير پيشنهادي گردشگري، همچنين از پيشنهاد مجلس براي معافيت 

هتل سازان از پرداخت ارزش افزوده خبر داد. 
رييس اتاق ايران روز گذشته در نشست صبحانه كاري اتاق ايران كه با حضور 
»علي اصغر مونسان« وزير پيشنهادي گردشگري برگزار شد، اظهار كرد: به 
زودي وزير گردشگري به كابينه معرفي شود، در عين حال سال هاي گذشته 
تحوالت خوبي را در گردشگري و ميراث فرهنگي شاهد بوديم و به درستي 

در خود دولت نيز توجه خاصي به اين موضوع مي شود.
اما غالمحسين شافعي در عين حال اين انتقاد را نيز وارد كرد كه نبود ثبات 
در مديريت گردشگري كشور در سال هاي گذشته بيشترين آسيب را به اين 
صنعت وارد كرده است. شافعي با بيان اينكه امروزه صنعت گردشگري از 
نظر درآمد و اشتغال با صنعت نفت و خودروسازي در كشور مقايسه مي شود؛ 
عنوان كرد: در واقع اين صنعت در رده باال از نظر اهميت اقتصادي معرفي 
مي شود و از سوي ديگر ارزش افزوده گردشگري براي كشور قابل مقايسه 

با هيچ يك از بخش هاي ديگر نيست و ارزش افزوده آن بسيار باالست.
بنابر آمار اعالمي از از سوي رييس اتاق ايران، يك ميليارد و 2۵۰ ميليون 
نفر در دنيا در صنعت گردشگري فعاليت دارند و يك هزار و ۵۰۰ ميليارد 
دالر نيز درآمد ساالنه اين صنعت برآورد مي شود كه باز هم سهم ايران در آن 

بسيار اندك است.او با بيان اينكه تغييرات ارزي سبب شده تا ايران به يكي 
از ارزان ترين كشورها براي گردشگري خارجي محسوب شود، گفت: اين 
موقعيت ويژه اي براي توسعه صنعت گردشگري ايران فراهم كرده است. 
شافعي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با تاكيد بر تقويت حضور بخش 
خصوصي در صنعت گردشگري بيان كرد: مردمي بودن صنعت گردشگري 
بيشتر از ساير بخش ها است؛ از اين رو، در تدوين سياست هاي كالن انتظار 
مي رود، بخش خصوصي حضور داشته باشد و مشاوره دهد. همچنين به گفته 
او، ايجاد تسهيالت ويژه و حمايت الزم در توسعه صنعت گردشگري مساله 

مهمي است كه اقدامات خوبي هم در اين زمينه تاكنون انجام شده است. 
سرپرست وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، در نشست 
صبحانه كاري اتاق ايران، در جمع فعاالن اقتصادي با تاكيد بر اينكه مي توان 
با سرمايه هاي اندك در اين صنعت مي توان ايجاد توليد و رونق كرد، گفت: 
ارزش افزوده باالي گردشگري با سهم سرمايه گذاري اندك، سود و درآمد 
باال ايجاد مي كند كه سهم اين ارزش افزوده در صنايع دستي بسيار باالاست.

وزير پيشنهادي گردشگري در ادامه با اشاره به افزايش سرمايه گذاري در 
بخش گردشگري، عنوان كرد كه تاكنون بالغ بر 2۰۰ هزار ميليارد تومان 
در بخش گردشگري كشور سرمايه گذاري شده كه رقمي اميدواركننده 
اس��ت. همچنين ظرف دو سال گذشته چهار هزار و ۴۰۰ موافقت اصولي 
صادر شده كه نشان از اقبال بخش خصوصي به سرمايه گذاري در اين بخش 
دارد.او در بخش ديگري از صحبت هاي خود به آمار بانك مركزي گريزي 
زد و گفت: بنابر اين آمارها سهم گردشگري از توليد ناخالص داخلي كشور 
در سال ۹7 برابر با 11.۸ ميليارد دالر بوده حدود 2.۸ تا ۳ درصد از GDP را 
تشكيل مي دهد. مونسان در عين حال با تكيه بر اين آمارها عنوان كرد كه 
هدف گذاري ما براي رسيدن به سهم ۴.7 درصدي است و براي اين منظور 
نيازمند 21 ميليارد دالر سرمايه گذاري در بخش گردشگري هستيم. او در 

اينجا خواستار خواهان سرمايه گذاري بخش خصوصي شد.
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كاهش قيمت رب 
گوجه فرنگي عمده فروشي 

ايسنا| رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي با بيان 
اينكه كمبودي در بازار مواد غذايي وجود ندارد، اظهار 
كرد: قيمت رب گوجه فرنگي در سطح عمده فروشي 
كاهش يافت، اما برچسب قيمت براي مصرف كننده 
نهايي تغييري نكرده اس��ت. محمد آقاطاهر درباره 
وضعيت ب��ازار بنكداري مواد غذاي��ي در ماه محرم 
گفت: از هفته هاي گذشته اتحاديه و دولت در راستاي 
تامين نياز بازار براي هيات ها و خانواده ها، محصوالتي 
را در نظر گرفته بودند و خوشبختانه در شرايط فعلي 
بازار مواد غذايي با كمبود مواجه نيست. او ادامه داد: 
در چن��د وقت اخير تنها قيمت برنج و برخي اقالم و 
حبوبات روند صعودي به خود گرفته كه اين موضوع 
همراه با كاهش عرضه نبوده اس��ت و در اين زمينه 
مي توان گفت از حدود 2۵ روز گذشته قيمت برنج 
ايراني 1۰ تا 1۵ درصد افزايش و برنج هندي با افزايش 
قيمت جزيي همراه شده است. آقاطاهر عنوان كرد: از 
امروز عرضه دولتي شكر براي هيات ها آغاز خواهد شد 
و از سوي ديگر برنامه هايي براي عرضه برنج هندي، 
گوشت و روغن از سوي دولت و سازمان هاي مرتبط 

اعالم شده بود.

افزايش قيمت كيف مدارس 
اتاق اصناف ايران| رييس اتحاديه سراجان تهران 
با اشاره به اينكه هزينه هاي سربار توليد كيف مدارس 
افزايش داشته و قيمت مواد اوليه توليد كيف گران 
شده اس��ت، گفت: به دليل ركود و كشش نداشتن 
ب��ازار قيمت انواع كيف افزايش 2 درصدي داش��ته 
است. محس��ن خردمند با بيان اينكه واردات قطع 
شده است، افزود: اكنون وضعيت توليد كيف خوب 
اس��ت و به اندازه نياز بازار توليد صورت گرفته و كاال 
به اندازه كافي در كش��ور توليد شده و بازار با كمبود 
مواجه نيست و افزايش قيمت محصوالت نسبت به 
گذشته متاثر از افزايش هزينه هاي تامين مواد اوليه 
و هزينه هاي جانبي توليد بوده اس��ت. او ادامه داد: 
كيف هاي مدرسه توليد داخل قيمتي در محدوده 
7۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دارند كه به لحاظ كيفيت نيز 
قابليت رقابت با محصوالت خارجي را دارد و طراحي 

نيازمند هزينه كرد قابل توجهي است.

 كاهش زمان رسيدگي
به اختالفات فعاالن اقتصادي

ات�اق ته�ران| ات��اق بازرگاني، صناي��ع، معادن 
و كش��اورزي تهران ب��ا راه اندازي مرك��ز داوري از 
ارديبهشت ماه ۹6 تالش كرده است در رفع اختالف 
بين فعاالن بازرگاني، قدم موثري بردارد. مركز داوري 
اتاق بازرگاني تهران و اتاق بازرگاني مشترك ايران و 
امارات تفاهم نامه همكاري با هدف توسعه و ترويج 
داوري و بهره ب��رداري از مزاياي آن، بين اعضاي اين 
اتاق مش��ترك و كمك به ص��دور آراي تخصصي و 
عادالنه، امضا كردند. بر اساس اين تفاهم نامه همكاري 
مقرر ش��ده اس��ت تا به اختالفات احتمالي اعضاي 
اين اتاق، در صورت درج ش��رط داوري در قراردادها 
رسيدگي شود. همچنين برابر اين تفاهم نامه، افراد 
متخصص و متعهد در ح��وزه داروي كه عضو اتاق 
بازرگاني مش��ترك ايران و امارات هس��تند، پس از 
تاييد توسط اتاق بازرگاني تهران در فهرست داوران و 
كارشناسان مركز داوري اتاق تهران قرار مي گيرند تا 
طرفين دعوي بتوانند از اين كارشناسان در مناقشات 
داوري خود استفاده كنند. همچنين در پرونده هاي 
مطرح ش��ده در مركز داوري در صورت درخواست 
يكي از طرفين دعوي يا تشخيص مركز داوري اتاق 
تهران، از اتاق بازرگاني مشترك ايران و امارات نظريه 

مشورتي درخواست مي شود. 

 توقف ۱۵۰ هزار تن برنج 
در گمرك اقدام درستي است

ايس�نا| دبير انجمن توليدكنندگان برنج گفت: 
تاجران��ي كه مي گوين��د برنج هايش��ان در گمرك 
مانده اس��ت، تا زماني كه كش��ور به برنج نياز ندارد، 
برنج هايش��ان را در يك مكان سالم نگه دارند و وارد 
كش��ور نكنند. جميل عليزاده شايق درباره موضوع 
توقف 1۵۰ هزار تن برن��ج در گمرك، اظهار كرد: از 
 سال ۹6 تا س��ه ماهه اول سال ۹۸ مجموعا بيش از 
۳ ميليون تن برنج وارد كش��ور شده است در حالي 
 كه نياز ما براي واردات برنج تا پايان سال ۹۸ معادل

2 ميلي��ون و 1۰۰ هزار تن اس��ت؛ بنابراين از پايان 
خرداد س��ال ۹۸ نبايد برنج وارد كشور مي شد بلكه 
مقداري از برنج هايي هم كه وارد شده اند، نبايد وارد 
بازار مي شدند. او ادامه داد: تاجري كه برنج وارد مي كند 
خيلي زرنگ تر از اين حرف ها اس��ت كه برنجش در 

گمرك بماند؛ پس حرف آنها را جدي نگيريد. 

مطالبه گري كاهش قيمت ها
ايسنا| عضو سابق اتاق بازرگاني ايران معتقد است اگر 
روندي كه در هفته هاي گذشته آغاز شده و به كاهش 
و ثبات نرخ ارز انجاميده براي مدت سه ماه ادامه پيدا 
كند، قيمت  كاالها روند نزولي خواهد گرفت. مهدي 
عليپور اظهار كرد: در ماه هاي گذشته بازار ارز نوسانات 
زيادي را تجربه كرده و براي بسياري از فعاالن اقتصادي 
مشخص نبود كه نرخ دالر در كدام كانال مي ايستد. در 
هفته هاي گذشته اين روند متوقف شده و دالر ثبات 
قيمتي نسبي را تجربه كرده است اما هنوز براي آنكه 
از يك ثبات قطعي سخن بگوييم، بايد زمان بيشتري 
بگذرد. به گفته او، در بازار امروز ايران دو عامل به شكل 
جدي اثرگذار هستند. يكي از آنها تاثير عوامل رواني 
بر بازار است. وقتي خبرهايي همچون احتمال بهبود 
روابط سياسي به وجود مي آيد، بازار نسبت به اين اتفاق 
واكنشي مثبت نشان مي دهد و در مقابل نگراني ها و 
تنش ها نيز واكنش رواني منفي خواهد بود. اين فعال 
اقتصادي ادام��ه داد: عامل دوم بحث نگراني فعاالن 

اقتصادي از آينده بازارهاي شان است. 

هستي فرش دستباف ايراني در معرض خطر است

معاون رييس سازمان ملي استاندارد مطرح كرد
جديدترين نتايج آزمون كيفيت بنزين

معاون رييس سازمان ملي استاندارد با تشريح وضعيت كيفيت بنزين 
بر اساس آزمون هاي سال گذشته، گفت: در صورتي كه وزارت نفت 
براي آزمون بنزين از نهادهاي تأييد صالحيت شده استفاده كند، 

نتايج آن از نظر نهادهاي بين المللي معتبر است.
مرندي مقدم در گفت وگو با فارس در مورد آخرين وضعيت كيفيت 
سوخت توزيعي در كشور اظهار كرد: گزارش هاي تحليلي ارزيابي 
انطباق بنزين به  صورت مستمر تهيه و براي مقامات مربوطه ارسال 
مي ش��ود و تحليل آخرين نتايج اندازه گيري نش��ان مي دهد كه 
كيفيت كلي بنزين در سال گذشته نسبت به سال هاي قبل از آن 
افزايش يافته و از نظر پارامترهاي آالينده گوگرد و مواد اكسيژن دار 
رو به بهبود اس��ت. او با بيان اينكه پارامتر اترهاي ۵ كربن در سال 
۹7 نسبت به سال هاي قبل بهبود قابل توجهي داشته و در سطح 
استاندارد قرار گرفته است، افزود: در مورد پارامترهاي آروماتيك و 
الفين تغييرات محسوسي مشاهده نمي شود و اين پارامتر همچنان 
در سطح استاندارد است. مرندي مقدم درباره تاثير كيفيت سوخت 
بر آلودگي هواي تهران در تابستان امسال اظهار كرد: بر اساس شواهد 
منتشر شده از سازمان محيط  زيست به نظر مي رسد ماهيت آلودگي 
از شهري به شهر ديگر و از زماني به زمان ديگر متفاوت است بطور 
مثال در تابستان ها مقدار اوزون باالتر و در زمستان ذرات معلق بيشتر 
هستند. او با بيان اينكه عواملي غير از كيفيت سوخت و خودرو مانند 
نحوه تنظيم موتور توسط رانندگان، ميزان فرسوده بودن خودرو، 
حجم سوخت مصرفي، ميزان بارش، ايستايي هوا و ميزان تردد نيز 
در آلودگي هوا موثرند، افزود: با توجه به همه اين عوامل مديريت در 
حوزه مصرف، كنترل حجم سوخت مصرفي و حجم تردد بايد در كنار 
كيفيت عوامل توليد يعني سوخت و خودرو مورد بررسي قرار گيرد. 
به عبارت ديگر آلودگي يك ش��هر برآيند حجم مصرف آالينده ها، 

ظرفيت تنفسي شهرها و كيفيت محصوالت صنعتي است كه به 
نظر مي رسد حجم مصرف نقش پر رنگ تري دارد.

معاون رييس س��ازمان استاندارد در مورد وضعيت تعامل سازمان 
استاندارد با وزارت نفت در زمينه كنترل كيفي سوخت نيز گفت: 
جلسات مستمر در زمينه تصويب مصوبات دولت و همچنين تدوين 
و تجديدنظر استاندارد و مشاركت در برنامه نمونه برداري و بررسي 
گزارش هاي ارزيابي انطباق س��نواتي از جمله زمينه هاي مختلف 
همكاري و تعامل سازمان استاندارد با وزارت نفت است. او در پاسخ 
به اين س��وال كه آيا نتايج آزمون س��وخت توسط آزمايشگاه هاي 
سازمان استاندارد با وزارت نفت يكسان است، اظهار كرد: در صورتي 
كه وزارت نفت از نهادهاي تاييد صالحيت شده استفاده كند، نتايج 
آزمون آن قابل رديابي و مقايس��ه بين آزمايشگاهي خواهد بود و از 

نظر اين سازمان و نهادهاي بين المللي معتبر است.
مرندي مقدم تاكيد كرد: بنزين، فرآورده اي داراي مشخصات قابل 
تغيير در زمان و محل توزيع است و تفاوت دو نتيجه آزمون به استناد 
استانداردهاي بين المللي در محدوده رواداري هاي مجاز براي يك 
نمون��ه و در يك زمان نمونه برداري بالمانع اس��ت و در مواردي كه 
نمونه برداري، زمان، شرايط يا محل آن متفاوت باشد مقايسه نتايج 
اندازه گيري آزمايشگاه هاي مختلف براي تعيين اعتبار آزمايشگاه ها 
فاقد وجاهت علمي است. در اين موارد ميانگين ها و وارياسيون هاي 
آماري براي فرآيند توليد مورد بررسي قرار گرفته و انحرافات معنادار 
به اطالع وزارت نفت مي رسد. به گفته او، تغييرات توليد يا اصطالحا 
وارياسيون توليد و به طبع آن وارياسيون نتايج اندازه گيري در تمام 
صنايع امري بديهي است و آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد تفاوت هاي 
معنادار آماري يا انحراف از حدود مجاز استاندارد است كه در صورت 

وقوع بررسي مي شود.

در مدرسه كسب و كار اتاق تهران رخ مي دهد
تربيت كارآفرينان نخبه و نوآفرين

مدير موسس��ه آموزش و توس��عه منابع انس��اني اتاق بازرگاني 
تهران با اشاره به يكسال برنامه ريزي و تدوين روش اداره مدرسه 
كس��ب وكار اتاق تهران قبل از راه ان��دازي آن؛ اعالم كرد كه اين 

مدرسه كار خود را از ترم دوم تحصيلي امسال آغاز خواهد كرد.
ناصر عندليب در گفت وگو با اتاق تهران، با بيان اينكه اين مدرسه 
به دنبال تكرار تجربه هاي پيشين در تاسيس مدارس كسب وكار 
نبوده، بلكه زمينه ورود به عرصه هاي ناديده كسب وكار را فراهم 
خواهد كرد، افزود: دانش ارايه شده در اين مدرسه نه تنها به دنبال 
تاثيرگذاري روي جامعه كسب وكار است بلكه به دنبال تاثيرات 
كالن و ايجادكننده و فرصت س��از توس��عه محل��ي و منطقه اي 
است. او هدف از آموزش ها در مدرسه كسب و كار را توسعه ذهن 
و توس��عه مهارتي مدي��ران، كارآفرينان، صاحبان كس��ب وكار 
و دانش��جويان عنوان كرد و افزود: اين مدرس��ه كس��ب و كار در 
راستاي انجام هر چه بهتر وظايف اتاق بازرگاني، صنايع و معادن 
و كشاورزي استان تهران و به منظور ارتقاي سطح دانش مديران 
و كارشناسان واحدهاي عضو و همچنين اجراي هر چه مناسب تر 
رسالت دانشگاه صنعتي اميركبير در تربيت نيروي متخصص و 
 توسعه تحقيق و فناوري در كشور و تبديل به دانشگاه نسل سوم، 

تاسيس مي شود.
ب��ه گفته او، هدايت مدرس��ه كس��ب و كار زيرنظر يك ش��وراي 
راهبردي متشكل از رييس اتاق تهران، رييس دانشگاه صنعتي 
اميركبير، رييس مدرس��ه كس��ب وكار، يكي از اساتيد دانشگاه 
صنعتي اميركبير و يك صاحب نظر معرفي ش��ده از س��وي اتاق 
بازرگاني تهران اس��ت و مس��ووليت هدايت مدرسه كسب و كار 
در چارچوب قوانين، مق��ررات و ضوابط آموزش عالي، مصوبات 
هيات امنا دانش��گاه و اتاق بازرگاني تهران به عهده اين ش��وراي 

راهبردي خواهد بود. او افزود: در ابتداي امر با تشكيل كارگروهي 
متش��كل از خبرگان و متخصصان حوزه كس��ب وكار و ارزيابي 
تحوالت آتي جامعه كس��ب وكار و آموزش افراد جهت چگونگي 
مواجه ب��ا اين تغييرات، دروس و س��رفصل هاي مربوطه تعريف 
شده و تالش خواهد شد تا با تدريس دروس به صورت كاربردي، 
نيروهايي شايسته، نوآور و كارآفرين تربيت شود. در عين حال، 
اركان مدرسه كسب و كار را آموزش، پژوهش و توسعه كسب وكار 
عنوان كرد كه به گفته وي، با شيوه هايي نوين و متمايز طراحي 

و اجرا خواهند شد. 
مدير موسسه آموزش و توسعه منابع انساني اتاق بازرگاني تهران 
با بيان اينكه مطالعه روي روش مدارس كس��ب وكار از يك سال 
قبل براي تاسيس اين مدرسه آغاز شده  است، افزود: اين مدرسه 
كسب وكار بر اساس سه محور آموزش، نوآوري و تحقيقات فعاليت 
خواهد كرد كه در محور اول هدف آموزش رسمي يا غيررسمي 
در سطوح عالي است. همچنين برابر محور دوم، نوآوري  در حوزه 
تج��ارت مدنظر قرار گرفت��ه و در خصوص محور س��وم، منظور 
تحقيق��ات عميق و ارايه خدمات عمده توس��ط كارشناس��ان و 
اس��اتيد حوزه هاي مختلف و توصيه به دولت و حكومت با هدف 

حل مشكالت است.
او ارتباط مس��تمر اين دانش��گاه ب��ا اتاق بازرگان��ي تهران براي 
شناسايي نيازهاي حوزه كس��ب وكار را از امتيازات ويژه مدرسه 
كس��ب و كار اتاق تهران در مقايسه با س��اير مدارس كسب وكار 
عنوان كرد و گفت: مدرس��ه كس��ب وكار اتاق ته��ران، افراد را با 
دانش، مهارت و چشم انداز بلندمدت كه به نوآوري و رشد منجر 
مي شود، توانمند مي كند و يك شبكه قدرتمند از نيروهاي موفق 

و الهام بخش ايجاد خواهد كرد.

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: فرش دستباف 
ايراني مثل يك بچه سرراهي و يتيم است كه متوليان و 
والدين خود را از دست داده و هستي آن در معرض يك 

خطر جدي است.
سيد رضي حاجي آقاميري با بيان اينكه صادرات فرش 
را نمي توان مش��ابه صادرات ديگر كاالها دانست، افزود: 
تفاوت هاي ماهوي بين فرش و ديگر كاالها باعث تفاوت 
در صادرات آنهاس��ت. صادرات فرش هميشه به معناي 
صادرات قطعي نيست. در بسياري از موارد، فرش از ايران 
خارج ش��ده و به انباري دركشور ديگر منتقل مي شود. 
يعني يا بطور اماني در انبار مشتري مي ماند يا انبار متعلق 
به خود صادركننده در كشور هدف صادراتي است و بايد 
ماه ها و شايد سال ها پس ازآن به تدريج به فروش برسد. 
اين در حالي است كه وقتي از صادرات ديگر كاالها حرف 
مي زنيم، يعني صادرات قطعي كاال و اينكه صادركننده 
كااليي را مي فروشد كه ديگر بازنمي گردد و خريدار آن 
را پس از خريد مصرف مي كند. او تاكيد كرد: فرش يك 
كاالي فاسدشدني و مصرفي نيست كه پس از خروج از 
ايران مصرف شود يا به كاالي ديگري تبديل شود. فرش 

هميشه ماهيت اوليه خود را حفظ مي كند و ممكن است 
خريداري كه آن را خريده پس از سال ها بفروشد و دوباره 
به كشور ديگري صادر شده يا به ايران بازگردد. بنابراين 
زماني كه از چرايي افت صادرات فرش يا داليل رونق آن 
صحبت مي كنيم، بايد به نكاتي ازاين دست كه البته اينجا 

بطور خالصه مطرح شد، توجه داشته باشيم.
اين فعال اقتصادي ادامه داد: اكنون سوال اين است كه 
چرا صادرات فرش دستباف ايراني در دهه 7۰ بيش از يك 
ميليارد و 7۰۰ ميليون دالر بوده و اكنون به كمتر از ۴۰۰ 
ميليون دالر رسيده است؟ براي پاسخ بايد داليل رونق 
صادرات فرش در سال هاي دهه 7۰ را بررسي كرد. بخشي 
از رونق صادرات فرش در آن سال ها به دليل قوانين تجاري 
حاكم در آن زمان بود. دولت در آن دهه واردات را مشروط 
به صادرات كرده بود. بعضي ش��ركت هاي زيرمجموعه 
نهادهاي شبه دولتي و دولتي براي دريافت مجوز واردات، 
كاالهايي ازجمله فرش دستباف را حتي با قيمتي باالتر از 
قيمت بازار در ايران مي خريدند و در خارج از كشور صرفا 
براي تبديل به ارز و دريافت مجوز واردات در مواردي كه 
كم هم نبود، به قيمت ارزان تر مي فروختند. اين موضوع 

زمينه رش��د قابل توجه ص��ادرات ف��رش را فراهم و در 
ضمن عرصه كار براي بخش خصوصي كه از امكانات آن 
شركت ها محروم بودند را هم تنگ كرده بود. او عنوان كرد: 
زماني كه اين وضعيت تغيير كرد، صادرات فرش به تدريج 
كمتر شد. قوانين تغيير كرد و اثرگذاري دو عامل ديگر به 
كاهش صادرات فرش دستباف ايراني دامن زد. عامل اول، 
تشديد رقابت و عامل دوم عدم حمايت دولت از صادرات 
فرش بود. به دليل رقابت تنگاتنگ با ديگر كش��ورهاي 
توليدكننده فرش، تقاضاي مش��تريان فرش دستباف 
ايراني كاهش يافت و از س��وي ديگر دولت به توس��عه 
صادرات فرش دستباف ايراني كمك نكرد و البته اكنون 
هم كمكي نمي كند. به اين ترتيب بازار فرش دس��تباف 
ايراني به رقبا واگذار شد. دراين بين عوامل محدودكننده 
ديگري هم ايجاد ش��د. ازجمله اينكه ايرانيان مهاجر به 
امريكا، نقشه ها و تكنولوژي بافت فرش ايراني را به هند و 
پاكستان و چين و تركيه و.... بردند و در اين كشورها فرش 
با مشخصات فرش ايراني توليد كردند. نتيجه اين كنش 
پيدايش فرش هايي بود كه امروز به رقباي جدي فرش 

ايراني تبديل شدند.

حاجي آقاميري با بيان اينك��ه محدوديت هاي توليد و 
صادرات فرش دستباف ايراني از دهه 7۰ تا امروز پايدار 
بوده است، افزود: پيمان ارزي و نوسانات ارزي حاصل از 
كنترل آن توسط دولت از ديگر عوامل محدودكننده است 
اما دراين بين گفتن از اينكه سنتي بودن توليد يا تجارت 
فرش در ايران مانع توس��عه صادرات آن شده، انداختن 
تقصير به گردن ديگران است. واقعيت اين است كه توليد 
فرش ايراني به مصرف آن نگاه مي كند. اگر فرش بتواند 
به خارج صادر شود، توليد هم مي شود. اما اگر نتوان آن 
را صادر كرد، س��رمايه گذار حاضر به سرمايه گذاري در 
توليد نيس��ت و امكان ادامه فعاليت براي توليدكننده 
وجود ندارد. دراين بين اين كم و كاس��تي و نوس��انات 
موجب اختالالت جدي در زندگي قش��ر بافنده و ساير 
اقشار ضعيف وابسته به اين كار هم مي شود. او به تفاوت 
مشكالت توليد از مشكالت ساختاري اشاره كرد و گفت: 
تورم فزاينده كه زمينه افزايش قيمت تمام شده فرش را 
فراهم كرده و تحريم كه تنها در يك مورد 2۰ تا ۳۰ درصد 
از صادرات فرش ايراني به اياالت متحده امريكا را از بين 
ُبرد، از ديگر عوامل محدودكننده سهم فرش دستباف 

ايراني در بازارهاي جهاني اس��ت. ط��ي دوره مذاكرات 
ايران و كشورهاي 1+۵، يكي از اعضاي عاليرتبه هيات 
مذاكره كننده ايراني از اين گف��ت كه تحريم فرش هم 
برداشته خواهد شد، اما در متن برجام با دقت و جزييات 
به مس��ائل صادرات فرش ايراني پرداخته نش��ده بود؛ 
بنابراين هرچند پس از امضاي برجام مي ش��د به امريكا 
فرش صادر كرد اما امكان صادرات فرش ايراني از امريكا 
به ديگر كشورها ممكن نبود. اين عضو هيات نمايندگان 
اتاق تهران عنوان كرد: چشم انداز صادرات فرش را تاريك 
مي بينيم به ويژه كه نمي توان موضوع فرش را جداي از 
ساير مسائل اقتصادي كش��ور دانست و بطور انتزاعي و 
مجرد درباره آينده آن حرف زد. زماني كه فرش از جنبه 
فرهنگي خود خارج شده و جنبه تجارتي پيدا مي كند، 
درگير مسائل و مشكالتي است كه به تجارت ديگر كاالها 
هم مترتب است. بازگشت ارز حاصل از فروش فرش به 
دليل مشكالت ناش��ي از تحريم بانكي دشوار است و از 
سوي ديگر تغيير اسناد فرش ايراني در كشورهاي ديگر و 
صادرات آن با تغيير هويت آن ضربه مهلكي به برند فرش 
ايراني است. چنين صدماتي آينده را خدشه دار مي كند.



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

»تعادل«براساساظهاراتمطرحشدهازطرفهياتمديرهاتحاديهصادركنندگانفرآوردههاينفتيبررسيميكند

3 گلوگاه فسادزا در تجارت هيدروكربور 
گروه انرژي| نادي صبوري |

اي�ن روزه�ا كمتر پي�ش مي آيد اين س�و و آن 
سوي تهران دادگاهي براي محاكمه كساني كه 
اتهامشان »اقتصادي« است برگزار نشود؛ دادگاه 
متهمان بانك س�رمايه، دادگاه همدست بابك 
زنجان�ي، دادگاه بازرگاني پتروش�يمي، دادگاه 
بازار پتروش�يمي و خيلي م�واردي كه احتماال 
رسانه اي نمي شوند. از آن جايي كه بخش اعظم 
توليد ناخالص داخلي ايران را »نفت« و مشتقاتش 
به خود اختصاص مي دهند، س�هم اين بخش از 
دادگاه هايي كه اصطالحا تحت عنوان »مبارزه 
با فس�اد« برگزار مي ش�ود هم باالس�ت. خب 
مي شود به راحتي فرياد وااسفا برآورد كه فساد 
در بخش ه�اي مرتبط با نف�ت و فرآورده هايش 
موج مي زند و مي شود هم اين طور به ماجرا نگاه 
كرد كه »چرا«؟ . اين گزارش قصد دارد بر اساس 
اظهاراتي كه اخيرا از س�وي بخش�ي از فعاالن 
صنف توليدكنن�دگان فرآورده هاي نفت، گاز و 
پتروشيمي مطرح شده است بخشي از پاسخ به 

اين پرسش را بيابد. 

در ايران سيصد و اندي كارخانه توليد »هيدروكربور« 
يعني همان نفت س��فيد و نفت ك��وره و نفت گاز و ... 
وج��ود دارد كه طبق تازه ترين آمارها 200 مورد آنها 
فعال هستند. شايد جالب باشد بدانيد كه اگر دنبال 
تازه ترين آمار كارخانه هاي فعال اين بخش باش��يد، 
داغ ترين آمارها هميشه دست »واحد مبارزه با قاچاق 
سوخت« ستاد مبارزه با قاچاق است. اختالف قيمت 
فرآورده هاي نفت��ي كه در ايران عرضه مي ش��وند و 
به عنوان خوراك اين كارخانه ها اس��تفاده مي شوند 
با قيمت آنها در كش��ورهاي همس��ايه، دندان طمع 
خيلي ها را گرد مي كند تا يك رقابت دزد و پليس��ي 
هميشه بين ستاد مبارزه با قاچاق و آنهايي كه حاال يا 
مي خواهند يك شيطنت كوچك كنند يا مانند صاحب 
كارخانه اي كه نزديك 10 ميليون ليتر فرآورده نفتي 
دپو شده از او پيدا شد قصد شيطنت هاي بزرگ دارند. 
اتحاديه صادركنن��دگان فرآورده ه��اي نفت، گاز و 
پتروش��يمي اخيرا با تغيير و تحول در مديريت خود 
روبرو ش��ده اس��ت. به همين منظور مديريت جديد 
نشستي خبري برگزار كرده و از مشكالت و مطالبات 
اين صنف صحبت كرده است. صحبت ها تقريبا مشابه 
همان چيزي است كه بيشتر وقت ها شنيده مي شود: 
»درخواست وجود رگوالتوري«، »تقاضاي ثبات در 
قوانين«، »حمايت«و ... اما يكي از خروجي هاي مهم 

اين نشس��ت خبري كه مي تواند در تصميم گيري ها 
ب��راي از بين ب��ردن زمينه هاي »فس��اد« در بخش 
هيدروكربوري استفاده شود بخشي از صحبت هاي 
حميد حسيني س��خنگوي اتحاديه صادركنندگان 
نفتي است كه در آن او تحليلش از »گلوگاه هاي فساد« 
در اين بخش را مطرح كرده. حسيني بر اين باور است 
كه »ب��ي ثباتي در قوانين«، »مقررات بخش��نامه اي 
خلق الس��اعه اي« و »چند قيمتي بودن محصوالت و 

فرآورده هاي نفتي« اين گلوگاه ها هستند. 
اسفند ماه سال گذشته بود كه محمودرضا افشاريان 
مديركل دفتر پيشگيري از قاچاق سوخت ستاد مبارزه 
با قاچاق، در گفت وگويي با »تعادل« آخرين وضعيت 
پرونده هاي مشكوك به قاچاق در ميان توليدكنندگان 
»هيدروكرب��ور« را مفصل اعالم ك��رد. صحبت هاي 
افش��اريان به خصوص بخش��ي از آنكه ماجراي فرار 
مدي��ران يك��ي از كارخانه ها را به خاط��ر در رفتن از 
زي��ر بار پرداخت جريمه 20 ميلي��ارد توماني روايت 
مي كرد، تكان دهنده بود، بيش از هر چيز از اين جنبه 
كه به خاطر آنچه كه او اختالف 3 الي 4 هزار توماني 
در هر ليتر خ��وراك هيدروكربورها توصيف مي كرد، 
عمال بخش قابل توجهي از توليدكنندگان خواسته يا 
ناخواسته حداقل روي كاغذ مظنون به »قاچاقچي« 

بودن شده اند. 
روالي كه در اين بخش انجام مي ش��ود اين است كه 
براي اينك��ه محصوالتي كه بيش��تر از 10 درصد از 
فرآورده س��وختي يارانه اي استفاده كرده اند از ايران 
خارج نشوند، محموله ها بايد طبق يك كد استاندارد 
خاص باشند و نمونه اي از آن توسط دفتر پيشگيري 
از قاچاق بررسي مي شود. كاركنان اين بخش اگر به 
محموله هايي برخورد كنند ك��ه باالتر از 10 درصد 
ف��رآورده يارانه اي دارن��د ماجرا ب��ه مراجع قضايي 

كشيده مي شود. 
انگي��زه ايجاد ش��ده از ط��رف »چند قيمت��ي بودن 
محصوالت« كه سخنگوي اوپكس به عنوان يكي از سه 
گلوگاه فساد در تجارت صنف خودش از آن نام برده، در 

اين مورد به خوبي خود را نشان مي دهد. 
در حالي ك��ه حس��يني و همچنين ديگ��ر اعضاي 
هيات مديره اوپكس در صحبت هايشان از »بي ثباتي 
در قوانين« ه��م در تالش براي مطالبه ثبات و هم به 
عنوان يك انگيزه بخش ديگر در فساد صحبت مي كند 
يك فرد نزديك به سياس��ت گذاران حوزه اقتصادي 
كه نمي خواست نامش فاش ش��ود دليل نبود ثبات 
در قوانين را كم ب��ودن صبر در تحمل نتايج برخي از 
تصميمات مي داند كه سياست گذاران را به اين سمت 

سوق مي دهد كه با هدف تزريق نوعي آرام بخش دست 
به تغيير در تصميماتي بزنند كه شايد مدت زيادي هم 

از عمر آنها نگذشته باشد. 
يك��ي از اي��ن م��وارد ارز 4200 توماني بوده اس��ت. 
تصميمي ك��ه اواخر تعطيالت نوروز امس��ال، طبق 
باور بسياري به خاطر فشار شديدي كه از سوي افكار 
عمومي بر سياست گذاران وارد شده بود اعالم شد اما 
در ادامه تاب تبعات همين تصميم هم چندان وجود 
نداشت و باز هم تغيير كرد. در همين فاصله اما افرادي 
با تاسيس شركت هاي كاغذي در حوزه پتروشيمي 
توانستند سهميه محصول 4200 توماني بگيرند و در 
بازار آزاد بفروشند. اين گروه هر چند در ادامه دستگير 
شدند و 16 مرداد ماه امسال دادگاهشان برگزار شد 
اما در واقع چيزي كه از آن اس��تفاده يا بهتر بگوييم 
سوءاستفاده كرده بودند شكل تصميم گيري و نبود 

ثبات در آن بود. 
مهدي پازوكي اقتصاددان چندي پيش در تحليلش 
از شيوه اي كه اخيرا تحت عنوان مبارزه با فساد رايج 
شده به خبرگزاري برنا گفته بود كه چيزي كه »ريشه 

فساد« را خشك مي كند »شفافيت« است. پازوكي با 
تاكيد بر اين مساله، بسياري از رويدادها در مبارزه با 
فساد را مبارزات جناحي با انگيزه هاي سياسي خوانده 

بود كه مي تواند براي ايران تبعاتي مهم داشته باشد.
بس��ياري بر اين باور هس��تند كه يكي از عواملي كه 
حداقل در بخش تج��ارت و ص��ادرات هيدروكربور 
»ش��فافيت« را تهديد مي كند، مواجه بودن با حجم 
عظيمي از »بخش��نامه ها« است كه توليدكنندگان 
را ب��ا درهم ريختگي ذهني روبرو مي كند و در نهايت 
دس��تگاه هاي نظارتي را هم با چالشي روبرو مي كند 
كه براي حل آن راه حل هاي سرراس��ت وجود ندارد. 
مثال دي ماه پارسال بود كه بعد از اينكه بانك مركزي 
بخشنامه اي را در زمينه طبقه بندي صادركنندگان 
فرآورده هاي نفت، گاز و پتروش��يمي ارايه كرد. اين 
بخش��نامه كه انگيزه تهيه كنندگان��ش تالش براي 
كمينه كردن مشكالت ارزي اي كه ايران در آن روزها 
شديدا با آن دس��ت و پنجه نرم مي كرد بود، از همان 
اول صداي فعاالن اين بخش را در آورد، آنها مي گفتند 
اين بخشنامه »فس��ادزا« است و ش��ركت هايي كه 

صادراتش��ان بيش��تر از 10 ميليون دالر باشد تنبيه 
مي كند. 

احتماال بس��ياري با خودش��ان فكر مي كنند وقتي 
كه واضح اس��ت »چند قيمتي بودن«، »بي ثباتي در 
قوانين« و »بخش��نامه هاي خلق الساعه« زمينه ساز 
فس��اد اس��ت چرا از همين حاال قيمت ها يكس��ان 
نمي شود و جلوي تغييرات قوانين گرفته نمي شود و 
صدور بخشنامه هاي ضربتي متوقف نمي شود؟ منبعي 
كه مايل نيست نامش فاش شود در تحليل اين مساله 
با تكرار دوباره اينكه در نبود صبر براي تحمل تبعات 
بعضي از تصميم هاي اقتصادي، ناگزير با تغييرشان 
روبرو هستيم به اين موضوع مي پردازد كه بايد اين را 
نيز همواره در نظر داشت كه احتمال بروز »اشتباه« 
در تصميم گيري و سياست گذاري همواره وجود دارد، 
اما وقتي فشاري شديد هم از طرف دنياي بين الملل 
و هم از داخل روي سياست گذاران هست كه اشتباه 
نكنند، احتمال گرفتن تصميماتي كه در ادامه مجبور 
شوند عوضش كنند باال مي رود و ثبات مطالبه اي دور 

از دسترس مي شود. 

تعرفههايجديدچينوامريكاعليهيكديگرباعثكاهش2.5درصديقيمتنفتشد

چماق جنگ تعرفه اي باالي سر نفت
گروه انرژي| 

قيمت نف��ت در معامالت روز دوش��نبه در پي وضع 
تعرفه هاي جديد امريكا و چين عليه صادرات يكديگر 
كه نگراني ها نسبت به آسيب ديدن اقتصاد جهاني و 

تقاضا براي نفت را تشديد كرد، كاهش يافت.
بهاي معامالت آتي نفت برنت يك دالر و 35 سنت يا 
2.23 درصد كاهش پيدا كرد و به 59 دالر و 14 سنت 
در هر بشكه رس��يد. بهاي معامالت آتي نفت امريكا 
نيز با يك دالر و 66 س��نت ي��ا 2.93 درصد كاهش، 
به 55 دالر و 5 س��نت در هر بشكه رسيد.واشنگتن 

از روز يكشنبه وضع تعرفه 15 درصدي روي واردات 
كاالهاي چيني شامل كفش، ساعت هاي هوشمند و 
تلويزيون هاي صفحه تخت را آغاز كرد. همزمان پكن 
نيز وضع تعرفه هاي جديدي روي واردات نفت امريكا 
را آغاز كرد. دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا، اعالم 
كرده كه مقام��ات هر دو طرف اواخر ماه جاري براي 

مذاكرات تجاري ديدار خواهند كرد.
ترامپ در توييتر نوشت: هدف وي كاهش وابستگي 
امريكا به چين اس��ت و مجددا از شركت هاي امريكا 
خواس��ت تامين كنن��دگان ديگري خ��ارج از چين 

پيدا كنن��د. وي همچنين گفت كه ب��ا وجود اعمال 
تعرفه ه��اي جديد، دو ط��رف در اين م��اه مالقات 

خواهند كرد.
هري چيلينگويرين از شركت BNP Paribas بيان 
كرد: »حتي با وجودي كه دونالد ترامپ بر لزوم ادامه 
گفت وگوها بين امريكا و چين تأكيد كرد، بازار بيشتر 
و بيشتر از مقابله طوالني مدت اين دو كشور در برابر 
هم تضعيف مي شود.«بر اساس گزارش رويترز، پكن 
روي واردات نفت خام امريكا پنج درصد تعرفه وضع 
كرد و به اين ترتيب نفت امريكا براي نخستين بار از 

زمان آغاز جنگ تج��اري دو اقتصاد بزرگ جهان در 
بيش از يك س��ال قبل، ه��دف انتقام جويي تجاري 

قرار گرفت.
به گزارش ايسنا، استفن اينس، استراتژيست بازار در 
شركت اكسي تريدر گفت: تا زماني كه ابهامات تجاري 
ادامه دارد براي نفت دش��وار خواهد ب��ود نگراني ها 
نسبت به تهديداتي كه متوجه تقاضاي جهاني است 
را ناديده بگيرد.در اين بين نتايج نظرس��نجي هفته 
گذشته رويترز نشان داد توليد نفت اوپك در اوت براي 
نخستين بار در سال ميالدي جاري افزايش پيدا كرده 

و اعضاي اين گروه 29 ميليون و 610 هزار بشكه در 
روز نفت توليد كرده اند كه ۸0 هزار بشكه در روز باالتر 
از آمار ژوييه بوده اس��ت. اما گزارش شركت خدمات 
انرژي »بيكرهيوز« نشان داد شمار دكل هاي حفاري 
نفت فعال امريكا هفته گذشته 12 حلقه كاهش پيدا 
كرده و به ۷42 حلقه رسيده كه نشان دهنده كندي 

روند رشد توليد اين كشور در ماه هاي آينده است.
در اياالت متحده، ش��ركت هاي ان��رژي، دكل هاي 
حف��اري را براي نهمي��ن ماه متوالي از ژانويه س��ال 

گذشته در پايين ترين سطح نگه داشتند.

جنگتجاريچينوامريكابهسودالپيجيايرانتمامشدهاست

فرآوردههاينفتيايرانمصونازتحريم
گ�روه انرژي|با وجود كاهش ص��ادرات نفت ايران 
در پي تحريم هاي امريكا صادرات فرآورده هاي نفتي 
توسط ايران افزايش يافته و تخمين زده مي شود ايران 
در حال حاضر هر م��اه نيم ميليارد دالر فرآورده نفتي 

صادر مي كند.
به گزارش رويترز، در حالي كه تحريم هاي امريكا عليه 
صنعت نفت ايران صادرات اين كشور عضو اوپك را ۸0 
درصد كاهش داده ولي فروش محصوالت نفتي ايران 

همچنان با 500 ميليون دالر در ماه باالست.
تحريم ها تأثير چندان��ي بر صادرات محصوالت نفتي 
ايران نگذاشته است؛ محصوالتي مانند گازوئيل كه در 
توليد برق و كش��تيراني استفاده مي شود يا ال پي جي 
كه به عنوان گاز پخت وپز و در پتروشيمي كاربرد دارد.

به گزارش تس��نيم، بيژن زنگنه وزير نفت ايران گفت 
صادرات محصوالت نفتي ايران در ماه اوت به باالترين 
حد رسيده اس��ت و ايران در صادرات اين محصوالت 
هيچ مشكلي ندارد. شركت مشاوره بين المللي انرژي 
اف جي اي تخمين مي زند كه صادرات محصوالت نفتي 
ايران 400 هزار تا 500 هزار بشكه در روز باشد. اطالعات 
ريفينيتيو ايكون نشان مي دهد ايران در ماه اوت بيش 
از 230 هزار بش��كه در روز گازوئيل به امارات متحده 
عربي صادر كرده كه بيش از 220 هزار بشكه صادرات 

در ماه جوالي است. با قيمت فعلي، چنين فروشي 300 
ميليون دالر در ماه درآمد دارد.شركت اطالعات كپلر 
مي گويد ايران در جوالي 514 هزار تن ال پي جي صادر 
كرده كه معادل 200 هزار بش��كه در روز است و 1۸0 
ميليون دالر ارزش دارد. ايران در ماه ژوئن 5۷9 هزار تن 

صادر كرده بود كه 95 درصد آن را چين دريافت كرد.
سامانتا هارتكه، رييس ميعانات گاز طبيعي و ال پي جي 
در موسس��ه مشاوره »انرژي اس��پكفس« گفت كه با 
توجه به ظرفيت جديد پتروشيمي چين كه تقاضاي 
قابل توجه نفت خام را در پي داش��ته است، شركت او 
انتظار نداشت كه چيني ها از ايران ال پي جي وارد كنند. 
وي افزود: »نكته طنز ماجرا اينجاس��ت كه اگر جنگ 
تجاري بي��ن چين و امريكا در كار نبود، اياالت متحده 
مي توانست از تقاضاي باالي ال پي جي چين سود برده 
و توليد ال پي جي مازاد خود كه به لطف ش��يل محقق 
شده است را به اين كشور بفروشد.«ايمان ناصري، مدير 
بخش خاورميانه شركت اف جي اي و مشاور بازار نفت 
گفت ك��ه بر خالف نفت خام كه خريدار نهايي آن يك 
پااليشگاه است، گازوئيل و ال پي جي خريداران بسياري 
در صنايع كوچك و مناطق مسكوني دارند و بازار براي 
اين محصول بسيار گسترده است. وي افزود: »بازار اين 
دو محصول چنان گسترده است كه پيدا كردن و هدف 

قرار دادن خريداران و فروشندگان آسان نيست.«در ماه 
ژوئيه، پس از آنكه نيروي دريايي انگليس يك نفتكش 
ايراني به نام گريس 1 را به بهانه صادرات نفت به سوريه 
در س��واحل جبل الطارق توقيف كرد، اين نفتكش به 

جلوي چشم ترين كشتي جهان تبديل شد.
ايران ظرفيت پااليشي معادل 2.23 ميليون بشكه در 
روز دارد كه اين كشور را پس از عربستان سعودي قرار 
مي دهد. ولي س��ال ها تحريم و سرمايه گذاري پايين 
باعث شده ايران در اين زمينه از كشورهاي خليج فارس 
عقب بماند، كشورهايي كه ميلياردها دالر براي ساخت 

پيچيده ترين پااليشگاه هاي جهان هزينه كرده اند.
ب��ا وجود تمام اي��ن چالش ها، اي��ران در فوريه پس از 
افتتاح فاز سوم پااليشگاه ستاره خليج فارس با ظرفيت 
350هزار بشكه در روز، در توليد بنزين به خودكفايي 
رسيد. اطالعات كشتيراني نشان مي دهد ايران اخيراً 
به ندرت محص��والت نفتي وارد كرده اس��ت.به گفته 
زنگن��ه، توليد بنزين ايران 105 ميلي��ون ليتر در روز 
معادل 660هزار بشكه در روز است، در حالي كه مصرف 
ايران حدود 100هزار بش��كه در روز كمتر از توليد آن 
اس��ت. ايران حتي در سال جاري براي اولين بار بنزين 
صادر كرد. توليد بنزين ايران حدود ۷20 هزار بش��كه 

در روز است.
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 تمايل كريمه براي كمك
 به دور زدن تحريم نفتي 

ايلنا| مقام هاي ش��به جزيره كريمه نسبت به 
همكاري با ايران براي دور زدن تحريم هاي امريكا 

ابراز تمايل كردند.
به گزارش مسكو تايمز، »گئورگي مرادف« معاون 
نخست وزير دولت محلي كريمه بار ديگر خواهان 
همكاري با ايران شد و در مورد همكاري با ايران 
براي مقابله با تحريم هاي امريكا گفت: كريمه به 
ايران امكان دسترسي به بنادر خود به عنوان راهي 
براي دور زدن تحريم هاي نفتي را داده است.وي 
افزود: پيام هايي به ايران ارسال شده تا ايران بتواند 

براي انتقال نفت خود از بنادر ما استفاده كند.
اين مقام شبه جزيره كريمه سه شنبه گذشته نيز 
در مصاحبه اي با خبرگزاري تاس از تمايل كريمه 
براي همكاري با ايران براي مقابله با تحريم ها تاكيد 
كرده ب��ود و در اين بار گفته بود: ايران مي تواند از 
امكانات كشتيراني و شرايط جغرافيايي كريمه 
براي انتقال نف��ت از طريق كان��ال »ولگا دان« 

استفاده كند.

شيوه قيمت گذاري بنزين
در خليج فارس 

ايرنا| امارات، قطر و عم��ان اعالم كردند كه به 
دنبال كاهش قيمت نف��ت در بازارهاي جهاني، 
تصمي��م گرفته اند ك��ه از ابتداي م��اه ميالدي 
جاري )سپتامبر( قيمت سوخت به ويژه بنزين 

را كاهش دهند.
اين تصميم ب��ه دنبال كاهش قيم��ت نفت در 
بازارهاي جهان��ي به ويژه كاهش هفت درصدي 
قيمت نفت برنت در ماه گذشته اعالم شده است. 
در كشورهاي حاشيه خليج فارس و عمدتا در سه 
كشور ياد شده قيمت سوخت به صورت ماهيانه 
اعالم مي شود تا امكان تعديل بر اساس قيمت هاي 

جهاني وجود داشته باشد.
قيمت بنزين در ام��ارات از 2.26 درهم به 2.16 
درهم در ماه جاري مي رسد، اين كاهش قيمت 
در بنزين س��وپر و س��وخت ديزل نيز نمود پيدا 
كرده است. در قطر هم قيمت بنزين سوپر و عادي 
بيش از 5 درصد كاهش داش��ته اس��ت، بطوري 
كه قيمت بنزين عادي ب��ا كاهش 5.5 درصدي 
به 1.۷ ريال براي هر ليتر مي رس��د. در عمان نيز 
قيمت بنزين عادي از 210 بيس��ه به 201 بيسه 
خواهد رسيد، اين كاهش قيمت 10 بيسه اي در 
ديگر فرآورده هاي نفتي نيز اجرا مي شود. امارات 
در س��ال 2015 ميالدي اقدام به آزادسازي نرخ 
سوخت كرد. قطر، عمان و كويت هم در اقدامي 
مشابه در سال 2016 نرخ سوخت در كشورهاي 

خود را آزاد اعالم كردند.

تداوم افت توليد نفت امريكا 
ش�انا|دولت امريكا اعالم ك��رد توليد نفت اين 
كشور در ماه ژوئن امسال براي دومين ماه پياپي 

كاهش داشته است.
به گزارش خبرگ��زاري رويترز از نيويورك، اداره 
اطالعات انرژي امريكا اعالم كرد توليد نفت اين 
كشور در ماه ژوئن امسال با 33 هزار بشكه كاهش 
به 12 ميليون و ۸0 هزار بش��كه در روز رس��يده 
اس��ت. افت توليد نفت در امريكا در اين دوره در 
ش��رايطي رخ داد كه توليد نفت ايالت تگزاس به 
رقم بي سابقه 4 ميليون و 9۸0 هزار بشكه در روز 
رسيده بود و توليد نفت ايالت داكوتاي شمالي نيز 
به يك ميليون و 400 هزار بشكه در روز افزايش 
يافته بود. مجموع توليد گاز طبيعي در 4۸ ايالت 
امريكا )همه ايالت ها به جز آالس��كا و ميامي( به 
رقم بي سابقه 101 ميليارد و 300 ميليون فوت 

مكعب رسيد.
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طرح يك كمربند- يك راه و منافع جمهوري اسالمي

ابتكاريكهجغرافيايايرانرابهموقعيتژئوپليتيكيبدلميكند
راه ابريشم، شبكه راه هاي به  هم  پيوسته اي با هدف بازرگاني 
در آسيا بود كه خاور، باختر و جنوب آسيا از يك سو و شمال 
آفريقا و خاور اروپا را از سوي ديگر پيوند مي داد؛ مسيري كه 
تا سده پانزدهم ميالدي به  مدت ۱۷۰۰ سال، بزرگ ترين 
و اصلي ترين مسير تجاري و شبكه بازرگاني دنيا بود و به 
دليل آنكه اصلي ترين مسير براي كاالهاي صادراتي چين 
در آن زمان، ابريشم بود، به راه ابريشم نام گذاري شد. اين 
جاده، شاهراه تجارت زميني چين با آسياي جنوبي و غربي، 
اروپا و آفريقا از راه آس��ياي مرك��زي در روزگار قديم بود. 
در س��ال هاي اخير و با توجه به بازآفريني نقش ارتباطات 
 در دنياي امروزي، ايده احياي راه ابريش��م مطرح ش��د.

 در اين زمينه، دو طرح اصلي ارايه شده است.
۱( طرح راه ابريشم مدنظر اياالت متحده، كه در سال 
۲۰۱۱ توسط، هيالري كلينتون وزيرخارجه وقت اين 
كشور بر اساس مطالعات گسترده »فردريك« ايده پرداز 
اصلي طرح راه ابريشم جديد ارايه شد. بر اساس طرح 
امريكايي، اين جاده، زيرساخت هاي روسيه )جاده ها، 
خطوط آهن و خطوط انتقال انرژي( را به كش��ورهاي 
آس��ياي مركزي و پس از آن به افغانستان، پاكستان و 
هند متصل مي كرد. اين طرح، س��عي داشت با بيرون 
نگاه داشتن ايران و ناديده انگاشتن اهميت ژئوپليتيك 
و ژئواس��تراتژيك آن، از ايفاي نق��ش ايران در منطقه 
بكاهد و راه هاي جديدي را براي دسترس��ي به شرق 

پايه گذاري نمايد.
۲( طرحي كه توس��ط چين در سال ۲۰۱۳ تحت عنوان 
 »ي��ك كمربند – ي��ك راه« ي��ا »ابتكار كمربن��د و راه« 
رو نمايي ش��د، و به دليل گستره و تأثيرگذاري اش، عماًل 
طرح امريكايي ها را به محاق و فراموش��ي سپرد. چين به 
دنبال تحوالت شگرف در دوره پسا جنگ سرد و درك خود 
از انقالب ارتباطات، انفجار اطالعات و درك اهميت حمل و 
نقل و ارتباطات به عنوان يكي از زيرساخت هاي حياتي براي 
توسعه پايدار، چنين پروژه عظيمي را طراحي و ارايه كرد. به 
زعم بسياري، طرح راه ابريشم چين بر مبناي واقعيت هاي 
ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك سازماندهي شده و عالوه بر 
احيا و گسترش راه ابريشم قديم، طرحي برد-برد براي همه 

كشورهاي منطقه و همچنين جهان معرفي شده است.

   طرح يك كمربند-يك راه: 
طرح يك كمربند- يك راه، احيا و گس��ترش و به عبارتي 
طرح مدرن و توسعه يافته راه ابريشم قديم است. استراتژي 
جهاني چين در قالب اين طرح، ترس��يم شده است. اين 
ابتكار، يكي از جلوه هاي قدرت چين نوظهور است كه سه 
قاره آسيا، اروپا و آفريقا را به هم متصل مي نمايد. راه ابريشم 
جديد، يك طرح سرمايه گذاري در زيربناهاي اقتصادي 
بيش از ۶۵ كشور جهان و توسعه دو مسير تجاري »كمربند 
اقتصادي راه ابريشم« و »راه ابريشم دريايي قرن بيست و 

يكم« است و هم چنان در حال توسعه و گسترش است.
اين طرح با هدف ارتقاي جايگاه چين در معادالت تجاري 
و اقتصادي جهان و ايجاد يك شبكه ترانزيتي بين المللي به 
مركزيت اين كشور، چين را قادر مي سازد كاالهايش را به  
صورت زميني و دريايي به كشورهاي جهان در هر سه قاره 
برساند. »كمربند اقتصادي« كه طرحي زميني يا خشكي 
است، در مسير باستاني راه ابريشم، چين را از طريق آسياي 
مركزي و خاورميانه و سپس به اروپاي شرقي و غربي متصل 
مي كند و كشورهاي قرقيزستان، قزاقستان، ازبكستان، 
ايران، تركيه، اوكراين، لهستان، بلژيك، فرانسه و در نهايت 

ايتاليا را شامل مي شود.
»راه ابريشم دريايي قرن ۲۱« نيز چين را از طريق دريا به 
جنوب شرق آسيا و آفريقا و حتي اروپا نظير يونان و ايتاليا 
در ش��مال درياي مديترانه مرتبط مي نمايد و كشورهاي 
ويتنام، مالزي، اندونزي، س��ريالنكا، پاكستان و كنيا را در 
بر مي گيرد. چين با هدف انتقال س��ريع و ارزان دو مسير 
را تعريف كرده است. در مسافت هاي كوتاه، كاميون و در 
مسافت هاي طوالني راه آهن بهتر و با صرفه تر هستند. به 
عنوان مثال حمل سنگ آهن صرفًا از طريق دريا با صرفه 
است و از طريق زميني يا هوايي بسيار گران تمام مي شود. 
اي��ن دو بخش يا اين طرح از يك كريدور دريايي و ش��ش 

كريدور خشكي تشكيل مي شود.
بنابراين، انتظار مي رود راه اندازي اين طرح نه تنها نفوذ و 
قدرت چين در عرصه منطق��ه اي و بين المللي را افزايش 
دهد، بلكه زمينه س��از توسعه اقتصادي آس��يا و افزايش 
قدرت سياس��ي و اقتص��ادي آن در دنيا ش��ود. به همين 
دليل از قرن ۲۱ به قرن آس��يا نيز ياد مي ش��ود. ولي چند 
سوال مهم مي توان در اين زمينه مطرح كرد: چين با چه 
اهدافي اين طرح عظيم را راه اندازي كرد؟ اين طرح داراي 
چه ويژگي هاي برجسته و داراي چه اهميتي است؟ مزايا 
يا اشكاالت اين طرح چيس��ت؟ چالش هاي عمده طرح 
كدامند؟ آيا امكان اجراي اين طرح وسيع با توجه به موانع 
و چالش هاي آن وجود دارد يا خير؟ آيا امكان تأمين منابع 
مالي اين طرح وجود دارد؟ آيا دولت هاي كشورهاي مختلف 
ب��راي اجراي اين طرح اهتمام مي ورزن��د و از آن حمايت 
خواهند نمود يا خي��ر؟ و مواضع رقباي جدي طرح نظير 

امريكا چيست؟

   ويژگي هاي برجسته طرح: 
  يك استراتژي توسعه جهاني مبتني بر ارتباطات و خطوط 

ترانزيتي و براي تقويت همكاري هاي تجاري است.
   اجرايي شدن كامل اين طرح، ساختار تجاري دنيا را تغيير 
خواهد داد و به همين دليل از آن به پروژه قرن ياد مي شود.

  بيش از ۶۵ كش��ور از سه قاره آس��يا، آفريقا و اروپا را به 
يك ديگر متصل مي كند. به عبارتي، ۶۵ كشور به عنوان 
كشورهاي هدف براي سرمايه گذاري زيرساختي تعيين 

شده اند.
  ۶۵درصد جمعيت جهان، سه چهارم منابع انرژي و بيش 

از ۴۰ تا ۶۰ درصد اقتصاد جهان را شامل مي شود.
   حدود ۳۹ درصد مساحت زمين و ۳۰ تا ۴۰ درصد از توليد 

ناخالص جهان را شامل مي شود.
   در خالل ۶ سال گذشته )۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹( حجم تجارت 
چين با كشورهاي مسير بيش از ۶ تريليون دالر بوده است.

  تاكنون ۱۲۵ كش��ور و ۲۹ س��ازمان بين المللي بالغ بر 
۱۷۳ موافق��ت نامه همكاري با چين در راس��تاي همين 

طرح امضا كرده اند.
   ارزش تقريبي كل پروژه هايي كه در اين طرح پيش بيني 
شده است بالغ بر ۳/۶۷ تريليون دالر است كه در طول مسير 

اجرا خواهند شد.
  ويژگي ديگر طرح اين اس��ت كه بخ��ش دريايي كه به 
مراتب مهم تر از بخش زميني است، به طرح قبلي افزوده 
شده است و چين براي اين طرح ۹۰۰ ميليارد دالر سرمايه 

اختصاص داده است.
   بزرگ ترين پروژه زيرس��اختي تاريخ است كه تاكنون 

توسط يك كشور ارايه شده  است.
   با ايجاد يك شبكه گسترده تجاري براي كاالهاي چيني، 
بستري براي تغيير استراتژيك بلندمدت چين در حوزه 

فناوري و تكنولوژي ارايه مي دهد.
اهداف آشكار طرح: 

هر چند در نگاه اوليه به نظر مي رسد، طرحي اقتصادي و 
تجاري است ولي اهداف واالتر و بلندپروازانه ديگري را نيز 

مدنظر دارد: 

   اهداف سياسي: 
 طرح��ي برد � برد اس��ت و همه طرف ها اع��م از چين و 
كشورهاي مس��ير از آن منتفع مي گردند؛ در عين حال، 

وابستگي و چسبندگي كشورها به چين افزايش مي يابد.
  مانور ديپلماتيك چي��ن را افزايش خواهد داد و يكي از 

جلوه هاي قدرت چين نوظهور است.
  قدرت بين المللي و نفوذ سياسي چين در جهان، به ويژه 

آسيا را افزايش مي دهد.
  با توجه به تأثيرات مثبت اقتص��ادي اجراي آن، آينده 

اقتصادي و سياسي آسيا را تغيير مي دهد.
  مي تواند به هم��راه قدرت نظامي چين، به هژموني اين 
كشور در آسياي ش��رقي بينجامد و در نهايت با تفوق بر 
مسيرهاي تجاري خشكي و آبياوراسيا، چين را به سوي 
قدرت برتر در اقتصاد جهاني رهنمون كند و دليل نگراني 
امريكا و شيفت تمركز سياست هاي امريكا به جنوب شرق 

آسيا از جمله به همين دليل است.
  ابتكاري در راستاي تقويت روندها به سمت يك جهان 
چندقطبي، جهاني شدن اقتصاد، تنوع فرهنگي، استفاده 
گسترده تر از فناوري اطالعات، تقويت رژيم آزاد جهاني در 

چارچوب همكاري هاي باز منطقه اي است.

   اهداف اقتصادي: 
  سكوي بزرگي براي همكاري هاي اقتصادي است.

   برخي آن را در راس��تاي توسعه جهاني شدن با الگوي 
چين مي دانن��د كه قصد دارد نظم اقتصادي جهان را از نو 
صورت بندي كند و كشورها و شركت ها را در مدار اقتصادي 

چين قرار دهد.
  برخي آن را بزرگ ترين طرح مارش��ال چين و مس��ير 

اقتصادي قرن مي دانند.
  بزرگ ترين طرح سرمايه گذاري است كه تاكنون توسط 

يك كشور ارايه شده است. )۹۰۰ ميليارد دالر( 
  چين از طريق اين طرح مازاد محصوالت تجاري خود را 
به كشورهاي در حال توسعه كه نيازمند كمك اين كشور 

هستند، صادر مي كند.
   هدف ديگر، رس��اندن كاالهاي توليد چين در حداقل 
زمان و هزينه به بيشترين تعداد از كشورهاي جهان است.

  باعث افزايش رفت و آمد، توس��عه توريسم و گسترش 
زير ساخت هاي سرمايه گذاري مي شود.

  س��اختار اقتصادي دنيا را تغيير و باعث افزايش حجم و 
ارزش تجارت در دنيا مي شود.

   بازار بزرگي را براي توليدكنندگان چين فراهم مي كند 
و به قدرت چين به عنوان يك اقتصاد بزرگ مي افزايد.

   بر اقتصاد كشورهاي آسيايي تأثير مثبت خواهد گذاشت 
و زمينه ظهور آسياي قدرتمند را سريع تر فراهم مي نمايد.

  جريان ارتباطات و حمل و نقل كاالاز كشور چين به اروپا، 
آسيا و آفريقا و بالعكس را تسهيل و در حوزه حمل و نقل 

ايجاد رقابت مي كند.

   اهداف فرهنگي و اجتماعي: 
  عام��ل تقويت پيون��د ميان ملت ها و مردم ب��ا مردم در 
كشورهاي مسير خواهد شد و زمينه افزايش تعامالت بين 

ملل را افزايش خواهد داد.
  فرهنگ چيني را گسترش خواهد داد.

   موجب توس��عه همكاري هاي دانش��گاهي با پذيرش 
دانشجو در دانشگاه هاي دولتي چين از كشورهاي مسير از 

طريق بورسيه مي شود.

   اهداف راهبردي و پنهان چين: 
  حل مشكل ظرفيت مازاد چين و تأمين امنيت انرژي، 
رشد اقتصادي شركا و ايجاد تقاضا براي محصوالت چيني 

و همچنين انتقال مدل رشد چيني به شركا
  افزايش قدرت و نفوذ سياسي و اقتصادي چين در جهان، 
ارتقاي جايگاه چين در معادالت تجاري و اقتصادي جهان 
و قرار دادن كشورها و شركت ها در مدار اقتصادي چين و 
معرفي نظم جديد اقتصادي با الگوي چيني از طريق ايجاد 

يك شبكه ترانزيتي بين المللي به مركزيت اين كشور
  ايجاد راه هاي جايگزين واردات/صادرات و وابسته كردن 
كش��ورها به چين به ويژه كشورهاي آس��يايي تا چين را 
به س��وي قدرت برتر در جهان به ويژه در اقتصاد جهاني 

رهنمون كند.
  احياي راه ابريشم قديم و اتصال زميني و دريايي چين به 
جنوب آسيا، آسياي مركزي، اروپا و آفريقا از طريق راهبرد 
همكاري برد � برد براي طرفين و ايجاد فرصت هاي جديد 

براي توسعه كشورهاي مسير و چين
مزايا و اشكاالت طرح )موافقان و مخالفان(: 

   مزيت ها: 
   مبتني بر رويكرد برد - برد اس��ت و همه طرف ها از آن 

منتفع مي شوند.
  موجب توس��عه زيرس��اخت هاي كش��ورهاي مسير و 

سرمايه گذاري بيشتر و مدرن سازي اقتصاد آنها مي شود.
   امكاني تازه براي كشورهاي مسير است تا تجارت خود را 

در آسيا، اروپا و آفريقا بيش از گذشته توسعه دهند.
   ش��بكه اي از راه ه��اي ريل��ي، جاده اي، خط��وط لوله، 
مسيرهاي حمل و نقل دريايي ايجاد مي شوند كه چين را 
با ۶۵ كشور بطور مستقيم و ۱۵۳ كشور در سه قاره آسيا، 

آفريقا و اروپا بطور غيرمستقيم متصل و مرتبط مي نمايد.
   راهي براي ترميم شكاف زيرساخت ها بين كشورهاي 
توس��عه يافته و كشورهاي در حال توسعه، كمك به رشد 

اقتصادي اين كشورها و رونق تجارت بين المللي است.
   چي��ن عالوه ب��ر گفت وگوهاي دوجانبه با كش��ورها و 
دولت ها، به صورت منطقه اي يا بين المللي نيز با سازمان هاي 

بين المللي و منطقه اي نظير فرمت »چين و كش��ورهاي 
اروپاي ش��رقي )۱۶+۱( «ي��ا »س��ازمان همكاري هاي 
اقتصادي آفريقا« و … گفت وگو و قراردادهاي همكاري 

امضا نموده است.
 بازار بسيار بزرگي براي محصوالت توليدي چين خواهد 
بود و مي تواند به قدرت چين به عنوان يك قدرت اقتصادي 

بزرگ و يك كشور صادر كننده بيفزايد.
 منافع اقتص��ادي ناش��ي از اجراي آن باعث مي ش��ود 
كشورهاي واقع در اين مسير، رابطه سياسي بهتري برقرار 
كنند، از تجارت همديگر بهره مند شوند، و زيرساخت هاي 

آنها نيز توسعه يابند.
 پيوند و تعامالت ميان مردم كشورها افزايش مي يابد و 

تبادل فرهنگ ها آسان تر صورت مي گيرد.
 گردش��گري به عنوان قطب مهم درآمدزايي گسترش 

مي يابد و كشورهاي مسير نيز توسعه مي يابند.
 بر ساختار اقتصادي و تجاري دنيا اثر خواهد گذاشت.

   اشكاالت طرح: 
   بسيار عظيم و اجراي آن زمان بر است.

   ممكن است امكان تأمين منابع به ويژه منابع مالي آن 
از به صورت كامل از س��وي چين فراهم نشود. كشورهاي 
مسير، توان س��رمايه گذاري الزم را ندارند و چين بخش 
عمده دارايي هاي خود را بايد سرمايه گذاري كند كه ممكن 

است موفق نشود.
   مخالفان، آن را طرحي استعماري مي دانند كه كشورها 
را نسبت به چين بدهكار مي كند و بسياري از كشورهاي 

هدف، توان بازپرداخت ديون خود را نخواهند داشت.
  اختالفات و تعارضات ميان كش��ورهاي مس��ير، نظير 
اختالف��ات چين با هند ي��ا اختالفات هند و پاكس��تان، 
اختالفات و تعارضات قومي، مذهبي و مرزي و نبود اقتصاد 

پويا و مكمل از ديگر موانع اين پروژه هستند.
   تعارضات و اختالفات فرامنطقه اي به خصوص رقابت هاي 
ديرينه هند، روسيه و امريكا با چين و مخالفت اين كشورها با 
گسترش نفوذ چين در ديگر مناطق و جلوگيري از هژموني 
اقتصادي، سياس��ي، استراتژيكي و ژئوپوليتيكي چين از 
ديگر موانع اين طرح است. امريكا، چين را متهم كرده كه 
در حال س��رمايه گذاري چندين ميلياردي در پروژه هاي 
زيرساختي كش��ورهاي در حال  توسعه جهت گسترش 
نفوذ و تمايالت ژئوپليتيك و كسب مزيت هاي رقابتي در 
مقابل اياالت  متحده است. با توجه به واقعيات ژئوپليتيك، 
توسعه اين پروژه از جمله به سوي آسياي مركزي و قفقاز 
نگراني هايي را براي روسيه ايجاد مي كند. هند نيز به  عنوان 
يكي از رقباي منطقه اي چين، نسبت به طرح راه ابريشم 
دريايي اين كشور، رهيافتي بدبينانه داشته و تالش نموده 
است با ارايه طرح مائوسام، آن را به چالش بكشد يا به دليل 
عضويت در بانك توسعه آس��يايي، موانعي را در تصويب 

طرح ها ايجاد نمايد.
  مشكالت امنيتي هم در داخل و هم خارج از چين يا 
كشورها يا مناطقي كه در مسير پروژه قرار دارند از ديگر 
چالش هاي اين پروژه است. به عنوان مثال سين كيانگ، 
استان غربي چين است كه منطقه خودمختار اويغورها 
به شمار مي رود كه با دولت چين در نزاع هستند. اين 
منطقه، يكي از هسته هاي مركزي كمربند اقتصادي 
راه ابريشم اس��ت. به اين ترتيب، چين از طريق جاده، 
شبكه هاي راه آهن و انرژي به هشت كشور هم مرزش 
)افغانستان، هند، قزاقستان، قرقيزستان، مغولستان، 

پاكستان، روس��يه و تاجيكستان( متصل مي شود. در 
ح��وزه خارج از چين نيز مش��كالت امنيتي در برخي 
كشورهاي مسير مانند پاكس��تان، اوكراين و سوريه 
مطرح هستند كه مي تواند اجراي پروژه را با مشكالت 
جدي مواجه كند. ي��ا عدم ثبات سياس��ي در برخي 
كشورها و امكان عدم اجراي پروژه ها با تغيير دولت ها 

ممكن است پروژه را با مشكل مواجه نمايد.
شيوه ها و مكانيزم هاي اجرايي طرح: 

براي تحقق اهداف مورد اش��اره، چيني ه��ا اقدامات 
گسترده و منسجمي را شروع نموده اند.

  از نقطه نظرسياسي، استفاده از ظرفيت پيمان شانگهاي 
و آسه آن را مد نظر قرار داده اند.

  استفاده از پتانسيل هاي عظيم تأمين مالي بانك هاي 
چين��ي به ويژه اگزيم بانك، بان��ك خلق چين و بانك 
توس��عه چين با هدف تقويت بنيان هاي مالي طرح از 

ديگر مكانيزم ها است.
 به موازات بانك ه��اي داخلي، اس��تفاده از ظرفيت 
بانك توسعه آسيايي )ADB(، تأسيس بانك توسعه 
زيرس��اخت ها يا زيربنايي آس��يايي )AIIB( در سال 
۲۰۱۵ با س��رمايه پايه ۱۰۰ ميليارد دالر و تأس��يس 
صندوق راه ابريشم در سال ۲۰۱۴ با سرمايه اوليه ۴۰ 

ميليارد دالر نيز در دستور كار بوده است.
  حمايت و پشتيباني دولت چين از شركت هاي غول پيكر 
چيني و مذاكرات اين شركت ها با كشورها و شركت هاي 
مسير براي تعريف و اجراي پروژه هاي مختلف به ويژه در 
زمينه زيرس��اخت هاي ريلي با ارايه تسهيالت فاينانس 
بلندمدت به پشتوانه نهادهاي تأمين مالي فوق االشاره، 

شيوه ديگر است.
  چين به منظور جلوگيري از مخاطرات ناش��ي از به ثمر 
ننشس��تن طرح، از مش��اركت ش��ركت هاي غير چيني 
 و ش��ركت هاي صنعت��ي ب��زرگ غربي نظي��ر زيمنس، 

جنرال الكتريك و غيره استقبال نموده است.
   پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي دولتي چين از كشورهاي 

مسير به عنوان بورسيه نيز مكانيزمي فرهنگي است.
 برگ��زاري نمايش��گاه هاي فرهنگ��ي و توريس��تي و 
سرمايه گذاري دوجانبه، چندجانبه و بين المللي با محوريت 

چيني ها در كشورهاي مختلف نيز از ديگر شيوه ها است.
 

   منافع جمهوري اسالمي ايران
كش��ور ايران عالوه بر برخورداري از منابع غني انرژي، با 
قرار گرفتن در يك موقعيت جغرافيايي برجسته، از مزيتي 
راهبردي در حوزه حمل  و نقل بين المللي يا تسهيل ترانزيت 
بين المللي و تأمين انرژي برخوردار است و مي تواند به  عنوان 

يك مركز بين المللي در اين حوزه ايفاي نقش نمايد.
در بخش تأمين انرژي، چين بزرگ ترين مشتري آسيايي 
نفت ايران است. اين كشور جهت تأمين توسعه پايدار خود، 
نيازمند منابع متنوع انرژي است و ايران مي تواند هم چنان 

در اين حوزه شريكي مهم براي آن كشور باشد.
به عالوه، ايران در واقع نوعي چهارراه ترانزيتي بين المللي 
به شمار مي آيد كه هم مي تواند پلي ترانزيتي ميان شرق و 
غرب و هم شمال و جنوب باشد. ايران از يك سو كوتاه ترين 
مسير زميني از سوي شرق به سمت اروپا و بالعكس بوده و 
از سوي ديگر، بهترين مسير دسترسي كشورهاي آسياي 
ميانه به آب هاي آزاد به شمار مي رود. بدون شك گسترش 
همكاري بين المللي ايران با ديگر كشورها در اين حوزه، در 

راستاي منافع ملي چين خواهد بود.
موقعيت جغرافيايي ايران، اهميت ويژه اي به اين كشور به 
لحاظ جابه جايي كاال و عبور خطوط لوله هاي نفت و گاز 
در اقتصاد جهاني بخشيده است. ايران با بهره گيري از اين 
مزيت مي تواند منافع بس��ياري را به دست آورد و جايگاه 
اقتصادي خود را در سطوح منطقه اي و جهاني ارتقا بخشد. 
اين مهم، مستلزم درك واقعيت ها، بهره گيري از فرصت ها 
و كسب آمادگي هاي الزم براي رقابت با رقباي منطقه اي 

و بين المللي است.
برخي معتقدند كه ابتكار راه ابريشم جديد به زودي خيلي 
از معادالت ترانزيت منطقه را تغيير خواهد داد و ايران بايد 
تالش كند كه به بهترين شكل و بطور هدفمند در اين طرح 
بزرگ فعال شود؛ چرا كه منفعالنه برخورد كردن ايران با 
اين طرح، باعث ايجاد كريدورهاي ترانزيتي موازي خواهد 
شد كه فرصت هاي ترانزيتي ايران را از بين خواهد برد. ايران 
مي تواند برخي از پروژه هاي ناتمام خودش مانند راه آهن 
شمال به جنوب را از طريق همكاري چين به اتمام برساند و 
چين هم از مزاياي اين راه براي انتقال و حمل كاالهايش به 

كشورهاي ديگر از اين مسير بهره مند شود.
با اين حال، به نظر مي رس��د برخي از اين كريدورهاي 
بين المللي با يكديگر در حال رقابت هستند و لذا ايران 
براي مقابله با طرح هاي مشابه امريكايي بايد مراقبت 
نمايد. جالب است كه در نقشه هاي اوليه اي كه از طرح 
يك كمربند-يك راه چين منتش��ر شد، ايران عماًل از 
موقعيتي برخوردار نبود و پاكستان به مراتب از جايگاه 
بهتري برخوردار بود. )سرمايه گذاري حدود ۶۲ ميليارد 
دالري چين در كريدور مش��ترك چين-پاكستان تا 
حدي گوياي اهميت ترانزيتي بندر گوادر پاكس��تان 
براي چين اس��ت.( بندر چابهار يك��ي از مراكز مهمي 
اس��ت كه ايران مي تواند از اين طرح براي توس��عه آن 

بهره برداري كند.
ايران با پيوستن به اين ابتكار، موقعيت جغرافيايي خود 
را به موقعي��ت ژئوپليتيكي تبديل خواهد كرد. ضمن 
آنكه حضور ايراني قدرتمند و باثبات در مسير راه ابريشم 
براي چين بسيار حائز اهميت است. از اين رو مقامات 
پكن ب��ه ايران به عنوان يك ش��ريك مي نگرند. چين 
بزرگ ترين ش��ريك تجاري ايران در سال ۲۰۱۸ بوده 
و ارزش تبادالت تجاري دو كشور به حدود ۳۵ ميليارد 
دالر رسيده است. ضمن آنكه ايران مي تواند نقش بسيار 
بارزي در حفظ ثبات منطقه پرتالطم منطقه خاورميانه 
ايفا كند كه ضرورت طرح اقتصادي راه ابريشم جديد 
اس��ت. نقش ايران در مبارزه با تروريسم و قاچاق مواد 

مخدر نيز بي بديل است.
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اقتصاد ايران و جنگ تجاري
جنگ تجاري امريكا و چين ع��الوه بر تأثيري 
كه بر افزايش قيمت كاالهاي نهايي دارد، ركود 
جهاني را به دنبال خواهد داش��ت. اقتصاد ايران 
در صورتي از دعواي اين دو قدرت اقتصادي به 
سالمت عبور مي كند كه توليدكنندگان بتوانند 
از فرصت پيش آمده به نفع خود استفاده كنند.

حامد پاك طينت، دبير مجمع فعاالن اقتصادي 
در گفت وگو با ايرناپ��الس، جنگ تجاري بين 
امريكا و چي��ن را يك پ��روژه بلندمدت و طرز 
تفكر جدي��د غرب در مواجهه ب��ا اقتصاد چين 
دانست و گفت: دعواي بين امريكا و چين را كه 
با عنوان جنگ تجاري مش��هور ش��ده و با روي 
كار آمدن ترامپ آغاز ش��ده، باي��د ايدئولوژي 
جديد گروه راس��ت گرا دانست و نبايد فكر كرد 
كه اي��ن يك پروژه كوتاه مدت اس��ت كه با يك 
مذاك��ره چندماهه، پايان مي پذي��رد. اين طرز 
تفكر جديدي اس��ت كه در غرب شكل گرفته و 
همان بحث هايي كه در امريكا درباره غلبه اقتصاد 
چين بر دنيا مطرح مي شود، در اروپا هم در حال 
تكرار است و بايد به عنوان يك پروژه بلندمدت 

به آن نگاه كرد.

   ديوار تعرفه، قيمت ها را باال مي كشد
وي جنگ تعرفه را اقدام اجرايي اين ايدئولوژي 
جديد دانست و ادامه داد: اولين اثر جنگ تعرفه 
بر اقتصاد دنيا، گراني در كشورهاي مقصد است. 
يعني اگر ش��ما شهروند امريكا باش��يد و ديوار 
تعرفه گمركي باال برود، از آنجايي كه بسياري از 
محصوالت چيني پشت ديوار تعرفه مي مانند، 
اجناس، گران تر مي شوند. از طرف ديگر، امريكا 
از توجيه اقتصادي اشتغال زايي استفاده و ادعا 
مي كند كه خود مي خواهد بس��ياري از كاالها 
را تولي��د كند. از آنجايي ك��ه هزينه نيروي كار 
در امريكا نس��بت به چين بس��يار باالتر است، 
قيمت تمام ش��ده در خ��ود امريكا ه��م باالتر 
م��ي رود. بنابراين اولين اثر اين سياس��ت براي 
مصرف كننده نهايي در كش��ورهايي كه ديوار 

تعرفه را باال مي برند، گراني است.

   بازار جهاني و جذب عرضه انبوه كاالي 
چيني 

از نظر اين كارش��ناس اقتصادي، ركود جهاني، 
دومي��ن تأثير اين جن��گ تجاري ب��ر اقتصاد 
دنياس��ت. وي در اي��ن مورد توضي��ح داد: بايد 
ببينيم كدام بازار ظرفيت جذب حجم عظيمي 
از كااله��اي توليد ش��ده در چي��ن را دارد كه 
پش��ت ديوار تعرفه اي امريكا و احتمااًل برخي از 
كشورهاي اروپايي در يك سال پيش رو مي ماند. 
اين سوال مهمي اس��ت. اين حجم از كاال كه از 
چين به امريكا وارد مي شده، در صورتي كه ديگر 
وارد نشود، بايد در بازارهاي ديگر جذب شود. اگر 
اين اتفاق نيفتد، با حجم انبوهي از عرضه مواجه 
خواهيم شد كه ظرفيت جذب آن وجود ندارد و 
با ركود مواجه مي شويم. در نتيجه، پيش بيني 
ركود جهاني، به هيچ عنوان كار سختي نيست. 
پيش بيني ها مي گويند بين ۱۲ تا ۱۸ ماه آينده 
دنيا با ركود جدي مواجه خواهد شد كه بخش 
فلزات به غير از فلزات گران بها به احتمال بسيار 

زياد تحت تأثير قرار خواهند گرفت.
پاك طينت درباره تأثير جنگ تجاري امريكا و 
چين بر اقتصاد ايران گفت: اين تأثير را مي توان 
از دو زاويه بررسي كرد؛ نخست اينكه چين تالش 
خواهد كرد بازارهاي جديدي پيدا كند كه ايران 
هم مسلمًا يكي از آنهاس��ت. با توجه به شرايط 
سياسي كشور و مس��ائل تحريمي و نحوه داد و 
ستدي كه با چين داريم، اين احتمال وجود دارد 
كه درهاي واردات كشور به روي كاالي چيني 
باز ش��ود و ايران، مقصد بخش��ي از عرضه انبوه 
كاالهاي چيني باشد؛ هر چند نسبت به امريكا 
ظرفيت جذب كمتري دارد. اگر ايران به عنوان 
يكي از بازارهاي هدف چين مد نظر باشد، توليد 
و اشتغال كش��ور، آن هم در شرايطي كه بخش 
عمده اي از فارغ التحصيالن دانشگاهي، جوياي 

كار هستند، تحت تأثير قرار خواهد گرفت.

   سنگر صادرات غيرنفتي را حفظ كنيم
وي با اشاره به محدوديت هاي فروش نفت و تأمين 
منابع ارزي كش��ور از صادرات غيرنفتي، دومين 
تأثير جنگ تجاري امريكا و چين را محدوديت 
در صادرات غيرنفتي كش��ور دانست و ادامه داد: 
در حال حاضر بخش قابل توجهي از منابع ارزي 
كشور از محل صادرات غيرنفتي به دست مي آيد، 
اما در ش��رايطي كه دنيا ب��ا عرضه كاالي چيني 
مواجه ش��ود، ما امكان فروش نخواهيم داشت و 
احتمااًل ۱۲ تا ۱۸ ماه آينده دوران س��ختي براي 
صادركنندگان ايراني خواهد بود. هم پيدا كردن 
مشتري هاي جديد در اين شرايط، بسيار دشوار 
است و هم حفظ مشتريان فعلي؛ چراكه چيني ها 
حمله خواهند كرد و كاالي خود را به دليل ركود، 
ارزان تر و احتماالً با قيمت شكني به فروش خواهند 
رس��اند، در نتيجه بازارهاي صادراتي ما را تحت 

تأثير قرار خواهند داد.

   توليدكنن�دگان نگذارند اقتصاد ايران 
تهديد شود

پاك طينت به توليدكنن��دگان توصيه كرد تا با 
تصميمات هوشمندانه، هزينه هاي جنگ تجاري 
امريكا و چين براي اقتصاد كش��ور را به حداقل 
برسانند. وي در ادامه گفت: با شرايطي كه براي 
نرخ ارز به وجود آم��ده، توليد در ايران به صرفه و 
صادرات، سودآور شده است. واردات بسياري از 
كاالهايي كه قباًل به دليل نرخ پايين ارز به راحتي 
به كشور وارد مي شد، ديگر به صرفه نيست و اين 
فرصت مناسبي براي توليدكنندگان است، ولي 
اگر هوش��مندانه عمل نكنند طي ۱۲ تا ۱۸ ماه 

آينده، دچار مشكل خواهند شد.

  ايران با پيوس�تن به اي�ن ابتكار، موقعيت 
جغرافيايي خود را ب�ه موقعيت ژئوپليتيكي 
تبديل خواهد كرد. ضمن آنكه حضور ايراني 
قدرتمند و باثبات در مسير راه ابريشم براي 
چين بس�يار حائز اهمي�ت اس�ت. از اين رو 
مقامات پكن به ايران به عنوان يك ش�ريك 
مي نگرند. چين بزرگ ترين ش�ريك تجاري 
ايران در س�ال ۲۰۱8 ب�وده و ارزش تبادالت 
تجاري دو كش�ور به حدود ۳۵ ميليارد دالر 
رسيده است. ضمن آنكه ايران مي تواند نقش 
بس�يار بارزي در حفظ ثبات منطقه پرتالطم 
منطقه خاورميان�ه ايفا كند كه ضرورت طرح 
اقتصادي راه ابريشم جديد است. نقش ايران 
در مبارزه با تروريسم و قاچاق مواد مخدر نيز 

بي بديل است.

برش
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نقطه ضعِف مكمِل مسكِن دولتي 

شرط اثر بخشي طرح اقدام ملي

گروه راه و شهرسازي| شهال روشني|
در اوايل هفته دولت، رييس جمهور در مراس��م آغاز 
س��اخت ۱۱۰ هزار واحد مسكوني روي اراضي دولت 
اعالم كرد كه تا انتهاي س��ال جاري عمليات اجرايي 
ساخت همه ۴۰۰ هزار واحد مسكوني طرح اقدام ملي 
با كنترل مستقيم دولت شروع  مي شود و تا پايان اين 
دولت، همه اين واحدها تكميل و به متقاضيان تحويل 
داده خواهد شد. خانه اولي ها و به خصوص آن دسته از 
زوج هايي كه در صندوق پس انداز مسكن يكم ثبت نام 
كرده اند، براي انتخاب اين واحدها در اولويت هستند. 
پيشنهادشده »خانه اولي« ها عالوه بر وام يكم، از محل 
»فروش اقساطي وام س��اخت« بتوانند قدرت خريد 
خود را براي دريافت اين واحدها افزايش دهند. اگر اين 
پيشنهاد به تصويب برسد، خانه اولي ها با افزايش دارايي 

خود مي توانند خود را مالك خانه بدانند.
به گفته كارشناسان حوزه مسكن، اتصال خانه اولي ها 
به طرح اقدام ملي مي تواند دو پيامد مثبت براي بخش 
عرضه و تقاضا داشته باش��د. از يك سو خانه اولي ها با 
افزايش دارايي خود صاحب خانه مي ش��وند و از سوي 
ديگر س��ازندگان مي توانند براي امالك ساخته شده 

خود مشتري دست به نقد داشته باشند.
اما در اي��ن ميان، برخ��ي از كارشناس��ان معتقدند، 
 پرداخت نرخ بهره بانكي و خريد اقساطي در حد و توان 
خانه اولي ها نيس��ت و همراه��ي دو عامل مهم طرح 
اقدام ملي يعني بانك ها و سازندگان به علت مشكالت 
اقتصادي، نبود تضمين و مشوق هاي واقعي سخت و 

داراي پيچيدگي هاي متعدد است.
علي نبيان، مديرعامل س��ازمان ملي زمين و مسكن 
با بيان اينكه نشس��ت هاي منس��جمي با انبوه سازان 
ورحيمي اناركي مديرعامل بانك مس��كن داشته ايم 
گفت: در اين نشست ها تمامي مشكالت و دغدغه هاي 

بخش خصوصي شنيده شد.
وي گفت: م��ا در خصوص طرح اق��دام ملي به نقاط 
مشتركي با بخش خصوصي رسيده ايم و تنها مشكل 
م��ا در خصوص اتصال خانه اولي ها به طرح اقدام ملي 
مس��اله پيش فروش است. متاسفانه اشكاالت زيادي 
در بخش قانون پيش فروش وجود دارد كه بايد قانون 

آن اصالح شود.

   نهادها به دولت زمين نمي دهند
در اين ميان، محمد عدالت خواه، كارشناس مسكن با 
بيان اينكه اين طرح در حد يك ش��عار است، گفت: از 
ابتداي س��ال جاري با وجود تالش هاي متعدد دولت 
نتوانسته اراضي خود را از دست سازمان ها و نهادهاي 
مختل��ف خارج كند. متأس��فانه س��ازمان ها با وجود 
استقبال خوب از اين طرح، حاضر به ارايه زمين هاي 

خود به دولت نبوده و نيستند.
وي گف��ت: ج��داي از اين مبحث بخ��ش عمده اي از 
زمين هاي تحويل داده ش��ده به دولت در مكان هاي 
نامطلوب اس��ت و به نظر مي رس��د بخش عمده اي از 
اين زمين ها قابليت بهره برداري به عنوان سكونتگاه 

را ندارند.
 عدالت خواه گفت: هيچ س��ازماني ب��دون قوه قهريه 
حاضر به واگذاري زمين هاي خود نيست. زمين هايي 
كه اغلب در مناطق گران قيمت واقع شده اند. در حال 
حاضر زمين هاي سازمان هاي دولتي بيشتر در مناطقي 
قرار دارد كه جزء مناطق متوسط به باال بوده و بخش 
اعظمي از آنها به عنوان پش��توانه مالي سازمان مزبور 

لحاظ مي شود.
اين كارش��ناس مس��كن گفت: به هر روي حتي اگر 
دولت بتواند اين زمين ها را به ساختمان هاي مسكوني 
تبديل كند، باز هم دس��ت خانه اولي ها از اين خانه ها 
كوتاه است، چرا كه هزينه س��اخت  و ساز اين امالك 
همخواني با دارايي خانه اولي ول��و با وام يكم يا حتي 

فروش اقساطي ندارد.
وي درنهايت گف��ت: اگرچه ميزان موفقيت اين طرح 
بسيار اندك است، اما مطمئنا مي تواند تا حدودي بخش 

ساخت وساز را وارد فاز عملياتي كند.

    راه ناهموار طرح اقدام ملي
در همين رابطه، عطا آيت اللهي، كارش��ناس مسكن 
با بي��ان اينك��ه ب��راي عملياتي ش��دن پيش فرض 

رييس جمهور دو مانع ب��زرگ وجود دارد، گفت: اين 
دو مانع شامل نبود تس��هيالت كافي براي دو بخش 
ساخت وس��از و خريد و همچنين كمبود زمين هاي 

باير است.
وي گفت: در ح��ال حاضر تمامي بانك ها به خصوص 
بانك مسكن با كمبود منابع مالي روبرو است و با توجه 
به گراني ساخت وساز سازندگان نيز نمي توانند وارد 
پروژه هاي جديد بدون وجود تسهيالت ارزنده شوند.

آيت اللهي گفت: مقررشده در اين طرح دولت كمك 
شاياني به توانمندسازي خانه اولي ها كند. از اين رو، 
بنا شده خانه اولي هاي متقاضي دريافت وام انفرادي 
از صندوق پس انداز مسكن يكم كه مشمول دريافت 
تس��هيالت ۸۰ ميليون توماني هستند، عالوه بر اين 
تسهيالت پس از انتقال وام ساخت ۹۰ ميليون توماني 
به تسهيالتي معادل ۱۷۰ ميليون تومان براي خريد 
مسكن دسترسي داشته باش��ند. در صورت تصويب 
اين طرح، وام زوج هاي خانه اولي 25۰ ميليون تومان 
خواهد شد. اين در حالي است كه خانه اولي ها به جز 
پرداخت تسهيالت سنگين بايد انتظارهاي متعددي 

براي دريافت واحدهاي خود داشته باشند.
وي گف��ت: به هرروي ب��ه نظر مي رس��د، در صورت 
تصويب افزايش تسهيالت و با در نظر گرفتن توانايي 
بازپرداخت تس��هيالت اخذ واحدهاي مس��كوني با 

قيمت هاي كنوني سنگين و پيچيده باشد.
اين كارش��ناس مس��كن با بيان اينكه ساخت  و ساز 
گران ، قيمت تمام شده ملك را گران تر مي كند، افزود: 
بدون ترديد قيمت نهايي با وجود حذف قيمت زمين 
براي خان��ه اولي ها كه اغلب ج��زو دهك هاي پايين 
جامعه هستند بسيار سنگين اس��ت و وام هاي خانه 
اولي به هيچ عنوان كفاف هزينه تمام شده را نمي دهد.

وي گفت: به هرحال، اجراي ط��رح اقدام ملي خيلي 
بهتر از نشستن و فرصت سوزي است. اما بدون ترديد 
پاس��خ دهي اين طرح آن چنان كه گفته مي ش��ود به 
دليل نبود تسهيالت كافي، عدم همكاري شركت هاي 

خصوصي و بانك ها گسترده نخواهد بود.

   افزايش شديد قيمت ساخت
در همين رابطه، شاهين افتخاري، كارشناس و مدير 
پروژه با بيان اينكه قيمت تمام ش��ده مسكن مربوط 
به قيمت زمين و س��اخت اس��ت، گف��ت: اگرچه در 
كالن ش��هرها قيمت زمين در برخي از مناطق باالي 

۶۰ درصد از هزينه كل اس��ت اما بايد توجه داش��ت 
در طي س��ال هاي اخير قيمت س��اخت نيز به شدت 

افزايش يافته است.
شاهين افتخاري اظهار كرد: در حال حاضر ساخت هر 
مترمربع از بناي مسكوني ۴ طبقه براي سازنده باالي 
يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان تمام مي ش��ود كه اين 
هزينه ه��ا براي ۷ طبقه باالي 2 ميلي��ون و 25۰ هزار 
تومان، براي مجتمع هاي مسكوني ۱۰ طبقه باالي 2 
ميلي��ون و 5۰۰ و براي ۱5 طبقه ها حدود ۳ ميليون و 
2۰ هزار تومان است. بخشي از اين هزينه شامل مرحله 
س��فيدكاري )خاك برداري - فونداس��يون، اسكلت، 
ديوارچين��ي و كاره��اي فلزي هم زم��ان و مدفون در 
ديوارچيني همانند نع��ل درگاه پنجره ها، وادار فلزي 
ديوارهاي جداكننده، قوطي كش��ي مدفون پنجره و 
فريم فلزي چهارچوب درها است.(، نازك كاري )كليه 
فعاليت هاي معماري بعد از ديوارچيني تا انتهاي نصب 
كابينت(، هزينه تأسيسات برقي )از شروع لوله كشي و 
داكت گذاري تا پاي��ان كامل نصب كليد و پريز، چراغ، 
آيفون، دتكتور ها و تابلوهاي برق است( هزينه تأسيسات 
مكانيكي )از ش��روع لوله كش��ي تا پاي��ان نصب لوازم 
بهداشتي همانند توالت ايراني، فرنگي و لوازم سرمايشي 
گرمايشي همانند كولر - اسپيلت - رادياتور - آبگرمكن 
است. هزينه نصب آسانسور نيز در اين بخش لحاظ شده 

است( و هزينه جواز ساخت و جانبي است.
وي گفت: مبلغ جواز ساخت و هزينه هاي جريمه ماده 
۱۰۰ به ارزش منطقه اي امالك، كاربري، عرض گذر 
بستگي دارد و الزم است از شهرداري استعالم شود، 
اما به صورت سرانگشتي اين اعداد در محدوده بافت 
فرسوده تهران ۷.5 درصد، در محدوده مركز شهر ۱5 
درصد و در بافت هاي مرغوب 25 درصد است. اين ارقام 

در مركز استان ها به ترتيب 5، ۱۰ و ۱5 درصد است.
اين مدي��ر پروژه ادام��ه داد: درصورتي كه كس��ي از 
وام ساخت اس��تفاده كند، هزينه تضمين وام و سود 
دوران مشاركت در ساخت نيز به هزينه هاي ساخت 

ساختمان نيز اضافه مي شود.
وي بابي��ان اينكه ارق��ام ذكرش��ده هزينه هاي ثابت 
هس��تند، گف��ت: اگر هزينه ج��واز و جانبي ش��امل 
انش��عابات، نظام مهندس��ي و بيمه را ب��ه ارقام فوق 
اضافه كنيد، س��اخت هر مترمربع از واحد مسكوني 
به رقم قابل توجهي مي رس��د.وي گفت: تمامي اين 
ارقام به صورت سرانگش��تي گفته ش��د ت��ا بگوييم 

واردكردن بخشي از س��ازندگان به پروژه اقدام ملي 
بدون واس��طه گري دولت موفق نخواهد بود چراكه 
بخش اعظمي از دارايي س��ازندگان به واس��طه عدم 
فروش ملك هاي نوس��از بلوكه ش��ده و دارايي نقدي 
آنها، نزديك به صفر است. اگرچه اين عده مي توانند 
به واسطه تواتر بخش��ي از مصالح مورد نياز خود را از 
توليدكنندگان تضمين كنند اما چون ديد ش��فاف و 
روشني به آينده اقتصاد كش��ور ندارند از اين مساله 

خودداري مي كنند.
وي بابي��ان اينكه به هرحال انتظ��ار دولت براي ورود 
بخش خصوصي بدون عرضه تس��هيالت قابل توجه 
انتظار توهمي است، اظهاركرد: دولت در دوران ركود 
سازندگان را به حال خود رها كرده و اين عده مجبور 
ش��دند ضررو زيان حاصل از ركود تورمي و نوسانات 
اقتصادي را از جيب خ��ود تقبل كنند بنابراين بطور 
حتم بدون كمك هاي تضمين شده از سوي نهادهاي 
مالي و بانكي اين عده وارد ميدان سنگين تر به مانند 

طرح اقدام ملي نخواهند شد.

   مسكن آبرومندانه توليد نمي شود
در همين رابطه، صباغ، كارش��ناس اقتصاد مس��كن 
بابيان اينكه دولت در طرح اقدام ملي به دو علت نبود 
تس��هيالت ارزنده بانكي و ثبات اقتص��ادي به دنبال 
ساخت مسكن باكيفيت و آبرومندانه نيست، گفت: از 
جمع بندي صحبت هاي شعارگونه مسووالن دولتي 
اين فهم حاصل مي ش��ود كه دولت با عملياتي كردن 
طرح اقدام ملي بدون در نظر گرفتن شرايط اقتصادي 
كشور تنها به دنبال جلب رضايت نمايندگان مجلس 
و پاك كردن صورت مساله شكاف ساخت وساز با بخش 
تقاضا به علت فرصت سوزي هاي مكرر است. چراكه 
دولت به خوبي مي داند صندوق ه��اي بانك ها مبالغ 
كافي براي ارايه تسهيالت ندارند و بدون تردد ماحصل 
اين طرح به واسطه واريز تسهيالت قطره اي در ادامه 
همان مسكن مهر است. مسكني كه به جاي كاهش 

مشكالت مسكني دولت، وبال گردنش شده است.
صباغ افزود: بر اساس آمارهاي مكتوب سهم مسكن 
از كل تسهيالت بانكي تنها ۱۰ درصد است دليل اين 
ميزان اندك را مي ت��وان در دو بخش عرضه و تقاضا 
جست وجو كرد. در بخش عرضه بانك ها به علت نبود 
منابع كافي، نبود اطمينان از بازگشت به موقع اقساط 
بانكي به علت چالش ها و حفره هاي متعدد در بانكداري 

اسالمي و عدم اطمينان از آينده اقتصادي كشور حاضر 
به ارايه وام ساخت نيستند. از سوي ديگر سازندگان نيز 
به علت نبود ثبات اقتصادي، تورم عمومي، نا اطميناني 
به بازار مس��كن و بازارهاي موازي، حاضر به ورود به 
بخش ساخت وس��از نيس��تند و ترغيب اين دو عامل 
ساخت با ش��عار يا قوه قهريه امكان پذير نيست مگر 
اينكه دولت به عنوان يك آهن رباي قوي اين براده ها 
را به واسطه ارايه تضامين حقيقي جذب پروژه كند. در 
حال حاضر نبود اين تضامين باعث شده هيچ شركت 
خصوصي جرات ورود به عرصه ساخت وساز را نداشته 
باش��د. بررسي ها نش��ان مي دهد عمده شركت هاي 
حاضر در طرح هاي مانند طرح تهرانس��ر كه استارت 
آن در هفته دولت با حضور رييس جمهور كليد خورد 
نهادهاي شبه دولتي و دولتي هستند و بخش خصوصي 
از فرصت استفاده كرده و به عنوان پيمانكار وارد گود 

شده است.
اين كارشناس مسكن بابيان اينكه بخش ديگر موفقيت 
اين طرح در دس��تان خانه اولي ها كه از آنها به عنوان 
مشتريان ثابت طرح اقدام ملي ياد مي شود است، گفت: 
مقررشده تسهيالت اين گروه از متقاضيان به واسطه 
همياري و همكاري بانك ها افزايش يابد. در حال حاضر 
قيمت تمام شده واحد 5۰ متري در جنوبي ترين نقطه 
تهران باالي 5۰۰ ميليون تومان اس��ت كه با دارايي 
خانه اولي همخواني ندارد. اگرچه در طرح اقدام ملي 
بخشي از هزينه هاي تمام شده مسكن به واسطه قيمت 
صفر زمين كسر خواهد شد اما نرخ تمام شده همچنان 

فاصله زيادي با دارايي خانه اولي ها دارد.
وي در پاس��خ به اين سوال كه پس راهكار برون رفت 
بازار مسكن از شرايط كنوني چيست گفت: تنها راهكار 
حل مشكالت مسكن اخذ ماليات از خانه هاي خالي 
اس��ت. در حال حاض��ر كوچه پس كوچه هاي تهران 
مملو از خانه هاي خالي اس��ت كه با اخذ ماليات هاي 
س��نگين، اين ام��الك از بخش س��رمايه اي وارد فاز 

مصرفي مي شوند.

   مردم واحدهاي كيلويي نمي خواهند
 در همين رابطه، پرويز كاكايي، كارشناس امور بانكي 
بابيان اينكه سنگ بزرگ نشانه نزدن است گفت: بطور 
حتم دولت در اجراي اين طرح با مشكالت زيادي روبرو 
است چراكه نياز بود دولت قبل از رسانه اي كردن اين 
طرح نشست هاي جامع و كاملي با بانك ها و بخش هاي 
خصوصي برگزار مي كرد و براي تمامي موانع راهكاري 

جمعي پيدا مي كرد.
 كاكايي گفت: به نظر مي رسد دولت خودسرانه و بدون 
حضور موثر بخش خصوصي وارد گود شود چراكه در 
حال حاضر آمار ها نشان از عدم حضور بخش خصوصي 

و بانك ها در اين طرح دارد.
اين كارش��ناس ام��ور بانكي بابيان اينكه متأس��فانه 
دولت ه��اي ما همچنان در گير و دار كميت هس��تند 
تأكيد كرد: زماني كه مقرر ش��د مسكن مهر ساخته 
شود تمامي كارشناسان آينده مبهم و تاريك آن را به 
دولت نهم و دهم تبيين كردند اما ازآنجايي كه دولت به 

دنبال اسم ورسم بود در مقابل همه هجمه ها ايستاد.
وي گفت: ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسكوني باكيفيت 
تا دو سال آينده يعني تا پايان حكمراني اين دولت كار 
سهل و ساده اي نيست چراكه هم اكنون فروش نفت 
و درآمد كشور در پايين ترين س��طح قرار دارد و ما با 
تورم ۴۰ درصدي روبرو هس��تيم و اگر دولت بخواهد 
دست درازي از صندوق ملي داشته باشد باعث سقوط 

مجدد ريال مي شود.
كاكايي تاكيد كرد: متأس��فانه  هم��ه دولت ها در گير 
و دار اعداد و ارقام هس��تند و هيچ كدام از آنها توجهي 
به كيفيت ندارند دولت بايد بداند س��اخت ۴۰۰ هزار 
واحد مس��كوني پروژه كوچكي نيست و تجربه نشان 
داده مس��ووالن ما در اجراي پروژه هاي كالن چندان 
موفق نبوده اند.وي درنهايت گفت: اميدوارم دولت با 
صبر و با همكاري و همياري بانك و بخش خصوصي 
اقدام به ساخت واحدهاي مسكوني هرچند كم كند 
تا شهروندان با واحدهاي كيلويي، بي كيفيت و بدون 
متقاضي روبرو نشوند. شهروندان ايراني اليق واحدهاي 
دست چين شده هستند چراكه در قبال اين واحدها 

سرمايه مادي و معنوي كالني مي پردازند.

زمان��ي مس��كن ب��ه عنوان 
س��رپناه ي��ا ب��راي برخي به 
صورت سرمايه اي مادام العمر 
محسوب مي ش��د و صاحب 
ملك برنام��ه اي براي فروش 
مل��ك خ��ود نداش��ت مگر 
شرايطي فوق العاده اضطراري 
مانند مهاجرت يا ش��رايطي 
مش��ابه. ولي كم ك��م با ورود 
سرمايه گذاران به بازار مسكن، 
مسكن مصرفي هم به كااليي سرمايه اي تبديل شد و 
مانند ديگر كاالها سال به س��ال به قيمت آن افزوده 
شد . چند س��ال اخير خصوصا سال گذشته قيمت ها 
بصورت فزاينده افزايش يافت و شرايط در مسيري قرار 
گرفت كه دولت ها به مقوله مسكن و ساخت واحدهاي 
مس��كوني بيش از پيش ورود كردند تا شايد بتوانند 
سهمي از جامعه نيازمند را در خانه دار شدن به سرانجام 
رسانند. اين برنامه ها به صورت طرح هاي مختلف در 
اقصي نقاط كشور با محوريت كالن شهرها اجرايي شد. 
اما آنچه در اين ميان از ورود دولت به س��اخت مسكن 
مد نظر است اين نكته است كه اقدام در اجراي برنامه 
با دو هدف اساسي يعني خانه دار شدن متقاضيان موثر 

مسكن مصرفي و نيز عاملي باز دارنده جهت افزايش 
قيمت ها باشد. متاسفانه در اجراي برنامه هاي دولتي 
براي خانه دار شدن شايد به صورت مقطعي در بازه زمان 
كوتاه اين بازدارندگي در جهش قيمت ها ديده ش��ده 
باشد ولي انباشت مسكن همچنان افزايش قيمت ها، 
خالي ماندن خانه هاي خالي و سهم يك سوم جوامع 
شهري بدون داشتن خانه ملكي همچنان وجود دارد 
و به نوعي ساخت خانه هاي دولتي تاكنون زمينه ساز 

فقر شهري شده است. 
برنامه اي كه اين بار از سوي دولت دوازدهم و وزارتخانه 
راه و شهرس��ازي ارايه شده و دولت عزمي جدي براي 
اجراي آن ظرف دو سال آينده دارد موسوم به اقدام ملي 
براي ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسكوني براي متقاضيان 

و با اولويت خانه اولي ها است. 
آنچه در اين ميان حائز اهميت است بعد از مكان هايي 
مناسب، قيمت تمام شده و نحوه در اختيار قرار دادن 
اين واحدها به متقاضيان است كه بتواند به عنوان عاملي 
تاثيرگذار و گره گشا در معيشت آنها باشد و باز پرداخت 
اقساط آن فشاري براي متقاضيان نباشد. موضوعي كه 
قرار است براي خانه اولي ها با اتصال به اين طرح كالن 

ملي انجام شود. 
موضوعي كه اگر قرار باش��د گرهي از بازار مسكن و به 

ويژه متقاضيان مصرفي و خانه اولي ها باز كند، بازگشت 
قيمت مسكن به قيمت هاي واقعي است. قيمت هايي 

كه بتواند خريد و فروش را تسهيل كند.
 اگر قرار باشد اين واحدها با قيمتي ارزانتر از قيمت هاي 
كنوني ديگ��ر امالك در اختي��ار قرار گي��رد نه تنها 
مسكني در بازار مس��كن ايجاد نمي شود بلكه دوباره 
همان قصه پر غصه مس��كن مهر و انباشت مسكن و 
ازدي��اد تراكم صورت مي گيرد و قيم��ت اين واحدها 
هم با جهش بعدي قيمت هاي در بازار مس��كن مانند 
قيمت واحدهاي مسكن مهر در شهرهاي جديد، چند 
برابر مي شود و براي متقاضيان در سال هاي آتي اما نه 
چندان دور همان قضية تكرار مي شود كه از خريد اين 
واحدها نات��وان خواهند ماند . بنابراين حال كه دولت 
عزم خود را براي خانه دار شدن خانه اولي ها جزم كرده 
اس��ت، ضرورت دارد براي جلوگيري از حباب سازي 
قيمت ها و س��ودجويي و دالل بازي و خريد و فروش 
اين واحدها برنامه هايي م��دون تدوين كند يا اينكه 
 خريد و فروش در اين واحدها را در بازه زماني مشخص 
محدود كند ي��ا اينكه اگر قرار اس��ت خريد و فروش 
مجاز باش��د خريدار آن خود دولت باش��د به عبارتي 
اي��ن واحدها براي آن دس��ته از مالكيني كه بنا به هر 
دليلي قصد فروش ي��ا تبديل واحده��اي در اختيار 

 خ��ود را دارن��د، مجدد ب��ه دولت برگردد و حس��ب 
اولويت بندي هاي تعريف ش��ده در اختيار متقاضي 
بعدي قرار گيرد تا از س��ود جويي ها و افزايش قيمت 
و دالل بازي جلوگيري ش��ود. اگر ط��رح اقدام ملي با 
شرايط اينچنيني اجرا شود و واحدهاي مسكوني مزبور 
در اختيار قرار گيرد حداقل نقطه مثبت آن جلوگيري 

از افزايش قيمت ها و حذف سودجويان و بهره برداران 
اين طرح است.

 الاقل براي متقاضيان مصرفي اين مسير افزايش قيمت 
و گراني ملك و خريد و فروش محدود مي شود و بخش 
قابل توجهي از جمعيت متقاضيان مصرفي تا سال ها 

صاحب مسكن ملكي با شرايط ويژه خواهند ماند .
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 استقبال از اتصال
وام يكم به مسكن دولتي

ايمان رفيعي |كارشناس ساخت وساز|
اهمال و غفلت دولت هاي يازدهم و دوازدهم در زمينه 
بازار مسكن را مي توان به عنوان يكي از بزرگ ترين 
نقطه ضعف ها و كوتاهي هايي دانست كه در حق نسل 
جوان كشور انجام شده است. طي شش سال گذشته 
با وجود بروز مش��كالت زياد و متنوع به ارث رسيده 
از دولت هاي قبل در بازار مسكن، اين بي توجهي ها 
موجب تش��ديد و بروز مش��كالت و نابساماني هاي 
بسيار شديد و عميقي در اين بازار شده است به نحوي 
كه امروز شاهديم صاحب خانه شدن از عهده بخش 
زيادي از نسل جوان جامعه خارج شده است. عالوه بر 
مشكالت موجود بر سر صاحب خانه شدن، مشكالت 
بس��ياري نيز در زمينه تهيه مسكن مناسب در بازار 
رهن و اج��اره نيز به وجود آمده اس��ت. بي اعتنايي 
دولت و مجلس به تمامي راهكارهاي ارايه ش��ده از 
سوي كارشناسان همچنين راه حل هاي آزموده شده 
توسط كشورهاي ديگر موجب شده بازار مسكن به 
يكي از بهترين عرصه ها براي جوالن س��ودجويان و 
دالالن تبديل شود. بخش مسكن به دليل اهميت 
قابل توجه اي كه در زمينه ايجاد اشتغال و همچنين 
س��هم حدود 2۰ درصدي از اقتصاد كشور دارد، در 
سايه اين بي تدبيري ها روزگار ناخوشي را پشت سر 
مي گذارد. از ابتداي دولت ه��اي يازدهم و دوازدهم 
با ديد منفي كه نس��بت به طرح مسكن مهر وجود 
داش��ت، بي مهري هاي زيادي نس��بت به اين پروژه 
ملي صورت گرفت و تا به امروز هم هنوز بخشي از اين 
پروژه ها منتظر تكميل و تحويل به متقاضيان است. 
عالوه بر اين كم لطفي ها، طرح هاي متعددي از قبيل 
مسكن اجتماعي، مسكن جوانان و... طي اين مدت 
براي خانه دار ش��دن مردم اعالم شد، اما هيچ كدام از 
آنها در عمل اجرايي نشد. همچنين ساير پيشنهادات 
و طرح هاي ادعايي در زمينه كنترل بازار كه در صورت 
اجرايي ش��دن مي توانست س��هم قابل توجهي در 
كاهش و تعديل نوسانات ايجاد شده در بازار مسكن 
داشته باشد، از قبيل اخذ ماليات از خانه هاي خالي، 
اخذ ماليات از عايدي مسكن و طرح هايي در زمينه 
تنظيم روابط موجر و مستاجر نيز هيچكدام در عمل 
اجرايي نشده است. با بررسي كارنامه ۶ ساله دولت در 
زمينه بازار مسكن نمي توان نقطه و نكته مثبتي كه 
موجب تحرك در اين بازار شده باشد را در عمل پيدا 
كرد. بخش خصوصي نيز در غياب نظارت و مديريت 
صحيح و يكپارچه نتوانس��ته است در اين سال ها به 
يك روند منظم و واحد در زمينه توليد و عرضه مسكن 
برسد. بايد توجه داشت كه تقصير و كوتاهي بخش 
خصوصي كمتر از دولت در زمينه بازار مسكن نيست 
زيرا بخش مس��كن به نوعي خصوصي ترين بخش 

اقتصاد به شمار مي رود. 
يكي از جديدتري��ن طرح هايي كه از طرف دولت در 
زمينه تهيه مسكن به تازگي اعالم و جديداً آغاز شده 
است، طرح ملي مسكن نام دارد. اين طرح كه اتفاقًا 
تش��ابه زيادي با طرح مغضوب مسكن مهر دارد، در 
عمل س��عي در حذف هزينه زمين در مرحله اول از 
بهاي تمام شده ملك را دارد. البته همان گونه كه اعالم 
شده قرار است بهاي زمين طي يك دوره ۱۰ ساله از 
متقاضيان دريافت شود. تفاوت قابل توجهي كه اجراي 
اين طرح در س��ال جاري با شروع طرح هاي مسكن 
مهر داش��ت هزينه س��اخت و توان مالي خريداران 
اس��ت. در زماني كه پروژه هاي مسكن مهر شروع به 
كار كرد وام پرداختي به متقاضي��ان از حدود ۱2 تا 
۱۸ ميليون تومان با س��ود ۴ تا ۱2درصد بود. در آن 
زمان هزينه س��اخت هر متر مربع واحد مس��كوني 
حدود ۴۰۰ هزار تومان برآورد مي شد كه با احتساب 
وام پرداختي، بين ۴۰ تا 5۰ درصد از هزينه ساخت 
يك واحد متوسط ۸۰ متر مربعي را پوشش مي داد. 
در حال حاضر مبلغ وام در نظر گرفته شده براي طرح 
 ملي مس��كن حدوداً ۷5 ميليون تومان با نرخ سود

 ۱۸ درصد در نظر گرفته ش��ده است. طبق فهرست 
بهاي س��ال ۹۷ هزينه س��اخت هر متر مربع بناي 
مس��كوني حدود ۳ ميليون تومان اعالم شده است. 
بنابراين براي ساخت يك واحد متوسط ۸۰ متر مربعي 
حدود 2۴۰ ميليون تومان سرمايه مورد نياز است كه 
وام اختصاص يافته حدود ۳۰ درصد از هزينه ساخت را 
در صورت پرداخت مي تواند پوشش دهد. نكته ديگري 
كه بايد به آن توجه داشت توان مالي خريداران براي 
تامين هزينه هاي س��اخت بنا و همچنين پرداخت 
اقساط و سود متعلق به آنها است كه با توجه به سطح 
درآمد عموم افراد جامعه به ويژه نسل جوان و متوسط 
و ضعيف و تحت پوشش نهادهاي حمايتي كه جامعه 
هدف اصلي اين پروژه هستند سخت به نظر مي رسد 
كه بتوانند از پس پرداخت اين هزينه ها برآيند. طرح 
اتصال متقاضيان وام صندوق يكم مسكن به اين طرح 
مي تواند عالوه بر كاهش فشار مالي بر بانك ها و دولت 
براي تامين اين مبالغ موجب افزايش س��هم آورده 
متقاضيان شود. البته اين طرح هنوز با تمام جزييات 
اطالع رساني نشده است و هزينه هاي دقيق پرداختي 
از سوي متقاضيان مختلف براي بهاي زمين و قيمت 
تمام شده ساختمان و ساير هزينه هاي جانبي از قبيل 
آماده سازي تامين زيرساخت ها و غيره نيز مشخص 
نشده است. اما با توجه به شرايط فعلي اقتصاد كشور 
و س��ابقه عملكرد دولت طي شش سال گذشته به 
س��ختي مي توان متقاعد ش��د كه اين طرح بتواند 
بطور كامل اجرايي شده و سرنوشتي متفاوت از ساير 
طرح هاي مسكن اعالمي و افتتاح شده قبلي توسط 
دولت پيدا كند. در حال حاضر توان مالي خريداران در 
 سايه تورم بيش از ۴۰ درصدي و سبد معيشت باالي 
۷ميليون توماني به شدت پايين آمده و نفس متقاضيان 
را گرفته است. شايد سرنخ يكي از مهم ترين داليلي 
كه اين طرح هاي مختلف به سرانجام نمي رسد را در 
همين ناتواني مالي بتوان يافت. با اين حال، مي توان 
اميدوار بود كه طي دو س��ال پي��ش رو كه انتخابات 
مجلس و رياست جمهوري در پيش است، نمايندگان 
مردم و دولت با اجراي بخشي از طرح ها و وعده هاي بر 
زمين مانده سال هاي گذشته بتوانند تغييري هرچند 

كوچك در آشفته بازار مسكن به وجود بياورند. 

محمدعلي مهري
كارشناس ارشد 

شهرسازي

  اگرچه در كالن شهرها قيمت زمين در برخي از مناطق باالي ۶۰ درصد از هزينه كل است اما بايد توجه داشت طي سال هاي اخير قيمت ساخت نيز به شدت 
افزايش يافته است. از اين رو، واردكردن بخش�ي از سازندگان به پروژه اقدام ملي بدون واسطه گري دولت موفق نخواهد بود چراكه بخش اعظمي از دارايي 
سازندگان به واسطه عدم فروش ملك هاي نوساز بلوكه شده و دارايي نقدي آنها، نزديك به صفر است. اگرچه اين عده مي توانند به واسطه تواتر بخشي از مصالح 

مورد نياز خود را از توليدكنندگان تضمين كنند اما چون ديد شفاف و روشني به آينده اقتصاد كشور ندارند از اين مساله خودداري مي كنند
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سرعت يك گيگابيتي و تهديدات محيط زيستي با نسل پنجم شبكه هاي اينترنتي

5G با خوب و بدش در راه است
گروه دانش و فن   

فناوري 5G يا همان نسل پنجم شبكه هاي اينترنتي 
دروازه جديدي از سرعت اينترنت را به سوي كاربران باز 
مي كند كه حتي تا يك گيگابيت بر ثانيه هم تخمين زده 
شده، اما به نظر مي رسد اين فناوري هم چندان خالي 
از عيب نيس��ت و خطرات و تهديداتي براي سالمتي 
انسان، حيوان و محيط زيست ايجاد مي كند كه برخي 
از دانشمندان و محققان را بر آن داشته كه درخواست 
تجديد نظر در توس��عه اين فناوري يا اصالح برخي از 

فناوري هاي به كاررفته در آن را داشته باشند.
در وب س��ايت تك رادار در توضيح 5G آمده است كه 
شبكه هاي 5G، نسل بعدي اتصال به اينترنت موبايل 
هستند كه س��رعت و اتصاالت قابل اطمينان تري را 
در تلفن هاي هوش��مند و ساير دس��تگاه ها نسبت به 
گذشته ارايه مي دهند، درواقع سرعت متوسط دانلود 
با اس��تفاده از اين فناوري، در حدود يك گيگابيت بر 
ثانيه است كه به زودي سرعتي معمول تلقي مي شود. 
شبكه هاي 5G، به رشد فزاينده فناوري اينترنت اشياء، 
فراهم كردن زيرس��اخت هاي الزم ب��راي جابه جايي 
عظي��م داده براي ايج��اد يك باهوش ت��ر و متصل تر 
كمك مي كنند. شبكه هاي 5G همين حاال هم ظاهر 
شده اند و پيش بيني مي شود تا سال 2020 در سراسر 
جهان راه اندازي ش��وند و در كنار فناوري هاي 3G و 
4G مشغول به كار شوند تا اتصاالت سريع تري را ارايه 
دهند. سرعت 5G بين مكان ها، كشورها، شركت هاي 
مخابراتي و دس��تگاه ها متفاوت خواهد بود، اما در كل 
ميانگين سرعت اينترنت مورد انتظار شما بايد بسيار 
بيش��تر از آنچه كه در ح��ال حاض��ر در 4G دريافت 

مي كنيد باشد.
گزارش پي سي مگ درباره 5G مي گويد كه اين فناوري، 
س��رمايه گذاري عظيمي براي يك دهه آينده است و 
چندسن سال پس از راه اندازي اوليه است كه ما شاهد 
تغييرات عمده اي خواهيم بود. فناوري 5G سه جنبه 
جديد را در دنياي اينترنت به ارمغان مي آورد: سرعت 
بيش��تر )براي انتقال اطالعات بيش��تر(، تأخير كمتر 
)براي پاس��خگوتر بودن( و امكان اتصال دستگاه هاي 
بيشتر به طور همزمان )براي سنسورها و دستگاه هاي 
هوش��مند(. همانطور كه درباره اينترنت نس��ل چهار 
يا 4G همچنين روندي طي ش��د. اولين تلفن هايي 
كه از فناوري 4G بهره مي بردند، در س��ال 2010 در 
امريكا ظاهر ش��دند اما برنامه هايي كه از 4G استفاده 
مي كردند و دنياي ما را تغيير دادند، چند سال پس از 
آن ايجاد شدند. اسنپ چت در س��ال 2012 و اوبر در 
سال 2013 رواج يافت. تماس هاي ويديويي از طريق 
شبكه هاي LTE نيز در سال 2013 در امريكا گسترده 

ش��د. با اين روند، اگرچه همين حاال هم ممكن است 
اندكي از 5G بهره اي داشته باشيم، اما اپليكيشن هايي 
كه از اين فناوري اس��تفاده مي كنند، زودتر از 2021 
ظه��ور نخواهند كرد و تا پيش از آن، ش��ايد همه چيز 
به تكنولوژي بي س��يم گيج كننده اي براي كاربران و 

مصرف كنندگان محدود شود. 
از طرفي، توسعه شبكه نس��ل پنجم اينترنت 5G در 
طول چند سال اخير يكي از مواردي است كه موجب 
شده است ميان شركت ها و اپراتورهاي مخابراتي رقابت 
تنگاتنگي ايجاد شود و كشورهاي بسياري نيز درصدد 
برقراري و راه اندازي ش��بكه اينترنت پرسرعت 5G و 
فراهم كردن زيرس��اخت هاي الزم براي آن باشند. اما 
يكي از مسائلي كه همواره مورد بحث و بررسي از سوي 
شبكه نسل پنجم اينترنت 5G قرار گرفته، امنيت اين 
نسل جديد از ش��بكه اينترنتي است كه آيا واقعا براي 
سالمت انسان، حيوانات و محيط زيست بي خطر است 
يا خير و در گزارش ايس��نا به آن پرداخته شده است. 
در طول يك سال اخير گزارش هاي متعددي از سوي 
جامعه بين المللي و دانشمندان فعال در حوزه فناوري 
منتشر شده كه با تش��ريح دقيق جزييات، به بررسي 
معايب و مضرات راه اندازي نسل پنجم اينترنت همراه 
پرداخته اند. دانشمندان با انتشار اين گزارش ها از تمامي 
دولت هاي جهان درخواست و تقاضا كرده اند كه هرچه 
س��ريع تر اقدامات الزم به منظور جلوگيري از توسعه 
شبكه نسل پنجم اينترنت همراه 5G انجام دهند چراكه 
اين ش��بكه مخابراتي و اينترنتي خطرات و تهديدات 
جدي براي سالمتي ش��هروندان كشورهاي مختلف 
ايجاد خواهد كرد. در اين گزارش آنها خاطرنشان كرده  
بودند كه تكنولوژي 5G از بخش��ي از طيف راديويي 
به نام امواج ميلي متري استفاده مي كند كه اين امواج 
ويژگي هاي منحصربه فردي دارند و يكي از آنها فركانس 
باالي آنهاست. اين امواج به منظور انتقال اطالعات با 
حجم باال و سرعتي بسيار زياد، بايد فركانس بااليي نيز 
داشته باشند. اما اين در حالي است كه اين نوع از امواج 
يكپارچگي خود را در فاصله هاي طوالني از دست داده 

و از اجسام جامد به خوبي عبور نمي كنند.
به همين خاط��ر براي جبران برد كوت��اه و طول موج 
پايين اين امواج ميلي متري، روي تمامي دستگاه هاي 
الكترونيك��ي و ابزارهاي موردنظر حت��ي چراغ هاي 
راهنمايي و رانندگي و چراغ هاي خياباني نيز بايد هزاران 
برج كوچك مخابراتي نصب شود تا در انتقال و جابه جايي 
اين امواج تداخلي ايجاد نشود. تعداد زياد اين برج هاي 
كوچك مخابراتي در سطح شهر است كه موجب نگراني 
دانش��مندان فعال در حوزه فناوري، پزشكي و محيط 
زيست شده و سبب ش��ده كه دولت ها و شركت هاي 

 مخابراتي در توس��عه اين فناوري ب��ه ترديد بيفتند.
از خط��رات و تهديداتي كه اين امواج براي س��المتي 
انسان، حيوان و محيط زيست ايجاد مي كند، مي توان 
به افزايش رشد و تكثير سلولي، افزايش احتمال ابتال به 
سرطان، اختالالت ژنتيكي، تغييرات منفي در سيستم 
توليدمثل، اختالل در يادگيري و مش��كالت ذهني، 
اختالالت عصبي و مغ��زي و تاثيرات منفي بر محيط 

زيست اشاره كرد. 
در اين گزارش جامع بالغ بر 1۸0 نفر از دانش��مندان از 
بيش از 3۵ كش��ور جهان اين اطالعات را تاييد كرده و 
230 نفر از دانشمندان و محققان ارشد تحقيقاتي در 
بهترين دانش��گاه هاي جهان نيز از جامعه بين المللي 
درخواست كرده اند كه در توسعه اين فناوري تجديدنظر 
كرده و در صورت لزوم، برخي از فناوري هاي به كاررفته 
در آن را تغيير داده يا اصالح كنند. اما اخبار و گزارش هاي 
منتشرشده بعد از آن نش��ان داد كه طبق بررسي هاي 
صورت گرفته، لزومي براي توقف توسعه شبكه اينترنت 
5G وج��ود ندارد، چراكه ظاهرا تهديد و آس��يب هاي 
شبكه 5G براي سالمت انسان، حيوانات و محيط زيست 
ميزان چندان قابل توجهي نيست و به عقيده بسياري 

از كارشناسان و دانشمندان، در بسياري مواقع و شرايط 
خطر آن از بس��ياري ديگر از مواد سرطان زاي ديگري 
كه در زندگي روزانه شهروندان وجود دارد، كمتر است. 
آنها بر اين باورند كه استنشاق گازهاي آالينده و سمي 
همچون كربن دي اكسيد، اوزون، نيتروژن دي اكسيد، 
سيگار و بسياري از غذاها و خوراكي هاي فرآوري شده 
و تراريخته بس��يار خطرناك تر از ق��رار گرفتن در برابر 

فركانس و امواج شبكه اينترنت 5G خواهد بود. 
طبق گزارش وب سايت سي نت، اين در حالي است كه 
برخي ديگر از منتقدان و كارشناس��ان فعال در حوزه 
فناوري معتقدند كه توسعه شبكه اينترنت 5G خطرات 
و آسيب هاي جدي و خطرناكي را براي سالمتي انسان 
و همچنين محيط زيست به دنبال دارد اما دولت هاي 
مختلف و شركت هاي مخابراتي فعال در اين حوزه به 
علت سودآوري بسيار بااليي كه توسعه فناوري مذكور 
و به تبع آن ساير فناوري هاي مربوطه همچون صنعت 
خودروهاي خودران و هوشمند و خانه هوشمند براي 
آنه��ا به ارمغان مي آورد، س��كوت كرده و با توس��عه و 

راه اندازي آن مخالفت نمي كنند.
از آنجا كه اخبار نس��ل پنجم اينترنت در گوشه و كنار 

جهان منتش��ر شده و كاربران بس��ياري نيز در انتظار 
اجراي آن هس��تند، كش��ورهاي زي��ادي با همكاري 
بزرگ ترين اپراتورهاي اينترنت و غول هاي تكنولوژي 
در جهان درصدد برقراري اين نسل جديد از اينترنتند. 
اوايل سال 2012 ميالدي بود كه اتحاديه بين المللي 
مخابرات )ITU( تحت نظر س��ازمان ملل برنامه اي را 
 )IMT( براي توسعه تيم ارتباطات بين المللي موبايلي
براي افق 2020 و فراي آن آغاز كرد. در نتيجه رس��ما 
يك مس��ابقه جهاني براي تعيين نس��ل پنجم شبكه 
موبايل شروع شد و از آن پس، شاهد رقابت تنگاتنگي 
ميان اپراتورهاي اينترنت و تلفن همراه در سراسر جهان 
هستيم كه هر يك به دنبال برقراري و راه اندازي نسل 
جديد و پرس��رعت اينترنت نسل پنجم در كشورهاي 
مختلفي همچ��ون كره جنوبي، ژاپ��ن، چين، اياالت 
متحده امريكا، اس��تراليا و غيره هستند و از توانايي ها 
و برنامه ه��اي خود در اين زمين��ه رونمايي مي كنند. 
همچنين در حال حاضر اپراتورها و غول هاي تكنولوژي 
بسياري در جهان وجود دارند كه همگي به دنبال عرضه 
نخستين سرويس اينترنت با بهره گيري از فناوري نسل 

پنجم اينترنت 5G هستند.
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وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه شاهد تجارت 
چند صد ميلياردي در حوزه فروش فيلترشكن و وي پي ان 
هستيم گفت كه مشخص است پشت اين مافيا چيست 
اما برخوردي با اين تجارت نمي ش��ود. به گزارش ايس��نا، 
محمدجواد آذري جهرمي در جلسه علني بعدازظهر روز 
گذشته مجلس و در جريان پاسخ به سوال نماينده مشهد 
درباره علت ع��دم وظايف قانوني وزارت ارتباطات در احراز 
هويت افراد در اينترنت، س��اماندهي فيلترشكن ها و قطع 
سيم كارت هاي مجعول گفت: »اين كه سوال مي كنند چرا 
وزارت ارتباطات فيلترشكن ها را نمي بندد، اين كار وظيفه 
ما نيست. فرض كنيد فردا صبح بيدار شويد و ببينيد همه 
فيلترشكن ها از دسترس خارج شده اند و در اين صورت استاد 
دانشگاهي كه به دنبال مطالب علمي مي گردد، تاجري كه 
مي خواهد تحريم ها را دور بزند و حساب بانكي اش را متصل 
كند و توس��عه دهندگان نرم افزار به مشكل برمي خورند. 
نمي شود سطح دسترسي دانش��جو و خبرنگار و استاد و 
تاجر با سطح دسترسي يك كودك ۸ و ۹ ساله برابر باشد. 
اين هم سطحي انجام نمي ش��ود.« وي ادامه داد: »در حال 
حاضر فيلترشكن به راحتي فروخته مي شود، برخوردي با 
اين تجارت نمي شود و پشتش هم معلوم است چه كسي 
است. مگر نمي شود پشت اين مافيا را درآورد؟ مي گويند 
قانون نداريم كه فيلترش��كن فروشي جرم است. ما شاهد 
تجارت چند صد ميلياردي در اين حوزه هستيم. مي گويند 

وزارت ارتباطات فيلترشكن ها را ببندد و اگر زندگي مردم 
مختل شد خودش هم جواب دهد. ما به صيانت از اخالق 
اعتقاد داريم. ولي حل مشكل راه حل دارد و نمي شود بدون 
داشتن ابزار مورد نياز كاري را انجام دهيم.« آذري جهرمي در 
بخش ديگري از اظهاراتش اضافه كرد: »در دو سال گذشته با 
همكاري و برنامه فشرده مركز ملي فضاي مجازي، اپراتورها، 
وزارت ارتباطات و سازمان ثبت احوال بيش از 1۷ ميليون 
س��يم كارت فاقد هويت يا مخدوش از ش��بكه خارج شده 
است. اتباع بيگانه در زمان ورود به كشور با پاسپورت خود 
امكان خريد دارند كه بعضا از مدارك هويتي اينها استفاده 
مي شود. راه حل اتصال بانك اطالعاتي ناجا به سيستم هويتي 
اپراتورهاست كه بايد در دولت الكترونيك رخ دهد. به همين 
منظور ناجا سيس��تم را متصل كرد اما به دليل مالحظات 

طراحي شبكه بانك آفالين با 2۴ ساعت تاخير ارايه شد.«

روايت وزير ارتباطات از تجارت  فروش فيلترشكن
تفاوت رمزارز با رمز ارزش، چالش هاي ساختاري و ابهامات 
حقوقي، جنبه هاي مثبت و منفي و رويكردهاي مختلف 
حوزه كسب وكار با ارزهاي ديجيتال، از جمله موضوعات 
بحث و گفت وگو ميان كارشناسان، كنشگران و صاحبنظران 
در نشست »رمزارزش در ايران: خيلي دور، خيلي نزديك« 
بود. به گزارش ايسنا، چهارمين نشست كافه  ديجيتال با 
موضوع »رمزارزش در اي��ران: خيلي دور، خيلي نزديك« 
برگزار شد. رضا محمدي -مديرعامل يك شركت  در حوزه 
فناوري هاي هوش��مند مالي- در ابتداي اين نشست كه 
در دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار شد، به تبيين 
تفاوت ميان رمزارز و رمزارزش پرداخت و گفت: »رمزارزش 
ماهيتي چتري و مفهومي فراتر از رمزارز است. رمزارزش 
بازنمايي ديجيتال از دارايي هاس��ت كه با توكنايز كردن 
دارايي و فعال ش��دن دارايي ه��اي منجمد، فضايي جهت 
سرمايه گذاري هاي خرد در كشور ايجاد مي كند. استفاده 
از رمزارزش به عنوان  ابزارهاي مالي موجب كاهش بحران 
خلق پول و جلوگيري از ورود مردم به چرخه معيوب خريد 
دالر مي شود. در ادامه رضا قرباني -فعال حوزه شبكه هاي 
پرداخت- هم در پاسخ به اين پرسش كه »متولي رمزارزش 
در ايران كدام نهاد است؟« تصريح كرد: »موضوع رمزارزش  
فراتر از بانك مركزي و يك نهاد خاص اس��ت، خيلي نبايد 
به دنبال اختالف نظرهاي بانك مركزي و سازمان فناوري 
اطالعات در بحث رمزارزها باش��يم و بحث ما فراتر از بانك 

مركزي و دولت است.« وي با اش��اره به مقاومت هايي كه 
در برابر رمزارز صورت مي گيرد، محدود كردن بيت كوين 
و رمزارزها را ظلم به اقتصاد كشور خواند و گفت: »ما نبايد 
بيت كوين را با اين توجيه كه نوسان دارد زيرسوال ببريم و 
آن را محدود به استخراج يا ماينينگ كنيم، درحالي كه اين 
بحث بي ارزش ترين موضوع رمزارزش است.« جواد جاويدنيا 
-معاون فضاي مجازي دادستان كل كشور- هم در پاسخ به 
اين سوال كه چقدر در نهادي مانند دادستاني تفكر ديجيتال 
وجود دارد ابراز كرد: »تحول ديجيتال در بسترهاي حقوقي 
بس��يار اهميت دارد و ما در فضاي كسب وكار ديجيتال به 
مراتب بيشتر از توليدات سنتي در بخش مجوزها با مشكل 
مواجه هس��تيم. درباره رمزارزها جلسات مختلفي برگزار 
شده است تا انتقال اطالعات ميان ما و بخش هاي مربوطه 
اتفاق بيفتد.« به گفت��ه او درباره رمزارزها پيش نويس��ي 

تهيه شد و كس��ب  وكارها شروع به  كار كردند، درحالي كه 
انتشار اين پيش  نويس با قانون تفاوت دارد. بنابراين زمينه 
ثبات كسب وكارهاي آنالين بحث حقوقي است و آشنايي 
تصميم گيران با اين حوزه مي تواند سازنده باشد. وي در ادامه 
افزود: »آنچه درباره رمزارزها براي دستگاه قضايي اهميت 
دارد، اين است كه اگر نمي توانيم آن را از چرخه تمايل مردم 
حذف كنيم، دست كم با يك سري مشوق ها زمينه احراز 
هويت براي دستگاه قضايي و سيستم امنيتي كشور فراهم 
بشود. بسياري از كشورها اين كار را انجام داده اند و برخي ها، 
خريد و فروش رمزارزها را در صرافي ها مجاز دانس��ته اند و 
برخي هم با دادن وام، ش��هروندان را تشويق مي كنند كه 

رمزارز خود را ثبت و ضبط كنند.«
در ادامه ميثم حامدي -مدير گروه بازارها و ابزارهاي مالي 
سازمان بورس و اوراق بهادار- گفت: »به دليل اينكه نهادهاي 
حاكميتي محصولي در اين حوزه ندارند، آن را علي السويه 
مي دانند. سازمان بورس به عنوان متولي اوراق بهادار سعي 
كرده آگاهي از موض��وع رمزارزها را افزايش بدهد. ماهيت 
رمزارزها بايد بيش از اينها شناسايي بشود. در هر حال در اين 
خصوص مقاومت هايي مي شود كه ما هم نمي توانيم به آن 
بي توجه باشيم و وقتي بانك مركزي در اين بخش عقبگرد 
دارد، چه بايد كرد؟« حامدي از ش��ركت هاي فعال در اين 
حوزه هم درخواست كرد كه كارشان را شروع بكنند و البته 

توصيه كرد از مقياس كوچك استارت بزنند.

متولي رمزارزش در ايران كدام نهاد است

رك��ورد واردات تجاري تلفن همراه در 1۷ ماه گذش��ته با 
واردات حدود ۹00 هزار دس��تگاه شكسته شد و افزايش 
عرضه تلفن همراه در ماه اخير، كاهش قيمت تلفن همراه را 
نيز در پي داشت. سامانه اطالع رساني طرح ثبت و رجيستري 
گوش��ي هاي تلفن همراه )همتا( از شكسته شدن ركورد 
واردات تجاري تلفن همراه در 1۷ ماه گذشته و نيز تامين 
بخش عمده نياز بازار از طريق واردات تجاري خبر داد. اين 
سامانه اعالم كرد: پس از ضابطه مند شدن واردات مسافري 
و اتصال سامانه گمرك به پليس گذرنامه ناجا، در ماه هاي 
خرداد و تير به ترتيب حدود 3۵0 هزار و ۵30 هزار دستگاه 
تلفن همراه به صورت تجاري وارد كشور شد. با تالش مضاعف 
شركت هاي واردكننده و همچنين اقدامات تسهيل گرانه 
دولت جهت اعطاي مجوز و افزايش چند برابري شركت هاي 
واردكننده مجاز، ميزان واردات تجاري تلفن همراه توسط ۶۶ 
شركت واردكننده در ماه مرداد با رشد چشمگيري مواجه 
شد و به حدود ۹00 هزار دستگاه رسيد كه از ابتداي سال ۹۷ 
تاكنون بي سابقه بوده است. در حال حاضر شركت هايي كه 
داراي كارت بازرگاني باشند، صرفاً با تاييديه سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان مبني بر توانمندي ارايه 
خدمات پس از فروش، قادر به ثبت سفارش و واردات تلفن 
همراه هستند و شرايط براي ورود تمامي افراد عالقه مند به 
اين حوزه فراهم است. همتا اعالم كرد كه با اتصال سامانه 

گمرك به ناجا، رويه ثبت مسافري صرفا محدود به مسافران 
حقيقي شده و در اين ش��رايط همان گونه كه پيش بيني 
مي شد ش��ركت هاي واردكننده توانستند در يك فضاي 
كامال رقابتي س��هم خود را از تامين نياز بازار احياء كنند. 
در حال حاضر بخش عمده  نياز بازار تلفن همراه از طريق 
گوشي هاي ش��ركتي كه همگي داراي گارانتي و خدمات 
پس از فروش معتب��ر و اصيل بوده و به صورت تجاري وارد 
كشور شده اند، تامين مي شود. به عالوه افزايش عرضه تلفن 
همراه در ماه اخير، كاهش محسوس قيمت گوشي موبايل 
را نيز در پي داشته است. با توجه به روند صعودي آمار ثبت 
سفارش تلفن همراه در 3 ماه گذشته و همچنين عزم جدي 
شركت هاي واردكننده جهت تامين كامل نياز بازار تلفن 
همراه، پيش بيني مي ش��ود روند افزايشي واردات تجاري 
تلفن همراه در ماه ه��اي پيش رو تا تامين كامل بازار ادامه 
يابد. اين سامانه با رصد بازار و مراجعه به آمار واردات در فصل 
پاييز س��ال ۹۷ نيز از افزايش 2۷۵ درصدي ثبت سفارش 
گوشي تلفن همراه خبر داد. همچنين طبق اعالم انجمن 
واردكنندگان تلفن همراه در ابتداي طرح رجيستري تعداد 
ش��ركت هاي داراي مجوز واردات تلفن همراه كمتر از 20 
شركت بود كه طي ماه هاي اخير با اجراي موفقيت آميز اين 
طرح، تعداد شركت هاي رسمي وارد كننده تلفن همراه به 

بيش از 11۷ شركت رسيده است.

ركورد واردات تلفن همراه شكست
امضاي الكترونيكي يكي از روش ه��اي حذف كاغذ در 
فرآيندهاي اداري است كه در راستاي دولت الكترونيكي 
انجام مي ش��ود و به نظر مي رس��د اكنون راه خود را در 
دستگاه ها و سازمان هاي وابس��ته به وزارت ارتباطات و 

فناوري اطالعات باز كرده است.
به گزارش ايسنا، دولت الكترونيكي فرصتي را در اختيار 
دولت ها قرار مي دهد تا نه تنها اطالعات و خدمات خود را 
شفاف  تر سازند بلكه آنها را سريع تر، آسان تر و كم هزينه  تر 
در اختيار شهروندان قرار دهند. توسعه دولت الكترونيكي 
نيازمند آن است كه هر يك از وزارتخانه ها و سازمان هاي 
مرتبط با مردم خدمات خود را در مراحل اطالع  رساني، 
درخواست خدمت، توليد خدمت و ارايه خدمت تا جاي 
ممكن الكترونيكي و شفاف سازند. يكي از روش ها براي 
محقق كردن دولت الكترونيك��ي، حذف كاغذبازي در 
جهت تسهيل كارهاي اداري است و امضاي الكترونيكي 
را هم مي توان يكي از اين ملزومات موضوع دانست. امضاي 
الكترونيكي عبارت است از هر نوع عالمت كه به صورت 
الكترونيك ايجاد شده و ممكن است يك عالمت، رمز، 
كلمه، ع��دد، يك نام تايپ ش��ده، تصوير ديجيتال يك 
امضاي دست نويس، يا هر نشان الكترونيك اثبات هويت 
باش��د كه به طريق منطقي به داده پيام متصل ش��ده و 
براي شناسايي امضاكننده داده پيام مورد استفاده قرار 

مي گيرد. اين نوع امضا همانند امضاي دست نويس داراي 
آثار حقوقي احراز هويت امضاكننده سند و التزام وي به 
مندرجات آن است. در ايران بحث امضاي الكترونيك و 
شرايط آن ابتدا در قانون تجارت الكترونيك )مصوب سال 
13۸2( مورد توجه قرار گرفت. در اين قانون در توضيح 
 )Electronic Signature( امض��اي الكترونيك��ي
آمده است: »هر نوع عالمت منضم شده يا به نحو منطقي 
متصل ش��ده به »داده پيام« اس��ت كه براي شناسايي 
امضاء كننده »داده پيام« مورد استفاده قرار مي گيرد.« 
همچنين در ماده ۷ اين قانون نوشته شده »هرگاه قانون، 
وجود امض��اء را الزم بداند امض��اي الكترونيكي مكفي 
است.« اگرچه با گذشت س��ال ها از تصويب اين قانون، 
هنوز مقاومت هايي براي استفاده از امضاي الكترونيكي 

وجود دارد، اما چندي پيش امير ناظمي - رييس سازمان 
فناوري اطالعات-  اعالم كرد: »رسمي با امضاي ديجيتال 
را از رضا باقري اصل دريافت كردم. گويا دبيرخانه ما هم 
تعجب كرده بوده ولي نهايتا نامه دريافت شد، اما برخي 
سازمان ها نپذيرفته اند. از ماه پيش هم نامه هاي محرمانه 
را الكترونيكي كرديم. شايد مشكل آن است كه مديران 
هنوز معتاد به كارتابل كاغذي هستند.« با گذشت كمتر از 
يك ماه از اين خبر، رضا باقري اصل- دبير شوراي اجرايي 
فناوري اطالعات- نيز روز گذشته در توييتر خود نوشت: 
»شوراي سياس��ت گذاري گواهي ريشه هم از اين پس 
مصوبات خود را با امضاي الكترونيكي منتشر مي كند. 
طي جلسه با نصر )سازمان نظام صنفي رايانه اي( مقرر شد 
اصالحات الزم روي سامانه هاي اتوماسيون براي توليد، 
پذيرش و ارسال مستند با امضاي الكترونيكي انجام گيرد. 
منتظر امضاي الكترونيكي يك شخص مهم هستيم.« 
بنابراين به نظر مي رس��د برخي دس��تگاه هاي اجرايي 
باالخره تصميم به اس��تفاده از امضاي در نامه هاي خود 
گرفته اند. هرچند همانطور كه اذعان مي شود، هنوز هم 
برخي از مديراني كه به انجام فرآيندها با استفاده از كاغذ 
عادت كرده اند، در برابر تغييرات اين چنيني و الكترونيكي 
شدن مقاومت مي كنند، اما مسير الكترونيكي شدن دير 

يا زود باالخره طي مي شود.

امضاي الكترونيكي ريشه مي زند

افزايش يا كاهش قيمت اينترنت  
مساله اين است

تعرفه خدمات اينترنتي همواره يكي از دغدغه هاي 
كاربران اينترنتي بوده است و مخاطبان شبكه هاي 
اجتماعي وزير ارتباطات هم با تغيير تعرفه هايي 
كه گاهي در بسته هاي اينترنتي رخ مي دهد، اين 

موضوع را به صورت اعتراض ابراز مي كنند.
جدول هاي تعرفه  اينترنت شركت ها در پاييز ۹۶ 
مدام دستخوش تغييرات مي شد و هر يك از آنها 
س��عي مي كردند تا براي پيروز شدن در ميدان 
رقابت، حجم بيشتري را به كاربران ارايه دهند، 
اما حاال بعد از گذش��ت نزديك به دو سال، ورق 
برگش��ته و اين بار كاربران پر مصرف هستند كه 
به مش��كل برخورد كرده اند. اتفاقي كه اخيرا رخ 
داده، كاهش حجم بس��ته هاي اينترنت ثابت در 
برخي شركت هاست و حتي در برخي موارد هم 
ش��ركت ها طرح هاي خاصي را با قيمتي بيشتر 
از قبل ارايه مي دهند. بعد از كش��مكش بر س��ر 
تعرف��ه  اينترنت ثابت، حاال به نظر مي رس��د كه 
شركت هاي س��رويس  دهنده اينترنت تصميم 
گرفته اند تا س��طح رقابت با همديگر را كاهش 
داده و حجم هاي زي��اد را )بدون اينكه از مصوبه 
2۶۶ رگوالتوري تخطي كنند( از بسته هاي خود 
حذف كنند. تقريبا در اكثر FCPها ديگر خبري 
از بسته هاي ماهانه چندصد گيگابايتي نيست، 
حتي در سرعت هاي باالتري مانند 1۶ مگابيت. 
بسته هاي چند صدگيگي ماهيانه در حال حاضر 
در سرويس هاي VDSL برخي شركت ها يافت 
مي ش��ود كه نصب و راه اندازي آن هم مش��قات 
خاص خ��ودش را دارد. از اي��ن رو بايد گفت كه 
كاربران پر مصرف خانگي، اين روزها با مشكلي 
جدي مواجه ش��دند و راهي كه پيش رويش��ان 
است خريد بس��ته هاي بلندمدت شش ماهه يا 
يك س��اله است كه البته اين بس��ته ها نيز مانند 
پكيج هاي قبل��ي جوابگوي حجم مصرفي مورد 
نياز آنها نخواهد بود. البته بررسي ها نشان مي دهد 
كه ش��ركت هاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي، 
مصوبه 2۶۶ رگوالتوري را نقض نكرده اند، بلكه 
به نظر مي رسد از حجم رقابت با همديگر و ارايه 
بسته هاي اينترنت حجيم كاسته اند و در كنار اين 
بسته هاي كاهش يافته، برخي از آنها رو  به عرضه 
پكيج هاي ويژه با قيمت باالتر آورده اند تا رضايت 

كاربران پرمصرف را نيز جلب كنند.
در اين راستا، حس��ين فالح جوشقاني -رييس 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي- به 
ايسنا گفت: »بر اساس مصوبه كميسيون تنظيم 
مقررات ارتباطات، يك سقف و كف براي تعرفه 
اينترنت وجود دارد كه بسته هاي تعرفه اي بايد 
در چارچوب اين سقف و كف باشند. اما بحثي كه 
وزير و كاربران به حق مطرح مي كنند، اين است 
كه وقتي تعرفه اي چندين س��ال توسط اپراتور 
ارايه مي شود، هر چند افزايش تعرفه در چارچوب 
مصوبه اتفاق بيفتد، خالف قيمت عرفي است كه 
در بازار وج��ود دارد.« وي ادامه داد: »ما روي اين 
موارد حساسيم و اگر موردي پيش بيايد، حتما به 
اپراتورها تذكر مي دهيم، كما اينكه چندين بار هم 
اپراتورها درخواست افزايش تعرفه داشتند اما ما 
بسته هايشان را متعادل كرديم، درواقع نمي شود 
اپراتورها بخواهند به صورت ناگهاني تعرفه ها را 
تا س��قف باال ببرند. درست است كه كميسيون 
اجازه افزايش تعرف��ه را داده، اما باالخره تنظيم 
بازار و حقوق مصرف كننده هم از مواردي اس��ت 
كه بايد رعايت ش��ود.« رييس س��ازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي با اشاره به مشكالت 
اقتصادي اپراتورها اظهار كرد: »واقعيت اين است 
كه با توجه به شرايط اقتصادي كه براي اپراتورها 
اتفاق افتاده، هزينه هايش��ان خيلي باال رفته و با 
اين شرايط بايد كاري بكنند. يكي از كارهايي كه 
مي توان انجام داد، كاهش هزينه هاست. ما هم در 
اين مورد در حال اقداماتي هستيم كه اپراتورها 
به سمت كاهش هزينه هاي غيرضروري بروند.« 
فالح با بيان اينكه اپراتورها هم درخواست هايي 
براي افزايش تعرفه داشتند، افزود: »از اپراتورها 
خواستيم بر اساس پارامترهايي كه تعرفه هايشان 
را متاثر كرده و هزينه هايي كه به آنها تحميل شده، 
درخواستشان را بدهند و ما بر اساس شرايط بازار 
بررسي  كنيم كه تاكنون تنها دو اپراتور درخواست 
دادند. اگر ما به جمع بندي رسيديم، اين موارد را 
به كميسيون ارجاع مي دهيم و استدالل هايمان 
را آنجا بررسي كنيم. اگر به اين منطق رسيديم 
كه افزايش قيمت اتفاق بيفتد، به صورت شفاف 
به مردم اطالع رساني مي كنيم اما اكنون با توجه 
به اطالعاتي كه اپراتورها دادند، برنامه اي نيست.«

در سوي ديگر شركت هاي ارايه دهنده خدمات 
اينترنت��ي حض��ور دارند كه معتقدن��د افزايش 
تعرفه ه��ا تنها راه بقاي آنهاس��ت. در اين رابطه، 
مس��عود روحاني پور -مديرعامل يك ش��ركت 
اينترنتي- ضمن تاييد كاهش حجم بسته هاي 
ماهيانه به ديجياتو گفته ب��ود ادامه روند فروش 
ماهيانه به روش قبلي براي آنها ضرردهي تام بود و 
آنها نمي توانند زماني كه رگوالتوري به وعده هاي 
خود براي ارزان ش��دن اينترنت تمام شده براي 
FCPها عمل نكرده، با همان رويه قبلي اينترنت 
را به فروش برسانند. او گفته بود: »رگوالتوري به ما 
اجازه نداد كه افزايش قيمت داشته باشيم و ادامه 
روند قبلي براي ما حركت مستقيم به سمت ضرر 
بود. هزينه پهناي باند و انتقال به شدت باال رفته 
و قرار شده بود هزينه آنها كم شود ولي اتفاقي كه 
در دوس��ال اخير رخ داده اين است كه ميانگين 
مصرف اينترنت كاربران كش��ور بيش��تر شده و 
پهناي باند ما افزايش شديدي يافته اما درآمد ما 
ثابت يا كمتر است.« در نهايت بايد ديد كاربران 
نسبت به سرويس هاي جديد FCPها چه واكنشي 
نشان مي دهند و آيا اين سرويس هاي جديد كه 
راهكاري نو براي ادامه حيات FCPها است، راه را 

به جايي خواهد برد يا خير. 
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باهدفتوسعهاشتغالزاييدراستانهايكمتربرخوردارانجامميشود

پرداخت 30  درصد يارانه دستمزد به كارفرمايان
ديروز اعالم ش��د كه دولت طرح يارانه دستمزد را در 
8استان كمتر برخودار آغاز كرده است؛ راهبردي كه 
يكي از برنامه ها و سياست هاي دولت در حوزه اشتغال 
در شرايط نوسانات اقتصادي است، كه تالش مي كند 
توازن را به فضاي كس��ب و كار بازگرداند. اين طرح با 
هدف توانمندسازي و اشتغالزايي پايدار در استان هاي 
كمتر برخوردار عملياتي ش��ده و ب��ه كارآفريناني كه 
دانش آموختگان دانشگاهي را جذب كنند ۳۰ درصد 
يارانه دستمزد مي دهد. چهره هاي دولتي در خصوص 
ابعاد مختلف ط��رح اعالم مي كنند ك��ه اين طرح به 
معناي پرداخت بيمه بيكاري در داخل كارگاه است و 
در دوران تحريم هاي اقتصادي به عنوان يك »راه حل« 
هدف گذاري شده اس��ت.به عبارت روشن تر دولت در 
اين طرح از بنگاه هاي اقتصادي و فرآينداش��تغالزايي 
حمايت مي كند. بر اين اساس در صورتي كه مشكلي 
براي بنگاه اقتصادي و ريزش نيرو به وجود بيايد دولت 
حقوق كاركنان و شاغلين را پرداخت مي كند تا نيروي 
كار شاغل در بنگا هاي اقتصادي حفظ شود. با توجه به 
اهميت موضوع در جريان اين گزارش سراغ ديدگاه هاي 
مسووالن اجرايي در استان هاي مختلف رفتيم تا نوري 

به ابعاد پنهان اين طرح تابانده شود. 
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي گفت: 
دستورالعمل پرداخت يارانه دس��تمزد با اولويت مناطق 
كم برخوردار و مناطق غيربرخوردار در اين استان اجرايي 
مي ش��ود.به گزارش اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
خراسان جنوبي، عباس ركني درباره دستورالعمل »پرداخت 
يارانه دستمزد« اظهار كرد: به منظور اجراي تبصره ۴ ماده 
۳۲ قانون احكام دايمي برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوبه مجلس شوراي 
اسالمي مبني بر حمايت از مناطق غير برخوردار از اشتغال 
و ماده ۶ آيين نامه اجرايي بند )الف( تبصره ۱8 قانون بودجه، 
دستورالعمل پرداخت يارانه دس��تمزد با اولويت مناطق 

كم برخوردار و مناطق غيربرخوردار از اشتغال ابالغ شد.
وي افزود: يارانه دس��تمزد وجهي اس��ت كه توسط دولت 
به موجب شيوه نامه به صورت ماهانه بابت بخشي از دستمزد 
نيروي كار شغل اولي كه به افراد بيكار بين ۲۰ تا ۳۵ سال 
اطالق مي شود كه فاقد سابقه بيمه پردازي براي مدت سه ماه 

يا بيشتر باشند؛ به عنوان يارانه، به كارفرما پرداخت مي شود.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي گفت: 
اين طرح توس��ط اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در 
اس��تان ها و با نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در 
سراسر كش��ور اجرا مي ش��ود. اين مقام مسوول، كاهش 
هزينه هاي به كارگيري نيروي كار براي كارفرما به منظور 
پاي��داري توليد و اش��تغال در راس��تاي تقويت اقتصادي 
دانش بنيان، افزايش فرصت اشتغال براي فارغ التحصيالن 
دانش��گاهي در بازار كار، حمايت از ارتقاي توليد داخلي و 
رقابت پذيري در بنگاه هاي اقتصادي در راس��تاي تحقق 
اقتصاد مقاومتي و ارتقاي سطح سرمايه انساني كارگاه هاي 
فعال بخش خصوصي و تعاوني در مناطق كم برخوردار را از 

مهم ترين اهداف اجراي اين طرح برشمرد. ركني تصريح 
كرد: برقراري يارانه دستمزد با توجه به نياز و شاخص مناطق 
غيربرخوردار از اشتغال در دو مرحله قابل اجراست، نخست 
شهرستان هاي كم برخوردار از اشتغال در استان هاي منتخب 
)ايالم، خراسان جنوبي، چهارمحال و بختياري، سيستان و 
بلوچستان، كردستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد و 
لرستان( داراي نرخ بيكاري باالتر از ميانگين استاني سال 
۹8 كه صرفًا براي فارغ التحصيالن بيكار دانشگاهي اجرا 
مي شود كه بعد از اخذ مدرك تحصيلي، بيش از سه ماه سابقه 
پرداخت بيمه تأمين اجتماعي نداشته باشند و حداقل ۶ ماه 
از تاريخ اخذ آخرين مدرك تحصيلي آنان گذش��ته باشد. 
در مرحله دوم اين طرح در شهرستان هاي كم برخوردار از 

اشتغال در سطح ملي با اولويت شهرستان هاي داراي نرخ 
بيكاري باالتر از ميانگين ملي قابل اجراست..

  طرح يارانه دستمزد چيست؟
اما پرسشي كه با اين مقدمات به ذهن خطور مي كند آن است 
كه نحوه عملكرد اين طرح در استان ها به چه صورت است و 
چه حوزه هايي را شامل مي شود؟ مديركل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي استان كرمانشاه در خصوص طرح يارانه دستمزد 
گفت: يارانه دس��تمزد يكي از طرح هاي دولت در راستاي 
سياست هاي رونق بازار كار است كه در استان كرمانشاه به 
مرحله اجرا درآمده است. حسن عزيزي با بيان اينكه اين 
طرح توسط اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در استان ها 

و با نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در سراسر كشور 
اجرا مي شود، گفت: اين طرح بر اساس حمايت از مناطق غير 
برخوردار از اشتغال با اولويت مناطق كم برخوردار و مناطق 
غير برخوردار از اشتغال ابالغ شده و وجهي است كه توسط 
دولت به موجب ش��يوه نامه به صورت ماهانه بابت بخشي 
از دستمزد نيروي كار ش��غل اولي زير ۳۵ سال به كارفرما 

پرداخت مي شود.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي كرمانش��اه ادامه داد: 
بر اس��اس طرح »يارانه دس��تمزد«، ب��ه كارآفريناني كه 
ازشغل اولي هاي دانش��گاهي در واحد هاي خود استفاده 
كنند، به ميزان ۳۰ درصد يارانه دستمزد تعلق مي گيرد تا 

هزينه هاي اشتغال براي آنان نيز كاهش يابد.
دبير كارگروه اشتغال و س��رمايه گذاري استان كرمانشاه 
كاهش هزينه هاي به كارگيري نيروي كار براي كارفرما به 
منظور پايداري توليد و اشتغال در راستاي تقويت اقتصادي 
دانش بنيان، افزايش فرصت اشتغال براي فارغ التحصيالن 
دانش��گاهي در بازار كار، حمايت از ارتقاي توليد داخلي و 
رقابت پذيري در بنگاه هاي اقتصادي در راس��تاي تحقق 
اقتصاد مقاومتي و  ارتقاي سطح سرمايه انساني كارگاه هاي 
فعال بخش خصوصي و تعاوني در مناطق كم برخوردار را از 
مهم ترين اهداف اجراي اين طرح برشمرد.وي اظهار داشت: 
سقف بهره مندي هر كارگاه براي استفاده از نيروي كار شغل 

اولي معادل حداكثر ۵۰ درصد نيروي كار موجود است.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان كرمانشاه گفت: 
طول دوره پرداخت يارانه دستمزد به ازاي هر نيروي كار شغل 
اولي با تاييد دستگاه هماهنگ كننده تا سقف ۱۲ ماه است 
و ميزان يارانه دستمزد، معادل ۳۰ درصد حداقل دستمزد 
مصوب شوراي عالي كار است كه براساس صورت وضعيت 
مزد ارسالي به سازمان تامين اجتماعي محاسبه و پرداخت 
مي شود.حسن عزيزي همچنين احراز عدم اشتغال به كار 
نيروي كار شغل اولي يا اثبات صوري بودن اشتغال به كار وي 
در كارگاه براساس گزارش بازرس تامين اجتماعي يا بازرس 
كار، احراز بطالن، فسخ يا خاتمه قرارداد كار شغل اولي در 
مراجع ذي صالح و احراز كاهش تعداد شاغالن كارگاه نسبت 
به استخدام نيروي كار شغل اولي )به استثناي بازنشستگي، 
فوت و از كار افتادگي( را از جمله موارد قطع پرداخت يارانه 

دستمزد بيان كرد.

پيشبينيحضورگردشگران۳۰كشوردنيادربرنامههايمحرميزد
مسوول بخش بين الملل دبيرخانه بين المللي يزد حسينيه 
ايران گفت: پيش بيني مي ش��ود امس��ال ني��ز همانند 
سال هاي گذشته، گردشگران ۳۰ كشور دنيا در برنامه هاي 

محرم يزد حضور پيدا كنند.
حجت االسالم عليرضا ميرجليلي در گفت وگو با خبرنگار 
مهر با اشاره به اينكه هماهنگي حضور گردشگران خارجي 
در برنامه ه��اي عزاداري از اول محرم در يزد انجام ش��ده 
است، اظهار داش��ت: گردش��گران خارجي از اول تا ۱۳ 
محرم در برنامه هاي آيين سنتي و برنامه هاي عزاداري يزد 

حضور پيدا مي كنند. وي بيان كرد: روحانيوني نيز مسلط 
به زبان هاي خارجي در مجموعه هاي اميرچقماق، مسجد 
جامع و امامزادگان يزد مس��تقر شده اند كه به سواالت و 
ابهامات گردش��گران خارجي در مورد مراسم عزاداري و 

فلسفه قيام عاشورا پاسخ مي دهند.
ميرجليلي خاطرنش��ان ك��رد: حضور گردش��گران در 
مراسم هاي سينه زني، روضه ها، پخت آش نذري، مراسم 
تاسوعا در مس��جد حظيره، مراسم نخل برداري در تفت، 
اش��كذر، مهريز و ديگر شهرس��تان ها و ش��ام غريبان از 

برنامه هاي پيش بيني ش��ده براي حضور گردش��گران 
خارجي در مراسم عزاداري يزد است.

وي با تاكيد بر اهميت تأثيرگذاري بر گردشگراني كه با ميل 
خود در اين مراس��م شركت كرده اند و همچنين اهميت 
ترويج فرهنگ عاشورا، عنوان كرد: ارايه كتابچه هايي به 
زبان انگليس��ي در مورد زيبايي هاي اسالم و فلسفه قيام 
امام حسين)ع( همچنين اهداي ماكت هاي نخل و بادگير 
و ديگر نمادهاي يزد از اقداماتي اس��ت كه در اين راس��تا 

انجام مي شود.

مسوول بخش بين الملل دبيرخانه بين المللي يزد حسينيه 
ايران تاكيد كرد: استقبال از حضور گردشگران خارجي در 
مراسم عزاداري يزد نزديك به ۱۰ سال است كه در يزد با 
همكاري جامعه المصطفي حوزه علميه قم، سازمان ميراث 
فرهنگي، اوقاف، حسينيه ها و شهرداري انجام مي شود و 
اين حركت به الگويي براي ديگر شهرها از جمله اصفهان، 

شيراز و كاشان تبديل شده است.
وي يادآور ش��د: سال گذش��ته بيش از هزار و ۵۰۰ نفر از 
گردشگران خارجي از بيش از ۳۰ كشور دنيا در برنامه هاي 

محرم يزد حضور پيدا كردند كه پيش بيني مي شود امسال 
نيز گردشگراني از ۳۰ كشور دنيا در اين مراسم حضور يابند.

ميرجليلي اظهار اميدواري كرد: بتوانيم با برنامه ريزي هاي 
انجام شده، تأثيرگذاري خوبي با انجام اين حركت فرهنگي 

بر گردشگران خارجي داشته باشيم.
وي افزود: رشد گردشگر مذهبي داخلي نيز هر سال بهتر از 
سال قبل بوده و امسال نيز بطور قطع شاهد حضور پررنگ 
گردشگران داخلي و خارجي در برنامه هاي محرم به وي ژه 

در دهه اول هستيم.

معاونوزيركار:

تعاوني ها دنبال بازار جهاني باشند
معاون اقتصادي و برنامه ريزي وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي با اشاره به افزايش صادرات غيرنفتي گفت: 
بخش تعاون بايد به استفاده از بازارهاي جهاني اهتمام 

جدي داشته باشد.
علي سرزعيم ديروز در چهاردهمين جشنواره تجليل 
از تعاوني هاي برتر استان بوشهر اظهار داشت: بازاريابي 
بين المللي ش��رايط دش��وار و خاص خود را دارد كه 
تعاوني ها به صورت تك به تك شايد نتوانند از عهده 

آن برآيند.
وي بابيان اينكه ايجاد تعاوني هاي متشكل و راه اندازي 
دفترهاي بازارياب��ي بين المللي حائ��ز اهميت ويژه 
اس��ت تصريح كرد: اكنون با كشورهاي عمان، قطر و 
تا حدي كويت ارتباط خوب��ي داريم و حتي در عراق 

نيز بايد س��ازوكاري براي افزايش سهم ايران از بازار 
اين كشور فراهم شود. سرزعيم اظهار داشت: ورود به 
بازارهاي جهاني روزبه روز سخت تر مي شود و اكنون 
در شرايط تحريم اين دشواري به مراتب بيشتر است 
ولي با اين حال چنانچه امروز به بازارهاي جهاني ورود 
شود شرايط آغاز فرايند اين ورود سهل تر از ۱۰ سال 

آينده است.
وي بابي��ان اينكه در صورت رف��ع تحريم ها عالوه بر 
تسهيل در روند صادرات، منابع ارزي حاصل از آن را 
نيز بهتر به كشور برمي گردد گفت: شوك ارزي كشور 
كه ارزش آن را پنج برابر كرده بر بخش هاي مختلف 
بنگاه هاي اقتص��ادي ايجاد كرده ت��ا بنگاه ها نگاه به 

برون گرايي را بيش از گذشته موردتوجه قرار دهند.

معاون اقتصادي و برنامه ريزي وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي با بيان اينكه افزايش نرخ ارز به عنوان يك 
محرك اقتصاد ما را به زور و فشار در حال سوق دادن 
به حالت سالم تر است گفت: جانمايي نادرست برخي 
از شركت ها ازجمله كارخانه فوالد اصفهان كه منجر به 
خشك شدن زاينده رود شد باعث شده تا آنها نتوانند 

به موفقيت مورد انتظار دست پيدا كنند.
سرزعيم با اش��اره به اينكه در بخش هايي با سرمايه 
كشور شاهد احداث كارخانه هايي بوديم كه تنها ثمره 
آن ايجاد مش��كل كم آبي و ورشكستگي است بيان 
كرد: با وجود تمركز ويژه كش��ورهاي پيشرفت براي 
احداث كارخانه ها در مناطق س��احلي ولي در ايران 
كارخانه هاي آب بر در مناطق خشكي و دور از منابع 

آبي پايدار راه اندازي مي ش��ود و در چنين ش��رايطي 
هزينه تمام شده ش��ركت ها افزايش يافته و درنهايت 
قدرت خريد آنها نيز در بازارهاي بين المللي كاهش 

مي يابد. وي تاكيد كرد: در شرايط تحريم كل اقتصاد 
با ركود مواجه شده ولي، صادرات غيرنفتي و طرح هاي 

گردشگري امسال رشد قابل توجهي يافته است.

واردات۵۴۰اتومبيلمدلباال
باكارتبازرگانييكروستايي
آذربايج�ان غرب�ي| 
مدي��ركل ام��ور ماليات��ي 
آذربايجان غرب��ي با اعالم 
واردات غيرقانون��ي ۵۴۰ 
اتومبيل مدل باال با استفاده 
از كارت بازرگان��ي ي��ك 
روستايي گفت: امسال رشد 
۳۷ درصدي درآمدهاي مالياتي اس��تان بدون فش��ار 
بر موديان و از راه مقابله ج��دي با فرار مالياتي و وصول 

معوقات صورت گرفت.
به گزارش تس��نيم حس��ن كوماس��ي اظهار داشت: 
ظرفيت هاي قانوني بسياري از جمله مواد ۱۶۱ و ۱8۱ 
قانون ماليات هاي مستقيم و امكان قانوني رصد و بررسي 
تراكنش هاي بانكي براي شناسايي و مقابله با فرار مالياتي 

وجود دارد كه بايد از آن بيش از گذشته بهره گرفت.
وي تصريح كرد: همكاري دستگاه هاي نظارتي، قضايي و 
انتظامي استان براي تسهيل امر وصول ماليات و مسدود 

كردن  راه هاي فرار مالياتي بايد اولويت باشد.
كوماسي افزود: پرونده واردات ۵۴۰ دستگاه اتومبيل مدل 
باال كه از طريق كارت بازرگاني يك روستايي در اروميه 
صورت گرفته يكي از پرونده هاي قابل توجه فرار مالياتي 
است كه بدهي مالياتي ۵۰۰ ميليارد ريالي را روي دست 

دستگاه مالياتي استان گذاشته است.

تبديلعوارضبهمالياتقدرت
پارلمانهايشهريراميگيرد
 | ي ضو ن ر س�ا ا خر
نايب رييس شوراي اسالمي 
ش��هر مش��هد بر همكاري 
خ��وب دولت ب��ا مديريت 
شهري تاكيد و بيان مي كند: 
تبديل ع��وارض به ماليات 
مي تواند قدرت پارلمان هاي 
شهري را بگيرد، همچنين دولت بايد با تمركزگرايي، 
واگذاري هايي داش��ته باش��د كه تفويض اختيارات از 
مدل هاي موفقيت اس��ت. به گزارش ايلنا، حميدرضا 
موحدي زاده در نشست ش��وراي اسالمي شهر مشهد 
همچنين به دخيل كردن گروه هاي مختلف در فرآيند 
تصميم گيري شوراي ش��هر و مديريت شهري اشاره و 
بيان كرد: نظرات مختلف بايد ش��نيده شود زيرا عيب 
ما را منتقدان مي بينند. موحدي زاده همچنين با تاكيد 
بر حفط هويت مذهبي شهر مشهد با محوريت بارگاه 
نوراني حضرت امام رضا)ع( افزود: اين موضوع نبايد مغاير 
با پرداختن به ساير ظرفيت هاي شهر باشد. نبايد تا بحث 
ديگري مطرح مي ش��ود متهم شويم به گرفتن هويت 
شهر، اين كار چه سودي دارد؟ وي گفت: براي نوسازي 
بافت فرسوده مشهد بايد عزم ملي وجود داشته باشد لذا 
نوسازي بافت فرسوده اطراف حرم مطهر امام رضا)ع( 
محتاج چنين عزمي براي عملياتي كردن وعده ها است.

آغازعملياتاجراييپااليشگاه
۱۵۰هزاربشكهايآناهيتا

ر  ندا س��تا كرمانشاه|ا
كرمانش��اه معتقد است: در 
صورت حل مشكالت مالي، 
عمليات اجرايي پااليشگاه 
۱۵۰ هزار بشكه اي آناهيتا 

تا پايان سال آغاز مي شود.
به گزارش گروه استان هاي 
باشگاه خبرنگاران جوان از كرمانشاه، هوشنگ بازوند 
استاندار كرمانشاه گفت: پااليشگاه آناهيتا سال 8۵ به 
تصويب دولت رسيد و از مصوبات سفر مقام معظم رهبري 
به كرمانشاه بود. او گفت: عمليات اجرايي اين پروژه از سال 
8۷ آغاز شد و با وجودي كه قرار بود طي چهار تا پنج سال 
در مدار بهره برداري قرار گيرد، اما تاكنون اقدام چنداني 
در آن ص��ورت نگرفته و در واقع اين پروژه از س��ال ۹۰ 
تعطيل شده است. استاندار كرمانشاه از اخذ مجوز هاي 
الزم براي اين پروژه خبر داد و گفت: مجوز هاي الزم اين 
پروژه در رابطه با بحث زيست محيطي در استان، شوراي 
برنامه ري��زي، پدافند غيرعامل و... درس��ال ۹۷ و نيمه 
نخست امسال اخذ شده است. بازوند در توضيح بحث 
تعيين تكليف پااليشگاه آناهيتا كرمانشاه، افزود: كل سهام 
اين پروژه مربوط به وزارت كار و امور اجتماعي در قالب 
سهام شستا و بازنشستگي بوده كه مقدار ۶۷ درصد اين 

سهام به قرارگاه خاتم االنبيا واگذار شده است. 

توانمنديهمهجانبهدربرابر
دشمنداريم

كرمانشاه|نماينده ولي 
فقيه در سپاه گفت: وضعيت 
امروز مرزهاي غربي كشور 
بسيار مطلوب و قابل قبول 
اس��ت و م��ا از توانمندي و 
اقتدار همه جانبه در مقابله 

با دشمن برخورداريم.
به گزارش روابط عمومي سپاه، حجت االسالم »حاجي 
صادقي« ديروز در جريان بازدي��د از ارتفاعات مرزي 
شاهو استان كرمانشاه در جمع رزمندگان قرارگاه نجف 
اشرف نيروي زميني سپاه با بيان اينكه خداوند متعال 
را شاكرم كه در دهه اول محرم از نزديك به ديدار سنگر 
نشينان انقالب اسالمي در اين منطقه حساس و بسيار 
مهم كشور آمده و توفيق ديدار با آنان را دارم، گفت: از 
نظر ما دفاع مقدس در نظام جمهوري اسالمي همچنان 

ادامه دارد، اما صحنه هاي اين دفاع تغيير كرده است.
وي با تاكيد بر اينكه توانمندي نيروهاي مسلح امروز 
در باالترين س��طح قرار دارد، گف��ت: هنگامي كه در 
اين ارتفاعات مي ايس��تيم متوجه مي شويم كه شعار 
»ما مي توانيم« كجا و چگونه به منصه ظهور رس��يده 
اس��ت، چرا كه توان نظامي و مهندسي در اين منطقه 
فراتر از انتظار بوده و اقتدار جمهوري اسالمي ايران را 

نشان مي دهد. 

افزايش۱9۱درصديواريزياز
محلفروشجايگاههايمرزي

كردستان|مدير شركت 
ملي پخ��ش فرآورده هاي 
نفت��ي منطقه كردس��تان 
گفت: از ابتداي سال جاري 
تاكن��ون مي��زان واري��زي 
ب��ه حس��اب خزان��ه بابت 
ف��روش جايگاه هاي عرضه 
فرآورده هاي نفتي در مرزهاي باشماق مريوان و سيرانبند 

بانه با افزايش ۱۹۱ درصدي همراه بوده است.
به گزارش ايس��نا عبداهلل گيتي من��ش در ديدارهاي 
جداگانه اي با فرمانداران شهرستان هاي مريوان و بانه، 
اظهار كرد: گستردگي فعاليت ها در استان، وجود بيش 
از ۲۳۰ كيلومتر مرز مشترك با كش��ور عراق و اعمال 
نظارت ها و كنترل هاي شبانه روزي و ارتباط مستقيم 
با مردم و تامين و توزيع مطل��وب فرآورده هاي نفتي از 
اهم وظايف پخش منطقه كردستان است. وي ضمن 
تشريح عملكرد اين شركت در رونق بخشيدن به چرخه 
فعاليت صنايع، بخش گردشگري، حمل و نقل جاده اي، 
مصارف گرمايشي منازل شهري و روستايي در نواحي 
مرزي بانه و مريوان، عنوان كرد: توجه جدي به امر مهم 
سوخت رساني با عنايت به فرارسيدن فصل سرما، نظارت 
كافي بر عملكرد جايگاه هاي عرضه و  CNG و...  بايد مورد 

توجه قرار گيرد .
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نذر قرباني نيابتي در حسينيه 
اعظم  زنجان

زنجان|به منظور جلوگيري از آلودگي و اتالف 
وقت، دسترس��ي آس��ان به خدمات از راه دور و 
كاهش ترافيك، نذر قرباني نيابتي در حسينيه 
اعظم زنجان انجام مي شود. حسينيه اعظم زنجان 
به عنوان دومين قربانگاه جهان اس��الم، نذورات 
بسياري براي قرباني احش��ام از ابتدا تا پايان ماه 
محرم دارد، از اين رو براي پنجمين سال متوالي 
نذر قرباني نيابتي در حسينيه اعظم زنجان انجام 
مي ش��ود. به همين منظور نذر كنندگاني كه به 
هر دليل امكان حضور در مراسم دسته حسينيه 
اعظم را ندارند مي توانند ب��ه صورت نيابتي نذر 

خود را ادا كنند.
اداي نذر گوس��فند زنده يا ذبح توسط خادمين 
حسينيه اعظم انجام و اطالع رساني الزم از مراحل 
اداي نذر انجام مي شود. به اين صورت كه صاحب 
نذر ضمن تماس و هماهنگي با خادمين حسينيه 
اعظم شماره حساب را دريافت و پس از واريز مبلغ، 
رسيد واريزي را ارسال مي كند تا هماهنگي الزم 

براي اداي نظر انجام شود.
كاه��ش ترافي��ك، جلوگي��ري از ات��الف وقت 
همچينين دسترسي آسان به خدمات از راه دور از 

جمله مزيت هاي اين طرح است.

 بازداشت مرد عنكبوتي 
در آمل

ساري|فرمانده انتظامي شهرستان آمل گفت: 
س��ارق حرفه اي كه به صورت تك روي در تقليد 
از حركات م��رد عنكبوتي از طبقات غير همكف 
ساختمان ها و اماكن سرقت مي كرد دستگير شد.

س��رهنگ نعم��ت اهلل آزادي فرمان��ده انتظامي 
شهرس��تان آمل گف��ت: در پي وق��وع چندين 
فقره سرقت منزل در شهرس��تان آمل، موضوع 
در دس��تور كار كارآگاه��ان پلي��س آگاهي اين 
شهرس��تان قرار گرفت.او اف��زود: كارآگاهان و 
كارشناسان اداره مبارزه با سرقت پليس آگاهي 
آمل با انج��ام اقدام��ات گس��ترده اطالعاتي و 
تحقيقات پليس��ي با بررس��ي فني صحنه هاي 

سرقت، موفق به شناسايي متهم شدند.
فرمان��ده انتظام��ي شهرس��تان آم��ل گفت: با 
هماهنگ��ي قضايي مته��م كه غيربوم��ي بوده 
در عمليات��ي ضربت��ي و غافلگيران��ه در يكي از 
استان هاي همجوار دستگير و در بازجويي هاي 
به عمل آمده تاكنون به ۴۷ فقره سرقت منزل و 
اماكن خصوصي در شهرستان آمل اعتراف كرد.

س��رهنگ آزادي گفت: در اين عمليات پليسي 
مقادير قاب��ل توجهي اموال مس��روقه به ارزش 
۳۵ ميلي��ارد ري��ال از مخفيگاه متهم كش��ف و 
اين فرد پس از تشكيل پرونده به مرجع قضايي 

معرفي شد.

عدم به كارگيري كودكان 
خارجي در جمع آوري ضايعات

البرز|شهرداري كرج در جلسه تبيين وظايف 
دس��تگاه هاي متولي ك��ودكان كار و خيابان 
مكلف شد از به كارگيري كودكان اتباع خارجي 
در جمع آوري ضايعات بازيافتي )آشغال گردي( 
توس��ط پيمانكاران طرف قرارداد، جلوگيري 

كند.
جعفر داراب خاني، معاون پيش��گيري از وقوع 
جرم دادگس��تري الب��رز  در جلس��ه اي كه با 
هدف تبيين شرح وظايف دستگاه هاي متولي 
ك��ودكان كار و خيابان برگزار ش��د، در تبيين 
وظايف دس��تگاه هاي متولي ك��ودكان كار و 
خيابان با بيان شرح وظايف دستگاه هاي متولي 
س��اماندهي كودكان كار، خواهان اجراي آن 

توسط مدعوين شد.
وي اظه��ار ك��رد: وضعي��ت ك��ودكان كار در 
چهارراه ها، به هيچ وجه زيبنده نظام نيس��ت 
و خواس��تار پيگيري ساماندهي كودكان اتباع 
خارجه توس��ط نيروي انتظامي و استانداري 
هس��تيم. اين مقام قضايي، همچنين بر لزوم 
فعالي��ت اطالعات��ي و پليس��ي درخص��وص 
باندهايي كه در اي��ن زمينه فعاليت مي كنند، 

تأكيد كرد.

 انهدام باند پزشكان قالبي 
در بيرجند

 بيرجند|جانش��ين فرمانده��ي انتظام��ي 
خراسان جنوبي از انهدام باند پزشكان قالبي در 

شهرستان بيرجند خبر داد.
سعيد دادگر اظهار داشت: ماموران پليس امنيت 
عمومي خراسان جنوبي، اطالعاتي دريافت كردند 
كه افرادي با تشكيل يك باند به صورت غيرقانوني 
در خصوص موارد پزشكي بانوان فعاليت مي كنند 
كه شناس��ايي و دس��تگيري اعضاي اين باند در 

دستور كار پليس قرار گرفت.
وي تصريح كرد: در بازرسي از مخفيگاه متهمان 
تعداد زيادي اق��الم و داروهاي ممنوعه، مخدر و 
غيرمجاز كشف و اعضاي اين باند با تشكيل پرونده 

به پليس امنيت عمومي استان منتقل شدند.

تخصيص تنديس جشنواره 
روابط عمومي به فوالد مباركه

اصفهان| در چهاردهمين جشنواره انتشارات 
روابط عمومي ها تنديس زرين انجمن متخصصان 
روابط عمومي و ديپلم زرين افتخار به موجب راي 
هيات داوران اين جشنواره به جهت كسب رتبه 
اول در بخش هاي كتاب، سرمقاله، مقاله، مصاحبه 
و خبر و كسب رتبه سوم در بخش بروشور در بين 
روابط عمومي ها به روابط عمومي شركت فوالد 

مباركه اهدا شد.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

طرح»جايگزينجنگلداريمنطقههيركاني«برايسال1399اجراييميشود

»تنفس« جوابگو نبود

حقوقهمهمعلماندرطرحرتبهبنديچقدرافزايشمييابد

دو س��ال از اجراي نيم��ه كاره و پر ام��ا و اگر طرح تنفس 
جنگل هاي شمال كشور گذشت. طرحي كه يك نسخه 
استراحت استعالجي براي جنگل هاي هيركاني با هدف 
جلوگي��ري از قاچاق چوب بود اما كارشناس��ان معتقدند 
اجراي نادرست آن را به ضد خود تبديل كرد و قاچاق چوب 
نه تنها كم نشد بلكه به دليل بركناري قرق بان ها، فضا براي 
قاچاقچيان چوب هموار هم شد اما بعد از تمام كشمكش ها 
براي حفاظت از اين منابع ارزشمند طبيعي كه بخش هايي از 
آن در فهرست ميراث جهاني يونسكو هم به ثبت رسيده، قرار 
است يك طرح تازه براي سال 1۳۹۹ و 1400 اجرايي شود. 
طرحي كه به عنوان »جايگزين جنگلداري منطقه هيركاني« 
شناخته شده و تكليفي است كه بر اساس مصوبه سال ۹۲ 
هيات وزيران و بند ۳ ماده ۳۸ قانون ششم برنامه توسعه بر 
عهده سازمان جنگل ها گذاشته شده بود. با اين حال اگرچه 
كارشناسان كليت طرح جديد را مثبت ارزيابي مي كنند اما بر 
اين نكته هم تاكيد دارند كه اگر زيرساخت هاي اجراي طرح 
مانند بودجه و حل معضل كمبود نيروي حفاظتي تامين 
نشود، اين طرح هم به سرنوشت نافرجام برنامه هاي حفاظتي 
پيشين دچار شده و عمال جنگل هاي هيركاني مجالي براي 

بازيابي توان از دست رفته خود نخواهند داشت.

نيازبهبودجهوامكاناتبراياجرايدرست
طرح

ايده »تنفس جنگل«هاي شمال از سال ۹4 در بسياري از 
محافل محيط زيستي و حاميان جنگل مطرح شد. بعد از 
مخالفت ها و موافقت ها در سال ۹6 مجلس شوراي اسالمي، 
دولت را مكلف به اجراي طرح تنفس يعني توقف بهره برداري 
از جنگل هاي شمال كرد اما اين طرح از همان ابتدا انتقادهاي 
بسياري را به دنبال خود داش��ت كه در نهايت اعالم شد تا 
زمان تدوين طرح حفاظتي نهايي براي س��ال 1۳۹۹ اين 
طرح اجرا مي ش��ود. حاال با رسيدن سال ۹۸ به نيمه راه اما 
و اگرهايي درباره طرح جديد يا همان طرح جايگزين به راه 
افتاده. خسرو ثاقب طالبي متخصص جنگل هاي هيركاني 
موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور، جنگل شناس و 
فارغ التحصيل دانشگاه پلي تكنيك زوريخ سوييس درباره اين 
طرح به »تعادل« گفت: در يك ارزيابي كلي مي توان گفت 
طرح جايگزين نسبت به طرح هاي قبلي، برنامه بهتري است 
و نگرش اكوسيستمي در اين طرح قدري بيشتر از طرح هاي 
گذشته ديده مي ش��ود. ضمن اينكه به جز مساله چوب به 
ساير مسائل مربوط به جنگل مانند حفاظت هم توجه دارد.

او درب��اره اين موضوع كه تكليف ط��رح تنفس جنگل ها 
با اجراي طرح جديد چه مي ش��ود، اف��زود: طرح تنفس 
جنگل هاي شمال در واقع يك طرح موقتي بود. بر اساس آن 
قرار بود براي مدتي بهره برداري از جنگل ها متوقف شود تا 

زماني كه دستورالعمل هاي مديريتي جايگزين تدوين شود. 
در طرح جديد در واقع هدف اين طور بيان شد كه تنها با ديد 
بهره  برداري از چوب به جنگل ها نگاه نكنيم و ساير جنبه هاي 
اكوسيستم مانند حيات وحش و گياهان هم مورد توجه قرار 
گيرند. در طرح جايگزين قرار اس��ت درختان خشك يا به 
اصطالح خشكدارها از جنگل خارج نشود كه اين موضوع از 

نظر اكوسيستم بسيار مهم است. 
ثاقب طالبي درباره ارزيابي از اجراي طرح تنفس جنگل ها 
بيان كرد: در چند سالي كه از طرح تنفس گذشت شاهد آن 
هستيم كه طرح هاي جنگل داري متوقف شد، درآمدزايي 
از جنگل حدف ش��د، قرق بان ها از كار بركنار شدند كه در 
نتيجه اين وضعيت قاچاق چوب به جاي اينكه كم شود بيشتر 
شد. ايده اوليه طرح تنفس خوب بود اما اجراي ناقص آن را 
ناكارآمد كرد. با اين حال طرح جايگزين هم اگرچه روي كاغذ 
به نظر طرح خوبي مي آيد و نگاهي همه جانبه دارد اما اگر 
پيش نيازهايش تامين نشود، فايده اي ندارد. تا زماني كه يك 
قرق بان قرار باشد هزار هكتار جنگل را به تنهايي تحت نظارت 
قرار دهد عمال هر طرح حفاظتي هم كه نوشته شود بي فايده 
است. ما نيازمنديم قرق بان داشته باشيم و در طرح جايگزين 

بايد به اين موضوعات به صورت مشخص توجه شود. 
متخصص جنگل هاي هيركاني موسسه تحقيقات جنگل ها 
و مراتع كش��ور گفت: بسياري از قوانين ما روي كاغذ واقعا 
خوب هس��تند اما در اجرا درست عمل نمي كنيم. به نظر 
من اگر طرح جايگزين واقعا قرار باشد كه نتيجه بدهد در 
گام نخست بايد براي دولت و مس��ووالن دولتي، ارزش و 
اهميت منابع طبيعي و محيط زيست روشن شود،  اكنون 
منابع طبيعي هيچ جايگاهي در ميان برنامه هاي كشور و در 
ذهن مسووالن ندارد. به راحتي مجوز معدن و فعاليت هاي 
عمراني در طبيعت صادر مي شود بدون آنكه ذره اي از تخريب 
محيط زيست نگراني وجود داشته باشد بنابراين تا اين ديدگاه 
تغيير نكند هيچ اتفاق مثبتي رخ نمي دهد.  او افزود: در وهله 
دوم بايد توجه كرد كه چون جنگل درآمدي از چوب نخواهد 
داشت بنابراين دولت بايد براي اين موضوع اعتبار و يارانه در 
نظر گيرد. در نهايت اينكه بايد توجه كرد از داخل دفتر كار 
نمي توان جنگل را حفاظت كرد بلكه ما نياز به قرق باني داريم 
كه در جنگل گشت بزند و در طرح ها و درآمدها شريك باشد.

درطرحجايگزين؛برداشتچوبمجازاست
اظه��ارات ثاقب طالبي در حالي اس��ت كه مع��اون دفتر 
جنگل داري و امور بهره برداري س��ازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري ضمن ارايه جزيياتي از طرح مديريت پايدار 
مناب��ع طبيعي منطقه هيركاني كه ب��ه طرح »جايگزين 
جنگل داري« معروف است، به ايسنا گفت: بر اساس اين طرح 
چنانچه پايداري اكوسيستم به ما اجازه دهد، برداشت چوب 

از جنگل خواهيم داشت اما برداشت چوب تنها از جنگل هاي 
دست كاشت صورت خواهد گرفت. محمدعلي فخاري افزود: 
در واقع طرح تنفس حد فاصل طرح جنگلداري گذشته و 
طرح جديد جايگزين است. طرح جايگزين در دو فاز تعريف 
شده كه فاز اول نيمه تفصيلي يا مطالعات پايه آمايشي است. 
در اين مرحله ابتدا توان اكولوژيك، اجتماعي و اقتصادي در 
سطح حوضه آبخيز بررسي و پس از آن كاربري هاي مجاز 
سازگار با محيط زيست و طبيعت مشخص و در نهايت در 
فاز دوم طرح تفصيلي- اجرايي در سطح حوضه آبخيز تهيه 
مي شود. معاون دفتر جنگلداري و امور بهره برداري سازمان 
جنگل ها، مرات��ع و آبخيزداري در ادامه با اش��اره به اينكه 
جنگل كاري، گردشگري و اكوتوريسم ازجمله كاربري هاي 
سازگار با طبيعت است، تصريح كرد: طرح جايگزين با طرح 

جنگلداري گذشته تفاوت هاي اساسي دارد.
فخاري ادامه داد: از جمله اين تفاوت ها مي توان به رويكرد 
اكوسيستمي طرح جايگزين اشاره كرد. در طرح جايگزين 
سياست سازمان جنگل ها استفاده از تمام ظرفيت ها و توان 
منابع طبيعي و حوضه آبخيز اس��ت نه صرفا بهره برداري 
چوبي از جنگل. در طرح گذش��ته يك دستورالعمل براي 

مديريت تمام سطوح جنگل هاي شمال داشتيم اما در طرح 
جديد متناسب با توان اكولوژيك، اقتصادي و اجتماعي هر 
منطقه از جنگل هاي شمال براي آن برنامه ريزي كرده ايم. 
متاس��فانه در طرح جنگلداري گذشته بين دستگاه هاي 
مس��وول موازي كاري و چند مديريتي وجود داشت كه به 
نوعي مي توانست به ناهماهنگي تعبير شود اما قصد داريم 
كه در طرح جايگزين يا طرح »مديريت پايدارمنابع طبيعي 
منطقه هيركاني« وحدت رويه ايجاد و سند راهبردي ساالنه 
براي هر حوضه آبخيز تعريف كنيم. معاون دفتر جنگلداري 
و امور بهره برداري سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري با 
بيان اينكه مبناي طرح مديريت پايدار منابع طبيعي منطقه 
هيركاني مديريت پايدار جنگل است، گفت: جنگل بايد 
گونه اي مديريت شود كه چرخه طبيعي خود را حفظ كند و 

پايداري اكوسيستم تضمين شود.
فخاري در پاس��خ به اين س��وال كه آيا در طرح جايگزين 
برداش��ت چوب از جنگل ديده شده است يا خير، توضيح 
داد: طرح جايگزين با هدف توليد چوب تهيه نشده است. 
هدف اين طرح بهداش��ت، اصالح و پرورش جنگل است. 
چنانچه پايداري اكوسيستم به ما اجازه دهد، برداشت چوب 

از جنگل خواهيم داشت اما برداشت چوب تنها از جنگل هاي 
دست كاشت صورت خواهد گرفت و در جنگل هاي طبيعي 
تنها درختان شكسته و باد افتاده با هدف بهداشت جنگل 

برداشت مي شوند.
وي در ادامه تاكيد كرد: مهم ترين هدف سازمان جنگل ها 
در طرح »مديريت پايدارمنابع طبيعي منطقه هيركاني« 
پايداري اكوسيستم است و اگر توان اكولوژيك اكوسيستم 
به ما اجازه دهد در جنگل هاي دست كاشت اقدام به برداشت 
چوب مي كنيم. در جنگل هاي طبيعي نيز اگر درختاني كه 
ريشه كن شده  و شكس��ته اند جمع آوري نشوند تبديل به 
منبعي براي حريق يا آفات مي شوند بنابراين مانند طرح 
تنفس جنگل جمع آوري اينگونه درختان در دستور كار 
اس��ت. معاون دفتر جنگلداري و امور بهره برداري سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري در پايان ضمن اشاره به اينكه در 
طرح جديد نقاطي كه مستعد آتش سوزي و بيماري و آفات 
هستند شناسايي و برنامه هاي جداگانه اي براي آنها تدوين 
مي شود، اظهار كرد: رويكرد ما در طرح مديريت پايدار منابع 
طبيعي منطقه هيركاني استفاده از ظرفيت جوامع محلي 

براي مديريت جنگل است.

معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در 
پاسخ به اينكه چگونه طبق گفته سرپرست وزارت آموزش 
و پرورش با اعتبار ۲000 ميليارد توماني 400 تا 600 هزار 
تومان به حقوق همه معلمان اضافه مي شود؟ گفت: نگاه ما 
توزيع يكسان پول بين معلمان نيست؛ آن چيزي هم كه 
گفته شده در مجموع و بطور كلي بيان شده، نه اينكه براي 
تك تك معلم ها اين اتفاق بيفتد. در مجموع يك افزايشي 
صورت مي گيرد؛ ولي براي كس��اني ك��ه صاحب امتياز و 

صالحيت ها هستند.
علي اللهيار تركمن توضيحاتي درباره رتبه بندي فرهنگيان 
و افزايش 10 درصدي بودجه آن ارايه و اظهار كرد: 1۸00 
ميليارد تومان از بودجه رتبه بندي ابالغ شده بود و سازمان 
برنامه اعالم كرد 10 درصد ديگر هم تخصيص مي دهند 
كه به همان ۲000 ميليارد تومان خواهد رس��يد. در واقع 
اين ۲000 ميليارد تومان ابالغ ش��ده ولي هنوز تخصيص 
نيافته است. او افزود: طرح را در كميسيون اجتماعي دولت 
دنبال و تالش مي كنيم تا بتوانيم آن را به جريان بيندازيم 
و مصوبه را از دولت گرفته و احكام را اجرايي كنيم. به گفته 

معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، 
در س��ال ۹4 دولت مصوبه اي را گذراند و اجازه رتبه بندي 
حرفه اي را داد. پولي كه در س��ال هاي ۹4 و ۹۵ گرفتيم به 
۵000 ميليارد تومان رسيد و با افزايش هاي سنواتي بعدي 
تا ۹۸ به ۷000 ميلياردتومان رس��يده كه اگر اين ۲000 
ميليارد هم اضافه شود براي رتبه بندي ۹000 ميليارد تومان 
بودجه داريم. اللهيار به ايسنا گفت: مصوبه اي كه از دولت 
خواهيم گرفت نحوه كار ما را مشخص مي كند. فرهنگيان در 
گروه هاي حرفه اي طبقه بندي مي شوند. رتبه بندي فرآيند 
علمي است و اصال هدف افزايش حقوق ندارد گرچه يكي از 
كاركردهاي آن افزايش حقوق است. هدف اصلي رتبه بندي 
ارتقاي كيفيت و رسيدن به اين نقطه است كه يك معلم براي 
كسب مشوق ها يك سري صالحيت ها و ويژگي هايي را در 
خود ايجاد كند و مكانيزم هاي خودتنظيمي داشه باشد. اين 
امر موجب افزايش مشاركت فعال در فرآيند آموزش شده و از 
اين طريق هم كيفيت كار افزايش مي يابد و هم نحوه مديريت 
منابع انساني تسهيل مي شود. معلم در قبال اين عملكرد به 
يك سري مشوق هاي مادي و غيرمادي دست مي يابد كه 

افزايش حقوق از آن جمله است.
او با بيان اينكه مطالعات مربوط از مدت ها قبل شروع شده و 
معلمان بر اساس ارزيابي شرايط موجود در گروه هايي قرار 
مي گيرند گفت: همه معلمان در گروه اول قرار مي گيرند 
اما براي رفتن ب��ه گروه دوم تا چهارم بايد ش��رايط الزم را 
كسب كنند. رتبه بندي همانند فرايند جذب هيات علمي 
در دانشگاه و ارتقاء به استادياري و دانشياري است. معاون 
برنامه ريزي و توس��عه منابع وزارت آم��وزش و پرورش در 
پاس��خ به اينكه به اين ترتيب آيا همه فرهنگيان ش��امل 
رتبه بندي مي شوند؟ گفت: ما پايه را روي چيزي كه االن 
هست مي گذاريم؛ اما معلمان بايد براي افزايش، شرايط الزم 
را داشته باشند تا بتوانند پول بيشتري را دريافت كنند. به 
عبارت ديگر پايه را روي سال ۹4 مي گذاريم و براي رتبه بندي 
جديد با توجه به شرايطي كه فرهنگيان كسب مي كنند كه 
قطعا بايد همينطور باشد؛ بودجه را توزيع و كمك مي كنيم 
شرايط ارتقا را كسب كنند و از اين پول هم بيشتر بهره مند 
شوند. قطعا نمي خواهيم با نگاه معيشتي و صرفا افزايش 
حقوق به موضوع نگاه كنيم. خود فرهنگيان هم بايد كمك 

كنند تا رتبه بندي وارد فرآيند علمي ش��ود و اولين زمينه 
مديريت علمي منابع انساني را شكل دهيم.

الهيار درباره ض��رورت تصويب اين طرح در مجلس اظهار 
كرد: قرار بر اين شده با توجه به اختيارات دولت، رتبه بندي 
را در دولت مصوب و براي اول مهر اجرا كنيم. اگر نمايندگان 
مالحظه اي داشتند به دولت اعالم كنند تا دولت تصميم 
بعدي خودش را بگيرد؛ اگر هم مشكلي نداشت همان مصوبه 
مبناي كار بشود و طبق آن حركت كنيم. در اين مدت كار را 
روي يك سري اصول علمي پيش برديم كه تصور مي كنم 

نظر نمايندگان را هم تامين مي كند.
او در پاسخ به اينكه آيا در اين زمان اندك باقي مانده به اول 
مهر فرصت تصويب و اجرا وجود دارد؟ عنوان كرد: بايد صبر 
كنيم دستورالعمل برسد؛ اگر فرآيند تصويب شروع شود تا 
قبل از ۲0 شهريور هم مي توانيم دستورالعمل را ابالغ كنيم. 
معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش 
درپاسخ به اينكه چگونه طبق گفته سرپرست وزارت آموزش 
و پرورش با اعتبار ۲000 ميليارد توماني 400 تا 600 هزار 
تومان به حقوق همه معلمان اضافه مي شود؟ اظهار كرد: 

نگاه ما توزيع يكسان پول بين معلمان نيست؛ آن چيزي 
هم كه گفته ش��ده در مجموع و به طور كلي، بيان شده نه 
اينكه براي تك تك معلم ه��ا اين اتفاق بيفتد. در مجموع 
يك افزايشي صورت مي گيرد؛ ولي براي كساني كه صاحب 
امتياز و صالحيت ها هستند. اللهيار افزود: به صراحت بگويم 
نه در دولت و آموزش و پرورش و نه نمايندگان مجلس هيچ 
نگاه معيشتي نسبت به رتبه بندي نداريم. فرهنگيان را بر 
اساس شرايط عمومي و اختصاصي شان رتبه بندي كرديم. 
در شرايط عمومي مواردي چون س��ابقه، تجربه، مدرك 
تحصيلي، نمره هاي ارزش��يابي، ميزان قبولي در كالس 
و هر آنچه به عملكردش��ان برمي گردد لحاظ شده است. 
در ش��رايط اختصاصي هم فعاليت هاي علمي و حرفه اي، 
شركت در همايش ها، تاليف كتاب و مقاله، اختراع، نوآوري 
و... پيش بيني ش��ده است. او اظهار كرد: كار بسيار مبنايي 
انجام گرفته و طبق كار مشتركي با سازمان امور استخدامي 
و سازمان برنامه و كامال با اصول علمي جلو مي رويم كه اين 
امر قطعا مشاركت و همراهي فرهنگيان را مي طلبد كه ما را 
براي مديريت علمي منابع در آموزش و پرورش كمك كنند.
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پولهايكثيفزيرذرهبين
پليس

رييس پليس امنيت اقتصادي ناجا از رصد و برخورد 
اين پليس با پولشويي در كشور خبر داد. محمدرضا 
مقيمي درباره اقدام��ات پليس امنيت اقتصادي در 
مقابله با پول هاي كثيف گفت: يك بخش��ي كه ما 
به طور جدي ب��ه آن ورود كرده و برخورد با تخلفات 
آن جزو اولويت هاي ماست، بحث پولشويي است كه 
با همكاري دولت و ديگر نهادها و دستگاه ها ازجمله 
دستگاه قضايي در حال انجام اقداماتمان هستيم.  او با 
بيان اينكه در اين زمينه همراهي دستگاه ها از جمله 
دولت بسيار مهم است، گفت: خوشبختانه دستاوردها 
و نتايج خوبي هم به دس��ت آورده ايم. رييس پليس 
امنيت اقتصادي ناجا درباره مهم ترين پرونده ها در 
اين حوزه نيز به ايسنا گفت: به طور كلي و نه فقط صرفا 
در موضوع پولشويي با توجه به اينكه پرونده هاي ما 
پرونده هاي كالني اس��ت تا زماني كه پرونده بسته 
نش��ود ما نمي توانيم جزييات را اعالم كنيم. ضمن 
آنكه بعضا مسووالن كش��وري خودشان هم در اين 
مورد مصاحبه مي كنند يا دادگاه هاي افراد متخلف 
برگزار مي شود و مردم از آن با خبر مي شوند. مقيمي 
ادامه داد: بنابراي��ن اينكه پليس اقتصادي جزييات 
پرونده اي را اعالم نكند، دليلش اين نيست كه ما در آنها 
نقشي نداشته ايم، بلكه بسياري از پرونده هاي كالن با 
پيگيري هاي پليس نهايي شده و امروز دادگاه هاي آن 
در حال برگزاري است. رييس پليس امنيت اقتصادي 
ناجا درباره همكاري دولت با اين پليس نيز تصريح كرد: 
همكاري دولت با ما خوب بوده و ارتباطات خوبي داريم 
و هركاري هم كه دولت در اين زمينه داشته ما انجام 
داديم. مقيمي در مورد محل رسيدگي به پرونده هاي 
كالن اقتص��ادي نيز گفت: بخش��ي از پرونده ها در 
استان ها تشكيل و پيگيري مي شود، اما گاهي در مورد 
برخي ديگر از پرونده ها يك بخشي در استان و بخشي 
از آن هم در مقر مركزي پليس امنيت اقتصادي ناجا 

رسيدگي مي شود.

دريافتمستمريباطالق
صوريخالفقانوناست

عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: برخي افراد 
تنها با دليل دور زدن قان��ون اقدام به طالق صوري 
مي كنند كه اين خود مي تواند تبعات منفي بسياري 
را براي خانواده و بيمه گذار به همراه داشته باشد كه 
انجام اين كار خالف قانون است.  سلمان خدادادي 
با اش��اره به افزايش طالق در كشور به طالق صوري 
اش��اره كرد و گفت: معضل طالق در كشور ماجراي 
تازه اي نبوده اس��ت و طالق هاي ص��وري در چند 
سال گذشته رايج شده و برخي خانواده ها كه براي 
معافيت فرزندانش��ان از س��ربازي به آن روي آورده 
بودند، امروز براي دريافت مستمري از آن در جامعه 
اس��تفاده مي كنند؛ طالق هايي كه امروز معضلي 
براي س��ازمان تامين اجتماعي شده است. نماينده 
مردم ملكان درمجلس شوراي اسالمي به خانه ملت 
گفت: برخي از مشكالت در جامعه ما واقعيت دارند، 
نمي توانيم اين مشكالت را دليلي بر نبود قانون در 
كش��ور ياد كنيم طالق هاي صوري كه اخيرا بسيار 
در رسانه ها از آن مي شنويم بيشتر با هدف دريافت 
مستمري صورت مي گيرد كه اصلي ترين عامل آن هم 
مشكالت اقتصادي در كشور بوده است؛ اگربخواهيم 
مساله طالق را در جامعه بررسي كنيم علت اصلي 
آنها نش��ات گرفته از آسيب هايي همچون اعتياد و 
مسائل اقتصادي و فرهنگي در جامعه است در اين 
ميان نمي توانيم عامل رشد طالق ها در كشور را به 
دليل خأل يا كمبود قانون در كش��ور ذكر كنيم. وي 
ادامه داد: در حوزه ازدواج و طالق در مجلس قوانين 
بسياري تصويب شده كه در راستاي تحكيم بنيان 
خانواده بوده است؛ در اين بين ما قوانيني را تصويب 
مي كنيم براي راحتي و آسايش مردم، اما برخي افراد 
جامعه از آن سوءاستفاده مي كنند مانند قانون دريافت 
مستمري در طالق هاي صوري كه نمي تواند  پيگرد 
قانوني داشته باشد چون ظاهراً شكل قانوني آن رعايت 
شده است. افراد تنها با دور زدن قانون اقدام به طالق 
صوري مي كنند كه اين خود مي تواند تبعات منفي 
بسياري را براي خانواده و بيمه گذار به همراه داشته 
باش��د و انجام اين كار خالف قانون است . خدادادي 
گفت: به وجود آمدن آسيب هاي اجتماعي همچون 
طالق صوري به ساختارهاي فرهنگي و مشكالت 

 اقتصادي برمي گردد.

ركورددارهايگرما
درمرداد۹۸

رييس مركز ملي خشكسالي با تأكيد بر اينكه بيشتر 
استان هاي ايران در ماه گذشته، افزايش دما را نسبت 
به ميانگين بلندمدت تجربه كردند، گفت: در مرداد 
۹۸، باالترين و پايين ترين دماي ثبت شده در ايران 
۵1.6 و 4.۲ درجه سلس��يوس بوده اس��ت. صادق 
ضياييان وضعيت بارش و دماي كش��ور را در مرداد 
ماه ۹۸ تش��ريح و اظهاركرد: در ماه قبل، بيشترين 
افزايش دما در يزد اتفاق افت��اد؛ به طوري كه دماي 
اين استان نسبت به بلندمدت ۲.۵ درجه سلسيوس 
افزايش يافت. بعد از آن استان  خراسان رضوي با ۲.4 
درجه سلسيوس افزايش دما ركورددار گرما در مرداد 
۹۸ بود.  او با اشاره به گرم ترين و خنك ترين دماهاي 
ثبت ش��ده در ايستگاه هاي كش��ور گفت: در مرداد 
۹۸ باالترين دما در ايس��تگاه المرد استان فارس با 
عدد ۵1.6 درجه سلسيوس ثبت شد. از سوي ديگر 
سردترين دما مربوط به ايستگاه فرودگاه اروميه با عدد 
4.۲ درجه سلسيوس بود. وي اظهاركرد: در مرداد ماه 
امسال استان گلستان ۹ دهم درجه سلسيوس، گيالن 
سه دهم درجه سلسيوس و البرز و مازندران يك دهم 
درجه سلسيوس كاهش دما داشتند اما بقيه استان ها 
افزايش دما را نسبت به بلندمدت داشته اند. ضياييان 
افزود: در استان تهران در مرداد ۹۸ پايين ترين دماي 
ثبت شده در ايستگاه فيروزكوه با ۷.۵ درجه سلسيوس 
و باالترين دما در ايستگاه ورامين با عدد 4۳.۹ درجه 

سلسيوس بود.

قوانينيكهپاسخگويزنانايرانينيست
»خانواده«؛ مهم ترين نهادي است كه گرچه نقش پررنگي 
در رش��د جوامع دارد، اما براي شكوفايي و ارتقاء خود به 
حمايت هاي ويژه و سياس��ت گذاري دقيقي نيز از سوي 
مسووالن نياز دارد، بطوري كه اصل دهم قانون اساسي 
نيز به ارتقاء و استحكام بنيان اين نهاد تاكيد دارد؛ با اين 
وجود به نظر مي رسد برخي ديدگاه ها موجب ايجاد چالش 
بر سر راه اصالح قوانين شده تا جايي كه مشاور حقوقي 
و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري 
مي گويد: هنوز قوانيني كه زيبن��ده جامعه امروز زنان و 

خانواده باشد، نداريم.
براساس اصل دهم قانون اساسي »همه قوانين، مقررات 
و برنامه ريزي هاي مربوط به خانواده بايد در جهت آسان 
كردن تش��كيل آن، پاسداري از قداس��ت آن و استواري 
روابط خانوادگي بر پايه  حقوق و اخالق اسالمي باشد«، 
اين درحالي اس��ت كه به نظر برخ��ي ديدگاه ها موجب 
مي ش��ود قوانين مربوط به حوزه زنان و خانواده در عمل 
مورد بي توجهي قرار گيرد و در بس��ياري از موارد خاك 
بخورد به طوري كه اشرف گرامي زادگان- مشاور حقوقي 
و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، 
سياس��ت بي توجهي به تصويب قوانين، بي برنامگي در 
حوزه خانواده و عدم تامين اعتب��ار و امكانات الزم براي 
ارتقاء سطح خانواده ها را از چالش هاي اصلي اين روزهاي 
حوزه خانواده مي داند و مي گويد: اگرچه در زمينه بهداشت 
و آموزش براي خانواده ها تس��هيالت خوبي فراهم شده 
است، اما در زمينه تدوين قوانين اجتماعي، هنوز قوانيني 
كه زيبنده جامعه امروز زنان و خانواده ايراني باشد، نداريم؛ 
هرچند در زمينه حمايت از خانواده قوانيني نوشته شده 
و اصالحاتي در آن اعمال ش��ده است، اما اين قوانين هم 
به طور كلي نتوانسته پاسخگوي مسائل كالن زنان باشد. 

 اشرف گرامي زادگان، مشاور حقوقي و پارلماني معاونت 
امور زنان و خانواده رياست جمهوري، بر اين باور است كه 
اقدامات و قوانيني كه به نفع خانواده صورت مي گيرد چه 
در مجلس و چه در دولت با موان��ع، كندي كار و چالش 
مواجه است كه البته يكي از اين چالش ها مرداني  هستند 
كه حاضر به پذيرش اصالحات جديد نيس��تند، از سوي 
ديگر چنين ديدگاه هايي جامعه را براي پيمودن مسير 
پيش��رفت، كن��د و طوالني مي كن��د و در نهايت تحقق 
مس��اله اي كه دغدغه امروز است به ۵ س��ال بعد واگذار 
مي شود؛ اين روند موجب خواهد شد از جامعه جهاني و 

كشور خود عقب بمانيم.
 اليح��ه »حمايت خانواده« يك��ي از تحوالتي بود كه در 
حوزه حقوق خانواده رخ داد و در سال 1۳۹1 به تصويب 
رس��يد. مش��اور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و 
خانواده رياست جمهوري در اين باره نيز مي گويد: در اين 
اليحه به دو مبحث رس��يدگي شد كه يكي از آنها حذف 
ازدواج مجدد مردان بود، البته ثبت ازدواج موقت مردان 
در صورت داشتن فرزند از همسر دوم الزامي شد. همچنين 
در زمان دفاع مقدس نيز توانستيم حضانت فرزند را بعد از 
پدر تنها به مادران اختصاص دهيم و اين موضوع به دليل 
مشكالتي كه در خانواده شهدا ايجاد شده بود در مجلس 
شوراي اسالمي به تصويب رسيد. اليحه مقابله با كودك 
همسري از ديگر لوايحي بود كه در راستاي رفع مشكالت 
قوانين حوزه خانواده به آن پرداخته شد؛ در اين راستا نه 
تنها فراكسيون زنان مجلس شوراي اسالمي بلكه معاونت 
امور زنان و خانواده رياست جمهوري به منظور مقابله با 
ازدواج كودكان گام برداشتند. به گفته گرامي زادگان، در 
سال هاي بعد از انقالب با اصالح در قوانين توانستيم در 
زمينه سن ازدواج تغييراتي ايجاد كنيم، بطوري كه پس 

از انقالب حداقل سن ازدواج براي دختران را از ۹ سال به 
1۳ سال افزايش و پسران را سن 1۵ سال تثبيت كرديم. 
پس از آن اما، با وجود آمارهاي فراوان از ازدواج كودكان، 
مجلس شوراي اسالمي در قالب طرح درخواست مجددي 
براي افزايش س��ن ازدواج داد تا حداقل سن ازدواج براي 
دختران به 16 سال و براي پسران به 1۸ سال افزايش يابد، 
اما اين طرح در مجلس ش��وراي اسالمي مسكوت ماند.  
گرامي زادگان در اين باره مي گويد: درنهايت معاونت امور 
زنان و خانواده اليحه اي را تدوين و آن را به دولت فرستاد 
كه اكنون براي بررسي بيشتر در دست كميسيون لوايح 
دولت ق��رار دارد؛ به بيان ديگر، هرگاه مجلس ش��وراي 
اسالمي براي تصويب طرح موثري در زمينه حقوق زنان 
و خانواده با درهاي بسته مواجه شد، معاونت امور زنان و 
خانواده در دولت وارد عرصه شد تا آن طرح  را تكميل كند 
و سعي كرد در واقع با نمايندگان در تعامل باشد تا منجر به 
هم افزايي شود. جامعه زنان منتظر تحقق مطالبات خود 

هم از مجلس شوراي اسالمي و هم از دولت است. 
گرامي زادگان معتقد است كه مطالبات زنان طي سال هاي 
اخير افزايش يافته اس��ت و زنان خواستار اصالحاتي در 
حوزه قوانين شده اند، اصالحاتي كه اگرچه هيچ تناقضي 
با قانون ندارد، اما ديدگاه هاي شخصي و سنتي و تفكرهايي 
كه بر قانون غلبه مي كند باعث شده قوانين مربوط به حوزه 
زنان اصالح نشود. بنابر اظهارات گرامي زادگان، قوانين 
مربوط به حوزه خانواده به دو دس��ته تقس��يم مي شود؛ 
دسته اول قوانيني هس��تند كه متن آن در قانون آمده، 
موجود و مستند به قانون نوشته شده است و افراد موظف  
به اجراي آن هستند. اگر افرادي به اجراي قوانين مصوب 
نقدي دارند بايد نمايندگان مجلس شوراي اسالمي را با 
ارايه نقد و پيشنهاد اصالحات خود مطلع كنند. بي شك 

نمايندگان تالش مي كنند تا خواسته منتقدان بررسي و 
در صورت تأييد اصالح شود يا دولت تحت عنوان اليحه، 
نقد را بررسي و در كميسيون هاي تخصصي آن را اصالح 
كند. وي ادامه مي دهد: دسته دوم مواردي است كه مستند 
به قانون نيست و تنها نظرات شخصي افراد در آن اعمال 
مي ش��ود؛ به عبارتي وحدت رويه اي در آن وجود ندارد و 
همين امر موجب مي شود با مشكالتي مواجه شويم كه 
حتي در ابعاد خارج��ي مورد خطاب جهاني قرار گيريم؛ 
به طور مثال در حال حاضر فيفا متذكر شده است كه زنان 
بايد در استاديوم هاي ورزشي شركت كنند، اين موضوعي 
اس��ت كه در جهان مدنظر قرار گرفته شده است و زن و 
مرد نمي شناسد،  اما در كشور ما برخي نظرات باعث شده 
هنوز زنان نتوانند به استاديوم راه يابند. جالب توجه است 
كه كشور ايران در عرصه هاي مختلف موفقيت هاي قابل 
توجهي را كسب كرده است و نشان داده كه زنان توانمندي 
در عرصه هاي گوناگون به ويژه ورزش دارد اما زنان حق 
ورود به يك محل عمومي را ندارند. به اين پرس��ش چه 

پاسخي مي توان داد؟ كمي انديشه كنيد. البته به تازگي 
وزارت ورزش و جوانان قول داده  است نگراني هاي مخالفان 
را برطرف و با تنظيم روش هايي، درب استاديوم ها را روي 
زنان باز و اجازه حضور زنان در اس��تاديوم را فراهم كند. 
تأكيد مي كنم اين يك حق است و وظيفه وزارت مذكور 
فراهم كردن تسهيل و آسايش زنان و خانواده هاست.  او 
ممنوع دانستن موتورس��واري و دوچرخه سواري زنان 
را يكي ديگر از مش��كالت قانوني حوزه خانواده مي داند 
و يادآور مي ش��ود: ماده ۲0 آيين نام��ه رانندگي متذكر 
شده است كه »نيروي انتظامي موظف است براي مردان 
گواهي نامه صادر كند«، اما اين موضوع دليل بر نفي مجوز 
براي زنان نيست، حال آنكه نيروي انتظامي در اين زمينه 
اظهار كرده است براي زنان مجوز صادر نمي كند. در همين 
راستا چندي پيش ديوان عدالت اداري در پي شكايت يك 
زن براي صدور گواهي نامه موتورسيكلت موافقت كرد، اما 
ناجا كه تنها ضابط قضايي بود مدعي شد كه طبق قانون 
فقط براي مردان گواهي نامه موتورسيكلت صادر مي كند. 
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معاون وزير راه و شهرسازي جزييات تازه اي از طرح »اقدام ملي مسكن« را تشريح كرد

رييس پارلمان شهري پايتخت اعالم كردمعاون هماهنگي و امور مناطق سازمان نوسازي شهر تهران عنوان كرد

شرايط خريد مسكن از دولت

تاكيد بر ضرورت همكاري اداره ثبت اسناد و امالك با شهرداري تهران

ورود شهرداري به برج سازي در زمين داراي كاربري حسينيه خيز شهرداري براي ساخت واحدهاي 28 متري مسكن اميد

گروه راه و شهرسازي|
از ارديبهشت ماه سال جاري، زمزمه هايي از رونمايي و اجراي 
طرح اقدام ملي مسكن براي كاهش آثار تورم مسكن بر اقشار 
آسيب پذير شنيده شد اما يك ماه طول كشيد تا وزيرراه و 
شهرس��ازي، جزيياتي از اين برنامه را تشريح كند. پس از 
اظهارات محمد اسالمي، گوشه هاي مختلفي از اين برنامه 
توسط ساير مسووالن مشخص شد تا اينكه در روز عيدغدير 
و با آغاز ساخت 110 هزارواحد مسكوني، برنامه اقدام ملي 

مسكن به صورت رسمي كليد خورد.
البته بارقه هاي آغاز طرح اقدام ملي به سال گذشته و ابالغيه 
رييس جمهوري به ارگان و نهادهاي دولتي براي واگذاري 
زمين هاي بالاستفاده شان بازمي گردد، درنيمه نخست سال 
گذشته حسن روحاني تمام ارگان هاي دولتي را مكلف كرد 
كه اراضي بالاستفاده خود را براي ساخت مسكن در اختيار 
وزارت راه و شهرسازي قراردهند تا با احداث مسكن در اين 
اراضي مشكل مسكن متقاضيان مصرفي حل شود. براساس 
اين برنامه، قرار است هر دو طرف عرضه و تقاضا تقويت شوند 
وطبق اين برنامه كه براي كاهش هزينه مسكن تدوين شده 
است، طي مدت ۲ سال، ۴00 هزار واحد مسكوني ساخته 
مي شود.  درواقع با توجه به اينكه زمين بيش از ۶0 درصد 
هزينه مسكن را به خود اختصاص مي دهد در برنامه »اقدام 
ملي« سياس��ت گذار تالش كرده تا با واگذاري زمين هاي 
دولتي به سازندگان، هزينه ساخت را در اين طرح كاهش 
دهد، همچنين عالوه بر زمين هاي وزارت راه وشهرسازي 
براساس دستورالعمل رييس جمهوري تمام دستگاه هاي 
دولتي موظف شده اند تا زمين هاي دولتي را براي ساخت و 

ساز در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهند.
البته با توجه به اينكه طي يكسال گذشته ارگان هاي دولتي 
همكاري مناسبي براي واگذاري زمين هاي بالاستفاده خود 
نداشتند، اين سوال مطرح مي شود كه آيا اين طرح طي دو 
سال آينده به اتمام مي رسد؟ تازه ترين اظهارات معاون وزير 
راه و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن، نشان از تأمين 
اراضي مورد نياز براي ساخت ۴00 هزار واحد مسكوني دارد. 
به گفته علي نبيان، از اواخر سال گذشته و اوايل امسال، طرح 
برنامه اقدام ملي توليد و عرضه مسكن در دستور كار وزارت 
راه و شهرسازي قرار گرفت كه در كنار آن، موضوع تكميل 
مس��كن مهر هم به عنوان يكي از دغدغه هاي متقاضيان 
پيگيري شد. نبيان گفت: متقاضياني كه تاكنون از امكانات 
دولتي براي تهيه مسكن استفاده نكرده اند، مي توانند در طرح 
اقدام ملي ثبت نام كنند. او در خصوص شرايط ثبت نام در 
طرح اقدام ملي مسكن افزود: فقط كساني مي توانند در طرح 
اقدام ملي مسكن ثبت نام كنند كه فرم )ج( آنها سبز باشد، بر 
اساس فرم )ج( هر فردي مي تواند يك بار از امكانات دولتي 
براي خانه دار شدن استفاده كند و كساني كه فرم )ج( آنها 
قرمز باشد، بدين معنا است كه قبال از اين امكانات استفاده 
كرده اند. )استعالم فرم )ج( از وزارت راه و شهرسازي مبني 

بر عدم استفاده متقاضي از تسهيالت دولتي شامل زمين، 
مسكن، تسهيالت يارانه اي و ... است.(  به گزارش »تعادل« 
اگرچه براساس اظهارات معاون وزيرراه و شهرسازي عدم 
استفاده از امكانات و تسهيالت دولتي تنها شرط براي ثبت 
نام دربرنامه اقدام ملي مسكن است اما با نگاهي به طرح هايي 
از اين دست مانند طرح مسكن مهر و همچنين اظهارات 
مس��ووالن و اهداف اعالم شده براي اين طرح طي روزها و 
هفته هاي گذشته پيش بيني مي شود كه شروطي مانند 
نداشتن مسكن، بومي بودن و تأهل )اين شرط پس از مدتي 
از طرح مسكن مهر حذف شد( و ... هم در چارچوب اين طرح 

وجود داشته باشد كه به آن اشاره نشده است.
نبيان اضافه كرد: زمان و چگونگي ثبت نام از طريق اداره كل 
راهداري و شهرسازي هر استاني اعالم خواهد شد، ضمن 

اينكه تمامي افرادي كه در صندوق پس انداز يكم مسكن 
براي دريافت تسهيالت خريد خانه سرمايه گذاري كرده اند، 

مي توانند در طرح اقدام ملي صاحبخانه شوند.
مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن از انعقاد تفاهمنامه با 
بانك مسكن براي انتقال وام صندوق پست انداز يكم )خانه 
اولي ها( به طرح هاي مشاركتي ساخت خانه خبر داد و گفت: 
متقاضيان دريافت تسهيالت از اين صندوق، وام خود را در 

اختيار ساخت خانه در طرح اقدام ملي قرار مي دهند.
معاون وزير راه و شهرس��ازي به ارايه گزارشي از طرح اقدام 
مل��ي پرداخت و گفت: هدف از اي��ن طرح كاهش دغدغه 
خانه دار شدن است و بر همين اساس مقدمات ساخت٤٠٠ 
هزار واحد مس��كوني فراهم شده است كه٢٠٠ هزار واحد 
آن در شهرهاي جديد ساخته مي شود و شركت بازآفريني 

شهري و بنياد مسكن هم در شهرهايي كه صاحب زمين 
هستند اقدام به ساخت بقيه اين خانه ها خواهند كرد. او ادامه 
داد: سازمان ملي زمين و مسكن وظيفه تامين زمين را در 
استان هايي دارد كه سازمان هاي متولي اجرا، زمين ندارند 
و در همين راستا تاكنون هزار و ٥٠ هكتار زمين براي حل 
مشكل حاشيه نشيني در چابهار در اختيار شركت بازآفريني 

شهري قرار گرفته و به نام اين شركت سند خورده است.

  اثر افزايش قيمت بر اقدام دولت
فارغ از شيوه اجرا و جزييات برنامه اقدام ملي مسكن، دليل 
اصلي تدوين و اجراي اين برنامه افزايش قيمت مسكن از 
سال گذشته است، از ارديبهشت ماه سال گذشته و همگام 
با نوسان نرخ ارز، افزايش قيمت مسكن هم آغاز شد و همين 

موضوع موجب ش��د كه عباس آخوندي وزيرس��ابق راه و 
شهرسازي، در تيرماه سال97 از بسته اي با 9 راهكار براي 

ساماندهي بازار مسكن رونمايي كند.
اين راهكارها اجرايي نشد تا اينكه در ارديبهشت سال جاري 
وزيرجديد راه و شهرسازي بسته اي 5 گانه براي رونق بخشي 
به بازار ارايه داد و پس از آن وزارت اقتصاد هم ۲ راهكار براي 
بهبود وضعيت بازار مس��كن مطرح كرد كه تاكنون گامي 
محكم براي اجراي اين راهكارها برداش��ته نش��ده است 
درحالي كه به نظر مي رسد وزارت راه و شهرسازي به دنبال 
عملياتي شدن طرح اقدام ملي مسكن و ساخت ۴00 هزار 
واحد مسكوني براي گروه هاي هدف است. در همين راستا، 
نبيان با اشاره به افزايش قيمت مسكن در سال گذشته و تاثير 
آن بر بازار مسكن به ويژه طرح مسكن مهر گفت: با جهش 
قيمت مسكن، اين پروژه در سه حوزه شهرهاي زير ۲5 هزار 
نفر توسط بنياد مس��كن، شهرهاي جديد توسط شركت 
عمران شهرهاي جديد و ساير شهرها توسط سازمان ملي 
زمين و مسكن پيگيري شد. مديرعامل سازمان ملي زمين 
و مسكن تصريح كرد: در سال جاري، جلساتي با استانداران 
در خصوص مسكن مهر برگزار كرديم كه تا پايان امسال، 
پروژه هاي بدون مشكل حقوقي به پايان برسد؛ ضمن اينكه 
سال 9۸ اتمام پروژه ها را شاهد خواهيم بود. نبيان با تأكيد بر 
اينكه تعداد واحدهاي داراي پرونده حقوقي در مراجع قضايي 
چندان باال نيست، ادامه داد: تعدادي از واحدهاي مسكن مهر 
در سال گذشته فاقد متقاضي بوده اند كه در قانون بودجه 
سال گذشته و س��ال جاري، رديفي در بودجه اختصاص 
يافت كه اين فضاها با هماهنگي كميته امداد و بهزيستي، به 

خانوارهاي تحت پوشش اين دو نهاد واگذار شود.
او مجموعه واحدهاي مسكن بدون متقاضي در سه مجموعه 
شهرهاي زير ۲5 هزار نفر و نيز شهرهاي جديد و ساير شهرها 
را ۶0 هزار واحد دانس��ت و گفت: قرار شد اين تعداد واحد 
مسكن مهر بر اساس پيگيري دستگاه هاي مشمول به آنها 
واگذار شود. معاون وزير راه و شهرسازي، به تفاهمنامه ميان 
وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و دفاع مبني بر ساخت 100 
هزار واحد مسكوني در اراضي نيروهاي مسلح اشاره كرد و 
افزود: تعدادي از واحدهاي بدون متقاضي مس��كن مهر را 
نيز قرار است بر اساس اين تفاهمنامه، به پرسنل نيروهاي 
مسلح واگذار كنيم. نبيان در خصوص افزايش تسهيالت 
مسكن مهر از ۴0 به ۴5 و 50 ميليون تومان هم گفت: در 
شهر جديد پرديس، تسهيالت مسكن مهر به 50 ميليون 
و در ساير شهرها به ۴5 ميليون تومان افزايش يافته است 
كه در اوايل سال آينده، مسكن مهر پرديس به پايان خواهد 
رسيد. به گفته مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن، مالك 
يك ميليون و 190 هزار و ۲15 واحد مسكن مهر بوده كه 
تاكنون يك ميليون و 19 هزار و ۶17 واحد، افتتاح و ۲0 هزار 
و ۲99 واحد آماده افتتاح شده است؛ ضمن اينكه ۳5 هزار و 

۲00واحد مسكن مهر بدون متقاضي داشته ايم.

عبدالرضا گلپايگاني، معاون شهردار تهران از آغاز فرآيند 
تدوين ساز و كار صدور سند مالكيت براي پاركينگ هاي 
عمومي و تعهدي شهر تهران با همكاري اداره كل ثبت 
اسناد و امالك استان تهران خبر داد. به گزارش ايسنا، 
عبدالرض��ا گلپايگاني با بيان اينك��ه مديريت زمين به 
سند مالكيت متكي است، گفت: توسعه شهري بدون 
مديريت زمين و مالكيت بي معني است و چون متولي 
اسناد مالكيت در شهرها طبق قانون ادارات ثبت هستند، 
ارتباط شهرداري با اداره ثبت اسناد و امالك مفيد، موثر، 
الزم و ضروري اس��ت. او افزود: ما در شهرداري به دنبال 
هوشمندسازي فرآيندها و حذف مراجعه مستقيم ارباب 
رجوع به شهرداري هس��تيم و به همين دليل ضرورت 
ايجاد ارتباط بين ش��هرداري و اداره كل ثبت اس��ناد و 

امالك اس��تان تهران بيش از قبل احس��اس مي شود. 
به منظور رفع مش��كالت حوزه هوشمندسازي جلسه 
مش��ترك خوبي با مديركل اداره ثبت اس��ناد و امالك 
استان تهران داشتيم كه در اين جلسه به چند موضوع 
مهم رسيدگي شد. او با بيان اينكه موضوع برقراري ارتباط 
سيستمي بين شهرداري و اداره كل ثبت اسناد و امالك 
استان تهران به منظور حذف استعالمات كاغذي مطرح 
شد، اظهاركرد: اين هدف با برطرف شدن مشكالت فني، 
حقوقي وكارشناسي محقق مي شود و اميدواريم بتوانيم با 

ياري اداره ثبت استان تهران به اين هدف برسيم.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران، بررسي 
مساله اسناد مالكيت بازار تهران را يكي ديگر از موضوعات 
مطرح ش��ده اعالم كرد و گفت: ما در حال بررسي بازار 

تهران از وجوه مختلف هستيم و يكي از اين وجوه روشن 
شدن وضعيت مالكيت در بازار تهران است.

گلپايگاني تأكيد كرد: مقرر شد در اين زمينه با سازمان 
ثبت كار مش��تركي انجام بدهيم، ضم��ن اينكه ركن 
سوم مهم رسيدگي به اين مس��اله مالكان هستند كه 
خوش��بختانه هم جامعه اس��المي بازار در اين زمينه 
دلسوزانه پيگير حل مس��ائل مربوط به بازار است و هم 
ش��وراياري بازار كه به تازگي به جمع ش��وراياران شهر 
تهران اضافه شده اند. موضوع سوم بحث سند مالكيت 
پاركينگ هاي مكانيزه بود كه در اين رابطه نيز با مديركل 

ثبت استان تهران تبادل نظر كرديم.
گلپايگاني با بيان اينكه قرار شد مسائل و مشكالت اين نوع 
پاركينگ ها در جلسات كارشناسي بررسي و حل شود، 

گفت: هدف ما صدور سند مالكيت براي پاركينگ هاي 
مكانيزه است و در صورت رسيدن به اين هدف دست ما 

در تأمين پاركينگ باز مي شود.
معاون شهرسازي و معماري ش��هرداري تهران افزود: 
در محدوده هايي كه به لحاظ ابعاد زمين براي س��اخت 
پاركينگ محدوديت وجود دارد يا جاهايي كه موضوع 
تخريب و نوس��ازي به تأمين پاركينگ وابسته شده يا 
در محالتي كه س��رانه پاركينگ عمومي پايين است با 
استفاده از زمين هايي كه ظرفيت ساخت پاركينگ هاي 
مكانيزه دارن��د، اين ظرفيت افزاي��ش مي يابد. در اين 
راس��تا مهم ترين مانع ما امكان صدور س��ند مالكيت 
براي چنين پاركينگ هايي اس��ت ك��ه در اين مورد با 
اداره ثب��ت گفت وگو كرديم و اميدواري هايي در زمينه 

 صدور سند مالكيت پاركينگ هاي عمومي ايجاد شد.
گلپايگاني موضوع ديگر مورد گفت وگو را پاركينگ هاي 
تعهدي عن��وان كرد و گف��ت: در نظر داري��م خارج از 
ملك افراد و به ش��عاع ۲50 متر يا بيشتر، سند مالكيت 
پاركينگ، پيوست به س��ند مالكيت ملك اصلي صادر 
بشود. اين يكي از موضوعات مبتالبه شهرداري تهران 
است كه اداره ثبت استان تهران نيز در جريان موضوع 
قرار دارد و در يك صورت جلسه مشترك حل اين مساله 
مورد توجه دو طرف قرار گرفت. قرار ش��د كليه مسائل 
فني و حقوقي مربوط به گرفتن سند مالكيت براي تك 
تك واحدها در پاركينگ ه��اي عمومي در يك فرآيند 
كارشناسي مورد بررسي قرار بگيرد تا بدين شكل خدمات 

بهتري به شهروندان ارايه كنيم.

كيوان خليجي، معاون هماهنگي و امور مناطق سازمان نوسازي شهر 
تهران از آغاز ساخت ۳500 واحد مسكن اميد در زمين هاي شهرداري 

از فروردين 99 خبرداد.
به گزارش ايسنا، خليجي درباره شناس��ايي اراضي در اختيار دولت، 
شهرداري و پيگيري تحويل آنها براي اجراي برنامه بازآفريني شهري 
اميد گفت: دولت ها در دوره هاي گذشته تاكيدشان بر تامين مسكن 
خارج از فضاي شهري بود كه نمونه آن مسكن مهر است. دكتر روحاني 
از ابتدا به اين موضوع انتقاد داشت و هدف دولت را بر بازآفريني بافت 
فرس��وده قرار داد. اي��ده آل رييس جمهوري اين بود كه ما در كش��ور 
زمين هاي بالتكليف دولتي زياد داريم، مي توانيم با سرمايه گذار بخش 
خصوصي مشاركت و در آنجا ساختمان سازي كنيم؛ سپس خانه را به 
جاي خانه بدهيم. يعني شهروندان از بافت فرسوده به اين خانه ها نقل 
مكان كنند و در گام بعد، خانه هاي فرسوده واگذاري شده، تخريب و 

نوسازي شود.
معاون هماهنگي و امور مناطق سازمان نوسازي بافت فرسوده گفت: 
در دوره مديريت دكتر نجفي بر ش��هرداري تهران، جلسات با دولت 
ش��روع ش��د. مهم ترين بحث هم اين بود؛ اين زمين ه��اي دولتي كه 
قابليت واگذاري دارد و عمدتا خالي اس��ت، كجاست؟ آمار مشخص و 
دقيقي از اين زمين ها وجود نداشت، زيرا دستگاه ها خودشان زمين ها 
را مديريت مي كردند و زياد راغب هم نبودند كه زمين ها را در اختيار 

اين طرح قرار دهند.
وي گفت: با اين حال ما حدود 7۶ قطعه زمين شناس��ايي كرديم كه 
عمدتا متعلق به آموزش و پرورش، بنياد، وزارت نيرو و... بود. خودمان 
هم به عنوان شهرداري تهران 1۳ قطعه زمين معرفي كرديم. در سال 
97 آيين نامه اجرايي براي حمايت از مشاركت كنندگان در اين طرح 
نوشته ش��د و كار به اجرا رسيد. ايده اوليه اين بود كه زمين داخل اين 
بافت هاي دولتي بارگذاري شود و بعد جابه جايي صورت گيرد. يعني 
شهروندان ساكن ساختمان هايي كه داخل بافت فرسوده است، در اين 

خانه ها مستقر شوند و بعد بافت فرسوده را نوسازي كنند. 
معاون هماهنگي و امور مناطق سازمان نوسازي شهر تهران توضيح داد: 

اما به هر حال ممكن است اين طرح مورد اقبال ساكنان بافت فرسوده 
قرار نگيرد و آنها راغب به جابه جايي نباشند، به همين دليل اين ايده در 
خالل طرح تلطيف شد. در واقع قرار شد آنهايي هم كه ملك شان در معبر 
يا طرح قرار دارد و اجازه خريد، فروش يا ساخت و تعميرات ندارد، بيايند 
و ملك شان را با اين خانه ها جابه جا كنند؛ آن هم با ساز و كار تشويقي.

او با اشاره به افتتاح اولين طرح مسكن اميد تهران در منطقه 1۸ شامل 
۳۲۴ واحد مس��كوني و ۶۳ واحد تجاري در 9 بلوك در مجاورت بافت 
فرس��وده منطقه 1۸ ش��هر تهران ادامه داد: م��ا از اين مجموعه براي 
جابه جايي پالك هايي در محور زينبي��ه در منطقه 1۸ و طالقاني در 
منطقه 19 استفاده مي كنيم و با جابه جايي برخي واحدها توانستيم 
به توسعه معابر و فضاي سبز در اين منطقه كمك كنيم.تا امروز براي 
۳500 واحد مسكوني قرارداد بستيم. شركت هاي مختلف هم براي 
س��رمايه گذاري پاي كار آمده اند.در حال حاضر به ليس��ت 1۴تايي 
زمين هاي دولتي رس��يده ايم و رييس جمهوري دستور داده تا در اين 

زمين ها بارگذاري صورت گيرد.
او ب��ا تاكيد بر اين مطلب كه براي هر چه س��ريع تر اجرايي كردن كار 
تالش مي كنيم، افزود: در عين حال برنامه ما اين اس��ت كه 10درصد 
از واحدها بسيار ارزان قيمت باشند؛ يعني واحدهاي حدود ۲۸متري 
كه در دنيا به رسميت شناخته شده است و از اين طريق بتوانيم همه 

قشرها را پوشش دهيم.

محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران با اشاره به ماجراي زمين 
سعادت آباد كه به جاي حسينيه به برج تبديل شد، از ورود شوراي 

شهر و شهرداري به بررسي اين پرونده خبر داد.
به گزارش تسنيم، هاشمي درباره ماجراي زميني كه مجوز حسينيه 
گرفت، ولي به برج تبديل شد، اظهار كرد: اين موضوع از زماني كه 
رسانه اي ش��ده به صورت ويژه در دست بررسي قرار گرفته است و 
نيروهاي حراست و بازرسي نيز موضوع را در دست پيگيري دارند. 
بن��ده نيز موضوع را پيگيري كرده ام و با توج��ه به اينكه اين ماجرا 
زواياي پنهاني دارد اجازه بدهيد بعداً در اين مورد بيش��تر توضيح 

خواهم داد اما به طوري كلي اين موضوع در دست بررسي است.
رييس شوراي ش��هر ادامه داد: با توجه به اهميت موضوع، قرار شده 
است كه بخش هاي اشاره شده گزارش خود را آماده كنند تا بتوانيم 
به طور دقيق به ماجراي اين زمين رسيدگي كنيم و اظهارنظر در اين 
مورد هم اكنون بي مورد است و بايد ابعاد اين ماجرا به طور دقيق بررسي 
شود اما شهرداري قطعًا بر اساس قانون عمل خواهد كرد. در روزهاي 
گذشته اطالعاتي از شهردار منطقه در مورد زمين سعادت آباد اخذ 

شده البته اين پروژه هم اكنون متوقف شده است.

  اقدام شهرداري قبلي نامتعارف بود
در همين حال، رسول كشت پور، شهردار منطقه ۲ نيز از توقف كامل 
ساخت وساز در برج هاي خيابان سوم سعادت آباد خبر داد و گفت: 
بر اس��اس راي ديوان عدالت، شهرداري تهران در سال 1۳9۶ و در 
دوره مديريت قبلي شهر مجوز س��اخت در اين سه قطعه زمين را 
صادر كرده است.او ادامه داد: به نظرم اقدام شهرداري در ارايه  مجوز 
به اين سه قطعه زمين نامتعارف بوده، چرا كه در شهرداري معموال 
به آراي ديوان عدالت حداكثر دو طبقه با س��طح اشغال ۶0 درصد 
مي دهند اما متاسفانه مديران قبلي شهر تراكم بيشتري را براي اين 

ساختمان در نظر گرفتند.
او ب��ا بيان اينك��ه از زمان ابالغ راي دس��تگاه قضا مبن��ي بر توقف 
ساخت وساز در اين سه قطعه زمين، عمليات عمراني متوقف شده 

است، اظهار كرد: حتي همين امروز نماينده شهرداري منطقه ۲ به 
محل مذكور رفته و اعالم كرد كه هيچ گونه ساخت وسازي در اين 
محدوده صورت نگرفته است. گفتني است روابط عمومي شهرداري 
منطقه ۲ نيز روز پنج شنبه )7 شهريورماه( اعالم كرد كه ساخت وساز 
در سه قطعه زمين يادش��ده از تيرماه امسال بنا به دستور بازپرس 
شعبه ۲ ناحيه ۳7 متوقف است.شهردار منطقه ۲ نيز با بيان اينكه 
از زمان ابالغ ممنوعيت ساخت وس��از در اين ساختمان هيچ  كس 
حتي يك آجر بر آجر ديگر نگذاشته است، تاكيد كرد: ممكن است 
كارگرها در حال رفت و آمد باشند اما هيچ عمليات عمراني صورت 

نگرفته است. 
هر چند ش��هرداري مي گويد، از تيرماه كه بازپرس دس��تور توقف 
ساخت وساز در برج سعادت آباد را صادر كرده، هيچ فعاليتي صورت 
نگرفته اما همس��ايه ها چيز ديگري مي گويند؛ پرده ها تا چهار روز 
قبل كش��يده بوده و فعاليت س��اختماني در واحدها در حال انجام 

بوده است.
روز پنج ش��نبه اما به يك ب��اره پارچه ها كنار رفت، ش��هرداري هم 
جوابيه اي فرستاد و اعالم كرد كه به دستور بازپرس از تيرماه پروژه 
خوابيده اس��ت. اما منابع آگاه مي گويند در طول ۸ ماه گذشته كار 
ساخت و ساز در اين پروژه در حال انجام بوده و تا همين ۴ روز قبل 

كارگران مشغول كار بودند.
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 اعالم نرخ جديد 
عوارض آزادراه هاي كشور 

با اع��الم خبر افزاي��ش ۲1 درصدي ن��رخ عوارض 
آزادراه ها، نرخ نامه مصوب عوارض آزادراهي منتشر شد 
كه بر اساس آن حداقل عوارض براي تردد خودروهاي 
سواري در آزادراه باغچه مشهد، بخش فريمان به مبلغ 
1500 تومان و حداكثر عوارض براي تردد نفتكش ها 
در آزادراه قم - گرمسار به مبلغ 151 هزار تومان در نظر 
گرفته شده است. به گزارش ايسنا، بر اساس دستور 
العمل ارسالي خودروهاي عمومي كه بيش از ۴0 بار 
از يك عوارضي در طول ي��ك ماه عبور كنند 50 در 
صد تخفيف مي گيرند. ۲0 درصد تخفيف مربوط به 
خودروهاي پالك عمومي و ۳0 درصد مربوط به تردد 
بيش از ۴0 بار خودروها در ماه است، يعني با افزايش 
ميانگين ۲1 درصدي عوارض، تخفيف 50 درصدي 
براي خودروهاي عمومي و پرتردد لحاظ شده است و 
آنهايي كه به مردم خدمات ارايه مي كنند، مشمول 
تخفيف 50 درصدي ش��ده و در اين صورت عوارض 
آزادراهي براي آنها ۲9 درصدي كاهش پيدا خواهد 
كرد. البت��ه وزارت راه و شهرس��ازي، ميزان هزينه 
نگهداري از آزادراه ها در سال 1۳9۸ را با فرض حداقل 
هزينه ضروري نگهداري، س��االنه )۲درصد هزينه 
احداث( برابر با ۴00 ميليارد تومان اعالم كرده است. 
در حالي ك��ه درآمد كل آزادراه ه��ا از محل عوارض 
كنون��ي كه صرف نگهداري از آنها مي ش��ود، برابر با 
1۲0ميليارد تومان يعني كمتر از يك سوم اين مبلغ 
اس��ت. اين يعني براي تامين حداقل بودجه هزينه 
نگهداري راه ها، عوارض فعلي ت��ردد خودروها بايد 
۳00 درصد افزايش پيدا كند، در حالي كه ميانگين 
رشد عوارض در سال جاري حدود ۲1 درصد تعيين 
شده است. همچنين بر اساس محاسبات انجام شده، 
مبني بر داده هاي آماري بارنامه هاي صادر شده به طور 
متوسط، نسبت كل عوارض دريافتي از خودروهاي 
سنگين شامل تريلي، كاميون دو محور و سه محور به 
ميزان دريافتي آنها بابت كرايه حمل بار در چند نمونه 
مورد بررسي براي كل مسير بين ۲ تا ۶ درصد است. در 
نتيجه ميزان عوارض افزايش يافته براي سال 1۳9۸ 
حداكثر دو هزارم تا يك درصد ميزان كرايه دريافتي 
است و مطلقًا سهم قابل محاسبه اي در سبد قيمت 
حمل و نقل ندارد. اين در حالي اس��ت كه استفاده از 
آزادراه ها كه بخش عم��ده اي از هزينه نگهداري آن 
ناشي از استهالك وسايل نقليه سنگين روي آن است، 
حداقل موجب كاهش ۴۶7 كيلومتري مسير نسبت 
به راه هاي موجود و صرفه جويي 1۶۶ ميليارد توماني 
س��االنه در مصرف سوخت آن هم با قيمت سوخت 

يارانه اي انواع وسايل نقليه مي شود.

 انتقاد از سازمان هواپيمايي 
به دليل گراني بليت

رييس كميسيون عمران مجلس علت گراني بليت 
هواپيما با وجود كاهش نرخ ارز را تداوم فعاليت چارتري 
و فقدان نظارت سازمان هواپيمايي كشوري دانست.

به گزارش مهر، محمدرض��ا رضايي كوچي با انتقاد 
از افزايش غيرمنطق��ي قيمت بليت هواپيما گفت: 
متأسفانه نرخ بليت پرواز در سال هاي اخير مدام در 
حال افزايش اس��ت و هيچ نظارتي براي كنترل اين 
قيمت ها وجود ندارد. نماينده مردم جهرم در مجلس 
با انتقاد از تداوم فعاليت شركت هاي چارتري در حوزه 
س��فرهاي هوايي افزود: قطعًا يك��ي از عوامل اصلي 
افزايش قيمت بليت هواپيما به وي��ژه در ايام خاص 

فعاليت چارتركننده هاست.
رضايي كوچي ادامه داد: در شرايط كنوني ميزان تعداد 
مسافران و متقاضيان استفاده از حمل و نقل هوايي 
بسيار بيشتر از ميزان صندلي هاي موجود هواپيماها 
است، بنابراين فعاليت چارتري در اين شرايط هيچ 
معنايي ندارد. او گفت: امروز شركت هاي چارتركننده، 
بليت هواپيما را با قيمت دلخواه در بازار عرضه مي كنند 
و تنها در اين عرصه مردم و مسافران تحت فشارهاي 
مالي قرار مي گيرند. اي��ن نماينده مردم در مجلس 
دهم، با انتقاد از عدم تحقق وعده سازمان هواپيمايي 
كشوري درباره محدود كردن شركت هاي چارتري 
گفت: با وجود وعده اين سازمان، شركت هاي چارتري 
در حوزه مسافرت هوايي به فعاليت خود ادامه داده اند و 
هنوز اقدام خاصي در اين عرصه صورت نگرفته است.

رضايي كوچي بيان كرد: در گذشته مسووالن سازمان 
هواپيمايي كشوري عامل اصلي افزايش قيمت بليت 
هواپيما را افزايش نرخ ارز اعالم كرده و مي گفتند كه با 
توجه به سهم 50 درصدي ارز در هزينه هاي ايرالين ها 
و هواپيماها، افزايش قيمت بليت هواپيما طبيعي است.

تشديد نظارت هاي پليس 
راهور از نيمه دوم شهريور

سردار سيد كمال هاديان فر، رييس پليس راهور ناجا 
گفت: در نيمه دوم ش��هريورماه نظارت هاي پليس 
راهور جدي تر خواهد شد، چرا كه بر اساس سنوات 
گذشته تصادفات در نيمه دوم شهريور افزايش مي يابد. 
به گزارش ايسنا، سردار هاديان فر در حاشيه نشست 
فصلي مديران عامل سازمان هاي پايانه هاي مسافربري 
ش��هرداري ها و در جمع خبرنگاران اف��زود: يكي از 
برنامه هاي امس��ال، كاهش 1۲ درصدي تصادفات 
است؛ هرچند شايد اجراي اين برنامه سخت باشد اما 
تالش خواهيم كرد كه اين اتفاق بيفتد، چرا كه نسبت 
به سنوات گذشته در بهترين شرايط شاهد كاهش 
71۲ نفري تلفات تصادفات بوديم.گام هاي موثري در 
اين حوزه برداشته شده است و يكي از اقدامات موثر 
همسوسازي دستگاه ها و سازمان هاي مسوول در اين 
زمينه است. هاديان فر افزود: امروز بر اساس قانون، ۳۳ 
دستگاه در حوزه انضباط بخشي ترافيكي نقش موثر 
داشته و 1۲ سازمان نقشي اساسي در اين زمينه دارند 
و باقي آنها كمك دهنده و همكاري كننده با پليس و 
ساير بخش ها هستند.يكي از موضوعاتي كه در اين 
نشس��ت نيز به آن پرداخته شد، مربوط به بخشي از 
تصادفات است كه در حوزه حمل و نقل عمومي اتفاق 
مي افتد كه بسيار هم جدي است؛ چرا كه تردد در اين 

بخش زياد است.

بر اساس دستور وزير راه و شهرسازي و رييس جمهور، قرار شده است تا ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسكوني در سراسر كشور در دستور كار قرار گيرد كه 
۲۰۰ هزار واحد در شهرهاي جديد و 1۰۰ هزار واحد توسط بنياد مسكن و 1۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده احداث شود.  بر اين اساس، سازمان ملي زمين 
و مس�كن قرار است اراضي مورد نياز براي ساخت ۲۰۰ هزار واحدي كه توسط بنياد مسكن و شركت بازآفريني شهري در بافت هاي فرسوده ساخته 

مي شود را تامين كند و از سوي ديگر، بازآفريني شهري و بنياد مسكن هم از اراضي خود در اين طرح استفاده كنند.

دريچه
نگاهي  به  طرح  اقدام  ملي 
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پيشكسوتانبخشخصوصيازراهكارهايرونقتوليدميگويند

شناسايي عوامل ضد توليد
تعادل|

اعضاي شوراي عالي پيشكسوتان گرد هم آمدند تا راه هاي 
رسيدن به رونق توليد را ترسيم كنند. آنها اما از بي توجهي 
دولت ب��ه توليد گله مند بودند و معتق��د بودند كه موانع و 
س��دهايي در برابر توليد به وجود آمده كه مقابله با آن براي 
فعاالن اقتصادي كشور سبب نااميدي است. بزرگان بخش 
خصوصي كشور مي گويند كه » بي اعتمادي« و »نااميدي« 
به درون جامعه رسوخ كرده و بايد راهكاري براي آن انديشيد؛ 
چراكه در صورت ورود اي��ن نااميدي به بخش توليد تاثير 
نامناسبي بر اقتصاد كشور خواهد گذاشت. بنابه اظهارات 
آنها، اين دو ضايعه جدي اكنون به عنوان اصلي ترين موانع 
در برابر رونق توليد خودنمايي مي كند. به همين دليل بايد به 
افزايش اميد در جامعه توجه ويژه شود. همچنين در شرايط 
كنوني بخش خصوصي بايد از ظرفيت خود استفاده كند و با 
توليد فكر و انديشه، ياري رسان دولت باشد. آنها در عين حال، 
شيوه هاي مقابله با فساد دولت را راه حل نامناسبي مي دانند و 
در اين راستا اعتقاد دارند كه بهتر است دولت در اين رابطه از 
تجربيات موفق ساير كشورها استفاده كند. اعضاي اين شورا 
در همين حال، پيشنهاد كردند كه ديدار با مقام معظم رهبري 

و رييس جمهور در دستور كار قرار گيرد. 

   پيشكسوتان چه گفتند؟
در تازه ترين نشست شوراي عالي پيشكسوتان اتاق ايران، 
تش��كيل دبيرخانه و نظم دهي به جلس��ات شورا و ترتيب 
مالقات اعضاي شورا با مقام معظم رهبري و رييس جمهور 
به منظور انتقال مشكالت و تش��ريح راهكارهاي مقابله با 
آن، مورد تأكيد قرار گرفت. در اين نشست اما پيش از اينكه 
موضوع رونق توليد مورد توجه قرار گيرد، رييس اتاق ايران به 
جايگاه كارآفرينان در جامعه و الگوسازي از زندگي اين افراد 
اش��اره كرد وگفت: گروه زيادي از جوانان امروزي، اينگونه 
فكر مي كنند كه بعد از فارغ التحصيلي از دانشگاه بايد شغل 
درخوري پيدا كرده يا سرمايه اي در اختيار بگيرند تا پيشرفت 
كنند؛ اين در حالي است كه بخش قابل توجهي از كارآفرينان 
موفق امروز، كسب وكار خود را از هيچ شروع كرده اند. شوراي 
پيشكسوتان اين ماموريت را به عهده  دارد تا خودباوري الزم 
را بين اين جوانان ايجاد كند و الگوي مناس��بي از صاحبان 
صنايع و كارآفرينان ارايه دهد. غالمحسين شافعي بر اهميت 
مستندسازي فعاليت ها و شيوه زندگي پيشكسوتان اقتصاد 
تأكيد و عنوان كرد: بايد سعي كنيم موفقيت هاي موجود در 
صحنه اقتصادي كشور را به نسل هاي آينده منتقل كنيم و 
از اين افراد، الگوهاي ملي بسازيم و به جامعه عرضه كنيم. 
در ادامه رييس شوراي عالي پيشكسوتان با توجه به عنوان 
سال و تأكيد مقام معظم رهبري بر رونق بخشيدن به توليد، 

تصريح كرد: فعاالن اقتصادي براي رسيدن به رونق توليد، 
نقش مهمي به عهده  دارند. در اين مدت اقدام شايسته اي براي 
تحقق رونق توليد صورت نگرفته و اين مايه تأسف است. عالء 
ميرمحمدصادقي ادامه داد: شايد دولت اهتمام خاصي نسبت 
به مساله توليد ندارد اما شوراي عالي پيشكسوتان نبايد كنار 
بنشيند بلكه با توجه به تجربه و دانشي كه در اختيار داريم 
مي توانيم راهكارهاي عملياتي پيدا كرده و به صورت مداوم 
به شيوه هاي مختلف به دولت پيشنهاد كنيم. به باور او، موانع 
در برابر توليد بسيار زياد است و وظيفه اين شوراست كه براي 

بهبود اوضاع اقتصادي راه حل پيدا كرده و پيشنهاد كند.

    حضور جدي تر اتاق ايران در صحنه اقتصادي
در عين حال وزير صنعت، معدن و تجارت در دولت يازدهم با 
استناد به آمارها گفت: متأسفانه از شروع سال 98 تا به امروز 
قدم موثري در راس��تاي رونق توليد برداشته نشده است و 
بعيد مي دانم در مدت باقي مانده از سال نيز اتفاق خاصي در 
اين حوزه بيفتد. در نتيجه به نظر مي رسد با توجه به شرايط 
اقتصادي امروز، بخش خصوصي بايد از ظرفيت خود استفاده 
كند و با توليد فكر و انديشه، ياري رسان دولت باشد. محمدرضا 
نعمت زاده از شيوه مقابله دولت با مساله فساد نيز انتقاد كرد 
و افزود: بستن حس��اب هاي توليدكنندگان و كارآفرينان 
به دليل مسائل مالياتي در وضعيت امروز اقتصادي راه حل 
مناسبي نيست. بهتر است دولت در اين رابطه از تجربيات 
موفق ساير كشورها استفاده كند. او پيشنهاد كرد: اگر اتاق 
ايران جديت و عزم خود را نشان دهد و پيگير مسائل باشد، 
مس��ووالن دولتي را به سمت رونق توليد سوق خواهد داد. 
الزم است اتاق با شدت و حدت بيشتري در صحنه اقتصادي 
حضور داشته باشد تا فرصت هاي اندكي كه در اختيار داريم، 
از دس��ت نرود.يحيي آل اسحاق كه اين روزها رياست اتاق 
مشترك ايران و عراق را به عهده  دارد نيز روحيه بخشيدن به 
جامعه فعاالن اقتصادي را اقدام مهم و اساسي ارزيابي كرد و 
گفت: انسان اميدوار با وجود همه نارسايي ها مي تواند مسير 
پيشرفت و توسعه را پيدا كند. متأسفانه امروز ياس و نااميدي 
گسترش پيدا كرده و مي تواند آثار منفي خود را به جا بگذارد. 
اگر اين حس در زيرمجموعه هاي توليد و صنعت هم رسوخ 
كند، آثار مخرب تري در پي خواهد داشت. اين فعال اقتصادي 
تصري��ح كرد: با توجه ب��ه تجربيات خود در ق��دم اول بايد 
روحيه ها را حفظ كنيم. او همچنين از برخوردهاي حساب 
نشده و سياسي با فساد موجود در فضاي اقتصادي به عنوان 
بزرگ ترين اشتباه جاري در كشور ياد كرد و خواستار پايان 
دادن به اين نوع برخوردها شد. همچنين نايب رييس اتاق 
بازرگاني ايران نيز با تأييد سخنان آل اسحاق به لزوم پاشيدن 
بذر اميد بين آحاد جامعه و مجموعه كارآفرينان اشاره كرد 

و گفت: اگر نسبت به اين مساله بي توجه باشيم، به تدريج با 
مشكالت پيچيده تري مواجه مي شويم. مسعود خوانساري 
در بخش ديگري از سخنان خود بر حفظ حرمت و جايگاه 
بخش خصوصي در سطح كشور تأكيد كرد و گفت: متأسفانه 
در چند سال گذشته اقدامات سوئي عليه بخش خصوصي و 
فعاالن اقتصادي صورت گرفته كه بايد با آنها مقابله و جايگاه 

بخش خصوصي را حفظ كرد.

   لزوم حمايت از توليد 
احمد پورفالح، عضو ش��وراي عالي پيشكسوتان و مشاور 
عالي رييس اتاق اي��ران به چندين مصداق از نبود حمايت 
الزم از توليد توسط دستگاه هاي مختلف كشور از قضايي 
گرفته تا اجرايي، اشاره كرد. به باور او رسيدگي به يك پرونده 
طي دوسال كه هنوز هم به نتيجه نرسيده است، نمي تواند 
حمايت از توليد و سرمايه گذاري معنا شود. از طرفي بسته 
شدن همه حس��اب هاي بانكي يك شركت به دليل بدهي 
500 هزار توماني كه آن هم سوءتفاهمي بيش نبوده است، 
معناي حمايت از توليد و توليدكننده را نمي دهد. همچنين 

محمدرضا موثقي، عضو شوراي عالي پيشكسوتان براي نظم 
دادن به فعاليت هاي اين شورا پيشنهاد تشكيل دبيرخانه را 
مطرح كرد. از طرفي تقاضا كرد براي رسيدن به نتيجه و حفظ 
جايگاه و شأن بخش خصوصي، ترتيبي اتخاذ شود تا اعضاي 
شورا با مقام معظم رهبري ديدار كنند و مشكالت خود را با 
ايشان درميان بگذارند. اين فعال اقتصادي يادآوي كرد: امروز 
زمان آن فرارسيده كه حرف هايمان را بزنيم و مطالبه گري 
كنيم. اتاق ايران و شوراي عالي پيشكسوتان اين وظيفه را به 
عهده دار تا زكات امكاناتي كه در اختيار دارد را بپردازد و آن هم 

مطالبه گري و حمايت از بخش خصوصي است.

  پيشنهاد ايجاد ستاد ضد تحريمي هوشمند
كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق ايران با توجه به اينكه 
هدف اصلي از تشكيل شوراي عالي پيشكسوتان استفاده از 
شأن و جايگاه تك تك اعضاي آن براي پيشبرد اهداف بخش 
خصوصي و حمايت از جايگاه آنها بود، تصريح كرد: در ايران 
فرآيند تصميم گيري و اقناع بسيار پيچيده و طوالني شده 
است. تجربه نشان مي دهد كه اگر اهميت مساله اي مشخص 

شود مي توانيم به راحتي به كمك مذاكره آن را دنبال كنيم 
و به نتيجه برسانيم؛ يك روز موسيقي در اين كشور حواشي 
بسياري داشت، با مذاكره آن را براي هميشه حل كرديم و 
امروز هيچ مشكلي با آن نداريم. در مورد موضوع هسته اي هم 
ديديم كه مذاكرات به نفع ايران تمام شد و توانستيم به برجام 
برسيم. او از اعضاي شوراي پيشكسوتان درخواست كرد كه 
نقش خود را در اين برهه حساس جدي بگيرند چراكه اين 
افراد مي توانند با توجه به شأني كه در جامعه دارند، سخنان 
خود را به گوش مسووالن برسانند و نگاه آنها را نسبت به آينده 
روشن كنند. كاشفي از تحليل رفتن سرمايه هاي انساني در 
كشور سخن گفت و افزود: امروز بايد تصميمات بزرگي در 
كش��ور بگيريم در حالي كه با تحليل سرمايه هاي انساني 
مواجه هستيم، چگونه مي توان در اين وضعيت تصميم بزرگ 
گرفت؟ در جمع بندي اين نشست، عال ميرمحدصادقي كه 
رياس��ت نشست را به عهده داش��ت، گفت: بايد به گونه اي 
حركت كنيم كه همه نهادهاي كشور از ظرفيت شوراي عالي 
پيشكسوتان استفاده كنند. بايد قدر و ارزش كشور خود را 

بدانيم و از منابع آن به بهترين شيوه استفاده كنيم. 

اتاقبازرگانيايران:

اليحه تجارت مغاير قواعد حقوقي و اصول مسلم آن است
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بررسي نهايي دستورالعمل 
استخراج رمز ارزها

شاتا| معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: جنس اين كار با ساير توليدات صنعتي 
كمي متفاوت اس��ت و چارچوب هاي موجود براي 
اين فرايند، بايد با نگاه متفاوت تدوين شود. سعيد 
زرندي در نشست بررسي نهايي دستورالعمل جواز 
تاسيس و پروانه بهره برداري براي استخراج رمزارزها 
 اظهار كرد: با توجه به جديد بودن موضوع استخراج 
رمز ارز در كش��ور تالش كرديم ب��ا همفكري و هم 
انديشي دستورالعمل را نهايي كنيم و آن را در شهريور 
ماه ابالغ خواهيم كرد. او گفت: در موضوع استخراج 
رمز ارزها، ش��ايد بتوان گفت يك��ي از موفق ترين 
عكس العمل ها در خصوص مواجهه با فناوري هاي 
نوين انجام شد. در گذشته با تأخير زياد و همچنين 
با نگاهي بسته با اين جور فناوري ها و كسب و كارها 
برخورد مي ش��د، اما در اين موضوع عكس العمل و 
فوريت تصميم گيري خوبي اتفاق افتاد. زرندي گفت: 
در دستورالعمل مالحظات وزارت نيرو، ارتباطات و 
ساير دستگاه ها لحاظ شده و تالش مي كنيم شرايط 
مس��اعدي را براي فعاالن اين بخش فراهم آوريم. با 
ابالغ دستورالعمل استخراج رمز ارزها، از فعاليت هاي 
زيرزميني و غيرقانوني جلوگيري مي ش��ود و اين 
فعاليت به صورت رسمي و قانوني ادامه پيدا مي كند.

 آغاز نمايشگاه هاي مهر 
از ۱۵ شهريور 

شاتا| معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: نمايشگاه هاي مهر از پانزدهم شهريور 
ماه با هدف تامين لوازم التحرير مورد نياز دانش آموزان 
با قيمت هاي مناس��ب آغاز به كار مي كنند. عباس 
قبادي افزود: براساس تصميمات اتخاذ شده، زمان 
برگزاري نمايشگاه ها در سراسر كشور يكسان نيست و 
مسووليت در اين حوزه به عهده استانداري هاست و به 
فراخور وضعيت هر استان، مسووالن شرايط برگزاري 
نمايش��گاه را تدوين مي كنند. وي با تاكيد بر اينكه 
لوازم التحرير مورد نياز امسال در پرمصرف ترين ماه 
سال يعني مهر تامين شده است، ادامه داد: اقدامات 
الزم در اين حوزه انجام شده است و به دنبال تامين 
منابع مالي مناس��ب بانكي با كمترين سود و بهره 
براي تداوم روند توليد در سال جاري هستيم. قبادي 
درباره دفاتر ارزان قيمت دولتي نيز گفت: ۱5 ميليون 
دفترچه با ارز دولتي ۴۲00 توماني توليد شده است 
كه اين حجم دفترچه در ش��بكه هاي منتخب و در 
 ميان گروه هاي منتخب توزيع خواهد شد. بيش از
۲ ميلي��ون و ۳00 هزار دفترچه ب��ه اعضاي تحت 
پوشش كميته امداد و بهزيستي تعلق مي گيرد و در 
عين حال براي ۱0 استان كمتر برخوردار، 50 درصد 

از دفاتر دولتي تخصيص داده مي شود. 

شركت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در 
بيست ودومين جش�نواره شهيد رجايي 
براي پنجمين سال متوالي موفق به كسب 
رتبه برتر در ش�اخص هاي عمومي در بين 

دستگاه هاي اجرايي استان گرديد.
مديرعام�ل ش�ركت آب و فاض�الب 
اس�تان اصفهان در پاس�خ به دليل كسب 
موفقيت هاي پياپي در جش�نواره شهيد 
رجايي گفت: كسب رتبه برتر شركت آب 
و فاضالب استان اصفهان در شاخص هاي 
عمومي براي پنجمين س�ال متوالي ناشي 
از برخ�ورداري ني�روي انس�اني متعهد و 

متخصص است.
مهندس هاشم اميني با بيان اينكه شركت 
آبفا استان اصفهان در حالي در شاخص هاي 
عمومي و از ن�گاه مردم نحوه ارايه خدمات 
م�ورد قب�ول واقع ش�د ك�ه در ش�رايط 
محدوديت منابع مالي و آبي قرار داشتيم، 
خاطرنش�ان ساخت: در س�ال 97 شركت 
آب و فاضالب استان اصفهان به دليل وقوع 
بيش از يك دهه خشكس�الي هاي پياپي 
با محدوديت ش�ديد منابع آبي مواجه بود 
اما با اين وجود با استفاده از توان تخصصي 
منابع انس�اني و تكنولوژي روز دنيا تامين 
پايدار آب ش�رب مردم در س�طح استان 

انجام گرفت.
وي توسعه خدمات شركت آب و فاضالب 
با توجه به تنگناه�اي مالي را يكي ديگر از 
عوامل كسب موفقيت در بيست ودومين 
جشنواره شهيد رجايي برشمرد و عنوان 
كرد: شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
باتوجه به شرايط سخت تحريم ها همچنان 
توسعه خدمات در سطح استان را در دستور 
كار قرار داده اس�ت، به ط�وري كه در حال 

حاضر 100درصد جمعيت ش�هري استان 
از آب ش�رب سالم و بهداش�تي برخوردار 
هستند. مديرعامل شركت آب و فاضالب 
اس�تان اصفهان ادامه داد: هم اكنون بيش 
از 70درصد جمعيت استان تحت پوشش 
خدمات شبكه فاضالب قرار دارند كه در اين 

زمينه آبفا استان در كشور پيشتاز است.
مهندس اميني با اش�اره به انتخاب دو نفر 
از مديران ش�ر كت آب و فاضالب اس�تان 
اصفه�ان به عن�وان برگزي�ده خدمت در 
بيست ودومين جش�نواره شهيد رجايي 
گف�ت: آقايان احمدرض�ا صهبايي رييس 
گروه مطالعات طرح ه�اي فاضالب و جواد 
كاظم�ي مدير آبفا فوالدش�هر ب�ه عنوان 
برگزي�دگان خدمت باتوجه ب�ه عملكرد 
مطلوبي كه در حوزه كاري خود داش�تند، 

انتخاب شدند.
مهندس هاش�م اميني به انتخ�اب دو نفر 

از مديران آبفا به عن�وان مديران منتخب 
شهرستان ها اشاره و تصريح كرد: آقايان 
بستاكي مدير آبفا مباركه و دهقادني مدير 
آبفا گلپايگان به عن�وان مديران منتخب 
شهرستان ها در بيست ودومين جشنواره 
ش�هيد رجايي انتخاب ش�دند كه انتظار 
مي رود اي�ن مديران بي وفق�ه و با قوت در 
سنگر خدمت رساني به مردم بيش از پيش 

كوشا باشند. 
الزم به يادآوري است، شاخص هاي عمومي 
ارزيابي عملكرد جش�نواره شهيد رجايي 
در س�ال 97 ش�امل هفت مح�ور، اصالح 
ساختار سازماني، توسعه دولت الكترونيك، 
مديريت س�رمايه انس�اني، ش�فافيت و 
مديريت مالي، بهبود فضاي كس�ب و كار، 
ارتقاي س�المت اداري، مسووليت پذيري 
و پاس�خگويي و  اس�تقرار نظام مديريت 

عملكرد بوده است.

  براي پنجمين سال متوالي صورت گرفت 

 كسب رتبه برتر شركت آب و فاضالب استان اصفهان
اتاق بازرگاني ايران با ارسال نامه اي به رييس مجلس در بيست و دومين جشنواره شهيد رجايي

با اشاره به تناسب نداشتن محتواي مواد اليحه تجارت 
با فضاي واقعي كس��ب و كار كش��ور و حتي مغايرت 
برخي مواد اين اليحه با قواعد حقوقي و اصول مسلم 
آن، خواس��تار خ��روج اليحه تجارت از دس��تور كار 

مجلس شد.
به گزارش فارس، رس��يدگي به اليحه تجارت از ۲7 
مرداد ماه در مجلس شوراي اسالمي شروع شد و امروز 
به پايان رس��يد. اين اليحه با انتقادات جدي از طرف 
فعالين اقتصادي رو به رو شده است. در همين راستا 
اتاق بازرگاني ايران به عنوان اصلي ترين نهاد صنفي 
بخش خصوصي با ارس��ال نامه اي به علي الريجاني 
رييس مجلس، خواستار خروج اليحه تجارت از دستور 

كار مجلس شد.
متن كام��ل نامه رييس اتاق بازرگاني ايران به رييس 
مجلس به شرح زير است: »نظر به اينكه اليحه تجارت 
در حال حاضر در صحن علني مجلس در حال بررسي 
است و اصلي ترين ذينفعان اين قانون تجار و صاحبان 
صنايع و فعاالن اقتصادي بخش خصوصي هس��تند 
نكات زير را جهت استحضار حضرتعالي و پيش بيني 
تدابير الزم جهت خروج اليحه از دستور كار مجلس با 

هدف بررسي دقيق موارد بعرض مي رساند: 

۱- قانون تجارت يكي از قوانين مادر كشور است و الزم 
است كه با دقت دو چندان بررسي و تصويب شود. در 
حالي كه متاس��فانه در خصوص قراردادهاي تجاري 
كه يكي از مهم ترين بخش هاي اين قانون است نظر 
اتاق ايران كه براساس قانون تشكيل اتاق ايران مشاور 
سه قوه است اخذ نشده است و اين موارد بدون دعوت 
از صاح��ب نظران اقتصادي در كميس��يون مربوطه 
تدوين و تصويب شده است و الزم است نظرات فعاالن 

اقتصادي در اين خصوص ملحوظ شود.
۲- مالحظه مواد قانوني ك��ه در جريان تصويب قرار 
دارد حاكي از عدم تناسب محتواي اين مواد با فضاي 
واقعي كسب و كار كشور است و حتي در برخي موارد 
مغاير با قواعد حقوقي و اصول مس��لم آن است و اين 

مسائل مي تواند اجراي قانون را با چالش جدي مواجه 
سازد از جمله آنكه اصل آزادي اراده و همچنين اصل 
لزوم قراردادها در اين خصوص در موارد مكرر ناديده 
گرفته ش��ده و همچنين برخي از مفاهيم سيس��تم 
 حقوق عرفي در قانون وارد ش��ده اس��ت در حالي كه 
نظام حقوقي كشور ما براساس سيستم حقوق نوشته، 
استوار است و امكان اين تغيير وجود ندارد و اجراي آن 
نيز غير ممكن و متعارض با برخي نهادهاي حقوقي 

خواهد بود.
 ٣- همان گون��ه ك��ه در صحن علني جلس��ه مورخ

۳ شهريور ماه س��ال 98 از سوي برخي از نمايندگان 
محترم مجلس شوراي اسالمي مطرح گرديده است 
اين اليحه مي بايست با روش »دو شوري« در جلسه 
مطرح شود تا تأمل بيشتر قانونگذاري در آن رعايت 
شود و اجازه بررس��ي دقيق موضوع به نمايندگان و 

ذينفعان داده شود.
۴- ايرادات ماهيتي فراواني در متن اليحه وجود دارد 
كه نياز به بررسي حقوقدانان و فعاالن اقتصادي است 
و اميد اينكه با هم��كاري نمايندگان محترم مجلس 
شوراي اس��المي و ايجاد فرصت جهت بررسي هاي 
دقي��ق ماهيتي از بروز يك قانونگ��ذاري غير كارآمد 

جلوگيري شود.«



15 جهان

حزب حاكم آلمان برتري خود را در انتخابات محلي حفظ كرد

دوره حمايت هاي بي محابا از اسراييل گذشته است

گذر مركل از فاجعه

پاسخ درخور حزب اهلل به رژيم صهيونيستي

گروه جهان| 
نتايج انتخابات در ايالت هاي زاكس��ن و براندنبورگ در 
ش��رق آلمان نگراني ها از قدرت گيري احزاب راس��ت 
افراطي را تس��كين داد. با اين حال نتايج نشان مي دهد 
كه از آراي احزاب سنتي دموكرات مسيحي و سوسيال 
دموكرات كاسته ش��ده و بر آراي حزب راست افراطي 
»آلترناتيو براي آلمان« افزوده شده است. همه چيز حاكي 
از آن است كه حزب دموكرات مسيحي به رهبري آنگال 
مركل )صدراعظم آلمان( و حزب سوس��يال دموكرات 
شكستي آشكار را متحمل ش��ده اند اما فاجعه بزرگ را 

از سر گذراندند.
دويچه وله نوش��ته، برگزاري انتخابات ايالتي در اين دو 
ايالت ش��رق آلمان به دليل امكان قدرت گيري احزاب 
راست گراي پوپوليس��تي از اهميت ويژه اي برخوردار 
ب��ود. با وجود نگراني ها و از دس��ت دادن آراي بس��يار، 
حزب محافظه كار دموكرات مس��يحي آلمان توانست 
 پرقدرت تري��ن حزب در ايالت زاكس��ن باق��ي بماند و

۳۵، ۵ درصد آراي ش��ركت كنندگان در انتخابات را به 
دست آورد. آراي اين حزب به نسبت انتخابات پيشين 

ايالتي ۶، ۹ درصد كاهش را نشان مي دهد.
حزب پوپوليس��ت آلترناتيو براي آلمان هم توانس��ت 
بيشترين پيروزي را به نسبت انتخابات ديگر به دست 
آورد و ۲۷، ۸ درصد آراي اين ايالت را از آن خود كند. آراي 
اين حزب در ايالت زاكسن بيش از ۱۸درصد افزايش را 
نشان مي دهد. در ايالت زاكسن حزب سبزها حدود ۸.۱4 
درصد آرا را به دست آورد. آراي اين حزب رشدي حدود 
۲، ۷ درصد داش��ته است. حزب چپ آلمان با شكستي 
چشمگير در زاكسن روبرو شده است. اين حزب توانست 
تنها ۱0.۱درصد آرا را به دست آورد و به نسبت انتخابات 
پيشين اين ايالت حدود ۸.۸درصد آراي خود را از دست 
داده است. حزب سوس��يال دموكرات آلمان تنها ۷، ۸ 
درصد آرا را به دست آورد. اين حزب نيز 4، ۶ آرا را نسبت 
به انتخابات ايالتي پيشين از دست داد. با توجه به نتايج 
اعالم شده، مجلس ايالتي زاكسن با 4۵ نماينده حزب 
دموكرات مس��يحي، ۳0 نماينده حزب آلترناتيو براي 
آلمان، ۱4 نماينده حزب چپ و ۱۱ نماينده حزب سبزها 

و ۱۱ نماينده سوسيال دموكرات تشكيل خواهد شد.

  افزايش آراي پوپوليست ها در براندنبورگ
نتاي��ج انتخابات ايالت��ي در ايال��ت براندنبورگ نيز 
نشان دهنده افزايش محبوبيت پوپوليست ها در ميان 
ش��ركت كنندگان در انتخابات اس��ت. در اين ايالت 
حزب سوسيال دموكرات با از دست دادن نزديك به 
۵، ۸درصد آرا ولي همچنان قدرتمندترين حزب باقي 
مانده و ۲۶، ۱ آراي شركت كنندگان در انتخابات را به 
دست آورده است. حزب دموكرات مسيحي نيز تنها 
 ۱۵، ۷ درصد آرا را به دس��ت آورده و كاهشي معادل

 ۷، ۳ درص��د آراي انتخاب��ات را به نس��بت انتخابات 
پيشين داشته است. 

در براندنبورگ هم موفقيت حزب پوپوليست آلترناتيو 

براي آلمان چشمگير بوده است. اين حزب با افزايشي 
۱۱، ۵ درصدي توانس��ته ۲۳، ۷ آرا را به دست آورد. 
حزب سبزها نيز با افزايش آراي 4، 4 درصدي روبرو 
ب��ود و توانس��ت ۱0، ۶ درص��د آرا را در براندنبورگ 

كسب كند. 
مجلس ايالتي براندنبورگ با ۲۵ نماينده سوس��يال 
دموك��رات، ۲۳ نماين��ده آلترناتي��و ب��راي آلمان، 
۱۵ نماينده دموكرات مس��يحي تش��كيل مي شود. 
حزب چپ و س��بزها ه��م هر كدام ب��ا ۱0 نماينده و 
ش��ركت كنندگان آزاد نيز با ۵ نماين��ده در مجلس 
ايالتي براندنبورگ ش��ركت مي كنند. نگراني زيادي 
نسبت به كسب بيشترين آرا از سوي حزب پوپوليست 

آلترناتيو ب��راي آلمان در انتخابات ايالت براندنبورگ 
پيش از اعالم نتايج انتخابات وجود داش��ت. بيش از 
چهار ميليون نفر از جمعيت آلمان در ايالت زاكسن 
و دو ميلي��ون و ۵00هزار نف��ر در ايالت براندنبورگ 

زندگي مي كنند.

  عميق تر شدن شكاف شرق و غرب آلمان
افزاي��ش دور از انتظ��ار آراي آلترناتيو ب��راي آلمان 
واكنش هاي متفاوتي به دنبال داشته است. آراي اين 
حزب در دو ايالت براندنبورگ و زاكس��ن به نس��بت 

انتخابات پيشين دو برابر شده است. 
اش��پيگل آنالين نوش��ته انتخابات دو ايالت شرقي 

آلمان هيچ برنده واقعي نداشته است. نيويورك تايمز 
هم نوش��ته انتخاب��ات ايالتي آلمان ش��كاف جديد 
ميان شرق و غرب را آشكارتر و عميق تر كرده است. 
روزنامه ايتاليايي رپوبليكا نتيج��ه انتخابات ايالتي 
آلمان را بهت آور ارزيابي كرده و در عين حال نوشته 
اين نتايج آن زلزله اي كه همه از آن وحشت داشتند، 
نبود. يك نشريه لهستاني هم نوشته نتايج انتخابات 
ايالتي نش��ان مي دهد نيروهاي چپ ميانه و راست 
ميانه با وجود كاهش مقبوليت عمومي همچنان در 

صدر قرار دارند.
روزنام��ه ايتالياي��ي »كوريره دال س��را« در تحليلي 
متفاوت نتايج انتخابات در دو ايالت ش��رقي آلمان را 
»پرواز بلند راست هاي افراطي« تفسير كرده و روزنامه 
لوموند فرانس��ه اين نتايج را موفقي��ت قدرتمندانه 

افراطي هاي راستگرا خوانده است. 
روزنامه اسپانيايي ال پاييس بر اين باور است كه احزاب 
دموكرات مسيحي و سوسيال دموكرات موفق شدند 
صعود راس��تگرايان افراطي در ش��رق آلمان را مهار 
كنند، روزنامه تلگراف چاپ هلند هم نتايج انتخابات 
ايالتي يكشنبه را سيلي مضاعف به دولت هاي ائتالفي 
ناپايدار ارزيابي كرده است. روزنامه استاندارد اتريش 
از س��رخوردگي زياد در شرق آلمان سخن گفته و در 
عين حال اهميت موفقيت راستگراها را نسبي دانسته 
و نوشته: »درست است كه خيلي از شهروندان به حزب 
آلترناتيو راي داده اند اما اكثريت عظيم راي دهندگان 

اين كار را نكرده اند.«
واشنگتن پست هم نوشته: »حزب راستگراي افراطي 
آلمان در دو انتخابات ايالتي موفقيت قابل توجهي به 
دس��ت آورد اما قادر نشد بيشترين آرا را نصيب خود 

كند و احزاب سنتي را پشت سر بگذارد.« 
دو حزب سوس��يال دموكرات و دموكرات مس��يحي 
كه رهبري ائتالف در دولت هاي محلي براندنبورگ 
و زاكسن را در اختيار داشته اند، براي تشكيل دولت 
جديد احتم��اال مجبور به همكاري با حزب س��بزها 
خواهند بود. اين دو حزب پيش تر هرگونه همكاري 
با راس��تگرايان افراطي براي تش��كيل دولت را بطور 

اصولي رد كرده اند. 

گروه جهان| 
كاس��ه صبر حزب اهلل لبنان دربرابر ماجراجويي هاي 
رژيم صهيونيستي سرانجام يكش��نبه لبريز شد و به 
تجاوزهاي مكرر اسراييلي ها از جمله حمله پهپادي 

به جنوب بيروت، پاسخي درخور داد.
به گ��زارش ايس��نا، در خصوص عمليات يكش��نبه 
حزب اهلل در حمله به نيروهاي اس��راييلي و ريشه ها 
و زمينه هاي وجود بح��ران در اين منطقه، ديدگاه ها 
و تحليل هاي مختلفي وج��ود دارد، اما در اين ميان 
رمزگشايي از پيام هاي عمليات رزمندگان سيد حسن 
نصراهلل عليه سربازان صهيونيستي به ويژه براي شخص 
نتانياهو و حاميان غربي اش از اهميت بااليي برخوردار 

است؛ مساله اي كه نمي توان از نظر دور داشت؛ 
اول اينك��ه؛ نتانياهو بايد بداند كه تحريكات و بازي با 
آتش در منطقه را كه از يك س��ال گذشته به اين سو 
تشديد كرده اس��ت، قطعا دست او را خواهد سوزاند؛ 
او بايد خوب بداند كه رژيم صهيونيس��تي نه گستره 
جغرافياي��ي قابل توجهي دارد و ن��ه مرزهاي امن كه 
بتواند ساكنان سرزمين هاي اشغالي را در آن جابه جا 
كند و با توجه به رش��د افراط گرايي در اروپا، حتي در 
آن ديار هم جايي به عن��وان ماوا ندارند. ديگر آن كه، 
روزهايي كه رژيم اس��راييل ب��ا كمترين هزينه مورد 

حمايت دولت هاي غربي قرار مي گرفت گذشته است. 
حاال هر حركتي، به سرعت پاسخ مقتضي را دريافت 
خواهد كرد و سيد حسن نصراهلل نيز حرفي نمي زند 
مگر آنكه به آن عمل كند و هم دولت هاي غربي به ويژه 
اروپايي، مانند گذش��ته بي محابا از اين رژيم حمايت 

نمي كنند.
دوم اينكه، نتانياهو براي فرار از چالش هاي قضايي، 
امنيت��ي و اقتصادي و سياس��ي ك��ه در داخل اين 
رژيم، تا حد افتضاح سياس��ي، گريبانش را گرفته، 
اين روزها وارد ماجراجويي هاي جنون آميزي شده 
است و دامنه اقدامات خود را كه ضد امنيت منطقه و 
حتي جهان است، توسعه داده و آن را به داخل خاك 
سوريه و عراق هم كشانده است و درعين حال براي 
مهار اي��ن ماجراجويي ها انتظار مي رفت دولت هاي 
غربي مداخله كرده و مهارش را در دس��ت بگيرند، 
اما اينگونه نش��د و بنابراين الزم ب��ود جايي ترمز او 
كشيده شود. به عالوه اگر اين رژيم بخواهد با همين 
رويه يعني نقض قوانين و كنوانسيون هاي بين المللي 
و نق��ض فاحش حاكمي��ت و تماميت كش��ورهاي 
منطقه ادامه دهد، قطعا كش��ورهاي عراق و سوريه 
نيز واكنش هاي خود را خواهند داش��ت و نيروهاي 
مقاومت هم دست روي دس��ت نخواهند گذاشت. 

ديگر اينكه، نتانياهو بدون چراغ س��بز امريكايي ها 
قادر به آتش بازي در سوريه و لبنان و اخيرا در عراق 
نبوده و نخواهد بود و تحركات نظامي اخير اين رژيم 
نيز با اش��اره تيم تندروها در امري��كا صورت گرفته 
است، آن هم در شرايطي كه سطح تنش ها در منطقه 

به شدت باال رفته است. 
ماي��ك پمپئو وزير خارجه امريكا، همواره آش��كارا و 
رس��مي از حمالت رژيم صهيونيستي به كشورهاي 
مختل��ف منطق��ه از جمله لبن��ان، س��وريه و عراق 
حمايت كرده اس��ت، حمايت هايي ك��ه احتماال او را 
در ماجراجويي هاي اخير هم تش��ويق كرده است. از 
همين رو امريكايي ها در قبال خسارات و حوادثي كه 
نتانياهو به منطقه تحميل مي كند، شريك، مسوول 

و پاسخگو هستند.
به هر حال، پيش تر نيز برخي تحليلگران پيش بيني 
كرده بودند كه برخي تالش هاي بين المللي )به ويژه 
از س��وي فرانسه و ژاپن( براي كاس��تن از تنش هاي 
منطقه اي، نتانياهو و سران صهيونيستي را به وحشت 
و تكاپ��و انداخته اس��ت و بي تابي هاي نخس��ت وزير 
رژيم صهيونيستي را در حمالت غيرقانوني در خاك 
كشورهاي سوريه و عراق، در همين چارچوب ارزيابي 
كرده بودند. رژيم صهيونيس��تي در جريان نبردهاي 

مس��تقيم نيروهاي مقاومت اس��المي ب��ا گروه هاي 
تروريستي در عراق و سوريه در ۷سال گذشته، به ويژه 
در جنگ عليه تكفيري هاي داعش، همواره از شرايط 
سوءاس��تفاده كرده و بارها نيروهاي مقاومت را مورد 
حمالت غافلگيرانه ق��رار داد و در مقابل تا جايي كه 
رسانه هاي بين المللي فاش كردند، نيروهاي زخمي 
گروه تروريس��تي داعش را در بيمارستان هاي خود 
مداوا كرده است. البته برخي منابع منطقه اي معتقدند 
كه اس��راييلي ها در اين س��ال ها، به لح��اظ نظامي و 
اطالعاتي نيز به گروه هاي تروريستي كمك كرده اند.

در اي��ن ميان، مع��اون دبيركل ح��زب اهلل لبنان نيز 
دوشنبه با اشاره به پيروزي حزب اهلل تأكيد كرده كه 

مقاومت موفق شد با شكست رژيم صهيونيستي معادله 
قدرت در منطقه را تثبيت كند. نعيم قاس��م معاون 
دبيركل حزب اهلل لبنان، گفته: »اسراييل تالش كرد 
شكس��تي را كه با بيرون انداختنش از لبنان در سال 
۲000 متحمل شد، با تجاوزگري ژوئيه سال ۲00۶ 
جبران كند، ولي مجددا شكس��ت خورد و نتوانست 
دوباره لبنان را اشغال كند. اسراييل پس از سال ۲00۶ 
س��رگردان و بالتكليف بود كه چگونه بدون جنگ بر 
ما پيروز ش��ود و چگونه با اقدام هاي امنيتي و نظامي 
محدود دستاوردهاي بيشتري كسب كند اما مقاومت 
اين رژي��م را مجبور كرد از قواع��دي تبعيت كند كه 

منجر به بازدارندگي آن شد.«

دريچه

كوتاه از منطقه

توفند دورين باهاما را 
در هم كوبيد

گروه جهان| توفند دورين، قويترين توفان در تاريخ 
جزاير باهاما، اين مجموعه جزاي��ر درياي كاراييب را 
در هم كوبيده است. به گزارش بي بي سي، ويدئوهاي 
منتشر شده از اين توفان ويراني شديد را در جزاير آباكو 
نش��ان مي دهد: خودروهاي معلق، سقف هاي كنده 
ش��ده و آب گرفتگي در حدي ك��ه در برخي جاها آب 
تا سقف خانه ها مي رس��يد. در اين جزاير ۱۷هزار نفر 
زندگي مي كنند.  هنوز آمار رس��مي از جان باختگان 
منتشر نشده است. توفند دورين در روزهاي گذشته 
با افزايش س��رعتش به درجه پنج افزايش پيدا كرد و 
مقامات هش��دار داده  بودند كه بلن��دي موج هاي اين 
توفان به هفت  متر مي رسد. سرعت بادهاي اين توفان 
۲۸۵كيلومتر است كه شديدترين  توفان اين منطقه در 
تاريخ معاصر ارزيابي مي شود. انتظار مي رود اين توفان 
بي اندازه خطرناك به سمت ساحل شرقي امريكا حركت 
 كند. باهاما يكي از كشورهايي كه مرتب گرفتار توفان 
مي شود و بايد دايم ساختمان ها و سازه هاي آن را براي 
طفوان درجه چهار مقوم سازي كرد. با اين حال به نظر 
مي رسد قدرت اين توفان فراتر از اين بوده است. دولت 
باهاما ۱4پناهگاه دائر كرده و تعدادي كليسا و مدرسه 
را مشخص كرده كه مردم در آنها پناهگاه بگيرند؛ اما اين 
نگراني هست كه با پر شدن ظرفيت پناهگاه ها مردم 
در ساختمان هايي پناه بگيرند كه در فهرست دريافت 
آب و غذا قرار ندارند. در ايالت هاي فلوريدا، جورجيا و 
كاروليناي شمالي و جنوبي اعالم وضع اضطراري شده 
و ترامپ هفته پيش سفرش به لهستان را لغو كرد و با 
مسووالن مديريت بحران ديدار كرده است. او اين توفند 

را بي اندازه خطرناك توصيف كرده بود.

رزمايش دريايي امريكا با
 ۱۰ كشور جنوب شرق آسيا

گروه جهان|مانورهاي مش��ترك دريايي امريكا 
و ۱0كشور جنوب ش��رق آسيا در حالي از دوشنبه 
آغاز شد كه اختالفات ميان پكن و واشنگتن بر سر 
مسائل مختلف جدا از تعرفه هاي تجاري به نفوذ و 
منافع منطقه اي نيز كشيده شده است. به گزارش 
يورونيوز، هشت كشتي جنگي، چهار جنگنده هوايي 
و بيش از يك هزار سرباز در اين تمرين هاي نظامي 
مشاركت دارند. رزمايش دريايي مشترك امريكا با 
۱0كشور عضو اتحاديه جنوب شرق آسيا »آسه آن« 
قرار است كه پنج روز به طول بينجامد. اين رزمايش 
در آب هاي خليج تايلند و دريايي جنوبي چين برگزار 
خواهد شد. مايك پمپئو وزير خارجه اياالت متحده 
امريكا، ماه گذش��ته به عنوان ميهمان در نشست 
منطقه اي ۱0كش��ور عضو اتحاديه جنوب ش��رق 
آسيا، آسه آن شركت كرد. ترويج راهبردهاي ترامپ 
براي تعامل و همكاري با كشورهاي حوزه اقيانوس 
هند و آرام از جمله اهداف پمپئو براي شركت در اين 
نشست عنوان شده بود. به گفته برخي تحليلگران، 
يك��ي از مهم ترين اهداف اي��ن رزمايش به چالش 
كشيدن چين در مسائل منطقه اي است. دو ابر قدرت 
اقتصادي جهان جدا از اختالفات بزرگ تجاري كه 
دامنه آن بس��يار وسعت يافته بر سر نفوذ در درياي 
جنوبي چين، بزرگ ترين ناحيه دريايي جهان كه 
سرشار از منابع طبيعي و ذخاير انرژي است با يكديگر 
نزاع دارند. پكن ادعاي مالكيت بر كل اين پهنه آبي را 
دارد در حالي كه كشورهاي ويتنام، فيليپين، مالزي 
و برونئي نيز هر يك مدعي مالكيت بر بخش هايي از 

اين دريا و جزاير آن هستند.

آخرين تالش مخالفان براي 
جلوگيري از برگزيت بدون توافق
گروه جهان| حزب مخالف كارگر بريتانيا سه شنبه 
)امروز( قانون پيش��نهادي خود را با هدف جلوگيري 
از وقوع خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا در پارلمان 
مطرح خواهد كرد. به گزارش بلومبرگ، جان مك دانل 
وزير خزان��ه داري دولت در س��ايه، از جبهه مخالفان 
گفته: »قانون گذاران در حال بررس��ي اين هستند كه 
چطور طي روزهاي سه شنبه و چهارشنبه قانوني را در 
پارلمان معرفي كنيم كه ما را قادر سازد تا از يك خروج 
بدون تواف��ق از اتحاديه اروپا ب��دون تصويب پارلمان 
جلوگيري كنيم. هدف نهاي��ي ما در يك هفته آينده 
اين اس��ت كه حاكميت پارلماني را تضمين كنيم.« 
اين در حالي است كه چند روز پيش بوريس جانسون 
نخست وزير بريتانيا، در اقدامي جنجالي پارلمان را در 
اكثر روزهاي سپتامبر و تقريبا نيمي از ماه اكتبر معلق 
كرد تا همزمان به مذاكراتش با اتحاديه اروپا براي يك 
توافق برگزيت جديد ادامه دهد. جانسون در عين حال 
از يكسري طرح هاي بودجه اي براي صرف ميلياردها 
پوند در حوزه هاي آموزش رفاه اجتماعي و حمل و نقل 
رونمايي كرد و ب��ه گمانه زني ها در خصوص اينكه در 
تدارك براي برگزاري يك انتخابات جديد است، دامن 
زد. با اين حال در چند روز گذشته هزاران نفر در سراسر 
بريتانيا عليه تصميم مربوط به معلق ساختن پارلمان 
تظاهرات كردند. اين تظاهركنندگان از شعار »كودتا را 
متوقف كنيد« استفاده كردند كه نشان مي دهد از نظر 
آنها اين اقدام در راستاي تضعيف چند قرن دموكراسي 
در بريتانيا محسوب مي ش��ود. جانسون تهديد كرده 
نمايندگان حزب محافظ��ه كاري كه از طرح كوربين 

حمايت كنند را از حزب اخراج خواهد كرد.

افشاگري دويچه بانك درباره 
اسناد مالي ترامپ

گروه جهان| افشاگري جديد دويچه بانك آلمان مبني 
بر در اختيار داشتن برخي از اظهارنامه هاي مالياتي مربوط 
به دونالد ترامپ احتمال ش��فافيت درباره اسناد مالي 
رييس جمهور امريكا را قوت بخشيده است. به گزارش 
هيل، اين افش��اگري دويچه بانك اقدامي غيرمنتظره 
در بحبوحه اختالفات بر سر اسناد مالي ترامپ و تالش 
دموكرات ها براي كسب اطالعاتي در اين زمينه در آستانه 
انتخابات رياست جمهوري ۲0۲0 انجام شده است. اين 
بانك آلماني از مدت ها پيش به عنوان يكي از گزينه هاي 
ممكن براي آگاهي بيشتر از منابع مالي رييس جمهور 
امريكا قلمداد شده است؛ زيرا سال ها يكي از منابع تامين 
وام براي فعاليت هاي تجاري ترامپ بوده؛ حتي زماني كه 
ديگر بانك ها اين كار را انجام نمي دادند. افشاگري اين 
بانك آلماني تاييد مي كند كه دموكرات ها مسير ديگري 
را در اختيار دارند تا به اس��ناد مالي ترامپ دست يابند. 
حتي آن طور كه برخي از كارشناسان گفته اند مسيري 
كه اميدواركننده است. اين اسناد همان چيزي است كه 
حزب دموكرات از مدت ها پيش به دنبالش بوده است. 
رايان توماس سخنگوي گروه ليبرال »به خاطر امريكا به 
پا خيزيد« گفته: »نبايد سه سال طول مي كشيد و چند 
پرونده دادگاهي متعدد براي بررسي اظهارنامه مالياتي 
رييس جمهوري تشكيل مي ش��د اما اين اتفاق جديد 
راه حل اميدواركننده اي اس��ت كه مي تواند اطمينان 
دهد مردم امريكا به شفافيتي كه شايسته آن هستند، 
دست خواهند يافت.«  كميته هاي اطالعات و خدمات 
مالي مجلس نمايندگان امريكا، آوريل به منظور كسب 
اطالعات، سه فرزند ارشد او و برخي سازمان هاي تجاري  ، 

احضارنامه هايي را براي دويچه بانك ارسال كردند. 

اشرف غني سند توافق صلح را 
تحويل گرفت

گروه جهان|يكي از مقام ه��اي افغان از ديدار ميان 
فرستاده ويژه رييس جمهوري امريكا به افغانستان و 
رييس جمهوري اين كش��ور در كابل خبر داده است. 
به گزارش آسوشيتدپرس، صديق صديقي سخنگوي 
اشرف غني تاييد كرده كه ديدار ميان رييس جمهوري 
افغانستان و زلمي خليل زاد فرستاده ويژه امريكا در امور 
افغانستان، يكشنبه ش��ب و در كاخ رياست جمهوري 
و كمي پس از ورود خليل زاد به كابل از نشس��ت قطر 
صورت گرفته است؛ نهمين دور مذاكرات بين امريكا 
و شبه نظاميان طالبان بدون توافق نهايي پايان يافت. 
فرستاده امريكا در امور صلح در افغانستان پيش نويس 
توافق صلح بين واش��نگتن و طالبان را تقديم اشرف 
غني و عبداهلل عبداهلل رييس اجرايي دولت افغانستان 
كرده اس��ت. وحيد عمر مدير رواب��ط عمومي و امور 
استراتژيك در رياست جمهوري افغانستان، در توييتر 
نوش��ته كه غني و عبداهلل با خليل زاد ديدار كردند و او 
نسخه پيش نويس توافق بين امريكا و طالبان را به آن 
دو داد و قرار اس��ت هر دو اين سند را بررسي كنند در 
عين حال رايزني ها با خليل زاد و تيمش ادامه مي يابند. 
همچنين رويترز به نقل از منابع رسمي گزارش داده كه 
سند توافق صلح كه دو طرف به آن دست  يافته اند پس 
از موافقت اشرف غني با آن امضا خواهد شد. فرستاده 
ويژه امريكا در روزهاي اخير گفته بود، اياالت متحده 
و طالبان در آستانه دستيابي به توافق با وجود حمالت 
طالبان به قندوز و بغالن هستند. سند نهايي توافق صلح 
در شرايطي آماده شده كه طالبان در هفته هاي اخير 
بر ش��دت حمالت خود در مناطق مختلف افغانستان 

به ويژه قندوز و بغالن افزوده اند. 
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آغاز رسمي جنگ گمركي؛ 
همه ضرر خواهند كرد

گروه جه�ان| از روز اول س��پتامبر امريكا و چين 
افزايش عوارض گمركي را متقاباًل به اجرا گذاشتند 
و يك گام ديگ��ر در جنگ اقتص��ادي پيش رفتند. 
بدين ترتيب از اين روز، قيمت برخي كاالهاي امريكايي 
در بازار چين افزايش مي يابد و در مقابل، اجناس چيني 
نيز براي مصرف كننده امريكايي گران تر تمام خواهد 
ش��د. اما به گفته يك كارش��ناس اقتصاد فرانسوي، 
تحوالت سياسي و از جمله انتخابات، مي تواند در اين 
ميان به نفع چين تمام ش��ود. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، ماري فرانسواز رنا   استاد اقتصاد در دانشگاه هاي 
فرانسه، گفته جنگ تجاري امريكا و چين به ضرر همه 
تمام خواهد ش��د. به گفته او، چيني ها ضرر خواهند 
كرد، چون صادرات شان كمتر خواهد شد: يعني وقتي 
قيمت محصوالتش��ان افزايش يابد، طبعًا مشتري 
خود را در بازار امريكا از دست مي دهند. عالوه بر اين، 
اگر چين هم به تالفي، گمرك كاالهاي امريكايي را 
افزايش دهد، مسلمًا مصرف كننده چيني بهاي آن 
را خواهد پرداخت.«  با به اجرا درآمدن سياست هاي 
تالفي جويانه از س��وي امريكا و چي��ن، معادل ١٢۵ 
ميليارد دالر كاالي چيني كه تاكنون مشمول گمرك 
نمي شد، از اين پس با ١۵درصد عوارض به بازار امريكا 
وارد خواهد شد. در مقابل، چين نيز عوارض گمركي 
را براي معادل ٧۵ ميليارد دالر محصوالت امريكايي 
افزايش داده و در برخ��ي موارد تعرفه را از ۵درصد به 
١٠درصد رسانده است. ماري فرانس��واز رنار با ارايه 
مثالي ساده، پيامدهاي جنگ تجاري امريكا و چين 
را چنين توضي��ح مي دهد: »ما در ي��ك نظام توليد 
زنجيره اي و بهم پيوسته زندگي مي كنيم. يعني عناصر 
و قطعات يك محصول واحد در كشورهاي مختلف 
ساخته مي شود. مثاًل اس��تراليا به چين پشم صادر 
مي كند. چيني ها اين محصول را در صنايع نساجي 
خود به كاالهاي مختلف تبديل مي كنند و بعد اين 
محصوالت را به امريكايي ها مي فروشند. اما اگر امريكا 
عوارض گمركي اجناس چيني را افزايش دهد، طبيعتًا 
صنعت نساجي چيني هم ضرر مي كند، چون مقداري 
از مشتري هايش را از دست مي دهد. و مسلماً چيني ها 
هم ناچار خواهند ش��د كه واردات پشم از استراليا را 
كاهش دهند، بنابراين صنايع استراليا هم ضرر خواهد 
كرد.« اين استاد اقتصاد مي گويد: »مي بينيد كه در 
نظام جهاني، همه كشورها ضرر مي كنند. اما ترامپ 
كوتاه نمي آيد و در مقابل، چيني ها هم حاضر نيستند 
عقب نشيني كنند. اما در اين نبرد، چين يك امتياز 
دارد: شي جين پينگ )رييس جمهوري چين( منتظر 
انتخابات بعدي نيست، در حالي كه ادامه كار ترامپ 

تماماً به موعد انتخاباتي وابسته است.« 

تاكيد اردوغان بر ضرورت 
اصالحات قضايي

رييس جمهوري تركيه گفت��ه اصالحاتي كه براي 
تقويت سيستم قضايي كشور در نظر گرفته شده، 
نقش بس��يار مهمي در آينده تركي��ه ايفا مي كند. 
به گزارش آناتولي، رج��ب طيب اردوغان گفته اين 
اصالحات با هدف فعاليت كامل سيستم قضايي و 
بر اساس مانيفست درس��ت قانون و تقويت اعتماد 
در سيس��تم مذكور جايگاهي مهم در تالش هاي 
آنان به منظور س��وق دادن تركيه به سوي آينده اي 
روش��ن تر دارند. اردوغان با اش��اره به كودتاي ناكام 
۲0۱۶ عليه دولت گفته از آن زمان سيستم قضايي 
كشور آزمون بزرگي را طي كرده و خودش را با قدرت 
ملت در مواجهه با خائن ها اثبات كرده است. بسياري 
از مخالفان اردوغان بر اين باورند كه رييس جمهوري 
تركيه در سايه اين كودتا، بس��ياري از معترضان را 

سركوب و منتقدان را از كار بيكار كرده است. 

تشكيل كميته نظارت 
بر مبارزه با فساد در رياض

پادشاه س��عودي در حكمي دستور تشكيل كميته 
نظارت بر مبارزه با فساد را صادر كرد. به گزارش قدس  
عربي، ملك سلمان بن عبدالعزيز دستور داده كميته 
نظارت بر مبارزه با فس��اد به رياست رييس سازمان 
ملي مبارزه با فساد و عضويت رييس سازمان نظارت 
و تحقيقات و مديركل تحقيقات اداري تشكيل شود. 
گفته شده، اين كميته سازوكارهاي الزم براي از بين 
بردن فسادهاي مالي و اداري را اتخاذ مي كند و همه 
امور مرتبط را پيگيري خواهد كرد تا از رسيدگي سريع 
به پرونده هاي فساد اطمينان حاصل شود و گزارش ها 

در اين باره را به پادشاهي ارايه كند. 

بريتانيا به خليج فارس 
پهپاد اعزام مي كند 

نيروي هواي��ي بريتانيا تعدادي پهپ��اد نظامي در 
نزديكي كويت مس��تقر كرده است. از اين پهپادها 
تاكنون براي نظارت بر عراق و س��وريه اس��تفاده 
مي ش��د. رويترز نوش��ته، از اين پهپادها كه داراي 
قابليت حمل موشك هستند، تاكنون در ديگر نقاط 
خاورميانه استفاده مي شده است. بريتانيا براي تامين 
امنيت تانكرهاي خ��ود در آب هاي خليج فارس و 

تنگه هرمز نيز به منطقه ناو اعزام كرده است. 

صدها پزشك پاكستاني 
در آستانه اخراج از عربستان

پس از تصميم ناگهاني كميسيون سالمت عربستان 
مبني بر به رسميت نشناختن گواهي هاي پزشكي 
صادره از پاكستان، نزديك به هزار پزشك در انتظار 
از دست دادن شغل خود و اخراج احتمالي هستند. 
به گزارش داون، عربستان سعودي مدارج تحصيالت 
تكميلي پاكس��تان در حوزه جراحي و پزش��كي را 
به عنوان گواهي معتبر به رس��ميت نمي شناسد و 
دليل اين اقدام آن اس��ت كه پزش��كان پاكستاني، 

آموزش هاي الزم را دريافت نكرده اند.
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عكس: ايسنا نخستینتمرينتیمملیفوتبالايران

عكسروز

چهرهروز

مهران احمدي؛ ريسك بازي در نقش يك روحاني 
مهران احمدي كه در سريال »چرخ فلك« نقش اصلي را بازي مي كند، مي گويد: »بازي در نقش يك روحاني يك نوع ريسك پذيري 
هم دارد و مخاطب بايد قبول كند كه اين كسي كه اين نقش را بازي كرده واقعا روحاني است.«  اين بازيگر كه نقش يك  روحاني به نام 
»سيد رضي« را در يكي از اپيزودهاي سريال چرخ فلك بازي كرده است، به آي فيلم گفت: به من چندين بار نقش روحاني پيشنهاد 
ش��ده بود، اما خودم جذابيتي در آن نقش ها نمي ديدم و قبول نمي كردم. اما »سيد رضي« براي من نقش منحصر به فردي بود؛ هم 
از اين لحاظ كه در قامت يك روحاني بودم هم اينكه اين نقش پيچيدگي هاي خاص خودش را داشت و من آن را پذيرفتم.. از لحاظ 

روحي با اين نقش خيلي درگير شدم و دوست داشتم خودم هم بدانم عاقبت اين نقش چه مي شود.

بازارهنر

كارگردان هايي كه مشغول كارند

مسافران ايراني »ونيز« چه كساني هستند؟

بررسي »ني نوا« حسين عليزاده بعد از ۴ دهه

در حالي كه چند روزي تا پايان نيمه اول 
سال باقي نمانده، موتور توليد سينماي 
ايران هر روز گرم تر مي شود تا فيلم هاي 
سينمايي جديد براي رونمايي در »سال 
نو سينما« آماده شوند. از نيمه تابستان 
تاكنون اخبار زياد و متنوعي از تدارك 
فيلمس��ازان براي س��اخت فيلم هاي 
سينمايي جديد منتشر شده و شنيدن 

نام بعض��ي از آنها نويد رقابتي داغ را در جش��نواره 
فيلم فج��ر پي��ش رو مي دهد.  يك��ي از مهم ترين 
كارگردان هايي كه اين روزها خبرهاي ساخت فيلم 
جديدش منتشر مي شود داريوش مهرجويي است 
كه بعد از 6 سال باالخره قصد كرده فيلمش را كليد 
بزند. البته پيش تر حرف از س��اخت »سنتوري 2« 
بود اما فعال مهرجويي به دنبال ساخت »المينور« با 
بازي علي نصيريان است.  ابراهيم حاتمي كيا ديگر 
فيلمسازي است كه دو س��ال قبل »به وقت شام« 
را س��اخت و حاال در س��ومين همكاري با سازمان 
هنري رسانه اي اوج، مي خواهد »خروج« را جلوي 
دوربين ببرد. سازمان اوج در ساخت فيلم ديگري نيز 
مشاركت دارد كه آن هم »كارو« به كارگرداني احمد 
مرادپور و تهيه كنندگي حس��ين صابري است و به 
زودي جلوي دوربين خواهد رفت. حميد نعمت اهلل 
هم طبق خبرهاي منتشر شده با بازي ليال حاتمي و 
امين حيايي فيلم »قاتل  وحشي« را مي سازد. يكي 
ديگر از فيلم هايي كه به زودي كليد خواهد خورد، 
»گوركن« به كارگرداني كاظم ماليي و تهيه كنندگي 
سينا س��عيديان اس��ت. برادران محمودي هم اين 

روزها در حال آماده سازي ساخت فيلم 
»م��ردن در آب مطهر« هس��تند. اين 
فيلم مضموني اجتماعي دارد كه پس از 
چهار دهه جنگ در افغانستان به مسائل 
جوانان مهاجر مي پردازد. سامان سالور 
كه سال 92 فيلم »تمشك« را ساخته 
بود قصد دارد هفتمين فيلم سينمايي 
خود را با نام »س��ه كام حبس« بسازد. 
پريناز ايزديار اولين بازيگري است كه حضورش در 
اين فيلم قطعي شده است. سعيد ملكان نيز كه در دو 
سه سال قبل فيلم هاي »تنگه ابوقريب« و »تختي« 
را به عنوان تهيه كننده روي پرده داشت، قصد دارد 
اولين فيلم خود را در مقام كارگردان جلوي دوربين 
ببرد. »روز صفر« با بازي امير جديدي به عنوان نقش 
اصلي و نيز ساعد سهيلي و با فيلمنامه مشترك سعيد 
ملكان و بهرام توكلي به صورت مشترك به نگارش 
درآمده است. از ديگر كارگردان هايي كه اخبار فيلم 
جديدشان منتشر شده به محمد حسين مهدويان 
مي توان اشاره كرد كه به تهيه كنندگي سيد مصطفي 
احمدي فيلم »درخت گردو« را خواهد ساخت. عالوه 
بر اسامي ذكر شده، محمدحسين لطيفي هم قصد 
ساخت فيلمي جديد دارد. »سبز، سفيد، قرمز« كه 
عنوانش تداعي كننده رنگ پرچم كشورمان است، 
نام فيلم جدي��د اين كارگردان اس��ت كه مهدي 
س��لطاني هم يك��ي از بازيگران آن معرفي ش��ده 
است. شهرام مكري هم از جمله فيلمسازاني است 
كه چهارمين فيلم بلند سينمايي خود را با عنوان 

»جنايت بي دقت« مي سازد.

فيلم »متري ش��ش و نيم« سوم سپتامبر 
اولين نمايش رسمي خود را در جشنواره 
ونيز با حض��ور عوامل و بازيگ��ران تجربه 
 مي كند. »متري شيش و نيم« به كارگرداني 
سعيد روستايي كه يكي از ۱9 فيلم بخش 
افق هاي هفتاد و ششمين دوره جشنواره 
بين المللي فيلم ونيز است، نمايش رسمي 
خود را امروز سوم سپتامبر )۱2 شهريور( از 

ساعت ۱۷ در سالن بزرگ »دارسنا« ونيز با ظرفيت بيش 
از ۱۵۰۰ نفر تجربه خواهد كرد.  سعيد روستايي كارگردان 
اين فيلم به همراه پيمان معادي، نويد محمدزاده، فرهاد 
اصالني و هومن بهمنش از عوامل فيلم »متري شيش و 
نيم« هستند كه همزمان در جشنواره ونيز با همراهي 
محمد اطبايي )پخش كننده فيلم( حضور دارند. اين فيلم 
ديروز دوم سپتامبر )۱۱ شهريور( دو نمايش در ساعات 
۱9:۱۵ و 2۱:4 ويژه خريداران و اهالي رسانه  داشت و روز 
چهارشنبه )4 سپتامبر، ۱۳ شهريور( نيز براي آخرين 
بار به روي پرده خواهد رفت. »متري ش��يش و نيم« در 
بخش افق هاي جش��نواره ونيز با آثاري از كشوري هاي 
اسپانيا، آلمان، ايتاليا، فرانسه، آفريقاي جنوبي، افغانستان، 

ايرلند، گرجستان، روسيه، امريكا، چين، 
هند و لهستان به رقابت مي پردازد. سعيد 
روستايي پس از فيلم »ابد و يك روز« كه 
در جشنواره فجر چند س��ال قبل جوايز 
زيادي كسب كرد، »متري شيش و نيم« 
را در دومين تجربه فيلمسازي خود با بازي 
پيمان معادي، نويد محم��دزاده، پرينار 
ايزديار مقابل دوربين برد.  هومن كيايي، 
مازيار سيدي، مهدي حسيني نيا، علي باقري، مرجان 
قمري و پيمان شريعتي جمعي از ديگر بازيگران فيلم 
»متري شيش و نيم« هستند كه داستاني اجتماعي را با 
محوريت معضل مواد مخدر به تصوير مي كشد. »سوزانا 
نيكيارلي« كارگردان زن ايتاليايي، »مارك آدامز« مدير 
جشنواره فيلم ادينبورگ، »رشيد بوشارب« كارگردان 
الجزايري-فرانس��وي، »آلوارو بركنر« كارگردان اهل 
كشور اروگوئه و »اوا سانجيورجي« از ايتاليا، داوران بخش 
رقابتي افق هاي جشنواره ونيز را تشكيل مي دهند.  هفتاد 
و ششمين جشنواره فيلم ونيز به عنوان قديمي ترين 
جشنواره سينمايي جهان از تاريخ 2۸ اوت تا ۷ سپتامبر 

)6 تا ۱6 شهريور( در ايتاليا برگزار مي شود. 

»ني ن��وا«، از آثار حس��ين علي��زاده � 
آهنگس��از و نوازنده تار � نقد و بررسي 
مي شود. آروين صداقت  كيش، منتقد 
و پژوهشگر موس��يقي در مورد هدف و 
ضرورت نقد و بررسي آثار مهم موسيقي 
كالس��يك ايراني ك��ه در زمانه خود به 
اندازه كافي به آنها پرداخته نشده است، 
گفت: بس��ياري از آثار مهم موس��يقي 

كالس��يك ايراني، خواه به ش��كل تك قطعه خواه 
به ش��كل آلبوم يا اجرا، زماني منتش��ر ش��دند كه 
گفت وگوي انتقادي و تحليلي درب��اره  آثار منفرد 
موسيقي در فضاي عمومي چندان رواجي نداشت. 
نه نوشته  چندان درخوري درباره  كيفيت و ويژگي 
آنها از زمان خلقشان باقي است و نه از گفت وگوهاي 
انتقادي احتمالي موسيقيدانان درباره  آنها به دليل 

فراري تاريخ شفاهي رد و نشاني مانده 
است. از اين گذش��ته، حتي اگر اسناد 
شفاهي و مكتوب از زمان خلق و انتشار 
اين آث��ار هم موجود بود ن��گاه دوباره و 
چندباره به اين آثار ضروري مي شد. آثار 
برجسته، بخش اعظم ارزش شان را از 
رهايي از قيد تاريخ مصرف مي گيرند. از 
همين رو شايسته است در هر دوره اي 
از نو س��راغ چنين آث��اري بروي��م و از جنبه ها و با 
نگاه هاي گوناگون آنها را بكاويم؛ زيرا چنين آثاري 
همواره چي��زي تازه براي دريافت��ن در خود دارند. 
سلسله كارگاه هاي »واكاوي آثار موسيقي كالسيك 
ايران« همين هدف را دنبال مي كند؛ يعني تالشي 
براي بازخواني امروزي بعضي آثار مرجع موسيقي 

كالسيك ايراني است.

تاريخنگاري

شهادت رييسعلي دلواري؛ روز مبارزه با استعمار انگليس 
دوازدهم شهريور ۱294، رييسعلي دلواري رهبر مبارزين تنگستان در جنگ عليه 
نيروهاي انگليسي در ۳4 سالگي به شهادت رسيد و اين روز در تقويم رسمي كشور، 
روز مبارزه با اس��تعمار انگليس نام گرفت.  در آغاز جنگ جهاني اول )۱9۱4( قواي 
روس از شمال و نيروهاي انگلستان از جنوب، كشور ما را در معرض هجوم قرار دادند 
و كشتي هاي جنگي انگلستان در مقابل بوشهر لنگر انداختند و نيروهاي اشغالگر در 
۸ اوت ۱9۱۵، برابر با ۱۷ مرداد ۱294 )26 رمضان۱۳۳۳(، شهر بوشهر را به اشغال 
خود درآورند. يك روز پس از اشغال بوشهر، چهارده نفر از ساكنين آن عليه اشغالگران 
اعتراض كردند، ولي چون اهل جدال و اسلحه نبودند دستگير و به هندوستان تبعيد 
شدند. رييسعلي خان دلواري و شيخ حسين خان چاه كوتاهي و زاير خضرخان اهرمي 
س��ه نفر خوانين تنگستان از اين وقايع آگاه ش��دند و تصميم گرفتند عليه دشمن 
قيام كنند.  حدود دو ماه قبل از اينكه قواي انگلس��تان بوشهر را اشغال كنند، ژنرال 
كاكس كنسول انگلس��تان در خليج فارس، نامه اي به مرحوم »شيخ محمدحسين 
برازجاني« روحاني متنفذ و مجتهد معروف دشتس��تان نوش��ت كه جواب آن نامه 
انگيزه قيام رييسعلي دلواري شد. رييسعلي دلواري همين كه از حكم جهاد مرحوم 
شيخ محمد حسين برازجاني و ديگر مراجع ديني آگاه شد، آماده نبرد با امپراتوري 
انگلستان مي ش��ود و مقدمات كار را در خانه حاج سيد محمد رضاي كازروني فراهم 
مي كند. رييسعلي همراه دوستش خالو حسين دشتي در اوايل ماه رمضان ۱۳۳۳ ه.ق، 
در عمارت حاج سيدمحمدرضا كازروني، پس از مذاكراتي با وي آمادگي خود را براي 
دفاع از بوشهر و جلوگيري از پيشروي نيروهاي انگليسي اعالم كرد.  بعد از اشغال شهر 
بوشهر در 26 رمضان۱۳۳۳ه.ق، نيروهاي انگليسي قصد تصرف ناحيه دلوار را مي كنند. 
دلوار محلي بود كه پيش از آن چندبار سربازان انگليسي به آنجا تجاوز كرده، اما طعم 
تلخ شكست را در اين ناحيه چشيده بودند. رييسعلي خان دلواري و شيخ حسين خان 

چاه كوتاهي و زايرخضرخان اهرمي از اين وقايع آگاه و در مقام دفاع از وطن برمي آيند. 
قيام دليران تنگلستان عليه اشغالگران آغاز مي شود و نيروهاي متجاوز انگليسي كه 
قريب به پنج هزار نفر بودند در دام دلير مردان تنگستاني گرفتار مي آيند و عده زيادي 
از متجاوزان انگليسي در اين حمله از بين مي روند.  رييسعلي دلواري در شب هجوم 
دشمن در ناحيه تنگك صفر هنگام شبيخون به دشمن از پشت سر توسط غالمحسين 
تنگكي در روز بيست و سوم شوال۱۳۳۳ ه.ق، به فيض شهادت نايل مي آيد. درباره 
علل قتل رييسعلي به صراحت نمي توان چيزي گفت. چه وقايع نگاران و مورخان آن 

عصر به اين موضوع اشاره نكرده اند.

میراثنامه

اين عادت  مسري  است
اينجا به بس��تن داربس��ت  و زخمي كه هر بار از حركِت ميله هاي فلزي عايدش 
مي ش��ود، عادت دارد. به زباله هايي كه تعطيلي هاي چن��د روزه براي برگزاري 
مراس��م  مختلف و حتي به توپ بازي هاي جواناِن اصفهاني در نيمه هاي شب و 
باالرفتن شان از بدنه هاي تاريخي ميدان هم عادت دارد. اما برخي از اين عادت ها را 
نمي توان به چشم ديد و حرفي نزد...  اينجا مسجد جهاني »امام )ره(« اصفهان در 
ميدان نقش جهان است، ميداني كه بناهاي تاريخي اش از همين مسجد تاريخي 
و منحصربه فرد گرفته تا مسجد شيخ لطف اهلل هر كدام به تنهايي مي توانند نقِش 
مهم ترين بناي تاريخي و البته جهاني شده كشور و شهر اصفهان باشند كه آداب 
به جا آوردن فرائض ديني در اسالم را به گردشگران خارجي معرفي كرده و از سوي 
ديگر مهم ترين منبِع معماري اسالمي باشند. اما نوع رفتاري كه در زمان آماده 
كردن فضا براي برگزاري هر نوع مراسمي با بخش هاي مختلف اين بناهاي تاريخي 
مي شود، فقط زخم به تن مساجد تاريخي اصفهان جا مي گذارد و بس. به گزارش 
ايسنا، در جديدترين نوِع رفتارها، كارگِر در حاِل كار، ميله هاي داربستي را كه در 
حال نصب در فضاي داخلي مسجد امام )ره( است را از باال به پايين و برعكس به 
بدنه كاشي كاري شده مسجد امام )ره(  اصفهان مي كشد تا همكارش ميله را گرفته 
و سرجاي خود نصب كند. كارگر ديگر خودش را از باالي بوم، بين جداره ها گير 
مي دهد تا كار نصب داربست ها را تمام كند، اما گيرنده فيلم وقتي به او براي اين 
كار اعتراض مي كند، مي گويد: اين كار عادي است براي نصب داربست ها! شايد اگر 
از داربست هايي كه فقط ارگ جهاني بم به واسطه هديه ژاپني ها در زمان مرمت 
اس��تفاده مي كند، در چند نقطه ديگر كشور نيز در اختيار ميراث فرهنگي بود، 
بخش زيادي از آثار تاريخي به اين وضعيت نمي افتادند؛ داربست هايي متحرك 
كه مي توانند بخش زيادي از كارهاي فني در بناهاي تاريخي را برطرف كنند. حاال 
در ميان عادي بودن اين نوع رفتارها، فقط يك زخم مي ماند كه مهم ترين عاملش 
از »نبود آموزش درست به متوليان برگزاري اين نوع مراسم ها« نشات مي گيرد؛ 
وقتي نمي دانند مسجدي تاريخي كه در فهرست ميراث جهاني به ثبت رسيده، 
نه تنها در بين مسلمانان از نظر وجوه مقدس اش كه براي حضور گردشگراني كه 
هر كدام هزينه اي مشخص را براي ديدِن اين فضاي معنوي پرداخت مي كنند، 
چه قدر ارزشمند است. به وضوح مشخص است نداشتن اطالعات و آموزش كافي 

براي انجام هر كدام از اين كارهاي فني چه قدر به چنين بناهاي تاريخي آسيب 
وارد مي كند، هر چند معموال ميراث فرهنگي انجام اين اقدامات فرهنگي را هم 
يكي از وظايف متوليان مسجد مي داند، اما مشخص است اگر آنها مي دانستند 
كارگران هم به آموزش براي اين نوع از كارهاي فني در مقابله با بناهاي تاريخي 
نياز دارند كه قطعا آن را پيش از اين انجام داده بودند. در اين شرايط توقع داريم 
جوانان اصفهاني، به جاي رفتن به زمين واليبال و ورزش��گاه براي بازي، ورودي 
مسجد بيش از 4۰۰ س��اله امام )ره( اصفهان را انتخاب نكنند و توپي كه بعد از 
ضربه هاي زيادي كه به بدنه بنا وارد مي كند و روي يكي از طاقچه هاي مس��جد 
مي افتد، كسي عزم باال رفتن از ديواره براي برداشتنش را نكند! اينجا ميدان نقش 
جهان اصفهان، مس��جد امام )ره( است، مسجدي كه در دوره صفويه و در ضلع 
جنوبي ميدان ساخته شد، شاهكاري از معماري، كاشي كاري و نجاري در قرن 
يازدهم هجري است، مسجدي كه در سال ۱۰2۰ هجري به فرمان شاه عباس، 
در بيست و چهارمين سال سلطنت وي شروع شده و تزئينات و الحاقات آن در 
دوره جانشينان او به پايان رس��يد.او در واقع مسجد را براي شادي روح جدش، 

شاه طهماسب بنا كرد.

ايستگاه

»هابز و شاو« همچنان گيشه 
جهاني را در تصرف دارند

جولين مور راننده كاميون 
مي شود

فيل��م »هاب��ز و ش��او« 
محصول يونيورسال بار 
ديگر در رقاب��ت فروش 
در ب��ازار جهان��ي باكس 
آفيس را در دس��ت خود 
گرفت. به گزارش ورايتي، 
فيل��م »هابز و ش��او« از 
جهان داس��تاني »سريع 

و خش��مگين« با ف��روش ۳9 ميلي��ون دالري در 
ب��ازار جهاني، بار ديگ��ر پرفروش ترين فيلم هفته 
شد. اين فيلم تنها فيلمي اس��ت كه امسال موفق 
ش��د تا 4 هفته متوالي ب��ازار جهان��ي را در اختيار 
داشته باشد. پرفروش هايي چون »كاپيتان مارول«، 
»انتقام جويان: پايان بازي« و »اس��پايدرمن: دور از 
خانه« هر يك سه هفته متوالي فروش جهاني باكس 
آفيس را در اختيار داشتند. پس از فروش اين آخر 
هفته، در مجم��وع »هابز و ش��او« نزديك به ۷۰۰ 
ميليون دالر در باكس آفيس جهاني فروخته است. 
اين فيلم در چين با اقبال وسيعي روبه رو شده و 2۷.9 
ميليون دالر ديگر اين هفته فروش كرد. در ايتاليا نيز 
استقبال از اين فيلم وسيع بود و ۱66 ميليون دالر از 
فروش آن از اين كشور حاصل شد. آخرين كشوري 
كه به تماشاي اين فيلم نشست ،يونان بود كه در اولين 
آخر هفته اكرانش در آنج��ا ۳۰۰ هزار دالر فروش 
كرد. در بازار جهاني استقبال از »روزي روزگاري در 
هاليوود« تارانتينو هم بد نبوده و اين هفته فيلم سوني 
2۱.6 ميليون دالر در 6۰ منطقه بازار جهاني فروخت. 
اين فيلم كه در رده بندي R جاي دارد تاكنون 2۸4 
ميليون دالر در بازار جهاني فروخته است. اين فيلم به 
تازگي در ژاپن اكران شده و 2.۷ ميليون دالر فروش 
كرده كه سه برابر هفته افتتاحيه »جانگوي از بند رها 

شده« ديگر فيلم تارانتينو بوده است.

بازيگر برنده اس��كار در 
فيلمي كه جيل سالووي 
كارگردان��ي آن را انجام 
مي ده��د، در نقش يك 
رانن��ده كامي��ون ديده 
خواهد ش��د. به گزارش 
ورايتي، در فيلمي كه با 
اقتباس از خاطرات جوي 

مادرتراكر ساخته مي ش��ود، جولين مور در نقش 
اصلي بازي خواهد كرد. جيل س��الووي نوش��تن 
فيلمنامه و كارگرداني فيلم  »مادرتراكر« را برمبناي 
كتاب خاطرات ايمي بوچر و دوس��تي اش با جوي 
مادرتراكر برعهده خواهد داش��ت. اين شخصيت 
۵۰ ساله كه مور نقش او را بازي مي كند، يك چهره 
شناخته شده در اينستاگرام و راننده زن كاميون 
در جاده هاي يخ زده اس��ت. سالووي در كنار آندرآ 
اسپرلينگ از تهيه كنندگان فيلم نيز خواهد بود. 
مور هم از تهيه كنندگان فيلم است. سالووي پيش تر 
نويسندگي و تهيه  سريال »شفاف« و فيلم »لذت بعد 
از ظهر« را برعهده داشت. آمازون همين ماه نمايش 
پنجمين و آخرين فصل »شفاف« را شروع مي كند. 
نام اين كارگردان پس از اينكه به جاي برايان سينگر 
براي س��اخت فيلم ابرقهرماني »سونياي سرخ« 
انتخاب شد، سر زبان ها افتاد. سينگر براي اتهام آزار 
جنسي از اين پروژه كنار گذاشته شد. در اين فيلم 
ايمي بوچر با شناختي كه به طور تصادفي از اين زن 
راننده به دست آورده به آالسكا مي رود و در سفري 
ماجراجويانه در طبيعت سرسخت آالسكا با وي 
همراه مي شود.  هنوز بازيگر نقش ايمي بوچر انتخاب 
نشده است. مور اوايل امسال با فيلم »گلوريا بل« 
ديده شد و فيلم بعدي او »زن در پنجره« با اقتباس 

از رماني پرفروش به همين نام است. 

بسته شدن حساب رييس فعلي و قبلي فدراسيون تيراندازي

ايران حريف تونس هم نشد

حساب هاي ش��خصي رييس و خزانه دار 
فعلي و قبل��ي فدراس��يون تيراندازي به 
دليل بدهي هاي مالياتي مس��دود ش��د.  
بدهي هاي مالياتي در چند ماه اخير باعث بسته شدن 
حس��اب هاي فدراسيون هاي مختلف ش��ده و كار آنها 
را در برداش��ت وجه و انجام اعزام هاي مختلف سخت 
كرده است. حساب هاي فدراسيون تيراندازي نيز با ۱۰ 
ميليارد بدهي و جرايم مالياتي بسته شد. البته رسولي، 
سخنگوي فدراسيون تيراندازي در گفت وگو با ايسنا از 
باز شدن حساب هاي فدراسيون خبر داد اما اعالم كرد 
كه بدهي هاي مالياتي باعث شده تا حساب هاي شخصي 
رييس و خزانه دار فعلي و سابق اين فدراسيون مسدود 
شود. بر اين اساس و به خاطر بدهي هاي مالياتي از سال 
9۱ تا 94 حساب هاي شخصي مهدي هاشمي، رييس 

سابق هم بسته شده است.

تي��م ملي بس��كتبال اي��ران در دومين ب��ازي خود از 
جام جهاني 2۰۱9 چين مقابل تونس شكست خورد 
تا ش��انس صعود را از دس��ت دهد. تيم ملي بسكتبال 
ايران از ساعت ۱۳ ديروز، دوش��نبه، يازدهم شهريور 
م��اه ۱۳9۸ در دومين بازي خود از گروه C رقابت هاي 
جام جهاني 2۰۱9 چين با نتيجه ۷9 - 6۷ نتيجه را به 
تونس واگذار كرد تا به اين ترتيب شانس صعود به دور 
دوم جام جهاني را از دست بدهد. ايران پيش از اين برابر 
پورتوريكو نيز تن به شكست داده بود. تركيب ابتدايي 
ايران در اين بازي را حامد حدادي، محمد جمشيدي، 
محمد حسن زاده، بهنام يخچالي و صمد نيكخواه بهرامي 
)كاپيتان( تشكيل مي دادند. با شروع بازي اشتباه هاي 
فردي بازيكنان ايران در دفاع و لو دادن توپ مانند كوارتر 
چهارم بازي با پورتوريكو مشهود بود و تونس توانست 
با سه پرتاب سه امتيازي صالح مجري 24 - ۱۵ پيشي 
بگيرد. با ورود گرامي پور ايران س��رانجام امتياز ۱۷ را 
كسب كرد. درخشش مجري در پرتاب هاي سه امتيازي 
همچنان ادامه داشت تا فاصله به ۱۰ امتياز افزايش يابد و 
تونس 29 - ۱9 پيش بيفتد. با شروع مجدد بازي زنگنه 
دو امتياز را براي ايران به دست آورد. دفاع ايران در اين 

كوارتر عملكرد بهتري داشت اما باز هم اين مجري بود 
كه پرتاب هاي سه امتيازي خود را وارد سبد ايران كرد 
تا بازي 2۵ - ۳4 به سود تونس باشد. با پرتاب مايك رول 
اختالف درحالي ۱۰ امتياز شد كه تونس 2۷ - ۳۷ پيش 
افتاد. با ادامه روند خوب دفاع ايران و درخشش مشايخي 
در ريباند و پرتاب سه امتيازي اختالف به ۸ امتياز كاهش 
يافت تا بازي ۳۱ - ۳9 شود. پس از بالك شات مجري و 
پرتاب سه امتيازي عمر آبادا تونس ۳۵ - 44 پيش افتاد. 
در نهايت تونس 44 - ۳۵ نيمه نخست بازي را با برتري 
پشت سر گذاشت. با ش��روع بازي آبادا دو امتياز ديگر 
را روي ضد حمله كس��ب كرد تا بازي 46 - ۳۵ به سود 

تونس شود. درخشش مجري در ضربات سه امتيازي 
ادامه داشت تا امتياز 49 را براي براي تونس كسب شود. 
بازي دور از س��بد تونس جواب داد و ۵۳ - ۳9 از ايران 
پيش افتاد. با ادامه روند نا اميد كننده ايران در اين كوارتر، 
شاهين طبع در امتياز ۵۵ - ۳9 تقاضاي وقت استراحت 
كرد. با ورود دو تيم به زمين تونس اختالف را در حالي 
به ۱۷ امتياز افزايش داد كه نتيجه بازي ۵۸ - 4۱ بود. 
زوج خوب حدادي و گرامي پور در حمله، با اسلمدانگ 
زيباي گرامي پور ايران را به امتياز 4۸ رساند تا اختالف 
به ۱۱ امتياز برسد. با شروع بازي ايران اختالف را با دو 
پرتاب خطاي حدادي به 9 امتياز كاهش داد تا بازي 
۵۰ - ۵9 ش��ود. با درخشش حدادي امتياز ۵۸ براي 
ايران كسب شد تا تونس در امتياز 6۳ - ۵۸ تقاضاي 
وقت اس��تراحت كند. با چهار خطا ش��دن حدادي و 
خروجش از بازي، عملكرد تونس در زير س��بد ايران 
بهتر شد و توانس��ت با دو امتياز مايكل رول ۷۳ - 6۰ 
پيشي بگيرد. در نهايت تونس با نتيجه 6۷ - ۷9 پيروز 
اين بازي شد. ايران با اين دو شكست شانس صعود را 
از دست داد و ساعت ۱۷ روز چهارشنبه در آخرين بازي 

مرحله گروهي به مصاف اسپانيا مي رود.

ورزشي
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